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 به جاي نوشتن نامه
 اعتراف به عدم تقلب در 88 را علني کنيد

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به نامه رئيس دولت اصالحات به رهبر معظم انقالب

انتشار خبر نامه 37 صفحه اي رئيس دولت اصالحات،  به رهبر انقالب با واكنش هاي مختلفي از سوي 
كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه بود. محمدعلي ابطحي، رئيس دفتر محمد خاتمي  در سال هاي 
رياست جمهوري، طي توئيتي در خصوص اين نامه نوشته اس�ت: »نامه مستقيم آقاي خاتمي به 
رهبري را نديدم ولي اجماالً ش�نيده ام حاوي راهكار براي مشكالت حاد كش�ور است«. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي اين نامه را تالشي از سوي خاتمي براي بازگشت به قدرت در آستانه انتخابات 

1400 تحليل كردند و از او خواستند به جاي اين نامه نگاري ها حرف هايي كه در جلسات خصوصي 
درباره عدم امكان تقلب در انتخابات 88 را مي گويند، علني بر زبان آورده و از خس�ارت هايي كه 
با اين ادعاي باطل به كش�ور و مردم زدند عذرخواهي كند. برخي كاربران نيز خواس�تند خاتمي 
مسئوليت »تكرار كردن«هايش را درباره روحاني بپذيرد و به جاي نامه نگاري پاسخگوي عملكرد 
جريان اصالحات در هشت سال گذشته باشد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را بخوانيد.

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

»اخالق« با »ايمان« چه رابطه اي دارد
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:

هيچ كس نيست كه اخالق را نشناسد يا  نداند كه عدالت تا چه 
اندازه ضرورت دارد. مش��كل كار در مرحله اجراست. آن وقتي 
كه انس��ان مي خواهد يك اصل اخالقي را رعايت كند مي بيند 
منافعش در يك طرف قرار گرفته و اخالق در طرف ديگر، مي بيند 
يا بايد دروغ بگويد، خيانت كند و سود را ببرد يا  بايد راست بگويد، 
امانت بورزد و از سود صرف نظر كند. اينجاست كه مي بينيم بشر 
كه دم از اخالق و عدالت مي زند، پاي عمل كه مي رسد ضداخالق 
و ضدعدالت عمل مي كند. آن چيزي كه پشتوانه اخالق و عدالت 
است و اگر در انسان وجود پيدا كند انسان به سهولت راه اخالق 
و عدالت را در پيش  مي گيرد و س��ود را كنار مي زند، تنها ايمان 
اس��ت، ايمان به خود عدالت و ايمان به خ��ود اخالق. و آن وقت 
انسان اين ايمان را پيدا مي كند كه به اصل و اساس تقدس يعني 

خدا ايمان داشته باشد.
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب آزادي معنوي، صفحه۹۲

   سبوي دوست

   پويا پارسامسجد:
غلط ك��ردم و ش��كر خ��وردم نياز ب��ه نامه 
۳۷صفحه اي ندارد كه...! فقط يك بار آنچه 
را كه بارها در پستوهاي جلسات خصوصي 
گفته ايد به مردم بگوييد...! تا بدانند حكومت 

اسالمي چه مماشاتي با چون شما كرده...
   محمد شاهي:

عذرخواه��ي، ۳۷ صفحه نوش��تن نمي خواد! 
خاتمي اگر در ادعاي دلبس��تگي اش به امام و 
انقالب صادق است، صاف و ساده، همان حقيقت 
را كه بارها در پستو ها اذعان كرده اما جرئت بلند 
گفتنش را ندارد، در يك خط بنويسد: »ادعاي 

تقلب در انتخابات 88 دروغ بود.«
   ساالر احمدي:

نامه سيدمحمد خاتمي هم بايد در راستاي 
رياست بهزاد نبوي در نهاد اجماع ساز تفسير 

كرد؛ همان زنده نگه داش��تن اصالحات در 
چارچوب هاي قانوني.

   كبري آسوپار:
خبِر نامه خاتمي به رهبري را كه ش��نيدم، 
اولين چيزي كه در ذهنم آمد، درخواستش 
براي عيادت از رهبري در س��ال ۹۳ بود كه 
مورد موافقت قرار نگرفت. نامه را كه هر كسي 
مي تواند بنويسد؛ ترامپ هم پيام فرستاده بود؛ 

از جواب چه خبر؟
   جواد نيكي ملكي:

نعل وارونه نزنيد! خاتمي بخش��ي از راه حل 
نيست؛ بلكه دقيقاً بخشي از مشكل است!

   محمد پازوكي:
صرفاً جهت يادآوري! خاتم��ي )انتخابات 
۹۶(: »ش��هادت مي دهم ك��ه دولت آقاي 
روحان��ي دولت موفقي بوده اس��ت، برجام 

برگ درخشان كارنامه دولت اوست. رأي به 
روحاني رو بايد تكرار كنيد!«

   محمد پاداش:
محمد خاتمي در نامه اش به رهبري گفته 
هيچ گاه عليه انقالب و رهبري و حاكميت 
نيس��ت! اين محمد خاتمي بود كه س��ال 
88 ب��ه نظام تهم��ت تقلب زد، ب��ه يكي از 
موتورهاي اصلي پمپاژ فتنه تبديل ش��د و 
از سياس��ت خياباني حمايت كرد! خاتمي 
در يك لجبازي، چرا هرگز حاضر به توبه و 

عذرخواهي نيست؟!
   صادق نيكو:

آقاي خاتمي ب��ه جاي نام��ه مفصل فقط 
يك خط مي نوش��ت كافي بود. خصوصي 
نه؛ علني! »نظام در سال 88 تقلب نكرده و 

امانتدار رأي مردم بوده است.«

   سميرا اميني:
تاجزاده نامه خاتمي به رهبري را راه حل رفع 
ش��رايط بحران فعلي عنوان كرده، خب ما 
ملت كم حافظه هم يادمون رفته كه اوضاع 
نابسامان اقتصادي، سياسي و... ثمره همون 
ش��عار رفع ش��رايط بحراني تكرار مي كنيم 

خاتمي مي باشد.
   كيان مهزاد:

نوش��تن نامه به رهبري ب��راي هيچ كس 
ممنوع نيس��ت. اما به ج��اي نامه نگاري ها 
جناب خاتم��ي اول بايد از مل��ت بابت 88 
عذرخواهي كند و س��پس مسئوليت تَكرار 
كردن هاي��ش را در انتخاب��ات ۹۶ بپذيرد. 
نمي شود هر كس هر طور خواست ملت را 
استحمار كند و بعد هم بدون پاسخگويي با 

دست پس بزند و با پا پيش كشد!

    تصویر منتخب

همه ما به قالب تكنولوژي گرفتار آمده ايم
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« بخشي از ليد مصاحبه مينا نبئي 
با دكتر شاپور اعتماد را به اشتراك گذاشت. در بخشي از اين مطلب 
مي خوانيم: همه ما به قالب تكنولوژي گرفتار آمده ايم و تكنولوژي به 
س��بب پاداش��ي كه از رفاه به ما مي دهد، به جبري عادت محور در 
زندگي مان بدل شده است. تكنولوژي تيغ دو دم است؛ هم سود دارد، 
هم زيان. هم آسيب است، هم فرصت. هم خطر است، هم سهولت. 
هم اطمينان و آرامش خاطر اس��ت، هم نبود امنيت. دكتر شاپور 
اعتماد، استاد فلسفه علم، معتقد است »تكنولوژي، كاركردي دوگانه 
دارد. چه كسي مي تواند باور كند كه گيم ها )بازي ها(، سررشته شان در ارتش امريكا باشد و بزرگ ترين 
سرمايه گذار در اختراع بازي ها، ارتش امريكاست. در واقع تكنولوژي پديده سرراستي نيست. يك مقوله 

پرابهام است. از من جواب سر راست درباره سود و زيان تكنولوژي نخواهيد.«

لجاجت بايدن و مسير دشوار احياي برجام
حميد خوش آين��د در كانال تلگرامي بخش ه��اي تحليلي از 
»مؤسسه كاتو« را به اشتراك گذاشت. در اين متن مي خوانيم: 
ديپلماس��ي با ايران از زمان روي كار آمدن رئيس جمهور جو 
بايدن عمدتاً در نتيجه موضع گيري دش��وار او براي شروع در 
بن بست بوده است. موضع تند و تيز بايدن كه احتماالً با هدف 
جلب حمايت منتقدان سختگير در كنگره اتخاذ شده، چنان 
لجوجانه است كه به نظر مي رسد او دست كم تا زماني كه ايران 
يك گام هر چند كوچك در بازگش��ت به تعه��دات برجامي 
برندارد، خبري از مفهوم مذاكرات رسمي نخواهد بود. زماني كه طرف هاي مذاكره به طور واقعي 
براي گفت وگو گردهم آيند، ديپلماسي خيلي ساده تر مي شود چون رهبران مي توانند مواضع 
و اهداف واقعي را با نگراني كمتري درباره احتمال سوءتفاهم براي طرف مقابل مطرح كنند و 
شيوه هاي پيشروي در عين حفظ وجهه و بدون برانگيختن مخالفت هاي داخلي را بيابند. با 
توجه به بي اعتمادي شديد بين اياالت متحده و ايران كه در نتيجه پشت كردن ترامپ و تهاجم 
آشكار او به ايران تشديد شده، جاي تعجب است كه چرا دولت بايدن صريحاً بازگشت به شرايط 

پيشين را رد مي كند و چرا بر اهدافي اصرار مي ورزد كه براي ايران قابل قبول نيستند؟!
آنچه باعث موضع گيري بي نتيجه دولت بايدن در قبال ايران مي ش��ود، سياست هاي داخلي 
اياالت متحده است. از يك س��و، بايدن براي س��ختگيري به تهران تحت فشار شاهين ها در 
واشنگتن و پايتخت هاي »شركا« در خاورميانه است. از سوي ديگر، تصورات بي اساس درباره 
اينكه ايران تهديدي جدي براي امنيت ملي اياالت متحده است، قوه مجريه در واشنگتن را از 
تعامل با تهران بازمي دارد. دستيابي به هدف خارج كردن امريكا از باتالق خاورميانه تا زماني كه 
تصويرسازي از ايران به عنوان يك دشمن كمرنگ نشود و نگراني امريكا تسكين نيابد، دشوار 
خواهد بود. تنها شايد اگر بخت با دولت بايدن يار باشد، گفت وگوهاي مستقيم )در چارچوب 
1+5( كه بايدن روي گشوده به آن نشان داده، بتوانند به اياالت متحده و ايران در رسيدگي به 

مسائل داخلي و دستيابي به توافق مورد نظرشان كمك كنند.

پايان كار پسرك قمارباز
مجتبي عالمي نوشت: محمد بن سلمان، انفجاري شروع كرد. 
ابتدا با چراغ سبز ترامپ، وليعهد شد. خبرهاي ضد و نقيضي از 
زنداني كردن ديگر شاهزاده هاي سعودي و درگيري در رياض 
به گوش مي رسيد. به هرحال مخالفانش را سر جاي خود نشاند. 
قصد داشت پادشاه شود. در بعد نظامي خريدهاي زيادي كرد. 
وقتي به ديدار ترامپ رفت، يك پوستر از تصاوير تجهيزاتي كه 
قرار بود عربس��تان از امريكا بخرد دس��ت ترامپ بود. رويش 
نوش��ته ش��ده بود 1۲ ميليارد دالر خريد نظامي نهايي شده! 
احتماالً روي اين بسته بود كه به ايران حمله نظامي كند. جنگ يمن فقط يك مقدمه بود. در 
بعد اجتماعي و فرهنگي، شروع به آزادي دادن به مردم به سبك ليبرالي كرد. ابتدا به زنان پس 
از دهه ها، اجازه رانندگي داد. بعد كم كم سينما، كازينو، كنار گذاشتن محدود حجاب و.... حتي 

برايش مهم نبود كه جامعه سنتي عربستان اين تغييرات سريع را مي پذيرد يا نه!
در بعد اقتصادي خيلي روي غرب حساب باز كرد. سفر به امريكا و ديدار با بيل گيتس. ديدار 
با مدير آمازون و... كت وشلوار و كراوات! طرح هاي تخيلي توسعه شهري با رندر هاي تري دي 

مكس جذاب !
خيلي ها هم همين عربستان به ظاهر در حال پوست اندازي را توي سر كشور و مردم ما زدند. اما 

به قول مورگان فريمن در شاوشنك، دنياي واقعي قصه هاي شاه پريان نيست!
در جنگ يمن ناتوان بود و يك جنگ فرسايشي ايجاد ش��د. وقتي آرامكو را زدند با آن همه 
سامانه پاتريوت و رادار پيشرفته حتي نفهميدند از كجا خوردند. موشك بود يا پهپاد؟ از كجا 
وارد شد و از كجا خارج! از طرفي بن سلمان در حماقتي آشكار خاشقچي را در سفارت خود در 

تركيه طوري كشت كه جسدي از آن بيچاره باقي نماند!
بايدن كه آمد آن قدر زرنگ بود كه بفهمد پس��رك بلندپرواز قصه ما ديگر مهره اي س��وخته 
است. جنگ يمن هم بايد پايان يابد. خبري از پادشاه شدن هم نيست. با انتشار گزارش قتل 
خاش��قچي پرس��تيژ او فروريخت و مدت ها انتظارش براي يك تماس تلفني از طرف بايدن 

بي نتيجه بود. آخر هم بايدن به خود ملك سلمان زنگ زد!
بار ديگر مشخص شد ملتي با تكيه به خارجي رشد نمي كند. آنها گاوي شيرده مي خواستند. 

دوشيدند و رفتند. شايد ترحم كنند و تير خالصي هم بزنند تا كمتر درد بكشد. همين!

 فاجعه بيت كوين در راه است
 اعالم خطر به مسئوالن

كانال تلگرامي »خيابان انقالب« تحليلي از »ناصر حكيمي« را 
به اشتراك گذاشت. در اين تحليل آمده است: ايران بايد موضع 
خود را در برابر بيت كوين مش��خص كند؛ در بدترين حالت 
ممكن قرار داريم؛ م��ردم چيزي را مي خرند كه نه پش��توانه 

قانوني دارد نه منع قانوني.
برخي كش��ورها مانند امريكا ضمن موافقت با خريد و فروش 
بيت كوين ب��ه مردم گفته باي��د بيت كوي��ن را در كيف پول 
مشخصي قرار دهيد و براي دريافت اين كيف پول بايد احراز 
هويت شويد بنابراين ديگر ناش��ناس نيس��ت و اگر بيت كويني در كيف پولي قرار گيرد كه 
ثبت نام نشده باشد، قاچاق به حساب مي آيد. االن با اين وضعيت مي توان با دستگاه ماينر بيت 
كوين استخراج كرده و در تركيه خانه خريد! در اين حالت ارز كشور به راحتي خارج مي شود و 
خروج سرمايه بااليي خواهيم داشت. بيت كوين هر قدر بيشتر بالتكليف بماند خروج سرمايه 
شديدتر مي شود؛ اگر حاكميت ورود نكند، هم مردم ضرر مي كنند هم حاكميت! بيت كوين 
يك دارايي با سودآوري و ضرر خيلي باالست؛ مردم اگر تحليل تكنيكال ندانند، پولشان را در 

معرض مخاطره قرار مي دهند.
پي نوشت: الزم است در حوزه روش هاي نوين تحليلي بازارهاي مالي، مردم باسواد شوند. در 
صورتي كه مردم سواد تحليلي داشته باشند )از جمله تكنيكال( نه تنها مشكل نداريم بلكه 
مي توانيم سود مالي داشته باشيم )ارزآوري( از بازارهاي مالي جهان؛ ولي متأسفانه در صورتي 

كه سواد مالي نداشته باشيم خروج ارز از كشور در يك لحظه انجام خواهد شد. 
راهكار: افزايش سطح سواد روش هاي نوين تحليلي )تكنيكال(.

تحريم بايد خنثي و بي اثر شود
مهدي قاسم زاده در پاسخ به حسام الدين آشنا كه توئيت كرده 
است: »لطفاً اجازه بفرماييد دولت فعلي مشكل تحريم ها را به 
سرانجام برساند؛ ان شاءاهلل دولت جوان و انقالبي شما هم بقيه 
مشكالت را حل خواهد كرد« نوشته است: هشت سال تمام 
كشور را معطل مذاكرات و برجام شان نگه داشته اند اما امروز 
مدعي اند كه »نمي گذارند« تا مشكل تحريم ها را به سرانجام 
برس��انند؛ هرچند اين عادت اصالح طلبان است كه دقيقاً در 
زمان پاس��خگويي، دس��ت به مظلوم نمايي و حرف از كمبود 
اختيارات بزنند اما كاش الاقل بعد از هشت سال مي فهميدند كه عالج تحريم ها، خنثي كردِن 

آنها از راه قوي شدن است، نه چشم داشتن به دسِت اين و آن و التماس كردِن ديگران !
سيدياسر جبرائيلي نيز در اين خصوص توئيت كرد: مشكل تحريم با مذاكره حل نخواهد شد؛ 
تحريم بايد خنثي و بي اثر شود. حتماً خاطر مبارك هست كه چند سال پيش با شما تماس 
گرفتم و عرض كردم كه چه كارهايي بايد انجام شود و پذيرفتيد، اما گفتيد كسي حاضر به اين 

ريسك ها نيست. دولت جوان انقالبي اقتصاد ايران را از وابستگي به مسير نجات خواهد داد.

گام بزرگ 5 هزار توماني
يكي از فعاالن شبكه توئيتر با نام كاربري »زهرا« در توئيتي نوشت: اينم چه 
كار قشنگي بوده كه نشنيديم: ستاد ديه اعالم كرده به دنبال پويش »جشن 
پنج هزار توماني« و مشاركت 51 هزار ايراني در اين طرح، زمينه آزادي 
۷۰ زنداني جرايم غيرعمد )بدهكاران مالي كه اغلب پدر بودن( در روز مرد، 

فراهم شده. شايد اونا نميدونستن 5 هزار تومنشون چه گام بزرگيه.

خدمت جهادي طالب در سي سخت
فاطمه محبي توئيت كرد: ۴۰۰ نفر طلبه جهادي از ابتداي وقوع زلزله، به 
سي سخت رفتن و مشغول كمك به مردم شدن. اگر مشكل اسكان نباشه، 
تعداد بيشتري آماده اعزام هستن. خدا حفظشون كنه و قوتشون بده كه به 

اسالم و مسلمين بيشتر خدمت كنن.

كافيه بخوايم تا از پس هر كاري بربياييم
كاربري با نام »انا« توئيت كرد: يه روزي موشك اندازِ دوش پرتاب هاي قديمي 
جزو ليسِت واردات كشورمون بود ولي امروزه اين موشك انداز كه از تكنولوژي 
ليزر، اپتيك، هدايت و كنترل استفاده مي كنه با برد 5 كيلومتر تو كشور خودمون 

به توليد انبوه رسيده، فقط كافيه بخوايم تا بتونيم از پس هر كاري بربياييم.

كانال تلگرام��ي »آب و آتش« بخش هايي 
از كتاب »گربه راهنماي ما« اثر »استفان 
گارنيه« را كه با ترجمه »مطهره حيدري« 
در انتشارات »شمعدوني« به چاپ رسيده 
است، به اشتراك گذاشت. در اين بخش از 
كتاب مي خوانيم: شخصيت خود را مثل يك 
منبع و انتقال دهنده نور درخشان كنيد. در 
گفت وگوها خودتان را بيش��تر از آنچه نياز 
است به نمايش نگذاريد، براي برانگيختن 
س��تايش ديگران، كالم را به انحصار خود 
درنياوريد، اين كار صرف مخاطب ش��ما را 
آزار خواهد داد.  زيرا ناخواس��ته اين حس 
را به آنها القا مي كنيد ك��ه در اين مكالمه 
يك طرفه طوالني، تنها شما هستيد كه در 
تالشيد آنها را متقاعد يا خاطرجمع كنيد 
و متأسفانه اين ش��يوه رفتار به  هيچ  وجه 
كاريزماتيك نيست و صرفاً در همه جا بودن 
و اش��غال كردن فضا تلقي مي شود. حتي 

ممكن است جو را هم سنگين كند!
آيا تا به حال متوجه ش��ده ايد افرادي كه 
كاريزم��اي خاصي دارند، درس��ت مانند 

بازيگران و س��تارگان س��ينما كه صحنه 
دس��ت مي گيرند، هيچ وقت احتياج  را به 
ندارند كه حتماً كار خاص��ي انجام دهند 
تا مورد توجه قرار بگيرند؟ آنها هميشه در 
صحبت و نوع پوشش خود حالتي ميانه رو 

در پيش مي گيرند.
حتي جذاب ترين و كاريزماتيك ترين افراد 
نيز لزوماً عجيب و غريب نيستند، آنها فقط 
حضور دارند و هميشه نيز با خويشتنداري 
خاصي رفتار مي كنند. كافي است با خودمان 
و ديگران صادق باش��يم و خود را درس��ت 
همان طور كه هستيم بپذيريم، بدون اينكه 
در قالب نقشي تصنعي قرار بگيريم كه با خود 
واقعي ما هيچ سنخيتي ندارد، در اين صورت 
است كه جذابيتي كاريزماتيك به تدريج در 

وجود ما شكل مي گيرد.
اين شخصيت جذاب چيزي فراتر از عنوان 
و تيتر اس��ت و هر كدام از ما نيز مي توانيم 
به آن دس��ت يابيم. فقط كافي اس��ت در 
تمام موقعيت ها خودمان باش��يم، درست 

مانند گربه!

كانال تلگرامي »USA Study« با استناد به 
خبرگزاري فرانسه نوشت: فدراسيون فوتبال 
امريكا قانون جنجال برانگيز ممنوعيت زانو 
زدن بازيكن��ان هنگام پخش س��رود ملي 
را به طور رس��مي لغو كرد. اين تصميم كه 
اقدام سال گذشته هيئت مديره فدراسيون 
فوتبال امريكا را تأييد مي كند، در رأي گيري 
همه اعضا در مجمع ساالنه اين فدراسيون، 
با ۷1 درصد رأي مثب��ت و ۲۹ درصد رأي 
منفي به تصويب رسيد. اين قانون در سال 

۲۰1۷ پ��س از آن تصويب ش��د كه مگان 
راپينو، كاپيتان تيم فوتبال زنان امريكا در 
يك مسابقه ملي در سپتامبر ۲۰1۶ براي 
اعالم همبستگي با كالين كپرنيك ستاره 
پيشين فوتبال امريكايي اين كشور، هنگام 
پخش سرود ملي به جاي ايس��تادن، زانو 
زد. كالين كپرنيك يك ماه قب��ل از آن، در 
اعتراض به خشونت هاي پليس امريكا عليه 
سياهپوستان، هنگام پخش سرود ملي مانند 

ساير بازيكنان نايستاد و زانو زد.

در تمام موقعيت ها خودمان باشيم

 لغو ممنوعيت زانو زدن 
هنگام پخش سرود ملي در امريكا

كانال تلگرامي »نس��يم آنالين« نوشت: با 
شتاب گرفتن انتصاب ها در ماه هاي پاياني 
دولت در وزارت اقتصاد، ب��ه تازگي رئيس 
دفتر وزير اقتصاد به عنوان سرپرست بازرسي 
اين وزارتخانه منصوب شده است.  پيش از 
اين مجتبي خالصي رئيس روابط عمومي 

وزارتخانه به عنوان نماينده ايران در بانك 
جهاني، دهقان دهنوي مع��اون اقتصادي 
وزارتخانه جايگزين رئيس پيشين سازمان 
بورس و عبداللهي كه سابقه فعاليت در ديوان 
محاسبات را داشت، به عنوان عضو هيئت 

مديره بيمه مركزي منصوب شده است.

 ماجراي انتصاب هاي پرشتاب 
در ماه هاي پاياني دولت چيست؟!

 مسعود براتي در توئيتي نوشت: يك نامعادله جالب! آژانس اعالم كرده است حجم نظارت ها و بازرسي ها 
در ايران بعد از اجراي برجام بيش از دوبرابر شده، 1۲۰ درصد رشد داشته است. دولت به مجلس گفته 

۷۰ درصد بازرسي ها مربوط به پادمان و قبل برجام است. حاال اين وسط كي درست ميگه؟

نامعادله اي جالب!

حيف شد سفير انگليس نيست!
دكتر عبداهلل گنجي با توجه به خبر اعالمي از سوي دكتر صادق زيباكالم مبني بر پذيرش 
سفير فرانسه براي افتتاح تصفيه خانه فاضالب شهرك اميد، در توئيتي نوشت: »بسيار عالي! 
حاال كه سفير پذيرفتند بيايند تصفيه خانه فاضالب را افتتاح كنند خوب است مسئول روابط 
عمومي اداره آب و فاضالب استان كرمانشاه را هم دعوت كنيد يك وقت سفير محترم سؤال 

فني و تخصصي داشتند پاسخ داده شود. حيف شد سفير انگليس نيست!«


