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گزارش روز

گزارش «اعتماد» از اظهارات اخير آيت اهلل احمد علمالهدي ،امام جمعه مشهد

تكذيب ادعاي واگذاري ۲۵۰۰
گرينكارت به مقامات ايراني

عليرضارحيمي،عضوهياترييسهمجلسشوراياسالمي
گفت كه اطالعات سپاه طي نامه رسمي به مجلس ،ادعاي
واگذاري  ۲۵۰۰گري��ن كارت به مقامات ايراني درجريان
مذاكرات برج��ام را تكذيب كرد .ادع��اي واگذاري۲۵۰۰
گرينكارت به مقامات ايران��ي درجريان مذاكرات برجام
را اولينبار حجتاالسالم مجتبي ذوالنور ،رييس كميته
هستهايكميسيونامنيتمليمجلسمطرحكردوگفت:
«وقتي آقاي اوباما در جريان بحث برجام تصميم گرفت به
آقايان حالبدهد،به ٢٥٠٠نفر از ايرانيان تابعيت اعطاكرد
و برخي آقايان و مسووالن با يكديگر مسابقه گذاشتند كه
فرزندانشانجزواين ٢٥٠٠نفرباشند».ادعاييكهنهتنها
در ايران كه در سراس��ر دنيا واكنشهاي زيادي به همراه
داش��ت .تا جايي كه دونالد ترامپ ،رييسجمهور امريكا
با انتش��ار پيامي در صفحه توييتر خود نوشت« :به تازگي
مشخص شده اس��ت كه دولت اوباما در جريان مذاكرات
وحشتناك بر سر توافق هستهاي با ايران به  ۲۵۰۰ايراني
ش��امل مقامات دولتي حق ش��هروندي اعطا كرده است،
چقدر اين مساله بد و بزرگ است ».البته كه همان ابتداي
امرمحمدجوادظريفوزيرامورخارجهكشورمانباتكذيب
اين خبر گفت« :بنده كه مذاكرات را انجام دادم اين خبر را
تكذيبميكنم.ازپايهدروغاست.هيچگاهاينگونهمباحث
(حتي درخواست مش��روعي مثل لغو محدوديت تحرك
ديپلماتهاي ايراني در سازمان ملل متحد) در مذاكرات يا
حواشي آن يا به هر نحو ديگري مطرح نشده است ».اما به
هرحال تير از كمان در رفته بود .در ادامه واكنشها به اين
ادعايذوالنور،عليرضارحيمي،عضوكميسيونامنيتملي
و سياست خارجي مجلس خبر داد كه سازمان اطالعات
سپاه هم در نامهاي رس��مي به مجلس اين ادعاي ذوالنور
را رد كرده است.
به گزارش ايسنا ،عليرضا رحيمي در صفحه شخصي خود
در توييتر نوش��ت« :پس از تكذيب توس��ط دكتر ظريف،
سازماناطالعاتسپاهنيزطينامهرسميبهمجلس،ادعاي
واگذاري  ۲۵۰۰گري��نكارت به مقامات ايراني در جريان
مذاكرات برجام را (كه توسط يك نماينده مجلس مطرح
ش��ده بود) تكذيب كرد .با مهر محرمانه بر نامه رسمي ،به
جايمعرفيمرتكببهدادگاهعمالازاوحفاظتكردهاند».
عليرضا رحيمي ،عضو كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس همچني��ن در توضيحاتي درباره توييت
خود نوشت« :اخيرا س��ازمان اطالعات سپاه در نامهاي به
كميسيون امنيت ملي به صورت رسمي دو ادعا را تكذيب
كرد .اولين ادعا مربوط به دو تابعيتي بودن برخي اشخاص
اس��ت كه در تحقيق و تفحص مجلس به آن اش��اره شده
بود .در اين نامه دوتابعيتي بودن برخي افراد با ذكر اسامي
آنها تكذيب ش��د كه از جمله آنها ادعاي دو تابعيتي بودن
حسن روحاني است ».اين عضو فراكسيون اميد ادامه داد:
«همچنين اطالعات سپاه واگذاري  ۲۵۰۰گرينكارت به
مقاماتايرانيدرجريانمذاكراتبرجامراتكذيبكرد.اين
ادعادرماههايگذشتهتوسطيكيازنمايندگانمطرحشده
بود كه سازمان اطالعات سپاه در نامه رسمي آن را تكذيب
كرد.البتهيكماهقبلهموزيرامورخارجهدرجريانطرح
سوالاينموضوعرادركميسيونامنيتمليعنوانكردكه
چنينادعاييصحتنداردوتاكيدداشتكهاينموضوعاز
اساسوپايهدروغاست».رحيميدرادامهگفت«:درحالي
اينادعاتكذيبميشودكهبيشازششماهاستكهچنين
موضوعي در مورد دوتابعيتي بودن برخي مقامات كشور از
جمله رييسجمهور در رسانهها ،تريبون مجلس و محافل
مذهبيمطرحشدهاست.موضوعيكهباعثتخريبدولت
و تاثير بر س��رمايهگذاري خارجي شده است .از آن سو قوه
قضاييه و اطالعات سپاه در اين مدت سكوت كرده بودند و
تنهاوزارتاطالعاتازهمانابتدااينادعاراتكذيبكرد».
اينعضوهياترييسهمجلستاكيدكرد«:تشويشاذهان
عموميوحاشيهسازيدرسطحمليعليهمسووالنكشور
با طرح ادعاهاي بياس��اس و آشفتهسازي فضاي جامعه،
خيانت به پيشرفت كش��ور و تخريب اميد و اعتماد مردم
و مس��ووالن اس��ت .اين ادعاها جنبه كيفري دارد لذا بايد
دادستان كل كشور و دادس��تان تهران به آن ورود كرده و
موضوعراموردرسيدگيقراردهند».

محمود صادقي خبرداد

 4وزير پيشنهادي فرم شفافيت
و انضباط مالي را پر كردند

محمود صادقي رييس فراكسيون شفافسازي مجلس
با انتش��ار توييتي از تكميل فرم شفافيت و انضباط مالي
فراكسيون شفافس��ازي توس��ط رضا رحماني ،محمد
اسالمي،محمدشريعتمداريوفرهاددژپسندخبرداد.
در اين ف��رم از چهار وزير پيش��نهادي درب��اره عضويت
در هياتمدي��ره ش��ركتهاي خصوص��ي ،عضويت در
هياتمديرهشركتهايدولتي،وضعيتاشتغالدربخش
خصوصي ،عضويت در هياتمديره تشكلهاي صنفي و
هرگونهقراردادمشاورهياپيمانكاريبادستگاههايدولتي
ياعموميغيردولتيپرسششدهووزرايپيشنهاديبهاين
سواالت پاسخ دادهاند .محمود صادقي تصوير فرم هرچهار
وزير پيشنهادي را در توييتر خود منتشر كرده و براساس
اين تصاوير از ميان چهار وزير پيشنهادي ،سه وزير در هيچ
كدام از پستهايي كه مورد سوال قرار گرفتهاند عضويت يا
اشتغال ندارند و تنها رضا رحماني وزير پيشنهادي صمت
اعالم كرده اس��ت بدون دريافت مالي عضو هياتمديره
صنايع مس ايران است.

تاريخچهيكسازمانمخوف

كنايههادرمسيرتهران-مشهد

فائزه عباسي
«دش��من روحاني نيس��تم اما امام جمع��هام» اين
صحبتي اس��ت ك��ه علماله��دي چندم��اه پيش از
دوازدهمي��ن انتخابات رياس��تجمهوري به زبان
ميآورد .صحبتي كه وقتي كن��ار خطبههاي ايراد
ش��ده از تريبون نماز جمعه مشهد ميگذاريم شايد
دش��من نبودنش را تاييد كند ام��ا حكايت درازي
از دلخوريه��ا دارد .دلخوريهايي ك��ه ميتواند از
اختالفات سياسي نشأت گرفته باشد و حاال در قالب
كنايه راه به خطبهها پيدا كرده اس��ت .در اين ميان
گاهي روحاني در سيبل قرار ميگيرد و گاهي اعضاي
كابينه از جهانگيري تا وزرا.
چرا ماندي؟
اگر ق��رار باش��د تندتري��ن لحنهاي عل��م الهدي
درب��اره دولت را ليس��ت كنيم قطع��ا صحبتهاي
روز گذش��تهاش در واكنش به اظهارات معاون اول
رييسجمهور ميتواند يكي از مهمترينها باشد.
هفته پي��ش بود ك��ه صحبته��اي جهانگيري در
مراس��م روز ملي صادرات خبرساز شد؛ او گفته بود
« من دس��تم قل��م و كاغذي نيس��ت كه كس��ي را
بركنار كنم اين در حالي اس��ت كه من تا اين لحظه
اج��ازه بركناري منش��ي خ��ودم را هم نداش��تهام.
بنابراين از من انتظار نداش��ته باش��يد وكيل و وزير
تغيير دهم».
همي��ن جمله جهانگي��ري كه ب��ه گمانهزنيها به
استعفاي معاون اول رييسجمهور دامن زده بود روز
جمعه شد سوژهاي براي خطيب نماز جمعه مشهد.
علمالهدي در واكنش به اين حرف جهانگيري گفت:
مسووالن موضوعات مختلف را رو راست با مردم در
ميان بگذارند؛ يك آقايي بعد از پنج سال بگويد من
اختيار تغيير منشي خودم را در دولت نداشتم ،اين
روراست حرف زدن با مردم نيست.
علمالهدي به همين يك جمله هم اكتفا نكرد و گفت:
شما پنج سال است در اين دولت نفر دوم ،برنامهريز
و سياس��تگذار هس��تي ،اگر اختيار نداشتي ،چرا
ماندي؟ چه كس��ي مانع است؟ به مردم بگو .اينقدر
مردم را ناديده گرفتند كه معتقد هستند مردم باور
ميكنند آقايي بعد از پنج س��ال كه همهكاره دولت
بوده ،بگويد اختيار تغيير منشي ندارم؟!
قبل و بعد يك اعتراض
 -1دي ماه 96؛ درس��ت سه روز قبل از آنكه اسحاق
جهانگيري به مش��هد س��فر كند علمالهدي دوباره
سيل انتقاداتش را روانه دولت كرد .هرچند بيشترين
ش��كايتش اينبار حول حقوق شهروندي و موضوع
فيلت��ر نكردن تلگ��رام بود اما به هر ح��ال كابينه را
بينصيب نگذاشت.
روز دوش��نبه  4دي م��اه جهانگيري وارد مش��هد
ش��د همان روز بود ك��ه غائله اعتراضات به پا ش��د.
چن��د روز بعد يعني  8دي ماه ب��ار ديگر علمالهدي
پش��ت تريبون قرار گرفت و اينب��ار دولت را مرفه و
خوشگذران خطاب ك��رد .او گفت :مطالبات مردم
هم در مساله مقابله با گراني و تأمين هستيشان در
مالباختگي ،مطالبات بهحق است بدون چونوچرا.
م��ردم حقدارند مطالبه كنن��د و بخواهند ،عزيزان
مس��وول ما به مطالبات مردم توج��ه كنند كه كارد
پارلمان

رييسجمهوري يكشنبه  ۲۹مهر  ۹۷در نامهاي
به مجلس شوراي اسالمي ،محمد اسالمي ،فرهاد
دژپسند،رضارحمانيومحمدشريعتمداريرابه
ترتيببرايتصديپستوزارتراهوشهرسازي،
وزارت اقتص�اد و داراي�ي ،وزارت صنعت ،معدن
و تج�ارت و وزارت تع�اون ،كار و رفاه اجتماعي
معرفيكرد.قراراست،نمايندگانمجلسشوراي
اسالمي روز شنبه ،پنجم آبان ماه به اين وزرا راي
اعتماد بدهند .با وج�ود اينكه برخي گزينههاي
مطرح ش�ده براي وزارتخانهها ،كساني هستند
كه حتي نمايندگان هم شناخت چنداني از آنها
ندارند ام�ا ميتوان ب�ا ش�نيدن اظهارنظرهاي
نمايندگان مجلس ،مسووالن و فعاالن سياسي
به خوبي فهميد كه اين چهار وزير پيش�نهادي
روحاني با راي مثبت مجلس را ترك خواهند كرد
و ب�ر صندلي وزارتخانههايش�ان تكيه ميزنند.
اينبارانگارقراراستبراساسيكتوافقنانوشته
و ناگفته يا شايد هم يك هماهنگي از پيش انجام
ش�ده ،نمايندگان حضوري نمادي�ن در مجلس
داشته باشند و نتيجه از پيش مشخص است .در
اين گ�زارش نظرات برخي نماين�دگان و فعاالن
سياس�ي درب�اره وزراي پيش�نهادي و احتمال
رايآوري آنها جمعآوري شده است.
حسينعلياميري،معاونپارلماني
رييسجمهوري درب��اره رويكرد
مجل��س نس��بت ب��ه وزراي
پيشنهادي رييسجمهوري براي
وزارتخانههاي راه و شهرس��ازي،
اقتصاد و دارايي ،صنعت ،معدن و
تجارت ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به ايسنا گفت« :نسبت
به رويكرد مجلس شوراي اس�لامي درباره راي اعتماد به
وزراي پيشنهادي بسيارخوشبين هس��تم و با توجه به
گفتوگوهاييكهدرحالانجاماستوهمچنينحضوري
كه افراد معرفي ش��ده در كميس��يونها ،فراكسيونها و
مجامعاستانيمجلسداشتهاند،بسياراميدوارمكهوزراي
پيشنهاديرايباالييازنمايندگاناخذكنند».

به استخوانش��ان نرس��د كه بيايند وس��ط خيابان
فرياد بزنند.
او ادامه داد :مشكل ما اين است كه در دستگاههاي
ما ،عواملي نفوذ كردند كه از تبار مرفه و خوشگذران
بوده و به فكر قشر آسيبپذير نيستند .هرچند اين
صحبتهاي او بيش��تر با هدف انتقاد از بيژن نامدار
زنگنه وزير نفت مطرح ش��د اما به ه��ر حال پيكان
انتقادات كليت دولت را نشانه رفت.
همزم��ان با اي��ن صحبتهاي خطي��ب نمازجمعه
مشهد اسحاق جهانگيري در مجمع عمومي انجمن
اسالمي پزش��كان ايران كنايههايي به نقطه شروع
اين اعتراضات زد .او گفت :مسائل اقتصادي را بهانه
كردهاند كه به نظر ميآيد پش��ت اين قضيه مساله
ديگري باشد كه حتما بايد شناسايي شود.
او ادامه داد :كس��اني كه باني اين قضايا در كش��ور
هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنها
فكر ميكنند كه با اين كار به دولت آسيب ميزنند.
وقتي كه جريان اجتماعي راه افتاد و حركت سياسي
در خيابان اتفاق افتاد حتما كس��اني كه آن را شروع
كردهان��د ادامهدهن��ده و كنترلكنن��ده پايان آن
نخواهند بود و ديگراني خواهند بود كه بر آن جريان
سوار خواهند شد.
وقتي ح��رف و حديثها درباره نق��ش امام جمعه
مش��هد در اعتراضات دي ماه  96بيشتر شد اينبار
علمالهدي دس��ت به قلم ش��د و در نامهاي به دبير
شوراي امنيت ملي خواست كه در اين رابطه تحقيق
و تفحص ش��ود .او در نام��ه خود نوش��ت« :برخي
شخصيتهاي سياسي با سكنا در فضاي رقابتهاي
انتخاباتي ت�لاش ميكنند اينط��ور القاء كنند كه
شروع اين تحركات از مشهد بوده است .در حالي كه
شواهد متعددي وجود دارد كه اين موج اعتراضات
از تهران آغاز ش��د و اخيرا مقام عالي دادس��تان كل
كشور نيز به آن اذعان نمود ».او در ادامه مينويسد:
«اينجانب در روز اين تجمعات در سفر سبزوار بودم
و به محض بازگش��ت با استفسار از استاندار محترم
خراسان رضوي و مسووالن امنيتي و انتظامي استان
گزارش��اتي را دريافت ك��ردم ».او در پايان با لحن
انتقادي خود نوش��ت« :ش��ايد بعضي در اين روزها
بهجاي ريش��هيابي اين تجمعات واعتراضات و حل
آنها نسبت به سندس��ازي در جهت اهداف سياسي
حزب يا جريان سياسي خود مشغول باشند كه الزم

اس��ت آن نهاد عالي امنيتي بهطور دقيق نسبت به
ريشهها و عوامل اغتشاش��ات هفتم دي ماه مشهد
تحقي��ق و تفحص نم��وده و به ملت ش��ريف ايران
گزارش دهد».
ماجراي يك فراخوان
غائل��ه مش��هد و اعتراض��ات دي ماه كه تمام ش��د
مرداد  97اعتراضات جديدي رقم خورد كه حرف و
حديثش داغتر از تابستان شد .درست يك روز بعد
از برگزاري اي��ن اعتراضات يعني  12مرداد  97امام
جمعه مش��هد در خطبههايش از مردم خواست كه
تماشاچي نباش��ند و به صحنه بيايند؛ موضوعي كه
در رسانهها از آن به عنوان فراخوان مشهد ياد كردند.
علمالهدي در آن روز گفت :يك روز بعد از برگزاري
برخي تجمعات غيرقانوني در اعتراض به مشكالت
اقتصادي امروز در نماز جمعه مش��هد س��يد احمد
علمالهدي امام جمعه اين شهر فراخوان داد و گفت:
«ما حركت انقالبي از مجلس و دولت ميخواهيم...
وقتي اينها تماشاچي شدند ،شما مردم بايد به صحنه
بياييد؛ نه آنجور كه جاسوسهاي امريكايي فراخوان
ميخواهند تا از اين فرصت اس��تفاده كرده و شما را
در برابر نظام قرار دهند».
البت��ه اين اولينبار نب��ود كه امام جمعه مش��هد از
تماشاچي بودن مس��ووالن صحبت ميكرد و پيش
از آن يعن��ي در تاريخ  9تير در انتقاد به دولت گفت:
«دش��من ميخواهد وضعيت اقتصادي كشور را به
شكل بحران نمايشي دهد .در اين شرايط مهم است
كه مسووالن مانند تيم ملي كار ميكنند و ميدوند
يا تماشاچي هستند .مردم زماني اميدوار ميشوند
كه كارگزاران نظام در برابر اين مش��كالت و مسائل
بيتفاوت نيستند».
زلزله و نيزه بر جگر مردم
موضوع زلزله كرمانش��اه كه اتفاق افتاد احساسات
بسياري از مردم جريحهدار شد و در اين ميان بحث
اسكان موقت و بازسازي خانهها به ويژه مسكن مهر
قوت گرفت .عباس آخوندي كه در آن مقطع سكان
وزارت راه و ساختمان را به عهده داشت درباره مساله
مس��كن زلزلهزدگان گفت :بنياد مس��كن آمادگي
دارد كمكهزينه اس��كان موق��ت زلزلهزدگان را به
آنها پرداخ��ت كند .او با بيان اينكه اميدواريم بخش

مسير سبز بهارستان براي وزرا
رحيم زارع ،نماينده مردم آباده در
مجلس شوراي اسالمي به ايسنا
گف��ت « :بر اس��اس جو مجلس
احتماال هر چهار وزير پيشنهادي
امكانكسبراياعتمادازمجلس
را خواهند داشت».

احمد مازني ،رييس كميسيون
فرهنگ��ي مجل��س ش��وراي
اسالمي با اش��اره به اينكه هر
چ��ه جلوت��ر ميروي��م ،نگاه
نمايندگان براي راي مثبت به
گزينههاي پيشنهادي دولت
نزديكتر ميشود ،به ايرنا گفت« :طي دو روز گذشته
جلسات متعددي در فراكسيونهاي اميد ،واليي و
مس��تقلين و كميس��يونهاي مختلف و تخصصي
مجلس برگزار ش��د كه در مجم��وع ارزيابي خوبي
ميتوان از مجموع جلس��ات متعدد داشته باشيم و
البته نظر من اين اس��ت كه مجل��س به هر  4گزينه
پيشنهادي راي خواهد داد».
طيب��ه سياوش��ي ،عض��و
فراكس��يون اميد درباره نظر
اين فراكس��يون درباره وزراي
پيش��نهادي از سوي دولت به
ايلنا گفت« :فراكس��يون اميد
معيارهاي خود را براي انتخاب
وزرا دارد كه بس��يار خوب اس��ت و بر اس��اس آنها
نتيجهگيري ميكند».
سياوش��ي همچني��ن با اش��اره به ن��گاه حمايتي
فراكس��يون امي��د از دول��ت افزود«:ما ب��ه عنوان
فراكسيوني كه حامي دولت است ،قصد نداريم چوب
الي چرخ دولت بگذاريم و قرار اس��ت در راس��تاي
تقويت دول��ت گام برداريم ،معتق��دم آن «دو ،دو»
و آن «چهار ،چهار» كه در مجلس گفته ش��د كامال
احساس��ي بود و به هيچ عن��وان رايگيري معقول
مجلس را نشان نميداد».

سيدمحمدحسيني،وزيرفرهنگ
و ارشاد دولت دهم درباره وزراي
پيش��نهادي دول��ت ب��راي
وزارتخانههاي كار ،صنعت ،راه و
اقتصاد به ايلنا گفت« :در شرايط
جنگ اقتصادي ميطلبد ،وزرايي
معرفي شوند كه توانمندي و كارآمدي الزم را براي انجام
امور داشته باشند و با مديريت جهادي و انقالبي كارها را
سامانبدهندوباهمانسجاموهماهنگيداشتهباشند.اگر
ما تص��ور كنيم اين  ۴نفري كه معرفي ش��دهاند ،ايدهآل
هستند خيلي قضاوت درستي نيست و حتما ضعفهايي
دارند اما از يك منظر در مقايسه با كساني كه مطرح بودند
يادرمقايسهبامابقيوزراييكهاالنهستند،ميتوانگفت
اين گزينهها خيرالموجودين افرادي هستند كه در كنار
آقاي روحاني حضور دارند».

حس��ن رس��ولي ،فعال سياسي
اصالحطلب به ايلن��ا گفت« :در
م��ورد اي��ن چه��ار نف��ر؛ آقاي
شريعتمداري از وزراي شناخته
شده است و طي سالهاي پس از
پيروزي انق�لاب در مناصب باال
فعاليت داشته ،ايشان در دولت آقاي خاتمي وزير بود و
جابهجايي ايش��ان از وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي جابهجايي بخش��ي
است .آقاي دژپسند هم در مجموعه سازمان مديريت و
برنامهريزي از ردههاي مختلف كارشناسي كار را شروع
كرده و به عنوان وزير اقتصاد معرفي شده است ،هرچند
فاقد پيشينه در اين س��طح است اما به نظر ميرسد كه
بيشتر هماهنگي با نوبخت در اين تصميم تعيينكننده
بود .ب��ا اين حال بن��ده ايش��ان را يك ف��رد نزديك به
اصالحطلبان ميدانم .در مورد آقاي اسالمي ،با توجه به
اينكه ش��خصا ط��ي دو دوره در زم��ان وزارت تركان و
رحمتي در وزارت راه در حوزه ريلي و جادهاي مسووليت
عضويت در هياتمديره را داشتم؛ در جستوجو از طريق
همكاران سابقم هيچگونه سابقهاي از حضور اسالمي در
هيچ بخ��ش چهارگانه حمل و نقلي پي��دا نكردم .آقاي

زيادي از كار بازسازي مناطق زلزله زده كرمانشاه تا
يك سال آينده به اتمام برسد ،ميگويد« :نميتوانيم
قيوميت مردم در بازس��ازي و ايجاد اسكان موقت را
بر عهده بگيريم».
همين جمله كافي بود تا بار ديگر علمالهدي دولت
و اينبار وزير مسكن را در سيبل انتقاداتش قرار داد
و در تاريخ  10آذر  96گفت :حرف وزير نيزه بر جگر
مردم آس��يبديده اس��ت كه بگويد ما قيم مسكن
اين مردم نيس��تيم در حالي كه هم��ه در اين حوزه
مس��وول هس��تند چه برس��د به آقاي وزير .مشكل
اش��تغال و مسكن را در دس��تور كار قرار دهيد و آن
را برطرف كنيد.
ماجراي كنسرت و اينبار كنايه روحاني
فقط كافي اس��ت صحبتي از لغو كنسرتها مطرح
شود تا بالفاصله اسم مشهد و امام جمعه آن در ذهن
نقش ببندد .هر چه باشد موضوع لغو كنسرتها در
مشهد و فرمان علمالهدي براي مستثني شدن اين
ش��هر از برگزاري كنسرت آنقدر حاشيهساز شد كه
هن��وز هم گاهي صحبتها در اين رابطه به مش��هد
ختم ميش��ود .موضوعي كه در سال  95بازار داغي
داشت و البته همچنان ادامه دارد.
با وجود آنكه در طول  5س��ال س��كانداري حس��ن
روحاني تقريبا هر هفته تريبون نماز جمعه مش��هد
كنايه و گلهاي براي دولت دارد اما هميش��ه هم اين
جاده يكطرفه نبوده است و گاهي هم حسن روحاني
انتقاداتي را روانه مش��هد كرده اس��ت كه مهمترين
آن در آذر  95صورت گرفت آن هم وقتي كه حسن
روحاني در سفر استانياش به مشهد گفت « :برخي
به جاي ب��اران رحمت بودن ممانعت از زبانش��ان
ميب��ارد ،از نظر اين افراد همهچيز از صبح تا ش��ب
ح��رام بوده و بايد پرس��يد ب��راي چ��ه همهچيز را
حرام ميكنيد؟»
البته اين تنها ماجراي كنايه روحاني به علم الهدي
نبود .بهم��ن ماه  96امام جمعه مش��هد در ديدار با
نخب��گان علمي ميگويد« :چن��دي پيش كه آقاي
رييسجمه��ور به مش��هد آمده بود ،ب��ه من گفت؛
«فكر ميكنم ش��ما با نقارهخانه ام��ام رضا(ع) هم
روزي مخالفت كنيد» ،به ايش��ان گفتم «اش��تباه
ميكني��د؛ بنده نهتنها ب��ا نقارهخانه ام��ام رضا(ع)
مخالفت ندارم بلكه با  20آموزشگاه بزرگ موسيقي
كه امروز در مشهد مش��غول به فعاليت هستند هم
مخالفت نكردهام.
بعض��ي آموزش��گا ههاي موس��يقي مش��هد از
آموزش��گاههاي تهران هم وسيعتر هس��تند .بنده
با فس��ق و فجوري كه در حاش��يه كنسرت صورت
ميگيرد و جرياني است كه نسل جوان ما را به فساد
ميكشاند ،مخالفم».
او در اي��ن رابط��ه دوب��اره توضيح ميده��د :اينكه
بنده گفتم «استان خراس��ان و مشه ِد امام رضا(ع)
مس��تثني باش��د» ،به اين معن��ا نبوده ك��ه قانون
خودمختار اجرا ش��ود؛ به آق��اي روحاني هم گفتم
خداوند در قرآن ميفرمايد ما حريم مسجداالقصي
را مبارك كرديم؛ اگر مسجداالقصي «باركنا حوله»
است ،حرم امام رضا(ع) ،اينگونه نيست؟ اين را بايد
بپذيريم كه بزرگترين هدف دشمن براي براندازي
انقالب و اس�لام ،كش��يدن س��فره دين از زير پاي
جوانان ماست.

رحماني را شخصا نميشناسم و نميدانم چه نسبتي با
ح��وزه كاري وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت دارد و آيا
سابقه كاري در اين حوزه دارند يا خير .به لحاظ سياسي
هم شناخت كمتري وجود دارد».
ناهيد تاجالدين ،عضو فراكسيون
اميد درباره بررسي سوابق وزراي
پيشنهادي از س��وي دولت براي
وزارتخانههايكار،اقتصاد،صنعت
و راه از سوي دولت در فراكسيون
اميد به ايلنا گفت« :براي هر وزير
پيشنهادي از سوي دولت در فراكسيون اميد يك كميته
در نظر گرفته شد و سوابق هر وزير هم در آن مورد بررسي
قرار گرفت .همچنين قرار ش��د صبح روز ش��نبه با وزراي
پيشنهادي در فراكسيون اميد جلس��اتي را قبل از شروع
صحن براي راي اعتماد داشته باش��يم ،بعد از اين جلسه
روسايكميتههانتايجرادرفراكسيونارايهميدهندومابر
اس��اس اين نتايج رايگيري خواهيم كرد .نظر درصدي از
نمايندگان اين اس��ت كه دولت باي��د گزينههاي بهتر و
توانمندتريراباتوجهبهشرايطيكهكشورداردمعرفيكند؛
به هرحال امروز ايران در موقعيت ايدهآلي نيست فردي كه
دراينروزهابرمسندامورقرارميگيردبايدتواناييمديريت
شرايط س��خت را داشته باشد .بر اساس همين موقعيت و
شرايط موجود كشور ،برخي نمايندگان معتقدند وزراي
پيشنهادياينآيتمهاراآنطوركهبايدندارندوگزينههاي
مناس��بتري ه��م در اين ميان وجود داش��ته اس��ت .در
فراكسيوناميدهمهپايبندبهرايفراكسيونيهستندوبر
اساستصميميكهگرفتهميشود،رايميدهند».
شكور اكبرنژاد ،نماينده پيشين
مجلس شوراي اسالمي به ايلنا
گفت« :انتظار اين بود كه آقاي
روحاني در گزينههاي جديد از
اف��راد جوانت��ر و متفاوتتري
اس��تفاده كن��د .امي��دوارم
چهرههايي كه براي اين چهار وزارتخانه مطرح شدند،
چهرههاي ملي باشند و به منطقه خاص فكر نكنند».
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مبارزهمسلحانهتنهاراهآزاديفلسطين
است – يك روز قبل از جنگ 7روزه
نويسنده :رونن برگمن  /ترجمه :منصوربيطرف
در آن زمان عرفات و ابوجهاد در دمش��ق بودند .دمش��ق
موافقتكردهبودتاحمايتخودراازفعاليتهايفتحبيشتر
كند و اجازه دهد تا واحدهاي نظامي آن از برخي امكانات
آموزشيسوريهبهرهببرند.امكانهرنوععملياتاسراييلي
دردمشقبهويژهبعدازدستگيرياليكوهنوترسازتخليه
ديگرمامورانيكهدرآنجابودندبسيارمحدودشدهبود.عالوه
براين،فتحازسوريهميتوانستجنبشخودعليهاسراييلرا
بهترهماهنگكندوبيشترواردكرانهباختريكهدرآنموقع
تحت حاكميت اردن بود ،بشود .فتح در آنجا پايگاههايي را
تاس��يس كرد كه از آنجا حمالت تروريستي بيشتري در
داخلاسراييلبهاجرادرميآورد.عمدهحمالتتالشهاي
خرابكارانهاي كه اهداف غيرنظامي داشت از جمله منازل
شخصي ،نهادها و زير ساختارها مانند لولههاي آبرساني،
خطوطآهنوجادههايخاكيبود.درسال،1966حمالت
فتحدراسراييلبالغبر 40فقرهبود.باآنكهتعدادحمالتبه
اندازه سال 1965بود اما يك تفاوت دراماتيك در جسارت
وكيفيت داشت.در اواسط سال ،1966فتح شروعبه ضربه
زدن به اهداف نظامي اسراييل كرد .در يكي از اين عمليات
كه در 11نوامبر سال 1966رخ داد ،سه سرباز اسراييلي در
زماني كه خودروي آنها ب��ه يك مين زميني برخورد كرد
كشته ش��دند .دو روز پس از اين اتفاق ،نيروهاي اسراييلي
درانتقامبهيكدهكدهفلسطينيبهنامسوماكهدرجنوب
حبرون در قلمرو اردن واق��ع بود هجوم بردند .هدف اوليه
تخريب خانههاي دهك��ده بود؛ به اين اميد كه يك پيام به
دولتهاي عرب بفرس��تند تا بترس��ند و آنها را عليه فتح
برانگيزانند .هرچند كه ارت��ش اردن دخالت كرد .نتيجه
اينكه 16سرباز اردني و يك سرباز اسراييلي كشته شدند و
تنششديديدرمرزبهوقوعپيوست.بااينحال،پافشاري
دولت اسراييلبر اينكهمشكل فلسطين آنقدر حادنيست
آنچنان قوي بود كه حتي حاضر نبود نام فتح را هم بياورد.
شلومو گازيت ،سرپرس��ت بخش تحقيقاتي آمان از سال
 1964تا 1967در اين باره گفت« ،ما حتي نميخواستيم
به فتح اعتبار بدهيم
و بگوييم ك��ه اين يا
آن حمله تروريستي
كارگر افت��اد .از طرف
ديگر ما مجبور بوديم
ب��ه آنه��ا برگردي��م
ب��ه همي��ن خاط��ر
تصميم گرفتيم يك
لفظ بيطرفانهاي را به
كار بري��م ».اين لفظ
«پاها» ب��ود ،مخفف
عب��ري فعالي��ت
تروريستي دشمنانه .براي دههها ،اين لفظ توسط مقامات
اسراييلي در مواقعي كه ميخواستند به مردم بگويند چه
كسي پشت فعاليت تروريستي است ،استفاده ميشد.در
اوايل سال ،1967وضعيت به سرعت بدتر شد .با شروع ماه
مه،فتحبيشازيكصدحملهازمرزهاياردن،سوريه،لبنان
ومصربهاسراييلكرد.سيزدهاسراييلي؛ 9غيرنظاميوچهار
سرباز كشته ش��دند .حمالت كوچك ،بزن و بگير -هجوم
فلسطينيها از مرزها ،انتقام اسراييليها -روابط شكننده
اسراييلباهمسايگانكشورهايعربياشرابدتركردهبود.
در يازدهم ماه مه ،اسراييل اظهار كرد كه براي آخرين بار به
سوريههشدارميدهدكهاگرجلويحمالتفتحرانگيرد،
يك حمله بزرگ نظامي خواهد كرد .اين هشدار منجر به
فرماندهي مشترك نظامي مصر ،س��وريه و اردن و تمركز
بيش��مار نيروها در تمامي مرزها شد .بس��ياري از عربها
معتقد بودند كه باالخره زمان محو دولت اسراييل رسيده
است .در اسراييل هم بس��ياري از مردم ترسيده بودند كه
هولوكاست ديگري در حال وقوع است .يك فضايي از غم
و اندوه غالب ش��ده بود .برخي منتظر بودند كه هزاران نفر
بميرند .مكانهاي تدفين زيادي به سرعت در پاركهاي
عموميمانندپاركگانمايردرقلبتلآويو،آمادهشد.
نخستوزيراشكولدر 28ماهمهسال 1967يكسخنراني
راديوييكردكهفقطاوضاعرابدتركرد؛ازآنجاكهدرآخرين
لحظات متن سخنراني تغيير كرد ،اشكول روي واژههاي
كليدي با لكنت حرف ميزد؛ لذا جامعه اس��راييل آن را به
عنوان حل نشدن مساله از جانب نخست وزير قلمداد كرد
و ترس موجود را بيشتر دامن زد .هر چند كه سران ارتش
اسراييلوجامعهاطالعاتيازقابليتهايخودشانمطمئن
بودندوبراشكولفشارواردميكردندكهبهآنهااجازهبدهد
اولينضربهرابزنند.آميت،رييسموسادبهواشنگتنپرواز
كرد تا با رابرت مك نامارا ،وزير دفاع ،مالقاتي داشته باشد.
آميت از واكنش مك نامارا چيزي را متوجه شد كه او بعدا
آنرا«چراغسبز»امريكابهاسراييلبراياجراييكحمله
پيشگيرانهتوصيفكرد.
نقلقول

صداقت با مردم در جلب اعتماد
جامعه به مسووالن تاثيرگذار است

س�عيد باس�تاني ،نماينده مجلس« :ش��اخصهاي
حساسيتوعللبياعتماديمردمبهمسووالنمشتملبر
ناكارآمديها و بهرهوري پايين ،باندبازيها و فساد اداري و
اقتصادي،عزلونصبهايمديريتي،بيعدالتيوبيتفاوتي
در برخورد با مفاسد ،فقدان سيستمها و سامانههاي جامع
اداري و اطاله دادرسي در دستگاه قضايي است .نارضايتي
مردم و دوري سرمايه اجتماعي از مسووالن كشور و شفاف
وصادقنبودنمسووالنباجامعهدرتداومنابسامانيها موثر
است .تداوم اين چرخه مانع از اعتماد جامعه به مسووالن و
ناتواني مس��ووالن براي آرام كردن شرايط كشور ميشود.
قواي سه گانه بايد با آسيبشناسي زيرمجموعههاي خود
داليلايجادمشكالتوچالشوناكارآمديهارابرايمردم
تشريحكنند.اميدمردم،سرمايهاياجتماعياستكهبايد
براي بازگرداندن اين سرمايه از دست رفته اقدامات اجرايي
در س��ه قوه مجريه ،مقننه و قضاييه اتفاق بيفتد .صداقت
مس��ووالن در ردههاي مختلف مديريتي با مردم در جلب
اعتمادجامعهبهمسووالنتاثيرگذاراست».

