خنثیکردنتوطئههایامنیتیدشمنانتوسطسربازانگمنامامامزمان(عج)

سید محمود علوی پس از ش��رکت در انتخابات ریاستجمهوری
در جم��ع خبرنگاران درباره حضور گس��ترده م��ردم در انتخابات،
اظهارداش��ت :در دوران دفاعمق��دس و در مناس��بتهایی مث��ل
 ۲۲بهمن یا روز قدس ،رسانههای صدام مردم را تهدید میکردند
که در صورت حضور در مراسم ،آنها را به خاک و خون میکشد ،ولی
مردم همیشه در صحنه ما همواره حضور گسترده در این مناسبتها
داش��تند و همین باعث تامین امنیت کشور میشد .وزیر اطالعات
در مورد خنثی ش��دن توطئههایی که علیه امنیت کشور در دوران
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انتخابات صورتگرفته ،گف��ت :توطئههایی که علیه
امنیت کشور و مردم ما صورت گرفته نسبت به دفعات
قبل به مراتب کمتر بوده و نیازی نبود آن را به مردم
اعالم کنیم و ذهن مردم عزیزمان را مشوش کنیم .نه
اینکه توطئهای نبوده ،ولی خیلی کمتر از قبل بوده و
همه آنها توسط همکاران ما و سربازان گمنام امام زمان(عج) خنثی
شدهوهرحرکتمشکوکیمشاهدهشدهسربازانگمنامامامزمان(عج)
به آنها ضربه وارد کردهاند .بهگزارش ایلنا ،علوی در پایان گفت :مردم

سیاسی

ما توانمندی س��ربازان گمن��ام امامزمان(عج) را درک
کردهاند و به آن ایمان دارند .تمامی دستگاههای کشور
و ظرفیت کشور از ارتش و سپاه و بسیج گرفته تا نیروی
انتظامی و وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها
نهایت همافزایی را بهکارگرفتهاند تا انتخابات به بهترین
شکل خودش برگزار شود و وزارت اطالعات در تامین امنیت نقش
محوری دارد و هرجا مورد مشکوکی مشاهده شده به آن ضربه وارد
شده است.

دستور برای تمدید تعلیق تحریمهای ایران

ترامپ
به برجام تن داد

ترامپ تعلیق تحریمها در چارچوب برجام را تمدید کرد و این
نخستین اقدام عملی ترامپ در راستای اجرای برجام است .در بیانیه
وزارت خارجه آمریکا آمده است :آمریکا تعلیق تحریمها را بر اساس
تعهدات آمریکا در چارچوب برجام ادامه میدهد
ترام��پ تعلیق تحریمه��ا در چارچوب برجام را
تمدید کرد و این نخس��تین اقدام عملی ترامپ
در راستای اجرای برجام است.بر اساس این اقدام،
تعلی��ق تحریمهای آمریکا علیه ایران که از زمان
اوباما و در چارچوب برجام آغاز ش��ده بود تمدید
شد.براساس برجام ،همه تحریمهایی که آمریکا
به دلیل برنامه هستهای تهران ،علیه ایران اعمال
کرده بود لغو یا تعلیق ش��دند .تعلیق تحریمها با
دستور رئیسجمهور آمریکا تمدید میشود.

بر اس��اس برجام ،همچنین تحریمهای اتحادیه
اروپا و دیگر کش��ورها علیه ایران به دلیل برنامه
هستهایاش نیز لغو شدهاند.
با ای��ن حال تحریمهای��ی علیه ای��ران به دلیل
فعالیتهای موش��کی ،حقوق بش��ر و حمایت از
گروههای همپیمان در منطقه وجود دارد.
این برای نخس��تینبار است که ترامپ دست به
اقدامی در چارچوب اجرای برجام میزند.
ای��ران و گ��روه  5+1در س��ال  1392به توافقی

درباره برنامه اتمی تهران دست یافتند.
ای��ن اتفاق در حالی روی میدهد که ترامپ قبل
از انتخاب��ات وعده لغو برجام را داده بود و بعد از
ورود به کاخ س��فید هم بهشدت از برجام انتقاد
کرده بود .ترام��پ برجام را کامال به ضرر آمریکا
و به س��ود ایران توصیف کرده بود.ترامپ برجام
را بدترین تواف��ق تاریخ توصیف کرده بود.وزارت
خزان��هداری آمری��کا نیز ادامه تعلیق بخش��ی از
تحریمها علیه ایران را تایید کرد.همزمان وزارت

خزانهداری آمریکا دو نفر از مقامات ارشد وزارت
دفاع ایران و یک ش��رکت ایرانی ،یک فرد چینی
و سه شرکت چینی را به فهرست تحریمها اضافه
کرد .این تحریمها به دلیل برنامه موشکی ایران
اعمال شده است.
بهگزارش عصرای��ران ،در بیانی��ه وزارت خارجه
آمریکا آمده اس��ت :آمریکا تعلیق تحریمها را بر
اس��اس تعهدات آمریکا در چارچوب برجام ادامه
میدهد.

نوبخت:

آقایان قبل از انتخابات فشارهای زیادی به ما میآوردند که یارانهها را قطع کنیم
آنچه من در ایام
انتخابات از دکتر روحانی
شنیدم همان چیزهایی بود
که نه تنها طی چهار سال
قبل در سلوک سیاسی
ایشان مشهود بود بلکه در
سی سال گذشته نیز چه
در مجلس ،شورای عالی
امنیت ملی و چه در مرکز
تحقیقات استراتژیک نیز
همان رویه را دنبال کرده
است

محمدباقر نوبخت ،س��خنگوی دولت در گفتگو با
عصر ایران ،از فشارهایی که روی دولت برای قطع
یارانه وجود داش��ته اس��ت ،میگوید که در ادامه
بخشهایی از این گفتگو را میخوانید:
>در ح��ال حاضر اگر به آنچه در س��تاد رقیب
میگذرد توجه کنی��د ،افراد حاضر همان افرادی
هس��تند که با دولتهای نه��م و دهم همکاری
میکردن��د ،لذا رأی ب��ه آنها بازگش��ت به عقب
و بازگش��ت به عمیق ش��دن رک��ود اقتصادی و
متزلزل ش��دن روابط ما ب��ا جهان خواهد
ب��ود و این موارد دیگر امکانپذیر نیس��ت.
ما در ش��رایطی هستیم که هیئت حاکمه
آمریکا عمیقاً معتقد است که در مذاکرات
برجام ،ایران برنده این مذاکرات بوده و بر
همین اس��اس ،با صراحت صحبت از نفی
این ق��رارداد کرده و فرصتطلبی میکند
تا در ش��رایطی این قرارداد را تغییر دهد.
حاال که از نظ��ر تجدیدنظر در برجام و با
توجه به اینکه برجام یک قرارداد دوطرفه
نب��وده و نمیتواند این قرارداد را مخدوش
کند ،مترصد فرصتی خواهد بود تا به این
قرارداد ضربه بزند .توجه داش��ته باش��ید
ک��ه این فرصتها را تنه��ا ما میتوانیم به
آنها بدهیم تا آن چی��زی که آمریکاییها
شکست ملی و تحقیر غرور ملی خودشان
میدانند را جب��ران کنند .به همین دلیل
ما نیازمند یک دولت معقول و معتدل هس��تیم،
بنابرای��ن اگر افرادی باس��ابقه افراط و عدم درک
اعتدال در اجرا در معرض رأی مردم قرار بگیرند
مردم آنه��ا را انتخاب نمیکنند .من فکر میکنم
بیست و نهم اردیبهشت یک رفراندوم در همین
رابطه خواهد بود.
> آنچ��ه من در ایام انتخاب��ات از دکتر روحانی
شنیدم همان چیزهایی بود که نه تنها طی چهار
سال قبل در س��لوک سیاسی ایشان مشهود بود
بلکه در س��ی سال گذش��ته نیز چه در مجلس،
شورای عالی امنیت ملی و چه در مرکز تحقیقات
اس��تراتژیک نیز همان رویه را دنبال کرده است.
دکتر روحانی تغییر نکرده اس��ت ،ش��اید بهدلیل
ضرورت بیان بخشی از واقعیتهایی که همیشه
وجود دارد در یک جلس��ه تنها به بخشی از آنها
اش��اره کنیم ،ای��ن نافی بخشه��ای دیگری که
مجموعه ش��خصیت یک فرد را تشکیل میدهد،
نیس��ت .ش��اید ما در یک مجلس علمی مجبور
شویم ت ِم صحبتهای خودمان را علمی قرار دهیم
و در یک مجلس اقتصادی روی مسائل اقتصادی

متمرکز شویم و اگر در یک جمع فرهنگی حاضر
میشویم باید در مورد فرهنگ صحبت کنیم .این
موضوع به این معنی نخواهد بود که باقی مسائل
مغفول مانده است.

> دکت��ر روحان��ی ی��ک انس��ان پیگی��ر برای
دس��تیافتن به اعتق��ادات خود اس��ت و تردید
ندارم که در دولت دوازدهم که ایشان با پشتوانه
بیش��تری از مردم که مطالبات عمومی را دنبال
میکنند ،بتوانند با سایر کانونهای تصمیمگیری
برای این امور وارد گفتگو ش��وند و انشاءاهلل این
موارد را به نتیجه برسانند .البته من شاهد هستم
ک��ه دکتر روحانی مش��ی اصالحطلبانه خود را از
جایگاه عقالنیت و اعتدال به پیش میبرند ،چراکه
ایش��ان در راهی ک��ه انتخاب میکنن��د بهجای
توجه به سرعت آن ،به ثبات و پایداری آن توجه
میکنند .همچنین باخبر هستم که ایشان رابطه
عاطفی و اعتقادی ویژهای به مقام معظم رهبری
دارن��د و هم��واره معتقدند که اعتال و رش��د این
کش��ور با همکاری مقام معظم رهبری امکانپذیر
است.
>(در م��ورد ورود زن��ان به ورزش��گاه) امیدوارم
این پیگیریهای ایش��ان باعث شود که ما لبخند
رضای��ت را بر لب��ان بانوان ایران��ی ببینیم تا این
حقوق بانوان در کشور به رسمیت شناخته شود.
> از زمان��ی که بحث حذف خانوارهای پردرآمد

مط��رح ش��د از آنجا که ما بان��ک اطالعاتی قوی
نداش��تیم ،فکر کردی��م باید ب��ا آزمایش و خطا
پیش برویم تا فرآیند کامل ش��ود .از تیرماه ،94
دویس��ت و ش��صت هزار و پانصدو هف��ده خانوار
را ح��ذف کردیم .در همان ماه ،بررس��ی و یارانه
74هزار نفر را مج��ددا ً برقرار کردیم ،چون منبع
درستی نداشتیم .روند کار به این صورت بود که
به افراد پیامک ارس��ال میش��د که یارانه شما به
تشخیص دولت قطع میشود اگر اعتراضی دارید
اعالم کنید و بع��د از اعتراض برخی از این افراد،
یارانه قطع شده دوباره پرداخت میشد .در همین
فروردین ماه هم دوباره یکسری از یارانههایی که
قطع ش��ده بود را واری��ز کردیم .آیا چون ماه بعد
انتخابات هس��ت ،نباید یارانه آنه��ا را پرداخت؟
چون به ذه��ن بعضیها این یک حرکت تبلیغی
است و االن میبینیم یک عده دلخورند که چرا ما
افراد تحت پوشش را افزایش دادیم ،این هم یک
هوچیگری مثل سند  2030بود و شنیدن بعضی
از صحبتها جای تاسف دارد .ما یا باید عضو یک
مجمع جهانی بشویم یا نش��ویم ،وقتی که عضو
چنین مجامعی میش��ویم به هرحال بیانیههایی

از س��وی این مجامع ابالغ میشود و ممکن است
این بیانیهها مطلوب ما نباش��د که خوب ،چنین
بیانیههایی الزماالجرا نبوده و نخواهد بود ،چراکه
اجرای این بیانیهها را مجلس باید تصویب کند و
ما هم تاکید کردیم که این موارد را در چارچوب
قانوناساس��ی و ارزشهای اخالقی و دینی اجرا
خواهیم کرد که متن آن در  5نوامبر  2005هم،
قرائت شده است.
ما کار عادی خودمان را انجام میدهیم .میخواهم
بگویم این مس��ئله توسط سایتهایی مطرح شد
که وابسته به نامزدهای انتخاباتی هستند .ما که
میخواستیم  45هزار تومان بدهیم و آنها گفتند
کم اس��ت 250هزار تومان باید بدهند ،پس چرا
دلخورند ،فش��ارهای زیادی به م��ا میآوردند که
یارانهه��ا را قطع کنیم .ام��ا دولت تنها به وظایف
قانونی خود عمل کرده اس��ت و این موارد خالف
واقع اس��ت که از سوی رس��انههای رقیب مطرح
میشود.

>(با اش��اره به سند  ) 2030این «سند آموزش
یکسان برای همه افراد» است .ما اعالم کرده بودیم
هر آنچه در این س��ند با فرهنگ و قانوناساسی
کشورمان مغایر باشد را انجام نخواهیم داد و رسما
هم این موضعگیری را بیان کردیم.
>(در رابط��ه ب��ا گس��ترش فضای مج��ازی در
دول��ت روحانی) این موض��وع را ما ه��م ابزاری
ب��رای ارتباطات جهانی خودم��ان میدانیم و هم
ابزاری برای رش��د علمی میشناسیم.
از ای��ن جهت با اعتقاد این مس��ئله را
دنبال میکردیم .مس��ائل اخالقی آن
را هم مدنظر داش��تیم ،ام��ا آنها فراتر
از مس��ائل اخالقی ،مسائل سیاسی را
هم مذی��ق میبینند که ما این فضا را
معتقدیم باید موس��ع کنیم با مواضع
سیاس��ی ،ایدهها و نظ��رات مختلفی
مطرح شود و از این ابزار به نفع توسعه
کشور اس��تفاده کنیم به همین دلیل
اگ��ر این فرصت گرفته ش��ود به عقب
برمیگردیم.
>در پاسخ به این سوال که در صورت
ادامه کار دولت چه تغییر و تحولی در
کابینه خواهند داش��ت (آنچه مس��لم
اس��ت باید ما از ظرفیت بزرگ جوانان
استفاده کنیم ،اما یک مورد معین را مثال میزنم
و قابل تس��ری است و باید از این نیروهای جوان
هم برخوردار ش��ویم ،ام��ا در بحثهای مذاکرات
هس��تهای سن ،خیلی مسئله مهمی است؟ یا در
بحث نف��ت ،مذاکرات و مباحثی که وجود دارد...
ضمن اینکه ما باید از نیروهای جوان در ردههای
مختل��ف مدیریتی اس��تفاده بکنیم ،م��ا همواره
معتقدیم جوانهای م��ا ورود به عرصهای را طی
کنند ،اما مالک شایس��تگی ،صرف��اً جوان بودن
نیست.
البته در شرایط مساوی هر چه سن کمتر باشد از
انرژی بیشتری برخوردار هستیم ،بالطبع استفاده
از جوانان به آن معنی نیست که ما در همه کابینه
آینده از جوانان استفاده و این را جوانگرایی تلقی
کنیم.
> (در رابطه با ضعف تیم اطالعرس��انی دولت)
ببینید یک تقس��یم کار در دولت صورت گرفت
و م��ا ی��ک ش��ورای اطالعرس��انی داری��م ،آنها
دبیرخانهای دارند و یک سخنگوی دولت داریم و
سخنگوی دولت طبق تقسیم کار ،پاسخگوی همه

پرسشهایی که نس��بت به دولت دارند ،نیست.
توافق شد که سخنگوی دولت صرفا گزارشدهنده
مصوبات دولت باشد مانند کمیسیون مجلس که
یک س��خنگو دارد ،هیئترئیسه دولت هم ،یک
سخنگو دارد که بگوید؛ «من چه مصوباتی دارم»
اینکه هر اتفاقی بیفتد و هر اتهامی زده ش��ود یا
پرسشی مطرح ش��ود ،انتظار داش��ته باشیم که
مثال سخنگوی دولت باید به آنها جواب دهد این
موضوع در تقسیم کار مورد تاکید نبوده است ،اما
برای مجموعه شورای اطالعرسانی سیاستهای
عملیتر و اجراییتری را پیشنهاد میکنیم.
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انتخابات ایران ،مسئلهای داخلی است

عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربس�تان سعودی در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی
در خصوص برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ایران ،گفت«:موضوع انتخابات ،مسئله داخلی
ایرانیهاس�ت».بهگزارش ایلنا به نقل از رویترز ،وزیرخارجه عربس�تان ،ای�ران را به اقدامات
خصمانه و تهاجمی در منطقه متهم کرد و اظهارداش�ت« :ما وقتی به سیاستهای ایران نگاه
میکنیم ،افراد مدنظر ما نیستند ،بلکه به اقدامات توجه میکنیم».

چهره روز
امامجمعهموقتتهران:

کاندیداهابهخاطرمناظرههااز
مردمعذرخواهیکنند

آی��تاهلل موح��دی کرمان��ی امامجمعه موقت
تهران اظهارکرد :از امروز رقابت باید به رفاقت
تبدیل ش��ود .آنچه در مناظرات گفته ش��د بر
اس��اس نی��ت درون��ی منتخبان ب��ود و اینک
وظیفهش��ان اخوت ،برادری ،صمیمیت ،صفا و
همکاری است .پس اگر جملهای گفتند که در
ش��أن انقالب و مردم نبوده دق��ت کنند و اگر
ج��دی گفتهاند بهخاطر آن به درگاه الهی توبه
کرده و از مردم عذرخواهی کنند.
موحدی کرمانی با اشاره به اینکه شاهد حضور
چش��مگیر مردم در فضای��یآزاد و با امنیتی
کامل در پای صندوقهای رأی هستیم ،گفت:
این آزادی و امنیت چشم دنیا را خیره کرده و
به امنیت ایران غبطه میخورند که این امنیت
و آزادی در سایه وحدت ،ایمان ،روحیه انقالبی
و تبعیت از والیت بهدست آمده است.
خطی��ب نمازجمع��ه ای��ن هفت��ه ته��ران
خاطرنش��انکرد :پیام حضور گسترده مردم در
انتخابات این اس��ت که مردم به نظام اسالمی
خود پایبند هس��تند و با مسئوالن پیوند و به
آنها اعتم��اد دارند و اینکه م��ردم در مدیریت
کشور سهم اساسی داشته و بلکه تمام مدیریت
را آنها به عهده دارند.
موحدی کرمانی در ادامه اظهارکرد :این امنیت،
عزت و پایبندی به قانون در تمام انتخاباتهای
گذش��ته وجود داش��ته و اگر احیاناً در موردی
تخلفی اتفاق افتاده و قانونشکنی شده است و
افرادی تشنجآفرینی کردهاند سیلی محکمی به
دست مردم صالح خوردهاند و رو سیاه شدهاند.
بهگزارش ایس��نا ،امام جمع��ه موقت تهران در
ادامه خطاب ب��ه رئیسجمهور آینده ،گفت :از
آنجا که ایران هر مرحله از اقتدار را با تبعیت از
رهبری و والیت بهدس��ت آورده ،رئیسجمهور
آین��ده باید بکوش��د ب��ا عزمی راس��خ نه تنها
در ش��عار ،بلک��ه در عمل نیز تاب��ع رهبری و
والیتفقیه باش��د و مبادا بهگونهای عمل کند
که دش��من ،دومدیریتی را در کشور احساس
کند.

در حاشیه

ترک خاندان سلطنتی به دلیل عشق

باخبرشدیم شاهزاده ماکو ،از اعضای خاندان
س�لطنتی ژاپن ،قص�د دارد ب�ا ازدواج با یک
ش�هروند معمول�ی از عضوی�ت در خان�واده
سلطنتی دست بشوید .بهگزارش ایسنا ،او که
 ۲۵سالداردوبزرگتریننوهدختریامپراتور
آکیهیتوس�ت قص�د دارد با ک�ی کوموروی
 ۲۵سالهکههمدانشگاهیاشبوده،ازدواجکند.
کومورو برای یک شرکت وکالت کار میکند.
قوانین پادش�اهی ژاپن تصریح میکند یک
ش�اهزاده پس از ازدواج با یک شهروند عادی
باید خاندان سلطنتی را ترک کند .این خبر که
رسانههای محلی آن را گزارش دادهاند احتماال
باردیگربهبحثدربارهکوچکترشدنخانواده
سلطنتی دامن خواهد زد .شاهزاده ماکو و کی
کومورودرسال ۲۰۱۲حینتحصیلدردانشگاه
بینالمللیمسیحیتوکیوآشناشدند.

«ایوانکا ترامپ» جنجالساز شد

شنیدیمدونالدترامپ،رئیسجمهوریآمریکا،
همواره ش�عار اقتص�ادی خ�ود را در جریان
مب�ارزات انتخاباتی تکرار میکن�د« :آمریکا
نخس�ت» .او ش�عار میده�د س�رمایهداران
آمریکایی باید محصوالت خ�ود را در آمریکا
تولید کنن�د تا از ای�ن راه اش�تغال کارگران
آمریکایی تامین شود .بهگزارش ایلنا به نقل
از بلومبرگ ،در چنین شرایطی ایوانکا ترامپ،
دختر دونالد ترامپ خالف نظر پدرش کاالهای
ُمد خود را با پرداخت مبلغی ناچیز به کارگران
چینی در چین تولید و سپس آنها را به آمریکا
وارد میکن�د .ایوانکا ترام�پ به این ترتیب با
خواست اقتصادی پدرش به مخالفت پرداخته
است .در همین راس�تا ،دیدهبان حقوق بشر
کارگ�ران چینی در نیوی�ورک اعالم کرده که
ایوانکا ترامپ مدهای لوکس خود چون کفش
وتزئیناتراازکارخانههایچینتهیهمیکند؛
کارخانههایی که در آنها کارگران دس�ت کم
 ۱۲/۵س�اعت در روز و شش روز در هفته کار
میکنندوحقوقشانساعتیکمترازیکیورو
است.

