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فرمانده کل سپاه :کودتا علیه مبارزین یمنی در نطفه خفه شد

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید
بر اینکه اخیرا همه توطئههای دشمنان علیه کشورهای منطقه با
شکست مواجه میشود ،به تحوالت اخیر یمن اشاره کرد و گفت:
اخیرا شاهد بودیم که در یمن نیز در حال ایجاد توطئههایی علیه
مبارزین و انصار اهلل یمن بودند که در نطفه خفه و خنثی شد .در
کردستان عراق نیز اخیرا شاهد توطئههایی بودیم که خنثی شد.
برای خنثی سازی توطئه در عراق و سوریه نیز چند سالی طول
کشید اما امروز شاهد پیروزیهایی در این مناطق هستیم.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امنیت مهمترین
شــرط پیشرفت ،توسعه و رشد معنوی و مادی یک
جامعه است ،خاطرنشــان کرد :دشمنان و استکبار
جهانی و نظــام ســلطه برنامهریزیهــای زیادی
برای ایجاد ناامنی در کشــورهایی که با آنها همراه
نشدند ،انجام دادند .برنامهریزیهای دشمن برای ایجاد ناامنی در
عرصههای مختلف انجام میشود؛ در جایی در قالب ترور و انفجار
و در جایی که حریف نیروهای مســلح مقتدر نمیشوند به طرح
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سیاسی

برنامههایی برای حــوزه اقتصاد و ایجاد توطئههایی
جهت ایجاد مانع در معیشت مردم روی میآورند.
به گزارش ایســنا ،وی با تاکید بر اینکه دشمنان در
کنار ایجاد ناامنیهای اقتصــادی ،همواره به دنبال
ناامنیهای دیگر نیز هســتند اما با هوشــیاریهای
سیســتمهای امنیتی مواجه میشوند ،گفت :همواره با همکاری
و هماهنگی همه مردم و نهادهای مختلف در کشور و همچنین
قومیتهای مختلف در کشور امنیت حاکم بوده است.

تشکیک در صداقت صادق

بهزیباکالم
حسادت شده است؟

محبوبیت امثال زیباکالم باعث شده امروز یک فعال سیاسی پایداری ،احتماال
از موفقیت یک نفر به ستوه آمده ،نق زنی سیاسی پیشه کند و کمک میلیاردی
مردم به زلزلهزدگان به واسطه زیباکالم را به سخره گیرد .رسایی باید به جای
توئیت بازیهای اینچنینی ،اندکی به خود آید و به بازخوانی رفتارهای برخی
اصولگرایان در این سالها بپردازد تا پی ببرد که چرا امروز مردم امثال زیباکالم را
میخواهند
از رســایی باید پرســید چرا خود
اصولگرایان شماره حسابی برای کمک
به زلزله زدگان اعــام نکرده اند و به
راستی اگر به جای زیباکالم شخصی
مثل او (رســایی) دســت به چنین
عملی میزد تا چه میزان مردم به وی
اعتماد میکردند و پولهایشان را به او
میسپردند
آفتاب یزد -گروه سیاســی :روزی که صادق
زیباکالم اســتاد دانشــگاه و فعال سیاسی اصالح
طلب ،کمــر همت به یاری زلزله زدگان اســتان
کرمانشاه بســت و با اعالم شماره حساب از مردم
تقاضا کرد تا دراین راه به او کمک کنند ،کســی
درخواب هم نمــی دید که در فاصله کمی حدود
یک میلیارد تومان پول به حساب او واریز شود.
مبلغی که باعث شد تا نویسندگان و جامع شناسان
ایران تا چندروز به بررســی این موضوع بپردازند
که از چه روی مردم برای کمک رســانی به مردم
زلزله زده کســی مثل صادق زیباکالم را انتخاب،
اینگونه به او اعتماد کرده و با شوری وصف نشدنی
به حسابش تا این میزان پول واریز میکنند.
هنر زیباکالم و محبوبیــت و عالقه مردم به او از
یک سو و برعکس آن ،عدم نفوذ کالم دولتمردان
و مســئولین در دل مــردم در جریان کمکهای
زلزله استان کرمانشاه -تا حدی که باعث شده بود
مردم خود ارســال کمکهایشان را به روستاهای
زلزلــه زده برعهده بگیرند -تا مدتها نقل محافل
شد .بسیاری از ناظران و کارشناسان این موضوع را

نگران کننده و بیانگر یک زنگ خطر برای نهادهای
امدادرسان کشور میدانستند.
اما حاال چهره ای چون حمیدرسایی فعال خاص
سیاســی اصولگرا ،که اتفاقا تا به حال چندین بار
در مناظرات با صادق زیباکالم ،صحبتهای تندی
علیــه او مطرح کرده اســت ،به جای تشــوبق و
تمجید از این اقدام ملــی زیباکالم ،در توئیترش
با بیان جمالتی ،صداقت صادق سیاســت ایران را
زیرسوال برده است .رسایی در توئیترش نوشته:
«فردوسی پور در برنامه نود این هفته اعالم کرد که
با فراخوان در هفته قبل ،چهارصد میلیون تومان
برای زلزله زدگان جمع شده است .آنوقت چطور
است که زیباکالم در مدت ســه روز ،دو میلیارد
تومان جمع کرده!
یعنی فردوسی پور محبوب ،با تبلیغ در تلویزیون
هم نتوانست به اندازه زیبا کالم کمک جذب کند!»
رســایی با پیش کشــیدن برنامه نود و تبلیغات
تلویزیون ،به گفتههای زیباکالم شبهه وارد کرده
و میخواهــد بیان کند که او در بحث جمع آوری
کمکهای مردمی دروغ میگوید.
تحریف کالم!

این فعال اصولگرا در حالی ســعی در القای چنین
مطلبی داردکه دانســته یا ندانسته ،چند نکته را
مدنظر قرار نداده است.
نخســت اینکه او صحبتهای زیباکالم را تحریف
کــرده؛ چرا که زیبــاکالم پیشتر گفتــه بود در
48ســاعت مبلغ یک میلیارد تومان جمع آوری
شده است ،در حالیکه رسایی با تغییر این صحبت
زیباکالم ،بیان کرده که زیباکالم مدعی اســت در

مدت سه روز مبلغ دو میلیارد تومان جمع آوری
شده است.
از سویی دیگر باید این سوال را از حمید رسایی
پرســید که از چــه روی زیباکالم بایــد با اعالم
دروغیــن جمع آوری یک میلیــارد تومان کمک
نقدی در 48ســاعت در رســانهها ،برای خود بار
حقوقی بیافریند و آبروی چندین ساله اش را نیز
زیر ســوال ببرد؟ مگر به همین سادگی است که
کسی در قبال یک چنین مسئله ای در سطح ملی
به اظهارنظر بیپایه و اساس بپردازد؟
بی تردیــد وقتی زیباکالم ،از مبلغ یک میلیاردی
برای یاری رســانی به زلزله زدگان ســخن گفت،
نهادها یا ارگانهایــی بودند که بعد از این ادعا به
تکذیب یا دروغین بودن آن اشاره کنند ،مطمئنا
بانک طرف حســاب زیباکالم هم خیلی بیشتر از
رسایی درباره راست یا دروغ بودن ادعای این استاد
دانشگاه اطالع دارد .درحالیکه دیدیم هیچ کسی
نگفت زیباکالم دروغگوست.
تلویزیون

رسایی به قیاس زیباکالم با تلویزیون میپردازد و
میگوید چه طــور زیباکالم میتواند اما تلویزیون
نه(!) این درست همان چیزی است که تا به امروز
نیز همه بیان میکردند؛ اینکه چرا اعتبار زیباکالم
برای مردم باال اســت ،اگرچه برنامــه  90برنامه
پربینندهای اســت اما وقتی صبحت از کمکهای
مردمی میشــود مردم برای تصمیم گیری درباره
اهداکردن یا نکردن کمکهایشان ،به صداو سیما
میاندیشند و نه شخص عادل فردوسی پور.برای
همین هم ترجیحشان آن است تا پولهای خود را

به دست استاد صادق دانشگاه بسپارند.
نکته تاسف بار اظهارات رسایی از آن روست که او
اصل ماجرای خدمت رســانی به مردم را فراموش
کرده و با مورد توجه قراردادن حاشــیه نسبت به
متن ،نشــان داده احتماالً منافع سیاسی برای او
خیلی بیشتر از منافع ملی ارزش دارد!
حسادت از نوع خاص

از رسایی باید پرسید چرا خود اصولگرایان شماره
حسابی برای کمک به زلزله زدگان اعالم نکرده اند
و به راستی اگر به جای زیباکالم شخصی مثل او
(رسایی) دست به چنین عملی میزد تا چه میزان
مردم به وی اعتماد میکردند و پولهایشان را به
او میسپردند؟
شــاید امثال رســایی خود نیز به خوبی میدانند
سخنشــان حتی اگر از سر خیرخواهی هم باشد
در بین بسیاری از مردم خریداری ندارد.
و همین محبوبیت امثال زیباکالم و عدم محبوبیت
دیگرانی اســت که باعث شــده امروز یک فعال
سیاســی پایداری ،احتماال از موفقیت یک نفر به
ســتوه آمده ،نق زنی سیاسی پیشه کند و کمک
میلیاردی مردم به زلزلهزدگان به واسطه زیباکالم
را به سخره گیرد.
رســایی باید به جای توئیت بازیهای اینچنینی،
اندکی به خود آید و به بازخوانی رفتارهای برخی
اصولگرایان در این سالها بپردازد تا پی ببرد که چرا
امروز مردم امثال زیباکالم را میخواهند.
او باید با اصالح ساختار سیاسی فکری جناح خود
به گونهای رفتار کند کــه روزی محبوبیت امثال
زیباکالم را داشته باشند.

حریری استعفای خودرا پس گرفت؛ تکلیف شروط مشخص نشد
آفتاب یزد -گروه سیاســی :ســعد حریری
اســتعفایش را رســما پس گرفت .او که پیش از
این از نخستوزیری لبنان استعفا داده بود رسما
اعالم کرد که قصد دارد به مسئولیت خود در این
پست ادامه دهد .روزی که سعد حریری در اقدامی
بحث برانگیز ،در عربســتان ســعودی از سمت
نخســتوزیری لبنان اســتعفا داد و آن سخنان
تنــد را علیه ایران و حــزب اهلل لبنان بیان کرد،
بسیاری این اقدام را تحت فشارعربستان و باعث
سر افکندگی لبنان توصیف کردند .سرانجام پس
از اعتــراض جامعه جهانی و چندین روز گروگان
بودن حریری در عربســتان ،او در روزملی لبنان
به کشورش بازگشــت .هرچند هنوز فرزندان و

اموالش در عربستان ماندگار هستند.
از نــکات قابل توجه بازگشــت حریری به لبنان
اســتقبالی بود که حزب اهلل از ورود او به کشور
از خود نشــان داد ،یکی دو روز بعد از بازگشــت
به لبنان او اعالم کرد که پس از مذاکره با میشل
عون رئیس جمهور لبنان استعفایش را فعال پس
گرفته اســت .او اما در این زمان از ســه شرطی
گفت که برای اســتعفای خود اعالم کرده است.
این شروط عبارت بودند از پایبندی و حمایت از
توافق طائف ،پاببندی عملی به در پیش گرفتن
سیاســت بیطرفی و عدم آســیب بــه روابط با
کشورهای عربی.
سه شرطی که البته شروط کلی و گنگی بودند که

بیشتر آنها نیز تا قبل از این انجام میشد .بسیاری
ایــن شــروط را صرفا گفتههــا و اظهاراتی برای
دلجویی از عربستان سعودی به دلیل پسگیری
اســتعفای حریری توصیف میکردند .حاال اعالم
شده است ســعد حریری استعفای خود را رسما
پس گرفته اســت .آن هم در حالیکه هیچ وقت
تکلیف آن سه شــرطی که حریری از آن سخن
میگفت مشخص نشد (!)
این اقدام بی تردید به این معناســت که ســعد
حریری این روزها دیگر آن حریری سراپا تسلیم
سعودیها نیســت هرچند که هنوز هم آنها را
بهترین دوستان خود بداند .بی تردید آن استعفا
و این باز پس گیری استعفا معانی خاصی دارند.

عربستان سعودی که از جریان استعفای حریری
به دنبال ایجاد یک جریان علیه حزب اهلل و ایران
میگشت اکنون بیش از گذشته دراین سیاست
خود را شکســت خورده میدانــد .نکته ای که
درایــن ماجرا حائز اهمیت و البته قابل بررســی
است این اســت که اکنون بعد از باز پس گیری
اســتعفای حریری جریان لبنان به کدام سمت و
سو خواهد رفت؟ آیا حزب اهلل از مواضع قبلی خود
عقب مینشــیند و یا حریری است که اندکی از
سعودیها فاصله میگیرد؟ شاید هم سعودیها به
دنبال ایجاد یک سناریوی جدید هستند و اکنون
با بازپس گیری اســتعفای حریری بی تردید به
دنبال تغییراتی دیگر دراین راستا میگردند.

منتجبنیا :اصالحات قائم به هیچ فرد و جناحی نیست

حجتاالســام رســول منتجبنیا قائــم مقام
حــزب اعتماد ملی در مراســمی تحــت عنوان
«آسیبشناسی جریان اصالحات» ،با بیان اینکه
اصالحات یک حزب یا تشــکیالت نیست ،گفت:
اصالحات یک اندیشه و گفتمان و یک جهانبینی
است.
وی با بیان اینکــه اصالحات بر اصل تعادل تکیه
دارد ،گفت :دوری از افراط و تفریط از ویژگیهای
اصالحات است.
منتجبنیا با بیان اینکه اصالحات وابسته و قائم به
هیچ فرد و گروه و جناحی نیست ،گفت :اصالحات
با مغز و فکر و قلب جامعه در ارتباط اســت و در
انحصار هیــچ فرد یا گروهی نیســت .اصالحات
تئوری و اســتراتژی دارد ،اما تئورســین خاصی
برای اصالحات تعریف نشــده و همه صاحب فکر
و اندیشهاند.
وی در ادامه به آسیبشناســی جریان اصالحات
پرداخت و گفت :اولین آفت اصالحات ،نداشــتن

یک تعریف مشخص است و همین باعث شده هر
فردی به ظن خودش اصالحات را تعریف و تئوری
اصالحات را بیان کند.
افراط و تفریط و خــروج از حد اعتدال را از دیگر
آسیبهای جریان اصالحات عنوان کرد و گفت:
برخی در دوران دولت اصالحات مرتکب این افراط
و تفریط شدند که نتیجه آن روی کار آمدن دولتی
بود که باید تا دهها سال تاوان آن را در بخشهای
مختلفبدهیم.
قائــم مقام حزب اعتماد ملی با بیــان اینکه "راه
اصالحات راه اعتدال است" ،گفت :اصالحات یعنی
اعتدال و دوری از تندروی و کندروی.
وی دوری برخی از مبانی فکری و اعتقادی و دینی
اصالح طلبان را از دیگر آفتها برشمرد و با بیان
اینکه اصالحات بر مبنای تفکر و بینش نوین دینی
امام(ره) پایه ریزی شده است ،اظهار کرد :متاسفانه
برخی دوســتان از این موازین دینی و اســامی
فاصله گرفته اند و همین باعث شده عدهای بگویند

اصالح طلبان اعتقاد راسخی به دین ندارند.
منتجبنیا افزود :یکی دیگر از آفات اصالحات این
است که عدهای هرچند اندک با شعار اصالحطلبی
درصــدد مالاندوزی یا کســب پســت و مقام
برآمدهاند ،درحالیکــه اصالحطلب واقعی بدنبال
پست و مقام و ثروت نیست و اگر هم مسئولیتی
میگیرد برای خدمت به مردم است.
وی اظهار کرد :اگرچه اصالحات فراجناحی است،
اما در عین حال مســئله تحزب و وجود احزاب و
تشکلهای دانشجویی قدرتمند جزو ضرورتهای
اصالحات اســت ،ولی متاســفانه امروز شاهدیم
احزاب مورد بیمهری برخی بزرگان اصالحات قرار
میگیرند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اصالحات با فساد،
بداخالقی و ناهنجاری در مغایرت اســت ،گفت:
اصالحطلبان باید پاکدستترین ،با اخالقترین و
سالمترین افراد جامعه باشند.
منتجبنیا همچنین بــا بیان اینکه "دولت دکتر

روحانی هم در سال  92و هم سال  96با حمایت
اصالحطلبــان روی کار آمــد" ،گفت :باید پیگیر
باشیم که وعدههای داده شده در انتخابات عملی
شــود .البته برخی وعدهها خارج از حیطه قدرت
رئیسجمهور است.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش با
تبریک روز دانشجو گفت :دانشجو موتور محرک
جامعه و شــاقول سالمت و بیماری جامعه است.
دانشجو مقیاس و معیار حق و باطل است.
منتجبنیا با بیان اینکه فریاد دانشــجو باید رسا
باشد ،گفت :نباید جلوی حرکتهای دانشجویی
را گرفت.
به گــزارش ایســنا ،وی با بیــان اینکه جنبش
دانشجویی وابسته به هیچ گروهی نیست ،گفت:
افرادی که فکر میکنند امنیتی کردن دانشگاهها
به نفع نظام و کشور است ،سخت در اشتباهند .باید
دانشجو و جنبش دانشجویی را بعنوان یک فرصت
دید و نه یک تهدید.

توئیت بازی سیاسی
> حسین دهباشی  -فعال رسانه ای

> محسن رضایی -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

> محمود صادقی  -نماینده اصالحطلب مجلس
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سفیر فرانسه در روسیه به خبرگزاری تاس گفت که فرانسه پیشنهاد میکند که
ایران ،ترکیه ،مصر و عربستان در آینده به گروه تماس سوریه ملحق شوند.
سیلوی برمن ،سفیر فرانسه در روسیه همچنین بر این مسئله اذعان کرده است که
«پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در اینباره با یکدیگر
توافق ندارند/ ».ایسنا

قضایی

اعتراضمتهمردیفسومپرونده
فسادنفتیبهحکمدادگاه

ایسنا :وکیلمدافــع متهم ردیف سوم پرونده
موســوم به "فســاد نفتــی" ،از ارائه الیحه
اعتراضی نســبت به حکم صــادره در پرونده
موکلش خبر داد.
میر سجاد ســعید مهر در اینباره اظهار کرد:
الیحه اعتراضــی مفصلی را به حکم صادره از
سوی شــعبه  28دادگاه انقالب ارایه دادهایم
اما هنوز پرونده به دیوان عالی کشور به عنوان
مرجع تجدیدنظر ارسال نشده است.
وی افزود :ما نسبت به نحوه رسیدگی دادگاه
و صــدور رأی در خصوص مــواردی خارج از
چارچوب کیفرخواست و برخی ایرادات قانونی
اعتراض کردهایم .سعید مهر یادآور شد :حکم
پرونده هنوز بهطور کامل به ما ابالغ نشــده و
پس از ابالغ کامل و ســپری شدن مهلتهای
منــدرج در قانون بــرای تجدیدنظرخواهی،
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
بر اساس این گزارش ،محمدرضا مهرشاد یکی
دیگر از وکالی مدافع متهم ردیف سوم پرونده
موســوم به فســاد نفتی در  20آبان ماه سال
جاری گفته بود که موکلش عالوه بر  20سال
حبس بــه رد مال به مبلغ  14میلیارد تومان
محکوم شده است.
غالمرضا مهدوی وکیل مدافع شــرکت نفت
نیــز در همین تاریخ گفته بود که بر اســاس
حکم صادره مهدی شــمس متهم ردیف دوم
به 20ســال حبس و رد مال تضامنی با بابک
زنجانی و فالح هروی به مبلغ  65میلیون یورو
که باید به بانک مســکن بدهد ،محکوم شده
است.
وی افزود :حمید فالح هروی متهم ردیف سوم
پرونده نفتی نیز به  20ســال حبس و رد مال
شامل یک دســتگاه خودرو بنز ،یک میلیارد
هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب
که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او
داده شده بود و دو میلیون دالر سود حاصل از
بانک "اف ای ای بی" محکوم شده است.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین اسماعیلی رئیس
کل دادگستری استان تهران نیز سوم آبان ۹۶
از صدور حکم در پرونده شرکای بابک زنجانی
خبر داد و گفته بود :دادگاه در این مدت تالش
کرد تــا حکم پرونده را صادر کند ،اکنون این
کار انجام شده و متن حکم طوالنی است .متن
حکم صادره در مرحله تایپ است.
بر اســاس این گزارش ،پــس از نقض حکم
متهمان ردیف دوم و ســوم پرونده موسوم به
فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع
آن به شــعبه  ۲۸دادگاه انقالب ۱۵ ،جلســه
رسیدگی به این پرونده در شعبه مذکور و به
ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
پس از پایان پانزدهمین جلســه دادگاه ،دو
متهم پرونده موســوم به فســاد نفتی در روز
 ۲۴مهر ،قاضی مقیســه رئیس شــعبه ۲۸
دادگاه انقالب در جمع خبرنگاران گفت :امروز
پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای
بابک زنجانی بود و وکال الیحههای خود را ارائه
دادند و اگر مطلب و توضیحاتی نداشته باشند،
مطابق ماده  ۳۰۷قانون آیین دادرسی کیفری
اقدام به صدور حکم خواهد شد و پس از اعالم
ختم رســیدگی به پرونده و مشورت با قضات
پرونــده ،ظرف یک هفته مطابق قانون ،حکم
صادر میشــود و حکم صادره ظرف  ۲۰روز
قابل فرجامخواهی است.

مجلس
الریجانی:

ایران و روسیه در خط مقدم
مبارزهباتروریسمهستند

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
در گفتگو با خبرگزاری تاس اظهار کرد :ما به
کمک به دمشــق برای مبارزه با تروریستها
ادامه میدهیم؛ چراکه مبارزه علیه تروریسم
در خاورمیانه پایان نیافته است.
وی افزود :ما از ابتدا در مبارزه علیه تروریسم
شــرکت کردهایم؛ چراکه عراق و سوریه از ما
درخواست کرده بودند و تا زمانی که ضروری
باشد ما به کمک به آنها ادامه میدهیم.
وی گفت :ایران و روسیه در خط مقدم مبارزه
با تروریســم قرار دارنــد .در حالی که دیگر
کشورها فقط در مورد آن صحبت میکنند.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی افزود:
ائتالفهای گوناگونی برای مقابله با تروریسم
تشــکیل شد اما اینها فقط بر روی کاغذ بود
و هیــچ اقدام مثبتی را انجام ندادند .برخی از
کشــورها که مدعیان مبارزه علیه تروریسم
هستند هیچ اقدامی انجام ندادند.
به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :ایران و روسیه
گامهــای عملی را برای مبارزه با تروریســم
برداشــتند و همه آنها را دیدند و این گامها
بسیار موفقیت آمیز بوده است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1137همان طور که مرتب در روزنامه
آفتاب مینویســید آقــای رئیسجمهور
گفتهاند مــن هیچگونه دخالتــی را در
انتخاب وزرا قبول ندارم همه با رای خودم
بوده .اما ایشــان غیرواقع میگوید .واقعا
متاسف هستیم ظاهرا هرچه آقای واعظی
میگویند ایشــان قبول میکند پس این
هم عین حکایت آقای احمدینژاد و بقایی
میشود)9/11( .
 -1352تیتر امروز روزنامهتان در  11آذر
به نام «مرگ زودرس» بســیار تیتر بدی
است .یعنی ما از حاال باید فاتحه فوتبال را
بخوانیم .میتوانستید عنوان کنید در گروه
مرگ و ...هستیم .این تیتر بد شما روحیه
مردم را خراب میکند)9/11( .
آفتاب یزد :از تذکر شما سپاسگزاریم.
 -1428به نظر من با توجه به رفتارهای
آقای احمدینژاد ،خــود اصولگرایان هم
درماندهاند که چه کنند .ســالها تحملش
کردند تا ریاســتش تمام شود .حاال هم
ظاهرا بایــد او را تحمل کنند! عجیب که
این آدم میلی به بازنشســتگی و سکوت
ندارد)9/11( .
 -1108درگیریهــای احمدینــژاد بــا
برخی اصولگرایان یعنی به نوعی به جان
هم افتادن اســت که قابل پیشبینی بود.
حمایتهای بیــش از حد از رئیس دولت
ســابق همین رفتارهای اخیر و شوهای
نمایشــی او را به دنبال دارد .کسانی که
اطاعت از او را صددرصدی میدانســتند
حاال پاسخ بدهند)9/11( .
 -1102چه قــدر ارتباط رضــا ضراب با
دولتمــردان ترکیــه و ادعــای او با تیم
اقتصــادی دولــت قبل خودمــان وجود
داشته؟ ()9/10
آفتاب یزد :همانطور که میگویند در
حد ادعا میباشد و باید ثابت گردد.
 -1056تیتر امروز شما مایوس کننده و
ناامیدکننده اســت .مرگ زودرس یعنی
چه؟ یک شانس به ایران رو کرده که با دو
تیم بزرگ بازی کنیم ما که توان دعوت از
تیمهای بزرگ را نداریم)9/11( .
آفتــاب یــزد :از تذکــر شــما و
ســایر مخاطبــان در این خصوص
سپاسگزاریم.
 -1037مــردم از مدیریــت بحــران در
کرمانشاه گالیههایی دارند .مثال بستههای
لباس در محلی تلنبار شده و به خصوص
به روستاهای دوردست زلزلهزده نمیرسد.
اکنون شایعه شــده که برخی داللهای
سودجو چادرهای اهدایی را به نیازمندان
اجاره میدهند)9/11( .
آفتاب یزد :همان طور که میگویند
شایعه اســت و برخی ادعاها برای
مایوس کردن مــردم و عدم اعتماد
آنها به نهادهای دولتی است لذا نباید
توجهی به آن شایعات نمود.
 -1025در ایران بــدون بهرهوری کار
نمیتوان به پیشــرفت اقتصادی رسید.
بر اثــر تحقیقات مرکــز پژوهشهای
مجلــس ،کار مفید در بخــش دولتی
و خصوصــی در بهتریــن حالت روزی
2ساعت اســت که اگر بخش خصوصی
را کنار بگذاریم در بخش دولتی حدود
 22دقیقه است)9/11( .
 -1016زمانــی که با هزینــه زیاد برنامه
قرعهکشــی جام جهانی  2018روسیه را
صدا و سیما خریداری مینماید ولی کل
برنامه زنده را نشان نمیدهد .درحالی که
آن فقط یک برنامه ورزشــی و کامال قابل
پخش بود .جای تاسف بسیار دارد)9/11( .
 -1347عــدهای از جوانــان بیــکار که
موتورســیکلت دارند ،جذب «الو پیک»
شدهاند .پیشــنهاد میشــود مسئوالن
الوپیک به رانندگان کاپشن هم بدهند تا
در هوای سرد از سرما روی موتورسیکلت
نلرزند)9/13( .
 -1417جوالن بیکاران و فروشــندگان
لوازم دســت دوم و مســئله دار و معتاد
در چهارراه مولوی باعث گالیه کاسبان،
ســاکنان و عابران شــده اســت .انبوه
جمعیت بیکار و فروشــنده مواد مخدر و
معتاد در پیادهروها موجب شده عابران به
جای پیادهرو ،از خیابان گذر کنند .تا کی
قرار اســت این وضع اسفبار ادامه داشته
باشد؟()9/13

