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پشت صحنه گفتوگوي تلويزيوني رئيسجمهوري
توگوي زنده
حس��ن عابديني که ش��امگاه يکش��نبه با رئيسجمه��وري گف 
تلويزيوني داش��ت ،به اين نکته اشاره کرد که پيش از انجام اين مصاحبه ،دربار ه
ارائ ه پرسشها هماهنگي قبلي انجام نشده بود .اين مجري کارشناس برنامههاي
سياس��ي در گفتوگو با ايس��ناگفت :نکت ه جالب براي من اين بود که شايد فقط
کمت��ر از يک ربع ،پيش از ش��روع مصاحبه با رئيس جمه��وري صحبت کردم و
بحث��م اين بود که محورهايي که من ميخواه��م درباره آنها صحبت کنم ،بحث
هستهاي است و ايشان هم استقبال کردند؛ بدون اينکه حتي به اين صورت باشد
که ما پيش از مصاحبه راجع به نوع س��ؤالها با يکديگر هماهنگ کرده باشيم يا
با مس��ئوالن و مشاوران رئيسجمهوري چک کرده باش��يم .عابديني افزود :اين
ويژگي نش��ان ميدهد که مصاحبهشونده حرفهاي است و اين آمادگي را دارد که
در حوزههاي مختلف پاس��خگو باش��د؛ يعني بدون اينکه الزم باشد حتماً مجري
سؤالها را از قبل مطرح کند و به عنوان مثال اگر يک سؤال ديگري به جاي سؤال
چک شده مطرح شد ،ايشان پاسخ ندهند .عابديني ادامه داد :به نظرم تفاهم ميان
رسانه ملي و رياست جمهوري حداقل در موضوع مصاحبه اخير کهبنده کامل در
جريانش هستم ،در باالترين حد خودش بود.

دریچه
بازتاب سخنان رئيس جمهوري در رسانههاي جهان

گفتوگوي مس��تقيم يكشنبه ش��ب رئيس جمهوري در رسانه ملي بازتاب
گستردهاي در رسانههاي خبري جهان داشت .مطبوعات و رسانههاي بينالمللي
س��خنان حس��ن روحاني را بويژه درب��اره توافق هس��تهاي و پيامدهاي داخلي
و خارجي آن مورد توجه ويژه خود قرار دادند .خبرگزاري فرانس��ه با اش��اره به
اظهارات روحاني درخصوص پايان مناقش��ه هس��تهاي با جهان نوشت« :رئیس
جمهوري ایران اعالم کرد ،توافق هس��تهای با گروه « ،5+1فضای جدیدی» برای
حل و فصل بحرانهای منطقهای نظیر بحران یمن یا س��وریه ایجاد خواهد کرد.
در این مطلب به نق��ل از روحانی آمده« :ما همچنان روی اصول خود در منطقه
پافش��اری میکنیم ،اما کام ً
ال اطمینان داریم که توافق هستهای فضای جدیدی
برای دس��تیابی به راهحلهای سیاسی سریعتر برای بحرانهای منطقهای ایجاد
خواهد کرد ».به نوشته اين خبرگزاري ،رئیس جمهوري ایران همچنین خاطرنشان
کرده« ،هیچ گاه هیچ ش��کی درباره موفقیت مذاکرات هستهای نداشته است».
خبرگزاري آسوشيتدپرس هم به نقل از روحاني نوشت« :ايران در توافق هستهای
با قدرتهای جهان به اهدف اصلی خود دس��ت پيدا كرد ».اين خبرگزاري آن
بخش از اظهارات رئيس جمهوري را كه اعالم كرده بود حق غنيس��ازي ايران
به موجب توافق هس��تهای به رسميت شناخته ش��د ،مورد توجه ويژه قرار داد.
آسوشيتدپرس همچنين به نقل از رئيس جمهوري يادآور شد« :مذاکرات بین
ایران و گروه  5+1به این دلیل نتیجه داد که «تعامل س��ازنده» جای رویارویی
را گرفت».

خبرگزاری رویترز نیز به سخنان روحاني درباره راهكار همكاري سازنده با جهان
اش��اره داشت و نوش��ت« :رئیس جمهوری ایران یکشنبه شب در گفتوگوی زنده
با تلویزیون دولتی ایران ،توافق هس��تهای را به عنوان یک «راه س��وم» جدید برای
سیاس��ت خارجی ایران مط��رح کرد و گفت كه این ایده که م��ا در برابر جهان دو
راهکار داریم یا باید تسلیم شویم یا جهان را شکست دهیم ،غیرمنطقی است؛ یک
راه س��وم هم وجود دارد و آن همکاری س��ازنده با جهان در چارچوب منافع ملی
اس��ت ».همچنين به نوشته اين خبرگزاري غربي ،روحانی به حمایت مردمی برای
گشایش دیپلماتیک استناد کرد و گفت« :از دیدگاه آنان(غرب) ،دیروز ما یک کشور
تهدیدکننده بودیم و اکنون کشوری هستیم که الزم است با ما توافق شود« ».پرس
تيوي» هم با اشاره به جمعبندي روحاني از مذاكرات هستهای و دستاوردهاي ايران
اش��اره داش��ت كه از نظر روحاني ،ايران در مذاكره با كشورهاي گروه  5+1به همه
اهداف خود دست يافت .به نوشته اين خبرگزاري ،روحاني همچنين به اين موضوع
اش��اره كرد كه «ديگر دوران اس��تفاده از تهديد عليه ايران به پايان رسيده است».
روزنامه تايمز اسرائيل هم با اشاره به سخنان روحاني درباره پيامدهاي حل و فصل
چالش هستهای ميان ايران و كشورهاي گروه  5+1نوشت« :رئيس جمهوري ايران
با برجسته كردن نتايج اين توافق براي ايران اعالم كرد كه توافق هستهای با ايران
راهي براي كسب اعتبار بيشتر در ارتباط با كشورهاي جهان است».گفت وگوي زنده
رئيس جمهوري با ایرانیان ،توسط شبكههاي «بيبي سي» (انگلیس) « ،الجزيره»
(قطر) و «ای.پی.تی .ان دایرکت» (انگليس) نیز پخش مستقيم شد.
گفتوگوي تلويزيوني يكشنبه شب رئيس جمهوري با
مردم ،بيشتر به واكاوي پيش و پس بزرگترين دستاورد
دولت در  2سال گذشته ،يعني توافق هستهاي اختصاص
داش��ت .اما اين س��خنراني ،ن��كات و محورهاي ديگري
نيز داش��ت« .اميد» و «نش��اط» را ميتوان يكي از نكات
برجسته سخنان اخير رئيس جمهوري دانست .اين اميد
در  24خرداد  1392زاده ش��د ،با توافق هستهاي تثبيت
شد و اكنون ،به تأكيد روحاني ،ميتوان به حل معضالت
هس��تهاي و درعين حال ،به چارهجويي براي مش��كالت
داخل��ي نيز اميدوار بود .هر چن��د اغلب اصولگرایانی که
مورد پرسش « ایران » قرار گرفتند تا جمع بندی خود از
سخنان روحانی را بیان کنند ،تمایلی برای ورود به بحث
نش��ان نداند اما سایر كارشناس��ان و فعاالن سياسي كه
همچون ساير مردم ،نظارهگر سخنراني رئيس جمهوري
بودند ،هر يك از زاويهاي به آن نگريستند .اينكه آنان چه
برداشتي از سخنان روحاني داشتند و مهمترين محور از
نظر آنان چه بود ،محور پرس��ش «اي��ران» از اين فعاالن
سياس��ي بود .براي فعاالن سياس��ي نيز« ،ت��داوم اميد»
اصليترين نكته در سخنان روحاني بود.
حبيبي :براي مردم كشور و منطقه
اميدواركنندهبود
يك استاد دانشگاه مهمترين نكته سخنراني يكشنبه
شب رئيس جمهوري را اميدي دانست كه دكتر روحاني
به م��ردم داد .نجفقلي حبيبي گفت :در ش��رايط فعلي،
كش��ور بيش از هر زماني نيازمند اميد است ،زيرا عدهاي
مدام در حال منفيبافي هس��تند .ام��ا رئيس جمهوري
مسائل را بدرستي و با ظرافت شكافت و عملكرد دولت را
بخوبي براي مردم تشريح كرد .در مجموع سخنان ايشان
هم ب��راي مردم و هم براي م��ردم منطقه اميدواركننده
ب��ود.وي نكته ديگر س��خنان روحاني را برجس��ته كردن
رويكرد گفتوگو به جاي جنگطلبي و تأكيد بر چرخش
گفتمانياي دانست كه در منطقه و جهان روي داد و افزود:
تأكيد ايشان مبني بر اينكه بدون جنگ و با گفتوگو مسأله
هستهاي حل شده است و اينكه گفتوگوها بايد برد -برد
باشد و نه برد -باخت ،از نكات برجسته ديگر سخنراني آقاي
روحاني بود.اين فعال سياسي اصالحطلب با اشاره به اينكه
توگو ،آدمها نيز بايد
در چرخش گفتماني به س��مت گف 
توان گفتوگو داشته باشند ،چنانكه تيم مذاكره هستهاي
ايران بس��يار قوي بوده و از پش��توانههاي قدرتمندي نيز
برخوردار بوده اس��ت ،اضافه كرد :توافق هستهاي اين اميد
را در كشورهاي منطقه ايجاد كرد كه با گفتوگو ميتوان
مشكالت را حل كرد و در اين مسير تجربه موفق ايران نيز
در اختيار آنان قرار دارد ،امري كه روحاني به آن تأكيد كرد.
حبيبي با اشاره به اينكه تجربه ايران در گفتوگو ميتواند
در خدمت امت اسالمي باش��د ،خاطرنشان كرد :با توجه
به منفيبافيهاي گس��تردهاي كه اكنون در كشور صورت
ميگيرد ،ايشان تالش كرد اعتماد و اميد مردم به دولت و
نظام را حفظ كرده و ارتقا دهد ،هرچند در زمينه اقتصادي
نيز به ظرافت پاسخ مخالفان را داد و تأكيد كرد كه ايران،
بازار كاالهاي خارجي نخواهد شد.
انصاري راد :سخنان روحاني واقعبينانه
دقيق و محكم بود
يك روحاني اصالحطلب نيز سخنان اخير روحاني را از
جمله بهترين سخناني دانست كه در جمهوري اسالمي بر
زبان آورده ميشود و افزود :سخنان اخير رئيس جمهوري
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عضو کميس��يون فرهنگي مجلس ،تفاوت رفتار صدا و س��يما با دولت امروز و
دولت گذشته را در اين دانست که برنامههاي چالشي براي بررسي عملکرد دولت
يبُرد.
قبل وجود نداشت .به اعتقاد وي صدا و سيما از آقاي احمدينژاد حساب م 
توگو با خانه ملت ،درباره عملکرد صدا و س��يما در پوش��ش
علي مطهري در گف 
خبري مذاکرات هستهاي و ساخت برنامههاي تحليلي درباره تفاهمنامه وين گفت:
برنامههاي مرتبط با مذاکرات هستهاي در مجموع بد نبود .مطهری افزود :صدا و
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سيما در دولت قبل ،از اين دست برنامههاي چالشي توليد نميکرد و کاري به ريز
و جزئيات امور نداش��ت اما در دولت جديد فضا به طرز قابل مالحظهاي باز شده
و اين فضاي باز نس��بت به دولت يازدهم از دوره آقاي ضرغامي آغاز شد .مطهري
با بيان اينکه س��اخت برنامههاي تحليلي ،چالش��ي ،نقد و بررسي عملکرد دولت
از س��وي رسانه ملي اقدام نامربوطي نيس��ت ،تأکيد کرد :اما اينجا سؤالي مطرح
ميشود و اينکه چرا در دولت قبل ،چنين برنامههاي چالشي ساخته نميشد؟

سخنگوی قوه قضائيه خبر داد

 11مهرماه ؛ بابك زنجاني در دادگاه

خسرو مبشر

س��خنگوی قوه قضائيه اعالم کرد که
اولین جلس��ه محاكمه بابک زنجانی و دو
نفر ديگر از متهمان پرونده ميلياردر نفتي
روز ش��نبه یازدهم مهرماه س��ال جاری
در دادگاه انق�لاب ته��ران برگزار خواهد
ش��د .به گزارش «ايران» ،حجتاالسالم
والمسلمین محس��نی اژهای روز گذشته
در هش��تاد و دومين نشست خبری خود
با خبرنگاران در پاس��خ به سؤال خبرنگار
«ايران» مبنی بر اینکه برخی نمایندگان
مجلس معتقدند حسابهای بابك زنجاني
در خارج از کش��ور خالی شده و پولهای
وی به حسابهای دیگری در كشورهاي
آس��يايي و اروپايي منتقل ش��ده اس��ت،
گفت :مته��م (ميلياردر نفت��ي) پولي را
دریافت کرده و بابت فروش محمولههای
نفتی نی��ز مبالغی گرفته اس��ت که باید
باز میگرداند و متأس��فانه چون صداقت
الزم -بنا به نقل قول بازپرس پرونده -در
متهم نب��وده ،از این رو نمیدانند که این
فرد پول را چه کرده است.متهم همچنين
اعالم میکند که این پولها در بانکهای
مختلف وج��ود دارد و به خاطر تحریمها
نتوانس��ته آنها را بازگردان��د.وی افزود :بر
اساس ادعای متهم ،هيأتي متشکل از بانک
مرکزی ،وزارت اطالعات ،وزارت نفت و سایر
دستگاههای ذیربط برای بررسی ادعاهای
متهم به دو بانک مطرح شده معرفی شدند
و طی بررس��یهای مختلف مشخص شد
چنین وجوهی در بانکهایی که نامشان از
سوی متهم اعالم شده است ،وجود ندارد.
معاون اول دس��تگاه قضا در ادامه گفت :با
این حال از بانک مرکزی و وزارت اطالعات
خواسته شده که پولهای رد و بدل شده
را ردیابی کنند اما متأسفانه بخش عمدهای
از این پولها به دس��ت نیامده و دس��تگاه
قضایی همچنان پیگیر آن است که پولها
را بازگرداند.وی با اشاره به نامهای که بابک
زنجانی برای برخی افراد نوشته بود ،افزود:
این متهم اخیراً نامهای نوشته و در آن نامه
اعالم کرده که قصد خالف کردن نداشته و
تنها خدمت کرده است و به خاطر تحریمها
با این مشکالت مواجه شده و اگر خودش
باشد ،میتواند این پولهای مفقود شده را
باز گرداند .امیدوارم خود متهم ،نمایندگان
وی یا بس��تگانش اگر پولی وجود دارد آن
را به دستگاه قضا برگردانند.محسنی اژهای
در پاس��خ به س��ؤال ديگر «ايران» مبني

بر اينك��ه همراه باب��ك زنجاني متهمان
ديگري محاكمه ميشوند ،گفت :تا جایی
ک��ه اطالع دارم ،در ای��ن پرونده تاکنون
برای سه نفر کیفرخواس��ت صادر شده،
اما متهمان ديگري در اين پرونده مطرح
هستند كه پرونده در مورد آنها همچنان
مفتوح اس��ت .س��خنگوي ق��وه قضائيه
همچنی��ن درب��اره اتهام باب��ک زنجانی
و مقایس��ه آن ب��ا پرونده فس��اد  3هزار
میلیاردی گفت :يكي از اتهامهاي متهم
اخالل در نظام اقتصادي است كه استناد
بازپرس برای صدور کیفرخواست مربوط
به ماده اخاللگران نظام اقتصادی کش��ور
است ،يعني اگر در رسيدگي به اين اتهام
يقين پيدا ش��ود كه اعمال متهم موجب
ضربه زدن به نظام اقتصادي است ،مفسد
فياالرض و حكمش اعدام اس��ت درغير
اين صورت دادگاه تصميم ميگيرد.
رسیدگی به پرونده احمدینژاد
محس��نی اژهای در رابطه با این موضوع
که برخی میگویند پرونده آقای احمدینژاد
در ق��وه قضائيه به کندی پی��ش میرود و
همین کندی باعث شده ایش��ان بتواند از
آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوري
فعلی شکایت کند ،گفت :طول رسیدگی به
هر پروندهای با ماهیت موضوع ارتباط دارد
یعنی گاهی امری ساده و بسیط است و زمان
کوتاهی برای رس��یدگی نیاز دارد اما گاهی
بالعکس زمانی طوالن��ی میطلبد چرا که
نیازمند تحقیقات از منابع مختلف و استفاده
از کارشناسان است که نوعاً زمان بیشتری
میطلبد.ویافزود:امااینکهآقایاحمدینژاد
از آقای جهانگیری شکایت کردهاند ربطی به
طوالنی ش��دن دادگاه ندارد و متهم در هر
مرحله از رسیدگی میتواند حتی در دادگاه
دیگری از فردی شکایت کند.
بابک زنجانی  2يا  3نداریم
محس��نی اژهای در پاس��خ به سؤال
خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پروندههای
اقتصادی از دولت قبل در دادگاهها وجود
دارد و آی��ا اینک��ه پرون��ده بابک زنجانی
 2و  3داریم درس��ت اس��ت یا نه ،گفت:
پرونده ای به نام بابک زنجانی دو یا س��ه
نداریم  .بارها گفت��م اگر ملتزم به قانون
باشیم به نفع کشور و همه است و اینکه
ميخواهیم مسألهای را مطرح کنیم باید
چه در پیش��گاه ملت و چه در پیش��گاه
قانون و چ��ه نزد پروردگار ،پاس��خگوی
اظه��ار نظرهای خود باش��یم.وی با بیان
اینکه ه��ر کس ادعای��ی ميکند تبعات

اجتماع��ی نیز به دنب��ال دارد ،ادامه داد:
چند نفر چنین ادعایی کردند و سازمان
بازرس��ی کشور با ارس��ال نامهای ،از آنها
خواست مدارک و استنادات خود را ارائه
دهند که اگر به س��ازمان بازرسی کشور
پاسخ ندهند ،حتماً باید پاسخگو باشند،
چ��ون این افراد ذهن م��ردم و جامعه را
مشوش کردهاند.
شکایت احمدینژاد از جهانگیری
محس��نی اژهای در پاس��خ به س��ؤال
خبرنگاری مبنی بر ش��کایت احمدینژاد
از جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری
گفت :هر کسی میتواند شکایتی داشته
باشد و ما نیز رسیدگی ميکنیم.وی افزود:
این ش��کایت در دادس��را ثبت شده و در
مراحل کارهای دادس��رایی است اما یکی
از اقدامات در طرح هر ش��کایت این است
از ش��اکی که شکایت ميکند ،مستندات
را ميخواهی��م و از طرف مورد ش��کایت
دفاعی��ات را ميخواهيم.محس��نی اژهای
ادامه داد :پرونده در مرحله رسیدگی است
اما از بیان جزئیات پرونده معذورم.
تكذيــــــب بـــازداش�ت
«رحیممشایی» و «سعيدلو»
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال یکی
از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده
«اس��فندیار رحیم مشایی» یکی دیگر از
معاونین رئیس دول��ت دهم و همچنين
«س��عيدلو» بازداشت ش��دهاند و باز هم
ش��نیدههایی مطرح است که مشايي در
رابط��ه با پرونده بقایی ب��ه دادگاه احضار
ش��ده اس��ت ،گفت :هر دو مطلب کذب
محض اس��ت .نه آقاي مشايي و نه آقاي
سعيدلو بازداش��ت و به دادگاه نيز احضار
نشدهاند .وی ادامه داد :اگر سایت ،نشریه
یا خبرگزاری این مس��ائل را مطرح کرده
اگر جنب��ه عمومی پیدا کند دادس��تان

میتواند نس��بت به آن معترض ش��ود و
اگر آن فرد نیز ش��کایت کن��د ،قطعاً آن
خبرگزاری ،س��ایت ،خبرنگار یا هر چیز
دیگ��ری تح��ت تعقیب ق��رار میگیرند؛
بنابراین مطلب کام ً
ال تکذیب میش��ود و
چنی��ن چیزی صحت ندارد .در ضمن در
مورد آزادی بقایی هم چیزی نش��نیدم و
پرونده در دست بازپرس است .سخنگوي
دستگاه قضا درخصوص سفر كاري محمد
رضا رحیمی (محكوم زنداني) به خارج از
کشور گفت :این خبر صحت ندارد.
مع��اون اول قوه قضائيه در پاس��خ به
س��ؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه  45روز
ی هاش��می
از قطع��ی ش��دن حکم مهد 
ميگذرد اما این پرونده در مرحله اجرای
احکام اس��ت ،گفت :حکم پرونده قطعی
ش��ده و از مرحل��ه دادگاه تجدید نظر به
دادگاه ب��دوی رفته و بع��د از آنجا نیز به
مرحله اجرای احکام رفته است.محسنی
اژهای اف��زود :امیدواریم حکم این پرونده
نیز مانند س��ایر پروندهها اجرا ش��ود.وی
ی
همچنین در زمینه اینکه قرار است مهد 
هاشمی در پرونده کرسنت اطالعاتی را به
نفع ایران بیان کند ،گفت :چنین چیزی
نیست و من نشنیدم.
پرونده جهرمي در دادگاه
مع��اون اول دس��تگاه قض��ا در مورد
وضعی��ت پرون��ده جهرمي مدير س��ابق
بان��ك صادرات (يك��ي از متهمان پرونده
 3هزار ميلياردي) ،گفت :بخش��ی از این
پرونده مختومه شد .متهمان این پرونده
از  ۳۰۰نفر گذش��ت .در مورد این فرد و
چند نفر دیگر با مشکل مضاعفی روبهرو
ش��دیم .آن زمان قاضی آقای سراج بود و
قول داد بزودی ش��روع ميکند اما سمت
ایش��ان تغییر کرد و پرونده رفت دس��ت
قاض��ی دیگری اما آن قاض��ی باز منتقل

ش��د اما قاضی جدید معرفی شده و کار
پرونده آغاز شده اس��ت .مواردی هم بود
که درخواس��ت اع��اده دادرس��ی کردند
که برخی برگش��ت و برخی هم پذیرفته
شد .وي درخصوص رسيدگي به شكايت
علي مطهري در دادگستري شيراز گفت:
نخستین جلسه رسيدگي به شكايت يكي
از نمايندگان روز سهش��نبه  13مردادماه
در دادگستري شيراز برگزار ميشود.
صدورحکمسعیدمرتــــضویتا
 10روز آینده
معاون اول قوه قضائي��ه درباره پرونده
سعید مرتضوی نیز گفت :جلسه محاكمه
متهم پاي��ان پذيرفته ،ام��ا او ميخواهد
دفاعیه کتبی ارس��ال کند که ظرف چند
روز دفاعی��ه کتب��ی را ارائ��ه ميدهد و تا
حدود  10روز آینده نی��ز دادگاه حکم را
اعالم خواهد کرد.وی همچنین در زمینه
اظه��ارات مرتضوی درخص��وص حضور
نیافتن وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
و مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی به
جلسه دادگاه افزود :اگر متهمی در دادگاه
تقاضای احضار فردی را داشته باشد ،این
طور نیس��ت که متهم درخواست کند و
الزام قانونی باشد که او را دعوت کنند ،این
موضوع بستگی دارد به اینکه آیا این فرد
در روند پرونده تعیین کننده است یا نه.
اش�رفی اصفهان�ی اظهاراتش را
تکذیب کرد
محس��نی اژهای درخصوص اظهارات
اش��رفی اصفهانی در پرونده بقایی ،گفت:
آن چیزی که من ش��نیدم ،این است که
آقای اش��رفی اصفهانی اخی��راً اظهارات
خودش��ان را تکذی��ب کردهان��د ول��ی از
آقای س��راج مطلبی ندیدم که گواهی بر
ارائه پاس��خ به اظهارات ایشان باشد .وی
درباره پرون��دهای که ب��رای بنیاد تعاون
ناجا تشکیل ش��ده ،گفت :من آن جلسه
قبل��ی نیز گفتم که آق��ای احمدیمقدم
و پسرش��ان بازداشت نشدهاند و االن هم
همین را میگویم اما درخصوص تخلفات
بنیاد تعاون ناجا پروندهای تش��کیل شده
که در حال حاضر هم در دستور رسیدگی
قرار دارد.یکی از خبرنگاران به اژهای گفت
که شنیده شده برخی نمایندگان مجلس
خواستار دیدار با بابک زنجانی شدهاند که
وی ،گف��ت :من بارها گفتهام که اگر قرار
است دیداری با متهمی صورت گیرد باید
براساس روال قانونیاش باشد .نمایندگان
مجلس جزو وظایفشان دیدار با متهمان

ارزیابی کارشناسان از گفت و گوی روحانی با مردم

استقبال ازمواضع مثبت ،در انتظار اجرای قدرتمند

واقعبينانه ،دقيق ،محكم ،استوار و پايبند به اصول اخالق
و ادب و نزاكتي بود كه در بسياري از حرفها كمتر ديده
ميشود.
حجتاالس�لام حس��ين انصاري راد ،دفاع روحاني از
مصالح ملي ،توضيح كافي و دقيق درباره مسأله هستهاي
و نيز توضيح درباره مسأله رابطه ايران با جهان را از ديگر
محورهاي مثبت س��خنراني رئيس جمهوري دانس��ت و
گفت :روحاني با لحن دقيق ،ماليم و منطقي به پرسشها
و ابهامات مطرح شده پاسخ داده است .وي با بيان اينكه
در صحبتهاي روحاني ،مسائل داخلي از مسائل خارجي
جدا نبود ،تصريح ك��رد :روحاني درخالل اين صحبتها
تعهد خود را به وعدهه��اي خود اعالم كرد و عنوان كرد
كه مس��ائل داخلي نيز قابل حل است.وي گفت :روحاني
اعالم كرد كه مصمم اس��ت مسائل داخلي را حل و فصل
كند .البته مسائل ديگري مانند انتخابات بود كه او صراحتاً
مط��رح نكرد ،اما اين موارد ني��ز در البهالي صحبتهاي
رئيس جمهوري وجود داشت.
ايماني :بايد درباره مديريت انتظارات
توضيح داده ميشد
يك فعال سياس��ي اصولگرا ني��ز صحبتهاي رئيس
جمهوري را در مجموع خوب ارزيابي كرد و در عين حال
گفت :انتظار ميرفت درباره يك نكته توضيح بيش��تري
م��يداد و آن ،برنام��ه دولت ب��راي مديري��ت توقعات و
انتظارات بااليي اس��ت كه براي بعد از توافق هستهاي در
جامعه ايجاد ش��ده اس��ت .ناصر ايماني اضافه كرد :آقاي
رئيس جمهوري بايد به صورت ش��فاف توضيح بدهد كه
براي بعد از توافق هستهاي چه برنامهاي دارند يا انتظارات
و توقعات جامعه كه عمدتاً در حوزه اقتصادي است ،با چه
س��رعتي ،در چه زماني و تا چه اندازه محقق ميشود؟ به
باور اين فعال سياسي اصولگرا ،در دو سال گذشته توقعات
و انتظ��ارات جامعه در اين زمينه باال رفته بود ،به همين
دليل اكنون كه توافق هستهاي حاصل شده است ،سؤال
اين است كه چه زماني به انتظارات عمومي انباشته شده
پاسخ داده خواهد شد .ايماني با بيان اينكه بايد اين گونه
با مردم سخن گفت ،نه اينكه بعد از توافق ،انتظارات سابق
را رها كنيم ،اظهار كرد :بايد مشخص كنيم كه در آينده
چه تحوالتي در كشور روي ميدهد .آقاي روحاني اشاره
كردند كه ارز و كاالها ارزان ميشود ،اما به طور مشخص
اعالم نكردند كه ميزان و زمان آن كي خواهد بود.
اماني :روحاني با دست پر آمده بود
يك فعال سياسي اصالحطلب معتقد است كه روحاني
در دومين سالگرد تحليف خود ،با دست پر حاضر شده و
با دست پر با مردم سخن گفته بود .به باور شهربانو اماني،
آقاي روحاني تا اينجاي كار ،توانستند به قسمي كه در روز
تحليف خوردند ،مبني بر وفادار بودن به قانون اساس��ي،
متعهد باقي بمانند .وي با بيان اينكه بعد از  22ماه مذاكره
هستهاي ،حتي منتقدان منصف نيز قانع شدند كه دولت
توانسته است در سياست خارجي ،با تكيه بر هيأتهاي
ديپلماتيك قدرتمند خود بسياري از وعدهها و انتظارات را

نجفقلی حبیبی

حسین انصاری راد

ناصر ایمانی

پاسخ گويد ،اضافه كرد :رئيس جمهوري گزارش خوبي از
عملكرد دولت در حوزههاي مختلف به مردم ارائه كرده و
زمينه ابقاي نشاط در جامعه ايراني را فراهم كردند ،بويژه
بر اميد مردم براي حل مشكالت داخلي نيز افزودند .وي
با اش��اره به اينكه در مدت محدود برنامه ،مقدور نبود كه
همه دس��تاوردها و گزارشهاي دولت در  22ماه گذشته
به مردم ارائه شود ،ادامه داد :نكته خوب ديگري كه رئيس
جمهوري به آن اشاره كردند ،تصديق دغدغه كارشناسان
اقتصادي است مبني بر اينكه پس از توافق ،ايران به بازار
كاالهاي خارجي تبديل نشود .ايشان به روشني و صادقانه
تأييد كردند كه دائماً اين نگراني بايد رصد شود و بر اين
نكته تأكيد كردند كه ما بايد به دنبال واردات دانش فني
باشيم ،بويژه در حوزه نفت و گاز كه در  36سال گذشته
به دليل تحريم ،قادر به وارد كردن دانش فني اين حوزه
به كش��ور نبوديم.اماني در پايان خاطرنشان كرد :اكنون
اي��ن اميد وجود دارد كه ايش��ان روش فعلي را در حوزه
داخلي نيز دنبال ك��رده و به ايجاد گفتمان داخلي براي
حل مشكالت دامن بزنند.
دیدگاه های کارشناسان اقتصادي
درحالي كه برخي منتقدان اعتقاد دارند لغو تحريمها
در كنار آزاد ش��دن داراييهاي بلوكه ش��ده ايران ممكن
اس��ت باعث سيل واردات كاالهاي مصرفي به كشورشود
و توليدكنندگان داخلي را با مش��كل مواجه كند ،رئيس
جمه��وري به صراحت اعالم كرد كه به هيچ عنوان اجازه
واردات غيرمنطق��ي را به كش��ور نميدهيم .چه آنكه در
مذاكرات انجام ش��ده با هيأتهاي اقتصادي كش��ورهاي
خارجي كه خواهان بازگش��ت به ايران هستند نيز اعالم
ش��ده است كه آنچه در گذش��ته اتفاق افتاده تكرار پذير
نيست و به جاي كاال ،ايران واردكننده سرمايه و تكنولوژي
خواه��د بود .صاحبنظران معتقدند آنچ��ه درپي افزايش
درآمدهاي ارزي كش��ورطي سالهاي گذش��ته رخ داد،
موجب ورود انبوه كاالهاي وارداتي به طور عمده مصرفي
به كشور شد و شغلهاي بسياري را نابود كرد.
به گفته صاحبنظ��ران تجربه تلخ افزايش درآمدهاي
ارزي كش��ور طي سالهاي گذش��ته كه به واردات انبوه
كاالهاي مصرفي و ازبين رفتن هزاران ش��غل شد ،باعث
ش��ده اس��ت برخي توليدكنندگان درخص��وص دوران
پس��اتحريم كه به طور قطع درهاي اقتص��اد ايران را به
روي جهان بازمي كند ،اظهار نگراني كنند .اما همانگونه
كه رئيس جمهوري پي��ش از اين محل هزينه دالرهاي
آزادش��ده را بخش توليد معرفي ك��رد ،اين بار هم خيال

شهربانو امانی

مهدی تقوی

علی قنبری

توليدكنندگان را بابت جلوگيري از واردات غيرمنطقي و
حمايت جدي دولت از بخش توليد راحت كرد.
موسايي :اصالح اقتصاد نفتي
با مديريت واردات
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه رئيس جمهوري
در ترس��يم نقشه راه اقتصاد در پسا تحريم مسير حركت
اقتصاد نفتي كشور به س��وي اقتصاد توليدگرا را ترسيم
ك��رد ،گفت :اساس��اً واردات كاال به معناي صادرات ارز از
كشور اس��ت كه ادامه اين مسير در پساتحريم ميتواند
اقتصاد را نابود كند .اكنون كه رئيس جمهوري بر كنترل
واردات و مديري��ت ارتباط��ات بينالمللي تأكي��د دارد،
ميتوان امي��دوار بود كه در بلند م��دت و به مرور زمان
تراز تجاري ايران بر پايه صادرات توليد محور مثبت شود.
«ميثم موس��ايي» افزود :در اين صورت اقتصاد كشور از
اقتصاد متكي به نفت ب��ه اقتصاد متكي به توليد تبديل
خواهد ش��د .موسايي با اشاره به تجربه  60سال گذشته
كه هر زم��ان درآمدهاي ارزي ايران افزايش يافت ميزان
واردات نيز چندين برابر ش��د ،اظهار كرد :اكنون يكي از
نگرانيه��اي مردم و توليدكنندگان اين اس��ت كه دولت
تجربه سالهاي گذشته را تكرار كند اما اين بار و با توجه
به سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم نه تنها صنايع از
بين نخواهند رفت بلكه شكوفايي توليد نيز نزديك است.
وي با تأكيد بر اينكه از گذشته يكي از اهداف شركاي
تجاري ما تبديل ايران به بازاري براي توليدات خود بوده
اما اين بار ش��رايط سختتر از گذشته است تصريح كرد:
اقتصاد و توليد ما اكنون تاب تحمل پيشي گرفتن واردات
كاال از صادرات محص��ول داخلي و از طرفي توان رقابت
ب��ا كاالي وارداتي را نيز ن��دارد .بنابراين بايد با تخصيص
ارز ب��ه واردات تكنولوژي و حتي آموزش نيروي انس��اني
به تقويت صنعت پرداخت .اين اس��تاد دانشگاه تهران با
اش��اره به اينكه نياز است درآمدهاي ارزي در پساتحريم
صرف هزينههاي توسعهاي شود نه مصرفي گفت :تنها در
اين صورت گامي بلند براي توسعه پايدار كشور برداشته
خواهد ش��د .چراكه درآمدهاي ارزي با رفع موانع توليد
ميتوان��د ضمن افزايش درآمدهاي دولت و اش��تغالزايي
موجب توسعه اقتصاد كشور شود.
تقوي  :رشد اقتصادي و كاهش تورم
در دوران پسا تحريم
استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي نيز با اشاره
به سخنان رئيس جمهوري در خصوص اهداف مذاكرات
هس��تهاي و اينكه ايران پس از تحريم با هر كش��وري به
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ش��رط اينكه سرمايه و تكنولوژي به كشورما بياورد براي
صادرات مش��ترك مش��اركت خواهد كرد ،گفت :اتخاذ
سياس��تهاي درس��ت در دوران پ��س از تحريم رش��د
اقتصادي و كاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
«مهدي تقوي» افزود :در س��الهاي تحريم ،كشور از
بسياري كاالهاي اوليه و سرمايهاي مورد نياز محروم بود.
براي مث��ال واردات هواپيما و قطعات يدكي براي تعمير
هواپيماهاي مسافري مقدور نبود و بسياري از بنگاههاي
توليدي نيز نتوانس��تند تجهيزات مورد نياز خود را وارد
كنند .تقوي خاطرنشان كرد :با رفع تحريمها ،واردات اين
ن��وع كاالها در اولويت قرار دارد چراكه تقويت صادرات و
توليد داخل به معناي بستن درهاي كشور به روي هر نوع
وارداتي نيست و خريد كاالهايي كه براي توليد ضروري
است ،بايد انجام شود.
وي ادام��ه داد :وقت��ي رئيس جمه��وري ميگويد در
صورت واردات تكنولوژي حاضر به همكاري با كشورهاي
ديگر هستيم به همين معنا اس��ت .يعني اينكه بتوانيم
جديدترين ماش��ين آالت مورد نياز واحدهاي توليدي را
وارد كنيم.
استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي خاطرنشان
كرد :تجهيز كارخانهها و تس��هيل واردات كاالهاي اوليه
منجر به افزايش توليد ميشود و افزايش توليد به معناي
رش��د اقتص��ادي خواهد بود .با ماش��ين آالت جديدتر و
نوس��ازي صنايع اقتصاد رش��د ميكن��د و از ركود خارج
ميشود .تقوي گفت :همانطور كه رئيس جمهوري اظهار
داش��ت چنانچه براي دوران بعد از تحري��م برنامهريزي
درس��تي در حوزه اقتصاد و براي ارزهاي آزادشده داشته
باش��يم تورم تك رقمي خواهد ش��د .وي اف��زود :بايد از
سرمايههاي خارجي ،سرمايههاي داخلي و بويژه از توان
بخش خصوصي اس��تفاده كنيم كه رئيس جمهوري نيز
درسخنان خود بر اين موارد تأكيد كرد.
قنبري  :اكنون زمان پيش�رفت توليدكنندگان
داخلي است
استاد دانشگاه تربيت مدرس هم درباره شرايط توليد
و تج��ارت در دوران پ��س از تحريم ،گفت :همانگونه كه
رئيس جمهوري اش��اره كردن��د توليدكنندگان و فعاالن
صنعتي نبايد نگران دوران پس��ا تحريم باش��ند ،چرا كه
طبق برنامهريزي صورت گرفت��ه اجازه واردات كاالهايي
كه مشابه آنها در داخل كشور توليد ميشود ،داده نخواهد
ش��د« .علي قنبري» با بيان اينكه دول��ت يازدهم براي
دوران پس از تحريم و حتي ادامه يافتن تحريم دو سناريو

نیس��ت ،در ی��ک دورهای هم یک رئیس
جمهوري میخواس��ت دیداری با برخی
متهمان داش��ته باشد و به زندان برود که
میسر نشد.
وی گف��ت :درخص��وص زنجانی هم
تاکنون هیچ تصمیمی برای هیچ دیداری
گرفته نشده است .سخنگوی دستگاه قضا
در پایان در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری
مبنی بر اینکه آیا حکم جعفریتبار تأيید
ش��ده اس��ت یا خیر ،گفت :این موضوع
مربوط به دادس��رای ویژه روحانیت است
اما من ش��نیدهام که اجماالً تأيید ش��ده
است.
آزادی  16محکوم ضد امنیتی در
عید فطر
وی از مش��مول عفـــو ق��رار گرفتن
 20محکوم ضد امنیتی به مناسبت عید
سعید فطر خبر داد و گفت 16 :نفر از آنها
آزاد شدند و مجازات چهار نفر نیز تقلیل
یافته است.
هزینه تبلیغات نامزدها
مع��اون اول قوه قضائي��ه درخصوص
اظه��ارات رئی��س کمیس��یون اصل 90
در زمین��ه گرفت��ن پول توس��ط برخی
نماین��دگان مجل��س از رحیم��ی گفت:
افرادی که در انتخابات مجلس ،ریاس��ت
جمهوری یا ش��وراها پول خرج ميکنند،
باید هزینههای آنها س��اماندهی شود که
در این راس��تا سیاستهای کلی انتخابات
در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین
شده است.
سخنگوی دس��تگاه قضا گفت :هزینه
تبلیغات ریاست جمهوری بسیار باالست
و آیا همه آنها پول ش��خص تبلیغ کننده
اس��ت ،البته که ن��ه.وی ادام��ه داد :آقای
رحیم��ی ادعا ک��رده در راس��تای دفاع از
خود که من پولی را که گرفتهام در رابطه
با انتخابات خرج کردهام و فهرستي را نیز
ب��ه دادگاه ارائه داده بود که برخی افراد در
فهرست حتی جزو نامزدهای نمایندگان
مجلس نیز نبودند.محس��نی اژهای گفت:
مقداری از این پولها را نیز به س��تادهای
انتخابات��ی داده و نمیتوانیم در این قضیه
نیز اظهار نظر کنیم زیرا هر جا که جرمی
احراز شود ،دادگاه باید رسیدگی کند .وی
همچنین درخصوص دکل نفتی افزود :این
تنها یک دکل است اما ممکن است موارد
مشابهی باش��د که جنسی خریده شده یا
پولش پرداخت نش��ده که در این زمینه
موضوع بررسی ميشود.

تنظيم كرده بود اظهار داش��ت :توليدكنندگان در زمان
تحريم به خودباوري رس��يدند و توانستند با اتكا به توان
داخلي به طرحهاي بزرگي دس��ت پي��دا كنند بنابراين
دول��ت در روزهاي پس��ا تحريم ميخواهد در راس��تاي
اقتصاد مقاومتي و توجه به بخش توليد گام بردارد.
اين اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اينكه توليدكنندگان
داخلي بايد دانش محور باشند ،افزود :در فضاي جديدي
كه به روي اقتصاد ايران باز شده است توليدكنندگان بايد
وارد فضاي رقابتي ش��وند و در راستاي حفظ منافع ملي
برنامهريزي كنند .از س��ويي اين بخش نبايد مزيتهاي
نس��بي خ��ود را فراموش كن��د .قنبري تأكيد ك��رد :اگر
توليدكنندگان از فضاي رقابتي دور ش��وند و براي ارتقاي
كيفي و كم��ي محصوالت خود ت�لاش نكنند با چالش
روبهرو خواهند ش��د .اكنون فرصتي پيش آمده اس��ت تا
توليدكنندگان با استفاده از حمايتهاي دولت به سمت
پيش��رفت حركت كنند .وي اذعان داش��ت :ب��راي آنكه
اقتصاد ايران پويا شود بايد هزينههاي اضافي حذف شود.
پرداخت يارانههاي غير ضرور يكي از اقدامهايي است كه
دولت باي��د مجدانه پيگيري كند .متأس��فانه دولت قبل
كاري انجام داد كه چش��م مردم به دست دولت باشد لذا
با برداشته شدن يارانه مستقيم بخشي از مشكالت مالي
دولت حل خواهد شد و در اين ميان ميتواند منابع مالي
خود را به سمت توليد هدايت كند .استاد دانشگاه تربيت
م��درس گفت :هدف دول��ت يازدهم همانگونه كه رئيس
جمهوري به آن پرداختند چابكسازي دولت ،كاهش اتكا
به درآمدهاي نفتي و جلوگيري از اتالف منابع مالي است.
بدين جهت بدنه دولت نيز در راستاي اهداف عنوان شده
حركت ميكند كه نتيجه آن رشد اقتصادي ،ايجاد اشتغال
و توسعه صادرات اس��ت .وي افزود :دولت به هيچ عنوان
سياست واردات را در پيش نخواهد گرفت .اگر قرار است
واردات��ي هم صورت گيرد معطوف به مواد اوليه مورد نياز
توليد است .از اينرو توليدكنندگان بايد بسترهاي مناسب
براي افزايش صادرات را فراهم كنند و در اين ميان استفاده
از س��رمايه گذاريه��اي خارجي هم ميتواند بخش��ي از
مشكالت را حل كند.
شايان آراني :ضرورت توجه به
جنبه هاي اجرايي
يك كارش��ناس اقتص��ادي نيز صحبت ه��اي اخير
رئيس جمهوري را مثبت ،با روح سازنده و اميدواركننده
توصيف ،اما تاكيد كرد كه رئيس جمهوري بايد به جنبه
هاي اجرايي نكات مطرح شده نيز توجه ويژه داشته باشد.
شاهين شايان آراني ،اميدبخشي را يك روش و استعداد
ويژه رئيس جمهوري دانس��ت و گفت :ايش��ان هميشه
اميدواركننده ،عقاليي و منطقي س��خن مي گويند .اين
كارش��ناس اقتصادي ،ديدگاه هاي اقتصادي مطرح شده
از س��وي روحاني را آرزوي كس��اني دانست كه در زمينه
هاي اقتصادي كشور ،فعال يا صاحبنظر هستند و اضافه
كرد :گرچه س��خنان ايشان را مثبت و س��ازنده ديدم و
اين مهم اس��ت كه نفر اول اجرايي كشور ،روحيه اميد و
عقالنيت را ارائه كردند ،اما نگراني من بيش از هرچيز در
حوزه اجراس��ت .شايان آراني در توضيح اين نگراني خود
اظهاركرد :نگراني و انتظار ما اين است كه اين رويكردهاي
مثبت عملياتي شود و رئيس جمهوري ،در حوزه اجرا نيز
دقت نظر الزم را داشته باشند تا اين اهداف در بيشترين
حد خود اجرايي شوند.

