سياست روز

www.ebtekarnews.com

دوشنبه
 26تیر1396
شماره3756

اخبار
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شد

تکمیل هاشمیزدایی یا دهنکجی به رای مردم؟
گروه سیاسی  -در حالی که طی هفتههای اخیر ،مناقشه بر سر انتخاب نوریان به
عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد تشدید شده بود و بسیاری ،اقدامات کم سابقه
نوریان را به «هاشمیزدایی» از این دانشگاه تعبیر کردند ،اما این رفتارهای نوریان
نیز باعث نشد ،جای پایش در دانشگاه محکم شود؛ او خیلی زود برکنار شد تا
فرهاد رهبر ریاست دانشگاه بر عهدهدار شود.
دیروز هیئت امنای دانشگاه آزاد ،فرهاد رهبر را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای
عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد .اعضای هیئت امنا در این جلسه به تصویب کردند که
فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شود .بر
این اساس ،موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این شورا ،رسماً به عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب
میشود .همچنین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در این جلسه تصویب کردند که فرهاد
رهبر از روز یکشنبه 25 ،تیرماه به عنوان سرپرست فعالیت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند.
فرهاد رهبر ،متولد  1338در سمنان ،دارای مدرک دکترای اقتصاد نظری از دانشگاه تهران
است .حضور و فعالیت در جهاد سازندگی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،وزارت بازرگانی،
کارشناس اقتصادی نخستوزیری ،مدیرکل بررسیهای اقتصادی مرکز بررسیهای
استراتژیک ،معاون اقتصادی وزارت اطالعات و رئیس سازمان مدیریت ،رئیس کنسرسیوم
محتوای ملی از جمله سوابق وی محسوب میشود .رهبر از سال  86تا  ،92به مدت  6سال
ریاست دانشگاه تهران بزرگترین دانشگاه ایران را بر عهده داشته است .مدیریت رهبر بر این
دانشگاه چنان با تنگ کردن عرصه به فعالیت جریانهای دانشجویی و سختگیریهای مورد
انتقاد همراه بود که رفتن وی از این دانشگاه با شادی و خوشحالی دانشجویان مواجه شد .برنامه
برای متحدالشکل کردن لباس دانشجویان و ایجاد گیتهای امنیتی برای ورود به دانشگاه از
برنامههای رهبر در دانشگاه تهران بودند .وی در ایام انتخابات ریاست جمهوری  ،96نیز در
هنگام ثبتنام سید ابراهیم رئیسی را در وزارت کشور همراهی کرد و از اعضای ارشد ستاد
انتخاباتی رئیسی به شمار میرفت .نوریان در سه ماه گذشته به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد
اسالمی ،با تعویض و تغییرات گسترده در بخشهای مختلف این دانشگاه ،آن هم براساس میل
برخی اعضای هیات امنا ،دانشگاهی کام ً
ال مطابق میل را تحویل فرهاد رهبر داد .شاید نوریان
فکر میکرد ،همه این تغییرات و «هاشمیزداییها» برای حفظ خودش است ،حال اما ثابت
شده که او هر چه کرده ،برای تحویل و آغاز به کار بی جنجال و آرام مدیریت جدید دانشگاه
آزاد است! با توجه به نگاه و سوابق سیاسی فرهاد رهبر و البته همراهی نزدیکش با رقیب حسن
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ،انتخاب او به ریاست دانشگاه آزاد اسالمی به نوعی به
دهن کجی به آرای مردم در ادامه سیاست هاشمیزدایی در دانشگاه آزاد تعبیر شده است.

نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان:

دیدار اصالحطلبان با رئیسجمهوری ادامه خواهد داشت
روز شنبه کمیته تعامل شورای عالی سیاستگذاری با رئیسجمهوری دیدار کرد.
ن آنها تحقق مطالبات مردمی
در این دیدار به پنج محور اشاره شده که مهمتری 
بوده است .بنا بر این است تا این دیدارها ادامه داشته باشد.
ژاله فرامرزیان در گفتگو با ایسنا ،در ارتباط با تشریح جزئیات دیدار کمیته تعامل
شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان با رئیسجمهوری اظهار کرد :ما در این جلسه
مطالباتمان را مطرح کردیم که این مطالبات پنج سرفصل اصلی داشت .شنیده شدن انتقادات
و پیشنهادات این شورا از سوی اعضای دولت و ریاست جمهوری ،تعامل دولت با نمایندگان
فراکسیون امید به منظور هماهنگی دیدگاه دولت با رویکرد اصالحطلب نمایندگان و ایجاد
امکان دفاع مناسب از برنامههای دولت در مجلس برای تحقق شعارهای دولت ،ضرورت
تکرار جلسات کمیته تعامل با دولت شورای عالی سیاستگذاری و رئیسجمهوری و تعامل
مناسب شورای شهر ،فراکسیون امید و دولت برای شکلگیری مدیریت کالن شهر تهران،
استفاده از ظرفیت مناسب جوانان و زنان در دولت برای پیشرفت و توسعه کشور موارد
مطرح شده در این جلسه بوده است .وی در پایان گفت :تنها مطالبه اصالحطلبان همواره
توجه به مطالبات مردمی بوده است.

کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام محکومین مواد مخدر تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  ۱۸۲رای موافق ،به کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با تخفیف مجازات اعدام محکومین مواد مخدر رای دادند.
طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داشت که پس از اظهارات مخالفان و موافقان و نمایندگانی از قوه قضائیه و همچنین سخنان
نقوی حسینی سخنگوی قوه قضائیه ،کلیات این طرح به رای گذاشته شد که کلیات این طرح از مجموع  ۲۴۶نماینده حاضر با  ۱۸۲رای موافق  ۳۶ ،رای مخالف و  ۶رای ممتنع به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید .علی الریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در این باره اظهار کرد :برای اینکه اختالفات برطرف شود بنده به عنوان رئیس مجلس این اختیار را دارم که پس از
تصویب کلیات مجددا به رای گذاشته تا جهت بررسی بیشتر در خصوص جزییات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود .بنابراین از مجموع  ۲۴۸نماینده حاضر ،نمایندگان با  ۱۳۵رای موافق،
 ۸۱رای مخالف و  ۵رای ممتنع به بررسی دو شوری این طرح (جزییات طرح) در کمیسیون حقوقی و قضایی رای دادند.

محسنیاژهای در نشست خبری از دالیل و شرایط بازداشت یار نزدیک احمدینژاد گفت

از بازداشت در سوییت هتل مانند تا بدهی خرید غذا از بیرون!
حجتاالسالم غالمحسین محسنی اژهای در صد و
چهاردهمین نشست خبری در جمع اهالی رسانه ،با اشاره به
پروندههای مطرح شده در دستگاه قضایی اظهار کرد :موضوع
اول مربوط به خانم کوچولویی بود که توسط یک فرد مجرم
به قتل رسید .در ابتدا و همان لحظهای که اعالم میشود
این دختربچه مفقود شده ،همه مسئوالن استانی ،ماموران
نیروی انتظامی ،ماموران امدادی هالل احمر ،دادستان و سایر
دستگاهها مانند آتش نشانی بالفاصله وارد کار میشوند و هر
جایی را که احتمال می دهند میتوانند به نتیجه ای دست
پیدا کنند ،بازرسی میکنند.
وی افزود :در بررسی اولیه نتیجهای حاصل نمیشود ،به افرادی
مظنون میشوند ،به همین فردی که االن دستگیر شده مظنون
میشوند و وی مورد تعقیب قرار میگیرد .ایشان در مدت اولیه
بازداشت اعترافی نکرده بود و به خانمش یک پیغام میدهد که
مقداری مواد مخدر در فالن جای محل سکونت پنهان کردهام،
آن را جابجا کن .سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد :خانم این فرد
نگران میشود و این موضوع را اطالع میدهد و وقتی بررسیها انجام
میشود به جنازه میرسند .دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از
لحظه اول دنبال این موضوع بود .رئیس دستگاه قضا هم تاکید کردند
که هرچه سریعتر این موضوع رسیدگی شود .در رسیدگی به این
موضوع دلخراش متهم به یک مورد دیگر هم اعتراف میکند که من
قبال هم خانم دیگری را به قتل رساندهام و در جایی مثال یک چاهی
انداختهام که با تمام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشف نشده
بود ،البته مساله مهمی است حق اهلل و حق الناس است .این موضوع
در حال رسیدگی است .به غیر از اعتراف ،اسناد و مدارکی پیدا نشده
است .اگر موضوع روشن شود این پرونده رسیدگی و حکمش صادر
میشود.
بخشی از نامه سرگشاده «احمدینژاد» قابل تعقیب قضایی
است
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری
مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یکی از مسئولین
دولت سابق بودیم و بیانیه ای از سوی رئیسجمهوری دولت پیشین
در اینباره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیهای از سوی دادستانی تهران
ارائه شد و مواردی از پرونده اعالم شد ،توضیح دهید که جزئیات این
پرونده که عدهای میگویند مسائل اداری است و دادستانی میگوید
فساد مالی ،چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن فرد مصداق مجرمانه
است؟ محسنی اژهای گفت :آقای احمدینژاد یک نامه سرگشاده
به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که
اظهارنظر شده خالف واقع است .ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم
مطالبی شنیده و به استناد آنها قضاوت میکند .بخشی از اینها قابل
تعقیب قضایی است .نکته سوم مطالبی است که ایشان خارج از
موضوع پرونده مطرح کردهاند که به اینها هم در جای خود پرداخته
میشود که من در مقام آن نیستم .وی ادامه داد :بنای قوه قضاییه بر
این نیست تا زمانی که موردی ضروری نباشد و دیگران به آن نپردازند،
مطالبی را طرح کنند .یکی از ایراداتی که به قوه قضاییه می گیرند
میگویند اطالعرسانی شما ضعیف است که ایرادشان تا حدودی هم
وارد است .همه مسائل نباید مطرح شود از زمانی که قانون مربوطه
تصویب شد اجازه نمیدهد هر پروندهای با تمام مشخصات مطرح
شود مگر در جایی که طرف قضیه مواردی را مطرح کند که برای

در جشن یک سالگی «فارس پالس» خبرگزاری اصولگرای فارس همنشین شدند

ضرغامی ،تتلو ،رسایی ،بهنوش بختیاری و دیگران

سرمقاله
اقتصاد ایران شیخ و بزرگ می خواهد
ادامه از صفحه یک
معموال شاخص انتخاب کاپیتان در یک تیم سابقه بیشتر ،قدرت رهبری باالتر و
مقبولیت و محبوبیت یکی از افراد است .عین همین داستان کاپیتان را می توان در
اجتماع سیاسی یا اجتماعی نیز دید .وقتی شماری افراد تصمیم می گیرند برای رسیدن
به یک هدف مشخص در یک دوره میان مدت یا بلند مدت یک گروه تشکیل دهند به
این نتیجه می رسند که ازمیان خودشان یک نفررا به عنوان بزرگ یا شیخ گروه
انتخاب کنند تا بی نظمی پدیدار نشود و نیروهای موجود در درون گروه به دلیل
اختالف یا تفاوت روش هدر نرود .تجربه نشان می دهد آن گروه هایی که بزرگ و شیخ
نیرومند ،دانشمند و محبوب دارند در برابر منازعات و در برابر احتمال عدم تعادل های
داخلی پایدارترند و دررسیدن به هدف های تعیین شده کامیابی نسبی باالتری دارند.
واقعیت این است که دولت یازدهم درگروه اقتصادی خودش شیخ و بزرگ نداشت و
هروزیر و یا مدیر ارشد اقتصادی ساز خود را باتوجه به مجموعه رخدادهای درون کابینه
و بیرون از کابینه کوک می کرد .این وضع به ویژه پس از اینکه فشارهای مخالفان و
حتی برخی دوستان ناشکیبا ی هوادار دولت در باره تداوم رکود بی تاب شدند با نوشتن
و انتشار نامه مشهور به نامه 4وزیر تشدید شد .کالبدشکافی مردان اصلی اقتصاد دولت
یازدهم شامل رئیس بانک مرکزی ،رئیس سازمان برنامه و بودج و حتی فرد اقتصاد
خوانده ای مثل طیب نیا ابزار و نیروی کافی برای شیخوخیت در گروه اقتصادی را نداشتند.
ولی اهلل سیف یک بانکدار _حسابدار ورزیده اما به شدت محافظه کار و فاقد دانش اقتصادی
روزآمد بود و هرگز نتوانست یا نخواست از اقتصاددانان روزآمد استفاده کند .با احترام به محمد
باقر نوبخت باید یادآورشد اونیز هرگز دانش آموخته اصیل اقتصاد نبود و از اقتصاددانان نیز
مددنگرفت .این چنین شد که وزیر اقتصاد کم تجربه در امور اداره وزارتخانه بزرگ اقتصاد نیز
به همراه دو عضو دیگر نمی توانستند راهی برای اقتصاد نیرومند پیدا بکنند .مسعود نیلی به
عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دانش اموخته اقتصاد نیز با وجود حمایت معاون اول
اما به مرور ستاره بختش در رهبری گروه اقتصادی دولت یازدهم فروکاسته شد .البته دولت
یازدهم تحت همین شرایط دوکار بزرگ انجام دادکه مهار جریان و انتظارات و نرخ تورم از
مهمترین آنهاست .کار بزرگ دیگر دولت یازدهم بیرون کشیدن اقتصاد ایران از آتش شعله ور
شده تحریمها بود .حاال و در شرایطی که دولت دوازدهم در حال تاسیس است و در شرایطی که
بزرگترین چالش های ایران از جنس اقتصادی هستند با قاطعیت می توان گفت اقتصاد شیخ
و بزرگ می خواهد تا این کشتی به خشکی رسیده اقتصاد ایران را با سازگاری درون کابینه به
جای سالمتی برساند .کاپیتان تیم اقتصادی را باید حسن روحانی به عنوان راهبر کابینه با توجه
به استراتژی ای که برای اقتصاد دارد و باتوجه به هدفهای بزرگ انتخاب کند  .این انتخاب باید
آگاهانه  ،بدون رودر بایستی های آسیب زننده و بدون ترس از یورش مخالفان تند خو باشد و
پس از آن به اعضای تیم اقتصادی تفهیم شود که پیروی از شیخ و بزرگ اقتصادی دولت یک
ضرورت است و هرکس که نمی تواند با این شیخ کارکند بهتر است نیاید .سکاندار امور پولی و
ارزی و امور مالی و برنامه ریزی باید به لحاظ اندیشه اقتصادی سازگار باشد و رفتارهای جزیره
ای کنارگذاشته شود .آقای روحانی حق دارد کاپیتان و شیخ و بزرگ گروه اقتصادی را ازمیان
اقتصاددانان باورمند به اقتصاد رقابتی انتخاب کند و یا می تواند از میان اقتصاددانان باورمند به
اندیشه های دیگر برگزیند .اما این حق را به لحاظ کارشناسی ندارد که افرادی با اندیشه های
ناسازگار و سابقه های متفاوت و متضاد در کنارهم قرار دهد.

دفع شبهه در افکار عمومی نیاز به توضیح باشد .سخنگوی دستگاه
قضا ادامه داد :آقای احمدینژاد در یکی از فرازهای نامه گفته اتهام
ایشان این بوده که مصوبه دولت را درباره ارائه  300میلیون پاداش به
برخی افراد دولت ،اجرایی کرده؛ اصال این جزء اتهامات این فرد نبوده
است ،ایشان دو یا سه اتهام دارند .تصرف غیرمجاز ،اختالس ،تبانی در
معامالت دولتی که باید رسیدگی شوند و باید دید اثبات میشود یا
خیر .وی بیان کرد :زمانی که تحقیقات آغاز میشود دالیل در توجه
اتهام احراز میشود .اگر دلیلی بود متهم تحت تعقیب قرار میگیرد.
در روزهای اول هم که تحقیق انجام میشد مورد دیگری مطرح شد
که دو میلیون یورو در اختیار متهم بوده که این را باید به جای دیگری
میداده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع
هم باید پیگیری شود .محسنیاژهای افزود :گفته میشود چرا حکم
جلب صادر شده است؟ در این باره بازپرس گفته ما میخواستیم این
پرونده تکمیل شود و نیاز به احضار ایشان بود .در تاریخ  24اسفند
ماه سال  95ایشان را احضار کردیم ،مامور ابالغ به آن آدرس رفته و
گفته من به آنجا رفتم و این فرد در آن آدرس شناسایی نشده و این
سوال مطرح است که آیا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده و یا آن
آدرس شناسایی نشده که دستور داده شد این موضوع پیگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد :ایشان در زمان تحقیقات دو وکیل
داشتند و زمانی که میخواست آزاد شود کفیل وی هم شدند که البته
در این باره به ایشان ارفاق شده؛ چرا که دو وکیل وی کفیل وی هم
شدهاند .یکی از وکال که کفیل بوده در دادسرا هم حضور داشته به او
میگویند ما ایشان را میخواهیم و ظرف یک ماه این موضوع را به وی
ابالغ کنید و در جواب آن وکیل میگوید شما احضاریه رسمی برای
من بفرستید .بازپرس هم میگوید شما کفیل هستید و من به شما
ابالغ میکنم .وی هم حاضر به امضای صورت جلسه نمیشود .وکیل
هم از این موضوع انتقاد کرده که بازپرس میخواسته من صورتجلسه

را امضا کنم تا به من ابالغ شود و من امضاء نمیکنم .در مورد دیگری
هم کفیل ایشان را میخواهند و در آن جا حاضر میشود و میگوید
شما ایشان را میخواهید؟ و میگویند بله؛ .در آخر ایشان حاضر
نمیشوند و جلب وی صادر میشود .محسنی اژهای گفت :ایشان
گفتهاند اجازه داده نشده که از بیرون غذا تهیه کنند یا نور کافی در آن
جایی که هست ،وجود ندارد .البته این خالف قانون نیست که زندان
این اجازه را ندهد ،ولی در زمانی که ایشان در اختیار وزارت اطالعات
بود بارها و بارها از بیرون غذا سفارش میدادند .با هزینه دستگاه نه
با هزینه خودش و گفته میشود هنوز هم پول این غذاها را ندادهاند.
ایشان مکررا با خانوادهاش در ارتباط بوده و در سوییتی سکنا داشته
که یخچال و تلویزیون و دیگر لوازم الزم را در اختیار داشته است .از
نور کافی هم بهره داشته ،اگر هتل هم نباشد از خانه برخی از من و
شماها بهتر بوده است .در این میان بازپرس مینویسد که به قسمت
عمومی منتقل شود و ایشان هم می گوید من هم در این سوئیت
راحتترم ،اگر اجازه دهید در اینجا بمانم.
«حسین فریدون» به زندان معرفی شد
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظرات
انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیسجمهوری و
تخلفات برادر وی -حسین فریدون -مطرح کردند ،آیا پروندهای در
این خصوص بوده است ،گفت :در این خصوص چندین نوبت تحقیق
شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند ،تحقیق به عمل آمد
که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند .وی افزود :برای وی روز
شنبه قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه است و تامین نشده ،وی
به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند آزاد
می شود .محسنی اژهای تاکید کرد که قرار صادره ،قرار بازداشت
موقت نیست .وی در پاسخ به سوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه
میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفت :آن را ندیدهام ،اما میدانم قرار با

وثیقه است .سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در
خصوص پرونده حسین فریدون ،اظهار کرد :این پرونده در خصوص
مسائل مالی است ،اما معوقات بانکی نیست.
ن به رئیسجمهوری
آخرین وضعیت پرونده توهی 
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در
خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده امالک شهرداری گفت:
تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا  5میلیارد تومان از این پولها
برگردانده شده است .در عین حال از  185نفر تحقیقاتی صورت
گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است ،اما هنوز به دادگاه نرفته
است .سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین بررسیها از پرونده توهین
به رئیسجمهور در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد :در این رابطه
پروندهای تشکیل شده است .چون اقدامی بوده که در خیابان انجام
شده نیروهای اطالعاتی و انتظامی توانستند افرادی را شناسایی و
معرفی کنند کما اینکه دادستان تهران نیز اقداماتی داشته و پرونده
تشکیل شده ،اما هنوز به دادگاه نرفته است .وی افزود :نام بعضی
افراد اسما مطرح است ،اما نشانهای از منزل و  ...آنها هنوز در دست
نیست که احضار شوند ،اما تصویر آنها در حال شعار دادن موجود
است و شناسایی شده اند و در حال حاضر در دست شناسایی مکان
آنها هستیم .محسنی اژهای در خصوص مرگ فرد ضارب که دو روز
قبل در متروی شهر ری اقدام به حمله به چند نفر کرده بود نیز
گفت :مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشد
نسبت به مرگ این فرد مقصر نیست و من نمیدانم که این ضوابط
رعایت شده یا خیر؛ اما اگر بر اثر خونریزی تا بیمارستان فوت شده
باید بررسی کرد که آیا تاخیر در رساندن او به بیمارستان باعث مرگ
شده است ،بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست .سخنگوی
دستگاه قضا در مورد دستگیری فردی در دفتر یکی از مسئوالن
اظهار کرد :فردی دستگیر شده ،اما اینکه چه ارتباطی با مدیر خود
دارد و اینکه ارتباط کاری است یا خیر مشخص نیست و اتهام ایشان
هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسیدگی است .محسنیاژهای در
پاسخ به سوالی درباره دریافت رشوه برای قرارداد توتال و همچنین
پرونده کرسنت اظهار کرد :درباره گرفتن رشوه حکم صادر شد و آن
فرد در زندان است .درباره کرسنت نیز حکمی صادر و قطعی شد
اما بعد از آن مجددا درخواستی کردند که در حال رسیدگی است
و هنوز نهایی نشده است .معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال
خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت
یکی از مسئولین دولت سابق بودیم و بیانیه ای از سوی رئیسجمهور
دولت پیشین در اینباره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیهای از سوی
دادستانی تهران ارائه شد و مواردی از پرونده اعالم شد ،توضیح دهید
که جزئیات این پرونده که عدهای میگویند مسائل اداری است و
دادستانی میگوید فساد مالی ،چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن
فرد مصداق مجرمانه است؟ وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
یکی از نمایندههای مجلس چند وقت پیش صحبتی را مطرح کرده
که در پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی ،فرمانده ارشد آن
بازداشت شده و مستقیما نام برده شده ،اگر یادتان باشد چند سال
پیش من این موضوع را مطرح کردم که شما تکذیب کردید .قبل از
آن هم موضوع رحیمی را گفتم و شما آن را تکذیب کردید و دیدید
که بازداشت شد .اظهار کرد :اگر سوال خالف کنید تکذیب میشود.
آن زمان نمی گفتم رحیمی بازداشت است؛ زیرا بازداشت نشده بود.
تکذیب من نسبت به نوع سوال است که می گویم بازداشت نیست.

گروه سیاسی – مراسم یک سالگی «فارس پالس» یکی از زیر مجموعههای
رسانهای خبرگزاری فارس دیروز در حالی برگزار شد که چهرههای جالب
توجهی در آن کنار یکدیگر نشستند.
عزتاهلل ضرغامی رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و عضو جریان اصولگرای جبهه
نیروهای مردمی انقالب (جمنا) ،سید حسین نقوی حسینی ،نماینده اصولگرای مجلس
دهم ،حمید رسایی ،نماینده عضو جبهه پایداری مجلس نهم و وحید ایمانی ،مجری
برنامه تلویزیونی «ثریا» روی صندلیهایی نشستند که در کنار آنها چهرههایی مثل
حسام نواب صفوی و بهنوش بختیاری بازیگر سینما و البته امیرحسین مقصودلو(تتلو)
خواننده غیرمجازی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ،دیدارش با
سید ابراهیم رئیسی ،کاندیدای اصولگرایان در این انتخابات حاشیهساز شده بود ،دیده
میشدند.
در این مراسم ،حامد طالبی ،مدیر فارس پالس که چندی پیش برای احضار چند
ساعتهاش با هشتگهای حمایتی و البته نه چندان پرشمار اصولگرایان در فضای مجازی
برای «آزادی»اش مواجه شده بود ،گزارشی از عملکرد این کانال رسانهای در فضای
مجازی ارائه داد.
ضرغامی ،یک طرفدار پر و پا قرص!
عزتاهلل ضرغامی رئیس پیشین سازمان صداوسیما که خود امروز در فضای مجازی

بسیار فعال است ،نیز طی سخنانی خود را مشتری پر و پا قرص این کانال مجازی
دانست .وی در میان سخنانش به حضور تتلو و بهنوش بختیاری در مراسم اشاره کرد
و درباره حضورش در فضای مجازی گفت :ایشان تواضع بسیاری دارند و من روزی
میخواستم سوار هواپیما بشوم و در آنجا آقای مقصودلو را دیدم و یاد دیدار و تقاطع
آقای رئیسی افتادم که در این باره توضیح داد .همچنین خانم بختیاری روحیهای شبیه
به فارس پالس دارند.
آشتیبهنوشیاوتتلیتیها
بهنوش بختیاری هم در این مراسم طی سخنانی گفت :در عمرم چنین جایی حضور
نداشتم و به این شکل از من تقدیر نشده بود .وی که برای تقدیر شدن همزمان با
امیرحسین مقصودلو روی سن رفته بود ،از آشتی با او سخن گفت و اضافه کرد :من با
تتلو خیلی وقت است که آشتی کردهام و خوشحالم که او هم فردی است که عقایدش
را بیان میکند .اشاره بهنوش بختیاری به درگیریهایی است که طرفداران این دو نفر
در فضای مجازی داشتند و تحت عنوان «تتلیتیها» (طرفداران امیرحسین مقصودلو) و
«بهنوشیها» (طرفداران بهنوش بختیاری) علیه یکدیگر مینوشتند .بختیاری همچنین
گفت :سال گذشته یک روزنامه توهینهای وحشتناکی به من کرد اما من نتوانستم
جواب توهین هایشان را بدهم .در این میان از خبرگزاری فارس تشکر میکنم که در این
زمینه حمایت کرد ،آن هم در حالی که هیچکدام از هنرمندان از من دفاع نکردند .حضور

امروز من در اینجا به منزله این است که بگویم ما اهل یک خانواده هستیم.
تقدیرهای عجیب فارس پالسی!
در مراسم جشن اولین سالگرد فعالیت فارس پالس ،از بهنوش بختیاری به پاس
فعالیتهای مؤثر در فضای مجازی و آتش به اختیار بودنش!! و همچنین امیرحسین
مقصودلو (تتلو) به دلیل ظرفیت باالیش در تحمل تخریب!! ،حامد مدرسی به پاس
تقدیر از اقدام اخیر موشکی اخیر سپاه پاسداران در هدف قرار دادن مقر داعش ،احمد
بحری از محیط بانان کشور به پاس تالشش در انعکاس نگرانی درخصوص انقراض
طبیعت ،وحید ایمانی مجری تلویزیون به دلیل سواالت صریح از مسئوالن و مدیران
کشور ،محسن مقصودی تهیهکننده و مجری ثریا برای پیگیری مطالبات مردم و تحمل
هجمههای مختلف ،حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون برای پیگیری حقوقی
و مطالبه حق ملت ایران (اشاره به پستش در فضای مجازی درباره ادعای ایجاد اجماع
در وکالی بینالمللی برای بستن شبکه ماهوارهای فارسی  ،)1زهرا خوشاب مجری
باشگاه خبرنگاران جوان به دلیل تحمل واکنش منفی وزیر مسکن عباس آخوندی ،امیر
سرکرده کارشناسان هواشناسی به دلیل صراحت کالمش ،سکینه خدابندهلو پرچمدار
تیم ورزشی ایران در المپیک ریو به پاس داشتن حجاب برتر ،سید عزتاهلل ضرغامی به
پاس ایستادگی در مقابل انتقادات و سجاد رضایی دانشآموز اصفهانی به پاس صداقت
در کالم تقدیر به عمل آمد.

جریانهای سیاسی خواستار عدم استفاده از چهرههای بی خط و نشان در کابینه شدند

اتفاق دوجناح درباره دوزیستهای سیاسی
ادامه از صفحه یک
این جریان هر چند تا حدی در انتخابات ریاست جمهوری 96
به وحدت نزدیک شد ،اما اختالفهای درون گفتمانی این جریان
در کنار نبودن یک سر سیاسی قابل اتکا و احترام از سوی همه
گروهها و چهرههای آن ،باعث شده است که همچنان آتش افتراق از
اردوگاه اصولگرایی زبانه بکشد .در حال حاضر این طیف از اصولگرایان
معتدل نزدیک شده به دولت حسن روحانی تا تندروهای منتقد
دولت تشکیل شده است .با این حال نکته جالب توجه در رفتار
سیاسی هر دو جریان ،دوری گزیدن از چهرههایی است که از خود
رفتار دو گانه نشان میدهند .این افراد بسته به شرایط ،گاهی به این
سو نزدیک میشوند و گاهی به آن سو غش میکنند و البته همواره
سیاستورزانه تالش میکنند رنگ روز را به خود بگیرند .این رنگ
به رنگ شدن گاه برای جذب آرای مردم و البته حمایت جریان
سیاسی است که دست برتر را دارد و یا به طمع گرفتن سهم انجام
میشود .به طور خاص این رفتارها از دوران دولتهای نهم و دهم به
ریاست جمهوری محمود احمدینژاد بسیاری دیده شد و به چشم
آمد .فارغ از مذموم بودن منفعتگرایی این چنینی ،رفتار چنین
افرادی باعث میشود که جریانهای سیاسی نتوانند در معادالت و
مناسبات و البیهای خود روی آنها حساب کنند .همچنین پذیرش

مسئولیت رفتارها و نتایج اعمال آنها دشوار است و جریانهای
سیاسی نمیتوانند در برابر عملکرد این افراد در صورت حمایت از
آنها پاسخگوی حامیان مردمی مطالبهگر خود باشند .این روزها که
بحث تعیین اعضای کابینه دولت دوازدهم مطرح است ،چهرههای
هر دو جریان سیاسی بر دوری گزیدن از انتخاب این چهرههای
به اصطالح «دوگانهسوز»« ،دوزیست» و به طور کلی بدون خط و
نشان مشخص تاکید دارند ،تا جایی که این درک سیاسی در فضای
کشور به وجود آمده است که حتی فردی با نشان سیاسی مشخص
از اردوگاه رقیب را به فردی بدون نشان مشخص ترجیح میدهند.
در کابینه به دوزیستها سهم نمیدهیم
محمدعلی وکیلی ،عضو هیات رئیسه مجلس در برنامه «تیتر
امشب» شنبه شب تاکید کرد که دولت براساس نیازهای جامعه
باید افراد کارآمد را برای کابینه انتخاب کند و مجلس هم در جهت
کارآمدتر شدن کابینه کمک کند .این نماینده عضو فراکسیون امید
گفت :ضمن تایید راه روحانی مردم از اشکاالت گذشته چشمپوشی
نکردند و در اتمسفر امید به روحانی اعتماد کردند و از او انتظار
تغییرات را دارند .وکیلی افزود :بخشی از این تغییرات را در کابینه او
جستوجو میکنند و از او کابینهای متفاوت از سال  92انتظار دارند
زیرا اکنون تجربهای بیشتر از سال  92دارد و همچنین مجلسی

همپای خود دارد .برای سال  96به بعد مردم بیشتر از روحانی انتظار
دارند .مردم چک سفیدی دست روحانی دادهاند و انتظار برآورده
شده وعدههایشان را دارند .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی گفت :ما در دو
فراکسیون مجلس بر اساس شاخصهایی کارکردهای وزرا را ارزیابی
کردیم و بر اساس میزان رضایتمندی عمومی از وزیر  ،به هرکدام
از وزرا نمره دادیم و مشخص شد که کدام وزرا توانایی و صالحیت
ماندن در کابینه را دارد و وزرای ضعیف هم معلوم شدند .وکیلی
گفت :تاکنون نه آقای روحانی از کسی سفارشی قبول کرده و نه
لیستی .همیشه هم در جلسات درباره ضرورتها بحث شده است.
وی گفت :ما به نمایندگی از مردم مطالبهگر سهم  24میلیون رای
مردم هستیم و نه بیشتر و به هیچ وجه دنبال سهم فراکسیونی
و حزبی نیستیم .اگرچه شخصا معتقدم روحانی باید سهمی به
طرفداران رئیسی بدهد ولی به دوزیست سهم نمیدهیم زیرا اینکه
هر مدعی راضی شود درست نیست چون کابینه نیاز به هماهنگی
دارد تا دولت بتواند خروجی قابل قبولی داشته باشد.
وزیر اصالحطلب کارآمد را به فردی با خط و ربط نامعلوم
یدهیم
ترجیحم 
در سوی دیگر ماجرا نیز همین دیدگاه وجود دارد .حمیدرضا

حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به فعالیت کمیته  ۱۵نفره این فراکسیون برای
تعامل با دولت در مورد کابینه دوازدهم گفت که با اعالم نهایی
گزینههای پیشنهادی کابینه نظر این فراکسیون در این زمینه اعالم
خواهد شد .وی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :کمیسیون  ۱۵نفره
نمایندگان والیی شنبه تشکیل جلسه داد و این جلسات این هفته
هم در رابطه با نحوه انتخاب وزرا ،تعامل با دولت در این زمینه،
ی آنها ،بررسی صالحیتهایشان و مدیریت مخالفین و موافقین
معرف 
و رأی نمایندگان در صحن علنی ادامه خواهد یافت .وی افزود:
فراکسیون نمایندگان والیی در تمام مراحل سعی میکند تشکیل
یک دولت کارآمد و ارزشی را دنبال کند و بر اساس این مالک و
معیار جلو خواهیم رفت .البته تاکنون گزینههای پیشنهادی در حد
شایعه مطرح هستند و وقتی قطعی شوند جمعبندی فراکسیون در
این زمینه انجام و نظر نهایی اعالم خواهد شد .رئیس فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه خط قرمز این فراکسیون در
مورد وزرای کابینه دوازدهم کارآمدی و حرکت در چارچوب نظام
است ،خاطرنشان کرد :اگر وزیر پیشنهادی یک انسان مومن ،متدین
و بدون حاشیه اصالحطلب باشد ما او را به فردی که معلوم نیست
چه خط و ربطی دارد ترجیح میدهیم.

