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رایزنی با مراجع برای حفظ حقوق زنان و اصالح برخی قوانین

معصومــه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده در
تشریح دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه توانمندسازی
زنان ،گفت :متاسفانه در این سالها شاهد فعالیتهای کمپینهایی
در زمینه ایرانهراســی در عرصه بینالملل بودهایم و این اقدامات
مانع از این شده که چهره درستی از ایران در عرصه زنان ارائه شود.
وی همچنیــن با بیان اینکه برای بهبود قوانین کنونی و جاری در
چارچوب شریعت و قوانین اســامی اقداماتی صورت گرفته و در
همین چارچوب برخی از مفاد قانونی اصالح شــده اســت ،گفت:

aftab.yz@gmail.com

شاهد اصالح برخی از قوانین در راستای حفظ حقوق
زنان هستیم البته پیشبرد این موضوع نیازمند انجام
گفتوگوهای زیادی است .در حال حاضر در حوزههای
علمیه ،گفتوگو در مورد مباحث حقوقی و قانونی در
این زمینه وجود دارد و تالش اســت تا موانعی که در
راستای بهبود قوانین وجود دارد برطرف شود و تالش کردهایم که
گفتوگوهای سازندهای را با مراجع دینی و حوزهها داشته باشیم.
ابتکار همچنین به روند بررســی الیحه منع خشونت علیه زنان و

سیاسی

همچنین حفظ امنیــت اجتماعی زنان و کودکان در
مجلس ایران اشــاره کرد و گفت :ایــن دو الیحه در
اختیار مجلس است و روند نهایی شدن و جمعبندی
خود را طی میکند.
به گزارش ایســنا ،وی به موضوع اقلیتهای دینی و
توجه به حقوق آنها نیز اشاره کرد و گفت :ما گفتوگوهایی با علمای
اهل تسنن در استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان داشتهایم
و تالش داریم که از طریق این گفتوگوها اقداماتی انجام دهیم.

تهران میگوید آمریکا به برجام احترام بگذارد
تا بشود در مورد سایر موضوعات وارد گفتوگو شد
به نظر میرسد اکنون با این موضعگیری،
توپ در زمین کاخ سفید است

راه حل سوم؟

مجلسی :اگر ایران و آمریکا نتوانند موانع را کاهش دهند برجام به همین شکل
کج دار و مریز فعلی ادامه خواهد یافت و آنها راهبردی فرسایشی را در قبال ایران
اتخاذ میکنند تا در موقعیتهای مختلف هزینههایی که ایران میپردازد افزایش
یابد .در این میان اروپا اگرچه محتاطانه اقدام خواهد کرد اما در همراهی با برخی
محدودیتها علیه ایران -به دلیل پیوند ساختاریای که با کاخ سفیددارد-
با آمریکا همراهی خواهد کرد
موثقی :سیگنالهایی که حسنروحانی
به طــرف مقابل میدهــد ادامه یک
دیپلماسی فعال و پویاست .با همکاری
اروپا کــه به دالیــل مختلف حامی
اصلی برجام است میتوان به نتایجی
منطقی دست یافت به گونهای که هم
ایران به خواســتههای خود برسد و
برجام نیز دســت نخورده باقی بماند
و هم نگرانیها یا بهانههایی که طرف
آمریکایی دارد رفع شود
آفتاب یزد -گروه سیاســی :کشــمکش میان
واشنگتن و تهران برسر برجام همچنان ادامه دارد.
دو طرف اصلی توافق هســتهای که مناقشهای به
قدمت بیش از  10ســال را از طریق میز مذاکره به
سرانجام رساندهاند خیلی زود اسیر اختالفات به عمر
چهار دهه شــدند و حاال رئیس جمهور آمریکا یک
سالی اســت که ساز ناسازگاری با برجام را حسابی
کوک کرده است .اینکه دونالد ترامپ چشم دیدن
توافق هستهای را ندارد بر همه روشن شده است .این
سرنوشــتی بوده که بسیاری از دستاوردهای دولت
باراک اوباما در دوره جدید داشته است .توافق نامه
پاریس و طرح بیمه همگانی آمریکاییان مدت زیادی
زیر فشار دولت ترامپ دوام نیاورد اما در برجام دست
کم تا امروز تنها توانسته سرعتگیرهای بیشتری را
در مســیر آن ایجاد کند تا ایران حداقل دستاورد را
کسب کند اما کشیدن ترمز برجام با توجه به ماهیت
بینالمللی آن و منافعی که برای طرف اروپایی دارد
فعال امکانپذیر نشده است؛ هرچند او در یک سال
گذشته هر ســه ماه یک بار بازیهای جورواجوری
را درآورد تــا جهان را با خود همراه کند اما در همه
موعدهایی که گذشت در برجام ماند .آخرین بیانیه را
یک ماه پیش اعالم کرد و برای متحدان اروپایی خود
خط و نشان کشید که ایران باید شروطی را بپذیرد تا
واشنگتن در توافق هستهای باقی بماند .چندی پیش
رکس تیلرســون خبر از آغاز فعالیت کارگروههای
اروپایی -آمریکایی داد که میخواهند شرایط برخی
تغییرات را در برجام بررسی کنند .این درحالی است
کــه مقامات ایران بارها تاکیــد کردهاند تمایلی به
مذاکره مجدد بر سر برجام یا پذیرش شروط ندارند.
اروپا فعال محتاطانه پیش میرود و سیگنالهایی که
از بروکسل میآید همچون جعبه سیاهی است که
رمزگشایی آن به سادگی ممکن نیست .روابط با کاخ
سفید از یک سو و منافع امنیتی و اقتصادی برجام
از طــرف دیگر اتحادیه اروپا را بر ســر دوراهی قرار
داده است .فرانسه با امانوئل مکرون به نظر میرسد
بازیگری فعالی را در این زمینه ایفا میکند تا همه را
از مخمصه فعلی نجات دهد؛ مصالحهای میان تهران
و واشنگتن تا شاید راه کمی روشن شود.
گروگانگیریبرجام

به رغم اینکه ایران برنامه موشــکی و سیاستهای
منطقــهای خود را جزئی از برنامه مشــروع دفاعی
خود میدانــد اما طرف اروپایــی چند باری گفته
اســت نگرانیهایی را در برخی موارد دارد .سیاست
«یکــی به نعل یکی به میخ» تا شــاید مصالحهای
برقرار شــود .چندی پیش نیکــی هیلی پرچمدار
سیاستهای ترامپ در مناسبات خارجی گفته بود
برای بقای برجام و ماندن ایاالت متحده در آن الزم

اعتراض پذیرفته میشود

ادامه از صفحه اول:

 ...بلکه باید مسئوالن ضمن مورد ارزیابی قرار دادن
آنها نتایج شنیدن اعتراضات را به جامعه منعکس
کنند .هر چند حســن نیت رئیسجمهور در این
زمینه به اثبات رســیده اما بعضی از مسئوالن به
اعتراض مردم توجهی ندارنــد ،مثال آلودگی هوا،
حمل و نقل شــهری ،محیط زیست و ...حقوقی
هســتند که بایــد در زمینه حقوق شــهروندی

است اقداماتی علیه برنامه موشکی ایران انجام شود؛
سیاســتی که برخی میگویند آمریکا برجام را به
گروگان گرفته تا دیگر اهداف خود را بدست بیاورد.
ریچارد نیفیو عضو سابق تیم مذاکره کننده هستهای
آمریکا و معمار شبکه تحریمهای آمریکا علیه ایران،
درباره موفقیت رئیس جمهور آمریکا در اقناع اروپا
برای اعمال شــروطی یکجانبه تردید دارد .او درباره
پذیرش شــروط از ســوی اروپا گفته« :خیر ،فکر
نمیکنم اروپا این شــرایط را قبول کند و ایران نیز
همین طور .فکر میکنم مقامات اروپایی از این امر
استقبال میکنند که شرایطی را که مورد قبول ایران
باشد در برجام اعمال کنند اما با در نظر گرفتن این
امر که ایران این شــرایط را قبول نمیکند اروپا نیز
شرایطی را که برای برجام زیان آور باشد نمیپذیرد».
دســتکم تا امروز از اطالعاتی که به وزارت خارجه
رسیده و برخی گزارشهایی که به رسانههای جهان
میرســد اتحادیه اروپا همراه با رویه ترامپ نشده
است .در واقع گروگان گرفتن برجام برای اروپایی که
این توافق را یکی از مهمترین دستاوردهای خود بعد
از جنــگ جهانی دوم و آغاز هژمونی ایاالت متحده
در جهان میداند ،قابل قبول نیســت .اما این همه
ماجرا هم نخواهد بود .قاره ســبز روابط تنگاتنگ
اطالعاتی -امنیتی و همچنین مناســبات گسترده
مالی -تجاری با آمریکا دارد .شــاید راهی میانه هم
وجود داشته باشد.
راه سوم؟

سایر مسائل پیچیده و مهم با دیگران وارد گفتوگو
شــود ،آماده بود ،اظهار داشت« :اگر رفتار آمریکا با
یک بازی سیاسی نباشد و تصمیم به کنار کشیدن
از این تعهد بینالمللی داشــته باشــد ،به صراحت
میگویم که یک خطای بزرگ اســتراتژیک است
و تاریخ و جهان شــاهد خواهــد بود که بزرگترین
خطای آمریکا در روابط سیاسی با جهان و بویژه با
منطقه ما خواهد بود ».روحانی در زمان انتخابات نیز
در مناظرات گفت :اگر شرایط آماده باشد در دولت
دوازدهم برخی چالشهای دیگر در سیاست خارجی
را همچون موضوع هستهای به سرانجام میرساند
تا بهانهها از طرف مقابل برای فشار و محدودیت بر
ایران گرفته شود.
اول موانع را برداریم

به نظر میرسد آینده برجام که یک توافق بین المللی
محسوب میشود بار دیگر به وضوح اسیر اختالفاتی
اســت که سالها میان ایران و آمریکا تلنبار شده و
حاال دیوار بیاعتمادی بــه آمریکا آینده را بیش از
همیشه غیرقابل پیش بینی کرده است .یک تحلیلگر
ارشد مسائل بین الملل در گفت و گو با «آفتاب یزد»
گفت«:آمریکا معتقد است که باید فارغ از تحریمهای
هستهای که در برجام لغو شده در زمینههای دیگر
بر ایران فشار وارد کند چرا که آنها ایران را با توجه
به شــرایطی که میان دو کشور وجود دارد دشمن
خود میدانند و از برخورد دوستانه با کشورمان پرهیز
میکنند ».فریدون مجلســی افزود« :پیش از آنکه
تکلیف برجام با چه سازوکاری تعیین شود که میماند
یا خیر ،آمریکا باید برخی موانعی که موجب خصومت
شده را تعدیل کند تا بتوان بر سر موضوعاتی دیگر به
توافق رسید ».او تصریح کرد« :یکی از موضوعاتی که
آمریکا همواره آن را دلیلی برای فشار بر ایران میداند
رویکرد ایران نسبت به اســرائیل است ».مجلسی
ادامــه داد« :با توجه به تجاوزاتی که دولت تل آویو
نسبت به فلسطینیان داشته ،ایران همواره خود را
مدافع فلســطینیان معرفی کــرده اما برای چنین
اقدامی میتوان با همراهی بیشتر در سازوکار جمعی،
کشور را از برخی فشارها دور کرد .کنفرانس اسالمی
حــدود دو ماه پیش که حســن روحانی نیز در آن
حضور داشت و ضمن مخالفت و محکومیت انتقال
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس ،برخی راهحلها
مورد توجه کشورهای اسالمی قرار گرفت ،میتواند
راهگشا باشد ».این دیپلمات سابق کشورمان با بیان
اینکه با ادامه این روند ،برجام به همین شکل کجدار
و مریز فعلی ادامه خواهد یافت ،افزود :آنها راهبردی
فرسایشــی را در قبال ایران اتخــاذ میکنند تا در
موقعیتهای مختلف همچون خاورمیانه هزینههایی
که ایران میپردازد افزایش یابد .مجلسی خاطرنشان
کرد« :در این میان اروپا اگرچه محتاطانه اقدام خواهد
کرد اما در همراهی با برخی محدودیتها علیه ایران،
به دلیل پیوند ساختاریای که با کاخ سفید دارد ،با
آمریکا همراهی خواهد کرد ».مجلسی در پایان گفت:
«ما در سوریه و عراق موضع مناسبی داریم اما باید
بتوانیم از طریق گفت و گو با دولتهای این کشورها
و همچنین طرفهایی چون ترکیه ،روسیه و آمریکا،
از منافع خود دفاع کنیم».

حسن روحانی مرد اول فصل جدید سیاست خارجی
ایران بعد از  8ســال ریاست جمهوری اصولگرایان
بود .ایرانی که از گفــت و گوی تمدنها گفته بود
و سیاســت خارجی دوران اصالحــات را باید عصر
شــکوفایی نامید ،در زمان  8سال رئیس جمهوری
محمود احمدی نژاد و به زبان بهتر همان اصولگرایان
با چالشهایی جدی روبهرو شــد ،اما هرچه بود با
برجام و توافق هســتهای به خیر گذشت .این البته
به معنی پایان کار نبود .برنامه هستهای تنها بخشی
از مناقشات ایران و غرب به ویژه ایاالت متحده بود،
بنابراین اینکه برخی با حمله به برجام انتظار داشتند
این توافق یک شــبه همه چیز را رفرش کند جای
تعجب اســت! توافق هستهای تحریمهای ثانویه را
برداشت اما ایران همچنان فشارهای ریز و درشتی
را به دالیــل حضور منطقهای ،حقوق بشــری و...
تحمل میکند .حتی برخی از تحریمهای تاثیرگذار
امروز میراث تسخیر ســفارت آمریکا در سالهای
ابتدایی انقالب است .حســن روحانی این روزها از
موضوعی گفته که شــاید یک بن بســت سیاست
خارجی دیگر را هم بــاز کند .رئیس جمهور اواخر
هفته گذشته در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگیها
و سازمانهای خارجی مقیم تهران با تأکید بر اینکه
برجام مدل بسیار مهمی با رویکرد صلحآمیز برای
حل و فصل مسائل و مشکالت جهان است ،گفت:
ایــن رویکرد میتواند منطقه و جهان را از امنیت و
روابط اقتصادی بیشتر و بهتر و همکاریهای مؤثرتر
برای حل و فصل معضالت منطقه و جهان منتفع
ســازد .روحانی تصریح کرد :میخواهم به صراحت
بگویم اگر طرفین برجام و بویژه آمریکا به تعهدات
خود پایبندی کامل داشتند ،امروز شاهد منطقهای
امنتر و روابط سیاســی بهتری در جهان و منطقه
بودیم .رئیس جمهور با بیان اینکه اگر برجام به طور
کامل اجرایی و عملیاتی میشد ،ایران برای آنکه در

یک اســتاد دانشــگاه تهران نیز در گفت و گو با
«آفتاب یزد» با اشاره به افزایش بی اعتمادی میان

محترم شمرده شــوند .به رسمیت شناختن حق
اعتــراض ،خود گام بزرگــی در جهت حرکت به
س جمهور
سوی مردمساالری است بنابراین رئی 
باید به وزرای خود دستور دهد که اعتراضات مردم
را شــنیده و در صورت واقعی بودن به آنها عمل
کنند .درحال حاضر در بسیاری از شهرستانهای
کشور هیچگونه وســایل رفاهی و تفریحی وجود
ندارد و درعوض موادمخــدر بالیی ناگهانی برای
خانوادهها شــده اســت .یا محدودیــت امکانات
آموزشی باعثشده بسیاری از جوانان خود را به آب

و آتشزده و به کشورهای خارجی سفر کنند .آنهم
در حالی که درصد قابل توجهی از جوانان هیچگاه
توان ورود به دانشگاههای خارجی را نداشته و اگر
هم دانشــگاههایی آنها را میپذیرند یا صالحیت
علمی را ندارند یا در ردیف دانشگاههای مورد قبول
نظام آموزشی ما قرار نمیگیرند.
افزایش کیفیت آموزشــی مدارس و دانشــگاهها
و تغییــرات زیربنایی در کتــب تحصیلی یکی از
اساسیترین گامها به سوی آموزش و پرورش نوین
میباشــد .همچنین حمایت واقعی از کارآفرینان

سیگنالمثبتروحانی

تهران و واشنگتن در ماههای اخیر ،گفت« :با این
حــال گفت و گو و مذاکره از موضع برابر گزینهای
است که کمترین هزینه را دارد و میتواند دو طرف
را به راه حلی منطقی برساند که مانع از تنش زایی
شــود ».او تصریح کرد« :این رویه ترامپ که یک
توافق بین المللی پذیرفته شــده را با رفتاری غیر
قانونمند نقض آشــکار میکند قابل قبول نیست
هرچند در کشــورمان نیز برخی نیز میتوانستند
شــرایط و فعالیتهایشان را بهتر مدیریت کنند».
این استاد دانشگاه گفت« :سیگنالهایی که حسن
روحانــی به طرف مقابل میدهد راهگشــای یک
دیپلماسی فعال و پویاســت .با همکاری اروپا که
به دالیل مختلف حامی اصلی برجام است میتوان
به نتایجی منطقی دست یافت به گونهای که هم
ایران به خواستههای خود برسد و برجام نیز دست
نخورده باقی بماند و هم نگرانیهای واشنگتن رفع
شود ».عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشــگاه تهران ادامه داد« :اگرچه ترامپ
رویکردی ضد ایرانی را انتخاب کرده اســت اما او
تاجر مسلک است و تمایالتی برای ارتباط با ایران
و به نوعی دور زدن رقبای اقتصادی خود همچون
چین یــا اتحادیه اروپا دارد .مثــال این موضوع را
میتوان به درخواست گفت و گوی ترامپ با روحانی
در نشست ساالنه سازمان ملل در نیویورک دانست
که از سوی ایران رد شد ».موثقی یادآور شد«:می
تــوان از طریق برخی مذاکرات بــا آنها تنشها را
تعدیل کرد ،درحال حاضر ایاالت متحده به دنبال
تنش زایی اســت تا با فروش بیشتر اسلحه منافع
اقتصادی خود را تقویت کند ».او گفت« :میتوان
مســیری را انتخاب کرد که رویکرد سیاه و سفید
و بــازی با حاصل جمع صفر پایان یابد و هزینهها
کاهش داده شــود ».موثقی افــزود« :باید بتوانیم
دیپلماسی قوی داشته باشیم تا از این بن بست و
فضای مخاصمه ،همه طرفها خارج شوند ».این
اســتاد دانشگاه در پایان گفت« :آمریکا در شرایط
فعلی با اقدامات نظامی که در ســوریه پسا داعش
انجام داده وارد یک فاز نظامی شده است و از سوی
دیگر اروپا نیز به دلیل اینکه تبادالت اقتصادی بالغ
بر 600میلیــارد دالری با آمریکا دارد درحالی که
این رقم در ارتباط با ایران به  20میلیارد دالر هم
نمیرسد ،محدودیتهایی را در حمایت یک جانبه
از ایران دارد».
اندکی صبر....

وقتی توافق هســتهای در سال  2015به سرانجام
رسید بســیاری در جهان این توافق را یک اتفاق
ویــژه در جهان قلمداد کردنــد و از آن به عنوان
بزرگترین دستاورد دیپلماسی بعد از جنگ جهانی
دوم یاد کردند .برجام خود نقطه عطفی در روابط
جمهوری اسالمی ایران و غرب بود و حاال آینده این
توافق نیز به نظر میرسد میتواند شرایط متفاوت
دیگری را رقم بزنــد .درحالی که آمریکا میگوید
اول موضوعات غیر برجامی حل شود و بعد توافق
هستهای باقی بماند ،ایران به نظر میرسد ضمانت
اجرای کامل برجام را پیش شرط گفتو گو برسر
ســایر مســائل میداند .تک و پاتکهای تهران و
واشنگتن سرانجام به کجا کشــیده خواهد شد؟
هنوز معلوم نیست اما تحوالت در عصر ترامپ آنقدر
سریع رخ میدهد که شاید برای پاسخ به این سوال
نیاز نباشد مدتی طوالنی منتظر باشیم.
و بازرگانان در زمینه صادرات ،میتواند بسیاری از
مشــکالت را حل کند یا در زمینه اعتیاد و درمان
آن و همچنین حمایــت از خانوادههای کم درآمد
باید اقدامات عملی و اساســی انجام گیرد .چرا که
اصلیترین بار گرانی و تورم بر دوش بازنشستگان
و خانوادههای کم درآمد اســت .بنابراین شنیدن
اعتراضات این جمعیت و احقاق حقوق آنها یکی از
قدمهای اثبات حسن نیت و پذیرش اعتراضات از
سوی دولت است وگرنه اعتراضات به صرف اعتراض
و بیان آن هیچ مشکلی را از جامعه حل نخواهد کرد.

توئیت بازی سیاسی
> افشین حبیب زاده  -عضو شورای شهرتهران

> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالحطلب

> عبداهلل رمضانزاده-فعال سیاسی اصالحطلب
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سناتور آمریکایی خواهان استعفای ترامپ
«کریستین گیلبراند» سناتور دمکرات از ایالت نیویورک ضمن درخواست استعفای دونالد
ترامپ به علت اتهامات جنسی ،گفت معتقد است که کنگره باید «دونالد ترامپ» رئیس جمهور
آمریکا را به همین دلیل پاسخگو بداند.به گزارش ایرنا از تارنمای هیل ،گیلبراند در مصاحبه با
پایگاه خبری سی بی اس ،گفت :من فکر میکنم که وی (ترامپ) باید استعفا دهد و اگر تمایلی
به آن نداشته باشد که به نظر من این طور است ،کنگره باید خواستار پاسخگویی وی شود.

خبرتلگرامی
Dدیمیتری پســکوف ،ســخنگوی
ریاســت جمهوری روسیه تاکید کرد،
آمریکا در زمینه مبارزه با تروریســم
در ســوریه و یافتن راهحل سیاسی در
این کشور همکاری نمیکند.پسکوف
گفت ،نیروهای باقیمانده روســیه در
خاک ســوریه توانایی الزم را برای منع
فعالیت تروریســتی در اختیار دارند.
وی ادامه داد ،همه حمالت تروریستها را
پیشبینی میکنند و این مسئلهای است
که نمیتوان آن را به سرعت متوقف کرد،
اما نیروهای هوایی روسی باقیمانده در
سوریه که نیروهای مسلح سوریه را در
مبارزه با تروریسم پشتیبانی میکنند،
امکانات الزم را برای ادامه از بین بردن
فعالیتهای تروریســتی در ســوریه
دراختیاردارند/.ایسنا
Dبهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور
خارجــه از حضورمحمد جواد ظریف
در کنفرانس بازسازی عراق خبرداد و
گفت :جمهوری اسالمی ایران به نقش
حمایتی و ســازنده خود برای کمک
بهبازسازی و توســعه اقتصادی عراق
ادامه خواهد داد/.ایرنا

قضایی
محسنی اژهای:

خودکشیسیدامامی
در حال بررسی است

حجتاالســام غالمحسین محســنی اژهای
سخنگوی قوه قضائیه ،درباره بازداشت تعدادی
از فعاالن محیط زیســت و ادعای خودکشی
ســید کاووس ســیدامامی ،گفت :افرادی به
اتهــام دادن اطالعات طبقهبندی شــده و از
مراکز حســاس به ســرویسهای اطالعاتی
بیگانه از جمله رژیم صیهونیســتی و آمریکا
در روزهای گذشــته دستگیر شده و بعضی از
آنها در بازداشت هســتند .وی ادامه داد :فرد
مورد نظر شــما جزو همان بازداشتشدگان
بوده است اما اینکه برای چه کسانی و به چه
میزانی اتهامشان اثبات میشود باید تا پایان
بررسیها و دادگاه صبر کرد .به گزارش ایلنا،
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال
که علت درگذشت سیدکاووس سیدامامی چه
بوده است؟ اظهار داشــت :من هم شنیدهام
ایشان خودکشی کردهاند اما هنوز از جزئیات
آن اطالع ندارم.

اصولگرایان
احمدتوکلی:

دنیاطلبشدیم
و دنبال سور و سات رفتیم

احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو
با خبرآنالین از سالهای پیش از انقالب و اوایل
توگو
انقالب ســخن میگوید .او در این گف 
درباره سالهایی که به عنوان دادستان انقالب
بهشهر فعالیت میکرد ،میگوید« :اینهایی را
که میگویم کامال درســت است اما آنها را بد
تحلیل میکننــد .ما آنجا زن زناکار هم اعدام
کردیم .دســت دزد را هم قطــع کردیم اما با
رعایت قانــون این کار را انجــام میدادیم».
او همچنین گفت« :شــاق معجزه میکند.
مجازاتهــا در آن زمان عمدتا شــاق بود.
زندان چیست که پول خود را بدهیم زندانیان
بخورند .بعد هم زن و بچه شان تنها بمانند و
هزار تا قضایا برایشان درست شود» .
توکلی میگویــد «به درجــه داری که زیاد
ظلمکرده بود حکم دادم که  10بار به فاصله دو
هفته و هربار  20شالق در چهارراه اصلی شهر
به او زده شود .در یکی از دهستانها از منزل
یکی چوب کشــف کردند .او بزرگ آنجا بود.
مردم میگفتند این مرد را چه کسی میتواند
بگیرد؟ حتما یک ساعت دیگر بر میگردد .ما
برای او حکم  50ضربه شــاق در میدان ده
را صادر کردیم .التمــاس میکرد و میگفت
آقای توکلی  50هزار تومن به شــما میدهم
من را همینجا (شهربانی) شالق بزنید .گفتم
نه؛ حکم باید اجرا شود » .او دربخش دیگری
توگو اظهار کرد« :خیلی کارها را هم
از این گف 
خراب کردیم .بعضی از مردم انتظاراتی داشتند
که نتوانستیم آن را برآورده سازیم .خود ما هم
انتظاراتی داشتیم و نتوانستیم به عهدمان وفا
کنیم .چون دنیا طلب شدیم و به دنیال سور
و سات رفتیم .آقای پاپولی یزدی جغرافیدان
معروف جملهای دارد که میگوید :جهان سوم
جایی اســت که اگر مســئوالن آن بخواهند
راحت زندگــی کنند مردم خــود را بیچاره
میکنند و اگر بخواهند مردم خود را به راحتی
برسانند خودشان را باید بیچاره کنند .بعضی از
ماها نتوانستیم بیچارگی را تحمل کنیم و مردم
را بیچاره کردیم » .توکلی همچنین در رابطه
با اینکه آیا صدای اعتراضهای مردم شــنیده
شــده ،گفت«:صدای اعتراض را میشــنوند.
فرقش با دوران شــاه همین اســت .شاه در
توهمات خود زندگی میکرد اما اینجا رهبری
جلســه  6ساعته میگذارد و تمام آسیبهای
اجتماعی را خود میشنود و میبیند» .

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1814آیــا واقعاً دارو کمیاب اســت؟
هــر روز عــدهای دالل در میــدان امام
خمینی(ره) و خیابانهای ناصرخسرو و
باب همایون اقدام به فروش داروهای به
اصطالح کمیــاب و گرانقیمت میکنند.
اگر واقعاً برخــی داروها کمیاب و نایاب
اســت چه طور به راحتی در دســترس
دالالن قرار میگیرد؟ ()11/14
 -1519ازدحــام بانکهــا؛ هــر بار که
به یکــی از شــعبههای بانــک مراجعه
میکنیم اطالعیهای نصب شــده که بر
تعداد آنها نیز افزوده میشود« :سرعت،
دقــت وخدمات عالی» ،را به مشــتریان
خود گوشــزد میکند اما به علت ازدحام
جمعیت در بانکهــا ،کارمندان بانک به
ویژه متصدیان باجههایی که مســئولیت
دریافــت و پرداخــت پــول را برعهده
دارنــد ،قادر نیســتند به ســرعت کار
مراجعان را انجام دهند و بیشترین وقت
مراجعهکننــدگان در صفهــای طویل
بانکها تلف میشود و باید دقایق طوالنی
منتظر بمانند تا نوبتشان شود .با این که
برخی بانکها با کمبود پرسنل مواجهاند،
چرا بانک مرکزی با صــدور اطالعیهای
جوانان تحصیلکرده و بیکار را اســتخدام
نمیکند؟ ()11/14
 -0314در محل ورود و خروج مسافران
مترو ،در ایســتگاه شــهید حقانی ،آب
جمع میشــود و مسافران را با مشکالت
فراوانی مواجه میکند .از مسئوالن مترو یا
نوسازی عباسآباد تقاضا داریم محل رفت
و آمد مســافران را تمیز و خشک کنند.
()11/14
 -1547هــر کانــال تلویزیــون را که
میگیریــم صدای آنها متفاوت اســت
و باید بــه طور مدام کنتــرل تلویزیون
کنارمان باشــد تا صــدای تلویزیون را با
تعویض کانالها ،تنظیــم کنیم! متوجه
نشــدیم اشــکال کار از صدا و ســیما یا
تلویزیونهاست؟! ()11/14
 -2311ظرفیــت فراموش شــده مترو!
هنگامی که از ترنهای زیرزمینی(مترو)،
اســتفاده میکنیم ،ظرفیت مســافران
نشسته و ایستاده را نوشتهاند ،اما به نظر
میرسد اشــتباهی در کار است و اعداد
حک شده با شمار مســافران همخوانی
ندارد .پیشنهاد میشود مسئوالن شرکت
بهرهبرداری مترو جلوی اعداد عدد دیگری
هم بنویسند تا ظرفیتها را از این راه باال
ببرند! علی اکبرفرقانی ()11/14
 -1807االن مدتــی اســت تیــم ملی
برنامه قرعه کشــی پاییزی دارد و برنده
400میلیونی یک مقداری که شلوغ شده
قرعه کشی را عقب انداختند .هر وقت هم
با آنها تماس میگیریم میگویند بهزودی
اگر قرار اســت اینگونه از مردم بهاســم
قرعهکشــی پول بگیرند و قرعه کشــی
نکنند که نمیشــود .مردم که به مسائل
تیم ملی عالقه مند هستند در قرعهکشی
آن شرکت کردند اما چرا قرعه کشی نشود
و به مردم بیتوجهی میکنند؟ ()11/14
 -2201از اصفهــان تمــاس میگیــرم.
دکتر روحانی رئیسجمهور در ششمین
همایــش ملــی نقــص در قانونگذاری
حرفهای بســیار مهم و کارگشایی بیان
کردند .ایشان گفتند مسئوالن امور باید
شفاف تر برخی مسائل کشور را بیانکنند.
بله باید چنین باشــد اما چه طور وقتی
مسئولی مثل رئیس دولت مسائل را بیان
میکند افراد زیادی به او حمله میکنند و
انواع بداخالقیها را نسبت به رئیس دولت
روا میدارند)11/14( .
 -2203اینکه میگویند منابع کشــور
ضیق اســت باید درســت مصرف شود
فرمایش درستی اســت .اما چگونه باید
مصرف منابع را مدیریــت کرد تا منابع
لطمه نخورد؟ ()11/14
 -2251دریانــی از تهــران .در مــورد
نامگذاری خیابانی به نــام دکتر مصدق
لطفــا بزرگراه فتح به نــام دکتر مصدق
نامگذاری شود و خیابانهای فرعی و جدا
و منشعب از آن را به مصدق یک و دو و...
اختصاص دهند)11/14( .
 -0549متاسفانه در غالب ایستگاههای
متــرو تابلوی راهنمــای نمازخانه وجود
ندارد و مسافران و هر روز تعداد زیادی از
آنان هستند که حیران و سرگردان برای
ادای نماز به کجا بروند)11/15( .

