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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

کالفسردرگمپروندهنجفی
مریم رضاخواه
روزنامهنگار

شــمارش معکوس برای پایان مهلت اعتراض به حکم 
قصاص محمد علی نجفی آغاز شده  است . حکم قصاصی  
که 8مرداد ماه سخنگوی قوه قضائيه صدور آن را  توسط 
قضات دادگاه  کيفری استان تهران اعالم کرد .  طبق قانون 
از زمان ابالغ حکم به متهم یا وکالیش 20 روز مهلت وجود 
 دارد تا طرفين پرونده نسبت به آن اعتراض کنند و در این 
پرونده جنجالی روزهای زیادی از مهلت 20  روزه سپری 
شده و به روزهای پایانی آن رسيده ایم . در روز های نخست 
اعالم جزیيات حکم نجفــی،  وکالی طرفين بازی هایی 
رســانه ای داشــتند و نه تنها وکيل نجفی، بلکه وکيل 
خانواده ميترا استاد هم درباره  اعتراض به محتویات حکم 
مصاحبه هایی کردند. اما یک عالمت سوال بزرگ پيش 
روی همه قرار  گرفته اســت و این که چرا تاکنون وکالی 
باتجربه نجفی در مورد حکم قصاص  پرونده  نجفی هيچ 

 اعتراضی نکرده اند .
شاید باید نيم نگاهی به اتفاقاتی انداخت که بعد از صدور 
حکم قصاص نجفی رخ داده است. همه پروسه ها به سمتی 
می رود که  نشــان می دهد وکالی نجفی نمی خواهند 

بی گدار به آب بزنند .
وقتی مهدی خزعلــی یکی از چهره های سياســی و 
عليزاده طباطبایی  وکيل عزل شده  محمد علی نجفی  در 
یک ویدیو پرده از گذشت و رضایت خانواده ميترا استاد 
نسبت به نجفی برداشتند و قاطعانه اعالم  کردند نجفی 
قصاص نخواهد شد، شاید کسی نمی خواست این ادعاها 
را باور کند اما  این که بخشش خانواده  ميترا استاد به واسطه 
خواسته رئيس گروه اهل حق - سيد نصرالدین حيدری 
- که خانواده ميترا استاد عضو  این گروه هستند صورت 

گرفته، باعث شد چنين اظهاراتی باورپذیر شوند .
در واقع با درخواست سيد نصرالدین حيدری رئيس اهل 
حق که هيچ گاه تکذیب نشــده است، ورق بازی  مسعود 
استاد تغيير کرد و برادر ميترا که در همه مصاحبه ها اصرار 
به قصاص نجفی داشت نه تنها  رضایت به نجفی را تکذیب 
نکرد، بلکه بيان کرد تابع تصميمات خانواده اش است و این 
درحالی بود که  مرتب می گفت خانواده اش او را وکيل خود 
کرده اند و تصميم گيرنده اصلی خودش است. همزمان با 
این  هياهو، وکيل نجفی هــم اعالم کرد به دليل احتمال 
بسيار بخشيده شدن نجفی توسط خانواده ميترا استاد، 
منتظر آخرین روز پایان مهلت  20  روزه اعتراض به حکم 
صادره است، چرا که اگر رضایت داده شود،  نحوه اعتراض 
فرق خواهد کرد و درواقع وکال به اتهامات دیگر  نجفی در 
این پرونده اعتراض خواهند  کرد که به نظر می رسد اتهام 

حمل سالح غيرمجاز است . 
درواقع یک هفته ای می شود مسعود استاد سکوت کرده 
و تنها وکيل خانواده ميترا استاد اظهاراتی  پراکنده کرده 
که آن هم دوپهلو است و همه اینها نشانه های زیادی برای 

بخشيده شدن نجفی در این  پرونده است .  
همزمان با این کش وقوس ها، شایعات زیادی در فضای 
مجازی پيچيد که خانواده ميترا استاد پذیرفته  اند در ازای  
پول ميلياردی  از قصاص نجفی بگذرند و اما این بار مسعود 
استاد سکوت نکرد و بارها در  تریبون رسانه ها آن را تکذیب 

کرد.
حاال باید صبر کرد و دید که نجفی بخشــيده می شود 
یا قصاص؟! که با این روند احتمال بخشــش پر رنگ تر 
است! اگر بخشيده شود او باید از جنبه عمومی جرم بين 
3 تا 10 ســال به دليل قتل و 2 سال به خاطر  حمل سالح 

غيرمجاز در زندان بماند و  ...

یادداشت

باالخرهنظرمردم
خوباستیابد؟

ادامه از صفحه یک|یعنی سلیقه و نظر مردم تا 
جایی مهم اســت و ارزش دارد که پسنِد جناح ما را 
انتخاب کنند و اگر مخالف آن باشند، باید با صراحت 
در مقابل همان ســلیقه و نظر عمومی ایســتاد؟ 
مگر همین مــردم حامی و پشــتیبان این نظام در 
سخت ترین روزها و شرایط نیستند و قدرت اصلی 
ایران را نمی سازند؟ پس چطور آراءشان فقط تا وقتی 
ارزش دارد که جناح مطلوب شما را تأیید کند! پاسخ 
به این سوال ها شــاید ابهام ها درباره ارزش و جایگاه 
مردم در ذهن سعید جلیلی و حامیانش را مشخص تر 
کند. مردم فقط آنهایی نیستند که در سخنرانی ها 
روبه روی شما می نشینند و با تکبیر حرف های تان 
را تایید می کننــد. جامعه بزرگتری ناقد حرف های 

شماست...

منظوروزیردیوارفرهنگیبود
چند روز پیش وزیر علوم در میان حرف هایش 
به موضوعی اشــاره کرد که حاشــیه های زیادی 
داشت. او گفت ما می خواهیم دیوار دانشگاه ها را 
برداریم تا عموم مردم با فضاهای دانشگاهی آشنا 
شوند. این حرف ها باعث شد خیلی ها درباره لزوم 
برداشته شــدن دیوار، چگونگی برداشتن آنها و... 
حرف بزنند و خیلی های دیگر هم بگویند که اصال 
این چه کاری است و مگر می شود دیوار دانشگاه 
را برداشت؟ حاال علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل 
روابط عمومی وزارت علــوم توضیح داده که اصال 
منظور وزیر علوم برداشتن دیوارهای فیزیکی نبوده 
اســت. او گفته: »اصل بحث موردنظر وزیر علوم 
برداشتن موانع و دیوارهای فرهنگی، اجتماعی و 
ارتباطی است. این اقدام، ذیل راهبردهای دانشگاه 
جامعه محور و ورود دانشگاه ها به مسائل اجتماعی 
و جامعه شناختی به عنوان مسئولیت اجتماعی 
دانشگاه درحال اجراست، یعنی دانشگاه باید وارد 
عرصه جدیدی از زیست خود شود؛ از دانشگاه های 
نســل اول که صرفا آموزش محور و دانشگاه های 
نســل دوم که پژوهش محور بودند، گذر کند و به 

سمت دانشگاه جامعه محور و کارآفرین برود.«

سوءتفاهمیکهآیتاهللرانگرانکرد
 دفن زباله های هسته ای دیگران در ایران یک برداشت اشتباه است
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با شبکه الجزیره و درخصوص به فروش رسيدن 
تسليحات آمریکا در خاورميانه گفت: »اگر درباره تهدیدهایی که از منطقه ناشی می شود صحبت می کنيد، 
]بهتر است بگویيم[ که تهدیدها از جانب آمریکا و متحدانش ناشی می شوند که اسلحه به منطقه سرازیر و 
آن را به بشکه باروتی آماده انفجار تبدیل می کنند. آمریکایی ها در جایگاهی نيستند تا برای کارهایی که ما 
برای دفاع از خودمان انجام می دهيم، خطوط قرمز تعيين کنند. من فکر می کنم آمریکا منبع بی ثباتی در 

این منطقه است و متحدان آمریکا نيز متاسفانه منبع بی ثباتی بوده اند.«

محمدجواد ظریف:   

آمریکادرجایگاهی
نیستکهبرای
اقداماتدفاعیما
خطوطقرمزتعیینکند
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعيين کنيد. این مکان 

می تواند زیر یک ميز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

بایدبساطکنکوررابههمریخت
زاهدی،  محمدمهدی
رئيس کميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس گفت:   »در 
موضوع ترغيــب خانواده ها 
برای ثبت نام دانش آموزان 
 در موسسات غيرانتفاعی برای آمادگی در کنکور باید 
گفت تا وقتی کنکور باشد این وضع ادامه دارد. باید 
بساط کنکور را به هم  ریخت. خيلی از این موسسات 
می خواهند کنکور برقرار باشــد و خيلی از القائات 
بيرونی به آموزش و پرورش هم توسط این موسسات 
 صورت می گيرد. تا زمانی که کنکور جمع نشــود 
بساط این موسسات هم جمع نمی شود، توجيه آنها 
این است که برای کارشان  مجوز دارند، برخورد با این 
موسسات منوط به لغو مجوزشان است که این کار 

ارتباط به حوزه اجرا دارد.« 

۱۳۰هزارتنذرتآلوده؟!
رئيس  پیروزبخت،  نیره
ســازمان ملی اســتاندارد، 
درباره ذرت های آلوده و ورود 
آن به کشور گفت: »در بحث 
ذرت آلوده یــک محموله 
  130 هزار تنی توسط بخش خصوصی به کشور وارد 
شــد که مطابق ضوابط، گمرک از ما خواســت که 
سالمت آن را تأیيد کنيم. با  بررسی های به عمل آمده 
توسط کارشناســان، آلودگی این ذرت ها بسيار باال 
اعالم شد و ما به گمرک اعالم کردیم که این محموله 
نباید  تحت هيچ عنوانی وارد بازار کشور شود. همزمان 
برخی افراد ســعی کردند با اعمال نفوذ و فشــار به 
روش های مختلف گزارش مــا را  بی اهميت جلوه 
دهند، مثال یکــی از روش ها بدین صــورت بود که 
می گفتند ما در این حوزه کمبــود داریم یا تحریم 
هستيم، پس اجازه  دهيد بخشــی از آن به مصارف 
حيوانی برسد. اما ما زیر بار نرفتيم زیرا سالمت مردم 
خط قرمز ماســت، ما 3 سال ایســتادگی کردیم  تا 

نگذاریم این اتفاق صورت بگيرد .  « 

شهروند| واکنش ها به نگرانی آیت اهلل یزدی، 
عضو فقهای شــورای نگهبان دربــاره مصوبه 
مجلس مربوط به پسماندهای هسته ای بازتاب 
گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
داشته است. برخی از اعضای کميسيون امنيت 
ملی مجلس در مــورد این مصوبه معتقدند که 
کشورهای باشگاه هسته ای باید موضع و تکليف 
خود را برای مدیریت پســماندهای هسته ای 
مشخص کنند. کارشناسان معتقدند که ایران 
مانند بسياری از کشورهای دیگر، ملزم به اجرای 
مقررات ایمنی آژانس بين المللی انرژی اتمی 
است و در این رابطه باید تمهيدات الزم را اجرایی 
کند. کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
درباره توضيحات »علی اکبر صالحی« رئيس این 
سازمان که گفته بود »ظاهرا سوء تفاهمی پيش 
آمده است«، گفت: »سخنانی که آیت اهلل یزدی 
درباره دفن پسماندهای دیگر کشورها در ایران 
بيــان کرده اند، احتماال ســوء تفاهم و حاصل 
برداشت اشتباه اســت که ما به عنوان سازمان 
انرژی اتمــی در این رابطه توضيحــات الزم را 
ارایه کرده ایم و خواســتار اصالح آن هستيم.« 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در همان نشست 
با تأکيد بر این که »نباید به کنوانسيون ایمنی 
مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت 
پســماند پرتوزا نگاه سياسی داشت« گفت که 
هيچ نگرانی از پيوســتن به این کنوانســيون 
وجود ندارد.  نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
24 تيرماه  ســال جاری، الیحه الحاق  ایران به 
»کنوانسيون مشترک ایمنی مدیریت سوخت 
مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا« را 
تصویب کردند. طبق این الیحه به  ایران اجازه 

داده می شود به کنوانســيون مشترک ایمنی 
مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت 
پسماند ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم کند. 
واکنش ها به مواضع عضو شورای نگهبان را مورد 

بحث و بررسی قرار داده ایم که از نظر می گذرد.
ادعای دفن پسماند در ایران 

اما آیت اهلل »محمد یزدی«، عضو شــورای 
نگهبان روز جمعه در دیدار با دادســتان های 
کشور،  طی سخنانی بيان کرده بود که »اخيراً 
طرحی مورد تصویب مجلــس قرار گرفته که 
عبارت اســت از آن که دولت های اســتکباری 
بتوانند پسماندهای انرژی اتمی  خود را در کشور 
دفن کنند؛ اســتکبار هميشه این پسماندها را 
در کشــورهای عقب مانده دفن می کند و همه 
می دانيم که  اشعه های این نوع پسماندها برای 
افراد کشور ضرر خواهد داشت.« آیت اهلل یزدی 
گفته بود که »مجلس تصویب کرده بود که طبق 

توافقنامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت 
اتمی  می تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعالم 
کردم که این مورد خالف شــرع، خالف قانون 
و خالف مصلحت اســت و ســایرین نيز این را 

پذیرفتند.« 
کميسيون امنيت و کنوانسيونی پرحاشيه

در زمــان بررســی این الیحــه در صحن 
علنی، حسين نقوی حســينی، سخنگوی 
کميسيون امنيت ملی مجلس تصویب چنين 
معاهده ای را در راستای تأیيد صلح آميز بودن 
برنامه هسته ای ایران دانست و »حشمت اهلل 
فالحت پيشــه«، رئيس ســابق کميسيون 
امنيت ملی مجلس نيز گفته که قرار نيست 
پسماندهای هسته ای دیگر کشورها را بپذیریم. 
پيرو همين موضوع، »عباسعلی کدخدایی«، 
ســخنگوی شــورای نگهبان نيــز برخی از 
محتویات این مصوبه را نامشخص و دارای ابهام 

دانسته و گفته باید رفع ابهام شود.
 کميسيون امنيت ملی

آمادگی اقدام برای رفع ابهام دارد
»محمدجــواد جمالــی نوبندگانــی«، 
نایب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس 
در مورد ادعای آیت اهلل یزدی به »شهروند« 
گفت: »قرار نيســت پسماند هسته ای دیگر 
کشــورها در ایران دفن شود و اساسا مصوبه 
تصویب شده چنين محتوا و مضمونی ندارد.« 
جمالی نوبندگانی در مورد این که چه تدابير و 
سازوکاری برای پسماندهای هسته ای داخل 
اندیشــيده ایم، گفت: »در داخل تدابير الزم 
برای عمليات و فرآیند غنی سازی و مراحل 
بعد از آن اندیشيده شــده است؛ به این معنا 
که چنانچه پسماند حاصل از چرخه هسته ای 
بومی خطری برای مردم، شهروندان، محيط  
زیست و ... نداشته باشــد و از هر لحاظ ایمن 
باشد، دفن آن را در مکان در نظر گرفته شده، 
می پذیریم.« این عضو کميسيون امنيت ملی 
مجلس گفت: »برخی هــم ادعا کرده اند که 
ایران در قبال دریافت مبالغی هنگفت، حاضر 
به پذیرش دفن پسماندهای هسته ای دیگر 
کشورها شده است. این ادعاها کامال بی پایه 
و از اســاس کذب است.« جمالی نوبندگانی 
دربــاره ادعای مطرح شــده در مورد مصوبه 
مجلس مبنی بر دفن پسماندهای هسته ای 
دیگر کشــورها گفت: »موضع مجلس البته 
روشن اســت و خصوصا این که کميسيون 
امنيت ملی نيز آماده است تا در راستای رفع 
ابهام و نگرانی های شورای نگهبان هر اقدامی 

را انجام دهد.« 

سخنگوی قوه قضائيه درباره پرونده چه کسانی سخن گفت؟

آقاخانی،عراقچی،طبری،میرکاظمیوبقیه
غالمحسين اسماعيلی، سخنگوی قوه قضائيه روز گذشته 
در نشســت خبری خود مــواردی را مطرح کــرد که تمام 
خبرگزاری ها آن را بازتاب دادند. اما نکته مهم در گفته های او، 
پرداختن به نام هایی بود که این روزها پرسش هایی درباره آنها 
در افکار عمومی مطرح است. البته پيش از پرداختن به این 
نام ها، مهمترین نکته ای که سخنگوی قوه قضائيه مطرح کرد، 
تکذیب شایعه فيلتر اینستاگرام بود: »انتظار می رود اخالق 
حرفه ای از سوی رسانه ها رعایت شود. مایه تاسف و تعجب 
است اخباری نقل می شود که به هيچ عنوان چنين خبری ابراز 
نشده است و این قدر خبرساز می شود.« ضمن این که در این 
نشست، وقتی صحبت از حسن ميرکاظمی )حسن رعيت( 
به ميان آمد، ســخنگوی قوه قضائيه در واکنش گفت: »هر 
چه بگویيم قبل از اثبات مجرميت اسم نبرید، باز هم گوش 
نمی دهيد. من معذور می شوم جزیيات را بيان کنم. فقط اصل 
بازداشت این فرد تأیيد می شود. عناوین اتهامی هم پس از 
رسيدگی اعالم می شود.« با این مقدمه، در ادامه به بعضی از 
اسامی که بيشتر صحبت های ســخنگوی قوه قضائيه را به 

خود اختصاص داد، پرداخته ایم.
ساالر آقاخانی

در بخشــی از نشســت، وقتی خبرنگاری درباره متهم، 
ساالر آقاخانی گفت که او گریخته و از سخنگوی قوه قضائيه 
خواســت توضيحاتی ارایه کند، اسماعيلی در پاسخ گفت: 
»متهم برای رســيدگی، به دادگاه احضار شــده که حاضر 
نشده اســت. وثيقه الزم از او اخذ شده است. ما نمی دانيم او 
کجاست و از طریق قانونی و وثيقه گذار پيگيریم تا در ادامه 
جلســات در دادگاه حضور یابد و از خــود دفاع کند. در غير 
این صورت، دادگاه تصميم قانونی خواهد گرفت.« در توضيح 
باید گفت ماجرا به ســيزدهم مرداد امســال برمی گردد؛ 
زمانی که نخستين جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده 
اخالل ارزی شــامل معاون ارزی بانک مرکــزی، صرافان 
و دالالن مرتبط با ایــن بانک در شــعبه دوم »دادگاه ویژه 
مفسدان اقتصادی« برگزار شد. حواشی وقتی باال گرفت که 
خبرگزاری ميزان گزارش داد ســاالر آقاخانی، متهم ردیف 
اول این پرونده در دادگاه حضور داشته، اما محمد مهاجری، 
روزنامه نگار اصولگرا در یادداشتی درباره پرونده متهمان ارزی 
مدعی شد که ساالر آقاخانی از کشور فرار کرده است. در این 
زمينه، »فرارو« از قول مهاجری نوشته است: »جالب تر این که 
سه همدست وی که در بازار اقدام به فروش یا به قول دادگاه، 
قاچاق دالر می کرده اند، متواری و ظاهرا در خارج از کشورند! 
به این ترتيب پرونده ای که 10متهم دارد، متهم ردیف اول 
و سه همدستش که طبق پرونده، مجرمان اصلی قاچاق اند 
در دادگاه حضور ندارند.« فرارو در گزارش خود نوشته بود که 
احتماال منظور مهاجری »ميالد گودرزی، منصور دانش پور و 
علی آروند«، همکاران آقاخانی بوده اند. بنا به همان گزارش، 
مهاجری احتمال شائبه های سياسی را در پرونده عنوان کرده 
بود. به همين دليل هم پاسخ سخنگوی قوه قضائيه به این 
پرسش، درواقع پاسخ به بخشی از سواالت مهم افکار عمومی 
در این روزها بود. وقتی خبرنگار دیگری درباره آقایان سيف و 
عراقچی پرسيد که چرا دادگاه آنها فقط در جلسه اول علنی 

بود و جلسات دوم و سوم غير علنی و بدون حضور خبرنگاران 
برگزار شد؟ چرا ساالر آقاخانی متهم ردیف اول ممنوع الخروج 
نبود و در فرصتی که به او داده شــد، اموالش را فروخت و از 
کشور گریخت؟ چرا پرونده اصال ضابط قضائی ندارد و حتی 
قاضی دادگاه در جلسه اول از دادگاه به دليل عدم احراز فساد 
اقتصادی، ســلب صالحيت کرده بود ولی بعدا قانع شد؟ آیا 
اینها شائبه تسویه حساب برخی مدیران قوه قضائيه با دولت 
را به وجود نمی آورد؟ اســماعيلی در پاسخ گفت: »نسبت 
به فرد خاص اشــاره کردید. این پرونده در حال رســيدگی 
است. جلسات برگزار شده است. دادگاه علنی است. منتهی 
علنی بودن دادگاه با حضور خبرنگاران به معنی این نيست 
اگر خبرنگاران نبودند، دادگاه غير علنی است. گاهی اوقات 
حاضران در دادگاه جمع محدودتری هستند. جلسات دادگاه 
ادامه دارد. توصيه می کنم مردم صبوری پيشه کنند. اجازه 
دهند ادامه جلسات برگزار شود، دادگاه تصميم قضائی خود 
را بگيرد و به داوری دادگاه همه احترام بگذاریم. ان شــاءاهلل 
در این پرونده نيز نهایتا دادگاه تصميم می گيرد و رأی نيز به 

اطالع افکار عمومی خواهد رسيد.«
اکبر طبری

یکی دیگر از شــخصيت هایی که در جلسه البته به اسم 
مطرح نشد اما درباره او ســواالتی مطرح شد، معاون سابق 
یکی از بخش های قــوه قضائيه، اکبر طبری، بود. ســوال 
خبرنگار این بود که منطقی است که او )طبری( نمی تواند 
یک نفره این تخلفــات را انجام دهد و چه تضمينی اســت 
به اتهام سایر اشــخاص به صورت عادالنه رسيدگی شود؟ 
اسماعيلی در پاسخ به این پرسش گفت: »کسی که معاون 
نيست را مدام می گویيم معاون است. چرا این قدر بی توجه 
هستيم و اشخاصی را در سمت های مختلف قبل از بررسی 
دادگاه، نام می بریم و از آنها به عنوان متهم یاد می کنيم. این 
فرد معــاون یکی از بخش های قوه قضائيه بوده اســت. قوه 
قضائيه در برخورد با مفاسد، اولویتش درون دستگاهی است. 
قاطعانه، سختگيرانه، بدون اغماض و بدون مالحظه این و آن 
به پرونده ها رسيدگی می کند. هيچ کس در دوره جدید قوه 
قضائيه خط قرمز به حساب نمی آید. رسيدگی به این پرونده 
با تمام توان و جدیت انجام می شود و هر شخصی مورد اتهام 
قرار گرفت و دالیلــی برای توجه اتهام به او به دســت آمد، 
مطمئن باشيد نسبت به این موضوع رسيدگی خواهد کرد 
و مالحظه این و آن را نخواهد داشت. اراده ما مبارزه با فساد 

است بدون مالحظه این و آن.« 
نوشين جعفری

در بخشــی دیگر از جلســه، خبرنگاری درباره بازداشت 
یک عکاس هنری )نوشــين جعفری( و کشف تصاویری از 
هنرپيشه ها سوال کرد. اســماعيلی گفت: »فردی به لحاظ 
اهانتی که به حضرت سيدالشــهدا)ع( و عزاداری کرده بود 
و تبليغی که عليه نظام مقدس جمهوری اســالمی داشت، 
تحت تعقيب قرار گرفت. در بازرســی از اماکن و تجهيزات 
فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به 
دست آمد که دون شأن افراد و اشخاص و حرفه های شاغل در 

جامعه است. این موضوع در حال بررسی است. « 

یک مصاحبه، چند تعبير و یک اصالح
کارگزارانسازندگیهنوزاصالحطلبند!

همه چيز دیروز از یک مصاحبه آغاز شد. تيتر خبرگزاری ها و کانال های خبری 
این بود: »خروج  رسمی حزب کارگزاران از جبهه  اصالحات«. توضيح شان هم 
این بود که »کارگزاران که پيشــتر به صورت علنی از الریجانی حمایت و عليه 
فراکسيون اميد فعاليت می کرد؛ امروز با عبور از سيدمحمد خاتمی و اعالم آن 
توسط دبيرکلش رسما از اصالحات خارج شد.« این برداشتی بود که منجر به 

عکس العمل کارگزاران شد.
اما کرباسچی چه گفته بود؟ کرباســچی در مصاحبه ای با روزنامه سازندگی 
که تيتر و عکس تمام صفحه اول روزنامه بود، گفته:  »رهبری خاتمی در جبهه 
اصالحات را قبول نداریم.« دبير کل حزب کارگزاران سازندگی با تاکيد بر این که 
اصالحات از ابتدا تاکنون رهبری نداشته است، گفته بود: »نه آقای خاتمی ادعای 
رهبری اصالحات را داشته و نه جریان اصالحات با هم بر سر رهبری این جریان 

توافق کرده اند.«
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اما پس از 
انتشار این مصاحبه با تکذیب خبر خروج این حزب از جبهه اصالحات گفت: 
»برداشــت های ناصوابی از مصاحبه دبيرکل )غالمحسين کرباسچی( صورت 
گرفته است.« عطریانفر با بيان این که اظهارات دبيرکل حزب »ارتباطی به خروج 
از جریان اصالحات ندارد« تاکيد کرد که این حزب »همچنان به اصالحات پایبند 

است.«
بعد از آن هم مرعشــی، ســخنگوی حزب کارگزاران به بررســی اظهارات 
کرباسچی در کميته سياسی حزب کارگزاران اشــاره داشت و تاکيد کرد که 
»همچنان خاتمــی را رهبر اصالحات می دانيم.« او نظر کرباســچی در مورد 
سيدمحمد خاتمی و رهبری جریان اصالحات را نظر شخصی دانست و گفت: 

»حزب کارگزاران همچنان خاتمی را رهبر این جریان می داند.«
در این ميان واکنش زیباکالم به شایعه خروج کارگزاران از جبهه اصالحات 
چنين خالصه می شــد که »بی برنامگی خاتمی آنها را نااميد کرده« و محمد 
قوچانی هم که بانی مصاحبه کذایی بود، گفت: »انتقاد از شورایعالی به معنای 
عبور از خاتمی نيست.« سردبير روزنامه سازندگی گفت: »پيش از این هم سعيد 
حجاریان، عباس عبدی و احمد زیدآبادی اشــاره کرده بودند که حتما باید در 
ليدری اصالح طلبان مجلس و شــورایعالی سياستگذاری تغيير ایجاد شود.« 
اما صحبت های قوچانی، مرعشــی و عطریانفر نتوانســت آب روی آتشی که 
سخنان کرباسچی به پا کرده بود، بپاشد. شاید کرباسچی خودش باید موضوع 

را جمع وجور می کرد.
سرانجام هم پاســخ دبيرکل حزب کارگزاران به برداشــت های نادرست از 
سخنانش منتشر شد.  کرباسچی گفت: »مصاحبه ام را دوباره بخوانيد.« دبيرکل 
حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به برداشــت های نادرست از مصاحبه اش 
با ارگان مطبوعاتی این حزب گفت: »این که می گویم اشکاالت اصالحات باید 
برطرف شود، به معنای خروج از اصالحات نيست؛ این را کسانی به خروج تعبير 
کردند که آن معایب را دارند و نمی خواهند اصالح شــود. توصيه می کنم اگر 
فردی شبهه ای دارد، دوباره مصاحبه را بخواند.« به گفته او »دو سایت با مواضع 
مشخص با دستاویز قرار دادن سخنانش درباره رئيس دولت اصالحات آن را به 
خروج کارگزاران از جبهــه اصالحات تعبير کردند. من چنين چيزی را مطرح 

نکردم و این موضوع را از همان رسانه ها پيگيری کنيد.«
کرباسچی در توضيح خود افزوده اســت: »محمدرضا عارف در شورایعالی 
اصالحات و مجلــس در این مدت چه  کار کرده اســت؟ همــه اعتراض های 
اصالح طلبان به دليل عملکرد او است. وی عملکردی ندارد که کسی بخواهد 
از او انتقاد کند. ناکارآمدی شورایعالی باعث شده رئيس دولت اصالحات سراغ 
نهاد باالدستی برود. این که به شکل مبهم دایما حرف از اصالحات بزنيم، به چه 
معناست؟ هر شخص یا حزبی نمی تواند خود را اصالح طلب یا رهبر اصالحات 

معرفی کند.«


