
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5311 چهارش��نبه 25 بهمن 1396 | 27 جمادی االول 1439 |
  داس�تان س�يدامامي را به انصاف و تدين علي 

مطهري واگذار كنيم
مه��دي محم��دي در توئيتر خ��ود در مورد خودكش��ي 
سيدامامي در زندان و تبليغات ضدانقالب مبني بر قتل او در زندان، نوشت: 
بياييد داستان كاووس س��يدامامي را به انصاف و تدين علي مطهري واگذار 
كنيم. همه چيز را ش��نيده و گذشته از ماجراي خودكش��ي، به ريز مي داند 
سيدامامي به نام محيط زيست و حيات وحش، دقيقاً چه مي كرده است. صبر 

كنيم به اميد انصاف جناب نايب رئيس. 
  پيشنهاد موضوع براي برگزاري رفراندوم

اميرحسين ثابتي در توئيتي در مورد عالقه روحاني براي برگزاري رفراندوم 
نوشت: اگر روحاني واقعاً مصمم است رفراندوم برگزار شود، پيشنهاد مي كنم 
از مردم بپرس��د آيا راضي هس��تند رئيس جمهورش��ان در يك خانه دهها 
ميلياردي زندگي كند يا خير؟ پاسخ به اين سؤال و شفاف سازي درباره خيلي 

مسائل ديگر به تصميم گيري هاي بعدي مردم كمك خواهد كرد. 
  حاتمي كيا ديپلمات نيست!

ابوالقاسم طالبي، كارگردان در توئيتي براي ابراهيم حاتمي كيا نوشت: چرا 
حاتمى كيا با لبخند و كلى نيش و كنايه و حيله گرى از مجرى و صدا و سيما 
تشكر نكرد كه او را وابسته به نظام و فيلمساز ارگانى ناميدند؟ زيرا او ديپلماتى 
نيست كه بخواهد شيره سر ملت بمالد؛ او خبر از بدن هاى تكه تكه شده در 
غربت آورده، وقتى به جاي نقد، مسخره و تحقيرش مي كنند، كارى به جز 

بغض و شكايت نزد خدا نمي شود كرد. 
  توئيت وحدت

س��عيد صدراييان در توئيتر نوش��ته: دوست افغانس��تاني ام بعد از حوادث 
تروريس��تي تهران پيام مي دهد و همدردي مي كند. ديگري اهل تس��نن 
اس��ت اما براي اعياد و حتي ۲۲ بهمن در تلگرام پيام مي دهد. دوست ديگر 
افغانستاني ام ناخوش اس��ت و زير س��رم، جوياي احوالش مي شوم. من به 

دوستي با شما برادر و خواهر افغانستاني ام افتخار مي كنم. 
  كاش »حاتمي كيا« بودن را ياد بگيريم!

محمد بهشتي تبار در كانال تلگرامي ستون آزاد نوشته است: 
حاتمي كيا به ما جماعت انقالبي درس بزرگي مي دهد و آن 
نحوه تقابل با جريان روشنفكر و ليبرال! ياد مي دهد در برابر 
اين جريان، مسامحه و تقيه معنا ندارد و در دفاع از عقايدت هراس نداشته باش! 
در تمام اين س��ال ها حاتمي كيا را تخريب كردند؛ روزي او را سينماگر رياكار 
خواندند و روز ديگر به او انِگ خوردن بودجه هاي ميلياردي زدند اما ايس��تاد و 
در روزگاري كه جريان روشنفكري و ليبرالي »رسانه باز« نمي خواهند جريان 
انقالبي در سينما رشد كند، انگشتش را به سمت ليبرال هاي جاخوش كرده در 
صداوسيما نشانه  مي رود و از سازماني كه بودجه فيلمش را گرفته، دفاع و از آنها 
به عنوان »سرباز گمنام« عرصه فرهنگ ياد مي كند. چند كارگردان متعلق به 
جريان روشنفكري و ليبرالي حاضرهستند منشأ بودجه خود را اعالم كنند؟! 
بودجه اي كه از شيخ نشين هاي دوبي و امارات مي آيد بدتر است يا بچه هايي كه 
در اوج گمنامي كارآفريني فرهنگي مي كنند؟حاتمي كيا وسط ِسِن جشنواره، 
روبه روي جماعت روشنفكر و ليبرالي ايستاد، از »سپاه« تقدير و از شهداي مدافع 
حرم يادكرد. در جشنواره اي كه التاري با مضمون »غيرت« را ناجوانمردانه حذف 
كردند، غيرتمندانه از اصولش دفاع كرد. كاش ياد بگيريم اين صراحت در مقابل 
جريان روشنفكر تخريب گر را. ياد بگيريم در زمانه اي كه »فروشنده«گي غيرت 
به شيخ نش��ين امارات و دوبي طرفدار دارد، سينه سپر كنيم و »وابسته نظام« 

بودن را فرياد بزنيم! كاش »حاتمي كيا« بودن را ياد بگيريم.

»اگر دولت كلينت�ون روي كار آم�ده بود احتمال 
اينكه آنها با اي�ن خصومت به برج�ام نگاه كنند، 
كمتر ب�ود« اي�ن جمله ای اس�ت ك�ه وزي�ر امور 
خارج�ه كش�ورمان اخي�راً آن را اب�راز ك�رده و 
نمايانگر اين مس�ئله است كه دس�تگاه سياست 
خارج�ه مقاوم�ت جدي براب�ر يك ب�اور عمومي 
به ن�ام »غيرقاب�ل اعتماد ب�ودن امري�كا« دارد. 
»ترام��پ ديوان��ه- اوبام��اي م��ؤدب« اي��ن يكي از 
تاكتيك هاي جري��ان هواخواه ليبراليس��م در داخل 
كشور طي يك سال گذش��ته براي حمايت از »اصل 

مذاكره مستقيم ميان ايران- امريكا« بوده است. 
مواض��ع سياس��تمداران وابس��ته به اي��ن جريان و 
جهت گيري رسانه هاي شان نشان مي دهد اين طيف 
سياسي عامل ناكامي توافق هسته اي را نه متن ضعيف 
بر پايه اعتم��اد به امريكا بلك��ه روي كارآمدن ترامپ 
مي دانند و بدون توجه به هزينه هايي كه برجام براي 
كشور به همراه داشته تالش مي كنند برجام را الگوي 
موفق براي پايان مناقشات ميان ايران با غرب عنوان 

كنند. 
تفكيك قائل شدن ميان اوباما و ترامپ در حالي است 
كه ايران س��تيزي يكي از مهم ترين اهداف رؤس��اي 
جمهور گذشته امريكا بوده و رويه دشمني امريكايي ها 
با جامعه ايراني در هي��چ دوره از تاريخ پس از انقالب 
كند يا كمرنگ نش��ده اس��ت، به طوري كه اوباما در 
تريبون هاي مختلف با تروريست پرور خواندن جامعه 
ايران از ضرورت حمله نظامي به كش��ورمان س��خن 
به ميان مي آورد و در س��خنراني هاي خود در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل بارها ايران را عام��ل ناامني و 
بي ثباتي در منطقه غرب آسيا عنوان مي كرد، به عنوان 
نمونه زماني باراك اوباما در سال 9۲ و پس از ديدار با 
نتانياهو از ادبيات نامناسبي در مواجهه با مردم ايران 
استفاده كرده بود. محمدجواد ظريف در گفت وگو با 
»فريد زكريا«، كار شناس مجري »سي ان ان«  در پاسخ 
به اينكه واكنشش به اين اظهارات چيست، مي گويد: 
»خب، فك��ر مي كنم رهبران سياس��ي باي��د از خود 
قدرت رهبري كردن نشان دهند. مايه تأسف است كه 
رئيس جمهور اوباما از ادبياتي استفاده كرد كه توهين 

به مردم ايران است.« 
از س��وي ديگر دولت باراك اوباما در يك سال و چند 
ماه بعد از امضاي برجام با اجراي قوانين مهمي مانند 
قانون ويزا، اين تواف��ق بين المللي را نق��ض كرد و از 
اجراي ساده ترين تعهدات امريكا ممانعت به عمل آورد 
تا جايي كه در دوره باراك اوباما، طرف مذاكره كننده 
ايراني پنج بار خواهان برگزاري جلس��ه كميس��يون 

مش��ترك برجام در قالب معاونان وزراي ايران و 5+1 
با محوريت نقض برجام از س��وي امريكايي ها يا عدم 

اجراي تعهدات توسط اين كشور شدند. 
در نخس��تين روز اجراي برج��ام، اوباما ب��ا تصويب 
تحريم هاي ضدايراني، نقض برجام را آغاز كرد و وزارت 
خزانه داري دول��ت وي با صدور بياني��ه اي از افزودن 
نام ش��ركت ها و افراد جديد به فهرس��ت تحريم هاي 
ايران به دليل ارتباط با برنامه موشكي ايران خبر داد. 
اين تحريم ها قرار بود دو هفته قبل اعمال ش��وند، اما 
واشنگتن به دليل آنچه نگراني از بر هم خوردن توافق 
تبادل زندانيان اعالم ش��د، از آنها عقب نشيني كرد. 
تحريم هاي جديد در آن مقطع در حالي اعالم شد كه 
هواپيماي حامل زندانيان امريكايي ساعتي قبل از آن، 

ايران را ترك كرده بود. 
زنجيره نق��ض برجام توس��ط دولت اوبام��ا با غارت 
۲ميليارد دالري اموال ايران، تمديد قانون تحريمي 
آيس��ا، تصويب قانون محدوديت ويزا، تصويب بيش 
از ۸۰ طرح ضدايراني در كنگره امريكا و پابرجا ماندن 
تحريم سوئيفت و... ادامه يافت و چنين رويه اي را دولت 

ترامپ ادامه داد. 
  خروجي تقريباً صف�ر در 2 دوره زماني اوباما 

و ترامپ
با مقايسه دوران دونالد ترامپ و باراك اوباما مي توان 
مش��اهده كرد ايران در اين دو دوره نتوانسته در هيچ 
حوزه اي از سرمايه گذاري خارجي گرفته تا باز شدن 
سوئيفت و روان سازي روابط تجاري- اقتصادي با ساير 

كشورها به اهداف پسابرجام خود برسد. 
آنچه در اين ميان باي��د مورد توجه ق��رار بگيرد اين 
مس��ئله اس��ت كه تالش براي تفكيك گذاري ميان 
اوباما و ترامپ، در راس��تاي همان پروژه بزك كردن 
چهره امريكايي هاست؛ پروژه اي كه طيف غرب گرا و 
غرب باور داخلي در طول سال هاي گذشته به خصوص 
در پنج سال اخير در جهت تقويت آن گام برداشته اند 
تا به واسطه آن روابط يك جانبه تهران- واشنگتن را 

عادي سازي كنند. 
  فارين پاليسي: ترامپ سياست هاي اوباما 

در عرصه خارجي را ادامه مي دهد
جماعت مورد اش��اره ترامپ را در حالي ديوانه عنوان 

مي كنند كه مح��ور فعالي��ت دول��ت وي در عرصه 
سياست خارجه همان محور مورد وثوق اوباما مبني 
بر ايران هراسي است؛ موضوعي كه اسفتن والت استاد 
روابط بين الملل دانش��گاه هاروارد روز گذشته بر آن 
صحه گذاشت و با تأكيد بر اينكه » ترامپ سياست هاي 
اوباما در عرصه خارجي را ادامه مي دهد«، بيان كرد: 
»در كارزار انتخابات��ي، ترام��پ وع��ده داد در عرصه 
سياست خارجي »خانه تكاني« كند. با اين حال امور 
مربوط به سياس��ت اياالت متحده ب��ا همان ترتيب 
هميشگي پيش رفته است.« اين استاد روابط بين الملل 
دانشگاه هاروارد در مورد عدم تغيير سياست خارجي 
ترامپ نسبت به سياست هاي اوباما در نشريه فارين 
پاليسي مي نويسد: »مهم ترين اثر ترامپ در سياست 
خارجي اياالت متحده اين اس��ت كه اين سياست ها 
چقدر كم تغيير كرده اند، به عنوان مثال با اينكه ترامپ 
يك بار ناتو را »منسوخ« خواند، وي و همكارانش بارها 
و بارها تعهد اياالت متحده به اين اتحاد را تأييد و در 
واقع اقدام به افزايش كمك هاي اياالت متحده براي 
بهبود دفاع در اروپاي ش��رقي كرده اند. عالوه بر اين، 

شكايات شفاهي او در خصوص اينكه اعضاي اروپايي 
ناتو بار خود را به دوش نمي كشند، هيچ چيز جديدي 
نيست. سن اختالفات بر سر ميزان مشاركت اعضاي 
اين پيمان به اندازه عمر اين پيمان است. باراك اوباما 
رئيس جمهوري پيش��ين، رابرت گيت��س وزير دفاع 
پيشين و بسياري ديگر از مقامات اياالت متحده، هيچ 
حرفي در انتقاد از متحدان اروپايي امريكا براي عدم 
پرداخت كافي به اين پيمان ناگفته نگذاشته بودند.« 

استاد دانشگاه هاروارد ادامه مي دهد: »سياست اياالت 
متحده در خاورميانه هم خيلي تغيير نكرده اس��ت. 
اياالت متحده همچنان حمايت هاي كم و بيش بي قيد 
و شرطي را از متحدان محلي- مصر، اسرائيل، اردن و 
عربستان سعودي- مي كند، پس تغيير چنداني ايجاد 
نشده است. جريان جنگ عليه داعش طبق برنامه اي 
كه در دولت اوباما تدوين ش��ده بود ادامه پيدا كرد و 
حاال دولت ترامپ س��عي دارد چگونگ��ي اداره روابط 
پيچيده بين كردها، عراقي ها، س��وري ها، ترك ها و 
ديگر بازيگران محلي را بفهمد. آيا اين با سياست اوباما 

متفاوت است؟ جواب: هيچ تفاوتي ندارد.« 
  تضعيف ايران؛ هدف مشترك اوباما-ترامپ

دولت دونالد ترامپ در حالي اخيراً عدم خروج امريكا از 
برجام را مشروط به تحقق شروط چهارگانه با محوريت 
تضعيف توانايي ايران در حوزه موش��كي عنوان كرده 
و بارها از نقض روح برجام به دليل فعاليت موش��كي 
ايران سخن به ميان آورده كه دولت باراك اوباما بارها 
در همين چارچوب رفتار كرده اس��ت. ب��اراك اوباما 
در فروردين 95 در كنفرانس خبري نشس��ت امنيت 
هسته اي در واشنگتن با اش��اره به اينكه روح برجام 
تغيير رفتار ايران است، مي گويد: »شرط برخورداري 
ايران از امتي��ازات اقتصادي، كنار گذاش��تن توانايي 
موش��كي و متوقف كردن اقدامات منطقه اي است« 
يا جان ك��ري در دي ماه 95 تأكيد ك��رد: »مذاكرات 
با تهران براي عقب نش��اندن ايران از برنامه هسته اي 
به نتيجه رسيد و حاال دولت بعدي امريكا بايد ضمن 
ادامه اعمال فشار بر ايراني ها، براي عقب نشاندن برنامه 

موشكي ايران تالش كند.« 
مرور و بررسي رفتار و جهت گيري مقامات دولت قبل 
و فعلي امريكا نشان مي دهد ايران هراسي و تضعيف 
قدرت روزافزون كشورمان در عرصه هاي مختلف هدف 
محوري اياالت متحده است و سياست هاي ضدايراني 
دو دولت اخير امريكا در قبال ايران تغييري نكرده است 
آن هم در حالي كه جماعتي در داخل كشور اولويت 
خود را همچنان تطهير چهره امريكا با هدف توسعه 

روابط يك طرفه تهران- واشنگتن مي دانند. 

»تضعيف ايران« سياست مشترك و دائمي دولت قبلي و فعلي اياالت متحده امريكاست 

تفكيك  سياست اوباما با ترامپ براي احياي خط مذاكره!
   گزارش      

حاجي دليگاني: 
عضويت  ايران در كنوانسيون مديريت سوخت هاي 

مصرف شده با استقالل كشور در تعارض است
نماينده م�ردم شاهين ش�هر در مجلس گفت: 
عضوي�ت اي�ران در كنوانس�يون مديري�ت 
سوخت هاي مصرف ش�ده و پرتوزا با استقالل 
كش�ور در تع�ارض اس�ت و محدوديت ه�اي 
زيادي را در ح�وزه فعاليت هاي هس�ته اي كه 
در برجام هم نيامده به كش�ور تحميل مي كند. 
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر 

در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به ارسال »اليحه الحاق 
دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت 
مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا« از سوي دولت به مجلس، گفت: 
يكي از نكاتي كه در مورد اين اليحه قابل ذكر اس��ت اين اس��ت كه ما سوخت 
مصرف  شده اي در كشور نداريم كه بخواهيم به اين كنوانسيون ملحق شويم. 
وي ادامه داد: ما در برجام متعهد شده ايم كل سوخت مصرف شده در كشور را به 
خارج از كشور بفرستيم. نماينده مردم شاهين شهر در مجلس اظهار داشت: در 
اين اليحه و اين كنوانسيون تعهداتي پذيرفته شده كه با استقالل ما در تعارض 
است و باعث سلطه بيگانه بر كشور مي ش��ود و تكميل كننده پازل تحريمي و 
محدود سازي جمهوري اسالمي است. حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: وقتي ما 
در برجام بخش قابل توجهي از فعاليت هاي هسته اي مان را تعطيل كرديم و طرف 
مقابل به تعهداتش پايبند نبود چه دليلي دارد كه بار ديگر ما تعهداتي را بپذيريم 
و اين اليحه خود مي تواند در واقع الحاقيه اي به برجام باشد. وي افزود: بسياري از 
فعاليت هاي صلح آميزي كه در برجام بعد از مدتي مي تواند از سر گرفته شود در 
صورت الحاق به كنوانسيون مديريت پسماند و سوخت هاي مصرف شده بار ديگر 
محدوديت هايي را در خصوص فعاليت هاي هسته اي ما ايجاد مي كند. عضويت در 
اين كنوانسيون باعث مي شود تا آزادي فعاليت هاي هسته اي كشور محدود شود و 

زمينه دخالت بيگانه در امور صلح آميز هسته اي كشور را فراهم آورد. 
........................................................................................................

جمالي نوبندگاني:
غرب تعيين كننده حضور ايران در سوريه نيست 

عضو هيئت رئيسه كميس�يون امنيت ملي مجلس با اش�اره به حضور 
مستشاري جمهوري اسالمي در س�وريه گفت: ما به درخواست دولت 
سوريه در اين كش�ور هستيم و تا زماني كه الزم باش�د، آنجا مي مانيم. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تهديدات 
رژيم صهيونيستي از طريق كشورهاي اروپايي نسبت به ايران براي حضور در 
سوريه، گفت: حضور ايران در سوريه حضوري مستشاري بوده و به درخواست 
دولت اين كشور است كه مخالف هيچ قانون بين المللي نيست. نماينده مردم 
فسا در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس يادآور شد: اين تهديدات در 
حالي صورت مي گيرد كه بايد از كش��ورهايي كه به اجبار در سوريه حضور 
نظامي دارند خواسته شود اين كشور را ترك كنند. وي در ادامه با بيان اينكه 
به تأييد شخص ترامپ در زمان كارزار انتخاباتي، تنها ايران و روسيه هستند 
كه به طور واقعي در س��وريه عليه داعش مي جنگند، عنوان كرد: جمهوري 
اس��المي ايران از يكپارچگي و تماميت ارضي سوريه دفاع و به ثبات منطقه 
كمك كرده اس��ت اما آنها اين موضوع را تهديدي براي رژيم صهيونيستي 
مي دانند و نمي خواهند امنيت اين رژيم ب��ه خطر بيفتد. جمالي نوبندگاني 
در ادامه ب��ا بيان اينكه بعد از حضور مستش��اري ايران در س��وريه، دائماً در 
معرض تهديد بوده و شهداي زيادي هم داده ايم، عنوان كرد: فرانسه كه خود 
را مهد دموكراس��ي مي داند، نقش پليس بد را ايفا مي كند و درك صحيحي 
از جمهوري اس��المي ندارد كه اگر قرار بود با تهديد عقب نش��يني كند در 
شرايط ديگري اين كار را مي كرد. عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد: جمهوري 
اسالمي ايران تهديدناپذير است و تا وقتي كه احساس كنيم خطر در سوريه 
برطرف نشده، به درخواست دولت اين كشور حضور خواهيم داشت و شرايط 
را خودمان و بر مبناي برآوردهاي امنيتي و سياسي تعيين مي كنيم كه چه 

زمان از سوريه خارج شويم. 

ناگفته هاي آيت اهلل علم الهدي از ريشه ناآرامي هاي مشهد
امام جمعه مش�هد در گفت وگويي مش�روح به تشريح 
ريش�ه  ناآرامي هاي دي ماه در مش�هد پرداخت و گفت: 
مردم به دليل مشكالت تحريك ش�دند نه سخنان من. 
آيت اهلل سيداحمد علم الهدي عضو مجلس خبرگان رهبري 
در گفت و گو با فارس، با اشاره به ناآرامي هاي مشهد و برخي 
ادعاه��ا مبني بر اينك��ه اعتراضات صورت گرفت��ه به دليل 
اظهارات وي بوده است، اظهار داشت: ربط دادن اين وقايع 
به من يك تهمت و سوءاس��تفاده از سوي دشمن است، در 
وهله اول جرياني به دنبال اين بود كه فرد يا افرادي را به عنوان مسئول اين اتفاقات معرفي 

و بدين وسيله كم كاري هاي خودشان را توجيه كند. 
آيت اهلل علم الهدي بابيان اينكه دشمن مي خواهد اين شبهه را در اذهان عمومي ايجاد كند 
كه در اين كشور قطب بندي صورت گرفته اس��ت، گفت: بنده در جمعه قبل از حادثه در 
خطبه ها مطلبي با اين عنوان كه توهين به رئيس جمهوري را كه از سوي ولي فقيه نصب شده 
حرام و شرعاً جايز نيست، مطرح كردم، اين مطلب در روزنامه هاي دولتي هم منعكس شد، 

بنابراين چگونه مي توانم مردم را تحريك به انجام چنين اقداماتي كرده باشم. 
عضو مجلس خب��رگان رهبري درعين حال با طرح اين س��ؤال كه آيا م��ا نبايد نقدها و 
موضع گيري هاي خود را مطرح كنيم درحالي كه مردم به دليل وجود نارسايي و مشكالت 
تحريك مي شوند نه س��خنان بنده، ادامه داد: در دوراني كه مسئله برجام مطرح شد و 
مذاكرات در جريان بود، مقام معظم رهبري فرمودند ما اجازه نمي دهيم اين قرارداد باعث 

سلطه استكبار بر ما شود، بر همين اساس دوستان ما تجمعي با عنوان »اجازه نمي دهيم« 
را راه اندازي كردند كه از ابتدا تا انتهاي مراسم حرمت دولت حفظ شد و به كسي توهين 
نشد و اين تجمع 3۰هزارنفري در اوج آرامش برقرار شد، پس اگر ما مي خواستيم سروصدا 

راه بيندازيم توان مديريتش را هم داشتيم و طرح اين سخنان معقول نيست. 
وي درباره ريشه اين اعتراضات خاطرنشان كرد: اصل اتفاقاتي كه در مشهد رخ داد مبني 
بر سوءاستفاده بود چراكه مردم مشكالتي داش��تند اما جريان فراخواني كه مردم را به 

صحنه آورد، جريان دشمن بود. 
  مردم ناراحتي و مطالبات بحقي داشتند 

آيت اهلل علم الهدي بابيان اينكه مردم ناراحتي و مطالبات بحقي داش��تند كه دشمن از 
آنها باخبر بود، تصريح كرد: من در نماز جمعه خطاب به مردم گفتم شما به هر فراخواني 
نبايد پاسخ مثبت دهيد بلكه ابتدا بايد به اين توجه كنيد كه دعوت كننده چه كسي است، 

بنابراين چطور مي شود كه خودم در برپايي غائله نقش داشته باشم؟
امام جمعه مشهد در پاسخ به اين سؤال كه برخي معتقدند شما كه در زمان فعلي براي 
مردم حق اعتراض قائل هس��تيد چرا س��ابق بر اين در خصوص گراني ها و مش��كالت 
اقتصادي موضع گيري نكرديد، گفت: همين حرف نيز متأس��فانه ريشه در غرض ورزي 

برخي افراد يا گروه هايي دارد كه به طرح اين مطلب مي پردازند. 
»خطبه هاي من از ابتدا تاكنون موجود اس��ت و مي توان به آنها مراجعه كرد، من مكرراً در 
خصوص اشرافيت و مبارزه با تجمل پرستي صحبت و با هر اقدامي كه منجر به توسعه اين 
فرهنگ مي شود، مخالفت كرده ام و در خصوص فقر و حمايت از قشر كارگر خطبه خوانده  و 

نقدهايي بر روابط كارگر و كارفرما داشته ام و حمايت از معيشت مردم را دائماً متذكر مي شدم، 
بنابراين افرادي كه به طرح اين تهمت ها مي پردازند يا دشمن هستند يا مغرض.« 

  در رابطه با وقايع مشهد حدود 850 نفر بازداشت شدند
وي درباره اينكه چرا در پي ناآرامي هاي اخير برخي در صحن مسجد گوهرشاد شعارهاي 
ساختارش��كنانه مطرح كردند، گفت: اينها در صحن گوهرش��اد نبود، در ايام ش��لوغي  
بعضي ها تا نزديك حرم آمدند اما اين مطلب كه در صحن شعار دادند دروغ بود، اين اتفاق 
حتي در محدوده حرم نيز نيفتاد و كسي شعار نداد و معترضان تا رينگ شيرازي آمدند. 
آيت اهلل علم الهدي بابي��ان اينكه جرياني كه از اين اتفاقات بهره برداري كند وابس��ته به 
دشمن استكباري است، افزود: هنگامي كه اين افراد وارد عرصه شدند تعدادشان بيش 
از 5۰-4۰ نفر هم نبود كه بخشي از آنها هم نوجواناني بودند كه از هر شرارتي استقبال 
مي كنند، بقيه هم اصاًل با شعار همراهي نمي كردند، بنابراين اين جمعيت معلوم الحال 
در مقايسه با آن سيل عظيم مردم انقالبي عددي نيستند. عضو مجلس خبرگان رهبري 
يادآور شد: ما در مشهد دو راهپيمايي مهم داشتيم؛ نخست راهپيمايي 9 دي و ديگري 
هم چند روز بعد به مناس��بت مخالفت ب��ا غائله هاي پيش آمده بود ك��ه بيانگر نفرت از 

استكبار و ايادي نفاق است. 
وي اظهار داش��ت: در رابطه با وقايع مشهد حدود ۸5۰ نفر بازداش��ت شدند كه تعداد 
بسياري از آنها بي انگيزه بودند و سرشاخه ها حدود 5۰-4۰ نفر بودند، بنابراين وجود اين 
اقليت در نظام 4۰ ساله امري طبيعي است و نمي توان آنها را معيار يك ملت ۸۰ميليوني 

انقالبي دانست. 

عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�وراي اس�المي جزئي�ات جاسوس�ي گ�روه 
محي�ط زيس�ت و خودكش�ي يك�ي از اس�اتيد دانش�گاه را تش�ريح ك�رد. 
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با مهر 
در مورد جزئيات جلسه بررسي موضوع خودكشي سيدامامي گفت: جلسه روز دوشنبه 
اعضاي هيئت رئيسه مجلس برگزار شد و عالوه بر اينكه اكثريت اعضاي هيئت رئيسه در 
اين جلسه حضور داشتند، نمايندگاني از فراكسيون ها و سليقه هاي مختلف سياسي از 
جمله آقايان مطهري، عارف، بروجردي، وكيلي، كوليوند، قاضي زاده هاشمي، فوالدگر، 
كاتب، جاللي، آزاديخواه، ميرزايي نكو، حيدري، دهقان، مصري، تابش، كاظمي نيز در 

اين جلسه شركت كردند. 
وي افزود: در اين جلسه مسئوالن سازمان اطالعات سپاه، گزارشي از وضعيت پرونده را 
ارائه كردند كه اين پرونده از كجا شروع شده و آنها به بحث جاسوسي مظنون شدند و پس 
از هماهنگي با قوه قضائيه و اخذ احكامي كه براي اقدامات اطالعاتي نياز داشتند، توانستند 

تعدادي از افراد را به اتهام جاسوسي دستگير كنند. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس گفت: در نهايت موضوع آقاي كاووس سيد امامي را با يكي 
از افراد اصلي گروهي كه دستگير ش��ده اند در ميان مي گذارند كه وي اسناد، مدارك و 
اعترافاتي را اعالم مي كند و اين مدارك نشان مي دهد آقاي سيد امامي هم در اين ماجرا 
دست داشته و بعد از مواجهه، وي را به سلول زندان برمي گردانند كه ما فيلم آن را مشاهده 

كرديم. 
امير آبادي گفت: س��لول زندان وي شخصي بوده اس��ت و زنداني  ديگري در اين سلول 
نيست و سرويس بهداشتي مخصوص دارد. وي فرچه اي كه براي نظافت دستشويي است 
را چندين بار به طرف سقف پرتاب كرد كه يا به طرف المپ پرتاب كرده يا متوجه دوربين 
بوده است كه به احتمال زياد اين وسيله را به طرف نور المپ پرتاب كرده چون نور زيادي 
از آن مي تابيد كه موفق نشد، سپس پيراهن خود را از تن درآورد كه حالت طناب شود و به 

گردنش انداخت و بار ديگر به سرويس بهداشتي رفت، سپس پتويي كه در كف زمين قرار 
داشت، جمع كرد و بار ديگر فرچه  دسته داري كه براي نظافت به كار مي رود را برداشت و 
باز هم چندين بار به سمت سقف پرتاب كرد. سپس پتو و بالشت را به گونه اي روي زمين 
گذاشت كه گويي كسي در آنجا خوابيده است، سپس با پيراهني كه از تن درآورده بود، 

به سرويس بهداشتي رفت. 
وي گفت: بنا بر اظهارات گزارش دهندگان اين فرد خودش را در سرويس دستشويي زندان 
با پيراهن خودش حلق آويز كرده و كسي كه داخل سلول را مانيتور مي كرده گمان برده 

است در صحنه  ساخته شده، فردي خوابيده است. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي اسالمي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا كسي كه 

مانيتورينگ سلول را بر عهده داشته، دسترس��ي به دوربيني كه فيلم را مشاهده كرديد 
نداشته است؟ گفت: احتمال مي رود اين صحنه ديده نشده و چندين بار مشاهده شده كه 
فردي زير پتو خوابيده است. امير آبادي در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه چقدر طول 
كشيده بود از زماني كه فرد وارد سلول ش��ده تا زماني كه خودكشي كرده است؟ اظهار 
داشت: كمتر از 15دقيقه اين موضوع اتفاق افتاده است. اين فرد خودش را با پيراهن به 
پنجره سرويس بهداشتي آويزان كرده و با ضربه اولي كه خودش وارد كرده و كشيده شده، 

نخاعش قطع شده است. 
وي ادامه داد: ما نمي توانيم اظهارنظر كنيم، سازمان پزشكي قانوني بايد اظهارنظر كند، 
اما خانواده آقاي امامي، فيلم را ديده اند و تأييد كرده اند كه آثار ضرب و جرحي در بدن وي 
وجود نداشته و تنها آثار خفگي ناشي از خودكشي در بدن سيدامامي وجود داشته است. 
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: افرادي كه در جلسه هيئت رئيسه حضور داشتند، اين 
فيلم را ديده اند. طبق اظهارات عوامل س��ازمان اطالعات س��پاه، اين پرونده ابعاد بسيار 
گسترده اي دارد و يك شاخه آن در خارج از كشور است و سازمان هاي جاسوسي پشت اين 
پرونده هستند، بنابراين نمي توانم كل پرونده را باز كنيم. اين افراد اطالعات مراكز حياتي 
و حساس كشور را جمع آوري مي كردند و در پوشش تحقيقات محيط زيستي، به مراكز 
حساس كشور با هماهنگي سرويس هاي جاسوسي سفر مي كردند. رفت و آمدها را كنترل 

مي كردند و گزارش مي دادند. 
وي افزود: قرار است پرونده بررسي دقيقي شود و خودكشي آقاي امامي موجب شد كه 
اطالعات آن به بيرون درز كند. قرار شده است اجازه بدهيم سازمان اطالعات تمام ابعاد 
اين پرونده را بررس��ي و بعد گزارش دقيقي به مجلس ارائه كند. باالخره امنيت كشور و 
امنيت ملت ايران براي ما بسيار مهم است و بايد اجازه دهيم مراكز رسمي كار خودشان را  
با صبر و دقت و برابر قانون انجام دهند و من متأسفم برخي بدون بررسي ابعاد قضيه اين 

گونه اظهار نظر عجوالنه مي كنند.

اميرآبادي تشريح كرد

جزئيات جاسوسي گروه محيط زيست و خودكشي سيدامامي

بهارستان

   چهره


