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اخبار كشور
در آستانه تعلیق تحریمهای ایران ذیل برجام

یادداشت روز

فقط به خاطریک مشت رأی!

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دور انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا هم روز گذشته یعنی  29اردیبهشت
ماه  96برگزار شد .شواهد و قرائن نشان میدهد ،مشارکت در این
دور از انتخابات «بسیار باالست» طوری که دیروز حتی صحبت از
تمدید انتخابات تا  3صبح روز شنبه شد! مردم دیروز حقیقتا نیز
سنگ تمام گذاشتند و به قول رهبر معظم انقالب ،حماسه آفریدند.
این دور از انتخابات اما ،با تمام فراز و نشــیبهایی که پشت سر
گذاشت ،گفتنیهایی دارد که موضوع این نوشتار را تشکیل میدهد:
 -1امروز دیگر هیچ کس حتی دشمن «قادر» نیست از نمایشی
بودن انتخابات در ایران بگوید .مناظرههای زنده و به شدت چالشی،
طرحها و برنامههای چالشی ،سخنرانیهای بیپرده و از همه مهمتر
حضور حیرتانگیز مردم در صحنه نشــان میدهد ،انتخابات در
جمهوری اسالمی ایران ،در دنیا بدون اغراق بینظیر است .این بار
دیگر برای بدبینترین افراد هم ثابت شده ،جمهوری اسالمی ایران
یکی از مردمیترین حکومتهای جهان را داراست .در هیچ کجای
دنیا نمیتوان کشوری را سراغ گرفت که به طور میانگین ،در هر سال،
یک انتخابات برگزار شده باشد .برخی پیشبینیها میزان مشارکت
در این دور از انتخابات را حدود « 80درصد» اعالم میکنند .در این
صورت میتوان با افتخار گفت ،ایران عزیز ،در دموکراسی و مردم
ساالری ،از بسیاری کشورهای دنیا فرسنگها فاصله دارد .داشتن
چنین دموکراسی ،امروز بین مردمکشورهای منطقه خودمان ،یک
«رویای دست نیافتنی» و به تعبیر رهبر عزیز«رشکبرانگیز» است.
شاید مقایسه دموکراسی در ایران با کشورهایی مثل عربستان ،قطر،
امارات و  ...اهانت به کشورمان باشد اما به هر حال این سؤال ،سؤال
مهمی است که باید مردم به پاسخ آن فکر کنند « :در کدام کشور،
چنین انتخاباتی برگزار میشود!؟»
 -2ایــن دور از انتخابات با وجود تمام این ویژگیهای منحصر
به فردش« ،حاشــیههای دوست نداشــتنی» هم داشت .برخی
بداخالقیها ،برخی خبرســازیها ،اتهامزنیها ،لجنپراکنیها و
ناجوانمردیها اگر نبود ،قطعا ،هم مردم راضیتر بودند و هم مشارکت
باالتر از این میرفت .فرهنگ ایرانی و اسالمی ،مردم این مرز و بوم
را به گونهای بار آورده که اگر در حق کسی ظلمی شود ،تهمتی زده
شود و دریدگی صورت بگیرد ،آنها را دلزده میکند .در مناظرهها
هم دیدیم وقتی برخی نامزدها از خطوط اخالق و نظام گذشتند و
برای کسب یک مشت رای بیشتر پنجه بر صورت نظام کشیدند،
چطور نتیجه عکس گرفتند.
 -3برخی هنجارشکنیها و بداخالقیها در مناظرات که برای
نظام هزینه تراشید نشــان میدهد ،مسئولین محترم میبایست
قوانینی را از رای بگذرانند تا ضمن حفظ طراوت و شادابی مناظرات،
کمترین هزینه به کشــور تحمیل شود .آیا اینکه یکی از نامزدها
برای جذب آراء بگوید ،در  38ســال گذشته برخی در کشور فقط
حکم اعدام صادر کردهاند ،نمیتواند پاس گلی باشد برای دشمن،
دشمنی که مترصد فرصتی است تا با استناد به چنین اظهاراتی ،به
تحمیل تحریمهای حقوق بشری اقدام نماید؟! شاید قوانینی در این
باره تصویب شده باشد اما گویا ،همت الزم برای اجرای این قوانین
وجود ندارد .مسئولین مربوطه ممکن است اینگونه استدالل کنند
که ،رسیدگی به چنین تخلفاتی که در فضای هیجانی جامعه صورت
میگیرد ،ممکن نیست و باید پس از عبور از چنین فضایی اقدام کرد
که در پاسخ باید پرسید؛ وقتی کار از کار گذشت و متخلف به هدفی
که از انجام چنین تخلفی داشت رسید ،رسیدگی به این تخلف چه
تاثیری خواهد داشت؟!
 -4میگویند در مثل جای مناقشه نیست .بالتشبیه ،در انتخابات
اخیر ریاست جمهوری آمریکا دیدیم که چگونه نامزدها به جنگ
یکدیگر رفتند و برای رسیدن به قدرت ،چطور حریمها را دریدند.
از اتاق خواب یکدیگر و از خصوصیترین مسائل هم ،فیلم و صدا
تهیه کردند و آمریکا را در دنیا رسوا کردند .حتی بحث وقوع تقلب
به کمک روسها برای پیروزی ترامپ هم مطرح شد .هیالری کلینتون
میگوید روسیه با استفاده از اطالعات فوق محرمانه ادوارد اسنودن
توانست ،در شکست او نقش موثری ایفا کند .سوای از این که این
اتهامات وارد است یا خیر ،وقتی ترامپ با آن ویژگیهای غیر قابل
تحملش پیروز شد ،هیالری کلینتون که قطعا بهتر از ترامپ نیست،
پیروزی او را تبریک گفت! سال  88جای چنین «فرهنگ سیاسی»
در کشور واقعا خالی بود!
امروز نتایج این دور از انتخابات رسما اعالم خواهد شد .ممکن
است در اطراف نامزدهای محترم باشند افرادی که نخواهند به آراء
مردم تمکین نمایند .اگرچه چنین احتمالی ضعیف است اما به هر
حال این احتمال وجود دارد .پذیرفتن نتایج انتخابات شاید ،جزو آن
دسته از فرهنگهای سیاسی باشد که در کشور به آن نیاز داریم.
چه خوب اســت در صورت پیروزی هر یک از نامزدها ،نامزد دیگر
تمام آنچه در ایام مبارزات انتخاباتی گذشت را فراموش کرده و به
منتخب مردم تبریــک بگوید تا از این فرهنگ زیبا نیز بینصیب
نمانیم« .مشــارکت باال» در انتخابات هر کشوری برای آن کشور
یک فرصت است .دولتی که با آراء باالی مردمش روی کار بیاید ،با
اقتدار و قدرت بیشتری میتواند وارد معادالت سیاسی در جهان
شود .در صورت عدم تمکین نامزدها به آراء مردم ،این فرصت چه
بسا به تهدید تبدیل شود؛ درست مانند آنچه در سال  88رخ داد.
خوب است نامزدهای محترم قبل از اعالم نتایج اعالم میکردند که
نتایج هر چه باشد به آن تمکین خواهند کرد .هرچند این مسئله
به این معنا نیست که نامزدها اگر دالیلی برای وقوع تخلف دارند از
مسیر قانونی اقدام ننمایند.
 -5سیســتم خاص انتخاباتی که در ایران اجرا میشود اصوال
طوری اســت که امکان وقوع «تقلب» در انتخابات را «در سطح
موثر» نمیدهد .برخی کارشناسان و مسئولین گفتهاند شاید بتوان
با انجام «تخلف» ،حداکثر چند صد هزار رای را جا به جا کرد اما بیش
از این« ،امکان وقوع» ندارد .نامزدهای شرکتکننده در انتخابات،
شــورای نگهبان ،وزارت کشور و نیروی انتظامی هر یک در شعب
اخذ رای ،نمایندگان خود را دارند و در کنار ناظرها ،تیمهای بازرسی
سیار هم هستند که سر زده به شعب اخذ رای سرکشی میکنند.
در چنین سیستمی ،امکان وقوع «تخلف موثر» فقط زمانی وجود
دارد که رقابت بسیار نزدیک و به اصطالح شانه به شانه باشد ،چرا
کــه در این صورت ،جا به جایی تعداد نه چندان زیاد آراء میتواند
جای دو نامزد را تغییر بدهد! شاید عدهای کارشکنی بکنند ،اقدام
به خرید و فروش رای نمایند یا حتی با شناسایی شهرهایی که رقیب
در آن بیشترین رای را دارد ،بخواهند شیطنتهایی نمایند تا بدین
ترتیب با جمعآوری «آراء حرام» حقالناس را ضایع نمایند .دیروز
برخی منابع رسمی از وقوع چنین تخلفاتی از سوی نامزد خاص خبر
دادند .برای چنین مواقعی نیز ،مسیر قانونی کامال مشخص شده و
نامزدهای محترم میتوانند از این مسیر اعتراض خود را دنبال کنند.
 -6جدایاز اینکه چه کســی فردا رای خواهد آورد باید گفت،
برنده انتخابات باشکوه دیروز ،همانطور که رهبری عزیز هم فرمودند
ملت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است و تا وقتی این ملت
اینگونه در صحنه حاضر هستند ،بزرگتر از آمریکا نیز هیچ غلطی
نمیتواند بکند .با این ملت نه ســایه جنگی میماند و نه تحریمی
موثر واقع میشود نه اقتصاد معطل میماند .مردم اگر در کشوری در
صحنه باشند ،هیچ دشمن و هیچ مشکلی جلودار آن کشور نخواهد
بود .دیروز مردم هم پیروز شدند و هم کشور و نظام را بیمه کردند:
«در انتخابات نامزدهای متعددی هســتند؛ هرکدام حرف
میزنند ،نظــر میدهند و هرکدام طرفدارانی دارند ...روز جمعه
بــا رأی مردم ،در نهایت یک نفر از میان نامزدها انتخاب خواهد
شد .من معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیستم زیرا هر کس
اصلی انتخابات ،نظام جمهوری اسالمی و ملت
رأی بیاورد ،برنده
ِ
ایران است( ».رهبر انقالب چهارشنبه  27اردیبهشت  96در دیدار
اقشار مختلف مردم)

جعفر بلوری

آمریکا  7شرکت و فرد ایرانی و چینی را
تحریم کرد

رئیسجمهــور آمریکا در
آستانه تعلیق تحریمهای ایران
ذیل تعهداتــش تحت برجام،
هفت شرکت و شخص ایرانی و
چینی را تحریم کرد.
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریکا روز چهارشنبه با ادعای منع
اشاعه نام هفت فرد و شرکت را هدف
تحریم قرار داد.
در بیانیهای که وزارت خزانهداری
آمریکا اعالم کرده نام دو شــهروند
ایرانی و یک شهروند از چین دیده
میشود .این تحریمها همچنین یک
شرکت ایرانی و سه شرکت چینی را
شامل میشوند.
نــام نفــرات و شــرکتهای
تحریمشده به شرح زیر میباشند:
 رحیم احمدی مرتضی فراستپور روان رانلینگ (چینی) متین صنعت نیک اندیشان شانگهای گنگ کوان ترید شانگهای نورث بیگینز شانگهای نورث ترنسویدولت ترامپ ،عالوه بر این ،روز
چهارشنبه به موجب تعهداتش ذیل
برجام ،تعلیق تحریمهای ایران را هم
تمدید کرد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای
اعالم کرد که به عنوان بخشــی از
تعهداتش ذیل این توافق هستهای
تعلیق تحریمها علیه ایران را تمدید
کرده است.
این دســتور اجرایــی در حالی
صادر میشود که دولت آمریکا اعالم
کرده در حال انجــام ارزیابیهایی
جامع برای مشخص کردن سیاستش
در قبال ایران و برجام است.
مقامهای دولــت ترامپ اعالم
کردهاند واشــنگتن تــا زمان اتمام
این بررسی به تعهداتش ذیل توافق
هستهای با ایران پایبند خواهد ماند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا
به المانیتور گفت« :ما بررســیهای
برجام را ادامــه میدهیم .دولت تا
زمان تکمیل این بررســی ،به مفاد
توافق هســتهای ،موسوم به برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند
میماند».
وی همچنین اضافه کرد« :دولت
ترامپ تصریح کرده که ما دستکم

تا زمان تکمیل این بررسی به برجام
پایبنــد خواهیم مانــد و اطمینان
حاصل خواهیم کرد که ایران در برابر
پایبندی به مفاد آن مسئول شناخته
خواهد شد».
مقــام مورد اســتناد المانیتور به
عالوه ،با تکرار اتهامات اثباتنشــده
علیــه ایــران گفــت« :هنگامی که
جمعبندیهای ما نهایی شد با صراحت
و قاطعیت بــه چالشهایی که ایران
ایجاد میکند ،خواهیم پرداخت».
مقامهای آمریکایی از اظهارنظر
درباره اینکه این بررسیها چه زمانی
به اتمام خواهند رســید ،خودداری
کردهاند.
گفتنی است آمریکا تاکنون به
دفعات برجام را نقض کرده اســت.

ظریــف وزیر امــور خارجه چندی
پیش تاکید کــرد که آمریکا روح و
متن برجام را زیر پا گذاشته است.

تحریم  9فرد و شرکت
آمریکایی از سوی ایران

در واکنش بــه اقدام آمریکا در
اضافــه کردن نام تعــدادی از افراد
و شــرکتهای ایرانی به فهرســت
تحریمهای موشکی ،وزارت خارجه
ایران نام  9فرد و شرکت آمریکایی
را به فهرســت تحریمی قبلی خود
اضافه کرد.
به گزارش فارس ،وزارت خارجه
ایــران همچنین در بیانیهای ضمن
محکوم کردن اقدام آمریکا در افزودن
افراد حقیقی و حقوقی به فهرســت
تحریمهــای فرامــرزی یکجانبه و

غیرقانونــی آن کشــور ،اعالم کرد:
ایــران برنامه موشــکی را با قوت و
اقتدار و براســاس برنامهریزی خود
ادامه میدهد.

اعتراض چین به تحریمهای
یکجانبه آمریکا

وزارت خارجــه چیــن بــه
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
اعتراض کــرد و از طرف آمریکایی
خواست با احترام متقابل ،برای حل
مسایل به گفتوگو بپردازد.
به نوشــته خبرگزاری رویترز،
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت
چین مخالف استفاده کورکورانه از
تحریمهای یکجانبه ،خصوصا زمانی
که این تحریمها به منافع شــخص
ثالث آسیب بزند ،است.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

حرام

گفت :از انتخابات چهخبر؟!
گفتم :دیروز دولت در برگزاری انتخابات سنگتمام گذاشت!
گفت :ولی صدها گزارش موثق و مســتند از تخلفات فراوان دولتیها
در برگزاری انتخابات حکایت میکند که نفرستادن تعرفه به مناطقی که
رأی آقای رئیسی باالست و انتشار فیلم برگه رأی برخی وزرا که به روحانی
رأی دادهاند که تبلیغ در زمان ممنوعیت است و...
گفتم :وقتی میبینند تقلب در انتخابات از نوع جابهجایی آراء
ناممکن است برای ادامه حضورشان در قدرت به هر کاری دست
میزنند.
گفت :ولی این  4ســال هم که در قــدرت بودند غیر از فقر و فالکت
برای مردم ،دستدرازی به بیتالمال ،آبروریزی در برجام ،تحمیل رکود و
سختی معیشت به ملت ،ردیف کردن انواع دروغها ،بیکاری ،تعطیلی مراکز
تولید و ...کاری انجام ندادهاند.
گفتم :یارو هندوانهای دزدیده و مشــغول خوردن بود ،به او
گفتند؛ خجالت نمیکشــی که مال حرام میخوری؟ و یارو گفت؛
من به حالل و حرامش کاری ندارم ،این هندوانه را برای شیرینی
و خنکی آن میخورم!

در شب انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت

اقدام مشکوک روزنامه دولت در جعل بیانیه انتخاباتی به نام سردار سلیمانی!

روزنامــه دولتی ایران در
شــب انتخابات ،در اقدامی
عجیب اقدام به انتشار یک
بیانیه انتخاباتی جعلی به نام
فرمانده نیروی قدس ســپاه
کرد.
کانال تلگرامی روزنامه دولت
(ایران) پنجشــنبه شب اقدام به
انتشار بیانیه انتخاباتی جعلی به
نام سردار قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه کرد.
در این بیانیه جعلی که کانال
تلگرامی روزنامه ایران منتشر کرد،
ضمن انتســاب مطالب جهتدار
به فرمانده ســپاه قدس ،شــعار
انتخاباتــی روحانی نیز گنجانده
شده است.

تکذیب
سخنگوی سپاه

ســردار رمضــان شــریف
سخنگوی سپاه در این باره گفت:
پیش از این ســپاه پاسداران در
بیانیــهای ،مواضع ایــن نهاد در
قبال انتخابات و بویژه استفاده از
نام فرماندهان ،به خصوص سردار
سلیمانی را اعالم کرده و اکنون نیز
همان موضع برقرار است.
وی اظهار داشت :بنابر روش

نگرانی شبکه دولتی انگلیس
از فهرست چندگانه اصالحطلبان
در انتخابات شورای شهر
انتخابات شورای شهر تهران در حالی برگزار شد که شبکه دولتی انگلیس
نسبت به انتشار چند فهرست اصالحطلب ابراز نگرانی کرده بود.
وبسایت شبکه دولتی انگلیس قبل از آغاز رأیگیری ،در تحلیلی نوشت:
اصالحطلبان در انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران روزهای پر
مناقشهای را از سر میگذرانند .در روزهای اخیر ،انتشار فهرست نامزدهای
اصالحطلبان برای انتخابات شورای شهر تهران موسوم به لیست امید و نبود
برخی چهرههای شناخته شده و اصالحطلب و انتشار چند لیست دیگر مانند
«شــهر دیگر» و «امید اصالحات» ،بحثهای گستردهای را در میان چهره
حامیانشان برانگیخته است .در این میان برخی از کاندیداها به لیست امید
اعتراض کردند و برخی از چهرهها هم برای جلوگیری از انشــقاق بیشتر
اصالحطلبان کنارهگیری کردند .برخی از حامیان اصالح طلبان هم در فضای
مجازی اقدام به تهیه لیستهای جداگانهای کردهاند که یک تا پنج نفر از
 21نفر معرفی شده توسط لیست امید را با افراد دیگری جایگزین کردهاند.
بیبیسی میافزاید :از چهرههایی که انتظار میرفت در لیست حضور
داشــته باشــند و هواداران اصالح طلبان پیش از انتشار فهرست ،تبلیغات
به نفع آنها را آغاز کرده بودند میتوان به لیال ارشــد ،مددکار اجتماعی،
یاشار ســلطانی سردبیر وبسایت معماری نیوز ،حسین راغفر ،اقتصاددان
و محسن ســرخو و ...اشاره کرد .اعضای کنونی شورا که از قرار گرفتن در
لیســت اعالمی اصالحطلبان باز ماندهاند ،در فهرست «امید اصالحطلبان»
جاگرفتند .فهرستی که باعث بروز برخی انتقادها شد و منتقدان معتقدند
باعث شکسته شدن آرا میشود دلیلی که به نظر میرسد الاقل برای برخی
نامزدها قانع کننده بوده است.
همزمان اما اخبار تأیید نشــدهای هم از فشار روی برخی از نامزدها
برای انصراف از کاندیداتوری منتشــر شد .نامزدهایی که انصراف نداده
و در میدان انتخابات ماندند میگویند لیســت اعالم شــده ساز و کار
مشخصی ندارد و شایستهترینها در آن گنجانده نشدهاند .تندگویان که
سخنگوی فراکسیون اصالحطلبان شورای شهر فعلی تهران و حذف شده
از لیست امید است میگوید« :شورای عالی اصالحطلبان در این مدت از
ما که به عنوان اعضاء اصلی شورای شهر کار میکنیم حتی یک بار هم
برنامهای نخواستند .حتی از ما سؤال هم نکردند که عملکرد چهار ساله
شــما در این سالها چه بوده است .یعنی بدون این که بررسی صورت
بگیرد لیست را بستهاند».
محسن سرخو هم معتقد است« :در این لیست دو نفر از اعضای فعلی
شورا حضور دارند و ظاهرا ً هر کسی قدرت بیشتری داشته و توانسته البی
کند انتخاب شده است .در واقع وضعیت احزاب ،تشکلها و امتیازات را هم
در نظر نگرفتهاند».
عدهای هم گزینش لیست امید را با نظارت استصوابی شورای نگهبان
مقایسه کردهاند ،از جمله یاشار سلطانی که در حساب توییتری خود نوشته
است« :گزینش ابهام برانگیز پدر خواندگان و توقع از مردم برای اطاعت و
پذیرش 100درصد ،بدتر از نظارت استصوابی است.
آبرامز :برجام آن معدن طالیی نبود
که به مردم ایران وعده داده میشد
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید تحریمهای عمده علیه ایران
باقی است.
الیــوت آبرامز در گفتوگو با صدای آمریکا با وجود حمایت از روحانی
در انتخابات ایران ،تصریح کرد توافق هســتهای آن چیزی نبود که دولت
روحانی به مردم میگفت.
وی در پاســخ این ســؤال صدای آمریکا که «روحانی تالش کرده که
معامالت تجاری را که گفته میشــود ایران قرار بود در پی توافق هستهای
به آن دســت یابد ،با ســر و صدای زیاد بســیار مهم جلوه دهد .نظر شما
ق هستهای به مردم قبوالنده شد
چیست؟» گفت :یکی از راههایی که تواف 
این بود که میگفتند ما برای رونق اقتصادی و ســرمایهگذاری و گسترش
تجارت به آن نیاز داریم .بیتردید توافق هســتهای نتایجی هم داشته و از
طریق آن به مقادیری پول دســت یافتهاند ولی این آن معدن طالیی نبود
که به مردم وعده داده شد.
( پیش از این جان کری گفته بود در توافق هستهای ادعا میشد ایران
 100یا  150میلیارد دالر به دست میآورد اما آنها واقعا چه قدر به دست
آوردند؟  3میلیارد دالر!)

همیشگی سپاه پاسداران ،هرگونه
موضعگیریهای از این دســت
توســط فرماندهــان در مــوارد
مختلف ،توسط روابط عمومی و
یا سخنگوی ســپاه اعالم شده و
غیر از آن هر مطلبی فاقد ارزش
است و به شدت تکذیب میشود.

شورای نگهبان
رسیدگی کند

ســیدمصطفی میرســلیم
کاندیدای انتخابات ریاســت
جمهوری ظهر جمعه در مسجد
قبــا و بعــد از انداختــن رای
خود به صنــدوق آرا در جمع
خبرنگاران در خصوص بیانیهای
که کانال روزنامه ایران به نقل از
سردار سلیمانی جعل کرده بود،
تصریح کرد :این مسائل بسیار
خطیر و مهم اســت و شورای
نگهبان باید رسیدگی کند چون
این اقدامات باعث تحوالت در
آرا میشود
میرسلیم افزود :خوشبختانه
من تکذیبیه ســردار سلیمانی را
دیدم.

نشر اکاذیب
از سوی رسانه دولت

حسین ابراهیمی عضو جامعه

روحانیــون مبــارز در رابطــه با
شــایعهپراکنی در مورد ســردار
قاسم ســلیمانی اظهار داشت :با
کمال تأســف یکسری تبلیغات
کاذبی را ستاد روحانی راه انداخته
که بسیار نامطلوب است ،از جمله
صحبتــی که در رابطه با قاســم
سلیمانی انجام داده که از طرف
ایشان تکذیب شده.
وی با بیــان این موضوع که
جریــان دولت به نشــر اکاذیب
میپردازد ،ادامه داد :با یکسری
اکاذیبــی کــه راه انداختهانــد
میخواهند جــو غالبی را ایجاد
کننــد که خالف قانون و شــرع
است و در شأن یک کاندید ریاست
جمهوری نیســت که ســتادش
اینگونه رفتاری داشــته باشــد.
همچنین این ســتاد بنده را هم
جز حامیان روحانی قلمداد کرده
در صورتی که من از حجتاالسالم
رئیسی حمایت کردهام.
عضو جامعه روحانیون مبارز
در پایان خاطرنشــان کرد :از هر
چیزی نباید استفاده کرد و تنها
با ابزار مشروع میتوان به اهداف
مشــروع رســید ،نه با تمهیدات
غیراخالقی و نامشروع.

خبر ویژه
آبرامز در توضیح ماجرا تصریح کرد :به نظر من یکی از دالیل آن این بود
که خوشبختانه آمریکا تحریمها را لغو نکرد و هنوز هم تحریمهایی باقی است،
بسیاری از شرکتهای اروپایی و دیگر شرکتها به خاطر اینکه بیم آن را دارند
که ممکن است مورد تحریم قرار بگیرند از معامله با ایران خودداری کردند.
میدانید که بعضی از شــرکتهای اروپایی نه میلیونها ،بلکه میلیاردها دالر به
خاطر تخلف از قانون تحریمها متحمل جریمه شدند.
بنابراین بانکهای اروپا باید خیلی با احتیاط عملکنند .تحریمها به قوت
خود باقیست و فکر میکنم توسط کنگره حتی تحریمها بیشتر شود.
مشــاور پیشین امنیت ملی آمریکا در پاســخ این سوال که به نظر شما
شانس تغییر رفتار ایران در منطقه پس از انتخابات وجود دارد؟ و آیا ممکن
اســت ایران از حمایت و کمک به حزباهلل یا گروههای دیگر دست بکشد؟
گفت؛ چنین شانسی وجود ندارد .چون این انتخابات ریاستجمهوری است.
رئیسجمهور در واقع کنترل واقعی روی سپاه پاسداران و سپاه قدس در منطقه
ندارد .روحانی به عنوان یک رئیسجمهور اصالحطلب خود را معرفی کرد .چه
فرقی دارد؟ در دوره زمامداری او هیچ تغییری در اوضاع از لحاظ حقوق بشر
دیده نشد .موسوی و کروبی هنوز در حبس خانگی هستند.
وی همچنین گفت :بعید میدانم با فشار ما برنامه موشکی ایران متوقف
شود.

ناراحتی ضدانقالب
از مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات
محافل ضدانقالب از مشــارکت گســترده و چشمگیر مردم در انتخابات
که به منزله اعتماد به نظام جمهوری اســامی و حمایت از آن اســت ،ابراز
ناخرسندی میکنند.
در همین زمینه «نیکآهنگ  -ک» همکار متواری نشریات اصالحطلب در
توئیتر نوشت :هنر (آیتاهلل خامنهای) ،تبدیل مخالفان بدون اراده به سربازان
رأیدهنده والیت در انتخابات است ...حتی در پراگ و نیویورک و واشینگتن.
کارشکنی در اخذ رأی مردم
آخرین حربه دولت بیکارنامه
متولیان دولتی انتخابــات در برخی حوزههای اخذ رأی که احتمال باال
بودن چشــمگیر رأی سیدابراهیم رئیسی را میدادند ،به انواع کارشکنیها و
شیوههای بازدارنده متوسل شدند.
از جمله گزارشهای متعدد از مشــهد حاکی بود که حوالی ظهر دیروز،
تعرفههای برگ رأی در برخی حوزههای این شــهر تمام شد اما متولیان امر
تا ساعت  19بعدازظهر ،در رساندن تعرفه تعلل کردند و شهروندان بسیاری
رأی نداده برگشــتند .این در حالی اســت که وزارت کشور اعالم کرده بود
 200میلیون تعرفه رأی چاپ کرده و هیچ مشکلی در تأمین تعرفه مورد نیاز
حوزههای انتخابیه وجود ندارد.
مشهد آخرین مقصد تبلیغات حســن روحانی و سیدابراهیم رئیسی در
روز چهارشــنبه گذشته و در یک ساعت همزمان بود .اما با وجود هزینههای
هنگفت دولت در بردن برخی هنرمندان و بازیگران به مشــهد ،اســتقبال از
برنامه دولت یک ســوم برنامه ســیدابراهیم رئیسی بود .گویا مقایسه این دو
جمعیت متفاوت ،برخی اعضای ســتاد دولت را به این نتیجه رساند که رأی
مردم مشهد حتیالمقدور باید کم باشد .تعداد آرای روحانی در سال  92در
مشهد نیز به مراتب کمتر از مجموع آرای قالیباف و جلیلی بود.
بنابر گزارشهای متعدد ،مشکل عمدی تعرفه رأی برای مردم در برخی
شــهرهای دیگر و به ویژه روستاها و بخشهایی نیز که احتمال داده میشد
رأی رئیسی با فاصله بسیاری ،باالتر از روحانی باشد ،ایجاد شده است.
تهدید و تعطمیع مردم از دیگر شــیوههایی بود که تا ساعتهای آخر به
ویژه در میان مردم مناطق محروم ادامه داشــت و گفته میشد اگر نام کس
دیگــری از صندوقها در بیاید ،امکانات و بودجــه یارانه مردم منطقه قطع
خواهد شــد .به برخی بخشداران نیز پولهای هنگفتی داده شد تا در تهدید
مردم نقش ایفا کنند.
صالحی امیری وزارت ارشاد را
با میدان ترهبار اشتباه گرفت
وزیر ارشــاد فاش کرد هنرمندان را به شکل اتوبوسی در ستادها جابهجا
میکند.
صالحی امیری دیروز در حاشــیه رأی دادن و در گفتوگو با خبرنگاران

سوءاستفاده تبلیغاتی
از نام سرداران

آیتاهلل عباس کعبی ،نماینده
مردم استان خوزستان در مجلس
خبــرگان رهبری با بیــان اینکه
تخلفــات هدفمنــدی بــه نفع
کاندیدای دولت مســتقر صورت
میگیــرد ،گفت :اینکــه با هدف
جنگ رســانهای بیانیهای به نام
سرداران منتشر شود سوءاستفاده
تبلیغاتی است.

دیگران را به دروغ
متهم میکنند اما...

بــه گــزارش فــارس ،زهره
طبیبزاده نماینده سابق مجلس
درباره شــایعات منتسب شده به
ســردار ســلیمانی گفت :سردار
سلیمانی یک وضعیت خاصی در
جامعه دارد و به خاطر وجهه مثبتی
که ایشــان دارد گرایشش به یک
کاندیــدای خاص میتواند صحنه
رقابتهای سیاسی را تغییر دهد.
البته از روحیه استکبارســتیزی
و حمایت از مســتضعفین ایشان
معلوم اســت که به کــدام طرف
گرایش دارند.
طبیــبزاده بــا بیــان اینکه
اقدام روزنامه دولتی ایران بســیار

ناجوانمردانه بوده است ادامه داد:
من فکر میکنم این جای شکایت
دارد و ســردار سلیمانی میتواند
علیه این اقدام ناجوانمردانه روزنامه
ایران شکایت کند زیرا این روزنامه،
دیگران را به دروغ متهم میکند اما
خودش کار آنها را انجام داده است.

اولین تخلف دولت
نیست

رضا روستاآزاد عضو شورای
مرکزی جبهــه مردمی انقالب
اســامی با اشــاره به تخلفات
انتخاباتی انجام گرفته از سوی
دولت گفت :انتســاب شــایعه
بــه ســردار ســلیمانی اولین
تخلف از ســوی دولت نیست.
در حــال حاضر هــم تخلفات
دیگری هست که از سوی آنها
انجام میشود ،مثل کارناوالی که
پنجشنبه شب راه انداخته بودند،
درصورتیکه زمان تبلیغات به
اتمام رسیده بود.
وی ادامــه داد :اینها از هرچه
به دستشان میآید چه مالی و چه
کاری استفاده میکنند برای تخلف
و نشر اکاذیب مثل  10میلیونی که
به دهیاران دادنــد یا افزایش وام
نخبگان به  16میلیون.

مدعی شــد در انتخابات دو طیف هســتند ،آنها که به گفتمان خشونت و
توهین رأی میدهند و دسته دیگری که برخالف آنها به گفتمان عقالنیت
و آزادی رأی میدهند!
او در ادامه در خصوص حمایت «تتلو» از حجتاالســام رئیسی گفت:
این یکی از طنزهای انتخابات بود! به کاندیدای عزیز میگویم اگر واقعاً نیاز
به هنرمند داشتید به من میگفتید برایتان هنرمند میفرستادم!
گفتنی اســت مدتی قبل یکــی از بازیگران مطرح ســینما گفته بود
میخواســتند مرا با وعده پول بخرند که از آقای روحانی حمایت کنم اما
این کار را نکردم!
وزیر ارشــاد در این اظهارات فاش میکند که نگاه دولت به هنرمندان
نگاه ابزاری و کاالیی اســت؛ انگار کــه در میدان ترهبار و بنگاه فروش کاال
نشسته و میخواهد «بار» به این طرف و آن طرف بفرستد.

زمزمه آزادسازی قیمتها
یادآور رکورد تورم  49/4درصدی
در حالی که دولت چندین بار در  4سال گذشته اقدام به افزایش قیمتها
کرده ،یک روزنامه حامی دولت از آزادسازی مجدد قیمتها دفاع کرد!
روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان غلطانداز «نه به قیمت دستوری»
نوشت :آزادسازی قیمتها ،گام بلند خروج از اقتصاد دولتی و افزایش کیفیت
کاال و خدماترسانی است.
این روزنامه افزود :حمیدرضا برادران شرکا اقتصاددان معتقد است؛ دولت
یازدهم بسترسازی نسبتاً مناسبی برای آزادسازی قیمتها انجام داده و ادامه
این مسیر میتواند کشور را به اقتصاد آزاد و رقابتی برساند.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از پر سر و صداترین اقداماتی است
که دولت یازدهم در این زمینه انجام داد .اقدامی که گرچه حواشی بسیاری
به دنبال داشت و در ابتدا با شوک بازار مواجه شد ،اما با حمایت سرسختانه
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی بازار ســفرهای هوایی به سرعت در
مسیر کارشناسی شدهتری افتاد.
گفتنی است ادعای آزادسازی قیمتها با شعار افزایش رقابت و ارتقای
کیفیت ،ادعایی است که از زمان دولت سازندگی و با منطق تعدیل اقتصادی
مطرح شــده اما اغلب نتیجه ای جز تحمیل هزینههای سنگین بر طبقات
فرودست و کوچک کردن سفرههای آنها نداشته است .پیش از این برخی
روزنامههای حامی دولت از احتمال افزایش نرخ دالر به باالی  4200تومان
پس از انتخابات خبر دادهاند که به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و قدرت
خرید مردم است.
یادآور میشود با همین سیاستهای غلط ،نرخ تورم در دولت سازندگی
رکورد شکست و به میزان  49/4درصد رسید.
اینکه بدهی دولت  3برابر شد
چه ربطی به دولت قبل دارد؟!
ت بدهیهای دولت قبل 20
یــک روزنامه زنجیرهای میگوید پرداخــ 
سال طول میکشد.
روزنامه آرمان از قول پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی نوشت:
وضعیــت فعلی اقتصاد ما امکان اینکه بتوانــد درآمدهای مالیاتی خود را
در کوتاهمدت افزایش چشــمگیری دهد ندارد .افزایش حداکثر  15تا 20
درصدی مالیات در یک روند دو ساله با قیمتهای ثابت میتواند کمی به
دولت کمک کند که بدهیهای خود را پرداخت کند؛ بدهیهایی که دولت
اگر بخواهد با این شــرایط پرداخت کند حداقل  20ســال طول میکشد.
دولت به دلیل ســوءعملکرد یک دوره  8ساله حداقل  20الی  25سال در
این باتالق گیر کرده است.
آرمان همچنین در یادداشت دیگری مدعی شد :بدهی میلیاردی میراث
شوم ،دولت قبل است .پیش از دولت یازدهم ،دولت بینظمی روی کارآمد
که بدهیهای بســیاری برای دولت به وجود آورد .دولت یازدهم از همان
ابتدای کار خود تالش کرده اســت به این بدهیها نظم بیشــتری بدهد و
اطالعات آنها را به دست بیاورد .متاسفانه هنوز یک مرکز فعال ،آزاد و مورد
اعتماد وجود ندارد که کل بدهیهای دولت را مورد محاســبه قرار دهد و
مشخص کند دولت چقدر به تامین اجتماعی ،بانکها ،شرکتها و پیمانکاران
دولتی بدهکار است.
این ادعاها و توسل به شگرد همیشگی برای انداختن تقصیرها به گردن
دولت قبل در حالی اســت که بدهیهای دولت ســابق  200هزار میلیارد
تومان بود اما این رقم در  4ســاله دولت یازدهم بیش از  3برابر شــده و به
 700هزار میلیارد تومان رسیده که در نوع خود یک رکورد بیسابقه است
و همزمان و بر اســاس آمار ،دولت فعلی به اندازه پنج دولت قبل از خود،
هزین ه جاری داشته است!!

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* ضمن تشکر از حضور ملت غیور و وظیفهشناس ایران اسالمی که در بزنگاههای
تاریخ ،برگ زرین دیگری را در عرصه مردمساالری دینی پدید آوردند و تودهنی
محکمی به تمامی بدخواهان این سرزمین زدند .مردم رها شده از بند ظلم و ستم
غرب و شــرق ،به جهانیان نشــان دادند که چگونه به امر ولیفقیه خود ،در پای
صندوقهای رأی حاضر شده و بزرگترین حضور در صحنه انتخابات را به نمایش
گذاشته و آن را جشن گرفتند.
قاجار
* از روشنگریهای کیهان که باعث بصیرتافزایی مردم عزیز میشود ،تشکر میکنم.
بنده به تبعیت از تالش کیهان تصمیم گرفتم در حد وســع خود به روشنگری و
تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رأی تالش کنم.
خشایار حبیبی -سعادتآباد
* کارمند بازنشسته ارتش و دارای  1داماد 2 ،عروس 6 ،نوه 1 ،دانشجو که جمعا
 16نفر هســتیم .همسرم بیماری صعبالعالج دارد که هر ماه سیصد هزار تومان
مخارج بیمارستانی او میشود خودم هم سکته کرده و پایم فلج است که نمیتوانم
به دنبال شغل دوم بروم! به علت بدهی و بیماری و اقساط منزل در بهمن ماه به
سختی و بیپولی گرفتار بودم که تا  30بهمن موفق به گرفتن حقوق خود نشدم
ولــی حاال برای نیاز به حضور در پای صندوقهــای رأی و انتخاب فرد موردنظر
 2/26تقریبا یک هفته زودتر حقوقها واریز شد .عرض بنده این است که چرا این
امکان در بهمنماه نبود؟!
021---4799
* دولت حقوق ما بازنشستهها را همیشه از تاریخ سیام به بعد پرداخت میکرد ولی
در ماه اردیبهشت که انتخابات در پیش بود  5روز جلوتر پرداخت کردند .بنویسید!...
ستاری
* کارمند یکی از بانکها هستم .حقوق بازنشستههای ارتش همیشه با چند روز
تأخیر پرداخت میشد ولی در این ماه که انتخابات برگزار میشود پرداخت حقوق
این قشر را چند روز جلوتر انداختهاند .جای تأسف دارد!
0935---0659
* در مناطق 8گانه پست تهران شاهد بودم که نامهرسانان به جای رساندن مرسوالت
پستی شهروندان به صاحبان آنها کاتالوگ و بروشورهای تبلیغاتی اصالحطلبان را
پالک به پالک در درب منازل توزیع میکردند.
0912---4412
* آموزش و پرورش تهران با چاپ پوســترهای حقوق شهروندی آقای روحانی با
پول بیتالمال و توزیع آن کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرهای اسالمشهر،
شهریار و رباطکریم را مجبور کرده بودند که این پوسترها را در داخل اتاق باالی
سر خود نصب کنند.
قهرمانی
* در روایات وارده از اهل بیت سه ویژگی انسانهای منافق را برمیشمارند گرچه
آن افــراد نمــاز بخوانند و روزه بگیرند -1 .وقتی ســخن میگویند دروغ بگویند.
 -2وقتی وعده میدهند ،خالف وعده عمل کنند -3 .در امانت خیانت کنند! الزم
است مردم مسئولین خود را بر اساس این روایت بیازمایند.
پدرشهید و آزاده
* بر چه اساس و مجوزی ستاد مرکزی انتخاباتی آقای ...پیام تبلیغاتی انتخاباتی به
گوشیهای ما میفرستادند؟! برخی پیامها این بود که برای تداوم رفع تحریمها به ...رای
دهید؟! من کارگر روغن نباتی پارس قو بودم که با  1800کارگر ،کارخانه تعطیل شد.
علی ماهوری
* متاســفانه گویا در این چند هفته کشور در تعطیلی نوروزی قرار گرفته بود که
جلســات هیئت دولت و وزرا تعطیل شــد و مسئوالن محترم به امر مهم و خطیر
تبلیغات انتخاباتی مشغول بودند.
عباسی
* عوامل دولتی که قرار بود فقط برای تامین میوه شــب عید پرتقال وارد کشــور
کنند در روزهای میانی ماه اردیبهشت محموله پرتقال مصری در سردخانه سرین
میشو تبریز تخلیه کردند .آیا اینگونه واردات با داعیه حمایت از باغداران داخلی
تناقض ندارد؟
0914---2183
* در حالی که هنوز برداشــت گندم سال جاری شروع نشده و نیاز کشور برآورد
نگردیده ،دولت اعالم کرد  35هزار تن به دیگر کشــورها صادر شــد! معموال ابتدا
نیاز کشور به مصرف گندم یک سال باید برآورد ،تامین و سپس اقدام به صادرات
مازاد گردد .گویا دولت در این زمینه نیز مثل بسیاری از قراردادها از کیسه دولت
بعدی هزینه میکند که فردا اگر دولت جدید غیر از دولت مستقر اقدام به واردات
کرد اظهار نمایند که دیدید ما گفتیم کشورداری را بلد نیستند! ما از واردات گندم
بینیاز شدیم آقایان دارند گندم وارد میکنند!
0253---1459
* منافقین نفوذکرده در ارکان قدرت زرنگتر و کارکشتهتر از منافقین اول انقالب
نیستند .مطمئن باشند که به وقت خود رسوای عالم خواهند شد.
اخوان
* دســتگاه قضایی اعالم کرد  60نفر از افراد متخلف را در ســتادهای انتخاباتی
شناسایی کرده است .عرض بنده این است اگر اینها جزو افراد عادی بودند دستگاه
قضایی همین حاال با آنها برخورد نمیکرد؟ حاال که احتماال اســتاندار ،فرماندار،
بخشــدار و یا معاون وزیر و ...هستند میگویند در این برهه مناسب نیست بعد از
انتخابات هم حتما گفته میشود دیگر به سالمتی انتخابات برگزار شد و به تذکر
اکتفا میشود!
عباسی
* هم آقای رئیسجمهور و هم معاون اول ایشان تبلیغ انتخاباتی را بر شرکت در
اجالس راه ابریشم در چین ترجیح دادند و در این اجالس شرکت نکردند.
0912---0157
* چرا برخی افرادی که خود را عالمتر و باسوادتر از دیگران میدانند و مدتهای
طوالنی مســئولیت باالیی داشتهاند قدرت بازدارنده در کشور و نیروهای مسلح را
تضعیف میکنند؟!! با این کار خود گل را به دروازه دشمن میزنند یا خودی؟!
0935---2846
* افزایش حقوق خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در ایام نزدیک
به انتخابات امری اخالقی و قانونی محسوب نمیشود.
0915---0563
* یکی از کاندیداهای شــورای شــهر اسالمشــهر با کامیون در شــهرک مهدیه
بســتنیهای فاقد مشتری و مانده در انبارهای شــرکت بستنی ...را در خیابان و
کوچهها ،برای جمعآوری آرای بیشتر توزیع میکرد! جالب اینکه ایشان نیز خود
را حقوقدان میداند!
0912---0157
* اینکــه یک روز یارانهها را قطع میکنند ولی نزدیــک انتخابات قول پرداخت
میدهند در حقیقت مردم را به مسخره گرفتهاند.
0916---1537
* مگر نظام جمهوری اســامی پرچم سه رنگ مزین به نام مقدس حضرت حق
ندارد که برخی آقایان پرچم جداگانه رنگین و دشمنپسند انتخاب و وارد جامعه
انتخاباتی کردند؟
یک هموطن
* دولت در شهرک صنعتی حسنآباد جاده تهران -قم تا پول داشت بنر تبلیغاتی
از آقای رئیسجمهور چاپ و نصب کرد اما اجازه نداد یک عکس از رقیب در ابعاد
خیلی کوچک نصب شود.
نیکبخت
* عدهای همانگونه که در برجام از خطوط قرمز عبور کردند و تن به خواستههای
غرب دادند در قضیه سند آموزش  2030نیز با دور زدن قانون و مراکز تصمیمگیر
کشور این سند ضد فرهنگ اسالم و قرآن را آماده اجرا کردهاند.
0912---1499

به علت ادامه شمارش آرا

مدارس تهران امروز تعطیل است

به علت مشارکت گسترده فرهنگیان در امر برگزاری انتخابات و شمارش
آرا تمامی مدارس شهر و شهرستانهای تهران امروز تعطیل است.
بــه گزارش ایســنا ،علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پــرورش تهران و عضو
هیئت اجرایی انتخابات شورای شهرتهران گفت :با توجه به مشارکت گسترده مردم
شریف تهران در انتخابات و احتمال تمدید زمان رای گیری و طوالنی شدن زمان
شمارش آرا و همچنین استفاده از فضاهای آموزشی و مشارکت گسترده فرهنگیان
در امر برگزاری انتخابات ،تمامی مدارس شــهرتهران شنبه سی ام اردیبهشت ماه
 96تعطیل خواهند بود.
رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای
تهــران نیز اعالم کرد :با توجه به طوالنی شــدن فراینــد انتخابات و اعالم نظر
رئیس شــورای آموزش و پرورش مناطق شهرستانهای استان تهران و مدیران
مناطق تمام مدارس آموزش و پرورش شهرســتانهای استان تهران روز شنبه
 30اردیبهشت تعطیل است.

