سیاست خارجی

اصالحطلبان

احزاب

چهارشنبه 18شهریور1394

شماره 4422

در حاشیه

فرزند شهيد مطهري هم خواستار حضور نوه بنیانگذار انقالب در انتخابات مجلس خبرگان شد

موج دعوت از خميني جوان

تخلف میلیاردی  9نفر از مدیران و کارکنان

شنيديم دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز
گفته اس�ت :مدی�ران و کارکنان س�ابق فرمانداری و
شهرداری طالقان به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی
و باغ�ی به ارزش بیش از  22میلیارد ریال به دادس�را
احض�ار ش�دند«.حاجی رضا ش�اکرمی» در گفتگو با
می�زان با تاکید ب�ر برخورد قاطع دس�تگاه قضایی با
مسئوالن و کارکنان متخلف اظهارکرد :حسب گزارش
اداره کل بازرسی استان البرز این افراد به اتهام تغییر
کاربری اراضی زراعی و باغی به مس�احت  214هکتار
به ارزش  22میلیارد ریال به دادس�رای مرکز اس�تان
احضار شدند.

ابوعزرائیل مجروح شد

شنيديم «ایوب فالح آل ربیع ـ
»Ayyub Faleh al-Rubaie
از معروف ترین مدافعان حرم در
عراق ،برای سومین بار مجروح
شد .وی که در بین همرزمانش
معروف به «ابوعزرائیل» اس�ت
در جن�گ با دژخیم�ان داعش
آسیب دیده است .تصویر فوق
وی را نش�ان میدهد که در کنار مادرش دوران نقاهت
را سپری میکند تا دوباره برای نبرد با داعش خونخوار
راهی جبههها گردد.

نخستین وزیر محجبه در تاریخ ترکیه

آفتاب يزد – گروه سياسي:پس از آيتاهلل هاشمي اينبار
نوبت به علي مطهري رس��يد ت��ا از خميني جوان بخواهد
در انتخابات مجلس خبرگان حضوري فعال داش��ته باشد.
فرزند شهيد مطهري در گفتگويي با هفتهنامه طلوع در پاسخ
به سوالي در اين خصوص ضمن بيان اين دعوت میگويد:
«من هم موافق حضور ایش��ان هس��تم .قطعا اگر ایش��ان
احس��اس وظیفه کنند خواهند آمد و نیازی به توصیه ما
نیس��ت .با توجه به این که مجل��س خبرگان وقت زیادی
از افراد نمیگیرد خوب اس��ت مجته��دان خوشفکر وارد
ش��وند و از کار علمیش��ان هم باز نمیمانند».البته موج
درخواس��ت از س��يد حس��ن خميني مدت مديدي است
كه ش��كل گرفته اس��ت.آيت اهلل هاشمي چندي پيش در
گفتگويي اظهار نموده بود  «:امیدوارم سید حسن خمینی
کاندیدای خبرگان شود».وي پيش تر نيز در مدح خميني
جوان اظهارات قابل تاملي را بيان كرده و میتوان گفت آن
اظهارات منجر به اين دعوت شده
ب��ود .آيتاهلل هاش��مي گفته بود:
«عالمه حجت االسالم والمسلمین
حاج حس��ن آقا خمینی مجتهد
نمونهای است که با هوش باال به
خوبی مس��ائل را تحلیل میکند
و درس خ��ارج ایش��ان در ق��م
مورد توجه اس��ت ».آن زمان عالمه خطاب كردن حس��ن
خميني با واكنشهاي تند و تيز برخی دلواپس��ان مواجه
ش��د و اين موض��وع حاكي از آن بود ك��ه نيروهاي تندرو
همانطور كه با هاش��مي مش��كل دارند ب��ا خميني جوان
هم س��ر سازش ندارند و مطمئنا در صورت حضور وي در
عرصه انتخابات اوقات شان تلخ تر از اين میشود.البته اگر
در خواس��تهاي مكرر اهالي سياست از نوه امام را فاكتور
بگيريم دانشجويان هم يك پاي ثابت درخواست و دعوت
از وي بوده اند.جمعه هفته گذشته خبري از ديدار اعضای
شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران
و علوم پزشکی تهران با سیدحسن خميني روي خروجي

چون یادگار امام راحل ،نه تنها سودی برایمان ندارد ،بلکه
س��وختن سرمایه است .بنده با شناختی که دارم ،معتقدم
آیتاهلل حاج سید حسن خمینی(حفظه اهلل) با این نگرش
سیاسی نسبت به جامعه و حوزههای علمیه ،میتواند فراتر
از خبرگان نقشآفرینی کند و فارغ از محدودیتها و با نگاه
بیرونی ،دیگران را از نظرات خود بهرهمند گرداند».

خبرگزاريها قرار گرفت كه طي آن يكي از دانشجويان به
نمايندگ��ي از باقي افراد از نوه امام درخواس��ت نمود تا در
انتخابات خبرگان كانديدا شود.
واكنش به درخواستها
البت��ه ت��ا كنون س��يد حس��ن
خمين��ي واكن��ش روش��ن و
صريحي نس��بت به درخواستها
و دعوتها نداش��ته است .او تنها
چن��دي پيش در دي��دار جمعي
از اصالحطلبان مازن��دران اظهار
نم��ود« :اگر الزم باش��د كاري را
انج��ام دهم انجام میدهم ».اين اظهارات اگر چه در لفافه
بود اما نش��ان م��یداد كه خميني جوان هنوز نس��بت به
حض��ور در انتخابات مجلس خب��رگان ترديدهاي فراواني
دارد و همچنان مشخص نيست به دعوتها لبيك بگويد.
هرچند به نظر میرس��د برخ��ي ديدگاهه��اي مخالف از
جانب حاميان او نس��بت به حض��ور در انتخابات در ايجاد
اين ترديدها كم تاثير نباشد.چنانچه چند روز پيش هادي
قابل از روحانيون اصالحطلب در يادداش��تي در آفتاب یزد
به درخواس��تها از نوه امام واكنش نش��ان داد و نوش��ت:
«در اینجا با همه احترامی که برای رأی و نظر بزرگان قائلم،
قاطعانه میگویم که اس��تفاده کردن شتابزده از ذخیرهای

خوف از اعالم حضور
اگرچه حضور س��يد حس��ن خميني در انتخابات خبرگان
اصطالحا نه به بار است و نه به دار اما تا همين جاي كار هم
تندروها را برآشفته ساخته است.رسانههاي اين طيف تالش
دارند القا نمايند كه خميني جوان نس��بت به درخواس��ت
اصالحطلبان بي تفاوت اس��ت و امكان ندارد در اين عرصه
حضور يابد.يكي از اين رس��انهها نوشته بود« :پس از اينکه
اصالحطلبان توانس��تند در ائتالف با ميانهروها به بخش��ي
از خواس��تههاي خود در دولت يازدهم دست يابند اکنون
بهصورت جدي تصميم دارند که در انتخابات مجلس شوراي
اس�لامي و مجلس خبرگان به ص��ورت فعاالنه وارد عمل
شوند.در همين راستا برخي چهرههاي با سابقه اصالحطلب
از حاج سيد حس��ن آقاي خميني که سالياني را در قم به
تحصيل عل��وم حوزوي پرداخته خواس��تهاند خود را براي
انتخابات خبرگان رهبري نامزد کند.آنها حتي به وي توصيه
کردهاند در صورتي که شوراي نگهبان خواستار حضورش در
آزمون علمي اجتهاد شد او در اين آزمون هم شرکت کند تا
مانعي براي نامزدياش در انتخابات ايجاد نشود.اما بر اساس
اين خبر س��يد حس��ن خميني تا کنون در اين مورد و در
پاسخ به درخواستهاي اصالحطلبان مقاومت کرده و پاسخ
منفي داده است».با اين وجود به نظر نمیرسد در صورت
اينكه نوه امام به اين باور برسد كه در انتخابات حضور پيدا
كند منتظر اجازه تندروها باش��د.بنابراين بايستي همچنان
منتظر بود و ديد آيا س��يد حسن خميني بر ترديدها فائق
خواه��د آمد و يا ترجيح ميدهد همچنان در قم مانده و به
تدريس بپردازد.

برداشت آزاد

با خبر ش�ديم ب�رای اولین بار در تاری�خ ترکیه ،یک
زن مس�لمان محجبه به عنوان وزیر در کابینه موقت
احم�د داوود اوغلو معرفی ش�د« .آیش�ن گورجان»
اس�تاد دانش�گاه  ۵۲س�اله به عنوان وزی�ر خانواده
و سیاس�ت اجتماع�ی در دولت احم�د داوود اوغلو،
نخس�توزیر موقت ترکیه انتخاب ش�د که قرار است
هدایت این کش�ور را تا اول نوامبر که زمان برگزاری
انتخابات پارلمانی زودهنگام اس�ت ،بر عهده داشته
باشد .آیشن گورجان مادر س ه فرزند است و در هیئت
بنیاد جوان�ان و آموزش عضویت دارد .طی دو س�ال
گذشته ،دولت ترکیه ممنوعیت ورود زنان و دختران
محجبه به مدارس و نهادهای دولتی را برداشته است؛
اقدامی که با انتقاد مخالفان روبرو ش�د چرا که آنها
این اقدام را تضعیف پایههای س�کوالر جامعه ترکیه
تعبیر میکردند.

زن عراقی از فرمانده داعش انتقام گرفت

ش�نيديم زن عراق�ی ،یکی از س�رکردگان گروهک
تروریس�تی داعش در نزدیکی شهر موصل را پس از
آنک�ه او را وادار به جهاد نکاح ک�رده بود ،به هالکت
رس�اند.به گ�زارش پای�گاه اینترنت�ی عرب�ی پرس،
«ابوان�س» یکی از س�رکردگان داع�ش در موصل در
محله تل الرمان واقع در غرب این ش�هر توس�ط زن
عراقی به قتل رس�ید.به نوش�ته رس�انههاي گروهی
ع�راق ،این زن از س�رکرده داعش�ی ب�ه دلیل اینکه
در  3م�اه گذش�ته او را وادار به جه�اد نکاح میکرد،
انتقام گرفت.در مورد نحوه کشته شدن این سرکرده
داعش�ی و سرنوشت زن یادش�ده اطالعی در دست
نیس�ت.برخی گزارشها حاکی است که این زن جزو
اقلیت ایزدی ساکن شمال عراق است.

سينماي چین هم به آمریکا رسید

بر اساس پیشبینیها ،بازار سینمای چین تا سه سال
آینده بازار س�ینمای آمریکای ش�مالی را پش�ت سر
خواهد گذاش�ت.به گزارش خبرآنالین ،بازار سینمای
چین تا اینجای س�ال با فروشی برابر با  4.71میلیارد
دالر ،فروشی بیش از مجموع فروش سال گذشته این
بازار را تجربه کرده است.

معاون وزیر تعاون دولت اصالحات:

هیچ اختالفی بین دولت و اصالحطلبان نیست
عل��ی صوفی گف��ت :وقتی برخی اح��زاب اصالحطلب با
مش��کل مواجه شدند و نتوانس��تند فعالیت خود را ادامه
دهند ،لزوم وجود یک تشکل اصالحطلب وجود داشت و
باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
عضو ش��ورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران با تاکید بر
اینکه تهمتها و تهدیده��ا در روند حرکت حزب خللی
ایجاد نخواه��د کرد ،گفت :همیش��ه رقابتها در عرصه
سیاس��ی بوده و بعض��ی رقابتها هم به دش��منی بدل
میش��ود و در دشمنی هم نقل و نبات پخش نمیکنند
و گاه��ی هر چیزی که فکر کنند ،برای تخریب رقیب به
زبان میآورند .بعضی جریانهای تندرو هم رس��انههای
خاص خود را دارند و هم در مجلس حضور دارند و اینها
سعی دارند تا جایی که ممکن است ،رقبای خود را حذف
کنن��د و برای حذف رقبای خ��ود از هیچ کاری کوتاهی
نمیکنند .به گزارش ایلنا ،صوفی افزود :حزب اتحاد ملت
حزبی با مجوز رسمی از وزارت کشور است و موانعی که
ممکن است از نظر قانونی برای آن پیش بیاید ،تنها کار
حزب را ُکند میکند .انتظار این اس��ت که این موانع هم
پی��ش نیاید اما به هر حال موانع غیرقانونی مانع حرکت
حزب اتحاد ملت نخواهد شد.
عضو ش��ورای راهب��ردی اصالحطلبان درب��اره وضعیت
اصالحطلبان در شهرس��تانهای مختلف کش��ور گفت:
اولین اقدامی که ش��ورای راهبردی به عنوان مسئولیت
خود انجام داد ،انسجامبخش��ی اصالحطلبان در سراسر
کش��ور بود و اس��تراتژی انتخاب ش��ده هم تمرکززدایی
و عدم مداخل��ه مرکز در امور انتخاباتی اس��تانها برای
گزی��ش نامزدهای انتخابات اس��ت .وزیر تع��اون دولت
اصالحات گفت :در ش��ورای راهبردی ،نمایندگان ادوار،
مدیران س��ابق دولت اصالحات ،فعاالن و شخصیتهای
حزبی حضور خواهند داش��ت .احزاب باید حتما در این
مجموعه باشند و حضور آنان الزم است اما چون بسیاری
اصالحطلبان حزبی نیستند ،حضور احزاب کافی نیست.
پیشبینی وضعیت انتخابات مجلس آینده
صوفی در پیشبینی وضعیت انتخابات مجلس آینده گفت:
در جاهایی مثل تهران و شهرهای بزرگ که انتخابات لیستی
است ،شانس اصالحطلبان بیش��تر است و در محیطهای

در جاهای�ی مثل تهران و ش�هرهای بزرگ
ک�ه انتخاب�ات لیس�تی اس�ت ،ش�انس
اصالحطلبان بیشتر است و در محیطهای
کوچ�ک ممک�ن اس�ت پول نق�ش ایف�ا کند
و بهخص�وص آنچ�ه وزی�ر کش�ور از آن
بهعن�وان پول کثیف یاد کرد ش�اید در این
حوزههای انتخاباتی تاثیرگذار باشد
همانطور که وزیر کشور گفت نباید اینطور
باش�د که به خاطر وقت کم ،شورای نگهبان
نتواند صالحیت برخی نامزدها را احراز کند
هم همان چهار مرجع قانونی اس�ت
و مالک 
و اگ�ر ای�ن اتف�اق بیفتد یک�ی از متغیرهای
تصمی�م اصالحطلب�ان تعیین خواهد ش�د
و تاثی�ر زی�ادی روی رس�یدن به ش�رایط
اطمینان برای اصالحطلبان خواهد داشت
ب�ه نظ�ر میرس�د اصولگرای�ان س�نتی
در انتخاب�ات تاثیرگذارت�ر ب�وده و رقاب�ت
بی�ن اصالحطلب�ان و اصولگرای�ان س�نتی
خواهد بود اما به هر حال جناح تندرویی هم
هس�ت که تفک�رات آنان نه ب�ا اصالحطلبان
سازگار است و نه با اصولگرایان
کوچک ممکن است تبلیغات نقش ایفا کند و به خصوص
آنچه وزیر کش��ور از آن به عنوان پول کثیف یاد کرد شاید

در این حوزههای انتخاباتی تاثیرگذار باشد اما اگر انتخابات
با رعایت فرمایش��ات رهبری در حوزه امانتداری توام باشد،
اکثریت مجلس در اختیار اصالحطلبان خواهد بود.
صوف��ی ب��ا اش��اره به اینک��ه اختالف��ی بی��ن نیروهای
اصالحطل��ب و نیروهای نزدیک به دول��ت وجود ندارد،
گفت :هدف این است که درنهایت یک لیست انتخاباتی
از سوی اصالحطلبان و اصولگرایان منتشر شود.
وی با اشاره به آرایش سیاسی اصولگرایان برای انتخابات
نیز گفت :به نظر میرسد اصولگرایان سنتی در انتخابات
تاثیرگذارتر بوده و رقابت بین اصالحطلبان و اصولگرایان
س��نتی خواهد ب��ود اما به هر حال جن��اح تندرویی هم
هس��ت که تفکرات آنان نه با اصالحطلبان سازگار است
و ن��ه با اصولگرایان .اما اگر نامزدهای ما امکان حضور در
انتخابات را داشته باشند ،تندروها شانسی برای ورود به
انتخابات نخواهند داشت.
نتیج�ه دی�دار اعض�ای ش�ورای هماهنگ�ی ب�ا
شورای نگهبان
وی با اش��اره به دیدار اعضای شورای هماهنگی با شورای
نگهبان گفت :در این دیدار نقطه منفی وجود نداش��ت و
سخنگوی شورای نگهبان هم صحبتهای امیدوارکنندهای
را بی��ان کرد و ش��ایعه رد ش��دن نزدی��کان رئیس دولت
اصالحات را رد کرد و گفت که س�لایق سیاس��ی تاثیری
در تایید صالحیت نامزدها ندارد و دولت نیز به این مسئله
اصرار دارد .چنانچه وزیر کشور در روزهای گذشته مواضع
ش��فافی درباره تایید صالحیتها داش��ته است .وی ادامه
داد :همانطور که وزیر کش��ور گفت نباید اینطور باشد که
به خاطر وقت کم ،شورای نگهبان نتواند صالحیت برخی
هم همان چهار مرجع قانونی
نامزدها را احراز کند و مالک 
اس��ت و اگر این اتفاق بیفتد یک��ی از متغیرهای تصمیم
اصالحطلبان تعیین خواهد شد و تاثیر زیادی روی رسیدن
به شرایط اطمینان برای اصالحطلبان خواهد داشت.
وی تاکی��د کرد :گروههای اصالحطل��ب نیز به این نتیجه
رسیدهاند که وزن کشی نکنند و مثل سال  ۸۴هرکدام ساز
جدایی نزنند در عین اینکه همه احزاب اجازه دارند در همه
حوزهها فعالیت کنند و این یک فعالیت طبیعی و منطقی
است و در این رابطه هیچ مناقشهای وجود ندارد.

سیاسی

یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی تاکید کرد :توافق هستهای نقطه آغاز
تعامل کشورهای دنیا با ایران و رفت و آمدهای مقامهای عالی کشورهای
دنیا به ایران بوده است .سیدجالل ساداتیان با اشاره به اهمیت سفر متعدد
مقامهای اروپایی به ایران گفت :موقعیت ژئوپولتیک ایران مطلبی نیست
که کسی به آن اذعان نکند .ایران از گذشتههای دور این موقعیت را داشته
است .در دوران انقالب اسالمی نیز تالش قابل توجهی شد تا از این موقعیت
کاس��ته نش��ود و دیگران را جایگزین ایران کنند ولی موفق به این مهم
نشدند .وی با بیان اینکه اتفاقهای ر خ داده در سالهای اخیر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه
شده است ،اظهار داشت :اروپاییها در دو سال گذشته متوجه جایگاه ایران شدهاند .حال برخی این
اهمیت و جایگاه را از زاویه اقتصادی و برخی از زاویه مسائل امنیتی و نظامی مینگرند .این دیپلمات
سابق کشورمان با یادآوری اینکه کشورهای اروپایی تا یک دهه پیش همکاری اقتصادی هنگفتی با
ایران داشتند ،تصریح کرد :آنها نخستین شریک تجاری تهران بودند ،اما به دلیل رویکرد دولت پیش
و البته تحریمها ،این میزان از همکاری به صورت چشمگیری کاهش یافت .ساداتیان خاطرنشان
کرد :اروپاییها فهمیدهاند که ایران هم بازار خوبی دارد و هم میتواند بازار سایر کشورهای منطقه
مانند آسیای میانه و غرب آسیا را پوشش دهد و به عبارتی ،دریافتهاند که ایران میتواند نقطه ثقل و
مرکز تبادالت منطقه باشد .وی با اشاره به بحرانهای منطقهای ابراز داشت :اروپاییها میدانند بدون
همکاری با ایران مسائل منطقهای حل نخواهد شد و میخواهند تا با استفاده از ظرفیتهای ایران
در منطقه در مبارزه با افراط و تروریسم با کمترین هزینه مسائل منطقهای را حلوفصل کنند .این
کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه سفرهای متعدد مقامهای اروپایی موجب افزایش اعتبار و
جایگاه ایران در عرص ه منطقهای شده است ،یادآور شد :طی سالهای گذشته به دلیل نوع رویکرد
منفی که نسبت به کشورمان وجود داشت و همچنین وجود قطعنامههای تحریمی نسبت به ایران،
شاهد بودیم که کمتر سفری از سوی مقامهای کشورهای دنیا حتی در سطح پائین صورت میگرفت
و کمتر تعاملی با ما میشد.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به ایده ائتالف با جریان رقیب با حفظ
هویت اصالحطلبی ،گفت :افرادی از جریان رقیب که خود در پی ائتالف
با اصالحطلبان بودند و این ایده را در محافل خصوصی مطرح میکردند
اکنون در مقابل مطرح شدن آن در فضای رسانهای موضعگیری میکنند
و به تکذیب آن میپردازند که این روش��ها نش��انه کم لطفی شان است.
ب��ه گ��زارش ایلنا ،محمدرضا ع��ارف در دیداره��ای جداگانه با جمعی
از نخبگان حوزه علوم انس��انی و همچنین مدی��ران دولت اصالحات در
استان ایالم گفت :اصالحطلبان به قصد پیروزی در انتخابات شرکت میکنند و در این مسیر هم از
گروههایی که با عنوان هوادار دولت محسوب میشوند انتظار است خود را در اردوگاه اصالحطلبی
تعریف کنند تا روند پیروزی در انتخابات با چالشهای درون گروهی مواجه نشود .رئیس بنیاد امید
ایران با قدردانی از لطف و عنایت گروههای مختلف به وی ،خاطرنش��ان کرد :باید توجه داش��ت
رفتاری که در انتخابات ریاست جمهوری سال  92صورت گرفت به فرد خاصی معطوف نشود و
آن را باید نش��انه ظرفیت تفکر اصالحطلبی دانس��ت .وی با اشاره به ایده ائتالف با جریان رقیب
با حفظ هویت اصالحطلبی ،گفت :افرادی از جریان رقیب که خود در پی ائتالف با اصالحطلبان
بودند و این ایده را در محافل خصوصی مطرح میکردند اکنون در مقابل مطرح شدن آن در فضای
رسانهای موضعگیری میکنند و به تکذیب آن میپردازند که این روشها نشانه کملطفیشان است.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به دغدغه حاضرین در جلسه درباره نحوه برخورد
نهادهای نظارتی با اصالحطلبان در انتخابات مجلس،گفت:مهارت اصالحطلبان این اس��ت که با
ساز و کار موجود به پیروزی دست پیدا کنند همانگونه که با محدودیتهای سال 92در انتخابات
ریاست جمهوری پیروز شدیم .عارف در پایان تاکید کرد :اگر در مجلس آینده اکثریت را بدست
آوردیم ظرفیت عظیم اصالحطلبی و آستانه تحملمان را نشان خواهیم داد که بههیچوجه بهدنبال
حذف رقیب نخواهیم بود و با رفاقت و صمیمیت و همدلی و مشارکت جدی وظایف خود را انجام
خواهیم داد.

رییس خانه احزاب تنها مرجع رس��یدگی به صالحیته��ا و رد آنها را
ش��ورای نگهبان دانس��ت و گفت :هیچ دخل و تصرفی در رای این نهاد
نخواهیم داش��ت ولی در مورد رد صالحیته��ا مذاکره خواهیم کرد تا
احزاب بتوانند حضور پرشورتری را در انتخابات داشته باشند .به گزارش
ایرنا ،سید حسن غفوری فرد در پاسخ به این پرسش که آیا درخصوص
صالحیتها با ش��ورای نگهبان جلسه خواهید داشت؟ گفت :نمیدانیم
که ش��ورای نگهبان عالقه داشته باش��د در این زمینه با آنها جلسهای
داشته باشیم یا خیر اما تنها مرجع رسیدگی در این خصوص آنها هستند .وی در ادامه به فعالیت
دیگر خانه احزاب کشور اشاره کرد و افزود :به طور حتم با روسای قوای سه گانه جلسه خواهیم
داشت .رییس خانه احزاب در ادامه با اشاره به احیای خانه احزاب در دولت یازدهم ،گفت :خانه
اح��زاب ایران س��ال  79و در زمان دولت اصالحات به دلیل تنشه��اي زیادی که بین احزاب و
گروههاي سیاس��ی وجود داشت ،تشکیل ش��د .غفوری فرد یادآور شد :وزارت کشور آن دوران از
سران احزاب مختلف برای جلوگیری از افزایش تنشها دعوت به عمل آورد و تصمیم به تشکیل
خانه احزاب گرفته ش��د تا احزاب از تریبون خانه احزاب بتوانند مطالب و مشکالت خود را بیان
کنند و به اخالفات پایان دهند  .وی ادامه داد :ریاست خانه احزاب از دو سال به سه سال تغییر
پیدا کرد تا هر سال یکی از جناحها به عنوان رییس خانه احزاب منصوب شود و در جلسه شورای
مرکزی بدین صورت تصمیم گیری ش��د تا ریاس��ت خانه احزاب س��ال اول برعهده اصولگرایان،
س��ال دوم مستقلین و سال سوم با اصالحطلبان باش��د .وی گفت :در جلسه آینده خانه احزاب
سخنگو ،دبیر و اعضای کمیتههاي هفت گانه خانه احزاب مشخص خواهند شد و جلسات شورای
مرکزی هر دو هفته یک بار تش��کیل میش��ود .غفوری فرد به تهیه منشور وفاق در دوره قبلی
خانه احزاب اش��اره کرد و گفت :در دوره قبلی خانه احزاب منش��ور وفاق از سوی هیئت رئیسه
تهیه و از سوی احزاب وقت امضاء شده بود که قرار شده تا این منشور برای این دوره بازنگری و
به امضای احزاب برسد.
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روي خط آفتاب

88318556-88318555

aftab.politic@gmail.com

سفرهای متعدد مقامهای اروپایی اعتبار ایران را افزایش داد

تناقضگویی اصولگرایان در محافل خصوصی و عمومی

خانه احزاب به دنبال مذاکره با شورای نگهبان

پيام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

 -0815م��ردم پي��ام ب��ه روزنامههايي مث��ل آفتاب
ميدهند .چون مردم هس��تند .چ��ارهاي هم ندارند و
جاي ديگري براي بيان مشكالت خود ندارند .خواهش
ميكنيم به برخي مس��ئوالن بگوييد اگر ش��ما حرف
نزنيد كس��ي نميگويد شما زبان نداريد .چرا برخيها
به جاي اينكه سرشان به كار خودشان باشد در مسائل
ديگران دخالت ميكنند؟ ()6/11
 -0852به گزارش پزش��كي قانون��ي مرگ  933نفر
بهدلي��ل مصرف موادمخدر فقط در  4ماه اتفاق افتاده.
 939خانواده هم از هم پاشيده و داغديده شدهاند .اين
يك فاجعه ملي اس��ت به جاي اينكه چشم مسئوالن
بهدنبال برخي مسائل فرعي باشد بايد وظيفه اصليشان
را دنبال كنند .توليد ترياك و هروئين در افغانس��تان
 50ميليارد دالر است وقتي محموله به صورت قاچاق
به بندر مارسي برس��د  200ميليارد دالر ارزش پيدا
ميكن��د .بايد جلو اين مافيا و نفوذ قاچاق به كش��ور
گرفته شود)6/11( .
 -0854عصبان��ي بودن يا غمگين ب��ودن هموطنان
واقعيتي اس��ت ش��ايد جزء اولين رده كشورها در اين
مورد نباش��يم اما از خانه كه بيرون ميرويم به چشم
خود برخي عصبانيتها را ميبينم .معمو ال جهانگردان
ام��روزي بد و خوب كش��ورهاي م��ورد بازدي��د را از
هرجهت به عقيده خود در اينترنت منعكس ميكنند.
باي��د دي��د آن  2خانم گردش��گر ايتاليايي مالحظات
منفيش��ان چيست و در جهت اصالح آن جهت جلب
توريست بكوشيم .نميشود در پاسخ به هر انتقاد فقط
به فرهنگ كهن و ميهماننوازي خود اكتفا كنيم بايد
در رفع مشكالت كوشيد)6/11( .
آفت�اب يزد :هر چند ما نيز اعتقاد داريم كه بايد
در رفع مش�كالت كوش�يد ولي اي�ن دو فرد كه
عنوان توريس�ت را براي خ�ود انتخاب كردهاند
گزارش غيرواقعي داده و سياهنمايي نمودهاند.
 -1008ش��ركت ملي فوالد امروز يازدهم است حقوق
م��رداد را نداده .ما چه كار كنيم؟ چرا دولت دس��تور
نميدهد صندوق بازنشس��تگي فوالد ش��ارژ ش��ود؟
مديرعام��ل صندوق رفت��ه ما چه كار كنيم گرس��نه
بمانيم؟ ()6/11
 -1011از رئيسجمهور محترم ميخواهيم وزير صنعت
را ب��ه دليل توهين به م��ردم از كار بركنار و يا حداقل
برخورد مناس��بي با او داشته باشد .مگر در شناسنامه
ايشان نوشته تا ابد وزير باشد؟!()6/11
 -1052آق��اي مظف��ري محض رضاي خ��دا پيام مرا
چاپك��ن .فالن روزنام��ه هر چي راجع به سياس��ت
مينويسد اشكالي ندارد اما بداند ميليونها نفر عاشق
شجريان هستند)6/11( .
 -1218آق��اي توكل��ي نماين��ده مجل��س گفته اگر
س دول��ت قبل صورت گيرد هوس
بازخواس��تي از رئي 
بازگشت را به سر راه نميدهد .منظور ايشان رسيدگي
به پروندههايي اس��ت كه بايس��تي رس��يدگي ش��ود.
البت��ه ياران وفادار به اين گفت��ه تاختهاند .اما من هم
تاكنون 2پيام با همين مضمون داشتهام كه چاپ شد.
بههرحال همه در انتظار رسيدگي به پروندهها و اجراي
عدالت هستند)6/11( .
 -1235سرپرس��ت س��ابق پرس��پوليس ميگويد با
چش��مان خودم چيزهايي ديدم اما نميگويم .ديگري
ميگويد فس��اد از محل تمرين شروع ميشود و ابعاد
آن گس��ترش مييابد .به ما ميگفتند اگر فالن كار را
انجام بدهي��د تيمتان ميبازد! اما نميگويند فالن كار
چه ب��وده .اگ��ر نميخواهند حرف بزنند ك��ه به نفع
فاسدان است .چرا مصاحبه ميكنند؟ ()6/11
 -1822پيش��نهادي براي حذف يارانهها دارم .به طور
مثال كس��اني كه در  2يا س��ه سال گذشته چند بار به
سفر تفريحي مثل تركيه و  ...رفتهاند و در پاسپورت آنها
قيد شده ميتوانيد يارانهشان را حذف كنيد كسي كه در
تركيه براي تفريح ميرود نيازي به يارانه ندارد)6/11( .
آفتاب يزد :از جهاتي حرف ش�ما درس�ت است.
اما طبق برخي بررسيها و آمارها برخي از افراد
با اس�تفاده از ق�رض و پسانداز به اين س�فرها
ميرون�د و ج�زء خانوادهه�اي داراي امكان�ات
مالي مناسب هم نيستند يعني تمام توريستها
ثروتمند نيستند كه يارانه آنها قطع شود.
پیامهاي مردمی در صفحات15-6-3-2

