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? نوعــی بیفرهنگــی؛ تصویــری که
مشــاهده میکنید ،نوعــی بیفرهنگی
از ســوی برخی مردم است که نظافت
و بهداشــت را رعایت نمیکنند .علی از
تهران

? اجازه ساخت ســاختمان باید زمان
پایان کار داشــته باشد ،نه این که برای
ســاخت یک ساختمان ســه طبق ،سه
ســال اعصاب خراب مــردم را خرابتر
کنند .بعضیها ساختمان نیمه کاره را ول
میکنند و زیبایی شهر را خراب میکنند.
اگر کسی نتوانست ساخت ساختمانی را
تمام کند ،باید بفروشد تا دیگری تمامش
کند .محمدرضا از رشت
? دولــت محتــرم جدید! مــردم یک
مطالبه ازشمادارند لطفاسرمایه مردم را
خرج چاه ویل بیانتهــا انحصار خودرو
نکند اگر واقعا به فکر ما مردم هســتند
این گوی و این میدان .دولت دســت از
مدیریــت این خودروها بــردارد و مانند
همه کشــورها واردات خودرو بگشــاید
اجازه رقابت بدهد دســت مــردم را در
انتخاب خــودرو بعداز۳۸ســال انحصار
باز بگذارد نمیشود دســت مردم بسته
باشــد اســم آن را بازارخودرو گذاشت
بازار خــودرو در دنیا یــک تعریف دارد
کــه مصرفکننده حق انتخــاب آزادانه
انواع خودروها چــه وارداتی چه داخلی
با کمترین تعرفه قیمت داشــته باشند.
دولت و حاکمیت رگوالتور باشند مانند
روسیه چین و...
? دریافت مالیات یــا ارزش افزوده از
جیب مردم کــم درآمد ،اجحاف به آنان
است .همچنین مالیات از مشترکان تلفن
همراه برای خرید شــارژ یا بســتههای
اینترنتی با درآمد حقوق بگیران سازگار
نیست.
? ســابق قیمت میوههای نوبرانه گران
بودند اما این روزها قیمت تمامی میوهها
گران اســت .نبود نظــارت و بیتوجهی
مســئوالن موجب شــده خانوادههای
کم درآمــد نتوانند برای فرزندانشــان
خرید کنند.
? چرا بــه تخلفات احمدینژاد ،رئیس
جمهوری سابق رسیدگی نمیکنند؟ آیا
ایشان برای کارهای غیر قانونیاش نباید
محاکمه شود؟ علی
? بزهــکاری ،ســرقت ،خرید و فروش
مواد مخدر ،جرم است و ماموران نیروی
انتظامی به ویژه ســرهنگ رضا حیدری
رئیس و ســروان اصغرزاده ،جانشــین
جدیــد کالنتری  ۱۱۰شــهدا با حضور
در پارکهــا و بوســتانها و مامــوران
بــا گشــتهای خودرویــی و موتوری
موجب برقراری امنیت و آســایش حوزه
استحفاظی شــده اند ،مراتب به عنوان
قدردانی از زحماتشــان اعالم شــد .از
مدیرمســئول روزنامه آفتاب یزد از این
کــه پیامهای ما را برای چاپ پوشــش
میدهد ،سپاسگزاری میکنم .علی اکبر
از خیابان پیروزی تهران
جوابیه

پاسخ مترو به یک پیام مردمی

احترامــا خواهشــمند اســت در خصوص
مطلب مندرج در آن روزنامه ،دوشنبه مورخ
 1400/9/1بــا مضمــون :انتقاد بــه تاخیر
قطارهای خط چهار ،پاســخ زیــر در همان
صفحه به چاپ برسد:
با سالم ،احتراما ضمن تشکر از مسافران گرامی
و همچنین سپاس از آن روزنامه وزین به خاطر
انعکاس دیدگاهها و نقطه نظرات خوانندگان و
ظرفیت ایجاد شده جهت تعامل و پاسخگویی
به شــهروندان و مســافران محترم ،به اطالع
میرساند کامال حق با این مسافر محترم است
و نقص فنی یکــی از قطارهای خط چهار در
صبــح روز  29آبانماه ،موجب ســرگردانی و
مشکل برای ایشان و دیگر مسافران گرامی این
خط شد که بدینوسیله صمیمانه از این عزیزان
عذرخواهی میکنیم .گفتنی است که کادر فنی
این شرکت بالفاصله تالش خود را آغاز نمودند
و در کمتریــن زمان ممکن ،قطــار را از خط
خارج و مسیر را برای حرکت قطارهای بعدی
باز کردند .الزم به توضیح اســت که شــرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه در این ایام
کرونایی ،با وجود کمبودهای موجود در شبکه
متــرو از جمله کمبود قطار ،با تمامی امکانات
موجود و تــوان اجرایی خود تالش میکند تا
بیش از پیش رضایت مسافران محترم را فراهم
نماید تا این عزیزان در آرامش بیشــتر از این
وسیله حمل و نقل ریلی استفاده کنند.
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سیاسی
یادداشت

مردم را عصبانی نکنید!
یونسقیص یزاده

روزهای ســخت یکی پس از دیگری میآیند
و مردم در این وانفسای اقتصادی ،منتظرند تا
مســئولین مملکتی فارغ از شعار و تبلیغات و
درگیریهای جناحی و سیاسی ،نیمنگاهی نیز
به مشکالت آنها بیندازند.
اکثریت مرد ِم کارد به استخوان رسیده ،منتظرند
تا مســئولین چارهای اندیشیده و با استفاده از
فرصتهای پیش رو ،به ســمت عادیســازی
روابط با دنیا و رفع تحریمها و ایجاد اشــتغال و
رفع بیکاری و گرهگشایی معیشتی و مهار تورم
افسارگسیخته و مبارزه با اختالسهای کالن و
نابودی فساد ساختاری و گشودن فضای سیاسی
کشور و ...و مهمتر از همه گشودن دریچهای رو
به آسمان امید و انگیزهی زندگی گام بردارند.
ولــی گویــا از نظر برخــی از مســئوالن و
تصمیمگیران ،کشور با مسائلی مهمتر دست به
گریبان است!
مجلس اقلیت،
اینچنین است که یکدفعه در
ِ
نگهداری ســگ و گربه و خرگوش در خانهها
به مشــکل اولویتدار مملکت بدل میشود و
دلنگران از این موضوع ،میخواهند با یک اقدام
فوری ،دمار از روزگار حیوانات اهلی و خانگی در
بیاورند تا درس عبرتی شود برای مردمانی که
به فکر نان شب هستند تا دیگر فکر نگهداری
حیوانات اهلی به سرشان نزند و اختیار نوازش
یک گربهی بیآزار را هم نداشته باشند.
تا حساب کار دستشان بیاید که چهاردیواری
چنان که قب ً
ال میگفتند اختیاری هم نیست!
هنوز خیلی از مردم که نان شبشان به اینترنت
گره خورده ،از شــوک خــواب مجلس برای
محدود کردن اینترنت و اضافه کردن ســنگی
بر سنگهای پیش پایشان بیرون نیامدهاند که
االن میشــنویم باید نگران نگهداری حیوانات
اهلی در خانه نیز باشیم.
معلوم نیست بر اســاس کدام حکم شرعی و
حقوق عرفی ،میخواهند نگهداری این حیوانات
بیزبان را ممنوع و همین دلخوشی ساده را هم
از بسیاری از شهروندان دریغ کنند!
شــگفت آنکه هرچه مردم بیشــتر در باتالق
مشکالت فرو میروند ،برخی به سمت بستن و
محدودیت و ممنوعیت امور عادی زندگی ،بیشتر
گام برمیدارنــد ،گویا چنان از زندگی معمولی
شــهروندان ،به دور افتاده و در فضای دیگری
نفس میکشند که از جزئیترین مطالبات مردم
نیز بیخبر هستند و نمیدانند که این جامعه با
چه بحرانهای عمیقی روبرو شده است.
شاید ســر در برفِ بیتفاوتی فرو برده و هنوز
متوجه نشدهاند که سالی  ۲میلیون نفر به تعداد
فقرای کشور اضافه میشود و  ۳۰میلیون نفر از
هموطنان ،اسیر چنگال مخوف فقر شدهاند و
در تامین حداقلهای زندگی خود در ماندهاند.
شــاید هنوز متوجه نشــدهاند اوضاعی بوجود
آمده که جوانان و متخصصان کشور فوجفوج به
دنبال مهاجرتند و ساالنه بیش از هزار پزشک و
متخصص این مملکت که باید به این
صدهزار
ِ
مردم و کشور خدمت کنند ،ناگزیر از مهاجرت
شدهاند و چمدانهای خود را بسته و رفتهاند.
شاید هنوز از افزایش و صعود معضالت مختلف
اجتماعی نظیر ســرقت و اعتیاد و فحشــا و...
که به خاطر فقر و بیکاری دامنگیر بسیاری از
خانوادهها شده بیاطالعند.
شاید هنوز نخوانده و نشنیدهاند که موج مهیب
فقر باعث ترک تحصیل یک میلیون دانشآموز
این مملکت شده و یا حتی بسیاری از خانوادهها
را مجبــور کرده دختران نوجوان خود را قبل از
سن ازدواج ،شــوهر دهند و با چشمان گریان
شاهد کودکهمسری دختران خود باشند ،به
طوریکه با نزدیک به چهل هزار کودکهمسری
در سال ،متاسفانه بعد از کشور فقیر گینه ،به رتبه
دوم کودکهمسری در دنیا رسیدهایم!
احتماالً برخی از نماینــدگان از این وضعیت
بحرانی کشــور و مردم بیاطالعند که به فکر
گرفتن سگ و گربه و خرگوش خانههای مردم
افتــاده و دغدغهی آنها فرســتادن مامور به
خیابان و خانهها و پیدا کردن سگ و گربه از زیر
تختخواب و پستوی کمد شده تا مردم را راهی
محکمه و جریمه دادن و ...کرده و زندگی عادی
را به کام آنان تلخ کنند!
اگر مرهم نمیشوید حداقل دیگر نمک بر زخم
دل این مردم نپاشــید و آنها را با این کارها و
تصمیمات خلقالساعه و بیربط عصبانی نکنید.
 /عصرایران

سومین وزیر پیشنهادی
و یک دنیا ابهام
ادامه از صفحه اول:
در شــرایط کنونی آموزشوپرورش نیازمند
وزیری اســت کــه اقتضائــات ،تهدیدها و
مسئلههای اصلی حوزه آموزشوپرورش را به
درســتی بشناسد و با نگاه تخصصی و برنامه
محور ،به دور از شــعار زدگــی برای ترمیم
ساختار ناکارآمد آموزشوپرورش تالش کند.
> و کالم آخر

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

فارغ از همه اظهــار نظرها در خصوص وزیر
آینــده آموزشوپرورش ،ســوالی که مطرح
میشــود ،این اســت «آیا آمدن وزیر جدید
درحالی که نــگاه سیاســتگذاران کالن و
خصوصاً دولتمردان به مقوله آموزشوپرورش
تغییری نکرده اســت باعث اتفاق خاصی در
وزارتخانه پرمخاطب آموزشوپرورش میشود
و وزیر جدید قادر است بر مشکالت الینحل
وزارت آموزشوپرورش فائق آید؟»

جمعی از مردم چهارمحال و بختیاری سوم آذرماه در
یک گردهمایی با هدف مخالفت با اجرای پروژههای
انتقــال آب از چهارمحال و بختیاری به اســتانهای
کویری در محل امامزادگان دو خاتون شــهرکرد دور
هم جمع شــدند تا صدای گالیه خــود را به گوش
مسئوالن برسانند .به گزارش ایسنا ،این افراد در روزهای گذشته
نیز با تجمع در مقابل اســتانداری چهارمحال و بختیاری توقف
پروژههای انتقال آب از جمله تونل بهشــتآباد ،گالب و ســد و

اعتراض مردم شهرکرد به انتقال آب

تونــل کوهرنگ  ۳که زندگی و معیشــت مردم در
این مناطق را تحت تاثیر قرار داده و موجب خشک
شدن چشمهها و قنوات شده و آنها را بدون مجوز
و غیر قانونی میدانند ،خواســتار هستند .جمعی
از تجمعکنندگان میگویند اگر قرار اســت آبی از
چهارمحال و بختیاری به اســتانهای دیگر انتقال پیدا کند باید
در گام اول نیازهای مبدا دیده شــود و آب مازاد انتقال پیدا کند،
همچنین این آب تنها برای مصارف کشــاورزی و شــرب مردم

باشد نه کشــت برنج و صنایع آببر در استانهای کویری ،زیرا
این مسئله معیشــت و زندگی مردم را در سرچشمه تحت تاثیر
قرار میدهد .اجرای عدالت در توزیع آب ،توقف کامل پروژه بدون
مجوز زیســتمحیطی تونل بهشتآباد و گالب ،تخصیص آب به
طرحهای متوقف شده کشــاورزی در حاشیه زایندهرود ،تسریع
در اجرای پروژه آبرسانی بن -بروجن برای تامین آب شرب نیمی
از جمعیت چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از انتقال آب برای
صنایع آببر از مهمترین خواستههای تجمعکنندگان بود.

معطلی برجام خم به ابروی مردم آمریکا نمیآورد

اما کمر ما را میشکند!

مشکالت اقتصادی مردم را نگاه کنید و سریعتر به پشت میز مذاکره بروید و تکلیف برجام را معلوم کنید .تا کی باید معطل این توافقنامه بمانیم

مصطفی داننده :شرایط اقتصادی کشور به سامان نیست .همه منتظر
هستند تا اقتصاددانهای تیم رئیسی کاری برای وضعیت معیشت مردم
کنند .البته انصاف نیست که از آنها انتظار معجزه داشت اما میشود از
این تیم و شخص رئیس جمهور پرسید که چرا وضع کشور هر روز بدتر
از دیروز میشود و ما شاهد کاهش قیمتها نیستیم؟
این تیم در زمان حسن روحانی هر روز یک ایده اقتصادی از خود ارائه
میداد و میگفت اگر دولت بخواهد مشــکالت به راحتی حل میشود.
به طور مثال وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در زمان ریاست
جمهوری روحانی گفتــه بود« :بانک مرکزی بــه راحتی آب خوردن
میتواند دالر را به  ۱۵هزارتومان برساند».
حاال چه اتفاقی افتاده است که امروز دالر در آستانه رسیدن به  ۳۰هزار
تومان است و سفره مردم هر روز کوچکتر از دیروز میشود.
مردم تصور کردند با آمدن رئیســی و تیم او مشکالت بورس بر چشم
برهمزدنی حل خواهد شــد .قاضی زاده که االن معاون رئیس جمهور
و رئیس بنیاد شــهید است و در انتخابات نامزد ریاست جمهوری بود،
میگفت که میشود «سه روزه مشکالت بورس را حل کرد!» خوب وزیر
اقتصاد برای چند ساعتی به دفتر معاون آقای رئیسی بروند و معجون
سه روزه را به دیگ بورس بریزند تا تلخی این بازار ،شیرین شود.

تیم اقتصادی دولت بــه کنار ،وزارت خارجه با مذاکرات هســتهای
بهگونــهای برخورد میکند که گویا ک ریال ایــران به  ۲۸هزار دالر
آمریکا رسیده است .مشکالت اقتصادی مردم را نگاه کنید و سریعتر
به پشت میز مذاکره بروید و تکلیف برجام را معلوم کنید .تا کی باید
معطل این توافقنامه بمانیم .حالت اعدامیهایی را پیدا کردهایم که هر
شب به اتاق قرنطینه میروند تا اعدام شوند و بعد از لغو حکم دوباره

به سلول برمیگردند.
مذاکرهکنندگان محترم هستهای و اعضای دولت به این نکته توجه کنید
که اگر برجام به همین صورت در ُکما بماند ،خم به ابروی مردم آمریکا
و اروپا نمیآید ولی کمر مردم ایران زیر بار فشــار اقتصادی میشکند.
یک بار محمد رضا رحیمی معــاون اول احمدینژاد گفته بود ما اخم
کنیم خودروسازی فرانســه از هم میپاشد و تحریمها اثر ندارد .کافی
است قیمت اتومبیلهای فرانســوی مونتاژ ایران را قبل و بعد آن اخم
مقایسهکنیم!
مجلس که کاری به معیشت مردم ندارد و به دنبال صیانت فضای مجازی
و حیوانات خانگی است و تنها امید به دولت است که رئیس آن در این
مدت با حضور در بین مردم با مشکالت آنها روبرو شده است .در یکی
از این ســفرها او در گفتوگو با کارگران از حقوقشان پرسید .کارگران
گفتند که  ۴میلیون ۳ ،میلیون  ۷۰۰هزار تومان۴ ،میلیون  ۸۰۰و حتی
 ۲میلیون تومان.
آقای رئیس جمهور میدانید که نمیشود با این میزان حقوق یک خانواده
را اداره کرد .لطف کنید هرچه زودتر به هر طریقی که خودتان میدانید،
فکری به حال سفره زندگی مردم کنید که سفره به اندازه یک دستمال
یزدی کوچک شده است / .عصرایران

تظاهرات خیابانی مردم ترکیه در واکنش به سقوط ارزش لیر

روند کاهشــی ارزش لیر ترکیه رکورد زد و واکنش مقامات و مردم
به این موضوع را برانگیخت .مردم ترکیه از این موضوع خشمگین
هستند و گروهی با اعتراضات خیابانی خواستار استعفای دولت این
کشور شدهاند .به گزارش عصر ایران ،واکنشهای مردمی در فضای
مجازی همچنان ادامه دارد.
رویترز نوشــت :رهبر اصلی حزب اپوزیسیون ترکیه میگوید این
کشــور تاریکترین «فاجعه» خود را به خاطر کاهش  ۱۵درصدی
ارزش لیر در برابر دالر تجربه میکند.
مردم مضطرب ترکیه در تالشند تا با سقوط گیج کننده ارزش پول
خود مقابله کنند.
سقوط ناگهانی ارزش لیر در روز سه شنبه به دنبال روند کاهشی آن
در هفته و ماههای اخیر رخ داد و رکوردی بیسابقه به ثبت رساند.
این روند قیمت کاالهــای مصرفی را افزایش داده و مردم معمولی
ترکیــه را مجبور کــرده تا در همه چیز ماننــد برنامه ریزی برای
تعطیالت و خرید مواد غذایی تجدید نظر کنند.
«کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب اپوزیســیون جمهوریخواه خلق
در این باره گفت« :چنین فاجعهای در تاریخ جمهوری ترکیه وجود
نداشته است».
او «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه را به خاطر ســقوط
ارزش لیر ســرزنش کرد و مقصر دانســت .اردوغان از سال ۲۰۰۳
تاکنون رئیس جمهور ترکیه است.
«قلیچدار اوغلو» گفت« :در این زمان شما یک مشکل اصلی امنیت
ملی برای جمهوری ترکیه هستید».
اردوغان بانک مرکزی ترکیه را تحت فشــار قرار داد تا نرخ ســود
در این کشــور را پایین نگه دارد .اقدامی که به گفته او (اردوغان)
باعث افزایش صادرات ،سرمایهگذاری و اشتغال میشود اما منتقدان
میگویند این سیاست تورم  ۲رقمی را بیشتر میکند و از ارزش لیر
را میکاهد .آنها میگویند سیاست اردوغان درآمد مردم ترکیه را
به شدت کاهش میدهد.
خریداران میگویند تمام روز سه شنبه به ارزش لیر چشم دوختند.
هر دالر آمریکا در روز گذشــته با قیمتی حدود  ۱۳.۴۵لیر برابری
کرد و فروخته شد .یک سال پیش هر دالر  ۸لیر ،ماه گذشته  ۹لیر

و هفته گذشته  ۱۰لیر ارزش داشت.
«سلین» کارمند ۲۸ساله آژانس تبلیغاتی گفت« :بدون دنبال کردن
قیمت دالر نمیتوانم کار کنم».
او افزود :فکر نمیکنم حتی یک روز را بدون فکر به دارایی و درآمدم
ســرکنم .تا زمانی که حقوق ماه آینده را بگیرم تمام محاســبات
۱۰۰بار تغییر میکند .هیچ چیزی نیســت که بدون فکر بخواهم
بخرم .حتی دستمال توالت.
«احمد داوود اوغلو» نخســت وزیر ســابق ترکیه و یکی از اعضای
موســس حزب «عدالت و توســعه» اردوغان پیش از جدا شدن از
حــزب کنونی وی اقدامات اقتصادی رئیس جمهور را «خیانت و نه
غفلت» خواند .او پیشــتر از حزب اردوغان جدا و حزب دیگری را
تشکیل داد.
«قلیچدار اوغلو»« ،داوود اوغلو» و برخی از دیگر رهبران اپوزیسیون
از برگزاری نشســتهای اضطراری برای گفت و گو درباره سقوط
ناگهانی ارزش لیر در روز ســه شنبه خبر دادند .این دومین سقوط
بزرگ لیر در تاریخ ترکیه است.
گروههایی از مردم ترکیه برای ابراز ناراحتی از شبکههای اجتماعی
استفاده کردند .هشتگهای اقتصادی با عباراتی مانند «#ما در حال
غرق شدن هستیم» #« ،دولت استعفا» و « #ما نمیتوانیم زندگی
را بچرخانیم» در توییتر ترکیه به ترند تبدیل شد.
صاحبان مغازههای شهر «دیاربکر» در جنوب شهر ترکیه در حرکتی
نمادین و اعتراضی دالرهای غیراصل را در خیابان سوزاندند و گفتند:
«ما خواب نداریم و از آینده هیچ چیزی نمیدانیم».
چند نفر از مردم در گفت و گو با رویترز گفتند که به محض دریافت
حقوق آن را به ارز خارجی تبدیل کردهاند.
«امیرهان متین» وکیل ۲۸ساله ساکن استانبول گفت« :درخواست
مســاعده حقوق کردم تا بتوانم آن را هرچه سریعتر به ارز خارجی
تبدیــل کنم و با این روش ارزش درآمدم را حفظ کنم» .وی افزود:
تمرکز یا صحبت در مورد چیز دیگر در این مرحله غیر ممکن است.
«هالوک» ۳۶ساله به عنوان یک تدوینگر فیلم در این باره گفت که
اغلب با تاخیر  ۶تا  ۸ماهه حقوق گرفته است .او افزود« :قراردادی
که ماه پیش امضا کردم االن  ۲۰درصد بیارزشتر شده است».

«دوروک اکپک» مدیر عامل یک اســتارت آپ مرتبط با بهداشت
«قاعدگی» در اســتانبول در این باره گفت که تالش دارد پسانداز
خود را با تبدیل به دالر و خرده رمز ارزهای دیجیتال حفظ کند .او
افزود :شرایط برای کسانی که فقط لیر دارند سختتر خواهد بود.
«اکپک» افزود :یک ناراحتی روانی نیز وجود دارد« .شــما شــاهد
فروپاشی کشور با چشمان خودتان هستید»« .این موضوع بر روح و
روان مردم تاثیر دارد».
وب ســایت روزنامه «دوار» استانبول ترکیه نوشت :پس از سقوط
۱۵درصدی لیر ترکیه در برابر دالر آمریکا ،دهها نفر در شــهرهای
آنکارا و اســتانبول به خیابانها رفته و خواســتار استعفای دولت
اردوغان شدند.
معترضان در هر دو شهر خواستار استعفای حزب عدالت و توسعه
بودند.
در آنکارا معترضان در منطقه «چانکایا» راهپیمایی کردند.
دانشجویان دانشگاه فنی خاورمیانه ( )ODTÜنیز برای اعتراض به
خیابانها آمدند و خواهان استعفای اردوغان شدند.
در اســتانبول نیز دانشــجویان دانشــگاه «بغازیچی» به تظاهرات
پیوستند.
پلیــس از تظاهرات در منطقه «سیســلی» اســتانبول جلوگیری
کرد .ســدها و حفاظهای پلیس در میدان تقسیم استانبول یادآور
صحنههای تظاهرات «گزی سال»  ۲۰۱۳بود.
در محله «کادیکوی» استانبول مردم شعار «حزب عدالت توسعه به
گور برو »،مردم «قدرت بگیر» را سر دادند.
گزارشهایی نیز از تظاهرات در شهر شمالی «اسکیشهر» در شمال
غرب ترکیه و مناطقی از ازمیر به گوش رسید.
بیش از  ۲۶۳هزار توییت خواســتار استعفای دولت در برابر بحران
اقتصادی شد.
از طرف دیگر بیش از  ۳۰۰هزار توییت از ســوی طرفداران حزب
عدالت و توســعه اردوغان با عبارت «من کنار دولتم هســتم» به
اشتراک گذاشته شد.
گزارشهــا حکایت از این دارد کــه برخی از رهبران مخالف دولت
خواستار برگزاری انتخابات فوری هستند.

زاکانی :انقالب ایران معنی کامل پیشرفت را به مردم هدیه داد

شهردار تهران گفت :شرایط در منطقه با پیروزی انقالب اسالمی
در ایران و شعار اســتقالل و آزادی تغییر کرد و انقالب ،معنویت
و پیشــرفت را به معنی کامل به مردم هدیه داد .به گزارش ایرنا،
علیرضا زاکانی در «دومین اجالسیه مجمع جهانی مستضعفین با
موضوع یمن محور تحول و خودباوری» که در سالن همایشهای
بینالمللی اجالس سران برگزار شــد ،اظهار داشت :در واقع ،سه
ویژگی با انقالب اســامی مشخص شد که قدرت اول آن دین بود
و با توجه به دین و اعتقادات است که پیروزی حادث میشود.
وی افزود :قدرت دوم مردم بودند که در انقالب اســامی نشــان
دادند هرجا باشند صحنه از پیش تعیین تکلیف میشود.
زاکانی قدرت ســوم را قدرت رهبری دینی دانست؛ آنجا که بین
دین و ملت بر مدار رهبری ،پیوستگی جداناپذیری شکل گرفت و
در صحنههای آسان و دشوار این پیوستگی متجلی شد.
شــهردار تهران گفت :آنچه در  ۱۰۰سال ،ملتها را در بند کشید
اســتبداد و اســتکبار بود و این  ۲لبه قیچی کوشــیدند با غارت
امکانات و هویت ،آزادی و استقالل را از ملتها بگیرند.
وی ادامه داد :دهها ســال تالش استکبار برای حضور مستقیم در
مســتعمرهها و غارت امکانات کشورها از یک سو و حضور عناصر
وابسته که غیرمستقیم به استکبار سرویس میدانند از سوی دیگر
باعث شــد ملتها ضعیف و مستکبران فربه و پرروتر و با اشتهای
بیشترتر در عرصه حاضر شوند .زاکانی افزود :حضور مستکبران در
قرن  ۱۸و  ۱۹میالدی در کشورها چه به شکل مستقیم مانند هند
و چه غیرمســتقیم مانند دوران قاجــار امکاناتی را فراهم کرد که

معاون سیاســی وزیر خارجه کشــورمان در
س این
سفر به امارات با مشاور دیپلماتیک رئی 
کشور دیدارو درخصوص روابط میان دو کشور
و مسائل منطقهای گفتوگو کرد.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری امارات روز چهارشنبه اعالم کرد که
علی باقری کنی ،معاون سیاســی وزیر خارجه کشــورمان با انور
س امارات در حضور خلیفه
محمد قرقاش ،مشاور دیپلماتیک ،رئی 

حاصل آن جز کمک به اهداف نظام ســلطه و از بین بردن ملتها
نبود .شــهردار تهران ادامه داد :بعد از به دســت آوردن شناخت
جدید از کشــورها ،نظام ســلطه اهداف جدیدی را دنبال میکرد
و حکومتهایــی مانند پهلــوی در ایران و ســایر ایادی آنها در
کشــورهای دیگر تالش کردند تا آنچه مستکبران میخواستند با
کمترین بها برایشان فراهم شود.
وی با بیان اینکه بعد از جنگ جهانی شرایط در منطقه به گونهای
پیش رفت که نظامسلطه توانست با به یغما بردن امکانات ملتها
اهداف خود را دنبال کند ،ادامه داد :آنان در گام دیگر مسیرهایی
را دنبــال کردند که با الگوســازی و با تفکر غربی دل ملتها را از
آن خود کردند و در این میان کشــورهایی مانند امارات مسیری
طی کردند که برای رســیدن به این هدف در کنار کشوری مانند
عربستان از هم پیشی میگرفتند.
> انقالب اسالمی امید را در دل ملتها زنده کرد

زاکانی با اشــاره به قدرتهای سهگانه انقالب ایران ادامه داد :این
قدرت سهگانه برای مردم جذاب بود و عرصه جدید در جهان شکل
گرفت و دیری نپایید که شرایط منطقه را تغییر داد.
وی بیــان کرد :آمریکا که پرچمدار غارت جهان بود پس از جنگ
جهانی دوم ،جنگ ســرد را آغاز کرد و در سال  ۱۹۹۱با فروپاشی
شــوروی و اعالم نظم نوین جهانی از سوی بوش پدر ،همه به این
نتیجه رسیدند که راهی جز تسلیم در مقابل آمریکا ندارند.
زاکانی اضافه کرد :اما انقالب اســامی با رهبری امام خمینی (ره)

سفر معاون وزیر خارجه ایران به امارات

دیدار باقری با انور قرقاش

شاهین المرر ،وزیر مشاور دولت در امورخارجه امارات دیدار کرد.
در ایــن دیدار درخصوص روابط میان ایران و امارات متحده عربی
گفتوگو شده است.

امیدی را در دل مقاومت ملتها زنده کرد به طوری که از ســال
 ۱۹۹۱تا سال  ۲۰۱۰آمریکا هرچه کوشید قدرت خود را به منطقه
وارد کند موفق نشــد .شهردار تهران تاکید کرد :زمانی که حادثه
برجهای دوقلو در آمریکا رقم خورد حمله علیه این کشور آغاز شد
و نقشه راه آنها این بود که همه کشورها زیر تاثیر و تعقیب نظام
غربی قرار بگیرند و غربی شــوند .وی ادامه داد :این تالشها برای
آنها ناکامی به دنبال داشــت که البته ،حمله به لبنان و شکست
در مقابل این کشور در جنگ  ۳۳روزه شرایط جدیدی را رقم زد.
شــهردار تهران گفت :ملت مقاومت کام دشــمنان را تلخ کرد و
در سال  ۲۰۱۰مســتکبران به این جمعبندی رسیدند که جنگ
فرقهای را در شــمال و غرب آسیا شــکل دهند تا به اهداف خود
برسند و مسیری را دنبال کنند که ماحصل آن جز تل خاکستری
نباشــد .به گفته وی ،با این حال ،مســتکبران دســت به خطای
راهبردی زدند و تالش کردند کشــور یمن که از عظمت و افتخار
در اسالم بهرهمند است و ویژگی آخرالزمانی دارد را مورد امتحان
قرار دهند و امکانات و هویت این کشور را با سرپنجههای مستقیم
آمریکا مانند عربستان ،رژیم صیهونیستی و امارات ،با یک حرکت
جدید مواجه کنند.
زاکانی گفت :هفت سال است که ملت باهویت یمن با دست خالی
در مقابل استکبار میجنگد و با ایستادگی خود پیامهایی را به دنیا
مخابــره میکند و هر لحظه که اقدام جدیدی رخ میدهد ملت با
بصیرت یمن دست پنهان را میبیند و از مادر و زاینده این جنایت
نام میبرد.
طرفیــن این دیدار همچنین بــر لزوم تقویت
اساس همســایگی خوب و احترام متقابل در
چارچوب منافع مشترک جهت حصول ثبات و
شکوفایی در منطقه و گسترش روابط اقتصادی
و تجارب میان دو کشور تاکید کردهاند.
در این دیدار همچنین درخصوص تحوالت منطقهای و بینالمللی
مورد اهتمام دو طرف گفتوگو انجام گرفت.

