
بحرین:ظریفخوابهایآشفتهمیبیند!
وزی��ر خارجه بحرین مدعی ش��د: به نظر 

می رسد ظریف خواب های آشفته می بیند!
 خال��د ب��ن احمد آل خلیف��ه، در واکنش به 
تویی��ت محمد ج��واد ظریف، وزی��ر خارجه 
کش��ورمان گفت: به ظریف پیشنهاد می کنم 
که کتاب »لولیتا در تهران «را بخواند.  »لولیتا 
خوانی در تهران  « نام کتاب خاطراتی از آذر 
نفیسی، استاد دانشگاه و نویسنده ایرانی االصل 
اس��ت که در س��ال ۲۰۰۳ در ایاالت متحده 
آمری��کا به زبان انگلیس��ی به چاپ رس��ید. 
موض��وع اصلی کت��اب فوق که وزی��ر خارجه بحرین خطاب ب��ه وزیر خارجه 
کش��ورمان بیان کرده است، ش��رح و توصیف خاطرات خانم نفیسی از روزهای 
انقالب فرهنگی در ایران و اخراج اس��اتید زن از دانش��گاه های ایران اس��ت. وزیر 
خارجه بحرین در ادامه به هشدار حزب اله لبنان نیز واکنش نشان داد و مدعی شد: 

مسئولیت اظهارات حزب اله لبنان و رهبر آن بر عهده خود دولت لبنان است. 
تواناییسپاهغیرقابلاندازهگیریاست

معاون هماهنگ کننده دانشگاه امام خامنه ای نیرو دریایی سپاه با بیان اینکه توانایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای دشمنان غیرقابل اندازه گیری است گفت: ورود 

به آب های سرزمینی ایران اسالمی برای دشمنان پشیمانی به دنبال دارد. 
س��ردار اصغر ش��کرالهی اظهار داش��ت: پاس��داران نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران به تأس��ی از ائمه اطهار همواره پاس��داری از اس��الم و انقالب 
اس��المی را اس��اس کار خ��ود می دانند. وی با اش��اره به اینک��ه توجه به اصل 
اساس��ی اعتق��اد به باورهای اس��الم ن��اب محمدی از ویژگی های مهم س��پاه 
پاس��داران است افزود: بر اساس این باور مهم، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

همواره در تمامی عرصه ها با قدرت ورود می کند. 
دشمننامیدنایرانصلحایجادنمیکند

دبی��رکل پیش��ین س��ازمان ملل ب��ا انتق��اد از اظه��ارات ضد ایران��ی اخیر 
رئیس جمهور آمریکا گفت: دونالد ترامپ باید با ایران وارد گفت وگو شود.  

کوفی عنان گفت: ترامپ باید س��راغ ایران برود و با این کشور که با امضای 
توافق هس��ته ای با قدرت ه��ای جهانی و انتخاب مجدد رئیس جمهور حس��ن 
روحان��ی تالش می کند با جهان تعامل کند، وارد گفت وگو ش��ود. وی افزود: 
اگ��ر م��ن فرص��ت ای��ن کار را داش��تم به ترام��پ می گفت��م ک��ه سیاس��ت 
خصومت آمیزش در قبال ایران ش��امل دش��من نامیدن و حامی مالی تروریسم 
دانس��تن این کش��ور موجب برقراری صلح در منطقه خاورمیانه نخواهد شد. 
عنان تاکید کرد: ایران بخشی از راه حل مناقشات در خاورمیانه شامل عراق و 

سوریه است و ما نمی توانیم از این حقیقت فرار کنیم. 
ادعایرئیسپارلمانعربیعلیهایران

رئیس پارلمان عربی بار دیگر مدعی شد که ایران در منطقه دخالت می کند 
و از تروریست ها حمایت می کند.

  مشعل السلمی، در یک سخنرانی در پارلمان بحرین مدعی شد: پارلمان عربی 
در کنار ملت و دولت بحرین خواهد ایس��تاد و با تروریس��ت ها که خواهان ایجاد 
بی ثباتی هس��تند و از ایران حمایت می ش��وند مبارزه خواهیم کرد. وی در ادامه 
مدعی ش��د: ایران از نظر تاریخی و جغرافیایی همس��ایه کشورهای عربی است و 
جهان عرب دوس��ت دارد روابطی براساس حسن همجواری، احترام به حاکمیت 
کشورهای عربی و عدم دخالت در امور داخلی با ایران داشته باشد، بنابراین ما از 
ایران می خواهیم به حاکمیت کش��ورهای عربی احترام بگ��ذارد، در امور داخلی 
کش��ورها مداخله نکند و از ش��به نظامیان و گروه  های تروریستی حمایت نکند. 
همچنین از اتحادیه عرب می خواهیم که یک اس��تراتژی عربی یکپارچه ای برای 

جلوگیری از دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای عربی ایجاد کند. 

عراقچی: ترامپ تا کنون به برجام پایبند بوده است

تعلیق تحریم های ایران؛ اولین آزمون ترامپ 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: ترامپ تاکنون به تعهدات برجامی خود 

پایبند بوده و تعلیق سایر تحریم های هسته ای نیز در زمان خود باید تمدید شوند. 
 س��ید عباس عراقچی با بیان این که کمیس��یون امنیت ملی در حال آماده س��ازی 
گزارش ش��ش ماهه خود از اجرای برجام به صحن مجلس ش��ورای اسالمی است، 
گفت: س��عی ما در این جلس��ات پاس��خگویی به س��ئواالت و ابهامات نمایندگان 
مجل��س در خصوص اجرای برجام اس��ت تا اطالع��ات واقعی در اختیار آن ها قرار 
گیرد و گزارش جامع، بدون نقص و به روز ش��ده ای به صحن مجلس ارائه ش��ود و 
جلس��ه روز چهارش��نبه نیز در همین راس��تا بود. در این جلسه ابهامات و سؤاالت 

نماین��دگان مط��رح و ما نیز در حد خود پاس��خ دادی��م و تبادل نظر 
خوبی صورت گرفت. 

عراقچی با بیان این که تامین نیازهای صنعت هسته ای ایران مطابق 
روال خود انجام می شود، خاطرنشان کرد: خرید برخی کاالها که از 
حساسیت برخوردار است، از طریق کانال خرید انجام می شود. کانال 
خری��د نیز تاکنون عملکرد خوبی داش��ته و م��وارد متعددی را برای 
خرید کاالهای مورد نیاز ایران تصویب کرده است. این مقام وزارت 
امور خارجه در مورد مدت زمان تمدید تعلیق تحریم های هس��ته ای 

ای��ران توس��ط ترامپ، اظهار کرد: درون قوانین تحریم��ی کنگره نحوه تعلیق کردن 
تحریم ها مش��خص شده اس��ت. معموال قوانین کنگره به رئیس جمهور برای چهار یا 
ش��ش م��اه اج��ازه می دهد مان��ع از ادامه تحریم ها ش��ود. وی با بی��ان این که اختیار 

رئیس جمه��ور آمریکا ب��رای تمدید بعض��ی از قوانین تحریمی 
مربوط به ایران، چهار ماهه بوده اس��ت، اف��زود: برای بال اثر کردن 
برخی دیگر از تحریم های هسته ای ایران تحت اختیار رئیس جمهور 

آمریکا به تمدید تعلیق شش ماهه تحریم ها نیاز است. 
رئیس س��تاد پیگیری اجرای برجام با بیان این که هفته گذش��ته 
موعد تمدید یکی از آن تحریم هایی بود که رئیس جمهور آمریکا 
اختیار دارد برای چهار ماه تعلیق این تحریم ها را تمدید کند، گفت: 
در اص��ل این اولین آزمون ترامپ بود که در آن تعلیق تحریم های 
هس��ته ای ایران را تمدید کرد. معاون وزیر امور خارجه گفت: حدود دو ماه دیگر 
موعد لغو تمدید تحریم هایی می رس��د که در اختیار رئیس جمهور آمریکا اس��ت و 

لغواین تحریم ها برای یک دوره زمانی شش ماهه تمدید خواهد شد. 

رسانه ها

ایران

عص�ر  رییس جمه�ور  سیاس�ي:   گ�روه 
چهارش�نبه در همای�ش تجلی�ل از فع�االن 
س�تادهای  انتخاباتی خود در سراس�ر کشور 
عنوان کرد: س�تادهای ما پول که نداشتند، اما 
س�تادهای رقی�ب کم�ک می کردند، ش�ام را 

ستادهای ما می رفتند  ستاد بغلی!
چکیده اظهارات حجت االسالم حسن روحانی 

را در ادامه بخوانید:
س��تادهای ما و دوس��تان ما حاش��یه امنیتی هم 
نداشتند، اما فضای بسیار خوبی در سایه شجاعت 
شما مردم ایس��تادگی شما مردم صبر شما مردم، 
هی��چ زمانی من در انتخابات ی��اد ندارم این همه 
ش��ور توام با آرامش و متانت را دیده باش��م. ما 
می رفتیم در یک س��الن ورزش��ی بزرگ که ده 
ه��زار یا 15 ه��زار نفر جمع بودند یک هو از یک 
گوشه ای از یک گوشه ای جلو می آمدند شروع 

می کردند به داد زدن و شعار دادن.
وی افزود: در یک استانی این جمع کوچک به 
م��ن توهین کردند، من خوش��حال ش��دم که این 
جوان��ان عکس العمل نش��ان ندادن��د. چقدر در 
روستاها سم پاشی کردند؛ گفتند در تمام مدارس 
دین فراموش خواهد شد. من از همه گذشتم، ولی 
از این توطئه ۲۰۳۰ نمی گذرم. می خواستند امام 
رض��ا را اب��زار سیاس��ی ق��رار دهند، ام��ا مردم 
جوابش��ان را دادند. من توطئه ۲۰۳۰ را تا پایان 
ای��ن دولت پیگیری می کنم. این پختگی که ایجاد 
شده است. ما دلمان می خواهد برای همه زنده باد 
باشد. انش��اهلل یک روزی مرگ از شعارها جمع 
ش��ود.روحانی ب��ا اش��اره به کلیپی ک��ه پیش از 
سخنانش در سالن پخش شد: این بانوی خراسانی 
روستایی را دیدید؟ مسن هم هست. تحلیل هایش 
را دیدید؟ کدام اقتصاددان ما می تواند بهتر از این 
ش��رایط را تحلیل کند؟ کدام کارشناس سیاسی 
میتواند حرف اورا رد کند؟ کس��ی به من پیام داد 
و گفت من 5 ساعت و نیم در صف بودم.  متاسفم 
ک��ه آن 4 میلیون رای، به صندوق ریخته نش��د، 

رای باال که نگرانی ندارد.هیات اجرایی س��اعت 
1۰:۳۰صبح به شورای نگهبان پیشنهاد کرد که 
تنها ش��مارملی رای دهنگان ثبت ش��ود نام و... 
نشود ساعت 1۰:۳۰شب شورا موافقت کرد. ای 
کاش می ش��د این ش��ورای محترم عزیز نگهبان 
اینکه همان ش��ماره کارت ملی چک می ش��ود، 
کفای��ت می کن��د را زودتر می پذیرفتند، ش��اید 
داش��تند در تصمیم گیری دقت می کردند!کاش 
زودتر پیش��نهاد هیات های اجرایی را که گفتند 
صن��دوق س��یار بفرس��تیم در ح��وزه هایی که 
ش��لوغ است را زودتر می پذیرفت.  ۲4 میلیون 
رای، ۲۶ میلی��ون رای، ۲۸ میلی��ون رای، رای 
باال که نگرانی ندارد.  تا روحانی هس��ت، از این 
رای پاس��داری می کند.رییس جمه��ور همچنین 
گف��ت: با تجربه 4۰ س��اله ا م می گویم؛ راهی جز 
وحدت و اتحاد نداریم.در حرم امام گفتم ما اول 
انق��الب هم��ه در کنار هم بودیم، همه دس��ت در 
دس��ت ه��م بودیم. اما ی��ک ع��ده ای را از قطار 
انقالب خ��ارج کردند. االن می گوی��م؛ همه باید 

دوباره سوار قطار انقالب شوند.

رئیس  جمهور : سوم خرداد 
روز پیروزی ملت بود

رئیس جمهور همچنین در جلسه هیات دولت با 
گرامیداش��ت س��وم خرداد؛ س��الروز آزادسازی 
خرمش��هر و روز مقاوم��ت، ایث��ار و پی��روزی، 
تصریح کرد: س��وم خرداد روزی مهم برای تاریخ 
ایران و دفاع مقدس اس��ت و م��ردم ایران در این 
روز در براب��ر یک توطئه ب��زرگ جهانی پیروز 
شدند. حجت االس��الم حسن روحانی گفت: سوم 
خرداد به معنای واقعی کلمه روز مقاومت، ایثار و 
توج��ه ب��ه خداون��د اس��ت و اینکه ام��ام راحل 
فرمود خرمش��هر را خ��دا آزاد کرد ، تمام اعتقاد ما 
است چرا که عقیده داریم نصرت و پیروزی برای 
خداست و ما باید ابزارش را فراهم کرده و وسیله 
باش��یم و این س��خن امام که خرمشهر را خدا آزاد 
کرد، به عنوان یک پیام اعتقادی و معنوی نه تنها 
برای خرمش��هر بلکه ب��رای هم��ه پیروزی های 
ب��زرگ در تاری��خ ملت ما بوده و در آینده هم این 

چنین خواهد بود.
 روحانی ب��ا بیان اینکه پیروزی های بزرگ ما 
هم��واره از جان��ب خداوند اس��ت و باید ش��اکر 
خداوند باشیم، گفت: مردم ما کاماًل آگاه هستند؛ 
جن��گ تحمیلی و تج��اوز صدامیان به ایران تنها 
تجاوز یک کشور همسایه نبود و مردم ما بودند 
و لمس کردند که دنیا از صدام پش��تیبانی کرد و 
ملت مظلومی در راه امام )ره( قرار داش��ت؛ امام 
)ره( در رأس یک جبهه حق بود و همه قدرت های 
ب��زرگ رو در روی م��ا بودن��د. رئیس جمهور 
اظهار داش��ت: همه م��ردم ما می دانند که بهترین 
هواپیماها را شرق و غرب بعد از جنگ تحمیلی، 
حت��ی بعد از گذش��ت ماه ها و س��ال ها در اختیار 
ص��دام ق��رار دادند و تکنول��وژی افزایش برد و 
موش��ک های ش��یمیایی را در اختیار صدام قرار 
دادند. کش��ورهای عربی منطقه اعتراف و اعالم 
کردن��د که ما چه مقدار پول دادیم و اعالم کردند 
ک��ه ما در جده یک بندر ب��رای صدام اختصاص 
دادیم که س��الح و امکاناتش را بیاورد و حمل و 

نقل و پولش را ما به عهده گرفتیم.
 رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه اینکه یک مقام 
سعودی در جلسه ای رسمی در حضور من اعتراف 
کرد که در این راس��تا بندری را در ۷۰ کیلومتری 
ج��ده س��اختیم و پول حمل و نقل و س��الح را هم 
می دادیم، گفت: بحث بر سر این موضوع نبود که 
صدام با ما می جنگد و یا کشور همسایه ما هوس 
تج��اوز طلبی دارد، بلک��ه دنیایی در برابر ملت ما 
قرار گرفته بود و ملت ایران توانست یک معجزه 
بزرگ بیافریند. روحانی پیروزی در دفاع مقدس 
و آزاد س��ازی خرمشهر را معجزه انقالب، ایمان و 
انگیزه های دینی فرزندان این س��رزمین و معجزه 
ملت ایران برش��مرد و خاطرنش��ان کرد: در جبهه 
می دیدی��م رزمن��دگان با چه افتخ��اری به جبهه 
می آیند و چه کسی می تواند فراموش کند که در 
شب عملیات بچه ها دست هایشان را حنا می بستند؛ 
چ��ه کس��ی فرام��وش می کند در ش��ب عملیات 

چگونه رزمندگان دعا، زیارت عاش��ورا و توسل 
می خواندن��د و چگون��ه همدیگ��ر را در آغوش 
می کشیدند. تا کسی ندیده باشد نمی تواند بفهمد 
آن لحظ��ه ای که همس��نگران و رزمندگان از هم 
جدا می شدند، همدیگر را در آغوش می گرفتند و 

می بوسیدند، چه حالی داشتند. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در عملیات ثامن 
االئمه )ع( که موجب شکست حصر آبادان در مهر 
س��ال ۶۰ بود، ارتش، سپاه، بسیج و لشکر معروف 
۷۷ پیروز خراس��ان، دوشادوش هم قرار داشتند و 
دقیق دستور امام را اجرا و پیاده کردند، افزود: بعد 
از آن عملیات ه��ای دیگ��ری همچ��ون بس��تان و 
فتح المبی��ن در فروردی��ن س��ال ۶1 و عملی��ات 
بیت المقدس در اردیبهشت و خرداد ۶1 انجام شد. 
روحانی تاکید کرد: سوم خرداد واقعًا بزرگترین 
و شیرین ترین پیروزی ملت ایران در برابر تجاوز 
دشمن بود. رئیس جمهور ادامه داد: ملت ایران در 
ط��ول قرن ها پیروزی های فراوانی را داش��ته اما 
هیچ کدام آنها از آزادی خرمشهر شیرین تر نبود. 
مردم گفتند خرمش��هر ش��د خونین شهر و دوباره 
ای��ن خونین ش��هر را به خرمش��هر تبدیل کردند. 
رئی��س جمه��ور با اش��اره به اینکه م��ردم در آن 
روزهایی که خرمشهر در حال سقوط بود، کوچه 
ب��ه کوچ��ه و خانه به خانه و س��نگر به س��نگر با 
دشمن جنگیدند، افزود: در آن دوران بسیج، سپاه، 
ارتش، کمیته های انقالب، ژاندارمری، نیروهای 

انتظامی و همه ملت ایران به صحنه آمد. 
روحانی با طرح این سؤال که آیا ما می توانستیم 
ب��دون وحدت و اتحاد پیروز ش��ویم؟، گفت: اگر 
ارتش از س��پاه و بس��یج از س��پاه ج��دا بود، مگر 
می ش��د پیروز ش��د؟ چه کسانی بودند که روحیه 
صدامیان را در کمتر از ۲4 س��اعت ُخرد کردند؟ 
ص��دام ۲ بعد از ظه��ر با هواپیماهایش به ما حمله 
ک��رد؛ 5 صبح فردا، 14۰ فروند از جنگنده های ما 
به عراق حمله کردند و همه س��الم برگشتند بدون 
اینکه تلفاتی دهیم و پش��ت صدام و اس��تکبار را 
شکستند. رئیس جمهور با اشاره به دالورمردی ها 
و اقتدار نیروی دریایی ما در دوران دفاع مقدس، 
گف��ت: 1۹ هزار اس��یر عراقی در خرمش��هر همه 
دس��ت روی س��ر گذاش��تند و می گفتند دخیل یا 
خمینی و یادم��ان نمی رود که کالم امام چه تاثیر 
ش��گرفی در روح مردم و جامعه ما داشت و مردم 

ما چه کار عظیمی انجام دادند.

رییس جمهور در همایش تجلیل از فعاالن ستادها: چقدر در روستاها سم پاشی کردند؛ می خواستند امام رضا را ابزار سیاسی قرار دهند، اما مردم جوابشان را دادند

از همه گذشتم، ولی از توطئه 2030 نمی گذرم

روحانی انتخاب نمی شد، در ایران نمی ماندم
 بازیگر پیشکسوت سینمای ایران عصر دیروز در همایش تجلیل 
از ستادهاي دکتر روحاني گفت: من رک صحبت می کنم اگر آقای 
روحانی انتخاب نمی شدند من در ایران نمی ماندم.جمشید مشایخی 
در ای��ن همایش خطاب به رییس جمهور گفت: به نظر من این جمله 
خط��اب به آقای روحانی کفایت می کند که می  گوید من که ملول 

گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی می کشم از برای تو.
او اف��زود: ما ملتی داریم که با فرهنگ ترین مردم جهان اس��ت و 
این را فقط ما نمی گوییم آنها که ایرانی نیس��تند می گویند و انقدر 
انسان هستند که واقعیت را بگویند.مشایخی گفت: من رک صحبت 
می کنم اگر آقای روحانی انتخاب نمی شدند من در ایران نمی ماندم.

حاضران در این همایش در پاس��خ به اظهارات مش��ایخی با ش��عار 
»استاد دوستت داریم« از وی حمایت کردند.

اصولگرایی به مثابه یکی از دو بال پرواز
روزنامه بهار نوش��ت: ریزش چند س��اله نیروهای قوی و محور 
اصولگرایی از سال 1۳۸4 شروع شد و با شیب تندی ادامه یافت و 
خروج��ی اش شکس��ت های پیاپ��ی تندروها و دلواپس��ان در هر 
انتخابات��ی ب��ود که تا به امروز در ای��ران اتفاق افتاد، تا جایی که 
عل��ی الریجانی برای حفظ اندک س��رمایه اصولگرایان واقعی و 
ریش��ه دار مجبور به ورود به لیس��ت امید ش��د. اما مهم ترین و 
خطرناک تری��ن تهدیدی که س��پهر سیاس��ی ایران ب��ا آن مواجه 
می باش��د انزوای امروز عقالی اصولگرایان است، این که امروز 
حس��ن روحان��ی ک��ه در مرزبندی ه��ا گرایش��ات اصولگرایانه 
بیش��تری دارد بای��د برای مان��دن از ظرفیت ه��ای اصالح طلبی 
اس��تفاده کن��د در بطن امر موضوعی خطرن��اک در پی دارد. تنها 
راه مقابله با جریان های افراط گرا و دلواپس بازگش��ت بزرگان 
عرص��ه اصولگرایی به میدان بازی اصلی خودش��ان می باش��د، 
حمای��ت همزم��ان خاتمی و ناطق ن��وری از روحانی در بدو امر 
موضوع��ی زیب��ا به نظر می آید اما با کنکاش در این مطلب که چرا 
این دو رقیب سال 1۳۷۶ امروزه در یک سنگر و بر علیه افراطیون 

در حال مبارزه هستند پازل سیاسی ایران را دچار بحران می کند.
تتلو آرای رئیسی را باال برد

س��ایت انتخاب نوشت: یک عضو شورای مرکزی موتلفه معتقد 
اس��ت که دی��دار امیرتتلو با رئیس باعث رش��د آرای کاندیدای 
اصلی اصولگرایان ش��د. حمید رضا ترقی در پاس��خ به سؤالی در 
م��ورد ری��زش آرای مذهبی رئیس��ی پس از دیدار ب��ا امیر تتلو 
گفت: ممکن اس��ت برای بعضی ها این مس��ئله به عنوان یک نقطه 
منفی تلقی ش��ود، اما میزان رایی که جذب کرده بیش��تر از رای 
ری��زش پیدا کرده، اس��ت. این مس��ئله را کام��ال منفی نمی توان 
بررسی کرد. چون توجیه و تببین درست در بین طرفداران صورت 

نگرفت، باالخره آثار منفی به بار آورد. 
 اعتراف تاریخی به قدرت طبقه متوسط

 روزنامه قانون نوش��ت: در انتخاباتی که س��پری شد، رویداد های 
بدیعی رقم خورد که در تاریخ سیاس��ی ایران بی س��ابقه بودند. این 
حوادث نو، هر چند ش��وکه کننده و عجیب به نظر می رس��یدند اما با 
این وجود، از پویایی پروس��ه سیاسی در ایران حکایت دارند. دیدار 
امیر تتلو با حجت االسالم رئیسی در بحبوحه مبارزات انتخاباتی از 
همین دس��ت وقایع به حس��اب می آید. عجیب اینکه در گذش��ته، 
نامزد های مکالی انتخاباتی، به منظور کس��ب رای و حمایت افکار 
عموم��ی، ب��ا علم��ا و روحانی��ون دیدار ک��رده و با ایش��ان عکس 
می گرفتن��د. ام��ا در مورد مذکور، یک روحان��ی با خواننده ای غیر 
مجاز اما محبوب دیدار و عکس و فیلم آن را منتشر می کند، به امید 
اینکه آرای هواداران وی را جذب و از خود وجهه ای جوان پسند و 

امروزی عرضه کند. به راستی چه بر سر جامعه آمده است؟

بار دیگر از دام پوپولیسم گریختیم
روزنامه دنیای اقتصاد نوش��ت: در تمامی کش��ورها در جریان هر 
انتخابات��ی، طبعا توقع می رود نامزدهای انتخابات اهداف مش��ترکی 
داشته باشند: همه بخواهند که تورم منطقی شود؛ اشتغال را باال ببرند؛ 
نرخ رشد ارتقا یابد، به ثروت جامعه اضافه شود و رفاه را افزایش دهند، 
و فقر را ریشه کن کنند و هر نامزدی برای رسیدن به این اهداف برنامه 
دارد. رای دهندگان برنامه ها را می بینند و رای می دهند.  اما در فضای 
پوپولیس��م، وقتی کاندیدایی می خواس��ت رأی بخرد، با ارقام دروغ و 
دس��ت نیافتنی به ریاست برسد، دیگر اهداف باال دنبال نمی شد. وقتی 
کسی قدرت را به خاطر کنترل تورم، اشتغال، نرخ رشد، افزایش ثروت 
جامعه و افزایش رفاه مردم نخواهد و اصال کاری به این حرف ها نداشته 
باشد و به بیانی کلی با طرح شعار از موضع فقیر و غنی حرکت کند و 
اقشار مردم را پاره پاره تعریف و تقسیم کند و هیچ جزئیات معنی داری 
در قالب برنامه نداشته باشد، باید نتیجه بگیریم که به دنبال قدرت برای 
خود اس��ت و در واقع کاری با مردم ندارد. اینجاس��ت که وحش��ت بر 
 آدمی مستولی می شود. با هدایت و راهنمایی همه  بزرگان و دلسوزان 
کشور، بار دیگر از دام پوپولیسم گریختیم. اما طبعا جریان پوپولیستی 
در کمی��ن می نش��یند و مدع��ی باقی می ماند. دول��ت روحانی  باید با 
زمینه های رش��د و نمو این جریان ویرانگر مبارزه کند. فقر و فساد دو 
عامل اصلی تقویت این پدیده اس��ت. اوضاع اقتصادی کشور آن قدر 
سخت است که حتی روحانی با ۶۰ درصد رای ملت نیز دشوار بتواند 
خطرها را پشت سر گذارد. با سرمایه  اجتماعی حاصل از انتخابات،  باید 

به جذب همه  مخالفان برای مبارزه با فقر و فساد پرداخت. 
اصولگرایان درس نمی گیرند

صادق زیباکالم در مقاله ای در روزنامه شرق با اشاره به انتخابات 
در دوم خرداد ۷۶ و س��ال۸4 و ۹۲ نوش��ت: جمعه گذشته چهارمین 
تجرب��ه از ای��ن مجموعه بود. هیچ ی��ک از ای��ن 4 انتخابات  چندان 
نتوانستند اصولگرایان را به خود بیاورند و باعث شوند آنها از خود 
سئوال کنند جامعه ما را چه می شود؟  و چرا نسل های بعد از انقالب، 
خیل��ی دل در گ��رو مهر و محب��ت با ما ندارند؟ در هم��ه این موارد، 
به جای ریشه یابی و طرح این پرسش که چرا کسر در خور توجهی از 
جوانان، دانشجویان، اقشار و الیه های تحصیل کرده زنان و اقلیت های 
قومی س��اکن شهرهای بزرگ، فرهنگیان و دانشگاهیان و این دست 
اقش��ار مانند گذش��ته از ما حمایت نمی کنند، با طرح مسائل جانبی 
چشمان خود را روی بسیاری از واقعیت ها بستند.  جا داشت آنان بعد 
از انتخابات دوم خرداد ۷۶، این پرس��ش ساده را از خود می پرسیدند 
که چرا و چه ش��د که یک روحانی کمتر شناخته ش��ده، توانس��ت در 
براب��ر روحانی بیش��تر شناخته ش��ده و م��ورد حمایت بس��یاری از 
بخش های رسمی، ۲۰  میلیون رأی بیاورد؟ در عوض سعی کردند با 
ط��رح مس��ائلی مانند اصالح��ات آمریکایی در مقاب��ل اصالحات 

اسالمی و این دست مسائل، صورت مسئله اصلی را محو کنند. 
ارتقای قدرت چانه زنی با آمریکا 

روزنامه ایران به نقل از حشمت  اله فالحت پیشه نماینده مجلس 
نوشت: کش��اندن ترامپ به منطقه و تقویت پیوندهای اقتصادی 
و تس��لیحاتی ب��ا او در ای��ن قالب اس��ت که با ه��دف افزودن 
فش��ار بر ایران صورت می گیرد. معتقدم که حضور گسترده ای 
ک��ه در انتخاب��ات اخیر برای حمای��ت از دولت آقای روحانی 
ش��کل گرفت، تقویت کننده توان چانه زنی دولت در سیاس��ت 
خارج��ی خواه��د ب��ود. نکته جالب این اس��ت با وج��ود اینکه 
عربس��تان باآمریکا یک قرارداد یکص��د میلیارد دالری امضا 
می کن��د ک��ه می تواند صنعت جنگ اف��زار آمریکا را از رکود 
خ��ارج کن��د عماًل ای��ن ق��رارداد و حضور ترام��پ در ریاض 
تحت الش��عاع نتای��ج انتخابات ایران و حض��ور و حمایت مردم از 
رویک��رد آق��ای روحانی ق��رار گرفت و این موضوعی اس��ت که 

دولت در چند زمینه سیاست خارجی باید از آن استفاده کند.  

انتقاد انتخاباتی از وزارت کشور
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: وزارت کشور به دلیل نگرفتن 
4میلیون رای از مردم باید پاس��خگو باش��د. حداقل معاون سیاسی 
وزیر و رئیس ستاد انتخابات که از چهره های روشن و شناخته شده 
عرصه بحران ها می باش��د، می بایس��ت پیش بینی چنین شرایطی را 
می نمود. همه ش��واهد و نظرسنجی ها قبل از انتخابات ثابت می کرد 
درصد مشارکت باالتر از ۷۰ درصد خواهد بود. آیا وزارت کشور 
از این واقعیت بی خبر بوده است؟ وقتی قرار است چنین سیل بزرگی 
از مردم مشتاق به طرف صندوق های آراء سرازیر شود و حماسه ای 
در راس��تای میزان بودن رای مل��ت و دعوت موکدانه رهبر انقالب 
خل��ق نمای��د، واقعًا امکان افزایش ش��عب اخذ رای، ب��ه کار گیری 
نیروهای بیشتر، سرعت عمل در مرحله رای گیری و امثال آن وجود 
نداشت؟ همه ساز و کار ستاد انتخابات کشور و هزینه های هنگفت 
تش��کیل و اداره آن برای مواجهه با چنین ش��رایطی است. حتی عقل 
حکومتی و نظام گرا حکم می کرد در رایزنی با شورای نگهبان و اخذ 
دس��تور رهبری مدت زمان رای گی��ری افزایش یابد و قطعًا متولیان 
نظام این تصمیم را که مانع محرومیت بخشی از ملت بزرگ ایران از 

شرکت در انتخابات می گردید، اتخاذ می کردند. 
شهر خرم نیست

روزنامه قانون نوش��ت: در س��الگرد س��وم خ��رداد، نمی توان به 
آزادس��ازی خرمشهر درس��ال ۶1 پرداخت، بی آنکه ازمقاومت ۳4 
روزه آن ش��هر در مهر و آبان 5۹ یادی نکرد و در س��الگرد س��وم 
خرداد، نمی توان به آزادس��ازی خرمش��هر در س��ال ۶1 پرداخت و 
ی��ادی نک��رد از ۶۰۰۰ کش��ته و ۲۰۰۰۰ زخمی که س��رود مرگ 
وش��هادت خواندند و رفتند تا خاک وطن را باز پس گیرندوراستی 
درمحضر تاریخ چه پاسخی خواهیم داد به دالورانی که جان راکف 
دس��ت گرفتندوخاک وطن راازبیگانه باز پس گرفتندوما در مقابل 
چ��ه کرده ایم برای وطن؟ چهار رئیس دولت جا به جا ش��دندو ده ها 
وزی��ر آمدند و رفتند و خرمش��هر وطن هن��وز آب ندارد، امکانات 
رفاه��ی ن��دارد. ش��هری که روزگاری عروس ش��هرهای حاش��یه 
خلیج فارس بود، هنوز چش��م انتظار اس��ت؛ چشم انتظار مساعدت 
مسئوالنی که در این سال ها حرمت شهیدانی راکه برای این شهر از 
جان گذشتند، نگه نداشتند. مساله خرمشهر و خوزستان و بازسازی 
این اس��تان اکنون دیگر تنها مطالبه س��اکنان آن نیست و این مطالبه 
یک خواس��ت برحق ملی اس��ت. آن روز که گردان هایی ازمشهد و 
گی��الن و قزوی��ن و ته��ران و اصفه��ان و هم��ه ج��ای ای��ران ب��ه 
پاخاس��تندوراهی خوزس��تان ش��دندتایک وجب از خاک کش��ور 
ازدس��ت نرود، اکنون کمترین حق این س��رزمین این اس��ت که از 
مسئوالن خود بپرسد سهم خاک وطن شان کجاست و چه شده است؟ 
فرقی نمی کند از اهالی کجای این خاک باش��یم. حکایت خرمش��هر، 
همیش��ه ب��رای ما حکایت��ی پر افتخار اس��ت، فرق��ی نمی کند؛ چه 
حکایت۳5 روز مقاومت جانانه در مقابل دش��من باشد، چه حکایت 
یک نبرد بی امان ۳4 روزه برای بازپس گیری خاک خانه، در هر دو 

حال روایت خرمشهر، روایت سرافرازی یک سرزمین است. 
سانسور مجدد ظریف در تلویزیون

تابناک نوش��ت: صدا و س��یما یک بار دیگر محمدجواد ظریف، 
وزی��ر ام��ور خارجه را سانس��ور کرد. به گ��زارش انتخاب به نقل 
از تی��ک روز جمع��ه تولد ظریف بود و یک��ی از برنامه های صدا و 
س��یما برای تول��د وزیر خارجه کلیپی ت��دارک دیده بود که پخش 
نش��د. برنامه »فرم��ول یک« ک��ه با اج��رای علی ضی��ا روی آنتن 
می رود، در روی کانال تلگرامی خود کلیپی به مناسبت تولد وزیر 
خارجه ایران قرار داد. از ظاهر این کلیپ بر می آید که برای پخش 
در برنامه س��اخته ش��ده، اما مس��ئوالن جام جم اجازه پخش آن را 
ص��ادر نکرده اند. پیش از این گفت وگ��وی برنامه ۹۰ با ظریف به 

مناسبت شب یلدا هم مجوز پخش نگرفته بود.

پنجره سرنوشت ساز
روزنامه وقایع اتفاقیه نوش��ت: هیاهوی تبلیغات انتخاباتی برای 
ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی شروع شد؛ کاربرانی که با 
هشتگ هایی مانند تا 14۰۰ با روحانی، تغییرات ملموس، به عقب 
برنمی گردیم و...، س��عی در آگاه س��ازی مخاطبان و متقاعدکردن 
کس��انی داش��تند که به هر دلیل��ی جزء تحریمی ه��ای انتخابات به 
حس��اب می آمدند. باوجود اینکه کارب��ران محدودیت هایی برای 
استفاده از شبکه های اجتماعی دارند، نقش عمده تبلیغات انتخاباتی، 
چه از سوی اصالح طلبان و چه از سوی اصول گرایان، در شبکه های 
اجتماع��ی و به وی��ژه تلگرام و توئیتر ب��ود. تبلیغاتی که با توجه به 
اخبار لحظه ای مناظرات و واکنش کاربران و تأثیر آن بر مخاطبان 
تحریمی، شاید بتوان آن را طوفان توئیتری و تلگرامی قلمداد کرد. 

نشاط و دلگرمی در سایه وحدت 
روزنامه آرمان  نوشت: نشاط و دلگرمی که در سایه وحدت پدید 
می آید، جامعه را تا رسیدن به درجات کمال پیش می برد و خصومت 
و دش��منی، ثمری جز سستی و عقب ماندگی باقی نمی نهد. در وجود 
آدمی نیز رش��د و سالمتی س��لول ها هنگامی برقرار می ماند که بین 
آنها خصومتی نباش��د و با ریسمان وحدت و هماهنگی، به هم متصل 
شوند و رابطه خود را با کل حفظ نمایند. اینک انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری، با پیروزی قاطع عقالنیت و اعتدال به پایان 
رس��یده و اگر چه در طول مب��ارزات انتخاباتی و تبلیغاتی، خطاها و 
بداخالقی هایی صورت گرفت که نه با اصول دموکراس��ی و مدنی 
سازگاری داشت و نه با مبانی و قواعد دینی و سیل تهمت ها و افتراها 
و دروغ ه��ا چهره روش��ن جامعه اصیل ایران��ی را مکدر نمود، اما در 
نهایت ملت ایران با این قدرت بی نظیر توانس��ت عقالنیت و تدبیر و 
اعتدال و امید را برگزیند و از این رو بر همه مردم و به ویژه س��ران و 
رهبران جناح ها و دستجات مختلف فرض است که همگی به ریسمان 
وحدت چنگ زنند و لجاجت احساسی و اختالفات غیرکارشناسی را 

کنار نهاده و از خطاها و اشتباهات یکدیگر گذشت نمایند.
 مردم به یارانه3 برابری نه گفتند

روزنامه آرم��ان  نوش��ت: انتخابات ۲۹ اردیبهش��ت ۹۶ پیام های 
متفاوتی هم برای سیاس��تمداران و هم برای گروه های مرجع داشت. 
این انتخابات در ش��رایطی برگزار شد که منطقه ما پرآشوب بود. در 
این انتخابات، مردم ایران دس��ت به ی��ک انتخابات بلندمدت زدند. 
بی��کاری بی��ش از ۳ میلیون و جمعیت نیمه بیکار بی��ش از 5 میلیون 
،جامعه را با آسیب های زیادی مواجه کرده بود. مردم در این انتخابات 
به یارانه های س��ه برابری نه گفتند و به برنامه های میان مدت دولت 
یازده��م اعتماد کردن��د. در یک چرخش تاریخی، مردم ایران به رغم 
اینکه دولت یازدهم به برخی وعده های خود به دلیل محدودیت های 
منابع تحقق نبخش��ید، اما به دلیل عملکرد مطلوب کالن دولت مثل 
دس��تاوردهای سیاس��ت خارج��ی، موفقیت های بازار نف��ت و البته 
دستاوردهای درمانی، بار دیگر به دکتر روحانی پاسخ مثبت دادند تا 

به وعده های باقیمانده در 4 سال آینده جامه عمل بپوشانند. 
چرا به روحانی تبریک نگفتید؟! 

روزنامه آفتاب یزد نوش��ت: همه جای دنیا معمول است که وقتی 
رئیس جمهور منتخب مردم با رای ملت ش��ناخته می شود جریان 
رقی��ب به او تبریک می گوید.. تبریک رقبای شکس��ت خورده 
ریاس��ت جمهوری ب��ه رئیس جمهور پیروز در ای��ران نیز امری 
طبیعی به نظر می رسد و در سال های مختلف شاهد این موضوع 
بوده ایم. هرچند نه همیش��ه... اس��تثناءهایی در این زمینه هم بوده 
اس��ت. گاهی برخ��ی رقبا عالقه ای به تبریک گفتن نداش��تند... 
درس��ت مثل امس��ال... اما گویا در انتخاب��ات دوازدهم عالوه بر 
رقبای حس��ن روحانی اش��خاص دیگری هم هستند که عالقه ای به 

تبریک گفتن به حسن روحانی ندارند. 

۲۰3۰ سال ۹۱ افتخار بود، االن خیانت! 
 در پی مواضع برخی دلواپس��ان مخالف دولت روحانی درباره  سند 
۲۰۳۰ اظه��ارات س��ال ۹1 حمیدرضا حاجی بابای��ی وزیر آموزش و 
پرورش دولت اصولگرای احمدی نژاد در شبکه های اجتماعی یادآوری 
شده که از اجرای مفاد آن با افتخار یاد می شده است! انصاف نیوز نوشت: 
حاج��ی بابایی، وزیر آم��وزش و پرورش دولت احمدی نژاد در اجالس 
یونسکو با عنوان آموزش برای همه با حضور وزرای آموزش و پرورش 
5۰ کشور جهان در فرانسه، گفته بود: جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
گزارش ساالنه یونسکو از جمله ۶ کشوری است که توانسته تبعیض 
جنس��یتی در آموزش را از بین ببرد. … موضوع برابری جنس��یتی و 
ارتقای سطح دانش و سواد دختران و زنان در ایران به درستی در گزارش 
س��ال ۲۰1۲ یونس��کو مورد اشاره قرار گرفته است به نحوی که برای 
مثال در موضوع برابری جنسیتی و ارتقای سطح دانش و سواد دختران و 
زنان درجمهوری اسالمی ایران در گزارش سال ۲۰1۲ یونسکو، پایش 
آموزش برای همه مورد اشاره قرار گرفته است که ایران در میان شش 
کش��ور موفق در این زمینه قرار دارد. … برابری جنس��یتی و ارتقای 
سطح دانش و سواد دختران و زنان درجمهوری اسالمی ایران با بسیج 
امکانات و سرمایه گذاری چشمگیر صورت پذیرفته به نحوی که ثبت 
نام در مدارس برای کودکان در س��ن مدرس��ه به حدود1۰۰ در صد 
رس��یده اس��ت. این در حالی اس��ت که ای��ن عنصر دلواپ��س در ادامه 
جوسازی های ناجوانمردانه افراطیون علیه رئیس جمهور )خصوصا در 
ای��ام تبلیغ��ات انتخابات��ی( در مصاحبه ب��ا خبرگزاری ف��ارس گفته 
است: اجراکنندگان سند ۲۰۳۰ مجرم هستند!  در واقع از منظر این طیف 

افراد، همه حالل ها برای مردم و دیگران حرام است! 
این جوری می خواهید منتظر ظهور باشید؟ 

روزنام��ه ش��رق نوش��ت: چن��دی پی��ش در جری��ان تبلیغ��ات 
ریاس��ت جمهوری، وزیر بهداشت در سخنرانی خود در مشهد گفت: 
من هم مناظره ها را نگاه می کنم مثل همه  شما و همه مردم ایران غصه 
می خورم و فکر می کنم ریشه آن چیست؟ ریشه اش هیچ چیز نیست 
جز خودخواهی، جز خودبینی، جز خودمحوری و جز خودش��یفتگی. 
حس��ن قاضی زاده هاش��می افزود: همین جور هاج وواج نشسته ایم و 
نگاه می کنیم که همدیگر را زیر س��ؤال می بریم و تهمت می زنیم و 
نس��بت ناروا می زنیم. عده ای از راه می رس��ند، بی ریشه و بی اخالق 
که ۲5، ۲۶ س��ال هم بیش��تر ندارند. بعد خبرگزاری و امکاناتی در 
اختیار آنها قرار می دهند و به هر قیمتی می خواهند قدرتی را تصاحب 
کنند که به هیچ کس وفا نکرده اس��ت . او ادامه داد: چه فایده ای دارد؟ 
اگر همه دنیا را به ش��ما بدهند، اما بنا باش��د متوس��ل شوید به فریب 
مردم، به دروغ  و  تهمت و آبروی همه را ببرید؟ این جوری می خواهید 
منتظر ظهور حضرت باش��ید؟ که آبروی همدیگر و کش��ورمان را 
ببریم. مگر این چیزها را ارزان به دس��ت آوردیم که به این راحتی به 
ت��اراج می دهی��د و س��یاه نمایی می کنی��د؟ ای��ن همه ش��هید دادیم، 

خانواده های اینها دارند ما را می بینند، خجالت نمی کشید؟. 
ایران ۱٤۰۰ و میراث سوم خرداد

روزنامه اعتماد  نوش��ت: سومین روز خرداد که از راه برسد، تمام 
ایرانیان با یاد و خاطره آزادس��ازی خرمش��هر دل ش��اد می کنند و به 
آینده امیدوار می ش��وند. امس��ال، س��الروز آزادسازی خرمشهر با 
ش��ادمانی امیدآفری��ن پی��روزی حس��ن روحان��ی در انتخاب��ات 
ریاست جمهوری همراه شده است. در این میان، اندیشه درس آموزی 
از حماسه خرمشهر به عنوان یک نماد از عزم ملی مردم ایران، برای 
تداوم بخشی به شور، عقالنیت و دردمندی ای که در مسیر انتخابات 
اخیر تجربه ش��د، می تواند س��ودمند باش��د. امام خمینی با درک این 
نکته و اعتماد به نیروهای مردمی و انقالبی، ثمره هوشمندی سیاسی 
خود را در س��وم خرداد س��ال ۶1 برای ایران به یادگار گذاشت. ۲۹ 
اردیبهشت ماه 1۳۹۶ نیز، بی شک در تقویم تاریخ ایرانیان، روزی 

خواهد بود که با شور، امید و عقالنیت به یاد آورده خواهد شد. 
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