مخالفت وزیر دفاع آمریکا با ایده مقابله نظامیبا ایران در سوریه
وب س��ایت "فارن پالسی" آمریکا اخیرا از اختالف چند عضو ارشد
شورای امنیت ملی آمریکا با پنتاگون (وزارت دفاع) درباره نحوه مقابله
با ایران در س��وریه خبر داده اس��ت .به گزارش عصر ایران ،دو عضو
ارشد شورای امنیت ملی آمریکا خواهان حمله به مواضع نیروهای
طرفدار ایران در جنوب سوریه شده اند اما وزیر دفاع آمریکا و دیگر
نظامیان ارش��د این کشور در جلسه شورای امنیت ملی با این ایده
مخالفت ک��رده اند .مخالفت "جیمزماتیس" وزی��ر دفاع آمریکا با
ای��ده حمله به مواضع نیروهای طرفدار ایران در جنوب س��وریه در

حالی اس��ت که او دیدگاهی به شدت منفی نسبت به
جمهوری اس�لامیایران دارد و در سالهای گذشته و
در دوره دول��ت اوباما خواهان حمله به ایران به خاطر
ادع��ای حمایت ایران از حمالت شورش��یان مس��لح
در عراق علیه نیروهای آمریکایی ش��ده بود .بر اساس
گزارش فارن پالسی " عذرا کوهن واتنیک" مدیر  31ساله برنامههای
اطالعات��ی ش��ورای امنیت ملی آمریکا و س��رهنگ بازنشس��ته "
ِد ِرکهاروی" مشاور خاورمیانه ای این شورا بارها در جلسات شورای
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سیاسی

امنیت ملی آمریکا پیشنهاد حمله نیروهای ائتالف به
مواضع نیروهای طرفدار ایران در جنوب س��وریه را به
منظور مقابله با نفوذ رو به گسترش ایران در این منطقه
دادهاند اما این پیشنهاد بارها با مخالفت جیمز ماتیس
و دیگر فرماندهان نظامیارشد آمریکا مواجه شده است.
اس��تدالل ماتیس و فرماندهان نظامیآمری��کا این بوده که این کار
تمرکز نیروهای آمریکایی را به هم زده و با گشودن یک جبهه جدید
به ضرر کارزار مقابله با نیروهای داعش در سوریه خواهد بود.

سلیمینمین:

رئیسی باید به نفع قالیباف
کنار می رفت
> من معتقد بودم اگر قالیباف کنار نمیرفت  ،جریان جبهه پایداری در انزوا قرار
میگرفت.
> آقای مصباح را بسیاری از اصولگرایان یک شخصیت علمیمیدانند که
پایداریها واقعا ایشان را به مسائل سیاسی کشاندند و توانمندی ایشان در حوزه
مسائل فلسفی و نظری را هم مخدوش کردند.

آن خطیبی که گفت
به کسی رای دهید که
امام رضا پسند باشد،
خالفبین بود

عباس س��لیمینمین از چهرهها و روزنامه نگاران
برجس��ته جریان اصولگ��را در گفتگو ب��ا انتخاب
از اش��تباهات اصولگرایان میگوید ک��ه در ادامه
بخشهایی از آن را میخوانید:
= من میگویم این هم انحراف است که برخی از
ائمه جمعه روز جمعه انتخابات در رابطه با انتخابات
آن حرفه��ا را بزنن��د .اینکه یک��ی از آنها بگوید
نامزدی را انتخاب کنید که امام رضا پس��ند باشد!
این تخلف ب َ ّین اس��ت که ف��ردی از یک نهاد مهم
در برگزاری انتخابات کنار آقای رئیسی در همایش
حامیان بنشیند اما شما میگویید این کوچک است
و مهم نیست.
= پایداریها عمدتا در شکل گرفتن ذهنیتشان
نس��بت به آقای قالیباف متاثر از آقای احمدینژاد
هس��تند .آقای احمدینژاد سیاستی داشت که در
دولت دوم خودش که همه شخصیتهای اصولگرا را
کامال منکوب کرده و از صحنه خارج کند .این شامل
حال الریجانی ،حدادعادل و قالیباف هم میش��د و
برخوردهای مشابه با این افراد داشت .متاسفانه ذهن

محسن غرویان:

تخریب
رئیسجمهور حرام
بین شرعی است

بچههای پایداری کامال متاث��ر از جهتگیریهای
آقای احمدینژاد علیه آقای قالیباف است .چیزی که
ظلم آقای روحانی در حق آقای قالیباف هم همین
بود .درحالی که آقای قالیباف بیشترین هزینه را در
مواجهه با آقای احمدینژاد داده بود اما آقای روحانی
مرتبا میگفت که ش��ما همان احمدینژاد هستید
درحالی که این عادالنه و منصفانه نبود و میدانست
که آقای قالیباف چقدر با آقای احمدینژاد اصطکاک
داشتند.
= من معتقد بودم اگ��ر قالیباف کنار نمیرفت ،
جریان جبهه پایداری در انزوا قرار میگرفت.
= آق��ای مصب��اح را بس��یاری از اصولگرایان یک
شخصیت علمیمیدانند که پایداریها واقعا ایشان
را به مسائل سیاسی کشاندند و توانمندی ایشان در
حوزه مسائل فلسفی و نظری را هم مخدوش کردند.
=یک ایرادی که م��ا در جبهه اصولگرایی داریم
این اس��ت که نیروهای جوان خودمان را در اختیار
آدمهایی ک��ه ش��عارهای خیلی جوان پس��ندانه
میدهند،قرار داده ایم .جوان امروز دوست دارد که
کسی بیاید و شعارهای هیجانی بدهد ما به نظرم در
اصولگرایی اشتباه و غفلت کردیم و با سپردن جوانها
در اختیار آدمهایی گذاشتیم که هیجانات را بیشتر
تحریک میکند تا تعمل و تامل را و این اش��تباه را
من قبول دارم .طبیعتا وقتی چنین کاری کردیم،
پایداریها راحت تر میتوانند با قشر جوان اصولگرا
رابطه برقرار کنند.
= من برخوردها با آقای الریجانی را اصال درست
نمیدانس��تم و االن هم درس��ت نمیدانم .آقای
الریجانی درس��ت است که سیاست پیشه است و
کسی اس��ت که سیاس��ت ورزی در او قوی تر از

وجوه دیگرش اس��ت اما به نظرم یک ش��خصیت
توانمن��د اس��ت و هرگ��ز نبای��د او را از اردوگاه
اصولگرایی راند.
= رئیسی میتواند نامزد اصولگرایان باشد اما قطعا
نمیتواند لیدر باشد.
= اگر قرار است که رئیسی لیدر اصولگرایان باشد،
قطعا آقای موحدی کرمانی ریش س��فیدتر است
و ش��یخوخیت بیش��تری دارد .اصولگرایان درواقع
آمدند و از وادی شیخوخیت یک مقدار پارلمانیتر
عمل کردند.
= یکی از ایرادات جدی این اس��ت که کسی که
در جلس��ات آقای رائفی پور یا حسن عباسی رشد
میکند ،معلوم است که چه عمقی دارد و این آدم
عمیقی پیدا نمیکند.
= اگر قرار است نقدی به آقای روحانی بکنیم حتما
باید نقد اصولی باشد .نقدی که به نیروی جوان ما
رش��د دهد و بتواند به او شناخت دقیق تری بدهد.
به نظ��رم اینکه در اختیار یکس��ری آدمهایی قرار
بگیرند که اینها با رویههای شعاری بخواهند فقط
احساسات را به جوشش درآورند ،یکی از خطاهای
اصولگرای��ی بوده که اگر این کار صورت بگیرد هم
به نظرم تولید اندیش��ه در نیروهای اصولگرا رشد
خواهد کرد و هم تربیت نیروهای مستعد متفاوت
خواهد شد.
= در هر س��تاد آقای روحانی دو تا تتلو بود .شب
چهارشنبه از سخنرانی کرج درحال بازگشت بودیم
که خیابان را بس��ته بودند .ماش��ین را پارک کردم
و دی��دم که تتلو فراوان اس��ت .همینها که دم از
اخالق میزدند ...در مورد آقای رئیسی درست است
و دو تا مطلب وجود دارد .آقای رئیسی قبال نسبت

محس��ن غرویان ،اس��تاد حوزه و دانش��گاه در
خصوص تخریب هایی که علیه حس��ن روحانی
صورت می گی��رد ،گفت :دین م��ا دین ادب و
اخالق محسوب میش��ود و پیامبر اسالم (ص)
فرمودهاند که برای اخالق مبعوث ش��ده است،
بنابرای��ن دش��نام دادن ی��ک کار غیراخالق��ی
بهحس��اب میآید که با آموزههای دین اس�لام

س��ازگاری ندارد و نس��بت به دشمن یا دوست
هم فرقی ندارد .غروی��ان در ادامه تصریح کرد:
ای��ن برخوردها و اس��تفاده از ادبیات تند علیه
منتخ��ب ملت قطعاً حرام بین ش��رعی اس��ت،
ولی متأس��فانه یک ع��دهای از مضامین دینی
سوءاس��تفاده میکنن��د و تفس��یرهایی به نفع
خود انجام میدهند که قطعاً خالف بین اس��ت

مشاور عالی فرمانده کل قوا:

آمریکاییها به دنبال تصاحب بخش عمده ای
از ذخایر ارزی قطر هستند
سردار سرلشکرپاسدار سیدیحیی صفوی دستیار
و مش��اور عالی فرمان��ده کل ق��وا در خصوص
رفتار معامله گرانه ایاالت متحده با کش��ورهای
منطقه گفت :به هر میزان که نا امنی در منطقه
گس��ترش و رواج داشته باشد ،فروش سالح نیز
در این منطقه بیشتر خواهد شد و رفتار ایاالت
متحده آمری��کا ،خصوصا ق��رارداد  ۱۲میلیارد
دالری فروش تس��لیحاتی آمریکا به قطر نشان
از آن دارد ک��ه رفتار معاملهگرانه رئیس جمهور
آمری��کا مقدم بر هرگونه پیم��ان منطقهای این
کش��ور با کش��ورهای منطقه خصوصا پیمان با
عربس��تان سعودی است و در صورتی که منافع
آمریکا در جای دیگر تامین گردد ،سیاستهای
ادامه از صفحه اول:

حمالتی که عادی است

براس��اس خبری که دیروز منتشر شده ،آیتاهلل
مصب��اح ی��زدی چنان  4س��ال اخیر ،ب��ه دولت
و ش��خص حس��ن روحانی حمله کرده اس��ت،
اتفاقی ک��ه دیگر به امری معمول و عادی تبدیل
شده است.
به گزارش «انتخاب»؛ آیت اهلل مصباح که ریاست
موسسه پژوهش��ی امام خمینی را برعهده دارد،
همواره در طول چندین سال اخیر تحصیل برخی
از چه��ره های دولت روحانی و ش��خص او را در
غرب مورد انتقاد شدید قرار داده است.
ب��ار اول خ��رداد  1393بود ک��ه آیت اهلل مصباح
در کنایه ای مش��خص گف��ت :تحصیل کردگان
انگلیس و بعد آمریکا و فرانسه مهمترین انحرافات
فرهنگی کش��ور را رقم زده اند؛ چرا که س��اختار
فکری آنها به دست آن کشورها ساخته شده است.
وی همچنین در خرداد همان س��ال با طعنه به
روحانی ،اظهار کرد« :برخی افراد عمامه به س��ر
که دارای مسئولیت هستند ،در واکنش به اجتماع
مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع
دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه ،آنها

این کشور در چرخشی آشکار چه بسا در به خطر
انداخت��ن منافع ملی هم پیمانان فعلی خود در
منطقه تعریف شود.
به گزارش ایلنا ،مشاور عالی مقام معظم رهبری
با اش��اره به اه��داف آمریکا در دام��ن زدن به
اختالف مابین کشورهای عربی گفت :قطریها
بی��ن  ۳۰۰ت��ا  ۴۰۰میلی��ارد دالر ذخیره ارزی
دارن��د و آمریکاییه��ا نیز براس��اس منافع ملی
خود بدنبال صدور خدمات امنیتی به قطر و در
نتیجه تصاحب بخش عم��ده ای از ذخایر ارزی
این کشور هستند و تنشهای ایجاد شده نیز در
راستای فروش و تضمین امنیت این کشورها به
ازای منابع مالی دریافتی است.

اگر فرمانروایی تمام دنیا را به ما بدهند  ،حاضر
نیستیم با ایراندشمنیکنیم
«حیدر العبادی» نخستوزیر
عراق در سخنانی با بیان اینکه
عراق وارد سیاس��ت محورها
در منطقه نخواهد شد ،تأکید
کرد که بغداد در سوریه فقط
دولت این کشور را به رسمیت
میشناسد و با گروههای دیگر
همکاری ندارد .العبادی ابتدا با انتقاد از س��خنان
«ایاد عالوی» که علیه ایران و قطر ابراز شده بود،
گفت :س��خنان معاون رئیسجمهور قابل قبول
نیست و جایز نیست که به نام عراق علیه کشورهای
منطقه موضعگیری منفی شود .او افزود :معتقدم
که عالوی با انتقاد از قطر خواسته تا مصر را راضی

لیدرمخالفانروحانی

مبتکر طرح اعزام طالب به غرب

شاید کمتر کس��ی نداند ،اما آیت اهلل مصباح که
این روزها روحانی و چهره های برجس��ته دولت
را ب��ه خاطر تحصیل در غ��رب نکوهش میکند،
خود مبتکر اعزام طالب به خارج در سال 1372
است .موسسه تحت نظر آیت اهلل مصباح در اولین
مرحله از این اقدام ،تعداد ده تن از طالب مؤسسه
به کشور کانادا و آمریکا عزیمت کردند.
علی الظاهر دانشگاه مورد عالقه موسسه آیتاهلل
مصب��اح ،دانش��گاه معتب��ر و مش��هور مکگیل
ت اهلل مصباح یزدى خود نیز در
در کاناداس��ت .آی 
ابتدا با سفر به کانادا و دیدار مستقیم با مسئولین
دانشگاه مکگیل سعی کرد پلی بین موسسه خود

و نباید صورت گیرد .به گزارش رویداد ،۲۴وی
در ادامه اظهار داش��ت :متأس��فانه بداخالقیها
حتی نسبت به شخصیتهای برجستهای مانند
رئیسجمهور زیاد شده ،امیدواریم بداخالقان و
افرادی ک��ه این کارها را میکنن��د در این ماه
مبارک رمضان و در این ش��بهای عزیز متنبه
شوند و توبه کنند.

حیدر العبادی:

آیت اهلل مصباح یزدی پیشگام انتقاد از رئیس جمهور شده است
را کسانی معرفی میکنند که اسالم را نشناختهاند
و آنه��ا را مته��م به توهم میکنن��د .باید از وی
پرسید مگر خود تو دینات را از کجا یاد گرفتهای؛
از فیضیه یا انگلستان؟»

به بحث کنس��رت موضع نگرفته بود .قطعا نظرش
با آقای عل��م الهدی متفاوت بود اما موضع نگرفته
بود .چون موضع نگرفته بود ،االن دفاع از کسی که
از کنس��رتهای زیرزمینی توبه کرده باشد و آمده
باش��د که کنسرتهای آب شسته تر و موجه تری
ارائه دهد به آقای رئیسی نمیخورد .تلقی یک کار
تبلیغاتی آن هم تبلیغاتی که سنخیتی با شخصیت
او ندارد.
= (در رابط��ه ب��ا دیدار رئیس��ی و تتلو) به نظرم
میخواستند بگویند که خیلی هم آنچنان که فضا
س��اختند که اصال با این مقوالت بیگانه هستیم،
نیس��ت .به نظرم یک کار بس��یار نپخت��ه ای بود
ک��ه صورت گرفت .من خودم مقاله نوش��ته بودم
و ب��ا آقای عل��م الهدی مخالفت ک��رده بودم .من
اگر میگفتم که کنس��رت بگذارید ،جامعه از من
میپرسید که ش��ما در دوران غیرانتخابات هم با
مقوله کنسرت ولو در مشهد موافقید؟ طبیعتا این
را یک کار تبلیغاتی تلقی نمیکردم .در مورد آقای
رئیس��ی این یک کار تبلیغاتی بود چون احساس
ک��ردم طبعا پس زد .یعنی ی��ک نوع حرکتی که
خیلی شایس��ته ایشان تلقی نش��د ،طبیعی است
که تردید ایجاد میکن��د .حاال تتلو گفته که من
توب��ه کردم و م��را بپذیرید .انصافا نش��ان داد که
اصولگرای��ان در ارتب��اط با فض��ای مجازی خیلی
ضعیف اند .اینها آمدند به محض اینکه توپخانه ای
در فضای مجازی علیه آقای رئیسی ایجاد کردند...
= پای��داری را در جری��ان شکس��ت اخیر مقصر
میدانم.
من معتقد بودم که آقای رئیسی باید به نفع قالیباف
کنار می رفت.

و این دانشگاه کانادایی برقرار کند.
تکته قابل توجه اینکه هزینه این اعزام ها و...نه از
جیب موسسه امام خمینی که از بودجه فرهنگی
کشور می رود .در واقع ،موسسه آیت اهلل مصباح
در ط��ول این س��ال ها همواره از بودجه س��االنه
کشور بهره مند بوده است.
حجت االس�لام س��قای بی ریا و حجت االسالم
آقاتهران��ی از جمله ش��اگردان مش��هور آیت اهلل
مصباح هس��تند که در کان��ادا و آمریکا تحصیل
کرده و حتی «گرین کارت» این کش��ورها را هم
اخذ کرده اند.
آقاتهرانی در اردیبهشت  ،91در واکنش به انتقادات
به ماجرای گرین کارت ،گفت« :حضرت آیتاهلل
مصباح گفتند بین اصولگراها ،جبهه پایداریها را
درستتر میبینم .آن وقت طرف میآید میگوید
فالنی گرینکارت دارد ،خب! دارد .میخواهی چه
کارش کنی؟ آیا دعوا س��ر این است؟ اصال محل
دعوا اینجاس��ت؟ داری م��ردم را از دعوا منحرف

کن��د؛ اما برخ��ی طرفهای
عراق��ی میخواهن��د م��ا از
عربستان مقابل قطر حمایت
کنی��م ی��ا بالعکس ام��ا این
اشتباه است و عراق فایدهای
در ای��ن مس��ئله نمیب��رد.
ب��ه گزارش ف��ارس به نقل از
الفرات نیوز ،نخستوزیر عراق در ادامه تأکید کرد:
اجازه نمیدهیم که عراق میدان درگیری ایران و
آمریکا شود یا خاک عراق مکانی برای دشمنی با
ایران باشد و اگر فرمانروایی تمام دنیا را به ما بدهند
یا اگر وعده بازسازی مجانی عراق را بدهند ،حاضر
نیستیم با ایران دشمنی کنیم.

میکنی .چرا کس��ی که آقا درب��ارهاش میگوید
اسالمشناس است و بعد از شهید مطهری و عالمه
طباطبایی ،االن چش��مم به وجود مبارک ایشان
روشن اس��ت و جای خالی آنها را ایشان پر کرده
است ،نظرش��ان درباره جبهه پایداری این است؟
آن وقت م��ا میآییم و حرفهای��ی میزنیم که
اینها گم بشود .دعوا این چیزهایی است که دارند
میگویند؟ عین آمریکاییها».
وی همچنین در آبان ماه س��ال  90به داش��تن
گرین کارت آمریکا اذعان کرده و گفته بود« :باید
از افرادی که درباره گرین کارت داشتن من سخن
گفتند ،پرس��ید که آیا اصال کارت باطل شده من
را دیدهان��د ی��ا خیر؟ اصال آنه��ا میدانند که من
در آمریکا چکار میک��ردم؟ واقعا این افراد از چه
چیزی فرار میکنند و هدفشان چیست؟!»
باتوجه به مسائل پیش گفته ،انتقادات به دولت و
روحانی بابت تحصیل در غرب چه درس��ت باشد
چه نباش��د ،که از اس��اس دلی��ل و برهانی برای
نادرس��ت ب��ودن آن وجود ندارد ،نباید از لس��ان
چهره ها و گروه هایی بیان ش��ود که خود مبتکر
اعزام دانش��جو به غربند و بهتر است چهره های
برجسته ،با دقت بیشتری سخن بگوید.
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داعش مانند سگی است که براحتی به حسابش میرسیم

امیر سرلشکر عطااهلل صالحی فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه به طور قطع هیچ خطری مرزهای
غربی ما را تهدید نمیکند ،گفت :داعش برای ما مانند سگی وحشی است و نه تنها به راحتی
حساب آنها را خواهیم رسید ،بلکه جواب اربابان آنها را هم میدهیم .به گزارش فارس ،صالحی
افزود :برای امنیت مرزها باید شکرگزار خدا باشیم و نماد عملی این شکرگزاری حضور جوانان
پایکار ارتش جمهوری اسالمیایران در نوار مرزهاست که به دستور رهبرشان لبیک گفتند .

خبرتلگرامی
Dمه�دی مطهرنیا کارش�ناس روابط
بینالملل درباره اظهارات تیلرس�ون
وزیرامورخارجه آمریکا مبنی بر آنکه
سیاس�ت آمریکا تغییر رژیم در ایران
است ،گفت :اظهارات وزیرامورخارجه
آمری�کا ی�ک واقعیت به ن�ام دخالت
این کش�ور در امور داخلی کشورهای
مورد هدف آن است که ایاالت متحده
آمری�کا آن را کتم�ان نمیکن�د و یا
سعی در پنهان کردن آن ندارد .ایرنا
Dمحمد رض�ا باهنر دبی�رکل جبهه
پی�روان در صفح�ه توییت�ر خود با
اش�اره به س�ند چش�م ان�داز ۱۴۰۴
نوش�ت :چش�م انداز  ۱۴۰۴حق ملت
بزرگ و فرهیخته ایران اس�ت.اگر به
اهداف تعیین ش�ده نرس�یم  ،همه ما
مسئولیم /.ایلنا
Dجاب�ری انص�اری مع�اون وزی�ر
خارج�ه گفت :هیچ ارتب�اط و مذاکره
مس�تقیمیبین ای�ران و عربس�تان
وج�ود ن�دارد و در موارد ض�روری از
مج�اری دیپلماتیک و غیر مس�تقیم
اقدام میشود/.ایسنا
Dسردار مس�عود جزایری سخنگوی
ارش�د نیروهای مس�لح در گفتگویی
اظهار داش�ت :هیئت حاکم�ه آمریکا
رژیم�ی س�لطهطلب ،زیادهخ�واه،
زورگیر و باجگیر است که ریشه اصلی
خصومتها با ما نیز براساس این موارد
ش�کل میگیرد .اگر آنها رویه خود را
تغیی�ر ندهد ،آنه�ا را مجبور به تغییر
رویه میکنیم/.ایسنا

دیپلماسی

دادگاه کویت  ۲۱نفر از
شهروندانش را به جاسوسی
برای ایران متهم کرد

دادگاه کوی��ت حکم  ۲۱نفر را که به گروهک
"عبدلی" معروفند صادر کرد .طبق این حکم،
متهم اصلی حسن عبدالهادی حاجیه از اعدام
به حبس ابد کاه��ش یافت و دو نفر دیگر به
۱۵س��ال حبس و ۱۵نفر دیگر به ۱۰س��ال
حبس و س��ه نفر دیگر به پنج س��ال حبس
محکوم شدند و دو نفر از متهمان تبرئه شدند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسکای نیوز،دادگاه
قبل از ای��ن عبدالهادی حاجی��ه را به اعدام
محکوم ک��رده بود ،این قضیه به آگوس��تت
 ۲۰۱۵باز میگردد ،زمانی که وزارت کش��ور
کویت اعالم کرد که در شمال پایتخت کویت
در منطقه عبدلی یک گروهک تروریستی را
دستگیر و اس��لحههای آنان را مصادره کرده
و این گروهک را به جاسوس��ی برای ایران و
حزباهلل لبنان و همچنین تالش برای ایجاد
ناامنی در کویت متهم کرده است.

شهر
یک منبع آگاه خبر داد

محسنهاشمیرئیسشورا،
شهردار خارج از لیست
شورای شهر

بعد از انتخابات ش��ورای شهر تهران مسئله
انتخاب شهردار تبدیل به مهمترین دغدغه
اعضای جدید شورای شهر تهران شده است.
بن��ا بر تصمیم کارگروه هف��ت نفرهای برای
تعیین شاخصهای شهردار ،شهردار تهران
میتواند از میان اعضای شورا باشد .این خبر
را شهربانو امانی عضو جدید شورای شهر به
رسانهها داده است.
در همی��ن ارتب��اط یک منب��ع آگاه نیز در
گفتگو با عصر ایران گفت :این موضوع مبنی
ب��ر این نیس��ت که یکی از اعضای ش��ورای
ش��هر قرار است به عنوان ش��هردار کاندیدا
شود ،بنابراین تشویش��ی در اذهان عمومی
ایجاد نشود.
وی همچنین گفت :در جلسه ای که شورای
سیاس��ت گذاری اصالحات تشکیل داد قرار
بر این ش��د که آقای محسنهاشمیبه دلیل
رای ب��اال و اولی ک��ه در انتخابات ش��ورای
پنجم شهر کس��ب کردند ،به عنوان رئیس
ش��ورای شهر انتخاب و ش��هردار از خارج از
لیست و اعضای شورای شهر تهران انتخاب
ش��ود .بنابراین مصوب��ه ای که منوط بود به
انتخاب ش��هردار خارج از لیس��ت ش��ورای
شهر ،همچنان به قوت خود باقی است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1836مدتی اس��ت به عل��ت بیماری
چشم نمیتوانم روزنامه بخوانم .در تاریخ
21خرداد  96روزنامه ش��ما را خواندم .از
تحلیلها با چاش��نی طنز آق��ای ذاکری
و دالیل پنجگانه س��ردبیر روزنامه آقای
کریمیاستفاده کردم و تشکر دارم .باعث
تاس��ف اس��ت برخی از آقای��ان به هیچ
ک��دام از قوانین اجتماعی و فردی پایبند
نیس��تند .از بدو تش��کیل دولت روحانی
تاکنون برخیها انواع تهمتها را به دولت
روا داشتند)3/21( .
 -1834ما به اعضای شورای شهر رای
دادیم که در ش��ورا بمانند و هیچ کدام
شهردار نشوند .ما به آنها رای ندادیم که
آقای الویری یاهاشمیبخواهند شهردار
شوند .رای دادیم که آنها در شورا بمانند
تا اصولگرایان نتوانند برتری پیدا کنند.
()3/21
 -1540از رشت تماس میگیرم .واقعیت
این است که وقتی رفتارهای دولت فعلی
آمریکا را با دولت سابق یعنی دولت اوباما
مقایسه میکنیم مثال تیلرسون وزیر امور
خارج��ه دولت ترامپ را با جان کری وزیر
خارجه س��ابق مقایس��ه میکنیم .انصافا
باید درنظر گرفت در دولت س��ابق آمریکا
آدمهای به ظاهر کمتر بیمنطقتر وجود
داشتند و در دولت اخیر با این آدمها حتی
صلح جهانی به خطر میافتد)3/22( .
 -1600در م��ورد اینکه ام��روز نمایندگان
مجلس از پاس��خ وزیر اقتصاد در مورد عدم
بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط
تسهیالت مسکن مهر توسط بانک مسکن
به بانک مرکزی قانع شدند خواستم عرض
کنم لطفا در مورد آن بیشتر توضیح دهند.
هرچندنمایندگانقانعشدندامااینموضوع
بازپرداخت اقساط مبهماتی هم دارد)3/22( .
 -1641لطف��ا آقای س��یف مدی��ر بانک
مرکزی بفرماین��د چگونه میخواهند وام
پنج میلیونی با قرار وثیق��ه یارانه بدهند
اصال چه طور چنین چیزی ممکن است؟
چ��را وعده به مردم میدهد؟ وثیقه یارانه،
دیگ��ر چه صیغهای اس��ت؟ اخیرا یکی از
مدیران گروه بانک��داری گفته بودند فعال
چنین چیزی امکان ندارد)3/22( .
 -0041از عزی��زان ناحی��ه  2ش��هرداری
منطقه  11تهران مصرانه خواهش��مندیم
نام خیابان مهران در ش��هرک شریعتی را
به خیابان شهید سردار حاج حسن اکبری
تغییر دهند)3/22( .
 -1158مش��اور وزیر صنعت گفتهاند در
رابطه با ارسال کاال و اجناس به قطر ،تهران
از آنکار عقب افتاد .جناب آقای س��میعی!
خدمتتان عرض کنم مگر ما در عراق که
از ترکیه جلو افتادیم س��ودی کردیم؟ ما
در کش��ورهایی که در بحران هستند مگر
سودی میکنیم؟ ()3/22
 -1447بیانیه نمایندگان کرد مجلس در
محکومیت حادثه تروریس��تی و جنایات
داعش بس��یار تاثیرگذار و بجا بود .کردها
بیش��ترین قربانی را در مب��ارزه با داعش
دادهاند .لذا این بیانی��ه در محکوم کردن
جنایات تروریس��تها و همچنین وحدت
بخش��ی بین اقوام بسیار موثر و تاثیرگذار
بوده که بدینوس��یله از نماین��دگان کرد
مجلس نهایت تشکر را داریم)3/22( .
 -1849جناب وزیر نیرو! دم ش��ما نه گرم
بلکه ولرم .با این پیش��نهادی که جنابعالی
ارائ��ه فرمودید گویا خیاالتی ب��رای گران
کردن آب و برق و گاز مصرفی مردم دارید.
تا چند سال پیش آب را مترمکعبی حساب
میکردید اکنون لیتری حساب میکنید.
شما میگویید با افزایش قیمت آب و برق،
اشتغال ایجاد میشود اما نگفتید مکانیزم
این فع��ل و انفعال چگونه خواهد بود؟ اگر
نمیتوانید اشتغال ایجاد کنید چرا از جیب
م��ردم مای��ه میگذارید؟ ه��م اکنون هم
بسیاری از خانوادهها در پرداخت قبض آب و
برق خود واماندهاند .حاال میخواهید هزینه
را افزای��ش دهی��د .در ضمن از کجا معلوم
درآم��د حاصل از افزایش قیمت آب و برق
و گاز باعث اش��تغالزایی شود؟ لطفا پاسخ
مستدل ارائه فرمایید)3/22( .
 -2030لطفا پاس��خ دهید .چه کس��انی
س��ه هزار میلیارد و  12ه��زار میلیارد را
بردن��د چه کس��انی باعث ش��دند امثال
خ��اوری چنی��ن پولهای��ی را بردارند و
بروند .چه کس��انی بابک زنجانی را خلق
کردند؟()3/22

