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سیاسی

وجود فضای مجازی نعمت است؛ نباید این فضا را لعنت کرد
آیتاهلل سید محمد علویگرگانی یکی از مراجع تقلید در دیدار مدیر ستاد اقامه نماز استان قم
با اشاره به پیشرفت رسانهها و تکنولوژی گفت :امروز دنیا به سمت رسانههاست و رسانههای
دنیا محور قرار گرفته است ،بنابراین باید مسائل خود را با وسایل روز تطبیق دهیم .به گزارش
فارس ،آیتاهلل علویگرگانی خاطرنشان کرد :وجود فضای مجازی نعمت است نباید فضای
مجازی را لعنت کرد؛ اگر فضای مجازی در راه خدا استفاده شود ،سودبخش است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

نائب رئیس دوم مجلس ش��ورای اسالمی گفت :باید
دادگاه علنی تشکیل شود تا احمدینژاد به تخلفات
و کردههای خود در هش��ت س��ال دوران ریاس��ت
جمهوری پاس��خگو باش��د .علی مطهری در سفر به
اردبیل در گفتگو با ایس��نا اظهار کرد :با تشکیل این
دادگاه ابع��اد مختلفی از اقدامات غیرقانونی دولت احمدینژاد و
اتهامات وارده مش��خص شده و قطعا قوه قضائیه به عدالت رای
خواهند داد .وی در پاسخ به این سوال که آیا احمدینژاد در حد

صاحبانفرقهزنبیلیهدرحداپوزیسیوننیستند

یک اپوزیس��یون است ،خاطرنش��ان کرد :صاحبان
فرقه زنبیلیه در حدی نیستند که آنها را در کشور
اپوزیس��یون بدانی��م .نماینده مردم ته��ران ،ری،
اسالمشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی
در م��ورد موضوع حصر نیز گف��ت :دولت روحانی
تالشهای جدی را در حل مشکل حصر آغاز کرده که قطعا در
یک روند آرام و تدریجی به نظر میرسد این مشکل حل شدنی
اس��ت .مطهری با بی��ان اینکه نگاه مقامات عالی کش��ور به این

موضوع تغییر یافته اس��ت ،اضافه کرد :به نظر میرسد مسئوالن
به دنبال حل این موضوع هس��تند و در آینده قطعا با راهکاری
مناس��ب مسئله حصر حل خواهد ش��د .وی به حرکتهای آغاز
شده در حل این مشکل نظیر چهار مالقات اخیر با مهدی کروبی
اش��اره کرد و گفت :احساس میشود با تغییر نگاه مسئوالن آنها
به دنبال حل مس��ئله هس��تند و بسیار دوس��ت دارم به دور از
فضاسازیهای رسانهای و برخی از تبلیغات این موضوع در عین
آرامش و در یک محیط آرام حل شود.

سیاست خارجی
وزیر خارجه آمریکا:

خود را ملزم به اجرای
برجاممیدانیم

ایسنا /رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در
سخنانی درباره ایران گفت ایاالت متحده خود
را ملزم ب��ه اجرای برجام میداند اما نمی تواند
به اقدامات بی ثبات کننده ایران ،جوابی ندهد.
رکس تیلرسون در مورد گفتگوها درباره ایران
هم گفت« :همان طور که مس��ئول سیاست
خارجی ناتو اعالم کرد ما درباره معاهده برجام
و لزوم تعهد کامل ایران به مفاد این تعهدنامه
نیز صحبت کردی��م .در عین حال باید توجه
کرد که ایران رشته تحرکاتی در منطقه دارد
که باعث بیثباتی خاورمیانه میشود».
وزی��ر خارجه ای��االت متح��ده در اظهاراتی
احمقانه افزود :نمونه تح��رکات ایران ،برنامه
موش��کی ایران است ،از جمله اخیرا مشخص
ش��د موشکی که از س��وی یمن به عربستان
شلیک شده و منابع ما تایید کردهاند که این
حمل��ه کار ایران بوده و این کش��ور از طریق
حوثیها این موشک را پرتاب کرده است.
تیلرس��ون افزود :ایران اوضاع یمن را پیچیده
کرده ،همینطور ارس��ال اسلحه و جنگجو به
س��وریه و حمایت از گروه ح��زب اهلل از دیگر
تح��رکات ایران در منطقه اس��ت .این اعمال
ایران نمیتواند بیتوجه و بیپاسخ بماند.
در همین راس��تا بهرام قاس��می س��خنگوی
وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ ب��ه اظهارات
وزیر ام��ور خارجه آمریکا گف��ت :بیان مکرر
اتهام��ات بی اس��اس و دروغ ،هیچ کمکی به
جب��ران خطاهای راهبردی و ب��زرگ آمریکا
در قب��ال ایران و منطق��ه طی دهههای اخیر
نخواهد کرد و متهم کردن سایر کشورها عالج
دردها و زخمهای عمیق و کهنه باقی مانده از
سیاستهای تجاوز کارانه و زیاده خواهیهای
آمریکا در این منطقه نخواهد بود.
قاسمی تصریح کرد :تا زمان باقی است آقای
تیلرسون بکوشد با واقعیات و تاریخ منطقه و
سیاستهای آمریکا و آثار و عواقب آن که به
بحرانهای ش��دید و کشتار صدها هزار زن و
کودک و انسان بیگناه منجر شده است ،بیشتر
آش��نا ش��ود و آنگاه به اظهار نظ��ر و قضاوت
اهتمام ورزد.
وی در ادامه گفت  :ایران خود یکی از قربانیان
سیاستهای مداخله جویانه ،کودتا و استبداد
ناش��ی از اقدامات کش��ور متبوع ایشان است
و امروز به عنوان کش��وری که در خط مقدم
مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان تالشی
بزرگ داشته است شناخته میشود .بی تردید
نادیده انگاشتن اقدامات خطیر ایران در کمک
به ثبات ،امنیت و مبارزه با تروریس��م و ایراد
اتهامات دروغ ،تنها میتواند ناشی از عصبانیت
این کشور از مبارزه بی امان جمهوری اسالمی
ایران در ایفای نقش��ی انس��انی و ثبات ساز و
مبارزه با تروریسم و سند و نشانهای از حمایت
آمریکا از تروریسم در منطقه باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید
ک��رد  :ایران با ق��درت تم��ام و در چارچوب
تمام��ی موازی��ن اخالق��ی و رعای��ت تم��ام
هنجاره��ای تعریف ش��ده بین الملل��ی و با
توانمندی بس��یار در جهت کمک به ثبات و
امنیت و مبارزه با تروریس��م و جنگ افروزی
خواهان مردم
و بدون توجه ب��ه دروغهای بد
ِ
منطقه ،به تالشهای سازنده خود مسئوالنه
ادامه خواهد داد.

حقوقی
شهبازینیا:

کانون وکال نباید بر اساس
فرمهای مورد نظر مسئوالن
اداره شود

یک حقوقدان گفت :نهاد وکالت نباید بر اساس
فرمهای مورد نظر مس��ئوالن اداره شود ،کانون
وکال باید بر اس��اس اهداف و ساختاری که دارد
اداره شود .شهبازینیا گفت :اینکه همه امور باید
به صورت مدام در دایره اصالح قرار گیرد ،تردیدی
نیس��ت ،کانون وکال هم از این دس��ت است؛ اما
بای��د دید چه اصالحی مدنظر بوده اس��ت .وی
ادامه داد :نهاد وکالت بر اس��اس فرمهای جهانی
و هدفی که برای آن طراحی شده ،راهکار نظارت
مردم بر حاکمیت قانون است و مسئله استقالل
کانون وکال بر همین اساس توجیه میشود .این
ضرورت استقالل وکال هم در اسناد بینالمللی
و هم در قوانین داخلی کشورها منعکس است.
بنابراین نه��اد وکالت نباید بر اس��اس فرمهای
مورد نظر مس��ئوالن اداره شود ،کانون وکال باید
بر اس��اس اهداف و ساختاری که دارد اداره شود.
ای��ن حقوقدان درباره توقعاتی که از جامعه وکال
وجود دارد ،چنین توضیح داد :وکال باید توانمند
باشند ،بتوانند به درستی بر اجرای قانون نظارت
کنند و دچار فس��اد نشوند .اگر هم در این موارد
مشکالتی باش��د نیاز به اصالح وجود دارد؛ ولی
اینکه کانون وکال بر اساس ارزشهای مسئولین
اداره شود ،کاری غیرممکن است و شدنی نیست.
به گزارش ایسنا ،شهبازینیا خاطرنشان کرد :در
هر صنفی ممکن است مشکالتی وجود داشته
باشد .این مش��کالت در همه اصناف وجود دارد
ولی در مجموع میانگی��ن نهاد وکالت از جهات
مختلف مورد قبول است ،حتی میانگین سالمت
نهاد وکالت از خیلی از مشاغل دیگر بیشتر است.

فعالین اصالحطلب و اصولگرا
با سخنرانیهای داغ و صریح به استقبال  16آذر رفتند

شوردانشجوییسیاسیون
دانشجویان در این سالها هنوز با مواردی از جمله ستارهدار شدن ،بسته شدن
درب برخی از نهادهای دانشجویی ،فاصلهگیری از فضای سیاسی و از این قبیل
موارد دست به گریبان هستند .مشکالتی که با تغییر دولتها در ایران کم یا
زیاد میشوند اما برطرف نه

صداقت پزش��کیان وقتی جالبتر میش��ود که از
او در جامه نایب رئیس��ی مجلس ،میپرسند که
آیا در مجلس عزمی برای مبازره با فس��اد وجود
دارد و او پاس��خ میدهد« :خیر! متاسفانه عزمی
نیست».
آن ط��ور که ایلنا نوش��ته ،پزش��کیان به روحانی
هم خ��رده میگیرد و میگوی��د روحانی حتی با
کمیس��یونهای تخصصی مجلس هم مش��ورت
نمیک��رد .بهتر بود مش��ورت میکرد و حتی اگر
نمیخواست گوش نمیکرد اما چه اشکالی داشت
که مشورت کند.
نایب رئیس مجلس در دانشگاه شهید بهشتی هم
صراحت لهج��ه به خرج داد .او باز هم تکرار کرد:
«بس��یاری از دانش��جوهای پیش از انقالب و اول
انقالب میگفتند اگر قدرت را داشته باشیم فالن
و بهمان میکنیم ولی اکنون همه ما گرفتار پول
و پست و سمت شدهایم».
پزش��کیان با بیان اینکه متاس��فانه ما حرف زدن
و گفتگو را بلد نیس��تیم ،اظهار داش��ت« :ما فقط
ه��و کردن را بلدیم .کس��انی که هو میکنند! هو
کردن رفتار دانش��جو نیس��ت .دانشجویی که هو
میکن��د ،خود پادگانی اس��ت .منط��ق بگویید و
منطق بشنوید».
اما پزشکیان تنها کس��ی از میان سیاسیون نبود
که در ش��ور دانشجویی شور گرفت و در هیاهوی
دانش��جویان هیاهو کرد .محمدرضا خاتمی نایب
رئیس مجلس شش��م هم که در دانشکده ادبیات
دانش��گاه ته��ران س��خن میگفت ب��ا صراحت،
اعالم میدارد که م��ا در جریان وضعیت جنبش
دانشجویی هستیم و شاید برخی آمال و آرزوهایی
ک��ه دانش��جویان دنب��ال آن بودند ت��ا حدودی
غیرممکن شده است.
او نق��دی هم به دول��ت روحانی میکند و با بیان
اینکه «ممکن اس��ت برخی بگویند دانشجویان
ستاره دار قبال بیشتر بوده اما االن کمتر شدهاند»،
اظهار کرد :در دولت روحانی حتی یک دانشجوی
ستارهدار هم قابل قبول نیست.
در همین رابطه عل��ی مطهری دیگر نایب رئیس
مجل��س ه��م در همای��ش جنبش دانش��جویی
ب��ا انتقاد نس��بت ب��ه مس��ئله س��تارهدار کردن
دانش��جویان و اخراج برخی دانشجویان از فضای
علمی ،تصریح کرد :س��تارهدار کردن دانشجویان

عمل منسوخشدهای است که باید در دانشگاههای
کشور منتفی شود.
او البت��ه ای��ن را هم میگوید دانش��جو باید خود
مس��تقل بوده و بازیچه دست احزاب و گروههای
سیاس��ی در دانش��گاهها نش��ود و همین امر باید
س��بب ش��ود تا دانشجو با فکر مس��تقل خود راه
را از چ��اه تش��خیص داده و صرف��ا از باب تامین
مطام��ع برخی از احزاب توخال��ی در میدان آنها
بازی نکند.
کس��انی مثل علی ش��کوری راد دبی��رکل حزب
اتحادملت هم بودند که اظهاراتی صریح به زبان
آوردند؛ ش��کوریراد با بیان اینکه ما در سال ۹۱
فکر میکردیم ش��رایط به نحوی است که مجالی
برای م��ا نمیگذارد ،یادآور ش��ده« :تا زمانی که
ف میزد،
احمدین��ژاد علی��ه اصالحطلبان ح��ر 
اصولگرایان برایش هورا میکش��یدند ولی اکنون
که علیه آنهاست علیهاش شدهاند»....
اصولگرایان هم صریح شدهاند

ام��ا این تنها چهرههای اص�لاح طلب نبودند که
درروز دانش��جو خیلی واضح خود و سیستم را به
نقدکش��یده و با پذیرفتن اشتباهات بهبود آینده
کشور را وابسته به دانشجویان امروز دانستند.
بلک��ه اصولگرایان��ی ه��م بودند که ب��ا اظهارات
متفاوتش��ان بس��یاری را متعجب ساختند .یکی
از ای��ن اصولگرای��ان ک��ه البت��ه مدتی هس��ت
اظهارنظرهای جنجالی و خالف مسیر اصولگرایی
بیان میکن��د ،عزت اهلل ضرغامی رئیس اس��بق
صداو سیماس��ت .او برخالف تم��ام حمالتی که
دراین مدت به احمدی نژاد شده است حرفهای
دیگری میزند .آن طور که " ایس��نا" نوشته وی
بیان میکند« :برخی انتقاد از یک بخش از جامعه
را انتقاد از کل نظام میدانند ،ما به کجا میرویم؟
اگر دس��تگاهی مش��کل دارد ،ضم��ن احترام به
هم��ه آن مجموع��ه ،اگ��ر ع��دهای ب��ه صراحت
برخی آس��یبها را میگویند و انتقادات را مطرح
میکنند نباید نگران باش��ند(!) اگر در دس��تگاه
ما مش��کل وجود دارد ،بای��د راحت بتوانیم آن را
به زبان بیاوریم».
وی حتی تلویحا از اقدام اخیر محمود صادقی در
انتشار لیست بدهکاران بانک سرمایه هم حمایت
میکن��د و میگوید« :یکی میآید و میگوید اگر

تا  ۴۸ساعت دیگر نام بدهکاران اقتصادی خود را
منتشر نکنند ما لیست آن را منتشر میکنیم ،این
دیگر بگم بگم ندارد پسر عالم یا آقازاده است چه
اشکالی دارد که در یک اقتصاد شفاف همه مردم
بدانند که چه اتفاقی افتاده است».
ام��ا واکنشهای صری��ح س��خنرانان صرفا بیان
اظهاراتی علیه اقدامات انجام ش��ده در چنددهه
نیست بلکه شور دانشجویی گاهی باعث میشود
که برخی افراد و چهرهها نیز به روشنی به برخی
اقدامات انجام ش��ده خود که تا پیش ازاین اعالم
نمی کردند اذعان کرده و از در دفاع آن برآیند.
درست مثل والیتی در سخنرانی خود در دانشکده
فنی واحد ته��ران غرب که برای نخس��تینبار و
خیلی صادقانه به این موضوع که آیا او باعث شده
تا ورزشکاران ایران در مقابل اسرائیل قرار نگیرند،
اش��اره دارد و میگوی��د :برخ��ی میگویند بازی
نک��ردن در مقابل رژیم صهیونیس��تی را والیتی
پایهگ��ذاری کرده اس��ت که من ب��ه این موضوع
افتخار میکنم.
سخنان والیتی البته  -برعکس ضرغامی -دور از
انتظار نیست ،اظهارات وی ایدئولوژی این جریان
را نمایش میدهد اما همین که او نیز صداقت در
صراحت را در میان دانش��جویان در پیش گرفته
بیانگر آن است که اساسا در جمع دانشجویی باید
همین گونه بود.
زنگ خطر جنبش دانشجویی

اظهارات سیاس��یون میان جمع دانش��جویان در
روزه��ای منتهی ب��ه  16آذر اگرچ��ه صریحتر و
بیپردهتر از همیش��ه است ،اما آنچه مسلم است
اینکه جنبش دانش��جویی و مطالبات دانشجویان
با سخنرانیهای بعضا کوبنده ،صریحا صادقانه در
چن��د روز و بع��د فراموش��ی آن و روال روز از نو
روزی از نو به مقصد نمیرسد(!) از طرفی به گواه
نوشته محمدرضا عارف در روزنامه ایران مدیران
دس��تگاههای مختلف مرتبط با دانش��گاه ،اعم از
وزارت عل��وم و نهاده��ای مرتب��ط نباید به بحث
مطالبات صنفی دانشجویی برخوردهای انضباطی
یا امنیتی بکنند و متأسفانه روند برگزاری مراسم
گرامیداشت روز دانش��جو آنگونه که باید و شاید
درش��أن دانشجو و دانش��گاه برگزار نمیشود .در
چند سال اخیر اگرچه به لحاظ کمی آمار مراسم

مناظ�ره ،س�خنرانی ،ش�ور ،هیجان و
شنیدن حرفهایی که از هیچ تریبون
دیگری ش�نیده نمی ش�ود .راس�ت و
چپ در این روزها متحول میشوند ،به
زعم خود افشاگری میکنند ،صریحتر
میش�وند و البته صادقتر .. .آخر این
روزها روزهای نزدیک به  16آذر است.
روز دانش�جو .این بار قشری در مقابل
آنهاس�ت که سراس�ر هیجان است،
بی پرواست میخواهد بداند و امتحان
کند ،میخواهد بگوید و برای اعتقادش
مبارزه کند
برگزار شده در روز دانشجو پیشرفت قابل توجهی
داش��ته است ولی متأس��فانه به لحاظ کیفی افت
چشمگیر داش��ته که با تهی شدن مراس م از روح
آزادیخواه��ی ،اس��تقاللطلبی ،عدالتمح��وری
و مطالبهگ��ری همراه بوده اس��ت ک��ه این روند
زن��گ خطری برای جنبش دانش��جویی میتواند
محسوب شود.
مقص��ود ع��ارف برگ��زاری مراس��مهایی در روز
دانشجوس��ت که بیش��تر به جنگهای ش��ادی
ش��بیهاند ت��ا حرکته��ای عدالتخواهان��ه و
سیستماتیک اصالحگرایانه.
ع��ارف از ی��ک زنگ خط��ر برای آین��ده جنبش
دانشجویی میگوید؛ اینکه این جنبش از آرمانها
جدا ش��ده و در آس��تانه فراموش��ی است .این در
حالی اس��ت که دانشجویان در این سالها هنوز
با مواردی از جمله س��تارهدار شدن ،بسته شدن
درب برخی از نهادهای دانش��جویی ،فاصلهگیری
از فضای سیاس��ی و از این قبیل موارد دس��ت به
گریبان هستند .مشکالتی که با تغییر دولتها در
ایران کم یا زیاد میشوند اما برطرف نه؛ بیتردید
زمان برای بازس��ازی جریان دانشجویی و تحقق
آرمانهای آن اندک است و مسئولین کشوری نیز
باید به طور جدیتری فارغ از ش��عارهای نخ نما
شده و تکراری به دانشگاه و دانشجو نظر بیندازند.
البته فراموش نکنیم دانشجویان امروز نیز نباید از
آرمانهای دههها مبارزه دانشجویی فاصله گرفته،
نسبت به آن بی اعتنا شوند و همه رشتههای این
سالها را پنبه کنند.

اسپوتنیک در گزارشی تحلیل کرد

التماس رییس سیا در نامه به سردار سلیمانی

ایس�نا /پس از افش��ای ارس��ال نامه از طرف
رئیس س��یا برای سردار قاسم سلیمانی ،مایک
پمپئو مجبور شد اعتراف کند که چنین نامهای
را ارس��ال ک��رده و در آن ای��ران را تهدید کرده
که طرفدارانش ب��ه نیروهای آمریکایی در عراق
آسیبی وارد نکنند.
خبرگزاری روس��ی اسپوتنیک با انتشار تحلیلی
در خصوص نامه سیا به سردار سلیمانی نوشت:
توجیه پمپئ��و مقداری گنگ بهنظ��ر میآید و
پذیرش نکات مطرح ش��ده توسط وی مقداری
ساده لوحانه است.
در ادامه این تحلیل آمده است :نکتهای که اینجا
مطرح است این است که معموال چنین تقاضایی
توسط رئیس سازمان س��یا نباید مطرح شود و
قطعا بهانه نامه نوش��تن رئیس س��یا به سردار
سلیمانی چیز دیگری بوده است.
اوال ک��ه نامه در گی��ر و دار جنگ آزاد س��ازی
بوکمال ارس��ال شده و نه در درگیریهای عراق
و منطق��ی به نظر نمیآید که پمپئو در وس��ط
درگیریهای بوکمال در س��وریه در مورد عراق
نامه بنویسد.

دوم اینک��ه اگر بنا بود چنین نام��های در عراق
نوشته شود احتماال میبایست برای دولت عراق
که نیروهای ارتش عراق و الحشد الشعبی تحت
کنترلش است نوشته میش��د و نه برای سردار
سلیمانی در سوریه.
سوم اینکه سردار سلیمانی یک مقام نظامی است
در حال��ی که پمپئو یک مقام اطالعاتی و معموال
مقامه��ای نظامی با یکدیگ��ر مکاتبه میکنند و
مقامهای امنیتی نیز با هم دیگر و مثال پمپئو باید
برای علوی نامه مینوشت و نه سردار سلیمانی.
چهارم اینک��ه آمریکاییها نیروی قدس س��پاه
پاسداران و سردار س��لیمانی را در لیست سیاه
خود قرار داده اند و کل دنیا را از ارتباط با سردار
سلیمانی و نیروی قدس منع میکنند در حالی
که این نامه نگاری نشان میدهد که خود آمریکا
تالش میکند با آنها ارتباط برقرار نماید.
تنها دالیلی که میتوان برای نامه نگاری رئیس
س��یا با س��ردار سلیمانی دانس��ت این است که
م��وردی برای نیروهای وابس��ته ب��ه یگانهای
اطالعات��ی آمریکایی پیش آمده باش��د و پمپئو
بهدنبال آن باشد که آنها را نجات دهد.

طی چند هفته اخیر آمریکاییها دهها س��ورتی
پ��رواز در مناطق درگیری با داعش در س��وریه
انج��ام دادند و صدها عنص��ر از عناصر داعش را
به عنوان اینکه عوامل آمریکا در منطقه هستند
خارج کردند و اگر به نامه تبریک سردار سلیمانی
در مورد آزادی بوکمال ازدست داعش به رهبری
برگردیم متوجه میش��ویم ک��ه آمریکاییها در
صدد هس��تند ریشه عناصری را که خارج کرده
ان��د ،بزنن��د و آنها را ب��ه عن��وان نیروهای کرد
دموکراتیک "قسد" وارد میدان کنند.
در واقع تعداد زیاد پرواز هلیکوپترهای آمریکایی
برای نج��ات عناصر داعش و بمب��اران نیروهای
مقاومت ثابت میکند که اکثریت اعضای داعش
در این منطقه عوامل آمریکا بودند و تعداد اندکی
بدبخت و بیچ��اره گول خورده بودن��د و بازیچه
داعش بودند و باید میماندند تا نابود شوند.
در این گیر و دار بس��یاری از این عناصر توسط
ارتش س��وریه و همپیمانانش بازداشت شدهاند
و تحقیق��ات از آنها ش��روع ش��ده و ای��ن اواخر
نیروه��ای مقاوم��ت از تخلیه نیروه��ای داعش
توسط آمریکاییها ممانعت به عمل آوردند.

با این ش��رایط میتوان پیش بین��ی کرد که نامه
رئیس سازمان سیا به فرمانده نیروی قدس بیشاز
اینکه یک تهدید باشد تالش و التماس برای آن بود
که دس��ت سنگین نیروهای همپیمان با ایران در
سوریه بر سر داعش سبک تر شود و به آمریکاییها
اجازه دهند عناصر خود در منطقه را تخلیه کنند و
آنهایی که بازداشت شده اند را پس دهند.
و قطع��ا نی��ز برای چنی��ن چیزی رئیس س��یا
پیشنهادات ارزش��مندی را در نامه خود مطرح
کرده تا رضایت سردار سلیمانی را جلب کند.

توئیت بازی سیاسی

 -1537از پزش��کان متعهد و مس��ئول
و حتی وزارت بهداش��ت خواهش��مندیم
نسبت به عواقب برخی جراحیهای زیبایی
هشدار بدهند متاسفانه برخی از پزشکان
سودجو به خاطر کسب درآمد بیشتر اقدام
به عملهای زیبایی میکنند که میتواند
برای فرد خطرناک باشد .چرا در این مورد
اطالعرسانی درس��ت صورت نمیگیرد؟
این موضوع در جامع��ه ما دارد تبدیل به
یک فاجعه میش��ود .متاسفانه بیشترین
متقاضی جراحی زیبایی در کشور ما وجود
دارند)9/12( .
 -1234من مش��ترک برق اسالمش��هر
هستم 24 .س��ال پیش با نوسازی خانه،
کنتوری ب��رای ما نصب ش��ده که بدون
اینکه اداره برق تس��تی در مورد س��الم و
یا عدم سالم بودن آن به عمل آورد اخیرا
ماموری به اتهام اینکه کنتور ما دستکاری
شده آن را با کنتور جدید تعویض کردند
که مبلغ کنتور جدید را پرداخت کردیم.
اما رئیس بازرسی اداره برق به بهانه اینکه
کنتور توسط ما دستکاری شده جریمهای
را درنظر گرفتند که به علت عدم پرداخت
آن ،برق را قطع کردند .واقعا در این فصل
سرما کدام کشور برای شهروندانش چنین
کاری را میکند؟ ()9/12
 -1157تصاویر س��اختمانهای تخریب
ش��ده در اثر زلزله اخی��ر در کرمان را که
مش��اهده میکنیم در حقیق��ت مقداری
خش��ت و گل میبینیم ک��ه در بهترین
حال��ت مقداری س��نگ و آج��ر و گل به
عنوان مصالح در ساختمانهای روستایی
و شهرهای کوچک به عنوان سرپناه به کار
رفته اس��ت .متاسفانه تاکنون از این همه
زلزلههای بزرگ ویرانگر چیزی نیاموختیم.
()9/12
 -0924درود ب��ه آق��ای صادقی نماینده
تهران برای اعالم اسامی بدهکاران بزرگ
بانک��ی کش��ور .در واقع عدهای ب��ا رانت
سرمایههای کشور را به نفع خود برداشته
و پس نمیدهند .دولت مجبور است برای
جلوگیری از ورشکس��تگی بانکها با پول
ملت بانکها را سرپا نگه دارد)9/12( .
 -1043در صفح��ه اول روزنام��ه  12آذر
از حض��ور نی��م میلی��اردی لوئیس فیگو
نوش��تهاید .واقعا آوردن ایشان چه تاثیری
دارد؟ ای��ن پولها از کج��ا میآید؟ حتی
بهعنوان یک شهروند سوال میکنم وقتی
این همه مش��کالت داریم ،زلزل��ه داریم،
خسارات داریم چرا باید این هزینهها انجام
شود؟ واقعا این چه وضعی است؟ ()9/12
آفتاب یزد :ظاهرا این هزینه از سوی
صدا وسیما نبوده و اسپانسر برنامهها
پرداخته است و ضمنا اصل مبلغ هم
هنوز رسما اعالم نش�ده است؛ البته
تکذیب هم نشده است!
 -2246دکت��ر جهانگیری مع��اون اول
رئیس جمهور در روز ملی صادرات گفتند
حضور ش��رکتهای آمریکای��ی در ایران
محدودیتی ندارد .جناب جهانگیری آیا از
این حرفتان مطمئن هستید و تندروی
برخی اصولگرایان و دلواپس��ان را مدنظر
قرار دادهاید؟ چون برخی از اینها از ارتباط
با جهان دلنگرانند)9/10( .
 -1114حاال فهمیدم آفتاب یزد ترسوترین
روزنامههاست! شما که آن قدر میترسید
حتی از سایه خودتان هم ترس دارید ،پس
چرا روزنامه منتشر میکنید؟ من طرفدار
کیهان نیستم اما کیهان در راستای اهداف
خود جرات و جسارت دارد اما شما ندارید.
برایتان متاسفم)9/11( .
آفتاب یزد :نمیدانی�م از کدام ترس
صحبت میکنید اگر زیرسوال بردن
منافع ملی کشور که ضرر آن متوجه
جامعه شود را شجاعت میدانید ما را
ترسو فرض کنید افتخار میکنیم.
 -1236در م��ورد خانم ابتکار خواس��تم
بگویم در مدتی که ایشان رئیس سازمان
محی��ط زیس��ت بودند چ��ه خروجیای
داشتند که ما بتوانیم بگوییم ایشان فالن
کار را کردند؟ مثال مشکل دریاچه ارومیه
حل شد؟ هوای اهواز خوب شد؟ یا هوای
تهران بهتر ش��د؟ ایشان به غیر از گرفتن
حقوقهای خوب و مسافرتهای خارجی
چه کردند؟ بعد هم آقای روحانی ایشان را
در یک جای بهتر گذاشتند)9/11( .
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