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E-mail: mostagheldaily@gmail.com
جعفرزاده ایمنآبادی عضو فراکسیون
مستقلین مجلس:

سياسي

رحمانیفضلی تحت هیچ
عنوان از مجلس رای اعتماد
نمیگیرد

عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین به وزیر کشور توصیه کرد که چنانچه رئیسجمهور او را برای کسوت وزارت معرفی کرد شخصا انصراف دهد چرا که تحت هیچ عنوان از مجلس رای اعتماد نخواهد
گرفت .به گزارش ایلنا ،غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در آستانه معرفی کابینه دوازدهم به مجلس در توئیتر خود نوشت :به آقای رحمانیفضلی توصیه میکنم حتی اگر آقای روحانی تحت فشارهای خاص مجبور
شود ایشان را بهعنوان عضو کابینه آن هم در کسوت وزارت کشور به مجلس معرفی نماید شخصا انصراف دهند! و مانع این کار شوند! در غیر اینصورت از بابت قصور و عدم امضای حکم خانم مینو خالقی و
ناتوانی در اخذ حدود پنج میلیون رای آقای دکتر روحانی و انتصاب فرمانداران و استانداران ضعیف و غیرهمسو قطعا هزینه سنگینی در صحن علنی مجلس در زمان دفاع و اخذ رای خواهند پرداخت! و شک
نکنند که از این مجلس رای اعتماد تحت هیچ عنوان نخواهند گرفت!

پاسخ زنگنه به ابهامات نخستین قرارداد جدید نفتی؛

درآمد  130میلیارد دالری ایران از فاز  11پارس جنوبی

وزیر نفت با تشــریح ابعاد مختلف قــرارداد فاز  11پارس
جنوبــی ،گفت :درآمد ایران از فاز  11پارس جنوبی در طول
عمر این میدان به بیش از  130میلیارد دالر میرسد.
به گــزارش ایرنا به نقــل از وزارت نفت ،بیــژن زنگنه به
تشریح قرارداد طرح توسعه فاز  11پارس جنوبی که تیر ماه
امسال  ،بین شرکت ملی نفت ایران وکنسرسیومی متشکل
از توتال فرانســه ،شــاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین
(سیانپیسیآی) و پتروپارس به امضا رسیده است ،پرداخت.
وزیــر نفت گفت :ایــن قرارداد به معنــای واقعی یک نوع
ســرمایهگذاری خارجی اســت و با یک پیمانکاری متعارف
کامال متفاوت است .هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج
میلیارد دالر ســرمای ه جذب کشور کرده ،این است که روزانه
 ۲میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود  ۵۶میلیون مترمکعب)
گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز  ۱۱میدان گازی

مشترک پارس جنوبی تولید و به خشکی انتقال دهد.
زنگنه افزود :در این پروژه  2سکو در دریا ساخته میشود،
تعدادی چاه حفاری میشــود ،لولهکشــی میشــود و گاز
به خشــکی میآید .پس از انتقال گاز به خشــکی ،این گاز
تفکیک و شیرینسازی میشود که این موضوع جزو قرارداد
با کنسرسیوم توسعهدهنده فاز  11پارس جنوبی نیست .در
این مرحله تقریبا  2میلیــارد و  500میلیون دالر هزینهاش
میشود.
زنگنه ،پیشبینی کرد برداشت نخستین گاز از فاز  11پارس
جنوبی سه سال و نیم آینده خواهد بود و گفت :پس از مدت
کوتاهی ،تولید گاز از این فاز به ظرفیت کامل میرسد.
وزیر نفت با اشــاره به این که افت فشار در فازهای پارس
جنوبی به مرور آغاز میشــود ،تصریح کرد :این افت تولید با
افت فشــارها در سر چاهها آغاز میشــود ،بنابراین مهم این
اســت که فشــار را نگه داریم تا تولید را به خشکی برسانیم
و ســقف تولید را حفظ کنیم؛ براین اساس این قرارداد ،برای
نخستین بار  2میلیارد و  500میلیون دالر برای این کار هزینه
میشود و یک سکوی فشارافزا ساخته میشود که همانند یک
پاالیشگاه بزرگ در دریاست و این سازه  20هزار تن وزن دارد.
وی ،وزن بیشــتر ســازههای کنونی پارس جنوبی را زیر
سههزار تن عنوان کرد و با بیان این که برای ساخت این سکو
(سکوی  20هزار تنی) باید سرمایهگذاری جدیدی انجام شود،
تصریح کرد :این جزو موارد اصل قرارداد است که نه تنها برای
این فاز نیاز است ،بلکه در بقیه فازهای پارس جنوبی برای این

که تولیدمان در آینده افت نکند ،این کار را باید انجام دهیم.
وزیر نفت با بیان این که باید فناوری الزم برای ساخت این
سکو را به مرور به دست آوریم تا در دیگر فازها از آن استفاده
کنیم ،یادآور شــد :در پارس جنوبی غیر از این فاز ما  27فاز
دیگر داریم ،ارزش تولیدات ســاالنه هر دو فازی که ساخته
میشود با نرخ گاز صادراتی حدود پنج میلیارد و  500میلیون
دالر و روزانه  15میلیون دالر است.
زنگنه با اشــاره به این که اجرای هر چه ســریعتر فاز 11
پارس جنوبی با توجه به برداشته شدن تحریمها برای ما در
اولویت قرار داشت ،یادآور شد :این آخرین فازی است که در
میدان گازی پارس جنوبی اجرا میکنیم و پس از آن باید تا
آخر عمر میدان ،جلوی افت تولید را بگیریم.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره این که برای تصویب
این قرارداد چه مراحلی را طی کردید ،گفت :این نخســتین
قرارداد امضا شــده در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی
اســت ،دولت در آبانماه  ،1394شرایط عمومی قراردادهای
جدید نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که بحثهای
زیادی درباره آن مطرح شــد و خود صدا و ســیما هم روی
این موضوع وقت گذاشــت و بحث کرد ،البته بیشتر انتقادها
را مطرح کرد!
وی با بیان این که ســرانجام پس از یکسال درباره الگوی
جدید قراردادهای نفتی به اجماع ملی رســیدیم ،یادآور شد:
دولت نیز اصالحاتی در مصوبه انجام داد که در نتیجه مصوبه
نظارت را به آن اضافه کرد .ســرانجام این مصوبه مورد تایید

علی الریجانی رئیس مجلس:

غالمرضا تاجگردون رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس:

غصب قدس شریف درد مشترک
همه امت اسالمی است

رئیس مجلس شــورای اسالمی در بیانیهای اقدامات اخیر
رژیم صهیونیســتی در مســجداالقصی را محکــوم کرد و
خواستار برخورد جدی نهادها و سازمانهای بینالمللی با این
اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش ایســنا ،متن بیانیه علی الریجانی به شرح زیر
است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حوادث تاسف بار روزهای اخیر در مسجداالقصی و اقدامات
خشونت بار صهیونیستها که منجر به شهادت چهار شهروند
فلســطینی و زخمی شدن بیش از چهارصد نفر از صاحبان
اصلی سرزمین فلســطین گردید ،قلب هر انسان آزادهای را
میفشــرد .این وقایع دردناک که در راستای یهودی سازی
کامل قدس شــریف و تســلط رژیم صهیونیستی بر قدس
شرقی میباشد ،بار دیگر خوی غیر انسانی این رژیم اشغالگر
را برای جهانیان نمایان ساخت.
واکنش گســترده و قابل انتظار ملتهای مسلمان و ابراز

رئیس مجلس شــورای اسالمی هم قرار گرفت و در عمل به
قانون تبدیل شد.
به گفته زنگنه ،ممکن است برخی به این الگوی قراردادی
انتقاد داشته باشند اما سرانجام در باره آن اجماع حاصل شد.
وزیر نفت با یادآوری این که پس از این مرحله ،متن قرارداد
را نوشتیم ،تصریح کرد :یادداشت تفاهمی که از قبل با شرکت
توتال داشتیم و اطالعاتی که اواخر سال  94در اختیار آنها
قرار دادیم ،ســرانجام به امضای قرارداد نهایی در  12تیرماه
انجامید.
وزیر نفت با بیــان این که طبق الگوی قــرارداد نفتی در
هر قراردادی که یک شــرکت خارجی میآید الزاما باید یک
شــرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار گیرد تا انتقال فناوری در
سطح باالیی صورت بگیرد ،تصریح کرد :عمده فعالیت توتال
در این پروژه نرمافزاری اســت .توتال نه چاه حفر میکند ،نه
ســکوی نفتی میسازد و نه لولهکشی میکند ،بلکه کارها را
مدیریت میکند.
بــه گفته وی ،مهمترین کاری که توتــال در پروژه فاز 11
انجام میدهد ،مهندسی مخزن ،مدیریت پروژه و تامین مالی
است.
زنگنه ادامه داد :اینها کارهایی اســت که توتال ملزم است
طبق پیوست قرارداد و موافقتنامهاش با شریک ایرانی انجام
دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر اجرای آن است.

مسائل مربوط به پیمانکاری بین دولت و سپاه
تا حدودی حل شده است

انزجــار و تنفر از اقدامات بی شــرمانه رژیم صهیونیســتی
در ممانعــت از ورود نمازگــزاران به مســجد االقصی ،بار
دیگر نشــان داد که غصب ســرزمین فلســطین و قدس
شــریف درد مشــترک همه امت اسالمی اســت و جهان
اسالم علی رغم مناقشات سیاســی و درگیری با تروریسم
تکفیری ،تجاوز به مســجد و معراجگاه نبی مکرم اســام
صلی اهلل علیه و آله وســلم را خط قرمز خود دانســته و با
حساسیت و نگرانی زائد الوصفی تحوالت فلسطین را دنبال
میکند .مجلس شــورای اسالمی ضمن ارج نهادن بر تالش
مشروع ملت فلسطین برای رهایی سرزمین خود از اشغال ،بر
مسئولیت مشترک همه پارلمانها به ویژه پارلمان کشورهای
اســامی و همچنین نهادها و ســازمانهای بین المللی به
منظور جلوگیری از اقدامات ضد بشری رژیم اشغالگر قدس
تاکید مینماید و همســو با ملتهای مســلمان و آزادگان
جهان ،هتک حرمت مسجداالقصی و کشتار ساکنان مسلمان
قدس را محکوم نموده و بر حمایت همه جانبه خود از مردم
غیور فلسطین در مبارزات رهایی بخش خود تاکید مینماید
و خواستار برخورد جدی نهادها و سازمانهای بین المللی با
این اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی است.
اینجانب با استناد به بیانیه ششمین کنفرانس بین المللی
حمایت از فلسطین ،از دبیرخانه کنفرانس میخواهم که تمامی
ظرفیتهای پارلمانی ،دولتی و مردمی حامیان فلسطین را در
جهت توقف اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی از جمله
جلوگیری از هتک حرمت مســجداالقصی و توقف کشــتار
مردم مظلوم فلسطین به کار بندد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته
کمکهای موثری در حوزه دفاعی و به ویژه به سپاه
داشته است ،گفت که مسائل مربوط به پیمانکاری
بین دولت و سپاه نیز تا حدودی حل شده و در حال
حاضر قرارگاه خاتم االنبیاء در مواردی که در توان
پیمانکاران داخلی اســت ،وارد نمیشود .به گزارش
ایســنا ،غالمرضا تاجگردون اظهار کــرد :در چند
سالی که با دولت و مجموعه دفاع کار کردم حداقل
در امور اجرایی و تامین منابع نگرانی از سوی دولت
برای بخش دفاع و باالخص سپاه در حوزه عملیاتی
و مقاومتی وجود نداشته است.
وی افزود :دولت کمکهــای موثری برای بخش
دفاع داشــته و اگر در حوزه اقتصادی و پیمانکاری
ضعفهایی بــوده نباید آن را به کل شــاکله دفاع
تعمیم بدهیم ،البته در این چهار سال برخی مسائل
هم تعریف شــده چه در زمینه نرخگذاری ،ورود به
عرصه پیمانکاری و شــرکتهای وابســته به سپاه
موضوعات حل شده و سطح بندی انجام شده است.
در امــوری که بخش خصوصی نمیتواند شــرکت
کند ،قرارگاه ورود میکند و دیگر در هر کاری وارد
نمیشود در واقع سطحشان را با فعالیتهای تنظیم
کردهاند مثال دیگر در قراردهای  ۱۰۰ ،۵۰یا ۲۰۰
میلیارد تومان و در مواردی که در توان پیمانکاران
داخلی اســت ،وارد نمیشــوند .رئیس کمیسیون

برنامــه و بودجــه
مجلــس بــا بیــان
اینکــه موفقیتهــا
مقاومتهــای
و
سنگین در بیرون از
کشــور نتیجه همین
همگراییهای داخلی
است ،یادآور شد :نباید دو طرف کاری کنند که این
نتیجه هدر برود .اگر در فضای سیاســی حرفهایی
زده میشود و رسانهای میشود بحث دیگری است و
بهتر است این موضوع به نحو بهتری مدیریت شود؛
چرا که دولت یازدهم در میان دولتهای پیشــین
بیشــترین کمک را به بخش دفاعی داشــته است.
تاجگردون اضافه کــرد :حمایتهای مالی از طرف
دولت نســبت به کلیت بخش دفاعی و به خصوص
سپاه همواره وجود داشــته و عدد و رقم بودجهای
هم این را نشــان میدهد ،البته شرایط کشور هم
شــرایط خاصی اســت و این اتفاق باید بیافتد .در
چهار سالی که من با دولت یازدهم در بخش تنظیم
بودجه کار کردم ،شــاهد این بودم که دولت برای
تقویــت بنیه دفاعی کامال همکاری کرده ،در حالی
که در مورد افزایش اعتبــار در حوزههای دیگر به
دلیل محدودیــت منابع ،بعضا مقاومتهایی وجود
داشــت ،اما در حوزه دفاعی کوچکترین مقاومتی از
سوی دولت نبود.

ســیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

به دنبال هاشمیزدایی نبودهایم

رئیس شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت :انتخاب
نمایندگان ولی فقیه برای شــخص رهبری است؛ بودن یا
نبودن اینها به عهده رهبری اســت ما نمیتوانیم دخالت
کنیم و ائمه جمعه نیز حقوق بگیر نیســتند بلکه شــهریه
طلبگی دریافت میکنند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم سیدرضا تقوی اظهار کرد:
نماز جمعه تریبون نظام و متعلق به حاکمیت است و متولی
اصلی آن امام معصوم است اما در زمان غیبت ،ولی فقیه که
زمام امور را به دست دارد متولی نماز جمعه است.
وی با اشــاره به شــرایط گزینش ائمــه جمعه ،گفت :ما
گرایشهای حزبی را در این زمینه اصال دخالت نمیدهیم؛
اما امام جمعه باید طرفدار سیاستهای نظام و عالقهمند به
رهبری باشد .اینکه یک نفر بگوید اصل والیت فقیه را قبول
ندارم ما اینها را گزینش نمیکنیم .کســی که میخواهد
گزینش شود باید طرفدار خط امام و رهبری باشد.

تقوی ادامه داد :اعضای شــورای سیاستگذاری از سوی
رهبری انتخاب میشــوند و عزل و انتخاب آنها در شــورا
بررســی میشــود .این ائمه جمعه حقوق بگیر نیســتند.
اینها شــهریه طلبگی دارند؛ شهریه ای که طالب در حوزه
میگرفتند قطع میشود به خاطر همین شهریه ای از سوی
رهبری در حدود  ۲۰۰هزار تومان به اینها تعلق میگیرد.
وی درباره اینکه مواضع نظام چیســت گفت :بر اســاس
اصل  ۱۱۰قانون اساســی مواضع نظام توسط رهبری اعالم
میشود؛ یکی از این مواضع استکبارستیزی است؛ امام جمعه
نمیتواند از این موضع تخطی کند .ما بر اساس دریافتهای
خود از اسالم ،ائمه ،امام و رهبری با مستکبرین نمیتوانیم
سر سازش داشته باشــیم .هر مسئولی که بخواهد سازش
کند ،از مدار خارج شــده اســت .تقــوی درباره موضع ضد
اشرافیگری نظام گفت :موضع دیگر نظام ،ضد اشرافیگری
است .اگر اشــرافیگری تبدیل به فرهنگ شود ،به صورت

سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

پست وزارت را قبول نخواهم کرد

معاونعلمیوفناوری
رئیسجمهوری گفت:
در کابینه بعدی حضور
دارم ،اما پست وزارت
را قبول نخواهم کرد.
به گزارش ایســنا،
دکتر سورنا ستاری در
بازدید از سالن الکامپ
استارز در بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی الکامپ
در جمع خبرنگاران با رد شایعه حضورش در وزارت
ارتباطات یا وزارت صنعــت گفت :در کابینه بعدی
حضور دارم ،اما پست وزارت را قبول نخواهم کرد.
وی همچنیــن در جمــع اســتارتاپها بــه
ســخنرانی پرداخت و گفت :در ســه سال گذشته
موانــع زیادی از پیــش پای اســتارتاپها برطرف
شــده ،اما همچنان مشــکالت زیادی بر ســر راه

است.
ســتاری افزود :با کمک خود استارتاپها و دولت
میتوان بروکراسی سنگین در سیستم دولتی را که
مانع توسعه کارآفرینی است ،پشت سر گذاشت.
معاون علمــی و فناوری رئیسجمهور با بیان این
که وضعیت نســبت به  6ماه پیش متفاوت است و
مشکالت زیادی حل شــده ،گفت :قطعا مشکالت
فعلی هم به ســرعت برطرف میشــود و به زودی
کسب و کارهای نوپای امروز ،بزرگترین شرکتهای
ایران خواهند شد.
ســتاری با بیان ایــن که ســرمایهگذارانی که تا
دیروز به دنبال حضور در پروژههای نفت و ســیمان
و پتروشــیمی بودند ،اکنون به حوزه اســتارتاپها
عالقهمند شــدهاند ،گفت :استارتاپها باید در هفته
 10درصد رشــد کنند ،در غیر این صورت حتما در
تیمشان باید تغییر ایجاد کنند.

موریانه بنیانهای نظام را پوک و پوچ میکند .ما در شورای
سیاست گذاری سعی میکنیم که ائمه جمعه بنابر منطق،
اشرافیگری را نقد کنند .وی درباره موضع ائمه جمعه نسبت
به حج تاکید کرد :ممکن است در موضع حج ائمه جمعه به
ســازمان حج هشدار بدهد که مبادا حجاج ما تحقیر شوند.
این به معنی زیر ســوال بردن برادران ما در ســازمان حج
نیست .نظام تصمیم گرفته از ایران حاجی ارسال شود و ما
هم مدافع سیاســتهای نظام هستیم .تقوی ادامه داد :یک
مطلب خالف واقعی را در فضای مجازی ایجاد میکنند که
حاال ما باید بیاییم از خود دفاع کنیم .مثال میگویند چرا در
ســال حمایت از تولید ملی باید برای حج چنین پول خرج
کنیم؟ اما وقتی ســالی  ۷میلیون به آنتالیا و دوبی میروند،
یک نفر نمیگوید که این پولهــا کجا میرود؛ حاال وقتی
یک پیرمرد یا پیرزنی میخواهد واجب خود را به جا بیاورد،
بحث فقرا و مســتضعفین گل میکند .یک طراحی وجود

دارد که همه ســازمانها و نهادهای متعلق به رهبری مورد
هجمه قرار بگیرند .اینها طبیعی نیست .قائم مقام جامعه
روحانیت مبارز درباره حواشی پیرامون استعفای امام جمعه
کرمان گفت :آقای جعفری یک شخصیت محترم و مخلص و
انقالبی  ۳۷از ابتدای انقالب امام جمعه بوده و  ۸۶سال سن
دارد؛ گاهی اوقات کهولت سن خطبه خوانی و سفر به شهرها
را مشکل میکند؛ آقای جعفری استعفا داد و به من گفت به
رهبری بگویید که من به خاطر کهولت سن استعفا میدهم.
تقوی تصریح کرد :گفتند که تقوی به اینها فشــار آورده و
دارد هاشمی زدایی میکند و میخواهد طرفداران مصباح را
بیاورد .نمایندگان ولی فقیه برای شخص رهبری است؛ بودن
یا نبودن اینها به عهده رهبری است ما نمیتوانیم دخالت
کنیم .آقای شبستری که امام جمعه تبریز بود و اخیرا کنار
رفت ،آیا هاشمی زدایی بود؟ اینها مسائل معمولی است.

زهرا احمد یپور رئیس سازمان میراث فرهنگی:

زنان شایستهای برای تصدی پست وزارت وجود دارند

رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
تاکید کرد :هنوز نمیتــوان اظهارنظری درخصوص افزایش
یا کاهش حضــور زنــان در کابینه کرد .به گــزارش ایلنا:
زهرا احمدیپور درخصــوص ضرورت حضور زنان در دولت
دوازدهم گفت :حضور زنــان در عرصههای کالن مدیریتی
و افزایــش تعــداد زنــان در کابینه از مطالبــات اجتماعی
است.
زنــان ما به دنبال تحقق و رنگ بخشــیدن بــه برخی از
مطالبات هســتند که یکی از آنهــا افزایش حضور زنان در
نهادهای قدرت اســت .او با بیان اینکه زنان شایستهای برای
تصدی مسئولیتهای مختلف وجود دارند ،اظهار داشت :این
زنان میتوانند در سطح وزارت هم بیایند و معرفی شوند.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه هنوز نمیتوان اظهارنظری
درخصــوص افزایش یا کاهش حضور زنــان در کابینه کرد،
تصریح کرد :هماینک ترکیب دولت دوازدهم مشخص نشده
و آقــای رئیسجمهور در حال بررســی و انجام رایزنیهای

مختلف هستند و هنوز
نمیتوان خبر قطعی را
بیان کــرد .احمدیپور
در پاســخ به این سوال
که آیا آقای روحانی با
شــما برای حضور در
دولــت آتــی صحبتی
کرده است؟ خاطرنشان
کرد :دیدارهای کنونی
هماینــک درخصوص
وزرا اســت و هنــوز
صحبتــی بــا معاونان
صورت نگرفته اســت .او در پاسخ به این سوال که آیا از شما
برای تصدی مسئولیت وزارتخانهای دعوت شده است؟ ابراز
داشــت :خیر؛ تاکنون چنینی دعوتی از من صورت نگرفته
است.
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یادداشت

ما هم همه کولبریم
محمد علی مشفق

تقریبا بیش ازدو دهه اســت که اصالحطلبان بدون هیچگونه دستمزدی
و یا پاداشــی ،همواره درنقش کولبرهای نظام جمهوریاسالمی ایفای نقش
میکنند .با این تفاوت که فرق کولبران عرصه سیاســت ورزی با کولبران
عزیز ما در شهرهای کردنشین کشوردر این است که کولبران عرصه قدرت
وسیاست ورزی ،کولبری بازیگرانی را درعرصه قدرت ب ه دوش میکشند که
نه تنها هیچ پاداشی که نمیگیرند بلکه بعضا مجازات این کولبری یک سویه
را هم همواره درشکلهای مختلف باید بپردازند .درحالی که کولبران خطه
کردســتان عزیز با حمل و جابجایی کاالهای حجیم و سنگین مثل یخچال
و ...ازفراز کوها ودشــتها و..حداقل دستمزد ناچیزی را میگیرند تا معیشت
حداقلی خود وخانواده خود را تامین کنند .اما دستمزدی که حقیقتا حاصل
پیمودن مسیرهای ســنگالخی و صعبالعبور وخطر آفرین و آسیب زننده
به جســم با پذیرش سختیهای طاقتفرسا وجانکاهی است که میخواهند
زندگی شــرافتمندانهایی را برای خود و خانواده خود در ایران برخوردار رقم
بزنند و هرآینه تحت قیمومیت دیگــران قرار نگیرند .بنابراین این کولبران
هســتند که با حمل بارهای حجیم وســنگین ازالبهالی کوهها و دامنههای
آن سرازیر شــده و در بیشتر مواقع سالمت جسمی خود را درمعرض خطر
قرارمیدهند تا لقمه نان حاللی کسب کنند .پرسش این است که که آیا نباید
این عزیزان ازجان گذشــته را در زمره مجاهدان و قهرمانانی بهحساب آورد
که در اوج تحمل سختیها ،رنجها ،مرارتها و خطرات غیر قابل پیشبینی،
بهدنبــال رزقی حالل و پاک برای خانواده خود هســتند؟ و آیا تا زمانی که
دولت و دیگر بخشهای حاکمیت ســامان مطلوبی برای این عزیزان فراهم
ننمایند آیا ســزاوار شماتت و سرزنش و رواداری ظلم مضاعف هستند ؟ لذا
انتظار میرود دراین خصوص دولتمردان دولت دوازدهم به ریاســت جناب
دکتر روحانی تدابیری اندیشه کنند تا وضعیت این مجاهدان در جستجوی
رزق حالل سامانی نو بیابد و مسیری سهلتر و هموارتر پیش پای این عزیزان
برای تامین معیشتشان گشوده شود ،تا به تبع آن ،بتوانند تحت شرایط بهتر
و مطلوبتری ،معیشــت خود را در ساحتی شرافتمندانهتر تامین نمایند .و
همواره مجبور نشوند برای تامین لقمه نانی اندک ،متحمل این همه رنجها،
مرارتها و آسیب پذیریهای جسمی ،روحی و روانی گردند .پرسش اساسی
دیگری که مطرح اســت این اســت :آیا این عزیزان مستضعف مصداق این
سخن حکیمانه پیامبر بزرگوار اسالم قرار ندارند که فرمودند :من درشگفتم
که چگونه انسانهایی شب با شکم گرسنه میخوابند اما صبح که ازخواب بلند
میشوند با شمشیر آخته و عریان برمردم نمیشورند ؟ درحالیکه شاهد بوده
وهستیم که این عزیزان غیرتمند ،همواره نجابت بهخرج داده و با شکمهای
گرسنه و کمردردهای مزمن ،شبها را به صبح میرسانند اما هرگز برمردم
خود نشوریدهاند .درصورتیکه رسول گرامی اسالم چنین اجازهایی به این قبیل
انسانهای مظلوم و ستمدیده تجویز فرمودهاند .بنابراین باید به این قهرمانانی
که با سخت کوشی بهدنبال کسب لقمه نانی حالل برای خانواده خود هستند
و این سختیهای طاقت فرسا را با عبور از میان برفها ،یخها و گاهی خطرات
پرت شدن ازکوهها را به جان میخرند و زبان هم به اعتراض نمیگشایند .آیا
نباید مدال صبر ،شرافت و جوانمردی به آنها اهدا کرد؟ درحالیکه شاهدیم
عدهای غیر ایرانی در آن سوی مرزها ،بدون تحمل چنین رنجها و مرارتهایی،
تمامی نیازهای مادی و معنوی آنها بهقول یکی از چهرههای معروف عرب
توســط ایران پرداخت میگردد تا از زندگی خوبی برخوردار باشند و در روز
مبادا ،درمقابل اســرائیل غاصب ایستادگی و مقاومت کنند .لذا بدون اینکه
بخواهــم دراین خصوص داوری بکنم اما ای کاش ،کولبران ایرانی و ســی
میلیون افراد زیر خط فقر این دیار هم ،مورد حرمت ،مکرمت و حمایت نظام
جمهوری اسالمی قرار میگرفتند تا دشمنان جمهوری اسالمی ایران تحت
هیچ شرایطی نتوانند ازاین مردمان نجیب ،شرافتمند و وطن پرست ،درجهت
منافع پلیدشان سوءستفاده کنند .هرچند که کولبران عزیز و بل همه دلیر
مردان خطه کردســتان عزیز هرگز بهمثابه پیاده نظام دشمن عمل نکرده و
نمیکنند .اما معنایش این نیست که حاکمیت نسبت به این عزیزان نهایت
کم توجهی را مبذول نماید و مردمان بعضی از کشــورهای عربی را بر آنان و
دیگر ایرانیان آشکارا ترجیح دهد.
نکته دیگر اینکه کولبران عزیز باید بدانند که شما به تنهایی کولبرنیستید
بلکه خیلی ازهموطنان شما در دیگر نقاط کشور هم دراشکال دیگری بهواقع
کولبر هستند و اگر شما جســمتان آماج رنج ،تعب و سختیهای ناشی از
حمل کاالهای حجیم و سنگین قراردارد آگاه باشید که دیگر هموطنان شما
هم در دیگرنقاط ایران و ازجمله اصالحطلبان و حامیان آنها هم سالهاست
که برای حاکمیت دائمی یک جریان سیاسی درقدرت ،بدون اینکه خودشان
بخواهند و یا انتخاب کنند کولبری میکنند .بهویژه دردوران انتخابات که با
تمام توان در عرصه رقابتهای انتخاباتی حضور پیدا میکنند و تا پای جان
بــا رقیب مورد حمایت صاحبان اصلی قدرت به رقابت میپردازند تا شــاید
پنجرهایی ازامید بر رویشان گشوده شود .آن هم رقابتی که هزینههای فراوان
سیاسی و در مواردی هزینههای امنیتی برای آنها در پی داشته و بعضا هم
با تشکیل پروندههای قطور سیاسی ،امنیتی و حتی احضار به محاکم قضایی
دســت وپنجه نرم کرده و میکنند .درحالیکه جرمشان خلق حماسههایی
چون انتخابات  92و 94و 96بوده است .شگفت انگیزتر اینکه به مجرد آهنگ
برداشــتن جریان پیروز و حامیانش با زدن برچسبها ،انگها ،تهمتها و ..
خون کشــتههای خود را زایل میکنند و توسط همان جریانی که مردم در
انتخابات دست رد به سینه آنها زدهاند ،کشتههای آنها را بهناحق درو کرده
و محصول آن را به همیانهای خود سرازیر میکنند و سرنوشت جریان پیروز
را درمسیر منویات خود رقم میزنند و دستمزد این کولبران عرصه سیاست
و انتخابات را هم هرگز پرداخت نکرده و نمیکنند .اینجاست که کولبران این
عرصه ،نه تنها بابت کولبریهای مداوم خود مزدی نمیگیرند و سهمی هم
ازکیک قدرت وثروت نصیبمان نمیشود بلکه با زدن برچسبهای ناچسب و
انگهای مختلف و رنگارنگ از قبیل برچسبهایی چون بیبصیرت ،فتنهگر،
ضدوالیت و ضدنظام و دیگر اتهامهای خرد و ریز دیگر ،مشمول محرومیتها
و مجازاتهای مختلف هم میشوند .تداوم این روند تضییعکننده حقالناس،
ســبب گردیده تا کولبران اصالحطلب عرصه سیاســت ،نتوانند متناسب با
شایستگیهایشــان درعرصه حکمرانی نقشآفرینــی کنند و اگر هم دریک
شرایط اســتثنایی ،مردم چهرهایی اصالحطلب مثل جناب آقای خاتمی را
در انتخابات برمیگزینند .بنا بهگفته خود ایشان ،رئیس جمهور منتخب ملت
تنها اجازه یافته است در نقش یک تدارکاتچی ایفای نقش کند و نه بیشتر.
بنابراین آقای دکتر روحانی هم از این قاعده مستثنی نیستند و بدون تردید
درچینش کابینه هم آنکه حرف اول و آخر را میزند فقط مردم نیستند .چرا
که فیالواقع میزان بودن رای ملت هم با پایانیافتن روز اخذ رای ،معنای خود
را ازدست میدهد بهطوریکه مردم مطلقا درچینش کابینه نقشی نداشته و
ندارند .بلکه این نهادهای قــدرت و البیهای پنهان و گروههای ذینفوذ و...
هستند که ترکیب کابینه را تعیین میکنند .بنابراین رای دهندگان درواقع
بهمثابه کولبرانی هســتند که تا پایان روز اخذ رای باید شرایط سخت ایام
انتخابات را تحمل کنند و بارهای ســنگین را بر دوش خود حمل کنند .اما
با پایان یافتن انتخابات ،بایــد کار را به بازیگران عرصه قدرت واگذارکنند و
زبان درکام بهنظاره بنشینند .و البته که باید منتظر پیامدهای عملکرد خود
درایام کولبری انتخابات هم به لحاظ شغلی و مجازاتهای احتمالی و بعضا
محرومیتهای دیگری که ذکر آن دراین مقال نمیگنجد ،باشند.

