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 یک فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: بر 
اساس تصمیم مشــترک و اجماعی که در جبهه 
اصالحات ایران گرفته شده است، ائتالف با هر نامزد 

غیراصالح طلب منتفی است. 
حسن رســولی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
درباره این که پس از سخنان رهبری برخی عنوان 
کردند حضور محمدجواد ظریف که به نظر می رسد 
نامزد اصلی جریان اصالحات است منتفی شود و 
این جریان شاید با علی الریجانی به ائتالفی برسد 
تا وقایع سال ۸۴ تکرار نشــود، گفت: با قاطعیت 
می گویم بر اساس تصمیم مشترک و اجماعی که 
در جبهه اصالحات ایران گرفته شده است، ائتالف با 

هر نامزد غیراصالح طلب منتفی است.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: فلسفه 
وجودی شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
در گذشته و امروز جبهه اصالحات ایران این است که 
از تکرار تفرقه و واگرایی که در سال ۸۴ اتفاق افتاد، 
جلوگیری کند و به تقویت، انســجام و همگرایی 
در بین ظرفیت های مختلف این جریان بپردازد؛ 
چراکه عدم انسجام در سال ۸۴ موجب پیامدهایی 
شد که به منافع ملی و انســجام جریان اصالحات 
آسیب زد بنابراین تکرار آن تجربه تلخ باوجود جبهه 
اصالحات تعارض و منافات دارد؛ لذا پیش بینی من 

تکرار واگرایی ۸۴ نیست.
وی با اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در روز کارگر و معلم عنوان کــرد: بیانات رهبری 
فرازهای مختلفــی در ارتباط با مناســبت های 
روز، یعنی معلمان و کارگران داشــت. نکته ای که 
در بخش کارگران به نظر من حائــز اهمیت بود؛ 
تبدیل کاربــرد واحدهای صنعتی بــه تجاری و 
مسکونی توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی 
که به دنبال خصوصی سازی این واحدها را به تملک 
درآوردند، بود؛ ایشان ۲ بار این کار را به عنوان خیانت 

برشمردند که به نظر من یک پیام مهمی بود.
رسولی ادامه داد: اما درباره سخنان مقام معظم 
رهبری در ارتبــاط با آقای دکتــر ظریف و حوزه 
سیاست خارجی باید بگویم به نظر من آن چه که 
رهبری اشــاره کردند، برخواسته از قانون اساسی 
و به طور مشــخص اصل ۱۱۰ این قانون است که 

اختیارات و مسئولیت های رهبری را در حوزه های 
دفاعی و عرصه های مربوط به امنیت ملی تعیین 

تکلیف کرده است.
وی با اشاره به این که مشخصاً اعالن جنگ و یا 
صلح جزئی از اختیارات و مسئولیت های رهبری 
است، اظهار داشت: سیاست خارجی بخش الینفکی 
از حوزه امنیت ملی کشور اســت و از دایره شمول 
قانون اساسی خارج نیست؛ لذا از منظر حقوقی آن 
چه رهبری بیان کردند، باز تبیین حوزه اختیارات 
ارکان نظام و به طور مشخص رابطه بین مجموعه 
دولت و رهبری در حوزه امنیت ملی و سیاســت 
خارجی بود. اصل های ۱۷۶ و ۱۱۰ قانون اساسی 
عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تعیین راهبرد 
در حوزه امنیت ملی را شــورای عالی امنیت ملی 
تعریف کرده است و همین اصل مصوبات این نهاد 
حاکمیتی را در صورتی قابل اجرا دانسته است که 
به تائید رهبری برســد، به عبارتی اعتبار مصوبات 

شورای عالی امنیت، تائید رهبری است. 
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: رهبری 
در جایی از سخنان خود بر ایجاد تعادل و توازن بین 
تولید و اعمال قدرت سخت و نرم نظام جمهوری 
اسالمی در برخورد با واقعیت های صحنه های داخلی 
و خارجی مرتبط با حوزه امنیت ملی تاکید داشتند 
و نظر ایشان این بود که دستگاه وزارت خارجه یک 
دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده است؛ بنابراین 

موضوع جدیدی را مطرح نکردند.
وی ادامــه داد: رهبــری در دوگانــه میدان و 
دیپلماسی هم به اعتقاد من ضمن تکریم بجایی 
که از شهید سلیمانی داشتند، نسبت به سرداران 
و سربازان خط مقدم جبهه دیپلماتیک کشور نیز 
که آقای دکتر ظریف فرماندهــی این میدان را بر 

عهده دارد، سخنی که نشاندهنده کنار گذاشتن 
آقای ظریف باشــد، بیان نکردند. رسولی با بیان 
این که آقای ظریف تا به این لحظه بارها و بارها به 
صورت رســمی اعالم عدم تمایل برای حضور در 
عرصه انتخابات را داشــتند، گفت: مصاحبه اخیر 
دکتر ظریف که در همه دنیا انجام می شود، چندان 
غیرطبیعی نبود. معموالً وزرا بخشی از خاطرات دوره 
مسئولیت خود را باهدف کمک به ثبت تاریخ شفاهی 
کشور بازگو می کنند. صحبت های ایشان هم درباره 
حوزه سیاســت خارجی بود، بنابراین افشای این 
مصاحبه غیرقانونی و ضد منافع ملی است که ما هم 
در جبهه اصالحات در این رابطه بیانیه نسبتاً جامعی 
منتشر کردیم. وی بیان کرد: خود آقای ظریف باید 
تصمیم بگیرند که تا به این لحظه طی چند مرحله 
اعالم عدم تمایل بــرای حضور در عرصه انتخابات 
کرده اســت. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم 
ایشان در آینده چه تصمیمی درباره حضور و یا عدم 

حضور خواهد گرفت.
رسولی با بیان این که آن چه که رهبری فرمودند 
برخواسته از حوزه اختیارات و مسئولیت های ایشان 
بوده اســت، گفت: در دهه ۸۰ که مسئولیت اداره 
استان خراسان را بر عهده داشتم،  در اولین سال ها 
یعنی ۸۰ تا ۸۴ در ارتباط با امنیت شرق شبیه چنین 
دوگانه ای مطرح بود؛ بدون جنجال طرح مســئله 
کردیم و نقطه نظرات در بخش های سیاسی و نظامی 
را به صورت دقیق و کارشناسی شده کتباً خدمت 
رهبری ارسال کردیم، ایشان در جایگاه فرماندهی 
کل قوا و رهبری اظهارنظــر کردند، در نتیجه هم 
ظرفیت نظامی و هم سیاســی کشور برای تأمین 
امنیت شرق کشور به صورت ترکیبی و متصل به 
کار گرفته شد و در یک بازه زمانی کوتاهی دولت و 
مجموعه نظام و نیروهای مسلح در چارچوب یک 
هماهنگی مطرح شده از سوی رهبری پیش رفتیم 
و خوشبختانه نعمت امنیت که آن زمان گمشده 
اساسی خطه شرق ایران بود، طی این حرکت مجدداً 
اعاده شد.  وی تاکید کرد: بنابراین برخالف برخی از 
گمانه زنی های زودهنگام و بعضاً جناحی به خودی 
خود این بیانات تاثیری در سرنوشت آقای ظریف 

نخواهد داشت.

رئیس ستاد انتخابات کشور از ابراز نگرانی وزیر 
کشور نسبت به رد صالحیت داوطلبین شوراها در 
هیات های نظارت شهرستانها در جلسه با رئیس 

مجلس شورای اسالمی خبر داد. 
به گزارش ایلنا، جمال عرف با اشاره به  اعالم رد 
صالحیت نامزدهای شورای شهر از سوی هیات های 
نظارت شهرستان ها و درخواست ها برای پیگیری 
این مسئله، اظهار کرد: وزیر کشور در دیدار با  رئیس 
مجلس شورای اســالمی که با حضور تعدادی از 
اعضای  هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای 
شهر برگزار شد،  روند احراز صالحیت نامزدهای 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در هیات 

های نظارت شهرستان ها را بررسی کرد.  
 وی ادامه داد: این جلسه روز یکشنبه، با حضور 
رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر کشور، رئیس 
ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و 
تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شــوراها، برگزار شــد و روند انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا و وضعیت بررسی صالحیت 
نامزدهای ایــن انتخابــات در هیات های نظارت 

شهرستان ها، مورد بررسی قرار گرفت.
عرف افزود: وزیر کشــور در این جلســه روند 
شــکل گیری هیات های اجرایی و عملکرد انها را 
در بررســی صالحیت داوطلبین شوراهای کشور 
بر اســاس رعایت دو اصل قانون مداری و بیطرفی 
بیان کرد و نســبت به رد صالحیت داوطلبین در 

هیات های نظارت شهرستان ها ابراز نگرانی کرد.
معاون سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: 

پس از توضیحــات و مباحث ارائه شــده، رئیس 
مجلس بر زمینه ســازی حضور افراد متخصص، 
متعهــد و دارای تجربه در زمینه هــای مرتبط با 
مدیریت شهری در شوراها، برای ارتقا و بهبود شرایط 
محیطی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها تأکید 
و تصریح کرد که نباید انتخابات شورای شهر و روستا، 
کم اهمیت در نظر گرفته شــود و احراز صالحیت 
نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و 
حقی از هیچ فردی زائل نشود و هیأت نظارت، کامال 
منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، 

عمل کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان خاطرنشان 
کرد: در جلسه وزیر کشور با رئیس مجلس شورای 
اسالمی،  پس از مباحث مطرح شده، رئیس مجلس 
تصریح کرد که در بررســی صالحیت نامزدهای 
انتخابات شــورای شــهر، صالحیت افرادی که 
استعالم آنها از کلیه مراجع قانونی مثبت است،  از 

سوی هیات نظارت مورد تائید قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی، در مورد روند کاهشــی نرخ ارز گفت: این روزها در 
برخی از اظهارات تالش می شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در 
راستای تالش برای تقویت ارزش پول ملی و پاسخ به مطالبه مهم مردم است را 
اقدامی سیاسی جلوه کنند. درحالی که احتمال رفع تحریم ها و آزادی منابع بانک 
مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار 

امری منطقی است. 
به گزارش ایسنا،  عبدالناصر همتی در گفت وگویی توضیحاتی را در خصوص 

برخی گزارش های رسانه ای مبنی بر اخالل بانک ها در امر تولید ارائه کرد 
و گفت: بانک ها، به هیچ وجه بری از خطا و اشکال نیستند. نمونه اش 
اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی برخی از آنها و برخورد با مفاسد و 
تخلفات و حتی اعمال مدیریت و سرپرستی بر برخی دیگر از آنها است 

ولی تمرکز رسانه ای یکطرفه بر معرفی کردن بانک ها به عنوان مخل 
تولید، دور از انصاف و غیر واقعی است. در مورد عملکرد بانک ها 
درخدمت به تولید،حتما در فرصت مناسب گزارش الزم به مردم 

عزیز خواهم داد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از همکارانم در نظام بانکی 

بجد می خواهم ضمن تالش برای پاسخ گویی به مطالبی که درمورد عملکرد آنها 
مطرح می شود، باقدرت، در اجرای فرمان رهبر معظم انقالب، درمسیر جهش 
تولید تالش کرده و همچون گذشته ، پشتیبانی الزم را از رشد تولیدات کشور، در 

هر دو بخش کاال و خدمات به عمل آورند.
همتی در مورد روند کاهشــی نرخ ارز گفت: این روزها در برخی از اظهارات 
تالش می شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تالش 
برای تقویت ارزش پول ملی و پاسخ به مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی 
جلوه کنند. درحالی که احتمال رفع تحریم ها و آزادی منابع بانک مرکزی، 
انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار 

امری منطقی است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان درمورد سیاســت بانک مرکزی 
درخصوص مدیریت بازار ارز تاکیــد کرد: قباًل هم گفته ام بانک 
مرکزی بدور از هیجانات غیــر منطقی و بصورت تدریجی 
متناسب با عوامل مؤثر برعرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه 
و افزایش قدرت بازارســازی خود، بازار را به سمت تعادل 

راهبری و مدیریت خواهد کرد.

خبرگفتوگو

خبر

رسولی در گفت وگو با ایلنا: 

 ائتالف با هر نامزد غیراصالح طلب منتفی است 
رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد؛ 

ابراز نگرانی وزیر کشور از رد صالحیت داوطلبان شوراها 

دالیل روند کاهش نرخ ارز از زبان همتی: 

احتمال رفع تحریم ها و آزادی منابع بانک مرکزی

گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده سفرهیأت سیاسی -نظامی ترکیه  به لیبی و مصر؛ 

آشتی و جستجوی دریچة ورود 
به شمال آفریقا

سياست 2

جهان 3

شش روز مانده تا شروع ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری؛ 

اصولگرایان همچنان 
معطل »رئیسی«

تنها شش روز تا شروع ثبت نام داوطلبان 
انتخابات ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ باقی 
اســت. ثبت نام از کاندیداهای این انتخابات 
از ۲۱ اردیبهشت آغاز می شــود و برای پنج 
روز تا ۲5 اردیبهشت ادامه دارد. در شرایطی 
بی ســابقه اما هنــوز هیچ یــک از دو طیف 
اصالح طلب و اصولگرا تکلیــف خود را برای 
این انتخابات نمی دانند. هنوز معلوم نیست 
کدام کاندیدا قرار است از سوی کدام جریان 

به میدان بیاید. 
درباره اصالح طلبان، خیلی ها پیش از این 
پیش بینی می کردند که بــه دلیل عملکرد 
نه چندان مطلوب دولت روحانی که با حمایت 

اصالح طلبــان روی کار آمد و ســد بزرگ 
شورای نگهبان؛ اصالحاتی ها به این آسانی ها 
نخواهند توانست به نامزد مشخصی برسند. 

این تنگنا و محدودیت ها برای اصولگرایان 
وجود ندارد با این حال اما آنها نیز در شش روز 
مانده به شــروع ثبت نام کاندیداها همچنان 
معطل آمدن یــا نیامدن ابراهیم رئیســی 
هستند و از رئیسی هم کماکان خبری نیست.  
از سوی برخی اصولگرایان خبر می رسد که 
آمدن رئیســی قوت گرفته و او حتما خواهد 
آمد، برخی دیگر اما تاکید می کنند که او هم 
خودش میلی به آمدن ندارد و هم اینکه بهتر 

است در دستگاه قضا بماند و...

گورخر آفریقایی پس از ورود به کشور تلف شد؛

حکایت میزبان شالق به دست و مهمان بینوا
شهرنوشت 6


