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میز خبر

سياسي

توافق با کشور خواهان نابودی اسرائیل ،واقعا وحشتناک است
انتخاب :آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه س��ابق رژیم صهیونیس��تی گفت« :ایرانی ها لحظه ای
بیکار نمی نش��ینند .هدف آنها نابودی اس��رائیل اس��ت و آن را علنا می گویند .در دوران روحانی
آنها هر هفته این موضوع را تکرار می کنند .واقعا وحش��تناک است که کشورهای دنیا خودشان را
برای حفظ روابط دیپلماتیک و رس��یدن به توافق با کش��وری آماده می کنند که سیاست رسمی
آن نابودی اسرائیل است ».وی اضافه کرد« :این امر از دید اخالقی وحشتناک است .آنها می دانند
که می خواهند با کش��وری توافقنامه امضا کنند که علنا می گوید هدفش نابودی اس��رائیل است.
مقامات کشورها با آنها مالقات می کنند ،می خندند ،دست می دهند و با هم غذا می خورند و با
آنها توافق امضا می کنند».
یکتا ارتباط تشکیالتی با احمدی نژاد ندارد
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی دول��ت دهم گفت :جبه��ه فراگیر یاران کارآم��دی و تحول ایران
اسالمی(یکتا) از جبهه پایداری جداست و با احمدی نژاد هم ارتباط تشکیالتی ندارد .سید محمد
حسینی با اشاره به راه اندازی جبهه یکتا ،افزود :در جلسه روز دوشنبه ،این جبهه اعالم موجودیت
میکند و در بیانیه ای مواضع خود را در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،سیاست داخلی و
خارجی و فرهنگی منتشر خواهد کرد .وی با بیان این که جبهه یکتا ،جبههای فراگیر است ،ادامه
داد :این جبهه با حضور برخی از اعضای دولت های نهم و دهم تشکیل شده است و عالوهبر آنها،
مدیرانی که در تهران و شهرس��تان ها هم بودند با این مجموعه همکاری خواهند کرد .حس��ینی
با اش��اره به این که جبهه یکتا ،یک جمع اصولگراس��ت و با علما و ب��زرگان جبهه اصولگرایی هم
دیدارهایی داش��ته اس��ت ،گفت:جبهه یکتا هیچ رابطه تشکیالتی با احمدی نژاد ندارد اما با جبهه
پایداری قطعا می تواند همکاری داشته باشد هرچند که این دو جدا از هم هستند.
وکیل مهدی هاشمی :درخواست اعاده دادرسی دادهایم
عصر ایران :وکیل مهدی هاش��می گفت:اگر چه موکلم آماده اجرای حکم است ،اما با توجه به
تناقضات فراوانی که در احکام دیده می ش��ود درخواس��ت اعاده دادرس��ی ماده  ۲۷۲را از دیوان

در حاشیه

فتواي جهاد نکاح با محارم

شنيديم یکی از مفتی های وهابی عربستان سعودی
در آخرین فتوای خود که نه تنها دین مبین اسلام از
آن مبراس�ت بلکه عرق شرم را بر پیشانی هر انسان
آزادهای مینش�اند ،فتوای جهاد نکاح با محارم را نیز
صادر کرد.به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اینترنتی
النخیل ،ناصر العمر از مفتی های س�لفی س�عودی به
جنگجویان موجود در س�وریه اعالم کرد در صورتی
که هی�چ زنی برای جهاد نکاح یافت نش�د آنها حتی
میتوانند با محارم خود جهاد نکاح انجام دهند!

ترکیه پیشنهادات تهران را می پذیرد؟

با خبر ش�ديم روزنامه الحیات نوشته است  ،اردوغان
بعد از نتایج انتخابات اخیر ترکیه در روابطش با ایران
تجدید نظر م�ی کند.به گزارش «انتخ�اب»،از زمان
سقوط رژیم صدام در عراق در سال دوهزار و سیزده،
منطقه شاهد قدرت گرفتن دو کشور منطقه ای یعنی
ایران و ترکیه اس�ت.ترکیه بعد از به قدرت رس�یدن
ح�زب عدال�ت و توس�عه در صدد نق�ش آفرینی در
منطقه برآمده اس�ت .هدف این حزب ،کسب اکثریت
آراء در انتخابات پارلمانی اخیر بود تا بتواند اختیارات
بیش�تری به رجب طی�ب اردوغان رئی�س جمهوری
ترکی�ه در برابر مجلس بدهد.الحیات با اش�اره به این
که نتایج این انتخابات باعث خواهد ش�د اردوغان در
محاس�بات و روابط منطقه ای خ�ود تجدید نظر کند
ادامه داد ،ایران یکی از کشورهای منطقه ای است که
رقیب راهبردی ترکیه محسوب می شود.

ممنوعیت استفاده از گوشیهای هوشمند
برای مسئولین

شنيديم رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوراعالم
کرده است :مسئولینی که اطالعات طبقه بندی شده
دارند مجاز نیستند از گوش�یهای هوشمنداستفاده
کنند.به گزارش ایس�نا ،سردار غالمرضا جاللی اظهار
کرد :برای این موضوع دس�تورالعملی تهیه کردیم که
در حال ارس�ال برای تصویب است .چون مسئولینی
که اطالعات طبقه بندی ش�ده دارند مجاز نیستند از
گوشیهای هوشمند اس�تفاده کنند ،برای این دست
کارکرده�ای اداری طبق�ه بندی ش�ده باید از س�ایر
گوشیها استفاده کنند.

وزیرکشوراینستاگرامراباآفتابیزدشروعکرد

با خبر شديم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به
اینستاگرام پیوسته است.نكته جالب توجه آنكه او در
اولين پست خود تصوير نخست روزنامه آفتاب يزد را
قرار داده است .

فقرای روسیه در مرز  30میلیون نفر

شنيديم طبق آمار دولتی ،شمار روسهایی که زیر خط
فقر زندگی میکنند ،به میزان 3.1میلیون نفر در سهماهه
اول سال  2015افزایش یافته است .شمار روسهایی که
زیر خط فقر طبقه بندی ش�ده اند در سه ماهه اول سال
جاری میالدی به  22.9میلیون نفر یا 15.9درصد جمعیت
این کش�ور رسید .در مدت مشابه س�ال گذشته شمار
اف�رادی که زیر خط فقر زندگی میکردند 19.8 ،میلیون
نفر بود.کس�انی که درآمد کمتر از  9662روبل ( )176در
ماه دارند ،زیر خط فقر قرار دارند.

بقایی حاضر نبود به دادگاه برود!

با خبر شديم خبرگزاری تسنیم نوشته است :یک منبع
آگاه قضایی در واکنش به ادعاهای مطرح ش�ده درباره
علت و نحوه بازداشت حمید بقایی اظهار داشت :بقایی
از مدتها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود
اما به این احضاری ه بیتوجهی میکرد که در نهایت این
بیتوجه�ی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع
قضایی ،منجر به بازداشت وی شد.

عالی کشور کرده ایم.سید محمود علیزاده طباطبایی افزود :موکلم  12اتهام داشت که از 10اتهام
تبرئه ش��د اما در جلس��ات دادگاه ،اتهامی جدید به موکلم وارد کردند که در مجموع اتهامات او
به  3فقره رس��ید.وی گفت :اقدام علیه امنیت ملی بابت موضوع س��ایت جمهوریت و اختالس از
اتهامات موکلم است و در دادگاه ادعا شد که مبالغی از سازمان بهینه سازی برای انتخابات هزینه
ش��ده است که دالیل رسمی ما بر اس��اس گزارشهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور
را نپذیرفتند.
ظریف :جامعه بینالمللی در گفتگوهای هستهای نقش ایفا کند
ایس�نا :جای شان کار ،قائم مقام وزارت امور خارجه هند بعدازظهر روز شنبه با دکتر محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد .محمد جواد ظریف در این دیدار با تشریح
گفتگوهای میان جمهوری اسالمی ایران با گروه مذاکره کننده  5+1گفت :جامعه بینالمللی نباید
تنها ناظر این گفتگوها باش��د و الزم اس��ت در آن نقش ایفاء کند تا به نتیجه برسد.جای شان کار،
قائممق��ام وزیر امورخارجه هند نیز با اش��اره به اهمیت جمهوری اس�لامی ایران برای هند گفت:
امیدواریم که گفتگوهای  5+1با جمهوری اس�لامی ایران هر چه زودتر به نتیجه برس��د تا بتوان
همکاریهای گستردهتری را برنامهریزی کرد.
روایت نماینده از ساخت هتل 7ستاره با قطع درختان در دولت قبل
نماینده مردم تنکابن و رامس��ر در مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به زمین خواری در برخی
مناطق ش��مالی کش��ور گفت':منطقه ای در ش��مال وجود دارد که در دولت نهم و دهم براساس
رواب��ط وی��ژه و خاص به فردی واگذار ش��ده و وی نیز با قطع درختان جنگلی اقدام به س��اخت
هتل  7س��تاره کرده است' .ش��مس اهلل ش��ریعت نژاد افزود ':این فرد به صورت رسمی با دولت
قب��ل مکاتب��ه کرده و اجازه چنی��ن کاری را به صورت غیرقانونی دریافت کرده اس��ت' .نماینده
مردم تنکابن در مجلس اظهار داشت :خوشبختانه دستگاههای مربوطه در این پرونده ورود پیدا
کرده اند و از فرد مورد نظر خلع ید ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه ' این اقدامات خالف قانون با
دستور باالترین مقامات دولت گذشته و همراهی برخی مسئولین محلی انجام شده است' ،اضافه

کرد :افرادی که پول های مفت به دس��ت می آورند و از رانت های خاص اس��تفاده می کنند باید
شناس��ایی ش��وند و برخورد جدی با آنان صورت گیرد .شریعت نژاد تاکید کرد :قوه قضاییه باید
نتیج��ه اقداماتش را نیز به اطالع عموم ملت ایران برس��اند تا متولیان بدانند اگر تخلفی کنند با
آنان بشدت برخورد می شود.
جنتی :هدف اصلی قدرتطلبان ،ورود به مجلس خبرگان است
دبیر ش��ورای نگهبان هدف اصلی قدرتطلبان را ورود به مجلس خبرگان دانست و اظهار داشت:
نمایندگ��ی مجل��س خبرگان منافع اقتصادی ندارد ،اما آنها قصد دارن��د با ورود به این نهاد برای
آینده کش��ور برنامههای خود را پیش ببرند.آیت اهلل جنتی ،در همایش روس��ای دفاتر نظارت و
بازرسی انتخابات استانهای سراسر کشور ،رویکرد شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات را نیز اتکا
به خداوند متعال عنوان کرد و افزود :در انتخابات نیز مش��کل ش��ورای نگهبان با کسانی است که
هدف آنها نشستن بر کرسیهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی «به هر قیمتی» است؛
زیرا آنها نیز ش��ورای نگهبان را مانع خود می دانند .وی با تش��ریح محورهای اصلی رویکردهای
رسانهای قدرتطلبان ،علیه شورای نگهبان گفت :مهمترین تالش آنها «تضعیف شورای نگهبان»
و «بد بین کردن مردم به ش��ورای نگهبان» اس��ت تا نظارت این نهاد را در جامعه «بی اعتبار»
جلوه دهند.
افخم :جزایر سهگانه بخش جدائیناپذیر سرزمین ایران هستند
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه پایانی سی و پنجمین نشست وزرای
خارجه ش��ورای همکاری خلیج فارس در ریاض  ،جزایر ابوموس��ی  ،تنب بزرگ و تنب کوچک را
بخش جدائیناپذیر سرزمین ایران خواند و تأکید کرد :تکرار ادعاهای بی اساس  ،تأثیری بر حقایق
تاریخی نداش��ته و مردود اس��ت .افخم تصریح کرد  :جمهوری اس�لامی ایران روابط مودت آمیز با
همسایگان مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی و احترام متقابل را در اولویت سیاست های خود
قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه  ،هیچ گونه محدودیتی قائل نیست و از تعامل
سازنده و همکاریهای گسترده و همه جانبه استقبال میکند.

رویای دست نیافتنی «وحدت»
اصولگرایان برای کسب قدرت تالش میکنند

سیدرضا تقویی :اگر کسی در جهت همگرایی گامی برندارد ،گناه کرده است

آفت�اب یزد -گروه سیاس�ی :همگرایی اصولگرایان
گویی به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده ،رویایی
که هرچه جریان راس��ت کش��ور برای رس��یدن به آن
تالش می کند ،دورتر می شود.
اصولگرایان که پس از شکس��ت در انتخابات ریاس��ت
جمهوری سال  ،92با تشکیل جلسات همگرایی ،تالش
کردند وحدتی نس��بی در جریان متب��وع خود بوجود
آورند ،این روزها به وضوح دالیل از هم گس��یختگی و
ع��دم وحدت خود را بیان می کنند .دلیلی که پیش از
به زبان آوردن ،هویدا بود و آن چیزی نیس��ت جز ساز
ناکوک جبهه پایداری.
جبه��ه پایداری که پس از فوت آیت اهلل مهدوی کنی،
به ش��کل مش��هود تری علم محوری��ت اصولگرایان به
رهبری آیت اهلل مصباح را بلند کرد ،به نظر می رس��د
همچنان با وجود تشکیل جلسات مختلف از سوی سید
رضا تقوی که مسئولیت نزدیکی تفکرات اصولگرایی را
بر عهده گرفته ،شرط حضور خود زیر بیرق اصولگرایان
را محور قرار گرفتن رهبر معنوی خود عنوان می کنند.
موضوعی که به نظر می رسد از سوی سایر اصولگرایان
پذیرفت��ه نش��ده اس��ت .کم��ا اینکه دومین نشس��ت
همگرای��ی اصولگرایان با س��خنرانی آی��ت اهلل مصباح
ی��زدی ،به محفل پایداری ه��ا و وزرای احمدی نژادی
تبدیل ش��ده و با عدم استقبال س��ایر اعضای اصولگرا
مواجه بود .اتفاقی که به روش��نی مخالفت اصولگرایان
سنتی و میانه رو را با شرط پایداری ها نشان می داد.
در ای��ن مدت هرچند س��ید رضا تق��وی تالش کرد با
برگزاری جلسات مشترک میان آیت اهلل مصباح یزدی،
آیت اهلل ی��زدی و آیت اهلل موح��دی کرمانی بار دیگر
تفک��رات مختلف این جری��ان را ب��ه یکدیگر نزدیک
کند اما به نظر می رس��د در تحق��ق این هدف موفق
نبوده اس��ت ،چراکه حداد عادل ،روز گذشته در اولین
نشس��ت رابطین جامعه روحانیت و شورای همگرایی
اصولگرای��ان یکی از موانع عدم رس��یدن به وحدت در
می��ان این جریان را این گون��ه توصیف کرد":یک عده
دوس��تان اصرار دارند که ما باش��یم و دیگران نباشند.
امروز ش��رایط ما با  4س��ال قبل فرق میکند؛ ما باید
در روشهایمان تجدید نظر کنیم و نباید نکتههایی که
رهبری گفتهاند را فرام��وش کنیم .رهبری گفتند که
آرمانگرایی با واقع گرایی همراه باشد و نمیتوان گفت
که ما کاری به واقعیت نداریم و فقط تکلیفمان را انجام
میدهیم".
این فعال سیاس��ی اصولگرا افزود":یکی از مس��ائل ما
شیوه هماهنگی تشکلهای اصولگرا با جامعتین است،
که این ممکن است سبب اختالف شود اما ما به عنوان
اصولگرا این انقالب را از روحانیت جدا نمیدانیم و این
از محکمات اصولگرایی است".
این سخن در حالی است که پس از عدم تشکیل جلسه
سه نفره آقایان موحدی کرمانی ،یزدی و مصباح یزدی،
آی��ت اهلل موحدی کرمانی ،دبی��رکل جامعه روحانیت
مبارز در بیان چرایی عدم برگزاری این جلسه سه نفره
عنوان کرد که جامعتین تالش میکند مواضع خود را
به جبهه پایداری نزدیک کند!
ح��داد ع��ادل در ادامه س��خنان خود اظهار داش��ت:
میز خبر

روند بازگشایی سفارتخانه ها
در حال مذاکره است
ایسنا :محمدحس��ن حبیبالهزاده ،کاردار ترددی ایران
در انگلس��تان در گفتگو با دبیران ارش��د بخش خارجی
و امور دیپلماتیک روزنامه دیلی تلگراف با اش��اره به سفر
بیش از صد هیئت تج��اری و اقتصادی خارجی به ایران
در یک و نیم س��ال اخیر و عالقمندی آنها برای توسعه
رواب��ط اقتصادی ب��ا طرفهای ایرانی گف��ت :با توجه به
دورنمای حل و فصل موضوع هس��تهای ،شاهد ترافیک
شدید هیئتهای تجاری و اقتصادی از کشورهای اروپایی
و آس��یایی به تهران هستیم و تقریبا هفتهای نیست که
یکی دو هیئت تجاری در تهران حضور نداشته باشد .ایران
به عنوان یکی از بازارهای جذاب و مستعد ،ظرفیتهای
بالفع��ل و بالقوه زی��ادی برای گس��ترش همکاریهای
اقتصادی و تجاری را فراهم آورده است .در همین رابطه
عالوه بر س��فرهای هیئتهای تجاری به تهران ،دهها تن
از مقامات سیاسی جهان از جمله هجده وزیر امور خارجه

روي خط آفتاب

88318556-88318555

پيام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

ازقوهقضائی��ه میخواهی��م یقه ی��اران خالفکار را
بگیرد و ضمن درآوردن ام��وال ملت از حلقوم آنان تا
ریال آخر ،آنان را تنبیه شدید وعبرتآموز کند.
0912...

از اينكه مردم ايران شخصيتهاي بزرگ و شجاع
و مدير و مدبر مانند آقايان فرجيدانا وعلي مطهري را
به جهان اسالم معرفي كردند باعث افتخار و سربلندي
است.
0913...

باس�لام و آرزوي سالمتي براي ش��ما بزرگواران.
اينجان��ب از اصالحطلب��ان حمايت ميكن��م و براي
آق��اي علي مطهري آرزوي موفقيت ميكنم و او را در
انتخابات تنها نميگذارم .از شهركرد
0913...

حض��رت امام جواد(ع) میفرمایند :مؤمن نیازمند
س��ه چیزاس��ت :توفیقی از پروردگار ،پند دهندهای از
درون خویش و پذیرشی از نصیحتکنندگان.
0938...

حداد عادل:
ی�ک ع�ده دوس�تان اص�رار دارن�د که ما
باشیم و دیگران نباشند
نمیت�وان گف�ت که م�ا کاری ب�ه واقعیت
نداریم و فقط تکلیفمان را انجام میدهیم
نگرانم که وحدت موجود در اس�تانها با
تفرقه در مرکز از بین برود
سید رضا تقوی:
پراکندگ�ی مذم�وم اس�ت و ناب�ودی و
ع�ذاب در پراکندگی اس�ت ،میتوان گفت
ک�ه پراکندگی از گناهان بزرگ محس�وب
میشود
ب�دون قدرت م�ا نمیتوانی�م از ارزشها
دفاع کنیم و اگر قدرت نباش�د ،هیچ چیز
نیست
""در شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان بودم و قرار بود
ای��ن جبهه  15نفره باش��د که یکی از اضالع ش��رکت
نک��رد و علیرغم تالش و اصرار همه م��ا آنها گفتند تا
فالنی و فالنی هستند ،ما شرکت نمیکنیم و ما هر چه
گفتیم این شورا با محوریت مرد بزرگی چون آیت اهلل
مهدویکنی است ،آنها قبول نکردند".
حداد عادل با بیان اینکه در اس��تانها ش��اهد وحدت
اصولگرایان هستیم ،گفت ":نگرانم که وحدت موجود در
استانها با تفرقه در مرکز از بین برود و در شهرستانها
برخالف ما در تهران اصولگرایان صفکشی و خطکشی
در برابر هم نکردهاند".
باید قدرت داشته باشیم
از سوی دیگر سید رضا تقوی رئیس شورای همگرایی
اصولگرای��ان نیز در این همایش وحدت را از ضروریات

اروپایی با هدف بسترسازی گسترش و توسعه مناسبات به
تهران سفر کردهاند .او با اشاره به موضوع روابط دوجانبه
با انگلس��تان و بازگشایی سفارتخانهها گفت :در یکسال
اخیر هیئتهایی بین دو کش��ور تبادل شده ،ضمن این
که روند بازگش��ایی سفارتخانهها در حال مذاکره است و
پساز برطرف شدن برخی مشکالت ،شاهد فعالیت کامل
دو سفارتخانه در تهران و لندن خواهیم بود.
استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید خورد!
ف�ارس :جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی
طرح اس��تیضاح بیژن نامدار زنگنه وزی��ر نفت را تهیه و
تدوین کردهاند .این طرح اس��تیضاح در انتقاد به عملکرد
وزارت نفت و سیاس��تهای وزی��ر در این وزارتخانه تهیه
و تدوین ش��ده است .عملکرد وزیر در مدیریت وزارتخانه،
کاه��ش قیمت نفت و عدم انجام اقدام الزم در این زمینه
و همچنی��ن ع��دم انتصابهای مناس��ب از جمله دالیل
نمایندگان برای اس��تیضاح عنوان ش��ده است.در همین

فعلی اصولگرایان عنوان کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه ما میخواهیم تاثیرگذار باش��یم و
بنابراین باید قدرت داش��ته باشیم ،گفت :قدرت جز با
وحدت و همگرایی حاصل نمیشود.
تقوی با یادآوری اینک��ه با همگرایی قدرت ما افزایش
مییابد ،تصریح کرد" :با همگرایی در برابر هر متجاوزی
ایستادگی و از ارزشها دفاع می کنیم و چراغ امید در
دلها روشن می شود و ناامیدی از دل بیرون میرود".
رئیس ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه سراس��ر کشور با
بیان اینکه پیش��برد امور مانند ایجاد عدالت پیشرفت
کش��ور و زدودن فق��ر با همگرایی امکان پذیر اس��ت،
ابراز داشت" :پراکندگی مذموم است و نابودی و عذاب
در پراکندگی اس��ت و میتوان گفت که پراکندگی از
گناهان بزرگ محس��وب میشود و اگر کسی در جهت
همگرای��ی میتواند گامی بردارد ام��ا این کار را نکند،
گناه کرده است".
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به یکی از گفتههای
ش��هید بهشتی مبنی براینکه ما تشنگان خدمتیم و نه
ش��یفتگان قدرت ،بیان کرد" :منظور ش��هید بهشتی
قدرتی اس��ت که به دنبال هوی و هوس است ما برای
توسعه خدمت و انجام آن نیاز به قدرت داریم تا لباس
خدمت را جامه عمل بپوشانیم".
وی با تاکید بر اینکه ما قدرت را دنبال میکنیم تا تاثیرگذار
باش��یم ،عنوان کرد ":ما میخواهیم تاثیرگذار باشیم و
بنابراین باید قدرت داش��ته باش��یم ،ما میخواهیم در
سرنوشت کش��ور خود اثر داشته باش��یم و دلسوزیها
و رهنمودهای رهبری را پی��اده کنیم که این با قدرت
حاصل میشود و قدرت جز با وحدت و همگرایی حاصل
نمیش��ود .بدون قدرت ما نمیتوانی��م از ارزشها دفاع
کنیم و اگر قدرت نباشد ،هیچ چیز نیست".
عض��و جامعه روحانیت مبارز تهران در ادامه س��خنان
خود به آس��یب شناس��ی در همگرایی پرداخت و عدم
بصیرت ،مطلق اندیش��ی ،طرح مس��ائل حاش��یهای،
عیبجویی و دنیاگرایی را از جمله آسیبهای پیش رو
برای وحدت و همگرایی اصولگرایان برشمرد.

زمینه ،سیدش��کر خ��دا موس��وی نماینده م��ردم اهواز
در مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن تأئید این خبر گفت
که در هفته جاری اقدامات الزم برای اس��تیضاح پیگیری
خواهد ش��د .وی همچنین علت تهیه این طرح را اینگونه
عنوان کرد« :عملکرد وزیر باعث ش��د تا نمایندگان دیگر
راهی به جز اس��تیضاح برای جلوگی��ری از روند غلط در
وزارت نفت نداش��ته باشند ».این در حالی است که وزیر
نفت جزو وزیران با تدبیر دولت میباشد
جشن 24خرداد را با پیروزی هسته ای برپا میکنیم
ایرنا :سخنگوی ستادهای حامیان دولت گفت :ان شاءاهلل
ش��یرینی انتخاب مبارک مردم در  24خ��رداد با پیروزی
بزرگ توافق هس��ته ای دوچندان شود و ما جشن فراگیر
برپا کنیم.عیس��ی قبادی افزود :به رغم پیگیری ستادهای
حامیان دولت در اس��تان های کشور هیچ تصمیمی برای
برگزاری جش��ن  24خرداد (سالروز پیروزی دکتر روحانی
در انتخابات) از سوی ستاد حامیان دولت گرفته نشده است.

باعرض سالم و درود بیپایان و خداقوت .در رابطه
با بازداش��ت معاون اجرایی دولت دهم باید به دستگاه
محترم قضایی کش��ورمان ه��زاران بارآفرین گفت که
اینچنی��ن قاطعانه ،مقتدرانه و در س��ایه س��ار اصول
وارزشهای اس�لامی و بدون دخیل کردن س��وابق و
پستهای افراد ،با جرم مبارزه میکند و گذشت زمان
را دلیلی بر کتمان اتهامات آن زمان تلقی نمیکند.
0938...

درصفحه آخرتان بنویس��ید که احمدینژاد یک
روز در تلویزی��ون گف��ت :مردم پ��ول یارانهها را خرج
نکنید و آنها را پسانداز کنید ،سرمایهدار خواهید شد!
0935...

سالم و خسته نباش��يد .ميخواستم بگویم با آن
همه سر و صدا و حاشیههایی که سریال «در حاشیه»
آقای مدیری داشت آیا خودتان به این باور نرسیدهاید
که بهراستي این سریال ضعیفترین سریال ایشان بود
و ش��ما هم این وس��ط بازی خوردید که گمان کردید
با اعتراض پزشکان ،س��ریال متوقف شد در حالی که
داس��تان چیز دیگری بود قطعا متوجه شدهاید سریال
شمعدونی که جایگزین س��ریال «در حاشیه» شد در
توهین به پزشکان از آن پیشی گرفته است.
0911...

با سالم .از اصفهان تماس میگیرم ،ایجاد شغل برای
جوانان جویای کار و فراهم کردن امکانات الزم و امنیت
شغلی جهت فعالیت و کار و تالش جوانان و افراد مناسب
و مستعد کار ،برای سازندگی و آبادانی ،مقدمه پیشرفت
و سازندگی کشور اس��ت .در حال حاضر متأسفانه عده
زی��ادی از جوان��ان خ��وب و تحصیلکرده لیس��انس و
فوقلیسانس که خدمت مقدس س��ربازی را طی کرده
و مهندسان رشتههای مورد نیاز کشور ،از جمله عمران
شدهاند ،بیکار هستند که این خود نوعی بیبرنامه بودن و
عدم مدیریت صحیح در اداره امور را میرساند.
0913...

دزدان بیتالم��ال از آن ش��هیدان غواص خجالت
بکشند.
0911...

نماین��دهاي ک��ه در مجل��س ب��ر س��ر آق��ای
ظری��ف فریاد کش��ید و توهین ک��رد در زمان دولت
احمدین��ژاد چگون��ه وظایف نظارت��یاش را به انجام
میرس��انید ک��ه اینهم��ه س��وءمدیریت و اختالس
به وجود آمد؟
…0910

درمورد پیام  128مورخ  )3/6(94/3/18گفته شده
چرا بدهی طرحهای گذش��ته به حس��اب احمدینژاد
اس��ت ،اما در مورد افتت��اح و بهرهب��رداری او چیزی
نمیگویند .گفته بودند دولت فعلی دو س��ال است که
روی کار آمده اس��ت.آیا دولت قبل ،از صداوسیما و...
را که دردس��ترس داشت مسائل مورد نظر را به کرات
نگفته؟ کدام دولت تا این لحظه از مس��اعدت بیدریغ
از ص��در تا ذیل درهر مورد از جمله تبلیغات به اندازه
دولت قبل بهره برده؟ فقط مظلوم نبودند!
0914...
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