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محمد مهاجری:

»

لغو دعوت زنگنه،
از جایگاهی بیرون
از صداوسیما
انجام شده

»

خبر

انتقال آب از خزر
سرنوشتدریاچه ارومیه را تکرار میکند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،تاکید
کرد :انتقال آب از اکوسیستم بسته خزر به بخش های مرکزی کشور
سرنوشــتدریاچه ارومیه را تکرار خواهد کرد .به گزارش ایســنا،
اســماعیل حســین زهی نماینده مردم خاش در مجلس شورای
اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر ،نوشت« :موضوعانتقال
آب به بخش های مرکزی ایران باید از دریاهای آزاد انجام شــود و
انتقال آب از اکوسیستم بسته خزر سرنوشتدریاچه ارومیه را تکرار
خواهد کرد .دریای عمان تنها دریایی است که این ظرفیت را دارد و
موجب شکوفایی اقتصادی در استانهای محروم جنوبی نیز خواهد
شد ».الزم به ذکر است که بحث انتقال آب از دریاچه خزر به فالت
مرکزی کشور از چندین سال گذشــته مطرح است و با مخالفت
جدینمایندگاناستانهایشمالیروبهروشد.

محمدحسینی:

همکاری دولت و مجلس در یک مسیر
والیی و انقالبی است

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :دولت و مجلس در یک مسیر
والیی و انقالبی گام برمی دارند .مردم هم توقع دارند تفاهم و همکاری
بیشــتر بین دولت و مجلس وجود باشــد .به گزارش ایسنا ،محمد
حسینی در جلسه معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :اغلب معاونین پارلمانی کم و بیش
با فعالیت مرکز پژوهشها آشنایی دارند .این مرکز قوه عاقله مجلس و
نمایندگان است .معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت :دولت و
مجلس در یک مسیر والیی و انقالبی گام برمی دارند ،مردم هم توقع
دارند تفاهم و همکاری بیشتر بین دولت و مجلس وجود باشد و البته با
این تفاهم و تعامل برای حل مشکالت بهتر هم می توان کار کرد .وی
افزود :این جلسه برای تبادل و همکاری بیشتر و استفاده از نظرات بین
مرکز پژوهش های مجلس و دستگاههای اجرایی تشکیل شده است
و امیدواریم بتوانیم با این همکاری به دولت و مجلس برای پیشرفت
کارها کمک کنیم .همچنین ،بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش
های مجلس هم در این جلسه با استقبال از همکاری مشترک مرکز
پژوهشها با دستگاههای اجرایی گفت :مرکز پژوهش های مجلس
با پشتوانه کارشناســی بی نظیر خود آمادگی کامل برای هم افزایی
ظرفیت ها و ارائه خدمات پژوهشــی به وزارتخانه ها و دستگاههای
اجرایی را دارد .نگاهــداری هدف از برگزاری این جلســات را تعامل
برای کمک به حل مسائل کشور دانست .در این نشست حاضرین به
بیان نظرات و دیدگاه های خود در راستای تعامل هر چه بیشتر مرکز
پژوهشهایمجلسومعاونینپارلمانیوزارتخانهپرداختند.

فرمانده کل سپاه:

این ایران است که آمریکا را مدیریت میکند

فرمانده کل ســپاه گفت که وقتی میخواهیم لبنان را از فشار
اقتصادی درآوریم دشمن نمیتواند کشتیهای ما را بزند ،این ایران
اســت که آمریکا را مدیریت میکند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سردار سرلشکر پاسدار حسین ســامی فرمانده کل سپاه
پاسداران روز گذشته (سهشــنبه ،دوم آذر ماه) همزمان با سالروز
تأسیس بسیج دانشجویی و طالب به فرمان حضرت امام خمینی
(ره) در نشستی جمعی با دانشجویان و فرماندهان بسیج دانشجویی
کشــور در اردوگاه فرهنگی تربیتی ثامن االئمه (ع) گفت :بسیج و
ظهور آن یک نشانه از اعجاز ذهنی رهبر کبیر و بزرگ انقالب اسالمی
است .ایشان با ژرف اندیشی و نگاهی ملکوتی آنچنان که به ابراهیم
خداوند قدرت دیــدن ملکوت (حقیقت خلقت آســمان و زمین)
بخشید توانست به یک شاهکار بزرگ یعنی طلوع یک خورشید در
سپهرانقالباسالمییعنیبسیجمستضعفیندستبزند.
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یک فعال سیاسی اصولگرا درمورد لغو حضور وزیر سابق نفت در صدا و سیما نوشت :وزیر سابق نفت داشته زندگیاش را
میکرده که از او برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی برای بحث درباره کرسنت دعوت میشود .او هم میپذیرد و پیشنهاد
میدهد سعید جلیلی هم دعوت شود .بعد از مدتی تلویزیون برای حضور جلیلی عذر میآورد و درخواست میکند زنگنه تنها
بهبرنامهبرودکهاوهممیپذیرد.بهگزارشاعتمادآنالین،محمدمهاجری،فعالسیاسیاصولگرایادداشتیدرکانالتلگرمی
اش نوشت :با اطالع می گویم که لغو دعوت زنگنه برای حضور در تلویزیون ،از جایگاهی بیرون از صداوسیما انجام شده .وی
افزود :مرحله بعدی بازی شروع می شود .یکی دو نماینده مجلس یارگیری می شوند .خبرگزاریهای دولتی و حامی دولت به
خطمیشوندوازطرفقوهقضاییهمیگویندکهکیفرخواستکرسنتصادرشده.وکجایدنیامتهمرابهتلویزیونمیآورند!
ویادشانمیرودکههمینتلویزیوندههاوصدهامتهمباپروندهبازراجلویدوربینآوردهوگاهیازآنهااعترافگرفتهاست!

رضا اکرمی:

»

ریشهمشکالت
معیشتیمردم
کجاست؟

رضا اکرمی فعال سیاسی اصولگرای درباره اظهارات امامجمعه موقت تهران گفت :دقت کنیم که قرآن میگوید
اگر مردم اهل تقوا ،ایمان و عمل صالح باشــند ،ما از باال و پایین برای آنها برکات و رفاه و آسایش و آرامش را تضمین
میکنیم ،اما اگر خدایی ناکرده به ســمت گناه و ظلم و ســتم بروند ،هم نعمتها را میگیریم و هم آنها را مجازات
میکنیم .به گزارش اعتمادآنالین ،اکرمی در پاسخ به سوالی درباره نقش مدیریت جامعه در ایجاد مشکالت اقتصادی
و معیشتی نیز گفت :البته ما گاهی افراط و تفریط داریم ،اصطالحی به نام فرافکنی وجود دارد که در ارتباط با همین
من کاسب حاضر
شرایط به کار برده میشود؛ گرانیها و قاچاقها را به گردن دیگران و قاچاقچی میاندازم اما خود ِ
نیستم به سود کم قانع باشم .الزم به ذکر اســت که اظهارات اخیر کاظم صدیقی ،امامجمعه موقت تهران ،مبنی بر
اینکه «گرفتاریهای معیشتی مردم ناشی از بیتقوایی است» با واکنشهای گستردهای مواجه شده است.

گزارش «روزان» از دادگاه سقوط پرواز  752و حاشیههای آن:

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

سیاسی:
زهره توحیدی

سیاست

»

چالشهای یک پرونده حساس
گروه سیاســی -حدود دو ســال پیش
هواپیمــای مســافربری تهران-کییف کمی
پس از بلند شــدن از فرودگاه سقوط کرد و به
دنبال آن جنجالی طوالنیای در کشــور شکل
گرفت .یکشنبه این هفته اولین جلسه دادگاه
مســببین آن ســقوط برگزار شــد .دادگاهی
که تــا حــدی متأثــر از همــان جنجالهای
قبلی بود.
حادثه سقوط هواپیمای 752
حدود ساعت شــش صبح روز  18دی ،98
هواپیمای مسافربری  ۷52اوکراینی که 176
مسافر داشــت ،پس از بلندشــدن از فرودگاه
امــام خمینــی(ره) در منطقــه خلجآباد بین
شــهریار و پرند بر اثر اصابت موشــک سقوط
کرد و تمام سرنشــینان آن جــان باختند .از
زمان سقوط تا ســه روز بعد از آن درباره علت
این سقوط اطالعی در دست نبود .درحالی که
نخســت وزیر کانادا مدعی شده بود که سقوط
بر اثر اصابت موشــک بود ،مقامــات ایران این
ادعا را ناشــی از خصومت دولت کانادا معرفی
میکردند .اما بعد از ســه روز ،ستاد فرماندهی
کل نیروهای مســلح در بیانیــهای اعالم کرد
اشــتباه انســانی پدافند هوایی یکی از مراکز
حساس نظامی ســپاه باعث شلیک موشک به
این هواپیما و سقوط آن شده است.
حســن روحانی رئیس جمهوری وقت نیز
در پی ســتاد کل نیروهای مسلح ،در بیانیهای
ضمن ابراز تاســف و تاثر از حادثه پیش آمده و
همدردی بــا خانواده قربانیان ،اعالم داشــت:
«در فضــای تهدیــد و ارعاب رژیــم متجاوز
آمریکا علیه ملت ایران پس از شــهادت سردار
قاســم ســلیمانی و به منظور دفــاع در برابر
حمالت احتمالــی ارتش آمریــکا ،نیروهای
مسلح جمهوری اســامی ایران در آماده باش
صددرصد قرار داشــتند که متأسفانه خطای
انسانی و شلیک اشــتباه ،به یک فاجعه بزرگ
منجر شد و دهها انسان بیگناه قربانی شدند».
وی افزود« :میبایســت تحقیقات تکمیلی
برای شناســایی کلیه علل و عوامل این فاجعه
ادامه یافته و مســببین این اشتباه نابخشودنی
مورد پیگــرد قانونی قــرار گرفتــه و نتایج به
اســتحضار ملت شــریف ایران و خانوادههای
قربانیان برسد».
انجام این تحقیقات از همان زمان آغاز شد
و در طول دو ســال اخیر مقامات قضایی بارها
و بارها از بازداشــت عوامل شلیک موشک به
هواپیمای مذکــور خبر دادند .گفته میشــد
که اپراتور پدافنــد ضدهوایی که فردی نظامی
اســت ،متهمی اســت که در ایــن خصوص
بازداشت شده اســت .بعدتر مشخص شد که
تعداد متهمان بیشتر از آن یک اپراتور است.
در ســوی دیگــر ،خانوادههــای داغــدار
خواهان بررسی موشکافانه موضوع بودند و نیز
اعتراضهایی به خاطر تأخیــر در اعالم دلیل
سقوط اتفاق افتاد.
در هر حال ،یکشــنبه  30آبان ماه ،اولین
جلســه دادگاه نظامی برای رســیدگی به این
پرونده به ریاست ابراهیم مهرانفر برگزار شد.

جزئیاتی از جلسه دادگاه
مهرانفــر در ابتدای دادگاه شــرح داده که
«در جریان رسیدگی به پرونده حاضر ،متعاقب
صدور کیفرخواســت از سوی دادسرای نظامی
تهران و ارســال پرونــده بــه دادگاه نظامی و
ارجاع به این شعبه دادگاه ،کلیه مقررات آیین
دادرسی کیفری لحاظ شــد و هیئت دادگاه،
پرونده را آماده رســیدگی دانســت و جلسه
دادگاه و وقت رســیدگی به تمامی اولیای دم
ابالغ شــد و به آنها اعالم گردید که میتوانند

»

خواست ایشــان بیرون بروند .این رفتار سابقه
نداشته و نشان دهنده همراهی قاضی محترم
بود .با توجه به درخواست رســمی خانوادهها
و نظر قاضی به این نتیجه رســیدند تحقیقات
کافی نیســت و مجدا تحقیقــات مفصلی باید
شــروع شــود .نهایتا پروندهها با تدبیر خاصی
در اختیار وکال قرار گیرد و نظرات کارشناسی
به صورت مســتقل انجام شــود و به هر حال
اعتــراض الزم بــرای این موضوع بــا توجه به
نظرات کارشناسی بینالمللی صورت بگیرد».

انتشــار عکسهای دادگاه و مصاحبه اولیای دم دربــاره چگونگی
برگــزاری دادگاه ،متوقف شــدن دادگاه بنا به اعتراض شــاکیان
و وکالی آنها همگی میتواند نشــانه مثبتی باشــد از رســیدگی
عادالنه به ایــن پرونــده .اما این مســئله به عنــوان چالش باقی
میمانــد که چــون متهمیــن پرونــده نظامی هســتند ،ممکن
اســت رســیدگی به پرونــده را بــا دشــواریهایی مواجه کند

در صورت تمایل در جلســات دادرسی حضور
به هم رسانند و نســبت به طرح شکایت خود
اقدام کنند».
در ایــن دادگاه ده متهم با ردههای مختلف
نظامی حضور داشــتند و در مقابل  103نفر از
اولیای دم شــاکی پرونده محسوب میشدند.
بعد از اظهارات قاضی ،دادستان کیفر خواست
را قرائت کرد.
آنگونه که در گزارشها آمــده و نیز بنا به
گفته محسن اســدی الری که یکی از شاکیان
پرونده اســت ،در میانه قرائت کیفرخواســت
شــاکیان و وکالی آنهــا اعتــراض میکنند.
آنها تأکید داشــتند که پرونده نقــص دارد و
تحقیقات به صورت جامع انجام نشده است.
اســدی الری گفته اســت« :کیفرخواست
ابتدا توسط آقای یوســف وندی خوانده شد اما
اعتراض خانــواده ها را در پی داشــت و قاضی

این اعتراضها باعث میشــود که قاضی به
موضوع ورود کند و ایرادات شــاکیان و وکالی
آنها را وارد بداند .به همین دلیــل ،با توجه به
این که نظر قاضی هم این بوده که بخشــی از
پرونده نیاز به رفع نقص دارد ،پرونده مجددا ً به
دادسرا ارجاع داده میشود.
مسئله دیگری که وکالی شاکیان داشتند
این بوده که آنها فقط کیفرخواســت را قرائت
کردهاند و موفق نشــدهاند مجلدات پرونده را
قرائت کنند .مهرانفر در مقابــل این اعتراض
هم چنین گفتــه اســت« :دادگاه در جریان
دو دوره  ۱۰روزه بــه شــکات و وکالی آنهــا
وقت داد تا ایــرادات خود به نواقــص پرونده
را اعالم کنند و در موارد دیگــر نیز به وکالی
جانباختگان ابالغ شد که برای مطالعه پرونده
به شعبه دادگاه مراجعه کنند که اگر این کار را
نکردهاند نمیتوان این امر را ناشی از کوتاهی

دادگاه دانست».
اســدی الری همچنین گفته است که بنا
به نظر قاضی بنا شده که یک جلسه به صورت
خالصه برگزار شــود و بعد از آن برای تکمیل
پرونده ،دادگاه به مدت دو ماه تنفس داشــته
باشد .اســدی اظهار کرده است« :تدبیر رئیس
دادگاه ایــن بود که جلســه آینــده به صورت
خالصه در هفتــه آینده برگزار شــود و دو ماه
تنفس ایجاد شــود .جمیع این تدابیر علیرغم
این جلســه مهم بود و به نظر ما تدابیر رئیس
دادگاه خیلی مهم اســت تا بتوانیم دادخواهی
و عدالت را بــا تدابیر رئیس محتــرم دادگاه و
حمایت رئیس قوه قضائیه داشته باشیم».
چالشهای رسیدگی به پرونده
اما برگزاری این دادگاه بدون حاشیه نبود.
در حالــی کــه دادگاه در حال برگــزاری بود،
بیرون از محوطه آن تعــدادی از خانوادههای
قربانیان ســقوط هواپیما حاضر شده بودند و
نســبت به روند دادرســری اعتراض داشتند.
حرف حاضران این بود که کــه دادگاه مذکور
بدون رعایــت جوانب حقوقــی و بدون حضور
و اطــاع خانوادههای جانباختگان و شــکات
پرونده برگزار شــده و بیشــتر جنبه نمایشی
دارد.
البته ،همانگونه که گفته شــد تعدادی از
اولیای دم هم در دادگاه حضور داشتند و قاضی
پرونده نیز بر اساس اعتراض آنها پرونده را برای
رسیدگی بیشتر و رفع نواقص مرجوع کرد.
در سوی دیگر ،قوه قضاییه به اعتراضهایی
که مقابل در دادگاه انجام گرفت ،واکنش نشان
داد .از جمله این که تصاویری از جلسه دادگاه
که در آن شــاکیان ،خانوادههــای قربانیان و
وکالی شاکیان حضور داشتند ،منتشر کرد.
اما باز هم این همــه اعتراضها نبود .برخی
رسانهها نیز معترض بودند که چرا خبرنگاران
آنها به جلســه دادگاه دعوت نشــدهاند .گفته
میشــود تنها خبرنگار خبرگزاری میزان که
خبرگزاری رســمی قوه قضاییه است ،در این
جلسه دادگاه حضور داشته است .در حالی که
قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده را به صورت
علنی اعالم کرده بود.
همین عدم حضور خبرنگاران از رسانههای
مختلف باعث شــده بود که برخی رسانههای
خارجی مدعی شــوند که ایــن دادگاه بدون
رعایت حقوق دادرســی کشــور برگزار شده
است.
به هر حال ،انتشــار عکسهــای دادگاه و
مصاحبه اولیای دم دربــاره چگونگی برگزاری
دادگاه ،متوقف شــدن دادگاه بنــا به اعتراض
شــاکیان و وکالی آنها همگی میتواند نشانه
مثبتی باشــد از رســیدگی عادالنــه به این
پرونده .اما این مســئله به عنوان چالش باقی
میمانــد که چــون متهمین پرونــده نظامی
هســتند ،ممکن است رســیدگی به پروندهرا
با دشــواریهایی مواجه کند .بــرای مقابله با
ایــن چالش قــوه قضاییه و به صــورت خاص
قاضی پرونده باید همیشــه هوشیاری خود را
حفظ نمایند.

گزارش
عطریانفر:

»

مجلس مقابل ناکارآمدی برخی از
مدیران ارشد موضع گرفته است

محمد عطریانفر از اعضای شــورای مرکزی حزب کارگزاران
بر این باور است که دولت رئیســی در بحث استقرار نیروها بر سر
نهادهایاجرایی،بهدرستیعملنکردهاست.
به گزارش خبرآنالین ،مدتی اســت که از یکدســتی دولت و
مجلس سخن ها بگوش می رســد و حتی خیلی بر این باور بوده و
هســتند که این هم رایی دو قوه می تواند موجب تقویت سیستم
تصمیم گیری از یک سو و الپوشانی و پنهان کاری امورات از سوی
دیگر شود ولی آنچه در صحنه عینی دیده می شود آغاز اعتراضات
در میان نمایندگان پارلمان علیه برخی از اضالع دولت رئیســی
است تا آنجا که برخی اعالم کردند که با دولت عقد اخوت نبستند
کسی به آنها چک ســفید امضا نداده است و لذا در هفته ی اخیر
یا
ّ
با سیل ســخنان اعتراض آمیز برخی نمایندگان حتی اصولگرا در
مجلس مواجه بوده ایم که درباره سیاستهای اقتصادی دولت بویژه
روندی صعودی قیمت ها و گرانی کاالها صدای خود را بلند کرده و
درخواست اقدام فوری دارند .محمدعطریانفر عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران در پاسخ به این سوال که دلیل انتقادات زودهنگام
نمایندگان مجلس از دولت همســو (دولت ابراهیم رئیسی) را چه
میدانید؟ کم تحرکی دولت یا فشار مردم و افکار عمومی و یا سهم
خواهی و ....؟ گفت :این را که عده ای بر این باور باشند که انتقادات
نمایندگان ساختگی و ظاهری است قبول ندارم .آنچه که رخ می
دهد از دو جنبه مورد بررسی اســت .ابتدا اینکه به موقعیت ذاتی
مجلس و سپس به ضعف عملکرددستگاههای اجرایی باز میگردد.
او افزود :منطق حقوقی نظام حکمرانی در ایران به مجلس ،نقش
تصویب و نظارت بر برنامه اداره کشــور را داده شــده است طبعا،
مجلس در بخش نظارت ،فی حد ذاته جهت گیری انتقادی پیدا می
کند .در عرصه اجرا ،نوعا مشــکالتی ایجاد میشود و در عین حال
بدلیل برخی عدم تحقق منابع درآمدی،محدودیتهایی پیدا می
شود و یا ناکارآمدیهایی در فضای اجرایی رخ میدهد که تمامی
این زمینهها ،تصویری از ناکارآمدی و عــدم توفیق دولت را به رخ
میکشــد .لذا نهاد پارلمان بطور طبیعی نسبت به وضعیت جاری
،موضعانتقادیپیدامیکند.
این چهره سیاسی اصالح طلب ادامه داد :کسانی که در گذشته
فکر میکردند اگر دولت و مجلســی در بدو شکل گیری و گامهای
مقدماتی ،نوعی همگرایی تام و تمام با هم داشــته باشند ،موضع
یکپارچه و همدلی در کشور پیدا خواهد شد یقینا تعبیر نادرستی
بوده اســت و از قبل هم پیش بینی می شــد که هر چقدر مواضع
در گام های نخستین یکسان باشــد اما در ادامه راه ،دچار افتراق و
دوپارگی خواهند شد .نقد مجلس در ساختار قدرت ایران همواره در
قبال دولت و عملکرد مسئوالن نقد اصیلی است .از این رو فکر می
کنم بخشی از ماجرا را باید در این چارچوب مورد تحلیل قرار داد.
دولت رئیســی در بحث انتصابات به درستی عمل
نکرد
محمدعطریانفردربخشدیگریازسخنانشتصریحکرد:نکته
دوم اینکه،دولت رئیسی در بحث اســتقرار نیروها بر سر نهادهای
اجرایی ،به درســتی عمل نکرده است .جهت گیری کلی دولت در
ت و صالحیت های کافی برای انتخاب مدیران
انتصابات ،فاقد ظرفی 
است و این نحوه عمل می تواند بازتابهای اجتماعی بدی به دنبال
داشته باشد و در نهادهای مسئول هم ،جهتگیریهای نقدآمیز را
به وجود می آورد .او ادامه داد :بنابراین به نظر می رسد چون دولت،
خوب عمل نکرده است زمینه ای شــده که در فرصت نزدیکتری،
این نقدها به دولت وارد شــود .لذا آنچه کــه رخ داده نتیجه قهری
عملکرد دولت از یک سو و از سوی دیگر موضع نظارتی و انتقادی
ذاتی مجلس است .این عضو حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد:
واقعیت این است که انتقادات فعلی نمایندگان را نمی توان حمل بر
این کرد که مجلس مقابل دولت قرار گرفته است.مجلس االن مقابل
ناکارآمدیبرخیازمدیرانوعملکردمدیرانارشددولتقرارگرفته
استکهعملکردخوبینداشتهاند.اگردولتبهایننقدهابیتوجهی
کند و اهتمامی برای رفع اشکاالت نداشته باشد ،ممکن است به کل
دولت وفقدان صالحیت عمومی آن سرایت کند و مجلس را در برابر
کلیت دولت قرار دهد و نقد را از مصادیق به کلیت دولت انتقال دهد.

