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»مهر« عجب ماه عجیبی است. دست کم توی 
این دولت سراسر »تدبیر«، اتفاقاتی در این ماه رخ 

داده که تاریخی است. 
از این جهت که می ش��ود آنها را در کتاب های 
درس��ی گنجاند تا بچه های ام��روز و فردای ایران 
بدانن��د »مردان سیاس��ت« چه نس��خه هایی برای 
آین��ده ی این مملک��ت پیچیدن��د و می پیچند که 
جای زخم آن تا همیش��ه بر پیش��انی »جمهوری 

اسالمی« مثل »داغ« می ماند.
مثال مه��ر 92 یک دفعه خبر آمد که یک بنده 
خ��دای مودب��ی همینط��وری و ب��دون هماهنگی 
و وقتی هم��ه خواب! بودیم زن��گ زده و با رئیس 
دولت ایران چاق سالمتی کرده. یا »طلسم« دست 
دادن مقامات ایرانی و امریکایی شکسته شد. همان 
حرکات نابجایی که تِه داس��تانش ش��د مذاکرات 
هس��ته ای و برجام که می گفتن��د اگر عقب بیفتد 

»ایران« روزی 100 میلیون دالر ضرر می کند!
یا دو سال بعد، مهرماه 94 که اغلب مجلسی ها 
برای خوش خدمتی به دولت، »برجام« را به صحن 
آوردند و در دو جلس��ه کلیات و جزئیات آن را سر 
کش��یدند و تصویب کردند. همان ماجرای تصویب 
20 دقیق��ه ای. همان داس��تان بازیچه قرار گرفتن 
کمیسیون ویژه ی برجام. همان میکروفون هایی که 
به دستور »رئیس« روشن نشد. همان روزهایی که 
اشک های نماینده ی مجلس را به استهزا گرفتند و 
او و هم طیفانش را »دلواپس« و »کاس��ب تحریم« 
لقب دادند. هم��ان روزی که عده ای از نمایندگان 
»مخال��ف« بودند و در هیاه��و و هوچی گری های 

عده ای »کاسب برجام« صدای شان شنیده نشد.
حاال می ش��ود به س��ه س��ال قبل برگش��ت و 
به خیلی ه��ا فهماند »ب��زدل«، »بی شناس��نامه«، 
»بی س��واد«، »کودک«، »تخریبگ��ر«، »دروغگو«، 
»بی فرهنگ«، »بی کار«، »عصر حجری«، »ترسو«، 
»ل��رزان«، »افراط��ی«، »تازه به دوران رس��یده«، 
»بی عق��ل«، »دالل« و... ده ه��ا صف��ت دیگ��ر چه 

کسانی بودند.
حاال می شود دید چه کس��انی نیاز داشتند تا 
»عین��ک بزنند«. می ش��ود درک کرد آنها که زبان 
مذاک��ره را بلد بودند، با وعده های خود چه ُگلی به 
سر مردم و معیشت شان زدند که اگر با هرجور آب 
و صابونی هم صورت ش��ان را بش��ویند این سیاهِی 

مرگ نوزاد ناقص الخلقه را نمی توانند پاک کنند.
حاال رس��یده ایم به مهرماه 97. مجلس امروز 
قرار اس��ت یک تصمیم دیگر بگی��رد که در آینده 
»م��ردم«، »ای��ران« و »انقالب« اث��ر دارد. باز هم 
عده ای س��ر و صدا به پا کرده ان��د و بر طبل دروغ 
می کوبند و بر ش��یپور »تدبیر« خ��ود می دمند تا 

صدای حقیقت شنیده نشود. 
پی��ش  س��ال   3 مهرم��اه  مث��ل  ه��م  ب��از 
تدارکات چی های داخلی ش��روع به برچسب زنی بر 
مخالفان می کنند و این بار مخالفان این س��ناریوی 
جدید را »قاچاقچی« و »تروریست« می دانند و به 

»پولشویی« متهم می کنند.
ام��ا تجربه ثابت ک��رده آنها که دروغ ش��ان را 
»ه��وار« می زنند، تصمیمات ش��ان چ��ه »آوار«ی 
بر س��ر مملکت فرود می آورد. هن��وز جای برجام 
درد می کن��د و م��ردم باورش��ان نمی ش��ود ب��ه 
ج��ای ی��ک دالری و هزارتومانی بای��د 15-10 تا 
اس��کناس ه��زاری را توی دس��ت می گرفتند و به 

مذاکره کنندگان »شاباش« می دادند.
امروز ب��رای مجلس روز مهمی اس��ت. از همه 
مهم ت��ر برای آنه��ا که مخالف ای��ن الیحه ی جدید 
کادوپیچ شده از طرف دولت هستند. امروز می شود 
ن��ام خ��ود را در تاریخ ثبت کرد. فدای س��رتان که 
کس��ی صدای تان را نمی ش��نود. همین تالش ها و 
فریادها و گلو پاره کردن های تان برای ایران و انقالب 
در تاریخ و نامه اعمال تان ثبت می ش��ود و آینده ی 
نه چندان دور، باز هم مثل س��ه س��ال پیش معلوم 
می کند »کاسب« جماعت چه کسانی بودند که برای 
به دست آوردن منافع حزبی و جناحی و برای محکم 
کردن میز و صندلی مدیریت خود چگونه امنیت و 

آینده کشور را به مخاطره انداختند.
امروز و یا هر روزی که بنا شد برای این الیحه 
تصمیم بگیرید، لطفا رای تان را به دوربین ها نشان 
بدهی��د. اغلب آنها که موافقند جرات نش��ان دادن 
رای خ��ود را ندارند، چون تجرب��ه برجام همچنان 
پیش چش��م مردم است و این آدم ها هم مجبورند 
هم هوای دولت را داش��ته باش��ند و هم رای سال 

آینده را »کاسب« شوند.
اما ش��ما می توانید »ش��فافیت« را به مجلس، 
ب��ه مردم و به آیندگان هدیه دهید و نش��ان دهید 
در بالیی ک��ه در آینده بر س��ر مملکت می آورند، 

موثر نبوده اید. 
بگذاری��د هرچه فحش و ناس��زا بلدن��د را در 
رس��انه های مجیزگوی ش��ان فریاد بزنند. بگذارید 
بمب های ش��یمیایی ِمید.این.داخل را بر س��رمان 
بریزند. م��ا به تنفس در هوای آلوده ی س��اخته ی 

دست آقایان عادت داریم.
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مخالفان اف ای تی اف رای خود را اعالن کنند تا برای آیندگان مشخص شود چه کسانی موافق تصویب این قانون بودند

برای ثبت در تاریخ

آرای نمایندگان درباره سی.اف.تی باید شفاف و علنی اخذ شود
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی خواستار برگزاری جلسه 

علنی مجلس برای بررسی CFT شد.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه امروز بحث اف ای تی اف از مباحث مهم در کشور 
است، گفت: موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون ادعا می کنند با تصویب این موضوع 
در کش��ور مشکالت حل می ش��ود و قیمت دالر پایین می آید. البته مخالفان تصویب این 
کنوانس��یون مدعی هس��تند یکی از دالیل گران شدن دالر در کش��ور اجرای ناخواسته 

اف ای تی اف بود که مرزها بسته شد و مشکالت عدیده ای برای کشور ایجاد شد.
وی ب��ا تأکید بر اینکه مش��کالت اقتصادی با زندگی و معیش��ت مردم گره خورده 
اس��ت، ادامه داد: مردم می خواهند مطلع ش��وند و حق هم دارند در جریان موضوعات 

مختلف قرار گیرند.
نماینده مردم همدان درباره جلسه امروز مجلس اظهار داشت: پیشنهاد فراکسیون 
بر این است که جلسه در همان ساعت 8 صبح و به صورت علنی برگزار شود و مشروح 

این جلسه نیز از رسانه ملی به صورت زنده پخش شود.
رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس عن��وان کرد: مردم بای��د در جریان 

اظهارات مخالفان، موافقان و نمایندگان دولت درباره بحث اف ای تی اف قرار گیرند.
حاجی بابایی با اظهار اینکه پیشنهاد فراکسیون نمایندگان این است که باید دو برابر 
تع��داد مق��رر در آیین نامه، نمایندگان در موافقت و مخالف��ت درباره این الیحه صحبت 
کنند، گفت: باید آرای نمایندگان درباره کلیات و جزئیات CFT به صورت شفاف و علنی 
اخذ شود تا مشخص شود چه نماینده ای موافق و چه نماینده ای در مخالفت با این الیحه 

رأی داده است.  تسنیم

علت صادرات گوجه فرنگی با وجود ممنوعیت صادرات
طبق اعالم گمرک، در صورت صدور مجوز صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای از سوی 
مدیریت جهاد کش��اوزی یا س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان ها، صادرات گوجه فرنگی 

بالمانع است.
درپی افزایش چش��مگیر قیمت گوجه فرنگی و رب آن، وزیر صنعت در 27 شهریور 
1397 صادرات گوجه فرنگی را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد و این بخشنامه از دوم 

مهر 1397 اجرایی شد.
با این حال طبق اخبار واصله نزدیک به 200 تن گوجه فرنگی صادر شده است که 
این امر منجر به اعتراضات متولیان به گمرک ش��ده اس��ت. در این راستا گمرک اعالم 
کرده است که در صورت صدور مجوز صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای از سوی مدیریت 

جهاد کشاوزی یا سازمان جهاد کشاورزی استانها صادرات گوجه فرنگی بالمانع است.
علی اکبر ش��امانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور 
اعالم کرده اس��ت: پیرو بخش��نامه ش��ماره 78572۶/97/22۶ مورخ 97/7/2 مبنی بر 
ممنوعی��ت صدور گوجه فرنگی، به پیوس��ت تصویر نامه ش��ماره 3۶01/501/97 مورخ 
97/7/4 معاونت محترم توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی 
درخص��وص صدور مجوز صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای ارس��ال و اعالم می داد: مرجع 
ذیصالح تش��خیص گوجه فرنگ��ی گلخانه ای جهت صادرات، مدیریت جهاد کش��اورزی 

شهرستان ها یا سازمان جهاد کشاورزی استان ها می باشد. مهر

احتمال معرفی سه وزیر پیشنهادی در روز سه شنبه
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی گفت: احتماالً در جلس��ه علنی روز 
سه ش��نبه این هفته، وزرای پیش��نهادی به مجلس معرفی خواهند شد؛ در این صورت 

تعطیالت مجلس لغو می شود.
اسداهلل عباسی درخصوص جلسه روز گذشته هیئت رئیسه اظهار داشت: در جلسه 
هیئت رئیسه اعالم شد که احتماالً رئیس جمهور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، 

سه وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد.
نماینده مردم رودس��ر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در این صورت تعطیالت 

مجلس در هفته آینده لغو خواهد شد تا رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بررسی شود.
هم اکنون وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اقتصاد و امور دارایی بدون وزیر و با 
سرپرس��ت اداره می شوند، سومین وزیری که قرار است روحانی به مجلس معرفی کند 
هنوز روشن نیست، اما گفته می شود که وزارت صنعت معدن و تجارت دستخوش تغییر 

می شود و شریعتمداری برای وزارت کار معرفی خواهد شد.
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روی قول و قرارهای آنکارا می توان حساب کرد؟

گام های آهسته ترکیه 
برای خروج از ادلب 

5

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بابت نوسانات قیمت ها
 از مردم عذر می خواهیم

7

نماینده سابق مجلس در گفت و گو با سیاست روز:

برخی ها از مردم 
رای گرفتند و به ضرر مردم 

عمل می کنند

صفحه 2

ایران از شکایت علیه آمریکا 
در دادگاه الهه به دنبال چیست؟

تجربه برجام تکرار نشود

این یک دروغ است که می گویند اگر اف ای تی اف 
را تصویب کنیم مشکالت اقتصادی حل می شود، 

اصاًل این طور نیست همان زمان هم که ما در 
مجلس بودیم درباره برجام هم همین صحبت ها 
را می کردند و ما با آنها کلی بحث داشتیم که 
برجام راهکار حل مشکالت کشور نیست، اما 
متاسفانه با تبلیغات بسیار دائمًا ذهن مردم را 

منحرف می کردند و ادعا داشتند که با برجام این 
مشکل حل می شود یا آن مشکل حل می شود 
و اینطور نشد و خالف آن عمل شد و االن هم 
دارند جوسازی می کنند که اگر اف ای تی اف را 
تصویب نکنیم چنان می شود، در حالی که این 

یک دروغ بزرگ است
صفحه 4

29 شهرستان  درگیر سیل شدند؛ 

خانه مردم در آب
مسئولین در خواب


