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1- هفت س�ال پیش- 4 آذرماه 1385- در یادداش�تی با عنوان »درسی از 
ابوترابی« به خاطره ای از آن ش�هید بزرگوار اش�اره کرده بودیم، که تکرار آن با 
توجه به مسائل این روزها و رسالت خطیری که نمایندگان محترم مجلس برعهده 

دارند، می تواند در س آموز باشد. بخوانید!
»انتخابات مجلس پنجم در پیش بود و بازار تبلیغات انتخاباتی داغ و پررونق. 
یکی از ش�ب ها- 27 فروردین 75- دقایقی بعد از نیمه ش�ب مرحوم ش�هید 
ابوترابی زنگ زد و خبر داد که برای مش�ورت درباره یک کار بس�یار ضروری به 
منزلمان می آید و در توضیح آن که چرا نیمه شب؟ و چرا تا صبح صبر نمی کند 
گفت؛ فردا ش�ب در مش�هد مقدس سخنرانی دارد و باید صبح زود حرکت کند. 
متوجه شدم که قصد دارد- به روال تقریبا همیشگی- با خودرو به مشهد برود. 
به ایشان گفتم اگر مسئله خیلی ضروری است چرا با هواپیما به مشهد نمی روید 
که از فرصت صبح فردا هم استفاده کنید؟ پاسخ داد فکر بدی نیست، بنابراین 
ف�ردا صبح همدیگر را می بینی�م... و خیلی که به نگارنده تخفیف داد تا به قول 
ایشان بتوانم استراحت کنم، ساعت 5 صبح فردا قرار گذاشت!... خدا بر درجاتش 

بیفزاید که به جد از اولیاءاهلل بود...
صبح فردا در محل س�تاد آزادگان به دیدن ایش�ان رفتم. از این که یکی از 
گروه های سیاسی نام او را در لیست نامزدهای مورد نظر خود جای داده و روی آن 
تبلیغ می کرد، نگران بود. علت نگرانی ایشان را پرسیدم، فرمود اول این که نسبت 
به منابع مالی آنها تردید دارم و مهم تر آن که نمی خواهم نام من نشانه تایید برخی 
دیگر از نامزدهای آن لیست باشد و پرسید؛ آیا به نظر تو این دو موضوع نباید مرا 
نگران کند؟ حق با او بود و دقت نظرش مثل همیشه ستودنی... به چهره اش خیره 
شدم، گویی مردی از ملکوت به ناسوت آمده و روبرویم نشسته بود! پرسیدم چه 
تصمیمی دارید؟ گفت؛ نظر تو چیست؟ گفتم؛ تنها راه آن است که بیانیه ای صادر 
کنید و از آنها بخواهید نامتان را از لیست انتخاباتی خود حذف کنند. پرسید؛ آیا 
اهانت به آنان نیست؟ گفتم؛ اگر علت اصلی را مطرح کنید، خالی از اهانت نخواهد 
بود زیرا به هر حال و براساس ظواهر امر، نام شما در آن لیست نشانه اعتماد آنها 
به شماست اگرچه آن را یک ترفند سیاسی می دانید که با هدف سوءاستفاده از 
محبوبیت شما انجام گرفته است... گفت؛ اگر آبرو و محبوبیتی نزد مردم دارم از 
لطف و عنایت خدا و امانت اوست. نمی خواهم از این امانت سوءاستفاده شود و در 
ضمن راضی نیستم با درخواست حذف نامم از لیست به آنها اهانت کرده باشم... 
گفت وگوی آن روز حدود یک ساعت به طول انجامید و سرانجام شهید ابوترابی 
چند ساعت بعد با صدور بیانیه ای ضمن تشکر از حسن ظن آن جریان سیاسی، 
خواس�تار حذف نام خویش از لیس�ت انتخاباتی آنان شد و... هنگامی که از هم 
خداحافظی می کردیم گفت؛ ان شاءاهلل این اقدام مورد رضای خدا باشد، تصمیم 
دشواری بود اما حاال احساس آرامش می کنم، نمی خواستم محبوبیتم که هدیه 
الهی و امانت اوست در تایید برخی از افراد هزینه شود که آنها را برای نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی شایسته نمی دانم و نسبت به محل تامین هزینه انتخاباتی 

این گروه نیز تردید جدی دارم...«
متن بیانیه آن روز شهید ابوترابی- شاهد بودم که حضرت آقا ایشان را شهید 

خطاب کردند- اینگونه بود؛
»ب�ا تش�کر از عنایتی که نس�بت به اینجانب داش�ته و نام مرا در لیس�ت 
کاندیداهای انتخابی خود برای دوره پنجم مجلس شورای اسالمی از تهران قرار 
داده اید، اینجانب از ابتدا نسبت به انطباق بینش و طرز تفکر برخی از کاندیداهای 
جناح کارگزاران با ارزش های بنیادین انقالب اسالمی تردید داشتم ولی به دلیل 
احترام به نظر برخی از آقایان و احتمال آن که این دیدگاه ها چندان ریش�ه دار 
نباشد، دعوت بعضی از عزیزان را در قرار گرفتن در لیست کارگزاران پذیرفتم اما 
متاسفانه پاره ای از مسائل  اخیر، از جمله مصاحبه ها و اعالم نظرهای اقتصادی و 
سیاسی برخی از کاندیداهای محترم این گروه با رسانه های داخلی و خارجی و نیز 
عملکرد غیرقابل توجیه آنان در تبلیغات انتخاباتی و بی پروایی در هزینه کردن از 
بیت المال، اینجانب را بر آن داشت تا علی رغم احترام به اکثر بنیانگذاران و برخی 
از کاندیداها ]گروه کارگزاران[، به عنوان یک تکلیف شرعی، نارضایتی جدی خود 

را از قرار گرفتن نام خویش در لیست انتخاباتی کارگزاران اعالم دارم.«
2- این روزها نمایندگان محترم مجلس ش�ورای اسالمی در آستانه آزمون 
بزرگ و سرنوشت سازی قرار گرفته اند. آزمونی که در خروجی آن باید و انتظار 
م�ی رود بار دیگر نش�ان بدهند »عص�اره فضیلت های ملت« هس�تند و منافع 
نظام اس�المی و م�ردم پاکباخته، خون داده و خون دل خ�ورده این مرز و بوم را 
با همه توان پاس می دارند. س�خن فقط یک کلمه اس�ت و آن نیز سخن من و ما 
و ش�ما نیست، بلکه س�فارش حیات آفرین الهی است که »امانت ها را به اهلش 
وا گذارید« آیه 58 از س�وره مبارکه نساء. نکته ای که رئیس جمهور محترم نیز 
در س�خنان روز ش�نبه خود و بعد از حکم تنفیذ بر آن تاکید ورزیده و به کالم 
حضرت امیر علیه السالم استناد کرد که »اصل  الدین اداء االمانه و الوفاء بالعهود... 

اساس دین ادای امانت و وفا به عهد و پیمان است«.
3- دیروز آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان که برای انجام 
مراسم تحلیف در مجلس شورای اسالمی حاضر شده بود، بعد از پایان مراسم، 
فهرست وزیران پیشنهادی کابینه خود را تقدیم مجلس کرد. آقای روحانی در حالی 
فهرست وزیران پیشنهادی را به مجلس ارائه کرد که مطابق قانون تا دو هفته بعد 
از مراسم تحلیف برای معرفی آنان فرصت داشت. این اقدام رئیس جمهور محترم 
را باید نشانه ای از نظم و انضباط و برنامه ریزی همراه با پشتکار دولت جدید تلقی 
کرده و به فال نیک گرفت. از سوی دیگر، بخش فراوان و مهمی از سخنان ایشان 
در این مراسم نیز در تراز رئیس جمهور کشور مقتدر و سرافراز جمهوری اسالمی 
ایران و درخور تقدیر بود. اما، متاسفانه در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی، 
نام برخی از افراد به چشم می خورد که نه فقط کمترین شایستگی و صالحیتی 
برای حضور در کابینه ندارند و نقاط سیاه فراوانی در کارنامه مسئولیت های پیشین 
خ�ود دارن�د، بلکه با آموزه ها و برنامه های اعالم ش�ده آقای دکتر روحانی برای 
مدیریت دولت »تدبیر و امید« نیز فاصله ای پرنشدنی دارند. حضور این چند نفر 
در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی با توجه به بینش و منش دیده شده و 
بارها تاکید شده از سوی ایشان قابل توجیه نیست. به یقین نمی توان گفت که 
رئیس جمهور محترم از هویت افراد مورد اشاره بی خبر بوده اند، چرا که روحانی 
به هوشمندی و آگاهی از عرصه سیاسی کشور شناخته می شود. از سوی دیگر، 
این احتمال نیز قابل قبول نیس�ت که دکتر روحانی در آغاز کار به گزینه هایی 
روی آورده اس�ت که با معیارها و موازین اعالم ش�ده ایش�ان در تضاد و تناقض 
بوده و کمترین همخوانی نداشته باشند. پس علت چیست؟ پاسخ این پرسش را 
تنها بایستی در نکته ای جستجو کرد که روز چهارشنبه 92/5/9 طی یادداشتی 
با عنوان »هدیه مجلس به روحانی و ملت« بر آن تاکید داشتیم. آنجا که آورده 
بودیم »با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی و برخی از شواهد موجود می توان 
حدس زد- و امروز آن حدس به یقین تبدیل ش�ده اس�ت- که آقای روحانی در 
انتخاب گزینه ها،  از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصالحات و کارگزاران به شدت 
تحت فشار بوده است.  و تاکید شده بود »احساس می شود رئیس جمهور منتخب 
در انتخاب اعضای کابینه خود با مجموعه ای از فشارها، انتظارها و رودربایستی ها 
روبرو بوده است و برای خروج از این چنبره دست کمک به سوی مجلس شورای 
اس�المی و نمایندگان ملت دراز کرده اس�ت.« آیا برای توجیه حضور چند فرد 
بدسابقه در فهرست پیشنهادی رئیس جمهور، غیر از احتمال اخیر یعنی فشار 

جریانات یاد شده می توان احتمال دیگری را پیش کشید؟! پاسخ منفی است.
4- در این باره گفتنی ها بسیار است که به آن خواهیم پرداخت ولی تنها 
به عنوان نمونه، آیا کسی که در دوران تصدی چندین و چند ساله وزارت نفت، 
پرونده های مفتوح و پاسخ نداده ای از انعقاد قراردادهای خسارت آفرین و بعضا 
شبیه ترکمنچای داشته و از جمله در قرارداد ننگین »کرسنت«، گاز ایران را 
بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه های رشوه دهنده با 14 برابر زیر قیمت 
روز به طرف خارجی واگذار کرده است و... می تواند امین ملت ایران در وزارت 
حساس و سرنوشت ساز نفت باشد؟! مضحک آن که سایت »انتخاب« وابسته 
به  اصحاب فتنه بعد از روش�نگری مس�تند کیهان، برای توجیه این قرارداد 
ذلت بار و مشکوک، عذر بدتر از گناه آورده و نوشته است؛ »مدیرعامل شرکت 
شارجه دوبی در سال 1378 به دفتر آقای خاتمی مراجعه می کند و پیشنهاد 
می دهد که این قرارداد بسته شود تا مشکل جزایر سه گانه ایران حل شود«! 
که باید پرس�ید؛ اوال؛ مگر آن قرارداد ذلت بار بس�ته نشد؟ پس چرا هنوز هم 
توهم مالکیت بر جزایر سه گانه از سوی طرف های خارجی مطرح می شود؟ و 
ثانیا؛ از وزیر نفت وقت و دولت خاتمی که به قول شما برای جلب نظر امارات 
به این دولت فسقلی باج می دهد، چه انتظاری هست که در مقابل باج خواهی 
آمریکا و اروپا سر تعظیم فرود نیاورد؟! و یا درباره وزیر پیشنهادی دیگر باید 
گفت که صالحیت ایشان برای نمایندگی مجلس نهم احراز نشده بود، بنابراین 
چگونه  برای تصدی یک وزارتخانه  سرنوشت ساز معرفی شده است؟! و البته، 
این به معنای عدم صالحیت ایشان برای برخی از مسئولیت های دیگر نیست. 
و یا فالن نامزد معرفی ش�ده برای وزارت »صنعت، معدن و تجارت« صاحب 
یک شرکت تجاری بزرگ در حوزه نفت با درآمد و ثروت نجومی است  و یا...؟!
ب�ه یقین نماین�دگان مردم از این آزمون بزرگ س�رافراز بی�رون خواهند آمد. 

ان شاءاهلل.

حقوق بشر!انتظار آن است که...

حسین شریعتمداری

دعای روز بیست وهفتم ماه مبارک رمضان

ْ أُُموِري ِفيِه ِمَن  اللَُّهِّيِّيمَّ اْرزُْقِني ِفيِّيِّيِه َفْضَل لَْيلَِة الَْقْدِر َو َصِّيِّي�رِّ

نَْب َو الِْوْزَر يَا  الُْعْسِ إَِل الُْيْسِ َو اْقَبْل َمَعاِذيِري َو ُحطَّ َعنرَِّي الذَّ

الِِحنَي َرُءوفاً ِبِعَباِدِه الصَّ

»خدای��ا! ام��روز فضیلت ش��ب ق��در را روزی ام فرما 

و کارهای مش��کلم را آس��ان کن و عذرهای��م را بپذیر و 

گناهان و خطاهایم را بریز. ای مهربان به بندگان شایسته 

خویش!«

الحلقی نخس��ت وزیر سوریه تاکید 
کرد: ما همواره ملت س��وریه را به 
عنوان دوس��ت و برادر خود تلقی 

کرده و خواهیم کرد.
وی افزود: جمهوری اس��امی 
ایران از حضور عوامل تروریس��تی 
و دخالت های خارجی در س��وریه 
ناراح��ت ب��وده و آن را محک��وم 

می کند.
رئیس جمه��ور همچنی��ن ب��ا 
تش��کر از پیام بشاراس��د همتای 
سوری خود، بر توسعه و گسترش 
روابط تهران-دمشق در بخش های 

مختلف تأکید کرد.
وائل الحلقی نخست وزیر سوریه 
هم در این دیدار با تبریک انتخاب 
روحانی  به عنوان رئیس جمهوری 
اسامی ایران و تسلیم پیام کتبی 
بشار اس��د رئیس جمهوری کشور 
متبوع��ش به وی، اظهار داش��ت: 
جمهوری اسامی ایران در انتخابات 
اخی��ر ثاب��ت ک��رد که کش��وری 

دموکراتیک و رو به رشد است.
وی با اشاره به روابط دوستانه 
کشورش با جمهوری اسامی ایران 
خواستار تعمیق و گسترش بیش از 

پیش مناسبات دو کشور شد.
همچنین نخس��ت وزیر سوریه 
ابراز داشت: حامل پیام رئیس جمهور 
س��وریه برای رهبرانقاب اسامی 

ایران هستم.
کش��ورمان  رئیس جمه��ور 
مع��اون  دی��دار  در  همچنی��ن  

نخست وزیر اوکراین با بیان اینکه 
در زمینه توس��عه اقتصادی خیلی 
نباید به فشار کشورهای دیگر توجه 
کنی��م، تاکید کرد: همواره راه های 
مختلفی برای ادامه روابط و توسعه 

مناسبات وجود دارد.
معاون نخست وزیر اوکراین نیز 
در این دیدار با بیان اینکه اوکراین 
برای روابط دوس��تانه با جمهوری 
اسامی ایران اهمیت بسزایی قایل 
اس��ت، گفت: جمهوری اوکراین از 
بسط و تعمیق هر چه بیشتر روابط 
خود با ای��ران بویژه در عرصه های 

فرهنگی استقبال می کند.
توسعه روابط با کوبا 

حسن روحانی رئیس جمهور در 
دیدار معاون رئیس جمهور کوبا نیز 
با وی با اش��اره به اینکه جمهوری 
اسامی ایران خواستار توسعه روابط 
با همه کشورهای آمریکای التین 
است، گفت: خوشبختانه روابط دو 
کشور در مجامع بین المللی از جمله 
در سازمان ملل و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همواره فعال بوده است.
وی همچنین روابط اقتصادی 
ایران و کوب��ا را مهم توصیف کرد 
و گفت: جمهوری اس��امی ایران 
درصدد توس��عه روابط با کش��ور 

کوبا است.
معاون رئیس جمهور کوبا نیز در 
این دیدار با اباغ بهترین سام های 
رئیس جمه��وری  و  مل��ت  گ��رم 
کش��ورش به دول��ت و ملت ایران 

و دکتر روحانی،  روابط دو کش��ور 
ای��ران و کوب��ا را بس��یار عمیق و 
دوستانه دانست و اظهار امیدواری 
کرد که مناس��بات و همکاری های 
کوب��ا با دولت جدید ایران بیش از 

پیش توسعه یابد.
 دفاع از حقوق هسته ای 

ایران
روحان��ی همچنی��ن در دیدار 
کی��م یونگ  نام رئی��س پرزیدیوم 
کره ش��مالی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
روابط جمهوری اس��امی ایران و 
کره شمالی در طول سالیان متمادی 
همواره خوب و رو به گسترش بوده، 
گف��ت: مطمئن هس��تم که روابط 
میان دو کش��ور در دولت یازدهم 
ادامه داشته و بیش از پیش توسعه 

خواهد یافت.
رئیس  پرزیدیوم کره ش��مالی 
نی��ز در این دی��دار ضم��ن اباغ 
س��ام های گ��رم رهب��ر و م��ردم 
کره ش��مالی به روحان��ی و تبریک 
تصدی ریاس��ت جمهوری اسامی 
ایران به وی اظهار داشت: جمهوری 
اسامی ایران و کره شمالی در یک 
سنگر مشترک ضدامپریالیست قرار 
داش��ته و در این راستا کره شمالی 
همواره پیروزی جمهوری اسامی 
ایران را در راس��تای پیروزی های 

خود می داند.
وی با اشاره به اینکه کره شمالی 
در تمام��ی مجام��ع از فعالی��ت 
جمهوری  صلح آمی��ز  هس��ته ای 

اس��امی ایران دفاع کرده و آن را 
حق مس��لم مردم ایران می داند، 
تصری��ح کرد: موضوع هس��ته ای 
ایران باید  از طریق گفت وگو حل 

و فصل شود.
ر  ئیس جمه��و ر همچنی��ن 
کش��ورمان در دی��دار آصف عل��ی 
زرداری همتای پاکس��تانی خود، 
ضمن ابراز خرسندی از اینکه اولین 
دی��دار خارجی وی با رئیس دولت 
و کشور دوس��ت و برادر پاکستان 
انجام می ش��ود، گف��ت: امیدوارم 
دوران جدیدی از روابط و مناسبات 
حسنه و دوستانه بین ایران و همه 
کشورهای جهان به ویژه همسایگان 

آغاز شود.
آصف علی زرداری رئیس جمهور 
پاکس��تان نیز در این دیدار با بیان 
اینکه روابط کشورش با جمهوری 
اسامی ایران همیشه مثبت و رو به 
جلو بوده است، گفت: سطح روابط 
تهران و اس��ام آباد همواره فارغ از 
رخدادها و تحوالت بین المللی ارتقاء 

خواهد یافت.
ر  ئیس جمه��و ر همچنی��ن 
کش��ورمان، با معاون نخست وزیر 
کوی��ت، رئیس مجل��س الجزای��ر، 
ن،  جیکس��تا تا ر  ئیس جمه��و ر
عراق،  ریاس��ت جمهوری  کفی��ل 
رئیس جمهور قزاقس��تان و معاون 
رئیس جمه��ور نیکاراگوئه دیدار و 
درباره مسائل دو جانبه، منطقه ای 
و بین المللی با آنان گفت وگو کرد.

رئیس ستاد استهالل استان 
تهران احتم�ال رؤیت هالل ماه 
شوال در چهارشنبه را رد نکرد 
اما گفت: امکان رؤیت چهارشنبه 
بس�یار ضعیف اس�ت اما هالل 
ماه ش�وال در روز پنج شنبه در 
سراس�ر ایران و جهان با چشم 

غیرمسلح مشاهده می شود.
حجت االس��ام محمد تقدیری 
رئیس ستاد استهال استان تهران 
در گفت و گ��و با فارس درباره رؤیت 
هال ماه شوال با بیان اینکه دو نوع 
رؤیت ه��ال ماه وجود دارد، گفت: 
یکی رؤیت هال در روز که مقارن 
با ظهر و زمانی است که خورشید در 
آسمان وجود دارد و دیگری رؤیت 

هال در شب است.
وی اظهار داشت: هرچند امکان 
رؤیت هال در روز چهارشنبه وجود 
دارد اما احتمال آن بس��یار ضعیف 
خواه��د بود و به فتوای مقام معظم 
رهب��ری اگر این اتف��اق بیفتد روز 
پنج ش��نبه عید فطر خواهد بود و از 
آنجایی که کیفیت رؤیت هال ماه 
در روز به افراد خبره تر و تجهیزات 

قوی ت��ری نی��از دارد، س��ه گروه  از 
گروه های ما به این مس��ئله مجهز 
هس��تند اما در میان 150 گروهی 
که برای رصد هال ماه ش��وال در 
کل کش��ور اعزام می ش��وند اغلب، 
رصدگران را رصدگران ش��امگاهی 

تشکیل می دهند.
رئیس س��تاد اس��تهال استان 
ته��ران اظه��ار داش��ت: در منطقه 
هالی که ما در آن قرار داریم شامگاه 
چهارش��نبه در منطقه ایران، عراق، 
عربستان و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، احتمال رؤیت هال ماه شوال 
بسیار ضعیف است اما در مناطقی 
مانند جنوب آفریقا، آمریکای مرکزی 
و آمریکای جنوبی، رؤیت با چش��م 
غیر مسلح در چهارشنبه شب وجود 

دارد.
رئیس س��تاد اس��تهال استان 
تهران در پایان گفت: هال ماه شوال 
در روز پنج شنبه در سراسر ایران و 
کل جهان با چش��م غیرمسلح قابل 
رؤیت است و فقط مناطقی از روسیه 
و چین در رؤیت هال ماه مش��کل 

خواهند داشت.

رئیس ستاد استهالل استان تهران:

احتمال رؤیت هالل در چهارشنبه 
بسیار کم است

دیدار رؤسا و مقامات 11 کشور
 با رئیس جمهور ایران

کش�ورمان  رئیس جمه�ور 
مراس�م  برگ�زاری  از  پی�ش 
تحلی�ف در مجل�س ش�ورای 
با مقامات کشورهایی  اسالمی 
از جمله سوریه، اوکراین، کوبا، 
کره شمالی و نیکاراگوئه دیدار و 

گفت وگو کرد.
والمس��لمین  حجت االس��ام 
حس��ن روحان��ی در دی��دار وائل 

* ق��دوم همه کس��انی که در روز جهانی قدس با زب��ان روزه و گرمای زیاد 
زیر آفتاب تابستان در راهپیمایی شرکت و به فرمان امام خمینی)ره( و امام 
خامنه ای)مدظله العال��ی( لبیک گفتند را با افتخار بر دیده می گذارم و برای 
همه آنها سامت، توفیق و عاقبت به خیری و عافیت دنیا و آخرت  برایشان 

آرزومندم.
0912---1052
*کلی��د خوردن طرح تحریم های جدید از س��وی ش��یطان بزرگ آمریکای 
جنایتکار علیه ملت ایران آن هم در آستانه آغاز به کار دولت جدید، در واقع 
انتقام اوباما و کنگره تروریس��ت پرور آمریکا از حماس��ه سیاسی مقتدر ایران 
اسامی قابل پیش بینی بود. رهبر معظم انقاب نیز در جمع کارگزاران نظام 
فرمودند که اینها قابل اعتماد نیس��تند. به هر حال ما ملت و دولت باید به 
توصیه رهبر معظم انقاب که حماس��ه اقتصادی است توجه داشته باشیم و 

یقین بدانیم که خیر و برکت در این مهم است. فان مع العسر یسرا.
طالعی
* یک بیمار دیابتی هستم. با گرانی سرسام آوری که در اثر تحریم دشمنان در 
دارو به وجود آمده ناراحتی افراد بیمار دو چندان شده است. با همه این ها به 
عشق اسام و انقاب حاضریم هر نوع فشار و سختی زندگی را تحمل بکنیم 

ولی به دشمنان باج ندهیم.
0912---4926
* حمله ها و تخریب هایی که اخیرا در سطح بسیار وسیع علیه کیهان و آقای 
شریعتمداری شروع شده بیانگر وحشت منافقان دوست نمایی است که از بیم 

افشا شدن باطن خبیثشان اقدام به پیش دستی کرده اند.
0915---9419
* از آقای روحانی که رئیس جمهور همه ماست درخواست داریم ضمن طرد 
نمودن هرگونه عوامل فتنه هم و غم خود را در امور معیشتی و زندگی مردم 

معطوف دارند.
یک شهروند
* با توجه به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی که از سوی رهبر معظم 
انقاب نامگذاری شده است به مسئولین محترم دولتی و قوای سه گانه توصیه 
و پیشنهاد می شود هم خود مشوق دیگران به صرفه جویی باشند و هم در عمل 
سرمش��ق دیگران باشند و از اسراف و تبذیر با توجه به تحریم ها، کم آبی و... 
بپرهیزند و از جلسات و همایش های همراه با ریخت وپاش جلوگیری نمایند.
خانم رفعت نیا

* آقای احمدی نژاد 8 س��ال پیش با س��ربلندی به کرسی خدمتگزاری ملت 
تکی��ه زد و امروز با افتخار و شایس��تگی تمام ای��ن عرصه را ترک کرد بابت 
خدمات گسترده، شایسته و از همه مهم تر بی منتی که در این مدت داشتند 

تقدیر و تشکر می کنیم.
سلیمانی از کرمان
* از رئیس جمهور محترم درخواست می شود مشکل تعداد اندکی از جانبازان 
فاقد مدرک )که موجب دردس��ر مسئولین و خانواده خود هستند( را مرتفع 

نمایند.
پرستار یک جانباز اعصاب و روان
* از مسئولین شرکت عمران فوالدشهر درخواست می شود در روند آماده سازی 

مسکن مهر تاش مضاعفی داشته باشند.
0939---2843

* آب روستای رمه چر اکبرآباد شهرستان ایذه به دلیل اختاف به وجود آمده 
بین مسئولین دو شهر باغملک و ایذه در این ماه رمضان قطع شده است. از 
مقامات مس��ئول باالتر برای حل مشکل به وجود آمده درخواست مساعدت 

و رسیدگی داریم.
0916---1375
* مسئوالن امر پاسخ بدهند با چه استدالل و منطقی پول محصوالت خریداری 
ش��ده چایکاران را پرداخت نمی کنند؟ آیا مگر نباید جماعت کشاورز نتیجه 

زحمت های خود را در زندگی خویش لمس کند.
0911---7943
* آقای علی مطهری با مطالبی که به زبان می آورد و رفتاری که از خود نشان 
می دهد از یک اصاح طلب افراطی چیزی کم ندارد. با این حال چگونه ایشان 

خودش را اصول گرای معتدل می داند؟
0939---7105

* فتنه گری که تهمت تقلب به نظام اسامی زده و توبه هم نکرده آیا شایستگی 
پذیرش پست وزارت در این نظام مقدس را دارد؟ آیا تحویل دادن و تحویل 

گرفتن چنین جایگاهی مشروع است؟
0919---6858
* آقای... که برای شورای یک شهر تائید صاحیت نمی شود چطور برای وزارت 
کلیدی برگزیده شود و... از رئیس جمهور و نمایندگان انتظار می رود خدا را در 
نظر گرفته و از معرفی و رای دادن به وزرای مسئله دار و ناتوان خودداری کنند.
خانم دهقان

 * در مس��یر میدان بهمن تا میدان ش��وش مسافران زیادی وجود دارند. 
از مس��ئولین محترم ش��رکت واحد تقاضا داریم با اختصاص چند اتوبوس 
بخش خصوصی در این مسیر مشکل ایاب و ذهاب ساکنین این مسیر را 

مرتفع سازند.
0936---6158
* بخش��ی از فضای سبز میدان آزادی که مشرف به پارک و دریاچه و دیوار 
فرودگاه است و ارتفاع زیادی تا سطح خیابان دارد بدون حفاظ است و خطر 
سقوط افراد در آن وجود دارد. از شهرداری این منطقه تقاضای رسیدگی داریم.
اکبری
* با اینکه 30 سال است در آموزش و پرورش فعالیت می کنم به بنده حق 
عائله مندی نداده اند. در حالی که همس��رم ش��غل آزاد دارند. در همین حال 
االن به خانم های مجردی که جدیدا در آموزش و پرورش مش��غول فعالیت 

شده  اند حق عائله مندی تعلق می گیرد.چرا؟
یک فرهنگی قدیمی
* در تاریخ 91/9 یک دس��تگاه خودرو سمند خریداری کردم کارت طایی 
سه ستاره و نیز گارانتی دارد. موتور آن ایراد پیدا کرد به یکی از تعمیرگاه های 
مجاز بردم پس از 2 ماه نوبت تعمیر خودرو بنده رسید. در آخر سال تشکیل 
پرونده دادم. ولی متاسفانه مسئوالن از بنده پول خواستند و گفتند باید پول 
واریز ش��ود تا خودروی ش��ما را تعمیر کنیم! این در حالی است که ما 600 
هزار تومان بابت کارت طایی برای چنین مواقعی پرداخت کرده ایم. اگر این 

کارت اعتبار ندارد چرا از ما پول می گیرند.
0935---8810
* از ماموران نیروی انتظامی انتظار داریم در جمع آوری متکدیان در واگن های 
مترو و همچنین بازار تجریش اقدام جدی به عمل آورند. این افراد آن قدر  وقیح 

شده اند که مواد هم رد و بدل می کنند و بعضا معتاد هم هستند.
یک شهروند
بقیه در صفحه 6

درگذشت همکار
با نهایت تاسف با خبر شدیم همکارمان آقای ابوالقاسم حیدری در دفتر 
نمایندگی کیهان در عباس آباد تنکابن دار فانی را وداع گفته است ضمن 
تس��لیت به خانواده محترم ایشان برای دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی 

و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی خواستاریم.

آقای زنگنه! اصل مطلب این است
قرارداد 25 ساله 14 برابر زیر قیمت!

دفتر بیژن نامدارزنگنه با ارس��ال مطلبی طوالنی به کیهان، نس��بت به یک 
گزارش خبرگزاری فارس واکنش نشان داد!

این دفتر در عین حال هیچ توضیحی درباره گزارش انتقادی کیهان در ستون 
اخبار ویژه و ماجرای قرارداد کرس��نت و اعتراض سال 1381 دکتر روحانی به 

این قرارداد ارائه نکرده است.
کیهان روز دوازدهم مرداد و در خبری با عنوان »این زنگنه مگر همان زنگنه 
نیست؟«  فاش کرده بود که دکتر روحانی به هنگام تصدی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، ضمن ارسال نامه ای به خاتمی رئیس جمهور نسبت به ابعاد و تبعات 
منفی و خسارت بار قرارداد کرسنت هشدار داده است. این قرارداد گاز به مدت 
25 س��ال و 14 برابر زیر قیمت! با ش��رکت اماراتی به امضاء رسیده بود و زنگنه 
وزیرنفت وقت نقش اصلی را داشت. در عین حال برخی عناصر واسطه و دالل 

با گرفتن رشوه های کان واسطه جلب نظر طرف ایرانی شده بودند.
حجت االسام والمسلمین روحانی در نامه خود ضمن انتقاد از قیمت پایین 
فروش گاز در قرارداد کرسنت در عین طوالنی بودن زمان آن و نادیده گرفتن 
حقوق ایران تأکید کرده بود »این قرارداد آثار منفی درازمدت بر بازار گاز کشور 
خواهد داشت« و اینکه زنگنه )وزیرنفت( حاضر نیست به سواالت مطرح در این 

زمینه در شورای امنیت ملی و شخص روحانی پاسخ دهد.
کیهان ضمن پرداختن به این موضوع و با اشاره به دورنمای قانون و شورای 
اقتص��اد از س��وی وزارت نفت و ارتکاب جرم تبانی، ب��ه نقش زنگنه در فتنه و 
آش��وب س��ال 88 در ستاد موسوی پرداخته بود اما دفتر زنگنه ترجیح داده که 
مطلقا متعرض مسائل مطرح شده در خبر کیهان نشود و تنها به پاراگراف آخر 
از این خبر 11 پاراگرافی که به گزارش »فارس« درباره انعقاد قرارداد مطالعاتی 
با شرکت ایتالیایی »بین« اختصاص داشت، بپردازد. در توضیحات ارسالی آمده 
است: برخاف ادعای خبرگزاری فارس هیچگونه اطاعات طبقه بندی شده در 
اختیار شرکت ایتالیایی Bain قرار نگرفته است. اساسا ضرورتی نیز به این کار 
نبوده اس��ت. اطاعاتی که در اختیار آن مشاور قرار گرفته است- عمدتا از نوع 
اطاعاتی بوده که قابل انتشار برای مجامع داخلی و خارجی  نظیر اوپک است.
دفتر زنگنه درباره صهیونیست و عضو ارتش رژیم صهیونیستی بودن رئیس 
هیئت مدیره شرکت Bain ایتالیا نوشت: این ادعا برای نخستین بار،  شش سال 
پس از عقد قرارداد با ش��رکت Bain ایتالیا از س��وی خبرگزاری فارس مطرح 
شده است. حال آنکه پس از امضای قرارداد هیچ مرجع و یا دستگاه نظارتی و یا 
بازرسی در کشور چنین ادعایی در این خصوص مطرح نکرده بود. در ادامه این 
توضیح آمده است: شرکت ملی نفت نه در زمان عقد قرارداد و نه حتی تاکنون 
 Bain   اطاعی از صهیونیست بودن و یا نظامی بودن رئیس هیئت مدیره شرکت

در دست نداشته و ندارد.
یادآور می شود مدیریت بیژن زنگنه در وزارت نفت دولت خاتمی همواره با 
اعتراض نمایندگان  دوم خردادی و اصاح  طلب مجلس ششم نظیر آقایان کهرام، 
حیدری، )مرحوم( رشیدیان، محتشمی پور، اعلمی و... قرار داشت. برخی از این 
نماین��دگان عملکرد زنگنه در آن زمان را »فاجعه« ارزیابی می کردند. به عنوان 
مثال حمید کهرام مدیریت زنگنه را »باعث ایجاد سازمان سایه و توسعه پیوندها 
و معادالت باندی گسترده« و »جدایی کارشناسان دلسوز از جریان تصمیم سازی 
و تصمیم گیری« می دانست. محتشمی پور نیز در جلسه رأی اعتماد به کابینه دوم 
خاتمی درباره زنگنه گفت»فاجعه ای در صنعت نفت در حال وقوع است... نحوه 
مدیریت آقای زنگنه شامل بی توجهی به بدنه کارشناسی خود متعهد صنعت نفت 
و عدم استفاده از مشورت  متخصصان و برخورد دیکتاتورمآبانه با بدنه وزارت نفت 
می شود. برخی قراردادها مانند پتروپارس که به شرکت های خارج از کنترل دولت 
و مجلس واگذار شده شبهه انگیز است«. یا احمد حیدری معتقد بود »سوءمدیریت 
در وزارت نفت بیداد می کند و رایحه ای از شایسته ساالری به مشام نمی رسد«.

گنجی: خاتمی و موسوی خوئینی ها
در محافل خصوصی تقلب را رد می کنند

»محمد خاتمی در جلسات خصوصی گفته که در انتخابات تقلب صورت 
نگرفته و موسوی خوئینی ها نیز در مجمع روحانیون اعام کرده که در انتخابات 

سال 88، آرای خوانده شده واقعی بوده است«.
این مطلب  را اکبر گنجی از اصاح طلبان متواری و مقیم آمریکا به نقل از 
جلسات خصوصی و داخلی اصاح طلبان مورد تأکید قرار داد. وی در وبسایت 
رادیو فردا می نویسد: محمد خاتمی در جلسات خصوصی گفته که در انتخابات 
88 تقلب صورت نگرفته، مصطفی تاج زاده گفته تقلب موثر صورت نگرفته است. 

محمد موسوی خوئینی ها نیز پس از شنیدن گزارش »علی اکبر محتشمی پور« و 
عبدالواحد موسوی الری در مجمع روحانیون مبارز درباره تخلفات انتخابات 88، 
در همان زمان با تظاهرات خیابانی مخالفت کرده و فعاالن اصاح طلب بسیاری 

از شهرها نیز گفته بودند که آرای خوانده شده واقعی بوده است.
وی ادامه می دهد: رهبری می گوید، با توجه به این که در جلسات خصوصی 
اعتراف می کنند که در سال 88 تقلبی صورت نگرفته، چرا عذرخواهی نمی کنند؟ 
در واقع او  می گوید اول تکلیف قانون شکنی از طریق اردوکشی خیابانی را روشن 
سازید، در گام دوم، به دلیل طرح مدعای کاذب تقلب، باید عذرخواهی کنید. گنجی 
می نویسد: بدین ترتیب، نه تنها راه رفع حصر مسدود است بلکه راه انتخاب وزرای 

منسوب به فتنه و حضور سیدمحمد خاتمی در مراسم تحلیف نیز بسته است.
وی در ادامه بخش هایی از سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقاطع مختلف 
را درباره خیانت فتنه گران بازگو کرد. از جمله؛ »آن حوادثی که در سال 88 پیش 
آمد، همه ناشی از آن شد که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛ نخواستند 
به رای مردم تمکین کنند« و »دشمن تاش می کند زحمت مردم را باطل کند 
همچنان که در سال 88 کردند. این هم یکی از کارهای دشمنان بود؛ کسانی را 
وادار کردند که برخاف قانون، توقعاتی بکنند و براساس آن توقعات، سعی کنند 
مردم را در مقابل نظام قرار دهند؛ که البته به توفیق الهی موفق نشدند. آن هایی 
که سال 88 آن خسارت را به کشور و ملت وارد کردند، اگر تسلیم قانون بودند، این 
جوری نمی شد.« و » در برخی از کشورها انسان مشاهده می کند، که جابه جایی 
قدرت ها با زورآزمایی، با خونریزی، با خش��ونت همراه اس��ت، در سال 88 بعضی 
خطای بزرگی را مرتکب شدند، کشور را در لبه یک چنین پرتگاهی قرار دادند« 
و اینکه »آن مسئله اصلی این است که جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور، 
به شکل غیرقانونی و غیرنجیبانه ایستادگی و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند«.

گنجی با اش��اره به مواضع هاش��می می نویس��د: انتخاب��ات فعلی با همان 
ش��رایط انتخابات س��ال 88 برگزار شد حال آن که هاش��می انتخابات اخیر را 

دموکراتیک ترین انتخابات دنیا قلمداد کرده است.
وی ادام��ه می ده��د: از نظر رهبری حاال که اثبات ش��ده در س��ال 88 نیز 
تقلبی صورت نگرفته، مدعیان تقلب باید پاسخ گویند که چرا به جای رجوع به 
راهکارهای قانونی به اردوکشی خیابانی دست زده و کشور را متحمل هزینه های 
سنگین کردند؟ و چرا حرف های جلسات خصوصی را در فضای علنی نمی گویند؟

ایرانی ها دیگر امتیاز نخواهند داد
آنها فهمیدند آمریکا در پی توافق نیست

 یک مقام امنیتی س��ابق آمریکا، تصویب تحریم های جدید علیه ایران در 
کنگره را اقدامی شرم آور خواند.

پروفسور پل پیار از آژانس اطاعات مرکزی آمریکا که 28 سال از عمر خود 
را در مسائل امنیتی گذرانده در مقاله ای در وب سایت نشنال اینترست ولوباک 
نوشت: » برخی مواقع رهبران سیاسی ما شدیدا در جهت  خاف اهداف اعامی 
خود اقدام می کنند و این موضوع خیلی شرم آور است که هر چقدر برای آنها از 
بی نتیجه بودن و مخرب بودن این اقدامات سخن گفته می شود باز هم آنها دست 
از این اقدامات ش��رم آور خود برنمی دارند  و نمی آموزند که مسئولیت شناسانه 

امور خود را انجام دهند.
وی با اش��اره به اقدام اخیر کنگره آمری��کا در تصویب این طرح جدید ضد 
ایرانی که از واردکنندگان نفت می خواهد خرید روزانه نفت از ایران را تا س��ال 
دیگر یک میلیون بشکه کاهش دهند می نویسد: با تصویب الیحه جلوگیری از 
اتمی ش��دن ایران به ش��ماره H.R850  آن هم با 400 رای موافق در برابر 20 
رای مخالف که در میان سایر فشارها به ایران تاش می کند باقیمانده صادرات 
نفت ایران را نیز از طریق  اعمال فشار به مشتریان برای نخریدن نفت از ایران 

را به پایان برساند درست با چنین وضعیتی مواجه شده ایم.«
او در ادامه با تاکید بر اینکه نمایندگان کنگره راه اش��تباه را طی می کنند 
می نویس��د: تصویب چنین طرح ها و لوایحی با نام جلوگیری از دست یابی ایران 
به س��اح اتمی دقیقا طی کردن مسیری اشتباه است و بوضوح چشم اندازهای 
پدید آمده  برای دس��ت یابی  به هرگونه توافقنامه اتمی با ایران را که به مراتب 
راه مطمئن تری برای جلوگیری از دس��ت یابی ایران به س��اح اتمی است را از 

بین می برد.

پیار با اشاره به این باور ضمن اشتباه خواندن آن می نویسد: خیلی ساده 
بای��د بگویم اگر آنها فکر می کنند با گذاش��تن تحریم روی تحریم می توانند 
ایرانیان را به التماس و رها کردن  فعالیت های اتمی وادار کنند، تا حاال موفق 
شده بودند چرا که از خیلی پیشتر کنگره انواع و اقسام تحریم ها را علیه آنها 

اعمال کرده است.
متخصص مسائل امنیتی و اطاعاتی آمریکا با ذکر اینکه تحریم های تازه 
علیه ایران برای تبدیل ش��دن به قانون باید در مجلس س��نا نیز تصویب شود 
و س��پس به امضای ریاست جمهوری برس��د، در بخش دیگری از مقاله خود 
آورده است: مقامات ایران هیچ انگیزه ای برای اعطای امتیاز ندارند مگر اینکه 
با طرح هایی روبرو ش��وند که امتیازات در نظر گرفته ش��ده در آن مشخصا و 
به طور شفاف در برگیرنده لغو تحریم ها باشد. از این رو این اقدام نمایندگان 
کنگره برای تهران به عنوان نشانه های بیشتری مبنی بر این تلقی خواهد شد 
که آمریکا در پی توافق نیست و بلکه تنها به دنبال تنبیه بیشتر ایران از طریق 

اعمال تحریم های بیشتر و نهایتا تغییر رژیم است.
پیار در ادامه با تاکید بر اینکه این اقدام کشتن هرگونه امید برای رسیدن 
به توافق و گرفتن هرگونه امتیازی از س��وی ایران در عرصه هس��ته ای است 
می نویسد: این اقدام همچنین نشانه روشنی از نوعی دشمنی است که می تواند 

هرگونه انگیزه احتمالی ایران برای ساخت ساح هسته ای را تشدید کند.
پل پیار در پایان مقاله خود آورده است که نمایندگان کنگره آمریکا باید از 
این اقدام خود احساس شرم کنند و ما همه باید از این کار آنها عصبانی باشیم.

ماست مالی ناشیانه
زد و بند با شرکت اماراتی کرسنت

تقای ناشیانه یک سایت آلوده به مفاسد اقتصادی برای حمایت از عامل 
انعقاد قرارداد زیانبار کرسنت، قوز باال قوز شد.

در حالی که بیژن زنگنه در قبال گزارش مستند کیهان درباره نقش  وی 
به عنوان وزیر نفت دولت اصاحات در انعقاد قرارداد کرسنت و ماجرای نامه 
اعتراضی دکتر روحانی به خاتمی در این زمینه )س��ال 81( س��کوت کرده، 
س��ایت انتخاب ضمن حمله به کیهان نوش��ت: روزنامه کیهان برای حمله به 
وزیر احتمالی نفت دولت یازدهم، پرونده خا ک خورده کرس��نت را باز می کند 
تا بلکه پروژه مهندسی کابینه با هدف مشکوکش، محقق شود. خبرنگار پایگاه 
خبری »انتخاب« برای آگاهی از قرارداد کرسنت و ادعای حسین شریعتمداری 
ب��ه تحقیق پیرامون این موضوع پرداخت. فردی آگاه از قرارداد کرس��نت که 
خواست نامش فاش نشود در این رابطه به »انتخاب« گفت: »کرسنت، پروژه 
انتقال گاز ایران به شارجه و دوبی است. مدیر عامل شرکت شارجه دوبی در 
سال 1378 به دفتر آقای خاتمی مراجعه می کند و پیشنهاد می دهد که این 

قرارداد بسته شود تا مشکل جزایر سه گانه ایران حل شود.«
به گفته این مدیر فعلی صنایع نفت و گاز، »طرفین حدود هفت ماه مذاکرات 
فنی داشتند و توافقات اولیه حاصل شد؛ ضمن اینکه همزمان یکسری مذاکرات 
سیاس��ی نیز در همین رابطه با طرف اماراتی انجام گرفت اما در ادامه کار به 

دلیل طوالنی شدن روند این قرارداد متوقف ماند.«
انتخاب همچنین با حمله به مدیر مس��ئول کیهان مدعی شد کیهان در 

پی تسویه حساب سیاسی است.
درباره این ادعای س��ایت انتخاب باید گفت؛ اوالً تعلیق قرارداد به خاطر 
اعتراض نمایندگان مجلس و دس��تگاه قضایی بود. ثانیاً طبق ادعای انتخاب 
دولت اصاحات، برای جلب  نظر دولت فس��قلی امارات اقدام به دادن رش��وه 
قرارداد گاز 25 س��اله آن هم چهارده برابر زیر قیمت روز جهانی کرده اس��ت! 
یعنی دولت وقت این قدر ضعیف و بیچاره تلقی شده است؟ ثالثاً برخاف این 
ادعا و طبق اسناد و مدارک موجود، نه پای مصالح سیاسی و ملی بلکه پای چند 
فقره رشوه بزرگ مالی میان چند دالل و برخی مقامات وقت وزارت نفت در 
میان بوده و به همین دلیل نیز برخی مقامات دولت وقت و دبیر وقت شورای 
عالی امنیت ملی )دکتر روحانی( شاکی ماجرا بوده اند. آیا از نظر گردانندگان 
سایت انتخاب که اقدام به انتشار ناشیانه این مطلب سفارشی کرده اند با دولت 

وقت درگیری داشته و دنبال تسویه حساب سیاسی بوده اند؟!
یادآور می شود سایت انتخاب نسخه اینترنتی روزنامه انتخاب می باشد که 
قریب یک دهه پیش منتشر می شد و یکی از مراکزی بود که از عطایای خاصه 

مفسد اقتصادی آن روزگار- شهرام جزایری- برخوردار شد!
این نکته هم گفتنی است که جزایری ضمن آلوده کردن چهره های سیاسی 
و مطبوعاتی و پارلمانی به انواع هدایا و بخش��ش های صدها میلیون تومانی، 

شماری از آنها را به سفر دوبی نیز برده بود.

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: تمام روزنامه های زنجیره ای و س�ایت های وابسته به 
مدعیان اصالحات، خبر مربوط به تحریم جدید کنگره آمریکا 
علیه ایران که با 400 رأی موافق و فقط 20 رأی مخالف تصویب 

شده بود را سانسور کرده اند.
گفت: چرا؟!

گفتم: ای عوام! خب! برای اینکه، این خبر ماهیت وحش�ی 
و غارتگر آمریکا را فاش می کند و از قدیم و ندیم هم گفته اند 

چاقو دسته خودش را نمی بُرد.
گف��ت: ول��ی همین روزنامه ه��ای زنجیره ای چن��د روز قبل خبر 
درخواست 130 نماینده پارلمان آمریکا از اوباما برای گفت وگو با ایران 

را با آب و تاب و تیتر اول، چاپ کرده بودند.
گفت�م: برای این ک�ه آن خبر به نفع آمریکا بود و آمریکا را 

صلح طلب جلوه می داد!
گفت: یعنی اصاح طلبان به این زنجیره ای ها یک ذره اس��تقال و 

آزادی نظر هم نداده اند. تازه هی دم از حقوق بشر هم می زنند!
گفت�م: می گویند یک�ی از همین ها ب�ا عصبانیت می گفت؛ 
باالخره نفهمیدیم که آمریکا کی می خواهد این حقوق بشر رو 

به حسابمون بریزه؟!


