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E-mail: mostagheldaily@gmail.com

واکنش ظریف به سخنان نبویان:

سياسي

تو با خدای خود انداز
کار و دل خوش دار

به گزارش انتخاب ،محمدجواد ظریف پس از انتشار فایل صوتی منتسب به سید محمود نبویان نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در صفحه اینستاگرام خود تنها به
نوشــتن یک بیت شــعر اکتفا کرد و نوشت :تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار  /که رحم اگر نکند مدعی ،خدا بکند .سید محمود نبویان اخیرا در یک سخنرانی گفته
است که ایران هستهایاش را داد تا رابطه بانکی برقرار شود ،اما رابطه بانکی برقرار نشده است و یک سال و نیم است که آنها اجرا نمیکنند و برای برقراری رابطه بانکی یک
شرط جدید گذاشتهاند و گفتهاند به شرطی رابطه بانکی را برقرار میکنیم که حاج قاسم سلیمانی را به ما تحویل دهید و رفتهاند تعهد این کار را به آمریکا دادهاند و برگشتهاند،
به خدا قسم که وزیر (امور خارجه) مملکت رفت ه است این تعهد (تحویل سردار سلیمانی) را به ( FATFگروه مالی بینالمللی) داد ه است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه:

توافق ظریف با آمریکا برای تحویل دادن سردار سلیمانی خندهدار است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :کانالهای متعددی در دستگاههای مختلف
پیگیر آزادی هشت تن از ماهیگیران ایرانی زندانی در سومالی هستند که امیدواریم
به زودی شاهد آزادی این افراد باشیم.
به گزارش ایلنا ،بهرام قاســمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه
با اظهارات ترامپ در عربســتان مبنی بر حمایت ایران از تروریســم اظهار داشت:
مواضع نابجا ،غلط و بی ربط برخی از کشــورها درباره ایران مبنی بر حمایت ایران
از تروریســم یک فرافکنی است و چیز جدیدی نیســت .اینها سخنانی غیر قابل
قبول و غیر قابل باور است .سخنان ترامپ در کشوری که مروج و مولد خشونت و
تروریسم است ،این ادعا را باطل میکند.
قاســمی در رابطه با نامه خانواده ماهیگیران زندانی در ســومالی به روحانی نیز
تصریح کرد :این موضوع برای سالهای قبل است که  ۳۷صیاد به اسارت درآمدند.
تعدادی فرار کردند ،تعدادی جان باختند و هشت تن هنوز در اسارات دزدان دریایی
هســتند .این پرونده بســیار پیچیده اســت و کانالهای متعددی در دستگاههای
مختلف این موضوع را پیگیری میکنند .امیدوارم با این پیگیریها شــاهد آزادی

این افراد باشیم.
قاســمی در رابطه با توافقات صورت گرفته در آستانه چهار و تهیه نقشه مناطق
کاهش تنش ابراز داشت :بحث آستانه و محوریت ایران ،روسیه و ترکیه که ضامن
آتش بس هســتند ،به صورت دائم در جریان اســت و گفتگوهــا ادامه دارد .روی
مناطق کاهش تنش میان کارشناسان سه کشور ارتباطاتی وجود دارد .تالشهای
خوبی صورت گرفته اســت و اگر نتیجه گیری الزم انجام شود شاید نیروهایی که
بتوانند بر بحث کاهش تنش و آتشبس در این مناطق نظارت کنند ،از ســوی سه
کشور براساس تعهدشان اعزام شوند.
او در پاســخ به این ســوال که آیا مذاکره برای رفع تحریمهای غیرهســتهای
شدنی است بدون آنکه به دستاوردهای موشکی ما آسیبی برسد؟ تصریح کرد :رفع
تحریمهای دیگر توســط رئیس جمهور مطرح شده است .نگاه کالن ما احترام به
همه کشــورها و رابطه بهتر و ایجاد فضای مناسبتر و با اتکا به قدرت دیپلماسی
اســت که فکر میکنیم اگر این قدرت به جــا و به هنگام و با برنامهریزی صورت
گیرد و قدرت مردم نیز پشــت آن باشد ،بسیاری از ناشــدنیها میتواند شدنی و
ســهل و آسان شود ولی هر هدفی براساس میزان و نوعش میتواند دشواریها و
ناهمواریهایی داشته باشد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به طرح افزایــش تحریمها در کنگره
خاطرنشــان کرد :شــاید در یکســال گذشــته دهها طرح در این باره داشتیم که
قابل اعتنا نیســت .آنچه برای ما مالک است سیاســتها و اقدامات عملی دولت
امریکاســت .اگر این لوایح به تصویب کنگره رســیده و امضا شود ،قابلیت اجرایی
مییابد که در این صورت نسبت به تصمیم اتخاذ شده واکنش خواهیم داشت .البته
ما در برابر هر اقدامی آمادگی داریم و جای نگرانی ندارد.
ایــن دیپلمات عالی رتبه وزارت خارجــه در رابطه با اظهار نظر یکی از مخالفان
دولت که مدعی شــده ظریف با امریکا به توافق رســیده اســت که دولت سردار
ســلیمانی را به آمریکا تحویل دهد ،یادآور شد :من نمیدانم این شخص کیست؟
البته مســائلی را شنیدم ولی فرصت رســیدگی نکردم آنچه شنیدم موضوع بسیار
خندهدار و عجیبی اســت .من امیدوارم این مساله صحت نداشته باشد زیرا ایرانیان
در حدی از درایت و درک هستند .این سخن بسیار ناپسند و غلطی است و نمیدانم

این گونه سخنان را بر چه اساسی و بر اساس کدام اصول دینی و اخالقی میتوان
مطرح کرد.
قاسمی اضافه کرد :شاید این سخنان تنها در درون موساد یا سیا مطرح و شنیده
میشود .نمیتوانم باور کنم کسی در ایران بتواند در این حد سخن غلط و دروغ را
به این شکل مطرح کند و اتهاماتی را وارد سازد .اگر این موضوع درست باشد حتما
پیگیری حقوقی می کنیم چون این ســخن بســیار تلخ و ناروا بود و نمی توان به
راحتی از آن عبور کرد که در روز روشن اینچنین به مسئوالنی که حیثیت خودشان
را به پای منافع ملی ایران گذاشتهاند ،تهمت زده شود.
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در رابطه با اخباری مبنی بر اینکه ایران نیروهای
خود را از غرب موصل به سوریه میبرد هم گفت :حضور ایران در عراق مستشاری
اســت تا تروریستها را از کشورش اخراج کند .حضور ما در سوریه نیز برای ایجاد
یک فضای مطلوبتر برای آتش بس اســت .ایران نقش نظامی در موصل نداشته و
ندارد بلکه کامال مستشاری است که براساس درخواست رسمی دولت عراق است.
قاسمی در رابطه با کشته شدن مرزبان ایرانی در مرزهای ترکیه نیز اظهار داشت:
از طریــق کانالهای دیپلماتیک موضوع را به دولت ترکیــه انتقال دادیم .منتظر
پاسخ آنها هستیم .عالقهمند به این اتفاقات ناگوار در مرزهایمان با ترکیه نیستیم.
امیدواریم با پاسخ ترکیه اتخاذ تصمیم کنیم.
قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر مهندسی و تقلب در انتخابات خارج از کشور
اظهار داشــت :مکانیزم رای گیری در خارج از کشور جدید نیست .شورای نگهبان
باالی هر صندوق ناظر دارد .در گذشته نیز شاهد هیچگونه تخلفی در صندوقهای
رایمان در خارج از کشور نبودهایم.
با این حال ،اگر شــکایتی مطرح است ،بررسی آن در صالحیت شورای نگهبان
اســت و آنچه شــورای نگهبان اعالم کند ،مالک عمل خواهد بــود .با توجه به
پیگیــری مــن از مجموعه تحوالت ،ایــن ادعا دروغ محض و کذب اســت و ما
انتخابات سالمی در خارج از کشور داشته ایم.
او در رابطه با گفتوگوهای احتمالی میان ایران و امریکا در ســطوح معاونین و
وزرا تصریح کرد :چنین قرار و تصمیمی وجود ندارد ولی در دیپلماســی هر اتفاقی
میتواند هر روزی رخ بدهد.

علیرضا رحیمی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران:

اغلب تخلفات انتخابات قومی و محلی بوده و سیاسی نیست

رییس هیات نظارت بر انتخابات شــوراهای شهر و روستا در
اســتان تهران با اشــاره به برخی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید
کرد که اولویت نخست این هیات ابطال حوزه انتخابیه نیست و
صرف ًا بهدنبال سالمسازی هستند.
به گــزارش ایلنا ،علیرضا رحیمی با اشــاره بــه آخرین روند
رســیدگی به تخلفات انتخاباتی در انتخابات شــوراهای شهر و
روســتا در استان تهران و با اشــاره به تایید صحت انتخابات در
شــهر تهران ،اعالم کرد :در تهران  ١٩٠مورد شکایت دریافت
کردیم که البته بیش از  ١٦٠مورد از این تعداد ،ماهیت شــکایت
نداشت ،بلکه تقاضاهایی ازجمله در رابطه با بازشماری آرا بود.
رییس هیات نظارت بر انتخابات شــوراها در اســتان تهران با
بیان اینکه صحت انتخابات شــهر تهران بهعنوان نخســتین
حوزه ،به تایید رســید ،خاطرنشــان کرد :با این حال باتوجه به
اینکه گزارشهای متعددی از تخلفات انتخاباتی در شــهرهای
استان تهران داشتهایم که البته در مواردی بزرگنمایی شده بود.
حد جرم یا ابطال آرا
او اضافه کرد :برخی از ایــن تخلفات در 
یا صندوق نبود و در بعضی موارد نیز تخلفات بهشــدت گسترده
بود که در این میان در بعضی شــهرها بیش از  ٧٠نفر دستگیر
شــدند البته غالب این دســتگیریها مربوط به تخلفات تبلیغات
انتخاباتی بود.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون
صنایع و معادن مجلس:

عدم وجود
استانداردهای الزم
باعث بروز حادثه

معدن یورت شده است

عدم وجود استانداردهای الزم باعث بروز حادثه شده
است
سعید باستانی علل حادثه معدن یورت آزادشهر را که
در گزارش کمیسیون صنایع مجلس آمده است ،اعالم
کرد.
به گزارش آفتاب نیوز ،ســعید باســتانی سخنگوی
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،از
تقدیم گزارش اولیه این کمیســیون درباره ابعاد حادثه
معدن یورت آزادشهر به هیئترئیسه پارلمان خبر داد.
وی به بخشــی از گزارش کمیسیون صنایع مجلس
درباره حادثه معدن یورت آزادشــهر اشاره کرد و افزود:
طبق گــزارش اولیــه از این حادثه ،مشــخص نبودن
سازوکار مناســب در معدن آزادشــهر برای مواجهه با
حوادث احتمالی ،یکی از دالیل بروز این حادثه است ،به
تعبیری میتوان گفت که این معدن استانداردهای الزم
برای جلوگیری از حوادثه غیرمترقبه را نداشته است.
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس یکی
دیگر از علل بروز حادثه در معدن آزادشهر یورت استان
گلستان را نبود فضای کافی برای خروج گاز ذغال سنگ
که منجر به آتشسوزی شده دانست و اظهار داشت :این
موضوع در گزارش کمیسیون صنایع درباره علل حادثه
معدن آزادشهر گنجانده شده است.
باســتانی با تأکید بر اینکه گزارش کمیسیون صنایع
درباره حادثه معدن آزادشــهر به دستور رئیس مجلس
تدوین شده ،خاطرنشان کرد :گزارش اولیه حادثه معدن
یورت آزادشهر تقدیم هیئترئیسه مجلس شده و بنا به
صالحدید هیئترئیسه ،در یکی از جلسات علنی مجلس
قرائت میشود.
اواسط اردیبهشت امسال معدن ذغال سنگ زمستان
یورت واقع در آزادشهر استان گلستان دچار حادثه شد که
بر اثر آن  ۲۱تن از کارگران جان خود را از دست داده و
حدود  ۷۰تن نیز زخمی شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی با اشاره به
خرید و فروش رای ،اعالم
کشــف مواردی از تخلفات مربوط به 
کرد :عــاوه بر بحث خرید و فــروش رای ،در این انتخابات با
شده مواجه
تخلفات دیگری در راســتای رایدادن سازماندهی 
بودیم که بنابر قانون مجاز نیســت .ممکن است که شهروندی
مجاز به رای دادن در حوزهای بجز حوزه محل زندگی خود باشد
که بهلحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این رای سازماندهی شده
باشد و مث ً
ال  ٥٠٠نفر از شهروندان جابهجا شوند و رای خود را در

آنجا به صندوق بیندازند ،قطع ًا مصداق تخلف انتخاباتی اســت و
قانون هم اعالم کرده که در مواقعی که این تخلفات تاثیری در
نتیجه آرا داشته باشند ،باید مورد رسیدگی قرار بگیرند.
رحیمــی با اعالم این خبر که قصد دارند تا پایان هفته جاری،
انتخابات اســتان تهران را تعیین تکلیــف کنند ،گفت :به لحاظ
فرآیند قانونی هیاتهای نظارت شهرستانها باید تعیین تکلیف
کنند و در
کــرده و نتیجــه را به هیات نظارت اســتان اعــام 
مواقعی که به تصمیم هیات نظارت شهرســتان صندوقی یا رای
مــورد تایید هیات نظارت

باید
کاندیدایی باطل میشــود ،حتم ًا 
استان هم قرار بگیرد.
او گفت :در مواردی هــم که تصمیم میگیرند که آرای حوزه
انتخابیه باطل شود ،از هیات نظارت شهرستان به استان پیشنهاد


پیشنهاد
تایید کرد،
میشــود و اگر هیات نظارت اســتان آن را 
ابطال حوزه انتخابیه را به هیات مرکزی نظارت تقدیم میکند و
ابطال حوزه انتخابیــه صرف ًا با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد
بود.
رییس هیات نظارت بر انتخابات شــوراها در استان تهران در
واکنش به ســوالی مبنی بر اینکه آیا ایــن تخلفات به جریان
سیاسی خاصی مربوط بوده ،گفت :اغلب تخلفات قومی و محلی
بوده و به هیچوجه سیاســی نیست؛ چرا که اساس ًا در بخشها و
روستاها رقابتها سیاســی نیست ،بلکه محلی و منطقهای بوده
اســت و حتی در شهرستانها هم رنگ غالب رقابتها قومی و
محلی است ،سیاسی نیست.
او یادآور شــد :در مجموع شواهد و قرائن تخلف زیاد دست ما
رســیده و وظیفه هیات نظارت بررسی همه شکایات است ولی
اولویت نخســت ما ابطال حوزه انتخابیه نیست؛ چرا که هر حوزه
انتخابیه که باطل شــود ،مردم آن منطقه چهار سال بدون شورا
مانند و در این مدت ،مدیریت آن منطقه به دست استانداری
می 
و فرمانداری میافتد و نظارتی صورت نمیگیرد.
او در پاســخ به این ســوال که آیا مــوارد قابلذکری از این
موارد مختلفــی در پرند ،رباطکریم،
تخلفــات وجود دارد ،گفت :
کهریزک و باقرشــهر بود که بهطور متعدد گزارش داده شده اما

در حال حاضر به ارزیابی نهایی نرسیدهایم.
رحیمی در پایان درباره زمان تایید انتخابات اســتان تهران نیز
اعالم کرد :البته در قانون پیشبینی نشده که انتخابات در استان
تهران بهصورت یکباره تایید شــود و بنابر قانون باید سالمت
انتخابات در شهرســتانها را بهصورت جداگانه تایید کنیم اما در
مجموع در صورتی که تا پایان این هفته گزارش شهرستانهای
استان تهران نهایی شود ،هفته آینده میتوانیم گزارشی جامع از
انتخابات در شهرهای مختلف استان به مردم تقدیم کنیم.

حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی:

تداخل مرزهای قدرت و ثروت محل ایجاد فساد است

وزیر بازرگانی دولت دوران جنگ گفت :یکی از محلهای
جدی بروز فســاد ،ورود قدرت به حوزه ثروت و هچنین ورود
فعــاالن اقتصادی به حوزه سیاســت و حکومت اســت .در
کشورهای توسعه یافته برای مقابله با این پدیده قوانین الزم
پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا ،حسن عابدی جعفری با اشاره به چسبندگی
و درهــم تنیدگی قدرت و ثروت در کشــور و تبدیل شــدن
حکومت به نهاد توزیع رانت به وفاداران ،اظهار داشت :جامعه
شناسان از چندین نهاد صحبت میکنند که باید در هر جامعه
ای حریم آنها محفــوظ بماند مانند نهاد قدرت ،نهاد ثروت و
نهاد تعلیم و تربیت و همچنین نهاد خانواده.
وی افزود :یکی از محلها و گسلهایی که در آن فساد به
وجود میآید و تعریف فســاد را میتوان از آن استخراج کرد
تداخل میان مرزهای نهادهایی است که در جامعه وجود دارند.
عابدی جعفری خاطر نشــان کرد :انگیز ه های هر یک از
نهادهــای قدرت و ثروت و ارزشهــای قالب و انگیزه های

افراد برای حضور در این نهادها کامال متفاوت است .در نهاد
ثروت و یا نهاد اقتصاد طبیعی است که افراد برای کسب سود
و افزایش ثروت و تثبیت و انتقال ثروت حضور پیدا میکنند
و باید در یک چارچوب معین و معقول به خاطر انجام این کار،
تحسین شوند ،زیرا اشتغال به وجود میآورند و نیازهای مردم
را برطرف میکنند.
وی افــزود :در حالی که در نهاد قدرت ،انگیزه اصلی انجام
خدمت به مردم اســت و قرار بر این است که تامین مالی در
بحث قدرت از طریق بودجه دولتی تامین شــود و هیچ کس
دغدغــه تامین منابع مالی برای ارائه خدمت خود را نداشــته
باشد.
وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی با اشاره به ضرورت
تفکیــک دو نهاد قدرت و ثروت ،تصریح کرد :اگر قرار بر این
شد که ارزش قالب بر نهاد قدرت و ارزش قالب بر نهاد ثروت
و انگیــزه های افرادی که در حکومت و ســازمانهای تابعه
مشغول خدمت هســتند با هم مخلوط شود عمال در جامعه

فساد به وجود خواهد آمد .بنا بر این یکی از محل های جدی
بروز فساد ،ورود قدرت به حوزه ثروت و هچنین ورود فعاالن
اقتصادی به حوزه سیاســت و حکومت است .در کشورهای
توســعه یافته برای مقابله با این پدیده قوانین الزم پیشبینی
شده است.
وی تصریح کرد :در کشــورهای پیشــرفته و قانونمند به
عنوان مثال اگر کســی در یک پست دولتی سالها کار کرده
و اطالعاتی را به دســت آورده است اگر بازنشسته شد و یا به
هر دلیلی از سیســتم جدا شد این فرد تا پنج سال حق رفتن
به بخش خصوصی در همان حوزه ای که در دولت کار کرده
است را ندارد.
وی گفت :ضمن آنکه یک نکته کلیدی در بحث فساد این
است که چه در حوزه فردی و چه در حوزه سازمانی و چه در
حــوزه کالن و حکومتی ،منافع فرد با منافع محلی که عهده
دار خدمت در آنجا است با یکدیگر پیوند بخورد .

واکنش بهمن کیارستمی به آخرین وضعیت پرونده عباس کیارستمی:

نظام پزشکی فرافکنی میکند

بهمن کیارســتمی با تاکید دوباره بر اینکه درخواست ما برای
بررســی روند درمــان  4ماههی عباس کیارســتمی در ایران از
نظام پزشــکی بارها مطرح شده است ،ادامه داد :اما دوستان برای
فرافکنی گویا ترجیح میدهند فقط به ســه روز درمان در فرانسه
بپردازند.
به گزارش انتخاب ،فرزند زندهیاد عباس کیارستمی با اشاره به
اظهارات اخیر سخنگوی سازمان نظام پزشکی با بیان این مطلب
ادامــه داد :ما بارها مطرح کردیم کــه هدف اصلی ما از پیگیری
قانونی پرونده پزشــکی پدرم در ایران ،علت فوت نیســت بلکه
بررسی مراحل درمانی است که منجر به این اتفاق شده است.
او در پاسخ به اینکه سخنگوی سازمان نظام پزشکی اذعان دارد
که پرونده پزشکی فرانسه به دستشان نرسیده است،گفت 9 :ماه
پیش این پرونده را به پزشک قانونی و یک کپی به نظام پزشکی
دادیم و حتی تا آنجاییکه مطلع هســتم ،نسخهای از این پرونده
توسط سازمان نظام پزشکی ترجمه شده به آنها ارایه شده است.
بهمن کیارســتمی دربارهی آخرین جلسهای که در کمیسیون
پزشکی داشتهاند ،توضیح داد :هفتهی گذشته در یک کمیسیون
در نظام پزشکی شرکت کردیم که در آن تیم پزشکی بیمارستان
جم هم بودند و به نظر میرسید این کمیسیون به دلیل اعتراض

ما و دستور دادســتان پرونده برای بررسی مجدد پرونده تشکیل
شده اما متاسفانه زمان بسیار محدودی که در این کمیسیون به ما
داده شد صرف جواب به سواالت اعضای کمیسیون درباره پرونده
پزشکی فرانسه شد.
بهمن کیارســتمی در پایان گفت :ده ماه پیش ما خواســتیم
روند درمان در ایران بررســی شــود اما دوباره به ســه روزی که
کیارستمی در فرانسه بســتری بود پرداختند ،در حالیکه ما بارها
تاکید کردیم علت فوت ســوال ما نیست و با توجه به این که نه
سازمان نظام پزشــکی و نه سازمان پزشکی قانونی مسئولیت یا
وظیفهای در قبال رسیدگی به پرونده های پزشکی خارج از ایران
ندارند ،درخواست ما بررسی روند درمان در ایران است .به نظرم با
این اظهارات میخواهند مقدمات اعالم حکمی را فراهم کنند که
گفتهاند قرار است در چند روز آینده صادر شود.
به گزارش ایلنا ،علیرضا زالی رئیس ســازمان نظام پزشکی در
مورد آخرین جزئیات فوت مرحوم کیارســتمی گفته است :علت
اصلی مرگ وی در فرانســه خونریزی حاد تحت پرده مغزی به
دلیل تزریق داروی هپارین با دوز باال بود ،به طوری که روزانه 24
هزار واحد هپارین به وی تزریق شده است.
وی افــزوده :حکم پرونده مرحوم کیارســتمی در ایران قطعی
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رسانههای خارجی

نشریه لوموند:

روحانی می خواهد ایران به بازارهای جهانی بپیوندد
لوموند مینویسد :روحانی در مسیر گام برداشتن برای تجارت با چین و هند است.
او همچنین ،به دنبال جذب سرمایهگذاری اروپاییهاست.
نشــریه فرانسوی لوموند در گزارشی تحت عنوان پیروزی اعتدال در ایران درباره
پیروزی اخیر حسن روحانی رییسجمهوری کشورمان در انتخابات ریاستجمهوری
مینویســد :با کســب بیش از  ۵۷درصد آرا با حمایت برخی از اصولگرایان معتدل،
روحانــی بار دیگر رییسجمهوری ایران شــد .او باید کاری کنــد تا صلح و ثبات
اجتماعی و سیاسی در کشورش را تضمین کند .در خارج از ایران روحانی میداند که
تحقق وعده گشایش درها به روی جهان خارج آهسته و محدود خواهد بود.
به گزارش آفتاب نیوز ،این روزنامه میافزاید :نگاه جالب توجه در این انتخابات آن
بود که عالوه بر استانها و شهرستانها در روستاها نیز روحانی رای باالیی را کسب
کرد .مخالفان روحانی کارنامه اقتصادی او را هدف قرار دادند و به او حمله کردند و
گفتند که به لحاظ اقتصادی برجام ثمری نداشته است .روحانی در نزدیکیهای روز
انتخابات بر شــدت حمالت خود علیه محافظهکاران افزود و از مداخالت نهادهای
غیرمنتخب در انتخابات ســخن گفت.لوموند در ادامه اشــاره میکند که بعید است
اصالحطلبان از روحانی ناامید شون د و در اینباره میافزاید :آنان به تغییرات تدریجی
راضی شــدهاند .در انتخابات  ۱۹مه شورای شهر و روستاها که همزمان با انتخابات
ریاستجمهوری برگزار شــد نیز اصالحطلبان دست باال را پیدا کردند این موضوع
به انجام اقدامات اجتماعی و فرهنگی بر روی زمین مانده روحانی کمک میکند.
لوموند در ادامه اشــاره میکند که طــرح روحانی در پس ذهنش برای ایران طی
کردن مســیر مشابه چین اســت و در اینباره میافزاید :روحانی میخواهد درهای
اقتصاد ایران را باز کند و ایران به بازارهای جهانی بپیوندد.
لوموند در ادامه مینویســد :روحانی در مسیر گام برداشتن برای تجارت با چین و
هند است .او همچنین ،به دنبال جذب سرمایهگذاری اروپاییهاست.
روحانــی تالشهای دیپلماتیک خود برای بهبــود روابط با اعراب در منطقه را از
ماه ژانویه گذشــته آغاز کرده اســت .بدین منظور ایران اکنون دست باالتری را در
سیاست منطقهای در عراق ،ســوریه ،لبنان و همچنین در ارتباط با گروههای شبه
نظامی شیعه در منطقه دارد.

نیویورک تایمز:

ترامپ حاضر به همکاری با ایران است
نیویورک تایمز اشاره میکند که به نظر میرسد دولت ترامپ علیرغم گالیه و ابراز نگرانی
درباره ایران به یک نکته مهم رســیده اســت :نفوذ ایران در منطقه در حال گسترش است و
این موضوع دستکم حفظ حداقل رابطه کاری با ایران را ضروروی میسازد .امریکا در زمان
ســختی برای حل مشــکالت در خاورمیانه بدون همکاری تهران قرار گرفته است .برخی از
تحلیلگران میگویند که فضایی برای مصالحه میان دو کشور وجود دارد.
توماس اردبرینک خبرنگار نیویورک تایمز در گزارشی اشاره میکند که ترامپ کسی است
که هیچگاه خصومت خود نســبت به ایران را مخفی نکرده اســت .او به تازگی اســتراتژی
منطقهای بزرگی را برای ایجاد اتحاد در میان برخی کشورهای عربی برای منزویکردن ایران
در پیش گرفته اســت .با این حال ،این خبرنگار اشاره میکند که در عمل دولت ترامپ نشان
داده که تمایل به معامله با ایران را دارد.
به گزارش آفتابنیوز ،او مینویسد :نگاهی سطحی به ماجرا نشان میدهد که خبرهای بسیار
بدی برای ایران در راه هستند .در نشست اخیر سران عربی و امریکایی در عربستان سعودی
ترامپ مهمان ســلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و دشمن قسمخورده
ایران بود .امریکا در این دیدار بر سر فروش  ۱۰۰میلیارد دالری تسلیحات به عربستان سعودی
با آن کشور به توافق رسید.
این روزنامه اشاه میکند که در هر دو طرف امریکا و ایران ،گفتمان و اظهارات تند هستند
اما هر دو طرف در انتظار تحویل یک ناوگان هواپیمای مســافربری بوئینگ امریکا به ایران
هستند که ارزشــی  ۲۲میلیارد دالری برای آن شرکت دارد .این قرارداد اخیرا بین بوئینگ و
آسمان امضا شد آن هم پس از مراسم تحلیف ترامپ.
نیویورک تایمز اشــاره میکند که ترامپ که هدف اصلــیاش در کارزار انتخاباتی احیای
صنعت امریکا بوده اســت ظاهرا مشــتاق به عرضه این هواپیماها به ایران از سوی بویئنگ
اســت که باعث ایجاد  ۱۸هزار شغل میشود .او در طول مبارزات انتخاباتی ،توافق هستهای
را مســخره و تحقیر کرد و آن را بدترین معامله تاریخی دانســت اما به نظر میرسد او بیسر
و صدا نســبت به تحریم ایران چشمپوشــی کرده و اجازه داده تا ایران به انجام کسب و کار
بینالمللی بپردازد و دسترسی به منبع مالیای داشته باشد که به طور طوالنی مدت در امریکا
بلوکه شده بودند.
نیویورک تایمز در ادامه اشــاره میکند که شــواهد دیگری وجود دارند که نشان میدهند
دولت ترامپ حاضر به همکاری با ایران است .در طول کنفرانس خبری رکس تیلرسون وزیر
امور خارجه در ریاض پس از اظهارات ترامپ او گفت که اگر ظریف وزیر امور خارجه ایران با
او تماس تلفنی بگیرد او پاسخ تماس را خواهد داد .تیلرسون گفت که همیشه گوشی تلفن را
توگو
ترجیح میدهد و پاســخ خواهد داد و هرگز گوشی را روی کسی که میخواهد با او گف 
کند نخواهد گذاشت.
نیویورک تایمز اشاره میکند که به نظر میرسد دولت ترامپ علیرغم گالیه و ابراز نگرانی
درباره ایران به یک نکته مهم رســیده اســت :نفوذ ایران در منطقه در حال گسترش است و
این موضوع دستکم حفظ حداقل رابطه کاری با ایران را ضروروی میسازد .امریکا در زمان
ســختی برای حل مشــکالت در خاورمیانه بدون همکاری تهران قرار گرفته است .برخی از
تحلیلگران میگویند که فضایی برای مصالحه میان دو کشور وجود دارد.
این روزنامه در ادامه اشاره میکند که روحانی نیز سیگنالهایی داده که نشان میدهد ایران
توگو با امریکاست .از جمله در یک کنفرانس خبری پس از پیروزی در انتخابات
حاضر به گف 
گفت منتظر است که سیاست امریکا مشخص شود و ایران به دقت رویکرد واشنگتن را مورد
بررسی قرار میدهد.
این روزنامه در ادامه اشاره میکند که روحانی برای اجتناب از مذاکرات مستقیم با امریکاییها
تحت فشــار تندروها در داخل آن کشور بوده است با این حال ،از دید این روزنامه او میتواند
منافع ملموس حاصل از جلسات چهره به چهره با غرب را درک کند چرا که توافق هستهای
توگوهایی به نتیجه نمیرسید و تحریمهای علیه ایران لغو نمیشد.
هرگز بدون چنین گف 
یک روزنامهنگار و فعال سیاســی در ایران میگوید که در سمت امریکاییها تجربه بخش
خصوصی را میتوان در دولت جدید واشــنگتن دید و به همین دلیل ممکن اســت به سوی
توگو با ایران ســوق یابد .این روزنامهنگار میگوید که وجود تیلرســون نشان
مصالحه و گف 
میدهد دولت ترامپ دولت بازرگانان اهل معامله است .او معتقد است که آنان مشکالت را با
معامله حل میکنند نه با جنگیدن.

گاردین:

سخنان ضدایرانی ترامپ در عربستان را نادیده بگیرید؛

نیست ولی صادر شده و طی همین روزها اعالم می شود ولی در
فرانســه گفتهاند که درمان را به دلیل آمبولی ریه آغاز کردهاند در
حالی که در ایران دو روز قبل آمبولی ریه رد شده بود.

ایرانیان حق داشــتند که در خیابان ها برای پیروزی روحانی جشن بگیرند ایرانی ها
حسن روحانی رییس جمهور خود را بار دیگر برای یک دوره چهار ساله انتخاب کردند
و با این انتخاب به سیاست های او برای تعامل با جهان و ایجاد آزادی های بیشتر در
داخل بله گفتند.به گزارش انتخاب ،گاردین نوشت :در حالی که دونالد ترامپ در ریاض
رقص شمشــیر می کرد 800 ،مایل آن طرف تــر هزاران جوان ایرانی در خیابان های
تهران رقص وپایکوبی میکردند.عربســتان سعودی یکی از کشورهایی در منطقه است
که ژست دوره ای خود را در قبال دموکراسی نگه داشته و مدعی است که از این مراسم
اســتقبال میکند .اما رای دهندگان در این کشور احتماال بیشتر از رقصندگان با شمشیر
نیستند.اما ترامپ در سخنرانی خود در ریاض چیزی جز تهدید ایران نداشت و سعی کرد
خود را پشت سر منتقدانی که انتخابات در ایران را چیزی جز پروپاگاندا نمیدانند پنهان
کند .این بهترین روش ریاکارانه بود که به بدترین شــکل برای گمراه کردن اذهان و
وارونه جلوه دادن دموکراســی در ایران صورت گرفت .باید این واقعیت را پذیرفت که
رییس جمهور در ایران یک فرد منصوب از سوی مردم است.

