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   ريي�س مجل�س در جري�ان 
نشس�ت علني ديروز خواستار 
پيگيري موضوع ارسال پيامك 
ب�ه نماين�دگان ش�دند؛ اي�ن 
پيامك ها از جانب چه كس�اني 

ارسال شده است؟
افراد خودس��ر! اين افراد همان افراد 
خودسري هس��تند كه زماني عليه 
آيت اهلل هاش��مي هجمه مي كردند، 
يك روز عليه آقاي الريجاني در قم و 
حاال هم عليه همه نمايندگان مجلس 
اقدام مي كنن��د. اينه��ا همان هايي 

هستند كه به خودسر معروفند. 
   گويا درجلسه هيات رييسه موضوع مطرح و ازاين صحبت 

شده كه ساماندهي پيامك ها از مشهد صورت گرفته است؟
بنابر بررس��ي هاي اوليه مش��خص اس��ت كه تعدادي از پيامك ها از 

پيش شماره هايي ارسال شده كه مربوط به شهر مشهد است. 
   در جريان اعتراضات دي ماه نيز مسائلي درباره اينكه ريشه 
اوليه ناآرامي ها از شهر مشهد و به منظور تخريب دولت بوده، 

مطرح ش�د؛ آي�ا ممكن اس�ت 
ريش�ه اي مش�ترك مي�ان اين 
پيامك ها و آن مسائل در دي ماه 

وجود داشته باشد؟
ببيني��د... متاس��فانه اين ط��ور كه 
پيداست ريشه هاي مشتركي وجود 
دارد. الزم است دستگاه هاي امنيتي 
و اطالعاتي و همچنين قوه قضاييه با 
اين مسائل و اقدامات خودسر برخورد 

كنند. 
   هرب�ار ك�ه چني�ن اتفاقات�ي 
مي گوين�د  هم�ه  مي افت�د، 
دستگاه هاي امنيتي و قوه قضاييه برخورد كنند اما چندي 
بعد اتفاقي مشابه مي افتد؛ چرا با اين افراد برخورد نمي شود؟

نمي دانم. بايد برخورد ش��ود. قوه قضاييه و دستگاه هاي امنيتي بايد 
برخورد كنند. 

   آيا مجلس بنا ندارد موضوع را پيگيري كند؟
قواي سه گانه از يكديگر مستقلند و اين وظيفه مجلس نيست؛ وظيفه 

قوه قضاييه است كه با اين مسائل برخورد كند. 

گزارشپيشخوان

كيفرخواس�ت مته�م پرونده مدرس�ه  غرب 
تهران صادر شد

عباس جعف�ري دولت آبادي، 
دادس��تاني  تهران:  دادس�تان 
بالفاصله پس از تش��كيل پرونده 
تحقيقات مفصلي ه��م از متهم و 
هم از اولي��اي دانش آموزان انج��ام داد. تعدادي از 
اوليا فقط در يك توماري ش��كايت ك��رده بودند و 
تعدادي نيز در اداره پليس شكايت را طرح كرده و 

تعدادي نيز در دادسرا حاضر شدند. 
تمام نوجواناني ك��ه در اين پرونده در موردش��ان 
ادعايي شده بود و اولياي آنها نيز داوطلب بودند به 
پزشكي قانوني معرفي ش��دند، پزشكي قانوني آنها 

را معاينه كرد.
در تمام گزارش پزش��كي به آن معنا تجاوز جنسي 
كه در اخبار اوليه آم��ده بود به معناي جرايم خاص 
جنسي ديده نش��د، ولي تعرضات جنسي گزارش 

شد و متهم هم پذيرفته است. 
ديروز كيفرخواس��ت پرونده با چهار عنوان اتهامي 
صادر ش��د و پرونده به دادگاه تحويل داده خواهد 
شد و اميدواريم دادگاه در سرعت قابل قبولي حكم 

را صادر كند. 
اين پرونده در حال حاضر يك مته��م دارد و دليل 
اينكه بخشي از پرونده مفتوح اس��ت به اين خاطر 
است كه ممكن است بخشي از عدم اطالع رساني ها 
يا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد كه در آينده 
كش��ف ش��ود، ولي فعال متهم همه چيز را پذيرفته 

است. ايسنا

نماز عيد فطر به امامت مقام معظم رهبري
 محمدباقر پيشنمازي، رييس 
س�تاد برگ�زاري نم�از عي�د 
سعيد فطر: پس از تاييد و اعالم 
روز عيد از سوي دفتر رهبر معظم 
انقالب، در هاي مصالي امام خميني)ره( از ساعت 
5 صبح ب��ه روي نمازگزاران باز مي ش��ود. نماز عيد 
س��عيد فطر ني��ز ح��دود س��اعت 8:30 به امامت 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظ��م انقالب 

اسالمي اقامه مي شود. تسنيم

رياس�ت كميس�يون فرهنگي به فراكس�يون 
اميد رسيد

 اعض��اي كميس��يون فرهنگ��ي 
مجل��س در نشس��ت عص��ر روز 
سه ش��نبه اعضاي هيات رييس��ه 
اجالس��يه س��وم مجل��س ده��م 
 كميس��يون خ��ود را پ��س از راي گي��ري انتخاب 

كردند. 
براين اس��اس احمد مازني به عنوان رييس انتخاب 
ش��د و س��يده فاطمه ذوالقدر و اصغر مسعودي به 
ترتيب ب��ه عن��وان نايب رييس اول و دوم ش��دند، 
همچني��ن عليرض��ا ابراهيم��ي و س��يد ص��ادق 
طباطبايي نژاد ب��ه ترتيب به عن��وان دبيران اول و 

دوم انتخاب شدند. 
همچنين احد آزاديخواه، س��خنگوي كميس��يون 

فرهنگي انتخاب شد. 
بنابر اين گزارش سال گذش��ته جمشيد جعفرپور 
 رياس��ت اي��ن كميس��يون را ب��ر عهده داش��تند. 

خانه ملت 

ضرورت وحدت ملي در آينده
 امير محبيان،  فعال سياس�ي 
اصولگرا: با توجه به اينكه ممكن 
است در شرايط كنوني، سختي ها 
و دش��واري هايي پي��ش روي ما 
باشد، وحدت ملي به يك ضرورت و اولويت تبديل 
ش��ده اس��ت. البته وحدت ملي در ح��وزه عمل به 
معناي اين نيس��ت كه ما اختالف نظره��ا را از بين 
ببريم. طبيعتا افراد چه در مي��ان توده هاي مردم و 
چ��ه جريان��ات سياس��ي، نظره��ا و گرايش هاي 
گوناگوني دارند. آنها حق بيان نظرات خود را دارند 
و از اي��ن نظر هي��چ ايراد و اش��كالي وارد نيس��ت. 

جماران

آتش زدن پرچم، مساله اي حاشيه اي
س�روري،  دبي�ركل  پروي�ز   
انق�اب  جمعي�ت رهپوي�ان 
اس�امي: در امريكا ه��م پرچم 
آتش مي زنند اي��ن اقدامات براي 
نش��ان دادن اعتراض ش��ان نس��بت به رفتار غلط 

امريكا است. 
نبايد مس��ائل حاش��يه اي را بزرگ كنيم و دشمن 
اصلي ك��ه فتنه انگي��زي مي كند و حق مل��ي ما را 
مي خورد را رها كنيم و بر س��ر اينك��ه يك پرچم را 
آتش زدند يا نزدند، بحث كني��م. اين موضوع روي 
فرآيند سياسي و موضوعات مهم تاثيرگذار نيست. 

اعتمادآناين

تفهيم اتهام به مشايي
 علي اكب�ر جوانفكر،  مش�اور 
رس�انه اي دولت نه�م و دهم: 
اتهامي كه به آقاي مشايي تفهيم 
شده، اين اس��ت كه ايشان حكم 
صادره در دس��تگاه قضايي، عليه آقاي بقايي را در 
برابر سفارت انگليس آتش زده و اين كار نيز، اقدام 

عليه امنيت ملي تلقي شده است. 
با فرض محال كه اقدام ايش��ان مص��داق مجرمانه 
داشته باش��د، بازپرس بايد آقاي مش��ايي را پس از 
تفهيم اته��ام، آزاد مي كرد و پرون��ده مربوطه را به 
دادگاه  مي فرس��تاداما معلوم نيس��ت كه به كدام 
دليل قانوني ايشان را قريب سه ماه است در زندان 

نگه داشته اند. 
البته ش��نيده ام كه اتهامات جديدي را هم در دوره 
زندان به ايشان نس��بت داده اند اما آقاي مشايي در 
رويكردي منطقي و قانوني، از پاس��خگويي به آنها 

اجتناب كرده است. اعتمادآناين 

   موضوع ارس�ال پيامك به نمايندگان 
در جريان تصويب اليح�ه الحاق دولت 
جمهوري اس�امي ايران به كنوانسيون 
مب�ارزه ب�ا تامين مال�ي تروريس�م در 
روزهاي گذش�ته با حواش�ي بس�ياري 
روبه رو ش�د و زمزمه هايي درباره كشف 
منش�ا اين پيامك ه�ا به گوش رس�يد؛ 
آيا مشخص ش�ده كه چه كس�اني اين 

پيامك ها را ارسال كرده اند؟ 
به نظر مي رس��د اين پيامك ها توسط همان 

كساني ارسال شده كه كنسولگري عربستان در مشهد را نيز مورد 
حمله قرار دادند. درواقع مسائلي درباره منشا ارسال اين پيامك ها 

مطرح شده كه البته هنوز به اثبات نرسيده است. 
   اين گروه چه كساني هستند؟

افراد بسيار تندرويي هستند. درواقع اينها گروه خاصي هستند. 
   در جريان اعتراضات دي ماه نيز مسائلي مطرح شد مبني 
بر اينكه منشأ آغاز اعتراضات، مش�هد بوده و اين اقدامات 
ازسوي طيف خاصي از مخالفان دولت طراحي شده است؛ 
آيا ارتباط�ي ميان آن اف�راد و اين گروه خاص پش�ت پرده 

ارسال پيامك ها وجود دارد؟ 
ممكن است همان افراد باش��ند. طبيعتا نمي توانم به طور قاطع در 
اين باره اظهارنظر كنم اما به هر حال ممكن اس��ت الاقل بخشي از 

همان افراد و گروه ها باشند. 
   آن زمان حداقل راس و ليدر جريان مش�خص بود؟ يعني 
با اين حساب پيامك ها هم از طريق همان افراد سرشناس 

ساماندهي شده است؟
نه! اين طور كه صحبت شد، مي گفتند اين افراد نزديك به گروهي از 
تندروها هستند كه حتي جبهه پايداري را هم قبول ندارند. درواقع 
اين افراد حتي از جبهه پايداري هم تندروتر هس��تند. ش��ايد بهتر 
باش��د درباره هويت اين افراد از نمايندگان مشهد سوال كنيد. آنها 

اطالعات خوبي دارند. 
   آي�ا اين افراد بس�يارتندرو پيش از اين نيز ب�روز و ظهور 

سياسي داشته اند؟
گوي��ا اين طي��ف خ��اص در هم��ان منطقه مش��هد و خراس��ان 
شناخته شده هستند اما نه آنقدر كه در سطح كشور شناخته شده 

باش��ند. درواقع اين اف��راد در همان منطقه 
خودشان شناخته شده اند. 

   طيفي از نمايندگان موافق پيوستن 
ب�ه FATF در جلس�ه يكش�نبه گفتن�د 
پيش�نهاد تعويق 2ماهه به دليل نگراني 
از اي�ن ب�ود ك�ه باتوج�ه به حواش�ي 
ك�ردن  په�ن  ازجمل�ه  ايجادش�ده 
طوم�ار در صح�ن و ارس�ال پيامك به 
نماين�دگان، اليح�ه CFT ب�ه تصويب 
نرس�د؛ آي�ا فض�اي صح�ن به دلي�ل 
اقدامات اين اقليت پرسروصدا تحت تاثير قرار گرفته بود 

و ممكن بود نمايندگان به اين اليحه راي منفي بدهند؟
به هر حال اي��ن تصميمي بود كه در آن لحظه اتخاذ ش��د. باالخره 
اين طور صالح ديده شد و چنين تصميم گرفتند اما به اعتقاد من اگر 

همان زمان راي گيري انجام مي شد، اين اليحه راي مي آورد. 
   به نظ�ر مي رس�د، باتوجه به تصوي�ب 3 اليح�ه ديگر و 
همچنين ذائق�ه عمومي مجلس دهم آنچنان ك�ه در اين 2 
سال شاهد بوديم، احتمال راي آوري اليحه وجود داشت؛ با 

اين حساب چرا ناگهان چنين تصميمي گرفتيد؟
به نظرم مي خواستند فضاي مجلس را متحد كنند و نوعي اتحاد در 
مجلس ايجاد شود تا مانع از ايجاد تشنج بيشتر شوند. درمجموع به 

نظرم تصميم بدي نبود. 
   آي�ا باتوجه ب�ه ضرب االج�ل FATF ت�ا 24 خ�رداد، اين 
تعويق منجربه از دست رفتن فرصت خروج از ليست سياه 

نمي شود؟
نه، اين طور نيست! بگذاريد در انتظار نتيجه مذاكرات اروپايي ها هم 
باشيم تا ببينيم به كجا مي رسيم. به هر حال همين كه اين لوايح در 
جريان تصويب است مي تواند براي FATF بازدارنده باشد و مانع از 

قرار گرفتن مان در ليست سياه شود. 
  آيا احتم�ال دارد ديپلمات هاي م�ا در وزارت امور خارجه 

بتوانند با مذاكره با FATF كمي زمان بخرند؟
 حتما اين امر نيز ممكن اس��ت. درواقع همين ك��ه اين لوايح در 
جريان تصويب اس��ت، ما در ليس��ت س��ياه قرار نگيريم. چراكه 
هم اكنون 3 اليحه از لوايح 4گان��ه را تصويب كرده ايم و درنتيجه 

وضع مان آنقدر هم بد نيست. 

علي مطهري، نايب رييس مجلس در گفت وگو با »اعتماد«:

ارسال كنندگان پيامك به نمايندگان حتي از جبهه پايداري هم تندروتر هستند

»خودس��رها«؛ هنوز شناس��ايي نش��ده اند، هرچند 
صفات شان بارز اس��ت و مشخص. به نام »خودسر«ند 
اما تجربه زيس��ته آنه��ا در عال��م سياس��ت و ميان 
سياسيون و نيز، تجربه زيس��ته ما با آنها در همه اين 
س��ال ها مي گويد كه اتفاقا بي��ش از آنچه بايد، گوش 
به فرمانند. و اين اس��ت آن تناقض اساسي كه هويِت 

ناشناس اين گروه خشن را برساخته است. 
زماني دشمنان ش��ان مش��خص بودند. بايد عبداهلل 
ن��وري مي ب��ودي ك��ه عمام��ه از س��رت بيندازند و 
اصالح طلب تا تيربار نقدش��ان را به س��متت نش��انه 
بروند اما ح��اال كمتر سياس��تمدار ايراني اس��ت كه 
از نهيب برن��ده هجمه ه��اي دردناك ش��ان در امان 
مانده باش��د. به خصوص اين چندسال اخير كه دايره 
حمالت ش��ان از مح��دوده اصالح طلبان وس��يع تر 
ش��ده و نه تنها انقالبيون��ي چون آيت اهلل هاش��مي و 
اعتداليوني چون حس��ن روحاني و علي مطهري، كه 
اصولگراياني همچون علي الريجاني و اين اواخر حتي 
فراجناحياني همچون علي اكبر صالحي را هم شامل 

شده است. 
ب��ا اي��ن س��طح از تغيي��ر در س��وژه يابي عملي��ات 
تخريب گرانه ش��ان اما در اين چند دهه اي كه از عمر 
»خودس��رها« مي گ��ذرد، بعضي ويژگي هاي ش��ان 
همواره ثابت مانده: اينك��ه در گذر ايام و در پس عبور 
ماه ها و سال ها، هميش��ه جوان اند؛ به خصوص وقتي 
جواني را با ش��ر و ش��ور مترادف بگيريم. اينكه اهل 
گفت وگو نيستند و حرف ش��ان را به فرياد مي گويند؛ 
حتي اگر مخاطب سراپا گوش باشد و آماده گفت وگو. 
اينكه اقليتند اما به مدد ش��يوه هاي »خودسري« در 
جايگاه اكثريت مي نش��ينند و اينكه هم��واره خود را 
حامي سرس��خت ملت و مملكت مي دانن��د؛ با آنكه 
نتيجه اعمال شان در اين چند دهه جواني، بيشترين 

خسارات و دردسرها بوده براي ملت و مملكت. 
يكش��نبه همي��ن هفته آخري��ن نمونه خودس��ري 
خودس��رها بود. ه��دف حمله ش��ان در اي��ن نوبت، 
نمايندگان مجلس. شيوه حمله شان، ارسال پيامك، 
و موضوع و انگيزه اين حمالت مجه��ز به تكنولوژي 
روز، مخالف��ت با تصوي��ب اليح��ه اي در مجلس كه 
اگر تصويب مي ش��د، مي توانس��ت گامي مهم باشد 
در مسير ساماندهي و ش��فافيت نظام بانكي كشور و 

پيوستن به بازار جهاني و نظام بانكي بين المللي. 
عمليات پيامك��ي خودس��رها از بي��رون مجلس اما 
وقتي همزمان ش��د ب��ا عمليات طوم��اري اقليتي از 

نماين��دگان مجلس، كار را به آنجا رس��اند كه طيفي 
از نمايندگان اصالح طلب و اعتدالي، دس��ت به نوعي 
»خودتحريمي« زدند و در ش��رايطي ك��ه تا تصويب 
اين اليحه مهم تنها يك راي گي��ري باقي مانده بود، 
نمايندگان به جاي راي دادن به اليحه، به پيش��نهاد 
50 نماينده ب��راي تعوي��ق 2 ماهه در بررس��ي اين 
اليح��ه راي دادند. اليحه پيوس��تن دول��ت ايران به 
كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان 
CFT  كه درصورت تصويب تا پيش از 24 خردادماه 
امسال، مي توانست زمينه س��از خروج ايران از ليست 
س��ياه FATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي ش��ود و 
درنتيجه روابط پولي و بانكي ايران را با جامعه جهاني 
تس��هيل كند. چنين اما نش��د و درعوض، خودسرها 
با همان ش��يوه هميش��گي، جاروجنج��ال كردند و 

ممانعت از تس��اهل در امور بانكي.  يك روز بعد از اين 
يكش��نبه عجيب مجلس، عليرض��ا رحيمي از جمله 
اعضاي جديد هيات رييس��ه مجلس از پش��ت پرده 
پيامك هاي خودسر در جلسه هيات رييسه خبر داد 
و در حساب كاربري اش در توييتر نوشت: »از گزارش 
پيامك هاي حاوي تهدي��د و توهين به نمايندگان در 
حضور دكتر الريجاني مش��خص ش��د مركز طراحي 
و س��ازماندهي پيامك ها عليه نماين��دگان و مجلس 
)با هدف رد اليح��ه مقابله با تامين مالي تروريس��م( 
شهر مش��هد بوده اس��ت. حلقه »اولترا افراطي« كه 
براي ايران، تصوري بيش��تر از كره ش��مالي ندارند. « 
همين توييت كوتاه ب��ود كه توجه ها را ب��ار ديگر به 
ش��رق كش��ور معطوف كرد؛ منطقه اي ك��ه دي ماه 
96 و هنگامي كه بحث درب��اره اعتراضاتي در اقصي 
نقاط كش��ور كه ابتدا عليه دولت و در ادامه جدي تر 
از روزهاي نخس��ت ادامه مي يافت، داغ بود، به عنوان 
ش��هري كه نقطه آغازين اعتراضات بود، سر زبان ها 
افتاد. همان ش��هري كه دي ماه 94 نيز پس از اعدام 
ش��يخ نمر، مجمع معترضاني بود كه اعتراض شان را 
با حمله به كنس��ولگري عربستان س��عودي نمايش 

دادند و نيز همان ش��هري كه نه تنها كنس��رت هاي 
معم��ول موس��يقي، بلك��ه س��خنراني نايب رييس 
مجلس را نيز تاب نمي آورد. البته كيس��ت كه نداند 
ريش��ه اين بي تابي ها، نه در كوچ��ه و پس كوچه و در 
و ديوار و ش��هر، بلكه در افكار و عقاي��د همين اقليت 
خودسري است كه يك روز در قم، با مهر به استقبال 
علي الريجاني مي رود و روز ديگر در شيراز، با سنگ و 

چوب بدرقه علي مطهري!
ازقض��ا عل��ي الريجان��ي و عل��ي مطه��ري، رييس 
و نايب ريي��س مجل��س ني��ز ه��ر دو روز گذش��ته 
به خودس��ري اخي��ر خودس��رها ك��ه با كلي��دواژه 
»پيامك هاي خودس��رانه« هشتگ ش��ده، واكنش 
نش��ان دادند. آنج��ا ك��ه الريجاني در صح��ن علني 
مجلس و در واكنش به تذكر علي ادياني راد، نماينده 
اصولگ��راي عضو فراكس��يون نماين��دگان واليي در 
انتقاد از ارس��ال اين پيامك ها، گفت: »ارسال پيامك 
تهديدآميز به نمايندگان ممكن اس��ت، موجب شود 
نمايندگان نتوانند در موضوعات مختلف تفكر كنند 
لذا ما در هيات رييسه اين موضوع را بررسي مي كنيم 
كه چطور شماره هاي نمايندگان در اختيار اين افراد 
قرار گرفته و براي آن تمهي��دي خواهيم كرد.« علي 
مطهري نيز ساعتي بعد در گفت وگويي با »اعتماد« 
به اين موضوع پرداخت و در اظهارنظري جالب توجه، 
آمران ارس��ال پيامك ها را گروهي خاص و تندرو در 
مشهد معرفي كرد كه به زعم او »حتي جبهه پايداري 
را هم قبول ندارند« و از طيفي كه نام ش��ان مترادف 

است با تندروي، تندروترند!
اين مس��ائل از س��وي محمدرضا تابش، نايب رييس 
فراكس��يون اميد مجلس نيز مورد انتقاد قرار گرفت. 
تاب��ش اما فرات��ر از انتق��اد، س��رنخ هايي ني��ز از اين 
خودسرها در اختيار رسانه ها قرار داد. او گفت: بعضي 
از ش��ماره ها تقريبا ثابت اس��ت. »ظاهرا تش��كيالتي 
شماره نمايندگان هر استان را به همان استان مرتبط 
داده تا آنها اين پيامك ها را ارسال كنند؛ البته ممكن 
اس��ت به صورت كش��وري هم اين كار را انج��ام داده 
باشند اما اينكه اين تش��كيالت چه تشكيالتي است، 
موضوعي اس��ت كه وزارت اطالعات بايد آن را عنوان 
كند.« داستان خودسرها و سياس��ت ايراني، داستان 
جديدي نيست. داس��تاني كه از خودسري خودسرها 
آغاز مي ش��ود و همواره تا همين جا ادامه مي يابد كه 
اين بار ادامه يافته. توصيه دلس��وزانه كساني كه مورد 
حمله خودس��رانه ق��رار گرفتند به اينكه مس��ووالن 
امنيتي و قضايي با اين خودسرها و خودسري هاي اين 

خودسرها برخورد كنند و بعد، روز از نو، روزي از نو! 

بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس در گفت وگو با »اعتماد«: 

اشتراكاتي ميان منشا پيامك ها و نطفه اعتراضات دي ماه وجود دارد

   در جري�ان بررس�ي اليح�ه 
CFT پيامك هايي به نمايندگان 
ارس�ال ش�ده كه به گفته برخي 
اعضاي هيات رييس�ه مجلس، 
و  ارس�ال  مش�هد  از  عمدت�ا 
ساماندهي شده است؛ جنابعالي 
به عنوان يكي از نمايندگان اين 

منطقه درجريان هستيد؟ 
پيامك ه��اي بس��يار زي��ادي براي 
نمايندگان ازجمله خود بنده ارسال 
ش��ده كه اغلب با پيش شماره 0915 
ب��وده و بعضي نيز ش��ماره تلفن هاي 

اعتباري بوده است. البته نمي توان با قطعيت درباره اينكه اين پيامك ها 
دقيقا از كجا ارسال ش��ده، اظهارنظر كرد اما تعداد آن بسيار زياد بود و 

نمونه هاي آن نيز در حافظه تلفن همراه اكثر نمايندگان موجود است. 
   باتوجه به تاكيد بس�ياري از نمايندگان بر اينكه پيامك ها 
عمدتا از مشهد ارسال شده، آيا مي دانيد چه جرياني در منطقه 

پشت اين اقدامات بوده است؟
البته نمي توانم با قطعيت بگويم كه چه فرد يا گروه خاصي پشت پرده 
اين اقدامات بوده اما صرفا مي توانم اين را بگويم كه بسياري از مطالبي 
كه براي نمايندگان ارس��ال شد، نش��ان دهنده كم اطالعي آنها بوده 
است. چراكه وقتي نمايندگان مجلس مي خواهند درباره موضوعات 
مختلف نظر و راي بدهند، كار كارشناسي دقيقي انجام داده و متعهد به 

سوگندي كه ياد كرده اند، تصميم گيري  مي كنند. 
   به نظر شما علت مخالفت ها با اين اليحه چه بوده است؟

در اين رابطه بايد بگويم كه در مس��ائلي كه حس��اس هس��تند، 

نماين��دگان از مناب��ع اطالعاتي 
متع��ددي ب��راي درك موض��وع 
اس��تفاده مي كنند. به ط��ور كلي 
منابع اطالعاتي نمايندگان بسيار 
وس��يع اس��ت و از نظرات شوراي 
عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح، 
وزارت اطالعات و ديگر نهادهايي 
ك��ه درب��اره مس��ائل امنيت��ي و 
سياسي مطلع هس��تند، استفاده 
مي ش��ود و اين درحالي است كه 
تقريبا همه اين منابع تاكيد كرده 
بودند كه مش��كلي در تصويب اين 
لوايح نيست. درنتيجه معتقدم كساني كه اين كار را انجام دادند، 
به نوعي عدم آگاهي خود را از س��ازوكار تصميم گيري در مجلس 

نشان دادند. 
   آقاي مطهري نايب رييس مجلس از گروهي به عنوان آمران 
ارسال پيامك ها صحبت كرده كه در مشهد فعال بوده و به گفته 
ايشان بسيار تندرو هس�تند؛ آيا شما ش�ناختي از اين افراد 

نداريد؟
همان طور كه در حوادث دي ماه نيز به نوعي نام ش��هر مشهد به ميان 
آمد، اين شائبه ايجاد مي ش��ود كه ش��ايد ادامه همان مسير باشد اما 
اميدواريم چنين نباشد و مش��هد همچنان به عنوان مامن امني براي 
همه شيفتگان امام رضا)ع( باقي بماند. اگر قرار است چنين اتفاقاتي 
بيفتد، حتما الزم است استاندار مشهد و مسووالن نهادهاي اطالعاتي 
و امنيتي مشهد با دقت بيشتر در شناسايي اين افراد اقدام كنند تا نام 

مقدس مشهد  همچنان  پاك  باقي  بماند. 

بهروز بنيادي، عضو مجمع نمايندگان خراسان در گفت وگو با »اعتماد«: 

عمده پيامك ها از پيش شماره 0915 ارسال شده است

   حمله كنندگان به كنس�ولگري 
عربستان در مشهد به نمايندگان 

پيامك زده اند.
   اگر همان زمان راي گيري انجام 

مي شد، اين اليحه راي مي آورد. 
   مي خواس�تند نوع�ي اتحاد در 
مجلس ايجاد شود تا مانع از ايجاد 

تشنج  شوند.

عليرضا    كيانپور

فضاي مجازيمنهاي سياستسوژه روز

شب دراز است و قلندر بيدار

روز گذش��ته ديدار تاريخي رييس جمهور امريكا و رهبر 
كره شمالي برگزار شد. همين ديدار براي كاربران فضاي 
مجازي اعم از فعال سياس��ي، اجتماعي، روزنامه نگاران 
و نماين��دگان مجلس تبديل به س��وژه اي ج��ذاب براي 
اظهارنظر ش��د. از همي��ن رو احم��د پورنجات��ي، فعال 
سياس��ي اصالح طلب ب��ا انتش��ار نوش��ته اي در صفحه 
ش��خصي فيس بوك خود نس��بت به اين ديدار واكنش 
نش��ان داد. در بخش��ي از نوش��ته پورنجاتي آمده است: 
»در جهان��ي زندگ��ي مي كني��م ك��ه بر خ��الف ظاهر 
ب��زك ك��رده و فريبن��ده و البت��ه سرخوش��ي آورش، 
پاي بس��ت سرنوش��ت بخش بزرگي از ملت ه��ا چيزي 
ج��ز »منط��ق زور در براب��ر زور« نيس��ت. در برداش��ت 
 من، پيام ضمن��ي ديدار »ترام��پ« و »اون« اين اس��ت: 
»اگر مي خواهي تحويلت بگيرند، برو با بمب هس��ته اي و 
موشك بالس��تيك بيا. از اين منظر، قابل فهم است تكرار 
همراه با آب و تاب اين كليشه در واژگان برنامه هاي خبري، 
تحليلي برخي رسانه هاي فارسي زبان )به ويژه بي. بي. سي(: 

»ديدار تاريخي«! البته شب دراز است و قلندر بيدار.«

روز پركار صادقي در توييتر

محمود صادق��ي يكي از مع��دود نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي است كه به ش��دت در شبكه اجتماعي 
توييتر فعال اس��ت تا جايي كه در بازدي��د او از روزنامه 
اعتماد ك��ه چندماه پيش انجام ش��د هنگامي ك��ه از او 
سوال شد كه نمايندگي مجلس را بيشتر دوست داريد 
يا س��لبريتي بودن در توييتر، پاس��خ داد ك��ه توييتر و 
شبكه هاي اجتماعي اين روز ها تبديل به رسانه شده اند 
و من ترجيح مي دهم از ظرفيت ش��بكه هاي اجتماعي 
در جهت آگاهي استفاده كنم. محمود صادقي سه شنبه 
روز پركاري را در توييتر پشت س��ر گذاشت. او در ابتدا با 
انتش��ار رش��ته توييتي درباره لوايح مبارزه با پولشويي 
نوش��ت: »مراجع امنيتي و نظامي ايران كه بعضا نسبت 
به لوايح #مبارزه_با_پولش��ويي نظر مساعد نداشتند، 
پس از توضيحات كارشناس��ان اقتصادي و بانكي تغيير 
نظر دادند؛ اين موضوع را دبير شوراي عالي امنيت ملي 
و رييس مجلس چندين ب��ار در جلس��ات علني و غير 
علني اعالم كرده اند. « پس از انتش��ار اين رشته توييت 
كه بازخوردهاي زيادي به همراه داشت محمود صادقي 

نسبت به 5 نظر مطرح شده ذيل توييت خود پاسخ داد. 

از افطاري رييس تا چهارراه استانبول

محمد علي ابطحي، رييس دفتر رييس جمهور در دولت 
اصالحات عالقه زيادي به شبكه اينستاگرام به ويژه بخش 
اس��توري دارد. اگر از دنبال كنندگان صفحه اينستاگرام 
محمد علي ابطحي باش��يد، حتما ش��اهد استوري هاي 
گوناگون و جالب او تاكن��ون بوده ايد. روز گذش��ته براي 
محمد علي ابطحي روز پر جنب و جوش��ي بود. اين را از 
استوري هاي او مي توان فهميد. ابطحي در استوري مرحله 
به مرحله برنامه كاري خود را براي دنبال كنندگان شرح 
داده است. او عصر دوش��نبه ابتدا به ختم استاد احمدي 
رفت و دي��داري با كمال خرازي تازه كرد. پس از مراس��م 
ختم به همراه اعضاي خانواده اش به افطاري سيد محمد 
خاتمي رفت و با انتشار عكسي در كنار خاتمي از افطار با 
رييس روز هاي دور خود خبر داد. آخرين اس��توري هاي 
ابطحي مربوط به ورود او به پرديس ملت و تماشاي فيلم 
چهارراه استانبول بود. قابليت استوري در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام به دليل آنكه پس از 24 ساعت پاك مي شود و 
قابليت هاي اضافه بر سازماني دارد در ميان جوانان و فعالين 
اين شبكه اجتماعي بس��يار پركاربرد اس��ت. ظاهرا اين 
قابليت ها سياسيون را نيز به استفاده بيش از پيش از اين 

شبكه هاي اجتماعي ترغيب كرده است. 

انتقام از دولت ادامه دارد

»س��ال92 آق��اي روحاني گفت اگ��ر رابطه م��ان را با 
دنيا درست كنيم؛ با لبخند مش��كالت اقتصادي حل 
مي ش��ود! همان س��ال اعالم كردم اين راه غلط است 
و بايد با اتكا به درون و اس��تفاده ازظرفيت هاي داخل 
كش��ور مش��كالت را حل كرد # اكنون بايد مشخص 
شود آيا روشي كه در اين چندس��ال به كار گرفته شد، 
جواب داد يا خير؟« س��عيد جليلي، نام��زد انتخابات 
رياست جمهوري در سال 92 با انتشار اين توييت نشان 
داد هنوز نتوانسته پس از گذشت 5 سال اين شكست 
تلخ را فراموش كند. خروج امريكا از برجام به مثابه يك 
نيروي محركه براي سعيد جليلي بوده است به طوري 
كه فعاليت هاي او در فضاي مجازي رشد چشم گيري 
داشته و تالش دارد تا هر 24 ساعت يك بار يك حمله 
به دولت انجام دهد. حال آنكه بر جهانيان ثابت ش��ده 
اس��ت كه امريكا يك طرفه برجام را نق��ض و معاهده 
بين المللي را ترك كرده؛ چرا ع��ده اي در داخل تالش 

دارند به دولت حمله كنند، مشخص   نيست. 

ياران احمدي نژاد احتماال انتظار اين همه بي تفاوتي 
را نس��بت به اعتصاب غذاي حميد بقايي نداشتند. 
عكس ها را منتش��ر كردند اما نمايش بدن رنجور او 
نيز خيل��ي تاثيرگذار نب��ود. نه دل حامي��ان ديروز 
احمدي نژاد به درد آمد و نه صداي هواداران حقوق 
بش��ر و آزادي بيان بلند ش��د. س��كوت بيش��ترين 
واكنش به اعتصاب غذاي بقاي��ي بود. اصالح طلب و 
اصولگرا هم ندارد. به عن��وان مثال حميدرضا ترقي 
عضو حزب موئلفه مي گويد »وقت ما بيش��تر از اين 
ارزش دارد كه در اين باره صحب��ت كنيم«. معدود 
چهره هايي مثل صادق زيباكالم اصرار دارند كه بايد 

به اين موضوع ف��ارغ از اتهامات 
مس��ووالن دولت ه��اي نهم و 
دهم نگريس��ت و ب��ه وضعيت 
آنها واكن��ش نش��ان داد. اكثر 
چهره هاي سياس��ي اما مخالف 
اين نگاه نيستند. برخي برخورد 
قوه قضاييه با ياران احمدي نژاد 
را مناس��ب مي دانند و گروهي 

بر اي��ن باورند كه آنان چوب عملك��رد ديروز خود را 
مي خورند. 

عباس سليمي نمين فعال سياس��ي اصولگرا از گروه 
نخس��ت اس��ت و در گفت وگو با »اعتماد« مي گويد: 
»اعتص��اب غ��ذا ش��يوه اي ب��راي جلب نظ��ر افكار 
عمومي است و افراد به دو دليل از اين شيوه استفاده 
مي كنند. يا مي خواهند جفايي كه در حق شان شده 
را نشان دهند يا به دنبال ابزاري هستند كه دستگاه 
قضا نسبت به آنها با سهل گيري بيشتر عمل كند. در 
مورد آقاي بقايي اسنادي وجود دارد كه ثابت مي كند 
وي تخلفات عدي��ده اي دارد. با اين وجود دس��ت به 
اعتصاب غذا زده تا شرايط خود را تغيير دهد. در اين 
وضعيت بايد ب��ا او به نحوي برخ��ورد كرد كه ضمن 

طي كردن دوران محكومي��ت خود، لطمه اي نبيند. 
ظاهرا قوه قضاييه نيز همين گونه عمل مي كند و هر 
وقت كه وي دچار ضعف جسماني مي ش��ود، او را به 
بيمارستان منتقل مي كند. مرخصي اخير او نيز براي 
اين بود كه شرايط جس��ماني اش بهتر شود. همين 
مرخصي و انتقال به بيمارستان در صورت لزوم نشان 
مي دهد كه قوه قضاييه مالحظه شرايط جسماني او 

را مي كند.«
آذر منصوري فعال سياسي اصالح طلب نيز از جمله 
فعاالن سياسي اس��ت كه باور دارد »از ماست كه بر 
ماست«. او مي گويد: »آنچه باعث سكوت مجموعه 
فعالين و مدافعان حقوق بش��ر 
و حقوق ش��هروندي شده اين 
است كه در دولت گذشته انواع 
اتهامات ب��ه افرادي ك��ه صرفا 
منتقد دولت بودند زده ش��د و 
منتقدان به زندان فرس��تاده و 
محكوم ش��دند. آن زمان دولت 
وقت هي��چ گونه رس��يدگي و 
پاسخگويي نسبت به اين اتفاقات نداشت. به زواياي 
ديگر ورود نمي كنم اما دولتي كه خود ناقض حقوق 
ش��هروندي بود امروز نمي تواند ب��ه عنوان معترض 
نس��بت به رعايت حقوق ش��هروندي بود يا فقدان 

دادرسي عادالنه در كشور باشد.«
وي در پاس��خ به اينكه آيا س��كوت اصالح طلبان به 
عنوان جريان مدعي دف��اع از آزادي بيان در اين باره 
رنگ و بوي انتقام گيري دارد يا خير، گفت: »اين طور 
نيست. البته اين افراد به برگزاري دادگاه هاي علني و 
امثال آن اعتراض مي كنند و مي توان در اين خصوص 
به مجم��وع اصالح طلب��ان نقد كرد و گف��ت كه اگر 
اعتراضي وج��ود دارد؛ اين نيز يكي از موارد اس��ت و 

نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود.«

محمد علي طاهري مس�وول فرقه عرفان كيهاني 
يا حلقه در ايران اس�ت كه 14 ارديبهشت سال 90 
بازداشت و از س�وي دادگاه انقاب به اتهام توهين 
به مقدس�ات، مداخله غيرقانوني در امور پزشكي 
و درم�ان بيم�اران، ارت�كاب فع�ل ح�رام و رابطه 
نامشروع، استفاده غيرمجاز از عناوين علمي )دكتر 
و مهندس(، ضاّله بودن كتب و آثار، به 5 سال حبس، 
پرداخت 900ميليون تومان جزاي نقدي و 74 ضربه 
شاق محكوم شد.  عليزاده طباطبايي وكيل محمد 
علي طاهري معتقد است اين بار نيز دادگاه در صدور 
حكم به تبصره ماده 286 قانون مجازات اس�امي 

استناد كرده در حالي كه در دو 
مرتبه قبلي، ديوان عالي كشور 
اعام كرده كه طاهري مشمول 

ماده 286 نمي شود. 

  پرونده محمد علي طاهري در 
چه وضعيتي قرار دارد؟

خوش��بختانه پس از مقاومت هاي 
زيادي كه در طول بررسي صورت گرفت، پرونده به شعبه 
36 دادگاه تجديدنظر ارجاع شده و منتظر وقت رسيدگي 

به پرونده هستيم. 
  تاكنون دوبار حكم اعدام براي طاهري صادر شده 
است اما هردوبار حكم نقض شده است. دليل نقض 

حكم چه بوده است؟
نخستين باري كه اين حكم نقض ش��د، ديوان گفته بود 
كه تحقيقات كامل نيس��ت و همچنين تاكيد داش��تند 
در چند م��ورد نقص وج��ود دارد. يكي از اي��ن موارد كه 
در كيفرخواس��ت به آن اش��اره ش��ده بود، هواداري او از 
گروه هاي چريك فدايي خلق بود. دي��وان در واكنش به 
اين موضوع خواس��تار دليل و مدرك ش��د. در كنار اين 
موضوع، ديوان در چهار مورد ديگر خواس��تار ش��واهد و 

مدرك بود كه ارايه نش��د. يكي ديگر از موارد مورد سوال 
ديوان اتهام ارت��داد او بود. پس از اي��رادات ديوان پرونده 
به دادسرا بازگش��ت. دادس��را موارد مورد ايراد ديوان را 
مجددا بررس��ي كرد و حك��م تعليق صادر ش��د. در اين 
شرايط دليلي براي ارسال مجدد پرونده به دادگاه وجود 
نداشت زيرا حكم اعدام نقض شده بود و براي باقي موارد 
منع تعقيب صادر شد. ديوان در حكم خود صراحتا اعالم 
كرده بود كه اگر او مرتكب فس��اد ش��ده ))موضوع ماده 
286(( بايد مشخص شود فس��اد در چه زمينه اي و با چه 
گستردگي بوده است؟ اولين اقدامي كه اين شعبه انجام 
داد نگهداري آقاي طاهري به ش��كل بازداش��ت موقت 
بود. اين در حالي اس��ت زماني كه 
پرونده او به شعبه 15 آمد دوسال 
بازداشت موقت او به اتمام رسيده 
بود و دادگاه به هيچ وجه حق ندارد 
متهم��ي را بي��ش از دو س��ال در 
بازداشت موقت نگه دارد. ما نسبت 
به اين موضوع اعتراض كرديم اما 
متاسفانه به اعتراض ما ترتيب اثر 
داده نشد اما با وجود فشار هايي كه صورت گرفت، جلسه 
رس��يدگي بدون حضور من كه وكيل او بودم تش��كيل 
شد. ما توانستيم يكي از همكاران را به جاي خود در اين 
دادگاه حاضر كنيم اما متاسفانه فرصت دفاع به او هم داده 
نشد و حكم صادر ش��د. بايد بگويم ادامه بازداشت آقاي 
طاهري بالوجه است. براي او قرار وثيقه صادر شده است 
و با وجود تامين وثيقه او هنوز در بازداشت به سر مي برند 
هرچند ضابطي��ن تصميم گير دراين پرون��ده دوبار به او 

مرخصي داده اند. 
  يعني با وجود تامين وثيقه او همچنان در بازداشت 

هستند؟
بله وثيقه تامين ش��ده اما او فقط دوب��ار به مرخصي 

آمده اند اما آزاد نشده اند. 

گزارش» اعتماد« از بي تفاوتي به اعتصاب غذاي حميد بقايي

از ماست كه بر ماست
محمود عليزاده طباطبايي در گفت وگو با »اعتماد«: 

با وجود تامين وثيقه، طاهري در بازداشت است

دولت�ي ك�ه خ�ود ناق�ض حق�وق 
ش�هروندي بود امروز نمي تواند به 
عنوان معترض نس�بت ب�ه رعايت 
حقوق شهروندي يا فقدان دادرسي 

عادالنه در كشور باشد.

ادامه بازداشت طاهري غيرقانوني 
اس�ت. براي او ق�رار وثيق�ه صادر 
شده اس�ت و با وجود تامين وثيقه 
او هنوز در بازداشت به سر مي برند 
ه�ر چن�د ضابطي�ن دوب�ار ب�ه او 

مرخصي داده اند

محمدباقر نوبخت: 

دانشجويان بازداشتي فرزندان ما هستند
پرداخت حق��وق بازنشس��تگان تا قب��ل از عيد فطر 
و افزاي��ش 10 درص��دي آن، پرداخ��ت حق��وق 
بازنشستگان فرهنگي تا پايان شهريور و خريد گندم 
از كش��اورزان از جمله اقدامات اخير دولت اس��ت كه 
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري 
روز گذشته از آنها خبر داد. او همچنين در اين نشست 
به حوادث روز قدس و اظه��ارات توهين آميز عده اي 
نس��بت به علي اكبر صالحي اش��اره كرده و خواستار 
برخورد قوه قضاييه با اين اقدام شد. احكام سنگيني 
كه براي برخي دانشجويان بازداشت شده در حوادث 
دي ماه صادر شده، ديگر موضوعي بود كه نوبخت در 
اين نشست به آن پرداخت. او متعهد شد تا در جلسات 
مشترك قوا اين موضوع از سوي دولت پيگيري شود. 

افزايش حقوق بازنشستگان
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از پرداخت حقوق 
شاغالن و بازنشستگان و افزايش صورت گرفته در آن 

تا قبل از عيد فطر خبر داد. 
وي با بيان اينكه بهتري��ن تبريك دولت به ملت براي 
عيد فطر، پرداخت بخشي از معوقات است، گفت: قبل 
از عيد فطر همه حقوق ش��اغالن و بازنشستگان را در 
رابطه با يارانه ها پرداخت مي كنيم. با وجود اينكه رقم 
سنگيني اس��ت، اما تاكيد رييس جمهور بر پرداخت 
آن اس��ت كه در روزهاي آينده قبل از عيد فطر همه 

حقوق ها را با درصد افزايش پرداخت خواهيم كرد. 
س��خنگوي دولت اف��زود: مقدمات ميان س��ازمان 
برنامه و بودجه و خزانه انجام ش��ده اس��ت تا دستور 
رييس جمهور اجرايي ش��ود و حقوق بازنشس��تگان 
عزي��ز، يارانه ه��ا و حق��وق كاركنان دول��ت كه رقم 
س��نگيني اس��ت، همه اين حقوق به اضافه درصدي 
كه افزايش يافته اند تا قبل از عيد فطر پرداخت شوند. 
در خصوص حقوق بازنشستگان ش��اهد افزايش 10 
درصدي آن هستيم. بازنشس��تگان عالوه بر حقوق، 
اين اضافاتي را كه اعالم كردي��م نيز دريافت خواهند 
كرد و ما ب��راي همسان س��ازي خودم��ان را موظف 
مي دانيم كه وضعيت قبل را جبران كنيم و در همين 
زمينه به مجلس اليحه اي داديم كه عالوه بر سنوات، 
همسان س��ازي هم انجام شود كه ش��وراي نگهبان 

نپذيرفت اما دولت تاكيد دارد كه اين اتفاق بيفتد. 
نوبخت با اش��اره به اينكه تاكنون س��ه ه��زار و 400 
ميليارد تومان براي 41 هزار نفر از فرهنگيان به عنوان 
پاداش بازنشس��تگي در نظر گرفته شده است، گفت: 
براي ساير بازنشستگان نيز پنج هزار و 400 ميليارد 
تومان پرداخت خواهد ش��د و ما ب��ا لب هايي خندان 
پول ه��اي بازنشس��تگان را مي دهيم ت��ا نگويند كه 
دولت براي پول دادن به مردم عزا گرفته است. با وزير 
آموزش و پرورش هم صحب��ت كرديم تا در نيمه اول 
س��ال اين مبلغ را پرداخت كنيم و اميدواريم تا پايان 

شهريور ماه همه پاداش ها پرداخت شود. 
نوبخت ادامه داد: در 2 ماه نخس��ت امسال 28 هزار و 

180 ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني تخصيص 
اعتبار داشته ايم كه از اين رقم سه هزار و 139 ميليارد 
تومان به صورت نقدي بين طرح هاي عمراني توزيع 
شده و 21 هزار ميليارد تومان نيز به صورت انواع اوراق 
مالي در حال توزيع اس��ت كه در واقع از اين 28 هزار 
ميليارد تومان، حدود 24 هزار و 139 ميليارد تومان 

به صورت نقد و اسناد پرداخت شده است. 
سخنگوي دولت با اشاره به خريد گندم از كشاورزان 
تاكيد كرد: ت��ا 20 خردادماه، 2 ميلي��ون و 685 هزار 
تن گندم به ارزش س��ه هزار و 565 ميليارد تومان از 
كشاورزان خريداري شده است كه از اين ميزان، هزار و 
800 ميليارد تومان پرداخت شده و حدود هزار و 765 

ميليارد تومان نيز باقيمانده است. 
نوبخت تاكيد كرد: بر اساس گزارش بانك مركزي تا 20 
خردادماه س��ال جاري، 10 ميليارد و 959 ميليون دالر 
ارز، از محل منابع بانك مركزي با ن��رخ 4200 تومان به 
كاالهايي كه ثبت سفارش ش��ده، اختصاص يافته است 
و عالوه بر اين حدود چهار ميلي��ارد و 799 ميليون دالر 
ارز هم از محل صادرات غيرنفتي در س��اختار س��امانه 
نيما، اختصاص داده شده است كه در مجموع حدود 15 

ميليارد و 600 ميليون دالر مي شود. 

لزوم پيگيري توهين به صالحي در روز قدس
س��خنگوي دولت با اش��اره به اظهارات توهين آميز 
برخي خطاب ب��ه رييس س��ازمان ان��رژي اتمي در 
راهپيمايي روز قدس، گف��ت: درخصوص اين رخداد 
واقعا موه��ن و غيرقاب��ل توجيه چند نفر نس��بت به 
شخصيت هاي خدوم و دانش��مندان هسته اي نظام 
بايد گفت كه اين اقدام بدون ترديد از س��وي جريان 
قليلي صورت گرف��ت و آنان با اي��ن اهانت و حركت، 
روز ق��دس را مخدوش كردن��د و وقتي يك جمعيت 
اينچنين بزرگ با دهان روزه از اين ماجرا اعالم برائت 

كردند ش��ما ديديد كه رس��انه هاي بيگانه يك كادر 
كوچك را به ج��اي حركت پاكي كه مل��ت بزرگ ما 
انجام داد، نشان دادند. اين افراد خائن هستند، چرا كه 
ديديد حركت بزرگ ملت ما چگونه تحت الشعاع اين 

حركت آنان قرار گرفت. 
نوبخت ادام��ه داد: چنين اف��رادي در طول تاريخ هم 
بوده اند و ائمه اطهار را نيز مورد اهان��ت قرار دادند. ما 
حتي اگر از نظر سياس��ي هم اختالفي داشته باشيم 
مي گوييم كه باشد، 364 روز سال براي شما، اما اجازه 
دهيد يك روز س��ال صداي واحدي از كشور شنيده 
شود. به هرحال اميدوارم از سوي مقامات رسمي براي 
اين افراد اقدامي انجام ش��ود و امي��دوارم قوه قضاييه 

اقدامي انجام دهد. 

پيگي�ري اح�كام ص�ادره ب�راي دانش�جويان 
بازداشتي

وي در پاس��خ به پرسش��ي درباره احكام صادر شده 
براي دانشجوياني كه در اعتراضات دي ماه بازداشت 
ش��دند، اظهار ك��رد: بايد ب��راي جلوگي��ري از موج 
دشمنان دست به دست هم دهيم. در اينجا استقالل 
قوا مطرح است اما در جلس��ات مشترك اين موضوع 
را پيگيري مي كنيم، اين عزيزان فرزندان ما هستند. 
شايد در برخي از مواقع تحمل شان كم شود و حرفي 
بزنند ولي ما نبايد كاري كنيم كه روح ناآرام شان دچار 
تالطم بيشتري شود بلكه بايد با عطوفت با اين عزيزان 

برخورد كنيم. 
س��خنگوي دولت با بيان اينكه اگر برجام نبود حتما 
روزي بيش از صدها ميلي��ارد تومان ضرر مي كرديم، 
گفت: در ش��رايط تحريم مي��زان ص��ادرات نفت در 
حداقل خود قرار داش��ت اما پس از برجام توانستيم 

نفت بيشتري را به فروش برسانيم. 
نوبخت در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه اي براي 
گرفتن ضمانت از سوي روسيه و چين در قبال برجام 
وجود دارد؟ گفت: فعال قرارمان اين است كه با وجود 

وضعيت فعلي، برجام بماند و منافع را تامين كند. 

FATF  براي دولت بسيار مهم است
وي درباره تعويق افت��ادن اليحه پيوس��تن ايران به 
اليحه FATF و لوايح چهارگانه تصريح كرد: اين لوايح 
براي دولت بسيار مهم اس��ت، آيا ما پولشويي را تاييد 
مي كنيم؟ خير. آيا ما مي خواهيم منابع تروريس��م را 
تامين كنيم تا فشنگ بخرند در سر مردم خالي كنند؟ 
خير. ما با تروريس��م مبارزه مي كني��م. اما به طرفين 
گفته ايم تروريسم آن چيزي است كه خودمان تعريف 
مي كنيم. موضع دولت مشخص است كه دوست دارد 

اين لوايح تصويب شود. 
نوبخ��ت درباره اس��تفعاي وزير بهداش��ت نيز گفت: 
س��ال ها اين س��خنان درب��اره وزراي دول��ت گفته 
مي شود اما اين موضوع تكذيب شد و ظاهرا گفتند كه 

صدوپنجاه درصد اين موضوع را تكذيب مي كنيم. 

قب�ل از عي�د فط�ر همه حق�وق ش�اغان و 
بازنشستگان را در رابطه با يارانه ها پرداخت 
مي كنيم. با وجود اينكه رقم سنگيني است، 
اما تاكيد رييس جمهور بر پرداخت آن اس�ت 
كه در روزه�اي آينده قبل از عي�د فطر همه 
حقوق ها را با درصد افزايش پرداخت خواهيم 

كرد.

دولت

»اعتماد« از منشا ارسال اس ام اس هاي تهديدآميز به نمايندگان گزارش مي دهد

پيامك هاي خودسر

ظاهرا تش�كياتي ش�ماره نمايندگان هر 
استان را به همان استان مرتبط داده تا آنها 
اين پيامك ها را ارسال كنند؛ البته ممكن 
اس�ت به صورت كش�وري هم اي�ن كار را 
انجام داده باشند اما اينكه اين تشكيات 
چه تشكياتي اس�ت، موضوعي است كه 

وزارت اطاعات بايد آن را عنوان كند.

 با برخورد با افراد تندرو، نام مقدس مشهد 
همچنان پاك بماند

 تعدادي از پيامك ها از  شماره هايي ارسال شده 
كه مربوط به شهر مشهد است


