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از میان حرف مردم

راز تخفیف های 80درصدی چیست؟

حرف مردم

چرا برخی شرکتهای بازرگانی اینهمه عاشق مردم شدهاند و اینچنین بذل و بخشش میکنند و تا 80درصد
تخفیف میدهند؟ آیا تابهحال پرسیدهاید چرا کسی در فروش مایحتاج عمومی ،خوراکی و کاالهای اساسی
همچون برنج و روغن و گوشت و ...تخفیف 80درصدی نمیگذارد؟

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
یک شنبه  22مرداد 1396

ادامه از صفحه یک

«پادشاهدیوانه»
وجنگجهانیسوم
...شینزو آبه بــرای دفــاع از کشورش
د ربرابر کرۀشمالی سوگند یاد کرده
است .کرۀجنوبی از کشورهای منطقه
و نیز آمریکا و کرۀشمالی خواسته
خویشتندار باشند .درهمینحال روز
گذشته رسانههای محلی کرۀشمالی
گزارش دادند نزدیک به ۳.۵میلیون تن
از مردم این کشور برای پیوستن به ارتش
بهمنظور شرکت در جنگ با آمریکا
درخواست دادهاند.
تنش میان آمریکا و کرۀشمالی درحالی
روبهافزایش است که میتواند تبعات
غیرقابلکنترلی برای جامعۀ بینالملل
داشته باشد؛ ازهمینرو بخش عقالیی
حاکمیت آمریکا تــاش دارد بحران
بـهوجــو دآمــده را کنترل کند .جیمز
ً
ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا ،اخیرا هشدار
داده که هرگونه جنگ با کرۀشمالی
«فاجعهبار» خواهد بود و این کشور
تالش میکند از راه دیپلماتیک بحران را
حل کند ،اما واقعیت این است که تعداد
افــراد عاقل در اطــراف ترامپ بسیار
محدود است و حلقۀ اصلی مشاوران و
اطرافیان وی را افرادی از جنس خود
او تشکیل میدهند؛ بهعنوا ننمونه
میتوان به اظهارات اخیر جان بولتون،
دیپلمات سابق و از مشاوران ترامپ،
ً
اشاره کرد .وی اخیرا در توئیتهایی
عنوان کرده فرصت برای دیپلماسی با
کرۀشمالی بهپایان رسیده و زمان حملۀ
ی به این کشور است .سفیر پیشین
نظام 
آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین
در مصاحبه با «فاکسنیوز» گفته است:
«آمریکا نمیتواند با اطمینان تصمیم
کیم جــون ـگاون ،رهبر کرۀشمالی،
و فرماندهان نظامی ایــن کشور را
پیشبینی کند و این دلیل خوبی است
کــه ،اگــر قــرار اســت به گزینۀ نظامی
متوسل شویم ،تا دیر نشده این کار را
انجام دهیم.».
همین موضعگیر یهای تــرامــپ و
اطرافیانش باعث شــده بسیاری او
را یک کارگزار غیرقابلپیشبینی با
رفتاری غیرمنطقی ارزیــابــی کنند،
پدیدهای که میتواند امنیت بینالملل
را ب ـهطــو رجــدی بــا مخاطره مواجه
سازد .بیخود نیست که استفان والت،
استاد روابــط بینالملل در دانشگا ه
هاروارد ،ضمن انتقاد شدید از مواضع
متغیر رئیسجمهور آمریکا د رقبال
کرۀشمالی او را یک «پادشاه دیوانه»
خــوانــده اســت .او مینویسد« :آیــا
پادشاه دیوانه ،ترامپ ،میداند که رفتار
دمدمیمزاج و تحریکآمیزش متحدان
آمریکا را بیشتر از دشمنانش مضطرب
میکند؟ موضوع ترسناک آن است که
شاید اصال برای او مهم نیست.».
پاسخ به پیامک
مسئول روابط عمومی قطار شهری
مشهد خبر داد:

2ماهدیگرورودیغربی
ایستگاهفجردرخط2
بازمیشود
خسروی« -بــا تشکر از مسئوالن
شهرداری بابت را هانداختن خط دو
قطار شهری تا منطقۀ محروم طبرسی
شمالی .امــا از مسئوالن قطار شهر
این سؤال را دارم که چرا هنوز که هنوز
است ورودی غربی ایستگاه فجر در
خط دو بسته است .».در پاسخ به این
پیامک مسئول روابــط عمومی قطار
شهری مشهد با بیان اینکه برای همۀ
ایستگا ههای خط  2پلهبرقی د رنظر
گرفته شده است ،بیان کرد« :بهدلیل
اینکه پله برقی ورودی غربی ایستگاه
فجر در خط دو قطار شهری هنوز راه
نیفتاده است و مردم مجبورند از پلهها
ً
استفاده کنند ترجیحا این ورودی به
روی مسافران باز نشده است.».
زارع اضافه کرد« :شرکت ساخت قطار
شهری بهشدت د رحــال کــار است؛
برایناساس فکر میکنیم دوماه زمان
ببرد تا این پلههای برقی نصب شود و
مردم بتوانند وارد سکو شوند.».
مسئول روابــط عمومی قطار شهری
مشهد دربــارۀ تأخیر در با زشدن این
ورودی خاطرنشان میکند« :همکاران
مــا مــشــغــول ســاخــت ورودیهـــــای
ایستگاههای دیگر از شهدا تا رضاشهر
هستند و این باعث شده سرعت کمی
کاهش یابد و روند بازشدن ورودیها
زمانبر شود.».

شماره 2335

ادامه از صفحه یک

تقاضای سهامداران پدیده مبنی بر مردمی ماندن بزرگترین پروژۀ عمرانی شرق کشور

وحشتمردمازسایةبانکها

اينجا تريبوني براي بيان نظرات ،انتقادات ،مشكالت
و درخواستهاي شما شهروندان است كه ميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری

 0935000677از مسئولین و مدیران استان و
کشور تقاضا داریم پدیده را به بانکها و شرکتهای
دولتی و خصولتی واگذار نکنند (سهام ندهند)؛ فقط
مردمی باشه مانند گذشته .بانکها مانند دیگر
پروژههای بخش خصوصی فقط پــروژه را صاحب و
سهامداران را نابود میکنند.
 0915000367سالم .جداول بین مهران 10و 12
در تقاطع سیدرضی ،شکسته و فرسوده شده .این
ً
جداول زیبندۀ این بولوار اصلی و تمیز نیست .لطفا
شــهــرداری مساعدت کند .اهالی هم مساعدت
میکنند .آسفالتکردن بولوار امامت هم خیلی وقت
ً
است تمام شده ،اما خطکشی نشده .لطفا پیگیری
کنید.
 0915000134نظافت سرویسهای بهداشتی
بیمارستان ۱۷شهریور اصال در شأن اربا برجوع
در نمازخانه هم معموال بسته است .این مطلب
نیستِ .
را بنویسید تا مسئوالن بیمارستان پیگیری کنند.
شهروند :با سالم .از شما خواهش میکنم پیگیر
معضل پارککردن ماشینهای عادی درمقابل تابلو
ً
ویژۀ پارک معلوالن خصوصا درمقابل بیمارستانها و
ضلع غربی پارک ملت باشید .هر روز همین مشکل را
داریم .با سپاس.
شهروند :با ســام .به مسئولین معماری حرم
امامرضا(ع) این مورد را بیان کنید که در صحن جامع
رضوی ازارههای خاکستری مشکی که برای دیوارهای
صحن در نظر گرفته شده هیچ همخوانی با معماری
زیبای این صحن ندارد و از لحاظ بصری زیبایی این

صحن را از بین میبرد .باتشکر.
ً
 0910000922لطفا پیگیری کنید که چرا پارک غدیر
مشهد در ایام تعطیلی یا مناسبتی ،مشهدیها را راه
نمیدهد ،مگر اینکه ورودی پرداخت کنند.
 0915000417از شهروندان و دوستان عزیز تقاضا
ً
میشود دقت فرمایند اخیرا عدهای کالهبردار و شیاد
برای تشرف به عتبات عالیات با نرخ پایین و بهصورت
فوری و آزاد از افراد ثبتنام میکنند و ضمن ایجاد
انگیزه و اشتیاق فراوان در متقاضیان درخواست واریز
وجه میکنند .حتی تاریخ حرکت و شمارۀ پرواز و نام
هتل و نحوۀ پذیرایی و ...را هم اعالم میکنند ،اما نه از
اعزام خبری خواهد بود و نه از برگشت وجه واریزی!
قبل از هرگونه ثبت نــام با ادارۀ حج و زیــارت و یا
شرکتهای معتبر مشورت کنید.
ً
 0922000443شهرداری محترم منطقۀ یک! لطفا
فکری به حال ترافیک ورودی امین 2کوچۀ پشت
مسجد سجاد کنید .در زمــان مراسم عمال کوچه
مسدود میشود .پیشنهاد میشود در یک طرف کوچه
تابلو توقف ممنوع نصب کنید.
شهروند :تعمیرگاههای خودرو و مصالحفروشی
عالو هبر سد معبر ،آلودگیهای محیطی و صوتی
ً
فــراوانــی دارد .بــزرگــواران شــهــرداری! لطفا برای

مزاحمتهای ایــن مشاغل در ابــتــدای خیابان
شهیدحیدرینسب ،طبرسی شمالی 4اقدامی انجام
دهید.
 0936000158قرار بود 13مــرداد دو خط  1و 2
متروی مشهد به هم متصل شوند ،اما متأسفانه این
اتفاق نیفتاد .تقاضا میشود تا قبل از سههفتۀ آینده که
شورای چهارم به پایان میرسد این وعده عملی شود تا
حاصل زحمات این شورا برای همۀ مردم مشهد به
چشم بیاید.
 0915000784سالم .پروژۀ دشت طوس حدود
سیزد هچهارد هسالی میشه که هنوز نه سودی
پرداخت کرده به اعضاش ،نه جواب درستی میده.
پروژۀ شهروند هشتم هم هفتهشتسالی میشه که
نه سودی پرداخت کرده ،نه چیز دیگهای .محل پروژۀ
شهروند هشتم هم عرصۀ میدان شهداست .امیدوارم
که پیگیر یهای شما نتیجه بدهد و مثمرثمر واقع
گردد.
 0933000273با سالم .تا کی باید ایثارگران و
خانوادهشان درانتظار کسر خدمت و اجرای قانون
تصویبشده باشند؟
 0938000633سالم .داخل وحــدت 12باالی
گلدستۀ مسجد امامرضا(ع) دیوار بزرگی است که این

دیوار نمای یک چهرۀ شهید را میتواند داشته باشد.
ً
لطفا بازدید کنید.
 0936000158خط 83و  84بیشتر با زائران سروکار
دارند ،اما رانندگان این دو خط اغلب از توضیحدادن
مسیر به زائــران خــودداری میکنند! از حرم سوار
خط 83شدم؛ چند زائر قصد رفتن به هفدهشهریور را
داشتند ،اما راننده آنها را سوار نکرد! گفت :حوصله
دردسر ندارم!
ً
 0915000881سالم علیکم .واقعا کسی نیست به
داد این شهر برسد؟ طبق آمــار رسمی کیفیت هوا
نسبت به سال قبل ناسالمتر شده اســت .مسئول
محترم! همشهری عزیز! ایــن یعنی عملکردها و
اقدامات ،اثربخش نبوده است .هوای ناسالم یعنی
خطر .عزیزان بسیاری بدینواسطه از بین ما رفتهاند.
مسئولین منتظر چه هستند؟ دیگر باید چه شود؟
 0937000718من در آزمایشگاه مکانیک خاک
گلبهار کــار میکنم .از بــازرســی کل بیمۀ تأمین
اجتماعی بپرسید چرا بیمه برایم رد نمیشود؟ مدارک
هم دارم برای ادعایم.
بازخورد
 0915000347بازخورد مطلب «عکس با موگرینی
سهلانگاری بود» در صفحۀ :8گاهی اوقات اقدامات
باارزشی که با زحمت و فکر حاصل میشود به خاطر
یک مسئلۀ خیلی کوچک تمامش از بین میرود.
 0915000191بازخورد ستون مشت بر سندان در
ً
صفحۀ :2درخصوص یادداشت «لطفا روز خبرنگار را
تغییر دهید» میخواستم بگم جناب آقای جعفریان!
از انتخاب نابجای روز خبرنگار گفتید؛ بد نیست به روز
معلم هم اشارهای داشته باشیم که در سالگرد شهادت
استاد مطهری ،تمام ادارات آموزش و پرورش و مدارس
باران شیرینی و تبریک و شادباش است .
 0915000268بازخورد مطلب «خستهتر از آنم که
مرا درد بنامی» در شهرآرامحلۀ منطقۀ :7سالم .مطلب
مربوط به جانباز حسین صفایی را که دیروز چاپ شده
بود ،االن خوندم .ایشان امروز به رحمت خدا رفتند.
ممنون که در آخرین روز عمر ایشان به دیدنشون
رفتید.

پاسخ شهردار منطقۀ 4دربارۀ درخواست تبدیل زمینهای کشاورزی شهید آوینی به مراکز فرهنگی و ورزشی:

کاربریباغهایپنجتندرطرحتفصیلیمشخصشدهاست
پیگیری
خسروی« -با سالم .در
منطقۀ  4و در پنجتن،
تعدادی باغ سبزی داریم که مردم فقط از آن سبزی
میخرند .چرا شهرداری تعدادی از این باغها را به
مکا نهای فرهنگی تبدیل نمیکند تا هم از این
شکل علفزار خارج شود و ظاهر زیبایی پیدا کند و
ً
هم بعضا محل تجمع اراذل و اوباش نشود .برای مثال
کنار فرهنگسرای انقالب که در پنجتن قرار دارد
علفزاری بزرگ است که هیچ خاصیتی ندارد .چرا
این را به فضای سبز تبدیل نمیکنند .یا روبهرویش
کنار مخابرات پنجتن ،باغ سبزی) بسیار بزرگی
وجود دارد که بخشی از آن هم خاکی است و بچهها
در آن بازی میکنند .الاقل تابلویی نصب کنند تا
مردم بفهمند قرار است به چه چیزی تبدیل بشود.
ً
لطفا پیگیری کنید.».
در سطح منطقۀ 4باغهای سبزی متعددی وجود
دارد که تنها نفعشان بــرای مــردم منطقه ،تأمین
سبزی خـــوردن اســت .بــرای پیگیری موضوع
اشــارهشــدۀ شهروند بـهســراغ شــهــردار منطقۀ4
میرویم.
کما لالدین شاهچراغی با ارائــۀ توضیحاتی به
شهرآرا میگوید« :در طــرح تفصیلی براساس
نیاز منطقه مشخص میشود که چقدر سرانۀ
درمانی یا فضای سبز باید تأمین شود و دراینراستا
پهنههایی ،مشخص و کاربری زمینها مشخص
میشود تا در آینده در آ نها ساخت و ساز انجام
گیرد.».وی دربارۀ باغهای سبزی منطقۀ 4اذعان

باغ سبزی کنار مخابرات پنجتن کاربری
بیمارستانی دارد

میکند« :منطقۀ 4چند باغ سبزی دارد که بخشی
از اراضی آنها به فضای سبز تبدیل شده است و مردم
منطقه در حال حاضر از آن استفاده میکنند ،اما در
تعدادی دیگر از باغهای سبزی ،فقط سبزی کاشته
و به مردم فروخته میشود.».
شهردار منطقۀ 4در همین راستا میافزاید« :یکی
از درخواستهای مردم منطقه ،افزایش فضای
سبز است؛ به همین دلیل با مالک یکی از باغات
توافق و بخشی از باغ سبزی واقعدر ابتدای طبرسی
شمالی 17را به فضای سبز تبدیل کردیم که بهمرور
تکمیل خواهد شد.».
شاهچراغی دربارۀ زمین علفزار کنار فرهنگسرای

مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ :8

پیشنهاد  احداثکتابخانهها   بانهادکتابخانه  هااست

خسروی« -با سالم .شاید در منطقۀ ما بوستان
و یا پارکهای زیــادی وجــود داشته باشد .چه
نهادی میتواند در این بوستا نها و یا پارکها
کتابخانه درست کند تا جوانان و عالقهمندان
هروقت خواستند مطالعه کنند به آنجا بروند
و وقت خود را سپری کنند؟ کاش کمی هم به
ً
کارهای فرهنگی توجه شود .لطفا این مسئله
را به گوش مسئوالن ذ یربط برسانید .باتشکر
از شما.».
در پاسخ به این پیامک مسئول روابــط عمومی
شهرداری منطقه 8دربــارۀ احداث کتابخانه در
پارکها متذکر شد« :احــداث پارکها مربوط

به شهرداری است و احــداث کتابخانه هم ،اگر
ساختماندار باشد ،باید توسط نهاد کتابخانهها
و وزارت ارشاد انجام بپذیرد و به آنجا درخواست
بدهند.».
وی درهــمــیــن زمــیــنــه اضــافــه کـــرد« :البته
شهرداریها هم میتوانند برای احداث کتابخانه
به نهادهای مربوطه درخواست بدهند.».
مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ  8در انتها
اظهار کرد« :در سطح منطقه برخی از پارکهای
ما ،ازجمله بوستان باغملی و کوهسنگی ،دارای
قرائتخانه هستند که مردم میتوانند از آ نها
استفاده کنند.».

انقالب واقع در پنجتن نیز میگوید« :حدود 4هکتار
از زمینهای کنار فرهنگسرای انقالب مربوط
به مسکن و شهرسازی است و جزو اراضــی ملی
محسوب میشود و بخش دیگری از آن هم موقوفه
به شمار میرود.».
این مقام مسئول دربــارۀ تکلیف با غهای سبزی
منطقۀ 4ادامه میدهد« :کاربری باغهای سبزی
منطقه و بهویژه پنجتن ،که مالک شخصی دارند ،در
طرح تفصیلی مشخص شده است و سازمانهای
مربوط باید بتوانند با مالکان توافق کنند تا هم
منافع مالک ،تأمین و هم سرانۀ خدمات زمینهای
درنظرگرفتهشده مشخص شود.».

وی در ادامه به باغ سبزی کنار مخابرات پنجتن اشاره
میکند و میافزاید« :م ـیتــوان گفت شهرداری
آ نچنا نکه باید ،نمیتواند در آن دخلوتصرفی
داشته باشد ،چون تکلیفش معلوم است؛ این باغ
سبزی کاربری بیمارستانی دارد و باید نهادهای
مربوطه ازجمله علوم پزشکی و ادارات تابعه اقدامات
الزم را بعداز مهیا شدن شرایط و توافق با مالک انجام
دهند .».شهردار منطقۀ 4دربارۀ نقش شهرداری در
تعیین وضعیت زمینهایی که در طرح تفصیلی تکلیف
آنها معلوم شده است ،عنوان میکند« :شهرداری
میتواند در معرفی و شناسایی مالک زمینهای
موردنظر به نهادهایی که زمین در طرح تفصیلی به
آنان واگذار شده است ،نقش داشته باشد و همچنین
به آمادهشدن زودتر طرح آن قطعه کمک کند تا مراحل
قانونی کار طی شود.».

زمان اجرایی شدن طرح به اعتبارات ادارات تابعه
برمیگردد

شاهچراغی در بخش پایانی سخنانش دربــارۀ زمان
شروع عملیات اجرایی زمینهای مشخصشده در
طرحتفصیلیمنطقۀ4بیانمیکند«:اینکهچهزمانی
زمینهای مشخصشده در طــرح تفصیلی تغییر
کاربریمییابندبهاعتباراتاداراتمربوطهبرمیگردد
واینطورنیستکهبالفاصلهاینکارانجامشود.».

مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ یک اعالم کرد:

اتمامکاربوستانبنفشهتاپایانشهریور

خسروی« -ســام .در خیابان سجاد ،خیابان
بنفشۀ  ۶پــارک محلی بسیار باصفایی به نام
بنفشه بود که گاهی از آن استفاده میکردیم ،اما
بیشاز  ٩ماه است که سنگفرشاش را کندهاند
تا بازسازی کنند و امکان استفاده از فضای پارک
وجود ندارد .چرا مسئولین شهرداری کار را تمام
ً
نمیکنند؟ لطفا پیگیری کنید .».در پاسخ به این
پیامک مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ
یک شهرداری یادآور شد« :این موضوع را قبول
نداریم که بوستان بنفشه به حال خود رها شده
است؛ طبق بازدید از بوستان بنفشه متوجه شدم
کارگران مشغول کار هستند .شاید موقعی که مردم

از آنجا عبور کردهاند کارگران درمعرض دید آنها
قرار نداشتهاند.».
امیری در ادامــه با اشــاره به ضعف در اعتبارات
مالی برای اختصاصیافتن به اجرای پروژههای
شهرداری منطقه متذکر شد« :بهدلیل کمبود
اعتبارات ،کار با سرعت کندتری پیش میرود ،اما
متوقف نشده است.».
وی در پایان سخنانش دربــارۀ زمــان اتمام کار
بوستان بنفشه خاطرنشان کــرد« :براساس
ً
پیشبینی ما و اگر مشکلی پیش نیاید نهایتا تا
یک ماه دیگر کار آن تمام خواهد شد و در دسترس
مردم قرار خواهد گرفت.».

ترامپ
معماییدومجهوله
 ...تخریب کشورهایشان یانکیهای
آدمکشی را بهعنوان فرشتگان آزادی
به عراق و افغانستان و مرزهای سوریه
میفرستد .بههمیندلیل میتوان
گفت که ترامپ معمای دومجهوله است
که صهیونیسم جهانی بــرای تملک
همهجانبۀ آمریکایی که اینک درحال
درماندگی است آن را آفریده است و
اگر پیشاپیش گروهی در آمریکا پیدا
نشود که عاقالنه آمریکا را به دو بخش
بهاصطالح سیاسی شرقی و غربی
تقسیم کند بهزودی حرکتی بلشویکی
شعله خواهد کشید و در اروپا رنسانسی
دیگر اتفاق خواهد افتاد.
مسئوالن بخوانند

دردسراثباتمالکیت
باوجود
سندقطعیماشین  
اتومبیلی خریداری کردم و سند قطعی
منقول آن را هم گرفتم .مدتی بعد
توسط فــردی کامال غریبه به دادگــاه
کشیده شدم با این ادعا که اتومبیل مال
ایشان است! االن بیشتر از  3ماه است
که بنده را درگیر یک ادعا و درخواست
واهی خود نموده و خــودروی بنده که
هم سند قطعی منقول و هم پالک به نام
خودم هست را بیشتر از  3ماه توقیف
نموده و بنده را دچار ضررهای مادی و
معنوی کرده است .چرا یک نفر اینقدر
راحت باید بتواند زندگی یک نفر را بدون
دلیل مختل کند؟
نگاه مردم

ریشهیابی
قصههایتلخ

شهروند :درود بر شما! فردا نوبت
کیست؟ قصۀ تلخ ملیکاها و آتناها و
تبدیل به جریان و تکرار شده است و این
تکرار در ایران اسالمی به صور گوناگون
درحـــال وقــوع اســت و متأسفانه در
کشورهایی که با مشکالت اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی روبـهرو هستند،
ً
نــمــود بیشتری دارد .قــطــعــا درد
بـــیدرمـــانـــی نــیــســت .ریــشــه در
کجاست؟!
قـــصـــههـــای تــلــخــی کـــه نخست
بــایــد ریــش ـهیــابــی شـــود و درجــهــت
ریشهکننمودن آن قبل از رسیدن
به نقطۀ بحران تعجیل کــرد .کوتاه
سخن آنکه در کشورهای پیشرفته،
نابهنجار یها درحــال کنترل است
و از ســوی دیگر در مبارزه با مفاسد
و بزهکار یها خــود صاحب سبک و
علم هستند .در ایران چه خبر است؟
متأسفانه ما ایرانیان چند سالی است
آ نقــدر درگیر حاشیههای سیاسی،
دنیوی و روانــی شد هایم که سررشتۀ
زندگیمان در حال گسیختن است.
وقتی مسئولین محترم غافل از آموزش
خانواد هها و کودکان و نوجوانان و
سند توسعۀ آمــوزش هستند و ترس
از رسانها یکردن بزهکار یها دارند
چگونه میتوان شاخصهای آموزش را
ریشهیابی و فراگیر نمود؟ بهراستی در
بدنۀ قوای سهگانۀ کشور و رأس مدیریت
کشور جامعهشناس و روا نشــنــاس
داریـــم؟ در رد ههـــای پایینتر ،بدنۀ
شوراهای اسالمی شهر و روستا چطور؟
اگــر فــردی باشد ،که نیست ،چقدر
قدرت تصمیمگیری و ارائۀ نظر دارد؟
در زندگی شخصی و روزمرۀ خانوادهها،
هر یک از ما در طول زندگی یک بار هم
شده که به روانشناس رجوع کنیم؟ در
آموزش و پرورش ،دانشگاهها و مجامع،
جامعهشناسان و روا نشــنــاســان در
چه جایگاهی قــرار دارنــد؟ سابق بر
ایــن ،اگــر اتفاقی ناگوار بــرای فــرد و
خانواده میافتاد و یا قتلی صورت
میگرفت مردم چه حالی داشتند؟!
خود بخوانید حدیث مفصل .نتیجه
اینکه ،دلجویی دوستان و کل مردم
ایران از خانوادههای درگیر و داغدار
نشان از همبستگی و قدرت بیبدیل
وجود عشق در ایران و ایرانیان است.
افسوس که سر به زیر و گریبان میدریم
آنجا که سخن از سیاست است غافل
از یک ذره تفکر در بنیان فرهنگی و
اجتماعی.

