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علی مطهری
در یادداشتی در روزنامه اعتماد
اگروضعیتردصالحیتنمایندگانفعلیبههمینشکلکنونی
خودباقیبماند،مجلسآینده،مجلسواقعیکهمردمایرانرا
نمایندگیکند،نخواهدبودچراکهمجلسواقعی،مجلسیاست
کههمهاقشارجامعهدرآننمایندهداشتهباشند.معتقدمکسانی
کــهنظــامجمهوریاســامیراقبــولندارندنیزبایــددرمجلس
نمایندهداشــتهباشــندچراکــهدرقانــوناساســیبههمیندلیل
شــوراینگهبانپیشبینیشــدهتاقوانیــنومصوباتمجلسبا
شرعوقانونمطابقباشدواینیعنیکسیکهنظامراقبولندارد
نیزمیتوانددرمجلسحاضرشــود؛فقطاگرمصوبهایمخالف
شرعیاقانونبهتصویبرسید،شوراینگهبانمانعخواهدشد.

پرویز پرستویی
در یک گفتوگوی مطبوعاتی
زمانی که در دادگســتری کار میکردم یک روز متوجه
شــدم کــه دو مأمــور آقــای عباس قــادری را بــه اتهام
اینکه در یک میهمانی خوانده با خودشــان میبرند.
شــاید آن نــوع خواندن و شــیوه برگــزاری میهمانی با
شــئونات فعلــی ما ســازگار نبود ،این درســت اســت،
ولی آیا آقای قادری مســتحق این بود که برود شــاق
بخورد؟

کوروش کمرهای ،مدیر روابط عمومی
شبکه سه در واکنش به شایعه بازگشت
برنامه «نود»
از اول هــم قهــری نبــوده کــه آشــتی در کار باشــد.
فردوسیپور زیر نظر شبکه سه در شبکه ورزش برنامه
«فوتبــال  »۱۲۰را تولیــد و ماننــد همــه تهیهکننــدگان
در جلســات مربــوط به برنامهاش در شــبکه شــرکت
میکند .باقی خبرسازیها حکایت با دست پس زدن
و با پا پیش کشــیدن اســت ،تا انتخابات بــاز هم از این
خبرها خواهید شنید.

مصطفی کواکبیان درباره آمار کشتهشدگان
حوادث آبان ماه
«در کمیســیون امنیــت ملــی بــه مــا گفتنــد تعــداد
کشتهشــدگان حــوادث آبان مــاه ۱۷۰نفر اســت ۱۷،نفر هم
زیاد است.
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رئیس جمهوری
در یکی از جلسات هیأت دولت
ســردار ســلیمانی مرزبــان ایــران بــود امــا هیچوقــت
نمیخواســت بیــن ایرانیان مــرزی را بهوجود بیــاورد .همه
صاحبانیکسرزمینویکنظامهستیمومنافعما،منافع
مشترک است .ایران دارای یک رنگ و یک نام و یک سلیقه
نیســت .میدانیــم در کشــوری زندگــی میکنیــم کــه در آن
سبکهایمختلفزندگیوجودداردوسلیقههایمختلف
حاکم اســت و باید به ســلیقهها ،اندیشــهها و راههای مردم
احترام بگذاریم .همه ایرانی هستند و ایران از آن همه است
واینسرزمینبهسلیقه،جناحوافکارخاصیمرتبطنیست
بلکه به همه ارتباط دارد.
زینب ابوطالبی ،مجری شبکه افق
ببخشید شــاید توی دوربین من نباید این حرف را بزنم ولی
اگر کســی اعتقاد ندارد ،جمع کند از ایــران برود .برود همان
جاهایــی کــه همــان رفاه و همــان مــدل زندگــی را دارد و اگر
اعتقاد داریم به نظرم باید جدی به میدان بیاییم .به نظرم
امروز نشــان دادیــم که همه ما ایرانیان بــه یک مدل زندگی
سلحشورانه احتیاج داریم و آن مدل را نیاز داریم...

سیداحمد علمالهدی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
اینهایی که از روی پرچم امریکا و اســرائیل رد نشــدند ستون
پنجــم هســتند؛ در همــه دنیــا بــا ســتون پنجم دشــمن چه
میکنند؟ ســفیر انگلیس اخراج شــود باالتریــن محبت در
حق اوســت؛ سفیر انگلیس باید تکه تکه شود .انگلیس باید
ممنون عناصر امنیتی ما باشــد؛ اگر این عنصر ناپاک دست
نیروهای خط حاج قاســم ســلیمانی میافتاد تکه بزرگش،
گوشش بود؛ او ستون پنجم دشمن ماست.

مرتضی آقا تهرانی
دبیرکل جبهه پایداری در مراسم  ۹دی
ما را دعوت کرده بودند امیرکال که درباره شــهدا صحبت
کنیم .ظهر رســیدیم و به همســرم گفتم برنامهای است
کــه میخواهــم مطالعــه کنــم امــا قبلــش میخوابــم و
صدایــم بزن ،خــواب دیدم رهبری آمدنــد و هفت گل رز
بزرگ دســت آقا بود .گفتند میدانید چیســت گفتم نه،
گفت گل است که میخواهم جایزه به والیتمدارترینها
بدهــم و ســومینش را بــه تو میدهــم و آقا رفتنــد و من از
خواب پریدم.

