دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

موگرینی :تصمیمی برای اعمال تحریم علیه ایران نداریم

فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی
گفــت که انتظار حمایت کامل از توافق با ایران را دارد و همچنین
اتحادیه اروپا سعی میکند تا از ادامه اجرای برجام اطمینان حاصل
کند.
مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت پیش از ضرب االجل
 ۱۲میبرای تصمیمگیری دولت آمریکا درباره سرنوشــت توافق
هستهای ایران و گروه  ،5+1با آمریکاییها گفتوگوهایی خواهند
داشت و سعی میکنند هرآنچه میتوانند برای اجرای کامل برجام

انجام دهند .وی افزود کــه ایران کامال به تعهداتش
در برجام پایبند بــوده و اروپا باور دارد که باید برجام
باقی بماند و اروپا بدان پایبند است .فدریکا موگرینی
همچنین گفت انتظار ندارد در این جلسه تصمیمی
درباره تحریم علیه ایران اتخاذ شود.
وی همچنین ضمن اشــاره به مسئله سوریه گفت که روز گذشته
با استفان دی میستورا فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد به سوریه
صحبت کرده و افزود نیاز است فرآیند سیاسی سازمان ملل درباره

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

سوریه اجرا شــود .موگرینی گفت هفته آینده درباره
مذاکرات سیاسی سوریه صحبتهایی خواهند داشت
و باید شرایط برای گفتوگوهای معنادار و ورود دولت
سوریه به این مذاکرات فراهم شود.
به گــزارش فارس ،موگرینی گفت «ما موضع خود را
درباره سوریه و استفاده از تسلیحات شیمیایی دوباره تکرار میکنیم،
الزم است فرآیند صلح سازمان ملل از سر گرفته شود» .وی افزود،
اتحادیه اروپا آماده است سوریه را دوباره بازسازی کند.

آفتاب یزد بررسی کرد

خاوری در ایران

اموالی برای توقیف دارد؟
ولی داداشی :قطعا حاشیههایی وجود دارد که آنها را بررسی خواهیم کرد .خود
خاوری که محکوم شده و باید در هرکجای جهان است به کشور مسترد شود
اما حواشی و عواملی که وجود دارد به عنوان کمیسیون اصل  90باید آن را
کارشناسی و آسیب شناسی کنیم که خاوری با چه ابزارها و عواملی توانست این
اختالس را انجام دهد و بعد از آن نیز از کشور خارج شود
خاوری که پاییز سال  90بعد از مطرح
شــدن نامش در پرونــده مهآفرید
امیرخســروی به کانادا فرار کرد ،از
سوی دادگاه انقالب به اتهام اخالل در
نظام اقتصادی به  20سال حبس ،بابت
دریافت رشوه به  10سال حبس ،جزای
نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی ،رد
مــال و انفصال دائم از خدمات دولتی
محکوم شده است
آفتاب یزد -گروه سیاسی :هفت سال پیش در
روزگاری که هنوز به اختالسهای ریز و درشــت
عــادت نکرده بودیم یک خبــر همچون بمب در
محافل سیاسی و اجتماعی ایران ترکید .اختالسی
معادل ســه هزار میلیــارد تومــان! در آن زمان
خیلیها در صحبتهای روزمره خود از این بحث
میکردند که سه هزار میلیارد چند صفر دارد؟! اما
برای برخی که چنین رقمی را به جیب زده بودند
دغدغه دیگری وجود داشت اینکه چگونه و کجا
آن را خرج کنند! هرچند ســرانجام متهم ردیف
اول این پرونده چوبه دار بود اما مهمتر از آنکه چه
کســی اختالس میکند این است که چه کسانی
در بدنه دولتی شرایط اختالس را فراهم میکنند.
در ایــن ردیف اتهامی در طول این هفت ســال

نتیجه مشــخصی اعالم نشد .حاال بعد از گذشت
این مدت گفته شده که حکم محمودرضا خاوری
رئیس وقت بانک ملی کشور به تازگی قطعی شده
اســت .البته خاوری همان  7ســال پیش حدود
10هزار کیلومتر از ایران دور شــد! او از کشــور
خارج شــد و آنقدری هم با خودش سرمایه برده
که در تورنتو به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای
کانادا برج ســاز شده است و همراه با فرزندان در
ســواحل شــرقی اقیانوس اطلس گذران زندگی
میکند! شــاید خبر دار هم نشده باشد که حکم
غیابی او قطعی شده است! در سال  89وقتی او از
اختالس پیش آمده عذرخواهی کرد و استعفا داد
به عنوان اولین مدیر دولت احمدی نژاد شناخته
میشــد که در میان انبوه اشــتباهات دست به
عذرخواهی و اســتعفا زده اما مشکل این بود که
خیلی زود مشخص شد استعفا از لندن فرستاده
شــده و مقصد بعدی هم برای آقای رئیس بانک،
تورنتو خواهد بود!
حکم قطعی و یک سوال

غالمحسین اســماعیلی ،رئیسکل دادگستری
اســتان تهران در گفتوگو با تسنیم با اعالم این
خبر گفت که حکــم دادگاه انقالب در خصوص
پرونده خــاوری ،از طریق آگهی در روزنامه ابالغ
شــد اما چون مهلت واخواهی به پایان رســید و

درخواستی برای واخواهی صورت نگرفت ،حکم
قطعی شــد .او اضافه کرد«:پرونده برای اجرای
حکم به دادسرا ارسال شده تا از طریق شناسایی
و توقیف اموال وی در داخل ایران ،بخشی از حکم
که مربوط به رد مال و جزای نقدی اســت ،اجرا
شــود» .خاوری که پاییز سال  90بعد از مطرح
شــدن نامش در پرونده مهآفرید امیرخسروی به
کانادا فرار کرد ،از ســوی دادگاه انقالب به اتهام
اخالل در نظام اقتصادی به  20سال حبس ،بابت
دریافت رشــوه به  10سال حبس ،جزای نقدی
معادل مبلغ رشوه دریافتی ،رد مال و انفصال دائم
از خدمات دولتی محکوم شده است .برای بررسی
بیشتر اینکه آیا بعد از گذشت این سالها چیزی
از اموال خاوری در ایران باقی مانده است یا خیر
با نمایندگان دو کمیسیون قضایی و حقوقی» و
همچنین کمیسیون «اصل  »90تماس گرفتیم.
هرچند ســخت اما باالخره توانســتیم با دو تن
از نمایندگان در این دو کمیســیون گفت و گو
کنیم .رئیس کمیســیون قضایــی و حقوقی در
پاسخ به این سوال که آیا خاوری دارایی و اموالی
در ایــران دارد به «آفتاب یــزد» گفت«:اطالعی
ندارم که اموالی دارند یا خیر!» اهلل یار ملکشاهی
افزود«:کمیســیون ما به این پرونده ورود نکرده
اســت ».از او پرسیدم آیا کمیســیون برنامه ای
برای بررســی جوانب این پرونده دارد که پاسخ

داد«:مثل ســایر پروندهها حکم صادر شده است
دیگه!» به سراغ کمیسیون اصل  90رفتیم و در
گفت و گویی با ســخنگوی این کمیسون سوال
را تکــرار کردم که آیا خــاوری بعد از این مدت
اموالــی در ایران دارد؟ ولی داداشــی به «آفتاب
یزد» گفت«:کمیســیون ما به این موضوع ورود
نکرده است تا کنون و منتظر نتیجه پرونده بودیم
اما میتوانیــم ورود کنیم به این موضوع و نتایج
آن را بــه افکار عمومی اطــاع دهیم البته هنوز
مطرح نشده است ».وی افزود«:قطعا حاشیههایی
وجود دارد که آنها را بررســی خواهیم کرد .خود
خــاوری که محکوم شــده و بایــد در هرکجای
جهان اســت به کشور مسترد شود اما حواشی و
عواملی که وجود دارد به عنوان کمیسیون اصل
 90باید آن را کارشناسی و آسیب شناسی کنیم
که خاوری با چه ابزارها و عواملی توانســت این
اختالس را انجام دهد و بعد از آن نیز از کشــور
خارج شود ».داداشی خاطرنشان کرد«:انشاءاهلل
بــا هماهنگی رئیس مجلس به این موضوع ورود
خواهیم کرد و با بررسی جوانب امر اگر الزم باشد
پرونده به دستگاه قضایی باز خواهد گشت ».او در
پایان گفت«:کسانی که زمینه سازی کردند برای
جرم خاوری و آنهایی که دســت داشتند باید در
این ماجرا مشخص شــوند و با تمام عوامل باید
برخورد شود».

بازسازی سوریه طبق گفته رئیس دولت این کشور به  15سال زمان و  400میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد

فاکتور اسد برای بازسازی سوریه

آفتاب یزد-گروه سیاســی  :برای تأمین مالی
عملیات بازسازی زیرساختهای کشور سوریه بعد
از پایان جنگ در این کشور ،حداقل به  400میلیارد
دالر سرمایه نیاز اســت و حداقل  10الی  15سال
زمان برای بازسازی سوریه الزم است.
این اظهارات بشــار اسد است؛ اسدی که ماندن یا
نماندنش بر سر قدرت چند سالی هست قدرتهای
هیچ مسئولیتی
جهانــی و منطقــه بحث دارند و حــاال بعد از یک
نداریم
جنگ داخلی هفت ســاله و البته پس از ماجراهای
حملــه آمریکا و متحدانش به مراکز تحقیقاتی اش
در این باره ابوالفضل
دراینباره سخن میگوید و از این رو گویا میخواهد
حســن بیگی نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی
بازسازی سوریه را کلید بزند.
مجلس با بیان اینکه بــرآورد  400میلیارد دالری
بشــار اسد در حالی از بازسازی ســوریه طی ده تا
بــرآورد بین المللی اســت که احتمــاال در آینده
پانزده سال آینده ســخن میگوید که روسها به
باالترازایــن مقدار میشــود به آفتــاب یزد گفت :
عنوان حامیان اصلی او سال  2021را به عنوان پایان
طبیعی اســت که جمهوری اســامی ایران هیچ
حکومــت وی تعیین کرده انــد و بعد از آن تعیین
مسئولیتی در قبال بازسازی سوریه ندارد .اگر دولت
حاکم این ســرزمین را به یک انتخابات میسپارند.
سوریه از ایران بخواهد در این بازسازی نقش داشته
اکنون این پرســش مطرح اســت که آیــا امکان
باشد باید قطعا هزینه این بازسازی به ایران پرداخت
بازسازی یا تامین این  400میلیارد دالر امکانپذیر
شود.
است ؟ و اساســا قراراست هزینه این بازسازیها از
وی ادامــه داد :ایران چنانچه بخواهــد وارد مقوله
کجا تامین شود؟بی تردید
باز سازی شــود از طریق
شــرکتهای خصوصی و
در نخســتین نگاه ،همه حســن بیگی نایب رئیس کمیسیون
چشــمها متوجه ایران و
پیمانکاری به این موضوع
امنیت ملی :طبیعی است که جمهوری
روسیه اســت ؛ ایرانی که
ورود پیــدا میکند و باید
از اول جنــگ تا به امروز اســامی ایران هیچ مســئولیتی در
بر اســاس همان قیمت و
هفت سال در این کشور قبال بازسازی سوریه ندارد .اگر دولت
نرم بین الملل کاری را در
قبال ســوریه انجام داده و
انــواع و اقســام کمکها سوریه از ایران بخواهد در این بازسازی
را کرده اســت پیشــتر
دستمزدش را نیز از دولت
علیاکبر والیتی از آمادگی نقش داشته باشد باید قطعا هزینه این
سوریه دریافت کند.
ایران برای بازسازی سوریه بازسازی به ایران پرداخت شود
وی در پاســخ بــه ایــن
گفته بود و اظهار داشت «:
ســوال که بنابراین هزینه
حضور هیئتی از جمهوری
ایــن  400میلیــارددالر
اســامی ایران در حلب نماد از آمادگی مردم ایران
باید از کجا تامین شــود،گفت :طبیعتا اگر در قبال
برای حضور در کنار ملت سوریه ،چه در زمان جنگ
کمکهای بالعوض یا وام مطرح باشد سازمانهای
یا در دوران بازسازی است».
بین المللی باید هزینه بازسازی سوریه را بپردازند و
همچنیــن رحیم صفوی دســتیار و مشــاور عالی
کمکهای بین المللی به دولت سوریه پرداخت شود.
فرمانده کل قوا به جای اینکه از کمک در بازسازی
سازمان ملل باید به بازسازی و تامین این هزینهها
بگویند  ،خواستار بازگشت هزینههای این کشور در
اقــدام کند .نایب رئیس کمیســون امنیت ملی در
جریان جنگ داخلی سوریه هستند.رحیم صفوی در
پاسخ به این سوال که روی سخن اسد درباره تامین
اظهاراتی صریح بیان میکند « :جمهوری اسالمی
این 400میلیارد دالر چه کســانی اســت ،گفت :
ایران هم باید هزینههایی که در سوریه کرده است را
طبیعتا در قالب کمک  ،باید آنانی باشد که داعش و
برگرداند و سوریها
این آمادگی را دارند
کــه از نفــت ،گاز
و معادن فســفات
سوریه [این هزینهها
را برگرداند]».

این جنگ را درست
کردند اما جمهوری
اســامی هیچ تعهد
و مسئولیتی قانونی
در این قبــال ندارد
و اگــر کاری در
راســتای بازســازی
انجــام میدهد باید
قطعا دستمزد آن نیز
دریافت کند.

او درباره اینکه روی ســخن اســد در جریان تامین
 400میلیارد چه کســی خواهد بود ،اظهار داشت:
اسد دوســتی جز ایران دراینباره ندارد  ،از طرفی
روسها نیز بابت اجاره بندر الذقیه و پایگاههایشان
مبالغی را در این زمینه میدهند.
روی روسها حساب کردیم

اظهارات حسن بیگی و مجلسی در حالی بیان میشود
که نخستوزیر سوریه عمادخمیص به شرکتهای
روس قول داده تا شرایط مناسبی را برای مشارکت
شرکتهای روس در بازســازی سوریه فراهم کند.
به حد کافی کمک کردیم
همچنین دیمیتری ســابلین هماهنگکننده گروه
اعزامی از نمایندگان دومای روســیه به سوریه که
فریدون مجلســی ،دیپلمات سابق نیز با بیان اینکه
مسئول روابط بین دو کشور هستندگفته :ما با چشم
در حــال حاضر مردم ایران از لحــاظ در آمدی در
خود غوطه شرقی را دیدیم.حجم تخریب این منطقه
شرایط خاصی هستند به آفتاب یزد گفت :ایران به
بسیار باالست و برای بازسازی این منطقه تجربه و
حد کافی از سوریه حمایت کرده و تا همینجا هم
کار زیــادی الزم اســت
اسد بقایش را مدیون ایران
که روسیه در این زمینه
است .بهترآنکه کشورهایی
فریدون مجلســی  :اگر بنابه سرمایه
تجربه کافی را دارد.
که تا به امــروز در ویرانی
کنند
ســوریه نقش داشتند یه گذاری با شد روسها این کار را می
آن طــور کــه فــارس
ســوریه کمک کنند .ایران و جایی بــرای ایران نمی ماند هرچند
مینویسد اســد پیشتر
گفته بود که انتظار نداریم
تاکنون عالوه بر شــرکت اساسا سوریه جایی برای سرمایهگذاری
شرکتهای نفتی و گازی
در این جنگ هفت ساله  ،هم نیســت و اگر کمکهای بالعوض
غربی در سوریه فعالیت
کمکهای دیگری نیز طی
 40ســال به ســوریه داده  ،ترکیــه  ،قطر  ،عربســتان و همه
کنند مــا منتظــر آنها
است .وی درباره اینکه این کشــورهایی که داعــش را به چنان
نیستیم و در این زمینه
با رئیسجمهور روسیه در
400میلیــارد دالر از کجا قدرتی رساندند مسئول این اتفاقند اما
سوچی صحبت کردم .ما
تامین میشــود ،میگوید :دیدیم که این کشورها با زیرکی کاری
میخواهیم شرکتهای
اگر بنابه ســرمایه گذاری
با شــد روسها این کار را کردند تا براندازی داعش با هزینههای
روســی در این زمینه با
میکنند و جایی برای ایران دیگران انجام شود ولی اکنون همانها
ما همکاری کنند و انتظار
داریم این شــرکتها به
نمی ماند هرچند اساســا تالش برای خارج کردن برخی کشورها
ســرعت کار خود را آغاز
سوریه جایی برای سرمایه از سوریه را در دستورکار دارند
کنند.
گذاری هم نیســت و اگر
ماجــرای نیاز ســوریه
کمکهای بالعوض  ،ترکیه،
بــه  400میلیــارد ســرمایه  ،در قالــب کمک یا
قطر  ،عربســتان و همه کشورهایی که داعش را به
ســرمایهگذاری در این کشــور دو مقولــه جدا از
چنان قدرتی رساندند مسئول این اتفاقند اما دیدیم
هم اســت که ظاهرا ایران نقــش کمتری در بحث
که این کشــورها با زیرکی کاری کردند تا براندازی
داعش با هزینههای دیگران انجام شود ولی اکنون
ســرمایهگذاریهای آن دارد .حــال باید دید چه
همانها تالش برای خارج کردن برخی کشورها از
اقدامی برای تامین آن از طرق دیگر را در دستورکار
قرار خواهد گرفت؟
سوریه را در دستورکار دارند.

توئیت بازی سیاسی
> عبداهلل رمضانزاده -سخنگوی دولت اصالحات

> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

> محمود صادقی  -نماینده مردم تهران
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هیچ دیداری با سعید مرتضوی نداشته ام
مهرداد الهوتی ،نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی ، ،در خصوص خبری مبنی بر
دیدارش با سعید مرتضوی که در برخی کانالها منتشر شد ،گفت :من هیچ دیداری با سعید
مرتضوی نداشتم و یکسری منابع ضد انقالبی گیالن که در خارج از کشور فعالیت دارند این
چرت و پرتها را مینویسند5 .سال است که رنگ ایشان را ندیدم.گفتنی است روز یکشنبه
خبری مبنی بر اینکه این نماینده با مرتضوی دیدار داشته منتشر شد/.برنا

خبرتلگرامی
Dدر حالی که روزگذشته برخی منابع
خبری از جمله کانال صدا و ســیما از
بستری شدن حجتاالسالم محمدی
گلپایگانی رئیــس دفتر رهبر انقالب
به علت عارضه قلبی در بیمارســتان
خبر داده بودند ،منابع آگاه این خبر را
تکذیب کردند/.ایسنا
Dاســحاق جهانگیری معــاون اول
رئیسجمهور با اشــاره بــه منابع و
ذخایــر ارزی و فلزات گرانبهای بانک
مرکزی گفت :نظام بانکی کشور باید با
برنامهریزی و مدیریت نقدینگی موجود
کشور به جامعه اطمینان دهد که ارزش
داراییهای مردم حفظ خواهد شد و
نباید آنها نسبت به آینده دغدغه و
نگرانی داشــته باشند و سیاستهای
ارزی جدید کشــور به همین منظور
اتخاذ شده است/.ایرنا
Dکانال تلگرامی حامیان احمدینژاد
و مشایی اعالم کرد که حکم بازداشت
موقت رحیممشایی رییس دفتر رییس
دولت دهم یک ماه دیگر تمدید شده
است/.ایسنا

خبر
صالحی:

دوست داشتم سیگار بفروشم

علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی در
مراسم رونمایی از کتابش گفت :در این کتاب
مواردی بود که در مورد آنها توصیههایی مطرح
شد .من ســال اول ابتدایی مردود شدم .چون
مدرسه را دوست نداشتم .پدر بزرگ من وقتی
من را برای ثبت نام میبرد من را میکشید .من
فراری بودم .خانه ما نزدیکی بازاری در کاظمین
بود .من همیشه میدیدم بچههای هم سن من
در مغازهها کار میکردند و انعام میگرفتند من
میگفتم دلم میخواهد انعام بگیرم.
رئیس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:
زمانی به پدرم میگفتم من میخواهم کار کنم
گفتم میخواهم سیگار بفروشم .به من گفتند
در کتاب ســیگار را ننویس ،در کتاب نوشتند
جنس فروختم .آن موقع سیگار چیز بدی نبود
همه علما و مراجع سیگار میکشیدند .وقتی
میخواهید کتاب خاطرات بنویسید با فرهنگ
شرقی میگفتند چیزهایی را ننویسید ولی اگر
ننویسیم این کتاب رسالتش را انجام نمیدهد.
وی گفت  :در مورد خاطرات سیاسی و جدیتر
پیچیدگی بیشتر است .در خاطرات سیاسی یک
سری امور هست که تا آخر عمر نمیتوان بیان
کرد .خیلی از چیزها هست که نمیشود گفت.
لذا اینها مکتوم میمانــد .خیلیها میگویند
مکتوب کن ولی این کار تحلیلگران تاریخ است
که مطالب را اســتنتاج کنند .هیچ جای دنیا
اسرار تاریخی را بیان نمیکنند .بعضی مسائل
قابل بیان است ولی احتیاط میکنند چون به
برخی افراد بر میخورد .ناچار شما باید در بیان
مطالب مراقب باشید .این هم قید بزرگی است.
به گزارش ایلنا ،رئیس ســازمان انرژی اتمی
گفت :من وقتی وارد وزارت خارجه شدم تنها
پرونده مهم ،هستهای بود .یک هفته بعد تونس
اتفــاق افتاد و لیبی و مصر و الی آخر .خدمت
فردی رسیدم گفتند چقدر خوشقدم بودی .در
جلسهای راجع به یکی از این کشورها بحث بود
عزیزی اطالعاتی ارائه کرد اطالعات ارائه شده
بر اســاس اطالعات قوی ما در وزارت خارجه
در تناقض بود .آن فرد که اطالعات میداد هم
شخصیت بزرگی بود .من گفتم وظیفه من این
است که بگویم .در وزارت خارجه باید دوربین
و ضبط صوت باشــد ولو ناخوشــایند باشد و
باید منعکس شــود .هر صدای دلخراشی که
شنیده شده باید منعکس کرد و نباید منظره
را روتوش کرد.
کمالوندی:
غنیسازی  20درصد مدیون صالحی است

در ادامه این جلســه بهروز کمالوندی معاون
و ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در سخنانی
گفت :من از نزدیک شــخصیت آقای صالحی
را میشناسم .اگر بخواهیم الگویی مثل ایشان
بیاییم باید آن را در صدر اســام جستوجو
کنیم .وی غنی سازی  20درصد را اوج صنعت
هستهای عنوان و خاطرنشان کرد :این موضوع
مدیون دکتر صالحی و البته شهید شهریاری و
همه شهدای هستهای و خیل عظیم دانشمندان
و متخصصین است .اگر توجه ایشان نبود چه
بسا ما غنیسازی  20درصد را نداشتیم.
کمالونــدی اضافه کرد :در کــوران مذاکرات،
آقــای صالحی راهحلهایی پیــدا میکرد که
در آن زمان طرح آنها نیازمند شــجاعت بود.
مثال ایشان درباره طراحی راکتور آب سنگین
اراک صحبت کردنــد و بعضی فکر میکردند
این موضوع یک تابو اســت و نباید درباره آن
حرف بزنیم اما االن آب سنگین را در سه حوزه
مربوطه داریم .در مسیر مذاکرات طرف مقابل
این را قبول نمیکرد ولی با اســتدالل علمی
مجاب شد و کوتاه آمد ،آنها میگفتند باید راه
قم بسته شود ،از دید آنها راه قم بسته شد ولی
راه تکنولوژی باز شد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1039آقای سعید لیالز گفتند دولت
روحانی در بیــان حقیقت ماجرای ارز
لکنت زبان دارد .آقای لیالز در کشــور
مــا همه چیز منطبق بــر مصالح ملی
اســت و برای همین هــر حرفی را که
سیاستمداران میزنند برحسب مصالح
ملی است)1/23( .
 -0732هواپیمایــی که در فرودگاهی
در کشــور الجزایر ســقوط کرد باعث
مرگ  257نفر شــد که از نوع روسی
آنتوپولوف بود .باز هم عدهای میگویند
هواپیمای روسی بخریم)1/24( .
 -2043مــا همه کشــورمان و دین و
نظاممان را دوست داریم .مشکل کشور
ما کســانی هســتند که مدرک رانتی
گرفتند و ســواد ندارند .نمایندهای که
حتــی برخی کلمات را درســت تلفظ
نمیکند چه طور میخواهد مشکالت
کشــور را حل کند .برخــی از بهترین
نخبگان کشــور خانهنشــین شــدند.
()1/24
 -2048مثالی میگوید :اگر میخواهید
اقتصاد یک کشور را فلج کنید پستها
را به افراد ناالیق بدهید .کشور ما امروز
بزرگتریــن ضربــه را از ایــن جایگاه
میخورد)1/24( .
 -2051آقــای روحانی :تنها راه نجات
اقتصاد کشــور تجدیدنظر در انتخاب
مدیران اســت .مدیران واقعی را سرکار
بگذارید)1/24( .
 -0931برجــام فرصتی برای ایران بود
که با دنیا آشــتی کرده سرمایهگذاری
و اقتصاد کشــور را سروسامان بخشد.
اما دشمنیها و شعارهای تندرویهای
آمریکایی و برخی افراد برجام ســتیز
در خارج و داخل ایــن فرصت را از ما
میگیرد)1/25( .
 -1111عدهای برای اینكه بتوانند بیشتر
خود را ثابت كنند ،آنچه در توانایی دارند
تالش میكنند در زمینههای مختلف از
تحصیالت دانشگاهی گرفته تا كارهایی
مانند فنی ،هنری ،سینمایی ،نویسندگی
و ،...چقدر خوب است افرادی كه شاهد
عالقــه ،پشــتكار و پیشــرفت دیگران
هستند و دستی در كار دارند و بهراحتی
میتوانند با كمكهــای فكری ،كاری
مشــاوره دهنــد ،از عالقمندان حمایت
كنند و با دستگیری از آنان راه پیشرفت
را برایشان باز بگذارند .برخیها از اینكه
میبیننــد عــدهای در حال پیشــرفت
هســتند ،به جای تشــویق و ترغیب از
آنان ،متأسفانه ســعی در سنگاندازی
جلو پایشــان دارند و بــا تنگنظری و
حســادت راه تداوم و پیشــرفت آنان را
به هر وسیلهای كه میتوانند ،میگیرند!
علی اکبر فرقانی ()1/26
 -1525تدریــس و آموزش در مدارس
دولتی و غیرانتفاعی باید بهطور یكسان
با محبت و دلســوزی بیشتر فرهنگیان
عزیز انجام شــود و قــدرت و فراگیری
آموزش در مدارس كشور نباید طبقاتی
و فقــط پول معیــار قرار گیــرد .بلكه
شــناخت اســتعدادها و علمآمــوزی و
پرورش آن به وســیله معلمان و دبیران
مجــرب و بهرهگیری از فنــون جدید
آموزشــی ،دانشآموزان با اســتعداد را
شناســایی كنند و با حمایتهای الزم،
آنان كه توانایی بیشتری دارند ،با معرفی
بــه آموزش و پرورش منطقه و ســپس
وزارتخانه ،آنها را در مدارس تیزهوشان
نامنویســی كنند .قطعاً وقتی دانشآموز
با استعداد در مدارس تیزهوشانـ بدون
پرداخت پولهای هنگفت و غیراصولی و
نامتعارفـ بیشــتر مورد توجه و ارزیابی
قــرار میگیــرد و باید بیشــتر مورد
حمایتهای قانونی قــرار گیرد كه این
مســئله در رشد و شكوفایی آنان نقش
مؤثری در بر خواهد داشت)1/26( .
 -1015نســل جدید و بهویژه بسیاری
از دانشآموزان و دانشــجویان نسبت به
نســلهای قدیم به نظر میرسد زودتر
از ســن و سالشان به بلوغ فكری رسیده
و این موضوع باعث شــده بین والدین و
فرزندانشان اختالف سلیقههای فراوانی به
وجود آید و نسلهای جدید ،قدیمیها را
قبول نداشته باشند ،متاسفانه در بعضی
خانوادهها مشاهده شده افكار والدینشان
را به سخره میگیرند! ()1/26

