
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

شهید محمد سبزی: خدایا من شمعم، می سوزم تا راه را 
روشــن کنم. تنها از تو می  خواهم که وجود مرا تباه نکنی و 
اجازه دهی تا آخر بسوزم و خاکستری از وجودم باقی بماند.

پای درس علی)ع(

چهار ویژگی یاری دهندگان اهل بیت)ع(
امــام علی)ع( در نامــه ای به فرماندار بــره، عثامن بن حنیف 

انصــاری: »امام شــام از دنیای خود به دو جامه فرســوده، و دو 

قرص نان رضایت داده اســت، بدانید که شام توانایی چنین کاری 

را ندارید، اما با پرهیزکاری و تالش فراوان و پاکدامنی و راستی مرا 

یاری دهید.«                                        نهج البالغه- نامه 45
اخبار ادبی و هنری

دعای خیر مجری فاسد صدای آمریکا
 برای محمود صادقی!

به دنبال شایعه پراکنی رســانه های وابسته به سرویس های جاسوسی غرب 
علیــه رئیس  قــوه قضائیه، تلویزیون صــدای آمریکا در برنامــه »صفحه آخر« 
سه شنبه شب به همین مسئله پرداخت. در این برنامه مهدی فالحتی که پیش تر 
رســوایی تجاوز به همکارانش در صدای آمریکا خبر داغ رسانه های فارسی زبان 
خارج کشــور شده بود، ضمن استناد به اسناد به اصطالح محرمانه ای انتقادها و 
اعتراض های داخلی و خارجی علیه این شــایعات و دروغ ها را نقل کرد. این در 
حالی بود که اســناد مورد ادعا فاقد ادبیات اداری در ایران، بدون مهر های اداری 
محرمانه و امضاهای رسمی مسئولین مربوطه بود که از جعلی بودن آن حکایت 
می کرد. وی ســپس از ســخن و اقدام محمود صادقی تجلیل نمود چرا که طی 
سؤالی از وزیر اطالعات مسئله تولید و توزیع و امحای بولتن های محرمانه را مورد 

پرسش قرار داده بود!
 فالحتــی در این تجلیل امثال محمــود صادقی را برای ســرنگونی نظام 
جمهوری اسالمی الزم دانست و گفت: »... خدا واقعا این جور آدم ها را زیاد کند، 

مگر جمهوری اسالمی تکلیفش روشن شود...«!
گفتنی اســت افشای جاسوسان غرب در جمهوری اسالمی آن هم از سوی 
رسانه های رسمی سرویس های اطالعاتی و جاسوسی غرب خارق العاده و مضحک 
به نظر می رسد؛ تصور کنید مثال سازمان CIA یا MI6 افشاگری راه بیندازندکه 
فالنی در ایران جاسوس ماست! این حتی خنده دارتر از َمَثل دزدی است که پس 

از دزدی کردن، می دوید و می گفت آی دزد را بگیرید!
آبروریزی دیگری

 برای سینمای ایران در آلمان؟
قرار اســت نخستین جشنواره فیلم زنان ایرانی از ۲۷ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ )6 
تا ۱۰ آبان( در شــهر کوبلنس آلمان برگزار شــود. این جشنواره که فیلم هایش 
توسط »فرح اصولی« )همسر دوم »خسرو ســینایی«، فیلمساز( به آلمان برده 
شده، توســط مقامات دولتی این کشور همچون »مالو درایِر« نخست وزیر ایالت 
راین لندفالس برگزار می شــود، چنان که  حتی به گفته دست اندرکاران جشنواره 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز طی نامه ای رسما از برگزاری آن حمایت کرده 

است!
با توجه به اینکه گفته شــده ۱۱ فیلم از آثار کارگردانانی همچون رخشان 
بنی اعتماد در این جشــنواره بــه نمایش در می آید، به نظر می آید قرار اســت 
همچون گذشته پرده ای دیگر از سیاه نمایی جامعه ایرانی به اسم سینمای زنان 
ایرانی در برابر چشــمان مخاطب خارجی قرار گیرد. چرا که چندی قبل نیز از 
۳ تا ۷ خردادماه چهارمین جشــنواره فیلم های ایرانی در کلن آلمان برگزار شد 
و فستیوال فیلم های کارگردانان زن ایرانی هم تحت عنوان »روزهای فیلم زنان 
ایران« طی روزهای ۱۱ تا ۱5 خرداد ماه در برلین به نمایش درآمد. طرفه آنکه 
فیلم های به نمایش درآمده، آنچنان تلخ و ســیاه و چرک بودند که وب ســایت 
»دویچه وله« )رادیو صدای آلمان( که خود در طرف برگزار کننده جشــنواره یاد 
شده قرار داشت، آنها را »تلخ و پردرد، پر از فاجعه خانوادگی و با پایان مصیبت و 
ماتم« توصیف کرد و وب سایت »رادیو فرانسه« هم در مجموع آثار فستیوال های 
فوق الذکر را »تیره، ناامید کننده، مالل انگیز و حتی خشن و مازوخیستی« دانست!

آیا قرار اســت نخســتین جشــنواره فیلم زنان ایرانی )که البته با احتساب 
فســتیوال خردادماه فیلم های کارگردانان زن ایــران در برلین، دیگر نمی تواند 
»نخستین« باشد!!( باز هم جامعه ایرانی را »تیره و مازوخیستی« )به قول رادیو 
فرانسه( و پر از »فاجعه خانوادگی و مصیبت و ماتم« )به گفته دویچه وله( تصویر 

کند و برای سینمای ایران آبروریزی دیگری به بار آورد؟ 
تا کی به اسم سینمای ایران و سفیران به اصطالح فرهنگی نظام جمهوری 
اسالمی، مردم ایران را افرادی مالیخولیایی و سادیستی نشان می دهند؟ آیا این 
همان شناختی است که رئیس  سازمان سینمایی معتقد است که باید جهانیان 

از ایران به دست آورند؟! 
حواشی مالی جشنواره فیلم فجر ادامه دارد؛

 لزوم شفاف سازی وزیر ارشاد
با افشای هزینه های نجومی و نامتعارف درباره سی و پنجمین دوره جشنواره 
فیلم فجر، الزم اســت وزیر ارشــاد دست به کار شــود و به وعده خود مبنی بر 

شفاف سازی مالی در اجزای این وزارتخانه عمل نماید. 
پس از افشــای هزینه نجومی برگزاری سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم 
فجر، رسانه ها اعالم کردند که بازیگر مشاور دبیر جشنواره نیز هزینه هنگفتی را 

به عنوان دستمزد دریافت کرده است!
چند روز قبل بود که مشخص شد هزینه برگزاری دوره اخیر جشنواره فیلم 
فجــر در دو بخش داخلی و بین المللی ۲۰ میلیارد تومــان بوده که با توجه به 
خروجی جشنواره، این هزینه نامتعارف به نظر می رسد. چنان که هزینه برگزاری 

جشنواره فیلم فجر در دولت دهم، یک چهارم این میزان بود.
همچنین رسانه ها در تازه ترین افشاگری درباره وضعیت مالی جشنواره فیلم 
فجر، اعالم کردند که یک خانم بازیگر که به عنوان مشاور دبیر با سی و پنجمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر همکاری می کرد، رقم نامتعارف 4۰۰ میلیون تومان 
دستمزد گرفته است. با توجه به اینکه نقش و تأثیرگذاری این بازیگر در جشنواره 
نامشخص بود و معلوم نیست چه مشورتی به دبیر جشنواره می داد، جای پرسش 
اســت که چنین هزینه ای چرا و برای چه اتفاقی بــه این خانم بازیگر پرداخت 

شده است؟
گفتنی اســت، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست 
خبری خود وعده داد که نسبت به مسائل مالی این وزارتخانه اقدام به شفاف سازی 
نماید. با توجه به حواشی مالی به وجود آمده برای سی و پنجمین دوره جشنواره 
فیلم فجر، به نظر می رســد وزیر ارشاد دولت دوازدهم باید این شفاف سازی را از 
همین جشنواره شروع کند. اینکه بودجه ۲۰ میلیارد تومانی اختصاص یافته برای 
این جشنواره چه شده است و چرا مشاور دبیر جشنواره، 4۰۰ میلیون تومان برای 

یک کار غیراجرایی دریافت کرده است؟
بانی فیلم به استقبال از جاسوس انگلیس رفت!

یک روزنامه ســینمایی که عالقه خاصی به فعاالن روشــنفکرنما دارد، در 
شماره دیروز خود به تبلیغ جاسوس انگلیس پرداخت.

بانی فیلم که در یادداشتی به مناسبت چند سالگی خود به مخالفان فحاشی 
کرده بود، به بهانه نوشــته شدن کتابی درباره ابراهیم گلستان در فرانسه، از این 

جاسوس انگلیس تعریف و تمجید کرد.
تنها نگاهی کوتاه به قســمتی از سوابق تاریخی گلستان نشان می دهد پس 
از اینکه کارتل ها و تراست های انگلیسی موفق به ایجاد کنسرسیوم نفت شدند، 
ابراهیم گلستان و برادرش- شاهرخ- مأموریت یافتند تا با استفاده از مطبوعات و 
ابزار سینما، فعالیت استعمارگرایانه کنسرسیوم در زمینه استخراج و عرضه نفت 
ایران را به عنوان دستاوردهای ملی به آگاهی عموم برسانند. دیری نگذشت که 
با حمایت کنسرسیوم،  گلستان توانست سازمان فیلم گلستان را تأسیس کند.در 
ادامه هم وی اقدام به همکاری با شبکه های »بی بی سی« انگلیس، »ان بی سی« و 
»آی تی دی« آمریکا و شبکه های »کامنولث نیوز« وابسته به اتحادیه کشورهای 

کامنولث نمود.
باید گفت گلستان هیچگاه نتوانســت در عرصه فیلم سازی استعداد شایان 
توجهی از خود نشان دهد و هیچ یک از فیلم هایش نیز با کوچک ترین استقبال 
مردمی روبه رو نشــد. او در فیلم »اســرار گنج دره جنی« که در ســال ۱۳5۳ 
کارگردانی نمود، عناد خود با اخالقیات و دین اســالم را به شکلی مستهجن به 
نمایش گذاشت. با این حال او چنان از حمایت رژیم شاه بهره می برد که سازمان 
اوقاف وقــت، چند قطعه از اراضی موقوفه حاج مخبرالســلطنه هدایت واقع در 

دروس را به صورت اجاره 99 ساله در اختیار وی گذاشت.
گلســتان، با بهائیان روابط صمیمانه ای داشــت. این روابــط تا آنجا بود که 
بهایی های ثروتمند بی چشمداشت به او کمک می کردند. مثاًل آن گونه که شماره 
۱۱۳ ماهنامه گزارش فیلم نوشته است؛ یک کارخانه دار بهایی کارگرانش را برای 

ساخت فیلم »اسرار گنج دره جنی« در اختیار گلستان گذاشت.
بازیگر سینما و تلویزیون:

آقای رئیس جمهور، الوعده وفا!
کیهان ملکی بازیگر ســینما و تلویزیون که در انتخابات از حســن روحانی 

حمایت کرده بود نوشت: آقای روحانی؛ الوعده وفا!
وی در این متن نوشته است: »گرونی که برقراره. برجامم داره نفسهای آخرو 
می کشــه. واســه ملت چه کردی تو این چهار پنج سال جز بیکاری و حقوقهای 
تعویقی و اخراج و تعطیلی تولید. مگه دوره جنگ با یه میلیون بشکه فروش نفت 
هفت دالری هشــت سال جنگ نکردیم؟ مردم کار و حقوق داشتن یا نه؟ واضح 

بگین درآمد کشور چرا نمی تونه مردمشو سیر کنه؟«

خدمت یا خیانت به قوم ُكرد *؟
علی اکبری
آنچه مشخص و آشکار است سخن از استقالل اقلیم کردستان به بهانه داشتن 
یک کشور کردی مستقل، فتنه جدیدی است که با پشتیبانی رژیم صهیونیستی در 
منطقه آغاز شده است. این سخن نه تنها یک فتنه جدید بلکه یک ظلم تاریخی به 
قوم کرد اســت. هرچند سخن از مستقل شدن این منطقه، سخنی به گزافه است 
لیکن با فرض محال وقوع این رخداد بهتر است نخبگان کردی به موارد ذیل توجه 
کنند و بررسی نمایند که سخن از استقالل این منطقه، چه تبعات دهشتناکی برای 

قومیت کرد دارد:
۱- برای هر کشــوری، سابقه و هویت تاریخی یک مالک افتخار می باشد. قوم 
کرد در تمام ادوار تاریخی بخشــی از ملیتی هایی بوده است که در آینده نمی تواند 
خود را متعلق به آن بداند چرا که در تمام تاریخ گذشته هیچ گاه ملیتی به نام ملیت 
کرد وجود نداشته و این قوم کرد بوده که به عنوان بخشی از جامعه نخبه کشورهایی 
که در آن ســاکن بوده به افتخارآفرینی پرداخته است. آیا رئیس جمهور سابق عراق 
مرحوم فقید جالل طالبانی که بخشی از هویت تاریخی ملت عراق است را می توان 
از این مردم گرفت؟ کدام هویت کردها را می توان بدون توجه به ملیت آنها برشماری 
کرد؟ فرزندان و نســل آینده کردی با این وضعیت و در صورت انفکاک و جدایی از 
این سابقه برجسته، نسلی بی هویت و فاقد عقبه تاریخی می باشند. امری که باعث 

بروز بحران هویت و آشفتگی روحی برای آنها خواهد شد.
۲- سخن از استقالل خواهی زمانی مطرح می شود که وضعیت کنونی قابل تحمل 
نباشد. اگر دوره صدام به عنوان آلت دست بیگانه که در زمان او هیچ کدام از قومیت ها 
و مذاهب عراق، آرامش نداشتند را رها کنیم چرا که در آن دوره تفاوتی بین شیعه 
و کرد و اهل سنت نبود و همه چیز به خواست آن دیکتاتور معدوم وابسته بود و اگر 
سابقه کشتار کردها را بتوان به عنوان یک ظلم تاریخی مطرح کرد، کشتار شیعیان 
در انتفاضه مردم عراق را نیز باید مورد اشاره قرار داد، در دوره کنونی و استقرار نظام 
جدید در کشــور عراق، کردها یکی از بهتریــن دوران تاریخی خود را می گذرانند. 
حکومتی فدرال که اداره اقلیم کردســتان توســط کردها را به رسمیت شناخته و 
بیشترین سهم از قدرت اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی را به کردها واگذار نموده 
اســت و تالش نموده که زندگی مسالمت آمیز همه ادیان و اقوام در عراق را فراهم 

سازد، بهانه ای برای ساز کردن کوک جدایی باقی نمی گذارد.
۳-مشخص نیست بر اساس کدام منطق و دلیل باید قومیت را مبنای تشکیل 
کشــورها قرار داد؟ عراق کشوری است با اقوام و مذاهب مختلف و در همان هنگام 
تشــکیل نظام جدید نیز برخی زمزمه های نابخردانه از تشــکیل سه کشور در این 
منطقه سخن می گفتند که با درایت نخبگان عراق این توطئه ناکام ماند اما اکنون 
همان توطئه بار دیگر توسط برخی از افراد آغاز شده است. آیا در مناطقی که تحت 
عنوان اقلیم شناخته می شود، تنها قوم کرد زندگی می کند؟ اگر مالک قومیت باشد 
آیا افراد غیر کرد که در منطقه اقلیم زندگی می کنند تصفیه نژادی خواهند شد یا 
خیر؟ اگر گفته شود که این اتفاق نخواهد افتاد و ما حقوق دیگر قومیت های ساکن 
اقلیم را به رســمیت می شناسیم پس چرا اکنون که حقوق کردها توسط حکومت 
مرکزی عراق به رسمیت شناخته شده است، این موضوع مورد پذیرش کردها قرار 
نگرفته است و سخن از استقالل می گویند؟ آیا کردهای ساکن دیگر بخش های عراق 
از جمله بغداد و مراکز اقتصادی دیگر، می توانند وضعیتی را که اکنون دارند در آن 
شرایط نیز حفظ نمایند؟ آیا ترکمن ها، عرب ها و حتی کردهای دارای مذهبی غیر از 
مذهب اکثریت در منطقه اقلیم در آینده این منطقه نقش همگرایی خواهند داشت و 
یا جریان های واگرای چالش برانگیز را تولید خواهند کرد؟ تمام این موارد آیا نتیجه ای 

جز اختالف و برادرکشی به دنبال خواهد داشت؟
4-حامیان کنونی استقالل اقلیم چه کسانی هستند؟ تروریست های داعشی که 
قصد حمله و به اسارت گرفتن کردها را داشتند توسط چه کسانی حمایت می شدند 
و می شــوند؟ مجروحان داعشــی توسط رژیم صهیونیســتی و در بیمارستان های 
مناطق اشــغالی مورد درمان قرار می گیرند و همان رژیمی که حامی داعش است و 
در هنگام هجوم داعش به مناطق کردی، نه تنها با این امر مخالفت نورزید که حتی 
با ادامه پشــتیبانی از داعش، بر ســرکوب کردها اصرار داشت، اکنون مدافع کردها 
شــده است. آیا این ســؤال نباید برای نخبگان کردی ایجاد شود که دلیل حمایت 
رژیم صهیونیستی از استقالل این منطقه چیست؟ آیا رژیم صهیونیستی قصد ندارد 
کردها را طعمه و گوشــت قربانی قرار دهد تــا بتواند نگاه ها را از خود دور و به این 

منطقه معطوف دارد؟
5- بیشــترین حمایت از کردها در طول سالیان اخیر توسط کدام کشور و چه 
کسانی انجام شده است؟ چه کسی از کردها در مقابل حمله داعش دفاع کرد؟ کدام 
کشور پایگاه استقرار رهبران کرد در زمان صدام بوده است؟ آیا این کشور که همواره 
بیشترین خیرخواهی را برای این قوم داشته است، اکنون نیز جز خیرخواهی، چیز 

دیگری را برای کردها می خواهد؟
6-مهم ترین خواســته مردم از حکومت های خود تأمین امنیت و آرامش است. 
ســخن گفتن از استقالل به این بهانه که حقوق ما رعایت نشده است سخن گفتن 
از اختالف است که قطعاً در صورت دامن زدن به این وضع، اگر اختالفی هم وجود 
داشته باشــد به نزاع و درگیری منجر خواهد شد؛ یعنی اقلیم از ابتدای دم زدن از 
اســتقالل، مردم کرد را در معرض جنگ و نبرد و خونریزی قرار داده اســت. این 
اختــالف در مرحلــه اول با دولت مرکزی عراق خواهد بــود. دولتی که با توجه به 
قانون اساسی عراق، بر یکپارچگی سرزمین خود اصرار دارد و هرگونه جدایی طلبی 
را امــری در جهت تجزیه عراق دانســته و با آن برخــورد خواهد کرد. این مطلب 
پیچیده ای نیست و از همان ابتدای مطرح شدن موضوع استقالل، مطالبی درخصوص 
آمادگی دولت عراق برای بازپس گیری مناطق نفتی، گذرگاه های مرزی و... از اقلیم 
شنیده شد و بر همین اساس نیز توسط حکومت اقلیم به بخش هایی از پیشمرگه 
و نیروهای امنیتی مناطق کردی، آماده باش داده شــده اســت و این یعنی احتمال 
درگیری نظامی در باالترین وضعیت است. در مرحله بعد دولت های همسایه که بر 
رعایت تمامیت ارضی کشورهای منطقه اصرار دارند، حکومت مستقل در اقلیم را به 
رسمیت نشناخته و تالش خواهند کرد از اهرم های در اختیار خود برای ممانعت از 
جابجایی مرزها استفاده کنند. اهرم هایی که از جنس نرم، نیمه سخت و در صورت 
لزوم ســخت را در بر خواهد داشت و تمام هزینه های این اقدامات را نیز مردم کرد 
خواهند پرداخت. مردمــی که در حال حاضر یکی از بهترین دوران های خود را در 

اقلیم می گذرانند.
۷- ممکن اســت متولیان و حامیان استقالل این منطقه سخن از اهرم های در 
اختیار خود برای مقابلــه با تالش حکومت مرکزی عراق و دولت های منطقه برای 
ممانعت از استقالل این منطقه به میان آورده و اعالم نمایند که به هر نحو ممکن 
از این اهرم ها برای استقالل استفاده خواهند کرد. آیا این سخن چیزی جز تشدید 
درگیری و نزاع است. آنچه درخصوص استفاده از اهرم آب توسط برخی افراد گفته 
شده است، از همان جنس تالش داعش برای بستن آب بر روی مردم مناطق عراق 
می باشد و قطعاً گویندگان این سخنان از نتیجه سخن خود آگاهی کاملی نداشته و 
ندارند. این اهرم ها هرچند بر روی کاغذ قابل اعتنا است لیکن در میدان واقعیت، یا 
قابلیت استفاده را ندارد و یا این که استفاده از آن باعث مقابله سخت و سنگین طرف 

مقابل خواهد شد که در هر دو صورت خسارت آن متوجه مردم کرد خواهد بود.
8- متولیان برگزاری این همه پرســی که به صورت غیرقانونی و برخالف تمام 
موازین حقوقی برگزار شــد شــاید بتوانند مدتی در افکار عمومی خود را به عنوان 
مدافعان حقوق کردها جا زده و مطرح نمایند اما از پاسخگویی به سؤاالت و حقایقی 
که بر همگان آشکار است عاجز هستند. گذشته و حال این افراد قابل انکار و کتمان 
نیست. چه کسی بعد از کشتار کردها با صدام مراوده داشت؟ چه کسی دیگر نخبگان 
کرد را مورد حمله و هجوم قرار داد؟ چه کسی جنگ داخلی بین کردها را رقم زد؟ 
ثروت مناطق کردی چگونه خرج می شــود و چه کســانی از این ثروت برای خود 
اندوخته های غیر قابل باور ساخته اند؟ چرا قدرت در این منطقه در اختیار یک فامیل 
خاص دســت به دست می شــود و دیگرانی که حتی به صورت قانونی و بر اساس 
انتخاب مردم به بخش هایی از قدرت دست یافتند، از این مناصب قانونی خلع شده 

و کنار گذاشته شدند؟
آنچه ذکر شــد تنها بخشی از مواردی اســت که هر انسان عاقل بدون حب و 
بغض به موضوع اســتقالل کردستان عراق بنگرد آن را تصدیق خواهد کرد. سخن 
از اســتقالل کردستان عراق در زمانی که تالش ها برای شکست داعش به سرانجام 
مناســبی رسیده اســت آغاز یک توطئه جدید اســت و آنچه در موضوع استقالل 
کردســتان عراق واقعیت ندارد، ســخن گفتن از حقوق مردم کرد است. امید است 
کردهــا و نخبگان کردی این حقیقــت را دریافته و با هر اقدامی که باعث لطمه به 

هویت و قومیت کردی می شود، مقابله نمایند.
* منظور از کردها در این یادداشت، کردهای کشور عراق می باشد که به جهت اختصار 

فقط از لفظ »کرد« استفاده شده است.

صفحه 3
یک شنبه ۱۶ مهر ۱3۹۶ 

۱۷ محرم ۱43۹ - شماره ۲۱۷4۰

»همه ما در انتخابات شرکت می کنیم آخر انتخابات 
همه باید تشویق شوند، هر کس در انتخابات تالش داشته 
از این جناح و آن جناح باید جایزه بگیرند، این می شود 
انتخابات، این می شود مشــارکت عمومی، این می شود 
ســرمایه عمومی حاال البته شــاید بعضی از دستگاه ها 
بیکارند و باید شغلی داشته باشند ناچار هستند عده ای 
را احضار کنند یک جناحی از اول دیوارش کوتاه ساخته 
شده است، اگر کسی تأثیرگذاری زیادی هم داشته باشد، 
مثال برای تشــویق جامعه مردم را تکــرار کند که پای 
صندوق بیایند خب آنها نباید تشویق شوند یک عده باید 
تشویق شوند یک عده تنبیه شوند تشویق و تنبیه برای 

همین است یک جناح تشویق و یک جناح تنبیه.«
آنچه خواندید بخشــی از سخنان رئیس جمهور روحانی بود 
در مراســم آغاز ســال تحصیلی دانشــگاه ها که صبح دیروز در 

دانشگاه تهران بیان شد.
یک بار دیگر متن را بخوانید.چه کســی ایــن روزها تنبیه 
شــده!؟ آن هم بخاطر پیروزی در انتخابــات! همه می دانیم که 
در ۲9 اردیبهشت ماه ســال جاری انتخابات ریاست جمهوری 
با حضور پرشــکوه مردم برگزار شد و علی رغم قانون شکنی های 
وســیع دولت مردان، هیچ مشــکلی هم پیش نیامد و بازندگان 

انتخابات برخالف سال 88 پیروزی برنده را تبریک گفتند.
از آن روز هم دولت بــدون هیچ مانع و رادعی،هرکار دلش 
خواســته کرده، هرکس را خواســته به وزارت برگزیده، هرکس 
را خواســته معاون و اســتاندار و فرماندار کرده و خالصه بدون 
کوچک ترین مشکلی، همه امور را طبق سلیقه و خواست خودش 

پیش برده است. خب ! حاال تشویق و تنبیه چیست!؟
یک تجربه

اما به نظر می رســد این حرفها هیچ محلی از اعراب نداشته 
باشد و در عالم واقع کمترین مصداقی نداشته باشد. تجربه نشان 
داده که هرگاه در کار دولت و امور مهم کشور،مشکالت جدی تر از 
قبل می شود و دولت هم راه به جایی ندارد،شخص رئیس جمهور 
وارد میدان می شــود و با طرح یکی دو حاشیه مهم و جنجالی، 
موجی در کشور و در رسانه های حامی خود و بالتبع در بخشی از 
افکار عمومی راه می اندازد تا حواس ها از مسائل اصلی دور بماند! 
این راهی است که رئیس جمهور محترم، شخصا بارها پیموده اند 
و کم کم اهل فن را به این یقین رســانده اند که اوجگیری سرو 
صداها و حاشیه ها، دلیلی بر بن بست و بحرانی جدی در برخی 
حوزه هاست. تجربه هایی مثل تقابل آشکار و معموال بالفاصله با 
برخی فرمایشات رهبری،بحث عجیب و بی مبنای درس مذاکره 
گرفتن از عاشورای حســینی، بحث خالف مبانی به زور نبردن 
مردم به بهشت و چندین و چند نمونه دیگر،همگی در زمان هایی 
خاص و در روزگاری که مردم به شــدت نیاز به فهمیدن حقایق 
و آگاهی از امور داشــتند بیان شــد و الحق هم تیم رسانه ای و 
عملیات روانی دولت با موفقیت، هیچ را به جای همه چیز نشاند 

و حاشیه را بر متن غلبه داد و شد آنچه که نباید می شد!
حــاال دیگر همه، حتی نوجوانان دبیرســتانی هم می دانند 
که هروقــت روحانی از این حرفها می زند،خبری در راه اســت، 
افتضاحی به بار آمده یا خواهد آمد و خالصه باید منتظر چیزی 
باشــیم! اینکه در یک جلسه، هم منطق امام حسین علیه السالم 
تحریف شود، هم سنت و ســیره پیامبر عزیز اسالم علیه السالم 
و هم قرآن تقطیع و گزیده خوانی شــود، گویای آن اســت که 
خبر های مهمی در راه است، اتفاقات مهمی افتاده و خالصه که 

یک چیز جواب نمی داده!
کسی چه می داند، شاید دستگیری مهدی جهانگیری، شاید 
محکومیت هفته قبل 5 چهره ارشد حزب منحله مشارکت، شاید 
بررسی و تعقیب پرونده حسین فریدون، شاید صدور اولین حکم 
برای جاسوس تیم هسته ای و احتمال رسیدگی به پرونده سایر 
جاسوس ها، شــاید اوضاع آشــفته برجام و رجزخوانی هرروزه 
ترامپ و خلع سالح تیم مذاکره کننده که به جز رجزخوانی های 
پــوچ و توخالــی، همه ابزارها را به دشــمن واگــذار کرده اند و 
خالصه چندین و چند علت دیگر، زمینه تولید و ادای تازه ترین 

حاشیه های سیاسی از سوی رئیس جمهور محترم باشد!
به نظر می رسد این بار نیاز به آتش تهیه بیشتری هم باشد 
و موضوع یکی دوتا نباشــد، چون از چند روز قبل،با دروغی که 
محمدرضا تابش، خواهرزاده ســید محمد خاتمی درباره تشدید 
محدودیت هــای دایــی خود گفت ماجرا آغاز شــد و دیروز هم 
روحانی در ســخنرانی خود، به همان شخص پرداخت تا تکمیل 
کننده پازل جنجال و هیاهو بر سر هیچ و خبر دروغی باشد که 

ظاهرا در اتاق فکر های اصالح طلبان ساخته شده است. 
سایه شوم جاسوس ها 

و دالل ها بر سر دولت دوازدهم
مروری بر اخبار آشــکار و اعالم شــده ،حکایت های بدی از 
دولت را به ما نشــان می دهد. اینها تازه اخبار آشــکار و عمومی 
است و معلوم نیست در پس پرده چه خبر است. به این نمونه ها 
توجه کنید یک عضو ارشــد و تعیین کننــده تیم مذاکره کننده 
هسته ای، به جرم جاسوسی دستگیر شد! مدتی بعد یک نماینده 
مجلس در ســخنانی اعالم کرد جاسوس های تیم مذاکره کننده 
یک نفر نبوده و 4 نفر بوده است! برادر اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم دستگیر شد. 
درباره مهدی جهانگیری، مدتها بــود حرفهای عجیب و غریب 
و ناشــی از تخلفات وســیع به گوش می رســید و شاید برخی 
حمایت ها مانع رسیدگی و دستگیری وی بود، به هر حال مهدی 
جهانگیری،که برخالف ادعاهای این روزها، از حمایت همه جانبه 
دولت برخوردار بود و حتی حکم معین ســتاد اقتصاد مقاومتی 
در منطقه 4 کشور را هم داشت، بازداشت شد. چندی قبل اسم 
دختر وزیر آموزش و پرورش سابق به دلیل آنچه واردات، قاچاق 

یا هرچیز دیگر پوشاک به کشور بود، رسانه ای شد! مدتی قبل تر، 
خبر رسید که وزیر سابق صنعت و بستگان و فامیلش، در دهها 
شــرکت سهامدار و عضو هیئت  رئیســه و هیئت مدیره هستند! 
مدتی قبل تر، خبر رســید برخی وابســتگان به مقامات ارشــد 
دولتــی، اراضی منطقه  اینچه بــرون را به ثمن بخس خریده اند و 
عنوان منطقه آزاد ثبت  حاال در تالش هستند که آن منطقه را به 
کنند! خالصه دهها وصدها نمونه دیگراز این دست را می توان در 
میان اخبار کامال آشکارو غیر محرمانه کشف کردو به این نتیجه 
رسید که سایه جاسوس ها و رانت خوارها و دالل ها بر سر دولت 
سنگینی می کند و هر گونه اقدام –هرچند دیر هنگام و ضعیف 

قوه قضائیه- می تواند موجی از حواشی را بدنبال داشته باشد.
اقتصاد دررکود

افزون بر همه این اوضاع عجیب و این اشــباح سیاهی که بر 
سر دولت سایه انداخته،نمی توان انکار کرد که اوضاع اقتصادی 
به شدت تیره و تار اســت. همین دوروز پیش بود که یک مقام 
مســئول در جامعه تولید کنندگان نساجی صراحتا گفته بود ما 
فقط می کوشــیم تعطیل شــدن واحدهای تولیدی را به تاخیر 
بیندازیم! این یک نمونه از اوضاع اقتصادی کشــور است. آن هم 
در حالی که دختر وزیر به واردات پوشاک  اشتغال داشت و معاون 
اول رئیس جمهور آن را توجیه می کرد! نگاهی به همه اصناف و 
تولیدی های دیگر، چیــزی جز این وضع رقت بار و خطرناک را 
روایت نمی کند. گشت وگذاری ساده در شهرک های صنعتی، ما 
را با انبوهی از واحدهای تعطیل، ورشکســته، بدهکار و خالصه 
نابود شــده مواجه می کند. صنایع عظیم و بزرگی مثل آذر آب 
و هپکو،حتی توان پرداخت حقــوق کارگران خود را هم ندارند 
و هر روز شــاهد اعتراضات کارگران رنج کشــیده و مظلوم آن 
کارخانه هاییم. و البته دولت تا کار رسانه ای نشد و جنجال به پا 

نکرد،هیچ قدمی برنداشت!
مادر تحریم ها در راه!

اما درحالی که دولت بعد از 4 سال وعده دادن،هنوز نتوانسته 
گرهی از کار فرو بســته اقتصاد باز کنــد و تنها و تنها در حوزه 
حرف موفقیت های چشمگیری به دست آورده، میوه تلخ برجام 
می رســد و به زودی آمریکایی ها جــواب اعتماد یکطرفه و غیر 
منطقی تیم مذاکره کننده و البته با هدایت جاسوس ها را می دهد 

و با مادر تحریم ها، اندک راه های موجود را هم می بندد! در چنین 
شرایطی منطق و عقل حکم می کند که دولت مردان شب و روز 
نشناسند و برای آن روز، دهها برنامه و نقشه داشته باشند. تنها 
راه هم همین اســت، یعنی تدبیر واقعی و جدی برای مقابله با 
تهدید دشــمن. با این حال خبری نیست! دولتمردان در نهایت 
سادگی،خبر از ادامه برجام بدون آمریکا می دهند و یادشان رفته 
که روحانی گفته بود: اروپایی ها آقااجازه هســتند، ما مستقیم با 

خود کدخدا مذاکره می کنیم!!
حــاال کدخدا تحریم های تازه را وضع کرده و روز اجرای آن 

نزدیک است، اما دولتمردان درگیر بازی با کلمات هستند!
بهترین پاسخ مطالبه مردم 

در چنین شرایطی،و وقتی که مردم منتظر اقدامی در جهت 
پاالیش فساد ریشه دوانده در دولت هستند، منتظر برخورد قاطع 
با زیاده خواهی آمریکا هســتند، منتظر جبران کاله گشاد برجام 
هستند، دولت توان و عرضه و شاید اراده ای برای حل مشکالت 

ندارد و به جای همه کارها، حاشیه سازی را دستمایه می کند!
این گونه می شــود که رئیس جمهور بازهم در یک سخنرانی 
عمومی، قــوه قضائیه را متهم به بیکاری و احضار افراد از ســر 

بیکاری می کند!
از کربال هم درس مذاکره می گیرد و به دیگران طعنه می زند 
و می گوید: »امام حسین)ع( قبل از آغاز قیام ابتدا با حاکم مدینه 
صحبت کرد و استدالل آورد حاال نمی گوییم مذاکره چون عده ای 
بدشان می آید می گوییم حرف زد، سخن گفت. امام حسین)ع( 
به او گفت که چرا من بدعت نمی کنم و دالیل خودش را برشمرد 
حاکم مدینه نپذیرفت. همان جا می توانســت جنگ شروع شود 
اما امام حســین)ع( نگذاشت این جنگ شروع شود حاال به چه 
دلیل بحث سر جای خودش اســت امام حسین مهلت خواست 
تا بیندیشــد و در نهایت پاســخ دهد و در این فرصت از مدینه 
خارج شــد. حاال اگر توضیح دهیم امام حســین)ع( مخفیانه از 
مدینه خارج شد عده ای ممکن است بدشان بیاید و بگویند امام 
حســین)ع( مرد شجاعت است و پنهانی خارج نمی شود و حتی 

ممکن است در آیه قرآن خدشه وارد کنند.«
واقعــا فایده ایــن همه نیش و کنایه و طعنه از کســی که 
خود را مروج اخالق می داند و از شکســته شدن حرمت ها گالیه 
می کند چیست!؟ آیا شــان رئیس جمهور این است!؟ آیا از نظر 
رئیس جمهور، فقط سران فتنه انسانند و حرمتشان باالتر از کعبه 
است!؟ دزدها، جاسوسها، دالالن و کارچاق کن ها حرمت دارند و 

کارگران و منتقدان و مردم عادی هیچ حرمتی ندارند!؟
کاش رئیس جمهور به جای ایــن حرفها، از مردم به خاطر 
حضور موثر یک جاســوس تمــام عیار در تیــم مذاکره کننده 

هسته ای عذرخواهی می کرد.
کاش به مردم می گفت که نتیجه تاثیر جاسوسی آن 

شخص خائن چه بود
کاش می گفت وقتی ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 
جهانگیری ســپرده شــده و او هم بــرادرش را معین منطقه 4 

کشوری کرده، چه بر سر فرمان رهبری آمده است!؟
کاش بــه جای تمســخر منتقــدان، در روزی که آن همه 
دانشــجو حضور داشتند، اجازه می داد آنها هم نیم ساعت حرف 

بزنند!
کاش به جای حمایت از ســران فتنه، بــه یاد می آورد که 
فتنه گــران با ایران و انقالب چه کردنــد و خالصه کاش یادش 

می آمد از آن همه وعده ای که به مردم داد.

نگاهی به سخنان دیروز روحانی در دانشگاه تهران

برجام در بن بست، اقتصاد در رکود
دولت مشغول حاشیه سازی!

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: کاماًل 
روشن است که آمریکا و اسرائیل صحنه گردانان فتنه 

خطرناک همه پرسی اقلیم کردستان عراق هستند.
آیت اهلل هاشمی شاهرودی رئیس  مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در جلســه روز گذشته این مجمع با ابراز تأسف شدید از 
تالش برای ایجاد فتنه جدید دیگری در منطقه اقلیم کردستان 
عراق و توطئه تجزیه این کشور همسایه و مسلمان، گفت: کاماًل 
روشــن است که آمریکا و اسرائیل صحنه گردانان این تحّرک و 
فتنه خطرناک در منطقه هستند و می خواهند اسرائیل جدیدی 
در منطقه ایجاد کنند.این اقدام بدون شک خیانت بزرگی برای 

منطقه و جهان اسالم است.
آیت اهلل هاشمی شاهرودی نقش آمریکا در تحرکات منطقه 
را جــّدی و خطرناک توصیف کرد و گفت: این کشــور از یک 
ســو تظاهر به مخالفت با طرح همه پرسی در کردستان عراق 
می کند، ولی در واقع حامی این طرح است و می خواهند بغداد 
را مجبور به سازش و قبول تجزیه کنند که البته دولت و مردم 
عراق هوشیارند و کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالمی 

ایران و کشــور ترکیه در قبال این فتنه جدید مواضع قاطع و 
اصولی اتخاذ کرده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت درگذشت 
رئیس جمهوری فقید عراق، جالل طالبانی، گفت: متأسفانه در 
مراسم تشــییع این شخصیت مبارز به جای استفاده از پرچم 
عراق یکپارچه، از پرچم اقلیم کردستان عراق استفاده شد که این 
اقدام موجب اعتراض اعضای پارلمان عراق و ترک مراسم شد و 
همین امر نشان می دهد که آمریکا و اسرائیل در پی نفوذ بیشتر 
در منطقه و ایجاد فتنه قومی گرایی خطرناک در منطقه هستند.

آیت اهلل هاشمی شاهرودی با اشاره به پیروزی های چشمگیر 
ارتش و حشدالشعبی عراق علیه تکفیری ها، ضرورت برخورد و 
اقدام قاطع دولت بغداد در برابر این دسیسه خطرناک اسرائیل 
و آمریکا را برای جلوگیری از تجزیه و تفرقه در عراق خواستار 
شد و تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران باید به صورت قاطع تر 
مواضع اصولی خود در مخالفت با این همه پرســی و حمایت از 
یکپارچگی ارضی عراق را به اطالع مســئوالن کردستان عراق 
برســاند و با گوشزد کردن عواقب این فتنه جدید و خطرناک 

برای عراق، منطقه و کل جهان اسالم، به آنها به طور جّدی و 
قاطع هشدار دهند.

انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون های جدید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 
نشست خبری با خبرنگاران، گفت: مصوبه جلسه مجمع به تعیین 
یک کمیســیون خاص با حضور ۱6 نفر از اعضای مجمع برای 
بحث حول محور راهکارهای عملیاتی درباره نحوه پیاده سازی 
سیاست های کلی ابالغی از سوی رهبر انقالب و ارائه آن به صحن 

مجمع و خدمت رهبر انقالب اختصاص داشت.
وی افــزود: امروز همچنین دو کمیســیون جدید مجمع 
تشــکیل جلسه دادند و اعضای هیئت رئیسه آنها مشخص شد 
که آقای شمخانی به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و 
امنیتی و آقای آقازاده و ســردار وحیدی هم به ترتیب به عنوان 

نواب رئیس و دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همچنین در 
جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری نیز بنده به عنوان 

رئیس و آقای قالیباف هم به عنوان نایب رئیس اول و آقای داودی 
نیز به عنوان نایب رئیس دوم و آقامحمدی هم به عنوان دبیر این 

کمیسیون انتخاب شدند.
رضایی تصریح کرد: تدوین سیاســت های کلی نظام طبق 
قانون اساسی به عهده رهبری است و ایشان سیاست های کلی 
را با مشــورت مجمع تشــخیص تدوین می کنند. ســران سه 
قوه، رئیس صدا و ســیما و فرماندهان نیروهای مسلح مسئول 
اجرای این سیاســت ها بــوده و باید این سیاســت ها را برای 
 اجرا در زیرمجموعه خود تبدیل به آیین نامه و دســتورالعمل 

کنند.
وی درباره جابه جایی ســاختمان فعلی مجمع تشخیص، 
اعالم کرد: طی ماه های آینده و تا پایان ســال ساختمان فعلی 
مجمــع به محل مجلس قدیم انتقال پیدا می کند و جلســات 
مجمع تشــخیص هم در آنجا برگزار می شود، همچنین دفتر 
آیت اهلل شــاهرودی هم به آنجا منتقل خواهد شد و در مقابل 
مجموعه پژوهشی مجمع تشخیص به ساختمان مرکز تحقیقات 

استراتژیک منتقل خواهد شد.

آیت اهلل هاشمی شاهرودی:

آمریکا و اسرائیل صحنه گردان همه پرسی اقلیم كردستان عراق هستند

نکته

سعید خال با حکم معاون خدمات شهری شهرداری 
تهران، به عنوان سرپرست سازمان بهشت زهرا )س( و 

شهرداری حرم حضرت امام خمینی)ره( منصوب شد.
صبح دیروز مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل ســازمان 
بهشــت زهرا)س( با حضور مجتبی یزدانــی معاون خدمات 

شهری شهرداری تهران برگزار شد.
در این مراســم یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری 
تهــران از زحمــات اکبر توکلی مدیرعامل ســابق ســازمان 
زهرا)س( تشــکر کرد و در ادامه سعید خال به عنوان  بهشت 
سرپرست سازمان بهشــت زهرا)س( و شهرداری حرم مطهر 

حضرت امام خمینی)ره( معرفی شد.
گفتنی اســت، خال پیش از این معاون منابع انســانی و 

فرهنگی بهشت زهرا)س( بوده است.

با حکم معاون خدمات شهری شهردار تهران

»خال« سرپرست سازمان بهشت زهرا)س( شد

معاون پارلمانی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران 
به طور جدی مخالف استرداد نگار قدس کنی به آمریکا 
است، گفت: با وجود بارداری و شرایط مزاجی بسیار بد 
وی در زندان استرالیا، دولت این کشور هیچ همکاری با 

ایران نمی کند.
حسن قشقاوی ، با اشــاره به زندانی شدن نگار قدس کنی 
در زندان زنان اســترالیا به بهانه نقض تحریم های آمریکا، گفت: 
با توجه به شرایط جسمانی خاص خانم کنی، مبنی بر بارداری 
وی، وزارت امور خارجه طی این چند ماه، چه از داخل کشــور 
و چــه از طریق نمایندگی ایــران در اســترالیا، به طور جدی 
پیگیر موضوع بــوده و رایزنی هایی را انجام داده اســت، حتی 
سفیر استرالیا نیز احضار شــده، اما متأسفانه شاهد بی اعتنایی 

شگفت انگیز دولت استرالیا نسبت به این امر انسانی هستیم.
وی با تأکید بــر اینکه نگار قدس کنی هــم بی گناه و هم 
باردار است، افزود: هر گونه ادعایی در خصوص نقض تحریم های 
آمریکا علیه ایران، توسط این خانم اثبات نشده و واقعی نیست.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه 
ادامه داد: دولت اســترالیا که تحت تأثیر دولت آمریکا است، با 
وجود تمام شعارهای حقوق بشری و انسانی خود، نه تنها حاضر 
نیســت کمترین اصول اخالقی، انســانی و حقوق بشری را در 
مورد این خانم که باردار بوده و هم اکنون در شــرایط جسمانی 
نامناسبی به ســر می برد، رعایت کند، حتی حاضر به همکاری 
با نمایندگی ایران در این کشــور برای رســیدگی به وضعیت 

جسمانی وی نیست.
گفتنی است نگار قدسی کنی، شهروند ایرانی مقیم استرالیا 
که شش سال پیش به همراه همسرش راهی استرالیا شده است ،  
از ۱6 ژوئن ۲۰۱۷ به اتهام نقض قوانین تجاری آمریکا از سوی 
مقامات قضایی استرالیا بازداشت شده است و در حالی که طبق 
گزارش منابع رســمی ماه های آخر بارداری خود را می گذراند 
همچنان در بازداشــت به سر می برد . برای نخستین بار است که 
یک بانوی ایرانی بنا بر تقاضای اســترداد آمریکا، از سوی دولت 

استرالیا دستگیر شده و قرار است تحویل واشنگتن شود.

قشقاوی:

مخالف جدی استرداد نگار قدس كنی به آمریکا هستیم

مداح اهل بیت)ع( گفت: روزی که برای برجام در کشور 
شیرینی پخش کردند، تاسف خوردم و گفتم که آمریکا و 

اروپا هرگز به تعهداتشان عمل نخواهند کرد.
غالمعلی کویتی پور در گفت وگو با فارس، گفت: روزی که برای 
برجام در کشــور شیرینی پخش کردند، تاسف خوردم و گفتم که 
آمریکا و اروپا هرگز به تعهداتشــان عمل نخواهند کرد و همانطور 
که امام راحل نیز تاکید داشتند، مذاکره ما با آمریکا مذاکره گرگ 
و میش اســت. وی با تاکید بر بی اثر بــودن تحریم ها علیه ایران، 
افزود: همانطور که شــهید رجایی به درســتی تاکید کرده جنگ 

ما با استکبار زمانی است که تمام سالح ها و گلوله های تفنگ مان 
تمام شود و ما با چنگ و دندان از خودمان در مقابل دشمن دفاع 
کنیم. این مداح اهل بیت)ع( اظهار داشت: جنگ ما و آمریکا بر سر 
مسائل سیاسی نیست بلکه آنها با مکتب ما و اعتقادات ما، مشکل 

دارند و هرگز جنگ ما و آمریکا تمام نخواهد شد.
کویتی پور خاطرنشــان کرد: مردم به مراتب دشمن را بهتر از 
مسئوالن می شناسند و بهتر است که مسئوالن نیز همانند مردم 
تمام قد در مقابل دشــمن و زیاده خواهی های آمریکا بایســتند و 

همچنین با مردم روراست باشند.

کویتی پور:

فرمانــده کل ارتش با جمعــی از فرماندهان و روزی كه برای برجام شیرینی پخش كردند، تاسف خوردم
مسئوالن ارشد نظامی و انتظامی استان سیستان و 

بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.
امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور در قرارگاه عملیاتی 
لشکر 88 زرهی نیروی زمینی ارتش در استان سیستان و 
بلوچستان با جمعی از فرماندهان و مسئوالن ارشد نظامی 

و انتظامی این استان دیدار و گفت وگو کرد.

سرلشکر موســوی در این دیدار ضمن اشــاره به این 
نکتــه که نیروهای مســلح پاره تن همدیگر هســتند، بر 
 هم افزایــی و وحدت و تعامل بین نیروهای مســلح تاکید 

کرد.
بــه گزارش روابط عمومی آجــا فرمانده کل ارتش در 
ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره ســردار 
شهید شوشــتری را گرامی داشت و بر اهمیت کار نیروی 

انتظامی و مرزبانی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.

با حضور در قرارگاه عملیاتی لشکر 88 زرهی

فرمانده ارتش با فرماندهان نظامی و انتظامی 
سیستان و بلوچستان دیدار كرد

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: به 
زودی، دیوان محاســبات گزارش خود درباره مدیران 
بگیر را به کمیســیون اقتصادی مجلس شورای  نجومی 

اسالمی ارائه خواهد کرد.
محمدرضــا پــور ابراهیمی، نماینــده مــردم کرمان و 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با فارس در پاســخ به این سؤال که موضوع بررسی و پیگیری 
پرونده حقوق های نجومی مسئوالن در کمیسیون اقتصادی به 
کجا رسید؟ اظهار داشت: قرار است آقای عادل آذر رئیس دیوان 

محاسبات در این باره گزارشی را به ما ارائه کند.
وی افزود: زمانی که گزارش حقوق های نجومی از ســوی 
دیوان محاســبات ارائه شد، در کمیســیون اقتصادی بررسی 

خواهد شد. بنابراین این بررسی ها همچنان ادامه خواهد یافت.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی 
همچنین تصریح کرد: قرار اســت در این باره دیوان محاسبات 
گزارشــاتی درباره اینکه بررســی پرونده چنــد مدیر نجومی 
بگیر نهایی شــده و چه تعداد در حال نهایی شدن هستند، به 

کمیسیون ارائه کند.
پور ابراهیمی ادامه داد: دیوان محاسبات به ما اعالم کرده 
کــه در این باره در حال نهایی کــردن پرونده مدیران حقوق 
نجومی بگیر بوده و به هر دلیلی بررسی آنها زمان بر بوده است.
وی اعالم کرد که به زودی، دیوان محاسبات گزارش خود 
درباره مدیران نجومی بگیر را به کمیســیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی ارائه خواهد کرد.

پور ابراهیمی:

پرونده حقوق بگیران نجومی در كمیسیون اقتصادی همچنان مفتوح است
منتظر گزارش دیوان محاسبات هستیم


