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برخورد فعال با ماجرای
حمله به سلمان رشدی
خبر حمله به سلمان رشدی نویسنده مرتد
کتاب آیات شیطانی در نشستی در آمریکا
توسط یک مسلمان مقیم آمریکا ،موجی
از واکنش ها را طی  ۴۸ساعت گذشته
در فضای رسانه ای جهان در پی داشته
است ،از واکنش های منفی سران و رسانه
هــای کشورهای غربی تــا واکــنــش های
مثبت بسیاری از مردم و دلدادگان پیامبر
اعظم(ص).
سلمان رشــدی بــه دلیل نوشتن رمانی
خیالی از پیامبر(ص) و اهانت به پیامبر
اعــظــم مــســلــمــانــان  ۲۳ســــال قــبــل به
اجــمــاع فقهای فریقین مــرتــد شناخته
شــد .در ایــن  ۲۳ســال او به طــور دایــم زیر
چتر امنیتی کشور غربی قــرار داشــت و
از سوءقصدهای متعدد جان سالم به در
برده بود .سوءقصد روز جمعه را میتوان
جدی ترین اقدام برای هالکت وی دانست
که او را تا پای مرگ پیش برده است.
اما آن چه در این رویــداد قابل تامل بود،
به نظر نگارنده واکنش منفی رسانه های
بین المللی بود ،فارغ از این که سعی شد
ایــن سوءقصد که توسط هــادی مطر ۲۴
ساله اهــل فرویوی نیوجرسی و شهروند
آمریکایی انجام شد ،به ایران و جمهوری
اسالمی نسبت داده شود اما از منظری دیگر
سعی شد این اقــدام ،یک اقــدام خشونت
طلبانه علیه آزادی بیان و آزاد اندیشی
بازنمایی و تصویر سازی شود .نکته قابل
تامل ایــن که گویا بــراســاس ارزش های
جهان غرب ،توهین و اهانت به پیامبران
الهی از موسی(ع) ،عیسی (ع) و حضرت
محمد(ص) که بیش از  55درصد جمعیت
جهان پیروان آنان هستند نشانه های آزادی
بیان اســت! اما پرسش یا انکار واقعه ای
همچون هولوکاست که مربوط به جامعه
یهودیان و مورد استفاده یک فرقه سیاسی
همچون صهیونیست هــاســت ،مجازات
هــای سنگینی دارد! چنان مجازاتی که
حتی اندیشمندانی همچون روژه گاردی را
منزوی و زندانی و چنان محروم از خدمات
شهروندی میکند تا نه تنها مــردم بلکه
اندیشمندان نیز به خود جرئت پرداختن
به آن را ندهند.
کــار بــدان جــا مــی رســد کــه ســال گذشته
ســازمــان ملل متحد طی قطعنامهای به
طور صریح مصوب می کند جامعه جهانی
حق انکار هولوکاست را نــدارد .براساس
این قطعنامه که 21ژانویه سال  2022به
تصویب رسید «هرگونه انکار کلی یا جزئی
هولوکاست بهشدت محکوم و مردود» اعالم
شده است.
جالب آن جاست که همین سازمان ملل
هیچ قطعنامه مشابهی درباره مجازات ،رد
یا محکومیت اهانت به پیامبران ادیان بزرگ
ندارد .موضوعی که به نظرمی رسد سازمان
کنفرانس اسالمی ،مجمع تقریب مذاهب،
واتیکان و ...باید به آن ورود کنند.
به نظر می رسد راه کنترل خشونت علیه
اهــانــت کنندگان بــه پیامبران الــهــی نه
برخورد با مجازات کنندگان بلکه اجماع
جامعه جهانی بــرای ممنوعیت اهانت به
پیامبران ادیان الهی از حضرت ابراهیم و
حضرت موسی ،حضرت عیسی و حضرت
محمد(ص) تا زرتشت اســت .هیچ کسی
براساس یک اجماع و هنجار جهانی نباید
به خــود اجــازه دهــد که به هجو و تمسخر
پیامبران ادیان بزرگ بپردازد ،اگر سازمان
ملل و کشورهای داعیه دار آزادی بیان به
اندازه هولوکاست برای ارزش ها و تعالیم
دینداران جامعه جهانی اهمیت قائل بودند،
شاید بستر بروز خشونت ها و واکنش های
این چنینی که ناظر به غیریت های دینی
است ،شکل نمی گرفت .این روزها اگرچه
باز هجمه یکجانبه علیه اسالم آغاز شده اما
از واقعه حمله به سلمان رشدی شاید بتوان
به عنوان فرصتی استفاده کرد که یک اجماع
جهانی علیه اهانت به پیامبران ادیان بزرگ
در مجامع جهانی شکل گیرد .پیشنهاد
نویسنده پیگیری قطعنامه ای در سازمان
ملل متحد علیه اهانت به پیامبران ادیان
بزرگ است ،قطعنامه ای که جامعه جهانی
خود را متعهد به آن در ابعاد مختلف بداند.
به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی کشور
نه در مقام رفتار تدافعی یا منفعالنه بلکه در
برخوردی فعال باید در سطح سازمان ملل و
مذاکراتباکشورهایاسالمیوفعالکردن
سازوکارها در سازمان کنفرانس اسالمی و
مذاکره با کشورهای دیگر که دغدغه های
مذهبی دارند ،موضوع قطعنامه علیه اهانت
به پیامبران ادیان بزرگ را پیگیری کند.
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سفرهای استانی هنوز تمام نشده است
روز جمعه با انجام سی و یکمین سفر استانی رئیسجمهور که به مقصد استان
کرمانصورتگرفت،پروندهدورنخستسفرهایاستانیدولتسیزدهمبسته
شد .بدون هیچ تردیدی اصل سفرهای استانی از چند جهت مهم و قابل دفاع
است .از نگاه مدل حکومتی مردم ساالری دینی ،مشی عملی و توصیههای
معصومین علیهم السالم بر سرکشی به مردم و رویکرد مردمی حاکمان استوار
بوده است .عالوه بر این ضعف دولتهای یازدهم و دوازدهم در تعامل با مردم و
اتخاذ رویکردی دور از دغدغهها و فضای واقعی زندگی مردم ایجاب میکرد که
دولت سیزدهم ارتباط با بدنه جامعه را جدی بگیرد .با این حال فارغ از اهمیت
اصل سفرهای استانی ،کیفیت این سفرها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در تیتر نخست امــروز روزنامه خراسان با عنوان «بیم و امیدهای  31سفر
استانی» نگاهی آماری به نتایج این سفرهای استانیانداخته ایم .با این حال
بررسی مصوبات این سفرها و ارقام تعیین شده همین سفرها و الزامات پیش
رو برای نظارت بر تحقق اهداف معین در این سفرها و همچنین سفرهای دور
دوم ،ایجاب میکند که چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
 - 1نخستین آسیب و دغدغه مرتبط با سفرهای استانی که طی آن  367هزار
میلیارد تومان ،پروژه مصوب شده است ،این است که چه مقدار مصوبات و
تصمیمات اتخاذ شده در این سفرها با نگاه کارشناسی مطابقت دارد .از بیان
مسئوالن دولت این گونه بر میآید که از هفتهها قبل از هر سفر ،نشستهای
کارشناسی در سطح استان ها ،وزارتخانهها و کارگروههای دولت برای اتخاذ
تصمیمات و تدوین پیش نویس مصوبات برگزار میشود ولی تجربه نظام
بوروکراسیدولتینشانمیدهدکهبخشقابلتوجهیازپروژههایاقتصادی
و عمرانی مصوب در استانها و وزارتخانه ها ،مبتنی بر نگاههای بخشی و محلی
و گاه فشارهای سیاسی و اهداف تبلیغاتی تعیین میشود .بهترین راهکار برای
مواجهه با این آسیب ،مالک قرار گرفتن اسناد باالدستی استان ها ،از جمله
اسنادآمایشسرزمیناست.ازاینروپیشنهادمیشوددولتمجموعهمصوبات
این سفرها و ارتباط آنها با اسناد توسعه استانی و مصوبات قانونی از جمله
قوانین بودجه سال گذشته و امسال را منتشر کند یا مراکز پژوهشی و نظارتی
از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات این بررسی را انجام دهند
تا در صورت هر میزان انحراف از اسناد باالدستی ،در مسیر اجرای این پروژهها
تجدیدنظر الزم صورت گیرد.
 - 2آن چه همپای سفرهای شخص رئیسجمهور و مصوبات مرتبط با آن باید
مدنظرقرارگیرد،سفرهایاستانیوزراوسایرمسئوالنوتصمیماتاتخاذشده
در جلسات آن هاست .فارغ از حضور شخص رئیسجمهور که جنبه نمادین
این حضور بهاندازه ابعاد تصمیم گیریهای آن مهم است ،حضور وزرا و روسای
سازمانهای دولتی ،به واسطه طیف گستردهای از فعاالن اقتصادی و ذی
نفعان اجتماعی و چهرههای فرهنگی مرتبط با سفرها و تصمیمات اتخاذ شده
در این سفرها ،از جنبه تعامل بیشتر و گستردهتر با بدنه جامعه اهمیت دارد و
شاید بتوان گفت که عمده تعامالت دولت چه از جنبه مردم گرایی و چه از جنبه
تصمیم گیری در این سفره رخ میدهد .لذا پایش سفرهای استانی وزرا و سایر
مقامات دولت و تصمیمات اتخاذ شده در آنها و حتی نحوه تعامل مسئوالن
مربوطه با مردم نیز باید رصد و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شود.
 - 3آن چه اکنون مهمتر از خاطره خوش سفرهای استانی برای مردم است،
نتایج این سفرها و پیگیری مصوبات آن هاست .شاید بتوان گفت که هنوز
سازوکارمشخصیبرایپیگیریمصوباتسفرهایاستانیاعالمنشده،اگرچه
قاعدتا میتوان انتظار داشت که حتما چنین سازوکاری ایجاد شده است .این
سازوکار نظارتی اگر منجر به تشویق و تنبیه مدیران کارآمد و ناکارآمد و تغییر
مدیران و اصالح رویههای مدیریتی و حتی اصالح در شکل و هدف گذاری
سفرها نشود ،نشان میدهد که مسیر را غلط رفته ایم چرا که این حجم از اقدام
پرتالش و این میزان دیکته نوشته شده تعدادی غلط خواهد داشت .رویکرد
صادقانه دولت در پذیرش برخی اشکاالت و تصمیمات غلط و ضعف در اجرا
نشدن برخی مصوبات ،نشان میدهد که دولت در تحقق اهداف سفرهای
استانی خود ،تعارف ندارد و در سفرهای استانی فراتر از حضور در بین مردم به
دنبال حل مشکالت آن هاست.
 - 4در نهایت توصیه پایانی به دولتمردان این است که سفرهای استانی را
در حد وانــدازه خود مهم بدانند .این دغدغه به صورت جدی وجود دارد که
سفرهای استانی به ویژه ابعاد نمادین آن و ارتباط بدون واسطه و صمیمی
رئیسجمهور و دولتمردان با مردم ،هدف اصلی این سفرها پنداشته و ابعاد
مهم آن در توسعه منطقهای و پیگیری مصوبات آن و اصالح روندهای تصمیم
گیری در این سفرها دست کم گرفته شــود .فراتر از این باید مراقب بود،
سفرهای استانی مهمترین دستاورد دولت تلقی نشود بلکه مهمترین دستاورد
دولت باید بهبود وضعیت اقتصاد ،مهار تورم ،رشد اقتصادی مستمر ،بهبود
وضعیت رفاهی مردم ،به سرانجام رساندن پروژههای مهمی از جمله حذف ارز
 4200در زمینه کاالهای اساسی و دارو ،رفع معضالت اجتماعی و در نهایت
حل مشکالت پیش روی مردم باشد .به این ترتیب باید توجه داشت که تمرکز
تبلیغاتی دولت بر موضوع سفرهای استانی نباید از حد واندازه آن به گونهای
بیشتر شود که توجه عموم دستگاههای اجرایی و دولت را از برنامه ریزی کالن
و حل مشکالت مردم به حضورهای میدانی و سفرهای استانی تقلیل دهد.

خط ونشان
بیخگوشآمریکا

ارتش ایران ،روسیه و چین رزمایش مشترکی را به مدت
 2هفته در شمال غرب ونزوئال آغاز کردند .مادورو این
رزمایش را چالشی برای آمریکا توصیف کرد
گروه سیاسی-برای اولین بار ایران به همراه متحدین چینی و روس
خود در عمق دریای کارائیب و در حیاط خلوت ایاالت متحده آمریکا
دست به انجام رزمایش مشترک نظامی میزند .رزمایش مشترکی
که از روز گذشته به مدت دو هفته در شمال غرب ونزوئال آغاز شده و
مورد توجه رسانهها و تحلیل گران بینالمللی قرار گرفته است .در
این میان «نیکالس مادورو» رئیسجمهور ونزوئال که طی سالهای
اخیر در تقویت روابط با ایران از هیچ تالشی دریغ نکرده ،با استقبال
از میزبانی ونزوئال از این رزمایش بزرگ و حضور بی سابقه نظامی
تهران ،مسکو و پکن در بارکیسیمتو ،واقع در شمال غرب این کشور
و در چند ده کیلومتری مرزهای آبی ایاالت متحده آمریکا را به فال
نیک گرفت و آن را چالشی جدی برای آمریکا نامید .گفتنی است که
این رزمایش بزرگ درست یک روز پس از اتمام رزمایش فرماندهی
جنوبی آمریکا برگزار شد و نیروهای پهپادی و تکتیرانداز ایران،
چین و روسیه این تمرینات نظامی را برگزار خواهند کرد .البته این
تنها روسیه ،چین و ایران نیستند که در این رزمایش حضور دارند و
کشورهای دیگری نظیر الجزایر ،بالروس ،ویتنام ،هند ،قزاقستان و
ازبکستان نیز خود را به بارکیسیمتو رسانده و در این رزمایش نظامی
بزرگ شرکت کردهاند .دراین میان اما اگرچه در این رزمایش بیش
از  ۱۰کشور و تعداد قابلتوجهی از کشورهای آمریکای التین حضور
دارند با این حال بی برو برگرد کانون اهمیت موضوع حضور ایران،
روسیه و چین به عنوان مثلث کشورهایی است که صفبندی جدی در
برابر ایاالت متحده دارند و در ائتالف سهگانه با تحکیم همکاریهای
نظامی ،امنیتی و سیاسیشان بلوک جدیدی از قدرت را در برابر
رویکرد یک جانبهگرایی آمریکا و متحدانش معرفی کرده و بهدنبال
تحقق مهار هژمونی آن هستند .از حیث همکاریهای نظامی این
نخستینبار نیست که کشورمان با روسیه و چین اقدام به برگزاری
رزمایش مشترک میکند .باید گفت اواسط زمستان سال گذشته
تهران به همراه پکن و مسکو یکی از بزرگترین رزمایشهای دریایی
را در قلب آبهای اقیانوس هند ترتیب دادند که مورد توجه بسیاری
از تحلیل گران و کارشناسان بینالمللی قرار گرفت و از آن به عنوان
شکلگیری یک کمربند امنیت دریایی برای مقابله با تهدیدات
فرامنطقهای یاد کردند .رزمایشی مهم که فرصتی بود بــرای به
نمایش درآمدن بیش از پیش ظرفیتهای نظامی ایران در همکاری
عملیاتی با قدرتهای بزرگ دریایی؛ قدرت نظامی که در سالهای
اخیر و با حضور ناوگروههای خود در آبهای آزاد نشان داده است
تا چه حد میتواند در تأمین امنیت آبهای بینالمللی نقشآفرین
باشد .در همین خصوص ،یکی از نکات قابل توجه در این رزمایش،
بهره گیری ارتش ونزوئال از پهپادهای «مهاجر  2است» .پهپادهایی
که ویژگی خیره کننده رصد ،شناسایی و حمله با قابلیت ضد تانک و
ضد نفر را داراست و این روزها در این کشور آمریکای جنوبی ساخته
شده و با نام «آنتونیو خوزه سوکره» شناخته میشود .در آخر اما باید
گفت که جمهوری اسالمی ایران با حضور در رزمایش مشترک در
آبهای ونزوئال عالوه بر نمایان ساختن قدرت دریایی و نظامی خود،
اثبات میکند که دامنه تأمین امنیت دریایی خود را تا هزاران کیلومتر
دورتر از جغرافیای سرزمینی تعریف کرده و برای تأمین امنیت دریایی
خود تنها به محدوده خلیجفارس اکتفا نکرده است .همچنان که
امیردریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش بارها در اشاره به
حضور ناوگان ایران در آبهای بینالمللی تأکید کرده دریاهای آزاد
متعلق به همه کشورهاست و حضور در این دریاها بر اساس عرف
بینالمللی و قوانین ،حقی است که جمهوری اسالمی ایران از آن
کوتاه نخواهد آمد.

پیامك2000999 :

•• بـا ایـن نمراتـی کـه در آزمون اسـتخدامی
آمـوزش و پـرورش تـا 10نمـره بـه متاهلان
داده میشـود واقعـا دیگـر امـکان رقابـت
افـراد مجـرد بـا متاهـل وجـود نـدارد.در
آزمـون اسـتخدامی رقابـت بـر سـر صـدم
درصـد اسـت چطـور میتـوان 10نمـره را
جبـران کرد.مگـر یـک فـرد مجـرد نیـاز بـه
شـغل نـدارد؟
•• با ایـن گرانیهـا تـن و بـدن مـان میلرزد
که یک مهمـان سـرزده به خانه مـان بیاید و
یک وعـده ناهار یا شـام بمانـد! واقعـا باید به
مسـئوالن عزیز دسـت مریزاد گفت!
•• مـن بـه شـخصه حاضـرم بـه میزانـی کـه
دولـت به مـن یارانـه میدهـد ،من بـه دولت
یارانه بدهم ولـی قیمتها به قبـل برگردد.
•• تـوی ایـن کالن شـهر بـه ایـن بزرگـی یک
انسـان واقعـی و باانصـاف پیـدا نمیشـه که
بتونه حداقـل یک مسـتأجر رو از شـر برخی
صاحبخونههـای بـی انصـاف نجـات بـده؟
•• قـوی بـودن را یـاد بگیریـد! بـرای تمـام
روزهایـی کـه قـرار اسـت تـن تـان بلـرزد! از
آد مهایـی کـه قلبتـان را میلرزاننـد.
•• خـود لنـدن نشـینها هـم از خـرج ایـن
مهره سوخته ( سلمان رشـدی) و مراقبتش
خسـته شـده بودند و دنبـال بهانـهای بودند
کـه سـوء اسـتفاد ههای سیاسـی شـون رو
شـروع کننـد.
•• کنکوریهای عزیز! در زندگی شکسـتی
وجـــود نـدارد یـا برنـده میشــوی یـا عبرت
میگیـری.
•• روزنامـه گرامـی خراسـان در یادداشـت
سـر دبیـر درخصـوص بیانیـه آقای موسـوی
خوانـدم چطـوری ایـن آقای موسـوی تیشـه
بـه ریشـه کشـور میزنـه در تعجبـم چطـور
چنیـن دشـمن بـه ایـن خطرناکـی تـا االن
نفـس میکشـد.
•• مصـرف شـیر و لبنیـات ،گوشـت و مـرغ،
میـوه ،روغـن و مـواد غذایـی بـه شـدت
کاهـش یافتـه و مـردم در شـرایط سـخت
هسـتند.ای کاش مردم در شـرایط مطلوب
زندگـی قـرار بگیرنـد.
•• بعـد از حـدود یک سـال و نیـم کـه کیفیت
نـان کاهـش پیـدا کـرده بـود بـرای مـدت
یک مـاه از نیمه اردیبهشـت تـا نیمـه خرداد
شـاهد افزایـش کیفیـت نـان بودیـم امـا
متأسـفانه از نیمـه خـرداد دوبـاره بـه همـان
روال سـابق بازگشـت ،چـرا هیـچ نظارتـی
بـر کیفیت نـان کـه قـوت اصلـی بسـیاری از
مـردم اسـت ،نمیشـود ؟
•• بـه خاطـر ایـن کـه بیشـتر پیا مهایـی کـه
ارسـال کردم و بـا این کـه قبـول دارم خیلی
تنـد و تیـز بودنـد امـا چاپـش کردید ،از شـما
سپاسـگزارم ،امیـدوارم همیشـه پیـروز و
سـربلند باشـید.
•• همـه جـا مخصوصـا دکترهـا میگـن پول
نقـد بیارین یـا کارت به کارت کنیـن این چه
کاریـه کـه داریـن انجـام میدیـن یـا همیـن
الکترونیـک کـردن دفترچههـا بایـد دو
سـاعت معطـل بشـیم.
•• در اخبـار آمـده اسـت « بعضـی از
شـالیزارهای گـرگان بـا فاضلاب تصفیـه
نشـده آبیـاری میشـود ».بعـد همیـن برنج
بـا خـدا تومـان قیمـت بـه مـردم فروختـه
میشـو د .
•• چرا هزینه یـک گذرنامه بـرای هر نفربین
400تـا  500هـزار تومـان تمـام میشـود.
چه کسـی جوابگوست؟
•• قـوه قضاییـه مجازاتهـا را افزایـش دهـد

تلگرام09033337010 :

و اگـر مجـازات مجرمـی  10سـال زنـدان
است و پنج سـال آن را بخشیدند و آن مجرم
بـار دیگـر مرتکـب جـرم شـد بیایـد آن پنـج
سـال بخشـیده شـده را به مجازات او اضافه
کند؛ تمـام بخشـش مجازاتها مشـروط به
تکـرار نشـدن جرایم باشـد و مجرمـان تحت
نظـارت باشـند.
•• به ایـن آتیه سـازان بیمـه تکمیلـی بگویید
پول مـردم بازنشسـته را بدهند.
•• بـرای شـما آقـای علـی علـوی بسـیار
متاسـفم و بـرای روزنامـه خراسـان عزیـز و
آزاداندیشـم بیشـتر ،چطـور شـما در جامعه
زندگـی میکنیـد و حقایـق را نمیبینید...
•• آقـای سـردبیر محتـرم قضیه میر حسـین
چه بـوده واضح بنویسـید همش مبهـم بود.
•• شـهرداری منطقـه  2شـهر بجنـورد تـوان
نگهـداری و رسـیدگی بـه پـارک ارونـد را
کـه مقابـل شـهرداری اسـت و محـل ورزش
و تفریـح مـردم اسـت ،نـدارد .چمنهـا
خشـکیده .نـرده هایـش را کندنـد و بردنـد.
علفهـا از گوشـه و کنـار روییـده .ایـن چـه
مدیریـت شـهری اسـت .شـهردار ناتـوان
منطقه  2شـهر بجنورد .افسوس ،افسوس.
•• هـر کالنتـری و پاسـگاه نیـروی انتظامـی
را یـک دانشـگاه آمـوزش عمومی و مشـاوره
بـرای پیشـگیری از اعتیـاد و جرایـم کنید تا
امنیـت پایـدار برقرار شـود.
•• به عنوان بازنشسـته فرهنگی که از سـال
 95یارانـهام را قطـع کـردن و چنـد مرتبـه
پیـام چـاپ شـد بایـد بگـم حـق بـه حقـدار
رسـید بـا بررسـی دوبـاره یارانـهام مجـدد
برقـرار شـد.
•• همـه بـا هـم بـرای ایـران بـه فکـر امنیـت
جـان و مـال مـردم و آینـده ایـران باشـیم.
•• در حـال تماشـای والیبـال ایـران و چیـن
بودم .چیـن دو سـت را برنده شـده بود ولی
گزارشـگر جـوری گـزارش میکـرد گویـی
ایران پیش افتاده است .جای گزارشگران
عـادل و شـجاع و واقـع بیـن خیلـی خالـی
اسـت.
•• ان شـاءا ...بـه کـوری چشـم مخالفـان
خانـدان رسـالت امسـال زیـارت اربعیـن
باشـکوه برگـزار بشـود و ماننـد دولـت قبـل
کرونـا را بهانـه نکننـد.
•• موضـوع رفتـن بـه اربعیـن کـه ایـن
قدرسـخت میگرفتنـد حـاال بـه جایـی
رسـیده که حتی با یک مهرزدن به گذرنامه
یا یک ورقـه گرفتن میتونی از کشـور خارج
شـوی حتی احتمال داره نزدیـک اربعین با
یـک کارت ملـی یـا گواهـی نامـه هـم مـردم
بروند .سـوالم این اسـت چرا از یک ماه قبل
ایـن قدرسـخت گیـری میکننـد .پـس هـر
کاری نشـد نـدارد .اگرمسـئوالن دلشـان
بخواهد میشـود .حتی بـرای وام گرفتن یا
تکلیف  5مـاه افزایش حقوق بازنشسـتگان
کـه هنـوز روشـن نیسـت .متاسـفم!
•• اگـر نیـروی انتظامـی ،بخشهـای
آموزشـی ،اطلاع رسـانی ،پیشـگیری امـور
فرهنگـی و ارتباط با مـردم و ارتباط با نسـل
جـوان مشـاوره را تقویت کند و در دسـترس
عمـوم قـرار دهـد آمـار همـه جرایـم کنتـرل
میشـود و کاهـش پیـدا میکنـد.
•• بـرای دریافت تاییدیه ایثارگـری به ناحیه
انتظامـی مراجعـه کردم،بـا این کـه مدارک
ایثارگـری ارائـه کردیم،متاسـفانه بـاز هـم
هیـچ همـکاری نمیکننـد و میگوینـد
تهـران قبـول نمیکنه.چـه کسـی بایـد
پاسـخگوی ایـن بـی نظمـی باشـه!

