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حمله نظامی به سوریه برای ترزا میدردسر ساز شد

نخســتوزیر انگلیس که بدون رایزنی با پارلمان کشورش دستور
حمــات هوایی به ســوریه را صادر کرد ،بــا مخالفتهای داخلی
مواجه شده و هدف انتقاد قرار گرفته است ..به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری فرانســه ،در حالی که ترزا می ،درباره حمالت هوایی
در خاک ســوریه را شــرح میداد ،احزاب اپوزیسیون تاکید کردند
مشــروعیت حمالت زیر سوال است و خطر تشدید درگیری وجود
دارد و بایــد این مداخله نظامی مورد تایید قانونگذاران پارلمان قرار
میگرفت .سایه حمله  ۲۰۰۳به عراق هنوز بر سر پارلمان انگلیس

است؛ زمانی که قانونگذاران از تونی بلر ،نخستوزیر وقت
انگلیس حمایت کردند تا به اقدام نظامی آمریکا ملحق
شــود .جرمی کوربین ،رهبر حزب اپوزیسیون کارگر
گفت :بمبها جان انسانها را نجات نمیدهند و صلحی
به ارمغان نمیآورند .ایــن اقدامی که قانونی بودن آن
محل سوال است ،خطر تشدید تنشها را به دنبال دارد ...درگیریای
که ویرانگر اســت .ترزا میباید تاییدیه پارلمانی میگرفت نه اینکه
دنبال روی دونالد ترامپ باشد .جرمی کوربین همچنین در نامهای

سیاسی

به ترزا میتاکید کرد نباید بمبارانهای بیشتری صورت
بگیرد و از دولت خواســت تا برای توقف جنگ داخلی
سوریه مذاکره کند .در همین حال ائتالفی از صلحطلبان
موسوم به "جنگ را متوقف کنید" به ریاست کوربین،
خواستار برگزاری تجمعی برای روز دوشنبه در اعتراض
به این حمالت مقابل پارلمان انگلیس شد .پیشتر زمانی که دولت
انگلیس به مداخله نظامی تصمیم میگرفت ،اپوزیسیون هم از آن
کامال حمایت میکرد اما این رویه در سالهای اخیر تغییر کرده است.
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والیتی :همچنان در کنار سوریه میمانیم
علی اکبر والیتی در کنفرانس خبری با چی پی بینگ ،عضو کمیته مشورتی وزارت خارجه
چین درباره مسئله سوریه گفت :به طرف چینی گفتم از ابتدای بحران سوریه ایران در کنار
سوریه ایستاده و همچنان هم این حمایت را ادامه میدهد.
به گزارش ایسنا ،وی گفت :آنچه آمریکاییها در سوریه به بهانه استفاده از سالح شیمیایی
انجام دادند بهانه جویی است .آنها به دنبال شکست تروریستها خودشان وارد کار شدند.

خبرتلگرامی

فیلتر تلگرام با دولت روحانی چه میکند

عوارضفیلترناخواسته
غالمرضا ظریفیان :در بحث فیلترینگ تلگرام سه دیدگاه توأمان برای مردم
وجود دارد؛ نخست اینکه ملت میدانند برای دولت محدودیتهایی وجود دارد،
دوم اینکه مردم یقین هم دارند که دولت از ظرفیتهای خودش آنگونه که باید
استفاده نمیکند و سوم اینکه اینکه این موضوع آسیب جدی به حضور مردم در
تعیین سرنوشتشان خواهد گذاشت

علی صوفــی  :در دی ماه برای مردم
موقتی بودن ایــن فیلترینگ و این
موضوع که چنین مســئله ای توجیه
امنیتــی دارد تا حدی جا افتاد .در آن
زمان حسن روحانی نیز قاطع با مسئله
رفع فیلترینگ تلگرام بعد از گذشت
چند روز برخورد کرد و فیلترینگ رفع
شــد .فیلترینگ این بار تلگرام از هر
زاویه ای به پای حسن روحانی نوشته
میشــود .دیگر این نکته برای مردم
مطرح نیست که رئیسجمهور تحت
فشــار تصمیم به این کار گرفته است
.خواه ناخواه او رئیس شــورای عالی
امنیت ملی است
آفتاب یزد -گروه سیاسی :اواخر آذرماه سال 96
است  .روحانی مثل همیشه تصمیم میگیرد یکی
از آن جمالت توفانی و عامه پســندش را به زبان
بیاورد  .از آن جمالتی که از او چهره ای دموکرات
خواه و مردمی بســازد ،این شد که گفت  :دست
وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت!
اما اینبار بخت با حسن روحانی یار نبود  ،خیلی
زودتر از آنچه که فکرش را میکرد زیر وعده اش
زد ! حــوادث دی ماه را هیــچ کس پیش بینی
نمیکرد  ،برخی عامل این بی ســرو ســامانی را
تلگرام دانســتند  ،نتیجه آنکه به دلیل وضعیت
امنیتی پیش آمده دســت وزیر ارتباطات را روی
دکمه فیلترینگ فشردند ! تلگرام فیلتر شد بیش
از دو هفته ...و البته با پایین آوردن سرعت اینترنت
برای اکثریت مردم ورود به آن حتی با فیلتر شکن
دچار مشکل و خلل شد.به نظر میرسد فیلترینگ
در آن هنگامه ضروری به نظر میرسید .در نهایت
اوضاع دی ماه کنترل شد .اما در این میان کسب
و کارها و ارتباطات مردم نیز تحت الشــعاع قرار
گرفت و آنها را عاصــی کرد بخصوص با طوالنی
شدن فیلترینگ؛ تا اینکه حسن روحانی مانند ابر
قهرمانان عرصه سیاســت  ،با نامه ای که نوشت
و دســتوری که داد و پافشاریای که کرد دوباره
عرصه تلگرام را به روی مردم گشــود .به واسطه
این نمایش شــجاعانه باز هم به سرش زد تا برای
به رخ کشــیدن خود یک جمله عامه پســندانه
و دموکــرات طلب مــاب دیگر بگوید  ،درســت
در روزهای نخســت بهمن مــاه در گفتوگوی
تلویزیونی در پاسخ به سوالی در مورد فیلترینگ
گفت  «:دست مان روی دکمه فیلترینگ رفت ،اما
نگذاشتیم دائمی شود».

بدقولی دوم

همین اظهــارات بار دیگر مــردم را امیدوار کرد
کــه ماجرای فیلترینگ را منتفی شــده بدانند...
اما اظهــارات پیــش از عید بروجــردی ،رئیس
کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
آب ســردی بود بر همه دلهایی کــه دوباره به
اظهارات روحانی خوش بودند .بروجردی وعده داد
که خیلی زود و حتــی احتماال تا پایان فروردین
فیلترینــگ دائمی تلگرام انجام میگیرد .بعد از
آن نیز کسی اصل اظهارات بروجردی را زیر سوال
نبرد و تنها درباره زمان فیلترینگ بحث بود .مثال
ذوالنور اصل ماجــرای فیلترینگ دائم را صحیح
دانســت اما زمانش را نامشخص .کریمی قدوسی
دیگر عضو کمیســیون امنیت هم مثل بروجردی
از پایان فروردین ماه بــه عنوان زمان فیلترینگ
سخن گفت.
حمیــده زرآبادی ،نماینــده اصالح طلب مجلس
شــورای اســامی نیز از فیلترینگ قریب الوقوع
پیامرسان تلگرام خبر داد و گفت« :بنابر اطالعات
موثقــی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
دارم ،فیلترینگ دائم تلگرام به تصویب شورایعالی
فضای مجازی رســیده و این اظهــارات بهنوعی
زمینهســازی برای انجام این تصمیــم در افکار
عمومی است».
و حــاال غالمرضا حیدری ،نماینــده مردم تهران
ضمن ابراز تاســف از این تصمیم بیان داشــته:
«طبق شــنیدهها تصمی م قطعی برای فیلترینگ
تلگرام گرفته شده است».
این یعنی اینکه روحانی باز هم زیر قولش زد .در
زمانه ای که روحانی بــه دلیل ماجرای برجام به
شدت تحت فشار است و سرنوشت توافق هستهای
به عنوان بزرگترین دستاورد دولت با اما و اگرهای
بســیار روبه رو است ،اکنون یک دستاورد دیگر!
دولت نیز با فیلترشدن تلگرام از بین خواهد رفت
 .با این اوصاف این ســوال اکنون مطرح است که
حسن روحانی چگونه میتواند چنین وضعیتی را
کنتــرل کند؟ و آیا مردم ایــن اتفاقات را به پای
ناتوانی دولت روحانی میگذارند؟ یا او را از اساس
مقصر میدانند ؟ یا برعکس با علم به فشــارهایی
که بر دولت حسن روحانی است مظلومیت دولت
اکنون بیش از هر چیز به چشم میآید .
مظلومنیست

علی صوفی ،وزیر دولت اصالحات با اشاره به قطع
تلگرام به دلیل حوادث تجمع دی ماه به آفتاب یزد
گفــت «:در آن زمان درصد قابل توجهی از مردم
این فیلترینگ را از ناحیه روحانی نمیدیدند».
وی گفــت « :در دی ماه برای مردم موقتی بودن

این فیلترینگ و این موضوع که چنین مسئله ای
توجیه امنیتی دارد تا حدی جا افتاد .در آن زمان
حسن روحانی نیز قاطع با مسئله رفع فیلترینگ
تلگرام بعد از گذشــت چنــد روز برخورد کرد و
فیلترینگ رفع شد» .
وی افزود « :اما فیلترینگ این بار تلگرام از هر زاویه
ای به پای حسن روحانی نوشته میشود .دیگر این
نکته برای مردم مطرح نیســت که رئیسجمهور
تحت فشــار تصمیم به این کار گرفته است .خواه
ناخواه او رئیس شورای عالی امنیت ملی است».
این فعال سیاسی ادامه داد :قطعا فیلتر تلگرام در
چنین شــرایطی یک نقطه ضعــف برای روحانی
خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا روحانی دلش به
بسته شدن تلگرام راضی شده است اظهار داشت:
« آقای روحانی همانطور که در بســیاری از موارد
کوتاه آمده ظاهرا در این جریان هم چنین کرده
اســت  .اما روحانی در چنین شرایطی باید رابطه
محکمی با مردم داشــته باشد ولی متاسفانه این
رابطه را برقرار نکرده اســت .او باید در این زمینه
شفافســازی کند .رئیسجمهور اگــر ارتباط بر
قرار کردن صادقانه با مردم را در این ســالها در
دستور کار قرار داده و با مردم درباره اقداماتی که
موجب نارضایتی مردم است صحبت میکرد ،بهتر
میتوانست فیلترینگ تلگرام را در چنین شرایطی
برای مردم توجیه کند».
صوفــی تاکید کرد« :در حال حاضر به دلیل آنکه
ارتباط الزمه برقرار نیســت به مردم بی اعتنایی
شده است مردم روحانی را مظلوم نمیدانند».
فشار بر دولت پذیرفتنی است اما ...

اظهارات صوفــی آیا به این معناســت که مردم
تحت فشار بودن دولت را به هیچ وجه نمیپذیرند
؟پرسشی که غالمرضا ظریفیان دیگر فعال سیاسی
درباره آن میگوید :مردم با مشــکالت و تنگناها
آشنا هســتند ،آنها دست بسته بودن دولت را در
برخــی زمینهها درک میکننــد اما قطعا همین
دست بسته بودن را به نوعی ضعف دولت نیز تلقی
خواهند کرد.
وی میگوید :شاید مردم بپذیرند که بستن تلگرام
خواســته دولت نیســت  ،اما بی تردید این را هم
میداننــد که دولت توانایی چانــه زنی را دارد از
همین رو نقد بســیار جدی از سوی افکار عمومی
نسبت به دولت وارد است که روحانی و تیمش را
ناتوان ارزیابی کنند .
ظریفیــان با اشــاره بــه اینکه ضعــف دولت در
زمینههای مختلف از جمله فیلترینگ تلگرام یک
پیامد وسیع اجتماعی دارد اظهار داشت  :مردمی

که در هنگامــه انتخابات به امیــد زندگی بهتر،
اشتغال و عزت و ســربلندی در انتخابات حضور
مییابند به این تلقی میرســند که حضورشــان
تاثیــر چندانــی در این موضوعات نــدارد و این
باعث میشود که جامعه احساس کند آنچه که به
واسطه حضورشان در انتخابات رخ میدهد بسیار
محدود است .
وی ادامــه میدهد  :با این شــرایط حضور مردم
در عرصه تعیین سرنوشتشان آسیب خواهد دید.
ظریفیــان تاکید کرد  :در بحث فیلترینگ تلگرام
سه دیدگاه توأمان برای مردم وجود دارد؛ نخست
اینکه ملــت میدانند برای دولت محدودیتهایی
وجــود دارد ،دوم اینکه مردم یقیــن هم دارند
کــه دولــت از ظرفیتهای خــودش آنگونه که
باید اســتفاده نمیکند و ســوم اینکه اینکه این
موضوع آســیب جدی به حضور مردم در تعیین
سرنوشتشان خواهد گذاشت .
نتیجه چه خواهد شد

دولت باید به خوبی بداند که افکار عمومی نسبت
به فیلترینگ تلگرام حساســیتهای جدی دارد ،
بسیار مهم است که دولت با این حساسیت مردم
چگونه روبه رو خواهد شد ،دامنه آسیبهای ملی
به واســطه شنیده شــدن زمزمههای فیلترینگ
تلگــرام میتواند به مراتب فراتر از کمتر شــدن
محبوبیت دولت به دلیل عدم تحقق وعدههایش
باشد .
جامعه ای که امروز احســاس میکند آن تصور
ابتدایی که درباره برجام وجود داشــت غلط بوده
و اکنــون خود را در برابــر فیلترینگ تلگرام نیز
میبینید  .آن هم تلگرامی که در این چند ســاله
به یک ابزار حیاتی برای ایرانیان چه در رابطههای
کاری و چه رابطههای اجتماعی شان تبدیل شده
معلوم است که چه ذهنیتی پیدا میکند.
جامعه ایران نیاز جدی به امید و اعتماد دارد حال
آنکه برخورد غیر کارشناسانه با امور عمومی مردم
که فیلترینگ شــبکههای مجازی هم جزوی از
آن اتفاقات غیر کارشناســی است  ،این دو اصل
(امید و اعتماد) را که مثل هوا برای تنفس ،برای
یک جامعه الزم است را از آن میگیرد .بیتردید
تواناییهای ســخت افزاری و نرم افــزاری امروز
نمیتواند مانع اینگونه ارتباطات شــود و مردم از
طرق دیگری ارتباط شــان را ادامه میدهند کما
اینکه فیلترینگ تلگرام در روسیه  ،استفاده از این
شــبکه را با اقبال بیشتر مردم روبه روکرده است
مطمئنا این روش نســبت به فیلترینگ در کشور
ما نیز انجام خواهد گرفت؛ روشی که معنای خوبی
برای مسئوالن دولتی نخواهد داشت.

در بازار داغ گمانه زنیها برای انتخاب جانشین نجفی بعد از جهانگیری؛
آفتاب یزد ـ گروه سیاسی :از همان ابتدا معلوم
بود که شــورای پنجم تهران ،روزهای پرچالشی
پیش روی خود خواهد داشــت اما چالشــی که
منجر به خروج نجفی از گردونه مدیریت شهری
شد به این ســادگیها قابل هضم نیست ،خاصه
آنکه برخی حواشــی این خروج را زیر غباری از
غیر طبیعی بودن گم کرد.
هنوز شــش مــاه از زمــان انتصــاب نجفی به
عنوان شــهردار تهران نگذشته که بار دیگر بازار
گمانهزنیها برای چهره ای که بتواند روی صندلی
داغ شهرداری تهران بنشــیند باال گرفته است.
زمانی که نجفی اوضاع ماندن و رفتن را ســبک
و ســنگین میکرد ،نام جهانگیری خیلی زود در
رسانههای مجازی و نوشــتاری دست به دست
شد که جای نگرانی وجود نداشته باشد و با رفتن
نجفی ،امور تهران را مدیری شناخته شده ،اصالح
طلب و ملی اداره خواهد کرد.
معاون اول حســن روحانی که خود از نامزدهای
ریاســت جمهوری دوازدهم نیز بود عمال به این
گمانه زنی واکنشی نشــان نداد اما در مجامع و
گروههایی کــه معموال حرفهای دیگرگونه زیاد
زده و شنیده میشود چنین مطرح شده بود که
نباید از مجلس ،دولت و حتی خود شورای شهر
تهران یارگیری کرد به دو دلیل؛
دلیــل اول اینکه این به کارگیــری و انتخاب به
نوعی بی احترامی ،دخالت و تصمیم گیری خارج
از اصول برای رأی ،انتخاب و اندیشــه مردمانی
اســت که پای صندوقهای رأی رفته اند ،بدین
معنا که مردم فالن چهره را برای مجلس ،کابینه
یا شورای شهر برگزیده اند بنابراین رفتن از جایی
که ارتباط مســتقیم به رأی و نظــر مردم دارد،

نوبت به سلطانی فر رسید!

میتواند بــازی برخالف
قاعده معنا دهد.
دلیــل دوم اینکــه جدا
شدن از مجلس ،کابینه
و حتی شــورای شــهر
میتواند در کوتاه مدت
تأثیراتی منفی بر اذهان
و امور مردم گذارد ،پس
در جایــی که به گردش
مدیریت و شایســته ســاالری ایمــان و اعتقاد
وجود دارد پس چه بهتر که مدیری خارج از این
مجموعهها برای شهرداری تهران انتخاب شود.
در کنــار آن دو دلیل ،تبصــره و تکمله ای نیز
میتواند وجود داشــته باشد به این محتوا و معنا
که؛ چنین حرکتهایی بیشتر از آنکه مدیریتی و
شــورایی باشد بار سیاسی و سیاست بازی ثقیل
تری دارد و آلوده کردن شــورای شهر که تعهد
اخالقی دارد وارد بازیهای سیاســی نشود حتی
اگر سیاسی ترین ترکیب را دارا باشد ،ممکن است
و محتمل نزدیک به یقین که کام مردم را از هر
جناح و گروهی که باشند تلخ کند.
نوبت به سلطانی فر رسید!

بعــد از عبور از نام جهانگیری به دالیلی که ذکر
شد اینک در گرماگرم بازارهای شلوغ گمانه زنی،
نوبت به مسعود سلطانی فر ،وزیر ورزش و جوانان
رسیده تا به عنوان یکی از جدی ترین گزینههای
شهردار تهران شدن مطرح شود.
درباره گزینه شــدن ســلطانی فر میتوان چند
نظریه را مطرح کرد
نظر نخست همانی است که در زمان اعالم گزینه

ای به نام جهانگیری هم
مطرح شد یعنی شورای
شهر تهران و دیگر جایها
تالش کنند از بدنه دولت
و مجلس یارگیری نکنند.
نظر دیگــر اینکه وزارت
ورزش و جوانــان بــرای
کار و نشاندادن توانایی
و خدماتــی کــه بتواند
به عنوان نقطه قوت یک جناح و گروه سیاســی
محسوب شود ،وسعت و تأثیر گذاری ای که باید
داشته باشد ،دارد.
نظر دیگر نظر مخالفینی است که به تجربه گرایی
بیشــتر از چهره و برند بــودن اهمیت میدهند.
اگرچه ســلطانی فر از مدیران با تجربه است اما
کار در حوزه مدیریت شــهری آن هم با وسعت
و دراز دامنی شــهر تهــران را موضوعی خاص و
مهم میدانند و اعتقاد دارند چهرههایی که برای
تصدی پست شــهرداری تهران معرفی میشوند
حداقل در ســوابق خود ،رگههایــی از مدیریت
تعیین کننده و کالن در حوزه شهردار را داشته
باشــند که با این مشخصات دهها چهره و گزینه
مطرح شده.
منتقدینی هم هســتند که میگویند با توجه به
رویدادهای شــش ماهه اخیر شهرداری تهران و
سرنوشــتی که نجفی را دچار کرد ،بعید نیست
اگر چهرههای شناخته شــده و سیاسی ،خاصه
از جناح اصالحات وارد گود شــوند ،به سبب آن
که عده ای از جناح مقابل میکوشــند تا زمین
بازی را به جهنمی برای رویارویی بدل کنند این
چهرهها در نهایت با کوله باری از گالیه مندی و

حواشی ویران کننده مجبور شوند خیلی زود از
گردونه خارج شــوند و این خود میتوان کانالی
سرتاسر برای تاختن به شورای شهری باشد که
اصالح طلب است و مورد حمایت اکثریت قاطع
تهرانیها.
در اینکه گمانه زنیها همچنان ادامه پیدا خواهد
کرد به نظر میرسد اگر شورای شهر تهران ،جامع
و مانع تــر از چنگ زدن به برخی گزینههای دم
دست و آماده ،به دنبال نیروهایی شهرداری دیده
و سرد و گرم چشیده باشــد بهتر است .شورای
شــهر تهران در فرصتی حدودا یک ماهه ای که
دارد فارغ از هیاهو و تنشها میتواند تصمیماتی
عاقالنه تر از آنی که منجر به انتخاب نجفی شد
اتخاذ کند با این توجه و تأمل که هر شــش ماه
یک بار نمیتوان برای تهران شهردار انتخاب کرد
آن هم تهرانی که اخبار و رویدادهای آن در دور
افتاده ترین روستاهای کشور ـ بی یا باربط! ـ رصد
میشود.
در مجموع گزینه شــدن ســلطانی فر نه خیلی
عجیب اســت و نــه خیلی دور از انتظــار اما در
نهایت باید دید که شــورای شهرنشینان تهران
برای ادامه چه تصمیمی خواهد گرفت با ذکر این
مطلب بسیار مهم که در کنار انبوهی از گزینهها و
گمانهها ،محسنهاشمی ،چهره همیشه گزینهای
است که اگر شهردار شــود خیلی رخداد دور از
ذهنی روی نداده اســت .تا اینجا و بعد از حذف
گزینه نام جهانگیری؛ دو اســم خیلی جدی به
عنوان گزینههای شهرداری تهران مطرح هستند؛
اول مســعود سلطانی فر وزیر حال حاضر ورزش
و جوانان و محسنهاشــمی رئیس شورای شهر
تهران.

شماره5153

Dمولــود چاووشاوغلــو ،وزیر امور
خارجه ترکیه با اشــاره به حمله اخیر
موشکی انگلیس ،فرانسه و آمریکا به
سوریه گفت :ما میان روسیه و آمریکا
یکی را انتخاب نخواهیم کرد .همچنین
ما میان رژیم اســد و آمریکا و فرانسه
و انگلیس نیز یک طــرف را انتخاب
نمیکنیم.وی ادعا کرد :هدف ما برقراری
راه حل سیاسی در سوریه ،بازگرداندن
صلح و تضمین ثبات سوریه ،یکپارچگی
و مرزی بوده است/.ایسنا

نگاه
محمدرضا عارف:

اعضای شورای شهر باید
به رای مردم احترام بگذارند

با اســتعفای نجفی بازار گمانهزنی در خصوص
شهردار بعدی تهران بسیار داغ شده و در همین
راستا قرار است نمایندگان تهران در مجلس و
اعضای شورای اسالمی شهر تهران بعد ازظهر
امروز استعفای شهردار تهران و مسائل مرتبط
با آن را مورد بررســی قرار میدهند.محمدرضا
عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید
تاکید کرد :اعضای شــورای شــهر باید به رای
مردم احترام بگذارند و در شورای شهر حضور
داشــته باشند .در ادامه مشروح گفت و گو او با
رویداد 24را میخوانید:
با توجه به میثاق نامههایی که اعضای
شورای شهر تهران قبل از ورود به شورا امضا
کردند ،عدم خروج اعضای شــورای شهر
چقدر اهمیت دارد؟
ما میثاقنامه را گرفتیم برای اینکه اجرا شود و
انتظارمان از تمام اعضای شورای شهر در تمام
شهرســتانها این است که به امضا و میثاقشان
احترام بگذارند و این خواهش و دغدغه ما است.
یعنی از شورای شهر خارج نشوند؟
آنها باید به تعهدات خود مطابق میثاقنامه عمل
کنند که طبیعتا احترام به رای مردم و حضور در
شورای شهر است.
با توجه به رای مردم به اصالح طلبان
برای حضور در شــورای شهر تهران چقدر
مهم است که شهردار بعدی تهران نزدیک
به جریان اصالحات باشد؟
شهردار باید یک شخص کارآمد و توانا باشد تا
بتواند مشکالت شهر را حل کند و این اولویت
اصلی ما است .همچنین شهردار بعدی تهران
باید بتواند تعامل خوبــی را با تمامی نهادها و
کســانی که در ارائه خدمات در شهر و رشد و
توسعه شهر نقش دارند ،داشته باشد.
از نظر شــما شــهردار تهران باید چه
معیارهاییداشتهباشد؟
معیارها مشخص است و شورا روی آن کار کرده
است و اعالم میکند.

عوارض زیاد
و بدموقع حرف زدن!
ادامه از صفحه اول:
 ...حســن روحانی زیر بــار نرفت و وقتی
هم راضی شد به گفتگو ،سخنانی را مطرح
کرد که نمیکرد بهتر بود!یا وقتی کرباسیان
از مجلس برای وزارت اقتصاد رای اعتماد
گرفت بالفاصله اعالم نمود که چه معنی دارد
نرخ سود سپردههای بانکی دوبرابر نرخ تورم
باشد و بایستی پایین بیاید.همین جمله باعث
شد تا تالطمات در بازار ارز و سایر بازارها
آغاز گردد و بسیاری از سرمایه داران سرمایه
خود را از بانکها بیرون کشیده و به بخشهای
دیگر مثل ارز ببرند .فراموش نباید کرد همین
چند روز پیش که دالر افسار پاره کرد علیرغم
آنکه دولت به شکل دستوری آن را به نسبت
کنترل کرد اما در نهایت پاستورنشینان حاضر
نشدند به صورت شفاف بگویند پشت پرده
ماجرا چه بوده است.آنان در این باره سخن
گفتند اما بیش از آنکه شفاف سازی نمایند بر
ابهامهاافزودند.
تمام این مثالها نشان میدهد اگرچه مسئوالن
و مقامات ما با تجربه هســتند و غالبا باالی
60ســال سن دارند اما سیاســت ورزی و
حکومت داری را خوب یــاد نگرفته اند.
در واقع در شــرایطی که سیاست ورزی و
حکومت داری در دنیــای امروز ،یک علم
برشمرده میشود اینطور اینجا جا افتاده و یا
جا انداختند که به صرف اینکه به میز وصندلی
رسیدیم دیگر تمام است ماجرا.همین میشود
که کاندیدای فالن جریان سیاسی،شــب
برگزاری انتخابات وعدههای درشت میدهد
اما پس از انتخاب با اولین انتقاد و مطالبه گری
رای دهندگان نق میزند که «نمی گذارند».از
یک نکته بدیهی هم نبایستی در این خصوص
غفلت کرد.اگرچه بسیارو بسیار در این باره
گفته شده لیکن فقدان احزاب پویا و واقعی به
مصیبتی عظما تبدیل شده است که کمترکسی
متوجه آن است.این چوبهای غیبی که بعد
از هر انتخابات میخوریم و منشا ناامیدیهای
بسیاری میشود و شده غالبا برمی گردد به
آنکه در مبحث حزب و حزبگرایی به شدت
فقیر و تهیدست هستیم.
بــه هرحال و در مجموع آقایانی که مدعی
خدمتگزاری به مردم هستند حداقل با توجه
به تجارب پیشین میتوانند تشخیص دهند در
چه برهههایی باید زبان بچرخانند و در چه
برهههایی خیر.چه بسا دهانی که بد موقع باز
شود بحرانی را تولید کند و چه بسا زبانی که
زیاد بچرخد صاحب زبان را به حاشیه ببرد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1027مــن زندانــی زنــدان مرکزی
شهرستان خوی  65ساله به نام رشید....
میباشــم .تقاضا دارم از ریاست محترم
قوه قضائیه و دادستان محترم رسیدگی
به پرونده من کنند)1/21( .
آفتاب یزد :شــما میتوانید به دفتر
رئیس زندان یا قاضی زندان مراجعه
و درخواســت خــود را ارائه نمایید،
ضمن اینکه نام پیامدهنده در روزنامه
محفوظ است)1/21( .
 -0823حســیناهلل کرم میگوید یک
فرد نظامی برای ریاســت جمهوری نیاز
داریــم .ظاهرا ایشــان دگرگونی اوضاع
بینالمللی یا حتی مشــکالت داخلی را
فرامــوش کردند .مردمی که ایشــان از
آنهــا میگوید همانهایی هســتند که
نظرات خود را در انتخابات اعالم کردند.
در ضمن کدام نظامی ؟ آقای قالیباف یا
محســن رضایی؟ مردم نظرشان به اینها
چه هست؟ ()1/21
 -1711اتصــال پیام کوتــاه قدردانی از
مطب دندانپزشکی به یادداشت «دندان
طال!» ،برایم بســیار جالب بود ،چون هم
خانواده بودند .تیزهوشیتان قابل تحسین
اســت .ممنون از لطف و بزرگواری تان.
()1/26
 -1416نادیــده گرفتن ایســتگاههای
مصــوب؛ برخی راننــدگان اتوبوسهای
شــرکت واحد خط بلوار نیکنام ـ میدان
هفتم تیر ،صبحها بین ساعت  6تا 6:30
خارج از ایســتگاه توقف و مسافر پیاده یا
ســوار میکنند .بهعنوان نمونه  20و 22
فروردین ساعت  6:30از میدان کالنتری
سوار اتوبوس به شماره ...شدیم ،خارج از
ایســتگاه نگه میداشت و در طول مسیر
از تلفن همــراه هم اســتفاده کرد .چرا
شرکت واحد رانندگان را به خوبی توجیه
نمیکنند تا مقررات را رعایت و فقط در
ایستگاههای مصوب توقف کنند؟ ()1/26
 -1936صــف تکــی نداریــم! نانوایی
سنگکی خیابان پیروزی ،خیابان شکوفه،
باالتــر از کوچه رازی غربــی ،جلو مغازه
نانوایی نوشــته« :صف تکــی نداریم!».
به دلیل اینکه نانوایی این محل بیشــتر
مواقع شــلوغ اســت و برخی خانوادهها
مشــتریان نان با تعداد  5به باال هستند،
افراد سالمند و ناتوان که قدرت و توانایی
ایســتادن در صــف طوالنــی را ندارند،
تکلیفشــان چیست باید سلیقه صاحب
مغازه را تحمل کنند؟ این در حالی است
که در اکثر نانواییها صف تکی جدا است.
لطفاً مســئوالن ذیربط به این موضوع
رسیدگی کنند)1/26( .
 -2311پارکهــا را از وجود افراد ناباب
پاکســازی کنند؛ این روزهــا عدهای از
خانوادههــا ،کودکان خردسالشــان را به
پارکها میبرند ،بجاست مأموران نیروی
انتظامی با سرکشی از پارکهای جنوب
شــهر تهران ،افراد نابــاب را از پارکها
پاکســازی و امنیت را بــرای خانواده و
فرزندانشان برقرار کنند)1/26( .
 -1515وقتــی تلفنی بــا  1888مرکز
اطالعرســانی و مرکــز همگانی نظارت
شهرداری تهران ،برای رسیدگی به تخلف
رانندگان شرکت واحد تماس میگیریم،
تأخیر در رســیدگی بــه تخلف برخی
رانندگان موجب میشود ،به طور مداوم
و چند روز متوالی شاهد تخلفهای مکرر
آنان باشیم .پیشنهاد میشود مسئوالن
رســیدگی به این گونه مسائل ،در اسرع
وقت به شکایات مردم رسیدگی کنند و
پاسخگو باشند! ()1/26
 16 -0812ســال یــک عمر اســت.
16سال پیش به تعاونی مسکن مخابرات
پول دادیم که خانهسازی کنند ،اما هنوز
هیچ خبری از آن نیست)1/23( .
 -0946در مــورد موسســات مالــی
عدهای خاص با ظاهری مشــخص پول
سپردهگذارانی را بردند .از دست دولت و
ولیاهلل سیف چه برمیآمد .درحالی که
پولهای بــادآورده و تبدیل آن به دالر
توسط موسســات مالی بود که مدیران
آن اتفاقــا قرابتــی هم با برخــی افراد
شــاخص داشته و باعث کمبود دالر در
بازار شدهاند)1/23( .
 -0947صحبت از ریاســت جمهوری
یک نظامــی گمان نمــیرود چندان
کارساز باشــد .تجربه این را نشان داده
است)1/23( .

