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عرصه سیاست در ایران بالتکلیف سیاستمدارانی
است که تکلیفشان را روشن نکردهاند .برخالف
نوازندگان یک ارکستر که گاه به صفحه نتها و
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گفتوگوی ملی

۲
پيشخوان

جلسه اعضای کمیسیون
تلفیق بودجه با رئیس
مجلس

ایسنا :سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
 ۹۷از نشست اعضای این کمیسیون با رئیس
مجلس خبر داد.
علیاصغر یوســفنژاد اظهــار کرد :اعضای
هیات رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
 ۹۷ظهر روز گذشته بارئیس مجلس نشستی
داشتند و همفکریهایی درباره نحوه تشکیل
جلسات کمیســیون تلفیق در ایام تعطیلی
مجلس انجام شد.
یوسفنژاد یادآور شــد :اعضای کمیسیون
تلفیق در جلســه خود آییننامه داخلی این
کمیسیون را مورد بررســی و تصویب قرار
میدهند و از هفته آینده بررســی کلیات و
جزئیات الیحه بودجه را آغاز خواهند کرد.

نشست فراکسیون امید
با مرکز پژوهشها برای
بررسی بودجه
ایسنا :یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید
مجلس از جلسه روز گذشته این فراکسیون
با معاون اقتصادی مرکز پژوهشها خبر داد.
علیرضا رحیمی اظهار کرد :در این جلسه آقای
قاســمی معاون اقتصادی مرکز پژوهشها و
کارشناسان این مرکز توضیحاتی درباره الیحه
بودجه  97به نمایندگان ارائه کردند.
رحیمی اضافه کرد :در این جلســه مباحثی
در خصوص حــذف یارانهها ،افزایش قیمت
حاملهای انرژی ،نحــوه توزیع و قیمت ارز
در بازار ،عوارض خروج از کشــور و مجموعه
پیشنهادات ارائه شده دولت در الیحه بودجه
مورد بررسی قرار گرفت.

باهنر میداند
رئیس دولت
اصالحات
موثرترین
فرد در جریان
رقیبش به
حساب میآید.
هرچند
کلیدواژه
«توبه» به
«جبران»
تغییر کرده
است ،اما باهنر
همچنان از نام
بردن بدون
پیششرط از
او ابا دارد

دیپلماسی

باوجود تأکید دبیرکل جبهه پیروان بر گفتوگوی ملی

پیششرط باهنر از نام بردن طرف گفتوگو

جامعه فردا« :هرقدر آدمهای مذاکره کننده در
طیف خودشان بانفوذتر باشند ،این امر رسیدن به
هدف را سریعتر و بهتر میکند ».این جمله بخشی
از صحبت محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان
خط امام و رهبری در مصاحبه با روزنامه خراسان
است .باهنر که پس از عدم کاندیداتوری در دهمین
انتخابات مجلس شورای اسالمی فعالیت سیاسی
خود را در موقعیت جدیــدی ادامه میدهد ،این
روزها یکــی از حامیان جدی ایــده گفتوگوی
ملی اســت .باهنــر در این مصاحبه نیــز به بیان
ضرورت انجام این امر سیاســی پرداخت« :به نظر
من اختالفات سیاسی ما با جریانات مختلف بیش
از حد ضروری اســت به ویژه اینکه ما چون حزب
محکم در کشــور نداریم و مواضــع حقوقی ثبت
شــده ،وجود ندارد همه جریانات سیاسی مشکل
دارند .چون افراد طیفبندی شدند ،وقتی یک نفر
حرفی میزند بسیاری از دوستان باید پاسخگوی
حرفهای همطیفیهای خود باشند در حالی که
ممکن اســت آن حرفها را قبول نداشته باشند.
یعنی نفع حزب وجود ندارد اما هزینههای آن وجود
دارد ،از طرفی برخی چالشهای غیرسیاســی در
کشور وجود دارد که جدی هستند مثل بانکها و
موسسات اعتباری ،بودجه دولت و ...که باید حل
شوند و اگر آلوده به بحثهای سیاسی و جناح بندی
شوند نه تنها حل نمیشود ،بلکه مشکالت تشدید
میشود».
مبحث بعدی شیوه اجرای این ایده است که از سوی
تحلیلگران ،ایدههای مختلفی برای اجرای آن مطرح
شده اســت .پیشــنهاد نایب رئیس سابق مجلس،
میدان داری چهرههای شاخص و بانفوذ هر دو جریان
سیاسی است.
اما مسئله چالشــی گفتوگوی باهنر ،اشاره به سید
محمد خاتمــی ،رئیس دولت اصالحات اســت .به
نظر وی ،خاتمی میتواند در گفتوگوی ملی نقش
محوری ایفا کند البته با شــرایطی! باهنر درباره این
موضوع گفت« :آقای خاتمی را برخی جزو سران فتنه
میدانند البته من ایشان را جزو سران فتنه نمیدانم

ولی فکر میکنم آقای خاتمی در  88کوتاهیهایی
داشته که باید جبران کند و اگر طرحی داشته باشد
که بخواهد بنشــیند و جبران کند و اشکاالتی را که
به وجود آوردند حل کنند حتما باید اشــتباهاتش
را جبران کند و اگر جبران کند میتوان نشســت و
گفتوگو کرد ».اشاره به نام رهبر جریان اصالحات
از سوی محمدرضا باهنر همراه با دو نکته مهم است.
اول آنکه باهنر معتقد است خاتمی با فتنه کاری ندارد
و دوم آنکه امکان مذاکره با خاتمی در جریان انجام
گفتوگوهای ملی مشــروط میشود .این دو بخش
در ظاهر متناقض در صحبت باهنر را شــاید بتوان
با قرار دادن در کنار بخش دیگری از صحبت وی در
این مصاحبه شفاف کرد« :بحث [گفتوگوی ملی]
این نیست که اختالفات سیاسی را کنار بگذاریم اما
موقعی که نگاه میکنیم میبینیم خیلی از مســائل
هست که ما میتوانیم با یکدیگر هم موضع باشیم و

چون این گفتوگوها اتفاق نمیافتد در جاهایی که
باید هم موضع باشیم هر کسی یک چیزی میگوید
و بازار سیاســت و اقتصاد و فرهنگ و ...را آشفته تر
میکند».هرچندباهنردر ادامه مسئله «فتنه»راخط
قرمز معرفی میکند و گفتوگو با یکسری را ناممکن
میداند ،اما در عین حال با خــارج کردن خاتمی از
لیست موسوم به سران فتنه بهرغم شرط گذاشتن
برای او ،شاید به صورت غیرمستقیم در تالش است
تا فضای ذهنی همقطارانش در اردوگاه اصولگرایی را
برای مذاکره با رهبر جریان اصالحطلب فراهم سازد،
چراکه اشاره به تعیین شرط برای گفتوگو از سوی
باهنر متناقض با صحبت خود وی است که قرار نیست
اختالفات سیاسی را در این گفتوگوها کنار گذاشت.
باهنر درحالی از رئیس دولــت اصالحات به عنوان
گزینه گفتوگو نام میبــرد که در بین اصولگرایان،
او بیــش از بقیــه بر لــزوم انجام گفتوگــو میان

نظرگاه

ابوالقاسم رئوفیان ،دبیرکل حزب اسالمی ایران زمین ،با تأیید صحبت
محمدرضــا باهنر تأکید کــرد« :نباید قضاوت افــراد را پای جریان
اصولگرایی گذاشت .چرا که اصولگرایی یک جریان گسترده در سراسر
کشور است ».وی در ادامه در خصوص مسئله گفتوگوی ملی گفت:
«به نظر من گفتوگوی ملی باید هرچه زودتر صورت بگیرد .این موضوع
مدتهاست که مطرح اســت و االن زمان اجرای آن فرارسیده و افراد
شاخص هر دو جریان از جمله آقای خاتمی بایستی فعال شوند و پیش
از آنکه به طور جدی وارد عرصه انتخابات مجلس دوازدهم بشویم ،در باشگاه حزبی به گفتوگوی
ملی روی آوریم .این کار میتواند در رفع بسیاری از شبهات موجود در جامعه مؤثر باشد».
این فعال اصولگرا در خصوص مواجهه جریان اصولگرا نسبت به موضوع گفتوگو با سیدمحمد
خاتمی گفت« :فکر میکنم که در هر دو جریان اصولگرا و اصالحطلب افرادی هستند که با این
مسئله مخالفت کنند ،اما نباید مخالفت آنها را خیلی جدی گرفت .چون مخالفت آنها مخالفت
با راهکاری برای رسیدن به وحدت و یکپارچگی جامعه است .بنابراین نمیتواند منطقی و عقالنی
باشد .ما در شرایطی زندگی میکنیم که هرچه اختالفات کمتر بشود و هر چه زودتر به هم نزدیک
بشویم به موفقیت در همه عرصههای داخلی و خارجی حتی بهبود فضای روانی جامعه وکاهش
مشکالت اقتصادی مردم کمک میکند».

حمیدرضا ترقی ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی تأکید کرد:
«هنوزبحثیدراینخصوصدرجناحاصولگراصورتنگرفتهاست».ویبا
اشاره به این که از نظر او گفتوگوی ملی نمیتواند تأثیر چندانی در عرصه
سیاسی کشور داشته باشد تأکید کرد« :طرف حساب جریان اصالحطلب
اصولگرایان نیستند که در گفتوگو با همدیگر مشکلی برطرف شود ،بلکه
آنها با نظام طرف هستند ».وی در ادامه افزود« :پیش از این نیز تالشهایی
برای گفتوگوی ملی صورت گرفته بود ،اما بعید میدانم اطرافیان خاتمی
اجازهبدهندایشانبااصولگرایانبهگفتوگویمستقیمبنشیند.چراکهتعاملزمانیصورتمیگیرد
که ایشان از بعضی مواضعی که دارند عدول کنند و اطرافیانشان اجازه این عدول را نمیدهند ،همانطور
که این اطرافیان مانع عدول آقای میرحسین موسوی از مواضعش هستند ».ترقی با یادآوری مسئله
الهه راستگو ادامه داد« :اصوال برخورد طیف لیبرال با مخالفانشان به این صورت است که هر کسی که
یک مقدار از مواضع مورد نظر آنها عدول کند ،او را تکفیر میکنند .بنابراین بعید میدانم چهرههای
شاخص جریان اصالحات از ترس چنین برخوردی برای گفتوگو با اصولگرایان اقدام کنند ».وی در
خصوص واکنش جریان متبوعش در مواجهه فرضی با در خواست آقای خاتمی برای گفتوگو گفت:
«گفتوگو با خاتمی مشروط است .این موضوع باید در جریان اصولگرایی بحث شود و مورد بررسی
قرار بگیرد تا مشخص شود با چه چارچوب و شرایطی این گفتوگو میتواند انجام شود».

تهران با تأخیر رأی مثبت داد

روزنامهنگار

قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید رأی مثبت تهران
به قطعنامه محکومیت دولت میانمار ،به دبیرخانه ســازمان
ملل ارســال شده است اما به نظر میرســد اقدام ایران پس از
واکنشهای رسانهای ،کمی دیر باشد.
«مرحوم احمد بورقانی نقل میکند زمانی در مجمع عمومی
ســازمان ملل قرار بود قطعنامهای ضد ایرانــی درباره حقوق
بشــر تصویب شود ،یکی از اعضای مســئول ایران در راهروی
منتهی به جلسه نماینده کشور بوسنی و هرزگوین را میبیند
که وارد جلسه نشــده اســت .با توجه به اینکه در آن سالها
تهــران کمکهای مستشــاری و مالی زیادی به این کشــور
کرده بود ،نماینده ایران انتظار داشــت که بوســنیاییها وارد
جلسه شــوند و رأی منفی بدهند؛ اما در کمال تعجب نماینده
بوسنی و هرزگوین وارد جلسه نشد و رای نداد! نماینده ایران
نقل کرده که پس از جلســه نزد آن شــخص رفته و گفته که
ما که با آقای عــزت بگویچ روابط دوســتانه و برادرانه داریم،
چرا شــما از تهران دفاع نکردید؟ نماینده بوسنی گفت«:اگر
به جلســه میآمدم مجبور بودم رأی مثبت بدهم» .نماینده
پاستور

ایران برای مرحــوم بورقانی نقل کرده که آن روزها بوســنی
زیر بلیــط آمریکا رفته بود ،ولی تهران هنوز نمیدانســت که
دیگر نمیتواند روی آنها حســاب کند و برای اینکه شرمنده
ایرانیها نشــوند به جلســه نیامدهاند» .ماجرای رأی ندادن و
دالیــل وزارت امور خارجه هم تنها توجیه و یک بام و دو هوای
ایرانیها را نشــان میدهد ،ایران همواره اعالم کرده اســت
که از ابتدای وقوع فاجعه انســانی درکنار مســلمانان میانمار
ایستاده است ،البته مشکالت مسلمانان در روهینگیا هم اتفاق
تازهای نیســت ،ولی پس از آخرین دور حمالت سازمان یافته
در برمه ،در ایــران طیفهای مختلف سیاســی از اصولگرا تا
اصالحطلب بهشدت نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند،
در خیابانهای شهرهای مختلف نیز تظاهرات منظمی شکل
گرفت؛ تهران میگفت غربیها و کشــورهای اسالمی سکوت
کردهاند و تنها این ایران اســت که از مسلمانان میانمار دفاع
میکند .اما در همان روزهــا نیز برخی میگفتند ایران درباره
موضوع مسلمانان برمه «سیاست یک بام و دو هوا دارد»،زیرا
ایران از عربســتان انتقاد میکرد که کاری برای مســلمانان
روهینگیایی انجام نمیدهد اما از آن ســو تمایلی به محکوم
کردن چین و روســیه بهعنوان دو متحد اســتراتژیک دولت
میانمار ندارد .تهران اگر چه وســایل امــدادی برای منطقه

سخنگوی دولت در نشست خبری مطرح کرد:

روشنفکران به کمک دولت بیایند

اوضاع به
این صورتی
که در فضای
مجازی جلوه
داده میشود،
نیست؛ مردم
هنوز دولت را
دوست دارند.
عدهای عنوان
میکنند
که پشیمان
هستیم؛
شما کی رای
دادید؟

ایلنا :سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با
اصحاب رسانه به مسائل مهم مورد توجه رسانهها
و افکار عمومی پرداخت .گرانی تخممرغ ،افزایش
قیمت بنزین ،گشــایش در وضعیت محصوران و
هشتگ پشیمان هستم از جمله مباحثی بود که
در خصوص آنها در این نشست صحبت شد.
گرانی تخممرغ به دلیل کاهش تولید داخلی
است

محمد باقر نوبخت با اشــاره بــه افزایش قیمت
تخممرغ گفت :میدانید قیمت تخممرغ به عنوان
اقالم غذایی روال با ثباتی داشته است و حتی در
 ۴ماه نخست روال نزولی داشت ،اما از مرداد ماه با
توجه به کاهش تولید داخلی قدرت صادرات خود
را از دست دادیم.
وی ادامــه داد :به دلیــل آنفلوآنــزای پرندگان
تولیدمان به مشکل برخورد ،ما برای سالمت مردم
مجبور شدیم  ۲۳میلیون قطعه مرغ تخمگذار را
معدوم کنیم که این روند تا مهر ادامه داشت و در
این ماه  ۱۲میلیون تن دوباره معدوم شد.
وی تاکید کرد :وزارت کشاورزی اقدامات به موقعی
انجام داد ،در حال حاضــر مجوز واردات  ۱۹هزار

شــخصیتهای دو جناح تاکید میکند .اما به نظر
میرسد دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین باوجود
اذعان به انجام این مهم ،همچنان ســردرگم است.
او سیاستمداری زیرک است و میداند برای انجام
گفتوگوبایدافرادوشخصیتهایاصلیهردوجریان
در دو سوی میز بنشــینند و میداند محمد خاتمی
موثرترین فرد در جریان رقیبش به حساب میآید.
هرچند کلیدواژه «توبه» بــه «جبران» تغییر کرده
است ،اما باهنر همچنان از نام بردن بدون پیششرط
از محمد خاتمی ابا دارد.
از سوی دیگر سید کمالالدین سجادی سخنگوی
جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در مصاحبهای
با ایلنا با تأکید بر اهمیت گفتوگوی ملی به جایگاه
محوری صداو سیما و رسانه در اجرای این ایده ملی
اشاره کرد« :هنر سیاســتمداران گفتوگو است و
گفتوگو روی برخی مباحث شاید عملی نباشد که

به طور مثال روی مرزبندیها شاید نتوانند گفتوگو
کنند،امادرکلگفتوگوبهامنیتملیکمکمیکند
و میتواند از صداوسیما و رسانهها شروع شود».
ســجادی نیز که به مانند باهنر از پرچمداران ایده
گفتوگوی ملــی در جبهه اصولگرایی اســت در
مصاحبه خود با اشــاره به این که برخی اصولگرایان
قائل به این هستند که اصالحطلبان باید گذشته خود
را جبران کنند ،به وجود مرزبندی سیاسی در جریان
گفتوگوهای ملی اشاره و افزود« :درست است که
اصولگرایی و اصالحطلبی دقیق تعریف نشده است،
اما امکان گفتوگو بین ایــن جریانها با مرزبندی
وجود دارد ».بــه گفته برخی تحلیلگران چهرههای
معتدل جریــان اصولگرایی در تالش هســتند تا با
چنین زمینهســازیهایی اذهان فعالین و هواداران
اصولگرایی را با چهرههای جناح رقیب همانطور که
هستند و بدون پیششرط آماده کنند.

نظرگاه

مرتضی سیمیاری

ایلنا :یک منبــع آگاه گفت :بــا توجه به
مســئولیتهای باالی اقتصــادی مهدی
جهانگیری و معلق ماندن بسیاری از امور به
سبب بازداشت وی این تصمیم گرفته شد که
تحتالحفظ به محل کار خود برود و اوراقی
که الزم اســت با امضای ایشان باشد ،اعم از
صورتجلسهها و چکها را امضا کند و برخی
امورات دیگر را انجام دهد.
او در خصوص خبر آزادی مهدی جهانگیری
گفت :ایشان چند روز است برای انجام برخی
امور به صورت تحتالحفظ به دفتر کار خود
در خیابان فرشته میروند و بعد از اتمام کار
دوباره با ماموران امنیتی به محل بازداشت
خود منتقل میشوند.
وی ادامــه داد :اینکه میگویند ایشــان با
کاهش برخــی محدودیتها آزاد شــده یا
میتواند به خانه خود برود صحت ندارد.

تسنیم :دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :امروز ایــران بزرگترین اطالعات غرب
آسیا را دارد و روزی که اسناد فروپاشی داعش
منتشر شود ،معلوم میشــود که ما در عمق
داعش نفوذ کرده بودیم.
محســن رضایی در مراسم ســی و سومین
سالگرد تشکیل ســپاه حفاظت هواپیمایی
گفت :امــروز ما بیرون از مرزهای کشــور با
تروریسم میجنگیم ،زیرا اقتدار و امنیت ایران
به امنیت منطقه و کشــورهای مسلمان گره
خورده است ،اگر در منطقه قدرتی مستقل از
آمریکا و قدرتهای بزرگ شکل نگیرد همواره
دچار ضعف و نقص خواهیم بود ،امروز اقتدار به
سوریه و عراق بازگشته و انشاءاهلل به فلسطین
هم بازخواهد گشت.
وی ادامه داد :یکی از خألهای بزرگی که طی
 300سال گذشته در ایران به وجود آمد خأل
اقتدار بود.
وی افزود :وقتی اقتدار کشــور ما از بین رفت
مرزهای ما آسیبپذیر شد و دیگر سرزمین
ما و دیانت مردم حفاظت نداشت و از آن زمان
به بعد بسیاری از سرزمینها و استانهای ما
از دست رفت.
رضایی گفت :در حوزه دفاعی و امنیتی این خأل
بهسرعت پر شد و ما از چنان اقتداری در این
حوزه برخورداریم که امروز در بیرون از مرزها
از مردم و مسلمانان دفاع میکنیم.

گاه به دســتان رهبر ارکستر نگاه میکنند دائما
مشغول هماهنگسازی خود با این دو فرماندهاند:
ش پا و دستوری تصویری
فرمانی مکتوب در پی 
از مقابل.
تفاوت اهل سیاســت با آنها در ایران این اســت
که نه آنچه باید به اهل سیاســت در ایران انتظام
فکری بدهد پیــشرو دارند و نه فرمان معنیدار

و مشخصی از رهبر ارکســتر دریافت میکنند.
به همین علت هنگام حــرف زدن خود را به در
و دیوار میکوبند و در بهتریــن حالت از تطابق
ضرورتی که خود حس میکننــد با ارادهای که
از بیرون میرســد ،عاجزنــد .بدبختی هنگامی
عمیقتر میشــود که آن اراده نیز خود متلون و
دارای منطق تغییریابنده اســت .به این ترتیب

حتی پشت روسها هم جهان ما را میبیند!

مهدی جهانگیری
تحتالحفظ به دفتر
فرشته میرود

در اعماق داعش نفوذ
کردهایم

تکلیفتان روشن نیست؟

سیاستورزی کال تعطیل است.
اما روند مسائل و مشــکالت کشور تعطیلبردار
نیست و امروزه پنهان کردن بحرانهای پیشرو
را نه کســی توصیه میکند و نه امکانی برای آن
میبیند.
بالتکلیفی اَبَرسیاســتمداران در تعیینتکلیف
پاپتیهای سیاســی کــه دائما چماق بر ســپر
مصلحت و حکمت آنان میکوبند امروز شــاید
خیلی مهم نباشــد ،اما ناتوانی سیاســتورزان
میانحالــی کــه باید فضــا را برای شــنیدن

راهحلهایی بــرای حل بحرانهــای بنیادین
اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگــی فراهم کنند،
بسیار آسیبزا است.
بیجرأتی چنین سیاستمدارانی که حتی از سخن
گفتن بدون تمجمج دربارة وقایع شروع دورة دوم
اعطای ریاستجمهوری به محمود احمدینژاد
از تحلیلگــران ســاده و با ادعــای همفکر خود
عقبتر میمانند مایه تأسف است .اعتبار آنان را
جز شــجاعت در بیان آنچه در ذهن خود درست
میپندارند حفظ نخواهد کرد.

تن تخممرغ داده شده است و  ۱۲۰هزار تن دیگر
در حال مجوز ادامه گرفتن اســت ۱۱۰ .هزار تن
تخممرغ ترخیص شده است.
سیاست دولت کماکان کنترل تورم است

نوبخت تاکید کرد :قیمتهایــی که برای بنزین
گفته میشــود گمانهزنی اســت ،دولت درباره
مباحث افزایش قیمتها نهایت کنترل را دارد.
وی خاطرنشان کرد :همیشــه انتخاب بین بد و
خوب نیســت ،گاهی اوقات انتخاب در شــرایط
اضطراری است.
وی افزود :دولــت بنا دارد از ایــن افزایش قیمت
حاملهای انرژی برای تولید و اشتغال استفاده کند.
برای سال آینده تصمیم داریم آن  ۱۷هزار میلیارد
تومانی که بــه بنگاهها دادیم را به  ۷۵هزار میلیارد
تومان افزایش دهیم که بخش کوچکی از این رقم را
از افزایش قیمتهای حامل انرژی تامین میکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :بعضیها
میگویند دولت دســتش را در جیب مردم کرده
اســت .نمیدانم چرا در کشور ما پرداخت مالیات
سخت اســت ،بله ما باید اشتغالی ایجاد کنیم که
خوب باشد و مردم بتوانند مالیات پرداخت کنند.

درگیر میفرســتاد ،عمال پس از مدتی ابتکار عمل ماجرا را به
صورت کامل از دست داد و این ترکیه بود که وزیر خارجهاش
را به برمه فرستاد و همسر اردوغان نیز میان پناهندگان حاضر
شــد و عمال نقش رهبری ماجرا در اختیار ترکها قرار گرفت.
آگاهان وزارت خارجه اعتقاد دارند که تهران اگرچه بر سر مسئله
مسلمانان ،نگران رفتار دولت میانمار است ،هیچگاه نتوانسته
به یک سیاســت واحد دست یابد .عباس عراقچی سالها قبل
گفته بود«:ایران جدای مسئله مسلمانان رابطه خوبی با دولت
میانمار دارد و نباید ماجرا را تنها محدود به یک استان کنیم».
در واقع ایران همواره به میانمار بهعنوان یک کشور ضد غربی و
متحد با روسیه نگاه کرده و دو طرف سفرای اکردیته داشتهاند،
در واقع اگر چه ایران ســعی کرده صدای بلندی برای اعتراض
به وضعیت مسلمانان باشد ،همواره نگاهی پراگماتیستی نیز به
ماجرا داشته است .تهران از یک سو خود را صدای بلند حمایت
از مسلمان برمه میداند و در آن سو  19شهریور امسال حسن
روحانی پس از بازگشت از سفرش در قزاقستان برای شرکت در
کنفرانس سران کشــورهای اسالمی گفت« :وقت نشد درباره
میانمار حرف زده شــود ،از این رو بیانیــهای در این باره امضا
کردیم».
همه واقعیت کمیته سوم نبود

دفتر نمایندگی ایران در نیویورک ادعا میکند که کمیته سوم
مجمع عمومی سازمان ملل «سیاستزده» است و برای پیگیری
امور داخلی کشورها مناسب نیست .به همین خاطر در جلسه
رایگیری مجمععمومی درباره میانمــار ترجیح داده غیبت
داشته باشد .اما رسانهها سند ثبت شده در آمار رایگیریهای

مردم به دولت اطمینان دارند

نوبخت در خصوص جریانسازی علیه رئیسجمهور
عنوان کرد :دولت باید ایــن را بپذیرد که میتواند
منتقد داشته باشــد ،اینکه میزان انصاف منتقدین
درباره انتقاد چقدر است را نمیدانم.
وی ادامه داد :این تازه نیســت ،در بحث حقوقهای
نجومی مشــاهده کردید چه مطالبی مطرح شــد،
اما مردم انتخاب خــود را کردند ،مــردم به دولت
اطمینان دارند.
نوبخت با اشاره به فضای مجازی گفت :اوضاع به این
صورتی که در فضای مجازی جلوه داده میشــود،
نیســت ،مردم هنوز دولت را دوست دارند ،عدهای
عنوان میکنند که پشــیمان هســتیم؛ شما کی
رای دادید؟
در کشورهای دیگر با چمدان ارز جابهجا
نمیشود

نوبخت ادامه داد :اموال دســت مــا اموال پدری ما
نیست ،شــاید اموال پدری دولتهای قبلی بود اما
اموال پدری ما نیســت .دولت خــودش را موظف
میداند از حقوق مــردم صیانت کند ،ما با مردم لج
نمیکنیم ،ما خودمــان را عقل کل نمیدانیم ،ما با
پوپولیستی بودن پاسخ مردم را نمیدهیم.
وی درباره افزایش قیمت عوارض خروج از کشــور
گفت :در کشورهای دیگر کسی ارز جابهجا نمیکند
و کارت دارند ،اما در کشور ما  ۷میلیارد دالر ارز خرج
میشود ،ما که نفت را نمیدهیم و با چمدان پول را

این کمیته را منتشر کردهاند که ایران در تاریخ بیستم نوامبر
 ۲۰۱۷در جلســه رأیگیری به قطعنامه همین کمیته درباره
حق خودمختاری فلسطینیها شرکت کرده و رای مثبت داده
است .جالب آنکه با بررسی دقیقتر ماجرا میبینیم نمایندگی
ایران در ســازمان ملل در ســال  2017عالوه بر شــرکت در
جلسات در  5مورد مختلف نیز رای داده است ،اقدام عجیب و
توجیهات غیر فنی وزارت خارجه باعث شد برخی کارشناسان
اعتقاد داشــته باشــند که همه ماجرای غیبــت تهران اصل
وجودی کمیته سوم سازمان ملل نباشد و انگیزههای قویتری
در میــان بوده اســت ،واقعیت آن اســت که ایــران به دلیل
ارتباطات استراتژیک با روســیه و چین تصمیم گرفته به یک
قطعنامه رای ندهد و این امــر از لحاظ دیپلماتیک پذیرفته و
قابل قبول اســت ،اما آنچه موضوع را برای رســانهها حساس
کرده دالیل واهی و غیر قابل قبولی اســت که وزارت خارجه
ایران گمان میکند با پناه گرفتن پشت روسیه میتواند آنها
را پنهان کند! درحالی که میتوانستیم با دالیل روشن و شفاف
خود اتهام «مشــکوک بودن غیبت تهران» را از میان برداریم،
البتــه این بار اول نیســت کــه ایرانیها متهم به مشــکوک
بــودن و یک بام و دو هوا شــدن هســتند .در ماجــرای بهار
عربی تهران تظاهــرات در مصر و تونــس را حمایت میکرد
امــا در برابر لیبی موضعی متفاوت داشــت کــه البته بعدها
اصالح شد ،دیپلماتها در تهران باید بدانند هر چه مواضع کشور
غیرکارشناسی شده و متعارض باشد تعامالت دیپلماتیکمان
نیز کاهش خواهد یافت ،نمیتــوان تا ابد همه چیز را به قضا و
قدر واگذار وگمــان کرد با پنهان نکردن یک ماجرا جهان ما را
نمی بیند.

تحویل نمیگیریم.
سخنگوی دولت افزود :عدهای شبانه به کشورهای
همسایه سفر میکنند و با چمدان پر از قاچاق کاال
برمیگردند ،بعد ما میگوییم که تولید داخلی رونق
پیدا کند ،با این روشها میشود؟
وی تاکید کرد :ما نفس این سفرها را نفی نمیکنیم،
اما باید زندگی کارگران خود را هم در نظر بگیریم،
بازار از کاالهای قاچاق پر شده است.
ســخنگوی دولت درباره رســیدگی دولت بعد از
حوادث طبیعی گفت :نگاه کنید اتفاقی که در کنار
تهران(زلزله) افتاد بهرغم تالشهایی که دولت انجام
داد چقدر فضاسازی شد و مردم را ناامید کردند.
وی خاطرنشان کرد :مشــاهده میکنید دولت چه
فضای بازی را ایجاد کرده اســت ،از طبقه روشنفکر
میخواهیم به دولت در اطالعرســانی دقیق کمک
کند.
وزیر اطالعات پاسخ روشنی درباره مسئله
شنود بدهد

نوبخت درباره واکنش ســخنگوی قــوه قضائیه در
خصوص مسئله شنود ،گفت :دستگاهی که چنین
چیزی را میگوید وزارت اطالعات است ،من انتظار
دارم وزیر اطالعات در این باره مطالبی بگویند.
وی تاکید کرد :باید این را هم بگویم سیاست ما این
نیست که اگر کســی با دولت مخالف است دمار از
روزگارش دربیاوریم .ما بیش از  ۶۲۰۰صفحه سند
انتشــار دادهایم و مردم به صورت آنالین میتوانند

ببینند ،بودجه کامال شفاف اســت .در حال حاضر
همه میدانند چه کسی چقدر گرفته و چگونه خرج
کرده است.
مدیری که یارانه بگیرد در شأن مدیریت
نیست

سخنگوی دولت درباره انتشار لیستی از سوی رئیس
آمار و دیوان محاسبات گفت :اسامی افراد و مدیرانی
که حقوق باالی ۱۷میلیون تومانی دارند و یارانهبگیر
بودهاند را به دولت اعالم کردند و اسامی این افراد از
لیست یارانه بگیران حذف شد و آنها جریمه شده
و موظف به بازگشــت یارانههای دریافتی به خزانه
شــدند و به نظر من این افرادی که با درآمد باال از
یارانه  ۴۵هزار تومانی نمیگذرند در مدیریتشــان
شک است و شأن مدیریت هم ندارند.
مصوبه شورای عالی امنیت گشایش در
وضعیت هر سه محصور بود

نوبخــت در نشســت خبــری خود در پاســخ به
ســوالی مبنی بر اینکه اخیرا شــاهد دیدارهایی
با حجتاالســام کروبی بودیم دلیــل اینکه این
دیدارها با میرحســین موسوی صورت نمیگیرد
چیســت ،گفت :گرچه در این زمینه دبیر شورای
عالی امنیت ملی یا ســخنگو نســبت به مصوبات
اطالعرسانی میکنند ،من در حد یک عضو میگویم
که تصمیمات در این خصوص موردی نبود و برای
هر سه شخصیت این تصمیم گرفته شد.

