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آغاز عمليات بازسازي مناطق آسيب دیده

مهر -رييسجمهور در بازديد خود از مردم سيلزده استان آذربايجان
شرقي به وزارت راه و بنياد مسکن دستور داد عمليات بازسازي خانههاي
آسيبديده از سيل را آغاز کنند .روحاني با اشاره به اينکه مردم روستاي
چنار طي روزهاي اخير با حوادث بسيار سختي از جمله از دست دادن ۲۰
نفر از عزيزانشان مواجه شدند که بسيار تکاندهنده است ،اظهار داشت:
دولت همه توان و تالش خود را براي بازسازي منازلي که دچار تخريب
کامل شده يا آسيب ديده ،به کار خواهد گرفت و در اين راستا کمکهاي
بالعوض و تسهيالت ارزانقيمت ارائه خواهد داد و اجازه نميدهد سختي
و مشکالت شما براي بلندمدت ادامه داشته باشد .رييسجمهور ادامه داد:
دولت در بلندمدت براي اينگونه روس��تاهايي که منازل مردم در مسير
رودخانهها و در خطر سيل قرار دارد ،تصميمات الزم را اتخاذ خواهد کرد،
چرا که بايد در اين راستا مراقبتهاي الزم انجام شده و احتياط کنيم.

آيتاهلل نوريهمداني:

معترض به شوراي نگهبان ،مفسد فياالرض است

گروه سياسي -نگراني از عملکرد شوراي نگهبان در تاييد صالحيت
نامزدهاي انتخاباتي موجب واکنشهاي زيادي از سوي برخي از کانديدهايي
شده که احتمال رد صالحيتشان وجود دارد تا جايي که شوراي نگهبان را
تهديد کردهاند که در صورت رد صالحيت دست به افشاگري ميزنند .يکي
ت نامزدهاي انتخاباتي
از مراجع تقليد قم نيز با بيانيهاي ،آب پاکي را روي دس 
ريخته است .آيتاهلل العظمي حسين نوريهمداني طي سخناني اعالم کرد
بررسي صالحيتها بر عهده شوراي نگهبان است و امام خميني(ره) در اين
باره اظهار داشتهاند افراد معترض به شوراي نگهبان مفسد فياالرض هستند.
اين مرجع شيعيان بر لزوم شرکت در انتخابات پيش رو تاکيد كرد و با بيان
اينکه نبايد نسبت به اين موضوع بيتفاوت بود ابراز داشت :بياعتنايي به
انتخابات در حقيقت بياعتنايي به سرنوشت خود است.

در ديدار وزير امور خارجه کشورمان مطرح شد؛

تاکيد رييسجمهور قرقيزستان بر ارائه
تسهيالت رواديد به ايرانيان

ايلنا -وزير امورخارجه کش��ورمان با رييسجمهور قرقيزس��تان
مالق��ات کرد .در اين مالق��ات در رابطه با روابط دوجانبه ،موضوعات
منطق��هاي و بينالمللي گفتوگو ش��د .آلماز بي��ک آتامبايف با ابراز
خرس��ندي از ديدار وزير امور خارجه کش��ورمان از قرقيزس��تان بر
توسعه مناسبات دو کشور و رفع موانع تجاري و ارائه تسهيالت رواديد
ورود به اتباع کش��ورمان به قرقيزستان تاکيد کرد .وزير امور خارجه
کش��ورمان ني��ز بر لزوم افزايش بيش از پي��ش همکاريها بهويژه در
زمينه اقتصادي و مبارزه فراگير مشترک عليه تروريسم و افراطگرايي
تاکيد کرد .ظريف همچنين در مالقات با همتاي خود در قرقيزستان
گفت :در اين س��فر براي تبادل هياتها که در آينده نزديک با س��فر
رياست محترم مجلس قرقيزس��تان به ايران صورت خواهد گرفت و
همينطور مش��ورتهاي مرتب با مقامات سياسي توافق کرديم .وزير
ام��ور خارجه با بيان اينکه توافق کرديم در زمينه همکاري در حوزه
فناوريهاي پيش��رفته ،بخشخصوصي و دولتي ايران با قرقيزستان
همکاري داش��ته باشند ،خاطرنش��ان کرد :همچنين موافقت شد که
صادرات و واردات ايران و قرقيزس��تان بي��ش از پيش در زمينههاي
مختلف افزايش پيدا کند.

محسنياژهاي خطاب به روساي دادگستريها و دادستانها:

شروع بررسی پروندههاي با ابعاد سياسي و امنيتي

ميزان -معاون اول قوهقضاييه خطاب به روساي دادگستريها و
دادستانهاي مراکز استانها گفت :برخي پروندههايي که داراي ابعاد
غيرحقوقي مانند سياسي امنيتي است را ابتدا با مشورت شروع کنيد
و مسايل پيش رو را در نظر بگيريد و اقدامات پيشگيرانه انجام دهيد.
غالمحس��ين محسنياژهاي تصريح کرد :افرادي که در فضاي مجازي
کار ميکنند ،وابس��ته به سرويس خارج هستند و ممکن است اطالع
نداش��ته باشند اما قطعا حامي آنها س��رويس خارجي است .مديران
برخي کانالهاي تلگرامي دستگير شدند و شش نفر از آنها در بازداشت
هستند اما شاهد بوديم باز ظرف چند ساعت اين کانالها باال بودند و
مطلب در آنها منتش��ر ميشد .وي خطاب به روساي دادگستريها و
دادستانهاي مراکز استانها گفت :در مبارزه با آنها مورد هجمه قرار
ميگيريد .براي مبارزه با فساد کوتاه نياييد و ممکن است در آينده با
فتنه و فسادهايي روبهرو شويم.

وزير کشور:

تشکيل کميته بررسي تخلفات انتخاباتي
در وزارت کشور

مهر -وزير کشور گفت :کميته بررسي تخلفات انتخاباتي به منظور
بررس��ي تبليغات و فعاليتهاي انتخاباتي در وزارت کشور تشکيل شد.
عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کش��ور با بيان اينکه «ما در وزارت کشور
همانند دورههاي قبل از انتخابات ،کميته بررس��ي تخلفات انتخاباتي را
تش��کيل داديم» اظهار داشت :اين کميته مخصوص بررسي تبليغات و
فعاليتهاي نامزدهاي انتخابات ،حاميان آنها و احزاب و گروههاي سياسي
در رسانههاي مکتوب و مجازي است .وي در پاسخ به اين پرسش که آيا
تخلفي هم تاکنون گزارش شده است ،تصريح کرد :بله گزارشهاي متعددي
از سوي نامزدها و ستادهاي آنها به ما رسيده و همکاران ما هم در حال
بررسي اين گزارشها هستند.

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي:

تکليف ادمينهاي کانالهاي تلگرامي حامي
دولت را مشخص کنيد

ايلنا -نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با تاکيد بر نادرست بودن
شيوه برخورد با ادمينهاي کانالهاي تلگرامي بازداشتشده ،گفت :اين
درست نيست که هشداري ندهيم و ناگهان  12کانال را ببنديم و اجازه
ندهيم کسي اين افراد را ببيند و تکليفشان را هم روشن نکنيم که
چرا و چگونه بايد محاکمه شوند .مسعود پزشکيان با اشاره به بازداشت
 ۱۲نفر از ادمينهاي کانالهاي تلگرامي اصالحطلب و حامي دولت و
فضاي امنيتي کشور در آستانه انتخابات گفت :بازداشت اينچنيني افراد
کار درس��تي نيست .اگر سيستم ما هوشيار و آگاه است ،بايد در قدم
نخست به افراد اعالم کند راهي که ميروند اشتباه است و به جادهخاکي
رفتهاند .اقدامي ميکرديم ،به آن افراد اطالع ميداديم ،يا اطالع عمومي
ميداديم تا همه بفهمند يک رس��انه خارج از چارچوبهاي قانوني و
اشتباه ميرود.

ترسيدن از اخم دشمن اول بدبختي است
حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب در ديدار با فرماندهان ارتش
ترسيدن و دلهره از دشمن را اول بدبختي عنوان کردند .ايشان با اشاره به نقش
اقتدار ،تواناييها و انگيزه باالي ارتش در تامين امنيت کشور ،نيروهاي نظامي را
يکي از مولفههاي تامين امنيت برشمردند و با تاکيد بر تاثير عملکرد دستگاههاي
اقتصادي ،علمي و تحقيقاتي و آموزشي و فرهنگي در جلوگيري از به نتيجه
رس��يدن اهداف دشمن ،اولويت درجه يک کشور را مسايل اقتصادي دانستند
و گفتند :اصليترين وظيفه مسووالن ،پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي
بهويژه در بخش توليد و اشتغال و تالش جدي براي حل مشکالت معيشتي
مردم و همچنين ايستادگي در مقابل ابرقدرتها و نترسيدن از تشر آنها است .به
گزارش دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت آيتاهلل خامنهاي يکي از طراحيهاي
اصلي دشمن را ،استفاده از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادي براي ضربه زدن
به ملت ايران دانس��تند و خاطرنشان کردند :به همين علت در سالهاي اخير
شعارهاي اقتصادي برگزيده و برجسته شدند .ايشان تقويت بنيه اقتصادي کشور را
حساسترين و کليديترين موضوع برشمردند و گفتند :بر همين اساس بر اجراي
سياستهاي اقتصادي مقاومتي به عنوان يک مجموعه «کار و حرکت و اقدام»
بهويژه بر موضوع اشتغال و توليد و همچنين مسايل معيشتي مردم و کارکنان
دستگاههاي مختلف از جمله نيروهاي مسلح تأکيد دارم .حضرت آيتاهلل خامنهاي
افزودند :توقع من از مسووالن اين است که وقتي انگيزه دشمن را براي استفاده
گروه سياسي -دونالد ترامپ رييسجمهور
آمريکا با تاييد پايبندي ايران به تعهدات خود
در برجام ،تعليق تحريمهاي هستهاي را براي
ي��ک دوره  90روزه ديگر تمدي��د کرد و اين
ميتواند يک امتياز و پيروزي ديپلماتيک ديگر
در عرص��ه جهاني و برجام براي دولت يازدهم
و البته مردم کش��ورمان محسوب شود .اقدام
اخير دولت ترامپ بار ديگر ثابت کرد که ايران
به تعهدات خود در قبال توافقها و قراردادهاي
بينالمللي پايبند است و البته حفظ اين توافق
به نفع آمريکا وس��اير کشورها هم خواهد بود.
بر اس��اس برجام رييسجمهور آمريکا بايد هر
 90روز يک بار تعليق اجراي تحريمهاي ايران
را که براساس برجام انجام شده است ،تمديد
کن��د و در واق��ع اي��ن اولين بار اس��ت که در
دول��ت دونالد ترامپ  90روز مربوط به تعليق
تحريمها به پايان رسيده است و دولت آمريکا
با تاييد پايبندي ايران به تعهدات اين دوره را
تمديد کرد.
رکس تيلرس��ون ،وزير امور خارجه آمريکا
اعالم ک��رد که دونالد ترام��پ ،رييسجمهور
اي��االت متحده دس��تور داده اس��ت بررس��ي
بين س��ازماني از اينکه لغ��و تحريمهاي ايران
براساس توافق هس��تهاي سال  2015مطابق
منافع امنيت ملي اياالت متحده اس��ت ،انجام
ش��ود .تيلرسون در بيانيهاي با اذعان به اينکه
ايران براساس اين توافق مطابق با تعهدات خود
عمل کرده است ،مدعي شد ايران به دنبال آن
است تا کنترل برنامه هستهاياش را به دست
بگيرد اما نگرانيهايي درباره نقش اين کش��ور
به عنوان حامي تروريس��م وجود دارد .او گفت
با ارس��ال نامهاي به پل راي��ان اين موضوع را
اعالم کرده است.
رکس تيلرسون ،پيش از انتخابات به عنوان
وزير خارجه ،به طور عمومي اظهارنظر سياسي
عليه ايران نکرد اما در يک مصاحب ه تلويزيوني

دولت ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید کرد؛

تحريمها همچنان در تعلیق

او گفت که ش��رکت او اکس��ون موبيل ،قطعا
فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران را بررسي
ميکند چراکه ايران کش��وري با منابع عظيم
اس��ت .اي��ن اظهارنظر او باعث ش��د تا برخي
تحليلگران انتخاب او ،به عنوان وزير خارجه را
يک فرد ميانهرو در کابين ه ترامپ بدانند.
از طرفي ترامپ در دوران تبليغات انتخابات

پارلمان

گروه سياسي -همزمان با بررسي صالحيت نامزدهاي
انتخابات ش��وراهاي شهر و روس��تا در سراسر کشور توسط
هياتهاي نظارت که از س��وي نمايندگان مجلس تشکيل
ميشود ،ابالغيه آيتاهلل جنتي ،دبير شوراي نگهبان درباره
جلوگي��ري از تاييد صالحيت نامزدهاي اقليتهاي مذهبي
در انتخابات شوراها منتشر شد؛ موضوعي که در صحن علني
مجلس مطرح و با واکنش نمايندگان و نايب رييس مجلس
روبهرو شد.
قاسم ميرزايي نيکو ،نماينده اصالحطلب مردم دماوند
و عضو هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و
روستا در تذکري در واکنش به اظهارات سخنگوي شوراي
نگهبان گفت :نظارت بر انتخابات شوراها بنابر قانون برعهده
انتخابات

گروه سياسي -اين روزها که تا برگزاري انتخابات کمتر
از يک ماه باقي مانده است صداي سازهاي ناکوک وحدت
اصولگرايان بيش از پيش به گوش ميرسد؛ سازهايي که قرار
بود براي همنوايي انتخابات رياستجمهوري کوک شوند.
اگرچه برنامه اصلي اصولگرايان اين بود که يکي از نامزدهاي
اصلي آنها قبل از برگزاري انتخابات به نفع ديگري کنار برود
و بيش��ترين احتمال را کنارهگيري قاليباف به نفع رييسي
ميدانستند اما به گفته مرضيه وحيددستجري ،سخنگوي
جمنا حضور جهانگيري به عنوان کانديداي پوششي روحاني
موجب شد آنها به اين نتيجه برسند که بايد هردو کانديدا تا
آخرين روزهاي مانده به برگزاري انتخابات در صحنه باقي
بمانند .يکي از تحليلگران اصولگرا گفته وجود اين دو کانديدا
موجب ميش��ود در انتخابات آراي مردم خرد و در نهايت
انتخابات به دور دوم کشيده شود و با اين استراتژي روحاني
راي ني��اورد .با وجود اين اظهارنظرها معلوم نيس��ت کدام
نامزد اصولگريان به نفع ديگري کنار ميرود .با آنکه به نظر
ميرسد قاليباف نيامده تا ميدان را خالي کند اما وعدههاي
انتخاباتي او در روز نامنويسي چنان عجيب و بعيد بود که
احتمال کنارگيرياش را قوت بخشيد .وعدههاي اقتصادي
او که به هيچ عنوان با درآمد ناخالص ملي ايران سازگار نبود
فقط ميتوانست يک نشانه داشته باشد؛ تخريب دولت براي
بزرگنمايي رقيب .هرچند خيلي نميتوان به سازوکارهاي
اصولگرايان اطمينان داشت و مطمئن بود که کدام گزينه
هدف نهايي آنهاست اما از قاليبافي که سابقه مديريت 11
ساله در شهرداري دارد بعيد است چنين اظهارنظرهاي دور
از منطقي را بيان کند .از آن طرف دستگاه تبليغاتي قاليباف
از مدتها پيش فعال شده و قاليباف در چند سال اخير با
تمرکز بر مناطق مختلف تهران و افتتاح پروژههاي مختلف

رياس��تجمهوري در سال  ،2016از منتقدان
سرس��خت توافق هس��تهاي با ايران به شمار
ميرفت ولي هر بار با طرح اينکه اين توافقنامه
را پ��اره خواهد کرد يا درصدد اصالح يا حفظ
آن بر خواهد آم��د ،ديدگاههاي متناقضي در
اين باره مطرح کرده بود .اما حاال دولت آمريکا
اذعان دارد که ايران از تعهدات هستهاي انحراف

نداشته و ميتوان گفت اين رويکرد به معني آن
است که فرمان رييسجمهور سابق آمريکا براي
تعليق تحريمهاي هستهاي اياالت متحده عليه
جمهوري اسالمي تمديد ميشود و اين يعني
دول��ت ترامپ برعکس ادعاهاي خود در زمان
تبليغات انتخاباتياش همگام با سياس��تهاي
دولت اوباما حرکت ميکند .هرچند تندروهاي

ت ديني
پسلرزه ابالغيه آيتاهلل جنتي درباره رد صالحيت نامزدهاي اقلي 

نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است نه شوراي نگهبان!

مجلس است و نمايندگان مجلس ضابط آن هستند و در
چندين مورد ،اين قانون به شوراي نگهبان رفته و خالف
موازين شرع بودن آن بخشها مشخص شده است.
عضو هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و
روستا خاطرنشان کرد :بنابراين اگر اين قوانين اصالح شده
و شوراي نگهبان نيز نظر خود را بيان کرده است ،مطرح
کردن مجدد نظرات ش��وراي نگهب��ان در اين مورد جايز
نيست .وي يادآور شد :متاسفانه گاهي نظارت استصوابي به
ميزان احواالت افراد به قوانين تسري مييابد و اين بدعتي
اس��ت که اگر ادامه يابد ممکن اس��ت ،هر آن قوانيني که

مجلس تصويب ميکند ،از سوي شوراي نگهبان تغيير کند.
علي مطه��ري در واکنش به اين تذکر گفت :اين موضوع
تا حدودي مبهم است و منتظر توضيح سخنگوي شوراي
نگهبان هستيم.
نايب رييس مجلس ش��وراي اسالمي خاطرنشان کرد:
به هر حال وقتي مصوبهاي از مجلس گذشت و به شوراي
نگهبان رفت ،بعد از آن نميتوانند اظهارنظر کنند و استناد
به اصول قانون اساس��ي بعد از اعالم نظر شوراي نگهبان
نافذ نيست .البته رييس مجلس هم گويا اقدامي را انجام
دادند و انشاءاهلل حل شود.

تداوم ساز ناکوک اصولگرايان؛

جمنا بر سر دوراهي قاليباف و رييسي

تبليغات خود را انجام داده و اين سوال را مطرح ميکند که
اگر قرار نيست کانديداي اصلي باشد چرا رسانههاي وابسته
به شهرداري از مدتها پيش کرکرههاي انتقاد از مديريت
شهري را پايين کشيدهاند.
از طرفي حزب تندروي اصولگرا جبهه پايداري ديروز در
حرکتي ابتدا حمايت خود را از ابراهيم رييسي اعالم کرد اما
چند ساعت از اعالم اين خبر نگذشته بود که اين بيانيه از
خروجي کانال آنها حذف و تکذيب شد .آقاتهراني ،دبيرکل
جبه��ه پايداري هم اعالم کرد :جبهه پايداري فعال از هيچ
گزينهاي به شکل رسمي اعالم حمايت نکرده و ما در زمان
مناسب فرد اصلح را با صدور بيانيهاي معرفي خواهيم کرد.
اين نش��اندهنده آن است که اصولگرايان تا مغز استخوان
از بيماري اختالف رنج ميبرند .در حالي به نظر ميرس��يد
رييسي چهره کمتر شناخته شدهاي در ميان مردم عادي و
نه نخبگان و آگاهان سياسي است و اصولگرايان قصد دارند
با تکيه بر همين ويژگي و البته رياست او بر توليت آستان
قدس رضوي از او حمايت کنند .در حالي که قاليباف تنها در
ميان مردم شهر تهران چهره سياسي شناخته شده است و
شايد تنها حاميان او مردم تهران باشند مگر اينکه اصولگرايان
برنامه جديدتري داشته باشند .در نهايت بعيد به نظر ميرسد
قاليباف به راحتي باکناره گيري به نفع رييسي کنار بيايد چرا
که نيروهاي جمنا هم در جلسه خود با راي بيشتر قاليباف
مواجه شدند و اين موضوع وسوسه قاليباف را براي حضور
تا لحظه آخر انتخابات بيشتر ميکند.
  حمايت بخشي از اصولگرايان از روحاني
اختالف اصولگرايان باعث شده برخي بزرگان اين جريان

ساز حمايت از روحاني را کوک کنند .البته اين مساله چندان
هم عجيب نيس��ت روحاني از همان ابتداي ورودش براي
شرکت در انتخابات رياستجمهوري اعالم کرده بود که يک
کانديداي اعتدالگراست و با وجود آنکه اصالحطلبان از او
حمايت ميکنند اما يک کانديداي اصولگراي اصالحطلب
اس��ت .ديروز در خبري اميررضا واعظيآشتياني از فعاالن
سياس��ي اصولگرا اعالم کرد که امکان حمايت اصولگرايان
از روحاني وجود دارد.
او در بخش��ي از س��خنان خ��ود گف��ت« :آن بخش از
اصولگرايان که ميخواهند حامي روحاني در انتخابات باشند،
بايد بررسي کنند که آيا عملکرد دولت روحاني از نظر مردم
قابل قبول بوده است؟» آنها البته به صراحت حمايت خود
را اعالم نميکنند و اين حمايت را مشروط به رضايت مردم
ميدانند« .هر گروهي بخواهد از عملکرد روحاني دفاع کند
بايد نگاهي هم به مردم داشته باشد .اگر مردم به عملکرد
دولت اقبال نش��ان ميدهند منطق اقتض��ا ميکند که از
روحاني دفاع کنند».
از آن طرف بهروز نعمتي از نمايندگان مجلس دهم و از
نزديکان علي الريجاني از تشکيل ستاد اصولگرايان حامي
روحان��ي خبر داده و گفته اس��ت« :بخش قابل توجهي از
اصولگرايان کس��اني هستند که ميخواهند در انتخابات از
روحاني حمايت کنند و به نفع ايشان فعاليت داشته باشند».
او در بخش ديگري از حرفهاي خود با اشاره به نامزد نهايي
اصولگريان گفت« :استقالل رييسي محل سوال جدي است
حتي براي قسمتي از اصولگرايان و جمنا .نهايتا اصولگرايان
روي قاليباف اجماع ميکنند ».از آن سو واعظيآشتياني در

مقام رهبری

دستور رييسجمهور در جمع مردم روستاي چنار
آذربایجان شرقی؛

رهبر انقالب در ديدار فرماندهان ارتش:

از نقاط ضعف اقتصادي ميبينند ،درصدد برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادي
و بستن منافذ برآيند .رهبر انقالب اسالمي يکي از اين نقاط قوت برجسته را
روحيه شجاعت و ايستادگي ملت ايران در برابر تشرها و اخمهاي ابرقدرتها
دانستند و افزودند :يکي از شگردهاي قدرتهاي متجاوز ،براي ترساندن ملتها
و دولتها و وادار کردن آنها به تامين منافع نامشروع خود ،تشر زدن و از خود
بزرگنمايي نشان دادن است .حضرت آيتاهلل خامنهاي گفتند :براي يک کشور
بدترين حالت آن است که مسووالن آن کشور ،از تشر دشمن بترسند زيرا اين
کار در را براي ورود ،تجاوز و تعرض او باز ميکند .ايشان خاطرنشان کردند :در
اينکه امور کشور را بايد با عقل و تدبير و حکمت انجام داد ،هيچ ترديدي وجود
ندارد اما اين تدبير و حکمت بايد همراه با شجاعت باشد .رهبر انقالب اسالمي
تاکيد کردند :ترسيدن و دلهره از تشر دشمن و تحتتاثير اخم قدرتمندان قرار
اول بدبختي اس��ت .حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند :اگر کس��ي هم
گرفتن ِ
ميخواهد بترسد ،اشکالي ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زيرا
ملت ايران ايستاده است.
رهبر انقالب اسالمي تاکيد کردند :دشمن اعم از آمريکا و بزرگتر از آمريکا،
در مقابل نظامي که به مردم خود متصل اس��ت و مردم و ملت خود را دوست
دارد و ملت نيز آن نظام را دوست دارند و در مقابل دشمن مقاوم هستند ،هيچ
غلطي نميتواند بکند .حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به اينکه در دشمني
قدرتهاي زورگو بهويژه آمريکا ،با ملت ايران هيچ ترديدي نيست افزودند :اينکه
بگويند با فالن فرد موافق هستند و با او مالحظه خواهند کرد ،حرف نادرستي
است زيرا دشمني آنها از زمان امام(ره) و بعد از امام و در زمان دولتهاي گوناگون

که با ساليق مختلف ،بر سر کار بودند ،همواره ادامه داشته است .ايشان با تاکيد
بر اينکه بايد اقتدار و ايستادگي ملت ايران و تاثيرناپذيري ملت از تشر آمريکا
و برخي کشورهاي اروپايي ادامه پيدا کند ،خاطرنشان کردند :بخش مهمي از
ادامه ايستادگي و نهراسيدن از دشمن ،بهعهده نيروهاي مسلح ،و بخش عمده
آن بر عهده اقتصاديون و مجموعههاي فرهنگي ،آموزشي ،بهخصوص متصديان
بخشهاي علمي و تحقيقاتي است.
رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به انتخابات پيش
رو ،انتخابات را از افتخارات ملت ايران و مايه عزت ،قدرت ،روسفيدي و سربلندي
ملت ايران در دنيا خواندند و افزودند :بدخواهان بهدنبال نش��ان دادن اسالم و
معنويت در نقطه مقابل مردمساالري بودند ،اما جمهوري اسالمي ،با مردمساالري
اسالمي و انتخابات ،غلط بودن اين حرف را نشان داد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي گفتند :همه ملت در انتخابات احساس ميکنند
که کليد کارهاي کشور در دست خودشان است و آنان هستند که عناصر اصلي
کشور را معين ميکنند .ايشان با تاکيد بر اينکه همه مردم ،نامزدها ،دولت و
دستاندرکاران بايد قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامي بدارند ،افزودند :بايد
انتخاباتي گسترده ،با شور و شوق و نشاط ،سالم و همراه با امنيت برگزار شود و
چنين انتخابات و ذخيرهاي ،به کشور مصونيت بسياري خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به مطالب وسوسهانگيز رسانههاي دشمن و
تالش خصمانه آنان براي خراب کردن انتخابات خاطرنشان کردند :ملت ايران
با همين بيداري و هوشياري که همواره نشان داده است ،در مقابل اين حرکت
عمل خواهد کرد.

دولت يازدهم در ايران ديدگاهي منفي نسبت
به واکنش دولت ترامپ دارند و اعتراف دولت
آمريکا به پايبندي ايران به تعهدات هستهاي
را رفتار دوگانهاي ترجمه ميکنند که با نزديک
بودن انتخابات رياس��تجمهوري اتفاق افتاده
اما هرچه هس��ت نگراني آمري��کا از لغو توافق
هس��تهاي از جانب ايران است و آمدن دولتي
جديد در ايران که نس��بت به روحاني رويکرد
سرسختانهاي به ديپلماس��ي و روابط با غرب
داش��ته باشد نيز ميتواند به اين نگراني دامن
بزند .ش��ايد هم نگاه تندروها اين بار نسبت به
اين موضوع خيلي هم بدبينانه نباش��د چراکه
کاخ س��فيد در ح��ال حاضر ت�لاش ميکند
نرمش بيش��تري نش��ان دهد تا مجبور نباشد
چندماه ديگر با جناحي روبهرو شود که آنچنان
تعهدي به توافق هستهاي نداشته باشد .ناگفته
نماند عقب افتادن تصويب تحريمهاي بيشتر
عليه اي��ران به دليل نزديک ب��ودن انتخابات
رياس��تجمهوري توسط کنگره آمريکا هم در
نتيجه نگراني آمريکا از وضعيت پيش روي ايران
و احتمال عدم پايبندي ايران به توافق هستهاي
بوده است بنابراين آمريکا هم ترجيح ميدهد
دولت��ي در ايران حاکم ش��ود که ديپلماس��ي
نرمتري نس��بت به روابط با غرب داشته باشد.
البته نوع بازيگري و هوش��مندي و دستور کار
سياس��ت داخلي و خارجي آينده ايران نيز در
پايبندي آمريکا به تعهدات هس��تهاي بيتاثير
نخواهد بود چراک��ه مخالفان برجام در داخل
م��دام بر اين نکته تاکي��د ميکنند که برجام
بدون داش��تن دس��تاوردي ب��راي جمهوري
اس�لامي توافق يک طرفه و سازشکارانه بوده
و هيچ تاثي��ري در زندگي و زمانه مردم ايران
نداش��ته اس��ت .اين در حالي است که موضع
دولت يازدهم نسبت به توافق هستهاي متفاوت
است و آنها برجام را يک توافق برد -برد براي
ايران و جامعه جهاني ميدانند.

همچنين در جلسه علني ديروز مجلس در جريان بررسي
اليحه حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي کشور ،نمايندگان
م��اده اول اين اليحه را تصويب کردند .براس��اس اين ماده،
هرگونه بهرهبرداري که منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل
جبران تاالبها شود ،ممنوع است؛ مرجع تشخيص تخريب
و آلودگي غيرقابل جبران ،س��ازمان حفاظت محيط زيست
است .همچنين براساس تبصره اين ماده ،دستورالعمل تخريب
و آلودگي غيرقابل جبران تاالبها حداکثر ظرف مدت شش ماه
از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان حفاظت محيطزيست
تهيه ميش��ود و به تصويب هيات وزيران ميرسد تا مبناي
عمل س��ازمان مذکور و تمامي مراج��ع ذيربط قرار گيرد.
اين دس��تورالعمل بايد متضمن حف��ظ و احياي تاالبهاي
کشور باشد.
بخش ديگري از حرفهاي خود گفت :قطعا اصولگرايان انرژي
نهايي خود را براي انتخابات  ۱۴۰۰گذاشتهاند و منطق هم
ن��دارد که تمام انرژي خود را در مقطع فعلي صرف کنند.
اين اظهارنظرها نش��ان ميدهد اين جبهه به پيروزي خود
در انتخابات آينده اميدوار نيس��ت و آنها صابون شکست را
هم بر تن زدهاند.
با وجود آشفتگي جبهه راستگراي کشور ،اسداهلل عباسي
از نمايندگان اصولگراي مجلس و عضو هيات موسس جمنا در
آخرين خبر اعالم کرده است که نيروهاي جمنا تا دو هفته
ديگر تصميم نهاييشان را ميگيرند .او درباره ثبت نام برخي
از اعضاي اين جريان که جزو پنج کانديداي نهايي نبودند،
اظهار داشت :در جمنا قانون الزامآوري وجود نداشت بلکه
براساس اخالق و مرام سياسي عدهاي خواستند به جمعبندي
برس��ند که به نظر ميرسد تاکنون اين هدف محقق شده
است .اين اتفاق نظر در آينده نيز ادامه خواهد داشت و دو
نفر از کانديداهاي جمنا در مناظره شرکت خواهند کرد و در
نهايت و بعد از گذشت دو هفته و عملياتي شدن انتخابات،
کانديداي نهايي جمنا مشخص خواهد شد».
در مقابل تزلزل ش��ديد اصولگرايان و مشخص نبودن
کانديداهاي احتمالي آنها و در حالي که هنوز هم به دنبال
راهکارهاي جديد براي مقابله با روحاني هس��تند ،وحدت
اصالحطلبان که بخش��ي از آن نشات گرفته از حوادث بعد
از س��ال  88است بيشتر خود را نشان ميدهد .روحاني در
کنار خود نامزدهاي پوششي همچون اسحاق جهانگيري و
محم د هاشميرفس��نجاني را دارد و ميتوان حدس زد در
مقابل چنددس��تگي عجيب گروههاي اصولگرا که بخشي
بع��د از آن نتيج��ه روي کار آمدن احمدينژاد اس��ت اين
وح��دت اصالحطلب��ان در نهايت پيروزي را ب��راي آنها به
ارمغان ميآورد.

