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اخبار كشور
روایت سیدحسن نصراهلل از آغاز بحران سوریه

یادداشت میهمان

هم ترجمه درست بود ،هم تحلیل!

ظاهراً هشــداری که هفته گذشته تحت عنوان «بازی خطرناک برجام  »2با
هدف «عالج واقعه قبل از وقوع» منتشر شد ،به هدف خورد و ولولهای در اردوگاه
برجامیان انداخت که انتظارش را نداشــتند.اصالحطلبان و طرفداران دولت با
سراسیمگی و با تیتر زدن در صفحه اول روزنامههای خود تحت عنوان «تحلیل
غلــط از ترجمه غلط» ،تالش کردند آنچه را که فیثاغورت نیافته بود ،القاء کنند
که یافتهاند؛ در حالی که با اندک تامل و جستوجویی میتوانستند از این گاف
بزرگ رســانهای خود جلوگیری کنند .!!!.اگر از غلطهای امالیی فراوان و سطح
ســواد نویسنده و سردبیر سیاسی روزنامه اصالحطلب و طرفدار دولت بگذریم،
اما باید گفت:
 -1همین که اصالحطلبان به ســرعت و بالفاصله به مطلب «بازی خطرناک
برجام  »2واکنش نشان دادند ،خود حکایت از اهمیت خبر و تحلیل آن دارد که
روزنامههای مدعی اصالحطلبی و طرفدار دولت ،هم آن خبر را به تیغ سانســور
سپردند و هم بیخیال آنچه که با این خبر قرار است بر سر کشور و مردم بیاید،
شدند و عالوه بر آن تالش کردند خبر منتشر شده توسط دیگر رسانهها را با اتهام
زدن و مسموم سازی فضای خبری ،به نوعی تحریف کنند ،اما با هرآنچه سراسیمه
گفتند و نوشتند ،نتوانستند اندک استداللی در نقض غرض مطلب «بازی خطرناک
برجام  »2ارائه کنند.
 -2انحراف افکارعمومی از اصل واقعیتهایی که در حال رخ دادن است،همانند
مذاکرات هستهای ،علت اصلی واکنش به «مکمل برجام»است.در زمان مذاکرات
هستهای هم با افشای فکت شیت آمریکایی و ضمائم برجام ،مدعیان اصالحطلبی
و طرفداران برجــام ابتدا همه را انکار کردند اما خود اعضای تیم مذاکرهکننده
هســتهای مجبور شــدند به وجود آنها اذعان کنند .در مطلب «بازی خطرناک
برجام »2برچند نکته اصلی براساس مستندات و شواهد موثق تاکید شده است
که ظاهرا دانستن آنها برای مردم از نگاه کسانی که روزگاری دانستن را حق مردم
میدانستند ،ذنب الیغفر شده از جمله اینکه :الف) کلید خوردن برجام 2از سوی
آمریکا و غربیها بدون اینکه برجام دستاوردی برای کشور و مردم داشته باشد.
ب) آمریکاییها با مطرح کردن بازدید از مراکز نظامی و تشدید فشارها قصد دارند
از خلل و فرج برجام استفاده کنند و مذاکره درباره موشکهای بالستیک و مسائل
منطقه را تحت عنوان «مکمل برجام» بر مذاکره کنندگان هستهای کشور تحمیل
کنند .ج) فرانسه به نیابت آمریکا بازی خطرناک برجام  2یا همان «مکمل برجام» را
شروع کرده است ،منتها برخالف مذاکرات هسته ای ،در مذاکرات «مکمل برجام»
قرار است فرانسه نقش پلیس خوب را بازی کند و آمریکا نقش پلیس بد را .د) روشن
شدن نقش مهرههای ضدایرانی در سناریوی القاء سایه جنگ توسط ترامپ ،برای
رای آوردن کسی که سیاست انفعالی در برابر آمریکا را بر سیاست مقاومت مقدم
میدارد و آشکارشدن دروغ بودن القاء سایه جنگ از سوی رسانهها و گروههای
سیاسی که باهماهنگی با آمریکا چنین کردند .ه) تحت فشار قرار گرفتن آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و هماهنگی این آژانس با سیاستهای آمریکا که متاسفانه
همه چیز در برجام بنظر آژانس منوط شده است.
 -3اما مدعیان اصالحطلبی ادعا کردند خبری که در مطلب «بازی خطرناک
برجام »2بیان شده ،کذب است و خبر«مکمل برجام» در سخنان سخنگوی وزارت
خارجه فرانسه را«خبری جعلی»! خواندند و براین اساس نتیجه گرفتند تحلیل ارائه
شده نیز غلط است.برخی از روزنامهها و سایتهای این جریان سیاسی در اقدامی
غیرحرفهای نوشتند «صحبتهای نقل قول شده از اگنس روماته سخنگوی وزارت
خارجه فرانسه به غلط اینگونه ترجمه شده :امانوئل مکرون احتمال رایزنیها در
آینده برای مذاکره بر سر «مکمل برجام» را داده که شامل موشکهای بالستیک
ایران خواهد بود ».این رسانههای اصالحطلب در ادامه آوردهاند« :با استناد به این
خبر کذب ،واژه «مکمل برجام» را به دســت گرفته و از آن به عنوان برجام  2یاد
میکنند» .هرچند سخنان نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در اندیشکده
امریکن اینترپرایز بعد از یادداشت «بازی خطرناک برجام »2تاکید و تاییدی بر این
تحلیل بود اما درباره ادعای مدعیان اصالحطلبی باید گفت اوال سؤال این است که
این رسانهها چگونه در اقدامی غیرحرفهای انتظار دارند ،بتوانند در دنیای ارتباطات
کنونی یک خبر را سانسور ،تحریف و یا تکذیب کنند .ثانیا خبر سخنان سخنگوی
وزارت خارجه فرانسه و تصویر و صدای اگنس روماته درباره «مکمل برجام» توسط
تمام خبرگزاریهای دنیا روی تلکسهای خبری قرار گرفت و تمام خبرگزاریهای
دنیا با ترجمهای یکسان ،تیترهای متفاوتی زدند ازجمله :واقعیتهای طرح فرانسه
با عنوان «مکمل برجام»  -فرانسه پیشتاز بازنگری در برجام  -پیشنهاد مکرون
برای تکمیل برجام و ....ثالثا خبرگزاری رسمی دولت – ایرنا -نیز روز چهارشنبه
 8شهریور 96ساعت  22/59به نقل از خبرگزاری رویترز از «مکمل برجام» خبر
و چنین تیتر زد( :فرانســه از احتمال رایزنی برای توافق «مکمل برجام» گفت).
خبرگزاری ایرنا در تکمیل خبر خود نوشــت ( :سخنگوی وزارت خارجه فرانسه
گفت :امانوئل مکرون احتمال رایزنیها در آینده برای مذاکره برسر«مکمل برجام»را
داده که شامل موشکهای بالستیک ایران خواهد بود) روزنامه ایران هم در شماره
روز شــنبه 11شــهریور خود در صفحه  21البته ذیل تیتر خبر اعالم هشتمین
گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی،عنوان «تکمیل برجام ،موضوع رایزنیهای
احتمالی »5+1را برگزیده و درباره«مکمل برجام» نوشت« :سخنگوی وزارت خارجه
فرانســه اعالم کرد از نظر مکرون میتوان توافق هستهای را با گنجاندن مفادی
درباره برنامه موشــکی ایران تکمیل کرد ».رابعا همانگونه که روشن است تمام
خبرگزاریهای دنیا از جمله رویترز و همچنین خبرگزاری رسمی دولت ترجمهای
که از سخنان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه را منتشر کردند،همان است که در
یادداشت کیهان بیان شده و به نظر میرسد اصالحطلبان و روزنامه طرفدار دولت
خود گفتهاند و خود خندیدهاند!! و البته حیثیت خبری خود را به شدت زیر سؤال
بردند و اصوال خبر درست و واقعیتی را تکذیب کردند که خبرگزاریهای معتبر
جهانی و همچنین خبرگزاری و روزنامه دولت ،مهر تایید بر آن زدهاند.
 -4نکته جالب این است در حالی هدف از ترجمه غلط را فشار بر دولت روحانی
عنوان کردهاند که مترجم این خبر ،مترجم خبرگزاری دولت است که نام وی در
انتهای خبر ایرنا ذکر شده است .لذا اوال اصل خبر صحیح است و ترجمهای هم که در
مطلب«بازی خطرناک برجام »2منتشر شده با اصل سخنان سخنگوی وزارت خارجه
فرانســه تطبیق دارد .ثانیا بر فرض هم اگراشتباهی در ترجمه رخ داده باشد که
نداده،مربوط به مترجم خبرگزاری دولت میباشد و ربطی به روزنامه کیهان ندارد.
ثالثًا با اتهام زنی به دیگران که اطالعرســانی دقیق را در دستور کار خود
قرارداده اند ،نمیتوان واقعیتهای موجود را پوشــاند و از چشم ملت دور نگه
داشت و آن زمان گذشت که پشت پرده بتوان قراردادهای دوران قاجاری و پهلوی
را نوشــت و آب از آب تکان نخورد و قند در دل امضاء کنندگان آن قراردادها به
راحتی آب شود!.
 -5نکته جالبتر در این تناقض گویی ،شگرد تکذیب سخنان فردی در کالم
فرد دیگری است! .در این خصوص تالش شده سخنان سخنگوی وزارت خارجه
فرانسه تکذیب شود ،اما نمیگویند که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نگفته،
میگویند چنین ســخنانی در سخنرانی رئیسجمهور فرانسه بیان نشده است.
لذا در مطلب «بازی خطرناک برجام  »2کسی موضوع «مکمل برجام» را از زبان
رئیسجمهور فرانسه بیان نکرده که مدعیان اصالحطلبی تالش کردهاند با استناد
به سخنان رئیسجمهور فرانسه اصل خبر «مکمل برجام» را تکذیب کنند.
 -6نکته بسیار حائز اهمیت که باید پاسخ داده شود این است که اگراشتباهی
هم در ترجمه سخنان رئیسجمهور و یا سخنگوی خارجه فرانسه رخ داده باشد،
این سفارت فرانسه اســت که باید تکذیب کند .چرا یک روزنامه دارای عنوان
اصالحطلبی و طرفدار دولت به هراس افتاده و وظیفه سفارت فرانسه را به دوش
میکشد؟! آیا هماهنگی بین روزنامههای اصالحطلبان و سفارتخانههای خارجی
وجود دارد!؟ لذا با وجود صحت و درستی سخنان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه و
تحلیل درستتر سخنان اگنس روماته در یادداشت کیهان« ،اصالحطلبان» طرفدار
دولت باید پاسخ دهند به نیابت از سفارت فرانسه چه چیزی را تکذیب کرده اند؟؟
-7اصالحطلبان اگر در ادعای خود صادق بودند ،چرا برای تنویر افکارعمومی
و اثبات درســتی تکذیبیه کذایی خود ،خبر و ترجمه درست سخنان سخنگوی
وزارت خارجه فرانسه را منتشر نکردند !!!؟؟؟ چون ترجمه درست همان است که
در یادداشت کیهان آمده است.
 -8یکی از روزنامههای اصالحطلب همچنین نوشته « ترامپ گزافه گوییهایش
درباره پاره کردن برجام را به کلی از ذهن پاک کرده و برجام را تایید کرده است»
این ســخن نیز به نوعی تاییدی بر درستی تحلیلی است که ارائه شده مبنی بر
اینکه ترامپ برجام را پاره نمیکند و مهره چینیهای ضدایرانی ترامپ و هیاهوهای
سیاسی -رسانه ایاش برای پاره کردن برجام هم دو هدف اصلی داشت یک :القاء
فضای جنگ برای رای آوردن تفکر انفعالی در برابر آمریکا بجای تفکر مقاومت در
انتخابات ریاست جمهوری ایران .دو :گرفتن امتیاز بیشتر از ایران که قرار است
در «مکمل برجام» یا «برجام  »2گرفته شود.
 -9و در پایان درباره این ادعــای برخی روزنامههای داعیهدار اصالحطلبی
که گفتهاند «ســخنان نگفته رئیسجمهور فرانســه را میخواهند چون پتکی
بر سر روحانی بزنند»! باید گفت :درســت برعکس و برخالف آنان ،تنها تالش
کردیم«سخنان گفته شده سخنگوی وزارت خارجه فرانسه را چون چراغی پیش
راه رئیسجمهور کشورمان قرار دهیم تا از باب ُ
العاقل یکفیهاالشاره! انتهای مسیری
را که برایش متصور شده اند ،به روشنی ببیند و با چشم باز تصمیم بگیرد که آیا
در مسیر خطرناک «برجام  »2بدون هیچگونه دستاوردی در «برجام  » 1پا بگذارد
یا خیر ؟ لذا نگرانیم! همانگونه که آقای روحانی در ابتدای انقالب لیوان دوغی را
در سمنان سرکشید که در انتهای لیوان یک هزارپا وجود داشت ،نگرانیم درانتهای
«برجام» و بویژه «برجام  »2هزارپاهایی وجود داشته باشد که جز تسلیم چارهای
نداشته باشد! انشاءالله چنین مباد!

دکتر محمدحسین محترم

همه میگفتند سوریه  3ماه دیگر سقوط میکند
رهبری گفتند :پیروزی با شماست ،مقاومت کنید

دبیرکل حزباهلل لبنان گفت،
رهبــر معظم انقالب اســامی در
جلسهای در اوایل بحران سوریه،
علیرغم تحلیلها مبنی بر سقوط
قریبالوقوع دمشق ،پیشبینی کرده
بودند محور مقاومت در این میدان
پیروز خواهد شد.
به گزارش فارس ،سیدحسن نصراهلل
دبیرکل حزباهلل لبنان در دیدار ساالنه
خود بــا مبلغان دینی در آســتانه ماه
محرم تأکید کرد؛ مقاومت در ســوریه
پیروز شده و آنچه باقی مانده «نبردهای
پراکنده» است.
براساس گزارش االخبار ،وی گفت:
ما به امــور خود در ایــن نبرد (جنگ
ســوریه) آگاهیم ،شــهدا ،مجروحان و
اســرای ما معادالت را تغییر میدهند و
تاریخ کل منطقه را مینویسند نه فقط
تاریخ لبنان .ما در سوریه پیروز شدهایم؛
پروژه آخر شکســت خورد و میخواهد
مذاکره کنــد تا برخی دســتاوردها را
کسب کند.
سید حسن نصراهلل تأکید کرد :مسیر
پروژه آخر شکست خورد و مسیر پروژه ما
که متحمل سختیهای بسیاری در آن
شدیم ،پیروز شد و نتایج بزرگی ،معادالت
را به نفع امت تغییر خواهد داد.
دبیرکل حزباهلل لبنــان در ادامه
خاطرنشان کرد :نبرد با داعش و النصره
بزرگترین رنجی بود که از سال  2010تا
کنون با آن زندگی کردیم و خطرناکتر از
جنگ  2006بود .از سال  2011مطمئن
بودیم که فتنه بزرگی رخ خواهد داد و
پروژهای آمریکایی -اسرائیلی -قطری-
سعودی با هدف نابودی مقاومت و آرمان
فلسطین وجود دارد.
وی ابــراز داشــت :در آغاز حوادث
ســوریه ،به ایــران رفتم و بــا آیتاهلل
ســیدعلی خامنهای رهبــر جمهوری
اســامی دیدار کردم؛ در آن زمان همه
معتقد بودند که نظام ســوریه طی  2یا
 3ماهه ســقوط خواهد کرد ،ما دیدگاه
خود را مطــرح کردیم و گفتیم اگر در
دمشق نجنگیم باید در هرمل ،بعلبک،
ضاحیــه ،الغازیه ،بقــاع غربی و جنوب
لبنان بجنگیم.
سیدحسن نصراهلل ادامه داد :رهبر
جمهوری اســامی ایران حرف من را با
موافقت تکمیل کرد و گفت :نه فقط در
این مناطق بلکه در کرمان ،خوزستان و
تهران و ...ایــن جبهه چند محور دارد:
محور ایران ،محور سوریه و محور لبنان.

فرمانده محور سوریه «بشار اسد» است
و باید کاری کنیم که پیروز شود و پیروز
خواهد شد.
دبیرکل حزباهلل افزود :با گذشــت
یکسال و نیم یا  2سال ،عربستان پیامی
برای بشار اسد فرستاد و گفت سوریه در

کنفرانسی قطع روابط با حزباهلل و ایران
را اعالم کند تا بحران کشورش تمام شود.
وی گفت :ما از همان ابتدا به برادران
عراقی خود هشــدار دادیم اگر با داعش
نجنگند و این گروهک بر دیرالزور مسلط
شود ،هدف بعدی داعش ،عراق خواهد

بود .پیشبینی ما درســت از آب درآمد
و این گروهک تروریستی بر ثلث عراق
مسلط شد .سؤال میکنم :اگر ما از جهاد
و تکلیف عقب کشیده بودیم ،چه بر سر
لبنان میآمد و اگر اهالی عراق با فتوای
جهاد کفائی آیتاهلل سیســتانی عمل
نمیکردنــد چه اتفاقی در این کشــور
رخ میداد؟
سیدحسن نصراهلل خاطرنشان کرد:
این نبرد (سوریه) «مبارک» بود و ما برای
ادای تکلیف به سوریه رفتیم وگرنه چه
چیزی یک جوان را به حلب و دیرالزور
با آن شرایط سخت میکشاند؛ برادران
ما حدود  8ماه در این مکانها محاصره
بودند .برخــی در لبنان هرچه ما انجام
دهیم ،راضی نمیشوند.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

حلوا

گفت :چه خبر؟!
گفتم :وزارت مســکن اعالم کرده که میخواهد  100هزار
مسکن برای افراد کمدرآمد بسازد.
گفت :اوایل دولت یازدهم که میگفتند مسکن مهر مزخرف است و
ما مسکن اجتماعی میسازیم! ولی مسکن مهر را رها کردند و مسکن
اجتماعی هم نساختند.
گفتم :معاون بنیاد مســکن میگوید برای ساخت مسکن
محرومان هیچ اعتباری اختصاص داده نشده است.
گفت :وقتی از ســاخت مســکن خبری نیســت ،پس این وعده
دهانپرکن برای چیست؟!
گفتم :یارو به همسرش گفت؛ هوس حلوا کردهام! همسرش
گفت؛ نیم کیلو آرد و نیم کیلو شکر تهیه کن و  4کیلو هم روغن
بخر .یارو با تعجب پرســید؛  4کیلو روغن برای نیم کیلو آرد؟
و همســرش گفت؛ من که میدانم از حلوا خبری نیست ،پس
بگذار چربتر باشد!

استاد دانشگاه هاروارد آمریکا:

ترامپ دروغ میگوید
توافق هستهای تأمینکننده منافع آمریکا و متحدانش است

اســتاد روابــط بینالملل
دانشــگاه هاروارد نوشت :ایران
غنیسازی خود را رها کرده13 ،
هزار سانتریفیوژ خود را متوقف
کرده و رآکتــور اراک را اوراق
کرده اســت ،بــه آژانس اجازه
داده دستگاههای نظارتی خود
را مستقر کند ،پروتکل الحاقی
مربوط به «ان پــی تی» را اجرا
کرده اســت؛ و همه اینها قبل از
این صــورت گرفته که آمریکا و
دیگر کشورها لغو تحریمها علیه
ایران را آغاز کنند.
اســتفان والــت اســتاد روابط
بینالملــل دانشــگاه هــاروارد در
یادداشــتی در مجله فارین پالیسی
نوشــت :فرض کنید به سال 1948
برگشتیم و جوزف استالین پیشنهاد
داده که شوروی برنامه اتمی خود را
به مدت  15ســال تعلیق کند .تصور
کنید شوروی به بازرسان آژانس اجازه
داده تا تاسیسات هستهای این کشور
را زیر نظر داشته باشند .فرض کنید
شوروی گفته آژانس دیگر تاسیسات
شــوروی را نیــز میتوانــد زیر نظر
داشته باشد .حتی بیایید تصور کنید

کابینه فاقد فرمانده اقتصادی است
دیگر حمله به دولت سابق جواب نمیدهد
«نگرانی از عملی نشــدن وعدههای اقتصادی دولت تشــدید شده و این
در حالی اســت که حمله به دولت نهم و دهم دیگر از ســوی مردم شــنیده
نخواهد شد».
روزنامه اعتماد در گزارشــی با تأکید بر اینکه دولت ،به فرمانده اقتصادی
نیاز دارد اما فاقد آن اســت ،نوشــت :اقتصاددانان و اقتصادخواندهها بهشدت
توصيه ميكنند كه حســن روحاني از بين اين تعداد ژنرالي كه براي راهبري
اقتصاد برگزيده (جهانگيري ،نهاونديان ،نوبخت ،سيف ،كرباسيان و نيلي) نياز
به فرماندهي دارد كه امور اقتصادي را به دقت دنبال كرده ،امور كالن اقتصاد
كشور را راهبري كند و براي مشكالت ،راهحلهاي فوري و كارساز بيابد .چه
آنكه وضعيت چهار ســال آينده ايران به گونهاي نيســت كه بتوان بدون رفع
برخي مشكالت مبرم مانند بيكاري و نرخ رشد پايين ،توجيه آورد.
دوره دوم رياستجمهوري حســن روحاني يك تفاوت كيفي با دور اول
رياستجمهوري او خواهد داشت؛ توقعات اقتصادي از او به اندازهاي باال رفته
كه حاال همه مردم منتظر به ثمر رسيدن نتايج عملكردهاي دولت هستند .در
چهار ســال آينده ،در صورتي كه دولت بخواهد ادعا كند كه درگير مشكالت
دولتهاي نهم و دهم است ،ديگر گوش شنوايي نخواهد داشت و رفع مشكالت
گوناگون اقتصادي به ويژهاشتغال و رونق در صدر خواستههاي جامعه است .با
اين وجود تنظيم سياستهاي مناسب با دوره كنوني ،ضرورتهايي را ايجاب
ميكند كه در دوره گذشــته وجود نداشت؛ مهمترين ضرورت رفع مشكالت
امروز اقتصاد ،داشتن تيمي يكدست در عرصه سياستگذاري اقتصادي است؛
تيمي كه عالوه براشتراك فكري در زمينه بينش اقتصادي ،حداقلي از درك
مشترك از مشكالت را هم داشته باشند .اين وضعيت در دولت يازدهم وجود
نداشت و ســردرگمي در سياستهاي اقتصادي سبب ميشد منابع آن طور
كه بايد ،نتايج درخشاني را به همراه نياورند.
در حال حاضر به نظر نميرســد نسبت به گذشته تغيير در سياستهاي
اقتصادي ايجاد شده باشد و دولت با رويه سابق سعي كرده كارشناسان گوناگون
اقتصادي با افكار متعدد و راهكارهاي مختلف را در كنار هم قرار دهد .اين امر
نگراني را از انجام نشدن برنامهها تشديد كرده است.
چهار ســال اول دولت هم گهگاه اختالف نظر ميــان اعضاي كابينه يا
اجراي برنامههاي ضد و نقيض ادامه داشت .اختالف نظر فكري ميان وزير كار
و وزير بهداشت بر ســر بيمه سالمت باقي است .هنوز كسي فراموش نكرده
در بســتههاي خروج غيرتورمي از ركود ،تسهيالت بانكي به دست متقاضيان
ي بانكها
رسيد ولي رونق حاصل نشد و احتماال يا پايه پولي باالتر رفته يا بده 
افزايش يافته است.
چهار ســال آينده كمتر كسي از دولت ميپذيرد كه مشكالت حل نشده
رها شوند .این هم تجربه شده كه فاصله ميان دولت و ملت در دور دوم روساي
جمهوري بيشتر و اين نگراني دامن زده ميشود كه گسل ميان مردم و دولت
دوازدهم در زمين اقتصاد از هم گسسته شود.
اعتماد با تصریح بر اینکه دولت فاقد کار کردن اقتصادی است میافزاید:
«پذيرفته شدني نيست كه در سال  ١٤٠٠باز گفته شود كه بيش از  ٥٠درصد
آييننامههاي برنامه ششم تنظيم نشده است .پذيرفتني نخواهد بود در ايران
چهار سال آينده نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي زير  ١٠درصد باشد يا
نسبت سرمايهگذاري به توليد داخلي كمتر از  ٣٠درصد باشد».
دیپلماسی کج و معوج
آمریکا کدخداست ...کدخدا کیلو چند؟!
همکار سابق نشریات اصالحطلب میگوید «دیپلماسی دولت تدبیر و امید
را به اعتبار بیبرنامگی و فقد نگاه اســتراتژیک در سیاست خارجی میتوان
مترادف با گیج لوماسی انگاشت».
داریوش سجادی نوشت :رئیسجمهور و وزیر خارجه از لحظه تصویب برجام
بالغبر  ۳ســال اســت که فخر آن را به زمین و زمان میفروشند و بشارت آن
را دادهاند که برجام مفتاح و گشاینده همه انسدادهای اقتصادی و سیاسی و
زیستمحیطی و گرمایش و سرمایش جهانی است و اکنون در کمال گیجوارگی
میفرمایند اگر آمریکا از برجام خارج شود ما کنار اروپا در برجام میمانیم!
ظاهرا ً رئیسجمهور روحانی فراموش کردهاند در مناظره انتخاباتی سال ۹۲
با چه فیگور مکش مرگ مائی خطاب به حداد عادل فرمودند؛ من گفتهام وقتی
اروپاییهــا آمریکا را کدخدای خود میدانند چرا وقتمان را صرف اروپا کنیم
و مستقیم با کدخدا مذاکره و توافق کنیم چون اروپا نیز تابع کدخدایشانند!
اکنون معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که آمریکایی که تا دیروز بهزعم آقای
روحانی کدخدائی محسوب میشد که برای شرکای اروپاییاش الزماالتباع بود
اما اینک دیپلماســی گیجواره دولت تدبیر و امید تغییر عقیده داده و خروج
کدخدا از برجام را بیوقعی فرموده و میفرمایند افت پتانســیل کدخدا فاقد
اهمیت است و اروپا را عشق است ،کدخدا کیلوئی چنده؟!

که اســتالین گفته بخشــی از روند
غنیسازی خود را نیز کنار میگذارد.
با این اوصاف چه چیزهایی در عوض
ایــن اقدامات میخواهد؟ فقط کمی
امتیــازات اقتصادی بــرای کمک به
بهبود اوضاع اقتصادی این کشور در
دوران پساجنگ.
همچنین تصور کنید که جوزف
اســتالین تاکید دارد کــه ظرفیت
غنیســازی شــوروی برای اهداف
صلح آمیز مانند رآکتورهای برق و یا
مصارف پزشکی حفظ شود .بیایید این
را هم تصور کنیم که اســتالین گفته
ارتش ســرخ را از شــرق اروپا خارج
نمیکند و برنامه توسعه کمونیسم را
در دیگر مناطق جهان کنار نخواهد
گذاشــت .خالصه اینکه جنگ سرد
همچنان پیش میرود اما شــوروی
مادامــی که این توافق برقرار باشــد
دیگر یک دولت هستهای نخواهد بود.
البته این بسیار سخت است که
رهبر شوروی اصال چنین پیشنهادی
مطرح کند .اما اگر این پیشنهاد مطرح
میشد آیا هری ترومن و جورج مارشال
از آن اســتقبال میکردند؟ شــرط
میبستید که این کار را میکردند .و

دوایت آیزنهاور(رئیسجمهور آمریکا
بعد از ترومن) و جان فاســتر نیز در
ســال  1953آن را حفظ میکردند.
دلیل آن مشــخص است؛ این توافق
شوروی را حداقل تا اوایل دهه 1960
از هستهای شدن جلوگیری میکرد.
والت در ادامه نوشت؛ این موضوع
ما را یاد کمپین راهاندازی شده برای
تجدیدنظر علیه توافق هستهای ایران
میاندازد .ایران با همان پیشنهادهایی
که در تصورات باال مطرح شد موافقت
کرده است بنابراین حداقل تا  15سال
آینده از تبدیل شــدن این کشور به
عنوان یک کشور هستهای جلوگیری
خواهد شــد .با این حال اگر چه این
توافق خیلی به نفع آمریکا و همچنین
متحدان ما اســت اما عدهای با انتقاد
از ایــن توافق به دنبال کنار زدن آن
هستند.
هیلی به طوراشتباه ادعا میکند
که توافــق به ایران همــه آنچه که
میخواهد را داده اســت .واقعیت اما
 180درجه بــا این ادعا تفاوت دارد؛
ایران غنیسازی خود را رها کرده13 ،
هزار سانتریفیوژ خود را متوقف کرده
و رآکتور اراک را اوراق کرده است ،به

خبر ویژه
خیــر جناب روحانی ،برجام در نبــود کدخدا یعنی پایانی بیفرجام! این
محصول بیتدبیری و بیبرنامگی در دیپلماســی دولتی اســت که در دریای
متالطم نظام بینالملل چون کشتی بیلنگر که کژ میشد و مژ میشد محکوم
به زوال و انعزال است.
متأســفانه دولتمردان تدبیر و امید از ناحیه بضاعت مزجات شان در فهم
پیچیدگیهای تخصصی دنیای دیپلماسی ،عالیترین عرصه سیاست را به کارگاه
کارآموزی مبتنی بر آزمون و خطا ُمبدل کردهاند و بیآزرمانه هزینه گزاف آن
را نیز به سخاوت از محل اعتبار ملت ایران چک میکشند!
وعده بیمحل
ساخت  100هزار خانه برای کمدرآمدها
«در حالی که وزیر راه و شهرســازی از احداث  100هزار واحد مسکونی
برای گروههای کمدرآمد خبر داده ،معاون امور مســکن شهری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی میگوید :تاکنون هیچگونه منابع مالی و تسهیالت بانکی برای
اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه
اختصاص نیافته است!»
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تصریح کرد وعده ساخت  100هزار واحد
مســکونی برای اقشــار کمدرآمد ،بدون تمهید بودجه داده شــده است .این
روزنامه مینویســد :هفته گذشــته بود که وزیر راه و شهرسازی خبر خوشی
برای خانوارهای کم درآمدی که هنوز مسکن ملکی ندارند اعالم و تاکید کرد:
خبر خوشــی که برای گروههای کمدرآمد داریم این اســت که احداث سالی
 100هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث
100هزار واحد مسکونی را برای گروههای کمدرآمد عملیاتی خواهیم کرد .این
سخنان عباس آخوندی نور امیدواری را برای اقشار کمدرآمدی که سالهاست
در آرزوی خانهدار شدن هستند روشن کرد .البته نکته مبهم در سخنان وزیر
راه و شهرســازی این بود که به چگونگی تامین مالی اجرای این طرح بزرگ
به روشنیاشاره نشده بود.
این در حالی است که معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی
میگوید :تاکنون هیچگونه منابع مالی و تسهیالت بانکی برای اجرای طرح مسکن
اجتماعی و حمایتی اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه اختصاص نیافته است.
«جواد حقشناس» افزود :در این طرح برای تامین سالیانه  100هزار واحد
مســکونی اقشار کم درآمد جامعه قرار است  2400میلیارد تومان تسهیالت
بانکی و  420میلیارد تومان یارانه دولتی پرداخت شــود اما تاکنون با وجود
پیگیریهای بنیاد مسکن هیچ اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
وی گفت :برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جلسات متعددی با مسئوالن
بانک مرکزی برگزار شده و در نهایت بانک مرکزی بانک مسکن را به عنوان
بانک عامل پرداخت تسهیالت معرفی کرده است ،اما بانک مسکن اعالم میکند
برای پرداخت این تسهیالت منابعی ندارد و یارانههای مورد نیاز نیز در قالب
تملک داراییها و اوراق قرضه تاکنون حاصل نشده است.
اشتغال در پسابرجام بهتر نشد
اما سرمایهگذاری خارجی کاهش یافت!
«برجام هیچ تغییر محسوســی در اشتغال ایجاد نکرد .دولتمردان تصور
میکردند رونق اقتصادی ،فقط با توافق با غرب به دست میآید و اهتمامی به
ظرفیتهای داخلی نداشتند».
روزنامه اصالحطلب ســتاره صبح از قول دکتر وحید شــقاقی مشهدی
اقتصاددان نوشت :رشد اقتصادی اعالمی دولت ،پویا و پایدار نیست و نوسانات
شــدیدی را تجربه میکند .شرط اســتواری و پیشرفت اقتصاد ایران را نه در
بیرون مرزها ،بلکه در درون کشور و اقتصاد باید جست .هدف مذاکرهکنندگان
از پافشــاری و تالش برای رســیدن به توافق ،گشــایش اقتصادی در جذب
ســرمایههای خارجی ،توسعه صادرات و سرمایهگذاری داخلی ،عبور از رکود
داخلی و فائق آمدن بر چالش بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده
بود .چرا که تصور میکردند دســتیابی به این اهداف ،تنها از مسیر مذاکره و
توافق انجام خواهد شــد .با این حال به نظر میرسد این اهداف ،حتی بعد از
توافق موسوم به برجام نیز آنچنان که باید به نتیجه نرسیده است .طبق گزارش
مرکز آمار ،خالص اشتغال ایجاد شده در سال  ،1391که همزمان با گسترش
ابعاد تحریمهای اقتصادی بود ،حدود  651هزار نفر گزارش شــده است .این
شاخص برای سالهای  1394 ،1393 ،1392و  1395به ترتیب حدود 710
هزار 500 ،هزار 400 ،هزار و  700هزار نفر بوده اســت .این امر نشان دهنده
این واقعیت اســت که تغییر محسوسی نسبت به سال  1391اتفاق نیفتاده
اســت .همچنین به اســتناد گزارش مرکز آمار ایران ،اشتغال کشور طی یک

آژانس اجازه داده دستگاههای نظارتی
خود را مستقر کند ،پروتکل الحاقی
مربــوط به «ان پی تی» را اجرا کرده
است؛ و همه اینها قبل از این صورت
گرفته که آمریکا و دیگر کشورها لغو
تحریمها علیه ایران را آغاز کنند.
هیلی همچنین ایران را به نقض
مکرر توافق هســتهای متهم کرد اما
ایــن نیز دروغ و افترا اســت چرا که
خود آمریکا و آژانس بینالمللی انرژی
اتمی مکررا تایید کردهاند که ایران به
تعهداتش پایبند بوده است.
هیلــی دیدگاههــای معمــول
نئومحافظه کاران درباره بیثبات کردن
منطقه توسط ایران را تکرار میکند
درحالیکه این بحث اصال بخشی از
توافق نبوده اســت .هیلی همچنین
مسائل دیگری مانند سایتهای اعالم
نشده ایران را پیش کشید .براساس
این منطق پیچیده ،تا زمانی که ما از
همه آزمایشگاهها ،سایتهای نظامی،
مســاجد ،اتاقهای هتلها ،بخشــهای
زایمان و دیگر مکانهای این کشــور
بازدیــد نکنیم نخواهیــم فهمید که
ایران به برجام عمل کرده است یا خیر!
براســاس این گزارش ،مخالفان

برجــام اکنــون ادعــا میکنند که
مشــروعیت زدایــی از برجــام گام
اول بــرای متقاعــد کــردن ایران و
دیگــر طرفهای توافق اســت تا با
مذاکرات مجدد برای تجدیدنظر در
آن و اعمــال محدودیتهــای جدید
موافقت کنند.
چنین رویکردی بین ســالهای
 2000تــا  2012باعث شــد ایران
از صفــر ســانتریفیوژ بــه  12هزار
سانتریفیوژ برسد .این مسئله زمانی
تغییر مسیر داد که آمریکا حاضر شد
بعضی از خطوط قرمز خود علیه ایران
را تغییر دهد .همین منطق االن نیز
پابرجا است.
بــه گــزارش فــارس ،والت در
ادامه مینویسد؛ ساقط کردن توافق
هســتهای ،محدودیتها علیه برنامه
اتمی ایران را برخواهد داشــت و به
ایران اجازه میدهد به سمت توسعه
سالحهای هســتهای پیش برود .اگر
آمریکا توافق را بکشــد و به ســمت
تغییر رژیم برود احتمال اینکه ایران
را برای تقویت بازدارندگی به سمت
سالح هســتهای ببرد بسیار افزایش
خواهد یافت.

دهه گذشته و تا سال  1394تقریباً ثابت و دربازه  20میلیون و  500هزار نفر
تا  21میلیون و  900هزار نفر ،در نوســان بوده و در این دوره تقریباً اشتغال
جدید در خور توجه و جهشــی ایجاد نشده است .همچنین صاحبان مشاغل
خرد و متوسط و صنایع سنگین از فضای نامناسب کسب و کار گالیهمندند.
بخش سرمایهگذاری رشد قابل توجه و محسوسی نداشته است؛ به طوری
که ابتدا از  2/29میلیارد دالر سال  1391به  2/28میلیارد دالر در سال 1392
کاهش یافته و در سالهای بعد ( 1393و  )1394با افزایش نه چندان چشمگیر،
به  31/1و  31میلیارد دالر افزایش یافته است .در حوزه سرمایهگذاری داخلی،
علیرغم اینکه الیحه رفع موانع تولید از ســوی دولت به مجلس داده شــده
است ،به دلیل طوالنی بودن فرآیند تصویب این الیحه ،با وجود اجرایی شدن
این قانون ،هنوز نمود عینی آن در فضای اقتصادی کشور مشاهده نمیشود.
در بخش سرمایهگذاری خارجی هم گزارش سازمان بینالمللی «آنکتاد»
نشــان از کاهش  50درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور دارد .از
همین روی بود که از حدود چهار سال قبل ،به طور خاص ،سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی
و دستیابی به اهداف سند چشمانداز  20ساله ،با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر،
فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا ،در بهمن سال  1392ابالغ شد.
باید به این واقعیت اشاره کرد که چنانچه در الگوی برجام ،راهبرد وابستگی
یک طرفه دنبال شود ،نه تنها آسیبپذیری اقتصاد ایران کاهش پیدا نخواهد
کرد ،که برمعضالت و چالشها افزوده خواهد شــد .در راهبرد وابستگی یک
طرفه ،با پذیرش جایگاه اقتصاد ملی در نظام مدیریت اقتصاد جهان ،درهای
اقتصاد به طور کامل باز و توسعه اقتصادی براساس سیاستهای دیکته شده
خارجی هدایت میشود.
شرق :هدفگذاری اشتباه دولت
مشکل مسکن مردم را حل نمیکند
طرحها و پیشــنهادهای وزیر راه و شهرسازی ،مشکل مسکن اقشار کم
درآمد و پایین جامعه را حل نمیکند.
روزنامه شــرق ضمن گزارشی در این زمینه نوشت :وزیر راه و شهرسازی
پیشــنهادی را در راستای طرح قبلی به رئیسجمهور داده تا شرایط دریافت
تسهيالت مسکن را بهبود ببخشد .آخوندی پیشنهاد داده ،دولت میزان اعطای
تســهیالت مسکن را از هر  ۶ماه یکبرابر به هر  ۵ماه یکبرابر افزایش دهد.
پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمیکند،
زیرا اصوال افراد کمدرآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و
در بافتهای فرسوده یا حاشیههای شهر سکنی دارند ،اصوال بانکپذیر نشدهاند
که بتوانند از تسهیالت مسکن ،ولو با بهره پایین ،بهرهمند شوند.
کمــال اطهاری ،اقتصاددان د ر گفتوگو با «شــرق» با بیان اینکه کلیت
برنامهای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده ،برنامه نیست ،میگوید :اگر مجموعه
سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود،
این قبیل اقدامات گسیختهازهم هیچ فایدهای نخواهد داشت و درواقع نوعی
سوقدادن منابع بانکی بهجای بخشهای مولد اقتصاد بهسوی بخش مسکن
خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمیکند .اطهاری با بیان اینکه این شــیوه
عملکرد در مدت ســپری شده کارآیی نداشته ،میگوید :بخش مسکن دچار
رکود نیست ،بلکه دچار قفلشدگی است .این قفلشدگی نیز ناشی از بخش
واقعی اقتصاد اســت و نه بخش مالی بخش مســکن که فرضا منابع کمی به
بخش مسکن آمده است .اکنون همه میدانند حدود ٧٠درصد بدهی بانکها
به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید میکند که مشکل
منابع بانکی نیست .این اقدامات هیچکدام سبب بانکپذیرشدن اقشار کمدرآمد
و افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده نشده است.
برای همین ،اقداماتی که این ســازوکار نهادی را برای بانکپذیرکردن مردم
ایجاد نکند ،باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.
نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول ،میتواند پنج تا شش
برابر باشد ،وقتی از این میزان فراتر میرود ،دیگر در استطاعت خانوار نیست
و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قســط وام بپردازد .این فاصله
که یکی از دالیل قفلشــدگی در تهران است ،در این کالنشهر به  ١٠تا ١٥
درصد رسیده است .به بیان دیگر وام مسکن فقط  ٢٥تا  ٣٠درصد بهای یک
واحد مسکونی متعارف را میتواند پوشش دهد ،درحالیکه در اصل ،باید این
تسهیالت حدود  ٧٠تا  ٨٠درصد قیمت مسکن را پوشش دهد ،اما با قیمتهای
رانتی مسکن و تراکمفروشی چنین امری ممکن نیست.
اطهاری با بیان اینکه دولت از اســتقبال مردم از پسانداز مسکن ناامید
شده است ،میگوید :دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن
بخشودگی برای انبوهسازان (طرف عرضه) ،سعی در حل مسئله دارد ،درحالیکه
اکنون مشــکل در تقاضا و بانکپذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیالت
بانکی اســتفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات ،تناقض آشکار است و به
اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی میکنند ،میانجامد.
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* آقای سیف میدانید کاهش نرخ سود بانکی در اولین روزهایش باعث
رشــد اجاره بهای مسکن شده است؟ چرا قبل از هر اقدامی پیشبینی
نمیکنید و جلوی ســوء اســتفادهها را نمیگیرید و موجب میشوید
مســتأجران زیر بار اجارههای ســنگین خانه دیگر توان نفس کشیدن
را نداشته باشند.
قادری
* دولت همان گونه که از برگزاری کنسرتها که گاه مکانی برای بیبند
و باری اقشــار مرفه بیخبر از درد مردم است حمایت میکند باید به
فکر مناطق محــروم و حداقل امکاناتی که در این مناطق وجود ندارد
هم باشد .در همان شهرهایی که کنسرتها به دالیلی لغو شد و باعث
سردادن نطقهای شعاری مسئوالن دولتی شد ،مناطق محرومی وجود
دارد که دل هر ایرانی را به درد میآورد اما مسئوالن کمترین احساسی
نسبت به آنها ندارند و به جای آن بر اجرای کنسرت پافشاری دارند.
031---0883
* مشکالت بانوان با ورودشان به ورزشگاهها رفع نخواهد شد ،بیکاری،
فقــر و ...وقتی وارد یک خانواده میشــود تمام اعضا را درگیر میکند
که در میان اعضای خانواده بانوان چه بســا متحمل مشکالت بیشتری
میشوند .به جای سرگرم کردن مردم ،به این موضوعات اصلی برسند.
021---0350
* چطور میشــود همان نشــریات زنجیرهای که در دولت دهم ورود
بانوان به ورزشــگاه را نقد تند میکردند و آن را خالف موازین شرعی
میدانستند این روزها هماهنگ با نشریات ضدانقالب خواستار حضور
بانوان در ورزشــگاهها شدهاند! یک بام و دو هوا که چه عرض کنم یک
بام و صد هوا هم در وصف این طیف ناکافی است.
0919---3767
* معاون شــهردار تهران گفته مشکالت ترافیک را مردم خودشان باید
حل کنند .از این ســخن میتوان برداشت کرد که برنامهای برای رفع
معضل ترافیک و آلودگی کالن شهر تهران در دستور کار شهرداری جدید
نیست .تا به حال هیچ برنامه کاربردی از سوی شهرداری ارائه نشده است.
معلوم نیست چه آیندهای در انتظار این شهر بزرگ و پر مسئله است.
021---3975
* معلوم نیست دولت به ویژه تیم هستهای کشور در مذاکرات چه دسته
گلی به آب دادهاند که در برابر تحریمهای پی در پی آمریکا علیه ایران
که نقض آشــکار برجام است نه تنها هیچ اقدامی انجام نمیدهند بلکه
تأکید میکنند که آمریکا هر کاری بکند باز هم ما به تعهدات برجامی
وفادار میمانیم!
091---9096
* آقای الریجانی ،رئیس محترم مجلس شــورای اسالمی! اگر مبارزه با
پدیده حقوقهای نجومی ،طرح جدید وکالی ملت باشد که در فضای
مجازی مشاهده میشود ...ای کاش هرگز مبارزهای که منجر به چنین
طرحیشــود آغاز نمیشــد! اختالف  8تا  12برابری حقوق وزرا چه
نتیجهای در پی خواهد داشت؟ افزایش حقوق کارمندان دولت در سال
 95از  17درصد به  12درصد در ســال  96کاهش یافت! ولی حقوق
برخی مدیران تا  280برابر افزایش یافت .انشاءاهلل که مطالب برخی از
رسانههای مجازی کذب باشد؟!
ش .بهارستانی -تالش
* روزنامه شرق تیتر کرده که از شهرداری باید تحقیق و تفحص بشود.
سؤال بنده این است که چرا در اختالس  8هزار میلیارد تومانی صندوق
ذخیره فرهنگیان و یا قضیه پرداخت حقوقهای نجومی به دولتمردان
صدای این روزنامه در نیامد.
علیمردانی
* آن تعداد نمایندهای که اقدام به گرفتن عکس سلفی با آن زن اجنبی
و دشمن ایران کردند آیا حاضر هستند به کمک مردم مسلمان و آواره
میانمار شتافته و با این مظلومین ستمدیده عکس سلفی بگیرند؟
0914---9590
* آیا عجیب نیست که افراد تندرو اوایل انقالب امروز اصالحطلب شدهاند.
اگر راست میگویند مردم را از مواضع و رفتارهای گذشته خود آگاه کنند
و راست و حسینی بگویند به چه چیز معتقد هستند.
0915---0801
* آیا وزارت جهاد کشــاورزی مشکل پرداخت پول گندم کشاورزان را
نمیتواند حل کند؟ چرا مرتب وعدههای دروغین میدهند.
0918---5421
* چه ضرورتی دارد که سفر به عتبات با دالر صورت گیرد چرا به ریال
و دینار این کار انجام نمیشود؟ یعنی حتما الزم است که زائران با دالر
به پیادهروی اربعین بروند؟!
0915---8706
* از ســال  92برای راهاندازی واحد تولیدی «لولههای پلیاتیلن» در
شــهرک صنعتی آوج قزوین با بیش از دو میلیارد هزینه ،برای دریافت
تسهیالت دو میلیارد تومانی از بانک صنعت و معدن چندین بار با وزیر
صنعت و استاندار قزوین مالقات کردیم ولی به رغم دستورات اکید آنها
درباره حل مشکل دریافت تسهیالت ،متاسفانه با گذشت  4سال هنوز
موفق به دریافت تســهیالت نشدهام .من هستیام را برای این شرکت(
شــرکت پارس قطعه مریوان)گذاشــتهام .از مقام ریاســت جمهوری
درخواست میکنم گره مشکل دریافت تسهیالت ما را بگشایند .چون
ظاهرا دستور وزیر و استاندار در نزد بانک صنعت و معدن خریدار ندارد!
اسماعیل عزتی
* برخی پزشــکان متخصص که در بیمارستانها عمل جراحی انجام
میدهند برای صدور گواهی عمل ،بیمار را برای دریافت پول بیشــتر،
مجبور به حضور در مطبشــان مینمایند .از مســئوالن امر درخواست
نظارت و سرکشی بیشتر را داریم.
موسوی -تبریز
* به نظر میرسد بهمن فرمانآرا و ناصر تقوایی دو کارگردان فیلمفارسی
منحط قبل از انقالب با اهداف خاص از طریق بیلبوردهای نصب شده
در سطح شهر توسط شهرداری تبلیغ میشوند ،اثر سوء این کار بعدها
معلوم خواهد شد.
0902---9662
* پول آب مصرفی منزل بنده مبلغ  21هزار تومان اعالم شده ولی قبض
 56هزار تومانی صادر کردهاند یعنی چیزی در حدود  35هزار تومان پول
انواع عوارض و مالیات گرفتهاند .آیا واقعا این دریافتها قانونی است؟ اگر
قانونی نیست چرا دیوان عدالت اداری در این قضیه ورود پیدا نمیکند؟
ناظمزاده
* آیا اداره محیط زیست کرج تعطیل است؟ تماس تلفنی با اداره محیط
زیست امکانپذیر نیست و هیچ راه ارتباطی با این سازمان دولتی برای
شهروندان وجود ندارد! چرا؟
0912---9255
* فرمانــدار یکی از شــهرهای اســتان همــدان اظهار داشــت آمار
ساختمانهای مسکونی کشور از تعداد خانوارها بیشتر است؟ چرا آمار
مســتأجرین را نمیدهند؟! چرا اطالعات کامل به مردم نمیدهند؟ آیا
مسئولین متوجه این موضوع هستند؟!
ابراهیم شریفیرزنی
* دولت کی قرار اســت به وضعیت فقر ثبتنامکنندگان طرح مددکار
اجتماعی و رفاه رسیدگی کند؟ نکند چون انتخابات تمام شد ضرورتی
برای رسیدگی به این موضوع نیست؟!
0918 ---- 2753

