
  حجت االس��ام ش��هاب الدين حائ��ري 
شيرازي در كانال تلگرامي »ويرايش ذهن« 
نوش��ت: امروز به ص��ورت اتفاقي س��خنان 
آيت اهلل منتظري پي��ش از درس خارج فقه 
در سال1371 و همزمان با كشتار فجيع مردم 
بوسني توسط صرب ها را گوش دادم. ايشان 
ضمن اظهار تأس��ف از آن وقاي��ع از دولت و 
دست اندركاران گايه مي كنند كه چرا بيشتر 
حمايت از اين مسلمانان مظلوم ديپلماتيك 
است و بايد اسلحه ارس��ال كرد و نترسيد و 

اهميتي هم به تبليغات غرب نداد و... 
گفتمان جناح چپ آن روز و اصاح طلب فعلي 
دقيقاً همين بي پرواي��ي و انقابي گري بود و 
خود ما هم وقتي فجايع صرب ها را در آن روز 
)كه آيت اهلل به ذكر چند نمونه دهشتناك از آن 
اشاره نمودند( و سبعيت و خونريزي اسرائيل را 
در همان ايام به ياد آوريم شايد جز اين موضع 
را نگيريم. امروز كه به همت حاكميت ايران 
اسامي همان ارسال ساح صورت پذيرفت 
و قدري از خونريزي ماشين ماديگري غرب 

كاست و طبعاً آنها هم به اقدامات بازدارنده از 
قبيل تحريم و به انزوا كشيدن ما دست زده اند 
ممكن است عده اي از همان ها كه تشويق به 
مداخله مي كردند كنار كشيده و طلبكار شوند 
كه چرا به حمايت ديپلماتيك بسنده نشد تا با 

تحريم مواجه نشويم؟!
غرض يك خود انتقادي ب��ه خودم و ديگران 
بود كه هر كه خربزه مي خورد پاي لرزش هم 
بايد بايستد. اگر ما مي خواهيم در حد توانمان 
جلوي آزمندي و مظلوم كشي سيستماتيك 
تمدن م��ادي را بگيريم ديگ��ر نبايد وقتي با 
تبعات اين ايستادگي مواجه شديم براي در 
امان ماندن از انتقادهاي گايه مندان از تحريم 
و انزواي بين المللي، با اپوزيسيون هم نوا شده 
و تبعات تصميمي كه در آن شريك بوديم را 
نپذيريم. مرور مواضع سابق به ما كمك مي كند 
مسير صحيح را گم نكنيم. البته اين امر با انتقاد 
سازنده و به دور از تناقض با مواضع گذشته و 
پس از رصد آنچه بايد صورت مي پذيرفته اگر 

افراط و تفريطي شده باشد، ناسازگار نيست. 

  محمدص��ادق عليزاده طي رش��ته توئيتي 
بخشي از مصاحبه نوري المالكي، نخست وزير 
اس��بق عراق با ويژه نامه »جهان م��رد« را كه 
پيرامون شهيد س��ليماني و تأثير آن بر جبهه 
مقاومت اس��ت، به اش��تراك گذاش��ت. نوري 
المالكي مي گويد: به صراحت بگويم حاج قاسم 
در همه ميدان هاي لبنان، سوريه، عراق، يمن 
و... حضور داشت، او را شبح مي ناميدند. در غزه 
حضور داشت. خودش مي رفت. در لبنان حضور 
داشت. در سوريه حضور داشت. در عراق هم بود.  
]با اوج گرفتن موضوع داعش در عراق[ كسي كه 
به ما كمك كرد، حاج قاسم بود. شب درباره نوع 
اسلحه به توافق مي رسيديم و روز بعد بافاصله 
به شكل مستقيم، س��اح وارد عراق مي شد... 
فقط او بود كه به محض احتياج، ساح را از ارتش 
ايران و سپاه پاسداران مي آورد... اين اقداماتش 
وضعيت را نجات داد.  بس��ياري از س��اح هاي 

مختلف، تجهيزات، دستگاه ها و پهپادهايي كه 
در جنگ مورد استفاده قرار گرفت را مي خريديم 
و ايران نياز ما را تأمين مي كرد. حتي نياز مبرم 
به هواپيما پيدا كرديم. از حاج قاسم خواستيم 
به ما سوخوي ايراني بفروشد و در عمل هم آنها 
هشت فروند سوخوي ايراني فروختند.  بعد از 
نخس��ت وزيري به مناطق ديگري ]با داعش[ 
#ديالي رفتم. گلوله باران بود. به من اجازه ماندن 
ندادند. ديدم حاج قاسم از خودرو پياده شد. از 
خط تماس و سمت جبهه دش��من آمده بود... 
در دفتري خارج از عراق ننشسته بود كه جنگ 
را هدايت كند. اين مرد در خط مقدمي بود كه 
به من اج��ازه ماندن نمي دادند.  مس��ئله عراق 
براي حاج قاس��م بزرگ تر از صرف��اً جنگ بود. 
حمايت هايش هم صرفاً محدود به جنگ نبود. او 
در حل مشكات غذا، برق، گاز، سوخت و هر آن 
چيزي كه عراق نياز داشت به كمك ما مي آمد. 

  كانال تلگرام��ي »پايش امريكا« نوش��ت: 
مارگاريتا سيمونيان مدير ش��بكه راشا تودي 
در كانال تلگرامي خود نوش��ت: »اعتراضاتي 
كه اكنون در اياالت متحده در جريان اس��ت 
مي توانست در هر كشوري به سرعت به تغيير 
رژيم منجر ش��ود اما در امري��كا چنين اتفاقي 
رخ نمي دهد. چرا؟ زيرا امريكاي دومي نيست 
كه به اعتراضات و تغيير رژيم كمك كند. من 
نمي توانم هي��چ انقاب و تغيي��ر رژيمي را در 
سال هاي اخير نام ببرم كه بدون كمك امريكا 
رخ داده باش��د. البته امري��كاي دوم در درون 
خود امريكا نهفته است.« در شرحي بر نظر اين 
خانم مدير راش��اتودي بايد گفت: چرا اتفاقاً بر 
خاف نظر ايشان در امريكا تغيير رژيم زياد روي 
مي دهد. همين تغيير از اوباما به ترامپ چيزي 
از يك تغيير رژيم كم نداش��ت. تمام مقامات 
دولت فدرال در رده هاي يك، دو، س��ه و حتي 
گاه چهار نهادهاي فدرال تغيير كردند. يعني 
تمام وزرا و مديران نهاده��اي فدرال كه كاري 
سياسي دارند و نه بوروكراتيك و توسط اوباما و 
تأييد كنگره منصوب شده بودند، تغيير كردند و 
به طور كامل از صحنه امور اجرايي حذف شدند. 
آنچه اين روزها در امريكا مي گذرد يك اعتراض 
است؛ اعتراض به خشونت پليس و نژادپرستي 
س��اختاري در آن، آن هم پليسي كه تحت امر 

فرمانداران و ش��هرداران ايالتي است نه دولت 
فدرال. البته اعتراض متوجه ترامپ هم هست 
چراكه او تا حد زياد مخفي نكرده كه نژادپرست 
اس��ت. در دوره اوباما نيز چندين اتفاق از اين 
نوع افتاد. اما در اعتراضات كسي معترض اوباما 
نمي شد چون كسي او را نژادپرست نمي شمرد. 
اما به رغم نژادپرس��ت بودن ترامپ و بخش��ي 
از حاميان او، هيچ كس خواس��تار اس��تعفا يا 
بركناري يا سرنگوني او نمي شود چون مي دانند 
اين مهم مي تواند ش��ش ماه ديگر و در جريان 
انتخابات محقق شود و دس��ت او و ايادي او از 
دولت كوتاه شود.  اگر هم منظور خانم از تغيير 
رژيم، تغيير كل سيستم سياسي امريكا و ابطال 
قانون اساسي آن كشور باش��د، بايد براي اين 
منظور يك آلترناتيو نظري وجود داشته باشد، 
يعني در ذهن ها يك الگوي حكومتي متفاوت 
شكل گرفته شده باشد تا حركت ها بتواند در 
جهت به فعل درآوردن آن صورت گيرد. خانم 
مدير شبكه بايد اول پرس و جو كند كه آيا چنين 
الگوي حكومتي متفاوتي ش��كل گرفته است، 
سپس سؤالش را مطرح كند.  ديگر اينكه اگر 
چنين الگوي حكومتي متفاوتي شكل گيرد، 
حمايت خارجي از آن هم خ��واه ناخواه فراهم 
مي شود، كما اينكه در دهه 1780 انقاب امريكا 

با كمك فرانسوي ها شكل گرفت.

دكت�ر مجتب�ي لش�كربلوكي در كانال 
تلگرام�ي »ش�بكه توس�عه« نوش�ت:

شرايط كشور دش��وار اس��ت و پيچيده. عدم 
قطعيت ه��اي زيادي پي��ش روي م��ا وجود 
دارد. واقعاً آيا مي ش��ود در چنين ش��رايطي 
سرمايه گذاري كرد؟ مي شود استراتژي داشت؟ 
اصاً كجا سرمايه گذاري كنيم؟ نكته اينجاست 
اگ��ر بخواهيم فق��ط روي ع��دم قطعيت ها و 
جنبه هاي منفي فكر كنيم، تا صد سال ديگر 

هم بايد منتظر بمانيم. پس چه بايد كرد؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال بگذاريد يك 
مثال بزنم. تصور شما از شركت والت ديزني 
چيست؟ يك ش��ركت كه همه اش فيلم ها 
فانتزي و بامزه و ش��اد مي سازد. سيندرال، 
آليس در س��رزمين عجاي��ب، رابين هود 
و س��فيدبرفي. كًا از هفت دول��ت آزادند 
و هميشه ش��اد و خوشبخت هس��تند. اما 
وقتي به تاريخچه اين شركت نگاه مي كنيم 
متوجه مي ش��ويم كه اوضاع هميش��ه بر 
وفق مراد ه��م نبوده و اين ش��ركت مانند 
ش��خصيت هايش هميشه ش��اد و شنگول 
نبوده است. به عنوان مثال، والت ديزني با 
سفيدبرفي به شهرت و محبوبيت رسيد اما 
عمر اين دوران شيرين كوتاه بود و با شروع 
جنگ جهاني دوم، اين دوران پايان يافت. 
با ش��روع جنگ جهاني دوم، كمپاني والت 
ديزني بازاره��اي اروپايي و خارجي خود را 
از دست داد. فيلم هاي پينوكيو و فانتزيا كه 
هر دو هنوز هم شاهكارهاي تاريخ انيميشن 
و س��ينما محسوب مي ش��وند، نتوانستند 
هزينه ه��اي خود را دربياورند. ش��ركت به 
دليل وضعي��ت اقتص��ادي دوران جنگ، 

بسياري از هزينه هاي توليد را كاهش داد 
و به س��ختي روزگار مي گذارن��د. اما والت 
ديزني تصميم گرفت ب��راي ارتش و دولت 
فيلم هايي را توليد كن��د. آن موقع دولت و 
نيروهاي نظامي نيازمند تأثيرگذاري روي 
افكار عموم��ي بودند و اين ي��ك فرصت را 
براي شركت فراهم كرد. بيش از ۹0درصد 
كارمندان وال��ت ديزني ب��راي پروژه هاي 
دولتي- نظامي به كار گرفته شدند. در طول 
جنگ والت ديزني بيش از ۴00هزار قطعه 
فيلم آموزش��ي- تبليغاتي جنگ��ي توليد 
كرد. تنها در سال 1۹۴3 حدود 20۴ هزار 
قطعه فيلم جنگي توليد شد. والت ديزني 
در جريان جنگ جهان��ي دوم بين 1۹۴2 
و 1۹۴۵ درگير تولي��د فيلم هاي تبليغاتي 
براي دولت امريكا بود. بنابراين وقتي اوضاع 
خراب مي شود و شرايط دشوار، برخي درها 

بسته مي شوند و اگر بخواهيم فقط نگاه مان 
را به درهاي بسته بدوزيم از ديدن درهاي 

ديگر كه تازه باز شده اند غافل مي شويم. 
  تجويز راهبردي

عدم قطعيت ها را ببينيد اما از خود بپرسيد 
چه فرصت هايي وجود دارند يا چه روندهايي 
وجود دارند كه تقريباً غيرقابل بازگش��ت 
هس��تند، يعني هر اتفاقي ك��ه بيفتد اين 
روندها كار خودشان را ادامه مي دهند و اين 
روندها چه كس��ب وكاري را براي ما فراهم 

مي كنند؟ چند مثال مي زنم. 
- روند افزاي��ش اس��تفاده از موبايل براي 
همه چيز از بانكداري گرفت��ه تا بازي؛ چه 
كس��ب وكاري مي توانم در داخ��ل موبايل 

تعريف كنم؟
- روند كاهش تعداد اعض��اي خانوار )قبًا 
در خانواده هاي پنج، ش��ش نف��ره بوديم و 

االن در خانواده هاي دو، س��ه نف��ره(؛ اين 
يعني چه محصول و خدمتي مي توانم براي 
خانواده هاي كوچك شده ايراني ارائه كنم؟

- روند كاهش تعداد فرزندان و رس��يدگي 
بيش��تر خانواده ها به فرزندان معدود خود؛ 
خانواده ها حاضرند ب��راي تربيت فرزندان 

خود كجاها هزينه بپردازند؟ 
- روند س��المند ش��دن جمعيت كش��ور؛ 
جهان در طول 70 سال گذشته حدود پنج 
سال پيرتر شده اس��ت، اما جمعيت ايران 
متأسفانه در ۶0 سال گذشته 10سال پيرتر 
شده است. خب در حوزه خدمات نگهداري 
يا رس��يدگي به س��المندان چه سرويس 

ويژه اي مي توانم ارائه كنم؟
- اگر خيلي ها تنها و در خانواده هاي تك نفره 
زندگي مي كنند چه نوع لوازم منزلي براي 

زندگي تك نفره احتياج دارند؟ 
خاصه اينكه؛ آن بخش��ي از آين��ده را كه 
مي تواني��م پيش بيني كنيم باي��د در نظر 
بگيريم و بر آن اساس تصميم گيري كنيم و 
قبل از نهايي سازي تصميم، تصميمات خود 
را با عدم قطعيت هاي كليدي پيش رو چك 
كنيم اگر تصميم ما در برابر عدم قطعيت هاي 
مهم تاب آورد آن تصميم را نهايي مي كنيم و 
بعد از تصميم هم البته نمي خوابيم، همواره 
ع��دم قطعيت ه��اي كلي��دي و همچنين 
رخدادهاي غيرمنتظره ديگر )قوهاي سياه( 
را رصد كنيم و در ص��ورت نياز تصميمات 
خود را روزآمد كنيم. بخشي از )و نه همه( 
توسعه و پيشرفت كش��ور در سطح كان، 
مديون تصميمات هوش��مندانه انبوهي از 

بازيگران سطح خرد است. 

   حسن عابديني:
دستگيري خبرنگار CNN هنگام پوشش 
زنده، بازداشت خبرنگار هافينگتون پست، 
تيراندازي به س��وي دو ع��كاس رويترز و 
برخ��ورد ب��ا فض��اي مج��ازي، تازه ترين 
روايت امريكا از گردش آزاد اطاع رساني 
اس��ت. ترامپ براي جلوگيري از پوشش 
اندكي منصفانه ميدان��ي، زانو روي گلوي 
حتي رسانه هاي جريان اصلي همسو هم 

مي فشارد. 
   ميالد لطيفي:

جا داره يه تشكر ويژه از بروبچه هاي كف 
خيابون امريكا داشته باشم كه امسال روز 
قدس كه بيرون نرفتيم زحمت آتيش زدن 
پرچم افتاد گردنش��ون، تو شادي هاتون 

جبران كنيم. 
   سعيد نوروزي:

ترامپ دستور شليك داد؛ خون امريكايي ها 
روي زمي��ن مينياپولي��س ريخته ش��د؛ 
كاخ سفيد ترس��يد و تعطيل شد؛ حقوق 
بش��ر امريكايي رو دنيا به عينه ديد و... اما 
يك س��ري ها همچنان الل هستند! دير يا 

زود موج تازه اعتراضات سراس��ري امريكا 
و جوكرها به فروپاشي اياالت متحده ختم 
مي ش��د و چهره امريكاپرس��تان ديدني 

خواهد بود. 
   امين نيكدل:

امريكا اعام كرده ايران در ش��لوغي هاي 
امريكا نقش داشته است! بزرگوار مگه شما 
نمي گفتيد ترور س��ردار س��ليماني باعث 
عقب نشيني ايران شد؟! مگه شما نبوديد 
مي گفتيد ايران از سوريه خارج شده است؟! 

چي شد پس؟! از سوريه آمديم امريكا؟!
   اميرحسين ثابتي:

 مردم امريكا با ديدن جنايات دولت شان، 
براي نشان دادن اعتراض خود روي پرچم 
كشورشان نشس��ته اند بعد در ايران بايد 
به غرب پرست ها ثابت كرد كه آتش زدن 
پرچم امريكا اعتراض به دولت امريكاست 
نه مردم اين كشور. اين امر بديهي را خود 
مردم امريكا هم فهميده اند، ش��ما كاسه 

داغ تر از  آش نشويد!
   حميد ذوالفقاري:

امروز م��ردم امريكا ]پرچم اين كش��ور را 

آتش مي زنند چراك��ه[ فهميده اند پرچم 
امريكا نماد دولت ظلم و س��تم و تبعيض 
و... است اما چرا زيباكام   و غربزده ها به اين 

شعور نمي رسد؟ واقعاً چرا؟
  صبا مهراد:

هم��ه نقش��ه هاي تريلي��ون دالري ك��ه 
امريكايي ه��ا ط��ي اي��ن ۴0 س��ال براي 
راه اندازي آشوب هاي خياباني در ايران و 
بهره برداري رس��انه دنيا كشيدند االن در 
خيابان هاي خوِد امريكا در جريان اس��ت 

و تمامي ندارد. 
  عبداهلل گنجي:

رابرت اوبراين مش��اور امني��ت ملي كاخ 
سفيد، ايران، چين و روس��يه را به دست 
داش��تن در افزايش ناآرامي ه��ا در امريكا 
متهم ك��رد. اولين برداش��ت از اين حرف 
اعتراف به پايان ابرقدرتي امريكاست. يك 
ابرقدرت واقعي حتي تص��ور چنين اقدام 
خارجي را هم نمي كند تا چه رسد كه آن را 

اعام و ايران را همتراز ببيند. 
  حميدرضا عبدالمنافي:

در نزديكي 1۴خرداد سالگرد رحلت امام 

خميني رهب��ر آزادمردان جهان، ش��اهد 
ش��عرخواني سياهپوس��تان و مسلمانان 
امريكا در مقابل كاخ سفيد هستيم. ]آنها[ 
مي خوانند ما فرزندان خميني هس��تيم و 
مواليمان خامنه اي اس��ت. ترامپ با ترور 
حاج قاسم س��ليماني قلب امريكا را هدف 

گرفت. 
  م. ناصر:

هرچي امريكا سعي كرد با كمك نفوذي ها، 
مردم رو در برابر نظام اس��امي ايران قرار 
بده، حاال دس��ت حق، مردم امريكا رو در 

برابر نظام شيطاني امريكا قرار داده. 
  امير فرخاد:

خبرن��گار »دويچه ول��ه« و تيم همراهش 
حين پوشش خبري اعتراضات سراسري 
امريكا هدف گلوله پاستيكي پليس امريكا 
قرار گرفتند و بازداشت شدند؛ پيش از اين 
نيز خبرنگار »س��ي ان ان« به همين علت 

بازداشت شده بود. 
  سيدمنصور موسوي:

دل هايمان را با شهادت »حاج قاسم« آتش 
زديد؛ دنيايتان آتش گرفت!
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معنايحركتدستها
هنگامگفتن»اهللاكبر«ابتداينماز

كانال تلگرامي بنياد شهيد مطهري به استناد صفحه 22۹ جلد1۴كتاب 
آشنايي با قرآن بخشي از فرمايشات استاد شهيد را به اشتراك گذاشت. 

استاد مطهري مي فرمايند:
چرا ما در نماز وقتي مي گوييم »اهلَلُ اَكَبر« دست ها را اينچنين مي كنيم؟ 
)مستحب است كه وقتي شروع مي كنيم به گفتن »اهلل اكبر« دست ها 
باال برود و وقتي به باالترين نقطه رسيد، كام ما به راء »اكبر« برسد.( 
معني اين كار چيست؟ البته اهلل اكبر خودش معني دارد، تكبير خداوند 
است: خدا بزرگ تر است از همه چيز. بلكه »از همه چيز« هم درست 
نيست، در روايات گفته اند بگوييد خدا بزرگ تر است از اينكه به وصف 
در بيايد. حاال اي��ن كار من يعني چه كه وقت��ي مي گويم »اهلل اكبر« 
دست هايم را باال برده و پايين مي آورم؟ به چه چيزي مي خواهم اشاره 
كنم؟ آيا اصِل كار، عقب رفتن دست هاست يا جلو آمدن آنها يا هر دو؟ 
اصل كار، عقب رفتن است؛ اين دومي جزء كار نيست، بلكه كار تمام 
شده و دست ها را به حال عادي در مي آوريم. مقصود از اين كار چيست؟ 

اين كار يعني پشت سر افكندم هرچه هست، غير از خدا. 
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در اين اوضاع اقتصادي، كجا سرمايه گذاري كنيم؟

چهره امريكاپرستان ديدني است!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعتراضات در امريكا و حواشي آن

اعتراضات مردم امريكا همچن�ان ادامه دارد. اين اعتراضات كه ب�ا قتل جورج فلويد در 
ايالت مينه سوتاي امريكا آغاز ش�ده بود حاال جز ش�هر مينياپوليس به ديگر شهرهاي 
امريكا نيز كش�يده ش�ده تا حدي كه برخي از خبرگزاري ها از درگيري بيش از 140شهر 
اياالت امريكا خبر داده اند و تصاوير بس�ياري از تظاهرات هاي گسترده اي در شهرهاي 
نيوي�ورك، واش�نگتن، ش�يكاگو و... مخابره مي ش�ود. ترامپ نيز ك�ه ابتدا م�ردم را با 
س�گ هاي وحش�ي و اس�لحه تهديد مي كرد، مطابق آنچه س�ي ان ان اعالم كرده است 

جمعه هنگام حضور تظاهرات كنندگان در اطراف كاخ س�فيد به ط�ور موقت به پناهگاه 
زيرزميني منتقل شده بود. خش�ونت هاي بي حد و حصر پليس امريكا، آتش زدن پرچم 
امريكا به دس�ت ش�هروندان اين كش�ور، دس�ت گرفتن تصوير سردار س�ليماني، سر 
دادن ش�عار »اهلل اكبر« و خواندن س�رود حزب اهلل پش�ت ديوارهاي كاخ سفيد از ديگر 
موارد قابل توج�ه #اعتراضات- سراس�ري- امريكا بود كه واكنش بس�ياري از كاربران 
شبكه هاي اجتماعي را به دنبال داشت. در ادامه مروري به برخي از اين واكنش ها داريم.

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.

   تحلیل و نظر

چقدرزودمحبوبتان»حاجيارزوني«شد!
هفته نامه »چلچراغ« در جلد جديدترين شماره خود به واگذاري هاي اموال 
دولتي در بورس انتقاد كرد و تلويحاً روحاني را حاجي ارزوني خطاب كرد. اين 
هفته نامه سه سال پيش تيتر زده بود: »مردمي كه به تو رأي داده اند با تو خواهند 
ماند.« چقدر زود گذشت از روحاني بودن تا حاجي ارزوني شدن براي چلچراغ!

حالبدصادقزيباكالم!
سيدمهدي موسوي با انتشار تصوير فوق از زيان حال زيباكام نوشت: يه 
عمر مثل اسپايدرمن از رو پرچمتون پريدم كه تو اينجوري پرچم مقدس 

امريكا رو لگدمال كني حيوان؟!

لراصيلفقطدردفاعازايراناسلحهميگيرد!
رضا هداوند توئيت كرد: به عنوان يك لر اصيل مي گويم كه طايفه لر فقط 
يكجا اسلحه در دس��ت مي گيرد و آن هم در مقابل دشمنان ايران. آقاي 
تاجگردون جمع كردن بساط اراذل و اوباش اسلحه به دست دور و برت يك 

نصف روز بيشتر الزم نيست. آن هم به دست لرهاي اصيل و باغيرت. 

ليستاميداتوبوسيبهدولتميرود
كانال تلگرامي »طنز سياسي دكتر سام« نوش��ت: روزنامه آفتاب يزد 
جدولي منتشر كرده كه نشان مي دهد نمايندگان اصاح طلب )ليست 
اميد( پس از ناكامي در انتخابات مجلس راهي پست هاي دولتي مي شوند. 
   اين نمايندگان بارها تاش كردند چسبندگي خود را از دولت جدا كنند 
حاال اما الياس حضرتي و بهروز نعمتي به شس��تا  مي روند؛ علي مطهري 
رئيس سازمان اسناد مي شود ؛ پروانه مافي به وزارت كشور؛ زهرا ساعي به 
وزارت رفاه؛ محمدرضا تابش به وزارت ورزش و طيبه سياوشي به وزارت 

ارشاد مي روند و كواكبيان هم معاون پارلماني وزارت ارشاد مي شود.

   سبوي دوست

تبعاتمواضعخودرابهگردنديگراننيندازيم!

مردخطمقدم

آياتغييررژيمدرامريكاامكاندارد؟!

    تصویر منتخب

   ديواركشي دولت در برابر فرزندآوري، حذف و مشروط كردن پرداخت يارانه به فرزند جديد!


