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روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند:

جهانگیری خطاب به برخی مدیران:
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اگر نمیتوانید شرایط فعلی را
درک کنید ،مدیریت را کنار بگذارید
 ایسنا :معاون اول رئیسجمهوری در آیین افتتاح
خط تولید ســلول انسانی شــرکت »سلتک فارمد«،
انســجام ،وحدت ،هماهنگی و همصدایی در داخل
در مقابل دشمنان را نخســتین الزمه عبور از شرایط
فعلی عنوان کرد و گفت» :این موضوع نباید به شعار
این جناح یا آن جناح و تسویهحســاب جناحی تبدیل
شــود .همچنین من یا طرف مقابل نباید در شــرایط
فعلــی فکر کنیم که دیگری را زیــر پا بگذاریم ،بلکه
بایــد یکصدایی و همدلی خــود را در مقابل بیگانه
در معــرض نمایش بگذاریم .به لطف خدا در داخل
جناحهای مختلف با یکدیگر دارای اختالفســلیقه
هستند ،اما با یکدیگر دشمنی ندارند«.
اســحاق جهانگیری با تأکید بر لــزوم حمایت از
دیپلماتهای کشور در شرایط فعلی ،افزود» :کسانی
کــه در خط مقــدم قرار دارنــد باید مــورد حمایت
داخل کشــور قرار بگیرند تا بتوانند بهخوبی در مسیر
طراحیشده خود حرکت کنند«.
او گفت» :در شرایط فعلی کشور مدیران باید فکر
کنند مســئولیت پذیرفتهاند که خــود را وقف ملت
کنند .آنها باید بپذیرند در دورهای مسئولیت گرفتهاند
که بیانگیزگــی و بیحالی جواب نمیدهد .آنها اگر
نمیتوانند شرایط فعلی را درک کنند ،مدیریت را کنار
بگذارنــد .مدیران باید هم خود دارای انگیزه باشــند
و هم ایــن انگیزه را به بدنه خــود و همچنین مردم
منتقل کنند« .جهانگیری به اتخاذ تصمیمات ارزی از
سوی دولت در بحران ارزی اخیر اشاره و عنوان کرد:
»مهمترین پیام اتخاذ تصمیم ارزی دولت در روزهای
اخیر ،مواجهکردن طرح ترامپ با شکســت در نقطه
ابتدایی این طرح بود .اتخاذ سیاست جدی دولت در
زمینه ارز باعث شد که پس از اعالم خروج آمریکا از
برجام ،کمترین اتفاقی در داخل کشور نیفتد«.
او همچنیــن با انتقاد از عملکــرد برخی حکام
کشورهای اسالمی در موضوع قدس اشغالی گفت:
»متأســفانه بیعرضگی و بیکفایتــی برخی حکام
اســالمی ،بهویژه در ســالهای اخیر باعث شده تا
نمایشی از هماهنگی و انسجام با اسرائیلیها نشان
دهند که امروز قلب ملتهای مســلمان دنیا را به
آتش کشــیده اســت .آنها باید نزد مردم مســلمان
کشــور خود برای شــاهدبودن چنیــن صحنههایی
خجالت بکشند«.
politics@sharghdaily.ir

شــرق :رئیسجمهوری روز گذشــته چهار هیئت دیپلماتیک کشورها را به
حضور پذیرفت تا سفرای جدید استوارنامههایشان را تقدیم کنند؛ سفیر جدید
نیوزیلند و سفرای آکرودیته نپال ،اســتونی و لتونی» .حسن روحانی« در این
دیدارها بر توسعه روابط دوجانبه تأکید کرد و درعینحال به انتقاد از رفتارهای
اخیر آمریکا پرداخت .به گزارش »پایگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری«،
روحانی خروج دولت آمریکا از توافق برجام و انتقال ســفارتخانه این کشور
به قدس شــریف را دو اشتباه بزرگ و تاریخی واشنگتن خواند و تصریح کرد:
»تاریخ قضــاوت خواهد کرد که هر دو این تصمیمات دولت آمریکا ،بســیار
نادرست و غیردقیق نســبت به ایران و مردم منطقه بوده است« .او با اشاره

به مخالفت جامعــه جهانی با هر دو تصمیم اشــتباه آمریکا گفت» :اولین
نتیجه این تصمیمات غلط ،انزوای واشنگتن نزد افکار عمومی جهان است«.
روحانی با اشاره به اینکه ایران همواره به تعهدات خود در عرصه بینالمللی
پایبنــد بوده و در موضوع برجام ۱۱ ،گــزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ایــن موضوع را تأیید میکند ،خروج واشــنگتن از توافق برجام را شکســتی
سیاســی و اخالقی برای ایــن دولت آمریکا دانســت .روحانی همچنین در
دیدار با سفیر جدید اکرودیته نپال ،با اشاره به کشتار مردم فلسطین به دست
رژیم صهیونیستی تأکید کرد» :موضعگیری در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی
و دفــاع از ملت مظلوم فلســطین در حقیقت دفاع از بشــریت و حرکت در

مسیر توسعه صلح و ثبات جهانی بوده و امروز وظیفه همه کشورها بهویژه
کشورهای غیرمتعهد ،موضعگیری قاطع و محکم در برابر اینگونه جنایتها
و تجاوزهاست« .در همین حال ،رئیسجمهوری هنگام دریافت استوارنامه
ســفیر جدید اکرودیته استونی ،با اشــاره به خروج یکطرفه آمریکا از برجام
و فرصت کوتاه اروپا برای اعالم موضع روشــن و شــفاف در قبال آن ،گفت:
»ایران تنها در شرایطی میتواند در برجام باقی بماند که بهطور کامل از منافع
آن بهرهمند شــود .متأســفانه امروز آمریکا قصد دارد در اقدامی بیمنطق و
غیرحقوقی ،قوانین داخلی خود را به دیگر نقاط جهان گسترش دهد که باید
همه کشورها ازجمله اتحادیه اروپا در برابر آنها ایستادگی کنند«.

بیانیه دولت در محکومیت جنایات رژیم اسرائیل:

کشتار در غزه ،جنایت علیه بشریت بود
انتقال ســفارت آمریــکا از تلآویو بــه قدس در
هفتادمین سالگرد تشکیل رژیم اسرائیل ،یعني »روز
نکبت« ،با قتلعام فلسطینیان همراه شد .به گزارش
»ایســنا« ،روز دوشــنبه مرزهاي غزه و سرزمینهاي
اشــغالي ،یکي از خونینترین راهپیمایيهاي خود را
تجربه کردند .این اقدام رژیم اسرائیل واکنش اغلب
دســتگاهها و نهادهاي داخل کشور را نیز برانگیخته
است.
جنایات اخیر ،سناریوی مشترک با آمریکا بود
دولت جمهوري اســالمي ایران در واکنش به این
فجایع ،با صدور بیانیهاي بهشدت آن را محکوم کرد و
ملتهاي مســلمان را به دفاع از حق مردم فلسطین
فراخواند .به گــزارش »پایگاه اطالعرســاني دولت«
در بخشــي از این بیانیه آمده» :قتلعام روز گذشــته
)دوشنبه( مردم مظلوم و بيسالحي که در اعتراضات
مسالمتآمیز علیه اشــغالگري و تجاوز شرکت کرده
بودند ،در حالي صورت گرفته است که دولت آمریکا
همزمان در حال برگزاري جشن و پایکوبي براي اقدام
غیرقانونــي و تحریککننده خود در انتقال ســفارت
این کشــور بــه قدس شــریف ،آنهــم در روز نکبت
بود« .در ادامه بیانیــه دولت آمده» :دولت جمهوري
اســالمي ایران ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر
صهیونیستها که در سناریویي مشترک و تحریککننده
با دولت آمریکا بهعنوان بزرگترین ناقض عهدنامهها
و مقررات انساني و بینالمللي صورت گرفت ،وجدان
جامعه جهاني و بهخصوص ملتهاي مســلمان در

بر موضوع برگزاري نشست فوقالعاده سران سازمان
منطقه و کشــورهاي اسالمي را به دفاع از آرمانهاي
انســاني و حق ملت مظلوم فلسطین فرا ميخواند...
همکاري اســالمي براي تصمیمگیري مشترک جهان
اســالم درباره شــرایط حســاس کنوني تأکید کردند.
 .دولت جمهوري اســالمي ایــران همچنین عالوه بر
رایزنيهاي منطقهاي و بینالمللي در این مهم ،چون
وزارت خارجه ایران همچنین خواســتار معرفي رژیم
گذشته از هیچ تالشي براي حمایت از حقوق مشروع و
صهیونیستي بهعنوان جنایتکار جنگي شد .سخنگوي
وزارت خارجــه ایران ضمن محکومکــردن جنایت و
غصبشده فلسطین و مردم مظلومش دریغ نخواهد
کــرد و رویدادهایــي نظیر جنایت صهیونیســتها را
قتلعام بيســابقه رژیم صهیونیســتي در نــوار غزه،
خواستار واکنش فوري مجامع جهاني و بینالمللي در
جنایت علیه بشــریت و آزموني تاریخــي براي همه
کســاني ميداند که عهــدهدار
این ارتباط شد.
آمریکا قصد دارد سازمان ملل
مؤثــر،
مســئولیت و اختیــارات
دولت جمهوري اسالمي ایران
را نابود کند
اســالمي
بهویژه در کشــورهاي
همچنین عالوه بر رایزنيهاي
هستند«.
رئیــس مجلــس شــوراي
منطقهاي و بینالمللي در این
روز بسیار شرمآوري است
اســالمي نیــز در نطــق پیش از
مهم ،چون گذشته از هیچ تالشي
دســتور خود گفت :آمریکایيها
وزیر خارجه ایران در واکنش
براي حمایت از حقوق مشروع
تصمیــم گرفتنــد نهادهــاي
به این اقدامات در صفحه توییتر
و غصبشده فلسطین و مردم
مظلومش دریغ نخواهد کرد
بینالمللــي را بياعتبار کنند .به
خــود نوشــت» :رژیم اســرائیل
و رویدادهایي نظیر جنایت
گزارش »ایلنا« ،علــي الریجاني
تعداد بیشــماري از فلسطینیاني
صهیونیستها را جنایت علیه
را که در بزرگترین زندان فضاي
گفت» :انتقال سفارت رژیم آمریکا
بشریت ميداند
در فلسطین اشغالي از تلآویو به
باز دنیــا اعتــراض ميکردند ،به
قدس به دســتور رئیسجمهور
خاک و خــون کشــید و قتلعام
آمریکا انجام شــد .با اینکه همه کشــورهاي دنیا این
کرد .همزمان ترامپ انتقال غیرقانوني سفارت آمریکا
اقــدام را محکوم کردند و بــا اینکه همه ميدانند این
را جشن ميگیرد و همدستان عربش هم توجه اذهان
اقــدام مخالــف مصوبات شــوراي امنیــت و مجمع
عمومــي را منحرف ميکنند .روز بســیار شــرمآوري
اســت« .محمدجواد ظریف همچنین درباره شــرایط
عمومي سازمان ملل است ،اما ظاهرا از سالها پیش
آمریکایيها تصمیم گرفتهاند این نهادهاي بینالمللي
بحراني فلســطین با همتاي ترکیــهاي خود گفتوگو
را بياعتبار کنند« .او به حمله آمریکا به عراق ،خروج
کرد .به گزارش »ایســنا« ،آنهــا در تماس تلفني خود
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از معاهده پاریس و انتقال سفارت این کشور به قدس
اشــاره کرد که همه خالف مصوبات و قطعنامههاي
شوراي امنیت سازمان ملل بوده است .الریجاني ادامه
داد» :آمریکا قصد دارد نهاد بینالمللي سازمان ملل را
که به قصد ایجاد صلح در جهان تأسیس شده است،
نابــود کند و چون ســازوکار دیگري بــراي جایگزیني
آن وجــود ندارد ،صحنه بینالملل را به ســوي نوعي
هرجومرج امنیتي سوق دهد« .نمایندگان مجلس نیز
در بیانیهاي انتقال ســفارت آمریکا به قدس و شهادت
شماري از فلسطینیان را محکوم کردند.
اقدام شیطاني
بدون توجه به مخالفتهاي جهاني
سپاه پاســداران نیز با صدور بیانیهاي اقدام آمریکا
در انتقال ســفارت خود به قدس را شــیطاني و بدون
توجه به مخالفتهاي جهاني دانســت .در این بیانیه
آمده» :انتفاضه فلســطین بــه آمریکایيها و حامیان
اقدام شیطان بزرگ در انتقال سفارت آمریکا به قدس
نشــان خواهــد داد ،آنچه فراتر از تخیــالت ،واقعیت
آینده ســرزمین مقدس فلسطین است ،اخراج قطعي
اشــغالگران و مجازات حتمي حامیــان منطقهاي و
فرامنطقــهاي آنان بهویژه ســردمداران کاخ ســفید
اســت« .ســپاه در بخــش دیگــري از بیانیــه خود با
محکومیت شدید اقدام آمریکا در انتقال سفارت خود
به قدس و بهشهادترساندن مردم فلسطین ،این اقدام
را باعث سرعتبخشیدن به برچیدن طومار اشغالگران
دانسته است.

sharghline@sharghdaily.ir
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 تاکسیها در خدمت پارکینگ! تعدادی تاکسی در
پایانه اتوبوسرانی شهید حقانی مدتهاست پارک
کرده و آنها را به امان خدا گذاشــتهاند و مشــخص
نیست چرا بهجای اینکه در خدمت مسافران باشند،
کامبیز کابلی
در خدمت پارکینگاند؟!
 چرا شهربازی را با خاک یکسان کردند؟ شهربازی
پارک بسیج واقع در بزرگراه شهید محالتی را با خاک
یکســان کردند .علت این کار چیست؟ مردم بهویژه
ســاکنان برای پُرکــردن اوقات فراغتشــان به کدام
یک مخاطب
شهربازی مراجعه کنند؟
 شــعارهای تکــراری و بختک گرانــی! به هرجا
که میرویــم ،درباره گرانی ســکه و دالر و افزایش
قیمتها صحبت میکنند و مردم از این وضع خسته
شــدهاند .دولت برای مهار گرانی متأســفانه موفق
عمل نکرده و این مســئله باعث شــده اســت تورم
به اوج خود برســد .نرخ بیشتر محصوالت غذایی و
پوشاک افزایش چشــمگیری داشته و بهجای اینکه
با وعده و شــعارهای مسئوالن شاهد کاهش قیمت
باشیم ،گرانی مانند بختک به جان مردم افتاده است!
علیاکبر فرقانی
 سوءاستفاده یک واحد صنفی :یکی از آپارتیهای
تهــران ،خیابان ۱۷شــهریور ،پایینتــر از پل آهنگ،
بهدلیل اینکه شبانهروزی است ،برای پنچری خودرو
و موتورسیکلت بیش از تعرفه تعیینشده دستمزد
میگیــرد .از اتحادیه و بازرســان تعزیرات حکومتی
تقاضای رسیدگی به تخلف و سوءاستفاده این واحد
عرفان از تهران
صنفی را داریم.
 خودروهــای دودزای ادارات دولتــی معضل
شهرنشــینی! متأســفانه برخی خودروهای ادارات
دولتی یا ســرویس کارکنان ،دودزا هســتند و هنگام
عبــور از خیابانهای تهران موجب تشــدید آلودگی
میشوند .از مأموران راهنماییورانندگی تقاضا داریم
کمــی هم به فکر رفع عیوب باشــند و اجازه ندهند
سرویس ادارات دولتی خیابانهای تهران را بیش از
یک مخاطب
این آلوده و کثیف کنند.
 ترافیــک آزاردهنده :با وجــود تغییراتی که در
طرح ترافیک انجام شــده اســت ،باز هم بسیاری
از خیابانهای تهــران ترافیک آزاردهنــده دارند و
مردم مجبورند برای اینکه زودتر به مقصد یا محل
کارشان برسند ،زودتر از خانه خارج شوند ،مبادا در
محل کارشان جریمه شــوند! این وضع تا کی قرار
اســت در شــهر تهران بزرگ ادامه داشــته باشد؟
علی از تهران

