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سیاسی

وطن امروز شماره 1546

عدلیه

تخطئهه اعلیهقوهقضائیه
بهخاطر عمل ما به قانون است

آیتاهلل آملیالریجانی صبح دیروز در مراسم
تحلی��ف  315نفر از کارآم��وزان قضایی اظهار
داش��ت :دس��تگاه قضایی یک��ی از ارکان نظام
جمهوری اسالمی است و امروز هجمههایی که
نسبت به دستگاه قضایی در دنیا صورت میگیرد
به این دلیل است که دستگاه قضا بهعنوان رکن
جمهوری اس�لامی پای نظام ایستاده است .به
گزارش فارس ،وی گفت :نظام قضایی ایران خود
را مسؤول میداند برای تحقق اهداف جمهوری
اسالمی تالش کند و بسیاری از تخطئهها علیه
قوهقضائیه به این جهت اس��ت که ما به قانون
عمل میکنیم .وی با تأکید بر اینکه دس��تگاه
قضایی در برخورد با مفاسد ،کارنامه درخشانی
دارد ،گفت :در پرونده فس��اد  3هزار میلیاردی،
قوهقضائیه خیلی ایس��تادگی کرد .از همان اول
عدهای گفتند قوهقضائیه نمیتواند ،رسانههای
بیگانه گفتند قوهقضائیه توان رس��یدگی ندارد.
از درون هم افرادی که دستش��ان آلوده بود و
مرتبط بودند ،فشار میآوردند اما دستگاه قضا با
سعه صدر این پرونده را رسیدگی کرد و برخی
پروندهها مفتوح و تحت رسیدگی است.
حوزه
افشاگری آیتاهلل اراکی درباره فعالیتهای
تفرقه برانگیز فرقه شیرازیها

پولهای  MI6را
بهعنوان وجوهات میدهند

آیتاهلل محس��ن اراکی ،دبی��رکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی سهشنبهشب
در نشس��ت «بررسی و ش��ناخت جریانهای
افراطی ش��یعه و سنی» که در مدرسه علمیه
مهدی موعود(عج) قم برگزار شد ،به افشاگری
بخشی از پشت پرده فعالیتهای تفرقهبرانگیز
فرق��ه ش��یرازیها پرداخت .به گزارش رس��ا،
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
در بخشی از س��خنان خود با اشاره به تالش
فرقه شیرازیها برای ترویج قمهزنی در جهان
اظهار داشت :میگویند وقتی قمه میزنی باید
در لندن بزنی که همه افراد دنیا ببینند .بنده
وقتی آنجا بودم میگفتند سخنران حسینیه
ش��یرازیها در شب عاش��ورا باالی منبر رفته
و گفته اس��ت «مردم مژده بدهید ،امروز یک
مس��یحی انگلیسی ،مس��لمان و شیعه شده
است و همین امروز گفته است که میخواهد
با ش��ما قمه بزن��د» .بنده گفت��م این حتما
عنصر جاسوس��ی  MI6انگلیس اس��ت .وی
یادآور ش��د :در تاریخ مصر شیعهکشی وجود
نداشته اس��ت ،خود اینها محب اهلبیت(ع)
بودند ول��ی کاری میکنند که مردم تحریک
ش��ده و شیخ ش��حاته را به همراه همراهانش
میکشند .همین رسانههای فرقه شیرازی در
ماهوارههای خود از شیخ شحاته صحنههایی را
نشان دادند که مردم تحریک شده و این فرد
را کشتند ،مظلومانه هم کشتند .آیتاهلل اراکی
در پاسخ به پرسشی درباره سطح علمی لیدر
فرقه شیرازیها تأکید کرد :واقعا این بنده خدا
تحصیالتی که او را در حد یک مجتهد بتواند
معرفی کند ،از ایشان سابقه چنین تحصیالتی
نیست ،حاال مجتهد اعظم که جای خود دارد؛
کج��ا درس خوان��ده اس��ت .وی گفت :خب!
ح��اال فردی درس هیچ یک از اس��اتید بزرگ
و معروف حوزه نرود و یک دفعه بیاید و بگوید
من مرجع تقلید و مجتهد هستم ،مگر چنین
چیزی میش��ود .این کتابهایی که گاهی به
این آقا منتسب اس��ت اگر بدهند گروههایی
که رسالههای سطح چهار را داوری میکنند،
میبینند که کتابهای ایشان در سطح رساله
س��طح چهار قاب��ل ارزیابی نیس��ت .دبیرکل
مجمع جهانی تقریب مذاهب اس�لامی گفت:
حتی تالشش��ان بیان کردن ضدانقالبهای
خارجنش��ین بهعنوان مرید دیگران اس��ت ،با
این محور میخواهن��د پول  MI6را بهعنوان
وجوهات بدهند ،در محورهای مختلف شروع
ب��ه تقویت عناص��ر مختلف کردن��د ،بنده از
احس��اس تکلیف و از روی بینه برخی مطالب
را بیان کردم و جز احس��اس تکلیف موضوع
دیگری نیست ،به این محورها خط میدهند
و خودشان میخواهند مرجع بسازند به وسیله
اف��رادی که س��واد مرجعیت و س��ابقه علمی
ندارند بلکه عوام فریبی را خوب بلد هستند و
از طریق نفوذ در مساله هیأتهای حسینی و
بهرهوری شعار حسینی پیش میروند.

گروه سیاس�ی :حجتاالس�لام والمس��لمین هادی
صادقی ،معاون فرهنگی قوهقضائیه در نشست خبری
خود با اصح��اب رس��انه توضیحاتی درب��اره پرونده
«م-ه» ارائه کرد .به گزارش «وطن امروز» ،براس��اس
اعالم معاون فرهنگی دس��تگاه قضا  12اتهام متوجه
«م-ه» است .صادقی ضمن انتقاد از برخی رفتارهای
رس��انهای در این پرونده ،از برخ��ی تالشهای غلط
برای سیاس��ی جل��وه دادن این پرون��ده و در نهایت
بیگن��اه نمایاندن متهم خبر داد .ب��ه گزارش فارس،
حجتاالس�لام والمس��لمین هادی صادقی ،معاون
فرهنگی قوهقضائیه در بخش��ی از صحبتهای خود
در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد :پرونده
مهدی هاش��می پرونده سنگینی اس��ت که در حال
حاضر در مرحله رس��یدگی ق��رار دارد .در این پرونده
 12اتهام وجود دارد .قاضی این پرونده بس��یار دقیق
و حاذق اس��ت .وی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به
این پرونده در حال طی شدن است ،خاطرنشان کرد:
انتظار این است در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت
اجرا شود اما بعضا در رسانهها مشاهده میکنیم تنها
یک سوی مساله را میبینند زیرا یک عده طالب اقتدار
هس��تند و کاری به عدالت ندارند و معتقدند این آقا
باید محکومیت سنگینی داشته باشد و مدعی هستند
اگر محمدرضا رحیمی به 15سال حبس محکوم شده
بود این فرد باید حکمش  150س��ال حبس باشد که
این حرف نه منط��ق حقوقی ،نه منطق عقالنی و نه
منطق سیاس��ی دارد .صادقی ادام��ه داد :این موضوع
س��بب آفتهای زیادی میشود و ذهنیت عمومی را
خدشهدار میکند .همچنین اشتهای کاذب در مردم
ایجاد میش��ود که ای��ن روش غل��ط در پروندههای
قضایی اس��ت .در روزهای گذشته بسیاری از گروهها
به ج��ای قاضی حکم صادر کردهان��د و عدهای تومار
میآورن��د که باز هم تاکید میکنیم این روش ،روش
غلطی در برخورد با پروندههای قضایی اس��ت .معاون
فرهنگی قوهقضائیه خاطرنشان کرد :فشار گروههای
مختلف باعث میش��ود فش��ار عوامانه و خواصانه نیز
به وجو د آید .فش��ار عوامانه که همان هیجانات است
و فشار خواص آن است که عدهای میخواهند از رانت
استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضی باید بدون
این فشارها حکم مربوط را صادر کند ،البته مسؤوالن
عالی قضایی از جمله رئیس دس��تگاه قضا مقابل این
فشارهامیایستند.
گروه سیاس�ی :از صبح روز گذشته مردم قم با یک
تماس تلفنی عجیب مواجه ش��دند! تماس��ی که بر
روی تلفنهای ثابت آنها گرفته میشد و وقتی آنها
گوشی را بر میداش��تند ،یک تماس صوتی از قبل
ضبط شده را میشنیدند .صدا ،صدای محمدصادق
صالحیمنش ،استاندار قم بود! او با اعالم یک شماره
تلفن گویا مردم را در جریان سفر حسن روحانی به
قم قرار داد .از سوی دیگر انبوه پیامکهای تبلیغاتی
برای سفر روحانی باعث شد حواشی سفر روحانی به
قم ،بیشتر از قبل شود .سفر حسن روحانی به قم از
همان ابتدا نیز با حرف و حدیث همراه بود .قرار بود
روحانی و کابینهاش بساط چهاردمین سفر استانی را
در خراسان شمالی پهن کنند اما به ناگهان اعالم شد
کاروان دولت قم را به عنوان مقصد س��فر چهاردهم
انتخاب کرده اس��ت .به گزارش «وطن امروز» ،اخبار
و شایعات درباره تحرکات مربوط به دولتیها در قم
حاکی از این بوده و هست که گویا آنها حساب ویژهای
روی این س��فر ب��از کردهاند! دول��ت طی این مدت
تاکنون  2بار نمایندگان خود را برای رایزنی با مراجع
و علما به قم فرستاده است .حسامالدین آشنا ،مشاور
فرهنگی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور
طی  2نوبت به قم رفتند تا مقدمات سفر روحانی را
فراهم کنند .اگرچه حرف و حدیثهای فراوانی درباره
دیدارهای این  2نفر با مراجع و علما منتشر شد و به
عنوان نمونه آشنا نتوانست به بیوت برخی مراجع راه
پیدا کند اما در مجموع تح��رک دولتیها حاکی از
اهتمام ویژه آنها برای این سفر بوده است .اما جدای از
رایزنیهای سیاسی ،رفتار دولتیها در حوزه تبلیغات
نیز حاشیهساز شد .طی روزهای گذشته اخبار زیادی
درب��اره اقدامات گس��ترده ادارات دولتی در قم برای
استقبال از حس��ن روحانی منتشر شد .عکسهای
زی��ادی از پوس��ترها و بنرهای متحدالش��کل برای
استقبال از حسن روحانی در سطح شهر قم منتشر
شده است که حاکی از یک مدیریت واحد تبلیغاتی
برای فراهم کردن مقدمات سفر روحانی است.
سایتهای استانی طی روزهای گذشته از حجم

گروه سیاسی :روزنامههای اصالحطلب در شماره
روز گذش��ته خود هیچ اشارهای به دستاورد مهم
دول��ت در کاهش نرخ تورم در بهمنماه جاری به
صف��ر درصد ،نکرده و بهص��ورت هماهنگ آن را
در بایکوت خبری ق��رار دادند .به گزارش فارس،
حس��ن روحانی روز ش��نبه در همایش روز ملی
مهندس��ی خبر مه��م اقتص��ادیای را اعالم کرد
که مورد توجه خبرگزاریها و رس��انههای کشور
ق��رار گرفت .رئیسجمهور در س��خنرانی خود از
ت��ورم صفر درص��دی در بهمن ماه س��ال جاری
خبر داد که در نوع خود میتواند یک دس��تاورد
مه��م اقتصادی ب��رای دولت باش��د .روحانی در
س��خنرانیاش تصریح کرد :ماه بهمن و اسفند 2
ماهی اس��ت که در طول س��ال بیشترین تورم را

معاون فرهنگی قوهقضائیه خبر داد

 12اتهام «م-ه»

■■میخواهند پرونده «م-ه» را سیاسی جلوه دهند

مع��اون فرهنگی قوهقضائیه در بخ��ش دیگری از
سخنان خود به انتقاد از برخی تالشها برای سیاسی
جلوهدادن پرون��ده «م-ه» پرداخت .حجتاالس�لام
صادقی با بیان اینکه عدهای میخواهند پرونده مهدی
هاشمی را سیاسی تلقی کنند ،گفت :عدهای میگویند
اصل محاکمه آقای «م -ه» سیاس��ی اس��ت تا با این
حرف بگویند این فرد بیگناه است که این حرف سخن
غلطی است ،عدهای دیگر میخواهند در اذهان مردم
پیش��داوری ایجاد کنند که حکم قاضی نتیج ه خوبی
نداش��ته باش��د .در هر صورت قاضی ای��ن پرونده هر
حکمی صادر کند ،گروهی ناراضی میش��وند .صادقی
گفت :بعد فرهنگی کار برای تلطیف و آرام کردن فضا
از مس��ؤولیت رسانهها محسوب میشود که با این کار
فش��ار را از دوش قاضی بردارند تا حکم عادالنه صادر
شود .معاون فرهنگی قوهقضائیه بیان کرد :البته بعضا
ادعاهای دیگری نیز مطرح میشود که مثال این پرونده
محک و آزمونی برای دستگاه قضایی است اما چه کسی
میتواند بگوید این آزمون درست بوده است یا خیر؟ آیا

افرادی که از محتویات پرونده خبر ندارند میتوانند در
رابطه با این موضوع قضاوت عادالنه داشته باشند؟ در
واقع کس��ی میتواند آزمون بگیرد که در مسند باالتر
مانند قضات دیوانعالی کش��ور باشد و بگویند که رای
قاضی درست بوده است یا خیر .وی تصریح کرد :اینکه
مقایسه صورت میگیرد و عدهای پیشاپیش حکم صادر
میکنند مضر جامعه و انقالب است و اگر آنها دلسوز
انقالب هستند این کار را انجام نمیدهند .صادقی درباره
برخورد قوهقضائیه با مفاسد اقتصادی گفت :قوهقضائیه
درباره این موضوع با قوت وارد ش��ده اس��ت .در بحث
اقتصاد مقاومتی نیز هر دستگاهی باید وضعیت خود را
مشخص کند .دستگاههای دولتی سنگینترین بار را بر
دوش دارند و دستگاه قضایی نیز مسؤولیتهایی دارد.
معاون فرهنگی قوهقضائیه خاطرنشان کرد :قوهقضائیه
در این دوره با قدرت و اقتدار به بحث مفاسد اقتصادی
ورود ک��رده و از ای��ن پ��س هم با عزمی راس��خ آن را
دنبال میکند و امیدواریم با مسائلی مانند پولشویی،
داللیهای ناس��الم ،فساد و مفسده اقتصادی قویتر از
گذشته برخورد شود.

پیا م صوتی استاندار و پیامکهای تبلیغاتی سفر حسن روحانی به قم را پرحاشیه کرده است

پیامک از دیار تدبیر

انبوه تبلیغات برای سفر استانی
حس��ن روحانی به قم نوشتند
و انتق��ادات فراوانی نیز به این
موضوع شد .حجم پیامکهای
تبلیغاتی ب��رای تحریک مردم
برای حضور در مراسم استقبال
از حسن روحانی نیز یکی دیگر
از موضوعات��ی بود که اعتراض
مردم قم را به همراه داش��ت.
ای��ن پیامکه��ا روز گذش��ته
ب��ه اوج خود رس��ید و از چند
سامانه پیامک انبوه ،پیامکهایی برای تهییج مردم
برای اس��تقبال از حسن روحانی ارس��ال شد .اما در
این میان آنچه بیشتر از سایر اقدامات تبلیغاتی برای
حسن روحانی ،اعتراض مردم قم را برانگیخت ،حضور
مستقیم شخص اس��تاندار در برنامههای تبلیغاتی
سفر استانی حس��ن روحانی بود .به گزارش «وطن
امروز» ،از صبح دیروز سهشنبه 5 ،اسفند پیام صوتی
محمدص��ادق صالحیمنش ،اس��تاندار ق��م بر روی
تلفنهای ثابت قم پخش ش��د .مردم قم به محض
برداش��تن گوشی تلفن ثابت خود با صدای استاندار
مواجه ش��دند که از آنها میخواس��ت از طریق یک
سامانه اطالعرس��انی در جریان سفر رئیسجمهور
ب��ه قم قرار گیرند .س��ایتهای محلی نی��ز اقدام به
انتشار فایل صوتی تماس استاندار کردند .با توجه به
اینکه سخنرانی حسن روحانی در حرم مطهر برگزار
میش��ود و قاعدتا اجتماعی از زائران حضرت فاطمه
معصومه(س) نیز در آنجا حضور خواهند داش��ت اما
تالش بیسابقه دولت برای ایجاد یک اجتماع مردمی
جهت استقبال از حسن روحانی قابل تامل است.
■■بیسابقه برای چه؟

پیش از این نیز برخی اقدامات دولتی در جریان

سفرهای استانی حسن روحانی
حاشیههایی را ایجاد کرده بود
به گونهای که در سفر استانی
اصفهان ،اسناد بخشنامههای
دولتی ب��رای تعطیلی ادارات و
مدارس جهت حضور در مراسم
استقبال حسن روحانی منتشر
ش��د .در عکسهای مربوط به
مراس��م اس��تقبال از روحانی
در دیگر س��فرها نی��ز حضور
دانشآموزان بس��یار چشمگیر
بوده اس��ت و همی��ن موضوع اعتراض��ات فراوانی را
در جامعه ایجاد کرد .در این میان س��وال اساس��ی
درباره این رفتارها این اس��ت ک��ه هدف دولتیها از
این قبیل اقدامات چیس��ت؟ چرا بهرغم آگاهی آنان
از میزان هزینه و اعتراضات عمومی نس��بت به این
قبی��ل رفتارها ،اما آنها باز هم ن��ه تنها مرتکب این
اعمال میش��وند بلکه در سطوحی باالتر نیز دست
به چنین رفتارهای��ی میزنند؟ آیا با توجه به میزان
پایگاه اجتماعی حس��ن روحانی در جامعه و نیز کم
فروغ بودن میزان استقبال مردمی در بیشتر سفرهای
استانی روحانی ،آنها تحرکات خود را برای پر کردن
این خأل معنادار بیش��تر کردهاند؟ این موضوع شاید
یکی از مهمترین دالیل این رفتارها باشد اما به نظر
میرسد تنها دلیل نیست .در روزهایی که مذاکرات
هس��تهای مراحل حساس خود را میگذراند؛ حسن
روحان��ی مدعی اس��ت در نظرس��نجیها م��ردم از
مذاکرات تیم او حمایت میکنن��د .برخی هواداران
دول��ت روحانی معتقدن��د میتوانن��د از اجتماعات
سفرهای استانی به س��ود اهداف خود در مذاکرات
هستهای استفاده کنند .البته همانگونه که گفته شد
مراسم استقبال از حس��ن روحانی در قم ،از سه راه

بایکوت تورم «صفر» در رسانههای حامی دولت
دارند؛ سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی
پایین آوردیم .هیچکس پیشبینی نمیکرد تورم
ما در بهمن صفر باشد و دیروز مرکز آمار این عدد
را اعالم کرد .وی ادامه داد :این کار بزرگی اس��ت
که با تالش و حمایت همه به دست آمد و باید از
همه قدردانی کرد .پس از اعالم این خبر از سوی
رئیسجمه��ور ،بیش��تر خبرگزاریهای رس��می
کشور به دلیل اهمیت آن ،یکی از تیترهای خبر
سخنرانی روحانی را به صفر بودن تورم در بهمن
س��ال جاری اختصاص دادند .در ادامه نیز انتظار
میرفت رسانههای حامی دولت بویژه روزنامههای

اصالحطل��ب در روز بعد (دیروز) یکی از تیترهای
صفحه اصلی خود را به خبر این دس��تاورد بزرگ
دول��ت اختصاص دهن��د اما این انتظ��ار پس از
ق��رار گرفتن روزنامهه��ای اصالحطلب روی دکه
به ثم��ر نرس��ید و روزنامهه��ای اصالحطلب که
خ��ود را حامی دولت روحان��ی معرفی میکنند،
در صفحه اول خود هیچ اش��ارهای به س��خنرانی
رئیسجمه��ور و اعالم خبر صفر ب��ودن تورم در
بهمن ماه نداش��تند .این در حالی است که خبر
کاه��ش تورم به دلی��ل آنکه یک��ی از وعدههای
اساسی رئیسجمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی
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■■نامه صدها روزنامهنگار خطاب به قاضی مقیسه

بی��ش از  300روزنامهن��گار و فعال رس��انهای
در نام��های خطاب به قاضی مقیس��ه ،ضمن اعالم
پشتیبانی از دستگاه قضا در مبارزه با فساد و مفسدان
تاکید کردن��د مبادا پرونده رس��یدگی به اتهامات
مهدی هاشمی که میتواند به ارتقای عیار عدالت در
کشور اسالمیمان بینجامد و به عنوان سنگمحک
عدالتخواهی و عدالتگس��تری مطرح ش��ود اسیر
فشارها ،کوتاهآمدنها و استمهالخواستنها یا حتی
درخواست اقدامات فراقانونی شود .به گزارش مشرق،
در بخشی از این بیانیه آمده است :اینک که دادگاه
رس��یدگی به یکی از مهمترین پروندههای قضایی
کش��ور یعنی اتهامات آقای مهدی هاشمی پس از
 196روز رسیدگی و با اخذ آخرین دفاعیات متهم
به پایان رسیده اس��ت،ملت هوشیار و همیشه در
صحن ه ایران بیصبرانه در انتظار صدور حکم نهایی
دادگاه و اجرای عدالت قضایی نشستهاند .بیشک
خداوند متعال یکی از مهمترین ماموریتهای نظام
جمهوری اسالمی را که همان اجرای عدالت است
در پیچ تاریخی و حس��اس انقالب بر عهده ش��ما
گذاشته است.اکنون تکلیف سنگین اجرای شجاعانه
قان��ون و جلب «اعتماد مردمی» و ارائه تصویری از
عدل علوی در این برهه از زمان برعهده ش��ما قرار
گرفته است .سنگری که امروز شما در آن با سالح
قانون و ش��رع به جنگ فس��اد و مفسد میروید تا
سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسالمی که
همان مردم شریف ،عزیز و الحق همیشه در صحنه
هس��تند را بیش از پیش به روحیه ظلم ستیزی و
دادخواه��ی نظام��ی که برایش صده��ا هزار خون
ریخته شده اس��ت ،امیدوار سازید و البته خویش
نیز با امام و ش��هیدان بیعتی دوباره نمایید .در این
بیانیه آمده است :امضاکنندگان این بیانیه ،ضمن
اعالم پش��تیبانی از دستگاه قضا در مبارزه با فساد
و مفسدان که در سال  93نمونههای افتخارآفرین
آن تجربه ش��ده اس��ت ،برخ��ود الزم میدانند بار
دیگ��ر بر این دغدغه عمومی تاکید کنند که مبادا
این پرونده که میتواند ب��ه ارتقای عیار عدالت در
کشور اسالمیمان بینجامد و به عنوان سنگمحک
عدالتخواهی و عدالتگس��تری مطرح ش��ود اسیر
فش��ارها ،کوتاه آمدنها و استمهالخواس��تنها یا
حتی درخواست اقدامات فراقانونی شود.
بازار تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) است
و طبیعتا ازدحام جمعیت در این مسیر که عمده آنها
زوار حرم مطهر هستند ،یک امر بدیهی است .در کنار
ایج��اد یک تراکم جمعیتی طبیعی در این مس��یر،
اقدامات نامتعارف برای به استقبال آوردن مردم این
شهر که در ادامه یک سلسله تبلیغات گسترده برای
حضور روحانی در قم انجام ش��ده ،نش��اندهنده آن
است که هر اقدامی برای ایجاد یک استقبال مردمی
از روحانی در قم انجام شده است.

■■حقوق شهروندی در دولت حقوقدانان

پیامکهای تبریک حس��ن روحان��ی در ابتدای
س��ال جاری شمس��ی به یکی از سوژههای مهم آن
روزها تبدیل شده بود .در روزهای نخستین امسال،
یک حجم چن��د ده میلیونی حاوی پیامک تبریک
حس��ن روحانی به مردم ایران منتش��ر شد .اگرچه
توجیه دولتیها از این اق��دام ،اصل موضوع تبریک
رئیسجمهور ب��ود اما یکی از انتق��ادات مهمی که
درباره این رفتار آقای روحانی مطرح ش��د ،موضوع
جایگاه و حدود حقوق شهروندی در چنین اقداماتی
است .منتقدان خواستار توجه رئیسجمهور به این
موضوع ش��دند که تلفنهای همراه ،ابزار خصوصی
ش��هروندان هس��تند و ارس��ال پیام��ک ب��ه تلفن
هم��راه زیبنده دولتی ک��ه خود را به ص��ورت ویژه
ملزم به رعای��ت قانون میداند و از منش��ور حقوق
ش��هروندی دم میزند ،نیست .در این میان اما اقدام
محمد صادق صالحیمنش ،اس��تاندار قم و ماجرای
تلفن به شهروندان قمی ،یک سطح باالتر از ماجرای
پیامکه��ا را درباره عدم رعایت حقوق ش��هروندی
مطرح کرده اس��ت .ش��اید یکی از دالیل نارضایتی
مردم قم از این اقدام آقای استاندار نیز همین موضوع
باشد .همانگونه که گفته شد ،با توجه به اینکه دولت
مستقر مواضع زیادی را حول گزاره قانونگرایی مطرح
کرده است و خود را مدافع حقوق شهروندی میداند
و حامیان دولت نیز مدرک تحصیلی آقای روحانی را
به منتقدان آدرس میدهند ،ارتکاب چنین اقداماتی
توسط دولتیها حتما انتقادبرانگیز است.

بود ،طبیعتا باید ب��رای روزنامههای حامی دولت
مهم جلوه میکرد .البته این اولینبار نیس��ت که
طی هفته گذشته روزنامههای اصالحطلب اقدام
به نادیده گرفتن دستاوردهای مهم دولت روحانی
میکنن��د .چندی پیش بازدی��د رئیسجمهور از
نمایش��گاه دس��تاوردهای فضایی و اولین نمونه
محمولههای بازگش��تی با قابلیت حمل انسان به
فضا نیز از سوی رسانههای اصالحطلب با بایکوت
خبری روبهرو ش��د و هیچ کدام از آنها در صفحه
ابتدایی خود هیچ اشارهای به این دستاورد دولت
نکردند .بایکوت رسانهای موفقیتهای دولت این
ش��ائبه را تقویت میکند که ای��ن روزنامهها تنها
در م��واردی که تنش و جنج��ال را اطراف دولت
افزایش میدهد ،حامی دولت روحانی هستند.

اخبار

آمارهای رئیسجمهور از کاهش تورم
نشان از بیاثر بودن تحریمها دارد

علیرضا زاکانی ،عضو کمیسیون
شوراها و امور داخلی مجلس
در گفتوگو با فارس در پاسخ
به این س��وال ک��ه آیا تالش
دول��ت در عرص��ه اقتصادی
کش��ور شبیه یک معجزه اس��ت ،اظهار داشت:
جریان دوم خرداد در سالهای  90و  91همواره
تالش کرد تا  2عامل را بهعنوان منشأ اشکال در
حوزه اقتصادی کش��ور برجسته کند؛ عامل اول
مدیریت ناکارآمد دولت دهم و عامل دوم نحوه
پیگیری در حوزه سیاست خارجه بود .وی افزود:
البت��ه در این میان ،مس��ائلی همچون موضوع
هس��تهای را نی��ز تبیین کردند که به واس��طه
پیشبرد این فناوری و رشد علمی ،تحریم ایجاد
شده اس��ت .زاکانی تأکید کرد :بعد از انتخابات
بهگونهای افکارعمومی ،منتقدان و کارشناسان
را مدیریت کردند ک��ه دیدگاهها از مدیریت به
سمت تحریم سوق پیدا کند یعنی در واقع این
فضا و هجمه را در کشور ایجاد کنند که مشکل
ما مدیریت نیس��ت بلکه تحریم مشکل اساسی
مسائل اقتصادی است .نماینده مردم تهران در
مجلس معتقد است دولت آمارها و دیدگاههای
اقتصادی خ��ود را ف��ارغ از واقعیتهای جامعه
مطرح میکند .وی اف��زود :هجمهپراکنیها در
راستای برجسته کردن برچسب «تحریم مشکل
اساسی اقتصادی است» ،امروز پس از یک سال و
چند ماه تالش ،به ثمر نشسته است ،زیرا دولت
یازدهم از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی
خبر میده��د و این فضا را ایج��اد میکند که
در نیل به موفقیت ،تحریم اثری نداش��ته است
البته این نکته هم جالب است که رئیسجمهور
کش��ورمان این دیدگاهها را فارغ از واقعیتهای
جامعه و ش��رایط اقتصادی م��ردم مطرح کرده
است .وی اظهار داش��ت :اگر همین صحبتها
یعنی کاه��ش  24درص��دی ت��ورم و افزایش
رش��د اقتصادی از منفی  9ب��ه مثبت  3درصد
بهعنوان مبنای ارزیابی در اختیار افکار عمومی،
کارشناسان و مس��ؤوالن ذیربط قرار داده شود
نش��ان از بیاثر بودن تحریمها دارد .بدون شک
عامل تحری��م را باید کماثرترین عامل در حوزه
اقتصادی دانست؛ از سوی دیگر کارآمدی دولت
مطرح میشود که به تعبیر آقای روحانی اقدامی
شبیه به معجزه سبب ش��ده این موفقیتهای
اقتصادی حاصل شود.

ارشاد :ممنوعالتصویری رئیسجمهور
اصالحات الزماالجراست

حسین نوشآبادی ،سخنگوی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمی در نشس��ت خبری خود درباره
ممنوعالتصویربودنرئیسجمهوردوراناصالحات
گفت :تصمیم دادستانی تهران درباره جلوگیری از
درج تصویر و نام وی را ما هم ش��نیدهایم .وزارت
ارشاد به تصمیمات و مصوبات شورایعالی امنیت
ملی و تصمیمات قوه قضائیه در چارچوب قانون
مطبوعات احت��رام میگ��ذارد و آن را الزماالجرا
میداند .به گزارش فارس ،وی ادامه داد :در قانون
مطبوعات به صراحت آمده تصمیمات شورایعالی
امنی��ت ملی و دس��تگاه قضا در حوزه رس��انه و
مطبوعات الزماالجراس��ت بنابراین ما مخالفتی
نداری��م اما اب�لاغ هم نکردیم چون آن دس��تگاه
خودش اقدام کرده است .سخنگوی وزارت ارشاد
همچنین درباره صحبتهای منتسب به کوثری،
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی که گفته
بود وزیر ارشاد نسبت به موضوع فتنه حساسیت
نداش��ته یا آن را قبول ندارد ،گفت :بنده با ایشان
صحبت کردم و گفتند اصال صحبتی در این باره
نکردهام اما صحبتی را قبال و در زمان انتخاب وزرا
داش��تم که شاید آن زمان رسانهای هم نشد؛ این
قبیل اقدامات اخالقی نیست ،آقای جنتی چندین
بار اعالم کردند فتنه خط قرمز ما است.

وزارت ارشاد با مطلب هتاکانه
روزنامه اصالحطلب برخورد کند

حجتاالسالمسیدمرتضیحسینی،نماینده
مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی دیروز
سهش��نبه در تذکری شفاهی گفت :تذکر اولم
ب��ه وزیر ارتباطات اس��ت که خب��ری کذب از
قول ابراهیم نبوی ضدانقالب خارجنش��ین در
شبکههای مجازی با موضوع گفتوگویی به نام
بنده گذاشته است که هر روز هم گسترش پیدا
میکند .چرا جلوگی��ری نمیکنید؟به گزارش
فارس ،وی در تذکر دیگری به قوه قضائیه ضمن
تقدی��ر از برخورد قاطع آنها در پرونده رحیمی
از آنان خواس��ت درباره پرونده مهدی هاشمی
نیز قاطعانه برخورد کنند .حس��ینی در تذکر
خود به وزیر ارشاد درباره مطلب روزنامه اعتماد
که گفته اس��ت امام حسین اسطوره جوانان ما
نیست ،گفت :پس این همه جوان که در تاسوعا
و عاش��ورا برای امام حسین عزاداری میکنند
چه کسانی هستند؟ شاید این آقایی که چنین
سوالی کرده خود جزو فتنهگران  88که در روز
عاشورا پرچم امامحسین را آتش زدهاند ،باشد .از
وزیر ارشاد و از تمام حضار تقاضا داریم برخورد
مناسب با این موضوع داشته باشند.

