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توتال برود یک شرکت چینی جایگزین میشود

جــال میرزایی عضو کمیســیون انرژی در رابطــه با وضعیت
قراردادهای نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام ،بیان کرد:
ما در قالب  IPCســه قرارداد بستهایم که یکی از این قراردادها
توتال اســت که با شــرکتهای اروپایی است و دو پروژه دیگر با
شرکتهای روسی و چینی است .درباره قرارداد توتال ،اگر توتال
بخواهد عقبنشینی کند شــرکت نفتی دولت چین اعالم کرده
است که حاضر به جایگزین شدن است و دچار مشکلی نخواهیم
شــد .وی در ادامه گفت :ما حدود  ۳۵پــروژه داریم که احتمال

دارد تحریمها بر روی مذاکرات برای عقد قراردادهای
جدید تاثیر بگذارد .ممکن اســت بعضی از پروژهها
کــه تا به امروز حدود  ۵۰تــا  ۶۰درصد مذاکراتش
پیشرفت داشته است ،دچار تاخیر شود.نماینده مرم
ایــام در مجلس ادامه داد :به هر حال امروز انحصار
اســتخراج نفت در دست شرکتهای غربی نیست و شرکتهای
روســی و چینی در این زمینه تخصص دارند .به گزارش ایسنا،
وی با اشــاره به تحریم بیمه کشتیها از سوی آمریکا پس از لغو
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سیاسی

برجام ،بیان کرد :در رابطه با بیمه کشــتیها و سایر
مســائل آنچه که در گذشته باعث میشد تا آمریکا
در اجرای تحریمها موفق شــود اجماعی بود که در
بین قدرتهای جهانی برای اعمال تحریمها شــکل
میگرفت اما امروز آمریکا در این شــرایط نیست و
بسیاری از قدرتهایی که پیش از این به همراه آمریکا به ما فشار
وارد میکردنــد به نوعی اقدام آمریکا برای خروج از برجام را زیر
سوال بردهاند.

واکنش دولت و مجلس
به یک بیانیه
هرچند ارائه نظر آزاد است و هر شخصی میتواند با ابراز عقاید خود دراین زمینه
دیدگاههایش را بیان کند اما بی تردید آنچه که بیش از هر چیز دیگر در چنین
برهه حساسی الزامی است حفظ اتحاد و انسجام ملی در آستانه تالشهای دولت
و وزارت امورخارجه برای تداوم برجام و گفتوگوها با کشورهای اروپایی است.
بیتردید در چنین لحظات حساسی ،حرکت در مسیری منطقی و اصولی بیش از
هرچیز دیگری میتواند عبور از موانع پیش رو را ممکن سازد از همین رو نبایدبا
اظهارنظرهای شخصی به نام ارگانها باعث سلب وحدت شد
آفتاب یزد -گروه سیاســی :بیانیهای با امضای
آیتاهلل جنتی.
این بیانیه شامل چند بخش میشود؛ از جمله اینکه
«حسن روحانی به خاطر این توافق باید عذرخواهی
کند ،ماندن در برجام در شرایط کنونی به نفع منافع
ملی نیست ،اروپاییها قابل اعتماد نیستند و مجلس
باید اقدام متقابل علیه آمریکا انجام دهد».
در این اطالعیه هم درباره سیاست خارجه دستور
داده شده است(!) هم از در نصیحت و ارشاد مجلس
و دولت برآمده .در بخشی از آن آمده« :از نمایندگان
محترم مجلس شــورای اسالمی خواسته میشود
هرچه ســریعتر درخصوص نقض عهــد آمریکا،
تصمیمات الزم را اتخــاذ نموده در خصوص قانون
اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی در
اجرای برجام ،پیگیری جدی را معمول دارند».
و گفته شــده  « :الزم است رئیس جمهور محترم،
صادقانه و با صراحت ،نسبت به خسارتهای وارده در
برجام که بخاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی
توسط رهبر معظم انقالب از جمله اخذ تضمینهای
الزم از  5+1و نیز عدم رعایت اقدام متناظر و گام به
گام ،پدید آمد؛ از مردم عزیز ایران عذرخواهی کرده،
تجربه توافق برجام را چراغ راه آینده قرار دهند».

هریســی در گفتوگویی با جماران اینگونه آورده
اســت « :طبق اصل  108قانون اساسی ،خبرگان
فقط در حــد خودش ،اعضای خودش و مســائل
مربوط به خودش حق قانونگذاری دارد که حتی به
تأیید شورای نگهبان هم نیاز ندارد .اما خارج از حوزه
خودش نمیتواند قانونگذاری کند؛ قانون تلقی نمی
شود و الزام آور هم نیست» .
او با تأکید بر اینکه هر بیانیه ای که صادر میشــود
نمــی تواند بیانیه مجلس خبــرگان رهبری تلقی
شود ،تصریح کرد« :بیانیه رسمی خبرگان که به نام
مجلس خبرگان تلقی میشود و رسمیت هم دارد
این است که مطلب یا مطالبی را بنویسند و در صحن
اجالس مطرح کنند و آنجا بررسی شود و به تصویب
اکثریت برسد» .
این بیانیه دولت و مجلس را نیز به واکنش واداشت.
مثال علی مطهری نایب رئیس مجلس،در نامه ای
که روی سخن آن نه به مجلس خبرگان بلکه تنها به
شخص آیتاهلل جنتی است ،گفت« :در نامهای که در
ارتباط با خروج آمریکا از برجام نوشتهاید ،چند نکته
قابل تامل اســت .در این نامه از طرفی پذیرفتهاید
که برجــام تصمیم نظام اســت و از طرف دیگر از
رئیسجمهور خواستهاید که به خاطر خسارتهای
وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند .آیا این
دو سخن تناقض و احیانا تعریض ناخواسته نیست؟
همچنین گفتهاید در صورت اخذ نشدن تضمینهای
جدی و محکم از اروپاییها ،خروج از برجام تکلیف
شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی خواهد بود .آیا
تکلیف شرعی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین
میکنیــد؟ همچنین آیا تکلیف قانونی دســتگاه
دیپلماسی را جنابعالی تعیین میکنید یا مجلس؟
وظیفه مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی،

واکنشها

این اطالعیه منسوب به خبرگان اما طبیعتا بدون
واکنش نماند  .شــاید اولیــن و قابل تاملترین آن
واکنشهاشــم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان
بود  ،واکنشــی که این معنا را در خود داشــت که
"آنچه به عنوان بیانیه خبرگان منتشــر شــده نه
بیانیه این مجلس بلکه بیانیه ای از سوی رئیس آن
آیتاهللجنتی بوده است".

حجت االسالم رســول منتجبنیا قائم مقام حزب
اعتماد ملی نســبت به این موضوع اظهار میکند:
دولت گذشته دنیا را تحریک کردند ،گروههایی هم از
او حمایت کردند؛ این گروهها باید عذرخواهی کنند
نه دولت».

مشخص است .ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین
تکلیف برای رئیسجمهور و مجلس شورای اسالمی
از وظایف آن مجلس نیست ،برای جنابعالی آرزوی
توفیق الهی دارم ».دراین بین دولت نیز خطاب به
کســان دیگری که این روزها در خصوص برجام و
دولت سخن میگویند اطالعیه ای صادر کرده است؛
اطالعیه ای که در آن به صراحت به این نکته اشاره
میشود که رئیس جمهور فعلی آمریکا مدعی است
در جریان برجام کام ً
ال متضرر شــده است و ایران
را کشــوری میداند که بدترین توافق را به آمریکا
تحمیل کرده است .او خروج از برجام را پاسخی برای
تحقیر آمریکا در برابر ایران میداند .در چنین شرایط
خطیری که وحدت ملی یک ضرورت است ،سوال
این است که حمله به دولت و تخریب دستاوردهای
کشــور که همراه با افزایش قدرت دفاعی و تقویت
جایــگاه منطقهای ایران به دســت آمده اســت،
همصدایی با چه جریانی و ریختن آب به آســیاب
چه کسانی است؟»
در ادامه این اطالعیه آمده «:متأسفانه آنان که باید
عذرخواه مواضع نادرســت خود در گذشته باشند،
طلبکارانه به دســتاوردهای ملی میتازند و حاضر
نیستند به این سوال پاسخ دهند که خسارتهای
تحریم ظالمانه بر ملت ایران چه میزان بوده و برای
پیشگیری به موقع از آن خسارتها چه کرده اند؟
آنها هیچگاه حاضر نیســتند از ناتوانی خود در ارائه
راههای جایگزین برجام سخن بگویند» .
از جمله نکات جالب توجه دراین بین این است که
حتی صداو ســیما نیز با پخش جوابیه تند دولت،
نسبت به واکنشهای تند موجود نسبت به برجام
اقدام کرده است .
البته واکنشها به همین جا ختم نمی شــود مثال

تیتر سایت خبرگان هم عوض شد   

از نکات جالب توجه امــا درباره بیانیهای که به نام
مجلس خبرگان صادر شــده است واکنش سایت
مجلــس خبرگان نســبت به این موضوع اســت!
برخی از اعضای خبرگان نســبت به این بیانیه ابراز
بی اطالعی کردند تا این سایت که ابتدا این بیانیه
را بــا تیتر «:واکنش مجلس خبرگان به خروج غیر
قانونی ترامپ از برجام » انتشــار داده بود ،تیتر آن
را به «واکنش رئیس مجلس خبرگان به خروج غیر
قانونی ترامپ از برجام» تغییرداد!
هرچند ارائه نظر آزاد اســت و هر شخصی میتواند
با ابــراز عقاید خود دراین زمینــه دیدگاههایش را
بیان کند اما بی تردیــد آنچه که بیش از هر چیز
دیگر در چنین برهه حساســی الزامی است حفظ
اتحاد و انســجام ملی در آستانه تالشهای دولت و
وزارت امورخارجه برای تداوم برجام و گفتوگوها با
کشورهای اروپایی است .بیتردید در چنین لحظات
حساسی ،حرکت در مسیری منطقی و اصولی بیش
از هرچیز دیگری میتواند عبــور از موانع پیشرو
را ممکن ســازد از همین رو نبایدبا اظهارنظرهای
شخصی به نام ارگانها باعث سلب وحدت شد.
البته این بدین معنا نیست که کسی حق اظهارعقیده
در مورد موضوعاتی چون برجام ندارد اما از ســوی
دیگر ،الزامی هم نیست که تمام مسائل از تریبونها
اعالم گردد.

توگو با آفتاب یزد:
حمیدرضا ترقی در گف 

مطهری چه کاره است که به خبرگان نامه مینویسد!

آفتاب یزد – گروه سیاســی  :نامه اخیر آیتاهلل
جنتی راجــع به برجام و درخواســت عذرخواهی
روحانی  ،در حالی که با واکنشهای بسیاری مواجه
شده اما طرفدارانی پرو پاقرص هم دارد  .طرفدارانی
از جریان راست که نمونه آن کسانی مثل حمیدرضا
ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و
از چهرههای شاخص محافظه کاران هستند .آفتاب
یزد هم در همینباره با او به گفتوگو نشسته است .
گفتوگوی ترقی با آفتاب یزد همراه با چاشنی آتش
تند او در حمله به دولت و برجام و همراهی با آیتاهلل
جنتی است .
آقــای ترقی! بهعنوان یکــی از چهرههای
اصولگرا میخواهیم نظرتــان را راجع به بیانیه
اخیری که به نام مجلس خبرگان درخصوص
برجام صادر شــده اســت بدانیم .این اقدام با
واکنشهای بسیاری مواجه شده است .نظر شما
درباره آن چیست؟
مسئولیت مجلس خبرگان به عهده خودش و هئیت
رئیسه آن است و دیگر احزاب و گروهها حق ندارند
دربارهخبرگاناظهارنظرکنند.
برخیها میگویند کــه وظایف خبرگان
وظایف مشخصی است و بهتر بود درباره برجام
به این شکل اظهارنظر نکند؟
اینبرخیهاچهکسانیهستند؟
نمونهاش نامه علی مطهری.
(با عصبانیت) علی مطهری مگر چه کاره است؟
او نایب رئیس مجلس است
نایب رئیس مجلس باشد ،نایب رئیس مجلس چه
ربطی به خبرگان دارد .خبرگان و اعضای آن مقامی
باالتر از مجلس دارند.
من در مورد جایگاهها سوال نپرسیدم  .اما

خبرگان بــوده یعنی همه
تصدیــق میفرمایید که
هر نهــادی وظایفی دارد.
اعضا در جریان آن نبودند.
طبیعی اســت مجلس و
آیا این که رئیس مجلس
دولت میتواننــد درباره
خبرگان بیانیهای را به نام
برجــام اظهارنظر کنند.
خبرگان در چنین شرایطی
بههرحال برخی میگویند
اعالم کند درست است؟
نباید چنین بیانیهای به نام
(مکــث) آقایهاشــم زاده
خبرگانصادرمیشد؟
هریسی در خبرگان یک نفر
آنکسیکهمیگویدنباید،نمیداندمجلسخبرگان
اســت و نمیتواند از قول همــه حرف بزند! رئیس
یعنیچه.
مجلس که منتخب خبرگان اســت میتواند راجع
به مسائل از قول کل خبرگان اظهارنظر کند .رئیس
یعنی چنین بیانیهای را باید صادر میکرد!
مجلس خبرگان منتخب خبرگان است اماهاشم زاده
بلــه .خبــرگان در تمام مــواردی کــه مربوط به
هریسی که نه منتخب خبرگان است نه نمایندگی
سیاســتهای کالن
از ســوی آنهــا دارد ،برای
میشوداظهارنظرمیکند.
رئیــس مجلس خبــرگان منتخب خــودش اظهارنظر کرده
درباره تعلل دراجرای این خبرگان است اماهاشم زاده هریسی که است!
سیاســتها هم میتواند نه منتخب خبرگان است نه نمایندگی
بــه هر حــال همه
اظهار نظر داشــته باشد ازسوی آنها دارد ،برای خودش اظهارنظر
میدانند کــه برجام و
 .کاری کــه دولت انجام کرده است!
مسیر آن ،تصمیم نظام
داده به سیاستهای نظام
سگ زرد برادر شــغال است! حاال است .اینکه اکنون صرفا
ضربه زده و آن سیاستها
آقایان رفتهاند با اروپاییها مذاکره کنند! بخواهیمروحانیبهخاطر
درست اجرا نشده است.
آنها هم فقط دارند وقت تلف میکنند!
خروج ترامپ از برجام
احــزاب و گروهها حق ندارند درباره عذرخواهی کند عجیب
پس شما اساسا با
است.
اینبیانیهموافقهستید؟ خبرگاناظهارنظرکنند!
چرا نمیگویید آن چه مورد
من هم موافق با این بیانیه
موافقت نظام بود چیست؟
هستم و هم قبال خودم نیز
چرا میخواهید همه چیــز را تحریف و مخدوش
گفتهام که دولت به خاطر این سیاستهایش باید از
کنید؟ شما که مفسر نیستید که تفسیر میکنید!
مردمعذرخواهیکند.
شــروطی که به دولت ابالغ شد  ،رعایت نشده .االن
هم گفته میشود اگر تضمین نگیرید ادامه این روند
اما حتی تیتر ســایت خبرگان از انتساب
جایز نیست .وقتی که ابالغها شده ،این حرف شما
این بیانیه به مجلس خبرگان به رئیس مجلس
یعنیچه؟!
خبرگان تغییر یافت و همهاشــم زاده هریسی
عضو این مجلس اعالم کرده که صدور این بیانیه
آقای ترقی! اگر قرار است کسی عذرخواهی
در غیاب برخی اعضا و با امضای رئیس مجلس

کند ترامپ است! او از برجام خارج شده ،روحانی
که کار خودش و ماموریتش را انجام داده است.
(پوزخند)! بله! این دیگر خیلی ساده اندیشی است.
ما با یک کشوری که میدانیم به قول خودش عمل
نمیکند و به هیچ صراطی مستقیم نیست و دشمن
ماســت قراردادی ببندیم که میدانیم در آن ضرر
میکنیم بعد بگوییم آمریکا بدعهدی کرده اســت!
شما که از اول میدانستید بدعهدی خواهد شد ،چرا
مذاکره کردید؟ کسی که آمریکا را بشناسد اصال با
آن مذاکره نمیکند! حاال آقایان سرنوشت خودشان
را به آمریکا سپردند .معتقدم فرقی بین دولت ترامپ
و اوباما نیست.
بسیاری میگویند در چنین شرایطی برای
مدیریت بهتر ،بیش از هــر زمان دیگری نیاز
به وحــدت و اتحاد ملی در بحث برجام وجود
دارد .فکر نمیکنید نامه اخیــر آقای جنتی و
اظهارنظرهای کسانی مثل شما در عین حال که
محترم است! شاید به وحدت صدمه بزند!
نه.هیچآسیبینمیزند!
واقعاً؟
شــما بروید در بین جامعه ببینید مردم اکنون چه
میگویند .در اتوبوس ،مترو ،نماز جمعه و  ...کدام یک
با این کار دولت موافقند؟ کسی این حسن ظن دولت
را تایید نمیکند .همه فهمیدند که آمریکا بدعهد
است و نباید با آن مذاکره و صحبت کرد .اروپاییها
هم همینطور .سگ زرد برادر شغال است! آنها هم
هیچ فرقی نمیکنند ،حاال آقایان رفتهاند با اروپاییها
مذاکره کنند! آنها هم فقط دارند وقت تلف میکنند.
یک ماه خود را معطل میکنند آخر هم به این نتیجه
میرســند که نباید به اروپا هم اعتماد کرد .ریش
اروپا هم گرو آمریکاست .اروپایی که میزان تجارت
خارجهاش با آمریکا حداقل  50برابر ایران است که
نمیآید سرنوشتش را به دست ما بسپارد.

توئیت بازی سیاسی
> محمد علی ابطحی -فعال سیاسی اصالحطلب

> بهرام پارسایی-نماینده اصالحطلب مجلس

> عبداهلل رمضانزاده  -فعال سیاسی اصالحطلب
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اتحادیه اروپا قاطع باشد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با وزیر اقتصاد بلغارستان که کشورش
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارد ،با اشاره به موضوع خروج یکجانبه آمریکا
از برجام ،گفت :انتظار جمهوری اسالمی ایران از اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر مهم
در عرصه بین الملل ،اتخاذ عکس العملی قاطع و جدی در این خصوص است تا جامعه بین
الملل از این مسئله درس بگیرد/ .ایلنا

خبرتلگرامی
Dنعمت احمدی ،تحلیلگر مســائل
سیاســی گفت :اگر به تیترهای چند
روزنامه مشخص دقت کنید ،از فردای
امضای برجام تا امروز میگفتند آمریکا
و طرف مقابل سر ما کاله گذاشته؛ حاال
که موضع آمریکا هم مشخص شده،
کاش اندکی اخالق داشــتند و از تیم
مذاکره کننده عذرخواهی میکردند/.
انتخاب
Dســخنگوی فراکســیون امید از
برگزاری مجمع عمومی این فراکسیون
طی روز آینده خبر داد.بهرام پارسایی،
با اعالم این خبر گفت :فراکسیون امید
امروز با حضور شورای مرکزی و اعضا
تشکیل جلسه میدهد .وی ادامه داد:
در این دیدار ،اعضا و شورای مرکزی
فراکســیون امید برای همفکری و
هماندیشی بیشتر خصوصا در مورد
انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی گردهم خواهند آمد/.ایلنا
Dآیت اهلل جوادی آملی در سخنانی
با اشــاره به خوی استکباری آمریکا
گفت :ترامپ یک مهمان ناخوانده ای
به نام «غارتگــری» را به درون خود
دعوت کرده و صاحب خانه را در پای
این مهمان کشــته است و امروز زیر
امضای خود میزنــد ،کاری که هیچ
کافری در دنیا انجام نمیدهد چرا که
عهد ،پیمان و وفای به عهد نزد همه
انسانها مطلوب و محترم است/.پایگاه
اطالع رسانی اسرا

خبر
نیویورک تایمز نوشت؛

کابینه ترامپ حول برجام
دچار شکاف شده است

نیویورک تایمــز از بروز اختالفات جدید در
کابینه ترامپ خبر داد و نوشــت :تنها پنج
روز قبــل از اعالم خروج آمریــکا از برجام
توســط ترامپ ،مایک پومپئو وزیر خارجه
جدید این کشور به دیپلماتهای فرانسوی،
بریتانیایی و آلمانی گفته بود معتقد اســت
توافــق هســتهای میتواند باقــی بماند.به
گزارش ایلنــا ،در این گزارش گفته شــده
پومپئــو در کنفرانس چهــارم میگفته بود
اگر میتوانســت چند روز دیگر مذاکرات را
ادامه دهد شــانس این را داشت که شکاف
موجود در توافق هستهای را که به بندهای
غروب معروف اســت از بین ببرد .اما هفتم
میایــن امیدها ناامید شــد و او به همتای
بریتانیایی خــود خبر داد که ترامپ نه تنها
از توافق هســتهای خارج خواهد شــد بلکه
تحریمها را هم برمیگرداند .بر اســاس این
گزارش ،عالوه بر این اختالفات بروکراتیک،
موضوع ایران جدایــی عمیقتری را در تیم
ترامپ ســبب شده اســت .این اختالفنظر
بیــن جیمز ماتیــس وزیر دفــاع آمریکا و
جــان بولتون مشــاور امنیت ملــی ترامپ
هم دیده میشــود .ماتیــس میخواهد در
رفتــار دولتهای متخاصم و کســانی نظیر
بولتون که میخواهند رفتار این کشورها را
خودشان تغییر دهند ،تغییراتی ایجاد کند.
به گفته «روبــرت لیتــواک» رئیس مرکز
مطالعات امنیت بینالمللی ویدرو ویلسون،
از حادثــه یازدهم ســپتامبر بــه بعد بین
سیاســت آمریکا برای تغییر نظام در برخی
کشــورها ،یا تغییر رفتار در این کشــورها
تنش دائمی بوجود آمده اســت .براســاس
ایــن گزارش ،دو تن از افراد نزدیک به جیم
ماتیــس اعتــراف کردهاند که او خواســتار
خروج از توافق هســتهای نبوده و از اینکه
شــکاف فرا آتالنتیکی بر ســر مسئله ایران
بیشتر شــود و این مسئله اتحاد کشورهای
عضو ناتــو را تضعیف کــرده و بر مذاکرات
با کــره شــمالی تاثیر بگذارد میترســید.
حتی اگر ماتیس خواســتار مقابله با توافق
هستهای بوده باشد هم معلوم نیست چقدر
حرفهــای او در کابینه شــنیده میشــد.
به گفته مقامهــای آمریکایی ،جان بولتون
هرگز با شورای امنیت ملی دیداری ترتیب
نــداده تا آنها را بــرای تصمیمی که گرفته
قانع کند .او بــه ترامپ توصیههایی کرده و
درها را به روی جریان دســت چپ بســته
است .به اعتراف بســیاری از نزدیکان کاخ
سفید ،بولتون روابط بسیار نزدیکی با ترامپ
دارد.این رســانه نوشــت :زمانی که ترامپ
روز سهشــنبه ملت را خطــاب قرار میداد
صدای بولتون از دهان او شنیده میشد که
خواستار پارهکردن توافق هستهای بود.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -0709آقایــی بــه روزنامه کیهان گفته
خیالت راحت برجام کنار رفت .دنیا بدقولی
آمریکا را محکوم میکند ناراحت است آن
وقت برخیها خوشــحالند آن هم با این
زحماتی که تیم مذاکره کننده برای برجام
کشیدند خوشحالی دارد؟! ()2/23
آفتاب یزد :برجــام یا هر موضوعی
که تصمیم نظام بوده است باید مورد
حمایت اهالی رســانه قرار گیرد و
رسانه نظارت بر تصمیم داشته باشد
منافع ملی بر منافع جناحی و شخصی
ارجح است.
 -1205از شــورای عالی فضای مجازی
خواهشــمندیم پیام رســانان داخلی را
موظف نمایند تا پاســخگوی مشــکالت
فنی کاربرانشــان در خصوص مشکالت
پیام رسانی باشند .چون متاسفانه گاهی
اوقات پشــتیبانی پیام رسانهای داخلی
پاسخگوی کاربران نیستند)2/23( .
 -1115بــه جای برخی شــعارها باید با
تصمیمگیریهای درست و عاقالنه مدیران
و نخبگان جامعه کشــور را از مشکالت
نجات دهیم)2/23( .
 -1110در مقابــل رفتارهای اخیر آمریکا
باید با خرد جمعی عمل کنیم و بهترین
راهکار را برای خنثی کردن دشمنیها و
تحریمهای جدید در نظر بگیریم)2/23( .
 -1101وقتی ترامپ از آن طرف دشمنی
میکند در داخل عــدهای برای خود ببر
و بدوز میکنند آیا ســزاوار است مدیرانی
که بازنشسته میشوند پاداشهای سیصد
میلیونی بگیرند بعد دوباره سرکار برگردند.
این خبر را در روزنامــه خودتان خواندم.
وقتی این همه مشــکل در کشور داریم
این کارها درست نیست .شما هم بیشتر
روشنگری کنید)2/23( .
 -1500عــدهای بــه ظاهــر فرهنگی و
رسانهای با صحبتهای خود فقط دنبال
ایجاد یأس و نومیدی در مردم هستند و
فضا را ملتهب میکنند .مردم را به ترس
و وحشــت میاندازنــد و دائــم به دولت
میتازند .اینها غیر مســتقیم در راستای
اهداف دشمن حرکت میکنند .ما امروز
به وحدت نیاز داریم)2/23( .
 -1311در مورد آقای رفســنجانی چه در
زمــان حیات و چه فوت هــر روز مطلب
دارید .تا کی میخواهید به این روند ادامه
دهید .آیا جز ایشان کسی تا به حال کاری
برای مملکت نکرده؟()2/23
 -1218عدهای معتقدند باید بیکفایتی
آقای روحانی اعالم شود ،نه چنین نیست.
باید بیکفایتی کسانی که سنگ الی چرخ
دولت میگذارند اعالم شــود .کسانی که
پولهای کالن دست آنهاست مانع تراشی
میکنند .اعالم شــود چه کسانی جلوی
پیشرفت کشــور را میگیرند؟ بیکفایتی
امثال اینها اعالم شود)2/23( .
 -1211همــه میدانیم آمریکا دشــمن
قسم خورده ماست اما از دشمنان داخلی
هم باید ترســید .کســانی که زالو صفت
هســتند به جان بازار افتادند ،قیمتها را
افزایش میدهنــد و چند برابر میکنند.
این هم یکی از مشکالت ماست .این عده
میخواهند جامعه را ملتهب کنند)2/23( .
 -1210برنج کیســهای  50هزار تومانی
یک مرتبه  80هزار تومان شده چرا قیمت
اجناس باید ناگهانی این همه افزایش پیدا
کند؟ چرا عدهای ســودجو میخواهند از
آب گل آلــود ماهی بگیرنــد؟ چرا دولت
در این شــرایط خاص بر قیمتها نظارت
ندارد؟ ()2/23
 -1208پیامی برای رئیسجمهور محترم
دارم .آقای روحانی اگــر بازار را مدیریت
نکنید ،اگر مدیران الیــق را در راس امور
قــرار ندهیــد و وضع بــه همین صورت
باشد اوضاع برای جامعه بدتر خواهد شد.
()2/23
 -1643حتی بیمه گزاف سازمان تأمین
اجتماعی ،تخته سنگی است روی سینه
تولیدکنندگان که نمیتوانند به اندازه کافی
کارگر اســتخدام کنند .به خاطر کمبود
کارگر در یک واحد تولیدی ،وظیفه افراد
غایــب روی دوش دیگران میافتد و باید
سرعت را افزایش داد که در مدار سرعت،
پِرت افزایش مییابــد و دقت کار پایین
میآید و کاالی ما هیچ وقت نمیتواند در
عرصه جهانی مطرح باشد)2/23( .

