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قالیباف فراخوان کاندیداتوری داد

تیک  آف    انتخاباتی 
سردار خلبان

سياست 2

محمدباقر قالیباف، دیروز ویدئویی منتشر کرد که می توان 
آن را اولین تحرکات جدی برای انتخابات 9 ماه دیگر قلمداد کرد. 
این ویدئو نه اعالم کاندیداتوری بود و نه تکرار دوباره مانیفست 
نواصولگرایی اش بلکه فراخوان یک تنه ای بود برای ثبت نام در 
یک سایت. سردار خلبان در این ویدئو یک پایگاه اینترنتی اعالم 
و از مخاطبانی که به گفته خودش جوانان هستند دعوت می کند 
که اگر برای قبول مســئولیت نمایندگی مردم مفید هستند در 
این پایگاه ثبت نام کنند تا به گفته او با استفاده از همه ظرفیت ها 
تالش شود در حد امکان شایســته ترین ها در معرض انتخاب 

مردم قرار بگیرند.
قالیباف با شرحی از وضعیت موجود و ضرورت جوانگرایی این 
فراخوان را داده و در عین حال هشدار داده که »اگر شما به میدان 
نیایید، مطالبه نکنید و توانمندی های خود را عرضه نکنید، این 
در بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشخصاً مجلس آینده تفاوت 

معناداری با گذشته نخواهد داشت.«
او اشــاره کرد که وقتی جنگ تمام شــد 27 ســاله بوده اما 
االن حتی به جوانانی که در میانسالی هســتند نیز میدان داده 
نمی شود. شهردار پیشین تهران به تاکید رهبر معظم انقالب بر 
»جوانگرایی« در بیانیه گام دوم انقالب هم اشــاره کرده و گفته 
که رهبری بدین ترتیب حجت را بر ما تمام کردند و نباید منتظر 

دستور از باال به پایین باشیم و باید آتش به اختیار عمل کنیم...

چرا این روزها »امر به  معروف و نهی از منکر« حاشیه ساز شده است؟

ادای یک فریضه و لزوم پرهیز از برخوردهای قهری
شهرنوشت 6

در ادامه اطالع رســانی ســازمان انرژی 
اتمی دربــاره اقدامات فنــی تصمیم ایران 
برای »کاهش تعهدات هســته ای«، امروز 
)دوشــنبه( نمایندگان رسانه های گروهی 
داخلی از روند تولید در کارخانه آب سنگین 

اراک بازدید می کنند.
به گزارش ایسنا، بر اســاس اعالم روابط 
عمومی سازمان انرژی اتمی، در ادامه بازدید 
نمایندگان رســانه های داخلی از ســایت 
غنی ســازی نطنز که ۳۱ اردیبهشت انجام 
شد، خبرنگاران در جریان آخرین اقدامات 
سازمان در راســتای اجرای تصمیم شورای 
عالــی امنیت ملی بــرای »کاهش تعهدات 
هســته ای«  قرار گرفتند، اکنون در مرحله 
دوم قــرار اســت روز دوشــنبه 27 خرداد 
نمایندگان رســانه ها در جریــان آخرین 
تحوالت در روند تولید آب سنگین در کشور 

قرار بگیرند.
شورای عالی امنیت ملی ایران در تاریخ 
۱۸ اردیبهشت با صدور بیانیه ای خطاب به 
کشورهای عضو برجام، تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران در راستای صیانت از امنیت و 
منافع ملی مردم ایــران و در اعمال حقوق 
خود مندرج در بندهــای 2۶ و ۳۶ برجام، از 
امروز ۱۸ اردیبهشت 9۸ برخی اقدامات خود 

در توافق برجام را متوقف می کند.
در بیانیــه شــورای عالــی امنیت ملی 
کشــورمان که طی نامه های جداگانه نیز از 
سوی حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس 
شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای 
عضو برجــام اعالم شــده، به کشــورهای 
باقیمانــده در برجام ۶۰ روز بــرای اجرای 
تعهدات خود بویژه در حــوزه های بانکی و 
نفتی فرصت داده شــده و تاکید شده است: 
»در هر زمان که خواسته های ما تامین شود؛ 
ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات 
متوقف شده را از ســر خواهیم گرفت، اما در 

غیر این صورت، جمهوری اســالمی ایران 
مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف 

خواهد کرد.«
توقف تعهــدات مربوط به ســقف تولید 
اورانیوم غنی شــده و هم چنین تولید بدون 
محدودیت آب سنگین در تأسیسات اراک 
دو اقدامی اســت که طی ۶۰ روز در گام اول 

تصمیم اخیر ایران انجام می شود.
ایران همچنین  اعالم کــرد چنانچه در 
مرحله اول اقدام درخوری انجام نگیرد، در 
مرحله دوم رعایت محدودیت های مربوط به 
سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط 
به مدرن ســازی رآکتور آب سنگین اراک را 

نیز متوقف خواهد کرد.
نــی، رییس جمهــور  حســن روحا
کشــورمان روز شــنبه 2۵ خــرداد ماه در 
پنجمین نشست ســران کنفرانس تعامل 
و اعتمادســازی در آســیا )ســیکا( که در 
دوشنبه پایتخت تاجیکســتان برگزار شد، 
تاکید کــرد: در خصوص برجــام، یادآوری 
می کنم که اجــرای کامل تعهــدات ایران 
بارها به تأییــد آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی رســیده و با وجود خــروج آمریکا، از 
ســرگیری تحریم های غیرقانونی یکجانبه 
این کشور و نیز حمایت ناچیز سایر طرف های 
موافقتنامه از آن، همچنان معتقد هســتیم 
که انجام تعهدات پذیرفته شــده توســط 
کلیــه طرف هــای ذی ربط، نقــش مهمی 
 در افزایــش ثبات منطقــه ای و جهانی ایفا 

خواهد کرد.
وی افزود: بدیهی است ایران به صورت یک 
طرفه نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام 
باقی بماند و سایر کشورها نیز الزم است سهم 
خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. 
اکنون که نهایت حســن نیت و شــکیبایی 
اســتراتژیک ما از یک ســو و قانون شکنی 
آمریکا از ســوی دیگر بر همگان ثابت شده 
است، جمهوری اسالمی ایران ضمن اعالم 
آمادگی برای هرگونه تعامل، تصمیم گرفته 
است تا طبق بندهای 2۶ و ۳۶ برجام اجرای 
تعهداتش را برای بازگرداندن توازن در توافق 
مزبور کاهش دهد. در صورت عدم دریافت 
پاسخ مناســب، به ناچار اقدامات بیشتری 

انجام خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اســالمی حمله به نفتکش ها در دریای عمان را 
»مشکوک« و مکمِل تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران دانست.

به گزارش ایســنا، علی الریجانی در نطق قبل از دســتور جلسه علنی 
دیروز)یکشنبه( مجلس با تشــکر از بیانات هوشمندانه و عزتمندانه مقام 
معظم رهبری در مالقات نخســت وزیر ژاپن، گفت: ایشــان با دقت تام و 
استدالل متین، منطق ملت ایران را در برابر ستم هیوالی استعمار، آمریکا 

بیان کردند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی ســخنان دقیق، مهم و شجاعانه 
رهبر معظم را قدر می نهد و حمایت می کند و باید همه بخش های کشــور 

براساس همین صراط استوار عمل کنند.
نماینده مردم قم در مجلس حمله به نفتکش ها در دریای عمان را اقدامی 
مشکوک دانست و افزود: اقدامات مشکوک نسبت به نفتکش ها در دریای 
عمان به نظر اقدامات مکمِل تحریم های اقتصادی است به جهت اینکه از 
تحریم ها نتیجه به دست نیاورند مخصوصا با توجه به سوابق تاریخی آمریکا 
در جنگ جهانی که کشتی های خود در نزدیک سرزمین ژاپن را مورد هدف 
قرار دادند تا توجیه الزم برای خصومت را فراهــم کنند. اما بخش فکاهی 
ماجرا در اظهارات آقای پمپئو نهفته است که توصیه کردند »ایران در مقابل 
اقدامات سیاســی و دیپلماتیک از دیپلماسی استفاده کند« این مطلب از 
زبان وی واقعا شیرین است. وزیر خارجه  کشــوری با اقدامات تروریستی 
اقتصادی که به بیان خودشان »شدیدترین تحریم ها علیه یک ملت است« 

به مصاف یک ملت انقالبی آمده اند، آیا این یک اقدام دیپلماتیک اســت؟ 
آقای پمپئو آیا نقض عهد در توافق هســته ای و جنگ اقتصادی علیه ملت 
ایران، اقدام سیاسی است؟ آیا اقدامات آمریکا در ونزوئال علیه رئیس جمهور 
این کشور اقدامی سیاسی و دیپلماتیک است؟ آیا اقدامات آمریکایی ها در 
تسلیح سعودی ها علیه ملت مظلوم یمن اقدامی سیاسی است؟ آیا حمایت 
همه جانبه از رژیم بساز و بفروش صهیونیستی علیه ملت شجاع فلسطین 

اقدامی سیاسی است؟
رئیس مجلس شــورای اسالمی ابراز تاســف کرد: ملت آمریکا گرفتار 
باند سیاسی بی آبرویی شده اند که پس و پیش حرف های خود را محاسبه 

نمی کنند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بررسی استانی 
شــدن انتخابات در کارگروه ویژه این کمیسیون 
حذف شده است، گفت:  این موضوع احتماال کامال 
منتفی می شود. اصغر سلیمی دیروز در گفت وگو 
با ایرنا با تشریح دستور کار  کمیسیون امور داخلی 
و شوراها اظهارداشت: ایرادات شورای نگهبان در 
خصوص طرح یک فوریتی اصالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی به شماره چاپ 
۱2۳۱ با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت 
کشور، وزارت اطالعات، پژوهشکده شورای نگهبان 

و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در 
کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران 

این کمیسیون بررسی شد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای 
اسالمی با بیان اینکه بیش از 2۰ ایراد شورای نگهبان 
نسبت به طرح اصالح قانون انتخابات مجلس وجود 
دارد، ادامه داد: این ایرادات در کارگروهی متشکل 
از نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور 
و نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط بررسی شد و 
در جریان این بررسی موارد مربوط به استانی شدن 

انتخابات از کارگروه حذف شد.

وی ادامه داد: این موضوع به کمیســیون امور 
داخلی و شــوراهای مجلس ارجاع داده می شود و 
امکان دارد کمیسیون اســتانی شدن انتخابات را 

مجدداً بررسی و به صحن مجلس ارسال کند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: با توجه به 
ایرادات شــورای نگهبان و نظر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بر پرایراد بودن این قانون، احتماالً 
بررسی آن در کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز 
انجام نمی شود و به احتمال فراوان استانی شدن 

انتخابات به طور کامل منتفی می شود.

خبرخبر

خبر

امروز  در اراک اعالم می شود

 آخرین اقدامات سازمان انرژی اتمی 
برای اجرای »کاهش تعهدات هسته ای«

الریجانی: 

 حمله مشکوک به نفتکش ها مکمل تحریم های آمریکا 
علیه ملت ایران است

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها:

استانی شدن انتخابات احتماال منتفی می شود


