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رؤسای جمهوری ایران وترکیه توافق کردند

خبر

تجارت تهران و آنکارا با « لیر» و «ریال»

تحلیل روز

آورده سیاسی کیهان
برای اصولگرایان؟!

روزنامه کیهان در طول  5سال حیات دولت اعتدال
همچنان پرچــم مخالفت با دولــت منتخب مردم
را برافراشــته نگــه داشــته اســت .رأی  24میلیونــی
مــردم در دور دوم هــم هیــچ تغییــری در رویکــرد
ایــن روزنامــه نســبت بــه عملکــرد و سیاســتهای
ابراهیم بهشتی
دولت ایجاد نکرد .کمتر روزی اســت که این رســانه
دبیر گروه سیاسی
اصولگــرا در صفحــه یک خــود تیتری علیــه دولت
نداشــته باشــد .در چنــد ماهــه اخیــر البتــه رئیــس
دولتهــای نهم و دهم هم به صورت پررنگتری به جمع مخالفان دولت
پیوسته است .بر همین اساس بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهوری روز سهشــنبه در ســخنانی با اشاره به اینکه برخی به او تذکر دادند
که درباره عملکرد دولتهای نهم و دهم ســکوت پیشــه کند ،هشدار داد که
اگر الزم باشد دوباره موتورش را روشن خواهد کرد.
بــا ایــن همــه این یادداشــت قصد پاســخ به محتــوای ادعاهــا و مخالف
خوانیهــای روزنامــه کیهــان را کــه عمدتــاً تکراری اســت ندارد چــه به نظر
میرســد خیلی هم برای مدیران این رسانه تأثیرگذار نیست و آنها در ادامه
مســیر خود راســخ هســتند اگر چه عینک بدبینی و ســیاهنمایی را بر چشــم
دارند.
نکتــه قابل تأمــل در این مجــال نوع مواجهــه اصولگرایان با این رســانه
اســت و اینکــه رویکردهــای تخریبــی کیهــان بــرای جامعــه اصولگرایی چه
آوردهای داشــته و خواهــد داشــت .اینکــه کیهــان هــم بــرای اصولگرایــان
سرنوشــتی شــبیه محمود احمدینژاد و عملکرد دولتهــای او پیدا کند آیا
دور از انتظار است؟
در انتخابات اخیر اصولگرایان اگر چه بســیار کوشیدند که سرنوشت خود
را از احمدینژاد و عملکرد او جدا کنند ،موفق نشدند و به اعتراف برخی از
فعاالن این مجموعه سیاسی ،آن عملکرد به وضعیت سیاسی اصولگرایان
لطمه زد.
حال ســخن و ســؤال این اســت کــه نتیجه تخریبهــا و ســیاهنماییهای
کیهــان علیــه دولــت در انتخابــات اخیــر چــه بــود؟ و اساســاً مخاطــب این
گزارشهــا و یادداشــتهای مســتمر علیــه دولت چه کســانی غیــر از مردم
هستند.
انتخابــات مجلــس دهــم ،ریاســت جمهــوری دوازدهــم و شــوراهای
شــهر پنجم در شــرایطی برگزار شــد که روزنامــه کیهان همیــن به اصطالح
افشاگریها یا روشنگریها را برای مخاطبان خود و البته دفاع از نامزدهای
اصولگــرا داشــت .انتخاب اکثریت مــردم اما آنچه نبود کــه گردانندگان این
روزنامه به دنبال آن بودند.
حــال کــه جریانــی در دل مجموعــه اصولگرایــان دم از آسیبشناســی،
بازســازی و نوگرایــی میزننــد ،قاعدتــاً بایــد به این مهــم هم فکــر کنند ،که
تکلیــف آنها با چنین رســانهها و رویکردهایی چیســت؟ تقالها و تالشهای
کیهــان و برخی رســانههای تندرو دیگر در انتخابات گذشــته چه آورده قابل
محسوسی برای این مجموعه سیاسی به همراه داشت؟
بیــم آن میرود زمانی به فکر تبــری از مواضع کیهان برآیند که همچون
طرد و اعالم برائت از احمدینژاد ،دیگر فایدهای نداشته باشد.

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

ضربه به دولت  ،ضربه به نظام است

جنسیت دخالتی در کرامت و عزت انسانی مرد و زن ندارد
رئیــس جمهــوری از کســانی که هنــوز در
فضــای رقابتهــای انتخابــات بــه ســر
میبرنــد ،انتقــاد و تصریــح کــرد کــه بنــا
بــه انتخــاب مــردم در انتخابــات ،رئیس
جمهوری سخنگوی دولت و این نادرست
است که برخی فکر کنند سخنگوی مردم
هستند و دولت صرفاً باید پاسخگو باشد.
حجتاالســام حســن روحانــی درعیــن
حال تأکید کرد که براساس قانون اساسی
همه در قبال ملت باید پاســخگو باشند و
کســی که میتواند راجع به قانون اساسی
ســؤال کنــد و توضیــح بخواهــد ،رئیــس
جمهوریاست.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهــوری ،وی بــا تأکیــد بــر اینکــه برای
حل مشــکالت کشــور همه باید دست به
دســت هم دهیم ،گفت :اینطور نیســت
که در برابر مشــکالت جامعه فقط دولت
مســئول است و بقیه ســخنگو هستند .اگر
بناست کسی از طرف ملت سخنگو باشد،
ایــن رئیس جمهــوری اســت که منتخب
مردم بوده و میتواند بهترین ســخنگو از
طــرف مردم ،مطالبات و خواســت مردم
باشــد .وی با بیان اینکه نادرست است که
برخی فکر کنند ســخنگوی مردم هستند
و دولت صرفاً باید پاســخگو باشد ،اظهار
کــرد :دولــت مســئولیتهایی دارد و در
برابر مســئولیتهای خود پاسخگوست و
این در حالی اســت که همــه نهادها ،قوا،
ارکان و ارگانها در قبال ملت مســئولند و
همه باید پاسخگو بوده و به قانون اساسی
عامل باشند و کسی که طبق قانون اساسی
میتوانــد راجــع بــه قانون اساســی حرف
بزنــد ،ســؤال کنــد و تذکر دهــد و توضیح
بخواهد ،رئیس جمهوری است و بنابراین
همه باید بــه وظایف خــود بخوبی عمل
کنیم.
ëëهرروزانتخاباتنیست
روحانــی حفــظ انســجام اجتماعی و
اســتقرار اخــاق سیاســی و اجتماعــی در
جامعــه را ضــروری خوانــد و گفــت :باید
بدانیــم انتخابات  4ســال یک بــار بوده و
هــر روز انتخابــات نیســت ،مــردم در 29
اردیبهشــت پای صندوق آرا آمدند و نظر
خودشــان را اعــام و رئیــس جمهــوری و
اعضای شــورا را انتخاب کردند ،کما اینکه
در مقاطــع دیگــر نماینــدگان مجلــس و
خبرگان را به همین شکل برگزیدند.
وی بــا بیــان اینکــه بعضیهــا فکــر
میکننــد هنــوز دوران انتخابــات اســت و
یادشــان رفتــه کــه انتخابات تمام شــده،
اظهارکرد :بسیاری از ســخنان ،حرفها و

نــکات از طرف افرادی به گوش میرســد
کــه وقتی عمــق آن حرف شــکافته شــود
معنایش این اســت که هنوز ما در فضای
انتخاباتورقابتانتخاباتیهستیم.
روحانی بــا بیان اینکه امــروز ،روز حل
مشــکالت مــردم اســت و باید دســت به
دست هم دهیم ،خاطرنشــان کرد :همه
حق دارند انتقاد کنند ،انتقاد وظیفه همه
و در اســام به معنای ســخن دلســوزانه و
اصالحگرانه است؛ همه در برابر پیشوایان
و مسئوالن حق نصیحت دارند؛ نصیحت
همان انتقاد ســازنده و دلســوزانه است و
تخریب به معنای نقد نیست.
ëëمادریککشتینشستهایم
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه همه
ما بنــدگان خداییم و همه باید احســاس
مسئولیتکنیم،اظهارکرد:بایدباورکنیم،
ضربه به دولت ،ضربه به نظام است .اگر
کسیفکرمیکند،تضعیفدولتموجب
تقویــت نظام میشــود در اشــتباه اســت.
بخش بزرگ مسئولیت و بار سنگین نظام
برعهده دولت بــوده و صدها هزار کارگزار
در سراســر کشــور بهعنوان دولــت ،خادم
مردم هستند و تالش میکنند.
روحانــی با بیان اینکــه بعضیها فکر
میکننــد کــه اگــر دولــت تضعیــف شــد،
نهادهــای دیگر تقویت میشــوند ،گفت:
اینطور نیســت؛ مــا امروز در یک کشــتی
نشســتهایم و اگر بخشی از کشتی تخریب
شــود ،همه کشــتی با هم غرق میشــود.
رئیس جمهــوری افــزود :پیروی از ســیره
پیامبــر(ص) و ائمــه هــدی(ع) بههمین
معنا اســت که بهدنبال اخالق ،انســجام
ملــی ،رفاه ملــت و حل مشــکالت مردم
باشــیم و همــه در ایــن زمینــه احســاس
مســئولیت کنیــم و دســت به دســت هم
دهیم.
ëëنگرانرشدکشورهایدیگرنیستیم
رئیــس شــورای عالی امنیــت ملی در
بخــش دیگــری از ســخنان خود با اشــاره
بــه تحــرکات برخــی کشــورها در منطقــه
نســبت به ایــران و دنبال کــردن ماجرای
قدیمــی ایرانهراســی از ســوی آنــان،
گفــت :ایــران بهدنبــال عزتمنــدی بــوده
و هســت امــا هیچگاه بــه فکــر زورگویی و
تجــاوز به دیگــران نبــوده و نخواهــد بود؛
تاریخ هم نشــان میدهد کــه ملت ایران
هیچگاه به ملتی ظلم نکرده و ســرزمین
کســی را غصب نکرده اســت؛ ما هیچگاه
همســایگان خــود را بمباران نکــرده و هر
روز مــردم منطقه را در فشــار قرار ندادیم
و نــه تنهــا مردم را از ســرزمین خودشــان

آواره نکردیم ،بلکه آوارگان دیگر را هم به
میهمانیپذیرفتیم.
رئیس جمهــوری با بیان اینکــه ایران
کشوری در مسیر رشد ،توسعه و پیشرفت
اســت ،تأکید کرد :همه بایــد بدانند که ما
نگران رشد دیگران نیستیم و میدانیم در
این منطقه وقتی به تعالی میرســیم که
همه با هم رشد کنیم و دلمان میخواهد
همه کشورهای همسایه و منطقه در رشد
و در مســیری باشــند کــه موجــب تعالــی
مادی و معنوی همه است.
ëëکسینبایدنگرانسالحماباشد
روحانی با بیان اینکه قدرت اقتصادی،
فرهنگی،سیاسی،اجتماعیوبویژهقدرت
نظامــی جمهــوری اســامی ایــران علیه
دیگــران نیســت ،بلکــه قــدرت بازدارنده
اســت ،اظهارکرد :ســاح ما بــرای صلح،
تقویت ثبات و امنیت و برای این است که
دیگران قصد تجاوز به کشورمان را نداشته
باشند؛ پس هیچ کس نباید نگران سالح،
موشک یا تقویت بنیه دفاعی ایران باشد،
چون تاریخ این واقعیت را به ما میگوید،
ما در طول  40سال بعد از انقالب به کسی
تجــاوز نکردیم درحالــی که اگــر بهدنبال
سلطهطلبی بودیم در بسیاری از مقاطع،
شرایط مناسب وجود داشت ولی از هیچ
فرصتیسوءاستفادهنکردیم.
وی بــا بیــان اینکــه مــا از قــدرت خود
همــواره بــرای تقویــت دیگران اســتفاده
کردیم ،گفت :روزی که کشورهای دیگر به
هم تجاوز کردند ،ما پذیرای هر دو بودیم؛
آن روزی کــه عــراق به کویت تجــاوز کرد،
مــا در جنوب پذیرای کویتیها و در بخش
میانی و غرب پذیرای عراقیها بودیم و دو
طــرف به ما پنــاه آوردند و به هر دو کمک
کردیم و پذیرایی و میهماننوازی کردیم.
رئیــس جمهــوری اظهارکــرد :آنانــی
کــه در طول  70ســال گذشــته در منطقه،
آشــوب ،جنگ و ویرانی را به بــار آوردند و
هر روز دنبال قتلعام مردم بودند و صبرا
و شتیال را درست کردند ،دیگر جایی ندارد
که بخواهند دم از خطر ایران بزنند .ایران
برای هیچکس خطر نیســت .ایــران برای
کل این منطقه ثبات و امنیت است البته از
حقوق خودش بخوبی دفاع خواهد کرد.
ëëزنساالریومردساالرینداریم
رئیس شــورای عالی انقالب فرهنگی
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود،
بــه فلســفه روز زن پرداخــت و بــا بیــان
اینکــه روز زن در ایــران تنهــا بــه معنــای
یــک روز تقویمــی و تشــریفاتی نیســت،
گفــت :روز زن در واقــع تجدیــد پیمان با
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رؤســای جمهــوری اســامی ایــران و ترکیــه در تماســی
تلفنــی تأکید کردند که جزئیات بهکارگیری و اســتفاده از
پول ملی دو کشــور در معامالت مشــترک نهایی شــده و
آماده اجرای آن هســتند؛ حرکتی که میتواند جهشی در همکاریهای اقتصادی
تهران -آنکارا ایجاد کند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین
حســن روحانی عصــر چهارشــنبه در تماس تلفنــی «رجب طیب اردوغــان» ،با
بیان ضرورت حفظ امنیت مرزهای مشــترک و رفع نگرانیهای احتمالی در این
عرصه ،گفت که تهران برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای امنیتی،
انتظامی و مرزبانی با آنکارا آمادگی دارد.
روحانی در بخشــی از این گفتوگو به وضعیت ســوریه اشاره کرد و با تأکید بر
اینکه در مقطع کنونی ،ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه و مسلمان سوریه
وظیفه ســنگینی بــر دوش دارند ،تصریح کرد :باید همه تــاش کنیم از بروز یک
فاجعه انسانی در غوطه شرقی جلوگیری شود و تهران و آنکارا برای نجات مردم
سوریه و بویژه در غوطه شرقی وظیفه سنگینی بر دوش دارند.
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه تهــران و آنــکارا باید همه تــاش خود را
بــرای برقراری یــک آتشبس با ثبات به کار گیرند ،ممانعت از حمله خمپارهای
تروریســتها از غوطه شــرقی به دمشق و تضمین امنیت پایتخت ،در کنار ایجاد
داالنــی امن برای خروج غیرنظامیانی که در آن منطقه گیر افتادهاند و همچنین
تالش برای تخلیه غوطه شــرقی از تروریســتها را حرکتی رو به جلو برای ایجاد
امنیت در آن منطقه برشــمرد و از دولت ترکیه خواست از نفوذ خود برای تحقق
این اهداف استفاده کند.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکــه تروریســتها از غوطه شــرقی ،دمشــق
را خمپــاره بــاران میکننــد ،گفــت :اگــر پایتخت یک کشــور بخواهد مــورد حمله
تســلیحاتی تروریســتها قــرار گیرد ،تحمــل آن برای هر دولتی بســیار ســخت و
سنگین است.
روحانی افزود :اگر موفقیتی در این زمینه حاصل شود که از سوی تروریستها
حملــهای صــورت نگیــرد ،آن زمــان میتــوان از ســایر طرفهــا هم خواســت که
حمالت را متوقف کنند.
رئیــس جمهوری همچنیــن به اهمیت همکاریهای مشــترک ایران ،ترکیه و
روسیه در مسأله سوریه و اجالس وزرای خارجه سه کشور در آستانه و اجالس آتی
ســران در استانبول اشاره کرد و گفت :جمهوری اسالمی ایران کامالً آمادگی دارد
هر اقدام ممکن را درغوطه شــرقی برای آتشبس و ارسال کمکهای انسانی به
مردم این منطقه با کمک همه کشورها و سازمانهای بینالمللی انجام دهد.
روحانی همچنین از دولت ترکیه خواست تمام تالش خود را برای پایان دادن
به محاصره زنان و کودکان در شــهرهای فوعا و کفریا از ســوی تروریســتها به کار
بگیرد.
رئیــس جمهــوری ترکیــه نیــز در ایــن تمــاس تلفنی بــا بیــان اینکــه موضوع
بهکارگیــری پول ملی دو کشــور در معامالت مشــترک نهایی و آماده اجرا اســت،
گفت :این موضوع میتواند روابط اقتصادی دو کشور را وارد مرحله نوینی کند.
«رجب طیب اردوغان» ،وضعیت غوطه شــرقی را یک تراژدی خواند و گفت
مــا باید به عنوان دو کشــور مســلمان و بــزرگ منطقه ،همه تالش خــود را به کار
بگیریم و دست دردست یکدیگر به این تراژدی پایان دهیم.
اردوغــان نیــز بــا تأیید ضــرورت توقــف حمــات خمپــارهای تروریســتها از
غوطه شــرقی به ســاکنان پایتخت ســوریه ،اظهار داشــت :اگر بتوانیم با تماسها
و رایزنیهــا آتشبــس را آغــاز و ادامــه آن را تضمیــن کنیــم ،گامهــای بعــدی را
میتوانیم مشترک برداریم.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در نشست وزرای خارجه و سران سه کشور
ایران ،روســیه و ترکیه در آســتانه و اســتانبول این موارد مورد بحث و بررســی قرار
گیرد.
رؤســای جمهــوری دو کشــور در ایــن تمــاس تلفنی گفتند کــه بــه رایزنیها و
تالشهای مشــترک خود برای پایان دادن به درگیریها در ســوریه و بویژه غوطه
شرقی ادامه داده و دستورات الزم را در این عرصه صادر خواهند کرد.
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امهال بدهی کشاورزان ارسباران

نیم نگاه

هیــأت وزیــران در جلســه روز گذشــته بــا امهــال بدهــی
تســهیالتی کشــاورزان خســارتدیده از زلزلــه ســال 1391
منطقــه ارســباران (شهرســتانهای ورزقان ،اهــر و هریس)
در اســتان آذربایجان شــرقی برای ســه ســال موافقت کرد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری ،هیأت
وزیران در ادامه جلســه ،گــزارش معاونت رئیسجمهوری
در امــور زنــان دربــاره آخریــن وضعیــت آمــاری زنــان در
شــاخصهای مختلف را بررسی کرد.آمار نشاندهنده رشد
نــرخ اشــتغال زنــان در ســالهای  95و  96اســت .معاونت
امــور زنــان و خانــواده همچنین در گــزارش خود بــه برخی
اقدامات شــاخص این معاونت در جهــت بهبود وضعیت
زنان در کشــور اشــاره کرد که از جمله این اقدامات میتوان
اجرای طرح تابآوری اجتماعی در سراســر کشــور ،آموزش
استانداردســازی محصــوالت کشــاورزی بــه زنان روســتایی
جهت دستیابی به بازار فروش ،هماهنگی با سازمان بسیج
مســتضعفین و ســازمان زندانهــا در جهــت حرفهآمــوزی
و ایجاد اشــتغال پایــدار برای خانواده زندانیــان ،حمایت از
 25طــرح ســازمانهای مردم نهــاد در کشــور در حوزههای
اقتصاد و معیشت و اعطای تسهیالت اعتباری خرد به 33
هزار زن سرپرســت خانوار و بدسرپرســت با همکاری بانک
قرضالحسنه مهر ایران را نام برد.

فرهنگ اسالم و دســتورات قرآن و سیره
پیامبــر(ص) و ائمه هدی(ع) نســبت به
زنان جامعه است.
روحانی تصریح کرد :ما مردساالری،
زن ســاالری ،مردســتیزی و زن ستیزی را
قبول نداشته و نه مرد را مایه خیر مطلق
میدانیــم و نه بر اســاس برخــی از افکار
نادرســتی که وجود دارد ،زن را منشــأ شر
میدانیــم؛ زن و مــرد هــر دو انســان و در
پیشــگاه خداونــد دارای کرامــت و عــزت
هســتند و برتــری و مقام آنان وابســته به
ایمان ،تقوا و مجاهدت خودشان است.
وی با اشاره به اینکه جنسیت دخالتی
در کرامــت و عــزت انســانی مــرد یــا زن

ندارد ،افزود :معتقدیم بسیاری از فاصله
جنســیتی که امروز در جوامــع دنیا وجود
دارد ،ناصحیح و آنچه اسالم میخواهد،
عدالت واقعی جنسیتی است.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه نقش
زنــان در پیــروزی انقــاب اســامی و
تعبیری که امام راحل راجع به این نقش
داشــتهاند ،گفت :امروز نیــز در انتخابات
متعــدد در ایــران و در تمــام تظاهــرات
و راهپیماییهــا کــه بــه نفع نظــام انجام
میگیــرد و نیــز در مســائل اجتماعــی و
مشــاغل مختلــف مدیریتــی ،علمــی،
دانشــگاهی ،پزشــکی و مســئولیتهای
گوناگــون ،حضــور زنــان پررنــگ اســت.

روحانی ادامه داد :امروز بواســطه فضای
مجازی که به وجود آمــده ،زنان فرصت
جدیــدی برایشــان ایجــاد شــده تــا هــم
نظراتشــان را اعــام کننــد و هم دانش
و اعتقاد خودشــان را تبیین کــرده و برای
اشــتغال محترمانــه و عزتمندانــه در
جامعه تالش کنند.
وی خاطرنشــان کــرد :بنابرایــن روز
زن بــه این معناســت که مقام مــادران و
زنــان را پاس بداریــم و از همــه مهمتر از
ســیره و روش زندگی فاطمــه اطهر(س)
و ائمــه هــدی(ع) و پیامبــر اســام(ص)
بخوبی استفاده و بهرهبرداری کنیم.
رئیس جمهــوری باالترین نیــاز امروز
را اســوه قــرار دادن پیامبــر(ص) و ائمــه
هدی(ع) برای زندگی دانســت و تصریح
کــرد :چراکــه آنچــه میتوانیــم بهعنــوان
مشــکل جامعهمــان قلمــداد کنیــم تنها
مشــکل اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی
نیست ،البته ممکن است در این زمینهها
هم مشــکالتی باشــد امــا از همــه مهمتر
اینکــه نگذاریــم مشــکالت بداخالقی در
جامعــه ما رســوخ کــرده و از هــم فاصله
بگیریم.
ëëازکینههابگذریم
روحانــی در بخــش پایانــی ســخنان
خــود ،با اشــاره بــه نزدیکی به ایام ســال
جدیــد ضمــن ابــراز امیــدواری از اینکــه
ســال آینــده ســال پربرکتــی بــرای مردم
بــوده و خداونــد رحمتش را بیشــتر بر ما
نــازل کنــد ،خطــاب بــه وزرا ،معاونــان و
مســئوالن دســتگاههای ذیربــط در ایــام
عید نوروز گفت :در این ایام باید دلها را
توشو دهیم و از اختالفات و کینهها
شس 
بگذریــم و به یاد حق و مردم باشــیم؛ در
این ایام همه مسئوالن باید بیشتر بهفکر
مردم باشــند تا مــردم راحتتــر بتوانند
اجنــاس مــورد نظــر خودشــان را فراهم
کــرده و براحتــی به مســافرت خودشــان
بپردازند.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکه
ســتادهای نــوروزی در ایــام تعطیــات
باید فعال باشــند و مســئوالن در راستای
آمادهســازی جادهها و استقرار گروههای
امدادی تالش کننــد ،ابراز امیدواری کرد
که همه در نشــاط و خوشحالی وارد سال
جدید شده و ســال  97سال نشاط مردم
ایران ،منطقه و همه مســلمانان باشد تا
بتوانیم همدیگر را یاری کنیم و شرایط ما
در سال آتی از لحاظ اقتصادی،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاســی و امنیتی از سالهای
قبل بهتر و برتر باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت و گو با «ایران»:

روحانی در بررسی اتفاقات اخیر زندان ها جدی است

موال وردی  :کمیته 4نفره با خانواده های بازداشــت شــدگان دیدار می کند  /وزیر نیرو :آب نباید به میدانی برای فعالیت های سیاسی تبدیل شود
مرتضی گل پور

دو عضــو کمیته چهار نفرهای که از ســوی
رئیــس جمهوری مأمور پیگیــری حوادث
ناخوشــایند برخی بازداشــتگاهها شــدند،
ضمــن تشــریح برنامههــای خــود اعالم
کردنــد هــدف از تشــکیل ایــن کارگــروه
ارائه پاســخ دقیق و مســئوالنه بــه مردم و
جلوگیری از تکــرار حوادثی مانند مرگ یا
خودکشیمتهماندربازداشتگاههااست.
لعیا جنیدی ،معــاون حقوقی رئیس
جمهــوری و شــهیندخت مــوالوردی،
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در امــور
حقوق شــهروندی در گفتوگو با «ایران»
اظهارکردندکهرئیسجمهورینسبتبه
این ماجراها بسیار جدی است و بر بررسی
وضعیت زندانها تأکید دارد.
خودکشــی دکتــر کاووس ســیدامامی
در زنــدان ،جامعــه علمــی و رســانهای
کشــور را بهــتزده کــرد .امــا حساســیت
ماجــرا وقتــی فزونی یافت که ایــن اتفاق،
چهارمین خودکشــی در بازداشــتگاههای
کشــور پس از حــوادث دی ماه بــود .از این
رو کمتر از یک هفته پس از خودکشی دکتر
کاووس سیدامامی ،رئیس جمهوری طی
دســتوری کمیتهای چهار نفــره از اعضای
دولت را مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث
ناخوشاینددربرخیبازداشتگاههاکرد.
مطابــق ایــن دســتور ،وزرای کشــور،
اطالعات ،دادگســتری و معــاون حقوقی
رئیــس جمهــوری مأموریــت یافتنــد تــا
جزئیــات امر را رســیدگی و پیگیری دقیق
کرده و گزارش بررسیهای خود ،از جمله
قصــور یــا تقصیــر احتمالــی را بــه رئیس
جمهوری گزارش کننــد .جنیدی ،معاون
حقوقــی رئیــس جمهــوری و مــوالوردی،
دســتیار امــور حقــوق شــهروندی رئیــس
جمهوری دیروز در حاشــیه هیأت دولت،
رویکرد و برخی جزئیــات برنامههای این

کمیتــه را تشــریح کردند .البتــه جنیدی با
اشــاره بــه اینکــه گزارشهایــی کــه در این
کمیته بررسی میشــود از سوی نهادهای
دیگری خارج از دولت باید ارسال شود ،بر
ضرورت ارائه گزارشهای دقیق و جامع از
سوی این نهادها و سازمانها تأکید کرد تا
پاسخی مسئوالنه به مردم ارائه شود.
ëëجنیــدی :نیازمنــد گزارشهــای دقیــق
هستیم
معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری با
بیان اینکه ریاست این کمیته با وزیر کشور
اســت ،بــه «ایــران» گفت :مطابــق توافق
صورت گرفته ،وزیر کشــور همه گزارشها
و اطالعات را از وزارت اطالعات ،ســازمان
زندانها ،ســپاه و همه مراجعی که به این
وقایــع مربوط هســتند دریافــت میکند و
پس از آن ،جلسه این کمیته برای بررسی
اینگزارشهاتشکیلمیشود.
به گفته لعیا جنیدی ،تاکنون تنها یک
جلسه غیررســمی برگزار شد و آن طور که
وزیر کشور بیان کرده است ،جلسه رسمی
بالفاصلــه پــس از دریافــت گزارشهــا از
مراکز دیگر برگزار میشود .وی در پاسخ به
اینکه رویکرد رئیس جمهوری در تشکیل
این کمیته چه بود ،اظهار کرد :آقای رئیس
جمهــوری نســبت بــه ایــن ماجرا بســیار
جدی بودند ،در دولت تذکر دادند و گفتند
وضعیت زندانها حتماً بررســی شود .در
اینارتباطمکاتباتیهمداشتند.
جنیــدی ،بــا بیــان اینکــه تشــکیل این
کارگــروه و اعضــای حاضــر در آن ایــده
شــخص رئیــس جمهــوری بــود ،اظهــار
کــرد :امیــدوارم کــه از مراجــع ذیربــط
گزارشهــای کاملــی بــه دســت کارگــروه
برســد ،زیرا هرچنــد کارگروه خود رأســاً در
حد اختیــارات و امکانات خود تحقیقاتی
انجــام میدهد ،اما برای بررســی دقیق و
درســت ،حتماً نیازمند گزارشهای کامل
از نهادهــای ذیربط هســتیم تا این کمیته

بتواند پاســخ دقیق و مســئوالنهای درباره
موضــوع به مردم بدهــد .معاون حقوقی
رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه آیا این
کارگروه تنها خودکشــی دکتر ســیدامامی
را بررســی میکند ،اضافه کرد :نه تنها این
مســأله بلکــه ســایر مــوارد و کالً وضعیت
زندانها بررسی میشــود .به این ترتیب،
قطعاً بررســی وضعیت آقای سیدامامی
هــم جــزو برنامههــای این کمیته اســت،
اما کارهای این کارگروه محدود به ایشــان
نیست و به وضعیت زندانها به طور کلی
ووقایعیکهاتفاقافتاد،پرداختهمیشود.
ëëمــوالوردی :دیــدار اعضــای کمیتــه
چهارنفرهباخانوادهها
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در
امــور حقــوق شــهروندی هــم اعــام کرد
کــه اعضــای این کمیتــه پــای صحبتها
و درد دلهــای خانوادههــا نیــز خواهنــد
نشست .موالوردی در گفتوگو با «ایران»،
با اشــاره به تقاضای برخی از خانوادههای
بازداشت شــدگان اخیر برای دیدار با وی،
گفــت :ایــن دیدارها درحال انجام اســت،
ضمن اینکــه هماهنگ میکنیم تــا آنان
مســائل خــود را با مســئوالن ذی ربط هم
مطــرح کننــد .وی اضافــه کــرد :عــاوه بر
دیدار،آنانازکانالهایمختلفنگرانیها
و انتظارات خود را مطرح میکنند ،ما هم
هماهنگ میکنیم تا این دیدارها بویژه با
اعضــای کارگروه چهار نفــرهای که رئیس
جمهــوری تشــکیل دادنــد ،برگــزار شــود.
فضــای الزم را ایجــاد میکنیــم تــا هرچه
سریعتر این دیدارها انجام شود.
مــوالوردی درباره اهــداف این کمیته،
گفــت :نظر رئیــس جمهوری ایــن بود که
موضــوع از ابعــاد مختلف بررســی شــود
و مناســب بــا آن بتوانیم بــه تصمیماتی
برســیم کــه ایــن تصمیمــات مبنــای
برنامهریزیهای آتی باشد تا انشاءاهلل به
طور ویــژه از تکرار این حــوادث جلوگیری

جنیدی

کند .این عضو کمیته چهارنفره هم تأکید
کــرد کــه بررســیهای این کمیتــه ،تنها به
مرگ دکتر سیدامامی مربوط نبوده و همه
مــوارد و حــوادث ماههای گذشــته را دربر
میگیــرد .وی همچنیــن دربــاره مراجعه
خانوادههــای بازداشــت شــدگان حوادث
دی ماه با دستیار حقوق شهروندی رئیس
جمهوری ،با بیان اینکه پیامهای بسیاری
در شــبکههای اجتماعی دریافــت کردم،
اظهــار کــرد :چه از ســوی افــکار عمومی و
چه از ســوی خانوادهها این پیامها ارســال
شــده و ما نیز درحال هماهنگی هستیم و
با هر نهاد یا فردی که بتوانیم به نتیجهای
برسیم،رایزنیهایگسترهایداریم.
 ëëوزیرنیرو:اطالعاتدردســترسهمگان
است
اعضای کمیتــه چهار نفره بر بررســی
اتفاقــات گذشــته و جلوگیــری از تکــرار
حوادث مشــابه تأکید دارند .اما خودکشی
فعال محیط زیســت به اتهام جاسوســی
نیز همچنان با اما و اگرهایی روبهرو است.
یونسی ،وزیر اسبق اطالعات رسیدگی
به پروندههای جاسوســی را مطابق قانون
در صالحیــت وزارت اطالعات دانســت و
کالنتری رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیست هم اظهار کرد که برد دوربینهای

موالوردی

اردکانیان

حیات وحش برای رصد یوزپلنگها تنها
 50متر اســت .رضــا اردکانیــان ،وزیر نیرو
نیز بــه «ایران» گفت بخشــی از اطالعات
مربــوط بــه عرصههــای آبــی ایــران در
دسترس همگان قرار دارد .این اظهار نظر
از آن رو اهمیت دارد که برخی از رسانهها،
یکــی از اتهامــات بازداشــت شــدگان را
جاسوســی دربــاره اطالعــات حوضههای
آب و ترویج مصنوعی بحران خشکسالی
عنوانکردند.
وزیــر نیــرو در پاســخ بــه اینکــه تــا چه
میــزان جاسوســی بازداشــت شــدگان در
حوضــه آب کشــور را محتمــل میدانید؟
اظهار کرد :من هنوز گزارش مســتندی در
ایــن زمینه دریافــت نکردم کــه اطالعات
مــورد نظر چــه اطالعاتی بوده اســت ،اما
بخشــی از اطالعات ،در دسترس همگان
اســت کــه روی ســایت وجــود دارد ،از این
رو ،این دســتگاههای مسئول مانند وزارت
اطالعات و مقامهای قضایی هســتند که
میتوانند در این ارتباط گزارش بدهند.
اردکانیــان در پاســخ به ســؤال دیگری
مبنــی بر اینکــه به عنوان یک کارشــناس،
دیــدگاه شــما بــرای فعالیــت اعضــای
ســمنها و ســازمانهای مــردم نهــاد در
عرصه آب کشــور چیســت؟ گفــت :بدون

اینکه قضاوتی درباره این موضوع داشــته
باشــم ،میخواهم بگویم کــه عرصه آب،
به ویژه در مناطق خشــک و نیمه خشک،
بویــژه در خاورمیانــه عرصــه حساســی
اســت ،از ایــن رو مراکز علمی و پژوهشــی
و ســازمانهای مــردم نهــاد قطعــاً بایــد
مراقبت الزم را داشته باشند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــران مــا در
یک ســال خشــک و نیمه خشــک به ســر
میبریــم ،اضافــه کــرد :از ایــن رو دربــاره
نحــوه برخــورد مــا بــا موضــوع کــم آبــی
حساســیتهای باالیــی وجــود دارد .بنابه
این حساسیت ،اگر به عنوان افراد مسئول،
اعم از وزیر ،وکیل یا استاندار ،توجه نکنیم
کــه عرصــه آب میتواند به مســائل دیگر
گره بخورد ،طبیعتــاً هزینههایی به دنبال
خواهدداشت.
وزیــر نیرو با بیــان اینکه بایــد مراقبت
الزم بشــود تــا اجــازه ندهیم کــه موضوع
آب به میدانی بــرای برخی فعالیتهای
سیاسیتبدیلشود،افزود:همچنیننباید
اجازه بدهیم با اســتفاده از توقع ،انتظار و
حساســیت باالی مــردم در موضــوع آب
بویــژه جامعــه کشــاورزان ،این مســأله به
صحنهای تبدیل شود که حساسیتهایی
را ایجــاد کنــد و همــه مــا درگیــر عــوارض
آن شــویم .اردکانیــان بــا ایــن مقدمــه ،از
جوانــان عالقهمنــد ،فعــال و دلســوز در
عرصههای آب و محیط زیست خواست،
توجــه و مراقبت خــود را مضاعــف کنند،
زیــرا این عرصــه نه فقــط در ایــران ،بلکه
در کل منطقه ،مســألهای حســاس است،
بویژه اینکــه از جنگ جهانی دوم به بعد،
موضوع آبهای مشترک و رودخانههای
مــرزی توان و ظرفیت ایجــاد چالشهای
وســیع را داشــتهاند و ایــن موضــوع مورد
توجــه و عالقــه مجموعههایــی اســت که
به دنبــال بروز این چالشها و اســتفاده از
التهابات مربوط به این مسأله است.

