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خيلی کوتاه

 گفت وگوی تلفنی رئیس مجلس عراق 
با رئیس مجلس شورای اسالمی

رئیس مجلس عراق درباره بحران جاری در يمن ديروز با علی 
الريجانی رئیس مجلس شورای اسالمی گفت وگوی تلفنی کرد.

به گزارش مهر، سلیم الجبوری با قدردانی از اهتمام جمهوری 
اسللالمی ايران برای حل بحران يمن گفت: دولت و مجلس عراق 

بر يافتن فرمولی روشن برای حل بحران يمن تاکید ويژه اي دارد. 
رئیللس مجلس عللراق در پايللان از ابتکار الريجانللی در برگزاری 
نشست روسای مجالس کشورهای اسالمی برای حل موضوع يمن 
تشکر کرد و بر آمادگی مجلس عراق برای شرکت در اين نشست 

تاکید کرد.
الريجانی در اين گفت وگو با اظهار تاسف از تداوم بحران يمن 
گفت: تشللديد بحران در يمن و کشته شدن افراد بی گناه در اين 

کشور خسارت به تمام کشورهای اسالمی است.

بروجردی:
دخالت کنگره آمریکا در مذاکرات پاسخ مجلس ایران را درپی دارد

رئیس کمیسللیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان 
ن اينکلله کشللورهای اروپايللی زير بللار سللنگ اندازی کنگره در گفتمــــا

مذاکرات نمی روند، گفت:  قطعا در صورت دخالت کنگره آمريکا 
در مذاکرات، مجلس هم اهرم الزم را برای ورود به صحنه به کار می گیرد.

بلله گزارش خانه ملت عالء الدين بروجردی ، با اشللاره طرح اخیر سللنای آمريکا 
مبنی بر نظارت بر توافق هسته ای، گفت: با توجه به شرايط اعالمی جمهوری اسالمی، 
اقدام مجلس آمريکا در جهت نقض توافق ها می تواند بر نتیجه نهايی توافق هسللته ای 

تأثیر بازدارنده بگذارد.
نماينده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: به طور حتم ايران در 
راستای فرمايشات رهبر معظم انقالب و سیاست های رسمی نظام به هیچ وجه اقدامی 

کمتر از رفع تمامی تحريم ها همزمان با توافق هسته ای را نمی پذيرد.
وی با اشللاره به آينده توافق هسته ای با وجود رويکرد منفی کنگره آمريکا به اين 
موضللوع، تصريح کرد: با توجه به نفوذ البی صهیونیزم در کنگره و نظرات مخالفی که 
از ابتدا وجود داشت، آن ها به نوعی به دنبال توقف مذاکرات و توافق هسته ای هستند، 

ولی در هر صورت بايد منتظر مجموعه مذاکرات در ماه های آينده بود.
بروجردی با اشاره به رويکرد کشورهای اروپايی عضو گروه 1+5 نسبت به اقدامات 
سللنا و کنگره آمريکا، تصريح کرد: قطعا اين کشللورها زير بار اقدامات مجالس آمريکا 
نمی روند، از طرف ديگر دولت آمريکا مسئول اقدامات نهادهای اين کشور بوده و اين 

دولت بايد مشکالت داخلی خود را حل کند.
رئیس کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی مجلس، با اعالم اينکه مجلس 
شللورای اسللالمی با دقت اقدامللات دولت و مجالللس آمريکا را زير نظللر دارد، گفت:  
هم اکنون طرحی برای نظارت بر توافق هسللته ای در مجلس وجود دارد که در صورت 
دخالت کنگره آمريکا در مذاکرات، مجلس هم اهرم الزم را برای ورود به صحنه به کار 
می گیرد و در گذشته هم پارلمان ايران قدرت خود را در امور به اثبات رسانده است.

وزير دفللاع گفت: تهاجللم نظامی 
عربسللتان به يمن کلله با حمايت امنيت و اقتدار

آمريکا و رژيم صهیونیستی صورت 
گرفته در همین راستا است که منجر به افزايش وخامت 

و پیچیده تر شدن وضعیت خاورمیانه شده است.
به گللزارش اداره کل تبلیغات دفاعللی وزارت دفاع، 
سردار حسللین دهقان که به دعوت رسمی سپهبد ذاکر 
حسللن اف وزير دفاع جمهوری آذربايجان به اين کشللور 
سفر کرده است با الهام علی اف رئیس جمهور آذربايجان 
ديللدار و پیرامون مسللايل مهللم دو جانبلله، منطقه ای و 

بین المللی گفت وگو کرد. 
در اين ديدار سللردار دهقان با ابالغ سالم های گرم 
رئیس جمهور اسللالمی ايران به رئیس جمهور آذربايجان 
با اشللاره به اشللتراکات فراوان مذهبی، تاريخی ايران و 
آذربايجللان، اراده سیاسللی قوی رهبران دو کشللور در 
توسعه مناسللبات را ضمانت بسللیار خوبی برای اجرای 

توافقات و ترسیم افق آينده همکاری ها دانست.
وزير دفاع جمهوری اسللالمی ايران گفت: دوکشللور 
از يللک ژئوپلتیک مشللترک برخوردار هسللتند و منافع 
و تهديللدات مشللترک آنان لللزوم توسللعه همکاری های 

همه جانبه را بیش از پیش افزايش داده است.
سللردار دهقان با بیان اينکه آذربايجان در سیاست 
خارجی و ديپلماسللی دفاعی جمهوری اسالمی ايران از 

جايگاه ويللژه اي برخوردار اسللت و ظرفیت هاي فراوانی 
بللرای افزايش تعامالت و همکاری دو کشللور به ويژه در 
حوزه دفاعی و نظامی وجود دارد، آمادگی کشللورمان را 
برای ارتقاي سطح روابط دفاعی و تامین تجهیزات مورد 

نیاز ارتش آذربايجان اعالم کرد.
وزير دفاع بللا تبیین راهبرد آمريکا بللرای در تنگنا 
قللراردادن امنیتللی و ژئوپلیتیک کشللورهای منطقه از 
طريللق، ايجللاد بحران هللای طراحی و مديريت شللده و 
ائتالف های اشکار و پنهان گفت: تهاجم نظامی عربستان 
به يمن که با حمايت آمريکا و رژيم صهیونیستی صورت 
گرفته در همین راستا است که منجر به افزايش وخامت 

و پیچیده تر شدن وضعیت خاورمیانه شده است.
سللردار دهقان با اشللاره به طرح 4 ماده ای جمهوری 
اسالمی ايران برای خاتمه دادن به بحران يمن گفت: حمايت 
کشورهای اسالمی از اين طرح که شامل برقراری آتش بس 
فوری، ارسللال کمک های انسان دوسللتانه، گفت وگوهای 
يمنی - يمنی و تشکیل دولت فراگیر است راه حل بحران و 

جلوگیری از خون ريزی در اين کشور است.
وزير دفاع جمهوری اسالمی ايران، همچنین با اشاره 
به برنامه تروريسللت های تکفیری برای توسللعه وضعیت 
کنونللی خود در منطقه آسللیای مرکللزی و قفقاز گفت: 
تالش کشللورهای منطقه بللرای همکاری و تعامل جدی 
به منظورمقابله با تروريسم می تواند جلوی نفوذ و توسعه 

آنان را گرفته ظريب امنیتی منطقه را افزايش دهد.
سللردار دهقان از دريای خزر به عنوان دريای صلح 
و دوستی ياد کرد و گفت دريای خزر نبايد به منطقه اي 
برای رقابت تسلیحاتی تبديل شود. وی تاکید کرد کلیه 
مسللايل دريای خزر صرفا توسط کشورهای ساحلی و از 

طريق مذاکره و مسالمت آمیز قابل حل و فصل است.
در اين ديدار الهام علی اف با ابراز مسرت از سفر سردار 
دهقان به آذربايجان، رضايت خود را از روند رو به پیشرفت 

و مطلوب روابط دو کشور در همه زمینه ها اعالم کرد.
رئیس جمهللور آذربايجان با حمايللت کامل از ارتقای 
سطح دفاعی میان دو کشور، ابراز امیدواری کرد: اين سفر 
منجر به توسعه و تعمیق هرچه بیشتر همکاری های دفاعی 
و نظامی میان تهران و باکو شود. وی افزود: ثبات، امنیت 
و پیشللرفت ايران را ثبات، امنیت و پیشللرفت آذربايجان 
می دانیم و بر همین اسللاس همللواره از مواضع جمهوری 
اسللالمی ايران به ويژه در موضللوع فعالیت های صلح آمیز 
هسللته ای حمايت کرده و معتقديم هیچ عاملی نمی تواند 

تاثیری بر مواضع آذربايجان در اين ارتباط داشته باشد.
الهام علی اف ضمن تاکید بر وجود ديدگاه هاي يکسان 
در مقابله با گروه هاي تکفیری - تروريسللتی تصريح کرد: 
کشللورهای منطقلله بايد به طللور جللدی و همه جانبه با 
همکاری يکديگر اين تهديد منطقه اي را دفع و برای ايجاد 

امنیت، صلح و ثبات تالش کنند.

در حالیکلله حللدود 11 ماه تا 
دو گــزارش 

گروه سياست
انتخابات دهمین دوره مجلس 
شللورای اسللالمی يعنی هفتم 
اسللفندماه زمان مانده است اما برخی از شخصیت ها و 
گروه های سیاسللی بللراي ورود زود هنگام در انتخابات 
آمللاده مي شللوند و در اين میان به نظر مي رسللد که 
دولتي ها نمي خواهند از اين عرصه رقابت عقب بمانند. 
اسللحاق جهانگیری معللاون اول رئیس جمهور 
در جلسلله حزب کارگللزاران در اظهاراتی انتخاباتی 
خواستار فعال شدن اين حزب برای انتخابات مجلس 

و روی کار آمدن مجلسی همسو با دولت شد.
 جهانگیری که از اعضای شورای مرکزی حزب 
کارگزاران است، در جلسه شورای مرکزی اين حزب 
در مجموعه سعدآباد تهران حاضر شد و بدون توجه 
به جايگاه حقوقی خود، صراحتا وارد بحث انتخابات 
مجلس شده و شللائبه دخالت دولتی ها در انتخابات 

مجلس آينده را تقويت کرد.
 در اين جلسه بعد از آنکه غالمحسین کرباسچی 
دبیللرکل کارگزاران سللخنان خود را مطللرح کرد، 
جهانگیری در بخشللی از سللخنانش با تاکید بر اين 
که کارگزاران دارای دو ويژگی مثبت اسللت، گفت: 
»اولین ويژگی آن کار حزبی قوی اسللت. اين حزب 
در ايللن امر تجربیات خوبی دارد. دومین ويژگی هم 
ارتبللاط و نزديکی آن به دولت اسللت. کارگزاران تا 
پیللش از اين تالش مي کرد کلله نقش میانجی را در 
معادالت سیاسی ايفا کند. به نظر مي رسد کارگزاران 
امسللال بايد اين نقش را بیش از پیش ايفا کند، زيرا 
امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل 

نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.«
 وی در ادامه تاکید کرد: »بايد به يک همگرايی 
بیللن اصالح طلبان معتللدل و اصول گرايللان اصیل 
انديشللید. بايد به دنبال يک مجلس معتدل بود. اگر 
هدف اين باشد برای پیدا کردن کانديداها به مشکل 
بر نمي خوريللم. به همین دلیللل مي گويم که نقش 
کارگزاران مهم و موثر اسللت. نبايد گذاشت زاويه اي 

بوجود بیايد.«
 اين اظهارات جهانگیری در حالی بیان مي شود 
کلله هم اکنون بیللش از ده مللاه تا زمللان برگزاری 
انتخابات مجلس که در اسفندماه سال جاری برگزار 
مي شللود فرصت باقی است و مشللخص نیست چرا 
مسئوالن ارشد دولت از حاال به جای وقت گذاشتن 
برای حل مسللايل اصلی کشللور، به فکللر انتخابات 

مجلس آينده هستند؟

 سابقه اظهارات دخالت آمیز دولتی ها 
درباره انتخابات مجلس

ايللن اظهللارات در حالللي عنوان مي شللود که 
برنامه ريزی دولتی ها برای ورود به انتخابات مجلس 
زودتر از موعد کلید خورده و پیش از اين در دی ماه 
92 علی يونسی دستیار ارشد رئیس جمهور در امور 

اقلیت هاي قومی و دينللی نیز گفته بود: »مهمترين 
برناملله ای که اکنون بايللد آن را پی گیريم انتخابات 
مجلس شورای اسللالمی است که بايد همانگونه که 
در انتخابات رياسللت جمهوری با شعار اعتدال مردم 
به پای صندوق های رای آمدند در انتخابات مجلس 

نیز بايد چنین اتفاقی بیفتد.«
چند ماهی از اين خبر نگذشللته بود که حسین 
مرعشللی از آغاز تحرکات انتخاباتللی دولت يازدهم 
بللرای مجلس دهم خبللر داد. او هر چند که از عدم 
اعالم رسللمی دولللت درخصللوص انتخابات مجلس 
گفتلله بود ولیکن اين را هم اضافه کرده که »قاعدتاً 
آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسللعه ورود 
می کنند. اخیراً هم آقای نوبخت از موضع سللازمان 
برناملله به سللتادهای آقللای روحانی در اسللتان ها، 

به عنوان اعضای شورای توسعه ابالغ کردند«.
رئیس جمهللور نیز در پیام نوروزی خود با مردم 
صحبللت از انتخابات کللرد؛ انتخاباتی که در آخرين 
ماه سللال برگزار مي شود. روحانی در آن پیام گفت: 
"سال جديد، سال انتخابات است بايد فضای بهتری 
را برای فعالیت احزاب بوجود آوريم، آستانه تحمل را 
باالتر ببريم، سللربلندی اين ملت را به رخ بدخواهان 
بکشیم. به همه نشللان دهیم که افکار مختلف را ما 
تحمل می کنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی 
را بسللازيم که شايسته اين ملت بزرگ ايران است و 
مجلللس خبرگانی را بوجود آوريم که ثبات بیشللتر 
برای کشللور و آرامش بیشللتر برای افللکار عمومی 
جامعلله ما بوجود آورد و اين کار با همکاری يکديگر 

امکان پذير است."

مسئولیت دولت ظرفیت سازي
بايد گفت که اظهارات اخیر اسللحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران در خصوص انتخابات مجلس ورود دولتی ها 
در قالب احزاب به انتخابات مجلس را وارد فاز جديدی 
کرد، به طوری که وی شللکل گیری مجلس خوب برای 

تکمیل کار دولت را ضروری دانسته است!
ايللن درحالي اسللت کلله نبايد فرامللوش کرد 
کلله بزرگ تريللن مسللئولیت دولللت در انتخابات، 
ظرفیت سللازی برای مشللارکت و برگزاري انتخابات 
سللالم اسللت. ورود زودهنگام به مباحث انتخاباتی، 
دولت را از خدمات رسللانی و انجللام وظايف مطلوب 
باز می دارد و به اين مباحث جنبه سیاسی و جناحی 
می دهللد. دولللت بايللد تهمیداتی همچللون آزادی 
انتخللاب، آزادی ثبت نام و رعايت قانون در اخذ رای 
را برای مردم فراهم نمايللد تا مانع آزادی انتخاباتی 
بشللوند يعنی نبايد مانعی برای انتخابات آزاد و سالم 

پیش بیاورد. 
در حقیقت اين حرکات انتخاباتی دولت يازدهم، 
يادآور سال های پايانی دولت سازندگی و تالش دولت 
برای تصرف مجلس شورای اسالمی است. در بهمن ماه 

1۳۷4 شللانزده تن از وزيللران، معاونللان و نزديکان 
"آيت اهلل  هاشمی رفسنجانی" رئیس جمهور وقت ايران 
در بیانیه ای با عنوان »خدمتگزاران سازندگی« اعالم 
کردند در انتخابات مجلس پنجم حضور فعال خواهند 
داشت و فهرستی از کانديداهای مورد حمايت خود را 
معرفی خواهند کرد؛ اين اقدام با واکنش منفی شديد 
جناح راست رو به رو شد که اين اقدام را دخالت قوه 
مجريه در قوه مقننه قلمداد کردند، همچنین وزرای 
امضاکننده بیانیه را تهديد به استیضاح کرده و حتی 
طرح بررسی کفايت رئیس جمهور در مجلس را مطرح 

کردند.
در نهايت با فرمان رهبر معظم انقالب، مبنی بر 
حضور نداشللتن وزيران در ايللن گروه غائله فروکش 
کرد و با حذف 1۰ وزير، به يک جمع ۶ نفره کاهش 
يافت که شللامل 5 معاون رئیس جمهور و شللهردار 
تهللران می شللدند که با صللدور بیانیه ای بللا عنوان 
»کارگللزاران سللازندگی« حضور خللود را در عرصه 
انتخابللات اعللالم کردند؛ ايللن گروه نهايتا با فشللار 
شللورای نگهبان فعالیت انتخاباتللی خود را با عنوان 

»جمعی از کارگزاران سازندگی« سامان داد.

قانون چه مي گويد
بر اسللاس قانون دولت وظیفه برگزاری انتخابات 
را برعهللده دارد و به همین علت نمی تواند خود وارد 
کارزار انتخاباتی شللود، محمدحسللن آصفری عضو 
فراکسللیون رهللروان واليللت در اين بللاره می گويد: 
دخالت دولت در امور نامزدها دخالت در انتخابات و 

سرنوشت مردم است و بايد از اين امر پرهیز کند.
نايب  رئیس جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری 
درباره سخنان اسللحاق جهانگیری معتقد است اين 
حرف هللا دولت را بلله کار انتخاباتی متهم می کند و 
سازمان بازرسی بايد هوشیار باشد که کسی از اموال 

و امکانات دولتی سوءاستفاده نکند.
محسللن کوهکن با اشللاره به سللخنان اسحاق 
جهانگیللری معللاون اول دولللت يازدهللم در جمع 
اعضللای حزب کارگزاران سللازندگی اظهار داشللت: 
به علت شللناختی که از آقای جهانگیری داريم بايد 
بگويیم از ابتدا حضورشللان در اين سللمت عالوه بر 
انجللام دادن وظايف معاون اولی جا انداختن مشللی 

سیاسی خودشان بوده و آدم ناشناخته ای نیستند.
کوهکن اضافه کرد: هنر دولت اين است که مردم 
هر مجلسی را انتخاب کردند بتوانند با آن مجلس کار 
کنند و بگويند ما می توانیم با آن افراد تعامل داشللته 
باشللیم نه اينکه به دنبال ساختن يک مجلس همسو 

با خودشان باشند.
نايب رئیس جبهه پیروان خط امام )ره( و رهبری 
با بیللان اينکه اين اظهارات در طول انقالب سللابقه 
طوالنی دارد، خاطرنشللان کرد: بنی صدر هم زمانی 
دفتر هماهنگی رياسللت جمهللوری راه انداخته بود 
و بلله دنبال چنین کارهايی بود، همه اين صحبت ها 

و فعالیت ها برای اين اسللت که يک مجلس فشل و 
ناتوان درست کنند و اين اظهارات صحیح نیست.

وی با اشللاره به اينکلله ورود دولت در انتخابات 
مجلس معايب فراوانی دارد، بیان داشت: در صورتی 
که دولت به اين شللکل برای انتخابات فعالیت کند، 
در نتیجه عده ای در مجلس مخالفت دولت و عده ای 
موافق دولت خواهند بود و اين فضا مناسب نیست.

نايب رئیس جبهه پیروان خط امام )ره( و رهبری 
با يللادآوری اينکه صحبت های جهانگیری درباره رد 
صالحیت ها نگران کننده اسللت، تصريح کرد: زمانی 
يک اسللتاد و يک کارشللناس چنین نظراتی را ارائه 
می دهللد اما وقتی خود دولت کلله مجری انتخابات 
اسللت اين حرف ها را می زند چلله معنی و مفهومی 
می تواند داشللته باشد؟ بررسی احراز صالحیت ها در 
اختیار شللورای نگهبان اسللت و هملله بايد نظر اين 

شورا را تمکین کنند.
دبیللرکل حزب مؤتلفه اسللالمی نیز با اشللاره به 
ورود اصالح طلبللان به مسللائل انتخابللات، دولت را از 
طرح زودهنگام بحث های انتخاباتی برحذر داشللت و 
افزود: عده ای در تالشند مشللکالت تورم و اشتغال و 
رکود را که مهمترين دغدغه مردم است تحت الشعاع 
موضوعات حاشیه ای و دعوا سر صحت و سقم خاطرات 
منتسب به بیت امام)ره( قرار دهند تا گفتمان انتخاباتی 

از گفتمان اصلی انقالب منحرف شود.
محمدنبی حبیبی ضمن تأکیللد بر لزوم تبیین 
وجود و نحوه مصرف پول های کثیف در انتخابات برای 
مجلس شورای اسالمی توسط وزير کشور، تصريح کرد: 
مشغول کردن مردم به اين نوع ادعاهايی که اثبات آن 
مدت ها ذهن مردم را مشوش می سازد به ضرر فضای 
سللالم انتخاباتی است. بايد در سیاست های انتخاباتی 
که در مجمع تدوين و پیشللنهاد می شود و در قانون 

انتخابات اين مشکل حل شود.
از سوي ديگر نادر قاضی پور نماينده مردم ارومیه 
در مجلس شللورای اسللالمی گفت: با توجه به اينکه 
ورود دولتی ها در عرصه انتخابات خالف قانون اسللت 
اما شواهد و مسللتندات نشان از عزم جدی دولتی ها 

برای ورود به اين عرصه را دارند.
وی افزود: در حال حاضر در همین شهرسللتان 
ارومیلله از ماه ها قبللل فعالیت انتخاباتللی برخی از 
آقايان شللروع شللده و با پرپايی برخی ضیافت هاي 

شبانه جلساتی را در اين رابطه برگزار مي کنند.
نماينده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
تصريح کرد: اما نکته قابل توجه اين اسللت که مردم 
آگاه هستند و هیچ گاه کورکورانه به کسی رای نخواهد 
داد و اين همه تبلیغات و ضیافت ها هزينه هاي زائدی 

بیش نیستند.

بهره برداری سیاسی از مذاکرات هسته ای
از سللويی ديگللر رقابت هاي سیاسللی همزمان 
شده است با مذاکرات نهايی هسته ای؛ مذاکراتی که 
فراتر از گروه ها و جناح هاي سیاسللی اسللت و نبايد 
دسللتخوش درگیری هاي سیاسللی در درون کشور 
شللود و ضروری اسللت که با ديد ملی و منافع کالن 
به آن نگريسللت. اما متاسفانه برخی از سیاسیون در 

صدد بهره برداری از مذاکرات هسته اي هستند و قصد 
دارند آن را به عنوان دسللتاورد يک طیف سیاسللی 
خاص مطللرح کنند. همچنانکه رئیس جمهور هم در 
گفت وگللوی زنده تلويزيونی با مردم پس از مذاکرات 
لوزان نتوانسللت از انتخابات سللخن به میان نیاورد. 
روحانی که تنها 2 هفته قبل و در پیام نوروزی خود 
به برگزاری انتخابات در سللال جاری گريزی زده بود، 
در بخشللی از آن گفت وگللو هم گفللت: در پیام من 
تشکر از ملت ايران و درخواست از آنها برای همکاری 
بیشللتر برای رونق اقتصادی، روابط نزديک اجتماعی 
و همدلی در رقابت های سالم سیاسی در سالی است 

که انتخابات در آن برگزار خواهد شد.
حجت االسللالم ذوالنللور در واکنللش بلله بهره 
برداری سیاسللی برخی گروه ها از مذاکرات هسته اي 
مي گويد: ما همیشلله در بحث پیشللرفت های کشور 
شاهد سیاسی بازی و سیاسی کاری هستیم امروز نیز 
برخی جريانات برای انتخابات از اين موضوع استفاده 
سیاسی می کنند و بايد واقعیت را به مردم بگويیم ما 
نه شق القمر کرديم و نه اينکه تالش های تیم مذاکره 

را ناديده بگیريم.
اين رفتارهللا حتی واکنش خطیللب نمازجمعه 
تهللران را هللم در پی داشللت بطوريکه سللید احمد 
خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران تاکید کرد: نبايد 
خروجی مسائل هسته ای اختالف باشد،  نبايد خروجی 
مذاکرات هسته ای دو قطبی کردن کشور باشد،  مسئله 
هسته ای مسئله يک قوه نیست بلکه مسئله فراقوه ای 
اسللت، مسئله نظام است و اين موضوع مطلقا مسئله 
فردی نیسللت و مسللئله يک جريان يا جناح خاص 
نیسللت و نبايد اينگونه موضوعات دستمايه اختالف 
در کشللور شللود؛ نبايد افرادی از اينگونه موضوعات 
استفاده جناحی کنند، استفاده حزبی کنند و از حاال 
بذر بپاشللند برای انتخابات آخر سال، چه موافقان و 
چه مخالفان اگر اين اقدام را انجام دهند سوءاستفاده 

از سرمايه ملی کشور محسوب می شود.
از طرفی بهره برداری از توافق احتمالی هسته اي 
برای تبلیغات انتخاباتی و جناحی و سیاسللی کردن 
ايللن موضوع قطعاً بدور از اخالق انتخاباتی اسللت. به 
عبارتی چنین اتفاقی يعنی حضور دولت در انتخابات 
مجلس و حضور دولت به عنوان قوه مجريه و مسئول 
برگللزاری انتخابات مجلس در آن، مسللئله ايسللت 
خالف قانون که به هیچ عنوان پسللنديده و مناسللب 
نیست. جايگاه دولت مي بايست يک جايگاه بی طرفانه 
و باالدسللتی باشللد. گرچلله در دوره هللاي مختلف، 
لیست هاي مختلفی با اعالم نزديکی به رئیس جمهور 
وقت، از اين حربه تبلیغاتی استفاده کرده اند، اما اعالم 
نزديکی يک لیست انتخاباتی به دولت و تفکراتش، با 
ورود خود دولت به انتخابات و مانور سیاسللی بر روی 

آن تفاوت بسیاری دارد.
بهتللر اسللت کلله دولللت محتللرم و شللخص 
رئیس جمهللور مدت زمللان باقی مانده تللا انتخابات 
مجلس را مانند گذشللته به کار مشللغول باشند و از 
اکنللون انرژی خود را صرف انتخابللات نکنند، امری 
که به طور حتم کشللور و فضای سیاسی آن را دچار 

حاشیه و بی ثباتی خواهد کرد.

ورود دولت به كارزار انتخاباتي

سللفراي کشللورهاي الجزاير، 
يونللان، تايلند و سللنگال در خيابان پاستور

رئیس جمهللور  بللا  ديللدار 
کشللورمان اسللتوارنامه هاي خللود را تقديللم دکتر 

روحاني کردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حسللن روحاني در ديدار با سللفیر جديللد الجزاير، 
رژيم صهیونیسللتی را خطللر اصلی منطقه در زمینه 
سللالح های کشللتار جمعی دانسللت و گفللت: همه 
کشللورها بايد به فشارهای سیاسی خود با هدف سر 
فرود آوردن اين رژيللم در برابر قوانین بین المللی و 

پذيرش اين قوانین، بیفزايند.
وي قدردانی از مواضع خللوب الجزاير از برنامه 
صلح آمیز هسللته ای ايران در طول سال های گذشته 
اظهار داشللت: دو کشللور در اين موضوع اشللتراک 
نظر دارند که همه کشللورها می توانند در چارچوب 
معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی)ان.پی.تی(، از 
انرژی صلح آمیز هسته اي برخوردار باشند و منطقه و 

جهان بايد عاری از سالح هاي کشتار جمعی باشد.
رئیس جمهور با اشاره به عضويت ايران و الجزاير 
در سللازمان کشللورهای صادرکننللده نفت)اوپک(، 
قیمت امروز نفللت را به زيان تولیدکنندگان و ثبات 
بللازار جهانی دانسللت و اظهللار داشللت: امیدواريم 
تالش هاي دو کشللور در کنار سللاير کشورهای هم 

نظر برای بازگشت تعادل به بازار نفت ادامه يابد.
روحانی سللپس وجود درگیری های سیاسللی و 
معضل تروريسللم در کشورهای منطقه را خاطرنشان 
سللاخت و گفت: مسللايل در لیبی، سللوريه و يمن با 
راه حل نظامی خاتمه نمی يابد و همه بايد کمک کنیم 

تا با راه حل سیاسی، مشکالت حل وفصل شود.

رئیس جمهللور اداملله داد: در يمن مردم بی گناه، 
زنان و کودکان کشته مي شوند و بسیاری از زيربناهای 
اقتصادی ويران شللده اسللت. در اين شرايط برخی از 
کشورهای منطقه بجای ايجاد ائتالف برای جلوگیری 
از درگیللری و اسللتقرار صلح و برای نجللات منطقه، 
متاسفانه برای بمباران منطقه ائتالف تشکیل داده اند.

روحانی گفت: امیدوارم کشورهای خواهان صلح 
در منطقلله نظیر ايران و الجزايللر بتوانند در اين باره 

رايزنی هللاي خللود را افزايش دهند و بللرای صلح و 
استفاده از راه حل سیاسی توفیق بدست آورند.

عبدالمنعم احريز سفیر جديد الجزاير نیز در اين 
ديدار با ابالغ سالم گرم رئیس جمهور کشورش به رهبر 
معظم انقالب، رئیس جمهور و دولت و ملت ايران، اراده 
مسوالن عالی رتبه کشورش را برای گسترش و تعمیق 
همکاری ها با ايران آنگونه که شايسللته ملت هاي دو 

کشور است، خاطرنشان ساخت.

وی از تشللکیل کمیسللیون مشللترک دو کشور 
برای بررسللی مناسللبات فی مابین در ماه هاي اخیر و 
برنامه ريزی برای توسعه همکاری سیاسی در الجزاير 
خبر داد و گفت: تهران و الجزاير در بسیاری از مسايل 

دو جانبه و منطقه ای، می توانند همکاری کنند.
سفیر جديد الجزاير با اعالم همبستگی کشورش 
با برنامه صلح آمیز هسته اي ايران در سال های گذشته، 
ابراز خرسللندی کشورش از تفاهم حاصل شده میان 
ايران و 1+5 را يادآور شد و آن را گامی مهم در جهت 

حفظ صلح در منطقه و جهان توصیف کرد.
وی با اعالم نگرانی کشورش از تحوالت خاورمیانه 
و شللمال آفريقا، گفت: کشللورش تالش می کند تا با 
افزايش رايزنی، همکاری همه جانبه جهت حل مسايل 
مالللی، لیبی و يمللن بوجود آورد زيللرا هدف الجزاير 
جلوگیللری از ويرانی و خونريللزی در منطقه و حفظ 

تمامیت ارضی کشورهاست.
رئیس جمهور با اشللاره به زمینه های گسللترده 
همکاری میللان ايران و تايلند، گفت که دو کشللور 
می تواننللد در عرصه هللای اقتصللادی، سیاسللی و 

گردشگری همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
از سللوي ديگر حسللن روحانی پس از دريافت 
اسللتوارنامه سللفیر جديللد تايلنللد بللا اشللاره بلله 
پیشللرفت های خوب تايلنللد در عرصلله اقتصادی، 
گفت: ايران آماده گسترش همکاری های اقتصادی با 
بانکوک است و دستگاه های اجرايی ما در هر بخشی 
که شللرکت های تايلندی تمايل داشته باشند با آنها 

همکاری خواهند کرد.
رئیس جمهور، وجود خشللونت و تروريسللم در 
آسللیا و آفريقللا و بويژه منطقلله خاورمیانه را يادآور 
شد و گفت: مبارزه با خشونت نیاز به همکاری همه 

کشللورها دارد و ايران و تايلند بايد در اين عرصه نیز 
با يکديگر تعامل داشته باشند.

روحانی سللپس به جاذبه های طبیعی و حضور 
گردشللگران دو کشور اشللاره کرد و گفت: ايران نیز 
دارای شللهرهای باسللتانی و آثار مهم و زيبايی هاي 
خاصی اسللت که می تواند برای مللردم تايلند جاذبه 

داشته باشد.
راسللمی چیکهللام سللفیر جديد تايلنللد نیز با 
اشللاره به عالقمندی کشورش برای گسترش روابط 
فیمابین، گفت: امسال شللصتمین سالگرد برقراری 
روابللط ديپلماتیک تهران و بانکوک اسللت و همواره 

روابط دوستانه ای میان دو ملت برقرار بوده است.
وی با برشللمردن ويژگی های مشترک دو ملت 
و سابقه 4۰۰ سللاله همکاری ها، اظهار داشت: تمام 
تللالش خود را برای گسللترش مناسللبات و ارتقاي 

سطح همکاری های دو کشور بکار خواهم گرفت.
رئیس جمهور کشورمان از يونان به عنوان دروازه 
اروپا يللاد کرد و گفللت: يونللان دارای ظرفیت های 
بسللیاری در زمینه های مختلف است و اقتصادهای 
ايللران و يونان در بسللیاری از عرصه هللا، می توانند 

مکمل يکديگر باشند.
همچنین روحانی در ديدار با سفیر جديد يونان، 
اظهار داشت: دو کشور باستانی ايران و يونان همواره 
روابط خوبی داشته اند و امیدواريم در دوره جديد با 
توجلله به ظرفیت های موجللود، روابط دو ملت و دو 

دولت بیش از پیش گسترش يابد.
رئیس جمهللور با بیان اينکه هیللچ مانعی برای 
توسعه روابط دو کشور تاريخ ساز وجود ندارد، گفت: 
تهران آمادگی کامل برای ايجاد روابط بهتر و توسعه 

يافته تر با آتن را دارد.

رايزني هاي سياسي در سعد آباد

کاردار عربستان احضار شد 
معاون عربللی - آفريقای وزير امور خارجه از برخورد 
راکت يا موشللکی به نزديکی سللفارت جمهوری اسالمی 

ايران در صنعا در پیش از ظهر ديروز خبر داد.
بلله گللزارش خبرگللزاري صللدا و سللیما حسللین 
امیرعبداللهیان گفت: متأسللفانه راکت يا موشکی به چند 
متری سفارت کشورمان در صنعا اصابت کرده و شیشه های 
سفارتخانه شکسته شده است اما خوشبختانه سفیر و کادر 
ديپلماتیک ما صدمه نديده اند. وی افزود: در پی اين حادثه 
کاردار عربستان سعودی در تهران را به وزارت امور خارجه 
احضار و با ارائه يادداشللت اعتراضی، به مقامات سللعودی 
رسللماً گوشللزد کرديم کلله وظايفشللان را در قبال حفظ 

ديپلمات ها و اماکن ديپلماتیک ايفا کنند.
معللاون وزير امللور خارجه هشللدار داد: صريحاً اعالم 
می کنیم سفارت کشورمان در صنعا به فعالیت هايش ادامه 
خواهد داد و مسللئولیت مسللتقیم هرگونه حادثه ای را که 
منجر به ايجاد مشللکل برای اقدامات ديپلماتیک سللفارت 
کشورمان در صنعا شود متوجه عربستان سعودی به عنوان 

کشور متجاوز علیه يمن مي دانیم.

مرتضوی: 
۵ اردیبهشت در دادگاه حاضر می شوم

سللعید مرتضوی از حضور خود در شللعبه ۷9 دادگاه 
کیفری اسللتان تهران در 5 ارديبهشت خبر داد و خواستار 
برگزاری علنی دادگاه پرونده سازمان تامین اجتماعی شد.

به گزارش ايلنا، وي با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص 
مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: در اين خصوص 
احضاريه دادگاه را دريافت کرده ام و بايد 5 ارديبهشت در 

شعبه ۷9 دادگاه کیفری استان حاضر شوم.
وی با بیان اينکه روز سه شللنبه بللرای مطالعه پرونده 
تعیین وقت شللده، گفت: قرار است روز سه شنبه به دادگاه 
بللروم و پرونللده را مطالعه کنم. مرتضوی تاکیللد کرد: روز 
سه شللنبه که برای مطالعه پرونده بلله دادگاه خواهم رفت؛ 
حتما به صورت کتبی از قاضی درخواست علنی بودن دادگاه 
را خواهم کرد چراکه اين دادگاه قاعدتا بايد علنی باشد. وقتی 
اتهامات مربوطه به من در همه جا منتشللر شده اگر جلسه 
دفاع من غیر علنی باشد به من ظلم شده است برای همین 

اصرار داريم که مطبوعات نیز در اين جلسه حاضر باشند.
مديرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به 
پرونللده خود در موضوع کهريزک نیللز گفت: البته روز 5 
ارديبهشت يک جلسلله دادگاه نیز برای پرونده کهريزک 
برگزار خواهد شد که ساعت آن با جلسه مربوط به پرونده 

تامین اجتماعی متفاوت است.
ظرف ماه های گذشته 2 تن از اعضای هیات تحقیق و 
تفحص مجلس شورای اسالمی از سازمان تامین اجتماعی 
و شرکت های تابعه نیز در مصاحبه های جداگانه خواستار 

برگزاری علنی دادگاه شده بودند.

سفر گروه 24 نفره آمریکایی به ایران
روزناملله نیويللورک تايمللز آمريکا مي نويسللد هفته 
گذشللته يک گروه از توريست ها و سللرمايه گذاران بالقوه 
آمريکايی به منظور بررسی امکان سرمايه گذاری در ايران 

به تهران سفر کرده اند.
به گزارش فللرارو، اين گروه هفته گذشللته در حالی 
در يکللی از لوکس ترين رسللتوران های تهللران به منظور 
صللرف ناهللار و گفت و گو بللا مقامات ايرانی جمع شللدند 
کلله آهنگ معروف "هپللی" اثر "فارل ويلیامللز" خواننده 
آمريکايی از سیسللتم صوتی اين رستوران پخش مي شد. 
بنابر گزارش ها اين گروه 24 نفره عالوه بر تهران سللفری 
نیز به شللیراز داشللته و از اماکن تاريخی و باسللتانی اين 
شللهر بازديد کرده است. "ند المونت" يکی از اعضای اين 
گروه که پیشتر سیاستمدار بوده و هم اکنون يک کارآفرين 
خدمات ديجیتال است درباره اين سفر به نیويورک تايمز 
گفت: "اينجا همه ما را دوسللت دارند." اين گروه با ويزای 
توريستی به ايران آمده اند و هدف از سفر خود را توريستی 
اعالم کرده اند اما در جريان سفر خود به ايران فرصت های 

سرمايه گذاری را نیز مورد بررسی قرار داده اند.

آلمان بین ایران و عربستان میانجیگری می کند
وزيللر خارجه آلمان تاکید کرد کلله برلین بین ايران 
و عربسللتان میانجیگللری خواهد کرد تا بلله يک راهکار 

سیاسی برای پايان دادن به مناقشه يمن دست يابد.
بلله گللزارش شللبکه ARD آلمللان، فرانللک والتر 
اشتاين ماير وزير خارجه آلمان تصريح کرد که آلمان برای 
يافتن راهکاری با هدف پايان دادن به درگیری های شديد 
يمن، بین ايران و عربستان سعودی میانجیگری مي کند.

اشللتاين ماير در ادامه افزود: معاون وزير خارجه آلمان 
طللی هفته جاری به منطقلله خاورمیانه از جمللله ايران و 
عربسللتان سعودی، سللفر خواهد کرد و سللعی مي کند تا 
راهکارهايی برای حل و فصل سیاسللی بحران يمن را پیدا 
کند. وی تاکید کرد: تنها تهران و رياض مي توانند طرف های 

درگیر در يمن را به پای میز مذاکره بکشانند.
اشللتاين ماير همچنین خواسللتار برگزاری کنفرانس 
بین المللللی صلللح در خصوص يمن شللد و گفللت: عمان 
مي تواند میزبان احتمالی اين کنفرانس باشللد. وي اظهار 
داشللت: تنها يللک راهکار سیاسللی و نه راهللکار نظامی 

مي تواند صلح و آرامش را در يمن برقرار کند.

ماجرای معطلی قالیباف پشت در  مجلس!
يک عضللو هیأت رئیسلله مجلللس با اشللاره به لغو 
جلسه شللهردار تهران با نمايندگان مجلس بدلیل برخی 
ناهماهنگی ها برای ورود قالیباف و همراهنش به مجلس،  

اتفاق روز گذشته را تنها يک سوء تفاهم دانست.
به گزارش جهان، سید شللريف حسینی در عین حال 

گفت که اين جلسه زمان ديگری برگزار خواهد شد.
وی اظهللار کرد: مللن خودم دسللتور ورود قالیباف و 
همراهانشللان را دادم و حراسللت مجلس هللم به صورت 
ويژه با همراهان ايشللان برخورد کللرد و اجازه داد آن ها با 
خللودرو و تلفن همراه وارد مجلس شللوند. وی افزود: يک 
ناهماهنگی در هنگام ورود قالیباف و همراهانشان به وجود 
آمللد، به اين ترتیب کلله در برگه ای نام آقللای قالیباف و 
تعدادی از همراهان ايشان آمده بود اما متاسفانه نام خود 
آقای قالیباف مللورد توجه قرار نگرفته بللود. در واقع اين 
اتفاق بیشتر يک سوء تفاهم بود و بهتر بود مديريت می شد 
و با توجه به شللخصیت آقای قالیباف اجازه ورود به آن ها 

داده می شد و بعدا نسبت به هماهنگی اقدام می شد.
اين عضو هیأت رئیسلله مجلللس با بیان اينکه رئیس 
مجلللس و محمدرضا باهنر نايب رئیس مجلس در جريان 
اين موضللوع قرار گرفتند، تاکید کللرد: هیچ گاه به خاطر 
چنین مسللائل کوچکی اختالفی بین مسللئوالن نظام به 

وجود نمی آيد.

سردار دهقان در ديدار رئيس جمهور آذربايجان:
حمله نظامی عربستان به يمن با حمايت آمريکا و رژيم صهيونيستی صورت گرفته است


