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باز هم جابه جايي شهيد و جالد
هفتم تيرماه با يك واقعه تلخ و البته عبرت آموز در تاريخ انقالب اسالمي 
قرين است و در درك تحوالت عميق معاصر جايگاه ويژه اي داشته است. 
در اين روز بود كه نفاق چهره واقعي خود را نش��ان داد و بصيرت ملت 

ايران نسبت به دشمنان نقاب زده ارتقا يافت. 
حال پس از گذشت ۴۰ سال از تقابل تروريستي منافقين با نظام و ملت، 
دبيركل گروهك نهضت آزادي در مصاحبه با روزنامه شرق، با روشنفكر 
خواندن »تروريست هاي منافق« تالش كرده كه جنايات سال های ۶۰ 
را صرفاً به منازعه اي ميان دو گروه تقلي��ل دهد. هرچند اين مصاحبه 
يادآور جمالت مهندس بازرگان در سال ۶۰ است كه منافقين را فرزندان 
خود خواند، اما به نظر مي رسد تالشي براي تحريف تاريخ دنبال مي شود. 
اين واقعيت تاريخي بس��يار روشن اس��ت، اما عدم انتقال صحيح اين 
واقعيت ها به نسل هاي متمادي گاه سبب مي شود برخي حقايق تاريخي 
مورد غفلت واقع شده يا غبار فراموشي بر آنها بنشيند. در اين شرايط 
جنايتكاران بدنام مي كوشند با تحريف تاريخ و حتي جابه جا كردن جاي 
متهم و شاكي، در موضع طلبكاري بنشينند و به جاي آنكه پاسخگوي 
جنايات ضدبشري خود باشند، اعمال قانون و كيفرهاي قانوني عليه خود 
را با مظلوم نمايی، سياه نشان دهند. بر اين اساس بود كه چند سال پيش 
رهبر معظم انقالب در س��خنراني خود در سالگرد ارتحال امام )ره( در 
خصوص جابه جا شدن جاي »شهيد و جالد« هشدار دادند. نكته عجيب 
و البته تلخ ماجرا آنجاست كه اين تحريف دقيقاً در مورد گروهكي رخ 
مي دهد كه سياه ترين كارنامه ضدبشري و اعمال تروريستي را دارد و 

لكه ننگ آن با هيچ رنگي قابل پاك شدن نيست. 
گروهك تروريستي موس��وم به س��ازمان مجاهدين خلق كه از سوي 
مردم به منافقين مشهور شدند، يكي از دهها گروهكي بودند كه مشي 
مسلحانه خود را پس از انقالب حفظ كردند و نه تنها حاضر به تحويل 
سالح به نظام قانوني و رسمي كشور نشدند، بلكه در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ 
با اعالم قيام مسلحانه عليه نظام و مردم، به قتل و ترور مردم و مأموران 
حكومتي پرداختند. اين گروهك طي حدود يك دهه با سوءاس��تفاده 
از ش��رايط ابتدايي انقالب و فقدان ثبات اطالعاتي و امنيتي در كشور، 
به ترور هزاران نفر از ش��هروندان ايراني، از مردم ع��ادي كوچه و بازار 
گرفته تا شخصيت هاي ملي همچون رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، 
نخست وزير، ائمه جمعه و نمايندگان مجلس پرداخته و در راه ارعاب 
و وحشت افكني و حذف فيزيكي مردم و منتخبان آنها از هيچ تالشي 

فروگذار نكرد. 
بر اس��اس برآوردها حدود ۷۵درصد اهداف عمليات تروريس��تي اين 
گروه��ك را مردم عادي  تش��كيل مي دادند كه هيچ گونه مس��ئوليت 
رسمي نداش��تند و تنها حامي نظام و انقالب بوده اند. جالب اينجاست 
كه منافقان پس��ت در كمال وقاحت در نش��ريه ارگان رسمي خود به 
صراحت مس��ئوليت اعمال تروريس��تي فوق را مي پذيرفتند و به آن 

مباهات مي كردند. 
به تدريج اين سازمان به آغوش صدام حسين تكريتي غلتيد و با تبديل 
شدن به مزدور رژيم بعث عراق، درست در حين جنگ تحميلي، عمق 
رذالت و وابستگي خود را نمايان ساخت. در اين مرحله سازمان و عوامل 
آن در جايگاه ستون پنجم ارتش بعثي، نقش آفريني كرده و با جاسوسي 
از داخل خاك ايران براي ضربه زدن به رزمندگان ايراني و موشكباران 
شهرهاي ايران به كمك صدام شتافتند. فضاحت اين خوش خدمتي 
منافقين براي ارتش بعث را مي توان از اس��ناد و فيلم هاي استخبارات 
عراق كه پس از سقوط صدام منتشر گرديد، فهميد. با همه اينها نظام 
جمهوري اسالمي در مورد بس��ياري از اعضا و هواداران اين تشكيالت 
با عفو و رأفت اسالمي برخورد كرده و همين عفو و رأفت سبب ريزش 
تدريجي بسياري از اعضاي اين گروهك شده است. عمده منافقيني كه 
در مقطع پايان جنگ تحميلي در زندان به سر مي بردند از اعضاي حامي 
مواضع تروريستي اين گروهك بوده اند كه از رأفت نظام سوءاستفاده 
و همچنان در زندان ارتباطات تش��كيالتي خود را حفظ كرده بودند. 
طبيعي است كه رأفت بيش��تر در مواجهه با اين تروريست ها و احياناً 
آزادي آنها مي توانسته به بهاي شهادت جمع بيشتري از مردم بيگناه 
ايران بينجامد كه اين حالت ب��ه هيچ روي قابل قب��ول نبود. تصميم 
منطقي نظام در اعمال كيفر قانوني اين تروريست ها، تنها گزينه اي بود 
كه در پيش رو وجود داشت و موجب پيش��گيري از وقوع جنايت هاي 
تروريستي بزرگ تري در آينده شد. هرچند تصميم عقوبت تروريست ها، 
تصميم كليت نظام و مورد اجماع همه نيروها و مس��ئوالن وقت بوده، 
حال پس از گذش��ت چند دهه، عده اي از حاميان و بعضاً مجريان اين 
تصميم با طرح شبهه افكني هايي، فضا را براي مظلوم نمايي نفاق فراهم 
مي آورند.  حتي اگر به دليل كم كاري و قصور، ماجراهاي تلخ ترورهاي 
دهه ۶۰ را براي جوانان نسل سومي و چهارمي بازگو نكرده ايم مقايسه اي 
ساده ميان تعداد تروريست هاي عقوبت شده قربانيان ترور، خود گوياي 

عمق فاجعه است. 
چگونه مي توان تعداد بيش از دهها برابري قرباني��ان ترور را در مقابل 
تروريست هاي كيفرشده ناديده گرفت و به جاي تأسف بر اين جنايات به 
حال تروريست ها دلسوزي كرد؟ البته نمي توان انكار كرد كه كم كاري 
و قصور در انتقال حقايق صورت گرفته و بايد جبهه مؤمن انقالبي براي 
غبارزدايي از اين واقعيت تاريخي و موارد مشابه تالش بيشتري كند تا 

جاي شهيد و جالد عوض نشود. 

محمد جواد اخوان

عارف هم از شوراي عالي سیاستگذاری اصالح طلبان كنار رفت

اصالح طلبی در محاق

محمدرض�ا ع�ارف، رئی�س ش�وراي عال�ي 
سیاستگذاری اصالح طلبان، مردي كه در سال 
92 با دس�تور تش�كیالتي كنار گذاشته شد تا 
روحاني رئیس جمهور شود، باالخره استعفا كرد و 
پس از پنج سال رياست از اين تشكیالت سیاسي 
رفت. اگرچه ممكن است شكست اصالح طلبان 
در انتخاب�ات مجلس و تداوم اين شكس�ت در 
انتخابات رياست جمهوري از يک سو و تجديدنظر 
در س�اختارها از داليل اين استعفا باشد، لیكن 
بحران هويت و اختالفات دروني اصالح طلبان 
در ش�كل گیری اي�ن تح�والت مؤث�ر اس�ت. 
پيش تر و در تاريخ 9 ارديبهشت ماه خبر استعفاي 
عارف بر سر زبان ها افتاده بود كه روابط عمومي بنياد 
باران اين خبر را تكذيب كرده بود. اكنون با استعفاي 
محمدرضا ع��ارف و عبدالواحد موس��وي الري از 
رياست و نايب رئيسی شوراي عالي سياستگذاری 
اصالح طلبان و انتقادات از عملكرد اين شورا، شوراي 
عالي با يك چالش جديد روبه رو شده است. موسوي 
الري هم درست دو ماه پيش يعني ششم ارديبهشت 
ماه از اين سمت كناره گيری كرده بود. گرچه موسوي 
الري علت اصلي استعفاي خود را كسالت و مشكالت 
جسماني اعالم كرده، اما بخش پاياني استعفانامه او 
تشكيك در علت اين استعفا را پر رنگ تر مي كند. 
جايي كه موسوي الري ضمن اش��اره تلويحي به 
شكست اصالح طلبان در انتخابات مجلس يازدهم، 
از لزوم بازنگري در ساختارها و سازوكارهاي اجماعي 
اصالح طلبان به منظور ايفاي نقش بهتر و مناسب تر 
و روز آمدن كردن چگونگي حضور اصالح طلبان در 

انتخابات ۱۴۰۰ سخن گفته بود. 
اما شوراي عالي سياستگذاری اصالح طلبان چيست 
و مأموريت اين تشكيالت سياسي چه بوده است. 
خبرگزاري ايسنا در اين باره نوشته است: شوراي 
عالي سياستگذاری اصالح طلبان در سال 9۴ و براي 
انتخابات مجلس شوراي اس��المي با اصرار احزاب 
ش��وراي هماهنگي جبهه اصالح��ات و با موافقت 
سيد محمد خاتمي شكل گرفت. محمدرضا عارف 
در سه دوره با اجماع اصالح طلبان به عنوان رئيس 
ش��وراي عالي برگزيده شد. اين ش��ورا تركيبي از 
شخصيت هاي حقيقي و حزبي اصالح طلب بود و در 
اولين گام فعاليت خود توانست با ارائه ليست اميد، 
تمام ۳۰ كرسي مجلس دهم در تهران و حدود ۱۳۰ 
كرسي در كل كشور را به دست آورد. شوراي عالي 

سياس��تگذاری اصالح طلبان در انتخابات 9۶ هم 
موفق شد كه تمامي كرسي هاي شوراي شهر تهران 
و برخي كالن شهرها را به دس��ت آورد. همچنين 
در سال 9۶ از رياس��ت جمهوري روحاني حمايت 
كرد. با اين حال در تمام اين اي��ام برخي احزاب از 
جمله كارگزاران سازندگي منتقد عملكرد اين شورا 
بودند و پارلمان اصالحات را بر شوراي عالي ترجيح 
مي دادند. رسول منتجب نيا هم كه در آن مقطع قائم 
مقام حزب اعتماد ملي بود نس��بت به كم اثر بودن 

نقش احزاب در اين شورا انتقاد داشت. 
در انتخاب��ات مجل��س يازده��م ام��ا ورق ب��راي 
اصالح طلبان و ش��وراي عالي برگشت. پايگاه رأی 
اصالح طلبان از عملكرد منتخبان خود و از جمله 
عارف در مجلس دهم راضي نبود. با استقبال سرد 
اصالح طلبان از نام نويسي در انتخابات و ردصالحيت 
عده اي ديگر از آنها، شوراي عالي سياستگذاری از 
ارائه ليست خودداري كرد و اين اختيار را به احزاب 
اصالح طلب داد كه خودشان درباره نحوه چگونگي 
حضور در انتخابات تصميم بگيرند. حزب كارگزاران 
يك ليس��ت و 9 حزب ديگ��ر اصالح طلب نيز يك 
ليست ارائه كردند كه اشتراكات زيادي در دو ليست 
وجود داش��ت ولي اصالحات نتيجه انتخابات را به 
رقيب واگذار كرد. داود محمدي، دبيركل انجمن 
اسالمي معلمين درباره اس��تعفاي عارف به ايسنا 
گفته است: »عارف با وي در اين زمينه صحبت هايي 
داشته است و او از استعفاي موسوي الري ناراحت 
است. فعالً موضوعي كه عارف مطرح كرده است در 
حال بررسي است و در اين زمينه صحبت مي كنيم. « 
حاال بايد منتظر واكنش اصالح طلبان بود. آيا آنها 
عارف را براي ماندن در شوراي عالي راضي مي كنند 
يا اينكه ش��وراي عالي را با رئيس و هيئت رئيسه 
جديد ادامه مي دهند يا دنبال ايجاد ائتالفي جديد 

خواهند رفت؟
   كرباسچي: اصالحات هیچ گاه رهبر نداشته 

است
آنچه اختالفات دروني اصالح��ات را به عنوان يك 
عامل مؤثر در استعفاهاي س��ريالي سران شوراي 
سياس��تگذاری اصالح طلبان باورپذيرتر مي كند، 
حمله بي محاباي حزب كارگزاران س��ازندگي به 
اين تشكيالت سياس��ي اس��ت كه طي چند ماه 
اخير كوشيده است ضمن مرزبندي با تندروهای 
اصالح طلب، صف خود را از رفتارهاي راديكالي جدا 

كند و در عين حال به نقد دروني اصالحات با قدمت 
22 س��اله بپردازند. به نظر مي رس��د اذعان صريح 
اصالح طلبان از جريان اصالح طلبي، سند گويايي 
براي س��نجش عملكرد اين جريان سياسي است. 
غالمحسين كرباسچي، دبير كل حزب كارگزاران 
سازندگي اخيراً در گفت وگويي با روزنامه سازندگي، 
رهبري محمد خاتمي بر جري��ان اصالحات را رد 
كرده است. او با اش��اره به برخي صحبت هاي اخير 
فعاالن سياسي اصالح طلب از جمله عباس عبدي، 
حسين مرعشي و احمد زيد آبادي درباره نياز جريان 
اصالحات به رهبري جدي��د مي گويد: »اصالحات 
از ابتدا تا كنون رهبري نداش��ته اس��ت كه اكنون 
بگوييم نيازمند رهبر جديد اس��ت. آقاي خاتمي 
مورد احترام همه بوده و هستند، اما آيا به واقع آقاي 
خاتمي اصالحات را رهبري مي كنند؟ اينكه زماني 
در جريان انتخابات يا در مس��ئله و حوزه ديگري 
ايشان اظهارنظری كنند و همه به نظر ايشان احترام 
بگذارند به معناي رهبري نيست. رهبري يعني ورود 

به مسائل، مديريت و ساماندهي آنها. «
كرباس��چي با جمله اي انتقادي از عملكرد خاتمي 
مي گويد رهبر يك جريان سياسي چه وظايفي بر 
عهده دارد تا مخاطب خود دريابد؟ »رهبري يعني 
اينكه اگر زماني به مشكلي برخورد كرديم او بيايد 

و مش��كل را حل و فصل كند. اگر الزم شد در نقاط 
حساس��ي حضور يا عدم حضور اف��راد را مديريت 
كند. قبول مسئوليت در زمان هاي حساسي كه بايد 
عواقب يك تصميم برعهده گرفته شود از نقش هاي 
مهم رهبر يك جريان است. رهبري تنها وجه عالقه 
و احترام از طرف اعضا و گروه ها نيست و بايد تمامي 
جنبه ها را دنبال كند. « رد رهبري خاتمي بر جريان 
اصالحات از سوي كرباس��چي مقدمه اي است تا او 
انتقاداتش را از جريان اصالحات بگويد؛ انتقاداتي 
كه از بحران هويت اصالحات مي گويد: »اصالحات 
يك سازماندهي جدي مي خواهد كه آن را تعريف 
كند. به اين معنا كه از اس��اس اصالحات چيست؟ 
چه مفهومي را دنبال مي كند؟ به دنبال اصالح چه 
مواردي اس��ت؟ از ۷۶ تا به امروز جريان اصالحات 
مكرر گفته است كه مي خواهد اصالحات كند، اما 
هرگز روشن نكرده است به دنبال اصالح چه چيزي 
است. « از مواضع دبيركل حزب كارگزاران مي توان 
فهميد كه كاهش مقبوليت خاتمي و پايان حرف 
شنوي خواص اصالح طلب از او باعث شده تا اصل 
رهبري او براي اين جريان انكار شود. كما اينكه بهزاد 
نبوي نيز همچون كرباسچي پيش از اين، ضمن رد 
رهبري خاتمي، صرفاً محبوبي��ت و كاريزماي او را 

تأييد كرده بود. 
   پوپولیسم سیاس�ي اصالحات را هدايت 

مي كند
در ناكارآمدی و اذعان به بحران هويت اصالح طلبان 
همين بس كه عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران 
چندي پيش نوشت: هرگونه ورود به انتخابات ۱۴۰۰ 
بدون بازنگري راهبردي در جري��ان اصالحات، به 
نتيجه اي بهتر از انتخابات ۱۳9۸ منتهي نخواهد شد و 
براي هميشه جبهه اصالحات را از تاريخ سياسي ايران 
حذف خواهد كرد. محمد قوچاني 2۸ فروردين در 
يادداشتي با عنوان »اصالحات در تعطيالت« ضمن 
انتقاد از ركود ايجاد شده در جريان اصالحات پس از 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي، از محمدرضا عارف 
به عنوان »تنديس سكوت اصالحات« ياد كرده بود. 
قوچاني با بيان اينكه در غياب شوراهاي اصالح طلبان، 
اين پوپوليسم سياسي اس��ت كه جبهه اصالحات 
را هداي��ت مي كند، اذعان ك��رده بود: ب��ا وجود دو 
شوراي عالي و هماهنگي جبهه اصالحات و فعاليت 
بيش از 2۰ حزب اصالح طلب هر از گاهي جمعي از 
اصالح طلبان منفرد )و گاه متشكل اما غيرتشكيالتي( 
نامه اي درباره موضوع راهبردي منتش��ر مي كنند. 
او س��پس اصالح طلبان را به دنباله روی اجتماعي 
فرصت طلبانه متهم مي كند و مي نويسد: »متأسفانه 
اصالح طلبان نه تنها همراه پاي��گاه اجتماعي خود 
حركت نكرده اند بلكه به دنبال��ه روی اجتماعي به 

شيوه اي فرصت طلبانه روي آورده اند. 
   مرزبندي اصالح طلبان با روحاني خودزني 

است
اصالح طلبان اما با هر انگيزه اي، ولو انتخابات ۱۴۰۰ 
و بازسازي تشكيالتي، دست به اين تغييرات درون 
ساختاري زده باش��ند، نمي توانند نقش خود را در 
شكل گيری دولت تدبير و اميد انكار كنند. آنها در 
س��ال پاياني دولت برآمده از اصالحات نمي توانند 
با فاصله گ��ذاری از دولت روحاني س��هم خود را از 
ناكارآمدی ها طي هفت س��ال گذشته پاك كنند. 
گفته مي ش��ود در جريان اصالحات ديگر برس��ر 
گزينه نامزد ائتالفي براي ۱۴۰۰ توافق و تفاهمي 
وجود ن��دارد، اين تاكتي��ك ه��م نمي تواند مانع 
مسئوليت اصالح طلبان در دولت تدبير و اميد باشد. 
اتخاذ هرگونه موضع اپوزيس��يوني در قبال دولت 
روحاني نوعي خودزنی و خودكشي سياسي است. 
عملكرد هفت ساله اصالح طلبان در دولت و مجلس 
پيش روي ملت است، آنها اسير صحنه سازی ها و 
نمايش هاي تصنعي در مرزبندي با دولت روحاني 

نخواهند شد. 

ژه
وی

 جدالمشاورانروحانیوخاتمي 
برسرملكجماران

پس از حواش��ي به وجود آمده پيرامون »ملك جماران« و 
ادعاهاي مختلفي كه در اين رابطه در رسانه ها به وجود آمد، 
آشنا و امام بر سر ملك ادعايي در جماران به جدال توئيتري 
پرداختن��د. مش��اور روحاني خط��اب به جواد ام��ام كه در 
توئيترش نوشته بود »مشاور نا آشناي دولت به جاي فرافكني 
و متوسل شدن به زور نسبت به اخذ مجوز اقدام نماييد و بعد 
شروع به ساختن كنيد«، نوشت: »محله جماران ميزبان امام 
بود نه ملك طلق كارفرماي آقاي امام. رياست جمهوري در 
جماران نه ش��هر آفتاب دارد و نه ملك معوض براي پيمان 
كاري. به اندازه اي كه دست تان در جيب تان است، دست به 
قلم ببريد. « مشخص نيست آقاي آشنا با به كاربردن هشتگ 
ش��هر آفتاب دقيقا می خواهد چه چيزي را براي جواد امام، 
فعال سياسي اصالح طلب عيان كند، اما از ظواهر امر چنين 
برمي آيد كه كنايه مشاور رئيس جمهور خطاب به جواد امام 
از نزديكان سيدحسن خميني حواش��ي تازه اي را به دنبال 
خواهد داش��ت. ش��هر آفتاب از زيرمجموعه هاي مشترك 

شهرداري و مجموعه حرم امام است. 
ابتدا ي��ك فعال رس��انه اي اص��الح طلب خبر از س��اخت 
غيرقانوني ملك��ي ۴ هزار مت��ري در نياوران براي حس��ن 
روحاني داد. سپس حق شناس عضو شوراي شهر تهران آن 
را تأييد كرد و در توئيتي نوشت: »اين خبر را بررسي كردم؛ 
متأسفانه حقيقت دارد! دو تن از اعضاي شورا از محل بازديد 

كردند. با تذكري كه داده ش��د، پروان��ه به تاريخ 29 خرداد 
صادر ش��د!« و در نهايت نهاد رياس��ت جمهوري تعلق اين 
ملك به ش��خص رئيس جمهور را تكذي��ب و كاربري آن را 

اداري اعالم كرد. 


 خوبشدمذاكرهكردید
ومشكالتاقتصاديحلشد!

مصطفي تاجزاده، محكوم امنيتي فتنه ۸۸ اخيراً در توئيتي، 
باال رفتن قيم��ت دالر را به رهبري و مخالف��ت با مذاكره با 
امريكا ربط داده است. او نوشته كه »پرسش من به عنوان يك 
شهروند از رهبر كشور اين است؛ با اين همه فشار اقتصادي 
بر گرده مردم دالر چند هزار تومان بشود، نرمش قهرمانانه 

موجه و مذاكره از موضع برابر با امريكا مجاز مي شود؟«
اما همين فرد، زمس��تان 9۵ و در حالي كه كمتر از سه ماه 
تا انتخابات رياس��ت جمهوري مانده ب��ود، عوامل مؤثر در 
قيمت دالر را موارد ديگري مي دانس��ت. او 2۱ اس��فند 9۵ 
در گفت وگويي با روزنامه ش��رق و در پاسخ به اين سؤال كه 
»پيشنهاد ش��ما درباره راهبرد دولت براي بهبود ارتباط با 
افكار عموم��ي در فرصت باقي مانده تا انتخابات چيس��ت« 
گفته بود كه  »كاري كه در اين ش��رايط مي توان انجام داد 
اين اس��ت كه دولت گزارش كار ارائه بده��د. به نظرم بهتر 
اس��ت اولين محور اين باش��د كه دوره دوم احمدي نژاد را 
با اين دولت مقايس��ه كند؛ يعني در اين گزارش بگويد كه 
مثاًل قيمت كاالها، طال، ارز از س��ال ۸۸ ت��ا 92 چه ميزان 
افزايش داش��ت و اين عدد از 92 تا 9۶ چه تغييراتي داشته 

اس��ت؛ مثاًل قيمت مواد خوراكي و لوازم مصرفي از خودرو 
گرفته، تا يخچال و ماش��ين لباسش��ويي و ... . سپس نشان 
دهد قيمت ارز تقريباً ۴۰۰ درصد در بازه ۸۸ تا 92 افزايش 
داشته اس��ت، اما در دولت روحاني اين افزايش حداكثر 2۰ 
درصد بوده است. حتي اگر روحاني نخواهد نامزد هم بشود، 
بايد اين گزارش را ارائه ده��د. دراين صورت مردم خواهند 
ديد كه درست است كه بسياري از مشكالت شان حل نشده، 
اما اگر قرار بود نرخ دالر با همان رش��د ۴۰۰ درصدي زمان 
احمدي نژاد افزايش يابد، هر دالر االن ۱2 هزار تومان بود. 
س��كه به جای يك ميليون تومان، ۳ تا ۴ ميليون شده بود. 
پرايد ۳۰ ميليوني به ۵۰، ۶۰ ميليون رس��يده بود و قيمت 
مواد خوراكي، ميوه، نان، برنج، چاي و لبنيات س��ر به فلك 

كشيده بود. «
درواقع تاجزاده گفته كه »اگر كس��ي ديگر رئيس جمهور 
مي ش��د، پرايد ۶۰ ميليون و دالر ۱2 هزار تومان و سكه ۴ 
ميليون تومان مي ش��د«؛ حال كه روحان��ي رئيس جمهور 
شده، اينك پرايد ۸۰ ميليون، دالر 2۰ هزار و سكه 9 ميليون 
اس��ت و امثال تاجزاده به جاي انتقاد ب��ه دولت و پذيرش 
مسئوليت خود، مشغول ساخت دوگانه معيشت – مذاكره 
و انداختن مش��كالت به گردن ديگران هس��تند. يك فعال 
مجازي براي تاجزاده نوش��ته: »همين س��ؤال از خودشان: 
رفقاي تان براي تحميل نظرشان به رهبري، تاكجا حاضرند 
نرخ ارز را باال ببرند و به مردم فش��ار بياورند؟« ديگري هم 
از او پرس��يده س��ود مذاكرات قبلي چه بود كه باز به دنبال 

مذاكره هستيد؟

 دفتر ناطق نوري:  با طبري ارتباط نداشتيم 
رئی�س دفت�ر علی اكب�ر ناط�ق ن�وري درب�اره ادعاه�اي مطرح 
ش�ده از س�وي اكبر طب�ري گف�ت: صراحت�ًا ع�رض مي كنم كه 
اي�ن مطل�ب، مطلق�ًا و تمامًا خ�الف واق�ع و كذب محض اس�ت. 
تش�خیص ك�ذب ب�ودن اي�ن س�خنان، كار دش�واري نیس�ت. 
رئيس دفتر ناطق نوري در پاسخ س��ؤالی در مورد توئيت منتشر شده 
اخير از سوي حميد رس��ايي، نماينده اسبق مجلس و در پاسخ به اين 
س��ؤال كه ارتباط اكبر طبري با حجت االس��الم ناطق نوري يا حتي 
حوزه علميه امام حسن مجتبي )ع( را رد مي كنيد، گفت: بله. صراحتاً 
عرض مي كنم كه اين مطلب، مطلقاً و تماماً خالف واقع و كذب محض 
است. تشخيص كذب بودن اين س��خنان، كار دشواري نيست و تنها 
با يك بررس��ي اجمالي و بازيافت آنچه اين فرد در قالب توئيت به قلم 
آورده است، درمي يابيم كه  اوالً آقاي طبري اساساً هيچ گاه فرماندار 
شهرستان نور نبوده است. ثانياً اين شخص مطلقاً و در هيچ دوره اي نه 
آشنايي شخصي، نه ارتباط كاري و سازماني، چه به صورت مستقيم و 
يا غيرمستقيم با حوزه علميه، دفتر جناب آقاي ناطق نوري و يا شخص 

ايشان نداشته است. 
رئيس دفتر ناطق نوري افزود: ثالثاً بر خالف اظهارات حميد رسايي، نه 
تنها هيچ توصيه اي براي اكبر طبري از سوي جناب آقاي ناطق وجود 
ندارد بلكه برعكس، در زمان مسئوليت رياست فقيد قوه قضائيه، جناب 
آقاي ناطق نوري، صريحاً ايشان را از مخاطرات احتمالي حضور افرادي 
در قوه قضائيه از جمله همين اكبر طب��ري مطلع كردند كه بحمداهلل 
شاهدين اين موضوع در قيد حيات هس��تند. همچنين با يك بررسي 
ساده اينترنتي، معلوم است كه جناب آقاي ناطق هرگز در سال 9۵ با 
حكم رهبري معظم انقالب، بركنار نشده اند بلكه در سال 9۶ به دليل 
مصالحي كه در همان مقطع عمومي نيز شد، از سمت بازرسي رهبري 
استعفا و كناره گيری كردند و ضمناً الزم به ذكر است بر خالف ادعاي 
فرد مذكور، تا زمان حضور جناب آقاي ناطق در بيت رهبري، هيچ گونه 

ارجاعي در اين خصوص وجود نداشته است.

روحاني در آغاز عملیات اجرايي 3 پروژه ملي نفت: 
پيشبرد طرح های ملي 

بدون يك دقيقه توقف ادامه مي يابد
رئیس جمهور افتت�اح طرح های عظی�م ملي در ايران اس�المي را 
پیامي بس�یار محكم به امريكايی ها، مخالف�ان و تحريم كنندگان 
ملت بزرگ ايران دانس�ت و تأكید كرد: دشمنان بدانند تالش هاي 
آنان بي نتیجه و راه به جايي نخواهد برد و ما بدون حتي يک دقیقه 
توقف، به پیش�برد طرح ها و اهداف مهم ملي خود ادامه مي دهیم. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، حسن روحاني روز 
پنج شنبه در مراسم بهره برداری رسمي از دو طرح و آغاز عمليات اجرايي 
طرح عظيم ملي احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاس��ك، گفت كه 
طبق قول وزير نفت، ۱۷ طرح مهم در صنعت پتروشيمي تا پايان سال 
افتتاح مي شود كه با افتتاح اين طرح ها، توان توليد پتروشيمي كشور با 

افزايش دو برابري ارزش آن، به 2۵ ميليارد دالر مي رسد. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه به زودی مرحله س��وم جهش در صنعت 
پتروشيمي نيز اجرايي مي شود، اظهار داشت: بخش خصوصي ضروري 
است كه در بخش پايين دستی طرح های بزرگ پتروشيمي سرمايه گذاری 
كند تا شاهد تحول بزرگ در اين صنعت باشيم. دكتر روحاني همچنين 
با بيان اينكه جاس��ك به پايگاه مهم صادرات نفت ايران تبديل خواهد 
شد، اظهار داش��ت: اينكه قادريم از استان بوش��هر تا استان هرمزگان، 
طرح عظيم ملي احداث خط لوله انتقال نفت گوره-جاسك را اجرا كنيم 
نشانگر توانمندي ملت ايران، محققان و صنعتگران ايراني است. رئيس 
جمهور اجرا و س��اخت لوله هاي مس��ير يك هزار كيلومتري اين طرح 
عظيم را دس��تاورد بزرگ توليدگران ايراني دانست و افزود: متخصصان 
شركت های ايراني در پي تحريم های دش��منان، طرح توليد ورق لوله و 
لوله هاي خط انتقال نفت به جاسك را برعهده گرفته و با موفقيت آن را 

به اتمام رساندند. 
روحاني ابراز اميدواري كرد كه با تكميل اين طرح تا اسفند امسال، روزانه 
يك ميليون بشكه نفت ايران از جاسك صادر شود. رئيس جمهور با بيان 
اينكه آباداني سواحل مكران براي ما مهم و جزو توصيه هاي مقام معظم 
رهبري است، گفت: امروز همچنين روز اعتماد خريداران نفت ما است و 

در تاريخ انرژي كشور ماندگار است. 

معاون فرهنگي وزارت دفاع توضیح داد
نشت گاز از مخزن

 علت آتش سوزي در منطقه پارچين
مع�اون فرهنگ�ي و رواب�ط عموم�ي وزارت دف�اع و پش�تیباني 
نیروه�اي مس�لح درب�اره انفج�ار در منطق�ه پارچی�ن گف�ت: 
اي�ن حادث�ه در منطق�ه اي عموم�ي و ب�ه دلی�ل نش�ت از 
مخ�زن گازي ب�وده و هی�چ تلف�ات جان�ي ه�م نداش�ته اس�ت. 
امير س��رتيپ دوم داود عبدي درباره حادثه پنج ش��نبه شب در منطقه 
عمومي پارچين در جنوب شرقي تهران گفت: مخازن گاز در اين منطقه 
به صورت دستي پر مي شود و نشت گاز در يكي از مخازن باعث انفجارشده 
و دو مخزن كناري آن هم تحت تأثير قرار گرفته كه آتش سوزي بزرگي 
به وجود آمده است كه توسط عوامل آتش نش��انی و اطفاي حريق، اين 
آتش سوزي كنترل شده است. سخنگوي وزارت دفاع با بيان اينكه هم 
اكنون منطقه عمومي پارچين و محل حادثه در وضعيت بسيار عادي قرار 
دارد، افزود: اين مخازن در يك منطقه كوهستاني و فاقد حضور مردم قرار 

دارد، به همين دليل اين حادثه هيچ تلفاتي نداشته است. 
در دقايق اوليه بام��داد جمعه ۶ تيرماه، تعدادي از كاربران ش��بكه هاي 
اجتماعي از مشاهده نور نارنجي رنگ در مناطق شرقي تهران خبر دادند. 
در ويديوهاي ارسالي مخاطبان اين نور به مدت چند ثانيه مشاهده شد. 

پیرهادي با اشاره به سالروز حادثه هفتم تیرماه: 
جريان نفوذ و نفاق، محدود به گذشته نيست

نف�وذ محدود ب�ه س�ال هاي پ�س از پی�روزي انق�الب و منافقان، 
محدود به گروهک تروريس�تي مجاهدين خلق نیس�تند بنابراين 
دس�تگاه هاي امنیتي و نظارتي بايد به شدت نسبت به گلوگاه هاي 
اقتصادي و مس�ائل حس�اس سیاس�ي اش�راف داش�ته باش�ند. 
محسن پيرهادي، عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به سالروز حادثه هفتم تير، گفت: مناسبت هايي مانند هفت تير يا 
هشت شهريور معموالً تنها به بزرگداشت ياد شهداي بزرگي چون شهيدان 
بهش��تي، رجايي و باهنر اختصاص داده مي شود، حال آنكه آن جنايات 
بزرگ كه منجر به شهادت اين عزيزان شد، دو سو دارد؛ يكي طرف مظلوم 
ماجراست كه خود اين انديشمندان و مسئوالن كم نظير تاريخ انقالب و 
مردم و نظامي هستند كه آنها را از دست داده اند و ما به اين پيش از اين 
پرداخته ايم. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس 
در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: سمت ظالم و جنايتكار ماجرا تا 
حدود زيادي مغفول مانده است. حتي كار به جايي رسيد كه چند سال 
پيش مقام معظم رهبري به مناسبتي فرمودند مراقب باشيد جاي شهيد و 
جالد عوض نشود! اين يعني دست ها و اذهان بيمار و بدخواهي در كارند تا 
روسياهي منافقين را بشويند و خودي ها را در نوك پيكان حمله خويش 
قرار دهند. وي افزود: وقايع دردناك سال ۱۳۶۰ و به خصوص هفتم تير، 
خسارت كوچكي به ما نزده كه از كنار آن بگذريم. بايد توجه شود كه دايره 
انقالب اسالمي وسيع و چتر آن براي همه مردم و جريان ها با تمام اختالف 

نظرها و تفاوت هاي شان گسترده است. 
پيرهادي با تأكيد بر اينكه نظام اسالمي حتي موظف است، امنيت مخالفان 
خود را تأمين كند، گفت: كوردالني كه در تمام زنگ هاي حساس انقالب 
مردود شده اند، در دوران دفاع مقدس كنار دشمن بعثي ايستاده اند، خون 
هزاران شهروند را به جرم ديندار بودن بر زمين ريخته اند و شخصيت هايي 
همچون آيت اهلل دكتر بهشتي را ناجوانمردانه از ما گرفته اند، راه بازگشت 

ندارند. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اس��المي يادآور شد: نفوذ محدود 
به آن دوره و منافقان، محدود به گروهك تروريس��تي مجاهدين خلق 
نيستند. دس��تگاه هاي امنيتي و نظارتي بايد به ش��دت بر همه چيز و 
مخصوصاً بر گلوگاه هاي اقتصادي و مسائل حساس سياسي اشراف داشته 
باشند. مردمي كردن و همه گيری جنگ با نفوذ هم به شدت اهميت دارد، 
مردم بايد به اين مسئله حساس باشند. چه اينكه اگر غيراين بود، مقام 
معظم رهبري مرتباً در ديدارهاي مردمي نسبت به مسئله نفوذ هشدار 
نمي دادند و تنها به مجموعه هاي نظامي و امنيتي و به صورت غيرعلني 
تذكر مي دادند. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: 
ايران اسالمي، هرچند بزرگان و شخصيت هاي كم نظيري در آن سال ها 
در مقابله با نفوذ و انحراف از دست داد، اما كمك مردم باعث شد كشور 
از آن مرحله بحراني و دشوار عبور كند و به بام امنيتي برسد كه امروز بر 

آن ايستاده ايم.
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گفته مي شود در جريان اصالحات 
ديگر برس�ر گزينه نام�زد ائتالفي 
براي 1400 تواف�ق و تفاهمي وجود 
ندارد، اين تاكتیک ه�م نمي تواند 
مان�ع مس�ئولیت اصالح طلبان در 
دولت تدبی�ر و امید باش�د. اتخاذ 
هرگونه موضع اپوزيسیوني در قبال 
دولت روحان�ي نوع�ي خودزنی و 
خودكشي سیاسي است. عملكرد 
در  اصالح طلب�ان  هف�ت س�اله 
دول�ت و مجل�س پی�ش روي ملت 
است، آنها اس�یر صحنه سازی ها و 
نمايش ه�اي تصنع�ي در مرزبندي 
با دول�ت روحان�ي نخواهند ش�د


