دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

انسجام و پیوند مردم مانع زیادهخواهی دشمنان میشود

حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطالعات
در ســخنانی بر حفظ امنیت فیزیکی و روانی در جامعه تاکید
کرد و گفت :در جامعهای که احساس امنیت و شادابی نباشد،
برکتی وجود نخواهد داشت  ،مردم باید انگیزه فعالیت و تالش
در ســایه امنیت پایدار همراه با سرور و شادمانی داشته باشند
تا به رشــد و پیشرفت در همه بخشها دست یابند.وی خطاب
به مســئوالن اســتانی گفت :جامعه در صورت وجود امنیت و
آرامش به شــکوفایی میرسد لذا باید با هر آنچه موجب سلب

آرامش و نشاط میشود ،مقابله کرد.وزیر اطالعات
با بیان این که در حکومت اسالمی همه چیز باید
در خدمت مردم قرار گیرد ،خاطرنشــان کرد :در
نظام جمهوری اســامی باید به گونهای به مردم
خدمتگزاری کرد که از مســئوالن رضایت داشته
باشــند و با شــکر نعمت از امانتی که به مدیران و مســئوالن
واگذار شده است ،صیانت کنند.
علوی بر تحکیم و انســجام وحدت در جامعه تاکید و تصریح

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

کــرد :باید در خدمت مردم و وحدت جامعه بود تا
ســطح رضایت مردم از مســئوالن ارتقا یابد و در
سایه آرامش و امنیت پایدار ،مشکالت و کاستیها
رفع شود.
به گزارش ایســنا ،وزیر اطالعــات اعتمادآفرینی
و اطمینانبخشــی برای رســیدن به آینده درخشان را الزمه
اقدامات و فعالیت در جامعه دانســت و افزود :انسجام و پیوند
مردم مانع زیادهخواهی دشمنان خواهد بود.

مقامهای اروپایی همچنان بر حفظ برجام تاکید میکنند
هرچند از نگرانی درباره تحریمهای ایاالت متحده میگویند

اروپا در دو راهی بزرگ
بولتون :البته آنها خیلی دوست دارند این توافق را ادامه دهند ،زیرا تمامی
منافع اقتصادی توافق در جهت ایران بود .این در حالی است که اکنون آن
منافع در معرض قطع شدن قرار گرفتهاست .حتی پس از لغو تحریمها اقتصاد
ایران در شرایط بدی قرار دارد .من فکر میکنم ادامه شرایط کنونی برای
ایران بسیار دشوار باشد
وزیــر خارجــه آلمــان :تصمیــم
رئیسجمهور ترامپ برای کنار گذاشتن
توافق هستهای با ایران آسیب بسیار
جدی به روابط میــان آلمان و آمریکا
در درازمدت وارد کرده است .اگر الزم
شود برای دفاع از مواضع خود جدال
هم میکنیم
آفتاب یزد -گروه سیاســی :اروپــا در دو راهی
اســتقالل یا تبعیت از آمریکا! این دو راهی بخش
مهمی از مباحث بین الملــل را در روزهای اخیر
به خود اختصاص داده اســت .بعد از آنکه دونالد
ترامپ دست رد به سینه درخواستهای اروپا زد و
ایاالت متحده را از برجام خارج کرد حاال رهبران
اروپایی با یک چالش جدی روبه رو شدهاند! اروپا
اگرچه با ایاالت متحده بر ســر برخی موضوعات
اتفاق نظــر دارد اما آنها معتقد بودند برجام بماند
و بعد از آن مقدمات گفت و گوهای جدید فراهم
شــود .اما هرچه گفتند در واشنگتن کسی گوش
به حرف آنها نداد .بعد از تصمیم ترامپ ســخنان
رهبران اروپایی نوعی نارضایتی و حتی عصبانیت را
با خود همراه داشته است .اروپا نگران وخیم شدن
اوضاع و بی ثباتی بیشــتر در خاورمیانه است .آنها
میدانند که بی ثباتی بیشــتر برای اروپایی که در
مرز خاورمیانه قرار دارد تبعات ســنگینی خواهد
داشــت حال آنکه ایاالت متحده هزاران کیلومتر
دورتر است و از اتفاقات آسیبی کمتر خواهد دید .از
سوی دیگر آنها یک بخش مهم از برجام هستند و
حاال از سوی شریک خود یعنی اروپا نادیده گرفته
شدهاند .همچنین ایران برای اروپا میتواند یک بازار
بکر باشد .همه اینها یعنی اینکه میتوان گفت که
رهبران اروپا تصمیم به حمایت از ایران در مقابل
ترامپ میگیرند .اما این یک روی سکه است .روی
دیگر اینکه تبادالت مالی اروپا و آمریکا حدود هزار
میلیارد دالر است ،بیش از  ۵۰برابر بیشتر از روابط
اقتصادی ایران و اروپا .فاکتور دوم اینکه دو طرف
در ناتو روابط نزدیک امنیتی دارند و اروپا میداند
در صورتی که شکاف جدی میان آنها و واشنگتن
ایجاد شود مسکو از توان بالقوه باالیی برای تهدید
امنیت اروپا برخوردار است .درباره اهمیت آمریکا
بــرای تامین امنیت اروپا در همین حد باید گفت
که کشــوری مانند آلمان که خود سالح هستهای

ندارد ،میزبان ســاحهای هستهای ایاالت متحده
در خاک خود است .این ســطح از پیوند امنیتی
میان اروپا و آمریکا موجب میشود که به سادگی
نتوانند از یکدیگر دل بکنند .نکته بعدی را باید در
پیوند ســاختاری و فرهنگی دو طرف دید .اروپا و
آمریکا امروز سردمداران لیبرال دموکراسی و سبک
زندگی غربی هســتند و از ایــن حیث نیز قرابت
بســیاری وجود دارد .همه اینها موجب میشود
که اســتدالل کنیم اروپــا در تحریمهای جدید
ترامپ ،از کاخ سفید تبعیت میکند .اما فعال درباره
هر دو استدالل نمیتوان نظر قطعی داد.
اروپا در تناقض

در جدیدترین اظهــارات ،بورنو لمایر وزیر اقتصاد
فرانســه روز جمعــه از احتمال بازگشــت قانون
مسدود کننده ( )blocking regulationsکه برای
نخستین بار در ســال  ۱۹۹۶در راستای حفاظت
از تجارت شــرکتهای اروپایی بــا لیبی و کوبا از
تحریمهای آمریکا ایجاد شد ،خبر داد .به گفته او،
ممکن است از آنجایی که آمریکا اعالم کرده است
باید طی مدت مشخصی اتحادیه اروپا از تجارت با
ایــران صرفنظر کند چرا که در صورت ادامه این
روند تحت تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت،
این قانون از ســوی اتحادیه با هدف دفاع از منافع
شرکتهای اروپایی بار دیگر اعمال شود .لمایر در
اینباره گفت :ما باید با یکدیگر در راستای حفاظت
از اســتقالل اقتصادی اروپا همکاری کنیم .پس از
به کارگیری قانون مسدود کننده در سال ،۱۹۹۶
این قانون به شــرکتهای اروپایی اجازه میداد تا
تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند و همچنین در
دادگاههای خارجی علیه آمریکا که تحریمهایی را
به دلیل تجارت با لیبی و کوبا برای این شرکتها
در نظر میگرفت ،شــکایت کنند .به نظر میرسد
فرانســه به دنبال باز گرداندن این شــرایط برای
مقابلــه با تهدیدهای آمریــکا در اعمال تحریمها
علیه شرکتها و بانکهای اروپایی است که با ایران
تجارت میکنند .وزیر اقتصاد فرانســه همچنین
گفت که اواخر ماه میبا همتایان انگلیسی و آلمانی
خود در اینباره دیدار میکند تا سناریوهای موجود
را بررســی کنند .پیتر آلتمایر ،وزیر اقتصاد آلمان
آب پاکی را روی دســت شرکتهای آلمانی که از
اتحادیه اروپا و برلین حمایت در مناسبات تجاری
با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام را درخواست

کرده بودند ریخــت و تاکید کرد که هیچ امکانی
برای حمایت از این شــرکتها وجود ندارد.هایکو
مــاس وزیر امــور خارجه آلمــان در گفتوگو با
نشریه اشــپیگل ،با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا بــرای خروج از برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) ،گفت« :آمریکا برای جدی
گرفتن اظهارات همپیمانانش تمایل بســیار کمی
از خود نشــان داد .این اقدام روابط فرا آتالنتیک
میان برلین و واشــنگتن را مسموم کرده است».
ماس ادامه داد«:تصمیم رئیسجمهور ترامپ برای
کنار گذاشتن توافق هستهای با ایران آسیب بسیار
جدی به روابط میان آلمان و آمریکا در درازمدت
وارد کرده اســت .اگر الزم شــود بــرای دفاع از
مواضع خود جــدال هم میکنیم ».موضوع وقتی
متناقض تر میشــود که آنگال مرکل صدراعظم
آلمان از افزایش رابطه با آمریکا سخن گفته است.
مــرکل گفت«:به خاطر این تصمیم مورد اختالف
واشــنگتن ،چند جانبگی را در یک بحران واقعی
میبیند ».صدراعظم آلمان افزود« :هرگاه هر کسی
به دلخــواه خود عمل کند ،ایــن خبر بدی برای
جهان اســت ».مرکل همزمان اطمینان داد«:در
آینده نیز از همکاری کشورهای دو طرف اقیانوس
اطلس طرفداری میکند».
تکاپویموگرینی

امــا بیش از هرکس در اروپــا فدریکا موگرینی از
آمریکا انتقاد کرده و بــر لزوم حفظ برجام تاکید
کرده است .او که مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپاست تالش میکند تا کشورهای این اتحادیه
را به یک راهبرد مشــترک که حفظ برجام است
هدایت کند .فدریکا موگرینی مســئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی در کنفرانس این
اتحادیه ،ادعا کرد«:من از حســن روحانی ضمانت
گرفتم که حتی در صورت خروج آمریکا از برجام
و بازگرداندن تحریمهای هستهای علیه این کشور،
ایران به برجام پایبند بماند ».موگرینی با اشــاره
غیرمســتقیم به دونالد ترامپ در ســخنان خود،
گفت«:به نظر میرســد که داد و فریاد ،توهین و
تخریب همه آن چیزی که به دســت آمده است
به بخشی از رفتار زمان کنونی تبدیل شده است؛
در حالی که تغییر به معنای آن است که با حفظ
توافقات گذشته به دنبال توافقات جدید بود ،این
نوع رفتار مشکل ما را حل نخواهد کرد ».موگرینی

تاکیــد کرد«:ما مصمم هســتیم تا ایــن توافق
بینالمللی را حفظ کنیم ».این درحالی اســت که
دونالد ترامپ و ترزا مینیز در گفت و گویی تلفنی
به توافقاتی رسیدهاند .رویترز نوشته که آنها برای
گفت و گو درباره تحریمهای ایران توافق کردهاند.
به نفع ایران بود

در آن ســوی آتالنتیک یعنــی در ایاالت متحده
همچنان مانورهای ضــد برجامی ادامه دارد .جان
بولتون که بدون تردید نقش تســهیل کنندهای
برای ترامپ داشــت تا از برجام خارج شود دیروز
در اظهاراتی درباره توافق هستهای و خروج ایاالت
متحده سخن گفت .بولتون در پاسخ به این سوال
کــه آیا انتظار دارد ایران به میز مذاکره بازگردد یا
این مســئله به نوعی به رویارویی میان دو کشور
تبدیل شــود ،بیان کرد«:مــن فکر نمیکنم هیچ
رویاروییای رخ دهد ،بلکه به صورت اجتناب ناپذیر
وقتی تحریمهای آمریکا بــه اجرا درآیند ،بر اروپا
تاثیرگذار خواهد بود و میزان تجارت و ســرمایه
گذاریهای کشورهای اروپایی را در ایران کاهش
خواهد داد ،ســپس ایران با انتخابی بسیار دشوار
مواجه خواهد شــد ».مشــاور امنیت ملی رئیس
جمهــور آمریکا گفت«:البته آنها خیلی دوســت
دارنــد این توافق را ادامه دهند ،زیرا تمامی منافع
اقتصــادی توافق در جهت ایران بود .این در حالی
اســت که اکنون آن منافع در معرض قطع شدن
قــرار گرفتهاند :.حتی پس از لغو تحریمها اقتصاد
ایران در شــرایط بدی قرار دارد .من فکر میکنم
ادامه شرایط کنونی برای ایران بسیار دشوار باشد».
ماموریت جدید ظریف

در روزهای آینده ظریف با حضور در مقر اتحادیه
اروپا با وزرای خارجه ســه کشور بریتانیا ،آلمان و
فرانسه بر سر بقای برجام گفت و گو خواهد کرد.
به نظر میرســد بعد از این نشست تا حدی بتوان
شرایط را قابل پیش بینی دانست .در همین حال
وزیــران امور خارجه ژاپن و نــروژ در تماسهای
تلفنی جداگانــه با محمدجــواد ظریف ،همتای
ایرانی خود ضمن حمایت از تداوم برجام ،بر لزوم
بهرهمندی ایران از منافع این توافق تاکید کردند.
وزیر امــور خارجه ایران هم ضرورت ارائه تضمین
از سوی دیگر طرفهای این توافق برای دستیابی
ایران به منافعش از برجام را مورد تاکید قرار داد.

نمایندگانی که پرچم آتش زدند حاضر به گفتو گو نیستند

یکی از حاضران در صحنه :قرار بود برجام را آتش بزنیم ـ به صورت نمادین ـ نه پرچم!
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :هرچه بیشــتر
تالش کردیم ،کمتر به نتیجه رســیدیم و هرچه
بیشتر اصرار ورزیدیم بیشــتر از رسیدن به یک
پاسخ روشــن ،ناامید شدیم .موضوع بازمی گردد
به مجلس شــورای اســامی و اقدام تنی چند از
نمایندگانی که بیشــتر به فراکسیون اصولگرایان
نزدیک بودند که در واکنش به اقدام ترامپ ناگهان
تصمیم میگیرند پرچم آمریکا و نیز برجام را به
آتش بکشند.
این تصویر یعنی به آتش کشــیده شدن پرچم
آمریکا و نیــز برجام که با محوریــت حدود ۱۵
نماینده انجام شــد خیلی زود ،آن هم در ابعادی
وسیع منتشر شد و خیلی سریع پای از مرزهای
جمهوری اســامی ایران نیز فراتر نهاد و دســت
آخر موجب شد تا در محافل داخلی و بین المللی
واکنشهایی را برانگیزد.
علــی مطهری آتــش زدن پرچم یک کشــور را
اقدامی«بد» توصیف میکند ،سلحشوری انگشت
اشاره اش را به سوی کسانی میگیرد که از همان
ابتدا نیز با برجام مخالف بودند و در نهایت در ابعاد
بین المللی یک برنامه(دیلی شــو) نگاهی ُکمیک
به ماجرا میاندازد .نقل قولی از الریجانی که گفته

بود«:مراقب باشید مجلس را به آتش نکشید» هم
مورد توجه شبکههای اجتماعی قرار میگیرد و الخ...
بر اســاس نیاز جامعه به دریافت نظر کسانی که
اقدام به این رفتار کرده بودند ،تصمیم بر این شد
تا با یک یا چند نماینده حاضر در آن صحنه گفت
و گو شــود؛ برخی اساسا گوشی موبایل خود را بر
نمیدارند یا رد تماس میدهند! چند نفری ضمن
عذرخواهی اعالم میکنند که«مایل به گفت و گو»
در این یک زمینه خاص نیستند و دسته سوم که
یکی ـ دو نفر بیشتر نبودند اقدامی جالب توجهتر را
در مواجهه با درخواست گفت و گو انجام میدهند.
از آن جمع تقریبا  ۱۵نفری اولین نمایندهای که
حاضر به گفت و گو میشود به این شرط مصاحبه
را میپذیرد که در تنظیم نهایی گفت و گو دخالت
مستقیم داشته باشــد و علیرغم مرسوم نبودن،
میپذیریــم .مصاحبهای  ۲۰دقیقــهای صورت
میپذیرد و اما در مرحله تأیید نهایی صراحتاً از ما
میخواهد بی خیال مصاحبه شویم و چون دلیل
را میپرســیم میگوید برای مان حاشیه درست
میشــود ،تخریب مان میکنند و ...از آن گفت و
گو تنها تیتری برای ما میماند (یکی از حاضران
در صحنه :قرار بود برجام را آتش بزنیم ـ به صورت

نمادین ـ نه پرچم!) و یک فایل صوتی بالاستفاده
و انبوهی از ابهام و سواالت بی پاسخ.
بازهم ناامید نمیشــویم و برای رسیدن به پاسخ
ســماجت میکنیــم و در نهایت یکــی دیگر از
نمایندگان موبایل خود را پاســخ میدهد .وقتی
موضــوع گفت و گــو را مطرح میکنیــم از ما
میخواهد با دیگر همکاران صحبت کنیم و وقتی
میگوییم دیگران پاســخگو نیستند الاقل شما
جواب بدهید اظهار مــیدارد که تمایلی ندارد و
وقتی میگوییــم احتماال از رفتارتان پشــیمان
شده اید که حتی حاضر به طرح موضوع نیستند
میگوید پشیمان نشدهایم ،روی حرف و کارمان
ایستاده ایم ولی فعال نمیخواهیم مصاحبه کنیم.
تقریبا به این نتیجه رسیده ایم که گفت و گویی در
این زمینه صورت نخواهد پذیرفت و این میتواند
به دلیل موج انتقاداتی باشد که در سراسر رسانهها
وجود دارد و شــاید اعالم مواضــع گالیه آمیز و
انتقادی از ســوی برخی همکاران که به خودی
خود این طیف کوچــک را دچار محافظه کاری،
سکوت و پرهیز از مصاحبه کرده است.
آن نماینــدهای کــه با ما مصاحبه کــرد و فایل
توگو هم پیاده شد ولی در نهایت بر سر انتشار
گف 

آن به توافق نرسیدیم حرفهای جالبی را مطرح
کرد از جمله این که« :بســیاری از نمایندگان با
اصل موضوع موافــق بوده ،نظر خود را که مثبت
بوده صراحتاً گفته بودند» البته تأکید میکند که
تنها و تنها آتش زدن برجام مد نظر بوده نه پرچم
و آن هم به دلیل توهین مشاور ترامپ در حالی که
مهمان گروهک تروریستی منافقین بود که ضمن
پاره کردن برجام بر روی آن آب دهانانداخت!
این نماینــده باز هم تأکیــد میکند اصال بحث
آتش زدن پرچم مطرح نشده بود و تنها قرار بود
به صــورت نمادین برجام به دالیلــی آتش زده
شود .حال که به نظر میرسد چند روزی از ماجرا
میگذرد احتماال با رصد افکار عمومی ،حاضران
در صحنه با موجی انتقادی رو در رو شــدهاند و
میکوشــند بدون پرداختن به آن ،ماجرا را تمام
شده تلقی کنند!
آفتــاب یــزد آمادگــی کامــل دارد ســخنان
تک تک حاضران در آن صحنه را منتشــر کند و
نیز میپذیرد نظرات موافق و مخالف این حرکت
را نیز در کنار اظهار نظــر حاضران در صحنه به
آتش کشــیدن پرچم آمریکا به صورتی شایسته
درج نماید.

توئیت بازی سیاسی
> حسام الدین آشنا-مشاور فرهنگی رئیس جمهور

> غالمرضا حیدری-نماینده اصالحطلب مجلس

> فاطمه حسینی  -نماینده اصالحطلب مجلس

۱۱

یکشنبه ۲۳اردیبهشت ۱۳۹۷شماره۵۱۷۵

نماینده مجلس :صدای مردم را بشنویم امید بیشتر میشود
فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس ،در خصوص خروج آمریکا از
برجام و تأثیر آن در کشور ،گفت :اگر مردم و گروههای سیاسی به دنبال همدلی ،همصدایی
و همزبانی باشند مطمئن باشید هیچچیز در ایران ما را ناامید نمیکند..سعیدی گفت :مردم
دوست دارند که صدایشان شنیده شود و این شنیدن صدا و نشان دادن بازخورد از سوی
دولتمردان ،امید را در مردم بیشتر خواهد کرد /.اعتمادآنالین

خبرتلگرامی
Dاســحاق جهانگیری معــاون اول
رئیس جمهوری در اختتامیه ســی و
یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب
تهران با اشــاره به اهمیت توجه به
کتاب به عنوان مظهر اندیشه،گفت:
دولت در این حوزه سیاست گشودهای
را در پیش گرفته و معتقدیم حتی به
اندیشه رقیب نیز باید امکان فعالیت
دهیم/.ایرنا
Dدیمیتری پســکوف ،سخنگوی
ریاستجمهوری روسیه به اسپوتنیک
گفت :نمیخواهم به اظهارات والدیمیر
کوجین ،معاون رئیسجمهور روسیه
درباره اینکه مســکو بــرای فروش
«اس »۳۰۰بــه ســوریه برنامهریزی
نمیکند ،واکنشی نشان دهم .کوجین
نظارت بر فعالیتهای کمیته همکاری
نظامی-تکنولوژی را برعهده دارد برای
همین من چیزی نمیبینم که بخواهم
به آن واکنش نشــان دهــم .چنین
صادراتی اعالم نمیشود/.ایسنا

بین الملل
درخواست نتانیاهو از پوتین

از ایران تعهد بگیرید که به
حمله به تیفور پاسخ نمیدهد

البنــاء چاپ لبنان در مطلبــی به قلم ناصر
قنديــل نوشــت :این اولین بار نیســت که
نتانیاهو راهی مســکو شده است تا دیداری
با پوتین داشته باشــد .اما این بار این سفر
در فضایی انجام شــده اســت که منطقه و
جهــان بدنبال تصمیم ترامــپ برای خروج
از برجام ،در شرایط بســیار متشنجی قرار
دارد؛ تصمیمــی که اســرائیل ادعا میکند
نقش مســتقیمی در آن داشته و پوتین آن
را فاجعه میداند .به گــزارش انتخاب ،این
رســانه عرب زبان ادامه داد :این بار نتانیاهو
برای فهم موضع روســیه در مورد حمالت
اخیر اســرائیل به پایگاههای ســوریه وارد
مســکو شــده و با مخالفت رئیس جمهور
روســیه با تصمیم ترامپ در مــورد توافق
هســته ای با ایــران رو به رو شــد ،که آن
را بــازی با آتش دانســته و به دنبال تالش
بــرای آرام کردن اوضاع اســت؛ چرا که در
صورت اوج گرفتــن مقابلهها ،روســیه در
تحمل نتایج آن ،شریک نخواهد شد.برخی
پایگاههای خبری اسرائیل در اینباره نوشته
اند :نتانیاهو در این ســفر تالش کرد پوتین
را واســطه کند تا به تعهدی از جانب ایران
دست یابد مبنی بر اینکه به حمله به تیفور
پاسخ نمی دهد .اما نخست وزیر اسرائیل در
اینباره پاســخ مثبتی نشنیده است و پوتین
نصیحتهای پیشــین خود در مورد خروج از
بازی با آتش در سوریه را خطاب به نتانیاهو
تکرار کــرده و از او خواســت از جغرافیای
سوریه به نفع دولت این کشور عقب نشینی
کند.طی روزهای آینده اســرائیل به حالت
آمــاده باش خود ادامه میدهد و از پاســخ
ایران نگران اســت ،چه بســا به هدف قرار
دادن پایگاههای نظامی در سوریه نیز ادامه
دهــد و ایران همچنان آرامش خود را حفظ
کند.پیش از این ،اسرائیلیها میگفتند ایران
تهدیداتش را عملی نمی کند ،بویژه تا زمان
تعیین سرنوشــت برجام .اما اکنون نگرانی
شدیدی در بین اســرائیلیها سایه افکنده
است و پاســخ ایرانی را قطعی میدانند ،اما
هیچ تکیه گاهی ندارد جز اعالم همبستگی
آمریکا! حال انتخاب با نخست وزیر اسرائیل
اســت که وارد جنگی نا امید کننده شود یا
ضربهای دردناک را تحمل کند.

خبر

آمریکا«:کشورهایمسئول»
به ایران فشار بیاورند!

بعد از آنکه رژیم صهیونیســتی ،ایران را به
شلیک  ۲۰فروند موشک از سوریه به بخش
اشــغالی بلندیهای جوالن متهم کرد ،کاخ
سفید با صدور بیانیهای مدعی شد که ایران
«تهدیــدی خطرناک» برای ثبات در منطقه
خاورمیانه اســت.کاخ ســفید در این بیانیه،
مدعی شده اســت که ایران با هزینه کردن
منابع خود در راه بیثبات کردن منطقه ،مردم
کشور خود را قربانی اقتصاد ضعیف میکند.
در این بیانیه ادعا شده که «نیروهای نظامی
ایران موشــکهایی را به سوی غیرنظامیان
اسرائیلی شلیک میکنند همچنانکه وکالی
ایرانی در یمن موشکهای بالستیک را سمت
ریاض هدف قرار میدهند».کاخ ســفید در
ادامــه این اظهارات بیاســاس ،افزود« :این
اقدامهــا دلیلی بر عملکرد بیپــروای نظام
ایران اســت کــه تهدیدی خطرنــاک برای
صلح و امنیت در منطقه محسوب میشود».
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
در این بیانیه همچنین ادعا شده است« :زمان
آن رسیده است که کشورهای مسئول ،ایران
را برای تغییــر دادن رفتار خطرناکش تحت
فشار قرار دهند».

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -۱۱۵۷با خروج آمریکا و تصمیم منطقی
رئیسجمهور که با راهنمایی مســئوالن
شورای امنیت ملی و هدایت رهبری که در
بازی کثیف آمریکا نیفتادند بهترین ضربه
را به آمریکا زدنــد .و در دام بازی آمریکا
و اسرائیل گرفتار نشدند .آمریکا  ۴۰سال
است با ما دشمن است)۲/۱۹( .
 -۱۴۴۲از شما خواهش میکنم در مورد
دالر و سکه چیزی ننویسید مگر ما مردم با
ریال خرید نمیکنیم؟ آن روزنامههایی که
آتش بیار معرکه هستند از افزایش دالر دم
میزنند چرا برخی مغرضین آنقدر آتش
بیار معرکهاند .دالر مگر چقدر با زندگی ما
سروکار دارد؟ ()۲/۱۹
 -۱۶۱۹از سه نفر کاندیدای شهرداری آن
یکی شهردار خواهد شد که تعهد کند به
گذشته کاری نداشته باشد! ()۲/۱۹
 -۱۶۲۱این درســت است که میگویند
مرگ فقیــران و فســاد ثروتمندان صدا
ندارد؟ ()۲/۱۹
 -۱۷۲۰وزارت کشور پاسخگو باشد .طبق
قانون ،نمایندگان شوراهای روستاها باید از
همان اهالی باشند .متاسفانه در روستای
نیکنامده این موضوع پیاده نشده و چند
تن از اعضای نمایندگان روســتا اهل این
مکان نیســتند .چرا بایــد غیربومیها به
عنوان نماینده یک مکان انتخاب شوند؟
()۲/۱۹
 -۲۰۴۰مشــکل مــن شــهروند فقط
دشــمنیهای آمریــکا نیســت .افرادی
هستند که در میدان دشمن قلمفرسایی
میکنند .چرا شورای نظارت بر مطبوعات
بــه اینها توجــه نمیکند؟ چــرا برخی
روزنامههای معلوم الحال جامعه را مایوس
میکنند؟()۲/۱۹
 -۲۰۴۳جامعــه امروز ما قبل از هر چیز
احتیــاج به وحدت دارد به اتحاد ملی نیاز
دارد .برخی رسانهها مردم را مایوس نکنند.
عاقالن جامعه به کســانی کــه جامعه را
ملتهب میکنند تذکر بدهند .این کشور
شهید داده بهترین فرزندان را اهدا کرده،
ســزاوار نیست برخی با رفتارهای خود به
کشور لطمه بزنند)۲/۱۹( .
 -۲۱۳۰بهترین راهحل مشکالت ،وحدت
و اســتفاده از کارشناســان واقعی برای
رفع مشــکالت کشور است .باید مردم از
مدیریتهای جامعه راضی باشند وگرنه با
نارضایتی مردم مشکالت بیشتر میشود.
()۲/۱۹
-۰۷۴۶به آقای حاتمیکیا باید گفت تبلیغ
برای یک فیلم هم حدی دارد ،نمیشــود
عدهای با لباس داعش که در این ســالها
باعث وحشت خاورمیانه شدهاند با اسلحه
به یک پاســاژ بزرگ بروند و توقع داشت
مردم نترسند و با یک معذرتخواهی کار
را خاتمه یافته دانست)۲/۲۰( .
آفتاب یزد :ضمن تقبیح و ســرزنش
چنین اعمال و تبلیغاتی برای یک فیلم
ظاهرا طبق خبرها خود آقای حاتمیکیا
از اجــرای چنین برنامه و تبلیغی خبر
نداشــتند .پــس از آن برنامه بود که
عذرخواهیکردند.
 -۰۷۵۷کارشناسان اعالم کرده بودند با
وجود فیلترشکنهای امروزی فیلتر کردن
تلگرام امکان ندارد .اما گفته شد تعدادی از
تلگرام شکایت دارند .اما تعداد زیادی کاربر
از مردم با فیلترشــکنهای مختلف از آن
استفاده میکنند که با توجه به نارضایتی
دولت از انسداد تلگرام بهتر است فیلترکردن
آن به رای مجلس که در راس امور است یا
همهپرسی گذاشته شود)۲/۲۰( .
 -۰۸۳۲آقای حســن روحانی! به مردم
واقعیت را بگویید .قرارمــان این نبود .به
مردم انقالبی واقعیتها را بگویید)۲/۲۰( .
 -۰۹۲۳من واقعا از اینکه این مشــکل
برای برجام به وجــود آمد ناراحتم .چرا
دلواپســان به دولت ایراد میگیرند .این
اقدامــات با هماهنگی تمام مســئوالن
نظام بود .چرا برخــی دائما از برجام بد
میگویند که مطلوب نبوده؛ چرا نبوده؟
چگونه با ایــن حرفها همدلی و اتحاد به
وجود آید؟ ()۲/۲۰
 -۰۹۳۶در رابطــه با آن پیشبینیها که
در صفحه اول روزنامه نوشتهاید واقعا آقای
شریعتمداری یک بار اینها را بخواند .این
چه حرفهایی اســت که میزنــد؟ از این
پیشبینیها برای خودت بکن .چرا تفرقه
میانــدازی؟ چقدر مردم از تو شــکایت
کنند؟ ()۲/۲۰

