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کلید قفل مذاکرات در وین است نه تهران
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و نشست ساالنه
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در وین هم به پایان رسید و ظاهرا
گرهی از کالف درهم پیچیده مذاکرات هسته ای احیای برجام باز
نشد .هرچند شنیده های خراسان حاکی است ،تالش ها با هدف
یافتن راه حلی مرضی الطرفین برای حل و فصل سه ادعای آژانس ،در
وین و تهران ادامه دارد اما همچنان افق مشخص و روشنی برای رفع
ادعاهای آژانس بر سر سه مکان ادعایی شان که در آن ها ذرات اورانیوم
غنی شده به دست آمده در دسترس نیست و به نظر می رسد با توجه به
فضای فعلی در ایران و آمریکا ،رسیدن به توافق اگر نگوییم به شکست
خود نزدیک می شود ،حداقل تا پایان انتخابات میان دوره ای کنگره
آمریکا در آبان پیش رو به تعویق می افتد .اتفاقی که اگرچه برای هر دو
طرف گزینه مطلوبی نخواهد بود اما ظاهرا چاره دیگری هم نیست.
جمهوری اسالمی ایــران همچنان به گفته وزیرخارجه اش روی
دو موضوع با طــرف آمریکایی اختالف نظر دارد .منظور حسین
امیرعبداللهیان از دو اختالف باقی مانده یکی تضمین های محکم و
دیگریاختالفاتپادمانیباآژانساست،اختالفاتیکهبهگفتهتهران
باعث ناپایداری توافق احتمالی و عدم انتفاع اقتصادی ایران از برجام
می شود .ایران خواستار تعهد محکم آمریکا برای آینده توافق در دوره
دولتبایدنوادامهاینتضمینبرایبعدازدولتاوستباایناستدالل
کهتوافقاتبینالمللیمیاندولتهانیستبلکهمیانحکومتهاست
و بدون چنین نگاهی ،با تغییر یک دولت که عمری حداکثر چهار ساله
دارد ،همه توافقات می تواند به هم بخورد .از سوی دیگر تهران معتقد
است رفع نشدن ادعاهای آژانس می تواند ناپایداری طبیعی در برجام
را بیشتر کند و این ناپایداری اثرش را برهمکاری های اقتصادی و
تجاری با ایران می گذارد که هم خط قرمز اصلی ایران یعنی انتفاع
کامل اقتصادی کشورمان را پایمال می کند و هم خالف صریح بند
 29برجام است.
با این حال نگارنده معتقد است اگر موضوع آژانس و ادعاهایش حل
شود ،آن هم با مدلی شبیه آن چه در برجام و در موضوع بسته شدن
پرونده  PMDایران اتفاق افتاد (بند  14برجام) ،می توان امیدوار بود
برسرموضوعتضمینهااختالفاتراحتتررفعشوندامااینکهطرف
مقابل حاضر نیست در هر دو موضوع نرمشی انجام دهد این شک را
تقویتمیکندکهاحتماالآیندهمفیدوموثریبرایبرجاماحیاشدهنیز
نمیتوانمتصوربودوهمیننداشتناطمینان،دلیلاصلیفرسایشی
شدن مذاکرات و نرسیدن به توافق است.
این را همه می دانند که خروج آمریکا از برجام ،فارغ از این که چه رئیس
جمهور و حزبی بر کاخ سفید حاکم باشد ،این مسئولیت بین المللی را
بر گردن آمریکای دوره بایدن قرار داده تا هزینه حماقت دولت قبلی
واشنگتن را برای بازگشت به توافق  2015بپردازد و صرفا گفتن این
جملهکهترامپاشتباهبزرگیکردیاوضعیتنسبتبهزمانبرجامبدتر
شده یا  ...نمی تواند چنین مسئولیتی را رفع کند .جو بایدن با شعار
بازگشت به برجام به کاخ سفید رفت و حدود دو سال پس از انتخاب
شدنش نیز بارها این شعار را تکرار کرده ،اما رفتار عملی آمریکایی ها
چه در سیاست اعالمی و چه در سیاست اعمالی نشان می دهد ظاهرا
آنهاچندانهمازرفتارترامپوتحریمهایشبدشاننیامدهوبهنوعی
زیر زبانشان مزه کرده که حاال برای بازگشت به برجام که می توانست
با یک فرمول ساده یعنی «همه به تعهداتشان برگردند» اتفاق بیفتد،
امروز حدود  18ماه هم از مذاکرات احیای برجام گذشته در حالی که
حاصلی نداشته است.
کش دادن مذاکرات و فرسایشی کردن آن توسط طرف آمریکایی نمی
تواند برای هیچ طرفی سودمند باشد .جهان به شدت در حال تحول
است و هر روز ممکن است تحولی جدید کار را دشوارتر کند .زمستان
سال قبل در آستانه توافق و به دلیل زیاده خواهی واشنگتن ،کار به
تعویق افتاد و چند هفته بعد با جنگ روسیه علیه اوکراین موضوعاتی
در دنیا به اولویت تبدیل شد که کار رسیدن به توافق هسته ای را سخت
کرد .صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس در خرداد
گذشته توانست بار دیگر چالش را به مذاکرات وین برگرداند و نه تنها
دیوار بی اعتمادی را قطورتر و بلندتر سازد بلکه دستیابی به توافق را
نیز به دست اندازی خطرناک بیندازد .در روزهای اخیر اعتراضات در
ایران بار دیگر این وسوسه را به دل طرف های مقابل به ویژه آمریکایی
ها انداخته که شاید از این آب گل آلود برای آن ها نتیجه ای به دست
آید و شاهد اظهارات تند آن ها هستیم .همه این ها به همراه شدیدتر
شدن مبارزات انتخاباتی در آمریکا آثار منفی بر مذاکرات گذاشته اند
که نتیجه اش فضای سرد و احساس بن بست در مذاکرات است.
متاسفانهاینگرهکورایجادشدهتوسطآژانسمیتوانستبااستقالل
آژانس و مدیرکل آن و الگوگیری از روش مدیرکل فقید آژانس ،آقای
آمانو به نوعی باز شود اما تاثیرپذیری گروسی از رژیم صهیونیستی
کار را سخت تر کرده است .باز هم تکرار می کنم حل و فصل ادعاهای
سه گانه آژانس تا قبل از توافق بهترین ابتکار برای رسیدن به توافق
است و تصمیم جمهوری اسالمی مبنی بر این که «توافق نکردن بهتر
از استخوان در زخم ماندن است» تغییر نخواهد کرد .اروپا و آمریکا اگر
اراده ای برای توافق دارند و به دنبال رفع تحریم های نفت و گاز ایران
تا قبل از زمستان هستند ،باید این فشارهایی را که امروز بر ایران وارد
می کنند ،متوجه آژانس بین المللی انرژی اتمی کنند چون کلید این
قفل در وین است نه تهران.

رئــیــس جمهور بــا تاکید بــر پذیرش
حق اعتراض مــردم ،اغتشاش را خط
قرمز دانست و تصریح کــرد :دشمن
به دنبال ایجاد اختالف و برهم زدن
وحدت جامعه است.آیت ا ...رئیسی
در یک گفت وگوی تلویزیونی با مردم
با تاکید بر پذیرش حق اعتراض و این
که اعتراض حتی موجب ارتقا و حل
مشکالت می شــود ،گفت :اغتشاش
خط قرمز است و باید حدفاصل بین
اعتراض و اغتشاش مشخص شود .وی
همچنیندربارهاحتمالدرتجدیدنظر
درخصوص برخی رویه ها تصریح کرد:
ارزش ها ثابت است اما روش ها قابل
تغییر هستند که می تــوان دربــاره آن
گفت وگو کرد .رئیس جمهور در گفت
وگویتلویزیونیبهطورمبسوطدرباره
اتفاقات اخیر و حواشی درگذشت تلخ
مهساامینینکاتیرابیانکردوهشدار
دادکهدشمنباایجاداختالف،انسجام
ملی را هدف قرار داده است .رئیسی
در این گفت وگو که به دستاوردهای
عضویت کشورمان در شانگهای و سفر
به نیویورک ،سخنرانی در سازمان
ملل و ابتکارش در نشان دادن تصویر
شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت به
التهابات روزهای گذشته در شهرهای
مختلف اشاره و تاکید کرد که اعتراض
در قانون اساسی هم جایگاه دارد اما
باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش
مشخص شود .به گزارش ایرنا و پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،مهم
تریناظهاراترئیسجمهوررادرادامه
بخوانید:
* در این موضوع (فوت غم انگیز مهسا
امینی) آن چه وظیفه مدیریتی ما در
دولت است این است که آن را پیگیری
کنیم و من هم به عنوان یک مسئول

قصدمدراینقضیهشفافیتواجرایعدالت
است و منتظر هستیم که نظر قطعی از سوی
پزشکیقانونیاعالمشود.
* پزشکی قانونی کار حرفه ای خــودش را
درباره مهسا امینی انجام خواهد داد .ما هم
منتظرگزارشآنهاهستیمکهظرفچندروز
آیندهاعالمخواهدشدونظرنهاییبادستگاه
قضاییخواهدبود.
* پدر خانم امینی و عموی ایشان تلفنی به
بنده ابراز محبت کردند و این اقدام را قوت
قلبی دانستند ،پدر خانم امینی بعد ًا هم در
مصاحبه ای اعالم کرد که این قولی که به
من داده شد ،باعث شد مطمئن شویم که
این موضوع پیگیری میشود .همان طور که
به خانواده خانم امینی گفتم ،اصل ما در این
قضیهشفافیتواجرایعدالتاست.
* این روشی که برای اجرای قانون (گشت
ارشــاد) وجود دارد ،مربوط به یکی دوسال
اخیر نیست و ۱۵سال است که همین روش
اجرا میشود اما چه اشکالی دارد که اگر در
این خصوص و برای اجرای قانون نظرات و
دیدگاههای اصالحی وجود دارد ،استفاده
شود؟
* نباید انتقادات درباره روش اجرای قانون
رامحدودکرد.چهاشکالیداردبرایگفتو
گو،نقدوحتیاعتراض،مراکزیراقراردهیم
که بشود مرکز گفت وگو نقد و حتی اعتراض
کردن به برخی مشکالت .این امر در قانون
اساسیهمجایگاهدارد.
*البتهبایدحدفاصلبیناعتراضواغتشاش
مشخص شــود .امکان دارد یک اعتراض
و سخن مخالف وجــود داشته باشد و هیچ
اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن
آنبهاصالحعمومیوارتقا کمکمیکنداما
به هیچ عنوان نمی شود به جان و مال مردم
اجازهتعدیداد.نمیشوداجازهدادافرادی
بااغتشاشآرامشجامعهرابههمبزنند.
* امروز دشمن میخواهد با ترفندی تکراری

فوتبالیسترامقابلفوتبالیست،هنرمند
را مقابل هنرمند و مردم را مقابل مردم
قرار دهد .دشمن انسجام ملی را هدف
قراردادهاست.
*همهملتمیخواهندکهاغتشاشیدر
کشوروجودنداشتهباشد.
* ما باید بهترین روش ها را برای اجرای
قانوندنبالکنیم؛کامالراهبازاست.
* مسئوالن باید آستانه تحمل خود را باال
ببرند .گفت و گو و بحث دربــاره اصالح
روش ها اشکالی ندارد .باید روش ها را
بررسیکنیم.ارزشهاقابلتغییرنیست،
روشهاقابلتغییراست.
* کشوری که خود کودکان بومی آن جا
را زنده به گور کرده ،امروز مدافع حقوق
بشرشدهومردمرابهاغتشاشدرخیابان
دعوت میکند .کشوری که خود در 28
هفته  81زن به دست پلیس آن کشته
شــده اســت و هیچ کسی بــه ایــن قضیه
عارض نمیشود در این ماجراها مدعی
شدهاست!
* رسانههای آن ها امــروز رسم ًا ایجاد
ناامنیواغتشاشوچگونگیساختمواد
منفجرهراتعلیممیدهند؛درکجایدنیا
میتواناینقضیهراپذیرفت؟
* آن چه امروز برای ما خیلی مهم است
ایــن اســت که ایــن دشمنان حــدود 43
سال در حال دشمنی با ما هستند و از
همان ابتدای انقالب گفتند؛ جمهوری
اسالمی تا شش ماه دیگر نابود میشود
ولی هماکنون حدود 90شش ماه از آغاز
جمهوری اسالمی میگذرد و جمهوری
اسالمیقدرتمندترازهمیشهباقیاست.
* امروز ما تحریم و آشوب را دو روی یک
سکهمیدانیم.عدهایامروزمیخواهند
در کشور آشوب و اغتشاش ایجاد شود و
مسئله فوت مرحوم مهسا امینی را برای
سلبامنیتکشوربهانهکردند.

قالیباف :نباید اجازه ایجاد دوقطبی ساختگی را در جامعه بدهیم
رئیس مجلس شـــورای اســامــی در
مراسم تجلیل از پیش کسوتان دفاع
مقدسشهرستانطرقبهشاندیزگفت:
نگوییم که کسی حق نــدارد اعتراض
کند ،کسی حق ندارد انتقاد کند ،می
توانند اعتراض کنند اما باید صف را
از بدخواهان نظام و مردم جدا کنند،
نباید در این حرکت مــردم مقابل هم
قــرار بگیرند ،بنابراین ما باید بدانیم
که نباید اجــازه بدهیم یک دو قطبی
ساختگی بی جای دشمنان انقالب
و بعضی هم از سر حاال بی توجهی و
نادانی بخواهند به این سمت حرکت
کنند .به گزارش خراسان ،روز گذشته
مراسم تجلیل و تکریم پیش کسوتان
دفاعمقدسشهرستانطرقبهشاندیزبا
حضوررئیسمجلسشورایاسالمی،
رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزشهــای
دفاعمقدس،استاندارخراسانرضوی،
نمایندگان مجلس و ائمه جماعت این
شهرستان به همراه پیش کسوتان،
جــانــبــازان ،آزادگـــــان و رزمــنــدگــان
دفــاع مقدس ایــن شهرستان برگزار
شد .محمدباقر قالیباف ،در بخشی
از سخنان خود با اشــاره به فوت خانم
مهسا امینی گفت :من همین جا می
خواهم اشــاره ای داشته باشم به این
اتفاق تلخ و ناگواری که افتاد و خانم
مهساامینیبهرحمتخدارفت.حادثه
تلخی بود و همه ما ناراحت و غصه دار
شدیم.فرزندیازفرزنداناینسرزمین
این اتفاق برایش پیش آمد ،البته همه
مسئوالن از جمله بنده با صراحت این
را گفتیم که ما حتما به ایــن موضوع

رسیدگی خواهیم کرد و باید روشن و شفاف
شود که علت حادثه چه بــوده و رسمی هم
اعالم شود و هیچ شکی نیست ،این موضوع
هم تصدیق شده از جانب تمام مسئوالن
است.ویتصریحکرد:بهخصوصمسئوالن
سه قوه به این موضوع اشاره و مسئوالن ذی
ربط دیگر هم این مسئله را بیان کردند و این
وظیفهماست.حتماوظیفهخودمانراانجام
خواهیمدادورسیدگیواعالمخواهیمکرد.
قالیباف افزود :اما از یک واقعیت دیگر هم
نبایدغفلتکردکههمهقراینوشواهدنشان
میدهداینحادثهکهاتفاقافتاددشمنهم
با آمادگی بر بستر این موضوع سوار شد و به
میدان آمد .هم علیه کلیت نظام اقدام کرد،
هم علیه امنیت مردم .شما نگاه کنید چند
ده نفری که در این حوادث جان خودشان را
از دست دادند ،کسانی که به قصد براندازی
در میدان آمدند ،نه غصه آن فرزند و دختر
عزیز مهسا امینی را خوردند ،نه غصه بقیه
کسانی که جانشان را از دست دادند و آن ها
دنبال اهداف دشمنی هستند که این کار را
دنبالمیکنند.طبیعیاستکهبایدباچنین
رفتارهاییمقتدرانهبرخوردکرد.هیچچیزی
نبایدبهامنیتمردموموجودیتنظاممقدس
جمهوریاسالمیکهخواستدشمناننظام
وانقالباستلطمهایبزند.ویتاکیدکرد:
از طرفی ما معتقدیم و باور داریــم که مردم
حتمابایدبتوانندنقدکنند،نقدآزادانهداشته
باشند ،حتما مردم حق دارنــد که اعتراض
بکنند ،این ها حق مردم است .مردمی که
اساسجمهوریاسالمیهستندولیدشمن
آمدهدقیقابههمانانسجاماجتماعی،همان
سرمایه های اجتماعی و همان یکپارچگی
ضربه بزند ،هرکسی کمک بکند که با هر

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر عزیزمان

حاجیه خانم خالق پور
را به اطالع می رسانیم.

بدین مناسبت مجالس ترحیمی در روز پنجشنبه  1401.7.7ساعت  2:30تا  4:30عصر
در مسجد حضرت زینب خیابان دکتر بهشتی ،بین  31و 33
و روز جمعه  1401.7.8در مسجد قبا بولوار خیام برگزار می گردد.
حضور شما باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های مخملباف -خالق پور و فامیل وابسته

روشی ،با هر حرفی ،سخنی ،فکر کند
مردمرامقابلیکدیگرقراربدهد،اشتباه
بزرگی کرده است .رئیس قوه مقننه با
اشــاره به دیــدار رهبری معظم انقالب
اسالمی با کــارگــران در اردیبهشت
امسال ادامــه داد :حضرت آقــا در آن
دیدارفرمودند«،کارگرانعزیزما،حرف
ها و نقدهایی داشتند و اعتراضاتی
داشتند و به خیابان آمدند» ،پس معلوم
استکهمردمحقدارنداعتراضکنند
و حضرت آقا به مسئوالن توصیه کردند
که این اعتراضات را بشنوند و در واقع
ایناعتراضراکهشنیدند،پاسخبدهند
و اگر در توانشان است آن خواسته را
انجامبدهند.درحقیقتحضرتآقایک
تحلیلدقیقرابهدستمنوشمادادند
و فرمودند که کار خوب این اعتراض
کارگران و آمدن به خیابان اول این بود
که صف خودشان را از دشمنان مردم
و انقالب جدا کردند و حرف اعتراضی
خودشان را هم زدنــد .مسئوالن هم
مکلف اند به این اعتراض به حق آنان
رسیدگیکنندکهرسیدگیهمکردند.
نگوییم که کسی حق نــدارد اعتراض
کند ،کسی حق ندارد انتقاد کند ،می
توانند اعتراض کنند اما باید صف را
از بدخواهان نظام و مردم جدا کنند،
نباید در این حرکت مــردم مقابل هم
قرار بگیرند تا بتوانیم وظایفی که داریم
انجام بدهیم .وی افــزود :نباید اجازه
بدهیمیکدوقطبیساختگیبیجای
دشمنان انقالب و بعضی هم از سر بی
توجهی و نادانی بخواهند به این سمت
حرکتکنند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چرانیروی انتظامی که قراربود به دوربین
همراه مجهز شود  ،نشد .اگربه دوربین
مجهزباشند برای تحقیق کردن درباره مجرم
راحت تر است.
••یعنی چی تا تقی به توقی می خوره زود
اینترنت رو قطع می کنین ،که چی بشه  .چرا
به جای حل مسئله صورت مسئله رو پاک
میکنید؟
••لطفا مسئوالن ذی ربط کارشناسی و علت
یابی کنند که چرا وضعیت ورزش استان سال
هاست دچار نخوت وسستی شده،درسال
های نه چندان دور استان در رشته هایی
نظیرکشتی،والیبال،فوتبال و....حرفی برای
گفتنداشتولی حاالافسوس!
••واقعا خودتون رو به خواب زدین؟ نمی خواین
قبول کنین مردمی هستن که مثل شما فکر
نمی کنن؟ چرا فکر می کنین شما درست
میگین؟ چرا فکر می کنین بقیه هم باید مثل
شمافکرکنن؟
••از مسئوالن سوال می کنم که رتبه بندی
معلمان چه شد ؟ تا به کی باید چشم انتظار این
طرحبمانیم؟
••به قوه قضاییه پیشنهاد می کنیم ویالی
سلبریتی فوتبالیستی که آشوبگران را تحریک
می کند برای جبران برخی خسارت های وارد
شده به مردم  ،مصادره شود.
••ایرانخودرو قبال با پروژ ه پالس سازی باعث
افزایش قیمت خودرو شده وحاال با استفاده
از فروش لیزینگی به دنبال افزایش قیمت
هاست .سازمان حمایت از مصرف کننده کجا
قرار دارد؟
••شنبهصبحرفتمروزنامهبخرمگفتخراسان
چاپ نشده ،راضی باشید چون چند  ...قشنگ
به مدیر و سردبیر دادم .چرا که ملت در این
وضعیت غیر عادی و بستن اینترنت به شما
نیاز دارند که شما هم وسط جنگ مارا تنها می
گذارید.
••لطفا از مسئوالن فرهنگی کشور بخواهید
اینستاگرام را که باالی  ۷۰درصد ضد اسالم
است و دین و بی حیایی جوانان را نشانه رفته
و نفاق و آلودگی های غیر اخالقی را تبلیغ
میکند،فیلترکنند.
••جذاب ترین و کاربردی ترین قسمت روزنامه
خراسان برای من حرف های مردم است .حاال
نمی دانم شما به تعریف می گیرید یا به انتقاد
یا هر دو.
••به سلبریتی عضو حزب باد بگویید تو که فرق
مردم و اغتشاش گران را نمی فهمی و دوست
نداری حتی یک فریم از تو در رسانه ملی پخش
شود ما هم اعالم می کنیم اصال عالقه ای به
دیدن امثال تو نداریم.
••کسی نیست دهن این حسن عباسی  ...را
ببندد؟
••اگر قوه قضاییه با اختالس گران به ویژه
 ۹۲هزار میلیارد فوالد مبارکه برخورد قاطع
می کرد ،آشوبگران هم حواس شان را جمع
میکردند.
••دولتبهشغلهایتولیدیازجملهدامداران
هیچ توجهی ندارد  .با توجه به گران شدن
خوراک دام و متضرر شدن دامداران جا دارد
که دولت توجه ویژه ای به این قشرازجامعه
داشته باشد تا مجبوربه فروش دام و رها کردن
اینحرفهنشوند.
••تا به کی باید شاهد قطعی و ضعیف بودن
اینترنت باشیم ؟تمام زندگی مان مختل شده
است.تمامکسبوکارمانروبهنابودیمیرود.
مسئوالن یک کاری بکنند تا خیلی از مردم که
درآمدشان ازاینترنت است به جمع بیکاران
اضافهنشدهاند.
••از ایرانسل بسته اینترنتی خرید م.اما هیچ
پیامیبرایمنیامدوهیچبستهایهمفعالنشد.
بههمینراحتی...

تلگرام09033337010 :

••برای دفاع ازحیثیت ومرزوبوم وپرچم
کشورمان همه حاضریم جان بدهیم .دشمنان
کوردل ایران درچه خیال اند.مرگ برمنافق و
مرگبرهرکسیکهغیرتملیندارد.
••عباس عبدی می گوید این نابسامانی ها
نتیجهبیتوجهیبهاتفاقاتدودههاخیراست.
این اقراری به جاست چون می داند دراین
دو دهه اخیر حکومت و دولت ازسیدمحمد
خاتمی شروع شد وتوسط حسن روحانی پایان
یافت  .دوم این که به راه اندازی پروژه مهسا
درجهت براندازی امیدواربودند ،حاال که
تیرشان به سنگ خورده نگران اعدام سربازان
شانهستندوآنراخشونتقلمدادمیکنند.
••مسئوالنباچهافتخاریمیگویندکهروغنو
برنج ارزان شده ،اما نمی گویند مرغ و تخم مرغ
سربهفلککشیده!
••یکی از دالیلی که جوانان ،خام حرف های
مزدوران داخلی و شبکه های معاند می شوند
برخورد قاطع نکردن با دزدان و اختالس گران
است و جوانان همه را به یک چشم می بینند
که تا االن قوه قضاییه در این حوزه کم کاری
کرده است.
••کاش حاال که ایام عزاداری ماه صفر هم تمام
شده تلویزیون چند برنامه شاد بذاره دلمون
بازبشه.
••شنیده شده در این وضعیت ناامنی ایجاد
شده توسط اغتشاش گران و مشغول بودن
نیروها وکارکنان شهرداری در معابر  ،برخی
ساخت وسازهای غیر مجاز شدت گرفته و در
خأل حضور نداشتن نیروهای نظارتی وگشتی
های شهرداری ،فرصت مناسبی برای ساخت
و سازها فراهم شده است.
••بعضی ها چطور این قدر از مهران مدیری
بد می گن؟ اون که از خیلی از مسئوالن توی
این سال ها مفیدتر بوده .حداقل چندنفر را
خندانده .مسئوالن که اشک همه را درآوردند.
••چراکسانیکهبرایفوتنامعلوممهساامینی
نیروی انتظامی عزیزرامحکوم کردندو اشک
تمساحریختندوبیانیهصادرکردند،دربرابراین
اغتشاشاتوضربوجرحوشهادتاینعزیزان
سکوت اختیارکرده اند حتی آنانی که درلباس
مقدسروحانیتپنهانشدهاند.
••قدیمهادرماهمحرموصفرهرجاییمیرفتیم
بویشلهوحلیممیآمد.االنبهدلیلگرانیها
هیچ خبری نیست .هرجایی هم مهمانی باشد
صف های شلوغ است که جرئت نمی کنیم
وارد بشویم.
••اینبالگرهاییکهاینچندروزهمداممیگن
برایهمدردیبامردماستوریتبلیغنمیذاریم
همباحالن،خبتواالنبیااستوریبذار،کسی
بااینوضعاینترنتاصالنمیتونهببینه.روغن
ریخته رو چرا نذر امامزاده میکنی؟
••خداروشکردراینچندروزقحطیناننیامد.
کاشمسئوالنهمیشههمینقدرفعالباشند.
طراحان
••اتّفاقاتاخیرفقطیکبرندهداشتّ :
طرح صیانت .وضع اینترنت به مراتب بدتر از
گذشته خواهد شد و پلتفرمهای خارجی به
سمتانسدادخواهندرفت.
••دوست عزیز این جوان ها به سن بلوغ و عقل
کاملرسیدندکهدستنشاندهدیگراننشوند.
فکرنمیکنمجوانیکهبنزینرویمامورریخته
یا گلوی مامور را می برد نیاز به نصیحت داشته
باشد.نیازبهمجازاتسنگینواجرایآناست.
••رئیس مجلس  ،ما محکم پای اجرای قوانین
حوزه ایثارگری ایستادهایم و به مسائلی مانند
اشتغال ،جذب ایثارگران و اجرای قانون
ایثارگران توجه داریم  ،سوال من به عنوان یک
ایثارگربازنشستهتامیناجتماعیایناستکه
چراقانونجامعحمایتازایثارگرانفقطبرای
کشوری ها و لشکری هاست و بازنشستگان
ایثارگر تامین اجتماعی از مزایای آن محروم
هستند...

