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الحاق و برگ های جدید بازی
روسیه

در آستانه آغاز فصل سردی که روسها قولش
را به اروپا داده بودند ،به نظر در روزها و ماههای
آینده شاهد تشدید وضعیت در جنگ اوکراین
خواهیم بود.همه پرسی پیوستن به روسیه
در جمهور یهای خــودخــوانــده دونتسک و
لوهانسک در شرق اوکراین که تحت کنترل
جداییطلبان طرفدار روسیه هستند و همچنین
مناطق زاپوریژیا و خرسون ،برگزار شد .این
چهار استان که هم اکنون تحت کنترل روس ها
قرار دارند ،معادل  ۱۵درصد از خاک اوکراین را
تشکیل میدهند و در صورت پیوستن به خاک
روسیه ،وسعت سرزمینی اوکراین کاهش خواهد
یافت.البته تقریبا از ابتدای جنگ اوکراین و
روسیه ،رسانههای روســی ،دایــم از برگزاری
همه پرسی هایی گفته اند که در مناطقی تحت
کنترل روسیه است .منظور از همه پرسی دقیقا
همان سبکی است که روسیه برای الحاق شبه
جزیره کریمه استفاده کرده بود .یعنی اکثریت
ساکنان این مناطق جدید بیایند و رای دهند که
می خواهند جزیی از روسیه باشند و همین برای
کرملین کافی است تا الحاق را قانونی بداند.
هر چند روند روسیسازی این مناطق از خیلی
وقت قبل تر آغاز شده بود ،از پخش شدن شبکه
های تلویزیونی روسیه گرفته تا به کارگیری
روبــل و پرداخت حقوق بازنشستگان دولتی
در دونتسک ،لوگانسک ،خرسون ،خارکوف،
نیکوالیف و زاپاروژیا.
ن نیز
حتی در خرسون متون درسی و کدهای تلف 
به روسی تغییر یافت اما هر بار تاریخ برگزاری این
همه پرسی به تعویق میافتاد و شاید دلیل اصلی
اش این بود که هنوز برخی از این استان ها به
صورت کامل تحت کنترل روسیه نیستند .برای
مثال ،روسیه تمایل داشت که کنترل اودسا را
هم در دست بگیرد و این موضوع روندی طوالنی
است.افزون بر این ،به نظر میرسد که تسریع
پوتین در برگزاری همه پرسی نشانه نگرانی
او از تداوم پیشرویهای اوکراین است .همین
نگرانی موجب دستور او به فراخوان  300هزار
نیروی ذخیره ارتش روسیه شده  ،زیرا ارتش
اوکــرایــن تاکنون توانسته اســت مناطق قابل
توجهی را در محدوده خارکیف و خرسون آزاد
کند .برگزاری همه پرسی در دونباس و الحاق
این منطقه به روسیه تأثیرات مهمی بر آینده
منازعه اوکراین دارد.
از سویی از این پس،مسکو هر حمله اوکراین
برای بازپسگیری این مناطق را حمله به خاک
روســیــه محسوب کــرده و ممکن اســت بــه هر
روشی ،حتی کاربرد تسلیحات کشتار جمعی،
آن گونه که این روزها پوتین برای اولین بار از
کاربرد سالح اتمی سخن گفت از این مناطق
دفاع کند و حتی از سویی دیگر میتواند این
دستاویز حقوقی را برای حمله روسیه به اوکراین
ایجاد کند که ایــن حمله در دفــاع از ساکنان
دونباس که از مسکو کمک خواسته بودند ،انجام
شده است.یکی دیگر از اهــداف الحاق تاثیر
گذاری داخلی بر جامعه روسیه است.هرچند به
دنبال اعالم بسیج عمومی محدود توسط پوتین
برای گسترش دامنه جنگ اوکراین ،تعدادی از
جوانان در مسکو دست به اعتراض علیه جنگ
زدند اما به طور کلی مخالفت های داخلی در
روسیه را خیلی نباید جدی گرفت  .حدود ۲۰
درصد مردم روسیه طی سالهای اخیر هیچ گاه
به پوتین رای نداده اند .این افراد در هر مناسبتی
برای ابراز مخالفت با پوتین آماده اند و به خیابان
می آیند و رسانه های غربی هم کل ماجرا را آب
و تاب می دهند و بزک می کنند و البته اقدامات
آنــان نیز تاثیری در اوضــاع داخلی یا سیاست
های پوتین نگذاشته است چون اکثریت مردم
تا به حال حامی پوتین بوده اند و به نظر نمی
رسد این حمایت خیلی دچار خدشه شده باشد.
با ایــن اوص ــاف ،الحاق ایــن مناطق میتواند
رضایت نسبی افکار عمومی و نخبگان سیاسی
و اقتصادی را در داخل روسیه برای کرملین به
ارمغان بیاورد و تأثیر منفی عقبنشینیهای
اخیر و فشار تحریمها را تا حدی خنثیکند.
افــزون بر این،الحاق مناطق شرقی و جنوبی
اوکراین ،زمینه برای پیشنهاد آتشبس احتمالی
از سوی روسیه ای که حضور خود را در منطقه
دونباس مستحکم کرده است ،فراهم میکند.
پیشنهادی که اگر اوکراین بپذیرد ،متهم به
انفعال و عقبنشینی خواهد شد و اگر نپذیرد،
مسکو سعی خواهد کرد با مانور دیپلماتیک روی
آن  ،کییف را مسئول ادامه جنگ معرفی کند.
به نظر می رسد همهپرسی الحاق فصل جدیدی
از جنگ و بحران اوکراین را رقم خواهد زد،
فصلی که با توجه به عوامل مختلف باید انتظار
رویــدادهــای شگفت انگیز در آن را نیز داشت
.آیــا غــرب به رغــم موضع سرسختانه فعلی در
قبال همه پرسی الحاق مناطق شرقی اوکراین
،پیشنهاد احتمالی روسیه برای پایان جنگ را
در آستانه زمستان سرد رد خواهد کرد؟
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رهبر انقالب در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تاکید کردند

پیامشهیدانحیاتبخشوامیدآفریناست
پیـام رهبـر معظـم انقلاب اسلامی بـ ه
مناسـبت روز تجلیـل از شـهیدا ن و
ایثارگـرا ن دفـا ع مقـدس کـه بعدازظهـر
پنجشـنبه توسـط حجتاالسلام
والمسـلمین شـکری نماینـده ولـی فقیـه
در بنیاد شـهید و امور ایثارگـران ،در گلزار
شـهدای بهشـت زهـرای تهـران قرائـت
شد ،به این شـرح است:بسـم ا ...الرحمن
الرحیم/هفتـه دفـاع مقـدس ،نیکوترین و
مناسـب ترین زمـان بـرای بزرگداشـت یاد

و نـام شـهیدان عزیـز و شـنیدن پیـام آنـان اسـت.پیام
شـهیدان ،بشـارت بـه دل هـای آمـاده و گـوش هـای
شنواسـت .این پیام گرامـی به ما یـادآور می شـود که
ایسـتادگی در برابـر شـیطان های قـدرت و سـتم ،در
پایان به پیـروزی و بـر افتادن تـرس و اندوه می رسـد.
ایـن پیـام ،حیا تبخـش اسـت ،نیـرو و امیـد آفریـن
اسـت و نیاز امروز و همیشـه ملـت بزرگ ایـران و همه
آزادگان جهـان اسـت.
سالم خدا بر شهیدان عزیز
سید علی خامنهای1401/6/31 /

رونمایی از موشک «رضوان » با  8برابر سرعت صوت
سرلشکر سالمی :موشک «رضوان» با  8برابر سرعت صوت وارد جو زمین می شود

رژه  31شـهریور نیروهـای مسـلح بـا حضـور سـردار
سرلشـکر محمـد باقـری رئیـس سـتاد کل نیروهـای
مسـلح ،امیـر سرلشـکر سـید عبدالرحیـم موسـوی
فرمانـده کل ارتـش ،سـردار سرلشـکر پاسـدار
حسـین سلامی فرمانـده کل سـپاه و جمعـی از
فرماندهـان نظامـی و انتظامـی و یگان هـای محمول
و پیـاده از نیروهـای مسـلح در جـوار حـرم حضـرت
امام خمینـی(ره) بنیـان گـذار کبیر انقالب اسلامی
برگـزار شـد.در ایـن مراسـم ،یـگان هـای نمونـه از
نیروهای چهارگانـه ارتش جمهوری اسلامی ایران،
نیروهای سـه گانـه سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی
و یگان هـای نمونـه از فرماندهی انتظامی کل کشـور
از مقابل جایـگاه رژه رفتند.همچنین ،در این مراسـم
علاوه بـر رژه یگا نهـای نمونـه پیـاده ،یگا نهـای
نمونـه زرهـی نیـز از مقابـل جایـگاه فرماندهان ارشـد
نیروهـای مسـلح رژه رفتند.پیـش از آغـاز رژه یـگان
های نمونه نیروهای مسـلح ،سرلشـکر باقـری رئیس
سـتاد کل نیروهای مسـلح به عنـوان سـخنران اصلی
مراسـم سـخنانی را ایـراد کـرد .سرلشـکر باقـری در
بخشـی از سـخنان خود با اشـاره به مناقشـات موجود
میان جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان ،تأکید کرد:
تغییـرات در مرزهـای کشـورهای منطقـه و وضعیت و
واقعیت هـای ژئوپلیتیکـی منطقه را تحمـل نخواهیم
کـرد .در مراسـم رژه یگانهـای نمونـه از نیروهـای
چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایـران ،نیروهای
سهگانه سپاه پاسـداران انقالب اسالمی و یگانهای
نمونـه از فرماندهـی انتظامـی کل کشـور کـه در جوار
مرقـد مطهـر حضـرت امـام خمینـی(ره) بنیـان گـذار
کبیر انقالب اسلامی برگزار شـد ،از سـامانه راداری
قـدس و سـامانه موشـکی رضـوان هوافضـای سـپاه
پاسـداران انقالب اسلامی رونمایی شـد .همچنین،
موشـک بالسـتیک خیبرشـکن بـرای نخسـتین بـار

در مراسـم رژه نیروهای مسـلح بـه نمایـش درآمد .سـامانه
موشـکی رضوان یک سـامانه موشـکی بالسـتیک سـوخت
مایع و تـک مرحله ای اسـت .برد این موشـک هـزار و 400
کیلومتـر و سـر جنگـی آن نیـز از نـوع جداشـونده بـا شـدت
انفجـار باالسـت .سـامانه موشـکی رضـوان قـادر اسـت از
انـواع سـکوهای ثابـت و متحـرک بـا دو نـوع هدایـت ضربـه
سـخت و دقـت اصابـت بـاال عملیـات هـای خـود را انجـام
دهـد .سرلشـکر سلامی ،فرمانـده کل سـپاه بـا بیـان ایـن
کـه موشـک رضـوان جـزو موشـک هـای بـرد متوسـط مـا
دسـتهبندی میشـود،اظهار کـرد :ایـن موشـک با سـرعت
هشـت برابر سـرعت صوت وارد جو زمین میشود.سامانه
راداری قـدس نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران انقالب
اسلامی نیـز یکـی از دسـتاوردهای بومـی ایـن نیروسـت
کـه بـرای نخسـتین بـار در رزمایـش  ۳۱شـهریور امسـال
نیروهـای مسـلح رونمایـی شـد.حداکثر برد آشکارسـازی

قدردانیفرماندهانسپاهازمواضعشجاعانه
رئیسجمهوردرسازمانملل

سـامانه راداری قـدس ۳۵۰ ،کیلومتـر و حداکثـر
ارتفـاع آشکارسـازی آن نیـز  ۳۰کیلومتـر اسـت.
همچنیـن ،ایـن سـامانه قـادر اسـت تـا  ۵۰۰هـدف را
ردگیری کند.ویژگی راهبردی سامانه راداری قدس
قابلیت ردگیری اهداف با ارتفاع کم است .همچنین
در ایـن مراسـم بـرای نخسـتین بـار از سـکوی پرتـاب
سـامانه موشـکی پدافنـد هوایـی سـوم خـرداد نیروی
هوافضای سپاه پاسـداران انقالب اسلامی رونمایی
شـد .همزمـان بـا نخسـتین روز از هفتـه دفـاع مقدس
و مراسـم رژه بـزرگ دریایـی در بندرعبـاس ،شـناور
«شـهید سـلیمانی» جدیدتریـن عضـو نیـروی دریایـی
سـپاه پاسـداران در این رژه دریایی شـرکت کـرد .رژه
دریایی و هوایی نیروهای مسـلح نیز با شرکت نیروی
دریایی ارتـش ،نیروی هوایـی ارتش و نیـروی دریایی
سـپاه در بندرعبـاس برگـزار شـد.

عیادترئیسجمهوراز برخیمجروحان
اغتشاشاتاخیر
رئیسجمهور بــا حضور در یکی از
بیمارستانهای تهران ،از تعدادی از
مجروحان اغتشاشات اخیر عیادت
کــرد .به گز ارش ایــرنــا ،سید ابراهیم
رئیسی ،روز گذشته با حضور در یکی
از بیمارستانهای تهران ،از تعدادی
از مجروحان اغتشاشات اخیر عیادت
کرد و در جریان روند رسیدگی و درمان
آنانقرارگرفت.پیشازرئیسجمهور،
احــمــدی وحــیــدی وزیــر کشور و علی

تصویری از سخنرانی هفته گذشته رئیس جمهور در سازمان ملل همراه با عکس
شهید سلیمانی که با استقبال کاربران فضای مجازی مواجه شد

جمعی از فرماندهان سپاه و همچنین سرداران دوران دفاع مقدس از مواضع رئیس
جمهور در سازمان ملل تقدیر کردند .به گزارش ایسنا ،در پیام تقدیر سردار قاآنی فرمانده
نیروی قدس سپاه خطاب به آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی آمده است" :بیان شجاعانه
جناب عالی در تبیین جنایات آمریکا در حق ملتهای مظلوم و تقبیح ترور قهرمان
مبارزه با تروریسم ،با باال بردن تصویر شهید عالیمقام سلیمانی و محکوم کردن این
جنایت بزرگ که رئیسجمهور آمریکا به انجام آن اقرار نمود و تسریع در پیگیری حقوقی
و محاکمه آمران و عامالن این جنایت ،باعث خلق صحنهای پرافتخار برای ملت ایران و
شادمانی آزادگان و مظلومین جهان گردید.مراتب قدردانی و سپاس گزاری رزمندگان
جبهه مقاومت در سراسر منطقه را به محضر جناب عالی تقدیم میدارم".همچنین
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در پیامی از اقدام شجاعانه ،هوشمندانه و غرور انگیز رئیس جمهور در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در نیویورک برای مطالبه محاکمه آمران و عامالن ترور شهید حاج
قاسم سلیمانی و تاکید بر پیگیری جدی حقوق حقه ملت ایران  ،قدردانی و سپاس گزاری
کرد.جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز از سخنان رئیسجمهور
در سازمان ملل قدردانی کردند .در نامهای که سرداران دوران دفاع مقدس خطاب
به سید ابراهیم رئیسی تنظیم کردهاند ،آمده است" :سخنرانی شجاعانه ،مستدل و
تحسین برانگیز جناب عالی در سازمان ملل متحد دیگر بار صدای عزت ،اقتدار و شکوه
نظام جمهوری اسالمی را به گوش جهانیان رساند.وظیفه میدانیم سپاس صمیمانه
خود را از بیانات جناب عالی به ویژه موضوع مطالبه عادالنه در پرونده ترور ناجوانمردانه
برادر و همرزم شهیدمان سردار قاسم سلیمانی و ابومهدیالمهندس اعالم داریم".در
این نامه اسامی فرماندهان و سرداران بلندپایه از جمله محمد باقری ،غالمعلی رشید،
محمدباقر قالیباف ،حسین سالمی ،محسن رضایی ،علی شمخانی ،سیدیحیی
رحیمصفوی ،محمدعلی جعفری ،احمد وحیدی ،اسماعیل قاآنی ،علی عبداللهی ،علی
فدوی ،محمدرضا نقدی ،علی فضلی ،محمد پاکپور ،محمداسماعیل کوثری ،امیرعلی
حاجیزاده ،غالمرضا سلیمانی ،علیرضا تنگسیری ،مصطفی ایزدی ،مرتضی قربانی،
احمد غالمپور ،جعفر اسدی و علی شادمانی دیده میشود.

بهادریجهرمی،سخنگویدولت
نیز از مجروحان و آسیبدیدگان
اغتشاشات اخیر عیادت کردند و
در جریان روند درمان و رسیدگی
به آنــان قــرار گرفتند .همچنین
ســردار سرلشکر حسین سالمی
فرماندهکلسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی از مجروحان اغتشاشات
تهران ومدافعانامنیتکشورمان
عیادتکرد.

مرکزملیفضایمجازی:
هکسایتهایدولتیصحتندارد

مــرکــز ملی فــضــای مــجــازی اعــام
کرد :ادعاهای اخیر گروه انانیموس
درخصوص حمالت سایبری به سایت
های دولتی کشور صحت ندارد.
به گــزارش ایرنا ،مرکز ملی فضای
مجازی شب گذشته اعــام کــرد :به
تازگی گروه انانیموس مدعی شده
که برخی از سایت های مراکز دولتی
از جمله مجلس شــورای اسالمی،
وزارت امور اقتصاد و دارایی ،وزارت
نفت و اپــراتــور همراه اول را هدف
حمله سایبری قــرار داده اســت که
پس از بررسی هــای کارشناسی به
عمل آمده ،به اطالع هموطنان عزیز
می رساند ایــن اخبار صحت نــدارد
و بــه شــدت تکذیب مــی ش ــود .طی
روزهــای گذشته و همزمان با تجمع
در چندشهر کشورمان و آسیب به
ام ــوال عمومی ،برخی سایت هــا و
کانال ها در فضای مجازی از هک
چندین سایت و پایگاه اطالع رسانی
مهم دولتی از جمله سایت وزارت امور
اقتصاد و دارایی ،وزارت نفت و اپراتور
همراه اول و ...خبر دادند .برخی از

سایت ها حتی از هک وب سایت
مجلس شـــورای اســامــی خبر
دادنــد و در خبرها آمــده بود که
ایــن گــروه هکری شماره تلفن
برخی نمایندگان مجلس را در
فضای مجازی پخش کرده است.
طی روزهــای گذشته بعضی از
مشترکان اپراتور همراه اول با
انتشار تصاویری از صورتحساب
خود ،از صفر شدن قبو ضشان
خبر دادند و این شائبه بهوجود
آم ــد کــه ممکن اس ــت سامانه
امور مشترکان همراه اول هک
یا دچــار اختالل شده باشد اما
چندی بعد آن طور که این اپراتور
اعالم کرد با پیگیریها مشخص
شده که هکی انجام نشده است؛
قبضهای این اپراتور ،روز سوم
هر ماه صادر میشود و از بامداد
همان روز سوم ماه ،صورتحساب
مدتی برای تعدادی از مشترکان
صفر میشود و دوباره بعد از یک
ساعت که حسا بگیری انجام
شود ،این موضوع حل میشود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

••وزارت ارتباطات اعالم می کند اینترنت ضعیف نشده و صداوسیما
این خبر رو پخش می کنه .می خوام یک چیزی رو دانلود کنم نمی شه و
همچنان منتظر اتصال به شبکه هستم! عجب معمایی شده! آقای وزیر
و صدا و سیما مردم روچی فرض کردین؟
••می گن دارندگی و برازندگی .اون هایی که دارن ،برای بچه هاشون
لوازم تحریر خارجی ،سرویس رفت و آمد ،کالس تقویتی و خصوصی
می گیرن .ما که به نون شب محتاجیم باید شرمنده بچه هامون باشیم.
••می شه درباره تسهیالت سفر اربعین پیگیری کنین؟ چون تا امروز،
چیزی واریز نشده.
••قبول دارم که مایحتاج مردم از جمله گوشت ،مرغ و روغن و ...گران
شده است ولی می شود با مدیریت کردن و جلوگیری از خرج های
بیهوده زندگی را به خوبی اداره کرد.
••چراقوهقضاییهافرادیمثلعلیکریمیوسلبریتیهاییروکههرروز
برای مملکت هزینه می تراشند ،دستگیر نمی کنه؟!
••چرا کسی جلوی رانت خواران را نمی گیرد؟
••سخنرانی آقای رئیسی خیلی جالب و قابل توجه بود و این که ایشان
صحبت از عدالت می کرد .سوال این است که آیا در سازمان ها و ادارات
برای دستمزدها و ...این عدالتی که آقای رئیسی صحبتش را می کند،
اجرا می شود؟
••کجای دنیا پلیس این قدر هدف اهانت و توهین قرار می گیره؟ کجای
دنیا پلیس رو کتک می زنن؟ همان طور که اگر مقصر هستن که بعید
میدونمباشنبایدقانونرسیدگیکنهبایدبهایناوباشگرهاهمبااشد
مجازات رسیدگی بشه.
••خدمت دوستی که گفته بودن من نظامی هستم با  ۲۲سال سابقه
و االن  ۹میلیون حقوق می گیرم و دوست شرکت نفتی من با  ۸سال
سابقه ۳۲میلیون می گیره ،من خودم در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی
نژاد خانگیران سرخس کار می کنم و  ۱۶سال سابقه دارم و مهندس
ارشد هم هستم .دریافتی من بدون اضافه کار ۱۵میلیون است .چطور
حقوق اون آقا شده  ۳۲میلیون؟
••کاش مسئوالن بفهمند این که با قطعی اینترنت و برخورد قاطعانه
جلوی شلوغی رو می گیرند به معنای رضایت مردم نیست و باید فکری
برای تحول در رفتارشون و مدیریت کشور بکنند.
••اتوبوس های برون شهری را نمی دانم ولی خیلی از اتوبوس های
درون شهری با آن بزرگی و در این شلوغی خیلی بد و بسیار خطرناک
و ناایمن می رانند.
••واقعا جای بسی تاسف است که پس از گذشت سال ها از اوایل انقالب
هنوز ما درگیر بحث حجاب و عفاف هستیم و با داشتن این همه نهاد
فرهنگی نتوانسته اند این همه سال در این زمینه کار و فرهنگ سازی
کنند پس اول باید این مراکز محاکمه شوند که چطور در این سال ها
نتوانسته اند کاری انجام دهند.
••دلیل قطعی بیهوده اینترنت چیست؟ توضیح دهید.
••در جواب اون کارمند نظامی که چاپ کردید ،عرض کنم؛ من کارمند
وزارت نفت با  ۲۲سال سابقه هستم و حقوقم زیر  ۱۵تومنه ،چطوری
اون کارمند نفت با هشت سال سابقه  ۳۲تومن می گیره؟ وجدان
راستگویی هم خیلی خوبه ،وزارت نفت بیرونش مردم رو کشته،
داخلش خودمون رو. ...
••همینقدرکهبهفکرجمعکردنمردمازخیابانهاهستید،بهفکرحل
مشکالت مردم هم باشید.. .
••یعنی واقعا برای قسمت چالش ذهن نام کشورهای دیگه ای وجود
ندارد که همیشه تایلند ،تایوان و ...رو می گذارید؟ همش تکراری.
••من بارها و بارها شده که یک حرف درست را از یک آدم نادرست
پذیرفتم ولی یک حرف نادرست را از یک آدم درست هرگز.
••من هم این اغتشاشات رو دوست ندارم اما کاش یک مقام نظامی هم
درباره رفتار بعضی ماموران با مردم توضیح بده .این فیلم هایی رو که از
برخورد عجیب با مردم منتشر می شه چطوری می خوان توجیه کنن؟
••بعضی اوقات در چیدمان صفحات بدسلیقگی می کنید .در روزهای
قبل از تعطیالت که باید صفحات روزنامه سرگرمی بیشتری داشته
باشند که مردم بتوانند از آن ها استفاده کنند ،دو صفحه از زندگی سالم
را اختصاص داده اید به کودکان .لطفا تجدیدنظر بفرمایید.
••توی فضای مجازی رو که می بینی طوری وانمود می کنند که انگار
چندتا شهر سقوط کرده و به دست مخالفان ایران افتاده .بعدش که می
ریتویخیابونهارومیبینی،هیچخبرینیست.چطورییکجوری
دروغ می گین که همه مان باور می کنیم؟
••این روزها که دشمن به خاطر خانم مهسا امینی کشور را به آشوب
کشیده و متأسفانه جوان های عزیزمان را به بهانه هایی به خیابان ها
کشانده تا به اهداف خود دست یابد از پلیس به خاطر زحماتش برای
حفظ امنیت بی نهایت سپاسگزاریم .خدا همیشه حافظ و نگهدار
شما عزیزان باشد.
••به هوش باشیم در زمانی که راهپیمایی بی نظیر اربعین دشمنان را
عصبانی کرده و قراردادهای اقتصادی خوب با بعضی کشورها منعقد
شده و از طرفی رئیس جمهور عزیزمان در سازمان ملل سخنرانی
سرنوشت ساز دارد ،عده ای با غفلت و تهییج رسانه های بیگانه دست
به کارهای دشمن پسند می زنند ،نیروی خدوم انتظامی را به آتش می
کشندوایجادناامنیدرجامعهمیکنند.دریغازذرهایتفکروبصیرت!
••به نظرم برای تحلیل ناآرامی های اخیر الزم است از کارشناسان
مستقل در رشته های جامعه شناسی ،روان شناسی ،اقتصاد ،اسالم
شناسی و ...استفاده کرد و نتایج آن را مورد توجه قرار داد.
••برای زندگی تحت لوای هر حکومتی رعایت قانون ،الزم و اجتناب
ناپذیر است.
••متوهمترین و بعضا شیادترین آدمها کسانی هستند که زیر خیمه
رسانه های انگلیسی  ،سعودی و آمریکایی ،دنبال وطن و هموطن و
آینده میگردند.
••چندروزه بلیت اتوبوس برای هیچ شهری پیدا نمی شه .شاید یک نفر،
کار واجبی داشته باشه اما مجبوره به چندبرابر قیمت سفر کنه! کاش
مسئوالن فکری برای ایام دهه آخر صفر مشهد بکنند.
••لطفا بررسی کنید که چرا این قدر تندتند شارژ همراه اول و ایرانسل
تمام می شه .مگر هزینه تلفن را چقدر گرون کردند که برای دو سه تا
تماس کوتاه به صورت هفتگی باید شارژ بخریم؟ واقعا این انصافه؟
••روزجمعهحالخانممبدشدومجبورشدیمبهپزشکعمومیبریم اما
چونروزتعطیلبودمنشیدرمانگاهگفتامروزویزیتپزشکدوبرابره!
عجیبنیست؟!

