جامعهزنانهرگزبهدنبالسهمخواهیازدولتنبودهاست

ســیده فاطمه ذوالقدر ،نایب رئیس نخســت فراکسیون زنان
مجلس شــورای اسالمی ،با اشــاره به ادامه رایزنیها در مسیر
تشکیل کابینه دوازدهم ،به شایعات مربوط به عدم حضور زنان
در دولت بعد واکنش نشــان داد و گفت :هنوز هیچ خبر موثق
و قطعی درباره نحوه چینــش کابینه و همچنین بحث حضور
زنــان در دولت بعد وجود ندارد و آنچه مطرح میشــود ،صرفاً
در حد گمانهزنی اســت .او گفت :جامعــه زنان هرگز بهدنبال
ســهمخواهی از دولت نبوده اما باتوجه به حمایت ویژه از آقای

روحانی ،بالفاصله پس از انتخابات درخواست خود
را مبنی بر اســتفاده از ظرفیت زنــان توانمند در
پســتهای مدیریتی دولت دوازدهم مطرح کرده
بودیم .نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به نقش مهمی که زنان در
جامعه برعهده دارند ،خاطرنشــان کرد :زنان نیمی از جامعه را
تشــکیل میدهند و زنان توانمند بسیاری نیز حضور دارند که
میتوانند مســئولیتهای خطیر برعهده گرفته و الزم است ،از

سیاسی
توانمندیهای زنان استفاده شود .به گزارش ایلنا،
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر عدم ســهمخواهی جامعه زنان از دولت
دوازدهم یادآور شد :به هر حال شایعاتی در رابطه
با عدم حضور زنان در کابینه دوازدهم مطرح شده
و آقــای روحانی نیز در ضیافت افطاری بــا زنان موفق تلویحاً
تاکید داشتند که هنوز تا زمانی که زنان بتوانند مسئولیتهایی
همچون وزارت را برعهده بگیرند ،فاصله داریم.

اگر لوپن رئیسجمهور شده بود...
رابطه ایران و فرانسه در گفتگوی آفتاب یزد با عبدالرضا فرجیراد ،کارشناس ژئوپلیتیک

آفتابیزد ـ رضا بردســتانی :آخرین سؤال
نقطه عطف یک گفتگو بود که تأملبرانگیز بود و
آن اینکه بهراستی اگر مارین لوپن رئیسجمهور
و ساکن فعلی الیزه بود آیا باز هم از روابط مثبت
و ســازنده ایران و اروپا و ایران و فرانسه شکایت
داشتیم؟
چندی پیش فرانسه میزبان ترامپ بود و مطابق
رسم معمول دیپلماســی بینالمللی در آخرین
نقطه ،دو رئیسجمهور پشــت میکروفنها قرار
میگیرنــد که یا به ســؤاالت خبرنگاران جواب
دهند یا ســفر و دیدارهــا را جمعبندی کنند.
به رســم قاعده میزبان و میهمــان ،ترامپ اول
پشت تریبون میایســتد و هرچه در توان دارد
علیه ایران ،کرهشمالی و سوریه بر زبان میآورد،
این ســه کشــور را یاغی میخواند و صراحتا از
کنترل ایــران و جلوگیری از نفوذ بیشــتر این
کشــور در منطقه میگوید و نیــز از تجدیدنظر
در برخی مسائل دیگر و اما مکرون وقتی شروع
به سخن گفتن میکند نه تنها هیچ اشارهای به
ایران نمیکند(!) که در مورد سوریه و بشار اسد
میگوید که نمیتوان با پیشفرض برکناری اسد
وارد مسئله سوریه شد.
ســکوت مکرون و عدم توجه بــه یکهتازیهای
ترامــپ آن هم مشــخصا علیه ایران از ســوی
رئیسجمهور فرانســه خود حاوی پیامی اســت
که با دقــت باید آن را دریافــت و تحلیل کرد.
فرانســویها همواره روابط خوب و ســازندهای
با ایران داشــتهاند و این روزهــا این روابط باید
گســتردهتر نیز شــود که رابطه ایــران و اروپا
قطعا از شــدت و حــدت ترکتازیهای ترامپ و
آمریــکا خواهد کاســت .اروپاییهــا قطعا برای
داشــتن رابطهای خوب و سازنده با ایران مجبور
هستند طرف آمریکایی را با حداقلهایی همراه
کنند .باالخــره اتومبیلســازها ،صنایع هوایی
و شــرکتهای نفتی فرانســه و اروپا اگر نتوانند
از بازار پرســود ایران بهرهمند شوند قطعا ره به
جایی نخواهند برد.
با همیــن پیشزمینه گفتگویی انجــام دادهایم
بــا دکتر عبدالرضافرجی راد ،اســتاد دانشــگاه
و کارشــناس ژئوپلیتیک (جغرافیای سیاســی)
بــا وجــود تجربه ســفیربودن در چند کشــور
اروپایــی در کارنامهاش ،میتواند بهتر و دقیقتر
پاســخگوی ســؤاالت و نقطهنظراتی باشــد که
مخاطبان بهدنبال آن هستند.
در نشســت مطبوعاتی رئیسجمهور
آمریکا و فرانســه ،ترامپ به بدگویی علیه
ایران پرداخــت .حکومت ایران را در کنار
کرهشمالی و ســوریه یاغی خواند و آن را
برای امنیت جهان خطرناک دانســت ،اما
زمانی که نوبت به مکرون رسید بیتوجه به
اعالم نظــر ترامپ در مورد ایران ،وی هیچ
اشــارهای به ایران نکرد .آیا این برخورد
میتواند معنادار باشد؟
مکرون در ســخنرانیهای خــود به این موضوع
اشاره کرده است که نباید برای در انزوا قرارگرفتن
آمریکا تالش کنیم .این جمله بسیار مهم است،
زیرا از یکســو نشــان میدهد اروپاییان بهویژه
فرانسویان قصد درگیرشــدن با ترامپ را ندارند
کــه البته بهنظر من تاکنــون نیز به اندازه کافی
با او مشکل دارند .از سوی دیگر مکرون با توجه
به تالشها و جنبشــی که دارد احساس میکند
بــه نحوی میتوانــد رهبریت اروپــا (یا حداقل
همســطح با آلمان) را بهعهــده بگیرد ،بنابراین
کســی که قصد برعهدهگرفتن رهبــری اروپا را
دارد (آلمانیها از نظر اقتصادی و فرانسویها از
نظر سیاسی) باید قدرت تحمل خود را باال ببرد،
لذا معتقد هســتم تاییدنکردن حرفهای ترامپ
توســط مکرون ،بهنوعی نارضایتــی یا مخالفت
با سیاســتهای ترامپ در مورد ایران اســت .از
زمانــی که مکرون روی کار آمــده ،تالش کرده
سیاســتهای خود را تاحدودی به ایران نزدیک
کند .از طرفــی همکاریهای اقتصــادی مانند
قرارداد نفتی توتال در زمان مکرون امضا شــد.
همچنین مســئله پروازها و هواپیماهای بوئینگ
در این دوران ســرعت گرفته و قراردادهای بین
پــژو و رنو نیز در حال نهایی شــدن اســت .از
سویی مکرون سیاســتهای خود را در رابطه با

تارنمای مجله 'امریکن کانســروتیو' در مقاله ای
به قلم دانیل الریســون ،توافق هسته ای با ایران
را 'موفقیــت آمیز' خواند .به گــزارش ایرنا ،این
مجله آمریکایی در این باره نوشت :با گذشت دو
سال از امضای این توافقنامه ،آمریکا و گروه(پنج
بعالوه یک) به هدف خود مبنی بر منع گسترش
ســاح های اتمی نزدیک تر شده اند و پایبندی
ایــران به مفاد این پیمان ،ســایه جنگ را از این
کشور برداشــته اســت .این تارنمای آمریکایی
در ادامــه تصریح کرد :عده ای در واشــنگتن از
همــان ابتدای امر با برجام مخالف بوده و آن را با
'توافق نامه مونیخ' ،که باهدف جلوگیری از بروز
جنگجهانیدوممیانبریتانیا،فرانسه،ایتالیاوآلمان
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روحانی از وزرای همسو استفاده کند
محسن غرویان ،مدرس حوزه علمیه قم ،با اشاره به ویژگیهای کابینه دوازدهم اظهارکرد:
درست که اکثریت مردم به آقای روحانی رای دادهاند ،اما این رای بر اساس مطالباتی است که
مردم داشتهاند ،بنابراین تغییر در کابینه ،مطالبه مردمی است .به گزارش ایسنا ،وی در ادامه
تاکیدکرد :تلقی مردم این است که روحانی با پشتوانه رایی که دریافت کرده از افرادی استفاده
کند که مانع حرکت و پیشرفت دولت نشوند و بدون تعارف ،همسو با دولت باشند.

فرجی راد:

در این باره سه موضوع را باید در نظر گرفت؛ اول
سوریه تاحدودی به سیاستهای ایران نزدیکتر
اینکه فرانسه در حال تبدیل شدن به قدرت اول
کرده اســت .البته این امر به معنای پیشبردن
اروپا یا حداقل تبدیلشدن به یکی از قدرتهای
سیاستهای هماهنگ نیســت و مکرون رسما
طــراز اول اروپا در کنار آلمان اســت .برای این
اعالم کرده قصد ســرنگونی بشــار اسد را ندارد.
منظور تــاش خواهد کرد تا روابــط اقتصادی
در واقــع این سیاســتها را کشــوری در پیش
خود را روزبهروز گســترش دهد و قطعا در این
میگیرد کــه رهبری مخالفت با رژیم دمشــق
راه از بازار  80میلیونی ایران نخواهد گذشــت.
در اروپا را بهعهده داشــت .تندروی فرانسویها
در همین مــدت کوتاه هم
بیش از ســایر کشــورهای
میبینیم که چــه از طریق
اروپایی بود ،بنابراین زمانی
توتال ،چــه از طریق پژو و
که فرانســه موضــع خود را
تایید نکردن حرفهای
رنو و چه از طریق هواپیمایی
عوض و بر آن پافشاری کند،
ترامپ توسط مکرون،
ایرباس توانســته بازار خوبی
طبیعتا بــا توجه به تحوالت
بهنوعی نارضایتی یا
در ایران برای خود به دست
امنیتی که از ســوی داعش
آورد.
در اروپا رخ داده اســت ،این
مخالفت با سیاستهای
دوم اینکــه اروپا و فرانســه
امیــدواری وجــود دارد که
ترامپ در مورد ایران
اگرچه برایشــان پذیرفتنی
سایر کشورهای اروپایی نیز
است
نیســت کــه چنــدان زیر
سیاســتهای خود را عوض
ســلطه تصمیمات یکسویه
کننــد .در عمــل مکرون از
آمریکا قرار داشــته باشــند
سیاســتهای ترامپ پیروی
امــا و از طرف دیگــر باید
نمیکند بهویژه اینکه اخیرا
مراقب باشــند که در صورت اعمال تحریمها و
در رابطه با مسئله هستهای نیز فرانسه ،اتحادیه
محدودیتها ،شرکتهای طرف قرارداد با ایران
اروپا و موگرینی موضعگیری خوبی داشــتهاند.
دچار ضرر و زیان و نیز تنبیهات تحریمی نشوند
این مسائل نشاندهنده این است که در رابطه با
پس فرانسه در این موضع نیز باید مراقب اوضاع
ایران تقریبا در بسیاری از مواضع با ترامپ وجه
باشد و در یک بازی دوگانه با آمریکا گروییها و
اشتراک ندارند .در این نشست نیز مکرون صالح
تضمینهایی به دست آورد یا الاقل هماهنگتر
ندانست مســتقیما مخالفت خود را اعالم کند.
گام بــردارد ،اما در هر صورت فرانســه در همه
ضمن اینکه همیشــه سعی میکنند در حمایت
تحوالت منطقهای نهایتا حرف و نظر خود را ارائه
از ایران مسئله را علنی و خبری نکنند یا مطابق
داده و در این مورد خاص هم
با تفکر آنها ،بهنوعی از این
احتماال به یکســری توافقات
مسئله سوءاستفاده نشود.
قابل قبول دست یافتهاند.
معمــوال اروپاییان به دلیل
فرانسویها همواره روابط
ســوم وضعیت ایران است که
داشتن حساسیتهایی در
در مواجهه بــا آمریکا و اروپا
این زمینهها و مطرحکردن
خوب و سازندهای با ایران
قطعــا رویکردهــای متفاوتی
مســائل حقوق بشــر ،این
داشتهاند و این روزها این
اعمــال خواهد کــرد .ظریف
نگرانی را دارند که ممکن
روابط باید گستردهتر نیز
چندی پیش به فرانســه سفر
اســت در صورت حمایت
شود که رابطه ایران و اروپا
داشته و حتما پیرامون چنین
ترامــپ،
از سیاســتهای
قطعا از شدت و حدت
مسائلی نیز صحبتهایی شده
این حمایتها ،تمام موارد
ترکتازیهای ترامپ و
و آن صحبتهــا روی برخی
را در برگیــرد و به همین
آمریکا خواهد کاست
دیدارهــای بعدی ســاکنان
دلیل در این زمینه احتیاط
الیــزه تأثیرگــذار خواهــد
میکنند.
بــود .فرانســویها حتما به
آمریکاییها گوشــزد خواهد کرد که ادامه وضع
تیتر یکی از روزنامههای روســی تحت
موجود و نیز تحریمهای بیشتر علیه ایران ممکن
ایــن عنوان بوده که مکــرون در رابطه با
اســت ایران را مجاب کند تــا عکسالعملهایی
تحریمهای ایران با ترامــپ گفتگو کرده
نشان دهد که به نفع غرب و آمریکا نباشد و این
است .آیا این صحبتها در راستای کنترل
در گفتگوها قطعا میتواند مدنظر باشد.
این تحریمهاست یا فرانسه قصد پادرمیانی
دارد تا تحریمها بیشتر نشود .یا از آنجایی
با دنبالکردن اخبار و مقایسه اظهارنظر
که مکرون بهدنبال مسائل اقتصادی است،
مشاور امنیت داخلی کاخسفید و دستگاه
قصد دارد بهنوعی از آمریکا ضمانت بگیرد
دیپلماســی فرانسه ،مشــاهده میکنیم
تا بتواند روابط اقتصــادی خود با ایران را
دســتگاه دیپلماســی فرانســه در برابر
گستردهتر کند .نظر شــما در این زمینه
موضعگیریهای تند طرفهای آمریکایی یا
چیست؟
امریکنکانسروتیو:

توافق برجام موفقیت آمیز بوده است

امضا شــد اما به نتیجه مطلوب نرسید ،مقایسه
کردند .حقیقت این است که این مخالفت ها به
مفاد این توافقنامه مربوط نمی شــد و این گروه
در واقع با هر ارتباط دیپلماتیکی با ایران فارغ از
نتیجه آن ،مخالف بودند .مخالفان توافق هسته ای
با ایران معتقد بودند که این توافقنامه راه را برای
دستیابی این کشور به سالح های اتمی باز خواهد
کرد .به عبارت دیگر ،این افراد با ادعای حمایت
از منع گسترش ســاح های اتمی ،با قراردادی
مخالفت می کردند که در واقع در راستای هدف

مشترکی قرار داشت ،که خوشبختانه در این راه
شکست خوردند .گروه دیگری از این مخالفان که
در جلســات سنا نیز تحرکاتی داشته اند ،معتقد
بودنــد که 'برجام نمی تواند تغییر محسوســی
در سیاســت خارجی ایران ایجاد نماید'؛ چنانکه
گویا قــرارداد دیگــری را مدنظر داشــتند که
می توانست این محق را عملی سازد .عده ای نیز
تئوریگمراهانهایرادراینخصوصمطرحمیکردند
کــه در آن بــه یمن امضای ایــن توافقنامه و با
برداشــته شــدن تحریم ها' ،ثروتی بــادآورده'

نصیب ایران می شــد .این تئــوری از آن جهت
گمراهانه بود کــه در میزان مبلغی که به دنبال
این قرارداد به جیب ایران باز می گشــت اغراق
کرده و القا می کرد که گویی می توان بدون لغو
تحریمهای هسته ای ایران را به توقف فعالیت های
اتمــی خود مجاب کرد .این در حالی اســت که
ممکــن نبود ایران بدون برداشــته شــدن این
تحریم ها به عقب نشینی از مواضع خود در این
خصوص تن دهد ،در نتیجه انتقاد از قراردادی که
در راستای جلب رضایت ایران در این مورد بود،
نشــان می دهد که این مخالفت ها تا چه اندازه
'متعصبانه' بوده اند .برخی از این مخالفان نیز به
دنبال گرفتن امتیازهای غیرمعقول از ایران بوده
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مکرون در سخنرانیهای
خود به این موضوع اشاره
کرده است که نباید
برای در انزوا قرارگرفتن
آمریکا تالش کنیم.
این جمله بسیار مهم
است ،زیرا از یکسو
نشان میدهد اروپاییان
بهویژه فرانسویان قصد
درگیرشدن با ترامپ را
ندارند که البته بهنظر من
تاکنون نیز به اندازه کافی
با او مشکل دارند

موضع سکوت پیش گرفته یا در پاسخگویی
خود به نوعی سیاسیکاری کرده است .برای
مثال ،به گفته تام باســرت ،رئیسجمهور
آمریکا و فرانســه درباره راههای مقابله با
نفوذ ایران در منطقــه صحبت میکنند و
دستگاه دیپلماسی فرانســه اعالم کرده
صحبتهای مکرون بــا ترامپ به جاهای
خوبی رسیده است و اشــاره مستقیم به
موضوع نمیکند .شما این دوگانه را چگونه
تحلیل میکنید؟
زمانی که بحث بر سر مسائل هستهای و اقتصادی
اســت ،ممکن است فرانســویها یا کل اتحادیه
اروپا با سیاستهای آمریکا هماهنگ نباشند ،اما
در رابطه با بحث نفوذ ایران در منطقه که منظور
آنها سوریه ،لبنان ،عراق و یمن است یا تبلیغاتی
که ســعودیها میکنند ،طبیعتا موضع آمریکا
و فرانســه به یکدیگر نزدیکتر اســت تا موضع
فرانســه نسبت به ایران .لبنان و سوریه دو حوزه
نفوذ فرانســه بودهاند و تالش کردهاند سالهای
اولیه درگیریها نفوذی که از دســت دادهاند را
مجددا با ســقوط بشار اســد بهدست بیاورند .از
طرفی فرانســویها با کشــورهای عربی مانند
عربستان ،امارات و قطر قراردادهای مهمی دارند،
طبیعتا باید حرفهایی بزنند تا حداقل عربستان
و امارات که از خریداران مهم سالحهای فرانسه
هستند و سرمایهگذاریهای فرانسویها در این
کشورها قابلتوجه اســت ،نیز راضی باشند .اگر
قرار باشــد در مورد نفوذ ایران با آمریکا مخالفت
یا به نحو آشــکار و علنی از سیاســتهای ایران
حمایــت کنند باعث میشــود منافع خود را در
منطقه از دســت بدهند .مشکل ایران با اروپا نیز
همین اســت .چیزی که آنها تحت عنوان نفوذ
بیان میکنند کلمه غلطی اســت .نفوذ ایران در
عراق ،سوریه و لبنان اخالقی است و با پول نفت،
سالح و فرستادن گروههای تندرو و تروریست به
دست نیامده اســت .این نفوذ از چند صد سال
گذشــته تاکنون ادامه داشته است .نفوذ حضور
ایران در لبنــان به دوران صفویــه بازمیگردد
زمانــی که مــردم و نخبگان جنــوب لبنان ،در
کاخ پادشــاهی صفوی در اصفهان مشاور بودند.
40درصد از مردم لبنان شــیعه هستند ،ضمن
اینکه با مسیحیان از قدیم در لبنان روابط بسیار
خوبی داشتهایم .در رابطه با سوریه نیز در  4دهه
گذشــته رابطه ایران با این کشور بسیار عمیق
بوده اســت .زمانی که عراق در تصرف عثمانیها
بــود ،در دوران قاجار در جنوب عــراق بهویژه
شــهرهای مذهبی مانند کربــا و نجف اکثریت
مردم به زبان فارســی صحبت میکردند .نفوذی
که در غرب و بسیاری از کشورهای دیگر مصطلح
اســت؛ آن مفهوم و معنی را نــدارد .اگر ایران با
زور اسلحه و پول در این کشورها حضور داشت،
مردم با ایرانیان برخــورد و مقابله میکردند .آیا
عربستان میتواند این حضور را در سوریه ،لبنان
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و عراق داشته باشــد؟ خیر ،زیرا آنها قصد دارند
با فرســتادن گروههای تروریستی و تندرو ،مواد
منفجره ،خریدن دولتها و گروههای سیاسی و
احزاب ایــن کار را انجام دهند و بهدلیل مردمی
نبودن فعالیت آنها ،کار پیشرفت نمیکند .دولت
عراق و ســوریه از ایران درخواست کمک کرد و
ایران نیز با تروریســتها مبارزه کرده است و هر
زمان بخواهند ایران از آنجا خارج خواهد شد .این
نفــوذ را هیچ زمان نمیتوان قطع کرد .این نفوذ
را عراقیان در مشــهد دارند .در سال ،میلیونها
عراقی به مشهد میآیند .آیا میتوان راهپیمایی
 4میلیــون نفری در عــراق در اربعین را با واژه
نفوذی که غربیها بهکار میبرند یکی دانســت؟
مســلما خیر .در مواقعی جمعیت چندصد هزار
نفری وارد عراق میشــود ،با اینکه خالف قانون
اســت ،اما آنها نه تنها اعتراضی نمیکنند ،بلکه
همــکاری میکننــد و غــذا و آب نیز بــه آنها
میدهند و اگر این اتفاق در کشــور دیگری رخ
بدهد ،بلوای سیاسی بهراه خواهد افتاد .بعضیها
ماننــد آمریکاییها و عــدهای از اروپاییان کلمه
نفــوذ را با هدفی خاص بیــان میکنند و برخی
از اروپاییــان نیز متوجه این امر نیســتند و باید
توجیه شوند.
با نگاهی به گذشــته ،حــال و آینده و
رابطهای که ایران با اروپا داشــته اســت،
چشــمانداز رابطه ایران با فرانسه در زمان
مکرون را چگونه پیشبینی میکنید؟
یکی از اهــداف مکرون بهبود اقتصاد فرانســه
اســت و رقابت اقتصادی و سیاسی مثبتی نیز با
آلمانیها شروع کرده اســت .از سویی احساس
کرده اســت برای تبدیلشدن به قدرت جهانی،
باید نخبگان دنیا را جذب کند .این مسئله یکی
از سیاستهای مکرون است .بسیاری از ایرانیان
بهعنوان محقق یا برای تحصیل به خارج از ایران
میروند که میتوان این همکاریها را افزایش داد
و بهطور قطع این اتفاق خواهد افتاد .ضمن اینکه
کشوری که قصد دارد به این درجه خاص از رشد
اقتصادی و سیاسی برسد باید درهای خود را باز
کنــد و اقتصاد خود را توســعه دهد .ایران یکی
از کشــورهایی است که چشمانداز مثبتی از نظر
سرمایهگذاریهای عظیم دارد ،لذا فرانسویهای
قصد دارند با ایران همکاری کنند .بعد از برجام،
فرانســه مقام اول در اروپا برای همکاری با ایران
را دارد .باید مشکالت و اختالفات داخلی کشور
کم شود و فعالیتهای مثبتی مانند قراداد توتال
و  100فرونــد هواپیمای ایربــاس را بهانه قرار
ندهیــم .هیچکدام از این اقدامــات بدون مجوز
مقامــات باالتر کشــور به امضا نمیرســد .اگر
ایران بتواند با فرانســه ارتباط و همکاری خوبی
برقرار کند ،سایر کشورها نیز به این امر تشویق
خواهند شــد .امیدوار هستم بتوانیم با اروپاییان
رابطه مثبت و سازنده با سرعت بهتری در پیش
بگیریم.
آیــا تاییــد میکنید ماریــن لوپن،
رئیسجمهور فرانسه نشد به نفع ایران بود؟
بله! حتما ،لوپن باعث تقویت ترامپ میشد.
و مدعی بودند که واشنگتن می تواند با اعمال زور
به مقصود خود برسد .این گروه در واقع هیچگاه
گمــان نمی کردند که این مســئله با مذاکره و
توافق میان طرفین حل شــود .بســیاری از این
مخالفان از حربه مسئله هسته ای برای باالبردن
تنش ها علیه ایران استفاده می کردند و حل این
مسئله نقشه آنها برای راه انداختن جنگی دیگر را
با شکست روبه رو کرد.
'امریکن کانســروتیو' در انتها ذکر کرد :اگرچه
کنترل فعالیت های هسته ای در ایران مهم ترین
دســتاورد این توافقنامه بوده است ،اما برداشته
شدن سایه جنگ از روی ایران نیز از دیگر برکات
مهم برجام به شمار می رود.

برگزاری سفره ســاده افطاری در
مســاجد کشــور که بحمدا ...هرساله
از این حرکت خداپســندانه اســتقبال
میشود ،ضمن آنکه از باقیات الصالحات
بوده دارای آثــار پرخیر و برکتی چون
اقامه فریضه مقــدس نماز جماعت در
اولیــن وقت پس از اذان مغرب اســت.
امید میرود انشاءا ...درسالهای آینده
شو
این سفرههای افطار و اطعام گستر 
پررونقتر شود.
0938...

جناب شهردار مشــهد! آیا درست
است 60درصد بودجه شهرداری صرف
امور فرهنگی شــده؟ امور فرهنگ چه
ربطی به شهرداری دارد؟
0915...

ســخنان بــزرگان نظــام در مورد
وضعیت آمــوزش و پرورش باید مدنظر
قرارگیرد.
0915 ...

از آقای رئیســی خواهش میکنم
دســتور دهد متن کامل  2030و fatf
در روزنامه قدس چاپ شود.
0915...

حضرت امام علــی(ع) میفرمایند:
خوشا بهحال کســی که خموش باشد
جز از ذکر خداوند.
0938...

اگــر تمــام محصــوالت و اجناس
وارداتــی در رأس آنها لــوازم دارویی و
بهداشتی دارای کدشناسه بشوند و آرم
و برندهای نهادهــای ذیربط داخلی به
عالمت تأیید روی آنها درج شود ،باعث
اعتمــاد و اطمینان شــده و هموطنان
عزیز بــا خــودداری از خرید و مصرف
اجناس قاچاق تأییدنشده ،از خطرات و
عوارضشان مصون خواهند ماند.
0938...

اجر و ارزش حضور دشمنشــکن
و حماســهآفرین امــت والیتمــدار در
راهپیمایی روز جهانی قدس اگر بیشتر
از جهاد نباشــد کمتر هم نبود ،چراکه
در راســتای دفاع از آرمانهای متعالی
حضرت امامخمینی(ره) و دفاع ازحقوق
ملت مظلوم و مســلمان فلسطین رقم
خورد.
0935...

به امید پیشــرفت اقتصــاد مردم
ایران.
0933...

با عرض ســام بیپایان .هفتم تیر
سالروز شهادت مظلومانه 72تن از یاران
وفادار حضرت امام خمینی(ره) درصدر
آنها شهید آیتا ...دکتربهشتی تسلیت
باد و جا دارد هفته قوهقضائیه را گرامی
و به همه عزیزان دســتگاه مقتدر قضا
آرزوی توفیق و سربلندی کنیم.
0938...

تندروها بدانند که با توهین و تهمت
نهتنها از اعتبــار رئیسجمهور محترم
کاسته نخواهد شــد ،بلکه بر محبوبیت
ایشان در جامعه اضافه خواهد شد.
0933...

خواســتم خدمــت آن اقلیــت
خودســری کــه در روز قــدس بــه
رئیسجمهور محترم توهین کرده بودند
عرض کنم با طــرح اینگونه حرکات نه
تنها مشــکلی حل نمیشود ،بلکه فقط
باعث تفرقه بیشــتر و ایجاد دودستگی
بیشــتر در جامعــه خواهد شــد و از
دستگاههای ذیربط تقاضا داریم یکبار
برای همیشــه برخورد قاطع با اینگونه
افراد انجام دهند تا دیگر شــاهد چنین
صحنههایی نباشیم.
0933...

االن در شرایطی هستیم که وظیفه
و رســالت روزنامهنگاری حکم و ایجاب
میکند پیامهایی که به سرنوشت کشور
گره خوردهاند را چاپ کنید .با تشــکر
وافر.
0935...

باید با رفتارهای ضداخالقی سخت
برخورد شود تا دوباره تکرار نشوند.
0935...

