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محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفت و گو با «ایران»:

همه منتظرند دیگری صدای مردم را بشنود

خبر

میان من و جهانگیری غیر از صمیمیت و همکاری وجود ندارد
مرتضی گل پور

سجاد صفری  /ایران

اگــر دولــت دوازدهــم را همچــون
دولــت اول روحانــی ،محصــول ائتالف
اصالحطلبــان و اعتدالیهــا بدانیــم،
ریاســت دفتــر و معــاون اول رئیــس
جمهــوری نمــود و نمــاد ایــن ائتــاف
در دولــت هســتند .محمــود واعظــی از
اعتدال و توســعه و اســحاق جهانگیری
از کارگــزاران ،نماینده دو تفکر سیاســی
متفاوت در دولت هســتند ،نمایندگانی
کــه یکــی از تالشهــای اصلــی آنــان،
دخالــت نــدادن جهــت گیریهــای
سیاسی در امور اجرایی حوزه مسئولیت
آنــان اســت .ایــن نکتــهای اســت کــه
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری نیز آن
را تأییــد کــرد .باوجــود ایــن در ماههای
پــس از حضــور واعظــی در دفتر رئیس
جمهوری ،شــایعات و حواشی بسیاری،
اغلــب بیــرون از دولت دربــاره اختالف
او بــا جهانگیــری مطرح شــد ،تــا جایی
کــه برخی مدعــی نقشآفرینی واعظی
در اســتیضاح اخیــر ســه وزیــر دولــت
شــدند .واعظی در گفتوگو بــا «ایران»
ایــن شــایعات و حواشــی را بــه کلــی رد
و تأکیــد کــرد که این مســائل هیــچ مابه
ازایــی در دولــت نــدارد ،ضمــن اینکــه
رئیــس جمهوری بــه او مأموریــت داده
بود تا برای رأی اعتماد دوباره وزرای یاد
شــده تالش کند .در گفتوگویی صریح
و روشــن ،با او درباره مســائل دیگر دفتر
رئیــس جمهــوری ،نســبت دولــت و
جریانهــای سیاســی ،اعتراضــات دی
ماه و حتی «توئیت» اخیر احمد توکلی
گفتوگــو کردهایــم .آنچــه میخوانید،
گزیــدهای از ایــن گفتوگــوی مفصــل
است .بخش دیگری از این گفت و گو،در
شماره های بعدی منتشر خواهد شد.
رویکــرد جنابعالــی در اجــرای
مأموریتهــای دفتــر رئیــس جمهوری
چیست؟
ســعی کردیم از همه نیروها حداکثر
استفاده را بکنیم و اینکه مأموریتهای
دفتــر و آنچه شــخص رئیس جمهوری
به دفتر محول میکنند یا موارد خاصی
کــه به شــخص رئیــس دفتــر مأموریت
میدهنــد ،بــا برنامهریــزی و همفکری
بخوبــی انجــام شــود .در ایــن میــان،
طبیعــی اســت کــه حاشــیههایی نیز به
وجــود بیایــد ،امــا مــا هیــچ وقــت وارد
حاشــیه نشــدیم .همــواره تــاش ایــن
اســت کــه دفتر رئیــس جمهــوری هیچ
گاه از مســیر اصلی خود خارج نشود .به
همین منظور ،هیچ گاه سعی نکردم که
وقت خود یا همکاران را صرف مســائل
حاشــیهای بکنم ،چه بسا کسانی که این
حاشــیهها را ایجاد یــا در مصاحبههای
خود آن را مطرح میکنند ،اساساً دنبال
همیــن باشــند که وقــت ما صــرف این
حاشــیهها شــود اما مــا تــاش کردیم از
این مســأله مبرا باشــیم .اشــاره روشــن
و صریــح به مســألهای که اخیــراً مطرح
شد ،میتواند پاســخ مناسبی به یکی از
آخرین حاشیهها باشد .به تازگی و پس
از اعــام اســتیضاح ســه عضــو دولــت،
آقای رئیس جمهوری مرا مأمور کردند
که بــه این ســه وزیر کمک کنــم؛ به این
معنــی کــه بــا آنــان ،مجلــس و معاون
پارلمانــی رئیــس جمهــوری در ارتبــاط
مستقیم باشم .جلسات مختلفی برگزار
کنم و کارهــای مختلفی انجام دهم .به
همین دلیل در  10روز منتهی به جلســه
استیضاح ،مجموعه کار و تالشهای ما
در ایــن جهت بوده اســت .اما در بیرون
از دولت ،و از سوی برخی که انگیزههای
آنــان را میشناســیم؛ ایــن طــور ادعــا
شــد که اصل اســتیضاح این ســه وزیر از
ســوی دفتــر رئیــس جمهــوری هدایت
میشــود تــا ایــن وزرا از دولــت خــارج
شــوند! خب ،در پاســخ چنین شرایط و
چنین حاشیهســازیهایی ،من چه باید
بکنــم؟ آیــا بایــد کار اصلــی خــود را که
مأموریت کمک به وزرا برای گرفتن رأی
اعتماد از مجلس اســت رها کنم و وارد
مســائل حاشــیهای و این بحثها شوم،
یــا اینکه به کار اصلی و مأموریت رئیس
جمهــوری بــه خــود مشــغول باشــم؟
ترجیــح میدهــم به جــای اینکه اســیر
حاشــیهها شوم ،روی امور دفتر و اجرای
دستورات رئیس جمهوری تمرکز کنم.
گاهی بحثهای دیگــری هم مطرح
میشــود مبنی بر اینکه شــما دفتر رئیس
جمهوریرا«سرسختانه»ادارهمیکنید،
«گزینشــی» رفتــار میکنیــد و ارتباطات
بخشــی از گروههــای سیاســی مرجــع با
رئیس جمهــوری محدود شــده اســت.
برخی ادعــا میکنند حتی ارتبــاط وزرا با

رئیس جمهوری هم کمتر شده و بعضی
دیگر هم دوگانــه واعظی -جهانگیری در
دولت را برجسته میکنند.
ببینیــد ،بــرای یک بــار هم که شــده
باید این مســأله باز شــود .آقــای رئیس
جمهــوری همــواره یک اســتراتژی را در
ذهــن خــود داشــته و دنبــال میکردند.
ایشــان معتقــد اســت بایــد از همــه
نیروهــای شایســته ،چــه اصالحطلــب،
چــه اصولگــرا و چــه مســتقل و معتدل
تــا جایــی کــه تنــدروی نداشــته باشــند،
در دولــت و کابینه اســتفاده کرد .اساســاً
رئیــس جمهوری برپایه همیــن ایده در
ســال  92به مردم قــول دادند که کابینه
مــن کابینــهای از یــک جریــان خــاص
نخواهــد بــود و از همــه جریانهایی که
به من رأی میدهنــد و نیز جریانهایی
کــه اصــول این فکــر را قبــول دارنــد ،در
کابینه و دولت استفاده میکنم .پیش از
انتخابات  ،92شــخصیتها و گروههای
مختلفــی بــه دلیــل ســوابق و تجربیات
بــاالی ایشــان از حضــور دکتــر روحانــی
اســتقبال کردنــد ،اما به طور مشــخص
یک حزب  -شــاید با دامنه کمتری  -به
نــام اعتدال و توســعه بود کــه از روز اول
تــا روز آخــر از آقــای رئیــس جمهــوری
حمایت کرد .در هفته آخر هم که آقای
دکتــر عــارف از رقابت کنارهگیــری کرد،
برخــی اصالحطلبان دیگر نیــز وارد کار
شدند .آن زمان خیلی از این چهرههای
اصولگرا یا اصالحطلب ،طبیعی بود که
چندان انتظار نداشــتند که حضورشــان
در دولت خیلی پررنگ باشــد ،اما آقای
رئیــس جمهوری اصــاً به این مســائل
توجه نکرد و با استراتژی که به آن اشاره
کــردم ،کابینــه خــود را متشــکل از افراد
کارآمــد دو جنــاح اصلی تشــکیل داد و
این تصمیم و استراتژی شخص ایشان
بوده و هست.
یعنــی حتــی اصالحطلبــان هــم به
دلیل حضور پر رنگشــان ،در کابینه اول
انتظار زیادی برای تصدی مســئولیتها
نداشتند؟
ایــن مســأله طبیعــی بــود .بــه ایــن
معنــی که تفکــر اصالحطلبی بــه آقای
روحانــی رأی داد ،زیرا در آن زمان میان
نامزدهــای موجــود ،ایشــان را بــه خــود
نزدیکتــر میدیدنــد .اگــر چــه جریــان
حزبــی و تشــکیالتی اصالحطلــب ،از
ابتدا نامزد خود را داشتند .براین اساس
عمــاً آقای دکتر روحانــی در کابینه اول
خــود بــا یــک چارچــوب و توازنــی ،هم
از دوســتان حــزب اعتدال و توســعه که
همیشــه همراه او بودنــد و مرتب با هم
نزدیــک بودند ،اســتفاده کردند و هم از
دوســتان اصالحطلب معتــدل و هم از
اصولگرایــان معتدل .بــرای کابینه دوم
هم ،ایشــان اصالً شــعار خــود را عوض
نکردنــد .بــه همیــن دلیــل معتقــدم
برخــاف تمــام انتظاراتــی کــه برخــی
جریانهــای سیاســی بــرای خودشــان
بــه وجــود آورده بودنــد ،ایــن انتظارات
یکطرفه بــود .دکتر روحانی حتی با یک
نفر گفتوگو نکرده بود که بعداًتصمیم
بگیرد کابینه خود را براساس نظر این یا
آن حزب بچیند و نه اساساً چنین بحثی
مطرح شده بود.
اما عدهای از منتقدان سیاسی درباره
میــزان نقشها و جایگاه افــراد در کابینه
بحثهاییمطرحمیکنندومیگوینداز
برخی نقشها کاسته و به نقشهای دیگر
افزوده شده است.
مــا همــواره کابینــه را یــک خانــواده
و یــک مجموعــه منســجم میدانیــم و
میبینیم .به همین دلیــل بود که آقای
رئیــس جمهــوری اصــاً بــه ایــن فکــر
نکردند که اکنون چه کســانی استیضاح
شــدهاند و ســه وزیــر اســتیضاح شــده از
چــه جریان و خطی هســتند ،بلکه همه
ما بســیج شــدیم و با تمام وجود تالش
کردیــم تــا آقایــان ربیعــی ،آخونــدی و
حجتــی ،از فرصــت پاســخگویی بــرای
دفــاع قاطع از عملکرد دولت در بخش
خودشــان اســتفاده کنند و رأی بیاورند.
بــا وجود این نــگاه در رئیــس جمهوری
مبنــی بــر تشــکیل کابینــهای منســجم،
بعد از انتخابات انتظار دیگری به وجود
آمــد و به ایــن انتظار دامن زده شــد .به
ایــن معنی که برخی فکــر کردند کابینه
بایــد تفکر خاصی داشــته باشــد ،وقتی
هم که این طور نشــد ،ابتدا یعنی پیش
از آنکــه من رئیس دفتر شــوم ،به آقای
رئیس جمهــوری انتقــاد میکردند؛ اما
وقتــی دیدنــد ایشــان تصمیمــی دارد و
براســاس تصمیم خود عمــل میکند،
پــس از حضــور مــن در دفتــر رئیــس
جمهوری ،اســتراتژی آنان عوض شد و

بــه جای ایشــان ،بنده را هــدف گرفتند.
ایــن حمــات درحالــی بــود کــه اساســاً
وقتــی که این حرفها زده شــد ،ما اصالً
کار خــود را در دفتــر رئیــس جمهــوری
آغــاز نکرده بودیــم .در هفتههــای دوم
و ســوم حضــور ما در دفتــر این بحثها
شــروع شــد ،پیش از آنکه اساساً معلوم
شــده باشد با چه کســی و چگونه ارتباط
خواهیــم داشــت .بعــد از آن ،ادعاهای
دیگــری را دربــاره اختــاف بیــن دکتــر
جهانگیــری و بنــده مطــرح کردنــد .بــا
قاطعیت به شــما بگویم که هیچ کدام
ایــن حرفهــا درســت نیســت .رابطــه
من با آقای جهانگیــری از ابتدایی که با
هــم کار کردیــم ،در چهار ســالی که من
وزیــر ارتباطات بــودم و در این ماهها که
رئیــس دفتــر رئیس جمهوری هســتم،
غیــر از صمیمیــت و همــکاری نزدیک
چیــز دیگــری میــان مــا نبــوده اســت.
اساســاً در ایــن مدت میان من و ایشــان
کوچکتریــن مطلبــی به وجــود نیامده
و چه بســا رابطه مــا از دوران وزارت هم
صمیمی و نزدیکتر است.
بخشــی از مــردم در جریــان
اعتراضهای دی مــاه پیامهای متنوعی
داشــتند .هــر چند برخــی تــاش کردند
علت بروز اعتراضها را صرفاً اقتصادی
نشــان دهند .بــا توجه به اینکــه هم گروه
ســنی معترضــان و هــم شعارهایشــان
خاص بود و اعتراضها در ادامه و توسط
برخی عناصر ساختارشکن خطوط قرمز
را رد و ناامنــی عمومی ایجاد کرد ،به نظر
شــما ریشــه این اعتراضها چه بود و آیا
همه مخاطبان اعتراضهای مردم ،پیام
آنان را شنیدند؟
مشکالت اقتصادی را نفی نمیکنم
امــا معتقــدم ریشــه اعتراضهــا صرفاً
اقتصــادی نبود .بنابرایــن ،همه و با هم
باید صدای مردم را بشنویم ،حتی قبل
از اینکه بــه چیزی اعتــراض کنند .همه
مســئوالن مخاطــب مطالبــات مــردم
هســتند ،ایــن در حالی اســت کــه اکنون
همــه منتظرنــد دیگــری پیام مــردم را
بشــنود .اگــر هر بخــش ،نهاد یــا فردی،
تنهــا به ایــن فکر کند کــه کار و رویکرد او
درســت اســت و دارد بــه همــه وظایف
خود بخوبی عمل میکند و این دیگری
اســت که به کارهــا و وظایف خود عمل
نمیکنــد ،این اول انحراف اســت .همه
باید کار خود را بدرستی انجام بدهیم و
تنها بحث دولت مطرح نیست.
معنــای شــنیدن صــدای مــردم
چیست؟
ما در صــورت وجود امید در جامعه
و کشــور میتوانیم شــغل ایجــاد کنیم،
در صورت وجود امید و نشــاط در کشــور
اســت کــه میتوانیم مســأله اشــتغال و
دیگــر معضــات اجتماعــی و فرهنگی
را حــل کنیــم .اما ایــن امید و نشــاط به
همدلــی و همبســتگی همــه نهادهــای
کشور بســتگی دارد .برای حل مشکالت
و پاســخ به مطالبات مــردم ،همه قوا و
نهادها باید دســت به دست هم بدهند
و همــه به تدابیر و منویات رهبر معظم
انقالب بویژه سخنرانیهای اخیر ایشان
که بسیار کلیدی است ،باید توجه کنیم.
اگــر میخواهیــم وحــدت و انســجام
داشــته باشــیم و آن را حفظ کنیم ،باید
محوریــت والیــت را اصل قــرار دهیم و
ذیل این مســأله با هــم اختالف نکنیم،
بلکه با هم کار کنیــم و هرکدام کار خود
را بهبهتریــن نحــو انجام بدهیــم .اینکه
کســی در قوه یا نهادی نشسته باشد ،کار
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خــود را انجام ندهــد و مدام از قوه دیگر
ایــراد بگیرد ،اینطور کار پیش نمیرود و
مطالبــات مــردم بر زمیــن میماند .هر
کســی باید براساس چارچوب و وظایف
خود کار کند.
اخیراً آقای احمد توکلی در «توئیتر»
مطلبی را مطــرح کردند و هشــدار دادند
که اگــر ســامانه اعــام حقــوق و مزایای
مدیران دولت راهاندازی نشود ،مردم را
به شرکت در اعتراضات خیابانی دعوت
خواهد کــرد .ارزیابی شــما از ایــن اقدام
چیست؟
وقتــی ایــن توئیــت و بازتابهای آن
را دیدم ،متعجب شــدم .من ایشــان را
هیچگاه آدم تندی نسبت به موضوعات
و پدیدههــای ملی ندیــدهام .گروههایی
دوســت داشــتند بــر اعتراضهــای دی
ماه موج ســواری کنند یا به دولت فشــار
بیاورند ،اما من هرگز احمد آقای توکلی
را جــزو ایــن گروههــا نمیبینــم .احمــد
آقای توکلــی ،چه در دولــت یازدهم که
در مجلــس حضور داشــتند و چه اکنون
که در بیرون از مجلس هســتند ،همواره
اعــام نظرها و دلســوزیهایی میکنند
تــا از نظــر اقتصــادی بــه دولــت کمک
کنــد .پــس میخواهــم بگویــم ایشــان
اصــاً جــزو آن گروهها نیســت ،با وجود
این ،بســیار از چیزی که ایشــان نوشــتند
تعجب کردم .چــون من با آقای توکلی
رفیق هستم و قطعاً اگر ایشان را ببینم،
نخســتین ســؤالی که از ایشان میپرسم
این خواهد بود که آقــای دکتر اصالً این
چــی بود؟(بــا خنده) معتقــدم ما نباید
وارد این مسائل شویم ،یعنی کسانی که
میتوانند حــرف خود را بزنند و با ارکان
دولت و ســایر نهادها هم ارتباط دارند،
نباید در هر سطحی مروج رفتار خیابانی
باشند .با ایشان ارتباط خوبی دارم و اگر
مطلبــی داشــته باشــند در خدمتشــان
هســتم .بالفاصله پس از توئیت ایشان،
دو نفــر از معاونان رئیــس جمهوری در
مــورد اجرای این مســأله اطالعرســانی
کردند ،چه بســا اگــر دکتر توکلی ســؤال
میکردند و مطلع میشدند ،آن توئیت
را هــم نمیزدند .ما نیت ایشــان را خیر
میدانیم.
آیتاهلل جنتــی در مجلس خبرگان
خطاب به رئیس جمهوری گفتند در یکی
از وزارتخانهها افــراد غیرانقالبی حضور
دارند که شــما پاســخ دادید و خواســتید
ایــن مســائل ،پیــش از طــرح در تریبون
عمومی ،به خود دولت ارجاع داده شود
تا صحت و سقم آن بررسی شود.
دربــاره مطالــب آیــتاهلل جنتــی،
مســأله ایــن بــود کــه ایشــان در جایگاه
رئیس محترم مجلس خبرگان مطالبی
را علنی طرح کردند .بههمین دلیل ،ما
خدمت ایشان و همچنین سایر مؤثرین
عــرض کردیم کــه اگر اطالعاتــی دارید،
ابتــدا بــه ما ارجــاع بدهید ،بویــژه اینکه
ما همیشــه در دســترس ایشان هستیم
و هــر کاری کــه داشــتند ،در نخســتین
فرصت مرتبط میشویم .لذا خواستیم
که بــا توجه به این روابط مطالبی از این
دســت را نخســت برای ما بفرستند ،ما
حتماً تحقیق میکنیم .انتظار داریم باز
هم اگر میخواهید مطلب را بیان کنید،
هم آن نامه را بیان کنید و هم پاســخ ما
را .افتخــار دولت این اســت که بهدنبال
ارزشهــای اســامی و انقــاب و در پــی
اجــرای منویــات رهبــر معظــم انقالب
اســت .اینطــور نیســت کــه دولــت یک
ســمت و سو داشته باشــد و فالن ارگان،

نهــاد یــا فــان مجلس ســمت و ســوی
دیگری .معتقدیــم و اعالم میکنیم که
همــه ما برای یک هــدف کار میکنیم و
اگر مطلبی هست ،نخست باید صحت
و ســقم آن استعالم شود .لذا از ایشان و
از همــه بزرگان و مراجع میخواهیم که
اگــر مطلبی دارند ،به ما منتقل کنند؛ ما
با آغوش باز میپذیریم و حتماً هم آن
را دنبال کرده و پاسخ میدهیم.
در اجــاس اخیــر امنیتــی مونیــخ،
بهصورتغیرمستقیمگفتوگوهاییمیان
ایرانوعربستانمطرحشدوآقایظریف،
نکاتی را درباره یمن و دیگر مسائل منطقه
مطرح کردند .بهطــور کلی ،دیــدگاه ایران
نسبتبهعربستانچیست؟
ما شــرایط منطقه را شرایط خاصی
میدانیم ،منطقهای که امروز متأسفانه
بحــران و افراطیگــری در آن زیاد اســت
و کشــورها و مناطــق زیــادی از آن دچار
بیثباتــی هســتند .معتقدیــم ،همــه
کشــورهای مؤثــر منطقــه ،بویــژه ایــران
و عربســتان ،بایــد جلــوی مداخــات
فرامنطقــهای بایســتیم و تــاش کنیــم
منطقــه باثبــات باشــد و درگیریهــا
برطرف شــود .اکنون یکــی از مهمترین
مشــکالت ،مســأله بحران یمن اســت.
آنچه ما میخواهیم ،آتشبس پایدار و
پایان درگیریها در یمن ،کمکرســانی
ســریع بــه مــردم و ســپس مذاکــرات
یمنــی  -یمنی اســت .مــا میتوانیم در
ایــن زمینه به اشــتراک برســیم و با هم
کمــک کنیــم تا مــردم زجردیــده یمن،
ساماندهی شوند و سپس به بازسازی و
دموکراسی در یمن کمک کنیم.
اقدام اخیــر ترامپ رئیــس جمهوری
امریــکادربرکناریوزیرخارجهاینکشــور
راچگونــهارزیابیمیکنیــد،آقایترامپ
عنوانکردهکهدلیلایناقدامنظرمخالف
آقایتیلرسوندربارهایرانوبرجامبود؟
 -اساســاً مــا بــا دولــت یــا بــا رئیــس

جمهوری مواجه هستیم که در نوع خود
پدیده بسیار عجیبی است ،به این معنی
که نه قابل محاســبه اســت ،نه در مورد
خودش ،نه کشــورش و نــه دیگران .این
اتفاق نیــز چون مربوط بــه وزیر خارجه
بــود ،توجــه بیشــتری را بــ ه خــود جلب
کــرد ،درغیــر این صــورت آقــای ترامپ
در یک ســال گذشــته از این اقدامات که
ناگهانــی هم بوده اســت ،بســیار انجام
داده اســت .فهرســت کســانی کــه در
کاخ ســفید ،کابینه و در دیگــر نهادهای
امریکا به همین صورت از ســوی ایشان
جابهجا شدند ،بسیار زیاد است .رئیس
جمهــوری امریــکا اعــام کــرد کــه وزیر
خارجــه بهدلیل اختالف نظرهایی که از
جمله درباره ایران داشــت ،برکنار شــد.
از نظــر مــا این اختــاف نظــر طبیعی
اســت .زیرا وقتــی وزیر خارجــه امریکا
بهعنــوان یــک دیپلمــات بــا رهبــران
دنیــا همچون اروپاییها و بــا مؤتلفان
خود امریکا صحبــت میکند ،میبیند
سیاســت ایــن کشــور نســبت بــه ایران
بســیار متفاوت از صحبتهای ترامپ
باید باشــد .از اینرو طبیعی اســت که
اختــاف نظر بــروز کند .چه بســا ،وزیر
خارجــه جدیــد هم بعــد از چند ســفر
و صحبــت بــا رهبران کشــورهای دنیا،
بــا همیــن سرنوشــت مواجــه خواهــد
شــد ،یعنــی رویکــرد او نیــز همیــن
گونــه خواهد شــد .لذا مــا تنها عالمتی
کــه از کاخ ســفید دریافــت میکنیــم،
بههم ریختگی اســت و عقل ســلیمی
کــه بخواهــد ایــن کشــور و مناســبات و
تعهــدات جهانــیاش را اداره کنــد،
نمیبینیم .کما اینکــه روابط امریکا با
اروپا و ژاپن هم بر سر تعرفه گذاریها
نیــز بــه هــم خــورده اســت .از ایــنرو
بهنظر میرسد این حرکت آقای ترامپ
هم ادامه به هم ریختگیهای گذشته او
و دولت اوست.
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مشــایی در اعتراض به زندانی شدن بقایی
حکم وی را مقابل ســفارتخانه انگلیس سوزاند

احمدینژادیها در آتش

پــس از بازداشــت حمیــد بقایــی ،اســفندیار رحیم مشــایی در
اقدامی عجیب با حضور در مقابل سفارت انگلیس و با ادعای
اعتراض به بازداشت حمید بقایی اقدام به آتش زدن حکم وی کرد .او در این اقدام به
حکم صادر شده برای حمید بقایی اعتراض کرد و این حکم را ناشی از عداوت دستگاه
قضا با احمدینژاد و یارانش دانســت .این در حالی اســت که اتهامات بقایی از ســوی
نهادهای بازرسی و تحقیق کننده در این پرونده به اثبات رسیده و حکم نهایی بر اساس
مســتندات و مدارک صادر شــده اســت .محمود احمدینژاد نیز روز گذشــته با ارسال
نامهای به مقامات کشور ،از بقایی دفاع و حکم صادر شده علیه او را «ناعادالنه »خواند.
در هفتهای که گذشــت ،حمید بقایی یکی دیگــر از نزدیکان محمود احمدینژاد
به زندان افتاد تا شــمار بازداشــتیهای نزدیــکان وی از عدد  20باالتــر برود .البته این
اولین بار نیســت که خبر بازداشت نزدیکان رئیس دولتهای نهم و دهم به صفحه
اول روزنامهها میرسد ،اما هفته گذشته ،دومینوی بازداشت نزدیکان احمدینژاد و
اعضای کابینه دولتهای نهم و دهم پس از خبر بازداشت حبیباهلل جزء خراسانی
و انتقالش به زندان برای اجرای حکم ،با خبر دســتگیری حمید بقایی تکمیل شــد.
حمید بقایی معاون اجرایی ،رئیس دفتر و رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری دولتهای نهم و دهم و فرد مورد وثوق احمدینژاد هفته گذشته
درحالی بازداشت شد که او در یک فایل صوتی باز هم این حکم را «ناعادالنه » خواند و از
اعتصاب غذای خود به محض ورود به زندان خبرداد.
هفته گذشــته حکم حمید بقایی تأیید و پس از ارجاع حکم وی به اجرای احکام،
ایــن حکــم اجــرا شــد .پرونــدهای کــه از اولیــن دســتگیری او در خــرداد  93بــه یکی از
پرحاشــیهترین پروندههای قضایی ایران در  40ســال گذشته بدل شــده بود و از موارد
اتهامی او در رســانهها خبری نبود و حاال پس از گذشــت بیش از دو سال از این پرونده،
او بــه زندان افتاد .پس از بازداشــت بقایی و معرفــی وی به زندان جهت اجرای حکم
محکومیت ،دادســرای عمومی و انقالب تهران ،درخصوص روند رسیدگی به پرونده
اتهامــی بقایــی اطالعیهای صادر کرد .بنا بر این اطالعیه ،حمیــد بقایی از بابت اتهام
اختالس به مبلغ  ۱۶میلیارد تومان به  11سال حبس و  ۱۶۰میلیارد ریال جزای نقدی و
انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله
از جــرم پیــش از تنظیــم کیفرخواســت ،اجرای مجــازات حبس تعلیــق و از پرداخت
یک دوم جزای نقدی معاف شــده اســت .همچنین بقایی از بابت اختالس به مبلغ
 3میلیــون و  766هــزار و  500یــورو و  ۵۹۰هزار دالر به  15ســال حبــس و جزای نقدی
معادل  ۴۳۳میلیارد و  ۲۱۲میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در
حق دولت محکوم شــده است .معاون اجرایی دولت دهم همچنین از بابت تصرف
غیرقانونی در اموال دولتی شامل  ۷۰۳سکه تمام بهار آزادی ۱۸۴۲ ،قطعه نیم سکه،
 ۱۵سکه دو و مواردی دیگر کارت هدیه نقدی به  15سال حبس و جزای نقدی به مبلغ
 ۹۸میلیارد و  ۱۱۰میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد
ریاســت جمهوری محکوم شــده که دادگاه تجدید نظر با اصــاح میزان جزای نقدی
و رد مــال ،حکم را تأیید کرده اســت .وی همچنین از بابــت تبانی در انجام معامالت
دولتــی به چهار ســال حبس ،پرداخت  ۵میلیــارد و  ۱۲۶میلیون ریال ،از بابت تصرف
غیرقانونــی در وجوه دولتی به مبلغ  ۱۰میلیارد تومان به  ۸۰ضربه شــاق تعزیری ،از
بابت اختالس مبلغ  ۳۰۰میلیون تومان از صندوق قرضالحســنه شــهیدان رجایی و
باهنر به  ۱۱سال حبس ۶ ،میلیارد ریال جزای نقدی ،انفصال دائم از خدمات دولتی و
رد مال ،از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به  ۶ماه
حبس محکوم شده است.

