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پنج شنبه  18مرداد  26 .1397ذی القعده  .1439شماره 19887

اجالس سران دریای خزر؛ شنبه آینده
با حضور روحانی در قزاقستان

...

چهره ها و گفته ها

سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شــورای شهر یزد
تأکید کرد :تدبیر حضرت امام برای تأسیس مجمع
تشخیص خیلی جالب است .یعنی اگر این نهاد را به
وجود نیاورده بودند االن موضوع من
در بن بست بــود .موضوعی که
برای من پیش آمد موضوع خاص
خودش بود و خدا را شکر از راه
قانونی به نتیجه رسید/ .
جماران
مجید بهمنزاده رئیس شورای هماهنگی جبهه
اصــاحــات تصریح ک ــرد :اصــاحطــلــبــان «بــایــد»
مسئولیت حمایت از روحانی را بپذیرند و نمی توانند
از زیر بار مسئولیتی که ناتوانی دولت به وجود آورده
شانه خالی کنند .وی در عین حال معتقد است که
همه مشکالت مربوط به دولت
نیست و تا مشکالت ساختاری
حل نشود هر دولتی که سر
کار بیاید همین است.
/فارس

امیر محبیان تحلیل گر مسائل سیاسی با بیان
این که ترامپ با پیشنهاد بدون پیش شرط با ایران
به دنبال اجــرای بــازی «رئیس
منم» است ،افزود :کلید حل
مشکالت در خارج از کشور
نیست/ .فارس

...

خبر آخر
تکذیب فرار استاندار سابق کرمان و عضویت
 30نفر در شبکه قاچاق
دادستان عمومی و انقالب کرمان شایعه ای را مبنی بر این
که  ۳۰نفر از مدیران و کارکنان استانداری کرمان ،عضو
شبکه قاچاق بودند تکذیب کرد .دو روز پیش خبرگزاری
فارس مدعی شده بودرزم حسینی استاندار سابق کرمان
به همراه چند نفر هنگام فرار از کشور به جرم قاچاق و فساد
اقتصادی دستگیر شدند .در عین حال دادخدا ساالری
دادستان کرمان درخصوص مطلب منتشر شده در فضای
مجازی ،عضویت  ۳۰نفر از مدیران و کارکنان استانداری
کرمان در شبکه قاچاق و این موضوع را کهاستاندار سابق
کرمان قبل از فرار به خارج از کشور بازداشت شده تکذیب
کرد و افزود :با هرگونه عوامل نشر اکاذیب و تشویش اذهان
عمومی برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت .رزم
حسینی استاندار پیشین کرمان هم در واکنش به این
موضوع به فارس گفت :من در خانهام در تهران در حال
مطالعه و استراحت هستم.

توضیحات قالیباف درباره جلسه با رئیسی ،شایعه
معاون اولی دولت و جمنا
وقتی روزی  18ساعت کار می کنم و زحمت می کشم ،الزم است که با دروغ رأی بیاورم؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی ضمن تشریح
دیدگاهش درباره جبهه مردمی نیروهای انقالب شکل کار این جبهه را
تأیید کرد اما روش آن را مورد انتقاد قرار داد .او در این گفت و گو موضوع
معاون اولی اش در دولت را هم تکذیب و توضیحاتی درباره جلساتش
با اصولگرایان و اصالح طلبان ارائه کرد .محمد باقر قالیباف در گفت
وگو با باشگاه خبرنگاران  ،درخصوص مشکالت جاری کشور بیان کرد:
دولتمردان برای حل مشکالت باید تصمیمات شجاعانه بگیرند و ریسک
کنند و از طرفی با نخبگان به درستی تعامل برقرار کنند و قدرت اجرایی
دقیقی داشته باشند تا بتوانند برنامه مشخص شده را به صورت کامل
اجرایی کنند .وی در عین حال افزود :واقعیت آن است که دولتهای ما
عمدتا با نگاه حامی پروری به اقتصاد مینگرند ،به این معنا که در ابتدا
میخواهند برای خود حامی پیدا کنند و اگر هم وقت پیدا کردند به حل
مشکالت ریشهای اقتصادی بپردازند!

وی در ادامــه درب ــاره خبرهای منتشر شــده از جلسه هفتگی اش با
حجت االســام رئیسی گفت :خبری که بیرون آمــده صحت نــدارد و
جلسات به آن شکلی که بحثی صورت بگیرد ،برگزار نمیشود ،اما این
که در موضوعات سیاسی همدیگر را ببینیم طبیعی است و ما هم افراد
اصالحطلب را میبینیم و با آن ها صحبت میکنیم و هم اصولگرایان و این
عرف سیاست است و بسیاری فکر میکنند که دو جریان سیاسی اصال با
یکدیگر صحبت نمیکنند .وی همچنین گفت :موضوع اصولگرایان رها
نشده و دنبال میشود و بنده نمیتوانم نواصولگرایی را به دوستان دیکته
کنم و تنها میتوانم به عنوان یک نفر نظر خود را بگویم.

▪حتی در شرایط فعلی نیز میتوان کشور را اداره کرد و به سمت ثبات
اقتصادی پیش برد

▪کوچک ترین کار سیاسی و سیاسیکاری در مدیریت شهری اشتباه
است

قالیبافتأکیدکرد:اگرازمنبپرسیدکهآیاموضوعاقتصادقابلحلاست
یا خیر ،با جدیت زمان انتخابات میگویم که حتی در شرایط فعلی نیز
میتوان کشور را اداره کرد ،به گونهای که هرسال مردم احساس کنند که
به سمت یک ثبات در زمینه اقتصاد پیش میروند .وی در پاسخ به سوالی
درباره شایعه حضورش در دولت با خنده گفت :این مسئله را از خبرنگاران
بپرسید! قالیباف درباره تیتر یکی از روزنامه ها درباره معاون اولی اش در
دولت هم تأکید کرد :چنین مسئلهای نبوده است.
▪برای ورود به دایره قدرت ابتدا باید حاضری خود را یک جایی زده
باشیم!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این گفت و گو تصریح کرد:
متأسفانه بعد از دوران دفاع مقدس و انقالب یک ادبیات و روشی در دایره
قدرت در سطح باال در حوزه قوای مجریه و مقننه که عمدتا انتخاباتی است
و با رأی مردم انتخاب میشود حاکم شده و همه نمیتوانند در این دایره
وارد شوند ،به این معنا که وقتی میخواهند به این دایره ورود کنند ،ابتدا
باید حاضری خود را یک جایی زده باشند و بعد به این وادی ورود کنند .وی
افزود :در نتیجه اگر حاضری خودت را جایی نزدی و به دایره ورود کردی
اولین اتفاق نظر به وجود میآید که آن جریانات [علیه شما] حرف بزنند!
▪شکل کار جمنا صحیح است ،اما روش آن اشکال دارد

قالیباف درباره فعالیت های جبهه مردمی نیروهای انقالب هم گفت:
مجموعه جمنا که در آن زمان شکل گرفت ،از نظر شکلی مورد پسند
بنده است ،اردوگاهی که توانست از همه شهرها و شهرستانها افراد
اصولگرا را کنار یکدیگر قرار دهد ،پس حتما کار پسندیدهای است .اما
اشکالی که به آن وارد است این است که افرادی که انتخاب شدند ،مسیر
درستی را طی نکردند .به این معنا که از بطن مردم و یک جریان سیاسی
نیامدهاند .وی افزود :به نظرم شکل کار جمنا صحیح است  ،اما روش آن
اشکال دارد وگرنه اگر همه مسیر طی شده اصالح شود و اتفاقی بیفتد،

به آن نواصولگرایی میگویند و معتقدم که باید هدفگذاریها و کارها
را بهروز کنیم.
▪جلسه هفتگی من با رئیسی صحت ندارد

شهردار اسبق تهران همچنین درباره عملکرد شهرداران پس از خود هم
گفت :بنده درست نمیدانم که بخواهم به ارزیابی عملکرد آن ها بپردازم
میخواهم نکتهای را بازگو کنم؛ شهرداری
و مردم باید قضاوت کنند .اما ِ
یک نهاد اجتماعی بوده و محل خدمت است ،بنابراین کوچک ترین کار
سیاسی و سیاسیکاری در مدیریت شهری نه در ایران و بلکه در تمام دنیا
درست نیست .قالیباف در بخش دیگری از این مصاحبه تأکید کرد :به
هرحالچهرههاییکهبهشهرداریهاواردمیشوند،بهطورحتمسیاسی
هستند ،اما اگر در شهرداری به کار سیاسی بپردازند اشتباه است .شما
ببینید که در شهرداری چقدر از اردوگاه اصالحطلب در دوران مدیریت
بنده در ردههای معاون شهردار تا شهردار مناطق حضور داشتند.
▪وقتی روزی  18ساعت کار می کنم و زحمت می کشم ،الزم است که
با دروغ رأی بیاورم؟

وی همچنین با بیان این که برخی وعده هایی که در دوره انتخابات داده
می شود واقعیت ندارد ،افزود« :از این مشورتها زیاد به بنده میدادند
و میگفتند فالن کار را انجام بده ،اما من به عنوان یکی از بچههای
انقالب چنین مبانی را اساسا برای کسب قدرت قبول ندارم و هیچگاه
وعده دروغ و خالفی نمیدهم که نتوانم آن را انجام دهم .شما ببینید
افرادی که این کارها را کردهاند عاقبتبه خیر نشدهاند! آیا مردم از آن
ها راضی هستند؟ قالیباف افزود :به هرحال رضایت مردم نشانهای از
رضایت خداوند است و وقتی مردم راضی نباشند خدا هم راضی نخواهد
بود .وی تاکید کرد :چرا آدم باید به هر قیمتی روی قدرت بیاید؟ بنده
در هر پستی قرار گرفتهام به جز دوران جنگ که  24ساعته به خدمت
پرداختهام ،روزی  18ساعت پای کار بودهام .اگر فردی روزی  18ساعت
کار کند و زحمت بکشد ،الزم است که با دروغ رأی بیاورد؟ خیر ،اما وقتی
میخواهی با دروغ قدرت را به دست آوری و کار دیگری انجام دهی تا
دوران بگذرد ،همان داستان حامیپروری است.بنده حاضر نیستم که
با دروغ کسب قدرت کنم.

باشگاه خبرنگاران  -معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور از سفر روحانی به قزاقستان در شنبه پیش رو جهت شرکت در اجالس سران
کشورهایساحلیدریایخزرخبرداد.بهگفتهاسماعیلیمهمترینبرنامهروحانیدراینسفردوروزهشرکتدراجالسسرانکشورهایساحلیدریای
خزر است که طی آن ،عالوه بر بیانیه مشترک ،چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر توسط مقامات پنج کشور ساحلی امضا خواهد شد.

عارف :اگر می توانستم مبارزه با
آقازادگی را قانونی میکردم
رئیس فراکسیون امید با اشاره به اظهار نظرهای فرزندش درباره «ژن خوب» تأکید
کرد که با آقازادگی همیشه مخالف بوده و اگر می توانست مبارزه با آقازادگی را قانونی
کند این کار را می کرد .محمد رضا عارف درباره صحبت های نقل شده از فرزندش
درباره ژن خوب گفت :ایشان منظورش مبحث اصالت خانوادگی بود که در شیعه و
اسالم نیز آن را قبول داریم ،اما قبول دارم که بیانش آرام نبود و حق داشتند که در برابر
سخنان فرزندم موضعگیری کنند؛ بنده با مبحث آقازادگی کامال مخالفم و یک بار
دیگر هم این را عرض کردم ،وقتی معاون اول بودم در کل تشکیالت دولتی آن دوره
پسرخاله بنده رئیس دفتر آقای ابطحی شده بود و بنده از او درخواست کردم که به یزد
بازگردد .وی همچنین ادامه داد :این روزها هم صحبتهایی درباره حضور یکی از
نزدیکانم در شهرداری منطقه 22مطرح شده ،اوال که غلط میگویند که آن فرد شوهر
دخترخاله من است ،چراکه عروس خاله بنده است ،ایشان بسیجی هستند و از قبل
دوران آقای احمدینژاد در این منطقه حضور داشتند و سمت معاونت هم ندارد ،شما
ببینید که چقدر فضاسازی میکنند!
▪بسیاری از فرزندان اقوام درجه یک بنده که دانش آموخته خوب دانشگاهها
هستند ،بیکارند

رئیس فراکسیون امید مجلس که با باشگاه خبرنگاران گفت و گو می کرد تأکید کرد:
بنده همیشه با آقازادگی مخالف بودم و اکنون نیز مخالفم و اگر میتوانستم مبارزه با
آن را قانونی کنم ،قطعا این کار را انجام میدادم .بیایند بگویند که عارف طی38،37
سال گذشته یک نفر از واسطههای خود را روی کار آورده است! اکنون در یزد بسیاری
از فرزندان اقوام درجه یک بنده که دانش آموخته خوب دانشگاهها هستند ،بیکارند.
▪جزئیات نشست فراکسیون امید با رئیس جمهور

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید با اشاره به دیدار اعضای این فراکسیون با
رئیس جمهور گفت :بنده در آن جلسه  ۱۲مورد نقد جدی و گله داشتم که مطرح
شد و دوستان هم مباحثی را مطرح کردند و آقای روحانی هم به آن مسائل پرداخت.
▪پاسخ عارف به انتقادها درباره شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان

رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان همچنین درباره انتقادها به این
شورا نیز گفت :ما تصمیمگیری کردیم که نصف اعضای شورای عالی حقیقی و نیمه
دیگر آن اعضای حقوقی باشند و اکنون  29عضو حقوقی و  14تا  16عضو حقیقی
داریــم .اما همواره این سوال وجود دارد که چه کسی باید این اعضای حقیقی را
انتخاب کند تا گزینش افراد سلیقهای نباشد .در ادامه ،به این واقعیت رسیدیم که
شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان موفق عمل کرده است ،اما میبینیم که
چقدر هجمه علیه این نهاد وجود دارد و بنده این تفکر را نه تنها به اصولگرایان بلکه به
اصالحطلبان هم توصیه میکنم ،همچنان که بعضی دوستان به جای آن که به حل
مشکالت خود بپردازند به شورای عالی حمله میکنند و البته تحلیلهای آن ها نیز
براساس جهل است؛ به تازگی نیز یکی از برادران که با خبرنگاران مصاحبه کرده
است ،با کمال معذرت عرض میکنم که کامال جاهالنه درباره شورای عالی سیاست
گذاری اظهارنظر کرده است.
رئیس فراکسیون امید در ادامه افزود :یکی از مأموریتهایی که در دوره جدید شورای
عالی قرار است پیگیری شود ،راهکاری درازمدت برای انتخابات است .در این شورا
 50-40حزبحضوردارندوبرخیاصالحطلبانسوالمیکنندکهچرادیگراحزاب
عضو این شــورا نیستند؟ ما در این بــاره بحثهای
جدی داشتیم و حتی قرار بود که از احزاب نیز
عضوگیری کنیم ،امــا دیدیم که صالحیت
و شرایط این کار را نداریم و به اجبار گفتیم
که به شــورای هماهنگی متکی میشویم و
احــزاب دیگری اگــر میخواهند به شــورای
عالی سیاست گــذاری ورود
کنند ،باید از طریق این
شورا متقاضی شوند.

...

گزارش خبری
صداهای متفاوت از بغداد درباره
همراهی با تحریم های آمریکا
عمار حکیم :وظیفه دینی و اخالقی ما
ایستادن در کنار ایران است
رهبرجریانحکمتملیعراقگفتکهوظیفهدینیواخالقی
ما ایستادن در کنار جمهوری اسالمی ایران است چرا که این
کشور در کلیه بحرانها کنار ما ایستاد .به گزارش ایسنا ،سید
عمار حکیم ،رهبر جریان حکمت ملی عراق در جلسه هفتگی
روز چهارشنبه خود که در آن عده ای از نخبگان و نمایندگان و
مسئوالنجریانالحکمهحضورپیداکردند،گفت«:جمهوری
اسالمی ایــران در معرض فشار و تحریم و حملهای است که
اقتصاد و نظام سیاسی آن را هدف قرار داده است؛ از همه
میخواهم که در این بحران در کنار جمهوری اسالمی ایران
بایستندواینکشوررایاریکنند».
▪العبادی:تحریمهاخطاستامابهآنپایبندیم

به نظر می رسد مواضع صریح عمار حکیم علیه تحریم های
ایران ،در واکنش به موضعی است که حیدرالعبادی نخست
وزیر عراق به تازگی بیان کرده بود .العبادی گرچه تحریمها را
«یکخطایاساسیواستراتژیک»توصیفکردهوگفتهبود«با
آنهمراهینخواهیمکرد»امادرعینحالتصریحکردهبود«:به
منظورحمایتازملتمانبهآنپایبندخواهیمبود...مامخالف
تحریم هستیم ممکن است به آن پایبند باشیم زیرا کشورهای
بزرگترازما،پایبندهستند،اگرپایبندنباشیمشکستخواهیم
خورد».بااینحالفوادمعصوم،رئیسجمهورعراقدرواکنش
بهتحریمهایآمریکاعلیهایران گفتهبودکهشرایطفعلیعراق
وطبیعتروابطپرمنفعتآنباایرانباعثمیشودکهپایبندی
بغدادبهتحریمهایآمریکاعلیهتهرانراسختکند.عراقطی
درگیریهایفعلینبایدبایکطرفعلیهطرفدیگریباشدو
فشارزیادبرایرانممکناستنتایجیبهدنبالداشتهباشدکه
بر وضعیت داخلی عراق و دیگر کشورها تاثیر میگذارد .با این
حال بهگزارشایسنا ،عمارحکیمروزگذشته درادامهمواضع
خود افزود :در این بحران عراق باید راه تنفسی برای جمهوری
اسالمی ایران باشد ،وظیفه دینی و اخالقی ما ایستادن در
کنار جمهوری اسالمی ایران است چرا که این کشور در کلیه
بحرانها کنار ما ایستاد ،ما به عنوان سیاستمداران عراق باید
با هدف نزدیک کردن رویکردها و کاهش فشار با همکاری
جامعه بینالملل و جمهوری اسالمی ایــران به بهترین نحو
نقشایفاکنیم.سیدعمارحکیماظهارکرد:جمهوریاسالمی
ایران عمق استراتژیک عراق است و حدود  1300کیلومتر
مرز مشترک با این کشور داریــم ،همچنین منافع و رابطه ها
و وابستگی هایی با هم داریم که امکان ندارد به آن بی توجه
باشیم ،ما مطمئن هستیم که جمهوری اسالمی ایران با توجه
بهحکمتوهوشمندیرهبرآنبراینبحرانفائقخواهدآمد.
▪مخالفتوزارتخارجهعراقباتحریمهایآمریکا

در همین بــاره وزارت خارجه عــراق در بیانیهای با ستایش
اقداماتوموضعایراندرقبالعراق،ازجامعهجهانیخواست
تابافشاربهآمریکا،مانعتحریمهایضدایرانیشوند.بهگزارش
فارس ،در این بیانیه آمده است که عراق با اصل تحریم در قبال
هر کشوری مخالف است ،چرا که ضربه اصلی به ملتها وارد
میشود و «عــراق مواضع همسایه خــود ،ایــران را در هنگام
بحرانها به خاطر دارد» این بیانیه میافزاید :وارد آمدن ضرر و
زیانبهیکیازکشورهایمنطقه،برامنیتوثباتتمامیمنطقه
تأثیرمنفیمیگذاردووزارتخارجههمزمانباستایشموضع
جمهوریاسالمیایراندرمواجههباتروریسم،ازجامعهجهانی
میخواهدبرایتوقفتحریمها،دولتآمریکاراتحتفشارقرار
دهند.همزمانبااینبیانیه،جنبش«عصائبالحق»عراقنیز
باصدوربیانیهای،تحریمهایآمریکاعلیهایرانراناقضتمامی
ارزشهاوسنتهایبینالمللیدانست.
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