
اخبار كشور
صفحه 10

چهار شنبه ۶ آبان 139۴
1۴ محرم1۴37 -شماره  ۲1193

درمکتب امام

کالهسرمامیگذارند
مــا می گوییم کاله رس ما می گذارند. غربی و رشقی کاله رس ما می گذارید 

که ما می خواهیم به شام تعلیامت بدهیم. می خواهند ما را نگه دارند؛ متوقف 

کنند. می خواهند ما را محتاج به مستشــار بکنند. ]...[ مستشار هم نه اینکه 

بیایند به ما تعلیم و تربیت یاد بدهند؛ بیایند ما را تا یک حدودی نگه دارند. 

ما با این مخالفیم. 

صحیفهامام؛ج۱۰؛ص۷|قم؛۲۶شهریور۱۳۵۸

اخبار کوتاه

10 ســال بود که یونانی ها شــهر تروی را بدون هیچ نتیجه ای محاصره کرده بودند. 
سرانجام آنها وانمود کردند که عقب نشینی می کنند و فقط یک اسب بزرگ چوبی از خود 
بجا گذاشــتند که تعدادی از نیروها و رزمندگان آنها از جمله ادیســه در آن پنهان شده 
بودند. تروجنها اسب را به عنوان یک غنیمت جنگی به داخل شهر خود بردند و سرخوش 
از احساس پیروزی سرگرم جشن شدند. شب هنگام نیروهای یونانی از اسب خارج شدند 

و با غافلگیر کردن تروجنها، شهر تروی را تسخیر کردند.
داستان اسب تراوا قابلیت های کتمان ناپذیر نفوذ و پیروزی از این طریق بر قدرت های 
مقاوم را نشان می دهد این قابلیت در طول قرون و اعصار متمادی از سوی کشورها علیه 
هم دیگر استفاده شده است، جاسوسی یکی از مصادیق نفوذ می تواند محسوب شود، یک 
نفوذی شاید ابتدا در خدمت دشمن نباشد ولی با تداوم همکاری از سر غفلت به یک نیروی 

فعال دشمن تبدیل می شود. 
مطالعه اسناد النه جاسوسی بخصوص در برهه پس از انقالب تا تسخیر سفارت آمریکا 
توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سیر روشن تالش آمریکا برای نفوذ در ارگان ها و 

نهادهای نظام تازه تاسیس اسالمی را به وضوح نشان می دهد. 
در این سلسله گزارش ها تالش خواهیم کرد تا نگاهی به اسناد النه جاسوسی بیندازیم 
اســنادی که نشان می دهند آمریکا از مدت ها پیش از پیروزی انقالب در نهادها و ارکان 
ایران نفوذ داشته و این نفوذ از صدر سیستم یعنی شاه تا بدنه یعنی هیئت دولت و وزیران 
و نیز نهادهای امنیتی و اطالعاتی کشور یعنی ساواک و ...ساری و جاری بوده است با این 
تفاوت که اگر پیش از انقالب نفوذ آمریکا در ایران یک قانون پذیرفته شده بود و به گفته 
مادر محمد رضا شاه در کتاب خاطراتش آمریکا بر گردن خاندان پهلوی حق داشته و این 
یک نمک نشناسی بوده که کارها و مطالبات خواسته شده آمریکایی ها بر زمین بماند )1( 
امروز آمریکا به دلیل چشمان بیدار و نافذ جمهوری اسالمی و به مدد وجود فقیهی فرزانه 
بر راس نظام نمی تواند اهداف خود را عملی سازد و از این روی به ده ها واسطه روی می آورد. 
آمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی با روشن شدن این واقعیت که دیگر جایی برای 
یکه تازی های این قدرت شیطانی در ایران اسالمی نیست و هر نیروی وابسته به واشنگتن 

نیز به زودی شناسایی و تصفیه می شود از شگردهای پیچیده اطالعاتی بهره برد. 
این شگردها در موارد متعددی که ذکر آنها خواهد رفت و به دلیل نوپا بودن جمهوری 
اسالمی و نبودن نهادهای نظارتی و اطالعاتی، هزینه های هنگفتی را به ملت ایران تحمیل 
کرد. با تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران، بخش عمده ای از ابعاد این نفوذ با اسناد 
به دست آمده آشکار شد. در این شماره به موضوع نفوذ در قضیه و غائله های تجزیه طلبی 

براساس این اسناد می پردازیم.
پیروزیانقالبودومینویتجزیهطلبی

از روز نخست پیروزی انقالب اسالمی و در حالی که نظام نوپا شکل نیافته بود و حتی 
پیش از برگزاری رفراندوم »جمهوری اســالمی « نداهای خائنانه برای تجزیه مناطقی از 
کشور از جمله کردستان بلند شد. آمریکا در صدد بود که در طرحی دومینووار، جمهوری 
اسالمی از کردستان فارغ نشده به آذربایجان بپردازد و موضوع آذربایجان حل و فصل نشده 

غائله ای در ترکمن صحرا خلق شود!
کردســتان بخش عظیمی از اسناد النه جاسوســی را به خود اختصاص داده است، 
این مجموعه از اسناد مشتمل بر دو کتاب است. کتاب اول حاوی یک جزوه پژوهشی از 
ســازمان سیا تحت عنوان »نظری کلی بر مسئله کردها«  است. مابقی کتاب اول اسناد 
بخش سیاســی جاسوســخانه در رابطه با اوضاع کردستان می باشد و اسناد قبل و بعد از 

انقالب را در بر می گیرد.
کتاب دوم تماماً اسناد عملیاتی سازمان سیا می باشد و قسمت اعظم آن از اسناد رشته 

رشته شده به دست آمده است. )2(
رجوع به اسناد النه جاسوسی این واقعیت را به وضوح نشان می دهد که شخصیت های 
تاثیرگذار در این غائله با آمریکا در ارتباط بوده و این قدرت شیطانی در تالش بوده است 
که از ارتباطات این شخصیت ها برای رسیدن به اهدافی که تجزیه کردستان محوری ترین 

آن اهداف بوده است بهره گیرد. 
در ادامه تنها به چند مورد از اسناد النه جاسوسی در این رابطه اشاره می کنیم. 

در ســندی به تاریخ 7 اوت 1979 ]16 مرداد 1358[ به قلم » ویکتو ال. تامست « 
خطاب به کاردار » ال. بی . لینگن « در رابطه با »احزاب سیاســی ایران « و ذیل عنوان 
احزاب نژادی آمده است » حزب دموکرات کرد... این حزب که توسط عبدالرحمن قاسملو 
رهبری می شود ظاهراً دارای تمایالت چپی عجیب است ولی در اصل دارای هویت نژادی 
است. در ابتدا این حزب با احزاب دیگر بر سر جلب حمایت ساکنین کردستان در مبارزه 
بود ولی اخیراً سخنان شیخ عزالدین حسینی ... بر حزب دمکرات کرد بیش از دیگر احزاب 
ارج نهاده است. از طرف آذربایجان غربی قاسملو برای مجلس خبرگان انتخاب گردید.«)3(

این سند نشان می دهد که آمریکا به دنبال شناسایی افراد تاثیرگذار در کردستان بوده 
است تا از طریق این افراد بتواند اهداف خود را در منطقه پیگیری کند. خط نفوذ با این 
شناسایی که البته از مدت ها قبل شروع شده بود آغاز می شود. حضور قاسملو در مجلس 
خبرگان قانون اساسی نیز این عالقه و شعف آمریکا برای نفوذ در این شخصیت ها که صد 

البته از پیش آغاز شده بود را شدت می بخشد. 
تالش آمریکا برای شناسایی این شخصیت ها تا بدان جا بوده است که ماموران سازمان 
سیا  خانواده آنان را هم تحت نظر گرفته و جزئی ترین خصوصیات آنها را هم مدنظر قرار 

می داده اند. جزئیاتی در حد رنگ مو!
مامــوران اطالعاتی آمریکا برای نفوذ در یک شــخصیت با خانــواده وی نیز ارتباط 
می گیرند و نفوذ از طریق خانواده در تاریخ یکی از مهم ترین شیوه ها بوده است. بسیاری 
از شخصیت هایی که عمری در راه اسالم و انقالب تالش و مجاهده کرده بودند از طریق 
خانواده و نفوذ بیگانگان در آنها خود به یک »عامل« تبدیل شدند و افرادی چون قاسملو 
و عزالدین حســینی که از ابتدا ارتباطات مشخصی با بیگانگان از جمله آمریکا داشته اند 
و نیز از آلودگی های اخالقی و سیاســی فراوان دیگری نیز برخوردار بوده اند از این قاعده 

مستثنی نیستند.
از سوی دیگر اسناد النه جاسوسی نشان می دهد که ماموران سیا برای ارتباط گیری با 
شخصیت ها به امور بسیار جزئی و ریز حتی در ظاهر اعضای خانواده این شخصیت ها نیز 

توجه می کرده اند. سند زیر این مسئله را به خوبی نشان می دهد.
در این سند به تاریخ 20 شهریور 1358 آمده است؛ » در مالقات 17 شهریور اس.دی 
فیکل گفت که خانم عبدالرحمن قاســملو 44 تا 46 ساله به نظر می رسد، قد متوسط و 
موی قهوه ای روشن دارد که گاهی اوقات آن را رنگ می کند و او به طور متناسب و معتدل 
لباس می پوشــد. دختر بزرگ تر حدود 20-21 و کوچک تر حدود 17-19 سال دارد. هر 

دو دختر کامال بلندقدند.«)4(
یکی دیگر از اسناد نشان می دهد فردی به نام سنت مارتین که یک کانادایی و رئیس 
یک شرکت آمریکایی بوده از طریق یک واسطه به سیا اطالع می دهد؛ » در خرداد 1358 
او و همسرش برای چند هفته به کردستان سفر کردند و با چند رهبر مهم کرد،  منجمله 
رحیم سیف قاضی مالقات کردند. سیف قاضی به همراه دیگر اعضای فامیل قاضی به سنت 
مارتین گفتند که خواستار کمک او هستند تا به قدرت های غربی پیام دهند که نهضتشان 
محتاج کمک غرب اســت و آنها در تالش جهت تضمین آن کمک ها مایلند راهی برای 

ارتباط با غرب بازکنند«.
به گفته سنت مارتین این گروه که شامل محمود و صدر قاضی هم می شد از عزالدین 

حسینی طرفداری می کردند.)5(
این سند به وضوح بیشتری از رایزنی جدایی طلبان برای کسب حمایت های آمریکا 

سخن می گوید. 
حال که با توجه به این اسناد اهمیت افرادی نظیر عزالدین حسینی و قاسملو برای 
آمریکا را درک کردیم بهتر است به بخش دیگری از این ارتباط نیز اشارتی داشته باشیم 
و آن هم تالش این دو نفر مرتبط با آمریکا و غرب برای نفوذ در بدنه جمهوری اسالمی و 

ارتباط گیری با سران نظام اسالمی تازه تاسیس است.
اردیبهشت سال 58 عبدالرحمان قاسملو )6( و عزالدین حسینی )7( با حضور در شهر 
مقدس قم با امام خمینی دیدار می کنند و قاسملو اذعان می کند که امام خمینی به مدت 
50 دقیقه به وی اجازه داده اند که سخنان خود را بگوید. این دیدار به نتایج مطلوب این دو 
شخصیت منتهی نمی شود و آنان که از یک سو با امام دیدار و با ایشان صحبت می کردند 

از سوی دیگر نتیجه دیدار خود را به سفارت آمریکا گزارش می کنند!
در ســندی ســری به تاریخ اوت 1979 ]مرداد 1358 [ آمده است » در اواسط می  
1979، حسینی و سایر روحانیون کرد با ]امام[ خمینی مالقات کردند. حسینی او را ]امام 

خمینی[ نسبت به خودمختاری کردها بی عالقه توصیف کرد.«)8(
به دنبال عدم پذیرش سخنان این افراد از سوی حضرت روح اهلل و ناامیدی آنان از این 

مالقات آنان با افرادی چون آیت اهلل شریعتمداری دیدار کردند. 
این دیدارها سبب ســاز آن شــد که این شخصیت که خود ارتباطات ویژه ای با رژیم 
شاه در گذشته و نیز آمریکا در آن برهه داشته است به فکر پیگیری جریاناتی شبیه آنچه 
در کردســتان روی داده بود در آذربایجان شود که این مسئله باعث غائله ای به نام غائله 

خلق مسلمان در مناطق آذری زبان کشور شد که در نوشته ای مجزا باید بدان پرداخت.
آنان بارها نیز تالش کردند روی شخصیتی مجاهد و مقاوم چون آیت اهلل طالقانی نفوذ 
کرده و از طریق این نفوذ به اهداف خود برسند که مقاومت بی نظیر این شخصیت همه 

رشته های ضد انقالب را پنبه کرد. 
آیت اهلل طالقانی که از ارتباطات نامشروع این افراد با رژیم شاه و نیز حقوق بگیری آنان 
از ساواک اطالع داشته بنا به اذعان بنی صدر در یک جلسه به صورت علنی این ارتباطات را 
به خود عزالدین حسینی گوشزد و اعالم می کند که جمهوری اسالمی همه چیز را می داند 

و از این روی نیازی به فریب کاری نیست. )8(
گفتنی است پس از سقوط رژیم شاه بسیاری از ماموران حقوق بگیر ساواک که عزالدین 
حسینی نیز جرو آنان بوده در خدمت سازمان سیا و النه جاسوسی قرار گرفتند و اساسا 

یکی از روش های نفوذ آمریکا در این برهه استفاده از مامورین سابق ساواک بوده است. 
به هر حال تالش آمریکا برای نفوذ و تاثیرگذاری در مناطق غربی کشــور از جمله 
کردســتان با مقاومت بی نظیر مردم انقالبی ایران اسالمی و نیز رهبری های بی نظیر امام 
خمینی نقش بر آب شد ولی جریان نفوذ همچنان ادامه دارد که در شماره های آینده به 

بررسی ابعاد دیگری از این مسئله خواهیم پرداخت. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

نمایندگانمجلسشــورایاسالمیدرجلسه
علنیروزسهشنبهتبلیغاتانتخاباتیاعضایشورای

نگهبانورئیسجمهورراممنوعکردند.
به گزارش فارس، ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها 
درباره طرح اصالح قانون انتخابات مجلس، اولین دستور کار 

جلسه علنی صبح دیروز بهارستان بود. 
در این جلسه نمایندگان به بررسی ماده 11 طرح اصالح 

موادی از قانون انتخابات مجلس پرداختند.
در این ماده که به تصویب نمایندگان رسید به منظور 
نظــارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر 
استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات 
مجلس شورای اسالمی زیر نظر رئیس ستاد انتخابات استان 
در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه با ترکیب نماینده 
هیئت نظارت اســتان، نماینده رئیس دادگستری استان، 
نماینده صدا و سیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

ایران تشکیل می شود 
به موجب تبصره یک ماده مذکور کمیســیون بازرسی 
تبلیغات موظف است پیش از شروع تبلیغات راهنمایی ها و 
ارشادات الزم را در چارچوب قوانین و مقررات در خصوص 
نحوه تبلیغات به نامزدها و ســتادهای انتخاباتی ارائه و بر 
نحوه اجرای قانون توســط کاندیداهــا در طول انتخابات 
نظارت نمایــد و نامزدها و ســتادهای انتخاباتی موظفند 
براســاس راهنمایی های کمیسیون مذکور عمل کنند و از 

انجام هزینه های غیرمتعارف خودداری کنند.
همچنین نمایندگان در تبصره 2 ماده 10 طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات، کمیســیون بازرسی تبلیغات را 
موظف کردند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف در انجام 
تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی مراتب را به 
نامزدها و مسئوالن ستادهای مزبور تذکر دهد که در صورت 
تکرار کمیســیون مزبور پس از بررسی تخلف موضوع را به 

هیئت نظارت استان اعالم می کند.
ممنوعیتنصبآگهیتبلیغاتی
دراماکندولتیوخصوصی

در همین راستا نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس با بازگشت ماده 

14 ایــن طرح به ماده 12 طرح اصلی به پیشــنهاد محمد 
دهقان موافق کردند.

به موجــب مصوبه مجلس، الصاق اعالمیه، پوســتر و 
هر گونه آگهی تبلیغاتی انتخاباتــی روی عالیم راهنمایی، 
تابلوی بیمارســتان ها و تابلوی مدارس و ســایر مؤسسات 
آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های 
وابسته به دولت و اتومبیل های دولتی و اتوبوس های شرکت 
واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های 
پســت،  باجه های تلفن،  پســت های برق و تلفن،  تابلوها و 
همچنین اماکن بخش خصوصی )مگر با رضایت مالکان یا 

متصرفان( در سراسر کشور ممنوع است.
وکالی ملت با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 21 
رأی ممتنع از مجموع 229 نفر نماینده حاضر در جلســه 

این ماده را به تصویب رساندند.
ممنوعیتاظهارنظرانتخاباتی

برایاعضایشوراینگهبانورئیسجمهور
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس به اصالح ماده 60 

این قانون پرداختند.
طبــق این اصالح اعضای شــورای نگهبــان، اعضای 
هیئت های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور 
و معاونان و مشــاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات 
کشــور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، 
فرمانداران و معاونان و مشــاوران آنها و اعضای هیئت های 
اجرایی انتخابات و بازرســان و ســایر دست اندرکاران امور 
اجرایی و نظارتــی انتخابات نمی توانند به نفع و یا به ضرر 

نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعالم نظر کنند.
با تبصره ای که نمایندگان به این ماده الحاق کردند در 
صورت تخلف از حکم ایــن ماده مرتکبان به جزای نقدی 
درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اســالمی مصوب 

اول اردیبهشت 92 محکوم می شوند.
مخالفتبافوریتالیحهدائمیشدناحکام

قوانینبرنامههایپنجسالهتوسعه
سپس نمایندگان پارلمان یک فوریت الیحه تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )3( را مورد بحث و بررسی 

قرار داده و با آن مخالفت کردند.

الیحــه مذکور کــه با مخالفت نماینــدگان با یک 
 فوریتش به صورت عادی در دستور کار خانه ملت قرار 
خواهد گرفت، در واقع الیحه دائمی شدن احکام قوانین 
برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران است.
وکالی ملت با 59 رأی موافق، 123 رأی مخالف و 
11 رأی ممتنع از 222 نماینده حاضر در صحن علنی، 
با یک  فوریت الیحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه های 
پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مخالفت کردند.
در این جلسه، محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده 
دولــت، محمدرضــا پورابراهیمی نماینــده کرمان در 
مخالفت با یک  فوریت و جعفر قادری نماینده شــیراز 
در موافقت با یک  فوریت الیحه مذکور در صحن علنی 

سخنرانی کردند.
مصادیقممنوعیت

درفعالیتهایتبلیغاتیمجلس
نمایندگان در ادامه بررســی جزییات طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس، ماده 15 این طرح را 

پس از رسیدگی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در فعالیت های تبلیغاتی 
انتخابات، انجام اموری چون نوشــتن و یا اظهار مطالب 
خالف واقع، دیوارنویسی، انتشــار اعالم نظر مقامات و 
اشخاص موضوع ماده 60 این قانون، فریب و اغوای مردم 
از طریق سوءاستفاده از اعالم نظر یا عکس شخصیت ها و 
مقامات دولتی مذکور در ماده 29 این قانون،  تبلیغ علیه 
نامزدها و هر گونه هتک حرمت و حیثیت آنان، تخریب 
و یــا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در 
مهلت قانونی تبلیغاتی که در محل های مجاز الصاق  شده 
و یا قرار گرفته باشــد،  انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی 
نظیر ســخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع 
نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات ممنوع است 

و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
بر اساس مصوبه مجلس همچنین اخالل و برهم زدن 
اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای 
انتخاباتی نامزدها، اســتفاده از هر گونــه آثار تبلیغاتی 
از ســوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، 
پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر 

از 50 در 70 سانتیمتر، استفاده از کاروان های تبلیغاتی و 
استفاده از بلندگو در خارج محیط سخنرانی ممنوع است. 
وکالی ملت همچنین در تبصره این ماده مقرر کردند 
که متخلفان از مفــاد این ماده به یکی از مجازات های 

درجه 6 محکوم می شوند.
وکالی ملت با 138 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 
5 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلســه، ماده 

15 این طرح را به تصویب رساندند.
فرهادیبهمجلساحضارشد

ضرغام صادقی عضو هیئت رئیســه مجلس شورای 
اســالمی پیش از پایان نشســت علنی دیروز  پارلمان 

موارد اعالم وصولی را قرائت کرد.
بــر این اســاس، طــرح حمایــت از هنرمندان و 

استادکاران در حوزه صنایع دستی اعالم وصول شد.
همچنین نوذر شفیعی از طرح سؤال خود از محمد 
فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره علت عدم 
نظارت کافی بر مراکــز آموزش عالی و فقدان مالکیت 
ساختمان های آموزشی انصراف داد که اعالم وصول شد.

سؤال ملی 4 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر علوم 
در زمینه علــت تأخیر در جابه جایــی برخی معاونان 
و سرپرستان دانشــگاه ها و ســؤال منطقه ای ابراهیم 
آقامحمدی نماینده خرم آباد از حمید چیت چیان وزیر 
نیــرو در مورد علــت رکــود کاری در وزارتخانه اعالم 

وصول شدند.
تاکیدبرلغوقراردادها
باشرکتهایآمریکایی

خبر دیگر اینکه تعدادی از نمایندگان در تذکری به 
رئیس جمهور خواســتار صدور دستور لغو قراردادهایی 
شــدند که با شرکت های آمریکایی واردکننده کاالهای 
مصرفی منعقد شده و از انعقاد قراردادهای جدید در این 

ارتباط با شرکت های مذکور اکیدا پرهیز شود.
از ســوی دیگر مهرداد بذرپاش عضو هیئت  رئیسه 
مجلس طی تذکری به رئیس جمهور از عملکرد مدیریتی 
رئیس سازمان محیط زیست انتقاد کرد و اظهار داشت: 
رئیس محیط زیست به جای پرداختن به حواشی سیاسی 

به فکر ماموریت های اصلی آن سازمان باشد.

باتصویبنمایندگانمجلس

اظهارنظر انتخاباتی اعضای شورای نگهبان
 و رئیس جمهور ممنوع شد 

ابرازهمدردی
بامردمزلزلهزدهپاکستانوافغانستان

رئیس مجلس در پیام های جداگانه ای با مردم و خانواده های مصیبت دیده پاکســتان و افغانستان در پی 
زلزله اخیر ابراز همدردی و آمادگی ایران برای ارســال کمک های انسانی را اعالم کرد. علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی در پیام های جداگانه ای به »میان رضا ربانی« رئیس مجلس سنا پاکستان، »ایاز صادق« 
رئیس مجلس ملی پاکستان، »عبدالرئوف ابراهیمی« رئیس ولی جرگه افغانستان و »فضل هادی مسلم یار« 
رئیس مشــرانو جرگه افغانســتان، جان باختن جمع زیادی از مردم این کشورها در حادثه اخیر زلزله مهیب 

را تسلیت گفت.
تهیهطرحنظارتبراجرایبرجام

درمجلس
منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: طرح نظارت 
بر اجرای برجام در کمیسیون امنیت ملی تهیه شده است و چنانچه گروه 1+5 تحریم جدیدی 
در اجرای برجام اعمال کند، فعالیت هســته ای خود را برای رســیدن به 190 هزار سو در پیش 

خواهیم گرفت.

بهجایپرداختنبهمسائلسیاسی
بهمشکالتکارکنانرسیدگیکنید

حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس 
به دنبال تجمع اعتراض آمیز جمعی از کارکنان ســازمان محیط زیست اظهار داشت: از خانم ابتکار می خواهیم که به مسائل 
کارمندان و مشکالت معیشتی آنان در سازمان محیط زیست رسیدگی کند. وی افزود: همچنین انتظار داریم ایشان وظایف 

اصلی سازمان را در اولویت قرار دهد.
پارلمانایرانعضوکمیتهاجرایی

اتحادیهبینالمجالسشد
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت: عضویت پارلمان جمهوری اسالمی ایران در کمیته اجرایی 
اتحادیه بین المجالس موضوع مهمی بود که بعد از 50 سال برای نخستین بار رخ داد.  سید احمدرضا دستغیب 
در نشست خبری در مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: جمهوری اسالمی ایران در نوبت قبلی خود توانسته 
بود تنها برای مدت 2 سال در سال 1345 به عضویت این کمیته درآید که اکنون کاظم جاللی به عنوان نماینده 
جمهوری اسالمی در اتحادیه بین المجالس جهانی )IPU( به عنوان نامزد شورای اجرایی بود که به عنوان عضو 

کمیته اجرایی بین المجالس انتخاب شد.

آیتاهللمکارمشیرازی:
روسیه اقدامات مؤثری

 در سوریه انجام داد
استاددرسخارجحوزه،حمالتهواییروسیهبهمواضعداعش
راموردتوجهقراردادوگفت:ائتالفآمریکاییضدداعشاززمان
تشکیلتاکنونهیچکارموثریانجامندادهدرحالیکهروسیهدر

مدتکوتاهیتوانستکارهایمهمیانجامدهد.
به گزارش خبرگزاری رسا، این مرجع تقلید در دیدار با حجت االسالم علی 
سعیدی، نماینده ولی  فقیه در سپاه پاسداران و اعضای ستاد برگزاری جشنواره 
ســلمان فارسی، با اشاره به برنامه های گوناگون دشمن برای اختالف افکنی 
در جهان اسالم، تصریح کرد: یکی از برنامه های دشمن ایجاد جنگ نیابتی 

است که در آن همه را به جان هم بیندازد.
وی ادامه داد: یکی از پ  ژوهشگاه های آمریکایی اخیرا در یک تحلیل درباره 
داعش نوشته بود که غرب قصد دارد این گروه تروریستی را تبدیل به یک 
حکومت کند و با تایید و به رســمیت شــناختن آن زمینه ایجاد اختالفات 
را به صورت مســتمر در جامعه اسالمی فراهم کند و اجازه ندهد این آتش 

اختالفی که اکنون به جان مسلمانان افتاده خاموش شود.
آیت اهلل مکارم شیرازی حمالت هوایی روسیه به مواضع داعش را مورد 
توجه قرار داد و گفت: ائتالف آمریکایی ضدداعش از زمان تشکیل تاکنون 
هیچ کار موثری انجام نداده در حالی که روســیه در مدت کوتاهی توانست 

کارهای مهمی انجام دهد.
اســتاد درس خارج حوزه ابراز داشــت: یکی از برنامه های دیگر دشمن 
ترویج افراطی گری بین مســلمانان است تا آنها را به خودشان مشغول کند 

بنابراین ما باید بیدار و هوشیار باشیم تا آلت دست آنها نشویم.
این مرجع تقلید اظهار کرد: شــبهه افکنی، ترویج فســاد اخالقی از راه 
ماهــواره و در یک کالم جنگ نرم از مهم ترین برنامه های اســتکبار علیه 
کشــورهای اسالمی اســت که ما باید در این زمینه موضع تهاجمی داشته 

باشیم نه دفاعی.
وی بیان داشت: وقتی ایشان به سمت فرماندهی مدائن نائل شد به جای 
اینکه با لشکر و خدم و حشم راهی آن دیار شود تنها و با یک مرکب ساده سفر 
کرد تا جایی که مردم مدائن او را نشناختند و از وی سراغ سلمان را گرفتند.
آیت اهلل مکارم شیرازی داستان های مربوط به زندگی سلمان را عبرت آموز 
توصیف کرد و گفت: مردم مدائن به دلیل اینکه زیر سلطه پادشاهان ساسانی 
زندگی می کردند دچار فرهنگ تجمل گرایی شده بودند و سلمان توانست با 
زندگی ســاده اش فرهنگ غلط آنها را تغییر دهد بنابراین معرفی شخصیت 

سلمان فارسی به مردم می تواند اقتصاد مقاومتی را تقویت کند.
جهانگیری:

روحانی برنامه های ملی اجرایی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را

 تقدیم رهبر انقالب کرد
معاوناولرئیسجمهــورازارائهبرنامههــایملیاجرایی
سیاستهایاقتصادمقاومتیتوسطرئیسجمهوربهرهبرانقالب

خبرداد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی دولت، جلســه ستاد راهبری و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی عصردیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به جمع بندی نهایی برنامه های 
ملی اجرایی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این برنامه ها 
پس از جمع بندی، توسط رئیس جمهور تقدیم مقام معظم رهبری شد تا 

ایشان نظرات و رهنمودهای الزم را اعالم کنند.
وی افزود: در صورتی که این برنامه ها مورد تایید رهبر معظم انقالب قرار 
گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و 
انتظار این است که همه دستگاه ها این برنامه ها را با جدیت عملیاتی کنند.

در این جلســه دستگاه های مســئول و مجریان هر برنامه ملی انتخاب 
شدند و مقرر شد هر یک از برنامه های ملی توسط یک کارگروه متشکل از 
دستگاه مسئول و دستگاه های همکار، روند اجرایی برنامه ها را دنبال کنند.

سردارسالمی:
هنوز پایگاه های بزرگ و مدرن

 موشکی خود را به نمایش نگذاشته ایم
جانشینفرماندهکلســپاهبابیاناینکهانبارهایموشکیبا
سطوحمقطعبزرگومدرنبسیاریداریمودرشعاععملیاتی۲۰۰۰
کیلومتریهرهدفیرانشانهگرفتهایم،گفت:ماقطعنامههارامطالعه
نمیکنیموظیفهماتوسعهقدرتاستوهیچکسنمیتواندبرای
مادیکتهبگویدماانشاءمقاومت،ومبارزهبااستکباررامیکنیم.

به گزارش فارس، جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در گفتگوی ویژه خبری گفت: 4 ســال است سوریه در نقطه تمرکز تالش 
اســتراتژیک یک ائتالف جهانی از جمله آمریکایی ها، بخشی از کشورهای 
اروپایی و تعدادی از کشورهای متحد منطقه ای آنها از جمله عربستان قرار 
دارد اما هیچ یک از اهداف و راهبردهای این ائتالف ویرانگر تحقق پیدا نکرده 

و نظام سیاسی سوریه با قدرت ایستاده است.
وی ایجاد بسیج مردمی به عنوان مکمل دفاعی ارتش سوریه، مشاوره به 
فرماندهان نظامی سوریه در رده های مختلف، مشاوره به فرماندهان عملیاتی 
ارتش سوریه و آماد رسانی و تأمین تجهیزات را از جمله 4 سطح راهبردی، 
عملیاتی، تاکتیکی و فنی حضور مستشاری و کمک نظامی ایران در سوریه 
برشمرد و گفت: ما استحکام سیاسی، روانی، اقتصادی و نظامی نظام سوریه 
را تضمین می کنیم. راهبرد آمریکا در ســوریه پاتکی به انقالب های بیداری 
اسالمی بود تا نقشه جامع سیاسی خود را در قلب تحوالت به صورت پلکانی 

کلید بزنند.
سردار حســین ســالمی در خصوص دلیل ورود روسیه به جنگ 
سوریه گفت: روس ها احساس کردند از دو طریق پاکستان و افغانستان 
و همچنین ســوریه و ترکیه مرزهایشــان از جانب تروریست هایی که 
پیاده نظام آمریکا هســتند، در خطر قــرار دارند. روس ها معتقدند 20 
درصــد فرماندهان داعش و چند هزار نفر این تروریســت ها از قفقاز و 
آســیای میانه هستند که اگر مانع آنها نشوند در آینده نزدیک باید در 

مرزهای خود با آنها روبرو شوند.
وی با اشاره به نمایش اخیر انبار موشکی سپاه در زیر زمین گفت: این 
یکی از قدیمی ترین انبارهای ما بود و حاال مانده که بخواهیم انبارهای موشکی 
با سطوح مقطع بزرگ و مدرن خود را نشان دهیم. وقتی موشک های 2000 
کیلومتری با خطای صفر تولید می کنیم یعنی در این شــعاع عملیاتی هر 

هدفی را نشانه گرفته ایم.
سالمی در پایان اظهار داشت: ما قطعنامه ها را مطالعه نمی کنیم وظیفه 
ما توســعه قدرت است و هیچ کس نمی تواند برای ما دیکته بگوید ما انشاء 

مقاومت، و مبارزه با استکبار را می کنیم.
چمراندرجلسهدیروزشورایشهر:

تبعات اعدام شیخ نمر برای عربستان 
بسیار سنگین خواهد بود

رئیسشورایاسالمیشهرتهرانبابیاناینکهاعدامشیخنمر
برایعربستانبسیارسنگیناست،گفت:عربستانیهاعقلیبهخرج

دهندوازوقوعچنینفاجعهایجلوگیریکنند.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران در دویستمین جلسه شورای اسالمی 
شهر تهران با اشاره به اعدام شیخ نمر، اظهار داشت: تبعات اعدام شیخ النمر 
برای عربستان بسیار سنگین است و ملت مسلمان از چنین خونی نمی گذرند.
وی افــزود: خداوند نیز انتقام آن را از آل ســعود بدون فرجام نخواهد 
گذاشــت و بهتر است عربســتانی ها عقلی به خرج دهند و از وقوع چنین 

فاجعه ای جلوگیری کنند.

اکبرتــرکانکهدوروزقبل4وزیــرکابینهرابه
رانتخواریومفتخوریمتهمکردهبود،بالفاصلهپس

ازانتشارمتنسخنانش،آنراتماماتکذیبکرد!
ترکان دو روزقبل و در واکنش به نامه مهم 4 وزیر کابینه 
به رئیس جمهور گفته بود: »آن ها به دنبال رانت  خوراک ارزان 
برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را 
امضا کردند.« او سپس مدعی شده بود:»90 درصد پتروشیمی ها 
برای این دو وزارتخانه )دفاع و کار( و تحت مدیریت این دو وزیر 
)دهقان و ربیعی( است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. 
مگر چه کســی از »پول مفت« بدش می آید؟ همه خوششان 
می آید. بنابراین آنها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند... وزیر 
صنعت)هم( قبال در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبال 
جاهایی بوده ام و همیشه به آن جاهایی که بوده ام، عالقه دارم، 
ایشــان هم »تعلق خاطر به پتروشیمی ها« داشته اند و دلشان 
می خواســت که خوراک ارزانی گیــر آنها بیاید. بنابراین همه 
ایــن وزرا در این نامه به دنبــال خوراک ارزان برای واحدهای 

پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند.«
این سخنان به قدری عجیب و غیرمنتظره بود که بالفاصله 
تبدیل به خبر اول بسیاری از رسانه ها شد. اما واکنش ها و فشارها 
سبب شد ترکان که به درشت گویی مشهور است، خیلی زودتر 

از متعارف، سخن منتسب به خود را تکذیب کند!
وی مدعی شد: »در نقل و قول هایی که به نقل از بنده منتشر 
شــده، متاسفانه رعایت امانت نشــده است. من هیچ گاه نگفته 
بودم 4 وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت خور 
یــا رانت خوار بوده اند. متاســفانه برخی از رســانه ها به صورت 
مغرضانه ای نقل قولی را از من منتشر کردند که هیچ گاه درست 
نبود و من از این تعابیر اســتفاده نکردم.« مشاور رئیس جمهور 
که ظاهرا به خاطر مطرح شدن اختالفات درون دولت، به شدت 
تحت فشار بود، یادآور شد: »در دولت یازدهم و در هیئت دولت 
هیــچ اختالفی وجود ندارد. اما برخی تالش می کنند این گونه 

القا کنند که میان وزرا و در دولت اختالف هست.«
اظهاراتشخصی

درلباسمشاوررئیسجمهور!
اما سخنان ترکان آن قدر غیرمنتظره بود که با یک تکذیب 
ساده نمی شد تبعات آن را جمع کرد و به ناچار سخنگوی دولت 
هم وارد معرکه شد و کوشید با »شخصی« جلوه دادن اظهارات 

ترکان، از درجه اهمیتش بکاهد!
نوبخت روز گذشــته اظهار کرد: » این مطلب نظر مشاور 
رئیس جمهور بوده و نظر رسمی دولت تلقی نمی شود زیرا نظر 
رســمی دولت توسط سخنگو بیان می شود و آقای ترکان نیز 
تنها نظرشــان را مطرح کرده اند« نوبخت سپس با تکرار همه 
حرف های ترکان درباره علل نامه نگاری وزرا - از جمله ســهم 
آنها در پتروشیمی و... - در مقام مفسر نامه ترکان مدعی شد: 
»آقای ترکان در اظهاراتشان گفتند اگر این 13 سنت )قیمت 
خوراک پتروشیمی( کمتر شود سود بیشتری به »گروه خاصی« 
تعلق می گیرد و این مسئله را تعبیر به رانت کرده اند و مطمئناً 

منظورشان این 4 وزیر نبوده...«
وقتیسخنگویدولت

ازانتشارنامهعادیجامیخورد!
نوبخت که ســخنان سه هفته قبل خود را فراموش کرده 

بود روز گذشته با متعارف خواندن نامه نگاری وزرا مدعی شد: 
» نامه نگاری وزرا با رئیس جمهور امری متعارف است و به معنای 
بحران نیست، هر روز ما )وزرا و معاونین( برای حل مشکالت 
دســتگاه ها نامه دریافت می کنیم و برای آقای رئیس جمهور 
نامه های زیادی می آید و این یک مسئله متعارفی است که برخی 
از این نامه ها را آقای رئیس جمهور به بنده منعکس می کند که 
تالش می کنیم تا مشکالت حل شود.«! ایشان توضیح نداد چه 
شباهتی است بین نامه مشکالت مردم و نامه 4 وزیر کابینه!؟ 
اگر رئیس جمهور در دسترس وزرا است و دیدار های مستمری 
بین آنها برقرار است، اساسا نامه نگاری چه معنایی دارد!؟ اما از 
این مهم تر اظهارات پیشین نوبخت است که در آن صراحتا از 
»جاخوردن« به خاطر نشر نامه و انتظار زدن»مهر محرمانه« 
بر باالی نامه ای که اکنون مدعی متعارف بودن آن است، سخن 
به میان آمده بود! آقای سخنگو در 14 مهر به خبرنگاران گفته 
بود: » ما بعد از انتشار این نامه جا خوردیم ولی مطمئن باشید 
که بین تمامی اعضای کابینه صمیمیت و مودت حاکم اســت 
و همه برای رســیدن به هدف مشترک اصالح نظام اقتصادی 
کشــور بهبود شــرایط اجتماعی و رفاه مردم تالش می کنند 
که این افتخار ماســت.... اگر با من مشورت می کردند حداقل 
توصیه می کردم که مهر محرمانه به آن بزنند، چون قرار است 
این نامه به اطالع رئیس جمهور برسد نه شبکه های خارجی.«! 
نوبخــت با فراموش کردن تبعــات اظهاراتی مثل خالی بودن 
خزانه و امثال آن، ناگهان به یاد سوءاستفاده دشمن از چنین 
نامه  ای افتاد و گفت: »ما شــما را به عنوان رسانه های متعلق 
به نظام می دانیم و اعتماد داریم اما بحث بر ســر آن است که 
شبکه های خارجی بر این موارد تحلیل و حتی در مذاکرات از 

آن سوءاستفاده می کنند.«
جنجالبرسرکدامنامه؟

اما همه این مجادالت بر سر کدام نامه است؟! در آن نامه 
چه نوشته شده بود که پس لرزه های آن تاکنون ادامه دارد و 
دولتمردان می کوشند نویسندگان آن را با انواع انگ و اتهام از 

میدان به در کنند؟
دوازدهم مهرماه سال جاری بود که با انتشار نامه ای از 4 
وزیر مهم کابینه در رســانه ها، اختالف و بی برنامگی دولت در 
حوزه اقتصاد، آشــکار شد و این پرسش شکل گرفت که چرا 
برخــالف ادعاهای ایام تبلیغــات انتخاباتی، کیفیت تدابیر به 
گونه ای است که 4 وزیر کابینه درباره آن هشدار داده و تقاضای 

ضرب االجل می کنند!
در آن نامه نکات مهمی ذکر شده بود که بررسی و بازخوانی 
آن، واقعیــت تدبیر دولت در عرصــه اقتصاد را از زبان 4 وزیر 
کابینه نشان می دهد اما به جهت اختصار، صرفا به چند محور 

مهم تر آن بسنده می کنیم. آنها نوشته بودند:
1- از دی ماه 1392 تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحوالت 
و متغیرهــای کالن بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای 
نفت و کاالی اساســی از جمله فلزات و همچنین تحریم ها و 
برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل 
کشــور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی 
ماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار براساس 
شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، 
بازار کاهشــی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است. 

ارزش بازار از 511 هزار میلیارد تومان به عدد 330 هزار میلیارد 
تومان رسیده است

2- براســاس پیش بینی هــای بودجه ای شــرکت ها ... و 
واقعیت های موجود ... اگر »به صورت ضرب االجل« و براساس 
»قواعد حاکم در شرایط بحران« اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن 
می رود کــه این »رکود تبدیل به بحران« و آنگاه بی اعتمادی 

شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت الزم باشد.
3- در بعد عوامل داخلی ... می توان به نبود تقاضای کافی 
برای محصوالت، مشکل حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افزایش 

انباشت موجودی صنایع مختلف اشاره نمود.
4- در صنعت خودرو صورت های مالی زیان انباشــته ای 
معادل 4.200 میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی 
اســت که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در»معرض 
توقف« است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز 

از 100.000 خودرو کف کارخانه رسیده است.
5- وضعیت مشابهی در صنعت فوالد، صنعت مس، مسکن، 
سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. 

6- در صنعت پتروشیمی )که بیش از 35 درصد از ارزش 
بازار ســرمایه را تشکیل می دهد( سیاست های نامعلوم تعیین 
نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دالر مبادله ای که 
موجب افزایش بهای تمام شــده آنها شده است، به رکود این 

بخش دامن می زند.
7- کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت 

کاالها مشهود است.
8- برخی از نمادهای معامالتی شــرکت ها هم اکنون در 
بازار سرمایه بسته اســت. از جمله این نهادها، فوالد مبارکه، 
فوالد خوزســتان، پاالیشــگاه بندرعباس، پاالیشــگاه الوان، 
پاالیشگاه شــیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، 
بانک پارســارگاد، بانک پارســیان، بانک سرمایه و بانک ایران 
زمین اســت که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور 
ظرف یک هفته آتی بین 1000 تا 1500 واحد شــاخص های 

بورس را کاهش دهد.
ایــن نامه نــکات مهم دیگری هم دارد که از آن چشــم 
می پوشــیم اما همین مقدار هم گویای آن است که بر خالف 
سخنان سخنگوی دولت، نامه صرفا ناظر به بورس و نیز صرفا 
ناظر به پتروشیمی نیست و بحث بر سر کلیت اقتصاد، رکود، 
خطــر تبدیل رکود به بحران، کاهش تقاضا، انباشــت کاالی 
آمــاده در کارخانجات و.... اســت و گویای اینکه همین وضع 
بورس هم دستوری است و با باز شدن نمادهای دیگر، فاجعه 
ابعاد وسیع تری می گیرد. بگذریم از اینکه تفکیک بورس از بدنه 
اقتصاد، سخن قابل دفاعی نیست و به گفته یک عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس »بورس دماسنج اقتصاد است«
ازلبوفروشهاتامفتخورها!

اما واکنش به این سخنان چه بود؟اگر کسی حرف حقی 
بزند و زنگ خطر را به صدا درآورد باید با او چه کرد؟

تجربه دو ســال زیست در هوای دولت یازدهم نشان داده 
که پاســخ انتقادات چیســت و این ادبیات به صورت یکسان 
برای دوست و دشمن به کار می رود! جایی که رئیس جمهور 
منتقدان را یک مشــت بی سواد، حســود، ترسو و... می نامد و 
آنها را به جهنم حواله می دهد، یا در شرایطی که مشاور بدون 

تابلوی دولت منتقدان را لبو فروش و راننده تاکســی می نامد 
و ... معلوم اســت که قرار است با این منتقدان چه برخوردی 
بشود وپس از نواختن مردم عادی، کارشناسان و دانشگاهیان، 
نوبت به مسئوالن دولتی که نمی خواهند شریک بی برنامگی ها 
و ناکامی های اقتصادی دولت بشوند خواهد رسید. بالفاصله پس 
از انتشار نامه سیل حمله ها آغاز شد و روزنامه های زنجیره ای 
و گوش به فرمان،عملیات مشترک»اخراج وزرای ناسازگار« را 
آغاز کردند! نویســندگان و قلم به مزدان این نشریات با بافتن 
آســمان به ریســمان همه توان خود را معطوف بیرون راندن 
و خامــوش کردن صــدای مخالفان کردنــد و به تنها چیزی 
که نپرداختند- یعنی اجازه یا درک آن را نداشــتند- بحران 
اقتصادی فاجعه باری بود که در اثر عملکرد دولتمردان ایجاد 
شــده بود. آنها نگفتند فارغ از اینکه چه کسی نوشته، باالخره 
آنچه نوشته اند درست است یا غلط و جواب حرف آنها، به جز 
اخراج از کابینه، چیز دیگری نیست؟! و آیا با اخراج از کابینه، 
ناگهــان بحران اقتصادی، رکود، بیکاری و ... از کشــور رخت 
برمی بندد؟ اما ظاهرا همه آن ناســزاها و نارواها کافی نبود و 

باید تیر خالصی بر آنها زده می شد. 
تئوریسینقورمهسبزیوبزباش

واردمیشود!
 این کار را اکبر ترکان کرد و با نسبت دادن مفت خوری 
و رانت خواری، به همه یادآور شــد که نباید از دولت انتقاد 
کرد حتی اگر وزیر باشید آن هم 4 وزیر! ترکان همان کسی 
است که توان و قدرت 80 میلیون ایرانی در رقابت با جهان 
را محدود به عرصه قورمه ســبزی وبزباش می داند و معلوم 
نیســت با این نگاه سخیف به کشــورایران، چگونه به خود 
اجازه می دهد در چنین کشوری»ابوالمشاغل« باشد! ترکان 
که بخشی از میراث امروز مدیریتی و اقتصادی کشور حاصل 
سال ها مدیریت او بر مهم ترین مناصب اجرایی کشور است 
و ماجــرای جنجالی چون پتروپارس و... را در کارنامه دارد، 
اکنون منتقدان را با الفاظ و ادبیات خاص نواخته و البته باز 
هم نمی گوید برای این مشکل چاره ای هم اندیشیده یا نه!؟ 
و آیا از نظر وی اساســا مشکلی وجود دارد یا نه!؟ وی البته 
ناخواســته به تدبیر رئیس جمهــور در برابر این زنگ خطر 
اشاره می کند! او برای تکذیب حرف های دو روز گذشته اش، 
بالفاصلــه ترتیب یک مصاحبــه را داد، اما با کدام روزنامه؟ 
طبیعتا باید روزنامه ای نزدیک و همسو- بخوانید مطیع- این 
کار را بکند تا زیاد به پروپای جناب مشاور نپیچد! پس شرق 
انتخاب می شود، همان روزنامه ای که به طور مرتب و مداوم 
ویژه نامه هــا و آگهی های چهار صفحه ای از مناطق آزاد - به 
ریاســت جناب ترکان- را به صورت رپرتاژ منتشر می کند! 
ترکان پس از اتهام زنی تازه به نشــریات و رســانه ها درباره 
تحریف سخنانش و نشستن بر منبر اخالق، در پاسخ به این 
پرســش که واکنش روحانی به نامه 4 وزیر کابینه چه بود، 
می گوید: رئیس جمهور بسیار »پرظرفیت« هستند و به همه 
آنها »لبخند« زدند! و به این ترتیب همه مشکالت حل شد! 
مهم ظرفیت رئیس جمهور است نه مردم و صنایع در آستانه 
ورشکستگی! و البته این پرسش همچنان باقی است که دولت 
برای رکود و جلو گیری از تبدیل آن به بحران چه تدبیری جز 

لبخند، توهین و تکذیب اندیشیده است؟!

گزارشخبریتحلیلیکیهان

ركود اقتصادی و بازار داغ مجادله بی حاصل
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