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به دنبال تشکیل دولت تکنوکرات هستیم

رهبر جریان صدر در توئیتی اعالم کرد ،عراق در مقابل تشکیل
دولت تکنوکرات قرار دارد.به گزارش ایســنا به نقل از ســایت
شبکه ســومریه نیوز ،مقتدی صد ر رهبر جریان صدر در حالی
که ائتالف مورد حمایتش یعنی "ســائرون" پیشتاز انتخابات
پارلمانی اســت و تمام معادالت سیاســی در این کشور را به
هم زده و ائتالفهــای آینده را درهالــهای از ابهام قرار داده،
در توئیتی گفت :عراق در برابر تشــکیل دولت تکنوکرات قرار
دارد .صــدر اظهار داشــت ،هرگز به دنبال خــوب جلوه دادن

اوضــاع نخواهیم بود .ما به دنبال تشــکیل دولت
تکنوکرات هستیم که باب رزق و روزی را به روی
ملت باز کند ،نه اینکه زمینهای برای سرقت احزاب
باشد .وی افزود :ســازمانهای اقتصادی هرگز در
این دولت جایی ندارند .گفته میشــود منظور از
سازمانهای اقتصادی گروههای سری هستند که برخی احزاب
برای مذاکره به منظور دســتیابی به پستهای مهم در ادارات
دولتی و نهادهای آن تشــکیل میدهنــد؛ امری که در فضای

سیاسی

سیاســی عراق شایع است .بعد از اعالم نتایج اولیه
انتخابات در عراق ائتالف ســائرون گوی سبقت را
از دیگر رقبایش ربوده و پیشــتاز اســت اما فاصله
زیادی با دیگر لیســتهای انتخاباتی ندارد .تعداد
زیادی از رهبران عراقی در راس آنها حیدر العبادی
به مقتدی صدر تبریک گفتهاند .بعد از ائتالف سائرون ،لیست
الفتح و در رتبه ســوم نیز ائتالف النصر به ریاست العبادی قرار
دارند.

اولین واکنش رسمی حسن روحانی به موج جدید هجمهها
به دولت وی پس از دستور ترامپ با مرور بخشی از تاریخ
و سخنرانی خاطرهانگیز امام راحل در مورد ماجرای مک فارلین ابراز شد

اینتذهبون؟!

روحانی اکنون نقبی دوباره میزند به آن سالها ،سالهایی که عدهای ترمز بریده
و از تصمیم حاکمیت تندتر رفتند .روحانی با یاد آوری «این تذهبون» به این که هر
جریانی در مذاکرات با آمریکا با تصمیمات فرادولتی صورت گرفته است تاکیدکرده
و از همین رو اقداماتی که از سوی مسئولین داخلی علیه مذاکرهکنندگان صورت
میگیرد را مورد عتاب قرار میدهد؛ از آنچه که در صحن مجلس با آتش زدن برجام
و پرچم یک کشور صورت گرفت تا بیانیه از سوی یکی از مقامات
آفتاب یزد -گروه سیاسی :روزهای سختی برای
روحانی است .توافق هستهای از یک سو با بدعهدی
آمریکا مواجه شده و از سویی دیگر ،مخالفان داخلی
او برای پیشبرد اهداف سیاسیشان بیش از همیشه
بر او حملهور میشوند.
آتــش زدن برجام در صحن مجلس ،بیانیه دادنها
پیرامون توافق هستهای و اعالم اینکه روحانی باید از
مردم عذرخواهی کند ،خوشحالی رسانههای جریان
راست از خروج ترامپ و تالششان برای شانتاژ علیه
رئیس جمهور ایران ،برنامهریزی اصولگرایان برای
استفاده از چنین فرصتی در جهت تخریب روحانی
و ناامیدکردن مردم برای انتخابات آتی ،همه و همه
چیزهایی هستند که اینروزها رئیس جمهور باید
بشنود و تاب بیاورد.
اما این تاب آوردن به معنای سکوت و واکنش نشان
ندادن او نیست .نشــان به آن نشان که وی اولین
واکنشها را نسبت به این هجمهها دیروز در جلسه
هیئت دولت از خود نشان داد« :چه کسی مستحق
مالمت اســت ،این موضوع باید روشن شود و مبادا
یک عدهای خطا کنند ،امروز آمریکا به عنوان ناقض
عهد و متخلف از مقررات بینالمللی باید مورد فشار
قرار بگیرد».
او به صراحت گالیههایش از حمالتی که اینروزها
نسبت به او میشود را اینگونه نشان میدهد« :این
روزها با موضوعاتی که مطرح میشود بیشتر به یاد
جمله معروف حضرت امام خمینی(ره) در آبان 65
که به «این تذهبون؟» معروف است،میافتم .در آن
روز بین ایران و آمریکا اختالفی وجود داشــت که
آمریکا در آن شکســت خورده بود اما یک عده به
دنبال آن بودند که مســئولین ایرانی را مورد سوال
قرار دهند و امام راحل برخوردی حکمتآمیز با آنها
داشت و آن درس خوبی برای ما بود و هست».
روحانی میگوید« :امام (ره) در  29آبان  65فرمودند:
«هیچ توقع نداشــتم که در این زمان که باید فریاد
بزنند سر آمریکا ،فریاد میزنند سر مسئولینمان»
چه شــده است؟ در یک چنین مسئله مهمی باید
همه دست به دست هم بدهید و ثابت کنید به دنیا
که وحدت دارید ،چرا شــما میخواهید تفرقه و دو
دســتگی ایجاد کنید ،چه شده است شما را و کجا
دارید میروید؟ «این تذهبون؟» .بعد فرمود تندرو

و کندرو و دو دستگی در کشور ایجاد نکنید و این
خالف اسالم ،دیانت و انصاف است» .
مکفارلین

روحانــی برای بازگویــی آنچه که امروز بــر او روا
میشود ،دســت به دامن تاریخ شده است و مثالی
را از دهه شصت میآورد .اشاره روحانی به ماجرای
مک فارلین است.
درســت در بحبوحه جنگ ایران و عراق؛ زمانی که
ایران نیاز به تسلیحات نظامی داشت و از سویی دیگر
دونالد ریگان ،به فکر آزادی گروگانهای آمریکایی در
لبنان به کمک ایران بود شایعه شده بود که ریگان
حاضر است چند هزار موشک به ایران بفروشد .ولی
برای این مذاکرات به دنبال فردی میانهرو میگشت
و چه کســی بهتر از مرحومهاشــمی رفسنجانی.
در این داستان مک فارلین مامور رابط این مذاکرات
شد .مرحومهاشمی رفسنجانی درباره آن میگوید:
«یکی از هواپیماهایی که برای ما اسلحه میآورد از
یکی از کشورهای اروپایی اجازه عبور گرفت که وارد
شود و اسلحهاش را در فرودگاه مهرآباد پیاده کند که
البته اسلحه آن قطعات بعضی از نیازهای پیچیده ما
بود و کسانی که به عنوان خدمه هواپیما اجازه ورود
گرفته بودند پنج نفر بودند که همراه هواپیما ،خلبان
و کمکخلبان و همینهایی که معموال در هواپیما
هستند .اسامی ایرلندی هم به ما داده بودند .وقتی که
هواپیما وارد فرودگاه مهرآباد شد به ما اطالع دادند
که این آقایانی که از هواپیما پیاده شدند میگویند
ما آمریکایی هستیم و برای مسئوالن کشور شما از
آقای ریگان و مسئوالن آمریکا پیام آوردهایم.
ما فوری با دوستان خودمان جلسه تشکیل دادیم
و گفتیم این آقایــان را در فرودگاه توقیف کنید تا
ببینیم مسئله اینها چیست .آنها را به هتل منتقل
کردیــم و در هتل گفتند که(آنها ادعا کردند ،مک
فارلیــن و یکی دو نفر دیگر هم از مشــاوران آقای
ریگان هســتند ،آن موقع مشاور مخصوص ریگان
بودند) پیام آوردند برای مقامات ایران و هدیهای را
آقای ریگان برای مسئوالن کشور شما فرستادهاند.
هدیه برای هر یک از ما یک قبضه اسلحه کمری و
پیام هم در مالقات حضوری به شما میگوئیم و یک
عدد کیک صلیبی شکل آوردند که این کلید فتح

روابط اســت .این را ما دیگر نمیدانستیم؛ این هم
جزو رموز است» .
تالش برای مذاکرات و نتیجهگیری از آن شکست
خورد .از ســوی دیگر ،وقتی یــک روزنامه لبنانی
از مذاکرات پرده برداشــت ،گروهــی در داخل بر
وزیرخارجه دولت زمان جنگ وهاشمی رفسنجانی
تاختند.
نامه هشت نماینده مجلس

یکی از انتقادهای جدی به ماجرای فک فارلین در
آن زمان از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت.
نمایندگانی به دنبال این افشاگری ،با طرح سوال از
وزیر امورخارجه وقت تالش برای استیضاح او را کلید
زدند ،اتفاقی که میتوانســت گریبان کسانی مثل
مرحومهاشمی رفسنجانی را هم بگیرد .در بخشی
از ســوال این هشت نماینده آمده بود که« :شنیده
میشــود افرادی خارج از کادر وزارت امور خارجه
با یک هیئــت آمریکایی تماس گرفتــه و مذاکره
نمودهاند ،لطفا اعالم دارید که این افراد ماموریتی از
جانب وزارت امور خارجه داشتند یاخیر؟»
در پی این نامه و تالش برای اعمال فشار به دولت و
طرفهای جریان مک فارلین گفته میشودهاشمی
رفسنجانی از امام طلب یاری میکند و امام نیز در
نطقی تاریخی در  29آبــان  ،1365از در نصیحت
کسانی که این نامه را نوشــتند برمیآید و اعمال
فشارهای داخلی بر مســئولین کشور را به شدت
مورد عتاب قرار میدهد .در بخشی از بیانات امام در
نکوهش حمالت داخلیها علیه کسانی که در جریان
مذاکرات با آمریکا و مک فارلین بودند میگویند...« :
در این زمان که باید فریاد بزنند ســر آمریکا ،فریاد
میزنند سر مســئولین ما! چه شده است؟ شماها
چهتان اســت؟ چه کردید شماها؟ شماها چرا باید
تحت تأثیر تبلیغات خارجی واقع بشــوید یا تحث
تأثیرات نفسانیت خودتان؟ در یک همچون مسئله
مهمی که باید همه شــما دســت به هم بدهید و
ثابت کنید به دنیا کــه ما وحدت داریم ،وحدت ما
این طور شــده اســت و در روزی که هفته وحدت
است چرا شماها میخواهید تفرقه ایجاد کنید؟ چرا
میخواهید بین سران کشــور تفرقه ایجاد کنید؟
چرا میخواهید دو دستگی ایجاد کنید؟ چه شده

است شما را؟ کجا دارید میروید؟ این تذهبون؟ من
نمیتوانم آن طوری که میخواهم ،با شما صحبت
کنم و نمیخواهم در روز عید رنجش برای شــما
پیدا کنم ،لکن شما انصاف بدهید که در یک همچو
وقتی ،وقت یک همچو اموری است؟!
امام راحل در بخشــی دیگر مشــخصا به این نامه
نمایندگان مجلس اشاره میکند« :لحن شما در آن
چیزی که به مجلس دادید ،از لحن اسرائیل تندتر
اســت ،از لحن خود کاخ نشینان آنجا تندتر است.
شما چه شده اســت این طور شدید؟ شما که این
نبودید بعضیتان .من بعضیتان را میشناسم ،شما
اینطور نبودید .من امیدوارم که شما باز توجه کنید
به مسائل ،توجه کنید به دنیا ،توجه کنید به خودتان،
توجه کنید به قدرت خودتان .نشکنید این قدرت را،
گرچه شماها نمیتوانید ،لکن نباید یک همچو کاری
در ایران بشود».
اظهاراتی که بیانگر آگاهی کامل امام (ره) از ماجرای
مک فارلین و جریان تــاش برای مذاکرات بود .با
این خطابه تند ،سوال هشت نماینده مجلس از وزیر
خارجه وقت ،باز پس گرفته میشود.
مقصودروحانی

روحانی اکنون نقبی دوباره میزند به آن ســالها،
ســالهایی که عــدهای ترمز بریــده و از تصمیم
حاکمیت تندتر رفتند .روحانی بــا یاد آوری «این
تذهبون» به ضرورت اتحاد و البته این که هر جریانی
در مذاکرات با آمریکا با تصمیمات فرادولتی صورت
گرفته است تاکید کرده و از همین رو اقداماتی که
از سوی مســئولین داخلی علیه مذاکره کنندگان
صورت میگیرد را مورد عتاب قرار میدهد از آنچه
که در صحن مجلس با آتش زدن برجام و پرچم یک
کشور صورت گرفت تا بیانیه از سوی یکی از مقامات.
رئیس جمهور البته با یادآوری یک سخنرانی تاریخی
به این نکته هم اشــاره دارد که در ماجرای برجام
مانند مک فارلین ،رســوایی برای آمریکا و ترامپ
مانده نه ایران ،این در حالی است که ظاهرا عدهای
در کشور میخواهند دولتمردان را رسوا جلوه دهند
از همین روست که یاد آوری «این تذهبون» به این
افراد از سوی رئیس جمهور ضروری به نظر رسیده
است.

خطاب به رئیس کمیسیون امنیت ملی منتشر شد؛

نامه وزارت اطالعات درباره گزارش منتشر شده تفحص از دوتابعیتیها

وزارت اطالعات در پی انتشــار گزارش منتشــر
شده در برخی رســانهها با عنوان " متن گزارش
تحقیق و تفحص از دو تابعیتیها " در نامهای به
عالءالدین بروجردی  ،رئیس کمیســیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس توضیحاتی درباره
این گزارش را قید کرده است .که توسط ریاست
کمیسیون در اختیار خانه ملت قرار گرفت.
متن نامه به شرح زیر است:
با احتــرام ،در پی انتشــار محتــوای «گزارش
نهایی تحقیق و تفحص از بررســی وضعیت افراد
دوتابعیتی» که به تصویب کمیسیون امنیت ملی
رســیده و بازتابهای گوناگونی نیز داشته است،
ذکر نکات زیر را ضروری دانســته و در خواست
اکید داریم تا نســبت به اصالح موارد اقدام الزم
معمول گردد:
 -۱این وزارتخانه طی ماههای گذشته همکاریهای
مختلفی با هیئت تحقیق و تفحص مزبور معمول
داشته اســت .از برگزاری نشست اعضاء هیئت با
وزیر محترم اطالعات و معاون ذی ربط ایشان تا
تهیه و ارســال نقطه نظرات کارشناسی وزارت به
رئیس محترم هیئت اما متاسفانه در گزارش نهایی
نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن
اقدام الزم به عمل آید.
 -۲در صفحات  ۱۴و  ۱۵گزارش کمیســیون که
عینا بخشی از نامه این وزارتخانه میباشد ،به دلیل
درج ناقص مطلب شائبههای متعددی ایجاد نموده

مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته  ۲۱۰مدیر دو
تابعیتی در نظام شناسایی شده است .حال آن که
در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو
سال گذشته از ۱۹حوزه ای که استعالم شده بود
تعداد  ۲۱۰نفر به دلیل دو تابعیتی ،اقامت از نوع
گرین کارتی ،رد صالحیت شده اند و در ادامه به
پنج حوزه اشاره شده بود مانند :اشتغال در مراکز
دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حســاس،
دولتی ،علمی ،دانشــگاهی ،آموزشی و نظامی و
 ...بنابراین بخش عمده ای از اســتعالمات مربوط
به گزینش و همکاری بــوده ( اعم از بخشهای
حکومتی  ،دولتی و حتی خصوصی) همان گونه
که مالحظه میفرمائید چنانچه این قســمت از
متن نامه ایــن وزارتخانه به صــورت کامل درج
میشد ،شائبه مذکور ایجاد نمیگردید تا موجب
بروز ذهنیتهای منفی شود .عین این مطلب در
مورخ  ۱۵/۱۲/۹۶و قبل از چاپ گزارش کمیسیون
توســط ســرکار خانم چنارانی در صحن علنی
مجلس مطرح گردید که این وزارتخانه در مورخ
 ۱۶/۱۲/۹۶در اعتراض به موضوع با هیئت رئیسه و
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.
بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم
رئیس محترم هیئت نسبت به اصالح متن گزارش
و همچنین تذکــر به مطبوعــات جهت صدور
اصالحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیســیون
امنیت ملی دفاع گردد .در صورت عدم اقدام ،این

وزارتخانه ناچار خواهد شــد که راسا مبادرت به
واکنش و در تبیین موضوع اقدام نماید.
 -۳در صفحــه  ۲۳گزارش کمیســیون نیز به «
عدم همکاری و مسامحه وزارت اطالعات در این
امر مهم  »...اشــاره گردیده که به دلیل استفاده
از عبــارات کلــی ،کانه تمام مشــکالت موضوع
دوتابعیتیها بر دوش ایــن وزارتخانه قرار گرفته
است .در حالی که علیرغم تمام خالءها ،کاستیها
و مشکالت موجود (که در گزارش خود هیئت نیز
به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان (عج)
بدون ادعا و جنجال مجاهدتهای زیادی نموده و
مینمایند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون
در دستگاههای حاکمیتی و حتی بعضا خصوصی
مهم جلوگیری نمایند و در این راستا توقع تقدیر
و تشــکر نداریم اما اتهام بالوجه مسامحه و عدم
همکاری بــه وزارت غیر منصفانه و جهت گیرانه
است.
توضیح اینکه حسب مذاکره به عمل آمده با آقای
کریمی قدوسی (رئیس هیئت) منشاء درج مطلب
مذکور ،عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم
کل کشور بوده است .حال آنکه اوال :همان گونه که
در پروندههای قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور
حکم نهایی فاصله ای طوالنی (بعضا چندین سال)
طی میشود ،در مواردی از این دست که فهرستی
از اســامی به این وزارتخانه واصل میشود بدیهی
اســت که با توجه به اهمیت موضــوع از جهات

مختلف ،بررسی و اعالم نظر نهایی مدتی به طول
انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری
نیست .ثانیا :در متن نامه دادستان محترم کل که
در همان صفحه  ۲۳گزارش درج شده نیز مطلبی
مشعر بر مســامحه و عدم همکاری درج نشده و
مشخص نیســت بر چه اساســی این استنباط
صــورت گرفته که امیدواریم ســوگیری و پیش
داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه
آن جدی اســت .ثالثا :کمیسیون امنیت ملی در
مورخ  ۲۰/۱۲/۹۶گزارش هیئت تحقیق و تفحص
را مورد بررســی قرار داد و گزارش نهایی وزارت
اطالعات در خصوص فهرســت مد نظر دادستان
محتــرم کل در مــورخ ( ۲۲/۱۲/۹۶دو روز پس
از برگزاری جلسه کمیســیون) طی نامه شماره
/۲۲۵۵۱۷س ۹۶/ ۸۲۰۳۰۱/خطاب به ایشــان
و رونوشــت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال
گردیده بود که با عنایت به تاریخ انتشــار گزارش
کمیسیون ( )۵/۲/۹۷ضروری بود که متن مذکور
در صفحه  ۲۳کامال تغییــر یابد .در عین حال از
آنجا که هنوز متن گزارش کمیســیون در صحن
علنی مجلس قرائت نشده ،مقتضی است نسبت
به اصالح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام
و هم در خالصه گزارش که مقرر است در صحن
قرائت گردد این دو نکته اساســی بــه نحو بارز
گنجانده شود تا از بروز شائبهها و همچنین سوء
استفادههای جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.

توئیت بازی سیاسی
> احمد مازنی -نماینده اصالح طلب مجلس

> زهرا احمدی پور -معاون سابق رئیس جمهور

> فاطمه حسینی -نماینده اصالح طلب مجلس
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رایزنی برجامی  ۲۰۰دیپلمات در مقر وزارت خارجه آمریکا
«هدر نائورت» سخنگوی رسمی وزارت خارجه آمریکا ،به خبرنگاران گفت که ۲۰۰دیپلمات و
نماینده از کشورهای گوناگون در وزارت خارجه آمریکا گرد آمدند تا درباره قدمهایی که باید
پس از خروج واشنگتن از برجام برداشته شود ،با یکدیگر رایزنی کنند.به گزارش ایلنا به نقل از
اسپوتنیک ،هدر نائورت گفت که این دیپلماتها با چندین مقام ارشد وزارت خارجه در رابطه با
این مسئله دیدار کردند و چندین مقام رسمی وزارت خزانهداری نیز در این جلسه حضور داشتند.

خبرتلگرامی
Dحمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب
موتلفه گفت :دولــت باید خودش را
از اقتصاد کنار بکشــد .دولت مدعی
است که دســتهایی درکاراست ،اما
این دســتهای دیگر را خود دولتها
ایجاد کردهاند .از دولت سازندگی که
آمدند به جای خصوصی سازی ،اقتصاد
را اختصاصی کردند ،کارها گره خورد.
درآن زمان دولتیها را فرستادند در
بنگاههای اقتصادی که درکنار وزارت
خانهها ایجاد شد .امروز بیش از دوهزار
شرکت دولتی وجود دارد که در ردیف
بودجه ســهم میبرند و عامل اصلی
مشکالت امروز شده اند/.عصر ایران
Dمحمدهاشمی فعال سیاسی اصالح
طلب گفت :من وضعیت دولت را خوب
میبینم و از نظر من شکننده نیست.
دولت در حدود امکانات و برنامههایی
که دارد موفق بــوده و در حال انجام
برنامههای خود اســت .با تنشها و
فشــارهایی که از خارج وجود دارد
باالخره شرایط زمانی شرایط سختی
است؛ اما دولت هم در برنامههای خود
ناموفق نبوده و در حدودی که امکانات
و اختیار داشته موفق است و شکننده
همنیست/.اعتمادآنالین
Dبن کاردین سناتور دموکرات ایالت
مریلند در گفتوگو با نشریه ونتی فر
با انتقاد از تصمیم ترامپ برای خروج
از توافق هستهای ایران ،گفت :تصمیم
ترامپ در خروج از برجام یک سیاست
بد بود که وجهه بینالمللی آمریکا را
زیر سوال میبرد .ترامپ اکنون جامعه
بینالمللــی را در حالتی ناپایدار قرار
داده است و با این اقدام خود منافع و
امنیت ملی آمریکا را با مخاطره روبرو
کرده است/.ایسنا

خبر
وزیرآموزش و پرورش:

یکی از معلمان حاضر
درتجمعفرهنگیان
هنوز بازداشت است

محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مورد
تجمع فرهنگیان در مقابل ســازمان برنامه و
بودجه و بازداشــت عدهای از آنها ،اظهار کرد:
مراسم همه ســاله برگزار میشده است البته
شــاید کم مالحظهگی برخــی همکاران من
امســال وجود داشت زیرا شــرایط مناسبی
برای برگزاری این تجمع فراهم نبود.وی ادامه
داد :برخی تشــکلها نیز جلســاتی با حضور
نمایندههای وزارت آموزش و پرورش داشتند
و مسائل خود را آنجا مطرح کردند.وزیر آموزش
و پرورش افزود :بــه من گزارش دادهاند در آن
تجمع عدهای غیرمعلم نیز حضور داشــتند و
شــعارهای غیرصنفی میدادند که ربطی به
معلمان نداشت.به گزارش ایسنا ،بطحایی گفت:
به هر حال از معلمان بازداشتی فقط یک نفر در
بازداشت مانده است و بقیه آزاد شدند که ما در
حال رایزنی برای آزادی این فرد هستیم.

بین الملل
پوتین:

سالحهایجدید
امنیت ما را تضمین میکنند

رئیسجمهور روسیه در نشستی با مقامهای
ارشــد نظامی این کشــور گفت ،تسلیحات
جدیــد روســیه از جمله یــک مجموعه از
سالحهای هستهای جدید امنیت این کشور
را بــرای چندین دهه آینده تضمین خواهد
کرد .به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،والدیمیر پوتین در اظهاراتی
در جریان این نشست که در سوچی برگزار
شد ،گفت :ســاحهای جدیدی که در سال
جــاری میالدی رونمایــی کردیم به میزان
چشــمگیری قابلیتهــای نظامی روســیه
را افزایــش داده و "یــک تــوازن راهبردی
را بــرای چند دهه تضمیــن خواهد کرد".
رئیسجمهور روسیه در ماه مارس اقدام به
معرفی یک مجموعه از ســاحهای مختلف
از جمله تسلیحات هستهای جدید کشورش
کرد کــه به گفتــه او به هیچ وجــه قابل
رهگیری از سوی سامانههای دفاع موشکی
نیســتند.این سالحها شــامل یک موشک
بالســتیک قار ه پیمای جدید ،یک موشک
کروز هســتهای با برد جهانی و یک شــبه
زیردریایی بدون سرنشــین با قابلیت حمله
به تاسیسات ســاحلی با استفاده از کالهک
هستهای بودند.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1751چــرا برخی نماینــدگان ما در
مجلس تحــت تاثیر البیهــای خودرو
قرار گرفتند چرا بایــد ممنوعیت ورود
خودروهــای دارای قــدرت باالتــر از
 2500سی ســی اعمال شود این باعث
بیکاری بسیاری میگردد این قانون باید
لغو شود)2/21( .
 -1917آقای مظفــری! هر روز به مردم
یادآوری کنید با هم اتحاد داشته باشیم
دســت به دســت هم بدهیم .باید با هم
همدل باشــیم .مسئولین هم حقیقت را
به مردم بگویند مردم همراهی میکنند.
باید در این شرایط مردم هم با هم اتحاد
داشته باشند .با هم مهربون باشند فقط
به فکر خرید سکه و دالر نباشند)2/21( .
 -0453محوطه ایستگاه مترو پاالیشگاه
باقرشهر نسبتا بزرگ است فضای سبز هم
دارد اما هیچ صندلیای برای اســتراحت
مردم در آن وجود ندارد .چرا مســئوالن
شهری نســبت به ایجاد صندلی در این
منطقه اقدام نمیکنند؟ ()2/22
 -0718در یک روزنامــه خبر تصادف
شدید و نیز واژگونی یک دستگاه اتوبوس
مســافربری آورده شده که متاسفانه هر
ماه چند مورد مشــابه گزارش میشود.
در کشــورهای پیشــرفته کــه آمــار
تصادفات کمــی دارند کنتــرل کیفی
رانندگان اتوبوس تقریبا همانند خلبانان
هواپیماست اما متاســفانه در کشور ما
برخــی راننــدگان حتــی از قرصهای
ضد خواب هنــگام رانندگی اســتفاده
مینمایند! ()2/22
 -0719در تمــام این ماهها هزینههایی
برای کشور تراشیده شد حتی نتوانستیم
پیش پرداخت خرید هواپیماهای ایرباس
را بپردازیم .متاســفانه نمیشود پرسید
پول خرید آنها کجا رفته است؟ ()2/22
 -0723رئیس سازمان برنامه و بودجه
میگوید  700هزار میلیارد تومان ساالنه
برای رشد اقتصادی کشور مورد نیاز است
که در بهترین وضعیت نمیتوانیم چنین
رقمی را داشته باشــیم .اما کارشناسان
سالهاســت پیوســته اعــام میکنند
بهترین راه سرمایهگذاری خارجی است.
()2/22
 -0725پیشــنهاد میشود برای حفظ
اقتدار و باز کردن گــره کور تحریمها و
رضایت شریعتمداری کیهان آقای دکتر
جلیلی به جای آقای ظریف برای مذاکره
به اروپا و چین و روسیه برود تا بعدا امثال
کیهان شعار ندهند)2/22( .
 -0733معلمی اگر به یک بچه بیادب
کشیده بزند معلق میگردد همین معلم
نبایــد به علت درخواســت حقوق عقب
افتاده و اعتراضــی به آن مورد بیمهری
قرار بگیرد)2/22( .
 -0929یکــی از نماینــدگان مجلس
فرمودنــد در منطقه  12بــرای بازدید
رفتند و دیدند آنجــا جواز برای بیش از
ســه طبقه نمیدهند امــا خود مجلس
 20طبقه در حال ســاخت دارد که باید
نسبت به آن پاســخ دهد .همچنین آیا
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برج
 20طبقه میسازد؟ آیا صحت دارد؟ البته
اینها صحبتهای آقای کواکبیان است.
()2/22
 -1035روز  21اردیبهشــت دختــر
دانشــجوی من از واحد دانشــگاه آزاد
اسالمشــهر که به منزل میآمده ســر
خیابان دانشــگاه توســط دو موتورسوار
مورد زورگیری قرار میگیرد و کیف وی
را سرقت میکنند .با پلیس  110تماس
گرفتیم آمدند .پرونده تشــکیل شد .از
افسر نگهبان خواستم در آن منطقه تعداد
گشتها را زیاد کنند .ما خواستار تقویت
بیشتر نیروها در مناطق هستیم)2/22( .
 -1040کســانی که دســت در کار مواد
غذایی دارند تولیدی دارند یا فروشــگاه
دارند با توجه به شــرایط امروز کشــور
اجناس را احتکار نکنند و هوای مردم را
داشته باشــند مردم دست به دست هم
بدهند تا از مشکالت بیرون رویم)2/22( .
 -1152سالم آقای مظفری سنگ صبور.
پیروزی هر ملتی در گرو اتحاد آن ملت
است .آمریکا و اسرائیل دشمن ما هستند
اما عدهای هم در داخل هستند که دنبال
قدرت طلبی و اختالف اندازی هســتند
دنبال منافع خاص خود هســتند .دنبال
بقای خود هستند)2/22( .

