
3
سياسي

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

یکشنبه  7 خرداد   شماره 156

معاون اول رئیس جمهوری در پیامهایی جداگانه به همتایان خود در کشورهای اسالمی با تبریک فرارسیدن ماه رمضان گفت: امیدوارم در ماه رمضان شاهد تحکیم پیوندهای 
اخوت میان امت اسالمی و ریشه کنی خشونت و تروریسم در سراسر جهان باشیم.به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه خطاب به همتایان خود در کشورهای اسالمی 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به دولت ها و ملت های مسلمان تبریک گفت.وی تاکید کرد: امیدوارم در این ماه پر خیر و برکت، با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری 

از تعالیم حیات بخش دین مبین اسالم، شاهد گسترش و تحکیم پیوندهای اخوت میان امت اسالمی و ریشه کنی خشونت و تروریسم در سراسر جهان باشیم.

 تبریک جهانگیری به 
دولت ها و ملت های مسلمان 

 به مناسبت فرارسیدن 
ماه رمضان 

با ترویج اهداف متعالی با اسالم هراسی مقابله شود
سران  به  جداگانه ای  تبریک  پیام های  در  رئیــسجمهور 
کشورهای اسالمی به مناسبت حلول ماه مبــارک رمضان، از 
آنان خواســت با تبیین و ترویج اهداف متعالی دین اسالم و 
ارائه تصویری روشــن از دین رحمانی اسالم، با بحران سازی 
ناصحیح دشــمنان در زمینه اسالم ســتیزی و اسالم هراسی 

مقابله کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
اظهــار کرد: بی تردید بر عهده تمام ســران، اندیشــمندان و 
عالمان دینی کشورهای اســالمی است تا در این ماه غفران 

و رحمــت الهی با تبیین و ترویج اهداف متعالی دین اســالم 
و بــه کارگیری اعتدال و میانــه روی در رفتار و عمل و ارائه 
تصویری روشن از این دین رحمانی، با بحران سازی ناصحیح 
دشمنان اسالم در زمینه اسالم ستیزی و اسالم هراسی مقابله 
نمایند و با ارائه چهره اســالم اعتدال به جهانیان و با امید به 
یاری خداوند رحمان، جهانی عاری از خشونت و افراطی گری 

را پدید آورد.
رییس جمهور افزوده اســت: امیدوارم در این ماه سراســر 
عظمت و برکت، همه ما مشــمول خیرات و برکات واســعه 

خداوند متعال قرار گیریم و بتوانیم با اســتعانت از ذات اقدس 
الهی و با تشــریک مســاعی، همدلی و همبستگی، بیش از 
گذشــته در راستای استقرار و تثبیت صلح، آرامش و امنیت و 
امیدوار نمودن همه مســلمانان به آینده ای بهتر تالش کنیم 
و شاهد کاسته شدن آالم و مشکالت جاری در جهان اسالم 
باشیم.روحانی در پایان این پیام از خداوند متعال، توفیق صیام 
و قیام، ســالمتی و سعادت برای سران کشورهای اسالمی و 

مسلمانان آرزو کرده است.

مشــاور رییس جمهوری با بیــان این که 
اهداف دولت دوم آقای روحانی باالتر از دولت 
یازدهم اســت، گفت: انتظار مردم از ریاســت 
جمهوری تغییر کرده است و دولت بعد روحانی 

جوان تر می شود.
بــه گزارش ایلنا، اکبر ترکان با بیان این که 
آن چه  مردم از رییس جمهوری انتظار دارند، 
تغییر است، گفت: دولت اول آقای روحانی در 
دولت دوازدهم باید کامل تر شود بنابراین نیاز 
به  نیروهای بهتر و البتــه نیروهای جوان تر 

است.
وی با در پاســخ به این پرسش که آیا شما 
در دولت بعد آقای روحانی حضور دارید، اظهار 
داشــت: کســی نمی تواند برای خود تعیین 
تکلیــف کند. ما آمده ایم به  پیشــبرد اهداف 
دولت کمک کنیم و در این مسیر  از دستورات 

رییس جمهوری تبعیت می کنم.
مشــاور رییس جمهوری دربــاره تغییرات 
احتمالی تیم اقتصــادی دولت یازدهم، گفت: 

اهداف و برنامه هایــی که آقای روحانی برای 
دولت دوازدهم در نظــر گرفته و تعیین کرده 
بسیار باالتر از برنامه های دولت یازدهم است. 
به طور قطع ترکیب و آرایش کابینه و مدیران 
دولت بعد متناسب با  این اهداف خواهند بود.

ترکان در پاســخ به این پرســش که آیا در 
جایگاه مشاور  پیشنهاد تغییر اعضای کابینه را 
می دهید؟، گفت: باید از بنده نظرخواهی شود 
تا درباره این موضوع اظهار نظر کنم.  اهداف 
دولت دوازدهم اهداف بسیار عالی تری است 
و رییس جمهــوری برای ایــن اهداف حتما 

طراحی دارند.
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد همچنین 
درباره تغییــر مدیران مناطــق آزاد در دولت 
دوازدهم گفت: انتصــاب مدیران مناطق آزاد 
سه ساله اســت. شهریورســال 95 مدیریت 
ســه ســاله مدیران مناطق به پایان رسید. در 
آن مقطع بنده باید طــول خدمت و مدیریت 
برخی افــراد را تمدید می کردم و برای برخی 

از مناطق هم مدیران جدید منصوب می کردم.
ترکان با بیان این که طول خدمت مدیران 
مناطق آزاد سه ساله است و سه سال مدیران 
شهریور سال گذشته به اتمام رسید، ادامه داد: 
حال این که رییس جمهور ممکن اســت هر 

لحظه برای تیم خود تصمیــم بگیرد. رییس 
جمهور باید دستش باز باشد تا به محض اینکه 
مدیران از مسیر خارج شدند بتواند درباره ادامه 
حرکت آنها در مسیر مورد نظر تصمیم بگیرد.

برژینسکی درگذشت

                   اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری:

اهداف دولت دوازدهم باالتر از دولت فعلی است

ســخنگوی فراکســیون امید تاکید کــرد: اعضای دو 
فراکسیون مستقلین و نمایندگان والیی روز گذشته رسما 
به آقای مطهری اعالم کرده اند که این دو فراکســیون با 

فرمول ۶+۶ به توافق رسیده اند.
بهرام پارســایی در گفت وگو با خبرنــگار پارلمانی ایلنا، 
با اشاره به برگزاری نشســت صبح امروز فراکسیون امید 
مجلس شورای اســالمی به منظور تصمیم گیری در مورد 
نحوه ورود به انتخابات هیات رییسه مجلس گفت: اعضای 
دو فراکســیون مســتقلین و نمایندگان والیی روز گذشته 
رسما به آقای مطهری اعالم کرده اند که این دو فراکسیون 
با فرمول ۶+۶ به توافق رسیده اند و آقای مطهری هم که 
در جلسه مشــترک این دو فراکسیون حضور داشته، گفته 
اســت که اگر با یکدیگر به توافق رســیده اید، چرا چنین 

جلسه ای برگزار شده است.
او ادامه داد: فراکسیون امید به خاطر حفظ آرامش جامعه 

و مجلس همچنان راه مذاکره را باز گذاشته است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی مجلس 
با اشــاره به آخرین تصمیم این فراکسیون درباره انتخابات 
هیات رییسه مجلس اظهار داشت: کف مطالبه ما آنچنان 
که پیشتر نیز اعالم کردیم حفظ وضع موجود است اما اگر 
کف خواسته ما به ویژه با توجه به انتخابات ۲9 اردیبهشت 
و مطالبه گری مردم در سراسر کشور، محقق نشود، لیستی 

مستقل برای تمام ارکان مجلس ارائه می کنیم.
پارســایی در پاســخ به ســوالی درباره رویکرد دوگانه 
فراکسیون مســتقلین والیی در این رابطه گفت: متاسفانه 
پیام روشن و ثابتی از دیگر فراکسیون ها به ما نمی رسد اما 
اگر تصمیم آنها همان باشــد که روز گذشته در آن جلسه 
مشترک دو فراکســیون مستقلین و نمایندگان والیی و با 
حضور آقای مطهری به عنوان نماینده فراکســیون امید، 
به ایشــان اعالم کردند، قطعا ما نیز فهرست مستقل ارائه 

می کنیم.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس:

کف مطالبات فراکسیون 
امید محقق نشود، برای هیات 
رییسه لیست مستقل می دهیم

یادداشت 

زبیگنیو برژینســکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا 
در سن ۸9 سالگی درگذشت.

 خبر درگذشــت زبیگنیو برژینسکی را دختر او اعالم کرده اما دلیل مرگش هنوز 
اعالم نشده است. دختر او که مجری شبکه ام اس ان بی سی نیز است این خبر را 

در پست اینستاگرامش اعالم کرد.
دختر برژینســکی گفت: پدرم در آرامش درگذشــت. او برای دوستانش زبیگ، 
برای نوه هایش رئیس و برای همسرش عشق پایدار زندگی بود. من او را به عنوان 

پرانگیزه ترین، عاشق ترین و حامی ترین پدر یک دختر می شناسم. دوستت دارم.
برژینسکی از ۱9۷۷ تا ۱9۸۱ مشاور امنیت ملی جیمی کارتر بوده است و پس از 

آن هم همچنان نفوذش را در مسائل سیاست خارجی حفظ کرد.
برژینسکی همچنین در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان کمیسیونر رفاه را 

در دست داشت و تا سال ۱9۸9 نیز مشاغل دیگری را در دولت به دست گرفت.
او در ســال ۱9۲۸ در ورشوی لهستان متولد شد و در ۱95۸ توانست شهروندی 

آمریکا را بگیرد.
برژینســکی در عادی ســازی روابط آمریکا - چین، امضــای دومین معاهده 
محدودســازی سالح های استراتژیک موسوم به ســالت ۲  و میانجی گری توافق 

کمپ دیوید نقش داشت.
او از حامیان مسلح کردن شــبه نظامیان مجاهدین علیه دولت افغانستان بود و 
توانســت کارتر را متقاعد کند که این اقدام موجب می شود تا ارتش شوروی برای 

مداخله در افغانستان تحریک شود.

                       محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

عضو شورای شهر تهران درباره زمزمه های استعفا و خروج 
برخی مدیران و معاونان از شــهرداری گفت: در شرایطی که 
مسئوالن مدیریت شهرداری این موضوع را تکذیب می کنند، 
دیگر کار بیشــتری از دست ما بر نمی آید و اگر این شنیده ها 

واقعیت داشته باشد، چمران باید جواب دهد.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، با پیروزی قاطع لیســت امید در 
شورای شهر تهران و ناکامی اصولگرایان در راهیابی به شورای 
پنجم پس از ۱۲ سال به نظر می رسد؛ بدنه شهرداری در سطوح 
باال به لرزه افتاده اســت. در همین راستا احمد حکیمی پور در 
جلسه علنی اخیر شورا با اعالم ترک مسئولیت برخی مدیران 
شهرداری بعد از اعالم نتایج انتخابات از فشل شدن مدیریت 
شــهری و خالی شدن پست ها در شــهرداری تا دو ماه و نیم 

آینده ابراز نگرانی کرده بود.البته این اظهارات بالفاصله توسط 
چمران؛ رییس شــورای شهر تهران رد شد و او تاکید کرد که 
چنین چیزی نیســت و فقط یکی از مدیران شهرداری آن هم 
به دلیل مســایل خانوادگی و بیماری سرطان فرزندش رفته و 

اینکه گفته می شود؛ تعداد زیادی رفته اند، صحیح نیست.
همچنین ناصر امانی، معاون شــهردار تهران نیز در پاســخ 
به اظهــارات حکیمی پور گفته بود که هیچ کدام از مدیران و 
معاونان شهرداری نه می خواهند بروند و نه خواهند رفت و تنها 
یکی از معاونان شهردار تهران قبل از انتخابات استعفای خود 

را به شهردار تهران ارائه کرده بود.
اما زمزمه ها در مورد اســتعفا و خروج مدیــران و معاونان 
از شــهرداری هر لحظه بیشتر می شــود و موجبات نگرانی را 

فراهم کرده است.احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر تهران 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: اگر شــایعات به 
حقیقت تبدیل شــود، چمران باید پاسخگو باشد.وی با اشاره 
به استعفای عیسی شــریفی، معاون هماهنگی و امور مناطق 
شــهرداری تهران افزود: بهتر بود، ایشان که وظیفه مهمی در 
شهرداری داشت، می ماند و مسئولیت را تحویل معاون بعدی 
می داد. این روال کار اســت و من رسما به رئیس شورای شهر 

تهران، در این زمنیه تذکر دادم، اما او رد کرد.
حکیمی پور درباره زمزمه های استعفا و خروج سایر مدیران و 
معاونان از شهرداری تصریح کرد: »در شرایطی که مسئوالن 
مدیریت شهرداری این موضوع را تکذیب می کنند، دیگر کار 
بیشــتری از دست ما بر نمی آید و همانطور که گفتم، اگر این 

شنیده ها واقعیت داشته باشد، چمران باید جواب دهد.«
رحمت اهلل حافظی، عضو  دیگر شــورای شهر تهران نیز در 
این باره به خبرنگار ایلنا گفت: من هم این شایعات را شنیده ام، 
اما معاونان شــهردار رسما آن را تکذیب کرده اند و به جز یک 
نفــر، بقیه اعالم کرده اند که همه مســئولیت خود را تحویل 

خواهند داد و اگر جز این باشد، شهردار باید پاسخگو باشد.«
وی با تاکیدبر اینکه دســتگاه قضایی باید پیگیر این موارد 
باشد، افزود: در شورای شهر فقط تذکر دادیم. دستگاه قضا باید 
افراد دارای پرونده را رصد کنند و نگذارد از کشور خارج شوند.

رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای اسالمی شهر 
تهران در خاتمه خواستار حساسیت بیشتر سیستم های امنیتی 

نسبت به این موضوع شد.

نگرانی از خروج مدیران شهرداری تهران از کشور

رئیس جمهور با تبریک حلول ماه رمضان به سران کشورهای اسالمی:

سخنگوی دولت با تاکید بر این که دولت معقتد است باید 
بیــش از پیش از فضای مجازی صیانت کند، گفت: در دوران 
انتخابات با نقیصه اطالع رســانی برخی رسانه ها روبرو بودیم 

بنابراین ناچار شدیم فضای مجازی را جایگزین آنها کنیم.
به گــزارش ایرنا، محمد باقر نوبخــت درباره نقش فضای 
مجازی در مشــارکت مردم در انتخابــات اظهار کرد: فضای 
مجــازی این فرصت را فراهم کرد تا بتوانیم اطالع رســانی 
کافی را در سایر مجاری اطالع رسانی از جمله رسانه ملی که 

دچار مشکل بودیم، انجام دهیم.
وی تاکید کرد: با اســتفاده از فضای مجازی توانســتیم به 
خوبی اطالع رســانی کنیم بنابر این دولت معتقد اســت باید 

بیش از پیش برای صیانت از این فضا اقدام کنیم.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره امنیت 
انتخابات گفت: مشــارکت مردم به یک عدد بی سابقه از نظر 
کمی و مطلق در انتخابات رســید، بیــش از 40 میلیون نفر 
آمدند و در کمال آرامش که ناشی از ادراک مردم فهیم ما بود 
در انتخابات شرکت کردند بدون این که کوچک ترین اتفاق 

سویی در کشور رخ دهد.

نوبخت تصریح کرد: این موضوع نشان گر امنیت و صیانت 
آرا بود و دولت تالش کرد ُمر قانون را رعایت کند.

وی یادآور شد: یکی از مشــکالتی که با آن مواجه شدیم 
این بود که عده ای ســاعت ها در صف ها ایستادند و ساعت 
۲4 به پای صندوق ها رسیدند و به آنان گفتند  اگر یک دقیقه 
از ســاعت ۲4 بگذرد رای آنها گرفته نمی شــود، در حالی که 
در سنوات گذشته بعد از ســاعت ۲4 رای آنهایی که در پای 
صندوق ها بودند، اخذ می شد.وی تاکید کرد: دولت بدلیل این 
که بعدها نگویند این انتخابات با تخلف و نادیده گرفتن قانون 
خاتمه یافت از یک تعداد آرا که حق هموطنان بود، رای بدهند 

در برابر نظر شورای نگهبان تسلیم شد.
ســخنگوی دولت به اعتراض یکی از نامزدها اشاره کرد و 
گفت: قبل از این که وزارت کشــور جواب این نامزد را بدهد 
شــورای نگهبان جواب وی را داد مبنی بر این که قانون اجرا 

شد و ما مراقبت الزم را داشتیم.

سخنگوی وزارت خارجه فرانســه در واکنش به خبر ساخت سومین کارخانه 
موشــک بالستیک ایران، از ایران خواســت تا از اقدامات تنش آفرین خودداری 

کند.
به گزارش انتخاب، رومان نادال ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه از ساخت 

سومین کارخانه موشک های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرد.

بنابــر گزارش شــبکه خبری النشــره، نادال از ایرانی ها خواســته اســت تا 
بــه قطعنامه های شــورای امنیت ســازمان ملل احترام بگذارنــد و از اقدامات 
تنش آفرین در منطقه خودداری کنند. هر اقدامی در راســتای موشک هایی که 
 قابلیت حمل کالهک هسته ای دارند بنا بر قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت ممنوع 

است.

روز پنجشــنبه امیر علــی حاجی زاده فرمانــده نیروی هوا و فضای ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی ایران از ســاخت ســومین کارخانــه زیر زمینی 
موشــک های بالســتیک خبــر داد.ایــن موضع گیری فرانســه در شــرایطی 
 اســت که مقامات ایرانی همواره بر لزوم تداوم برنامه موشــکی کشــور تاکید 

داشته اند. 

ابراز نگرانی فرانسه از ساخت سومین کارخانه موشک بالستیک ایران

در دوران انتخابات فضای مجازی را جایگزین رسانه ملی کردیم

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: 
خودی و غیرخودی کردن ها همواره نگاه پیشــرفته و رو به 

جلویی نبوده است.
به گزارش ایســنا، پروانه مافی گفــت: در همه جای دنیا 
رسم اســت پس از اعالم نتایج انتخابات، دولت جدید همه 
مردم را تحت پوشــش قرار داده و برای همه آحاد و طبقات 
جامعه برنامه ریزی می کند اما متأســفانه این نگاه در کشور 

ما وجود ندارد.
نماینــده تهران در مجلس از نبود این نگاه در ســال ۸۸ 
انتقاد کرد و گفت: در آن سال جامعه به خودی و غیرخودی 
تقسیم شد و این باعث ظلم در حق جریان شکست خورده 
و هواداران آن شد. مافی گفت: امروز رییس جمهور منتخب 
رســماً اعالم کرد رییس جمهور ۱00 درصدی همه مردم 
ایران اســت و طبیعتًا  دیگران هــم نباید زیاده از چیزی که 

به آنان تعلق می گیرد از رییس جمهور توقع داشته باشند.

پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسالمی:

خودی و غیر خودی کردن ها 
همواره نگاه پیشرفته و رو به جلویی 

نبوده است

انتخابات ایران و شتاب گرفتن جریان 
 هماهنگی با کشورهای خارجی -

آساهی )ژاپن( 
بخشی از سرمقاله آساهی: مردم ایران نخواستند روابط با جامعه بین الملل را که 
پس از مدتها انتظار و با تالش بســیار زیاد بهبود یافته اســت ، خراب کنند. چنین 

اندیشه مردمی اندیشه غالب و برتر در انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. 
ترکیب انتخابات ریاست جمهوری در عمل بدین شکل بود که ابراهیم رییسی ، 
دادستان سابق و از جناح محافظه کار تندرو ، رییس جمهور فعلی ایران و از جناح 

محافظه کار میانه رو را به مبارزه طلبیده بود. 
ایران بر اســاس توافق هسته ای متعهد شده است ، غنی سازی اورانیوم و دیگر 
اقدام های مرتبط با برنامه های هســته ای را کاهش دهد ، ولی ابراهیم رییسی از 

چنین سازشی با کشورهای غربی ابراز انزاجار کرده بود. 
اما با این حال ،  ابراهیم رییســی با چنین رویکــردی نزدیک به چهل درصد از 
آرای مردم را کســب کرده است و همین امر نشان می دهد که این مردم » نتایج 
« حاصل از توافق هسته ای را احساس نکردند و از چنین وضعیتی نارضایی دارند. 
در خاورمیانه تنش میان ایران ) کشوری مسلمان با مذهب شیعه (  و کشورهای 

مسلمان سنی مذهب همچنان ادامه دارد. 
بخشــی از ارتش ایران توسعه موشــکی را همچنان پیگیری و در جنگ داخلی 

سوریه و یمن به شکل جدی مداخله می کند. 
بهبود روابط ایران و آمریکا ، پیش شرط تحقق صلح خاورمیانه هم است. دولت 
دونالد ترامپ هم به منظور پاســخگویی به اندیشه مسالمت آمیزی که مردم ایران 

نشان دادند ، باید همراهی و سازش با دولت روحانی را جستجو کند.

عزم تندروها برای مقابله همه 
جانبه با روحانی 

انتخاب روحانی شکســتی سنگین و آشــکار برای ابراهیم رئیسی رقیب محافظه 
کار او و مانــع عمده ای برای اردوگاه محافظه کار بود. عدم قطعیت و مخاطرات باال 
در جریان انتخابات هنوز هم تاییــد می کند که رقابت های انتخاباتی در ایران مهم 
هستند و میزان مشارکت مردم در آن در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه 

اهمیت بیشتری دارد.
 یک کارشناس ارشد بین الملل و مسئول پروژه ایران در اندیشکده امریکایی بلفر 
و استاد دانشگاه هاروارد درگزارشــی تحلیلی در واشنگتن پست با اشاره به این که 
40 میلیون ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه مسیر آینده کشورشان را 
انتخاب کردند، می نویسد: بین تعامل و دیپلماسی با غرب و پوپولیسم اقتصادی متکی 

به خود ایرانیان با بیش از ۷0 درصد مشارکت در انتخابات، اولی را انتخاب کردند.
به گزارش آفتاب نیوز، انتخاب روحانی شکســتی ســنگین و آشکار برای ابراهیم 
رئیســی رقیب محافظه کار او و مانع عمــده ای برای اردوگاه محافظه کار بود. عدم 
قطعیــت و مخاطرات باال در جریان انتخابات هنوز هم تایید می کند که رقابت های 
انتخاباتی در ایران مهم هســتند و میزان مشــارکت مردم در آن در مقایسه با دیگر 
کشورهای منطقه خاورمیانه اهمیت بیشتری دارد.کارزار انتخاباتی امسال ایران خشن 
بود چرا که محافظه کاران رویکردی تهاجمی را علیه روحانی در پیش گرفتند و فراتر 
از تاکتیک های مبارزات انتخاباتی خود درجه ای بسیج و سازماندهی، سرمایه گذاری 
و اجماع سازی را در درون اردوگاه محافظه کاران شاهد بودیم که در دو دهه گذشته 
بی ســابقه بود. آن ها اتهاماتی جدی را علیه روحانی رییس جمهوری مطرح کردند. 
ایــن حمالت علیه اردوگاه اصالح طلبان حامــی روحانی نیز بود. روحانی در مقابل 
برای جذب آرا از بین اصالح طلبان مطالبات مردم را مطرح کرد. با این حال، پرسش 
اینجاست که محافظه کاران چرا چنین بازی تهاجمی ای را در زمینی سوخته در برابر 
رییس جمهوری تدارک دیدند که ســبب توافق هسته ای و لغو تحریم ها شده بود؟ 
ایا این یک اشــتباه استراتژیک از سوی محافظه کاران و یا رئیسی بود؟ پاسخ فراتر 
از این هاست.این تحلیلگر می افزاید: با برد یا باخت، محافظه کاران تصمیم گرفتند 
خطوط نبرد بین مومنان واقعی به خود و طرفداران روحانی میانه رو را به پیش ببرند. 
باخت آنان می تواند بر مسیر آینده ایران نیز تاثیر گذار باشد. در سال ۲0۱3 میالدی 
انتخاب روحانی و حصول توافق هســته ای با حمایت بخش های کلیدی از نخبگان 
محافظــه کار ایرانــی همراه بود که می توان آنــان را تئوکرات های مدرن خواند و 
اتحادی بین جناحی برای پیروزی روحانی حاصل شد.نویسنده در ادامه اشاره می کند 
که استعفای اخیر ناطق نوری نیز نشان دهنده جدی شدن اختالفات بین جناحی در 
ایران است و نشان می دهد که او می خواهد موقعیت خود را برای ایجاد اصالحات 
اساســی در آینده ایران تقویت کند. این روزنامه می افزایــد نزد محافظه کاران این 
یک فاجعه خواهد بود در نیتجه آنان اســتراتژی خود را برای کارشکنی در مسیر کار 
روحانی در پیش خواهند گرفــت. آنان کارزاری را علیه دولت آغاز کرده اند تا برای 
منازعات سیاســی در آینده اماده باشند؛ حمالت سرسختانه علیه روحانی و گفتمان 
اصالح طلبی او بــه محافظه کاران اجازه می دهد تا باورمندان به اردوگاه خود را در 

برابر اصالح طلبان صف آرایی کنند. 

                  واشنگتن پست: 

رییس جمهور روسیه در تماسی تلفنی با حسن روحانی رییس جمهور کشورمان به 
گفت وگو پرداخت.به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور، 
با اعالم این خبر در توییتر خود، تصریح کرد که پوتین در این تماس پیروزی روحانی 
در انتخابات را تبریک گفته اســت.پایبندی به تعهدات برجام، توسعه همکاری های 
سیاسی و اقتصادی، همکاری در امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم از دیگر محورهای 

این گفت وگو بوده است.

گفت وگوی تلفنی پوتین و روحانی

وزیر خارجه عراق با تاکید بر اینکه بغداد مخالف سیاست های 
خصمانه علیه تهران است، گفت: عراق هرگز از سیاست  دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و برخی کشــورهای عربی علیه 

ایران تبعیت نخواهد کرد.
به گزارش ایســنا، ابراهیم جعفــری، وزیر خارجه عراق در 
جریان حضورش در کنفرانســی بین المللی در شــهر مادرید 
درباره قربانیان خشــونت نــژادی و مذهبــی در خاورمیانه 

مصاحبه ای با روزنامه ای.بی.سی چاپ اسپانیا داشت.
جعفری در این مصاحبه گفت: عراق هرگز در جبهه خصم 
و دشــمنی با ایران نخواهد بود زیرا مخالف سیاست محورها 

در منطقه است.
وزیر خارجه عراق اظهار داشــت: ایران و عراق مشترکات 
بسیاری دارند از جمله جغرافیای مشترک، این دو کشور حدود 

۱400 کیلومتر مرز مشــترک دارند و عالوه بر اینها مناسبات 
تاریخی و اجتماعی مشترک بسیاری دارند.

وی افزود: تاکنون ایران نه به عراق حمله ای کرده و نه حتی 
یک وجب از خاک ما را به اشغال خود درآورده است اما نیروی 
نظامی همسایه شــمالی ما )ترکیه( تا ۱۱0 کیلومتر در عمق 
خاک ما نفوذ کرده و با وجود مخالفت بغداد با این دخالت ها، 

یک پایگاه نظامی ایجاد کرد.
جعفری در بخش دیگری از این مصاحبه به نیاز کشــورش 
به حمایت اسپانیا به ویژه در حوزه آموزش نیروها و آماده سازی 
نیروهــای ارتش و پلیس عراق بــرای مرحله پس از نابودی 
داعش در موصل اشــاره کرد و گفت: مشــارکت اسپانیا در 
عملیات ضد داعش در موصل و دیگر مناطق عراق همچنان 
به خوبی ادامه داشــته و امکان گسترش این همکاری ها در 

دیگر حوزه ها وجود دارد.
در حــال حاضــر نزدیک به 50 ســرباز اســپانیایی بنا به 
درخواست بغداد مشغول آموزش نیروهای عراقی هستند که 

در موصل می جنگند.

                   ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق: 

عراق هرگز از سیاست ترامپ علیه ایران تبعیت نخواهد کرد

سیاستمدار زیرک به خط پایان رسید


