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

وحدت به معنی این نیست که همه مثل هم فکر کنند

جالل میرزایی رئیس کمیته سیاســی فراکسیون امید مجلس در
پاسخ به پرسشی درمورد کلید زدن طرح عدم کفایت حسن روحانی
در مجلس گفت :هیچ بحثی در این رابطه نشده و به نظر میرسد
کســانی که چنین مباحثی را مطرح میکنند ،اطالعی از فضای
مجلس ندارند.وی به عدم اســتقبال برخی مقامات مشهد در سفر
اخیر رئیسجمهوری به این شهر اشاره کرد و گفت :شاهد بودیم که
بهخاطر یک اختالفنظر سیاسی درمورد تلگرام یا مباحث انتخاباتی
که مربوط به ماههای گذشته است ،به استقبال روحانی نمیروند .این

جریان ،وحدت را به گونهای تفسیر و تبیین میکند که
همه مردم دقیقاً شــبیه هم فکر کنند که امکانپذیر
نیست؛ بلکه وحدت به معنای این است که کثرت را
بپذیریم و به سمت وحدت برویم.این نماینده مجلس
اضافه کــرد :تحلیلها و نتیجهگیریهای این جریان
براســاس مفروضات غلط است و به همین دلیل میگفتند آمریکا
از برجام خارج نمیشود .این جریان انتظار داشت رئیسجمهوری
صراحتاً اعالم کنند که ایران هم از برجام خارج میشود و شعار تند
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سیاسی

سرمیداد اما به این فکر نمیکنند که در این صورت،
تکلیف مردم و پیامدهای ایــن اقدام چه خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید
مجلس به آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس اشــاره
کرد و گفت :معتقدم آتش زدن برجام بهصورت نمادین
مشکلی نداشت اما جای این کار صحن علنی مجلس نیست .فارغ
از آن ،آتش زدن پرچم آمریکا به هیچ عنوان درست نبود؛ چرا که
از دل این بحثها همان حمله به سفارت عربستان بیرون میآید.

شورای شهر با اکثریت آرا ،افشانی را سکاندار تهران کرد

حمایتاصالحطلبان
از شهردار جدید

اتفاق دیروز نشان داد که اظهارات امثال کرباسچی و برخی رسانهها به نام حزب
کارگزاران ارتباطی با این حزب ندارد و اتفاقا احزاب و جناحهای اصالحطلب باهم
متحد هستند ،رای  ۱۹تایی افشانی بیانگر آن بود که کارگزاران ،اتحاد ملت،
اعتمادملی و سایر احزاب اصالحطلب که درشورای شهر نمایندگانی دارند ،منافع
عمومی را برمنافع شخصی و حزبی ترجیح دادهاند
حسن رسولی :نه تنها کشمکشی بین
اعضای حزبی شــورا نبود بلکه اعضا
در یک فضای کامال دوســتانه ضمن
تنظیم استداللهای منتهی به حمایت
خویش از نامــزد موردنظر ،اوال پا را از
دایره اخالق و عدالت خارج نکردند و
از سویی همواره قبل از اینکه خویش
را در یک اردوگاه حزبی تعریف کنند،
بخشــی از جریان بیست و یک نفره،
یک دســت شــورا را متعلق به همه
جریانات فرض کردند
آفتاب یزد -گروه سیاسی :افشــانی ..افشانی..
افشــانی ..خوانش آرا از پشــت میکروفن شورای
شهر تهران مشخص میکند که او شهردار آینده
پایتخــت اســت؛ آن هم خیلی قاطــع .در میان
افشانی افشــانی گفتنهای نماینده شورای شهر،
فقط یک بار اسم رقیب او شنیده میشود.
البته خیلیها هم برایشــان جای سوال دارد که
آن یک رای سفیدی که در جلسه دیروز انتخاب
شــهردار داده شــد میتواند متعلق به چه کسی
باشــد؟ همه اینهــا یعنی محمد علی افشــانی
استاندار سابق فارس با  ۱۹رای جایگزین محمد
علی نجفی شهردار سابق تهران خواهد شد .از آن
دورای باقیمانده بیست و یک عضو شورا هم یکی
سهم مکارم و دیگری سهم آرای باطله شده است.
بهترینمسیر

 ۱۹رای محمدعلی افشــانی و برگزیده شدن وی
به ســمت شــهردار پایتخت و روانه شدن او به
ساختمان بهشت نشان میدهد که بعد از گذشت
چندین هفته ،شورای شهر تهران و اصالحطلبان
توانســتند به وحدت برسند؛ اتفاقی که بیتردید
در ایــن روزها کمنظیر و میمون برای جناح چپ
است.
طی روزهای گذشــته اختالفات میان بخشــی
کوچک از حزب کارگزاران با جریان چپ به حدی
رسید که گروهی از این حزب بعد از ناکامی شان
در شــهردار شدن محسنهاشــمی ،با هر هفت
گزینه منتخب شــورای شهر تهران ،برای تصدی
پست شــهرداری مخالفت کردند .این اتفاقات که
میرفت اصالحطلبان را عمال به دو گروه مخالف
یکدیگر تقسیم کند ،تا جایی بود که حتی عدهای
این شــائبه را مطرح کردند که اعضایی از شورای

شهر که به حزب کارگزاران وابستهاند بناست در
جلسه انتخاب نهایی شهردار ،رای سفید بدهند تا
از این طریق مانع رای آوری افشانی یا مکارم شده
تا دوباره بتوانند نام محسنهاشــمی را به عنوان
گزینه شهرداری مطرح کنند.
بــا همه این احــوال ،اتفاق دیروز نشــان داد که
اظهارات امثال کرباسچی و برخی رسانهها به نام
حزب کارگزاران ارتباطی با این حزب ندارد و اتفاقا
احزاب و جناحهای اصالحطلب علیرغم تفاوتهای
دیدگاهی و ســایق ،با هم متحد هســتند ،رای
۱۹تایی افشانی بیانگر آن بود که ،کارگزاران ،اتحاد
ملت ،اعتمادملی و ســایر احزاب اصالحطلب که
درشورای شهر نمایندگانی دارند ،منافع عمومی را
برمنافع شخصی و حزبی ترجیح داده ،بر اختالفات
فائق آمده و بهترین مسیر را برگزیدند.
معنای رای بیسابقه

سعید شریعتی فعال سیاســی درباره رای قاطع
به افشــانی در جلسه روز گذشته شورا با یادآوری
تفاوت سه برابری رای سرلیست اصالحطلبان شورا
با سرلیست جریان رقیب در تهران ،به آفتاب یزد
گفت« :رای آن زمان مردم ،در تاریخ  ۴۰ساله بی
سابقه بوده است .مردم با انسجام خودشان بهدنبال
آن بودند تا این انســجام را در شــورای شهر نیز
شاهد باشند .مردم با اتحاد خود  ۲۱نفر را به شورا
فرســتادند و باید این  ۲۱نفر هــم با اتحاد دوره
شورای پنجم را به پایان برسانند» .
وی ادامه میدهد«:اگر ذرهای شکاف بین اعضای
شــورای شــهر رخ دهد حتی چنانچه آنها به
دستاوردی  ۹۰درصدی برسند ،آن  ۹۰درصد کار
انجام شده توسط مردم دیده نمیشود و در میان
چند پاره شــدن اعضای شورا گم میشود ،اما اگر
شورا  ۱۰درصد دستاورد اما با انسجام داشته باشد
آن  ۱۰درصد و انســجام به چشم خواهد آمد به
عبارتی دیگر اتحاد شورا ،هم موضوعیت دارد ،هم
طریقیت».
این فعال سیاسی ادامه میدهد« :انتخاب افشانی
به عنوان شــهردار در حالتی صــورت گرفت که
عرصه رقابــت واقعی بین احــزاب و همین طور
نامزدهای شهرداری نیز وجود داشت».
او با تاکید بر اینکه شــورای شهر تهران از جهت
تخصص میتواند بهترین شورا باشد ،گفت« :باید
پاسدار و حامی نتیجه انتخاب افشانی بود و هم از
او و هم از شــهردار حمایت شود؛ افشانی نیز باید
بپذیرد که شهر را  ۲۲نفره اداره کند ،به این معنا

که شهردار به عالوه  ۲۱نفر عضو شورا ،شهرداری
شــهردار با آنکه همه فرآیند انتخاب آشــکار بود
کوچکترین اصطکاکی بیــن اصالحطلبان وجود
را برعهده بگیرند».
نداشــت و این نشان میداد که بر خالف مرامنامه
کسی به افشانی تحمیل نشود
اصالحطلبی ،عملی صورت نگرفت».
رسولی ادامه میدهد «:انتخاب افشانی به صورت
از شــریعتی میپرسیم چه تضمینی است که در
دموکراتیک نشاندهنده ظرفیت جریان اصالحات
ادامه کار افشانی،از انتصابات تا مراحل بعدی ،دیگر
است و برخالف تحلیلهای بیرونی ،افشانی متعلق
اختالفــات احزاب اصالحطلب تکرار نشــود؛ وی
به یک حزب نیســت ،بلکه متعلق به کل جریان
میگوید« :آنقدر که این انتصابات برای رســانهها
اصالحطلب اســت که اکنون به جمــع ۲۱نفره
اهمیت داشــته برای شــورا و اصالحطلبان نباید
پیوســته اســت ».وی افزود «:من از همه عزیزان
اهمیت داشــته باشد .شورا و یا احزاب نمیتوانند
بخصــوص فعالین رســانههای اصالحطلب تقاضا
کسی را به افشــانی تحمیل کنند .اگر البیهای
میکنم کمک کرده تا بتوانیم ضمن ارتباط مثبت
شورا یا بیرون شورا کســی را به افشانی تحمیل
با شــهرداری ،اثبات کنیم که جریان اصالحطلبی
کند این مخالف اصل پاســخگویی شهردار است.
در اداره پایتخت ،جریان
وقتی به شهردار تحمیل
شــود که فالن معاون را سعید شریعتی :باید پاسدار و حامی پرظرفیتی است.
از فــان حــزب انتخاب نتیجه انتخاب افشانی بود و هم از او این عضو شــورای شــهر
کند دیگر قاعدتا افشانی و هم از شهردار حمایت شود؛ افشانی تهــران تاکید کــرد« :ما
پاسخگوی غلط یا درست نیز باید بپذیرد که شــهر را  ۲۲نفره درمسیر رســیدن به رفع
مشــکالت شــهرداری با
عمل کردن آن معاون یا
اداره کند ،به این معنا که شــهردار به
مســائل ســترگی روبه
مســئول نیســت .به هر
عالوه  ۲۱نفر عضو شورا ،شهرداری را
روییم ،شــهرداری بیش
حــال ،افشــانی مطمئنا
چارچوبهایــی بــرای برعهده بگیرند
از ۵۰هزار میلیارد تومان
انتخــاب مدیرانش دارد
و حــق انتخاب را باید به او داد .از ســویی او باید
در مدیریت آزاد باشــد هرچند همواره مشــورت
بگیرد».

بدهــی دارد بنابراین باید
همــه هم و غم خــود را بر همگرایــی بگذاریم و
هنرمندانه بتوانیم از موانع روبه روی مسائل شهری
به گونهای عبور کنیــم که در پایان ،کارنامه قابل
قبولی ارائه دهیم».

حسن رسولی عضو شــورای شهر نیز ،آنچه را که
رســانهها با عنوان اختالفات بین اصالحطلبان در
انتخاب شــهردار تهران مطــرح میکردند کامال
متفاوت با جو موجود در شــورای شهر دانست و
به آفتاب یزد گفت «:به عنوان کســی که کمتر با
تعلق حزبی شناخته میشــوم شاهد بودم که در
مراحل مختلف طی فرآیند اختالف شهردار ،نهتنها
کشمکشــی بین اعضای حزبی شــورا نبود بلکه
اعضا در یک فضای کامال دوســتانه ضمن تنظیم
اســتداللهای منتهی به حمایت خویش از نامزد
موردنظــر ،اوال پا را از دایره اخالق و عدالت خارج
نکردند و از ســویی همواره قبل از اینکه خویش
را در یک اردوگاه حزبی تعریف کنند ،بخشــی از
جریان بیست و یک نفره ،یک دست شورا را متعلق
به همه جریانات فرض کردند».
وی ادامه میدهد« :با توجه به این واقعیات در شورا
شــاهد بودیم که قبل ،در حین و بعد از انتخابات

لزومحمایتاصال حطلبان

واقعیات در شورا

مخلص کالم اینکه افشــانی امروز در شــرایطی
سکاندار خانه بهشت شــده که این نهاد پر است
از بدهیها و خرابیهای به جای مانده از سالهای
قبل .لذا مسیر سخت و صعب العبوری برای ادامه
راه وجود دارد .افشانی میداند که باید هم در صدد
حل مشکالت برآید و هم به گونهای عمل کند که
به دردسرهایی که جریان رقیب برای نجفی تراشید
دچار نشــود .بی تردید در این مسیر اصالحطلبان
نیز باید با اتحادی بیش از گذشته ،خطاهای قبلی
و اختالفات هرچنداندک پیشین را کنار گذاشته و
یاریگر شهردار جدید باشند.
فراموش نکنیم اصولگرایان در زمان حضور قالیباف
در ساختمان بهشت بیشترین حمایتها را از وی
مینمودند و تالش داشــتند اختالفات بروز نکند.
الزم اســت جریان چپ ضمن انتقاد به نواقص در
حمایت از کلیت دچار لغزش نشود.

پشت پرده ادعای مخالفت احمدینژاد با مذاکرات عمان

آفتاب یزد -گروه سیاسی :بی تردید باید اذعان
کرد که خروج ترامــپ از برجام که برخی از آن
بهعنوان نابودی توافق هســتهای یاد میکنند،
خیلی از چهرهها و احزاب داخلی را خوشــحال
کرد (!) بسیاری از مخالفان حسن روحانی را نیز
همین طور.
اما در کنار همه اینها ،از قرار معلوم یک شــخص
دیگر نیز از این خروج و به ثمر نرســیدن برجام
بسیار خوشحال اســت ...و آن کسی نیست جز
محمود احمدی نژاد رئیس دولت سابق.
کســی که طی ســالهای مذاکرات هستهای و
دلخوش کردن به تیم مذاکره کنندهاش ،نه تنها
به توافقی نرسید ،بلکه تحریم پشت تحریم بود که
عاید ایران شد ...به عبارتی قطعنامهدان تحریمها
نابود نشد.
علیرغم این ســابقه اما ظاهرا خــروج ترامپ از
برجــام فرصت خوبی برای ابــراز وجود محمود
احمدی نژاد نیز شده اســت؛ فرصتی برای یک
ادعای دیگر.
محمود احمدینــژاد باز هم هوس آن کرده تا با
انتقاد از عملکرد روحانی ،بار دیگر خود را تافتهای
جدا بافته قلمداد کند.

محمود احمدینــژاد اخیرا بعد از نقض برجام از
ســوی ترامپ گفته است که با مذاکره هستهای
مخالف بــوده و زمانی که قرار بــود مذاکرات با
آمریکا در عمان شروع شود ،در جلسهای با حضور
مقامات کشور ،خواسته است شش ماه صبر کنند.
رئیس جمهور ســابق کشــورمان در بخشی از
سخنان خود درباره «دستاوردهای» دولتش ،ادعا
میکند« :هستهای شــدن ایران ،تولید سوخت
۲۰درصد ،صفحه سوخت و صنعتی شدن تولید
سوخت هسته ای ،ساخت رآکتور آب سنگین و
تولید آب سنگین از دستاوردهای دولت وی بود».
او در بخش دیگری به مذاکرات هستهای مسقط
اشــاره کرد و اظهار داشــت« :زمانی که قرار بود
مذاکــرات با آمریکا در عمان شــروع شــود ،در
جلسهای اعالم کردم که مذاکره در شرایطی که
دشمن تصور میکند دست باال را دارد و تحریمها
اثر گذار بوده اســت ،به ضرر کشور تمام میشود
و خواهش کردم که شــش ماه مهلت دهند تا با
اجــرای چند برنامه ضربتــی اقتصادی و تقویت
قدرت اقتصادی مردم ،آثار تحریمها کنترل شود
و مذاکره در شرایط برابر انجام گیرد .حتی اعالم
کردم که حاضرم تضمین بگذارم».

او از عملکــرد مجلس هم در برجام ،انتقاد کرد و
آن عملکرد را شبیه به چیزی مانند جنگ زرگری
نمایندگان مجلس توصیف نمود.

حقیقت ماجرا چیست؟
اما حاال معاون وزیر خارجه او شــیخ االســام
پرده از حقیقت ماجرا برداشته و اظهار داشته که
برخالف ادعای احمدی نژاد ،او بیشتر از هرکس
دیگری خواستار مذاکره با آمریکا بوده است.
حسین شیخاالسالم قائممقام وزارت امور خارجه
در دولت اول احمدینژاد در گفتوگو با تسنیم،
با رد ادعــای اخیر محمــود احمدینژاد مبنی
بر مخالف بــودن او با مذاکرات ایــران و آمریکا
در عمــان ،گفت« :بنده آن زمان مشــاور رئیس
مجلس و مدیرکل امور بینالملل مجلس شورای
اسالمی بودم و اطالع دقیق دارم که این مذاکرات
با حمایت شــخص آقای دکتر احمدینژاد انجام
شد و حتی ایشان دستور دادند که برخی مقامات
رسمی وزارت خارجه در مذاکرات حضور داشته
باشند».
وی بــا بیان اینکــه احمدینژاد بــدون اطالع و
هماهنگی با مقامات عالیرتبــه نظام ،مذاکره با

آمریکاییها در عمان را کلیــد زد ،تصریح کرد:
ت خارجه دســتور داد که
«احمدینــژاد به وزار 
هیئتی را برای مذاکره بــا آمریکاییها به عمان
بفرستد و حتی برخی مقامات رسمی وزارت امور
خارجه که اکنون نیز مســئولیت دارند ،به عمان
رفتند».
شیخاالســام تصریح کرد«:در جریان مذاکرات
ایران و آمریکا در عمــان ،عمانیها درباره اینکه
این مذاکرات با مقامات عالیرتبه نظام هماهنگی
دارد یا نــه ،تردید کردند و برای رفع تردید خود
فرســتادهای را بــرای تحقیق بیشــتر به تهران
فرستادند».
وی همچنین گفــت« :در نمونه دیگر ،زمانی که
بنده قائممقام وزیر امــور خارجه در دولت آقای
احم دینژاد بودم ،آقای مشایی به عمان رفته بود
و با مقامات عمانی با عنوان نماینده دولت ایران در
خلیج فارس گفتوگوی رسمی انجام داده بود؛ »
اظهارات صریح قائم مقام وقــت وزارت خارجه،
بار دیگر این مســئله را مطرح میکند که ظاهرا،
احمدی نژاد یا بازهم حقایق را وارونه جلوه داده
و یا اینکه همه حقیقت را آنگونه که هست بیان
نکرده است.

توئیت بازی سیاسی
> عبداهلل رمضانزاده-سخنگوی دولت اصالحات

> احمد مسجد جامعی -عضو شورای شهرتهران

> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالحطلب

۱۱

دوشنبه  ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۷شماره۵۱۷۶

انتقاد «مارین لوپن» از تصمیم ترامپ
مارینلوپنرهبرحزبراستافراطیفرانسهتصمیمدونالدترامپرئیسجمهورآمریکابرای
خروجازتوافقنامههستهایایرانرابرایصلحجهانیومنافعفرانسهخطرناکتوصیفکرد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانبهنقلازاسپوتنیک،ویهمچنینازتحتتوهمبودنامانوئلمکرون
رئیس جمهور این کشور ،در زمینه تالش برای تغییر دادن نظر رئیس جمهور آمریکا درباره برجام
به شدت انتقاد و تاکید کرد مکرون باید مسئولیت خود را در خصوص این توهمات بر عهده بگیرد.

خبرتلگرامی
Dاســحاق جهانگیری در جلســه
ستاد اقتصادی ســاماندهی امور ارزی
ضمن بیان اهــداف آمریکا در جهت
واردکردن آسیب به کشور ،گفت :دولت
با برنامهریزی و تدویــن راهکارهای
مختلف آمادگــی الزم برای مدیریت
کشور در هر شرایطی را دارد/.ایلنا
Dوزیــر خارجه قطر تاکیــد کرد که
کشورش "پیشبینی" نمیکرد که در
ش پا افتادهای" با ابوظبی،
پی "اختالف پی 
بحران بزرگی میان قطر با عربســتان،
امارات ،بحرین و مصر به وقوع بپیوندد.
محمد بــن عبدالرحمن آلثانی ،گفت:
پیشبینی نمیکردیم که بحرانی به این
وسعتبهوقوعبپیوندد ،اختالفسادهای
با امارات در برهه زمانی یک ماه و نیم قبل
از وقوع این بحران وجود داشت/.ایسنا

مجلس

درخواستفراکسیونامید
برایبرگزاریجلسهغیرعلنی

بهرامپارساییسخنگویفراکسیونامیدمجلس
با اشــاره به تصمیم اخیر دونالد ترامپ درمورد
خــروج ایاالت متحده آمریــکا از برجام اعالم
کرد :باتوجه به اهمیــت اتفاقاتی که در مدت
اخیر شــاهد آن بودیم ،قرار شد هیئت رئیسه
فراکسیون امید از هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی درخواست کند که نسبت به تشکیل
یک جلسه غیرعلنی با محوریت موضوعات و
اخبار روز اقدام شــود .به گزارش ایلنا ،نماینده
اصالحطلب مردم شــیراز در مجلس شــورای
اسالمی با بیان اینکه منظور از آخرین مسائل
و تحــوالت روز ،بحث خروج آمریکا از برجام و
بعضی حواشــی آن در منطقه و جهان است،
یادآور شد :درمجموع قرار است از هیئت رئیسه
مجلس بخواهیم با دعوت از مسئوالن مختلف
در حوزههای گوناگون در یک جلسه غیرعلنی
حاضر شده و راهکارها و برنامههای خود را برای
طی مســیر پیشرو ارائه کننــد و بگویند چه
چشماندازی برای حل این مشکالت دارند.

خبر
رئیس دفتر رئیس جمهور:

همراهی جهانی با ایران
دربرجامرایکسرمایهتلقیکنیم

محمــود واعظی رئیس دفتــر رئیسجمهور،
با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار کرد :ما
در این شرایط نیازمند این هستیم که در داخل
کشور در همه زمینهها از جمله زمینه اقتصادی
خود را بیشتر تقویت کنیم ،باید موانع تولید را
برطرف کنیم.وی همچنین با تاکید بر ضرورت
همبســتگی داخلی برای مقابله بــا اقدامات
ترامپ بیان کرد :برخی اختالف سلیقهها میان
سیاســیون وجود دارد ،اما در این شرایط باید
بر وحدت ،انســجام و صمیمیت بیشتر میان
جریانهای سیاســی و سران قوا تاکید کنیم.
به گزارش ایسنا ،رئیس دفتر رئیسجمهور در
پایان تصریح کرد :خوشبختانه اکثر کشورهای
جهان از موضــع ایران و باقــی ماندن برجام
حمایت میکنند و فقط دو ســه کشور بیشتر
نیســتند که از آمریکا حمایت کردند .ما باید
همراهی جهانی با خود را به عنوان یک سرمایه
تلقی کرده و با کشورهای حامی برجام روابط
بیشتری داشته باشیم .ســفر وزیرامورخارجه
کشورمان به پکن ،مســکو ،بروکسل و دیدار
و مذاکره با کشــورهای طرف برجام در همین
راستا انجام میشود و ما نیازمند این هستیم که
بیش از هر زمانی ارتباطات بینالمللی خود را
در شرایط خروج آمریکا از برجام تقویت کنیم.

بین الملل

دیدارحکیم
با فرستاده ویژه ترامپ

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا با حضور در
دفتر جریان حکمت ملی عراق با "سید عمار
حکیم" ،رئیس ائتالف ملی شــیعیان عراق و
رئیس جریان حکمت ملی این کشــور دیدار
و گفتوگــو کرد .به گزارش ایســنا به نقل از
دفتر رسانهای جریان حکمت ملی عراق ،عمار
حکیم در دیدار با "برت مک گورک" ،فرستاده
ویژه رئیس جمهور آمریکا ،با اشــاره به اینکه
برگزاری انتخابات در موعد مقرر بیانگر تمایل
شــدید عراقیها برای تثبیت نظام دموکراسی
در کشور خود ،ساختن آینده و بازسازی عراق
است ،تصریح کرد :مرحله پیش رو ،مرحله ورود
بــه کارزار و عمل به وعدههاســت تا آرزوهای
ملت عراق تحقق یابد و "دولت اکثریت ملی"
بر اســاس زمانبندی قانونی تشکیل شود .وی
با تأکید بر اینکه تصمیمگیری در این مرحله
بایــد از جانب عراقیها بوده و آنها اســتقالل
داشته باشد ،گفت :عراق نباید در این تصمیم
گیریهــا از دخالتهای خارجی تأثیر بپذیرد.
رئیس جریان حکمت ملی در پایان خاطرنشان
کرد :ایــن جریان ،نقش مثبــت و مؤثر خود
را در تســریع روند تشــکیل دولت بر اساس
چارچوبهــای قانونی ،منافع عراق و آرزوهای
این ملت ایفا خواهد کرد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -۱۰۲۶اســتانداری مازندران ،فرمانداری
نور ،بخشداری بلدیه و روستای نیکنامده
پاسخگو باشــند .اخیرا یک آتشسوزی
در ایــن مکان صورت گرفته اما هیچکدام
پاسخگو نبودند علت و معلول چه بوده؟ از
طرف یکی از ساکنان منطقه ()۲/۲۰
 -۱۲۳۸از رشت تماس میگیرم .حقوق
تامین اجتماعی که قــرار بود  ۲۰درصد
اضافه گردد یک دینار هم اضافه نشده حاال
 ۲۰اردیبهشت حقوقهای واریزی همان
حقوق ســابق اســت .علت این یک بام و
دوهوا چیست؟ ()۲/۲۰
 -۱۳۴۵درود بر تمام کســانی که به نفع
ملت کار میکنند .مــن از آقای روحانی
راضــیام ،ایشــان خیلی تــاش کرد،
آمریکاییها نامرد هستند .با این رفتارشان
دســت هر چه تندرو را بــاز میگذارند.
()۲/۲۰
 -۰۴۴۱از عدهای از اهالی محترم بروجرد
پرسیده شد آخرین آرزوی شما چیست؟
گفتنــد روزی صدای نماینــده بروجرد
عالءالدین بروجردی در مجلس به گوش
ما مردم برسد)۲/۲۱( .
آفتــاب یزد :چه خوب اســت برخی
نماینــدگان آن قدر در حوزه انتخابیه
خود فعال هستند.
 -۰۴۵۱آمریکا بــا خروج از برجام هم به
کشــورمان هم به گروه  ۵+۱خیانت کرد
هم در جهان بدقول و بیآبرو شد)۲/۲۱( .
 -۰۹۰۱یک دوبیتی است که بند آخرش
میگوید :ســادهدل من که قسمهای تو
را باور کــردم .آقای بروجــردی نماینده
محترم بروجرد شــما در مجلس سوگند
یاد کردید که به مــردم بروجرد خدمت
کنید .شــهرهایی که کوچکتر از بروجرد
هســتند فرودگاه دارند اما بروجرد با آن
طول و وســعت با مــردم خداجوی آن و
انواع کارخانجات و صنایع ،حیف است فاقد
فرودگاه باشد)۲/۲۱( .
 -۱۱۴۵ساعت  ۲نیمه شب پریشب چند
قالده گرگ به منطقه نیکنام ده در استان
مازندران (شهرســتان نو) حملهور شدند
حدود  ۴یا  ۵سگ را دریدند .الزم به تذکر
است چرا سازمان جنگلبانی یک نیرویی
بابت حفاظت در نظر نگرفته اســت .چرا
مامــوران نیروی انتظامی یا جنگلبانی در
صورت مشاهده گرگها تیرهوایی شلیک
نکردند تا گرگها فراری شوند؟ ()۲/۲۱
 -۱۴۵۲امیدواریم از برنامههای شهردار
آینده شــهر تهران ،اهمیت بیشــتر به
ارزشها باشــد و چــه ارزشــی باالتر از
اینکه نام مبارک شهدای حرم بر معابر و
خیابانها گذاشته شود .لذا انتظار داریم نام
خیابان مهران در خانیآباد نو به نام حاج
حسن اکبری تغییر کند)۲/۲۱( .
 -۱۵۲۷هــر گونــه تندروی یــا رفتار
غیردیپلماتیک غیرمنطقی حتی در مقابل
دیوانهای چون ترامپ میتواند خطرناک
باشد .با خروج آمریکا از برجام باید سعی
کنیم حتیالمقدور با اروپا رایزنی کنیم تا
آمریکا در موضع انزوا قرار گیرد)۲/۲۱( .
 -۱۵۴۰از مسئوالن صدا و سیما مصرانه
خواســتاریم در ارائه گزارشهای مردمی
و نظرات آنها نســبت به برجــام آن قدر
یکسویه برنامه پخش نکنند این رسانه اگر
ملی است باید گویای تمام نظرات باشد.
()۲/۲۱
 -۱۶۰۰در شرایطی که با توجه به خروج
آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای جدید
قطعا مشکالت اقتصادی جدیدی حاصل
میشود این وظیفه همه مسئوالن است
کــه با اتحاد و همدلی بــرای منافع ملی
بهترین راهکار را برای مقابله با این بحران
برگزینند)۲/۲۱( .
 -۱۶۱۰ما مــردم همین حاال هم هزار و
یک مشکل در زندگی با این گرانی داریم
آنوقت آقایان نفسشــان از جای گرم در
میآید میگویند با وجود تحریمها نگران
نباشید .شاید برخی مسئوالن واقعا شرایط
مردم را درک نمیکنند)۲/۲۱( .
آفتاب یزد :مشکالت اقتصادی مردم
زیاد اســت ولی تحریم به جای اینکه
کارکرد داشــته باشد بیشتر اثر روانی
دارد ما از ابتدای انقالب تاکنون تحریم
آمریکا بودهایم و از هیچ کوششــی
برای اذیت کردن مردم ایران فروگذار
نکردهانــد ما باید بــا روحیه اقتصاد
مقاومتی اقتصاد خود را بسازیم.

