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هجمه بیسابقه به دو نماینده اصالح طلب مجلس
برای بیان دغدغههای مردم

اگر اجق وجق هستند
چرا نگران هستید؟

مقصر اختالس و رشوه
خودمانهستیم
اگر همه دشمنان انقالب و نظام هم جمع میشدند
نمیتوانستند بالیی که خود ما بر سر پول ملیمان آوردیم ،بر سر ریال بیاورند

11

ردپای
آمریکاوعربستان
درتظاهراتبصره

دربیمهالبرزچهخبراست؟

کارشناسانمیگویند
هدف اربعین است
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جزئیاتوام
۲۰میلیونتومانی
بهفرهنگیان

دوئل بزرگان موسیقی سنتی با صدا و سیما

شهرام ناظری:
زور میگویند
شکایت میکنم

صادق زیباکالم

فعال سیاسی اصالح طلب

آنچه در عراق
در حال اتفاق است

حسنهانی زاده

کارشناسمسائلخاورمیانه

ح��وادث اخیر در عراق بر اث��ر دو عامل داخلی و خارجی اتفاق
افتاده است .در عامل داخلی حقیقت این است که دولت العبادی
در طول سالهای اخیر نتوانسته به مناطق محروم جنوب عراق
خدمات الزم را ارائه بدهد .افزایش نرخ بیکاری در بصره و ناصریه
همچنین کمبود آب  ،برق و خدمات رفاهی موجب ش��ده که
بسیاری از مردم بصره و مناطق جنوبی نسبت به دولت العبادی
بد بین شوند و تظاهراتی شکل دهند .برخی از جریانات سیاسی
هم به دلیل اختالفات شدید میان یکدیگر سعی میکنند که به
این تظاهرات دامن بزنند .
اما عوامل خارجی مثل عربس��تان و آمریکا تالش میکنند تا
تظاهرات مشروع و قانونی مردم را به سمت خشونت و شعارهایی
علیه همسایگان متوجه کنند  .برخی از شعارهایی که ارائه شده
است شعارهای وارداتی است که ارتباطی با مسائل داخلی ندارد
از جمله اینکه رس��انههای عربستان القا میکنند که ایران آب
رودخانه کارون را به عراق بس��ته و موجب کمبود آب در بصره
شده و یا اینکه برق بصره را قطع کرده است  .این موضوع باعث
گردش برخی ش��عارها علیه ایران میشود و احزاب سیاسی از
این وضعیت استفاده میکنند .آقای العبادی نیز سعی میکند
از شرایط موجود برای اعالم حالت فوق العاده در کشور استفاده
کند و برای باردوم حاکمیت خودش را در عراق حکمفرما کند.
پشت س��ر العبادی هم آمریکا و عربستان قرار دارند که سعی
میکنند حیدرالعبادی را بر ایران تحمیل کنند .در س��الهای
گذشته نیز وضعیت عراق کامال پرتنش شده است ضمن اینکه
احزاب سیاس��ی هنوز به یک جمع بندی در مس��ائل سیاسی
نرسیده اند و امیدوارند تا اختالفاتی میان جریانهای شیعه رخ
دهد و آن نکتهای اس��ت که عربس��تان به دنبال آن است و در
نتیجه درگیری شیعیان موجب میشود تا فضای ناپایداری در
کشور حکمفرما شود .

نمایندگی در اهواز (فوری)

از شخصی خوشنام که دارای دفتر کار (مغازه) در مرکز شهرستان اهواز
دارای (وانت -سند به نام خود) و (امکانات ملکی به نام خود و سپرده مالی) و
(ضمانتمعتبر)باشدبههمکاریدعوتمیشود.لطفافقطواجدینشرایط،
سوابق همکاری خود را به آدرس ایمیلiranpayamco@hotmail.com
ارسال یا جهت اطالعات بیشتر با تلفن  09155153770ساعت  10صبح
الی 5بعدازظهرتماسحاصلنمایند.

نیاز به اجاره گاراژ

شرکت معتبر حمل و نقل سریع کاال با چهل سال سابقه ،گاراژ با متراژ
( 2000متر مربع) که دارای سوله -محل دفتر -آب -برق و گاز و تلفن
باشد را در محدوده خیابان قزوین یا هالل احمر از پل نواب تا سه راه
آذری فقط به صورت (اجاره) نیازمند است.

تماس با ( )09155153770ساعت  10صبح الی  5بعدازظهر

سرمقاله

نقطهعطف
مجلسفعلی

یادداشت2

محمدشیورانی

خبرهای ضدونقیض از گوش بری یک کودک توس��ط عوامل
ش��هرداری به گوشهای بریده ما میرسد .من اینجا کاری به
درست یا نادرست بودن این خبر ندارم که در هر دو صورت ،کار
درستی نیست .اما باید بگویم که خبر کامال درست است و بدون
هیچ شائبه ،بله گوشهای ما را بریدند .چگونه؟ اینگونه.
در اواخر هر س��ال سخن از بودجه میآید و هزینهها و در آمد
سال آینده دولت ،یکی از آن مباحث افزایش حقوق است مطابق
تورم ،که همین افزایش خود این معنی را دارد که هیچ کارمندی
و کارگری و معلمی افزایشی ندارد مگر به اندازه تورم و اگر تورم
نباشد افزایشی هم نیس��ت .حرفهای بسیاری گفته میشود
و دلش��ان بخاطر معلم و کارگر میسوزد و درصدی به حقوق
اضافه میشود و میرود تا سال دیگر و بودجهای دیگر و کاری به
اتفاقات بین سال ندارند و در هر صورت معلم و کارگر و کارمند
باید صبر کند تا سال دگر .با بستن شمشیر از رو توسط ترامپ و
خارج شدن از برجام ،آنچه انتظار میرفت به وجود آمد و التهابات
بازار سکه و طال و دالر شروع شد و خبرهای بد و بسیار بد هر
روز بهگوش میرسد و به دنبال آن ،پایین آمدن ارزش ریال .ما
هر روزه شاهد باال رفتن نرخ اجناس موردنیاز خود هستیم ،کاش
یکبار گران میشد و همانجا میایستاد .یکبار به ما شوک وارد
میشد و تمام میشد .اما هر بار که برای خرید میرویم باید مبالغ
بیشتری بپردازیم و هر روز حرفهای درست و نادرست بشنویم.
حرفهایی ک��ه ما برای آن ج��واب نداریم .هم پول بیش��تری
بدهیم هم بد و بیراه بش��نویم .خب ما که مس��ئول نیستیم و
تصمیمگیرنده هم نیستیم .ما فقط در جریان نتایج تصمیمات
آنها قرار میگیریم و کاش نتایج آن مثبت بود .ما هر موقع به بازار
میرویم با تکهای از گوش بریده بر میگردیم و این گوش بریده
را نه در رسانهها در بارهاش صحبت میکنند و نه میبینند ،شاید
هم میبینند اما از کنار آن رد میشوند.
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دبیربازنشسته

سالحهای خود را
بر زمین بگذارید

نق میزنیم
و پراید
 40میلیونی
میخریم!

عافیت طلبی را به منافع ملی ترجیح میدهند چگونه همه هزینهها و
هجمهها را به جان خریدند و بدترین الفاظ را به دلیل نطق مردمی و
جسورانهشان از سوی بدخواهان و دلواپسان نثارشان شد...

گوش ما را هم
بریدند
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پیام اجالس تهران
به تروریستها

بازتاب پیش فروش سایپا
در شبکههای اجتماعی

آفتاب یزد گزارش میدهد

یادداشت1

هدفدشمن
در جنگ رسانهای ایجاد
اضطراب ،یأس و بدبینی
در مردم است

1

پسازنطقنقادانهسلحشوریکهسکوتغیرقابلتحملیرابهمجلستحمیلکردهبود،برخیازبهارستاننشینان
بهویژهاعضایجبههپایداریازجملهمجتبیذوالنوری،احمدامیرآبادی،محسنکوهکن،محمداسماعیلسعیدی
و ساداتینژاد یکی پس از دیگری به سمت سلحشوری رفتند و با جمالتی چون «رویترامپ را سفید کردی»،
«ترامپ امروز خوشحال شد»« ،تو ما را وکیل اجباری خواندی»« ،حضور چهرههایی چون کرباسچی و مرعشی و
حضورشان بهتر از تو بیبته در مجلس است» و «این نطق خودش نیست ،برایش مینویسند و او فقط میخواند»
به سمت او حمله کردند
ش��هریورماه داغ  ۹۷به تدریج رو به پایان اس��ت اما  ۱۳شهریور ماه
هرگز از یاد تاریخ گم نخواهد شد .حتی کمرنگترین حافظهها نیز آن
را از یاد نخواهد برد .در روزگاری که عدهای منافع فردی ،سیاسی و

رهبر معظم انقالب:

پیام اجالس تهران به تروریستها

گزارشآخر

سالحهای خود را بر زمین بگذارید
نشست سه جانبه رییسان جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه  -روند آستانه
 با حضور حس��ن روحانی ،والدیمیر پوتی��ن و رجب طیب اردوغان درسالن اجالس سران کشورهای اسالمی روزگذشته برگزارشد.
این نشست در آستانه اقدام ارتش سوریه برای آزادسازی ادلب از دست
تروریست ها برگزار شد .ادلب یکی از مناطق چهارگانه کاهش تنش در
س��وریه است که در حال حاضر خارج از حاکمیت دولت این کشور قرار
دارد.پیش از آغاز نشست سه جانبه سران ایران ،روسیه و ترکیه  ،پوتین
و اردوغ��ان جداگانه با دکتر روحانی دیدار و گفت وگو کردند .نشس��ت
تهران سومین نشست روسای روند آستانه یا صلح سوریه است که پیش
از این در روسیه و ترکیه برگزار شد .نخستین نشست سران روند آستانه
اول آذرماه سال گذشته در سوچی روسیه و  15فروردین ماه امسال در
آنکارا تشکیل شد.
دخالت غیرقانونی آمریکا در سوریه باید فورا پایان یابد

در این نشست ،رییس جمهوری اسالمی ایران ،ادامه مبارزه با تروریسم تا
ریشه کن شدن تمامی گروه های تروریستی در سوریه به ویژه در ادلب را
ضروری دانست و گفت :حضور و مداخله غیرقانونی آمریکا در این کشور
که منجر به تداوم ناامنی در آن شده باید فورا پایان یابد.
حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی در نشست سه جانبه ایران،
روس��یه و ترکیه افزود :با توجه به پیچیدگی های بحران سوریه ،بسیار
مهم بود که سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه برای فرونشاندن شعله های
جنگ دراین کشور به چارچوبی مشترک بر اساس اصول بنیادین حفظ
تمامیت ارضی ویکپارچگی سوریه و احترام به حاکمیت ملی و حق ملت
این کشور برای تعیین سرنوشت آینده کشورشان دست یابند.
رییس جمهوری اظهارداش��ت :ما از ابتدا ب��ر ناکارآمدی راه حل نظامی
برای پایان بخشیدن به بحران سوریه تأکید کرده ایم و اکنون خشنودیم
که پس از گذش��ت هفت سال از بحران این کشور و بر مبنای تجربیات
حاصله از آن ،حل و فصل بحران س��وریه و س��ایر بحران های مشابه در
منطقه از طریق مسالمت آمیز به یک باور عمومی از سوی غالب بازیگران
موثر تبدیل شده است.
رییس جمهوری روسیه اظهارداشت :گروه های تروریستی باقی مانده در

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

منطقه ادلب جمع ش��دند و این تروریست ها تالش می کنند وضعیت
آتش بس را برهم بزنند و با اس��تفاده از س�لاح های شیمیایی دست به
اقدام تحریک آمیز می زنند.
پوتین همچنین گفت :این نشست ها در زمینه راه حل سیاسی سوریه
پیش��رفت خوبی داشته و شرایط مهمی را ایجاد کرده است تا مردم این
کش��ور سرنوشت خود را تعیین کنند و در این راستا پیشنهاد می کنم
اقدامات بعدی ما برای اجرایی کردن تصمیمات کنکره ملی سوریه مورد
بحث و بررسی قرار گیرد.
ادلب برای امنیت ملی ترکیه مهم است

رئیس جمهور ترکیه نیز گفت :سرنوشت ادلب تنها آینده سیاسی سوریه
نیست ،بلکه امنیت ملی ترکیه است که میتواند در جهت ایجاد صلح و
ثبات در منطقه موثر باشد.
به گزارش ایس��نا ،رجب طیب اردوغان اظهار کرد :نتیجه این نشست از
س��وی افکار عمومی جهان دنبال میشود و در راستای تحوالت در این
کشور امیدواریم انتظارات برآورده شود .ما در روند آستانه قرار بود اراده
خود را در جهت حداقل مش��ترکات قرار دهیم که این حداقلها شامل
اتحاد سیاس��ی س��وریه ،حفظ تمامیت ارضی و پیدا کردن راه حلهای
سیاسی بود و با این هدف سعی کردیم با تنشها مقابله کنیم و به ویژه
وضعیت انسانی را ارتقاء دهیم.
وی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد :ما تالش داریم در روند آس��تانه خاک
سوریه را امن کنیم تا به ویژه مهاجران سوری بتوانند به خانههای خود
بازگردند .مهمترین گام در روند آس��تانه ،تاسیس مناطق عاری از تنش
بود که این گام را برداش��تیم و به مرور این مناطق از دور خارج شدند و
تنها شهر ادلب باقیمانده است.
رئیس جمهوری ترکیه در ادامه به  12نقطه نظارتی اشاره کرد و گفت:
ترکیه تضمین کرده اس��ت که در این نقاط ،امنیت جانی مردم به ویژه
امنیت مردم در ادلب تامین شود .ما این ضمانت را به مردم دادهایم که
نمیتوانیم به رژیم اسد که سابقه قتل عام مردم خودش را دارد ،اعتماد
کنیم و معتقدیم هر گونه حمله به ادلب به تراژدی بزرگی منجر میشود.

نطق دو نماینده اصالح طلب
مجلس و اش��اره به برخی از
حقای��ق طی روزه��ای اخیر
واکنش های بسیار تندی توام
با اتهام و فحاش��ی از س��وی
دلواپس��ان به دنبال داشت در
حال��ی که ب��دون تردید باید
از نطق پروانه سلحش��وری و
غالمرضا حیدری نمایندههای
ته��ران در مجل��س و عضو
فراکسیون امید استقبال کرد.
زی��را آنه��ا به طورج��دی به
مس��ائلی پرداختند و حقایقی
از جمل��ه مقابل��ه با فس��اد،
برخورد با دانه درشت ها و...
در سخنان خود اشاره کردند.
دو نماین��ده اص�لاح طل��ب
همچنین در نطق شان به این
مس��ئله پرداختند و گفتند که
باید پاس��خگویی در کشور
وجود داشته باشد.
بنابرای��ن گرفت��ن انگش��ت
به سوی دولت به تنهایی چیزی
را تغیی��ر نخواهد داد .طبیعی
است که اصولگرایان تندرو و
افرادی که تنها خواستار مقصر
جلوه دادن دولت هستند و از
س��ویی از اش��تباهات سایر
ارکان دولت چش��م پوش��ی
میکنند و خواهان دیده شدن
نقش س��ایر ارکان دولت در
وضعیت ایجاد ش��ده کنونی
نیستند ،انتقادها نسبت به سایر
ارکان را بر نمی تابند .به همین
دلیل به منتقدان فحاشی کرده
و از س��ویی آنه��ا را متهم به
جاسوسی می کنند.

