
در حوزه دفاعی برجامی در کار نیست
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: در حوزه دفاعی برجامی در کار نیست. محمدجواد 

ظریف در نشست خبری با همتای خود از استونی در پاسخ به سوالی درارتباط 
با اظهارات اخیر جان کری، وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با فعالیت های 

موشکی و دفاعی ایران و اینکه وی گفته بود قدم بعدی در راستای برجام 
صفحه ۲محدود کردن فعالیت های دفاعی و موشکی ایران است  ...
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مقاومت بدون اقتصاد 
مقاومتی امکان پذیر نیست

آیااصولگرایانباردیگربهرئیسدولتنهمودهمرومیآورند؟

بازگشت به عصر احمدی نژاد

صفحه 3صفحه 3صفحه 3 صفحه 3

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: مقاومت بــدون اقتصاد مقاومتی 
امکان پذیر نیســت. اگر در مســائل داخلی و 
خارجی می خواهیم مقاومت کنیم باید اقتصاد 
ایران مقاومتی شــود. این یک انتخاب صرف 
نیست ، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است 

صفحه ۲در کنار یک  ...

علی مطهــری در مطلبی که در 
اینســتاگرام خود منتشر  صفحه 

کرده، آورده است ...

ابوالحسن  ســید  حجت االسالم 
نواب، عضو ارشد جامعه روحانیت 

مبارز با اشاره به  ...

امیر خجســته با تاکید بر این که 
برخی جریان ها از خارج از مجلس 

قصد دارند  ...

کاندیداتوری 
مطهری برای 

نائب رئیسی

 برجام 
 با نظر رهبری 

انجام شد

جلوگیری از 
قرائت تفحص 

از بنیاد شهید

هفت  از هشت!
صفحه 4

ادامه پیروزی های سندرز در انتخابات 
مقدماتی دموکرات ها

مرد کاشپن بهاری که دو سال تمام را در سکوت مطلق خبری می گذراند، در اولین روزهای بهار 
امسال برگشته است تا در تیتر رسانه ها باشد. حاال و بعد از شکست اصولگرایان در انتخابات مجلس 
بار روزی نیست که حرفی یا خبری یا عکسی از احمدی نژاد را نبینیم. او سفرهای استانی اش را آغاز 
کرده است و در همایش ها و بزگداشت ها شرکت و سخنرانی می کند. او به سوال های خبرنگاران 

مبنی بر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 96 مثل همیشه جواب های مبهم می دهد تا 
جذابیت همیشگی اش برای رسانه ها دو چندان شود و گمانه زنی ها درخصوص 

آینده سیاسی او بیشتر. تیم رسانه ای او هم این روزها  ...



یکشنبه 22 فروردین ماه 21395

آمران حمله به مطهری نظامی بوده اند
وکیلعلیمطهریگفت:چونآمرانحملهدرشیرازدارایسمتهاینظامیبودند،بخشدوماینپروندهدردادسرای
نظامیاستانفارستشکیلشدهاست.مصطفیترکهمدانیدرخصوصآخرینوضعیتپروندهحملهبهمطهریدرشیراز
عنوانکرد:بخشدوماینپروندههمچناندردادسراینظامیشیرازدرحالرسیدگیاستومنتظرهستیمتحقیقات

مقدماتیتوسطضابطدادگستریصورتبگیردوپروندهبعدازتکمیلبهشعبهبازپرسیارجاعدادهشود.
اینوکیلدادگستریدرخصوصبخشاولپروندهافزود:دربخشاولپروندهکهبرایمتهمانحکمصادرشد،علیرغم
آرایخفیفدادگاهمابهآنهابسندهکردیمونسبتبهرایصادرهاعتراضنکردیمباهمهاینهاوکالیمتهماناینپرونده

نسبتبههمینرایخفیفهماعتراضکردهاند.وکیلمطهریبابیاناینکهدرپروندهایکهبهدادسراینظامیاستانفارسارجاعشدهاستبهاتهامات
آمرانحملهبهموکلمرسیدگیخواهدشد،خاطرنشانکرد:دربازجوییهاییاولیهبااسنادواظهاراتمتهماناسامیآمراناینحملهنیزمشخصشد.او
یادآورشد:منامروزبرایپیگیریاینپروندهبهشیرازسفرخواهمکرد.باتوجهبهمشخصشدناسامیآمرانحملهبهعلیمطهریتحقیقاتدراینبخش
درمرحلهمقدماتیداردونمیتوانمدرموردجزئیاتآناطالعاتبیشتریبدهماماتنهااینموضوعکفایتمیکندکهچونآمرانحملهبهعلیمطهریدر
شیرازدارایسمتهاینظامیبودند،بخشدوماینپروندهدردادسراینظامیفارستشکیلشدهاست.گفتنیاستاواخرسال93علیمطهریبرای
ایرادسخنرانیدردانشگاهشیرازبهاینشهرسفرکردهبودکهدربدوخروجازفرودگاهودرحالیکهسواربرتاکسیبودموردحملهقرارگرفتومصدومشد.

باشکایتمطهریپروندهایدراینخصوصبهجریانافتادوباتوجهبهتاکیدمطهریبهدوبخشضاربانوآمرانتقسیمشد.

بستن پی ام دی موضوع کوچکی نبود
علیالریجانیرئیسمجلسشورایاسالمیدرجلسهعلنیامروزبعدازظهرمجلسودرپاسخبهتذکرحجتاالسالم
حمیدرسایینمایندهمردمتهرانگفت:فلسفهتحلیلموادغنیشدهطبقبرجامایننبودکهشماگفتیدبلکهصحبتبر
ســراینبودکهطرفمقابلممکناستکلکبزندوبنابرایناینشدکهدرمقاطعمتعدداینموادتحویلآنهاشود.وی
افزود:طرفغربیبیشازاتمامتحلیلموادغنیشدهکیکزردالزمرابهایرانتحویلدادولذاآنموردقانونیبهنحواکمل
انجامشدهاســت.رئیسمجلسضمناعالمموافقتبابخشیازتذکررساییدربارهضرورتارائهگزارشتوسطوزارت
خارجهدربارهاجرایتعهداتمتقابلایرانو1+5بهمجلسگفت:همهمواردرادربرجامسیاهنشانندهید.چراکهیکیاز

موفقیتهایآنبستنپروندهپیامدیبود.کهموضوعکوچکینبود.ویبااشارهبهافزایشصادراتنفتایرانپسازبرجامبهمیزانیکمیلیونو700
هزاربشــکهدرروزخاطرنشانکرد:پیشازبرجامروزنامهیکمیلیونبشکهصادرمیکردیموبرنامهطرفمقابلاینبودکهاینمیزانرابهصفربرسانند
امانهتنهابهصفرنرسیدبلکه700هزاربشکهنیزافزایشیافت.ویلغوشدنقطعنامههایگذشتهشورایامنیترادستاورددیگربرجامخواندودرباره
تذکررســاییدربارهرویهغربیهادراجرایتعهداتتصریحکرد:بااینبخشموافقموبایدحواسهادراینبارهجمعشودکهمقابلهبهمثلصورتگیرد.
حمیدرساییدرتذکرشفاهیخودبایادآوری15موردتحریمجدیدبهبهانههستهایوموشکیعلیهایراناظهارداشت:دولتمکلفاستبهبند3مصوبه
مجلسعملکردهواقداماتخودرامتوقفکند.البتهماچیزیبرایمتوقفکردننداریمچونهمهاورانیومخودرادادهایم.رساییهمچنینگفتهبود:

همهاعضایهیأتنظارتبراجرایبرجامبهجزآقایروحانیوحتیآقایظریفگفتندکهطرفمقابلتعهداتخودرالغوکردند.

 در حوزه دفاعی 
برجامی در کار نیست

وزیرخارجهکشــورمانتاکیدکرد:درحوزهدفاعی
برجامیدرکارنیست.محمدجوادظریفدرنشست
خبریباهمتایخودازاســتونیدرپاسخبهسوالی
درارتبــاطبااظهاراتاخیرجانکــری،وزیرخارجه
آمریکادرارتباطبافعالیتهایموشــکیودفاعی
ایرانواینکــهویگفتهبودقدمبعدیدرراســتای
برجاممحدودکردنفعالیتهایدفاعیوموشکی
ایراناســت،اظهارکرد:اینقســمتازاظهارات
ایشاندرحدیبیاساسبودکهوزارتخارجهآمریکا
نیزآنراتکذیبکردوادعاکردندکهچنیناظهاراتی

بیاننشدهاست.
وزیرخارجهکشورمانبابیاناینکهآقایجانکری
ووزارتخارجهآمریکامیدانندکهبحثموشکیو
توانمندیدفاعیایرانموردمذاکرهنیســتگفت:
دولتآمریکااگرواقعًابهدنبالاینمباحثاستباید
فروشسالحخودراکهدرکشتارمردمبیدفاعیمن
ازآناستفادهمیشودیاتوســطرژیمصهیونیستی
علیــهغیرنظامیانبــهکارمیرود،متوقــفکندو

فروشسالحخودراکاهشدهد.
ظریفباتاکیدبراینکهآمریکاییهامیدانندبحث
دفاعیایــرانموردمذاکرهوموردمعاملهنیســتو
درحوزهدفاعیبرجامیدرکارنیســت،ادامهداد:
موضوعفعالیتهایموشــکیایــرانیکموضوع
جداگانهازبرجاماســتوخودوزارتخارجهآمریکا

نیزاینموضوعرارسمًااعالمکردهاست.
وزیــرخارجهکشــورماندرموردبخــشدیگریاز
اظهاراتجانکریکهایــرانرامتهمبهحمایتاز
تروریســمکردهبود،گفت:اینســخناننیزآنقدر
بیاســاساســتکهدنیاموردتوجهقرارنمیگیرد.
ویبابیاناینکهتروریســموافراطیگریبهعنوان
خطراصلیکشورهایمنطقهوبعضًاجهانراتهدید
میکند،خاطرنشانکرد:اینموضوعزائیدهحضور
واشــغالگریعراقتوسطایاالتمتحدهاست.این
خطریاســتکهماقبــلازحملهآمریــکابهعراق
پیشبینیکــردهبودیموآنرااعــالمکردهبودیمو
گفتهبودیمکهاشــغالعراقباعــثافراطیگریو

تروریسمدرمنطقهمیشود.
ایــندیپلماتعالیرتبهکشــورماندرادامهبابیان
اینکهامروزمردمعراق،ســوریهومنطقهآثارشــوم
سیاســتتهاجمــیوخطرناکایــاالتمتحدهدر
دورانریاســتجمهوریجورجبوشرامشــاهده
میکنند،گفت:امــروزخطرداعشوافراطیگری
توســطبرخیکهفقطبهمنافعکوتاهمدتخودنگاه
میکنندوحتینگرانمنافعدرازمدتخودنیستند،

دامنزدهمیشود.
وزیرخارجهتصریحکرد:آقایکریبایدازمتحدان
خودسوالکندکهنفتداعشراچهکسانیمیخرند؟
اسلحهداعشازکجاآمدهوآثارعتیقهسوریهوعراق
کهتوســطداعشربودهشدهاســتبهکجافروخته
میشود؟ظریفتاکیدکردکهمقاماتآمریکاییبه
جایمطرحکردناینادعاهاوســخناننخنماباید
جدیتربهمســائلمنطقهنگاهکننــدوبیشازاین
خودرادرگیراینگونهسیاستهاوادعاهانکنند.وزیر
خارجهکشورماندرادامهدرپاسخبهسوالدیگری
درارتباطبابحرانقرهبــاغوتالشهایایرانبرای
حلاینبحرانگفت:سیاســتجمهوریاسالمی
ایرانحلوفصلاینمســائلاختالفآمیزبراساس
حقوقبینالمللاست.سیاســتماایناستکهدر
منطقهدرگیریجدیدیآغازنشودواگردرگیریای
آغازشــدههرچهزودترحلوفصلشــودوبهپایان
برســد.درموردقرهباغنیزسیاستمااینگونهاستو

آنرااعالمکردهایم.

بازگشت به عصر احمدی نژاد
آیا اصولگرایان بار دیگر به رئیس دولت نهم و دهم رو می آورند؟

مردکاشپنبهاریکهدوسالتمامرادرســکوتمطلقخبریمیگذراند،در
اولینروزهایبهارامسالبرگشتهاســتتادرتیتررسانههاباشد.حاالوبعداز
شکســتاصولگرایاندرانتخاباتمجلسبارروزینیستکهحرفییاخبری
یاعکسیازاحمدینژادرانبینیم.اوســفرهایاستانیاشراآغازکردهاست
ودرهمایشهاوبزگداشــتهاشرکتوســخنرانیمیکند.اوبهسوالهای
خبرنگارانمبنیبرشرکتدرانتخاباتریاستجمهوری96مثلهمیشهجواب
هایمبهممیدهدتاجذابیتهمیشگیاشبرایرسانههادوچندانشودو
گمانهزنیهادرخصوصآیندهسیاسیاوبیشتر.تیمرسانهایاوهماینروزها
بیشازهمیشــهمشغولاند.ازتهیهپوســتربرای»آمدن«اوتاخبریارانه250

هزراتومانیتاتاییدوتکذیبهایاظهاراتمنتسببهاو.
دراینمیانتحلیلگراندرحالتحلیلاندکــهآیاقصداحمدینژادانتخابات
ریاســتجمهوری96اســتیانه.ازاصالحطلبانومنتقــداناحمدینژاد،
گروهیمیگوینداوتاییدصالحیتنخواهدشــد،برخیدیگرمیگوینداصال
راینخواهدآوردوعــدهایدیگرازبالهاییمیگویندکهدورهاحمدینژادبر
اینمملکتواردکرد.اصولگرایانامادراینروزهاســاکتاند.آنهاکهزمانی
تیغتیزانتقاداتخودرادرماجرایخانهنشینیاحمدینژادونیزنزدیکیمشایی
بــهاحمدینژادمتوجهاوکردهبودند،حاالکهدرمجلسقافیهراباختهاندودر
ریاستجمهورینیزکاندیداییندارد،بیشکراهیبهجزبازگشتبهاحمدی
نژادندارند.هرچندحاالنوبتاحمدینژاداستکهنازکندواینگونهاستکه

اعالمکردهاستاگربیایدمستقلمیآید.

انگیزه احمدی نژاد چیست؟ 
درحالیکهعدهایمیگوینداحمدینژادسودایبازگشتبهقدرتوشرکت
درانتخاباتریاســتجمهــوری96رادارد،برخیانگیزهاحمــدینژادراچیز
دیگریمیدانند.امیرمحبیانتحلیلگراصولگراانگیزهاحمدینژادوتیمش
ازتبلیغاتاینروزهایشــانرابادورویکردمجزامیخواند،یکیتطهیروشبهه
زداییازاحمدینژادودولتاوودیگریبرجســتهســازیاشکاالتونواقص
دولتحسنروحانی.محبیاندرخصوصانتخابات96میگوید:فکرمیکنم
محموداحمــدینژاد؛اصولگرایانراواجدظرفیتهــاایجابیباالنمیداندو
بهعبارتیاصولگرایانرافاقــدقدرتتهییجوجذبافکارعمومیمیداندوبر
توانمندیخوددراینزمینهبیشــتراعتماددارد.حدسمیزنماحمدینژاداز
قدرتخودبرایمدیریتفضاوبهمیدانکشاندناصولگرایاندرمیدانمورد
نظرخود؛برداشتیمبالغهآمیزدارد.البتهوضعیتانفعالیاصولگرایانواعتماد

بهنفسپایینآمدهممکناستدستاحمدینژادرادراینبازیبازترکند.
بهروزنعمتینمایندهمجلسنهمدیگرشــخصیتاصولگراییاستکهبهاین
سوالپاسخدادهاست.اودرپاســخبهاینسوالکهچرابهتازگیتیمرسانهای
رئیسدولتهاینهمودهمدرفضایمجازیفعالشدهاند،گفت:منفکر
میکنمتیمرســانهایاوبیشتربهدنبالایناستکهتفکراحمدینژادرااحیا
کنندوازاوچهــرهایمثبتارائهکنند.بهگفتهنعمتیتیمرســانهایاحمدی
نژادمــیخواهدرئیسدولتهاینهــمودهمراازچنینمســائلیدورکندتا
بخواهنداورابرایریاســتجمهوریمطرحکنند.اومیگوید:احمدینژادو
هوادارانشازهرفرصتوموقعیتبرایاظهارنظروخبرســازیاســتفادهمی

کنندتاگذشتهراپاککنند.
روزنامهشرقنیزدریادداشتیبهاینموضوعپرداختهاست.اینروزنامهبابیان
اینکــهبراینکهاحمدینژادمیدانددیگرنمیتواندبهقدرتبازگرددتاکیدمی
کندانگیزهاوزندهنگهداشــتنگفتمانشوبهقدرترساندنفردینزدیکبه
خودشاســت.اینیادداشتمینویسد:اوبهدنبالاســتحالهگفتمانخودو
بازکردنراهیبرایبهقدرترسیدنکسیاســتکهبرگزیدهاواست.وگرنهاو
بهترازهرکسیمیداندکهخودشدیگربهقدرتبازنمیگردد.اینیادداشت
تاکیدمیکنــد:اوبرایموفقیتدراینراهبایــدمخالفانشراواداربهواکنش
کندونشاندهد،رقیبوخطرجدیبرایاعتدالگراییاست.اوبدشنمیآید
کهتحلیلگرانسیاسیوسیاستمداران»احمدینژادهراسی«راهبیندازند.

آیا اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت خواهند کرد؟
صادقزیباکالمتحلیلگراصالحطلبمیگویداصولگرایانچارهایجزحمایت
ازاحمدینژادندارند.اوبابیاناینکهدرحالحاضراصولگرایانبابحرانعدم
محبوبیتمواجههســتندمیگوید:ســوالمهمیکهمطرحاســتایناست
کهفــرضبگیریمروحانیخیلیدرزمینهاقتصادیموفقنشــود،آنگاهنامزد
اصولگرایانچهکسیمیخواهدباشد؟هیچیکازشخصیتهاییکهبتوانند
نامزداصولگرایانشوندازمحبوبیتبرخوردارنیستندوشایدبتوانگفتجدی

ترینآنهاقالیبافاست.
ویدرادامهمیگوید:لذااصولگرایانبرایکســبقدرتهیچچارهایندارند
کهبهسمتاحمدینژادبروندوایشــانرانامزداصلیخودبکنند؛درغیراین
صورتحتیاگرروحانیخیلیهمدرزمینهاقتصادیموفقنباشدهیچیکاز
چهرههایمطرحاصولگراپتانســیلرایآوریورقابتباویراندارند.لذامی
توانگفتباتداوموضعیتکنونیاقتصاد،تنهــافردیکهمیتواندروحانیرا

موردچالشقراردهداحمدینژاداستوازاینمنظرتصمیمبرایاصولگرایان
دشواروسرنوشتسازخواهدبود.

زیباکالمدرپاسخبهاینسوالکهآیااصولگرایانبهدنبالاحمدینژادخواهند
رفت؟،میگوید:قدرتبرایاصولگرایانمانندعســل،شــیریناستوبین
شــیرینیقدرتوعدمانتخاباحمدینژاد،آنهاشیرینیقدرتراانتخابمی
کننــدوغرورخودرازیرپاخواهندگذاشــتوســراغویخواهندرفت؛چونبا
انتخاباتهفتماسفندمتوجهشدهاندکهنمیتواننددرانتخابات96پیروزشوند.
احمدینژاددرمیاناقشاروالیههایمتوسطبهپایینجامعهوافرادروستاییو
سنتیازمحبوبیتکاریزماتیکبرخورداراست.خیلیازاصولگرایانهمحاضر
نشــدنداحمدینژادرامحکومکنندوبهطورمثالجبههپایداریخیلیراحت

پشتسراحمدینژادقرارخواهدگرفت.
ویادامهمیدهد:لــذااگرچهمنمعتقدماحمدینــژادهمیناالنحداقل
10میلیــونرایداردامااین10میلیوننفرفقطبهاحمدینژادرایمیدهند
وحاضرنیســتندبهفردیحتیشبیهاورایبدهند.بنابراینوقتیاصولگرایان
علیرغمهمهآنخاطراتتلخیکهبااحمــدینژاددارندبهدنبالویبروند،
صداوســیما،ائمهجمعهوجماعاتو...پشتســرویقرارمیگیرندوازآنجا
کهباالخرهاصولگرایــانیکبدنهاجتماعیدارندبرتعــدادآن10میلیوننفر

اضافهخواهدشد.
کوهکنعضوجبههپیروانامــانظردیگریدارد.اودربــارهامکانهمکاری
جریاناصولگراییبااحمــدینژاددرانتخاباتآتیمــیگوید:آقایاحمدی
نژادوبرخیازمشاوراناعظمویسالهایسالاستکهازاصولگراییتبری
جســتنددرنتیجهدیگردراصولگرایانتمایلیبهسمتوسویاووجودندارد.
ویتاکیدمیکند:بااطالعاتیکهازاشــخاصحقیقیتاثیرگذاردارماحتمال
اینکهجریاناصولگرابهسمتاحمدینژادسوقیابدیکدرصدهمنیست.

ناصرایمانیدیگراصولگراییاســتکهدراینخصوصسخنگفتهاست.او
نسخهبازگشتبهاحمدینژادرایکاشتباهمیخواندوبهاصولگرایانتوصیه
میکند:اینراهکاربســیارنادرستیاســت.البتهتاجاییکهمنخبردارماین
دســتاخبارواطالعاتکامالغلطاســتودربیناصولگرایــاناصالوابدا
بازگشتبهسمتاحمدینژادمطرحنیســت.ایمانیتاکیدمیکند:احمدی
نژادبهخاطرعملکردیکهدردورانخودشداشت،خصوصابحث11روزخانه
نشینیومشاییهموارهازطرفاصولگرایانموردنقدقرارگرفتهاست.درنتیجه
بسیاریازاصولگرایانبهدلیلاینکهاحتمالمیدهنداحمدینژاددوبارهاین

دستاقداماترامجددانجامدهندتمایلیندارندکهویبازگردد.

واکنشروزپیگیریروز

توان عملیاتی و انگیزه های معنوی نیروهای مسلح باید تقویت شود 
رهبرانقالبدردیدارعیدانهفرماندهانارشــدنیروهایمســلح،بااشــارهبهوجوددوگروهازنیروهایمسلحبادوهویتخاصدربیشترکشــورهایجهان،گفتند:دربرخیکشورهاارتش،نیروی
نظامِیتشــریفاتی،زینتی،ویترینیوبدونتوانعملیاتیوفقطبرایحفظحکومتوامنیتحاکماناست.آیتاللهخامنهایبهگروهدومازارتشهایجهاناشارهکردندوافزودند:اینارتشهادر
ظاهرتوانعملیاتیونظامیباالییدارندامادرمیدانعملیاتفقطنظامیگریِصرف،وبیمنطقیوبیرحمیدردســتورکارآنهااســت.ایشانعملکردارتشامریکادرعراقوافغانستانرانمونه
بارزارتشــهاییباهویتنظامیگریِصرفبرشمردندوخاطرنشانکردند:چنیننیروهایمسلحیاگردرمیدانعملیاتکمبیاورند،اباییدراستفادهازنیروهایجنایتکارحرفهایهمچون»بلک
واتر«ندارند.رهبرانقالباسالمیتأکیدکردند:تنهانیرویمسلحجهانکههم»مکتبی«استوانگیزههایمعنویداردوهم»کارایی«داردودرکشوریبرخورداراز»استقاللسیاسی«عملمی
کند،نیروهایمســلحجمهوریاسالمیایرانهســتند.آیتاللهخامنهایافزودند:نظامیگریدرجمهوریاسالمیایراننهیکجایگاهتشــریفاتیوزینتیاست،ونهیکعملیاتبیمهار،بی

منطق،بیمالحظهوبیجهت.

سیاسی
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مقاومت بدون اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست

محسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:مقاومتبدوناقتصادمقاومتیامکانپذیرنیست.اگردرمسائلداخلیوخارجیمیخواهیممقاومتکنیمبایداقتصادایرانمقاومتیشود.اینیکانتخاب
صرفنیست،بلکهیکضرورتاجتنابناپذیراستدرکناریکانتخابحکیمانه.رضاییافزود:اقتصادهمانایستگاهیاستکهغربتوانستهسایرانقالبهارادرآنمتوقفکند.اقتصادمقاومتیمیگویدانقالب
اســالمیمیتواندوبایدمقاومتکندواهدافشرابهســرانجامبرساند.عبورانقالبازایســتگاهاقتصادخودشیکانقالبونهضتوتحولاستکهباچندبخشنامهودستورالعملانجامنمیشود.یکانقالببه

معنایکاملبایدصورتبگیرد.اگرنتوانیمازاقتصادعبورکنیمبایکشکســتسنگینروبرومیشویم.درایننهضترسانههانقشبسیاربهسزاییدارند.درشرایطامروزگفتمانانقالبگفتماناقتصاد
مقاومتیاست.استاددانشگاهامامحسین)ع(گفت:اقتصادمقاومتیبایدتبدیلبهیکگفتمانبشودوربطیبهچپوراستواینوآنندارد.یکمسالهانقالبیاستکهبازندگیهمهمردمماسروکار
دارد.دبیرمجمعتشــخیصمصلحتنظامبااشارهبهشــرایطپسازبرجامگفت:درهمینماجرایبرجام،آنطورکهفضاسازیشدنهتولیدبهسرعتاضافهشدنهاشتغالگسترشیافتونهجنسها

ارزانشد.اینفردایوعدهدادهشدهازطریقرسانهها،هیچگاهنرسید.ایناحالهبهآیندهوسرابسازیدرموضوعبرجام،بهکاهشتولیدورکودمنجرشدهوبهاقتصادماآسیبزد.

کاندیداتوری مطهری برای نائب رئیسی
علیمطهــریدرمطلبیکــهدرصفحه
اینســتاگرامخــودمنتشــرکــرده،آورده
اســت:»ایــنروزهــابســیاریازمردم
وخبرنــگارانازمــنمیپرســندکــهآیا
تصمیمــینداریبرایریاســتیــانایب
رییســیمجلسآیندهدرانتخاباتهیات

رییسهشرکتکنی؟
برایاینکهیکپاســخعمومیداشــتهباشــمعرضمیکنــمکهفعال
تصمیــمدارمبراینایبرییســیمجلسدهمکاندیداشــوم.امیدوارم
آنچهبــرایخــودم،کشــوروانقــالباســالمیخیروصالحاســت

پیشبیاید«.

برجام با نظر رهبری انجام شد
حجتاالســالمســیدابوالحســننواب،
عضوارشدجامعهروحانیتمبارزبااشارهبه
تحرکاتاخیرمخالفاندولتبهبهانهبرجام
وتوافقهســتهای،اظهارداشــت:برجام
معجزهتاریخنیست،اماخدمتیبودکهآقای
روحانیودولتایشانبهمردمانجامدادند.

اوبابیانانتقادازحمالتاخیــرروزهایاخیربهدولتتدبیروامیدبهبهانه
توافقهستهایوبرجامگفت:بیانصافیهادرستنیست؛درحالیکهخود
رهبریاینقدرازآقایظریفتشکرکردند.عضوارشدجامعهروحانیتمبارز
باتأکیدبرایننکتهکهبرجامبانظررهبریانجامشد،خاطرنشانکرد:برخی
ازمواردیکهانتظارداشــتیمپسازاجرایبرجام،اجراییوحلشــودحل

شدهوبرخیهمالبتههنوزحلنشدهکهبایدمنتظرماند.

جلوگیری از قرائت تفحص از بنیاد شهید
امیرخجســتهبــاتاکیدبــراینکــهبرخی
جریانهاازخــارجازمجلسقصــددارند
مانعازقرائتگزارشاینتحقیقوتفحص
شوند،گفت:دستهاییدرپشتپردهسعی
دارد،ازقرائــتگزارشتحقیقوتفحصاز
بنیادشــهید،جلوگیریشــوداماماتاانتها

ایســتادهایموکوتاهنخواهیمآمد.رئیسکمیســیونشوراهاوامورداخلی
مجلسدرتوضیحآخرینوضعیتپروندهتحقیقوتفحصازبنیادشهید،
اظهارداشــت:هماکنونچندینماهاســتکهگزارشتحقیقوتفحص
بنیادشهیدتکمیلشــدهوپسازآنکهدراینبارهدرصحنمجلسنطق
کردم،آنرادراختیاررئیسمجلسشــورایاسالمیقراردادمتادربارهآن

تصمیمگیریشود.

 گزافه گویی 
از ویژگی های کری است

رئیسمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیص
مصلحتنظامگفت:برسرموضوعدفاعی،امنیتی
وحفــظتمامیــتارضیکشــورمانبــاهیچکس
مذاکــرهوگفتوگــونمیکنیم.علیاکبــروالیتی
شــامگاهشــنبهدربرنامــهزنــده»نگاهیــک«در
خصوصبحثآزمایشموشکیکشورمانتصریح
کرد:بایدبهحــدیدرعرصهاقتصــادیودفاعی
بهخودکفاییدســتیابیمکهآســیبپذیریمانبه
حداقلبرســد.ویادامهداد:مــادرحوزهدفاعی

جزءکشورهایسرآمدهستیم.
رییسمرکــزتحقیقاتاســتراتژیکمجمعبابیان
اینکهآمریکاییهادرجاییدورنشســتهاندوبرای
دیگرکشــورهاتعیینتکلیفمیکنند،افزود:آنها
حتیبرایماکهمســتقلهســتیمتعییــنتکلیف
میکنندکهماوســیلهدفاعیداشــتهباشیمیانه،
البتهکشورهانیزبهواســطهمیزاناقتدارشانزیر
ایننفوذنمیروند.کشــوریکــهمیخواهدنقش
منطقهایداشــتهباشدبایداســتقاللشراتقویت
کندواســتحکامخودرابرایتمامیتارضیخود

تقویتبخشد.
رئیسمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعدربخش
دیگریازایــنبرنامهتلویزیونیزنــده،دررابطهبا
صحبــتهایجانکــریوزیرخارجــهآمریکادر
دیدارباهمتایانخوددربرخیکشــورهایمنطقه
دررابطهباایران،خاطرنشــانکرد:یکیازویژگی
هایکــریگزافهگوییاســت.اوهــرازگاهیبا
مســئوالنمنطقهایمینشیندبرخیحرفهایی
رامیزندامااوسخنانشکذبوفریبکاریاست.
پرسشایناستکهچهکسیگروهکتروریستی
داعشرابهوجودآوردهاســتمگرخانمکلینتون
درکتابشبهایجادداعشازجانبآمریکااشــاره
نمیکند؟والیتیبااشارهبهســخنانوزیرخارجه
آمریکاعلیهایرانافزود:اینفردبیحیاســتوبه
صراحتوارونــهنماییمیکند،بــهعنواننمونه،
جریــانهایمقاومــتدرلبنان،ســوریهوعراق
راکهازتمامیتارضیخودشــاندفــاعمیکنند
تروریســتوایــرانرانیزحامیتروریســتمعرفی
میکندامابیشــترینتالشخودرانیزدرحمایت
ازرژیمصهیونیستیکهتروریستاستبهکارمی
برد.وزیرخارجهآمریکاآدمفریبکاریاستوفکر
میکندمیتواندباکلماتبــهظاهرزیباکهباطن
شیطانیداردمردمرافریبدهددرحالیکهمردم

گاهند. ایرانبیداروآ
والیتیدرپاســخبــهاینکهچهچیــزیآمریکاییها
راپایمیزمذاکــرهآوردافزود:اقتــدارومقاومتو
رهبریمقاممعظمرهبریوایستادگیایشانوملت
درحفظفناوریهســتهای،آمریکاییهارامجبور
بهمذاکرهکرد.ویدرپاسخبهسئوالمجریبرنامه
مبنیبراینکهآیامذاکراتیدرپشــتپردهوجوددارد
تاکیدکرد:مســائلاساسیسیاســتهایداخلی
ایراندراختیاررهبریاستوهیچامریبدوناذن
ایشانصورتنمیگیرد.موضعایشانایستادگیدر
برابرزیــادهخواهیهایغربیهــاعلیالخصوص
آمریکاییهاستوهیچمذاکرهایپشتپردهوجود
ندارد.برخیدراینمیانهســتندکــهنقشداللرا
بازیمیکنندوازاینطریقنانمیخورندوشــایع
میکنندکــهمذاکراتوجــودداردامااینمســئله

صحتندارد.

عصر ایران نوشت: دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولت
بااینبازی،فراربهجلومیکنندوخودراازپاسخگوییدرقبالعملکرد8سالهودرآمد700میلیارددالریکشوردرآنسالهامعافمی

کنند،کمااینکهتاکنوننیزحتیبهمدت8دقیقهدربارهآن8سالپاسخگونبودهاند!

 فرارو نوشت: اگر "احمدی نژاد" برگردد، چه می شود؟
بهنظرمیرسدفعالیتهایانتخاباتیاحمدینژادآغازشدهاست.اواخیرابهسفرهایاستانیرفتهوبهایرادسخنرانیمیپردازد.بازگشت

احمدینژادبهعرصهقدرتچهپیامدهاییدارد؟

 تدبیر ۲4 نوشت: فساد مالی در بنیاد شهید؛ اتهام یا واقعیت؟
بنیادمستضعفانوجانبازان،بنیادشهید،ستادآزادگاندریکدستورمشترکیادغامشد.ازآنجابودکهدرادارهبنیادشهیدوامور

ایثارگرانومستتضعفانازنیروهاینظامیبیشتراستفادهشد.

 پارس نیوز نوشت: قیاس مع الفارق اختالس و بدحجابی
آقایعلمالهدیدربیحجابیچهدیدهاندکهآنراموجبگناهدیگراندانستهاند)کهالبتهاینحرفدرستاستولیمقایسهاش

خطاست(ولیعینًاهمانچیزرادراختالسومالمردمخوریو...ندیدهاند؟

 مهر نوشت: مدیران مشترک احمدی نژاد و روحانی را بشناسید
خیلیهاروحانیرااصلیترینمنتقددولتقبلمیدانندوبرخیازاحمدینژادبهعنواناصلیترینرقیبروحانیبرایسال96یادمی

کنند.اماجالباستبدانیدمدیرانمشترکزیادیمیانآنهاوجوددارد.

عکسروزسایتنگار

رهبرانقالباسالمی:
نظامیگریدر
جمهوریاسالمیایران
نهیکجایگاهتشریفاتی
وزینتیاست،
ونهیکعملیات
بیمهار،بیمنطق،
بیمالحظهوبیجهت.

خبرنامه

احضار موالوردی به دادسرا
رحیمی در ایام نوروز مرخصی بوده است

حجتاالسالموالمســلمینغالمحسینمحســنیاژهایدرنودوچهارمین
نشستخبریســخنگویقوهقضاییهبهسوالهایاصحابرسانهپاسخداد.
اژهایدرایننشســتخبریدرخصوصشــکایتازموالوردیمعاونرئیس
جمهور،پروندهرضاضراب،پروندهمحمدرضارحیمیمعاوناولاحمدینژاد،
موضوعاعدامقاچاقچیانموادمخدر،پروندهمتهماننفتیونیزپروندهحمله

بهسفارتعربستانسخنگفت.

موالوردی رسما به دادسرا احضار شده است
اژهایدرپاســخبهاینســوالکهآیابرایرضاضرابدرقوهقضاییهپرونده
ایتشکیلشدهاستگفت:دررابطهباپروندهنفتیازافرادزیادینامبرده
شدهاســت.تعدادیآمدهاندوازآنهاتحقیقاتشدهاســت.برایبرخینیز
پروندهتشــکیلشــدهاســت.ازرضاضرابنیزدراینپروندهنامبردهشده
اماهنوزقراریبرایویصادرنشــدهاســتچونالزماســتیامستندات
بیرونیپیداشودیابهخوداودسترسیداشتهباشیمتاکنوندراینخصوص
درخواســتیهمازقوهقضاییهنشــدهاســت.ویدرخصوصخبراسترداد
ضراببهایرانگفــت:مندراینرابطهخبرنــدارموبعیدمیدانماینخبر

صحتداشتهباشد.
محســنیاژهایدرپاسخبهســوالخبرنگاریدربارهپروندهشــکایتازخانم
موالوردیگفت:مسئوالنسیستانوبلوچستانبرایایشانپروندهایتشکیل

دادندودرتهراننیزرسمابهدادسرااحضارشدند.
ســخنگویدســتگاهقضاهمچنیندربارهمبادلهســیامکنمازیوپدرشبا
شــیخزادهگفت:تابهحالبهطوررســمیچیزیبهقوهقضاییهابالغنشــده
استامامننیزبهصورتپراکندهاینپینشهادآمریکاییهاراشنیدهام.اژهای
مرخصیمحمدرضارحیمیدرایامنوروزراتاییدکردوگفت:ازتمدیدشدناین

مرخصیاطالعیندارم.
ویدرپاســخبهســوالخبرنگاریدربارهادعایبرخــینمایندگانمجلس
مثلنمایندهبنابمبنیبرپدیدهشــدن30هــزاررایونمایندهاردبیلمبنی
بربازداشت18اکیپخریدرایگفت:درسال9۴چیزیحدود900پرونده
دربارهانتخاباتتشــکیلشدکهممکناســتبرخیاشتباهباشدیابارضایت
طرفینتمامشــودیاربطیبهاصلانتخاباتنداشتهباشد.ویازافرادیکه
اینادعاهارامطرحمیکننددرخواستکردمدارکخودرابهشوراینگهبان
وقــوهقضاییهارائهدهنــدوتاکیدکردخریدرایجرماســتوقوهقضاییهبه

آنورودخواهدکرد.

صدور حکم دادگاه متهمان نفتی بدون توجه به مسائل بیرونی
قائممقامقوهقضاییــهپروندهمتهماننفتیراازمهمترینپروندههایســال
گذشتهخواندوبااشــارهبهپروندهنفتیووجودهزارانصفحهوبیستوشش
جلســه،گفت:دادگاهبدویحکمرابــههمهمتهمانابالغکــردکهفرصت
اعتراضوجوددارد.سخنگویقوهقضاییهبابیاناینکهعدهایمیگویندمتهم
محکومبهاعدامشــدهتاگروکشیشــود،افزود:عدهایاینگونهمیگوینداما
اصالاینطورنیستورایدادگاهبدونمسائلبیرونیوصرفابراساسمستندات
است؛ضمناینکهسعیمیکنیمپولبیتالمالبازگرداندهشود.متهممیتواند

بههرطریقیپولرابرگرداند.اوافزود:عدهایهممیگویندقوهقضاییهحکمی
دادهوقصدبراجرایحکمنیســتبلکهچهدراینپروندهوچهپروندهدیگر،بنا

بررسیدگیدقیقواجرایاحکاماست.
قائممقامدستگاهقضا،پروندهارزیرایکیدیگرازپروندههایمهمسال9۴نام
بردوگفت:دراینپروندهنیز10نفربهحبسوردمالمحکومشدندکهبرخی
بازداشتهستندوبرخیفراریهستندوحکمغیابیبرایآنهاصادرشدهاست.
محســنیاژهایدرخصوصپروندهحملهبهسفارتعربســتانافزود:پرونده
حملهبهسفارتعربستاندرنیمهدومســال9۴تشکیلشدو121نفرمتهم
شدندکهبرخیباقراروثیقهآزادوبازداشتموقتشدندو2۴نفرنیزاحضارشدند
کهازاینجمعبرای۴8نفرکیفرخواستصادرشدهو3–۴نفرنیزدردادگاهویژه

روحانیتهستندکهدربارهلزومکیفرخواستاطالعیندارم.
سخنگویدستگاهقضاپروندهموسســهثامنالحججبا2میلیونو۴00هزار
سپردهگذاررایکیدیگرازپروندههایدشواردستگاهقضادرسالگذشتهمعرفی
کردکهبــاکارچندجانبهپیشرفتهوتکلیف750هزارنفرازســپردهگذارانبا

پرداخت1000میلیاردتومانبهآنهاروشنشدهاست.

اعدام مجرمان مواد مخدر بر اساس قانون است
ســخنگویقوهقضاییهبااشــارهبهپروندههایقاچاقموادمخدریادآورشد:
متاسفانهکشــورمابخشــیازترانزیتموادمخدربهاروپاودیگرنقاطاست.با
حضورنیروهایناتودرمنطقهکشتموادمخدروتبدیلآندرافغانستانچندین
برابرشد.متاسفانهباراینمسئلهرویدوشقوهقضاییهونظامماافتادهاستو
مجبوریممسئولیتیراکهدیگرانانجامندادهاند،بردوشبکشیم.نمیتوانیم

نسبتبهاینمسئلهبیتفاوتباشیم.
اوبابیاناینکهفقطدرســال12۴،9۴تنموادمخدرطبقآماردادگستریها
کشفوضبطشدهاستگفت:تنهامقداریازاینموادمیتواندچندینخانواده
رابههمبریزدودرهمینموردمیزانمجرمانزندانهاآنهممجرمانمربوط

بهموادمخدرقابلتوجهاست.
اژهایافزود:هیچگاهمجرمانموادمخدرمااز۴2درصدکمترنبودهاســت.
متاسفانهبیشترینآمارمرگومیردرزندانهانیزمربوطبهمصرفموادمخدر
است.درسال9۴تبلیغاتسوییعلیهنظاموقوهقضاییهدرخصوصمجازات
مجرمانقاچاقموادمخدربهعنواننقضحقوقبشرصورتگرفت.درحالی
کهمابایدبراساسقانونعملکنیم.ازسال76تاکنونباهمهاصالحاتیکه
قانونداشــتهاینمجازاتهاتعیینشدهاست.پسقوهقضاییهمطابققانون

عملمیکند.
معاوناولقوهقضاییهخاطرنشانکرد:اگرباالی100گرمشیشهوهروئین
کشفوضبطشــودقاضینمیتواندغیرازحکماعدامبدهد.گاهیدرشرایط
خاصیمیتوانتقاضاییکدرجهتخفیفکردکهآنهمحبسابداست.البته
ماادعانداریمکهنمیتوانروشدیگریرادرپیشگرفتکهبهترباشداماتاپیدا

کردنآنروشنمیتوانمجازاتمتخلفانرارهاکرد.
سخنگویقوهقضاییهبااشارهبهاینکهستادمبارزهباموادمخدردردولتهای
مختلفجلساتکمیباحضورروسایجمهوربرگزارکردهاست،گفت:اززمان
شروعبهکاردولتیازدهمتاکنوندرمجموعسهجلسهازاینستادبرگزارشده

کهتنهایکجلسهآنباحضوررئیسجمهوربودهاست.مامعتقدیماگرهمهبه
وظایفخودعملمیکردندچهبسامیتوانستیماعدامهارادراینزمینهکمتر
کنیم.باهمهاینهااحمدشهیدوامثالآنهانبایدفکرکنندمابهبهانهحقوقبشر
ازآرمانهاوارزشهایخودکوتاهمیآییم.مادرســال9۴ســراغقاچاقچیان

اصلیرفتیمواینراهرادرسال95همادامهمیدهیم.

بیش از ۲ هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران
سخنگویقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیدرخصوصپروندههایزمینخواری
گفــت:یکیازمشــکالتدراینرابطهایناســتکهدســتگاههایمختلف
مجوزهاییراصادرمیکندبدونشــککسانیکهاقدامبهساختوسازبدون
مجــوزکندموردبرخــوردقرارمیگیردامــابرخیازنهادهــایمختلفمجوز
گرفتهاند،بااینحالبایدبهشکلموردیبرخوردکرد.مادراستانتهرانتاکنون
بیشاز2هزارقلعوقمعســاختوسازهایغیرمجازراداشتیموبیشاز700
هزارپروندهدرتهرانتشکیلشــدهاست.درهمینراستا31هکتارزمینرفع

تصرفشدهاست
سخنگویقوهقضاییهدربخشدیگریازایننشستبااشارهبهفعالیتهای
قوهقضاییهوتمرکزبرکارهایفرهنگیمددجویانگفت:کسانیکهپشیمان
بودهاندوابرازندامتکردهاند،باتشــخیصبازپرسومسئوالنزندانتحقیق
دراینخصوصانجامشــدکهبدینترتیبدرســال9۴چیزیحدود11هزار
نفرمشــمولعفوشــدند.البتهنهبهاینمعنیکه11هزارنفرآزادشــدندبلکه

مجازاتآنهاتخفیفیافت.
اوبــابیاناقدامدیگــرقوهقضاییهبهآزادیمشــروطاشــارهوتصریحکرد:با

دهتعهدهاییکهگرفتهشــد،بهتعدادیاززندانیانآزادی دا مشــروط
شــد.باتوجهبهقانــونمجــازاتجدیدو

استفادهازمجازاتهایجایگزین،به
قضاتتوصیهشدازمجازاتهای
جایگزیناســتفادهکنندکهدر
مجمــوعحدودبیــشاز20
درصــدکاهــشزندانیدر
ســال9۴نســبتبهسال
93داشتهایمکهاینروند
رادرســال95نیزادامه

خواهیمداد.
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رصدخانه

هفت از هشت!
ادامه پیروزی های سندرز در انتخابات مقدماتی دموکرات ها

درادامــهرقابتهایمقدماتــیانتخاباتریاســتجمهوریدرآمریکا،
انتخاباتمقدماتیحزبدموکراتدرایالتوایومینگبرگزارشــدکهدر
آن،برنیسندرزتوانستباردیگررقیبخود،هیالریکلینتونراشکست
دهد.ســندرزدراینایالت56درصدوکلینتون۴۴درصدآرارابهدســت
آوردهاند.برنیســندرازهشــتایالتیکهاخیرًادرآنهاانتخاباتبرگزار
شده،درهفتتایآنهاپیروزشدهواکنونبایددرنیویورک-کهکلینتون
درآنجاموقعیتبهتریدارد-بختخودرابرایپیروزیبهآزمونبگذارد.
ایندرحالیاستکهباوجودپیروزیسندرزدرایالتوایومینگ،کلینتون
هنوزتعدادوکالیانتخاباتی)دیلیگیت(بیشتریداشتهودراینزمینهاز
رقیبخودپیشاست.ازسویدیگر،باوجودبرتریعددیونسبیسندرز
برکلینتوندرایالتوایومینگ،باتوجهبهقوانینخاصانتخاباتی،دراین
ایالتنیزسندرزازمجموع18وکیلانتخاباتی،تنها7تایآنهارابهدست

آوردوکلینتونتوانست11وکیلرابهنامخودثبتکند.
بهاینترتیــب،درادامهرقابتهایفشــردهدرونحزبیبــرایانتخاب
نامزدهاینهاییدوحزب،درچندروزآیندهبرنیسندرزوهیالریکلینتون
دردوایالتمهمنیویوركوپنســیلوانیازورآزماییجدیخواهندداشــت.
هیالریکلینتونکهاواخرهفتهگذشــتهبهنظرمیرسیدازپیروزیهای
اخیررقیــبهمحزبیخوددرچندایالتعصبیشــدهاســت،حمالت
خودرابــهویتندترکردودرمصاحبهباشــبکه»ام.اس.ان.بی.ســی«
گفت:»بهنظرمن،ســندرزدریكسالگذشتهمطالبیرامطرحکردهکه
آشــکاراستیابهدرستیآنهارانمیفهمدویابهقدرکافیدرموردآنها
مطالعهنکردهواینپرسشبرانگیزاست«.سندرزدرواکنشبهاظهارات
کلینتوناینگونهپاســخداد:»اینشماهستیدکهبهخاطردریافتدهها
میلیوندالرازحامیانخوددرمنطقهاقتصادیوالاستریت،صالحیت
نداریــد.بهاعتقادمن،بهخاطردریافت15میلیوندالراز"ســوپرپكها"
فاقدصالحیتهستید«.»سوپرپكها«،کمیتههایسیاسیهستندکه
باهدفتأثیرگذاریبرنتیجهانتخابــاتآمریکا،کمكهایمالیفراوانی
ازنهادها،سازمانهاوسرمایهداراندریافتکردهودراختیارنامزدهای

موردحمایتخودقرارمیدهند.هیالریکلینتونروزپنجشنبهباسفربه
ایالتنیویوركکههشــتسالبهعنوانسناتورآنایالتفعالیتمیکرد،
درمنطقه»برانکس«ودرمتروبامردمصحبتکرد.نیویوركکهبهصورت
سنتیحامیدموکراتهااســت،بهعنوانیکیازایالتهایپرجمعیت،
نقشمهموسرنوشتســازیدرانتخاباتریاستجمهوریآمریکادارد.
ازاینرو،پیشبینیمیشودهفتهآیندهشاهدرقابتسختیبیندونامزد
دموکراتباشــیم.ســندرزدرمحلهبروکلیننیویوركمتولدشــدهاستو
هیالریکلینتونهمهشتســالنمایندهاینایالتدرمجلسسنابوده
وهردوبرایپیروزیدراینایالتپرجمعیت،حسابویژهایبازکردهاند.
ایندونامزدهمچنینبایددرایالتپنســیلوانیاکهاواخرقرن18بهمدت
10سالپایتختآمریکابوده،باهمرقابتکنندکهاینایالتهمباتوجهبه
گستردگیجمعیتوتعدادباالی»الکترالکالج«)هیئتهایانتخاباتی

نهایی(،ازایالتهایمهمبهحسابمیآید.
گفتنیاستســهنامزدازحزبجمهوریخواهنیزهنوزدردورمقدماتیبا
یکدیگررقابتمیکنند.دونالدترامپبا739وکیلانتخاباتی،ســناتورتد
کروزازایالتتگزاسبا502وکیلوجانکیسیکبا1۴3وکیل،بهترتیب
درردههایاولتاسومقراردارند.نامزدنهاییحزبجمهوریخواهبه1237
وکیلانتخاباتینیازدارد.ایندرحالیاستکهمطابقروندیکهازابتدای
رقابتهایمقدماتیانتخاباتیدرمیانجمهوریخواهانشــکلگرفته،
سیاستمدارانگروههایمختلف،ازجملهرهبرانوهمچنیننامزدهای
حزبجمهوریخواه،همچناننســبتبهاحتمــالمعرفیدونالدترامپ
بهعنواننامزدنهاییاینحزبنگرانبــودهوچنینامریرا»فاجعهبار«
میدانند.ازسویدیگر،آنهااشارهمیکنندکهدرصورتمعرفیترامپ،
ویهیچبختیبرایپیروزینهاییدرمقابلدموکراتهانخواهدداشت.

بایداشارهکردکهدرمیانهرقابتهایانتخاباتیدرهردوحزب،اینموضوع
موردتوجهناظرانقرارگرفتهکهباتوجهبهشرایطبرآمدهازنظامانتخاباتی
آمریکا،شــایددرعملشاهدتضادیمیانخواســتوآرایواقعیمردمو
کسانیکهبهعنواننامزدنهاییوحتیرئیسجمهورمعرفیمیشوند،وجود
داشتهباشــد.روزنامه»نیویورکتایمز«امروزدرمطلبیبههمینموضوع
پرداختهومینویسدوقتیموضوعنامزدشدندرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکامطرحمیشــود،مشخصمیشودکهشــاخصتریندموکراسی
جهان،چندانهمدموکراتیکنیست.چندیندههاستکهدوحزباصلی
آمریکاازیکپروسهپیچیدهبرایانتخابنامزدهایخوداستفادهمیکنندو
دراینپروسه،مردمعادیتنهابهشیوهغیرمستقیمدرروندانتخاباتنقش
دارند.اینگزارشمیافزاید،یکهفتهپیشدرشهر»ناشویل«،حامیان
دونالدترامپ،نامزدپیشــتازجمهوریخواهان،رهبــرانجمهوریخواه
رامتهــمکردندکهتــالشمیکنندتالیســتوکالیانتخاباتیاینایالت
راباافرادضدترامپپــرکنند.ازطرفدیگر،حامیانبرنیســندرز،رقیب
دموکراتهیالریکلینتوندرانتخاباتریاستجمهوری2016آمریکانیز
سردرگمهستندکهبهچهدلیلعلیرغمآنکهسندرزهمچناندرانتخابات
درونحزبیایاالتمختلفآمریکاپیروزمیشــود،ظاهرًانمیتواندتعداد
وکالیانتخاباتی)دلیگیت(کلینتونرابهواســطهپیشتازیاوبا»وکالی
انتخاباتیارشــد«)superdelegates(کاهشدهــد.درنظامپیچیده
انتخاباتآمریکا،درواقعمردمبهطورمســتقیمنامــزددلخواهخودبرای
ریاستجمهوریراانتخابنمیکنندواینوکالیانتخاباتیهستندکهبا
رأیبهنامزدهابهنمایندگیازمردم،تعیینمیکنندچهکسیمیتواندنامزد
یکحزببرایشرکتدرانتخابات)درانتخاباتمقدماتی(یارئیسجمهور
بعدیآمریکا)درانتخاباتسراسری(باشد.حامیانترامپوسندرزاحساس
ناخوشایندیازفرایندانتخاباتیدارند؛زیرااینفرایندسالهاپیشبهدقت
طراحیشدهتاشرایطرابرایافرادیهمچونترامپوسندرز،دشوارکند؛
زیرااینها،نامزدهاییهستندکهرهبرانحزبآنهامعتقدندکههرگزنمی

تواننددرانتخاباتریاستجمهوریماهنوامبرپیروزشوند.

نگرانی عربستان و ترکیه از پیشروی های ارتش سوریه
پسازبازپسگیریشــهرتاریخیوباســتانیپالمیرا)تدمر(ومناطقاطرافآنتوسطارتشسوریه،نیروهایاینکشورهماکنوندرمنطقهالطیبهدرجنوبرقهدرحالجنگباداعشوبیرونراندنکاملاینگروهتروریستیازاستان
حمصدرجنوبرقههستند.بهنظرمیرسدپسازآزادسازیمنطقهالطیبهدرجنوبرقه،بایدمنتظرعملیاتگستردهارتشسوریهدررقه،یعنیپایتختخودخواندهگروهتروریستیداعشباشیم.اینمسئلهایاستکهبرخیکشورهای

بهمانندپیشرویهایارتشسوریهدرحلب،نگرانکردهاست. کهبهچیزیغیرازسقوطبشاراسدنمیاندیشندـ منطقهراـ
درهمینراســتا،جمالخشوجی،تحلیلگروابستهبهپادشاهیسعودیدرمطلبیبانام»رقابتدررقه«کهدرسایتشبکهخبری»العربیه«منتشرکرده،خواهانمداخلهمستقیمعربستانسعودیوترکیهبرایتسلطبررقهشدهاست.
دراینمطلبآمدهاستکهعربستانوترکیهفرصتهایزیادیرایکیپسازدیگریدرسوریهازدستدادهاندونمیخواهندهزینهسنگینیبرایمداخلهدرسوریهپرداختکنند؛اماوقتآنرسیدهکهایندوکشورازهرفرصتبرای
تســلطوبهدســتگرفتنرقهاستفادهکنند.درهمینحال،ایرانبامتحدانخودیعنیروسیهوحزباللهدرحالبحثبرسرآزادسازیوکنترلرقهبهعنوانمرحلهبعدازآزادسازیپالمیرااست.لذاعربستانوترکیهومتحدانآنها،باید

بدونهیچگونهدرنگوبهانهوپیشازاقدامایرانومتحدانش،بهسمترقهوتصرفاینشهرحرکتکنند.

حادثهبرایسوارکاردرمسابقهاسبسواریلیورپول،انگلیس

تظاهرکنندگاندرجریاناعتراضبه
اصالحاتقانونکار؛تولوز،فرانسه

نقاشیشاهزادهویلیاموکیتمیدلتونپیشازسفرخانوادهسلطنتیانگلیسبههند؛امریتسار

بازیکودکانسوریدرحومه
شرقیدمشق

  موانع پیش روی 
آتش بس در یمن

احتمالموفقیتآتشبسجدیددریمنبسیاربیشترازآتشبسهای
مشابهدرگذشتهاست؛امااینآتشبسباچندینمانعروبهروست
کهامکانموفقیتآنرادرهالهایازابهامقرارمیدهد.نخست،
بهحاشیهراندننقشحزبکنگرهمردمیکهعلیعبداللهصالح،
رئیسجمهوریســابقیمن،ریاســتآنرابهعهــدهدارد.دوم،
مخالفتخالدبحاح،معاونونخستوزیرسابقعبدربهمنصور
هادی،رئیسجمهوریمسعفیوفرارییمنبادستوربرکناریاش
ازدوپســتیکهدراختیارداشــت.ســوم،پایبندنبودنگروههای
تروریستیالقاعدهوداعشودیگرگروههایتندروبهآتشبس.

روسیه: ترکیه در مناقشه قره باغ 
دخالت می کند

دیمیتریمدودیف،نخستوزیرروســیه،روزشنبهازاحتمال
دخالــتترکیهدردرگیریهایقرهباغســخنگفت.مدودیف
اظهارداشــته:»گروههایزیادیتأثیردرگیریهایقرهباغرا
برشرایطخاورمیانهوروسیهبررسیمیکنند.همهدرگیریهادر
هرزمانممکناستدرتصمیمگیریهایسیاسیتأثیرگذار
باشند«.ویافزود:»بنابراین،منوجودعواملخارجیمؤثردر
درگیریهایقرهباغرامنتفینمیدانم.احتمااًلیکیازعوامل
خارجیمؤثربرایندرگیریها،ترکیهاست،زیراترکیهپیشتردر

اینبارهاعالمموضعکردهاست«.

 آیا حضور ایران در سوریه 
کم شده است؟

اینایراناســتکهدرسوریهقدرتنمایینظامیمیکند؛آنهم
درســتتنهاکمیبعدازاینکهجانکری،وزیرخارجهآمریکادر
کنگرهگفت،ایرانبهعنوانیکیازحامیاناصلیبشاراسد،رییس
جمهورسوریه،درحالبیرونآوردننیروهایخودازاینکشوراست.
ایراننیروهایشرادرداخلوخارجسوریهجابجامیکند؛اقدامیکه
باعثتقویتمواضعیگانهایبشاراسدشدهوشایدموجبافزایش
توانایینظامیایراندرخارجازمرزهاشودوشایدتعبیرجانکرینیز
ازاینواقعیتشکلگرفتکهتعدادنیروهاینظامیایراندرسوریه

نسبتًاکمشده،اماایننیروهادرعملجابجامیشوند.

 واگذاری دو جزیره مصر 
به عربستان سعودی

دولتمصرعصرشــنبهدربیانیهایاعالمکــرد»بعدازامضای
توافقنامهترســیممرزهابینمصروعربستانسعودی،دوجزیره
صنافیروتیرانواقعدردریایسرخ،درداخلآبهایمنطقهای
عربستانقرارگرفتند«.دربارهجزئیاتتکمیلتوافقنامهعربستانو
مصرکهانتقادهایمخالفانمصریرابرانگیختهاست،دولتقاهره
تصریحکرد:»ایندستاوردبعدازتالشیسختوطوالنیکهبیشاز
ششسالبهطولکشید،حاصلشد.دراینمدت،یازدهدورنشست
بینکمیتههایتعیینمرزهایدریاییهردوکشوربرگزارشدکهسه

دورهاخیرازماهدسامبر2015تاکنونبودهاست«.

بین الملل


