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تحریمهایاخیرآمریکانمایشیاست

سیدحسین موسویان عضو ارشــد تیم مذاکرهکننده هستهای در
دولت اصالحات ،در پاسخ به این سوال که چه شد که رئیسجمهور
آمریکا برخالف نوبت پیشین به تمدید تعلیق تحریمهای هستهای
رای داد و خروج آمریکا از برجام چه پیامدهای سیاسی برای آمریکا
در پی داشــت؟ گفت :دونالد ترامپ بــا چالشهای مهم داخلی و
خارجی برای خروج یک جانبه از برجام مواجه شد.
وی با اشاره به عدم اجماعسازی رئیسجمهور آمریکا علیه ایران اظهار
داشــت :ترامپ نه تنها کنگره بلکه هیچ یک از اعضای کابینه خود

aftab.yz@gmail.com

را نتوانست متقاعد کند ،ضمن اینکه متحدین اروپایی
واشنگتن هم سرسختانه از برجام دفاع کردند.
این پژوهشگر دانشگاه پرینســتون ادامه داد :چنین
وضعیتی او را متقاعد ساخت که خروج یک جانبه از
برجام باعث انزوای ترامپ در داخل و انزوای بیشــتر
آمریکا در جهان خواهد شد.
موســویان در پاسخ به این سوال که تا چهاندازه تحریمهای ترامپ
اثرگذار بــوده و میتواند تهران را از منافع اقتصادی برجام محروم

سیاسی

سازد؟ ابراز داشــت :تحریمهای جمعه آمریکا بیشتر
نمایشــی است و تاثیر مهمی بر اقتصاد ایران نخواهد
داشت.
به گزارش ایلنا ،وی با بیان اینکه سیاستی که ترامپ
در مورد بالتکلیف گذاشــتن برجام در پیش گرفته،
موجب شده که سایر کشــورها به ویژه اروپاییها از همکاریهای
کالن اقتصادی با ایران عقب نشینی کرده و همکاری خود با ایران را
از سطح کالن به سطح متوسط به پایین کاهش دهند.

دو جسد به همراه جعبه سیاه نفتکش ایرانی پیدا شد
و کشتی همچنان در حال سوختن است

ضعف در امداد
و اطالعرسانی

مدیر عامل شرکت ملی نفتکش :نیروهای امداد و نجات چین ورود نیم ساعتهای
به کشتی داشتند و در این مدت دو پیکر جدید کشف کردند.
وی گفت :به علت زیاد بودن گازهای سمی و نبود اکسیژن کافی ،نیروهای
چینی فقط نیم ساعت در نفتکش حضور یافتند و خارج شدند
آفتاب یزد -گروه سیاســی :آن طرف دنیا یک
نفتکــش بیش از یک هفته اســت کــه در آتش
میسوزد و ایران را خون به دل کرده است .سرنوشت
 30ایرانی در روزهای گذشــته نگاه بســیاری را
متوجه شــرق دور کرده اســت .زبانههای آتش
همچنان برای کشتیهای آتش خوار خط و نشان
میکشــند .این کشــتی که حامل یک میلیون
بشــکه میعانات گازی است ،شــنبه پیش در اثر
برخورد با یک کشــتی باری چینــی ،در آبهای
چین آتش گرفت .گارد ساحلی ژاپن میگوید که
کشتی کمکم وارد آبهای ژاپن شده .حاال چشم
بادامیهای ژاپنی هم به کمک آمدهاند .چینیها
کــه در روزهای اول چنــدان قرص و محکم پای
عملیات امداد و نجات نبودند به واسطه فشارهای
سیاسی کمی فعال شــدهاند .بیخبری از دریای
چین کم و بیش ادامه دارد .گالیهها بســیار است.
مقایســههای زیادی صورت میگیرد با حوادثی
نسبتا مشابه .پالســکو که نزدیک به سالگرد آن
میشــویم در همین قلب تهران بــود اما خبرها
لحظه به لحظــه گزارش میشــد .توجیهاتی از
قبیل مسافت طوالنی یا کمبود امکانات رسانهای
را هم نمیتوان برای رســانههای عریض و طویل
دولتی که ســاالنه بودجه دریافت میکنند قابل
قبول دانســت .خبرگزاریهای دولتــی اخبار را
کمرمق پوشش میدهند و صداوسیما هم بیشتر

|

نفتکش را در قالب خبرهای زیرنویســی میبیند.
در روزهای اخیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری
ایران با انتشار نامهای به ریاست سازمان صداوسیما از
این رسانه به دلیل نوع اطالع رسانی حادثه نفتکش
انتقاد کردند .در نامه این گروه آمده است« :براستی
سهم رسانه ملی در اطالع رسانی این سانحه تنها یک
خبر تکراری در طی شــبانه روز است ،صدا و سیما
در آسیای شرقی دارای نمایندگی است اما دریغ از
یک خبر تولیدی از سوی خبرنگاران صدا و سیما از
محلسانحه».

(به وقت محلی) به مدت نیم ســاعت وارد کشتی
شدند و جسد دو خدمه کشتی را پیدا کردند .کیان
ارثی افزود« :به دلیل زیاد بودن گازهای سمی و نبود
اکســیژن کافی ،نیروهای چینی پس از نیم ساعت
از کشتی خارج شــدند .در همین حال خبرگزاری
ایرنا به نقــل از مقامات چینی اعالم کرد که دمای
فعلی کشــتی  ۸۹درجه اســت و دود غلیظی در
منطقه وجود دارد ».تصاویر نشــان میدهد که این
نفتکش همچنان در آتش میســوزد .ارتشیها هم
مثل همیشه برای خدمت به مردم به صف شدهاند.
تکاوران ارتش برای ورود به نفتکش آماده شدهاند.

با این حال یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون
انرژی درباره آخرین وضعیت نفتکش ایرانی اظهارنظر
کرد .هدایتاهلل خادمی نماینــده مردم ایذه گفت:
«متاســفانه ظرف چند روز گذشته کشور چین در
این رابطه بد عمل کرد و شــرایط بد آب و هوایی را
دلیل عملکرد خود دانست .او اضافه کرد :متاسفانه
اطفای حریق کشتی ایرانی خیلی طوالنی شد یعنی
نمیبایســت این نفتکش در آبهای بینالمللی و
آن هم در کنار و نزدیکــی ژاپن و چین و کره این
همه راحت میسوخت و تکلیف خدمه آن مشخص
نمیشد ».در همین حال ،سیروس کیان ارثی مدیر
عامل شــرکت ملی نفتکش ایران گفت :نیروهای
امداد و نجات چین ساعت هشت و  ۳۵دقیقه دیروز
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دمای  89درجه

نماینده رئیــس جمهور به چین رفته تا عملیات با
سرعت بیشــتری پیش رود .وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی از پیدا شــدن جعبه سیاه نفتکش ایرانی
ســانحه دیده در چین خبر داد و گفت :دو پیکر از
نزدیک موتورخانه روی عرشــه به کشــتی چینی
منتقل شده است .وزیر کار افزود :اکنون باید کمیته
مشترکی جعبه ســیاه را بررسی کنند و همچنین
به شدت درخواســت داریم که با خدمه ،کاپیتان و
مسئوالن کشتی تصادف شده نیز بتوانیم مالقات
داشته باشیم که ابعاد موضوع برایمان بیشتر روشن
شود و در حال نزدیک شدن به نتیجه نهایی هستیم.
وی اظهار کرد :به چین آمدم که کارها با ســرعت

گفتگوی تلفنی ظریف با همتای چینی درباره نفتکش ایرانی

وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای چینی خود بر لزوم انجام تعهدات همه طرفها در سانحه اتفاق افتاده برای نفتکش ایرانی تاکید
کرد .به گزارش ایســنا ،در این تماس در خصوص اجرای برجام و لزوم انجام تعهدات همه طرفها و نیز سانحه تاسف بار برای نفتکش ایرانی
گفتوگو شد .وزیر امور خارجه چین با ابراز تاسف از بروز سانحه برای نفتکش ایرانی اعالم کرد :نیروهای امدادی چین همه تالش خود را برای
مهار آتش به کار گرفته و به کمکهای خود ادامه خواهند داد.

بیشتری دنبال شود و بر پیگیری امور نظارت داشته
باشم در این چند ســاعت اخیر تحوالتی رخ داد و
باعث شد امور با ســرعت بیشتری پیش رود .وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اشــاره کرد :سفیر ایران
در چین با نماینده دریانوردی فرمانده کل عملیات
در این کشور تفاهم نامه شیوه همکاری برای رفتن
روی کشتی امضا کردند و چینیها چند ساعتی به
دنبال کشتی رفتند و متاسفانه دو پیکر هموطنانمان
از نزدیک موتورخانه که روی عرشه بوده به کشتی
چینی منتقل شده است .ربیعی تصریح کرد :براساس
یادداشت تفاهم امضا شده قرار بر این شد که نیروهای
ایرانی که برای امدادرسانی به چین آمدهاند همراه با
نیروهای چینی به سمت عرشه کشتی اعزام شوند.
ربیعی خاطرنشــان کرد :با اطالعات به دست آمده
نیروهای امدادی میتوانند به موتور خانه برسند و با
کنترل درجه حرارت میتوان به نتیجه نهایی دست
پیدا کرد .علی ربیعی از مسئوالن چینی خواست در
عملیات امداد و نجات جدیت داشته باشند چراکه
غرق شدن کشتی مصادف با از بین رفتن امید مطلق
است».
یک چالش تکراری

خانوادههای افرادی که در نفتکش بودهاند این روزها
بیقراری و انتظار را به معنای واقعی کلمه احساس
میکنند .چشمها به شرق دور دوخته شده ،شنیدن
خبر خوش بعد از گذشــت چند روز دشوار است.
امیدها به اتاق ایزوله است تا شاید پیامآور معجزهای
باشد .در تمام سالهای اخیر هر بحرانی که به وجود
آمده چالشهایی جدی را در مقابل آن داشــتهایم؛
از زلزله در کرمانشــاه تا آتشسوزی در نفتکش در
دریای چین ،همگی یک چالش متفاوت را هم تجربه
کردهاند؛ ضعف اطالعرسانی در عصر اطالعات!

انصاری :برخی تصور میکنند فقط اعتراض به دولت مجاز است

جمشید انصاری از معدود چهرههای اصالح طلب
دولــت اصالحات کــه در دولت حســن روحانی
حضــور دارد در خصوص اعتراضات و ناآرامیهای
اخیر و ریشــههای آن سخن میگوید که در ادامه
بخشهایی از گفتگو او را با خبرآنالین میخوانید:
*در یک جامعه  80میلیونی مطالبات برآورده نشده
و حتی غیر قابل تحقق در بین مردم کم نیستند.
اساسا هیچ دولتی نیست که بتواند همه مطالبات
اقشار مختلف مردم را برآورده کند و تغییراتی که در
دولتها اتفاق میافتدعمدتا بر این مبنا استوار است
که هرکس و هر جریانی بتواند بخش قابل توجهی
از مردم را با برنامهها و شعارهای خود قانع و همراه
کند و یا پاسخ به مطالبات بخش بیشتری از مردم
را در برنامههای خود مورد توجه قرار دهد میتواند
در انتخابات موفق گردد.
*برداشــت من این است که در  10سال اخیر ما
یک نارضایتی انباشته تاریخی در بین بخشهایی از
مردم در بعضی از موارد داشتیم و داریم .وقتی راجع
به معیشت مردم بحث میکنیم ،تمام شاخصها
نشان میدهد که از ســال  86قدرت خرید مردم
نسبت به درآمدشان سیر نزولی پیموده است و دائم
شکاف بین درآمد و هزینه مردم افزایش یافته است.
*در طــول دولت یازدهم تالش شــد که افزایش
حقوق کارگران و کارمندان همواره بیشتر از تورم
باشــد تا هر سال بتواند بخشــی از این شکاف را
جبران کند .اما آن شتابی که سقوط قدرت خرید
مردم طی کــرده بود با این رونــدی که افزایش
دستمزدها و قدرت خرید طی میکرد قابل مقایسه
نبود.
*طبیعی است که اگر دالیل تصمیمات اقتصادی

نظر شما چیست؟

ادامه از صفحه اول:
وزنه های ســنگینی به برجام آویزان شده و
دستاندازهای فراوانی روبروی آن تعبیه شده
و در یک گردنه ســخت گیر افتاده است.نای
تکان خوردن هم ندارد.تا چند وقت پیش تکانی
میخورد اما از زمانی که ساکن کاخ سفید تغییر
کرد و این «مو زرد» تاجر آمد شرایط متفاوت
شد.دیگرازهمانحرکتکندهمچندانخبری
نیست.هرچندخیلیهامیگویندهمینایستایی
را هم باید غنیمت شمرد و از آن سود برد.درست
می گویند.راه حل هم چندان پیچیده نیست.هم
در داخل باید اقداماتی را صورت داد و هم در
خارج.در داخل به یک وحدت رویه نیازمندیم.

به مردم توضیح داده نشود و گروهی افراد مخالف
دولت اقدام به تحلیل غلط از تصمیمات اقتصادی
بکنند ایــن عارضه میتواند منجر بــه نگرانی و
ناامیــدی از بهبود وضعیت اقتصادی حداقل برای
بخشی از جامعه شود.
*در تمام دنیا حتی در پیشرفته ترین دموکراسیها
هم متداول است که وقتی شرایط بحرانی میشود
با تصمیم مراجع ذیصالح امنیتی محدودیتهایی
وضع میشود و حتی بعضا امکانات ارتباطی را قطع
میکنند تا امکان مدیریت بهتر شــرایط بحرانی
فراهم گردد.
*صرفنظر از دالیل خارجی و بعضی مسائل داخلی،
این یک واقعیت اســت که در جامعه ایرانی برای
بخشهایی از مردم ،امیدی که به بهبود وضعیت
کشوردر آینده وجود دارد ،روند کندی را طی میکند
و ما نمیتوانیم خیلی سریع متناسب با خواستههای
مردم تصمیماتی را بگیریم .حل بعضی مسائل هم
اساسا زمانبر است و در کوتاه مدت اتفاق نمیافتد،
مانند ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغالتحصیالن،
بعضی از اتفاقات هم برخی از کارهای انجام شده را
زیر سوال میبرد .این نارضایتی انباشته همیشه در
جامعه ما وجود داشته است.
* بخشــی از مخالفان دولت هــم خیلی قائل به
قواعد سیاست ورزی نیستند .وقتی در سطح ملی
انتخاباتی برگزار میشود و اکثریت مردم برنامه و
تفکری را میپذیرند و براساس قاعده دموکراسی
دولتی با آرای  60درصد مردم شکل میگیرد ،آن
کســانی که از یک سال پیش از انتخابات با دولت
مخالفت میکردند و در جهــت نقد عملکرد آن
برای عدم موفقیتش در انتخابات کار میکردند ولی

نهایتا نتوانستند مردم را با خود همراه کنند و نتیجه
انتخابات را واگذار کردند ،بعد از انتخابات نباید با
همان فرمان به حرکت خود ادامه میدادند .در واقع
باید بپذیرند که انتخابات تمام شده و باید فرصت
داد تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد و مشکالت
را حل کند.
*آنچه مسلم است و امروز قابل کتمان نیست نقش
بخشهایی از مخالفان دولت است که بدون توجه
به منافع ملی و مصالح عمومی کشور و نظام ،زمینه
این حوادث را فراهم کردند و حتی برای شــروع و
ادامه محدود آن برنامهریزی کردند و بخشی از این
نارضایتی انباشته شده اجتماعی ،توانست دستمایه
تحریک مخالفان شــود .البته مخالفان دولت فکر
میکردند با همان فرمان بعد از انتخابات باید کار را
به جلو ببرند .آنها به کار کوچکی برای سازماندهی
اعتراضات دســت زدند و نمیدانستند که ممکن
است ادامه کار چندان دست خودشان نباشد.
* متاســفانه بعضی از دوســتان که تخصصی در
مســائل امنیتی ندارند از روی سادهاندیشی فکر
میکنند هر اقدام و اعتراضی علیه دولت ،جایز است
ولی علیه آنچه که غیراز دولت اســت مردم نباید
حرف بزنند و بعضیها نیز عوامانه فکر میکنند در
خارج از حوزه عملکردی دولت هیچ نارضایتیای
وجود ندارد .از همین روست که بعضیها میگویند
آن بخــش از حرفهایی که در مــورد اعتراض به
وضعیت اقتصادی است ،باید شنیده شود و تصور
میکنند یا در حوزههای دیگر نارضایتی نیست و یا
مردم نباید آنها را بیان کنند !!
*معتقدم اعتراضات در همه زمینهها باید شنیده
شود .قرار نیســت که فقط در یک زمینه شنیده

شود .این سادهاندیشی است که فکر کنیم میتوان
اعتراضاتی را که بخشــهایی از مردم ممکن است
داشته باشــند در حد همان اعتراض به اقدامات
دولت و یا مشکالت اقتصادی متوقف کرد.
*من از بحث "درخواست استعفا از روحانی" شروع
میکنم .ما باید یاد بگیریم به قواعد بازی سیاسی
در کشــور تن دهیم و هیچ گــروه و جریانی حق
ویژه برای خود قائل نباشد .وقتی انتخابات برگزار
میکنیــم و  60درصد مردم یک تفکر و برنامهای
را انتخاب میکننــد ،آنهایی که عرصه را باختند
نباید به خود اجازه دهند با نوعی اقدامات کودکانه
فضای بازی را برهم بزنند .همه کشور ،کسانی که
این پیشنهاد را مطرح کردهاند را میشناسند .آنها
چه کاره هستند که از طرف مردم بیایند و به رئیس
جمهور پیشــنهاد استعفا بدهند؟ آنها خیلی هنر
داشته باشند ،باید بتوانند کاندیدای خود را در یک
فضای رقابت سیاسی از صندوق رای در آورند .وقتی
نمیتوانند مردم را با خود همراه کنند و کاندیدای
خود را برنده کنند ،نباید بــه خود اجازه دهند از
طرف و بجای اکثریت مردم حرف بزنند.
*توجه داشته باشــید تنها چیزی که هیچ کس
اجازه ندارد چیز دیگری را جایگزین آن کند مردم
هستند .یعنی اصیل ترین نیرویی که وجود دارد و
میتواند در کشور تصمیمم بگیرد و تصمیمش برای
همه الزم االجرا است «اکثریت مردم» است .فردا
ممکن است عدهای جنبش پشیمانم راه بیندازند
یا هــرکار دیگری کنند .اینها گروههایی از جامعه
هســتند ،حق دارند و کسی هم نمیتواند بگوید
که چرا این کار را میکنید .اما نمیتوانند از طرف
اکثریت مردم صحبت کنند.

یعنی یکصدا شــدن مردم و مسئوالن در این
موضوع ملی.باید طرحی در انداخت که ملت
بیشتر و بهتر پشت تصمیمات بیایند.مخالفان
خارجی برجام باید احساس کنند چه ترامپ
امضا کند و چه نکند حرف ایران یکی است.
در خارج هم باید دیپلماسی ما یک فرمان بیشتر
نداشته باشد.نمی شود یک خودرو را با دو فرمان
راند .با دو فرمان یا راهی دره می شویم یا بهم
گره می خوریم.
برای آنکه بهتر متوجه شوید چرا تقویت همین
برجام مهم است یک مثال ســاده می آورم.
حتما می دانید که نفتکش آسیب دیده ایرانی
در آب های چین با پرچم پاناما طی طریق می
کرده است.مشخص است چرا.تحریم هستیم و
کشتیهایایرانیباموانعبسیاریروبروهستند.

به همین خاطر ناچارند کاور بزنند تا خدمات
عادی را دریافت کنند.فلذا اگرچه برجام باعث
شدهبرخیموانعبرداشتهشوداماکماکانبعضی
محدودیتهاسرجایخودباقیست.محدودیت
هم یعنی اینکه حاال که جعبه سیاه نفتکش پیدا
شــده ایران حق ندارد آن را مورد بررسی قرار
دهد و این جعبه باید به کشور پاناما برود!
اکنون یا باید راه حسین شریعتمداری را برویم
که می گوید کال از برجام خارج شویم یا سخن
عقالراکهمعتقدندبرجامرابایستینگهداشتتا
توپ در زمین آمریکا باقی بماند و قص علیهذا.
شکل ساده ماجرا اینگونه می شود :خودروی ما
در میانه راه ایستاده است؛پشت سر کیهانی ها
دست تکان می دهند و تشویق می کنند که دنده
عقب بگیریم و راه رفته را بازگردیم.و روبروی ما

اگرچه راه پرسنگالخ و عجیب و غریبی وجود
دارد اما با به کار بردن استراتژی و تاکتیک هایی
می توان آن را طی نمود.من نمی گویم راه کار
دوم آسان است؛خیر.سخت و جانفرساست.
نیازمند آن است که در داخل برخی توافق ها
صورت بگیرد.تصمیم گیران باید تصمیم های
مهمی بگیرند تا بشــود .چه بسا هر چه زمان
بگذرد و ترامپ بیشتر لفاظی کند عده ای حق را
به کیهانی ها بدهند و خواستار دنده عقب شوند
اما به نظر نمی رسد بازگشت به نقطه صفر و
حتی منفی معقول و منطقی باشد.این جماعت
کیهانی ،زمانی می گفتند تنگه هرمز را ببندیم اما
کسی گوش نکرد و مذاکرات محرمانه عمان
آغاز شد .این بار هم آدرس ناکجاآباد می دهند.
نظرشماچیست؟
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سردار جاللی :تلگرام به ما خیانت کرد؛ باید محاکمه شود
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافندغیرعامل کشور در سخنرانی خود با اشاره به ضلع
دشمن در جریان حوادث اخیر بیان کرد :مسلما اطالعات ما در تلگرام مشتری خاص خودش
را دارد مشتریانی مثل آمریکاییها ،منافقین و هر گروهی که ظرفیت نیروی عملیاتی داشته
باشد .به گزارش مهر ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد :تلگرام به ما خیانت
کرد ه است و باید برای افشای اطالعات ما محاکمه شود .نباید اجازه برگشت به آن داده شود.

خبرتلگرامی
Dحجتاالسالم سید حسن خمینی
یادگار امام در واکنش به سرنوشــت
نامعلوم خدمه کشتی نفتکش سانچی
در اینستاگرام خود نوشت:این روزها
در حالی سپری میشود که اتفاقی تلخ
همچنان در جریان اســت و اضطراب
آن خانوادههای کارمندان کشــتی
آتش گرفته و مردم ما را قرین خویش
ساخته است .خداوند به فضل خویش
جانهای ایشان را آرام کند/.ایلنا
Dجاوید قربان اوغلی کارشــناس
مسائل بین الملل گفت :آمریکا با وضع
تحریمهای جدیــد به دنبال عصبانی
کردن ایران اســت .مثال آنها تصور
میکنند مقامات ایران بعد از تحریم
14فرد و نهاد ایرانی خواهند گفت حاال
که احترام رئیس قــوه قضائیه حفظ
نشده اســت پس باید از برجام خارج
شــد .یکی از اهدافی که آمریکاییها
دنبال میکنند این اســت که ایران با
وضع این فشارها تصمیم غیرمترقبهای
بگیرد/.فرارو
Dارتش آمریکا قرار است در قراردادی
به ارزش تقریبــی  200میلیون دالر
17فروند بالگرد «بلکهاوک یو ایچ »60
را به عربستان سعودی تحویل دهد.
به نوشته خبرگزاری «یونایتد پرس»
مفاد این قرارداد پنجشــنبه گذشته
اعالم شد و بر اساس آن ،ارتش آمریکا
و شــرکت «الکهید مارتیــن» برای
ساخت این بالگردها برای عربستان به
توافق رسیدهاند/.فارس

گزارش خارجی
المیادین:

اردوغان تفاهم با ایران
و روسیه را برهم میزند؟

تنش زایی ترکیه در پاسخ به پیشروی سوریه
و هــم پیمانان آن در ادلب؛ حکایت از آن دارد
که آنکاراقصد حمایت از جبهه النصره را دارد
تا برای تحقق دســتاورهای خاصی در سوریه
در زمــان صلح ،برآن تکیه کند ،اما این اقدام،
ترکیه را به ســمت عقب نشینی از تفاهمهای
صورتگرفته در سوچی وآستانه سوق میدهد.
به گزارش انتخاب به نقل ازالمیادین ،در همین
راستا ،به دنبال پیشروی ارتش سوریه در ادلب،
وزارت خارجه ترکیه سفیران روسیه وایران را
احضار کرده و از آنها خواست که کشورهایشان
برای توقف عملیات ارتش سوریه به آنها فشار
بیاورند.
این رســانه عربــی در ادامه نوشــت :تکمیل
عملیات علیه جبهه النصــره در ادلب و دیگر
مناطق سوریه ،از مسائل اصلی مطرح شده در
تفاهمهایی بوده است که به نزدیکی سه دولت
ایران ،روســیه و ترکیه انجامید و اســاس این
تفاهمها،التزام ترکیه به مقابله با النصره است.
اما ترکیه همزمان با آغاز تحرکات ارتش سوریه
به ســمت ادلب ،با این گمان که ارتش سوریه
و همپیمانان آن قادر نیســتند به سرعت در
این منطقه پیشــروی کنند ،مخالفتی از خود
نشان نداد.
شاید دلیل دیگر عدم مخالفت صریح ترکیه در
آغاز تحرکات ارتش ســوریه ،محاسبات ترکیه
درخصوص امکان مبادله یا معامله با ارتش سوریه
برای آرام کردن پیشــروی اش به سمت ادلب،
درمقابل آرام شدن اشغالگری ارتش ترکیه باشد.
اما هنگامی که آنکارا مطمئن شــد سوریه با
گروههای کــردی مذاکره میکند و اشــغال
برخی مناطقسوریه توسط ترکیه را نمیپذیرد
همانطور که مســکو و تهران با این مســئلهمخالف هستند -در اینشــرایط ،تنش زایی
ترکیه رنگ تهدید به خود گرفت تا آنجا که از
کناره گیری از عملیات مشترکمطرح شده در
مذاکرات آستانه و سوچی سخن گفته و وزیر
خارجــه ترکیه به معارضان معتــدل درادلب
اشاره کرد.
وزارت دفاع روســیه در پاسخی غیر مستقیم
بــه این اظهارات وزیر خارجــه ترکیه ،از پرواز
هواپیماهاییاز منطقه حضور احرار الشــام و
گروههــای معارض معتــدل ،در جنوب غربی
ادلــب ،با هــدف ضربه زدن بــهحمیمیم و
طرطوس خبر داده و تصریــح کرد :النصره و
احرار الشــام به تنهایی و بدون دخالت دولتی
دیگر(با اشــاره به ترکیه) ،قادر به انجام چنین
عملیاتی نبودهاند.
در موضعــی نزدیک به پاریس و واشــنگتن و
دور از مسکو و ایران ،وزیر خارجه ترکیه اعالم
کرد آنکارانشستی را در ترکیه با حضور وزرای
خارجه دولتهای ذینفع در بحران سوریه برگزار
میکند ،و بهذکر ایاالت متحده ،فرانسه و آلمان
اکتفا کرد.
این در حالی است که ترامپ و مکرون اردوغان
و ترکیــه را از انتقاد خود نســبت به انحصار
عملیاتسیاســی در آستانه و سوچی ،استثنا
نکــرده و این دولت را در کنار روســیه و ایران
به تالش در مسیریبه موازات مذاکرات ژنو و
از بین بردن عملیات صلح ،متهم نمودهاند.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -0945بیشــتر کارگاهها و شــرکتها یا
موسسهها برای این که کارگران آنان مشمول
بیمه نشــوند و مبلغ حق بیمه بابت آنها
نپردازند ،پس از ســه ماه آن عده را اخراج
و عــدهای دیگر را به جایشــان میآورند
و باز همــان کار را ادامــه میدهند .با این
وضع کارگران امنیت شغلی ندارند.ایکاش
مســئوالن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
چارهاندیشیکنند)10/19(.
 -1312تابلوهای دکوری! به نظر میرسد
تابلوهاییکهبهعنوانایستگاهاتوبوسشرکت
واحددربرخیمکانهایتهراننصبشدهاند،
بیهودهاست،بهدلیلاینکهبرخیازرانندگان
به جای توقف در ایستگاههای تعیین شده،
خارج از ایستگاه توقف و مسافر سوار یا پیاده
میکنند!()10/19
 -1914مصالی تهران بــا هزینه باالیی
ساخته شــده و به وسیله مترو دسترسی
به این مکان آســان تر اســت .پیشنهاد
میشود نمایشگاههای مطبوعات و کتاب
در مصالی تهران برگزار شود)10/19( .
 -1712در حوالــی میدان خراســان هر
روز عدهای از دســت فروشان با گستردن
بساط باعث ســدمعبر و ازدحام جمعیت
شده و رفت و آمد عابران پیاده با مشکل
انجام میشود .همچنین در کوچه دهلوی
پایینتر از میدان خراسان و ابتدای خیابان
خاوران این مشکل بیشتر مشهود است .از
مسئوالن شــهرداری منطقه  15تقاضای
رسیدگی داریم)10/19( .
 -1512کمبود و گرانی کاغذ باعث شــده
برخی روزنامههای خصوصی صرفهجویی
کنند ،با این حــال روزنامههای دولتی که
مشکلی بابت تهیه کاغذ ندارند اقدام به چاپ
ویژه نامه برای آیت اهلل رفسنجانی کردهاند
این ارادت به آیت اهلل یا خوش خدمتی به
رئیس شورای شهر است؟ ()10/18
 -1546تلویزیون از قول مسئوالن اعالم
کرد نان امسال گران نمیشود .فقط سه
ماه تا آخر سال باقی مانده است ،با گذشت
این مدت آیا قرار است علیرغم نارضایتی
مردم از گرانیها ،شاهد افزایش قیمت نان
باشیم؟ ()10/18
 -1311قــرار بود فقط قهــوه خانههایی
که مجوز ندارند ،تعطیل شــوند ،اما اخیرا
به برخی قهوه خانههایــی که مجوز هم
دارند مهلت  ۱۰روزه دادهاند .آیا مسئوالن
برای تغییر شغلی و بیکاری کارگران قهوه
خانهها تمهیداتیاندیشــیدهاند .بهعنوان
نمونه من فوق دیپلم حسابداریام به دلیل
بیکاری در قهوه خانه کار میکنم .اگر قهوه
خانهای که کار میکنم تعطیل شود ،دولت
به من کار میدهد؟ ()10/18
 -1148توزیــع موادمخدر به نام گل بین
برخی جوانان توســط سودجویان از خدا
بیخبر ،نگرانکننده است .این همه مواد
صنعتی با نامهای متفــاوت چگونه وارد
کشور میشود؟ ()10/18
 -0820مشکل تحصیالت دانشگاهی ما
در این اســت که اکثرا تعدادی مطلب را
بدون کار عملی ،حفظ کرده ،در امتحان
قبول شده و مدرک بگیرند .اما برای مثال
در دانشگاه آکسفورد تعداد زیادی کالس
درس آزاد بــدون مــدرک وجود دارد که
تعداد اعضای آن بیشــتر از تعداد افراد در
دانشگاه رسمی میباشد)10/18( .
 -0849در کشورهای پیشرفته آموزش
زبان بینالمللی در مدارس پایه جزو برنامه
درسی آنهاست .انگلیسی زبان علمی جهان
است .دسترسی به اینترنت بدون دانستن
آن مشکل اســت .چین و هند بیشترین
تعداد دانش آموزان در حال فراگیری زبان
انگلیسی را دارند)10/18( .
 -0908یکی از مشکالت ما این است که
حزب قوی نداریم حزب باید منتقل کننده
نظرات مردم باشد .مردمی باشد و طبیعتا
حزب از طرفداران خود میخواهد قانونی
اعتــراض کنند ،با مجوزی کــه از دولت
میگیرند .لذا ما نیاز بــه حزب قانونی و
مردمی داریم)10/18( .
 -1004در ســری دوم که  24میلیون به
آقــای روحانی رای دادیم اما متاســفانه
ارادهای پشــت کار بود کــه آقای واعظی
تصمیمگیرنــده برخی امور باشــد .آن از
وزیری که انتخاب کردند .اینها تمام دوران
چهارســاله دوم آقای روحانــی را خراب
میکنند و آقــای روحانی تنها یک نماد
خواهد بود)10/18( .

