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نمایندگان کمیسیون تلفیق را ترک کردند
عضو کمیس��یون تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: اعضای کمیس��یون در اعت��راض به تخلف اداره 

قوانین مجلس، صحن کمیسیون را ترک کردند.
ابوالفضل حس��ن بیگی گفت: اداره قوانین مجلس، 
مق��ررات را اج��را نک��رده و پیش��نهادهای مکت��وب 
کمیسیون ها و نمایندگان را در اختیار اعضای کمیسیون 
تلفیق قرار نداده است به همین جهت تعدادی از اعضای 
کمیسیون تلفیق به اعتراض، کمیسیون را ترک کردند. 
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته تمامی پیشنهادات 
نمایندگان و کمیس��یون ها چاپ شده بود و در اختیار 
اعضای کمیس��یون تلفیق قرار می گرفت، اظهار داشت: 
از سال گذشته این پیشنهادات در اتوماسیون و رایانه ها 
قرار داده ش��ده اما تعداد رایانه ها کم است و نمایندگان 

تسلطی بر پیشنهادات ندارند.
حسن بیگی با بیان اینکه ادامه رسیدگی به الیحه 
بودج��ه به ُکندی پیش م��ی رود، تصریح کرد: اعضای 
کمیس��یون تلفیق در زمان رای گیری پیش��نهادات به 
دلیل آنکه پیش��نهادات مکت��وب را در اختیار ندارند 
تس��لطی بر پیشنهاد ارائه شده ندارند و نمی توانند به 

درستی تصمیم بگیرند.  مهر

 ناکارآمدی دولت روحانی
به نام اصالح طلبان نوشته می شود

فعال سیاس��ی اصالح طل��ب در واکنش به اظهارات 
واعظی مبنی ب��ر عدم ائتالف با اصالح طلبان گفت: بیان 

اینگونه اظهارنظرات ناشی از عدم  صداقت واعظی است.
حجت االس��الم س��یدناصر قوام��ی ب��ا اش��اره به 
اظه��ارات اخیر محمود واعظی مبن��ی بر عدم ائتالف 
با اصالح طلبان تندرو اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
بن��ده در هر دو انتخابات 92 و 96 مس��ئول ش��ورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان در اس��تان قزوین بودم، 
می توانم ش��هادت بدهم تمامی کسانی که به گفتمان 
اصالحات اعتقاد داشتند، به آقای روحانی رأی دادند.

وی اف��زود: این نهای��ت بی انصافی و عدم صداقت 
اس��ت که گفته ش��ود آق��ای روحانی ب��دون حمایت 
اصالح طلبان در انتخابات 92 و 96 پیروز انتخابات شده 
اس��ت. به نظر می رسد علت بیان این گونه اظهارنظرات 
از س��وی آقای واعظی ناش��ی از عدم صداقت یا شاید 

بی اطالعی او از فضای سیاسی کشور بوده است.
رئیس کمیس��یون قضایی مجلس شش��م درباره 
وزن سیاس��ی حزب اعتدال و توس��عه در سطح کشور 
گفت: بنده که در استان قزوین فعالیت می کنم، سراغ 
ندارم که چیزی به نام اعتدال و توس��عه در این استان 
مطرح باش��د و در انتخابات ها به ویژه انتخابات ریاست 
جمه��وری گرایش مردم ب��رای رأی دادن ی��ا از افراد 

منتسب به جریان اصالح طلب است یا اصولگرا.
قوامی خاطرنشان کرد: این نهایت بی انصافی است 
که گروهی با رأی اصالح طلبان به مس��ند قدرت تکیه 
می زنند و پس از آن منکر حمایت های جریان اصالحات 
می ش��وند. البته این رویه غلط از سوی کاندیدای مورد 
حمایت جری��ان اصالحات برای انتخابات مجلس دهم 
نیز تکرار شد و پس از آنکه با حمایت اصالح طلبان وارد 
مجلس شدند، به جای اینکه فراکسیونی اصالح طلب را 
تشکیل دهند، فراکسیونی با نام امید درست کردند که 
هیچ نام و نشانی از اصالح طلبی در آن دیده نمی شود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم اضافه کرد: 
تحلیل من از آن بخش اظهارات آقای واعظی که گفته با 
اصالح طلبان تندرو رابطه خوبی ندارد، این است که وی 
می خواهد با اینگون��ه واژه ها میان نیروهای اصالح طلب 
ایجاد تفرقه و دودستگی کند، چراکه به طور کلی ما اصاًل 
اصالح طلب تندرو و کندرو نداریم. فراکس��یون امید که 
به عنوان فراکس��یون نمایندگان اصالح طلب در مجلس 
شناخته می ش��ود، بزرگترین ضربه به پایگاه اجتماعی 
اصالح طلبان را وارد کرده است. به نظر من اگر بخواهیم 
در انتخابات سال آینده نیز لیستی ائتالفی تشکیل بدهیم 
که نتیجه آن چیزی شبیه فراکسیون امید مجلس دهم 
شود، بهتر است اصالح طلبان اعالم کنند که در انتخابات 

آتی مجلس کاندیدایی نخواهند داشت.
وی تأکید کرد: متأسفانه امروز ناکارآمدی های دولت 
آقای روحانی، نابسامانی های اقتصادی کشور و فساد مالی 
که گریبان گیر برادر رئیس جمهور و برادر آقای جهانگیری 

شده، به نام اصالح طلبان نوشته می  شود.  تسنیم

حذف برخی صادرکنندگان از معافیت مالیاتی 
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 98 کل 
کشور، گفت: طبق مصوبه کمیسیون صادرکنندگانی که 
پول حاصل از صادرات خود را به کشور برنمی گردانند 

از معافیت مالیاتی حذف شدند.
محمد حس��ن نژاد اظهار داش��ت: در نشس��ت این 
کمیس��یون، بند »د« تبصره 8 الیحه بودجه س��ال 98 
کل کشور به تصویب رس��ید. وی افزود: براساس مصوبه 
کمیسیون هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای 
درآمده��ای حاصل از ص��ادرات کاال و خدمات از جمله 
کاالهای غیرنفتی،  محصوالت بخش کشاورزی و مواد خام 
و همچنین اس��ترداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 
قانون مالیات بر ارزش اف��زوده در مواردی که ارز حاصل 
از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه 
اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 

1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود.  فارس

اخبار

مردم از عملکرد دستگاه های نظارتی رضایت ندارند
نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینک��ه مردم از 
عملکرد دستگاه های نظارتی برای مقابله با گرانی ها رضایت ندارند، گفت: وقتی 
من نماینده به میان مردم می روم از هر طرف مورد هجمه اعتراضات مردم قرار 
می گیرم که این خود بیانگر آن اس��ت که نه تنها عملکرد دس��تگاه های نظارتی 

مطلوب نیست بلکه حتی رضایتی هم از عملکردشان وجود ندارد.
مسعود رضایی با اشاره به گرانی قیمت کاالها در بازار گفت: وجود سازمان ها و نهادهای 
متعدد نظارتی برای نظارت بر قیمت کاالها نشان می دهد که معلوم نیست چه کسی مسئول 
مس��تقیم این امر است. وقتی ما س��اختارهای متفاوتی را برای این منظور داریم و پاسخ های 
متفاوتی را هم در رابطه با این موضوع می شنویم بنابراین نمی توانیم به امر شفافیت بپردازیم.

رضایی خاطرنشان کرد: در واقع تعدد دستگاه های نظارتی خود تزاحم ایجاد کرده و 
همین مسئله باعث می شود ما نتوانیم پاسخ روشنی به مردم بدهیم.  فارس

دیدگاه
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( هر هفته با مردم دیدار می کند

فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا)ص( هر هفته به منظور رس��یدگی به 
درخواس��ت های مردم و بویژه پیمانکاران در ساختمان ستاد این قرارگاه با مردم 

مالقات می کند.
سعید محمد در دیدار چهره به چهره با مردم بویژه پیمانکاران به بررسی مسائل 
و مشکالت آنها می پردازد؛ این مالقات ها پنجشنبه های هر هفته از ساعت 7 تا 9 در 
ستاد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( برگزار می شود. وی در این مالقات ها با توجه به 
مشکالت پیمانکاران و ذی نفعان پروژه ها، دستورات الزم را برای پیگیری امور و حل مشکالت 

آنها صادر می کند که در طول سه هفته اخیر، بیش از ۵۰ پرونده بررسی شده است.
الزم به ذکر اس��ت، افرادی که متمایل به حضور در این مالقات ها هستند می توانند 
از طریق ش��ماره تماس 88376۰6۴ نسبت به ارائه درخواست خود و اخذ نوبت مالقات 

اقدام کنند.  مهر

درحاشیه
مسئوالن نقاط ضعف و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند

درپ��ی حادثه تلخ س��قوط هواپیم��ای حامل کارکنان نی��روی هوایی ارتش، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور پیام تس��لیتی از مس��ؤوالن ذی ربط خواستند 
با بررس��ی کامل این حادثه  اندوه بار، نقاط ضعف و خألها و خطاهای احتمالی را 

شناسایی و پیگیری کنند.
متن پیام رهبر انقالب به این شرح است: حادثه ی تلخ و تأسف بار سقوط هواپیمای 
حامل کارکنان خدوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و جان باختن آن عزیزان 
و دیگر سرنشینان آن پرواز را با تأثر و اندوه و همدردی، به خانواده های داغدیده و به خانواده ی 
بزرگ ارتش و نیروی هوایی تسلیت میگویم و صبر جمیل برای بازماندگان و رحمت و مغفرت 
برای درگذش��تگان مسألت میکنم. الزم است مسئوالن ذیربط با بررسی کامل این حادثه ی 

اندوهبار، نقاط ضعف و خألها و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند.
سّیدعلی خامنه ای ۲۵ دی ۱۳۹۷

با والیت

عید  بعد  گفت:  رئیس جمهور  نوس��ان پايش و پويش قیمت دالر   دیدی��م 
دارد،  هم��ه اقتصاددان��ان آمدن��د و گفتن��د دالر 
تک نرخی اعالم ش��ود و ۴2۰۰ تومان اعالم شود، 

اما من در آن جلسه موافق نبودم.
حجت االسالم حسن روحانی  در جلسه شورای 
اداری استان گلس��تان با اشاره به همدلی و اتحاد 
در استان گلس��تان گفت: همدلی، وحدت و اتحاد 
میان مس��ئوالن استان گلستان بس��یار ارزشمند 
اس��ت که تالش های آیت اهلل نورمفی��دی نماینده 
ولی فقیه در اس��تان بسیار تأثیرگذار بوده و هر چه 
این میزان همدلی و وحدت مسئوالن بیشتر باشد 

برای منطقه مفیدتر است.
وی گفت: ما آغازگر جنگ نبودیم ما را تحریک 
کردند که ما ش��روع کنیم. نمی خواهم االن توضیح 
ده��م اما اگر زنده ماندی��م در اواخر دولت به مردم 
خواهم کرد که خدمت این دولت به مردم چه بوده 
است، ش��اید اگر دولت دیگر و شرایط دیگری بود 
شاید ما آغازکننده بودیم. ما را بارها لبه آتش بردند 
ت��ا یک جا ما نقض کنیم ت��ا پرونده ما را دوباره به 

شورای امنیت ببرند، این وظیفه ما بود.
رئیس جمهور اظه��ار کرد: هدف اول آمریکا این 
است که مردم را از نظام اسالمی جدا کند. می خواهد 
مردم بگویند راه شهدا، علما را ادامه نمی دهیم و برای 
اس��تقالل و امنیت و آزادی، ایمان و اعتقاد و هویت 
ایرانی و اس��المی حاضر به هزینه دادن نیستیم که 
آمریکا هیچ وقت به این هدف نمی رسد. مردم ما غیور 
و مسلمان هستند و به انقالب و اسالم عشق می ورزند 

و راه انقالب را مانند ۴۰ سال قبل ادامه می دهند.
روحانی اف��زود: آمری��کا می خواه��د ایران را 
منزوی کند، پیش��رفت و رش��د در کش��ور با انزوا 
نمی ش��ود، اگر کش��وری دور خودش حصار بکشد 

یعنی صادرات نداش��ته باشد، سرمایه گذاری انجام 
نش��ود، تکنول��وژی وارد نش��ود، مگر می ش��ود 

کشوری با این اتفاق بتواند رشد کند؟
وی افزود: اگر در صنعت هس��ته ای 
تکنول��وژی را از بی��رون نمی گرفتی��م 
می توانس��تیم ب��ه اینج��ا برس��یم؟ ما 
آق��ای  در دوران ریاس��ت جمه��وری 

هاشمی رفس��نجانی با یک کشور صحبت 
کردیم یک سانتریفیوژ را وارد کشور 

کردیم آن قدر خوشحال بودیم 
که راه غنی س��ازی را پیدا 

کردیم. اگ��ر نمی آوردیم 
ب��ود خودمان  و ق��رار 
درست کنیم 1۰، 2۰ 

سال عقب تر بودیم.
رئیس جمه��ور 

تصری��ح کرد: م��ا می توانیم اما اگ��ر بخواهیم، در 
جن��گ دنبال موش��ک های ض��د زره بودی��م و با 
تع��دادی از مهندس��ان در زم��ان آقای هاش��می، 
نخستین موشک ضدزره مربوط به سال 62 است. 
زمس��تان 62 اطراف تهران رفتیم با هاشمی برای 

تست این موش��ک، نقشه این موشک را خریداری 
کرده و از جایی آورده بودیم. من می دانستم نقشه 
از کجا آمده است. سال 62 نمی توانستیم آن 

موشک را داشته باشیم.
در  داش��ت:  اظه��ار  رئیس جمه��ور 
س��طح جهان نس��بت به توافق هسته ای 
و آمری��کا، چند کشورهس��تند که آمریکا 
را تأیید می کنند، به اندازه انگش��تان یک یا 
دو دست هس��تند. همه کشورها از 
جمله متح��دان آمریکا، حتی 
اتحادی��ه اروپا همه آمریکا 
را محکوم می کنند. حتی 
در دادگاه الهه در حکم 
مقدماتی م��ا پیروز و 
آمریکا محکوم ش��د. 
آمری��کا نمی تواند ما 

را منزوی کرده و در محاصره قرار دهد.
وی گف��ت: ه��دف دیگر آمریکا این اس��ت که 
نق��ش ایران را در منطقه کمرن��گ کند. می خواهد 
نتوانی��م در این منطقه جزو کش��ورهای پیش��رو و 
تأثیرگذار باش��یم. روی چند کشور امتحان کردند. 

در یم��ن این کار را امتحان کردند امروز که آمریکا 
می خواهد پایش را از یمن عقب بکش��د مش��خص 
می شود که چقدر کارشناسان و نیروهای آمریکایی 
در کشورهای مختلف علیه ملت یمن کار می کردند 
و چقدر تجهیزات علیه این کش��ور استفاده کردند. 
پول خرج کردند بهترین امکانات را آوردند اما امروز 
به صراحت اعالم می کنند در یمن شکست خوردیم. 
می گوین��د یمن راه حل نظامی ن��دارد ما همان روز 

نخست گفته بودیم راه حل سیاسی دارد.
روحان��ی گفت: آمریکا می خواه��د ایران کنار 
برود و خودش همه کاره ش��ود این هدف ش��دنی 
نیس��ت. هر چه وزی��ر خارج��ه اش در این منطقه 

بچرخد باز هم ناموفق خواهد بود.
رئیس جمه��ور گفت: در این ش��رایط فش��ار 
اقتصاد روی مردم اس��ت. نمی توانیم این فش��ار و 
مش��کالت را به صورت کام��ل از بین ببریم. اینکه 
بگوییم نمی توانیم کاری انجام دهیم هم نادرس��ت 
است. آمریکایی ها روی سیستم بانکی، درآمدهای 
ارزی و حم��ل و  نقل اس��ت. این 3 گل��وگاه از دید 
آنها جاهایی اس��ت که وارد عمل ش��دند. براساس 
فرمایش امیرالمومنین)ع(، صداقت در میدان عمل 
مش��خص می ش��ود. برای انقالب و کشورمان باید 
در مق��ام عمل صدق خود را نش��ان دهیم. باید با 
هم همکاری کنیم. زمانی در ژاپن گندم کم ش��د، 
نخست وزیر ژاپن به مردم گفت 3 ماه برای کمک 
به دولت گندم مصرف نکنید، مغازه هایی که نان و 

گندم عرضه کردند بی مشتری ماندند.
روحانی گفت: یک هواپیما دیروز رفت گوشت 
وارد کند، از آن طرف گوسفندان ما گله گله از مرز 
قاچاق و خارج می ش��ود و آنجا هم داستان داریم. 
این نمی ش��ود که هم��ه در انتخابات به این دولت 
رأی دادیم و حاال دولت همه چیز را درس��ت کند، 

مگر دول��ت و نظام این همه توان دارد؟ اصل مردم 
هستند و باید وارد صحنه شوند و کمک کنند.

وی اظهار داش��ت: بعد عید نشس��تیم دیدیم 
قیم��ت دالر نوس��ان دارد، دو بار مطرح ش��د و من 
موافق نبودم. همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دالر 
تک نرخی اعالم ش��ود و ۴2۰۰ تومان اعالم شود و 
من در آن جلسه موافق نبودم اما چون همه اجماع 
داش��تند. گفتم قبول ن��دارم اما چ��ون اجماع بود 
پذیرفتم. طرح خوبی بود اما عده ای دالل چه کردند. 
عده ای ثبت س��فارش کردند و از بانک مرکزی پول 
گرفتن��د با تیم��ی از دالل ه��ای خارجی هماهنگ 
کردن��د، 1۰۰ میلیون دالر پول گرفتند ۵۰ میلیون 
دالر جنس وارد کردن��د و بقیه را وارد بازار کردند، 

قوه قضاییه و دستگاه نظارتی بررسی کند.
روحانی اظهار داشت: همه باید به دولت کمک 
کنیم دولت ناچار ش��د ط��رح را عوض کند. ما االن 
برای کاالهای اساس��ی ارز ۴2۰۰ تومانی می دهیم. 
هفته ای نیس��ت که در دولت ح��رف نزنم داد نزنم 
و فری��اد نکش��م، وزیر و معاون وزی��ر ما هم حریف 
نمی شوند. طرف می رود به اسم ماده اولیه یک دارو 
را وارد کن��د، می رود ماده ای را می خرد که 3 ماه از 
تاریخش مانده اس��ت و تاریخش را پاک می کنند. 

خیانت هایی می شود که حتی نمی توان بیان کرد.
وی اف��زود: همه جا پیروز ش��دیم یک جا کم 
آوردی��م و باید جبران کنیم و آن در اخالق، ایثار و 
فداکاری برای مردم و ادای امانت است. تولیدکننده 
از ما پول گرفته تا مواد اولیه وارد کند اما جنس را در 
یک روستایی انبار کرده تا تولید نکند و جنس گران 
ش��ود. چرا عده ای از ما جیب بزرگ برای بیت المال 
دوختیم. ما باید از این مس��یر س��خت تحریم عبور 
کنی��م. همه با همدلی توجه به خداوند و صداقت و 

راستگویی امکان پذیر است.  تسنیم

ب��ه نظر می رس��د روحانی نه   تنها از مواضع رئیس  دفترش گ���زارش دو
ناراضی نیست، بلکه در درگیری او و هم پیمانانش 

در جناح اصالحات، طرف واعظی را گرفته است.
حسن روحانی اگرچه در مراسم سالگرد آیت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی به تجلی��ل از وی پرداخت، اّما 
نیم نگاهی هم به مناس��بات دولت و شرکای دیروز و 
منتقدان امروز خود داشت: »برای کسی که فراجناحی 
عمل می کند روز پیروزی همه کف می زنند و در روز 
سختی همه از او فاصله می گیرند و بسیار دشوار است 

که کسی بخواهد، فراجناحی کار کند«.
ای��ن س��خن ب��ه ط��رز آش��کاری گالی��ه از 
اصالح طلبانی بود که در انتخابات ریاست جمهوری 
با روحانی ائتالف کرده بودند و اکنون در روزهایی 
که روحانی و کابینه اش س��یبل انتقادات هستند، 

در مقابل او قرار گرفته اند.
اّم��ا این هم��ه ماجرا نیس��ت و روحانی جمله 
دیگری بر زبان جاری ک��رد که کارکردی فراتر از 
گالیه می توان برای آن متصور بود؛ ُکدی آش��کار 
که می توان��د در دعوای این روزه��ای رئیس دفتر 
رئیس جمهور و اصالح طلبان، نقش تعیین کننده ای 
ایفا کند: »هاشمی با افراطیون هر دو جناح برخورد 

می کرد. معتدلین دو جناح هاشمی را پناهگاه خود 
می دانستند«. 

تأکید بر لزوم فاصله گذاری با افراطیون، همان 
نقطه ای است که درگیری اصالح طلبان با محمود 
واعظی را کلید زد. ماجرا از آنجا ش��روع ش��د که 
واعظی در واکن��ش به اظهارات حجاریان مبنی بر 
اینکه اصالح طلب��ان با دولت ائتالفی نداش��ته اند، 
گفت��ه بود که دولت با اصالح طلب��ان تندرو روابط 

خوبی ندارد.
این اظه��ارات، واکنش های منفی اصالح طلبان 
را به دنبال داش��ت و به عنوان نمون��ه، می توان به 
س��ّید محّمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت 
اصالحات اش��اره کرد که نوشت: »به نمک نشناسی 
کاری ن��دارم ولی قربان دهن��ت آقای واعظی. اصاًل 
همه رأی مال خود آقای روحانی بوده. همه افتخارات 

دولت و رئیسش هم مال خودتان؛ قبول؟«.
واکنش ها به اظه��ارات واعظی همچنان ادامه 

داش��ت تا اینکه وی باز هم ب��ر موضع خود تأکید 
ک��رد: »باز هم می گویم که ما ب��ا افراطیون هر دو 

جناح مشکل داریم«. 
اینکه اظهارات واعظی، نظرات شخصی وی است 
یا با چراغ سبز روحانی اتخاذ شده است، شاید دغدغه 
برخی ناظران سیاسی و اصالح طلبان را تشکیل می داد. 
برخی اصالح طلبان معتقدند اظهارات واعظی، مواضع 
شخصی وی اس��ت و روحانی با این اظهارات موافق 
نیست. احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اصالح طلب 
اراده ملّت در همین زمینه می گوید: »فکر نمی کنم 
مواضع آقای واعظی، موضع رئیس جمهور باشد و این 
اظهارات، بیشتر در حوزه حزب اعتدال و توسعه و در 
راستای تقویت حزبی است که در دولت دست باال را 
دارد«. محّمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملّی نیز می گوید روحانی باید به رئیس  

دفتر خود تذکر دهد.
اکنون که روحانی به بهانه تجلیل از هاشمی، 

افراط گرای��ی در دو جن��اح را م��ورد هجم��ه قرار 
می ده��د، ش��اید بهتر بت��وان مناس��بات دولت و 
اصالح طلب��ان را تحلی��ل ک��رد؛ به نظر می رس��د 
روحانی نه تنه��ا از مواض��ع رئیس دفترش ناراضی 
نیس��ت، بلک��ه در درگی��ری او و هم پیمانانش در 

جناح اصالحات، طرف واعظی را گرفته است.
این ه��ا همه در حالی اس��ت که چندماه پیش 
و پ��س از ی��ک دوره تن��ش لفظی بی��ن دولت و 
اصالح طلب��ان، خب��ر جلس��ه روحان��ی ب��ا فّعاالن 
اصالح طلب، می رفت تا آب س��ردی باشد بر آتش 
اختالفات؛ روحانی به اصالح طلبان یادآور ش��د که 
شما ش��ریک دولت هس��تید؛ و قرار شد کمیته ای 
برای همکاری های مشترک دوطرف تشکیل شود، 
اّما هنوز خبری از تشکیل این کمیته نیست و عموم 

فّعاالن سیاسی اصالح طلبان از آن خبری ندارند.
امروز اّم��ا گویا بیش از همیش��ه، اصالح طلبان 
و روحان��ی ب��ه دوراهی »جدایی« ی��ا »ادامه ائتالف 

ت��ا 1۴۰۰« نزدیک ش��ده اند. هرچند هنوز در جناح 
اصالحات صداهایی مبنی بر حمایت از دولت و ادامه 
شراکت به گوش می رسد، اّما آرایش عرصه و فعل و 
انفعاالت آن، عالمت جدایی را بیش از همیشه پررنگ  
کرده اس��ت. علمدار این جدای��ی، می تواند محمود 
واعظی باشد که یک تنه سیبل انتقادات اصالح طلبان 
ش��ده اس��ت. نقطه عطف این جدایی نی��ز می تواند 
انتخابات 98 مجلس باشد؛ جایی که جریانات سیاسی 
در حال مقدمه چینی برای آن هستند و زمزمه هایی 
مبنی بر لیست جداگانه اصالح طلبان و دولت و جدا 

شدن کاسه این دو، به گوش می رسد.
البته این، تنها صدایی نیس��ت که این روزها به 
گوش می رسد؛ افرادی چون محّمدرضا خباز، عضو 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملّی )فردی که به خاطر 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ردای استانداری 
دول��ت یازدهم را کنار گذاش��ت، نمایندگان طیفی 
هستند که معتقدند شراکت روحانی و اصالح طلبان 
کماکان ادامه می یابد و احتمال ارائه لیست مشترک 

در 98 بسیار قوی است.
ماه های پایانی سال 97، می تواند در شفاف تر 
ش��دن عرصه و یافتن پاسخ بس��یاری از سؤاالت، 

تعیین کننده باشد.  فارس

روحانی  در جلسه شورای اداری استان گلستان:

خیانت هایی می شود که 
حتی نمی  توان بیان کرد

گزارشی از فاز جديد درگیری اصالح طلبان و دولتی ها

ُکد »روحانی« برای اصالح طلبان در لوای تجلیل از »هاشمی«

فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران گفت:  ن ا ر ا س��د ماموریت اصلی س��پاه برقراری امنیت پا
در مناطق مرزی با استفاده از نیروهای مردمی است.

سرلش��کر محمد علی جعفری در مراسم افتتاح ۵ هزار و 
۴۰۰ پروژه عمرانی و هزاران طرح اشتغال زایی و محرومیت زدایی 
نیروی زمینی س��پاه در مناطق مرزی و محروم کشور که در 
مجتمع الغدیر و به صورت ویدئو کنفرانس درسراس��ر کشور 
برگزار شد، اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه امروز با اقتداری 
بی نظیر برای دفاع از انقالب اس��المی و برق��راری امنیت در 
سخت ترین شرایط و مناطق شمال غرب و جنوب شرق تالش 
می کند، این درحالی است که دشمنان برای گسترش ناامنی 

در این مناطق سرمایه گذاری بسیاری کرده اند.
وی اف��زود: اس��تفاده از م��ردم ب��رای تامی��ن امنی��ت، 
محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال، رویکرد نیروی زمینی سپاه 
در مناطق مرزی و محروم کشور است، اگرچه ماموریت اصلی 
سپاه برقراری امنیت اس��ت اما سپاه برخالف سایر نیروهای 

مسلح جهان، مردم را محور کار خود قرار داده است.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
استفاده از نیروهای مردمی برای برقراری امنیت در مناطق 
مرزی گفت: امروز حدود 2۰ هزار بس��یجی حقوق بگیر در 

تامین امنیت مرزها فعالیت دارند.
سرلشکر جعفری محرومیت زدایی را مسئله بسیار مهم 
دانس��ت و گفت: اگرچه از ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز 
تالش ه��ای بس��یاری صورت گرفته و براس��اس اعالم بانک 
جهانی فاصله میان غنی و فقیر بس��یار کاهش یافته اس��ت 
ام��ا هنوز محرومیت هایی وج��ود دارد که یکی از دالیل آن 
رش��د طبقه متوسط است و به چشم می آید، پس باید برای 

برطرف کردن آن تالش همه جانبه ای صورت بگیرد.
فرمانده کل سپاه مالک های توسعه در جهان را نادرست 
خوان��د و گفت: ما باید به جای توس��عه با مالک های غربی 
به توس��عه اس��المی برسیم و با س��رعت مضاعف مشکالت 
م��ردم را برطرف کنیم. وی ادامه داد: آنچه توس��ط نیروی 

زمینی سپاه و بسیج در مناطق مرزی و محروم کشور انجام 
می گیرد کمک به دولت است و برای سرعت بیشتر آن باید 
مطالبه گری از دس��تگاه های اجرایی را در دس��تور کار خود 
قرار دهیم. س��پاه باید به عن��وان بلندگوی صدای مردم، از 
مس��ئوالن مطالبه گری کند یا با استفاده از رسانه ها صدای 

مردم را به گوش مسئوالن برساند.
جعفری بودجه سپاه در محرومیت زدایی را محدود دانست 
و گفت: س��پاه از بودجه خود برای محرومیت زدایی اختصاص 
می دهد. در این مس��یر باید به دستگاه های اجرایی کمک کرد 
تا اشتغال و ایجاد شرایط برای فروش محصوالت تولیدی مردم 
گسترش یابد. انشااهلل شاهد توس��عه پایدار در مناطق محروم 
خواهیم بود. وی با اشاره به چهل سالگی انقالب اسالمی گفت: 
از 12 بهمن امسال و به مناسبت چهل سالگی انقالب۴۰ هزار 
پ��روژه عمرانی برای محرومیت زدایی در سراس��ر کش��ور آغاز 
می شود که امید داریم ظرف ۴ تا 6 ماه آماده بهره برداری شود.

فرمانده کل س��پاه با اش��اره به جنگ اقتصادی دشمن 
علیه ملت ایران گفت: اگر به ظرفیت های داخلی و استفاده 
از پتانس��یل موجود در کش��ور توجه ش��ود قطع��ا می توان 
در ای��ن مرحله نیز موفق بود. وی افزود: در چهل س��الگی 
انقالب اس��المی دشمنان همه توان خود را برای جلوگیری 
از انعکاس پیش��رفت کشور بکار گرفته اند تا نشان دهند که 
کش��ور با مش��کل روبه رو ش��ده، اما خدا همواره با ماست و 
هر روز ش��اهد پیروزی انقالب اسالمی در منطقه و جهان و 

شکست توطئه های دشمنان انقالب هستیم.
سرلشکر جعفری گفت: اگرچه امروز یک جنگ همه جانبه 
برای جلوگیری از انعکاس پیشرفت های انقالب اسالمی وجود 
دارد ام��ا برخی ضعف ها در رس��انه های داخی برای انعکاس 
این پیش��رفت ها و مس��ائل مدیریتی نیز وجود دارد. با وجود 
برخی کاستی ها امروز امنیت، اقتدار، آرامش مردم و امید به 
آینده در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و با تغییر رویکرد 
اقدامات بس��یج بیش از پیش شاهد شکوفایی و رشد انقالب 

اسالمی ایران خواهیم بود.  مهر

سرلشکر جعفری:
سپاه بودجه محدودی برای محرومیت زدايی دارد

مشاور سابق رئیس جمهور با بیان اینکه  نهاوندیان ساختار نهاد ریاست جمهوری نظ�����رگاه
در دوره احمدی ن��ژاد را حف��ظ ک��رد، گف��ت: وضعیت نهاد 

ریاست جمهوری جهانگیری را کالفه کرده است.
اکبر ت��رکان در رابطه به موضوع اختی��ارات معاون اول 
رئیس جمهور گفت: اختیارات قانونی که براساس تصمیمات 
کم یا زیاد نمی ش��ود. اختیارات معاون به اعتبار رئیس است 
و یک هویت کاری مس��تقل نیست و معاون اول اصلی ترین 
معاون رئیس جمهور و اداره کننده جلسات هیئت وزیران است 

و نقش اصلی آن مانند نخست وزیر در سیستم سابق بود.
مشاور س��ابق رئیس جمهور ضمن تشریح ساختار نهاد 
ریاس��ت جمهوری در دوره دولت های گذشته، گفت: دفتر 
رئیس جمهور در دوره های قبل تعداد کارکنان معدود و کمی 
داشت و نهاد ریاست جمهوری برای اداره زیر مجموعه های 
خ��ود فعال ب��ود و از دفتر رئیس جمه��ور تفکیک بود و در 
دوره ریاس��ت جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، دفتر 

رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهور از هم تفکیک بود.
ت��رکان در ادام��ه با ی��ادآوری ای��ن موضوع ک��ه دفتر 
رئیس جمه��ور و نه��اد ریاس��ت جمهوری در دوره ریاس��ت 
جمهوری احمدی نژاد ادغام شد، افزود: روزی که برای تحویل 
دفتر ریاس��ت جمه��وری در ابتدای دول��ت روحانی به دفتر 
رئیس جمه��ور رفتیم، رییس دفتر احمدی نژاد ضمن توصیه 
به نهاوندیان گفت ما خیلی تالش کردیم دفتر و نهاد را ادغام 

کنید و شما مراقب باشید و این ادغام را حفظ کنید.
وی، اف��زود: نتیج��ه این ادغام این ش��ده که ریاس��ت 
جمهوری به اندازه یک وزارتخانه پرس��نل دارد و 3۵۰۰ نفر 
در دفتر و نهاد ریاس��ت جمهور کار می کنند و آن زمان که 
م��ن در دولت آقای هاش��می وزیر بودم، کل نهاد ریاس��ت 
جمهوری 6۰۰ نفر کارمند داش��ت و دفتر رئیس جمهور هم 

حدود ۵۰ نفر پرسنل داشت.
معاون اجرایی س��ابق رئیس جمهور با طرح این موضوع 
که آقای نهاوندیان همان ساختار ادغام دفتر رئیس جمهور و 

نهاد ریاست جمهوری را حفظ کرد، گفت: دفتر رئیس جمهور 
هم به کارهای نهاد رس��یدگی می کند و امور قابل رسیدگی 
در نهاد ریاس��ت جمهوری بس��یار متعدد و متکثر اس��ت و 
ب��ه نوعی در آنجا از ش��یر مرغ تا ج��ان آدمیزاد کار تعریف 
شده اس��ت چراکه االن در نهاد ریاست جمهوری ورزشگاه، 

درمانگاه، صندوق قرض الحسنه و ... وجود دارد.
ترکان تصریح کرد: در هر دوره ای از ریاس��ت جمهوری 
کارکنان نهاد ریاس��ت جمهوری افزایش یافته و بسیاری از 
دوس��تداران رئیس جمهور در نهاد استخدام شدند؛ از قبیل 
افرادی که در انتخابات کمک کرده بودند، پوس��تر چسبانده 
بودند، از تیر باال رفته بودند و... به این ترتیب به اس��تخدام 
نهاد ریاس��ت جمه��وری درآمدند و تع��داد کارکنان نهاد به 
3۵۰۰ نفر رسیده و اداره آن هم بسیار سخت شده و به اداره 

امور اصلی نمی رسند.
وی در همین رابطه بیان کرد: راه حل خروج از وضعیت 
فعلی نهاد ریاس��ت جمهوری این است که تمام این پرسنل 
را به نهادهایی بدهند که به پرس��نل نی��از دارند و باید یک 
نهاد ریاس��ت جمهوری با ۵۰۰ پرسنل و زیر نظر معاون اول 
رئیس جمهور داش��ته باش��یم، همانطور که در دوره مرحوم 
حبیبی اینطور بود و نهاد ریاس��ت جمهوری زیر نظر معاون 
اول بود و دفتر رئیس جمهور برای انجام کارهایی در سطوح 

عالی به 7۰ تا 8۰ نیرو نیاز دارد.
ترکان تصریح کرد: به نظرم وضعیت فعلی نهاد ریاست 
جمه��وری و دفت��ر رئیس جمهور موضوعی اس��ت که آقای 
جهانگیری را کالفه کرده اس��ت، زیرا معاون اول هم اکنون 
در اداره نهاد اختیاراتی ندارد و اداره نهاد توسط رئیس دفتر 
رئیس جمهور انجام می ش��ود و اگر آقای جهانگیری بخواهد 
کارهای اداری مخصوص به خود را انجام دهد باید از رئیس 

دفتر رئیس جمهور بخواهد و این اشتباه است.
وی یادآور ش��د: از نظر مدیریتی ساختار فعلی ریاست 
جمهوری دچار اش��کال است و از نظر من ادغام انجام شده 

در زمان آقای احمدی نژاد غلط بوده است.  مهر

ترکان:
وضعیت نهاد »جهانگیری« را کالفه کرده است


