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رمزگشایی از مشارکت باالی مردم
در انتخابات

ëëزیباکالم:آرایخاکستریبهمیدانآمد
استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل
سیاســی ،گزارشها از مشارکت گسترده
مــردم در انتخابــات دوازدهمیــن دوره
ریاســت جمهــوری را نشــانه حضــور
آرای خاکســتری پــای صندوقهای رأی
دانســت .صــادق زیبــاکالم بــه «ایران»
گفــت :هرچنــد نمیخواهــم قضــاوت
زودهنگام داشــته باشــم ،امــا از ابتدای
مبــارزات انتخاباتــی روی یــک نکتــه
خیلــی تأکیــد میکــردم و آن اینکــه اگر
موج تبلیغاتی گستردهای راه بیفتد ،آرای خاکستری پای صندوقهای رأی حاضر
خواهند شــد.وی افزود :آن دسته از هواداران اصولگرایان که بدون نیاز به تبلیغات
یــا تشــویق خاصی در انتخابات حاضر میشــوند ،پنــج تا  10میلیون نفر را شــامل
میشوند که این میزان برای اصالحطلبان 10تا 15میلیون نفر است که مجموع این
تعداد 25میلیون نفر را شــامل میشــود ،اما از آنجا که مطابق آمار وزارت کشور در
این دوره  56میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن هستند ،میتوان این طور نتیجه
گرفت که 36میلیون رأی دهنده نه جزو رأی دهندههای ثابت اصولگرا هستند و نه
اصالحطلب ،اینان اغلب کســانی هستند که در روز آخر تصمیم میگیرند که پای
صنــدوق بروند و اغلب نیــز به نامزد اصلی اصالحطلبــان رأی میدهند.زیباکالم
براین اساس نتیجهگیری کرد :لذا هجوم روز گذشته مردم به صندوقها ،هجوم
آرای خاکســتریها یا کســانی اســت که مطمئن نبودند کــه در انتخابات حاضر
میشوند یا خیر.اســتاد دانشگاه تهران ،بازتابهای داخلی و خارجی مشارکت
گسترده مردم در انتخابات را این طور تشریح کرد :سیاست اعتدال و میانه روی
و آشــتی با دنیا تداوم مییابد و مردم احســاس آزادی و شــور و نشــاط بیشتری
خواهند داشــت و در دانشگاهها نیز شــاهد فضاهای مناسب تری خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکه حضور گســترده مردم در انتخابات ،ســبب بازشــدن دســتان
رئیس جمهوری آینده ایران در حوزههای داخلی و خارجی خواهد شد ،افزود:
با این حضور ،امریکاییها دیگر نخواهند توانســت براحتی برجام را یکجانبه و
یکسویه لغو کنند و عالوه بر این ،افزایش میزان مشارکت ،اطمینان را به خارج
مخابره کرده و ســبب حضور گسترده سرمایهها و شرکتهای خارجی در ایران
خواهد بود.
ëëدهقان:نشانهایبرایمشروعیتباالینظام
عضــو شــورای مرکــزی حزب اعتــدال و
توسعه معتقد است که مشارکت باالی
مــردم ایران در انتخابات دوازدهم دوره
ریاســت جمهــوری ،نشــان میدهد که
نظام اســامی همچنان از مشــروعیت
باالیــی نــزد مــردم برخــوردار اســت.
غالمعلی دهقان در گفتوگو با «ایران»
افزود :از سوی دیگر ،مشارکت باال نشان
از آن دارد کــه مردم همچنان این نظام
را واجــد ظرفیتی میداننــد که میتواند
مطالباتآنانراپاسخگوییکند.
وی با بیان اینکه مردم در انتخابات ادوار گذشــته شــاهد بودهاند که در پرتو همین
مشــارکت ،چرخش نخبگان در کشور صورت میگیرد ،خاطرنشــان کرد :بنابراین
انتخابات در ایران فعلی همچنان مایه دلگرمی مردم این سرزمین برای رسیدن
بهخواستههاومطالباتشاناستوهمچنینفرصتیبراینخبگاناستتابتوانند
در چرخش قدرت نقشآفرینی کنند.این فعال سیاسی اعتدالگرا ،مشارکت باالی
مــردم در انتخابات را نشــان دهنــده وجود یک رقابت نزدیــک و میلیمتری میان
دیدگاههای فکری -سیاسی جناحهای موجود در نظام ارزیابی کرد و گفت :اگر قرار
بود ما شاهد عرض اندام یک تفکر باشیم ،قطعاً شاهد این گونه مشارکت گسترده
مردم نبودیم و این خود یکی از ظرفیتهای بزرگ نظام سیاسی ماست و به همین
دلیل راز مانایی و ماندگاری جمهوری اسالمی است.دهقان تصریح کرد :بنابراین
باید به کسانی که نگاه تنگ نظرانهای به دیدگاههای مختلف سیاسی دارند یادآور
شــد ،نباید نگران آینده بــود ،اتفاقاً با به عرصه آمدن تفکــرات گوناگون موجود در
نظام این نظام است که روز به روز پایدارتر ،قویتر و ماندگارتر میشود.
ëëایمانی:نشاندهندهاعتقادمردمبهنظام
یــک فعــال سیاســی اصولگــرا نیــز
خاطرنشــان کــرد کــه مطابــق تأکیــد
رهبــر معظــم انقــاب ،روز انتخابــات
یک روز جشــن اســت .ناصــر ایمانی در
گفتوگو با «ایران» افزود :نخستین پیام
مشارکتگستردهمردمدرانتخاباتاین
است که مردم اعتماد و اعتقاد دارند که
رأی آنــان در کشــور و ناظم جدی و مؤثر
است .زیرا اگر مردم از میزان تأثیرگذاری
رأی خود مطمئن نبودند ،تــا این اندازه
پرشور در صحنه حاضر نمیشدند .وی حضور گسترده مردم پای صندوقهای رأی
را بیانگر اعتماد و اعتقاد مردم به پاسداری نظام از رأی آنان دانست و خاطرنشان
کرد :ناظران خارجی نیز با دیدن این میزان از مشارکت مردم در انتخابات ،بار دیگر
خواهند فهمید که ایران از یک دموکراســی جدی برخوردار اســت ،این مشــارکت
زمانــی اهمیــت دوچندان مییابــد که دریابیم میزان مشــارکت در فرانســه پایین
بوده اســت یا با وجود حساسیتهای زیاد انتخابات امریکا ،میزان مشارکت مردم
این کشور چشمگیر نبوده است .ایمانی در عین حال تأکید کرد که با این مشارکت،
دولــت دوازدهم از اعتماد عمومی باالیی برخــوردار خواهد بود که این امر فضای
فعالیت این دولت را گستردهتر خواهد کرد ،همچنین پشتوانه مردمی باال ،سبب
خواهد شد که دولت با عزم بیشتری برنامههای خود را دنبال کند.
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حضور ایرانیان در  102کشور ،پای صندوق های رأی

مشارکت باالی ایرانیان مقیم خارج در انتخابات ریاست جمهوری ایران مورد توجه رسانه های خارجی قرار گرفت

گروه جهان /حضور با شــکوه ایرانیان
مقیــم خــارج از کشــور در دوازدهمیــن
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران
رســانههای خبــری جهــان را بــه حیرت
انداخــت .این انتخابات در  5قاره جهان
در 102کشور برگزار شد و طی آن جهانیان
شاهد بودند چگونه شهروندان ایرانی که
کیلومترهــا دور از خانه و کاشــانه خود در
ایران هســتند ،دلشان برای وطن میتپد
و با ایســتادن در صفهای طوالنی بر آن
هســتند تا آینده خود را با دستان خویش
رقم زنند .نخســتین قارهای کــه ایرانیان
مقیــم خــارج از کشــور در آن رأی دادنــد
اقیانوسیه و آخرین آنها امریکا بود.
ëëآفریقاوامریکا
ایرانیان مقیم قاره سیاه نیز همچون
ســایر ایرانیــان سراســر جهــان شــور
انتخاباتی را به تصویر کشــیدند .قبرس،
الجزایر ،آفریقای جنوبی و تونس شــاهد
این شــور انتخاباتی بودند .در قاره امریکا
نیز کشــورهای کانــادا و امریکا و شــماری
از کشــورهای امریــکای جنوبی به حضور
پرشــمار ایرانیــان در دوازدهمیــن دوره
انتخابات ریاست جمهوری ایران اذعان
داشتند.
ëëآسیا
در شــرقیترین بخــش آســیا نیز این
ایرانیــان مقیــم ژاپن بودند کــه با حضور
پرشــور در مراکز اخذ رأی در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت
کردند .در ژاپن عالوه بر توکیو در دو شهر
اوساکا و ناگویا نیز صندوق اخذ رأی برقرار
شد.
ایرانیــان مقیــم چیــن ،کــره جنوبی،
هنگ کنگ ،هند ،بنگالدش ،ســریالنکا،
ســنگاپور ،برونئــی ،فیلیپیــن ،مالــزی،
ویتنام ،تایلند ،مالزی ،پاکســتان ،امارات
متحده عربی ،تاجیکستان ،ترکمنستان،
ازبکســتان ،قرقیزســتان و قزاقســتان،
کویت ،لبنان ،سوریه به پای صندوقهای
رأی رفتنــد .رأیگیــری از ایرانیــان مقیم
روســیه ،وســیعترین کشــور جهان نیز در

شــهرهای مســکو ،آســتراخان ،قــازان و
سنپترزبورگانجامشد.
ایرانیــان مقیم کشــورهای همســایه
ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،ارمنســتان،
ترکمنستان ،افغانستان و پاکستان نیز از
دیگر شهروندانی بودند که رأی خود برای
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری
را بــه صندوق انداختند .ایرانیان مقیم و
زائران ایرانی عتبات عالیات و همچنین
گردشــگران ایرانــی در کشــور همســایه
عراق ،در  8اســتان بصــره ،نجف ،کربال،
بغــداد ،صــاح الدیــن ،واســط ،اربیــل و
سلیمانیهبهپایصندوقهایرأیرفتند.
ëëاروپا
قاره سبز نیز که پذیرای شمار زیادی از
دانشــجویان و خانوادههای ایرانی است،
حضور با شــکوه ایرانیان و مشارکت آنان
در انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســت
جمهوری ایران را شــاهد بود .در این قاره
شــهروندان ایرانی در انگلیــس ،اتریش،
اســلواکی ،اســپانیا ،ایتالیــا ،صربســتان،
فرانســه ،ایرلند ،نروژ ،بالروس و اوکراین
رأی دادند.
ëëاقیانوسیه
قاره اقیانوســیه در شرقیترین نقطه
نیمکره جنوبی زمین نخستین نقطه در
جهان بــود که رأی شــهروندان ایــران در
آن بــه صندوق انداخته شــد .نخســتین
شــهروند ایرانی که در سراسر جهان رأی
خــود را بــه صنــدوق انداخــت ،یکــی از
ایرانیــان مقیــم نیوزلند بود کــه از جمله
پژوهشــگران ایرانــی در حــال تحصیــل
در دانشــگاه ویکتوریای ولینگتون اســت.
در ایــن قــاره همچنیــن ایرانیــان مقیــم
اســترالیا و اندونــزی در کنســولگریها و
ســفارتخانههای ایــران در ایــن کشــورها
بــه پــای صندوقهــای رأی رفتنــد .در
استرالیا شــمار باالی رأی دهندگان که به
گفته ســفارت ایران افزایشــی دو برابری
را نســبت بــه یازدهمیــن دوره انتخابات
ریاست جمهوری نشان میداد ،مقامات
ســفارت ایران را واداشــت رأیگیری را به
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ëëمطهری:برندهمردمهستند
نائــب رئیــس
مجلــس ضمن
قدردانــی از حضــور گســترده مــردم در
انتخابــات ،شــرکت در ایــن امر مهــم را
باعث تحکیم انقالب اســامی دانســت
.بــه گزارش ایلنا ،علی مطهری در جمع
خبرنگاران درباره حضور گسترده مردم
اظهار کرد :مهم مشــارکت بــاالی مردم
اســت که کشــور ما را از لحــاظ اقتصادی
و سیاســی پیــش بــرده و بیمه مــی کند.
مطهری در رابطه با برنده انتخابات خاطرنشــان کرد :اینکه چه کســی پیروز شــود
گزینه درجه دوم است ،لذا برنده انتخابات در واقع انقالب اسالمی و مردم هستند.
او با بیان اینکه مردم احساس کردند با انتخاب کاندیدای مورد نظر خود به نتیجه
دلخواه خود میرسند ،گفت :مردم حضور فعالی دارند و انتخابات را امری فانتزی و
صوری نمیدانند چون رقابت واقعی است به همین دلیل مردم هم پرشور حاضر
شدهاند .وی در مورد اینکه آیا این انتخاب بر تعامل کشور با جهان هم مؤثر است یا
نه گفت :حتماً تأثیرگذار است .باالخره نوع نگاهی که کاندیداها به دیپلماسی دارند
قطعاًدر روابط ما با دنیای خارج مؤثر خواهد بود و در جایگاه ایران در دنیا و نگاه دنیا
به ایران مؤثر خواهد بود.
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ëëدوازدهمینانتخاباتریاست جمهوریایراندر 5قاره جهاندر 102کشور برگزارشد
ëëشبکهتلویزیونیسیانانامریکاگزارشداد:حضورمردمایراندرانتخاباتبسیارباالاست
ëëشبکه تلویزیونی فرانس 24با قرار دادن خبر انتخابات ریاست جمهوری ایران در صدر خبرهای دیروز
خودنوشت:رهبرعالیایرانخواستارحضورهرچهبیشترمردمدرانتخاباتشد
ëëیکی از رســانههای جمهوری آذربایجان نوشــت :ایران از کشــورهای کم نظیر جهان است که در آن
وحدتوهمدلیملتورهبرحاکمبودهواینوحدتدلیلاصلیقدرتوایستادگیجمهوریاسالمی
در برابر تحریمهای طوالنی غرب و رسیدن به خودکفایی ،دستاوردهایی در حوزه فناوریهای پیشرفته،
اجرایبرنامههستهایمسالمتآمیزوتقویتقدرتدفاعیخوداست

مدت دو ساعت تمدید کنند.
ëëشگفتی رسانههای جهان از مشارکت
ایرانیانمقیمخارجدرانتخابات
بــه گــزارش ایرنــا رســانههای مهــم
جهــان که هفتههاســت نگاه ویــژهای به
انتخابــات ایــران دارنــد ،دیروز حماســه
حضــور پرشــور و گســترده ایرانیــان را در
انتخاباتبهتصویرکشیدند.
شــبکه تلویزیونی ســیانان امریکا با
پوشش خبر دوازدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری ایران توسط خبرنگار
خــود ،از تهران گزارش داد :حضور مردم
ایــران در انتخابــات بســیار بــاال اســت.
خبرنــگار ســیانان مســأله اقتصــاد در
ایــن دور از انتخابــات ایــران را بــرای رأی
دهندگان ایرانی بسیار پراهمیت خواند.

شــبکه تلویزیونی فرانس 24با قرار دادن
خبر انتخابات ریاست جمهوری ایران در
صــدر خبرهای دیروز خود نوشــت :رهبر
عالی ایران خواستار حضور هرچه بیشتر
مــردم در انتخابات شــد .یورونیوز نیز به
پوشش خبر انتخابات ریاست جمهوری
ایران پرداخت.
خبرگــزاری رویتــرز هــم بــا اشــاره به
تشــکیل صفوف طوالنی مــردم ایران در
مقابــل شــعب اخــذ رأی بــرای انتخاب
رئیــس جمهــوری آینده کشــور نوشــت:
«رهبــر عالــی انقــاب (رهبــر معظــم
انقالب) پس از دادن رأی گفت همه باید
در ایــن انتخابــات مهــم رأی دهنــد ...در
ساعات اولیه رأی گیری .مردم سرنوشت
کشورراتعیینمیکنند».

نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری امریکا بحث برانگیز شد
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اردیبهشــت دونالــد ترامــپ ،رئیــس
جمهوری امریکا ،واشــنگتن را به مقصد
ریاض ،پایتخت عربستان سعودی ترک
کرد تا در نخستین ســفر خارجی خود در
کســوت رئیــس جمهــوری؛ اصلیتریــن
متحد خاورمیانهای امریــکا را به روزهای
«خوش» و دوستی هرچه گرمتر دو کشور
امیــدوار کنــد .ایــن ســفر اگرچــه بهترین
فرصت برای مقامات ســعودی اســت و
آنهــا میتواننــد دغدغههــای اقتصادی،
تسلیحاتی و منطقهای خود را با ابرقدرت
اقتصادی و تسلیحاتی جهان مطرح کنند
امــا بســیاری از تحلیلگران و رســانههای
امریکایی از این سفر خرسند نیستند.
در همیــن راســتا ،روزنامــه امریکایی
نیویــورک تایمز در یک گــزارش تحلیلی
نوشــت :آیا نباید نخســتین سفر خارجی
ترامــپ در کســوت رئیــس جمهــوری،
کشــورکانادا ،متحــد هــم قــاره ایاش
یــا انگلیــس ،کشــور همزبانــش یــا حتی
مکزیک میبود؟ اما عربســتان سعودی
شــد .بله؛ عربســتان ســعودی کــه کعبه،
مقدستریــن مــکان مســلمانان در
آنجاست .همان مســلمانانی که ترامپ
زمانــی میگفــت« ،آنها از مــا متنفرند».
عربســتان ســعودی همان کشوری است
که ترامپ زمانی میگفت :بدون حمایت
امریــکا نمیتوانــد بــه حیات خــود ادامه
دهد.ایــن روزنامــه امریکایــی در گزارش
خــود همچنین بــه چالشهــای داخلی
کنونــی ترامــپ از جملــه پیامدهــای
اخــراج رئیــس پلیــس فــدرال امریــکا و
بیاحتیاطیهایی کــه در حفظ اطالعات
فوق محرمانه داشته اشاره کرد و نوشت:
رئیس جمهــوری در حالــی راهی ریاض
شــده اســت که پشت ســر خود انبوهی از
رســواییها را رها کرده است .خود ترامپ
هم در این برهه زمانی خوشحال نیست
که امریکا را ترک میکند او حتی به یکی از
مشاوران خود گفته بود ،کاش این سفر 9
روزه نصف میشد».
نیویــورک تایمز افــزود ،بنا بــر برنامه
ســفر  9روزه ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا پس از دیدار با رهبران عربســتان
ســعودی بــه ســرزمینهای اشــغالی،
واتیــکان ،ایتالیــا و بلژیــک مــیرود و در
همگــی ایــن ســفرها و دیدارهــا احتمال
اینکــه گاف بدهــد و در نهایــت ایــن تــور
خارجی به جشــنواره گافهــای او تبدیل

شــود وجود دارد زیرا ترامــپ یک رئیس
جمهــوری بیتجربه اســت.در ادامه این
گزارش آمده است :در عربستان در حالی
کــه ترامپ و هیأت همراه هــزار نفرهاش
در حــال تحویــل گرفتــن اتاقهــای خود
در هتلهــای ریــاض هســتند ،مقامــات
ســعودی میکوشــند زمینههــای بهبــود
روابط واشــنگتن – ریاض را کــه در دوران
باراک اوباما ،رئیس جمهوری سابق تیره
شده بود ،فراهم کنند .آنها در حال آماده
کردن قراردادهای پرسود از جمله قرارداد
خریدمحمولهعظیمتسلیحاتیازامریکا
هســتند .قــراردادی که تمــام مقدماتش
انجــام شــده و فقط امضاها باقــی مانده
اســت .آنها همچنین میکوشــند قولها
و وعدههــای علنــی جدیــد مبنــی بــر
همکاری اســتراتژیک دو کشور ،از ترامپ
بگیرند.روزنامــه عربــی رأی الیــوم نیز در
گزارشی به سه نشستی که قرار است طی
روزهــای  30و  31اردیبهشــت در ریــاض
بــا حضــور ترامــپ و رهبــران  55کشــور
عربی – اســامی برگزار شود ،اشاره کرد و
نوشــت :سعودیها تالش گســتردهای را
آغــاز کردهاند تا بتوانند از این نشســتها
هرچه بیشــتر بهرهبرداری کننــد و قدرت
منطقهای خود را که در سالهای اخیر در
بخش اقتصادی به خاطر کاهش قیمت
جهانی نفت و در بخش نظامی به خاطر
تجاوز هوایی به یمن تا حد بســیار زیادی
کاهش یافته ،احیا کنند .در همین راســتا
عربســتان که همواره جمهوری اســامی
ایران را عامل ناکامیهای خود در منطقه
میدانــد ،خطاب بــه ایران مدعی شــده
اســت ،نشســتها بــا ترامپ بــه «تغییر
قوانیــن بــازی» منجــر خواهــد شــد .این
روزنامه نوشت :در حاشیه این نشستها
سلســله دیدارهای دوجانبــهای نیز میان
رهبــران حاضــر در عربســتان برگــزار
میشــود .بــه گــزارش روزنامه انگلیســی
ایندیپندنــت ،رئیــس جمهــوری امریکا
همچنین قرار اســت ،در جمع گروهی از
رهبران مسلمان درباره چگونگی مقابله
با افراطگرایی و دیدگاه صلحآمیز اسالم
ســخنرانی کند .ترامپ در مراسم افتتاح
مرکزی برای ارتقای «اسالم میانهرو» هم
شرکتمیکند.
رابــرت مولــر؛ دادســتان ویــژه پرونده
ارتباط روسیه با ترامپ
ایــن ســفر  9روزه ترامــپ در حالــی
اســت کــه رود روزنشــتاین ،معــاون

اصحاب رسانه و خبرنگاران الجزایری نیز
درنخســتین ســاعات برگزاری انتخابات
ریاســت جمهــوری در ایــران تصریــح
کردنــد که ایــران تجربه بســیار خوبی در
دموکراســی دارد و انتخابــات مختلف را
بدون شــائبه و بسیار شــفاف برگزار کرده
و این انتخابات بخوبی درجریان است.
رأیگیــری بــرای دوازدهمیــن دوره
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در
رسانههای ترکیه بازتاب وسیعی داشت و
اغلب رسانههای خبری ترکیه این رویداد
مهم را منعکس کردند.
روزنامــه ینــی شــفق ترکیــه نوشــت:
مــردم ایــران بــرای انتخــاب رئیــس
جمهــوری امــروز پای صندوقهــای رأی
رفتند .شــبکه خبری و تلویزیونــی تی.آر.

خاورمیانه

یادداشت

سفرترامپبهعربستان
تقویتافراطیها
دونالد ترامپ رئیس جمهوری
امریکا در نخستین سفر خارجی
خــود پس از ورود به کاخ ســفید
بــه عربســتان ســعودی ســفر
صباح زنگنه
کرده اســت؛ ســفری که به گفته
كارشناسمسائلخاورميانه
بســیاری از تحلیلگــران نــه تنها
هیــچ کمکــی بــه بحــران هــای
منطقه خاورمیانه نخواهد کرد بلکه بر شــدت تخاصم و
ی میان ملت هــای این منطقه خواهد افزود .نکته
درگیر 
حائــز اهمیت در این ســفر این اســت که ترامــپ در حال
حاضر با مشــکالت اساسی و جدی در داخل کشور امریکا
روبــهرو بــوده و بر این اســاس رئیس جمهــوری که در هر
لحظه امکان دارد مورد اســتیضاح واقع شــده و در پی آن
تغییرات اساســی در ســاختار دولتش به وجود آید تا چه
حــد میتواند مورد توجه و اعتمــاد دولت های دیگر قرار
گیرد .در هر حال نخســتین ســفر رئیس جمهوری جدید
امریــکا به عربســتان ،عمدتاً بــه منظور کســب امتیازات
اقتصادی و اخذ قراردادهای تســلیحاتی طرحریزی شده
است .الزم به ذکر است گسترش تسلیحات در هیچ جای
دنیــا هرگز خیــر و برکت نداشــته و تنها آثــار اقتصادی بر
ســازندگان این تســلیحات و افزایش سوددهی اقتصادی
آنها در قبال اشاعه چنین تسلیحاتی بدون در نظر گرفتن
عواقب گســترش آن در منطقه را در پی داشــته است .در
حقیقــت چنین ســفری مایه صلــح و آرامــش و ثبات در
منطقه به شــمار نمیرود بلکه مایه بیثباتی و همچنین
توسعه درگیری و اختالفات بیشتر تلقی میشود.

دادســتان کل امریکا ،رابــرت مولر ،مدیر
ســابق اف بــیآی را بهعنــوان دادســتان
ویــژه پرونــده احتمــال دخالــت روســیه
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۱۶
امریکا منصوب کــرد .انتصابی که اگرچه
هــم از ســوی دموکراتهــا و هم از ســوی
جمهوریخواهــان مــورد اســتقبال قــرار
گرفــت امــا بــه مــذاق کاخ ســفید خوش
نیامــد و ترامــپ در واکنش بــه آن گفت:
تحقیقــات نشــان خواهــد داد هیــچ نوع
تبانــیای میان ســتاد انتخاباتــی او و یک
دولت خارجی وجود نداشــته اســت .این
در حالی اســت که خبرگــزاری رویترز روز
پنجشــنبه گذشــته ،اعــام کــرد ،اعضای
ســتاد انتخابــات ترامــپ در هفــت مــاه
آخر رقابتهای انتخاباتی دســت کم 18
مورد تماس افشــا نشــده با دولت روسیه
داشتند.
روزنشــتاین ،معــاون سشــنز نیــز در
بیانیــهای دربــاره تصمیــم خــود بــرای

سپردن این پرونده به رابرت مولر نوشت:
براساس شــرایط منحصر به فرد کنونی،
منافــع عمومــی حکــم میکنــد کــه من
سررشته این تحقیقات را در اختیار فردی
بگــذارم که تا حــدودی از زنجیــره عادی
مافوق و زیردســت آزاد باشد .وجود یک
دادســتان ویــژه ضروری اســت تــا مردم
به نتیجه تحقیقات اعتماد کامل داشــته
باشــند .کشــور ما بــر حاکمیت قانــون بنا
شــده و مــردم بایــد مطمئــن باشــند که
مقامهــای دولتی قانون را منصفانه اجرا
میکننــد .مولــر نیز کــه گفته میشــود در
این پســت اختیارات گســتردهای خواهد
داشــت ،گفته اســت :من این مسئولیت
را میپذیــرم و همــه توانایــیام را صرف
انجــام صحیــح آن خواهم کــرد .مولر از
 ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۳مدیر اف بیآی بود و پیش
از آن دادســتان بود .ترامــپ اخیراً جیمز
کومی ،مدیر اف بیآی را که بر تحقیقات
روسیه نظارت داشت اخراج کرد.

تی.خبر و ان.تی.وی ترکیه نیز با اشاره به
حضور و مشــارکت رهبر معظم انقالب
در ایــن انتخابات ،ســخنان معظــم له را
در خصوص دعوت به مشارکت و حضور
مردم در پای صندوقهای رأی منعکس
کرد.
تلویزیون دولتی عــراق ،حضور رهبر
معظــم انقالب در نخســتین ســاعات را
مهمترین حادثه انتخاباتی توصیف کرد
تلویزیون دولتی عــراق دربرنامهای ویژه
بــا عنــوان «نگاهی بــه انتخابــات ایران»
روند دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری را در ایران دنبال کرد.
شــبکه خبــری المیادیــن مشــارکت
مــردم ایــران در انتخابــات ریاســت
جمهوری وشــوراهای شهر وروســتا را در
نخســتین ســاعات برگــزاری انتخابــات
بســیار گســترده خوانــد و حضــور رهبــر
معظــم انقــاب آیــتاهلل خامنــهای در
نخســتین ســاعت بــرای انداختــن رأی
خود به صندوق و تأکید ایشان بر اهتمام
مردم بــه این امر را مایــه دلگرمی ملت
ایران دانست.
رســانههای لبنانــی هــم در مــورد
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران به
تحلیــل و گمانــه زنیهــا دربــاره ابعاد و
نتایجاینانتخاباتپرداختند.رسانههای
جمهوری آذربایجان نیز با پیگیری روند
ایــن جریــان سیاســی مهــم کشــورمان،
گزارشهایی را منتشر و یکی از این منابع
خبری در مطلبی زیــر عنوان «انتخابات
ریاســت جمهــوری ایــران نشــانه بــارز
دموکراســی اســامی» ،نوشــت :ایران از
کشــورهای کم نظیــر جهان اســت که در
آن وحــدت و همدلی ملت و رهبر حاکم
بــوده و این وحــدت دلیل اصلــی قدرت
و ایســتادگی جمهوری اســامی در برابر
تحریمهــای طوالنــی غــرب و رســیدن
بــه خودکفایــی ،دســتاوردهایی در حوزه
فناوریهــای پیشــرفته ،اجــرای برنامــه
هستهای مسالمتآمیز و تقویت قدرت
دفاعی خود است.

اعتراض روسیه به حمله ائتالف امریکا
به ارتش سوریه

مقامــات کمیســیون امــور دفاعــی و امنیتی روســیه ،در
نخســتین واکنش به حمله هوایی جدیــد ائتالف تحت امر
امریکا علیه نیروهای وابسته به دولت سوریه در نزدیکی پایگاه التنف در جنوب
ســوریه و در نزدیکی مرز با اردن ،خواســتار بررســی این مســأله در مذاکرات ژنو
شدند.به گزارش ایسنا« ،ویکتور اوزیروف» رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی
در مجلس فدرال روسیه در مصاحبه با خبرگزاری نووستی اظهار داشت ،امیدوار
اســت این عملیات بر روند مذاکرات در ژنو تأثیری نگذارد؛ هر چند که مطمئن
است این حمله به مسأله مهمی در برنامههای ژنو تبدیل خواهد شد .وی تأکید
کرد باید هماهنگی بیشــتری میان ائتالف ضد داعش و نیروهای دولت ســوریه
ایجاد گردد تا شاهد چنین مشکالت مشابهی در تعیین هویت نیروهایی مستقر
در ســوریه نباشــیم«.جیمز ماتیس» وزیر دفاع امریکا در واکنش به حمله اخیر
ائتالف که بر اثر آن دست کم  20غیرنظامی کشته شدند تصریح کرد واشنگتن
قصد ندارد مشــارکت خود را در بحران ســوریه گســترش دهد ،اما درصورتی که
گامهایی خصمانه علیه ما اتخاذ شود ،از نیروهایمان دفاع خواهیم کرد.
ëëتعلیقمشارکتگروههای«ارتشآزادسوریه»درمذاکراتژنو
هیــأت مخالفان ســوری اعالم کردند ،هشــت گروه نظامی وابســته به ارتش
آزاد سوریه ،مشارکت خود در هیأت مذاکرهکننده اصلی در ژنو را از روز پنجشنبه
به حالت تعلیق درآوردند .بر این اســاس گروههای موسوم به جیش الیرموک،
حرکه تحریرالوطن ،ائتالف نیروهای جنوب ،جیش احرار الشام ،الجبهه الشامیه،
فیلــق الشــام ،جیــش الثوره و فرقه الســلطان بــا انتشــار بیانیهای اعــام کردند
مشــارکت خــود در هیأت اصلــی مذاکرهکننده را به دلیل شــفاف نبــودن اصول
رایزنی و نبود اســتراتژی برای مذاکره و تعلل در تصمیمگیری به حالت تعلیق
درآوردند .در همین حال خبرها حکایت از این دارد که «اســتفان دی میستورا»
نماینده ســازمان ملل در امور ســوریه ،طرح خود درباره تشــکیل قانون اساســی
ســوریه را در پی مخالفتهای مخالفان پس گرفته و تصمیم دارد اصالحاتی را
در این طرح بگنجاند .خبر دیگری نیز حاکی اســت ،در راســتای اعالم پاکسازی
شهر حمص از وجود تسلیحات و شبهنظامیان ،عملیات خروج آخرین گروه از
شبهنظامیان محله الوعر در شهر حمص به همراه خانواده هایشان در حالی که
مخالف توافقنامه آشتی هستند از روز پنجشنبه آغاز شد.
  فرماندهــی عملیــات قادمــون نینــوا از آزادســازی
کامــل منطقــه الرفاعی و الربیــع در غرب موصل خبــر داد و
دوخط
خبر
گفــت ،نیروهــای مبارزه با تروریســم پرچــم عراق را بــر فراز
ساختمانهای این منطقه برافراشتند.
 پارلمان اتریش ممنوعیت برقع (پوشش کامل صورت)
در اماکن عمومی را در قالب قانون جدید مهاجرتی تصویب کرد.
 منابع پزشکی در لیبی اعالم کردند ،آمار قربانیان حمله شبه نظامیان تندرو
به مقر پایگاه «براک» در شــمال شــهر ســبها در جنوب لیبی بــه  ۱۳۴تن افزایش
یافته است.
  60اســیر جدید به اســیران اعتصابکننده در زندانهای رژیم صهیونیستی،
اضافه شدند وبه اعتصاب غذای خشک دست زدند.
 مولود چاووش اوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد ،آلمان آزاد است اگر
بخواهد نیروهای خود را از پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه خارج کند.
 وزارت خارجــه کــره جنوبی اعالم کرد ،رئیس جمهوری امریکا به فرســتاده
ریاست جمهوری کره جنوبی به واشنگتن گفته است ،امریکا تمایل دارد از طریق
«همکاری براساس شرایط درست» ،بحران اتمی کره شمالی را حل و فصل کند.
 سفیر امریکا در سازمان ملل ،اعالم کرد کشورش خواستار برگزاری نخستین
جلســه شــورای امنیت در خصوص ونزوئال شــده اســت؛ چراکه این بحــران رو به
وخامــت اســت و دولــت واشــنگتن میخواهــد از درگیــری دیگری چون ســوریه،
کرهشمالی یا سودان جنوبی جلوگیری کند.

