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سخن روز

چند نکته پیرامون سوال از رئیس جمهور
امیر رضا نظری  -کارشناس مسایل سیاسی

در هفتههای گذشته ماجرای سپرده گذاران موسسه کاسپین بار دیگر به سر خط خبرها
تبدیل شد.
بر اســاس روایت سپرده گذاران و نیز برخی از نمایندگان مجلس بانک مرکزی مقصر
اصلی در پدید آمدن این بحران است به همین دلیل پس از باال گرفتن اعتراضات سپرده
گذاران ،جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به سوال از رئیس از جمهور مبادرت
ورزیده اند گرچه هدف از نگارش این یادداشــت تبرئه بانک مرکزی و یا مجموعه دولت
نیست اما طرح  ۳سوال از نمایندگان محترم خالی از لطف نیست:
-۱طبق اصل  ۱۵۶قانون اساســی نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز اخذ تدابیر الزم
جهت پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه می باشد ،با قبول اشتباهات و کم کاری
بانک مرکزی ،چرا قوه محترم قضاییه که در عدالت و دقت نظر آن هیچ شــکی نیست
اقدامات الزم جهت نظارت بر بانک مرکزی و پیشگیری از چنین بحرانی را انجام نداد؟
-۲نمایندگان محترم در سطر پایانی سوال از رئیس جمهور به صراحت عنوان کردهاند
که نقطه آغازین این مشکل پیش از دولت فعلی (دولت یازدهم) بوده است با این حال و
با اذعان نمایندگان محترم به تقصیری دولت روحانی در این بحران ،هدف از طرح سوال
از رئیس جمهور چه دلیلی دارد؟
-۳با پذیرش اهمال دولت و نیز عدم نظارت کافی از سوی قوه قضاییه ،مجلس شورای
اســامی که از ابزارهای مهم نظارتی همچون کمیسیون اصل نود برخوردار است به چه
دلیل در ابتدای به وجود آمدن مشکل از طریق کمیسیون اصل نود و یا تحقیق و تفحص
از بانک مرکزی به بررسی و پیشگیری از این بحران نپرداخت؟
اما عجیب ترین نکته در سوال نمایندگان محترم از رئیس جمهور ،ادعای عدم توانایی
مجلس از طرح ســوال از رئیس بانک مرکزی است! الزم به ذکر است که« رسیدگی و
تصویب ســازمان و بودجه و مقررات اســتخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران جهت طرح در مجمع عمومی ،رسیدگی و تصویب آیین نامههای مذکور در
قانون پولی و بانکی ،اظهارنظر در مسایل بانکی ،پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار
نظر نسبت به لوایح مربـــوط به وام یا تضمین اعتبار» بر عهده شورای پول و اعتبار می
باشــد که ریاست این شورا بر عهده رئیس بانک مرکزی میباشد و برای مطالبهگری و
استیفای حقوق ملت باید از شورای پول و اعتبار پرسش مطرح شود که  ۲نفر برگزیده این
شورا از طرف مجلس آقایان الیاس حضرتی و محمدرضا تابش انتخاب شدهاند.
امیــد آن مــی رود که نمایندگان محترم با مطالعه قوانین بانکی  ،اقتصادی کشــور و
همچنین متمرکز کردن توجه خود به نظارت بر قوه مجریه و نیز یافتن خال حقوقی ،به
اتخاذ قوانین مناسب و جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت مشابه اقدام کنند .
نگاه روز

چرا کردستان بیشترین رای را به روحانی داد؟
امجد عبدی  -فعال سیاسی کرد

انتخابات ریاست جمهوری با تمامی تب و تابهایش به پایان رسید و دکتر روحانی مجددا
با اکثریت آرا برای  ۴سال دیگر در مسند خویش توسط مردم ابقا شد.
پس از فروکش کردن تب انتخابات و هیجانات موجود که امری طبیعیســت میزان آرای
مردم به تکفیک استان و شهرستان در معرض عموم قرار گرفت که هر استان به چه میزان
به کاندیداهای ریاست جمهوری رای دادهاند.
در صدر این جدول اســتان کردســتان با میزان  ۷۳درصد قرار دارد و شاید برای قاطبهی
سیاســتمداران این امر تعجب برانگیز باشد حال نگارنده سعی دارد در جهت رفع این ابهام
گام بردارد و نتیجهگیری نهایی را بر خوانندهی متن واگذار مینماید.
 .۱پیشینهی گفتمان اصالح طلبی در کردستان:
به طور کلی در میان جوامع موجود در کشور مردمان مناطق کردنشین را همیشه با خصلت
تحولخواهی و اصالح امور شناختهاند و اگر نگاهی به تاریخ و پیشینهی بزرگان ُکرد بنماییم
شــاهد این هستیم که همیشه در مقابل استبداد قد علم کردهاند و به طورکلی به زیر بار زور
و ظلم نرفتهاند .اگر احزاب ُکردی که اپوزیســیون نظام هستند و مشی تعریف شده را برای
جمهوری اسالمی را قبول ندارند را وارد بحث ننماییم  ،در چارچوب جمهوری اسالمی ،مناطق
کردنشــین بخشی بزرگ از کشور را تشــکیل میدهند و قطعا با وجود طیفها و جناحهای
سیاسی کشور گرایشاتی را به سمت و سویی پیدا خواهند کرد ،حال با اطالع از پیشینه و نوع
خصلت تحولگرایی و اصالحخواهی قطعا به سمت جناح چپ جمهوری اسالمی و یا اصالح
طلبان ســوق داده خواهند شد .در انتخابات اخیر شاهد بودیم جناح اصالحطلبان با ائتالف با
اعتدالیون بر ســر نامزدی مجدد دکتر روحانی نامزد دیگری را از جناح خود که شناسنامهی
اصالح طلبی داشــته باشد معرفی نکرد بالطبع نیز طرفداران اصالحات پیرو این ائتالف آراء
خود را در سبد دکتر روحانی انداختند و مردم کردستان و به طور کلی مردم مناطق کردنشین
که مشی اصالح را از دیر باز سرلوحهی خود قرار داده بود نیز از این قاعده مستثنی نبودند.
.۲تاثیرات مذهبی بر انتخاب روحانی
همانطوری که در متن فوق گفته شــد اکثر مردمان مناطق کردنشــین و علیالخصوص
اســتان کردستان دارای گرایشاتی اصالحگرایانه هســتند اما نکتهای که مکمل این قضیه
اســت مبحث تاثیرپذیری از مذهب است .در محدودهی تقســیم ادیان و مذاهب در کشور،
اســتان کردستان یکی از بزرگترین استانهایی است که مردم آن از اهل سنت ایران هستند
و مدارس طالب علوم دینی در این اســتان به وفور یافت میشود و از دیرباز چون مسئلهی
دیانت برای این مردمان همچون باقی مناطق کشور محترم بوده است استان کردستان را در
کنار استان سیستان و بلوچستان تبدیل به قطبی بزرگ در تدریس علوم دینی اهل سنت در
ایران کرده است .پس از اعالم حمایت شیخ االسالم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت
زاهدان( زعیم اهل ســنت ایران و مورد قبول تمامی عالمان اهل تسنن) و همچنین شورای
راهبردی اهل سنت (متشــکل از عالمان دینی اهل تسنن از سراسر کشور) از دکتر روحانی
مسئل ه انتخابات و پیروزی ایشــان در میان مردم استان کردستان که بافت مذهبی پررنگی
عالوه بر اصالحخواهی دارد مهمتر شــد و یکی از عوامل رای آوری باالی دکتر روحانی در
کردستان همین موضوع بود.
.۳عدم بازگشت به گذشته در بین مردم استان
در  ۲موضوع قبلی به مســائلی پرداخته شــد که نشــات گرفته از مســائل دینی و نوع
قومیتگرایی این مردمان بود حال در مبحث ســوم به نوع دید سیاسی این مردمان پرداخته
خواهد شد .اســتان کردستان یکی از اســتان های مرزی در غرب کشور است و از سالیان
متمادی براثر حمالت گروهکهای تجزیه طلب و معاند نظام مورد آماج حمالت قرار گرفته
است که هزینه های سنگینی را برای مردم این منطقه در پی داشته است و دید برخی نسبت
به این استان دیدی امنیتیاست ،که قطعا مردم و فعالیتهای آنها را در مضیقه قرار خواهد
داد.تا قبل از ســرکار آمدن دولت اصالحات و انتخاب شخصی همچون عبداهلل رمضانزاده
برای اســتانداری این استان به طور کامل نگاه امنیتی غالب بر استان بود اما با این انتخاب
شرایط و وضع موجود تا حدود نسبی تغییر نمود و تقریبا میتوان گفت استان از حالتی نظامی
به انتظامی تغییر یافت و اجازهی فعالیتهای گوناگون به این مردم داده شد.
مسئله دیگر بهکارگیری نیروهای بومی در این دولت بود
به طور مثال در دولت سازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی ،اکثر مدیران رده باالی استان
و حتی فرمانداران از نیروهای غیر بومی انتخاب میشــدند اما پس از روی کار آمدن دولت
اصالحات انتخاب که نوعی تبعیض محسوب میشود از بین رفت و در سطوح کالن مدیریتی
استان از نیروهای توانمند بومی اســتفاده نمودند و همچنین طرحهای عمرانی و زیر بنایی
زیادی را به مرحلهی اجرا رســانیدند که متاســفانه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم این
مبحث معلق ماند و طرحهایی که در مرحله ی اجرا بودند نیز مسکوت ماندند و بازهم مدیران
غیر بومی رو به استان سرازیر شدند.
امــا روی کار آمــدن دولت تدبیــر و امید ،که ماحصــل ائتالف اصــاح و اعتدال بود
و مــردم کردســتان نیز خاطرات خوشــی را از دولت اصالحات در بــه کارگیری جوانان و
تحصیلکردههایشان داشتند  ،امید دوباره را در دلهایشان زنده کرد ،پس به روحانی رای دادند
چرا که شاهد بودند مجددا نیروهای بومی و اهل سنت توانمند در مناصب مهم به کار گرفته
شــده که این امر عاملی شــد برای میزان رضایت مردمان این استان برای دورهی دوازدهم
ریاست جمهوری و انتخاب مجدد دکتر روحانی.

در برجام ایرانیها برای
همه چیز جنگیدند و ما به
اندازه کافی تالش نکردیم

رییسجمهور آمریکا ضمن انتقاد از توافق هستهای با ایران ،گفت که در جریان مذاکرات مربوط به این توافق ،ایرانیها با تمام قوا برای همه چیز جنگیدند.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ در سخنرانی خود مورد توافق هستهای با ایران ،در ادامه ادعاهای خصمانه خود علیه کشورمان ،اظهار کرد :باید گفت که توافق برجام
یک توافق کامال بد بوده است .آنها (دولت اوباما) با دولتی توافق کردهاند که باعث ایجاد خشونت و بیثباتی در خاورمیانه است.
ترامپ افزود :آنها (ایران) با تمام قوا برای همه چیز جنگیدند و ما به اندازه کافی تالش نکردیم .وی همچنین گفت :اما حاال آن روزها تمام شد و اکنون ورقهای
بازی دست ما است.

اظهارات علوی درباره تعداد شهدای وزارت اطالعات

وزیــر اطالعات گفــت :تا زمانی کــه در کوچهها و
خیابانهای شهرهای کشــورمان بوی شهادت جاری
و ساری اســت ،مردم ایران اســامی روی اسارت را
نخواهند دید.
به گــزارش پایگاه خبری تحلیلی دیــده بان ایران،
حجت االســام ســیدمحمود علوی در جریان تشییع
پیکر شهید حسن عشــوری از سربازان گیالنی گمنام
امام زمان (عج) در رشت ،در جمع خبرنگاران بیان کرد:
تاکنــون وزارت اطالعات بیش از  200شــهید ،تقدیم
انقالب اسالمی کرده است.
وی ادامــه داد :در طول چهار ســال خدمت بنده در
وزارت اطالعات ،شهید عشــوری ،اولین شهید داخل

کشــور است و شهیدان انصاری و پورکریمی ،دو شهید
مدافع حرم ما بودند.
وزیر اطالعات اضافه کرد :شــهید عشــوری ،بعد از
ضربه زدن به بیش از  120تیم تروریســتی ،در مصاف

با تروریستها تقدیم انقالب شکوهمند اسالمی ایران
شد .حجت االسالم علوی با یادآوری این فرموده امام
راحل که دعا کردند خدایا درب شهادت را به روی ملت
ما نبند ،گفت :وقتی خون شهید و شهادت در رگ های
جامعه اسالمی به جریان می افتد؛ حیات ،پویایی ،عزت،
شکوه و سربلندی به جامعه ما هدیه می کند.
وی خاطرنشــان کرد :ما شــهدایمان را از دســت
نداده ایم ،بلکه شــهیدان ما ماندگار شدند و ماییم که
باید راه این شهدای عزیز را ادامه دهیم .وی به خانواده
شهید عشوری تبریک و تسلیت گفت و افزود :تبریک
می گویم در این شــرایط فرزندی غیــور از دیار میرزا
کوچک خان را تقدیم این انقالب کرده اند.

رضا صالحیامیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج منتفی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی تاکید کرد :فرستادن
آثار موزه هنرهای معاصر به گالریهای خارج از کشور
در دستور کار نیست.
به گزارش ایسنا ،سیدرضا صالحی امیری گفت :خبر
ارســال آثار گنجینه موزه هنرهــای معاصر به خارج از
کشور صحت ندارد.
وی همچنین تاکید کرد :از ابتدای قبول مســئولیت
در وزارتخانه ارشــاد بر لزوم نفرســتادن ایــن آثار به
گالریهای خارج از کشور تاکید داشتهام و دارم.
چند روزی است که برخی رسانهها از ارسال آثار موزه
هنرهای معاصر به خارج از کشور توسط وزارت فرهنگ

و ارشاد اسالمی خبر میدهند.
ســرانجام وزیر ارشاد در حاشــیه اختتامیه نمایشگاه
قرآن ،فرســتادن ایــن آثار به آلمــان و ایتالیا را کامال
منتفی دانست.
 ۱۷اسفندماه ســال گذشته ،نمایشــگاهی با عنوان
مســافران برلین و رم در مــوزه هنرهای معاصر افتتاح
شد .این نمایشگاه شامل  ۳۰اثر از هنرمندان خارجی و
 ۳۰اثر از هنرمندان ایرانی بود که پیش از آن قرار بود با
اجرای یک پروژه در دوران حضور علی جنتی در وزارت
ارشــاد ،برای نمایش به دو شــهر برلین و رم فرستاده
شــوند؛ اما اجرای این پروژه با اعتــراض هنرمندان و

نهادهــای صنفی و همچنین پس از تغییر وزیر ارشــاد
متوقف شد.

روزنامه العرب:

فرماندهان جنبش حماس از قطر به ایران نقل مکان میکنند

روزنامــه العرب چاپ لندن مدعی شــد که به منظور
کاهش فشــار از روی دوحه ،فرماندهان جنبش حماس
از قطر به ایران نقل مکان میکنند .به گزارش ایســنا،
این روزنامه در گزارشــی مدعی شد که پس از به وجود
آمدن بحران میان کشــورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس و قطر به منظور کاهش فشار از روی دوحه
ممکن اســت فرماندهان جنبش حماس به ایران نقل
مکان کنند و اســامه حمدان ،مسوول روابط بینالمللی
جنبــش حماس اعالم کرده بود کــه به منظور کاهش
فشــار از روی قطر جنبش حماس با خروج فرماندهان
این جنبش از قطر مخالفت نخواهد کرد.
این روزنامه همچنین مدعی شــد که پس از انتخاب
دوباره اســماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاســی

حماس ،حمایت مالی ایران از این جنبش از ســرگرفته
شد و اسماعیل هنیه قصد دارد که به تهران سفر کند و
به احتمال زیاد فرماندهان جنبش حماس از قطر خارج
و به تهران نقل مکان کنند.
اســامه حمدان اعالم کرده بود که اســماعیل هنیه
رئیس دفتر سیاســی حماس به همراه هیاتی به ایران
ســفر خواهد کرد .از سال  2012تا به امروز هیچیک از
روســای حماس به ایران سفر نکردند و اسماعیل هنیه
اولین رئیســی اســت که میخواهد به ایران سفر کند،
واضح اســت که ایران تالش کند تا اسماعیل هنیه به
عنوان رئیس دفتر سیاســی انتخاب شــود ،زیرا موسی
ابومرزوق قبل از آن علیه ایران صحبت کرده بود.
در این گزارش همچنین آمده اســت که قطر روابط

دستگیری مدیران متخلف
کانالهای تلگرامی در اردبیل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران ،ناصر عتباتی دادســتان عمومی و انقالب
مرکز اســتان اردبیل در گفتگو با ایسنا ،با بیان این مطلب گفت :با پیگیریهای انجام شده
توســط ســازمان اطالعات ســپاه اردبیل دو نفر از مدیران متخلف کانالهای تلگرامی که
فعالیتهای مجرمانه در این شبکه اجتماعی داشتند در اردبیل شناسایی و بازداشت شده است.
عتباتی اضافه کرد :با دادهکاوی انجام شده بر روی ابزارها و تجهیزات سایبری این دو فرد
دستگیر شده برای ســیاهنمایی و تخریب علیه ارکان ارزشی نظام به ویژه شورای نگهبان،
ســپاه و قوه قضائیه اقدام میکردند .به گفته وی بعد از رصد فعالیتهای مجرمانه دو نفر از
مدیران کانالهای تلگرامی با دستور دادستانی و توسط سازمان اطالعات سپاه دستگیر و هم
اکنون در بازداشت به سر میبرند و پرونده این افراد در حال تحقیقات و تکمیل است .عتباتی
با بیان اینکه در زمینه جرائم ارتکابی آنها دســتورات قضایی الزم صادر میشود ،اضافه کرد:
رصد فضای مجازی و فعالیتهای مجرمانه برخی کاربران در شــبکههای اجتماعی در حال
انجام است.
وی اضافه کرد :با شناسایی متخلفان دستورات قضایی الزم برای دستگیری آنها در تالش
هســتیم از فعالیتهای مجرمانه برخی کاربران در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و
تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنیم.

خود با جنبش حماس را قطع نخواهد کرد بلکه تنها مقر
آن را از دوحه به تهران منتقل میکند و به روابط خوب
خود با آن ادامه خواهد داد و با وجود اینکه نشستهای
ریاض علیــه ایران بودند اما قطر روابط خود با ایران را
حفظ کرد و از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس تبعیت نکرد و این نشان میدهد که روابط دوحه
با تهران بســیار قوی و محکم است .روزنامه العرب در
این گزارش مدعی شد که همکاری میان ایران و قطر
به وضوح دیده میشــود و احتمال مهاجرت فرماندهان
جنبش حمــاس و دیگر جنبشهــا از دوحه به تهران
بسیار زیاد اســت و این نشان میدهد که ایران و قطر
میخواهند متحد شــوند و با ائتالف بینالمللی عربی ـ
اسالمی مقابله کنند.

کارت ورود به بهشت در
دست داعشیها

یک منبع محلی در اســتان نینوا اعالم کــرد که داعش نماز و خطبههای
نماز جمعه را در تمامی مســاجد تلعفر لغو کرد اما با این وجود کارت ورود به
بهشت را توزیع کرد.
به گزارش ایســنا ،این منبع اعالم کرد کــه داعش نماز و خطبههای نماز
جمعه را در مساجد تلعفر لغو کرد بدون اینکه دالیل آن را اعالم کرد.
این منبع اعالم کرد :این اولین بار از زمان سیطره داعش بر این شهرستان
از سه سال پیش است که این گروه تروریستی چنین تصمیمی اتخاذ میکند.
داعش در عین حال بیــن نیروهایش کارتهایی را پخش کرده و آنها را
به ورود به بهشت و دســتیابی به حوریان بهشتی در صورت کشته شدن در
درگیریها وعده داده است.
در همین حال نیروهای عراقی همچنان مشغول آزادسازی غرب موصل از
دست داعش هستند.
تلعفر از مدتها پیش در محاصره نیروهای حشــد شعبی است و قرار است
در جریان عملیات در غرب موصل ،آزاد شود.

جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

ایران ما را در آبهای بینالمللی آزار میدهد

جوزف دانفورد مدعی شــد ،ایران با آزار دادن آمریکا
و فعالیتهای دریایی بینالمللی ،برای دو آبراه که در
تجارت جهانی اهمیت زیــادی دارند ،یک تهدید تلقی
میشود.
به گزارش ایســنا ،ژنرال جوزف دانفورد ،رئیس ستاد
مشــترک ارتش آمریکا مدعی شــد ،ایران با آزار دادن
آمریکا و فعالیتهای دریایی بینالمللی در خلیج فارس
و ارسال موشکهای کروز پیشــرفته ضدکشتی برای
شورشــیان در یمن در ساحل دریای ســرخ ،برای دو
آبراه کــه در تجارت جهانی اهمیت زیادی دارند ،یک
تهدید تلقی میشود.

وی در پاســخ به این پرسش که وضعیت توافقهای
آســتانه که ترکیه ماه گذشــته با ایران و روسیه به آن
دســت یافت و خواســتار تشــکیل چهار منطقه بدون
درگیری در ســوریه شد ،چگونه اســت ،گفت :آمریکا
در آن مذاکــرات به صورت ناظر حضور داشــت ولی
واشــنگتن تصمیم گرفت در روندی که شامل ایران به
عنوان یکی از حامیان آن است ،به طور رسمی شرکت
نکند .تیلرســون به طور علنی گفته اســت که ما از هر
توافقی که موجب توقف درگیریها شــود ،اســتقبال
میکنیم .اما ما معتقدیم روند ژنو و نه آســتانه ،مسیری
صحیح برای دســتیابی به راه حلی سیاســی در سوریه
است .پس از امضای طرح آســتانه ما شاهد شواهدی
دال بر کاهش خشــونت در برخی مناطق هســتیم .در
عین حال ،ما شاهد بودهایم که رژیم سوریه در روزهای
اخیــر در یکی از مناطق بــدون درگیری ،چند عملیات
مهم انجــام داده اســت .بنابراین ،عادالنه اســت که
بگوییم مذاکرات برای برقراری آتشبس ،همچنان در
حال انجام است.
دانفورد همچنین مدعی شد :من هیچ تغییری در رفتار

ایران مشــاهده نکرده ام .نیروی قدس سپاه پاسداران
همچنان از طریق نیروها و شــبهنظامیان نیابتی خود و
در لبنان از طریق حزباهلل لبنان ،نفوذی بدخواهانه در
عراق و سوریه دارد .حمایت ایران از شورشیان یمن هم
غیرسازنده بوده اســت .تهران همچنان برای متحدانی
مانند اردن و اســرائیل یک تهدید محسوب می شود.
بنابرایــن ،کاهش این نفــوذ بدخواهانه ایران همچنان
یکی از اهداف مهم آمریکا در منطقه است.
وی اظهــار کرد :در صحبت دربــاره ایران همچنین
مهم اســت که بر روی یکــی از مهمترین موضوعات
برای آمریکا تمرکز شــود و آن آزادی کشــتیرانی در
تنگــه های هرمز و بابالمندب اســت .ایــران با آزار
دادن آمریکا ،فعالیتهــای دریایی بینالمللی در خلیج
فارس و عرضه موشکهای پیشرفته کروز ضد کشتی
به شورشــیان یمن در ساحل دریای ســرخ ،برای دو
آبراه کــه برای تجارت جهانــی اهمیت زیادی دارند،
یک تهدید تلقی می شــود .آمریکا از دهه  ۱۹۷۰و بر
اساس دکترین کارتر که جیمی کارتر آن را مطرح کرد،
به باز نگاه داشتن این آبراههای مهم ،متعهد بوده است.

بازی سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان با نمایندگان مردم

به نظر میرســد شــان نمایندگان مجلــس باالتر از
این باشــد که در دام توطئهای بــزرگ بیفتند و با چند
سپردهگذار که به دنبال منافع شخصی خود هستند همراه
و همگام شوند.
به گــزارش ایلنا :پیرو تکاپوی برخی ســپرده گذاران
تعاونی منحله فرشــتگان ،در آخرین اقــدام در صفحه
تلگرام منتســب به خود فهرســتی از شــماره مویابل

نمایندگان مجلس را منتشــر کردند و از ســایر سپرده
گذاران خواسته اند با ارســال پیامک ،نظر نمایندگان را
جلب کنند و به اذعان خود «قدم به قدم تا فتح مجلس و
بازگشایی مجلس پس از تعطیالت» پیش روند.
این موضوع که بیشتر به یک شگرد تبلیغاتی شباهت
دارد با هدف همراه کــردن نمایندگان مجلس در منافع
شخصی ســپرده گذاران اســت .در اینگونه پیامها که

در گروههای تلگرامی ســپرده گــذاران تعاونی منحله
فرشــتگان رد و بدل می شــود از اعضا دعوت می شود
پیامک گروهی برای نمایندگان مجلس ارسال کنند.
با این حال به نظر می رسد اینگونه تحرکات از سمت
و سویی فرماندهی و راهبری می شود و در تالش است
با تشکیک نظر بین چند نهاد ناظر به اهداف مدنظر خود
دسترسی پیدا کند.

سياسي

یادداشت روز

ماه عسل ،امام علی(ع) و سختجانی
برخی مسئولین ما!

احسانمحمدی

در خالل ماه رمضان برنامه تلویزیونی ماه عســل پخش می شــود.
علیرغم نقدهای مکرر به این برنامه ،تعداد دنبالکنندگان آن خیره کننده
اســت .به نظر می رسد بخشی از کسانی که مدام به احسان علیخانی
حمله میکنند و به او لقب ســلطان غم داده اند ،اتفاقا از دنبالکنندگان
حرفه ایاش هستند.
امسال به صورت جدیتری این کار را دنبال میکنم ،نکته دردناک،
میــزان فقر و فالکت عریان برخی هموطنان اســت .اینکه کارد چنان
به استخوانشان رســیده که حاضرند روبروی دوربین و چشم در چشم
میلیونها بیننده بگویند در چه شــرایط وحشــتناکی زنــده ماندهاند.
نمینویسم زندگی کردهاند ،این زندگی نیست ،تنها زنده ماندن است.
وقتی جوانی رو به دوربین گفت که روزگار کودکی در شــهر خمین
با هم ســن و ســاالنش در خاکروبهها دنبال میوه میگشته اند برای
خوردن ،وقتی خواهرانمنصوریان از آن درجه بیپناهی ،بیکسی ،فقر
و گرسنگی و خوردن دو نفری یک لقمه نان و پنیر گفتند ،وقتی زنی از
خانه کپریاش در بیرون شهر و اشکهای پسرش برای نان و ...گفت،
انتظار داشــتم دقایقی بعد خبری منتشر شــود که فالن مدیر ،بهمان
مسئول در هنگام دیدن این برنامه سکته کرد و جان باخت! زهی خیال
باطل!
شبهای قدر است و مومنان به یاد حضرت علی (ع) اشک میریزند.
مــردی که به او ابوتراب میگفتند؛ از بس که روی زمین می خوابید و
نامش بــا جوانمردی ،مردم داری و حمایت از فقرا گره خورده اســت.
بســیاری از مســئولین و مدیران هم در صف اول این مراسم هستند.
گریه میکنند و میگویند علی (ع) الگوی ماست ،یا علی جان مقتدای
من توئی!
گفتن حرفهای کلیشــهای و شعارهای دم دستی ساده است .بروید
و نامــه علی بــن ابی طالب را به عثمان بن حنیــف عاملش در بصره
بخوانید .آنجا که می نویسد :چگونه شب با شكم انباشته از غذا سر بر
بالين نهم و در اطراف من شــكمهايى گرسنه و جگرهايى تشنه باشد.
آيا چنان باشــم كه شــاعر گويد :تو را اين درد بس كه شــب با شكم
ســير بخوابى و در اطراف تو گرسنگانى باشند در آرزوى پوست بزغاله
اى! آيا به همين راضى باشــم كه مرا اميرالمؤمنين گويند و با مردم در
ســختيهاى روزگارشان مشاركت نداشــته باشم؟ و در سختى زندگى
مقتدايشان نشوم؟
به راستی مقتدای شما علی (ع) است؟ این درجه از فقر که تنها برش
بسیار بسیار نازکی از آن در برنامه ماه عسل رسانهای میشود ،شرم آور
است .حتی اگر تعداد گرفتاران به آن هزار نفر باشند که خودتان آمارش
را بهتر می دانید باز هم شرم آور است.
کاری به ریاکاریهای برخی ندارم اما فقط میپرســم چطور مسئول
هستند و دلشــان به درد نمیآید از دیدن این درجه از فالکت مردم؟
چطــور برخی می توانند به این راحتی اختالس کنند؟ دزدی کنند؟ بعد
متظاهرانه نماز بخوانند و بگویند شــیعه علی (ع) هستند؟ به ما هم یاد
بدهند که وقتی این درجه از فقر و بی پناهی را میبینیم قلبمان مثل
انار شــتک زده به دیوار ،به قفسه ســینهمان کوبیده نشود ...که گریه
نکنیم ...که شب خوابمان ببرد.

خبر

فرهاد تجری نماینده قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی:

هیچگونه اقدام تروریستی یا
عملیات نظامی ضدداعش در
منطقه سرپل ذهاب انجام نشده
نماینده قصرشــیرین ،سرپل ذهاب ،گیالنغرب با اشــاره به تدابیر
امنیتی نیروهای نظامی در منطقه برای جلوگیری از اقدامات احتمالی
گروهکهای تروریســتی و تکفیری ،هرگونه درگیری نظامی با این
گروهکها را تکذیب کرد و گفت :حضور نیروهای امنیتی در منطقه به
جهت صیانت از مرزها بوده و تا این لحظه انجام هیچ درگیری نظامی
و عملیاتی توسط مقامات امنیتی تایید یا تکذیب نشده است.
به گزارش ایلنا فرهاد تجری  ،با اشــاره به انتشــار برخی شایعات
درباره درگیری نیروهای امنیتی و نظامی با گروهک تروریستی داعش
در منطقه ســرپل ذهاب اعالم کرد :هر از گاهی نیروهای تکفیری و
تروریستی سعی میکنند اقداماتی انجام دهند .قب ً
ال نیروهای منافقین
در مناطق مرزی استان کرمانشــاه با عراق مستقر بودند و اکنون نیز
باتوجه آلودگی منطقه به اقدامات کور داعش و نیز باتوجه به فشارهایی
که اخیراً علیه این گروهک تروریستی ایجاد شده و منجر به اضمحالل
و پراکندگی شدهاند ،تالشهایی انجام میدهند.
او با تاکید بر اینکه هیچگونه اقدام تروریســتی یا عملیات نظامی
ضدداعش در این منطقه انجام نشــده ،خاطرنشــان کرد :با توجه به
اینکه مقر سازماندهی داعش به تصرف نیروهای عراقی درآمده و هر
روز نیز بیشتر مورد فشار قرار میگیرند و بیش از گذشته دچار فروپاشی
میشوند ،طبیعتا نیروهای باقی مانده این گروهک تروریستی پراکنده
شدهاند و با توجه به حمایتهای جریان استکبار جهانی امریکا و دولت
سعودی از این اقدامات تروریســتی ،آنها کماکان قصد خرابکاری و
اقدامات و عملیات تروریستی کور دارند.
نماینده قصرشــیرین ،ســرپل ذهاب ،گیالنغرب در مجلس شورای
اســامی خاطرنشــان کرد :یکی از مرزهایی که متاسفانه به جهت
خالءها و فضاهای آزادی که در آن ایجاد شــده و نیز اختاللی که در
مراقبت مردم منطقه از مرزها شــده ،الزم است که خالءهای مرزی
توسط نیروهای نظامی و امنیتی پوشش داده شود.
عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :به
هر حال الزم است نیروهای امنیتی و نظامی هوشیاری الزم را داشته
باشند و باتوجه به حضور این نیروها در منطقه ،چنین شایعاتی منتشر
شده و از آنجا که تدابیر نظامی و امنیتی در منطقه درنظر گرفته شده،
شاهد برخی شــایعات بودیم و این درحالی است که هیچ خبر خاصی
نبوده است.
تجری در پایان تصریح کرد :الحمداهلل امروز شــاهد اقتدار نیروهای
نظامی اعم از ســپاه ،ارتش ،نیروی انتظامی و مرزبانی و اشراف کامل
اطالعاتی هســتیم و واقعیت این اســت که گروهکهای تروریستی
اساســ ًا قدرت خاصی ندارند که ما بهدنبال درگیری با آنها باشیم اما
از آنجا که آنها به دنبال اقدامات کور تروریســتی هســتند و ممکن
است از مرزهای مختلف کشور ازجمله مرزهای منطقه کرمانشاه وارد
شــوند ،آرایش نظامی و تدابیر امنیتی درنظر گرفته شده و این مسئله
منجر به این تصور شده است که اتفاقی افتاده و این شایعات را در پی
داشته است.

