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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز ای�ن روزها و در پی انتخاب حجت االس�ام دکت�ر روحانی به عنوان 

رئیس جمهور کش�ورمان، جریان و جماعتی ش�ناخته ش�ده و سابقه دار 
تاش می کنند مطالباتی را در پوش�ش به اصطاح حقوقی مطرح نمایند 
که شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که پروژه ای با اهداف 
شوم و همسو با جریانات اپوزیسیون نظام  در دستور کار قرار گرفته است.
مح�ور و تمرکز اصلی ای�ن مطالبات به اصط�اح حقوقی بر موضوع 

»حقوق شهروندی« اختصاص دارد.
بدون ش�ک کلید واژه حقوق ش�هروندی همچون بسیاری از واژگان 
دیگر مانند »حقوق بشر« از مفاهیمی است که فی نفسه بار ارزشی دارد و 

گستره وسیعی را نیز شامل می شود.
یادداش�ت پیش روی؛ در مقام تبیین و تش�ریح حقوق ش�هروندی و 
مباحث پیرامونی آن نیست، چرا که دایره وسیعی از مباحث و مجادالت 

درباره موضوع یاد شده وجود دارد و در این مقال نمی گنجد.
در این یادداشت بحث اصلی بر سر این است که هدف جریان و جماعتی 
که این روزها به یکباره حامی حقوق ش�هروندی ش�ده اند چیس�ت؟ چه 
پروژه ای را به صحنه آورده اند؟ س�ناریوهای این پروژه بر چه محورهایی 

استوار است؟
آیا جریان مورد اشاره به حقوق شهروندی باور دارد؟ و بطور مشخص 
ای�ن س�ؤال کلیدی باید م�ورد واکاوی قرار بگیرد که م�راد و منظور این 
جماعت از حقوق ش�هروندی چیست؟ آیا تاش ها و تحرکات گسترده و 
جهت دار آنها در فضای رسانه ای و مجازی که مدام »حقوق  شهروندی« را 

پمپاژ می کنند با واقعیت و حقیقت »حقوق شهروندی« همخوانی دارد؟
در این باره گفتنی های زیادی هست که برخی از آنها قابل اعتناست؛

1� آنچه که درباره حقوق شهروندی طی هفته های اخیر گفته می شود 
و ب�ر روی آن مان�ور می دهن�د عمدت�اً از ناحیه دو طیف اس�ت که طیف 
بیرونی، مبحث حقوق ش�هروندی را در ذیل همان پروژه »حقوق بش�ر« 
پیگیری و رهگیری می کند. هدف این طیف که دش�منی دیرینه با نظام 
جمهوری اس�امی و ملت انقابی ایران دارد افزایش فش�ارها و تهمت ها 

علیه کشورمان است.
در واقع »حقوق بشر« و یا »حقوق شهروندی« دستاویزی است تا آنها 
جنگ روانی و رس�انه ای بر ضد جمهوری اسامی ایران را بصورت مداوم 

در دستور کار داشته باشند.
با توجه به اینکه در بیش از سه دهه گذشته، این طیف که همانا جبهه 
مخالفان ملت ایران هستند همواره از اهرم حقوق بشر در مواجهه با ایران 
اسامی اس�تفاده کرده اند؛ بنابراین رفتارشناس�ی آنها در طرح »حقوق  
شهروندی« پیچیده نیست و تجربه گذشته آشکارا نشان می دهد اکنون 
به موازات تابلوی دروغین حقوق بش�ر، تابلوی مزورانه و منافقانه حقوق 

شهروندی را بلند نموده اند!
گفتنی است؛ در تمامی سال های اخیر هر بار فشارها و تهدیدها علیه 
کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بافاصله بحث »حقوق بشر« نیز از 
سوی این طیف به میان کشیده شده که نمونه بارز آن در بحث تحریم های 
دو سال گذشته است که همواره گزارش ها و قطعنامه حقوق بشری بر ضد 

جمهوری اسامی، پیوست پروژه تحریم های ضد ایرانی بوده است.
اکنون نیز طرح حقوق شهروندی و به دنبال آن ادعاهایی واهی علیه 
نظام جمهوری اسامی از سوی طیف بیرونی و بدخواهان ملت ایران، در 
راستای هجمه به ساختارهای حقوقی نظام است که البته طرفی نخواهند 
بست، چرا؟ چون آحاد ملت ایران بارها و در عمل و از جمله انتخابات 24 
خرداد ثابت کرده اند که مدافع ساختارهای حقوقی نظام هستند و اعتماد 
آمیخته به باورشان به  این ساختار و ساز وکارها را به جهانیان نشان دادند.
برای همین اس�ت ک�ه در پی انتخاب�ات اخیر ریاس�ت جمهوری در 
کش�ورمان رس�انه های غربی و عبری از مدل دموکراسی واقعی و اعتماد 
مردم به س�اختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزیر به حضور پرشکوه 

مردم اذعان کردند.
اما درباره طیفی که - خواس�ته یا ناخواسته - دنباله رو طیف بیرونی 
اس�ت و عم�ا در زمین دش�من ب�ازی می کند باید گف�ت این طیف یک 
مش�کل اساس�ی دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و  آموزه های اسامی 
اس�ت. طرح »حقوق شهروندی« و به اصطاح پیگیری آن از سوی طیف 
یاد ش�ده عمدتا بخاطر این اس�ت که با رعایت کردن احکام و آموزه های 

دینی سر ناسازگاری دارند.
به عبارت روش�ن تر در پوش�ش »حقوق ش�هروندی« - که در جای 
خود خواس�ته بحق آحاد مردم و مسئوالن ارش�د نظام است - اهداف و 

خواسته های سکوالرمآبانه را دنبال می کنند.
به عنوان نمونه طیفی که امروز ژس�ت حقوق شهروندی را در برخی 
رسانه های داخلی و یا رسانه های اپوزیسیون خارج نشین پیش کشیده اند 
همان جماعتی هستند که به »قانون مجازات اسامی« بارها حمله کرده اند 
و بیرون از بستر انتقاد حقوقی و فنی، به حاشیه رفتن قوانین اسامی را 

پی گرفته اند که البته ناکام بوده اند.
مثال و نمونه دیگر در این باره، بحث طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با 
سلب کنندگان امنیت است که همواره مورد اعتراض این جماعت بوده است 
و با ژست حقوق شهروندی به میدان آمده اند ولی هیچ گاه پاسخ ندادند که 

اگر اشرار و سلب کنندگان امنیت رها باشند، »حق مردم چه می شود«؟
2- نکته دیگر این اس�ت که اکنون کس�انی به دروغ  حامی »حقوق 
ش�هروندی« ش�ده اند که خود س�ابقه آشکار و روش�نی در نقض حقوق 
شهروندی و حقوق ملت ایران داشته اند. آیا عجیب نیست کسانی که به 
حقوق ملت ایران احترام نگذاشتند و در دروغی بزرگ و تاریخی، شبهه 
تقلب در انتخابات س�ال 88 را پیش کشیدند اکنون رگ گردن برجسته 

کرده و شعار حقوق شهروندی سر می دهند؟!
این جماعت س�ناریوی ناشیانه ای به صحنه آورده اند و می خواهند با 
هیاهو و شلوغ کردن و شلتاق ها، خودشان را از جنایات فتنه 88 تطهیر 

نمایند.
آنچه که این جماعت در پوش�ش حقوق شهروندی به میان می آورند 
یک سلسله خواسته های غیرقانونی و نامشروع است که در هیچ دادگاهی 

محلی از اعراب ندارد و هیچ منصفی آن را برنمی تابد.
3- ناگفته پیداست که »حقوق شهروندی« باید در چارچوب »قانون« 
باشد. بیرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندی از آن دم 

می زنند  نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.
طبیعی اس�ت کس�انی که طبق قانون و براساس رای دادگاه صالح به 
جرایم امنیتی محکوم ش�ده اند باید مج�ازات قانونی اعمال متجاوزانه و 

جنایت کارانه شان را تحمل نمایند.
درخواست آزادی برای محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ایران 
خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندان 

و مردمانی است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفریدند.
به تعبیر حکیمانه رهبر انقاب، گفتمان مردم در انتخابات 24 خرداد، 
»گفتم�ان قانون گرایی« بوده و مردم در همه ج�ا از ضرورت پایبندی به 

قانون سخن می گویند.
مش�ت قانون گریزان که اکنون برخی از آنها خود را از حامیان حقوق 
ش�هروندی جا زده اند برای آحاد ملت ایران باز ش�ده اس�ت و تحرکات 
ناشیانه ش�ان در پوش�ش مس�ایل حقوق بشری، رس�وایی آنها را از بین 
نمی ب�رد و حافظ�ه تاریخی مردم جنای�ات فتنه گ�ران و قانون گریزان را 

فراموش نمی کند.
4- و باالخره باید گفت؛ قانون اساس�ی و بسیاری از قوانین موضوعه 
از جمله »قانون احترام به آزادی های مش�روع و حفظ حقوق ش�هروندی 
مصوب 1383« به روش�نی و با دقت بر حفظ حقوق شهروندی و تضمین 
حقوق ملت اصرار و تاکید دارد و طبیعی اس�ت که رئیس جمهور منتخب 
که در آینده مس�ئول اجرای قانون اساس�ی است نسبت به مقوله حقوق 

شهروندی اهتمام ویژه داشته باشد.
این اهتمام ویژه ترجمانی از خواس�ت و دغدغه رهبر معظم انقاب و 
ملت بزرگ ایران اس�ت که همه نهادها و قوا باید در این زمینه به دولت 
منتخب و حجت االسام والمسلمین روحانی کمک نمایند تا فرصت طلبان 
و موج سواران که سابقه قانون گریزی و فتنه گری دارند مجالی برای  توطئه 

پیدا نکنند.

حسابدر پوشش حقوق شهروندی!

حسام الدین برومند

* کیهان تنها روزنامه ای است که همیشه خدمات دولت را به طور چشمگیر پوشش 
می دهد و تنها روزنامه ای اس��ت که در کنار انتقادهای خود به دولت، دستاوردهای 
آن را هم مطرح می کند و در یادداشت اخیر مدیر مسئول کیهان حتی به نامزدهای 
اصولگرای ریاست جمهوری انتقاد شدید شده بود که چرا در کنار انتقادات خود به 
خدمات برجسته و کم نظیر دولت اشاره نکرده اند. ولی روزنامه ها و سایت های تحت 
امر حلقه انحرافی، کیهان را به سیاه نمایی متهم می کنند. به نظر من از این می ترسند 
که آقای احمدی نژاد با مشاهده انصاف کیهان به نفوذی بودن حلقه انحرافی پی ببرد.
شاهنگی و ده ها پیام مشابه دیگر طی چند روز اخیر
کیهان: و این همه در حالی است که روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سایر روزنامه ها 
و سایت های وابسته به حلقه انحرافی به جای حمایت از دکتر احمدی نژاد و انعکاس 
خدمات وی، بیش�ترین تیتر و خبر و گزارش خود را به دفاع از لیدر حلقه انحرافی 
اختصاص می دهند و کار را به جایی رسانده اند که آشکارا از برخی اقدامات احمدی نژاد 
اعام برائت می کنند مثا می نویسند، خانه نشینی او مورد تأیید مشایی نبود!! و یا 

مشایی و بقایی با افشاگری احمدی نژاد در مجلس موافق نبودند!!
* امیدواریم آقای روحانی از این به بعد هم مواضع انقالبی داشته باشند و تحت تدابیر 

حکیمانه رهبر معظم انقالب کشور را به اوج اقتدار برسانند.
قاسمی
* جش��ن و س��رور مردم پس از انتخابات امسال حاکی از همدلی و هم راز بودن 75 
میلیون ایرانی در اعتماد به نظام بود. در ضمن نشان داد موذیان تاریخ و فتنه گران 
و اصحاب زر و زور نتوانستند خللی در انتخابات وارد کنند. حال نوبت منتخب مردم 
اس��ت که پس از نشستن بر کرس��ی امور اجرایی کشور این همدلی و وحدت را در 
جهت منافع ملی و عزم عمومی به کار گیرد و آن را رونق بخشد. و از همه مهمتر با 
انتخاب صالحان و نیکان برای اداره کشور موجب یأس و ناامیدی دشمنان در دخالت 
در امور کشور بشود و به کسانی که درگذشته آب به آسیاب دشمن ریخته اند اجازه 

نزدیک شدن به خود را ندهد.
محمودی
* در این روزها که اس��تکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی به کمک س��لفی های 
تکفیری به جان شیعیان مظلوم در اقصی نقاط منطقه افتاده اند و آنها را به خاک و 
خون می کش��ند بر متولیان اجالس بیداری اسالمی، تقریب مذاهب و... است که با 
تشکیل اجالس فوق العاده و دعوت از علمای شیعه و سنی جهان اسالم و استفاده از 
رهنمودهای امام خامنه ای آتش تفرقه و فتنه ها را خاموش کنند و مسلمین را نسبت 

به نقشه های شیاطین آگاه نمایند.
0917---2105
* از برخی کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 این گونه از منتخب ملت 
حمایت کردند و پیام تبریک فرس��تادند سوال می کنیم چرا در سال های 84 و 88 

همین حمایت ها را از منتخب ملت نکردند؟
0919---9532

* از آقای روحانی رئیس جمهور منتخب کش��ورمان می خواهم تحت هیچ شرایطی 
رسیدگی به امور جانبازان و ایثارگران را فراموش نکند.

خزایی از شمال کشور
* ب��ه کس��انی که می گوین��د آقای روحان��ی مدیون جری��ان اصالح طلب و حامی 
فتنه گران اس��ت باید گفت خیر، آقای روحانی رئیس جمهور منتخب همه مردم و 

یک اعتدال گراست.
0912---2991

* از آق��ای روحانی که با رای ملت به عنوان رئیس جمهور همه مردم ایران انتخاب 
شده است خواهش می کنیم هیچ گاه از عوامل فتنه حمایت نکند.

احمدی
* هدف نهایی گروه 1+5 به بهانه مذاکرات هسته ای یک دسیسه چینی است تا نظام 
مقتدر و مستقل و پیشرفته ایران اسالمی را که موجب بیداری ملت های مظلوم در 
سراسر کره زمین گشته و موجودیت این طاغوتیان را به خطر انداخته است به خیال 
خام خودشان سرنگون کنند و ان شاءاهلل این آرزو را به گور خواهند برد. بنابراین نباید 
به نتایج این مذاکرات دل بست، چرا که بارها خودشان اعالم کرده اند هیچ انحرافی 

از سوی ایران دیده نمی شود.
یک دبیر بازنشسته
* آقای مرسی این راه را که تو می روی به گورستان است نه راه انقالب. همنوا و همسو 

شدن با آمریکا همان و به سرنوشت مبارک و قذافی و بن علی دچار شدن همان.
0937---8575
* امیدوارم این رویه زشت از جامعه زدوده شود. قبول داریم که آقای احمدی نژاد این 
دو سال آخر خوب کار نکرده است اما حداقل در سال های قبل اقدامات شایسته ای 

در مناطق دورافتاده و محروم انجام داده است.
علیمردانی
* آقای نتانیاهو این تو هستی که برای زندگی خود یکی از این دو راه را باید انتخاب 
کنی نه ایران. 1- تس��لیم در برابر حق و حقیقت و احترام گذاش��تن به موجودیت 
یکپارچه فلسطین و حقوق  دیگر مسلمانان جهان 2- انداختن خود به درون آتشی 

که توسط آمریکا و اسرائیل آن را شعله ور ساخته اید.
غامرضا عونی
* در جریان دو نیم شدن کشتی حامل سالح های ارسالی آمریکا به تروریست ها باید 
به ناباوران گفت همان طور که نیمه شب هلی کوپترهای متجاوز آمریکا در طبس از 
س��وی خداوند قادر زمین گیر شدند، این بار نیز خداوند با این افشاگری خواسته به 

آنها اتمام حجت کند که دست از این جنایت ها بردارند.
رضا سرابی
* حمایت دولت تروریستی آمریکا از جنایتکاران و دست پرورده های خود در سوریه 
همان روش دولتمردان گذش��ته آمریکاس��ت که اینک اوباما به کار گرفته اس��ت. و 
متأس��فانه شورای امنیت سازمان ملل هم چشم خود را به روی جنایت کاران بسته 

است و هیچ واکنشی از خود بروز نمی دهد.
0910---6046
*به نخست وزیر ترکیه می گویم مشکل شما میدان تقسیم نیست بلکه باعث شرمندگی 
است که شما به خاطر پول و دالرهای نفتی نوکری پادشاه عربستان را می کنید و به 
خاطر همین دالرها هزاران نفر از مردم سوریه را قتل عام کردید. باید پاسخگوی این 

خونهای به ناحق ریخته باشید.
0911---7684

* امیدواریم دولت جدید تکلیف ش��رکتهای پیمانکاری را که به صورت پیمانی با 
برخی مراکز دولتی همکاری کرده و به کارگران خود اجحاف می کنند، روشن سازد.
امید
* در اخبار درج شده بود تمام مطالبات بازنشستگان تا پایان خرداد پرداخت می شود 
اما متاسفانه ما بازنشستگان نزد زن و فرزند شرمنده شدیم چون هیچ یک از مطالبات 

به ما پرداخت نشده است.
یک بازنشسته تامین اجتماعی
* براس��تی وقتی از پرداخت طلب حقوق آزادگان سخن به میان می آید می گویند 
بودجه نیس��ت پس چطور بودجه از بیت المال برای فوتبالیس��ت ها هست که عالوه 
بر حقوق ماهیانه میلیونی، در هر بازی برد عالوه بر س��فرهای سیاحتی به خارج از 
هدیه ه��ای 50 میلیونی و اج��ازه ورود خودروی خارجی را هم دارند؟! این چطور با 

عدالت سازگاری دارد؟
آزاده جعفرزاده
* شبکه جام جم در استان گلستان از طریق گیرنده های دیجیتال هم قابل دریافت 
نیست. وقتی در استان های اطراف این شبکه بخوبی دریافت می شود چرا نوبت به 

این استان که می رسد باید شاهد چنین مشکلی باشیم.
0912---5431

* 4 ماه است که از حقوق ما بابت بیمه طالیی فرهنگیان کسر می شود ولی از کارت 
بیمه خبری نیست. مسئولین امر رسیدگی نمایند.

0911---9746
* وقتی همه ملت از واژه تومان برای واحد پول کش��ور اس��تفاده می کنند چرا از به 
کارگیری واژه ریال دس��ت نمی کش��یم؟ ریال وحی منزل نیس��ت که نتوانیم آن را 

تغییر بدهیم.
0919---7902

* به مس��ئولین محترم قوه قضائیه عرض می کن��م همان طوری که بی مالحظه  از 
رئیس جمهور طرح شکایت می شود و فورا اقدام به صدور احضاریه می نمایند نسبت 
به اطاله دادرسی به پرونده امثال بنده که از سال 66 تا به حال در بالتکلیفی به سر 

می برد نیز اقدام عاجل نمایند.
بابایی- جاده ساوه

گفت: ش��بکه تلویزیونی »الجزیره« متعلق به امیر قطر اعالم کرد 
که انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران غیردموکراتیک بوده است و 

خواستار رعایت دموکراسی در ایران شد!
گفتم: همین قطر فسقلی که پادشاه آن را انگلیس تعیین 
می کند و چند روز قبل س�لطنت به روش موروثی به فرزند او 

واگذار شد؟!
گفت: تازه، برخی از گروه های اپوزیسیون و سایت های وابسته به 
فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 انتقال قدرت از پادشاه به پسرش را آرام 

و قابل تقدیر دانسته اند!
گفتم: چه عرض کنم؟! پس حتما حس�اب ما ضعیف است 
که هر جوری محاسبه می کنیم نمی توانیم هیچکدام از آنها را 

آدم حساب کنیم!

رئیس جمهور در اواس�ط هفته جاری برای شرکت در اجاس 
سران کشورهای صادرکننده گاز به روسیه سفر می کند.

محمود احمدی نژاد در این س��فر ضمن س��خنرانی در این اجالس با 
تعدادی از سران شرکت کننده در این اجالس دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
وی همچنین در این س��فر با برخی مقامات روس از جمله والدیمیر 

پوتین در ارتباط با مسائل منطقه و بین المللی گفت وگو خواهد کرد.
گفتنی است، اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز دو روزه خواهد 
بود و در روز نخس��ت )دوشنبه 10 تیرماه( اجالس نشست سران برگزار 
می شود و در روز دوم )سه شنبه 11 تیرماه( دیدارهای دوجانبه بین مقامات 

شرکت کننده برگزار خواهد شد.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران خبر داد:

سخنگوی قوه قضائیه این هفته درباره 
پرونده کهریزک اطاع رسانی می کند

سرپرس�ت دادگاه ه�ای کیفری اس�تان ته�ران تصریح کرد: 
س�خنگوی ق�وه قضائیه هفت�ه جاری درب�اره پرون�ده کهریزک 

اطاع رسانی می کند.
قاضی محسن افتخاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر 
رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر صدور حکم پرونده 
کهری��زک تا پای��ان هفته قوه قضائیه، گفت: اطالع��ات مربوط به پرونده 
کهریزک را در اختیار سخنگوی قوه قضائیه قرار خواهیم داد و ایشان در 

این هفته نسبت به آن اطالع رسانی خواهند کرد.
وی از بیان جزئیات دیگر درباره این پرونده خودداری کرد.

رس��یدگی به پرونده قضات کهریزک با برگزاری 11 جلس��ه دادگاه 
انجام شد.

رئیس جمهور در اواسط هفته جاری 
به مسکو سفر می کند

محم�ود احمدی نژاد صبح 
دیروز با استقبال امام جمعه و 
استاندار زنجان وارد فرودگاه 

این شهر شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
وزیر  ریاست جمهوری، »علی نیکزاد« 
راه و شهرسازی، »مجید نامجو« وزیر 
نیرو و »غالمحس��ین الهام« معاون 
توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی 
رئیس جمه��وری، احمدی نژاد را در 

این سفر همراهی می کنند.
 آبگیری سد تالوار

براس��اس همین گ��زارش با 
حضور رئیس جمهور آبگیری سد 
تالوار دومین س��د بزرگ اس��تان 

زنجان آغاز شد.
احداث و آبگیری سد تالوار 
از طرح های مهر ماندگار زنجان 
اس��ت که با بهره برداری از آن 
3 اس��تان زنج��ان، هم��دان و 
کردستان از مزایای آن بهره مند 

می شوند.
نوع این س��د خاکی س��نگ 
ریزه ای با هس��ته رسی است که 
طول تاج آن 529 متر، ارتفاع سد 
از پی 88 متر و حجم آب تنظیمی 
آن 215 میلیون متر مکعب است.

س��د تالوار آب م��ورد نیاز 7 
ه��زار و 500 هکت��ار از اراض��ی 
دش��ت  خورخوره در شهرس��تان 
بیجار استان کردستان، 24 هزار 
و 500 هکت��ار از اراضی دش��ت 
گرماب و بزینه رود در شهرستان 
قیدار اس��تان زنجان و آب شرب 
شهرستان همدان را به میزان 89 
میلیون متر مکعب در سال، تأمین 

و تنظیم می کند.
این س��د با حج��م کل 500 
میلیون متر مکعب، ساالنه 231 
میلیون متر مکعب آب را تنظیم 

می کند.

با حضور رئیس جمهور

دومین سد بزرگ استان زنجان
افتتاح شد

حوضه آبریز سد تالوار 6 هزار 
و 441 کیلومتر مربع و میزان آورد 
متوسط رودخانه 283 میلیون متر 
مکعب در سال و سیستم سر ریز 

آن اوجی شکل آزاد است.
این طرح برای 12 هزار نفر به 
طور مستقیم و 8 هزار نفر به طور 
غیرمستقیم شغل ایجاد می کند.

الزم به ذکر است که مطالعه 
اجرای سد تالوار در سال 70 مورد 
تصویب قرار گرفت و در شهریور 
ماه س��ال 75 عملیات اجرایی و 

ساخت آن آ غاز شد. 
 شرکت در شورای اداری 

استان 
به گزارش فارس احمدی نژاد 
ظه��ر دی��روز ضمن ش��رکت در 
شورای اداری اس��تان، زنجان را 
دیار سرافرازی و همدلی دانست 
و اظهار داشت: مردم این دیار در 
طول تاریخ مبلغ عشق به پیامبر و 
آل پیامبر و عشق به همه خوبی ها 

بوده اند.
رئیس جمهور ب��ه نقش مهم 
م��ردم زنجان در تاری��خ انقالب 
اسالمی اشاره کرد و افزود: تاریخ 
این استان سرشار از افتخارآفرینی 
ب��وده و در  دوران انق��الب ه��م 

پیشگام بوده اند.
وی به پیشتازی مردم استان 

در عرصه عمران و آبادانی اش��اره 
و از حضور مجدد خود در زنجان 

ابراز خوشحالی و رضایت کرد.
احمدی ن��ژاد ب��ه پروژه های 
افتتاح ش��ده در س��فر خود به 
اس��تان زنجان اش��اره و اضافه 
کرد: س��د تالوار با توان آبگیری 
500 میلی��ون مت��ر مکعبی با 
163 میلیارد تومان اعتبار احداث 

شده است.
رئیس جمهور جذب س��رمایه 
خارجی را مهم ترین ویژگی پروژه 
پارس حیات دانس��ت و ادامه داد: 
با راه اندازی این پروژه ضمن جذب 
س��رمایه، بیش از ی��ک هزار نفر 

مشغول به کار می شوند.
وی سرعت رشد استان زنجان 
را قابل توجه دانست و اضافه کرد: 
این سرعت رشد باید در همه ابعاد 

حفظ شود.
احمدی نژاد با اش��اره به چند 
برابر بودن کارهای انجام شده در 
طول عم��ر دو دولت نهم و دهم 
گف��ت: موفقیت های این دولت ها 
ناشی از همدلی اعضای آن است.

بازگشت به تهران
رئیس جمه��ور پ��س از بهره 
برداری و افتتاح طرح های صنعتی 
و عمرانی در زنجان این استان را 

به مقصد تهران ترک کرد.

واگذاری واحدهای 
مسکن مهر

کلید واحدهای مس��کن مهر 
زنج��ان توس��ط رئیس جمهور به 

صاحبان آنها اهدا شد.
و شهرس��ازی  راه  مدی��رکل 
اس��تان زنجان امروز در حاش��یه 
مراسم افتتاح این واحدها با اشاره 
به اینکه 12 هزار واحد مسکن مهر 
در ش��هرها و روستاهای زنجان با 
حضور رئیس جمهور افتتاح شده 
اس��ت، اظهار ک��رد: از این تعداد 
8 هزار واحد در ش��هرها و 4 هزار 
واحد در روس��تاها س��اخته شده 

است.
حاف��ظ باباپور با بیان اینکه از 
8 هزار واحد مسکن مهر ساخته 
ش��ده 6 ه��زار و 500 هزار واحد 
در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر 
جمعیت احداث شده است، اضافه 
کرد: زنجان، خدابن��ده، خرم دره 
و ابه��ر جزو ش��هرهای باالی 25 
هزار نفر جمعیت استان محسوب 

می شوند.
وی ب��ا اعالم اینکه هزار واحد 
مس��کن مهر به شهرهای زیر 25 
هزار نفر جمعیت اختصاص دارد، 
گفت: 500 واحد مسکن مهر نیز 
در بافت فرس��وده استان تحویل 

مردم می شود.
باباپور با اش��اره ب��ه 16 هزار 
واحد مس��کن مهر 99 ساله که 
زمین این واحدها را دولت تحویل 
م��ردم داده اس��ت، اضاف��ه کرد: 
ب��رآورد ارزش این زمین ها 500 

میلیارد تومان است.
و شهرس��ازی  راه  مدی��رکل 
استان زنجان تصریح کرد: دولت 
تاکن��ون 50 میلی��ون ری��ال به 
ازای هر واحد مس��کن مهر یارانه 

مستقیم پرداخت کرده است.

دالر گران بود ُغر می زدند
ارزان شد باز هم ُغر می زنند!

به گزارش »مشرق«، انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمین 
رئیس جمهور ایران، امید مردم نسبت به رفع سوءمدیریت و بهبود 
شرایط اقتصادی کشور را به همراه داشته است. همین امیدواری و 
اعتماد، تبعاتی-هرچند گذرا- چون کاهش محسوس قیمت دالر را 
در یکی دو هفته اخیر به همراه داشت. گسترش انتشار خبر کاهش 
نرخ ارز که با افت قیمت جهانی طال نیز توأم شده است، در میان عامه 
مردم به عنوان نخستین جرقه های مثبت روی کارآمدن دولت حسن 
روحانی، مطرح شده است. کاهش نرخ ارز، انتظار مردم برای کاهش 
قیمت ها در سایر بازارها را هم به دنبال داشته است؛ چرا که در دو 
سال اخیر قیمت بسیاری از کاالها به بهانه  گرانی دالر، باال رفته بود. 
با این حال، به رغم استقبال عامه مردم و همینطور فعاالن اقتصادی 
از کاه��ش اخیر ن��رخ ارز، جریان های اصالح طلب که همواره منتقد 
مدیری��ت اقتصادی دولت دهم و خصوصا افزایش قیمت دالر در دو 
سال اخیر بوده اند، واکنش های متناقضی نسبت به این پدیده از خود 
بروز داده اند و حتی با عصبانیت از کاهش قیمت دالر، انتقاد کرده اند.
مروری بر نشریات اصالح طلب  طی روزهای اخیر از ناخرسندی 

آنها از کاهش قیمت دالر، حکایت دارد.
سه شنبه هفته گذشته روزنامه شرق از کاهش نرخ ارز انتقاد کرد 
و به نقل از س��عید لیالز مدعی شد دالر باید چهارهزار تومان باشد 

تا دولت از پس کسری بودجه برآید.
وی افزود: »افت قیمت دالر به زیر سه هزارتومان به هیچ وجه به 
صالح نیس��ت و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر 
تحریم ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دالر به کمتر از 

سه هزار تومان کاهش یابد.«
سعید شیرکوند معاون وزارت اقتصاد دولت خاتمی نیز به روزنامه 
شرق گفته است: »از مجموع متغیرهای موثر، روی نرخ ارز، به نظر 
می آید نرخ 3100 تا 3400 تومان برای دالر، طبیعی است. در این 
شرایط حتی اگر درآمدهای نفتی کشور به وضعیت پیشین بازگردد، 

کاهش دوباره قیمت ارز، معقول و منطقی به نظر نمی آید.«
روزنامه بهار هم که متعلق به طیف تندروتر اصالح طلبان است، 
در روزهای اخیر تحلیل مشابهی ارائه داده و نسبت به کاهش قیمت 

دالر، ابراز نگرانی کرده است.
این روزنامه نوشت: »حاال که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دالر 
را پایین کشیده اند تا دولت را با دالر زیر سه هزار تومان تحویل دهند 
و دو ماه بعد از مس��تقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله باال کشیده 

می شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند.«
رسانه های اصالح طلب توضیح نداده اند که چرا تا قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری، به طور مطلق از افزایش نرخ دالر، انتقاد می کردند 

اما پس از انتخابات، تغییر موضع داده اند.
یادآور می ش��ود نشریات زنجیره ای طی 18 ماه گذشته همواره 
جلوتر از نرخ جاری بازار ارز حرکت کرده و بارها به قصد ایجاد التهاب 
بیشتر، قیمت های به مراتب باالتر را تبدیل به تیترهای اصلی خود 
نموده و اقدام به سیاه نمایی کردند و اکنون هشدار آنها درباره پایین 
آمدن نرخ ارز نشان می دهد که یکی از دو نگرانی آنها - از نگاه خود 

آنها- دروغ و مزورانه بوده است.
رهبر عالی ایران بار دیگر

مانند یک استراتژیست ماهر جلوه کرد
یک اندیشکده آمریکایی در ارزیابی انتخابات ایران نوشت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر عالی ایران بار دیگر ثابت کرد که یک استراتژیست 

چیره دست و قهار است.
اندیش��کده گیت اس��تون خاطرنش��ان کرد: ایرانی ها  بهترین 
استراتژیست ها در خاورمیانه و حتی بهتر از استراتژیست های غرب 
هستند و به همین دلیل است که ایرانی ها به طور مداوم غرب را در 

تنگنا قرار می دهند و بر آن برتری می یابند.
هارولد رود تحلیلگر آمریکایی در این گزارش تحلیلی می نویسد: 
تقریبا حتمی اس��ت که ما به حسن روحانی رئیس جمهوری جدید 
ایران زمان می دهیم تا موقعیت خود را مستحکم کند و از این طریق 
به ایران حتی زمان بیش��تری می دهیم تا توانایی هسته ای خود را 
توسعه دهد. این معنای انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران است 

که توسط رهبر عالی ایران تدارک شد.
وی می افزای��د: برگزاری انتخابات اخی��ر یک حرکت ماهرانه از 
سوی رهبر جمهوری اسالمی و پیروزی برای وی در کنار شکست 

برای غرب و اسرائیل بود.

شبکه عنکبوت فعال می شود
شبکه عنکبوت برای طرح مطالبات ضد انقالبی از رئیس جمهور 

منتخب فعال شد.
این شبکه طیفی از روزنامه نگاران زنجیره ای )غالباً متواری و بعضا 
مقیم ایران(، شماری از اعضای حزب استعماری بهائیت، تعدادی از 
اعضای حزب منحله مشارکت، و شماری از عناصر گروهکی متواری 
فعال در فتنه س��بز را شامل می ش��ود. اخیرا دو طیف از وابستگان 
به این شبکه که غالبا در فضای مجازی فعال هستند با امضای دو 
نامه تحت عنوان »روزنامه نگاران« و »کنشگران سیاسی و اجتماعی 
و حقوق بشری« به طرح مطالبات جریان های ضد انقالب پرداخته 
و خواس��تار دور کردن سایه فضای امنیتی از فعالیت های رسانه ای 
ش��دند. آنها همچنین خواسته اند انجمن صنفی روزنامه نگاران- که 
در دوره اصالحات تبدیل به مرکز حمایت از پایگاه های مطبوعاتی 
دشمن شده بود- احیا شود. در یکی دیگر از همین نامه ها ادعا شده 
که تبعیض علیه اقلیت های مذهبی وجود دارد که باید رفع ش��ود 
و در ادام��ه اذعان ش��ده که منظور از اقلی��ت مذهبی، همان حزب 

صهیونیستی بهائیت )فرقه دست ساز انگلیس( است!
 پیش بینی می ش��ود انتشار این قبیل نامه های زنجیره ای برای 
اعمال فشار به رئیس جمهور جدید در آینده تشدید نیز بشود و این 
در حالی است که مجرمان امنیتی در هر کشوری در معرض مجازات 

و محدودیت قرار می گیرند.
رسانه هایی نظیر باالترین، گویانیوز، روزنت، جرس، کلمه و... در 
اختیار شبکه عنکبوت قرار دارند یا از این شبکه حمایت می کنند.

اصاح طلبان خود را
آلترناتیو روحانی می دانند

طیفی از اصالح طلبان دنبال حمایت توأم با فاصله گذاری نسبت 
به رئیس جمهور منتخب هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برخی اصالح طلبان در جلسات 
خ��ود این موضوع را مطرح کرده اند که ما نباید بیش از حد خود را 
به روحانی نزدیک کنیم تا در صورتی که وی نتوانست به مطالبات 
مردم پاسخ بگوید ما به عنوان آلترناتیو وارد صحنه شویم. این افراد 

تاکید کرده اند ناکامی احتمالی روحانی نباید به نام ما تمام شود.
در همی��ن حال گفته می ش��ود در دیدارهایی که رئیس جمهور 
منتخب با اهالی رس��انه داش��ته وی خواستار این شده که رسانه ها 
به س��طح مطالبات و توقعات مردم دامن نزنند. از گمانه زنی درباره 
کابین��ه یازدهم خودداری کنید چرا که بنده تاکنون با هیچ وزیری 

برای کابینه صحبت نکرده ام.
ای��ن گزارش همچنین می افزای��د: جمعی از حامیان محمدرضا 
عارف از وی خواس��ته اند طرح تش��کیل یک حزب فراگیر و ملی را 
ارائ��ه دهد. همچنین گفته می ش��ود جریان اصالح طلب در تدارک 
است با پرچمداری عارف در انتخابات آینده مجلس لیست انتخاباتی 

ارائه دهد.
گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان حاکی اس��ت براس��اس 
نظرس��نجی ای که پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار شده 
است، 56 درصد مردم اولویت نخست خود را حل معضالت اقتصادی 
دانسته اند. 17درصد هم تحول در سیاست خارجی را از رئیس جمهور 
منتخب درخواست کرده اند و 5 درصد هم آزادی های بیشتر فرهنگی 

را مطالبه کرده اند.
اکونومیست: مشکل غرب افراد نیست

حکومت دینی و شیر پارسی است
»انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، آن تغییری را 

که غرب در انتظار آن است برآورده نمی سازد«.
نشریه انگلیسی اکونومیست در تبیین این ارزیابی خود نوشت: 
اگر مردم ایران به ش��عارها و قولهای روحانی امید بس��ته باش��ند  
دلیلی ندارد که غرب هم نسبت به رئیس جمهور جدید ایران زیادی 

خوش بین باشد. 
اکونومیس��ت با اشاره به گسترش نفوذ منطقه ای ایران در کنار 
پیش��رفت دانش هسته ای می نویسد: شیر پارسی با همه مشکالت، 
همچن��ان پنجه در پنجه غرب می افکن��د و اثری از اینکه حکومت 
دینی تبدیل به دموکراس��ی ]غربگرا[ ش��ود، نیست. روحانی را در 

واقع اصال نمی توان یک رفرمیس��ت )اصالح طلب( به حساب آورد. 
روحانی 64ساله در حقیقت یکی از سیاستمداران وفادار به جمهوری 
اسالمی است. او سالها شورای امنیت ملی ایران را هدایت کرده و از 
جمله 8 نامزدی بود که با وجود رد صالحیت افرادی مانند هاشمی، 

تأیید صالحیت شد.
نویس��نده این گزارش در ادامه می افزاید: همه این پیشرفتهای 
ایران، بی اثر بودن سیاستهای غرب در مقابل ایران را ثابت می کند. 
در این سالها مذاکرات پشت سرهم برای آنکه ایران را ملزم سازد که 
برنامه اتمی خود را کنار بگذارد بدون نتیجه  جریان داشته است. در 
عرصه ای که »قدرت پارسی« رو به گسترش است، مصلحت نیست 

غرب از خاورمیانه عقب نشینی کند.
اکونومیست در تحلیل دیگری تأکید کرده است: رهبر جمهوری 
اسالمی و حسن روحانی بیش از 40 سالی است که با یکدیگر آشنا 
بوده  و روحانی پیش از تصدی مسئولیت جدید، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی و سرپرست هیئت مذاکره کننده اتمی ایران بوده است. 
درباره سیاست ایران در قبال سوریه نیز باید گفت تلقی عمومی بر 
این است که حسن روحانی در راستای سیاست جمهوری اسالمی 
و همانند س��لف خود، به حمایت از رژیم س��وریه ادامه خواهد داد. 
سیاستی که بسط نفوذ »محور شیعه« را در منطقه دنبال می کند و 
از جنوب لبنان، مقر حزب اهلل، تا سوریه و عراق گسترده شده است.

اپوزیسیون با دست خود
شعار انتخابات آزاد را دفن کرد

»امید کاذب،  به یأس و شکست های بزرگ تر می انجامد. حسن 
روحانی حتی اصالح طلب هم نیست«.

فری��دون احمدی از عناصر ضد انقالب خارج نش��ین و فعال در 
طیف موس��وم به »اتحاد برای دموکراسی« ضمن بیان این مطلب 
در مصاحبه با »اخبار روز« می گوید: امید به تغییر خوب اس��ت اما 
اگر کاذب باشد به یأس و شکست های بزرگ تر می انجامد. روحانی 
اصالح طلب نیست و از اعتدال و تعادل سخن می گوید. اینکه ما از 
جنبش سبز به زرد و بنفش تنزل کنیم، تأسف بار است، عقبگرد و 

نشانه استیصال است.
وی درباره به حاشیه رفتن سران فتنه سبز می گوید: دولت روحانی 
خواهد کوشید جنبش سبز و سران نمادین آن را به حاشیه رانده و 
در اذهان به فراموشی بسپارد. مواضعی که توسط روحانی تحت نام 
افراط طرد ش��ده و اعتدال در برابر آن نهاده می ش��ود در یک سوی 
آن همان جنبش س��بز را مدنظر دارد. این موضع نظام اس��ت و با 
تاسف شاهد آن هستیم که نیروهایی در صفوف اپوزیسیون نیز به 
جد می کوشند همین سیاست را پیش برند و وضعیت کنونی را ناشی 

از افراط گرایی و جنبش سبز جلوه دهند. 
علی کشتگر از سران گروهک منحله فدائیان خلق نیز گفته است: 

روحانی حتی اصالح طلب هم نیست.
او می افزاید: توهم امروز نس��بت ب��ه روحانی ناامیدی فردا را به 
دنبال خواهد داش��ت. و هرکس که بیش��تر به این توهم دامن زده 
باش��د،  مسئولیت  بیش��تری در خلع سالح و ناامیدی مخالفان ایفا 
کرده است. خواسته های اپوزیسیون اساسا امکان تحقق در جمهوری 

اسالمی و هیچ نظام دینی دیگری ندارد.
با این حال فواد تابان سردبیر پایگاه اینترنتی اخبار روز درباره 
غافلگیری اپوزیس��یون از حماس��ه مش��ارکت 73درصدی مردم 
می گوید: غالبا اپوزیسیون به ندیدن و نفهمیدن روندها و وضعیت ها 
محکوم می شود. بخشی از این ندیدن و نفهمیدن طبیعی است. ما 
تحلیلگر هستیم، جادوگر نیستم، غیبگو هم نیستیم. براساس آن 
چه که دیده می شود می توانیم قضاوت و ارزیابی کنیم. از این رو 
مواقعی پیش می آید که غافلگیر می ش��ویم. این را نمی توان فقط 
به حساب ضعف اپوزیسیون گذاشت. بخشی از آن، حاصل وضعیت 
به ش��دت غیردموکراتیک و »زرنگی های« حکومت در استفاده از 
این وضعیت است که به منظور غافلگیر کردن اپوزیسیون صورت 

می گیرد.
او پیش بینی کرده که جنبش )فتنه( سبز تبدیل به زائده ای در 
حاشیه شود. تابان می گوید: خطر تبدیل اصالح طلبان و اپوزیسیون 
به بخشی از زائده حکومت وجود دارد. اکنون ما می بینیم که بخش 
بزرگی از اپوزیسیون موضوع انتخابات آزاد را فراموش کرده و غرق 
در ابراز رضایت از وضعیت موجود است. سیاست قواعد خود را دارد. 
نمی ش��ود در اوج یک انتخابات، ش��عار »انتخابات آزاد« را فراموش 
کرد و کنار گذاشت، از نتایج یک انتخابات غیرآزاد و ضددموکراتیک 
احس��اس رضایت کرد و آن را پیروزی خواند و در عین حال مدعی 

شد که ما طرفدار انتخابات آزاد هستیم.


