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لزوم شفافسازی در شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان

سـيـاسـت
فـردا

يادداشت اختصاصي

الهه کوالیی
فعالسیاسیاصالحطلب
در سالهای گذشته و بهویژه در دو انتخاباتی که
اخیرا برگزار شد ،مشخص شد که اصالحطلبان
برای برگزیدن نامزده��ای نهایی برای مجلس
ش��ورای اس�لامی و ش��وراهای ش��هر و روستا
راهی ج��ز اس��تفاده از همه ظرفیتهایش��ان
ندارن��د .از همین رو همه گروههای اصالحطلب

۲

و ش��خصیتهای حقیقی وابس��ته به جریانات
مختل��ف اصالحطلبی به خوبی متوجه ش��دند
ب��رای تأثیرگ��ذاری در فضای موجود سیاس��ی
کشور باید وحدت عمل داش��ته باشند .در واقع
ش��واری عال��ی سیاس��تگذاری از دل همی��ن
ضرورت زاییده ش��د تا حرک��ت اصالحطلبان را
انسجام بخش��د و آنها را در مس��یر دستیابی به
قدرت به منظور عملیات��ی کردن اهداف جریان
اصالحطلبی و مطالبات مردم یاریگر باشد .معموال
برای احزاب و گروههای سیاسی این فرصت کمتر
فراهم میش��ود که چنین تجربههای اجتماعی
را چندی��ن بار تکرار کنند؛ ام��ا اصالحطلبان در

پيشخوان

تصحیح و پوزش

جامعه ف�ردا« -از ناطق درخواست میکنیم که
به عرصه سیاسی تشریف بیاورد و فعالیت داشته
و احساس تکلیف شرعی کند و ما و امثال ما هیچ
شرط و شروطی برای او نداریم».
این س��خنان محمدرضا باهنر ،دبی��رکل جبهه
پیروان خط امام و رهبری است که روز گذشته در
نشس��ت خبری خود با رسانهها آن را مطرح کرد.
او در رابطه با اس��تعفای ناطق نوری و بازگشتش
به عرصه سیاس��ی ،گفته اس��ت :همواره بهطور
خصوصی و از طریق رسانهها از آقای ناطق دعوت
کردم که به فعالیتهای سیاسی ورود کند .برخی
برای حضور ناطق ش��رط میگذارند که اگر ناطق
میخواه��د بیاید باید به نف��ع جریان اصولگرایی
فعالیت کند؛ اما من چنین شرطی نمیگذارم ،لذا
خاستگاه وی را اصولگرایی میدانم و معتقدم که
اگر به صحنه سیاس��ی بازگردد ،جناح اصولگرا از
حضور وی بهره میبرند.
باهنر ادام��ه داد :ناطق نوری ش��خصیتی بزرگ
اس��ت که جناحها هر قدر که لیاقت داشته باشند
از حضور ایشان استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه ناطق در پاسخ به درخواست ما
میگوید که من احساس تکلیف شرعی نمیکنم
گفت :وی در انتخابات اخیر از روحانی حمایت و
آن را بهطور رس��می اعالم کرد و ش��اید یکی از
دالیلی که از بازرس��ی ویژه دفتر رهبری استعفا
داد ،ای��ن موضوع ب��ود که اس��تدالل میکرد که
مواضع سیاسی با سمت او همخوانی ندارد.
به نظر میرسد این روزها جای خالی ناطق نوری
و دوری او از سپهر سیاست ایران ،بیش از پیش به
چشم میآید .چه آنکه شخصیتی مانند مصطفی
ت��اجزاده از یکس��و و اینک محمدرض��ا باهنر از
سوی دیگر خواهان بازگشت او به میدان سیاست
هستند و فقدان او را مس��ئلهای جدی میدانند.
دو ش��خصیت تأثیرگذار در دو جبهه متفاوت در
روزهای اخیر از ناطق نوری حرف زدهاند ،یکی از
حلقه وصل و دیگری از بازگشت.
مصطفی تاجزاده ،فعال سیاس��ی اصالحطلب در
گفتوگویی با جامعه فردا ،از ناطق نوری بهعنوان
فردی نام برده بود که میتواند حلقه وصلی باشد
برای دو جریان سیاس��ی کش��ور .او گفته بود که
ناطق نوری میتواند با تشکیل کمیتهای متشکل

گزارش روز

روز سه ش��نبه  9آبان  1396به دلیل برخی
مشکالت فنی عکس گزارش دوم روزنامه با
تیتر « بزرگنمایی ش��د ،اکثریت نبودیم» با
عکس گزارش صفحه دیگری جابهجا شده
اس��ت .از خوانندگان محترم بابت این خطا
پوزش می خواهیم  .عک��س اصلی گزارش
دوم این عکس بوده است

حسین فدایی مسئول
دفتر بازرسی مقام معظم
رهبری شد

ناطق نوری عضو جامعه
روحانیت مبارز و رئیس
س��ابق دفت��ر بازرس��ی مقام
معظم رهبری

عک�س :مرضیه س�لیمانی
 /ایرنا

تسنیم :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
رهبر معظ��م انقالب اس�لامی طی حکمی
حس��ین فدای��ی را بهعنوان مس��ئول دفتر
بازرس��ی خود منصوب کردن��د .متن حکم
رهبر معظم انقالب به این شرح است:
جناب آقای حسین فدایی دام توفیقه دفتر
بازرسی بخش حساس و مفیدی از مجموعه
منتسب به این حقیر است و اکنون که جناب
حجتاالسالم آقای ناطقنوری از مسئولیت
آن کنارهگیری کردهاند ،با تشکر از زحمات
چندینس��اله ایشان ،این مس��ئولیت را به
جنابعالی میسپارم .شرح رابطه سازمانی و
وظائف در حکم صادره از دفتر اینجانب ذکر
شده است .انشاءاهلل موفق باشید.
سیدعلی خامنهای

از  100نفر بیشتر نیستیم

ایسنا :س��خنگوی فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی تعداد اعضای این فراکسیون
را حدود  ۱۰۰نفر عن��وان کرد و گفت که با
توجه به عدم انتش��ار فهرست اعضا ،انتظار
جامعه از فراکس��یون امید همچنان در حد
 ۱۴۰نفری اس��ت ک��ه از لیس��ت امید وارد
مجلس شدند .بهرام پارس��ایی اضافه کرد:
اگ��ر این تعداد منس��جم و پایبند به جریان
سیاسی خود باش��ند بس��یار حائز اهمیت
اس��ت و در اینجا کیفیت اهمیت بیش��تری
دارد .اگر ما نصف مجلس عدد داشته باشیم
ام��ا در تصمیمگیریها پراکنده عمل کنیم
ارزشی ندارد ،در حالیکه پایبندی اعضای
فراکس��یون به تصمیمات وجاه��ت و وزنه
سنگینتری برای آن تلقی میشود.

گزارش یونسی به
رئیسجمهور درباره
سپنتا

ایلنا :مش��اور دس��تیار وی��ژه رئیسجمهور
در ام��ور اق��وام و اقلیتهای مذهب��ی درباره
واکن��ش وی درخص��وص وضعیت س��پنتا
نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت:
یونسی پس از اظهارنظر ش��ورای نگهبان به
رئیسجمهور گزارش دقیقی پیرامون وقایع
و اتفاقات بهوجود آمده درباره عضویت سپنتا
نیکنام در شورای ش��هر ،ارائه داد .سعید زارع
درباره اقدامات علی یونس��ی دس��تیار ویژه
رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتها ،درباره
مس��اله س��پنتا نیکنام گفت :آقای یونسی به
عنوان دس��تیار ویژه رئیسجمه��ور ،یکی از
مس��ئوالن دولتی ب��ود که هن��گام طرح این
موضوع از ط��رف دولت تدبی��ر و امید ،اعالم
موضع کرد.

آییننامهای برای اموال
مسئوالن

مهر :غالمرضا مصباحی مقدم درباره سرانجام
بررس��ی طرح رس��یدگی به ام��وال و دارایی
مسئوالن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و
رفع اختالفات مجلس و شورای نگهبان در این
طرح،اظهارداشت:دردورهقبلفعالیتمجمع،
این طرح با بررسی اختالفات مجلس و شورای
نگهبان اصالح ش��د و به تصویب رس��ید و به
قوهقضائیه ابالغ شد .او افزود :قوهقضائیه مکلف
شده اس��ت که آییننامهای را برای این قانون
تدوین و تصویب کند و براساس آن آییننامه،

بعد از تاجزاده
باهنرهم بهناطقنوریپیشنهادمیانجیگریداد

دعوت ازمیانجی
سوژه روز

چند س��ال اخیر با تکیه بر همین رویه توانستند
این تجربه را چندین بار تک��رار کنند و تأثیرات
مهمی بر فضای سیاسی کش��ور از خود به جای
گذارند و همین مس��ئله به تنهایی برای درست
بودن این مس��یر ،گواه بزرگی اس��ت .اکنون اما
در ش��رایط کنونی ،ب��ا تکیه ب��ر تجربههایی که
شواری عالی سیاس��تگذاری کسب کرده است
و برای تداوم این مس��یر و به دست آوردن نتایج
بهتر نقد و ارزیابی همهجانبه و صریح مهمترین
الزمه اس��ت .این اق��دام این روزها در ش��ورای
عالی سیاس��تگذاری در دس��ت بررس��ی قرار
گرفته اس��ت .حقیقت این است که شورای عالی

اظهارات شمخانی درباره محصوران:

هر کسی را که اراده کنند ،میبینند

حسین کروبی :نفر دیدار کننده با آقای کروبی را نهادهای امنیتی انتخاب میکنند

نرگس موسوی
نوشت :زهرا
رهنورد و
میرحسین
موسوی
همچنان در
حصر خانگی و
از دیدن اقوام
و دوستان خود
کمافی السابق
محروم هستند

جامع�ه ف�ردا /درهف��ت س��ال گذش��ته بارها
اظهارنظرهای��ی در ب��اره وضعیت زه��را رهنورد،
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جانب برخی
مسئولین و چهرههای سیاسی بیان شده است .این
بار اما دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبتهایی را
درباره حصر خانگی این سه تن مطرح کرده که برای
برخی عجیب و البته با واکنشهایی نیز همراه بود.
به گزارش ایلنا ،علی ش��مخانی در جریان دیدار از
نمایشگاهمطبوعاتودرجمعخبرنگاراندرخصوص
مسئله رفع حصر گفت :زمانی که دلیل وقوع آن حل
شود ،دلیل آن هم روشن است که پس از انتخابات
 ۸۸رخ داده است .دبیر شورای عالی امنیت ملی در
ادامه تأکید کرده است که محصوران هر کسی را که
اراده کنند میتوانند ،ببینند و اضافه کرده :واژه حصر
واژه درستی نیست این آقایان مدنظر شما در حصر
نیستند.اخیرا آقای کروبی درخواست کرد که آقای
دوس��تی را ببیند و این کار انجام ش��د .همین چند

جمله از زبان دبیر شورای عالی امنیت ملی کافی بود
تا خانواده محصوران بالفاصله نسبت به آن واکنش
نشان دهند .حس��ین کروبی ،فرزند مهدی کروبی
ت وگو با امتداد گفت :آقای ش��مخانی در این
در گف 
اظهارات منکر حصر ش��ده است .این سخن ایشان
هم به استناد مالقات یکی از اعضای شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی با آقای کروبی است .او افزود :آقای
ش��مخانی به جای آنکه بگوید در این  ۵سال برای
رفع حصر چ��ه کاری کرده صورت مس��ئله را پاک
میکند .بهتر است ایشان توضیح دهد که در این ۵
سال شورای امنیت چه اقدام مثبتی برای رفع حصر
انجام داده است .حسین کروبی تأکید کرد :در ارتباط
با مالقات آقای دوستی با آقای کروبی نیز ،نیروهای
امنیتی فرد مالقاتکننده را انتخاب کردند که پیش
حاج آقا برود و همچنین در مورد اشخاص دیگر نیز
به همین ترتیب است و خود آقای کروبی نگفتهاند
چه کسی به مالقاتش��ان برود .این که پس از هفت

خبر

تقاضای اخراج احمدینژاد از
مجمع تشخیص

نایبرئیس فراکسیون مس��تقلین والیی مجلس با بیان
اینکه در زمان صدور حکم عضویت احمدینژاد در مجمع
تش��خیص مصلحت نظام از س��وی مقام معظم رهبری،
تخلفات رئیس دولت نهم و دهم کش��ف نشده بود ،گفت:
باتوجه به اثب��ات این تخلفات الزم اس��ت احمدینژاد از
مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره
به انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس درمورد تخلفات نفتی دولت نهم و دهم و
شخص احمدینژاد درباره احتمال ارجاع گزارش به صحن
علنی مجلس گفت :تا جایی که اطالع دارم نیازی به بررسی
مجدد گزارش تخلفات احمدینژاد در صحن علنی مجلس
نیس��ت و الزم است این گزارش به قوهقضائیه ارجاع شود.
درواقع نیازی به بررس��ی مجدد در صحن نیست و پرونده
باید ب��ه دادگاه برود ت��ا تکلیف این تخلف��ات و متخلفان
روشن شود.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه باتوجه به ع��دم امکان

بازگرداندن هزینههای ناشی از تخلفات توسط احمدینژاد،
آیا برخورد قضائی با این تخلفات صورت میگیرد ،گفت:
معموالً برخوردی که با این تخلفات میشود همان انفصال
از خدمات دولتی است و با این حساب احمدینژاد باید از
مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.
او با بیان اینکه هیچگونه ایرادی به حکم اخیر مقام معظم
رهبری برای عضویت احمدینژاد در مجمع تش��خیص
مصلحت نظام وجود ندارد ،خاطرنش��ان کرد :به هر حال
زمانی که مقام معظم رهبری این حک��م را صادر کردند،
تخلفات احمدینژاد کشف نش��ده بود اما در حال حاضر
الزم است از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.
جعفرزاده ایمنآبادی یادآور شد :البته بنده قاضی نیستم
و دقیقاً نس��بت به اینکه چه برخورد قضائیای میتواند
ص��ورت بگیرد ،اطالع ن��دارم اما به هر ح��ال اینطور هم
نیس��ت که فردی هر چه خواست ،بکند و بعد هم بگوییم
چون رئیسجمهور بوده ،نمیتواند مورد برخورد قضائی
قرار گیرد.

سال گفته ش��ود حصری وجود ندارد کار مناسب،
اخالقی و خوبی نیست ،خصوصا آنکه سخنگوی قوه
قضاییه نیز بارها در مورد حصر صحبت کرده است.
دختران میرحس��ین موسوی و زهرا رهنورد هم در
حس��ابهای توییتری خود نس��بت به این مسئله
واکنش نش��ان دادند .نرگس موسوی نوشت :زهرا
رهنورد و میرحسین موس��وی همچنان در حصر
خانگی و از دیدن اقوام و دوستان خود کمافی السابق
محروم هستند .زهرا موسوی هم با انتقاد از اظهارات
شمخانی در توییتی تأکید کرده شرایطی که هفت
سال است ادامه دارد حتی از حصر هم بدتر است.
دی م��اه  93و با نطق علی مطهری در انتقاد از ادامه
حصراینموضوعشکلدیگریبهخودگرفت.تاپیش
از آن موضوع حصر جای چندانی در میان اظهارات
مسئولین رده باال نداشت اما علی مطهری این تابو را
شکست و پس از آن در همه سخنرانیهایش حصر
را در مغایرت با قانون اساس��ی اعالم کرد .از آنجایی

سیاس��تگذاری هم مانند هر مجموعه بش��ری
نیازمن��د تغییر و اصالح اس��ت و ع��دم توجه به
این مس��ئله و درس نگرفتن از تجربیات گذشته
میتواند همه آنچه را که در چند س��ال گذشته
به شکل موفقیتهای بزرگ برای اصالحطلبان
پدیدار ساخته را بر باد دهد .بنابراین اصالحطلبان
برای تداوم مسیر موفقیت چارهای جز تن دادن
به نقد صریح و بیپرده نس��بت به ش��ورای عالی
سیاستگذاریشان ندارند .در این میان اما شاید
مهمترین نکتهای که میتواند مسیر هموارتری
را برابر اصالحطلبان بگش��اید شفافس��ازی در
م��ورد عملکرد ش��ورای عالی سیاس��تگذاری

از افراد و ش��خصیتهای اصولگرا و اصالحطلب و
همچنین کارشناسان برای حل بحرانی که مورد
تائید همه است ،گام اول را برای ایجاد ارتباط دو
جریان سیاس��ی بردارد .تاجزاده از عدم ارتباط با
اصولگرایان گفته بود و شخصیتهایی نظیر ناطق
نوری را حلقه واسط خوانده بود.
روز گذشته نیز باهنر دبیرکل جبهه سنتی پیروان
خط امام و رهبری از بازگشت ناطق نوری به عرصه
سیاس��ت اس��تقبال کرد .او اما از شرط و شروط
برخی برای ناطق نوری هم خبر داده و گفته بود که
برخی هم برای او شرط میگذارند که باید به نفع
جریان اصولگرایی فعالیت کند .اما ما برای ایشان
هیچ شرطی نمیگذاریم و معتقدیم اگر به صحنه
بازگردد از او میتوانیم استفاده کنیم.
علیاکبر ناطق نوری سیاس��تمداری کارکش��ته
اس��ت؛ هرچند که قبای اصولگرای��ی بر تن دارد،
دلخ��وریاش از همی��ن طیف هم بیشتراس��ت.
بازنشستگی خودخواسته ناطق نوری سالهاست
که آغاز ش��ده و علیرغم درخواستهای متعدد
ش��خصیتهای دو طیف سیاس��ی کش��ور برای
بازگش��ت او به می��دان سیاس��ت ،او همچنان بر
قهر سیاس��ی خود پافش��اری میکند .دلخوری
او از س��ال  88آغاز ش��د .هرچند که پیش از آن
هم حضورش در محافل سیاس��ی کمرنگ شده
بود .ش��اید تجربه تلخ س��ال  84و شکست جبهه
هماهنگی اصولگرایان ب��رای اجماع در انتخابات
ریاس��تجمهوری را بتوان سرآغازی برای گام به
گام عقب نشستن او از عرصه سیاست دانست.
دیگ��ر کمح��رف و حض��ور ش��ده ب��ود .او که از
شخصیتهای اصلی و پرنفوذ جریان اصولگرایی
به حس��اب میآمد ،بعد از مناظرههای انتخابات
پرمناقشه ریاستجمهوری دهم ،گالیههایش را
در خود فرو برد و ترجیح داد تا به جای پاس��خ به
محمود احمدینژاد ک��ه زمانی با توصیه خودش
به شهرداری تهران رس��یده بود؛ سکوت کند ،اما
قهرش را هم با همین سکوت نشان دهد .دیگر در
جلسات جامعه روحانیت مبارز هم شرکت نکرد.
این تشکل سنتی روحانی که خودش عضو شورای
مرکزی آن بود ،اما حاضر ب��ه دفاع از ناطق نوری
برابر احمدینژاد نشد.
هرچن��د در این س��الها همیش��ه بس��یاری از

که منش��ا قانونی حصر در شورای عالی امنیت ملی
بوده است ،در پنج سال گذشته حسن روحانی هم
بارها در برابر این پرس��ش قرار گرفت که به عنوان
رئیس این ش��ورا برای رفع این مسئله چه اقداماتی
کرده است ،پرسش��ی که همواره رئیس جمهور از
پاسخ به آن شانه خالی کرده است .اما در روزهای داغ
پیش از انتخابات موضوع رفع حصر ش��کل دیگری
به خود گرفت و تبدیل به یک��ی از مطالبات اصلی
حامیان حسن روحانی در میتینگهای انتخاباتی
ش��د .در این مدت اظهارنظرهای گوناگونی درباره
مس��تدالت قانونی حصر و عدم ادامه آن بیان شده
است .در همین اظهارنظر هم شمخانی درباره زمان
رفع حصر میگوید تا زمانی که دلیل وقوع آن حل
شود .مطهری پیش از این بارها درباره این موضوع
صحبت ک��رده و تأکید کرده اس��ت که حصر برای
شرایط بحرانی سال 88بوده و امروزدیگر موضوعیت
ندارد که س��ه تن بدون محاکم��ه در حصر خانگی
باشند .از سال  88به این میان سه انتخابات با حضور
گسترده اصالح طلبان برگزار شده و محصوران نیز
در دو انتخابات گذشته از محل حصر با درخواست
صندوق س��یار در انتخابات ش��رکت کردند و رای
دادند ،بنابراین میتوان گفت کشور سالهاست که
از شرایط س��ال  88عبور کرده است .از سوی دیگر
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که این افراد

است .بحث شفافیت و عدم شفافیت در عملکرد
این شورا مسئلهای اس��ت که در انتخابات اخیر
بس��یار مورد توجه قرار گرفت و منتقدانی را نیز
در بدنه اجتماعی اصالحطلبان پیدا کرد .اکنون
که شورای عالی مس��یر خود انتقادی را باز کرده
است باید بیش از هر چیز به سازوکاری بیندیشد
که میزان ش��فافیت آن را نزد جامعه باال میبرد
و پاس��خگوی انتقاد بدنه اجتماعیاش است .در
پیش گرفتن چنین مس��یری بیتردید میتواند
دامنه پیروزیهای اصالحطلبان را گسترده کند
و در صورت عدم توجه به این مسئله شکستهای
تلخی در انتظارشان خواهد بود.

عکس :مسعود ساکی  /مهر

اصولگرایان و اصالحطلب��ان از ناطق نوری برای
بازگش��ت به عرصه سیاس��ی تقاضا کرده اند؛ او
تاکنون زیر بار نرفته اس��ت .او چندی پیش هم از
یکی از آخرین منصبهای خویش اس��تعفا کرد
و جای خود را به حس��ین فدایی س��پرد و دلیل
این اس��تعفا را هم حمایتش از حسن روحانی در
انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری عنوان کرد.
ش��اید بتوان ناطق ن��وری را از آخرین امیدهایی
دانس��ت که پس از آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی
میتواند حلقهای برای وصل باش��د .حلقهای که
جریانات سیاسی به گرد او جمع شوند تا با تمرکز
روی حل بحرانهایی مانند فس��اد یا فقر بتوانند
ارتباط قطع شده را سامانی بخشند.
اصالحطلب��ان و اصولگرایان س��نتی این روزها با
مصاحبهها و از طریق رسانهها برای یکدیگر پیغام
میفرستند .یک روز از ناطق نوری برای تشکیل
کمیته فراجناحی دعوت میکنند و روزی دیگر از
او برای بازگشت به میدان سیاست تقاضا میکنند.
بهنظ��ر ش��خصیتهای دو جناح چشمش��ان به
علیاکبر ناط��ق نوری این پیر سیاس��ت دوخته
ش��ده اس��ت تا بیاید و با ایجاد واس��طه بینشان
زنجیره را آغاز کند.

در حصر نیستند .این در حالی است که سخنگوی
قوه قضاییه در سیزدهم شهریور ماه با صراحت بیان
کرده :مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر
قانونی و الزماالجرا است و هیچکس حق مخالفت
با آن را ندارد .تصمیم جدیدی گرفته نمی ش��ود و
حصر کماکان به قوت خود باقی است .به بیان دیگر
محس��نی اژه ای تأکید دارد که این سه تن در حصر
هستند .البته این واکنشها پس از تغییراتی بود که
در وضعیت مهدی کروبی پیش آمد .رئیس مجلس
شش��م مدتی پس از انجام عمل قلب و بازگشت به
محل حصر از بیمارستان دست به اعتصاب غذا زد
و درخواست کرد ماموران امنیتی خارج از خانه اش
مستقر باشند .این درخواست پذیرفته شد و کروبی
اعتصاب غذای خود را شکست .در همان روزها بود
که تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست دیدار با
محصوران را اعالم کردند ،در خواستی که پذیرفته
نشد اما چندی بعد خبر رسید اسماعیل دوستی با
مهدی کروبی دیدار کرده است ،دیداری که البته به
گفته فرزند کروبی به درخواست او نبوده است .در هر
حال مجموعه این اتفاقات برای برخی نشانههایی از
گشایشدرحصربودامااینتغییراتتنهادروضعیت
مهدی کروبی بود و در شرایط میرحسین موسوی و
زهرا رهنورد هیچ تغییری حاصل نشده است.

خبر

نوبخت ،سخنگوی دولت:

در مورد سپنتا نیکنام به وزیر کشور دستور رسیدگی داده شده
نشست خبری سخنگوی دولت دیروز در محل نمایشگاه
مطبوعات و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد .سخنگوی
دولتدرپاسخبهسؤالیدربارهموضعدولتدرموردتعلیق
عضو زرتشتی شورای ش��هر ،اظهار کرد :دین زرتشت از
ادیان رسمی کشور ماست که در قانون اساسی هم ذکر
شده است .زرتشتیان از حقوق شهروندی برخوردارند و
قوانین موضوعه ما اجازه میدهد شهروندان زرتشتی از
حقوق شهروندی برخوردار باشند .نوبخت با بیان اینکه
در مجلس نمایندگان زرتش��تی حض��ور دارند ،تصریح
کرد :ما دنبال یکسری اقدامات اثربخش هستیم که هم
این موضوع حل ش��ود و هم مسائل دیگری ایجاد نشود.
رئیسجمهور هم در جلس��ه قبلی هیأت دولت به وزیر
کشور دس��تور رس��یدگی به این موضوع را داده است و
امیدواریم این مش��کل حل شود .در پیوستهایی که به
همه وزرا داده ش��ده است یک نس��خه از منشور حقوق
شهروندی هم ابالغ شده و وزرا موظفند برنامه خود را برای
اجرای حقوق شهروندی اعالم کنند .به گزارش «ایسنا»،

نوبخت همچنین درباره برنامه دولت برای حضور بانوان
در ورزشگاهها تصریح کرد :شما دیدگاههای دولت در این
زمینه را میدانید و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این
کار به صورت سنجیده و با کمترین تنش انجام شود .ما
سعیمیکنیمدغدغهکسانیکهدیدگاهمتفاوتبادولت
دارند را جذب کنیم .خبرنگاری با اشاره به بازداشت چند
روزنامهنگار در ماههای اخیر از نوبخت پرسید که دولت
چه زمانی میخواهد حقوق شهروندی را اجرا کند که وی
در پاسخ گفت :دولت خود را به تحقق حقوق شهروندان
متعهد کرده است .به تمام وزرا از جمله وزیر اطالعات و
فرهنگ یک نسخه از حقوق شهروندی داده شده و تأکید
شده است که آنها باید برنامههای خود را در طول دو ماه
برایاجرایحقوقشهروندیاعالمکنند.رئیسجمهوربه
اجرای حقوق شهروندی متعهد است .وی در مورد مشکل
بدهیهایباشگاههایاستقاللوپرسپولیسافزود:دولت
پرداخت بدهی دو باشگاه را متقبل میشود .کارگروهی
گذشتهایم که میزان بدهیها را احصا کند .نمیگذاریم

این دو باشگاه دچار مشکل شوند ،شما هم نگران نباشید.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای قطع
کردن یا ادامه دادن یارانههای نقدی چیست ،گفت :ماه
آینده ماه تصمیم مجلس درباره چگونگی تأمین منابع
مالی سازمان هدفمندی یارانهها و چگونگی مصرف آن
اس��ت .مجلس بعد از اینکه تصمیم خود را گرفت ما هم
در دولت نظر کارشناسی خود را اعالم میکنیم و تصمیم
مجلس را اجرایی میکنیم .او در مورد زمان ارائه بودجه
سال  97افزود :پیشنویس بودجه  97هنوز تهیه نشده
است و ما در حال تهیه آن هستیم .البته بودجه واقعبینانه
تهیه ش��ده و بر مبنای عملکرد دس��تگاهها اختصاص
مییابد .س��خنگوی دولت درباره میزان بدهی دولت به
گندمکاران تصریح ک��رد :دولت بیش از  8/5میلیون تن
گندم خرید کرده اس��ت که ارزش آن  11ه��زار و 560
میلیارد تومان اس��ت که بیش از 80درصد آن پرداخت
ش��ده و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده قبل از  25آبان
پرداخت میشود.

