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واکنش جواد امام به کمیته آسیبشناسی
شورای عالی سیاستگذاری
واقعاجاي تعجب وتاسف است اين دوستان نه تنها
تماما عضو شــوراي عالي سياست گذاري ميباشند،
بلكه اكثرا دست اندركار و داراي مسئوليت درهيئت
رئيسه و درگير در بستن ليست شوراها بودهاند.
حاالقرار اســت نسبت به عملكردخودشان بررسي
وارزيابي داشته باشند؛ اين باكدام منطق جور است !؟

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه:

فضای مجازی قادر به جریان سازی
در عرصه سیاست خارجی است

تحول در وزارت کشور مطالبه  24میلیونی از روحانی

آیا وزیر کشور پاشنه ورکشیده بود؟!

صفحه 3

محسن هاشمی منتخب شورای پنجم تهران :

در انتخاب شهردار آینده
تابع نظر اکثریت هستم

خرب اول
صفحه 2

سرمقاله

جا را برای جوانترها باز کنید
محمد آقا زاده -روزنامه نگار

اصولگرایان آنچنان غرق قدرت یکدســت خود شدند که همه اعتبارشان
در بین افکار عمومی را از دســت دادند و اگــر نبود نهادهای انتصابی به طور
کلی از صحنه سیاســت حذف میشدند .جبهه متحد اصالح طلبان در مستی
پیروزی پی در پی در حال فروپاشــی است .اختالفات دامنهداری بین اعضای
این جبهه در گرفته اســت که نشــان میدهد سیاســت ورزان ایرانی طاقت
شکســت را بیشتر از تحمل پیروزی دارند ،چرا که در شکست همه گم و گور
میشــوند تا سهمی بر شانههایشان نشنید و اما در پیروزی برای خود خاطره
های دروغ و راست میتراشند تا سهم بیشتری از کیک قدرت و ثروت بهدست
آورند و البیگری جای اندیشه ورزی برای بازکردن گره مشکالت را میگیرد
و همین منیــت زدهگی و منفعت طلبیهای کور آنچنــان آنان را به گنداب
اختالفات میکشــاند که حل کردن شــان نه تنها آسان نیست بلکه محال به
نظر میرسد .این اختالفات بیشتر از حوالی ستادهای انتخاباتی و زد و بندهای
محفلی میآید ،قدرتخواهی دوســتان را نه تنها رقیب بلکه دشمن میسازد،
آنها به جان هم میافتند ،هم را افشا میکنند و هر کس زیر پای آن دیگری
را سســت میکند تا جای پای خود را در وادی قدرت ســفت کند ،در این
میــان نیروهای جوان و پای به کاری که به خاطر عرق ملی و تحقق آرمانها
و آرزوهای اصالحطلبانه وارد این ســتادها شدهاند بتدریج یا منغعل و افسرده
انزوا میگیرند و یا کم کم شــبیه بقیه میشــوند و بهدنبال سمت کوچک و
بزرگ میشــوند ،متأســفانه رأس برخی احزاب اصالحطلب بهجای آنکه وارد
این میدان بالخیز شــود و مشــکالت را حل کند با اختالف افکنی میخواهد
قدرت رهبریش را تثبت کند ،اخبار خوبی از چگونگی توزیع سمتها از دولت
بعدی و شــهر دار تهران نمیرســد ،در این میان شایستگان چون اعتماد به
نفس دارند و از بازی البیگری کناره میگیرند و ترجیح میدهند در گوشهای
کســانی به سراغشــان برود که نمیرود و این موضوع یــک دولت ضعیف و
شــهرداری ضعیفتر را سکان دار امور خواهد کرد و امید رأی دهندهها بعد از
مدت کوتاهی دود میشــود و به هوا میرود ،کسانی که بدون چشمداشتی در
فضای مجازی تنور انتخابات را گرم کردند در یخبندان وعدههای تحقق نیافته
در نزاعهــای جناحی بی طرفی را ترجیــح میدهند و خیلی زود جناحی که
قدرت نهادهای انتصابی را هم ندارند مثل شــورای اول شکستهای متوالی را
در آغوش میگیرند و همراه آن فروپاشــی کشور را در تالطمات حاد جهانی
و منطقهای و بحرانهای الینحل داخلی را به نامشان خواهند نوشت ،کسانی
که از ســال  57مرتب ســمت داشــتند چرا گمان میکنند باید تا در لحظه
مرگ پشــت میز وزارت ،وکالت و سمتهای جور واجور باشند و بر انباشتگی
ثروت شان بیافزایند ،مستی قدرت و ثروت بیخبری میآورد ،در زمانهای که
بایــد آدمهای ملی آرشوار از تمامیت یک کشــور دفاع کنند و بالهایی مثل
خشکسالی ،دشمنی مثلث شــوم آمریکا ،اسرائیل و دار و دسته عربستان را
دفع کنند مشغول ذبح کردن نهادها  ،جناحها و نیروهایشان هستند و از همه
مهمتر با منیت زدهگی بذر ناامیــدی میکارند و میوه بیتفاوتی مردم را درو
میکنند .آقایان اگر بخاطر پســت و مقام وارد ســتادهای انتخاباتی و شورای
سیاستگذاری شدید همین مورد ناشایستگیتان را برای گرفتن سمت اثبات
میکنند و کار را باید به کســانی ســپرد که به روح جمعی وفادارند و دلشان
برای ملت میسوزند .من نمیدانم چقدر این نیروها وجود دارند .چون از خود
نمیگویند دیده نمیشــوند ،شــنیدهام بعضی از وزرا کار وزارتخانه را تعلیق
کردند و صبح تا شب و حتی نیمه شب مشغول البیگری برای ماندناند .برای
همین بیتعهدی حذف این افراد ضروری اســت .آقایان بس است بازنشسته
شوید جا را برای جوانترها باز کنید.

سخن روز

جمله معروف حسن روحانی بعداز پیروزی در انتخابات  29اردیبهشت خطاب به یارانش در کابینه یازدهم ضربالمثل شد.
روحانی در سپاس از اطرافیانی که در انتخابات از جان برایش مایه گذاشتند ،تقدیر جانانهای بعمل آورد و به بخشی از کابینه که در انتخابات بیتفاوت نشان دادند هم کنایهای زد.
اکنون طبق نظر منتخب ملت در  29اردیبهشت اعضای کابینه یازدهم  2شقه هستند .دسته اول پاشنه ورکشیدهها و دسته دوم کسانی که نیم نگاهی به رقیب روحانی داشتند و به همین دلیل
در انتخابات به آب و آتش نزدند .وزیر کشور از جمله افرادی بود که حتی برای روحانی کم فروشی کرد .اگر به تعداد صندوقهای سیار رأی در تهران از سوی ستاد انتخابات  500صندوق اضافه
میشد بر اساس الگوی کلی انتخابات قطع ًا ابتدا به آراء نهایی و سپس به رأی شخص روحانی افزوده میشد و منتخب ملت امروز رأیی بیشتر از  ۲۴میلیون را به نام خود ثبت میکرد.
نکته دیگر اینکه برخی از استانداران وزیر کشور در استانهای خویش با وجود الزام به بیطرفی ،به استقبال آقای رئیسی رفتند .درحالیکه که رقیب روحانی هیچ گونه سمت رسمی حکومتی
نداشت .مدتها قبل از انتخابات برخی از دلسوزان اصالح طلب به ریئس جمهور تذکر داده بودند که وزیر کشور و برخی از استانداران همراه و همدل با اکثریت ملت و حسن روحانی نیستند.
اکنون که رئیس جمهور منتخب در تدارک چینش کابینه جدید است باید همان جمله معروف "پاشنه ور کشیدهها" در انتخابات  96را بهعنوان مالک اصلی گزینش وزرا قرار دهد .به ویژه وزیر
کشور که باید در دولت دوازدهم دو انتخابات مهم مجلس یازدهم (زمستان  )98و انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در  1400را برگزار نماید.

چرایی سکوت اصالحطلبان در قبال یاشار سلطانی و حکیمیپور؟

رحمتال ه بیگدلی -فعال سیاسی اصالح طلب

 .1یاشار سلطانی و احمد حکیمیپور با افشا 
ی
پرونده امالک نجومی قالیبــاف در ایام منتهی
بهکارزار انتخابات ریاســتجمهوری و شــوراها
گ بهجریان مخالف اصالحات و دولت
ضربهای بزر 
گ بهاصالحطلبان و حامیان
ی بزر 
زدند و خدمت 
دولت و شخص دکتر روحانی کردند.
 .۲دکتر روحانــی در مناظــرات تلویزیونی
و برنامههــای تبلیغاتی ایام انتخابــات ۱۳ ،بار
مستقیما بهاین افشاگری اشاره و بهنحوه برخورد
با افشــاگران پرونده امالک نجومی اعتراض کرد
و با این نوع مواجهــه قالیباف و مخالفان دولت
را بهگوشــه رینگ برد و در انظار میلیونها نفر
محکوم کرد.
 .۳از ماههــا قبــل از انتخابــات اخیــر
ریاستجمهوری که جریان اقتدارگرا با انگشت
گذاشتن بر روی غوغای حقوقهای غیرمتعارف
ســعی در پمپاژ درو غ در میان اقشار آسیبپذیر
جامعه داشــت ،موضوع پرونــده امالک نجومی
همچون امدادی غیبــی بهکمک حامیان دولت
و اصالحطلبان آمد و در مقابل آن شــانتاژهای
ویرانگر بهتکیهکالم دکتر روحانی و حامیان وی
در نبرد نفسگیر پیش از انتخابات و ایام انتخابات
تبدیل شد و بسیار هم موثر بود.
 .۴امــا علیرغم خدمت بزرگی که توســط
ایــن دو نیروی ارزشــمند بهحامیــان دولت و
اصالحطلبان شــد ،متأســفانه ما شاهد رفتاری
عجیب و شــگفتانگیز از ســوی برخی افراد و

محافــل در اردوگاه اصالحطلبــان با این دو نفر
بودیم.
 .۵در اردوگاه اصالحطلبــان کــه بخشــی
از موفقیــت خــود در انتخابــات شــوراها و
ریاســتجمهوری را مدیون افشاگری بهموقع و
بزرگ این دو نفر هستند ،نهایت بیمهری بهاین
دو نیروی خدمتگزا ر و موثر شد و با اینکه افرادی
ی در لیســت شــوراها قرار
را با پروندههای کذای 
دادند ،نام این دو نیروی ارزشــمند را که بهنماد
مبارزه با فساد سیستماتیک باالخص در شورای
ی تهران تبدیل شده بودند در
شهر و شــهردار 
لیست قرار ندادند.
ی قرار نگرفتن نام
البته من اطالعاتی از چرای 
یاشار سلطانی و احمد حکیمیپور در لیست امید
دارم که بهامید خدا در آیندهای نزدیک در صورت
مساعد بودن شرایط منتشر خواهم کرد.
 .۶اینک هم که انتخابات بهپایان رسیده است
ی که کارنامه مثبتی در سالیان
مجاهدان شنبها 
اخیر نداشتهاند با حمایت برخی محافل ،نتیجه
زحمات دیگران را بهنام خود سند زدهاند ،باز هم

ت که چرا برخی در قبال احضار
جای تعجب اس 
این دو نفر بهدادگاه نیز سکوت مطلق کردهاند؟
 .۷با کمال تأسف این نوع برخورد کام ً
ال محفلی
با ارزشمندترین نیروهای جریان اصالحات چنان
ی شــده که نه تنها مرکزیت برخی
ســازمانده 
احزاب در قبال چنین وقایع اســفباری سکوت
کردهاند ،بلکه این سکوت را بهنیروهای خود در
استانها از جمله استان زنجان که زادگاه احمد
حکیمیپور است نیز تحمیل کردهاند.
 .۸حــال ،صرف نظــر از تعلق ایــن دو نفر
ف نظر از خدمت
بهاردوگاه اصالحطلبــان و صر 
بزرگ و ارزشمند این دو بهاردوگاه اصالحات در
ایام قبل از انتخابــات و زمان انتخابات که صرفا
بهخاطر همین خدمت آنــان بهحامیان دولت و
اصالحطلبان بهدادگاه احضار شــدهاند و صرف
ن بهشخص
نظر از دین بزرگی که برخی در زنجا 
احمد حکیمیپور دارند و چه بسا حیات سیاسی
خود را مدیون او هستند ،واقعا جای سوال است
که؛ عرق هماستانی و همشهریگری و همرزمی
در ایام دفاع مقدس کجا رفته است؟چرا همرزمان

حا ج احمد حکیمیپور از «احمد آقایاری /شهیدلر
یادگاری» ،حمایت نمیکنند؟
 .۹این در حالی اســت که اگر یاشار سلطانی
و احمد حکیمیپور متعلق بهاردوگاه اصولگرایان
هم بودنــد جوهره اصالحطلبــی اقتضا میکرد
کــه بهخاطر این کار بزرگشــان یعنی افشــای
پرونده موســوم بهامالک نجومی مورد حمایت
اصالحطلبان قرار گیرند.
 .۱۰بهنظر میرسد که این سکوت معنادار جز
برای این نیست که میترسند که اگر وارد دفاع از
این دو نفر شوند باید بهخیل حامیان اصالحات و
ش پاسخ دهند که چرا
ن خوی 
حتی حلقه اطرافیا 
گ در حق یاشار سلطانی
ی بزر 
خودشان نیز جفای 
و احمد حکیمیپور مرتکب شدهاند؟ ختم کالم:
بــدون تردید ،مردم و تاریــخ در قبال مواضع و
رفتارهای امــروز ما داوری ســخت و دردناکی
خواهند کرد و در آیندهای نه چندان دور با محک
زدن مواضع و رفتارهای افراد و احزاب گوناگون
مشخص خواهند کرد که اصالحطلبان واقعی و
آنانی کــه اصالحطلبی را لقلق ه زبان کرده بودند
تــا بهمنافع دنیوی خود نایل آیند چه کســانی
هستند؟ ما باید از چنین مسائلی عبرت بگیریم و
گذشته را چرا غ راه آینده سازیم .و بهتعبیر قرآن
کریمَ :فا ْع َتب ُِروا يَا أُول ِي الْب ْ َصا ِر؛ پس عبرت بگیرید
ای صاحبان بصیرت!
نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
خوش بود گر محک تجربه آید بهمیان
تا سیهروی شود هر که در او غش باشد!

جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مردم رشت در مجلس مطرح کرد

یادداشتهای امروز
صفحه 2

چند سؤال از شورای
سیاستگذاری
اصالحطلبان

اکبر اعلمی
همین صفحه

جا را برای جوانترها باز کنید

محمد آقازاده
صفحه 2

چرایی سکوت اصالحطلبان
در قبال یاشار سلطانی و
حکیمیپور؟

تشریح جزئیات تخلف نفتی  ۲۷هزار میلیارد تومانی دولت نهم و دهم

غالمعلــی جعفرزاده ایمنآبادی با اشــاره به
بررســی پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم
در کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اســامی اعالم کرد :متاسفانه در جریان مبارزه
با مفاســد اقتصادی با ردههــای میانی و پایین
برخورد میشــود و حــال آنکه اگــر بهدنبال
ریشــهکن کردن فساد در کشور هستیم ،باید با
شاهمهرهها برخورد کنیم.

نماینــده مردم رشــت در مجلس شــورای
اســامی خاطرنشــان کرد :به هر تفســیر روز
پنجشنبه گذشــته خبر انفصال از خدمت یکی
از مسئوالن ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل
بدهی نفتی نیز انتشــار یافت که نشان میدهد
نیــروی انتظامی بیش از  ۶۰۰میلیارد تومان به
دولت بدهی داشته است .عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس شورای اسالمی همچنین تشریح
کرد :بنابر مستندات مورد بررسی در کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ،مبلغ دقیق بدهی نیروی
انتظامی به شرکت نفت ۶ ،هزار و  ۳۳۶میلیارد
بوده که بنابر محاسبات شرکت ملی نفت ایران،
این بدهی مربوط به شــرکت «پتروتیما انرژی»
وابسته به «بنیاد تعاون ناجا» به شرکت «اسکو»
بابت  ۲فقره محموله تحویلی درسال  ۱۳۹۱به

مبالــغ  ۱۹۴میلیون و  ۸۲۲هــزار و  ۸۹۸دالر
(شــامل مبلغ  ۱۸۵میلیــون و  ۲۴۰هزار و ۴۲
دالر) اصل ســیاهه مجموعه عملیاتی مربوطه
و مبلــغ  ۲۰میلیون و  ۵۸۲هــزار و  ۸۵۶دالر
بهره متعلقه تا پایان سال  ۹۵میشود .نماینده
مردم رشت در مجلس شــورای اسالمی اضافه
کــرد :همچنین مبلغ  ۲۳هــزار میلیارد تومان
از مجمــوع  ۸/۲۶هزار میلیارد تومان مربوط به
واردات بنزیــن و نفت گاز بیشازحد مجوزهای
قانونی بوده که ایــن تخلفات از طریق معاوضه
نفت خام بــا فرآوردههای نفتی در ســالهای
 ۸۷تا  ۸۹انجام شــده اســت .او اعالم کرد :در
سالهای  ۸۷تا  ۹۱بهای میعانات گازی تحویلی
به شرکتهای پتروشیمی به علت تحویل مواد
افزودنی داد ه شده به شرکتهای پاالیش با مبلغ

 ۲/۳هزار میلیارد تومان تســویه نشــده است.
نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین والیی
مجلس شورای اســامی از دیگر محمولههای
نفتی مورد بررســی در این پرونده نیز خبر داد
و گفت :یک محموله دیگر مربوط به ســال ۹۲
نیز مورد بررســی قرار گرفت که شامل مبلغ ۷
میلیــون و  ۹۶۰هــزار و  ۵۷۲دالر و همچنین
مبلغ  ۷میلیــون و  ۳۵۸هزار و  ۸۱۶دالر تتمه
سیاهی بارگیری شده در سال  ۹۲و مبلغ ۶۰۱
هزار و  ۷۵۶دالر بهره متعلقه تا پایان ســال ۹۵
میشــود .جعفرزاده یادآور شد :با احتساب نرخ
تســعیر ارز بانک مرکزی در پایان ســال  ۹۵به
مبلغ  ۳۲هزار و  ۴۲۲ریال معدل ریالی ،معادل
ریالی ایــن بدهی بال غ بر  ۶هزار و  ۵۷۴میلیارد
ریال خواهد بود.
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