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خجسته :شفاف سازی در اقتصاد به معنای رسوا سازی نیست
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف سازی مجلس ،بر لزوم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران و تعیین تکلیف امالک نجومی تاکید کرد .امیر خجسته در گفت وگو با خانه ملت ،با بیان اینکه
کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد ،گفت :آمریکاییها مانند گذشته علیه ایران کارشکنی می کنند بنابراین در جنگ اقتصادی ،فرماندهان باید در خط مقدم جنگ باشند و عالوه بر گفتار با عمل خود نیز
الگوی مردم باشند .نماینده مردم همدان درمجلس ادامه داد :مسئوالن باید از تجمل گرایی دوری کنند و با فساد اقتصادی بدون تعارف مبارزه کنند .شفاف سازی در اقتصاد به معنای رسوا سازی نیست .او ادامه
داد :شفاف سازی باعث ارتقای اعتماد مردم میشود .باید مشخص شود چه کسانی ال سی اخذ کرده اند؟همچنین باید مشخص شود چه کسانی ثبت سفارش و واردات صوری انجام داده اند .خجسته ادامه داد:
اینکه مشخص شود چه کسانی با ارز دولتی به چه میزان کاال وارد کشور کرده اند و نحوه توزیع کاالهای وارداتی با کدام نرخ و با چه ساز و کاری بوده انتظار زیادی از مسئوالن نیست.

عارف در نشست خبری:

اخبار

فساد دیگر قبحی ندارد

علی مطهری:

صداوسیما با پخش اعترافات
بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است
نایب رئیس مجلس پخش اعترافات یک دختر نوجوان در صداوسیما بدون
دریافت حکم از دادگاه صالح و بدون اجازه متهم را مصداق ارتکاب جرم از
سوی این سازمان عنوان کرد و گفت که باید با شکایت کسانی که در این
ماجرا حقشان ضایع شده ،فرصتی برای دفاع از آنها از سوی تلویزیون
اختصاص یابد.
علی مطهری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :پخش اعترافات یک دختر نوجوان
از فعالیت خالف اخالق اینستاگرامی او با حالت گریه و بیپناهی از صداوسیما،
عواطف مردم را به نفع او تحریک کرد .باید نبض روانشناسی جامعه در دست مدیران
صداوسیما باشد تا نقض غرض نکنند .مردم همیشه طرفدار مظلومند هر چند کار او
را و راه و فکر او را درست ندانند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه تحریک غریزه جنسی جامعه
کاری مذموم و جرم و گناه محسوب میشود ،گفت :در عین حال پخش اعترافات
یک متهم درباره چنین موضوعی که الجرم منجر به شناسایی او و گسترش
موضوع در سطح جامعه میشود ،مصداق اشاعه فحشا است که خود جرم محسوب
میشود.
نایب رئیس مجلس ادامه داد :عالوه بر این پخش این اعترافات در حالی که هنوز
در دادگاه صالح حکمی دریافت نکرده است ،بدون اجازه متهم از صداوسیما جرم
دیگری است که این سازمان مرتکب شده است و البته صداوسیما ید طوالیی در
این رویه دارد.
پخش صحنههایی از زندگی خصوصی مرحوم سیدامامی فعال محیط زیست که
متهم به جاسوسی بود یا پخش دادگاههای معترضان انتخابات سال  ۸۸در حالی که
هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود ،مشتی از خروار است.
مطهری اضافه کرد :در عکسالعملهایی که در مقابل این اتفاق شاهد بودیم
برخیها استداللشان این بود که با وجود این همه جرایم و نابسامانیهای اقتصادی
نباید به این مسائل پرداخت ،این منطق ،منطق درستی نیست .به معضالت مختلف
اجتماعی باید به طور هماهنگ و همزمان و موازی پرداخت نه اینکه مثال اول
مشکل ارز را حل کنیم تا بعد سراغ یک ناهنجاری فرهنگی برویم زیرا فرصت از
دست میرود.
این عضو فراکسیون امید مجلس گفت :به هر حال کسانی که در این ماجرا حقشان
ضایع شده است میتوانند از طریق شورای نظارت بر سازمان صداوسیما شکایت کنند
تا بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها فرصت داده شود
تا دو برابر زمانی که به ضرر آنها صحبت شده است ،از خود دفاع کنند.

نماینده سنندج در مجلس:

بروز حادثه سنندج به دلیل اشتراک
مسیرهای ترددی است
نماینده سنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه ممنوعیت تردد در خصوص کامیونهای حامل سوخت عراقی اعمال
شده اما این محدودیت برای تانکرهای حمل سوخت داخلی وجود ندارد؛
خواستار اتخاذ تمهیدات و تدابیر الزم برای جلوگیری از این نوع حوادث
شد.
سیداحسن علوی در گفتوگو با ایسنا ،ضمن تسلیت حادثه دلخراش برخورد
تانکر حمل سوخت با اتوبوس مسافربری که بامداد گذشته در بلوار حسینی سنندج،
اظهار کرد :پالک تانکر حمل سوخت متعلق به استان کرمانشاه بوده است و عراقی
نیست .وی افزود :متأسفانه پس از بروز حادثه مسافران در اتوبوس محصور شده و
امکان فرار از آتش برای آنان وجود نداشته است.
نماینده سنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
این حادثه در بلوار داخل شهر رخ داده است ،گفت :سوخت تانکر حمل سوخت
«مازوت» بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تردد کامیونهای حمل سوخت در برخی ساعات
شبانه روز ممنوع است یا نه؟ ،گفت :این ممنوعیت در خصوص کامیونهای حامل
سوخت عراقی است و برای تانکرهای حمل سوخت داخلی وجود ندارد.
علوی با ابراز تأسف از اینکه متأسفانه بروز حوادثی از این دست به دلیل اشتراک
مسیرهای ترددی است ،خاطرنشان کرد :این اتفاق ضایعهای تلخ و دردناک است که
نباید از آن ساده گذشت.
وی با تأکید بر لزوم بکارگیری تمهیدات و تدابیر الزم برای جلوگیری از تکرار این
نوع حوادث ،یادآور شد :با افزایش گشتهای شبانه و بررسی علل این حوادث ،می
توان از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کرد.

حضرتی:

استیضاح روحانی را اعضای جبهه پایداری
مطرح کردند ،نه اصالحطلبان
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تغییرات در تیم اقتصادی
دولت گفت :تیم اقتصادی در دولت نقطه اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی
است که باید پویاتر و شادابتر از گذشته باشد.
الیاس حضرتی در گفتوگو با ایلنا ،درباره این که مطرح میشود طرح استیضاح
رئیسجمهوری را اصالحطلبان کلید زدند نه جریان تندرو و مخالف دولت ،گفت:
اصالحطلبان به هیچ عنوان دنبال استیضاح رئیسجمهوری نیستند آنان همیشه در
تمامی مراحل پشتیبان ایشان بودند ،از روزی که نامزد انتخابات ریاستجمهوری
شد تا روزی که عنوان منتخب مردم را به دست آورد مورد حمایت کل این جریان
بوده است.
وی ادامه داد :در این شرایط سخت باید از رئیسجمهوری حمایت کنیم.
نماینده مردم تهران با اشاره به انتقاداتی که این روزها به تیم دولت میشود،
گفت :البته این حمایت به معنی این نیست که ما ضعفها و بعضا عمکلرد ضعیف
را نمیبینیم ،به هر حال انتقاداتی وجود دارد اما این انتقادات موجب نمیشود از
موضع خود عقبنشینی کنیم.
وی تاکید کرد :در مجلس نه اصالحطلبان و نه اصولگرایان دنبال استیضاح
رئیسجمهورینیستند.
نماینده دهمین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :یک تعداد تندرو که
عضو جبهه پایداری بودند ،استیضاح رئیسجمهوری را مطرح کردند و به دنبال این
داستان بودند که آنها هم دیگر پیگیر نیستند.
وی در خصوص مطرح شدن نام عبداهلل نوری و جایگزینی وی به جای محمدرضا
عارف در رأس جریان اصالحطلبان گفت :این هم پیشنهادی بود که مطرح شد و
در فضای اصالحطلبی این امر به منزله تصویب نهایی نیست ،به منزله عبور از فرد
هم نیست.
حضرتی تاکید کرد :در جریان اصالحات همه افراد آزاد هستند که پیشنهادات
خود را مطرح کنند ،به تعداد اصالحطلبانی که وجود دارد پیشنهاد هم وجود دارد و
این از ویژگیهای جریان اصالحات است.
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محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون امید و نماینده مردم
تهران در مجلس روز گذشته در نشستی با اصحاب رسانه
که در دفتر امید ایرانیان برگزار شد؛ پاسخگوی سواالت
خبرنگاران شد .در این نشست که اکثر رسانههای جمعی
حضور داشتند؛ درباره مسائل جاری روز اعم از موضوعات
سیاسی ،اقتصادی؛ فساد سیستماتیک در ردههای
مختلف مدیریتی ،محدودیتهای اعمال شده نسبت به
مولوی عبدالحمید و ادامهدار شدن این ممنوعیتها برای
خاتمی ،نامشخص بودن وضعیت رفع حصر و همچنین
عدم حمایت از مطبوعات و مشکالت خبرنگاران به ویژه
خبرنگاران پارلمان و ...صحبتهایی به میان آمد.
به گزارش «ابتکار» رئیس فراکسیون امید در این نشست
خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار «ابتکار» با استناد به اظهارات
محمود صادقی ،رئیس فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی
مجلس مبنی بر اینکه «فساد درکشور سیستماتیک شده است
و این فساد و آلودگی حتی به بدنه مجلس هم رسوخ کرده
است و برخی نمایندگان در جریان بررسی استیضاح وزرا و
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هولوگرام یک میلیاردی
تغییر کاربری و کارتپولهایی به منظور رشوه گرفتهاند» ،گفت:
«بنده از آنچه که آقای صادقی گفتند مطلع نیستم اما به طور
کلی در فراکسیون امید همواره این موضوع را مطرح کردم که
اعضای فراکسیون مراقب باشند که در دام فساد نیفتند؛ چون
اگر در دام بیفتند ناچارند که همان وضعیت را ادامه دهند.
اگر احساس کنم بده و بستانی وجود دارد مثال نمایندهای در
دستگاهی برای حل مشکل رفته و وعدههایی را گرفته به او
حضورا موضوع را گوشزد میکنم».
وضعیت فساد در کشور بدتر از قبل شده است
او ادامه داد« :به طور کلی بحث فساد موضوع جدی است و
احساس میشود در طول یک دهه گذشته وضعیت بدتر شده
است ،بعد از فرمان رهبری در سال  ۸۱برای مقابله با فقر ،فساد
و تبعیض در دولت اصالحات جلسهای در سطح سران برگزار
شد و کارهای اولیه خوبی صورت گرفت که با تغییر دولت در
جریان کارهای بعدی نیستم ».رئیس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس در پاسخ به «ابتکار» با تاکید بر اینکه مقابله با
فساد به عزم ملی نیاز دارد ،افزود« :متاسفانه قبح فساد ریخته
شده است و دیگر حرام و حالل مطرح نیست و به ساختار
سیستماتیک تبدیل شده است ،لذا اولین کار برای مقابله با
فساد و در کنار آن فقر و تبعیض ،داشتن عزم ملی است و هر
سه قوه باید پای کار آیند چون کار مجلس قانونگذاری و نظارت
است و این دولت و قوه قضاییه هستند که باید کارهای اجرایی
را انجام دهند».
عارف همچنین خاطرنشان کرد« :از طرف دیگر فراکسیون
شفافیت در مجلس تشکیل شده است که از ابتدا بر این موضوع
تاکید داشتم ،نباید این فراکسیون اصالحطلبانه باشد ،خواهش
کردیم که از فراکسیونهای دیگر نیز عضو شوند تا کار اجماعی
صورت گیرد .در فراکسیون امید نیز همواره بر لزوم مقابله با
فساد تاکید کردیم و گزارشات مربوطه را هم بررسی میکنیم».
او همچنین با تاکید بر مسئله ورود فراکسیون امید به موضوع
پرداخت رشوه به نمایندگان ،گفت« :آقای صادقی در حال
پیگیری این موضوع هستند ،اگر الزم باشد خود فراکسیون امید
هم موضوع را دنبال میکند».
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در بخش دیگری از
صحبتهای خود با بیان اینکه «خوشحالم این نشست خبری
در آستانه روز برگزار میشود» ،تصریح کرد« :گفتوگو در ذات

انقالب و فرهنگ ماست و ما همواره از آن استقبال کردهایم اما
شاید یکی از چالشهای کشور و انقالب این است که با هم
گفتوگو نمیکنیم ».او با اشاره به طرح گفتوگوی ملی گفت:
«در همان ماههای ابتدایی مجلس دهم موضوع گفتوگوی ملی
را مطرح کردیم که روند کندی داشت ،اما راضی هستیم .کار
سختی است چون باید جریانات سیاسی و اجتماعی را به این
نتیجه برسانیم که منافعشان در گفتوگوست .رسانه در شکل
دادن ،هدایت ،روشنگری و مدیریت افکار عمومی نقش بیبدیلی
در دنیا دارد ولی در کشور ما رسانهها تا رسیدن به جایگاه
مطلوب فاصله زیادی دارند».
رئیس فراکسیون امید ادامه داد :این موضوع را میتوان
در سه محور بررسی کرد؛ محور اول شامل کسانی است که
همواره طلبکار هستند و هیچگاه احساس رضایت نمیکنند،
مخاطب ،طلبکار است و اعتماد کامل به رسانه داخلی ندارد.
محور دوم شامل اصحاب رسانه میشود که احساس استقالل
نمیکند ،دست خبرنگار میلرزد وقتی میخواهد مطلب و یا
خبری بدهد و تحلیلی بنویسد .مدام جوانب امر را میسنجد که
مبادا به گوشه قبای کسی بر بخورد .حال اینکه باید بخشهای
حاکمیت و دولت از رسانهها حمایت کنند که بعضا حمایت
الزم نمیشود ».به گفته عارف حمایت داخلی از رسانه صورت
نمیگیرد و اگر هم حمایت باشد بعضا جانبدارانه است ،اینکه
چقدر رسانه اخبار آنها را پوشش میدهد و چه جایگاهی برای
آنها قائل میشود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از
عملکرد صداوسیما ادامه داد« :وقتی به رسانه ملی میرسیم
شاید این مساله تشدید شود ،گاهی رسانه ملی در جایگاهی که
باید پیامرسان به همه آحاد ملت و در برگیرنده مشکالت باشد،
نیست .در بهترین ساعات و برنامهها که باید مسائل جدی را
پوشش دهد به مسائل ریز و غیرضروری میپردازد و انگار تنها
به دنبال رفع تکلیف است و بعضا نگاه جانبدارانهای در این رسانه
دیده میشود .به نظر میرسد در رسانه ملی سلیقه و نه راهبرد
ملی حاکم است».
صداوسیما براساس بیتدبیری اداره میشود
عارف همچنین درباره اقدام صداوسیما در پخش مستند
بیراهه گفت« :به نظرم این کار رسانه ملی نهایت بیتدبیری بود،

اگر اشکال قانونی و شرعی هم نداشته باشد ،باز هم بیتدبیری
صورت گرفته است .این روال در گذشته هم وجود داشته است.
او با تاکید بر این که این موضوع در شورای عالی امنیت
ملی مطرح می شود ،گفت :کمیسیون فرهنگی مجلس در حال
بررسی طرح اداره صداوسیما است که طبق اطالعات دریافتی
در مراحل آخر بررسی در این کمیسیون است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه نقدها باید
مبتنی بر صداقت ،خدمت و نه مچگیری باشد ،گفت« :پرهیز از
درگیر کردن کشور به دعواهای حیدری نعمتی امری ضروری
است ،دعواهای بیخاصیت بین جریانات مختلف یا درون یک
جریان سیاسی چیزی را عاید کشور نمیکند و منفعتی هم
ندارد».
برای رفع حصر تقسیم کار کردهایم
رئیس فراکسیون امید در پاسخ به سوالی در مورد انجام
اقداماتی برای رفع هر چه سریعتر حصر با توجه به لزوم
همگرایی و وحدت در جامعه به دلیل تحریمهای پیشرو ،گفت:
«ما برای رفع حصر تقسیم کاری را در کارگروه فراکسیون انجام
دادیم که طی آن باید مالقات با افراد تاثیرگذار صورت میگرفت
تا در نهایت به شورای عالی امنیت ملی برسیم .جلساتی تشکیل
شد که کمکهایی نیز صورت گرفت .قرار بود با روسای قوا
جلساتی داشته باشیم،با رئیس قوه قضاییه جلسه خیلی خوبی
داشتیم که آثار آن را بعدا دیدیم ،با رئیس مجلس هم جلسه
خوبی داشتیم ولی کمیته ما در صف مالقات با رئیس شورای
عالی امنیت ملی ماند ،انتظار میرفت آقای روحانی به عنوان
رئیسجمهوری و فردی که با حمایت اصالحطلبان پیروز
انتخابات شده سریعا مالقاتی میگذاشتند .انتظار میرفت که هر
چه سریعتر جلسه با آقای روحانی برگزار شود چون در نهایت
باید موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی حل شود».
اگر الزم باشد برای رفع حصر
با رهبری هم دیدار میکنیم
عارف در ادامه گفت« :بعد از این روند اگر الزم باشد با مقام
معظم رهبری هم مالقات خواهیم داشت و پیگیری میکنیم.
البته احساس میکنیم میتوان مساله را از طریق شورای عالی
امنیت ملی پیگیری کرد ،احساس میکنم عزم عمومی بین
مسئوالن و حتی بین اصولگرایان برای حل و فصل موضوع

وجود دارد ،امیدوارم در آینده حل شود .ما برنامه زمانبندی
داریم،با احتیاط آن را دنبال میکنیم ولی مانعی برای دیدار با
مقام معظم رهبری وجود ندارد ،حتی اگر به نتیجه هم رسیدیم
تقاضای مالقات را خواهیم داشت تا اگر ایشان امر فرمودند به
تشان برویم».
مالقا 
عارف با بیان اینکه موضوع ممنوعالتصویری سیدمحمد
خاتمی بارها پیگیری شده است ،افزود« :موضوع سپنتا نیکنام
هم در دو کمیسیون سیاسی امنیتی و حقوقی مطرح شده بود
و قبال نظر این دو کمیسیون مختلف بود اما جلسه مشترکی
تشکیل شد و کمیسیون مشترک نظر مساعد داد که امیدواریم
نظر این کمیسیون مشترک در صحن مجمع هم به تصویب
برسد .البته این موضوع نیازمند دو سوم رای است که قدری
مشکل است ولی انشاءاهلل حل خواهد شد».
رئیس فراکسیون امید در ادامه با اشاره به تذکر جمعی از
نمایندگان درباره محدودیتهای سفر مولوی عبدالحمید ،گفت:
«روال ما این است که نمایندگان یک موضوع را در فراکسیون
مطرح و آن را پیگیری میکنند .این موضوع هم از سوی آقای
صادقی در فراکسیون پیگیری میشود».
پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی هستیم
رئیس شورای سیاستگذاری اصالحطلبان در ادامه در پاسخ
به سوالی درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی ،اظهار
کرد« :ما از دی ماه این موضوع را از طریق دانشگاه تهران و
معاون فرهنگی پیگیری میکردیم ،جلساتی هم تشکیل دادیم
که این مساله به عنوان یک مساله درون دانشگاهی تلقی شود و
با برخورد قضایی مواجه نشویم .خود دانشگاه هم کمک کرد تا
بچههایی که دستگیر شده بودند آزاد شوند.
در فاز بعد با محکومیت چند نفر کارگروهی با مسئولیت خانم
سعیدی در فراکسیون تشکیل شد البته ابتدا گفته شد این افراد
هشت نفر هستند اما مشخص شد کمترند ،یکی از آنها هم
فارغالتحصیل شد .آقای کاظمی نماینده مالیر به عنوان رابط ما
با قوه قضاییه عضو این کارگروه شد و چند نفر از جوانان بیرون
را در این کارگروه قرار دادیم ،جلساتی هم با وزیر علوم داشتیم
و تذکری به دانشگاه تهران دادیم که وظیفه دارد موضوع را
جدیتر پیگیری کند.
همچنین در کمیسیون وزیر را خواستیم چرا که معتقدیم
سال تحصیلی باید با آرامش شروع شود ،وزیر علوم هم به
صورت جدی درگیر این مساله است .ما این موضوع را برای ،۵
 ۶دانشجو به این شکل پیگیری کردیم .حاال میتوانید قضاوت
کنید که آیا من در بزنگاهها وارد میشوم یا نه».
رئیس فراکسیون امید در پاسخ به سوال دیگری درباره
مطالبات خبرنگاران پارلمانی اظهار کرد« :ما آمادگی داریم که در
فراکسیون امید کارگروهی تشکیل دهیم تا مطالبات خبرنگاران
پارلمانی را احصاء و آنها را پیگیری کنیم تا خبرنگاران حضور
جدی و موثرتری در مجلس داشته باشند.
امنیت شغلی و مصونیت دادن به خبرنگاران مسائل مهمی
است ،گاهی مشاهده میشود که به خاطر یک مقاله یک روزنامه
بسته میشود ،اگر فردی خطایی کرده باید با آن فرد برخورد
شود ،ما توجه نمیکنیم که این موضوع چه آثاری در پی دارد.
البته خود خبرنگاران هم باید در جایگاه اصلی خودشان قرار
گیرند ولی موضوعاتی مثل ممنوعالورود شدن خبرنگار به
مجلس ،پاک کردن صورت مساله است».
عارف همچنین درباره طرح مباحثی مبنی بر تعیین گزینهای
برای جایگزینی او در شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان،
گفت« :سازوکار شورای عالی به گونهای است که آن را میتوان
دموکراتیکترین شورا نامید ،این شورا دارای  ۲۸عضو حقوقی
و  ۱۵عضو حقیقی است که در نهایت آنها برای تعیین رئیس
رایگیری میکنند .نمیتوان به اصالحطلبان گزینهای را
تحمیل کرد و از بیرون به آنها گفت که چه فردی رئیس شورا
شود ،خود آنها تعیینکننده هستند».

صادقی مطرح کرد

رایزنی با وزارت اطالعات درباره محدودیت سفرهای مولوی عبدالحمید
یک عضو مجلس در خصوص محدودیت سفر علمای اهل سنت مخصوصا
مولوی عبدالحمید گفت :درخصوص این محدودیتها با آقای علوی جلسه
خصوصی داشتم و ایشان مطالبی را در این زمینه عنوان کردند.
به گزارش ایلنا ،محمود صادقی درباره محدودیت مسافرت برخی از علمای اهل سنت
از استان محل زندگیشان گفت :هفته گذشته طی تذکری کتبی به وزرای کشور و
اطالعات در خصوص محدودیت مسافرت علمای اهل سنت این مطلب را عنوان کردیم.
وی ادامه داد :برای اینکه این تذکر در مجلس مطرح شود ،باید امضاها به  ۱۰۰نفر
میرسید ،اما نخواستیم فضا ملتهب شود بنابراین با همین تعداد افراد شروع کردیم.
بعداز جمع آوری امضاها از طرف وزارت اطالعات با من تماس گرفته شد تا در مورد این
موضوع به بحث و گفتوگو بنشینیم و به راه حل مناسبی دست پیدا کنیم.
این عضو فراکسیون امید یادآور شد :البته این خبر چندین ماه است که مطرح شده
و شخص آقای مولوی عبدالحمید نیز در خطبههای نمازشان در آذر ما ه این موضوع
را بیان کردند.
صادقی ادامه داد :وزیر اطالعات گفتند آقای مولوی مسافرت زیاد دارند و این
محدودیت به خاطر جو امنیتی است که پاسخ دادم حق تردد و جابهجایی از جمله

حقوق شهروندی هر فرد است ،چه برسد به یک روحانی برجسته که دلسوز نظام است.
نماینده مردم تهران گفت :اینگونه رفتارها و عملکردها باعث یأس و ناامیدی مردم و
همچنین خلف وعده آقای روحانی میشود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مولوی عبدالحمید نقش بسزایی را در رأیآوری
روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری داشته ،آیا درباره این محدودیتها با
شخص رئیسجمهوری مکاتبه و یا صحبتهایی شده است ،عنوان کرد :بله ،این موضوع
بیان شده است ،البته بهغیر از بحث حمایت آقای مولوی از ریاستجمهوری آقای
روحانی ،باید این نکته را به یاد داشته باشیم ،ایشان همیشه حامی نظام بوده است و هیچ
گونه عملی انجام نداده که مغایر با مسائل جمهوری اسالمی ایران باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد :مقام معظم رهبری هم
در یک نامه مکتوب اعالم کردند که حقوق اهل سنت رعایت شود و اساسا هیچ گونه
تعارضی بین رویکردهای نظام و این بخش از جامعه ایران وجود ندارد.
وی افزود :در اصول مختلف از جمله  ۱۹و  ۲۰بر برابری حقوق اقوام ،قوم ها و
قبیلههای مختلف تاکید شده است و اصل  ۱۲هم این مهم را به رسمیت میشناسد و
از اقوام و گروههای مختلف اهل سنت نام میبرد.
با اشاره به پخش مستند بیراهه؛

شاکیان از برنامههای صداوسیما شکایت خود را به شورای نظارت اعالم کنند
یک عضو هیات نظارت بر صداوسیما با بیان اینکه قطعا
این هیات موضوع پخش مستند بیراهه و اعترافات چند
دختر جوان را بررسی خواهد کرد ،گفت :الزم است
صداوسیما اگر بنایی برای پخش کارهای سفارشی از
سوی هر ارگان و نهادی دارد ،استقالل رسانهای خود را
حفظ کرده و دقت نظر بیشتری داشته باشد.
سیداحسان قاضیزاده در گفتوگو با ایسنا در واکنش به
پخش مستند بیراهه و اعترافات چند دختر جوان از رسانه ملی و
به دنبال آن واکنشهای گسترده به این موضوع ،گفت :معتقدم
همانطور که صداوسیما باید استقالل رسانهای را در برابر آثار
سفارشی حفظ کند باید دقت نظر بیشتری را هم داشته باشد
یعنی حتی در برابر آثار سفارشی ضریب دقتش را باال ببرد.

وی افزود :ممکن است هر اداره دولتی ،هر ارگان و هر نهادی
از مجلس ،دولت و قوه قضاییه درخواست پخش برنامههایی را
داشته باشد که الزم است صداوسیما در این موارد دقت نظر
کافی را به کار گیرد.
قاضیزاده افزود :بررسیهای بنده نشان میدهد که در این
مستند به دلیل اطمینان به محتوای ارگان تولیدکننده برنامه
ضریب دقت به اندازه کافی وجود نداشت حال اینکه باید این
ضریب دقت درباره هر برنامهای از سوی صداوسیما وجود داشته
باشد.
اینکه صرفا چند ،یک یا دو نفر در این موارد آن برنامه را
مورد بررسی قرار دهند پذیرفتنی نیست آن هم با این توجیه
که ارگانی مثل ناجا چنین برنامهای را تولید کرده است و تنها

صداوسیما پخشکننده آن است.
این عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر صداوسیما در پایان
با تاکید بر اینکه این موضوع در هیات مورد بررسی قرار میگیرد،
گفت :با این وجود چنانچه هر شخص حقیقی و حقوقی نسبت
به برنامههای صداوسیما شکایت داشته باشد میتواند آن را به
شورای نظارت بر صداوسیما برای بررسی منعکس کند.
روز شنبه هفته جاری مستندی به نام بیراهه درباره پخش
اعترافات چند دختر جوان مربوط به حرکات موزون آنها در
فضای مجازی منتشر شد که واکنشهای متعددی را از سوی
مردم و برخی از مسئوالن و فعاالن سیاسی در نکوهش این
اقدام به دنبال داشت ،واکنشهایی که حتی بعد بینالمللی به
خود گرفت.

