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ظریف :تحوالت شمال آفریقا حاصل دخالت
برخی کشورهای عرب منطقه است

...

ویژه های خراسان
مراقببازنشستگیناگهانیکارمندانباشید
یک نهاد نظارتی با ارسال ابالغیه ای خطاب به تعدادی از
مدیران دستگاه ها ،از آن ها خواسته با توجه به این که طبق
روال مرسوم ،تعدادی از کارمندان ارشد و مدیران دستگاه
ها طی امسال بازنشسته می شوند ،پیش از رسیدن به زمان
مذکور ،مواردی چون تعیین تکلیف طرح ها و دستورات
مهم ابالغی در دست اجرا توسط افراد مذکور ،پرونده های
احتمالی تخلفات اداری یا هر نوع تعهد خدمتی خاص را
که منوط به پیگیری مشموالن بازنشستگی است مورد
بررسی قرار دهند تا دستگاه مربوط با تبعات ناشی از خروج
ناگهانی اشخاص مذکور مواجه نشود.

برنامه مهم کابینه برای متحول شدن اداره
شرکت های دولتی
با توجه به الزامات و اختیاراتی که ماده  4قانون برنامه
ششم توسعه برای تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش
دولتی تعیین کرده ،تعدادی از اعضای کابینه طرحی را
آماده تصویب نهایی کرده اند که به موجب آن ،طی امسال
تحوالت مهم و ساختاری در اداره شرکت های دولتی آغاز
خواهد شد که مواردی چون تنظیم روابط سهامدار و ذی
نفعان با مدیران شرکت ها ،تفکیک وظایف اعضای هیئت
مدیره شرکت های دولتی و نحوه دریافت پاداش ها و مزایا
از آن جمله است.

فارس -وزیر خارجه با اشاره به تحوالت خطرناکی که به تازگی در منطقه شمال آفریقا از جمله لیبی و سودان به وقوع پیوسته ،آن را حاصل دخالت برخی
کشورهایعربمنطقهبرشمرد.ظریفدردیدارفیلیپتیهبو،سفیرجدیدفرانسهدرتهرانتأکیدکرد:تحوالتشمالآفریقاحاصلدخالتبرخیکشورهای
عرب منطقه است .وزیر خارجه همچنین حضور گروهک تروریستی منافقین در خاک فرانسه را یکی از مشکالت موجود بین دو کشور ایران و فرانسه خواند.

 7پیشنهاد حجاریان به اصالح طلبان

...

یادداشت

انتقاد گرامی مقدم از ایده مشارکت مشروط حجاریان
سعید حجاریان از تئوریسین های برجسته
جبهه اصالحات در یادداشتی هفت پیشنهاد
به هم جبهه ای های خود در آستانه انتخابات
ارائه کرد .حجاریان در یادداشت خود تأکید
کرد :مقدمه هر نوع کنشگری سیاسی ،از
جمله سیاستورزی اصالحطلبانه در چنین
شرایطی ارائــه تصویری دقیق و روشــن از
وضعیت امروز و ماههای آتی است تا در پرتو
آن ،جهتگیری و خطمشیها مشخص و
به هنگام شود.
وی در بخشی از یادداشت خود با اشاره به
ناکام بــودن برنامه هــای ضدایرانی دولت
آمریکا نوشت :اعتراضات بر پایه مطالبات
اقتصادی شامل دستمزد ،بدهی معوق
و حــتــی اخــتــاس و ارتــشــا ب ـه دلــیــل نبود
انسجام گفتمانی و رهــبــری مشخص ،به
سرمنزل مقصود نخواهد رسید .حجاریان
همچنین با شکست خورده خواندن تالش
ه ــای گـــروه ه ــای اپــوزیــســیــون جمهوری
اسالمی ایران تأکید کرد :مخالفان خارجی
جمهوری اسالمی همچنان نتوانستهاند
یکی از چهرههای اپوزیسیون را بهعنوان
«رهبر» بپذیرند و مــردم و دیگر گرو ههای
اپوزیسیون را حــول وی گــردآوردنــد .این
چهره برجسته جریان اصالحات در ادامه

افزود :اصالحطلبی در سال  ،98با توجه به
وضعیت سیاسی داخل و خارج و همچنین
شرایط اقتصادی و معیشتی ،در ابعاد مختلف
نیازمند چابکسازی و نواندیشی است اما
اساسیترین موضوع« ،بقای اصالحطلبی»
اســت .حجاریان در ادامــه اتخاذ موضعی
ترکیبی از «آرامش فعال» و «فعالیت تمام قد»
را به اصالح طلبان پیشنهاد می کند .وی در
بخشی از این یادداشت با لحنی تهدیدآمیز
درخصوص انتخابات امسال نوشت :شاید
عقالنیترین راهبرد را بتوان در «مشارکت
مشروط » جست؛ از فرصت انتخابات استفاده
کرد ولی چنان چه شروط مطرح شده برآورده
نشد ،عطای انتخابات را به لقایش بخشید.
وی در ادامه هفت پیشنهاد مشخص خود به
اصالح طلبان را این گونه بیان می کند)۱ :
روندها و چشماندازها را بهزبان قابل فهم
تحلیل و ترجمه و ذیل آن نقش ،جایگاه و
کارکرد خود را بهعنوان نیروی تحولخواه
تعریف کنند )۲ .عقالی جناح راســت را
دربــاره وخیم بودن شرایط آگاه کنند تا در
ادامه ،نیروهای مؤثر و تصمیمساز حکومت
تصویری واقعی از وضع موجود و مطلوب به
دست آورند )۳ .از خمودگی و رخوت خارج
شوند ،تجدید نهادی را در دستور کار قرار

دکتر مصطفی غفاری

▪انتقاد گرامی مقدم از ایــده مشارکت
مشروط حجاریان

دهند و مواضع انتقادی را به راهبرد و راه
برو نرفت بیامیزند )۴ .توان دانشگاهیان
تحولخواه را در دانشگاههای داخل و خارج
شناسایی کنند و سپس پلتفرمهای زیربنایی
را در قالب بستههای مشورتی در دسترس
عموم بهویژه دولت قرار دهند )۵ .از طریق
وزارت کشور یا کمیتهای متشکل از نیروهای
زبــده و اصیل ،درخصوص پاالیش احزاب
منتسب به خــود اهتمام بــورزنــد و احــزاب

کممایه را درون احزاب بزرگ ادغام یا آنها
را منحل کنند )۶ .به نقد اپوزیسیون بدلی
دسـتســاز ترامپ توجه ویــژه نشان دهند
و ذیل آن هویت و کیفیت را به اپوزیسیون
بازگردانند )۷ .در برابر اتهامات و جعلیات،
دفاع همهجانبه از خود را در پیش بگیرند و
بهطور مستند عملکرد و مواضع نیروهای
مقابل و اسطورهسازیهایشان را به تیغ نقد
بسپارند.

در واکنش به پیشنهاد انتخاباتی حجاریان
دربـــــاره «مــشــارکــت م ــش ــروط» ،اسماعیل
گرامی مقدم ،فعال سیاسی اصالحطلب و
عضو شــورای مرکزی حــزب اعتماد ملی در
گفت و گو با نامه نیوز تأکید کــرد :ایــده آقای
حجاریانمبنیبرشرکتمشروطدرانتخابات
و در صورت لزوم تحریم انتخابات بسیار کهنه
است .تجویز تحریم انتخابات و شرط گذاشتن
بر آن ،به میزانی ورشکسته است که دیگر محل
بحث اصالحطلبان نیست زیرا به وضوح نتیجه
ایــن رویــکــرد را در انتخابات مجلس هفتم و
شورای شهر دوم دیدیم .وی افزود :از دید من
آقای حجاریان تنها یک فعال سیاسی است و
نمیتوان اظهارات او را موضع اصالحطلبان
دانست .تردید نکنید که شــورای هماهنگی
اصالحطلباننظراتیمتفاوتازآقایحجاریان
دارد و عموم اصالحطلبان بر این باورند که باید
در انتخابات مجلس سال 98جبه ه اصالحات
حضورفعالیداشتهباشد.عضوشورایمرکزی
حزباعتمادملیدرنهایتنیزتصریحکرد:ایده
آقایحجاریاندرانزواستوعموماصالحطلبان
ضمنارائهانتقادهایخوددرانتخاباتامسال
حضورگستردهایخواهندداشت.

چهره ها و گفته ها

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس با اشاره به این
که سمنها میتوانند مشکالت
م ــردم را حــل کنند نــه دولــت،
گفت :نباید مردم را از حضور
در صحنه محروم کنیم.
/فارس
عباس عبدی فعال سیاسی اصــاح طلب دربــاره
حمایت جریان ها و اشخاص مختلف از سپاه طی
روزهــای اخیر گفت :چنین رفتاری یک امر موقتی
است و دیر یا زود به همان جایگاه خود باز میگردند،
مگر در یک صــورت؛ آن هم این
که سپاه نیز درباره انتقادهایی
که از آن میشود ،در رفتار
خود تجدیدنظر کند/ .
اعتمادآنالین
عبدا ...ناصری ،فعال سیاسی اصالحطلب با تاکید به
ناکامی صداوسیما برای جذب مخالفان دولت به سمت
گرایش سیاسی مطلوب خود گفت :این خاماندیشی
اســـت ک ــه فــکــر کــنــیــم اگـــر راه
نــجــات کــشــور کــه راه اصــاح
اســـت ،بسته شـــود ،مـــردم به
اصولگرایان یا رادیکالها
روی مــــــیآورنــــــد/ .
اعتمادآنالین

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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سخنگوی قوه قضاییه :دادستان تهران تا این ساعت
تغییر نکرده است

سخنگوی جدید قوه قضاییه درخصوص انتشار
شایعات درباره تغییر دادستان تهران ،گفت :تا این
ساعت هیچ تغییری در این حــوزه اتفاق نیفتاده
است .غالمحسین اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :اگر خبری باشد رسم ًا اعالم خواهد شد
بر اساس گمانه زنی نمیشود اظهار نظر کرد .وی
افزود:بهطورطبیعیاگربخواهدتغییریانجامشود
در ابتدا باید تغییرات در ردههای دیگر صورت گیرد

وبهمروربهردههایپایینتربرسد.اسماعیلیادامه
داد :تغییرات در قوه قضاییه همیشه حساب شده،
دقیق و کارشناسی بوده و مثل تغییرات در جریان
هایسیاسینیستکهبهصورتگستردهواتوبوسی
باشد.رئیسکلدادگستریتهرانخاطرنشانکرد:
اطالعات مربوط به تغییرات جدید در قوه قضاییه
را هر وقتی اتفاقی رخ داد و تغییری صورت پذیرفت
حتم ًابهنحومقتضیاعالمخواهیمکرد.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه
به یک نامه

سخنگوی وزارت امور
خارجه در واکنش به
خبر یکی از خبرگزاری
هـــا دربــــــاره نشست
عــصــر دیــــــروز – یک
شنبه  -وزیر و معاونان
وزارت امــور خارجه با
نــمــایــنــدگــان مجلس
شــــــــورای اســـامـــی
گــــفــــت:وزارت امـــور
خارجه به صورت دوره
ای با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای فراکسیون های
مختلف نشست هایی را برگزار می کنند.
روز گذشته نامه ای با امضای کواکبیان نماینده تهران منتشر و در آن
ادعا شده بود که وزیر امور خارجه به نمایندگان مخالف استعفا شام
می دهد .به گزارش ایرنا ،سید عباس موسوی افزود :برخی از این
جلسات در مجلس و برخی دیگر در وزارت امور خارجه است .وی
اظهار کرد :جلسه امشب نیز از جمله این جلسات است که به دلیل
نبود امکان برگزاری آن در طول روز و ساعات اداری به عصر و امشب
موکول شد .موسوی خاطر نشان کرد :فراکسیون دیپلماسی و منافع
ملی یک فراکسیون فراجناحی است که نمایندگان از گرایش های
مختلف در آن عضویت دارند.

گروه های مقاومت عراق تروریستی خواندن سپاه
را محکوم کردند

مجموعهایازگروههایمقاومتاسالمیعراقاقداماخیرآمریکا
در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را
محکومکردند .براساسگزارش فارس ،نمایندگان این گروهها
شنبهباحضوردرکنسولگریایراندرشهرنجفاشرفطییک
کنفرانسخبریمشترک،بهاقداماخیردولتآمریکاعلیهسپاه
پاسداران انقالب اسالمی واکنش نشان دادند و تأکید کردند
که «این خود واشنگتن است که حامی اول تروریسم است» .در
همین زمینه «ابو فرقد السعداوی» ،از مسئوالن سازمان «بدر»

عراق،تروریستیخواندنسپاهپاسدارانازسویدونالدترامپ،
رئیس جمهور آمریکا را «مسخرهبازی» حامی اول تروریسم در
جهان خواند و گفت« :این آمریکاست که داعش ،جبهه النصره
و دیگر گروههای تروریستی را بنا به اعتراف رهبرانشان ایجاد
کرده است»« .محمد محی» سخنگوی گردان های حزب ا...
عراق هم طی سخنانی در مراسم بزرگداشت شهید محمد باقر
صدر گفت تروریستی خواندن سپاه گامی برای اجرای معامله
ننگینقرناست.

توضیحات مجمع تشخیص درباره مسکن کارکنان مجمع
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به
اظهارات محمود صادقی درباره جایگاه و عملکرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئله تعاونی
مسکن کارکنان مجمع پاسخ داد .در اطالعیه
روابط عمومی مجمع تشخیص ،اظهارات محمود
صادقی دربــاره این نهاد «خــارج از عرف و توهین
آمیز» دانسته شده و درباره مسئله تعاونی مسکن
کارکنان مجمع و تعداد واحدهای مسکونی ساخته
شده برای کارکنان آمده است« :این تعاونی در سال
 ۱۳۸۰تاسیس شده و با هماهنگی مرحوم آیت ا...
هاشمی رفسنجانی با شهردار وقت تهران ،قطعه
زمینی برای تعاونی مسکن کارکنان حوزه ریاست
خریداری شد و به منظور تامین هزینههای ساخت،
افراد غیر عضو هم به آنها اضافه شدند ،اما با وجود
ایــن به دلیل مشکالت اقتصادی خانواد ههای
پرسنل ،پروژه تکمیل و تحویل نشده است».
به نوشته اطالعیه مجمع ،ســاز و کــار و فعالیت
تعاونیهای مسکن ،منفک از نهاد مبدأ و تحت
اشــراف اعضا و وزارت تعاون اســت .اشــاره این
اطالعیه مجمع تشخیص بــه مصاحبه محمود
صادقی نماینده مردم تهران در مجلس است که به
تفصیلی شدن ساختار مجمع انتقاد کرده است .به
گزارش ایسنا ،اطالعیه مجمع درباره این بخش از

صحبت های صادقی هم آورده است :این اظهارات
درپــی تقلیل جایگاه یکی از نهادهای قانونی و
انقالبی بــوده و وانمود میکند تصمیمگیری در
حساسترین موضوعات و نظارت عالی بر اجرای
سیاستهای کــان کشور در جلسات محدود
صحن مجمع قابل حصول است در حالی که همین
نگاه باعث حل نشدن بسیاری از مشکالت کشور
شده است».

اسالمسیاسیواسالماجتماعی:
تضادیاتکمیل؟
یک اسالم بیشتر نداریم .اما بحث بر سر خوانشهاست
و این که در هر خوانش ،تمرکز بر کدام ُبعد از این واقعیت
واحــد ،بیشتر اســت .پس دوگانهانگاری واقعی میان
ایــن اســام و آن اس ــام ،از سنخ دوقطبیهای کــاذب
است؛ هرچند میتوان بنا به اعتبار و برای صورتبندی،
ایــن وجـــوه مختلف را از لــحــاظ نــظــری تفکیک کــرد.
شــک نباید کــرد کــه بــرآمــدن اســام سیاسی در ایــران
یا به تعبیر بهتر ،به جلوه آمــدن ابعاد مغفول سیاسی
اسالم با پیروزی انقالب اسالمی ،خود مرهون نگرش
عمیق اجتماعی بــه اس ــام در دوران مــبــارزه اســت؛
ایــن که دیــن در ساحت عمومی زندگی نیز حــرف تازه
فــراوان بــرای گفتن دارد .وقتی هم که پای یک نگرش
یا گفتمان به حــوزه عمومی رسید ،محال اســت بدون
تعیین نسبت با قدرت سیاسی بتواند کاری از پیش ببرد.
از سویی ،سالها تمرکز بر امور اجتماعی همچون تأسیس
و اداره نهادهای اجتماعی از مدرسه و مرکز بهداشتی ـ
درمانی و هیئت و صندوق قر ضالحسنه گرفته تا انواع
مددکاری اجتماعی در کمکرسانی به مردم گرفتار در
فقر یا آسیبدیده در حــوادث طبیعی سیل و زلزله و...
دست انقالبیان مسلمان را برای مطالبه قدرت باز کرد.
از سوی دیگر ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،شاهد
توسعه و تعمیق نگرش اجتماعی به اســام بــود هایــم.
بهخصوص که حاکمیت اسالم ،بسیاری از موانع را برای
فعالیتهای گسترده اجتماعی از بستر دین کنار زده
و فرصتهای بسیاری بــرای آن فراهم ساخته است.
در واقع اسالم اجتماعی را باید خاستگاه و پایگاه اسالم
سیاسی دانست ،همچنان که اسالم اجتماعی نیز زیر چتر
و در پناه اسالم سیاسی رشد کرده است .به این ترتیب،
رابطه یا حتی رقابت بین این دو خوانش از اسالم را نباید
بازی با حاصل جمع صفر پنداشت .بلکه میتوان در اندیشه
همافزایی بیشتر آن ها بود؛ هم برای آن که به اسالم ناب
نزدیکتر شوند و هم برای آن که فایده حضور و عمل این
دو خوانش برای مردم بیشتر شود که «و أما ما ینفع الناس
فیمکث فی األرض» .آن چه به مردم سود رساند ،پایدار و
ماندگار خواهد شد.

...

خارجازدستور
محمد اکبری
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بهارستاننشینانبدونغیبتغیرموجه

▪توضیحات مصباحی مقدم دربــاره مدت دار
شدن مصوبات مجمع تشخیص

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین
جلسه خــود در ســال  98که چهارشنبه گذشته
ِ
مصوبات مبتنی
برگزار شد ،طی مصوبهای  اعتبار
بر مصلحت را  10ساله تعیین کردند .محمود
صادقی در مصاحبه خود دربــاره این موضوع هم
اظهارنظر و تأکید کرده که مدت زمان تشخیص
مصلحت با مجلس اســت و نه مجمع تشخیص.
به گفته او گروهی از نمایندگان دربــاره مسئله
دایره اختیارات مجمع ،نامه ای خطاب به رهبری
نوشتند .در همین زمینه غالمرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص دربــاره مصوبه اخیر مجمع
توضیحاتی ارائــه کــرد .به گفته مصباحی مقدم
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مسئله مدت دار شدن مصوبات مجمع تشخیص
با تأکید رهبر انقالب بوده و اساس ًا در جلسه اخیر
مجمع ،یکی از چند بند مد نظر رهبر انقالب به
تصویب رسید که بر اساس آن از این پس  مصوبات
مصلحتی مجمع تشخیص در صــورت مــد تدار
نبودن به شکل پیشفرض به مدت  10سال اعتبار
خواهد داشت .به گزارش تسنیم ،این عضو مجمع
تشخیص یادآور شد :البته مدتدار کردن مصوبات
مجمع تشخیص ابتدا باید خدمت رهبر انقالب
منعکس شود و اگر ایشان این مصوبه را تایید کردند،
مبنا قرار میگیرد.

زنگآغازجلسهعلنیمجلسدرحالیروزگذشتهتوسطعلی
الریجانی نواخته شدکه هیئت رئیسه مجلس اعالم کرد که
صحن غایب و تاخیر کننده غیر موجه ندارد .به گفته احمد
امیرآبادیفراهانیعضوهیئترئیسهمجلس،تنهاتعدادی
از نمایندگان که در مناطق سیل زده حضور داشتند غایب
جلسهبودند.

واکنشیکنمایندهبهحذفبرنامه۹۰
بیت ا ...عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس طی
تذکری درخصوص مطالبات فرهنگیان گریزی به برنامه
فوتبالی سیما زد واظهارکرد :برنامه تلویزیونی  90مورد
توجهورزشدوستان،جوانانومردمبود،صداوسیمابهجای
اصالحاشکاالتآنصورتمسئلهراپاککرد.وییادآورشد:
اینبرنامه کشوررانقدمیکردوموجبکاهشفسادورانت
درجامعهورزشیمیشد.انتظاراستاینبرنامههاتقویتو
ضعفآنهااصالحشود.
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