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رئیس قوه قضائیه :دشمن
در پی تخریب انتخابات است
آیتاهلل صادق آملی الریجانی
در جلسه مســـئوالن عالی قضایی
گفـــت :دشـــمنان فهمیـــده اند که
از طریـــق نظامـــی نمیتواننـــد به
اهدافشان برسند و از طریق ایجاد
شـــایعات و تخریـــب انتخابـــات و
تخریـــب نظام جمهوری اســـامی
وارد شدهاند و گاهی در درون کشور
کســـانی با اینها همکاری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
وی گفـــت :یکـــی از خطرناکترین
کارها که قطعاً جرم اســـت ،همین
است که کسانی در جریان انتخابات
بخواهنـــد از ابـــزار ضـــد انقالب به
عنوان ابزار کار خود اســـتفاده کنند.
رئیس قـــوه قضائیه افـــزود :برخی
رســـانههای ضد انقالب که کارشان
مجرمانه اســـت ،توســـط برخی در
درون کشـــور مـــورد اســـتفاده قـــرار
میگیرند که صد درصد جرم است.
عراقچی :پیام اروپاییها
حمایت از برجام است
معـــاون حقوقـــی و بینالملل
وزیر امـــور خارجه پیـــام اروپاییها
را حمایـــت از برجام عنـــوان کرد و
گفت« :برجـــام به قـــدری از نقاط
محکـــم برخـــوردار اســـت کـــه اگر
ترامپ بخواهـــد آن را کنار بگذارد،
ضـــرر اصلـــی از آن امریـــکا خواهد
بـــود ».به گـــزارش ایرنـــا ،عراقچی
درخصوص رویکـــرد دولت جدید
امریـــکا بـــه برجـــام گفـــت« :آقای
ترامـــپ دربـــاره برجـــام عبـــارات
قابـــل توجهی را بـــه کار برده؛ اینکه
ننگینترینتوافقتاریخامریکاست
و بدترین توافقی که ایشـــان دیده یا
گفته است که برجام را پاره یا دوباره
مذاکره درباره آن میکنم ».رئیس
ســـتاد پیگیری اجرای برجام ادامه
داد« :تفاوتی که اکنون با زمان پیش
از مذاکرات هستهای دارد ،این است
که «اجماع بینالمللی علیه ایران»
به « اجماع بینالمللی در حمایت
از برجام علیه ترامپ» تبدیل شده
و این تفاوت بزرگی است که دست
و پای ترامپ یا هر رئیس جمهوری
دیگر را خواهد بست ».معاون وزیر
خارجـــه گفـــت« :این طور نیســـت
که ترامپ بتواند بـــه طور یکجانبه
برجـــام را کنار بگـــذارد ،چرا که این
توافق یک توافق بینالمللی است
و غیر از ایشان و رژیم صهیونیستی
و چند تا از کشـــورهای منطقه ،بقیه
کشـــورها از آن حمایـــت میکنند».
عراقچی تأکید کـــرد« :باید مراقب
باشـــیم در تلهای که ممکن اســـت
بگذارنـــد و برجـــام را بـــه نقطهای
برســـانند که ایران خود از آن خارج
شود،نیفتیم».
دیدار جمعی از نمایندگان
با رئیس دولت اصالحات
رئیس فراکسـ ــیون امیـ ــد در دیدار
جمعـ ــی از نماینـ ــدگان مجلـ ــس در
سالگردحماسههفتماسفندبارئیس
دولـ ــت اصالحات گفـ ــت :مجلس را
به جایگاه واقعیاش میرسانیم .به
گزارش ایسـ ــنا ،در ابتـ ــدای این دیدار
محمدرضا عارف طی سـ ــخنانی به
نقش آفرینی بزرگان از جمله رئیس
دولـ ــت اصالحـ ــات در شـ ــکلگیری
این حماسه اشـ ــاره کرد و گفت :برای
اصالحطلبـ ــان مشـ ــارکت گسـ ــترده
مـ ــردم در انتخابات یـ ــک اصل مهم
است و تجربه نشان داده است که هر
زمان زمینه حضور سـ ــایق مختلف
در انتخابات فراهم شـ ــود ،مشارکت
مـ ــردم چشـ ــمگیر خواهد بـ ــود و این
مشارکت باعث ارتقا و کارآمدی نظام
میشـ ــود .وی گفت :اکنون انسـ ــجام
و هماهنگـ ــی خوبـ ــی بیـ ــن اعضـ ــای
فراکسـ ــیون وجود دارد که نتیجه این
انسـ ــجام و همدلی در رأی اعتماد به
سـ ــه وزیر پیشـ ــنهادی دولت و نیز در
جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی
مشاهده شد .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظـ ــام در ادامه تأکید کرد:
در داخل مجلس با دوستان اصولگرا
تعامل خوبی داریم و تالش میکنیم
با استفاده از ظرفیتهای خوبی که در
داخل مجلس وجـ ــود دارد ،مجلس
را به جایگاه واقعیاش برسانیم چرا
که معتقدیم با گفتوگو و همدلی و
وفاق میتوانیم بسیاری از چالشها
را حل کنیم.
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گریز «مؤتلفه» از «ائتالف»

شمخانی :دیداری با «عادل الجبیر» نداشتهام

میرســلیم نامزد مؤتلفه :باهنر با ما مشــورت نکرد  /چر ایک نامزد اصولگرا در انتخابات بماند؟

مصطفـ ــی میرسـ ــلیم ،کاندیـ ــدای حزب
مؤتلفه اسـ ــامی برای انتخابات ریاسـ ــت
جمهوری سـ ــال آینده ،ائتـ ــاف انتخاباتی
اصولگرایان تحـ ــت عنوان «جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی» را زیر سؤال برد
و اعـ ــام کرد زمـ ــان ائتالف ،بعـ ــد از اتمام
مناظرههای انتخاباتی اسـ ــت .میرسـ ــلیم
در گفتوگـ ــوی روز گذشـ ــته خود با ایسـ ــنا
ضمـ ــن انتقاد از «قانونـ ــی» نبودن «جبهه
مردمی نیروهای انقالب اسالمی» ،گفت:
محمدرضا باهنر ،دبیـ ــرکل جبهه پیروان
خـ ــط امام و رهبـ ــری در حمایت از «جبهه
مردمی» با زیرمجموعـ ــه «جبهه پیروان»
از جمله حزب مؤتلفه اسـ ــامی مشـ ــورت
نکرده اسـ ــت .او بـ ــا طرح این پرسـ ــش که
«چرا بایـ ــد به این قائل شـ ــویم کـ ــه حتماً
یک نفـ ــر از هر جنـ ــاح در انتخابـ ــات باقی
بماند تا فضا دوقطبی شـ ــود؟» گفت« :تا
زمـ ــان مناظرههای انتخاباتـ ــی ،نامزدهای
اصولگرایـ ــان در صحنه میماننـ ــد و بعد
از اینکـ ــه در مناظرهها این افـ ــراد به مردم
شناساندهشدند،گفتوگوبرایائتالفباید
صورت بگیرد ».کاندیـ ــدای حزب مؤتلفه
اسالمیضمناستقبالازهمگراییجریان
متبوعش گفت کـ ــه «جنبههای قانونی در
شـ ــکل دادن به این جبهه باید طی شده و
اساسنامه آن تدوین شود و به تأیید وزارت
کشـ ــور برسـ ــد تا کار را به صورت قانونی به
پیشببرند».
اینسخنان،صریحترینانتقادیاست
که از جانـ ــب یکـ ــی از کاندیداهای «جبهه
مردمی نیروهای انقالب اسـ ــامی» علیه
این تشـ ــکل مطرح شـ ــده اسـ ــت« .جبهه
مردمینیروهایانقالباسالمی»نهادتازه
تأسیسطیفیازاصولگرایاناستکهبرای
بسیج نیروها و تعیین نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری سال آینده تشکیل شده
است .میرسلیم در شرایطی این اتهام را به
باهنر وارد دانسـ ــت که در جریان انتخابات
داخلـ ــی اخیر «جبهـ ــه مردمـ ــی نیروهای
انقالب اسالمی» دبیرکل و دو عضو شورای
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی به عضویت

دبیرکل جبهه پایداری :کدام ائتالف بوده که زیرش نزدهاند؟

نیم نگاه

مرتضـ ــی آقاتهرانـ ــی ،دبیرکل حـ ــزب پایداری
در نشسـ ــت مردمی جبهه پایداری در کاشـ ــان
تأکید کرد « :بعضیهـ ــا میگویند ائتالف کنید،
اما کـ ــدام ائتالف بوده که بعداً زیرش نزدهاند؟
شـ ــب انتخابات زدند زیرش! اینطور نیسـ ــت
کـ ــه من و شـ ــما باهم بنشـ ــینیم و بگوییم باهم
وحـ ــدت کردیم .اینکه وحدت با ملت نیسـ ــت!
مردم که من و شـ ــما نیسـ ــتند .مردم وقتی رأی
میدهند که احسـ ــاس کنند این شخص اصلح
است» به گزارش پایگاه اطالعرسانی شخصی
آقاتهرانی ،وی با تأکید بر اینکه «باید به دنبال
اصلـ ــح برویم» ،افـ ــزود :میگوینـ ــد اصلح رأی
نمیآورد؛ امـ ــا از کجا میدانند کـ ــه اصلح رأی
نمیآورد؟ اگر رأی نم ـ ـیآورد باید برایش رأی
درسـ ــت کنیم .دبیرکل پایداری بـ ــا بیان اینکه
«بنده معتقدم نباید سراغ مقبول رفت» افزود:
اگر شـ ــخص اصلـ ــح مقبول نیسـ ــت ،مقبولش
کنیـ ــم .اگر در بیانات رهبری جس ـ ـتوجو کنید،

شـ ــورای مرکزی  30نفـ ــره «جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی» درآمدند و حال
معلـ ــوم نیسـ ــت حضـ ــور مؤتلفهایها در
مجمع عمومی و شـ ــورای مرکزی با انتقاد
میرسـ ــلیم دربـ ــاره بیاطالعـ ــی مؤتلفه و
قانونی نبودن «جبهه مردمی» را باید از چه
منظرنگریست؟
آیـ ــا کاندیـ ــدای مؤتلفـ ــه با دبیـ ــرکل یا
بخشیازبدنهمؤتلفهاسالمیدچارمشکل
شده است یا آن گونه که ادعا کرده مؤتلفه
اسالمی از همه جا بی خبر است .نکته قابل
تأمل بعدی در صحبتهای میرسـ ــلیم،
انتقاد از تأکیـ ــد بر کاندیدای واحد اسـ ــت؛
موضوعـ ــی کـ ــه «جبهه مردمـ ــی نیروهای
انقالب اسالمی» اسـ ــاس کار خود را بر آن
قرار داده اسـ ــت؛ زعمای «جبهه مردمی»
به کرات اعالم کردهاند انتخاب نامزد واحد
از سوی این جریان در سه مرحله رأیگیری
انجام خواهد شـ ــد؛ در مرحله اول از میان

میبینیـ ــد که یکبـ ــار هم در سـ ــخنان ایشـ ــان
«صالح» مطرح نشده و همیشه گفتهاند بروید
سـ ــراغ اصلح و بهترین را انتخـ ــاب کنید ،چون
بهترین وحدتآور است ،اصالً خودش موجب
وحدت است.
بحث بر سـ ــر «صالـ ــح مقبـ ــول» و «اصلح
نامقبول» یکی از مناظرههای آشـ ــنای آیتاهلل
مصباح یـ ــزدی با طیفی از اصولگرایان اسـ ــت؛
چه پدر معنوی حزب پایداری پیشتر بارها بر
انتخاب و حمایت از «اصلح» ولو اینکه مقبول

همهنامزدها 10،کاندیداانتخابمیشود.
در گردهمایی پنجشنبه گذشته «جبهه
مردمـ ــی نیروهـ ــای انقـ ــاب»  21نامزد به
رأی مجمـ ــع عمومی گذاشـ ــته شـ ــد که 10
نفـ ــر از میان آنهـ ــا انتخاب شـ ــدند .نتیجه
این انتخابات رسانهای نشد و متولیان امر
گفتند که سـ ــال آینـ ــده و در جریان دومین
مجمـ ــع عمومی «جبهـ ــه مردمـ ــی» این
 10اسـ ــم اعالم و از بین آنهـ ــا برای انتخاب
 5نفـ ــر رأیگیری خواهد شـ ــد .با این همه
حسین کنعانی مقدم ،دبیرکل حزب سبز
ایـ ــران و از اعضای جبهه ایسـ ــتادگی اعالم
کرد حجتاالسالم ابراهیم رئیسی تولیت
آسـ ــتان قدس رضوی به عنـ ــوان منتخب
اول ،گزینـ ــه اصلـ ــی اصولگرایـ ــان ائتالفی
است .خبری که اگر چه هم از سوی «جبهه
مردمی» تکذیب شـ ــد و هـ ــم رئیس دفتر
رئیسـ ــی تأکید کـ ــرد تولیت آسـ ــتان قدس
رضویوظیفهفعلیاشرابرهرمسئولیت

از درگذشت وی ،تأکید کرد« :ما االن همه
به هم نزدیک هستیم؛ از سال  84به بعد
و انتخابات ریاست جمهوری از نظر فکری
به هـــم نزدیکتر شـــدیم .البتـــه پیش از
آن هـــم نمیتوان گفت کـــه اختالفی بود.
ما هیـــچ گاه جدا نبودیم .بعـــد از  88این
نزدیکی بیشتر شـــد و این روند از این پس
هم تداوم خواهد داشـــت .فکر میکنم ما
از معدود خانوادههای سیاسی هستیم که
اینقدر پشت هم هستیم».

بهرهبرداریموفقیتآمیز
از جدیدترین موشک «کروز»
وزیر دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح خبر داد ،جدیدترین
موشـــک کروز دریایی ایران با نام «نصیر» در رزمایش نیروی
دریایـــی ارتش با موفقیـــت مـــورد بهرهبرداری قـــرار گرفت.
به گزارش ایســـنا ،ســـردار حســـین دهقان با اعـــام این خبر
تصریح کرد :در جریان رزمایـــش بزرگ نیروی دریایی ارتش
که با نام والیت  95در آبهای جنوب کشـــور در حال برگزاری
اســـت ،جدیدترین موشک کروز دریایی ســـاخت وزارت دفاع
با نـــام «نصیر» پرتاپ شـــد و بـــا موفقیت به هـــدف اصابت
کـــرد .مرحلـــه نهایی رزمایـــش بـــزرگ دریایی والیـــت  95از
یکشـــنبه در آبهای جنوب کشـــورمان تا مـــدار  10درجه و به
مســـاحت  2میلیون مترمربع آغاز شـــده است .در دومین روز
از مرحله نهایی رزمایش بـــزرگ دریایی والیت  ۹۵همچنین
ســـامانههای پرتاب راکتهای هوشمند دریایی دهالویه برای
نخســـتین بار شـــناورهای هدف را مورد اصابت قرار داده و با
موفقیت منهدم کردند .این راکتهای هوشـــمند که ســـاخته
دســـت توانمند متخصصان داخلی اســـت ،ضد شناور بوده و
به صورت لیزری هدایت میشوند .تیپهای تکاوران دریایی
و عملیـــات ویژه نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز نســـبت به
انجام تمرینات از پیش تعیین شـــده شـــامل دفاع از آبهای
سرزمینی و ســـواحل مشـــرف بر دریا در منطقه مکران اقدام
کردنـــد .تیپهای عملیات ویژه و تکاوران دریایی همچنین از
رزمایش انواع گلولههای هوشـــمند و سالحهای بومی اعم از
قایقهای رعد مجهز به  SPG9و نیز قایقهای آذرخش مجهز
به راکتانداز  ۱۲۲میلیمتری را برای نخســـتین بار با موفقیت
مورد ارزیابی قرار دادند.
در این روز از رزمایش ســـامانه تله مدیســـین بر بستر فناوری
اطالعـــات نیز مـــورد ارزیابی قـــرار گرفت .با دســـتیابی به این
ســـامانه ،این قابلیت بـــه وجود آمده اســـت که دشـــوارترین
اقدامات پزشـــکی به صـــورت هدایت از راه دور و در شـــرایط
دریانوردی در آبهای دوردست با موفقیت انجام شود.

روز یکشـــنبه ســـایت انصارکلیـــپ،
فایل صوتی از ســـخنان سیدجواد کریمی
قدوسی را با عنوان «سخنان مهم کریمی
قدوســـی در قم» منتشـــر کرد .وی در این
سخنان مدعی شـــده بود که «بعد از فوت
آقای هاشـــمی در خانواده ایشـــان خیلی
اختالفات عمیقی پیش آمد.
در یکـــی از این جلســـات فائزه و یاســـر
اســـتدالل میکنند که ما بچهها همه باید
از کشـــور خارج بشـــویم و به کانـــادا برویم
و بگوییـــم که مـــادر مریض اســـت و برای
مداوای او باید از کشـــور خارج شویم؛ البته
آنجـــا هم کلی امـــوال و امالک بـــرای این
منظور فراهـــم کردهاند ».فائزه هاشـــمی
در گفتوگوی مفصلی بـــا «ایران» به این
شایعات و شایعات دیگر پاسخ داده است
که مشروح آن در ویژهنامه نوروزی «ایران»
منتشر خواهد شد.

سردار نجات :اطالعات سپاه
با وزارت اطالعات کام ً
ال هماهنگ بود

یا به عبارتی «رأیآور» نباشـ ــد ،تأکید کرده بود.
بـ ــه اعتقاد وی« ،گاهـ ــی باید فـ ــرد اصلح  -ولو
رأیآوری نداشته باشد -مطرح شود تا حداقل
مشخص شـ ــود هنوز بین مردم اعتقاد و ایمان
به اسـ ــام و انقالب اسالمی وجود دارد ».حزب
پایـ ــداری در جریان انتخابات مجلس شـ ــورای
اسالمی پسـ ــوند «رأیآور» بودن را به «اصلح»
اضافـ ــه کـ ــرد و کمتـ ــر وارد مـ ــراودات کالمی در
این باره شـ ــد .در آن انتخابات ،پایداریها یک
ضلـ ــع «شـ ــورای ائتـ ــاف اصولگرایـ ــان» بودند
امـ ــا آن گونه که آقاتهرانی گفته اسـ ــت« ،جبهه
مردمی»ها بعد از چند ماه تازه سـ ــراغ پایداری
آمدهاند و حال او ادبیات گذشـ ــته این تشـ ــکل
را دوبـ ــاره زنده کرده و تأکید دارد تشـ ــکل تحت
مسـ ــئولیتش در شـ ــرایطی از کاندیـ ــدای واحـ ــد
اصولگرایان حمایت میکند که «اصلح» باشد
در غیر این صورت ،هیچ الزامی در پیوسـ ــتن یا
حمایت از ساز و کار ائتالفی نمیبیند.

دیگر ارجح میداند ،با این همه این انگاره
را به وجـ ــود آورد که اصولگرایـ ــان ائتالفی
پیـ ــش از ایـ ــن رأیگیریها ،گزینـ ــه خود را
مشخصکردهاند.
انـ ــگارهای کـ ــه یـ ــک مشـ ــکل دیگـ ــر بر
مصایـ ــب «جبهه مردمی» افزوده اسـ ــت؛
چـ ــرا که ایـ ــن تشـ ــکل را در گام نخسـ ــت با
دو موضوعـ ــی روب ـ ـهرو میکند که فلسـ ــفه
وجـ ــودیاش را زیـ ــر سـ ــؤال میبـ ــرد .چـ ــه
عمـ ــده تأکید «جبهـ ــه مردمـ ــی نیروهای
انقالب» این بود که اوالً احزاب در حاشیه و
درجههای چندم اهمیت باشند و دوم این
که تصمیمگیری از «پایین به باال» باشد؛ به
این معنا که مجمـ ــوع «نیروهای انقالب»
فراتـ ــر از جریـ ــان اصولگرایـ ــی و احـ ــزاب
زیرمجموعهاشپایکاربیایندودیگراینکه
کاندیدایی از سوی احزاب و لیدرها معرفی
نشـ ــود بلکه پایگاه اجتماعی اصولگرایان
و نیروهـ ــای انقالبـ ــی از میـ ــان نامزدهـ ــای

فائزه هاشمی :قصد سفر به خارج هم ندارم چه برسد به مهاجرت
فائزه هاشمی رفســـنجانی گفت که قصد
مهاجرت از ایـــران را ندارد .دختر آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی در گفتوگو با «ایران»
در پاسخ به ســـؤالی مبنی بر اینکه «اخیراً
شایعه شده قصد مهاجرت دارید» ،گفت:
خیر؛ برنامه ســـفر هم ندارم چه برسد به
اینکه بخواهم مهاجرت کنم .او در پاســـخ
به اینکه «شـــایعه شده میخواهید مقیم
لندن ،کانادا و ...شـــوید» ،تأکید کرد :کامالً
دروغ است و نمیدانم منبع این شایعات
چیســـت .فرامـــوش نکنیم که شـــایعات
بی دلیل ایجاد نمیشـــود .این شایعات و
شایعات دیگر را میسازند تا در بزنگاهی
از آنهـــا بهرهبـــرداری کننـــد ،همیـــن طور
که بـــرای بابا همیـــن کار را کردنـــد .دختر
آیتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی همچنین
در پاســـخ به ســـؤالی مبنی بر اختالف در
خانواده آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بعد
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جانشین ســـازمان اطالعات سپاه در واکنش به اظهارات اخیر
یکی از مسئوالن وزارت اطالعات توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش فارس ،سردار حســـین نجات جانشین سازمان
ت وگویی درخصـــوص اظهارات یک
اطالعات ســـپاه طی گف 
مقـــام امنیتـــی در هشـــتم اســـفندماه درخصوص  3مـــورد از
اظهـــارات وی در جمع خانواده شـــهدای اطالعات در اســـتان
بوشـــهر گفـــت :اوالً اطالعات ســـپاه با وزارت اطالعـــات کامالً
هماهنـــگ بـــوده و چنانچه تمامـــی فعالیتهـــای اطالعات
ســـپاه به نام وزارت اطالعات هم منتشر شود ما هیچ گالیهای
نداریم.
نجـــات تصریـــح کـــرد :شـــورای هماهنگـــی اطالعـــات با
مســـئولیت وزیر محترم اطالعات به صورت مســـتمر تشکیل
شـــده و اطالعات ســـپاه نیز عضو فعال آن است ،لذا چنانچه
اختالف نظری وجود داشته باشد ،در آن مطرح و حل و فصل
میشـــود .وی گفت :در آن جلسه عطرآگین ،دستگیری ریگی
به عناصر اطالعاتی جمهوری اســـامی و سربازان گمنام امام
زمان(عج) نســـبت داده شـــد و از ارگان خاصی نام برده نشد
و درخصوص دســـتگیریهای قبل از  22بهمن نیز به صورت
اختصاصـــی از وزارت اطالعـــات نـــام بـــرده شـــده و در مورد
دســـتگیری جیســـون رضائیان و عملیـــات اطالعاتی مربوطه
نیز اشـــاره شـــد که این اقدام توسط اطالعات ســـپاه پاسداران
انجام پذیرفته و به واسطه آن توانستیم بخشی از داراییهای
جمهوری اسالمی ایران را آزاد کنیم.
نجـــات تصریح کرد :بدیهی اســـت وزارت اطالعات نیز به
عنوان مســـئول شـــورای هماهنگی اطالعات ،در ایـــن ارتباط
به وظایف خود عمل کرده اســـت .یک مقـــام آگاه امنیتی روز
یکشـــنبه درباره نقل قولی که رســـانهها از قائم مقام ســـازمان
اطالعات سپاه مطرح کردهاند ،گفته بود :استرداد یک میلیارد
و  710میلیون دالر از امریکا ،دستگیری ریگی و تیم تروریستی
در  22بهمن منحصراً توسط وزارت اطالعات انجام شد.

اعالمی دسـ ــت به انتخاب بزنند و هر کس
بیشـ ــترین رأی را آورد در صحنـ ــه مانـ ــده و
بقیه به نفع او انصـ ــراف دهند .حال تأکید
بر محور نبودن احـ ــزاب« ،جبهه مردمی»
را با چالشی مواجه کرده است که کاندیدای
مؤتلفه اسـ ــامی انتقادات اساسـ ــی به آن
وارد میکنـ ــد؛ در حالی کـ ــه دبیرکل حزب
مؤتلفه در شورای مرکزی «جبهه مردمی»
عضویت دارد .نکتـ ــه دوم انتخاب از پایین
بـ ــه باال اسـ ــت که به رغـ ــم تئوری پـ ــردازی
اصولگرایان ائتالفـ ــی ،در اجرا با مانعی به
نام تمکین نامزدها به سازوکار پیشنهادی
روب هرو است.
چنانکه نامزد حزب مؤتلفه اسالمی به
صراحت اعالم میکند زمان ائتالف بعد از
مناظرههای انتخاباتی و اخذ مجوز قانونی
از وزارت کشور است .حال سؤال اینجاست،
«جبهه مردمی»ها چگونه میخواهند بر
این دو چالش در نخستین گام غلبه کنند؟

دیگه
دبیـ ــر شـ ــورای عالی امنیـ ــت ملی اخبـ ــار منتشـ ــره مبنی بر
چه خبر
دیدارش با وزیر خارجه عربسـ ــتان در عـ ــراق را تکذیب کرد.
به گزارش مهر ،امیر دریابان علی شـ ــمخانی دبیر شـ ــورای
عالی امنیـ ــت ملی در حاشـ ــیه چهارمین جشـ ــنواره علم و
فنـ ــاوری در جمع خبرنگاران همچنین درباره ادعـ ــای «عادل الجبیر» وزیر خارجه
عربسـ ــتان مبنی بر اینکه چرا در ایران انفجار تروریستی نمیشود ،افزود :عربستان
و تروریستها در جایی میتوانند انفجار و اقدام تروریستی انجام دهند که پرورش
یافتهاند .وی با بیان اینکه ایران سرزمین بیگانهای نسبت به تربیت تروریست است
گفت :همچنین ما دستگاه امنیتی هشیاری و مردم حاضر در صحنهای داریم.
اکونومیست :امریکا ارادهای برای لغو برجام ندارد
نشریهاکونومیستچاپانگلیسنوشت:نظربهقدرتنفوذوتأثیرگذاری
«جیمز َمتیس» وزیر دفاع و «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه امریکا ،در
دولت امریکا اشتهای چندانی به منسوخ شمردن یک توافق بینالمللی
که موضوع برنامه هسـ ــتهای ایران را برای یک دهه آینده یا بیشتر از روی
میز برداشـ ــته و از حمایت قوی بینالمللی هم برخوردار اسـ ــت ،وجود
ندارد .به گزارش ایرنا ،این نشریه افزود :در دولت ترامپ عمده تأکیدها
روی محکم ساختن ضمانتهای اجرایی توافق است.

تحلیل رسانههای امریکا از روابط ایران  -روسیه
پایگاه تحلیلی «البالگ» با نقد سـ ــرمقاله «وال استریت ژورنال» نوشت :سناریوی
هدف قرار دادن ایران نه تنها اتحاد تهران -مسکو را نمیشکند ،بلکه آن را تقویت
میکند .به گزارش ایلنا «مایکل لدین» تحلیلگر سیاسـ ــت خارجی نومحافظهکار
امریکایی در سـ ــرمقاله وال استریت ژورنال مدعی شده که سرنگونی ایران بهترین
راه برای پایان دادن به ائتالف ایران و روسـ ــیه اسـ ــت .نویسـ ــنده مقاله «البالگ» در
واکنش به این ادعاها نوشته است :همکاریهای روسیه و ایران تنها بواسطه دشمنی
مشـ ــترک با امریکا و اسرائیل نیسـ ــت بلکه به دلیل ترسهای مشترک از گروههای
تروریسـ ــتی اسـ ــت ،گروههایی نظیـ ــر القاعده و داعـ ــش با رویکردهـ ــای ضدغربی
همچنین ضدشـ ــیعه و ضدروسیه نیز هستند .مسکو و تهران منافع مشترکی علیه
آنها فارغ از اینکه آنها چه نفرتی نسـ ــبت به امریکا داشتهاند ،دارند .البالگ نوشته
با خواندن مقاله «وال اسـ ــتریت ژورنال» به این نتیجه میرسیم که امریکا در واقع
در موقعیتی نیست که پیشنهادی به مسکو بدهد که این کشور را از همکاری با ایران
منصرف کند .توصیه سیاسـ ــی «لدین» برای قطع اتحاد ایران  -روسـ ــیه پیشـ ــنهاد
یجاییاست.
ب 

ادامه تالش های ضد ایرانی جمهوریخواهان
رهبران جمهوریخواه در حال آماده کردن طرحی هستند که در صورت
تصویب ،بـ ــه بهانه فعالیتهـ ــای ایـ ــران در منطقه ،برنامه موشـ ــکی
بالسـ ــتیک و حقوق بشـ ــر تحریمهای غیرهسـ ــتهای جدید علیه تهران
وضع کنند .به گزارش ایسنا ،به نوشته یک روزنامه صهیونیستی ،طرح
جدید جمهوریخواهان احتماالًحمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری
امریکا را به دست میآورد .جمهوریخواهان کنگره عالوه بر این در حال
بررسی دو طرح ضد ایرانی جداگانه برای هدف قراردادن سپاه پاسداران
انقالب اسـ ــامی و قراردادهای بزرگ شرکتهای بویینگ و ایرباس با
ایرانهستند.

