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کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان:

همه به نتیجه انتخابات تمکین کنند

ســخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه باید باور داشت که قانون حاکم است و هر آنچه
قانون مقرر می دارد همان باید اجرا شود ،گفت :همه به نتیجه انتخابات تمکین کنند.
به گزارش ایرنا عباســعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت :انتخابات با همه شور و
حال خود وقتی تمام می شــود ،تازه حرف و حدیث های مختلف در باره اینکه چرا یکی برنده
شــد و دیگری بازنده شروع می شــود و طرفین هم از انبوهی از علل و عوامل و دالیل برنده
شدن و بازنده شدن سخن می گویند ،اال آنچه باید گفته شود.
وی افــزود :در این میان ،آنهایــی که به هر دلیل رای ندارند ،عــاوه بر این نکته ،مرتب
نهادهای دســت اندرکار انتخابات را خطاب قرار داده که چرا غفلت کردید ،چرا کوتاهی کردید،
چرا تخلفات را رسیدگی نکردید ،و دیگر چراهایی که خیلی هم دقیق نیست.
ســخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد :اما انتظار مشروع این است که اوال همه به نتیجه
انتخابات تمکین کنند ،و ثانیا اجازه دهند مراجع نظارتی رســیدگی کنند و قبل از رسیدگی آنها،
پیش داوری نکنند.
کدخدایی اضافه کرد :اکنون باید باور داشت که قانون حاکم است و هر آنچه قانون مقرر می
دارد همان باید اجرا شود ،فارغ از اینکه چه کسی برنده است و چه کسی بازنده! اگر چه در نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران و در همه انتخابات مردم برنده هستند و الغیر.

واکنش ظریف به انتقادهای ترامپ از
حکومت ایران

در پی گفتههای دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،که انتقادات شــدیدی را علیه
تهران در جریان سخنرانی خود در عربستان سعودی مطرح کرده ،وزیر خارجه ایران در
حساب کاربری خود در توئیتر ،واکنش نشان دادهاست.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،روز یکشنبه  ۳۱اردیبهشت ،در عربستان سعودی،
ایران را به دلیل «آموزش گروههای مســلح در سوریه ،یمن ،و عراق» سرزنش کرد ،و
حکومت ایران را حکومتی توصیف کرد که «لنگرگاهی امن به تروریستها میدهد و از
آنها پیشتیبانی مالی میکند» .رئیسجمهوری ایاالت متحده در عین حال تأکید کرده
است که بین ایرانیان «غنی و با فرهنگ» و دولت ایران تفاوت وجود دارد.
محمد جواد ظریف ،در همین روز با اشــاره به انتقادهای شدید آقای ترامپ ،با لحنی
کنایهآمیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشتهاست «ایران -که به تازگی انتخاباتی
واقعی را پشت سر گذاشته است -توسط رئیسجمهوری آمریکا ،در [کشوری که] مهد
دمکراسی و میانهرویست ،هدف حمله قرار گرفته».
وزیر خارجه ایران افزوده اســت «[این] سیاســت خارجیست یا فقط دوشیدن ۴۸۰
دالری عربستان سعودی؟».
میلیارد
ِ
اشــاره ظریف  ،به «انتخابات تازه» ،انتخابات ریاســتجمهوری در ایران اســت .در
دوازدهمین دور از انتخابات ریاستجمهوری ایران ،حسن روحانی با بیش از  ۲۳میلیون
رای پیروز شد .روند انتخابات در ایران ،در داخل و خارج ،مورد توجه قرار گرفته است.
در رتبهبندی اخیر ســازمان فرادولتی «خانه آزادی» از آزادیهای سیاســی و مدنی
در بیش از  ۱۹۰کشــور و منطقه ،عربستان ســعودی در جایگاههای انتهایی قرار دارد؛
عربستان سعودی یازدهمین کشور ،از انتهای جدول است.
آقای ظریف ســاعاتی پیش از پســت توئیتری خود ،نیز در مقالهای برای وبسایت
«العربی الجدید» در لندن ،گفته بود «اگر رئیسجمهوری آمریکا خود را دوست [حکومت
عربستان سعودی] میداند و به شعارهای انتخاباتی خود وفادار است ،باید وارد گفتوگو
با آنها برای جلوگیری از آتشافروزی تروریستها و تکفیریها در منطقه ،و تکرار یازده
سپتامبرهای دیگر توسط عامالنشان در کشورهای غربی ،شود».
عربستان ســعودی وجود ارتباط میان حکومت آن کشــور و عامالن حمالتی مانند
حمالت یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱در ایاالت متحده را رد کردهاست.
عربستان سعودی ،در شماری از کشمکشهای گسترده در منطقه غرب آسیا از سوریه
تا یمن ،از طرفهای درگیر حمایت میکند .عربستان از متحدان ایاالت متحده است و
بارها ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عربی کردهاست .ایران ،در حال حاضر
نه با عربستان روابط دیپلماتیک دارد و نه با آمریکا .دولت ایران اتهامهای دخالت در امور
کشورهای عربی را رد کردهاست.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای ترامپ علیه ایران:

مواضع ترامپ تکراری و بی اساس است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در
واکنش به ادعاهای تکراری و مداخلهجویانه
رئیسجمهور آمریکا در عربستان ،این مواضع
را مداخلهجویانه ،تکراری و مملو از ادعاهای
بی پایه علیه کشورمان عنوان کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بهــرام قاســمی
گفــت :رییسجمهور آمریکا در ســخنانی
مداخلهجویانه ،تکــراری و مملو از ادعاهای
بیپایه علیه کشورمان تالش کرد بار دیگر با
ترویج ایرانهراسی و در تداوم سیاستهای
خصمانه آمریکا علیه ایران ،کشورهای منطقه
را به خرید هرچه بیشتر تسلیحات آمریکایی
تشویق کند.
قاسمی با انتقاد شدید از مواضع فریبکارانه،
اظهــارات مداخلهجویانه و اقدامات مخرب و
تنشزای مقامــات دولت جدید آمریکا که با
هدف مقابله با حاکمیت مردم بر سرنوشــت
خود در کشورهای منطقه و تثبیت موقعیت
و برتری رژیم صهیونیستی صورت میگیرد،
تصریح کرد :متاســفانه برخی کشــورهای
منطقــه به جای اتکا به تــوان مردمی خود
و ظرفیتهای همــکاری منطقهای ،دل در
گــرو حمایت قدرتهای بزرگ بســتهاند و
زمینههای تضعیف و تخریب زیرساختهای
حیاتی کشورهای منطقه را فراهم میآورند

مخالف اقدامات ایران به دلیل حمایتش از تندروی هستیم

کنفرانــس عربی اســامی آمریکایی در
بیانیه پایانی خود بر عزم راســخ کشورهای
شــرکتکننده در این کنفرانس در مبارزه با
تروریسم تاکید کرد.
به گزارش انتخاب ،ســران کشــورهای
عربی ،اســامی ،آمریکایی در پایان نشست
روز یکشنبه خود در ریاض بیانیهای صادر و
در آن تاکید کردند که مقابله با ریشــههای

روحانی با انگیزه و پشت کار میتواند مشکالت کشور
را مرتفع کند

عزتاهلل ضرغامی رئیس اسبق صدا وسیما با انتشار متنی در اینستاگرام انتخاب مجدد
حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور ،جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
فرصتی دوباره!
جناب آقای حســن روحانی با کســب اکثریت آرا برای بار دوم رئیس جمهور قانونی
جمهوری اسالمی ایران شد این پیروزی را به ایشان تبریک میگویم و برایشان آرزوی
موفقیت دارم.
آقای روحانی در سه هفته آخر رقابتهای انتخاباتی با گذشته متفاوت نشان داد .او با
اقدامات متعدد و استفاده هوشمندانه و حداکثری از همه مزیتهای نسبی خود توانست
از الک دفاعی بیرون آمده و نسبت به رقبا موضع تهاجمی بگیرد.
موفقیت رییس جمهور آرزوی هر ایرانی است .اگر او با همین انگیزه ،روحیه و پشتکار
روزهای اخیر به جنگ مشــکالت کشور به ویژه در عرصه اقتصاد و معیشت مردم برود
حتم ًا توفیقات خوبی نصیب ملت خواهد شد.
به جناب آقای رئیسی هم خدا قوت می گویم .او با پشتیبانی قریب به  ۱۶میلیون رای
که در تاریخ انتخابات کشــور به عنوان نفر دوم بیسابقه است وضعیت استثنایی دارد و
میتواند در جایگاه نظارتی و آلترناتیو و قوی نسبت به دولت در پیگیری مطالبه مردم و
ضمانت اجرایی وعدهها نقش تاریخی ایفا کند.
ملت به همه مسئوالن ،مدیران و سیاسیون فرصت دوباره داد.
مثل همیشه!

فکری تروریســم و قطع منابــع مالی آن و
تبادل اطالعــات درباره تحرکات گروه های
تروریستی ضرورت دارد.
در بیانیــه کنفرانــس عربی اســامی
آمریکایی تاکید شد که سران آن با تاسیس
مرکز جهانــی در ریاض برای مقابله با تفکر
افراطی استقبال میکنند.
در بیانیــه پایانی اعالم شــد که ســران

کشــورهای شــرکت کننده ،دولت عبدربه
منصور هــادی رئیس جمهور مســتعفی و
فراری یمن و مقابله با گروه های تروریستی
در یمن را قبول دارند.
در ادامــه بیانیه پایانی آمده اســت که از
ارسال  34هزار سرباز به عنوان نیروی ذخیره
برای حمایت از عملیات ضد تروریســم در
عراق و سوریه استقبال شده است.

سران کشورهای عربی اسالمی آمریکایی
در بیانیــه پایانی خود افزودنــد :ما مخالف
سیاستها و اقدامات نظام ایرانی به دلیل ادامه
حمایتش از تروریسم و تندروی هستیم.
در پایان این بیانیــه پایانی بر هماهنگی
مواضــع و دیــدگاه ها بین جهــان عربی و
اسالمی و آمریکا در باالترین سطح آن تاکید
شده است.

اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور:

نوشتن نام احمدی نژاد در برگه رأی توسط بقایی
مخالفت با نظام بود

توانستیم با مدنیترین شکل ممکن در تعیین
سرنوشت خود سهیم باشیم

واکنش ایسنتاگرامی ضرغامی ب ه انتخاب مجدد روحانی؛

که از آن جمله میتوان به وضعیت اسفناک
یمن و نابودی زیرساختهای سوریه توسط
جریانات تروریستی تکفیری اشاره کرد.
وی بــا یــادآوری مواضــع تبلیغاتــی
دولتمــردان آمریکایی مبنی بر نادرســت
بــودن مداخله دولتهای قبلــی آمریکا در
امور داخلی کشــورهای منطقه ،نقش دولت
قبلــی آمریکا در ایجاد و پــرورش جریانات
تکفیری ـ تروریســتی از جملــه داعش؛ از
دولت آمریکا خواســت از سیاســت جنگ
افروزی ،مداخلهگری ،ایرانهراسی و فروش
سالح خطرناک و بیفایده به حامیان اصلی

تروریسم دست بردارد.
قاسمی اضافه کرد :متاسفانه با سیاستهای
خصمانه و تهاجمی دولتمردان آمریکا شاهد
تقویت مجدد گروههای تروریستی در منطقه
و اشتباه محاسبه دیکتاتوریهای حامی این
گروهها در منطقه هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره
به سیاســت تجاریســازی امنیت از سوی
دولت جدید آمریــکا و فاکتورکردن خدمات
امنیتــی گفت :دولتهای منطقــه نیز بهتر
اســت بجای هزینه کردن میلیاردها دالر از
ثروت مردم خود در ازای حمایتهای موهوم

آمریــکا ،به فکــر ثبات و رفــاه و آرامش و
آسایش واقعی مردم از طریق احترام به حق
تعیین سرنوشــت ملتها و صرف این مبالغ
هنگفت در امور توســعه و همکاری سازنده
منطقهای باشند.
وی تاکید کرد :پشتیبانی آمریکا و شرکایش
در منطقه از تروریســتها به نحوی آشکار
است که فرار به جلو و متهم کردن دیگران
به حمایــت از تروریزم دیگر خریداری ندارد
و مردم منطقه به روشــنی دریافتهاند که اگر
منابع مالی ،تســلیحاتی و اطالعاتی داعش،
جبهه النصره و دیگر گروههای تروریســتی
قطع شــود این تروریستها به آسانی قلع و
قمع میشــوند و دلیل مقاومت آنها تا کنون
چیزی نیســت جز تداوم حمایتهاس این
کشورها از تروریستها.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد:
آمریکا و شرکایش در منطقه باید بدانند که
امروز جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک
حکومت مردمســاالر ،با ثبات و مقتدر که از
حمایتهــای مردمی بهره میبــرد منادی
صلح ،آرامش و حسن همجواری در منطقه
و مبارزه با خشونت و افراطیگری در جهان
است و با لفاظیهای این کشورها مسیر خود
را تغییر نخواهد داد.

بیانیه تند اعراب خلیج فارس علیه ایران:

موالوردی معاون رئیس جمهور :

بخشی از پیام معاون رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
هموطنان عزیز زنان و مردان آگاه و فهیم ایران سالم بر شما که در  ۲۹اردیبهشت ۹۶
خالق حماســه ای دیگر با پیامدهای مهم ملی و فراملی بوده و رأی به ادامه راهی داریم
که از خرداد  ۹۲آغازشده است و اینک به نیمه خود رسیده است.
سالم بر شما که جلوه های زیبایی از شور و نشاط و بالندگی و بلوغ سیاسی و همدلی
و همبســتگی را به نمایش گذاشتید تا با مدنی ترین شکل ممکن در تعیین سرنوشت خود
سهیم باشید و بدخواهان این ملت را ناامید کنید.
سالم بر رأی اولی ها
ســام بر روســتائیان عزیزی که با رأی خود دست رد به ســینه تمام تحلیل گران و
کارشناسان رفتارهای انتخاباتی زدند.
و سالم بر مادر عزیزم که با واکر خود را به این کاروان رسانده بود.
بی تردید دولت دوازدهم و در رأس آن جناب آقای دکتر حســن روحانی با احســاس
مسئولیت سنگین تر از قبل و باتجربه گرانسنگ خود از دولت قبل ،به پشتوانه این اعتماد
که بزرگترین و تنها ســرمایه دولت اســت .مصمم تر از قبل و با سرعت و قدرت و اقتدار
بیش از پیش برنامه های خود را به سرانجام خواهد رساند.

صبح روز دو شنبه منتخبان لیست  21نفره امید تشکیل جلسه دادند.ابتدا رییس سنی مرتضی الویری جلسه را اداره کرد.در ادامه
انتخابات هییت رییســه موقت برگزار شــد و پنج نفر از منتخبان ترکیب هییت رییسه موقت را تشکیل دادند.در این جلسه مرتضی
الویری با اتفاق آراء بعنوان رییس سنی برگزیده شد.سپس برای نواب رییس رای گیری بعمل آمد که احمد مسجد جامعی و شهربانو
امانی نواب رییس شدند.بهاره آروین و حجت نظری هم بعنوان  2منشی انتخاب شدند.این پنج نفرتا تشکیل شورا و انتخابات دائمی
هییت رییسه عهده دار وظایف هیئت رییسه دایم خواهند بود.الزم به دکر است مرتضی الویری در سال  1380از سوی شورای اول
به مدت دو سال شهردارپایتخت بوده است.

مشاور عالی ریاست جمهوری با بیان اینکه
مردم ایجاد اشــتغال عزتمنــد را به افزایش
یارانه هــا ترجیح دادند ،گفت :ابتدای انقالب
هم کســانی که مخالف نظام بودند در برگه
های رای خود اســامی افراد فــراری را می

نوشــتند و این کار آقای بقایــی مانند رفتار
همان افراد است.
به گزارش ایلنا ،اکبر ترکان با اشاره میزان
مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری
و نه ملت به سیاست های پوپولیستی از جمله
افزایش مبلغ یارانه ها اظهار داشت :تصمیم
مردم نشان دهنده سطح شعور و آگاهی ملت
ایران است ،ملتی که این انقالب را مدیریت
کرده شایســتگی خود را در این برهه زمانی
هم نشان داد.
مشــاور عالی رئیس جمهوری ادامه داد:
این که مردم فریب افزایش سقف یارانههای
نقــدی را نخوردند و با وعده افزایش یارانهها
دســت از اصول خود برنداشتند به این معنا
است که مردم میفهمند ،ایجاد اشتغال یعنی
ســرمایه گذاری و توســعه و این سیاست با
توزیع ثروت در تضاد است.
ترکان افزود :در سال  95میزان افراد شاغل

در کشــور به  23میلیون نفر رسید ،یعنی به
 20میلیون و  600شغلی که دولت اول آقای
روحانی تحویل گرفت تا به امروز  2میلیون
و  400هزار شــغل اضافه شــده است .این
نتیجه سرمایه گذاری است ،بنابراین مردم ما
تشخیص می دهند به جای اینکه یک یارانه
ای بگیرند که حتما عزت آفرین نیست بهتر
است برای فرزندان شان فرصت شغلی ایجاد
شــود و خودشان با عزت زندگی خود را اداره
کنند.
ترکان همچنین با اشــاره به رفتار حمید
بقایی مبنی بر نوشــتن نــام احمدی نژاد در
برگه رای خود ،اظهار داشــت :موضوع این
است که یکی نظام را قبول دارد و یکی هم
ندارد .اگر نظام را قبول داریم باید کلیات آن
را هم بپذیرم .
وی افزود :بنده در دولت اول آقای احمدی
نژاد در وزارت نفت ،معاون بودم .همانطور که

همه می دانند من نســبت به ایشان ارادتی
نداشــتم اما بر این باور بودم که تا زمانی که
ایشان رییس جمهور هستند دستورات ایشان
را باید اجرا کرد .البته دستوراتی که در رابطه
با پست و سمت خود یعنی رییس جمهوری
صادر می کنند.
مشاور عالی ریاســت جمهوری ادامه داد:
از آنجایــی که نظام را قبــول داریم ،رییس
جمهــوری احمدی نژاد را هم پذیرفتیم .بنده
در آن زمان یا باید از ســمت خود استعفا می
دادم یا باید دستور ریاست جمهوری را قبول
کنم.
ترکان گفت :این انتخابات چند کاندیدای
رســمی داشــت که باید به این نامزدها رای
داده می شــد .ابتدای انقالب هم کسانی که
مخالف نظام بودنــد در برگه های رای خود
اســامی افراد فراری را می نوشتند و این کار
آقای بقایی هم مانند رفتار همان افراد است.

سید حسین موسویان دیپلمات :

ترامپ باید مسیر دیپلماسی با ایران را از طریق گفتگوهای سطح باال دنبال کند

یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت :برای
حل بحرانهــای منطقه ،ترامپ باید مســیر
دیپلماســی و همکاری با ایــران را ازطریق
گفتگوهای مستقیم و سطح باال دنبال کند.
به گزارش ایســنا ،ســید حسین موسویان
در گفتوگــو با تلویزیون چین در پاســخ به
این پرســش که ترامپ در سفر به عربستان
گفت که ایران در سراســر منطقه از یمن تا
لبنان ،تروریســتها را آموزش داده و اسلحه
میدهــد یا ایران بــرای دههها جنگ فرقه
گرایی درمنطقه دامن زده است .ارزیابی او را
باور دارید؟ گفت :معتقدم ترامپ خودش هم
این ارزیابی را قبول ندارد .شما به خاطر دارید
که او در جریان مبارزات انتخاباتی ریاســت
جمهوری آمریکا گفت که عربستان سعودی
اولین منبع تروریســم است .بعد از انتخابات
او به طور علنی گفت که عربســتان و سایر
کشــورهای عرب خلیج فارس چیزی به جز

دالر ندارنــد و از این رو بایــد آن را باید به
ما بپردازند.
بنا بر این روشن است که ترامپ به دنبال
صدها میلیــارد دالرهای نفتــی عربهای
حاشــیه خلیج فارس است تا در آمریکا شغل
ایجــاد کند و تاسیســات زیربنایی آمریکا را
بازسازی کند.
وی گفت :ترامپ از اتهام به ایران به عنوان
ابــزار فروش تســلیحات و گرفتن دالرهای
نفتی اســتفاده خواهد کــرد .او از این طریق
قرارداد  100میلیارد دالری فروش اســلحه
را امضاء کرد که قرار اســت تا  300میلیارد
افزایــش یابد .بنا بر ایــن او میداند که چه
میکند و به دنبال چاپیــدن دالرهای نفتی
شیوخ عرب است.
موســویان اظهار کرد :نه تنها ترامپ ،بلکه
دولت اوباما و هزاران گزارش رسانهای آمریکا
قبال تایید کردهاند که عربســتان منبع اصلی

مالی و تسلیحاتی و ایدیولوژی تروریستهای
وهابی در منطقه اســت .از ایــن رو ترامپ
دنبال تجارت اســت نه مبارزه با تروریست.
اگر ترامــپ ،آمریکا ،اروپا و دیگــران واقعا
میخواهند با تروریســت مبــارزه کنند ،آنها
بایــد درک کنند که گروههای تروریســتی
القاعده و داعش و جبهه النصره ،وهابیهای
سنی هستند ،نه شیعیان .پایگاه وهابیت هم
سعودی است ،نه ایران.
این دیپلمات پیشین کشــورمان در مورد
روابــط ایران و آمریکا در دوره دوم ریاســت
جمهوری حسن روحانی گفت :معتقدم توافق
هستهای مثال روشنی است .بعد از  38سال،
برای اولیــن بار آمریکا و ســایر قدرتهای
جهانی با ایران وارد گفتوگوی مســتقیم در
مورد بحران هستهای شدند.
بعــد از  18ماه گفتوگوهای ســطح باال
و مســتقیم ،دیپلماســی موفق شد و بحران

هستهای در قالب یک توافق برد ـ برد برای
همه طرفهای مذاکرهکننده به نتیجه رسید.
از ایــن رو مذاکرات و توافق هســتهای یک
مدل و میراث بزرگ دیپلماسی است که اگر
ترامپ بخواهد میتواند از این مدل برای حل
سایر اختالفات با ایران استفاده کند.
برای حــل بحرانهای منطقــه ،ترامپ
باید مسیر دیپلماســی و همکاری با ایران را
ازطریق گفتوگوهای مســتقیم و سطح باال
دنبال کند.

تهدید به تکرار قتلهای زنجیرهای علیه دولت روحانی؟!

کانال تلگرامی تندرو دیدبان انقــاب در مطلب کوتاهی از
احتمال تکرار خشــونت های دهه  70خبر داد و پیشــاپیش،
مشاوران روحانی را متهم کرد.
به گزارش آفتاب نیوز ،ایــن کانال تلگرامی که در انتخابات
اخیر از حامیان تندرو ســید ابراهیم رییســی بود ،مدعی شد:

یادداشت روز

زمان خردورزی در سیاست خارجی
یداله اسالمی -فعال سیاسی اصالح طلب

انچه روشن است در ســالهای اخیر سیاست خارجی
به ویژه در منطقه پر آشــوب خاورمیانه دستخوش آسیب
فراوان بوده است .این امر سبب شده که منافع بسیاری
از دســت برود و رقبای پیشین به دشــمنان تازه تبدیل
شــوند .اجتماع بزرگ رهبران کشورهای مسلمان وعرب
در ریاض و پیام جنگ طلبانه پادشــاه عربستان وحضور
تاجر مآبانه ترامپ را نمی توان دست کم گرفت .قرارداد
صد وده میلیاردی وتوافقات تا سطح  ۴۵۰میلیاردی سبب
میشود که موضوع دخالت عربستان در یازده سپتامبر به
کناری نهاده شــود واین باج ســنگین هم پیمانی آمریکا
وعربستان را درپی خواهد داشت وبه دنبال آن هماهنگی
اســرائیل واعراب از حالت پنهانی به رسمی آشکار تبدیل
می شــود .اگر چه بسیاری از اندیشــمندان ونویسندگان
آمریکایی واروپایی تفاوت مردمســاالری نسبی ایران با
حکومت عربســتان را به خوبی می شناســند وازبیان آن
هم پرهیــز ندارند ولی نقش دالرهای نفتی ورقابت های
منطقــهای ومیل به یار گیری معــادالت خاورمیانه را به
ســوی دگرگونی های تازه به پیش می بــرد .بیان تند
رهبران عربستان به گونه امروز کمتر سابقه داشته است.
اعراب سیاســت منطقه ای خودرا از دشمنی با اسرائیل
به دشــمنی با ایران تغییر دادهاند .به جای نفی اســرائیل
برانــزوای ایران و پیــام جنگ طلبانه علیــه ایران روی
آوردهاند .سیاســت های آشــتی جویانه اوباما ومخالفت
او با عربســتان به سیاســت های تند وهم پیمانی ترامپ
وعربستان تغییر جهت داده است.
این دگرگونی ورفتارهای سیاســی منطقهای یک شبه
بروز وظهور نکرده است.
آنها که با شــعار دل گرم وبــا هیجان زندگی می کنند
وتنها تند وبی مهابا ســخن گفتن را نشانه دالوری وتیز
بینی می دانند پیامد سخنان ورفتار خویش را یا نشناخته
ویا نادیده میانگارند.
هم پیمانی اعراب واســرائیل برنامه راهبردی بســیار
مهمی اســت که پیامدهای آن منطقه را دچار دگرگونی
خواهد کرد.
کســانی که دل در گرو منافع ملی وآینده این سرزمین
دارند باید تمام توان وهمــت خویش را به کار گیرند که
همه تصمیمات وبرنامه ریزی ها درحوزه سیاست خارجی
وسیاست های منطقه ای یک جا به وزارت خارجه سپرده
شود و وزات خارجه با استفاده از توان کارشناسی و نیروی
دیپلماسی برای کاهش آسیب به منافع کشور راهبردهای
تازه تدوین وهمه به اجرای آن موظف شوند.
ورود هیجان زده به دگرگونی های منطقه ای وجهانی
به ســود منافع ملی ایران نیســت .اینک زمان آن است
که همان خرد ورزی مورد خواســت ملت در انتخابات ۲۹
اردیبهشت درسیاست خارجی وبه ویژه درسیاست منطقه
ای به کار بسته شود.
خبر

فرانسه خواستار گفتگو با
ایران است

در واکنش به مواضع ترامپ ،وزارت خارجه فرانســه
خواســتار گفتگوهــای ســازنده با ایران بــرای حل
مشکالت منطقه شد.
به گزارش خبرگــزاری مهر ،تنها یــک روز بعد از
مواضــع ضد ایرانی رئیس جمهــور آمریکا در ریاض،
وزارت خارجه فرانســه خواستار گسترش گفتگوهای
سیاسی با ایران با هدف حل مشکالت منطقه شد.
وزارت خارجه فرانســه در پاســخ به این سوال که
آیا فرانســه با اظهارات و مواضع «ترامپ» علیه ایران
موافق است ،اعالم داشت که «ژان ایو لودریان» وزیر
خارجه فرانسه سعی خواهد کرد تا گفتگوهای سیاسی
با ایران را که باید بخشی از رویکرد سازنده برای حل
بحران منطقه باشد ،گسترش دهد.
گفتنی اســت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در
جریان دیدارهای روزهای گذشته خود از ریاض و تل
آویو ایران را متهم به حمایت از تروریســم و بی ثبات
کردن منطقه کرده و خواســتار تــاش برای منزوی
کردن ایران شد.
روابط عمومی استانداری کهکیلویه و بویراحمد:

احتمال تکرار خشونت های دهه 70

طی روزهای آینده دولت و مشــاوران آن به کمک رسانههای
زنجیرهای خود ســعی میکنند برای پیشــبرد استراتژی فتح
ســنگر به سنگر ،دوگانه خشــونت /آرامش را ایجاد کنند تا به
این ترتیب بتوانند منتقدین خود را مجبور به انفعال و انزوا کنند
و به روحانی نیز برای فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم در

سياسي

قبال وعدههایی که داده است ،کمک کنند.

پس حتی اگر این حلقه مشــاوران کــه اتفاقا همگی دارای
ســابقه کار امنیتی هم می باشند ،دست به یک سری اقدامات
همچون دهه  ۷۰زدند؛ اصال نباید تعجب کرد!

سوختگی کارگران در اثر
انفجار در کوره ذوب آهن
بوده است
روابــط عمومی اســتانداری کهکیلویه و بویر احمد
از ادامه بررســیها برای کشف علت حادثه انفجار در
کارخانه فوالد بویراحمد خبر داد.
به گزارش ایلنا ،روابط عمومی استانداری کهکیلویه
و بویراحمــد در ارتباط با حادثه انفجار فوالد بویراحمد
جزئیاتی ارائه داد.
بر اســاس اظهارات روابط عمومی ،انفجار در کوره
ذوب آهن رخ داده است و به همین دلیل کارگرانی که
در محدوده کوره ذوب بوده اند ،دچار سوختگی شدهاند.
علت این حادثه هنوز مشخص نیست؛ در حال حاضر،
تیمی از دستگاههای مختلف از جمله آتشنشانی ،اداره
کار و اســتانداری در حال بررسی و تحقیقات الزم در
زمینه ایمنی کار و بیمه کارگران این کارخانه هستند.
بنا بر اظهارات این مقام مسئول در استانداری ،هم
اکنون جلسهای در استانداری کهکیلویه و بویراحمد با
حضور اســتاندار و معاونان آن در ارتباط با این حادثه
انفجار در حال برگزاری است.

