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جواد شقاقی - روزنامه نگار

محل شــهادت 290 مســافرهواپیمای ایرباس در آب های خلیج فارس که در روز 12 تیر ماه ســال 67 از سوی ناو جنگی آمریکا با اصابت دو موشک به 
شهادت رسیدند، گل باران شد.  به گزارش ایسنا،  در این مراسم پس از نواختن مارش عزا و سرود جمهوری اسالمی ایران، شرکت کنندگان در حالی که غم 
و اندوه آکنده از این جنایت دل های آن ها را فرا گرفته بود با نثار شاخه های گل محل شهادت گلگون کفنان 290 مسافر را در حوالی تنگه هرمز و هنگام 
در آبهای استان هرمزگان به یاد این شهدا گل باران کردند. شرکت کنندگان به هنگام گل باران محل شهادت این عزیزان بار دیگر مرگ بر آمریکا و مرگ 

بر اسرائیل سر دادند و این جنایت جنگی و ضد بشری آمریکا را محکوم کرده و بار دیگر با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

گل باران محل 
شهادت 290 

مسافرهواپیمای ایرباس 
در آب های خلیج  فارس 

دردی باالتر از این نیســت که در یک کشــور غیر دموکراتیک جزو 
طبقه متوسط باشــی. داغ زخم ها و شکنجه های دموکراسی خواهی بر 
تن طبقه متوســط حک می شــوند، اما عدالتش نصیب فقرا می شود و 

آزادی اش نصیب ثروتمندان. 
همیشــه طبقات مرفه به مدد تورم های باال، شب و روز دارایی شان 
افزایــش می یابد؛ به لطف نظام مالی و بانکی غیر شــفاف، بدون هیچ 
مالیات و هزینه ای کســب و کارشــان را پیش می برند؛ آمدن و رفتن 
دولت ها هیچ تفاوتی به حال شان نمی کند؛ با پول هایشان به نفع خودشان 
قانون دلخواه شان را به تصویب می رسانند؛ دردشان فقط خوشگذرانی و 
لذت جویی ست، که آن را هم می توانند به راحتی بخرند؛ اگر اینجا نشد، 
چند ماهی را در ســال، در جایی خوش آب و هوا در کشوری دیگر به 
سرمی برند؛ از آنجایی که در این گونه کشورها همه چیز خرید و فروش 
می شود، به راحتی رأی می خرند و سمت می گیرند؛ از شکاف  های عمیق 
طبقاتی ای که ایجاد می شود و آنها را در قله می نشاند، همیشه سرمست 

هستند و به موقعیت شان تفاخر می ورزند. 
طبقات فرودست هم در چنین جوامعی، به سبب دموکراسی صوری ای 
که وجود دارد همیشه مورد توجه هستند؛ از آنجایی که اکثر حکومت ها در 
این کشور ها غیر دموکراتیک و اقتدارگرا هستند، دولت ها جهت سرکوب 
طبقه متوســط و عدم پاسخگویی به مطالبات فرهنگی و سیاسی آنها، 
راه چاره را در جذب طبقات تهیدست به وسیله عدالت توزیعی نمایشی 
می بینند و اگر الزم باشــد از هیجانــات و تعصبات اعتقادی گروه های 
پایین دســت جامعه علیه طبقه متوسط استفاده می کنند. وجه اشتراک 
طبقات پایین و باال، دغدغه و مســاله مشترک شــان است، یعنی پول؛ 
عاملی که به تنهایی فساد می آفریند، و برای دولت ها چه چیزی بهتر از 
این که با همدستی گروه های مرفه و فریب گروه های فقیر مقاصد خود 
را بتوانند پیش ببرند. بر خالف آنچه که تصور می شود، نزاع و رویارویی 
در جامعه، نه مابین طبقات مرفه و فرودســت، بلکه همیشــه درگیری 

اصلی میان طبقه متوسط با ائتالف طبقات مرفه و تهیدست می باشد. 
اما اوضاع طبقات متوســط در کشورهای غیر دموکراتیک به گونه ای 
دیگر اســت. خون دل خوردن ها، رنج دوران را بردن و خطر کردن های 
سیاسی جامعه همیشــه بر دوش طبقه متوسط است. طبقه متوسط با 
درآمد پایینش همیشــه مالیات اش را می پردازد؛ گویی قانون تنها برای 
این طبقه نوشــته می شود؛ طبقه متوسط همیشه بار سنگین مسئولیت 
تاریخــی را بر دوش خود حس می کند؛ آنان که در الی چرخ دنده  های 
حرکت تاریخ له می شوند و موتور محرکه چرخش تاریخ می شوند، اقشار 
طبقه متوســط هستند؛ خشــم مردم فقیر و نامالیمتی های ثروتمندان 
را طبقه متوســط باید تحمل کند؛ دغدغه فرهنگ، سیاست و اجتماع 
را این طبقه اســت که باید داشــته باشــد؛ داغ زخم ها و شکنجه های 
دموکراسی خواهی بر تن طبقه متوسط حک می شوند اما عدالتش نصیب 

فقرا می شود و آزادی اش نصیب ثروتمندان.  

خبر

یادداشتمهمان

سخنروز

خبر

                                            اکبر اعلمی - فعال سياسی اصالح طلب

تشــکیل نهادهای انتصابی در ارکان قدرت و برتری مصوبات آن ها نســبت به مصوبات نهادهای 
انتخابی همیشه یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی بوده که به تشدید مناقشات میان اصالح طلبان 

و اصول گرایان دامن زده است.
اکنون سوال این جاســت که اگر انتصابی بودن یک نهاد هرچند قانونی این اجازه را به منتقدین و 
اصالح طلبان می دهد تا با دستاویز قرار دادن موازین دموکراسی و جمهوریت و حق حاکمیت ملت بر 
سرنوشت خود، آن را به چالش بکشند، چرا ما به خود اجازه می دهیم تا با سوء استفاده از جو حاکم بر 
کشور و ساختار و به ویژه بهره گیری از شهرت یک فرد و رانت های مختلفی که نوعا ناشی از قدرت 
بوده است و هم چنین با استفاده از عنوان اصالح طلبان که به یک برند عمومی تبدیل شده است، اقدام 

به تشکیل مجمعی انتصابی زیر عنوان»شورای مشورتی اصالح طلبان« نمائیم؟
با توجه به ملبس شدن نهادهای انتصابی صدراالشاره به لباس قانون، شاید بتوان سکوت و محافظه 
کاری اصالح طلبان دربرابر اقدامات نهادهای انتصابی قانونی را به دلیل بیم آن ها از متهم شدن به عدم 
اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی، توجیه کرد، اما سکوت آن ها در برابر تشکیل شورای مشورتی 
اصالح طلبان که عمال به نیابت از اصالح طلبان کشور تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند را با کدام 

توجیه می توان پذیرفت!؟
تشــکیل یک حلقه 50-40 نفره که همگی منصوب یک نفر می باشند با استفاده از عنوان شورای 
مشــورتی اصالح طلبان و تصمیم گیری و تصمیم سازی آن ها برای مردم در ایام انتخابات با کدامیک 
از اصول و شــاخص های دموکراسی سازگار است؟ اگر وجود چنین شورائی ضرورت دارد چرا نباید با 
پشت ســرنهادن یک فرایند دموکراتیک اعضای آن انتخاب شوند؟ کدامیک از اصول دموکراسی به 
ما این اجازه را می دهد تا با تشکیل یک شورای انتصابی ناشناس برای عموم که تنها هنر و کارکرد 
ان هم معطوف به چند روز انتخابات های مختلف است، به نمایندگی از جامعه بزرگ تحول خواهان و 
اصالح طلبان، کاندیداهای مورد نظر یک گروه ناشناخته را به دلیل احساسی و جوزده بودن جامعه، به 
نام کاندیدای اصالح طلبان به خورد افکار عمومی بدهیم و بدتر از آن کســی هم نباشد که مسئولیت 
پیامدهای تصمیمات چنین شــورائی را مشابه با آنچه که در معرفی نامزدهای نمایندگی مجلس رخ 
داد را برعهده بگیرد!؟ چرا مردم نباید از نام، سوابق، مواضع و وابستگی های فکری و کارنامه عملکرد 
اعضای تشکیل دهنده چنین شورائی و نحوه انتصاب آنها آگاه شوند!؟ چه تضمینی وجود دارد که افراد 
مورد نظر این شــورا که به نام اصالح طلبان به خورد ملت داده می شــود، به مردم و آرمان های آن ها 
خیانت نکنند؟ اساساً چه تضمینی وجود دارد که شورای مذکور به جای در نظر گرفتن مصالح کشور و 
منافــع ملی و اهداف و آرمان های تحول خواهانه مردم، همه تالش و اهتمام خود را تنها صرف بده و 
بستان های سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و استان و سهیم شدن خود و دوستان شان در قدرت و 
ثروت نکنند!؟ براستی مسئولیت عملکرد افراد معرفی شده از سوی چنین شوراهائی به عهده کیست 
و چه کســی به خاطر اشتباهات احتمالی آنان از جمله صدور شناسنامه جعلی اصالح طلب برای غیر 
اصالح طلبان و چه بسا افراد فاسد و رانت خوار و الجرم بدنام شدن اصالح طلبان در برابر مردم مانند 
آنچه که اخیرا در رابطه با فیش های حقوق نجومی و یا ورود افراد فاسد در لیست مورد حمایت اصالح 

طلبان رخ داد پاسخگو خواهد بود!؟
کوتاه سخن این که، پس از این همه آزمون و خطا آیا زمان آن فرا نرسیده است بجای سواستفاده از 
فضای کامال احساسی و جوگیر جامعه و عدم شناخت مخاطبین نسبت به پیشینه و عملکرد بسیاری از 
کسانی که برای آنها پشت درهای بسته و در یک محفل کامال دوستانه که با رویکردی قبیله گرایانه 
و برپایه مراد و مریدی شکل گرفته است تصمیم می گیرند، برای یک بار هم که شده قبل از انتخابات، 
جریان فکری اصالحات با پیمودن یک فرآیند دموکراتیک و شفاف، اقدام به ایجاد یک تشکل فراگیر 

و با اعضای شناخته شده و دارای منشور فکری و پاسخ گو در برابر مردم نمایند؟
بدون توجه به مــوارد فوق؛ آیا مخالفت اصالح طلبان با نهادهــای انتصابی که اتفاقاً لباس قانون 
هم برتن آن ها کرده اند از یک ســو و تشکیل انتصابی چنین شورائی که فاقد هرگونه وجاهت قانونی 
و منطقی و بدون رعایت موازین دموکراســی اســت از ســوی دیگر، حکایت یک بــام و دو هوای 

اصالح طلبان را به اذهان تداعی نمی کند!؟
صرف نظــر از ایرادات و معایــب فراوانی که این روش دارد و هم چنین ناســازگاری آن با موازین 
اصالح طلبی و دموکراســی، درصورت تداوم آن، غالباً اشــخاصی به ارکان انتخابی قدرت راه خواهند 
یافت که مراتب ارادت و سرســپردگی آن ها به ساالر و اعضای این گروه مشورتی و یا اشخاص مورد 
نظر این گروه احراز شــده باشد. هیچ عقل سلیمی نمی تواند مدعی شود که چنین فرایندی به تامین 

منافع و مصالح ملی و حقوق ملت و انجام اصالحات واقعی در کشور منتهی خواهد شد!

در بحث آزادی فردی موضوعاتی ریز و ســاختاری مطرح می باشد که این موضوعات باعث تشکیل 
بافت های ســاختاری آزادی های اجتماعی می شــوند، و این ساختار فردی شکل، نوع و قلمرو آزادی را 

درسطح جامعه رقم میزند.
مثالً: اگــر افراد جامعه به گونه ای در آزادی اندیشــه کنند که هیچ گونه آســیب و هزینه ای برای 
همنوعان، جامعه وطنی و انسانی نداشته باشند این نوع نگرش مطلوب به صورت یک اصل پرورشی در 
تمام افراد جامعه نفوذ و اجتماعیات را پوشش می دهد و باعث زودرسی بلوغ فرهنگی و نتیجه ای مطلوب 
در زمان و مکان زیســتی معین می شــود، و از هرگونه سرکشی و سرک کشیدن و بداخالقی فردی و 
اجتماعی پیش گیری می کند و بدین ترتیب جامعه لباسی در حد و اندازه مردمان خود دوخته که نه گشاد 
و بی بند و بار باشــد و نه تنگ ونفس گیر، تا هم این لباس رعایت حال شهروندان کند و هم حقوق و 

شأن آزادی محفوظ و برقرار بماند.
هر فرد در جامعه انسانی حقوقی دارد که این حقوق الزمه اش حفظ شأن وکرامت آزادی است و برای 
برقراری آزادی های حقوقی وانسانی شهروندان دو مورد الزم االجرا باید پرورش افراد جامعه را به صورت 

فکری و روحی مراتب پختگی و خودآگاهی را بخشد:
یکی؛ حس آزادی بیان و حفظ آزادی عمل، در قالب اعمال مطلوب و مفید و مسئولیت پذیر مردمان 

آن جامعه و محدوده جغرافیایی.
دوم؛ تمکین شــهروندان از قوانین شفاف و اساسی مدیریت های کالن و همگانی در جهت نظم و 
انضباط جامعه و پاس داری از سیاست و فرهنگی مطلوب و جغرافیای وطنی در هم گرایی جهانی،که نه 
آسیبی به اعتقادات عقیدتی مردمان وارد شود و نه باعث بحران اقتصادی و معیشتی توده زحمت کش 
باشد، به عبارتی آن آزادی باید ارج نهاده شود که برخوردهای منطقی و حقوقی را رقم بزند نه اینکه با 
ارعاب و وحشــت تنها به تسلیم اطراف مقابل، در مقابل جایگاه و پایگاه تحت نفوذ سلیقه ای دامن زد! 
این گونه آزادی به ظرفیت حیات روحی وفکری فرد و همچنین به فضای حاصله از رخدادهای اجتماعی 
و تاریخی که محصول آن بغض ها، کینه ها، دوســتی ها، پیمان ها و در کل به روابط حسنه و قبیحه ای 
برمی گردد که مردمان جهان امروز حســب عادت و کوته نگری جاهالنه خود، از گذشــته در رفتارهای 

سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و اجتماعی وام عمل در برخورد متقابل میگیرند.
بنابراین، آزادی های فردی پایه و اساس تشکیل دهنده یک جامعه باز است که در آن آزادی به شکل 
ســاختار پرورشــی روح پذیرنده و با انعطافی را درجامعه زنده می کند،که این روح زنده و شاداب ارواح 
افسرده و پوسیده را یا به پوست اندازی وادار می کند یا در نقطه ای کور به مدارا می کشاند، و زنده نگه 
داشتن این روح حیات بخش بستگی به میزان ظرفیت های فردی و ارزش نهادن به حفظ و پاس داری 

از آبرو و شأن آزادی در شخصیت و مسئولیت پذیری افراد جامعه بستگی دارد.
یعنی اگر شــخصی فقط در جهت میل به اهداف خودخواهانه یا مغرضانه شعار آزادی را یدک کشد 
این باعث می شود که آزادی دشمن شاد شود، و بهانه ای باشد برای به چالش کشیدن حضور و برقراری 
ارزش آزادی، و یا گروه های سیاســی با اغراض منفعت طلبانه و رانت های فکری دست به دامان شعار 
آزادی های روشــنفکری بشوند و بعد از مدیریت رسیدن همه شعارها را فراموش وبعضاً سرکوب آزادی 
کنند چنانچه دیگر رمقی برای بســط و پرورش شعور و خرد آزادی در جامعه باقی نماند، این است که 
اگر افراد صدیق به اندیشــکده آزادی باشند و در راستای معنا و مفهوم و رسالت آزادی حضور به عمل 
پیدا کنند رفته رفته جامعه بدل به یک جویبار پاک، زالل، آرام و همیشه روان به دریای تعالی می شود...

نتیجه گیری: می توان اینگونه نتیجه گرفت که هرجامعه معقول و سالم نتیجه شعورها و اندیشه های 
خالق، اخالق مدار افراد تأثیرگزار در مرحله اول، و بعد افراد متأثر و به خودآگاهی رســیده می باشد،چرا 
که یک حکومت خط فکری و اعمال قدرت خود را برحسب خواستگاه اکثریتی جامعه تنظیم و تدوین 
اجرایــی می کنند و این تنظیم امور در گذر زمان متغیر با افکار و اذهان عمومی جامعه بازنگری رفتاری 
و قانونی می شود! بنابراین، شخصیت بخشیدن به آزادی بستگی به شخصیت فکری و روحی تک تک 
افراد کانون یک جامعه مرتب و یا نامنظم دارد، و هر شخص خود یک جامعه آزادی بخش می تواند باشد.

مخالفت با نهادهای انتصابی و تشکیل شورای 
                           داغ زخم دموکراسی خواهی بر تن طبقه متوسطمشورتی اصالح طلبان!؟

وزیر نفت ضمن تبریک امضای قرارداد توسعه فاز 11 
پــارس جنوبی به مردم، رهبری و ریاســت جمهوری از 
حمایت های دولت، اعضای کمیســیون انرژی مجلس و 
رئیس مجلس، شــورای اقتصاد و هیئت تدوین قرارداد 

قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در مراســم امضای 
قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی بین 
شرکت نفت با توتال CNTCI چین و پتروپارس اظهار 
داشــت: امروز روز خوب برای صنعت نفت ایران اســت 
و امیدواریم با امضای قرارداد مرحله جدیدی در توســعه 

صنعت نفت کشور رقم بخورد.
وی با اشاره به اینکه امضای این قرارداد دستاورد برجام 
و انتخابات ریاســت جمهوری است تصریح کرد: 10 روز 
قبل از انتخابات از من سوال شد که چه زمانی قراردادها 
امضا می شــوند من در پاســخ گفتم روز 29 اردیبهشت 
)انتخابات ریاست جمهوری 12( مردم تصمیم می گیرند 
که سیاست های نفتی ادامه پیدا کند یا خیر؟ و دیدیم که 
مردم در روز انتخابات قاطعانه گفتند که این سیاســت ها 

ادامه پیدا کند.

وزیر نفت ضمن تبریک امضای قرارداد توسعه فاز 11 
پــارس جنوبی به مردم، رهبری و ریاســت جمهوری از 
حمایت های دولت، اعضای کمیســیون انرژی مجلس و 
رئیس مجلس، شــورای اقتصاد و هیئت تدوین قرارداد 

قدردانی کرد.
زنگنه تصریح کرد: ما راهی طوالنی و فرساینده را طی 
کردیم و در نظر داریم که با نشــاط و جوانمردانه کارمان 

را ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: آنچه امروز به امضا می رسد به نوعی 
ســرمایه گذاری خارجی حدود 5 میلیارد دالری است که 

در این مسیر نباید پیشتاز بودن توتال را فراموش کنیم.
وی همچنین از شــرکت CNPCI چین به عنوان 
شــریک راهبردی ایران یاد کرد و گفت: ما دوستان خود 
را در روزهای سخت فراموش نمی کنیم و در ادامه توسعه 
صنعت نفت همچنان همکاری استراتژیک خود را با این 

شرکت ادامه می دهیم.
زنگنه بیان کرد: ما طی 3.5 ســال گذشته با صبوری 
زیاد ساختار الگوی جدید قراردادی را که قابلیت پذیرش 
بین المللی داشته و منجر به انتقال تکنولوژی و سرمایه به 
کشور می شود به تصویب رساندیم و در این مورد اجماع 
ملی نیز کســب شده اســت. گرچه عده کمی نیز با آن 
مخالفند و این طبیعی اســت که همیشه اقلیت کوچکی 
مخالف وجود داشــته باشــد و این امر نشان دهنده این 

است که دولت برای مخالفان نیز حق قائل شده است.
وی با تأکید بر اینکه قرارداد امروز نخستین قراردادی 
است که در قالب الگوی جدید قراردادی به امضا می رسد، 
یادآور شــد: همه مراحل الزم برای اجرایی شــدن این 

قرارداد طی شده است.
وی ادامــه داد:  در برنامه 5 ســاله قریب 200 میلیارد 
دالر در صنعت نفت ایران ســرمایه گذاری می شــود که 
130 میلیارد دالر از این رقم در بخش باالدســت و 70 

میلیارد دالر نیز در بخش پایین دست و پتروشیمی است 
که از این مبلغ 70 درصد آن باید سرمایه گذاری خارجی 
باشد چرا که دورنمای صنعت نفت ایران رسیدن به تولید 
6 میلیون بشــکه نفت و میعانات تا پایان برنامه ششــم 

توسعه است.
وی با بیــان اینکه اولویت اصلی ما توســعه میادین 
مشترک است، افزود: طبق اولویت های ما میادین غرب 
کارون الیه نفتی پارس جنوبی، میادین اسفندیار، سلمان، 
فروزان، آذر، منصوری و آب تیمور باید ابتدا توســعه پیدا 

کند.
وی ادامه داد: مراحل قراردادی توسعه آزادگان در حال 
پیشرفت است و امیدواریم که همکاران اروپایی و آسیایی 
حضــور پیدا کرده و قرارداد را تســریع کنند تا به نتیجه 

نهایی برسیم.
زنگنه با اشــاره به اینکه ما همکاری استراتژیک خود 
را با توتال و شرکت های چینی و روسی ادامه می دهیم، 
خاطرنشان کرد: همچنین مانعی برای حضور شرکت های 
آمریکایی نداریــم بلکه دولت آمریکا خــود ایجاد مانع 
می کند. وی تأکید کرد: ما طی 110 سال حضور در بازار 

نفت همواره به امنیت عرضه معتقد بوده ایم.
وی ادامه داد: ما در این قــرارداد انتقال تکنولوژی در 
ســطوح مختلف و ارتقای آن و اهمیت ساخت داخل را 
مدنظر قرار داده ایم و از پتروپارس و شــرکت های دیگر 
IPCCAL و GC نیــز انتظــار داریم که از فرصت 

استفاده کنند.
مقــام عالی وزارت نفــت در ادامه با اشــاره به اینکه 
از امــروز روزشــمار قرارداد توتــال CNPCI چین و 
پتروپارس برای توســعه فراســاحل فاز 11 کلید خورده 
است، تصریح کرد:  اکنون زمینه بزرگ و جذابی نیز برای 
سرمایه گذاری در پتروشیمی وجود دارد و امیدواریم برای 

شرکت های دیگر راه باز شود.

علیرضــا زاکانی در یادداشــتی در واکنش به امضای 
نخســتین نمونه از قراردادهای جدید نفتی که قرار است 
بعدازظهر امروز میان شرکت نفت ایران و توتال فرانسه 
به امضاء برســد، نوشت: اینجا موضوعی اصلی است نه 
فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب 
اســت و آتش بس، هرچند یک طرفه جایز نیست؛ پس 

بسم اهلل.
به گزارش خبرنــگار  ایلنا، علیرضــا زاکانی نماینده 
اصولگــرای پیشــین مجلس شــورای اســالمی و از 
جملــه مهم ترین منتقدان دولت، برجــام، وزارت نفت و 
قراردادهــای جدید نفتی )IPC( در ابتدای هفته جاری 
در یادداشــتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده بود، 
با اشــاره به شرایط سیاسی کشور پس از اتمام انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم و مقایسه اوضاع امروز با آن چه 
در ســال های پایانی دهه 70 و مسائل مربوط به کوی 
دانشــگاه تهران شاهد بودیم، نوشــته بود که نیاز است 
اصولگرایــان و منتقدان دولــت به خاطر مصالح و منافع 
ملی، حتی اگر شــده »به صــورت یک طرفه آتش بس« 

اعالم کنند.
همان زمــان احمد توکلی دیگــر نماینده اصولگرای 
پیشین مجلس شورای اسالمی و همراه و همگام با چند 
چهره اصولگرای دیگر به استقبال سخنان آشتی جویانه 
زاکانی رفتند، تا آن جــا که توکلی در توییتی اعالم کرد 
که این صحبت ها را باید با »آب طال« نوشــت. حال در 
شــرایطی که کمتر از 72 ساعت از انتشار این یادداشت 
و موضع گیری های پس از آن نمی گذرد، علیرضا زاکانی 
در یادداشــتی دیگر حرف هــای 2 روز قبل خود را پس 

گرفته است.
موسس جمعیت رهپویان انقالب اسالمی در یادداشت 
جدید خود که در کانال تلگرامش منتشر شد، به موضوع 
قراردادهــای نفتی جدید )IPC( که قرار اســت برای 
نخســتین بار بعدازظهر امروز با یک شرکت بزرگ نفتی 
اروپایی مورد استفاده قرار گیرد، اشاره کرد و در پایان این 
یادداشت تلگرامی نوشت: دوست داران انقالب اسالمی، 
عزیزان میهن دوست و تالشــگر برای سربلندی ایران، 

سروران عالقه مند به پاکی و صداقت، بزرگواران خیرخواه 
برای جوانان و آینده این مرز و بوم اینجا موضوعی اصلی 
است نه فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام 
مناسب است و آتش بس، هر چند یک طرفه جایز نیست.

علیرضا زاکانی در این یادداشت تلگرامی نوشت:
خبرگزاری دولتی ایرنا اعالم کرد شرکت توتال قرارداد 

5 میلیارد دالری با ایران امضاء خواهد کرد.
1. ایــن قرارداد در قالب IPC یا ســری قراردادهای 
جدید نفتی و گازی با این شــرکت بدسابقه و خیانت کار 

به ملت ایران منعقد خواهد شد.
2. اینجانب متن هفتاد صفحه ای انگلیســی قرار داد 
IPC را سال قبل در نشستی خبری به اصحاب رسانه 
دادم و تاکیــد نمودم، ده ها قرار داد ننگین و فســاد آلود 

کرسنت از آن جوانه خواهد زد.
3. با مطابقت متن اصلی با مصوبه دولت جناب آقای 
روحانی در خصوص IPC که فقط 13 صفحه بود!!! به 
خطاهای فاحش آن اشــاره کردم و اجرای آن را خیانتی 

بزرگ در حق منافع ملی خواندم.
4. طبق معمول رسانه ها و افراد بی اطالع، سیاست زده 
یا قلم به مزد فحاشی را شروع کردند ولی با فراگیر شدن 
اعتراضات پیرامون این نوع قرارد ها، جناب آقای مهندس 
جهانگیری رســما اعالم کردند، دولت با بررسی مجدد 
150 اشــکال )تعجب نکنید عدد صد و پنجاه درســت 
اســت( را از متن 13 صفحــه ای مصوبه دولت رفع کرد  
ولی پس از آن آقای کارُدر مدیرعامل شرکت نفت رسمًا 
در سخنرانی خود در باشگاه نفت اعالم کرد که اشکاالت 

شکلی رفع شده و روح قرارداد پابرجاست.
5. با دقت مجدد معلوم شــد اشــکاالت باقی است و 
اشــکاالت مبنایی این نوع قرار داد از ســوی دفتر رهبر 
معظم انقالب اســالمی به آقای زنگنه تذکر داده شد و 
درخواســت اصالح صورت گرفت و رهبر فرزانه انقالب 
هم در سخنرانی رسمی اعالم کردند که تا این اشکاالت 

رفع نشده دولت قراردادی امضاء نکند.
6. بنابر اخبار امروز ساعت 15 قرار است که مسئوالن 
شــرکت توتال به ایران بیایند و    همان قرارداد معیوب را 

بدون رفع اشــکاالت گرفته شــده، ازسوی متخصصان 
به ویژه رعایت تذکــرات رهبری معظم انقالب برای فاز 

11 پارس جنوبی امضاء کنند.
7. زشت تر اینکه این اقدام غیرقانونی توسط آقای زنگنه 
در زمانی رقم می خورد که فرانسه همه ظرفیت های خود 
را در اختیار خائنان به کشــور و داعش های ایرانی یعنی 
گروهک منافقین قرار داده تا علیه ملت ایران توطئه کنند.

۸. امروز مهم ترین وظیفه برعهده نمایندگان مجلس 
و مسئوالن دســتگاه های نظارتی کشــور و همه افراد 
عالقه مند به پیشــرفت ایران اســت که باید جلوی این 

اقدام ناصواب را بگیرند.
9. در امر آتش به اختیار قرار شد هرکجا قرارگاه و مرکز 
فرماندهی در کشور مختل بود، جوانان فکور و با همت، 
اقدامــات ابداعی، تمیز و خودجوش خود را انجام دهند و 
متاســفانه قرارداد IPC محصول این دست اختالالت 
است. هرکس سکوت کند فردا در برابر نسل های آینده 
ایران عزیز و فرا تر از آن در پیشگاه الهی پاسخی نخواهد 

داشت.
10. دوســت داران انقالب اســالمی، عزیزان میهن 
دوســت و تالشــگر برای ســربلندی ایران، سروران 
عالقه مند بــه پاکی و صداقت، بزرگواران خیرخواه برای 
جوانــان و آینده این مرز و بــوم، اینجا موضوعی اصلی 
است نه فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام 
مناسب است و آتش بس، هرچند یک طرفه جایز نیست.

پس بسم اهلل.

مدیرعامل توتال گفت: می دانم که ایرانیان به تاریخ اهمیت می دهند 
و وفاداری بخش مهم تاریخ است. توتال در تاریخ، وفاداری و سودآوری 
بــرای ایران را ثابت کرده و امروز هم ما مفتخر هســتیم که به عنوان 

نخستین شرکت خارجی به ایران باز می گردیم.
به گزارش ایلنــا، پویانه، مدیرعامل توتال در مراســم امروز امضای 
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت:  توتال یک شرکت خصوصی 
است، ما به مقامات سیاسی فرانسه اطالع دادیم که برای امضای قرارداد 
بــه ایران می آییم اما منتظر اجازه کســی نمی مانیم. ایران برای توتال 

کشور بسیار مهم است و ارتباط با ایران برای ما بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: پیام سیاسی این قرارداد، دوستی عمیق فرانسه و ایران 

و همچنین اروپا با ایران است.
پویانه در پاسخ به این پرسش که آیا از سوی آمریکا فشار یا تهدیدی 
برای امضا نشدن قرارداد بوده یا نه، گفت: فعال پاسخی برای این سوال 

ندارد.
مدیرعامل توتال اظهار داشــت: می دانم که ایرانیان به تاریخ اهمیت 
می دهند و وفاداری بخش مهم تاریخ است. توتال در تاریخ، وفاداری و 
سودآوری برای ایران را ثابت کرده و امروز هم ما مفتخر هستیم که به 

عنوان نخستین شرکت خارجی به ایران باز می گردیم.
وی افزود: مذاکرات ســخت بود اما بنابر استاندارد زمان صرف شده 

برای چنین کاری در ایران، کارها سریع پیش رفت.
پویانه خاطر نشــان کرد: نخستین جرقه این قرارداد در مالقات وین 

2014 با زنگنه ایجاد شد.
مدیرعامل توتال گفــت: دو ویژگی قرارداد، جذابیــت الزم را برای 
ما ایجاد کرد. نخســت 20 ســاله بودن قرارداد و دوم روش مدیریتی و 
اختیارات آن بود. اگرچه تولید این میدان برای مصرف داخلی ایران است 

اما موجب پیشرفت توان نفت و گاز ایران می شود.
پویانــه عنوان کرد: من با خانواده ام به ایران آمده ام و قطعا باز هم به 
ایران می آیم چون این قرارداد آغاز راه همکاری توتال با ایران اســت و 
این کشــور ارزش بازگشــت های متعدد را دارد. ما در سایر حوزه ها نیز 

همکاری خواهیم داشت.

پیام سیاسی این قرارداد، 
دوستی ایران و اروپاست

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت:

قرارداد با توتال خیانتی بزرگ در حق منافع ملی
واکنش زاکانی به امضای قرارداد اخیر نفتی:

 علی رحمانی-روزنامه نگار
مفهوم آزادی فردی دربستر فرهنگ اجتماعی

به گزارش ایلنا حجت االسالم محسن غرویان  درباره آتش بس سیاسی که از سوی برخی از 
چهره های اصولگرا مطرح می شود، گفت: معتقدم خود اصولگرایان هم این آتش بس سیاسی را 
نمی پذیرند. او در ادامه افزود: برخی از اصولگرایان حرص این را دارند که در تنش ها و بحث های 
داغ کشور مطرح باشند. آنها دوست دارند حضورشان تنش آفرین باشد و به آن نیز دامن می زنند. 
این مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه می توان با مذاکرات اختالفات را از بین برد، عنوان 
کرد: این بحث قابل کنترل است و می توان جلسات مشترکی بین دو جناح گذاشت تا مشکالت 

برطرف شود. همین که خودشان اقرار کردند که باید تنش ها کم شود، می توان امیدوار بود.

حجت السالم و المسلمین محسن غرویان:

      زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر پنجم تهران:

اصول گرایان به آتش بس سیاسی پایبند نیستند

حناچی، مهرعلیزاده و علی اصغر احمدی برای ارائه رزومه 
به شورا آمدند

به گــزارش دیده بان ایران کمتــر از دو ماه دیگر به 
انتخاب شهردار جدید باقی مانده است. قرار است شهردار 
بعدی میراث دار مدیریت 12 ســاله شــود و مسئولیت 
شــهری با چند میلیون جمعیت را بپذیرد؛ شــهری که 
بــه گفته کارشناســان اداره آن نیازمند مدیریت جامع و 
مدون است. به همین منظور؛ در روز چهار شنبه، اعضای 
شورای شهر پنجم تهران جلســه ای در خصوص رای 
گیری و انتخاب شــهردار تهران دارند. در همین راســتا 

زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر پنجم تهران، در رابطه 
با انتخاب شهردار پایتخت و شاخصه های اصلی وی از 
دیدگاه اعضای شــورا به خبرنگار دیده بان ایران گفت: 
یکی از شــاخصه های بسیار مهم برای انتخاب شهردار 

تهران، اصالح طلب بودن کاندیدا است.
وی ادامه داد: درکنار اصالح طلب بودن پاک دســت 
بودن و برنامه محور بودن کاندیدا، از اصلی ترین شاخصه 

های انتخاب شهردار تهران است.
این فعال سیاسی درباره  روند انتخاب شهردار تهران و 
حزبی بودن برخی از کاندیدای موردنظر بیان کرد: تمامی 
اعضای شــورای شهر، وارد گفتگو با کاندیدای متعددی 
که عالقه مند به شهردار شدن بودند، می شوند. ممکن 
اســت که برخی از کاندیدا طــی گفتگویی که با برخی 
احزاب سیاسی داشــته اند آن حزب را مدنظر خود قرار 
دهنــد و طبیعتــاً آرای خود را نیز دارند اما این مســئله 
باعث  نادیده گرفته شدن 3 شاخصه اصلی شهردار شدن 
نمی شــود.  نژاد بهرام در پاســخ به حضور کاندیداهای 
شهرداری در شورای شــهر تهران به خبرنگار دیده بان 

ایــران گفت: ما با کاندیدای عالقــه مند متعددی رو به 
رو هستیم. روز گذشته آقایان حناچی، مهرعلیزاده و علی 
اصغر احمدی با حضور خود در پارلمان محلی،  رزومه و 
برنامه های آینده خود را تشریح کردند. امروز و فردا نیز 

همین روند ادامه خواهد داشت.
این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین تصریح کرد:  
در روز چهارشــنبه بین منتخبان شورای شهر رأی گیری 
صورت خواهــد گرفت که این رای گیــری به صورت 
مخفــی خواهد بود و کاندیــدای منتخب دوباره موظف 
هســتند ظرف مدت 2 هفته  تمامی رزومه ها و برنامه 
های خود را  ارائه و تشــریح کننــد. باز هم مجددا رای 
گیری مخفــی صورت خواهد گرفــت و در نهایت فرد 

منتخب )شهردار آینده تهران(  معرفی خواهد شد.
عضو اصالح طلب شورای شهر تهران در پایان با اشاره 
به گمانه زنی های اخیر در خصوص حضور احتمالی الهه 
کوالیی به عنوان شــهردار تهران اظهار کرد: دکتر الهه 
کوالیــی از گزینه های اصلی و جدی ما هســتند ولی 

تاکنون به جمع بندی با ایشان نرسیده ایم.

مدیرعامل توتال:


