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سیاسی

اصالح برجام غیرممکن است
«سرگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه از رویکرد دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا
درقبال برجام و تأکید وی بر اصالح این توافق انتقاد کرد و گفت« :آمریکا به اندازهای که خواستار
اصالح این توافق است خواستار کنار کشیدن از این توافق نیست و این امر به هیچ وجه
ممکن نیست .ولی آمریکا این موضوع را مطرح کرده و از طرفهای اروپایی این توافق یعنی
بریتانیا ،فرانسه و آلمان خواسته است با واشنگتن درخصوص این مسئله همکاری کنند /».ایلنا

تلگرام 09128197782

مقاوم��ت را تقویت میکند ،دعوت کردند ،پاس��خ
مثبت دهیم.وی خاطرنش��ان کرد :بنابراین ،اینکه
در س��وریه باید باش��یم ی��ا نه ،مبن��ای حضور ما
چند چیز است؛ نخست اینکه ما عضو همان منطقهای
هستیم که اکنون در آن حضور داریم .دوم اینکه اگر
در س��وریه یا عراق هستیم به دعوت دولتهای قانونی آنها است
و س��وم اینکه کش��ورهای غربی هیچ کدام در منطقه غرب آسیا
نیستند .آنها کشوری اروپایی یا آمریکایی هستند .چطور آنها به

خودشان حق میدهند که حضور داشته باشند؟
والیت��ی تاکید کرد :ما به ای��ن صحبتها اعتنای��ی نداریم و به
سیاست حضور فعال دوستانه خود در منطقه ادامه خواهیم داد.
به گزارش ایس��نا ،وی همچنین در مورد اظهارات رییسجمهور
فرانس��ه درباره برج��ام و رویکرد ای��ران در ای��ن زمینه ،گفت:
به هیچ وجه برجام قابل بازبینی و بازنگری نیست و زیر بار هیچ
شرط دیگری به عنوان عوامل فشاری که غربیها در نظر گرفتند
مانند قضیه دفاعی و حضور منطقهای ایران ،نخواهیم رفت.

با توجه به درخواست رئیسجمهور برای برگزاری همهپرسی در موضوعات محل اختالف
آفتاب یزد با حقوقدانان درباره امکان اجرای آن گفتگو کرده است

عبدخدایی:

مسیر رفراندوم

«بازرگان» انسان سالم
و خوبی بود

محمدمه��دی عبدخدایی دبیر کل جمعیت
فدائیان اس�لام در گفتوگویی از س��الهای
قب��ل و پ��س از پی��روزی انقالب اس�لامی
گفت .عبدخدایی در پاسخ به این سوال که
عل��ت پذیرفتن اولی��ه ملیگراه��ا از جانب
حض��رت ام��ام (ره) چه بود؟ گف��ت :پس از
جلوهگری دورنمای پیروزی انقالب اسالمی
به رهبری حضرت امام(ره) ،ملیگراها آمدند
و گفتند ما هم شریک هستیم؛ ما هم مبارزه
با اس��تعمار و امپریالیس��م میکنیم؛ در این
مقطع ،امام(ره) برای وحدت جمعی ،همه را
پذیرفتند .شما ببینید کیانوری به خدا اعتقاد
ن��دارد؛ در پاریس که م��یرود ،امام(ره) او را
میپذیرد؛ اما سید جاللالدین تهرانی رئیس
شورای سلطنت که من خودم نماز خواندن او
را در حرم حضرت رضا(ع) دیده بودم ،از سوی
امام(ره) پذیرفته نمیشود .امام خطاب به او
میگوید که اول سلطنت را خلع کن بعد بیا.
روش امام(ره) این بود که در مبارزه عظیمی
که میخواهد حاکمیت اسالمی را حاکم کند
و یک سلطنت قوی و قدرتمند را از بین ببرد،
میگوید همه با هم.
او ادام��ه داد :ح��اال ام��ام آم��ده روی کار
میبینی��م مهن��دس ب��ازرگان میگوید من
یک فولکس نازک نارنجی هستم؛ یعنی من
انقالبی نیس��تم؛ بازرگان آدم خوبی اس��ت؛
آدم س��المی اس��ت؛ من نماز خواندناش را
دیدهام؛ تفس��یر قرآن کردنش را دیدهام ،اما
تفکر وی با تفکر امام(ره) متفاوت است .امام
میگوی��د مجلس خبرگان ،مهندس بازرگان
میگوید مجلس موسس��ان .اختالف این جا
است .مهندس بازرگان میگوید ما جمهوری
اسالمی تاسیس کردیم مجلسی میخواهیم
که برای این جمهوری اسالمی قانون اساسی
تاس��یس کند؛ ام��ام میگوید م��ا حکومت
اسالمی تاسیس نکردهایم بلکه پیامبر(ص) و
علی(ع) حکومت اسالمی تاسیس کردهاند .ما
اهل خبره میخواهیم تا از متن قرآن و متن
حدیث ،قانون اساسی استخراج کند .مهندس
ب��ازرگان میگوی��د جمه��وری دموکراتیک
اسالمی ،امام(ره) میگوید جمهوری اسالمی
نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم.
عب��د خدای��ی در ادامه افزود :م��ن خودم به
مهن��دس ب��ازرگان گفتم که «دم��و» یعنی
مردم؛ جمهوری ه��م یعنی مردم؛ جمهوری
دموکراتیک اس�لامی چه معنی دارد؟ گفت
که ش��ما فارس��ی خوان��دهای یا ن��ه ،گفتم
بل��ه؛ گفت :غل��ط مصطلح بهت��ر از صحیح
غیرمصطل��ح اس��ت؛ م��ا وقت��ی میگوییم
جمه��وری دموکراتی��ک اس�لامی؛ در واقع
میگوییم جمهوری که با رای مردم روی کار
آمده باشد؛ من به بازرگان گفتم اگر این طور
اس��ت ،آیا جمهوری دموکراتیک خلق چین
با رای مردم روی کار آمده اس��ت؟ جمهوری
دموکراتی��ک خلق کره با رای مردم روی کار
آمده اس��ت؟ کدام یک��ی از این جمهوریها
دموکراتیک است؟
او یادآور ش��د :در بزنگاهی که دانش��جویان
مس��لمان پیرو خط ام��ام ،س��فارت آمریکا
(النه جاسوسی) را تصرف میکنند ،مهندس
بازرگان چسبیده به این قوانینی که مثل تار
اطرافش تنیده اس��ت؛ میگوید خانه آمریکا
اس��ت چه طور گرفتید؛ زمین آمریکا است؛
امام فرمودند آمریکا هی��چ غلطی نمیتواند
کند این همان تفکر انقالبی منبعث از اسالم
ن��اب اس��ت .در مقابل تفکر ب��ازرگان همان
فولکس واگن است .اینها نمیتوانند تا آخر
در کنار هم بیایند.
ب��ه گزارش میزان،عبدخدایی از درد دلی که
در حضور مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
ک��رده بود ه��م اینگونه گفت :ی��ک روزی با
پسرم نزد آقای هاش��می رفسنجانی بودیم؛
پسرم به آقای هاشمی گفت که این پدر من
بارش را زمین گذاشته است .قب ً
ال هر کس به
او هدیهای میداد پولی میداد قبول نمیکرد
اما ح��اال هدیه میدهند پول میدهند قبول
میکند .آقای هاش��می به م��ن گفت :قبول
میکنی؟ گفت��م بله قب��ول میکنم؛ گفت:
چ��را؟ گفت��م میدهم به م��ادرش ،من  ۳تا
ع��روس دارم؛ یک دام��اد دارم؛ یکی از آنها
چشم روشنی میخواهد؛ باالخره اینها خرج
دارد؛ من هم آن چه که حقوقم است میدهم
ب��ه خانم��م؛ آن چیزی را هم ک��ه از این راه
درمیآید ،میدهم به خانمم؛ همه خرج با او
اس��ت؛ من دخالتی در خرج نمیکنم؛ وقتی
میخواس��تیم بیاییم بیرون؛ آقای هاش��می
به پس��ر من گفت :من قبل از انقالب وضعم
خوب ب��ود؛ منبر که میرفتم پول میگرفتم
و وقتی ای��ن انقالبیون برای چ��اپ اعالمیه
نیاز به پول داش��تند ،پیش م��ن می آمدند.
من فکر ک��ردم آقای هاش��می این حرف را
به خاط��ر قانع کردن پس��ر م��ن میگوید؛
اما یک ش��ب با آقای عس��گراوالدی یک جا
بودیم .عس��گراوالدی گفت :ما قبل از انقالب
هر وقت میخواس��تیم اعالمی��ه چاپ کنیم
و پ��ول نداش��تیم به آقای هاش��می مراجعه
میکردیم از هاشمی میگرفتیم.

ایران به سیاست حضور فعال خود در منطقه ادامه خواهد داد

آفت�اب یزد -گروه سیاس�ی « :من به عنوان
مس��ئول اجرای قانون اساس��ی دل��م میخواهد
شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم
قانون اساسی عمل کنیم و یک بارهم که شده آن
چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد،
از مردم بپرسیم».
ای��ن اظه��ارات حس��ن روحان��ی نه مرب��وط به
س��خنرانی بیس��ت و دوم بهمن سال جاری بلکه
مربوط به حدود  4سال پیش است  .یعنی اینکه
حرف های روز بیست ودوم بهمن حسن روحانی،
آنقدرها هم که دیگران فکر می کنند بی س��ابقه
نیست  .چرا که او یک بار دیگر هم ایده برگزاری
همه پرس��ی و یا به قول خودش مراجعه به آرای
عمومی را مطرح کرده بود .
البت��ه آن ایده ،آن وقت ها مثل االن س��رو صدا
به پا نک��رد  .روحانی چهار س��ال پیش هم مثل
بیس��ت و دوم بهمن امسال دقیقا مشخص نکرد
که منظور از این همه پرس��ی و این رفراندوم در
چ��ه زمینه ها و چه مصداق هایی اس��ت  .اما اکنون
س��خنرانی او در بیس��ت و دوم بهم��ن و ای��ن
جملهاشکه«:براییکبارهمکهشده،دربارهمسئله
بس��یار مهم که ممکن است اختالفی هم باشد...
[مس��ئلهای که] ب��رای همه اهمی��ت دارد و در
زندگی همه تاثیرگذار اس��ت ،نظر مستقیم مردم
پرسیده شود» بیشتر به چشم آمده .
او در ادامه گفته« :قانون اساس��ی بن بست ها را
برداشته اس��ت ،هر جا در مسائل مهم اقتصادی،
سیاس��ی ،اجتماع��ی و فرهنگ��ی اختالف نظری
داریم باید به اصل  59قانون اساس��ی یعنی آرای
مردم و همه پرسی مراجعه کنیم».
اظه��ارات روحانی ح��اال در بین چپ و راس��ت،
اصولگرا و اصالح طلب سرو صدا به پا کرده است.
اصولگرایان عمدتا به نقد این اظهارات می پردازند
و حتی برخی رسانه های راست،مغرضانه،سخنان
او را با س��خنان رئیسجمهور وقت در س��ال 59
مقایسه کرده اند و به صرف تقاضای روحانی برای
باز شدن راهی به عنوان همه پرسی ،تالش دارند
تا او را مخالف و معاند معرفی کنند.
این در حالی است که اصالح طلبان به استقبال
پیشنهاد روحانی رفتهاند.
آیا روحانی می تواند؟

ام��ا درای��ن بین توجه ب��ه برخی ن��کات را نباید
فراموش کرد  .نخس��ت اینکه اس��تناد روحانی به
اصل  59قانون اساس��ی است .در این اصل آمده:
« در مس��ائل بس��یار مه��م اقتصادی ،سیاس��ی،
اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه
از راه همهپرس��ی و مراجعه مستقیم به آراء مردم
صورت گیرد .در خواس��ت مراجعه به آراء عمومی
بای��د ب��ه تصویب دو س��وم مجم��وع نمایندگان
مجلس برسد».
قوه مقننه و مجلس .این یعنی اگر بنا به رفراندومی
است باید پای پارلمان به میان بیاید نه دولت  .از
سویی دیگر  ،بی تردید هر رفراندومی کسب اجازه

> اظهارات حسن روحانی در همه پرسی
ازدیدگاه عده ای ش��اید بیشتر به یک
بازی با کلمات ش��بیه باش��د تا اقدامی
عمل��ی و از همین رو برخی معتقدند که
این تب همه پرس��ی نیز مانند  4س��ال
پی��ش ب��ه زودی به فراموش��ی س��پرده
خواهد شد
>صالح نیکبخ��ت  :دولت می تواند در
قالب یک الیحه درخواست رفراندوم را
مطرح کند و چنانچه مجلس با دوس��وم
رای با آن موافقت کرد مسیر همه پرسی
هموار می ش��ود  .اما فراموش نکنیم که
همه پرس��ی ها بای��د به تایید ش��ورای
نگهبان برسد
>برای درخواس��ت رفران��دوم  ،نقش
مردم درقانون پیش بینی نش��ده اس��ت
و چنی��ن خواس��تی بای��د از طریق قوای
سه گانه صورت بگیرد
کنید؛ اینکه راه آهن دولتی ،خصوصی شود حتی
اگر به دوسوم رای مجلس هم برسد خالف قانون
اساسی است و رد می شود».

از نهادهایی دیگر را هم طلب می کند.
این یعن��ی اینکه هرچن��د روحان��ی از رفراندوم
میگوید اما دس��تش آن قدرها هم برای این کار
براساس قانون باز نیست.
از س��ویی ع��ده ای معتقدن��د ک��ه برگ��زاری
همه پرسی توام با تبصره هایی است که می توان
آن را تفس��یر به رای نم��ود و در واقع مضامین و
مصادی��ق مختلفی را با این تبصره ها و تفاس��یر
رفراندوم ناپذیر کرد .موضوعی که اظهارات حسن
روحانی را از عملیاتی بودن می اندازد.
سواالت بیپاسخ

ام��ا آیا قان��ون و ش��رایط به م��ا اج��ازه این را
می دهد تا در باره بحث برانگیزترین مسائلی که
در آن اختالف نظرها زیاد و حس��اس اس��ت این
همهپرس��یها برگزار ش��وند؟ و اگ��ر آری دقیقا
چه مصادیق اختالفی می تواند ش��امل حال این
موضوع ش��ود؟ س��ازو کار یک همه پرسی با این
ش��رایط چیس��ت؟ روحانی به عنوان یک رئیس
جمهور در قبال ای��ن موضوع تا چه اندازه قدرت
دارد؟ و آی��ا در انج��ام پذیر بودن ی��ا نبودن یک
رفراندوم ،تفس��یرها ممکن اس��ت مانع برگزاری
رفراندو م ها شود؟
روحانی پاس��خ هیچ یک ازاین س��واالت را نداده
اس��ت .او به ط��ور کلی درب��اره اختالف��ات بین
جناحی یا مس��ائل بزرگ سیاسی  -اجتماعی در
کشور سخن میگوید.
دولت باید الیحه بدهد

صالح نیکبخت درباره این که چگونه می توان به
موضوع همه رفراندوم ورود پیدا کرد و آیا دولت یا
مردم می توانند چنین درخواس��تی را درباره یک
موضوع خاص مطرح کنن��د؟ گفت« :با توجه به
اینکه اصل بر قانونگذاری از طریق مجلس شورای
اسالمی اس��ت درباره اصل  59قانون اساسی نیز
قید ش��ده است که درباره مسائل بزرگ سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،ای��ن نهاد (مجلس) وظیفه

تصویب همه پرس��ی را برعهده دارد .ممکن است
موضوعات��ی مث��ل ملی کردن س��دها ی��ا درباره
واگذاری به بخش خصوصی آن هم به شرط اینکه
برخالف قانون اساس��ی نباش��د ،همه پرس��ی با
تصویب مجلس صورت بگیرد .در خواست مراجعه
به آرای عمومی نیزباید به تصویب دوسوم مجموع
نمایندگان برسد».
وی در گفتگ��و ب��ا آفت��اب یزد در پاس��خ به این
سوال که آیا دولت توان چنین درخواستی (همه
پرس��ی) از مجلس را دارد ،اظهار داشت «:دولت
می تواند در قالب یک الیحه چنین درخواس��تی
را مطرح کند و چنانچه مجلس با دو سوم رای با
آن موافقت کرد مسیر همه پرسی هموار میشود.
اما فراموش نکنیم که همه پرسی ها باید به تایید
شورای نگهبان برسد».
از نیکبخت می پرس��یم آیا مردم شخصا با جمع
آوری طومارها و یا از این قبیل اقدامات می توانند
چنین درخواس��تی از مجلس درباره یک موضوع
خاص پیرامون همه پرس��ی داشته باشند؟ که با
پاسخ منفی نیکبخت مواجه میشویم .او میگوید:
«برای درخواست رفراندوم  ،نقش مردم درقانون
پیش بینی نش��ده است و چنین خواستی باید از
طریق قوای سه گانه صورت بگیرد».
وی تاکید می کند« :بعد از تصویب همه پرس��ی
از سوی مجلس ،رهبری از طریق شورای نگهبان
موضوع را تایید میکنند».
خصوصی سازی

می خواهیم تا درباره برخی از مصداق ها و اینکه
آیا در جریان همه پرس��ی امکان مطرح شدن آن
ه��ا وجود دارد یا نه ،از صالح نیکبخت بپرس��یم.
یک��ی از ای��ن موارد بح��ث های اقتص��ادی مثل
خصوصی س��ازی اس��ت که این حقوقدان درباره
آن میگوید « :در اصل  44قانون اساس��ی گفته
می شود که بخش هایی از سازمان ها و نهادها باید
دولتی باشد ،در این شرایط شما دیگر نمی توانید
برای خصوصی کردن آن ها همه پرس��ی برگزار

تغییر در نوع نظارت

صالح نیکبخت درباره این نکته که حسن روحانی
در اظهارات بیست و دوم بهمن گفته است به گونه ای
ش��رایط را ترتی��ب دهید که تعداد بیش��تری در
انتخابات بتوانند کاندیدا باشند و آیا این میتواند
به معن��ای برگزاری همه پرس��ی ب��رای کاهش
اختیارات نهاد نظارتی درانتخابات باش��د یا خیر،
گفت« :شورای نگهبان معتقداست وقتی نظارت
انتخابات برعهده اوس��ت همین نهاد هم باید نوع
اس��تصوابی بودن یا نبودن ای��ن نظارت را تعیین
کند .درباره نظارت استصوابی اگر شورای نگهبان
رضایت دهد می توان مانند زمان مجلس شش��م
اقدام ش��ود .به عبارتی دراین بخش ممکن است
تغییراتی محتمل ش��ود؛ به ش��رط آنکه شورای
نگهبان به این نتیجه برسد».

آنچه شدنی است ؟

پ��س بااین اوصاف چ��ه موضوعاتی می توانند در
طرح رفراندوم عملی شوند؟ نیکبخت این موضوع
را در مباحث اقتصادی خالصه میکند و میگوید:
«در عمل آنچه که قرار است در همهپرسی جنبه
عملی ب��ه خود بگی��رد مباحث اقتص��ادی مثل
موضوع یارانههاس��ت؛ اینکه مث�لا دادن یارانه یا
ندادن آن به همه پرس��ی گذاشته شود و یا اینکه
در بحث های خصوصی سازی برخی مسائل نظر
مردم خواسته شود».
اظهارات حس��ن روحانی در همه پرسی ازدیدگاه
عده ای ش��اید بیش��تر ب��ه یک بازی ب��ا کلمات
شبیه باش��د تا اقدامی عملی و از همین رو برخی
معتقدن��د ک��ه این تب همه پرس��ی نی��ز مانند
 4س��ال پیش ب��ه زودی به فراموش��ی س��پرده
خواهد شد.
به هر حال به نظر میرس��د اگرچه رئیسجمهور
برای چندمین بار بحث همهپرسی را مطرح کرده
اس��ت اما قانون به گونهای نوش��ته شده است که
لبیک به درخواست حسن روحانی دشوار و حتی
غیرممکن باش��د .آیا رئیس دولت مطالبه خود را
پیگیری خواهد نمود؟!

کمالوندی:

احتمال تغییر برجام با همکاری اروپا نزدیک به صفر است

به��روز کمالوندی س��خنگوی س��ازمان انرژی اتم��ی در گفتگو با
عص��ر ای��ران از برجام واقدامات اروپا در این ب��اره می گوید که در
ادامه بخش هایی از این گفتگو را می خوانید:
= حرف ترامپ این اس��ت ک��ه من برجام را بای��د اصالح کنم و
این حرف خیلی بزرگ اس��ت ،یعنی به فرض محال اگر این اتفاق
بیفتد ،اصال سنگ روی سنگ بند نمیشود .از فردا روی هیچ توافق
بین المللی نمیشود حس��اب کرد .توافقی که شش کشور قوی و
اتحادیه اروپا آن را به سرانجام رساندهاند را نمیشود یک فرد بیاید
و خواس��تار لغو آن و اجرای توافق دیگری شود .بنابراین ،ترامپ و
آمریکا برای متقاعد کردن دیگر کش��ورها کار سختی دارند؛ حاال
اگر نگوییم این کار نش��دنی اس��ت ولی کار خیلی خيلي س��ختی
خواهد بود.
=ف��رق اروپا با آمریکا این اس��ت که آمریکای ام��روز اعتقاد دارد
هر جا که الزم ش��د با قدرتش مس��ئله را حل میکند و در نتیجه
لزومی ندارد که مذاکرهای صورت بگیرد .چند روز اخیر هم شاهد
بودی��م که ترام��پ در س��خنرانی اش گفت یک��ی از کارهای من
مدرنکردن تس��لیحات اتمی اس��ت .این تصمیمات به این معنی
است که ترامپ به مسائل جهان از زاویه اعمال قدرت نگاه میکند
و معتقد است که با استفاده از زور مسائل را حل ميکند.

=ما یک برداشت از ارتباطاتمان با اروپا داریم .احتمال این موضوع
ک��ه مثال یک اروپایی بگوید این قس��مت را اص�لاح کنید تا آقای
ترامپ هم قبول کند نزدیک به صفر است .چنین چرخشهایی این
سیگنال را به دیگر کشورها میفرستد که ما هر چقدر هم با شما
قرار بگذاریم وقتی زور باالی سرمان باشد نظرمان عوض میشود.
=در برج��ام پيشبين��ي الحاقيه و اصالحيه وجود ن��دارد؛ الحاق
یعنی چس��باندن و برجام در این خصوص نچسب است چیزی به
آن نمیچس��بد .به کجا و به کدام قس��متش میخواهند الحاقیه
بچس��بانند .کجا را ب��ه لحاظ حقوقی باز گذاش��تیم ک��ه بتوانند
بچسبانند .پس در سازوکار حقوقی برای الحاق جایی وجود ندارد.

= کج��ای برجام گفته ش��ده اس��ت که اگ��ر خواس��تید بیایید
اص�لاح کنید یا چی��زی به آن اضافه کنید .به زور هم نمیش��ود
به آن چیزی چسباند.
=ش��رایط پیچیده امروز سیاست امکان اس��تفاده مطلق از زور را
نمیدهد و حاال میبینیم ف��ردی مانند ترامپ با عقیدههای اوایل
قرن بیس��تم ،میخواهد در قرن بیس��ت و یکم مسائل و مشکالت
را حل کند.
=زور خیلی خوب اس��ت یک کاالیی اس��ت که در عالم سیاست
هفتاد درصد ضریب دارد ولی آن س��ی درصد دیگر بعضی وقتها
این تعادل را تغییر میدهد .لذا من فکر میکنم اتفاق خاص بزرگی
نمیافتد اين كه به زور ایران را بیاورند پای میز و به ما حکم کنند
ک��ه این را اص�لاح کن یا این الحاقیه را بپذیر ،غير ممكن اس��ت.
به نظرم چارچوب برجام خوب گذاش��ته ش��ده و به همین دلیل
است که نمیتوانند کار زیادی انجام دهند.
=در حال حاضر برجام به عنوان ضمیمه قطعنامه  2231است و
به همین دلیل ضمانت اجرا دارد .به همین دلیل اس��ت که ترامپ
هی��چ کاری نمیتواند انج��ام دهد .اینکه گفتن��د با یک چرخش
قلم میتوانیم برجام را بی اثر کنیم نشان میدهد که این چرخش
قلم چندان هم کارایی ندارد.

توئیت بازی سیاسی

 -0851افزای��ش ن��رخ دالر را به کنار
بگذاریم ،برای ملت ایران تنزل پول ملی
یا ریال مهم اس��ت که در ماههای اخیر
 15درصد تنزل ک��رده یعنی هر ایرانی
 15درصد از ثروت خود را از دست داده
است)11/14( .
 -0903در کشورهای پیشرفته صاحب
هر منزل پیاده روی جلوی خانه خود را
برف روبی میکند)11/14( .
 -0954پی��ام به ش��هردار منطقه  4و
شورای شهر تهران :لطفا وضعیت شهرک
کوثر در ضلع شمالی اتوبان بابایی را حل
کنی��د چرا که اهالی از این قضیه متضرر
ش��ده اند .این ش��هرک  22س��ال است
بدون تکلیف مانده اس��ت .شهرداری هم
هی��چ اقدامی در این م��ورد انجام نداده
است .کیهان فراز تهران ()11/14
 -1051ب��ا توج��ه ب��ه حج��م ترافیک
س��نگین در خیاب��ان پلی��س تقاط��ع
اجاره دار که خیابانی بسیار باریک است
ک��ه حج��م زی��ادی از خ��ودرو را برای
ورود به محدوده اجاره دار باید تحمل کند
هر روز شاهد ترافیک سنگین و اتالف وقت
رانندگان هس��تیم .مدتهاست این منطقه
این مشکل را دارد و هنوز مسئولین فکری
به حال آن نکردهاند)11/14( .
 -1219آقای زیباکالم ،آقای علی دایی،
خیابانی و کسانی که برای مردم زحمت
کش��یدید و پول جمع کردید ،مبادا این
پولها را به رئیس س��تاد بحران بدهید.
چ��ون میگفت باید این پولها دس��ت ما
باشد و هزینه کنیم.
آفتاب ی�زد :منظورش�ان ای�ن بود
ک�ه ای�ن پولها س�ریعا جه�ت رفاه
زلزل�ه زدگان هزین�ه ش�ود آق�ای
زیباکالم برای خودشان امیدهایی را
در س�ر دارند که وظیفه دولت است
انجام دهند .مردم هم به امید اینکه
نیازهای ضروری زلزله زدگان تأمین
ش�ود به این عزیزان پ�ول داده اند.
()11/14
 -1324هی��چ ایران��ی وطن پرس��تی
دوس��ت ندارد کش��ورش ناآرام باشد .در
اعتراض��ات عدهای سوءاس��تفاده کردند
ام��ا معترضین ب��ه خاطر اموالش��ان که
توس��ط موسس��ات مالی به غارت رفته
ناراح��ت بودن��د کس��انی که چن��د ماه
حقوق نگرفتهاند ناراحت بودند .نباید هر
معترضی را برانداز دانست .ایرانی پایبند
به خاک و کشورش است)11/14( .
 -1544برخی آقایان بهتر است مسائل
دیپلماس��ی را به تیم دیپلماسی واگذار
نمایند)11/14( .
 -1551متاس��فانه ب��ا توجه ب��ه اینکه
بیش��تر کرس��یهای مجلس و ش��ورای
ش��هر در دس��ت اصالحطلبان است اما
آنگونه ک��ه مردم انتظار داش��تند اتفاق
خوش��ایندی در وضعیت مردم به وجود
نیام��د .برای همین مردم از هر دو جناح
موجود دلسرد شده اند)11/14( .
 -0850کلی��ه نماین��دگان م��ردم در
مجل��س از طیف اصالحطلب هس��تند
 25نماینده ش��ورای شهر و شهردار هم
اصالحطل��ب هس��تند .مردم به کس��ی
اعتماد میکنند ک��ه موردتوجه اکثریت
جامعه باش��د .در سیستم مردم ساالری
برخی تریبون داران در کجا ایس��تادهاند
که هرچ��ه بخواهند میگوین��د .تجربه
نشان داده اینگونه حرفها نهایتا به ضرر
خودشان تمام میشود)11/14( .
 -2225س�لام از اصفهان .جمعآوری
س��وابق بیمههای تأمین اجتماعی را که
از سوی کارگزاران رسمی سازمان تأمین
اجتماعی و شعبات آنها در شهرستانها
انجام میش��ود و ب��ا رایانههای خود این
س��ازمان محاس��به میش��ود چ��را این
س��ازمان قبول ندارد و مجددا خودشان
ب��ا ص��رف چندی��ن روز جم��عآوری و
محاسبات برای ارباب رجوع اتالف وقت
میکنند؟ لطفا مسئوالن این سازمان به
این موضوع رسیدگی کنند)11/13( .
 -1739لطفا من را روشن کنید .کسی
را س��رکار میآورند بعد متوجه میشوند
خراب کرده است عوض اینکه برکنارش
کنند تقاضا میکنند استعفا بدهد او هم
اس��تعفا نمیدهد .دیگر اینکه خاوری را
چه کسی س��رکار آورد؟ فامیل که بود؟
لطفا پاسخ دهید)11/13( .

علیاکبر والیتی مش��اور مقام معظم رهبری در امور
بینالملل در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه مقامات
آلمانی ،فرانس��وی و انگلیس��ی به درخواس��ت رژیم
صهیونیس��تی در مورد حضور ایران در سوریه هشدار
دادند ،گفت :منطقه ،منطقه ما است و ما کشور مهم
غرب آسیا هس��تیم و در منطقه خودمان حق داریم که به ندای
ملتهای دیگر که دوس��ت ما هس��تند و یا عضو محور مقاومت
هس��تند و اگر از ما برای مش��ورت یا هر کمک دیگری که محور
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