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رایزنی وزارت دادگستری با قوه قضائیه درباره دانشجویان بازداشت شده
وزیــر دادگســتری بــه تشــریح آخریــن
رایزنیهــای خــود بــا دســتگاه قضایــی
در رابطــه بــا وضعیــت دانشــجویان
دستگیرشــده در ناآرامیهــای دی مــاه
پرداخت .سید علیرضا آوایی در گفتوگو
با ایلنا ،درخصــوص رایزنیهایش با قوه
قضائیهدررابطهبااحکامصادرشدهبرای
دانشجویان دستگیرشده در ناآرامیهای
دی ماه سال گذشته گفت :من مکاتبهای

با مســئوالن قوه قضائیه داشتم که اعالم
کردیمبرخیازایندانشجویانبالتکلیف
هســتند .جوابــی که بــرای من آمــد ،این
بود که ما دانشــجوی بالتکلیــف نداریم.
تعداد بســیار زیــادی از آنها آزاد شــدهاند
و تعــدادی دیگــر هم پروندههایشــان به
دادگاه فرســتاده شــده اســت .ایــن عضو
دولــت تدبیــر و امیــد بــا اشــاره بــه نامــه
دیگــری اظهــار داشــت :هفتــه قبــل من

نامهای از ســوی دادستان کل کشور دیدم
که گفتهاند اگر شما افرادی را میشناسید
که دانشــجو بوده و بالتکلیف هستند ،به
من معرفی کنید که براین اساس در حال
پیگیری هســتیم .آوایی در پاســخ به این
ســؤال کــه چرا بــرای یک دانشــجو حکم
حبس هشــت ساله صادر شــده در حالی
که قرار بر عدم پروندهســازی بوده است،
تصریح کرد :معموالً کسانی که این گونه

محکوم میشــوند ،بسته به نوع سلوک و
رفتارشان در زندان ،کمتر پیش میآید که
هشت سال در زندان بمانند چون نظام و
سیستمقضاییدنبالانتقامگرفتنازاین
بچههــا نیســت .وی افزود :معمــوالً پس
از مدتــی با دادن عفو بــه این افراد کمک
میشــود مخصوصــاً زمانی که دوســتان
احســاس کنند که اشــتباه صورت گرفته،
قابــل جبران اســت یا مشیشــان عوض

شــده باشــد.وزیر دادگســتری در پاســخ
بــه این ســؤال که تــا چــه انــدازه احتمال
تخفیف در آرای صادرشــده وجود دارد؟
خاطرنشــان کــرد :احــکام صادرشــده،
احکام دادگاههای بدوی اســت .مشی بر
این استکه درزمانتجدیدنظر،تخفیف
میدهنــد و کمک میکنند .از ســویی ،اگر
فرد شرایطش را داشته باشد ،به این افراد
با عفو کمک میشود.

رئیس فراکسیون امید در نشست خبری:

روحانی توان حل مشکالت را دارد

پشت پرده طرح سؤال از رئیس جمهوری انگیزه سیاسی است نه مطالبه پاسخگویی

هــر چه ســریعتر حصــر با توجه بــه لزوم
همگرایــی و وحدت در جامعــه به دلیل
تحریمهــای پیــشرو ،گفــت :قرار بــود با
رؤســای قوا جلســاتی داشــته باشــیم،با
رئیــس قوه قضائیه جلســه خیلی خوبی
داشتیم که آثار آن را بعداًدیدیم با رئیس
مجلس هم جلسهای داشتیم که خیلی
خوب بود ولی کمیته ما در صف مالقات
با رئیس شــورای عالی امنیت ملی ماند،
انتظــار میرفت آقای روحانــی به عنوان
س جمهــوری و فــردی که با حمایت
رئی 
اصالحطلبــان پیــروز انتخابــات شــده
ســریعاً مالقاتــی را میگذاشــتند البته ما
نظرات خود را منعکس کردیم اما انتظار
میرفت که هر چه سریعتر جلسه با آقای
روحانی برگزار شــود چون در نهایت باید
موضــوع حصر در شــورای عالــی امنیت
ملــی حــل شــود .وی افــزود :بعــد از این
روند اگر الزم باشد با رهبرمعظم انقالب
هــم مالقــات خواهیم داشــت و پیگیری
میکنیــم .عارف در پاســخ به این ســؤال
که آیا با رهبر معظم انقــاب درباره رفع
حصر دیــدار میکنیــد  ،گفت :مــا برنامه
زمانبندی داریــم،با احتیاط آن را دنبال
میکنیم ولی مانعی بــرای دیدار با رهبر
معظم انقالب وجود نــدارد ،حتی اگر به
نتیجه هم رســیدیم تقاضــای مالقات را
خواهیم داشت تا اگر ایشان امر فرمودند
بهمالقاتشانبرویم.
ëëنظرفراکسیون
دربارهتغییرتیماقتصادیدولت
رئیس فراکســیون امیــد درباره لزوم
تغییر کابینه با توجه به شــرایط فعلی،
گفــت :تحــرک جدیتــر و هماهنگــی و
انســجام بیشــتر در بخــش اقتصــادی
دولــت موضوع مهمی اســت کــه آن را
در قالب نامهای با امضای  ۲۰۰نماینده
مجلس خواســتار شــدیم،نظر اکثریت
فراکســیون هــم تغییــر تیــم اقتصادی
دولت اســت .انشــاءاهلل آقــای روحانی
اصالحــات الزم را در تیــم اقتصــادی

عضو جامعه مدرسین:

تضعیف دولت ،تضعیف نظام است

عضــو جامعــه مدرســین حــوزه
علمیــه قــم گفــت :دولتهــا در رفــع
مشکالت مردم با هم متفاوت هستند
و امکان دارد در سطوحی نقدهایی هم
وارد باشد اما باید شرایط را درک کنیم.
والمســلمین
حجتاالســام
ســیدمحمد غــروی در گفتوگــو بــا
خبرآنالیــن دربــاره توهیــن تندروهای
اصولگــرا بــه رئیــس جمهــوری گفت:
شــرایط ما بسیار حساس اســت .برای
آنکــه بتوانیــم مشــکالت حاصــل از
فشــارهای خارجی را حل یا تا اندازهای
کــم کنیم ،نیازمنــد وحدت و انســجام
ملی هســتیم .بنابراین درک این مهم
بایــد بین مردم ،جناحها و مســئوالن و
مــردم وجود داشــته باشــد .وی افزود:
اگــر وحــدت ملــی نباشــد ،زمینــهای

میشــود که دشــمن فشــار زیادتری بر
مــا وارد آورد و در این وضعیت بیشــتر
به ما ضربه و آســیب بزنــد .هدف این
آســیب و ضربــه یــک جنــاح خــاص
نیســت و همــه در تحمل و پذیرشــش
شــریک خواهنــد بــود .عضــو جامعــه
مدرســین حوزه علمیه قم افزود :االن
دولت خــط مقدم مقابله با فشــارها و
تحریمهای امریکاســت ،پــس باید در
جبهــه دیپلماســی و مدیریــت عرصه
داخلی کشــور چارهســازی کند چون در
خاکریــز اول قــرار دارد و همه فشــارها
در وهلــه اول بــه دولــت وارد و بعــد
متوجــه مــردم و جامعه میشــود .وی
تأکیــد کــرد :هرچنــد ممکن اســت در
برخی مــوارد اختــاف ســلیقههایی با
دولت داشــته باشــیم ولی باید شرایط

و موقعیت را درک کنیم و تمام تالش
خــود را به کار گیریم تا به دولت کمک
دهیــم و نگذاریم حریم دولت را بیش
از آنچه دیگران شکستند خود ما نیز در

ëëیادداشــت «اقتصادمــان آزاد اســت یــا اســامی؟» ،حیــدر
مستخدمین حسینی
در اقتصاد کشــورمان ،افزایش نرخ سود بانکی به
خودی خود مثبت تلقی نمیشــود اما به یکسری
از پارامترهــا ارتبــاط پیــدا میکند .مــا در ابتدا باید
تکلیــف اقتصادمان را مشــخص کنیم .یــا تابع اقتصاد آزاد هســتیم و
معتقدیم که اقتصاد کشورمان را در آن کانال باید قرار دهیم که در این
صورت باید تورم داشــته باشــد و نرخ ســود بانکی باید در یک تعادلی
قرار بگیرد و متناسب با تورم باشد ،اما اگر اقتصادمان را بر پایه اقتصاد
اسالمی ،طرح موضوع میکنیم ،بنابراین نرخ سود بانکی باید براساس
واقعیتها باشــد .یعنی توان ،ظرفیت ،کارکــرد و رفتار اقتصادی باید
مورد مالک باشد و سود حاصل از فعالیتها بین بانک و سپردهگذاران
تقسیمشود.

عکس :ایرنا

رئیس فراکســیون امید در نشست خبری
کــه روز گذشــته برگــزار شــد ،بــه توضیــح
دربــاره موضوعــات مختلفــی همچــون
اقدامــات اخیــر صــدا و ســیما ،نامــه 100
فعــال اصالحطلــب بــه ســید محمــد
خاتمی ،انتساب طرح عدم کفایت رئیس
جمهــوری بــه اصالحطلبــان ،پیگیــری
وضعیت دانشــجویان بازداشــتی و بحث
تغییــرات احتمالــی کابینــه پرداخــت.
محمدرضــا عــارف در ابتــدای ســخنان
خود با بیان اینکه گفتوگو نکردن یکی از
چالشهای کشــور و انقالب اســت ،گفت:
حمایتداخلیازرسانهصورتنمیگیرد
و اگر هم حمایت باشد ،بعضاً جانبدارانه
اســت .رئیــس کمیســیون آمــوزش و
تحقیقــات مجلس با اشــاره بــه عملکرد
صدا و ســیما  ،افزود :ســؤال این اســت که
چقدرپرداختنبهحاشیههادررسانهملی
ضرورت دارد ،آیا اعالم خبر یک بازجویی
و محاکمــه کمــک بــه مســأله فرهنگی و
ارتقایآنمیکند؟
ëëازتأخیردرگفتوگویملیگلهداریم
بــه گــزارش «ایــران» ،عــارف دربــاره
بررسی موضوع ســپنتا نیکنام در مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :مــا
انتظار داشــتیم این موضوع با اولویت در
مجمع مطرح شــود ،در یکی از جلســات
ایــن موضــوع مطــرح و دربــاره آن بحث
شــد اما ادامه به جلســه بعد موکول شــد
ولــی در جلســه بعد از دســتور خارج شــد
چــون موضوع خــارج از نوبتی در دســتور
کار قــرار گرفــت که یکی از آنها اســتمهال
اعتبــارات عمرانــی تــا پایان شــهریور بود
کــه اگر تا پایــان تیر تصویب نمیشــد ،به
مشــکل برمیخورد و دیگری الحاق ایران
بــه پیمــان «آســه آن» که اولویت داشــت
و باعــث شــد بحث ســپنتا مطرح نشــود.
بــا ایــن حــال امیدواریم بــه عنــوان اولین
دســتور جلسه آینده مطرح شــود .رئیس
فراکســیون امید درباره پیگیــری موضوع
گفتوگوی ملی هم توضیــح داد :انتظار
نداریــم مســأله یــک شــبه حــل شــود اما
باید بنشــینیم و گفتوگو کنیــم .موضوع
گفتوگــوی ملی هم با تأخیری کــه از آن
گلــه داریــم در مجلــس بــه راه افتــاد و در
خارج از مجلس هم کارگروهی در همین
رابطــه تشــکیل دادهایــم .وی در ادامــه با
اشاره به تذکر جمعی از نمایندگان درباره
محدودیتهای سفر مولوی عبدالحمید،
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت :روال
ما این اســت که نماینــدگان یک موضوع
را در فراکســیون مطــرح و آن را پیگیــری
میکنند .ایــن موضوع هم از ســوی آقای
صادقیدرفراکسیونپیگیریمیشود.
ëëپیگیریوضعیتدانشجویانبازداشتی
رئیــس شــورای سیاســتگذاری
اصالحطلبان در ادامه در پاسخ به سؤالی
دربــاره پیگیــری وضعیــت دانشــجویان
بازداشــتی ،اظهــار کــرد :مــا از دی ماه این

موضوعراازطریقدانشگاهتهرانومعاون
فرهنگیپیگیریمیکردیم ،جلساتیهم
تشــکیل دادیــم که این مســأله بــه عنوان
یک مســأله درون دانشــگاهی تلقی شود
و بــا برخورد قضایی مواجه نشــویم .خود
دانشــگاه هم کمــک کرد تــا بچههایی که
دستگیر شده بودند آزاد شوند .در فاز بعد
بــا محکومیــت چند نفــر از دانشــجویان،
کارگروهی با مسئولیت خانم سعیدی در
فراکسیون تشکیل شد البته ابتدا گفته شد
این افراد هشــت نفر هستند اما مشخص
شدکمترند،یکیازآنهاهمفارغالتحصیل
شد.آقایکاظمی،نمایندهمالیربهعنوان
رابــط ما با قوه قضائیه عضــو این کارگروه
شــد و چند نفــر از جوانان بیــرون را در این
کارگــروه قرار دادیم  ،جلســاتی هم با وزیر
علوم داشتیم و تذکری به دانشگاه تهران
دادیم که وظیفــه دارد موضوع را جدیتر
پیگیریکند.همچنیندرکمیسیونوزیررا
خواستیمچراکهمعتقدیمسالتحصیلی
باید با آرامش شروع شود ،وزیر علوم هم
به صورت جدی درگیر این مســأله است.
ما ایــن موضوع را بــرای  5 ،6دانشــجو به
این شکل پیگیری کردیم .حاال میتوانید
قضاوت کنید که آیا مــن در بزنگاهها وارد
میشومیانه.
ëëکارصداوسیمانهایتبیتدبیریبود
رئیــس فراکســیون امیــد در پاســخ به
سؤالی درباره اقدام صدا و سیما در پخش
مســتند «بیراهه» آن هم در شــرایطی که
کشــور به وفاق و همدلی نیــاز دارد  ،گفت:
بــه نظــرم ایــن کار صــدا و ســیما نهایــت
بیتدبیری بود .اگر اشکال قانونی و شرعی
هــم نداشــته باشــد بــاز هــم بیتدبیــری
صورت گرفته اســت .این روال در گذشــته
هم وجود داشــته اســت .عارف با تأکید بر
اینکه این موضوع در شورای عالی امنیت
ملی مطرح خواهد شد ،گفت :کمیسیون
فرهنگــی مجلــس در حال بررســی طرح
اداره صدا و ســیما است که طبق اطالعم
در مراحل آخر بررســی در این کمیسیون
است .امیدواریم هر چه سریعتر این طرح
در صحن علنی بررســی شود تا مشکالت
در اداره صدا و سیما به حداقل برسد.
ëëاستیضاحرئیسجمهوری
ربطیبهفراکسیونامیدندارد
عــارف در پاســخ بــه پرســش دیگری
دربارهموضعگیرینکردنفراکسیونامید
در قبال انتشــار اخبــاری مبنی بر پیگیری
طرح اســتیضاح رئیسجمهــوری در این
فراکســیون ،گفــت :اینقــدر ایــن موضوع
روشــن بــود که نه تنهــا به بیانیــه بلکه به
موضعگیــری هــم نیــازی نبــود ،موضــع
مــا نســبت بــه دولــت حمایــت درعیــن
نقد مشــفقانه اســت .ما باید دولــت را در
ایــن شــرایط خــاص حمایــت کنیــم و از
فراکســیونهای دیگــر هــم میخواهیــم
با نــگاه به منافــع ملــی از دولت حمایت
کننــد .در ایــن شــرایط نه تنها اســتیضاح

رئیــسجمهــوری ،بلکــه حتــی ســؤال از
رئیسجمهوری که حق مجلس است در
دستورکارماقرارنگرفتهالبتهممکناست
روزی از رئیسجمهوری ســؤال کنیم ولی
استیضاح و عدم کفایت رئیسجمهوری
در دســتور کار ما نبوده است .ما میدانیم
آقــای روحانــی چه زحماتی میکشــد و با
چه مســائلی روبهروســت ولی معتقدیم
ایشــان تــوان حل مشــکالت را دارنــد .وی
درباره موضوع سؤال از رئیسجمهوری و
نظرفراکسیونامید،اظهارکرد:مامخالف
ســؤال از رئیــسجمهــوری نیســتیم امــا
احساس میکنیم که پشت سؤال از رئیس
جمهــوری انگیزه سیاســی قــرار دارد ،اگر
انگیزه پاســخگویی و بیان مطالبات باشد
از آن اســتقبال میکنیم .ما قداستی برای
ســؤال از رئیسجمهوری قائل نیستیم و
آن را حق مجلس میدانیم.
ëëاستقبالعارفازاصالحاصالحات
وی بــا اشــاره بــه نامــه  ۱۰۰جــوان
اصالحطلــب دربــاره ضــرورت اعمــال
اصالحاتی در جریان اصالحطلب ،گفت:
ما از این نامه اســتقبال میکنیــم ۶۰ .نفر
از افــراد صاحــب نظــر و نخبــه عملکــرد
شــورای سیاســتگذاری را نفــی کردنــد که
پرسشنامهایباامضایمنبرایهمهآنها
فرستاده شــد  ،ما این موضوع را در فرآیند
اصالحی جلو میبریــم و این  ۱۰۰نفر هم
کار خوبی کردند البته دیگرانی هستند که
نظرشــان متفاوت اســت .وی ادامــه داد:
بــرای ما وحدت اصل اســت و هر کس در
این مقطع به وحدت آسیب بزند به رفتار
و حرکت ما کمک نمیکند .در جلسات ما
دو طرف بحــث میکنند و به جمعبندی
میرسیم.عارفهمچنیندربارهادعاهای
مطــرح شــده از ســوی صادقــی نماینــده
تهران مبنی بر گرفتن رشوه و پول از سوی
نمایندگان در جریان بررســی اســتیضاح
وزیــران و موارد دیگر ،گفــت :بنده از آنچه
آقای صادقی گفته ،مطلع نیســتم اما اگر
اعضای فراکسیون امید احساس کنند بده
وبستانیوجودداردمثلاینکهنمایندهای
در دســتگاهی بــرای حــل مشــکل رفته و
وعدههایی را گرفتــه به او حضوراً موضوع
را گوشزد میکنند .عارف با تأکید بر اینکه
مقابلــه با فســاد به عزم ملــی نیــاز دارد،
افزود :متأســفانه قبح فساد ریخته شده و
دیگر حرام و حالل مطرح نیست ،تبدیل
به ساختار سیســتماتیک شــده لذا اولین
کار بــرای مقابله با فســاد و در کنار آن فقر
و تبعیض ،داشــتن عزم ملی اســت و هر
سه قوه باید پای کار آیند چون کار مجلس
قانونگذاری و نظارت اســت و این دولت و
قوهقضائیههستندکهبایدکارهایاجرایی
راانجامدهند.
ëëآمادگیبرایدیداربارهبری
دربارهموضوعحصر
رئیــس فراکســیون امیــد در پاســخ به
سؤالی در مورد انجام اقداماتی برای رفع

داخل بشکنیم .وی افزود :خیال نکنیم
امروز موقعیت خوبــی برای تضعیف
دولت اســت چون اگر کسی شــرایط را
درک کنــد متوجــه میشــود تضعیــف
دولــت ،تضعیــف نظــام اســت .البتــه
امــکان دارد دربــاره مســائلی انتقادی
بــه دولــت باشــد ،انتقــاد را میتــوان
بــا زبــان دیگــری بــدون آنکــه موجب
سوءاستفاده دیگران و تضعیف دولت
شــود بیــان کــرد .غروی بــا بیــان اینکه
بایــد حریم دولــت حفظ شــود ،اظهار
کــرد :ممکــن اســت برخــی اختــاف
ســلیقههایی داشــته باشــند و برخــی
مشکالت جاری کشــور را از بی تدبیری
دولت بدانند ولی باید به دولت کمک
دهند تا دولت بتواند مشکالت داخلی
و بیرونی را حل کند.

 ëëسرمقاله «رفع ابهام برای مسکو» ،نعمتاهلل ایزدی
خبر ســفر علیاکبــر والیتی بــا پیامی از جانــب رهبر معظم
دگرخوان
انقــاب و ریاســتجمهوری اســامی ایــران بــرای رئیــس
جمهوری روسیه به مسکو ،جنس متفاوتی از دیگر رایزنیها
و مشــورتها دارد ...بــه اعتقــاد مــن اگــر در میــان مقامهای
بلندپایه روس ،تا امروز کوچکترین تردیدی وجود داشت که
تهران نسبت به روسیه دیدگاهی ابزارگرایانه ،منفعتطلبانه یا فرصتطلبانهای
باشد ،با ارسال این پیام از بین خواهد رفت .در واقع این فرصت برای سیاستگذاران
مسکو و رئیس جمهوری این کشور فراهم شده است که اگر کوچکترین شکی در
مورد رفتارها ،سیاستها یا اقدامات تهران داشتند یا نسبت به نیات و انگیزههای
گروهی از مقامها یا سیاستمداران ایرانی سوءتفاهمی وجود داشت ،از بین برود و
رفع ابهام شود .میتوان گفت با این سفر و این پیام ،برای مسکو روشن خواهد شد
که تهران بهعنوان یک همکار سیاسی جدی قابل اتکا است .شاید بتوان گفت که
شــکل و صورت این پیام خود متضمن بخشــی از معنا و محتوای این پیام است.
همینکه ایران در باالترین سطح در زمینه روابط دوجانبه اطمینان میدهد و ابراز
عالقه میکند و از آنها میخواهد که رابطه با تهران را جدی بگیرند ،بهنظر من این
یک فرصت بسیار مناسب برای مسکو است ،اگر تاکنون تردیدی داشتند یا نگران
بودند که تعهدی بکنند و بعدها بهدلیل تعلل یا تغییر سیاست تهران ،زیر بار این
تعهدتنهابمانند،امروزمیتواننداطمینانداشتهباشند.

برای کارآمدتر شــدن انجــام دهد که به
نفع کشــور خواهــد بود تــا کار در فضای
آرام دنبــال شــود ولی اگر ایشــان به هر
دلیلی صالح ندانستند ،مجلس کارش
را انجــام میدهــد همانطــور کــه چند
استیضاح در دستور کار است .عارف در
پاســخ به ســؤال دیگری مبنــی بر اینکه

گفتــه شــده او ،علیجانــی و حضرتی در
انتخاب شهردار تهران تأثیرگذار بودند،
گفــت :بنــده در مــورد آقــای حضرتــی
اطالعــی نــدارم امــا در مــورد آقــای
علیجانی و خودم با قاطعیت میگویم
که چنین چیزی درســت نیست و آن را
تأیید نمیکنم.

ëëیادداشت «پدیده هزینهسازی» ،تقی آزاد ارمکی
اگــر دولت تصمیم بگیــرد که کنشهای سیاســیاش را با جدیت
بیشــتری دنبال کند و مردم را نسبت به کارآمدیاش به اطمینان
برســاند ،طبیعی اســت کــه افکار عمومــی هم به ســاختار قدرت
اعتماد و اطمینان پیدا میکنند .البته ناگفته پیداست ،وقتی در درون نظام جناحها
و ســلیقههای مختلف اصــرار به چالش و تنش با هم دارنــد ،مردم هم موضعی
منفی میگیرند .شــرح این شــرایط ،نشــان میدهد ســاختار قدرت باید در رابطه
بــا یکدیگــر تعامــل را جایگزین تقابل کند تــا از این طریق امکان اســتفاده از همه
پتانسیلهای موجود فراهم شود .همچنین باید راهی پیدا شود تا به طریقی فساد
و ســوء اســتفاده به کمرنگترین حالت ممکن خود برســد .چرا که فساد به مثابه
چاقویی میماند که در بدن جامعه فرورفته است و باید راه حل پیدا کرد تا از این
حالت رهایی ایجاد شــود تا از این طریق هدف مهمی چون ســیر در مسیر توسعه
و در نتیجه هدفهای مهمی چون آرامش و رضایتمندی عمومی محقق شود.

