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نوبخت ،سخنگوی دولت:

اسامی کاسبان تحریم به قوه قضائیه داده شد

مردم با کسانی که در مسیر توسعه کشور مانعتراشی میکنند ،تسویه حساب خواهند کرد

ایرنا

ســخنگوی دولت در نشست خبری روز
گذشته خود خبر داد که کاسبان تحریم
بــه دســتگاه قضایــی معرفی شــده اند.
محمد باقر نوبخــت یکبار دیگر با دفاع
از قرارداد نفتی توتــال تاکید کرد که این
قــرارداد چیز مبهــم و پنهانی نــدارد .او
همچنین انتقادها از صداو ســیما را نیز
تکرار کرد.
٭٭٭
انفصــــــــــــــــــال از خدمــت یکــی از
فرماندهــان پیشــین نیــروی انتظامــی
بــه دلیــل بدهــی  600میلیــارد تومانــی
بــه دولــت بابت فــروش نفــت ،یکی از
پرســش های خبرنگاران بود و اینکه آیا
افــراد دیگــری در همیــن زمینــه مطرح
هستند یا خیر .نوبخت در پاسخ با بیان
اینکــه فســاد و رانــت در نبود شــفافیت
شکل میگیرد ،افزود :در شرایط تحریم
کــه نمیتــوان از یــک فضــای شــفاف
نفــت را مبادلــه کــرد ،عــدهای آمدند و
بــه دولت وقت گفتند نفــت را بدهید تا
بفروشــیم ،اما نفــت را گرفتند و پول آن
را بازنگرداندنــد .بابــک زنجانــی فقــط
یک چهره مشــخص غیردولتی بود ،اما
اســامی دیگری هم وجود داشتند که ما
آنــان را به قــوه قضائیه دادیــم و انتظار
هــم داریم که قــوه قضائیــه پرونده این
افراد را به صورت جدی پیگیری کند.
وی بــا بیــان اینکــه کاســبان تحریــم
همین جا مطرح شــدند کــه اکنون پس
از رفع تحریمها بازارشــان تعطیل شد،
خاطرنشــان کرد :آنــان به برجام حمله
کردند ،هرچند ما همه منتقدان برجام
را کاســب تحریم نمیدانیم ،اما برخی
هــم بودند کــه از روی خیرخواهی نفت
را فروختند ولی نتوانستند همه پول آن
را بازگردانند که ما اسامی همه را به قوه
قضائیه دادهایم.
ëëطرحسهفوریتیضرورتیندارد
محمدباقــر نوبخت با انتقاد از طرح
ســه فوریتــی برخــی نماینــدگان بــرای
توقف قرارداد توتــال ،آن را غیرضروری
خوانــد و تصریــح کــرد :همــه مراحــل
نظارتــی بــرای عقد قــرارداد طی شــده
اســت ،هیچ موضــوع محرمانهای برای
نماینــدگان وجــود نــدارد ،آنــان حــق
تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند
و اگــر هم فکر میکنند کار خالفی انجام

شده ،میتوانند به دستگاههای نظارتی
از جمله قوه قضائیه ،دیوان محاسبات،
ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت
اطالعات گزارش بدهند.
وی با اشــاره به تکلیف برنامه ششم
مبنــی بر جذب ســاالنه  65میلیارد دالر
ســرمایه خارجــی ،افزود :ممکن اســت
برخی بگویند این اقدام خیانت اســت،
امــا ما معتقدیم نگرانی ایــرادی ندارد،
امــا نبایــد چــوب الی چــرخ بگذاریــم،
پیشنهاد ما این است که این نمایندگان
مســتندات خــود را به قوه قضائیــه ارائه
بدهند ،ضمــن اینکه معتقدیــم مردم
ایــن مســائل را میفهمنــد و با کســانی
که در مســیر توســعه کشــور مانعتراشی
میکنند ،تسویه حساب خواهند کرد.
نوبخت با بیــان اینکه ما البته یک یا
دو نماینــده را از کلیت مجلس تفکیک
میکنیــم ،خاطرنشــان کــرد :کلیــت
مجلــس ترکیبــی اســت کــه در ماههای
گذشــته برای کمــک به دولــت مصوبه
داشــت ،مــا آن ترکیب را میشناســیم،
اکنــون هم میتوان آزمایــش کرد که آیا
مجلس با این طرح ســه فوریتی موافق
اســت یا خیر ،اما دولت وارد حاشــیهها
نمیشــود و دنبــال خدمــت بــه مــردم
است.
ëëصداوسیماجایگاهملیندارد
نــوع گزارشدهــی صــدا و ســیما از
تأخیر در اتمام راه آهن رشــت پرســش
دیگر خبرنگاران بود .ســخنگوی دولت
با بیان اینکه تنها بخش کوچکی از مسیر
باقــی مانده که باوجــود پرداخت پول از
سوی دولت ،شرکت مورد نظر نتوانسته
اســت بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد،
خاطرنشــان کرد :صــدا و ســیما باید در
گزارش خود توضیح میداد که مشــکل
کجاســت یــا بــه ســفرهای مــن و آقــای
جهانگیری بــرای بازدید از پروژه اشــاره
میکــرد و میگفــت کــه پیگیر هســتیم،
نه اینکــه فیلمهای گذشــته را مرور کند
و بدون اشــاره به ریشه مشکل که خارج
از دولــت اســت ،از خلــف وعــده دولت
بگوید.
نوبخت با تأکید بر اینکه صدا و سیما
بایــد مباحــث نظــام را مطرح کنــد ،اما
اکنون رســانه ملی در قواره منتقد ظاهر
شــده و جایگاه ملی ندارد ،تصریح کرد:

صدا و سیما باید
مباحث نظام را
مطرح کند ،اما
اکنون رسانه ملی
در قواره منتقد
ظاهر شده و
جایگاه ملی ندارد.
انتظار ما از رسانه
ملی بیان واقعیت
کشور است .البته
انتقاد ما به تیم
سیاسی صدا و
سیما است که ملی
عمل نمی کند و از
یک جریان خاص
حمایت میکند.
انتظــار ما از رســانه ملی بیــان واقعیت
کشــور اســت .البتــه انتقــاد مــا بــه تیــم
سیاسی صدا و سیما است که ملی عمل
نمی کند و از یک جریان خاص حمایت
میکنــد .آنــان میتواننــد بروند رســانه
خود را داشــته باشند ،نه اینکه نظر خود
را در این رسانه مطرح کنند.
وی بــا انتقاد از کســانی که مدعیاند
بودجــه صــدا و ســیما به صــورت قطره
چکانــی پرداخــت شــده اســت ،افــزود:
دولت صد درصد اعتبارات صدا و سیما
را پرداخت کرده اســت ،درحالی که این
اتفاق برای خبرگزاری دولت نیفتاد ،اما

صدا و سیما ملی عمل نمیکند و از نگاه
سیاسی عمل میکند.
نوبخــت در ایــن بخــش از ســخنان
خود ،از افتتاح راه آهن تهران -همدان،
تهــران -مالیــر -کرمانشــاه ،مراغــه-
ارومیــه و میانــه بــه تبریــز در چنــد مــاه
آینده خبرداد و گفت تالش میکنیم راه
آهن قزوین -رشــت -انزلــی هم با رفع
مشکالت ،در ماههای آینده افتتاح شود.
ســخنگوی دولــت دربــاره احضــار
برخــی اســتانداران به خاطــر انتخابات
و همچنیــن شــکایت دولــت از برخــی
نهادهــای نظامــی و ائمــه جمعــه نیــز
اظهار کرد :احضار اســتانداران درجهت
ادای توضیح بوده است.
در شــکایت از اســتانداران ایــن طــور
عنوان شــد کــه چــرا دریک همایــش از
اقدامات دولت دفاع کردهاند ،در حالی
کــه دفــاع از عملکــرد دولــت از وظایف
اســتانداران بــوده و به معنــای حمایت
از روحانــی به عنوان یکــی از نامزدهای
انتخابات نبوده است .آقای انصاری هم
در معاونــت حقوقــی دولــت از افرادی
که به صورت مستقیم شخص روحانی
را تخریب کردهاند ،شــکایت کرده است
که مــا معتقدیم قو ه قضائیــه با تعقل،
عدالــت و قانونگرایــی بــه این شــکایت
رسیدگیمیکند.
نوبخــت در مــورد موضــع دولــت
نســبت بــه مصادیق حریــم خصوصی
گفــت :در کشــور درباره مصــداق حریم
خصوصــی اتفاق نظــر وجود نــدارد اما
در دولــت این اتفاق نظــر وجود دارد که
نباید وارد حریم خصوصی افراد شویم.
دربــاره ســرک کشــیدن به حســابهای
مردم هم خیلی محتاط بودیم .تقبیح

و جلوگیــری از ورود بــه حوزه خصوصی
شهروندان موضع دولت است و منشور
حقــوق شــهروندی هــم بــرای آگاهــی
مردم از حقوقشان است.
 ëëاجرایبرنامهششم
باابالغرئیسمجلس
ســخنگوی دولت درپاســخ به اینکه
برخــی مدعیانــد برنامــه ششــم بــه
برخی دســتگاهها برای اجرا ابالغ نشده
اســت ،اظهــار کــرد :دولت هنــگام ارائه
الیحــه ،اولویتهــای خــود همچــون
سرمایهگذاری ساالنه  770هزار میلیارد
تومانــی بــرای دســتیابی بــه رشــد 8/6
درصــدی را تعیین کــرد ،امــا در جریان
تصویب ،بــار مالی زیادی در هزینههای
جــاری برای دولت تعیین شــد که مانع
جــدی در دســتیابی بــه هدفگــذاری در
بخش سرمایهگذاری محسوب میشود.
نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه دولت
اعتراضــات خود را به شــورای نگهبان و
مجمع تشــخیص ارائه کــرد ،ادامه داد:
رئیــسجمهوری بــه وزرا اعــام کرد که
اشکاالت برنامه ششم را استخراج کنند،
امــا از آنجایی که مهلت پنــج روزه برای
ابــاغ ایــن قانون بــه پایان رســیده بود،
رئیس مجلس آن را ابالغ کرد ،بنابراین
اکنون این قانون بــه همه وزارتخانهها و
دستگاهها ابالغ شده است.
وی بــا بیــان اینکــه اهــداف برنامــه
ششــم در بودجــه دنبــال میشــود ،از
مدعیان اجرا نشدن برنامه پرسید :چرا
این سؤاالت در گذشته مطرح نمیشد؟
شــاید از مســئوالن قبــل قطــع امیــد
کــرده بودنــد که ایــن ســؤاالت را مطرح
نمیکردنــد یــا شــاید دولــت یازدهم را
قانونمدارترمیدانند.
 ëëردفشاربهرئیسجمهوری
دربارهترکیبکابینه
نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسش
خبرنگاری ،ضمن رد تحت فشــار بودن
رئیــس جمهــوری در چینــش کابینــه،
تأکیــد کرد کــه رئیس جمهــوری خود را
مسئول تحقق مطالبات مردم میداند
و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تــاش
میکند کابینه مناسبی را برگزیند.
وی بــا بیــان اینکه رئیــس جمهوری
در پاسخگویی به مطالبات مردم بسیار
جدی است ،اضافه کرد :برای شکلدهی

بــه یــک کابینــه قــوی شــاخصهایی از
جمله هماهنگی ،همراهی و هم عقیده
بــودن را برای خدمت به مــردم و نظام
در نظــر میگیــرد و زیــر بار هیــچ حرف
غیرمنطقی یا اغراض سیاسی نمیرود
و از شــاخصهایی که نام بــردم ،عدول
نمیکند.
ســخنگوی دولت همچنین تشکیل
کارگــروه بــرای تعییــن وزرا از ســوی
رئیــس جمهــوری را نیــز رد کــرد ،امــا
گفــت کــه رئیــس جمهــوری فهرســت
پیشــنهادی افراد و جریانهای سیاســی
را با عالقهمندی دریافت کرده اســت ،از
این رو باید امید داشــته باشیم فهرست
خوبی از وزرای پیشنهادی معرفی شوند
تا دولت به مطالبات مردم پاسخ بدهد.
وی در پاســخ به اینکه گفته میشود
برخــی چهرههــای سیاســی نتوانســتند
وقــت مالقــات بگیرنــد تــا بــا رئیــس
جمهــوری دربــاره کابینه رایزنــی کنند،
اظهار کرد :از این موضوع مطلع نیستم
و باید از دفتر ریاســت جمهوری پرسید،
اما میدانم که رئیس جمهوری با وجود
مشــغلههای بســیار زیاد بــا جریانهای
مختلف همــواره دیــدار دارد ،به عنوان
مثال در ماه رمضان در تمام شــبهای
ماه رمضان با گروههای مختلف جلسه
داشــته و نظــرات آنان را درباره مســائل
مختلف کشور جویا شده است.
نوبخــت دربــاره دیــدار رئیــس
جمهوری با رهبری در این باره نیز گفت:
رئیــس جمهــوری جلســات منظمی با
رهبری دارند و خدمت ایشان میرسند
و درباره مســائل کشــور در این جلســات
صحبت میشــود ،مــن در جزئیات این
صحبتهــا قرار نمیگیــرم اما میدانم
در ایــن جلســات درباره مســائل کشــور
صحبت میشود که کابینه هم میتواند
یکی از این صحبتها باشد.
وی در پاســخ بــه این پرســش که آیا
رئیــس جمهــوری جلســهای بــا وزرایی
که دیگر قرار نیســت در کابینه دوازدهم
حضــور داشــته باشــند ،داشــته اســت،
اظهار کــرد :رئیــس جمهوری همیشــه
بــا اعضــای کابینــه جلســاتی دارنــد که
در ایــن ایام هم چنین جلســاتی برگزار
شده است که اطالع ندارم این جلسات
درباره خداحافظی با وزرا باشد.
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ëëگفتوگو/محمدرضاخاتمی:روحانی،دولتآشتی
ملیتشکیلدهد
چهرههــای تندرویــی هســتند کــه ســروصدای زیــادی
دگرخوان
میکننــد و البتــه پشــتوانههایی هــم دارنــد؛ امــا بایــد
یکــی از کنشــگریهای مــا ،ایــن باشــد که کمــک کنیم
بیــن اصولگرایــان دلســوز کــه طــرز فکــر متفاوتــی بــا
اصالحطلبان دارند و آنهایی که تندرو هستند ،تفاوتها
روشــنتر شود و اصولگرایان واقعی در جایگاه خود بنشینند ...ما دو فرصت برای
گفتوگوهــای میــان دو جریان اصلی را از دســت دادهایم؛ یکی دولــت اول آقای
روحانــی و دوم مجلــس دهم ...تجربه ســالهای  ٩٤ ،٩٢و  ٩٦نشــان داد اگر عزم
و اراده ملی وجود داشــته باشــد ،در طرف مقابل هم با آن کنار میآیند ...همه ما
معتقدیم تداوم حصر به سود کشور و مردم نیست؛ اما این موضوع نباید به یک
شــعار در حاشــیه ســخنرانیهای انتخاباتی محدود شــود .وقتی یک جریان وارد
حاکمیت میشــود ،باید به مســائل از زاویه تدبیر نگاه کند .درباره حصر هم باید
بــا ارائــه راهحلهای ممکن به مســئوالن تصمیمگیر و تأکید بر امکان اســتفاده از
همه امکانات برای مدیریت تدریجی آن ،مســأله را حل کرد .توقع اصالحطلبان
از دولت و مجلس ،اســتفاده از چنین رویکردهایی اســت ...آقای روحانی شــاید از
 ٩٠درصــد اصالحطلبــان امــروز هــم اصالحطلبتــر اســت ...مــا از تــه دل از
موفقیتهای دولت خوشحال میشویم .معتقدیم دولت آینده باید دولت آشتی
ط کشــی و مرزبندی روشنی با تندروهایی
ملی باشــد .البته آقای روحانی حتماً خ 
که عامــل اصلی بدبختیهای ایران هســتند ،ایجاد میکند امــا امیدواریم رئیس
جمهوری با اصولگرایان معتدل نیز وارد تعامل شود.
ëëیادداشت«:دولتدوازدهم؛آینهمطالباتمردم»؛
مرتضیحاجیف
جناحهــای سیاســی بایــد بــه ســمت همدلی
هر چهبیشترحرکتکنند.دولتیکه ٢٣میلیون
رأیدهنده از آن حمایت کردهاند و رأی اکثریت
قاطــع مردم را در اختیــار دارد باید کمتر مورد هجمه قرار بگیرد ...باید
به رأی مردم احترام بگذارند .اینکه ادبیات نامطلوبی به کار برده شود،
بیتوجهی به مردم است .مردمی که پای نظام و کشورشان ایستادهاند
س جمهوریشان را انتخاب کردهاند .همچنین این رأی مسئولیت
و رئی 
س جمهوری ایجاد میکند .انتخاب
باالیــی را برای اصالحطلبان و رئی 
افراد کابینه باید از افراد برگزیدهای باشــد که برآیند مطالبات مردم در
آن لحاظ شــده باشــد .رئیسجمهوری باید بــا اکثریت مردم همدلی
داشته باشد و کابینه نیز باید آینه تمامنمای خواستههای مردم باشد...
استانداریها ،فرمانداریها و بخشداریها اگر بر اساس چنین نگرشی
تکمیل شــوند ،حتماً انســجام ملی نیز تقویت خواهد شد و در نهایت
رشد بیشتر اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.
ëëسرمقاله«:اتهامبهشخصیتشیطان!»؛حسینشریعتمداری
روز شــنبه دهــم تیرمــاه ،تیتــر اول کیهــان را بــه آزادی
موصــل کــه رخــدادی بــزرگ و افتخارآفریــن بــود،
اختصــاص داده و آورده بودیــم؛ «موصــل آزاد شــد -
مقاومت نتیجه داد ،نه ســازش» این تیتر و گزارش خبری ...ناخرســندی برخی
از مدعیــان اصالحــات و حامیــان دولت موســوم به اعتــدال را در پی داشــت...
واکنش طیف مورد اشاره به آزادی موصل ،اگرچه خواسته یا ناخواسته حمایت
از تروریستهای داعش است ولی به نظر نمیرسد چنین انگیزه زشت و پلشتی
در میان باشد و خوشبینانهترین احتمال -که در نوع خود تأسفآور و فاجعهبار
نیــز هســت -دفاع این طیف از وادادگی در برابر قدرتهــای زورگو و تن دادن به
«ســازش» اســت که مدتهاســت در پوشــش «مذاکره» و با عنــوان «کلید حل
همــه مشــکالت»! از آن یاد میکنند ،تــا آنجا که یکی از افــراد مطرح این طیف
طــی ســخنانی در میتینــگ انتخاباتی آقــای روحانــی ،راهکار مقابلــه با داعش
را نیــز «مذاکره»! دانســته بــود! و برخی دیگر از آنها ،به رغم خســارت محض و
فاجعهآفرین برجام ،از برجامهای یک و دو و سه و ...برای حل و فصل مشکالت
پیش روی یاد کرده بودند!

