
سياست پنجشنبه   21  تير 1397، 28 شوال 1439، 12  جوالي 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 24132 siasat@etemadnewspaper.ir

نقل  قوليادداشت  روز پارلمان

جري��ان اصالحات ب��ه دنبال 
راهكار مناس��بي براي مواجه 
ب��ا نيازه��اي ام��روز جامع��ه 
اس��ت و ايده ه��اي مختلف��ي 
را ني��ز ط��رح ك��رده اس��ت. 
اص��الح اصالح��ات، تغيير در 
ش��وراي عالي سياستگذاري، 
تشكيل پارلمات اصالحات و تشكيل هسته سخت 
اصالح طلبان از جمله راهكارهايي است كه از سوي 
فعاالن سياس��ي اين جناح ارايه ش��ده است. نكته 
قابل توجه اما اين است كه جريان اصالحات در اين 
شرايط بيش از هر زماني ديگر وظيفه دارد براي حل 
مشكالت فوري و ضروري جامعه به ويژه مشكالت 

اقتصادي همت گمارد. 
اصالح طلب��ان باي��د صالحيت ه��اي تخصص��ي و 
حرفه اي خود را حول يافتن راه حل براي مشكالت 
اساس��ي متمركز كنند. اگر مردم احساس كنند كه 
اصالح طلبان نگران معيش��ت و حقوق اساسي آنها 
هس��تند و پرداختن به مس��ائل مردم را در اولويت 
مي دانند حتما اعتماد بيش��تري ب��ه اصالح طلبان 
خواهند كرد و پشتوانه جريان اصالحات مي شوند. 
اين مهم ب��ا وضعيت متش��تت و پراكن��ده حاصل 
نمي ش��ود؛ بلكه با وحدت و همدلي فراهم مي شود. 
در عين حال توجه ب��ه نيازهاي روز جامعه مي تواند 
موضوع همدلي و وحدت باشد و آنقدر جاذبه ايجاد 

كند تا اصالح طلبان را همگرا كند. 
پيگيري موضوعات تشكيالتي مهم است اما با توجه 
به وضعيت كنوني جامعه در درجه دوم اهميت قرار 
دارد. پاسخ به پرسش هايي مثل اينكه شوراي عالي 
سياستگذاري تشكيالت مناس��ب براي كنشگري 
اصالح طلبان اس��ت يا بايد جاي خود را به پارلمان 
اصالحات دهد؟ منشور اصالحات نيازمند بازنگري 
اس��ت يا خير؟ و... فعال در اولويت و موضوع حياتي 

جريان اصالحات نيست. 
اكنون زمان تالش براي كاهش فش��ار مش��كالت 
بر مردم اس��ت. اصالح طلب��ان بايد ب��راي عبور از 
مشكالت راهكار ارايه كنند. همين موضوع مي تواند 
عام��ل ايجاد وح��دت مي��ان طيف ه��اي مختلف 
اصالح طلبي باشد. قاعدتا اصالح طلبان بعد از اينكه 
توانس��تند خود را به عنوان جرياني كه به مسائل و 
مش��كالت جامعه اهميت مي ده��د، معرفي كنند؛ 
مي توانند به مس��ائل تش��كيالتي نيز بپردازند. اين 
مس��اله براي كاستن از اهميت مس��ائل تشكيالتي 
بيان نمي شود اما مساله اصلي ما در وضعيت كنوني 
اين اس��ت كه بدانيم تواناي��ي و تخصص موجود در 
كشور بايد معطوف به چه موضوعاتي شود. به جاي 
اينكه هر طيفي از طيف ديگر انتقاد كند الزم است 

به مشكالت مردم بپردازيم. 
جريان اصالحات ب��ه تجديد نظر در م��ورد ارتباط 
خود با جامعه نياز دارد. مردم بايد احس��اس كنند 
كه در بط��ن و متن توجه��ات اصالح طلب��ان قرار 
دارند و اصالح طلبان محور اصلي همگرايي خود را 
پرداختن به مس��ائل مردم قرار داده اند. اين مساله 
بيش از هر چي��ز ديگري به حل مش��كالت جريان 
اصالح��ات و حتي به انس��جام تش��كيالتي كمك 

مي كند. 
اصالح طلب��ي چن��د س��ال قب��ل در متن��ي تحت 
عنوان منش��ور اصالحات تعريفي كلي و عمومي از 
هوي��ت اصالح طلبي اراي��ه داد. آن تعريف به لحاظ 
تش��كيالتي نيازمند ش��اخص گذاري نيز هست تا 
بتوان فهميد در جهت تطبي��ق رفتار اصالح طلبان 
با منش��ور كلي چه مقدار پيش��رفت حاصل ش��ده 
اس��ت. از اين نظر نياز به تجديدنظر وجود دارد. در 
بيان كلي اصالح طلبان به اعتن��ا، اعتماد و حمايت 
گس��ترده مردم براي پيش��روي در مسووليت هاي 
سياس��ي و تصميم گيري ه��اي خود ب��اور دارند و 
حكومت را برخاسته از آراي مردم مي دانند. درست 
برخ��الف جريان هايي ك��ه راي م��ردم را تزييني 

مي دانند؛ نه تعيين كننده. 
 اصالح طلبان بايد به اين ني��روي قدرتمند اثرگذار 
بيش از پيش متكي باش��ند و س��وال اصلي در اين 
جريان اين اس��ت ك��ه ب��راي جلب نظر س��رمايه 

اجتماعي چه مي توان كرد؟
فعال سياسي اصالح طلب

آيت اهلل جنتي، دبير ش��وراي 
نگهبان گفت: ه��ر آنچه امروز 
ش��يعه و حوزه ه��اي علمي��ه 
و  زحم��ات  مي��راث  دارن��د 
ايثارگري ه��اي ائم��ه اطه��ار 
عليهم الس��الم به وي��ژه ام��ام 
ششم)ع( اس��ت و ما بايد با حفظ و نشر اين مكتب 

عاليه، قدردان تالش هاي ائمه اطهار باشيم. 
به گزارش ف��ارس، وي اف��زود: دولتم��ردان همه 
تالش و ت��وان خود را براي حل مش��كالت جامعه، 
بس��يج كنند تا مردم از آب و برق ك��ه از ملزومات 
اوليه آنان اس��ت به صورت مطمئن بهره مند شوند. 
بايد از تالش هاي بي وقفه قرارگاه خاتم االنبيا براي 
برقراري آب مردم خرمشهر و آبادان قدرداني كرد. 

ب��ه گفت��ه وي، راه برون رفت از مش��كالت كنوني 
تفكر و اقدام انقالبي اس��ت كه ظاهرا هنوز خيلي از 

مسووالن نسبت به آن بي توجه هستند. 
دبير شوراي نگهبان ادامه داد: بايد جامعه و به ويژه 
نيروه��اي انقالب��ي را به ح��ل مش��كالت اميدوار 
كرد؛ چراكه تزري��ق نااميدي در جامعه خواس��ت 
دشمنان است. ان ش��اءاهلل با امدادهاي غيبي الهي، 
رهنمودهاي داهيان��ه و اميدواركننده مقام معظم 
رهبري و فداكاري نيروه��اي انقالبي از اين مرحله 

نيز با سربلندي عبور خواهيم كرد. 

اصالح طلبان و چالش جلب 
سرمايه اجتماعي

دولت همه توان خود را براي حل 
مشكل آب و برق، بسيج كند

مرتضي  حاجي

»بي راهه« صداوس��يما همچنان روي سيبل انتقادات 
قرار دارد. اي��ن انتق��ادات و واكنش ها از يك هش��تگ 
توييتري آغاز ش��د اما تنها به فضاي مجازي ختم نشد. 
بس��ياري از فعاالن سياس��ي و حقوقدانان هم در مورد 
پخش اعترافات تلويزيوني به خص��وص پخش اعتراف 
يك دختر نوج��وان 17 س��اله صحبت كردن��د، روابط 
عمومي سازمان صداوسيما موضوع را توجيه كرد و روز 
گذشته هم اطالعيه اي از سوي مركز اطالع رساني پليس 
صادر شد كه در آن تاكيد ش��ده بود: » فيلم پخش شده 
در شبكه هاي اجتماعي متعلق به خانم ياد شده نيست 
و صداي گريه از جاي ديگري روي تصوير گذاشته شده 
است. فرد مورد نظر مبتني بر دس��تور مقام قضايي و در 
خواست هاي مردمي احضار و بعد از ابراز ندامت، در همان 
روز بالفاصله رها شد و به هيچ وجه بازداشت نشده بود.« 

اين واكنش ها آنقدر ادامه يافت تا سرانجام به دو موضوع 
مهم رس��يد. اول طرح موضوع و بازخواس��ت از مديران 
صداوسيما در ش��وراي نظارت بر فعاليت اين سازمان و 
دوم لزوم توجه به حقوق بازداشت شدگان و احقاق حق 
آنها در فرآيند بازداش��تي كه به پخش اين مستند ختم 

شد. 

بررسي رفتار صداوسيما در شوراي نظارت
غالمرضا كات��ب،  نماينده مجلس و عض��و ناظر مجلس 
در شوراي نظارت بر صداوس��يما خبر داد كه با مقصران 
پخش مستند »بي راهه« برخورد خواهد شد. اين نماينده 
مجلس با تاكيد بر اينكه اقدام صداوسيما در پخش اين 
مستند غيرقانوني و غيراخالقي بوده، گفت كه شكايات 
متعددي توسط انجمن حمايت از كودكان و گروه هاي 

اجتماعي گوناگون از صداوسيما به شوراي نظارت رسيده 
كه قرار است در جلسه دوش��نبه هفته آينده رسيدگي 
ش��ود.  او همچنين توضيح داد كه در نشس��ت شوراي 
نظارت بر صدا و س��يما حتما به قصور نيروي انتظامي و 
پليس فتا به دليل در اختيار گذاشتن جزييات اعترافات 
رس��يدگي خواهد ش��د چرا كه بازجويي هاي ناجا اگر 
محرمانه باشد نبايد در اختيار صدا و سيما قرار مي گرفت. 
به گفته كاتب در نشس��ت هفته بعد ش��وراي نظارت با 
دعوت از مديران صداوس��يما به ويژه مدير شبكه يك و 
ساير شبكه ها كه احتماال اين مستند توسط آنها پخش 
ش��ده اس��ت در مورد اين اقدام غيرحرف��ه اي توضيح 

خواهيم خواست و با متخلفان برخورد مي كنيم. 
او همچنين با بعيد دانستن اين ادعا كه مستند »بي راهه« 
به درخواست قوه قضاييه پخش ش��ده يادآور شد كه در 
نشست ش��وراي نظارت محس��ني اژه اي و محمدجواد 
الريجاني نيز حضور دارند كه اين نكته از آنها پرس��يده 
خواهدش��د. چندي بعد از توضيحات كاتب درخواست 
پخش اعتراف از سوي قوه قضاييه رد شد. اين منبع مطلع 
در قوه قضاييه به عصرخبر گفت: پخش اعترافات دختر 
اينستاگرامي در تلويزيون ارتباطي با قوه قضاييه نداشته 
و درخواستي نيز جهت پخش از سوي مسووالن قضايي و 

قاضي وجود نداشته است. 

مائده هژبري مي تواند اعالم ش�كايت و احقاق 
حق كند؟

اما اظه��ارات حقوقدان��ان در مورد پخش اعت��راف اين 
نوجوان 17 س��اله و جرم ارتكابي او، ماجراي »بي راهه« 
صدا و سيما را وارد فاز تازه اي كرد. بهمن كشاورز، رييس 

پيشين اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري 
ايران صورت مساله را به ش��كل ديگري تعريف كرد و به 
اعتمادآنالين گفت زنان محترمي حركات موزون خود 
را ضبط كرده س��پس آن را در مرئي و منظر دوس��تان و 
آش��نايان خود در اينس��تاگرام قرار داده اند. آنگونه كه 
ش��نيده ام تبع اين ابزار اطالع رس��اني چنان اس��ت كه 
مي تواند به ش��كل كامال محدودي مورد اس��تفاده قرار 
گيرد؛ به عبارت ديگر اين مطلب كه عده اي از زنان جوان 
تجربيات و اطالع��ات خود را درم��ورد ورزش و حركات 
موزون در اينس��تاگرام مبادله كنن��د، موضوعي كامال 

عادي و طبيعي است و نمي توان به آنها ايراد گرفت. 
او البته اين س��وال را مط��رح كرد كه اگ��ر اين حركات 
موزون رقص تلقي ش��ود باز هم اولين سوال اين خواهد 
بود كه در كدام يك از قوانين ما رقص ممنوع شده مضافا 
اينكه آيا اجازه داريم به حريم كس��اني كه مثال به رقص 
پرداخته اند، وارد ش��ويم؟اين وكيل دادگستري تاكيد 
كرد كه در قوانين كش��ور به بحث رقص پرداخته نشده 
و براي اين موضوع ماده قانوني وجود ندارد. البته كشاورز 
به اين نكته نيز اش��اره كرد كه پخش گفته ها و اظهارات 
افراد از صداوس��يما بدون رضايت آنها در صورتي انجام 
مي ش��ود كه فرد يا افراد مرتكب جرم شده و جرم آنها از 
موارد استثنا مندرج در قانون باشد كه مطمئنا اين موارد 
از استثنا نيست. عالوه بر توضيحات كشاورز اين نكته نيز 
حايز اهميت است كه دختر بازداش��ت شده در بخشي 
از مصاحبه توضيح مي دهد كه صبح دس��تگير ش��ده و 
خانواده اش در جريان اين موضوع ق��رار گرفته اند و اين 
ادعا نشان مي دهد تهيه فيلم اعترافات به فاصله يك صبح 
تا عصر انجام شده كه خود نشان دهنده اين است كه براي 

متهم هنوز دادگاهي تشكيل نش��ده و جرمي به اثبات 
نرسيده  است. در واقع مراحل قانوني در مورد اين متهم 
به اتمام نرسيده و فيلمي از اعترافات او پخش شده است. 
سوال بعدي كه در چنين شرايط شايد مغفول مانده اين 
اس��ت كه آيا حقوق قانوني متهم تذكر داده شده و از آن 
برخوردار شده است يا خير؟ حقوقي كه به گفته كشاورز 
شامل تفهيم اتهام از طريق ضابطان، حق داشتن وكيل و 
مشاوره به مدت يك ساعت، درخواست معاينه از سر تا پا 

و تماس با خانواده است. 

مرد رو به روي مائده هژبري كيست؟
موضوع ديگري كه حقوقدانان ب��ه آن پرداختند فردي 
اس��ت كه در يك برنامه تلويزيوني ب��ه اعتراف گيري از 
هژبري اقدام كرده است. نعمت احمدي در اين مورد به 
ايسنا گفت كه بر اساس قانون اگر اين فرد جزو ضابطين 
دادگس��تري باش��د برابر ماده 96 نمي توان��د از اعتراف 
گرفتن تصوير بگيرد و اين موضوع را رس��انه اي كند، در 
اين صورت ضابط دادگستري به دليل عنوان اتهامي قابل 

تعقيب است. 
به گفته احمدي اگر فردي كه رو به روي هژبري نشسته و 
از او سوال مي پرسد عضو صداوسيما باشد كه اصال وظيفه 
اين كار را نداشته و خارج از وظيفه اش به عنوان كارمند 
صداوسيما عمل كرده است و اساسا كارمند صداوسيما 
ضابط دادگستري محسوب نمي شود. اما همچنان يك 
سوال حقوقي باقي است و آن اينكه چه كسي حق دارد 
به دليل اين رفتار غيرحرفه اي از صداوس��يما ش��كايت 
كند؟ آيا دادس��تان به عنوان مدعي العموم به اين ماجرا 

ورود خواهد كرد؟

آيا دادستان به عنوان مدعي العموم به ماجراي اعترافات تلويزيوني ورود خواهد كرد؟

»بي راهه« صدا و سيما در محكمه

گزارش

گفت وگو

مجلس هفته آينده هم تعطيل اس�ت اما پس از 
اتمام اين روزهاي طوالني و آرام مجلس، با آغاز 
به كار جلس�ات علن�ي در آخري�ن روز تيرماه، 
ش�ايد داغ ترين روزهاي پارلمان از راه برس�د و 
صحن علني ش�اهد حداقل 2 استيضاح و شايد 
حتي بيش از اين تعداد باشد. مسعود كرباسيان، 
وزير امور اقتصادي و داراي�ي حتما هدف اصلي 
اي�ن سلس�له اس�تيضاح هاي احتمالي مجلس 
خواهد ب�ود و حداقل اس�تيضاح يك�ي ديگر از 
وزراي اقتص�ادي دول�ت نيز ب�ه زودي در صحن 
علني مجلس انجام خواهد شد؛ چراكه اين طور 
كه پيداس�ت گروهي از اصولگراي�ان نزديك به 
جبهه پايداري قصد دارند با بهره گيري از فضاي 
خاص اين روزهاي مجلس ك�ه به تعبيري فصل 
»وزيركش�ي« اس�ت، بيژن نامدار زنگن�ه، وزير 
نفت حسن روحاني و شايد يكي از معدود اعضاي 
موفق تيم اقتص�ادي دولت را به بهان�ه تكراري 
»كرسنت« به استيضاح بكشند. حال آنكه پشت 
استيضاح كرباسيان نمايندگاني از 3 فراكسيون 
ايستاده اند كه عالوه بر انگيزه اي يك سر متفاوت 
با استيضاح كنندگان زنگنه، از نظر تعداد و »ِعده 
و ُعده« هم با استيضاح كنندگان كم تعداد زنگنه 
متفاوتند؛ مساله اي حائز اهميت و تاثيرگذار در 
توفيق يا شكست هر استيضاح كه از قضا ازسوي 
علي الريجان�ي، رييس مجلس ني�ز مورد توجه 
بوده است. اين طور كه يك نماينده اصالح طلب 
عضو كميس�يون امنيت به »اعتماد« خبر داده، 
الريجاني چندي پيش، هنگامي كه با درخواست 
پي درپ�ي نماين�دگان ب�راي اس�تيضاح وزراي 
اقتصادي دولت روبه رو مي ش�ود، به نمايندگان 
توصيه مي كند كه اگر »عده و عده« دارند، پا پيش 
بگذارند. آنچ�ه در ادامه مي خوانيم صحبت هاي 
قاسم احمدي الشكي، نماينده مردم نوشهر و از 
چهره هاي نزديك به رييس مجلس است كه در 
گفت وگو با »اعتماد« به بيان ديدگاه خود درمورد 
اس�تيضاح وزراي دولت روحاني و البته شخص 

رييس جمهور پرداخته است. 

  در هفته هاي اخير همزمان با باالگرفتن بحران 
در ب�ازار ارز، س�كه و ط�ال زمزمه هاي�ي درمورد 
اس�تيضاح برخ�ي وزرا و همچني�ن ترميم تيم 

اقتصادي دولت به گوش مي رس�د. به نظر ش�ما 
مشكل كجاست؟

مقايسه دولت فعلي با دولت نهم و دهم مي تواند برخي 
مشكالت را نمايان  كند. شخصا ميان دولت احمدي نژاد 
و دولت روحاني تعارضي جدي مي بينم. در ش��رايطي 
كه در دولت احمدي نژاد ش��اهد تزلزل مديريت و عدم 
ثبات بوديم و بعضا وزيري كه ب��راي ماموريت كاري به 
س��نگال رفته بود، با يك تماس تلفني بركنار مي شد و 
به او مي گفتند ديگر وزير نيستي، امروز شاهد روندي 
كامال متفاوت هستيم. هرچند اين تندروي و بي ثباتي 
در مديريت و نحوه عزل و نص��ب وزرا و اعضاي كابينه، 
يكي از مشكالت بزرگ ما در دولت احمدي نژاد بود اما 
امروز شاهد عكس اين رويه در دولت روحاني هستيم و 
شاهديم ثبات بيش از حد مديريت ها در دولت فعلي به 
مشكلي اساسي تبديل شده است. آنچنان كه مي بينيم 
آقاي رييس جمهور باوجود برخي اشكاالت اساسي در 
كار بعضي وزرا همچنان بر ماندن آنها اص��رار دارد كه 
اين رويه با آنچه در دولت احمدي نژاد شاهد بوديم، در 
تغاير اساسي است. متاسفانه امروز بسياري از حوزه ها 
و بخش ه��اي دولت، به وي��ژه حوزه ه��اي اقتصادي با 
مشكالت اساسي روبه رو است و وضعيت حاكم بر دولت، 
وضعيتي نرمال نيس��ت. تا آنجا كه عموم شهروندان و 
مردم عادي نيز متوجه اين مشكالت مديريتي شده اند 
و مي دانند نس��خه اي كه دولت ب��راي اقتصاد پيچيده 
است، درمانگر مشكالت و بيماري هاي اقتصاد ما نيست. 
با اين حال مي بينيم كه رييس جمهور بر تداوم همين 

وضعيت و حفظ مديران فعلي اصرار دارد. 
  روحاني در اين سال ها نش�ان داده عالقه اي به 
عزل و نصب وزرايش ن�دارد و ترجيح مي دهد با 
انداختن توپ به زمين مجلس جهت اس�تيضاح 
يا اس�تعفاي وزرا، تغييرات دولت را رقم بزند. آيا 

اين بار هم همين سناريو تكرار مي شود؟
ببينيد، اخيرا به همراه بيش از 180 نفر از نمايندگان 
به آقاي روحاني نامه نوشتيم كه خودش براي اعمال 
تغييرات در دولت به ويژه در تركيب تيم اقتصادي وارد 
عمل شود اما شك نكنيد اگر ببينيم كه رييس جمهور 
همچنان تعلل مي كند، دس��ت به كار خواهيم ش��د 
و خودم��ان وزراي ناكارآمد را تغيي��ر مي دهيم. هنوز 
مشخص نيست كه آقاي رييس جمهور براساس چه 
پش��توانه اي اصرار بر ماندن رييس كل بانك مركزي 
دارد. آيا چون ريي��س فعلي بانك مرك��زي منجر به 

افزايش لجام گسيخته نقدينگي ش��ده يا چون ثبات 
بازار سكه و ارز را از بين برده و هر روز شاهد باال و پايين 
رفتن قيمت سكه و ارز  هستيم، اين پافشاري صورت 
مي گيرد؟! متاسفانه عملكرد رييس كل بانك مركزي 
عمال منجر به برهم ريختن اوض��اع بازار پولي و بانكي 
ما شده و اين مشكالت به حوزه هاي ديگر هم تسري 

يافته است. 
  آيا فض�اي حاكم ب�ر مجلس آماده اس�تيضاح 
وزراي دول�ت اس�ت؟ باتوجه به مس�ائلي كه در 
جريان 3 استيضاح اس�فندماه 96 شاهد بوديم، 
آيا فكر مي كنيد اين بار هم وزرا به راحتي از س�د 

استيضاح مجلس مي گذرند؟
در يكي از آخرين روزهاي كاري مجلس، س��وال يكي 
از نمايندگان از وزير جهاد كش��اورزي در دس��تور كار 
صحن قرار گرفت. فكر مي كنم اگر سوال از آقاي حجتي 
مثال حدود يك ماه قبل به صح��ن مي آمد، وزير جهاد 
كشاورزي كارت زرد نمي گرفت و مجلس با سوالي كه 
مطرح شد، همراهي نمي كرد و شك ندارم كه مجلس 

به وزير جهاد كشاورزي كارت زرد نمي داد. 
  منظورتان سوال آقاي كريمي قدوسي است. در 
مجلس دهم سابقه نداشته نمايندگان با سواالت 

كريمي قدوسي با وزراي دولت همراهي كنند. 
نمي خواه��م به اي��ن مس��ائل ورود كنم ام��ا طبيعتا 
همين طور اس��ت. به هرحال منظورم اين است كه اين 
اتفاق نشان دهنده آن است كه فضاي صحن و مجلس 
براي اس��تيضاح وزراي دولت كامال آماده است و بعيد 
اس��ت كه اگر پاي وزي��ري براي اس��تيضاح به صحن 

برسد، بتواند به اين راحتي به وزارتخانه اش بازگردد. ما 
نماينده مجلس هستيم و تنها نگاه مي كنيم، ببينيم آيا 
مردم راضي هستند يا خير. ما هيچ كاري به هيچ مساله 
ديگري نداريم و در حال حاضر نيز متاس��فانه رضايت 

خاصي در ميان مردم نمي بينيم. 
  به نظر ش�ما در حال حاضر كدام وزارتخانه ها و 
كدام يك از وزراي تيم اقتصادي دولت در اولويت 

قرار دارند؟
وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و به طوركل��ي 
وزارتخانه هاي اقتصادي كه بيشترين ارتباط را با مردم 
دارند، در اولويت براي اين تغيير قرار دارند. طبيعتا مردم 
چندان كاري به وزارت دادگستري يا دفاع و حتي امور 
خارجه ندارند كه بخواهيم تغيير كنند يا نكنند. بنابراين 
وزارتخانه هايي كه زندگي مردم به عملكردشان وابسته 
است، در اولويت هستند و البته تغيير رييس كل بانك 
مركزي ش��ايد حتي بيش از اين وزرا در اولويت باش��د. 
همچنين س��ازمان برنامه و بودجه نيز نياز به تحوالتي 
دارد. البته آقاي نوبخت عملكرد نسبتا قابل قبولي داشته 
و ش��ايد بد نباش��د، از اين حوزه به وزارتخانه اقتصادي 

ديگري برود. 
  و اس�تيضاح ش�خص رييس جمه�ور چطور؟ 
باوجود آنكه ب�ه نظر اين موض�وع چندان جدي 

نبوده اما به هر حال مطرح شده است. 
من جزو استيضاح كنندگان نيستم و به طور كلي نيز نظر 
مثبتي در اين رابطه ندارم. درواقع معتقدم درحال حاضر 

زمان مناسبي براي استيضاح رييس جمهور نيست. 

قاسم احمدي الشكي، عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين واليي در گفت وگو با »اعتماد«: 

مشكل احمدي نژاد تزلزل و گرفتاري روحاني ثبات بيش از حد است

استيضاح روحاني را جبهه پايداري 
مطرح كرد، نه اصالح طلبان

زمزمه فيلتر  اينستاگرام براي انحراف 
اذهان از شفاف سازي ارزي است

حضور نتانياهو در روسيه تاثيري در 
ماموريت استراتژيك ايران ندارد

عض�و  حضرت�ي،  الي�اس 
هيات رييس�ه فراكسيون 
ش�وراي  مجل�س  امي�د 
اسالمي: اصالح طلبان به هيچ 
عن��وان به دنب��ال اس��تيضاح 
نيس��تند؛  رييس جمه��ور 

آنان هميش��ه در تمامي مراحل پش��تيبان ايش��ان 
بودند، از روزي كه )آقاي روحان��ي( نامزد انتخابات 
رياس��ت جمهوري ش��د تا روزي كه عنوان منتخب 
مردم را به دست آورد، مورد حمايت كل اين جريان 

بوده است. 
در اين شرايط س��خت بايد از رييس جمهور حمايت 
كنيم. البته اين حمايت به معني آن نيس��ت كه ما 
ضعف ها و بعض��ا عملكرد ضعي��ف را نمي بينيم، به 
هرحال انتقاداتي وج��ود دارد ام��ا اي��ن انتقادات 
 موج��ب نمي ش��ود از موض��ع خود عقب نش��يني 

كنيم. 
در مجلس نه اصالح طلبان و ن��ه اصولگرايان دنبال 
اس��تيضاح رييس جمه��ور نيس��تند. ي��ك تعداد 
تندرو ك��ه عضو جبهه پاي��داري بودند، اس��تيضاح 
رييس جمهور را مطرح كردند و به دنبال اين داستان 
بودند كه آنها هم ديگر پيگير نيستند. من نمي توانم 
بگويم چه كس��اني بايد ح��ذف يا اضافه ش��وند اما 
آن چيزي كه مش��خص اس��ت، بايد تيم اقتصادي 
دولت تغيير روي��ه دهد. به هر حال اي��ن تيم نقطه 
اصلي تصميم گيري و برنامه ريزي در دولت اس��ت؛ 
قطعا بايد نسبت به 4 و ۵ س��ال گذشته تغيير رويه 
دهد. تيم جديد بايد پوياتر و ش��اداب تر از گذش��ته 

باشد. ايلنا

آذري جهرمي،  محمدج��واد   
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري 
ك��ه  همانط��ور  اطالع��ات: 
قب��ال گفت��م، اي��ن زمزمه ها 
اينس��تاگرام(  )فيلترين��گ 
مطل��ب جدي��دي نيس��ت و 

موضوع بس��تن ش��بكه هاي اجتماعي از سال 92 
شكل گرفت. 

به نظرم اي��ن زمزمه هاي اخير ي��ك بحث انحرافي 
براي انحراف افكار عمومي از موضوع شفاف سازي 
بود و ات��اق فكرهايي پش��ت آن ق��رار دارد. پيش 
كش��يدن موضوع دختر خانمي كه در اينستاگرام 
فعال ب��ود و فيلتر اين ش��بكه اجتماع��ي، حاصل 
تصميم اتاق فكرهايي بود كه منافع شان از موضوع 
شفاف س��ازي ارزي به خطر افتاده اس��ت. البته نه 
اينكه بگويم صداوس��يما و مسوول محترمي كه در 
اين موارد مصاحبه كرده اس��ت، اتاق فكر هستند. 
وقتي فضاي كش��ور روي مطالبه شفاف گرايي قرار 
گرفته تا تكليف ارزهايي كه گرفته ش��ده مشخص 
شود، يكباره خانمي تبديل به سوژه خبري بزرگي 
مي شود كه كل دنيا شروع به صحبت كردن درباره 
او مي كنند كه به نظر من طبيعي نيس��ت. صداي 

جمهوري اسالمي ايران

 علي اكب��ر واليت��ي، مش��اور 
مق��ام معظم رهب��ري در امور 
بين المل��ل در ب��دو ورود ب��ه 
مسكو: رابطه ايران و جمهوري 
فدراتي��و روس��يه رابط��ه اي 
اس��ت و ط��ي  اس��تراتژيك 

سال هاي اخير مجموعه روابط دوجانبه و منطقه اي 
رو به افزاي��ش و ارتقا ب��وده و همكاري هايي كه در 
منطقه بين مجموعه جبه��ه مقاومت به محوريت 
ايران و روس��يه در تقابل با تروريس��م و بانيان آن 
صورت گرفت در س��وريه و ساير كشورهاي منطقه 
يك الگوي مثال زدن��ي از همكاري هاي مثبت بين 
ايران و روسيه است كه فقط يك رابطه استراتژيك 
و بلندم��دت مي توان��د چني��ن همكاري هاي��ي را 

توجيه كند.
 از س��وي ديگر در حوزه بين المللي هم كمك هايي 
كه روسيه به جمهوري اس��المي ايران در سازمان 
ملل ك��رد و همكاري هايي كه دو ط��رف در برجام 
داشته اند، از مصاديق ديگر همكاري هاي راهبردي 

بين دو كشور است. 
مضافا بر اينكه روابط دو جانبه در حوزه سياس��ي، 
اقتص��ادي، امنيت��ي، دفاعي و هس��ته اي حكايت 
از يك برنام��ه دراز مدت بين دو كش��ور مي كند و 
شرايط كنوني كه شرايط بسيار حساسي است كه 
دنيا تحت تاثير هژموني يك ف��رد عاصي به عنوان 
رييس جمهور امريكا نس��بت به قوانين بين المللي 
اس��ت ضرورت اين همكاري ها بيش��تر و بيش��تر 

مي شود. 
بايد بگوي��م وجه اينكه بن��ده افتخار اي��ن را دارم، 
حامل پيام رهبري و رييس جمهور باش��يم همين 
وضعيت ويژه و حس��اس كنوني جهان است و اگر 
ان ش��اء اهلل گفت وگوهاي بنده با والديمير پوتين، 
رييس جمهور روس��يه و س��اير مقامات اين كشور 
آن طور كه انتظار مي رود پي��ش رود بايد گفت اين 
س��فر يك نقطه عطف��ي در روابط اس��تراتژيك دو 

كشور است. 
نتانياهو يك آدم دوره گردي اس��ت ك��ه هر روز در 
يك نقطه از جهان س��فر كرده و اظه��ارات بي مبنا 
و بي منطق��ي مي كن��د و كم كم به جايي رس��يده 
كه كس��ي به حرف هاي او اهميت��ي نمي دهد؛ لذا 
حضور يا عدم حضور او در روس��يه هيچ تاثيري در 

ماموريت استراتژيك ما در مسكو ندارد. ايسنا

رييس فراكسيون اميد در نشست خبري: 

اقدام اخير صدا و سيما نهايت بي تدبيري بود
محمدرض��ا ع��ارف، نماينده م��ردم ته��ران و رييس 
فراكس��يون اميد مجلس پيش از ظهر چهارشنبه طي 
نشستي با خبرنگاران ضمن گفت وگو با آنها به سواالت 
اصحاب رسانه پاسخ داد.  عارف در ابتداي اين نشست با 
اشاره به موضوع گفت وگوي ملي كه مدت ها است درباره 
آن صحبت مي ش��ود، گفت: در همان ماه هاي ابتدايي 
مجلس دهم موضوع گفت وگوي ملي را مطرح كرديم 
كه روند كندي داش��ت، اما راضي هستيم، كار سختي 
است چون بايد جريانات سياس��ي و اجتماعي را به اين 
نتيجه برسانيم كه منافع شان در گفت وگوست.  بخش 
ديگر صحبت هاي رييس فراكس��يون اميدتحت تاثير 
اقدامات اخير صدا و س��يما و تاكيد بر رسالت رسانه اي 
قرار داشت. عارف با اشاره به اهميت جايگاه رسانه، گفت: 
رسانه در ش��كل دادن، هدايت، روش��نگري و مديريت 
افكار عمومي نقش بي بديلي در دنيا دارد ولي در كشور 
ما رسانه ها تا رس��يدن به جايگاه مطلوب فاصله زيادي 
دارند. اين موضوع را مي توان در سه محور بررسي كرد؛ 
محور اول شامل كساني است كه همواره طلبكار هستند 

و هيچگاه احساس رضايت نمي كنند، مخاطب، طلبكار 
است و اعتماد كامل به رس��انه داخلي ندارد. محور دوم 
ش��امل اصحاب رسانه مي ش��ود كه احساس استقالل 
نمي كنند، دس��ت خبرنگار مي ل��رزد وقتي مي خواهد 
مطلب يا خبري دهد و تحليلي بنويس��د. مدام جوانب 
امر را مي سنجد كه مبادا به گوشه قباي كسي بر خورد. 
حال اينكه بايد بخش هاي حاكميت و دولت از رسانه ها 
حمايت كنند كه بعضا حمايت الزم نمي شود.   به گفته 
وي، حمايت داخلي از رسانه صورت نمي گيرد و اگر هم 
حمايت باشد بعضا جانبدارانه است، اينكه چقدر رسانه 
اخبار آنها را پوش��ش مي دهد و چه جايگاهي براي آنها 
قائل مي شود.  رييس كميس��يون آموزش و تحقيقات 
مجلس با اشاره به عملكرد صداوسيما، گفت: وقتي به 
رسانه ملي مي رسيم شايد اين مساله تشديد شود، گاهي 
رسانه ملي در جايگاهي كه بايد پيام رسان به همه آحاد 
ملت و در برگيرنده مشكالت باشد، نيست. در بهترين 
ساعات و برنامه ها كه بايد مسائل جدي را پوشش دهد به 
مسائل ريز و غيرضروري مي پردازد و انگار تنها به دنبال 

رفع تكليف اس��ت و بعضا نگاه جانبدارانه اي در رس��انه 
ملي ديده مي شود. به نظر مي رسد در رسانه ملي سليقه 
و نه راهبرد ملي حاكم است. سوال اين است كه چقدر 
پرداختن به حاشيه ها در رس��انه ملي ضرورت دارد، آيا 
اعالم يك خبر يك بازجويي و محاكمه كمك به مساله 
فرهنگي و ارتقاي آن مي كند؟ رييس فراكسيون اميد 
در پاس��خ به س��والي درباره اقدام صداوسيما در پخش 
مس��تند بيراهه آن هم در شرايطي كه كش��ور به وفاق 
و همدلي نياز دارد، گفت: به نظرم اين كار صداوس��يما 
نهايت بي تدبيري بود. اگر اش��كال قانوني و شرعي هم 
نداش��ته باش��د باز هم بي تدبيري صورت گرفته است. 
اين روال در گذش��ته هم وجود داش��ته است.  رييس 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه در پاسخ 
به سوالي درباره پيگيري وضعيت دانشجويان بازداشتي، 
اظهار كرد: ما از دي ماه اين موضوع را از طريق دانشگاه 
تهران و معاون فرهنگي پيگيري مي كرديم، جلساتي 
هم تشكيل داديم كه اين مس��اله به عنوان يك مساله 
درون دانشگاهي تلقي ش��ود و با برخورد قضايي مواجه 

نشويم.  رييس شوراي سياستگذاري اصالح طلبان در 
ادامه در پاسخ به پرسش��ي درباره ورود محافظه كاران 
به جرگ��ه اصالح طلبان، گفت: اين موض��وع را روزنامه 
س��ازندگي مطرح مي كند و جاي ديگر خبري نيست. 
وي با اش��اره به نام��ه 100 جوان اصالح طل��ب درباره 
ض��رورت اعمال اصالحات��ي در جري��ان اصالح طلب، 
گفت: ما از اين نامه اس��تقبال مي كنيم براي ما وحدت 
اصل اس��ت و هركس در اين مقطع به وحدت آس��يب 
بزند به رفتار و حركت ما كم��ك نمي كند. عارف درباره 
طرح مباحثي مبني بر تعيين گزينه اي براي جايگزيني 
او در شوراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان، گفت: 
سازوكار شوراي عالي به گونه اي است كه آن را مي توان 
دموكراتيك ترين شورا ناميد، اين شورا داراي 28 عضو 
حقوق��ي و 1۵ عضو حقيقي اس��ت ك��ه در نهايت آنها 
براي تعيين رييس راي گيري مي كنن��د. نمي توان به 
اصالح طلبان گزين��ه اي را تحميل ك��رد و از بيرون به 
آنها گفت كه چه فردي رييس ش��ورا ش��ود، خود آنها 

تعيين كننده    هستند. 
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