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گفته ميشود نمايندگان مجلس طي نامهاي از وزير نفت شكايت كردند

پيام رهبر معظم انقالب در پي
شهادت امام جمعه كازرون

حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي شهادت مظلومانه
امام جمعه فعال و موفق كازرون حجتاالس�لام حاج
شيخ محمد خرسند را تبريك و تسليت گفتند .متن
پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحيم
ش��هادت مظلومانه امامجمعه فع��ال و موفق كازرون
جناب حجتاالسالم آقاي حاج شيخ محمد خرسند
رضواناهللعليه را به عموم مردم مومن و انقالبي كازرون
به ويژه ارادتمندان و مس��تفيدان از آن عالم بزرگوار و
باالخص خانواده گرامي و بازماندگان ايش��ان تبريك
و تسليت عرض ميكنم .ايش��ان در شب قدر و پس از
س��اعاتي توسل و تضرع به لقاءاهلل پيوست و اين نشانه
پاداش بزرگ الهي به آن روحاني با اخالص و پر تالش
است انشاءاهلل .از خداوند متعال علو درجات و حشر با
اوليائش را براي ايشان مسألت ميكنم».
خبر

دبير ستاد بزرگداشت امام خميني (ره):

رهبري فرمودند مراسم سالگرد امام
نبايد تحتتاثير مراسم ديگري باشد

نشس��ت خبري محمدعلي انصاري ،دبير ستاد مركزي
بزرگداشت امام خميني(ره) پيش از ظهر شنبه با حضور
رسانههاي مختلف در جوار حرم حضرت امام برگزار شد.
معموال چند روز پيش از برگزاري مراسم سالگرد ارتحال
امامخميني(ره) ،سرپرست موسسه تنظيمونشرآثارامام
و دبير ستاد بزرگداشت طي نشست خبري جزييات اين
مراسم را با رسانهها درميان ميگذارد .به گزارش جماران،
محمدعليانصاريبااشارهبهسيامينسالگردارتحالامام
وهمچنينپنجاهوششمينسالگردشروعنهضتانقالببا
 15خ��رداد  1342گفت« :بعضي از ح��وادث به اندازهاي
ويرانگروسهمناكبودهاندكهدرآغازراهبعضيازهمراهان
امامازصفمبارزهجداشدند.بسياريازافرادبهگوشهانزواو
سكوتسياسيخزيدندوبعضيهاهمعمالپرچممخالفت
رابرداشتندوشايدبسياريازشمابهيادداشتهباشيد،قبل
ازپيروزيانقالبشعاروتكيهكالمغالباينافراداينبودكه
مشتباسندانومشتبادرفشنميتواندمقابل هكندواين
وضعيتتاپيروزيانقالباسالميادامهداشت».
اوادامهداد«:درجنگتحميلينيزگروهيفريادميزدندكه
واسطهواسطههارابپذيريموشعارآنهادرحقيقتسازشبود.
گروهيميگفتندجنگوقتيبهپيروزيميرسدكهحداقل
به مقدار دش��من ابزار نظامي داشتهباشيم و به تعبير آنها
گوشتوخونوصفانسانينميتواندمانعپيشرويدشمن
تا دندان مسلح باشد .در حوادث ديگر همچون تحريمها و
تهديدهاي امريكا و خصوصا تهديدهاي فزايندهاي كه در
اين عصر عليه ما وجود دارد ،بسياري آشكارا و پنهان باز بر
همان عقيدهها هستند كه ما در مقابل قدرتهاي جهاني
توانمقابلهنداريم».انصاريدربخشديگريازسخنانخود
به برنامههاي امسال براي سالگرد ارتحال پرداخت و گفت:
«امس��ال ما در آغاز برنامهريزي احتمال ميداديم كه روز
 14خردادياروزبعدشباروزعيدفطرمصادفشود.حقيقتا
برنامهريزي و تصميم براي اين مساله كه چه كنيم در يك
زمانكوتاهرهبرمعظمانقالبهمبايدنمازعيدفطربخوانند
و هم در مراسم بزرگداشت امام سخنراني كنند و نكته دوم
حضور امام در دو صحنه براي ما بحثبرانگيز بود كه شايد
دو مراسم براي مردم خستهكننده باشد .وقتي ما به نتيجه
نرسيديم و پيشنهادات چندگانهاي را خدمت دفتر مقام
معظم رهبري اراي��ه كرديم ،مقام معظم رهبري فرمودند
مراسمسالگردامامنبايدتحتتاثيرمراسمديگريقرارگيرد
وبايد در زمان و مكان خودبرگزار شود».
انصاريافزود«:ماامسالهماننددوسالگذشتهكهمراسم
درماهرمضانبرپاشد،مراسمرابرايهفتاستاندرمجاورت
تهرانقرارداديمكهزائرانمابتوانندبعدازاذانظهرروز14
خرداد به سمت اين مراسم حركت كنند و روزه آنها خراب
نشود ».او همچنين ضمن تشكر از شهرداري تهران اذعان
كرد 22«:منطقهشهرداريتهراندرگيراينمراسمهستند
و انواع خدمات را ارايه ميكنن��د ».او با تاكيد بر انجام امور
تبليغاتيحداقليبهانتشاركتابهاونشريههاييدرارتباط
با امام اشاره كرد و همچنين از برنامه ديدار شخصيتها و
سازمانها با يادگار امام گفت .انصاري همچنين خبر داد
كه امسال مهمانان خارجي مس��تقيما دعوت نشدهاند و
تعدادي از طالب خارجي جامعه المصطفي در مراسم14
خرداد شركت خواهند كرد .به گفته انصاري آغاز مراسم از
ساعت 17و 30دقيقه است و با تالوت قرآن و مداحي آغاز
ميشودوسپسرهبريويادگارامامسخنرانيخواهندكرد.
خبر كوتاه

سيدحسن خميني:

انقالب هم از استقالل دفاع ميكند
و هم از آزادي

حجتاالسالمسيدحسنخمينيدرديداروزير،معاونانو
مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ،با اشاره به سخنان
وزيرارشاددرخصوصآرايامامدرزمينهموسيقي،حضور
زناندرجامعهو...يادآورشد«:ازنكاتيكهبعدازرحلتامام
كمترموردبررسيقرارگرفتهتحجرستيزيامامبودهاست
و وزارت ارش��اد چون در سنگر اول اين مسير است بيش از
بقيه مورد هجمه قرار گرفته است؛ اما بايد هزينه داد ».به
گزارشجماران،سيدحسنخمينيبيانكرد«:انقالبهم
از استقالل دفاع ميكند و هم از آزادي و هيچ يك را به بهانه
ديگري كنار نميگذارد .انقالب هم فقر س��تيزي ميكند
و هم رفاه را ترويج ميكند .همين امر به انقالب اس�لامي
ارزش مضاعف ميدهد ».او افزود« :مس��ير اين هدف كه
جمع صفات دروني را ميخواهيم ،اعتدال است .اعتدال راه
خروجازبنبستهايدرونياست».
يادگار ام��ام گفت« :انقالب را به عنوان ي��ك هنر و امام را
هنرمندي بزرگ ببينيم كه بين كثرتها وحدت آفريد و
همين امر بود كه موجي بزرگ پديد آورد ،رحماء بينهم و
اشداءعليالكفارشدوازيكنوجوان ١٣سالهقهرمانساخت
وانقالبوجنگراپيشبرد».سيدحسنخمينيدرپايانبا
بياناينكههردستيكهبرايتشتتبلندميشوددستضد
انقالباست،گفت«:حفظاينانقالبفداكاريميخواهد؛
زيراانساندراينراهشماتتميشنود».

معمايجدالبازنگنه

فائزهعباسي
يك روز شايعه استعفايش را ورد زبانها ميكنند و روز
ديگر پاي سوال و استيضاح را به ميان ميكشند و وقتي
به در بسته ميخورند ،ماجراي شكايت به قوه قضاييه را
نروزهايتعداديازنمايندگان
مطرحميكنند.جدالاي 
با بيژن نامدارزنگنه از آن دست جدالهايي است كه تنها
نبايدبهظاهرماجرابسندهكردواتفاقابايدديددرپستوي
اين سناريوها چه ميگذرد .روز گذشته اكبر رنجبرزاده
يكي از اعضاي هياترييسه مجلس به فارس گفت80« :
نماينده مجلس طي نامهاي از وزير نفت به قوه قضاييه
شكايت كردند ».س��اعتي بعد از اظهارنظر رنجبرزاده
س ميگويد:
اينبار ابوترابيفرد نماينده نجفآباد به فار 
«جمعي از نمايندگان بنا دارند تا از بيژن نامدار زنگنه،
وزير نفت به دليل عدم انجام مسووليتهايش در موارد
متعدد و وارد كردن ميلياردها دالر خسارت به كشور به
قوهقضاييهشكايتكنند.همچنين 10نفرازنمايندگان
در نامهاي به هيات رييسه درخواست بررسي به موضوع
عدم انجام مسووليتها توسط وزير نفت طبق ماده232
آييننامه داخلي مجلس را دارند ».نكته قابل توجه در
اين ميان موضوع ماده  232آييننامه است چراكه اين
ماده در آييننامه داخلي مجلس نحوه برگزاري جلسات
استيضاح را توضيح ميدهد .طبق اين ماده «وقت براي
توضيحات و پاسخهاي رييسجمهور جمعا پنج ساعت
است.رييسجمهورقسمتيازوقتخودرابهنمايندگان
موافق واگذار كند اين وقت اضافه بر فرصتي است كه به
موجب ماده قبل به آنان تعلق ميگيرد».
حالسوالاينجاستاگرنمايندگانمجلسادلهمحكمي
براي تخلف زنگنه دارن��د كه ميخواهند آن را از وزارت
خلع كنند ،چرا از ابزار اس��تيضاح استفاده نميكنند يا
از طريق كميس��يون اصل  90اين موضوع را پيگيري
ن سوالها بايد چند گامي به
نميكنند؟ براي پاسخ به اي 
عقببرداريم و ببينيم اين اتفاقات از چه زماني و چگونه
شروع شد.
مشتري براي بازار خاكستري
روزهاي آخر س��ال  97بود كه اس��تعفاي محمدجواد
ظريف وزير امور خارجه خبرس��از شد ،در همان زمان
بود كه ش��ايعه اس��تعفاي زنگنه هم از سوي منتقدان
بهارستاننش��ين او مط��رح ش��د .هر چن��د آن زمان
چن��دان توجهي به اين ش��ايعات نش��د و آن را به پاي
خيالپردازيهاي مخالفان گذاشتند ،اما گويا اين يكي
از برنامههايي بود كه ميتوانس��ت عملي شود كه نشد.
مدتي بعد بازار طرح س��وال و انتقادات پي در پي با انواع
موضوعات به ميان آمد كه زنگن��ه هربار براي توضيح
دادن راهي مجلس شد و با وجود آنكه هربار نمايندگان
هم از پاسخها قانع شدند اما انگار قرار نبود مخالفان به
اين موضوع راضي ش��وند تا اينكه استيضاح وزير نفت
اتفاقا از س��وي همين نمايندگان كليد خورد اما پيش
از آنكه اس��تيضاح به صحن علني برسد ،طرح شكايت
به ق��وه قضاييه هم قوت ميگيرد آن هم وقتي كه براي
مخالفان مسجل ميش��ود كه در مقابله با وزير نفت در

اقليت قرار دارن��د؛ اما چه اتفاقي رخ ميدهد كه ابتداي
دولت دوازدهم 230نفر به زنگنه راي اعتماد ميدهند و
به يكباره بعد از يك سال آن قدر پشيمان ميشوند كه
تا شكايت پيش ميروند؟! ابهام وقتي بيشتر ميشود كه
فشارها براي كنار گذاشتن زنگنه وقتي شدت ميگيرد
كه زمزمههايي درباره كشف يك بازار خاكستري براي
فروشنفتبهميانميآيد.ارديبهشت 98بودكهمعاون
امور بينالملل و بازرگاني وزارت نفت از «كشف يك بازار
خاكستري» براي فروش نفت خام ايران خبر داد .او البته
درباره مي��زان «فروش نفت» در اين ب��ازار گفت« :من
نميتوانم بگويم روزانه چند بشكه نفت ميفروشيم ،اين
كمكيبهكسينميكند،امابهامريكاخطميدهدوبهاو
كمكميكندتابرمقدارصادراتتاثيربگذارد».زمانينيا
با اشاره به تاكتيك فروش نفت در بازار خاكستري هم
گفت« :تالش ما اين است كه ميزان ريسك فساد در اين
بازار را به حداقل رسانده و اجازه تكثير بابك زنجانيها
را ندهيم».
ي نميدهيم» اين ش��اهبيت
«اجازه تكثير بابك زنجان 
صحبتهايي است كه چه از زبان وزير نفت و چه از زبان
معاونانش بارها شنيده ش��د و گويا مشكل اصلي اتفاقا
در همين يك جمله اس��ت .هر قدر هم بگويند حافظه
ن قدر هم فراموش��كار
تاريخيمان قوي نيس��ت ،اما آ 
نش��دهايم كه يادمان نيايد بابك زنجان��ي زماني بابك
زنجاني شد كه قرار بود در بزنگاه تحريم وارد ميدان شود
و نفت ايران را در بازار بفروش��د .حاال بار ديگر تحريمها
شدت گرفته است ،ميتواند زنجاني ديگري در اين وادي
ظهور كند و آبي به آسياب عدهاي بريزد حال اگر مانعي
بر سر اين راه قرار بگيرد مسلم است كه منفعتطلبان
ت روي دست نميگذارند.
دس 
نامهاي كه خندهدار بود
باز يك گام ديگر عقبتر ميرويم؛ آن زمان كه بيش از
 70نماينده درباره وزارت نفت و متصدي آن به سران سه
ن روزها منتقدان
قوه نامه نوشتند .همان نامهاي كه اي 
زياد به آن رفرنس ميزنند و اتفاقا زنگنه هم به آن جواب
داد .حدودا بهمنماه بود كه 72نماينده به سران سه قوه
برايتغييرشيوهمديريتيوزارتنفتبهبهانهعدمرغبت

سخنگويوزارتكشورشرايطحضوردرانتخاباتراتشريحكرد

 16خرداد ،پايان مهلت استعفا

ائتالفهاي سياس�ي با اطالع كميسيون ماده 10
احزاب انجام ميشود
معاون سياسي وزارت كش��ور ،مديركل دفتر سياسي و
دبير و س��خنگوي ستاد انتخابات كش��ور روز گذشته به
منظور زيارت آس��تان مقدس حضرت فاطمه معصومه
(س) و ديدار با آيات عظام به استان قم سفر كرده و البته
در جلسه ستاد انتخابات استان قم شركت كرده و از اين
ستاد بازديد كردند.
درجرياناينسفرحميدمالنوري،مديركلدفترسياسي
وزارتكشورگفت«:دولتووزارتكشوردرراستايتالش
براي ايجاد گفتمان واحد انقالبي به منظور حفظ كرامت و
عزتوحرمتمردمونيلبهاهدافانقالباسالمي،نهايت

تالش براي تعويض زنجاني و زنگنه
«استيضاح وزير نفت راي ميآورد و به زودي جاي من
و زنگنه عوض ميش��ود ».اين خط و نشاني است كه
بابك زنجاني از درون زندان براي وزير نفت ميكشد و
اين عصبانيت نشان ميدهد ،تالش وزارت نفت براي
جلوگيري از تكثير بابك زنجاني به ثمر نشسته است
اما اين پايان جنگ شيخالوزرا نيست ،چرا كه بالفاصله
بعدازاينصحبتهاموضوعكارتخوانهادروزارتنفت
از سوي منتقدان مطرح ميش��ود .مسالهاي كه براي
اولينبار مخالف قس�� م خورده زنگنه يعني هدايتاهلل
خادمي آن را به زبان ميآورد و با وجود تكذيبيه وزارت
نفت اين ادعا بار ديگر از سوي نمايندگان ديگري هم
كه در همان طيف هستند ،مطرح ميشود .نكته قابل
توجه اينجاست كه نمايندگان در اين رابطه به موضوع
نهادهاينظارتياشارهميكنند،ايندرحالياستكهتا
امروز هيچ نهاد امنيتيو نظارتي درباره وجود كارتخوان
در وزارت نفت اظهارنظري نكرده است .همه اين اما و
اگرها وقتي تبديل به معادله چند مجهولي ميشود كه
يكي از كارشناسان وزارت نفت از معرفي واسطههايي
براي فروش نفت از س��وي نماين��دگان مجلس خبر
ميدهد .ميثم ش��رفي پيش از اين به «اعتماد» گفته
ب��ود :نكت ه قابل تامل در اين ماجرا مباحثي اس��ت كه
درباره فروش نفت مطرح ميش��ود ،در اين رابطه بايد
گفت وزير نفت با توجه به شرايط تحريم به دنبال ايجاد
ساختاريبودتابتوانددراينشرايطراههاييراكهپيش
از اين قادر بودند به موجب آن نفت بفروشند اما امروز
اين راهها مسدود شده را نتوانسته احيا كند .وقتي آقاي
زنگنهدرمصاحبهاياعالمميكندبهواسطهنمايندگان
مجلس چندين نفر به عنوان واسطه براي فروش نفت
به وزارتخانه معرفي شدند كه طيف مختلفي را هم در
برميگرفت اما بعد از بررسيها صالحيت اين افراد رد
چ يك صالحيت اين كار را نداشتند ،اين سوال
شد و هي 
در ذهن نقش ميبندد آيا اين دو موضوع با هم ارتباط
دارند؟! به نظر ميرسد چون راه ورود فروشندگان نفت
از س��وي نمايندگان به وزارت نفت بسته شده است،
هجمهاي شكل گرفته تا بيژن نامدارزنگنه و مجموعه
وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند».
معمايآخر
روز گذشته ششمين دادگاه «زيباحالتمنفرد» معروف
به جعبه س��ياه بابك زنجاني برگزار شد .او در بخشي از
دفاعياتش گفته اس��ت كه وقتي وزير نفت دولت دهم
از بابك زنجاني خواس��ت با وي همكاري كند ،زنجاني
خودش را بس��يجي اقتصادي ميناميد؛ همين جمله
كوتاه كافي اس��ت تا س��والي در ذهن نقش ببندد و آن
اينكه آيا ام��روز راه براي ظهور پدي��دهاي ديگر از اين
جنس باز است؟!

تالش و مساعدت خود را مصروف حمايت از فعاليتهاي
قانوني و تشكيالتي احزاب و تشكلهاي سياسي و صنفي،
خانه احزاب و س��منها كرده كه از مصاديق اين حمايت
ميتوان به ابالغ منشور گفتوگوي سياسي به استانها
كه متضمن پاسخگويي به مطالبات تشكلها و احزاب و
فراهم كننده زمينههاي مناسب فعاليتهاي تشكيالتي
و حزبي قانوني است ،اشاره داشت ».او با اعالم اينكه حدود
 ۱۱۰حزب فعال و رسمي در سراسر كشور بر اساس قانون
جديد احزاب و گروههاي سياس��ي فعال هستند ،گفت:
« حدود  ۶۰۰۰س��من از وزارت كش��ور ۸۵۰۰ ،سمن از
سازمان بهزيستي ۳۰۰۰،سمن از وزارت ورزش و جوانان
و ۲۵۰۰سمننيزازنيرويانتظاميمجوزفعاليتدريافت
كردهاند كه مجموعا بالغ بر حدود ۲۰هزار سمن در سطح
كشور مشغول به فعاليت هستند ».او همچنين در بخش
ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به حمايت ويژه وزارت
كشور و تس��هيل فرآيند اداري و اجرايي راهاندازي دفاتر
احزاب در سطح شهرستانها تش��ريح كرد« :راهاندازي
ائتالفهاي سياسي بر اساس شكلگيري ائتالف از سوي
تعدادي از احزاب شناسنامهدار و با اطالع كميسيون ماده
 ۱۰احزاب انجام ميشود؛ بدين جهت كميسيون ماده۱۰
احزاب،مجوزشكلگيريائتالفهاراصادرنميكند،بلكه
در اين خصوص جايگاه استرشادي و استطالعي دارد».
سيداسماعيل موسوي ،دبير و سخنگوي ستاد انتخابات
كش��ور نيز در جريان اين سفر و در جلسه ستاد انتخابات
استان قم ضمن تاكيد بر ضرورت اقدامات ويژه در راستاي
حمايت حقوقي و قانوني از مجريان انتخابات در راستاي
انجام وظايف خود يادآور شد« :با توجه به اتمام رسمي و
كامل فرآيند اخذ راي تا ساعت  ۱۲شب و مسدود شدن
س��امانه انتخابات پس از اين س��اعت ،الزم است عوامل
اجرايي انتخابات نهايت تالش خ��ود را معطوف به دقت
نظر در توزيع مناسب ش��عب اخذ راي و تسهيل شرايط
رايگيري كنند ».او با اش��اره به انجام پيگيريهاي الزم
براي ساماندهي تبليغات انتخاباتي بيان كرد« :به همين
منظور ،تدارك الزم براي راهاندازي سامانه ساماندهي و
يكپارچهسازي تبليغات انتخاباتي در حال انجام است».
مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور همچنين با اشاره به
ضرورت نظارت دقيق و نهايت صرفهجويي در هزينههاي
برگزاريانتخاباتباتوجهبهشرايطاقتصاديكشورتاكيد
كرد«:باتوجهبهزيرساختهايموجود،پيشنهادبرگزاري
انتخابات به صورت تمام الكترونيك در سطح استان قم
بررسي خواهد شد».

يك خبرگزاري اصولگرا هشدار داد

بهاستعالمدستگاههايامنيتيتوجهكنيد!

«درحالي كه قاطبه اصولگرايان در ماجراي رسوايي
اخير شهردار اسبق تهران به جهت رعايت مالحظات
شرعي و اخالقي س��كوت كردهاند ،بخشي از جريان
اصالحات با طرح ادعاهاي عجيب تالش دارند مطابق
رويه اين جريان براي رسوايي اخير شريك جرم پيدا
كرده يا حتيالمقدور آن را به جريان رقيبشان نسبت
دهند ».اين ليد گفتوگوي يك خبرگزاري اصولگرا
با يك كارشناس مسائل امنيتي است كه روز گذشته
منتشرشد.البتهمشخصنيستكهمنظوراز«سكوت
به دليل مالحظات شرعي و اخالقي» چيست ،چراكه
راست سياس��ي اما نه تمام طيفهاي آن به هر حال
نتوانستند خوشحالي خود را نسبت به اتفاق رخ داده
براييكيازچهرههايسرشناساصالحطلبكه شايد
در قامت رياستجمهوري نيز تصور و تصوير ميشد
به راحتي پنهان كنند .چه آنكه يك روزنام ه اصولگرا،
روز بعد از حادثه تيتر «شليك به قلب اصالحات» را
براي گزارش خود برگزيد تا هم مشابه تيتر  20سال
پيش «ش��ليك به مغز اصالحات» در مورد س��عيد
حجاريان باش��د و هم اين پيام را مخابره كند كه كار
اصالحات تمام شده است .از سويي عبدالرضا داوري،
مشاور محمود احمدينژاد نيز در توييتر خود خطاب
به نجفي و طي اظهارنظري عجيب از «برونسپاري
قتل» نوشت.
فارغ از اينكه عمل صورت گرفته كامال غيرانس��اني و
غيراخالقي بوده اما در اين مدت طيفهاي مختلف
اصالحطلب تالش كردند در واكنشهاي خود نقش
عناصر امنيتي را نيز در موضوع همچون اصولگرايان
ناديده نگيرند .همين موضوع باعث ش��ده است كه
«فارس» در مواجهه با اين تحليلها كه اتفاقا از سوي
چهرههاي ش��اخص اصالحطلب همچون محس��ن
آرمين نيز مطرح شد سراغ يك كارشناس امنيتي رفته
و بدون ذكر نام و نشاني از او بر اين موضوع تاكيد كند
چنين تحليلي درست نيس��ت .در همين رابطه اين
كارشناس مسائل امنيتي تحليلهاي اصالحطلبان را
«ادعاهاي عجيب برخي افراد و جريانات كه در ظاهر
قصد حمايت از نجفي را دارند» خوانده و گفته كه «به
زودي به رسوايي بيشتر اين افراد منجر خواهد شد».
او با طرح مس��اله «پرس��تو» در رابطه با قتل صورت
گرفته از س��وي نجفي تش��ريح كرده كه « مسائلي
مانند دام گذاشتن براي سياسيون توسط يك زن با
معيارهاي ش��رعي ،حرفهاي و اخالقي دستگاههاي

بزرگان برخي آقايان را
نصيحتكنند

نامه نمايندگان درباره مجوز ندادن براي سرمايهگذاري
در بخش شيرينسازي ميعانات گازي خندهدار است،
آياميعاناتگازيشيرينمشكلصادراتنداردومشكل
ما در اين ميان فقط ترش بودن ميعانات گازي است؟!»

سوژه روز

وزارت كشور

 16خرداد آخرين مهلت اس��تعفا براي كس��اني اس��ت
كه ميخواهند اس��فند امس��ال در مع��رض آراي مردم
قرار بگيرند .اين خبري اس��ت كه سيد سلمان ساماني،
س��خنگوي وزارت كشور بار ديگر بر آن تاكيد كرد .پيش
از اين نيز بر اس��اس دس��تورالعملهاي انتخاباتي ابالغ
شده از سوي وزير كشور به اين موضوع اشاره شدهبود اما
سخنگوي وزارت كشور روز گذشته توضيحات مبسوطي
در مورد ماده  29قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
ارايه داد .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني وزارت كش��ور؛
سيدسلمان ساماني گفت« :در ماده  ۲۹قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي مشاغلي كه بايد متصديان آنها
براي شركت در انتخابات از سمت خودشان استعفا دهند،
مشخصشدهاستوپنجشنبه ۱۶خردادماهآخرينمهلت
براي پذيرش استعفاي اين افراد است ».او البته تاكيد كرد:
«مالكدراينقانونپذيرشاستعفاتوسطمقامذيصالح
تا قبل از  ۱۶خردادماه اس��ت نه صرفا ارايه استعفا .افراد
مشمول اين قانون بايد در هنگام ثبتنام گواهي رسمي
مبنيبرقبولاستعفاوعدماشتغالبهمشاغلتصريحشده
در ماده  ۲۹را به همراه ساير مدارك به فرمانداريها ارايه
كنند ».ساماني همچنين افزود« :جايگزين فرد مستعفي
همبايدازسويمراجعذيصالحدرنهايتظرفمدتيك
ماه بهطور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه
مسووليتينداشتهباشد».سخنگويوزارتكشوردرپايان
نيز يادآور ش��د« :از آنجا كه سمتهاي همتراز با مشاغل
تصريح شده در ماده  ۲۹هم مشمول اين حكم هستند،
ليست مشاغل همتراز از سازمان امور اداري و استخدامي
كشور استعالم شده كه فهرست دقيق آن در سايت وزارت
كشور قرار گرفته است».

برايمذاكرهباكشورهايچينوروسيهدربارهپروژههاي
نفتي ايران نامه نوشتند؛  16همان ماه زنگنه در نشست
خبرياي درباره اين نام��ه ميگويد« :برخي ادعاهايي
ميكنند ،اما هيچ دليلي براي آن ارايه نميكنند ،آنان
كه ميگويند ما تمايلي براي همكاري با چين و روسيه
نداريم ،دليلشان چيست؟ ما تنها يك قرارداد مهم در
دوره پس از برجام امضا كرديم كه مربوط به طرح توسعه
فاز ۱۱پارس جنوبي با كنسرسيومي متشكل از شركت
فرانسوي توتال ،ش��اخه بينالمللي شركت ملي نفت
چين ( )CNPCIو شركت پتروپارس ايران بود كه سهم
شركت چيني در آن ۳۰درصد بود و با اصرار هم آمدند».
او ادامه ميدهد« :اكنون كه توتال طرح توسعه فاز ۱۱
پارس جنوبي را ترك كرده است ،شركت چيني مجري
طرح توسعه شده است و باز هم اصرار داريم كه چينيها
در اين پروژه حضور يابند .براي توسعه بخش شمالي و
جنوبيميدانآزادگانهمقبولكرديمكهباشركتملي
نفت چين (سيانپيسيآي) مذاكرات خارج از مناقصه
انجام دهيم؛ براي ميدان نفتي يادآوران هم قبول كرديم
كه با شركت س��اينوپك چين مذاكره خارج از مناقصه
انجام دهيم ،منتها آنها بنا به مالحظات خودشان اكنون
فعال نيستند و ما نميتوانيم جواب فعال نبودن آنها را
بدهيم .زنگنه تاكيد كرد كه به همكاري با روسيه و چين
عالقهمند است اما صرف عالقهمندي ايران كافي نيست
و بايد هر دو طرف رضايت داشته باشند».
زنگنه با تاكيد بر اينكه براي حفظ منافع حداكثري ملت
ايران حاضر است از آبروي خود نيز هزينهكند ،ميگويد:
«تنها قراردادي را امضا ميكنم كه با عزت و بر اس��اس
منافعملتايرانامضاشود؛مندرآخرعمرخودبهدنبال
ايننيستمكهازمنتعريفوتمجيدشود».زنگنهدرباره
بخشي از متن نامه نمايندگان مجلس مبني بر «قرارداد
سوآپ نفت با روس��يه» نيز ميگويد :ما قرارداد معامله
نفتي با كشور روسيه داش��تهايم ،اما هرگز براي سوآپ
نفتباروسيهقراردادينداشتهايمونميدانمچراعدهاي
حرفهاي بيپايه و اس��اس ميزنند؟ البته نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي وظيفه دارند ،دغدغههاي خود
را مطرح كنند ،اما گاليه اصلي من از افرادي اس��ت كه
اطالعات غلط به نمايندگان ميدهند .بخش ديگري از

مهرعليزاده:

ي اس�لامي مغاير اس��ت و چنين
اطالعاتي جمهور 
س��ناريوهايي توس��ط ذهنبيمار ضد انقالب مطرح
ميشود».
اين كارشناس امنيتي همچنين با اشاره به «شيوههاي
غيرانس��اني س��رويسهاي جاسوس��ي و اطالعاتي
صهيونيستها و برخي كشورهاي غربي» گفته «در
مواردي مش��اهده شده كه اين س��رويسها با اجير
كردن زنان سعي در سوءاستفاده و تخليه اطالعاتي
يا باجگيري از سياس��يون كردهاند .اما اين روشهاي
ناصواب با مباني فكري جمهوري اس�لامي در تضاد
است و به هيچ عنوان دستگاههاي اطالعاتي جمهوري
اس�لامي از اين روشها حتي براي دشمنان خود نيز
اس��تفاده نميكند ».با اين وجود تاكنون هيچ يك از
دستگاههاي اطالعاتي كشور به صورت رسمي نسبت
به اين موضوع واكنش نشان ندادهاند .اما نكته جالب در
اين مصاحبه اين است كه اين كارشناس امنيتي بعد از
تقبيح «طرح پرستو» از سوي برخي سياسيون مدعي
شده «اگر مس��ووالن ذيربط به پاسخ استعالمهاي
دس��تگاههاي اطالعاتي توجه ميكردند شايد امروز
شاهد اين اتفاقات تلخ نبوديم».
او اخذ اس��تعالم دس��تگاههاي اجراي��ي از نهادهاي
قانوني براي واگذاري و ب ه كارگيري مس��ووليتهاي
مهم را الزم و با هدف صيانت از دستگاهها و نهادهاي
دولتي و مسووالن دانست و ابراز اميدواري كرد از اين
به بعد كمتر ش��اهد مقاومتهاي دولتمردان در اين
زمينه باشيم.
اين اظهارنظر پاياني اما منجر به طرح يك پرس��ش
ميشود :اول اينكه منظور اين كارشناس از اينكه اگر
مسووالن ذيربط به پاسخ استعالمها توجه ميكردند
امروز شاهد اتفاقات تلخ نبوديم ،چيست؟
ام��ا آنچه ب��ه آن توجه نش��ده اين اس��ت كه برخي
اصولگراي��ان ني��ز در توطئهچين��ي ب��راي نجفي با
اصالحطلبان همعقيده هس��تند .كما اينكه محسن
رفيقدوست هم در مصاحبهاي با خبرآنالين با بيان
اين جمله كه «من با ايش��ان دوست بودم و ايشان را
دوست داش��تم» گفت«:ايش��ان فرد بسيار اخالقي
بودند ،به نظرم از قب��ل توطئهاي عليه او ترتيب داده
شده بود و ايش��ان گرفتار آن توطئه شد .آقاي نجفي
فردي س��ليمالنفس ،خونسرد و ش��وخطبع بود كه
به همه روي خوش نش��ان ميدادند لذا اين حركت
حداقل از نظر من غيرقابل باور است».

يك فعال سياسي با اشاره به وضعيت فعلي كشور گفت:
به هر حال بزرگان بايد برخي آقايان را نصيحت كنند كه
رعايت مصالح ملي را بيشتر مدنظر داشته باشند .محسن
مهرعليزاده كه با ايلنا گفتوگو ميكرد ،در پاسخ به سوالي
درباره اعمال فش��ار بر دولت گفت :مش��كالت دو دسته
هستند؛يكدستهازمشكالتمربوطبهمسائلدرازمدت
است يعني ناش��ي از تصميمات و اقداماتي است كه طي
چهار دهه اخير گرفته ش��ده است .اين مشكالت به روند
تصميمگيريها ،س��اختار اداري كشور و تفكرات حاكم
بر كشور در مقاطع مختلف برميگردد كه اليه به اليه بر
وضعيت فعلي اثرگذار بوده است.
معاون رييس دولت اصالحات خاطرنشان كرد :در عين
حال دولت ميتواند در وضعي��ت فعلي به كمك قوانين
موج��ود ،چيدمان جدي��دي بر اس��اس وضعيت فعلي
اقتصادي كشور ايجاد كند و در انتخاب نيروها و ساختارها
كارهايي انجام دهد كه از اين دولت توقع ميرود ،چرا كه
دولتبايددرشرايطموجودهمپاسخگوباشد.مهرعليزاده
يادآور شد :اينكه اين دو موضوع يعني مشكالت درازمدت
و توانايي دولت در حل مسائل فعلي را با هم مخلوط كنيم،
صحيح نيست .شايد بيش از ۷۰درصد اين مسائل ناشي از
مشكالتدرازمدتوفشارهايياستكهامريكاباتحريمها
بر كش��ور ما اعمال كرده و كمتر از  ۳۰درصد آن مواردي
است كه دولت امروز با همه اين مسائل نميتواند به نحو
مطلوب كار كند و خ��ود را با ضربهاي كه به پيكر اقتصاد
كشور ميخورد ،تنظيم كند.
اين فعال سياس��ي در پاسخ به اين سوال كه چرا نبايد در
كشور ما نظارتهايي بر نقدها و اظهارنظرها وجود داشته
باشد كه تخريبگري عليه دولت ايجاد نشود ،گفت :ظاهرا
نظارت هس��ت يعني االن قوانين و چارچوبهايي براي
ارايه ديدگاههاي مختلف از طريق روزنامهها و رسانههاي
مختلف و حتي افرادي كه سخنراني ميكنند ،وجود دارد
چراكهنقدمعناداردوگاهيبحثتحريكافكارعموميدر
مياناست.منتهااينكهتاچقدرعمليميشود،جايسوال
است.مشكلاينجاستكهدرايننوعمسائل،ديدگاههاي
سياسي و حزب گراييها عمدتا اين مجال را نميدهد كه
بتوانيم ُمر قانون را عملي كنيم.
استاندار پيشين خراسان ادامه داد :به عنوان مثال دادگاه
مطبوعات وجود دارد و مشخص است كه الزم نيست كه
يكرسانهمسالهايامنيتيرامطرحكندوبعدبگوييماين
موارد مطرح ش��ده ضدامنيتي است بلكه در اين شرايط
ويژه كه مشخصا همه ميدانيم امريكا حداكثر فشار را بر
مس��ائل اقتصادي آورده و اميد دارد از اين راه جامعه را به
التهاب بكشاند و مردم را بشوراند ،اگر رسانهاي همواره به
نااميدي مردم بيفزايد ،اين اقدامي ضدامنيتي و كاركردن
در جهت خواس��ته امريكا است .اين مسائل در قوانين ما
مشخص است اما اگر برخوردي نميشود ،به دليل سايه
انداختن مسائل سياسي بر آن است.
اين فعال سياسي اصالحطلب در پاسخ به سوالي در مورد
اقداماتبرخينمايندگانمبنيبرامتيازگيريازدولتدر
حوزههايمختلفوارتباطايناقداماتباانتخاباتمجلس
يازدهمگفت:ارتباطاينهاخيليروشناست؛چراكهچند
ماه بعد انتخابات است و متاسفانه روند اين گونه است كه
برخينمايندگاناحساسميكنندبرايرايآوريحتمابايد
ابزارهاييهمچونمديرانشهرستانيدراختيارشانباشد
يااينكهفكرميكنندبايدبرايشهرستانخودامتيازگيري
كنندتامردمازاينطريقراضيشوندبهاورايبدهند.
وي ابراز كرد :برخي اين فشارها را اعمال ميكنند و همين
جا نقطهاي منفي است كه منافع ملي فداي منافع فردي
و شخصي يك فرد تحتعنوان نماينده ميشود كه براي
انتخابشدنوبرايچندهزاررايبيشتر،تمامدستاوردها
رازيرسوالميبردوتمامقدرتوتوانيكوزيرراميگيرند
كهفردتابعخودرادرجايموردنظربگذارد.اينهافشارهايي
استكهميآورندواگرنتوانستندخواستهخودراعمليكنند
بههرحالقانونايناجازهرادادهكهنمايندگانبتوانندوزير
راموردسوالقراردهندواستيضاحكنند.
استاندارپيشيناصفهانتاكيدكرد:اينمشكلياستكهبه
شدتباآنمواجهيموشايددليلشايناستكهنمايندهها
بهصورتفرديارادهميكنندكهخودرابرايورودبهصحن
مجلسمطرحكنند.اگرتشكيالتمنظموحزبهايقوي
وجودداشتكهاحزاباينافرادراباالميآوردندوقطعاافراد
تباالتريمطرحميشدندوآنگاهآنحزبحواسش
باظرفي 
به سرنوش��ت و آينده خودش هم بود و در نتيجه نقدها و
فشارهادرحدمنطقيومعقولوقانونيمتوجهوزراودولت
ميشد چون در آن صورت حزب مقابلش هم وجود داشت
كه ميتوانست كار آن حزب را نقد كند .اما اينها مشكالتي
استكهمادراينمقطعازتاريخخودداريم.
معاون رييس دولت اصالحات گف��ت :در امر نظارتها در
كشور اصوال مالحظاتي وجود دارد كه شايد حتي خود آن
جمعهمكهمسوولنظارتهستند،بعضامالحظهاينسبت
به انتخاب شدن مجدد خودشان داشته باشند و مقدمات
انتخابشدنخودشانرارعايتميكنندواموراتراجاهايي
كنترلشدهپيشميبرند.بايدبدانيموقتيمسالهانتخاب
و كانديدا شدن به صورت فردي باشد ذات انسان اينگونه
استكهمصالحفرديرابرمصالحمليترجيحميدهد.
وي در بيان راهحل��ي براي وضعيت موجود گفت :در اين
مقطع شايد راه اين باشد كه بزرگان تذكراتي بدهند .اخيرا
در اظهارات مقام معظم رهبري هم ديدهايم كه ايش��ان
فرمودند اقدامات امريكا جنگ اقتصادي است لذا بايد به
بعضي آقايان گفته شود كه شرايط جنگي است و دولت
در چنين وضعيتي است و هر لحظه در مقابل توطئههاي
طراحي شده قرار دارد .هر چند كه اقدامات آنان در برابر
آنچهملتايرانتاكنونايستادگيكرده،هيچاست.زماني
كه نظام جمهوري اسالمي يكي ،دو ساله بود اينها جنگ را
تحميل كردند و االن كه توانمند هستيم ،نميتوانند هيچ
كاري انجام دهند.

