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خبر

محمد علی نجفی خبر داد:

همایشدیدهباناعتدال
یادوارهتبییناندیشههای
آیتاهللهاشمی
نشســت خبری همایش دیــده بان اعتدال و یادواره تبیین اندیشــه های آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی با حضور محمدعلی نجفی ،دبیر ایــن همایش در محل بنیاد
صالحان برگزار شد.

محمد علی نجفی در خصوص این همایش اظهار داشت :همایش دیده بان اعتدال
به منظور تبیین راه و اندیشــه های آیت اهلل اکبر هاشــمی رفسنجانی روز پنجشنبه
با ســخنرانی حجت االسالم و المسلمین سید حســن خمینی و اسحاق جهانگیری
معاون اول ریاســتجمهوری در مرکز همایش های رازی دانشــگاه علوم پزشکی
ایران برگزار می شود.
نجفی با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش برای شناخت بهتر آیت اهلل هاشمی
رفســنجانی بیان کرد :مرحوم آیت اهلل هاشمی رفســنجانی یکی از شخصیتهای
برجسته و منحصر به فرد تاریخی است.
وی یاد آور شــد :آیت اهلل هاشمی رفســنجانی نقش های اول ،دوم و سوم را در
مسائل سیاسی کشور ایفا کرده است.
نجفی ادامه داد :امروز ما به اندیشــه ها و افکار آیت اهلل هاشــمی برای اداره بهتر
کشور نیاز داریم.
دبیر علمی همایش دیده بان اعتدال خاطرنشان کرد :هرچه از زمان رحلت ایشان
میگذرد ما بیشتر با وجوه شــخصیتی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی آشنا میشویم و
خدمات ایشان بیشتر برای ما مشخص می شود.
وی افزود :وجه سیاســی شخصیت آیت اهلل هاشمی بسیار قوی بود ،اما ایشان در
زمینههای بسیاری اطالعات و علم قوی داشتند.
نجفی ادامه داد :مرحوم آیت اهلل هاشــمی فقیهی مسلط بود که با مسائل روز دنیا
آشنایی داشت.
دبیر برگزاری این همایش با اشاره به برنامه های روز پنجشنبه تصریح کرد :بنا بر
این دلیل که بســیاری از وجوه شخصیت آیت اهلل هاشمی هنوز شناخته نشده است،
جمعی از یاران و دوســتداران آن مرحوم تصمیم گرفتند تا همایشی برای شناساندن
بیشتر اندیشهها و آرای وی برگزار کنند .برگزار کنندگان این برنامه حزب کارگزاران
یا یک گروه خاص سیاســی نیستند ،آیت اهلل هاشمی شخصیتی مردمی و برای همه
است.
وی ادامــه داد :همایش در روز پنجشــنبه  ۲۴فروردین ماه برگزار خواهد شــد.
همچنین  ۵پنل آموزشــی تخصصی برگزار می شــود که هر کدام از این پنل ها دو
سخنران دارد.
نجفی اظهار داشت :حجت االســام سروش محالتی ،مسعود نیلی ،سید محمود
دعایی ،جالل رفیع ،مرتضی الویری ،حســین عالئی ،مسعود روغنی زنجانی ،احمد
نقیب زاده و محمد فروزنده از سخنرانان این نشست خواهند بود.
وی در انتها افزود :در این همایش نمایشگاهی از آثار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
به نمایش گذاشــته می شود .همچنین ویژه نامه ســازندگی به طور خاص در مورد
شخصیت ایشان منتشر خواهد شد.

اطالعیه دفتر آیتاهلل نوری همدانی:

از پذیرش مالقاتهای انتخاباتی معذوریم
دفتر آیتاهلل حسین نوری همدانی با صدور اطالعیهای اعالم کرد :این دفتر از پذیرش
شخصیتهای محترمی که در ارتباط با موضوع مالقات مربوط به انتخابات با این مرجع
تقلید درخواست مالقات داشته باشند ،معذور است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم ،در اطالعیه دفتر آیتاهلل حســین نوری همدانی
آمده اســت :ضمن تبریک اعیاد ماههای رجب و شــعبان و با توجه به فرا رسیدن ایام
انتخابات ریاستجمهوری و احتمال درخواست برای مالقات نامزدهای محترم انتخاباتی
یا مرتبطین با این موضوع از مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل حسین نوری همدانی ،این
دفتر به اطالع میرســاند معظم له پیرامون اصل حضور پرشور و همگانی مردم متعهد
ایران اســامی در انتخابات و همچنین بیان شاخصهای انتخاب اصلح ،فرمایشاتی در
گذشته داشتهاند که در آینده نیز مورد تاکید قرار خواهند گرفت.
در این اطالعیه تصریح شــده است :این دفتر از پذیرش شخصیتهای محترمی که
در ارتباط با موضوع مالقات مربوط به انتخابات با این مرجع تقلید درخواســت مالقات
داشته باشند ،معذور است.

استاندار اصفهان از دیدار با سفیر انگلیس خودداری کرد

اســتاندار اصفهان از دیدار با ســفیر انگیس در تهران خودداری و درخواست سفارت
انگلستان در این خصوص را رد کرد.
یک منبع آگاه روز جمعه به ایرنا گفت :سفارت انگلیس در تهران برای دیدار نیکالس
هاپتون با رسول زرگرپور استاندار اصفهان درخواست داده بود.
این درخواســت برای تعیین وقت مالقات در روز پنجشنبه ارائه شده بوده ،اما رسول
زرگرپور ،استاندار اصفهان ،به دلیل موضع گیریها و اظهارات غیر اصولی و کینه توزانه
مقامات انگلیس علیه جمهوری اسالمی ایران در جریان سفر به کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس درخواست این سفارتخانه را رد کرد.

پیامهای تسلیت حسین انتظامی معاون مطبوعاتی ارشاد
برای درگذشت دو پیشکسوت مطبوعات
حسین انتظامی ،معاون مطبوعاتی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،در
پیامی درگذشت دو چهره پیشکسوت
عرصه مطبوعات و رسانه مرحومان
محمد حیدری ،محمدرضا ثقفیان را
تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه
اقدام تروریستی در پایتخت
سوئد را محکوم کرد

بهرام قاسمی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در پایتخت سوئد ،با دولت و ملت سوئد و نیز بازماندگان این جنایت تروریستی ابراز همدردی کرد.
او اظهار داشت :شاهد اقدام جنایتکارانه یکی از پرورشیافتگان «مکتب جمود ،جنون و کشتار» در اروپا بودیم تا نشان داده شود تروریسم لجامگسیختهای که برخی
کشورها ابایی از تقویت آشکار و پنهان آن ندارند ،تمامی مرزها را در مینوردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم و کشوری که طی سالیان متمادی در مبارزه با این پدیده شوم از هیچ
تالشی فروگذار نکرده است ،آماده هرگونه همکاری و مشارکت در یک سازوکار منطقهای و بینالمللی خواهد بود.

تحلیل انتخابات  29اردیبهشت از زبان داوود سلیمانی در گفتوگوی اختصاصی با مستقل:

آرای خاکستری به نفع روحانی خواهد بود

بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان انتخابات
ریاســتجمهوری ،فعالیت احــزاب و گروهها
شــدت گرفته و هر گروهی ســعی می کند با
تشــریح دیدگاهها و نظریاتــش افکار عمومی
را با خــود همراه کند .اطــاع از دیدگاهها و
اهــداف و برنامههــا در جامعــه ای که برای
انتخاب اصلح تالش می کند از اهمیت بسیاری
برخوردار اســت .به همین دلیل به سراغ داوود
ســلیمانی ،فعال سیاسی اصالحطلب و نماینده
مجلس ششــم ،رفته ایم .دکتر داوود سلیمانی
از عناصر فعال جنبش دانشجویی است که طی
هشت ســال دفاع مقدس از ایثارگران مطرح
ستاد جنگ دانشــگاهها بوده است .وی قبل از
نمایندگی مردم تهــران در مجلس اصالحات،
مدتی عهده دار معاونت امور دانشجویی بود.در
مجلس ششم هم از اعضای شاخص کمیسیون
فرهنگی بود .نظریات و دیدگاههای وی درباره
انتخابات و رقابت گروهها را در زیر میخوانید.

ارزیابی شــما از میزان مشرکت
مردم در ایــن دوره از انتخابات
چیست؟
مشارکت مردم در طول دوران پس از انقالب
و در یــازده دوره انتخابات ریاســتجمهوری،
به طور متوسط شــصت و یک درصد(61/25
درصد)بــوده اســت و در انتخابــات  ۹۲این
مشارکت به دلیل نوع عملکرد دولت و دلسردی
مردم با کاهشی ۵/۵درصدی به( 55/5درصد)
رســید .این بار پیشبینی من مشارکت بیشتر
مردم به دلیل عملکرد نســبت ًا قابل قبول دولت
در آوار برداری و کنترل افسار گسیختگیهای
اقتصادی دولت گذشته و کاهش نرخ رشد تورم
و رفع تحریم ها و امثال آن است.
همچنین با حضور برخی کاندیداهای چالشی
و بیشــتر رقابتی شــدن انتخابات پیش بینی
میشود که مردم مشارکت بیشتری در انتخابات
خواهند داشت.
تحلیل شــما از آرایش سیاسی
اصالحطلبان و اصولگرایان چبست؟
آرایش سیاســی در انتخابات پیش رو ،بر اثر
عوامل تأثیرگــذار در جبههی اصولگرا به نفع
جمنــا رقم خواهد خورد .هرچند که در جبههی
اصولگرایان اگر وضع به همین شــکل پیش
برود و کاندیداهای آنان بتوانند به رقابت ها راه
یابند تنوع کاندیدا خواهیم داشــت .در جبههی
اصالحات نیــز این امر تقریب ًا امکان وقوع دارد
ولی نهایت ًا رقابت بین اقای روحانی و کاندیدا یا
کاندیداهای جمنا خواهد بود.
احمدینژاد ادعا کرده که رقابت
این دوره سه قطبی خواهد بود .آیا
چنین چیزی محتمل است؟
البته امیدوارم زمینهای ایجاد شود که جریان
احمــدی نژادی بــا حضور بقایی بــه دو دوره
تخریب اقتصاد کشــور پاســخ دهد تا مردم
عمــق خرابی ها را در یابنــد .من ورود جریان
احمدینژادی ها را بطور طبیعی ممکن میدانم
ولــی از آنجا که عوامل دیگری در ورود و عدم
ورود نهایی آنان موثر است بعید میدانم که به
میدان رقابت وارد شــوند .اما در مجموع معلوم
اســت که ما در انتخابات پیــش رو با تعدادی
کاندیدا از هردو جناح کشور مواجه خواهیم شد.
اما انتخابات چند قطبی نخواهد بود .مگر اتفاق
خاصی بیفتد که همه امکان رقابت پیدا کنند.
آیا اصولگرایان در نهایت با یک
کاندیدای اصلی (رئیسی )به میدان
خواهند آمد؟
چنانکــه گفتم با توجــه به ســناریو های
مطرح،کمــی باید تامل کرد .ببینید در جبههی
اصولگرایی و اصالحطلبی چند ســناریو قابل
پیش بینی است .جمنا شاید حداقل پنج کاندیدا
را وارد رقابــت کند و هدفش این باشــد که با
تکثر کاندیدا انتخابات را به دور دوم ببرد و آنجا

کرده و حربه را از رقبا بگیرد .اگر دانشــگاهیان
و فرهنگیــان اعــم از اســتادان و معلمان و
دانشــجویان به عنوان گروه مرجع و فرهیخته
و با ســواد جامعه ،بتوانند در این ارجاعدهی و
در زمینههای متنوع اقتصادی در تولید و درآمد
و صــادرات و  ...خوب عمل کننــد ،مردم نیز
ضمن درک شرایط کشور به چرایی حضور در
انتخابات و تداوم کار دولت رأی خواهند داد.

روحانی را از میدان بدر کند چون آرای دور دوم
روحانی را شــکننده ارزیابی میکنند .از سوی
دیگر امکان پیــروزی در دور اول با کاندیدای
واحد در مقابل روحانی را بعید میداند .سناریوی
دیگــر و قابل پیش بینــی اصولگرایان حفظ
کاندیداهــا تا مرحلهی آخر و نهایتا کنارهگیری
آنان به نفع کســی است که در طول رقابت ها
بر اساس نظر ســنجی ها دارای پایگاه و رأی
بیشــتری اســت و دعوت کردن مردم طرفدار
کاندیداهای مستعفی ،به نفع کاندیدای باقیمانده
تا بتوانند شــانس بیشتری برای پیروزی داشته
باشــند .در نقطه مقابــل اصالحطلبانند که با
یک کاندیدای اصلی وارد خواهند شــد ولی در
میان اصالحطلبان نام های دیگری نیز مطرح
شده اســت که آنان بنا دارند کاندیدا بشوند یا
براســاس برخی اخبار احزاب متبــوع آنان به
عنوان کاندیدای پوششــی آنــان را مطرح می
کنند .هرچند این اقدام ریشــه در نگرانی آنان
برای رد صالحیت آقای روحانی دارد ،اما به هر
حال شاید ما با کاندیداهای دیگری نیز مواجه
باشیم .پس در این جبهه نیز دو سناریو میتواند
قابل پیش بینی باشــد :اینکه اصالحطلبان با
کاندیــدای واحد تا پایان رقابتها بمانند و تنها
از یک کاندیدا یعنی شــخص روحانی حمایت
کنند که این بسیار محتمل و نزدیک به واقعیت
است.
ســناریوی دیگر آن است که در صورت نبود
روحانی در رقابتها شــخص دیگری که ثبت
نام کرده و تایید شــده وارد شود که من این را
ضعیف میدانم .البته یک احتمال دیگر نیز وجود
دارد که ســناریوی تخریب توسط برخی افراد
در میان اصالحطلبان است .این امر به منظور
ریزش رأی روحانی به نفع اصولگراها صورت
میگیرد که اگر نا آگاهانه باشــد ،یک خطای
اســتراتژیک به وقوع می پیوندد و آن ثبت نام
کاندیداهایــی با نام اصالحطلــب برای رقابت
با روحانی اســت که متاسفانه برخی اشخاص
 و نــه احزاب اصالحطلــب  -با انگیزههایشخصی و در مخالفت با روحانی و رئیس دولت
اصالحات ،دست به این کار خطا میزنند .هرچند
میدانند که در عرصه رقابتها جز به نفع رقیب
کاری انجام نخواهند داد و پیروز نخواهند بود.
آیا رئیسی در رقابت با روحانی
حرفی برای گفتن خواهد داشت؟
ببینید باالخره در انتخابات پیش رو به میزانی
که کاندیداها دارای حاشیه های بحث برانگیز و
اختالفی باشند میدان رقابت برای آنان نیازمند
گفتوگو و یا مناظره برای پاســخ به سؤاالتی
است که با دانستن مردم در رأی آنان تاثیر دارد.
آقای رئیسی شخصیتی است که به هرحال بعید
است به برخی حاشــیه ها ورود کند ولی فکر
کنم آقای روحانی بیشــتر از عامل عملکرد و
بیالن کاری دولت خود و مقایســهی با گذشته
وارد این رقابتها شود بنابراین به لحاظ تجربه
و عملکرد از رقیب خــود در حوزههای اجرایی
حرفهای قابــل قبولتری خواهد داشــت و
مــردم هم این تجربهی موفــق آقای روحانی
را پــس از آن وضعیت که هفت قطعنامه علیه
کشور صادر شــده بود و آن اقتصاد ویرانی که

دولت احمدینژاد به ارث گذاشــت و کارهایی
که دولت برای رفع ایــن معضالت انجام داد،
به خاطر دارند و به نظر بنده آقای روحانی من
جمیع جهات دست برتر را خواهد داشت.
موقعیت روحانی را در این دوره
چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور کهگفتم در نهایت آقای روحانی با
لحاظ کردن خدمات تا کنونش به طور طبیعی
آرای بهتری از رقبا خواهد داشــت .اما در اینجا
باید چند عامل را در پیــروزی یا عدم پیروزی
آقای روحانــی در نظر بگیریم .ببینید علیرغم
تمامی کارهایی که دولت در این چهار ســال
انجام داده این امر برای تودههای مردم چندان
ملموس نیست .دولت روحانی شیب تند تورم را
کاهش داده ولی مردم در زندگی خود آن را لمس
نمیکنند .لذا با تبلیغات مخالفین وضع را بدتر
هم میدانند .این وظیفه نخبگان ،دانشجویان
و دانشــگاهیان و معلمان و فرهنگیان و سایر
اقشار آگاه جامعه است که باید قدرت مقایسهی
مــردم و فهم اقتصادی آنان را ارتقا دهند .حال
انکه کمتر این کار صورت گرفته و رسانه دولت
نیز در این امر چندان توفیق نداشــته اســت.
دیگر آنکه ایــن امر میتواند به کاهش رأی از
سبد روحانی بیانجامد و با ظهور کاندیدایی که
وعدهی یارانه پنج-شش برابری بدهد اختیار از
کف مردم محروم به در رفته و رأی پوپولیستی
کار خود را بکند .اما این یک سوی قضیه است.
ســوی دیگر قضیه آن است که آرای خاموش
یا خاکســتری در اینجا بتواند در جریان رقابت
بین عقالنیت و پوپولیســم ،به نفع عقالنیت و
تامین منافع ملت به عرصــهی انتخابات وارد
شود.
حضور این طیف خاموش برگ برنده جریان
اصالحی و أقای روحانــی خواهد بود که قابل
پیشبینی دقیق نیست ولی من احتمال حضور
أنان را در این انتخابات زیاد میدانم.
دلواپســان برای تنزل رأی قبلی
روی مسائل اقتصادی مانور خواهند
داد .أیــا با این حربــه میتوانند
روحانی را به مخاطره بیندازند؟
در سوال قبل گفتم اتفاق ًا پاشنه اشیل دولت،
تبلیغات سوء مخالفین در امر معیشت تودههای
فرودست جامعه اســت .حقیقت آن است که
حجم مشکالت به ارث رسیده از دولت گذشته
توســط دولت اقای روحانی ،ظــرف این چهار
سال ،به شدت کاهش یافته اما چنانکه گفته شد
با توجه به مشکالت معیشتی مردم و علیرغم
تالش دولت برای رفع أن پیش مردم ملموس
نیســت .البته ارجاع دهی الزم است؛ یعنی باید
مردم را به مقایســهی دو وضعیت رفاه و تورم
در دو دولــت ارجاع داد .مثــ ً
ا وضعیت درمان
در دورهی احمدینژاد بــا حال که مخارج آن
در بیمارســتانهای دولتی حدود ده درصد کل
هزینه درمان شــده و بیش از چهل درصد در
مقایسه با وضعیت دوره گذشته ،ارزانتر شده و
هزینهها کاهش داشــته است .یا ارجاع به روند
صعودی قیمت ها و مقایســه آن و ..این ارجاع
دهی میتواند بسیاری از سوءتفاهمها را برطرف

به نظر شما حامیان جامعه مدنی
و آرای خاکستری چه راهی را در
انتخابات آتی دنبال میکنند؟
به نظر مــن اگر برخــی کاندیداهای جناح
اصولگرا به صورت جدی وارد عرصه شــوند
آرای خاکســتری برای جلوگیری از روند دولت
احمدینژاد و تفکری که آن وضعیت را به وجود
آورد به میدان خواهند آمد .آرای خاکســتری یا
خاموش درســت است که شاید به جریانهای
رایج سیاســی احساس وابستگی نکنند و حتی
با آنان مخالف باشــند ولی به نظر من آنان به
منافع ملی و ایران عزیز حساســند و در مواقع
لزوم همین قشــر بــه نجات کشــور کمک
کــرده اند .آنها به هر دلیلــی امکان دارد من
و شما راقبول نداشته باشــند اما به این مرز و
بوم عشــق میورزند و علیرغم بســیاری از
نامهربانیهــا در صورت به خطر افتادن امنیت
و منافع ملت در ســطح و تراز ملی حتم ًا پا به
عرصه انتخابات خواهند گذاشــت و از طریق
صندوقهای رأی نظر خود را خواهند گفت .به
نظر می رســد این قشر اکنون در این وضعیت
قرار گرفتــه که آیا میخواهند سیاســتهای
گذشــته احمدینــژاد در اداره دولــت به کار
گرفته شــود یا نه ،خواهان تحــول و تغییر در
پسا برجامند.
پیش بینی من آن اســت که آنــان به روند
تغییراتی که دولت روحانی آغاز کرده چه در بعد
بینالمللی و چه در زمینه ســرمایه گذاریهای
خارجی و چه رشد بی سابقه صادرات غیر نفتی
و چه صادرات نفت در تراز مقبول قبل از دولت
احمدینژاد و چه در زمینه اشــتغال که رشــد
خوبی داشته اســت و ..به صحنه خواهند آمد.
رأیهای خاکستری همیشه در مواقع حساس و
ضروری توانستهاند تأثیر به سزایی داشته باشند.
آیا روحانــی دو دورهای خواهد
شد؟
این سؤال بستگی به نوع سناریویی دارد که
دو جریان اصولگرا و اصالحطلب بکار خواهند
گرفت .من به این ســناریوها در ســؤالهای
قبل مشــخص ًا پرداختم و این امر را در یکی از
سناریوها محتمل دانستم آنجا که تعدد کاندیدا
در هر دو جریان داشته باشیم این امر محتملتر
است.
به نظر شــما درانتخابات شوراها
کدام لیســت فاتح پنجمین شورا
خواهد بود؟
سؤال سختی اســت چون صریح ًا نمیشود
جواب قاطع داد .دنیای سیاست دنیای احتماالت
قابل و غیر قابل پیش بینی است .این بسته به
شرایط و عواملی دارد که به برخی از آن اشاره
میکنم:
 .۱اگر ما در درون خود به رقابت برنخیزیم و
لیستهای متعدد نداشته باشیم.
 .۲اگر لیست ما کاندیداهای وزین و سنگین
که دارای تجارب خوب در مدیریت شــهری و
سابقهی مؤثر در شــوراها و نهادهای عمومی
داشته باشند.
 .۳اگر از اصحاب رانت و زد وبند و رفاقت و...
نباشــند و بر اساس شایسته ساالری در لیست
نهایی قرار گیرند.
 .۵اگر تبلیغ و معرفی لیست صورت گیرد.
 .۶مهمتر از همه اگر رئیس دولت اصالحات
بازهم "تکرار " کند این لیست فاتح کرسیهای
شورا خواهد بود.

اکبرترکان:

پرونده بقایی در مراجع قضایی مفتوح است

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد گفت :هنوز
موضوع پرونده بقایی دربــاره مناطق آزاد در
مراجع قضایی ادامــه دارد .این موضوعات در
پرونده وی جزیی است .رییس ایشان تخلفات
بسیار بیشتری داشته اما آیا کسی حاضر است
پرونده وی را مورد پیگیری قرار دهد؟
اکبــر ترکان درباره اعــام آمادگی «حمید
بقایی» دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت
احمدینژاد برای شرکت در دوازدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری اظهار داشت :تفکر
احمدینژاد و تفکــر جبهه پایداری ،در جامعه
وجود دارد ،وقتی هنوز یک تفکر در یک کشور
طرفدارانی داشته باشد ،بنابراین هیچ اشکالی

نــدارد رهبران این افــراد در انتخابات حضور
داشته باشند و خودشان را وزن کنند.
وی افــزود :اینکه ما فکر کنیم ،احمدینژاد
تنهــا یک نفر بود و به یک دورهای اختصاص
داشــت و دیگر تمام شــد ،درســت نیست.
احمدینژاد یک جریان است که در طیفهایی
از جامعه طرفدار دارد.
ترکان در پاســخ به این سؤال که آیا آقای
بقایی با وجود اینکه پروندی حقوقی در مراجع
قضایی دارد ،میتواند در این دوره از انتخابات
حضور داشته باشد و آیا هنوز پروندههای آقای
بقایی در مراجع قضایی در جریان است ،گفت:
آقای بقایی در مناطق آزاد مؤسسهای را ایجاد

کرده بود با عنوان « خانه ایرانیان» .از آنجایی
که یک شــورای عالی ایرانیان داشتیم آقای
بقایی هم مؤسســه خصوصی با این عنوان به
ثبت رساندند و ساختمانهای مناطق آزاد را به
ثمن بخس به موسســه متعلق به خود اجاره
داده بودند.
وی افزود :در ابتــدای کار دولت یازدهم به
ایــن موضوع ورود کردیم و با دادگاهی کردن
این موضوع و حکم قضایی توانستیم این افراد
را بیرون کنیم و ســاختمان را بازپس بگیریم.
همچنیــن  15دســتگاه از خودروهای متعلق
بــه مناطق آزاد را هم با خــود برده بودند که
توانستیم با حکم پلیس و نیروی انتظامی این

خودروها را توقیف کنیم.
دبیر شــورای عالــی مناطــق آزاد درباره
بازپسگیری زمینهای مناطــق آزاد ،گفت:
نمیتوانــم بگویم اراضی را که توانســتیم از
تصرف دربیاوریم ،توسط آقای بقایی به تصرف
رفته بود یا از طریق وی واگذار شــده بود اما
مدیران وقت مناطق آزاد یک سری اراضی به
صــورت نا به جا به عده ای واگذار کرده بودند
که توانســتیم در دولت یازدهم این اراضی را
هم پس بگیریم.
وی دربــاره پروند آقای بقایــی در مناطق
آزاد اظهار داشت :هنوز موضوع پرونده ایشان
درباره مناطق آزاد در مراجع قضایی ادامه دارد.

سياسي

ظریف :حمله موشکی
آمریکا یک بدعت
خطرناک است

اگــر تروریســتها احســاس
کننــد بــا یــک اتهــام ،آمریــکا
وارد عمــل میشــود بــاز هــم
فجایــع خــود را تکــرار میکننــد.

وزیــر امور خارجــه ایران ،حمله موشــکی
آمریــکا بــه ســوریه را محکــوم کــرد و
گفــت :این حادثــه برخالف موازیــن حقوق
بینالملــل و یــک بدعــت خطرناک اســت.
بــه گزارش ایرنــا از  ،ژولت شــمین معاون
نخستوزیر مجارستان که به همراه یک هیات
بلند پایه از جمله معاون رئیس پارلمان مجارستان
و نیز قائم مقام وزیر انرژی آن کشــور در ایران
به سر می برند ،با حضور در وزارت امور خارجه
با محمدجواد ظریف دیــدار و گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه ایــران در این دیدار با بیان
اینکه از گســترش روابط دو کشــور استقبال
میکنیم ،به حوزه های مختلف همکاری ها از
جمله انرژی ،حمل و نقل ،آموزش ،گردشگری
و ارتباطات مردمی اشاره کرد و افزود :همکاری
ایران و مجارســتان در حــوزه های دو جانبه و
هم با اتحادیــه اروپا بخوبی پیش می رود و ما
مایل به گســترش و تعمیق این روابط هستیم.
وی ادامــه داد :در ســفر چنــدی پیــش
نخســتوزیر محترم مجارســتان بــه ایران
چارچوبهــای همــکاری مشــخص شــد و
تفاهمــات بســیار خوبی صــورت گرفت که
در حــال پیگیــری و اجرایی شــدن اســت.
ظریف اظهار داشــت :برای اینکــه روابط و
همکاریهــا به ویژه در حــوزه های اقتصادی
پایدارتــر شــود ،نیارمند حضور و مشــارکت
بخشهای خصوصی دو کشور هستیم که الزمه
این کار هم ،تقویت همکاری های بانکی است.
وزیــر امور خارجــه ایران با اشــاره به خطر
گسترش تروریســم و افراطی گری در جهان
اظهار داشت :با توجه به خطر افراطیون هر چه
بتوانیم به گفتوگو و فهم مشترک میان ادیان
مختلف کمک کنیم به تامین امنیت بینالمللی
کمک کرده ایم و امــروز این گفتوگو قبل از
اینکه نیازی فرهنگی باشد ،یک نیاز امنیتی است.
ظریف با اشــاره به حوادث روزهای اخیر در
ســوریه نیز گفت :دو حادثه مهم اتفاق افتاد که
یکی قربانی شــدن تعدادی از مردم سوریه بر
اثر استفاده از ســاح های شیمیایی است که
برای ما بســیار دردناک بود و آن را همیشــه
محکوم میدانیم و حادثه دوم حمله موشــکی
آمریــکا به ســوریه بود که برخــاف موازین
حقوق بینالملل و یک بدعت خطرناک اســت.
وزیــر امــور خارجه ایــران تصریــح کرد:
ســوریه پیشتر توســط ســازمان منع استفاده
از ســاح شــیمیایی ،خلع ســاح شــده بود
امــا تروریســتها را خلــع ســاح نکردند.
ســوریها هیچگاه گاز ســارین نداشــتند
اما تروریســت ها داشــتند .از طرفــی دولت
ســوریه در شــرایطی نبود که نیازمند استفاده
از سالح شــیمیایی باشــد .نه نیاز سیاسی ،نه
نیاز نظامی داشــت و نه عقــل حکم می کرد
و نه اساســ ًا دارای ســاح شــیمیایی هستند.
در مــاه هــای گذشــته ارتش ســوریه وضع
خوبی داشــت و معارضین در استیصال بودند.
ظریف ادامه داد :اما اقدام آمریکا عالوه بر اینکه
خالف حقوق بینالملل است خطای بزرگتری
داشــت و آن اینکه بدون تحقیق انجام شــد.
این بعدها موجب ســوء اســتفاده تروریست
خواهــد شــد تا هر وقــت در موضــع ضعف
قرار گرفتند ،دســت به چنیــن اقداماتی بزنند
و پــای دیگــران را بــه منازعات بــاز کنند.
وی تأکید کرد :اگر تروریســت ها احســاس
کنند با یک اتهام ،آمریکا وارد عمل میشــود
بــاز هــم فجایــع خــود را تکــرار میکنند.
در ادامــه این دیــدار معاون نخســتوزیر
مجارســتان هــم ضمــن تشــکر از میزبانی
جمهوری اســامی ایران ،روابط دو کشور را رو
به گســترش و بســیار خوب توصیف کرد و بر
تعمیق و گسترش هر چه بیشتر آن تاکید کرد.
وی افزود :همکاری های دو کشور به ویژه در
حوزه اقتصادی و بانکی به خوبی در حال پیشرفت
است و توافقات خوبی که در سفر نخست وزیر
ما به ایران انجام شد و با تبادل هیأتهایی که
بین دو کشور داشتیم در حال اجرایی شدن است.
بانکهــای مجاری هــم ســرمایهگذاری
مشــترک در حــوزه هــای انــرژی و
حمــل و نقــل را حمایــت مــی کننــد.
شــمین با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم و
افراطی گری بر استفاده از تجارب و عبرتهای
گذشته برای داشتن جهانی امن تر تاکید کرد و
افزود :بحران سوریه راه حلی جز گفتوگو ندارد.

