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گذر از تقابل به تعامل

گــروه سیاســی« /بایــد بــا حفــظ اتحــاد خــود از
شــرایط بــد کنونــی عبــور کنیــم ».ایــن جملــه
بخشــی از ســخنان یحیــی آل اســحاق فعــال
سیاســی و اقتصادی اصولگرا اســت که وقتی در
کنار برخی اظهار نظرهای دیگر گذاشــته شــود،
شــاید بــه این نکتــه رهنمون شــود کــه اقتضای
وضعیت این روزهای کشور مختصات جدیدی
از سیاســتورزی اســت .مختصاتــی کــه حتمــاً
تفاوتهایــی بــا گذشــته خواهــد داشــت و در
رأس آنهــا اولویتبندی مســائل مهم و بالطبع
ترجیــح منافع ملی به منافــع جناحی و گروهی
اســت .آل اســحاق در بخشــی از گفتوگــوی
خــود با خبرآنالین در پاســخ به این پرســش که
چگونــه میتــوان در دوران کرونــا از بــروز برخی
از اعتراضــات ناگــوار کــه ریشــه اقتصــادی نیــز
دارنــد جلوگیــری کرد ،گفته اســت« :متأســفانه
اقتصــاد ایران سیاســتزده اســت .بــه نظر من
در شــرایطی کــه دولت در ســال پایانی فعالیت
خــود قرار گرفته و جنگ اقتصادی نیز همچنان
ادامه دارد ،مسئوالن حاکمیتی باید تالش کنند
کــه مســائل اقتصــادی را به طــور کل از مســائل
سیاســی جدا کنند .در شــرایطی که کشور با یک
شبه بحران مواجه شده ،باید از تمامی ظرفیت
ســرمایه اجتماعــی موجــود اســتفاده کنیــم.
بحثهــا و اختالفــات «سیاســی» و «حزبی» در
شــرایط کنونی دیگر به صالح نیســت ،زیرا همه
در قبــال تهدیــدات داخلــی و خارجی مســئول
هســتیم و باید با حفظ اتحاد خود از شــرایط بد
کنونی عبور کنیم».
این قبیل مواضع در روزها و هفتههای گذشته
از زبــان برخــی چهرههــای باتجربهتــر سیاســی
و اقتصــادی شــنیده شــده و ناظــر بــر واقعیات
حاکــم بــر جامعــه ،منطقــه و نظــام بینالملل
اســت .واقعیاتــی کــه خوشــایند مجموعههــای
سیاســی فعال در ایران باشد یا نباشد نمیتوان
چشــم بر آنها فروبست .نه حامیان و طرفداران
دولت و نــه منتقدان و مخالفــان داخلی دولت
نمیتوانند بــی توجه به آنها ،همان شــیوههای
سیاســت ورزی و رقابتهــای داخلی گذشــته را
بدون تدبیر درباره تبعات احتمالی آن استمرار
بخشند.

فشــارهای حداکثری امریکا که روزی اهداف
اقتصــادی در ایران را دنبــال میکرد ،حاال دیگر
همه حد و مرزها و حوزههای قابل پیشبینی را
درنوردیــده و در نمونه آخــر به حرکات ایذایی و
تحریک آمیز درخصوص هواپیمای مسافربری
تهران -بیروت رســیده اســت .بماند که پیش از
این در اقدامی تروریســتی فرمانده ســپاه قدس
ایــران را در عــراق بــه شــهادت رســاند .در کنــار
تحریمهــا ،حــاال شــیوع ویــروس کرونــا هــم نه
تنهــا در ایران که در کل جهــان خود را به عنوان
یــک واقعیــت تحمیــل کــرده اســت .واقعیتــی
کــه تبعــات آن به حوزه ســامت و جــان مردم
محــدود نمانــده و اقتصاد جهان را دســتخوش
تغییراتی منفی کرده اســت .این عوامل بیرونی
تنگناهــای قابــل اعتنایــی را بــرای مدیریــت
سیاســی و زندگی و معیشــت مردم ایجاد کرده
اســت .حــال در ایــن میانــه اگر همچــون برخی
طیفهای تندرو که در ادامه رقابتهای سیاسی
و انتخاباتی به ســیاق گذشــته ،همه گرفتاریها
را محصــول عملکــرد دولــت ارزیابــی میکنند،
دولــت را تنهــا عامــل وضــع موجــود بدانیــم،
قاعدتاً برای گرهگشــاییها و حل مشــکالت هم
تنهــا بایــد بــه سیاســتها و برنامهریزیهــای
آن چشــم داشــت .اما هر عقــل منصفی اذعان
خواهــد کرد همان گونه کــه عملکرد دولت تنها
مسبب مشکالت حادث شده نیست ،به تنهایی
هــم نمیتواند از پس رفــع آنها برآید .بر همین
اساس سخن از مختصات جدید سیاست ورزی
پیش کشــیده میشــود که نگاهش نــه صرفاً به
گذشته و به تعبیر مسعود پزشکیان در گفتوگو
با «ایران» مقصریابی که راه حلیابی اســت .در
این شرایط به همان اندازه که بر تنور اختالفات
و بی ثباتسازیها دمیده شود ،جبهه مقاومت
داخلی در برابر زیاده خواهیهای امریکا و البته
امیدواریهای مردم به کارآمدی نظام در برابر
بحرانها ،تضعیف خواهد شــد .اینجا دیگر یک
نهاد ،حزب یا فعال سیاســی یا یک رسانه حتماً
باید توجه داشــته باشــد که مواضعش تنها آثار
سیاسی معطوف به رقابتهای سیاسی مرسوم
– مثــل ســابق -را نخواهــد داشــت .دغدغــهای
اگــر هســت بایــد در چارچــوب اولویتبندیهــا

بعد از بازخوانی موفق اطالعات در فرانسه

رئیسی :قاچاق مانند خنجری
در پشت تولید است

محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری
روز پنجشــنبه در حســاب توئیتــری خود نوشــت:
مصاحبه مســئول سیاســتخارجی اتحادیه اروپا
در خصــوص برجام و تأیید انجام تعهدات ایران
حتــی پــس از خــروج غیرقانونــی امریــکا از آن و
نگرانی از فروپاشــی برجام واقعبینانه اســت .اما
علت شکست برجام ،ادامه تحریمهای ظالمانه
امریــکا و عدم اجــرای تعهدات  E۳اســت و باید
مسئولیت خطرات و عواقب را بپذیرند.

اخبــــار

واعظی :امریکا و E۳
علت شکست برجام هستند

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در اختیار ایران قرار گرفت

ایسنا

آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه
در ارتباطــی تصویــری بــا رؤســای دادگســتری
اســتانهای مرکــزی و هرمــزگان و در واکنــش بــه
اظهارات رئیس دادگستری استان مرکزی درباره
شــرکت هپکــو گفــت :در جلســهای که بــا حضور
مســئوالن قضایــی و اجرایــی و مدیــران شــرکت
هپکــو بــرای تعییــن تکلیــف ایــن شــرکت در قوه
قضائیــه برگــزار شــد ،مقرر شــد شــرکت هپکو به
ایمیــدرو واگذار شــود و اکنون نیز مهم این اســت
هرچــه ســریعتر وضعیــت ایــن شــرکت توســط
دولت روشــن شــود .به گزارش میزان ،وی افزود:
بــه زودی جلســه دیگــری با حضور او و دادســتان
کل کشــور و مســئوالن وزارت صمــت و ســازمان
خصوصــی ســازی و همچنیــن اســتاندار مرکــزی
و مدیــران شــرکت هپکــو بــرای بررســی آخریــن
وضعیت این شــرکت و تعییــن تکلیف آن برگزار
خواهد شــد .به گفته رئیســی ،هر کارخانه یا واحد
تولیــدی که تعطیل یا نیمه تعطیل شــده ،باید با
کمــک مدیران اســتان به چرخه تولیــد بازگردد و
مشــکالتش برطرف شــود؛ در این عرصه اولویت
با دولت اســت ،اما هر جا نیاز به حمایت دستگاه
قضایــی هســت ،بایــد همــکاران مــا مســئوالن
اجرایــی را در رفــع موانــع یــاری دهنــد .رئیســی
همچنیــن بعد از ارائه گزارش رئیس دادگســتری
هرمــزگان بــا تأکید بر لزوم حاکمیــت انضباط در
صیــادی و صیــد و همچنین تداوم قاطــع مبارزه
با قاچاق کاال بویژه قاچاق ســازمان یافته ،متذکر
شــد :قاچاق مانند خنجری اســت که از پشــت بر
پیکره نظام تولید وارد میشــود و باید برای رونق
و جهش تولید در کشور ،مبارزه با این پدیده شوم
بــا همــت مضاعف پیگیــری شــود .وی همچنین
از تشــکیل مجتمــع ویــژه مبــارزه با قاچــاق کاال و
ارز در اســتان هرمزگان و اقدامــات صورت گرفته
برای خدمترسانی بهتر و توزیع عدالت در همه
مناطق بویژه مناطق محروم این استان قدردانی
کــرد و این نوع تالشهــا را موجب رضایت خدا و
مردم و افزایش اعتماد عمومی به دســتگاه قضا
به عنوان سرمایه اجتماعی کشور دانست.

باشــد .بر هم زدن ثبات و آرامش جامعه شاید
منافع کوتاه مدت سیاســی بــرای یک مجموعه
سیاســی معطوف به انتخابات داشــته باشد اما
در میان مدت و بلندمدت مانعتراشی در مسیر
گرهگشاییهای کشور خواهد بود .به نظر میرسد
ناظر بر همین شــرایط و مختصات جدید است
کــه حاال برخــی از چهرههــای اصولگــرا هم این
ظرافتهــا و دور اندیشــیها را پذیرفتــه و درک
کردهاند .چنان که محمدرضا باهنر با اشــاره به
پیچیدگیهــای مشــکالت کشــور تذکــر میدهد
کــه «نمایندههــای مجلــس یک طرح روشــن و
مشــخصی بــرای بــرون رفــت از ایــن وضعیت
ندارنــد و فکــر میکننــد مهمترین وظیفهشــان
دعــوا کردن بــا دولت اســت .من ممکن اســت
خیلی نقدها به دولــت بکنم اما اصالً این قوای
ســه گانه نباید فکر کنند کــه میتوانند در تقابل
با همدیگر مشکالت مملکت را حل کنند ،اینها
بایــد همگرا ،همــراه و همفکر باشــند و یکدیگر
را اصــاح کنند تا بتوانند بعضی از مشــکالت را
حل کنند».
او چنــدی پیــش بــه خبرآنالیــن گفتــه بــود:
«مشــکالت مملکــت زیــاد اســت و کســی
نمیتوانــد آن را نفــی کنــد ،از بیــکاری و گرانــی
وتــورم گرفتــه تــا کرونــا و...؛ تصــور بعضــی از

نمایندههــا این اســت که دولت کم کار اســت و
بایــد دولت را اصالح کــرد ،بعضیها میگفتند
از رئیــس جمهــوری ســؤال کنیــم ،بعضیهــا
میگفتند که ســؤال فایده نــدارد و ما باید عدم
کفایت سیاســی رئیس جمهــور را مطرح کنیم،
اینهــا یکســری توهمــات اســت ،یعنــی االن در
فاصلــه یــک ســال و نیم پایــان دولــت ،گرفتن
عدم کفایت سیاســی رئیــس جمهور نه ممکن
است و نه مصلحت».
همین دیدگاه را پیشتر حســن غفوریفرد،
عضــو جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری هم
در گفتوگــو بــا جمــاران ایــن گونــه روایــت
کــرده بود« :شــرایط کشــور بهگونهای اســت که
فــارغ از اینکــه در رأس دولــت یــا درون آن چه
کســانی حضــور دارنــد ،بایــد نهایــت کمــک را
بــه دولــت و مســئوالن داشــت .بنا بر اندیشــه و
تأســی از حضرت امــام که همیشــه از دولتها
حمایــت میکردند و همینطــور مقام معظم
رهبــری کــه بارهــا گفتهاند از دولتهــا حمایت
میکننــد ،اصولگرایــان نیــز همینگونــه عمــل
خواهنــد کرد .مملکت مشــکالت فراوانی دارد؛
متأســفانه فــروش نفــت ایــران تقریبــاً به صفر
رســیده و مسائلی نظیر کرونا ،نقدینگی ،رکود و
همچنین مشــکالت دیگر دامن کشــور را گرفته

دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه
از اتمام فرآیند بازخوانی جعبه سیاه پرواز  752اوکراین
خبر داد .همزمان نیز حساب توئیتری سفارت ایران در
فرانســه این خبر را تأیید کرد .در اظهار نظر دیگری نیز
معاون وزیر امور خارجه اوکراین رمزگشــایی اطالعات
این جعبه ســیاه را موفقیتآمیز توصیف کرد .گزارش
شــده که در روند اســتخراج و بررسی دادهها و اطالعات
جعبه ســیاه هواپیمــای اوکراینی کــه از روز دوشــنبه در
پاریس آغاز شده بود ،عالوه بر نمایندگان ایران ،اوکراین
و فرانسه ،نمایندگان شرکت بوئینگ و همین طور دفتر
ملی امنیت پرواز امریکا نیز حاضر بودهاند.
بهرام قاســمی ،سفیر ایران در فرانسه روز پنجشنبه
با انتشــار توئیتی در این باره نوشــت :جعبههای ســیاه
پــس از خوانــش در اختیــار طــرف ایرانــی قــرار دارد و
طبق استانداردهای بینالمللی و تخصصی متعارف،
متعاقباً اقدامات الزم بعدی صورت خواهد پذیرفت.
همچنیــن «یــون انیــن» معــاون وزیر امــور خارجه
اوکراین ،گفت« :تمام اطالعات دو جعبه سیاه بازیابی
و رمزگشایی شده است .رمزگشایی علیرغم آسیبهای
بیرونی وارد شده به جعبههای سیاه موفقیتآمیز بود.
تحقیقــات فنی بالفاصله پس از ســقوط شــروع شــد و
رمزگشایی یکی از مراحل آن است».
در همین حال دیروز نیز رئیس هیأت اعزامی ایران
به پاریس بــرای بازخوانی جعبههای ســیاه هواپیمای
ســانحه دیــده اوکراینــی با صــدور بیانیهای تأکیــد کرد:
«گروه بررســی ســانحه تأیید میکند که اقدامات BEA
در تطابق کامل با استانداردهای ایکائو و ترتیبات تفاهم
شــده بین مســئول بررســی ســانحه و مدیــر  BEAبوده
و شــفافیت و همــکاری کامل بوده اســت ».بــه گزارش
بخــش رســانهای ســفارت ایــران در فرانســه« ،آرش
خدایــی» کــه در رأس هیأتــی از ســازمان هواپیمایــی
کشــوری و تنــی چند از مشــاوران و متخصصــان ایرانی
به منظور بازخوانی جعبههای ســیاه هواپیمای سانحه
دیده اوکراینی به پاریس ســفر کرده بود ،در پایان ســفر
و اتمــام همکاری مشــترک با مرکــز  BEAفرانســه ،در
بیانیــهای تصریح کــرد« :در این فرآیند ،عــاوه بر گروه
ایرانی ،نمایندگانی از NTSBو شرکت بوئینگ به عنوان

کشــور طراح و ســازنده هواپیما ،اوکراین به عنوان کشور
محــل ثبت و بهرهبــرداری هواپیما و فرانســه به عنوان
کشور ارائهدهنده امکانات فنی شرکت کردند».
ایــن بیانیــه میافزایــد« :همچنیــن نمایندگانــی از
کشورهای سوئد ،انگلستان و کانادا به همراه نمایندهای
از ســازمان بینالمللــی هوانــوردی (ایکائــو) جهــت
مشــاهده فرآینــد بازخوانــی در ایــن مأموریــت حضور
داشــتند ».خدایی افزوده است« :نتایج به دست آمده
از بازخوانی جعبههای سیاه برای صحهگذاری و تکمیل
اطالعات موجــود و ارائه توصیههای ایمنــی الزم برای
پیشــگیری از رخدادهای مشابه اســتفاده خواهد شد».
رئیس هیأت ایرانی یادآور شــده اســت« :گروه بررســی
سانحه تأیید میکند که اقدامات  BEAدر تطابق کامل
بــا اســتانداردهای ایکائــو و ترتیبــات تفاهم شــده بین
مسئول بررسی ســانحه و مدیر  BEAبوده و شفافیت و
همکاری کامل و سطح باالی تخصص و حرفهایگری
در  BEAســتودنی اســت ».خدایــی خاطرنشــان کــرد:
«حضور  NTSBو بوئینگ در این فرآیند سازنده و مؤثر
بوده و عالوه بر ارائه مشورتهای فنی راهگشا ،نماینده
 NTSBاطالعــات الزم برای تحلیل دادهها را در اختیار
مسئول بررسی ســانحه قرار داده اســت ».در پایان این
بیانیه آمده است« :گروه بررسی سانحه از سفیر محترم
جمهوری اســامی ایران در فرانســه و همکاران ایشان
جهت انجام هماهنگیهای دقیق و مؤثر و پشتیبانی و
هدایت ارزشمند اقدامات در پاریس سپاسگزار است».
جعبههــای ســیاه هواپیمای اوکراینی پــس از وقوع
ســانحه بالفاصله تحویل ســازمان هواپیمایی کشوری
شــده و در محــل امنی در همین ســازمان تحت تدابیر
فنی و امنیتی مناســب ،طبــق مقررات نگهداری شــد.
جعبههای سیاه روز جمعه  ۲۷تیرماه امسال با رعایت
پروتکلهای فنی و امنیتی و همراهی پلیس فرودگاهها
و تیــم تخصصی از محل این ســازمان به فرودگاه امام
خمینی (ره) منتقل و به پاریس ارسال شد .پس از ورود
به فرانســه نیز با هماهنگی ســفارت ایــران در پاریس،
پلیس فرانســه مســئولیت محافظــت از جعبههــا را تا
محل سفارت جمهوری اسالمی ایران در پاریس و پس
از آن به البراتوار برعهده گرفت.

اســت .بنابراین ،سیاســت اصولگرایان اینگونه
خواهــد بــود کــه از دولــت حمایــت کننــد .این
شــعارها که «دولت باید ســقوط کند» ،نه مورد
تأیید رهبری است و نه مورد تأیید اصولگرایان؛
ولی اصولگرایان این حق را دارند که انتقادهای
خود را مطــرح کنند و انتقادهــا نباید بهگونهای
باشد که مورد سوءاستفاده دیگران قرار گیرد».
به نظر میرســد بیانات رهبر معظم انقالب
در دیدار مجــازی با نمایندگان مجلس یازدهم
را نیــز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد که از
منظــر ایشــان تعامل و همکاری بیــن نهادهای
مختلف گرهگشاست و نه تقابل و تنشآفرینی؛
«از برخوردهــای احساســی و غیرمنطقی پرهیز
شــود و بیــان دیــدگاه و نظــر مخالــف متیــن،
خردمندانــه ،قوی و قابل توجیه باشــد.مردم از
مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری
آن رادارند و بشــدت با مجادله و گریبانگیری و
تشــنج میان قوا مخالف هســتند و همــه بدانند
فضــای منازعه در رئوس دســتگاهها برای افکار
عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است».
رهبر معظم انقالب اتحاد و انسجام داخلی
و یــک صدایی در برابر جبهه گســترده دشــمن
را تکلیــف همــه مســئوالن و قــوا برشــمردند و
افزودند« :امروز جبهه دشمن که خبیثترین و
قبیحترین آن امریکا اســت ،تمام توان سیاسی،
اقتصــادی و تبلیغاتــی خــود را بــرای بــه زانــو
درآوردن ملــت قوی ایران به کار گرفته اســت و
در چنین شرایطی حتی با وجود اختالف سلیقه
و نظــر در داخــل ،در مقابل دشــمن یاوهگو باید
دســت به دســت هم بدهیم و یک ســخن گفته
شود».
بــا این وصف به نظر میرســد اگر چه برخی
جریانهــای سیاســی تــاش دارنــد رقابتهای
سیاســی را بــدون توجــه بــه واقعیــات کشــور
همچنــان در مســیر گذشــته دنبــال کننــد و لــذا
ابایــی از دمیــدن بــر طبــل تنشهــا و اختالفات
و تهمتهــا و تخریبهــا ندارنــد ،امــا همزمان
طنین واقــع بینیها و عبــور از منافع جناحی به
نفع مســائل ملــی و در حقیقت درک سیاســت
ورزی در مختصــات جدید هم رســاتر و جدیتر
میشود.

دیگه چه خبر؟

مختصات جدید سیاستورزی در ایران

بازگشت به برجام و عبور از گزینه تغییر رژیم
نقشه راه دموکراتهای امریکا

خبــر اول اینکــه ،پیشنویــس برنامه پیشــنهادی حــزب دموکرات
امریــکا در صــورت پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰
منتشــر شــده که بخشــی از آن شــامل بازگشــت به توافق هســتهای با
ایــران اســت .بهگــزارش تابناک بــه نقل از بیبیســی ،در ایــن برنامه
پیشــنهادی همچنیــن بــا تأکیــد بــر «پایــان مســئوالنه جنگهــای
همیشــگی» از ضرورت کاهش مداخله نظامی در افغانستان و یافتن
«راه حل سیاســی پایدار و فراگیر» گفته شــده اســت .در بخش مربوط
بــه ایــران ایــن ســند  80صفحــهای ،دموکراتهــا میگوینــد از مســیر
دولــت ترامــپ بــرای «جنگ بــا ایــران» برمیگردند و به دیپلماســی
توگــوی منطقــهای اولویــت میدهند.
هســتهای ،کاهــش تنــش و گف 
همچنیــن «دموکراتهــا معتقدنــد کــه ایــاالت متحــده نبایــد تغییر
رژیــم را به دیگر کشــورها تحمیل کنــد و در ارتباط با ایــران هم تغییر
رژیــم را بهعنوان یکی از اهداف سیاســت امریــکا رد میکنند ».آنها با
ســتایش توافق هســتهای گفتهاند که برجام «بنا بود آغاز دیپلماســی
مــا بــا ایــران باشــد ،نــه پایــان آن» و بــر ایــن مبنــا خواهــان مذاکرات
جامــع بــرای تمدید محدودیتهای برنامه هســتهای ایران شــدهاند.
برنامــه دموکراتهــا همچنین بهدنبــال مذاکراتی برای حــل به گفته
آنهــا «اقدامــات تهدیدآمیــز» ایران اســت ،اقداماتی نظیر «ســرکوب
داخلی»« ،تجاوزهای خارجی» و برنامه موشکی.

رایزنی ترامپ و پوتین درباره برنامه هستهای ایران

خبــر دیگر اینکــه ،کاخ کرملیــن در بیانیــهای اعالم کرد کــه دونالد
ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریکا بــا والدیمیــر پوتین همتــای روس
خــود تلفنــی گفتوگو کرد .در ایــن بیانیه آمده اســت :طرفین در این
گفتوگوی تلفنی درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو و بر ضرورت
تالشهــای جمعــی بــرای حفــظ ثبــات منطقــه و نظــام منع اشــاعه
هســتهای تأکید کردند .بنا بر اعالم کرملین ،توسعه روابط دوجانبه از
دیگر موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود .بهگزارش خبرآنالین،
میخائیــل اولیانــوف نماینــده روســیه در ســازمانهای بینالمللی در
توئیتی به همین موضوع اشــاره کرد و نوشت« :یک خبر بسیار دلگرم
کننــده ،که هــر روز اتفــاق نمیافتد .ســران روســیه و امریکا بــه تبادل
دیدگاهها درباره موضوعات مرتبط با ایران پرداختند .هر دو طرف بر
ضــرورت تالشهای جمعی برای حفظ ثبــات در منطقه و همچنین
رژیم جهانی عدم اشاعه هستهای تأکید کردند».

تکذیب بازداشت یکی از فرماندهان ارتش

دســت آخــر اینکه ،در یکــی دو روز گذشــته شــایعهای مبنی بر
بازداشــت یکی از فرماندهان ارشد ارتش در فضای مجازی دست
بــه دســت میشــد که البتــه تکذیب شــد .مهــدی کشــت دار مدیر
عامل خبرگزاری میزان وابســته به قوه قضائیــه ،در توئیتی ادعای
بازداشــت یکــی از فرماندهــان ارتــش را تکذیــب کــرد .او نوشــت:
«دروغ بازداشــت امیر ســیاری را از کجا آوردید؟ فرمانده خوشنام
ارتش نه احضار شــده نه بازداشــت ،ادعای مطرح شــده از اساس
کذب است ،دروغ نگویید».

