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 رضوانه رضايي پور/ سخنگوي 
دولت دي��روز با روحي��ه دفاعي در 
جمع خبرنگاران حاضر شد. تيترهاي خبرگزاري ها باز هم 
گاليه هاي مكرر سخنگوي دولت را سبب شد؛گاليه هايي 
كه محصول مصادره به مطلوب پاسخ هاي نوبخت به پرسش 
خبرنگاران اس��ت. نوبخت با پشت س��ر گذاشتن هفته اي 
پر خبر پا به س��الن كنفران��س خبري گذاش��ت. هفته اي 
كه با همهمه س��فر فابيوس به تهران آغاز شد و با شكايت 
رييس دولت قبل از جهانگيري به اوج خود رسيد. محمود 
احمدي نژاد از معاون اول دولت شكايت كرد. عنوان خبري 
كه از سوي وكيل رييس دولت گذشته مطرح شد و پس از 
آن نيز تاكيد ش��د كه چند تن ديگر از مردان دولت يازدهم 
در ليس��ت ش��كايت هاي احتمالي احمدي نژاد قرار دارند. 
جهانگيري كه پس از گذش��ت چند ماه از اس��تقرار دولت 
يازدهم هر بار برگ جديدي از تخلفات دولت گذشته را رو 
مي كرد اكنون بايد پاسخگوي شكايت رييس دولت گذشته 
باش��د؛ دولتي كه پس از دو سال به فكر ش��كايت از فردي 
افتاده كه اين روزها رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
را بر عهده دارد. جهانگيري با جايگاه��ي قانوني كه به نظر 
مي رسد به خوبي از تخلفات گذشته آگاه است، شايد يكي 
از قربانيان زنداني شدن معاون اول دولت دهم باشد. هرچند 
رحيمي در  به زندان رفتن خود حتي كوچك ترين حمايت 
مسووالن گذشته را به همراه خود نداشت. اما با گذشت دو 
سال، تخلفات دولت گذشته بدون رسانه اي شدن به دستگاه 
قضايي رسيد تا امروز شاهد فرار به جلويي از سوي مسووالن 
گذشته باشيم. محمود احمدي نژاد كه اين روزها دو معاون 
خود را در حبس مي بيند و چند تن ديگر نيز در مظان اتهام 
قرار گرفته اند با تنظيم شكايتي تمامي موارد گفته شده از 
س��وي جهانگيري را افترا و نش��ر اكاذيب مي خواند؛ عملي 
كه ش��ايد دولت يازدهم با آغاز به كار خ��ود اين تخلفات را 
رسانه اي مي كرد هيچگاه مسير دادگاه را از سوي دلتمردان 
قبل��ي نمي يافت. نوبخت اما در پاس��خ به اي��ن توضيحات 
»اعتماد« گفت: »بعد از اينكه دولت يازدهم فعاليت خود را 
آغاز كرد شايد عده اي اين انتظار را داشتند كه ما شروع كنيم 
و اس��نادي كه در مورد تخلفات دولت قبل در دست داريم 
را اعالم كنيم. اگر اي��ن كار صورت مي گرفت تمام روزهايي 
كه مردم منتظر بودند كه بياييم و ت��ورم باالي 40 درصد را 
مهار كنيم، رشد منفي اقتصادي را به مثبت تبديل كنيم و 
فعاليت هاي اقتصادي را انج��ام دهيم همه مصروف به يك 
دعوا شود آنها هم شروع به مش��اجره كنند و وقت كشور با 

اين كار گرفته شود. به همين جهت ما اين سياست را دنبال 
نكرده ايم. البته وظيفه قانوني ما در خصوص انعكاس برخي 
اطالعات و مدارك به قوه قضاييه طبق قانون انجام ش��د اما 
رسانه اي نكرديم. سخنگوي دولت در ادامه گفت: »االن هم 
بسيار خوشحال مي شويم اگر مسووليت اين موارد را رييس 
دولت قبل بپذيرد مانند آنچه آقاي بابك زنجاني و افراد ديگر 
انجام داده اند.« وي با تاكيد بر اينكه جهانگيري، معاون اول 
دولت رييس س��تاد هماهنگي مبارزه با مفاس��د اقتصادي 
است و اين ستاد با حضور نمايندگان مجلس و نواب رييس 
و معاون اول دستگاه قضا تشكيل مي شود، گفت: جهانگيري 
اطالعات الزم را دارد و اين اطالعات حس��ب جايگاه قانوني 
وي نسبت به تخلفات قبلي بسيار است. ما استقبال مي كنيم 
كه هر يك از مس��ووالن دولت قبلي در قبول مس��ووليت 
نسبت به اينها در قوه پاسخگو باش��ند قطعا هر موردي كه 
از س��وي دولت اعالم ش��د نبود اال يك از ه��زاران. چون ما 
اصال قصد نداريم كه اين مسائل را رسانه اي كنيم. استقبال 
مي كنيم كه دفاعيات آنها به قوه قضاييه منعكس شود و ما 
آنچه كه داوري و قضاوت محاكم دادگس��تري اس��ت آن را 
پذيرا هستيم«. س��خنگوي دولت يادآور شد: برخي تالش 
مي كنند با ايجاد تناظر به گذشته بگويند اگر بابك زنجاني 
در دولت گذش��ته بود، در اين دولت هم فردي مانند بابك 
زنجاني است و اگر در آن دولت اتهامي براي برخي مقام هاي 

دولتي وجود داشت، سعي مي كنند در اين دولت نيز براي 
مسووالن دولتي اتهاماتي را بتراشند، اما اين موضوع كامال 
براي افكار عمومي روشن است و قطعا قوه قضاييه با قاطعيت 

نسبت به اين مساله برخورد خواهد كرد. 
گزي�ده پاس�خ هاي نوبخ�ت ب�ه پرس�ش هاي 
خبرنگاران در جلسه هفتگي س�خنگوي دولت در 

ادامه  مي آيد: 
  در ح��ال حاضر مرجع رس��يدگي به توافق هس��ته اي، 
شوراي عالي امنيت ملي است. اگر قرار باشد بعد از تصويب 
ش��ورا مجلس دوباره روي آن نظ��ر بدهد و به ط��ور مثال 
بگويد بندي اضافه يا كم شود ما بايد اين توافق را زير بغلمان 
بگذاريم و دوباره بروي��م و وارد مذاكره ب��ا طرف هاي غربي 
ش��ويم. اين حرف جديدي اس��ت كه گفته مي شود دولت 
اليحه اي را در مورد توافق به مجلس بدهد، حرف جديدي 

است كه مي شنوم. 
  قرار نيس��ت مجلس به توافق صورت گرفته راي بدهد. 
مقرر ش��د مجل��س گزارش ه��اي الزم را درياف��ت كند و 
دغدغه هاي الزم به ش��وراي عالي امنيت ملي منتقل شود. 
هم اكنون اين شورا ماموريت دارد طبق در نظر گرفتن منافع 

ملي به اين توافق رسيدگي كند. 
  با احترام به آقاي سرافراز به عنوان رييس رسانه ملي بايد 
بگويم ما جز اجراي قانون و اينكه رس��انه ملي بايد زيرنظر 

س��ه قوه اداره ش��ود، انتظار ديگري نداريم. توقع داريم كه 
صداوسيما منافع ملي را مد نظر قرار بدهد و از نگاه صرف به 
يك سليقه خاص سياسي اجتناب كنند كه حتما نيز اين كار 

را انجام مي دهند. 
  همانطور كه استمرار تحريم باعث ش��د كه مردم ما در 
مضيقه باش��ند، با رفع تحريم ها مردم بايد بهبود در معاش 
خود را احساس كنند. البته هنوز لغو تحريم ها اجرايي نشده و 
حتي بعد از لغو تحريم ها بالفاصله سرمايه گذاري نمي شود. 
اين فرايند دوره معقولي مي خواهد، البته ما بايد نس��بت به 
پاسخ مطالبات بر حق مردم تالش كنيم تا آنها نيز آثار مثبت 

بعد از تحريم را در زندگي خود احساس كنند. 
  همانطور كه در مذاكرات سياس��ي منافع خود را دنبال 
كرديم، االن هم در مذاكره با شركت هاي مختلف به دنبال 
منافع ملي خودمان هستيم و شركتي را انتخاب مي كنيم كه 
مناسب ترين پيشنهاد را براي درخواست هاي ايران داشته 
باشد. بنابراين ما بعد از گذراندن شرايط تحريم، كامال قدرت 

انتخاب داريم، در حالي كه قبال اينگونه نبود. 
  ما از آمدن هيچ هيات خارجي ذوق زده نمي ش��ويم، به 
هر حال ما حق انتخاب داريم در جلسه با رييس جمهور هر 
دستگاه اقتصادي برنامه خود براي شرايط بعد از تحريم ها 
را اعالم كرد. رييس جمهور تاكيد كرد كه نبايد اقتصاد ما به 
بازار كاالهاي خارجي تبديل شود و ما بايد به دنبال تامين 

منافع خود باشيم. 
  اين روزها ما با استقبال و اقبال هيات هاي خارجي مواجه 
هستيم،  آنها تمايل دارند در عرصه هاي مختلف اقتصادي 
با ما همكاري داشته باش��ند. تمام تالش ما اين است كه در 
اين س��فرها منافع خود را مد نظر قرار دهي��م. عده اي البته 
كه با نگاه دلسوزانه مي گويند، نبايد با برخي از اين كشورها 
ارتباطي داشت، در اين ميان به كش��ور فرانسه اشاره شده 
اس��ت. مي دانيد ما در زمينه حمل ونقل هوايي مشكالتي 
داريم؛ در حالي كه كشور فرانس��ه و همكاري اين كشور در 
اين زمينه مي تواند در خري��د و فروش هواپيماهاي ايرباس 
نيازهاي ما را تامين كند. رقيب ديگر اين ش��ركت بويينگ 
است كه ما نمي توانيم به اين دليل فرانسه را كنار بگذاريم و 
شركت هاي امريكايي را نيز به روش ديگري رد كنيم. قطعا 
بايد سياست هاي ما معقول باشد و به شرايط بعد از تحريم ها 
با تاكيد بر منافع خود نگاه كنيم. بدون شك ما هم از گذشته 
و آينده آنچه در روابط با ديگر كش��ورها اتفاق افتاده،  باخبر 
هستيم، اما بدون شك برآيند تصميم ها به گونه اي خواهد 

بود كه سرافرازي ملت ايران را مد نظر قرار دهيم. 

نماينده شكايت مجلس 
از احمدي نژاد تعيين شد

گروه سياس�ي|يك تخلف ديگر محمود 
احمدي نژاد در دوره رياس��ت جمهوري اش 
باعث شد تا نمايندگان مجلس نماينده اي 
را براي شكايت از او تعيين كنند. روز گذشته 
نماينده مردم ارومي��ه از انتخابش به عنوان 
نماينده مجلس براي پيگيري ش��كايت از 
رييس جمهور سابق خبر داد. به گزارش ايلنا، 
نادر قاضي پور با اش��اره به راي گيري اعضاي 
كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي تصريح 
كرد: در جلس��ه كميس��يون با راي اكثريت 
اعضا قرار شد نماينده مجلس براي پيگيري 
ش��كايت از رييس جمهور س��ابق برعهده 
من باش��د. نماينده مردم اروميه در تشريح 
داليل شكايت از رييس جمهور سابق گفت: 
براس��اس قانون دولت موظف به تش��كيل 
شوراي گفت وگو و برگزاري جلسات آن براي 
حل مشكالت مردم اس��ت. با توجه به اينكه 
آقاي احمدي ن��ژاد توجهي به اين دس��تور 
قانوني نداشتند مجلس تصميم گرفت اين 
كم كاري و بي توجهي رييس جمهور سابق 
را پيگيري كند و به همين دليل مستندات 
خود را به قوه قضاييه تحويل مي دهيم. وي 
گفت: حتما م��ا پيگيري ه��اي خودمان را 
انجام مي دهيم اما اينكه شكايت به سرانجام 
مي رسد يا خير را، من نبايد پاسخ بدهم بلكه 
آيت اهلل آملي الريجاني، رييس قوه قضاييه 

بايد به آن جواب بدهند. 

پاسخ سعيدلو درباره 
شايعه پناهنده شدنش

علي س��عيدلو كه در دولت احمدي نژاد 
معاون اجرايي و مدتي هم رييس س��ازمان 
تربيت بدني بود به ش��ايعات درباره پناهنده 
شدنش پاسخ داد. به گزارش خبرآنالين، علي 
سعيدلو درباره شايعه پناهنده شدنش كه در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، 
گفت: اين ش��ايعه را رس��انه اي زده بود كه 
مسووالنش در ايران نيستند. من ساالنه چند 
بار از كش��ور خارج مي شوم. اين مسافرت ها 
هم مربوط به فعاليت هاي خود من اس��ت. 
سعيدلو همچنين گفت: نمي دانستم كه براي 
خروج از كشور، غير از داشتن پاسپورت، بايد 

از رسانه ها هم اجازه خروج گرفت. 

گزارش

متن فينگيليسي برجام 
با يكي از منتقدان برجام در خفا و در تاريكي ش��ب گفت وگويي 
انجام داديم. چرا در محلي دنج و شبانه با او گفت وگو كرديم؟ يكي 
از داليلش اينكه وزارت ارشاد مي گفت انتقاد از برجام جايز نيست 
و با اينكه ما موافق برجام هس��تيم اما گفت وگو شونده مي ترسيد 
برايش شر بشود. اما در درجه اول به اين علت كه مصاحبه شونده 
كه نخواست نامش فاش بشود، مي ترسيد نزديك انتخابات مجلس 

در صورت مخالفت علني اش ريزش راي داشته باشد. 
-  سالم منتقد عزيز برجام. 

- سالم. كسي تعقيبت نكرد؟ 
- نه خيال تان تخت. خب شما متن اصلي را خوانده ايد؟ 

- بله. 
- به چه زباني آن وقت؟ 

- فينگيليسي !
- يعني چي؟ چرا فينگيليسي؟ 

- خب من متن برجام را دادم يكي ترجمه بكنه برام. اونم چون دستگاهش فونت فارسي نداشت 
به صورت فينگيليسي تايپ كرد و پرينت گرفت. 

- و بعد ايشان مسلط به زبان انگليسي بودند؟
- نخير اما رايانه بسيار مسلطي دارند. خودم بارها ديدم زيرنويس فيلم ها را در چند دقيقه تهيه 

مي كند. 
- عجب ! ايشان يا بهتر بگويم رايانه مسلط شان به كدام لهجه تسلط بيشتري دارند؟

- من لهجه مهجه سرم نميشه ديگه. 
- خب رايانه ايشان از كدام ديكشنري معتبر انگليسي استفاده كرده؟

- از ابر مترجم همزمان گوگل ترنسليت !
- يعني انگليسي زده تو گوگل و فينگيليسي تحويل گرفته؟

- يك همچين چيزهايي ! البته خودش هم دو سال ژاپن كار كرده بيست سال پيش. 
- فكر كنم من حواسم نبوده يك نفر تعقيبم كرده عزيز جان. شما زودتر فرار كن اينجا نبيننت... 
بدو آباريكال. بدو بدو بدو داره ميرس��ه ها. بدو آفرين... آقاي سردبير باالغيرتا ما را ديگر نفرست 

دنبال نخود سياه. 

اين بار دولت شكايت كرد
شكايت مناطق آزاد از حميدرضا بقايي

گروه سياسي| اين بار دولت شكايت كرد. شكايت از كسي است كه اين روزها يك ماه و نيم از 
بازداشتش مي گذرد. متشاكي از همين حاال در بازداشت است. اكبر تركان دبير شوراي هماهنگي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خبر شكايت را داده اس��ت. شكايت از حميدرضا بقايي به دو  دليل. 
يكي ساخت و ساز غيرمجاز در مناطق آزاد و ديگري پس ندادن خودروهاي دولتي. هر دو مساله 
سر دراز دارد. بقايي اما تا پيش از بازداشتش و در طول دو سال و نيم اخير به هيچ عنوان زير بار اين 
تخلف نرفت. مناطق آزاد كه روزي تحت مديريت حميدرضا بقايي بود كم تخلف نداشت. تخلف 
در واگذاري زمين هاي فرودگاه قشم و فروش ارزان قيمت آنها يكي از موضوعاتي بود كه همين 
چندي پيش جنجال هاي زيادي به پا كرد. اما اين همه ماجرا نبود. پيش از اين نيز شخص اكبر 
تركان افشاگري ديگري هم كرده و گفته بود كه ساختمان هاي مناطق آزاد با قيمت هاي بسيار 
نازلي به شوراي عالي ايرانيان اجاره داده شده بود يعني بقايي مستاجر خود شده بود. خودروهاي 
دولتي هم بحث جدايي دارد. هرچند كه هنوز علت بازداشت حميدرضا بقايي مشخص نيست اما 
ديروز مشاور ارشد رييس جمهور از شكايت شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
از حميد بقايي، معاون اجرايي رييس دولت دهم به دليل برخي ساخت و سازها در مناطق آزاد و 
خودروهايي كه گرفته اند و هنوز پس نداده اند، خبر داد. به گزارش جماران، اكبر تركان در خصوص 
شكايت مناطق آزاد از بقايي، اظهار كرد: يك بحث هايي در ارتباط با اين شكايت در زمينه قضايي 
داشتيم كه اقداماتش در حال طي ش��دن است از جمله در مورد س��اخت و ساز ساختمان ها و 
خودروهايي كه گرفته اند، ولي تاكنون پس نداده اند. وي افزود: درباره مواردي كه از آنها ياد ش��د 
از بقايي ش��كايت كرده ايم كه اين موضوع در قوه قضاييه در حال رسيدگي است. اميدواريم هر 
چه سريع تر به نتيجه مطلوب در اين موضوع برسيم. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي تصريح كرد: مگر كسي حق دارد از حقوق دولت اغماض كند. كسي نمي تواند بگويد 
من از حق دولت گذشتم. براي همين ما در خصوص مسائلي كه از آنها ياد شد شكايت كرده ايم و 
منتظر اعالم نظر قوه قضاييه در خصوص اين پرونده هستيم. جزييات شكايت اما هنوز مشخص 

نيست و بايد ديد كه نتيجه آن به كجا مي انجامد. 

تاريكخانه

سوژه روز

سخنگوي دولت در پاسخ به »اعتماد«: 

   رييس دولت قبل تخلفات زنجاني  را  بپذيرد
مدارك تخلفات دولت قبل را به قوه قضاييه داده ايم

اجازه ادامه خيانت ها در دوره پساتحريم را نخواهيم داد

خبــر

s iasat@etemadnewspaper. i r

سياست
گروه سياس�ي| »پاي��ان خيان��ت در دوره پس��اتحريم«، پيش بيني مردي اس��ت كه اي��ن روزها بر 
صندلي رياست سازمان بازرسي كل كش��ور تكيه زده است. قاضي ناصر س��راج، همان كه بارها از سوي 
هاشمي رفسنجاني با پيش��نهاد ادامه قضاوت در پرونده وي، مواجه ش��ده ولي به دليل قبولي سمت در 
سازمان بازرسي كل كشور در برابر اين درخواست »نه« گفت، از مجرماني ياد كرد كه در هر بار بازجويي 
مدعي دور زدن تحريم ها بودند، از فسادي گفت كه در ش��رايط تحريم افزايش يافت و از تابلوي دور زدن 
ممنوعي كه پس از تحريم ها نصب كرده است. به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، ناصر 
سراج با تاكيد بر اينكه فساد در شرايط تحريم زيادتر شد، گفت: متاسفانه هر مجرمي كه بازداشت مي شد، 
مدعي بود كه مي خواهد تحريم ها را دور بزند. امكان نداشت متهمي اين ادعا را مطرح نكند از جمله بابك 

زنجاني ها. در حالي كه اين گونه نبود و اين افراد دنبال سوءاستفاده بوده و با سفره اي كه پهن كرده بودند، 
آسيب هاي جدي به كشور زدند. البته اين طور نبود كه يك نفر يا دو نفر باشند بلكه سازماني كار كرده و در 
سازمان هاي مختلف افراد داشتند و مشكالت زيادي براي كشور ايجاد كردند. الحمدهلل شرايط تحريم با 
تمام فشارها و زمينه هاي سوءاستفاده ها تمام شده است. سراج با بيان اينكه مشكالت كشور در رابطه با 
فساد در پساتحريم شايد كمتر از گذشته باشد، افزود: ديگر اجازه نمي دهيم كسي ادعا كند براي دور زدن 
تحريم ها از ميان برها و راه هاي فرعي رفته است. ما تابلوي »دور زدن ممنوع« را نصب كرده و اجازه نخواهيم 
داد بيشتر از آن خيانتي كه تا االن به بهانه دور زدن تحريم ها به كشور تحميل شده، انجام شود. وي افزود: 

اين موضوع مي طلبد قوا با يكديگر هماهنگ تر عمل كرده و ديگر شاهد چنين مسائلي نباشيم. 
شهيدي شهيديشهرام  شهرام 
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