ﺗﺮﻓﻨـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ ای ﻣﻈﻔـﺮی ﺑـﺮای
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﯿﺶ!
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺧﺒﺮی در ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮی “ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ” ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﺒﺮ درج ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﭘﺎک ﺷﺪ و در
ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ”ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ!”
www.isna.ir/news/97090803846
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﯿﺶ در
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﺷﺪ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﺪی ﺑﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻈﻔﺮی
ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﯿﺶ
ﮐﻪ اﻣﺮوز در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮد دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب در
ﮐﻨﺎر ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻری وی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻈﻔﺮی ﺑﺎ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن،ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻫﻢ
در اﺟﺮا)ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ(و ﻫﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ)ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ(وﻓﺎداری ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده  ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺳﮑﺎﻧﺪاری ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺒﺪ آرای روﺣﺎﻧﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻈﻔﺮی وﻗﺘﯽ ،ﺣﺠﻢ اﻧﺘﻘﺎدات و ﻓﺸﺎرﻫﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد زﯾﺎد دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻧﺮﺳﯿﺪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﯿﺶ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد .
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻈﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﯿﺎت
دوﻟﺖ را در ﯾﮏ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ
ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد!؟ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ!

