سیاسی

جدل ترامپ با خبرنگاران در اولین کنفرانس مطبوعاتی

دونالد ترام��پ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که رابطه
خوب با والدمیر پوتین ،رئیس جمهور روس��یه ،مهم است و افزود
که البته مطمئن نیست که با آقای پوتین بتواند تفاهم نظر داشته
باشد اما امیدوار است که تفاهم نظری ایجاد شود .او گفت در دوران
زمامداریاش ،روسیه ،چین و البته دیگر کشورهای جهان در مقایسه
با دولت قبل احترام بیشتری برای آمریکا ،قائل خواهند بود .ترامپ
همچنین تلویحا آژانسهای اطالعاتی را مسئول انتشار پروندهای
خوانده که حاوی ادعاهایی اس��ت مبنی بر آن که روسیه از ترامپ

اطالعاتی در دس��ت دارد .گزارشهای تایید نشدهای
که درباره این پرونده در رس��انهها منتشر شده نشان
میده��د که از ای��ن اطالعات میتوان��د علیه ترامپ
استفاده شود .وی گفت که اگر این نکته (دست داشتن
آژانسهای اطالعاتی آمریکا) درست باشد ،نقطه سیاه
بسیار بزرگی بر اعتبار آنهاست .ترامپ همچنین گفت که دو پسرش
ش��رکتهای وی را اداره خواهند کرد و در مورد معمالتشان با وی
صحبت نخواهند کرد .او گفت که قادر است کشور و امور تجاریاش

را ب��ا هم اداره کند اما تاکید کرد "نمیخواهم این کار
را انج��ام دهم ".ترامپ گفت همین اخیرا یک معامله
دومیلی��ارد دالری را در دب��ی رد کرده اس��ت .ترامپ
افزود که "من بزرگترين كارآفرينى خواهم بود كه خدا
تاكنون آفريده است ".به گزارش عصرایران ،الزم به ذکر
اس��ت ترامپ در نشست خبری گفت :بازفید (سایتی که ادعاهایی
علیه او مطرح کرده) آش��غال است .شما (خبرنگار سیانان) حق
سوال ندارید .بیادب نباشید .شما خبر جعل میکنید.

بیانیه مطبوعاتی کمیسیون مشترک برجام درباره برگزاری
نشست کمیسیون مشترک منتشر شد

پایان مذاکرات وین
در میان شایعات

ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اما با این ادعا از سوی برخی
رسانهه ا که ایران از مواضع خود عقب نشینی کرده است همراه بود  ،برخی گفتند
ایران قصد شکایت کردن از آمریکا را ندارد و بازهم به قول و وعدههایی که آمریکا
دراین نشست داده است اطمینان کرد ،در اینباره بسیاری از رسانههای اصولگرا هم
نتایج این نشست را مبهم برمی شمرند

تخت روانچی :
معاونان دکتر ظریف
نامه اعتراضی ایشان
را به کمیسیون ابالغ
کردند و نامه در دست
بررسی قرار گرفت،
امیدواریمبابدعهدیهای
آمریکا به شدت مقابله
شود  ،نمایندگان ایران
یک لحظه هم از پای
نخواهندنشست
آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :ششمین نشست
بینالملل��ی وزارت خارجه و هلگا اش��میت معاون
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا و با حضور مدیران سیاسی گروه  5+1سهشنبه
در هتل پله کوبورگ شهر وین برگزار شد.
در این نشست اجرای برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و نامه اخیر
محمدج��واد ظریف وزیر خارجه ایران به فدریکا
موگرینی به عنوان هماهنگکننده کمیس��یون
مش��ترک برجام درباره تمدید قانون آیسا مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نشس��تی ک��ه در آن عراقچی و تخ��ت روانچی
حضورپی��دا کردن��د بلک��ه بد عه��دی آمریکا را
دراینب��اره بررس��ی کنن��د .نشس��تی ک��ه اما با
این ادعا از س��وی برخی رس��انهها ک��ه ایران از
مواض��ع خود عقب نش��ینی کرده اس��ت همراه
بود ،برخی گفتند ایران قصد ش��کایت کردن از
آمری��کا را ن��دارد و بازهم به ق��ول و وعدههایی

که آمریکا دراین نشس��ت داده اس��ت اطمینان
کرد .در اینباره بس��یاری از رس��انههای اصولگرا
هم نتایج این نشس��ت را مبهم برمی ش��مرند و
میگویند نمایندگان ایران پیش از این نشس��ت
هدف اعمال فش��ار بر آمریکا را نداشته اند ،بلکه
تنه��ا ب��رای صحبته��ا و مذاکرات��ی در اینباره
اق��دام کردهان��د .آنه��ا تمامی اقدام��ات دولت،
پ��س از تمدی��د ایس��ا را دارای مص��رف داخلی
قلمداد میکنند.
اما تخت روانچی ،در گزارش��ی دراینباره نوشته
اس��ت که مذاکره کننده آمریکا قول داده اس��ت
که تحریمهای ایس��ا جنبه عملی نداشته باشد و
رئیس جمهوراین کشور نیز مانع اجرایی شدن هر
بخشی ازاین تحریمها خواهد شد .تختروانچی
همچنی��ن اعالم کرده ک��ه معاونان دکتر ظریف
نامه اعتراضی ایشان را به کمیسیون ابالغ کردند
و نامه در دس��ت بررس��ی قرار گرفت ،امیدواریم
ب��ا ب��د عهدیه��ای آمریکا ب��ه ش��دت مقابله
ش��ود ،نمایندگان ایران یک لحظ��ه هم از پای
نخواهند نشست".
تکذیب ادعای وال استریت ژورنال

اما عباس عراقچ��ی ،رئیس هیئت مذاکرهکننده
کشورمان نیز با تکذیب خبر روزنامه والاستریت
ژورن��ال ،گفت :کمیس��یون مش��ترک برجام در
پایان جلس��ه خود همچنین با طرح ایران برای
پاکس��ازی رسوبات از تاسیسات غنیسازی نطنز
موافقت کرد.
به گزارش ایس��نا ،س��ید عباس عراقچی گفت:
براس��اس این طرح کلیه رسوبات مواد غنیشده
که از لولهها بیرون آورده میش��وند ،از ش��مول
 ٣٠٠کیل��و ذخای��ر مواد غنیش��ده ایران خارج
ش��ده و بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد
بیشتری را غنیسازی کند.

مع��اون ظری��ف اضافه ک��رد که ای��ن مصوبهی
کمیس��یون مش��ترک برجام که محصول ماهها
مذاکرات کارشناسی توسط متخصصان سازمان
انرژی اتمی کش��ورمان است ،پس از ترجمه در
سایت وزارت امور خارجه درج خواهد شد.
گفتنی اس��ت ،روزنام��ه والاس��تریتژورنال روز
سهش��نبه مدعی ش��د ،ایران برداش��تن گامهایی
برای کاهش میزان ذخایر اورانیوم غنیشده خود
به کمتر از سقف  300کیلوگرم را پذیرفته است.
بیانیه

در آستانه اولین سالگرد اجرای برجام ،درنشست
کمیسیون مش��ترک برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) بیانیهای نیز صادر شد.
متن این بیانیه که از س��وی هیئتهای مذاکره
کنن��ده ایران و  ۵+۱صادر ش��ده اس��ت ،به این
شرح است:
"ریاس��ت کمیسیون مشترک متش��کل از گروه
 ،5+1اتحادی��ه اروپ��ا و ای��ران از ط��رف خان��م
موگرینی ،نماینده عالی اتحادیه اروپایی ،توسط
خانم هلگا اش��مید ،رئیس امور خارجی اتحادیه،
ص��ورت پذیرفت و جلس��ه در س��طح معاونان و
مدیران سیاسی کشورهای عضو برجام بود.
کمیسیون مشترک مش��خصا به منظور بررسی
نگرانیهای مطروحه از س��وی ای��ران طی نامه
مورخ  16دس��امبر جن��اب آقای ظری��ف ،وزیر
امور خارجه ای��ران خطاب به خان��م موگرینی،
نماینده عال��ی اتحادیه اروپا ،به عنوان هماهنگ
کننده کمیس��یون مش��ترک ،تشکیل شد .طبق
درخواس��ت ایران ،قبل از نشس��ت کمیس��یون
مشترک یک نشس��ت گروه کاری رفع تحریمها
نیز در سطح کارشناسی تشکیل گردید.
کلی��ه طرفهای برج��ام مجددا ب��ر تعهد قاطع
خود به تداوم اجرای کامل و موثر برجام تصریح

کردند .کمیسیون مش��ترک ضمن تاکید مجدد
ب��ر اهمی��ت تعهدات مرتب��ط با رف��ع تحریمها
وفق برجام ،ب��ه ویژه در ارتباط با قانون آیس��ا،
تضمینهای ارائه ش��ده توسط ایاالت متحده را
مبنی ب��ر اینکه تمدید قان��ون تحریمهای ایران
به هیچ عنوان تاثیری بر فرایند رفع تحریمهایی
ک��ه ایران طبق برجام از آنها بهره مند میش��ود
نداش��ته و ب��ه هی��چ روی محدودیت��ی ب��رای
ش��رکتها از حیث انجام م��راودات بازرگانی با
ای��ران ایجاد نخواهد کرد ،م��ورد توجه قرار داد.
کمیسیون مشترک همچنین تعهدات طرفهای
برجام مبنی بر رفع تحریمها به صورت مس��تمر
به ویژه طبق بند  21برجام را مجددا مورد تاکید
قرار داد.
از فرصت برگزاری این جلس��ه کمیس��یون برای
بررس��ی برخی موضوعات هس��ته ای برجام نیز
استفاده شد".
دیدار عراقچی با آمانو

گفتنی اس��ت شامگاه سه ش��نبه نیز عراقچی با
یوکی��ا آمانو مدیرکل آژانس بی��ن المللی انرژی
اتم��ی در مقر آژان��س در وین دی��دار و درباره
همکاریهای ایران و آژانس گفتگو کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،در این دیدار ک��ه رضا نجفی
نماینده کش��ورمان در آژانس نیز حضور داشت
عراقچی ضمن اش��اره به انجام تعهدات برجام از
سوی جمهوری اسالمی ایران که به تایید آژانس
هم رسیده است بر اهمیت نقش حرفهای آژانس
در این زمینه تاکید کرد و خواس��تار ادامه نقش
مثبت آژانس شد.
یوکیا آمانو مدیر کل آژان��س بین المللی انرژی
اتمی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت برجام
بر تداوم نقش آژانس در زمینه راس��تی آزمایی
برجام در آینده تاکید کرد.

هلگا اشمید در دیدار با جابری انصاری:

هدف گفتگو با ایران دستیابی به زمینههای پایان بحران سوریه است

مع��اون عربی و آفریق��ا وزارت امور خارجه ،ظهر
دیروز در بروکس��ل ب��ا دبیرکل س��رویس اقدام
خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرد.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،در این دی��دار ک��ه در ادامه
رایزنیهای قبلی ایران و اتحادیه اروپا در خصوص
تحوالت منطقه ،از جمله بحران س��وریه صورت
گرفت ،طرفین بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی
برای بحران س��وریه و س��ایر بحرانهای منطقه
تاکید کردند .هلگا اشمید ،معاون مسئول سیاست

اولین همایش اصالحطلبان فردیس با سخنرانی
صادق زیباکالم روز یکش��نبه برگزار شد .با این
حال در لحظات آخر س��خنرانی برخی افراد این
مراسم را به هم زدند و قصد برخورد با این استاد
دانشگاه را داشتند که حاضران در مراسم کمک
کردند تا صادق زیباکالم از محل برگزاری برنامه
خارج شود.
ساعتی بعد از این اتفاق خبر وفات آیتاهللهاشمی
منتش��ر شد و اخبار این حادثه تحتالشعاع این
اتفاق قرار گرفت.
آرش نجفی��ان رئی��س ش��ورای اصالحات کرج
میگوید :ش��ورای هماهنگ��ی جبهه اصالحات
شهرس��تان فردی��س ط��ی نام��ه ای در تاریخ
 ۵دی ماه به فرمانداری شهرس��تان درخواست

خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش سازنده ایران
در منطقه و بحران سوریه بر همکاری و رایزنیهای
بیش��تر طرفین تاکید کرد .او اف��زود :هدف ما از
گفتگو با جمهوری اس�لامی ایران به عنوان یک
بازیگر کلیدی در بحران س��وریه آن اس��ت که با
همفکری این کشور ،به زمینههایی که میتواند به
پایان بحران سوریه از طریق آتش بس و طرحهای
بازس��ازی در این کشور کمک کند ،دست یابیم.
این طرحها میتواند با همکاری س��ازمان ملل و

پشت پرده حمله به زیباکالم در فردیس کرج
برگزاری همایش��ی با موضوع حقوق شهروندی
و مطالبات مدنی کرد ک��ه فرمانداری در تاریخ
 ۱۳دی موافق��ت خود را ب��ا برگزاری اعالم کرد
و به ش��هرداری و شورای تامین هم این موضوع
ابالغ شد.
قب��ل از مراس��م ،یکی از ش��بکههای اجتماعی
وابسته به جریان خاص در پیامی نوشت مطلع
ش��دیم که مجمع ب��ه اصطالح اص�لاح طلبان
شهرس��تان فردیس دراقدام��ی قابل تأمل اقدام
ب��ه دعوت از ش��خصیتی کرده ک��ه حتی خود
اصالح طلبان هم از این شخص اعالم انزجار کردند
به نام صادق زیباکالم ،آن هم درسالن اجتماعات
شهرداری منطقه ۳درفردیس .لذا ...شهرمشکین
دش��ت وشهرس��تان فردی��س اج��ازه لفاظی و

اعالم موضع وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ نسبت به ایران
رک��س تیلرس��ون وزی��ر خارجه پیش��نهادی
ترامپ ،با حضور در کمیته روابط خارجی سنا
ی سیاس��تهای خود به عنوان
به شفافس��از 
وزیر خارجه آتی دولت ترامپ در صورت تایید
در س��نا پرداخت .او در بخشی از سخنان خود
در م��ورد ایران با طرح این ادع��ا که «ایران و
کرهشمالی کشورهایی هستند که خطر ایجاد
میکنند» ،گفت :ش��رایط درباره ایران مناسب
نیست و آنها به وعدههایی که میدهند عمل
نمیکنن��د .به گزارش ایس��نا ،ای��ن در حالی
اس��ت که از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون
براساس گزارشهای مختلف آژانس بینالمللی
ان��رژی اتم��ی ( )IAEAو اذع��ان مقام��ات

دیگر بازیگ��ران به این بحران طوالنی پایان دهد.
حس��ین جابری انصاری ،معاون وزیر امور خارجه
کش��ورمان در این دیدار گفت :جمهوری اسالمی
ایران همواره بر این باور بوده است که بحرانهای
منطقه و از جمله بحران س��وریه راه حل نظامی
ندارد و کشورهای ذینفوذ در بحران سوریه باید
نقش حمایتی و تس��هیلگر خ��ود را ایفا نمایند
و تعیین سرنوش��ت آینده این کش��ور را به مردم
سوریه محول کنند به نحوی که وحدت و تمامیت

آمریکایی ،جمهوری اسالمی ایران تا کنون به
همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده است.
تیلرس��ون در ادامه س��خنان خود افزود :باید
همیشه منافع آمریکا و متحدان خود را حفظ
کنیم و روس��یه باید به این نکته توجه داشته
باش��د .اگر به عنوان وزیر خارجه دولت آینده
آمریکا انتخاب ش��وم ،با رهبران خارجی ایجاد
اعتماد خواهم کرد و به دنبال منافع مش��ترک
با دیگر کش��ورها خواهیم بود .او افزود :ما باید
دنیا را آنطور که هست ببینیم و متوجه باشیم
که قدرت ما بینهایت نیست و همواره باید به
دنبال ایجاد پیوندهای جدید با دیگر کشورها
باشیم.

یاوهگویی منافقین غرب زده تهوع آور را نخواهند
داد .شب قبل از مراسم نیز افرادی ناشناس پرچم

ارضی سوریه و حاکمیت ملی یکپارچه این کشور
به دور از هر گونه مداخله خارجی حفظ ش��ود .او
با اشاره به ابعاد سیاسی ،امنیتی و انسانی بحران
س��وریه اظهار داش��ت :ضرورت دارد کمکهای
بشردوس��تانه و بازسازی این کشور بدون هرگونه
پیشش��رط و به ص��ورت فراگی��ر و همهجانبه و
به طور همزمان با روند مقابله با تروریسم و راهحل
سیاس��ی برخاس��ته از یک گفتوگوی سوری -
سوری همراه باشد.

آمریکا را در ورودی سالن سخنرانی کشیده بودند.
رئیس شورای هماهنگی اصالحطلبان میگوید
متاس��فانه یک عده با برنامه ای از پیش تعیین
شده س��عی در برهم زدن مراسم داشتند .ابتدا
در س��اعات منتهی به همایش اقدام به کشیدن
پرچم آمریکا و اسرائیل جلوی در ورودی اصلی
سالن همایش کردند و سپس با حضور در محل
سالن در انتهای مراسم با فریاد مرگ بر فتنه گر،
سعی در ایجاد درگیری با حاضران را داشتند.
ب��ه گزارش ایلن��ا ،در پی این جری��ان صدماتی
ب��ه س��اختمان س��الن اجتماع��ات پردی��س
وارد ش��ده اس��ت که ش��هرداری این ش��هر از
اصالحطلبان خواس��ته اس��ت این خس��ارت را
جبران کنند.

ت آیتالله
پاسخ محمدهاشمی به شایعات درباره تابو 
محمدهاش��می به ش��ایعاتی درب��اره تفاوت
تاب��وت آی��تاهلل و خالی بودن تاب��وت هنگام
مراس��م تشییع پاس��خ داد .محمدهاشمی در
برنامه تلویزیونی «حاال خورشید» اعالم کرد:
این موضوعات تنها حاشیهسازیهای بیمورد
اس��ت و اصال صحت ندارد .وی در پاس��خ به
س��والی درباره «تغیی��ر قفله��ای تابوت در
دو عکس اقامه نماز و پس از آن» بیان داشت:
تاب��وت هن��گام نماز با تابوتی ک��ه در خیابان
روی ماش��ین حمل پیکر بود ،کامال متفاوت
ب��ود و ما در این زمینه حرف��ی نداریم .او در
ادامه اظهارداش��ت :با توجه ب��ه تجربهای که
زمان تش��ییع پیکر امام خمین��ی(ره) وجود

داش��ت ،تصمیم ما و ستاد برگزاری مراسم بر
این ش��د که دو تابوت متفاوت داشته باشیم،
تابوت اول که هنگام نماز بود ،ارتفاع کمتری
داشت ،س��بکتر و قابلحمل بود ،تابوت دوم
اما س��نگینتر و با ارتف��اع بلندیتری بود که
خدای��ی نکرده اتفاقی ب��رای پیکر نیفتد ولی
هم��ه اینها دلی��ل بر انتش��ار اخب��ار کذب
نمیشود.
به گزارش ایلنا ،برادر مرحوم آیت اهللهاشمی
رفس��نجانی از برخ��ی رس��انههایی ک��ه
میخواهند اتفاقات تاریخی تشییع آیتاهلل را
با انتشار اخبار کذب زیر سوال ببرند خواست،
وحدتشکن نباشند.
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جایهاشمی خالی است
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اصالح طلبان مجلس هشتم شورای اسالمی در واکنش
به فوتهاشمی رفسنجانی گفت:هاشمی باالنسری در داخل نظام بود که اندیشههای
متعادل کننده ایشان به حل بحرانهای نظام در ابعاد مختلف کمک کرد .به گزارش ایرنا ،قنبری
در ادامه تصریح کرد :هیچ بدیلی برای آقایهاشمی قابل تصور نیست و جای ایشان در کشور
واقعا خالی خواهد بود .پیدا کردن جایگزینی برای این مرد بزرگ ،بسیار بسیارسخت است.

عدلیه

زمانبازگشت
«مهدیهاشمی»
به زندان مشخص نیست

س��یدمحمود علیزاده طباطبایی وکیلمدافع
مهدیهاش��می نس��بت به اینکه موکلش تا
چ��ه زمانی در بیرون از زندان خواهد بود ابراز
بیاطالعی کرد و گفت :تا هر زمانی که آقایان
عنایت داشته باش��ند موکلم بیرون از زندان
است و از مرخصی استفاده میکند.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه آیا
مدت زمان مرخصیه��ای اضطراری  5الی 6
روزه اس��ت؟ گفت :فکر نمیکن��م .ما امیدوار
هستیم که در همین مدتی که موکلم بیرون
از زندان است ،درخواس��ت اعاده دادرسی ما
پذیرفته شود.
به گزارش ایسنا ،آیت اهللهاشمی رفسنجانی
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام عصر
روز یکش��نبه  19 -دی ماه  -به علت عارضه
قلبی دار فانی را وداع گفت.
در روزهای پایانی سال  93حکم دادگاه بدوی
از سوی شعبه  28دادگاه انقالب صادر شد که
بر اساس آن ،مهدیهاشمی به حبس ،جزای
نق��دی ،رد مال و انفص��ال از خدمات دولتی
محکوم ش��د .با اعتراض متهم به رای صادره،
پرونده به شعبه  54دادگاه تجدیدنظر مستقر
در دادگاه انقالب ارسال شد.
حک��م دادگاه ب��دوی از س��وی مرج��ع
تجدیدنظ��ر تایید ش��د و حجت االس�لام و
المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه
دراینبارهچنین گفت :بر اساس ماده  134قانون
مجازات اسالمی در جرائم موجب تعزیر هرگاه
جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه
ب��رای هر یک از آن جرائ��م حداکثر مجازات
مق��رر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی
بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش
از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این
که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند،
تعیین مینماید .در هر یک از موارد فوق فقط
مجازات اشد قابل اجرااست و اگر مجازات اشد
به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا
غیرقابل اجرا ش��ود ،مجازات اشد بعدی اجرا
میگردد.
س��خنگوی قوه قضائیه همچنین تاکید کرد:
سه جرم اختالس ،ارتشا و مسائل امنیتی برای
مهدیهاشمی تائید ش��ده اما در پرونده12 ،
کیفرخواس��ت وجود داشت که در تجدیدنظر
و ارائ��ه کیفرخواس��ت برخی از آن��ان در هم
ادغام ش��د و در برخی مواردهاش��می از جرم
تبرئه شد.
محس��نیاژهای گفت :در نهایت ب��ا توجه به
همان ماده  134اجرای حکم که اش��د یکی
از جرائ��م میباش��د 10 ،س��ال زن��دان برای
مهدیهاشمی اجرا میشود.
مته��م این پرون��ده در تاریخ  ۱۸م��رداد ۹۴
برای اجرای حکم با همراهی برخی از اعضای
خانواده راهی اوین شد.

اصولگرایان
غفوری فرد:

هاشمی از رد صالحیت
سیدحسنخمینی
ناراحت بود

حسن غفوریفرد ،عضو شورای حزب موتلفه
طی سخنانی در تلویزیون گفت :آقایهاشمی
مذاکراتی با اهل سنت داشت که همه را مجاب
ک��رد .خطبههای نماز جمعه ایش��ان را مردم
هنوز به یاد دارند .او  ۲۰سال هر بار روز قدس
درباره فلس��طین صحبت میکرد و هیچوقت
مطلب تکراری نگفت و تحلیل بهروز داشت.
این عضو شورای حزب موتلفه یادآور شد :او
قدرت جذب بسیار زیادی داشت .در مجلس
شش��م علیه ایش��ان اهانت و جوسازی شد.
خیلی شجاعت و قدرت نفس میخواهد که
هیچوقت شکواییهای علیه این افراد نداشتند.
مشکالت سیاسی ،اقتصادی را حل کردند .در
جنگ مشکل ترین کارها را عهده دار شدند.
همیشه میگفت دو مطلب باالتر از همه چیز
است ،یکی انقالب و دیگری رهبری که باالتر
از همه مس��ائل حتی خانواده برایشان ارزش
داشت.
غفوریف��رد تصری��ح ک��رد :درباره ریاس��ت
جمهوری ،ایش��ان هم احساس وظیفه کردند
و هم احساس اینکه میتوانند این کار را انجام
بدهند .از نظر شخص بنده ایشان این توانایی
را داشتند .به هر حال رد صالحیت شدند .من
از قول آق��ای ناطق نوری میگویم که تماس
گرفتیم با ایش��ان و گفتیم ش��ما با ش��ورای
نگهبان صحبت کنید شاید مسئله حل شود
اما آقایهاشمی گفت نیازی به این کار نیست.
ایشان کوچکترین اثری از ناراحتی و شکواییه
و گالیه نداشتند.
به گزارش انتخاب ،وی اعالم کرد :ایشان برای
خودش به گذشت رسید و خودش را فراموش
کرد اما در مسئلهای چون رد صالحیت حسن
آقای خمینی ،ابراز ناراحتی کرد .این دو با هم
نزدیک بودند و آقایهاش��می از سطح علمی
آقای خمینی مطلع بود.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1725آقاي قاليباف! شما به فكر تهران
و مشكالت ش��هري باش��يد .پيادهروها
جوالنگاه موتوريها و دستفروشهاست،
بس��ياري از خيابانها پر از چاله و چوله
است كه بسيار براي خودروها خطرناك
اس��ت .برجها مثل قارچ در ش��هر رشد
ميكنند .ش��ما با اين مجوزها و ساخت
اي��ن برجها رفتار خوبي نداش��تيد چون
باعث آزار مردم شدهايد)10/13( .
 -1530آقاي قاليباف برخي ترمينالها
محل و جوالنگاه تاكس��ي ،موتورسوار و
كرايه شخصيها ش��ده كه تردد مردم را
دچار مشكل كرده است)10/14( .
 -1412برخ��ي در دولت مهرورزان يك
شبه به ثروتهاي نجومي رسيدند كسي
اعتراض��ي نكرد .ام��ا حا ال ب��راي دولت
روحاني مو را از ماست ميكشند!()10/14
 -1400صحبتم با كس��اني است كه هر
تهمتي ميخواهند به هر كسي ميزنند.
اما اگر انصاف و وجدان بيدار باشد ببينند
كساني كه حقوقهاي نجومي گرفتهاند،
وامه��اي آنچنان��ي گرفتهان��د در كدام
دولت اين كار را كردهاند و به كجا وصل
بودند؟ آيا به دولت مهرورز برنميگردد؟
()10/14
 -1319چ��را دادگاه بابك زنجاني علني
برگزار نشد علت آن چيست؟ ()10/14
آفتاب ي��زد :تش��خيص غيرعلني بودن
محاكم بستگي به نظر دادگاه دارد لذا در
خصوص بسياري از رسيدگيهاي انجام
شده در اين خصوص از طرق مختلف تا
حدودي اطالع رساني شده است.
 -1300چ��ه طور اس��ت كه در رس��انه
ملي برخي ب��ه راحتي به ديگران تهمت
ميزنن��د و هر چه ميخواهند ميگويند
اما همين رسانه اجازه پاسخگويي طرف
مقابل را نميدهد؟ ()10/14
 -1220ضمن عرض ادب به رئيسجمهور
محترم خواستم بگويم س��خنان ايشان
چيز جديدي نداش��ت و فقط يك مدتي
وق��ت م��ردم را گرفت و س��رگرم كرده.
دكت��ر روحاني دراين ش��رايط كه دوران
آخر خدمتش اس��ت بايد بيش��تر به اين
مسائل توجه كند .بيشتر به فكر مردم و
مشكالت آنها باشد .حرفهاي تكراري به
چه درد مردم ميخورد؟ ()10/14
 -1218فس��اد از هر مقدار كه در كشور
باش��د چه كم چه زياد بايد از آن ترسيد
چون منبع آلودگي در كش��ور اس��ت و
زيانبار)10/14( .
 -1214در روزنام��ه مرق��وم فرمودي��د
اي��ران برق عراق را قطع كرده ،درس��ت
اس��ت اما چ��ون پ��ول آن را نميدهند.
ع��راق مطمئ��ن اس��ت وقتي اي��ران در
ع��راق بيمارس��تان ميس��ازيم ب��رق را
هم ش��ايد در  48س��اعت آينده دوباره
وصل كند)10/14( .
 -1211در كشورمان مدعي هستيم همه
همديگر را دوست داريم وقتي به معلمي
ميرسيم شغل انبياست .در مورد كارگر
از ع��رق كارگ��ران ميگويي��م .در مورد
جوان��ان گفته ميش��ود آنها را دوس��ت
داريم اما زمان حق و حقوق كه ميرسد
براي احق��اق حقوق آنه��ا كاري صورت
نميدهيم .متاس��فانه افرادي هستند كه
ثروتهاي نجوم��ي دارند و ميتوانند به
جوانه��ا كمك كنند ام��ا چنين كاري
نميكنند)10/14( .
 -1203با تشكر از چاپ ستون پيامهاي
مردم .ب��ه آقاي قاليباف بفرماييد خط 3
مترو آن ق��در اول صبح ازدحام دارد كه
به سختي سوار ميشويم .خواهشمنديم
مدي��ر آن ك��ه از آق��اي روحان��ي انتقاد
ميكن��د چند واگن به اي��ن خط اضافه
كند كه مردم آن قدر در مشكل نباشند
و عذاب نكشند)10/14( .
 -1158لطفا در روزنامه گزارش��ي تهيه
كنيد .ش��هرداري كم مانده خانه زندگي
مردم را ه��م اجاره ده��د .پيادهروها در
اج��اره دستفروشهاس��ت .خيابانها در
اجاره وانتيهاس��ت پس كي ميخواهند
به اي��ن معضل رس��يدگي كنن��د .پس
عابرين و ش��هروندان چه حق و حقوقي
دارند؟ ()10/14
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