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اخبار كشور
یادداشت روز

 10پرسش
از یک دیدار

باالخره پس از یک ســال تنشهای لفظی و مواضع سینوســی ،روز
سهشــنبه کیم جونگ اون و دونالد ترامپ سران کره شمالی و آمریکا در
سنگاپور دیدار کردند .دیداری که بیش از آنکه پاسخگوی سؤاالت پیشین
باشد ،خود سؤاالت جدی و جدیدی را پیش آورد که برخی از آنها عبارتند از؛
 -1توافق سنگاپور اتفاقی نادر بود؟ برای خیلیها شاید چنین به نظر
برســد اما برای آنهایی که حداقل تاریخ  25ساله اخیر شبه جزیره کره و
مناسبات کره شمالی و آمریکا را دنبال میکنند ،توافق سنگاپور چیزی از
تردیدهای آنها نسبت به چشمانداز صلح در خاور دور کم نمیکند .در این
سالها دو طرف بهطور مستقیم و غیرمستقیم بارها و بارها مذاکره و توافقات
مختلفی کردهاند و فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشتهاند که
نشست سنگاپور میتواند به عنوان یکی از فرازهای این راه طوالنی در تاریخ
ثبت شود .عجله و خوشبینی آفت تحلیل این نشست است.
 -2فرق دور تازه مذاکرات آمریکا و کره شمالی با موارد قبلی چیست؟
آنچه این دور از مذاکرات دو کشــور را متفاوت میکند به دو نکته مربوط
میشود .اول سطح مذاکره که میان باالترین مقامات دو کشور انجام شده
و از این منظر بیسابقه است .این موضوع اگرچه نقش نمادین و تبلیغاتی
زیادی دارد اما بعید است تاثیر تعیینکنندهای در سرنوشت مذاکره داشته
باشــد .اما نکته دوم که از قضا بسیار تعیینکننده نیز هست آنکه در این
دور از مذاکرات کره شمالی در حالی پشت میز نشست که یک کشور اتمی
است .دستیابی کره شمالی به این توانایی تغییرات جدی و قابل تاملی را
در فرایند و نتیجه احتمالی پدید میآورد .برخی معتقدند همین موضوع
باعث شده است تا رئیسجمهور آمریکا حاضر به دیدار مستقیم با رهبر
کره شمالی شود .کشوری که آمریکا دهها سال است میکوشد آن را منزوی
کرده و منزوی جلوه دهد .توئیت مارک بل ،استاد دانشگاه مینسوتا در این
زمینه جالب توجه است .او عکسی از دست دادن ترامپ و کیم را در کنار
عکسی از جسد خونین قذافی گذاشت و زیر آن نوشت؛ «تفاوت کسانی
که سالح هستهای دارند با کسانی که ندارند در سیاست خارجی آمریکا».
 -3چماق و هویج ترامپ در مذاکره با کیم چیست؟ ترامپ در دیدار با
کیم ویدیویی را برای او پخش کرد که ظاهرا ً نمایشگر رونق اقتصادی کره
شمالی درصورت کنار آمدن با آمریکا بوده است .او در این مورد میگوید؛
«آنها ســواحل فوقالعادهای دارند .هر بار میبینم به سمت اقیانوس توپ
شلیک میکنند ،میگویم اینجا چه اقامتگاههایی میتوان ساخت .به او گفتم
به جای این کار ،میتوانید بهترین هتلهای جهان را آنجا داشــته باشید.
از دید امالک نگاه کنید .آنها بین کره جنوبی و چین هســتند .فوقالعاده
است!» این هویج آمریکاست .چماق آمریکا اما چیزی جز تحریم اقتصادی
نیست و لفاظیهایش درباره حمله نظامی نیز بلوفی بیشتر نیست .حمله
به کشوری اتمی که موشکهایش به خاک آمریکا میرسد ،چیزی فراتر
از دیوانگی است.
 -4آخرین توافق واشــنگتن و پیونگیانگ چگونه شکست خورد؟
اصلیترین توافق میان کره شــمالی و بیل کلینتون در سال  1994با نام
«چارچوب مورد توافق» صورت گرفت .قرار شــد آمریکا در برابر توقف
ساخت و عملیات رآکتورهای هستهای این کشور ۲ ،رآکتور هستهای آب
سبک و مقاوم در برابر تکثیر سالح هستهای برای تولید برق در این کشور
ساخته و همینطور تا تکمیل این رآکتورها نفت و سوخت سنگین مورد
نیاز کره شمالی را نیز تامین کرده و گامبهگام تحریمهای آمریکا علیه این
کشور لغو شود .یک ماه بعد جمهوریخواهان قدرت را در کنگره به دست
گرفتند و اجازه اجرای تعهدات آمریکا را ندادند .با تغییر دولت و روی کار
آمدن جورج بوش ،این توافقاشــتباه دولت پیشین آمریکا خوانده شده
و بهشــکل کامل از بین رفت .کره شــمالی هم از ان.پی.تی خارج شده و
فعالیتهای خود را با سرعت بیشتری در پیش گرفت.
 -5اهداف اصلی آمریکا از توافق با کره شمالی چیست؟ توانایی اتمی
و موشکی کره شــمالی برای آمریکا خطرناک و برای متحدان منطقهای
آن یعنی کره جنوبی و ژاپن مرگبار اســت .خلع سالح اتمی و مهار قدرت
موشکی ،اهداف اصلی آمریکا هستند .کره شمالی قطعهای از رقابت بزرگ
آمریکا و چین در شرق دور نیز هســت .حل این مسئله براساس منافع
آمریکا ،میتواند در روند این رقابت بزرگ و تعیینکننده نیز موثر باشد.
دستیابی آمریکا به این اهداف اگر محال نباشد بسیار سخت و دور است.
همانطور که دیروز نیویورک تایمز در سرمقاله خود نوشت کیم به عنوان
رهبر یک کشور اتمی وارد سنگاپور شد و به عنوان نهمین کشور اتمی دنیا
نیز سنگاپور را ترک کرد.
 -6کره شــمالی به دنبال چیست؟ پیونگ یانگ از ابتدای سال جاری
میالدی اعالم کرد توانایی هســتهای این کشــور تثبیت شده و به دنبال
تغییر ریل به سمت رونق اقتصادی است .حفظ هسته سخت قدرت اتمی
خــود و دادن برخی امتیازات تاکتیکی و گرفتن برخی امتیازات اقتصادی
در مقابل آن یکی از اهداف این کشــور است .این مذاکرات و توافق فارغ
از نتیجه احتمالی آن ،یک ســود دیگر نیز برای کره شمالی دارد و آن هم
اینکه از اجماع قدرتها  -بهخصوص همراهی چین با آمریکا -علیه خود
ممانعت میکند .اما نکته فوری و شاید مهمتر جایگاه و پرستیژ بینالمللی
کره شمالی باشد .بسیاری از رسانههای مشهور غربی و تحلیلگران مطرح دنیا
با اشاره به همین نکته ،تا اینجای کار ،کیم را برنده این دیدار عنوان میکنند.
 -7آیا ترامپ و اون اهداف شــخصی نیز از مذاکره دارند؟ بله! ترامپ
و اون هر دو به نمایش پر ســر و صدا و جنجالی ســنگاپور نیاز داشتند.
رهبر جوان کره شمالی با این دیدار قدرت داخلی خود را تثبیت میکند
و میتواند چهرهای مقتدر و زیرک از خود به نمایش بگذارد که موفق شده
است رئیسجمهور آمریکا را بهصورت رو در رو و در شرایطی برابر پای میز
مذاکره بکشاند .این برای وی که برخی تحلیلگران معتقد به خام و احساسی
بودن او هستند ،حداقل در کوتاهمدت دستاورد نمایشی بزرگی است.
ترامپ که از ابتدای ریاســتجمهوری خود ســعی کــرده از خود
مذاکرهکنندهای مصمم و معاملهگری همیشــه موفق به نمایش بگذارد ،با
مشکالت عدیده داخلی دست و پنجه نرم میکند (رسواییهای اخالقی،
پرونده دخالت روسیه در انتخابات ،درگیری بر سر مالیات ،عزل و نصبهای
بیمحابا و )...کمتر از اون به نشســت سنگاپور نیاز نداشت .ترامپ عالقه
شــدیدی به انجام کارهایی دارد که دیگران به هر دلیلی نخواســته یا
نتوانستهاند انجام دهند .حل بحران شبه جزیره کره یکی از آن کارهاست.
 -8کره شــمالی چقدر میتواند روی تضمین آمریکا حساب باز کند؟
تقریب ًا هیچ! کره شمالی سرنوشت خونین قذافی رهبر لیبی را پیش روی
خود دارد و عالوهبر آن ماجرای نافرجام برجام را دنبال کرده است .حتی
چندی پیش جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا صراحت ًا گفت در مذاکره
با کره شمالی ،آمریکا به دنبال پیاده کرده مدل لیبی است .اظهارنظری که
باعث واکنش شدید پیونگ یانگ شد و چیزی نمانده بود که باعث بههم
خوردن دیدار سران دو کشور نیز شود .تاکید مکرر و سفت و سخت کره
شــمالی بر لزوم گام به گام بودن توافق و اقدامات متناظر و متقابل ،ناشی
از همین تردید عمیق نسبت به نیات کاخ سفید است .تردیدی که به هیچ
عنوان بیراه نیست و شاهدش آنکه ترامپ پس از دیدار با رهبر کره شمالی
گفت؛ احتمال دارد درباره این نشستاشتباه کرده باشم و  ٦ماه دیگر آن را
قبول نداشته باشم ،آنگاه بهانهای[برای برهمزدن توافق] پیدا خواهم کرد!
 -9نشست سنگاپور چقدر موفق بود؟ این نشست در واقع بیش از آنکه
نقشــه راهی برای حل مسئله شبه جزیره کره باشد ،یک نشست نمادین
و تبلیغاتی بود .نشســتی که اگر چه چشم جهان را به خود خیره کرد اما
در عمل دســتاورد قابل ارائهای نداشت .چرا که اساس ًا موضوع پیچیدهتر
از آن اســت که در یک دیدار کوتاه حل و فصل شود .نکتهای که ریچارد
هاس رئیسشورای روابط خارجی آمریکا اینگونه به آن واکنش نشان داد؛
«بیانیه نشست سران در سنگاپور اساسا آرزومندانه است :هیچ تعریفی از
هستهایزدایی ،زمانبندی و جزئیات راستیآزمایی نیست .نکتهای که بیش
از همه نگرانکننده قلمداد میگردد این است که آمریکا چیز محسوسی
را بدون درنظر داشــت مابهازاء متوقف کرد ،یعنی مانورهای نظامی بین
آمریکا و کرهجنوبی».
 -10پیامها و پیامدهای این دیدار و توافق برای ایران چیست؟ قبل از
هرچیز باید به این نکته مهم توجه داشت که ایران و کره شمالی تفاوتهای
بســیار زیادی با یکدیگر دارند و چنانچه بگوییم تنها نقطه مشترک دو
کشور آن است که آمریکا با هر دو خصومت دارد ،بیراه نیست .اگرچه
برای قضاوت درباره نتیجه نهایی این دیدار و توافق هنوز زود اســت اما
میتوان گفت در هر صورت برای ایران قابل توجه است .چنانچه توافقی
پایدار و موفق باشد ،میتواند نکاتی درسآموز برای دستگاه دیپلماسی
کشور داشته باشد و چنانچه شکســت بخورد نشانه دیگری از چرایی
بیاعتمادی به آمریکاست .نکته قابل توجه دیگر آنکه هر اتفاقی آن سوی
دنیا رخ دهد ،دخلی به پرونده برجام ندارد و نمیتواند باعث فرافکنی و
فرار از مسئولیت بانیان برجام شود .آنان بههرحال باید پاسخگوی عملکرد
خسارتبار خود باشند.

محمد صرفی

موگرینی :تالش ما برای حفظ برجام
همسو با منافع آمریکاست

سرویس سیاسی-
مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپــا گفت :عزم ما برای
حفظ توافق هستهای ،در راستای
منافع آمریکاست.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجــی اتحادیه اروپا گفــت :توافق
هســتهای (برجــام) پنجــرهای برای
پرداختن به موضوعــات غیرمرتبط با
مســائل هســتهای با ایران را باز کرده
است.
موگرینی افزود :فرصت داشتهایم
در دیــدار بــا مقامهای ایــران با آنها
درباره مسائل موشــکی و حقوق بشر
گفت وگو کنیم.
وی در ادامــه گفــت :در صورت
فروپاشی برجام ،فرصت برای گفت وگو
درباره این مسائل از بین خواهد رفت.
مســئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا تصریح کــرد :عزم ما برای حفظ
توافق هستهای ،در راستای منافع ایاالت
متحده هم هست.
موگرینــی در ادامــه بــا لحنــی
طلبکارانــه گفــت :ایران بایســتی به
تعهداتش پایبند بماند.
وی افــزود :بیانیه اخیر ایران برای
افزایش ظرفیت غنیسازی نقض برجام
نیســت ،اما کمکی به ایجــاد اعتماد
نمیکند.
مســئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا اظهار داشت :پروژههای بازطراحی
رآکتــور اراک به رهبری چین و تغییر
کاربــری فردو به یــک مرکز فیزیک و
فناوری هستهای که پروژهای به رهبری
روسیه است ادامه دارند.
گفتنی اســت در روزهای گذشته،
موگرینی در پایان نشست وزرای خارجه
اتحادیه اروپا گفته بود« :درباره برنامه
موشــکی ایران و موضوعــات منطقه،
اختالفی با آمریکا نداریم».
هدف مشترک
دستیار وزیر خارجه آمریکا بااشاره
به برجام گفت :در موضوع ایران با اروپا
هدف مشترک داریم و اختالفها صرفا
تاکتیکی است.
«کریســتوفر فورد» دستیار وزیر
در اداره امنیت بینالملل و منعاشاعه
وزارت خارجه آمریکا که در اندیشکده
«مرکز امنیت جدید آمریکایی» صحبت
میکرد ،گفت خروج این کشور از توافق
هســتهای ،فعال به از بین رفتن برجام
و بازگشــت وضعیت برنامه هســتهای
ایــران به وضعیت پیش از توافق منجر
نشده است.
فــورد افزود :با این وجود ،تا امروز
به نظر میرسد آژانس بینالمللی انرژی

اتمی تایید کرده که ایران هنوز کاری بر
خالف تعهداتش در برجام انجام نداده
اســت .شــاید ایران حقیقت هشدار ۸
میرئیسجمهور [دونالد] ترامپ را که
گفت اگر این کشــور به جاهطلبیهای
هستهای خود ادامه دهد «با مشکالتی
مواجه میشــود که از هر مشکلی که
تاکنون بــا آن مواجه بوده بزرگترند»،
درک کرده است.
وی تصریح کرد :بــر خالف آنچه
برخی کارشناسان هشــدار میدادند،
خروج آمریکا از توافق هســتهای به بر
هم خوردن این توافق و ارتقای ســطح
غنیسازی ایران منجر نشده است.
الزم به ذکر است که پایگاه تحلیلی
«پولیتیکو» در هفتههای گذشته به نقل
از «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا نوشــته بود« :از
حســن روحانی رئیسجمهــور ایران
تضمین گرفته که این کشــور علیرغم
تصمیــم دونالد ترامــپ رئیسجمهور
آمریــکا برای خــروج از برجام و وضع
مجدد تحریمهــا علیه ایران ،همچنان
در توافق میماند».
عراقچی نیز در روزهای گذشــته
تایید کرد که روحانــی قبل از خروج
آمریکا به اروپا تضمین داده بود که در
برجام میمانیم.
این مقام ارشــد آمریکایی بااشاره
به برجام گفت :در موضوع ایران با اروپا
هدف مشترک داریم و اختالفها صرفا
تاکتیکی است.
فورد در ادامه گفت :ما و شــرکای
مذاکرهکننــده مــا همگــی دربــاره
چالشهای کلیدی عمده توافق کردیم.
ما درباره تهدید ناشی از توسعه موشکی
ایران و ارسال این موشکها و فناوری
موشــکی به بازیگران منطقهای ،توافق
کردیــم .ما دربــاره تهدید ناشــی از
حمایت ایران از تروریســم بینالمللی
توافق کردیم .ما درباره مسائل برآمده
از ثباتزدایی ایران از منطقه و همچنین
تراژدی نقض حقوق بشر در داخل این
کشور ،توافق کردیم .ما درباره اهمیت
همکاری برای مقابله با این چالشها و
برخورد با اقدامات تحریکآمیز ایران،
توافق کردیم.
وی تصریــح کــرد :واشــنگتن و
اتحادیه اروپا به میزان زیادی به توافق
برای تحت فشــار قرار دادن ایران در
عین حفظ برجام نزدیک شــده بودند،
اما نتوانســتند پیــش از موعد تمدید
تعلیق تحریمهای ایــران به توافق مد
نظر ترامپ دست یابند.
گفتنی است در هفتههای گذشته
رسانههای منطقهای محتوای مذاکرات

جایزه وطنفروشی و خوشخدمتی
به اضافه حمایت از دراویش داعشی
دویچــه وله آلمان به صادق زیباکالم جایزه دفاع از آزادیبیان داد .زیباکالم نیز این
جایزه را به امیرانتظام (جاسوس مرتبط با النه جاسوسی آمریکا) هدیه کرد.
زیباکالم که برای دریافت این جایزه به آلمان رفته بود ،ضمن ســخنانی ،جمهوری
اسالمی ایران را متهم به نقض حقوق بهائیان ،سنیها ،دراویش ،مسیحیان ،اعضای عرفان
حلقه و فعاالن محیطزیست کرد و ضمنا مدعی شد هرچه جمهوری اسالمی ضدآمریکاییتر
شده ،به همان اندازه از آزادی و دموکراسی دورتر شده است .به عبارت دیگر زیباکالم ادعا
میکند طیف همسوی با وی که مدعی آزادی و دموکراسی هستند ،گرایش به آمریکا دارند(!)
زیباکالم در این ســخنان در حالی از دراویش داعشی دفاع کرد که اعضای این فرقه
داعشصفت دی ماه گذشته پس از چند هفته تجمع و درگیری با پلیس و ایجاد مزاحمت
بــرای مردم ،اقدام به حمله علیه مأموران نیــروی انتظامی کرده و  3مامور جوان و یک
بسیجی را با قساوت و سبعیت تمام به شهادت رساندند .مراد زیباکالم از سنیها نیز برخی
عناصر تروریست عضو گروهکهایی نظیر داعش هستند که اقدام به جنایت و آدمکشی
کردهاند همچنین ادعای او درباره برخورد با فعاالن محیطزیست ،اشاره به شبکه جاسوسی
اســت که در پوشش فعالیت محیطزیستی ،اقدام به جاسوسی و جمعآوری اطالعات از
مراکز نظامی و موشکی میکرد.
زیباکالم پیش از این در مصاحبه با دویچه وله مدعی شده بود «برنامه هستهای اصال
به چه دردی میخورد» .او ســوابق حمایت از رژیم اشغالگرقدس و به رسمیت شناختن
این رژیم جنایتکار در کنار تطهیر رضاخان و توجیه سیاستهای خصمانه آمریکا را دارد
و قبل از توافق (برجام) تالش زایدالوصفی برای بزک کردن شیطان بزرگ و متهم کردن
جمهوری اسالمی به ماجراجویی و ایجاد هزینه برای مردم ایران کرد که به نظر میرسد
اکنون خوشخدمتیها را به واســطه دیده شدن در رســانههای ضدانقالب -چیزی که
همواره شــیفته و شیدای چنین دیده شدنهایی بوده -دریافت میکند ،یادآور میشود
سردبیر دویچه وله فارسی زبان ،جمشید برزگر از عناصر ضدانقالب است که طی چند سال
اخیر با رادیو فردا همکاری داشته و سپس به سردبیری شبکه دولتی انگلیس (بیبیسی
فارسی) منتقل شده بود.
در حقیقت اگرچه چنین جوایزی در پوشش دفاع از آزادی بیان داده میشود اما در
باطن ،جایزه معارضه و مخالفت با جمهوری اسالمی است وگرنه دویچه وله جرأت نمیکند
جایزه مشابهی را برای یک شهروند فلسطینی یا یمنی و بحرینی و عربستانی معارض رژیم
صهیونیستی و آلسعود اهدا کند.
به اعتراف شما
مشکل از خود برجام بود نه خروج آمریکا
یک حامی دو آتشــه برجام میگوید دولت باید واقعیتهای اقتصادی را برای مردم
تشریح کند.
محسن جاللپور در گفتوگو با خبر آنالین اظهار داشت :در شرایط فعلی و در فضای
اقتصادی کشور بهترین و مهمترین سیاست ،گفتن واقعیتها به مردم است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی افزود :نمیشود که از یک طرف آمریکا از برجام بیرون آید و
ارتباطات بانکی به شدت کاهش پیدا کند و مسائل ارزی دچار اشکال شود و گرفتاریهای
جدید در فروش نفت پیدا کنیم و از طرف دیگر ،به مردم بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است.
اینگونه مردم توقع همان فضای قبلی و شرایط بهتر را خواهند داشت .جاللپور تصریح
کرد :باید به مردم گفته شود چه مشکالت و مسائلی هست .مردم نیز در صورتی که واقعبین
باشند ،وضعیت را درک کرده و توقع بیجا ندارند و هیچگونه تنشی در بازارها به وجود نمیآید.
سخنان جاللپور در ارتباط دادن مشکالت اقتصادی به خروج آمریکا از برجام در حالی
است که وی از قبل ،بر بیخاصیتی وعدههای برجامی اذعان کرده بود.
روزنامه جامجم اوایل آبان  96در گزارشی در همین زمینه نوشت« :سهشنبه  29دی
 94بــا فاصله دو روز از آغاز اجرای برجام ،به همت فعاالن بخش خصوصی از جمله اتاق
بازرگانی ایران ،اتاق اصناف و اتاق تعاون کشور ،همایشی با نام «اجرای برجام؛ فصلی نو در
اقتصاد ایران» با حضور  1200نفر از فعاالن اقتصادی کشور و با حضور تیم مذاکرهکننده
هستهای ،اعضای دولت و رئیسجمهور برگزار شد.
محســن جاللپور که در آن مقطع ریاست اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت ،به
عنوان یکی از برگزارکنندگان همایش فوق ،در سخنانی برجام را بستری مهم برای اصالح
ساختار اقتصادی ایران اعالم کرد و گفت اکنون برجام ،راه را برای ما باز کرده است.
این روزها ،جاللپور که بیش از یک سال است از ریاست اتاق بازرگانی استعفا کرده،
نگاه دیگری نسبت به برجام دارد و معتقد است برجام به بخش خصوصی کشورمان ،ضربه
زده است .این دیدگاهی است که بسیاری از فعاالن بخش خصوصی دارند.
جاللپور گفت :بخش خصوصی در مقایسه با دوره قبل از برجام در موقعیت ضعیفتری
قرار گرفته که مایه نگرانی و دغدغه است.
محســن جاللپور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما افزود :شرایط پسابرجام
میتوانست برای بخش خصوصی وضعیت بسیار مناسبی ایجاد کند اما شرکتهای دولتی،
نهادها و مجموعههای بزرگی که خصولتی و شــبه دولتی هستند ،مانند بختک روی این
مجموعه و جریان سوار شدند و از این امکان برای بزرگ شدن خود استفاده کردند.
وی بــا بیان اینکه پس از برجام برخی وزارتخانههای ما به این دور افتادند که هرچه
امــکان دارد برای دولت بگیرند و دولت را بزرگ کننــد ،اظهار کرد :بارها اعالم کردم در
توافقهایی که بعد از برجام اتفاق میافتد ،دولت بزرگتر میشــود ،از این رو عطای این
برجام را به لقایش بخشیدیم و گفتیم و برگردیم به همان دوره قبل از برجام ،الاقل بخش

اخیر دولت آمریکا با اروپا را فاش کردند
که نشان میدهد آمریکا قبل از خروج از
برجام از اروپا برای ادامه فشار به ایران
تضمین گرفته است.
توافق جدید
کریستوفر فورد در ادامه گفت :در
صورتی که ایــران بپذیرد وارد توافقی
جدید با آمریکا شود ،این کشور آماده
است «مولفههای اصلی نظام تحریمها»
را خاتمه دهد.
فــورد افزود :همانطــور که وزیر
خارجه گفت الزم است ایران غنیسازی
اورانیوم را متوقف کند ،هرگز به دنبال
بازفــرآوری پلوتونیوم نباشــد ،رآکتور
آب ســنگین خــودش را تعطیل کند
و به بازرســان آژانس ،دسترســیهای
بیقید و شــرط بدهد .الزم است این
کشور اشاعه موشکی ،ساخت و پرتاب
موشکهای قادر به حمل کالهکهای
هســتهای را متوقف کند .و الزم است
بــه کشــورهای همســایهاش احترام
بگذارد و به مجموعهای از فعالیتهای
بیثباتکننــده خــود و حمایــت از
شبهنظامیان و نائبانش پایان دهد.
الزم بــه ذکر اســت کــه یکی از
اندیشکدههای معروف آمریکا ،در زمان
ریاســت جمهوری «بــاراک اوباما»-
رئیسجمهور ســابق آمریــکا -پروژه
«نرمالســازی ایران» را پیشنهاد کرد.
براســاس این پروژه آمریکا میبایست
سلســله اقداماتی را درخصوص ایران
اجرا کند .اولین مورد آن بحث هستهای
و از بین بردن دســتاوردها و پیشرفت
هستهای ما بود به طوری که مقامات
آمریکایی با اجرای برجام تاکید کردند
که واشــنگتن توانســت بدون شلیک
حتی یک گلوله برنامه هســتهای ایران
را از بین ببــرد .محدودکردن و توقف
فعالیتهای موشکی ،قطع حمایت ایران
از محور مقاومت ،پذیرفتن اینکه ایران
نباید قدرت منطقهای باشد ،پذیرفتن
شروط غرب در مســئله حقوق بشر و
در نهایت به رســمیت شناختن رژیم
صهیونیســتی .در حقیقت برجام نه به
عنــوان عاملی برای لغو تحریمها ،بلکه
نقشــه راهی برای نرمالســازی ایران
است .به همین دلیل است که تاکنون
تقریباً و تحقیقاً هیچ دستاوردی برای
ایران نداشته است.
تضمین ندادهاند!
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
عصر سه شنبه پس از ورود به آفریقای
جنوبی در جمع خبرنگاران درباره روند
مذاکرات با اتحادیه اروپا و چین و روسیه
پس از خروج آمریکا از برجام گفت :در
آخرین دور گفتوگوهای کارشناسی که

هفته گذشته در تهران برگزار شد ،یک
بــار دیگر همه اعضای باقیمانده برجام
تعهــد خود را برای اینکه اقدامات الزم
را انجام بدهند برای تضمین برخورداری
ایران از دستاوردهای اقتصادی برجام
اعالم کردند.
ظریف افزود :هنوز ما بسته عملیاتی
الزم را دریافــت نکردهایم ،همکاران ما
در اتحادیه اروپا و هم همکاران چینی
و روسیه عنوان کردند که مشغول کار
کردن بر روی همین بسته هستند.
وی خاطرنشــان کرد :درباره دور
بعدی مذاکرات با وزرا ( )٤+١در حال
گفتوگو هســتیم و مذاکرات وزرا در
آینده انجام خواهد شد و همچنین سایر
مذاکرات کارشناســی که ممکن است
برای آمادهسازی نشست وزرا الزم باشد.
بقیه در صفحه ۱۰

دعای روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان

گفت و شنود

با تو نبودیم!
گفت :تازه چه خبر؟!
گفتم :رســانه آلمانی «دویچه وله» به صادق زیباکالم جایزه دفاع از
آزادی بیان داد!
گفت :دیگه چی؟!
گفتم :زیباکالم هنگام دریافت جایزه در آلمان ،جمهوری اسالمی را به
نقض حقوق مسیحیان و سنیها و بهايیها و دراویش و فعاالن محیطزیست
و ...متهم کرد! و گفت؛ جمهوری اسالمی هرچه ضدآمریکاییتر شده به
هماناندازه از دموکراسی دورتر شده است!
گفت :با این حساب ،اروپاییها مگر مغز خر خوردهاند که به این همه کاسهلیسی
جایزه ندهند؟!
گفتم :راســتی چرا این مراکز هرگز به یکــی از مخالفان رژیمهای
دیکتاتور و کودککش مثل آلســعود یا بحرین یا رژیم صهیونیســتی
جایزه نمیدهند؟!
گفت :زیباکالم چرا به این خفت تن داده است؟!
گفتم :به یارو گفتند؛ دمر آب نخور! پرســید؛ چرا؟ گفتند؛ عقلت کم
میشود ،گفت؛ عقل چیست؟! گفتند؛ هیچی بخور! با تو نبودیم!

کمالوندی :

با خروج از برجام ،غنیسازی در فردو
و نصب ماشینهای جدید در نطنز آغاز میشود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی
کشورمان از آغاز غنیسازی در فردو
و نصب ماشینهای جدید در نطنز پس
از خروج از برجام و همچنین نزدیک
شدن به مرحله ساخت رآکتور اراک
خبر داد.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان
انرژی اتمی درباره برنامه ســازمان انرژی
اتمی در احیای فردو پس از خروج از برجام
اظهار کرد :احیای فرد و یعنی غنیسازی
و در حال حاضر غنیسازی در آنجا انجام
نمیشود اما بعد از خروج از برجا م با تصمیم
ن ارشد نظام غنیسازی دوباره در
مسئولی 
فرد و آغاز میشود.
وی دربــاره مذاکــرات چین و ایران
ک گفت :ما
نسبت به ســاخت رآکتور ارا 
چندین قراردا د داشتهایم که االن عملیاتی
شده و مراحل مختلف طراحی مفهومی،
پایــه و تفصیلی انجام شــده و بعد از آن
مرحله ساخت آغاز خواهد شد .خوشبختانه
ی تاکنون خوب پیش
بر اســاس زمانبند 
ی از طرف ما به
رفتهایــم و مرحله تفصیل 
پایان رســیده و به طرف چینی تحویل
داده شده است که بعد از تأیید آنها ظرف
 2الی  3ماه آینده وارد مرحله بعدی یعنی
ساخت و تجهیز خواهیم شد.
ی بــا تأکید بــر اینکه اگر
کمالوند 
بخواهیــم میتوانیم به شــرایط قبل از
برجــام برگردی م ادامــه داد :اما اکنون به
دلیل پیشــرفتهایی که داشــتهایم در
صدد هســتیم تا به صــورت بازطراحی

خبر ویژه
خصوصی جای نفس کشیدن داشته باشد».
دولت به جای هایدپارکبازی
مشکالت معیشتی مردم را حل کند
اقدام عجیب دولت در عدم رسیدگی به مشکالت مردم و اولویت دادن به مصوبه تعیین
مکان برای تجمعات ،انتقاد محافل حامی دولت را هم برانگیخته است.
عبدالصمد خرمشاهی ،وکیل و حقوقدان در روزنامه آرمان نوشت :سابقه تجمعات و
اعتراضات صنفی و سیاسی و اجتماعی و غیره در مکانهای خاص در کشورهای غربی به
چند دهه قبل برمیگردد که از جمله معروفترین آنها هایدپارک لندن است و سالهاست
که معترضان در گوشهای از آن محل تجمع کرده ،سخنرانی میکنند و قصد این دارند که
اعتراضاتشان به گوش مسئوالن برسد که البته ظاهرا تجمع در هایدپارک لندن سالهاست
عادی شده و جذابیتی برای دیگران ندارد.
وی میافزاید :اساسا سخن اینجاست که اوال ،چگونه مسئوالن بعد از سالها هنوز
خمیرمایه صدای اعتراض مردم که همانا مشکل مسکن و کار و نان و بهداشت میباشد
را نشنیدهاند؟ که میخواهند از طریق این مکانهای خاص این صداها را بشنوند ثانیا ،از
قدیم گفته شده ،عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد .بدیهی است اگر مسئوالن مربوطه
مشکالت و مسائل معیشتی مردم را جدی بگیرند و در جهت رفع آنها عزمشان را جزم
کنند ،ریشــه اغلب اعتراضات خود به خود از بین خواهد رفت .ثالثا ،اصل این است که
دولتمردان باید خیلی بیشــتر از اینها گوششــان نسبت به خواستههای حقه مردم که
اغلب برمیگردد به مسائل یاد شده ،حساس باشد .انتقادها و اعتراضات اصولی مردم را
نمیشود نادیده گرفت .مطابق اصول قانون اساسی تامین کار ،نان ،مسکن ،بهداشت از
حقوق اولیه شهروندان است .به ضرس قاطع میتوان گفت که اغلب اعتراضات صورت
گرفته در گذشــته حول این محورها بوده .هدایت کردن تجمعات مردمی به مکانهای
خاص یک ایده شکلی و ظاهری و شاید نوعی ظاهرسازی است .صدای اعتراضات مردم
را از هرجا و هر مکان میتوان به سهولت شنید .مهم این است که مسئوالن محترم خود
با این خواستهها همدل و همصدا باشند و در جهت برآوردن خواستههای آنان عزمشان
را به صورت جدی جزم کنند .و اال اگرصرفا قرار باشد که تجمعات اعتراضی مردم را به
صورت گفته شده در مکانهای خاصی محدود کرد که هیچ اتفاقی صورت نگیرد و دل
مسئولی نلرزد و احساس همدردی نکند ،باید گفت که دریغ از راه دور و رنج بسیار! قطعا
اگر مسئوالن همراه با مردم و در دل مردم باشند ،دقیقا میدانند که خواستههای آنان
چیست و قطعا از کوچکترین تالشی در جهت رفع مشکالت و خواستههای قانونی آنان
فروگذاری نخواهند کرد .معروف اســت از شخصی پرسیدند که قیمه با «قاف» درست
است یا با «غین» گفت با هیچکدام ،با گوشت! مکانهای خاص در جهت تجمعات مردمی
هیچ مشکلی را آنطور که انتظار میرود حل نخواهد کرد.
وقتی نشریات زرد اجارهای
برای هیچ هیاهو میکنند
درحالیکــه برخی روزنامههای زنجیرهای و اصالحطلب تهــی از محتوا ،برای دیدار
سران آمریکا و کره شمالی جشن گرفتند ،یک روزنامه اصالحطلب ماجرا را «هیاهو برای
هیچ» توصیف کرد.
روزنامههــای غربگرای بزککننده آمریکا و برجام ،این روزها وضعیت رقتباری را به
اعتبار مشــاهده عواقب خسارتبار برجام از سوی مردم سپری میکنند و به همین دلیل
به هر سوژهای که اعتماد به شیطان بزرگ و تسلیمطلبی مقابل آن را توجیه کند ،چنگ
میاندازند .موضوع دیدار دونالد ترامپ و کیم اون در کره شمالی ازجمله این سوژهها بود و
مورد استقبال برخی نشریات زنجیرهای قرار گرفت .این درحالی است که توافق مبهم اخیر،
پنجمین توافق کره شمالی و آمریکا به شمار میرود و برخالف برجام ،کرهایها هرگز حاضر
ی بازدارنده خود را ظرف چند ماه تقدیم حریف
نشدهاند به آمریکا اعتماد کرده و تمام توانمند 
کنند و مشتی وعده نسیه دریافت کنند .همچنین سرانجام توافق فعلی نیز معلوم نیست.
با این همه برخی روزنامههای مدعی اصالحطلبی تیترهایی از سر ذوقزدگی انتخاب
کردند ازجمله؛
 آرمــان« :دیدار تاریخی؛  7دهه خصومت با امضای تفاهم میان ترامپ و اون پایانیافت»(!)
 شرق :افتادن روی دنده راست؛ رهبران آمریکا و کرهشمالی مذاکره و توافق کردند. و از همه مضحکتر ،عکس تمام صفحه روزنامه ســازندگی (ارگان حزب اشــرافیکارگزاران) و انتخاب این تیتر بود« :تغییر تاریخ در  12ثانیه؛ توافق رهبران آمریکا و کره
شمالی ،جهان را در بهشت قرار داد».
با وجود این ذوقزدگیها ،روزنامه اعتماد تیتر «فع ًال هیچ» را برای گزارش خود انتخاب
کرد و در یادداشتی با عنوان «هیاهو برای هیچ» نوشت :واقعیت این است که این فقط یک
مالقات جنجالی بود و دســتاورد واقعی برای آمریکا نداشت .جای تعجب است که دونالد
ترامپ و تیمش توافقی به جامعیت برجام با داشــتن مکانیسم بینظیر نظارت و ارزیابی
را نوعی شکســت تفسیر کرده و توافق خود که پس از چند ماه رفتوآمد حاصل آن یک
بیانیه چهار مادهای است  -که در خوشبینانهترین حالت مشحون از ابهام است  -را یک
پیروزی معرفی میکنند .صادقانه باید گفت که بسیاری از تحلیلگران به هیچ وجه انتظار

فعالیت داشته باشی م البته طبق تصمیمات
مسئوالن ارشد نظام میتوانیم پس از بر هم
خوردن برجا م رآکتور اراک را هم در صورت
ضرورت به وضعیت قبل از برجام برگردانیم.
وی همچنین درباره تغیی ر وضعیت
نطنــ ز پس از بر هم خــورد برجا م گفت:
اکنون در نطن ز حدود  6هزار ماشین کار
میکند و اگر قرار باشــد از برجا م خارج
شویم ماشینهای جدید را نصب میکنیم
و سایت را توسعه میدهیم و برنامههای
بســیار دیگری نیز داریم .ما در سازمان
انرژی اتمی خود را برای هر شرایطی آماده
کردهایم و فقط منتظر دستور هستیم تا بر
اساس آن اقدام کنیم.
کمالوندی در پاسخ به سؤالی مبنی بر
اینکه برای رسیدن به  190هزار سو نیاز به
سالن مونتاژ سانتریفیوژ داری م تاکنو ن چه
اقداماتی برای تحقق این امر انجام شــده
ت روی سالنهای
است؟ گفت :ما سالهاس 
مونتاژ ســانتریفیوژ کار کردهایم اما آنها
را بطور کامل تمــام نکردهایم زیرا نیازی
نداشتیم و قرار بود در سالهای نزدیک به
سال هشت م برجا م که به آنها نیاز داریم ،
آنرا تکمیل کنیم.
ی افزود :ما نمیخواهیم در
کمالوند 
این ســالنهای مونتاژ ســانتریفیوژ فعال
ســانتریفیوژی تولید کنیــم بلکه آنها را
داریم و فقط در نظر داریم آنها را تکمیل و
راهاندازی کنیم که البته بخش عمده کار
آنها انجام شــده است و اگر هم شروع به
تولید ماشین کنیم فعال برای پاسخگوئی

به نیازهای تحقیقاتی خواهد بود تا مخالف
برجا م نباشد اما اگر از برجام خارج شویم
ت کار تولید
اینها میتوانند با تمام ظرفی 
سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کنند.
وی همچنین درباره برگزاری کنفرانس
عمومی آژانس انرژی اتمی در شهریور ماه با
موضوع برنامه هستهای اسرائیل نیز گفت:
ی تاکنون قبول نکرده که
رژیم صهیونیست 
تأسیسات هستهای خود را تحت نظارت
قــرار دهــد و در بحث منطقــه عاری از
سالح هستهای برخورد سیاسی داشته و
ســعی کرده از آن با بهانههایی که مطرح
میکند ،فرار کند.
ی اتمی تصریح
سخنگوی سازمان انرژ 
کرد :جنبش عدم تعهد و برخی کشورهای
اســامی خواهان این هســتند که این
رژیم فعالیتهای هســتهایاش را تحت
نظــارت آژانس قرار دهد اما نهایتا آژانس
با یک برخورد سیاسی از کنار این موضوع
میگذرد.
توگو با باشــگاه
کمالونــدی در گف 
خبرنگاران افزود :آژانس فقط آقای آمانو
نیست بلکه مجموعهای هستند از کشورها
و شورای حکام که مانند شورای امنیت که
 5کشور دارای حق وت و در آن نشستهاند
در آژانس رفتار میکنند ،چرا که بودجه
اصلی آژانس به وسیله آنها تأمین میشود
که موجب میشود سیاستهای خودشان
س دیکتهکنند از این رو بر اساس
را به آژان 
تجربیات گذشته بعید است از این نشست
مطلب خاصی بیرون بیاید.

چنین نتیجه ضعیفی از تیم مذاکراتی آمریکا نداشــتند .روشن است که آمریکا نتوانسته
است رهبر کره شمالی را قانع کند که از مواضع خود کوتاه بیاید و میتوان گفت چشمانداز
روشــنی برای آینده و تداوم این مذاکرات متصور نیســت و حتی این بیانیه آمریکا را در
وضعیت دشواری قرار خواهد داد.

توضیح سازمان امور اداری و استخدامی
و پاسخ کیهان
در پی انتشــار خبر ویژهای به تاریخ  97/3/12با عنوان «اصرار بر نقض قانون نظام
پرداخــت حقوق و مزایــا» (به نقل از روزنامه صبح نو) ،روابط عمومی ســازمان اداری و
استخدامی جوابیهای ارسال کرد.
در این جوابیه آمده است:
« -1برخالف آنچه که به نقل از روزنامه صبح نو اعالم شــده اســت که دولت هیچ
اهتمامی ندارد تا به قانون آزمایشــی پایان دهد ،اعالم میدارد که الیحه اصالح و دائمی
شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال  1396پس از بررسیهای کارشناسی الزم
از ســوی دولت محترم به مجلس شورای اسالمی تقدیم و اینک بررسی الیحه در دستور
کار کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
 -2ســقف حداکثر امتیازات مواد ( )68( ،)66( ،)65و ( )71قانون مدیریت خدمات
کشوری به میزان پنجاه درصد به موجب مصوبه شماره  / 162862ت  54057هـ مورخ
 95/12/21و به استناد بند (الف) ماده ( )50قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران در زمان حاکمیت قانون مذکور افزایش یافته و تاکنون مورد ایراد هیچ مرجعی
قرار نگرفته است .هیئت محترم وزیران با بهرهگیری از ظرفیت مصوبه فوق ،امتیازات موضوع
آن تصویبنامه را پس از طی تشریفات قانونی از جمله اخذ تأییدیه شورای حقوق و دستمزد
به میزان پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی و پزشکان سازمان بهزیستی و 28
نفر از متخصصین روانشناسی سازمان یاد شده افزایش داده است لذا مصوبات اخیرالذکر
هیئت محترم وزیران استنادی به بند الف ماده ( )50قانون برنامه ندارد که با انقضای قانون
برنامه نتوان آن را اجرا نمود.
 -3چنانچه مصوبه هیئت محترم وزیران در مورد سازمان امور مالیاتی بهدقت مورد
مطالعه قرار گیرد مالحظه خواهند نمود که در متن مصوبه افزایش امتیازات کارکنان
ســازمان یاد شــده و در بند ســه مصوبه مذکور به صراحت آمده است با اجرای این
تصویبنامه مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویبنامه
و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده  217و قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ماده
 39قانــون مالیات بــر ارزش افزوده افزایش نمییابد .بنابراین این مصوبه به هیچ وجه
قصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن ســازمان را نداشته بلکه با جابهجایی ردیف
پرداختها بهدنبال شفافتر نمودن میزان پرداختیها به کارکنان در این سازمان بوده
است .ضمن آنکه حقوق پزشکان سازمان بهزیستی کشور در مقایسه با حقوق پزشکان
شاغل در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سطح بسیار نازلی قرار داشته و
این افزایش برای آنها نه تنها موجبات تبعیض را فراهم نمیکند که در راستای تبصره
ســه ماده  28قانون برنامه ششم توسعه که مقرر میدارد دولت مکلف است طی سال
اول اجرای قانون برنامهساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا را به
نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای کارمندان در مشــاغل مشابه و شرایط
مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند ،میباشد.
لذا با اشــاره به این نکته که از ابتدای شــروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون (به جز
مورد اشــاره شده که آنهم با قید عدم افزایش پرداختی کارکنان سازمان امور مالیاتی و
صرفاً جابجایی محل پرداخت به تصویب رسیده است) دولتهای یازدهم و دوازدهم هیچ
مصوبهای برای افزایش حقوق و مزایای گروهی از کارکنان به استناد ماده  50قانون برنامه
پنجم توسعه نداشتهاند و تمامی مصوبات در این مورد در سالهای  1390و  1391و 1392
توســط دولت دهم به تصویب رسیده است انتظار دارد در طرح مسائل کارشناسی نظام
اداری که از حساسیت و دقت خاص برخوردارند از رویکردهای سیاسی و غیرکارشناسی
اجتناب نموده و جانب انصاف را نگه دارید».
کیهان :این توضیح طوالنی و بعض ًا ناوارد در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی در
نامهای به معاون اول رئیس جمهور ،نسبت به اقدام تبعیضآمیز مذکور و اختالفهای فاحش
حقوقی ،اعتراض کرده و خواستار اقدام مشابه برای وزارت جهاد شده بود.
او در این نامه که مربوط به فروردین ماه است ،تصریح میکند« :یکی از اهداف تصویب
قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسانسازی نظام دریافتهای کارکنان
دولت با همترازان خود در کلیه دستگاههای اجرایی و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری میان
کارمندان دولت بوده اســت .لکن متأسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدت ًا محرمانه
 ،...مجــوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به میزان  50درصد برای کارکنان
ســازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است .نظر به اینکه اقدامات یاد شده مغایر با
اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب نارضایتی همکاران زحمتکش
این وزارتخانه که وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایههای ملی را برعهده
دارند گردیده است لذا به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت
جهاد کشاورزی ،صدور مجوز افزایش  50درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم ،همانند
سایر کارکنان دستگاههای اجرایی مورد درخواست میباشد».
مسئله اصلی در این میان این است که اگر قرار است قانون برای همه اجرا نشود و آن
قدر تبصره و استثنا بخورد که از حیز انتفاع عمومی خارج شود و با تبصرهها ،به اختالفات
فاحش حقوق و مزایا منتهی شود ،اص ً
ال چه نیازی به نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا
هست؟ هر وزارتخانهای جداگانه با دولت البی میکند و هر قدر زور و نفوذ و ارتباطاتش
بیشتر بود ،سهم و غنیمت بیشتری میگیرد؟!

يق َو
اللَّ ُه َّم غَشِّ ــ ِني ِفيــ ِه بِال َّر ْح َم ِة َو ا ْر ُز ْق ِني ِفيــ ِه ال َّت ْو ِف َ
الْ ِع ْص َم َة َو طَ ِّه ْر َقلْبِي ِمنْ َغ َيا ِه ِب ال ُّت َه َم ِة َيا َر ِحيام ِب ِع َبا ِد ِه
ني
الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
«خدایا! در این روز مرا با رحمتت بپوشان و یاریات و دوری

از گناهــان را روزیام فرما و دلم را از تاریکی اوهام باطل ،پاک
کن .ای مهربان به بندگان مؤمن خویش!»

کیهان و خوانندگان

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* دولت بعد از  5ســال معطل کردن کشــور به خاطر وعدههای ســرخرمن
دروغگوهای دنیا ،حال که نتیجهای به دست نیامده چند نقطه از شهر تهران
را برای تجمع مردم مشخص کرده تا مردم بروند و تخلیه بشوند .این کار برای
ملت آب و نان نمیشود.
0902---9975
* دولتمردان مرتب مصاحبه میکنند و میگویند گرانیها حالت حباب را دارد
و برطرف میشــود .بنویسید اگر کاری برای مردم نمیتوانند بکنند حداقل به
شعور ملت توهین نکنند.
0919---9060
* مدعیان تورم تکرقمی در برابر سیل گرانی انفجاری دالر ،سکه و ...چه پاسخی
دارند؟ لطفا با مردم صادقانه برخورد کنید!
0912---1160
* بعد از برجام فراموش نمیکنم که روزنامه کیهان مرتب اصرار داشت به سادگی
با شرکتهای خودروسازی پژو فرانسه وارد معامله نشوید که ضررهای زیادی بر
کشور ما وارد کرده است .ولی متأسفانه گوش شنوایی نبود و حال پس از چند
صباح فعالیت ،دوباره قصد دارد کشور را ترک کند! کسانی که به جای توجه به
تولیدات داخلی ،همچنان برای بیکار نشدن کارگران فرانسه دل میسوزانند چه
پاسخی در برابر این بیتوجهیشان به نصایح کارشناسان دارند؟
فیضآبادی -تهران
* آقای رئیس جمهور پاسخ بدهند اگر به اعتقاد ایشان دانستن حق مردم است
پس چرا ملت در جریان کامل محتوای قراردادهای خارجی این دولت نیستند
که حاال یکی پس از دیگری با مشکل مواجه میشوند.
0918---1283
* نمایندگانی که برای حضور در مســابقات جهانی ورزش در روسیه بار سفر
خود را بسته و آماده رفتن به این سیر و سیاحت هستند چرا در موضوع نظارت
بر قراردادهای خارجی و یا لوایح چهارگانه قانون FATFاین تعهد را نداشتند
که برای بررســی کارشناسی آنها وقت بگذارند و از منافع ملی کشور و مردم
دفاع کنند.
0912---2145
* آن دســته از نمایندگان مجلس که اصرار به تصویب لوایح چهارگانه قانون
 FATFدارند با چه رویی خودشان را وکیل مردم میدانند در حالی که حاضر
شدهاند منافع ملی کشور و ملت را خیلی راحت قربانی مطامع دنیایی خویش
بکنند .با این شتابی که این عده در تصویب لوایح مذکور دارند مطمئنم وقتی
مثل برجام منافع ملی کشور به خطر بیفتد از مسئولیت شانه خالی میکنند و
به گردن دیگران میاندازند.
ناصری و 0914---9590
* از اعضای محترم شورای نگهبان میخواهیم لوایح چهارگانه قانون  FATFرا
که نمایندگان به دلیل بیتوجهی به منافع ملی کشور از تصویب میگذرانند با
استناد به مغایرتهایش با قانون اساسی رد بکنند.
0914---6912
* مجلس با به تعویق انداختن  2ماهه بررسی و الحاق به  ،FATFعمال دو ماه
به اروپاییها فرصت داد تا با وقتکشی و فشار به تیم مذاکرهکننده به اهداف
خود برســند! مگر اینکه مجلس راه را بر اهداف خطرناک غرب در این ماجرا
ببندد و  FATFرا کنار بگذارد.
0912---3104
* روستائیان روستای حماملو سفلی و علیا از توابع شهرستان زنجان به دلیل
آسفالته نبودن جاده روستایی خود و کمبود آب شرب در رنج هستند .از مسئولین
امر تقاضای رسیدگی داریم.
0919---3319
* ساکن منطقه قلعه نو در جاده ورامین هستم ،اقدام به خرید امتیاز برق کردم
و بعد از خرید ترانس ،کابل و ...و پرداخت  31میلیون تومان به اداره برق ،برق
را برای بنده وصل کردند و تعهد محضری از بنده گرفتند که هیچ حق مالکیتی
بــه اجناس مربوط به وصل برق که خریداری کردهام ندارم .االن ترانس را که
بیرون از ملک بنده قرار دارد دزدیدهاند ولی اداره برق مدعی است باید هزینهها
را مجددا پرداخت کنم! در این موقعیت بد اقتصادی آیا این انصاف است که با
مشترکین اینگونه برخورد میکنند.
0912---7100
* ماه رمضان رو به پایان اســت و همســرم که با ماشین مسافرکشی میکند
شرمنده خانوادهاش شده که با وجود فرا رسیدن ماه رمضان نتوانسته حتی یک
کیلو گوشت برای سحرهای ماه رمضان بخرد .اگر همین خودروی فرسوده خراب
شود آن زمان چه خواهد شد؟! آرمانهای انقالب این چیزی نبود که دولتمردان
کنونی برای مردم رقم زدهاند.
066---0517
* حدود  4هزار نفر در گروه ملی اهواز مشــغول کارند که اگر بنا به اظهارات
عدهای ،آنان بیکار شوند ،از کجا میتوانند معیشت خانوادهشان را تامین کنند.
کیهان بر همان روشــی که همواره حامی مردم اســتان خوزستان بوده است
امیدوارم در این مورد نیز این مردم را یاری و کمک کند.
061---4201
* کارخانه کائولنشویی مرند برای کارگران خود اقدام به ساخت مسکن کرده
است .بانک مسکن برای هر واحد  20میلیون تومان وام با سود  16درصد پرداخت
کرده ولی االن که زمان تقسیط اقساط رسیده سود مشارکت را یکجا میخواهد
بگیرد و هیچ کارگری قادر به پرداخت این پول نیست.
0914---8902
* در روز جمعه  97/3/18ساعت  15دقیقه بامداد با قطار شماره  483از مشهد
به زنجان عازم تهران شــدیم .در کوپه  4نفره که ابتدا  2نفر بودیم در ســاعت
 2بامداد یک خانواده  3نفره هم با هماهنگی رئیس قطار وارد کوپه شدند که
معلوم بود  2نفرشان فاقد بلیت هستند و ساعت  2/30بامداد نفر ششم هم وارد
کوپه شد! کوپهای که طبق مقررات فقط  4نفره است به  6نفر رسید! متاسفانه
رئیس قطار برای چند هزار تومان حقوق مسافران را پایمال کرد .لطفا شرکت رجا
نسبت به رعایت منشور اخالقی شهروندی و احترام به مسافران پاسخگو باشد.
چند مسافر قطار
* در ایام تعطیل ،اتوبان قزوین رشــت ،حدفاصل لوشان تا انتهای شهر رودبار
ترافیک سنگین و در حد قفل شدن ایجاد میشود بهطوریکه فاصله  15دقیقهای
را  4-5ساعت باید طی کنی؟! غروب  14خرداد امسال این موضوع بسیاری از
روزهداران را کالفه کرده بود .تونل رودبار کی قرار اســت به بهرهبرداری برسد؟
تونلی که هنوز به بهرهبرداری نرسیده چرا عوارض آن را از مردم میگیرند؟ از
مدعیالعموم درخواست ورود به این تخلفات را دارم.
0912---6826
* از مســئوالن ســازمان حج و زیارت درخواست میشــود تکلیف وضعیت
ودیعهگزاران عمره  91را روشن کنند.
0912---3709
* برخی از افراد در شهرک مرتضیگرد واقع در بزرگراه آزادگان با 40هزار نفر
جمعیت  80درصد از برق دزدی استفاده حرام میکنند .حتی کار دزدی برق
سهفاز به کارگاهها نیز سرایت کرده چرا هیچ دستگاهی به این تخلفات آشکار
و خسارت به بیتالمال رسیدگی نمیکند؟
0912---3564
* یکی از چندهزار مالک زمین در هشتگرد هستم که  17سال پیش ازطریق
تعاونی مسکن سازمان برق تهران برای خانهدار شدن ثبتنام و وجوه درخواستی را
پرداخت کردم .بعد از این مدت هیچ خبری نشده است .از قوه قضائیه درخواست
داریم تکلیف این پرونده را روشن کنند.
0912---2745
* بهمن ماه سال گذشته از شرکت [ ]...خودرویی به صورت اقساطی خریداری
کردم در تعطیالت نوروز ،خودرو دچار نقص فنی شد ،از همان تاریخ تا به امروز
خودرو در پارکینگ شرکت مانده است بنده هم موظفم اقساط آن را بپردازم
و مسئولین مربوط پاسخگو نیستند!
021---0283

