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اخبار، مقاالت، نقد ها و سوژه های پیشنهادی خود را برای ما ارسال کنید

احزاب
انتقاد حکیمی پور 

از برخورد حذفی با 
افشاگران  مفاسد اقتصادی

احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت 
ایران و عضو شورای شهر تهران، در نشست 
دبیران شهرستانی حزب اراده ملت ایران گفت: 
»امروز با فساد سازمان یافته مواجهیم و این 
حق مردم است که درباره فساد رخ داده، آگاهی 
پیدا کنند، اما چرا باید برخی برای خود حاشیه 
امن ایجاد کنند و در عین حال با افشاکنندگان 
ادامه  پذیرد؟« وی  برخورد حذفی صورت 
داد: »علی رغم حمایت رهبری، طبق فرمان 
هشت ماده ای درباره برخورد قاطع با فساد، 
تاکنون هیچ اقدام اساسی در این زمینه صورت 
در  و  مایه شرمساری ست  که  است  نگرفته 
عوض شاهد بودیم که سایت ها و رسانه های 
مسقل دغدغه مند و جوانان دردمند را محدود 
کردند. ما تأکید می کنیم که همان برخوردی 
که با »حقوق های نجومی« باید داشته باشیم، 
با امالک نجومی هم خواهیم داشت و فساد 
یا  اصالح طلب  جریان  مسئله  هیچ عنوان  به 
اصولگرا نیست و در هر طیف و دستگاهی 
ممکن است فرد سوء استفاده گر وجود داشته 
باشد.« وی با بیان اینکه »در مسئله شوراها ما 
همچنان معتقدیم که سیاست باید از مجرای 
احزاب عبور کند«، گفت: »حزب ما باید در 
فعالیت  سیاسی  جوسازی  بدون  زمینه  این 
کند و ما خودمان مدعی هستیم و خود را 
نمایندگان طبقه ای می دانیم که باید به ابهامات 
او پاسخ داده شود و خودمان نیز هیچ جای 

رانت ها نبوده ایم، اما چرا باید برخی حاشیه 
امن برای خود ایجاد کنند و درعین حال با 
افشاکنندگان برخورد حذفی صورت پذیرد؟« 
وی همچنین درباره حمایت از دولت و مسائل 
مربوط به شورایعالی  اصالح طلبان گفت: »ما 
منافع  کماکان جهت حفظ  نقدها،  علی رغم 
ملی از روحانی حمایت مشروط می کنیم و 
در انتخابات سال 80 هم حمایت ما از آقای 
خاتمی مشروط صورت گرفت، چرا که حاما 
به سبب گرایشات حزبی، هیچ گاه زیر بلیت 
است.«  داشته  نبوده و هویتی مستقل  کسی 
داد:  ادامه  ایران  ملت  اراده  حزب  دبیرکل 
در  نیز  سیاست گذاری  »پذیرش شورایعالی 
دوره اخیر به سبب محدودیت زمانی بود و 
اینکه جریان اصالح طلبی مدام نهادسازی کند 
و در لوای نام جدیدی به فعالیت بپردازد، 
اگر  پس  کرد،  خواهد  گم  سردر  را  جامعه 
باالتر  و  بهتر  می کند  فکر  گروهی  یا  کسی 
از  قطعًا  است،  حرکت  به  قادر  احزاب  از 
فعالیتش استقبال می کنیم اما احزاب به نفع 
اشخاص کنار نخواهند رفت؛ امروز اکثریت 
افرادی که مخالف سازوکار حزبی هستند، 
خودشان وابستگی حزبی دارند اما می خواهند 
فردی عمل کنند تا همیشه اکثریت را داشته 
باشند. هر کس می تواند بهتر از احزاب کار 
بکند بیاید و کار کند، اما ما بر مواضع حزبی 
وشورای  ایستاده ایم  سال   25 از  بعد  خود 
هماهنگی اصالح طلبان را حفظ  و تقویت 

خواهیم کرد.«
وی در پایان تأکید کرد: »امروز چه کسانی 
حاضرند پاسخگوی عملکرد برخی نمایندگان 
لیست امید باشند؟ باید درباره کارشکنی آنها 

با چه کسی یا کسانی صحبت کنیم؟«

نماینده تهران دبیرکل انجمن مدرسین شد
محمود صادقی، نماینده تهران، به عنوان دبیرکل جدید انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها، از جمله تشکل های جبهه اصالحات، 
انتخاب شد. انتخابی که با استقبال احزاب اصالح طلب همراه شده است؛ از جمله علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحادملت، 
که در پیامی این انتخاب را تبریک گفت. صادقی در نامه ای از پیام تبریک دبیرکل حزب اتحاد ملت تشکر کرد و خواستار 
همفکری بیشتر تشکل های اصالح طلب شد. در بخشی از نامه صادقی به شکوری راد آمده است: »جنابعالی به عنوان یکی از 
شخصیت های سیاسی و دانشگاهی اصیل و خدوم، نیک می دانید که کشور عزیزمان برای گذار موفقیت آمیز 
از شرایط ویژه  سیاسی داخلی و بین المللی بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و انسجام اقشار مختلف 
و همگرایی و هم افزایی همه احزاب و تشکل ها و نیروهای سیاسی وفادار به آرمان ها و ارزش های اصیل 
انقالب اسالمی است. اینجانب با استعانت از پروردگار متعال برآنم تا با همکاری اعضای متعهد و فرهیخته 
انجمن در دانشگاه های سراسر کشور و رفع موانع فراروی آن و تقویت انسجام و  هماهنگی با دیگر احزاب 
و تشکل ها و شخصیت های محوری اصالحات، در جهت اثرگذاری و نقش آفرینی بیش از پیش این ظرفیت 

عظیم در توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور تالش نمایم.«

 نباید به سوی تنش با عربستان حرکت کنیم
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه »باید روابط مان را با کشورهای عمان، 
کویت و حتی قطر بیش تر کنیم«، تصریح کرد: »هرگز نباید به سوی تنش با عربستان حرکت کنیم.« 
سردار یحیی رحیم صفوی دیروز در نشست مشترک مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم و مرکز آموزش 
و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به رقابت عربستان با ایران در منطقه گفت: 
»در حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس، ما یک رقیب استراتژیک به نام عربستان سعودی داریم. مخصوصا 
در وضعیت فعلی شان با مدیریت آمریکایی ها یا شاید صهیونیست ها. به نظر من می خواهند 
با ایران یک روابط تنش آلود به وجود آورند.« وی با بیان اینکه »ایران تا به حال بسیار 
خویشتن داری کرده است«، تصریح کرد: »عربستان تا به حال فجایع 
بزرگی برای حجاج ما به وجود آورده است که نمونه اش فاجعه منا 
و شهادت چند صد ایرانی در سال قبل بود. اما ما به هیچ وجه نباید 

به سمت تنش با سعودی ها حرکت کنیم.«

مذاکره با چین و ژاپن برای ساخت نیروگاه های اتمی
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، به خبرگزاری کیودو ژاپن گفت که 
ایران آماده است تا از ژاپن راکتورهای هسته ای خریداری کند اگر پیشنهاد فروش 
نیز با پشتیبانی تجاری پرسود همراه باشد. وی افزود: »به طور قطع اگر پیشنهاد یا 
طرح پیشنهادی از ژاپن دریافت کنیم که از نظر ما جالب باشد؛ حتما آماده ایم تا وارد 
مذاکرات در این زمینه شویم. هرچند ایران تاکنون این موضوع را با طرف ژاپنی در 
میان نگذاشته است.« وی همچنین اعالم کرد: »چند کشور اروپایی نیز 
مذاکرات اولیه با ایران را در این زمینه آغاز کرده اند، اما هنوز توافقی 
حاصل نشده است. چهارمین نیروگاه برق هسته ای ایران که قصد 
ساخت آن را داریم در منطقه مکران در جنوب ایران خواهد بود. 
چینی ها از این منطقه برای انتخاب سایت بازدید کرده اند؛ اما ما 

هنوز به توافق نهایی دست پیدا نکرده ایم.«

خبرسازان

چهرهها

حجاریان: مرتضوی شرایط 
قبول توبه را به جای آورد

سعید حجاریان خواستار رعایت قاعده فقهی 
سعید  مورد  در  انفسهم«  علی  العقالء  »اقرار 
مرتضوی شد. این فعال سیاسی اصالح طلب 
در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به نامه  
عذرخواهی سعید مرتضوی در ارتباط با وقایع 
بازداشتگاه کهریزک، عنوان کرد: »آقای مرتضوی 
در این نامه از کشته شدگان حوادث بازداشتگاه 
کهریزک به عنوان شهید یاد کرد، نفس استفاده 
از واژه شهید، از سوی او به منزله اقرارش بر 
به وقوع پیوستن آن جنایت هولناک است.« 
حجاریان ادامه داد: »وی در این نامه پنج بندی 
گفته؛ وقایع کهریزک حوادثی غیر عمد بوده 
است، پس در نهایت او به دست داشتن در این 
حادثه اقرار کرده و مقصر محسوب می شود، اما 
قبال اعالم کرده  بود از ماجرای کهریزک خبر 
نداشته است. در هر صورت بر اساس قاعده 
فقهی »اقرار العقالء علی انفسهم«، قاضی می تواند 
بر پایه اقرار کردن شخص متهم، برای او حکم 
صادر کند.« این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: 
»سعید مرتضوی اعتقاد دارد حوادثی که در زمان 
دادستانی او رخ داده است، غیرعمد بوده؛ پس او 
حکم قتل غیر عمد را باید قبول داشته باشد. اگر 
از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود، باید 
از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق 
آنچه در اسالم آمده است، داشته باشیم.« وی 
در ارتباط با ضرورت اجرای شرایط توبه توسط 
مرتضوی تصریح کرد: »او اول باید قول بدهد که 
دیگر آن گناهان را تکرار نکند، دوم باید آن ها را 
جبران کند .در گام سوم بر اساس شرایط توبه از 
گناه، هر آن چیزی را که از آن فسادها به دست 
آورده باید پس دهد؛ اگر آدم کشته، قصاص 
شود، اگر معاونت در قتل داشته حکم بگیرد و 
غرامت بدهد، به هر حال باید بر اساس قواعد 
فقهی و قانونی مجازات شود.« خواهر محمد 
کامرانی، از قربانیان کهریزک، هم در مطلبی 
خطاب به مرتضوی نوشت: »عذرخواهی شما 
درمان دردهای ما نیست آقای مرتضوی؛ به گفته 
آقای احمدی مقدم، عزیزان ما به حکم شما در 
روز 19 تیر ماه 88 به کهریزک فرستاده شدند. اگر 
عمدی در کار نبوده چرا عزیزان ما در سوله های 
بازداشتگاه نگهداری می شدند، با وجود اینکه با 
کمبود جا مواجه بوده اند؟ خب حداقل در حیاط 
بازداشتگاه نگهداری می شدند؛ اگر عمدی در 
کار نبوده چرا به آن ها هتک حرمت شد؟ این 
شکنجه ها مگر می شود برنامه ریزی شده نباشد؟« 
وی خطاب به مرتضوی همچنین گفت: »شما 
ابراز پشیمانی کردید، ای کاش آن موقع که پای 
شما در پرونده »زهرا کاظمی« هم در میان بود 
تصمیم می گرفتید که دیگر چنین اتفاقاتی رخ 
ندهد، شاید االن محمد ما هم زنده بود.« کامرانی، 
عذرخواهی مرتضوی را بی فایده دانست و افزود: 
»عذرخواهی شما درمان ناله های جانسوز مادرم و 
بغض های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان 
آرزوهای بزرگی داشتند اما شما با حکم خود 

همه آن آرزوها را نابود کردید.« 
خواهر محمد کامرانی خطاب به مرتضوی افزود: 
»راستی ماجرای مننژیت را خاطرتان هست؟ آیا 
همه این گزارش ها غیرعمد و ناخواسته بوده 
است؟ ای کاش شما از جریان کهریزک درس 
عبرتی بگیرید و تضمینی باشد برای تکرار نشدن 
چنین فجایعی، نه اینکه بیشتر به خاطر طلب 

بخشش باشد.«

ستاد  مسئوالن  دیدار  در  دیروز  مقام معظم رهبری 
اعضای  مسکن،  و  نفوس  عمومی  سرشماری 
شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، آمار را 
ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه ریزی در خصوص 
منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و 
افزودند: »آحاد مردم عزیز برای آنکه تصمیم گیری ها 
در کشور، درست، بجا و کارآمد باشد، هم در این 
طرح مهم شرکت کنند و هم آمار و اطالعات مورد 
نیاز را به صورت دقیق در اختیار دستگاه های آماری 
قرار دهند و آمارها نیز همچنانکه مسئوالن گفته اند 
جنبه محرمانه دارد.« حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
خطاب به متولیان آمار در کشور خاطرنشان کردند: 
»در آمارها هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم 
روند تغییرات شناسایی شود تا در روزگار کنونی که 
سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است، مسئوالن و 
تصمیم گیران کشور در اثر تغییر روندها غافلگیر نشوند.« 
ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها و 
ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می زند، افزودند: 
»متأسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی 
برخی مسئوالن از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی 
بخشها مطلع نیستند.« مقام معظم رهبری به عنوان نمونه 
به اهمیت آمار در اقتصاد دانش بنیان اشاره کردند و 
گفتند: »اقتصاد دانش بنیان که راه پیشرفت کشور است، 
متکی به عنصر انسانی باسواد و مبتکر است و باید 
مشخص شود که در هر یک از شاخه های اقتصادی 
و فنی چه تعدادی از جوانان و نیروهای با استعداد و 
دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.« آیت اهلل خامنه ای 
همچنین به نقش تعیین کننده آمار در اقتصاد مقاومتی 
اشاره کردند و افزودند: »راه عالج حقیقی مشکالت 
کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه های دنیا 
هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درون زا 
نباشد، در نهایت این معادله، معادله ای شکست خورده 
است.« ایشان خاطرنشان کردند: »الزمه تحقق اقتصاد 
مقاومتی، وجود آمار و اطالعات دقیق از وضعیت 
تولید داخل و بنگاه های تولیدی و نیازهای آنهاست. 

»ارائه  بهنگام آمار به مسئوالن و تصمیم گیران کشور و 
سازندگان افکار و گفتمان های عمومی«، نکته دیگری 
انقالب اسالمی بر آن تأکید کردند.  بود که رهبر 
ایشان با اشاره به مسئله »پیری جمعیت و استمرار 
نادرست سیاست های کاهش جمعیت« افزودند: »رشد 
جمعیت چهار درصدی در سال های دهه ۶0، نیاز 
به عالج داشت که عالج آن، همان سیاست های 
کاهش جمعیت بود؛ اما تداوم این سیاست ها باید 
با ارائه آمار بهنگام توسط مسئوالن در وقت معینی، 
متوقف یا کند می شد، زیرا مشکل پیری جمعیت یکی 
از مشکالت بدون عالج است و امروز کشورهای 
پیشرفته نیز راه حلی برای آن ندارند.« آیت اهلل خامنه ای 
در ادامه، اختالف در آمارهای مراکز آماری را »بالیی 
بزرگ« خواندند و افزودند: »گاهی مراکز مختلف در 
خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، 
آمارهای متفاوتی بیان می کنند که این مسئله موجب 
ایجاد بی اعتمادی در مردم می شود.« مقام معظم رهبری 

با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت های 
قبلی توسط دولت های بعدی، افزودند: »باید منشأ 
این دوگانگی ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره 
در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره 
پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که 
در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی 
کبیره است.« حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
»از جمله کارهای اساسی، تمرکز آمار در یک مرکز 
و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه علمی و مورد 
توافق است.« ایشان با تأیید استفاده از ابزارهای جدید 
در جمع آوری و پردازش اطالعات آماری، خاطرنشان 
کردند: »اعالم نتیجه سرشماری عمومی نباید به تأخیر 
بیفتد و نتایج باید با پردازش و جمع بندی علمی 
و دقیق، تا پایان سال اعالم شود.« ایشان همچنین 
ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی همچون سند 
چشم انداز20 ساله و سیاست های کالن کشور را یکی 
دیگر از وظایف مهم مرکز آمار برشمردند و خاطرنشان 

کردند: »مرکز آمار، هم باید تحقق سیاست ها را بررسی 
کند و هم در خصوص نتایج و کارکردهای اجرای 
سیاست ها اعالم نظر کند، تا در صورت نامطلوب 
بودن نتایج، سیاست ها بازبینی و اصالح شوند.« پیش 
از سخنان مقام معظم رهبری، محمدباقرنوبخت معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه »سرشماری عمومی نفوس و مسکن، هر پنج 
سال یک بار اجرا می شود«، گفت: »سرشماری سال 
1395 از سوم تا 24 مهرماه به روش اینترنتی و از 25 
مهر تا 25 آبان ماه به صورت حضوری انجام می شود.« 
بیان  با  ایران  آمار  مرکز  رئیس  پارسا  همچنین، 
و  نفوس  عمومی  فرآیند سرشماری  از  گزارشی 
مسکن که به وسیله 25 هزار آمارگیر در سراسر 
کشور اجرا خواهد شد، گفت: »اخذ اطالعات هر 
خانوار حدود 10 تا 15 دقیقه به طول می انجامد و 
به مردم اطمینان می دهیم که اطالعات فردی آنها 

محرمانه خواهد بود.«

گزارش سیاسی روز

دستکاری در آمار گناهی کبیره است
مقام معظم رهبری با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت های قبلی توسط دولت های بعدی: 

باید منشأ این دوگانگی ها مشخص شود

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی درباره چرایی هجمه های وسیع 
به دولت در تریبون های نمازجمعه گفت: »شاید نتوان عدم آگاهی از 
اقدامات دولت را مبنای برخی اظهارات نامتناسب در تریبون های نماز 
جمعه بدانیم. چون در شهریورماه، تعداد زیادی از وزرا در شهرستان ها 
و استان های مختلف حضور داشتند و از تریبون های مختلف نماز جمعه 
هم خدمات دولت به مردم بیان شد.« محمدباقر نوبخت دیروز در نشست 
خبری هفتگی خود افزود: »مقام معظم رهبری نیز در نشست اخیر با دولت، 
بیان فرمودند که خدمات باید به مردم اطالع رسانی شود. در هفته اول 
شهریورماه، فرصت برای تماس با ائمه محترم جمعه وجود داشت. به نظر 
می رسد عامل اصلی اظهارات اخیر، ناآگاهی نباشد، هرچند اطالع رسانی 
باید به صورت مستمر به جامعه و ائمه محترم جمعه انجام گیرد؛ ولی 
انتظار داریم از پدران و برادرانی که در تریبون های نماز جمعه سخن 
می گویند، با مروت و انصاف درباره خدمات نظام جمهوری اسالمی ایران 
و دولت سخنان خود را بیان کنند. هر چیزی که نیاز به تذکر و گوشزد 
است، دولت با فروتنی گوش می کند ولی در برخی موارد، انتظار داریم 
پایبندی به مروت و انصاف را در تریبون های نماز جمعه شاهد باشیم.« 
وی در ادامه با اشاره به اینکه »تا به حال ابهامات و اتهامات فراوانی 
نسبت به FATF مطرح شده که مسئوالن دولتی هم پاسخگوی آنها 
بوده اند«، عنوان کرد: »محل جمع بندی این مباحث در رسانه ها و فضای 
مجازی نیست؛ زیرا این مباحث بسیار تخصصی است. همانطور که ما 
انتظار داریم تریبون نمازجمعه اخالق، تقوا، دین و سیاست را تبلیغ 
کند و به همان میزان هم نهادهای تخصصی نظام باید وظایف خود را 
انجام دهند. این موضوع در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده و من از 
جمع بندی آن خبردار هستم و دبیر شورایعالی امنیت ملی هم این جمع 
بندی را اطالع رسانی می کند. ما معتقدیم مردم هم باید از این موضوع 

مطلع باشند.« نوبخت با طرح این پرسش که »چرا فضایی ایجاد شده 
 که مطالبی در رسانه های داخلی گفته می شود تا رسانه های دشمن از 
آن سوءاستفاده کنند؟«، تصریح کرد: »جای این مباحث در شورایعالی 
امنیت ملی است. من تاکید می کنم هیچ کدام از اقدامات دولت یازدهم 
نه تنها نسبت به منافع ملی بی توجه نیست بلکه در این زمینه دقت الزم 
را دارد.« سخنگوی دولت با اشاره به اینکه »هرگاه FATF به اجازه 
مجدد قانونی نیاز داشته باشد ما قبول داریم که باید آن مجوز کسب 
شود«، تاکید کرد: »البته هیچ وقت سخنگوی شورای نگهبان به صراحت 
به این مساله نپرداخته است. ما در دولت پاسخ های روشنی به ابهامات 
مطرح شده به FATF داده ایم، اما هنوز هم مثل قراردادهای نفتی، ابهام 
ایجاد می کند درحالیکه جواب های ما صریح و قانونی است اما فردی با 
عنوان حقوقدان می آورند که می گوید به نظر من این مساله ابهام دارد؛ 
ما باید چه کنیم که ابهامات رفع شود؟ ما این اطمینان را می دهیم که 
زیر هیچ قراردادی را که منافع ملی کشور را تامین نکند امضا نمی کنیم.« 
نوبخت همچنین تاکید کرد: »دولت قطعا هیچ یک از تحریم هایی را که 
بدخواهان ایران ایجاد کرده اند به رسمیت نمی شمارد، تحریم هسته ای 
و غیرهسته ای مورد تایید ما نیست و ما آن را به هیچ وجه در کشور اجرا 
نمی کنیم، اما اشخاص حقیقی و غیرحقیقی که در زمینه غیرهسته ای 
تحریم هستند اگر بخواهند LC باز کنند؛ طرف خارجی آن را قبول 
 FATF نمی کند.« سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که »آیا شما با
به تعریف مشترکی از گروه های تروریستی رسیده اید؟«، گفت: »از سوی 
مقامات ایرانی به صراحت اعالم شده که ما آن توصیه هایی را خواهیم 
پذیرفت که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران باشد. 
قانون اساسی ما هم صراحت دارد که ما ضمن مبارزه با تروریسم، نسبت 
به نهضت های آزادی بخش موضع حمایت گرانه ای خواهیم داشت و ما هم 

در چارچوب قانون اساسی خود عمل می کنیم. ما در گذشته در لیست 
سیاه بودیم؛ اما اکنون در حالت تعلیق قرار گرفته ایم و در این زمینه یک 
سال فرصت داریم و تاکید می کنیم بسیاری از این نگرانی های داخلی، 
اجرایی نمی شود.« نوبخت در پاسخ به این پرسش که »آیا آلمان برای 
سفر رئیس جمهور کشورمان به آن کشور شرطی گذاشته است؟«، گفت: 
»آلمان و هیچ کشوری در منزلتی نیست که برای ایران تعیین تکلیف کند. 
این بحث اساسا قابل تایید نیست هیچ کشوری نمی تواند برای ما شرط 
تعیین کند. اگر برای ما این سفر قطعی شود حتما اطالع رسانی می شود. 
شاید مقاماتی از آلمان هم برای مهر ماه به ایران بیایند. روابط ما با آلمان 

مثبت و مطلوب است و طرفین به منافع یکدیگر احترام می گذارند.«

نیازی به تغییر در کابینه نیست
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره تغییر کابینه نیز عنوان کرد: »مطالبات 
ملی از دولت برخورداری از خدماتی با کیفیت تر و گسترده تر است که 
همه تالش ما هم در این زمینه است ممکن است برخی جریان های 
سیاسی هم مطالباتی در مورد تغییر کابینه داشته باشند که با توجه به زمان 
کوتاه باقی مانده به پایان سال شاید دیگر نیازی به این تغییرات در این 
کابینه نباشد.« وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده امالک نجومی در 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم کرد: »تا آنجا که من در جلسات 
ستاد بوده ام این موضوع در آنجا مطرح نشده که اگر مطرح شود؛ حتما 
اطالع رسانی می کنیم.« وی در پاسخ به این پرسش که »موضع شما 
نسبت به فیلتر برخی سایت ها و خبرگزاری ها در ارتباط با امالک نجومی 
چیست؟«، گفت: »دولت ترجیح می دهد این مسائل را به ملت زیرک 
و فهیم ایران واگذار کند. امیدواریم جمع بندی به گونه ای باشد که منافع 

ملی کشور تامین شود.«

سخنگوی دولت با انتقاد از حمالت رسانه ها و مواضع ائمه جمعه اعالم کرد:
جمع بندی موضوع FATF در شورای عالی امنیت ملی 


