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ایران از بهبود روابط میان گروههای فلسطینی حمایت میکند

حســین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه،
درخصوص ســفر چندی پیش یک هیئــت عالیرتبه از جنبش
مقاومــت اســامی (حماس) به تهــران عنوان کــرد :جمهوری
اســامی ایران همواره از گروههای مقاومت فلسطین  -که اهداف
و خواســتههای مشروع ملت فلســطین را برای تعیین سرنوشت
خودشان دنبال میکنند – حمایت میکند و با آنها روابط دارد .روابط
با حماس نیز در همین چارچوب است .وی با بیان اینکه رابطه ایران
و جنبش مقاومت اسالمی فلسطین طوالنیمدت بوده و تقریبا از

همان سالهای ابتدایی تاسیس حماس است ،گفت:
در پی تحوالت منطقهای در سالهای گذشته و آغاز
بحران سوریه ،مقداری اختالفات در روابط میان ایران
و حماس بــروز پیدا کرد ولی هیچ گاه روابط طرفین
قطع نشد و سیاست اساسی ایران درخصوص گروههای
مقاومت فلسطین و از جمله حماس نیز تغییر نکرد .انصاری افزود:
رفتوآمدهای مقطع اخیر و به ویژه در یکسال گذشته که با تحوالت
داخلی در سطح رهبری حماس هم همراه شده است ،تالشهایی

سیاسی

در جهت بازگشت به دوران طبیعی روابط عالی میان
طرفین است .به گزارش ایلنا ،وی در رابطه با شایعات
مطرح شده درخصوص این سفر مبنی بر توافق ایران و
حماس درخصوص سوریه یا رایزنیهای صورت گرفته
میان ایران و حماس ،درباره توافقات صورت گرفته با
فتح اظهار داشت :هیچگاه شایعات نباید مبنای قضاوتها و ارزیابیها
باشد .ایران درخصوص مسائل داخلی کشورها و همچنین مسائل
داخلی فلسطین و روابط میان گروههای فلسطینی مداخله نمیکند.

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد

سهمقاممهماروپایی
در راه تهران
ما طیفی وسیع از مسائل را با لندن داریم و در سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران
در مورد مسائل دو جانبه ،منطقهای ،پیرامونی و برجام صحبت و رایزنی میکنیم
آنچه که در رسانههای انگلیس در مورد این سفر مطرح میشود مربوط به مسائل
داخلی انگلستان است و ما خود را درگیر این مسائل نمیکنیم
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشست
خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد سفر وزیر
خارجه انگلیس به تهران گفت :ســفر وزیر خارجه
انگلیس در دســتور کار روابط دو کشــور است و
زمان آن در حال تنظیم و بررســی اســت و طبق
برنامهریزیهای انجام شــده تا قبل از انتهای سال
جاری میالدی انجام خواهد شد.
قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر
مکرون رئیسجمهور فرانسه به تهران و همچنین
اظهارات اخیر او در مورد فعالیت موشــکی ایران،
اظهار کرد :سفر آقای مکرون به تهران در دستورکار
دو کشور قرار دارد و تاریخ دقیق آن هنوز مشخص
نیست.
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان ادامه داد:
احتماال این ســفر بعد از انجام ســفر وزیر خارجه
فرانسه به ایران انجام خواهد شد.
وی همچنیــن موضعگیریهــای رئیسجمهور
فرانســه را دقیق ندانست و گفت :ما خواستار این
هستیم که آنها با درایت بیشتری به مسائل منطقه
توجه کنند و به این موضوع دقت کنند که برخی
بدخواهان میخواهند روابط ایران با اروپا را تحت
تاثیر قرار دهند.
قاســمی اظهار کرد :سفر آتی مقامات فرانسوی به
تهران میتواند در کاســتن برخی از اختالفات در
مورد بعضی از زمینهها موثر باشــد و قطعا در این
سفرها در مورد مسائل مختلف دوجانبه ،منطقهای
و بینالمللی صحبت خواهد شد.

وی گفت :تاریخ سفر وزیر خارجه فرانسه نیز روشن
و تقریبا نهایی شده و طی هفتههای آینده این سفر
انجام خواهد شد.
تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در دستور کار

ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین در
پاســخ به ســوال خبرنگاری که مدعی بود آقای
جهانگیری در دیدار با کمیسیونر کشاورزی اتحادیه
اروپا اعالم کرده که ایران با تاســیس دفتر اتحادیه
اروپا در تهران موافقت کرده اســت ،بیان کرد :من
چنین خبری را از قول معاون آقای رئیسجمهور
نشنیدم.
وی افزود :بحث تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران
از مدتها پیش مطرح شده بود و مدتی است که در
دستور کار دستگاههای ذیربط قرار دارد .هر موقع
اجماع الزم و پروسه مقدماتی کار فراهم شود ما در
این زمینه اطالعرسانی خواهیم کرد.
قاسمی همچنین به خبر برخی از رسانهها مبنی
بر مرتبط بودن سفر هیئت اقتصادی اتحادیه اروپا
با تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران اشاره کرد و
گفت :آنچه که در برخی از رســانهها در این زمینه
مطرح شد خبر غلطی بود و هیچ ارتباطی بین سفر
هیئت اقتصادی اتحادیه اروپــا به ایران و موضوع
تاســیس دفتر این اتحادیه در ایــران وجود ندارد.
اتحادیه اروپا از چندی قبل از ما درخواســت کرد
که دفتری را در ایران تاســیس کند و همانطور
که بارها گفتهام این موضوع در دســتور کار است

و هر موقع اجماع الزم در این زمینه صورت گیرد
و پروسه مقدماتی کار فراهم شود ما در این زمینه
اطالعرسانی میکنیم.
وضعیت حساب بانکی ایرانیهای مقیم چین

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد
وضعیت حســاب بانکی تعدادی از روسای ایرانی
مقیم چین و ایجاد مشــکالتی برای حسابهای
بانکی آنها ،گفت :مذاکرات و گفتگوها در ســطح
سیاسی و بانکی با مقامات چینی ادامه دارد تا این
مشکل برطرف شود و تا آنجا که اطالع دارم هنوز
برخی از مشــکالت باقی است و تالشهای ما نیز
همچنان ادامه دارد تا این معضل و مشــکل برای
دانشجویان و شرکتهای ایرانی برطرف شود.
قاسمی همچنین در مورد اخبار منتشر شده مبنی
بر اینکه حســاب برخی از تجار ایرانی در بعضی از
بانکهای اماراتی دچار مشکل شده و این حسابها
بعضا مسدود شــدهاند نیز گفت :در مورد موضوع
امارات خبر دقیقی نــدارم .ظرف دیروز و امروز در
شبکههای اجتماعی مطالبی را در این ارتباط دیدم
ولی همانطور که گفتم خبر دقیقی از آن ندارم ،بنا
بر این اظهارنظری نیز در مورد آن نمیکنم و این
موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد :فکر نمیکنم که
در امارات بحث جدی در این ارتباط وجود داشته
باشــد و ممکن است یک بانک یا تعداد محدودی
از بانکها مســائل مربوط به خود را داشته باشند.

با توجــه به حجم حضور قابل توجــه ایرانیان در
آن منطقه نباید به ســمت مشکالت بیشتری در
ارتباط با تعامل با بانکهای آنجا حرکت کنیم ،فکر
میکنیم که حداقل درایت و هوشــمندی در این
حوزه در آنجا وجود داشته باشد.
وی همچنین در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه
برخی از رسانهها مطرح کردند که سفر وزیر خارجه
انگلیس به تهــران مربوط به پرونده نازنین زاغری
و اظهاراتی اســت که او در مورد پرونده او مطرح
کرده اســت؟ اظهار کرد :موضوع خانم زاغری یک
بحث قضایی است .پرونده ایشان در اختیار سیستم
قضایی کشور است .ایشان محکومیتی را دریافت
کردهاند و در حال حاضر در حال طی کردن مراحل
آن هستند.
ســخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه سفر وزیر
خارجه انگلیس به تهران موضوعی است که از قبل
مطرح شده و ربطی به اظهارات اخیر جانسون در
مورد پرونده نازنین زاغری و انتقاداتی که در داخل
انگلستان نسبت به او شده ،ندارد ،خاطر نشان کرد:
ما طیفی وســیع از مســائل را با لندن داریم و در
سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران در مورد مسائل
دو جانبــه ،منطقهای ،پیرامونی و برجام صحبت و
رایزنی میکنیم.
به گزارش ایسنا ،وی گفت :آنچه که در رسانههای
انگلیس در مورد این سفر مطرح میشود مربوط به
مسائل داخلی انگلستان است و ما خود را درگیر این
مسائلنمیکنیم.

خبر آفتاب یزد تایید شد

آفتاب یزد -گروه سیاســی :در شــرایطی که
ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز یکشنبه
در گفتگو با آفتاب یــزد اعالم نمود «در خصوص
خداحافظی تخت روانچــی از وزارت خارجه فعال
صبر کنید زیرا هنوز مشــخص نیست» کمتر از
24ساعت طی حکمی از سوی واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهور ،مذاکره کننده ارشد هستهای از وزارت
خارجه منتقل و به دفتر رئیسجمهور رفت .طبق
حکم واعظی همان طور که آفتاب یزد پیشبینی
نموده بــود ،تخت روانچی معاون سیاســی دفتر

خروج مبهم تخت روانچی از وزارت خارجه

رئیسجمهور و جایگزین ابوطالبی میشود .هنوز
هیچ یک از مقامات دولتی توضیح روشن و مشخصی
را در خصوص این جابهجایی مبهم ارائه ندادهاند.
در واقع در شرایطی که تخت روانچی جزو چهرههای
مقبول وزارت خارجه و پروســه برجام بوده برای
بسیاری رفتن او از این وزارتخانه عجیب به نظر
میرسد .از سوی دیگر نحوه اطالع رسانی در مورد
این جابهجایی هم خیلیها را متعجب ساخت .در
شرایطی که بسیاری از رسانهها از جمله آفتابیزد
این جابهجایی را تقریبا قطعی میدانستند مقامات

رسمی دولت از جمله ســخنگوی وزارت خارجه
از تایید آن استنکاف مینمودند .این نحوه اطالع
رسانی در شرایطی که این تغییر مسجل و قطعی
شده نادرســت به نظر میرسد .به هر حال از این
پــس مجید تخت روانچی معاون سیاســی دفتر
رئیسجمهور و ابوطالبی مشــاور حسن روحانی
خواهد بود .دفتر رئیسجمهور روزگذشته هر دو
حکم را منتشــر کرد .در حکم واعظی برای تخت
روانچی آمده اســت :نظر به مراتب تعهد ،تجارب
ارزنــده و تواناییهای تخصصــی جناب عالی ،به

موجب این حکم به سمت «معاون سیاسی دفتر
رئیسجمهور» منصوب میشوید.
انتظار دارد با افزایش بهرهوری مجموعه و تعامل
هدفمند با دســتگاههای ذیربط نســبت به ارائه
بهنگام گزارشهای تحلیلی از موضوعات سیاسی،
اجتماعی و امنیتی اقدام نمایید.
توفیق شــما را در انجام وظایف محوله با رعایت
اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی
دولت تدبیــر و امید از خداوند متعال مســئلت
مینمایم.

موسویان :ایران هرگز در مورد توان دفاعی و موشکی خود مذاکره نمیکند

سید حسین موسویان دیپلمات پیشین ایران در
گفتگو با شــبکه رادیویی آمریکا در پاسخ به این
پرســش که ترامپ مخالف برجام است و برجام
معاهده مصوب کنگره نیســت که ترامپ متعهد
به اجرای آن باشد؟ گفت :برجام قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل اســت که طبق منشور این
ســازمان ،اجرای آن برای تمام اعضا الزامی است.
از این رو برجام یک تعهد بینالمللی آمریکاست.
ترامــپ با نقض برجام قطعنامه الزامآور شــورای
امنیت ســازمان ملل را زیر پــا میگذارد و دیگر
اینکــه برجام قطعنامه شــورای حــکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی است که کلیه اعضاء موظف
به اجرای آن هســتند .رفتار ترامپ با برجام نقض
قطعنامه شورای حکام آژانس نیز است .بنا بر این
ترامپ بیش از اینکه توافق با ایران رانقض میکند،
ناقض مقررات بینالملل است.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت ایران سیاست
ترامپ در مورد برجام راچطور میبیند؟ اظهار کرد:
مهمتر دیدگاه مردم ایران است .برجام توافقی است
که بعد از انقالب برای اولین بار با صدها ســاعت
مذاکرات سطح باالی مقامات عالی دو کشور و سایر
قدرتهای جهانی به دســت آمده است .مذاکرات
برجام نه تنها بین دیپلماتها بلکه بین دانشمندان
اتمی جهان صورت گرفت .از سوی آمریکا پنجاه
دانشمند عالیرتبه هستهای حضور داشتند .واقعیت

این اســت که نه ایران به
آمریکا اعتمــاد دارد و نه
آمریکا به ایــران .اما برای
اولین بــار در یک مورد از
اختالفات مهــم ،توافقی
به عمل آمــده که اجرای
صحیــح آن ،میتواند به
عنوان یک اقدام اعتمادساز
تلقی شود.
این دیپلمات با سابقه پیشین ایران ادامه داد :مردم
ایران رفتار آمریکا در این مــورد را با دقت نظاره
میکنند که آیا آمریکا با توافقی که بین دوکشور
و همه قدرتهای جهانی صورت گرفته و مصوبه
ســازمان نیز دارد ،چگونه برخورد میکند .رفتار
ترامــپ اکنون مردم ،مجلس و دولت ایران را قانع
کرده که نه میتوان به آمریکا اعتماد کرد ،نهمذاکره
فایده دارد و نه توافقی پایدار میماند.
موسویان گفت :شــما میگویید ترامپ حق دارد
سیاســت دیگری مغایر با سیاست رئیسجمهور
قبلــی آمریکا داشــته باشــد .اگر بنا باشــد هر
رئیسجمهــور آمریکا بخواهد یــک توافقی که
رئیسجمهور قبلی کرده ،مصوبه سازمان ملل دارد،
مصوبه شورای حکام آژانس بینالمللی اتمی را دارد
و مورد اجماع همه قدرتهای جهانی بوده را نقض
کند ،چه کشوری حاضر خواهد شد بعد از این به

آمریکا اعتماد کند ،زیرا در
ن صــورت هر توافقی با
ای 
آمریکا یک توافق دو سه
ساله تلقی خواهد شد.
وی در پاســخ بــه ایــن
پرســش که منتقدان به
برجام در کاخ سفید سه
ایراد بــه آن دارنــد .اول
اینکه به ایران اجازه غنیســازی داده ،دوم اینکه
ایران مجاز به داشتن پیشرفتهترین سانتریفیوژها
و پیشرفت در زمینه پلوتونیوم آب سنگین است و
سوم هم اینکه نظام بازرسیها ضعیف است با بیان
اینکه هر سه ایراد ترامپ و کنگره بیاساس است
افزود :اول در مورد بازرســی .ایران باالترین سطح
بازرسیها در چارچوب مقررات جهانی را پذیرفته
که شــامل پادمان ،پروتکل الحاقــی و ترتیبات
فرعی است .هیچ کشــور دیگری نیز بیش از این
نپذیرفته است .بعد از پایان دوره محدودیتهای
جاری در بخشی از برنامه هستهای ،ایران همچنان
متعهد به این سطح از بازرسیها باقی میماند و از
اینرو غروبی برای بازرسیها و شفافیت در برنامه
هستهای ایران وجود ندارد.
این دیپلمات پیشین کشورمان ادامه داد :باالخره
در مورد موضوع بازرسی ،آخر خط چیست؟ آخر
خط ،قوانین بینالمللی است که میتواند مالک و

معیار باشد و نه ادعاهای مخالفان .ایران باالترین
سطح بازرسیها در قالب مقررات موجود جهانی را
پذیرفته و چیزی باالتر از آن هم وجود ندارد .ضمن
اینکه هیچ کشــوری اجازه بازرسی از تاسیسات
نظامی را نمیدهد .آمریکا و دیگران هم نمیدهند.
با این وجود در گذشــته ایران ســه بار اجازه داد
فقــط برای اینکه به جامعه جهانی ثابت کند که
آمریکا دروغ میگوید .به گزارش ایسنا ،وی درباره
اینکه ایران مذاکره مجدد در مورد برجام را خواهد
پذیرفت یا مذاکره در مورد موشک را؟ تاکید کرد:
مذاکرات برجام دوازده ســال طول کشید .ایران و
چین و اروپا و روســیه مذاکره مجدد را نخواهند
پذیرفــت و خود را در دام دوازده ســال و شــاید
هم یکصد و بیســت سال مذاکره مجدد نخواهند
انداخت .اما در مورد قدرت موشکی و دفاعی ایران،
فراموش نکنید که ایران قربانی هزاران موشک بوده،
قربانی سالحهای کشتار جمعی بوده ،مورد تجاوز
کشور همســایه قرار گرفته ،در منطقهای زندگی
میکند که هشتاد درصد از بحرانهای جهان در
آن جریان دارد ،آمریکا و اســرائیل گزینه نظامی
را روی میــز دارند .از این رو تهدیدات امنیت ملی
ایران باال و جدی اســت .بنا بر این ایران هرگز در
مورد توان دفاعی و موشکی خود مذاکره و معامله
نخواهــد کرد چون برای دفاع از تمامیت کشــور
غیرقابل اجتناب است.

توئیت بازی سیاسی
> محمد علی ابطحی  -فعال سیاسی اصالحطلب

> سید عزتاهلل ضرغامی  -رئیس پیشین صدا و سیما

> زهرا احمدیپور  -معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی
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وزیر خارجه قطر :با ایران منافع مشترک داریم

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر در گفتگو با شبکه تی آر تی ترکیه گفت:
تنش میان ایران و عربستان میتواند بحران جدیدی را به وجود آورد که منطقه توان تحمل
آنرا ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک عربی ،وی با اشاره به اینکه ایران همسای ه ماست و با آن
منافع مشترک داریم ،افزود :بحران با ایران را باید از طریق گفتگو حل کرد.

خبرتلگرامی
Dنصــراهلل پژمانفر نماینــده مردم
مشــهد و عضو شورای مرکزی جبهه
پایداری درباره تالش اصولگرایان برای
بازگرداندن ناطق نوری به این جریان
گفت :باید قبول کنیم که آقای ناطق
نوری تغییر مبنا داده و روشهای ایشان
تغییر کرده است؛ خیلیها نسبت به
رفتار ایشان گالیهمند هستند و سوال
و انتقاد دارند بر این اساس ایشان هم
باید بیاید و شفاف مسائل اش را مطرح
کرده و اعالم موضع کند /.خبرآنالین
Dوزارت خارجه فرانســه اعالم کرد
ایران در صــورت لزوم با تحریمهایی
جدید به دلیل برنامه موشــکیاش
رو بــهرو خواهد شــد«.آگنه روماته
اسپاین» ،ســخنگوی وزارت خارجه
فرانســه گفــت« :همانطــور که
میدانید اتحادیه اروپا در حال حاضر
تحریمهایی علیه نهادهای موشــکی
دخیل در برنامه موشکهای بالستیک
ایران اعمال کرده اســت».به نوشته
خبرگزاری رویترز ،سخنگوی دستگاه
دیپلماسی فرانســه در ادامه گفت:
«در صورت لزوم ،میتوان تحریمهای
جدید [علیه برنامه موشــکی ایران]
وضع کرد/».فارس

قضایی
رئیس قوه قضائیه:

هدف اصلی هر سه قوه
حل مشکل سپرده گذاران
موسسات مالی است

میزان :آیت اهلل آملــی الریجانی رئیس قوه
قضائیه درسخنانی اظهار کرد :خبر زلزله غرب
کشور که طی آن عده زیادی از هموطنان عزیز
مــا جان خود را از دســت دادند و عده زیادی
نیز مصدوم و مجروح شدند ،بسیار تأسف انگیز
بــود و از خداوند متعال غفران و رحمت برای
جان باختگان و شفای عاجل برای مصدومین
و مجروحین مسئلت میکنیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مسئوالن
کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای
کمک رســانی به مجروحــان و درمان حادثه
دیدگان استفاده کنند ،افزود :مسئله اصلی در
کمک رسانی به مصدومان ،توجه به مجروحانی
اســت که احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار
وجود دارد و جبران خســارت مالی در مرحله
بعدی اهمیت اســت که دولت محترم به این
مسئله رسیدگی خواهد کرد.
آیــت اهلل آملی الریجانــی برخی تحلیلهای
حاشــیهای درباره راهپیمایی عظیم اربعین را
ناشی از کج اندیشــی ،جهل یا عناد توصیف
کرد و افزود :اینکه قریب به  20میلیون نفر از
کشورهای مختلف به سوی یک نقطه حرکت
کنند خارج از اختیار دولتهاست و آن را تنها
امری الهی میتوان قلمداد کرد .بســیار باعث
تاسف است که برخی افراد که خود را روشنفکر
و اصالح طلب میخوانند ،دولتها را پشت این
حرکت عظیم معرفی میکنند در حالیکه هیچ
دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را
ندارد .آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری
از ســخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران
سه قوه خاطر نشان کرد :بحمداهلل این جلسات
به صورت منظم برگزار میشود و هدف اصلی
از این نشســتها هماهنگی هر چه بیشتر و
نزدیکشــدن دیدگاهها برای حل مشــکالت
مردم است .رئیس قوه قضائیه افزود :گرچه بار
اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهور
محترم است اما قطعاً قوه قضائیه و مجلس باید
در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری
از کارهــای مهم بویژه در عرصههای اقتصادی
جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس
شورای اسالمی با دولت امکان پذیر نیست.
آیت اهلل آملــی الریجانی با بیان اینکه یکی از
محورهای مهم جلســه اخیر ســران سه قوه،
تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران
موسسات مالی بوده است ،اظهار کرد :متاسفانه
بر اثر برخی ســوء نظارتها گرفتاریهایی از
جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی
از هموطنان به وجود آمده است .در حال حاضر
ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی
ترین هدف هر ســه قوه این است که مشکل
سپرده گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی،
اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت
صورت گیرد .رئیس قــوه قضائیه با تاکید بر
لزوم همکاری قوا با دولــت و بانک مرکزی با
توجه به وجود برخــی محدودیتهای قانونی
و اعتباری تصریح کرد :شــاید دستگاه قضایی
وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشــته و صرفاً
طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است
که بر همین اســاس در بدو شکل گیری این
مشکل ،دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و
برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود :بسیاری از افراد
درگیر در پروندههای مربوط به موسسات مالی
غیرمجــاز در زندان به ســر میبرند اما نباید
فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئوالن
و مدیران این موسسات ،مشکلی را از مردم حل
نمی کند.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1759در شماره شنبه  20آبان روزنامه
آفتــاب در صفحه  2مطلبی داشــتید با
عنوان «آفرین به شــیخ حسن نصراهلل»
که نقل قول از خطیــب نمازجمعه بود.
اول اینکه سیدحسن شیخ نیست .آیا فرق
بین سید و شیخ را نمیدانید؟ دقت کافی
داشته باشید)8/20( .
 -1754ایــن اروپاییهــا هــم نوکــر
آمریکا هســتند .حتی خانم موگرینی و
رئیسجمهور فرانســه و ...اینها همه زیر
سلطه آمریکا هستند)8/20( .
 -1741متاســفانه من تلگرام ندارم .آیا
میتوانــم با دادن نامه بــا روزنامه تماس
بگیریم؟()8/20
آفتاب یزد :یکی از روشهای ارتباط
با روزنامه همین روش ارســال نامه
میباشد.
 -1727آقایــان روحانــی یــا ظریف و
سیاســتمداران ایران چرا آن قدر سستی
کردنــد تا عربســتان از ایــران جلو زد؟
عربستان با روسیه قرارداد خرید اس400-
هم بســت .حتی تکنولوژی ساخت آن را
به عربستان داد .اما موشکهای اس300-
را چند سال معطل کردند تا به ما دادند.
حاال چه روزی که روسیه دست در دست
آمریکا هم بدهد)8/20( .
 -1258ایــن همه از وحــدت و ائتالف
میگویند اما این ممکن نیست .قرار نیست
که فقــط اصالح طلبان از وحدت و اتحاد
بگویند باید اصولگرایان هم اهل وحدت و
اتحاد باشند)8/21( .
 -1254آقــای احمدینــژاد ایــن همه
مشــکالت برای مردم به وجــود آورد ،از
زیربار پاســخگویی به قانــون هم طفره
مــیرود .روزنامــه کیهــان هرچه دلش
میخواهد مینویسد)8/21( .
 -1207مدیر یک کارخانه ماشینسازی
چین اعالم کرده اکثر ماشــینهای چین
جهت صادرات اســت .یعنی ماشینهای
چینی در خود چین اســتفاده نمیشود.
به نظــرم این خودروها فقط برای مصرف
مردم ماست مسئوالن هم که فقط ماشین
اروپایی سوار میشوند)8/21( .
 400 -1038نفــر کارمند بازنشســته
مخابــرات هســتیم .در ســال  80مبلغ
90میلیون پول دادیم که پنج ساله به ما
خانه تحویل بدهند .تا االن خبری نیست.
خانهها هم نیمه کاره رها شده است .کسی
هم پاسخگو نیست)8/21( .
 -1010صبح تا شب صدا و سیما بلندگوی
یک جناح خاص میباشــد .روزنامههای
بســیاری هم با بودجه عمومــی از آنها
حمایت میکنند .روزنامه آفتاب هم شروع
کرده پیامهــای توئیتری آنها را منعکس
میکنــد .خریــداران ایــن روزنامه اگر
میخواســتند چنین عقایدی را مالحظه
نمایند روزنامه دیگری میخریدند)8/21( .
آفتاب یزد :تذکر شما را قبول داریم.
 -0929در شــرایط فعلــی خاورمیانه
احتماال به یک انبار باروت میماند نباید
امور مملکت توســط برخــی حرفهای
غیرکارشناســی زیرســوال بــرود تا به
منافع ملــی لطمه وارد شــود .باید به
خواســتههای تمام طیفها و سالیق و
اقوام توجه گردد)8/21( .
 -0847این صحبت ترامپ که صحبت
پوتین رئیسجمهور روسیه را قبول نموده
که روســیه در انتخابــات آمریکا دخالت
نکــرده در محافل سیاســی و اجتماعی
آمریکا از سوی احزاب و روزنامهنگاران مورد
انتقاد قرار گرفته است .که آیا ترامپ گفته
یک سرهنگ ســابق اطالعاتی «گ ب»
را در مقابل اتفاق نظر کلیه ســازمانهای
اطالعاتی آمریکا که روســیه در انتخابات
دخالت کرده است پذیرفته است)8/21( .
 -0813یعنــی ما حتــی توانایی احیای
یک دریاچه مثل دریاچــه ارومیه را هم
نداریم؟ این یعنی مدیریت توانمند محیط
زیست؟!()8/21
 -0812در روزنامهتان نوشتهاید سهم هر
فقیر از صدقههای مردم ،پنج هزار تومان
است .به رئیس کمیته امداد بگویید عدالت
را برقرار کنید .دلها به هم نزدیک شود،
دلخوریها از بین برود .چرا باید در جایی
که این همه ثروت اســت ،این همه فقیر
داشته باشیم؟ ()8/21

