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مقتدی صدر آچمز می شود ؟
پارلمان عراق کم کم دارد شــکل خــود را پیدا می کند.
هر چند بــه گفتــه کمیســاریای انتخابات عــراق نتایج
نهایی امروز اعالم می شــود اما به نوشــته بغدادالیوم ،
ائتالف"الســائرون" وابســته به مقتدی صدر ،با کسب
54کرسیپارلمانیدرصدرقراردارد.فهرست"النصر"
وابســته به حیدر العبادی نخســت وزیر عــراق که پیش
بینیها از پیــروزی وی در انتخابات حکایت داشــت  ،با
کسب  52کرســی بعد از الســائرون در مرتبه دوم قرار
دارد .فهرست "الفتح" وابسته به هادی العامری رئیس
سازمان بدر نیزبا کســب  49کرســی جایگاه سوم را به
خوداختصاصدادهاست.نخستینانتخاباتعراقپس
ازداعشدرحالیبرگزارشدکهپایینتریننرخمشارکت
در میان همه انتخابات های این کشــور را رقــم زد18.
درصد کمتــر از انتخابــات 2014و 36درصد کمتر از
انتخاباتنخستنشانمیدهد،نارضایتیمردمعراقاز
نظامسیاسیاینکشوربهتدریجدرحالافزایشوعمال
شکافمیانتودههاوسیاستمداران،باوضعیتموجود
در حال بیشتر شــدن اســت.هرچند کاهش مشارکت
مردم در انتخابات پیش بینی می شد اما این عدد باعث
غافلگیریبرخیازسیاستمداراننیزشد.
دالیل چنــدی را می تــوان بــرای نرخ مشــارکت پایین
مردمعراقمطرحکرد.فسادگسترده،وضعیتضعیف
خدمات،وجودچهرههایتکراریسیاسیکهمردم،آن
ها را بخشی از فساد موجود می دانند ،دعوت به تحریم
انتخاباتتوسطبرخیرسانههاوشبکههایاجتماعی
و رفع تکلیف شــرعی از مردم برای شرکت در انتخابات
توســط مرجعیت را می توان از دالیل کاهش مشارکت
قلمداد کرد.همین کاهش مشــارکت را می توان یکی
از دالیل غافلگیری دوم انتخابات این دوره دانست .در
حالیکهپیشازانتخاباتبسیاریائتالفنصروابسته
به حیدر العبادی را برنده اصلی و پیشتاز می دانستند،
پیروزیائتالفالسائرونوابستهبهمقتدیصدر،برای
نخســتین بار شــگفتی بزرگ تری را رقــم زد .در حالی
که گروه های شــیعیان عراق هنوز در کشاکش تحریم
یا حضــور در انتخابات بودنــد و حتی بیانیــه مرجعیت
عالی نجف که برای نخستین بار تکلیف شرعی را برای
شرکتدرانتخاباتازدوششهروندانعراقیبرداشت
و آن را امری اختیــاری قلمداد کرد ،صــدری ها  ،بدون
هیچ سرگردانی و با عزم تمام بنای شرکت در انتخابات
را گذاشــته بودند.بنابراین عالوه بر کاهش مشــارکت
مردمی ،شمار آرا و کرســی های دیگر گروه ها و احزاب
کاهشیافت.ازاینروهمائتالفنصر،همدولتقانون
وحتیجریانحکمتشاهدکاهشاقبالبهخودبودند.
اما ســوال اصلی طی چند روز اخیر و با اعالم نتایج غیر
رسمی انتخابات این بوده است که تکلیف دولت آینده
عــراق چه خواهــد شــد ؟ آیا   با توجــه به تمرکــز فضای
رســانه ای بر پیــروزی غیر منتظــره ائتالف ســائرون به
رهبری مقتدی صــدر می تــوان گفت که ایــن ائتالف
نقشــی کلیدی و اجتناب ناپذیر در تشکیل دولت آینده
نیز خواهد داشت؟ پاســخ دقیق به این سوال با توجه به
پیچیدگیهایساختارقومی،مذهبیوسیاسیعراق
بسیار مشکل است اما با توجه به چند مولفه شاید بتوان
گفتکه ائتالفصدراگرچهدرصدرائتالفهایپیروز

دراین انتخابات قــرار گرفته اما اوال این پیروزی بســیار
ضعیف اســت و فاصله خیلی کم پنج کرســی با ائتالف
هایبعدییعنیالنصروابستهبهحیدرالعبادیوالفتح
به رهبری هــادی العامری دارد که عمــا اکثریت قابل
توجهیبهاینائتالفبرایتصمیمگیرینمیدهد.ثانیا
نوعشعارهاومواضعمقتدیامکانائتالفبادوائتالف
بزرگ یعنی الفتح و قانون و اتحادیه میهنی را عمال غیر
ممکن کرده است و حتی العبادی نیز با توجه به سوابق
قبلیمقتدیصدروچرخشهایاواحتماالبهسختی با
تشکیلائتالفپارلمانیباویبرایتشکیلدولتکنار
بیاید.ثالثاباتوجهبهرایسال 2010دادگاهعالیعراق
درباره تشکیل دولت توسط ائتالف پیروز انتخابات که
تصریح می کند :آن ائتالفی که بیشــترین کرســی را به
دستآوردهالزامامامورتشکیلدولتنخواهدشدبلکه
آنگروههاییکهبتواننددراولینجلسهپارلمانبزرگ
ترینفراکسیونراتشکیلدهندواعالمموجودیتکنند،
مامورتشکیلدولتخواهندشد بنابراینائتالفمقتدی
صدر با توجه به این که خودش نیز متشکل از گروه های
کمونیست و ســکوالر است احتماال راه دشــواری برای
تشــکیل فراکســیون بزرگ پارلمانی که  168کرسی
پارلمانرادراختیارداشته،درپیشخواهدداشت.
ضمن این کــه بایــد توجه داشــت کــه پیــروزی جریان
صدر در انتخابات به معنــای اقبال مردم بــه این گروه و
حتی باال رفتن جایگاه آنان نیســت .صــدری ها پایگاه
اجتماعی مشخص در مناطقی مشخص از عراق دارند
وحتی در این دوره نیز کرســی های کمتری نســبت به
دوره قبل کســب کرده اند.صدری ها در دوره گذشــته
34کرســی کســب کردند .هرچنــد در ایــن دوره 54
کرسیتوسط ائتالفالسائرونکسبشدهاماتنها۲۰
کرسی آن متعلق به صدری هاست  ۱۳،کرسی متعلق
به کمونیست ها و بقیه نیز متعلق به بقیه گروه های زیر
چتر الســائرون قرار دارد .اکنون و پس از روشــن شدن
حداکثری نتایــج انتخابات ،گمانــه ها دربــاره ائتالف
احزاب و گروه های سیاسی درخصوص تشکیل بزرگ
ترین ائتالف برای تعیین نخســت وزیر آغاز شده است.
نتایجبسیارنزدیکائتالفهابهیکدیگرعمالچگونگی
و شکل ائتالف ها را پیچیده و ســخت می کند .ائتالف
برندهدرصورتیکهکرسیهایفراوانیراازآنخودمی
کرد ،می توانست با خیالی آسوده تر ،به دنبال شرکای
سیاسیباشدامااینفاصلهکمنمیتواندضمانتیبرای
آنهاباشد.
ازاینروجریانصدربااینکهبرندهانتخاباتشدهاست
اما نمی توان الزاما آن را به عنــوان تعیین کننده نهایی
برشمرد.حتیایناحتمالکهائتالفحیدرالعبادیبا
توجهبهاینکهسابقهکاربادیگرگروههایشیعهراداشته
است در توافقی با فتح و دولت قانون و ...بتواندنخست
وزیری خود را اســتمرار بخشــد ،دور ازانتظار نیســت .
اکنونهمهاحزابوگروههابهدنبالآنهستندتانقشی
برای خود ایفا و حتی در صورت امکان نخست وزیری را
از آن خود کنند .در عین حال این موضوع نیز به تنهایی
آفتی برای یکپارچگی و یک دستی دولت آینده خواهد
بود .زیرا تعدد احتمالی احزاب ائتالف کننده ،عالوه بر
آن که سهم خواهی آنان را از نخست وزیر بیشتر خواهد
کرد ،امکان تشــتت دولت را نیز به دنبال دارد و کنترل
نخستوزیررابرکابینهاییکدستکمخواهدکرد.
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همه دعوتیم
باز می شــود تمامی پنجره های آسمان به روی زمین،
فاصله «عرش» تا «فرش» آن قدر کم می شود که گویی
می توانی با دست ،ستاره بچینی از دل آسمان ،گویا در
این زمان هلهله و حتی نجوای فرشتگان به گوش جان
شنیده می شود ،غوغایی به پاســت در زمین و آسمان
که از مشرق جهان آن هالل زیبا و چشم نواز دلربایی و
طنازیمیکندوآهستهآهستهرخمینمایدوطلوعش
دنیا دنیا برکت ،دریا دریا رحمت و اوج مغفرت الهی را
بشارت می دهد .چشم ها گشاده و روشن می شود به
طلوع مبارک ماه رمضان که آفریدگار هســتی آن را به
شرف و تشریف و گرامی داشتی خاص بزرگش داشته
و «شهر ا »...نامبردارش فرموده.
مگر رمضــان را چه رمز و رازهایی اســت کــه آفریننده
هستی و مالک و پادشــاه همه جهان و هر آن چه در آن
است این ماه را به شرف انتساب به نام خود مشرف می
فرماید البته که سر این را فقط ذات اقدس خودش می
داند و پس آن گاه حضرت محمد مصطفی و اهل بیت
و عترت طاهرین اش آن هم به همان مقدار که خدای
عز و جل تعلیم شــان فرموده .و چه زیبا حبیب خدا در
روزهایآخرماهشعبان(جمعهآخرشعبان)بهاستقبال
ماه خدا می رفت و به این مضامین در خطبه شــعبانیه
فرمود :ای مردم (البته نفرمود ای مومنان) ماه خدا با
برکت و رحمت ومغفرت به سوی شما می آید ،ماهی که
در نزد خداوند افضل و برترین ماه هاست و روزهایش
برترین روزها و شــب هایش افضل شــب ها و ســاعت
هایش نیز برترین است ،ماهی که به مهمانی و ضیافت
الهی دعوت می شوید...
در این ماه نفس هایتان تسبیح الهی و خوابتان عبادت
است و عمل هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب و...
وه عجب عطایای بی کرانی از ســوی بــارگاه کبریایی
ســرازیر اهل زمین مــی شــود در این ضیافــت الهی.
آری کدامیــن مهمانی برتر و افضــل از این ضیافت که
میزبانش حضرت حق جل و اعلی خالق هستی باشد،
ســفره اش به گســتردگی عرش خداوند و مهمانانش
تمامی اهل حقیقت و دوســتداران و عاشقان حضرت
خالق با هر رنگ و نژاد و گویش و سلیقه ای و طعامش
معطر به عطر اذان و ربنا و شیدایی و اطاعت و بندگی،
طلوع و میالد «تنزیلــی» و این دنیایی قــرآن مجید در
«قدر» این ماه از اسرار ماه خدا بودن رمضان است آری

سراالسرار ماه خدا بودن و رمضان المبارک «قدر» آن
است و شــب قدر و تقدیر و تنزل حضرت جبرئیل روح
االمین و مالئک به ســوی زمین بــه اذن خداوند ارحم
الراحمین اما از قدر و شب قدر و سرو اسرار آن چه می
دانیم وقتی کــه خداوند بــه پیامبر اعظــم اش که باب
کامله علم الهی اســت می فرماید :تو چه می دانی که
شب قدر چیست؟!
شب قدری که برتری هنگامه و ساعات آن تا طلوع فجر
از هزار مــاه فزون تر اســت .پس این قلــم و امثال آن را
چگونه توان تبیین رمضان و قدر آن باشد وقتی حضرت
باری تعالی در ســوره قــدر با «مهبط وحــی» و «موضع
رساله» آن چنان می فرماید.
با تمامی این اوصاف اماهمین اندازه می دانیم که این
ماه و ضیافت الهی آن قــدر از جانب حق تعالی منزلت
یافته که «نفس» حق جویان و طالبــان حقیقت و اهل
ایمان ،تسبیح و خوابشــان عبادت محسوب می شود
و ثواب اعمال آن چنان مضاعف که تــاوت یک آیه در
فصل بهــار قرآن ،اجــر یک ختــم کالم الهــی را دارد و
دستگیری از مســتمندان و ایتام و گره گشــایی از کار
مردمان و خوش خلقی و نیک گویــی و نیک پنداری و
صله ارحام و آشــتی دادن این و آن و خویش و همسایه
و همکار و  ...و هرکار خیر و خداپســندانه و نیکوکاری
اجر و قرب مضاعف دارد .پس حال که به این مهمانی
ویژه الهی ،همه دعوت شده ایم حتی آنانی از ما که به
هر دلیل از گرفتن روزه معذوریم به عذر موجه شرعی
و ناتوانــی و ...امــا حرمت میزبــان کریم ایــن مهمانی
بزرگ را به نیکوترین وجه پاس بداریم با همت بیشتر
در تالوت و جاری ساختن قرآن در زندگی هایمان ،در
اخالق و رفتار و کالممان با کمــک و مهربانی به خلق
خدا ،با گذشــت و تواضــع و فروتنی ،با ســحرخیزی و
شب زنده داری ،بادورهمی های مومنانه و مهربانانه،
با انس با اذان و ربنا و نماز اول وقــت ،با افطاری دادن
های و ســاده و بی ریا ،با بوسیدن دســت پدر و مادر ،با
حفظ احترام موسپیدها و بزرگ ترها و کوچک ترها ،با
کمک به ازدواج جوانان ،با دق الباب خانه کم بضاعتان
و همنوعان آبرومندی که بعضی هایشــان حتی برای
ســحر وافطار قوت قابلی به ســفره ندارند و با اطاعت
و بندگــی خداوند و دســتگیری و مهربانــی با مخلوق
حضرت خالق .حضرت حق همه ما را بهره مند سفره
کریمانه رمضان و شب قدرش فرماید به برکت صلوات
برمحمد و آل محمد .والسالم

ابراز تاسف رئیس جمهور از سکوت کشورهای
عربی و مسلمان در قبال جنایات صهیونیست ها
رئیسجمهوردرجلسههیئتدولتدرخصوصجنایاتاخیررژیماشغالگر
صهیونیســت و انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقــدس و همچنین برخی
انتقادات دربــاره برجام اظهارنظــر کرد .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
رئیس جمهور ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر حســن روحانی در جلسه
هیئتدولتبااشارهبهحوادثاخیردرفلسطیناشغالیتصریحکرد:رژیم
صهیونیستیوآمریکاتصورمیکنندبافشاربیشتربهملتفلسطینمیتوانند
آنانراازحقمشروعخودشانمحرومکنندیابافشار،مسلمانانجهانرااز
سرزمین خودشان یعنی بیت المقدس جدا ســازند .این یک اشتباه بزرگ
استکهانجاممیدهند.دکترروحانیباتأکیدبراینکهملتفلسطینچنین
ظلمهایی را تحمل نخواهد کرد ،گفت :مردم فلســطین 70سال مقاومت
کرده اند و باز هم مقاومت خواهند کرد تا به حقوق مشروع خودشان دست
یابند .اعمال و رفتار رژیم صهیونیســتی همواره تجاوز ،ظلم ،ستم و کشتن
بیگناهانبودهودراینچندروزارتکابچنیناعمالیآشکارترشدودرروز
نکبتکهمردممسلمانفلسطینبادستخالیبهمیدانآمدهبودندهمگان
دیدندکهصهیونیستهاباسربآتشینباآنانبرخوردکردندوملتمظلوم
و آزاده فلسطین را به خاک و خون کشیدند و دهها نفر را شهید و هزاران نفر
را مجروح کردند .رئیس جمهور با اظهار تأسف از سکوت کشورهای عربی
و مســلمان در قبال جنایات صهیونیستها ،گفت :متأســفیم که برخی از
کشورهایعربمنطقهدرقبالجنایاتروزهایاخیرصهیونیستهاسکوت
و برخی کشــورهای اسالمی به ســادگی از آن چشمپوشــی کردند و برخی
دیگرنیزمتأسفانهآنرادفاعمشروعلقبدادنددرحالیکهدفاعمشروعاز
آن ملت و سرزمینی است که متعلق به خود آن ملت باشد نه سرزمین غصب
شدهفلسطین،بنابرایندفاعمشروعصهیونیستهادراینسرزمینمعناو
مفهومیندارد.ملتفلسطینبرایسرزمینخودمیجنگندوجایتأسف
استکهبرخیکشورهایغربیبهنارواازاینگونهکلماتیعنیدفاعمشروع
اســتفاده میکنند .رئیس جمهور با بیان این که جمهوری اســامی ایران
هموارهمدافعحقوقمردمفلسطینبودهاستواینراهراادامهخواهدداد،
افزود :ما همواره در مقابل متجاوزان و ظالمان خواهیم ایســتاد و معتقدیم
پیروزینهاییازآنمظلومانوفلسطینیانخواهدبود.
▪چهکسیبایدمالمتشود،اینتذهبون؟

رئیسجمهوردربخشدیگریازسخنانخودبهموضوعبرجاماشارهکردو
گفت:بایددرارزیابیدستاوردهابینبرجامونبودبرجاممقایسهانجامدهیم
دراینصورتبهخوبیمشخصمیشودکهملتایرانچهکاربزرگیانجام
داده اســت .دکتر روحانی با بیان این که چه کســی مستحق مالمت است،
افزود:اینموضوعبایدروشنشودومباداعدهایخطاکنند،امروزآمریکابه
عنوانناقضعهدومتخلفازمقرراتبینالمللیبایدتحتفشارقراربگیرد.
دکترروحانیبااشارهبهجمالتیازحضرتامام(ره)،خاطرنشانکرد:این
روزهاباموضوعاتیکهمطرحمیشود،بیشتربهیادجملهمعروفحضرتامام
خمینی(ره)درآبان 65کهبه«اینتذهبون؟»معروفاست،میافتم.درآن
روزبینایرانوآمریکااختالفیوجودداشتکهآمریکادرآنشکستخورده
بودامایکعدهبهدنبالآنبودندکهمسئوالنایرانیراموردسوالقراردهند
وامامراحلبرخوردحکمتآمیزیباآنهاداشتوآندرسخوبیبرایمابود
وهست.رئیسجمهورافزود:امامدر 29آبان 65فرمود؛«هیچتوقعنداشتم
دراینزمانکهبایدفریادبزنندسرآمریکا،فریادمیزنندسرمسئوالنمان»
چهشدهاست؟دریکچنینمسئلهمهمیبایدهمهدستبهدستهمبدهید
وثابتکنیدبهدنیاکهوحدتدارید،چراشمامیخواهیدتفرقهودودستگی
ایجادکنید،چهشدهاستشماراوکجاداریدمیروید؟«اینتذهبون؟»بعد
فرمودتندرووکندروودودستگیدرکشورایجادنکنیدواینخالفاسالم،
دیانت و انصاف اســت .دکتر روحانی تصریــح کرد :امروز روزی نیســت که
همدیگرراپایمیزسوالببریم،البتهممکناستچنینفرصتیبعد ًاپیش
بیاید که بسیار از آن استقبال میکنیم ،اما در زمان کنونی همه باید در برابر
فشارهایآمریکا،متحدباشیم.
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حرفمردم



ستون«حرفمردم»انعكاسدهندهصادقحرفهایشماست.

پیامك2000999:

تلفن051 37009111:

•• مگر می شود باور کرد تصمیمی را که مجلس برای
اجرایقانونگرفتهدستکاریواجراکرد؟مثلافزایش
دستمزد  20درصد بازنشستگان و پلکانی مستمری
بگیران.
•• ازسیگاریهاعاجزانهدرخواستدارمحداقلجلوی
کودکان و نوجوانان سیگار نکشند .کشیدن سیگار
جلویکودکانبدآموزیدارد!
••چــرا ظرفیت کانال هــای شهر بــراســاس بارندگی
متوسط ،توسط شهرداری در شهر طراحی و محاسبه
شده است؟ متاسفانه به دلیل سرریز شدن آب هنگام
بارندگی در نقاطی از شهر مشهد شاهد آب گرفتگی
منازلمسکونیومعابرهستیمکهعذرخواهیشهرداری
دردیرادوانمیکند.
••نمایندگانمجلسبهفکرحقوقعقبافتادهکارگران
اخراجی باشند که اوضاع وخیمی دارند .شما نماینده
همهمردمهستیدنهنمایندهکارمندانفقط.
••کشورهای اروپایی اگر بعضی بانک ها و شرکت ها را
مامور کار با ایران کنند و تعداد بیشتری شرکت را مامور
کارباآمریکاکنندمشکلبرجامقابلحلاست.
••آقای روحانی مگر شما نبودید گفتید آب خوردن ما
هم به برجام بستگی دارد ،حاال تحریم های آمریکا هیچ
تاثیریبرزندگیمردمندارد،چقدربایدبهغرباعتماد
کنید و آن ها هم بدعهدی کنند .چرا به ملت خودمان
اعتمادندارید؟
••هر توافقی معایب و خوبی هایی دارد و توافقی خوب
است که خوبی های آن بیشتر و در جهت مصالح کشور
باشد.آمریکاهیچوقتاستقاللملتهارانمیخواهد
و نباید با استکبار همسویی کرد که باعث ایجاد نفاق در
داخل شود و استکبار همین را می خواهد و تفرقه می
اندازدتابهاهدافشبرسد.بایدیکپارچهبودوهمهتوان
را با اتحاد برای اشتغال و تولید ملی و حمایت از کاالی
داخلی به کار برد که این باعث ایجاد اشتغال می شود و
خودباالترینعبادتاستوسببزندگیسالمجوانان
ودعایخیرمردموخیردنیاوآخرتمیشود.
••درگذشت گوینده اخبار دوســت داشتنی مرحوم
قاسم افشار را به رئیس صدا و سیما تسلیت می گویم.
امید که در بهشت جــاودان باشند و برای بازماندگان
صبرخواستارم.
••با فرارسیدن ماه مبارک رمضان یک نفر از مسئوالن
به این فکر نکرد عده ای زندگی خود را با دریافت همین
یارانهتنظیممیکنند،براییکبارهمکهشده،یکروز
زودتر یارانه ها را واریز می کردند تا مردم حداقل های
خوراکیخودراتهیهکنند.
••ممنونازیادداشتروزآقایغفوریان.واقعادروضعیت

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

کنونیکشوراگرمالاندوزیبههرقیمتمقداریکمتر
شود و البته مدیریت درست از طرف مسئوالن اعمال
شود و اعتقاد به روزی دادن خداوند مد نظر قرار بگیرد
اینبلبشویبازاررانخواهیمداشت.
•• میخواستمازمقامهایمسئولسوالکنمافرادیکه
برایسمینارهایمختلفازکشورهایدیگردعوتمی
شوندباهزینهخودشانمیآیندیانه؟
•• چرخه هسته ای را متوقف کردیم که چرخه اقتصاد به
گردشدربیاید،ولیاالنهردو چرخهازکارافتادهاست!
••ترامپبهمیلخودشازبرجامخارجنشدبلکهبارشوه
هایوهابیهایعربستانازبرجامخارجشد.خدالعنت
کنداینوهابیهایعربستانرا.تااینملعونهاهستند
دنیارویآرامشنخواهددید.
••واقعا با این فیلم و سریال های تکراری و بی ارزش
انتظارداریدمردمماهوارهتماشانکنند؟!
••به نظر من دوستی که گفته بود در شوراهای حل
اختالفپروندهرابررسینمیکننددرستبود.
••ناکامی هفت دولــت در هفت خان مشکالت توس
حاکی از آن است که در این  22سال دولت ها از هفت
دولتآزادبودهاند.
••اگرمسئوالنتنظیمبازاررویصندلیهایشانخواب
اندبیدارشانکنید.گرانیبیدادمیکند.
••پیشنهادمیکنمنیرویانتظامیتلفنبازرسی195
را تعطیل کند تا وقت مردم گرفته نشود و آبروی نیروی
انتظامیهمحفظشود.
••از قلعه نویی بعید بود نیمه دوم شاگردانش را به نیت
شکستنپایتیامبهمیدانبفرستد.اخالقراباخت!
••کنترل قیمت محصوالت کشاورزی و دامی توسط
دولتبهضررتولیدکنندهوبهنفعشهرنشیناناست.
••تولید ملی و حمایت از کاالی داخلی در هیچ زمانی
نباید فراموش شود .با تولید ملی صدها کار مستقیم و
غیرمستقیمایجادوسبباشتغالپایداروزندگیسالم
جوانانمیشود.دولتهرچهبیشترطرحوپروژهافتتاح
و اشتغال ایجاد کند ،مــردم دعا می کنند .اشتغال و
تولید با کیفیت برای مردم ،عبادت و همپایه جهاد در
راهخداست.
••باالخره شیطان بزرگ کار خودش را کرد تا اسرائیل
خوشحال شــود! ولی در اصل آن ها بازنده اند چون
مسلمانان دنیا صــدای شان در آمــده و همه طرفدار
فلسطینهستند.
••زمان قدیم که قنات بود آب فراوان بود واز بیشتر خانه
ها رد می شد و روح را آرامش می داد به ویژه صدای آب
روان .مسئوالن نگذارند آب هدر رود بلکه باید ذخیره
شود.بهقولآقایکردوانییکقطرهآبطالست.

نمابر05137009129:

••به کسبه لــوازم خانگی که کاالی خارجی به خاطر
نوسانقیمتدالربرایشانارسالنمیشودمیگویم
کاالیایرانیبفروشیدکهتمامسالموجوداست.
••قیمت لوازم خانگی ایرانی با خارجی برابر و گاهی
بیشتر است که باعث بی رغبتی مردم به خرید کاالی
ایرانیمیشود.
••چرا مسافران اتوبوس و مینی بوس کمربند ایمنی
نمی بندند؟ مامورا ن پلیس راه  60هزار تومان جریمه
میکنند.رانندهچشماشبهرانندگیباشدیابهکمربند
مسافر؟
••ما وقتی در الک تنهایی خود باشیم متوجه می شویم
که این دنیا زود گذر است و فقط باید دلی به دست آورد
و با ایمان بود .ثروت اندوزی زیاد از حد برای میراث خور
همنمیماندپسچراحرص؟!
••خانهایبزرگبااتاقهایفراوانکههمهباهمخوش
بودند ،کوچک ترها احترام بــزرگ ترها را داشتند.
دخترانباحیاوپسرانباایمان،زنانخانهداروکمتوقع
ومردانچشمپاکبودندبدوندروغوتظاهر!
••خداوند دعای مخلوقش را اجابت و رحمتش را نازل
کرد.کاش مسئوالن هم قدر این رحمت را بدانند و
دلسوزیکنند.
••آمریکا در یک نقطه عطف تاریخی با لغو برجام به
اضمحاللقدرتخوددرجهانسرعتبخشید.
••قانونحمایتازمعلوالنبهتصویبرسید.کاشخوب
اجرا شود و سازمان بهزیستی اول خودش اجرا کند تا
نوبتبهبقیهسازمانهابرسد.
••تبریک به تیم بزرگ استقالل که قهرمان جام حذفی
شد .عزیزم چرا زمین و زمان را به هم می بافید که چرا
استقاللقهرمانشده؟مگرتیمقشقاییکهباعثحذف
پرسپولیسشدماخوشحالشدیم؟
••پیشنهادمیشودمعلمانمحترمهنگامتحصیلچند
واحد درسی هم آموزش آرایشگری بیاموزند چون تنها
راهتنبیهدانشآموزانظاهراکوتاهکردنمویآنهاست
ضمناازمدیرانمحترمدرخواستمیشودوسایلکمک
آموزشیبهداشتیمانندقیچیوشانهدراختیارمربیان
محترمقراردهند.
••یکی از مسئوالن پاسخ بدهد که در این بحران کم
آبی،آبهایبارانسطحشهرکجاجمعآوریوبازیابی
میشود؟
••آیا با عذرخواهی آقای روحانی مشکل برجام حل می
شود؟! مشکل ملت ایران شیطان بزرگ آمریکا بوده و
استوخواهدبودنهآقایروحانی.
••واقعاوجود 10هزاردانشآموزنیازمنددرماناعتیاد
فاجعهآموزشوپرورشودولتاست؟!
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سبد مهربانی میوهفروش اصفهانی وحمله سدمعبری ها به راهور !

▪احمد خاتمی :بیانیه منتشر شده در خصوص برجام ،بیانیه مجلس
خبرگاننیست

آیتا ...احمد خاتمی ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در
خصوصبیانیهمنتشرشدهدربارهبرجام اظهارکرد:اینبیانیهرئیسمجلس
خبرگانرهبریاستنهبیانیهمجلسخبرگانونهحتیبیانیههیئترئیسه
مجلس خبرگان؛ بیانیه با سربرگ رئیس مجلس ثبت شــده است و ذیل آن
نیزامضایآیتا...احمدجنتیقراردارد،بنابرایناینکهدررسانههاچنین
منعکس شــد این بیانیه مجلس خبرگان رهبری اســت ،انعکاس درســتی
نیســت .به گزارش ایســنا ،خاتمی افزود :ابتدا به دلیل تعجیلی که صورت
گرفت در سایت خبرگان به اشتباه بیانیه مجلس خبرگان رهبری بیان شد
ولی بالفاصله اصالح شــد .در این بیانیه یک کلمه هم در خصوص مجلس
خبرگانرهبرینیامدهاستورئیسمجلسبهعنوانیکفقیهصاحبنظر
اینبیانیهراصادرکردهاست.سخنگویهیئترئیسهمجلسخبرگانبیان
کرد:آیتا...جنتیبهبندهتاکیدکردندکهمنازجانبایشاناینموضوعرا
مطرح کنم که از زحمات طاقتفرسای مذاکرهکنندگان تجلیل میکنند؛
در نتیجه آن بیانیه و این پیام ایشــان بدین معنی است که مذاکرهکنندگان
میخواستندتضمینبگیرندولینتوانستند.

با حضور وزیرارتباطات ؛

فاز نخست دولت همراه رونمایی شد
حاجیان  -مراسم «بهرهبرداری از فاز نخست دولت همراه» با امکان ارائه
 ۵۵خدمت بر بســتر دولت همراه  ،روز گذشــته با حضور وزیر ارتباطات
وفناوری اطالعات رونمایی شــد  .بر این اســاس ســرویسهای ساده بر
بســتر  ،USSDســرویسهای پیچیده بر بستر اپلیکیشــن و سرویسهای
تعاملی به صورت پیامک از کانال های ارتباطی دولت همراه به شمار می
رود.همچنیندرفازاول ۵۵خدمتازقبیلبیمهتامیناجتماعی،سازمان
مالیات و خدمات اپراتورهای مخابراتی از امروز پنج شنبه و همزمان با روز
جهانی ارتباطات در اختیار مردم قرار می گیرد.محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم بهرهبرداری فاز نخست دولت
همراه ،طی ســخنانی گفت  :روز ارتباطات امســال با حواشی همراه بود.
واقعیتی وجود دارد و آن سردرگمی در سیاستگذاری حوزه رسانه نوین
در کشــور اســت.وی افزود  :باید علت را بیابیم ،فیلتر و فیلترشکن معلول
بالتکلیفی ماست  .این موضوعات از زمان شبکههای اجتماعی اورکات،
فیس بوک و وی چت وجود داشته است .باید یک سیاست و تکلیف در کشور
مشخصشودودرتقابلباافکارعمومی،سیاستهامشخصباشد.مانباید
نیروهای منابع انسانی خود را نابود کنیم .وی همچنین در خصوص پروژه
دولت همراه گفت  :با راه اندازی دولت همراه که امروز شاهد رونمایی از
فاز نخست آن بودیم و البته با استاندارد های ما فاصله دارد  ،بناست زنجیره
ای از خدمات ارائه شود   .رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطالعات
نیز در این مراسم طی سخنانی گفت  :امروز با دولت همراه به جای این که
نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند ،ما میتوانیم خدمات
دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه دهیم .این ویژگی متمایز دولت
همراه نســبت به گروههاســت.وی تصریح کرد  :چالشهای آلودگی هوا،
اشتغال ،حفظ محیط زیست ،حقوق شهروندی و ایجاد بهرهوری ،مهمترین
دستاوردهای دولت همراه اســت که برای ایجاد آن  ۲۵سازمان و ۱۲۰
دستگاه ساعت ها و روزها وقت صرف کردند تا آن را آماده کنند.

80.7

انزجاراینستاگرامیستارهراکازاسرائیل

ســتاره افســانهای راک در اینســتاگرام خــود،
انزجارش از جنایــات اســرائیلیها را اعــام کرد.
راجر واترز در ُپســتی نوشــت« :نمیتوانم به اندازه
کافی احساســم را دربــاره «روز نکبت» بیــان کنم.
احســاس اندوه بــرای کســانی که 70ســال پیش
زیر تهدید مــرگ از خانههای خود رانده شــدند»...
کاربری در این باره نوشت« :راجر واترز سالهاست
با سیاست اسرائیل مشــکل داره ».و کاربر دیگری
نوشــت« :انزجار جهانی از جنایات رژیم اشــغالگر
صهیونیســتی فقط مربوط به مســلمانان نیست و
بسیاری از سلبریتیهای جهانی مثل همین واترز
هماینموضوعرواعالمکردن.کاشدرداخلکشور
همبرخیسلبریتیهایعزیزبرایانسانیتدلشون
بسوزه و موضعگیریهای سیاسی رو کنار بذارن».

36.4

36.4

سبد مهربانی با طعم میوههای بهاره

بفرماییدگوشتهشتپاوکالباسخرچنگ!

میوهفروش اصفهانی در اقدامی جالب بستههای
کوچک میوههای فصل را آماده کرد و با گذاشتن
در ســینی بزرگی نوشت« :ســبد مهربانی ،برای
کــودکان زیــر  15ســال .»...اقدامــی کــه مورد
توجه کاربــران قرار گرفــت .کاربــری در این باره
نوشت« :خیلیها هستند که به خاطر گرون بودن
میوههای تابستونی نمیتونن میوه بخرن .دمش
گرم .واقعا کارش قشــنگه .خدایا هیــچ پدری رو
پیشبچهاششرمندهنکن».وکاربریهمنوشت:
«اقدام قشــنگی بود ولی اونایی که توانایی مالی
خرید میوه ندارند اتفاقا ســراغ این سبد نمیرن.
چون احساس میکنن یک نوع تحقیره».

مامــوران گشــت تعزیــرات در پــی دریافــت
گزارشــی مبنی بر فروش کاالی قاچــاق در بازار
بهجتآبــاد تهــران ،بــه ایــن بازارچه رفتنــد و در
بازرسی از یخچال چند فروشگاه ،موفق به کشف
گوشتهای بستهبندی شــده حاوی هشت پای
شــکم پر ،تخــم مرغ آپــز شــده چینــی و کالباس
خرچنگشدند.کاربرینوشت«:بدونتردیداین
گوشتهایعجیبوغریبهممخصوصمرفهان
بیدرد بوده واال ما گوشــت گوســفند نمیتونیم
بخوریم ،گوشت هشت پا پیشکش!»

12.6
15.9

محرومیتعبدولیهاوواکنشهابهآن

ســعید و ســامان عبدولــی ،بــرادران فرنگــیکار
کشتی کشورمان که در جریان مسابقات انتخابی
تیم ملی بــه درگیری با رقبایشــان پرداخته بودند
و ُمشــت ســعید عبدولی به صورت حریفاش سر
و صدابه پا کرده بود از ســوی فدراسیون به ترتیب
شش و سه ماه محروم شدند .اعالم این محرومیت
واکنشهای جالبی را به همراه داشــت .کاربری
نوشت« :ردپای سعید عبدولی در مصراع اول شعر
حافظ:جهانوکارجهانجملههیچبرهیچاست/
هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق ».کاربری هم
نوشــت« :حقش نبود ستاره کشــتی اینطور سوز
بشه ولی چه کنیم که خودش این رو نفهمید».

12.6

درگیری مسافران متروی «کرج-تهران»
اختــال در حرکت قطــار متروی کــرج  -تهران
موجب درگیری میان مســافران آن شــد .روابط
عمومی مترو در این خصوص اعالم کرد« :تقصیر
مردم بــود .مســافران اجازه نمیدادنــد درهای
متــرو بســته شــود و اختــال در حرکــت ایجــاد
کردند ».کاربری در خصوص این اتفاق نوشــت:
«متاسفانه از ماست که بر ماست .خودمون گاهی
به زور میخوایم ســوار مترو بشــیم و اختالل در
کار مترو ایجــاد میکنیم ».کاربری هم نوشــت:
«ماجرا این طــور که روابــط عمومی متــرو گفته
نیست .برخی مسافران به دلیل دیر رسیدن قطار
جایگزین روی ریلهای مترو تجمع کرده بودند».

درگیری ماموران شهرداری با پلیس راهور!
ویدئــوی عجیــب درگیــری
شــدید مامــوران ســد معبــر
شــهرداری با ماموران راهور
در فضای مجازی سر و صدای
زیادی به پا کرد .در این ویدئو
مامــوران ســد معبــر شــهرداری وقتی بــا تذکر
پلیس راهور رو به رو میشوند ،به آنها حملهور
میشوند .کاربری درباره این ویدئو نوشت« :این
چندمین بار است که ماموران شهرداری چنین
رفتارهای زشــتی میکنند؟! واقعا یک بار برای
همیشه باید با این مسئله برخورد قاطع صورت
بگیرد ».و کاربر دیگری هم نوشت« :البته در فیلم
معلوم نیست ماموران شهرداری به چه مسئلهای
معترضاند .ولی رفتارشان زشت بود».
CMYK

