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به باز شـــدن فضا بود .امروز که آن فضای
بســـته  84تا  92تا حد زیادی عقب نشینی
کرده ،الزام در «نه» گفتن به فضای بســـته
خواهـــد بود .مردم حضـــور مییابند اما نه
با شـــدت و کثرت  .88در حد دو مرحلهای
نشدن انتخابات و انتخاب مجدد روحانی.
ëëاز خودتان مایه بگذارید
آقـــای رهگـــوی – تمـــاس تلفنـــی:
میخواســـتم بـــه آقـــای  ...بگویـــم شـــما
اگـــر در انتخابـــات کـــم میآورید چـــرا پای
احمدینژاد را وسط میکشید؟ از خودتان
بگویید .شـــما کـــه اینقـــدر از برجـــام ایراد
میگیرید بگویید چه برنامه و پیشـــنهادی
داریـــد و طرح قابل اجرایی برای آن دارید.
احمدینـــژاد دیگـــر تمام شـــد .امیدوارم
دیگـــر در هیـــچ دورهای نباشـــد تمـــام این
بدبختیهایی که داریم مربوط به دولت او
است .باید قدر دولت فعلی را بدانید که 5
یا  6ســـال دیگر معلوم میشود بخصوص
کارهای وزیر بهداشـــت و وزیر کشور و وزیر
خارجه.
ëëغر زدن را رها کنید دموکراســـی طرح بلند
مدت است
بیرانونـــد  -کانـــال تلگرامـــی ایـــران:
انتخابـــات این امـــکان را فراهـــم میآورد
که درســـت تصمیم بگیریم ،یـــاد بگیریم،
تمرین کنیم و درست عمل کنیم .شکایت
و غـــر زدن را متوقف کنیـــم چرا که در واقع
به خـــود غر میزنیـــم و چـــرخ زندگیمان
را بـــه جـــاده خاکـــی میبریم .رســـیدن به
دموکراســـی را یک طرح بلندمدت ببینیم.
ناامیدی مـــا را از ادامه راه بـــاز میدارد که
آن خود شـــاید دموکراســـی گریزی و حتی
دموکراسی ستیزی باشـــد .تقدیرمان را در
دست بگیریم.
ëëهمراه شو عزیز...
 :0912...094همراه شـــو عزیز ،همراه شو
عزیز  /تنها نمان به درد ،کین درد مشترک
 /هرگز جدا جدا درمان نمیشود.

حسن فرامرزی

آخرین فراخوان ما در هفته گذشته مربوط به سطح و میزان مشارکت
واجدین شـــرکت در انتخابات ریاســـتجمهوری بود .این پرسش را
از مخاطبان «ایران» پرســـیده بودیم که به نظر شما سطح مشارکت
در انتخابـــات در این دوره چقدر خواهد بـــود؟ در این میان دو گونه از
پاسخها به دست ما رسید .پاســـخهایی که صرفاً نگاه تحلیلی به این
بحث داشـــتند ،چه آنها کـــه تحلیل کرده بودند و دلیـــل آورده بودند
چرا میخواهند در انتخابات شـــرکت کنند و چه آنها که ریشه یأس و
بدبینی نســـبت به حضور در این آوردگاه را شرح داده بودند .اما گروه
دوم ،پاســـخ به ســـؤال را در لفافهای از جمالت عاطفی و علقه خود به
نامزدی خاص پیچیده بودند تا احتماالً ما از آن همه انرژی و شـــوری
که در عبارتهایشـــان نهفته بدانیم که آنها پـــای ثابت این انتخابات
خواهند بود .آنچه در ادامه میآید بخشـــی از پاســـخهای ایرانیان به
پرسش هفته گذشته فراخوان «ایران» است.

پاسخ های مخاطبان به فراخوان «ایران» درباره سطح مشارکت واجدین شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

ساقه سبز بنفشهایم

ëëمشارکت از دور قبل بیشتر خواهد شد
هاشم مرتضایی  -ایمیل :هرچند میزان
مشـ ــارکت به اندازه سـ ــال  ۸۸نخواهد بود
چـ ــون در آن انتخابـ ــات مردم بالیـ ــی را که
دولت قبل بر سـ ــر کشور میخواست بیاورد
پیشبینی کرده بودند و برای پیشـ ــگیری از
آن خطر به صحنه آمدند اما شرایط طوری
رقـ ــم خورد که حضور آنهـ ــا را بیثمر کرد و
یأس و دو دستگی جامعه را فرا گرفت ولی
فکـ ــر میکنم مشـ ــارکت در ایـ ــن انتخابات
نسبت به دور قبل بیشتر خواهد بود.
ëëفقط و فقط به خاطر ظریف رأی میدم
 :0915...410مـ ــن فقط و فقـ ــط به خاطر
ظریـ ــف رأی میدم ،چون بعـ ــد از موفقیت
در مذاکـ ــرات بـ ــه ملـ ــت ایـ ــران گفـ ــت اگر
سـ ــال  ۹۲رأی نمیدادیـ ــد االن به موفقیت
نمیرسیدیم.
ëëمـــا در یک پیچ مهم تاریخی هســـتیم قهر
نکنید
 :0911..150ایـ ــن یک پیـ ــچ تاریخی مهم
رأی کشور است و امیدواریم هیچ کس قهر
نکند تا به سالمت از این مرحله عبور کنیم.
ëëمتأسفم برای ایرانیهایی که رأی میدهند
 :0936...553تأسف میخورم به حال
ایرانیهایـ ــی که چهار سـ ــال مینشـ ــینند تا
مناظـ ــرهای پخـ ــش شـ ــود و مثالً دلشـ ــان
خنک شود و آن وقت به پاداش این خنک
شدن میروند رأی میدهند.
ëëفرصت دهید تا به فصل برداشت برسیم
مهرداد الیاســـی  -کانال تلگرامی ایران:
چشـ ــم هایمان را خوب باز کنیـ ــم و ببینیم
شـ ــرایط فعلی کشـ ــور مثل کسـ ــی است که
چیزی کاشته اما هنوز به فصل درو نرسیده
اسـ ــت .یک عدهای هم صبح تا شب باالی
سـ ــر او ایسـ ــتادهاند و هـ ــی میگوینـ ــد کـ ــو؟
کـ ــو؟ ملت بایـ ــد در برابر ایـ ــن آدمهایی که
شـ ــبانه روز دارند کو؟ کو؟ میکنند بایستند
و فرصـ ــت بدهند کـ ــه فرد منتخـ ــب بتواند
به فصل برداشـ ــت و اصالحـ ــات اقتصادی
برسد.
ëëمردمی که سزاوار بدترینها میشوند
علـــی  -کانـــال تلگرامی ایـــران :مردمی
کـ ــه اهـ ــل قهـ ــر هسـ ــتند سـ ــزاوار بدترینها
میشوند.
ëëخوانـــش متفـــاوت هشـــتگ «بـــه عقب
برنمی گردیم»
 :0912 ...427هشـ ــتگیهای «بـ ــه عقـ ــب
برنمـ ــی گردیم» مـ ــن هم با شـ ــما موافقم
بـ ــا این تفـ ــاوت که من یکی دیگـ ــر به عقب
برنمی گردم .
ëëترس از زدن عکس به کامیون
 -0915...490پهلـــوان  -راننده باری :چرا

من بایـ ــد از اینکه عکس فـ ــان نامزد را به
کامیونم میزنم بترسم؟
ëëهواداران دیگران را مسخره میکنند
 :0915...713متأسـ ــفانه همـ ــان گونه که
شـ ــاهد بداخالقـ ــی آقـ ــای  ...در مناظـ ــرات
بودیـ ــم ایـ ــن خصوصیـ ــت در بعضـ ــی
هواداران ایشان نیز وجود دارد که حریف و
طرفدارانش را به مسخره گرفته و مدعیاند
هوادار او عقب افتاده و بیشخصیت اند.
ëëآرای خاکســـتریها حـــرف اول و آخـــر را
خواهد زد
 :0936....110در انتخابـ ــات آرای
خاکستریها حرف اول و آخر را خواهد زد،
چون کسـ ــانی که تصمیم گرفتهاند به کسی
رأی بدهند حتی اگر آن فـ ــرد در مناظرهها
خـ ــوب عمل نکرده باشـ ــد شـ ــروع میکنند
به توجیه کردن اما آنها که رأی خاکسـ ــتری
دارند معموالً در هفته آخر تصمیمشان را
میگیرند.
ëëشباهت تحریم انتخابات با ایده افزایش
فساد برای ظهور
نام محفـــوظ – تماس تلفنـــی :اینایی که
انتخابات رو تحریم کردن و راه افتادن این
ور و اون ور همـ ــش دارن میگـ ــن رأی ندین
شـ ــبیه اون آدمایی هسـ ــتند کـ ــه میگن توی
جامعه اون قدر فساد باید باال بره که ظهور
نزدیک بشه و امام زمان بیاد.
ëëطـــوری رفتـــار میکنند که مجبـــوری رأی
بدهی
انصاری  -کانال تلگرامی ایران :مشارکت
از 50درصد بیشـ ــتر اسـ ــت .تنـ ــور انتخابات
هم گرم اسـ ــت چون طرفین خوب دسـ ــت
به سـ ــیاه نمایی همدیگـ ــر زدن ،مخصوصاً
دسـ ــتاوردهای ملمـ ــوس دولـ ــت رو کامـ ــاً
بـ ــد نشـ ــون دادن و فجایع دولـ ــت 9و 10رو
یادشـ ــون رفته کاندیداهـ ــا ،در کل یه طوری
رفتـ ــار میکنن که مجبـ ــوری بری رأی بدی.
نباید به بهانه مطلوب نبـــودن ،انتخابات را
رها کنیم
 :0912...317در مـ ــرور تاریـ ــخ هیـ ــچ
انتخاباتـ ــی کامالً مطلوب جامعـ ــه نبوده و
نخواهـ ــد بود ولـ ــی نامطلوب بـ ــودن امری
نسـ ــبی اسـ ــت .پس نباید به بهانه مطلوب
نبودن انتخابـ ــات آن را رها کنیم .رها کنیم
که چه بشود؟ که چه اتفاقی بیفتد؟ اگر این
انتخابات را رها کنیم آیا نتیجهاش به سود
مردم ایـ ــران خواهد بود؟ یـ ــا زمینه فراهم
کـ ــردن آب در آسـ ــیاب بدخواهـ ــان ایران؟
بـ ــه قول اسـ ــتاد ملکیـ ــان فرض کنیـ ــد ما با
انتخابـ ــات قهر کنیم در این صورت دو پیام
را میفرستیم اول اینکه اصالً نمیخواهیم
اصالحـ ــی صـ ــورت بگیـ ــرد و دوم اینکـ ــه

میخواهیم اصالح باشـ ــد اما نـ ــه از طریق
انتخابات مثالً کودتا ،انقالب و ...به هر حال
یا ما طالب اصالح هسـ ــتیم یا نیستیم .اگر
هسـ ــتیم بهترین راه این اسـ ــت که از طریق
انتخابات اصالح انجام بدهیم.
ëëمردم پای آرمانها ایستادهاند
بهنام صدقـــی –  :0919...118بـ ــه اعتقاد
من انتخابات یکی از عرصههای مهم نبرد
با اسـ ــتکبار و دشـ ــمنان داخلی و منطقهای
و جهانـ ــی اسـ ــام و ایران اسـ ــت .بیشـ ــک
بـ ــه فضـ ــل الهـ ــی تمـ ــام اقشـ ــار جامعه در
انتخابـ ــات شـ ــرکت خواهنـ ــد کرد ،چـ ــرا که
مـ ــردم هنوز هـ ــم پـ ــای آرمانهـ ــا و اهداف
انقالب خـ ــود و نظـ ــام مقـ ــدس جمهوری
اسالمی ایران ایستادهاند...
ëëافتخار میکنیم
لیـــا – کانـــال تلگرامی ایـــران :معلومه
کـ ــه گرمه ،مردم ما تو همه چی کارشـ ــناس
متخصص و فضول هسـ ــتند خالصه واسه
اینکه بگن ما خیلی مهمیم همیشه رأی رو
میدن ولی مهم نیسـ ــت به کی رأی میدن،
بسـ ــتگی به ایـ ــن داره که در چه سـ ــطحی از
عالئقشـ ــون اون کاندیدا باشه . ،خیلیا فقط
واسـ ــه اینکه روکم کنی باحالـ ــی بود بهش
رأی دادن.
ëëدر همه چیز کارشناسیم!
ســـیدآبادی جانباز  35درصـــد – تماس
تلفنـــی :به آقـ ــای  ...عزیز بگوئیـ ــد خداوند
ان شـ ــاءهلل حسـ ــودان را هرچـ ــه زودتـ ــر از
صفحه روزگار محو کند .من و همه اعضای
خانواده به ایشان افتخار میکنیم .خداوند
انشاءاهلل یار و یاورش باشد.
ëëمردم ما قابل پیشبینی نیستند
مریـــم ســـهرابی  :0912...511 -به نظرم
مردم قابل پیشبینی نیسـ ــتن و نظرشـ ــون
تغییـ ــر میکنـ ــه .مناظـ ــره آخر مهـ ــم بود و
همین طور روزهای آخر هم خیلی مهمه.
ëëما پیچ جاده چالوس هستیم با سرعت 20
دادور – ایمیل :یـ ــه وقتی آدم توی جاده
چالـ ــوس مجبوره سـ ــرعتش رو بـ ــه  20هم
برسـ ــونه اما این کندی به خاطر این نیست
که ماشـ ــینش خوب نیسـ ــت بلکه به خاطر
شـ ــرایط جاده اسـ ــت .دوسـ ــتانی که عاشق
سرعت هسـ ــتند و میخواهند دولت خیلی
سریع به رشـ ــد اقتصادی برسد به شرایطی
که دولت در اون قرار گرفت هم دقت کنند.
ëëمـــردم خســـتهاند پـــس منتظر حماســـه
نباشید
پروین شهبازی  -ایمیل :نگاهی اجمالی
به مردم حاکی از آن است که این دوره تنور
انتخابـ ــات گرمای الزم را نخواهد داشـ ــت.
بسـ ــیاری راه نجـ ــات کشـ ــور را شـ ــرکت در

انتخابات و بقای رئیس جمهوری فعلی یا
تعیین فردی جدید نمیبینند و خسـ ــتهاند
از تکـ ــرار این آمـ ــد و رفت ها .خسـ ــتهاند از
وعدههـ ــای عمـ ــل نشـ ــده ،از نگرانیهـ ــا ،از
بیـ ــکاری جوانهایشـ ــان و بدتـ ــر از همـ ــه از
بیعدالتی که سایه شوم خود را هر سال بر
این مرز و بوم گسترده کرده است .آنها قهر
کردهاند با سردمداران ،با جامعه ،با روزگار
و شاید با خودشان.
ëëرابطه مستقیم مشـــارکت در انتخابات با
وابستگی به دولت
 :0913...416میـ ــزان مشـ ــارکت در
انتخابات رابطه مستقیم با میزان وابستگی
به دولـ ــت داره ،یعنی هر کس به هر مدلی
از دولـ ــت نـ ــون میخـ ــوره رأی م ـ ـیده ،هر
چقدر شغلش مهم تره بیشتر شوق داره و
دیگران رو هم تشویق میکنه.
ëëحداقل این یکجا را نباید از دست بدیم
 :0917...535رأی دادن یک حقه ٬هیچ
جا قدرت تغییر مسائل نداریم حداقل این
یکجا نباید از دسـ ــت بدیم .آنهایی که رأی
نمیدن به خودشـ ــون ظلـ ــم میکنن ولی با
توجه به شور و اشتیاقی که مناظرهها ایجاد
کرده انتظار مشارکت باال میره.
ëëخیلیهـــا فکـــر میکنـــن نتیجـــه قابـــل
پیشبینی است
آرانـــی  -کانال تلگرامی ایـــران :خیلیها
فکـ ــر میکنن نتیجه قابل پیشبینی اسـ ــت
و بـ ــه همیـ ــن دلیل انتظـ ــار م ـ ـیرود میزان
مشـ ــارکت کمتر از سالهای قبل باشد .این
مسـ ــأله با توجه به اینکه تا به حال ریاست
جمهوری چهار سـ ــاله پیش نیامده تشدید
میشود.
ëëچرا مولوی عبدالحمید حمایت کرد؟
 :0914000550حمایـ ــت مولـ ــوی
عبدالحمید از دولت اعتدال نشـ ــان دهنده
جهتگیـ ــری درسـ ــت دولت در بهـ ــا دادن
بـ ــه اقلیتها و حرکت در مسـ ــیر وفاق ملی
است .میخواهم بگویم حرف امام درباره
آزادسـ ــازی خرمشـ ــهر را تحریـ ــف نکننـ ــد.
سیاس ـ ـتهای یـ ــک دولـ ــت میتوانـ ــد بـ ــه
قومیتهـ ــا و اقلیتها بها دهـ ــد یا آنها را از
مدار خارج کنـ ــد .بنابراین گفتن اینکه زبان
کردی را خـ ــدا آزاد کرد بیانصافی اسـ ــت.
هنـ ــوز خیلـ ــی کار روی زمین مانـ ــده درباره
اقلیتها وجود دارد.
ëëدو دسته مشارکت باال خواهند داشت
منصور شـــهبازی – ایمیل :در انتخابات
دو دسته از افراد مشـ ــارکت باالیی خواهند
داشـ ــت ،آنهایی که سن خیلی باالیی دارند
و آنهایـ ــی کـ ــه رأی اولـ ــی هسـ ــتند .ایـ ــن دو
دسته احسـ ــاس میکنند افراد تأثیرگذاری

هسـ ــتند .اعتقاد دارند تا به حال سرنوشت
را خودشـ ــان رقـ ــم زدند .دسـ ــته بعـ ــد فکر
میکنند قرار است سرنوشت را رقم بزنند.
ëëچرا راضی یا ناراضی رأی میدهیم؟
 :0912...881مـ ــا رأی میدهیـ ــم تـ ــا
نشـ ــاندهنده ایـ ــن باشـ ــیم که اصـ ــول اولیه
هـ ــر مشـ ــارکتکننده در جامعـ ــه را رعایت
میکنیم .چه راضی ٬چه ناراضی.
ëëخیلیها از تغییر ناامید شدهاند و شرکت
نمیکنند
ســـادات – تمـــاس تلفنی :در ایـ ــن دوره
تعداد افرادی که از تغییرات ناامید هستن
یا درگیر روزمرگیها شدن افزایش یافته در
ضمن خیلیـ ــا دیگه تغییر رئیس جمهوری
براشـ ــون مهـ ــم نیسـ ــت ،اونا فکـ ــر میکنن
کـ ــه همـ ــه ایـ ــن هیاهوها یـ ــه بازیـ ــه ،دلیلی
نمیبینن که شرکت کنند.
ëëمشارکت در این دوره ،متوسطه رو به باال
ســـمیرا انصـــاری – شـــیراز  -ایمیل :به
نظـــرم مشـــارکت در ایـــن دوره متوســـطه
رو به بـــاال خواهـــد بود .خـــب بزرگترین
انتظار مردم از این دولت بهبود وضعیت
اشتغال بود .درســـته که با برجام خیلی از
موانع برداشـــته شـــد ولی پیشرفت دولت
کند بـــوده ،به نظرم میتونســـتن بهتر کار
کنن و دلیل نیومدن خیلیها پای صندوق
شـــاید عـــدم تغییر ملموس تـــو وضعیت
معیشـــتی باشـــه ،ولی مردم هشـــت سال
پرمشقت رو گذروندن و برای برنگشتن به
اون دوره به نظرم رأی دادن به کسی که با
جریان قبلی ظاهراً مخالفه میتونه انگیزه
خوبی باشه چون من بهعنوان یه دانشجو
خیلی از اثرات رفع تحریم رو عینی دیدم
و شخصاً میگم باید یه فرصت چهار ساله
دیگـــه به ایـــن دولـــت بدیـــم راه دیگهای
نیست.
ëëایـــن بار جهت «نـــه» گفتن بـــه افراطی
گری...
آریا دوســـت  -تهران  -ایمیـــل :تجربه
نشـــان داده هـــرگاه مردم ایران احســـاس
خوشـــایندی از حضـــور یـــک کاندیـــدای
خـــاص در جبهـــه انتخابـــات داشـــتهاند،
صف صندوقها شـــلوغ میشـــود .نمونه
آن ســـال  88بود که درصد کثیری از آرای
خاموش پای صندوقها حضور یافتند .در
انتخابات  96نیز این مســـأله حضور دارد؛
البتـــه به صورت ســـلبی .مردمـــان این بار
جهت «نـــه» گفتن به افراطی گری حضور
مییابند هر چند که میزان چنین حضوری
با این ماهیت ،مشـــخصاً غیـــر از حضوری
اســـت که بهعنوان مثال در ســـال  88رخ
داد« .حضـــور» در آن ســـال جهت «آری»

ëëارزشـــیهایی که براحتـــی دروغ فوروارد
میکنند
صفایی مهر  -کانال تلگرامی ایران :چند
روز پیش یکی از دوســـتانم سرش به دیوار
خـــورده بـــود و بنده را به یک گروه ارزشـــی
تلگرامی اضافه کرده بـــود .جالب بود این
دوســـتان براحتـــی آب خـــوردن خبرهای
دروغ را در گروهشـــان میگذاشتند و تکثیر
میکردند .یکی از خبرهایشـــان این بود که
آقای  ...در تجمع ورزشـــگاه آزادی گفته که
فقط مردم تهران از روی دانش و عقل رأی
میدهند .من هرچقدر به آنها میگفتم که
این خبر دروغ است ،دروغ است ،میگفتند
آقـــای  ...بـــه منتقدیـــن و رقبایـــش توهین
کرده و وعدههایش را عملی نکرده اســـت.
میگفتم به فرض این طور باشـــد آیا شما
کـــه داعیـــه دار اخالق هســـتید میخواهید
با خبر دروغ این کجیها را درســـت کنید؟
متأســـفانه بعـــد از ســـاعات طوالنی بحث
به اینجا رســـیدم که بحث کـــردن فایدهای
ندارد.
ëëامیرکبیر و دانایی از شاه تا ملت
 :0918...722امیرکبیـــر گفتـــه مـــن
مدتـــی فکـــر میکـــردم مملکت شـــاه دانا
میخواهـــد ،بعد فکر کـــردم مملکت وزیر
دانا میخواهد اما آخر سر رسیدم به اینکه
مملکت ملت دانا میخواهد.
ëëهـــواداران کویش را چو جان خویشـــتن
دارم
 :0937...663مرا شرطی است با جانان
که تا جان در بدن دارم
هـــواداران کویش را چو جان خویشـــتن
دارم
ëëراننده مســـافرکش و داستایوفســـکی و 4
درصدیها
 :0912...720با سالم راننده مسافرکشم
و جـــزو  4درصدیها امـــا به آقـــای  ...رأی
میدهم .اگر خدا نباشـــه همه چیز مجازه،
داستایوفسکی.
ëëمطمئنم ایرانیها باز هم شرکت میکنند
 :0935...570تـ ــو آمارهـ ــا آمـ ــده مـ ــردم
ایران به طور متوسـ ــط  -میانگین  -در بعد
از انقالب ،هر سـ ــال یـ ــک بـ ــار در انتخابات
شـ ــرکت کردهاند .این یعنی کـ ــه باز هم این
کار را میکنند و اینکه از هر کس میپرسـ ــیم
و در جـ ــواب رأی نمیدهـ ــم را میشـ ــنویم٬
میتوان گفت این پاسـ ــخ فقط یک واکنش
احساسی است که از فضای عمومی جامعه
برخاسته است.
ëëساقه سبز بنفشهایم
ســـارا کشـــاف  -کانال تلگرامی ایران :ما
بنفشهایم اما ساقهمان سبز است.

نقدهای
خوانندگان

ادب مرد به ز دولت اوست
آقـــای خداپرســـت :میخواســـتم
بـــه ســـتون نویسهـــا و ســـرمقاله
نویسهـــای توپخانه یـــادآوری کنم
اوالً ادب مرد به ز دولت اوست ،ثانیاً
بهتر است پنجره خودشان را به روی
روشـــنایی و نور باز کنند تـــا زیباییها
را بیشـــتر ببیننـــد تا کـــی میخواهند
بدبینی و ســـیاهی و جنـــگ را ترویج
دهند .خداوند توبه پذیر است و توبه
بندگانـــش را قبول میکند .امیدوارم
که خداوند ایشـــان و دوستانش را به
راه راست هدایت کند.

حل معضل مسکن
در برنامه کاندیداها
آقای برکچـــی :تا امروز کـــه مناظرهها
را دنبـــال کردیـــم هیـــچ کـــدام از این
بزرگـــواران برنامـــهای در راســـتای
وضعیت اجاره و قیمت مســـکن ارائه
ندادنـــد .این موضوع زندگـــی مردم را
تحتالشـــعاع قرار داده و دیده نشدن
آن در برنامه کاندیداها باعث تأســـف
اســـت .امیدواریم شـــما با چـــاپ این
مسأله باعث شـــوید تمهیداتی توسط
دولت و دیگر کاندیداها اندیشیده شود.

حقوق جانبازان
زیر  25درصد چه شد؟
آقای محمدزاده :مدت  3ســـال است
که مجلـــس تصویب کـــرده دولت به
رزمنـــدگان و جانبازان زیـــر  25درصد
که داوطلبانه به جبهه رفتهاند و فاقد
شغل و بیمه هستندحقوق پرداخت
کند که متأســـفانه انجام نشده است.
از دولت درخواست رسیدگی و دستور
مساعدداریم.

حقوق بازنشستگان
همسانسازی نشده است
آقای افشـــار :در روزنامه نوشـــتهاید که
حقوق بازنشســـتگان همسانســـازی
شـــده اما به هیچ وجه این طور نیست
و ما با هیچ کس همســـان نشـــدهایم.
 10درصـــد تا  18درصد تفـــاوت دارد و
معنی آن همسانسازی نیست.

رفتار صدا و سیما و تفرقه و
دودستگی بین مردم
آقایامیرحســـینی :رفتار صدا و سیما
در چندسال گذشـــته رضایت بخش
نبـــوده و به جای تـــاش در رضایت و
جلب توجه مردم در ساخت فیلمها
و سرگرمی وارد بازیهای سیاسی شده
و بـــا حمایـــت از یک حـــزب و جریان
خاص باعث تفرقه و دودستگی بین
مردم خواهد شد.

حق مرخصی بازنشستگان
فرهنگی خوزستان؟
مخاطـــب نـــام محفـــوظ :فرهنگیان
بازنشسته و شاغل در خوزستان از سال
 67تا  87هرســـال یـــک ماه مرخصی
مناطق محروم بـــا رأی دیوان عدالت
و بـــه نرخ یـــوم االدا طلبکارند و قریب
به یکسال است که مدارک آن تحویل
ادارات شده و متأسفانه وزارت ارادهای
برای پرداخت آن ندارد.

خوانندگان
و شهری

فاجعه برجهای اتوبان
همت
آقـــای کیانـــی :در صفحـــه  9روزنامه
 20اردیبهشـــت مطلـــب «از بـــاد
پـــول میســـازند» را خوانـــدم .شـــما
میتوانســـتید از برجهـــای بـــاالی
اتوبان همت عکـــس بگیرید و چاپ
میکردید که چه به ســـر تهران آورده
است؟

چرا مغازه دارها مانع
پارک خودروها میشوند؟
آقـــای نویدی :ما هر زمـــان در خیابان
فردوس شـــرق حدفاصـــل ابراهیمی
تا وفـــاآذر کاری داریـــم و میخواهیم
ماشـــین پـــارک کنیـــم متأســـفانه
مغازهدارهـــا بـــا گذاشـــتن مانـــع و
موتورســـیکلت از پـــارک ماشـــینها
خـــودداری میکننـــد .اگر شـــهرداری
میخواهد به مردم خدمت کند به این
موضوع رسیدگی کند.

