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سیاسی

وطن امروز شماره 2780

پنجشنبه  10مرداد 1398

یک ماه پس از ادعای عجیب ظریف پیرامون ارزش راهبردی و استراتژیک اینستکس ،او روز گذشته این سامانه را مقدماتی و غیرعملیاتی توصیف کرد

گ�روه سیاس�ی :محمدجواد ظریف یک ماه پس از
آنکه در اظهارنظری عجیب ش��رکت ذیحس��ابی
مشترک ایران و اروپا موسوم به اینستکس را دارای
ارزش اس��تراتژیک و راهبردی خواند ،روز گذشته
تلویحا ادع��ای خود را تصحی��ح و تاکید کرد این
سامانه مقدماتی و غیرعملیاتی بوده و شرط عملیاتی
ش��دن آن هم فروش نفت ایران و بازگشت پول آن
به کشور است.
به گزارش «وطنامروز» ،ح��دود  7ماه از اعالم
کشورهای اروپایی مبنی بر آغاز بهکار سامانه موسوم
به اینس��تکس میگذرد .سامانهای محدود به اقالم
بشردوس��تانه چون غذا و دارو که بر مبنای آن قرار
است پول حاصل از فروش نفت ایران به این سامانه
رفته و کشورها و شرکتهای اروپایی نیز بر مبنای
این اعتب��ار ،کاالهایی را که مش��مول تحریمهای
آمریکا نیستند به ایران صادر کنند .اروپاییها البته
قرار بود حداکثر  2ماه پس از خروج آمریکا از برجام
یعنی تیرماه سال  97تعهدات خود به ایران درباره
تضمین ف��روش نفت و همچنین برقراری تبادالت
مالی و بانکی را اجرایی کنند با این حال وقتکشی
 3کش��ور اروپایی تا بهمنماه سال گذشته به طول
انجامید و در نهایت نیز از س��امانهای رونمایی شد
ک��ه در آن خبری از تعه��دات اصلی اروپا در برجام
نبود .نکته جالب توجه اما این است که همین سامانه
ادعایی اروپاییها نیز پس از گذش��ت حدود  7ماه
هنوز اجرایی و عملیاتی نشده و مقامات این اتحادیه
همچنان برای شروع بهکار آن امروز و فردا میکنند.
مجموعه این عوامل موجب شد در ایران کمتر
فرد و جریانی روی اینس��تکس حس��اب باز کند.
گذش��ته از جریانات و رسانههای منتقد دولت ،این
مقامات دولتی بودند که از روز نخس��ت به انتقاد از
س��ازوکار مالی ویژه اروپا پرداختند .چنانکه حسن
روحانی اینس��تکس را پ��وچ و بهدردنخور نامید و
گفت :امروز اینس��تکس تنها سازوکاری بدون پول
است و اینستکس توخالی به هیچ دردی نمیخورد.
زنگنه ،وزیر نفت دیگر مقام دولتی بود که به انتقاد
از اینس��تکس پرداخت و گفت :اگر اینس��تکس را
بهعنوان یک عملیات در نظ��ر بگیرند ،بدون واریز
مطمئن پول به آن یا با واریز  3یا  4میلیون دالر یا
یورو ،این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به
آن واریز شود .زنگنه همچنین در اظهارنظر دیگری
گفته بود :در صورتی ای��ن راهکار اروپاییها جواب
میدهد که از طریق آن پول نفت به کش��ور بیاید
در غیر این صورت اینستکس اصال فایدهای ندارد.
ب��ا همه اینها ی��ک اظهارنظر عجیب از س��وی
محمدج��واد ظریف س��والبرانگیز ش��د .وزیر امور
خارجه دهم تیرماه در مراس��م روز صنعت و معدن
گفت« :اینس��تکس اگرچه پاس��خی ب��ه تعهدات

اصالح خطای راهبردی

اروپاییها و خواس��ت ایران نیس��ت اما یک ارزش
اس��تراتژیک و راهب��ردی دارد و آن این اس��ت که
نزدیکترین متحدان آمریکا در روابط اقتصادی خود
در حال فاصله گرفتن از آمریکا هستند!»
ادع��ای فاصلهگ��ذاری اروپا با آمری��کا در قبال
ای��ران که از زمان خروج آمری��کا از برجام به کرات
در رسانههای دولتی و اصالحطلب تکرار شد ،حاال
در حالی توس��ط وزیر امور خارجه مورد تایید قرار
میگرفت که باز هم مقاماتی در دولت روحانی این
ادعا را زیر س��وال بردند .از جمله دبیر شورای عالی
امنیت ملی تیرماه گذش��ته در اینباره نوشت« :با
گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام و «صبر»
ایران برای فرصتدادن به دیپلماس��ی ،کشورهای
اروپایی نشان دادند اگرچه در کالم ،مواضع متفاوتی
نس��بت به آمری��کا اتخاذ میکنند ام��ا در عمل به
تقویت بردارهای فش��ار واشنگتن علیه ایران یاری
رس��اندند .اروپا تاکنون حاضر نشده هیچ هزینهای
برای نجات برجام که دستاوردی تاریخی برای این
اتحادیه است پرداخت کند و به نظر میرسد از تداوم
ش��رایط موجود که ثمره آن ،فشار آمریکا به ایران
و بهرهبرداری سیاس��ی و امنیتی اروپا از آن اس��ت،
احساس رضایت میکند».
ب��ه نظر میرس��د گذش��ت ی��ک م��اه و ادامه
وقتکش��یهای طرفهای اروپایی بویژه برگزاری
جلسه اخیر کمیسیون مش��ترک برجام که در آن
اروپا باز هم برای انجام تعهداتش وعده داد ،موجب
تعدیل و تصحیح نگاه ظریف به اینس��تکس شده
باشد ،چنانکه او نیز همچون روحانی و زنگنه بر ورود
پول نفت به اینستکس تاکید کرد.
■■تعهداتی که داده شد اما اجرا نشد!

در همین راستا ،محمدجواد ظریف روز گذشته
در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سوالی درباره جلسه کمیسیون مشترک
برجام و انتظارات اروپا از ایران ،اظهار کرد :جلس��ه
کمیس��یون برجام ،جلسه چالش��ی بوده است و ما
مواض��ع خودمان را مط��رح و بر ض��رورت اجرای
تعهدات اعضای دیگر برجام مخصوصاً کش��ورهای
اروپایی که تعهدات مش��خصی را از اردیبهشتماه
سال  ۹۷مطرح کردند ،تاکید کردیم.
وی افزود :اروپاییها تعهداتی هم در داخل خود
برجام و هم پس از خروج آمریکا از برجام دادند و ما
این مساله را برای آنها تشریح کردیم که این تعهدات
داده ش��ده اما اجرا نشده است .اینستکس هم یک
مرحله مقدماتی بوده و هنوز عملیاتی نشده است و
اگر هم عملیاتی بشود باید پول نفت وارد این سامانه
شود و نباید اینطور باشد که اینستکس وسیلهای
برای اجرای دستورات آمریکا شود.
ظریف تاکید کرد :اینس��تکس وسیلهای برای

ظلم و زور پایدار نخواهد ماند

رهبر حکیم انقالب فرمودند :ظل م و زور پایدار
ی عدالتطلب
نخواهد ماند و تصمی م و اراده ملتها 
سرانجا م پیروز خواهد شد .در پی شهادت  2تن
از جوانان بحرینی توسط رژیم آلخلیفه بحرین،
حس��اب توئیتر عربی پایگاه اطالعرس��انی دفتر
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب اسالمی ،موضعی از
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در واکنش به
این جنایت را منتشر کرد .رهبر انقالب درباره این
حادث��ه فرمودند« :ظل م و زور پایدار نخواهد ماند
ی عدالتطلب سرانجام
و تصمی م و اراده ملتها 
پی��روز خواهد ش��د» .رژیم آلخلیف��ه در ادامه
س��رکوب معترضان خود ،روز شنب ه هفته جاری
 2جوان بحرینی به نامه��ای احمد الماللی ۲۴
س��اله و علی العرب  ۲۵ساله را پس از شکنجه،
اعدام کرد .رهبر انقالب اسالمی پیش از این نیز
در موضعگیریهای متعدد به جنایات این رژیم
اشاره و آن را محکوم کرده بودند.

نهادهای مستقل به جنایات
سعودیها رسیدگی کنند

اجرای تعهدات اروپاس��ت بویژه بعد از زمان خروج
آمریکا از برجام؛ معلوم اس��ت که این س��ازوکار با
موافقت آمریکا نمیتواند کار کند .این سامانه باید
بهعنوان یک اقدام اروپایی در نظر گرفته شود .آنها
باید این جرأت را به خودش��ان بدهند که بر اساس
تعهداتشان عمل کنند نه براساس منویات آمریکا.
این موضوعی بوده که در جلس��ه اول مطرح شده
است.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد :نتیجه
جلس��ه کمیس��یون مش��ترک برجام این بوده که
اعضای کمیسیون یک بار دیگر بر تعهدات خودشان
تاکید کردند و باید ببینیم که چگونه تعهداتشان را
انجام میدهند.
به گزارش مهر ،وی ادامه داد :در شرایط کنونی
و ت��ا زمانی که اقدامات الزم از س��وی اروپا صورت
نگرفته ،حتما گام سوم جمهوری اسالمی در کاهش
تعهدات برجام عملی خواهد شد.
ظریف خاطرنش��ان ک��رد :اقداماتی که تاکنون
اروپ��ا انجام داده اس��ت ،هیچ تناس��بی با تعهدات
و توقعاتش��ان نداشته اس��ت .اگر آنها میخواهند
توقعاتشان عملی شود باید به تعهدات خود عمل
کنند .فروش نفت ایران و بازگشت درآمدهای نفتی
ایران از جمله تعهدات اولیه اروپا در قبال ایران است.

■■قرار نیست پول نفت به اینستکس برود!

خواسته ظریف و سایر مقامات دولتی از اروپاییها
برای ورود پول نفت ایران به س��امانه اینستکس در
حالی است که پیش از این آمریکا به صراحت علیه
ای��ن موضوع موضع گرفت��ه و با توجه به همگرایی
حداکثری اروپا با آمریکا بعید به نظر میرس��د که
عملیاتی ش��ود .در همین راستا  3روز پیش وزارت
خزان��هداری آمریکا به اروپا درب��اره وارد کردن پول
حاص��ل از خری��د و فروش نف��ت ایران ب��ه کانال
مالی اینستکس هش��دار داد .به گزارش وبسایت
آمریکایی واشنگتناگزمینر ،یک مقام ارشد دولتی
آمریکا اعالم کرده که وزارت خزانهداری این کشور
در نامهای به کمیته اجرایی اینس��تکس ،نسبت به
ورود پول حاصل از معامالت نفتی ایران به این کانال
مالی هشدار داده است .این هشدار یک روز پس از
آن اعالم شد که کمیسیون مشترک برجام در وین
با برگزاری نشستی حمایت خود را از توسعه کانال
مالی ای��ران و اروپا اعالم کرد .در حال حاضر کانال
مالی مشترک ایران و اروپا موسوم به اینستکس فاقد
مناب��ع ارزی قابل توجه اس��ت و ایران از طرفهای
اروپایی خواسته است با توجه به تعهداتشان ،امکان
تزریق منابع مالی حاصل از تعامالت نفتی ایران با
دیگر کشورها را فراهم کنند.

سفیر سابق آلمان در ایران
رئیس اینستکس شد

وزارت خارجه آلمان در بیانیهای از انتخاب
«برند اربل» س��فیر س��ابق آلم��ان در تهران
بهعنوان رئیس جدید اینستکس خبر داد.
به گ��زارش مه��ر ،وزارت خارج��ه آلمان
با انتش��ار بیانیهای از انتص��اب رئیس جدید
اینس��تکس خبر داد .در بیانیه وزارت خارجه
آلمان آمده اس��ت :با توجه به اس��تعفای «پر
فیشر» از ریاست اینستکس «برند اربل» سفیر
سابق آلمان در تهران جانشین وی میشود.
اربل که در سالهای  2009-2013سفیر
آلمان در تهران بود به زبانهای فارسی ،عربی
و انگلیسی تس��لط کامل دارد .وزارت خارجه
آلمان تاکید کرده اس��ت که وی کامال آگاه به
شرایط منطقه بوده و میتواند بهترین گزینه
برای این سمت باشد.
تجارب حرفهای ،تحصیالت و سوابق اربل
س��بب افزای��ش انتظ��ارات از وی در موضوع
سیستم مالی اروپا -ایران شده است .اربل قرار
اس��ت از امروز فعالیت رسمی خود را بهعنوان
رئیس جدید اینستکس آغاز کند.

سفر هیأت نظامی گارد ساحلی امارات پس از وقفهای  6ساله به ایران در حالی است که تحلیلگران و رسانههای منطقه این سفر را به منزله چرخش ابوظبی به سمت تهران پس از اتفاقات اخیر در خلیجفارس ارزیابی میکنند

خبر حضور یک هیأت نظامی از
منطقه
امارات عربی متح��ده در تهران
برای گفتوگو درباره همکاری نیروهای دریایی 2
کشور در منطقه خلیجفارس در صدر گزارشهای
خبری منطقه و بینالمللی قرار گرفت .سفر این
هیات اماراتی به تهران پس از وقفهای  6س��اله از
آنج��ا اهمیت مضاعف پیدا میکند که هفتههای
گذش��ته گزارشهایی از عقبگرد دولت امارات در
جنگ یمن منتش��ر شده اس��ت و به نظر برخی
کارشناسان این سفر میتواند نشانی از آب شدن
یخ روابط تهران -ابوظبی و نزدیکی هرچه بیشتر
ابوظبی به ته��ران و فاصله گرفتن از راهبردهای
عربستان س��عودی در منطقه باشد ،بویژه اینکه
امارات از متحدان اصلی دولت س��عودی اس��ت
و پس از سعودی بیش��ترین نیروی نظامی را در
قال��ب ائتالف نظامی حمله به یم��ن ،اعزام کرده
است.
به گ��زارش «وطنامروز» ،هی��ات اماراتی به
سرپرستی «حمدعلی مصباحاالحبابی» فرمانده
گارد س��احلی امارات روز سهش��نبه در تهران با
سردار «قاس��م رضایی» فرمانده مرزبانی نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،دیدار و گفتوگو
کرد .پایگاه خبری پلیس درباره این دیدار نوشت:
«س��ردار قاس��م رضایی ،به منظور توسعه روابط
دیپلماتیک و تحکیم انتظامات مرزی با س��رتیپ
فرمانده گارد ساحلی کش��ور امارات دیدار کرد و
اظهار داش��ت :تعامالت م��رزی باید افزایش پیدا
کند تا تس��هیالت برای تجار ،صیادان ،بیماران و
گردشگران فراهم ش��ود و مردم دو کشور از این
روابط حسنه بهره کافی ببرند» .فرمانده مرزبانی
ناجا ،منطقه اس��تراتژیک خلیجف��ارس و دریای
عمان را متعلق به مردم منطقه دانس��ت و اظهار
داش��ت :نباید اجازه دهیم سایر کشورها ،امنیت
منطقه را خدشهدار کنند؛ بلکه باید جلوی جوالن
و منفعتطلبی آنها در منطقه گرفته شود .سردار
رضایی تأکید کرد :بهرغم وجود فتن ه در کشورهای
پیرامون جمهوری اسالمی ایران ،کشور ما بسیار
امن است و احساس امنیت برای مردم در شهرها

امارات سپر انداخت

و مرزها ایجاد شده است .سرتیپ مصباحاالحبابی،
فرمانده گارد س��احلی کش��ور امارات نیز در این
دیدار با اس��تقبال از گس��ترش روابط مرزی بین
 2کش��ور گفت :ای��ران در خط مق��دم مبارزه با
قاچ��اق موادمخدر اس��ت که ما بهعن��وان گارد
ساحلی کش��ور امارات از این اقدامات جمهوری
اس�لامی ایران تشکر میکنیم .وی افزود :ایران ۸
ه��زار و  ۷۵۵کیلومتر مرز مش��ترک و طوالنی با
همس��ایگان خود دارد که بعضی از این کشورها
دچ��ار بحران امنیتی هس��تند؛ امنیت جمهوری
اس�لامی ایران نش��اندهنده مدیریت صحیح در
مرزهاست .فرمانده گارد ساحلی کشور امارات بر
ارتق��ای روابط مرزی تأکید کرد و گفت :اقدامات
مشترک و هماهنگیها باید مستمر باشد تا امنیت
تجارت و سالمت دریانوردی حفظ شود .سرتیپ
االحبابی تصری��ح کرد :مداخله بعضی از دولتها
در خطوط اول دریانوردی ،ایجادکننده مشکل در
منطقه است که با روابط حسنه ،باید امنیت را در
خلیجفارس و عمان برقرار کنیم.
■■یارگیری از گروه B

وزیر امورخارجه درباره تغییر نسبی رویکرد
امارات نسبت به جنگ یمن و حضور نیروهای
گارد س��احلی آنها در ای��ران و تاثیری که این

اخبار
موضع رهبر انقالب درباره جنایت رژیم آلخلیفه
در بحرین

مساله میتواند در کاهش تنشهای منطقهای
داشته باش��د ،خاطرنش��ان کرد :ما خوشحال
میش��ویم تع��داد اعض��ای گ��روه  Bکاهش
پیدا کن��د .ما تالش داریم با همس��ایگانمان
ارتباط داش��ته باش��یم .دولت ام��ارات عربی
متحده همسایه ما اس��ت کما اینکه عربستان
و بحرین همس��ایه ما هس��تند .همان روابطی
که ب��ا کویت و عمان داریم ،دوس��ت داریم با
بقیه همسایگان نیز داشته باشیم .محمدجواد
ظریف اظهار داشت :اگر همسایگانمان تالش
کنند سیاس��تهای خود را تغیی��ر دهند و با
ملت ایران و مردم منطقه درس��ت رفتار کنند
و از دخالت در امور داخلی کشورها خودداری
کنند ،بس��یار فرصت مناس��بی برای گفتوگو
وجود دارد .وی افزود :امیدواریم اعضای گروه
 Bب��ه  2نفر یعنی بولت��ون و بنیامین نتانیاهو
کاهش یابد.
■■دوربرگردان ابوظبی!

نش��ریه صهیونیس��تی هاآرت��ص در واکنش
به حضور هیات گارد س��احلی ام��ارات در ایران
و چرخش این کش��ور به س��مت تهران نوش��ت:
امارات به دنبال از س��رگیری گفتوگو و تعامل با
ایران اس��ت تا وجهه س��ابق خود به عنوان مرکز

امن س��رمایهگذاری در منطقه را بازیابی کند .از
س��وی دیگر ش��بکه المیادین در تحلیلی به قلم
قاس��م عزالدین تح��ت عنوان «دلیل بازگش��ت
امارات بهسوی تهران چیست» نوشت :پنجمین
نشست گارد ساحلی امارات و ایران به سال 2013
بازمیگردد و ت��ا چند هفته پیش به دلیل تنش
میان ایران و آمریکا و به قول محمدجواد ظریف،
وزی��ر امور خارج��ه ایران قرار گرفتن عربس��تان
و ام��ارات در صدر تی��م «ب» ،هیچکس انتظار
نداشت ششمین نشست ایران و امارات در تهران
برگزار شود .نویسنده میگوید در تجاوز به یمن و
در مساله تحریک به جنگ علیه ایران ،ابوظبی از
خطوط قرمز عبور کرد و زمانی که پهپاد آمریکایی
سرنگون شده توس��ط ایران از امارات پرواز کرد،
تهران بسیار خشمگین شد .در ادامه این تحلیل
آمده است در مقابل مشارکت امارات در تجاوزهای
مستقیم علیه ایران ،سیدحسن نصراهلل ،دبیرکل
حزباهلل لبنان اخیرا با توصیف عربستان و امارات
به شهرهای شیشهای آنها را تشویق کرد بهخاطر
اهداف ترامپ و اس��رائیل منطقه را ویران نکنند.
این ش��بکه لبنانی مینویس��د :خ��روج نیروهای
اماراتی از یمن در وهله اول نشان میدهد امارات
امید خود به ش��رطبندی روی حمایت آمریکا در

مقابله با ایران را از دس��ت داده است .ابوظبی در
بازگش��ت به تهران کمی تاخیر ک��رد و به گفته
س��ردار حسین دهقان ،مش��اور رهبر عالی ایران
در امور دفاعی ،امارات پیش از این نیز پیامهایی
محرمانه در رابطه با صلح از طریق برخی اشخاص
به تهران ارس��ال کرده ب��ود .در ادامه این تحلیل
آمده اس��ت :در این راستا نماینده دائم عربستان
در سازمان ملل نیز برای بار اول اعالم کرد ریاض
آماده ازسرگیری روابط دیپلماتیک با تهران است.
عربستان همچنین کشتی ایرانی که به مدت یک
ماه و نیم در س��واحل کشورشان توقیف شده بود
را آزاد کرد و چه بسا نامههایی که ریاض از طریق
سفارت س��وییس به تهران میفرستد ،در همین
راستا باشد.
«یاس��ر ابوهالله» مدیر س��ابق شبکه خبری
«الجزیره» قطر هم در واکنش به چرخش مواضع
سیاس��ی -نظامی امارات در حس��اب ش��خصی
خود در توئیتر نوش��ت :تغیی��ر مواضع امارات در
قبال ایران محمد بنس��لمان ولیعهد سعودی را
ش��گفتزده کرده اس��ت .وی روز چهارشنبه در
حساب شخصی خود نوشت :حاکمان امارات بر
خالف عربستان سعودی درک کردهاند که جنگ
ب��ا ایران میتواند چه نتای��ج ویرانگری برای آنان
داشته باشد و ارسال پیام ایران از طریق میانجیها
پیام روشنی را به آنان منتقل کرد« .خسارتهای
امارات عربی متحده در اولین روز از جنگ میتواند
هزاران میلیارد دالر باشد ،زیرا موشکهای ایران
سراس��ر امارات را پوشش میدهند» .امارات پس
از دریافت این پیام ،س��ریعتر از آنچه پیشبینی
میشد ،مواضع خود را تغییر داد که این امر محمد
بنس��لمان را شگفتزده کرده است .وی در ادامه
نوش��ت :اما عربس��تان همچنان بر جریان تندرو
دولت آمریکا (بولتون -پمپئو) و نتانیاهو حساب
کرده است .ابوهالله میافزاید :همچنین عربستان
تصور میکند قادر استهرگونه خسارت احتمالی
را تحمل کند و ولیعهد این کش��ور معتقد است
پرداخت یک باره هزینه بهتر از پرداخت قسطی
آن طی سالهای متمادی است.

دبیر ش��ورای نگهبان با اشاره
به جنایات سعودیها در یمن
تاکید کرد :باید هر چه سریعتر
ای��ن جن��گ پای��ان یافته و
نهادهای مستقل بینالمللی به
جنایات سعودی رسیدگی کنند .به گزارش مهر،
آیتاهلل احمد جنتی دیروز در جلس��ه این شورا
با عرض تس��لیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز
شهادت امام جواد علیهالسالم گفت :در آستانه ماه
ذیالحجه ق��رار داریم ،ماهی که بهترین اعیاد از
جمله اعیاد قربان ،غدی��ر و روز عرفه در آن قرار
دارد که امیدوارم همگان از فضایل معنوی این ماه
اس��تفاده کنند .وی با بیان اینکه آلاهلل و پیروان
ایشان در طول تاریخ مظلوم بودهاند ،به جنایات
سعودیها در یمن اشاره و خاطرنشان کرد :امروز
مردم مظلوم یمن توسط حکام سعودی مورد ظلم
و جنایت قرار گرفتهاند که هرچه سریعتر باید این
جنگ پایان یافته و نهادهای مستقل بینالمللی به
جنایات سعودی رسیدگی کنند.

در رابطه با FATF
منتظر پاسخهای دولت هستیم

دبی��ر مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظام در پاس��خ به
سوالی درباره آخرین وضعیت
لوایح مرتب��ط با  FATFدر
مجمع تش��خیص مصلحت
نظام خاطرنشان کرد :ما کمیسیون مشترکی را
تش��کیل دادیم و در حال بررسی آن هستیم،
مجمع  11سوال از دولت داشت که خوشبختانه
آقای روحانی این سواالت یازدهگانه را در یکماه
اخیر به بانک مرکزی ،وزرای امور خارجه ،اقتصاد
و چند وزارتخانه دیگر ابالغ کردهاند و ما منتظر
پاس��خهای دولت هس��تیم .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،وی در پاسخ به این سوال که
اگر دولت پاسخی به این سواالت ندهد ،مجمع
چ��ه خواهد کرد ،تصریح ک��رد :ما بدون اینکه
دولت به سواالت مجمع پاسخ دهد ،در حال کار
روی این مساله هستیم و پژوهشگرانی را برای
بررسی این موضوع انتخاب کردیم.

اعضای هیأت مرکزی
نظارت بر انتخابات تعیین شدند

س��خنگوی ش��ورای نگهبان
گفت :اعض��ای هیات مرکزی
نظارت ب��ر یازدهمی��ن دوره
انتخاب��ات مجل��س ش��ورای
اسالمی و نخستین انتخابات
می��اندورهای پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان
رهبری انتخاب شدند .به گزارش مهر ،عباسعلی
کدخدایی ب��ا اعالم اینکه اعضای هیات مرکزی
نظارت بر انتخابات مجلس و میاندورهای خبرگان
مشخص ش��دند ،گفت :نخستین دستور جلسه
دیروز (چهارشنبه) شورای نگهبان ،تعیین اعضای
هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات
مجلس ش��ورای اسالمی و نخس��تین انتخابات
می��اندورهای پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان
رهبری بود که اس��فندماه برگزار میش��ود .وی
افزود :بر اس��اس انتخاب اعضای شورای نگهبان،
آی��تاهلل احمد جنتی ،صادقیمق��دم و رهپیک،
کدخدایی به همراه حجتاالسالم محسنیاژهای
عضو خارج از ش��ورای نگهب��ان بهعنوان اعضای
هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات
مجلس ش��ورای اسالمی و نخس��تین انتخابات
می��اندورهای پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان
رهبری انتخاب ش��دند که انش��اءاهلل برنامهها و
دستور کار این هیات متعاقبا اعالم خواهد شد.

