دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

ترامپ وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را تمدید کرد

دونالد ترامپ در نامــهای به رییس مجلس نمایندگان آمریکا و
ســنا وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را تمدید کرد.به گزارش
ایلنا به نقل از اسپوتنیک ،در نامه دونالد ترامپ ادعا شده است:
اقدامات و سیاستهای دولت ایران از جمله توسعه توان موشکی
بالســتیک ،حمایت از تروریســم بینالمللی و نقض حقوق بشر
همچنان یک تهدید جدی و غیر معمول علیه امنیت ،سیاســت
خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب میشود.
در ایــن نامــه همچنیــن آمــده اســت :بنابر همیــن دالیل

«ترامپ»مصمم است تا وضعیت اضطرار ملی علیه
ایران و نیز اعمال تحریمهای جدید علیه این کشور
را تمدید کند .ترامپ افزود که وضعیت اضطرار ملی
که در  ۱۵مارس  ۱۹۹۵علیه ایران اجرایی شد پس
از  ۱۵مارس  ۲۰۱۸نیز ادامه خواهد داشت.
ادعاهــای ترامپ در حالی مطرح میشــود که حقایق نشــان
میدهــد سیاســتهای مداخله جویانــه آمریــکا و متحدان
منطقهایاش در امور داخلی کشورهای منطقه اصلیترین عامل

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

بیثباتی و جنگها در این منطقه اســت که عالو ه
بر این بهظهور و گســترش تروریسم و فرقهگرایی
منجر شدهاست.
مقامات ایرانی همــواره تاکید دارنــد آمریکا اصال
صالحیت صحبت در امور حقوق بشــر را به خاطر
ن کشور با دخالت در منطقه و حمایت از عربستان
جنایاتی که ای 
در جنگ افروزی و کشــتن مردم بیگناه مرتکب شده ،ندارد و
خود محور نقض حقوق بشر قلمداد میشود.
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مسکوخواستاردسترسیبهنمونهگازاعصاباستفادهشدهعلیهاسکریپالاست
«سرگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه گفت که این کشور از انگلیس خواسته است تا نمونهای از
گاز اعصاب استفاده شده علیه «سرگئی اسکریپال» و دخترش را در اختیار مسکو قرار دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،طی روزهای گذشته و با انجام تحقیقات از سوی
بریتانیا بر سر مسموم شدن سرگئی اسکریپال جاسوس روس و دخترش در این کشور ،تنش
میان مسکو و لندن تشدید شده است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

بعد از روزها حرف و حدیث درباره نیت استیضاح سه وزیر در مجلس دیروز عباس آخوندی
و علی ربیعی ماندگار شدند .به نظر میرسد مجلس قربانی برخی نمایندگان شده است

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

پول و وقت مردم را تلف کردید
ربیعی ناپلئونی ماند!
آفتاب یزد -گروه سیاســی :هیاهو برای هیچ!
تیغ اســتیضاح مجلس نبرید .دیروز وزرای «کار،
صبح سهشنبه کار با بررسی استیضاح ربیعی آغاز
رفاه و تعاون اجتماعی» و «راه و شهرســازی» به
شد .اگر سرخط گفتههای موافقان را نگاهی بیندازیم،
مجلس رفتند تا پاســخگوی سواالت نمایندگان
آنها گفته اند« :آقای ربیعی سلطان البیگری است،
باشــند .شاید یک هفته گذشــته را باید «هفته
از زبان کارگرانی صحبت میکنم که به حقشــان
البی» نامگذاری کــرد .برخی نمایندگان با همه
نرســیدهاند ،مدیران ســن باال را نگه داشته ،بیمه
توان از هر روزنه ای که امکان پذیر بود به دنبال
روســتاییان را به حال خودش رها کرده» در مقابل
یکســره کردن کار بودند تا وزیــر کار را به خانه
مخالفان استیضاح نیز از نبود فساد و مبارزه با رانت
اش بفرســتند .برای عباس آخونــدی وزیر راه و
سخن گفتند .ربیعی در دفاع از خود گفت«:متاسفانه
شهرسازی هم که کم کم باید لقب سردار استیضاح
برخالف قانون مواردی از سوی استیضاحکنندگان
را بــه او داد وضعیت بهتر نبــود .علی ربیعی در
مطرح شد که برخالف آن چیزی است که به عنوان
یک ســال گذشته دست
محورهای استیضاح اعالم
کم هــر هفته یک تجمع
کارگری را دیده که خود جلودار زاده :نمایندگان باید دقت کنند شده است .انتظار میرفت
حاکی از اوضاع نابسامان آیا برای اصالح امور و تغییر رویه وزرا رییــس مجلــس در این
بخشــی از کارگــران و میخواهند اســتیضاح کنند یا برای باره مطابــق قانون از طرح
راهکارهــای کــم تاثیر مذاکره با وزیر استیضاح میکنند .نباید مباحث خارج از استیضاح
جلوگیــری کنــد ».وزیر
وزارتخانــهاش اســت .او خانه ملت به مکان نشان دهنده قدرت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
که سالها به عنوان یک
نیــروی امنیتی خدمت از مجلس به دولت یا برعکس تبدیل گفت«:نــام آقایــی که در
کرده  4سال و نیم است شود
مجلس کمپین رای نه به
ربیعی راه انداخته اســت
که به وزارتخانهای آمده
کــه رفاه مــردم را باید دنبال کنــد .با این حال
را به هیئت رئیســه مجلس میدهم .بنده از رئیس
ربیعی دیروز با اشــاره بــه تجمعات ،در مجلس
مجلس انتظار داشــتم جلو دروغهایی که امروز در
گفت«:بنده خوشحالم در وزارتخانهای هستم که
مجلس گفته شد را بگیرند .او خطاب به پورابراهیمی
باالترین مســائل آن با امنیت ملی سر و کار دارد
گفــت :در اقتصاد نباید بدون مطالعه صحبت کرد.
اما در عین حال نیز معتقــدم به اندازه دادهها و
شما میگویید شستا پیشــانی اقتصاد ایران است
موفقی
ستادههایی که داشتم ،توانستهام عملکرد
در حالــی که چند دقیقه قبل عرض کردم ســتاد
ربیعی
اگر
داشته باشــم ».این درحالی است که
اجرایی بنیاد مستضعفان ،ساتا ،بانکها و برخی دیگر
وزارتخانه
ایــن
فــارغ از گذشــته کاری خود به
از دستگاهها در اقتصاد ایران نقش دارند ».در نهایت
بهبود
دنبال
به
و
نگاهی امنیتی نداشــته باشــد
ربیعی با  126رأی موافــق 124 ،رأی مخالف و 2
آنهایی
برای
باشــد،
شــرایط خدماتی و رفاهی
رأی ممتنع و یک رای باطله از مجموع  253نماینده
که امروز باید مباحــث امنیتی را پیگیری کنند
حاضر در جلسه در سمت خود باقی ماند .نزدیکی
هم موضوع نمی تراشــد .عباس آخوندی هم در
آرا موجب شد برخی در نتیجه شک و تردیدهایی را
همین مدت از دولت یازدهم تا امروز زنجیره ای
وارد کنند .اما بازشماری هم چیزی جز ماندن او بر
از حــوادث جاده ای ،ریلــی و هوایی را رقم زده
سرکار نداشت .مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس
که البته آخر کار طبق نظر کمیتههای بررســی
گفت« :آرا استیضاح علی ربیعی شش بار بازشماری
مقصران راننده و لوکوموتیوران و خلبان معرفی
شده است».
شــدند! اما شــاید این عملکرد در نــگاه برخی

اســتیضاح کنندگان گم بود .روزها بحث و جدل
برای اهدافی که پشت پرده قرار داشت .البته که
اگر قرار به نقد و اســتیضاح عملکرد وزرا باشــد
شــاید بتوان بسیاری از آنها را در بهارستان قطار
کرد اما اینکه چرا قرعه به نام این سه وزیر افتاده
حرف بســیار اســت .آن طور که برخی فعاالن
سیاسی و نمایندگان در روزهای اخیر گفتند پای
اهداف سیاسی ،منطقهای ،استانی و شخصی در
میان بود .به همین دلیل است که دست آخر این
گروههای مختلف نتوانستند یکدیگر را قانع کنند.

قانون بقای آخوندی

ســرخط صحبتهای موافقان استیضاح آخوندی
هم به این جمالت میتوان اشــاره کرد «:به واسطه
زدوبند فامیلی آنجا هستید ،کارنامه آقای آخوندی
آغشته به خون اســت ،جادههای کشور به قتلگاه
مردم تبدیل شده است ،ناکارآمدی و بیعالقگی او را
همه میتوانند به خوبی ببینند ».مخالفان اسیتضاح
وزیــر راه نیز گفتند« :توانســته فضا را برای جذب
ســرمایهگذاران خارجی فراهم سازد ،قبول کنیم

بخش زیادی از مشکالت مربوط به وزیر و وزارتخانه
نیست ».عباس آخوندی نیز در دفاع از عملکرد خود
مشکالت را به نبود بودجه حواله داد و گفت«:میزان
راههای کشور به ۲۱۷هزار کیلومتر رسیده ،برای نگه
داشتن راههای کشــور طبق استانداردهای جهانی
به چیزی حدود  ۱۰هــزار میلیارد تومان پول نیاز
اســت که کل اعتبار راهداری در بهترین حالت به
 ۲۰۰۰میلیارد تومان میرسد ».او موضوع مشکالت
در برف یک ماه پیش را هم با مقایسه با بارش برف
از نیویورک گرفته تا توکیو طبیعی دانست و البته
از مشکالت زیرساختی گفت .براساس این گزارش،
عباس آخوندی با  92رأی موافق 152 ،رأی مخالف
و  2رأی ممتنــع از مجمــوع  246نماینده حاضر
در جلسه در ســمت خود باقی ماند .بعد از سه بار
اســتیضاح باید از قانون بقای آخوندی گفت که او
از وزارت نمی افتد بلکه از استیضاحی به استیضاح
دیگر میرود.
عذرخواهیهاینمایشی

واقعیت این اســت دیروز وقتی شــمارش آرا برای
نمایندگان را نظارهگر بودیم ،نمی دانســتیم کدام
به صالح اســت ،رفتن یا ماندن! هــر دو وزیر خود
میدانستند که عملکرد آنها چندان جای حمایت
باقی نمیگذارد بی دلیل نبود که «عذرخواهی» وزرا
دیروز در خانه ملت بــه راه بود .آخوندی گفت«:به
عنوان باالترین مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهی
میکنم ».او سومین بار است که از استیضاح به بقا
میرســد .اینکه در بزنگاه تهدید شدن مقام وزارت
عذرخواهی آخوندی را شاهد بودیم چندان نمی تواند
دلخوش کننده باشد اما دست کم مردم امیدوارند
عملکرد او در ادامه راه به گونه ای باشد که بار دیگر
او را در مجلس برای عذرخواهی نبینند .ربیعی هم
دیــروز عذرخواهی کرد .البته کارگــران از فوالد تا
نیشکر منتظر هستند تا کامشان شیرین شود و این
عذرخواهیها عملکرد بهتری را در پی داشته باشد.
نیتهاخالصنبود

در روزهای گذشته و چه بسا چند هفته اخیر موضوع
اســتیضاح و جمع آوری امضا بسیار شد ،البیهای
مختلفی شکل گرفت تا کار به پای صحن مجلس
نرســد و به دفاعیه در خانه ملت کشیده نشود .در
این میان خبر رسید نمایندگانی هم که دنبال منافع
شخصی یا گروهی بودند و گروکشی میکردند از قرار
حتی این گروکشیها نیت اصلی استیضاحی بوده
کــه دو روز را در مجلس و چندین روز را در محافل
سیاســی به خود گرفته تا آقا یا خانم نماینده قولی
بگیرد .حتی حسین نقوی حسینی که از مخالفان

وضعیت

گزیده نطق

علیرضا بیگی
نماینده تبریز

موافق

آقای وزیر شــما از همان ابتدا در حوزه برنامه ریزی ناتوان بودید .بافت فرسوده آنقدر
بالتکلیف اســت که رئیسجمهور خودش ورود میکند .آقای وزیر اگر آنجا هستید
بهواسطه زدوبند فامیلی آنجا هستید .شما نتوانستید عملکردی از خودتان ارائه دهید.

احد آزادی خواه
نماینده مالیر

موافق

این ســومین بار است که وزیر استیضاح میشود .چه خوب بود قدری نسبت به این
مســئله توجه میشــد تا مشخص شود با وجود زحماتی که ایشــان در وزارت راه و
شهرســازی متحمل میشــوند چرا وکالی ملت برای سومین بار ایشان را استیضاح
میکنند.

نادر قاضیپور
نماینده ارومیه

موافق

کارنامه آقای آخوندی آغشــته به خون کسانی است که مظلومانه قربانی بیتدبیری
ایشــان و مدیران ایشان شــدهاند .این همه بیتدبیری در عملکرد یک وزیر در شان
ملت نیست .خوی اشرافیگری باعث شده تا وزیر راه تولید خارجی را به تولید داخلی
ترجیح دهد.

نام وحوزه انتخابیه نماینده

در وزارت راه و شهرســازی چه میزان از مشکالت مردم را حل کردهاید؟ شما باید با
جانفشــانی مشکالت مردم را حل کنید اما با فدای جان آنها مشکالت جدیدی برای
آنها به وجود آورده اید .در جادههای استان هرمزگان ساالنه  ۶۰۰۰نفر جان خود را در
تصادفات جادهای از دست میدهند.

احمد مرادی
نماینده
بندرعباس
محمدقسیم
عثمانی نماینده
بوکان

موافق

سوانح جادهای به دلیل وضعیت نامناسب راههای کشور است .کسانی که در راهها از
بین میروند افرادی هستند که توان خرید خودروهای چند صد میلیونی را ندارند و
پیکانسواران و پژوسواران هستند .جادههای کشور به قتلگاه مردم تبدیل شده است.

عدلهاشمی
پور کهگیلویه و
بویراحمد

موافق

با نگاهی به عملکرد عباس آخوندی این نتیجه حاصل میشــود که او در این جایگاه
مهم و با ماموریتی بســیار خطیر عملکرد نارســایی داشته اســت که ناکارآمدی و
بیعالقگی او را همه میتوانند به خوبی ببینند.

سید احسن
علوی نماینده
سنندج

مخالف

آیا موضوع هواپیمای  ATRمربوط به وزارت راه و شهرســازی است؟ در آن زمان هم
اگر شهید دادمان داخل هواپیما شهید نشده بود استیضاح میشد /قبول کنیم بخش
زیادی (از مشکالت) مربوط به وزیر و وزارتخانه نیست.

الیاس حضرتی
نماینده تهران

مخالف

آخوندی توانسته با مدیریتی زنده و پویا و استفاده از امکانات ،فرصت را برای حرکت رو
به جلو فراهم کند/.ایشان با مدیریت خود توانسته به جای اینکه وزارتخانه را به بودجه
عمرانی صفر درصد محدود کند فضا را برای جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم سازد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی

از هر نوع رنجی که برای مردم پیش آمده پوزش میخواهم /برای نگه داشتن راههای کشور طبق استانداردهای جهانی
به چیزی حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان پول نیاز است که کل اعتبار راهداری در بهترین حالت به  ۲۰۰۰میلیارد تومان
میرسد /.اگر در مورد این حادثه من مانع رسیدگی بودم قطعا کنارهگیری میکردم.

دولت است روز دوشنبه گفته بود« :استیضاح وزیر کار
اقتصادی امروز کشور نمی توان انتظار زیادی داشت».
جنس متفاوتی دارد و شاید به همکاران بربخورد اما
او افزود«:این گونه اســتیضاحها موجب میشود تا
جنس این استیضاح باج خواهی است )!(.او درباره نوع
نمایندگان بخشی از انرژی خود را برای البی و ماندن
باج خواهیها گفت :مثال برخی میخواهند پسرشان
در سمت خود انجام دهند چرا که میدانند در مجلس
مدیرعامل فالن شــرکت شســتا شــود و دیگری
انسجامی برای اســتیضاح وجود دارد ».جلودارزاده
میخواهد دخترش در هیئت مدیره فالن شــرکت
تاکید کرد« :واقعا وقت کشــی است ،روش غلطی
باشد و مطالبات دیگری که مطرح میشود ».با یک
است اگر شنیده میشود برخی با بیان خواستههای
نماینده مردم تهران گفت و گو کردیم درباره اینکه این
خــود از وزرا که این کار را بکن و این کار را نکن به
استیضاح پر سروصدا آن هم در روزهای پایانی سال
فکر انتقام گیری و تحت فشار گذاشتن هستند ».او
و با این سرانجام چه دالیلی داشت .سهیال جلودارزاده
اظهار داشت« :به عنوان مثال یکی از این وزرا یک ماه
به «آفتاب یزد» گفت«:نیتها برای استیضاح خالص
اخیــر را صرف تالش برای ابقای خود کرد و همین
نبود ،زمانی که یک وزیر اشتباه میکند و به بیراهه
االن هم کشور بیش از دو هفته تعطیل میشود که
میرود و نمایندگان نیز از مسیرهای مختلف تالش
همه اینها نشان میدهد حتی زمان خوبی نیز انتخاب
میکنند تا اصالحات انجام شود اما به نتیجه نمیرسد
نشده بود ».این نماینده مجلس گفت«:در شرایطی
که در این صورت با استفاده از رویکرد قهری یعنی
که حقوق بازنشستگان به طور کامل پرداخت نشده،
استیضاح میتوان استفاده کرد تا یا وزیر را تغییر داد
حداقل حقوق کارگران برای سال بعد تعیین نشده
یا رویه او را تغییر داد که اشتباهات تکرار نشود .اما
و برخی نیز حقوقهای معوقه دارند که نیاز به حل
درباره اســتیضاحی که به تازگی انجام شده چنین
این مشــکالت است اســتیضاح تنها هزینه دارد».
فرآینــدی طی نشــد و به همین دلیل اســت که
جلودارزاده در پایان خاطرنشان کرد «:این به معنی
میبینیم برخی از نظرها میان نمایندگان در ساعات
دفاع از برخی عملکردهای اشتباه و رویههای غلط
آخر تغییر کرد و موافق ماندن وزرا شدند ».او تصریح
نیست بلکه وزرایی که دیروز سخنان خوبی گفتند
کرد« :نمایندگان باید دقت کنند آیا برای اصالح امور
بایــد فارغ از اینکه رای اعتماد دوباره گرفتند تالش
و تغییر رویه وزرا میخواهند استیضاح کنند یا برای
کنند شرایط را بهبود ببخشند .مردم امروز در شرایط
مذاکره با وزیر استیضاح میکنند .نباید خانه ملت به
خوبی نیستند درحالی که خودشان نقشی در این
مکان نشان دهنده قدرت از
وضعیــت ندارند و حاصل
مجلس به دولت یا برعکس چندی پیش حشمت اهلل فالحتپیشه ســالهای متمادی سوء
تبدیل شود».
گفته بود هزینــه اداره مجلس دقیقه مدیریت است».
 300میلیون تومان است .باید حدیث دیــروز و امروز ســاعتها
وقت کشی بود
مفصل را از این مجمل خواند در زمانی بحث و جــدل در مجلس
از او پرســیدم شائبههای که هر کدام از مقامات و مســئوالن از انجــام شــد و میشــود.
مختلفــی درباره نیتهای فرماندار یک شهرســتان تا باالترین چندی پیش حشمت اهلل
شخصی برخی نمایندگان مقامــات میگویند وضعیت اقتصادی فالحتپیشــه گفته بود
پیش از این مطرح شــده خوب نیســت و از اقتصاد مقاومتی هزینه اداره مجلس دقیقه
بود کــه در نهایت نیز دو سخن گفته میشود برخی از نمایندگان  300میلیون تومان است.
وزیر ماندند ،ارزیابی شــما
باید حدیث مفصــل را از
ساعتها وقت را هدر میدهند حتی
از نتیجه استیضاح حجتی
این مجمل خواند در زمانی
وقت ما رسانهها را!
وزیر کشــاورزی چیست
که هر کــدام از مقامات و
که پاسخ داد«:حجتی کار
مســئوالن از فرماندار یک
خودش را میکند شــرایط بهتری هم در وزارتخانه
شهرســتان تا باالترین مقامات میگویند وضعیت
او وجود دارد و مخاطبین وزرات کشاورزی نیز قانع
اقتصادی خوب نیست و از اقتصاد مقاومتی سخن
تر هستند ».جلودارزاده ادامه داد «:حتی ربیعی هم
گفته میشود برخی از نمایندگان ساعتها وقت را
با توجه به وضعیتی که تحویل گرفته و با شــرایط
هدر میدهند حتی وقت ما رسانهها را!

نام وحوزه انتخابیه نماینده

گزیده نطق

وضعیت

موافق

در زمان رای اعتماد به آقای ربیعی در دولت دوازدهم میخواستم
صحبــت کنم اما آقای ربیعی خدای البیگری اســت ،در مجلس
شایعه کرد که من با او مشکل شخصی دارم .اکنون وزارت کار وضع
اسفباری دارد به طوری که در این وزارتخانه در طول چهار سال و
نیم گذشته فاجعه رخ داده است.

موافق

ما در مجلس مصوب کردیم که روستاییان در سن  ۷۵سالگی و با
پرداخت  ۱۰ســال پول بیمه بازنشسته شوند اما در سال  ۹۶هیچ
روســتایی بازنشسته نشــد .ما هربار که در اینباره با آقای ربیعی
جلسه داشتیم گفت که آقای نوبخت پول نمی دهد انتظار میرفت
دفاع کنید.

غالمرضا تاجگردون
نماینده گچساران

موافق

نمی شود رئیس سازمان تامین اجتماعی را یک سال در هوا معلق
کرد .یا رئیس سازمان بازنشستگی را معلق نگه داشت و بعد بگویی
تاجگردون سفارش کرده است من امروز از زبان کارگرانی صحبت
میکنم که به حقشان نرسیدهاند.

ابوالفضل حسن بیگی
نماینده دامغان

موافق

متاســفانه طی دو سه سال گذشته با وجود فشارهای متعدد وزیر
تعاون همچنان در این پست باقی مانده است و مدیرانش را که نوعا
ســن باال دارند را هم در راس وزارتخانه نگه داشته است؛ در حالی
که ایشان در جلسه رای اعتمادش صحبت از جوانگرایی کرده بود.

موافق

وقتی مجلــس اصولگرا به ربیعی خرده گرفت که چرا در ســتاد
میرحسین موســوی فعال بود ،ایشان گفت نفوذی نظام در ستاد
میرحسین بودم باید بگویم آفرین بر ایستادگی شما بر این موضع.

محمدرضا پورابراهیمی
نماینده کرمان

حسین مقصودی
نماینده سبزوار

فریدون حسنوند
نماینده مردم
اندیمشک
جهانبخشمحبینیا
نماینده میاندوآب

مصطفی کواکبیان
نماینده تهران

مخالف

ربیعی کسی بود که پرده از صندوق بازنشستگی و فجایع آن کنار
زد و توجه مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،دولت و مجلس را در
این خصوص متمرکز کرد .شاخص فقر ما در سال  ۸۰ ، ۸۴درصد
بوده اما امروز در سال  ۳۰ ،۹۶درصد است

مخالف

بحث ما فســاد اســت ،چه فســادی صورت گرفته است تا بنده
نماینده قانع شوم؟ خوشــبختانه در دوره ربیعی بخش اقتصادی
این وزارتخانه ،به ســمت سهامداری حرکت میکند تا  ./۴۰فقط
برای این وزارتخانه باشــد و بقیه به دست مردم و بخش خصوصی
اداره شود.

علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

هفــت ماه پیش یعنی در  ۲۹مرداد برنامهام را به مجلــس دادم که  ۱۰۱نماینده به آن رای مثبت دادند.
انتظارم این بود که استیضاحکنندگان شفاف و صریح و با عدد و رقم و نه کلیات میگفتند که من و همکارانم
در کدام قسمت از برنامههایمان کوتاه آمدیم و اجرا نکردهایم.

 -1104ســام از اصفهان پیــام میدم،
ثابت شــده هیچ چیزی بهتر از صداقت
و راســتگویی نیســت چرا که سرانجام
دروغها آشــکار میشود .صادقانه بگوییم
اغلب اتفاقات و حوادث ساخته و پرداخته
دست بشر اســت .تمام اتفاقات رخ داده
برگرفته از یکی از ابر قدرتها اســت .به
راستی نســل کشی یمن و جاهای دیگر
در خاورمیانه و نقاط دیگر جهان را کدام
یک از ابر قدرتها به وجود آوردند .اینها
حتی قطعنامههای سازمان ملل را برای
محکومکردن آن وتو میکنند)12/12( .
 -1021ســام آفتــاب .بــه نوبــه خود
میخواهم بهعنــوان یک ایرانی از جناب
جعفر شــکیب بهعنوان یک همشهری
عزیز از خدماتی که در شهر مهریز یزد به
یادگار گذاشته ماندگار است .به خصوص
پردیس دانشگاه یزد و خوابگاه آن تشکر
ویژه داشــته باشــم .خداوند بر توفیقات
ایشان بیفزاید .ابوالفضل ابویی از مهریز یزد
()12/12
 -1007برخی از پیام دهندگان به آفتاب
یزد از ثروتمندان و دارندگان ماشینهای
گرانقیمت دفاع میکننــد .و از افزایش
تعرفه گمرکی آن به دولت انتقاد میکنند.
چون برخی افراد دوســت دارند از خرید
خودروهــای وارداتــی حمایت میکنند
تا بــا آن خودروهای لوکس پز بدهند اما
برایشان مهم نیســت در این صورت اگر
صنعــت خودروی داخلــی بخوابد .اینها
نمیداننــد ژاپن یا کره هم  50ســال به
کمک غرب توانستند صنعت اتومبیل خود
را به این جایگاه برسانند .ما باید با پاکستان
افغانســتان ،تاجیکستان و عراق مقایسه
کنیم نه فوری با ژاپن یا آلمان مقایســه
کنیم .چون این زمان میبرد)12/12( .
 -0845جوانان کشور در شهرهای بزرگ
و حتی در روستاها به برکت همهگیر شدن
رســانههای اجتماعی چشم به عملکرد
دولت نســبت به زندگی زلزلــه زدگان
کرمانشاه دوخته اند)12/12( .
 -0844چرا برخــی از آقایان هنگامی
که از زندگی اشــرافی آنها انتقاد میشود
صحبت عبور از میدان مین میکنند؟ در
قرن  21نباید انتقاد از اشرافیگری را عبور
از میدان مین نامیــد .در حقیقت اعالم
میکنند هر کســی انتقاد کند به میدان
مین نزدیک شود)12/12( !....
 -0829چرا درختــان قدیمی امامزاده
عبداهلل آنقدر آبیاری نشده که برخی از
درختان خشک شده اند؟ ()12/12
 -0827در کشــورهای پیشرفته وسط
شهرهای بزرگ گورستانهایی مالحظه
مینمایید که قدمت هزار ســاله دارند و
در طول سالها با درختان بزرگ قدیمی
فضای سبز زیبایی برای شهر ایجاد شده
است .اما هرگز ســنگ قبرهای قدیمی
تخریب نشــده اند .چرا که گذشــتگان
قسمتی از تاریخ فرهنگی اجتماعی یک
ملت میباشد .قبرستانهای قدیمی ابن
بابویه امــام زاده عبــداهلل جز ثبت ملی
هستند .قبور توسط افراد خریداری شده
لذا تخریب آنان غیرقانونی است)12/12( .
 -0559از عزیزان شورای اسالمی شهر
تهران خواهشمندیم در تغییر نام خیابان
مهران به نام ســردار شهید مدافع حرم
حاج حســن اکبری تجدیدنظر کنند ما
بارها پیگیری کردیم اما این تغییر صورت
نگرفته است)12/12( .
 -0216مــن زمانی در جایــی زندگی
میکــردم که حتی خارجیهــا روزنامه
تهــران  5ریالی را یک دالر هفت تومانی
میخریدند .حاال مقایسه کنید عالقه به
مطالعه خارجیها را با خودمان .چه تفاوت
بسیار است)12/12( .
 -0212آنچه البته به جایی نرســد فریاد
اســت! به مقام وزارت بهداشــت ،نظام
پزشکی نامه دادم که بیمارستان از بابت
4شب بستری شدن همسرم به نام حرمت
ایل بگی در بخش ســی ســی یو مبلغ
5میلیون و ســیصد هزار تومان دریافت
کردند .آیا این بیمارستان گرانفروشی کرده
یا خیــر؟ اما دریغ از یک جواب .کیانی از
تهران ()12/12
 -1735چنــدی پیش یــک آقایی در
ســخنرانی خود از حافظ این غزلسرای
معروف بهعنوان یک ترســوی تاریخ نام
برده است .آیا این توهین به مفاخر تاریخی
نیست؟()12/12

