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اصولگرایان نمیتوانند تفرق را پنهان کنند

س��ید محم��ود میرلوحی ،عض��و ش��ورای عالی سیاس��تگذاری
اصالحطلبان ،با تأکید بر اینکه به نظر من اصولگرایان نمیتوانند
واقعیت تفرق را پنهان کنند ،اظهارداش��ت :اصولگرایان از مس��یر
خاصی در آن هش��ت س��ال عبور کردن��د و در این چهار س��ال
هم نتوانس��تند آن هشت س��ال را درس��ت تبیین کنند که چه
میخواس��تند و چرا آن مسیر را حمایت کردند .آنها فکر میکنند
با انکار آن هشت سال و مبرا دانستن خودشان مسئله فیصله پیدا
میکند و حافظه جامعه فرام��وش میکند که چه هزینهای را به

کشور تحمیل کردند.
عضو ش��ورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان ادامه
داد :بهخص��وص اش��تباه اصولگرایان این اس��ت که
همواره روال ،سیستم و راهبردهای آنها سلبی است و
همیشه میگویند چون اصالحات میخواهد کشور را
بگیرد این کار را انجام دهیم و متأسفانه امروز هم دارند این اشتباه
را تکرار میکنند .آنها س��ال  84گفتن��د که اصالحات میخواهد
کش��ور را تس��خیر کند ،پس دور فالنی جمع ش��ویم و حاال هم

سیاسی

میگویند آقای روحانی میخواهد کشور را بگیرد پس
در صحنه حاضر باشیم.
به گزارش جماران ،وی تأکیدکرد :متأسفانه اصولگرایان
هیچوقت نتوانستند بهصورت اثباتی راهبردی را تعیین
کنند که جامعه را پیرامون آنها گردآوری کند .تصور
من این است که نمیشود پنهان کرد اردوگاه اصولگرایان فعال در
شرایط فقدان راهبرد ،فقدان هدف اثباتی و فقدان برنامه است ،لذا
تا یک پاالیش جدی نکنند بعید است بتوانند به اجماع برسند.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

انتخابات باید گسترده
سالم ،پرشور و با امنیت
برگزار شود

>اصلیترین وظیفه مسئوالن ،پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهویژه در بخش اشتغال
و تولید و تالش جدی برای حل مشکالت معیشتی مردم ،همچنین ایستادگی در مقابل
ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنهاست
>اگر بنا بود جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرتها بترسد و در مقابل آنها عقبنشینی
کند ،اکنون دیگر هیچ اثر و نشانی از ایران و ایرانی باقی نمیماند

> امنیت برای یک
کشور بسیار مهم است
و هرچه نیروهای مسلح
مقتدرتر و پرانگیزهتر
باشند ،این اقتدار حتی
اگر با تحرک نظامی هم
همراه نباشد ،زمینهساز
ایجاد امنیت خواهد بود
>توقع من از مسئوالن
این است که وقتی انگیزه
دشمن را برای استفاده
از نقاطضعف اقتصادی
میبینند ،درصدد
برطرف کردن نقاط
ضعف اقتصادی و بستن
منافذ برآیند

حضرت آی��تاهلل خامنهای رهب��ر معظم انقالب
اسالمی در دیدار فرماندهان و جمعی از یگانهای
نیروهای چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش و
نیروی زمینی با اش��اره به نقش اقتدار ،تواناییها
و انگی��زه ب��االی ارتش در تأمین امنیت کش��ور،
نیروهای نظامی را یکی از مؤلفههای تأمین امنیت
برشمردند و با تأکید بر تأثیر عملکرد دستگاههای
اقتصادی ،علمی و تحقیقاتی و آموزشی و فرهنگی
در جلوگیری از به نتیجه رسیدن اهداف دشمن،
اولوی��ت درجه یک کش��ور را مس��ائل اقتصادی
دانس��تند و گفتند :اصلیترین وظیفه مسئوالن،
پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهویژه در
بخش اش��تغال و تولید و تالش جدی برای حل
مشکالت معیشتی مردم ،همچنین ایستادگی در
مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنهاست.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به انتخابات
۲۹اردیبهش��ت ،انتخاب��ات در نظ��ام جمهوری
اسالمی را نماد مردمساالری اسالمی و مایه عزت
و افتخار و قدرت و س��ربلندی دانس��تند و تأکید
کردند :باید مردم ،مسئوالن و نامزدها ،انتخابات را
َقدر بدانند و زمینه یک انتخابات پرشور و شوق و
بانشاط ،سالم ،با امنیت و گسترده را فراهم کنند.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های در ای��ن دی��دار با
گرامیداش��ت روز ارتش و تجلی��ل از خانوادهها و
همسران و فرزندان ارتشیان بهعنوان همسنگران
و همرزمان واقعی آنها ،تعیین روز ارتش بهوسیله
ام��ام(ره) را یک��ی از بهترین و هوش��مندانهترین
اقدام��ات امام راح��ل برش��مردند و گفتند :این

اقدام ع�لاوه بر مس��تحکمکردن پایههای ارتش
جمه��وری اس�لامی ،موج��ب ی��أس و ناامیدی
بس��یاری از توطئهگران ،در آن زمان شد.ایش��ان
با تأکید بر اینکه تعیی��ن روز ارتش از جانب امام
خمینی(ره) به معنای پذیرش هویت ارتش با همه
مختصات و شرایط آن در ابتدای پیروزی انقالب
بود ،افزودن��د :حفظ و تقویت ارتش ،اعتقاد قلبی
و عمیق امام(ره) ب��ود و این تصمیم صحیح امام
موجب شد ارتش در همه قضایای بعد از انقالب،
خوش بدرخشد.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی ،ایس��تادگی در مقابل
توطئهه��ای درونی را یک��ی از نمونههای کارنامه
درخشان ارتش برشمردند و گفتند :نقشآفرینی
ارت��ش در دوران دفاعمق��دس و ارائ��ه جلوههای
عملی از س��طوح باالی اخالق و معنویت در کنار
قدرت رزمی ،یکی دیگر از افتخارات آن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،شهیدان صیاد شیرازی
و بابایی و بس��یاری از ش��هدای ارتش را الگوهای
عملی از اخالق و معنویت خواندند و تأکید کردند:
ارتش جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری
و معنوی و دارای انگیزههای پاک و مقدس است
ک��ه این یکی از آثار مهم اقدام امام در تعیین این
روز است و باید این ارزشها َقدر دانسته و تقویت
شوند .ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگیهای
روح��ی و معنوی ارتش ،به نق��ش مهم نیروهای
مس��لح در تأمین امنیت اش��اره کردند و افزودند:
امنیت برای یک کش��ور بسیار مهم است و هرچه
نیروهای مسلح مقتدرتر و پرانگیزهتر باشند ،این
اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی هم همراه نباشد،
زمینهس��از ایجاد امنیت خواهد بود .فرمانده کل
قوا ،فرماندهان ارتش را به تربیت انس��انهایی که
بتوانند الگو باش��ند توصیه و خاطرنش��ان کردند:
روزب��هروز باید الگوهای اخالقی همچون ش��هید
صیاد و ش��هید بابایی در س��ازمان بزرگ و دارای
شوکت ارتش افزایش یابد.
رهبر انقالب اس�لامی با تأکید بر اینکه نیروهای
مسلح از مهمترین حصارهای تأمین امنیت برای
مردم بهشمار میروند ،افزودند :عالوه بر نیروهای
مس��لح ،مجموعهه��ا و دس��تگاههای اقتصادی،
آموزشی ،علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در
جهت مقابله با اهداف دشمن و بهعنوان بخشهای
تکمیلکننده یکدیگر عمل کنند ،قطعاً هماهنگ
با نیروهای مسلح ،زمینهساز حفظ و تقویت امنیت
ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای یک��ی از طراحیهای
اصلی دشمن را ،استفاده از نقاط ضعف و مشکالت
اقتصادی برای ضربهزدن به ملت ایران ،دانس��تند
و خاطرنش��ان کردند :به همین علت در سالهای
اخی��ر ش��عارهای اقتصادی برگزیده و برجس��ته
شدند.
ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور را حساسترین
و کلیدیتری��ن موضوع برش��مردند و گفتند :بر

همین اس��اس بر اجرای سیاس��تهای اقتصادی
مقاومتی به عنوان یک مجموعه «کار و حرکت و
اقدام» بهویژه بر موضوع اشتغال و تولید ،همچنین
مس��ائل معیش��تی مردم و کارکنان دستگاههای
مختلف از جمله نیروهای مسلح تأکید دارم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تمرکز بدخواهان
نظام اسالمی برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی
بهمنظور ایجاد اخالل ،خاطرنش��ان کردند :وقتی
انگیزه و هدف دشمن مشخص است ،قاعدتاً باید
انگیزه مسئوالن برای اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومت��ی افزایش یابد و من همه این مس��ائل را
که دی��دگاه کارشناس��ان زبده اقتصادی اس��ت،
بهطور مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز بیان
کردهام .حضرت آی��تاهلل خامنهای افزودند :توقع
من از مسئوالن این است که وقتی انگیزه دشمن
را برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند،
درص��دد برطرفکردن نقاط ضع��ف اقتصادی و
بستن منافذ برآیند .ایشان تأکید کردند :البته نظام
جمهوری اسالمی و ملت ایران ،نقاط قوت فراوانی
دارند و علت سربلندی ملت در مقابل توطئههای
گوناگون ،از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون همین
نقاطق��وت عجیب اس��ت که از لح��اظ کمیت و
کیفیت ،از نقاطضعف بیشتر هستند .رهبر انقالب
اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته را روحیه
شجاعت و ایس��تادگی ملت ایران در برابر تشرها
و اخمه��ای ابرقدرتها دانس��تند و افزودند :یکی
از ش��گردهای قدرتهای متجاوز ،برای ترساندن
ملتها و دولتها و وادارکردن آنها به تأمین منافع
نامشروع خود ،تشرزدن و از خود بزرگنمایی نشان
دادن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :برای یک کشور
بدترین حالت آن است که مسئوالن آن کشور ،از
تشر دشمن بترس��ند ،زیرا این کار را برای ورود،
تجاوز و تعرض او باز میکند.ایش��ان خاطرنشان
کردند :در اینکه امور کشور را باید با عقل و تدبیر
و حکمت انجام داد ،هیچ تردیدی وجود ندارد ،اما
این تدبیر و حکمت باید همراه با ش��جاعت باشد.
رهبر انقالب اس�لامی تأکید کردند :ترس��یدن و
دلهره از تشر دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان
اول بدبختی است.
قرارگرفتن ِ
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :اگر کس��ی هم
میخواهد بترسد ،اشکالی ندارد ،اما از طرف ملت
و به حساب مردم نترسد ،زیرا ملت ایران ایستاده
است .ایشان با اش��اره به انواع توطئهها از ابتدای
پی��روزی انقالب اس�لامی تاکنون ،خاطرنش��ان
کردند :اگر بنا بود جمهوری اسالمی و ملت ایران
از قدرتها بترس��د و در مقابل آنها عقبنش��ینی
کن��د ،اکنون دیگ��ر هیچ اثر و نش��انی از ایران و
ایرانی باقی نمیماند.رهبر انقالب اس�لامی تأکید
کردند :دش��من اعم از آمریکا و بزرگتر از آمریکا،
در مقابل نظامی که به مردم خود متصل اس��ت و
م��ردم و ملت خود را دوس��ت دارد و ملت نیز آن

رئیس جمهور آمریکا تعلیق تحریم های ایران را تمدید کرد

احترام اجباری ترامپ به برجام

آفتاب یزد – گروه سیاس�ی :نه یادداش��ت
حسین شریعتمداری خطاب به ترامپ ،رئیس
جمه��ور آمری��کا را متقاع��د کرد ت��ا برجام را
پاره کن��د! نه حمالت تند جمه��وری خواهان
کنگره نشین و نه ش��عارهای انتخاباتی دونالد
ترامپ توانست جایی در پازل ذهنی دراز مدت
س��اکن جدید کاخ سفید برای خود دست و پا
کن��د که برج��ام دیگر وجود خارجی نداش��ته
باش��د؛ آنچه ب��ود در نهایت آمری��کا را متقاعد
ک��رد ت��ا برجام را ب��ه عنوان ی��ک توافق مهم
بی��ن المللی بپذی��رد و به آن احت��رام بگذارد
مسئله ای که بارها از سوی ظریف مطرح شده
بود که برجام یک پیمان دو س��ویه نیست که
ط��رف آمریکایی در خود این ت��وان و تفکر را
پرورش ده��د که به صورت کام�لا یک طرفه
آن را از درج��ه اعتبار س��اقط کند بلکه برجام،
برنامه جامع مشترکی است که امضای  6کشور
بدان اعتباری بین المللی داده و س��ازمان ملل
متحد و ش��ورای امنی��ت به عن��وان باالترین
مرجع بین المللی ،به درس��تی و نادرستی اجرا
و ع��دم اجرای چنین معاه��ده هایی نیز آن را
اجرایی دیده که برخ��ی از تصمیمات خود در
مورد ایران را ابطال کرده اس��ت.اگرچه ترامپ
در جریان مبارزات سخت و نفسگیر خود برای
ورود به کاخ س��فید و در مقام تهییج هواداران

و باالب��ردن آدرنالی��ن جناح رقی��ب به منظور
بر ه��م زدن تمرکز! برج��ام را معاهدهای«بد»
توصیف کرده ،خواهان ابطال آن ش��ده بود اما با
گذشت ماه ها از روی کار آمدن ،آنچه می بینیم
و می ش��نویم حکایت از آن دارد که در فضایی
آرام تر و معقوالنه تر ،ترامپ و جمهوری خواهان
که تندروتر از دموکرات ها هستند نیز به برجام
و پایبن��دی بدان تن در داده اند و این می تواند
معانی متعدد اما مثبتی داشته باشد.
دونال��د ترامپ برای نخس��تین ب��ار در دوران
ریاس��ت جمهوری خ��ود ،دس��تور تمدید لغو
تحریم ه��ای ای��ران در قالب برج��ام را صادر
ک��رد .رئیس جمه��ور آمریکا هر ن��ود روز یک
بار موضوع تمدید لغو تحریم ها را طی دس��تور
اجرایی تأیید و اعالم می کند .روز س��ه ش��نبه
در پی گ��زارش رکس تیلرس��ون ،وزی��ر امور
خارجه ب��ه مجل��س نمایندگان ،ب��رای اولین
بار ترامپ این دس��تور را ص��ادر کرد تا به این
ترتیب موضوع ادامه لغو تحریم های ایران برای
 90روز آینده اعالم شود.
در نامه ای که تیلرس��ون وزی��ر خارجه به پل
رایان ارس��ال کرده ،ضمن تأیید و تأکید بر این
نکته که ایران طبق گزارش های در دس��ترس
به تمام��ی تعهدات خود در قالب برجام پایبند
بوده ،بیان ش��ده اس��ت :ایاالت متحده به روند

معلق کردن تحریم های هس��ته ای ایران برای
 90روز دیگر ادامه خواهد داد.
ای��ن اعتراف ک��ه معانی خاص خ��ود را دارد،
البته همراه ش��ده با نکته ای دیگر که در نامه
تیلرس��ون باید مورد توجه ق��رار گیرد .وی در
ادامه نامه خود آورده است ،با این حال ،وزارت
امور خارجه ،مش��غول یک بررسی جامع روی
برجام و مفاد آن است تا موضوع لغو این تحریم ها
و تأثیرات آن بر منافع اساس��ی ایاالت متحده
را ارزیابی کند.تیلرس��ون بی��ان کرده :ایران به
عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان باقی
مان��ده و از روش ها و متده��ای متعدد در این
راس��تا اس��تفاده می کن��د؛ بنابرای��ن بازبینی
بین نهاد ش��ورای امنیت مل��ی آمریکا از توافق
هس��ته ای با ای��ران ،این موض��وع را که آیا این
توافق و لغو تحریم ها برای منافع امنیتی ایاالت
متحده اساس��ی و حیاتی اس��ت یا خیر ،ارزیابی
خواهد کرد.تیم دونالد ترامپ از زمان رقابت های
انتخاباتی ،یکی از اهداف خود را برنامه هسته ای
ایران و توافق هس��ته ای شش قدرت جهانی با
ایران قرار داده بود .در دوران ریاس��ت جمهوری
نیز یکی از مهمترین نکته هایی که کاخ سفید بر
آن تأکید داشت ،موضوع توافق هسته ای است
که با همکاری سنای این کشور مقدمات فشار بر
این توافق و ایران آماده شود.

نظام را دوس��ت دارند و در مقابل دش��من مقاوم
هس��تند ،هیچ غلط��ی نمیتوان��د بکند .حضرت
آیتاهلل خامنهای با اش��اره به اینکه در دش��منی
قدرتهای زورگو بهویژه آمریکا ،با ملت ایران هیچ
تردیدی نیست ،افزودند :اینکه بگویند با فالن فرد
موافق هستند و با او مالحظه خواهند کرد ،حرف
نادرستی است ،زیرا دشمنی آنها از زمان امام(ره)
و بع��د از امام و در زم��ان دولتهای گوناگون که
با س�لایق مختلف ،بر سر کار بودند ،همواره ادامه
داشته است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه باید اقتدار و ایستادگی
ملت ای��ران و تأثیرناپذیری ملت از تش��ر آمریکا
و برخ��ی کش��ورهای اروپای��ی ادامه پی��دا کند،
خاطرنشان کردند :بخش مهمی از ادامه ایستادگی
و نهراسیدن از دشمن ،بهعهده نیروهای مسلح و
بخش عمده آن برعهده اقتصادیون و مجموعههای
فرهنگ��ی ،آموزش��ی ،بهخص��وص متصدی��ان
بخشهای علمی و تحقیقاتی است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با
پیشرو ،انتخابات را از افتخارات
اشاره به انتخابات ِ
ملت ای��ران و مایه ع��زت ،قدرت ،روس��فیدی و
س��ربلندی ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند:
بدخواهان بهدنبال نش��ان دادن اسالم و معنویت
در نقطه مقابل مردمساالری بودند ،اما جمهوری
اس�لامی ،با مردمس��االری اس�لامی و انتخابات،
غلط بودن این حرف را نشان داد .حضرت آیتاهلل
خامنهای گفتند :همه ملت در انتخابات احساس
میکنن��د ک��ه کلید کارهای کش��ور در دس��ت
خودش��ان است و آنان هس��تند که عناصر اصلی
کشور را معین میکنند.
ایشان با تأکید بر اینکه همه مردم ،نامزدها ،دولت
و دستاندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند و آن
را گرامی بدارند ،افزودند :باید انتخاباتی گسترده،
با شور و شوق و نش��اط  ،سالم و همراه با امنیت
برگ��زار ش��ود و چنین انتخاب��ات و ذخیرهای ،به
کشور مصونیت بسیاری خواهد داد.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی ب��ا اش��اره ب��ه مطالب
وسوسهانگیز رسانههای دشمن و تالش خصمانه
آنان ب��رای خرابک��ردن انتخابات ،خاطرنش��ان
کردند :ملت ایران با همین بیداری و هوش��یاری
که همواره نشان داده است ،در مقابل این حرکت
عمل خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،پیش از س��خنان رهبر انقالب اس�لامی،
امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش با تبریک
اعیاد ماه رجب و گرامیداشت روز ارتش و نیروی
زمینی ،گفت :امروز ارتش مفتخر اس��ت در همه
عرصههای زمینی ،دریای��ی ،پدافندی و هوایی با
اقت��دار ،اعتمادبنفس و توکل ب��ه خدا از مرزهای
خاکی و اعتقادی انقالب اس�لامی دفاع میکند و
فرات��ر از همه مؤلفههای آمادگی رزمی ،به دریای
بیکران انسانهای مؤمن و متخصص خود میبالد.

تشکیلستاداصولگرایان
حامی «روحانی»

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از
تشکیل ستاد اصولگرایان حامی روحانی در هفته
آینده خبر داد.بهروز نعمتی اظهار کرد :طیفهای
مختلفی از اصولگرایان از جمله اصولگرایان معتدل،
معتدلین و مس��تقلین به غی��ر از جبهه مردمی
نیروهای انق�لاب از کاندیدات��وری آقای روحانی
در انتخابات ریاس��ت جمهوری دوازدهم حمایت
میکنند.وی افزود :ستاد اصولگرایان حامی آقای
روحانی که برخی از نمایندگان هم در آن عضویت
دارند هفته آینده تش��کیل خواهد شد.در همین
رابطه امیررضا واعظی آش��تیانی فعال سیاس��ی
اصولگ��را ،درباره تالش عدهای از اصولگرایان برای
تشکیل ستاد اصولگرایان حامی دولت اظهار کرد:
ه��ر گروهی بخواهد از عملکرد روحانی دفاع کند
باید نگاه جامعی هم به مردم داشته باشد .اگر مردم
به عملکرد دولت اقبال نش��ان می دهند ،منطق
اقتضا م��ی کند که از روحانی دف��اع کنند .البته
حمای��ت اصولگرایان از روحان��ی را بعید می دانم
ولی نشدنی هم نیست.به گزارش ایسنا ،این عضو
حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به این پرسش که
آیا شما به عنوان یک اصولگرا حاضرید از روحانی
در انتخابات حمایت کنید گفت :من اگر از کسی
بخواهم حمایت کنم به کارآیی و عملکرد گفتمانی
توجه زیادی می کنم و این مسائل برای من مهم
است .من باید ببینم دولت در زمینه دغدغه اصلی
کشور یعنی تولید و اشتغال چه کرده است.
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عباس�علی کدخدایی ،سخنگوی ش�ورای نگهبان با انتقاد از انتشار خبرهای کذب در خصوص
انتخابات و بررسی صالحیتها در کانال تلگرامی خود نوشت« :مجددا خبرهای کذب دیگری در
خصوص انتخابات و بررسی صالحیتها منتشر شد که هیچ کدام صحت نداشت .روز چهارشنبه
 ۳۰فروردین ماه جلسه عمومی شورای نگهبان برقرار بود و دستور جلسه نیز بررسی صالحیت
داوطلبان ریاستجمهوری بود .اولین فرصت قانونی اعالم نظر نیز پنجشنبه۳۱فروردین است».

چهره روز
پزشکیان:

تکلیفادمینهایکانالهای
تلگرامی حامی دولت را
مشخصکنید

ایلنا /مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی ،با اش��اره به بازداش��ت
 ۱۲نف��ر از ادمینهای کاناله��ای تلگرامی
اصالحطلب و حامی دولت گفت :سیس��تم
باید در قدم نخست به افراد اعالم کند راهی
که میروند اشتباه اس��ت و به جاده خاکی
رفتهاند.
نای��ب رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی
خاطرنش��ان کرد :در واقع اگر واقعاً این فضا
را رص��د میکنیم ،اساس��اً چرا بای��د اجازه
دهی��م جوانان به ته دره بیفتند؟! باید پیش
از آنک��ه این اتفاق بیفتد ،اقدامی میکردیم،
ب��ه آن اف��راد اط�لاع میدادیم ،ی��ا اطالع
عمومی میدادیم تا همه بفهمند یک رسانه
خ��ارج از چارچوبه��ای قانونی و اش��تباه
میرود.
نماین��ده اصالحطلب مردم تبریز در مجلس
ده��م همچنی��ن تصریح کرد :این درس��ت
نیس��ت ک��ه هش��داری ندهی��م و ناگهان،
 ۱۲کان��ال را ببندی��م .عضو هیئترئیس��ه
فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی در
واکنش به این سوال که آیا باتوجه به اظهار
نگرانی رئیس این فراکس��یون و دیگر اعضا،
احتمال اقدامی موثر در راستای آزادی این
اف��راد وج��ود دارد؟ گفت :به ه��ر حال در
مجلس پیگیر هستیم و قرار
اس��ت جلس��های برگزار
کنیم که مشخص شود،
تکلیف چیست.

نگاه
بیانیهاعظمطالقانی
در مورد تعریف «رجل سیاسی»

امامنگفتندرئیسجمهور
حتما باید مرد باشد

اعظم عالی��ی طالقان��ی طی بیانی��های که در
کانال تلگرامیاش منتش��ر ک��رد ،نظر خود در
م��ورد تعریف «رجل سیاس��ی» را بیان کرد.به
گزارش جماران ،وی نوش��ت :از آنجا که رجل
مذهبی و سیاس��ی و ش��رایط مندرج در اصل
 115قانوناساسی تاکنون مورد تفسیر شورای
محت��رم نگهبان قرار نگرفت��ه و تعریف دقیقی
از رجل سیاس��ی ،مذهبی ،مدی��ر و مدبربودن
نامزده��ای ریاس��تجمهوری وج��ود ن��دارد،
باالخ��ره در ابالغیه رهبر معظ��م انقالب یعنی
«سیاس��تهای کل��ی انتخابات» (ج��زء  5بند
« ،)10تعری��ف و اعالم معیارها و ش��رایط الزم
برای تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر و
مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری» بهعهده
شورای محترم نگهبان قرارگرفت که باید آن را
تبیین کنند.شورای محترم نگهبان در فراخوان
مورخ  1395/10/8از تمامی نخبگان ،استادان
حوزه و دانش��گاه ،صاحبنظران و اندیشمندان
حقوق و علومسیاس��ی و شخصیتهای سیاسی
و گروهها و احزاب دعوت کرد تا پیش��نهادهای
مس��تدل خود را در خصوص ج��زء  5بند 10
سیاس��تهای کلی انتخابات راجع به ش��رایط
داوطلبان ریاس��تجمهوری به این شورا ارسال
دارند.در ابتدای انق�لاب با تصویب پیشنویس
اولیه قانوناساس��ی که به امضای امام خمینی
نیز رس��ید ،جنس��یت رئیسجمهور مش��خص
نش��ده بود .بعض��ی علما به ای��ن نکته اعتراض
ک��رده و گفتند در قانون باید تصریح ش��ود که
رئیسجمهور مرد باش��د .مرحوم امام فرمودند:
«ب��ا آقایان علما صحبت کنی��د »...ولی پس از
مذاک��ره هم آنه��ا نپذیرفتند و اص��ل «»115
قانوناساس��ی بدی��ن مضم��ون تدوی��ن ش��د:
«رئیسجمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی
با ش��رایط زیر ...باش��د» .لذا مالحظه میکنیم
حض��رت ام��ام در م��ورد ریاس��تجمهوری به
جنس��یت خاص��ی عنای��ت نداش��ته و حت��ی
میخواهند با مذاکره مسئله حل شود .در اصل
 115قانوناساس��ی در باب ریاس��ت جمهوری
آمده اس��ت« :رئیسجمهور باید از میان رجال
مذهبی و سیاس��ی که واجد شرایط زیر باشند،
انتخاب ش��ود :ایرانیاالصل ،تابع ایران ،مدیر و
مدبر ،دارای ُحس��ن سابقه ،امانت و تقوا ،مومن
و معتق��د به مبانی جمهوری اس�لامی ایران و
مذه��ب رس��می کش��ور».نظر ع��دهای بر این
اس��ت که واژه «رجال» به معنای مردان است
و عدهای دیگ��ر آن را نخبگان و ش��خصیتها
معنا میکنن��د .عدهای تعبی��ر اول را پذیرفته
و ع��دهای تعبی��ر دوم را باور دارن��د .در همان
هنگام از شهیدبهش��تی سوال شد که منظور از
«رجال» در اصل  115قانون اساس��ی چیست؟
ایش��ان پاس��خ دادن��د« :منظ��ور از «رجال»،
«شخصیتهای» مذهبی و سیاسی است».

در حاشیه

شوخی با کت وزیر در مجلس

باخبرش�دیم نطق نماینده م�ردم لنگرود با
ش�وخی این نماینده و عل�ی مطهری با کت
و ش�لوار وزیر کار همراه ش�د .مهرداد بائوج
الهوت�ي ،نماينده مردم لنگ�رود در مجلس
در نط�ق ميان دس�تور خود گف�ت :از دكتر
ربيعي ،وزير رفاه خواهشی دارم .بيمارستاني
كه گفتيد کلنگ نميزنم و ميخواهم پشت
لودر بنش�ینم كه س�ريعتر اين را بسازيم،
آمدي پش�ت لودر نشستي ،حاال بگذريم به
كت و ش�لوار شما آسيب خورد ،اما سه سال
از آن زمان گذش�ته اس�ت ،آن بيمارس�تان
ساخته نشده اس�ت ،اگر بحث كت و شلوار
اس�ت من برايت يك كت و شلوار ميخرم.
ب�ه گ�زارش خبرآنالي�ن ،پ�س از پاي�ان
صحبته�اي الهوت�ي ،عل�ي مطه�ري كه
رياس�ت مجلس را برعهده داشت ،با خنده
گفت :انش�اءاهلل آقاي الهوتي كت و شلوار
آقاي ربيعي را هم فراموش نكنند و بخرند.

والیبال در سایت آزمایش اتمی!

ش�نیدیم کارشناس�ان آمریکایی که انجام
یک آزمایش قریبالوقوع اتمی را از س�وی
کرهش�مالی پیشبین�ی ک�رده بودن�د ،در
کمال تعجب مش�اهده کردند که در تصاویر
ماهوارهای از سایت انجام این آزمایش ،افرادی
دیده میشوند که در حال بازی والیبالاند! به
گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،از
آنجا که تنش میان واشنگتن و پیونگ یانگ
باالست ،تحلیلگران فکر میکردند که دولت
کرهشمالی دست به یک آزمایش اتمی جدید
در سایت پونگی -ری بزند و اصال انتظار بازی
والیبال از سوی کرهشمالیها را در این سایت
نداشتند .کرهشمالی در ماههای اخیر چندین
موشک بالستیک را آزمایش کرده که باعث
خشم کش�ورهای غربی ،همسایگان بهویژه
آمریکا شده است.

دفاع  کلینتونها از فرزندان ترامپ

باخبرش�دیم دونالد ترام�پ ،رئیسجمهور
آمری�کا در هفتههای اخی�ر بهخاطر هزینه
باالیی که صرف حفاظت از وی و خانوادهاش
میش�ود م�ورد انتقاد ق�رار گرفته اس�ت.
بهگزارشایسنا،بهنوشتهروزنامهایندیپندنت،
منتقدان گفتهان�د مالیاتدهن�دگان نباید
هزین�ه ای�ن تدابی�ر حفاظت�ی را پرداخت
کنند .چلسی کلینتون ،دختر هیالری و بیل
کلینتون ،رئیسجمهور اسبق آمریکا در این
زمین�ه گفت :امنیت خان�واده رئیسجمهور
هرگ�ز نباید سیاس�ی ش�ود .وی اف�زود :از
خواندن یادداشتهایی در این زمینه بسیار
ناراحت شدم .حفاظت خانواده رئیسجمهور
هرگز نباید سیاس�ی شود .چلسی کلینتون
در واکن�ش به توئیتی از جانب یاش�ار علی،
روزنامهن�گار آمریکای�ی گف�ت :برخیه�ا
میگویند فرزندان ت�و نباید تحت حفاظت
سرویس مخفی باشند .اگر یکی از آنها ربوده
شود یا مورد حمله قرار گیرد اصال به بحران
امنیت ملی که رخ میدهد اهمیت دادهاید؟

درس مالنیا به ترامپ

ش�نیدیم «دونالد ترام�پ» رئیسجمهوری
آمریکا در زمان اجرای مراس�م س�نتی عید
پاک فراموش کرد که در زمان اجرای س�رود
ملی دس�تش را روی س�ینهاش بگ�ذارد و
همسرش «مالنیا» به یادش آورد .به گزارش
ایلنا ،ای�ن صحنه در کاخ س�فید و در زمان
اجرای مراسم س�نتی عید پاک اتفاق افتاد.
در این مراسم دونالد ترامپ به همراه همسر
و پسرش «بارون» حضور داشت .خبرنگاران
«س�یانان» از ای�ن صحنه فیل�م گرفتند.
وقتی سرود ملی اجرا میشد مالنیا و بارون
دستانش�ان را روی سینهشان گذاشتند ،اما
خود رئیسجمهور فرام�وش کرد .بانوی اول
با حرکت دس�ت آداب و رس�وم الزم هنگام
اجرای سرود ملی را به همسرش یاد داد.

محبوبترينسياستمدارآمريکا

باخبرش�دیم «برني سندرز» س�ناتور ايالت
ورمون�ت ،محبوبترين سياس�تمدار فعال
آمريکاس�ت .محبوبي�ت اين س�ناتور براي
ح�زب دموک�رات که پ�س از شکس�ت در
انتخابات رياس�تجمهوري  2016آمريکا در
حال بازس�ازي خود اس�ت از اهميت زيادي
برخوردار است .بهگزارش باشگاه خبرنگاران
به نق�ل از هيل ،يک نظرس�نجي که بهطور
اختصاص�ي ب�راي روزنامه هيل انجام ش�د،
نش�ان ميدهد  57درصد شرکتکنندگان
محبوبيت سندرز را تأييد ميکنند.

جرج بوش پدر دوباره بستری شد

شنیدیم جیم مک گراث ،یکی از سخنگویان
خان�واده ب�وش اعالم ک�رد :جرج ب�وش پدر،
رئیسجمهوراسبقآمریکادربیمارستانشهر
هیوس�تون ایالت تگزاس برای درمان بیماری
التهاب ریه بس�تری ش�ده اس�ت .به گزارش
فارس ،وی افزود :جرج بوش پدر  92س�اله به
علت س�رفههای مکرر به بیمارستان رفته و
مشکلش رفع شده است.

