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قدردانیدفتر
رئیسجمهوریازاستقبال
مردم استان کردستان

ش��كايت محمود احمدينژاد از معاون
اول رئي��س جمه��وري ،برخ�لاف انتظار
ش��اکیان ،با اس��تقبال و اظه��ارات جدید
دولتمردان و کارشناس��ان مواجه شد .در
دو س��ال فعالي��ت دولت يازده��م ،برخي
اعض��اي دول��ت احمدين��ژاد ،با انتش��ار
نامههاي سرگش��اده ،به ب��اور خود تالش
كردند به برخي ابهامها درباره عملكرد خود
پاس��خ بدهند .چنانچه خود او نيز پس از
محكوميت معاون اولش در دولت دهم ،با
انتشار نامهاي ،از محمدرضا رحيمي تبري
جس��ت .اما اکنون اتخاذ رويكرد شكايت،
از نظر کارشناس��ان نش��ان دهنده ناتواني
در ارائه پاس��خ به اف��كار عمومي در قبال
انتقادهاي مستندي باشد كه جهانگيري
و س��ایر دولتمردان مطرح كرده اند .اينكه
وكي��ل احمدين��ژاد عنوان ك��رد «آقای
اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را
به دولتهای نهم و دهم وارد کرده است»
بیانگر آن است که افشای حتی بخشی از
س��وء مدیریت ها و فش��ارهای دولت قبل
برای مس��ئوالن سابق قابل تحمل نیست.
به نوشته س��ايت «دولت بهار» نزدیک به
دولتمردان س��ابق دليل اصلي شكايت از
جهانگيري را دو موض��وع « 950میلیارد
دالری و نیز واردات  700میلیارد دالری از
کشور چین» عنوان كرده است.
ëëجهانگيري چه گفت؟
سابقه مديريت و وزارت جهانگيري در
دورههاي مختلف ،او را به كارشناسي بدل
كرده كه نميتوان ديدگاههاي او را ناديده
گرفت .ام��ا حضور وي در س��مت معاون
اول��ي رئيس جمهوري به همراه رياس��ت
بر س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ،سبب
شد كه جهانگيري بر س��وء مديريتها و
مفاس��د اقتصادي دولت گذش��ته اشراف
بيشتري بيايد .به همين دليل ،او همواره از
آسيبهايي سخن گفته كه يا به دليل سوء
مديريت يا به دليل فسادهاي اقتصادي به
كشور وارد شده اس��ت .معاون اول رئيس
جمهوري 13 ،ش��هریور  ٩٣گفت« :تمام
کارهایی که در سالهای گذشته با عنوان
زودبازده و عناوین دیگر انجام شده ،باعث
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دفتر رئیس جمهوری با انتشار پیامی با قدردانی از استقبال صمیمی و پرشور مردم
مؤمن و سلحشور استان کردستان ،اظهار امیدواری کرد مسئوالن دستگاههای مختلف
با رویکرد تعاملی دولت تدبیر و امید در جهت برآوردن مطالبات بحق مردمان نجیب این
دیار و بهرهگیری مطلوب از ظرفیتهای گس��ترده آن ت�لاش کنند .به گزارش ايرنا ،در
بخشي از این پیام آمده است :استقبال صمیمی و پرشور مردم مؤمن و سلحشور استان
کردستان از کاروان دولت تدبیر و امید و قدرشناسی از موفقیت غرورآفرین ملت بزرگ
ایران در مذاکرات هستهای ،جلوه دیگری از همدلی و همزبانی ملت و دولت را به نمایش

گذاشت .مردم شریف و دالور خطه سرافراز کردستان که به یمن فرهنگ اصیل ایرانی-
اس�لامی در همه برهههای دوران انقالب شکوهمند اسالمی و هشت سال دفاع مقدس
هم��واره ثابت کردهاند که مدافعان فداکار و امین این مرز و بومند ،این بار نیز در چالش
مذاکره و توافق با قدرتهای بزرگ جهانی نشان دادند که مدافعان فهیم رویکرد پیروزمند
تعامل سازنده با جهان هستند ...امید است مسئوالن دستگاههای مختلف با رویکرد تعاملی
دولت تدبیر و امید در جهت برآوردن مطالبات بحق مردمان نجیب این دیار تالش کنند
تا در آینده نزدیک شاهد تحوالت اساسی در این استان باشیم.

بازتاب های شكايت احمدينژاد از جهانگيري

ش��د میلیاردها توم��ان از منابع بانکها از
دس��ت برود .تا جايي که ام��روز  ۸۰هزار
میلیاردتومانمطالباتمعوقبانکهاست».
يا  27دی ماه  93اظهار كرد« :در سال ۹۰
گفته ش��د که بخش خصوصی در فروش
نفت ورود پیدا کند .ولی باید پرس��ید چرا
به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟
و ی��ک مرتبه ی��ک ج��وان را از کجا وارد
سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما
نمیدانیم  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون بودجه
این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی
قرار گرفته است؟» وي در همين روز گفت:
«ی��ک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در
صرافیهای دوبی بفروشیم .ظرف  ۱۸ماه
 ۲۲میلیارد دالر پول این مملکت به خارج
رفت .البته بايد مواظب باشیم دوستان دیگر
به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند .ما
خودمان میدانیم فس��اد کجا اتفاق افتاده
اس��ت ».يكي ديگر از انتقادهاي مس��تند
جهانگيري نس��بت به دولت گذشته١١ ،
دی  ٩٣بيان ش��د .وي در اين روز با اشاره
ت س��ابق
به درآمد افس��انهای نفت در دول 
گفت« :کس��انی که درآمد نفت را ذخیره
نکردند ،باید مؤاخذه شوند ۱۳ ».بهمن 93
نیز تأكيد كرد« :در دوره گذشته بیشترین
ش��عار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد
داده شد اما بیشترین فسادها و بزرگترین
فسادهای قرن در این دوره اتفاق افتاد ».در
خالل اين مدت ،برخي اعضاي دولت سابق
همچون رئيس كل سابق بانك مركزي يا
وزير اقتص��اد دولت دهم ،تالش كردند به
اين انتقادها پاسخي ارائه كنند .اما نه تنها
پاسخهاي آنان به ابهامات افزود ،بلكه شايد
خود زمينهاي براي طرح انتقادهاي جديد
از سوي جهانگيري شد .چنانكه وي 18
خرداد  94در مراسم آغاز عملیات اجرایی
پاالیش��گاههای میعان��ات گازی س��یراف
گفت« :در س��الهای قبل واگذاریهايي
انج��ام ش��د .پولش را ه��م گرفتند که ما
نمیدانیم این پولها چه ش��د؟ هیچ کس
هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد .بیش
از صد میلی��ارد دالر از کارخانههای مهم
در بخشه��ای مختلف از جمله مخابرات،

فوالد ،پاالیشگاه ،نیروگاه و معادن مس را
فروختند و انش��اءاهلل که پولش را در راه
پیشرفت کشور هزینه کرده باشند».
ëëزیباکالم :تأثیر گذاشتن بر پرونده
بقایی ،دلیل شکایت احمدینژاد
توجه به واقعيتهاي مورد اشاره معاون
اول رئيس جمهوري ،اين س��ؤال را مطرح
ميس��ازد كه هدف احمدين��ژاد از طرح
شكايت چيست؟ يك استاد علوم سياسي
دانشگاه تهران ،علت شکایت احمدینژاد
از اس��حاق جهانگیری را مخدوش کردن
موفقیتهای اخیر دولت دانس��ت و گفت:
«احمدینژاد با ارائه این شکایت میخواهد
توجه و موفقیتی را که به نفع دولت در زمینه
انعقاد توافق وین ب��ه وجود آمده مقداری
کدر کند ».صادق زيباكالم در گفتوگو با

«خبرآنالين» افزود« :دلیل دیگر آن است
که ایش��ان میخواهد با شکایت از اسحاق
جهانگیری ،فضای حقوقی و حقیقی را به
هم بریزد و مخدوش کند و مسائلی که در
رابطه با آقای بقایی و پروندههای متعددی
را که در رابطه با دولت ایشان در آن هشت
س��ال به وجود آمده ،خدشهدار کند ».وي
با بيان اينكه احمدينژاد «با ایجاد شلوغی
میخواهد بخش��ی از مردم متوجه نشوند
که حقیقت چه بوده و در آن هش��ت سال
چه بر سر مملکت آمده است» اضافه كرد:
«با سر و صدا راه انداختن و شکایت کردن
و مصاحبه میخواهد مانع توجه به مسأله
اصلی فساد شود .فس��اد دولتهاي نهم و
دهم تاریخی بود و ش��ما در هیچ دورهای
چنین چیزی مش��اهده نمیکنید .ایشان

میخواهد جو کشور را شلوغ کند تا مسائل
اصلی مرتبط با پروندههای عدیده فس��اد
دوره ریاس��ت جمهوریاش م��ورد توجه
قرار نگیرد ».زیباکالم ،جهانگیری را نماد
دولت یازده��م توصيف كرد و افزود« :نیم
ایشان برای دولت یازدهم است و نیم دیگر
برای دولت زمان آقایهاشمی رفسنجانی.
در حقیقت احمدینژاد با شکایت از آقای
جهانگیری ،میخواهد آن بغض و کینهای
ی هاشمی دارد ،بیان
را که نس��بت به آقا 
کند».
ëëخباز :پیشنهاد ساخت سریال
مناظره با احمدینژاد
ي��ك نماين��ده دوره هش��تم مجلس
شوراي اسالمي نيز از شکايت احمدينژاد
از جهانگي��ري و پاس��خ جهانگيري دال بر
ارائه مس��تندات دولت گذش��ته ،استقبال
ک��رد و گفت« :خيلي خوب ش��د که اين
اتفاق افتاد .يکي از آرزوهاي ما همين است
که در مقابل حرف حس��اب ما و درد دلي
که با مردم ميکني��م ،خودش يا وکيلش
عکسالعمل نش��ان دهد و يک بار هم که
شده ،پاسخگو باشد .به قول شاعر «خوش
بود گر محک تجربه آید به میان ،تا س��یه
روی ش��ود هر ک��ه در او غش باش��د ».به
گ��زارش «خبرآنالي��ن» ،محمدرضا خباز
اف��زود« :جهانگيري تنها قطرهاي از درياي
تخلفات احمدين��ژاد را عنوان کرده و اگر
بي��م فراهمآوري موجبات بدبيني مردم به
دولتها وجود نداش��ت ،ميش��د مثنوي
 70من از تخلفات احمدينژاد منتشر کرد.
چرا که فقط شمارش قانونشکنيهاي او
يک کتاب ميش��ود و اگر م��ردم بدانند او
چهها کرده ،براي هر مورد تخلفش بايد يک
هفته عزاي عمومي اعالم کنند ».نماينده
سابق کاشمر با اعالم آمادگي براي مناظره
با احمدينژاد ،خاطرنشان کرد« :من که در
مجلس بودم و االن هم دورادور دس��تي بر
آتش دارم ،ميدانم که نه يک مناظره ،بلکه
بايد يک س��ريال مناظره در صدا و س��يما
بگذارن��د و من به عن��وان ناقابلترين فرد
شاکي از ايشان اين موارد را در يک جلسه
آن ب��راي مردم بي��ان کنم تا مظلومنمايي

نکنند .مردم حقشان اس��ت بدانند که او
در چه ش��رايطي کشور را تحويل گرفته و
چگونه به دولت بعد تحويل داده اس��ت».
وي همچنين از نخس��تين ش��کايتي ياد
کرد که ب��ه همراه  11نف��ر از نمايندگان
مجلس هشتم عليه قانونشکنيهاي دولت
احمدينژاد به کميسيون اصل  90ارائه داد،
ش��کايتي که اوايل عمر مجلس هشتم از
سوي کميسيون اصل  90بايگاني شد .خباز
با بيان اينكه «پس از ماجراي خانهنشيني
احمدينژاد به اين شكايت رسيدگي شده و
با رأي مجلس به قوه قضائيه ارجاع ش��د»،
اظهار كرد« :با گذشت حدود چهار سال از
آن شکايت ،هنوز خبري از رسيدگي به اين
موضوع از سوي دستگاه قضايي نيست».
ëëالويري :ابهامات دوران شهرداري
احمدينژاد بررسي نشد
پروندههاي��ي ك��ه درب��اره عملك��رد
احمدينژاد تشكيل شده است ،تنها به دوره
رياس��ت جمهوري وي محدود نميشود.
شهردار اسبق تهران با بيان اينكه «دوران
ش��هرداری ایش��ان (احمدينژاد) یکی از
ضعیفتریندورانمدیریتشهرداریتهران
بعد از انقالب بود» به ايلنا گفت« :براساس
منابع موث��ق ،تخلف  330میلی��اردی در
زمان ایش��ان رخ داد .در زمان مدیریت من
(الویری) بنا بود که حتی تخلفات ریز هم
در دادگاهها بررس��ی شود ،چنانچه در آن
دوره و در جلس��ات بازجوی��ی ،اهدای یک
سکه یا دیوان حافظ به مدیران شهرداری
نیز مورد سؤال قرار گرفت ،اما برای دوران
احمدین��ژاد به تخلفات وی ورود نش��د».
وي اضاف��ه كرد« :به یاد بیاورید که وی به
تعداد قابل توجه��ی از هيأتهاي عزاداری
ته��ران از پول ش��هرداری ته��ران کمک
مالی کرد و به خاطر نزدیکی ماه محرم به
انتخابات ،این رفتار تأثیر گذاشت .مسائل
دیگری هم وج��ود دارد که من تمایلی به
طرح آنها در اینجا ن��دارم .به طور خالصه
میگویم ایشان نه تنها عملکرد متوسطی
نداشت ،بلکه یک عملکرد ضعیف مملو از
رفتارهای پوپولیس��تی داش��ت که با هیچ
منطق کارشناسی سازگار نبود».

ســـیاســی
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دیگه چه خبر
اوباما :انتقادها عليه توافق ايران افتضاح است

اوبام��ا ب��ا انتق��اد از اظه��ار نظره��اي « افتض��اح آميزبرخ��ي از نامزدهاي
جمهوريخواهان درباره توافق هس��تهاي» گفت« :ما فرهنگي برقرار کرده ايم که
نه مناس��ب بحث سالم و نه تصميمات سياسي خوب است .امريکاييها شايسته
بهتر از اينها هس��تند ».به گزارش «انتخاب» ،وي افزود 99 «:درصد کش��ورهاي
جهان با توافق هس��تهاي موافقند ،علتش هم اين اس��ت که توافق خوبي است و
من هنوز استدالل جدي در اين مورد نشنيدم ».رئيس جمهوري امريکا ادامه داد:
«اظهارات هاکلبي که گفته است توافق تاريخي مربوط به برنامه هستهاي ايران،
اسرائيليها را به «درهاي کورههاي آدم سوزي» نزديک کرده است ،در چارچوب
«يک گرايش عمومي » جا ميگيرد و اگر آن را خيلي غم انگيز ندانيم بايد آن را
مضحک تلقي کنيم».

سنا اولین خواسته البی اسرائیل درباره تحریم را رد کرد

مجلس سناي امريكا متمم منوط شدن لغو تحریمها به حمایت ایران از اسرائیل
را رد کرد .به گزارش ايسنا ،سناتورهای امریکا متمم پیشنهادی «تد کروز» سناتور
جمهوریخواه برای منوط کردن رفع تحریمهای ایران با به رسمیت شناختن اسرائیل
از سوی تهران (موسوم به طرح بزرگراه) را رد کردند.

اعتراض اسرائیل به تهدید امریکا

وزیر انرژی اسرائیل که به طور غیررسمی مسئول پیگیری امور مربوط به ایران
است ،هش��دار اخیر «جان کری» را در مورد اینکه اگر کنگره موافقتنامه هستهای
ایران را تأیید نکند ممکن اس��ت اس��رائیل با انزوا روبهرو ش��ود ،رد کرد .به گزارش
«انتخاب» به نقل از «تایمز آو اس��رائیل» ،یووال اشتاینیتز افزود« :دیدگاه اسرائیل
در مورد مسأله هستهای ایران که با امنیت و موجودیت اسرائیل در ارتباط میباشد،
روشن است و هیچ کس اجازه ندارد ما را برسر این موضوع تهدید کند».

پرواز ایران -امریکا ،مشروط به ابالغ وزارت خارجه

سرپرست سازمان هواپیمایی گفت« :برای برقراری پرواز ایران -امریکا ابتدا باید
از مجاری دیپلماتیک به س��ازمان هواپیمایی ابالغ شود تا زمینه برقراری پروازهای
بدون توقف به امریکا فراهم شود».
به گزارش ایلنا ،محمد خداکرمی در جمع خبرنگاران افزود« :ما در حال حاضر
هواپیماهایی که بتوانند این پرواز را انجام دهند ،در ناوگانهای مختلف داریم».

رئيس دفتر رهبر معظم انقالب:

پيوند مردم و واليت ،انقالب را از آسيب نجات داده است

رئيس دفتر رهبر معظم انقالب با اش��اره به اينکه عشق مردم به رهبر در کشور
متقابل است ،گفت :امروزه دشمن بهخاطر عشق و عالقه متقابل رهبر و مردم جرأت
نزديک شدن به ايران را ندارد .به گزارش تسنيم ،حجتاالسالم والمسلمين محمد
محمديگلپايگاني ،روز گذش��ته در همايش گراميداشت سالروز سفر رهبر معظم
انقالب به آذربايجان ش��رقي ،با اش��اره به پيوند عميق مردم و واليت ،انقالب را از
آس��يبها نجات داده ،اظهار کرد :عشق مردم به رهبر و رهبر به مردم ،همچون نخ
تسبيح ،اين عالقه را مستدام کرده است .وی با ذکر خاطرهاي از سفر خود به روسيه،
خاطرنشان کرد :در سنپترزبورگ سوار ماشيني شدم که راننده عکس رهبر معظم
انقالب را به آيينه ماشين نصب کرده بود ،ميگفت« :که در عمرم  ۲آرزو دارم ،يکي
رسيدن به پابوس امام رضا(ع) و ديگري دستبوسي رهبري ايران است ».وي با تأکيد
بر «حکومت فاسد عربس��تان بزرگترين خدمت را به رژيم صهيونيستي ميکند»،
اظهار داش��ت :عربستان همه توجهات را بهس��مت يمن و داعش سوق داده است و
امروز رژيم صهيونيس��تي جشن ميگيرد که کس��ي کاري به کارش ندارد؛ وظيفه
شرعي همه کساني که در دنيا تريبون در دست دارند ،اين است که در مقابل جنايات
استکبار بويژه امريکا و رژيم صهيونيستي سکوت نکرده و ظلم آنها را بازگو کند.

