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توهینها برای سرعت بخشیدن به حضور کره شمالی در مذاکرات الزم بود!
رئیسجمهوری آمریکا تاکید کرد ،توهینها به کرهشــمالی برای
ســرعت دادن به روند حضور آنهــا در پای میز مذاکره "حیاتی"
بود.دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در مصاحبه با سیانان،
گفت :معتقدم بدون توهین ،ما به اینجا نمیرسیدیم .من واقعا به
این معتقدم .خب میدانید ،ما تحریم اعمال کردیم و هر آنچه از
دســتمان برمیآمد ،انجام دادیم .اما گمان میکنم بدون تهدید
به جایی نمیرسیدیم؛ نمیخواهم خیلی روی آن دقیق شوم اما
دولتهای دیگر نتوانســتند چون سیاســت سکوت داشتند .اگر

حرف خیلی بدیزدند ،حرفی که خیلی تهدیدآمیز
و وحشتناک بود ،شــما پاسخی ندهید .این جوابگو
نیســت ،این کاری نیست که شما باید انجام دهید.
سپتامبر  ۲۰۱۷ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل
به کرهشمالی درباره اقتدار آمریکا هشدار داد .او گفت:
مرد راکتی در عملیات انتحاری برای خودش است.رئیسجمهوری
آمریکا و کیم جونگ اون به ارسال پیامهای تهدیدآمیز و توهین و
فحاشی متقابل ادامه دادند اما ترامپ سهشنبه گفت که از نظر او

سیاسی

لفاظی تند و پرخاشجویانه توانست احترام همتای او
از کرهشمالی را جلب کند!ترامپ در ادامه مصاحبهاش
گفت :از انجام این کار نفرت دارم و گاهی از انجام آن
احساس حماقت میکردم اما هیچ چارهای نداشتم.او
به سیانان گفت که معتقد است روابط اکنون "بسیار
خوب" است.به گزارش ایســنا ،ترامپ افزود :قبال هم درباره این
رابطه و حس صحبت کردم .خــب ما از همان ابتدا حس خوبی
داشتیم و ما توانستیم کار بسیار مهمی را انجام دهیم.

یک نماینده از لزوم تحقیق و تفحص
در مورد هزینههای اضافه در مجلس سخن گفته است

از ترمیم بیدلیل دستشویی
تا خرید گلدانهای مصنوعی
بحث تنها رفتن یا نرفتن چند نماینده به جام جهانی نیست .موضوع هزینههای
اضافی است که اگر مدیریت شود میتواند در جای صحیح هزینه گردد .در همین
زمینه حاال حسن کامران یک نماینده ادوار مجلس که در مجلس دهم نیز حضور
دارد موضوع لزوم تحقیق و تفحص از خود مجلس را مطرح کرده است

مجلس ما آنقــدر ریختوپاش دارد
که به مســتراح هم بند کرده است؛

خرج تعمیر یک دستشویی در مجلس

26میلیون تومان شده است .سرجمع
آنها میشود چیزی حدود  300میلیون

تومان که خــارج از مناقصه به افراد
واگذار شده تا ساخته شود

ادامه از صفحه اول:
این نماینده مجلس در پاســخ به اینکه برخی از
نمایندگان ادعا میکنند با هزینه شــخصی سفر
خواهنــد کرد ،گفت« :این مثل افطاریهاســت.
بــه نمایندهها و مدیران میگوییــم چرا افطاری
میدهید ،این کار خالف قانون اســت ،میگویند:
با هزینه شــخصی میدهیــم ،در حالی که دروغ
میگویند .دروغ میگویند چون در سالنی این کار
را میکنند که آب و برق آن مال بیتالمال است.
اگر راست میگویند بروند و در بیرون ،سالن اجاره
کرده و از جیب خودشان هزینه کنند».
مردم نمیتوانند معترض باشند!

این اظهارات قابل تامل از ســوی حســن کامران
موجب شد تا یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس
مدعی شود که هزینهای از جیب مردم نشده که
بتوانند معترض هم باشــند! ســید ناصر موسوی
الرگانی در گفتوگو بــا ایلنا ،در خصوص صرف
هزینههای گزاف از سوی مجلس در برخی موارد
مانند تعمیر سرویسهای بهداشتی گفت« :نه فقط
در بحث سرویسهای بهداشتی ،بلکه بسیاری از
هزینههــای دیگر که در مجلــس در حال انجام
است ،خالف شرع و قانون بوده و ظلم است .نباید
این حجم از هزینههای اضافی در مجلس شورای
اسالمی کشــور وجود داشته باشد ».این نماینده
اصولگرا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه باتوجه
به وضعیت معیشت مردم ،این ریخت و پاشها و
هزینههــای اضافی چه ضربهای به مردم و اعتماد

آنها نسبت به مجلس و نمایندگان میزند ،اظهار
داشــت«:این هزینهها از جیب مردم نمیشــود،
هزینهها از بودجهای است که برای مجلس مصوب
شــده و شاید بهتر باشــد برای کارهای الزمتر و
واجبتــری در مجلس هزینه شــود اما هزینهای
از جیب مردم نمیشــود که مردم بتوانند به آن
معترض باشــند ».الرگانی افــزود« :هزینههایی
که در مجلس میشــود تاثیری روی جیب مردم
ندارد ،اگر بخواهیم اینطور حســاب کنیم ،دولت
خالفهای شر ع بیشــتری از این نظر انجام داده
است ».وی مدعی شد«:ما در دوره قبل از روحانی
هم رئیسجمهور داشتیم و هیچ کدام در مجموعه
ریاستجمهوری استخر نساختند ،اما روحانی در
مجموعه ریاستجمهوری استخر ساخت ».الرگانی
با بیان اینکه بــرای هزینههای مجلس از بودجه
مردم هزینه نمیشــود ،خاطرنشان کرد«:تمامی
نهادهــا بودجههای جدا دارنــد و از بودجه مردم
چیزی هزینه نمیشود ».او در واکنش به اینکه به
هــر حال ،محل تامین بودجه ،مالیات و پول نفت
است ،ابراز داشــت« :قوه قضائیه ،دولت و تمامی
نهادها بودجه جداگانه دارنــد ،مجلس هم دارد.
البته بهتر اســت هزینههای اضافی صرف اموری
مثل مرکز پژوهشهای مجلس شود که بسیار از
مجلس دور است و الزم است به آن نزدیک شود».
هزینههای بی ثمر

موضوع ســفرهای بــی ســرانجام البته مختص
بهنمایندگان مجلس نیســت اما بــی تردید در
این گروه پررنگتر اســت چرا کــه اصوال جایگاه
نمایندگان با پیــش برد اهداف در خارج از مرزها
سنخیتی ندارد و آنها قانونا نمیتوانند اقدامی در
راســتای دیپلماسی یا امور اقتصادی انجام دهند.
این موضوع موجب شــد تا با یکی از نمایندگان
ســابق مجلس گفــت و گو کنیــم .ابراهیم نکو
به آفتــاب یزد گفت« :برخــی از هزینههایی که
در مجلس انجام میشــود ضروری اســت و باید
پرداخت شود اما متاسفانه برخی هزینهها بیثمر
است و جایگاه مجلس را نزد مردم تنزل میدهد و

انتخابات آتی مجلس میتواند یاری رسان شود».
به شدت مردم را به نمایندگان که جنسی متفاوت
این نماینده ســابق مجلس گفت «بــا این حال
از سایر مسئوالن دارند بدبین میکند .نمایندگان
نمایندگان میتواننــد در این فرصت با حضور در
مجلس به لحاظ جایگاهی در رده وزیر هستند اما
مجلس به طرحها و لوایحی که میتواند درد مردم
چون به انتخاب مردم و از جنس مردم هســتند
را درمان کند و مشــکالت کشور را کاهش دهد
نباید قاعدتا تشــریفات داشته باشند .هزینههای
بپردازند ».او ادامه داد«:متاسفانه برخی هزینهها
گــزاف که گاهی شــاهد هســتیم در تناقض با
که در مجلس میشــود درد آور اســت و یکی از
فلســفه وکالت مردم است ».این نماینده مجلس
این موارد هم تغییر دکورهای مجلس اســت که
نهم افزود«:به عنوان نمونه یکی از این هزینههای
از جمله در دوره نمایندگــی بنده گلدانهایی با
بیهوده ،سفرهای بینتیجه و بی ثمر تحت عنوان
درختچههای مصنوعی در البی مجلس تزئین شد
"گروه دوستی" به کشــورهای مختلف است که
که هیچ ســودی برای پارلمان جز سخت کردن
هیچ دســتاوردی ندارد جز هزینهای گزاف روی
عبــور و مرور نمایندگان نداشــت ».نکو در پایان
دســت مردم و مجلس .در این ســفرها عالوه بر
اظهار داشت« :مجلس باید به سمتی حرکت کند
دریافت حــق ماموریت ،هزینه هتــل و پذیرایی
که مســائل مهم کشور را در دستور کار خود قرار
و گردشهــا نیز پرداخت میشــود .حــال آنکه
دهد .موضوعاتی مانند ارز ،چالشهای اقتصادی و
نمایندگان در جایگاهی نیستند که قرارداد ببندند
 ...این روزها برای مردم از اهمیت باالیی برخوردار
یــا پیمانهای الزم االجرا ایجاد کنند .حتی گروه
هستند که نیاز است مجلس به آنها توجه کند.
دوستی نمیتواند بانی اقدام بعدی هم باشد .با این
نکتــه جالب اینکه مجلس ایران به عنوان یکی از
حال چنین سفرهایی تاکنون در دورههای مختلف
مجلل ترین مجلسها در جهان شناخته میشود.
مجلس وجود داشته و دارد ».او تصریح کرد« :یکی
ساختمانی عریض و طویل با صندلیهایی آسوده
دیگر از آخرین نمونههای سفرهای زائد را میتوان
کــه گاه نمایندگان را در
به همین موضوع سفر به
جام جهانی همراه با تیم ابراهیم نکو  :متاسفانه برخی هزینهها حین جلسات پارلمان به
ملی فوتبال اشــاره کرد کــه در مجلــس میشــود درد آور خواب اجبــاری میبرد!
که بــا توجه به گفتههای اســت و یکی از این موارد هم تغییر این درحالی اســت که به
عنــوان نمونه مجلس در
برخی و انصراف دیگران،
دکورهای مجلس اســت که از جمله
کشورهایی نظیر بریتانیا
نشــان میدهــد چنین
برنامهای بــرای اعزام آنها در دور نمایندگی بنــده گلدانهایی یا کانادا در فضایی کوچک
وجود داشته است ».نکو بــا درختچههای مصنوعــی در البی و به هم پیوســته ساخته
ادامــه داد«:حضــور این مجلس تزئین شد که هیچ سودی برای شده که خبری از تجمل و
نمایندگان با مبالغ سنگین پارلمان جز سخت کردن عبور و مرور صندلیهای راحت نیست.
به نظر میرسد تحقیق و
در مدت زمان قابل توجه
نمایندگان نداشت
تفحص از مجلس میتواند
هزینههایــی را بــه بــار
حسن نیت نمایندگان را
میآورد که میتوانست در
نشان دهد که مردم امیدوار باشند وکالی آنها در
جای دیگری مصرف شود .حتی باید گفت این سفر
سایر سازمانها و ادارات نیز میتوانند هزینههای
میتواند منجر به عکسهای سلفی با بازیکنان تیم
اضافی و ریخت و پاشها را جمع کنند و سفره را
ملی ،مربیان یا حتی بازیکنان دیگر تیمها شــود
کمی بــرای باالتریها کوچک کنند تا جایی هم
که بار دیگر جایگاه مجلس را تنزل دهد؛ هرچند
برای مردم باز شود.
برای تهیه بروشــورها و فیلمهای تبلیغاتی برای

الریجانی :صدمه عدم وفاق از خطر تحریمها بیشتر است

علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی
روز سهشــنبه  ۲۲خرداد در دیــدار با اعضای
شــورای مرکزی حزب موتلفه اســامی گفت:
مســئله وفاق در داخل کشور بسیار مهم است
و بایــد خطری را کــه با آن روبرو هســتیم،
کوچــک نگیریم ،چرا که گاهی کوچک گرفتن
یک موضوع باعث غفلت در داخل میشــود و

من فکــر میکنم صدمه عدم وفــاق از صدمه
تحریمهای آمریکا بیشــتر است ،بنابراین باید
روی وفاق و موضوعــات اصلی تمرکز کنیم تا
انشاءاهلل با اســتفاده از ظرفیت استعدادهای
خوب از شرایط پیش رو عبور کنیم.
وی اظهار داشــت :همچنان میبینم دوستانی
که هر کدام به وجهی به انقالب متصل هستند

توافق صدر و العامری برای تشکیل ائتالف بزرگتر
«مقتــدی صــدر» رهبر
ائتالف ســائرون و «هادی
العامــری» رهبــر ائتالف
الفتح ،در نشســت خبری
مشــترک تأکیــد کردند
که برای تشکیل «ائتالف
بزرگتر» در پارلمان عراق
به توافق رسیدهاند.
ائتالف سائرون به همراه ائتالف الفتح به ترتیب
بیشترین کرسیهای پارلمان عراق را در انتخابات
پارلمانی اخیر این کشور از آن خود کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز ،صدر در
این نشســت گفت که ائتالف با فتح در فضای
ملی عراق ،حافظ ائتالف سهگانه بین «سائرون،
الحکمة و الوطنیه» است.
صدر در ارتباط با آتشسوزی در محل نگهداری
صندوقهــای رأی نیــز گفت که ایــن حادثه

«جنایت زشــتی» بود و
بعد از اعالم نتایج موضع
خود را در قبال این حادثه
اعالم خواهد کرد.
هادی العامری نیز به نوبه
خود اعالم کرد که ائتالف
الفتح با بازشماری دستی
پنج تــا  ۱۰درصــد آراء
هیچگونه مخالفتی ندارد.
پارلمان عراق هفته گذشــته به دنبال اعتراض
برخی از نامزدها و احزاب سیاســی به تقلب در
انتخابات اخیر عراق ،خواستار بازشماری تمامی
آراء شد.
با این حال یکشــنبه این هفته محل نگهداری
صندوقهــای رأی در شــهر بغــداد در اتفاقی
مشــکوک آتش گرفت و برخی از صندوقهای
رأی در آتشسوزی از بین رفتند.

و تردیدی در عالقه آنها به انقالب وجود ندارد،
اما به دلیل نداشــتن تحلیل مشترک از شرایط
و خردبینی در برخی مســائل ،مصاف پیشرو
را کوچــک میبیننــد و به نزاعهــای جزئی
میپردازند که این موضوع برای کشــور آسیب
در پی دارد و حتــی اختالف نظرهای تصنعی
آسیب زاست.

به گزارش ایســنا ،الریجانی گفــت :نیروهای
طرفــدار انقالب اســامی اگر بــه یک تحلیل
متحد نرسند و برخی حواشی را کاهش ندهند،
کار دشوار خواهد بود .البته وجود اختالف نظر
طبیعی است؛ اما باید برای نیل به اهداف بزرگ
اختالف نظرها کنار گذاشــته شود و انجام این
مهم هنر بزرگی است.

اویل پرایس نوشت

همه شرکتها قصد خروج از ایران را ندارند

در حالــی که بســیاری
از کمپانیهــای غربــی
از تــرس تحریمهــای
آمریــکا درحــال ترک
ایــران هســتند ،یکــی
از کمپانیهــای بــزرگ
بینالمللــی نفــت و گاز
اعالم کــرده که در ایران
خواهد ماند.
به گزارش ایلنــا به نقل از «اویــل پرایس»،
«پرگــس اینترنشــنال کنسرســیوم» ،کــه
مجموعهای از  ۱۱شــرکت کانادایی ،اروپایی
و آســیایی اســت هیچ برنامهای برای توقف
عملیاتش در ایران ندارد.
«اویل پرایس» نوشت :قرارداد اولیه «پرگس»
با تهران برای توسعه میادین جنوب خوزستان

بــود« .رویتــرز» در آن
زمان نوشــته بود که این
اولیــن قــرارداد بعد از
خروج آمریــکا از توافق
هستهای است.
بر اســاس ایــن گزارش
«پرگــس» قرار اســت
 ۶۵۵میلیون بشکه نفت
را طی  10ســال پمپاژ کند .این هفته رئیس
کمپانی پرگاس اعالم کرد :این کنسرســیوم
قرار است با کمپانیهای سازنده قطعات ایرانی
و بینالمللی برای این منظور همکاری داشته
باشــد .به محض اینکه این طرح اجرا شــود
ظرفیــت تولید نفت خام ایران افزایش خواهد
یافت و فرصتهای شــغلی بیشتری در استان
خوزستان به وجود خواهد آمد.

توئیت بازی سیاسی
> حسام الدین آشنا -مشاور فرهنگی حسنروحانی

> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

> علی شکوری راد -فعال سیاسی اصالحطلب
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دیمیستورا از نشست مسئوالنی از ایران ،روسیه و ترکیه خبر داد
استفان دیمیستورا ،فرستاده سازمان ملل به سوریه در بیانیهای عنوان داشت :مسئوالن
عالیرتبهای از روسیه ،ایران و ترکیه در ژنو در  ۱۸و  ۱۹ژوئن جاری برای رایزنی پیرامون
تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه دیدار میکنند.به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم،
دیمیستورا عنوان داشت که کشورهای دیگری را برای انجام مناقشات پیرامون این موضوع
در زمان مناسبت دعوت خواهد کرد.

خبرتلگرامی
Dدیمیتری پســکوف ،سخنگوی
کاخ کرملین با تاکیــد بر اینکه امید
داشــتن به حل یک شبه مشکالت
قدیمی درباره کرهشمالی اشتباه است،
گفت نشســت تاریخی )بین آمریکا
و کره شــمالی) ثابت کرد که موضع
رئیسجمهوری روسیه مبنی بر اینکه
نمیتوان مشکالت شبه جزیره کره را
با راهی جز گفتوگوی مستقیم حل و
فصل کرد ،درست بوده است.
Dدولت ایتالیا سفیر فرانسه در این
کشور را به دلیل انتقاد رئیسجمهور
فرانســه از ایتالیا در مساله کشتی
حامل مهاجــران ،احضار کرد .وزارت
خارجه ایتالیا در بیانیهای اعالم کرد:
سفیر فرانســه در پی اظهاراتی که
یک روز قبل در پاریس درباره کشتی
"آکواریوس" مطرح شد ،احضار شد.
«Dترزا می» نخســتوزیر بریتانیا،
گفت که تالش خواهد کرد در نشست
ســران اتحادیه اروپــا در اواخر ماه
جاری میالدی ،آنها را مجاب کند تا
تحریمهای جامعتری را علیه روسیه
اعمال کنند.می بــه پارلمان بریتانیا
گفت« :به همتایان اروپایی خود فشار
خواهم آورد تــا تحریمهایی را علیه
روسیه اعمال کنیم .بیتردید ،به گمان
من حوزههایی وجود دارند که باید در
آن اعمــال تحریم کنیم».روابط میان
لندن و مســکو پس از مسموم شدن
«سرگئی اسکریپال» جاسوس دوجانبه
پیشین روس و دخترش در سالیزبوری
لندن به پایینترین سطح پس از جنگ
سرد رسیده است.

خبر

طرحدوفوریتینمایندگان
برای عفو عمومی
مجرمانسیاسی

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه
مجلــس با بیش از  ۷۰امضــا خبر داد که بر
اساس آن عفو عمومی ،تخفیف و تبدیل برخی
مجازاتها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم
خارج از کشــور از تعقیب قضایی پیشبینی
شــده اســت.محمدجواد فتحی دراین باره،
اظهار کرد :ما در این طرح ســراغ یکســری
قوانین ارفاقــی رفتیم و در ماده واحدهای که
تقدیم هیات رییسه کردیم ،یکی بحث تبدیل
مجازات اعــدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر
درجه یک که  ۲۰تا  ۳۰ســال حبس است را
پیشبینی کردیم چرا که به اســتناد قوانینی
فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام
و حبس ابد باشــد و حتما باید ســبکتر از
مجازاتهای حدی باشــد .در واقع این ایراد
از نظر فقهی به قوانین عادی وارد اســت که
برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد
در نظر گرفته بودند ،لذا گفتیم تمام مواردی
که مجازات اعــدام و حبس ابد تعزیری دارد
به مجازات تعزیری درجــه یک از  ۲۰تا ۳۰
ســال حبس تقلیل پیدا کند.نماینده مردم
تهران در مجلس ادامــه داد :در بند دوم این
طرح پیشبینی شده که محکومان و متهمان
جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی
شــوند .عفو عمومی جزو حدود و صالحیت
و اختیارات قانونگذار اســت و همانطور که
قانونگذار میتواند عنوان مجرمانه تعیین کند،
میتواند نسبت به برخی مجازاتها هم فرمان
عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که
جزو اختیارات و صالحیتهای رهبری است
متفاوت اســت.فتحی خاطرنشان کرد :ما به
اســتناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان
سیاسی ،متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد
عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی
هم برای آن قائل شــدیم از جمله اینکه این
متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی
انجام نداده باشد مثال بانک آتش نزده باشد،
یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که
در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او
وجود دارد .عالوه بر این جرم جاسوسی را هم
استثناء کردیم چرا که این جرم بسیار قبیحی
در نگاه تمام ملتهای دنیاست و مجرمین آن
معموال تحت فشارهای روحی و روانی وادار به
خودکشی میشوند که علت آن شدت عمل
مجرمانه آنها و قبح آن است که عکسالعمل
مردم را به دنبال دارد و باعث میشــود آنها
ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند
و دست به خودکشی بزنند .به گزارش ایسنا،
فتحی در ادامه اضافه کرد :سومین قسمت این
طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور
اســت که اگر این افراد بتوانند به کشــور باز
گردند مصون از تعقیب و تعرض هســتند به
شرط اینکه شــاکی خصوصی نداشته باشند
زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او
حمایت میکند و مادامی که شاکی به شکایت
خود باقی است ،پرونده باید در جریان باشد و
رسیدگی شود.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1816کرایه اتوبوسهای برون شهری
قبل از عید نوروز گران شد و قرار بود بعد
از عید قیمتها به روال سابق بازگردانده
شود .متأســفانه هر سال مسئوالن این
وعده را به مسافران میدهند اما بعد از
عید فراموش میکنند که باید کرایهها را
کاهش دهند! ()3/18
 -1945سوءاستفاده از اعتماد مشتریان؛
برخی قنادیها که سابقه طوالنی دارند،
پــس از مدتی با عرضــه محصوالت با
کیفیت ،کمکم اقــدام به تولید و توزیع
شیرینی یا زولبیا و بامیه بدون کیفیت
میکننــد و هر ســال در مــاه مبارک
رمضان عالوه بر زولبیا و بامیه معمولی،
محصوالت سفارشی و با قیمت گرانتر و
با روغن حیوانی هم برای برخی مشتریان
دارند .متأسفانه روزهای گذشته مهمان
هم داشــتیم .مانند ســالهای گذشته
ســفارش دادیم اما طعم و مزه آن هیچ
تعریفی نداشت و وجه بیشتری پرداخت
کردیم .چرا برخیها از اعتماد مشتریان
سوء استفاده میکنند؟()3/18
 -1158ســام بــه آفتابیــان .آقــای
شــمخانی مدیر امنیت ملی کشور ،اگر
مــا جلوی این تندرویها را نگیریم یک
عــده هم فقط انرژی منفــی به جامعه
میدهند تا افراد توانمند خانه نشــین
بشوند .اینها قصد دارند به دولت ضربه
بزنند .اگر جلوی اینها گرفته شود برخی
از مشکالت ما حل میشود)3/13( .
 -1028سالم به آفتاب کاپیتان شهبازی
در مصاحبــهای گفتهاند وضع ما بدتر از
افغانستان نیست .البد وضع ما باید بدتر
از بنگالدش باشد! ()3/13
آفتاب یزد :منظور ایشــان این بود
که شاید ما در بدترین شرایط هم
نباشــیم اما در فرصت باقیمانده
تا اجــرای تحریمهــا باید هر چه
سریعتر ناوگان نو برای هواپیمایی
کشور خریداری کنیم تا به بحران
بر نخوریم.
 -0825به گزارش دانشــمندان اقلیم
شناســی محیــط زیســت ،تغییرات
اقلیمیو تغییر دما و تغییر روند بارشها،
در  100ســال آینده خاورمیانه را غیر
قابل سکونت میکند .اگر برای حفاظت
از محیط زیســت و مدیریت آب بودجه
الزم تخصیص داده نشود آینده نوادگان
ما چه خواهد بود)3/13( .
 -2352یک جامــه بده به نیک نامی.
دگرش خودت میدانی...
خانم محترمیدر فروشگاهی برای تولید
داخلــی تبلیغ کردنــد .باید عرض کنم
تولیدات داخلــی باید از لحاظ قیمت و
مرغوبیــت مثل برخی کاالهای خارجی
(البته نه اجناس بنجول چینی) باشــد.
()3/14
 -2002مــرگ بــر آمریکا .مــرگ بر
اســرائیل .مرگ بر کســانی که دشمن
ملت ایران هستند .مرگ بر کسانی که
دشمن صلح هســتند و در یمن و غزه
کودککشی میکنند .مرگ بر آنانی که
از آنها حمایت میکنند .مرگ بر کسانی
که دوست ندارند ملتها روی آرامش را
ببینند .کاش اتحادیه اروپا برای یک بار
هم که شده در مقابل زورگویی آمریکا و
اسرائیل بایستد)3/14( .
 -2000از دبیــر شــورای امنیت ملی
آقای شمخانی خواهش میکنم جلوی
تندرویها را بگیرند.
این نخســت وزیر کــودک کش رژیم
ملعون صهیونیســتی کشــور به کشور
مــیرود تا آنهــا را علیه ما تشــویق به
تحریــم کند .در چنین حالتی ما باید با
هم متحد باشیم .باید مقابل تندرویها
ایستاد)3/14( .
 -1630بعــد از جنــگ دوم جهانــی
رئیسجمهور آمریکا (ترومن) روسیه را
تهدید به حمله اتمیکرد و باعث شــد
که روسیه آذربایجان را تخلیه کند .این
قدرتها گاهی برای یکدیگر هم قدرت
مآبی دارند)3/14( .
 -2042باید افراد قوی در دیپلماســی
و روابــط بینالملــل قــرار بدهیم که
نقشههای دشمنان را خنثی کنند .باید
مراقــب دالالنی که از تحریمها ســود
میبرند باشیم و جلوی آنهایی را بگیریم
کــه باعــث نارضایتی ملت میشــوند.
()3/15

