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33916546 تمام ساعات شبانه روز ۱- امروز با ســالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و 

پایان دفاع مقدس ۸ ساله همزمان است. کسانی که از آن روزها خبر چندانی 
ندارند و یا در آن دوران دستی از دور بر آتش داشته اند، حق دارند با مشاهده 
برخی از مشــکالت این روزها، شرایط را سخت!  و حتی بحرانی! تصور کنند و 
تهدید خالی از واقعیت برخی مســئوالن را باور کنند که اگر با حریف سازش 
نکنیم- بخوانید تسلیم نشویم- سایه جنگ را بر سر خود خواهیم داشت! ولی 
فقط نیم نگاهی به شرایط ایران اسالمی در آغاز جنگ و هجوم همه جانبه تمامی 
قدرت های ریز و درشت دنیا به کشوری که تازه از یک انقالب پیروز بیرون آمده 
بود و عبور مقتدرانه از آن هنگامه پرمخاطره، کافی اســت تا با امام راحلمان 
رضوان الله تعالی علیه همصدا شــوند که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« 
واقعیتی که ۵ ســال قبل، هفته نامه آمریکایی »ویکلی استاندارد« با اشاره به 
اقتدار مثال زدنی این روزهای جمهوری اســالمی ایران به آن اعتراف کرده و 
نوشته بود؛ رؤسای جمهور آمریکا، از کارتر تا اوباما در یک نقطه با امام خمینی 

اشتراک نظر دارند و آن، این که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«.
۲- جنگ در حالی به جمهوری اســالمی تحمیل شده بود که، تازه از یک 
انقالب پیروز بیرون آمده بودیم، ده ها گروه  تروریستی - به قول حضرت امام)ره(- 
مثل قارچ از زمین روئیده و به مقابله با نظام برخاسته بودند، سه کودتا را کشف 
و ناکام گذاشــته بودیم، از همه سو تحریم شده بودیم، همه قدرت های ریز و 
درشت دنیا علیه ایران اسالمی به میدان آمده بودند، اطالعات نظامی در اختیار 
فرماندهانی بود که فراری و در خدمت دشمن بودند، ما حتی از محل زاغه های 
مهمات و تسلیحات خود بی خبر بودیم، ارتش در حالتی از نیمه پاشیدگی قرار 
داشت، سپاه نیرویی تازه کار و جنگ نادیده بود... و تقریبا همه شرایط غیر از 
نیــروی مردمی پاکباخته و فداکار و گوش به فرمان امام راحل)ره( علیه ایران 

اسالمی بود.
در آن شــرایط، حق با کارتر بود که چند ساعت بعد از حمله عراق در یک 
کنفرانس خبری با رسانه های آمریکایی و اروپایی، گفته بود »امیدوارم مسئوالن 
ایران بر ســر عقل آمده باشــند«!  و صدام نیز حق داشت که در مصاحبه با 
خبرنگاران خارجی در یکی از مناطق اشغالی کشورمان با تکبر بگوید »ادامه 

مصاحبه را بزودی در تهران انجام می دهم«!
۳- و اما، برخالف بعضی ها کــه امروزه با وجود اقتدار مثال زدنی و آزمون 
داده کشورمان و دست توانا و بلند آن در منطقه از لبنان تا فلسطین و سوریه 
و عراق و یمن و... و افول غیرقابل انکار اقتدار امروز آمریکا نسبت به آن روزها، 
مردم را از »سایه جنگ« می ترسانند، امام راحل ما )ره(  در پیام رادیویی روز 

۳۱ شهریورماه ۵۹، یعنی اولین ساعات آغاز جنگ خطاب به ملت فرمودند؛ 
»ملت ایران نباید خیال بکنند که جنگی شروع شده است و حاال فرض کنید 
که دست و پای خود را گم کنیم... این حرفها در کار نیست. این یک دزدی آمده 
است، یک سنگی انداخته و فرار کرده است... من به ملت ایران سفارش می کنم 
که چند جهت را مالحظه کنند؛ یک جهت این که خونسردی خودشان را حفظ 

کنند و ابدا توجه به این معنا که یک قضیه ای واقع شده است توجه نکنند«.
۴- فقط چند ماه از آغاز جنگ گذشته بود که مقاومت جانانه ملت که با ایثار 
جان و مال و به میدان آوردن همه توان همراه بود، قدرت های ریز و درشت دنیا 
- از جمله کشورهای ۱+۵ - را به این نتیجه رساند که جز ورود مستقیم و بی پرده 
به جنگ با ایران اسالمی، چاره ای ندارند و اینگونه بود که مالحظات نصفه و نیمه را 
کنار گذاشتند و آشکارا به میدان آمدند. تانک های چیفتن انگلیسی، لئوپاردهای 
آلمانی، موشک های اگزوســه و جنگنده های میراژ و سوپراتاندارد فرانسوی، 
هواپیماهای میگ و سوخو و موشک های اسکاد بی روسی، بمب های شیمیایی 
آلمانی و انگلیسی، موشک های ساید بایندر و هواپیماهای آواکس آمریکایی، 
دالرهای ســعودی و کویتی و اماراتی و... همه همراه با کارشناسان مربوطه در 
اختیار صدام قرار گرفت و ما به قول امام راحلمان)ره( تنهای تنها بودیم و غیر 
از خدای بزرگ و مردم پاکباخته که دست از جان شسته و به میدان های نبرد 
شتافته بودند، و امام بزرگوارمان که هدایت ملکوتی و هوشمندانه امت را برعهده 

داشت، هیچ کس دیگری را نداشتیم.
همان روزها حضرت امام)ره( نامه ای خطاب به پاپ نوشت و از ایشان پرسید 
»اگر امروز حضرت مسیح علیه السالم حضور داشتند، جانب ما را می گرفتند 
یا آمریکا را«. پاسخ پاپ در واتیکان به فرستادگان ایران فقط یک جمله بود؛ 
»OH  JESUS CRIES ... یا حضرت مسیح«! گفتنی است آقای دکتر جلیلی در 
آغاز اجالس بغداد در روز سوم خرداد ۹۱ با ۱+۵ که در کاخ قبلی صدام برگزار 
شده بود از نمایندگان ۱+۵ پرسیده بود »آقایان! امروز چه روزی است«؟ و در 

پاسخ تعجب آنان از این پرسش گفته بود؛
»امروز سالروز آزادی مقتدرانه خرمشهر است و در حالی که حاکمیت عراق 
به مردم مظلوم آن و دوستان استراتژیک ما بازگشته است در قصر صدام با شما 
به مذاکره نشسته ایم... راستی، امروز صدام کجاست؟... آن روزها که همه دنیا 
در یکسو و ایران اسالمی در سوی دیگر ایستاده بود، تسلیم زورگویان غربی و 
شرقی و حامیان منطقه ای آنها نشدیم بنابراین نباید انتظار داشته باشید امروز 
که در اوج اقتدار هستیم به کسی باج بدهیم و در مقابل خواسته های غیرقانونی 

و زورگویانه آنان تسلیم شویم« )نقل به مضمون(.
۵- و ۲۹ ســال پیش در چنین روزی قطعنامه ۵۹۸ را در حالی پذیرفتیم 
که دشمن، یعنی همه قدرت های ریز و درشت آن روزها در اهداف خود ناکام 
مانده بودند و دفاع مقدس، تنها جنگ ایران در دویست سال اخیر بود که حتی 
یک وجب از خاک میهن اسالمی را نیز از دست نداده بودیم و آنان که در آغاز 
آنهمه رجز می خواندند و تمام توان خود را به میدان کشیده بودند، صلح را به 
دریوزگی آمده بودند. همان روزها کسانی که از ماهیت جنگ ۸ ساله بی خبر 
بودند این ترجیع بند را تکرار کرده و به مالمت می گفتند؛ مگر شعار نمی دادید 
»جنگ جنــگ تا رفع فتنه از جهان« و »جنگ جنگ تا پیروزی« و از این نکته 
بدیهی غافل بودند که با پذیرش قطعنامه، جنگ به پایان نرسیده، بلکه میدان 
درگیری از عرصه نظامی به عرصه های دیگر، از جمله عرصه اقتصادی و... تغییر 

یافته است. آنچه از آغاز پیروزی انقالب اسالمی تاکنون شاهد بوده ایم.
۶- حضرت امام- رضو ان الله تعالی علیه - در توصیف دستاوردها و برکات 
جنگ ۸ ساله به نکاتی اشاره فرموده اند که آنچه در ادامه می آید فقط بخشی از 
آنهمه است. دستاوردهایی که این روزها به وضوح قابل دیدن است؛ »هر روز، ما 
در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقالبمان 
را در جنگ به جهان صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در 
جنگ ثابت نموده ایم، ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، 
ما در جنگ، دوســتان و دشمنانمان را شناخته ایم، ما در جنگ به این نتیجه 
رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت 
شــرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه های انقالب پر بار اسالمی مان را 
محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان 
بارور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصًا مردم منطقه نشــان دادیم 
که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می توان مبارزه کرد، جنگ ما 
کمک به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد 
داشت، جنگ ما موجب شــد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در مقابل 
اسالم احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال 
داشــت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد 
و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ تحقق یافت.«

7-آن روزها که آمریکا در اوج اقتدار جهانی و منطقه ای بود و تمام متحدان 
اروپایی و منطقه ای خود را نیز برای مقابله با ایران اســالمی که سخت ترین و 
ضعیف ترین دوران حیات خود را ســپری می کرد، به کار گرفته بود، ناکام از 
آوردگاه جنگ بیرون آمد بنابراین امروزه با توجه به اقتدار مثال زدنی جمهوری 
اسالمی ایران از یکسو و افول قدرت آمریکا و اروپا و متحدان منطقه ای آن از 
سوی دیگر، بدیهی است که ادعای توسل به »گزینه  نظامی« فقط در حد و اندازه 
یک »الف گزاف« قابل ارزیابی است و به قول »رابرت گیتس« وزیر دفاع آمریکا 
در دوران بوش و اوباما، »اگر کسی از حمله نظامی به ایران سخن بگوید باید او 
را به تیمارستان معرفی کرد« و به نوشته نیویورک تایمز »ما )آمریکا( توان یک 
بندانگشت پیشروی در خاورمیانه از طریق اقدام نظامی را نداریم« و به گفته 
اوباما؛ »تنها راه حضور نظامی ما در منطقه خاورمیانه - غرب آسیا- جنگ های 
نیابتی اســت« و دهها اعتراف صریح دیگر که بدون نیاز به اعتراف آنها نیز به 

وضوح و فقط با نیم نگاهی به منطقه قابل فهم است و... 
گزینه نظامی برخالف الف  گزافی که آمریکا می زند، روی میز نیست، بلکه زیر 
میز افتاده و خاک می خورد، چرا که آمریکایی ها یک بار در جریان جنگ  تحمیلی 
به آن متوســل شده و ناکام از آوردگاه بیرون آمده بودند. آنهم در اوج اقتدار 
خود و در حالتی که ایران اسالمی با شرایط سخت و دشوار یاد شده روبرو بود.

و باالخره بســیار بعید است کســانی که مردم را با گزینه نظامی آمریکا 
می ترسانند، از این واقعیت بی خبر باشند. این جماعت نیز به گونه ای دیگر الف 

می زنند. الف منفی!

رشوهگزینه نظامی زیر میز است!

حسین شریعتمداری

* در بازداشت حسین فریدون امیدوارم قوه قضائیه جدی و مصمم عمل کند. این 
انتظار مردم از دســتگاه قضایی اســت. قوه قضائیه امتحان سختی در پیش دارد، 

امیدوارم انقالبی عمل کند.
میرصانعی
* چرا آقای ظریف صریح سخن نمی گوید؟ مگر مشکالتی که قرار بود با برجام فرو 
بریزد، فرو ریخت؟! اگر می گویید که آمریکای جنایتکار به هیچ تعهد خود پایبند 

نیست، چرا اعالم نمی کنید به قبل از برجام برمی گردیم؟!
0918---2931

* وقتی غرب نسبت به تعهدات برجامی پایبند نیست چرا هی مدام از اجرای کامل 
برجــام می گویند. چرا با توجه به اذعــان آقای ظریف به نقض متن و روح برجام 

توسط آمریکا، ولی ایران را موظف به اجرای آن می دانند؟!
شیخی
* وزیر نفت معترضانه به منتقدان می گوید: خب به صراحت بگویید با خارجی ها 
قرارداد نبندید! در حالی که هرگز چنین تقاضایی مطرح نبوده اســت. سخن در 
این است که از برجام و کرسنت عبرت بگیرید و راه پر زیان و ضرر را تکرار نکنید. 
مثاًل دیدید که انگلیس خبیث و مکار که فرش قرمز زیر پایش پهن کردید، رسماً 

در کنار شیطان بزرگ قرار گرفت و مزد خوش خدمتی شما را داد!
نیکنام
* افشــاگری کیهان و ارائه ســند رشوه شرکت توتال فرانسه به یکی از مسئوالن 
ایرانی یک اقدام روشــنگرانه و بسیار بجا بود. امیدواریم همیشه در این راه یعنی 

دفاع از منافع ملی پایدار باشید.
0911---6915

* پخش مناظره زنده از رســانه ملی می تواند واقعیــت قرارداد توتال را نمایان و 
دروغگو را رســوا کند. صنعت ملی نفت برای گروه و جناح خاصی نیست که مهر 
محرمانه به آن بزنند و رســانه ملی با پخش مناظره نفتی که با حضور منتقدان و 

موافقان قرارداد است باید ابهامات را از جامعه رفع کند.
3250---021 و 6756---0935
* سند 2030 از نگاه رئیس مجلس بدون ایراد و از نظر شکلی قابل اجرا تشخیص 
داده شد، بررسی سند قرارداد با توتال با تمام ابهاماتش از دستور کار مجلس خارج 
شد و اخیراً تخفیف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به تصویب رسیده است. هزینه این 

شتاب زدگی مجلس را 80 میلیون شهروند ایرانی باید بپردازند.
021---9715

* مدت ها بود که حقوق بشــر غربی و حامی تروریست در منطقه نسبت به اعدام 
قاچاقچیان مواد مخدر در ایران نشســت های ضد ایرانی برگزار می کرد. امیدوارم 
این تصمیم مجلس ارتباطی با فشا رغرب و حامیان داخلی اش نداشته باشد. زیرا 
حقوق بشر غربی قربانیان مواد مخدر در کشور ما را که هر روز در خیابان ها جلوی 

چشم ما هستند نادیده می گیرد.
0813---8979
* دولت دکتر احمدی نژاد علی رغم خدمات شایانی که کرد ولی به علت لجاجت 
و اعتماد بیش از حد به برخی اطرافیان و اعمال خواسته های آنان، باعث روی کار 
آمدن جریان تسلیم طلبی در برابر غرب و مسدود کردن مسیر پیشرفت و خدمت 
بی منت به کشــور شد. او در تمام خطاها و گناهان اینها شریک است و فردا باید 

پاسخگو باشد.
0912---1052

* آقــای روحانی در جدیدترین بی حرمتی به منتقدین دولت آنان را حســودان 
پیشــرفت کشور خواند! بدیهی است کسی مورد جســارت واقع می شود که کار 
فوق العاده و درخشــانی انجام داده  باشــد. آیا اقتصاد در رکود شــدید، سیاست 
خارجی در انفعال و تنزل شاخص های اخالق اجتماعی، افزایش طالق و... در این 

دولت حسادت برانگیز است!
طباطبائی قمی
* وجودبرخی از وزیران متمایل به لیبرالیسم در دولت تدبیر و امید نه تنها نشان 
داد این دولت از تفکر و دانش اقتصادی که منجر به ایجاد رفاه اجتماعی و عدالت 
مابین طبقات مردم شود بی بهره است، بلکه آن کورسوی امید به عدالت در این دولت 
را نیز از بین برده اســت. مرغ 8500 تومانی و پیاز پنج هزار تومانی از بی برنامگی 

وزرای ناتوان حکایت می کند نه گرمای تابستان و نبود برق!
قاجار دولو
* یکــی از معاونان رئیس جمهور می گویــد که از برخی ائمه جمعه و جماعت به 
خاطر تخلف در انتخابات شکایت کرده اند! واقعاً ت عجب آور است دولتی که رکورد 
بیشــترین تخلفات انتخاباتی را داشــته دست به چنین کاری زده است. گویا وی 
فراموش کرده که خود یکی از مدافعان فتنه گران و شــرکت کننده در راهپیمایی 
روز ســی خرداد بوده و مردم را به ادامه اعتراض غیرقانونی دعوت می کرده است. 
اگر قرار بر محاکمه بود او و سران خائن فتنه در اولویت بودند و می بایست زودتر 

از این محاکمه می شدند. دست پیش گرفته اند که پس نیفتند؟!
حسامی
* قانــون، اتومبیل در حال تردد در معابــر را حریم خصوصی نمی داند بعضی ها 
مالکیت خصوصی را با حریم خصوصی اشــتباه گرفته اند. البته معتقدم عده ای با 
غرض و با اطالع کامل از قانون به دنبال اهداف غیراخالقی و منفعت گرایی جناحی 

خاص خودشان هستند.
گیالنی
* اگــر در مبــارزه با مواد مخدر قاطع تر و جدی تر عمل می شــد وضع جامعه به 
ایــن روز نمی افتاد. در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی دیگر از جمله روند رو به 
گســترش بی حیائی نیز اگر اقدام مؤثری صورت نگیرد فرداها وضع ناخوشایندی 
در انتظار جامعه اســالمی اســت. ظاهراً امیدی به این دولت نیست مردم باید در 

صحنه حضور داشته باشند.
0919---6858

* آیا آقای روحانی از پاسخگویی به نقد کارشناسانه منتقدان مردمی آنقدر ناتوان 
اســت که باید آنان را با داعش مقایسه کند؟! متأســفانه دولت تا به حال به نقد 

نخواسته منطقی نگاه کند و همواره سعی در مقابله با آن داشته است!
021---2811

* چند ســالی هست که ســند 2030 در برخی از مهدکودک ها در حال اجرایی 
شدن است خانواده ها باید نسبت به حضور کودکان در مهدکودک و نوع آموزش ها 

حساس و کنجکاو باشند.
021---0500

* با ابهام هایی که در اعتبار پایان نامه دکتری آقای روحانی ریاست محترم جمهوری 
وجود دارد و ســرقت های علمی که در رساله دکترای ایشان صورت گرفته چرا به 
این پرونده رسیدگی نمی شود؟ یا واقعیت دارد یا تهمت است از این دو حال خارج 

نیست، رسیدگی شود تا معلوم شود.
هاشمی
* از وزارت نیرو درخواست می شود برای گران کردن آب خانگی ملت نقشه نکشند. 
هر وقت یارانه ها 5 برابر شد آن وقت نقشه گران کردن را عملی کنید. با این حقوق ها 
که حداکثر تا بیستم هر ماه بیشتر دوام نمی آوریم و 10 روز باقیمانده را با انتظار 
کشیدن واریز یارانه ها به سر می بریم. مگر آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی 

نگفتند چیزی گران نمی شود؟!
0912---6331

* در ســال 82 به تعدادی از خانواده های شهدا و جانبازان اسدآباد همدان زمین 
مســکونی و به صورت مشاع برای ساخت واگذار کرده اند. با اینکه مبالغی را برای 
آماده ســازی از ما گرفته اند ولی بعد از گذشــت 15 ســال هیچ نهادی پاسخگو 

نیست. چرا؟
0919---0097

* قرار شــد یک پنجم حداقل حقوق به مستمری بگیران کمیته امداد تعلق گیرد 
اما دولت با وجود گذشــت 4 ماه از ســال هنوز این مصوبه مجلس را اجرا نکرده 
است. دست و دلبازی دولت فقط در همان زمان انتخابات بود؟! مدعیان اصالحات 
باید پاسخگوی این بی عدالتی های دولت باشند، حمایت آنان از دولت یعنی لزوم 

پاسخگویی به شراکت در این ظلم آشکار به ولی نعمت های انقالب.
021---3284

* سازمان حج و زیارت اعالم کرده است که حجاج زائرین خانه خدا باید به اجبار دو 
چمدان و یک ساک دستی را از سازمان حج و زیارت خریداری کنند و اگر زوجی 
در میان زائران اســت باید دو ســری از چمدان و ساک تهیه کند! این درخواست 

سازمان حج چه توجیهی دارد؟
0912---6456

* بیست روز پیش برای تلفن ثابت ثبت نام کردم. می گویند شماره نداریم! وعده 
یکی دو ماه آینده دادند که احتماال مشکل حل شود. روستای دورافتاده نیستیم، 

همین مرکز شهر همدان، شهرک فرهنگیان هستیم!
پناهی- همدان

عضو مرکزیت حزب منحله
برای شرکت فاسد توتال آستین باال زد

عباس عبدی با بیان اینکه قطر سالهاســت از میدان مشــترک پارس جنوبی 
بهره برداری می کند، از قرارداد پرابهام با شرکت نفتی توتال دفاع کرد.

عضو حزب منحله مشارکت در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: در مسئله قرارداد اخیر 
توتال به قول آقای وزیر نفت، عدم توسعه فازهای پارس جنوبی ساالنه پنج میلیارد دالر 
به ایران زیان می رساند، ولی مخالفان هیچ اعتراضی به آن ندارند. آنان حتی یکبار هم 
زحمت این را به خود ندادند که بپرسند چرا سهم ایران از برداشت منابع پارس جنوبی 
طی دوره 8 ساله دولت آنان از سهم قطر کاهش یافت و عدم النفع بزرگی را متوجه 
ایــران کرد ولی در عین حال آمادگی دارند کــه قراردادهای نفتی را چنان واکاوی 
کنند تا یک دالر بیشتر نصیب طرف خارجی نشود! گمان نکنید که این رفتار فقط 
در قضیه نفت و گاز است، تقریبا در همه زمینه های مدیریتی این اصل برقرار است. 
اگــر وزارت نفت هیچ قراردادی منعقد نکند و بهره برداری از میادین نفتی و گازی را 
توسعه ندهد، کمتر مورد سؤال قرار می گیرد تا هنگامی که کاری مثبت انجام دهد.

وی می افزاید: تا وقتی که مسئولیت کیفری و مدنی فقط متوجه زیان و ضرر 
اســت، و شامل عدم النفع نمی شود، هیچ تحولی جدی در ساختار مدیریتی ما رخ 
نخواهد داد. مدیران نه تنها باید در برابر اقداماتی که انجام داده اند پاسخگو باشند، 
بلکه مهم تر از آن در برابر اقداماتی که انجام نداده اند نیز باید پاسخگو و مسئول باشند.
باید از آقای عباس عبدی و هم طیفانش پرسید آیا همان قدر که برای دفاع از 
برخی مدیران نفتی مسئله دار بسیج شده اید، برای دفاع از منافع ملی نیز پای کار 
می آیید؟!  اگر اعتراضات هم طیفان شما در مجلس ششم به عملکرد فاجعه بار برخی 
مدیران نفتی در وزارت آقای زنگنه در دولت اخالق درست بود- که بود - پس چرا 
امروز 180 درجه تغییر زاویه داده اید؟ یا چرا آقای عبدی در همین 4 سال گذشته، 

مدیران وزارت نفت را به خاطر کم کاری ها تخطئه کرده است؟
همچنین باید از امثال عبدی پرســید مگر در زمان انعقاد قراردادهای قبلی با 
توتال و کرســنت و اســتات اویل نیز برخی از همین مدیران نفتی نمی گفتند چه 
ســودآوری های بزرگی برای کشور خواهد داشت؟ چرا عبدی بر رشوه ۶0 میلیون 
دالری توتال در دولت اصالحات اشاره یا رشوه مشابه استات اویل اشاره نمی کند؟  
بدتر از همه قرارداد کرسنت است که به اسم سود، 18 میلیارد دالر خسارت و جریمه 
روی دســت کشور باقی گذاشته است. اگر فردا روزی معلوم شد، یک خسارت 18 
میلیارد دالری دیگر از قبل تنظیم غلط و پنهانکاران قرارداد توتال متوجه کشــور 
شــده، آن موقع چه باید کرد؟ چرا عبدی به محرمانه کردن این قبیل قراردادهای 
خارجی دولت حتی در زمینه خودرو معترض نمی شود و مطالبه شفافیت نمی کند؟ 
یا نمی پرســد که چرا ســهم طرف فرانسوی 50/1 درصد و سهم طرف ایرانی فقط 
1۹/۹ درصد است؟ یا این سؤال که چرا از ظرفیت فراوان داخلی که قادر بود تا 80 

درصد همین فاز از پارس جنوبی را به انجام برساند استفاده نشد؟ و...
قرارداد توتال

برای تقویت تحریم است نه تضعیف آن
»قرارداد با توتال، تثبیت کننده ساختار تحریم هوشمند علیه ایران است.«

به گزارش رجانیوز، امضای قرارداد با توتال واکنش های فراوانی را از سوی موافقین 
و منتقدین برانگیخت. مدافعین این قرارداد در دفاع از آن اصرار می کنند که امضای 
قرارداد با توتال سبب شکسته شدن سد تحریم ها شده و این قرارداد سبب خواهد 
شد تا قراردادهای بعدی راحت تر بسته شود. حتی کسانی هم معتقدند که این نوع 
قراردادها بهترین ابزار برای مقابله با تحریم های آمریکا است. اما این قرارداد نه تنها 
شکننده ساختار تحریم های اقتصادی علیه ایران نیست بلکه تقویت کننده ساختار 

تحریم های هوشمند است.
بخــش نفت و گاز ایــران از 1۹۹۶ میالدی تحت تحریم هــای یک جانبه و فرا 
سرزمینی )ثانویه( آمریکا قرار دارد. در قانون تحریم ایران )که با عنوان داماتو شناخته 
می شود( سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران مورد تحریم قرار گرفت. هر چند با انعقاد 
قراردادهای بیع متقابل در دهه هفتاد شمسی میان ایران و شرکت های عمدتاً اروپایی، 
این تحریم در عمل اجرا نشد، اما آمریکا حاضر به لغو این قانون نشد و در دوره های 
بعدی نیز آن را تمدید کرد. قانون تحریم ایران )ISA( در سال 2010 در قالب قانون 
جامع تحریم ایران )سیسادا 2010( اصالح شد و شرایط سخت گیرانه تری علیه ایران 
وضع شد. از آنجایی که در این نوبت، کشورهای اروپایی نیز با آمریکا هماهنگ بودند، 
این قانون به طور جدی اجرا شد و شرکت های خارجی از بخش نفت و گاز ایران رفتند. 
در ســال 201۶ نیز به واسطه پایان یافتن عمر قانون تحریم ایران، کنگره آمریکا در 
قانونی جدید برای ده سال دیگر یعنی تا سال 202۶ قانون تحریم ایران را تمدید کرد.
برجام به طور عمده تغییری اساسی در ساختار تحریم های ثانویه بانکی ایجاد نکرد. 
به این معنا که ساختار تحریم های ثانویه بانکی کماکان باقی است. مراد از ساختار، حفظ 
زیرساخت های قانونی و ساز و کارهای اجرایی تحریم است. باقی ماندن ساختار تحریم های 
ثانویه بانکی ســبب شد تا بانک های بزرگ خارجی از ترس مواجه شدن با جریمه های 
آمریکا با ایران همکاری نکنند. اما بانک های کوچک خارجی که ریســک این همکاری 

را پذیرفتند نیز به طور کامل تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت می کنند.
به عبارت دیگر، حفظ ساختار تحریم های ثانویه بانکی در دوران پسابرجام به آمریکا 
این اجازه را داده است که بر تراکنش های ارزی ایران نظارت و تسلط داشته باشد. این 
نظارت و تســلط بسیار بیشتر ار آن چیزی است که در گذشته به واسطه جمع آوری 
اطالعات و یا جاسوسی از شبکه سوئیفت صورت می گرفت. با توجه به کاهش تعداد 
کانال های ارزی ایران و محدود شــدن به چند کانال خاص توانایی نظارت و کنترل 
برای وزارت خزانه داری آمریکا بسیار افزایش یافته است. به طور مشخص این وضعیت 
به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه می دهد که بر محل مصرف منابع ارزی توسط ایران 
نظارت داشته باشد و اجرای استانداردهای FATF نیز این وضعیت را تشدید می کند.

در بخش ســرمایه گذاری اعمال تحریم ها موقتاً متوقف شده است. اثر این توقف 
را در بخش خودرو زودتر از سایر بخش ها مشاهده کردیم. همچنین در بخش نفت و 
گاز نیز توقف تحریم ها زمینه را برای حضور شرکت های خارجی مانند توتال مهیا کرد.
اما در بخش غیربانکی مشکلی به نام بازگشت تحریم ها )Snap back( وجود دارد 
که ریسک همکاری با ایران را برای خارجی ها باال می برد. در ابتدا درباره پدیده بازگشت 
تحریم ها که یکی از مهمترین مسائل در طول مذاکرات هسته ای بود، فهم درستی در ایران 
وجود نداشت. بسیاری فکر می کردند که گفته اعضای تیم مذاکره کننده مبنی بر مصون 
بودن قراردادهای اقتصادی پسابرجام از بازگشت تحریم ها درست است. یعنی قراردادهایی 
که در دوران اجرایی شدن برجام میان ایران و طرف های خارجی امضا و اجرا می شود در 
صورت برگشت تحریم ها می تواند بدون مشکل تا انتها ادامه پیدا کند. اما با گذشت زمان 
مشخص شد که این تلقی غیرواقعی بوده و برجام این چنین شرایطی را ایجاد نمی کند.

آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد در صورت بازگشت 
تحریم های متوقف شده آمریکا تمامی قراردادهای اقتصادی که در طول اجرای برجام 
با ایران بسته شده است، مشمول بازگشت تحریم شده و باید خاتمه یابند. شش ماه 
هم فرصت داده شده است تا کارهای الزم برای تسویه مالی انجام شود. در نتیجه این 
وضعیت شرکت های خارجی که بخواهند همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام 
دهنــد حتماً قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شــده و 
هماهنگی های الزم را انجام می دهند و به عبارت دیگر کسب اجازه می کنند. این شرایط 
بــه آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می دهد. کمااینکه آمریکا به 
توتال اجازه حضور را می دهد اما به ایتالیایی ها اجازه نمی دهد که در ایران حضور یابند.
لذا در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم های ثانویه بانکی 
توانایی الزم برای کنترل و نظارت بر تبادالت ارزی ایران رادارد و از طرف دیگر با پدیده 
بازگشت تحریم های آمریکا توان انتخاب گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را 

پیدا می کند. از این وضعیت با عنوان »تحریم هوشمند« یاد می کنیم.
لذا حضور توتال در ایران و امضای قرارداد 20 ســاله، نه تنها شکسته شدن سد 
تحریم های اقتصادی علیه ایران نیســت، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم های 
هوشــمند و با مدیریت و تأیید وزارت خزانه داری آمریکاســت، مقوم و تثبیت کننده 

ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران است.
تعارف کارگزاران به یکدیگر
برای قبضه شهرداری تهران!

حسین مرعشی می گوید عارف عالقه مند است که شهردار نزدیک به وی باشد.
سخنگوی کارگزاران و عضو شــورای سیاستگذاری اصالح طلبان در مصاحبه با 
ایلنا گفت: من به علت نداشــتن تخصص در این زمینه، پیشنهادشان را رد کردم اما 
اعالم کرده ام اگر بن بســتی حاصل شد و شخصی این مسئولیت را نپذیرفت که بعید 
می دانم این اتفاق بیفتد شاید شهرداری را بپذیرم؛ البته گزینه برتر از نظر من محسن 
هاشمی است اما با توجه به مصوبه آخر شورای پنجم مبنی بر عدم خروج عضوی از 
شــورا، شهردار شــدن او منتفی است. با این حال، میثاق نامه ای که لیست امید امضا 

کرده اند مانعی در راستای شهردار شدن هاشمی نبود.
پس از او نیز گزینه برتر برای شــهردار شدن از نظر من محمدعلی نجفی است. 
تمام تالش خود را به کار بســته ام که اگر سازمان برنامه و بودجه به نجفی پیشنهاد 

نشد، سمت شهرداری را بپذیرد.
وی در پاســخ به این ســؤال که گزینه آقای عارف مطرح شــد، آیا می توان این 

گمانه زنی را جدی گرفت؟
از ابتدا هم شهرداری آقای عارف مطرح نبود و مشاهده کردید که خودشان هم 
تکذیب کردند او عالقه مند است که شهردار به او نزدیک باشد اما قطعا خودش ورود 

نخواهد کرد.
یادآور می شود محمدعلی نجفی سالها عضو مرکزیت کارگزاران بوده است، پیش 

از این کرباسچی خواستار شهرداری مرعشی شده بود.

فرار دو تن از سران منافقین
دو روز بعد از میتینگ پاریس

دو تن از ســران سازمان تروریستی منافقین، ضمن فرار از مقر سازمان، اعالم 
کردند از این فرقه تروریستی جدا شده اند.

شبکه باالترین در مطلبی با عنوان »اولین تودهنی به مریم قجر عضدانلو بعد از 
نشست دویلپن نوشت: دو نفر از فرماندهان ارشد فرقه رجوی که هر کدام 3۹ سال 
سابقه تشکیالتی دارند بعد از شوی ساالنه مریم قجرعضدانلو در ویلپنت پاریس از 
این فرقه جدا شــدند و بدین ترتیب تودهنی محکمی به مریم قجر زدند. سیاوش 
ســیفی و محمود ممبینی که هر دو از فاز سیاسی همراه تشکیالت سازمان بودند 
روز چهارشنبه 21 تیرماه )12 ژوئیه( از مقرهای فرقه رجوی در آلبانی فرار کرده و 

از این فرقه اعالم جدایی کردند.
یادآور می شود 80 درصد شرکت کنندگان در میتینگ اخیر سازمان منافقین - به 

روال دو سال - افراد اجاره ای غیرایرانی بودند.
منتجب نیا: تازه از راه رسیده ها

کاسبان اصالحات شده اند
قائم مقام حزب اعتماد ملی ضمن اعتراض مجدد به انحصارطلبی های شورای 

سیاستگذاری اصالح طلبان تصریح کرد: این گروه کاسب اصالحات هستند.
منتجب نیا در نامه ای سرگشــاده خطاب به اصالح طلبان نوشت: اگرچه لحن، 
ادبیات و تحلیل های برخی منتقدان ســخنان این جانب در رســانه ها و جلسات، 
تا حدی گزنده، غیرمنصفانه و بعضاً کینه ورزانه اســت و لیکن اســتدعای من از 
پاســخگویان و هواداران این است که هرگز مقابله به مثل نکنند و حریم بزرگان و 

صاحب نظران را محترم بشمارند.
این جانب صرفاً از سر دلسوزی و پیشگیری از خطری بزرگ و خانمان سوز که 
کیان اصالحات را هدف گرفته است و برای آن که انسان های حقیقت جو و منصف 
امروز و آیندگان، ســرزنش و نفرین خود را در خصوص زدن چوب حراج به تفکر 
اصالح طلبی نثار همگان نکنند و حداقل مخالفان بدعت های بزرگ و انحرافات عمیق 
در جریان اصالح طلبی را اســتثنا کنند و دوراندیشــی و حق طلبی آنان را در برابر 
دوستان بسیار عزیز و محبوبی که به نوعی از این لغزش ها حمایت می کنند، چراغ 
راه خود قرار دهند، پس از حدود ســه ســال تالش بی نتیجه در جلسات عمومی، 
نامه نگاری محرمانه و انتقاد در جلســات خصوصی ناچار به بیان علنی و رســانه ای 

دیدگاه های خود شدم.
وی می افزاید: کیست که نداند افرادی چون این جانب از سال 1341 تاکنون 
بر پایه باور و شــناخت و ایمان عمیق انواع ســتمگری، انحصارطلبی، فردگرایی و 
حق کشــی مبارزه و انواع پیامدهای آن از قبیل زندان، تبعید، محکومیت به اعدام، 
توطئه ترور و تهمت، افترا، هتک حیثیت و انگ هایی متضاد چون ارتجاع، سنت گرایی 
و روشنفکری و... را تحمل کرده ایم. البته در آن زمان ها بسیاری از تئوریسین های 
خودخوانده، پرحرف و پرادعای امروز یا به دنیا نیامده بودند و یا با دوســتان خود 

در دبستان بازی می کردند.
وی با بیان اینکه اصالح طلبی به معنای صداقت و راســتی و آزادمنشی 
است، نسبت به بروز افرادی به عنوان »کاسبان اصالحات« هشدار داد و افزود: 
محفلی در قالب »کاسبان اصالحات« توسط جمعی تازه از راه رسیده و پرادعا 
شکل گرفته و اساس اصالحات رفته رفته توسط این محفل در معرض انحراف 
قرار گرفته اســت. این محفل، حیثیت و آبــروی اصالحات را وجه المصالحه 
منافع خود قرار می دهد و ما هم چون مادران و پدران دلسوز حساس در برابر 
بعضــی دایه های تازه به دوران رســیده اصالحات در خصوص فرزند خود به 
شدت احساس مسئولیت و گاه سکوت می کنیم و گاهی هم بناچار سخنانی 

اندک می گوییم.
منتجب نیا نوشت: اصالح طلبان واقعی و اصیل، خود را خدمتگزار مردم، مدافع 
انقالب و جمهوری اسالمی می دانند و به هیچ فرد و گروهی اجازه نمی دهند انقالب 
و نظام و اصالحات را مصادره کنند و به انحصار خود درآورند و یا خود را مفســر و 

محور اصالحات بدانند.
ما به این باور رســیده ایم که جریان نوظهور شورای سیاستگذاری که هنوز 
عمر آن به ســه سال نمی رسد صرفاً به منظور رفع اختالفاتی که برخی دوستان 
بــه وجود آوردند شــکل گرفت و ما هم با همین هــدف و صرفاً به عنوان امری 
موقت و چند ماهــه آن راپذیرفتیم و علی رغم میل قلبی به خاطر حفظ وحدت 
آن را تحمل کردیم و حتی برای مدیریت و ســازمان آن نهایت تالش خود را به 
کار بردیم و لیکن انتظار داشــتیم این سازمان غیرقانونی، نامأنوس و خالف رویه 
رایج تحزب و عقالنیت در جهان امروز و مغایر با روح آزادگی و اصالح طلبی پس 
از انتخابات مجلس شــورای اسالمی و خبرگان برچیده شود. اما متأسفانه برخی 
دوســتان با انگیزه های متفاوت درصددند این ساختار غیردموکراتیک و ناعادالنه 
را برای همیشه نهادینه کنند و عجیب تر آنکه در همین حال شعار اصالح طلبی و 

دموکراسی و ضدانحصار می دهند!

هیئت وزیران اجرای برنامه 
فروریزش  کاهش خطرپذیری 
به  را  تهران  در شــهر  زمین 
منظور افزایش ایمنی در حوزه 
شریان های حیاتی تصویب کرد.

هیئت  فــارس،  گــزارش  به 
دولت در جلســه خود به ریاست 
حجت االســالم حســن روحانی، 
کاهش  برنامــه  رئیس جمهــور، 
خطرپذیــری فروریزش زمین در 
شــهر تهران را با هــدف توجه و 
اهتمام هرچه بیشتر دستگاه ها به 
علل، پیامدها و راهکارهای مبارزه 
بــا آن و نیز به منظــور افزایش 
ایمنی در حوزه شریان های حیاتی 
شهر تهران با رویکرد پیشگیرانه، 

تصویب کرد.
هیئت وزیران در ادامه با صدور 
مجوز برای تداوم اجرای برخی از 
اثرات  ارزیابی  مشمول  پروژه های 
زیست محیطی فاقد مجوز و دارای 
پیشرفت فیزیکی با رعایت شرایط 

خاص موافقت کرد.
هیئــت دولــت همچنین در 
راســتای توجــه ویژه به اقشــار 
جامعه  نیازمنــد  و  آســیب پذیر 

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی

برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران تصویب شد

افرادی که سرپرســت  بخصوص 
خانــواده خــود را در هنگام بروز 
مخاطرات طبیعی از جمله سیل و 
زلزله و... از دست می دهند، وزارت 
راه و شهرســازی را موظــف کرد 
در اســرع وقت با همکاری وزارت 
کشور نسبت به بازسازی واحدهای 
مسکونی افراد یاد شده اقدام کند.

بــه عالوه  هیئــت وزیــران 
مبلــغ 4میلیــارد و 500 میلیون 
ریال کمک بالعــوض به صورت 
هزینه ای به وزارت راه و شهرسازی 
اختصاص داد تا 15 واحد مسکونی 
به خانوارهایی که سرپرست خود 

را در روستای چنار به دلیل وقوع 
سیل از دست داده اند احداث کند. 
ســقف هزینه هر واحد مسکونی 
300 میلیون ریال می باشــد که 
برابــر قوانین و مقــررات مربوط 

هزینه می شود.
ســپس بــا تصویــب دولت، 
آیین نامــه مالی، معامالتی، اداری 
توســعه  اســتخدامی صندوق  و 
ملــی و اصالحات بعــدی آن به 
عنــوان آیین نامه های صندوق در 
امور اداری، اســتخدامی، مالی و 
احکام  قانون  موضــوع  معامالتی 
دایمی برنامه های توســعه کشور 

تصویب شد.
دولت به منظور تجهیز امکانات 
الزم در جهت مقابلــه با حوادث 
تمامی  بهره منــدی  ضــرورت  و 
دســتگاه های امــداد و نجات از 
خودروهای آتش نشانی و تجهیزات 
روز دنیا، با پیشنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت مبنی بر واردات 
خودروهای آتش نشانی و تجهیزات 
مرتبط با آنها با قدمت حداکثر 5 
سال ســاخت به شرط عدم تولید 
در داخل کشور و صرفا با دارا بودن 
شــرط نمایندگی خدمات پس از 

فروش موافقت کرد.

سرویس سیاسی -
این روزها در حالی که درگیرهای 
سیاسی میان طیف های مختلف جریان 
اصالحــات و اعتــدال بر ســر چینش 
کابینه دوازدهم باال گرفته اســت، این 
سوال اساسی مطرح است که آیا کابینه 
جدید دولــت آقای روحانــی با هدف 
جبران ناکارآمــدی های دولت یازدهم 
بخصوص در حوزه اقتصاد بسته خواهد 
شد یا کسب رضایت طیف های مختلف 
این اردوگاه مالک تصمیم شده و دولت 
دوازدهم را عمالً به شرکت سهامی تبدیل 

خواهد کرد؟
سهم خواهی اصالح طلبان از کابینه 
دوازدهم با طرح این مدعا که روحانی با 
حمایت و تالش های این جریان مجدداً 
منتخب مردم شد ، همچنان یکی از پر 
بحث ترین موضوعات در محافل رسانه ای 
و سیاسی اســت. موضوعی که پس از 
دیدار عارف بــا روحانی و اطالع وی از 
ترکیب کابینه رنگ جدی تری به خود 
گرفت، آنجا که لیســت کابینه به مذاق 
عارف خوش نمی آید و ظاهراً اصرارهای 
وی هم تأثیرگذار نیست و همین موضوع 
باعث شــد که وی اختالفش با روحانی 
را رســانه ای کند. چرا که تنها چند روز 
پــس از این دیدار بود که عارف با حمله 
به روحانی، روزهای انتخابات و پیش از 
آن را برای وی یادآوری کرد و گفت: در 
انتخابات اردیبهشت هیچ شکی نیست 
که پیروزی روحانی مدیون اصالح طلبان 
اســت. خواهش ما در آســتانه تشکیل 
دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با 
فراکسیون امید است و هیچ ستم خواهی 
نخواهیم داشــت. انتظارمان از روحانی 
این اســت با شورای عالی اصالح طلبان 

مشورت کند.
سایت حامی روحانی : عارف 

بدنبال سهم خواهی است
اظهاراتی که گرچه با پاسخ مستقیم 
رئیس جمهور مواجه نشــد اما ســایت 
انتخاب از حامیان جدی روحانی اینگونه 
به آن واکنش نشان داد : » عارف دست 
بردار نیســت! همان کسی که در میان 
قحط الرجال ســال های اخیر که براثر 
برخی  کنارگذاشــتن  یــا  کناره گیری 
چهره های اصلی جریان اصالحات، یکباره 
»مهم« شد! او حاال تصور می کند رئیس 
یک جبهه بزرگ به نــام اصالح طلبان 
اســت؛ آنقدری که وقتــی خاتمی در 
انتخابات اخیر، از او می خواهد لیســت 

اصالح طلبــان را اصــالح کند، به گفته  
شــکوری راد »کار را رهــا می کنــد و 
می رود« ؛ او حاال پس از انتخابات تصور 
می کنــد روحانی مدیون او و شــورای 
کذایی اصالح طلبان اســت )و نه پیکره 
عظیم اصالح طلبی( و به دنبال ســهم 
خواهی هایی هست که بار دیگر، نزاع و 
اختالف را برمی انگیزد و ناراحتی مردم 
را موجب می شود. نکته  جالب اینجاست 
که هرگاه او »انتظارات خود از روحانی« 
در مورد کابینه اینده را مطرح می کند، 
تاکید می کند که به دنبال »سهم خواهی 

نیستم«!«
همچنیــن »قهرمان ســکوت های 
منفعالنه« لقبی اســت که این ســایت 
حامــی روحانی به عــارف داده و حتی 
رأی ســال ۹4 او در انتخابات مجلس را 
زیر سؤال می برد و می نویسد : »رأیی که 
عــارف در تهران آورد و البته اگر چهره 
محبوبی سرلیست اصالح طلبان بود بیش 
از 2میلیون رأی می آورد را باید به حساب 
اعتبار رهبر اصالحات نزد مردم گذاشت 
نه قهرمان سکوت های منفعالنه.« و بعد 
سلسله ســؤاالتی را از عارف می پرسد 
که عماًل کل هویت سیاســی وی را زیر 

سؤال می برد.
سخنگوی فراکسیون امید: 

دفاع از حقوق مردم
 سهم خواهی نیست

از ســوی دیگر »بهرام پارســایی« 
سخنگوی فراکســیون امید در واکنش 
به بحث ســهم خواهی اصالح طلبان از 
کابینه دوازدهم، مجددا اظهارات عارف 
را تکرار کرد و گفت: شعارهای انتخاباتی 
رئیس جمهور بیانگر جریان اصالح طلبی 
بود حتی شــعارهای این دوره نســبت 
به انتخابات قبل موضع  گیری بیشــتر و 

متفاوت تری داشت.
وی تاکید کرد: نمی شــود شخصی 
خود را وابسته به جناح و گروهی نشان 
ندهد اما شعارهای تبلیغاتی اش وابسته به 
آن باشد، این امر برای مردم قابل پذیرش 
نیست زیرا جامعه به شعارهای یک نامزد 

در انتخابات رأی می دهد.
پارســایی در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنــگاران تصریــح کــرد: اکنــون 
اصالح طلبان و مردم انتظار دارند کابینه 
دوازدهم هماهنگ و همسو با شعارهایی 
باشــد که به آن رأی داده ند در حقیقت 
سهم خواه کسانی هستند که شعارهای 
رئیس جمهور را قبول ندارند اما همچنان 

می خواهند در دولت و کابینه آن هم در 
خط مقدم حضور داشته باشند، اینکه از 
رأی، حق و اعتماد مردم به شــعارهای 
روحانی دفاع شود سهم خواهی نیست 

بلکه دفاع از حقوق شهروندی است. 
حکیمی پور : اگر کسی هزینه 

داده که بعدا طلبکار شود
 شفاف بگوید

در مقابــل احمد حکیمی پور دبیر 
کل حــزب اصالح طلــب اراده ملت که 
در جریان بســتن فهرست شورای شهر 
تهران نیز انتقاداتی را متوجه شــورای 
عالی اصالحات کــرده بود ، در واکنش 
به موضوع سهم خواهی عارف از کابینه 
دولت آینده گفت: اگر قرار باشد هزینه 
دادن بعدا منجر به این شــود که سهم 
بیشــتری ببریم، بایــد بیاییم و در این 
رابطه شفاف سازی کنیم. یعنی مشخص 
کنیم که هزینه دادن به چه معنی است 

و از بابت آن چه چیزی عاید کل جریان 
اصالحات شده است؟ هزینه داده شده 
بجا بوده اســت یا نابجا؟ آیا این امکان 
وجود نداشــت که این هزینه را ندهیم 
و دســتاورد هم داشته باشــیم؟ و آیا 
نمی شود ما مســیری را طی کنیم که 
با جریان اصالحات بــا هزینه کمتر به 
نتیجه برســد؟باید روی تمام این موارد 
بحث شــود و شاخص های هزینه دادن 
مشخص و معین شود.اگر ما هزینه داده 
ایم که بعدا طلبکار جریان باشیم خیلی 
شــفاف بیاییم و ایــن را بگوییم.ضمنا 
هرکســی در عرصه سیاست مخصوصا 
حوزه اصالح طلبی فعالیت می کند دائمنا 
در معرض هزینه های گوناگون است که 
داوطلبانه آن هارا پذیرفته اســت .امروز 
اگر از هر کســی سؤال کنید یک قطار 

هزینه برای شما می شمارد.
بقیه در صفحه 10

گزارش خبری تحلیلی کیهان

كابینه دوازدهم برای خدمت به مردم
یا رضایت احزاب؟!

گفــت: حاال چرا مدعیــان اصالحات و روزنامه ها و ســایت های 
زنجیره ای برای دفاع از توتال به صف شده اند و اصرار دارند که رشوه 
۶0 میلیون دالری این شرکت فرانسوی به یک مقام دولت اصالحات 

را ماست مالی کنند؟!
گفتم: از قدیم و ندیم گفته اند »زر بر ســر فوالد نهی نرم 

شود«!
گفــت: یعنی در میان اینهمه زنجیره ای ها حتی یک نفر هم پیدا 
نمی شود که از وزارت نفت بپرسد کدام مقام دولت اصالحات ۶0 میلیون 

دالر از توتال رشوه گرفته است؟ 
گفتم: آن وقت ممکن است آن کسی که رشوه گرفته به زبان 

بیاید و حرفی بزند که سؤال کننده را پشیمان کند.
گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یکی از خان ها به نوکرش شک کرده بود که تخم مرغ ها 
را می دزدد، از باالی ایوان به او گفت؛ چه کسی تخم مرغ ها را 
کش می رود؟ و نوکر گفت؛ صدا نمی آید. خان عصبانی شــد 
و گفت جایمان را عوض کنیم. و نوکر از روی ایوان پرســید 
کدام خان است که گوسفند های همسایه را می دزدد؟ و خان 
که خودش را باخته بود گفت؛ حق با توست، اصال صدا نمی آید!


