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سریال گاندو با تهدیدهای تهیه کننده به پایان رسید

ادعای جدید نماینده اصولگرا درباره آپارتمانهای جنجالی

مبادله یا معامله زندانیان
گزارش

شایدنمایندگانمیخواستندآپارتمانهارابهمردمبدهند

رضوانه رضاییپور
خبرنگار

باشگاه خبرنگاران جوان

امریکاییهــا بــه تعهــدات خــود عمل
نکردند بلکه حاضر به بازپرداخت پول
ایــن معامله فســخ شــده به ایــران هم
نشدند.
خبرگزاری فارس در گزارشی در این
باره نوشــته اســت :ایران و امریکا ســال
 ،۱۳۵۷در بحبوحــه تحــوالت انقــاب
اســامی توافــق کــرده بودنــد تمامــی
پرداختهــای مربــوط بــه قراردادهای
تسلیحاتی فیمابین را متوقف و بسیاری
از خریدهــای باقیمانــده را لغــو کننــد.
در ایــن توافــق همچنین مقر شــده بود
وجــه هزینهنشــده مربــوط بــه برنامــه
فروشهــای نظامــی خارجــی امریــکا
در یــک حســاب بانکی که ســود بــه آن
تعلــق میگیرد قــرار داده شــود .دولت
س جمهوری وقت
«جیمی کارتر» ،رئی 
امریــکا در همــان ســال پس از تســخیر
النه جاسوسی توســط دانشجویان پیرو
خط امام (ره) تمامی داراییهای ایران
در امریکا را مســدود کرد .ایران در ســال
 ۱۹۸۲شکایتی را علیه امریکا در ارتباط با
وجه امانی مربوط به برنامه فروشهای
نظامــی خارجــی امریکا در یــک دادگاه
بینالمللیمطرحکردتامناقشاتمالی
و بازرگانی ســردرگم میــان دو طرف در
ارتباط با قراردادهای خرید سالح حل و
فصل شود .بخشی از بدهیهای دولت
امریکا بــه ایران بابت لغو یــک قرارداد
تسلیحاتی ایران از امریکا در دهه ۱۹۷۰
بــود کــه مبلــغ اصلــی آن  400میلیــون
دالر بــود .دولــت امریــکا پــس از حدود
 ۳۷ســال از گذشــت ایــن پرونــده مالی
ســال  ۲۰۱۶موافقت کرده بــود که اصل
این پول به همراه ســود بانکــی آن را که
جمعاًحدود یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون
دالر برآورد شــده بود ،به ایران پرداخت
کند .اخیراً جان کری ،وزیر خارجه سابق
امریکا در فصل هجدهم کتاب خود که
به موضوع ایران و مذاکرات با این کشور
اختصــاص دارد ،درباره پرداخت مبلغ
 ۱.۷میلیــارد دالر به ایــران توضیح داده
و تصریــح کرده در صورتی که این مبلغ
به ایران پرداخت نمیشــد ،ممکن بود
واشــنگتن بــه پرداخت  ۱۰میلیــارد دالر
محکومشود.
ëëآزادی 7زندانیایرانیدرامریکا
بــه هــر روی جیســون رضائیــان 26
دی مــاه  94در جریــان تبــادل زندانیان
بــه همــراه میرزایــیحکمتی و ســعید
عابدینــی ،دیگــر زندانیــان امریکایــی
در ایــران آزاد و راهــی امریــکا شــدند.
نصــرتاهلل خســروی رودســری ،چهار
شــهروندان امریکایــی ایرانیتبــار البته
ترجیــح داد بعــد از آزادی در ایــران
بماند .نکتــهای که در ســریال جام جم
چنــدان بــه آن پرداختــه نشــده ،آزادی
ایرانیهــای زندانی در امریکا بود یعنی

طــرف دیگر این تبادل .به گزارش ایرنا،
 26دی ماه ســال  94یعنی همان روزی
کــه دادســتان تهــران از آزادی زندانیان
امریکایــی خبر داد ،یک منبــع آگاه هم
به رسانهها توضیح داد که هفت ایرانی
کــه در بند زندانهای امریکا بودند ،آزاد
خواهند شــد و براســاس این مبادله14 ،
نفر از ایرانیانی که به درخواست پلیس
امریکا تحتتعقیب اینترپل قرار دارند،
دیگــر تحت تعقیب نخواهنــد بود .این
منبــع آگاه ،اســامی زندانیان آزادشــده
ایرانــی از ســوی امریــکا را نــادر مدانلو،
بهــرام مکانیک ،خســرو افقهــی ،آرش
قهرمان ،تورج فریدی ،نیما گلســتانه و
علی صابونچی اعالم کرد.
ëëقهرمانسازیبهچهقیمتی
بــا بیاهمیــت نشــان دادن آزادی
زندانیــان ایرانی در امریکا ،نشــان دادن
چهــرهای قهرمــان از یک نهــاد امنیتی
خاص نیز از مهمترین ایرادات قسمت
پایانی گاندو بود .هرچند بارها از ســوی
مقامات و مســئوالن کشــور اعالم شــده
که این اقدامات انجام شــده در راستای
مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملی
ایــران و مصالــح کلــی نظــام بــوده امــا
باز هم دســت انــدرکاران ســریال گاندو
تمایلی برای نشــان دادن چنین هدفی
ندارنــد .اتفاقــی کــه بــار دیگــر صــدای
س جمهــوری را در آورد و
مشــاور رئیــ 
حسامالدین آشنا که از پایان قسمت 29
این ســریال در توئیتر مشغول اعتراض
و پاســخگویی به طرفداران گاندو است
بــا پایان یافتن آن هم از قهرمانســازی
عــدهای و منفعــل نشــان دادن تعــداد
دیگــری از نهادهــا انتقاد کــرد .او گفت:
«ســریال ضدجاسوســی وقتــی ملــی
تلقی میشــود که جایگاه نقش دیدگاه
و مالحظــات نهادهایی چــون ،رهبری،
شــورای عالــی امنیــت ملــی ،ریاســت
جمهــوری ،ســپاه ،وزارت اطالعــات و
وزارت امــور خارجه به صورتی درســت
و متوازن در تولید آن لحاظ شــده باشد
نه اینکه عدهای را قهرمــان و دیگران را
منفعل نشان دهد ».این درست همان
چیزی اســت کــه به وضــوح در ســریال
گاندو میشد دید.
ëëدرانتظارگاندوی2
بــا تمــام انتقاداتــی کــه در این چند
روز علیه گاندو مطرح شــد ،ســازندگان
ایــن ســریال نــه فقــط در موضــع دفاع
از خــود هســتند بلکــه گاهی دســت به
تهدیــد منتقدان هــم میزنند .مجتبی
امینــی ،تهیهکننــده ایــن ســریال دیروز
خبر از ســاختن سری دوم ســریال داد و
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان
تهدیــد کــرد« :افــرادی کــه بــه گانــدو 1
حساس بودند ،عملکردشان را اصالح
کنند تا سوژه گاندو  2نباشند».

انتخابات  98در خانه احزاب هم کلید خورد

گــروه سیاســی /خانه
احــزاب هــم روز
انتخابات
دوشــنبه بــا برگــزاری
اولین جلســه کمیتــه انتخابــات خود به
رونــد انتخابــات  98پیوســت .در ایــن
جلســه که با حضور نماینــدگان احزاب
اصالحطلــب ،اصولگــرا و مســتقلین و
اعتدالگرایان برگزار شــد ،هیأت رئیســه
ایــن کمیتــه انتخــاب شــدند .بر اســاس
انتخــاب اعضــا ،احمــد حکیمیپــور از
حــزب اراده ملــت ایران ریاســت کمیته
انتخابــات خانــه احــزاب را در ســال
کاری پیــش رو بر عهده خواهد داشــت.
محمدحســین قائدشــریف ازکانــون
دانشــگاهیان ایران اسالمی نایب رئیس
اول،جعفر آیینپرست ازحزب مستقل
و اعتــدال ایــران اســامی نایــب رئیــس
دوم و صفر اســامی از انجمن اســامی
معلمــان به دبیری ایــن کمیته انتخاب
شــدند .احمد حکیمی پــور درباره اینکه
کمیته انتخابات خانه احزاب قرار است
چه نقشــی در انتخابات داشــته باشــد و
چــه برنامههایی را پیگیــری خواهد کرد

بــه «ایران» توضیــح داد« :این کمیته از
جمله کمیتههــای اصلی خانــه احزاب
اســت و قــرار اســت در پنــج کارگــروه
مختلف برنامههــای انتخاباتــی خود را
پیگیری کنــد ».حکیمیپور با بیان اینکه
کار این کمیته در موسم انتخابات تعامل
با دســتگاههای اجرایی و دولتی اســت و
کمک میکند تا تشــکلهای عضو خانه
احــزاب بتوانند در روند اجرای انتخابات
حضور پررنگتری داشته باشند ،افزود:
«چــون در خانــه احــزاب تشــکلهایی
از جریانهــای سیاســی مختلــف کشــور
حضــور دارنــد ایــن امکان فراهم اســت
کــه از طریق این خانه میز احزاب چه در
وزارت کشور و چه در ستادهای انتخابات
در شــهرها و اســتانهای مختلف شکل
بگیــرد و در تعامل با دســت انــدرکاران
انتخابــات احــزاب بتواننــد در جریــان
انتخابــات و کیفیــت برگــزاری آن قــرار
بگیرنــد ».رئیس کمیتــه انتخابات خانه
احــزاب با یــادآوری اینکه ایــن همکاری
از موضــع تعامل طرفینی اســت و الزام
قانونــی بــرای انجــام آن وجــود نــدارد،

نظارت بر انتخابات را یکی از کارکردهای
این کمیته و میزهای احزابی که تشکیل
خواهنــد شــد دانســت و افــزود« :بــرای
اطمینان از صحت و ســامت انتخابات
ازهمهجنبههامعموالًنهادهایمسئول
در انتخابات با نهادهای مدنی و سیاسی
تعامل میکنند و سابقه نداشته است که
در این مسیر منع یا عدم همراهی وجود
داشــته باشــد ».حکیمیپــور در پاســخ
بــه این ســؤال کــه آیــا کمیتــه انتخابات
خانــه احــزاب میتوانــد در زمینــه تأیید
صالحیتهانیزباشوراینگهبانتعامل
و رایزنــی کند ،گفــت« :خانه احزاب یک
مجموعه صنفی از احزاب قانونی است
و وظیفهاش گسترش و تعمیق فرهنگ
حزبی و پیگیری نقش احزاب در ساختار
کشوراست.بنابراینکارسیاسینمیکند
و در انتخابات برای خودش کار مستقلی
تعریــف نمیکنــد ».او در ادامــه افــزود:
«رایزنی با شورای نگهبان کاری است که
هر یک از احزاب اصالحطلب و اصولگرا
یا تشکلهای ائتالفیشــانمیتوانند به
صورتمستقلپیگیریکنند».

هنوز هیچ جزئیاتــی از اعطای آپارتمان
بــه برخــی نماینــدگان در ازای انصراف
از طــرح اســتیضاح وزرا منتشــر نشــده.
ادعایــی کــه روز دوشــنبه ابوالفضــل
ابوترابــی ،نماینده مخالــف دولت آن را
مطــرح کرد و گفت شــورای نگهبان هم
در جریان این ماجرا قرار دارد .دیروز اما
نجاتاهلل ابراهیمیــان ،عضو حقوقدان
شوراینگهبانبه«خبرآنالین»گفتکه
از چنین لیستی بی اطالع است.
ســاعاتی پــس از اظهــارات ابراهیمیان،
عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان هم در گفتوگو با «خبرآنالین»
از وجود چنین مواردی اظهار بی اطالعی
کــرد و حتــی دربــاره دورههــای قبل هم
گفــت« :در خاطــرم نیســت نمایندهای
بــه خاطر گرفتن آپارتمان رد صالحیت
شــده باشــد ».همزمــان محمدعلــی
پورمختــار ،نماینــده عضــو کمیســیون
حقوقی مجلس هم درباره «ارائه لیست
نمایندگانــی کــه آپارتمــان گرفتهاند به
شــورای نگهبــان» گفت« :مــن هم این
خبر را شنیدهام اما طبق اطالعی که من
دارم ،این واگذاریها مربوط به مجلس
هشــتم و نهم بــوده اســت و در مجلس
دهم چنین اتفــاق رخ نداده اســت ».او
البته این واگذاریها را هم بدون اشکال
عنوان کرد و توضیح داد« :این کار ظاهراً
معمــول اســت کــه وزارت شهرســازی
آپارتمانهایــی بــه مــردم و مســئوالن
واگذار میکند که نمایندگان مجلس هم
جزئی از آنها بودهاند و اینکه فروش این
آپارتمانها بابت معامله پشتپردهای
باشدچنیننیست».
محمــد جــواد جمالــی نوبندگانــی،
ســخنگوی هیــأت نظــارت بــر رفتــار
نماینــدگان هــم همزمــان بــه «ایــران»
گفت که هیچ گزارش و شــکایتی در این
رابطــه بــه ایــن هیــأت واصل نشــده و او
شخصاً نیز تاکنون هیچ صحبتی در این
باره نشنیده است .این در حالی است که
ســاعاتی بعد از انتشار ســخنان ابوترابی
در خبرگزاری فارس ،پروانه سلحشوری،
نمایندهتهراندرحسابشخصیتوئیتر
خود از او خواســت لیســت افــرادی را که
مدعی است برای انصراف از استیضاح،
آپارتمــان دریافت کردهاند منتشــر کند.
ابوترابــی دیــروز در گفتوگو بــا «ایران»
اما توضیح داد که این لیســت در اختیار
او نیســت و تأکید کرد محمداســماعیل
ســعیدی ،نماینده تبریــز در جریان این
موضوعاست.ازجملهادعاهایابوترابی
در ایــن گفتوگو این بود که مدعی شــد
شایدبرخیازنمایندگاناینآپارتمانها
را برای دادن به ارباب رجوعها گرفتهاند.
او همچنیــن نگفــت ایــن لیســت کــی و
چطور منتشــر خواهد شد و اساساً از کجا
اســتخراج شده است .تماسهای مکرر
«ایــران» با محمداســماعیل ســعیدی
نیــز برای اطــاع بیشــتر از جزئیات این
موضوع بی نتیجهماند.
ëëشما ادعایی درباره اعطای آپارتمان به
برخینمایندگانمطرحکردهایدوگفتید
گــزارشآنهمبهشــوراینگهبــانداده
شده.اماآقایابراهیمیان،عضواینشورا
درباره چنین گزارشــی ابــراز بیاطالعی
کردهاست.
لیست اصلی دســت آقای سعیدی

نماینــده تبریــز اســت و بایــد از ایشــان
پیگیری کنید .انشاءاهلل ایشان به وقتش
عملمیکنند.
ëëاما این شــما بودید که به فارس گفتید
لیستبهشوراینگهبانهمدادهشده،از
رویاطالعگفتیدیانه؟
قرار بــود بدهند به شــورای نگهبان.
شــاید دادهاند و آقــای ابراهیمیان هنوز
اطالع ندارد.
ëëیعنیمطمئننیستید؟
باید از آقای ســعیدی پیگیری کنید.
ایشان بیشتر اطالع دارد.
ëëخــب آقــای ابوترابــی ،چرا چیــزی را
کــه مطمئــن نیســتید ،این گونــه مطرح
میکنید؟
حــاال ایــن بعــداً اعــام میشــود
انشــاءاهلل .تعداد اینهایی کــه آپارتمان
گرفتهاندهمخیلیزیادنیست.چندنفر
محدودهستند.
ëëمثالًچندنفرهستند؟3-2نفرهستند؟
10نفرهستند؟باالی10نفرهستند؟
حــاال انشــاءااهلل اینهــا بایــد اعــام
شــود .عددها خیلی مهم نیســت .البته
خیلیهــا هــم ایــن آپارتمانهــا را برای
شخصخودشاننگرفتهاند.
ëëیعنیبرایچهکسانیگرفتهاند؟
طبیعتاً مراجعه بــه نمایندگان زیاد
اســت و خیلیها میآیند و خانه و وضع
مالی خوبــی ندارند .احتمــال دارد یک
تعدادی این طوری باشد که برای مردم
گرفتهاند.
ëëیعنــی بــرای اربــاب رجــوع آپارتمان
گرفتهاند؟
ممکن اســت مــردم عــادی و ارباب
رجوعهــا مریض داشــته باشــند و از این
موارد هم باشد.
ëëاینیکمقدارغیرعادینیست؟
بلــه .به هــر حــال قــدری غیرعادی
است .ولی متأسفانه ارباب رجوعها هم
از نمایندگان همه چیز میخواهند.
ëëخیلیها بــرای یک وام چنــد صد هزار
تومانــی بــه مجلــس میآینــد و دســت
خالی برمیگردند ،چه کسی باور میکند
به اربــاب رجوع آپارتمان بدهند؟ چطور
توقعداریداینادعاراباورکنیم؟
بله این شــبههای که میگوییــد وارد
است .این لیست هم االن هست و آقای
ســعیدی بیشــتر در جریــان هســت .در
وقت مقتضی هم قطعاً شورای نگهبان
وظیفهاش را عمل میکند.
ëëشــما به فــارس گفتهاید ایــن موضوع
یــک «فســاد عظیم» اســت ،بعــد حاال
میگویید تعدادشــان زیاد نیست و برای
ارباب رجوع گرفتهانــد؟ این دو چطور با
همهمخوانیدارند؟
خــب باید بررســی شــود ،مــن آنجا
هشدار دادم.
ëëیعنی بررسی نکرده بودید و اظهار نظر

کردید؟
بیشتر باید بررسی شود .عرض کردم
لیســت دســت آقای ســعیدی اســت و
نهادهای ذیربط هم باید تأیید کنند.
ëëکــدام نهادهــای ذیربــط؟ قضایــی،
امنیتی،بازرسی؟کدامیکتاحاالبررسی
کرد هاند؟
نه ،نهادهایی که بتوانند این را ثابت
کنند .ایــن را باید از خود آقای ســعیدی
بپرسید.
ëëاینچیزیکهمدعیشدهاید،مربوطبه
کدامدورهاست؟
ایــن فقــط بــرای دوره دهم مجلس
است.
ëëاز چند وزارتخانه بوده؟ بیشــتر از یکی
بود هاند؟
نه ،از یک وزارتخانه بوده.
ëëدرچهبازهزمانیرخداده؟
مربوط به تقریباً همان دو ســال اول
مجلسمیشود.
ëëچــه زمانــی ایــن اســنادی را کــه دارید
منتشــر میکنید بــا توجه به شــبهاتی که
ایجادشده؟
البته این بــرای پیگیری قضایی خأل
قانونی دارد و قابل پیگیری هم نیســت.
انشــاءاهلل در قانون جدید اعــاده اموال
نامشــروع چــون داریم رانــت را تعریف
میکنیم ،میتواند شامل رانت شود.
ëëاصــاً بحــث تعقیــب قضایــی فعالً
مطرح نیســت.برایرسواشــدنافرادی
که میگویید و افشای ابعاد این اتفاق کی
این اسناد را منتشــر میکنید؟ چرا تا االن
منتشرنشده؟
بــه هرحــال محدودیتهــای نــوع
اطالعرســانی و بحــث افــکار عمومــی
هســت و اقتضائاتــی داریــم و دوســتان
حتی برخی میگفتند بهتر بود االن هم
گفتهنمیشد.
ëëچرا؟ شما نصف خبر را که ادعا است،
گفتهایــد اما نصف دیگر را که مســتندات
اینادعاست،نمیگویید.
چون نگرانیم شــاید منابعی که این
اخبار را میدهند ،دچار آسیب شوند.
ëëاینمواردرابرایپیشگیریوتوقفاین
روندبهاطالعخوددولترساندهاید؟
نه ،به هر حال کار را به همان مراجع
مربوطهمیسپاریم.
ëëیعنــی در حــد هشــدار هــم بــه دولت
چیزینگفتهایدونمیگویید؟
درایــن باره من تصمیــم نمیگیرم.
دوستانبایدتصمیمبگیرند.
ëëایندوستانکهمیگوییدکههستند؟
همیــن نماینــدگان همفکــر مــا در
بحث مبارزه با فساد در مجلس.
ëëافکار عمومــی کی باید منتظر افشــای
اسنادشماباشند؟
انشــاءاهلل وقتــش برســد ،منتشــر
میشود.

توصیه رئیس مؤسسه مطالعاتی «جان هاپکینز» به ترامپ

به جای فشار ،اعتماد سران ایران را جلب کن

رئـــــــیس مؤســــــــــــسه
مطالعاتـــــــــــــــی جــان
چهره
هاپکینــز و محقــق در
حوزه سیاســت خاورمیانه و دیپلماســی
معتقــد اســت کــه فشــارهای حداکثری
ترامپ علیه ایران جواب نــداده و او باید
راه دیپلماســی را در برابر ایــران انتخاب
کنــد .ولی رضــا نصر در گفتوگــو با ایلنا
گفته :من تمــام اتفاقاتی را کــه اخیراً رخ
داده اســت ،ماننــد انفجــار نفتکشهــا و
ســقوط پهپــاد امریکایــی همــه و همه را
ناشــی از فشار حداکثری ترامپ میدانم
و معتقــدم ایــن اتفاقات نشــان میدهد
که فشــار حداکثری ترامپ جــواب نداده
است .وی افزوده :امریکا و دونالد ترامپ
مــدام اتهاماتــی را علیــه ایــران و حضور
این کشور در وقایع مختلف مانند حادثه
نفتکشها بیــان میکنند .ایــن اتهامات
بــدون دلیل و ســند و مدرک اســت .تنها
آتشاختالفاترابرافروختهنگاهمیدارد
و راه را بر دیپلماســی و مذاکره میبندد و

احتمال بــروز جنــگ را باال میبــرد .این
تحلیلگر مســائل خاورمیانــه ادامه داده:
ترامپ میگوید خواســتار جنگ نیســت
اما بــا تصمیمات خود تعــادل در روابط
خارجــی را به هــم میریزد و بــا توجه به
بیاعتمادی ســران ایران بــه ترامپ این
تصمیمات و اتهامات علیه ایران باعث
میشــود احتمــال درگیــری نظامــی باال
برود.
وی در مورد اثربخشی تحریمها گفته
است:تحریمهانمیتواندبهتأثیردلخواه
ترامپ منجر شــود چراکه ایران به خوبی
مقاومت را بلد است و میداند در شرایط
تحریــم چگونــه رفتار کنــد و بــه گونهای
مقاومت در شرایط اقتصادی را آموخته
است .نصر تأکید کرده :اگر ترامپ در بیان
اینکه به دنبال توافق جدید با ایران است،
صادق باشــد باید صداقت خود را نشان
دهــد و روی دیپلماســی ســرمایهگذاری
کند و دســت از فشــار حداکثری بــر ایران
بــردارد و بایــد اعتمــاد ســران ایــران را

خبــر اول اینکه،حاشــیههای مربــوط بــه ســریال پــر
دیـــگه ماجــرای «گانــدو» ظاهــراً همچنــان ادامــه خواهد
چه خبر داشــت .ســریالی که به پرونده جاسوســی جیســون
رضائیــان تبعــه ایرانی -امریکایــی پرداخته و در خــال آن اتهامات و
نســبتهای نادرســتی را به دولت وارد کرده است .حاال قرار است این
سریال بدون سانسور از شبکه افق پخش شود .به گزارش «ایرناپالس»
حســین نصیــری ،مدیر روابــط عمومی شــبکه افق اعالم کرده اســت
کــه این ســریال بــدون حذف و بهطــور کامل از این شــبکه بــه نمایش
درخواهــد آمــد که ایــن اتفاق نشــان از وجــود چنددســتگی در صدا و
سیما دارد .مگر میشود بخشهایی از یک سریال در یک شبکه مضر
و در همــان زمان و با همان مخاطب در شــبکه دیگری مفید باشــد؟!
شــبکه افــق که از ابتدا قــرار بود شــبکهای انقالبی و مردمی باشــد ،اما
بعد از گذشت چند سال ،توفیق آنچنانی نیافت و صرفاً به یک شبکه
بــا گرایش خاص سیاســی تبدیل و فضای بســیاری از برنامههایش به
کنایــه علیه دولــت و شــخصیتهای نزدیک به آن خالصه شــد .ایرنا
پالس نوشته :میتوان بدنه صدا و سیما را به چند گروه تقسیم کرد که
این گروهها در چند ســال اخیر دچار تعارض منافع و در نهایت تقابل
با یکدیگر شدهاند .اتفاقاتی مانند تعطیلی برنامه  ۹۰و برکناری عادل
فردوســیپور از ســوی حلقه افق و طیف موســوم به انقالبی و از طرف
دیگــر ،برکناری یکبــاره جواد رمضاننژاد ،مدیر نســبتاً موفق شــبکه
پنــج که قبــاً مدیریت افق را برعهده داشــت از طرف طیــف دیگر ،از
نمونههای دعواهای داخلی در تلویزیون تفسیر شده است.

دعوت از آیتاهلل یزدی
برای کاندیداتوری مجلس خبرگان

خبر دیگر اینکه،تشکلی تحت نام شــورای هماهنگی گروههای فرهنگی
حــوزه علمیــه قــم ،در نامهای از آیــتاهلل محمد یــزدی رئیس جامعه
مدرســین حوزه علمیــه قم دعوت کرده تــا در انتخابات میــان دورهای
خبرگان رهبری کاندیدا شــود .به گزارش ایلنا ،در بخشــی از این نامه از
آیتاهلل یزدی خواســته شــده با توجــه به حساســیت و جایگاه مجلس
خبرگان رهبری و تالش دشمن برای نفوذ در آن ،نامزد این انتخابات از
حوزه قم شود .گفتنی است در پی فوت آیتاهلل محمد مؤمن نماینده
فقیــد مــردم قم در مجلــس خبرگان رهبــری ،انتخابات میــان دورهای
مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه قم همزمان با انتخابات مجلس در
اسفندماه امســال برگزار میشود .رئیس جامعه مدرسین در انتخابات
خبرگان مجلس پنجم که ســال  1394برگزار شــد ،موفق به راهیابی به
این مجلس از حوزه تهران نشد .در حالی که وی پیش از آن در خبرگان
چهــارم و در رقابــت بــا مرحومهاشــمی رفســنجانی به مقام ریاســت
خبرگان رســیده بود .در انتخابات پنجم ام ا هاشــمی بــا  2305419رأی
نفر اول تهران شد و محمد یزدی با  1250082هفدهم شد.

ایرنا

«هواپیمایــی حــاوی  1.7میلیــارد دالر
در بانــد فــرودگاه نشســت و خبرنــگار
بازداشــتی آمریکایــی تحویــل ســفیر
سوئیس شــد و به کشــورش بازگشت».
ایــن پایــان ســریال  30قســمتی گانــدو
بود .اگرچه قســمت پایانی این سریال،
همچــون قســمت  29آن تنــه بــه تنــه
وزارت خارجــه نزد اما بــاز هم آمیزهای
از اغــراق و قهرمانپــروری در مورد یک
نهاد خاص بود.
در قســمت آخــر اگرچه بــه صورت
مستقیم اســتیصال وزارت امور خارجه
ن
نمایــش داده نشــد اما هــدف؛ قهرما 
نشان دادن افرادی بود که با اکراه حاضر
بــه انجام ایــن مبادلــه در اوج مذاکرات
هســتهای ایــران شــدند .در ابتــدای این
قسمت اگرچه داریوش فرهنگ بازیگر
نقــش عبــدی در پاســخ به کارشــناس
پرونده مایکلهاشــمیان مبنی بر اینکه
«در قبــال چــه چیزی این تبــادل اتفاق
میافتد» ،از آزادی چند شهروند بیگناه
ایرانــی در زندانهــای امریکا هم گفت
امــا تــا پایــان ماجــرا آنچــه مطرح شــد
و انــگار خیلــی هــم نتوانســت رضایت
مأموران امنیتی را جلــب کند ،دریافت
پــول بلوکــه شــده از امریکا بــود .اتفاقی
کــه در حقیقــت مبادلــه زندانیــان را به
معامله تعبیر میکند دقیقاً شبیه آنچه
دونالد ترامپ رئیــس جمهوری امریکا
مد نظر دارد .او مهرماه سال گذشته در
انتقاد به سیاستهای رئیس جمهوری
ســابق این کشــور گفته بــود« :آنهــا ۱.۸
میلیــارد دالر بــرای [آزادی] گروگانهــا
دادنــد .میتوانیــد تصــورش را بکنید؟
مــا گروگانهایمــان را از کــره شــمالی
برگرداندیــم ».در حقیقت تقلیل دادن
یا خالصه کردن موضوع تبادل زندانیان
یا آزادی جیســون رضائیــان به موضوع
برگشت پولهای ایرانی این ادعای این
خبرنــگار امریکایــی را بــه ذهــن متبادر
میکند که پــس از آزادی از دولت ایران
شــکایت کــرده و مدعی شــده کــه ایران
وی را برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات
و اخــاذی بازداشــت کرده اســت .گاندو
البته پیش از این هم در ماجرای انفجار
در ســایت موشــکی بیدگنه که منجر به
شــهادت ســردار حســن تهرانی مقدم
شــد نیز ادعای ایهود باراک از مقامات
اســرائیلی مبنی بر نفوذ عواملی در این
مرکز را روایت کرده بود.
ëëماجرای 1.700میلیارددالرچهبود؟
اما ماجرای بازگشت پولهای ایرانی
از امریکا چه بود؟ دونالد ترامپ رئیس
جمهــوری امریــکا بــا انتقــاد از دولــت
اوباما در این باره گفته بود« :دولت قبل
(بــاراک اوبامــا) بــه ایــران  ۱۵۰میلیارد
دالر پــول داد؛ از آن هــم احمقانهتــر،
 ۱.۸میلیــارد دالر پــول نقــد دادند! پول
نقــد! پــول نقــد! هواپیماهای پــر از پول
نقــد!» منظور رئیس جمهــوری امریکا
از هواپیماهــای پــر از پــول نقــد ،همان
چیــزی اســت کــه در قســمت پایانــی
ســریال گاندو دیده شد .این مبلغ که در
اصل  1.7میلیارد دالر بــوده (و در پایان
ســریال گاندو هم به آن اشــاره شــد) در
زمان محمدرضا شاه پهلوی برای خرید
تســلیحات به امریکا پرداخت شده بود
اما با پیــروزی انقالب اســامی ،نه تنها

گفت و گو

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی

اختالفات داخلی در صداو سیما

بهزاد نبوی :باید از روحانی دفاع کرد

نایب رئیس مجلس ششــم با اشــاره بــه تنگناهای دولت
تدبیــر و امیــد در اداره کشــور گفت :من ســینه چاک آقای
دیدگاه روحانی نیســتم ولی بایــد از او دفاع کرد .قویترین دولت
هــم نمیتواند از پس بحــران کنونی برآید .به گزارش ایرنــا ،بهزاد نبوی در
دیــدار بــا جمعی از اعضــای شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبان ،با
بیــان اینکــه  ۶۰درصد اقتصــاد در اختیــار نهادهای خارج از دولت اســت و
دولــت در سیاســت خارجی اختیاردار نیســت ،گفت :مســئولیت دولت باید
بــا اختیاراتی همراه باشــد و بایــد به میزان توان دولت بــرای ورود و دخالت
در ایــن حوزههــا توجــه کرد .نبــوی با بیــان اینکه مســأله امروز کشــور تأمین
نیازهای روزمره و اساسی مردم است ،بر ضرورت تأمین حداقلها از طریق
اصــاح نظــام توزیع تأکید کــرد .او حل بحران اقتصادی کنونــی را مرتبط با
مسائل حوزه سیاست خارجی دانست اما گفت« :االن وقت مذاکره نیست.
ببینیــد ترامــپ با نــوه کیم چه میکنــد .دیدارهــا و رفت و آمدهــا بی نتیجه
بوده و ترامپ میخواهد از آن به عنوان کارتی برای انتخابات اســتفاده کند.
در شــرایط فعلی مذاکــره ما با امریــکا ،مثل مذاکره آلمان شکســت خورده
پــس از جنــگ جهانــی اول با متحدیــن و مذاکــره آن پس از جنــگ جهانی
دوم با متفقین اســت .در شــرایط فعلی تحریم ،مذاکره نمیکنیم .بهترین
کار ایــن اســت که کار را بدتــر نکنیم ».ایــن فعال سیاســی در بخش دیگری
از ســخنان خود با اشــاره به ضرورت شــرکت در انتخابات ،افزود« :عالوه بر
بازنگــری در اقتصاد و سیاســت خارجــی در حوزه سیاســت داخلی هم باید
گشــایش ایجاد شــود و اجازه حضور و فعالیت بیشــتری به مردم داده شود.
انتخابات به گونهای برگزار شود که مردم در آن شرکت کنند ».نبوی با تأکید
بر اینکه مشارکت باالی مردم در انتخابات تأمین کننده امنیت کشور است،
ادامــه داد« :اصالحطلبــان باید به فکر امنیت و مصالح کشــور باشــند .آنها
برنده نشــوند ،مهم نیســت .آنها حتی میتوانند نامــزد معرفی نکنند ،ولی
انتخابــات را تحریم نمیکنند .باید از مأیوس کردن مردم پرهیز کنیم .حتی
اگر واقعیت باشد».

رونمایی روایت جک استراو از روابط ایران و انگلیس

«کار،کارانگلیسیهاست»

جلــب کند و به جای اینکــه تنشها را به
ســمت جنــگ هدایــت کنــد ،راه را برای
دیپلماســی باز کند .وی در ادامه در مورد
خــروج ایران از برجام و اعمال تحریمها
هم گفته کــه ترامپ در واقع بــا خروج از
برجام باعث بیاعتمــادی رهبران ایران
شده است .ایران معتقد است که امریکا
اصــول مذاکــره را بلــد نیســت و تقلــب
میکند چراکه این امریکا بود که با خروج
از برجــام و لغو تعهــدات ،ایــن توافق را
تضعیفکرد.

کتــاب جدیــد «جــک اســتراو» وزیــر امــور خارجــه اســبق
انگلیس دربــاره علت بی اعتمــادی ایرانیها به انگلیس
خبـــــر امــروز چهارشــنبه طــی مراســمی بــا حضــور وی در لندن
رونمایی خواهد شــد .به گزارش ایرنا ،در کتاب «کار انگلیسیها :درک ایران
و چرایی بی اعتمادی آن به بریتانیا» استراو تالش کرده با مرور تاریخ روابط
دو کشــور از معاهده ســال  ۱۸۵۷پاریس گرفته تــا امتیازنامه رویتر و اعطای
انحصار تنباکو در ســالهای  ۱۸۷۳و « ،۱۸۹۰دزدی و چپاول نفت ایران» در
سال  ،۱۹۰۱کودتای تحت امر انگلیس علیه دولت مصدق نخست وزیر ایران
در ســال  ۱۹۵۳و حمایت از «صدام حسین» رئیس جمهوری مخلوع عراق
در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق ،مسائلی را که در شکل گیری دیدگاه
منفی ایرانیها نســبت به انگلیس دخیل است واکاوی کند .استراو چند سال
پیش درباره تاریخ روابط دو کشــور ایران و انگلیس گفته بود« :برداشــت من
این بود که بریتانیا در گذشته با ایران رفتار بدی داشته و احترام کافی به این
کشــور نگذاشــته و عملکرد بریتانیا به تندروهای نظام ایــران امکان داده که
بــه این افکار دامن بزنند .واقعیت این اســت که مــا در ایران خیلی محبوب
نبودهایم .اما در ســفرهایم به ایران درعین حال متوجه شــدم که با مردمی
بســیار فرهیختــه ســر و کار دارم و اگر بخت کمی یارم باشــد ،مــردم خواهند
فهمید که من از مشرب فکری متفاوتی میآیم».

