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سال بیست و یکم شماره 5948
سه شنبه  19خرداد 1394

اخبار
دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي:

هر کس قانون اساسی را قبول دارد باید آزاد باشد

دس��تيار ويژه رئيس جمهوري در امور اق��وام و اقليتهاي ديني و مذهبي،
جنگهای مذهبی و قومی را يکي از تهدیداتي دانس��ت که کشورهای منطقه
با آن درگیر هستند و تنها راه جلوگيري از تسري اين تهديد به کشور را ایجاد
فضای مش��ارکت همگانی ،مش��ارکت علما ،احزاب و صاحبان اندیشه در امور
کش��ور برشمرد و گفت :هر کس که قانون اساسی و رهبری را قبول دارد ،باید
میدان داشته و آزاد باشد ،حتی اگر شیوه و روش ما را قبول نداشته باشد.
به گزارش «آنا» ،حجتاالس�لام علي يونسي افزود :رهبر معظم انقالب در
انتخابات  92نیز گفتند حتی کسانی که نظام را قبول ندارند ،در انتخابات شرکت
کنند .این جمله بسیار مهم بود ،اما متأسفانه این پیام را برخی مسئوالن خوب
درک نکردند .اين عضو دولت ،وجود فضای آزاد اندیشی را یک آرزوي مربوط
به قبل از انقالب عنوان و اظهار کرد :رهبران و صاحبان اندیشه اصیل انقالبی،
از جمله حضرت امام راحل ،ش��هید بهش��تی ،شهید مطهری و شخصیتهای
حاض��ر دیگر همچون حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب و آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،که جزو بنیانگذاران انقالب بودهاند ،خود محصول فکر آزاد
و آزاداندیش��ی دینی بوده و هس��تند .به همین خاطر این بزرگواران به عنوان
محصول این اندیش��ه ،خود در زمره بنیانگذاران اندیشه جدید انقالب اسالمی
هستند .وي با بيان اينکه انقالب اسالمی نیز محصول آزاد اندیشی است و اگر
این فکر و این نوع از طرز تفکر نبود ،انقالب اس�لامی هم نبود ،زمان حاضر را
بهترین فرصت براي برداشتن محدودیتهایی دانست که به ناچار برای مبارزه
با تروریسم و جاسوسی و مبارزه با صدام و عمالش اعمال شده است.
يونسي ادامه داد :نظام جمهوری اسالمی ایران به لطف خدا و خون شهیدان،
اکن��ون یک نهال ضعیف نیس��ت که نیاز به تداوم برخ��ی محدودیتهای اول
انقالب را داش��ته باشد .برای همین الزم اس��ت تا بخصوص در حوزه دانشگاه
و اندیش��هورزان و در مواجهه با خردمندان ،علما و حتی دگراندیش��ان فرصت
بیش��تری به لح��اظ ارائه دیدگاه و نظرهایش��ان ایجاد کنی��م و به چهرههای
دانشگاهی و علمی میدان بیشتری بدهیم و این امکان را مهیا کنیم که بیایند و
حرفشان را بزنند و دلسوزیشان برای کشور را مطرح کنند .دستيار ويژه رئيس
جمهوري شائبه دخالت دولت در انتخابات را تکذیب کرد و گفت :دولت به هیچ
عنوان حق دخالت در انتخابات را ،له یا علیه هیچ جریان ،گروه ،حزب و جناح
خاصی ندارد .طبق قانون دولت باید کام ً
ال بیطرف باش��د و در عین حال یک
انتخابات سالم و آزاد و توأم با امنیت کامل برگزار کند.

نشستخبریرئيسجمهوریشنبهآیندهبرگزارمیشود

معاون ارتباطات و اطالعرس��انی دفتر رئيس جمهوری اعالم کرد :نشس��ت
خبری حجتاالسالم حسن روحانی رئيس جمهوری در آستانه دومین سالگرد
حماس��ه سیاس��ی و انتخابات  24خرداد  ،92بعد از ظهر ش��نبه آینده برگزار
میش��ود .به گزارش ايرنا ،پرویز اس��ماعیلی با بيان اينكه این نشس��ت خبری
با حضور خبرنگاران رس��انههای داخلی و خارجی برپا میش��ود ،افزود :رئيس
جمه��وری در این نشس��ت خبری که به صورت زنده از ش��بکههای داخلی و
بینالمللی پخش میشود ،ضمن ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد دولت تدبیر و
امید به محضر ملت ش��ریف ایران ،پاسخگوی پرسش خبرنگاران در حوزههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

سر خط

 ëëهیأت پارلمانی فرانسه به ریاست «دانیال رنیه» نایب رئیس کمیسیون امور
خارجی و دفاع مجلس س��نای این کش��ور ،بامداد دیروز وارد تهران ش��د .این
هیأت دیروز با حسین سبحانینیا ،نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
دیدار کرد .هیأت فرانس��وی قرار است چهارشنبه و پنجشنبه به اصفهان سفر
کند /.ایرنا
 ëëاحمد آریایینژاد نماینده مالیر :دستگیری دومین معاون رئیس جمهوري
دولت گذشته از سوی قوه قضائیه اقدامی مثبت و باعث افزایش اعتماد مردم به
دستگاه قضایی است .آرزو دارم به تخلفات افراد دیگری که چنین جرایمی را
مرتکب شدهاند ،رسیدگی و روند دادرسی آنها بهروز شود /.خانه ملت
 ëëمیرهادی قرهسید رومیانی ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی :مرگ تعدادی
از زائرین عربستانی در هتلی در مشهد؛ با توجه به اهمیت بینالمللی و جایگاه
مطلوب ایران از نظر امنیت در منطقه باید با دقت و جدیت ریشهیابی و پیگیری
شود /.خانه ملت
 ëëمحمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوري :شرکت پست با هدف
خدمترسانی به بخشهای کمتر برخوردار کشور در بدنه دولت باقی میماند/.
ایرنا
 ëëحجتاالسالم والمسلمین س��عیدی نماینده ولی فقیه در سپاه :امریکا که
بحق شیطان بزرگ است ،پس از جنگهای مستقیم اینک از جنگ نیابتی در
کشورهای اسالمی برای ضربه زدن به اسالم استفاده میکند /.ایسنا
ëëحجتاالسالم والمسلمين مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس جمهوري :در
سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه ،موانع سرمايهگذاري براي حضور بخش
خصوصي برداشته شده است / .ایرنا
ëëروابط عمومی کمیته جس��تجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح:پيكر
 270ش��هید تازه تفحص ش��ده ،س��ه ش��نبه  26خرداد ماه در تهران تشييع
مي شود /فارس
ëëعبدالرضا مصري در نخستين جلسه هيأت رئيسه سال پاياني مجلس نهم که
صبح ديروز برگزار شد ،به عنوان سخنگوي هيأت رئيسه انتخاب شد / .ایران

یادداشت

برندگان و بازندگان واقعي انتخابات ترکيه

ëëادامه از صفحه یک
به س��خن دیگر حزب ه دپ با عبور از تکیه صرف بر شعارهای ُکردگرایانه
و استفاده از شعارهایی با تأکید بر ملت ترکیه به شکلی عام و نه فقط ُکردها
توانست آرای بخشی سه تا چهار درصدی از شهروندان غیر کرد ترکیه را نیز
به نام خود کسب کند.
بر این اساس انتخابات اخیر را می توان پیچی تاریخی برای ه د پ در گذر
از شعارهای قوم گرایانه ُکردی در ترکیه دانست .پیچی که در گام های بعدی
می تواند هویت سیاسی و تاریخی کردهای ترکیه را نه بر اساس ویژگی قومی
بلکه بر اساس شهروندی ترکیه تعریف کند.
این تغییر راهبرد بااهمیت البته در جای خود و به صورت مستقل باید مورد
تحلیل قرار گیرد.اما در اینجا به این نکته ارجاع داده می شود که انتخابات اخیر
پیروزی دیدگاه های مبتنی بر اصالت هویت قومی کردها در ترکیه را در پی
نداش��ت بلکه بازگشت حزب ه د پ به عنوان حزبی کردی به فعالیت مدنی
در عرصه عمومی ترکیه و با تأکید بر همه ترکیه است که توانسته آرایی بیش
از ده درصد را کسب کند به گفته دمیرتاش رهبر ه د پ از امروز ترکیه یعنی
ه دپ و ه د پ یعن��ی ترکی��ه! در حالی که تا چند ماه قبل اگر چنین موضعی
توس��ط یکی از فعاالن کرد ترکیه ای اتخاذ می ش��د متهم به خیانت به آرمان
کردهای ترکیه تلقی می شد!
نتايج انتخابات ترکيه فضاي سياس��ي ترکيه را بيش از انتخابات گذش��ته
پارلماني با تجربه جديدي روبهرو خواهد کرد .ش��کاف گس��ترده چهار حزب
اصلي حاضر در پارلمان امکان ائتالفي قوي را ميان جريانهاي رقيب کم کرده
است و کاهش آراي آ.ک.پ و از دست دادن اکثريت پارلماني موجب ميشود تا
چشمانداز براي تشکيل دولت ترکيه با ابهامات زيادي روبهرو باشد.
اما برآيند نتايج آراي انتخابات اخير ترکيه نشان ميدهد دولت بعدي ترکيه
ناگزير از تغيير سياس��تهاي داخلي و منطق��هاي آ.ک.پ خواهد بود و از اين
منظر احتماالً گروه هاي تکفيري  -جهادي مستقر در عراق و بخصوص سوريه
ديگر نميتوانند چندان روي کمکهاي لجس��تيکي و تدارکاتي دولت ترکيه
حساب باز کنند.
احتماالً افشاگري تازهاي در اين خصوص صورت خواهد گرفت و در چنين
شرايطي راه براي بازسازي حزب آ.ک.پ سخت و دشوار خواهد شد .در چنين
وضعيتي ش��رايط براي گروههاي تکفيري  -جهادي چندان مناس��ب نخواهد
بود.آيا ش��رايط جدي��د ميتواند موازنه قوا را به ضرر گروههاي تروريس��تي در
س��وريه و عراق تغييردهد؟اين پرسشي است که بايد در ماههاي آينده منتظر
پاسخ به آن باشيم.

سفر چند ساعته ظريف
به عمان

editorial@iran-newspaper.com

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه صبح ديروز (دوشنبه) در سفري چند ساعته برای
گفتوگو با همتای عمانی خود به مسقط رفت و ساعاتي بعد به تهران بازگشت .اين در حالي
است كه اطالعاتي درباره جزئيات اين ديدار منتشر نشده است .به گزارش «ايران» ،ظریف
همچنین در ديداري ديگر با خانم سگرید کاگ ،نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در
امور لبنان دیدار و درخصوص آخرین تحوالت جاری سیاسی در این کشور گفتوگو و تبادل
نظر کرد .وزیر امور خارجه در این دیدار با حمایت از آغاز گفتوگوها میان گروهها و احزاب
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مختلف لبنانی ،ثبات سیاسی در این کشور را خواست جمهوری اسالمی ایران بیان کرد .وی
با یادآوری نگرانی دولت و ملت ایران از سرنوشت دیپلماتهای ایرانی ربوده شده در لبنان،
خواستار توجه سازمان ملل به این مسأله شد .در این دیدار خانم کاگ هم به انتخاب نشدن
رئیس جمهوري جدید این کشور اشاره کرد و اظهار داشت خأل قانونی و حقوقی فعلی در
لبنان مناسب این کشور و منطقه نیست ولی با این شرایط ،ثبات موجود در لبنان با وجود
همه بحرانها در منطقه و کشورهای همجوار ،بسیار مهم است و باید حفظ شود.

س جمهوري
توضیحات محسنیاژهای درباره خبر بازداشت اخاللگران سخنرانی رئی 

خسرو مبشر

س��خنگوي قوه قضائيه گفت :حمید
بقایی معاون اجراي��ي احمدينژاد ،ظهر
ديروز در دادسراي انقالب تهران حضور
ياف��ت و پس از بازجوي��ي و تفهيم اتهام
درخص��وص اتهام��ات مطروحه ب��ا قرار
بازپرس پرونده بازداشت شد.
به گ��زارش «ايران» ،حجتاالس�لام
غالمحسين محسني اژهاي سخنگوي قوه
قضائيه روز گذشته در هشتادمين نشست
خبري با خبرنگاران درخصوص بازداشت
معاون اجراي��ي دولت دهم گفت :حمید
بقای��ی مع��اون رئیس جمهوري س��ابق
پرونده اتهامی در قوه قضائیه داش��ت که
بازپرس پرونده این فرد را امروز -دوشنبه
 18خردادماه -برای بازجویی به دادسراي
انقالب احضار کرد .البته پس از برگزاری
جلسه (بازجويي و تفهيم اتهام) بازپرس
پرونده برای این ش��خص قرار بازداشت
صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون
در بازداشت به سر میبرد.
وي افزود :متأس��فانه به دلیل مسائل
قانونی از بیان جزئی��ات اتهامی این فرد
معذور هستم.
 ëëاتهامات ميلياردر نفتي
مع��اون اول دس��تگاه قضا در پاس��خ
به س��ؤال خبرن��گار «اي��ران» مبني بر
اينكه پرون��ده بابك زنجاني با ش��كايت
ش��اكيهاي خصوصي و مدعيالعموم به
دلي��ل چندين اته��ام از جمله اخالل در
نظام اقتصادي ،جعل ،تباني در معامالت
دولتي ،كالهبرداري ،پرداخت رش��وه و...
در دادگاه انق�لاب مطرح اس��ت ،آيا در
كيفرخواست دادستان تهران براي متهم
به دليل تعدد جرم ،درخواس��ت مجازات
محاربه كرده اس��ت ،گفت :فكر ميكنم
منظورتان افساد فياالرض است.
البته همان طور كه گفتهايد ،يكي از
اتهامات ميلياردر نفت��ي اخالل در نظام
اقتصادي است و موضوع فساد فیاالرض
نیز دو بند دارد که در بند اول آن اخالل
تعریف ميشود و در بند دیگر اگر موارد
بند نخست برای ضربه به نظام انجام شود
و این موضوع اثبات شود مفسد فیاالرض
اس��ت ،حکم اع��دام دارد .وي افزود :اما
اگر به منظور سودجویی باشد ،از پنج تا
 20سال مجازات دارد؛ اما موضوع مفسد
فیاالرض باید احراز ش��ود .اين را بگويم
كه پرونده ايشان تحت عنوان محاربه به

معاون اجرايي احمدينژاد بازداشت شد

دادگاه انقالب فرستاده نشده ،بلكه يكي از
اتهامات نامبرده اخالل در نظام اقتصادي
است كه درخصوص افساد فياالرض نيز
براي دادگاه بايد محرز و اثبات شود.
ëëمسمومیت زائران غیر ایرانی
س��خنگوی قوه قضائي��ه در ادامه در
رابطه با مسمومیت و فوت چند زائر غیر
ایرانی در مشهد گفت :اتفاقی که در هتلی
در مشهد افتاد ،باعث تأسف و تأثر شد و
در این رابطه با دادستان مشهد در تماس
هستم و تاکنون چیزی مبنی بر عمدی
بودن قضیه به دست نیامده ،هر چند این
ی اژهای
اظهار نظر نهایی نیست .محسن 
گف��ت :در ای��ن رابطه پرون��ده بالفاصله
تشکیل و بازپرس ویژه برای رسیدگی به
آن تعیین شد.
برای��ن اس��اس از دس��تاندرکاران و
مس��ئوالن هتل تحقیق ش��د و در حال
حاضر پنج نفر در بازداشت هستند .وی
گفت :از افراد نمونهبرداری شده و چیزی
که مشخص اس��ت ،موضوع مسمومیت
اس��ت ،اما آزمایش سمشناسی در حال
انج��ام اس��ت و قرار ش��ده که ت��ا عصر
دوشنبه نتیجه را اعالم کنند.
س��خنگوی قوه قضائيه ادام��ه داد :از
آب و غذاه��ای آنج��ا ه��م نمونهبرداری
شده است .در این رابطه  24نفر مجموعاً
مسموم ش��دند که تعدادی از آنها بعد از
معالجه مرخص ش��دند ،برخی هم تحت
درماناند و متأس��فانه چهار نفر نیز فوت
شدند.
ëëبازداشت چند فعال شبکههای
اجتماعی به اتهام امنیتی
س��خنگوی قوه قضائي��ه درخصوص
بازداش��ت  6نف��ر ب��ه دلی��ل اقدام��ات
ضدامنیت��ی ،گفت :چند نفر از کس��انی
ک��ه در ماهه��ای اخی��ر در ش��بکههای
مجازی و اجتماعی ،اقدامات ضدامنیتی
و فراخوانی غیرقانونی داشتند ،بازداشت
شدند .وی افزود :در بازجوییهای اولیه
دستگیرشدگان اعالم کردهاند یک انگیزه
ضد امنیتی و ضد انقالبی داشتند.
س��خنگوی ق��وه قضائي��ه همچنين
ب��ا بیان اینک��ه چند نف��ر در ته��ران و
استانهای دیگر از جمله کرمان از طریق
شبکههای مجازی اقدام به ترویج فساد و
فحشا ميکردند ،گفت :اینها به زعم خود،
پیچیده کار ميکردند اما شناسایی و پنج
نفر آنان نیز بازداش��ت شدند .محسنی
اژهای اف��زود :ف��ردی با برخ��ی مدارک

نيم نگاه
 ëëحمید بقایی معاون اجرايي احمدي نژاد پس از بازجويي و تفهيم اتهام با
قرار بازپرس دادسراي انقالب بازداشت شد .
ëëيك��ي از اتهام��ات بابك زنجان��ي اخالل در نظام اقتصادي اس��ت  ،اما در
خصوص افساد في االرض متهم نيز براي دادگاه بايد احراز و اثبات شود .
ëëشش نفر که در ماه های اخیر در شبکه های مجازی و اجتماعی ،اقدامات
ضدامنیتی و فراخوان غیرقانونی داشتند ،بازداشت شد ند .
ëëدر پرونده بنیاد تعاون نیروی انتظامی  6-7نفر بازداشت شدند ،اما جزو این
تعداد آقای احمدیمقدم و پسرش نیستند.
ëëپرونده اي در رابطه با اخاللگري در س��خنراني رئيس جمهوري به مرجع
قضايي فرستاده نشده است.
جعل��ی و سوءاس��تفاده از برخی فتاوا در
زمینه عقد موقت ،برای درآمد و تحصیل
پول ،افرادی غیرصحیح را به هم مرتبط
ميکرد که توانست  170میلیون تومان
پول کسب کند.
وی ادام��ه داد :ای��ن ف��رد ب��ه دلیل
سوءاس��تفادهای که در این مسیر انجام
داد ،در تهران در بازداشت به سر ميبرد.
س��خنگوی دس��تگاه قضا گفت :منتشر
شدن جزئیات دادگاه غیرعلنی جیسون
رضائیان توس��ط یک��ی از خبرگزاریها
خ�لاف قانون ب��وده و مس��ئوالن تحت
تعقیب قرار گرفتند.
ëëاحمدیمقدم و پسرش جزو
بازداشتشدگان پرونده بنیاد
تعاون نیستند
محس��نیاژهای در پاس��خ به سؤالی
مبنی بر اینک��ه پروندهای مربوط به ناجا
در قوه قضائيه تش��کیل ش��ده که 400
میلی��ارد از محل ف��روش محموله نفتی
نیروی انتظامی به دس��ت آورده اس��ت
آی��ا این موضوع صح��ت دارد ،گفت :در

روزهای گذش��ته مطلبی مطرح شد که
آقای احمدی مقدم و فرزندش بازداشت
ش��دند که من این خبر را کذب محض
اع�لام میکنم .وی ادام��ه داد :در مورد
بنیاد تع��اون نی��روی انتظام��ی در قوه
قضائيه پروندهای تش��کیل شده که این
پرونده دارای متهمانی اس��ت که در این
راس��تا  6-7نفر بازداشت شدند ،اما آقای
احمدیمقدم و پس��رش جزو اين تعداد
نیستند .سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد:
آقای احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی
که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح
ش��د ،گزارش��اتی را ارائه دادن��د و اظهار
کردن��د که به آنها رس��یدگی ش��ود که
میتوانم بگویم در این پرونده فساد مالی
وجود دارد و در حال رسیدگی است.
ëëاخاللگران سخنرانی
رئیسجمهوري
مع��اون اول دس��تگاه قضا در پاس��خ
به س��ؤال خبرنگاری مبن��ی بر اینکه آیا
بازداشت تعدادی از اخاللگران سخنرانی
رئیسجمهوري در حرم امام(ره) را تأیید

میکنی��د ،گفت :این موضوع متأس��فانه
کم و بی��ش در دورههای مختلف وجود
داش��ته و اختص��اص ب��ه زم��ان خاصی
نداشته است .وی با بیان اینکه این اقدام
خالف قانون گاه و بیگاه در گوش��ههایی
از کشور انجام شده است ،گفت :در حال
حاضر بحمداهلل بهتر ش��ده است و شاید
یک جهت آن این اس��ت که خود مردم
رعایت میکنند .به طور مثال اگر در این
جلسه یک نفر بخواهد اخالل کند ،بقیه
با او همراهی نکنند آن یک نفر نمیتواند
کاری انجام دهد .سخنگوی قوه قضائيه
افزود :درخصوص این موضوع ،من هم از
دادستان تهران و هم از دادستان شهرری
سؤال پرس��یدم .در این رابطه اگر کسی
هم دس��تگیر ش��ده هنوز پرونده به این
دو مرجع نرسیده است .ممکن است در
این گون��ه اجتماعات و اجتماعات بزرگ
مث��ل  14خرداد چنین اتفاقاتی بیفتد و
همان لحظه نی��روی انتظامی یک نفر را
متوقف کند اما این به معنای بازداش��ت
نیست .محس��نیاژهای همچنین درباره
حادثه شیراز و آخرین وضعیت رسیدگی
به آن ،گف��ت :در این رابطه قب ً
ال توضیح
دادم که افرادی احضار و بازداشت شدند.
کیفرخواست صادر شد و پرونده در حال
رسیدگی است.
ëëمحكوميت مالك برجهاي دوقلو
محس��ني اژهاي درخصوص حاش��يه
فرار مالك برجهای دوقلوی کیش گفت:
در سال  90دو نفر شاکی خصوصی علیه
آقای مرسل جاللی شکایت کرده بودند
به این پرونده رس��یدگی ش��د و در سال
 92حک��م مربوط به آن قطعی ش��د .در
حال حاضر متهم در زندان و حکمش در
حال اجراست .همچنین وی  35میلیارد
تومان به نفع ش��اکی محکوم شده است.
س��خنگوی قوه قضائیه درب��اره آخرین
وضعیت پرونده ب��رادران ميلياردر گفت:
ی��ک نفر در این پرونده با قرار وثیقه آزاد
شده است اما متأسفانه رسیدگی به این
پرونده بسیار طوالنی شده است.
اژهای در پاسخ به این سؤال که شنیده
ش��ده ابتدا قرار وثیقه يكي از برادران (ر)
بی��ش از  2هزار میلیارد بوده اما به 600
میلیارد کاهش یافت��ه ،گفت :من درباره
رقم دقی��ق وثیقه این فرد اطالعی ندارم
اما این موضوع کام ً
ال طبیعی اس��ت که
اثنای رس��یدگی به یک پرونده براساس
کارشناس��یهای انجام شده حتی میزان

اتهام افراد کم یا بیشتر شود.
س��خنگوی قوه قضائیه درباره پرونده
مديرعامل يكي از باش��گاههاي ورزش��ي
گفت :در ادامه رسیدگی به پرونده آقای
«س» مدیرعام��ل یکی از باش��گاههای
ورزشی این پرونده با صدور کیفرخواست
به دادگاه ارسال شده است.
ëëامکان انحالل سه مؤسسه بزرگ
مالی
وی درم��ورد فعالیت  500مؤسس��ه
اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی گفت:
بانک مرکزی و س��تاد مبارزه با مفاس��د
اقتص��ادی که خود قوه نیز در آن حضور
دارد ،موض��وع مس��ائل پول��ی از جمله
معوقات ،ش��رکتهای تعاون��ی اعتباري
و مؤسس��ات مالی را به ط��ور جدی در
دس��تور کار قرار داده اس��ت .محس��نی
اژهای ادامه داد :کارگروهی نیز متش��کل
از بان��ک مرکزی و نمایندگان س��ه قوه
به ای��ن موضوع رس��یدگی ميکنند که
موارد بیشتر از  500مؤسسه بدون مجوز
اس��ت که این مؤسس��ات در یک ردیف
نیس��تند .وی با بیان اینکه مؤسس��هاي
مثل «می��زان» انحالل آن رس��ماً اعالم
ش��ده ،گف��ت :پروندهه��ای دو یا س��ه
مؤسسه بزرگ دیگر از این دست در حال
رسیدگی است و بعید نیست انحالل آنها
نیز بزودی اعالم شود.
ëëحقالوکاله  20میلیارد تومانی
وی با اشاره به حقالوکاله  20میلیارد
تومانی در اس��تان مرکزی گفت :در این
اس��تان محیط زیس��ت علیه ش��رکتی
ش��کایت کرد و این شرکت وکیلی با 20
میلیارد تومان حقالوکاله گرفته که این
وکیل با این پول خدای ناکرده کارمند و
قاضی دادگستری را خراب ميکند.
ëëموضوع معوقات بانكي
محس��نیاژهای در پاس��خ به سؤالی
درب��اره موضوع معوق��ات بانکی گفت :با
اصراری که قوه قضائيه در این باره کرد،
بانک مرکزی گفت که فهرست  575نفر
از افرادی را که معوقه دارند ارائه میکنیم.
از آن زمان نامهنگاریهای فراوانی شد تا
ببینی��م اینها چقدر بده��ی دارند و این
بدهیها بر اس��اس ضوابط بوده است یا
خیر .باالخره بر اساس آخرین نامهای که
به دادسرای تهران داده شده ،این افراد از
 575نفر به  217نفر رس��یدهاند که اگر
این تعداد بدهی خ��ود را پرداخت کرده
باشند ،جای خوشحالی دارد.

توگو با «ايران» انتقاد كردند
نمايندگان مجلس در گف 

ابراهیم بهشتی

«سال هاي هستهاي» عنواني براي
مجموعه مس��تندهاي صدا و س��يما
عليه مذاكرات هس��تهاي اس��ت كه با
روايت يكطرفه و در قامت اعالم موضع
همچون تريبون يك حزب سياس��ي،
كاركرد اين رس��انه را به عنوان رسانه
ملي تحتالشعاع قرار داده است.
رويك��رد اي��ن رس��انه ب��ه پرونده
هس��تهاي با تغيير دولت در سال 92
و بخصوص جابهجايي رئيس سازمان
صدا و س��يما در آبان  93دستخوش
چرخشي اساسي شد .با وجود آنكه در
دوره قبل پاي هيچ منتقد هستهاي به
ساختمان «جام جم» نرسيده بود ،در
دوره جديد و در پي توافق «ژنو» ميان
ايران و گروه « »5+1صدا و سيما هم
بتدريج تبديل ب��ه تريبوني براي نقد
توگوهاي هستهاي شد.
گف 
اي��ن البته به مذاق كارشناس��ان،
تحليلگ��ران و فع��االن رس��انهاي
ناخوش��ايند نبود بلكه مورد استقبال
هم ق��رار گرفت و انتظ��ار ميرفت و
ميرود همين رويه در خصوص ساير
موضوعات و سوژههاي مهم كشور در
پيش گرفته ش��ود ت��ا صاحبنظران و
نمايندگان ديدگاههاي مختلف جامعه
از طريق اين رس��انه فراگير به تبادل
نظر و آرا با يكديگر بپردازند.
ب��ا اين حال ورود صدا و س��يما به
پرون��ده هس��تهاي ورودي حرفهاي و
ملي نبود .رصد وي��ژه برنامههاي اين
رسانه در خصوص مذاكرات يك نكته
را به وضوح نش��ان ميده��د؛ «القاي
توگوهاي هستهاي».
بيهوده بودن گف 
اين پيام در مس��تندهاي چند گانهاي
برجسته شده كه با عنوان «سالهاي
هستهاي» در چند نوبت از شبكههاي
مختلف س��يما پخش شده است («از
هيروش��يما تا ل��وزان»« ،ش��طرنج با
گرگها» و «س��كوت استقالل ،فرياد
پي��روزي») رويك��رد و پي��ام اصل��ي
اي��ن مس��تندها القاي بيه��وده بودن
توگوهاي هس��تهاي و برجس��ته
گف 
ك��ردن اين مهم اس��ت ك��ه حتي در

بيانيههاي تصويري صدا و سيما عليه مذاكرات هسته اي

صورت حص��ول به تواف��ق نهايي نيز
طرف غربي امتي��ازات زيادي از ايران
گرفت��ه و دس��تاوردهاي هس��تهاي
كش��ورمان به باد خواهد رفت .حسن
بهش��تيپور ،از كارشناسان هستهاي
در اين باره گفته است« :پخش چنين
برنامههايي كه تنها اظهارات منتقدان
را مطرح ميكند ،القاكننده اين مسأله
اس��ت كه افراد مذاكرهكننده در حال
خيانت به كشور هستند .قضاوتهايي
كه نهايت بيانصافي است».
ëëكم لطفي به افكار عمومي
اينك��ه صدا و س��يما در پرداختن
به يك پرون��ده ملي ،موضع بيطرفي
را كنار گذاش��ته و همچون يك حزب
سياس��ي موضعگيري ميكند و بيانيه
تصويري ميدهد ،ش��ائبههاي بزرگي
را مقابل اين رس��انه قرار داده اس��ت.
رويكرد اين رس��انه در برنامههاي ياد
ش��ده دقيقاً همان رويكردي است كه
پيش از اين در رقابت انتخاباتي سال
 92از طرف يكي از نامزدهاي انتخاباتي
نمايندگي ميشد و كمتر از 11درصد
آراي عمومي را كس��ب كرد .بر همين
اساس برخي كارشناسان و نمايندگان
مجلس معتقدن��د اين عملكرد صدا و
س��يما بيتوجهي به خواست عمومي
اس��ت و ش��ائبه جناحي ب��ودن آن را
پررنگ ميكند.
حجتاالسالم محمد باقري عضو
كميسيون اقتصادي مجلس از جمله
نمايندگاني اس��ت كه اين ش��يوه كار
صدا و سيما را نادرست ميداند .او به
«ايران» ميگويد« :صدا و س��يما بايد
كمي واقعبينانهتر واقعيات مربوط به
مذاكرات هس��تهاي را منعكس كند.
در حالي كه اكثري��ت مردم به دنبال
توگوها با حفظ
آن هستند تا اين گف 
خط قرمزهاي نظ��ام به نتيجه مثبت
برسد ،صدا و سيما اما به دنبال القاي
شكس��ت مذاكرات هس��تهاي است».
او اي��ن اق��دام را كم لطفي ب��ه افكار
عمومي و تيم مذاكرهكننده ميخواند
و تصري��ح ميكند« :رس��انه ملي بايد
بيطرف��ي خود را رعايت كند .اما اين
گونه ورود ك��ردن به يك پرونده ملي

سرلشکر رحیم صفوي :سؤاالت مجری سیما تند بود
چهارشنبه  30اردیبهشت  ،94ساعت  18:30به شبکه  2سیما رفتم تا
در برنامه زنده تلویزیونی نگاه  2حضور پیدا کنم .قبل از برنامه با مجری و
تهیهکننده برنامه صحبت کردم .برخی از سؤاالت مجری به نظرم تند بود
و پاسخهای تندی میطلبید .گفتم نباید فضای جامعه را به سمت جنگ
و تهدید پیش ببریم؛ مردم ما به اندازه کافی مشکل دارند .ما با حضور در
این برنامهها قصد داریم به مردم اطمینان خاطر بدهیم .گفتم انسانهای
نابخرد کش��ور را به سمت جنگ و انسانهای خردمند کشور را به سمت
پیشرفت و امنیت میبرند .در ادبیات نظامی مسائل جنگی را به سه بخش
راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی تقس��یم میکنند .بن��ده در این برنامه به
عنوان دستیار و مشاور عالی حضرت آقا در سطح راهبردی صحبت خواهم
کرد .مسائل عملیاتی در حیطه فرماندهان نیروهاست و مسائل تاکتیکی
هم باید توس��ط فرماندهان لشکرها و قرارگاهها توضیح داده شود .ساعت
 19برنامه روی آنتن رفت.
ëëبرگرفته از پایگاه اطالعرسانی دکتر سید یحیی رحیم صفوی
روزنوشت  30اردیبهشت 94
شائبه سياس��ي و جناحي بودن آن را
تقويت ميكند».
ëëافراط و تفريط در صدا و سيما
ي��ك نماين��ده ديگ��ر مجل��س با
مقايسه عملكرد صدا و سيما در دوره
قب��ل و فعلي نوعي افراط و تفريط در
اين رس��انه ميبيند .عب��اس رجايي
توگو با «ايران»
نماينده اراك در گف 
توضي��ح ميدهد« :كس��ي نميتواند
مخالف نقد باش��د چ��ون در نبود نقد
و نقادي احتمال خطا و انحراف بسيار
زي��اد ميش��ود اما اينكه يكس��ويه به
جهت��ي برويم كه همه چيز را س��ياه

يا س��فيد نش��ان دهيم ،نقد نيست و
نبايد رويه مسئوالن و رسانهها باشد».
رئيس كميس��يون كشاورزي مجلس
ميافزاي��د« :در دوره قب��ل معط��وف
به پرون��ده هس��تهاي و بخصوص در
صدا و س��يما همه چيز س��فيد بود و
پ��اي منتقدي به آن ب��از نبود و حاال
اما گويي همه چيز س��ياه اس��ت .اين
روشها نش��انههايي از افراط و تفريط
است».
او يادآوري ميكند« :كليات مسير
مذاكرات را رهبر معظم انقالب ترسيم
كردهاند و طبيعتاً از تيم مذاكرهكننده

ه��م انتظ��ار م��يرود ك��ه در همين
چارچوبها حركت كند .اين يك امر
طبيعي است و مواضع حمايتي رهبر
معظم انق�لاب از تي��م مذاكرهكننده
هم نش��ان از آن دارد كه مذاكرات در
همين چارچوبهاي رس��مي در حال
انجام اس��ت .بنابراين تنش آفريني به
بهانههاي مختلف سياسي به مصلحت
نيس��ت چون در ش��رايط فعلي بيش
از ه��ر زمان ديگ��ر نيازمند وحدت و
همگرايي هستيم».
ëëتك صدايي در رسانه مطرود
است
محمدرض��ا تاب��ش نماين��ده
اصالحطلب مجلس هم معتقد اس��ت
ك��ه «نبايد باب نقد در صدا و س��يما
بسته شود اما اين رسانه هم نبايد در
قامت يك حزب سياس��ي ورود كند.
دانش��گاه ب��ه تعبير مرح��وم امام(ره)
دانشگاه است و تك صدايي در دانشگاه
يا رس��انه مط��رود و بيمعناس��ت».
نماينده اردكان در مجلس به «ايران»
ميگوي��د« :صدا و س��يما بايد بازتاب
دهنده همه طيفها و گروهها باش��د
حال آنكه در مس��تندهاي هس��تهاي
ك��ه از س��يما پخ��ش ميش��ود فقط
منتقدان و مخالفان حضور دارند .نقد
باش��د اما منصفانه ،نقدي كه بسترش
تخصص و تحقيق باش��د نه فرافكني.
اينكه نمايندگان يك گروه سياسي را
بياوريد ت��ا در قالب نقد ،تخريب ناروا
كنند و چوب الي چرخ دولت بگذارند،
نقد نيست بلكه ورود صدا و سيما در
قامت يك حزب سياسي است ».تابش
درباره رويكرد بس��يار متفاوت صدا و
س��يما با تيم مذاكرهكننده هستهاي
دول��ت قبل و دولت فعل��ي ميگويد:
«ش��ايد تيم هس��تهاي در دولت قبل
با مسئوالن صدا و سيما هماهنگتر
بودهاند».
ëëالقاي عبث بودن مذاكرات
بيانصافي است
غالمرضا نوري يكي ديگر از اعضاي
منتقد صدا و سيما در بهارستان است.
توگ��و با «اي��ران» وظايف و
او در گف 
اقتضائات يك رس��انه ملي را يادآوري

ميكن��د و توضيح ميده��د« :از آنجا
كه صدا و س��يما به صورت انحصاري
فعاليت ميكند و هيچ رسانه ديداري
و تصوي��ري ديگري در كش��ور وجود
ندارد ،اين رس��انه بايد بازتاب دهنده
هم��ه بخشه��اي فك��ري و س�لايق
جامعه باشد».
ب��ه گفته وي اينكه صدا و س��يما
برآين��د فكري يك بخش��ي از جامعه
را كه همس��ان و همخ��وان با صدا و
سيما درباره مذاكرات هستهاي است
پوشش ميدهد ،بد نيست اما منطقي
و حرفهاي آن اس��ت ك��ه ديدگاههاي
بخشهاي ديگر جامعه كه منطبق با
ديدگاه مسئوالن صدا و سيما نيست
هم پوشش داده شود ».نماينده بستان
آباد ميافزايد« :اينكه القا ميشود در
مذاك��رات هي��چ اتفاقي قرار نيس��ت
توگوها به توافق
بيفتد و حتي اگر گف 
هم منتهي ش��ود عزت ايران از دست
رفته و ط��رف ايراني همه امتيازات را
داده و هي��چ امتيازي كس��ب نخواهد
كرد ،به نظر من منصفانه نيست و در
برابر زحمتي كه سالها در اين زمينه
كشيده ش��ده و بخصوص تالشهاي
دولت يازدهم كه ب��ه صورت دقيقتر
و فنيتر اي��ن پرونده را پيش ميبرد،
منصفانه نيست».
نوري تأكيد ميكن��د« :باور دارم
تيم مذاكرهكننده هس��تهاي ما خيلي
بيشتر از ما نمايندگان مجلس نسبت
به خ��ط قرمزها و حفاظ��ت از منافع
ملي و اصول نظام حساس��يت دارد و
به دنبال يك توافق خوب است .بدون
ترديد حصول به تواف��ق خوب اثرات
بس��ياري را براي كش��ور ب��ه ارمغان
خواهد آورد».
او البت��ه ي��ادآوري ميكند توافق
هس��تهاي ح�لال هم��ه مش��كالت
كشور نيس��ت اما به سهم خود منجر
ب��ه گره گش��اييهايي خواهد ش��د و
هزينههاي م��ا در بخشهاي مختلف
مديريت��ي را كاه��ش خواه��د داد.
بنابراي��ن نباي��د با الق��اي عبث بودن
مذاكرات ته دل ديپلماتهاي خود را
خالي كنيم.

