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رویداد

ترامپ با بولتون در موضوع ایران 
اختالف نظر داشت

مرتضی مکی
کارشناس مسائل آمریکا

ویژگی ضدایرانی بولتون باعث شد ترامپ وی را در 
مارس ۲۰۱۸ به سمت مشاور امنيت ملی و سياست 
خارجی کاخ سفيد منصوب کند، اما اختالف نظرهای 
ترامپ و بولتون از همان ابتــدا در حوزه های مختلف 
مانند مسأله کره شمالی و ایران بسيار زیاد بود. مشخص 
اســت که بولتون طرفدار اقدام نظامی و امنيتی عليه 
ایران بوده و این به هيچ عنوان هم راستا با سياست های 
ترامپ نيســت، چراکه وی با شعار کاهش هزینه های 
نظامی آمریکا در  ســال ۲۰۱۶ وارد کاخ ســفيد شد. 
اخراج مشــاور امنيت ملی کاخ سفيد امر بی سابقه ای 
در دولت فعلی آمریکا نيســت و حدود سه سالی که 
ترامپ وارد کاخ سفيد شده، پيش از بولتون، دو مشاور 
دیگر را نيز از این سمت برکنار کرده بود. همچنين در 
این مدت حدود ۵۰نفر از مقام های کاخ سفيد و دولت 
فدرال آمریکا یا اخراج شــده یا استعفا داده اند. یکی از 
ویژگی های رئيس جمهوری آمریــکا عدم وفاداری به 
نزدیکانش است و آنجایی که به نفعش نباشد یا نتواند 
افکار آنها را با خود همسو کند، مقام ها را کنار می گذارد. 
این افراد نيز هرکدام پس از خروج از کاخ سفيد به این 
ویژگی ترامپ اشــاره کرده اند. البته شــرایط بولتون 
کمی متفاوت بود؛ چراکه وی همواره به اتخاذ مواضع 
بشدت تند در حوزه سياست خارجی و مسائل امنيتی 
مشهور است. بولتون در دولت جرج بوش، معاون وزیر 
امور خارجه و بعدا نماینده آمریکا در سازمان ملل بود 
و عالوه بر ایفای نقش جــدی در برهم زدن توافقنامه 
ســعدآباد، در اقداماتی همچون پرونده ســازی برای 
حمله آمریــکا به عراق نيز تعيين کننــده بود. همين 
سياست های تند مشاور پيشين امنيت ملی و سياست 
خارجی کاخ سفيد در قبال ایران نيز موجب شده تا در 
این ساعات پس از خروج وی از کاخ سفيد گمانه زنی ها 
و تحليل های مختلفی از این حوزه اختالف نظر و ميزان 
آن بين ترامپ و بولتون مطرح شــود. به هر صورت در 
فضای سياســی و خبری گمانه زنی هــای مختلفی 
درخصوص این اقدام ترامپ مطرح می شود که تغيير 
رویکرد در قبال ایران یا عقب نشــينی آمریکا از برخی 
مواضع خود نيز بخشــی از این تحليل هاســت. البته 
خيلی پيشــتر ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
فروپاشی »تيم بی« را پيش بينی کرده بود. شاید بتوان 
جداشدن نخســتين پایه »تيم بی« را در تالش های 
بن زاید، وليعهد امارات برای تنش زدایی با ایران تفسير 
کرد. در همين راســتا می بينيم بن سلمان، وليعهد 
عربســتان نيز پس از آن که با اقدام ایران در سرنگونی 
پهپاد آمریکایی و عدم مقابله آمریکا مواجه شد، اندکی 
به تقليل برخی سياست های ضد ایرانی خود روی آورد. 
اکنون سياست هایی که بنيامين نتانياهو، نخست وزیر 
رژیم صهيونيســتی به تنهایی برای برهم زدن فضای 
گفت وگو و حفظ برجام در اروپا و آمریکا در پيش گرفته 
و تالش هایی برای حفظ سياســت فشار حداکثری بر 
ایران داشته، می تواند نشانه ای از شکست سياست های 
ایاالت متحده عليه ایران باشــد.  قطعا این تحليل به 
ذهن نزدیک است که ترامپ برای ایجاد یک فضای آرام 
و مثبت در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، 

جان بولتون را از سمت خود برکنار کرد.
منبع : ایلنا
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از محرم ۹۸ چه به یادتان ماند؟
ادامه از صفحه اول| رادیو محــرم،  جز پخش 
نوحه های درخواســتی و چندین و چند ســینه زنی 
کدام مراســم را زنده روی آنتن فرستاد، تا آنهایی که 
دستشان به هیأت نمی رســد، بتوانند بهره ای ببرند؟ 
نکته تاسف آور همین جاســت که در مستندسازی 
و آرشــیو ذهنی ما از محرم های این ســال ها، رسانه 
ملی کوچکترین نقشــی ندارد و به استفاده کننده ای 
بدل شده که ســرعت انتقال اطالعاتش از سایت ها و 

کانال های مذهبی هم کندتر است.
تکمله: این توقع بی جایی نیست از رسانه ملی که 
با نقشه قبلی با یکی از بزرگترین شعائر مذهبی ایران 
برخورد کند؟ این که ایده چهارپایه خوانی توسط یکی 
از مشهورترین مداحان احیا شــد، چرا در رسانه ملی 
واکنش و جایگاهی نداشت؟ امسال که مدیران جوان 
رسانه ملی پاگیر شده بودند، توقع رفتاری هوشمندانه تر، 
سریع تر و به روزتر داشتیم، ولی باز هم با تصویری مواجه 
شدیم که سوال بسیاری داشــت. حاال که دهه محرم 

تمام شد، وقت اندیشیدن به ضعف هاست.

باید انتخاب كرد
ادامه از صفحه اول| مشكل اینجاست كه اگر این 
مسأله سیاست رسمي ایران است، باید اعالم كرد و اگر 
نیست، باید به عهده ورزشكار گذاشته شود. در حالي 
كه این سیاست اعالم نشــده، ولي رسمي است. چرا 
اعالم نمي شــود؟ براي این كه فدراسیون هاي جهاني 
نمي پذیرند و ایران را لغو عضویت مي كنند و این چیزي 
نیست كه ایران به آن عالقه اي داشته باشد. حاال فرض 
كنید كه به جز تیم هاي انفرادي مثل ُكشتي و جودو؛ 
تیم هاي فوتبال، والیبال و بسكتبال دو كشور در سطح 
جهان و براساس جدول روبه روي یكدیگر قرار گیرند، 
آنگاه چه كار خواهیم كرد؟ ایران باید دست به انتخاب 
بزند. هركــدام از دو راه ممكن بهتر از وضعیت كنوني 

است.
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حسن روحانی، رئیس جمهوری روز گذشته در جلســه هیأت دولت گفت: »در شرایطی که دشمن همه 
فشــارهای اقتصادی را به  کار گرفته است، نباید برخی از تندروی ها و مســیرهای غیردقیق که مردم را آزار 
می دهد، در جامعه اجازه بروز پیدا کند، چراکه مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند و نباید اجازه 
داد که براساس بی دقتی ها غصه جدیدی بر مردم وارد شود. امروز در شرایطی هستیم که باید حرف و ندای مردم 
را بهتر بشنویم و اگر می خواهیم در خیمه گاه امام حسین)ع( قرار داشته و روبه روی یزید باشیم، وظیفه داریم که 

مشکالت مردم را برطرف کرده و مردم را تقویت کنیم تا از این پیچ تند عبور کنیم.«

رئيس جمهوری:  

نباید برخی تندروی ها 
در جامعه اجازه بروز 
پیدا كند
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.

همه جریان ها از گام سوم دولت در 
كاهش تعهدات برجامی حمایت كنند

عباسعلی منصوری آرانی، 
عضو سابق کمیسیون امنیت 
ملی گفت: »مهم است که همه 
گروه ها و جناح ها از برداشــته 
 شدن گام سوم حمایت کنند و با 
آن همسو باشــند، چراکه به محض ایجاد ناهماهنگی 
درونی در این زمینــه، قطعا هزینه های قابل توجهی به 
کشورمان وارد خواهد شد. ما براســاس توافقی که در 
سازمان ملل به تصویب رســید به یک معاهده دست  
یافتیم که دارای معادله ای است تا هر دو طرف نسبت به 
یکدیگر امتیازات و مســئولیت هایی برعهد گیرند. این 
نمی شــود که آمریکا پایش را از معاهده بیرون گذارد و 
هیچ مسئولیتی نپذیرد و در عوض به دنبال کسب امتیاز 
باشد، اما ایران، هم مسئولیت پذیر باشد و هم امتیازی 

دریافت نکند.«

ادیان غیررسمی امکان تبلیغ ندارند
حاجی  میرزایی،  محسن 
وزیر آموزش وپــرورش درباره 
تمهیدات این وزارتخانه برای ماه 
مهر و آغاز  سال جدید تحصیلی 
گفت:  »پروژه مهــر از چند ماه 
قبل در تمامی اســتان ها کلید خورده و ســازمان دهی 
نیروی انسانی به خوبی درحال انجام است.« او همچنین 
درباره تحصیل دانش آموزان پیرو ادیان دیگر گفت: »اگر 
دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به جز 
ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ 

محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.«

جریمه كم برای قاچاقچیان چوب!
سرهنگ علی عباس  نژاد، 
فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها گفت: »کشفیات ما 
نشان دهنده این اســت که با 
افزایش قاچاق چوب در سطح 
کشور مواجه هستیم، چراکه بعد از بحث طرح تنفس و 
همچنین با توجه به وضع بازار قیمت چوب افزایش بسیار 
قابل توجهی داشــته اســت. وقتی قیمت باال می رود و 
بهره برداری نیز از جنگل کم یا ممنوع می شود و از سوی 
دیگر نیز واردات با موانع مختلفی مواجه است، بسیاری از 
افراد روی به قاچاق چــوب آورده اند... این واقعیت وجود 
دارد که برخوردها در این زمینه بازدارنده نیست... وقتی 
فردی یک درخت تنومند را در جنگل قطع می کند و با 
جریمه اندکی آزاد می شود، نشان دهنده این است که این 

فرد دوباره اقدام به قاچاق چوب خواهد کرد.«

روز خونين یک کشته ایرانی داشت
   هالل احمر: تيمی 40 نفره از پزشکان

 در حال کمک به زخمی ها هستند و نگرانی از بابت خدمات درمانی برای زائران وجود ندارد

درست در غروب روز عاشورا خبری رســید که تلخی و نگرانی زیادی داشت. گویا در ازدحام 
جمعیت عزاداران و در جریان برگزاری مراســم مشــهور »رکضه طویریــج«  یا همان دویدن 
طویریج که هر  سال ظهر عاشورا برای بزرگداشت قیام کربال برگزار می شود، بر اثر ریزش دیوار 
بتنی در »باب الرجاء«، تعدادی از زائران زیر دست و پا می مانند. به محض مخابره  شدن خبر این 
ماجرا بســیاری از خانواده های ایرانی نگران جان زائران شان شدند که در عتبات عالیات به سر 
می بردند؛ چون در ساعت های اولیه خبری از اسامی کشته ها و زخمی هایی که دایما تعدادشان 
بیشتر می شد. نبود، مقامات عراقی ابتدا تعداد کشته ها را 18 نفر اعالم کردند اما درنهایت عدد 
کشته ها به 31 نفر رسید و آمار زخمی ها هم از مرز 100 نفر عبور کرد اما باز هم مشخص نبود که 
ایرانی هایی هم در بین آنها وجود دارند یا نه. نگرانی هموطنان مان ادامه داشت تا این که  محمدتقی 
حلی ساز، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت اعالم کرد که احتماال یک مورد فوتی در میان زائران 
ایرانی وجود داشته است و تالش برای شناسایی تمام کشته شده ها ادامه دارد. او در مورد اقدامات 
هالل  احمر و مرکز پزشکی حج و زیارت در این حادثه هم گفت: »آن چه تعداد کشته ها و زخمی ها 
را باال برد تجمع سنگین زائران بود و احتماال یک نفر از کشته شده ها ایرانی است. در حال حاضر 
معاون عتبات مرکز پزشکی به مرکز مربوطه اعزام شده تا جزییات بیشتری به دست بیاورد. از 
طرف دیگر نزدیک به 40 نفر از پزشکان ایرانی که اکثرا هم جراح هستند در منطقه و مراکز درمانی 
حضور دارند که در صورت نیاز به خدمات درمانی اقدامــات الزم را انجام دهند و هیچ نگرانی از 

جهت کیفیت دریافت خدمات درمانی زائران زخمی وجود ندارد.«
کمی بعد مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و نظارت بر امور عتبات عالیات ســازمان حج و زیارت 
هم اوضاع فعلی را کامال تحت کنترل دانســت و اعالم کرد: »هم اکنون اوضاع در این منطقه و 

بین الحرمین تحت کنترل است و مشکلی برای هیچ زائری وجود ندارد.«
او هم در مورد پیگیری وضع زخمی ها و کشته های احتمالی ایرانی خبر می دهد و می گوید: »تا 
اتمام مراحل شناسایی نمی توان با قطعیت نظر داد و تعداد زیادی از نیروهای ما در منطقه در حال 

پیگیری موضوع هستند.«
تمام آنچه بیان شــد اما مربوط به زمانی بود که آخرین اخبار روز گذشته رسید. آخرین خبر 
مربوط بود به صحبت های مدیرکل عتبات ســازمان حج که عنوان کــرد یک ایرانی در حادثه 
عاشورای کربال جان باخته اســت.  حجت االســالم صحبت اهلل رحمانی در گفت وگو با ایسنا 
تعداد مجروحان ایرانی این حادثه را همان چهار نفر اعالم کرد و گفت: »حســین خاوری فرزند 
سلطانعلی متولد 1367 از مشهد زائر ایرانی شناسایی شده در بین جان باختگان حادثه کربال 
بوده است.« اسامی مجروحان این حادثه نیز به این ترتیب اینطور اعالم شد: علی جمشیدیان 
از اصفهان، محمدباقر حائری از قم و محمد یوسفی از قم. رحمانی گفت: »این زائران همچنان 
در بیمارســتان تحت درمان قرار دارند. یکی از مصدومان به نام محمد قربــان پس از درمان از 
بیمارستان ترخیص شده است.« مدیرکل عتبات سازمان حج با بیان اینکه بعید است به تعداد 
جان باختگان و مجروحان ایرانی این حادثه اضافه شود، افزود: »با این که تمام بیمارستان های 
کربال برای شناسایی ایرانی ها تجسس شده اما عملیات جست وجو همچنان ادامه دارد.« بعد از 
آن نیز محمدصادق براتی، سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی 
عنوان کرد: »هماهنگی های الزم با خانواده زائر جان باخته انجام شده و برای انتقال پیکر او به ایران 

پیگیری ها در حال انجام است.«

یک عضو اصالح طلب مجلس خبر داد:   

 پارازیت ها 
در آستانه تحقيق و تفحص

  داوود محمدی، نماینده تهران در گفت وگو با »شهروند«:  رسيدن به این آگاهی 
 که اهداف و انگيزه ایجادکنندگان پارازیت چيست، در روشن شدن اصل قضيه  موثر است

شهروند| تحقیق و تفحص از پارازیت ها در آســتانه تحقیق و تفحــص قرار گرفت؛  محمود 
صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس، اهمیت   »سالمت مردم« و »رفع 
دغدغه های« آنها را ازجمله موضوعاتی برشمرد که  تحقیق و تفحص از امواج پارازیت را ضروری 
کرده است. محمود صادقی  موضوع امواج پارازیتیـ  را که سال ها تحت الشعاع اخبار ضدونقیض 
درباره  اثر مخرب آن بر بدن شهروندان قرار گرفته استـ   بسیار بااهمیت دانسته و  عالوه بر این که 
از دغدغه های شــخصی خود بوده، موضوع سالمت مردم نیز در  میان است. صادقی در این مورد 
توضیح داده که »بعضا، طی سال ها، وزارت  بهداشت و سازمان محیط زیست تاثیرات مخرب امواج 
پارازیتی را انکار  کرده اند، اما برخی متخصصان و پزشکان هم بر مضر بودن این امواج تأکید  دارند. 
بنابراین باید تحقیق شود که آیا واقعا این امواج مضر و آسیب رسانند یا  مخرب بودن آن صحت ندارد 

و درنهایت گزارش و خروجی این تفحص به  اطالع  مردم برسد .  « 
فهمیدن حقیقت پارازیت از نیازهای اساسی جامعه است

داوود محمدی، نماینده تهران در مجلس درباره طرح و ضرورت موضوع   »پارازیت ها« در مجلس 
در شرایط کنونی به »شهروند« می گوید: »قطعا برای  پرداختن یا طرح هر موضوعی در مجلس 
باید جزییات آن را توضیح دهیم و  ابعاد آن را از زاویه های مختلفی مورد بررســی قرار دهیم. باید 
اطالعات دقیقی  در مورد این موضوع به دست آوریم. مسأله اینجاست که مروجان یا بهتر بگوییم 
 ایجادکنندگان پارازیت چه اهدافی را در نظر گرفته اند.« عضو فراکســیون امید  مجلس درباره 
مصایب، ضرر یا زیان های ناشی از فرستنده های پارازیت برای  شهروندان گفت: »پارازیت اندازها و 
فرستنده های مخابراتی دایما درحال انتشار  پارازیت با توان باال هستند و براساس داده های سازمان 
بهداشت جهانی اثرات  ناشی از این امواج بر روی بافت های زنده انسان ها به افزایش آمار مرگ ومیر 
 به ویژه در اثر سرطان و سکته های قلبی و مغزی و افزایش تحریکات و  ناراحتی های عصبی منجر 
می شــود. همچنین تأثیر این امواج بر روی کودکان  بیشتر از دیگر افراد جامعه است تا آن جا که 
کودکان خیلی زود به انواع بیماری ها  مبتال می شــوند.« محمدی تأکید کرد:»داشتن اطالعات 
دقیق در بررسی  موضوعات مورد بحث یا تحقیق و تفحص بسیار مهم و ضروری است. اتفاق  افتاده 
که در مجلس تحقیق و تفحص در مورد یک موضوعی شروع شده اما  بسیاری از نمایندگان نه تنها 
اطالعات درستی در مورد آن نداشته، بلکه از  داشتن اطالعات اولیه نیز محروم بوده اند. در چنین 
شرایطی بررسی آن نیز  بدون نتیجه خواهد بود و عمال خروجی موثری نیز نخواهد داشت.« این 
نماینده  مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تحقیق و تفحص از موضوع پارازیت در این  شرایط 
می تواند جزو نیازهای اصلی جامعه ما محسوب شود، گفت: »در این که  پارازیت اندازها تاثیرات 
بسیار مخربی روی مغز، ایجاد سرطان، تأثیر منفی  روی جنین، عقیم شدن مردان، افزایش دمای 
بدن، تداخل در سیستم گیرندگی و  فرستندگی کلیه دستگاه های ماهواره ای، تداخل در سیستم 
هدایت هواپیما، اختالل  در تلفن های همراه، اختالل در اینترنت، اختالل در سیستم خودپرداز 
بانک ها و  اختالل در سیستم های پزشکی و بسیاری دیگر از مراکز و نهادهای مختلف دارد،  تردیدی 
نیســت. بنابراین اگر این موضوع جزو اصلی ترین نیازهای جامعه نباشد،  جزو موضوعات مهم و 
اساسی و دغدغه مند محسوب می شود. رسیدن به این  آگاهی که اهداف و انگیزه ایجادکنندگان 

پارازیت چیست، در روشن شدن اصل  قضیه موثر است.«  

شهروند| خبر خودسوزی »ســحر« دختر هوادار 
باشــگاه اســتقالل مقابل یکی از واحد هــای قضائی 
پایتخت واکنش بسیاری از سیاسیون، اهالی فوتبال 
و پیشکســوتان این ورزش، فیفا )فدراسیون جهانی 
فوتبــال( و... را در پی داشــت. این خبــر در فضای 
مجازی و بین کاربران فضای مجازی داخل و خارج از 
کشور- به صورتی اندک- نیز ادامه پیدا کرد و تالش و 
ابراز همدردی این کاربران ابعاد جهانی هم پیدا کرد؛ 
به گونه ای که پای فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( 
هم به این موضوع باز شــد. همزمان تماس خبرنگار 
یورونیوز با مســئوالن فیفا سبب شــد تا مقامات این 
فدراســیون جهانی درباره این اتفاق نظر دهند و در 
این راستا نامه ای به فدراســیون فوتبال ایران ارسال 
کنند. در جلسه دیروز هیأت دولت نیز این موضوع از 
اهم مباحث مطرح شــده در این نشست بود. در ادامه 
واکنش های مختلف داخلی و خارجی به این موضوع 

از نظر می گذرد. 
 ورود خانم ها به استادیوم
 هیچ منع قانونی ندارد

لعیا جنیــدی، معاون حقوقــی رئیس جمهوری با 
تأکید بر این که ورود خانم ها به اســتادیوم هیچ منع 
قانونی ندارد، گفت: »سلب حق معنایی ندارد و دولت 
هم همین موضــع را دارد و معتقد اســت که باید از 
این مســأله حمایت کنیم. دولت تاکنون چند مرتبه 
شرایط را فراهم کرده است و بعد از این، بیشتر شرایط 
را فراهم می کند. دولت حتما ســعی می کند با تعامل 

این مســأله را حل کند و این تصمیــم جدی دولت 
است.«

ابعاد خودسوزی بررسی می شود
علــی ربیعی، ســخنگوی دولت درجلســه هیأت 
دولت گفت که موضوع مرحومه ســحر و حضور زنان 
در ورزشــگاه  یکشــنبه پیش در دولت مطرح شــد. 
دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاســت و طبق 
گزارش وزیر ورزش، زیرساخت های الزم مثل معبر، 
مکان، ســرویس های جداگانه در همه ورزشــگاه ها 
که مســابقات ملی و لیــگ برگزار می شــود، آماده 
است و ورزشــگاهی نیســت که این زیرساخت ها را 
نداشــته باشــد. وی افزود: »خانم ها فعال می توانند 
در همــه بازی هــای ملی حضــور یابند. بــا رعایت 
مالحظات شــرایط دارد به ســمتی پیش می رود که 
زنان در مســابقات لیگ حضور یابند. تأکید شــد که 

تصمیم گیری ها باید سرعت داشته باشد.« 

اقدام می کنیم تا حقوق زنان ایفا شود 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: 
»به نوعــی ما باید اقــدام کنیم که حقــوق زنان ایفا 
شــود. طرح این مطالبه موضوع جدیدی نیست و ما 
چندماه قبل در دولت در این خصوص بحث کردیم و 
تصمیم گیری هایی انجام داده ایم؛ ما در یک دوراهی 
قــرار گرفته ایم؛ از یــک طرف اعتقــاد داریم که اگر 
فضای ورزشگاه ها مناسب حضور بانوان باشد، از نظر 
دولت حضور بانوان در ورزشــگاه ها منعی ندارد اما با 
فضای فعلی که در ورزشگاه ها وجود دارد و فحاشی ها 
و درگیری هایــی که وجــود دارد؛ حضــور بانوان در 

ورزشگاه ها به مصلحت نیست.«
واكنش آذری جهرمی

آذری جهرمــی در پاســخ بــه اعتــراض یکی از 
فالوور های اینســتاگرام خود به دلیل سكوت در برابر 
این حادثه نوشــت: »كار من و امثال من موضع گیری 
و محكومیت نیست. در دولت این اتفاق بسیار تلخ را 

پیگیری می كنیم.«
 معصومه ابتکار، معاونت امور زنان ریاست جمهوری 
نیز درباره فوت سحر خدایاری در اطالعیه ای نوشت 
که »به دستیار ویژه حقوق شهروندی خود، ماموریت 
دادم تــا در محل بیمارســتان حاضــر و موضوع را 
شخصا بررســی کند.« بهرام پارسایی، نماینده شیراز 
نیز در مجلــس در توییتی نوشــت: »وقتی آیندگان 
 قصه »ســحر«ها را بخوانند، درباره مــا چه قضاوتی

خواهند کرد؟«


