
خبر ویژه

هاشمی و کارگزاران
با روحانی بستند

کش و قوس میان کارگزاران و اصالح طلبان بر س��ر حذف محمدرضا عارف یا 
حسن روحانی از رقابت های انتخاباتی ادامه دارد.

روز گذش��ته محمدعلی نجفی از اعضای حزب کارگزاران اعالم کرد تالشهایی 
برای ائتالف با آقایان عارف و روحانی داشته ایم و این دو بزرگوار ائتالف را پذیرفته اند. 
به گفته وی قرار است نتیجه این رایزنی به زودی اعالم شود. همزمان حسن دهباشی 
سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی از قطعی شدن حمایت هاشمی نسبت به حسن 
روحانی خبر داد. او دیروز  در صفحه شخصی خود نوشت: قرار است خورشید که باال 
آمد برویم نزد آقای هاشمی و ایشان در برابر دوربین دومین مستند ما از کاندیداتوری 
رفیقمان که در اصل رفیق شفیق و همفکر چهل ساله خودش است، اعالم حمایت 

کند. آنچنان که یک وجب روغن نباتی و... اینها!
پیش از این نیز در اولین مراس��م اعالم نامزدی حس��ن روحانی، یاسر و مهدی 

هاشمی حضور به هم  رسانده بودند.
اما در دیگر سو برخی اصالح طلبان بر لزوم حمایت از عارف تأکید دارند. به همین 
دلیل گروهی از اعضای جبهه اصالح طلبان با عارف مالقات کردند. به گزارش ایسنا، 
عارف در مالقات با این طیف با اشاره به برخی بی اخالقی های انتخاباتی خاطرنشان 
کرد: بسیاری پیش از این که آقای هاشمی ثبت نام کنند، ستادهایشان را فعال کرده 
بودند، اما ما تا زمان رد صالحیت ایشان، هیچ فعالیت ستادی انجام ندادیم؛ چرا که 

منش ما اخالقی است.
در این نشست محمدجواد حق شناس به نمایندگی از جبهه اصالح طلبان به بیان 
دیدگاه ه��ای این گروه پرداخت و با تاکید بر حمایت این جریان از محمدرضا عارف 

خاطرنشان کرد: ما شما را نامزد اصالح طلبان می دانیم.
گفته می ش��ود ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات به دنبال برگزاری جلسه ای 
با حس��ن روحانی اس��ت و این در حالی است که طبق برخی اخبار- از جمله سایت 
پایگاه جامع انتخاباتی ایران- ش��ورای هماهنگ��ی جبهه اصالحات با قاطعیت آرا از 

عارف حمایت کرده است.
سید هادی خامنه ای از اعضای مجمع روحانیون و دبیر گروه موسوم به مجمع 
نیروهای خط امام)ره( اخیرا در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی عارف در چناران گفته 
بود: اصالحات در این دوره از انتخابات یک کاندیدا دارد، نماینده تمام اصالح طلبان 
عارف اس��ت، خود حسن روحانی نیز بارها گفته که اصالح طلب نیست و مستقل به 

میدان آمده است.
وی با اشاره به این نکته که در جبهه اصالح طلبان هیچ فرد و یا گروهی مجبور 
به کاری نیست افزود: اصالح طلبان نباید فعالیت خود را منوط به اظهارنظر خاتمی 

کنند، شورای جبهه هماهنگی اصالح طلبان کشور حامی عارف هستند.
عارف نیز طی روزهای گذشته چندبار در جمع خبرنگاران در مشهد و کرمانشاه 
اع��الم کرده »تا روز آخر در انتخاب��ات می مانم و به نفع هیچ کس کنار نمی روم« و 

»من آقای روحانی را اصالح طلب نمی دانم«.
قائم مقام ستاد جوانان و دانشگاهی عارف در خراسان رضوی نیز گفت: عارف در 

بهترین شرایط 15 میلیون و در بدترین شرایط 5 میلیون رأی دارد.
به گزارش مهر، مصطفی توفیقی در نشس��ت جوانان اصالح طلب س��تاد عارف 
اظهار کرد: به احتمال زیاد روحانی تا یکشنبه هفته آینده به نفع عارف کنار می کشد.
وی ب��ا بیان این مطلب که روحانی خ��ود را اصولگرای متعادل معرفی می کند، 
ادامه داد: حتی اگر روحانی کنار نکش��د با موج اعتراضات رو به رو خواهد ش��د و از 

ردیف اصالح طلبان خارج می شود.
»سازمان مجاهدین« تحریم کرد
سلطنت طلبان صدآفرین گفتند

سازمان مجاهدین )انقالب( شاخه خارج کشور رسما با صدور بیانیه ای خواستار 
تحریم انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��د. ای��ن موضع عجیب بالفاصله با اس��تقبال 
گروهک های سلطنت طلب که پیشاپیش به تحریم انتخابات پرداخته بودند مواجه شد.
در بیانیه صادره آمده اس��ت: »اصالح طلبان و فعاالن جنبش س��بز از ماه ها قبل 
بحث درباره انتخابات را آغاز کرده بودند و دو راهبرد وجود داشت. یکی راهبرد مبتنی 
بر جنبش سبز و اصالح طلبی با منطق آرمانی و حداکثری و مشروط کردن شرکت 
در انتخاب��ات به تحقق مطالبات جنبش نظی��ر آزادی زندانیان و رفع حبس خانگی 
سران جنبش بر پایه این منطق می بایست شرایط برای ورود نامزدهای اصلی جنبش 
یعنی آقایان موس��وی، کروبی و خاتمی فراهم ش��ود. دوم، راهبرد حداقلی با منطق 
مصلحت عمل گرایانه براساس اجماع همه نیروهای سیاسی وفادار به انقالب و پایبند 
به قانون اساسی، آقای هاشمی مناسب ترین نامزد برای این راهبرد به شمار می آمد«.

»سازمان«  در پایان تأکید می کند: مشارکت در انتخابات ناصواب بوده و سازمان 
ن��ه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند بلکه مش��روعیتی برای این انتخابات قائل 
نیست. سازمان به احزاب و چهره های اصالح طلب پیشنهاد می کند از ورود به انتخابات 
و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند. نتیجه این انتخابات از هم اکنون روشن است. 
ما اعالم می کنیم حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود در انتخابات، حاکمیت 

را در ادامه رویه های خود مصرتر و مصمم تر خواهد کرد.
در واکنش به این بیانیه، »سامانه پادشاهی« که از سوی حامیان رضا ربع پهلوی 
حمایت می شود، در تحلیلی با عنوان »تقدیر از شورای هماهنگی راه سبز و سازمان 
مجاهدین انقالب« نوشت: از قدیم گفته اند حرف خوب از زبان هر کس شنیده شد 
باید پذیرفت. و عمل خوب را هم هر کس انجام داد باید تقدیر کرد. در خبرها دیدیم 
و شنیدیم که شورای هماهنگی  راه سبز امید و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در 
یک اقدام ملی و میهنی انتصابات نمایشی رژیم را تحریم کردند. برای ما که سالهاست 
اقدامات س��ازمان ها و احزاب اصالح طلب را دنبال می کنیم این اقدام مهم محسوب 

می شد و الزم دیدیم که حرکت را ارج نهاده و تقدیر کنیم. 
پایگاه اینترنتی ندای س��بز نیز در تحلیلی به قلم رجب مزروعی نوشت: پس از 
مهندسی انتخابات دو نامزدی که به اقتدارگرایان تعلق ندارند در میان نامزدها باقی 
مانده ان��د. حضور این دو باعث رخداد نوعی دوگانگی تحلیلی در میان اصالح طلبان 
در مورد شرکت یا عدم شرکت دراین  بازی  شده است، و هر چند من این رخداد را 
یکی از هدفهای اصلی »مهندسی انتخابات« می دانم. وی می افزاید استدالل می شود 
که درصد قابل توجهی از مردم بهر دلیل در انتخابات شرکت می کنند ) با توجه به 
همزمانی انتخابات شوراها برخی این رقم شرکت را تا 70 درصد باال می برند و البته 
رس��انه های اقتدارگ��را هم هر روز روی این عدد مان��ور می دهند!(، و ما باید با مردم 
همراهی نمائیم، حتی اگر بپذیریم که اینگونه باش��د اصالح طلبان هیچگونه ابزاری 
برای جلوگیری از»مهندس��ی انتخابات« و تقلب و حتی راس��تی آزمایی این میزان 

مشارکت در انتخابات ندارند.
از س��وی دیگر ارگان گروه��ک ملی-مذهبی از قول یک��ی از فتنه گران فراری 
)حسن فرشتیان روحانی نمای مقیم پاریس( مدعی شد: انتخابات دیگر زمین بازی 
تحول خواهان و اصالح طلبان نیست حتی اگر آقایان هاشمی و یا خاتمی پشت سر 
یک��ی از این آقایان بروند، با توجه به مهندس��ی ایجاد ش��ده، اندک آرایی که اعالم 
می شود به رخ آنها کشیده خواهد شد و گفته خواهد شد این هم کاندیدای شما که 
با همه حمایت ها و بس��یج تان مجموعه آرای شما، مثال یک دهم افراد واجد شرایط 

رای  دادن است. 
در همین حال رادیو فردا در گزارش��ی تصریح کرد: »با رد صالحیت هاش��می 
واقع گرایی اپوزیس��یون دمک��رات ایران به پایان خود می رس��د. کاندیداهای تحمل 
شده اصالح طلب نه سابقه، نه قابلیت، نه قصد، نه امکان و نه جسارت فرستادن پیام 
تغییر به مخاطبین بالقوه خود را دارند. فرو رفتن اپوزیس��یون از این مرز برابر اس��ت 
با از دس��ت دادن هویت و حرمت خود و عمال معنی اش بازی در زمین مین گذاری 
ش��ده رژیم ایران است. رفتن به راه تبلیغ بر بدیل بودن دو شخص »اصالح طلب« و 
»نیمه اصالح طلب« در خیل از صافی گذشتگان، گام نهادن در راهی بن بست است 
که انتهایش به تبلیغ برگزیدن بدتر در برابر بدترین، می انجامد. توهم جایز نیس��ت. 
پیامد شرکت اپوزیسیون، مخدوش شدن انتخابات است و در محاق کشیدن اختالف 
میان انتخابات آزاد و فرمایش��ی است. پیامدش بی هویت کردن اپوزیسیون و ناامید 
و منفعل کردن حاملین بالقوه دمکراس��ی، اس��ت. رفتن به چنین راهی معنی اش نه 
واقع گرایی که »دریوزگی سیاس��ی« اس��ت. سزاوار نیست که اپوزیسیون و همرهان 
جنبش س��بز، آلت دس��ت جمهوری اس��المی قرار گیرند و اعتبار خود را در میان 

مخاطبان بالقوه شان خدشه دار کنند.
از سوی دیگر رادیو فرانسه در تحلیلی گفت: »تحول خواهان شرکت در انتخابات 
و حمایت از یکی از دو نامزد اصالح طلب را با توجه به مهندس��ی انتخابات گل زدن 
ب��ه دروازه خودی و به نفع حریف توصیف می کنند. بیژن حکمت می گوید حامیان 
حکوم��ت می خواهند که اصالح طلبان در انتخابات ش��رکت کنند، تنور انتخابات را 
گرم کنند و با مقداری رأی برای عارف و روحانی اینطور گفته شود که این انتخابات 
واقعی بوده اس��ت. این بزرگترین اشتباه تاریخی اصالح طلبان خواهد بود اگر بعد از 
تحلیل هایی که تاکنون از اوضاع عرضه کرده اند و بعد از برخوردهایی که حاکمیت با 
آنها کرده، دوباره بخواهند وارد یک بازی انتخاباتی بش��وند که غیر واقعی است. آنها 
در صورت چنین کاری، در حقیقت به یک ش��بح انتخاباتی جان خواهند بخش��ید و 

طوری وانمود خواهد شد که این انتخابات واقعی است«.
عبدالرضا تاجیک از اعضای گروهک ملی مذهبی و از همکاران متواری نشریات 
زنجیره ای هم به رادیو فرانسه گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از اصالح طلبان و 

چهره های شاخص آنان به این تمایل دارند که کاندیدایی را حمایت نکنند.
گفتنی است پیش از این گروهک شورای هماهنگی سبز )وابسته به امیر ارجمند( 
و برخی از اعضای حزب منحله مش��ارکت از تحریم انتخابات حمایت کرده اند و این 
در حالی اس��ت که پیوس��تن به چند تحریم، تیر خالص را به ادعای اصالح طلبی و 

وفاداری به جمهوری اسالمی خواهد زد.

روایت سوالنا از نقش آمریکا
در به هم خوردن توافق ایران و اروپا

مرور س��خنان دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی نشان می دهد برخالف 
برخی اظهارنظرهای انتخاباتی، آمریکایی ها عامل کارشکنی در مذاکرات هسته ای 

بوده اند.
پیش از این علی الریجانی دست کم در 2 مصاحبه به موضوع به هم خوردن 
توافقات نهایی ش��ده با خاویر سوالنا مسئول وقت سیاست خارجی اروپا پرداخته 
است. وی 14 اردیبهشت سال 1388 در دیدار با جمعی از سردبیران و خبرنگاران 
رسانه های گروهی جمهوری چک درباره علت به سرانجام نرسیدن مذاکرات گفت: 
مذاکرات با اروپا چند مقطع داشته، یک مقطعی سه وزیر اروپایی، آلمان و انگلیس 
و فرانس��ه، به ایران آمدند و تفاهمنامه ای در س��عدآباد امضا ش��د. آنجا سه وزیر 
اروپایی گفتند، شما UCF اصفهان و غنی سازی نطنز را متوقف کنید، ما ظرف 
چند هفته مساله را حل می کنیم، بعد شما کارتان را ادامه دهید. اما فکر می کنم 
درست حرف زده نشده چون بعدها به من گفتند که مقصد ما تعطیلی همیشگی 
ب��ود و این یک بی اعتمادی در ایران به وجود آورد. مخصوصاً یک حوادثی هم در 
این بین رخ داد. مثاًل آقای بلر در همین فاصله زمانی از سربازان خودش در بصره 
سان دید و آنجا گفت، ما میوه اشغال عراق را در تهران چیدیم. فکر می کنم یک 
اشتباه محاسباتی رخ داد، تصور ایران این بود که ما می خواهیم اعتمادسازی کنیم 
ولی آنها موضوع را طور دیگر فهمیدند. بعد از مذاکرات بروکسل و پاریس از ایران 
خواستند همه فعالیت های اتمی را تعطیل کند تا ظرف چند ماه به یک اوبجکتیو 
گارانتی )Objective guarantee(، برسیم. در مرحله بعد ظرف این چند ماه 
هیچ پیشنهادی به عنوان اوبجکتیو گارانتی به ما ندادند. این در حالی بود که همه 

تأسیسات اتمی ما تعطیل شده بود.
الریجانی همچنین گفته بود: بعد ما یک پیش��نهاد به آنها دادیم، ظرف چند 
ماه به ما پاس��خ منفی دادند. مرحله س��وم ایران به این نتیجه رس��ید که از این 
مسیر به نتیجه ای نمی رسیم لذا ما به آژانس گفتیم، ما فعالیت اتمی خود را زیر 
نظ��ر آژانس آغاز می کنیم و ضمناً مذاکره می کنیم برای اینکه به یک نتیجه هم 
برس��یم. آنها رفتند به س��مت اینکه علیه ایران قطعنامه صادر کردند. اما در سال 
2006 مذاکرات را آغاز کردند، ما در مذاکرات فعال و جدی وارد ش��دیم، حداقل 
در سه مرحله نزدیک شدیم به یک تفاهم، اما عوامل دیگری این را به هم می زد.
وی در توضیح ماجرا گفت: مثاًل ما با آقای سوالنا داشتیم مذاکره می کردیم که 
حادثه حمله اسرائیل به لبنان رخ داد. آنجا کسینجر مقاله ای نوشت که در همین 
شلوغی یک قطعنامه علیه ایران بدهیم. آنها مذاکرات را قطع کردند و ظرف 48 
س��اعت قطعنامه صادر کردند. آقای س��والنا به من زنگ زد و گفت، »متأسفم که 
خرابکاران کار خودش��ان را کردند.« بنابراین مسأله هسته ای نبود، عامل بیرونی 
بود. من آنچه که می توانم بعد از سال ها مذاکره به شما بگویم، مسأله آنها ذاتاً به 
مس��أله هسته ای برنمی گردد. بارها به من گفتند که ما می دانیم شما بمب اتمی 
ندارید، ولی ش��ما یک کش��ور تأثیرگذار در منطقه هستید و موازنه را در منطقه 

دارید به هم می زنید.
دبیر پیش��ین شورای عالی امنیت ملی همچنین 14 خرداد امسال در برنامه 
شناس��نامه رسماً تصریح کرد: آنها ]مقامات اروپایی[ اذعان داشتند که شما چند 
هفته ای تعلیق هسته ای داشته باشید و ما نیز مسائل آژانس را طوری پیش می بریم 
که شما دارای دانش هسته ای شوید. بحث ها ادامه پیدا کرد و سرانجام آن شد که 
جریان به تعلیق کامل رسیده بود، UCF اصفهان تعطیل شده و زنجیره ای برای 
تولید وجود نداش��ت. اینها تمام ش��رایطی بود که بنده در هنگام قبول مسئولیت 

پرونده هسته ای با آن روبرو شدم.
الریجانی افزود: کشور به صورت موقتی دچار تعلیق هسته ای شد اما آنها به 
تعهدات خود عمل نکرده و خالف عهد کردند به طوری که پس از اولین مالقاتی 
ک��ه بنده با چند وزیر خارجه اروپایی در نیویورک داش��تم، نماینده وزیر خارجه 
آلمان اعالم کرد که ما نگفتیم شما تعلیق کنید بلکه خواهان تعطیل کردن برنامه 

هسته ای بودیم و شما نباید غنی سازی داشته باشید.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: کشورهای اروپایی دقیقاً در زمان جنگ 
33 روزه اس��رائیل علیه لبنان، خواهان حاد کردن شرایط هسته ای و فشار آوردن 
به کشور ما بودند به طوری که با شروع جنگ 33 روزه، کسینجر مقاله ای نوشت 
و اعالم کرد که االن زمان صادر کردن قطعنامه علیه ایران است، ما نیز در جواب 
گفتیم که جنگ 33 روزه چه ربطی به کشور ما دارد؟ ما در حال بحث اتمی هستیم.
وی تصریح کرد: آن زمان آقای س��والنا به بنده تلفن کرد و بیان داش��ت که 
خرابکاره��ا کارش��ان را انجام داده اند و من از ش��ما عذرخواهی می کنم. بنابراین 
معلوم ش��د که اروپایی ها به خاطر مش��کالت و مس��ائل دیگر خواهان فشار وارد 

کردن به ایران بودند.
با این اوصاف به نظر می رسد بی دقتی در اظهارنظرهای تبلیغاتی -ولو خالف 
میل گویندگان باشد- می تواند موجب تبرئه دشمنان ملت ایران و انداختن توپ 

در زمین خودی شود.

کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه  2

 یک شنبه 19 خرداد 1392 
29  رجب 1434 - شماره 20512

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز دامنه اعتراضات به دولت اردوغان اینک به 67 استان ترکیه به خصوص 

استان های مرکزی، شمالی و جنوبی رسیده است. این اعتراضات اگر چه ابتدا 
دفاع از محیط زیست تلقی گردید، اما به سرعت سیاسی شد و پای مخالفان 
سنتی حزب عدالت و توسعه را به میدان کشید و در عین حال هنوز در هیچ 
رس�انه ای تصویر شفافی از ماهیت و اهداف و رویکرد مردمی که در »میدان 
تقس�یم« اس�تانبول و خیابانهای آنکارا، ازمیر، هاتای و ... دست به اعتراض 

زده اند، ارائه نشده است.
روز س�ه ش�نبه 7 خرداد یک گروه در اعتراض به قط�ع درختان پارک 
گزی )گردش( واقع در نزدیکی میدان تقسیم استانبول در این میدان تجمع 
کرده و خواس�تار از بین بردن واحدهای تجاری س�اخته ش�ده در این پارک 
ش�دند. پلیس برای پایان دادن به این تجمع وارد میدان شد ولی بکارگیری 
زور نتوانست به این اعتراضات پایان دهد. فردای آن روز یک جریان شناخته 
شده چپ وارد ماجرا شد و عمالً رهبری اعتراضات را به دست گرفت و موضوع 
از یک بحث محیط زیس�تی به یک بحث فراگیر سیاس�ی تبدیل گردید و تا 

امروز اکثریت قاطع استان های ترکیه را در برگرفته است.
کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده اند از یک سو سیاست های داخلی 
حزب عدالت و توسعه را نشانه رفته و شخص اردوغان نخست وزیر را متهم به 
دیکتاتوری کرده اند و از سوی دیگر رویکردهای امنیتی ترکیه درباره علویان 
و کرده�ا را به باد انتقاد گرفته اند. رس�انه های غربی از همان آغاز، تحوالت 
ترکیه را داخلی و معطوف به درخواست اصالحات داخلی دانستند. رسانه های 
انگلیسی آشکارا از تحوالت جاری به عنوان »بهار ترکیه« و در ادامه تحوالت 
منطقه عربی ارزیابی کردند و زیرکانه وانمود کردند که ش�هروندان ترکیه با 
رویکرده�ای دین�ی دولت اردوغان مخالفند و خواه�ان پایان دادن به نقش 
دین در عرصه اجتماعی شده اند و حال آنکه برای این ادعا هیچ دلیلی ارائه 
نکرده اند و واقعاً هم در میدان تقسیم و خیابانهای ترکیه نشانه ای از مخالفت 
با نقش آفرینی دین و یا رویکردهای دینی وجود ندارد. کما اینکه دولت هم 
رویک�رد دینی ندارد. در عین حال اردوغ�ان هم به طور ضمنی وانمود کرد، 
که تجمع کنندگان در تغییر با رویکرد به دین مشکل دارند که به نظر می آید 
چنی�ن موضوعی می تواند دعوت ضمن�ی از نیروهای مذهبی برای مقابله با 
تجمع کنندگان باشد و دولت اردوغان تهدید کرده است که برای جمع کردن 

اعتراضات هواداران اسالم گرای خود را به خیابان می آورد!
»چپ گراها« در ترکیه بطور سنتی نیروی قدرتمندی به حساب می آیند. 
حزب کارگران کرد- P.K.K یعنی بزرگترین و با سابقه ترین جریان سیاسی 
کردی ترکیه چپ می باش�د. کردها، دس�ت کم 19 میلیون نفر از جمعیت 80 
میلیونی ترکیه را به خود اختصاص می دهند. عالوه بر این ها جریان »جبهه 
خلق« و ش�اخه جوان�ان این حزب، چپ گرا می باش�ند این ها نزدیک به 25 
درصد از نیروهای فعال سیاسی ترکیه را در خود جای داده اند کما اینکه در 
حال حاضر 140 کرسی از 550 کرسی های پارلمان را در اختیار دارند. عالوه 
بر این ها یک جریان چپ گرا هم در استان های علوی نشین به خصوص استان 
جنوبی »هاتا« قرار دارند که از سیاس�ت های ترکیه نسبت به متحد خود در 
سوریه ناراضی هستند. جریان چپ گرای پ.ک.ک اگر چه دخالت خود در این 
 )b.d.p( تظاهرات را رد کرده  و نیز »دمیرتاش« رهبر حزب صلح و دمکراسی
رهبران تظاهرات را به ارتباط با ارتش متهم کرده و آنان را فاشیس�ت لقب 
داده اما واقعیت این اس�ت که پ.ک.ک و حزب کردی صلح و دمکراسی اگر 
در راه اندازی این برنامه دخالت نداشته اند اما به گواهی تصاویر فراوان اوجاالن 

که در دست های تظاهرات کنندگان قرار گرفته، مشارکت دارند.
در نقط�ه مقابل چپ گراها، گروه های راس�ت از اردوغان حمایت کرده و 
به موضعگیری علی�ه رهبران تظاهرات روی آورده اند. »فتح اله گولن« رهبر 
ی�ک جری�ان غرب گرای اجتماعی فرهنگی مقیم آمری�کا حمایت خود را از 
اردوغان اعالم کرده اس�ت و حزب راست گرای افراطی b.H.p مخالفت خود 
را با تظاهرات اعالم کرده و در برابر تمایل هوادارانش به مشارکت در تظاهرات 
ضد اردوغان ایستاده است. »دولت باغچه لی« رهبر این حزب گفته است از 
اعضای ما هر کس می خواهد می تواند به تظاهرات برود ولی پیش از آن باید 
از عضویت حزب اس�تعفا دهد. احمد ترک رهبر کنگره جامع دمکراتیک که 
یک جریان کردی اس�ت هم گفته است ما مدافع تجمع کنندگان »تقسیم« 

نیستیم و از آن حمایت نمی کنیم.
غرب در اینکه پش�ت تظاهر کنندگان قرار بگی�رد، تردیدی به خود راه 
نداد. آمریکایی ها بدون فوت وقت از اردوغان خواس�تند که »خشونت علیه 
معترضین را پایان دهد و به حقوق بش�ر احترام بگذارد«  و محافل انگلیسی 
بالفاصل�ه از آن بعن�وان یک تحول مثبت حمایت کردند و ب�ه آن نام »بهار 
ترکیه« دادند. این موضعگیری سریع نشان می دهد که تظاهرات به احتمال 
زیاد در یک بسته توافق شده بین المللی به وقوع پیوسته است. البته در عین 
ح�ال ای�ن درس را در متن خود دارد که اعتماد اردوغان به غرب و بخصوص 
خوش خدمتی های او طی دو سال اخیر به ویژه در موضوع سوریه تا چه میزان 

برای غرب بی مزد مانده است.
تحوالت اخیر ترکیه، حزب حاکم را دچار دودس�تگی نمود. عبداهلل گل 
رئیس جمهور در پیامی اعالم کرد که صدای مخالفان را ش�نیده و برای رفع 
مشکالت تالش می کند او در واقع بطور غیررسمی از رهبران تظاهرات پوزش 
خواست. موضع رئیس جمهور، رهبر حزب حاکم را به اعتراض کشاند. رجب 
طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه که در حین اظهارات 
گل در »مراکش«  بسر می برد گفت: »من نمی دانم رئیس جمهور از چه حرف 
می زند اما من مقابل این جریان خواهم ایستاد و پلیس وظیفه دارد تا من به 

ترکیه باز می گردم به این موضوع پایان دهد.«
اردوغ�ان از موضع حزب، رون�د کنونی را یک اق�دام دنباله دار با هدف 
مخدوش کردن مشروعیت حزب ارزیابی می کند در حالیکه گل آن را حاصل 
اش�تباه دولت در نادیده گرفتن عالیق و احساسات مردم می داند. کمااینکه 
وقتی اردوغان یک پل مهم را به نام »سلطان سلیم عثمانی« کرد، گل آن را  
تحریک آمیز دانست که اینجور هم شد. علوی ها که خاطرات تلخی از کشتار 
هم کیشان خود بدست سلطان سلیم داشتند به میدان آمده و خواستار تغییر 

این نامگذاری شدند.
در مورد علل و انگیزه های اعتراضات کنونی احتماالتی وجود دارد که به 

بعضی از آنها اشاره می نمائیم:
1- تظاه�رات کنونی، اقدام�ی چپ گرایانه  و در ادام�ه احیای طیف های 
سوسیالیس�ت در اروپا طی س�الهای اخیر می باش�د. ش�واهد این احتمال، 

میدان داری گروههای ترک، کرد و علوی چپ می باشد. 
2- در تظاه�رات کنونی اگرچه چپ ها برجس�ته  تر دیده می ش�وند ولی 
نظامیان و بخصوص بازنشستگان ارتش ترکیه در پشت آن قرار دارند و هدف 
آن ضربه زدن به موقعیت حزب عدالت و توسعه و بازگرداندن دولت و پارلمان 

به شرایط پیش از روی کار آمدن این حزب می باشد.
3- این جریان ماهیت نژادی دارد و دو گروه کردها و علوی ها که طی دهها 
سال اخیر منزوی شده بودند برای بازیابی نقش تاریخی خود و پایان دادن به 
سیطره »ترک های سنی« به میدان آمده اند. مهمترین شاهد این ادعا تصاویر 
برجسته رهبران کردی و علوی در تظاهرات میدان تقسیم اسالمبول و... است.
4- این یک جریان غربی اس�ت که با هدف محو جریان اس�الم گرایی و 
زدن ریش�ه های آن به قصد تسلط بر قیام های عربی در منطقه بخصوص در 
مصر صورت می گیرد. مهمترین ش�اهد آن تعبیر و تفسیرهایی است که در 

شبکه بی بی سی و... درج شده اند.
5- جریان به وجود آمده یک جریان اجتماعی است که ترکیبی از انواع 
خواسته های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و... را در خود جای داده 
اس�ت و هدف در آن بهبود ش�رایط اجتماعی و سیاس�ی ترکیه است. وجود 
رهبران سنتی ترکیه در پیشانی این اعتراضات مهمترین قرینه  این تحلیل 

می باشد.
در یک جمعبندی  باید گفت برای تحلیل دقیق آنچه در ترکیه می گذرد 
به زمان بیش�تر و  اطالعات جامع تری نیاز اس�ت. در این میان ترکیه اگر چه 
همواره وانمود کرده که یک جامعه باز اس�ت اما بشدت از علنی شدن آنچه 
در درون آن می گذرد، پرهیز داده ش�ده است کمااینکه وقتی حزب عدالت 
و توسعه سرکار آمد خیلی ها پرسیدند این ها از کجا پیدا شدند. البته مدت 
زمان زیادی طول نمی کشد تا تحلیل گر بتواند به پستوی تحوالت ترکیه راه 
پیدا کند. و اما در این میان نمی توان نقش دخالت ترکیه در بحران سوریه و 
همراهی با آمریکا، اسرائیل و قطر و عربستان در ارسال سالح و تروریست به 
سوریه را نادیده گرفت. شورش و اعتراضات اخیر در ترکیه به نوشته برخی از 
تحلیلگران منطقه آتشی است که اردوغان در سوریه برپا کرده بود و اکنون 

سعداهلل زارعیهمان آتش به جان دولت او افتاده است.

معاونت اقوام !ماهیت اعتراضات در ترکیه

رسانه های خارجی: آخرین مناظره نامزدها 
داغ و جدی بود

سومین و آخرین مناظره 
کاندیداه�ای  تلویزیون�ی 
یازدهمی�ن دوره انتخاب�ات 
ریاس�ت جمهوری که جمعه 
گذش�ته ب�ه مدت بی�ش از 
4ساعت برگزار شد، بازتاب 
گس�ترده ای در رس�انه های 

خارجی داشت.
رادیو فرانس��ه در گزارش��ی 
اع��الم کرد: س��ومین و آخرین 
میان هشت  تلویزیونی  مناظره 
ریاس��ت جمهوری  کاندی��دای 
ایران، عصر جمع��ه 17 خرداد 
برگزار ش��د که در این مناظره، 
کاندیداه��ای انتخابات به بیان 
مواض��ع خود درباره سیاس��ت 
خارج��ی، پرونده هس��ته ای و 
و کوی  دانش��جویان  موض��وع 

دانشگاه پرداختند.
بنگاه سخن پراکنی  بی بی سی 
نی��ز که تهیه کنندگانش پس از 
این مناظره مبهوت شده بودند 
چاره ای ج��ز اعتراف به اهمیت 

این انتخابات نداشت.
این رس��انه انگلیسی درباره 
مناظره سوم نامزدهای انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری 
ای��ران و ارزیابی آن گفت: بطور 
کلی بح��ث در میان نامزدهای 
این دوره خیلی داغ و جدی بود.

بی بی سی افزود: در مناظره 
که  ریاست جمهوری  نامزدهای 
موضوعش سیاست بود، برخالف 
دو مناظره اول این بار مباحث آن 

پررنگتر شد.
خبرنگار این ش��بکه افزود: 
واقع��ا انتظ��ار نداش��تم که در 
ای��ن مناظره ای��ن موضوع تا به 
این اندازه جدی مطرح ش��ود. 
ب��ه معنای��ی بی س��ابقه به نظر 
می رس��د. بخص��وص اینکه در 
مقایس��ه با انتخابات دوره های 
گذش��ته، حرف ها به همان حد 
ش��اید جدی تر از آن باش��د اما 
آن گس��تاخی های شخصی که 
درگذش��ته دیدیم و ش��اهدش 
بودی��م حتی مثال درگیری های 
ش��خصی که آن زم��ان بوجود 

می آمد االن کمتر دیده می شود، 
ب��ه جایش این محتواس��ت که 

بیشتر مطرح می شود.
رادیو فردا وابسته به سیا در 
گزارش خود از سومین مناظره 
ریاس��ت جمهوری  کاندیداهای 
گف��ت: اگ��ر ب��رای مباح��ث و 
صحبت های مطرح شده نامزدها 
محوریتی قائل ش��ویم، به طور 
کلی در چارچوب مسایل مختلف 
و حول دو محور سیاست داخلی 
و سیاست خارجی دور می زند.

این رس��انه آمریکایی افزود: 
بطورکلی در این چارچوب زیر 
مقوله های سیاست داخلی راجع 
به بحث آزادی، بحث استفاده از 
جناحها و برخورد آنها با هم بوده 
است. در مورد سیاست خارجی 
هم مقوالتی نظیر دیپلماس��ی 
کش��ور و مذاک��رات هس��ته ای 
مدنظر ب��وده که در این مرحله 
از مناظره ها درباره این مس��ایل 
بی��ن نامزدها مباحث زیادی رد 

و بدل شد.
برخ��ی دیگر از رس��انه های 
ک��ردن  پررن��گ  ب��ه  غرب��ی 
اختالف نظرها میان کاندیداها بر 
سر مذاکرات هسته ای پرداختند.

خبرگزاری رویترز در خبری 
با عنوان »کاندیداهای انتخاباتی 
در زمینه مسیر سیاست خارجی 
ای��ران با یکدیگ��ر اختالف نظر  
داش��تند« به اظهارات حس��ن 
جلیل��ی  س��عید  و  روحان��ی 
درباره سیاس��ت خارجی ایران 
در س��ال های گذش��ته و حال 
حاضر اش��اره کرد و نوشت که 
رئیس جمهور ایران به طور کلی 
مس��ئولیت امور داخلی به ویژه 
اقتصاد را برعهده دارد و می تواند 
تصمیم��ات  روی  مس��تقیما 

سیاست خارجی تاثیر بگذارد.
نیز در  خبرگزاری فرانس��ه 
خبری با عن��وان »کاندیداهای 
تاکتیک ه��ای  از  انتخابات��ی 
ایران خرده  مذاکرات هسته ای 
گرفتند« نوشت که کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری ایران 

روز جمع��ه در یک مناظره داغ 
تلویزیون��ی درب��اره مذاک��رات 
هسته ای با قدرت های جهانی از 
برخی سیاست های مذاکره کننده 
هس��ته ای ارش��د ای��ران انتقاد 

کردند.
خبرگزاری آسوش��یتدپرس 
نی��ز در گزارش��ی ب��ا عن��وان 
ریاست جمهوری  »کاندیداهای 
ایران درباره مذاکرات هسته ای 
مناظ��ره کردند« گ��زارش داد 
که هش��ت کاندیدای انتخابات 
در  ای��ران  ریاس��ت جمهوری 
مدیری��ت  چگونگ��ی  زمین��ه 
مذاکرات هسته ای در گفت وگو 
با کش��ورهای 1+5 ب��ا یکدیگر 

اختالف نظر داشتند.
ای��ن خبرگ��زاری گ��زارش 
داد ک��ه ای��ن هش��ت کاندیدا 
دیدگاه هایش��ان را در سومین و 
تلویزیونی در  مناظ��ره  آخرین 
روز جمع��ه مطرح کردند و این 
مناظره چهارساعته به سیاست 
خارجی و مسائل داخلی معطوف 

بود.
ش��بکه تلویزیونی بلومبرگ 
نی��ز در گزارش��ی ب��ا عن��وان 
»کاندیداهای ایران از دیپلماسی 
هس��ته ای ای��ن کش��ور انتقاد 
کردند« گزارش داد که مناظره 
روز جمع��ه بی��ن کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری ایران 
غیرمنتظره ای  بحث ه��ای  ب��ه 

کشیده شد.
این شبکه تلویزیونی با اشاره 
به قسمت هایی از اظهارات برخی 
از کاندیداها، گزارش داد که ایران 
در زمینه موضوع هسته ای اش با 

غرب مناقشه دارد.
روزنامه فایننشال تایمز نیز 
در گزارشی به مناظره تلویزیونی 
روز جمعه پرداخت و مدعی شد 
ک��ه این مناظره داغ گوش��ه ای 
مقام��ات  اختالف نظره��ای  از 
عالیرتب��ه ای��ران را در زمین��ه  
برنامه هس��ته ای اش به نمایش 

گذاشت.
این روزنامه نوشت که جلیلی 

در این مناظره از سوابقش دفاع 
کرد و تاکید کرد که سیاس��ت 
»مقاومت« در برابر کش��ورهای 
غرب��ی موفقیت تر از سیاس��ت 

مذاکره کنندگان میانه روتر بود.
روزنامه دیلی اس��تار نیز در 
گزارشی با عنوان »کاندیداهای 
انتخابات��ی در زمینه سیاس��ت 
خارجی ایران با یکدیگر مناظره 
کردند« به پوشش خبری مناظره 
روز جمع��ه و انعکاس بخش��ی 
از اظه��ارات برخی از کاندیداها 

پرداخت.
روزنامه واشنگتن پس��ت در 
گزارشی به پوشش مناظره روز 
جمعه بین کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری ایران پرداخت و 
در ادامه گوشه هایی از بحث هایی 
را ک��ه بین تعدادی از کاندیداها 

مطرح شد، منعکس کرد.
می ش��ود؛  نش��ان  خاط��ر 
رهبرمعظ��م انق��الب چند روز 
پیش تاکید فرمودند که این دور 
از انتخاب��ات از اهمیت مضاعف 
برخوردار اس��ت، چ��را که تمام 
اتاق های فکر دنیا در حال رصد 
این انتخابات هس��تند. بنابراین 
طبیعی اس��ت که رس��انه های 
غربی با اغراض سیاس��ی خاص 
به پوش��ش خبری اخب��ار این 

انتخابات بپردازند.

م�ه  فقتنا ا مو یح�ه  ال
ایران  امنیتی بین   همکاری های 
و پاکستان از سوی رئیس جمهور 

تقدیم مجلس شد.
الیحه»موافقتنامه همکاری های 
امنیتی بین  ایران و پاکستان« که 
بنا به پیش��نهاد وزارت کش��ور به 
تصویب هیئت وزیران رسیده است، 
از س��وی رئیس جمهور برای طی 

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه گفت: این کمیسیون 
برای رفع ایرادات شورای نگهبان جلسه تشکیل داده و مقرر کرد، 

بانک مرکزی مسئولیت تعیین نرخ ارز را برعهده بگیرد.
جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در جلسه 
صبح شنبه که با حضور علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد، 

یازده ایراد از نوزده ایراد شورا به بودجه را مورد بررسی قرار داد.
وی اضافه کرد: در یکی از مصوبات به جای ش��ورای پول و اعتبار که 
مجل��س آن را متولی تعیین قیمت ارز کرده بود، بانک مرکزی جایگزین 
ش��د و مقرر ش��د که بانک مرکز سیاست های ارزی و تعیین نرخ ارز را به 

عهده بگیرد.
گفتنی است مجلس روز یکش��نبه ]امروز[ برای رفع ایرادات شورای 
نگهبان از الیحه بودجه 92 در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل جلسه 

می دهد.

تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
ای��ن  توجیه��ی  مقدم��ه  در 
الیحه آمده اس��ت: ب��ا عنایت به 
رواب��ط دوس��تانه بین دو کش��ور 
ایران و پاکستان و اهمیت مسائل 
امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری 
همکاری ه��ای امنیت��ی متقابل و 
درک فواید ناشی از آن و با آگاهی 
از نقش موثر دو کشور در تحکیم 
امنی��ت و ثب��ات منطق��ه ای و با 
عنایت به آس��یب پذیری کشورها 
در خصوص جرایم س��ازمان یافته 
فرامل��ی و خدش��ه دار کردن نظم 
و امنی��ت عمومی و ج��ان و رفاه 
شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم 
یاد شده و به منظور توسعه ارتقای 
س��طح مناس��بات بین دو دولت، 
الیح��ه »موافقتنامه همکاری های 
امنیت��ی بین ایران و پاکس��تان« 
برای طی تشریفات قانونی تقدیم 

مجلس می شود.
براس��اس م��اده واح��ده این 
همکاری های  موافقتنامه  الیحه، 
امنیت��ی بین ایران و پاکس��تان 
تصوی��ب و اجازه مبادله اس��ناد 

داده می شود.

از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد

الیحه موافقتنامه همکاری های 
امنیتی بین ایران و پاکستان

تسلیت به همکاران
با خبر شدیم آقای سیدهادی موسوی همکارمان در دفتر سرپرستی 

بندرعباس در غم فقدان مادر خویش به سوگ نشسته است.
این مصیبت را به وی و بازماندگان آن مرحومه تسلیت می گوییم.

***
همچنین مطلع شدیم آقای پرویز ساالری سرپرست نمایندگی کیهان 
در بندرعباس در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خویش سوگوار است. 
ضمن تس��لیت به ایش��ان برای آن مرحومه رحمت واس��عه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

* آنچه در ش��رایط فعلی می تواند مشت محکمی بر دهان دشمنان بزند حضور 
پرش��ور مردم پای صندوقهای رای در 24 خرداد اس��ت. االن دشمنان منتظرند 

تا بهانه ای به دست آورند. پس وعده ما با هم 24 خرداد پای صندوقهای رای.
0912---8761

*در روز 24خرداد امس��ال ملت با بصیرت ایران مانند 9دی س��ال 88 به کوتاه 
فکرانی که رابطه با آمریکا و چند کشور اروپایی را افتخار می دانند پاسخ خواهند 

داد و بار دیگر دست رد بر سینه آنان خواهند زد.
0935---3656

* کس��ی که مدعی اس��ت می خواهد س��کان قوه مجریه را به دست بگیرد و با 
مشکالت دست و پنجه نرم کند خصوصا وقتی در کسوت مقدسی است باید از 
سعه صدر و حلم و بردباری زیادی برخوردار باشد. چرا برخی از نامزدها تاب تحمل 

حرف بحق مخالف خود را ندارند و با بداخالقی و پرخاشگری سخن می گویند.
یک خانم خواننده کیهان
* شناس��ایی یک شبکه تروریستی وابسته به کشور قطر توسط نیروهای گمنام 
وزارت اطالعات که قصد عملیات تروریس��تی و ایجاد ناآرامی در داخل کش��ور 
داشتند نشان دهنده برنامه کشورهای استکباری برای تأثیرگذاری روی انتخابات 

ایران است.
0912---6406

* از نامزدهای ریاست جمهوری خواهشمندیم به تبلیغات و وعده هایی که می دهند 
مطمئن باشند که تحقق می یابد در غیر این صورت ایجاد انتظارات کاذب ظلمی 

بزرگ در حق ملت خواهد بود.
یک شهروند
*در مناظره س��وم کاندیداها متاسفانه باز هم صدای طلبکاری قشری نسبت به 
مردم ایران شنیده شد و گاه تمام آن مسائلی که در سال 88 پیش آمد کتمان شد 
و در بحث سیاست خارجی از آنان سخنی جز تسلیم به گوش نرسید. ان شاءاهلل 

مردم درست تصمیم گیری کنند.
یک شهروند
* برخورد تعدادی از نامزدها با مس��ئول ارش��د جمهوری اس��المی در مذاکرات 
هسته ای در مناظره تلویزیونی اخیر در موضوع هسته ای به گونه ای بود که گویا 
اصال زورگویی آمریکا درکار نیست و هرچه مشکالت پیش می آید ناشی از خود 
ما ایرانی ها می باشد! واقعا تالش برای رسیدن به یک جایگاه هر قدر هم که بزرگ 

باشد به این بی انصافی ها می ارزد؟
یک شهروند
* قلب ما از تفرق نامزدهای اصولگرا در فشار است و اگر به اجماع نرسند و ائتالف 

نکنند مدیون امت حزب ا... هستند.
0912---5349

* از صداوسیما تقدیرو تشکر می کنم که با برنامه بسیار خوب مناظره ها شرایطی 
را فراهم کرد که کاندیداها به راحتی برای مردم قابل شناسایی باشند و آنها نیز 

نیازی به تبلیغات نجومی نداشته باشند.
اصغر کردبچه
* ب��ا توجه به رهنمودهای روش��نگر رهبرمعظم انق��الب در حرم حضرت امام 
خمینی)ره( درباره رقابت انتخاباتی خطاب به 8 نامزد احراز صالحیت ش��ده که 
پشت میز مناظره تلویزیونی قرار می گیرند بنویسید این فرصت و تریبون امروز که 
در اختیارشان قرار گرفت برای متقاعد کردن مخاطبین به راهکارهای آنان بود نه 

اینکه به روی یکدیگر شمشیر کشیده و اقدام به سیاه نمایی کنند.
محمودی
* وقتی می توانیم با کشورهای آمریکای التین که مستقل از آمریکا عمل می کنند 
رابطه داش��ته باش��یم و از حمایت های آنان در سازمان های بین المللی برخوردار 
بش��ویم و داد و س��تد اقتصادی  کنیم چرا برخی از نامزدهای ریاست جمهوری 

اظهار می کنند رابطه داشتن با این کشورها لزومی ندارد.
0912---0767

* اگر نامزدها قصد خدمت دارند تا فرصت باقی اس��ت دس��ت به کار شوند و به 
قصد خدمت به کشور و نظام به نفع فرد اصلح کنار روند.

0917---1900
* با توجه به اینکه در احادیث زیادی آمده است وقتی فتنه شما را فرا گرفت به 
قرآن پناه ببرید، چرا مسئوالن به این الگوی قرآنی تمسک نمی جویند و آن را به 
جوانان عرضه نمی  کنند؟ از گزارش مهدهای کودک قرآنی که در هفته گذشته 
چاپ شد، تشکر می کنم. چاپ این گزارش ها در ترویج الگوهای موفق موثر است.
یک شهروند
* گرمای ناش��ی از تابش آفتاب در صحن ه��ای روباز حرم امام رضا)ع( غیرقابل 
تحمل است. تقاضا داریم برای رعایت حال زائرین حضرت از سایه بان های متحرک 

استفاده بکنند.
0912---1995

* 18 س��ال اس��ت که خانه 40 متری ما در شهرک ولیعصر واقع در منطقه 18 
شهرداری در طرح قرار گرفته است. نه اجازه بازسازی می دهند و نه طرح را اجرا 
می کنن��د. ای��ن بالتکلیفی نه تنها ما را از زندگی عقب انداخته بلکه به طور کلی 

از حیات ساقط کرده است.
عبداهلل عروجی
* دو سال است که کمک هزینه ازدواج خاص فرزندان فرهنگیان پرداخت نمی شود. 
به همین دلیل در به خانه بخت فرس��تادن فرزندان آماده ازدواج خویش مشکل 
پیدا کرده ایم و دس��تمان به جایی نمی رس��د. مگر شما مطبوعات برای رفع این 

مشکل قدمی بردارید.
0917---1979

* شربت مترونیدازول مدتی است نایاب شده است و گفته می شود این کار برای 
گ��ران کردن صورت می گیرد. اگر چنین چیزی صحت دارد هرچه زودتر قیمت 

جدید را مشخص و اعالم کنند بلکه دارو در دسترس بیماران قرار بگیرد!
0916---3082
* م��ادرم به همراه برادرم که ازدواج کرده ولی به بیماری روانی ش��دیدی دچار 
ش��ده هر سه تحت پوشش بهزیستی پاکدشت هس��تند ولی فقط به برادرم که 
در منزل بس��تری اس��ت ماهیانه 40 هزار تومان مس��تمری پرداخت می کنند و 
می گوین��د به مادرم و همس��ر ب��رادرم چیزی تعلق نمی گی��رد. باید کار کنند و 
خودشان مشکلشان را حل نمایند! آیا این پاسخ قانونی است و آیا راه حلی برای 

رفع این مشکل وجود ندارد؟
ولی خانی
* ما س��رابی ها 25 س��ال اس��ت که در انتظار راه اندازی کارخانه نفلین سنیت و 
چهاربانده شدن محور بستان آباد به سراب هستیم ولی متاسفانه هر یک از روسای 
جمهور آمدند و به عهد خود وفا نکردند.  باز هم به تبعیت از بیانات رهبر معظم 
انقالب در مقابل دشمن قسم خورده، حماسه سیاسی خلق خواهیم کرد. ولی از 

رئیس جمهور آینده انتظار داریم به وعده های خود وفا کند.
رضا سرابی
* سه تن از نامزدهای محترم از ابتدای شکل گیری ائتالف خود اعالم کردند که 
نزدیک به روز انتخابات دو نفر به نفع یک نفر کنار می کشند. چرا به قول و وعده  

خویش عمل نمی کنند؟
معین فر
* در شهرس��تان چایپاره هر کجا که می روی مردم از نبود یا گرانی دارو حرف 
می زنند و عدم رسیدگی به این مشکل و تهیه داروهای ارزان قیمت باعث مختل 
ش��دن زندگی خواهد شد. داروخانه ها اظهار می دارند روزانه چندین نفر به علت 
گرانی داروها، نس��خه ها را به خانه خود برمی گردانند. جا دارد مس��ئولین در این 

مورد اقدام عاجل صورت دهند تا این مشکل به زودی زود حل گردد.
پاشایی- قره ضیاءالدین

برای رفع ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه

کمیسیون تلفیق بانک مرکزی را 
مسئول تعیین نرخ ارز کرد

گفت: برخ��ی از نامزدها در مناظره تلویزیونی اعالم کردند که در 
صورت پیروزی اقدام به تشکیل »معاونت اقوام« خواهند کرد.

گفتم: ولی در کشور ما همه اقوام صرفنظر از سنت های قومی 
خود به عنوان یک ملت یعنی ملت ایران شناخته می شوند. یعنی 
ای�ن آقایان می خواهند ملیت ایرانی را از آنها بگیرند؟! این که 

اهانت به اقوام مختلف ایرانی است!
گفت: اتفاقا آقای دکتر حداد در پرسش عالمانه ای از کاندیدای مورد 
نظر پرسید؛ آیا برای قوم فارس هم یک معاونت تشکیل می دهید؟! یعنی 
اگر قوم فارس را نادیده بگیرید، معاونت اقوام شما ناقص است و اگر قوم 
فارس را هم در آن معاونت جای بدهید که می شود همان ملت ایران.

گفتم: چه عرض کنم؟! ش�خصی با آجر یک دیوار ساخته و 
فانوسی با شیشه قرمز را روی آن گذاشته بود. پرسیدند فانوس 
برای چیس�ت؟ گفت؛ برای این که ماشین های عبوری با دیوار 
برخورد نکنند! پرس�یدند؛ خب! دیوار را برای چه س�اخته ای؟ 

گفت؛ برای این که فانوس را روی آن بگذارم!


