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حجت االسالم شیرازی  :منافقین اخیرا قصد
داشتند با تشکیل گروه های ترور ،وارد کشور شوند

...

دفاع پرس -مسئولنمایندگیولیفقیهدرنیرویقدسسپاهگفت:منافقینبهتازگیقصدداشتندباتشکیلگروههایترور،واردکشورشوندتامسئوالنکشورراترور
کنند؛امادستقدرتالهینگذاشت.حجتاالسالمشیرازیافزود:قدرتمنافقیندرمقایسهباسالهای ۶۱و ۶۲روبهزوالرفتهاستوحتیآمریکاهمنسبتبهآنسالها
قدرتزیادیندارد؛چونآمریکاییهاروزیکهصدام،کشورهایمنطقهومنافقینرادرعراقداشت،نتوانستغلطیعلیهایرانانجامدهد،امروزکهدیگرآنهاراهمندارد.

روایت باهنر از جزئیات جلسه مجمع تشخیص
درباره سپنتا و نشست هفتگی اصولگرایان

تاجیک:با پدیده اصالح طلبی بدون
اصالح طلب مواجه هستیم

باهنر :کسانی که می خواهند توان رئیس جمهور را کاهش دهند ضد انقالب هستند

باید به سراغ ساختن آدم های اصالح طلب برویم

بر اساس نامه روزهای اخیر علی الریجانی رئیس مجلس به
رئیس جمهور ،با اشاره به مصوبه شماره  141652هیئت
دولت مبنی بر صدور "مجوز خرید و واردات خودرو توسط
شرکت راه آهن" متذکر شده است ،با توجه به ماده  4قانون
حداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیدرتامیننیازهای
کشور مصوب  ،1391خرید کاالی خارجی نیازمند تایید
وزارتصنعتمبنیبرعدمامکانتامینآنکاالازداخلکشور
استکهگزارشوزارتخانهمذکورحاکیازمخالفتباواردات
اینکاالبوده،لذامصوبهدولتمغایرقانوناست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفت و گویی
توضیحاتی دربــاره جلسه رأی گیری در این مجمع برای
عضویت اقلیت های دینی در شوراها و همچنین جلسات
هفتگی اصولگرایان برای انسجام میان خود ارائه کرد .به
گزارش سایت فردا ،محمدرضا باهنر که با مثلث گفت و گو
می کرد  ،در پاسخ به سؤالی درباره تصویری که به تازگی از
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان رأی گیری
درخصوص عضویت اقلیت های دینی در شوراها منتشر
شده بود و سخنگوی شــورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت ارتباط آن با رأی گیری درباره این مصوبه را رد کرده
بودند ،گفت :تصویر همین مصوبه است .اما نکته این است
که همه موافق نبودند .این عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در توضیح گفت :اتفاقا در این جلسه خیلیها به نفع
نظریه شــورای نگهبان صحبت کردند .آیت ا ...مدرسی
یزدی مفصل در این مورد صحبت کردند ،اما آقای جنتی نه
یک کلمه موافق و نه مخالف صحبت نکردند .این که آقای
جنتی تمام توانش را به کار بست تا رای آورده نشود درست
نیست .باهنر تأکید کرد :سخنگوی شورای نگهبان ،آقای
دکتر کدخدایی دفاع کردندکه برخی دوستان دیگر هم در
مقام موافق و مخالف بحث کردند .این جوری که رسانه ها
راه انداختند آیت ا...خیلی عصبانی بودند درست نیست.
باهنر با بیان این که به جز آیت ا ...جنتی افراد دیگری هم
مخالف این مصوبه بودند ،گفت :حدود یک چهارم حضار
مخالف بودند .حداقل 7یا 8نفر مخالف .دقیقا جایی که
دوربین قرار گرفته ،پشت این دوربین حداقل  7یا  8نفر
مخالف حضور دارند.

ابراهیم اصــغــرزاده دبیرکل انجمن اسالمی
مهندسان ایران با اشاره به این که اصالحطلبان
هم اکنون در شرایط برزخی به سر میبرند ،گفت:
اگر اصالحطلبان دچار گفتار درمانی شوند یا حرف
هایی بزنند که باعث بی اعتمادی
بیشتر مردم بشود ،مردم به خود
جریان اصــاحــات بی اعتماد
خواهند شد/ .ایلنا

▪جزئیات جلسات هفتگی اصولگرایان برای انسجام

محمدرضا تاجیک از جمله تئوریسین های جریان
اصالحطلبیاستکهدردورههایمختلفنسخههاو
توصیههایدقیقیرابههمجریانیهایخودارائهکرده
است .او اکنون بر ضرورت اصالحات درونگفتمانی
و درونساختاری تاکید میکند و میگوید ما باید به
سراغ ساختن آدمهــای اصالحطلب برویم و تنها در
این شرایط است که میتوان از طرحهای پیشنهادی
به درستی استفاده کرد .محمدرضا تاجیک در گفت
و گو با ابتکار با اشــاره به این که یک تفکیک جدی
میان اصالحطلبی و اصالحطلبان داشته باشیم،
گفت :اگر میخواهیم اصالحطلبی را معرفی کنیم
باید بسیاری از اصالحطلبان مرسوم بگویند که
اصالحطلب نیستند .کنش برخی از اصالحطلبان
و جریان اصالحی هزینههای زیادی را برای جریان
اصیلوتاریخیاصالحطلبیبههمراهداشت.تردیدی
ندارم که هر راه برونرفتی از شرایط کنونی و هر راه
تغییریدرجامعهامروزوفردایمافقطمیتواندمنش
و روش اصالحطلبی باشد و بس .این چهره برجسته
اصالحات با بیان این نکته که علت این که برخی از
اصالحطلبان از جریان اصالحطلبی استفاده ابزاری
داشتند قرار گرفتن آنها در حوزه قدرت و سیاست
است،تصریحکرد:اینانجریاناصالحطلبیرادرپای
ارادهقدرتطلبیخودذبحکردند.شماوقتیدربازی
قدرت قرار میگیرید محافظهکار خواهید شد چون
بازی قدرت قواعدی دارد که شما نمیتوانید هم در
اینچرخهباشیدوهمعقایدیرادیکالداشتهباشید.
نمیتوانیددرونبازیقدرت،نقادهمباشید.

ویژه های خراسان
مخالفت مجلس با مجوز دولت به راه آهن
برای واردات خودرو

بعد از آب و برق نوبت مصرف سوخت ادارات
دولتی شد
یکمقاممسئولدربخشنامهایخطاببهتعدادیازسازمان
ها و ادارات دولتی ،با اشاره به ضرورت رعایت الگوی مصرف
بهینهدرحوزههاییچونبنزینوگازوئیلعالوهبرآبوبرق،
ازمدیرانمربوطخواستهدرانجاممواردیچونخارجکردن
خودروهایپرمصرف،مستعمل،فرسودهوپرهزینهازناوگان
دولتی،استفادهحداکثریازسوخت CNGبهجایبنزیندر
خودروهای دوگانه سوز و بهینه سازی ماموریت های درون
شهریواستانی،دقتالزمرامبذولدارند.

...

چهره ها و گفته ها

سرلشکر حسن فیروزآبادی مشاور عالی فرمانده
کل قوا در نیروهای مسلح درباره اظهارنظرها مبنی
بر بستن تنگه هرمز گفت :این اقدامات در محدوده
حقوق اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران
است و شــورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته و
تصویب آن در اختیار فرمانده معظم کل قوا بوده و
در این موضوع شخص دیگری حق
تعیین تکلیف برای ما ندارد/ .
باشگاه خبرنگاران
غالمرضا ظریفیان معاون وزیر علوم در دولت
اصــاحــات با اشــاره به ایــن که ضــروری اســت که
منابع مالی و هزینههای احزاب اصالحطلب و دفتر
آقای خاتمی و سایر اصالحطلبان هم شفاف شود،
گفت :مطمئنم اگر اصالحطلبان واقعی واقعیت را
ارائــه کنند تصویر اصال حطلبان
که در ذهن جامعه آسیبدیده
تاحدی ترمیم خواهد شد/ .
اعتمادآنالین

...

درحاشیه
 2نامزد حقوقدان شورای نگهبان به
فراکسیون والیی می روند
مهر -حاجی بابایی رئیس فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس ونماینده مردم
همدان گفت :امروز (یک شنبه) ره پیک و
صادقی مقدم دو نامزد حقوقدان شورای نگهبان برای
پاسخ به سواالت نمایندگان و ارائه سابقه کاری خود در
فراکسیون نمایندگان والیی حضور خواهند یافت.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سؤال
مثلث مبنی بر این که آیا در جلسات آقای رئیسی در تهران
شرکت می کنید یا خیر؟ گفت :من عالقهمند بودم شرکت
کنم ،اما از نظر زمانی امکان آن مهیا نشده اســت .وی با
تأیید این که برای حضور در این جلسات دعوت شده است،
درباره ترکیب اعضای این جلسات تصریح کرد :اطالع دقیق
ندارم .این چهره برجسته جریان اصولگرا در ادامه افزود :این
جلسات تمام نشده و ادامه دارد .من سوال کردم که حول
ریاست جمهوری است و دوستانی که شرکت میکردند
گفتند نــه ،حــول ریاست جمهوری نیست .باهنر دربــاره
موضوع این جلسات هم اظهارکرد :گفتند که موضوع این
جلسات حول منسجم کردن اصولگراهاست .وی در پاسخ
به این سؤال که آیا جلسات آقای رئیسی هفتگی تشکیل می
شود؟ گفت :شنیدم هفتگی تشکیل میشود .جلسات حول
محور کاندیدای ریاست جمهوری نیست .همان انسجام
اصولگراهاست و من نمیدانم که آ نهــا اعضای ثابت یا
مهمان بوده اند ،چون خبر ندارم .من اگر در این جلسات

شرکت کنم دیگر حرف هایم بر مبنای شنید هها نیست
و خــودم میبینم که چه ماجرایی هست .االن شنید هها
میگوید اصال جلسات حول یک کاندیدای ریاست جمهوری
یا حول یک محور اصولگرایی نیست .یک جلسه ای است
برای انسجام بخشی اصولگرایان.
▪به روحانی ایراد نگیریم ،از او حمایت کنیم

باهنر در پاسخ به سؤال دیگری درباره تغییر مواضع رئیس
جمهور گفت :از رسانهها خواهش میکنیم که نگویند
چرا روحانی مواضع اش عوض شده و جور دیگری صحبت
میکند .به او ایراد نگیریم و از او حمایت کنیم .منظور من
مخالفتبابیاننقدهانیست.منمیگویمنقدهایمشفقانه
موثراستنهتخریبی.ویتأکیدکرد:کسیکهتالشمیکند
توان رئیس جمهور مستقر را از  ۵۰به  ۲۰درصد برساند
خواه اصولگرا باشد ،خواه حزب اللهی به نظر من ضدانقالب
است .عدم موفقیت دولت ،عدم موفقیت نظام است .عدم
موفقیت قوه قضاییه نیز عدم موفقیت نظام است.
▪روحانی در کابینه خود خانه تکانی کند

این نماینده ادوار مجلس در ادامه افزود :پیام و خواسته و
خواهش من از آقای روحانی این است که در کابینه خودخانه
تکانی کند .باهنر در عین حال تصریح کرد :این که شما فکر
کنیدآقایاحمدینژادهرروزمدیرعوضمیکرد،کارخوبی
میکرد؟ خیر ،او متزلزلترین دولتها را داشت .سه رئیس
کل بانک مرکزی عوض کرد که نفعی برای کشور نداشت.
در دنیا آن جایی که سیستم و سازمان و تجربه دارند  ۲۵سال
رئیس کل بانک مرکزی شان را عوض نمیکنند.

▪اگر نقد را از جریان اصالح طلبی بگیرید چیزی
برایاینجبههباقینمیماند

تاجیکدرادامهافزود:جریاناصالحطلبیدرماهیت،
جریانیرادیکالنیستولیجریانینقاداست.اگرنقد
را از جریان اصالحطلبی بگیرید دیگر چیزی برای این
جبهه باقی نمیماند .بنابراین جریان اصالحطلبی
باید بتواند قدرت سیاست و اصحاب آن را پیوسته در
بوتهنقدقراردهد.ایننقدبهجریاناصالحطلبیحیات
میدهدوپیوستهآنراشادابنگهمیدارد.ویبابیان
اینکهمتاسفانهماامروزباپدیدهایبهناماصالحطلبی
بدوناصالحطلبمواجههستیم،گفت:اصالحطلبی
مقدمتر از این که یک رفتار سیاسی و سامان سیاسی،
یک مشی و منش سیاسی باشد ،یک خط و منش
فرهنگی است .معنا و مفهوم این است که آن کسی که
پرچم اصالحطلبی را بر دوش میکشد پیشتر باید به
فرهنگاصالحطلبیمزینومسلحشدهباشد.فرهنگ
اصالحطلبیبایددراورسوبکردهباشد.

▪اصالحطلبیبایداجازهچرخشنخبگانواندیشه
داشتهباشد

تاجیک در ادامه با اشاره به این که مرکزیت با انتخاب و
چرخشتغییرکندوثابتنباشدوبهنیروهایباطراوت
و جوان و افرادی با فکر تازه مجال حضور دهد ،درباره
ایده حجاریان درباره هسته سخت اصالحات گفت:
اگر منظور بازگشت به افراد مطرح و بزرگان جریان
اصالحطلبی است و باید این هسته مرکزی با آن ها
و پیرامون آن ها شکل بگیرد با آن مخالفم چرا که ما
در شرایطی هستیم که به شدت به طراوت گفتمانی
و طــراوت اندیشهورزی نیاز داریــم .انطباق جریان
اصالحطلبی با شرایط جدید این را میطلبد تا با
نیروهایجوانهمفکریکنیم.بایدنیروهایباتجربه
را پاس داشت ولی اصالحطلبی باید فرزند زمانه خود
باشد و باید اجازه چرخش نخبگان و چرخش اندیشه
و فکر داشته باشد و این امکان ندارد مگر این که در
ورودی مرکزیت را باز بگذاریم تا نیروهای جوان وارد
شوند.
در همین زمینه ،مصطفی درایــتــی عضو شــورای
مرکزی حزب اتحاد ملت هم درباره ایده هسته سخت
اصالحاتگفت:پیشنهادهاییمطرحاستتاافرادی
که سختیهای زیادی را متحمل شدند و پایمردیها
و هزینههای سنگینی را قبول کردند در هسته سخت
قرار بگیرند تا در تحوالت مختلف کشور ،هویت اصلی
جریان اصالحات را حفظ کنند و این جریان سیاسی
دچار انحراف نشود و با همان جوهره کار خویش را
ادامه دهد.

سیدحسنخمینی :نباید بهاسم دینداری ،آزادی و بهاسمآزادی ،دینداری را خدشه دارکرد
نــوه امــام راحل گفت :مراقب باشیم به اســم دینداری
استقالل و آزادی را نشکنیم و به اسم آزادی نیز دینداری
را خدشه دار نکنیم .به گــزارش ایرنا ،حجت االسالم
والمسلمین سید حسن خمینی در دیدار جمعی از فعاالن
فضای مجازی با اشــاره به ایــن مطلب اظهارکرد :اگر
بــرای امــام جایگاهی با عظمت می سازیم و یاد ایشان
را گرامی می داریــم برای بر زمین نیفتادن یک پرچم و
نماد است ،زیرا امام نقطه تالقی آرمان های ملت ایران
یعنی استقالل ،آزادی و دیــنــداری است .سید حسن
خمینی با اشــاره به  نسبی بــودن واقعیت گفت :امروز
وظیفه داریم واقعیت را به طور کامل بگوییم و جز واقعیت
نگوییم ،اما طی کردن این مسیر نیازمند صبوری است.
وی "یـــاد بــزرگــان" را نــیــاز مهم هــر ملت ذکــر کــرد و
گفت :در طــول تاریخ ،کسانی حرکت هــای استقالل
خواهانه کردند اما آزادی را سرکوب کردند ،گروهی
دیگر آزادی خــواه بودند اما به سوی استعمار حرکت
کردند و گروهی هم به سمت دین به عنوان نیاز معنوی
بشر رفتند اما نفهمیدند که دین نباید سرکوبگر باشد؛

مانند دوره انگیزیسیون در اروپـــا کــه حتی بدترین
دوران اســام با آن دوره تاریخی فاصله زیــادی دارد.
ســیــد حــســن خــمــیــنــی بـــا اشـــــاره بـــه تــــاش بــرخــی
جــریــانــات بــــرای تــخــریــب چــهــره امــــام اشـــــاره کــرد
و گــفــت :گـــروهـــی کـــه امـــــام را هــــدف مـــی گــیــرنــد
م ــی دان ــن ــد ک ــه کــــدام نــقــطــه را هـــدف گــرفــتــه ان ــد.
وی با اشــاره به "امید و صبوری نتیجه بخش" که به

گفته وی در طول عمر سیاسی مرحوم آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی دیده می شد گفت :امروز اگر از ضرورت وجود
«امید» سخن گفته می شــود ،باید توجه کرد که «امید
بخشی» به معنای سفید دیدن همه امور نیست ،بلکه اتفاقا
چنین نگاهی گم کردن مسیر است .رویکرد صحیح آن
است که لغزش ها و بدی ها را جبران کرده و خوبی هایی
که داریم نیز تقویت شود.
وی با اشاره به ادبیات جاری نقد در جامعه و فضای مجازی
افزود :ممکن است کسی که معایب را می گوید با زبان
خوبی نگوید ،اما ما به عنوان مخاطب نباید گرفتار حب
و بغض شویم بلکه اصل حرف آن را دریابیم .اگر مخالف،
خطا گفت به دل نگیریم امــا اگــر سخن درســت گفت،
نظر او را بپذیریم؛ زیرا دلیلی ندارد خود را از معایب مبرا
بدانیم و در صورت وجود مشکل ،باید آن را حل کنیم.
سید حسن خمینی با بیان این که اجازه ندهیم فضای
جنگ روانی اولویت های فکری ما را تعریف کند ،تصریح
کرد :سخن ها را بشنویم ،اگر جایی تقصیر داریم ،قبول
کنیم و اگر هم مشکلی تقصیر ما نیست آن را نپذیریم.

وی با تأکید بر افتخار به تاریخ گذشته ،گفت :این تفاخر
به معنای درست بودن همه امور واقع شده در گذشته
نیست؛ امــا آن ایـــرادات دلیل نمی شــود که به نیت و
خوبی ها و دستاوردهای گذشتگان مان افتخار نکنیم.
سید حسن خمینی گفت :به واقعیت های فضای موجود
حتما نقد داریــم و به وضــع موجود باید منتقد باشیم
وگرنه فرو می افتیم؛ اگر به نقطه ای رسیدید که فکر
کردید همه چیز خــوب اســت ،ایــن شــروع افــول است.
اما به امید نیز نیازمندیم ،زیرا بدون امید می شکنیم.
ویبا بیان این که "امید" را باید خودمان ایجاد کنیم و نمی
توان انتظار داشت دیگران آن را فراهم کنند ،گفت :اوج
یأس یک ملت نگاه به بیرون است؛ اگر چنین نگاهی وجود
داشت حتما افراد طماعی در جهان پیدا خواهند شد که از
این فرصت استفاده کنند.

...
خبر

وکیل پرونده :حرف های موالوردی درباره
دانشجویان بازداشتی نگران کننده است
وکیل دانشجویان بازداشتی دی ماه گفت :من دیدم که
خانم موالوردی گفتهاند دولت پیگیریهایی انجام داده
و ما در مرحله تجدیدنظر ،نتیجه این پیگیریها را خواهیم
دید و این حرف یک مقدار نگرانکنندهتر است .فرض کنید
این پیگیر یها در مرحله تجدیدنظر هم هیچ نتیجهای
ندهد و این یعنی ما همه مراحل را به امید پیگیری از دست
میدهیم و آن گاه با یک حکم قطعی روبه رو خواهیم بود و
آن موقع چه کار میشود کرد؟
امیر رئیسیان در گفتوگو با ایلنا ،دربــاره پروند ههای
قضایی دانشجویان تصریح کرد :دولت نمیتواند بگوید
که ما پیگیری کردیم ولی در مرحله بدوی امیدی نداریم
و پیگیریها در مرحله تجدیدنظر قرار است نتیجه بدهد و
این یعنی ما همه احتماالت و شانسها را برای نهایت پرونده
بگذاریم .حال شاید نتیجه نداد ،آن گاه ما با یک حکم قطعی
که هیچ کاری نمیتوان کرد طرف هستیم.
وی گفت :وزارت علوم مدعی است که پیگیری کرده و
با دانشجویان یا نمایندگان تشکلهای دانشجویی هم
جلساتی را داشتهاند اما این که در قوه قضاییه پیگیری
کرده و مذاکرات و جلساتی داشته یا نداشتهاند چیزی
است که به خود موکالن یا به بنده مستندی ارائه نشده
اســت .وی اف ــزود :مقامات قضایی میگویند وزارت
علوم پیگیری و به آ نهــا اعــام نکرده است یا فهرست
دانشجویان را خواستهاند و وزارت علوم به آ نها نداده
است .اما با توجه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی
که همه انواع پروند هها را با تفکیک سن  ،جنس  ،شغل
 ،تحصیالت  ،دیــن  ،وضعیت تاهل و  ...ثبت و ضبط
میکند ،دسترسی به این اطالعات آماری مستلزم گرفتن
گزارشی از این سامانه است که کمتر از یک دقیقه زمان
خواهد برد.

...
احزاب

پورمختار :امیدوارم تغییرات جامعه
روحانیت به جامعه مدرسین هم برسد

محمد علی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس دهم با
بیان این که جامعه روحانیت از الکی که برای خود ایجاد
کرده بود که شاید دلیلش اشتغاالت یا شرایط سنی بود
خارج شده است ،گفت :جامعه مدرسین محدود به قم شده
است و اثرگذاری کمتری دارد و امیدوارم تغییرات جامعه
روحانیت به مدرسین هم برسد.
پور مختار که با خبرآنالین گفت وگو می کرد ،افزود :جامعه
روحانیت تنها تغییری که ایجاد کرد این بود که دبیر کل
را تغییر داد و یک فرد جوان تر و البته فعال تری را در راس
کار قرار داد .آقای پورمحمدی فرد فعال و جوانی است که
فرصت کافی برای حضور ،سخنرانی و اثرگذاری در مجامع
را دارد و به نظرم این تغییر رویکرد ،تغییر خوبی بود.
این نماینده مجلس درباره جامعه مدرسین تصریح کرد :ما
امروز به حضور بیشتر نیروهای انقالبی چه در بدنه دولت،
چه در قوه قضاییه و چه در مجلس و  ...نیاز داریم.

ظریف به سنگاپور میرود
فارس -قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با
بیان این که وزیر خارجه کشورمان طی
روزهای آینده به سنگاپور سفر می کند،
افزود :محمد جواد ظریف به منظور امضای پیمان مودت
ایران و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.س .آن)
به این کشور سفر می کند.

CMYK

