
ادامه از صفحه اول
 از یک ســو با ادعــای رفع نگرانی هــای عربی و 
صهیونیســتی از احیای مذاکــرات برجام، فروش 
تسلیحات به این رژیم ها را اجرا می کند و از سوی 
دیگر بــا ادعای مخالفت عربی ـ عبــری با برجام، 
ســعی در گرفتار سازی ایران در اشتباه محاسباتی 
بازگشــت برجام بدون لغــو تحریم ها و در صورت 
امکان گسترش آن به مسائل منطقه ای و موشکی 
را دارد.  در اصل رفتار عربی- صهیونیســتی را در 
پازل آمریکایــی بایدن می تــوان ارزیابی کرد که 
چنانکه در ســال 1394 نیز همیــن بازی پلیس 
خــوب و بد را ایفا کردند تا برجام به امضا برســد. 
براین اســاس می تــوان گفت کــه ادعاهای اخیر 
برخی کشورهای عربی در باب برجام گسترده و یا 
ممنوعیت غنی سازی در حالی از یک سو برگرفته 
از حقارت های تحمیل شده به آنها در وابستگی به 
غرب از جمله در حوزه هســته ای اســت از سوی 
دیگر طرحی هماهنگ با غرب برای فشار برایران و 
اجماع سازی برای فشار بر جمهوری اسالمی است 
که در لوای نام نگرانی منطقه از فعالیت های هسته 
ای ایــران صورت می گیــرد. واهی بــودن ادعای 
نگرانی این کشــورها زمانی آشــکارتر می شود که 
ایــران بارها بر آمادگی برای مذاکرات صرفا منطقه 
ای و تامین امنیت منطقه توسط همسایگان تاکید 
داشته اما کشــورهای عربی مذکور از پذیرش این 
طرح خودداری و به ایران هراسی و بازی در زمین 
دشمنان منطقه ادامه داده اند لذا سخنان مذکور را 
می توان جیغ های بنفش طبل های توخالی دانست.

. ابــراز رضایــت آنها از ترور ســردار ســلیمانی و 
همراهــی با تحریم های غرب خود ســندی بر این 
رفتارهای مغرضانه است که ریشه در عدم استقالل 
و وابستگی آنها دارد چنانکه آمریکایی ها بارها اعالم 
کرده اند اگر حمایت آمریکا نباشــد عربســتان دو 
هفته بیشــتر دوام نخواهد آورد. در این میان باید 
توجه داشــت که فریاد های ائتالف عربی، غربی و 
صهیونیستی نه برگرفته از حقیقت که در چارچوب 
زیاده  خواهی های غربــی صورت می گیرد چنانکه 
وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات برجام به 
بایدن توصیه کرده است که باید فشار هوشمندانه 
و اجماع سازی را در قبال ایران اجرا نماید لذا این 
رفتارها را در این چارچــوب می توان تعریف نمود 
که راهکار مقابله با آن نیز نه تن دادن به مذاکرات 
تحمیلی و یا آنچــه کاهش تنش منطقه ای نامیده 
می شود، بلکه رویکرد همه جانبه به اجرای مصوبه 
مجلس شــورای اسالمی برای لغو تحریم هاست که 
می تواند تحقق بخش حقوق هسته ای و لغو کننده 

تحریم ها باشد.

سرمقاله

به لطف یکی از دوســتان، یادداشــت هایی از 
شــهید بنیانگذار، اســتاد فخری زاده را دیدم. 

پیش از این ندیده و نخوانده بودم. آن شــب 
هم نخوانــدم، بلعیدم و افســوس خوردم  بر 
بزرگمردی کــه جلوی بت های مــا زانو نزد، 
بزرگ در »فیزیک« و »فلســفۀ علم« و بزرگ 

در انســانیت و معنویت، مجاهدی ناشناخته 
برای ما و کامال شناخته برای واشنگتن و لندن 
و تل آویو که او را پدر »تکنولوژی هسته ای« و 
مغز متفکر »هوافضا« نامیدند و کشتند. ده ها 
نقشــه ترور او نقش برآب شــده بود. روشن 
اســت که چرا مردم آن نظریه پرداز عملگرا را 
قاسم ســلیمانی »فیزیک هسته ای« خواندند. 
شهادت فخری زاده، برای او »خیر« و برای ما 
»شــر« بود، برای او  قصــۀ »پیله و پروانه« و 
برای ما غصۀ »ماندن میان درودیوار« اســت، 
و محرومیت از مردی که ندانســتیم چه حقی 
بر امنیت و پیشــرفت ایران دارد و اینک چون 

شهید
تهرانی مقدم ،شهدای هســته ای  و شهیدانی 
که پــس از این خواهیــم داد، دیگر از تاریخ 
ایران تفکیک نخواهد شــد؛ چه خورشیدهای 
درخشان به تاریخ ما ســنجاق نشده اند بلکه 
خود تاریخ ما هستند. ضمن آنکه اهل تعارف 
نیســتم و اگر بــرادر قاآنی فرمانــده من در 
ســالهای جنگ، ما را به عضویت سپاه قدس 

بپذیــرد در هر عملیــات انتقامی در هر جای 
عالم که باشــد شــرکت می کنم بویژه اینک 
که گرفتار کوتوله هایی هستیم که هوسی جز 
مذاکره باشــیطان ندارند و نمی دانیم به کدام 
خــدا نماز می برند اما نقداً حیف اســت اگر با 
چند یادداشــت به افکار شهید فخری زاده در 

حوزه فلسفه و علوم پایه اشاره نکنم:
1.  امکان و ضرورت احیای فلســفۀ اسالمی 
را به حوزه و دانشــگاه یــادآوری کرده و آنان 
را به ظرفیتهای احیا نشــده فلســفه اسالمی 
برای فلســفه علــم توجه داده اســت. حیات 
فلســفه، قدرت تعامل با محیط و رشد یافتن 
و رشد دادن است؛ به  نحوی که با پرسش های 
فلسفی اکنون رویارویی داده شود، چالش پذیر 
باشــد و از مسیر فلسفه علم، تأثیر ملموس بر 
جهت گیری علم داشته باشد. فلسفه اسالمی 

هم نوع زنده و مرده دارد.
۲. شــهید نظریه پرداز، ریشــه چالش بزرگ 
فیزیک جدید را در »فلسفه فیزیک« می بیند 
و اصل »عدم قطعیــت« را کاماًل ادامه نظریه 

معرفت  شــناختی امتناع در شــناخت ذات 
واقعیات طبیعی با روشــهای فیزیک می داند 
چه برخالف ادعا کمیات وابســته به هم برای 
یک ذره فیزیکی به طور همزمان با دقت صفر، 
است. همچون  اندازه گیری  غیرقابل  همچنان 
اندازه گیــری تکانه با دقت باال در الکترون که 
سبب می شود نتوانیم اطالعاتی روشن از مکان 
بدهیم و به عکس. فیزیک کالسیک در مورد 
انرژی و زمان با همین مشــکل مواجه است. 
اندازه گیــری دقیق یک کمیت، ســبب عدم 
دقت در بی نهایت کمیت وابسته دیگر می شود 
و تالش هایی چون نظریه »متغیرهای پنهان« 
نتوانسته خطر ظاهری این اصل را جبران کند.

3.  ایشــان اصل »عدم قطعیت« در فیزیک را 
اگــر نفی علیت به مفهوم نیوتونی آن باشــد، 
معقول و حتی عامل پیشرفت علم می شمارد 
اما این اصل نمی تواند نفی »علیت« با تبیین 
فلسفی باشد مگر کسانی به دالیل ایدئولوژیک 
و غیرفلســفی چنین استنتاج نادرستی بر آن 

تحمیل کنند.

رئیس جمهــور می گوید الیحه بودجه با نــگاه واقع بینانه و 
منطبق بــر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شــده 
اســت، حاوی پیام های روشن و متعددی است که می تواند 

بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده باشد.
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در یکصد و 
هشتاد و پنجمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
اظهار داشــت: بر اساس شــرایطی که بودجه سال 1400 
تنظیم شــده، این بودجه حاوی پیام های روشن و متعدد و 
بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این 
نظر هم فعــاالن اقتصادی و هم عموم مردم می توانند افق 
روشن اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه دریافت و 
مسئوالن مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام 

ها را بطور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.
رئیــس جمهور تصریح کرد: از مهمتریــن پیام های بودجه 
سال آینده حمایت از قشرهای کم درآمد با در نظر گرفتن 
پرداخت های هدفمند معیشــتی، جبران تورم در دستمزد 
کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، تأمین کاالهای اساسی 
مبتنــی بر نیازهای مــردم، تأمین مواد اولیــه برای تولید 

کارخانه ها و مهمتر از همه ســرعت بخشــیدن به توســعه 
زیرســاخت های کشور است و ســایر موارد نیز در روزهای 

آینده برای مردم تشریح خواهد شد. 
روحانــی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای رســاندن تولید 
نفت کشــور به ظرفیــت طبیعی برای صــادرات گفت: به 
دلیــل تحریم هــای قبل از برجام، تولیــد و فروش نفت با 
محدودیت ها روبرو شــد ولی با عملی شــدن برجام و رفع 
تحریم ها، توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش 
از دو میلیون بشــکه برسانیم و با وجود ابزارهای عملیاتی و 
تجربه های ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش سریع 

تولید نفت بیشتر وجود دارد.
بر اساس تصمیم ســتاد اقتصادی دولت، وزارت نفت کلیه 
اقدامات الزم برای آماده ســازی منابع و تجهیزات صنعت 
نفت برای تولید و فروش متناسب با ظرفیت موجود را ظرف 

سه ماه آینده به کار خواهد گرفت.
رئیس جمهور گفت: جنگ اقتصادی آمریکا موانع متعددی 
برای صادرات نفت و محصوالت پتروشمی کشور ایجاد کرد، 
اما هیچوقــت آرزوی ترامپ در به صفر رســاندن صادرات 

ایران محقق نشد و آن آرزو را با خود خواهد برد.
رئیس جمهور در ادامه جلســه خاطرنشــان کرد: با توجه 
به فشــارها و هزینه هــای روزافزون و رفــع مضیقه های 
ناشــی از کرونا، دولت همســو با رهنمودهای مقام معظم 
رهبری، کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، را یکی از 

راهبردهای مهم در شرایط کنونی می داند.
روحانی با اشــاره به اینکه کرونــا و موانع تحریم ها موجب 
وقفه در بخش چشــمگیری از کســب و  کارها شده است، 
خاطرنشــان کرد: در چنین شــرایط بی سابقه ای، دولت از 
همه راهکارها و ظرفیت های ممکن برای ارتقای تاب آوری 
اجتماعی و اقتصادی اقشــار زیان دیده و حمایت از نیروی 

کار بهره برده است.
در این جلســه نحوه تحقق و اجــرای تخصیص آب و گاز 
رایگان به اقشــار کم برخوردار و کــم مصرف مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی دقیق و شفاف 
در  وزارت خانــه های نفت و نیــرو و تصویب نهایی، اطالع 
رســانی دقیق و شفاف برای افکار عمومی انجام شود.پایگاه 

اطالع رسانی ریاست جمهوری

کارنامه ۶ ماهه مجلس یازدهم در پیگیری 
مطالبات رهبر انقالب

از تقویت نظارت تا رسیدگی 
به معیشت مردم

مجلس یازدهم نیم سال از عمر خود را سپری کرد؛ وکالی 
ملت در این مدت زمان بــا محوریت مطالبات مقام معظم 

رهبری چه کارنامه ای برای خود ثبت کرده اند؟
6 مــاه از آغاز بــه کار مجلس یازدهم می گــذرد در اینجا 
مــروری بر مهمترین اقدامات مجلــس یازدهم با محوریت 

مطالبات مقام معظم رهبری داریم:
الف-پیام رهبر انقالب به مناسبت بازگشایی مجلس

رهبر معظم انقالب در پیامی که به مناســبت بازگشــایی 
مجلس شورای اسالمی در دوره یازدهم صادر کردند بر سه 

نکته اساسی تاکید داشتند:
1 - ضرورت انجام صحیح وظایف قانونگذاری و نظارت

۲ - رسیدگی به طبقات محروم و ضعیف
3 - پرهیــز از پیگیــری منافــع شــخصی و وارد نکردن 

انگیزه های جناحی)مدیریت تعارض منافع(
در ادامه بــه مهمترین اقداماتی که مجلــس برای مطالبه 
رهبر معظم انقالب درباره  ضــرورت انجام صحیح وظایف 

قانونگذاری و نظارت، انجام داد اشاره می کنیم. 
1. نظارت

 انجام صحیح وظایف قانونگذاری و نظارت
1-انجام سفرهای استانی و نظارت میدانی

۲- طرح 33 سوال از وزرای دولت درباره معضالت روز
3 - 1۵۲0 تذکر به مسئوالن اجرایی با موضوعاتی همچون 
مشکالت موضوعات ملی واکنش دســتگاه دیپلماتیک به 
تحوالت بین المللی، تورم و مشــکالت معیشتی، مدیریت 
دولت در پیشگیری از همه گیری و مرگ و میر کرونا، عزل 

و نصب های مسئله دار در استانها و در سطح ملی
4- ورود ۵ تقاضای تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس

نظارت ویژه کمیسیون اصل 90 در موضوعاتی    ۵
همچون واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ورود به 
پرونده بورس و فراخوان برای تکمیل این پرونده، رسیدگی 
به پرونده بورســیه ها و تامین الزاماتــی برای وزارت علوم، 
ورود به پرونده قرارداد مارک ویلموتس ســرمربی تیم ملی 

فوتبال
 ۲.رسیدگی به طبقات محروم و ضعیف

1- طرح اختصاص قیر رایگان به راه های روستایی
۲- طرح یارانه کاالهای اساسی

 3- پرهیــز از پیگیــری منافــع شــخصی و وارد نکردن 
انگیزه های جناحی)مدیریت تعارض منافع(

1- تدوین و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع
4. توجه بــه اولویت های کشــور به ویــژه حل معضالت 

اقتصادی
مهمترین مطالبات رهبری در این حوزه: اشــتغال، تولید، 
ارزش پول ملی، تورم، اســراف و امثال آن است، توّجه به 
تنظیم برنامه ی هفتم و نیــز توّجه به کاهش نقش تعیین 

 کننده ی نفت خام در منابع مالی دولت
مهم ترین طرح های اقتصادی مجلس

1 - طرح دریافت مالیات از خانه های خالی

۲ -طرح تامین کاالهای اساسی
3- طرح ساماندهی بازار خودرو
4- طرح ساماندهی بازار بورس

۵- طرح جهش تولید مسکن
6- طرح مالیات بر عایدی سرمایه

۷ - اصالح قانون خرید تضمینی گندم
۸- طرح اصالح ساختار بودجه 1400

9- طرح ساماندهی سهام عدالت
10-طرح اصالح و تولید زنجیره فوالد 

ب-بیانات در دیدار تصویری با نمایندگان
رهبر معظم انقــالب در بیاناتی که در دیــدار تصویری با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره یازدهم داشتند 
نیز مطالباتی از جمله  توجه به مســائل اجتماعی، اهمیت 
ویــژه مرکز پژوهش ها و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان و 

مبارزه با فساد را مطرح کردند.
1. توجه به مسائل اجتماعی

مهمترین مطالبات رهبری در این حوزه عبارتند از مسئله ی 
مســکن، مسئله ی ازدواج جوانان، مســئله ی فرزندآوری و 

مسئله ی نسل، مسئله ی مدیریّت فضای مجازی. 
در ادامه بــه اقداماتی که مجلس در راســتای تحقق این 

مطالبات انجام داده اشاره می شود.
*توجه به مسائل اجتماعی

1- طرح جهش تولید مسکن
۲- طرح مالیات بر خانه های خالی

3- طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
4- طرح صیانــت از حقوق کاربــران در فضای مجازی و 

ساماندهی پیام رسان های اجتماعی

۲. اهمیت ویژه ی مرکز پژوهشــها و مرکز نظارت بر رفتار 
نمایندگان

مقــام معظم رهبــری در بیانات خود موضــوع نظارت بر 
رفتــار نمایندگان و اصالح قانون موجود برای رســیدن به 
نتایج مطلوب را به نمایندگان توصیه کردند در این راســتا 
نمایندگان مجلس در صدد رفع اشــکاالت قانون نظارت بر 
رفتار نمایندگان بــا دو طرح مجزا که در نهایت به صورت 

تلفیقی بررسی خواهد شد اقدام کردند.
*اهمیت ویژه مرکز پژوهش ها و نظارت بر رفتار نمایندگان

1- تدویــن و بررســی دو طرح در راســتای اصالح قانون 
نظارت بر رفتار نمایندگان

3. مبارزه با فساد
مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در راستای مقابله با فساد 
نیز در قالب اقداماتی از جمله تهیه گزارش ویژه و همچنین 
نحوه امتیاز بندی و بررســی اعتبارنامه نمایندگان ظهور و 

بروز پیدا کرد.
اقدامات مجلس در مبارزه با فساد

1 - پیگیری تحقق شاخص های مختلف شفافیت پارلمانی
۲ - اصــالح امتیازبنــدی نماینــدگان بــرای عضویت در 

کمیسیون ها
3 - شفافیت و عدم دریافت امتیازات ویژه نمایندگان

4 - اعتبارنامه غالمرضــا تاجگردون به دلیل رانت خواری 
و ویژه خواری

۵ - ورود مجلــس بــه پرونــده بورســیه ها و همچنیــن 
خصوصی سازی های غیرقانونی

6 - بررســی پرونده تخصیص ارز 4۲00 تومانی در دیوان 
محاسبات.  فارس

ضربه وزارت اطالعات به 
باندهای سازمان یافته 

قاچاق سالح و مهمات و 
مواد مخدر

اعضای اصلی باند بین المللی قاچاق ســالح، مهمات و 
مواد مخدر که توســط ۲ تبعه کشــورهای خارجی در 
داخل کشور هدایت می شدند؛ توسط سربازان گمنان 
امام زمان)عج( در آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر 
شدند. با اقدامات گسترده اطالعاتی و عملیاتی سربازان 
گمنــام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات اســتان 
آذربایجان غربی، در دو عملیات هوشــمندانه، باند بین 
المللی قاچاق ســالح و مهمات و مواد مخدر که توسط 
۲ تبعه کشــورهای خارجی در داخل کشــور هدایت 

می شدند، شناسایی و متالشی شدند.
در ایــن دو عملیات، ســرکرده داخلی بانــد به همراه 
3 نفــر از اعضــای اصلــی دســتگیر و ۵۲0 کیلوگرم 
هروئین کشــف شد. برابر بررســی های بعمل آمده در 
اســتان آذربایجان غربی، انبارهای بزرگ دپوی سالح 
و مهمات در روســتاهای مرزی شناسایی و در بازرسی 
صورت گرفته؛ بیش از ۵00 قبضه انواع سالح کمری، 
شورشی، شکاری و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف 
و ضبط شد. وزارت اطالعات همچنین ضمن قدردانی 
از مردم فهیــم و انقالبی ایران عزیزمــان، اعالم کرد؛ 
درصورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه های مختلف 
قاچاق، مراتب را با ســتاد خبری 113 وزارت اطالعات 

حسن رحیم پور ازغدی

یادداشت

»قالیباف« قانون یارانه  کاالهای اساسی را ابالغ کرد
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلــس در نامه ای به رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل روزنامه رســمی کشور نوشــت: با توجه به انقضای مهلت مقرر 
در مــاده 1 قانون مدنــی و در اجرای تبصره ذیل مــاده 1 قانون مذکور، 
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساســی برای چاپ و انتشار 
در روزنامه رســمی ابالغ می شود. طبق قانون ماده 1 قانون مدنی مصوبات 
مجلس به رئیس جمهور ابالغ می شــود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن 
را امضــا و به دولت ابالغ کند اما در صورت اســتنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابالغ به 
دولت، دولت موظف است مصوبه را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 4۸ ساعت منتشر 
کند. عالوه بر این در صورت اســتنکاف رئیس جمهــور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور 
به دســتور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و 

منتشر کند.  خانه ملت

یوسفعلی شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید شد
حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االســالم یوسفعلی شکری را 

به نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب به این شــرح اســت. در پی درگذشت مرحوم 
حجۀاالســالم آقای شــهیدی رحمۀاهلل علیه و با طلب مغفرت و رحمت 
برای ایشــان و یاد نیک از تالششــان در بنیاد شــهید، جناب عالی را که 
حضور طوالنی در آن بنیاد محترم داشــته و مفتخر به خدمت درازمدت به 
خانواده های مکّرم شهیدان می باشید و بحمداهلل صالحیت های الزم برای نمایندگی ولی فقیه 
در شما جمع است، به نمایندگی در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب می کنم. حساسیت 
و اهمیــت این جایگاه، در مفاد وظایف ابالغی کاماًل منعکس اســت و جداً امیدوارم که در 
دوره ی مسئولیت جناب عالی این وظایف به طور کامل صورت پذیرد. برای جنابعالی و جناب 

آقای اوحدی در هر چه بهتر ادا کردن این مسئولیت دعا می کنم.

با متخلفان دالر 4200 تومانی برخورد می کنیم
معــاون اول رئیس جمهور به افرادی که از ســال 9۸ ارز 4۲00 تومانی 
برای واردات دارو و کاالی اساســی دریافت کرده اما کاالیی به کشــور 
وارد نکرده اند، هشــدار داد. جلسه تأمین ارز کاالهای اساسی و ضروری 
ظهر به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلســه با تأکید بر ضرورت تأمین کاالهای اساســی 
و دارو به خصوص در ســه ماه پایانی سال، از دستگاه های ذی ربط خواست 

نسبت به تأمین کاالهای اساسی و دارو پیگیری مستمر و مجدانه داشته باشند.
در این جلســه که وزرای جهاد کشــاورزی، صنعت، معدن و تجــارت، رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس ســازمان غذا و دارو نیز حضور داشــتند، گزارشــی از وضعیت ذخایر 
کاالهای اساســی ارائه و تصمیماتی نیز برای جبران کمبود ذخایر برخی اقالم و کاالها 

اتخاذ شد.  پایگاه اطالع رسانی معاون اول

به کوری چشم ترامپ 
ماسک می زنیم  

نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
جوبایــدن: از مردم آمریکا می خواهم ... ماســک 

بزنند.
الف( با زبان خوش

ب( از شنبه
ج( صد روز

د( به کوری چشم ترامپ
یک نماینده مجلس: در خرداد سال آینده پادوهای 
غرب دولت تدبیر و امید را به زندان می فرستیم و 

از آنان بازجویی می کنیم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( پادویی برای شرق هیچ اشکالی ندارد و فقط 
پادویی برای غربی ها اخ است.

ب( بعضی ها مدلشان اینجوری است که اول طرف 
را زندانی می کنند و بعدها اگر مصلحت بود سراغ 

بازجویی می روند.
ج( گاهی باید جانب احتیاط را نگه داشــت چون 
بعضی ها ممکن است توی زندان با هم چشم توی 

چشم بشوند و آنوقت برای خودشان بد می شود.
د( مــا از این جور انشــاها نتیجه مــی گیریم که 

انتخابات نزدیک است.
یک نماینده دیگر مجلس: همه مردم ایران از طرح 
ویژه خروج از برجام مجلس خوشحال هستند اما  
متاسفانه سخنگوی دولت امروز این طرح را خالف 

قانون عنوان کرد.
با توجه به این اظهارنظر به گمان شما این نماینده 

مجلس در آینده چکاره خواهد شد؟
الف( سخنگوی دولت آینده

ب( رییس سازمان ملی آمار ایران
ج( منجم باشی

د( کاره ای نمی شود و تا آخر عمر نماینده مجلس 
می ماند

گرفتار کوتوله هایی هستیم که هوسی جز مذاکره با شیطان ندارند
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روحانی:  

بودجه ۱۴۰۰ 
واقع بینانه است


