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امروز باید منفعتطلبی جای خود را به منافع ملی بدهد

حجتاالسالم مجید انصاری فعال سیاسی اصالح طلب ،در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط کنونی اتحاد و انسجام چقدر
الزم و ضروری است ،گفت :اتحاد یک ضرورت قطعی برای حیات
سیاســی هر جامعه به خصوص کشــور بزرگی مثل ایران است.
این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :باید تمام دستگاههای
ذیربط به خصوص دستگاههای اطالعاتی و امنیتی قوه قضائیه
بیــش از پیش عواملی کــه موجب تفرقه ،جدایــی و دلخوری
میشوند را شناسایی و دفع کنند .همه مردم باید بیش از گذشته

در کنــار هم قرار بگیرند .اقــوام ،گروهها ،مذاهب با
کنار گذاشــتن دلخوریها و نفرتها باید دست به
دســت هم دهند .انصاری افزود :ما تجربه همدلی را
در دوران جنگ و دفاع مقدس و همچنین روزهای
آغازین انقالب اســامی داشتیم .روزهایی که همه
مردم این احساس را داشتند که اعضای یک خانوادهاند .در غم و
شادی یکدیگر شریک میشدند و باید این تجربه را تکرار کنیم.
به گزارش ایلنا ،وی تاکید کرد :منفعتطلبی باید جایش را به منافع

سیاسی

ملی دهد .امروز روزی نیست که افراد با تاثیرپذیری
از فضاســازی دشــمنان دنبال خودشــان باشند.
در اقتصاد ،بازار ارز و همه عرصههای سیاســی باید
تالش مضاعفی صورت گیرد که هم رونق اقتصادی به
وجود بیاید و هم اینکه اقشار آسیبپذیر این احساس
را نداشته باشند که زندگیشان دچار اشکال شده است .همه باید
احساس کنند فضای بهتری از همکاری ملی صورت گرفته ،همه
باید دست در دست هم دهیم و توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

ماهاتیر  92ساله بار دیگر بعد از سالها
به عرصه قدرت در مالزی بازگشت

شباهتهای
محمد و هاشمی
او روزگاری دور معماری مالزی مدرن را برعهده داشت اما حاال در  92سالگی
بار دیگر به میدان سیاست آنهم در باالترین درجه اجرایی آن بازگشته است.
او پیشتر از سال  ۱۹۸۱تا سال  ۲۰۰۳به عنوان چهارمین نخستوزیر مالزی
فعالیت کرد که طوالنیترین دوره تصدی این پست است
حضور دوبــاره ماهاتیــر محمد در
92ســالگی میتوانــد مــا را به یاد
انتخابات ســال  92بیندازد .زمانی که
با توجه به شرایط وخیم بعد از هشت
سال مدیریت اصولگرایان به رهبری
احمدی نژاد ،کشور نیاز به یک رئیس
جمهور مقتدر داشــت تا شرایط را به
حالت طبیعی بازگرداند اما او درحالی
که حدود  80ســال سن داشت با این
استدالل که سن باالیی دارد از حضور
در میدان رقابت منع شد
آفتاب یزد -گروه سیاسی :ماهاتیر محمد نخست
وزیر مالزی شد .او از رهبران شناخته شده جهان
است اما نه در دنیای سیاست امروز بلکه در چند
دهه قبل .نخســت وزیر جدید مالزی برای مردم
این کشور و سیاستمداران کهنهکار چندان جدید
نیســت .او روزگاری دور معماری مالزی مدرن را
برعهده داشت اما حاال در  92سالگی بار دیگر به
میدان سیاست آنهم در باالترین درجه اجرایی آن
بازگشته اســت .او پیشتر از سال  ۱۹۸۱تا سال
 ۲۰۰۳بــه عنوان چهارمین نخســتوزیر مالزی
فعالیــت کرد که طوالنیتریــن دوره تصدی این
پست است .فعالیت سیاســی ماهاتیر از بیش از
۷۰ســال پیش که او در ســال  ۱۹۴۶به سازمان
ملی متحد ماالییها ( )UMNOپیوســت شروع
شــد و در ســال  ۲۰۱۶حزب خود را با نام حزب
بومی متحد مالزی تأســیس کرد .ماهاتیر متولد
و بزرگ شــده الور ســتار ،جراح و پزشک است.
او پــس از ورود بــه پارلمان در ســال  ۱۹۶۴در
 UMNOفعال شد و یک دوره نماینده بود تا این
که کرســی خود را از دست داد و با نخستوزیر،
تونکو عبدالرحمان درگیــر و از  UMNOاخراج

شد .با استعفای عبدالرحمان ماهاتیر مجددا ً وارد
 UMNOو پارلمان شد و به کابینه رسید .تا سال
 ۱۹۷۶او به مقام قائم مقامی نخستوزیر رسیده
بود و پس از استعفای سلفش  -حسین اون  -به
نخستوزیری رسید.
تشابه هاشمی و ماهاتیر

حاال او بار دیگر میخواهد برای توسعه و پیشرفت
در مالزی تالش کند .مردم همیشه از او به نیکی
یاد کردهاند چرا که برای ســازندگی و توسعه در
مالزی تالش بســیاری کرد تا امروز این کشور را
بتوان در رتبه اول کشــورهای اسالمی پیشرفته
قــرار داد .شــاید در ایران او را بتــوان با آیت اهلل
هاشمی مقایســه کرد .هاشمی هم که معروف به
سردار سازندگی بود عالوه بر هشت سال ریاست
جمهوری ،در دورهها و پستهای مختلفی تالش
کــرده بود تا مســیر توســعه را بپیماید .حضور
دوباره ماهاتیر محمد در  92ســالگی میتواند ما
را به یاد انتخابات ســال  92بیندازد .زمانی که با
توجه به شرایط وخیم بعد از هشت سال مدیریت
اصولگرایان به رهبری احمدی نژاد ،کشــور نیاز
بهیک رئیس جمهور مقتدر داشــت تا شرایط را
بهحالت طبیعی بازگرداند اما او درحالی که حدود
 80ســال داشت با این اســتدالل که سن باالیی
دارد از حضور در میدان رقابت منع شد .این روزها
اما مالزی به ماهاتیر محمد ســامی دوباره کرده
بی آنکه شناسنامه و سال تولد او را مورد بررسی
قرار دهد.
خواسته مردم را میپذیریم

کمیته انتخابات ملی مالزی اعــام کرد ،ائتالف
ماهاتیر محمد ،نخست وزیر اسبق مالزی توانست
 ۱۲۱کرســی ( ۵۰درصد )۱+را در مقابل ائتالف
حبهه ملی (ائتالف حاکم) به دســت آورد .ائتالف

جبهه ملی از مجموع  ۲۲۲کرسی پارلمان توانست
 ۷۹کرســی را از آن خود کند .محمد درباره این
پیروزی گفت ،انتظار دارد که نخست وزیر جدید
(که نامــی از آن نبرد) ظرف  ۲۴ســاعت آینده
سوگند یاد کند .آسوشیتدپرس به نقل از محمد
افزود ،آرایی که ائتالف او به دســت آورده بسیار
بیشــتر از تعداد آرای اعالم شده است .وی افزود:
یک نماینده از پادشــاهی مالزی (که نامی از آن
برده نشــد) با مخالفان تماس گرفته و به پیروزی
آنها اذعان کرده اســت .با پیروزی ماهاتیر محمد
حکومت حزب ائتالف جبهه ملی به ریاست نجیب
عبدالرزاق ،نخست وزیر کنونی این کشور که از ۶۰
سال پیش ادامه داشته ،پایان مییابد .عبدالرزاق با
رسواییهای فساد روبهروست .وزارت دادگستری
آمریکا گفته اســت ،رســوایی مالــی مرتبط با
وابســتگان نجیب رزاق از صندوق مالی تاسیس
شده توسط وی در بازه زمانی  ۲۰۰۹تا  ،۲۰۱۴در
مجموع  ۴.۵میلیارد دالر اســت که  ۷۰۰میلیون
دالر آن در یکی از حسابهای بانکی نجیب رزاق
محفوظ اســت .ائتالف حاکم پس از شــش دهه
حکومت بر مردم مالزی در انتخابات پارلمانی در
مقابل ماهاتیر محمد  ۹۲ساله ،نخست وزیر اسبق
مالزی شکســت خورد .نجیب رزاق ،نخست وزیر
شکســت خورده مالزی صریحا به شکست خود
اشــاره نکرد و گفت :در حال حاضر همه چیز به
پادشاه مالزی بســتگی دارد تا تصمیم بگیرد چه
کسی نخســت وزیر آتی این کشــور خواهد شد
چراکــه هیچ حــزب واحدی نتوانســته اکثریت
پارلمان را به دست آورد .تحلیلگران هشدار دادهاند
که نجیب رزاق ممکن اســت تالش کند تا زمان
بخــرد و حمایت مقامات دیگر احزاب را از ائتالف
خود تحت عنوان ائتالف جبهه ملی به دست آورد؛
اقدامی که علیرغم یک شکســت تالشی برای در
دست گرفتن قدرت محسوب میشود .نجیب رزاق

در نخســتین اظهارات خود پس از منتشر شدن
نتایج رســمی انتخابات ،گفت :خواســته مردم را
میپذیریم و ائتالف جبهه ملی بهاصول دموکراسی
پایبند بوده است.
دو دهه دشمنی

افق سیاســی این کشور جنوبشــرق آسیا برای
نزدیک به دو دهه با دشمنی میان ماهاتیر محمد
و انور ابراهیم شــکل گرفته بــود که در نهایت با
تصمیــم ماهاتیر محمد به عنوان نخســت وزیر
در ســال  ۱۹۹۸بــرای برکناری انــور ابراهیم از
معاونتش ،باعث شکل گیری یک جنبش مخالف
از ســوی انور ابراهیم با نام "اصالحات" شــد .اما
در ســال  ۲۰۱۶زمانی که ماهاتیر محمد تصمیم
گرفت تا از ائتالف حاکم "باریســان ناســیونال"
خارج شود ،به اتحاد مخالفان انور ابراهیم پیوست
تا با نجیب رزاق ،نخست وزیر پیشین که به فساد
متهم بود ،به مقابله برخیزد .حاال ماهاتیر محمد
با پیروزی در انتخابات چند روز قبل و بازگشــت
به نخست وزیری به خبرنگاران گفته است :عفوی
کامل در انتظار انور ابراهیم است ،به این معنی که
او نه تنها عفو میشــود بلکه بالفاصله آزاد شده و
میتواند در سیاست مشارکت کند .ماهاتیر محمد
در سن ۹۲سالگی پیرترین رهبر منتخب دنیاست.
ماهاتیر محمد پیش از انتخابات گفته بود اگر در
انتخابات پیروز شــود و انور ابراهیم هم عفو شود،
در نهایت ســمت نخســت وزیری را به او تحویل
خواهد داد .ماهاتیر محمد همچنین گفته اســت
که همسر انور ابراهیم به عنوان معاونش مشغول
به کار خواهد شد .انور ابراهیم  ۷۰ساله قرار بود در
تاریخ هشتم ژوئن امسال به دلیل "رفتار مناسب"
از زندان آزاد شود .او در سال  ۲۰۱۵به دلیل لواط
به پنج ســال زندان محکوم شده بود؛ اتهامی که
مخالفان آن را با انگیزه سیاسی دانستهاند.

ماهاتیر بازمیگردد و هاشمی نیست تا ببیند
عصر ایران-مهرداد خدیر :نخست وزیر پیشین
و معمار توسعۀ مالزی ،گروههای اپوزیسیون را در
انتخابات پارلمانی این کشــور به پیروزی رساند.
دکتر «ماهاتیر محمد» نخستوزیر سالهای دور
مالزی در حالــی به قدرت بازمیگردد که اکنون
 92ســاله شده و در این ســن توانسته با کسب
اکثریت آرا بر «نجیب رزاق» نخست وزیر کنونی
پیروز شود.رقیب او که  40سال از ماهاتیر محمد
کوچک تر اســت و از ســال  ۲۰۰۹نخست وزیر
این کشور آسیای جنوب شرقی است در آستانۀ
انتخابات به ســوء استفاده از قدرت و فساد مالی
متهم شــد هر چند که همواره این اتهامات را رد
میکند.ماهاتیر که بیش از  ۲۰ســال (تا ســال
 )۲۰۰۳هدایت دولت مالزی را بر عهده داشــت
در این انتخابات با راهبری جریان اپوزیسیون به
نام «اتحاد امید» توانست بر جریان حاکم پیروز
شود و در 92سالگی به صحنه بازگردد.این جریان
که ۱۱۹کرسی از مجموع  ۲۲۲کرسی پارلمان را
به دست آورده ،حال با این تعداد میتواند کابینه
آینده را تشکیل دهد.
حزب حاکم در حالی تنها  ۷۹کرسی را به دست
آورده کــه در انتخابات دوره پیشــین ()۲۰۱۳
 ۱۳۳کرســی را از آن خود کرده بود.بازگشــت
ماهاتیر محمد به قدرت بــرای ایرانیان میتواند
یادآور کاندیداتوری اکبر هاشــمی رفســنجانی
در ســالهای  1384و  1392خورشــیدی
باشد.هاشمی هم خود را معمار توسعه ایران پس
از جنگ هشتساله میدانســت و از این رو از او
با عنوان سردار سازندگی یاد میشد؛ البته مادام
که برادرش ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده
داشــت .او در سال  84و در مرحله اول انتخابات
ریاســت جمهوری ،نفر نخست شد اما در مرحلۀ

حیرت یا حسرت؟

دوم ،محمود احمدینژاد گوی سبقت را ربود.
در ســال  92اما داستان متفاوتی رقم خورد زیرا
شــورای نگهبان صالحیت یکی از نزدیکترین
چهرهها به بنیانگذار جمهوری اســامی از آغاز
انقالب تا واپســین دم حیات امام خمینی (ره)
را احراز نکرد و مجال شــرکت در انتخابات را از
رئیس جمهوری اســبق ایران که در همان زمان
ریاســت عالیترین نهاد مشــورتی کشور را هم
برعهده داشت ســتاند .با این حال با حمایت از
حسن روحانی او را به قدرت رساند اما آن حمایت
بود ولی ماهاتیر با هدایت و حضور علنی و رسمی
بازمی گردد و خود سکان را در دست میگیرد.
در مالزی انتخابات ساز و کار دیگری دارد و بر پایه
کرسیهای پارلمانی ،ماهاتیر محمد میتواند بار
دیگر به قدرت اجرایی هم بازگردد در حالی که در
سالهای گذشته به خاطره نویسی روی آورده بود
و مدتهاست روزنامۀ اطالعات در ایران نیز کتاب
خاطرات او را به صورت پاورقی منتشــر میکند.
ستونی که هنوز هم ادامه دارد و اگر شمارۀ امروز
اطالعــات ( )2/20را هم بخوانید با این ســتون
روبهرو میشــوید .معموال وقتی سیاستمداری
رو به خاطره نویسی میآورد که بازنشسته شده
باشد یا فاصلۀ زمانی را حفظ میکند مانند کاری
که مرحوم هاشــمی انجام میداد و خاطرات او
با فاصلۀ زمانی منتشر شــد و پس از درگذشت
نیز ادامه دارد .از نوع خاطره نویســی ماهاتیر اما
برنمیآمد که سودای بازگشت داشته باشد.
باری ،هاشمی رفسنجانی دیگر در این دنیا نیست
تا ببیند ماهاتیر محمدی که هشــت ســال هم
از او بزرگ تر بود به صحنه سیاســت بازگشــته
است .نیست تا ببیند در برابر ماهاتیر محمد سد
نگذاشتند تا نتواند مسیر بازگشت به قدرت را طی

کند و بار دیگر خود بر ســریر بنشیند .نیست تا
ببیند مالزی حزب و ســاز و کار پارلمانی دارد و
هر که اکثریت کرسیها را به دست آورد بهصورت
طبیعی ،دولت تشــکیل میدهد حال آن که در
ایران اگر اکثریت پارلمان را هم به دســتآوری
تنها ریاســت مجلــس به اکثریت میرســد نه
دولت.همچنین نیســت تا به شماتتکنندگان
بازگشتهای مکرر خود بگوید ماهاتیر محمد را
چه میگویید؟ شخصیتهایی چون هاشمی در
ایــران یا ماهاتیر در مالزی که به تقدم توســعۀ
اقتصادی بر توســعۀ سیاسی باور داشتند و دارند
شبُرد روند توسعه
براین باور بودند و هستند که پی 
در ابتدا باید شخصمحور باشد.
بازگشت ماهاتیر محمد از این واقعیت هم حکایت
میکند که در بســیاری از جوامع همچنان این
دیدگاه هوادار دارد که سیاستمداران محوری و
اجرایی باید در صحنه بمانند حتی در حکومتهایی
که بر خالف مالزی عنوان «جمهوری» هم دارند.
چندی پیش نیکوال ســارکوزی رئیس جمهوری
پیشین فرانسه گفته بود پوتین که  20سال است
کرملین را در اختیــار دارد در مواجهه با رهبران
اروپایی که تغییر میکنند ذهنیت آشناتری دارد
و رجب طیب اردوغان را هم از آسیا مثال زده بود.
در ســال  1375و چند ماه قبــل از اتمام دورۀ
دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برخی
از حامیــان و نزدیکان و نه خود رئیس جمهوری
فقید ،خواســتار تمدیــد دوره با اصــاح قانون
اساسی شــدند تا پروژههای سازندگی ادامه یابد.
معاون حقوقی ریاســت جمهوری وقت ،عبداهلل
نوری و آیت اهلل ســید جالل الدین طاهری امام
جمعۀ فقید اصفهان در این شمار بودند ولی خود
آیتاهلل که در آن زمان به سردار سازندگی شهرت

داشت مخالفت کرد و البته دید نه جناح چپ که
از نخست وزیر زمان جنگ و بعدتر رئیس دولت
اصالحات دعوت کرده بود و نه جناح راســت که
پیروزی و ریاست جمهوری علی اکبر ناطق نوری
را قطعی میدانست از این ایده حمایت نکرده اند.
هاشمی رفســنجانی اگر همچنان در قید حیات
میبــود به احتمال زیاد به عنوان مهمان ویژه به
مراسم تحویل قدرت به ماهاتیر محمد یا جریان
منتسب به او دعوت میشد هر چند که میتوان
حدس زد معاون حقوقی دولت ســازندگی که از
جانب ماهاتیر محمد به همــکاری در یک نهاد
بین المللی دعوت شده بود حضور یابد.بازگشت
ماهاتیــر محمد به قدرت در مالزی و اســتمرار
سیاســتهای «دنگ شــائو پینگ» در چین اما
در حالی اتفاق افتاده که توسعۀ مد نظر هاشمی
رفســنجانی در ایران در ســال  1374و با توقف
سیاستهای تعدیل در پی بحرانهای اجتماعی
ادامه نیافت و دو ســال بعد رئیس جمهور بعدی
هم توسعه سیاسی را مقدم دانست.
وقتی پروژۀ توســعه سیاسی در دولت اصالحات
هم با مانع و مشکل رو به رو شد رو به اصالحات
اقتصادی آورد ولی او هم سیاســتهای تعدیل
را ادامه نداد و وقتی احمدینژاد بر ســر کار آمد
مســیر را به کل تغییر داد و آن قدر فاصله افتاد
که در ســال  92هم روحانی وارث سیاستهای
دیگری بود و سیاســت خارجی برای او اولویت
داشــت.کوتاه این که بازگشت ماهاتیر به عرصۀ
تصمیمگــذاری کالن در مالزی در  92ســالگی
چــه در قالب خودش و چه به لحاظ فکری و هم
اندیشان او اگر برای دیگران مایۀ «حیرت» باشد،
برای هاشمی اما اگر بود شاید اسباب «حسرت»
میشد...

توئیت بازی سیاسی
> ناهید تاج الدین -نماینده اصالح طلب مجلس

> الهه کوالیی-فعال سیاسی اصالح طلب

> شهیندخت موالوردی -دستیار رئیس جمهور
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شعار مرگ بر آمریکا میدهیم و با افزایش قیمت ارز ،انتقادها را شروع کنیم
سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز ،درباره تاثیرات خروج آمریکا از برجام برای ایران،
گفت :اگر این موضوع بتواند باعث هوشیاری ،اعتماد و بیداری ما بشود باید نسبت به خروج
یک مزاحم از برجام خوشحال بود .اما اگر فقط اهل شعار دادن باشیم و بخواهیم در  ۲۲بهمن
با شعار مرگ بر آمریکا به خیابانها بیاییم و با یک افزایش قیمت ارز ،انتقادهایمان را شروع
کنیم موفق نخواهیم شد /.ایلنا

خبرتلگرامی
Dمنابع روسیه اگر چه در هفتههای
اخیر از امکان تحویل سامانه پدافند
هوایــی «اس »300-به ســوریه خبر
داده بودند ،اما دستیار رئیس جمهوری
روســیه امکان ارائه این تسلیحات به
ســوریه را رد کرد.والدیمیر کوژین
دستیار رئیس جمهوری روسیه در امور
همکاریهای فنی-نظامی روز جمعه در
مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت که
هیچ مذاکره ای برای تحویل تسلیحات
پدافند هوایی «اس »300به ســوریه
برگزار نمی شود/.ایرنا
Dکاخ کرملین اعالم کرد ،پیشنهاد
قانونگذاران منطقــهای برای تغییر
قانون اساسی به گونهای که به والدیمیر
پوتین اجازه دهد تا یک دور دیگر در
سمت ریاســت جمهوری باقی بماند،
در دستور کار قرار ندارد.قانونگذاران
در منطقه خودمختار چچن این هفته
پیشنهاد کرده بودند قانونی تصویب
شود که به رئیس جمهوری این امکان را
بدهد تا سه دوره یا بیشتر خدمت کند.
بر اساس قانون اساسی فعلی ،هر رئیس
جمهور تنها میتواند دو دوره متوالی
بر سر قدرت باشد/.ایسنا

جماران
یادگار امام راحل تاکید کرد

اگر مردم باشند هیچ کس
توان ضربه به نظام را ندارد

حجتاالسالم و المسلمین سیدحسن خمینی
یادگار امام راحل با حضور در پنجمین اجالس
عمومی شورای عالی اســتانها ،درباره نقش
جایگاه شوراها در کشورمان گفت :برخی اظهار
میکنند که شوراها تمرین دموکراسی هستند
اما شوراها تمرین دموکراسی نیستند بلکه همه
دموکراسی نظام جمهوری اسالمی هستند .شما
نمایندگان هویت جمهوری اسالمی هستید و
شوراها همه حیثیت جمهوری اسالمی هستند؛
چراکه همه حیثیت جمهوری اسالمی ایران به
مردم ساالری است .اگر مردم باشند هیچ کسی
توان ضربه زدن به نظام اسالمی را ندارد.
وی یادآور شــد :وقتی که عراق به ایران حمله
میکند جز عزم ملی برای مقابله چیز دیگری
در زمین وجود نداشت؛ لذا باید بدانیم شوراها
نماد مردم ساالری جمهوری اسالمی هستند و
کار بزرگی که در ابتدای انقالب انجام شد شروع
شــوراها بود که بعدها در دورههایی بهصورت
خفیف ادامه پیدا کرد و در دوره دولت اصالحات
کار خود را به صورت رســمی آغاز کرد و امروز
پس از  20سال به یک بلوغ رسیده است .شما
نمایندگان شوراها میتوانید اصول برزمین مانده
شوراها را پیگیری کنید.
سیدحســن خمینی ادامه داد :انشاءاهلل این
انقالب باقی میماند ولو اینکه ما میرویم .در
آینده اندیشمندانی میآیند و پیرامون انقالب
ایران تحقیق میکنند .بزرگترین دستاورد امام و
انقالب در کنار سایر دستاوردهای بزرگ ،عزت
اســت .چیزی که قبل و بعد مشروطه جامعه
ایــران را آزار میدهد ذلت در مقابل خارجیان
است .هیچگاه کشور ما مستعمره نبوده اما در
دورههای مختلف ،مردم از این ذلت در مقابل
خارجیــان آزار میدیدند .اساســا جمهوری
اســامی و انقالب مردم برای همین بود .البته
عزت باید تعریف شــود اما اصــل آن را نباید
فراموش کنیم که بزرگترین دستاورد انقالب
اسالمی محسوب میشود .عزت یعنی توجه به
منافع خودمان و نگاه نکردن به آن سوی مرزها
و نترسیدن از قمپوز در نکردنهای دیگران.
به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :هرچه میخواهد
بشود بشود اما عزت ما نباید دستخوش طمع
شود ،البته عزت به تندروی نیست بلکه عزت به
خرد است .حرکت امام حسن(ع) همان مقدار
عزتمند است که حرکت سیدالشهداست .باید
با تدبیر و اعتماد گام در مســیر آینده بگذاریم
و این جز با انسجام ،همدلی و همراهی محقق
نخواهد شد.

بین الملل

ایرانسیزدهمینقدرت
نظامی برتر جهان شد

ایران با هفت پله ارتقاء نسبت به سال گذشته،
سیزدهمین قدرت نظامی برتر جهان شناخته
شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاه
"گلوبال فایر پاور" در تازهترین ردهبندی خود
ایران را در میان  ۱۱۳کشور جهان از نظر قدرت
نظامی در رده سیزدهم قرار داد .برای رتبهبندی
این کشورها  ۵۰فاکتور مختلف از جمله بودجه
نظامی ،میزان تجهیزات ،تعداد نیرو ،موقعیت
جغرافیایــی ،منابع طبیعی و شــرایط صنایع
نظامی بومی در نظر گرفته شده است .عربستان
که ولیعهد آن پیشتر مدعی شده بود ایران در
میان پنج قدرت نظامی جهان اسالم هم جایی
ندارد ،با وجود خریدهای نظامی کالن از آمریکا
و دیگر کشــورهای غربی در این فهرست در
جایگاه چهاردهم آسیا و بیست و ششم جهان
قرار گرفته است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -2137توجه دارید چقدر سیاستهای
اصولگرایــان در مــورد برجام بــا آقای
شــریعتمداری کیهان هماهنگ است؟
()2/18
 -2042اتوبوسهای خط خاوران-آزادی
خیلی دیر به ایستگاه میآیند .مدتها باید
معطل بمانیم حتی نیم ساعت .وقتی هم
اتوبوسها میآیند آنقدر جمعیت مسافرین
زیاد است که مجبوریم صبر کنیم تا یک
اتوبوس دیگر برسد سوار شویم .وقتی هم
سوار اتوبوسها میشویم از شدت شلوغی
حس میکنیم در حال خفه شدن هستیم.
لطفا به این موضوع رسیدگی شود .شرکت
واحد فکری برای آن بکند)2/18( .
 -2038چنــدی پیــش ســوال کردم
دوستی خاله خرســه یعنی چه؟ جواب
دادید اما خیلی بیربط بود .در بچگی به
ما میگفتند خرسی که خیلی عالقهمند
به صاحبش بود وقتی دید او خواب است
و یک مگس روی پیشانی او نشسته چون
خیلی به او عالقهمند بود با یک ســنگ
بزرگ برای کشــتن مگس توی ســر او
میزند! متوجه شدید؟ ()2/18
 -1956از مازندران شهرستان نور تماس
میگیرم .نمایندگان محترم! ما ایثارگران
خیلی از شما گالیه داریم .چرا ایثارگران
نباید بازنشسته شوند؟ ما سنوات نداریم.
آیا مردم به شــما رای ندادند؟ ما به شما
رای ندادیــم ،چرا به دردهــای ما توجه
نمیکنید؟ آقایان نمایندگان! شــما هیچ
قدمی برای ایثارگران برنداشتید)2/18( .
 -1846دولت طــرح ممنوعیت واردات
خودروهای بــاالی  2500سیســی را
لغو کند ،چون این طــرح باعث بیکاری
بســیاری از مردم مناطق آزاد شده است.
()2/18
 -1819در روزنامه همشــهری در مورد
سالگرد رادیو نوشــته بود «در هشتاد و
سه ســالگی رادیو در قلهها ایستادیم».
من هم میگویم فایدهاش چیســت؟ من
یک چوپان هســتم هر جا کــه میروم
نمیتوانــم رادیو را خــوب بگیریم چون
همهاش پارازیت دارد فقط برخی نقاط را
میتوان گرفت .چرا شبکههای رادیو نباید
به راحتی قابل دریافت باشند؟ ()2/18
 -1650در آفتاب یزد روز دوشنبه چندتن
از اقتصاددانــان اعتراض کــرده بودند به
سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی.
خواستم بگویم با این وضعیت که موجود
است و ما با یک غول طرف هستیم .یک
عده هم فقط به فکر منافع خود هستند و
دالرها را به چین میبرند ،اجناس درجه
چند چینی وارد میکنند .برای آنها مهم
نیست که به ســر پول ملی چه میآید؟!
()2/18
 -1045به نظر مــن رئیسجمهور باید
مراقب بــازی آمریکا و اســرائیل ملعون
باشــد .ما جامعه جهانی را دیدیم که از
ما حمایــت کرد و همه آمریکا را محکوم
کردند .باید آمریکا را منزوی کنیم همان
طور که منزوی هم شده است .آمریکا 40
سال است ما را تحریم میکند چه غلطی
میتواند بکند؟ ()2/19
 -1044ســوالی دارم .آیــا عملکرد آقای
حاتمیکیا در پردیس کوروش که باعث
ترس و دلهره مردم شد از نظر قانونی قابل
پیگیری هست یا خیر؟ آقای حاتمیکیا
در مقابــل ترس و وحشــت مــردم چه
پاسخی دارند؟ ()2/19
آفتاب یزد :برخی حقوقدانان محترم
در این خصوص اظهارنظر کردهاند لطفا
صفحه شبکه ،تاریخ  97/2/18آفتاب
یزد را بخوانید.
 -1046آقــای شــریعتمداری کیهان،
وطن امروز و برخی دوســتان اصولگرا آیا
خیالتان راحت شد ترامپ برجام را کنار
گذاشت .آیا خواسته شــما برآورده شد!
()2/19
آفتــاب یزد :بهتر اســت همدیگر را
متهم نکنیم حاال وقت همدلی در برابر
دشمنیهای آمریکاست مانند همیشه
که با همدلی توطئههای دشــمن را
خنثی نمودیم.
 -1043بــرای مــن دشــمنی آمریکا و
اسرائیل محرز اســت .اما ناراحتی من از
برخی کســانی اســت که با حرفهایشان
ناخواسته با دشمنان همراهی میکنند.
کســانی که بــه عنوان دوســت ،لطمه
میزنند)2/19( .

