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عمران خان :عالقه فراوانی
برای سفر به ایران دارم

...

محمدعلی ابطحی خبر داد:

ویژه های خراسان
دستور فوری دولت برای سرعت در ترخیص
کاالهای اساسی
براساسابالغیهیکمسئولاقتصادیدردولتبهتعدادیاز
سازمانهاواداراتمربوطدرامروارداتکاالکهباقید"فوری"
ارسال شده ،از مدیران مربوط خواسته شده است با توجه به
شرایطویژهکنونیوضرورتبیشازپیشافزایشسرعتدر
تامینکاالوتسهیلفرایندهایداخلی،ضروریاستصدور
گواهیهاومجوزهایموردنیازبرایتامینکاالهایاساسیو
ضروریموردنیازکشور،بهفوریتانجامشدهودرصورتنیاز
حتیشیفتعصر،شبوایامتعطیلنیزدایرشود.

پیگیری وزرا برای اجرای تاکید روحانی در
روز رأی اعتماد
پسازآنکهحجتاالسالمروحانیرئیسجمهوردرجلسات
مربوط به رای اعتماد به کابینه خود در مرداد سال گذشته،
تاکیدکردازوزیرجدیددادگستری،بهبودسازمانتعزیراترا
پیگیریخواهدکرد،طبقپیشنهادتعدادیازاعضایکابینه
کهبهتازگیموردموافقتمسئوالننهادریاستجمهورینیز
قرار گرفته ،قرار است به زودی طرح توسعه تشکیالت اداری
اینسازمانبهتصویبدولتبرسدتاامکاناجرایوسیعترو
سریعترانتظاراتازایننهادفراهمشود.

چهره ها و گفته ها

صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب تأکید
کرد :رهبری اصالحات باید مشخص شود و را هحل
آن هم این است که انتخابات سراسری برای تشکیل
کــنــگــره اصــلــی اصــاحطــلــبــان
بــــرگــــزار شــــود و در تــمــام
شهرهای کــوچــک و بــزرگ
افراد موافق اصالحات نامزد
شوند و در انتخابات
شرکت کنند/ .ایلنا
عبدالرضا مصری عضو فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس با بیان این که منتظریم که قوه مجریه
پاسخ گو باشد ،گفت :دولت در این مدت ،چک سفید
امضایی از مقام معظم رهبری گرفته که در  ۴۰سال
پس از انقالب بیسابقه بوده است ،به گونهای که ایشان
فرمودهاندهرتصمیمیکهشورای
عالی هماهنگی امور اقتصادی
مـیگــیــرد ،م ــورد تأیید ایشان
است .عمده پیشنهادها در
اینشورانیزتوسطدولت
مطرحمیشود/.مهر
مصطفی میرسلیم ع ــض ــو مــجــمــع تشخیص
مصلحت نظام گفت :بسیاری از مقامات دولتی ما از
اطالعات و اختیارات دولتی به نفع خود و خانواده و
یاران خود استفاده کردهاند واال
دلیلی نــدارد اف ــرادی بعد از
بیشازسیسالشغلدولتی،
بهثروتهایچندصدیا
هزار میلیارد تومانی
برسند/ .مهر

تسنیم -رهبرحزبتحریکانصافکهبهزودیبرکرسینخستوزیریپاکستانتکیهخواهدزداعالمکرد:عالقهفراوانیبرایسفربهایراندارم«.عمرانخان»تصریحکرد:
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تذکربزرگاناصالحاتبهروحانی
درحــالــی که برخی از رسانه ها گالیه های
رئیس دولــت اصالحات از دولــت روحانی را
منتشر کردند ،محمدعلی ابطحی از فعاالن
سیاسی ایــن جریان هم از انتقال تذکرات
بزرگان اصالحات به دولت خبر داد و در عین
حال گفت :اما روحانی الزامی برای اجرای
پیشنهادات مطرح شده توسط اصالح طلبان
ندارد .محمد علی ابطحی رئیس دفتر رئیس
دول ــت اصــاحــات در گفت و گــو بــا باشگاه
خبرنگارانبااشارهبهحمایتجریاناصالحات
برای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گفت:
اصالحات تــاش زیــادی بــرای ادامــه دولت
روحانی انجام داده و همچنان این حمایت را
صحیح قلمداد می کند که همین حمایت ها
حق بیشتری برای گالیه و نقد عملکرد دولت
رامشمولجریاناصالحاتمیکند.منافاتی
بینحمایتاولیهوایننقدهایاصولیوخوب
وجود نــدارد .فعال سیاسی اصالح طلب در

پاسخ به سوالی دربــاره اثرگذاری این نقدها
بیان کرد :نه رئیس دولت ،اعالم اصالح طلب
بودن کرده و نه جریان اصالحات به دید دولت
اصالحطلببهدولتروحانینگاهکردهاست.
اصــاح طلبان بــرای بهبود وضعیت مــردم و
اصالح شرایط پیشنهادهایی را علنی و غیر
علنی به رئیس دولت می دهند ،اما روحانی
الزامی برای اجرای پیشنهادات مطرح شده
توسط اصالح طلبان نــدارد .به خاطر حذف
هایگستردهصورتگرفته،ایندولتبهترین
انتخاب اصالح طلبان بود .از ابتدای دولت و
زمان معرفی وزرا بنا به حساسیت های جریان
اصــاحــات حتی دربـــاره برخی اشخاص از
سوی بزرگان این جریان تذکراتی مطرح شده
بود ،اما مورد توجه جدی رئیس جمهور قرار
نگرفت .روز گذشته همچنین برخی از رسانه
ها سخنان رئیس دولت اصالحات در جمع
برخینمایندگانادوارراکهحاویگالیههایی

از دولت بوده است ،منتشر کردند .به گزارش
اعتماد آنالین ،سید محمد خاتمی در این
سخنانبابیاناینکهانفعالدردولتوحیرانی
اصالح طلبان در برابر این موج تبلیغات مایه
تعجب است ،گفته است :امــروز خأل یک تیم
قویرسانهایکهمسائلرارصدکندوپاسخگو
باشدبیشازهرزماناحساسمیشود.رئیس
دولت اصالحات گفت :معتقدم با وجود همه
تحریمهاومشکالتموجوداینکشورمیتواند
به مراتب بهتر از این اداره شود.وی همچنین
پیشنهاد هایی را برای برون رفت از این شرایط
ارائهکردهاست.
▪توصیههایعطریانفروهاشمیبهدولت

در همین باره محمد عطریانفر عضو شورای
مرکزی حزب کارگزاران هم ضمن انتقاد از
دولت مطرح کرد :طبعا مشکالت اقتصادی
کشور تنها با تغییر رئیس بانک مرکزی حل

وقتیفراخواننهبهگرانیبهعملیات
تروریستیختمنشد
خبرگزاری فارس در فیلمی ،نحوه جذب ارتباط
سرپل منافقین با یکی از عناصر این گروهک در
مشهد و تــاش او بــرای فــراخــوان مــردم و انجام
عملیات تروریستی در مرحله بعد را تشریح کرده
است .در ابتدای این گــزارش با اشــاره به این که
گروهک منافقین بعد از اخراج از پادگان اشرف
و اسکان موقت در کمپ لیبرتی ،شیوه دهه  60را
احیا کرده ،آمده است :این گروهک با فعال شدن
مهره های خاموش خود در داخل کشور ،هسته
های چند نفره موسوم به کانون های شورش را
در داخل کشور ایجاد کرده است .دستور العمل
گــروهــک منافقین بــرای هسته هــای شورشی
در داخــل ابتدا با یگان شورشی آغــاز شده است
امــا با اخــراج کامل منافقین از عــراق و اسکان
آن ها در آلبانی ،اعضای رده بــاالی منافقین با
دستور سناتورهای آمریکایی موظف شدند ،خط
شعارنویسی را در داخل کشور دنبال کنند .بنا بر
این گزارش تام کاتن در جلسه ای با رایزن منافقین
تأکید می کند که شعارنویسی در داخل کشور با
هیچ عملی قابل مقایسه نیست.
به همین دلیل منافقین در پاریس و تیرانا طی
جلساتی با اعضای خود آن ها را موظف به ارتباط
گیری با اعضای جدید کــرد .آن ها بهترین راه
برقراری ارتباط را در بستر فضای مجازی یافتند
و توانستند از این طریق ظرفیت هایی در داخل
شناسایی کنند .آن ها در اغتشاشات دی ماه
دستور اغتشاش آفرینی را از طریق کانون شورشی
صادر کردند؛ کانون هایی که متشکل از دو تا پنج
نفر از اعضای منافقین هستند .مأموریت های
کانون های شعارنویسی در دو مرحله خالصه می
شد؛ اول شعارنویسی ،تولید تراکت و تهیه فیلم و
عکس و دوم آموزش های پارتیزانی برای تشکیل
نیروهای مسلح شورشی.
آن ها در یکی از جلسات درون گروهی خود تأکید

می کنند که تنها راه رهایی از بن بست فراخوان
و بیانیه ،آغاز قیام مسلحانه است .در ادامه ضمن
تشریح نحوه یک فراخوان ایجاد شده توسط یکی
از عناصر نفاق در مشهد به بهانه گرانی ،آمده
است :سرپل های منافقین ،تالش خود را برای
عضوگیری آغاز می کنند که در یک مورد ،سرپل
منافقین در مشهد با یکی از شهروندان مشهدی
ارتباط می گیرد و او را مأمور می کند که در سرخط
اغتشاش قرار گیرد« .الف .ک» که در یک کارگاه
شاغل اســت ،آمــاده عملیات می شــود .چند روز
مانده به کنگره منافقین در پاریس که ابتدای تیر
برگزار شد ،سرپل از فرد شناسایی شده تقاضا می
کند که اغتشاش انجام شود .به همین دلیل سرپل
به فرد مأموریت می دهد که در روزهای آینده زمینه
ایجاد یک تجمع اعتراضی برای گرانی در مشهد
فراهم شود .برای این موضوع بولوار امامت مشهد
و محدوده پارک ملت انتخاب می شود .بنابراین
ویدئو که همراه با فیلم هایی از دوربــیــن های
مداربسته است ،در ساعت  18روز پنج شنبه 7
تیر  97سوژه با همسر و فرزندش به محل فراخوان
آمده است .فرد مد نظر اعالم می کند که به جز وی
کسی در محل فراخوان نیست ،برای این که ثابت
کند که در خیابان است ،در کنار تابلوی امامت
 16تصویری از ساعت خود برای سرپل ارسال می
کند ،غافل از این که در رصد اطالعاتی سربازان
گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته است .در این
فیلم همچنین تصاویری منتشر شده که در آن
«الف.ک» حین ضبط و ارسال تصویر برای منافقین
در تور اطالعاتی قرار گرفته است .در بررسی های
دقیق تر مشخص شده که سرپل نفاق با توجه به
ظرفیت های فرد ارتباط گرفته شده ،قصد داشته
او را برای یک عملیات تروریستی مأمور کند اما
هوشیاری مأموران امنیتی منافقین را در این
عملیات خرابکارانه ناکام گذاشت.

نمیشود و چنان چه رئیس جمهور به این
جمعبندی رسیده که باید در اقتصاد کشور
اصالحاتی انجام دهد ،باید دست به تغییرات
بیشتریدربدنهدولتبزند.ویافزود:معتقدم
صرفاباتغییرافرادمشکلیحلنمیشود،بلکه
باید رویکردها و ساز و کارها متناسب با شرایط
تغییر کند و در نتیجه آن مدیران منتخب یا
مسئوالن فعلی به عملکرد در حوزه خود الزام
داشته باشند .محمد هاشمی فعال سیاسی
هم با تأکید بر ضــرورت سخن گفتن دولت با
مردمگفت:مسئوالنبایدحواسشانراجمع
کنند،بامردمسخنبگویندوازطریقرسانهها
شرایط کشور را با شفافیت به مــردم توضیح
دهند .مسئوالن مشکالت کشور را باید با
مردم در میان بگذارند ،مردم باید توطئههای
دشمنان را که مسئوالن با آن ها دست و پنجه
نرم میکنند بشناسند .مردم آگاهی دارند اما
نیازمندتوضیحاتبیشترهستند.

دادستانکرج:شناساییمسببانقتلجوانکرجی
دراغتشاشاتدرحالانجاماست
دادستان عمومی و انقالب کرج ،با اشاره به کشته شدن فردی
 26ساله در یک تیراندازی مشکوک گفت :این موضوع در
دست بررسی و تحقیقات مقدماتی است و با توجه به این که
یکی از شهروندان کرجی جان خود را از دست داده دادستانی
به عنوان مدعیالعموم دستور بررسی جوانب این حادثه و
شناساییمسببانرابهدستگاههایاطالعاتیوانتظامیصادر
کردهاست.بهگزارشایسنامنطقهالبرز،حاجیرضاشاکرمی
خبر نقل شده از وی در برخی رسانهها درباره این که جوان
کرجیتوسطاغتشاشگرانکشتهشدهراتکذیبکردوافزود:
این تیراندازی و جوانب آن در دست بررسی است و نقل قولی
که از این جانب مبنی بر کشته شدن مقتول توسط آشوبگران
یا هر فرد دیگری منتشر شده تکذیب میشود.
به گزارش تسنیم دادستان عمومی و انقالب کرج با بیان این
که جزئیات این موضوع در حال بررسی است ،ابراز کرد:
« 3نفر از نیروهای انتظامی استان البرز نیز با سنگ و چاقو
مصدوم شدند ».گهردشت کرج شنبه شب دارای برخی
محدودیت های ترافیکی بود .کشته شدن فرد مقتول در
جریان اغتشاشات کرج ،توسط معاونت سیاسی استانداری
البرز هم تأیید شده اســت .ترخانی ضمن اشــاره به دیدار
مسئوالن با خانواده این فرد ،اضافه کرده است :قاتل هنوز
شناسایی نشده و با بررسی دوربینهای موجود در محل
حادثه و اطالعات عوامل امنیتی و انتظامی مشغول پیگیری
موضوع هستیم .وی تصریح کرد :در طول این مدت نیروهای
نظامی و انتظامی هیچ گلولهای شلیک نکرد هاند و سعی
کرد هاند با خویشتن داری افــراد حاضر در تجمعات را به
آرامش دعوت کنند.درباره تجمع چند ده نفره شنبه شب در
تهران هم خبرگزاری فارس با اشاره به کذب بودن ادعاهای
رسانه های بیگانه مبنی بر اجتماع گسترده معترضان،
نوشت :شامگاه شنبه حدود  50نفر در تقاطع خیابان های
رازی و انقالب تجمع کرده و به سمت چهارراه کالج حرکت
کردند که در نهایت جمعیت شعاردهنده به حدود  200نفر
در محدوده پل کالج رسید ،اما نیروی انتظامی فوری جمعیت
را متفرق کرد .نکته قابل توجه این که در این تجمع همچون
روزهای گذشته لیدر این افراد زن بود .همچنین به استثنای

برخی شعارهای سیاسی هیچ خرابکاری و تخریب میدانی
انجام نشد.
▪فرمانده ناجا :در هیچ جای کشور ناامنی نداریم

به گزارش ایلنا فرمانده ناجا نیز با بیان این که در هیچ جای
کشور ناامنی نداریم ،گفت :ممکن است جایی تحرکاتی باشد
اما قطعا مشکل امنیتی که نتوانیم آن را حل کنیم نداریم.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که ایران یکی از امن ترین
کشورهاست ،به پیچیدهتر شدن توطئههای دشمنان برضد
ملت ایران اشاره کرد و گفت :ظرفیتها ،امکانات و اشراف
اطالعاتی ما هم بسیار بیشتر شده و با هوشیاری آحاد مردم
و مسئوالن و انسجام ملی ،ملت ایران شکست ناپذیر و پیروز
است.
▪سامانی :با افرادی که قصد تخریب اموال عمومی و مراکز
حساس را داشتند ،برخورد قانونی شد

در یک اظهارنظر دیگر سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره
اعتراضات و بعض ًا اغتشاشات اخیر با بیان این که بعد از هفته
ها تبلیغ ،ضدانقالب انتظار داشت جمعیت بیشتری به میدان
بیاید ،افزود :نهایت اهتمام برای این که این گونه تجمعات با
حداقل تنش و از راه گفت وگو کنترل شود به عمل می آید .در
بعضی از مواقع که متاسفانه برخی از سوء استفاده کنندگان
قصد تخریب اموال عمومی و مراکز حساس را داشته باشند در
چارچوب قانون برخوردهای الزم انجام خواهد شد.

تصویب کلیات طرح اصالح قانون جامع انتخابات در کمیسیون شوراها
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از تصویب کلیات
طرح اصالح قانون جامع انتخابات خبر داد.
اصغر سلیمی در گفت وگــو با خانهملت ،در توضیح
نشست روزگذشته کمیسیون شوراها و امــور داخلی
کشور مجلس  ،بیان کــرد :در این جلسه کلیات طرح

...

آن سوی سیاست

اصالح موادی از قانون جامع انتخابات مطرح و تصویب
شد .پیش از این سه طرح اصالح قانون ارائه شده بود که
هر سه مورد ادغام شده و در کارگروهی متشکل از مرکز
پژوهشهای مجلس ،نمایندگان و وزارت کشور ،وزارت
اطالعات و مرکز پژوهشهای شــورای نگهبان مورد

بررسی قرار گرفته بود.
سلیمی با بیان این که این طرح شامل  10فصل و 39
ماده است ،افزود :در این جلسه ماده یک طرح مبنی بر
اصالح ماده چهار قانون جامع انتخابات نیز مورد بررسی
و تصویب قرار گرفت.

دکتر مصطفی غفاری

info@khorasannews.com

مذاکره؟  ...به این پرسش ها فکر کنید
این روزها با سخنان دونالد ترامپ درباره آمادگیاش برای
«مذاکره ،بدون پیششرط» با ایران ،بحثهایی در محافل
سیاسی و رسانهای کشور در گرفته که آیا باید از این پیشنهاد
استقبال کرد یا خیر؟ چهرههایی که تفکرات و نیروهای
سیاسی مختلف کشور را نمایندگی میکنند در این مدت
درباره این موضوع سخن گفتهاند؛ برخی مخالف ،برخی
موافق و برخی موافق یا مخالف مشروط .دغدغه این نوشتار
نه پاسخ آری یا خیر ،بلکه ارائه چارچوبی برای فکر کردن
به مذاکره است .قبل از تصمیم برای آغاز مذاکره در هر
مسئلهای ،باید به پرسشهایی پاسخ داد که فضا را برای
تصمیمسازانیاتصمیمگیرانواضحمیکند.اگرنه،ممکن
است مصالح و منافع ملی قربانی اشتباه محاسباتی درباره
رد یا قبول مذاکره شود.
 .1محل منازعه کجاست؟ اولیترین پرسش این است که
مذاکره بر سر چه موضوعی انجام میشود؟ شاید در نگاه
اول ،پاسخ خیلی واضح به نظر برسد اما از آن جا که جهان
سیاست چندالیه و فضای افکار عمومی آکنده به انواع
گزارههای درهمپیچیده است ،ابتدا باید به همین پرسش
بدیهی پرداخت :قرار است دقیق ًا درباره چه چیزی مذاکره
صورت گیرد و ابعاد مسئله چیست؟
 .2طرف مقابل کیست؟ این هم در نگاهی اجمالی ،بدیهی
به نظر میآید اما الزم است قبل از تصمیم به رد یا قبول
پیشنهاد مذاکره درباره این فکر کنیم که با چه کسی قرار
است سر میز مذاکره بنشینیم؟ دشمن؟ رقیب؟ شریک؟
همکار؟ یا ...؟ پاسخ ،نوع نگاه به پیشنهاد مذاکره را تعیین
و تحدید خواهد کرد.
 .3انتظار از مــذاکــره چیست؟ طرفی کــه درخــواســت
مذاکره میدهد ،قطع ًا هدفی از ارائه پیشنهاد خود دارد و
چشماندازی از آن برای خود در نظر گرفته است .بنابراین
بالفاصله باید پرسید که انتظار طــرف پیشنهاددهنده
چیست؟عقبنشینی؟تثبیتمواضع؟یاپسراندنحریف؟
فرافکنی؟ خرید زمان؟ یا ...؟
 .4اگــر مذاکره نکنیم...؟ از گــزارههــای مشهور دنیای
سیاست این است که «مذاکره ادامه و بدیل جنگ» است.
در واقــع مــذاکــره در زمینهای از مناقشه شدید بین دو
طرف رخ میدهد .به هر حال ،در هر موقعیتی باید طرف
دریافتکننده پیشنهاد مذاکره به این فکر کند که اگر
این درخواست را رد کند ،با چه پیامدهایی روبهروست؟
آیــا میتواند بــرای تأمین هــدف خــود ،راههـــای دیگر و
کمهزینهتری را در پیش بگیرد؟
چه این که گاهی حریف گزینه ای را به عنوان بدیل مطرح
میکند که واقعیت نــدارد بلکه صرفا واقع نمایی است و
موجب تحمیل اصل مذاکره خواهد شد.
.5تجربهچهمیگوید؟مذاکرهدرخألرخنمیدهدومعمو ًال
دو طرف آن تصویری از یکدیگر در ذهن دارند که حاصل
تجربههای قبلی آن ها از هم است .وقتی یک طرف پیشنهاد
مذاکره میدهد ،یکی از مهمترین منابع تصمیمگیری برای
دریافتکنندهایناستکهبهکارنامهحریفنگاهکندوببیند
در موارد قبلی ،چه حاصلی داشته است؟
 .6در سبد خود چه داریــم؟ مذاکره در هر سطح و در هر
عــرصـهای با دادن و ستاندن امتیازاتی همراه اســت و
کنشگران باید محاسبه کنند که بیشینه و کمینه آن چه
میتوانند واگذار کنند و آن چه به دست میآورند چیست؟
پس وقتی پیشنهاد مذاکره مطرح میشود باید کف و سقف
داده و ستانده خود در مذاکره را مالحظه کنیم.
 .7آیا االن زمان مناسبی است؟ یکی از مهمترین محاسبات
در رد یا قبول پیشنهاد مذاکره ،انتخاب زمان بهینه برای
مذاکره است .ممکن است اصل مذاکره پرهیزناپذیر باشد
امااینکهباتوجهبهشرایطمیدانوموضوعمحلمنازعه،چه
زمانی را برای انجام مذاکرات با طرف مقابل انتخاب کنیم،
نقش اساسی در پیروزی یا شکست دارد .گاهی از مذاکره
همچونابزاریاستفادهمیشودکهنفسپذیرشآنازسوی
طرفمقابلدرحکمشکستیاعقبنشینیوازدستدادن
اعتمادبهنفس ،وجهه و ...است.
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