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واليتي :هيچ غريبهاي
اجازه بازديد از مراکز
نظامي ايران را ندارد

رئيس مرکز تحقيقات اس��تراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش
ب��ه اظهار نظر غربيها مبني بر بازديد از مراکز نظامي کش��ورمان گفت :بازديد از
مراکز نظامي ايران بر اس��اس ديدگاه نظام و رهبر معظم انقالب اس�لامي ممنوع
اس��ت و به هيچ غريب��هاي اعم از امريکايي و غير امريکايي اج��ازه بازديد از مراکز
نظامي و حس��اس کشورمان داده نميش��ود .به گزارش ايرنا علي اکبر واليتي در
حاشيه ديدار خانم سگريد کاگ نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد در لبنان

در جمع خبرنگاران افزود :غربيها با هر انگيزهاي اين س��خنان را مطرح ميکنند
فقط براي توجيه داخل امريکا است و اال در ايران اجازه بازديد از مراکز نظامي داده
نميش��ود .وي اضافه کرد :برخي صحبتها از سوي برخي کشورها نشان ميدهد
که هدفش��ان از طرح مسأله هس��تهاي تنها موضوع هستهاي نيست ،چراکه آنها
ميدانند بر اساس گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي هيچ نشانهاي از اينکه ايران
انحراف در مسير کاربرد صلحآميز هستهاي داشته باشد ،وجود ندارد.

معاون اجرایی دولت احمدی نژاد به زندان رفت

مرتضی گلپور

ق��وه قضائيه براي دومين ب��ار ،از خط قرمز
خودخوانده محمود احمدينژاد عبور كرد تا عضو
ديگري از كابينه دهم ،پاسخگوي اتهامات خود
باشد .دیروز سخنگوي قوه قضائيه ،از بازداشت
حميد بقايي ،معاون اجرايي رئيس جمهوري و
سرپرست نهاد رياست جمهوري در دولت دهم
خبرداد .محسني اژهاي البته جزئيات اتهام بقايي
را اعالم نكرد ،اما پ��س از محمدرضا رحيمي-
معاون اول رئيس دولت دهم كه اكنون به دليل
فساد اقتصادي دوران محكوميت خود را سپري
ميكند -بقايي دومين عضو كابينه دوم محمود
احمدينژاد اس��ت كه بايد پاسخگوي اتهامات
مشابه باشد .به فهرست یاران حلقه اول رئیس
دولت سابق که پای میز محاکمه رفتهاند ،باید
س��عید مرتضوی را هم افزود .حال باید دید آیا
فرجام بقایی همانند رحیمی ،انتقال به پش��ت
میلههای زندان خواهد بود؟
ëëبقايي كه بود؟
حمي��د بقايي از جمله افراد بينام و نش��ان
سپهر سياس��ت و بوروكراس��ي ايران است كه
حيات سياس��ي آنان به احمدينژاد گره خورده
بود .او همچون ديگر نزديكان رئيس دولتهاي
نهم و ده��م ،با پيوند خوردن ب��ه احمدينژاد،
روزهاي اوج سياست و مسئوليت را تجربه كرد
و همراه با افول او ،س��ريرهاي قدرت را از دست
داد .ام��ا برخالف ياراني چون ثمره هاش��مي يا
الهام ،بقايي نزديكي خ��ود به احمدينژاد را نه
مرهون خود ،بلكه مديون نزديكي به اسفنديار
رحيم مشايي است.
بقايي در س��ال  80همراه مشايي وارد راديو
تهران ش��د و در دوره رياس��ت او بر س��ازمان
فرهنگ��ي -هنري ش��هرداري ته��ران ،در دوره
شهرداري احمدينژاد ،بقايي نيز همراه مشايي
بود .در دولت نخست احمدينژاد ،بقايي همراه
مش��ايي به سازمان ميراث فرهنگي رفت و شد
مع��اون او و وقت��ي هم كه مش��ايي از معاونت
ميراث فرهنگي و گردش��گري رئيس جمهوري
به رئيس دفتري احمدينژا د صعود كرد ،بقايي
جانشين وي در س��ازمان ميراث فرهنگي شد.
همه مس��ائلي كه امروز بقايي باي��د درباره آنها
پاس��خگو باش��د ،از همين جا آغاز ش��د و پس
از آن ني��ز ب��ا حضور بقايي در س��مت معاونت
اجرايي رئيس دولت سابق ،بر گستردگي مسائل
و ابهام��ات مربوط به وي افزوده ش��د .بقايي با
مدرك كارشناس��ي ارش��د جغرافياي سياسي،
از س��ال  88تا  90همزمان هم رئيس سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری و هم دبیر شورای
عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی بود.
پس از اوج گرفتن انتقادها به نحوه مديريت
بقايي در س��ازمان ميراث فرهنگي ،سرانجام در
فروردین ماه  ۱۳۹۰احمدينژاد او را به معاونت
اجرای��ی و سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری
برگزي��د .از اين زمان به بع��د ،او به مرد پرنفوذ
كابين��ه تبديل ش��د ،بوي��ژه اينكه با حواش��ي
ايجاد ش��ده براي مش��ايي در مقام رئيس دفتر
احمدينژاد ،او ترجيح ميداد كمتر خود را نشان

فراز و فرود حمید بقایی

بدهد و اين وظيفه برعهده بقايي گذاشته شد تا
احمدينژاد را در هر سفر و حضر همراهي كند.
در ميزان نفوذ بقايي در كابينه دهم ،همين بس
ك��ه در دي ماه  ،1391هي��أت وزيران وقت در
مصوبهاي ،اختیارات استخدام هزار و  500نفر،
تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد
ریاس��ت جمهوری و واحدهای وابس��ته و تابعه
را ب��ه یک نفر داد و او كس��ي نب��ود جز حميد
بقايي ،معاون اجرايي رئيس دولت سابق .همان
زمان ،احمد توكلي ،نماينده مجلس اين مصوبه
مبن��ی بر دادن اختی��ار تام به مع��اون اجرایی
رئیس جمهوري وقت را «بسیار عجیب» و «در
تاریخ اداری جمهوری اسالمی ایران بیسابقه»
خواند.
ëëخاطرههاي حضور در ميراث فرهنگي
 4خردادم��اه  ،1390رئي��س دولت وقت در
مراسم توديع بقايي به عنوان رئيس سابق سازمان
ميراث فرهنگي ،بقايي را «فرد خدومي» خواند
«كه زندگياش را براي تعالي اين س��رزمين و
خدمت به ملت ايران و فرهنگ انقالب اسالمي
گذاشته» است .احمدينژاد به اين بسنده نكرد
و در حمايت از بقايي ادامه داد كه «بدانيد بنده
به عن��وان كوچكترين ملت ايران ،تا روزي كه
هستم مدافع مستحكم ،محكم و قاطع مجموع
خدمات شما خواهم بود ».حمايت احمدينژاد
از بقايي تنها به خاطر تخلفات گستردهاي نبود
كه به بقايي در دوران مس��ئوليتش در سازمان
ميراث فرهنگي نسبت داده ميشد ،دليل اصلي
بيان اين جمالت صدور حكم  4س��اله انفصال
از خدمات دولتي حمي��د بقايي بود كه تنها 4
روز پيش از اين ،از س��وي ديوان عدالت اداري
اعالم شده بود .دليل صدور اين حكم ،به دلیل
عمل نکردن به آرای ديوان عدالت اداري مبني
بر جلوگيري از تخريب خانههاي تاريخي تهران
عنوان شده بود .بقايي نيز در همين جلسه ،در
پاس��خ به حمايت رئيس خود ،خود را «مطیع
رئی��س جمهوري» در دوران کاری خود در این
س��ازمان دانس��ت .اما يك ماه بعد يعني تيرماه
 ،1390جعفر شجوني ،از چهرههاي اصولگرا از
بازجويي از حميد بقايي به دليل اتهامات مطرح
در دوران مسئوليت وي در ميراث فرهنگي خبر
داد ،امري كه از س��وي س��خنگوي قوه قضائيه
تكذيب شد.
بقايي در اواخر آذرم��اه  1388طي نامهاي
به احمدين��ژاد ،اين فكر را در س��ر او انداخت
كه ميتوان خسارتهاي ناشي از اشغال ايران از
سوي متفقين در جنگ جهاني دوم را از امريكا و
انگلیس ،به استثناي روسيه فعلي گرفت .گرچه
همين يك پیشنهاد براي اينكه نام او سر زبانها
بيفتد ،كافي بود ،اما آنچه دوران مسئوليت او در
ميراث فرهنگي و مناطق آزاد را پرحاشيه كرد،
قرارداده��اي عجيب و غريب��ي بود كه با برخي
ش��ركتها ب��راي احداث هتلهاي��ي در برخي
مناطق آزاد بس��ته ش��د .يكي از اين قراردادها،
قرارداد  400ميلي��ارد تومانی احداث تاالرهاي
بينالمللي كيش بود كه از سوي مدیران ارشد
شرکت «فياك» و با هماهنگی مشایی و بقایی،

نیم نگاه

پس از محمدرضا رحيمي ،بقايي دومين عضو كابينه دوم محمود احمدينژاد است كه
بايد پاسخگوي اتهامات خود باشد
 4خردادم�اه  ،1390رئيس جمهوري وقت در مراس�م تودي�ع بقايي به عنوان رئيس
سابق سازمان ميراث فرهنگي :بدانيد بنده به عنوان كوچكترين ملت ايران ،تا روزي
كه هستم مدافع مستحكم ،محكم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود
بقايي در اواخر آذرماه  1388طي نامهاي به احمدينژاد ،اين فكر را در سر او انداخت كه
ميتوان خسارتهاي ناشي از اشغال ايران از سوي متفقين در جنگ جهاني دوم را گرفت
 27شهريور  ،88بقايي در گفتوگويي ،احمدينژاد را كوروش زمان ناميد
 ١٢م�رداد  ،٩٢يعن�ي روز تنفيذ روحاني به عنوان رئيس جمه�وري جديد ،مبلغ 16
ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوري به حساب دانشگاه ايرانيان واريز كردند
در  12مرداد  2 ،92هزار و  200هديه ریاس�تجمهوری دوره احمدينژاد از مجموعه
سعدآباد به مکانی نامعلوم منتقل شد
حاال هم كه بقايي بازداش�ت ش�ده است ،ديگر كسي حاضر نيست مناسبات او را با
رئيس دولت دهم به ياد بياورد

با ترک تش��ریفات و بدون هی��چ گونه ضمانت
معتبر بانکی بس��ته شد .اين شركت اول تيرماه
 1389ثبت شد و قرارداد نيز سه روز بعد منعقد
ش��د و نخس��تين چك  5ميليارد توماني نيز 4
روز بعد از قرارداد به نام اين ش��ركت صادر شد.
 27شهريور همين سال ،بقايي در گفتوگويي،
احمدين��ژاد را ك��وروش زم��ان نامي��د و اين
طور ادعا ك��رد كه «اگر ب��ه كارهايي كه آقاي
احمدينژاد انج��ام داده دقت كنيم ،ميتوانيم
بگوييم آقاي احمدينژاد ،كوروش زمان اس��ت.
آق��اي احمدينژاد ب��ا مواضعي ك��ه در مقابل
امريكا در سازمان ملل گرفته ،به نوعي كوروش
زمان اس��ت ».به اين ترتيب ،راز باز بودن دست
بقاي��ي در دولت نهم و ارتقاي او در دولت دهم،
مشخص ميشود.
ëëحضور در معاونت اجرايي دولت دهم
يك��ي از اتفاقهای��ی ک��ه در دوران معاونت
اجرایی بقایی روی داد ،آخرين سفر رئيس دولت
س��ابق به نيويورك بود كه به سفري تفريحي و
خانوادگي ياران نزديك احمدينژاد به ينگه دنيا
تبديل شد .افش��اگري درباره همراهان اعضاي
دولت در اين سفر -بويژه اينكه عنوان شده بود
بقايي همس��ر و فرزند خود را ني��ز همراه برده
اس��ت -باعث طرح ش��كايت از سوي او نسبت
به برخ��ي نمايندگان مجلس ش��د .در نهايت،

خردادماه  1392با افش��اي اس��ناد اين سفر و
هزينههاي سرسامآور آن ،بقايي راه فرافكني را
در پيش گرفت .آخرين هنرنمايي او در س��مت
معاونت اجرايي ،به واپسين روزهاي حضور او در
نهاد رياست جمهوري بازميگشت .او و بسياري
از اعضاي كابينه كه جزو نزديكان رئيس دولت
وقت محسوب ميش��دند ،از ارائه  26خودروي
گرانقيمت نهاد رياس��ت جمه��وري كه قيمت
ن تومان بود،
برخ��ی از آنها باالی  ٢٥٠میلی��و 
به دول��ت جديد خودداري كردن��د .آنان حتي
از اين ه��م فراتر رفته و  ١٢م��رداد  ،٩٢يعني
روز تنفيذ روحاني به عن��وان رئيس جمهوري
جديد ،مبلغ  16ميليارد تومان از حس��اب نهاد
رياست جمهوري خارج كرده و آن را به حساب
دانش��گاه ايرانيان واريز كردند .بعدها مشخص
ش��د كه در همي��ن روز 2 ،ه��زار و  200هديه
ریاس��تجمهوری دوره احمدينژاد از مجموعه
س��عدآباد به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
خودروها و رقم  16ميليارد تومان ،غير از تصرف
س��اختمان الدن با عن��وان خودخوانده «دفتر
رئيس جمهوري سابق» بود .چنين رويههايي،
در نهايت به شكايت اكبر تركان ،مشاور رئيس
جمهوري از بقايي منجر شد.
ëëخط قرمزهايي كه فراموش شدند
 8تيرم��اه  1390احمدين��ژاد در بحبوحه

انتشار شایعاتی درباره احتمال برخورد قضایی
با پرونده معاون اول دولتش اعالم كرد« :كابينه
خ��ط قرمزي اس��ت كه اگ��ر بخواهن��د به آن
دستاندازي كنند ،ديگر من بايد وظيف ه قانوني
خود را انجام دهم و اين حتماً به كشور آسيب
ميزند».
گرچ��ه وقتي احمدينژاد از پاس��تور رفت،
ديگر كابينهاي نمانده بود كه خط قرمز باش��د،
اما روز فرجام و پاس��خگويي به تك تك ياران
او فرا رس��يد .ابتدا پاي س��عيد مرتضوي براي
پاسخگويي به تخلفات زمان مسئوليت سازمان
تأمين اجتماعي به دادگاه باز ش��د ،معاون اول
رئي��س دولت دهم به اوين رفت و حاال هم كه
بقايي بازداشت شده ،اما وقتي ياران به محكمه
عدل فرا خوانده ميشدند ،ديگر احمدينژاد نه
تنها خط قرمزش را فراموش كرده بود ،بلكه از
هرچه به آنان منتسب ميشد ،تبري جست .او
در نامهاي سرگش��اده ابت��دا از معاون اول خود
اعالم برائت كرد و حاال هم كه بقايي بازداشت
شده است ،ديگر كسي حاضر نيست مناسبات
او را ب��ا رئيس دولت دهم به ي��اد بياورد و اين
هم��ان چيزي اس��ت كه از اظه��ارات مرتضي
تمدن ،استاندار س��ابق تهران ميتوان فهميد.
وي در پاسخ «انتخاب» درباره بازداشت معاون
رئي��س جمهوري س��ابق اين ط��ور اظهار نظر
كرد« :چرا از من میپرس��ید؟ کل ملت ایران با
احمدینژاد حش��ر و نشر دارند ،چون این طور
است باید از کل مس��ائل اطالع داشته باشند؟
خود ش��ما هم با آقای احمدینژاد حشر و نشر
دارید ،پس باید از تمامی مس��ائل آگاه باشید؟
بن��ده اطالعی از هیچ مس��ألهای ندارم و درس
و کالس و دانش��گاه دارم و فرص��ت ای��ن طور
صحبتها را ندارم».
ëëآخرین ناکامی
آخرين باري كه نام بقايي س��ر زبانها افتاد،
همين هفته پيش بود ،زماني كه مرتضي بانك،
معاون كل سرپرس��ت نهاد رياست جمهوري از
بازگش��ت صندوق شهيدان رجايي و باهنر نهاد
رياست جمهوري به نهاد خبر داد .اين نهاد كه
در س��ال  1364و با ه��دف كمك به كارمندان
نيازمند نهاد رياست جمهوري تشكيل شده بود،
در دولت نهم خصوصي خوانده ش��د و در آغاز
فعاليت دولت يازدهم ،بقايي ،به جاي س��پردن
اين مؤسس��ه به دولت جديد ،همچنان خود را
رئيس آن ميخواند.
اما پ��س از حكم مراج��ع قضايي مبني بر
بازگش��ت اين صندوق به نهاد ،بقايي بار ديگر
در رس��انهها ظاهر شد و اين بار نيز طرف ديگر
دعوا را به انجام اقدامات غيرقانوني متهم كرده
و حتي م��ردان عاليرتبه دول��ت يازدهم را به
شكايت كيفري تهديد كرد .البته اين رفتار بقايي
امري مس��بوق به سابقه اس��ت ،چه ،در دولت
دهم ،هرگاه اتهام يا شائبهاي درباره فعاليتهاي
بقايي مطرح ميشد ،او به هجمههاي رسانهاي
متوسل ميشد .اما اين بار ،چند روزي از هجمه
رسانهاي او به دولتمردان نگذشته بود كه اژهاي
از بازداشت او خبر داد.

واکنش مشاور رسانهای رئیس دولت سابق به بازداشت حمید بقایی:

ابراهيم بهشتي

ëëآقای داوری! آقای بقایی معاون اجرایی
رئیس جمهور سابق بازداشت شدند .شما
در جریان پرونده اتهامی ایشان هستید؟
اطالعی از دلیل بازداش��ت ایش��ان ندارم و
نمیدانم موض��وع پرونده چه بوده که منجر به
صدور قرار بازداش��ت موقت ش��ده است .ظاهراً
وکی��ل او مصاحبه کرده و گفت��ه که مربوط به
ش��کایت دولت فعلی اس��ت .باید صبر کنیم و
ببینیم دس��تگاه قضایی چه اتهاماتی را مطرح
کردهاند.
ëëاینکه چهرههای شاخص حلقه نزدیک
به آقای احمدینژاد بازداشت میشوند ،به
نظر شما معنای خاصی دارد؟
پیام خاصی ندارد .پروندهای مطرح اس��ت و
رسیدگی میشود .مگر همه پروندهها باید واجد
معنا باشند.
ëëجزئیات اتهام پرونده آقای بقایی هنوز
معلوم نیس�ت ول�ی جرم آق�ای رحیمی
معاون اول آقای احمدینژاد که مشخص
بود.
اتهام آقای رحیمی مربوط به اقدامات ایشان
قبل از تصدی مسئولیت در دولت دهم بود.
ëëخ�ب؛ چ�ر آق�ای احمدین�ژاد ب�رای
انتصابی مهم در س�طح معاون اول دولت،
پیشینه ایشان را بررسی نکرد؟
وجود اتهام با اثبات اتهام خیلی فرق میکند.
آقای رحیمی زمانی که معاون اول ش��د ،هیچ
اتهامی نداشت .او در تیرماه  88معاون اول شد
قبلش مع��اون پارلمانی رئی��س جمهوري بود.
اولین اتهامی که به آقاي رحیمی درباره پرونده
بیمه ایران وارد شد ،اسفند  88بود یعنی  6ماه
بعد از انتصاب به معاون اولی.
ëëآی�ا طبیعی اس�ت ف�ردی ک�ه در یک
پرونده فس�اد ب�زرگ متهم اس�ت ،مورد
حمایت رئیس دولت باشد؟
تا زمانی که آن اتهام ثابت نش��ده ،فرد مبرا
است .رحیمی تا آخرین روزی که در دولت دهم

هنوز هم معتقدیم دولت احمدینژاد پاکدستترین دولت است
ابراهيم بهشتي

هنوز مدت زیادی از محکومیت معاون اول احمدینژاد به  5س��ال و  91روز نگذش��ته اس��ت
که دیروز اعالم ش��د معاون اجرایی رئیس دولت س��ابق هم با حکم قضایی بازداشت شده است.
این بازداش��تها بار دیگ��ر افکار عمومی را متوج��ه ادعای احمدینژاد کرده ک��ه دولت خود را
«پاکدس��تترین» میخواند و از عزم خود برای مبارزه با فساد اقتصادی سخن میگفت .برای به
بحث گذاشتن این تعارض با چند نمایندهای که از حامیان دولت سابق بودند ،از جمله «مهدی
کوچکزاده» نماینده تهران و «سید مرتضی حسینی» نماینده قزوین و ...تماس گرفتیم که آنان
از اظهار نظر خودداری کردند .در این میان ،عبدالرضا داوری ،مشاور رسانهای رئیس دولت سابق
حاضر ش��د به سؤاالت ما پاسخ دهد .داوری ،س��اعاتی پیشتر به «انتخاب» تأکید کرده بود که
«آقای بقایی در دفتر ولنجک زیاد فعال نبودند و خودم در ایام اخیر ایش��ان را در دفتر ندیدم».
گفتوگوی «ایران» با مشاور رسانهای رئیس دولت سابق را با هم میخوانیم:
مسئولیت داش��ت ،هیچ اتهامی درباره او ثابت
نش��د .در دوره معاون اولی بیشتر از  50ساعت
بازجویی شد .رسیدگی به پرونده متوقف نشد.
اگر در دوره مس��ئولیت اتهاماتش ثابت میشد،
حتماً از طرف آقای احمدینژاد برکنار میشد.
ëëآق�ای احمدین�ژاد ق�ول داده بودن�د
اگ�ر اتهامات رحیمی ثابت ش�د ،از مردم
عذرخواهی کنند ام�ا این کار را نکردند؛
بعید هم نبود که اگر در دوره معاون اولی
هم رحیم�ی محکوم میش�د ،ب�از آقای
احمدینژاد نمیپذیرفت و حمایت از او را
ادامه میداد...
ن��ه حتم��اً برکن��ارش میکردن��د .آق��ای
احمدین��ژاد گفتند اگر آقای رحیمی به جهت
اختیارات و مسئولیتهایشان در دولت تخلفی
ک��رده باش��ند ،م��ن عذرخواهی میکن��م .اما
اتهام��ات رحیمی مربوط ب��ه دورهای بود که از
طرف مجلس ،رئیس دیوان محاسبات شد.
ëëالبته آق�ای احمدینژاد قی�د زمان در
جملهشان نبود .حاال ش�ما فکر میکنید
رئیس دولت س�ابق مشابه همان موضعی
که در قبال محکومی�ت رحیمی گرفت و
از اوتبری جس�ت ،در براب�ر پرونده آقای

بقایی هم موضعگیری کند؟
آقای احمدینژاد تابع قانون است .هر دادگاه
ذیصالحی پروندهای را رسیدگی کند ،براساس
روال یعنی دادگاه بدوی رأی صادر کند ،دادگاه
تجدی��د نظر و دیوان عال��ی تأیید کنند ،یقین
بدانید آق��ای احمدین��ژاد در برابر آن تمکین
میکنند .هیچ بنایی ندارن��د که از فردی دفاع
فراقانون��ی کنند هم��ان طور که درب��اره آقای
رحیمی هم این کار را نکردند.
ëëاما آقای احمدینژاد زمانی که اتهاماتی
متوجه آقای رحیمی بود ،س�فت و سخت
از او حمایت کرد و گفت کابینه خط قرمز
من است و بعد هم که اتهامات ثابت شد،
گفت که آقای رحیمی به ایشان ارتباطی
ندارد؟
فیل��م صحبتهای آق��ای احمدینژاد هنوز
روی یوتیوب وجود دارد؛ ایش��ان نگفت کابینه
خط قرمز من اس��ت .گفت یک جریان سیاسی
به دنبال «فشل» کردن دولت است و من اجازه
نمیدهم این جریان سیاسی وارد حریم کابینه
ش��ود .مخاطب ایشان هم دستگاه قضایی نبود.
اگر کابین��ه خط قرمز احمدین��ژاد بود ،اجازه
نمیداد رحیمی در دوره معاون اولی  50ساعت

بازجویی شود.
ëëهمین روند فکر میکنی�د درباره آقای
بقایی هم اتفاق بیفتد یعنی اگر آقای بقایی
محکوم ش�د ،دوب�اره آق�ای احمدینژاد
تبری میجویند؟
باید ببینیم اتهامات آقای بقایی چیس��ت و
چه بخشهایی از آن متوجه دولت قبل اس��ت.
بعد آق��ای احمدینژاد و نزدی��کان وی موضع
خواهند گرفت.
ëëدر دولتی که ادعای پاکدس�تی داشت
و رئی�س دول�ت آن را پاکتری�ن دول�ت
میخوان�د ،چهرههای نزدی�ک به رئیس
جمه�وري ب�ه اته�ام تخلف�ات مال�ی و
فس�ادهای اقتصادی بازداشت میشوند؛
نظرتان درباره این نکته چیست؟
ما هن��وز ه��م اعتق��اد داریم دول��ت آقای
احمدینژاد پاکدستترین دولت بعد از انقالب
است.
ëëشما خیلی اعتماد به نفس دارید آقای
داوری...
بحث اعتماد به نفس نیس��ت من میگویم
اتهامات آقای رحیمی که اثبات ش��د؛ ارتباطی
به دولت دهم ندارد.

ëëم�وارد و پروندهه�ای فس�اد دیگ�ری
وج�ود دارد که از س�وی مجلس اصولگرا
تأیید ش�ده اس�ت .مثل تحقیق و تفحص
از سازمان تأمین اجتماعی ،پرونده بابک
زنجانی ،عدم واریز فروش نفت به خزانه،
تخلفات عدیده بودجهای ،قرارداد خرید
دکل توسط تأسیسات دریایی و پرداخت
مبلغ در حالی که نه از دکل خبری شده و
نه از ش�رکت طرف قرارداد خبری هست،
تخلف�ات مرب�وط ب�ه ب�ازار ارز و ...با این
حال ش�ما همچنان دولت احمدینژاد را
پاکدست میخوانید؟
در همی��ن دول��ت هم پرون��ده تخلف مالی
هست.
ëëبه فرض که وجود داش�ته باش�د ،نافی
تخلفات و فسادهای دولت قبل است؟
نه اما اینهایی که اشاره کردید ،گزارشهایی
اس��ت که در مجلس تهیه ش��ده و در دستگاه
قضایی اثبات نش��ده است .صرف گزارش تأیید
کننده فساد نیست .دستگاه قضایی باید محکوم
کند.
ëëاالن اگر آقای بقایی محکوم شود ،آقای
احمدینژاد حکم را میپذیرد؟
بله اگر س��یر قضای��ی در دادگاه عادله طی
ش��ود ،اتهامات مطرح و آق��ای بقایی دفاعیات
خود را بکند و نهایتاً منجر به هر حکمی شود،
آن حکم از طرف آقای احمدینژاد و دوس��تان
دولت قبل کام ً
ال مقبول است.
ëëو آقای احمدینژاد مسئولیت خودشان
را هم خواهند پذیرفت؟
اگ��ر آقای بقایی در ح��وزه اختیارات دولتی
تخلفاتی کرده باش��د ،طبیعی اس��ت که آقای
احمدینژاد هم مسئولیت خود را میپذیرد .این
خیلی روشن است.
ëëو این بار عذرخواهی خواهد کرد؟
بای��د ببینیم اتهامات چیس��ت اگر تخلفات
مربوط به حوزه اختیارات دولتی باشد ،طبیعتاً
آقای احمدینژاد مسئولیت خود را میپذیرد.
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دگر خوان
ëëسرمقاله «:راه مقابله با گروه فشار ،بردباري است»؛ احمد شيرزاد
جريان��ي که ام��روزه از آنها ب��ه عن��وان «دلواپس» ياد
ميش��ود ،در واقع همان «گروه فش��ار» اس��ت.اين جريان
در ادوار مختل��ف از طريق اعمال فش��ار و قوه قهريه دنبال
پيشبردن اهداف و ديدگاهشان در عرصه سياست و اجتماع
هستند .اين جريان حرفي غير از خودشان را بر نميتابند...
براي مقابله با اين دست رفتارها از رويکرد راديکال بايد پرهيز کرد .در عينحال
بايد اين دست رفتارها نقد شود ...در دولت گذشته گروه فشار نيازي به عمل
و فعاليتي نميديد زيرا ارش��اد به نيابت از اين جريان عم ً
ال به آثاري که فکر
ميک��رد مخالفتهايي را به همراه دارد ،اص ً
ال مج��وز نميداد و اعتراضي هم
متوجه آنها نبود و اين روش اشتباه بود .اما در دوره دولت تدبير و اميد بدرستي
عمل ميشود؛ مسئوالن فرهنگي به آثار مجوز ميدهند و در اين ميان ممکن
است برخي آثار اعتراض گروه فشار را هم در پي داشته باشد ...اين اعتراضها
گذرا اس��ت و به تدريج رفع و رجوع ميش��ود .براي مقابله با گروه فش��ار بايد
صبوري کرد و از س��ويي رفتار آنها را با نقدهاي مس��تدل و منطقي و مبتني
ب��ر مباني حقوقي به چالش کش��يد و از طرفي در جاي��ي که دولت ميتواند،
باي��د با اعمال قانون جلوي اين تندرويها را بگيرد و در فضايي هم که دولت
امکانهايي قانوني براي مقابله با آنها ندارد بر ارشاد و دستگاه دولت خردهاي
نميتوان گرفت .اين نکته را هم بايد متذکر ش��د که اگر دولت توانايي اعمال
قانون داشته باشد بهتر است از روشهاي قهرآميز پرهيز کند.
ëëتيتر يک «:زنان همچنان بالتکليف»
 10روز ديگ��ر تيم ملي واليبال اي��ران ميزبان تيم ملي
امريکا خواهد بود و همچنان حضور زنان در ورزش��گاهها در
هال��هاي از ابهام قرار دارد .طي س��الهاي اخير يک موضوع
بس��يار عادي به مس��ألهاي پيچيده تبديل ش��ده است و از
توگو با ايرنا
چالشه��اي مهم دو دهه اخير دولتها بوده ...م��والوردي در گف 
اعالم کرده بود که حضور زنان در سالنهاي مسابقات واليبال تأييد نهايي شده
اما هنوز ابالغ نش��ده ...زهرا داور کارش��ناس حقوقي در گفتوگو با «قانون» با
اش��اره به اينکه ورود و عدم ورود خانمها به ورزشگاهها مسأله حقوقي نيست،
توضي��ح داد :در اين زمينه هيچ قانوني وجود ندارد زيرا مطابق قانون اساس��ي
اصل بر تس��اوي حقوق زن و مرد است مگر جايي که رعايت موازين اسالمي
باشد ...دکتر حسين ميرمحمد صادقي ،نيز در گفتوگو با «قانون» در رابطه با
ممنوعيت قانوني ورود بانوان به ورزشگاه اينگونه توضيح داد :بنده براي حضور
بانوان در ورزشگاههاي مختلف منع قانوني سراغ ندارم پس ميتوان گفت منع
قانوني وجود ندارد .اگر مقداري ترديد و شک در اين زمينه وجود دارد بيشتر به
محيط ناسالم ورزشگاههاي ما بر ميگردد ...محمدامين قانعي راد رئيس انجمن
جامعهشناسي ايران و عضو هيأت علمي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
نيز از حضور زنان در ورزشگاهها دفاع کرده و معتقد است که هرگز توجهي به
جنبهها و تأثيرگذاري مثبتي که حضور خانمها قادر است در ورزشگاهها ايجاد
کند ،نشده است .زناني که در آنجا حضور پيدا ميکنند مادران کنوني و آينده
کشور ما هستند .بدون شک حضور آنها در اين عرصه ميتواند در انتقال فرهنگ
ورزشکاري و ورزش دوستي به فرزندان و اعضاي خانواده آنها مؤثر باشد.
توگو /طهماس�ب مظاه�ري :احمدين�ژاد آمار
ëëتيتر عک�س :گف 
اشتباهيميداد
يادم هس��ت ي��ک ب��ار (احمدي ن��ژاد) يک
مصاحبه مس��تقيم از صدا و سيما داشت ،همان
جا يک آماري داد که درس��ت نبود .برنامه زنده
بود .فردا رفتم و پرسيدم مرجع آماري که ديشب
ارائه داديد کجاس��ت؟ اين آمار را يا من بايد به ش��ما داده باشم يا وزارت امور
اقتصادي و دارايي يا س��ازمان برنامه .من از دو مرجع ديگر پرس��يدم گفتند
چني��ن آماري ندادهاند .من هم ک��ه اين آمار را ندادهام .موضوع چيس��ت؟...
آمارها ...دروغ بود ...گفت به نظرم رسيد که گفتن اين آمار مفيد است .گفتم
ناچارم آمار صحيح را اعالم و بحث ديش��ب را اصالح کنم ...خوش��ش نيامد...
نگاه��ي به آمار معوقات بانکي نش��ان ميدهد اين حج��م معوقات در اثر يک
نابس��اماني شکل گرفته اس��ت ،دليل اعطاي بيحساب و کتاب اين وامها نيز
توصيه از سوي رئيسجمهوري و نزديکانش بود يا اينکه بانکها خودشان به
دليل نبود نظارت کافي دست به اين کار زدند.
 «ëëکليدي که به همه قفلها ميخورد اما باز نميکند!»
اظهاراترئيسجمهوريدرمراسمگراميداشت
هفته محيط زيست و گره زدن محيط زيست و آب
خوردن به مذاکرات و لغو تحريمها ،تعجببرانگيز
شد ...رئيس جمهوري اواخر دي ماه سال گذشته
نيز در همايش «اقتصاد ايران» ،به موضوعاتي سياسي مانند مذاکرات و تحريم و
رفراندوم و وصل نبودن آرمان به سانتريفيوژ پرداخت ...درباره سخنان اخير رئيس
جمهوري چند نکته قابل توجه است .نخست اينکه شيطان بزرگ با شنيدن اين
تحليل غلط که فراتر از صنعت ،حتي آب و محيط زيس��ت ايرانيها نيز به لغو
تحريمها گره خورده ،چرا بايد براي معامله متوازن و برابر روي خوش نشان بدهد
و چرا طلبکارتر نشود؟! آيا خردمندانه است که يک سياستمدار مدعي آشنايي با
ديپلماسي،در متن مذاکرات چنين سخن بگويد؟ ثانياً اگر قرار است دولت همه
مشکالت را به تحريمها و مذاکرات گره بزند ،بنابراين چه نيازي به معاونت محيط
زيس��ت و وزارت نيرو و صنعت و جهاد کش��اورزي و رفاه و تعاون و ...است .فع ً
ال
همه اين ديوانساالري عريض و طويل و پرهزينه را تعطيل کنند تا در هزينهها
صرفهجويي شود! ثالثاً گره زدن همه مشکالت خرد و کالن به تحريمها در حالي
است که آقاي روحاني و مشاوران و حاميان نزديک وي دو سال پيش به دفعات
تصريح کرده بودند  80تا  90درصد مش��کالت اقتصادي ناشي از سوء مديريت
و تنها  10تا  20درصد آن مربوط به تحريمهاست اما اکنون حتي مشکل آب و
محيط زيست هم به تحريمها ربط داده ميشود .آيا معناي ديگر اين سخن خطا
آن نيست که ظرفيت  80-90درصدي تدبيرها در داخل تعطيل است و نبايد به
دولت تدبير و اميد دل بست؟!

