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جورى باشيد كه مردم مثل مادر شام را در آغوش بگريند.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

گفتار درمانی با اروپا 
جواب نمی دهد

سرویس سياسی-
سیدمحمد صادق خرازی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل و از فعالین سیاسی اصالح طلب در گفت و گویی 
با روزنامه آرمان گفت: »اروپایی ها باید آگاه باشند که... تالش های جمهوری اسالمی بوده که توافقنامه برجام را 
تاکنون سرپا نگه داشته است. بر اساس گزارش همه مراکز ذی ربط از جمله آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 
چه قبل از خروج ترامپ از برجام چه بعد از خروج او از برجام، جمهوری اسالمی ایران به طور کامل به تعهدات 
خود پایبند بوده است و همه نرم ها و مقررات بین المللی را رعایت کرده و می کند. اما این دلیل نمی شود که دیگر 
طرف های این توافقنامه از آن سوءاستفاده کنند و نگذارند ایران از منافع حاصل از برجام بهره ببرد. همان طور 

که بارها اعالم شده است صبر و مدارای جمهوری اسالمی ایران هم اندازه ای دارد«.
وی ادامه داده است:»خروج از برجام مورد نظر جمهوری اسالمی ایران نیست. اما ادامه این روش هم تامین کننده 
منافع ملی ما نیست. بنابراین من معتقدم مسئوالن ذی ربط به راهکار میانه ای دست پیدا خواهند کرد تا اینکه 
اتحادیه اروپا تالش خود را بیشتر کند و بتواند حضور مثمر ثمری در برجام داشته باشد. اروپا به یاد بیاورد که 

دوره گفتاردرمانی به پایان رسیده و تاریخ آن منقضی شده و باید عمال اقدام مناسب انجام دهد.
گفتنی اســت ایران به تمامی تعهدات خود ذیل برجام عمل کرده اســت ولی طرف مقابل به هیچ یک از 
تعهدات خود پایبند نبوده است، این روند نامطلوب امروز حتی مورد ایراد جریان اصالحات و حامیان دولت نیز 

قرار گرفته است.
توهین نشریه مدعی اصالحات به مردم ایران!

یک ماهنامه متعلق به جریان مدعی اصالحات در کاریکاتوری وقیحانه، به مردم ایران توهین کرد.
در شرح این کاریکاتور توهین آمیز نوشته شده است:»جراحی زیبایی مدل »گوش االغی« به ایران رسید!«. 
در این کاریکاتور همه مردم)زن و مرد و کودک و حتی عروسک یک کودک( گوش های مخملی دارند. دو نفر 
نظاره گر مردم هســتند. یکی از ناظرین از طرف دیگر می پرسد:»اینها چه خوب عمل جراحی کردند« و طرف 

مقابل در جواب می گوید:»عمل کجا بود؟ اخبار »بیست و سی« دیدند!«!
توهین به مردم یکی از اجزای الینفک رفتار مدعیان اصالحات اســت. این نشــریه مدعی اصالح طلبی،با 

کاریکاتوری وقیحانه، رسانه ملی را به تحمیق مردم و مردم را به کوته فکری متهم کرده است.
جریان اصالح طلب از یک سو مدعی است که صدا و سیما هیچ مخاطبی در میان مردم ندارد و از سوی دیگر 

چپ و راست با فحاشی به رسانه ملی حمله می کند. 
طیف مدعی اصالحات به سبب اینکه در موضوعات مختلف، دستش از استنادات کارشناسی و فنی خالی 

است، همواره به فحاشی و توهین به مردم و جریان مخالف خود می پردازد. 
سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالی دولت با ترفندهای تکراری!

روزنامه همدلی در گزارشــی نوشت:»»عملکرد اقتصاد در ســال های 97 و 98 بیش از هر چیزی متاثر از 
تحریم های جدید و بحران ارزی اســت«؛ این تحلیل مرکز پژوهش های مجلس در کنار ســایر اظهارنظرهای 

کارشناسی، حکایت از این دارد که در ماه های آینده وضعیت پیچیده ای در انتظار اقتصاد کشور است«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:» آنچه باید مورد توجه واقع شود آن است که مشکالت اقتصادی یک 
شبه و ناگهانی به وجود نیامده، اما بی توجهی به حل آن موجب شده روند رشد آن شتاب بیشتری پیدا کند؛ 

مانند اتفاقی که در دولت های نهم و دهم افتاد و این ماجرا هنوز هم ادامه دارد«.
اکنون بیش از 5 سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است، مدعیان اصالحات و برخی دولتمردان، 
در 4 سال اول مدعی بودند که دولت مشغول آواربرداری است و از سال 96، اقدامات اصلی آغاز می شود. اکنون 
حدود یک سال و نیم از دولت دوازدهم نیز سپری شده است اما روزنامه های زنجیره ای همچنان در پی سرپوش 

گذاشتن بر بی عملی و کارنامه خالی دولت، با ترفندهای نخ نما و تکراری هستند.
هر کاری کنیم مردم تقصیرها را متوجه ما می دانند 

موســوی الری وزیر کشور دولت اصالحات طی گفت و گویی که روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد آن را بازنشر 
کرد گفته است:» باور من این است که گالیه هایی که مردم در این دوره از اصالح طلبان دارند بیشتر از دوره قبل 
است. چون دولت فعلی، ولو اینکه دولت اعتدالی است را به نام اصالحات می شناسند. تشخیص و تفکیک این 

مسئله برای مردم کار ساده ای نیست.«
موسوی الری در ادامه به توجیه ناکارآمدی ها پرداخته و می گوید:» اصالح طلبان در کنار مردم و جزئی از 
مردم هستند؛ خواست آنها محقق نشده است اما ریشه عدم تحقق این است که نیروهایی که آمدند نیروهای 
اول جریــان اصالحات نبودند؛ یا حتی اگر همه آنها هم بودند ممکن بود نتوانند همه وعده ها را محقق کنند...
اگر همین چهره های اول اصالح طلبی هم به مجلس می آمدند معلوم نبود خیلی از مسائل را بتوانند حل کنند«.
درباره اظهارات موسوی الری نکاتی است که به اختصار به آنها می پردازیم، نخست آنکه او می گوید مردم 
دولت یازدهم و دوازدهم را دولت اصالحات می دانند و هیچ توضیح و توجیحی را در این زمینه قبول نمی کنند، 
تحلیل مردم در این زمینه درست است چرا که اکثر مدیران دولت را مدعیان اصالحات تشکیل می دهند و عامل 

اصلی وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی محصول حضور این افراد در دولت است.
نکته دوم اینکه موسوی الری دچار تناقض گویی عجیبی شده است از سویی او می گوید که دلیل ناکامی ها 
عدم حضور مردان درجه یک اصالح طلب در دولت و مجلس است و از سوی دیگر معترف است که اگر این افراد 

درجه یک حضور هم داشتند معلوم نبود مشکلی حل شود!
مدعیان اصالحات به توان خود واقف هستند و می دانند که هر چه هست نتیجه اش را می توان در وضعیت 
اقتصادی کشور مشاهده کرد ولی نیم نگاهی نیز به انتخابات های بعدی دارند و امیدوارند که مردم فراموشکار 

باشند یا توضیحات و توجیحات آنها را بپذیرند.
خانه نمی ساخت اما از برنامه توسعه می خواست جواب مردم را بدهد!

روزنامه شــرق در یادداشتی با عنوان »آرزوهای بزرگ برای مسکن« نوشت: »جامعه ای که خانه دار شدن 
شــهروندان را به عنوان هدفی مهم دنبال می کند در همان ابتدای کار مســیرهای متفاوتی را برای رسیدن به 

مسکن پیش پای شهروندان می گذارد...«
تا همین جای کار مشخص می شود که چنین جامعه ای به هیچ عنوان جامعه ای نیست که عباس آخوندی، 
وزیر سابق مسکن آن را دوست داشته باشد. سپس این یادداشت در ادامه افزوده که در این جوامع دولت به عنوان 
متولی دو راه پیش پای شهروندان می گذارد: »مثال با انتخاب مسیر »الف« با دوره انتظار معینی به خواسته خود 
می رسند؛ اما اگر عجله ای در کار باشد باید با انتخاب مسیر »ب« متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند. وزیر 
سابق راه و شهرسازی ]عباس آخوندی[ در نشست مرداد 1394 شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی گفته 
بود: »اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این به این سؤال مردم که من چگونه می توانم خانه داشته باشم پاسخ 

دهد. سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهد بود.« 
سپس نویسنده تاکید می کند: »مستقل از اینکه وزارت تحت امر او تا چه میزان در تسهیل امر خانه دار شدن 
مردم یا تدوین برنامه ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده است و علت توفیق یافتن یا نیافتن آنچه بود، 
این جمله به خوبی نشان دهنده اهمیت نقش دولت در حل معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان 

به دغدغه مدیران ارشد جامعه است.«
حکایت آن وزیر سابق هم حکایت جالب توجهی است و ایضا تاسف برانگیز. کسی که خود نه اعتقادی به 
خانه ســاختن دولت برای مردم داشــت و نه اعتقادی به نظارت دولت بر بازار مسکن و قیمت های آن از برنامه 

ششم توسعه توقع دارد که بتواند به مردم در مورد چگونگی خانه دار شدن آنها پاسخ دهد؟! 
»دیکته ننوشته غلط ندارد« این نکته ای است که باید در مورد فرازی از این یادداشت متذکر شد. بر مبنای 
همین ضرب المثل، باید پرسید عنوان کردن »علت توفیق یافتن یا توفیق نیافتن« برای وزیر سابق مسکن به چه 
معناست؟! از آنجا که یادداشت مذکور در باب مسکن است کاوش در توفیق یافتن یا نیافتن آخوندی در حوزه ای 
که هیچ قدمی در آن برنداشته شاید کنایه ای تلخ به او باشد که 6سال از فرصت های غیرقابل جبران این کشور را 
با غفلت خویش سوزاند. ضمن آنکه باید یادآور شد که برنامه ها نقشه راه هستند و به خودی خود کاری نمی کنند 
لذا الزم است تا انسانی دلسوز جامعه و خاصه دلسوز قشر مستضعف جامعه و معتقد به برنامه های تدوین شده و 

نیز اقداماتی جهادی با آن نقشه راه توام شود که »آری به اتفاق جهان می توان گرفت«
آقای آشنا ، رطب خورده منع رطب کی کند؟!

روزنامه زنجیره ای قانون در مطلبی با عنوان »جنگ شفافیت« در واکنش به اظهارات اخیر حسام الدین آشنا 
مشاور رئیس جمهور نوشت: »هر ساله زمان ارائه بودجه که مي شود برخي براي سلحشور نشان دادن خود اظهاراتي 
را درباره بودجه هاي پنهان و مسائل حاشیه اي الیحه دخل و خرج کشور بیان مي کنند که با تصویب بودجه به 
فراموشــي سپرده مي شود. نکته تامل برانگیز این نوع اقدامات در آنجاست که این نوع افشاگري محافظه کارانه 
خروجي مناسبي نیز ندارد و حتي فرد افشاگر مسائل را به صورت عمقي به زبان نمي آورد وتنها به بیان کلیات 
و بازخواني اجمالي بسنده مي کند. در همین راستا شاهد آن بودیم که در هفته گذشته حسام الدین آشنا، مشاور 
رییس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در مراسمی درباره شفافیت بودجه صحبت هایی 

کرده که در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای به دنبال داشت« 
این روزنامه اصالح طلب حامی دولت در ادامه خطاب به مشاور رئیس جمهور نوشت : »بازي با افکار نیز دیگر 
در این بازه خروجي مناسبي ندارد و چهره بدون روتوش دولتي ها براي مردم نمایان شده است و اگر این اظهارات 
را آشنا در زماني قبل از انتخابات 96 به زبان مي آورد، شاید بیشتر مورد قبول واقع مي شد ولي امروزه با توجه به 
اقداماتي که دولت در دستور کار داشته و رویه اي که پي گرفته بودند، چندان حمایت بدنه اجتماعي را به همراه 
نخواهد داشت و برخي نمایندگان نیز که چندان به اصالحات توجهي ندارند، از فرصت استفاده کرده و این گونه 
او را سرکوب مي کنند.همه از روشنگري استقبال مي کنند ولي رطب خورده هایي که امروز از نبود شفافیت ناله 
مي کنند، نمي توانند منع رطب کنند زیرا خود در هزینه کردهایي که دارند، تاریکي هاي فراواني داشته و تا درباره 

آنها روشنگري نکنند، این نوع اظهارات به دل مردم نمي نشیند.«
توسعه مناسبات با اروپا

 انعطاف حقوق بشری و نظامی و منطقه ای می خواهد!
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشــت: »تصوری وجود دارد که رابطه با اروپا به معنای خدمات رســانی بی وقفه 
اروپایی ها به ایران یا جبران کردن اقدامات طرف ثالث از سوی اروپایی هاست. رابطه دوطرفه است؛ هر دو طرف 
باید مالحظات یکدیگر را در نظر بگیرند. اروپایی ها موظف اند مادامی که ما مالحظات آنها را در نظر می گیریم، 
مالحظات ما را رعایت کنند و بالعکس. در چنین شرایطی است که هر اندازه دو طرف بتوانند رضایت طرف مقابل 
را بیشتر کسب کنند، سطح رابطه افزایش پیدا می کند. سطح مناسبات سیاسی، مبادالت تجاری، روابط مالی، 
فناوری و فرهنگی به نسبت رعایت دو جانبه مالحظات طرفین هیچگاه تک ساحتی نیست. هر یک از طرفین 
یــک رابطه دیپلماتیک در زمینه هــای گوناگون مالحظات، مطالبات و انتظاراتی دارد. برای اروپا و برای تهران، 
مسائل اقتصادی، تجاری و مالی، جای خود را دارند، اما مسائل منطقه، مسائل حقوق بشری، مسائل امنیتی و 

نظامی، هریک جداگانه یا همزمان بر سطح مناسبات تاثیرگذارند.«
اینها را ســفیر یک کشــور اروپایی مانند انگلیس، آلمان و فرانسه در تهران ننوشته؛ مکتوبات یک مدعی 
اصالحات اســت. برجام اروپایی جز وقت کشی، معطل سازی، شرط گذاری و بدعهدی دولت های غربی عایدی 
نداشت. کوبیدن بر طبل انعطاف در این شرایط یا از سر دیوانگی است یا خیانت. بعید است اینها دیوانه باشند. 
اینها مدعیان اصالح طلبی اند که همصدایی و همراهی ویژه ای با بدخواهان انقالب و ملت دارند. از بزک آمریکا 
و غرب برای غالب کردن برجام تا معرکه گیری بر مذاکره روی موشک و نفوذ در منطقه. روند بدعهدی اروپا را 
برای یک کودک هم توضیح دهند، خباثت و سوء نیت غربی ها برایش عیان می شود؛ نویسنده که استاد روابط 

بین الملل هم هست!

سخنگوى قوه قضائيه هشدار داد

ورود مدعی العموم به موضوع ادامه گرانفروشی 
پس از كاهش نرخ ارز
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سخنگوى قوه قضایيه گفت: كسانی هستند 
كه با وجود كاهش قيمت دالر، باز هم كم فروشی 
و گرانفروشی می كنند كه حتما با این ها برخورد 
خواهد شد.    به گزارش خبرگزاري 
میزان، حجت االسالم غالمحســین محسني اژه اي 
دیروز در یکصدوسي و پنجمین نشست خبري خود 
با اصحاب رسانه گفت: در فاصله زمانی نشست قبلی 
تــا امروز تعدادي از افراد به اتهامات مالي محاکمه و 
حکم آنها قطعی شده است که اسامی آنها را به این 
شرح اعالم می کنم: 1. »حمیدرضا جان قربان« فرزند 
علمدار، پزشــک به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 
کشــور، 20 ســال حبس، 1هــزار و 200 میلیارد 
ریال جزای نقــدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم 
شده اســت. 2. »آزاده سجادیه« )همسر حمیدرضا 
جان قربــان( فرزند یحیی، پزشــک به همین اتهام 
به 10 سال حبس محکوم شــده است. 3. »شاپور 
هیبتی« فرزند حجت اله ســردفتر دفترخانه شماره 
79 شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش 
مال غیر به 10 سال حبس و همچنین به جرم جعل 
سند رسمی به 4 سال حبس محکوم شده است. 4. 
»امیر ســجادیان« فرزند عسگر به جرم جعل سند 
رســمی به 3 سال حبس و به جرم استفاده از سند 
مجعول و فروش مال غیر به 7 ســال حبس محکوم 
شده است. 5. »محمدجواد خسروی« فرزند اسداله 
به جرم جعل ســند رسمی 3 سال حبس و استفاده 
از ســند مجعول و فروش مال غیر 7 ســال حبس 
 و رد مال به مبلــغ 3 میلیارد و 870 میلیون ریال. 
6. »محمدکاظــم احمدزاده« فرزند محمدجعفر به 
جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند 
مجعول و فروش مال غیر 7 سال حبس 7. »هیبت اله 
علوی خواه« فرزند لطف اله به جرم جعل سند رسمی 
به سه سال حبس 8. »بهرام رضایی لشتکی« فرزند 
 علی به جرم جعل ســند رســمی 3 ســال حبس، 
9. »محمد حسین نجم زاده« فرزند ذوالفقار کارمند 
بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به 2 سال 
و 11 ماه و 15 روز حبس و به جرم جعل و استفاده 

از سند مجعول به 4 سال حبس.
محســنی اژه ای با بیان اینکه از نفر سوم تا نفر 
قبل مربوط به شــیراز بودند، ادامه داد: 10. »احمد 
پاسدار« فرزند عبدالرسول به جرم اخالل از طریق 
گرانفروشی عمده به 12 سال حبس و 139 میلیارد و 
483 میلیون ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت 
از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده 
اســت. 11. »مهران طیاری« فرزند اســماعیل به 
جرم قاچاق ســوخت به 4 سال حبس، 80 میلیون 
جزای نقدی و به جرم جعل سند به 4 سال حبس 
محکوم شده است. 12. »ناصر محمدی نژاد« فرزند 
عبدالسالم به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس 
و 583 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. 
13. »عبدالستار مالپور« فرزند محمد به جرم قاچاق 
ســوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی 14. »بنیامین گلشــن زاده« فرزند محمد به 
دو ســال حبس و به همان میزان جزای نقدی 15. 
»عبدالرزاق فرقانی« فرزند حســین به جرم قاچاق 
ســوخت دو ســال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی 16. »سهیل آذرپور« فرزند علی به جرم قاچاق 
ســوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی 17. »عبدالکریم عبدلی پور« فرزند منصور به 
جرم قاچاق ســوخت به دو سال حبس و به همان 
میــزان جزای نقدی و عالوه بر این ضبط لنجی که 

سوخت را با آن حمل می کردند.

وی در ادامه به احکام چند محکوم در اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد  اشاره کرد و افزود: 18. »اردالن 
زینل زاده« فرزند نجف شهردار گچساران به 5 سال 
حبس و 74 ضربه شــالق و 2 سال انفصال محکوم 
شده است که به دلیل همکاری هایی که داشته از 5 
سال حبس 4 سال آن تعلیق و از 74 ضربه شالق نیز 
50 ضربه تعلیق شده است. 19. »میثم نارکی« معاون 
شهردار به 5 سال حبس و 74 ضربه شالق محکوم 
 شده اســت که 4 سال از 5 سال تعلیق شده است.
20. »علیرضــا پناه پور« فرزند غالمحســین معاون 
شــهردار گچساران به 5 ســال حبس و 74 ضربه 
شالق محکوم شده است که 4 سال از 5 سال حبس 
 و از 74 ضربه شــالق، 50 ضربه تعلیق شده است.

21. »نعمت الــه متولی امامــزاده« فرزند نورمحمد 
کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به 74 ضربه 
شــالق محکوم شده است. 22. »جعفر گوهرکانی« 
فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع 
انسانی اســتانداری در کهگیلویه و بویراحمد که به 
جرم تصرف غیرقانونــی در اموال دولتی به صورت 
مکرر به 110 ضربه شــالق محکوم شــده اســت. 
23. »حمزه سیســختی نژادیان« فرزند حسینقلی 
رئیس امور اراضی اســتان کهگیلویه و بویراحمد به 
جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 110 ضربه 
شــالق محکوم شده است. 24. »الیاس تاج الدینی« 
فرزند محمد رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان 
کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به 74 

ضربه شالق محکوم شده است.
محکوميت 15 دالل خرد ارز به 6 ماه حبس

ســخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: تعدادی از 
دالالن خرد و کف خیابانی بنا به نظر بانک مرکزی 
و وزارتخانه های ذی ربط جزو کسانی هستند که در 
نوسانات ارز و تالطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور 
قاضی توسط نیروی انتظامی جمع آوری شده اند که 
تعداد 15 نفر از آنها محکوم شده اند که اسامی آنها 
اعالم می شــود. این افراد به 6 ماه حبس و هرکدام 
به تناســب درآمدی که از این ناحیه داشــتند و به 
تحصیل مال نامشــروع پرداخته اند آن اموال از آنها 
گرفته شده است. 1. »سعید جبارپور« فرزند علی 2. 
»مسعود جاویدان« فرزند قنبر 3. »مصطفی سوری« 
فرزند رضا 4. »حســن فراهانی« فرزند علی اکبر 5. 
»مجید شهرابی« فرزند غالمرضا 6. »رضا بازآزرده« 
فرزند نقره علی 7. »اصغر احمدی« فرزند مصطفی 
8. »علی بازآزرده« فرزند ایرج 9. »مجتبی سیستانی 
قهجاورستانی« فرزند هوشنگ 10. »الیاس بازآزرده« 
فرزند ایرج 11. »محسن غالمی« فرزند عباس 12. 
»حمزه بازآزرده« فرزند ایرج 13. »حسن خاتونی« 
فرزند صادق 14. »علی اکبر عباسی نیکچه« فرزند 

علی 15. »میالد الدورمی« فرزند داوود.
هشدار به سوءاستفاده كنندگان 

از نوسانات ارز
محسنی اژه ای پس از اعالم اسامی محکومان مالی 

اخیر به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد که خالصه ای از 
صحبت های وی در ادامه می آید:

* کســانی هستند که به بهانه گران شدن دالر 
قیمت کاال ها را افزایش داده اند و از این موضوع علیه 
مردم سوءِاستفاده می کنند و برخی هم کم فروشی 
داشــته اند؛ اما اکنون با اینکه کاهش قیمت دالر را 
شــاهد بوده ایم، باز هم کم فروشــی و گرانفروشی 
می کنند؛ لذا حتما با این ها برخورد خواهد شد. البته 
می دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان 
تعزیرات است که زیر نظر دولت است؛ اما با توجه به 
شرایط فعلی جامعه و فشاری که دشمن وارد کرده 
است و مشکالت معیشتی که برای مردم وجود دارد، 
مدعی العموم به موضوع ورود کرده است. درقدم اول 
دادســتانی کل برای دادستان های مراکز استان ها و 
برخی شهر های بزرگ بخشــنامه کرده که در این 
موضوع با تعزیرات همکاری داشته باشند و مثال اگر 
می خواستند وارد منزل یا انباری شوند به آنها اجازه 
قضایی داده شــود.اقدام دیگــری که صورت گرفته 
است این اســت که دادستان های مراکز استان ها از 
دستگاه های مرتبط با موضوع مثل اصناف و تعزیرات 
و مدیران کل دستگاه هایی مثل جهاد کشاورزی یا 
وزارت صمت دعوت کرده اند و در جلســات از آنها 
خواســتار اقداماتی شده اند. امیدوار هستیم که نیاز 
به دســتگیری و بازداشت نباشد؛ اما اگر پس از این 
هشدار ها افراد بخواهند به اقداماتشان ادامه بدهند، 
قوه قضائیه وارد خواهد شد و با کمک تعزیرات با آنها 

برخورد خواهد کرد.
فریدون«  پرونده »حسين  مختومه شــدن 

صحت ندارد
*در پرونده »حســین فریدون« تغییر خاصی 
صورت نگرفته اســت و هنوز در مرحله دادسراست 
و اینکه گفته شــده است که وی تبرئه شده، کامال 

تکذیب می شود.
*بابک زنجانی مدعی است که بخشی از اموال 
وی در خارج از کشور به نام دیگران است و برخی از 
طرف های معامله او در خارج هستند. ادعای او الزم 
است بررسی شود؛ لذا باید در محاکم آن کشور ها طرح 
دعوی شود تا مشخص شود چنین موضوعی صحت 
دارد یــا نه. در رأی دیوان عالی درباره بابک زنجانی 
آمده است که می توانند از ارفاق قانونی استفاده کند، 

اما اینکه این ارفاق چیست، موضوع دیگری است. 
وزیر خارجه انگليس غلط كرده 

براى آزادى »نازنين زاغرى« تهدید كند
*)در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا وزیر 
امور خارجه انگلیس تهدیدات وقیحانه ای علیه ایران 
مطرح کرده و گفته است که یکی از مجرمین امنیتی 
به نام نازنین زاغری را آزاد کنید(؛ اوال اینکه غلط کرده 
که تهدید کرده است. ثانیا این افراد فاسد و مفسد که 
تا این اندازه در طول تاریخ در حق کشــور و ملت ما 
جنایت کرده اند حق چنین دخالت هایی را نداشته و 
ندارند و آزادی افراد هیچ دخلی به گفته آنها ندارد و 

این موضوع به آنها مربوط نیست.
گزارش جدید درباره پرونده احمد عراقچی

* در پاسخ به سؤالی درباره علت طوالنی شدن 
رسیدگی به پرونده احمد عراقچی معاون سابق ارزی 
بانک مرکزی(؛ روز گذشته گزارش جدیدی از یکی 
از مراکز رسمی در مورد آقای عراقچی و افرادی که 
در بازداشت هستند به دست بنده رسید که در اینجا 
اگر گزارش درست باشد، فاز جدیدی در پرونده باز 
خواهد شد و مبلغی که در این رابطه مطرح بود رقم 
آن کامال متفاوت خواهد شد. مثال در مورد یک پرونده 
که قبال به آن  اشاره کردم طبق نامه رسمی که بانک 
مرکزی داده بود، به ما گفته بودند که 159 میلیون و 
800 هزار دالر و 51 میلیون یورو به آقای ساالرخان 
داده ایم که بعدا وی مدعی شد دالر را قبول ندارد و 
21 میلیون یورو بیشتر به او نداده اند، ما تالش کردیم 
اسناد و مدارک را به دست بیاوریم تا مشخص شود 
که باالخره کدام مطلب صحیح است. به آنها اعالم 
کردیم که در نامه رسمی هر روز مبلغی که می دادید 
فالن قدر بوده است، مابه ازای این دالر، یورو را به چه 
حسابی ریخته اید و چه مبلغی گرفته اید که یک بار 
گفتند 150 میلیارد تومان مازاد بر آن قیمت گرفته 
شده است و دفعه دیگر عدد متفاوتی را اعالم کردند 
و در آخرین نامه ای که رئیس کل جدید به ما نوشتند 
مبلغ 139 میلیارد تومان را اعالم کردند که در اینجا 
نیز 11 میلیارد تفاوت وجود دارد. بنابراین باید در نظر 
داشت که بعضی از پرونده ها نیاز به کار کارشناسی 
دارد و به همین دلیل زمانبر است. در مورد پرونده 
مورد نظر شــما بعضی از متهمین عالوه بر مسئله 
ارزی مسائل دیگری نیز پیدا کردند و احیانا با بعضی 
از مشتریان بده بستان هایی داشتند. در نهایت روی 
پرونده کار و تحقیق صورت می گیرد و اسناد و مدارک 
بررسی و تناقضات رفع و رجوع می شود و باید در نظر 
داشت که این موارد جزو لوازم بعضی از پرونده های 
پیچیده اســت.هنوز دادگاه این پرونده شروع نشده 
است و مشغول مطالعه هستند و پرونده ای که فعال 
به دادگاه رفته اســت 9 نفر متهم دارد که البته از 
بانــک مرکزی و غیر بانک مرکزی هســتند. افراد 
دیگری نیز از بانک مرکزی تحت تعقیب هستند که 
یک نفر بازداشت است و پرونده آنها هنوز به دادگاه 
نرفته است. البته سیف در میان این 9 نفر نیست و 

پرونده مجزایی دارد.
پيگيرى حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات

*درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد یک 
هیئت کارشناسی ابتدایی در این باره نظر داده بود که 
کفایت نکرده؛ اعتراض شده و سپس هیئت هفت نفره 
این قضیه را به طور جدی دنبال می کند. دادستان کل 
به غیر از آن جلســه ای که در دانشگاه حاضر بودند، 
جلسه دیگری تشکیل داده و افراد مرتبط، ادارات و 
مسائل را بار دیگر بررسی کردند؛ بنابراین با تمام توان 
این کار دنبال می شود و همانطور که قول دادند، اگر 
تقصیر هر کسی باشد فرقی نمی کند؛ طبیعی است 

نظرات کارشناسی دنبال می شود.
*موضوع شکایت رئیس  دولت اصالحات علیه 
مدیرمسئول کیهان چند باری است که مطرح شده و 
آن موقع سؤال کردند و ما گفتیم نمی دانیم، بعد گفتیم 
اگر کالسه پرونده ای دارید بیاورید که شماره ای آوردند 
ما دنبال کردیم که گفتند پرونده به نتیجه نرسیده 
است.از شخص آقای شریعتمداری هم پرسیدیم که 
گفتند ما آماده هستیم، اما هنوز دعوتی نشده است؛ 

اگر نتیجه مشخص شد اعالم خواهد شد.
*از کارگران هفت تپه کسی در بازداشت نیست.

استاد برجســته درس خارج حوزه با تقدیر از فعاليت هاى نيروهاى 
مسلح در افزایش اقتدار كشور و تأمين امنيت جامعه، امنيت را بستر همه 

پيشرفت ها دانست.
آیت اهلل نوری همدانی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی استان ها با 
تأکید بر شکر نعمت های الهی، گفت: اگر انسان شاکر نعمت های الهی باشد، نعمت 
او افزون خواهد شــد اما اگر انسان به نعمت ها بی توجه باشد و کفران نعمت کند، 

نعمت های الهی را از دست خواهد داد.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید افزود: انقالب اسالمی و دستاوردهای انقالب 
از نعمت های الهی است، به فرموده روایات بزرگ ترین نعمت ها، والیت اهل بیت)ع( 

است و به برکت انقالب اسالمی یک نظام والیی بر ایران حاکم شده است.
وی با بیان اینکه انقالب بستر پیشرفت و تکامل جامعه را به وجود آورده است، 
اظهار داشت: اسالم، والیت فقیه و مردم ارکان انقالب اسالمی را تشکیل می دهند، 
دشــمنان اسالم را به حاشیه رانده بودند و از صحنه زندگی مردم خارج کردند اما 
امام راحل با انقالب اسالم ناب را به صحنه زندگی مردم آورد.استاد برجسته درس 
خارج حوزه گفت: مردم قبل از انقالب تحقیر می شدند و کرامتی نداشتند اما انقالب 
اسالمی و رهبری والیت فقیه این روند نادرست را تغییر داد، زندگی مسئوالن باید 

مانند اقشار دیگر جامعه باشد از این رو  اشرافی گری در اسالم جایی ندارد.
آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه مردم ایران بارها ســعی کردند خود را از 
سیطره استبداد و اســتکبار نجات دهند اما نتوانستند، بیان داشت: امام راحل به 
عنوان یک فقیه عالی، عارف حماسه آفرین و مجاهد قدرتمند توانست با حمایت 
مردم انقالب اسالمی را به پیروزی برساند.این مرجع تقلید با تقدیر از فعالیت های 
نیروهای مســلح در افزایش اقتدار کشور و تأمین امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: 
امنیت بستر همه پیشرفت ها است و خدمت نیروهای مسلح از بزرگ ترین خدمت ها 
است، انقالب اسالمی زیرساخت ها را تغییر داد و کسانی را روی کار آورد که دارای 

ایمان و اعتقاد باشند.
وی ابراز داشت: والیت فقیه تالی تلو معصوم در تقوا است، رهبر معظم انقالب 
همانند امام راحل کشتی انقالب را در دریای متالطم امروز به خوبی مدیریت می کنند، 
باید دستاوردهای انقالب اسالمی به خوبی برای مردم تبیین شود تا دشمنان نتوانند 
به دروغ جوسازی کنند. استاد برجسته درس خارج حوزه تأکید کرد که امروز باید 
در برابر صف آرایی دشمن با بصیرت انقالبی عمل کنیم و در برابر توطئه ها بایستیم.

آیت اهلل نورى همدانی:
امنیت بستر همه پیشرفت های جامعه است

تقدیر از اقتدار آفرینی نیروهای مسلح

1327 شمسی به حوزه  علمیه قم رفت تا به تکمیل تحصیالت سطوح عالیه بپردازد.
ســیدحاتمی در دروس خارج فقه و اصول حاج آقا حســین بروجردی، سید 
محمد حجت، شیخ محمدعلی اراکی و امام خمینی)ره( نیز حاضر شد و مقامات 
عالیه علمی را کسب کرد و پس از بازگشت به زادگاه خود اردبیل، در سال 1343 
شمسی، به تدریس سطح عالی علوم حوزوی در حوزه علمیه و تفسیر قرآن پرداخت.
همراهی با انقالب اسالمی ایران و حضور فعال در کنار امام جمعه فقید اردبیل 
آیت اهلل مروج در دوران بعد از پیروزی، سرپرستی حوزه علمیه اردبیل، احداث مساجد 
و مرکز خدمات درمانــی و حضور در مجلس خبرگان رهبری از اهم فعالیت های 
اجتماعی وی محســوب می شود. وی در ســال 94 به دلیل کهولت سن و ضعف 

جسمانی از شرکت در انتخابات مجلس خبرگان  رهبری انصراف داد.

آیت اهلل سیدحاتمی
 به رحمت ایزدی پیوست

ظهر دیروز آیت اهلل سيد ابراهيم سيد 
حاتمی به لقاء اهلل پيوست.

به گزارش خبرگــزاری فارس از اردبیل، 
میرابراهیم ســیدحاتمی، فرزند حاج ســید 
جواد - از علمای اردبیل- متولد1303 هجری 
شمسی در اردبیل، عضو سابق مجلس خبرگان 

رهبری از استان اردبیل بود.
 وی عالوه بــر تحصیل در مدارس دولتی 
مقدمات و بخشی از علوم حوزوی را از اساتید 
وقت حوزه  علمیه اردبیل فرا گرفت و در سال 

مصطفی كواكبيان نماینده عضو فراكسيون اميد مجلس در گفت وگوى 
ویژه خبرى ابراز كرد: هيچ تضمينی براى حل مشکالت بانکی با پيوستن 

به FATF نيست اما پيوستن به آن بهانه ها را از طرف مقابل می گيرد.
وی ادامه داد: نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی باعث می شود که هیچ 

کشوری با ایران تعامالت بانکی نداشته باشد.
نماینده مردم تهران گفت:FATF  هیچ ارتباطی با برجام و تحریم ها ندارد.

کواکبیان افزود: نپیوستن به FATF به معنای خودتحریمی است.
وی گفت: با شــروطی که در مجلس تصویب کرده ایم نباید به هیچ وجه از 

پیوستن به FATF هراسی داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: مسئوالن تمامی بانک های 
کشور معتقدند در صورتی که به   FATF  نپیوندیم مشکالتشان حل نخواهد شد.

به گزارش تســنیم، کواکبیان گفت: ذات تقابلی آمریکا با انقالب اسالمی از 
بین نمی رود اما در صورت تصویب FATF برگ برنده در دست ما خواهد بود.

ادعاى گرفتن بهانه از آمریکا!
گفتنی است پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه-15 مهر 97- در 
صحن علني مجلس گفته بود:»نه بنده و نه آقاي رئیس جمهور نمي توانیم تضمین 
دهیم که با پیوستن به الیحه حمایت مالي از تروریسم مشکالت مان حل خواهد 
شد.اما مي توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این الیحه، آمریکا بهانه مهمي 

براي افزایش مشکالت ما پیدا خواهد کرد«. 
این قبیل اظهارنظرها یک سوال در افکارعمومی ایجاد می کند و آن اینکه 
آیا بهانه هاي آمریکا تمامي دارد؟! چرا باید هر چند وقت یکبار امتیاز بدهیم تا به 
زعم خودمان بهانه را از دســت آمریکا بگیریم. دیروز بهانه هسته اي، امروز بهانه 

موشکي و منطقه اي و پولشویي و تروریسم و...
سوال دیگر این است که کدام بهانه را از چه کساني مي خواهیم بگیریم؟! از 
میزبانان و حامیان گروهک تروریستي منافقین- که 17 هزار ایراني را به شهادت 
رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیري تروریستي داعش؟! از 
میزبانان و حامیان انگلیسي و هلندي و دانمارکي سایر گروهک هاي تروریستي؟! از 
رکوردداران پولشویي در دنیا؟! از نقض کنندگان اصول بدیهي حقوق بشر در دنیا؟!

روحاني در سال 94 گفته بود که به واسطه برجام تمامي تحریم هاي ضدایراني 
از جمله تحریم هاي مالي و بانکي به طور کامل و یکباره در اولین روز اجرا-دي 
94- لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد. 

بهانه هسته اي تمام شد و بهانه FATF آغاز شد. 
با توجه به اینکه براي عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و 
بومي سازي تعدادي از قوانین بین المللي است، حامیان FATF مسئله اي  به نام 
»حق شرط«  که در حقوق بین الملل به جهت محدودسازي توان ارزش اجبارکننده 

معاهدات بین المللي گنجانده مي شود را بارها تکرار کرده اند. 
اما برخالف این ادعا با نگاهي به مفاد FATF مشــاهده مي کنیم که حق 

شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده 6 کنوانسیون بین المللي مبارزه با تامین مالي تروریسم CFT آمده 
است: »هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طریق 
تدوین قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفري در 
حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطي با مالحظات سیاسي، فلسفي، 
عقیدتي، نژادي، قومي، مذهبي و یا سایر مالحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه 
 CFT نباشد«. همین یک پاراگراف براي از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به
کافي است زیرا اعضاي ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستي 

مي شود اجازه هیچ ترجمه اي غیر از آن را به ایران نمي دهند.

كواكبيان: 

هیچ تضمینی برای حل مشکالت بانکی 
با پیوستن به FATF نیست!

بقيه از صفحه ۲
در سازمان خصوصی سازى 

چه خبر است؟!
اما خصوصی ســازی به خصوص در سال های 
اخیــر دقیقا نتیجه ای خالف ایــن دو هدف به بار 
آورده؛ یعنی نه دولت کوچک شــده و چابک )چرا 
که بســیاری از صنایع را دولت از این جیب به آن 
جیب کرده( و نه آن بنگاه ها و صنایع از خمودگی 
خارج شدند. حتی برای برخی از این بنگاه ها وضعیت 
به مراتب بدتر شده و در آستانه ورشکستگی قرار 

گرفته اند. چرا؟!
محمد حســن نژاد نماینده مردم مرند و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با فارس 
گفته است: »متأســفانه در سال های اخیر بخش 
خصوصی سازی ما به قدری بد عمل کرده و مورددار 
بوده است که هر کسی اعم از خبرنگاران، کارفرما، 
نماینده و همه مسئوالن فهمیده اند که این بخش 

دارای ایراداتی است.«
اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس  کمیسیون 
اقتصادی مجلــس از تصویب تحقیق و تفحص از 
سازمان خصوصی سازی خبر داد. او در 10 دی ماه 
جاری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: »به 
نظر می رسد باید در نحوه اجرای قوانین واگذاری 
شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی و همچنین 
برخی واگذاری های انجام گرفته توسط این سازمان 
تجدیدنظر شود چرا که گزارشات اولیه به دست آمده 
از واگذاری بخشی از شرکت ها نشان دهنده مشکالت 

جدی در این بخش است.«
یکی از ماجراهای جنجالی در این ســازمان 
خرید مجتمع گوشــت اردبیل از سوی علی اشرف 
عبداهلل پوری حسینی است. وی که ظاهراً چند روز 
پیش از ریاست سازمان خصوصی سازی استعفا داده 
است، این مجتمع صنعتی را در سال 85 می خرد. 
وی اولین رئیس سازمان خصوصی سازی کشور است 
و می گوید خرید این مجتمع ربطی به این سازمان 
نداشته و در زمان خرید وی رئیس  سازمان نبوده 
اســت. پوری حسینی در سال 1392 رئیس  ستاد 
تبلیغاتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بوده 
اســت و پس از پیروزی روحانی بار دیگر به سمت 
ریاست این سازمان منصوب می شود. طبق اظهارنظر 
مقامات قضایی پرونده این واگذاری همچنان مفتوح 
بوده و بدهی معوق خریدار، حداقل مسئله آن است. 

بدون هيچ سابقه اى
یکی از نزدیک ترین معیارهایی که برای واگذاری 
صنایع اهمیت دارد، داشتن سابقه مرتبط است. یعنی 
فرد یا افرادی که در آن صنعت سابقه ای دارند اهلیت 
تصاحب آن صنایع را دارا هستند. اما متاسفانه در 
واگذاری ها به تنها چیزی که توجه نشده است همین 
موضوع ســابقه در صنعت موردنظر است. نماینده 
مــردم مرند در مجلس در این رابطه می گوید: »ما 
یک مورد از خصوصی سازی ها را نمی توانیم پیدا کنیم 
که بگوییم درست بوده و بی حاشیه بوده است و یا 

اینکه زمانی که واگذاری صورت گرفته اســت پس 
از آن مشکالت حل شد و عملکرد آن درست شد. 
متأسفانه برخی واگذاری ها را به افرادی می دهند که 
در عمرش حتی یک پیچ و مهره هم نبســته است 
بعد این فرد در بحث بازار ارز دستگیر می شود آنگاه 
آقایانی مانند پوری حسینی در رسانه ملی می گویند 
شــخصی را در بازار ارز دستگیر کرده اند و این چه 
ربطــی به واگذاری هــا دارد، اما باید گفت  چنین 
شــخصی اهلیت فعالیت اقتصادی هم ندارد و در 
بازداشت است چه برسد به اینکه یک شرکت دولتی 
را به چنین شخصیتی بخواهیم واگذار کنیم.ما دیگر 

نمی دانیم تخلف از این باالتر چیست.«
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
می گوید کــه »واگذاری ها عموما انجام می شــود 
اما اهلیت آن رعایت نشــده است یعنی فردی که 
هیچ گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است 
شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه 
هدف و رویکردی که این جزو اشــکاالت شــکلی 

محسوب می شود که اهلیت رعایت نمی شود.«
یک آرزو: واگذارى مولد 

از گاوصندوق دولت!
شــعار کوچک کردن دولــت از جانب افراد 
بسیاری داده شده اســت اما در عمل آیا می توان 
گفت که در آن مسیر حرکتی شایسته انجام شده 
اســت؟ رئیس جمهور در روز تقدیم الیحه بودجه 
98 بــه مجلس در صحن علنــی گفت: »ثروت و 
دارایی فراوانی داریم منتها این ثروت ها را همه در 
گاوصندوق گذاشته و قفل شده است. دولت دارای با 
ارزش ترین زمین ها در داخل شهرها، در کنار شهرها 
و در مناطق مختلف کشــور است و این زمین ها را 

قفل کرده است.«
رئیس جمهور با ذکر مثالی در این زمینه اضافه 
کرد: »در یک استانی یک زمین بسیار وسیعی که 
البته کنار شــهر و وصل به شهر بود، وجود دارد، 
گفتم این زمین برای چه کسی است گفتند فالن 
وزارتخانه این را در مالکیت دارد برای طرحی از 30 
سال پیش، یعنی 30 سال پیش زمین را گرفته در 
گاوصندوق گذاشته و قفل کرده  و می خواهد 40 
سال بعد آنجا طرحی را اجرا کند. نباید اجازه دهیم. 
باید اموال و دارایی هایمان را مولد کنیم نه منجمد.«
در ایــن باره باید پرســید آن گاو صندوق که 
ثروت های ملی در آن قرار دارد به چه قیمتی باید 
خالی شــود؟ و آیا واقعــا واگذاری هایی که دولت 
یازدهــم و دوازدهم انجام داده مولد بوده اســت؟ 
در این باره باید پرســید که کدام واگذاری دولت 
تاکنون مولد بوده است؟ خوب است اگر دولت در 
این زمینه کارنامه خود را برای مردم شــفاف کند، 
خاصه این دولت که در پس تریبون ها به شفافیت 

بسیار می پردازد!
تقریبا تمامی واگذاری های صورت گرفته در 
دولت تدبیر و امید روزگاری آشفته دارند. آیا آقای 
روحانی از چندوچون این واگذاری ها مطلع است؟ 

اینکه گاهی صنایع و بنگاه های اقتصادی در اختیار 
دولــت را با ترفند و حیــل در ماه های نزدیک به 
واگذاری زیان ده می کنند تا از قیمت آن بکاهند، 
قصه ای تلخ است که از ضعف دستگاه های نظارتی 

و وزارت اطالعات حکایت می کند. 
از رشت الکتریک 

تا ماشين سازى تبریز
از کارخانه ای که روزگاری بزرگ ترین کارخانه 
تولیدی کلید و پریز بود اکنون چه مانده اســت؟ 
مخروبه ای که تنها آه حســرت بر لب می نشاند و 
سرنوشت آنکه روزگاری توسط همسران چهار تن 
از سران اصالح طلب خریداری شد »درس عبرتی« 
برای ما و مجلس باشد تا با اقدام نظارتی درست و 
قاطع جلوی تکرار آن سرنوشت برای صنایع دیگری 
از جمله ماشین ســازی اراک و هفت تپه و کشت و 

صنعت مغان و...گرفته شود. 
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی  روند واگذاری ماشین سازی 
تبریز را چنین تشریح کرده است: »طی سال های 
گذشــته در روند واگذاری این شــرکت متأ سفا نه 
مسیری طی شد که شرکت ماشین سازی ر ا از اوج 
عزت به حضیض ذلت کشــاند. یک زمانی شرکت 
ماشین ســازی تبریز ر ا به عنوان رد دیون به با نک 
صادرات واگذار کردند، با نک صادرات که نمی تواند 
ماشین ســازی ر ا اداره کند، این یک صنعت مادر 
است. د ر نهایت پس از اعتراضات ما این شرکت باز 
برگردانده شد و البته آن ر ا پا د ر هوا نگه داشته اند 
و چند سال بعد مجدد به عنوان رد دیون و با قیمت 
1000 میلیــارد تومان به صند و ق بازنشســتگی 

فوالد دادند                                                                                                 .«
و ی می افزاید: »ســازمان خصوصی ســازی از 
صند و ق فوالد وکالت نامه گرفت تا ماشین سازی ر ا 
به فرد دیگری بفروشــد و د ر این مد ت روز به روز 
وضعیت ماشین سازی بدتر شد و ماشین سازی به 
فردی واگذار شد که صالحیت و اهلیت اش ر ا نداشت 
و این فرد نتوانســت اقساط ماهانه اش ر ا پر د ا خت 
کند و مجدد این شرکت بازگردانده شد                     .                                                                                                                                                       د ر نهایت 
شرکت ماشین سازی تبریز پس از این همه ر فت و 
برگشت به فردی به نام فرخزاد واگذار شد که اصال 
اهلیتش ر ا نداشت و نه تنها اهلیت نداشت، بلکه د ر 
زد و بندهای ارزی با نک مرکزی هم دست داشت 
و االن چند وقت است که در بازداشت به سر می برد                                                                                                                                                                              . 
کار آنها به این شکل بوده که ارزهای با نک مرکزی 
را د ر یکی از صرافی ها با قیمت آزاد می فروختند، 
سهمی هم به آقای فرخزاد رسیده بو د که او با همین 
سهم خود شرکت ماشین سازی ر ا خریداری کر د.«

از این جيب به آن جيب كردن 
در دولت

ضمن آنکه آقای رئیس جمهور گفته است که 
این دارایی های غیرمولد در اختیار وزارتخانه هاست 
و باید با خصوصی سازی به دارایی مولد تبدیل شود. 
اما کارنامه خصوصی سازی چیز دیگری می گوید. در 

بسیاری موارد این دارایی ها در دولت از این جیب به 
آن جیب رفته است. 

محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته است: 
»در بخش خصوصی ســازی مهم تغییر مالکیت 
نیســت بلکه بحث مهم اداره بنگاه است. این اداره 
بنگاه توسط دولت یعنی دولت از یک مسیر خارج 
شده و از مسیر دیگر جایگزین شده و هیچ اتفاقی 
در محتوای عملیات خصوصی سازی در ایران نیفتاده 

و حتی بدتر هم شده است.«
وی بــه ایــرادات اساســی موجــود در روند 
خصوصی سازی شــرکت های دولتی  اشاره کرد و 
گفت: »اینکه می گوییم روند خصوصی ســازی در 
کشــور بدتر هم شــده به این دلیل است که قبال 
وزارت نفت پاالیشگاه پتروشیمی را تخصصی اداره 
می کرد اما اکنون دیگر نمی تواند آن اداره تخصصی 
را داشته باشد یعنی در نهادها و وزارتخانه های دیگر 
این پاالیشگاه ها منتقل شده که کامال غیرتخصصی 
اداره می کنند. یا اینکــه قبال بانک ها و یا بیمه را 
قبال وزارت اقتصاد اداره می کرد و هر موضوعی در 
این زمینه را وزیر اقتصاد پاسخگو بود اما اکنون در 
این حوزه اتفاقی می افتد وزیر هم پاسخگو نیست 
و می گویــد ما اینها را واگــذار کردیم و اصال به ما 

ارتباطی ندارد.«
امید مــی رود تحقیق و تفحص از ســازمان 
خصوصی ســازی شــروعی بر پایان واگذاری های 
غیراصولی و احیانا غیرقانونی باشد و همچنین کوتاه 
کردن دست نااهالن و سودجویان از ثروت های ملی. 

نامه 55 نماینده به قوه قضائيه
چندی پیــش 55 نماینده مجلس در نامه ای 
به رئیس قوه قضائیه با اشــاره به برخی تخلفات در 
واگذاری های انجام شده اخیر، خواستار ورود جدی 
دســتگاه قضایی شدند. »شــرکت های آلومینیوم 
المهــدی و طــرح هرمزال، ماشین ســازی تبریز، 
ریخته گری تبریز، ایران ایرتور، آلومینیوم سازی اراک، 
کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر 
هفت تپه و سیلوها« صنایعی هستند که در این نامه 

بر واگذاری همراه با تخلف آنها تاکید شده است.
در این نامه از رئیس دستگاه قضایی درخواست 
شــده اســت »تا با تشــکیل شــعبه ای ویژه و با 
نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده های مربوط به 
خصوصی سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات 
و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. 
در این راســتا تقاضا دارم تدابیر قضایی الزم جهت 
امکان دسترســی به متهمان در زمان رسیدگی به 

پرونده ها اتخاذ شود.«
مجلس به عنوان دستگاهی نظارتی و نماینده 
ملت که بی شــک از نزدیک بــا درد کارگران این 
صنایع آشناست و دســتگاه قضایی به عنوان خانه 
عدالت، می توانند در حرکتی انقالبی و قاطع، دست 
 اشراف ســیری ناپذیر را از صنایعی که با زدوبند و 
ناصواب تصاحب کرده اند کوتاه کرده و لبخند را بر 

لب کارگران و خانواده های آنان بنشانند.

گزارش خبرى تحليلی كيهان

به نام خصوصی سازی به کام اشراف و اشک تمساح برای کارگران!


