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رئیسجمهور محترم جمهوری اسالمی ایران
ســالمعلیکم؛ با احترام و عرض تحیت در آستانه
انتخابات ریاستجمهوری ،ضمن قدردانی از تالشهای
حضرتعالی و کابینه محترم در دولت یازدهم ،نکاتی را
از ســر ارادت به جنابعالی و دلسوزی برای نظام و این
مرز و بوم محضر شــریفتان عرض مینمایم .تردیدی
نیست که توفیقات اقتصادی دولت حضرتعالی اکثرا با
هدف اصالح زیرساختها و تصحیح مبانی بوده است
و بیشک تشخیص آنها نیز با متخصصین نخبه است،
امــا بهصورت ملموس در ســفرههای مردم خصوصا
طبقات متوسط و پایین جامعه بهطوریکه بتواند جلوی
تخریبها و اثرات موضعگیرهای عوامفریبانه مخالفان و
تأثیرات آن بر تودههای مستأصل و مبتال به فقر فرهنگی
و اقتصادی را بگیرد ،حس نشده است .بنابراین ضروری
اســت در این رابطه ،یک جزوه کارشناســی به تفکیک
مســائل مختلف با هدف ارائه آمار واقعی از عملکرد
دولت قبل و مقایســه آن با دولت فعلی ،با ذکر موانع
موجود ،تدوین شود و در اختیار نخبگان و مردم و سپس
ستادهای انتخاباتی قرار گیرد »هر شهروند یک ستاد« و
یک مرکز برای پاسخگویی به شبهات مطرحشده که به
آســانی قابل اتصال و ارتباط با دولت جنابعالی باشد،
تشکیل شود .آقای رئیسجمهور! اکنون که رهبر معظم
انقالب از حضرتعالی خواســته گــزارش کامل اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بدهید و از عدم بهبود
وضعیت اقتصادی مردم در حد انتظار اعالم نارضایتی
کردهاند شما باید در این زمینه شفاف برای مردم موانع
تحقق وعدههای خود را بیان کنید .آقای دکتر روحانی
عزیز! ما به پاکی شما اعتقاد داریم ،اما در امور سیاسی
و اجتماعی ،میتوانید ضمن عذرخواهی از اشتباهات
و نظارت بیشــتر بــر اطرافیــان با صراحت بــه مردم
بگویید توان دولت شــما تا چه حد بــوده و تا چه حد
فشار دولت پنهان ،مانع از تحقق اهدافتان بوده است.
آقای رئیسجمهور! به مردم بگویید عالقهای به قدرت
نداریــد ،اما خود را در معرض رأی آنها قرار میدهید تا
درصورتیکه در مجموع اکثریت مردم صالح دانستند
به کار خود ادامه داده و با عدم اســتقبال و رأی آنها با
عزت تمام کنار رفته و تکلیف از دوشتان ساقط شود.
*نماینده مردم قم در دوره ششم مجلس
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انتخابات و معیارهای انقالب
ﻣﻬﺮان رﺋﻮف  .ﻋﻀﻮ ﺣﺰب اراده ﻣﻠﺖ
 بایــد پذیرفــت راســت و چــپ ،اصولگرایــی و
اصالحطلبی زمانی معنی و وجــود پیدا میکنند که
ذیل این نظام برآمده از خواســت مــردم و حاکمیت
متولد از همان انقالب اســالمی و گفتمان آن باشند.
بنابراین مصادره آن از ســوي گــروه و جریاني خاص
جفا و ظلــم به انقالب و انقالبیون اســت .حاکمیت
اصول و ارزشهای اسالمی ،استقالل ،آزادی ،عدالت،
نفی سلطه بیگانگان و اخالقمداری که از شعارهای
اصلی این انقالب است معیارهای انقالبیبودن است
و بایــد توجه کرد اگر افرادی که با این نشــان و پرچم
وارد عرصه و عهدهدار مسئولیت میشوند ،عملکردی
متفاوت و بعید از این خط مشی ارائه دهند ،زمینههای
فاصله بیشتر نسلهای جدید با انقالب اسالمی ایران
را فراهم میکنند.انقالب اســالمی متعلق یا مساوی
با هیچ جناح ،دســته و جبههای نیســت و هیچکس
نمیتواند تفکــر مقابلش را از ذیل این گفتمان خارج
کند ،چراکه همــه این احزاب و جناحهای سیاســی
مشــروعیت خود را از یک میثاق مشترک به نام قانون
اساســی اخذ میکننــد و این اصول بــرای همه آنها
مشــترک است.اکنون در آستانه انتخاباتی دیگر شاهد
آن هســتیم که جناحها ،احــزاب و مصادرهکنندگان
انقالب بــا تجهیز خود بــه انواع شــعارها و عناوین
انقالبی درصدد جلب و جذب آرای مردم به ســمت
خود شــدهاند و از شــیوههای متعدد و فرصتهای
گوناگون در این راه استفاده میکنند تا رقیب را به این
ترتیب با انواع برچسبها از میدان رقابت به در کنند.
این گروه باید به این نکته توجه کنند که ذیل هر تفکر
و گفتمانی که حرکت میکنند ،باید پاسخگوی عملکرد
خویش در ادوار گذشته به مردم باشند و ضمن تقویت
اعتماد در جامعــه و ترویج قانونمداری ،از فرافکنی،
توهین و افشاگری نسبت به رقیب انتخاباتی بپرهیزند.
بهویژه افرادی که خودشــان ،گروهشــان ،حزبشان و
تفکرشــان را آینه تمامنمای انقالب اسالمی میدانند
و غیر از خود را با دســتاویز قراردادن انواع بهانهها و
فرصتها ،غیرملتزم به نظام و انقالب میشمارند .به
روشــنی پیداست که مردم ایران پس از گذشت قریب
به چهار دهه از عمر انقالب به این بلوغ رسیدهاند که
با توسل به این شیوهها و صفبندیها امکان پیروزی
وجود نداشــته و هرکس ملتزم به پاسخگویی باشد،
حتما برنده خواهد شــد .بدون شک در فضای رقابتی
سالم و شــفافی که به دور از بداخالقیهای سیاسی
و تخریبهای جناحی باشد ،مردم به خوبی قضاوت
و انتخاب خواهند کرد .آنها بهترین داوران هســتند و
میــزان ،رأی آنها خواهد بود .بایــد آموخت تا پس از
انتخابات نیز فضــای رقابت را به فضــای همدلی و
تقویت دولت رویکارآمده تبدیل کرد تا زمینه پیشرفت
و پیشــبرد اهداف عالی انقالب اسالمی هرچه بیشتر
فراهم شــود و همه گروههای سیاسی عامل وحدت
ملت و تقویت ایران عزیز باشند.
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نقدی بر »پیوستگی جنگ و براندازی نظام«
روزنامه »شرق« در تاریخ  ۳۱خرداد  ،۱۳۹۰با یادآوری
ســوابق آرشــیو ملی بریتانیا و قدمت  ۲۰۰ساله آن ،به
ســنت هرساله و آزادسازی اسناد  ۳۰سال گذشته اشاره
کرده و نوشــته است؛ دکتر مجید تفرشی یکی از معدود
پژوهشگران و البته تنها پژوهشگر ایرانی و فارسیزبانی
است که چندسالی است به مراسم آزادسازی این اسناد
دعوت میشــود و گزارشهایی نیز از اسناد منتشرشده
و به زبان فارســی و انگلیسی منتشــر میکند .گزارش
مقدماتی از اســناد آزادشــده در ســال  ۲۰۱۰او بیش از
صد صفحه اســت .او معتقد است :با اینکه هر سندی
ارزشهای خود را دارد ،اســنادی که امســال در اختیار
او قــرار گرفته اســت ،اهمیت بســیار زیــادی دارد .به
همین دلیل در فرصتی که ایشــان به ایران آمده بودند،
درباره چگونگی دسترســی پژوهشــگران به این اسناد،
گفتوگو کردیم« .نظر به اینکه بخشــی از این گفتوگو
درباره جنگ ایران و عراق و براندازی نظام است ،در این
یادداشت موضوع یادشده نقد و بررسی شده است.
طرحمسئله
اهــداف و ماهیــت حمله عــراق به ایــران ،در اکثر
گزارشهــای خبــری -تحلیلی ،همچنین پژوهشــی ،با
پیشفرض »پیوستگی میان جنگ با براندازی نظام« تهیه
و نوشته شده اســت .به این معنا که عراق با استفاده از
ابزار قدرت نظامی و جنگ علیه ایران ،بهدنبال براندازی
نظام برآمده از انقالب بود .گرچه تاکنون انتشــار برخی
اظهارات و اســناد ،بر صحت این موضــوع داللت دارد،
اما بدون مشــاهده اسناد عراق و برخی کشورهای غربی
و عربی ،نمیتوان درباره ابعاد و ســازوکارهای احتمالی
آن ،ارزیابی مناسبی انجام داد .در عین حال با پیشفرض
پیوســتگی جنگ با براندازی ،این پرسش وجود دارد که؛
چرا براندازی نظام به عنوان هدف جنگ تعیین شده بود؟
سابقه
دکتر تفرشــی در گفتوگو با روزنامه »شرق« ،درباره
مطالعه اســناد آزادشــده دولت انگلیس در سال ،۲۰۱۰
به دو موضوع اشــاره کرده است که بخش اول ناظر بر
ارزیابی وضعیت داخلی ایــران پس از پیروزی انقالب و
بخش دوم درباره نقش اپوزیســیون در متقاعدســازی
عراق ،برای حمله به ایران ،با هدف اشــغال و براندازی
است:
الــف( بــر اســاس گزارشهــای رســمی بریتانیا،
بهخصــوص گزارشــی که چنــد نفر از افراد شــاخص
دانشــگاهی و سیاســی مرتبط با مســائل ایــران تهیه
کــرده بودند ،ایران  ۱۹۸۰چهار گزینــه جدی برای آینده
پیشروی خود داشت ،این چهار گزینه عبارت بود از:
 -۱تــداوم حیات نظــام کنونی اســالمی در ایران و
حضور مقتــدر و تأثیرگــذار آن در خلیجفارس و جهان
اسالم ،چه از طریق حکومت مستقیم روحانیان و چه با
نظارت غیرمستقیم آنان.
 -۲وجود یک دوره اغتشــاش و ایجاد یک حکومت
کمونیستی و چپ طرفدار شوروی.
 -۳وجود یک دوره اغتشاش و ایجاد یک دیکتاتوری
نظامی ضدکمونیستی و ایجاد یک حکومت قانونمدار
طرفدار غرب پس از آن.
 -۴فرورفتن در اغتشاش بسیار شدید و نهایتا تجزیه
ایران به وسیله گروههای کنترل اقلیت قومی.
در این گزارش که در آســتانه وقوع کودتای نافرجام
نقاب تدوین شده ،به صراحت از نتیجه گزینه دوم برای
ایران دفاع شده است ،در عین حال کمک غرب به تغییر
رژیم در ایران بدون وجــود حمایت کافی داخلی کامال
خطرناک تلقی شده است.
ب( در دو ســال نخســت پس از پیــروزی انقالب،
اپوزیســیون اصلی خــارج از کشــور را گروههای حامی
سلطنت و عمدتا گروههای سیاسی و نظامی وابسته به
شــاپور بختیار و غالمعلی اویسی تشــکیل میدادند .بر
اســاس اسناد آزادشــده ،بختیار و اویسی هر دو به طور
موازی تالش میکردند که از یک ســو با جلب حمایت
لندن و واشــنگتن ،غرب را در زمینــه ضرورت کمک به

ســرنگونی حکومت ایران و رویکارآوردن خود ترغیب
کننــد .از نظر بختیار و اویســی ،اگر غرب به ســرنگونی
جمهوری اســالمی کمک نمیکرد ،خطــر تکرار تجربه
افغانستان و رویکارآمدن دولتی تحتالحمایه شوروی
در ایران وجود داشــت .از سوی دیگر؛ هم بختیار و هم
اویسی به طور گسترده از نظر مالی ،تدارکاتی و تبلیغاتی
به شــدت تحت حمایت حکومت بعثی صدام حسین
در عــراق بودنــد .این دو دســته همگام با کشــورهای
عربی مانند سعودی ،امارات و اردن ،صدام را به حمله
به ایران ،اشــغال خاک ایــران و ســرنگونی جمهوری
اسالمی ترغیب و تشویق میکردند .حتی بختیار در چند
مصاحبه منتشرشده یا گفتوگو با مقامات غربی ،توجه و
موضعگیری در برابر جنگ و اشغال خاک ایران به وسیله
قوای عراق را دارای اولویت کمتری نسبت به سرنگونی
جمهوری اسالمی میداند و حمله عراق را برای رسیدن
به این هدف مغتنم میشــمارد .در این گزارشها تأکید
شده که بختیار و اویسی به حکومت صدام مشورت داده
بودند که ارتش عراق قادر است در یک هفته خاک ایران
را اشــغال کند و در یک ماه جمهوری اسالمی سرنگون
خواهد شــد .علت فعالیت مــوازی و جداگانه بختیار و
اویســی هم این بود که هیچکدام از آن دو حاضر نبودند
تحت امر دیگری فعالیت کنند.
تجزیهوتحلیل
 -۱برابر ارزیابی کارشناسان و صاحبنظران امور ایران،
گزینه اول مبنی بر »تداوم حیات نظام کنونی اســالمی در
ایران و حضــور مقتدر و تأثیرگــذار آن در خلیجفارس و
جهان اسالم« قابل پیشبینی و مطلوب غرب نبوده است.
از نظر کارشناســان آنچه پیشبینی میشــد ،گزینه دوم،
مبنی بر؛ »وجود یک دوره اغتشاش و ایجاد یک حکومت
کمونیستی و چپ طرفدار شوروی« بود.
 -۲اپوزیســیون اصلی خارج از کشور که در این دوره
بیشــتر گروههای حامی ســلطنت و عمدتــا گروههای
سیاســی و نظامی وابسته به شــاپور بختیار و غالمعلی
اویســی بودند ،تصــور میکردند »خطر تکــرار تجربه
افغانستان و رویکارآمدن دولتی تحتالحمایه شوروی«
وجــود دارد .در همین چارچــوب صدام برای حمله به
ایران و اشــغال ترغیب شد .برابر این سناریو ،اپوزیسیون
»جنگ و اشغال خاک ایران از سوی قوای عراق را دارای
اولویت کمتری نســبت به سرنگونی جمهوری اسالمی
دانســته و حمله عراق را برای رســیدن بــه این هدف
مغتنم میشمرد«.
 -۳در سناریویهای دوم ،سوم و چهارم ،وجود یک
دوره اغتشــاش در ایران مفروض گرفته شده بود؛ با این
تفاوت که برابر سناریوهای دوم و سوم ،پیشبینی میشد
در نهایــت جریان وابســته به شــوروی در ایران حاکم
ميشود اما برابر سناریوی چهارم ،ایران در فرایند حاصل
از بیثباتی تجزیه خواهد شــد .در سناریوهای چهارگانه
احتمال پیدایش گرایش به غــرب یا امکان تداوم نظام
اسالمی و مستقل از غرب در ایران ،پیشبینی نشده بود.
برابر گزارش یادشــده که پس از تصرف سفارت آمریکا
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 ...همچنیــن بر اســاس این گــزارش ،در دو
ماهه اول سال جاری میالدی ،این شاخص با ۷۸
درصد رشــد نســبت به دو ماهه اول سال ۲۰۱۶
میالدی مواجه شــده اســت .گزارش دیگری از
همیــن خبرگزاری به صادرات نفت ایران به هند
در ماه فوریه  ۲۰۱۷اشــاره میکند .برایناساس،
واردات نفــت هند از ایران در ایــن ماه ،به ۶۴۷
هزار بشــکه در روز افزایش یافت که نســبت به
ماه ژانویه ۱۶٫۷ ،درصد رشــد داشــته اســت و
نســبت به ماه فوریه سال  ۲۰۱۶میالدی ،افزایش
سهبرابری نشــان میدهد .بر اساس این گزارش،
در مــاه فوریه ایران پس از عربســتان به دومین

صادرکننده نفت به هند تبدیل شد و عراق را که
تا قبل از این در این جایگاه قرار داشــت ،پشــت
سر گذاشت.
قیمت گاز طبیعی
به گزارش اداره اطالعات انرژی دولت آمریکا
) ،(EIAقیمت شاخص اسپات هنری هاب )Spot
 (Henry Hubبه عنوان شــاخصی برای قیمت
فروش لحظهای گاز طبیعی در آمریکا ،در هفته
منتهی به هفدهم مارس ،ســهدالرو چهار سنت
به ازای هــر میلیون بی.تی.یو یــا واحد گرمایی
انگلیســی ) (MMBtuمبادله شــد که نسبت به
پایان هفته گذشته ۳۶ ،سنت رشد نشان میدهد.

کارت مجوز حمل اسلحه با مشخصات :پران دولول تهپر مدل
کوسه با شماره بدنه  ۲۱۷۰۰۷۵۴ساخت ایران به نام اسماعیل
)اسمعیل( چاوشی بههنگام سرقت خودرو مفقود شده است.
از یابنده تقاضا میشــود با شــماره تلفــن  ۰۹۱۸۸۳۳۱۵۶۹یا
 ۰۸۳۳۷۲۴۶۶۱۸تماس گرفته یا به نشــانی کرمانشاه-انتهای
بلوار سجاد-زیباشــهر-مجتمع فرهنگیان-بلوک کاج ۳طبقه
پنجم مراجعه نماید .با سپاس

تهیه شــده اســت ،اهداف اصلی غرب و اپوزیســیون،
براندازی نظام بود.
 -۴علت استفاده از ابزار نظامی و جنگ علیه ایران،
با وجود پیشبینی دورهای از اغتشاش و بیثباتی ،محل
پرسش اســت؛ به این معنا که اگر پیشبینی میشد که
ایران درگیر دورهای از بیثباتی شده و این وضعیت مانع
از استقرار نظام اســالمی برآمده از انقالب خواهد شد،
چــرا باید عراق را برای حمله نظامــی به ایران تحریک
و از آن حمایت کرد؟ پاســخ به این پرسش ،تا اندازهای
پیوســتگی جنگ با براندازی را روشــن میکند .در واقع
بدون آنکه درباره ســناریوی مطلــوب بحث و تصریح
شود ،به دنبال رویکارآوردن دولت مورد حمایت غرب،
از طریق جنگ و با مشارکت اپوزیسیون ،بودهاند.
 -۵غرب درحالیکه از اپوزیســیون بــرای براندازی
نظام حمایــت میکرد؛ درعینحال توانایی اپوزیســیون
را برای براندازی نظــام ،چندان جدی ارزیابی نمیکرده
است؛ چنانکه تجربه شکست »کودتای نقاب« در تیرماه
سال  ۵۹و نتیجه سایر اقداماتی که در این زمینه صورت
گرفت ،بیانگر همین موضوع اســت .درعینحال ،از نظر
غرب ،تداوم اغتشــاش در ایران بــه معنای بهرهبرداری
شــوروی و جریانات کمونیســتی از اوضاع ایران ارزیابی
میشــد؛ بنابرایــن پس از شکســت کودتــای نقاب که
دوماهوانــدی قبــل از حمله عراق به ایــران بود ،جنگ
علیــه ایــران در اولویت و مــورد حمایت قــرار گرفت؛
بنابراین گرچه بهانه حمله به ایران در فضای سیاســی
و رسانهای ،شعارهای انقالبی یا اختالفات تاریخی ایران
و عــراق بود ،اما هدف اصلی ،برانــدازی نظام از طریق
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جنگ و اشغال بود.
 -۶هماکنون هــدف عراق برای براندازی نظام ،با این
فرض و اســتدالل کــه این هدف با تصــرف تهران تأمین
میشد و از نظر نظامی ،عراق فاقد این توانایی بود ،مورد
تردید قرار گرفته اســت .درحالیکه برابر برخی شواهد و
قرائن موجود و با فرض بیثباتی سیاسی و ناتوانی نظامی
در ایران ،احتماال چنین تصور میشــد که حمله عراق به
مثابه یک شوک نظامی ،زمینه براندازی را فراهم خواهد
کرد .نظر به اینکه چگونگــی براندازی از طریق حمله و
اشــغال محل پرســش اســت و دراینزمینه هنوز اسناد
درخور اعتنا منتشر نشده اســت ،این احتمال وجود دارد
که بهدلیل وضعیت ایران در آستانه جنگ ،بیش از اندازه
به تأثیر جنگ برای براندازی نظام امیدواری و خوشبینی
وجود داشــته و در نتیجه ،ســازوکارهای براندازی بر اثر
جنگ ،چندان مورد بحث قرار نگرفته است.
 -۷با وجود آشکارشــدن ناتوانی عراق برای تجزیه
خوزســتان و براندازی نظام ،غرب از طریق اقدامنکردن
براي محکومکردن متجاوز و درخواست عقبنشینی به
مرزهــا ،از عراق برای ادامه جنگ و اســتقرار در مناطق
اشــغالی حمایت کــرد .در دوره اســتقرار ارتش عراق
در مناطق اشــغالی ،تالش برای حمایت از اپوزیســیون
بهمنظور گســترش بیثباتی در ایران ،در نیمه اول سال
 ۱۳۶۰تشــدید شــد .همچنین مقامات رسمی عراق نیز
در اظهارات خود ،در مقایســه با گذشته ،از تجزیه ایران
سخن گفتند.
نتیجهگیری
 -۱از نظــر جمعی از کارشناســان و صاحبنظران،
چشمانداز ایران پس از پیروزی انقالب ،اغتشاش ،تجزیه
و حاکمیت جریانات کمونیســتی ارزیابی میشد .تالش
برای اســتقرار نظام حمایتشده از سوی غرب در ایران،
موجب اســتفاده از قدرت نظامی برای براندازی نظام از
طریق حمله نظامی عراق شد .شکست عراق در حمله
به ایران ،موجب ضرورت تداوم جنگ و اشغال بهمنظور
اســتفاده از این وضعیت برای براندازی بود که ماهیت
تحوالت سال اول جنگ را شکل داد.
 -۲قدرت و توانمندی سازماندهی دفاع همهجانبه
و مردمــی در برابــر حمله عراق ،با وجــود غافلگیری،
همچنین برخــورداری از توانایی تبدیــل قدرت دفاعی
به آزادســازی ،موجب تثبیت نظام برآمده از انقالب در
درون بحران امنیتی و جنگ شد .موضوعی که با وجود
اهمیت آن ،تاکنون مورد پژوهش عمیق و مســتند قرار
نگرفته است.
*کارشناس مسائل دفاع مقدس

 چرا دانشگاههاي علوم پزشکي که با کمبود
جســد براي تشــریح روبهرو هســتند ،سفارش
ساخت جسد پالستیکي یا ژلهاي نميدهند؟
 چرا ۱۹۷؟ پنجشنبه  ۲۸بهمن براي رسیدگي
به موضوعي با مرکز اطالعرســاني  ۱۱۰تماس
گرفتم ،یکــي از اپراتورها گفت با شــماره ۱۹۷
تماس بگیــرم .درحاليکه وقت دکتر داشــتم
و فرصت رســیدگي به موضوع را نداشــتم ،آیا
در صورت مشــاهده برخي مســائل که مربوط
به مأموران نیروي انتظامي اســت ،بهتر نیست
پلیس  ۱۱۰موضوع را ثبت و رسیدگي کند؟
علي اکبري از تهران
 میشه بســه؟! یادش به خیر مهران مدیري
در ســالهاي گذشته ســریالي ساخت که مورد
توجه بسیاري از بینندگان تلویزیون قرار گرفت.
»میشــه بســه« ،حاال هم یاد برخــي مدیران و
بازنشســتگان افتادم که میز و صندلي ریاســت
را با چنگودندان محکم چســبیدهاند و به روي
مبارکشــان هم نميآورند که بازنشسته شدهاند
و باید اســتراحت کنند و اجازه دهند چند جوان
تحصیلکرده و بيکار که سالهاســت در رشته
مدیریــت یا عناوین دیگــري تحصیل کردهاند و
توانایي انجام همان کارهــا را دارند ،راه آنان را
ادامه دهند؛ اما میز و صندلي ریاســت و قدرت
و از همه مهمتر حقوق مکفي ،اجازه نميدهد
این افراد از کارشــان دست بکشــند! آنها براي
اینکه کارشان را از دســت ندهند ،ادعا ميکنند
که ما خدمتگــزار مردم هســتیم و خدمتگزار،
بازنشســتگي نــدارد! به نظــرم نبــود قانون و
مقررات باعث سوءاســتفاده عدهاي شده است
که باید پرســید این بيقانوني تــا چهموقع قرار
است ادامه داشته باشد؟به راستي میشه بسه؟!
علي از تهران
 ایستگاه مترو یا دریاچه؟ شرکت بهرهبرداري
متــرو ایســتگاه شــهید حقاني ،درهــاي ورود
و خروج مســافران را در محلي قــرار داده که
شبیه راهرو است و در این محل آب باران جمع
ميشود و مسافران مشکالت فراواني را تحمل
ميکنند .مترو یا باید مسئوالن شرکت اطلس را
ملزم به پاکیزه و خشــک نگهداشتن محل کند
یا اینکه محل ورود و خروج مســافران را تغییر
دهد.
حکیمه ساداتحسیني
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