
توافقعربستانوانصاراللهیمنبرسرآتشبس
سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن از توافق با عربستان برای ادامه آتش بس در طول نوار مرزی و توقف 
درگیری ها در برخی استان ها و جبهه های داخلی خبر داد. روزنامه »االخبار« نیز با اعالم این خبر تأکید 
کرد دو طرف به ساختار اولیه ای برای توقف فراگیر جنگ در یمن دست یافته اند که حمالت هوایی را نیز 
شامل می شود. محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل یمن در بیانیه ای در صفحه خود در پایگاه اجتماعی 
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مانعبروزمشکلمیشود

چرا اصولگرایان می خواهند مجلس آینده دو فراکسیونی باشد؟

»نه«دوبارهالریجانیبهاصولگرایان
اواخر سال گذشته و بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات بود که تعدادی از اصولگرایان مجلس 

کمیته ای  را تحت عنوان کمیته هفت نفره شامل حاجی بابایی، امیرآبادی، زاهدی، سالک، 
قاضی زاده هاشمی، مصری و نقوی حسینی برای ساماندهی امور اصولگرایان در مجلس دهم 

تشکیل دادند. بنابر اعالم اصولگرایان این کمیته موظف به ساماندهی فراکسیون اصولگرایان در 
مجلس دهم، پیگیری وضعیت نامزدهای اصولگرا در مرحله دوم انتخابات، نامزدهای پیشنهادی 
اصولگرایان برای هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس دهم است.  حاال در اولین روزهای کاری 

صفحه3صفحه2صفحه3سال جدید و در آستانه دور دوم انتخابات مجلس این کمیته  ... صفحه3
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»مشاور آیت اهلل« تکذیب شد
با انتشار اخباری به نقل از »مشاور آیت الله هاشمی«، دفتر هاشمی رفسنجانی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: هرگونه 
اظهارنظر، نقل قول و اطالع رسانی به اسم مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی، بدون ذکر کامل نام، رسمیت و اعتباری 
ندارد. در این اطالعیه آمده اســت: طی روزهای اخیر متأســفانه مطالب و اخباری غیرواقع، به نقل از »مشاور آیت الله 
هاشمی رفسنجانی« که مجهول الهویه نیز می باشد، در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود که نمونه اخیر آن خبر 
رسانه  ملی و برخی  سایت ها در مورد تعلیق کلیه فعالیت های خبری دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی 
به نقل از مشاور مجهول الهویه اســت. این اطالعیه ضمن تکذیب این گونه خبرسازی ها، جهت تنویر افکار عمومی و 

جلوگیری از سوء استفاده، اعالم کرده است: 1.هرگونه اظهارنظر، نقل قول و اطالع رسانی به اسم مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی، بدون ذکر کامل 
نام، رســمیت و اعتباری ندارد. 2.  حتی مواضع مشاورینی که با اسم نیز اظهارنظر می کنند، کاماًل شخصی بوده و هیچ ربطی به نظرات و دیدگاه های 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دفتر ایشان ندارد. 3.  برای چندین بار مجددًا تأکید و تصریح می شود که سخنرانی ها، مصاحبه ها، اظهارنظرها 
و اعالم مواضع حقیقی و حقوقی آیت الله هاشمی رفسنجانی، صرفًا به طور رسمی از از طریق دفتر ایشان و یا روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اعالم و منتشر می شود.  گفتنی است در روزهای گذشته خبرگزاری ها به نقل از یکی از مشاوران آیت الله هاشمی نوشتند: حساب های توئیتر، 
ایستاگرام و تلگرامی که به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی ایجاد شده در اختیار دبیر سایت ایشان بوده و وی بدون هماهنگی با رئیس مجمع تشخیص 

اقدام به انتشار مطالب کرده است. 

اختالف وزارت کشور و شورای نگهبان مهم است
رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه آرای منتخب سوم اصفهان با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت 
کشور ابطال نشده است، از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییس جمهور خبر داد و افزود: رونوشت 
این دو نامه در اختیار وزارت کشــور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات، 

نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است.
رییس ستاد انتخابات کشور با امتناع از بیان چرایی و نتیجه اختالف نظر میان شورای نگهبان و وزارت کشور درخصوص 
آرای منتخب سوم و چگونگی انتخاب احتمالی یک جایگزین برای وی، تصریح کرد: مالک و مبنای وزارت کشور، قانون 

انتخابات است. ما انتخابات را با استناد به قانون آغاز کردیم، پروسه انتخابات را قانونی دنبال کردیم و باید آن را قانونی نیز به اتمام برسانیم.  وی در عین حال 
تصریح کرد: البته اختالف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان موضوع بسیار مهمی است. 

وی درباره نتیجه ابطال احتمالی انتخابات منتخب سوم اصفهان و چگونگی انتخاب نفر پنجم جایگزین، بار دیگر تأکید کرد: وزارت کشور تمام دالیل، نظرات 
و مستندات حقوقی خود را براساس تبصره 3 ماده 52 به شورای نگهبان به طور مکتوب ارسال کرده و ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات 
اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعالم رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند.
سخنان رئیس ستاد انتخابات کشور در حالیست که سیامک ره پیک عضو حقوقدان شواری نگهبان و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات درباره 

انتخابات مرحله اول حوزه انتخابیه اصفهان امروز گفت: تصمیمات شورا براساس مبانی قانونی بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.

 لیست امید 
نهایی نشده است

در حالی که صبح امروز خبرگزاری ها به نقل از حسین 
مرعشــی لیســتی از کاندیداهای این ائتالف برای 
دور دوم انتخابــات در کل کشــور را منتشــر کردند، 
ســاعاتی بعد محسن رهامی مســئول کمیته رایزنی 
ائتالف اصالح طلبان اعالم کرد: لیســت منتشــر 
شــده  برای دور دوم انتخابات که به نام لیســت امید 

بوده، سندیت ندارد.
محســن رهامــی درخصــوص این لیســت گفت: 
جلسه ای که لیســت منتشر شده به آن استناد شده، 
قبل از تشــکیل نهایی جلســه کمیته ائتــالف بوده 
لذا از ســه جهت دارای اشکال اســت؛ اوال اینکه ما 
هنــوز با حامیان دولــت و نمایندگان حــزب اعتدال 
 و توســعه  جلســه ای جهــت نهایــی کردن لیســت 

نداشته ایم.
او در ادامه افزود: در درجه دوم اینکه لیســت منتشر 
شده بدون هماهنگی با استان ها صورت گرفته و ما 
هنوز با نمایندگان استان ها گفت وگویی برای رسیدن 
به یک رای واحد نداشــته ایم و ممکن است در حال 
حاضر  این شــائبه به وجود بیاید کــه در تهران برای 
استان ها تعیین تکلیف شده است در حالیکه اساسا 
چه در دور اول و چه بــرای دور دور هیچگونه تعیین 
تکلیفی از تهران برای اســتان ها صــورت نگرفته و 

صورت نخواهد گرفت.
این فعال سیاســی اصــالح طلب ضمن اشــاره به 
اینکه دیروز و امروز جلســه مفصلــی با عنوان کمیته 
ائتالف رایزنی از طرف اصــالح طلبان با نمایندگان 
حزب اعتدال و توســعه و حامیان دولت داشــته اند، 
افزود: امشــب یا فرداصبح لیســت نهایــی را اعالم 

خواهیم کرد. 
رهامــی بــا بیــان اینکــه در چند حــوزه مجبــور به 
ســکوت شــدیم، توضیح داد: در حوزه هایی که هر 
دو نفــر اصالح طلبند به این معنا کــه در مرحله اول 
هــر دو نفر مورد تایید مــا بوده اند؛ مثل کرمانشــاه، 
انتخــاب را بر عهده مــردم منطقه گذاشــته ایم و از 
هــر دو حمایت می کنیم. عضو شــورای مشــورتی 
خاتمی افــزود: همچنین در حوزه هایــی که هر دو 
نفر از اصولگرایانی بودند کــه از نظر اصالح طلبان 
هیچ ترجیحی بــر یکدیگر نداشــتند، نیز تصمیمی 
بــه فراخور گرفته خواهد شــد یا ســکوت می کنیم. 
رهامــی خاطــر نشــان کــرد: در حوزه هایــی کــه 
کاندیــدای لیســت امیــد در دور اول بــه مجلــس 
راه یافتــه یــا حــذف شــده اســت، از اصولگرایانی 
 که بــه مواضــع اصولــی دولــت پایبندنــد حمایت 

شده است.
رهامی با تاکید بر این که لیســت منتشر شده از قول 
کمیته ائتالف و استان ها سندیت ندارد، گفت انتشار 
این لیست موجب کدورت بین ائتالف اصالح طلبان 
و حامیان دولت خواهد شــد و چنین جلسه ای در روز 

دوشنبه برگزار نشده است.
او ضمــن تاکید بر این نکته که لیســتی که امشــب 
یا فردا منتشــر خواهد شــد ممکن اســت در بعضی 
جاهــا بــا لیســت منتشــر شــده یکــی باشــد و در 
بعضــی جاهــا اختالفاتــی وجــود داشــته باشــد، 
خاطرنشــان کرد: لیســت منتشــر شــده در برخی 
رســانه بر اساس شــنیده های غیر رسمی از بعضی 
جلســات کمیته های اســتان هاســت کــه بیرون 
درز کــرده و در واقــع قابل اســتناد نیســت. رهامی 
بر جلب نظر اســتان ها جهت نهایی کردن لیســت 
اصــرار کرد و افــزود: تالش کردیم بــا کمک آقای 
مرعشــی مســئول کارگــروه اســتان ها، لیســت را 
 نهایی کنیم لذا لیســت منتشر شده نوعی گمانه زنی 

به نظر می رسد.

»نه« دوباره الریجانی به اصولگرایان
چرا اصولگرایان می خواهند مجلس آینده دو فراکسیونی باشد؟ 

اواخر سال گذشــته و بعد از مشخص شــدن نتایج انتخابات بود که تعدادی از 
اصولگرایان مجلس کمیته ای  را تحت عنوان کمیته هفت نفره شــامل حاجی 
بابایی، امیرآبادی، زاهدی، سالک، قاضی زاده هاشمی، مصری و نقوی حسینی 
برای ســاماندهی امور اصولگرایان در مجلس دهم تشکیل دادند. بنابر اعالم 
اصولگرایان این کمیته موظف به ساماندهی فراکسیون اصولگرایان در مجلس 
دهم، پیگیری وضعیت نامزدهای اصولگرا در مرحله دوم انتخابات، نامزدهای 
پیشنهادی اصولگرایان برای هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس دهم است. 
حاال در اولین روزهای کاری ســال جدید و در آستانه دور دوم انتخابات مجلس 
این کمیته فعالیت های خود را شــروع کرده است. اولین جلسه آن برگزار شد و 
قرار بود جلســه بعدی آن با علی الریجانی رئیس مجلس نهم باشد. اما با وجود 
اعالم قبلی جلسه تشکیل نشد و الریجانی به جای حضور در این جلسه به دیدار 
نوروزی خود رسید. موضوعی که در رسانه ها انعکاس ویژه ای یافت و هرچند از 
سوی نزدیکان الریجانی اعالم شد جلسه با دفتر الریجانی هماهنگ نشده، از 
سوی کمیته گفته شد جلسه با شخص الریجانی هماهنگ شده بود و نه دفتر او. 
اما این اتفاق به هر علتی که بوده، این گمانه زنی را بیش از همیشــه تقویت می 
کند که الریجانی راه خود را از اصولگرایان جدا کرده است. چرا که بی شک یکی 
از اهداف کمیته هفت نفره از این جلسه ارائه شرط و شروط هایشان به الریجانی 
در قبال حمایت از او برای ریاســت مجلس بوده است. این گمانه به ویژه به این 
دلیل قوت می گیرد که کمیته هفت نفره در اولین جلسه خود بر دو فراکسیونی 
شدن مجلس تاکید کرده اند. این در حالیست که با توجه به حضور پررنگ طیف 
اعتدالی و مستقل ها، به نظر می رسد مجلس آینده بیش از دو فراکسیون داشته 

باشد. موضوعی که چندان خوشایند فراکسیون اصولگرایان نخواهد بود.

چراجلسهاصولگرایانباالریجانیلغوشد؟
دیدار نوروزی نماینــدگان مجلس و منتخبان مجلس دهم و آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی با علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در حالی برگزار شد 
که ساعاتی قبل از آن، نقوی حسینی سخنگوی کمیته ۷ نفره از لغو جلسه کمیته 

با الریجانی به دلیل جلسه اضطراری وی خبر داده بود.
دو ساعت پس از زمان مقرر برای برگزاری جلسه، سید حسین نقوی حسینی با 
تاکید بر اینکه لغو جلسه از سوی دفتر رئیس مجلس صورت گرفته، گفت: قرار 
است دفتر آقای الریجانی دلیل عدم برگزاری جلسه امروز را به رسانه ها توضیح 

دهد و قصد نداریم در این خصوص اظهارنظر کنیم.
با ایــن حال، ســخنگوی کمیته ۷ نفــره اصولگرایان ســاعتی بعد بــه یکی از 
خبرگزاری ها گفت که آقای الریجانی امروز ساعت 1۰ صبح دیداری با یکی از 
مقام های ارشد نظام داشتند که باتوجه به اهمیت آن، جلسه امروز برگزار نشد. 
گاه که گویا یکی از مسئوالن  ساعتی بعد یکی از خبرگزاری ها به نقل از یک منبع آ
دفتر رئیس مجلس بوده، اعالم شــد که اساسًا قراری درخصوص برگزاری این 
جلسه در دفتر آقای الریجانی ثبت نشده بود.  با این حال امروز سید حسین نقوی 
حسینی سخنگوی کمیته ۷نفره ساماندهی امور اصولگرایان در مجلس دهم 
ضمن تکذیب شــایعه های مطرح شده، گفت: این دیدار با دفتر رئیس مجلس 
هماهنگ نشده بود بلکه با شخص علی الریجانی هماهنگ شده بود و رئیس 
مجلس خود شخصا به ما اعالم کرد باید برای موضوع ضروری از پارلمان خارج 

شود و این دیدار در زمان دیگری برگزار شود.

اصولگرایانبهدنبالمجلسدوفراکسیونی
جلســه اول کمیته هفت نفره این هفته تشکیل شــد. احمد امیرآبادی نماینده 
مردم قم در مجلس در تشــریح نخســتین نشست جلســه کمیته موقت ۷ نفره 
سیاست گذاری اصولگرایان مجلس دهم در سال ۹5 گفت:  در این جلسه مقرر 
شــد یک هماهنگی کامل و صحیح با مجمع ائتالف اصولگرایان کشــور برای 
انتخابــات مرحله دوم صورت گیرد. نماینده  قم در مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: در این جلسه تاکید کمیته بر تشکیل دو فراکسیون یعنی فراکسیون 

اصالح طلبان و اصولگرایان در مجلس دهم بود.
وی یادآور شــد: آنچه بررســی ها نشــان می دهد این اســت که مجلس دهم 
مجلس اصولگــرا خواهد بود. آنچــه منجر به وحدت اصولگرایان شــود قطعا 
کمیته پیگیری خواهد کرد. نماینده قم در مجلس شــورای اسالمی مهم ترین 
موضوع برای کمیته را تشکیل فراکسیون واحد اصولگرایان عنوان کرد و ادامه 
داد: همان گونــه که بنده با نماینــدگان اصالح طلب صحبت هایی داشــتیم 
طیف اصالح طلبان نیز خواهان تشکیل دو فراکسیون سیاسی اصالح طلبان 
و اصولگرایان در مجلس دهم هســتند تا از طریق این دو فراکســیون مجلس 

اداره شود.
اما موضوع دو فراکسیونی شدن مجلس دهم در حالی از سوی کمیته هفت نفره 
مطرح می شود که مســتقل ها و معتدل ها سهم قابل توجهی از مجلس دهم 

دارند. عباسعلی منصوری آرانی، نماینده مردم کاشان در مجلس نهم و از اعضای 
فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت در این خصوص می گوید: به نظر من به 
سود جریان اصولگرایی اســت که تنها دو فراکسیون در مجلس باشند، چراکه 
اگر تنها دو فراکســیون در مجلس باشــد، وقتی نمایندگان مستقل به مجلس 
می آیند ترجیح می دهند جذب فراکســیون اصولگرا شوند. با توجه به شرایطی 
که در کشور به صورت عمومی و همچنین حوزه های انتخابیه وجود دارد، اینکه 
کسی بگوید اصالح طلب است، هزینه دارد و به همین دلیل مستقل ها به سمت 

اصولگرایان سوق پیدا می کند.
منصوری با بیان اینکه در صورت دو فراکسیونی شدن، فراکسیون اصولگرایان 
اکثریت خواهد شد، می گوید: این اتفاق نخواهد افتاد. یک فراکسیون اصولگرا، 
یک فراکسیون اصالح طلب و یک فراکسیون اعتدالی ها و مستقلین خواهند 
بود. این شــرایط به نفع اصالح طلب هــا رقم خواهد خورد چراکه فراکســیون 
اعتدالیون و مســتقلها به اصالح طلب ها نزدیک خواهد شد. به گفته او همین 
که اصولگراهــا کاندیدایی معرفی نکرده اند نشــان می دهــد پذیرفته اند که در 

اقلیت هستند. 
وی درخصوص نقش الریجانی نیز می گوید: آقای الریجانی باید به گونه ای این 
نقش را ایفا کند که خودش مطرح نشود. قبال به عنوان رئیس فکری فراکسیون 
رهروان حضور داشــت اما اکنون شرایط متفاوت شــده است. در دوره قبل هم 
اصالح طلب ها و هم اصولگرایان معتدل در فراکسیون رهروان حضور داشتند 
اما االن تعداد اصالح طلب ها بیشتر شده و بعید است وارد رهروان شوند و ورود 
اصولگرایان به فراکسیون رهروان نیز سخت خواهد شد. بیشتر جناح اعتدالی 
و مستقلین در این فراکسیون عضو خواهند شد. همچنان رهبر فکری آنها آقای 
الریجانی خواهد بود اما خود ایشــان وارد فراکســیون نمی شود و باز هم آقای 
جاللی و شاید آقای مطهری نقش رهبری را بازی خواهند کرد. این ترکیب بیشتر 
نزدیک به دولت خواهد بود و می تواند در شــرایط گوناگون رای اصالح طلب ها 

را به سبد خود بریزد.
منصوری آرانی همچنین درخصوص لغو جلســه الریجانی با کمیته هفت نفره 
گفت: به هیچ وجه امــکان ندارد با این افراد پیوند بخورد که اگر این کار را بکند 
جایگاهش تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرد  و اشتباه است که او وارد جریان  
های اصالح طلبی یا اصولگرایی شــود. حتما باید خودش را فراجناحی نشــان 

دهد. در این حرف شک نکنید.

پیگیری روزواکنش روز

از حرکت خالف اقتصاد مقاومتی جلوگیری شود
رهبر انقالب اســالمی نقش فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را در رصد دقیق فعالیت های دســتگاه ها، بســیار با اهمیت خواندند و گفتند: در این رصد، باید دستگاه هایی که در چارچوب این سیاست 
ها حرکت می کنند تقویت، و دســتگاه هایی که بی تفاوت هستند، به مسیر اصلی کشانده شوند و از اقدامات دستگاه هایی که بر خالف اقتصاد مقاومتی حرکت می کنند، جلوگیری شود. ایشان با تأکید بر 
اینکه »اقدام و عمل« در اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای باشــد که در پایان ســال، امکان ارائه گزارش دقیق و ملموس از عملکردها در حوزه های مختلف وجود داشته باشد، افزودند: مجموعه دستگاه 
های اجرایی، توانایی تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی را دارند و باید مجلس شــورای اسالمی نیز در این مسیر به دولت کمک کند. ایشــان مجموعه مدیریتی کشور را مجموعه ای زبده، با تجربه و 
دارای انگیزه و فکر و عمل دانســتند و افزودند: قرارگاه فرماندهی که هم مرکز فکر و هم مرکز عمل اســت، باید با استفاده از توان خوب مدیریتی کشور و همچنین با بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های 
دســتگاههای مختلف در جهت تصمیم گیری و پیگیری مراحل اجرا حرکت کند. رهبر انقالب اسالمی، امریکا را نماد بداخالقی و بد ادایی دانستند و خاطرنشان کردند: به امریکایی ها نمی توان اعتماد 
کرد و به غیر از امریکایی ها، برخی کشورهای دیگر غربی نیز همین گونه هستند، بنابراین باید به توانایی های خودمان اعتماد کنیم و مواضع و عملکرد مقامات امریکا نیز تأیید کننده همین اعتقاد است.

سیاسی
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انسجام قوی برجام مانع بروز مشکل می شود

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: جناب دکتر روحانی به درستی در رابطه با برجام حساس است و تالش زیادی کردند تا برجام به سرانجام برسد.  صالحی با بیان اینکه در برجام و مذاکرات هسته ای ممکن 
اســت نکاتی باشــد که مورد ایراد قرار بگیرد و از نظر حقوقی هم ممکن است نکته ای موجب سوء استفاده طرف مقابل بشــود، تصریح کرد: اما در عین حال انسجامی که در برجام است آن قدر قوی است 
که طرف به خودش اجازه نخواهد داد مشــکلی ایجاد شــود. معاون رییس جمهور با تاکید بر پیگیری طرف مقابل به منظور ادامه اجرای صحیح برجام، ادامه داد: قاطعانه عرض می کنم مطابق نظر مقام 

معظم رهبری به گونه ای عمل خواهیم کرد که اگر طرف در انجام وظایف خود سســتی کند، عکس العمل مناسبی نشــان خواهیم داد. صالحی تصریح کرد: با اینکه آنها مقداری بدقلقی کرده اند اما کارها 
خوب پیش می رود و الحمدلله شــرایط مناسب است. رییس سازمان انرژی اتمی گفت: انتقادات از طرف دوستان دلواپس هم در جای خود خوب است به شرطی که موجب اختالفات درونی نشود 

گاهی نظر می دهند که با  و مجموعًا به ســمت منافع ملی حرکت کنیم. وی افزود: عده ای در انتقادات خود فقط نگاه سیاســی دارند و هرکاری کنیم قانع نمی شــوند. عده ای دیگر هم از روی ناآ
استدالل صحیح و اطالع کافی مجاب خواهند شد. 

عده ای مامور ترویج ناامیدی شده اند
معاون اول رییس جمهور گفت: متاســفانه 
عده ای مامور شده اند که یأس و ناامیدی را 
در جامعه ترویج کنند، اما راه حل ساماندهی 
اقتصاد کشور ایجاد فضایی مثبت و امیدوار 
کننده نســبت به آینده هســتیم. اســحاق 
جهانگیری یکــی از دســتاوردهای برجام 

را ایجاد فضای امیدوار کننده در میان مردم دانســت و بــا تاکید بر اهمیت 
امید در جامعه تصریح کرد: اگر امید مردم به آینده کشــور و اعتماد ملت به 
مدیریت کشور نبود، با کاهش درآمدهای ارزی کشور باید شاخص های مهم 
اقتصادی کشور متزلزل می شــد و ثبات و آرامش اقتصاد بهم می ریخت. 
جهانگیــری بیکاری را از دغدغه های اصلی مردم برشــمرد و افزود: بعد از 
سال ۹۰ و با فشارهای اقتصادی، قدرت خرید و رفاه مردم کاهش یافت و تا 

اقتصاد کشور به حرکت در نیاید این مشکالت مرتفع نخواهد شد.

افتتاح کارخانه تولید مواد منفجره
کارخانــه تولیــد مــاده منفجره اکتــوژن و 
ترکیبــات آن در هجدهیمــن روز از ســال 
اقتصــاد مقاومتی، اقــدام و عمل با حضور 
حســین دهقــان وزیر دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح در ســازمان صنایع دفاع 
وزارت دفاع افتتاح و به بهره برداری رســید.  

این محصول راهبردی در انواع سالح های موشکی بالستیک، کروز، پدافند 
هوایی، تســلیحات ضد زره و دریایی کاربرد دارد و موجب افزایش کارآیی و 
اثر بخشــی آنها می شود. سردار دهقان در مراســم افتتاح این کارخانه طی 
سخنانی با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در ایجاد زیر ساخت های قدرتمند و 
روزآمد دفاعی به عنوان پشتوانه ای مطمئن برای بخش دفاعی کشور گفت: 
وزارت دفاع همواره ارتقاء دقت اصابت و افزایش قدرت و نفوذ سرجنگی های 

مختلف را مورد توجه قرار داده است.

بررسی پرونده ایرانی های فهرست پاناما
منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی وسیاســت خارجــی مجلس در 
واکنش به انتشــار »اوراق پاناما« گفت: در 
میان خبرهای منتشر شده نام هایی از چند 
شــرکت ایرانی و چند مقام مسئول در دولت 
دهم بیان شده اســت که باید با هوشیاری و 

دقت توسط قوه قضائیه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. جمهوری اسالمی 
سیســتم مالی شفافی داشته اســت و خط قرمزی در برخورد با مفاسد قائل 
نیست. برخورد  و محاکمه مفاسد دانه درشت که تالش کرده اند با پولشویی 
و به جیب زدن بیت المال  به ثروت دست پیدا کنند این موضوع را اثبات می 
نماید. سالمت سیستم مالی ایران همیشه توسط قوه قضائیه به طور جدی 
مورد پیگیری بوده است  که بدون هیچ خط قرمزی در مورد نام های ادعایی 

در فهرست پاناما نیز همین رویه ادامه خواهد یافت.

سرمایه گذاران در 
جغرافیای امن سرمایه 

گذاری می کنند
مسئول روابط عمومی سپاه سردار رمضان شریف با 
بیان اینکه پس از پیروزی انقالب اســالمی به دلیل 
شــرایط ویژه نظامــی و امنیتی منطقه و وابســتگی 
رژیــم پهلوی به آمریــکا در وضعیت خاصی به ســر 
می بردیم، گفت: امام خمینی)ره( با شناخت دقیقی 
که از رفتار دشمن و شــرایط فرهنگ و جامعه ایرانی 
داشتند، سپاه را به عنوان نیروی برآمده از متن مردم 
ایجــاد کردنــد و این نیــروی مردمی همواره نشــان 
 داده کــه ســخت بــه آرمان های انقالب اســالمی 

پایبند است.
مسئول روابط عمومی کل ســپاه با یادآوری خباثتها 
و توطئه های نظام ســلطه و استکبار جهانی از جمله 
تحمیل جنگ هشت ســاله علیه ملــت ایران گفت: 
امروز نیــز هر چند صــدام وجود خارجی نــدارد، اما 
حامیان وی همچنان هستند و هیچ تغییر محسوس 
و قابــل مالحظــه ای در رفتــار خصمانــه آمریکا و 
هم پیمانان منطقه ای آنها نسبت به انقالب اسالمی 

ایجاد نشده است.
او همچنین بــا تاکید بر اینکه رژیم اشــغالگر قدس 
همواره منافع ما را تهدید کرده و آمریکا هم همیشــه 
پایبنــدی خود را در کمــک به صهیونیســت ها ابراز 
کرده اســت، تصریح کرد: این مســاله پیام روشنی 
را بــرای ملت و نظام مــا دارد؛ به این معنــا که ما باید 
بــه گونه ای قدرتمند شــویم که بتوانیــم بازدارندگی 
الزم را در قــدرت دفاعــی کشــور داشــته باشــیم تا 
 کســی جرات در ســر پروراندن فکر تهاجم بــه ما را 

نداشته باشد.
شــریف الزمه غافگیرنشــدن در مواجهــه با تهاجم 
دشمن را توانمندی در حوزه دفاعی و امنیتی برشمرد 
و اظهار داشــت: تجهیزات نظامی از ملزومات این 
توانمندی است و ســامانه های موشکی از موثرترین 
تجهیزات در بوجود آوردن بازدارندگی به شــمار می 

رود.
مســئول روابط عمومی کل ســپاه در ادامــه با تاکید 
بــر اینکه ایــران اســالمی امــروز امن ترین کشــور 
منطقــه اســت، اظهار داشــت: گروهــک داعش 
توانســته کشــورهای زیادی را تهدید و ناامن کند اما 
به لطف روحیه حاکم بر کشــور و اشــراف اطالعاتی 
فرزندان انقالب، امنیت کشــور حفظ شــده اســت 
و دشــمن فرســنگ ها از مــا فاصلــه دارد امــا باید 
کشــور به آن مرحله ای از توانمندی برســد که حتی 
 دشــمن نتواند از فاصلــه ای دور هم منافــع ملی را 

تهدید کند.
شریف با تاکید بر اینکه ملت ایران خواهان کشوری 
پیشرفته و امن اســت اظهار داشت: سرمایه گذاران 
در جغرافیای امن سرمایه گذاری می کنند و کشوری 
امن اســت که دیگــران نتواننــد آن را تهدیــد کنند؛ 
جمهوری اسالمی ایران امروز در حوزه های دفاعی، 
نظامی و امنیتی از ثبات برخوردار است و قطعا تقویت 
بنیه دفاعی کشــور به پایدار شدن این امنیت کمک 

می کند. 
به گفتــه او هر چنــد سیاســتمداران کاخ ســفید از 
جمله رئیس جمهــوری آمریکا اصرار بر این دارند که 
موشک ها مانعی برای ســرمایه گذاری است اما در 
واقع ســرمایه گذاران در پی یافتن جایی هســتند که 
امنیت و ثبات بیشتری داشته باشد و ایران از معدود 
کشورهایی است که مســئوالن دولتی کمتر دغدغه 
مســائل نظامی و امنیتی را دارند و بنابراین از فرصت 
کافی برای پرداختن به مباحث فرهنگی و اقتصادی 

برخوردارند.

تدبیر24نوشت:عارفیاالریجانی؟
به هرحال آقای الریجانی اصولگراست و از نظر حرفه ای تداوم حضور ایشان در ریاست مجلس باعت تداوم برکنار ماندن اصالحات از 

صدر مناصب است.

رویداد24نوشت:دلیلبازگشتاصولگرایانبهالریجانیچیست؟
در فاصله چندهفته ای تا آغاز فعالیت مجلس دهم، اصولگرایان درصدد تدارک آرایش سیاسی در بهارستان بعدی برآمده و در این مسیر 

حاضرشده اند که برخی از مواضع قبلی خود را کنار بگذارند.

خبرآنالیننوشت:سیرتاپیازپروندهمینوخالقی
منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم با ابطال آرای خود توسط شورای نگهبان مواجه شد. دلیل اما رسانه ای نشد و 

منتخب در بیانیه ای از امام زمان و رهبری استمداد طلبید.

پارسنیوزنوشت:هفتتوصیهراهبردیبهشبکهداخلیهمکارغرب
اگر ایران این سیاست هایش را تعدیل نکند دولتهای غربی به اعمال سیاست تحریمها باز خواهند گشت تا ایران را مجبور کنند از رفتار 

کنونی اش دست بکشد و این قطعا به ضرر تحول خواهان خواهد بود.

598نوشت:احمدینژادوانتخابات96؛آرییانه؟
اینکه یک لیست با افراد ناشناس رای می آورد و تعداد نسبتا زیادی چهره سرشناس و باتجربه در امور مجلس رای نمی آورند، حاوی نکات 

قابل توجهی از منظر جامعه شناسی سیاسی است.

عکس روزسایت نگار

مجلس ترحیم پدر 
محمد علی ابطحی 
مشاور و رئیس دفتر 
رئیس دولت اصالحات 
در مسجد جامع شهرک 
غرب برگزار شد. 
شخصیت های مختلف 
سیاسی و مذهبی، برخی 
اعضای دولت کنونی و 
رئیس دولت اصالحات 
در این مراسم حضور 
داشتند.

خبرنامه

جایگاه رأی مردم همانند جایگاه والیت فقیه است
هم نظر رهبری و هم نظر رئیس جمهور درباره برجام ۲ صحیح بود

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از تخریب شناسنامه دارهای 
انقالب گفت: باید به آرای مردم احترام گذاشت، زیرا جایگاه رأی مردم همانند 
جایگاه والیت فقیه از پایه های اصلی انقالب است. آیت الله غروی درخصوص 
برجام با بیان اینکه ضایع کردن دســتاوردهای برجام مــورد نظر رهبر انقالب 
نیست تاکید کرد: نباید با غیرواقع بینی و احساسات کورکورانه در جهت تضعیف 
دســتاوردهای دولت از جمله برجام اقدام شــود. وی همچنین با انتقاد از سوء 
استفاده از ســخنان آیت الله خامنه ای درخصوص برجام 2 گفت: نظر رئیس 
جمهور در پیام نوروزی در خصوص برجام 2 ناظر بر فعالیت های داخلی و رونق 
اقتصادی در درون کشــور بود و ســخن رهبر معظم انقالب نیز هشدارهایی به 
دشمنان بود مبادا فکر نکنند در مسائلی که به حاکمیت ملی ما مربوط می شود 
می توانند شــاهد چیزی شبیه به توافق هسته ای باشــند؛ بنابراین سخن و نظر 
رهبر معظم انقالب و همین طور ســخن و نظر رییس جمهور هر دو درســت و 

صحیح است.

جایگاهرأیمردمهمانندجایگاهوالیتفقیهاست
آیت الله سیدمحمد غروی با اشاره به بداخالقی های سیاسی پس از انتخابات 
اخیر به ویژه حمله به برخی از منتخبان مردم، اظهار داشت: در شرایطی هستیم 
که بیش از هر چیزی نیاز به وحدت و انســجام داخلی داریــم. اگر زمینه های 
اختالف در جامعه آشکار شود، دشمنان کشور خوشحال شده و باعث می شود 
که فشار خود به نظام و اصالت های انقالب را بیشتر کنند، کما اینکه با دقت به 

اخبار و اطالعات رسانه های خارجی، این موضوع قابل فهم است.
او با یادآوری این نکته که وحدت ملی رمز پیروزی انقالب اسالمی و ماندگاری 

آن بوده است، از بداخالقی های سیاســی به ویژه پس از انتخابات اخیر 
انتقاد کرد و گفت: هر حرکت نفاق افکنی که بخواهد توســط هر 

شخص یا گروهی انجام گیرد، کمک کردن به دشمن و بی اثر 
کردن دستاوردهایی مانند حضور پرشور مردم در انتخابات 

یا مثال برجام و توافق هسته ای است که برای پیشرفت 
نظام انجام شده است.

آیت الله غروی با بیان اینکه تخریب اشخاص با انتقاد 
از آن ها متفاوت است، گفت: باید حرمت افرادی که 

به عنوان شناسنامه انقالب اســالمی ایران هستند را 
حفظ کنیم و البته آن بزرگان نیز مراقب باشند که تلقی های 

خاصی برای دغدغه مندان انقالب ایجاد نکنند. 
او خاطرنشــان کرد: مطبوعات و رسانه ها 

نیز باید توجه کنند که رأی مردم در نظام 
جمهوری اســالمی دارای جایگاه 

اســت و باید به آرای مردم احترام 
گذاشت، زیرا جایگاه رأی مردم 

هماننــد جایگاه والیــت فقیه 
از پایه هــای اصلــی انقالب 

است.

همنظررهبریوهمنظررئیسجمهور
دربارهبرجام2صحیحبود

این عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص سوءاستفاده برخی 
مخالفان دولت از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص برجام 2 گفت: نباید 
این طور باشــد که افرادی، برخــی محکمات مقام معظم رهبــری را تبدیل به 

متشابهات کرده و سپس از آن سوءاستفاده کنند.
آیــت الله غروی بــا بیان اینکــه گاهی عبارات متشــابه اما بــا معانی مختلف، 
مشکالتی را ایجاد می کند، گفت: نظر رئیس جمهور در پیام نوروزی در خصوص 
برجام 2 ناظر بر فعالیت های داخلی و رونق اقتصادی در درون کشور بود و سخن 
رهبر معظم انقالب نیز هشدارهایی به دشمنان بود مبادا فکر نکنند در مسائلی 
که به حاکمیت ملی ما مربوط می شــود می توانند شاهد چیزی شبیه به توافق 
هسته ای باشند؛ بنابراین سخن و نظر رهبر معظم انقالب و همین طور سخن 
و نظر رییس جمهور هر دو درســت و صحیح اســت ما گاهی عبارات متشــابه 
سوءتفاهم هایی را ایجاد می کند که در چنین مواقعی خود مسئولین باید به این 

مسئله ورود کنند.
وی با بیان اینکه همگان باید بدور از حب و بغض ها، واقع بین باشند و عقالنیت 
را به کار ببندند و این طور نباشــد که ما موفقیت دیگران از جمله مسئوالن نظام 
را نادیده بگیریم و این زمینه ای برای تضعیف آن ها در ســطح بین الملل باشد، 
تاکید کرد: دیپلمات های کشورمان زمانی می توانند در سطح بین الملل از حقوق 
ملت ایران به درستی دفاع کنند که از داخل کشور دلگرم باشند؛ اگر افرادی هم 
در داخل کشور هستند که منتقد عملکرد دولت هستند، توجه داشته باشند که 
انتقاد سازنده جدای از تخریب است و اگر واقعا دلشان برای نظام می سوزد نباید 
کاری کنند که اقتدار نمایندگان نظام جمهوری اســالمی در عرصه بین 

الملل خدشه دار شود.

دشمناندرمقابلتدبیردیپلماتهایمان
خضوعکردند

این عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم در خصوص 
برجام نیز با بیان اینکه برای اســتفاده از دســتاوردهای 
پســابرجام نیازمند وحدت و همدلی هستیم تا پیروزی 
برجام را تبدیل به موفقیت های بیشــتر برای کشــور 
کنیم، گفت: تالش هایی که دیپلمات های برجسته 
کشورمان در قضیه توافق هسته ای و برجام 
انجــام دادنــد بســیار عالی بــود به 
گونه ای که حیرت دشمنانمان 
را برافروخت؛ عمــال دیدیم 
که دشــمنان کشورمان 
در مقابل فهــم و تدبیر 
ی  ت هــا یپلما د
کشورمان و فهم و 
درک آنان خضوع 

کردند، به گونه ای که امروز برخــی از مخالفان داخلی دولت آمریکا، از آن ابراز 
نارضایتی شدید و به پیروزی جمهوری اسالمی ایران اقرار و اعتراف می کنند.

 و بــا بیان اینکه برجام و توافق هســته ای فرصتی برای ایران شــد تــا از زیر بار 
تحریم های ظالمانه ای که قصد داشــت کشور ما را به انزوا بکشد رهایی یابیم، 
یادآور شد: آن هم نه فقط تحریم های آمریکا، بلکه تحریم های شورای امنیت 
ســازمان ملل؛ از طرفی آن تحریم های ســابق، حقوق مســلم و سرمایه های 
کشورمان را بلوکه کرده بود و برای برخی از شخصیت های سیاسی، اقتصادی 
و... کشور نیز محدودیت هایی را اعمال می کرد اما اکنون با بسیاری از کشورهای 

دنیا امکان تبادالت اقتصادی وجود دارد.
آیت الله غروی با تاکید بر البته نباید بعد از برجام دســت روی دســت بگذاریم و 
منتظر باشــیم تا اوضاع اقتصادی خود به خود درست شود، گفت: باید فرصت 
پسابرجام را قدر دانسته و آن را به جهت مثبت پیش ببریم، نه اینکه خدای ناکرده 
این فرصت را تبدیل به تهدیدی برای خود و در   نهایت تضعیف نظام کنیم؛ قطعا 
تالش برای بی خاصیت کردن و ضایع کردن دستاوردهای برجام مورد نظر مقام 

معظم رهبری نیست.

ضایعکردندستاوردهایبرجامموردنظررهبرینیست
آیت الله غروی با بیان اینکه البته نباید فکر کنیم با برجام همه مشکالت کشور 
حل شده و نیازی به هوشیاری پســابرجام نداریم، اضافه کرد:   در این موضوع 
شکی نیست که دشمنان ما زیاده خواه هستند و آن ها سعی دارند به بهانه های 
مختلف پیــروزی برجام برای ایران را به شکســت تبدیل کنــد؛ به همین دلیل 
باید هوشیار باشــیم اما واقعا باید قدر فرصت پیش آمده پس از توافق هسته ای 
و برجام را دانســته و از دیپلمات های کشــورمان که بــرای این موضوع تالش 

کردند، تشکر کنیم.
این عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور، با بیان اینکه فضای پسابرجام 
بهترین فرصت برای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است، 
گفت: باید حواسمان در داخل کشور جمع باشد و از فرصت پیش آمده از توافق 
هسته ای و برجام، در جهت منافع کشور و   همان اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم 
انقالب آن را مطرح کردند، استفاده کنیم؛ برای مثال اگر احیانا فرصتی پیش 
آمد می توانیم با نو کردن ابزار تولید کشــور و حتــی فراهم کردن ابزار و ادوات و 

ماشین های تولیدی در جهت پیشرفت کشور گام برداریم.
او با بیــان اینکه برخورد ســلبی بــا موضوع برجــام و دســتاوردهای دولت در 
عرصه سیاســت خارجی صحیح نیســت و مقــام معظم رهبری هــم این گونه 
برخورد ها را قبول ندارند، گفت: مســائلی که رهبر معظم انقالب در خصوص 
بحــث توافق هســته ای و برجــام مطــرح می کنند، نــه برخورد ســلبی با این 
موضوع که بیشتر هشــدارهایی اســت تا مســئوالن مورد غفلت قرار نگیرند؛ 
حتی خــود مســئولین دولتی هــم می گویند که اگــر تذکرات و هشــدارهای 
ایشــان نبود، اصال نمی توانســتیم به موقعیت کنونی برســیم. آیت الله غروی 
بــا بیان اینکه باید به دنبــال موفقیت های پس از برجام باشــیم، گفت: نباید با 
 غیرواقع بینی و احساســات کورکورانه در جهت تضعیف دســتاوردهای دولت 

از جمله برجام اقدام شود.
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رصدخانه

سندرز، بر مدار پیروزی
ادامه رقابت های انتخاباتی آمریکا، این بار در »ویسکانسین«

رقابت های مقدماتی و درون حزبی انتخابات آمریکا در دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه، روز سه شنبه، پنجم آوریل در ایالت ویسکانسین ادامه یافت. 
نتایج حاصــل از رقابت نامزدهای ریاســت جمهوری آمریکا در این ایالت، 
گویای آن است که برنی سندرز و تد کروز بار دیگر موفق به شکست رقبای 
پیشتاز و قدرتمند خود، یعنی هیالری کلینتون و دونالد ترامپ شدند؛ نتایجی 
که در ادامه می تواند بر جذابیت و حساسیت این رقابت ها تأثیرگذار باشد. بر 
اساس گزارش های منتشــره، نتایج کلی برآمده از این انتخابات، حاکی از 
آن است که در میان نامزدهای دموکرات، برنی سندرز در ایالت ویسکانسین 
55.4 درصد آرا و تد کروز نیز در میان نامزدهای جمهوری خواه در همین 

ایالت 5۰.8 درصد آرا را به دست آوردند.
نتایــج حاصل شــده در ایــن ایالــت در حالی رقم خــورد کــه در مجموع 
انتخابات های درون حزبی که تاکنون برگزار شده است، هیالری کلینتون 
در حزب دموکرات همچنان فاصله نسبتًا زیادی با پیروز این ایالت، یعنی برنی 
سندرز دارد و در نتیجه، کار سندرز برای تغییر وضعیت بسیار سخت است. با 
این وجود، پیروزی سندرز در سه ایالت از چهار ایالتی که اخیرًا در آن ها برای 
دموکرات ها انتخابات برگزار شده، امیدها را برای وی باز هم بیشتر از قبل 
کرده است. در سمت مقابل و در میان جمهوری خواهان نیز چنین حالتی 
حکمفرماست؛ به این معنا که تد کروز در حالی در ایالت ویسکانسین اکثریت 
آرا را به خود اختصاص داد که در مجمــوع انتخابات های درون حزبی که 
تاکنون برگزار شــده، دونالد ترامپ همچنان فاصله زیادی با تدکروز دارد و 

تغییر وضعیت برای تدکروز به اما و اگرهای فراوانی گره خورده است.
از حاشــیه های مهم پیــش از برگــزاری انتخابات درون حزبــی در ایالت 
ویسکانسین می توان به ســخنان صریح و مســتقیم باراک اوباما، رئیس 
جمهور آمریکا در رابطه با دونالد ترامپ اشاره کرد. اوباما روز شنبه دوم آوریل 
در کنفرانس بین المللی امنیت هسته ای در واشنگتن گفت: »دونالد ترامپ 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سیاست خارجی و امور بین الملل 
ناآشناست و دنیا از دونالد ترامپ درخواست دارد خویشتنداری و متانت راحفظ 
کند«. در میان رقابت های نامزدهای حزب دموکرات نیز برنی سندرز، نامزد 

پیروز ایالت ویسکانسین در جریان رقابت های انتخاباتی این ایالت و در جمع 
خبرنگاران و هواداران خود، رمز موفقیت و پیروزی های اخیر خود را این گونه 
توصیف کرد که »دلیل این موفقیت ها این است که ما در جریان مبارزات و 

سخنرانی ها جز حقیقت صحبت دیگری نمی کنیم«.
نامزد پیروز حزب جمهوری خواه یعنی تد کروز نیز پس از اعالم نتایج ایالت 
ویسکانسین، انتخابات پنجم آوریل را نقطه عطفی در رقابت های انتخاباتی 
خود اعالم و ابراز امیدواری کرد، این نتیجه در ادامه نیز تکرار شــود. او در 
ســخنانی خطاب به هوادارانش گفت: »از همــه می خواهم در ادامه به ما 
بپیوندند؛ از همه کســانی که آمریکا را آزاد و مستقل می خواهند و نسبت به 
آینده آمریکا نگران هستند«. هیالری کلینتون نیز که از شکست های اخیر 
خود به نظر ناراحت است، در جریان شکست دیشب خود خطاب به هواداران 
گفت: »اگر شما از هواداران واقعی ما هستید، االن نیاز است با ما بمانید و 

به ما کمک کنید تا به سمت پیروزی نهایی حرکت کنیم«.
جزئیــات نتایــج انتخابات روز ســه شــنبه نشــان از آن دارد کــه در ایالت 
ویسکانســین و در میان نامزدهای حزب دموکرات، برنی ســندرز 55.۹ و 
هیالری کلینتون 43.8 درصد آرا را کسب کرده اند. از سوی دیگر در میان 
نامزدهای حزب جمهوری خواه نیز در همین ایالت تد کروز 5۰.4 درصد، 
دونالد ترامپ 32.2 و جان کاســیچ 14.4 درصد آرا را از آن خود کردند. در 
میــان جمهوری خواهان، ترامپ تاکنون با کســب ۷43 نامزد هیئت های 
نمایندگــی )دلیگیت( از 123۷ هیئت نمایندگــی الزم، در صدر قرار دارد و 
پس از وی، کروز با 51۷ و کاسیچ با 143 نامزد هیئت نمایندگی قرار دارند. 
در سمت دموکرات ها نیز کلینتون تاکنون 1۷48 دلیگیت از مجموع 1383 

عدد مورد نیاز را کسب کرده و کروز 1۰58 دلیگیت را در اختیار دارد. 
گفتنــی اســت در تحلیــل روندهــای حاکــم بــر رقابت هــای انتخابات 

ریاست جمهوری، نشریه »نیویورکر« چند روز پیش در گزارشی اعالم کرد 
فعالیت های انتخاباتی دونالد ترامپ و برنی سندرز، آرای خاموش آمریکا را 
برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری بیدار کرده  است. در دو دوره 
قبلی انتخابات ریاست جمهوری امریکا حدود 45 درصد از افراد حائز شرایط 
رأی دادن در انتخابات شرکت نکردند. بر اساس این گزارش، ترامپ از حزب 
جمهوری خواه و سندرز از حزب دموکرات، دو نامزدی هستند که در مبارزات 
انتخاباتی خود از الگویی پیروی کرده انــد که موجب حضور آرای خاموش 
در صحنۀ انتخابات امریکا خواهد شــد. این نشــریه البتــه تأکید می کند 
پنجاه و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از غیرقابل 
پیش بینی تریــن انتخابات در ایاالت متحده خواهد بــود. در این گزارش با 
اســتناد به نتایج یک پژوهش که مرکز تحقیقات امریکایی »پیو« در ســال 
2۰14 در مورد تفاوت های میان رأی دهندگان و آرای خاموش انجام داده، 
آمده است آرای خاموش متعلق به افراد جوان، با تحصیالت کمتر و درآمد 
پایین تر است. همچنین به نسبت رأی دهندگان، تعداد کاتولیک مذهب ها 

و رنگین پوستان در میان آرای خاموش بیشتر است.
ایــن روزنامه در ادامه می نویســد اگر به دنبال آرای خاموش راســت گراها 
باشــید، مبارزات انتخاباتی خود را همچون ترامپ دنبال خواهید کرد و اگر 
هدف شما جذب آرای خاموش چپ گرایان باشد، ستادی همچون سندرز 
خواهید داشت. سندرز و ترامپ اگرچه در مسائل اجتماعی دیدگاهی نسبتًا 
مشــابه با احزاب خود در پیش گرفته اند، اما در مسائل اقتصادی دیدگاهی 
متفاوت از حزب خود دارند و همچنین وعــده داده اند که در درگیری های 
بین المللی ســختگیرتر باشند.ســتاد انتخاباتی این دو به جای هدف قرار 
دادن قشــر کوچکی از مردم، با برگزاری تظاهرات، ایراد ســخنرانی های 
پیروزمندانه و استفاده از تبلیغات تلویزیونی، قشر وسیعی از مردم را مخاطب 
قرار داده اند. در ادامۀ این گزارش به شباهت میان حامیان سندرز و ترامپ 
اشاره شده است. این دو گروه در مورد بیگانه ستیزی، نژادپرستی و ملی گرایی 
دیدگاه های بسیار متفاوتی دارند، اما در باقی مسائل، اختالف میان آن ها 

بسیار اندک است.

توافق عربستان و انصاراهلل یمن بر سر آتش بس
سخنگوی جنبش انصارالله یمن از توافق با عربستان برای ادامه آتش بس در طول نوار مرزی و توقف درگیری ها در برخی استان ها و جبهه های داخلی خبر داد. روزنامه »االخبار« نیز با اعالم این خبر تأکید کرد دو طرف به ساختار اولیه ای 
برای توقف فراگیر جنگ در یمن دست یافته اند که حمالت هوایی را نیز شامل می شود. محمد عبدالسالم، سخنگوی انصارالله یمن در بیانیه ای در صفحه خود در پایگاه اجتماعی »فیسبوک« نوشت: »موافقت با ادامه آتش بس در طول 
نوار مرزی یمن با عربســتان و توقف درگیری ها در برخی استان ها و جبهه های داخلی، در راســتای تفاهم های اولیه ای است که به توقف فراگیر عملیات نظامی در کشور و گشودن افق های واضحی برای ورود به مذاکرات سیاسی یمنی 
یمنی کمک می کند؛ مذاکراتی که 18 آوریل با نظارت سازمان ملل در کویت برگزار می شود«.  وی افزود: »آتش بس در نوار مرزی شامل جبهه »میدی« از توابع استان »حجه« در شمال غرب کشور نیز می باشد. آتش بس قبلی شامل این 
جبهه نبود. همچنین بنا بر اعالم وی، با تکمیل پرونده مفقود شــدگان و اســرا و جمع آوری بیانیه ها درباره آن ها توافق شده است. عبدالســالم مکانی را که این تفاهم ها در آنجا صورت گرفته ذکر نکرد. عبدالسالم همچنین زمان اجرای 
آتش بس را که پنج روز قبل از موعد آتش بس اعالم شــده از ســوی ســازمان ملل ) 1۰ آوریل( صورت می گیرد ذکر نکرد. گفتنی است اخیرًا عربســتان و انصارالله با آتش بس مرزی توافق کردند که از شدت درگیری ها در مرزهای دو کشور 

کاست. همچنین مسئوالن ارشد عربستانی از جمله وزیر خارجه و وزیر دفاع این کشور مدعی شده بودند که هیئتی از انصارالله برای بررسی آتش بس در ریاض حضور دارد.

تظاهرات 24 هزار نفری جوانان فرانسه در اعتراض به اصالحات قانون کار 
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ادعاهایهیالریکلینتون
دربارهایران

هیــالری کلینتون، یکی از دو نامــزد دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، درباره ایران و مذاکرات هسته ای به 
بیان موضع پرداخته اســت. کلینتون مدعی شده، وی ائتالف 
بین المللی علیه ایران شکل دادم و ایرانی ها را پای میز مذاکره 
کشانده است. این نامزد دموکرات اظهار داشته: »من می دانم 
که شــکل دادن به یک ائتالف بین المللی چقدر مشکل است. 
من خودم ائتالف ضد ایران را شــکل دادم و توانستم آن ها را به 
پای میز مذاکره بکشــانم و سپس ما توانستیم برنامه این کشور 

برای دست یافتن به بمب هسته ای را مهار کنیم.

حمایتروسیهوآمریکااز
مذاکراتصلحسوریه

وزیر خارجه روسیه در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
سوریه اعالم کرده، مسکو و واشنگتن از مذاکرات صلح سوریه 
حمایت می کنند. استفان دی میســتورا، نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور ســوریه، روز گذشته در مســکو با سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه نشســتی را به  منظور رایزنی درباره مقدمات 
دور بعدی مذاکرات بین طرف های سوری برگزار کرد. الوروف 
در این دیدار خاطرنشان کرد، روسیه و آمریکا از مذاکرات سوریه 
حمایت می کنند. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه، اوایل هفته 

آینده در ژنو برگزار خواهد شد.

اظهاراتبیسابقهاردوغان
دربارهحامیان»پ.ک.ک«

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته حامیان حزب 
کارگران کردســتان ترکیه )پ.ک.ک( دو راه بیشــتر ندارند؛ یا 
تسلیم شده و یا خواهند مرد. وی همچنین در اظهاراتی بی سابقه 
گفته: »ما باید تمــام تدابیر الزم را اتخاذ کنیم، از جمله اینکه از 
حامیان این گروه تروریستی سلیت تابعیت شود«. به گفته وی، 
هر کس به تمامیت ارضی و یکپارچگی ترکیه چشم بدوزد، باید 
بداند که به یقین با قوه قهریه ترکیه مواجه خواهد بود. اردوغان 
پیشــتر خواهان گســترده تر شــدن تعریف قانونی تروریسم در 

قوانین ترکیه شده بود.

نامحاکمانعربی
درمیان»اسنادپانامایی«

آل سعود، آل نهیان و آل ثانی، خاندان های حاکم در عربستان، 
امارات و قطر، مهمترین اعرابی هســتند که نامشــان با پرونده 
موســوم به اســناد پانامایی گره خورده اســت. نام ســلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه سعودی، با دو وام شرکت هایی به نام »انرو« 
و »فیرز دولوپمنت گروپ و انرو« گره خورده است. فیرز وامی به 
مبلغ 26 میلیون دالر و انرو حــدود 8 میلیون دالر قرض گرفته 
اند و ایــن پول ها صرف خرید منازلی گران قیمت در مرکز لندن 
شــده اســت. رئیس دولت امارات مالک 3۰ شــرکت در جزایر 

بریتانیاست که توسط موساک فونسکا ایجاد شده اند.

بین الملل


