2

یکشنبه  24دی 1396شماره5089

سیاسی

اعتراضها علت اصلی لغو سفر ترامپ
دولت بریتانیا تهدید به برگزاری اعتراضهای گسترده را علت لغو سفر «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا به لندن برای شرکت در مراسم افتتاحیه سفارت جدید این کشور
در انگلیس خواند.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،دولت انگلیس همچنین
هشدار داد که این انتقادات ،روابط انگلیس و آمریکا را با خطر آسیب مواجه خواهد کرد.
ترامپ اعالم کرد که سفر ماه آینده میالدی خود به لندن را لغو کرده است.

تلگرام 09128197782

اساسی پیشگیری از چالشها  ،هم افزایی و پرهیز از
ضایعکردن انرژیهاست .وزیر اطالعات با بیان اینکه
اختالفات موج��ب هالکت ملتها میش��ود ،افزود:
در صورت وحدت و همدلی ،استحکام ملتها تقویت
میش��ود ،همانطور ک��ه همه دیدی��م آن زمانی که
نهادهای دخیل در امنیت با یکدیگر وحدت پیدا کردند و مردم به
صحنه آمدند ،توانستند به آن حوادث تلخ پایان دهند .علوی با اشاره
به تعداد اندک آش��وبگران و دامن زدن دش��منان به ماجرا با هدف

تس��ری دادن آن به برخی نقاط کش��ور گفت :اگرچه این حوادث،
آسیبهایی رساند و موجب شاد شدن دشمنان شد اما در عین حال،
هم افزایی همه دستگاهها و نمایش قدرت جمهوری اسالمی را در
مهار حوادث و آسیبها در کمترین زمان ممکن به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا ،علوی ،دامن زدن به نارضایتیها را ش��یوه دشمنان
دانست و گفت :باید از بازی کردن در پازل دشمن پرهیز کرد چراکه
ممکن اس��ت دامن زدن به نارضایتیها در درون نظام ،موجب بروز
مجدد حوادث و ناآرامیها شود.

ظریف:

فردیدرآمریکاقدرترا
بهدستگرفتهکهفهمودرکی
ازروابطفرهنگیملتهاندارد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
در نخستین اجالس گفتگوی فرهنگی آسیا
گفت:متأسفانه ما امروز میبینیم فردی قدرت
را در ایاالت متحده به دس��ت گرفته اس��ت
ک��ه آنقدر فهم و درک ن��دارد که ملتها را با
الفاظ رکی��ک و غیرقابل باور خطاب میکند.
این الف��اظ از ده��ان فردی خارج میش��ود
که مسئول یک کشور اس��ت .این فرهنگ و
نگرش مانع رسیدن به یک پارادایم گفتگوی
فراگیر میشود.
وزیر ام��ور خارجه ادامه داد :تمام ما به دنبال
ساخت جهانی بهتر هستیم و بر همین اساس
بای��د نگرشهای فکری و فرهنگی خود را که
مبتنی بر خودبرتر بینی است از بین ببریم و
بر همین اساس راهی جز شروع گفتگویی که
مبنای آن احترام متقابل و فهم مشترک است
نداریم .ما امروز در منطقه خود با یک حرکت
خطرناک مبتنی بر نفرت ،تکفیر و حذف روبرو
هستیم .امروز افراط گرایی ،آسیا و بویژه غرب
آسیا را تهدید میکند اما نیازمند مقابله نظامی
نیستیم بلکه مقابله فرهنگی بهترین هدف در
این مسیر است .نخستین خاستگاه مردم در
غرب آسیا موضوع فلس��طین است که مردم
فلس��طین بتوانند حقوق خود را پسبگیرند.
ای��ن ناکارآم��دی باع��ث ایج��اد نگرانیها و
گسلهای اجتماعی شده است .حکومتهای
ناکارآمد به جای اینکه با ریش��ه گس��لهای
اجتماعی مقابله کنند تالش کردند با فرافکنی
و ایجاد نفرت از دیگری ایرانهراسی را بوجود
بیاورند .نیاز امروز ما به مقابله فرهنگی با تفکر
افراطی است .در بُعد سلبی ،گفتگوی فرهنگی
میتوان��د مبان��ی تفکر افراط��ی را به چالش
بکشاند و این امر میتواند جهان را از استرالیا
تا لسآنجلس و از جهان اس�لام تا مسیحیت
نجات بدهد.
به گزارش ایس��نا ،ظریف تأکید ک��رد :برای
اینک��ه به س��مت امنیت حرک��ت کنیم باید
اقدامات اطمینانس��ازی داش��ته باشیم و در
این عرصه تعامالت فرهنگی ،رفت و آمدهای
مردم و نخب��گان و تماسهای آنها میتواند
راههای مش��ترکی برای رفع مشکالت بوجود
بیاورد .امروز کسانی که در این اجالس شرکت
کردهاند باید به این مسئولیت خطیر که عبور
از بحرانهاس��ت و تم��ام منطق��ه و جهان را
دربر گرفته اس��ت ،توجه کنن��د .گفتگو یک
ضرورت اجتنابناپذیر اس��ت و م��ا باید این
گفتگوه��ا را تکرار کنیم تا بتوانیم در آس��یا
همواره سرآمد فرهنگ و تمدن باشیم و اینبار
نی��ز جامعه جهان��ی را از گرداب��ی که در آن
فرو رفته است نجات بدهیم.

واکنش طرفهای حاضر در برجام
به بیانیه رئیس جمهورآمریکا

جنگ روانی ترامپ
نیکی هیلی :تمامی گامها میتواند خارج از توافق هستهای برداشته شود اما
اگر نتوانیم به یک اتفاق نظر بینالمللی روی این مسائل برسیم بیش از پیش
مشخص خواهد شد که توافق هستهای یک مانع برای صلح است .ما نباید به ایران
اجازه دهیم از توافق هستهای به عنوان پوششی برای نقض قوانین بینالمللی و
قطعنامههای سازمان ملل استفاده کند
آفتاب یزد -گروه سیاسی :بیانیه رئیس جمهور
ایاالت متح��ده درباره تمدی��د تعلیق تحریمهای
هس��تهای ایران و برجام ب��ا واکنشهایی در میان
طرفهای دیگر این توافق همراه شده است .به نظر
میرسد آمریکا با ش��روط خود برجام را وارد یک
دوره جدید کرده اس��ت که باید دید در س��ه ماه
آین��ده او با برجام چه میکند .محمد جواد ظریف
در اولی��ن واکنش به بیانیه ترام��پ گفت :پس از
تمدید دوباره تعلیق تحریمهای هستهای و هشدار
ترامپ به اروپاییها برای آن چه رفع نواقص برجام
خواند ،تاکید کرد که« :برجام قابل مذاکره مجدد
نیست .بجای تکرار لفاظیهای کهنه ،آمریکا باید
مانند ایران به تعهدات��ش در برجام عمل نماید».
وزارت خارجه نیز دیروز بیانیهای را منتش��ر کرد
ک��ه در بخش��ی از آن آم��ده اس��ت« :جمهوری
اس�لامی ای��ران همراه ب��ا اعضای دیگ��ر برجام و
جامعه جهانی بارها تاکید کرده اس��ت که برجام
یک س��ند معتبر بینالمللی است و به هیچ عنوان
قابل مذاکره مجدد نیست .جمهوری اسالمی ایران
صراحتا تاکید مینماید که هی��چ اقدامی فراتر از
تعه��دات خود در برجام را انجام نخواهد داد ،هیچ
تغیی��ری در این توافق را ن��ه اکنون و نه در آینده
نخواهد پذیرف��ت ،و اجازه نمیدهد هیچ ارتباطی
بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار گردد .دولت
آمریکا ،همچون س��ایر اعضای برج��ام موظف به
اجرای تمامی تعهدات خود میباشد و چنانچه به
بهانههای واهی از تکالیف خود ش��انه خالی نماید
میبایست مس��ئولیت عواقب آن را به طور کامل
پذیرا باش��د .دولت آمریکا در طول دو س��الی که
از اج��رای برجام میگذرد هم��واره با بدعهدیها،
تعللها و سیاستهای خصمانه خود مفاد مختلفی
از برجام را زیر پا گذارده اس��ت .سیاست یک سال
گذش��ته ترامپ و بیانی��ه ام��روز وی در تعارض
صری��ح با بنده��ای  ۲۸ ،۲۶و  ۲۹برجام اس��ت و
جمهوری اس�لامی ایران این تخلف آش��کار را به
کمیسیون مشترک برجام گزارش و آن را پیگیری
خواهد کرد ».از س��وی دیگ��ر اتحادیه اروپا بیانیه

معاون حقوقی سپاه:

دولت

رییس جدید هیات عامل
صندوق توسعه انتخاب شد

جلس��ه هی��ات امن��ای صن��دوق توس��عه
ملی جمه��وری اس�لامی ایران به ریاس��ت
حجتاالس�لام حسن روحانی رییس جمهور
تشکیل ش��د.به گزارش ایسنا ،در این جلسه
و مطابق با اساس��نامه صندوق توس��عه ملی
موض��وع اس��تعفای مهندس احمد دوس��ت
حس��ینی رییس هیات عامل صندوق توسعه
ملی بررسی و اعضای هیات امنا ضمن تقدیر
از تالشهای ارزن��ده و صادقانه وی در دوران
تصدی این مسئولیت ،با آن موافقت کردند.
همچنین هیات امنای صندوق توس��عه ملی
دکتر مرتضی شهید زاده را با توجه به سوابق و
تجارب ارزنده وی به عنوان عضو جدید هیأت
عام��ل و رییس هیات عامل صندوق توس��عه
ملی انتخاب کردند.
در این جلسه همچنین دکتر امیدگیالن پور
به عن��وان عضو جدید هی��ات عامل صندوق
توسعه ملی انتخاب شد.

آرامش مردم
دلیل بر رضایت نیست

ادامه از صفحه اول:
ب��ه ج��ای تدبیر و امی��د نبای��د روحیه یاس
و ناامی��دی ب��ه جامع��ه تزریق ش��ود و باید
کشمکشهای سیاس��ی متوقف شود چرا که
اولین عامل از نگاه رفتارشناختی در ناامیدی
م��ردم ،همی��ن کش��مکشها و هیجانهای
رفتاری دولتمردان میباش��د .م��ردم نظام را
از آن خود میدانند ،بنابراین نباید با صاحبان
انقالب اینطور رفتار ش��ود که ع��دهای برای
فرزن��دان خود اتومبیل میلی��اردی بخرند اما
بس��یاری از جوانان بیکار بمانند.تدبیر دولت
امید باید بر اشتغالزایی ،کارآفرینی و تشویق
و حمایت از شرکتهای دانش بنیان واقعی و
شناسنامهدار باشد.
از مس��ئوالن درخواست دارم حاال که شرایط
آرام ش��ده به در خواس��تهای مردم بیشتر
توجه کنند و پاسخگوی مطالباتشان باشند و
آنها را از یاد نبرند.

جایخواهرانبسیجی
در حوزه تئاتر و سینما
خالی است
بیچاره مردم بافق!
ادامه از صفحه اول:
توس��ط رئیس اورژانس بافق مربوط به آمار ثبت
شده س��ر صحنه تصادف است و نیز آمار دقیقی
از معلولیتهای ناشی از تصادفات است ثبت شده
در این جاده هم در دست نیست تا بررسی شود
که حوادث تلخ این جاده چه تعداد تبعات تلخ را
برجای نهاده.
آن روزه��ا ،بح��ث جاده یزد ـ باف��ق به اوج خود
رسیده بود ،مردم در اعتراضاتی مکرر و مسئوالن
اس��تان و شهرس��تان در گالیهه��ا و تذکرات��ی
پیدرپی خاطرنش��ان ساخته بودند که ادامه این
وضعیت نمیتواند درخور شأن شهرستانی باشد
که به درس��تی و به دلیل وجود معادن سرش��ار،
آن را یکی از ثروتمندترین مناطق ایران اسالمی
قلمداد میکنند.
هم��واره ب��ر این عقی��ده ب��وده ایم که اساس��ا
درهمآمیخت��ن مباح��ت عمران��ی و فن��ی ب��ا
جناحبندیهای پیچ در پیچ سیاسی میتواند اصل
موضوع را تنها به حاشیههایی پیدا و ناپیدا دچار
نمای��د اما در تمامی بررس��یهای به عمل آمده،

دونالد ترامپ رئیسجمهور آمری��کا درباره توافق
هس��تهای با ای��ران (برج��ام) را م��ورد توجه قرار
میده��د .براس��اس گ��زارش العال��م ای��ن بیانیه
میافزاید« :به عنوان گام اول ،با سه کشور اروپایی
امضا کننده برجام (فرانس��ه ،آلم��ان و بریتانیا) و
سایر کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا ،برای ارزیابی
مش��ترک این بیانیه و پیامده��ای آن ،هماهنگی
خواهیم ک��رد ».در پایان بیانیه اتحادیه اروپا آمده
اس��ت« :ما همچنان به ادامه اجرای کامل و موثر
برنامه جامع اقدام مشترک متعهد هستیم».

حکیمانهای را دنبال کرده و لذا اکنون نیز تسلیم
سلطهگرایی هیچ قدرتی از جمله آمریکا در عرصه
بینالمللی نخواهد ش��د ک��ه میخواهد برخالف
قوانین بینالمللی عمل کند .محمدابراهیم رضایی
یک عضو دیگر این کمیس��یون در این باره گفت:
آمریکا میخواهد با عملی��ات روانی وارد مذاکره
در موضوع برنامه موش��کی ایران و سایر اهدافش
ش��ود حال اینکه ایران در هیچ موضوع دیگری با
آمریکا مذاکره نمیکند و موضوع دفاعی نیز قابل
مذاکره نیست.

واکنشبهارستانیها

تقدیر یک نماینده آمریکا

دو نف��ر از نماین��دگان مجلس عضو کمیس��یون
امنیت ملی نیز درباره بیانیه آمریکا واکنش نشان
دادند .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی تاکید کرد :دولت آمریکا میداند که اگر از
برجام خارج شود دچار چالش بینالمللی خواهد
شد به همین دلیل این بار لغو تحریمهای ایران را
تمدید کرد اما یکسری شروط مضحک و بیراه را
مطرح کرد آن هم در زمینه حوزه دفاعی کشورمان
که موضوع داخلی اس��ت و هیچ ارتباطی به هیچ
کشور دیگری ندارد .نقویحسینی افزود :ما برای
دفاع از کشورمان هر کاری بتوانیم انجام میدهیم
و در آین��ده نیز همین راه را ادام��ه خواهیم داد
و به هیچ کش��ور و هیچ دولتی ارتباطی ندارد که
م��ا برای دفاع از کش��ورمان چه میکنیم لذا این
بحث موضوعی مضحک ب��وده و مصداق دخالت
در ام��ور داخل��ی کش��ورمان اس��ت .نائبرییس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه ای��ران در
مقابل هرگونه موضعگیری آمریکا س��ناریو دارد،
گفت :ایران در راس��تای منافع ملیاش به برجام
عم��ل میکند؛ لذا اگر منافع ملی ما مورد تهدید
قرارگی��رد اقدامات��ی مناس��ب و متقاب��ل انجام
خواهدگرفت .کمال دهقانی گفت :ایران با داشتن
سیاس��ت مس��تقل همواره در چارچوب توافقات
بینالمللی و تعهدات دوجانبه سیاس��ت اصولی و

به گزارش ایس��نا ،نیکی هیلی نماینده آمریکا در
س��ازمان ملل پس از آنک��ه دونالد ترامپ همزمان
با تمدی��د تعلیق تحریمهای ایران ،بیانیهای را نیز
در خصوص توافق هس��تهای با ایران منتشر کرد،
در بیانیه خود گفت :رییسجمهور یک اقدام قاطع
اتخاذ کرد تا مش��خص کند که آمریکا به پایبندی
به متن توافق هس��تهای با ایران ادامه میدهد ،اما
رفتار خطرناک و بیثبات کنن��ده ایران را تحمل
نخواهد کرد .ما از دیگر کش��ورها نیز انتظار داریم

معاون حقوقی و پارلمانی س��پاه پاسداران گفت:
در ح��وزه تئات��ر و س��ینما ک��ه از عرصهه��ای
تاثیرگذاری محس��وب میش��ود ،ج��ای حضور
خواهران بسیجی خالی است.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،س��ردار محمدصال��ح جوکار
در جلس��ه ه��م افزایی س��ازمان بس��یج جامعه
زنان کش��ور افزود :عرصهه��ای فرهنگی و تولید

فیل��م زمینههای خوب��ی ب��رای ورود خواهران
بسیجی است.
وی با بیان اینکه بسیج زنان کشور ،ظرفیت عظیم
مردمی اس��ت ،افزود :با حمای��ت و برنامه ریزی
میتوان از این ظرفیت که انقالبی فکر میکنند
و متعهدانه عمل میکنند ،به نفع بهبود شرایط
جامعه استفاده کرد.

بر یک نکته تأکید داش��ته ایم که توقف مباحث
عمرانی خاصه در جاهایی که مستقیما با جان و
سالمتی شهروندان نظام جمهوری اسالمی ایران
در ارتباط میباش��د ،تنها به این دلیل که بودجه
نداریم و یا این که کم کاری فالن پیمانکار و نیز
عدم پیگیری برخی دستگاهها مسبب اصلی است!
نمیتواند قانع کننده و توجیه پذیر باشد حال اگر
به بهره برداریهای به تأخیر انداخته ش��ده ورود
پیدا کنیم خواهیم دید ک��ه هر نوع کم کاری و
نی��ز وجود هر نوع عدم هماهنگی در موضوعاتی
همچون جاده از جمله مواردی است که نمیتواند
چندان قابل قبول باش��د .کم نیستند پروژههای
بزرگی که سالهای سال است اسیر بیبرنامگی
و کسری بودجه هس��تند اما 110کیلومتر جاده
آن ه��م تنها در حالی که فقط 42کیلومتر از آن
باق��ی مانده بود از آن دس��ت مقولههایی اس��ت
که با هیچ حس��اب و کتابی همخوانی نمیتواند
داشته باشد.

دس��تور اکید صادر کرد که این جاده باید ـ دقت
کنید ،باید! ـ تا پایان س��ال یعنی  29اسفند 95
به اتمام برس��د و ام��ا هیچ کس حتی خود آقای
استاندار هم باور نکرد که این جاده به سرنوشتی
خیر منتهی شود.
اندکی بع��د از آن جلس��ه و در پیگیریها ،تنها
خبری که بهت همگان را به دنبال داشت این بود
که تا دهه فجر  95تنها ده کیلومتر از 42کیلومتر
م��ورد بحث زیر بار ترافیک��ی خواهد رفت که با
اعتراض ش��دید رس��انهها ،این پ��روژه همچنان
معط��ل مانده! چراغ خاموش ب��ه کار خود پایان
داد و کس��ی عمال جرأت نکرد برای زیر بار رفتن
آن ده کیلومت��ر به بافق برود و به اصطالح روبان
قیچی کند!

دستوریکهگرهگشانبود،وجدانیکهآسودهماند!

 9آبان  ،95اس��تاندار وقت در دی��دار با نماینده
حوزه انتخابیه بافق ،مهریز ،بهاباد ،ابرکوه و خاتم،

جو ویلسون یک عضو ارشد کمیته روابط خارجی
مجلس نماین��دگان آمریکا پ��س از بیانیه جمعه
شب دونالد ترامپ رییسجمهور این کشور درباره
توافق هستهای با ایران ،بیانیهای منتشر کرد .بنا بر
گزارش پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان آمریکا،
ویلس��ون در یک اظهارنظر خصمانه گفت :اگرچه
من از توافق هس��تهای با ایران حمایت نمیکنم،
از رییسجمه��ور ترامپ به دلیل افزایش تحریمها
و اعمال فش��ار بر افراد و گروههای��ی که در ایران
از تروریس��م حمایت مالی میکنند ،متش��کرم .او
در ادامه گفت :من با نیکی هیلی (نماینده آمریکا
در س��ازمان ملل) موافقم که بر لزوم بررسی دقیق
پایبندی ایران به توافقی که برنامه هستهایاش را
محدود کرده است ،تاکید میکند.
بیانیهنیکیهیلی

گریهای تلخ یا خندهای غم انگیز؟!

س��ال  96کم کم قصد به انتها رسیدن دارد و اما
همچنان کیلومترها از جاده بافق ـ یزد باقی مانده
اس��ت ،باقی ماندنی که یادآور خیلی از مس��ائل
تلخ اس��ت .در اس��تانی که از صدر تا ذیل آن از
بزرگراه��ی ه��زار و چند صد میلیاردی س��خت
میگویند(پ��روژه نطنز ـ انار) ،در اس��تانی که از

ک��ه به م��ا بپیوندند .هیلی در ای��ن بیانی ه مدعی
ش��د :ما در س��ازمان ملل به دنبال یک همکاری
بینالمللی جدید برای تقویت اقدامات علیه فعالیت
موشکی ایران ،تقویت محدویتهای تسلیحاتی که
ایران آنها را نقض میکند ،مقابله با حمایت ایران
از تروریس��م و ادامه تمرکز بر نقض حقوق بش��ر
در ای��ران هس��تیم .وی ادام��ه داد :تمامی گامها
میتواند خارج از توافق هستهای برداشته شود اما
اگ��ر نتوانیم به یک اتفاق نظر بینالمللی روی این
مس��ائل برسیم بیش از پیش مشخص خواهد شد
ک��ه توافق هس��تهای یک مانع برای صلح اس��ت.
ما نبای��د به ایران اجازه دهیم از توافق هس��تهای
به عنوان پوششی برای نقض قوانین بینالمللی و
قطعنامههای سازمان ملل استفاده کند.
واکنش روسیه

معاون وزیر امور خارجه روس��یه با تاکید بر اینکه
مس��کو و اتحادیه اروپا به توافق هس��تهای متعهد
میماند ،گفت :روس��یه با هر تالشی برای تضعیف
توافق کنونی با ایران مخالف است .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،سرگئی ریابکوف،
معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد :مسکو
و اتحادیه اروپا کماکان به توافق هستهای با ایران
متعهد هستند .این توافق نمیتواند اصالح شود و
هرگونه تالش برای مخت��ل کردن آن با مخالفت
مواج��ه خواهد ش��د .وی در ادامه گفت :مس��کو
بهطور مکرر معایب سیاست تحریمیاش در قبال
تهران و پیونگ یانگ را به واشنگتن گوشزد کرده
اس��ت .ما موضعی کامال منفی در قبال تصمیمات
و بیانیههایی که روز گذش��ته از س��وی واشنگتن
منتش��ر ش��د ،داریم .بدترین انتظارات ما در حال
تبدیل شدن به حقیقت هستند .ریابکوف تصریح
کرد :هیچ منطقی برای بزرگنمایی تصمیم ترامپ
ب��رای ادامه تعلیق تحریمهای ای��ران وجود ندارد
چراک��ه آمریکا به دنبال تضعی��ف برجام بود و در
حال تقویت یک رویکرد بی قید و ش��رط در قبال
مسائل مرتبط با ایران است.

نظر ذخائ��ر معدنی در کش��ور در جایگاهی باال
قرار دارد و در استانی که همه از تالش و کوشش
دم میزنن��د! در چه��ار دول��ت ی��ک ج��اده
110کیلومتری ،عمال بالتکلیف مانده است و این
هر شنوندهای را بر سر دوراهی خندهای غم انگیز
یا گریهای تلخ قرار خواهد داد!
هیچ کج��ای ماجرا به این تلخی نیس��ت وقتی
بدانیم استاندار سابق در روزی که سکان هدایت
اس��تان را به دست محمود زمانی قمی میسپرد
به عوض تأکید بر اتم��ام جاده بافق ـ یزد به هر
نح��و ممکن و نیز عذرخواهی از مردم اس��تان و
مردم صبور و فهیم بافقی و نیز برش��مردن دیگر
کاره��ای بر زمین مانده ،تنها از «وجدانی» گفت
که «آس��وده» اس��ت و ما مانده ایم میرمحمدی
اردکانی معنای «وجدان» را درست درک نکرده
بود یا با فهم واژه «آس��وده» مشکل داشته است
زیرا مس��ئولی که بدان��د در بازه زمانی 4س��اله
حض��ور او در ای��ن مح��ور چندین نفر کش��ته
ش��دهاند! چندین نفر مجروح و قطع عضو! و نیز
بدان��د چندین خانواده برای همیش��ه لباس عزا
بر تن کردهاند هرگز نمیتواند از وجدانی آسوده
سخن بگوید!

توئیت بازی سیاسی

 -1358کارشناسان اقتصادی و همچنین
دول��ت اع�لام کردند که برای گش��ایش
اقتصادی کش��ور و رفع بیکاری به ساالنه
 50میلیارد دالر س��رمایهگذاری خارجی
احتیاج اس��ت و الزمه این سرمایهگذاری
تعامل با جه��ان خارج و ثبات سیاس��ی
است)10/17( .
 -1425ش��هردار تهران لطف��ا فکری به
حال افزایش واگنهای مترو کند .خطوط
حملو نقل عمومی را سامان دهی مناسب
کند خیلی بهتر اس��ت تا اینکه به اس��م
حذف آرم طرح ترافی��ک دنبال پرکردن
جیب خود باشند .مشکل شهر تهران عدم
سرویسدهی مناسب حمل و نقل عمومی
است که اگر سامان یابد با فرهنگ سازی
میتوان حتی استفاده شخصی از خودروها
را کاهش داد)10/17( .
 -1404شنیدم با تعطیلی تلگرام 9000
کس��ب و کار تلگرامی تعطیل شده است.
آیا این درس��ت است؟ نباید یک تصمیم
اساسیتر برای آن گرفت؟ امروز ،بسیاری
از کاره��ای ضروری در ارتباط ما با تلگرام
صورت میگیرد)10/17( .
 -1501خواه��ش میکنم به مس��ئولین
بگویید جلوی واردات را بگیرند .چرا برای
ورود اتومبیلهای آنچنانی سنگ آنها را به
س��ینه میزنند .به خاطر عوارض گمرکی
این کار را نکنید این کار به اقتصاد کشور
لطمه میزند .جلوی واردات را بگیرید .یک
زمانی اگر یک کاالی��ی  10درصد امکان
تولید داش��ت واردات آن در کشور ممنوع
میشد)10/17( .
 -1503چرا باید برخی کارخانجات عظیم
در کشور ورشکس��ت بشوند در حالی که
این همه واردات بیرویه و غیر ضروری به
کشور ادامه دارد؟ چرا به فکر تولید داخلی
نیستیم)10/17( .
 -0115پله��ای ماش��ین رو به تعمیرات
اساسی نیاز دارند؛ بیشتر پلهای ماشین
رو در تهران ب��ه دلیل این که قدیمیاند،
به تعمیر اساس��ی نیاز دارن��د .از معاونت
فنی و عمرانی شهرداری تهران درخواست
میشود نسبت به ترمیم پلها اقدام الزم را
به عمل آورد)10/19( .
 -1014بیش��تر ادارات دولت��ی از جمله
دادگاهها ،دادس��راها ،ش��هرداریها که
مراجع��ه میکنیم تعداد زیادی فتوکپی
درخواس��ت میکنند .با این که بیش��تر
این مراک��ز ب��ه رایانه مجهز ش��دهاند،
چه دلی��ل دارد این همه فتوکپی تقاضا
میکنند؟ ()10/19
 -0915برخی جویهای کنار خیابانهای
سطح ش��هر تهران رو باز است .به همین
دلیل محلی برای انباشت زبالهها و تکثیر
موشه��ا ش��ده و وضع اس��فباری از نظر
بهداشتی به وجود آمده است .ضرورت دارد
مسئوالن ش��هری برای سرپوشیدهکردن
جویهای فوق اقدام��ات الزم را به عمل
آورند)10/19(.
 -1111چرا اس��تیضاح؟ وقت گران بهای
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
به بحث درباره استیضاح وزرا میگذرد .آیا
رسیدگی به مشکالت کش��ور تمام شده
و فقط اس��تیضاح وزرا باقی مانده اس��ت؟
ن وقتشان را صرف
بهتر نیست این عزیزا 
کارهای مهم تری کنند؟ ()10/19
 -1948به دلیل وجود بیشمار روزنامهها،
برخی از مس��ئوالن فق��ط نگاهی گذرا به
صفح��ات اول میاندازند و صفحات داخل
آن را که شاید به درج رنج نامههای مردم
مبدل ش��ده ـ البته به دلیل ضیق وقت ـ
مطالع��ه نمیکنند .لذا از ای��ن بزرگواران
تقاضا میش��ود روابط عمومیها را بهطور
جدی مل��زم کنند ت��ا با مطالع��ه دقیق
مشکالت درخواستهای هموطنان را که
از طری��ق مطبوعات درج میش��ود ،مورد
بررسی و رسیدگی دقیق قرار دهند .البته
این بستگی به صداقت و رفتار انساندوستانه
کارکنان روابط عمومی سازمانها دارد که
چگونه با مطالب درج ش��ده در مطبوعات
برخورد کنند)10/19( .
 -1527برخی آقایان در سرویس بهداشتی
محل کارشان سیگار میکشند .آیا در هر جا
باید برخ��ی موارد را به م��ا دیکته کنند.
یعنی اگر ننویسند سیگارکشیدن داخل...
ممنوع اس��ت ،بای��د حقوق ش��هروندی
را نادی��ده گرف��ت و دیگران را م��ورد آزار
قرار داد؟()10/19

وزی��ر اطالعات بر کنار گذاش��تن هر گون��ه اقدامات و
اعمال وحدت شکن در کشور تاکید کرد و اظهارداشت:
بای��د برای التیام زخمها گام برداری��م و نارضایتیها را
برطرف کنیم .حجت االس�لام س��یدمحمود علوی به
حوادث هفتههای اخیر اش��اره ک��رد و افزود :با واکاوی
این حوادث میتوان درسهای عبرت آموزی برای پیشگیری از آن
گرفت .وی تصریح کرد :اینگونه اتفاقات ،باید ما را به آسیبشناسی
و واکاوی آنه��ا برای جلوگیری از تکرار چالشها رهنمون کند و راه

باید برای التیام زخمها گام برداریم و نارضایتیها را برطرف کنیم
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