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وزرای دولت رئیســی یک ویژگی 
خاص دارنــد و آن هم رقابت بر ســر 
شگفت زده کردن مردم با اظهاراتشان 
است. در جدیدترین مورد جواد اوجی، 
وزیر نفت دولت ســیزدهم گفته که از 
ابتدای فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، 
بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم نامه به ارزش 
16/۵ میلیارد دالر امضا کرده اما جزئیات 
این قراردادها و اســامی شــرکت ها را 

منتشر نخواهد کرد.
نفت سرمایه ملی نســل های این 
کشور است و صراحت در بیان این جمله 
که »جزئیات را منتشر نمی کنیم«، برای 
دولتی که شعار شفافیت می دهد امری 

غیرعادی است.
 دالیل محرمانگی
 و عذر بدتر از گناه

وزیر نفت البته برای این پنهان کاری 
دالیل عجیبی را مطــرح کرده و گفته 
عدم انتشار اســامی این شرکت ها به 
خاطر »شرایط تحریمی« و »رهایی از 
انتقادات مدیران دولت پیشین« است و 
به همین دلیل حاضر به انتشار جزئیات 
این قراردادها نیست و البته تأکید کرده 
که رویه وزارت نفت در آینده نیز بر همین 

اساس خواهد بود.
به گفتــه وزیر نفت، بر اســاس این 
قراردادهای جدیــد، »هلدینگ های 
بزرگ« با سرمایه گذاری بر میدان های 
نفتی و گازی، سود خود را از محل تولید 
نفت و میعانات گازی دریافت خواهند 
کرد و بخش دیگری از تأمین مالی این 
پروژه ها، توسط کنسرسیوم های بانکی و 
به صورت ارائه تسهیالت انجام می گیرد.

اوجی البته با انتقاد از عملکرد دولت 
حســن روحانی گفته که قراردادهای 
دولت قبل »بی نتیجــه« بوده و به طور 
مثال شرکت فرانســوی توتال »وعده  
بی عمل« داده است.وزیر نفت معتقد 
است که قراردادهای امضا شده در دولت 
رئیسی، چندبرابر قراردادهای امضا شده 
با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 پارس 

جنوبی در دولت پیشین است.
به نظر می رســد بعــد از کلیدواژه 
»مسببان وضع موجود« که از انتخابات 
ریاست جمهوری و در بررسی صالحیت 
کاندیداها توسط شورای نگهبان تبدیل 
به شــیوه ای برای حذف افراد از عرصه 
سیاسی شــده بود و در دولت سیزدهم 
نیز بارها با همین ادبیات ابراهیم رئیسی 

خواستار برخورد قهری با مدیران دولت 
قبلی بود؛ حاال عبــارت جدید »رهایی 
از انتقادات مدیران دولت پیشــین« را 
هم باید به ادبیات حکمرانی نیروهای 
انقالبی اضافه کرد تا بهانه ای برای عدم 

شفافیت در کشور باشد.
وزیر ضد شفافیت را برکنار کنید

در اسفندماه ســال گذشته مالک 
شریعتی، نماینده تهران وزیر نفت را به 
خالف گویی و فریبکاری متهم کرد، اما 
شلوغی و هیاهوی بودجه فرصت بررسی 
این ادعا را از نماینده تهران گرفت. حاال 
اظهــارات جدید وزیر نفــت موجی از 

انتقادات را برانگیخته است.
کاربری در توئیتر نوشــت: »جواد 
اوجی، اولین وزیر در تاریخ صنعت نفت 
اســت که خبرنــگاران روابط عمومی 
وزارت نفت هم آمارهــای اعالمی او را 

مورد تردید می دانند.«
مصطفــی آرانــی روزنامه نگار هم 
نوشــت: » اقعا 16 و نیــم میلیارد دالر 
قراردادنفتی امضا کردید؟ واقعا مردم را 
آدم حساب می کنید؟ در شماره شنبه 
روزنامه ایران یک جدول ســه ستونی 
چاپ کنید از طرف قــرارداد و موضوع 
قرارداد و مبلغ قرارداد. توقع زیادی که 

به عنوان یک رعیت نداریم؟«
احمــد زیدآبــادی، روزنامه نگار و 
تحلیل گر نیز به مواضع ضد شفافیت وزیر 
نفت انتقاد شدید کرده و او را مستحق 
برکناری یا استیضاح دانسته است: »اگر 
بنا به برکناری یا استیضاح برخی از وزرا 
باشــد؛ به نظرم جواد اوجی، وزیر نفت 
باید در ابتدای صف قــرار گیرد! آقای 
اوجی مدعی شده اســت که در طول 

وزارت او بیش از 16 میلیارد دالر قرارداد 
نفتی جدید با شــرکت های خارجی 
به امضارســیده، اما او از بیان جزئیات 
قراردادها و شرکت های طرِف قرارداد 

معذور است!«
زیدآبادی در ادامه این تحلیل درباره 
علت شــفاف نبودن قراردادهای نفتی 
نوشته اســت: »حاال چرا معذور است؟ 
چون اگر اســامی این شرکت ها فاش 
شود، مورد تحریم آمریکا قرار می گیرند! 
به عبارت دیگر، برای آنکه این شرکت ها 
از چشم آمریکا پنهان بمانند الزم است 
تمام ســرمایه و امکانات و تجهیزات و 
پرسنل خود را در هنگام فعالیت برای 
استخراج نفت و گاز از منابع نفتی و گازی 

ایران، به صورت نامرئی درآورند!«
زیدآبادی در انتها بــه نوع نگاه وزیر 
نفت در عرصه حکمرانی انتقاد می کند و 
می گوید: »حاال وزیری که امور دنیا را با 
چنین عینکی می بیند، با چه صالحیتی 
ســکان مهمتریــن و تخصصی ترین 
وزارتخانه کشــور را در دســت گرفته 

است؟«
 سربازان جنگ نرم وزیر نفت 

به خط شدند
جواد اوجی هم مانند بســیاری از 

وزیران کابینه دولت سیزدهم برای خود 
ارتشی در توئیتر و فضای مجازی دارد که 
به مدح اقدامات او بپردازند و در مواقع 

ضروری به منتقدان حمله کنند.
فضــای مجازی امــا با کلیــدواژه 
وزیر نفت، مملــو از اعتراض به تصمیم 
مدیریت منابع انســانی این وزارتخانه 
برای کاهش حقــوق کارکنان قرارداد 
مدت موقت وزارت نفت است. جدای از 
این درخواست که به نظر پاسخ روشنی 
برای آن وجود ندارد؛ همین داســتان 
ادعایی وزیر و تاکید بر شــفاف نشدن 
قراردادها خود محل مناقشه شده است.

ســربازان توئیتری وزیــر نفت که 
احتمــاال در برابر هجمه ها نســبت به 
شفاف نبودن قراردادهای نفتی حرف 
مهمی در آستیان ندارند، ترجیح دادند 
عملکرد جواد اوجــی را نزد مخاطبان 

برجسته کنند.
پوسترهایی با مضمون »بدون برجام 
و FATF صادرات نفت ایران 40 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت.« 
و چندین پوستر و متن مشابه که همه 
از یک مرکــز واحد تهیه شــده اند، از 
مهمترین کنش های این سربازان نفتی 

مجازی در روزهای گذشته بود.
 افزایش  فروش نفت؛ 

ناهار چی داریم؟
خوزستان مهمترین استان نفت خیز 
کشور یک تراژدی مدیریتی است. در 
روزی که وزیر نفت از افزایش فروش نفت 
می گوید؛ مردم در این استان صف های 

بلند خرید گوجه فرنگی تشکیل دادند.
داســتان نفت و معیشت از عالمت 
ســوال های بزرگ زندگی مردم است. 
چطور وزیر نفت می گوید فراتر از تعهدات 
بودجه ای خود نفت فروخته، اما وضعیت 
بــازار و کنترل قیمت ها هــر روز بدتر 
می شود.مصطفی تاج زاده فعال سیاسی 
در توئیتی نوشــت: »می گویند دولت 
رئیســی میزان صادرات نفت را نسبت 
به پیش از تحریم ها افزایش داده و موانع 
انتقال پول فــروش آن ها را نیز برطرف 
کرده اســت. دســت مریزاد که بدون 
برجام، تحریم ها را خنثی کردید! اما چرا 
باوجود جهش بهای نفت، اجناس هر روز 
گرانتر و سفره  مردم روزبه روز کوچکتر 
می شــود؟«وضعیت گرانی ها صدای 
مداحان که همیشــه از حامیان اصلی 
جریان های سیاسی اصولگرا بوده اند را 
نیز درآورده است. چند روز بعد از اینکه 
محمد حســین پویانفر به مسئوالن 

گوشــزد کرد که کیلویی گوشت 197 
هزار تومان شده و هشتک بیچاره مردم را 
زد؛ سعید حدادیان هم نسبت به گرانی ها 
اعتراض کرد و با اشاره به آمار ارائه شده 
وزیر نفت درباره افزایش فروش گفت: 
»نفت که گران شد؛ فروش هم که بیشتر 
شده است؛ مدام هم که یکی را می دهیم و 
پول می گیریم خب اینها کو؟ من االن در 
خانه گشنه هستم پدرم هر دقیقه بگوید 
یک پس انداز کردم برای فالن جا. ناهار 

چی داریم؟«
 نکند به نام مردم 

و به کام دیگران شود
ســفر رئیس جمهور به استان البرز 
حاشیه جذابی داشــت. از همان صبح 
ســفر نامه ای منتشر شــد که هزینه 
تبلیغات سفر رئیس جمهور 8 میلیارد 
تومان برآورد شــده بود. ایــن خبر به 
قدری بازنشر شــد که رئیس جمهور 
را به واکنش واداشــت و در پایان سفر 
گفت: »من که با مترو آمــده ام و افطار 
هم دانشجویی خوردم. نکند به نام من و 
به کام دیگران این هزینه ها انجام شود.« 
اســتیصال رئیس جمهور دقیقا وضع 
زندگی مردم است در مواجهه با آمارهایی 
چون افزایش پول نفت و آزادسازی اموال 
بلوکه شــده و دالرهای مسدود شده. 
سفره های مردم کوچک است و زندگی 
سخت. نکند پول های نفت که به دالیل 
واهی قرار است شفاف نشود به نام مردم 

ایران گرفته شود و به کام دیگران برود. 

وزیر نفت بر شفاف نشدن قراردادهای نفتی اصرار می ورزد

به نام مردم، به کام دیگران؟!
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وزیر نفت اصرار عجیبی 
برای پنهان کاری 

قراردادهای نفتی دارد 
و می گوید عدم انتشار 

اسامی شرکت ها »شرایط 
تحریمی« و »رهایی از 

انتقادات مدیران دولت 
پیشین« است و به همین 

دلیل حاضر به انتشار 
جزئیات این قراردادها 
نیست و تأکید کرده که 

رویه وزارت نفت در آینده 
نیز بر همین اساس خواهد 

بود

اینکه رئیس جمهور در 
پایان سفر به استان البرز 

و در واکنش به برآورد 
8 میلیارد تومانی این 

سفر، گفت: »نکند به نام 
من و به کام دیگران این 
هزینه ها انجام شود«؛ 

دقیقا استیصال مردم است 
در مواجهه با آمارهایی 

چون افزایش پول نفت و 
آزادسازی اموال بلوکه شده 

و دالرهای مسدود شده. 
سفره های مردم کوچک 

است و زندگی سخت. نکند 
پول های نفت به نام مردم 
ایران گرفته شود و به کام 

دیگران برود 

طهمورث حسینی
توضیح ایران درباره مخالفت با 
تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر

نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه ای دالیل 
مخالفت ایران با تعلیق روسیه در شورای حقوق بشر را 

توضیح داد.
به گزارش ایســنا،  در این بیانیه آمده است: »دولت 
جمهوری اسالمی ایران معتقد است حاکمیت و تمامیت 
ارضی تمام کشورها باید به طور کامل مورد احترام بوده 
و امنیت و ایمنی تمام غیرنظامیان تضمین  شــود. در 
عین حال ایران متن پیش نویس قطعنامه حاضر را داری 
انگیزه های سیاسی می داند که بی طرفی سازمان ملل را 
خدشه دار می کند. ما بر این باوریم که حقوق بشر نباید 

قربانی مالحظات سیاسی کوته بینانه باشد.«
بنابر این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل با 9۳ 
رأی موافق، ۲4 رأی مخالف و ۵8 رأی ممتنع، روســیه 
را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد. ایران  در این جلسه 

رای مخالف داد.
    

امام جمعه تهران:
 حمالت نیروهای مقاومت
 به امریکایی ها ادامه دارد

امام جمعه موقت تهران گفت که حمالت نیروهای 
مقاومت به آمریکایی ها مربوط به برجام نیســت بلکه 
معلول حضور نامشروع آمریکا در منطقه است و تا ادامه دار 
بودن این حضور، حمالت نیروهای مقاومت و مسلمانان 

در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. 
به گزارش ایرنا کاظم صدیقی در واکنش به اظهارات 
مقامات آمریکایی که نیروهای امریکایی بعد از ترور شهید 
سلیمانی، چندین برابر قبل مورد حمله قرار می گیرند و 
این موضوع یکی از موانع پذیرش برجام است، بیان کرد: 
قبل از برجام فرزندان این مملکت، متجاوزان دریایی شما 
)انگلیســی ها( را گرفتند و پهپاد آنچنانی آمریکایی را 
شکار کردند و در عین االسد و سوریه به هدف های آمریکا 

موشک زدند تا درس  عبرتی به آمریکایی ها داده باشند.
    

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:
با حذف سپاه قدس از لیست 
سازمان های تروریستی مخالفم

رئیس  ســتاد مشــترک ارتش آمریکا گفت که از 
خروج نیروی قدس سپاه پاسداران از لیست گروه های 

تروریستی خارجی حمایت نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، مارک میلی، روز 
پنج شنبه در کمیته نیروهای مسلح سنا آمریکا مدعی شد: 
من باور دارم که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی ایران یک گروه تروریستی است و از خروج آن ها 

از لیست حمایت نخواهم کرد.
    

چین: 
آمریکا پاسخگوی نگرانی های 

قانونی ایران باشد
سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری 
هفتگی خود تاکید کرد که هیچ جایگزین بهتری برای 

برجام وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، ژائو لیجیان، در کنفرانسی خبری با 
اشاره به بیانیه وزارت خارجه آمریکا درخصوص مذاکرات 
برجامی در پی دیدار بلینکن با همتایان تروئیکای اروپایی 
گفت: مذاکرات بر ســر احیای پایبندی به برجام وارد 
مرحله نهایی شده است. تمامی طرفین بر سر متن توافق 
ازسرگیری پایبندی ها اجماع دارند و تنها چند مورد حل 

نشده باقی مانده است.
    

قالیباف: 
بودجه ۱۴۰۱ فرصتی تاریخی برای 
حل مشکالت حاشیه نشینی است

رئیس مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: یکی از 
مهم ترین تصمیمات مجلس که فرصتی بزرگ و تاریخی 
برای حل مشکالت حاشیه نشینی برای دولت فراهم کرده 

است، در بودجه1401 محقق شده است.
به گزارش فارس، قالیباف در رشته توئیتی در این باره 
نوشت:  فعاالن حوزه های محرومیت زدایی و کنشگران 
عرصه آســیب های اجتماعی به خوبــی مطلعند که 
موانع قانونی بر سر راه تغییر وضعیت سکونت گاه های 
غیر رسمی چه نقشی در تبدیل شدن حاشیه نشینان 
و ساکنان بافت های مسئله دار به شهروندان درجه دو و 

بی اثر شدن اقدامات حمایتی داشته است.
    

وزیرکشور: 
 با عامالن حادثه مشهد 

برخورد خواهد شد
وزیر کشور گفت: با افراد ترویج دهنده تفکر و جریان 
تکفیری و عامالن حادثه تروریســتی مشهد برخورد 

خواهد شد.
به گزارش ایرنا، احمد وحیــدی درباره جنایت روز 
سه شنبه در حرم امام رضا )ع( گفت: ایران و افغانستان 
از یک ملت هستند که از ریشه و سابقه تمدنی مشترک 
برخوردارند و دشمن تالش در ایران هراسی بین مردم 
افغانستان و افغانستان هراسی بین مردم ایران دارد که 

موفق نخواهند شد.

روی موج کوتاه

خبر

خطیب نماز جمعه مشــهد، گفت: دشمن 
آمده تا حلق ما. شما امروز و فردا می کنید، چرا 
انقدر معطل هستید؟ یک روز طرح صیانت رأی 
آورد، یک روز رأی نیاورد. ان شاءاهلل امیدوارم 

عزیزان ما در این زمینه عنایت بفرمایید.
به گزارش ایلنا ســید احمــد علم الهدی 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد با اشاره 
به موضوع فضای مجازی، گفت: در عرصه های 
امنیتی، نیروهای بصیر و بینــای مقتدر ما با 
قدرت ایســتاده اند و جلوی اجرای دشــمنی 
دشــمن را خواهند گرفت امــا در عرصه های 

دیگر در و دروازه مملکت باز اســت و حساب و 
کتاب ندارد؛ دشمن آدمکش حرم امام رضا)ع( 
همان دشمن ناپاک و ستمگر و بی رحم فضای 

مجازی است.
علم الهدی افزود: عزیزان شما با همه قدرت 
تبیین را انجام دهید و عزیزان مســئول ما هم 
نسبت به همه توان این مساله ولنگاری فضای 
مجازی را مدیریت کنند. مسئوالن در مجلس 
و دولت چقدر می خواهید این ور و آن ور کنید 
تا فضای مجازی را کنترل کنید؟ شورای عالی 
فضای مجازی چند سال اســت، چه می کند 

این شورای عالی فضای مجازی؟وی ادامه داد: 
ما امروز متاســفانه به تعداد تمام گوشی های 
هوشــمند رســانه آزاد داریم در این مملکت 
که تولید محتوا و پیــام می کنند و هیچکس 
هم جلودار آن هــا نیســت و از هیج جا مجوز 

نمی خواهد.
علم الهدی در ادامه عنوان کرد: من دو عرض 
دارم، ابتدا با شــما جوانان گوشــی دار که این 
»جهاد تببین«ی که رهبری فرمودند برای من 
طلبه تریبون دار نیست، این برای همه است و 
برای شماست، شــما جوانان باید وارد عرصه 

شوید و مسئول هستید که وارد عرصه تبیین 
شوید. این وظیفه است و اگر نکنید حکم خدا 

را زیر پا گذاشتید.
وی افزود: عرض دوم من با مسئوالن است، 
مسئوالن در مجلس و دولت چقدر می خواهید 
این ور و آن ور کنید تا فضای مجازی را کنترل 
کنید؟ شورای عالی فضای مجازی چند سال 
است تشکیل شده اما آفتابه و لگن هفت دست، 
شام و ناهار هیچی، چه می کند این شورای عالی 

فضای مجازی؟
خطیب جمعه مشــهد ادامه داد: مجلس 
هم که هر روز یک افسانه ساز می کند، یک روز 
می گویند »صیانت« یک روز می گویند صیانت 
قبول نیست، »تنظیم گرایی«. آخر شما چقدر 
معطل هستید؟ می خواهید تا کی صبر کنید و 
دشمن تا کجا برسد؟ مجلس و دولت باید بیایند 

و با همه قدرت مسئولین بایستند در این مساله.
امام جمعه مشــهد همچنین در بخشی از 
سخنانش به حادثه پیش آمده برای سه طلبیه 
در صحن حرم رضوی اشــاره کرد و بر ضرورت 

مقابله با جریان تکفیری تاکید کرد. 

درخواست علم الهدی از مجلس و دولت برای تصویب طرح صیانت: 

دشمن تا حلق ما آمده است؛ چرا امروز و فردا می کنید؟

وزیر امور خارجه با ســازنده توصیف 
کردن مواضع چین، روســیه و سه کشور 
اروپایی، گفت: ایران برای رسیدن به یک 
توافق خوب، قوی و پایدار، مصمم است و 
طرف آمریکایی باید به جای زیاده خواهی، 
ایجاد کنــدی و مانــع در مســیر کار، با 

رویکردی واقع بینانه رفتار کند.
به گزارش ایرنا حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با 

نیکال سالکوویچ، وزیر امور خارجه صربستان موضوعات 
مورد اهتمام مشــترک دوجانبه، منطقه و جهان از جمله 
روند بحران اوکراین و مذاکرات وین مورد گفت وگو و تبادل 

نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه صربســتان ضمن ســوال از نتایج 
مذاکرات وین، ابراز امیدواری کــرد مذاکرات وین هر چه 

سریع تر به نتیجه مطلوب برسد.

نیکال ســاکوویچ با تشــریح موضع 
کشورش در خصوص کوزوو و همچنین 
بحران اوکراین، بــر حفظ تمامیت ارضی 
اوکراین و اســتفاده از مسیر دیپلماتیک 
برای حفظ و گســترش صلح در منطقه 

تاکید کرد.
امیرعبداللهیان در مورد مذاکرات وین 
گفت: جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن 
به یک توافق خــوب، قوی و پایدار مصمم 
اســت. طرف آمریکایی باید به جای زیاده خواهی، ایجاد 
کندی و مانع در مسیر کار، با رویکردی واقع بینانه رفتار کند.
وزیر خارجه همچنین مواضع چین، روسیه و سه کشور 

اروپایی را در مسیر رسیدن به توافق سازنده خواند.
امیرعبداللهیان نقش اتحادیه اروپا به ویژه تالش های 
جوزب بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مورا 

مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا را فعال خواند.

یک عضو شــورای مرکــزی حزب 
اعتماد ملــی گفت: جریــان اصالحات 
باید با مردم ســخن گفته و به صراحت از 
خواســته های آنها حمایت کرده و برای 

احیای صندوق های رای تالش کند.
محمدجواد حق شناس در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه تالش برای بازگشت 
حق حاکمیت به مردم یک اولویت اساسی 
برای جریان اصالحات است، اظهار کرد: 

در سال های اخیر کمتر به این موضوع اهمیت داده شده و 
جایگاه و نقش حاکمیت مردم کمرنگ شده است.

وی ادامه داد: میزان مشــارکت در انتخابات ســال 
گذشته اتفاق تلخی بود. نسبت کسانی که در انتخابات 
شــرکت نکرده یا آرای باطله و سفید دادند به کسانی که 
در انتخابات بــه نامزدهای تایید صالحیت شــده رای 
دادند، نشــانه ای بر کمرنگ شدن نقش حاکمیت مردم 

است که این موضوع نگرانی جدی ایجاد 
کرده است.  

این فعال سیاســی اصــالح طلب با 
اشــاره به خلق ادبیات تحریم انتخابات 
در ســال های اخیر، تصریح کرد: تحریم 
انتخابــات، رویکــردی انفعالی اســت. 
جریان اصالحات باید در مســیر اصالح 
قانون انتخابات، برگشــت تمامی نهادها 
به جایگاه هــای قانونی خــود و کاهش 

دخالت های بی مورد حرکت کند.
حق شناس در پاســخ به این پرسش که آیا اصالحات 
چنین قدرتــی دارد، گفــت: قدرت از آِن مردم اســت. 
جریان اصالحات باید با مردم سخن بگوید و به صراحت از 
خواسته های مردم حمایت کند. مردم هم ثابت کرده اند 
که اگر سخن دقیق، درست و روشنی شنیده و بین حرف 

و عمل فاصله نبینند، به صحنه می آیند.

امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه صربستان:

آمریکا واقع بینانه رفتار کند
حق شناس: 

اصالحات باید با مردم سخن بگوید


