
موقع انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ دوباره موضوع کرسنت بحث داغ رسانه ها شد 
آن زمان میگفتیم کرسنت چه شد؟ میگفتند فعال کنسرت مهمتر است

آینده ی  مردم، اقتصاد کشور، آبروی نظام فدای خاله زنک بازی های انتخاباتی  شد.

بگذارید ابتدا خط سیر این اتفاق را برایتان مشخص کنم ؛
داســتان در زمــان ریاســت جمهــوری آقــای خاتمــی شــروع شــد  ، قــراردادی توســط آقــای زنگنه بســته 
شــد ،بعدهــا ردپــای دالالنــی همچــون هاشــمی رفســنجانی، عبــاس یــزدان پنــاه یــزدی دیــده شــد ، تــا 
اینکــه رســیدیم بــه دولــت یازدهــم و حمایــت هــای آقــای روحانــی از آقــای همیشــه وزیــر وادامــه دار 

شــدن داســتان تــا دولــت دوازدهــم
 

حاال میرویم سراغ اصل قضیه 



ماجرا از سال ۸1شروع میشود؛ 
ــران و شــرکتی دالل  ــراداد شــرکت ملــی صــادرات گاز ای امضــای ق

بــه نــام کرســنت. 

ــات  ــای معام ــه ج ــرا ب ــت ؛چ ــن جاس ــرا همی ــه ی اول ماج نکت
ــتیم؟  ــرارداد بس ــرکت دالل ق ــک ش ــا ی ــور ب ــک کش ــا ی ــاری ب تج
ــود .  ــران مشــهور ب ــه ای ــد عهــدی علی ــه ب ــه ب ــم شــرکتی ک آن ه
قــرار بــود مــا گازمــان را بــه ایــن شــرکت بفروشــیم و ایــن شــرکت 
ــان  ــا خودم ــی م ــد . یعن ــم کن ــارجه تنظی ــا ش ــاری ب ــرارداد تج ق
نمیتوانســتیم مســتقیما بــا شــارجه وارد معامــات شــویم کــه حتمــا 

ــن شــرکت را وســط میکشــیدیم؟ ــای ای ــد پ بای
ــرارداد را  ــی ق ــت تاریخ ــن بدع ــا ای ــه ب ــای زنگن ــال اق ــه هرح ب
ــد و متعهــد شــدند از بهمــن مــاه ۸4 میــدان گازی  عملیاتــی کردن
ــط  ــتم فق ــت هش ــا دول ــد ام ــرداری برس ــره ب ــه به ــلمان گاز ب س

توانســت 50درصــد پــروژه را پیــش 
ببــرد و همیــن بــد عهــدی موجــب 

ــران شــد. شــکایت کرســنت از ای
ادامــه ی جریانــات و اختافــات 
مربــوط بــه دولــت نهــم مــی باشــد. 

ــت و  ــی گرف ــران ایرادات ــده گاز ای ــب ش ــت تصوی ــر قیم ــت ب دول
ــم  ــرایط ه ــت . ش ــورت پذیرف ــت ص ــش قیم ــرای افزای ــرات ب مذاک
بــه گونــه ای نبــود کــه مخالفــان قــراداد بتواننــد چیــزی را تغییــر 
ــود و راه  ــه ب ــان در رفت ــه از کم ــود ک ــری ب ــه هرحــال تی ــد. ب دهن
برگشــت نبــود .طــرف مقابــل هــم بــا توجــه بــه بدعهــدی هــای تیم 
زنگنــه فرصــت را مناســب دیــد کــه از دریچــه قــدرت و بــا دســت 
پــر از بــازی خــارج شــود. میــز مذاکــره را تــرك کردنــد و شــکایت 
بدعهــدی طــرف ایرانــی را بــه دادگاه الهــه بردنــد .در حقیقــت ایــن 
شــکایت هــا مربــوط بــه زمانــی اســت کــه آقــای زنگنــه نتوانســت 
بــه تعهــدات خــود در خصــوص بهــره بــرداری از میــدان ســلمان گاز 

ــدارد . ــرارداد ن ــه انتقــادات مخالفــان ق عمــل کنــد و ربطــی ب
ــرارداد  ــن ق ــا ای ــود کــه ب ــن ب ــرارداد ای ــان ق اســتدالل دیگــر موافق
ــت  ــم و در سیاس ــته کنی ــران وابس ــه گاز ای ــارات را ب ــم ام میتوانی
ــم خــواب  ــن فرصــت اســتفاده کنی ــه ای از ای ــای منطق ــذاری ه گ
ــاوت از  ــتان تف ــواب دوس ــا خ ــت ب ــا حقیق ــد ام ــده بودن ــی دی خوب
ــه  ــه ب ــدك گازی ک ــا ان ــد ب ــا اســمان دارد. گمــان میکردن ــن ت زمی
ــه بطــور مســتقیم بلکــه طــرف حسابشــان  امــارات میرســد انهــم ن
یــک شــرکت دالل بــود امــارات وابســته بــه انهــا میشــود.  قطــر کــه 
30درصــد گاز امــارات را تامیــن میکــرد توســط تحریــم هــای شــدید 
ــت  ــوم اس ــتان معل ــا دوس ــد ام ــازی داده ش ــتان ب ــارات و عربس ام
دل خوشــی از اماراتــی هــا و 
عربســتانی هــا دارنــد و رویایــی 

تــر فکر میکردنــد.

نویسنده:
افشین نوری

دانشجوی رادیولوژی

ــود.  ــی میش ــائل امنیت ــه مس ــوط ب ــرارداد مرب ــر ق ــکل دیگ مش
اماراتــی هــا طبــق یــک قــرارداد در زمــان پهلــوی 40ســال در آب 
هــای تحــت مالکیــت ایــران حضــور داشــتند و حــاال بــرای قــرارداد 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــاب ک ــه ای را انتخ ــان نقط ــا هم ــنت دقیق کرس
ــن  ــد و از ای ــرار داده بودن ــورد اســتفاده ق در طــول آن 40ســال م
ــق  ــود را در مناط ــگاه خ ــر پای ــال دیگ ــتند 25س ــق میخواس طری

ــد  . ــا مســتحکم کنن تحــت مالکیــت م
6الحاقیــه در ایــن قــرارداد مشــاهده شــد کــه  مشــکاتی کــه بــرای 

طــرف خارجــی می توانســت ایجــاد شــود حــذف کــرده بودنــد 
ــذف  ــرارداد را ح ــاژور ق ــورس م ــد ف ــم بن ــه پنج ــًا در الحاقی مث
کــرده بودنــد و در الحاقیــه ششــم از حــق ابطــال قــرارداد محــروم 

شــدیم .
ــورد  ــوارد م ــر م ــنت از دیگ ــه کرس ــروش گاز ب ــن ف ــت پایی قیم
ــت  ــد قیم ــت 26درص ــن قیم ــود. ای ــرار داد ب ــان ق ــاد مخالف انتق
فــروش گاز قطــر بــه امــارات  و یــک ســیزدهم قیمــت گاز روســیه 

ــود. ــا ب ــه اروپ ب

جایگاه ویژه متهمان در دولت یازدهم
از ســال 200۹تــا 2011ایــران توانســت شــکایت شــرکت کرســنت 
را بــا ارائــه شــواهد فســاد گســترده در انعقــاد ایــن قــرارداد  اثبــات 
ــده هایــی علیــه وزیــر نفــت ((بیــژن  کنــد در ایــن خصــوص پرون
زنگنــه)) و مدیرانــی کــه در اجــرای ایــن قــرارداد نقــش داشــتند 
ســاخته شــد و پــای دالالنــی چــون عبــاس یــزدان پنــاه یــزدی، 
مهــدی هاشــمی رفســنجانی و علــی ترقــی خــواه بــه ایــن پرونــده 

بــاز شــد 
ــرادی کــه در ماجــرای کرســنت  ــت یازدهــم همیــن اف ــا در دول ام

پرونــده ی انهــا در مراجــع قضایــی بــاز بــود جایــگاه ویــژه 
ــس  ــای ریی ــد وآق ــان ش ــت نصیبش ــای دول ــی ه ــن کرس مهمتری

ــد  ــا ش ــخت انه ــی سرس ــور  حام جمه
ای شیخ بیش از این زخم بر نمک ما مپاش!!!

ــدن  ــا دی ــه ای ب ــه نظــر شــما شــرکت کرســنت چــه روی حــال ب
ــت؟ ــش گرف ــرایط در پی ــن ش ای

ــاد  ــدا از فس ــه ابت ــان ک ــد ایرانی ــم دی ــنت ه ــرکت کرس ــب ش خ
ــا  ــدن رای دادگاه بود،ت ــان برگردان ــد و تاشش ــرارداد دم زدن در ق
ــا حکــم صــادر  ــه م ــد علی ــرده بودن ــد ک حــدودی دادگاه را متقاع
ــه  ــوه ب ــا رش ــنت ب ــرکت کرس ــد ش ــرده بودن ــات ک ــد و اثب نکن
ــا در  ــا را بخــرد ام ــت توانســته رای انه ــط وزارت نف ــران زیرب مدی
ــی برایشــان صــادر شــده  ــم قضای ــه حک ــرادی ک ــان اف ــه هم ادام
بــود و مجــرم شــناخته شــده بودنــد بــه لطــف آقــای روحانــی در 
باالتریــن رده هــای مناصــب دولتــی قــرار گرفتنــد بــا ایــن وجــود 
چــه انتظــاری از ایــن شــرکت مــی رود؟ غیــر از اینکــه بــر شــکایت 
خــود پافشــاری نمایــد و مــا را مجبــور بــه پرداخــت جریمــه نمایــد.



ترکیه ؛ مدعی گران فروشی  گاز ایران 
ــی شــرکت کرســنت و  ــی و مال درهمیــن گیــر و دار و فشــارهای روان
ــاز  ــه صــف مدعیــان ب ــد نیــز ب ــای یــک شــاکی جدی دادگاه الهــه پ
ــت و  ــرار گرف ــا ق ــل م ــم در مقاب ــه ه ــن شــرایطی ترکی شــد در چنی
ادعــا نمــود گاز فروختــه شــده توســط ایــران بــه ایــن کشــور بســیار 
گــران تــر از طــرف اماراتــی بــوده اســت  قــرارداد کرســنت در 7ســال 
ــت  ــا 40دالرقابلی ــن دوره ت ــد از ای ــه ی 17دالر و بع ــر پای نخســت ب
ــه 150دالر بســته شــده  ــرارداد ترکی ــه ق ــی ک ــر داشــت درحال تغیی

بــود.
ــث  ــاق باع ــن اتف ــرد ای ــه دادگاه ب ــود را ب ــکایت خ ــز ش ــه نی ترکی
شــد مــدت هــا صــادرات گاز مــا بــه ترکیــه رایــگان صــورت بگیــرد 
خــب ســفره ی دولــت کــه بــا ایــن خیانــت هــا خالــی نمیشــود کاخ 
ســعادت ابادشــان را هــم علــی برکــت اهللا ســاختند فقــط جیــب ملــت 
بــود کــه انــگار خالــی بــودن هــم برایــش ســنگین بــود و بایــد خالــی 
ــل را   ــب گاز ناقاب ــر مکع ــارد مت ــان ۸میلی ــن جری ــد در ای ــر میش ت
ــارد دالر خســارت  ــی حــدود 2میلی ــم  یعن ــه دادی ــه ترکی ــگان ب رای

ــم. پرداخــت کردی

ــرح  ــه ط ــاد ک ــف اب ــردم نج ــده م ــی نماین ــل ابوتراب ــای ابوالفض آق
اســتیضاح زنگنــه را در ســال ۹7تقدیــم دولــت کــرده بــود میگویــد: 
((پــس از انکــه اقــای زنگنــه تصــدی وزارت نفــت را برعهــده گرفــت 
ایــران در پرونــده کرســنت 1۸میلیــارد دالر جریمــه شــد . در هــر نقطه 
از دنیــا اگر1۸میلیــارد دالر ظلــم فاحــش بــه ایــن صــورت اتفــاق مــی 

افتــاد کل دولــت بایــد عــدم کفایتــش اعــام میشــد.))

وعده ی سر خرمن آقای  وزیر
ــد  ــی می بینی ــار داشــت: ((وقت ــس اظه ــده ســابق مجل ــی نماین زاکان
ــرکت  ــده، ش ــه نش ــر گرفت ــاح در نظ ــه و ص ــذاری صرف در قیمت گ
کرســنت صاحیت هــای الزم را نداشــته ،آلمــان و انگلیــس و آمریــکا 
ــرارداد  ــن ق ــا ای ــا، ب ــای م ــه قرارداده ــا هم ــت ب ــم مخالف علی رغ
ــا  ــرزمینی م ــای س ــل گاز در آب ه ــه تحوی ــد، نقط ــت نکرده ان مخالف
در جزیــره ابوموســی خــاف آن چیــزی کــه منافــع ملــی مــا اقتضــا 
به صراحــت عنــوان  را  آن  مــا  امنیتــی  و دســتگاه های  می کنــد 

ــت. ــرارداد چیس ــن ق ــت ای ــود واقعی ــخص می ش ــد، مش کرده ان
 بــر اســاس اعــام مراجــع قانونــی در ســال ۸7 بــرآورد سرانگشــتی 
قیمــت گاز نشــان می دهــد کــه 56 میلیــارد دالر عدم النفــع نصیــب 
مــا شــده اســت، چنانکــه اگــر گاز بــر اســاس رعایــت مصوبــه شــورای 
اقتصــاد بــه داخــل کشــور منتقــل و بــه شــبکه سراســری یــا میادیــن 
ــه  ــاند ک ــع می رس ــور نف ــه کش ــارد دالر ب ــد، 56 میلی ــق می ش تزری
اگــر تمــام ســود قــرارداد کرســنت دریافــت می شــد را از رقمــی کــه 
ــارد  ــًا بیــش از 43 میلی ــم، عم ــم کنی ــم، ک ــع ببری می توانســتیم نف

دالر بــه کشــور زیــان وارد شــده اســت.))

وعــده ی ســر خرمنــی آقــای زنگنــه «اگــر وزیــر شــوم 15روزه قضیــه 
را حــل و فصــل میکنــم «در 4ســال دولــت یازدهــم محقــق نشــد و در 

دولــت دوازدهــم هــم دوســتان راه و چــاره ای نیافتنــد . 
جالــب اینجاســت بــا تمــام تــاش هــای دولــت بــرای پنهــان کــردن 
تخلفــات  کرســنت آقــای زنگنــه دعــوت زاکانــی را بــرای مناظــره در 

خصــوص پرونــده نپذیرفتنــد. 

ــه و  ــوه قضایی ــه ق ــه تنهــا چــاره ی راهشــان جبهــه گیــری علی البت
ــه  ــا ب محکــوم کــردن بــه جنــاح گیــری یکطرفــه و قضــاوت هــای ن
جــا بــود اقــای روحانــی در ســخنرانی یــزد ســال۹۸ اظهــار داشــتند 
:”مبــارزه بــا فســاد نــه جنــاح را بایــد بشناســیم نــه حــزب را ، مــن 
در اینجــا اعــام می کنــم و از قــوه قضائیــه می خواهــم حــاال کــه بــا 
فســادهای میلیونــی و میلیــارد تومانــی برخــورد می کنــد مبــارزه بــا 

فســاد میلیــارد دالری را هــم بــرای مــردم توضیــح  دهــد.«
ــه   ــوه ی قضایی ــت ق ــرم ، ریاس ــور محت ــس جمه ــای ریی ــاب اق جن
فســادهای میلیــارد دالری را شــفاف و واضــح بــدون تعــارف بــا 
هیــچ فــردی توضیــح دادنــد شــما هــم اگــر در دعــوی خــود صــادق 
هســتید صریــح و واضــح فســادهای کان و بــی ســابقه کــه در دولــت 

ــد. ــن بفرمایی ــما رخ داده تبیی ش

دیدی که از آن روز چه شب ها بگذشت
وز گفته خود هیچ نیامد یادت؟



   ترکیــب     برنامــه ریــزی شــد ه     
ــه وزارت خان

وقتــی پــول حــرف میزنــد حقیقــت ســکوت 
اختیــار میکنــد..

بســیاری از نماینــدگان د ر تاشــند بعــد 
ــی  ــود راه ــی خ ــان دوره ی نمایندگ از پای
بــرای نفــوذ در وزارت خانــه هــای مهــم 
ــه  ــا وزارت خارج ــت ی ــون نف ــت همچ دول
بیابنــد وزارت خانــه هــا هــم از ایــن فرصــت 
خیلــی  رانــت  بــا  و  میکننــد  اســتفاده 
ــدگان  ــیاری از نماین ــق بس ــت رای مواف راح
ایــن  بارهــا صاحبنظــران در  را میخرنــد 
خصــوص تذکــر داده انــد کــه تعــداد زیــادی 

ــان  ــد از پای ــدگان بع از نماین
بــه  نمایندگــی  ی  دوره 
ــه  ــن وزارت خان ــتخدام ای اس
ــه  ــن ب ــد و ای هــا در امــده ان

ــت . ــردم نیس ــع م نف
یک بــار  مســئله  ایــن 
ســوی  از  علنــی  بصــورت 
خادمــی  هدایــت اهللا 
در  ایــذه  مــردم  نماینــده 
اعتمــاد  رای  بــا  مخالفــت 
ــد  ــرح ش ــه مط ــژن زنگن بی
و گفــت «آقــای مهنــدس! 
ــدگان  ــد نماین ــن بع ــاً ِم لطف

مجلــس را اســتخدام نکنیــد تــا نماینــدگان 
مجلــس بــه رســالت ذاتــی و نظارتــی خــود 
ــروم  ــردم مح ــر م ــه فک ــد و ب ــه دهن ادام
رئیس مجلــس  و  رئیس جمهــور  باشــند. 
و رئیس قــوه قضائیــه لطفــا جلــوی ایــن 
ــر  ــد. اگ ــه را بگیری ــت دو طرف مفســده و ران
وقــت  آن  نبــود  اســتخدام ها  بــه  امیــد 
وزیــران پیشــنهادی بهتــر صداقــت موافقــان 
و مخالفــان واقعــی خــود و تعــداد آرای 
می کردنــد.« مشــاهده  را  خــود  واقعــی 

ایــن همــان قانونــی اســت کــه مــی گویــد: 
ــول دارد برحــق اســت . هرکــه پ

ــدگان  ــزارش تســنیم،از ترکیــب نماین ــه گ ب
مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
ــری،  ــین امی ــرادی ، حس ــد م ــم  احم ده
ســاعدی،  قاســم  هاشــمی پور،  عــدل 
اســدهللا  حقیقــی،  کرم پــور  کــوروش 
ــکینه  ــی، س ــی ادیان ــتانی، عل قره خانی الوس
ــا،  ــن بهرام نی ــی، حس ــام امین ــی، س الماس
صفــری،  احمــد  خــدری،  عبدالحمیــد 
ــب اهللا  ــد،  حبی ــدی عبده ون ــگر زاه علی عس
کشــت زر، علــی گل مــرادی، جــال میرزایی، 

مجیــد ناصری نــژاد، بهــروز نعمتــی نــه 
ــته  ــن رش ــا ای ــط ب ــی مرتب ــدرك تحصیل م
ــت  ــور نف ــابقه ای در ام ــه س ــتند و ن را داش

و انــرژی.

ترکیــب برنامــه ریــزی شــده در ایــن وزارت 
خانــه هــا باعــث شــده در ادوار مختلــف 
ــت  ــران نف ــتیضاح وزی ــرح اس ــس ، ط مجل
ــد و  ــی بمان و امــور خارجــه نیمــه تمــام باق
ــه  ــتیضاح زنگن ــرح اس ــه در ط ــور ک همانط
ــدگان  ــدادی از نماین ــد تع ــاهده ش ــز مش نی
ــتیضاح از  ــد و اس ــس گرفتن ــود را پ رای خ

ــاد. ــد نصــاب افت ح

دســته گل ۳۰میلیــارد دالری 
ژنــرال

ــد  ــر دری زدن ــه ه ــه ب ــای زنگن ــال ۹6آق س
ــرارداد  ــب ق ــرای تصوی ــس را ب ــا رای مجل ت
ــار از در  ــن ب ــد ای ــت بیاورن ــه دس ــال ب توت
اظهــار  وارد شــدند.  فقــرا  دلســوزی برای 
ــرح  ــر در ط ــال تاخی ــه ازای هرس ــت ب داش
ــه  ــرر ب ــارد دالر ض ــی، 5 میلی ــارس جنوب پ
کشــور وارد می شــود ایــن ضررهــا از جیــب 

ــی رود. ــرا م ــردم و فق م
ــود و  ــام نم ــود را اع ــت خ ــس موافق مجل
ــای  ــید آق ــب رس ــه تصوی ــال ب ــرارداد توت ق
ــد  ــژه” نامی ــتاده وی ــال را ”فرس ــه توت زنگن
قبــل از ایشــان هــم در دولــت تدبیــر و 
امیــد گفتــه شــده بــود برجــام را خــدا آورد 
ــور  ــرای کش ــان ب ــرر و زی ــز ض ــزی ج و چی
ــکا  ــرات امری ــزد دموک ــاال نام ــت احتم نداش
ــده  هــم قــرار اســت فرشــته ی نجــات خوان
شــود بــا ایــن تدابیــر اگــر بــه همیــن منــوال 
قالیچــه ی  بایــد منتظــر  برویــم  پیــش 

ــیم. ــت باش ــن دول ــم در ای ــلیمان ه س
دیــری نپاییــد کــه ”فرســتاده ی ویــژه” 
ــه  ــران گرفــت ب ــه رهــا کــردن ای تصمیــم ب
ــود و فرانســه هــم  ــم ب ــران تحری هرحــال ای
ــود روزی  ــح ب ــی واض ــکا خیل ــادوی امری پ
مــا را خواهــد فروخــت، مدیــر عامــل توتــال 
بــا وقاحــت تمــام اعــام کردند:«هرچــه 
ــه  ــت ترامــپ بگویــد همــان اســت! ب پرزیدن

ــم. ــق میدهی او ح
ــت دهــم  ــود در دول ــرار ب ــی کــه ق طرح
توســط شــرکت پتروپــارس اجــرا شــود  
اقــای زنگنــه  بــا خودرایــی آن را لغــو کردنــد 
و قــرارداد توتــال را امضــا کردنــد امــا بــه در 
ــل  ــال معط ــد از 6س ــد  و بع ــته خوردن بس
مانــدن پــروژه دوبــاره بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه بایــد ایــن فــاز را بــه  شــرکت 

ــپارند. ــارس بس پتروپ
مشــرق نیــوز میگویــد 
ــال  ــرارداد توت :((وقتــی ق
بــرای فــاز 11 منعقــد 
ــه  ــم ک ــر زدی ــد، تیت ش
فــاز  «مرزی تریــن 
بــه  جنوبــی  پــارس 
شــریک قطــر رســید« 
.بارهــا هشــدار داده شــد 
کــه تکیــه عجیــب وزیــر 
ــر  ــال منج ــه توت ــت ب نف
بــه  وقت کشــی  بــه 
ــه  ــا زنگن ــد ام ــد ش ــا خواه ــود قطری ه س
ــد  ــال نجــات خواه ــا توت ــت اســام ب می گف

یافــت.)) 
ای تشنه مرو کاندرین بیابان 

گر یک سِر آب است صد سراب است

شــرکت توتــال وظیفــه ی خــود را بــه 
ــالی  ــتند چندس ــام داد میخواس ــی انج خوب
ــا  ــد ت ــود کنن ــل خ ــم را معط ــت یازده دول
قطــر بتوانــد بــا خیــال راحــت و بــدون 
ــی  ــارس جنوب ــدان پ ــی از می ــچ مزاحمت هی
ــم  ــا ه ــد. م ــته باش ــود را داش ــت خ برداش
ــال نخــود ســیاه میگشــتیم  ــن مــدت دنب ای
البتــه یــک فایــده بــرای تیــم آقــای روحانــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــود ک ــن ب ــم ای ــت آن ه داش
نتیجــه رســیدند فرانســوی هــا مدافــع ایــران 
ــتند  ــاد هس ــل اعتم ــیار قاب ــام و بس در برج
فرانســوی هــا هــم حســابی از خجالــت آقــای 
روحانــی در آمدنــد و در عمــل وفــاداری 
خــود را ثابــت کردنــد 30میلیــارد دالر پــول 

ــت  اهللا!! ــی برک ــد . عل ــل دود ش ناقاب



نائــب رییــس کمیســیون انــرژی 
مجلــس؛ یــک پیشــنهاد

جنــاب آقــای احمــد مــرادی نماینــده ی 
دلســوز و انقابــی مــردم هرمــزگان شــما 
ــی  ــب رییس ــگاه نائ ــم جای ــس یازده در مجل
ــد  ــرژی مجلــس در اختیــار داری کمیســیون ان
از نزدیــک تریــن افــراد بــه آقــای زنگنــه 
انتخابــات  در جریــان   . میشــوید  محســوب 
 یازدهــم آقــای زنگنــه را بیگنــاه توصیــف 
ــد و از تمــام تهمــت هــا مبــرا دانســتید  کردی
در حالــی کــه مهمترین آســیب هــای اقتصادی 
کشــور در دوران وزارت آقــای زنگنــه رخ داده و 
ــذف کارت  ــنت ، ح ــن کرس ــای ننگی قرارداده
ســوخت ،پرداخــت جریمــه بــه ترکیــه واضــح 

ــد.  ــی باش ــه م ــای زنگن ــات آق ــن تخلف تری
ــای  ــد آق ــاخت نباش ــا زیرس ــد ت ــما میگویی ش
زنگنــه کاری نمیتوانــد در حــوزه  انــرژی انجــام 

دهــد .
ســوال مــا ایــن اســت وظیفــه ی ایجــاد 
زیرســاخت هــای الزم بــر عهــده ی چــه کســی 

ــت ؟ اس
ــه ای  ــط بودج ــور توس ــای کش ــاخت ه زیرس
ــئول  ــه مس ــای زنگن ــه آق ــود ک ــاخته میش س
اصلــی تامیــن آن اســت . امکانــات مــورد نیــاز 
ــا  ــال ه ــه س ــت ک ــی اس ــان ثروت ــور هم کش

ــد . ــاد دادن ــر ب ــه ب ــای زنگن آق
اقتصــاد مــا همــان وعــده هــای 15روزه وزیــر 
ــی  ــای روحان ــه ی 100روزه آق ــت و برنام نف

ــاد رفــت. ــر ب ــود کــه ب ب
بــه قــول مقــام معظــم رهبــری؛  فانــی 
ــد  ــود آن کار بای ــد بش ــن کار بای ــد  ای میگوی
بشــود درحالــی کــه مخاطــب ایــن حــرف هــا 

ــت . ــان اس ــود ایش خ
ــتیضاح  ــرای اس ــما ب ــت ش ــود مخالف ــا وج ب
ایشــان هیــچ توقعــی از دیگــر نماینــدگان کــه 
ــد  ــرژی  ندارن ــوزه ی ان ــا ح ــی ب ــنایی کامل آش
ــع  ــرایطی توق ــن ش ــت.  در چنی ــوان داش نمیت
میرفــت شــما مــن جملــه کســانی باشــید کــه 
ــتباهات  ــه اش ــبت ب ــس را نس ــد مجل بخواهی
ســازید  اگاه  خانــه  وزارت  ناپذیــر  جبــران 
و متقاعــد نماییــد بــرای ایجــاد تغییــرات 
اساســی در ســاختار  وزارت خانــه فــرد مناســب 
تــری انتخــاب شــود،  امــا هنــوز حرکــت 
ــی در ایــن خصــوص دیــده  موثــری از جنابعال

ــت.  ــده اس نش
بــه  را  چشمشــان  مجلــس  نماینــدگان 
حــذف  میلیــاردی  صــد  چنــد  روی ضــرر 
کارت ســوخت ،1۸میلیــارد دالری قــرارداد 
ــه و  ــرارداد ترکی ــارد دالری ق کرســنت ،2میلی
30میلیــارد دالری قــرارداد توتــال بســته انــد و 

دم نمیزننــد.  پــس مفهمــوم انقابــی گــری و 
ــت؟  ــودن چیس ــردم ب ــوق م ــع حق مداف

جنــاب آقــای  مــرادی شــکایت ترکیــه، حــذف 
دالری  30میلیــارد  ،زیــان  ســوخت  کارت 
توتــال ایــن هــا همــه در زمــان حضــور شــما 
در کمیســیون انــرژی رخ داده چطــور میتوانیــد 

ــد؟ ــات بدانی ــرا از تخلف ــه را مب ــای زنگن آق
ــدان  ــه می ــی ک ــال های ــد س ــوش نکنی فرام
ســلمان گاز  بیهــوده میســوخت بــدون اینکــه 
میلیاردهــا دالر   . آن شــود  از  ای  اســتفاده 
گازمــان بیهــوده هــدر رفــت .جــای دوری 
ــد چــه  ــرم ندانن ــدگان محت ــه نماین نیســت ک
اتفاقــی رخ داد .میدانــی کــه در همیــن اســتان 
در 144کیلومتــری جزیــره الوان قــرار داشــت.

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب ــل زم الاق
ســال۹6را بــه خاطــر بیاوریــد. فراموش نکنیــد  
ــت  ــل آی ــه در مقاب ــای  زنگن ــای آق ــه ه هجم
اهللا رییســی و توهیناتــی کــه بــه ایشــان 
ــد از  ــود بع ــه قرار ب ــنادی ک ــد، اس ــی کردن م
از  هیچوقــت  امــا  منتشــر کنند  انتخابــات  
ــی  ــد ،حمات ــرون نیام ــان بی ــب مبارکش جی
کــه باعــث شــد آمــد نیــوز آیــت اهللا رییســی 
ــرح  ــنت مط ــاد در کرس ــر فس ــی از عناص را یک
کنــد چگونــه میتوانیــد از آقــای زنگنــه دفــاع 

ــد؟ نمایی
بفرماییــد عملکــرد آقــای زنگنــه در طــول ایــن 
ــی  ــان و بدبخت ــرر و زی ــر از ض ــا غی ــال ه س
ــت؟  ــته  اس ــور داش ــرای کش ــی ب ــه منفعت چ
آیــا ایــن اقتصــاد ورشکســت نفتــی نتیجــه ی 
ــه و بخــش  سیاســت هــای اشــتباه وزارت خان

ــوده اســت؟ ــرژی نب کمیســیون ان
توقــع میــرود در چنیــن مــوارد حســاس و 
سرنوشــت ســازی نماینــدگان انقابــی بــا 
ــرون  ــی راه ب ــی کاف ــرت سیاس ــش و بصی بین
رفــت از ایــن بــرزخ افتصــادی را بــرای مــردم 
ــت درون  ــاز اس ــورد نی ــه م ــد آنچ هموار نمایی
ــت  ــی اس ــط کاف ــت فق ــت اس ــن مملک همی
مجلــس انقابــی یازدهــم بــا طبــع بلنــد خــود 
هوشــیارانه در برابــر کــژی هــا و کاســتی هــا و 

ــد. ــتادگی  کن ــتباهات ایس اش

اقتصــاد بــدون نفت؛گزیــده 
ســخنان مقــام معظــم رهبــری

یــک وقــت مغزهــای فّعــال و متفّکــری وجــود 
ندارنــد در کشــور، انســان یک جــور بــرای 
ــا]  ــد؛ [اّم ــزی میکن ــور برنامه ری ــائل کش مس

ــه، ــت ن یــک وق
ــه،  ــاط، نخب ــا نش ــوان، ب ــروی ج ــزاران نی  ه
دارای افــکار بلنــد و البّتــه یقینــاً در بیــن اینهــا 
تعــدادی هــم دارای قــدرت مدیریّــت هســتند 
ــت  ــازم نیس ــه م ــد همیش ــر بلن ــون فک -چ

ــا  ــه اینه ــه ب ــا توّج ــت- و ب ــدرت مدیریّ ــا ق ب
ــزی  ــور برنامه ری ــرای کش ــد ب ــان میخواه انس
کنــد. پــس نــگاه بــه نخبــگان، در ایــن جهــت 
ــه ی  ــرد و نکت ــرار میگی ــام ق ــورد اهتم ــم م ه
در  [نخبــگان]  تأثیــر  اســت؛  اساســی این 
برنامه ریــزی بــرای مســائل کشــور. حّتــی 
مثــًا فــرض بفرماییــد تبدیــل اقتصــاد نفتــی 
بــه اقتصــاد مســتقل، اقتصــاد دانش پایــه، 
ــه و  ــر نخب ــا عناص ــر م ــی. اگ ــاد مقاومت اقتص
ــیم،  ــته باش ــاط نداش ــوز و بانش ــال و دلس فّع
ــان را  ــه اقتصادم ــرای اینک ــم ب ــدام نمیکنی اق
تغییــر بدهیــم؛ [اّمــا] وقتــی آدمهــای حســابی، 
نظــاِم  اختیــار  در  عاقه منــد،  پابــه کار، 
ــدام  ــاً اق ــت، طبع ــور هس ــری کش تصمیم گی

ــد. میکن
عامــل عمــده و مهــّم مشــکات اقتصــادی مــا 
ــه نفــت کــه موجــب  ــن اســت: وابســتگی ب ای
شــده بــرای درآمــد کشــور، بــه نیــروی 
ــه اســتعدادهای  ــی، ب داخــل و جوشــش داخل
گوناگــون و ظرفّیتهــای گوناگــون داخلــی 
توّجــه چندانــی نشــود، خاطرمــان جمــع باشــد 
کــه نفــت میفروشــیم، درآمــد کشــور تأمیــن 
مشــکات  عمــده ی  عامــل  شــد؛  خواهــد 

ــت. ــن اس ــور ای کش
در گزارشــهایی بنــده دیــدم کــه توصیــه 
ــدون  ــران، اقتصــاد ب ــد ای ــد کــه نگذاری میکنن
ــن  ــان ای ــن خودش ــد؛ بی ــه کن ــت را تجرب نف
ــاد  ــران، اقتص ــد ای ــه نگذاری ــود ک ــه میش گفت
بــدون نفــت را تجربــه کنــد. یــک راه پشــتی ای 
درســت کنیــد، حــاال تحریمهــا را برنمیداریــد، 
اّمــا یــک راهــی را پیــدا کنیــد، درســت کنیــد 
ــی منقطــع نشــود، چــون اگــر  ــران بکلّ کــه ای
منقطــع شــد میــرود ســراغ اقتصــاد غیرنفتــی.

همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند بجائي رسیده اند

ــن  ــان ای ــد هّمتش ــران بای ــز ای ــت عزی ملّ
باشــد کــه قــوی بشــوند. تنهــا راه در 
ــت  ــارت اس ــران عب ــت ای ــای ملّ ــش پ پی
از قــوی شــدن؛ بایــد تــاش کنیــم قــوی 
ــم و  ــداهللا دارای قدرتی ــا بحم ــویم... م بش
ــم  ــم خواهی ــر ه ــی قوی ت ــق اله ــه توفی ب
ــدرت نظامــی  ــدرت فقــط ق ــه ق شــد. البّت
قــوی  بایــد  کشــور  اقتصــاد  نیســت؛ 
شــود، وابســتگی بــه نفــت بایســتی تمــام 
ــتگی  ــم از وابس ــدا کنی ــات پی ــود، نج بش

ــت. ــه نف ــان ب اقتصادم



خاتمی: 
هیــچ گاه نبایــد فریــب شــعارهای واهــی و بــی اســاس را بــرای رفــع مشــکات خــورد بعضــی از ایــن 
ــی باشــد جامعــه را دچــار بحــران هــای شــدیدی  ــا اگــر هــم عمل ــدا عملــی نیســت ثانی شــعارها اب

خواهــد کــرد کــه در درجــه ی اول دود آن بــه چشــم محرومــان خواهــد رفــت 
ــار شــمایید کــه بایــد تَکــرار کنیــد تَکــرار رای بــه روحانــی عزیــز ،بــرای تقویــت امیــد بــه  و ایــن ب

اینــده ی بهتــر پیــروز و موفــق باشــید.

روحانی: 
ــام  ــن اع ــم. م ــتادگی کردی ــا ایس ــر تحریم ه ــا در براب ــتیم. م ــد بس ــل عه ــال قب ــار س ــم چه ــا ه ب
می کنــم آمادگــی دارم در چهــار ســال بعــد غیــر از تحریم هــای هســته ای باقــی تحریم هــا را بــردارم 
ــه  ــویم ک ــارج ش ــود خ ــم از رک ــد کردی ــم. عه ــت برگردان ــه مل ــران را ب ــت ای ــران و منفع ــزت ای و ع

شــدیم. مــا تعهــد کردیــم کــه تــورم را تــک رقمــی کنیــم.

جهانگیری:
ملــت 150هــزار تومــان بــه شــما میدهنــد ســه راه دارد تامیــن مالــی آن غیــر از ایــن هــم نیســت یــا 
بایــد دوبــاره حامــل هــای انــرژی گــران بکننــد بگوینــد بنزیــن شــد ۸هــزار تومــان بگوینــد گازوئیــل 
شــد3هزار تومــان یــا بایــد بگوینــد هزینــه هــای دولــت کــم میکنیــم حقــوق معلــم نمیدهیــم حقــوق 
ــزار  ــد 150ه ــه برون ــت هرروشــی ک ــر حال ــم در ه ــی را نمیدهی ــم بودجــه ی دفاع ــتار نمیدهی پرس

تومــان میدهنــد یــک میلیــون تومــان برمیــدارن میــذارن تــوی جیــب دولــت .
نابود میکنن اقتصاد این کشور و طبقه ی محروم را .

ما راهکارهای عاقانه عالمانه در این 4سال پیش بینی کردیم.

تاجزاده :
ما محکم از دکتر روحانی حمایت میکنیم مفتخریم که به ایشان رای دادیم هم ۹2 هم ۹6 

در ایــن دوره انتخابــات مــردم بــه گفتمانــی رای دادنــد کــه مــن نــام آن را گذاشــتم گفتمانــی  کــه 
”زندگــی را بــه مــرگ ترجیــح میدهــد” ایــن انتخابــات از یــک جهــت حائــز اهمیــت بــود و ایــن بــود 

کــه نامــزدی رای آورد کــه کمتریــن وعــده ی اقتصــادی فــوری بــه جامعــه داد.
 از آقــای روحانــی میخواهیــم کــه بــا اتــکا بــه ایــن ملــت بــا توافــق رهبــری بــه ســمت ایــن بــرود کــه 

مذاکــرات بــا امریــکا را گســترش بدهــد.
ــه هــای بســیار  ــا هزین ــم ب ــا بتوانی ــا م ــرود ت ــم هــای غیرهســته ای پیــش ب ــو تحری ــه ســمت لغ  ب

ــون ســرعت ببخشــیم. ــه م ــعه را در جامع ــد توس ــن رون پایی

مقام معظم رهبری:
ــد؛ کــه چــه در وزارت کشــور، چــه در شــورای  ــات را برعهــده دارن مســئوالن دولتــی کــه انتخاب
نگهبــان، چــه در تبلیغــات کــه در صــدا و ســیما اســت و جاهــای دیگر، چــه در بخشــها ی مختلفی 
کــه حــاال ان شــاءاهللا در روز رأی گیــری رأی خواهنــد گرفــت؛ امانــت مــردم را حفــظ کننــد. ایــن 
ــاط حفــظ  ــت احتی ــت را در نهای ــن امان ــردم اســت. ای ــت م ــردم، امان ــن حضــور م ــردم، ای آراء م
کننــد و نگــه دارنــد؛ مبــادا خــدای نکــرده کســانی بتواننــد بــه ایــن امانــت دســت درازی کننــد.



حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است
برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود

امان از این همه کوته نظری 
امان از این همه بی خردی 

مقــام معظــم رهبــری برنامــه ی اســتکبار 
ــه  ــران را در س ــت ای ــه مل ــی علی جهان
ــی  ــد: 1-جنــگ روان ــان نمودن ــه بی جمل
بــا  3-مقابلــه  اقتصــادی   2-جنــگ 

علمــی  اقتــدار  و  پیشــرفت 
ــه  ــای کشــور را ک ــال ه ــن س ــاع ای اوض
نــگاه مــی اندازیــم میبینیــم بیشــتر 
از اســتکبار جهانــی منافقیــن داخلــی 
در حــال اجــرای آن هســتند؛ جنــگ 
روانــی علیــه نظــام و مشــروعیت رهبــری 
و هجــوم همــه جانبــه علیــه ایشــان 
بــرای متهــم نشــان دادن آن حضــرت در 

فجایــع رخ داده در کشــور
و  محــور  نفــت  اقتصــاد  بــر  تکیــه 
ــه رهبــری در خصــوص ضعــف  ــه ب حمل
اقتصــادی، عــدم ایجــاد زیرســاخت هــای 
ــی و  ــدات داخل ــود تولی ــرای بهب الزم ب
مقصــر جلــوه دادن رهبــری، مخالفــت بــا 

ــا ازدواج  ــه ب ــر و مقابل طــرح مســکن مه
ــری ،  ــه رهب ــه ب ــم حمل ــان و بازه جوان
ــز  ــن و لبری ــی بنزی ــردن ناگهان ــران ک گ
ــم  ــاز ه ــردم ب ــر م ــه ی صب ــدن کاس ش
ــه رهبــری، جهــش بــی ســابقه  حملــه ب
ی قیمــت دالر و بــی ارزش شــدن پــول 

ــری . ــه رهب ــه ب ــم حمل ــاز ه ــی ب مل
مــوج ســنگین و ســهمگین تبلیغاتــی 
علیــه نظــام نتیجــه اش تضعیــف روحیــه 
ــد در دل  ــاد تردی ــران و ایج ــت ای ی مل
هــا، تخریــب اســام ، ریشــه کــن کــردن 
ــه  ــان و ب ــال جوان ــی ، اغف ــگ مل فرهن
باورهــای شــیطانی  نشــاندن  کرســی 

ــود  ــد ب خواه
ــری؛  ــم رهب ــام معظ ــول مق ــه ق ــا ب ام
«شــما جوانــان دانشــجو افســران جــوان 
ایــن جبهــه ایــد و مهمتریــن ســاح 
ســاح  مخالفیــن  و  دشــمنان  علیــه 

تبلیغــات و رســانه اســت«
ایــن فتنــه هــا تکــرار تاریــخ اســت 
ــتی آن  ــهید بهش ــه روزی ش ــی ک تاریخ
ســید بزرگــوار را متکبــر ،دیکتاتــور و 
ــی  ــوع اهانت ــه ن ــد هم ــب نامی انحصارطل
ــه جانــش  ــه او روا داشــتند و خصمان را ب

ــد  را گرفتن
حملــه بــه طبــس، جنــگ تحمیلــی 
۸ســاله ، هزینــه ی 7تریلیــون دالری 
آمریــکا در منطقــه ، محاصــره اقتصــادی 
و تــرور دانشــمندان هســته ای ،ننوانســت 
در برابــر اراده ی الهــی بــرای تثبیــت 
نمایــد  مقاومــت  اســامی  جمهــوری 
ــون  ــوخته ای چ ــای س ــره ه ــال مه ح
ــد  ــرده ان ــان ک ــی گم ــاج زاده و کروب ت
می تواننــد  بــا پــروژه ی جنــگ روانــی و 
تبلیغــات ضــد انقابــی  رویــای برانــدازی 

ــازند.  ــق س ــام را محق نظ


