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سردار عراقی  :برای ما فرقی نمی کند
در شلمچه بجنگیم یا در سوریه

...

بهارستان

رهبر انقالب ضمن تقدیر از مردم برای راهپیمایی باشکوه  22بهمن
و با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن مطرح کردند

مردم گله مندند
مسئوالن بگویند چه کردند

بحثبرسرطرحدوفوریتیحبس
برهمزنندگانمراسم
اکبری -یک روز پس از آن که طرح دو فوریتی مجازات
بر هم زدن مراسم های عرفی و رسمی از سوی برخی از
نمایندگان فراکسیون امید و تعدادی از نمایندگان دیگر
فراکسیون ها تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد ،همان طور
که انتظار می رفت ،واکنش ها به آن آغاز شد .به گزارش
خراسان در یکی از این واکنش ها روز گذشته کواکبیان
نماینده تهران در مجلس ،طی تذکری شفاهی خواستار
در دستورکار قرار گرفتن این طرح شد .رئیس مجلس در
واکنش به این تذکر گفت :این طرح به زودی به صحن می
آید .مصطفی کواکبیان در جلسه علنی دیروز طی تذکری
خطاب به الریجانی با بیان اینکه متأسفانه از طرح ،تفسیر
بدی در بعضی از رسانههایی که اص ً
ال خودشان ضد آزادی
هستند ،مطرح شده ،گفت :امروز این رسانهها طرفدار
آزادیبیانواجتماعاتشدهاند.اشارهکواکبیاناحتما ًالبه
واکنش هایی است که برخی روزنامه های اصولگرا و فعاالن
این جریان سیاسی در فضای مجازی داشته اند .واکنش
هایی که طرح مذکور را به فراکسیون امید منتسب کرده
و آن را اقدامی ضدآزادی بیان تفسیر کرده اند .کواکبیان
دی��روز در تذکر خود با رد این ادعاها اف��زود :بسیاری از
امضاکنندگان ای��ن ط��رح غیراصال حطلبان هستند.
▪ ▪نجفی خوشرودی :این طرح برای جلوگیری از احساس
تکلیفهایخودسرانهتهیهشدهاست

الری��ج��ان��ی پ��س از شنیدن ای��ن توضیحات ،خطاب به
کواکبیان اظهارداشت :اگر شما خیلی عالقه دارید که
زودتر این طرح دو فوریتی را در دستور کار قرار دهید،
ایرادی ندارد ،آن را در دستورکار قرار میدهیم .در همین
حال علی نجفی خوشرودی عضو فراکسیون امید و یکی از
طراحان این طرح نیز گفت :این طرح در راستای جلوگیری
از هرگونه احساس تکلیف های خودسرانه تهیه شده است.
وی افزود :ما در مقاطع مختلف شاهد مشکالتی در این
زمینه بوده ایم حتی شاهد بودیم اتفاقات زیادی برای چهره
ها و مقامات شناخته شده کشور رخ داد و به نظر می رسد
نیروهایی که در واقع از مجوز های الزم برخوردار نیستند
به صورت خودسرانه دست به این اقدامات می زنند.طرح
برهم زنندگان مراسم های رسمی و عرفی روز سه شنبه با
امضای  34نماینده مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس
شد .در این طرح دو فوریتی اگر کسی در مراسم های
مشخص شده در ط��رح ،اقدامی انجام دهد که موجب
توقف یا جلب توجه یا تشنج شود به حبس از  6ماه تا دو سال
محکوم میشود .بنا بر این طرح ،قوه قضائیه هم موظف
است بدون تشریفات ،رسیدگی به پروندههای مرتبط با این
قانون را در کمتر از یک ماه انجام دهد وحکم الزم را صادر
و اعالم کند.درهمینحالمحمودصادقیعضوفراکسیون
امیدبااشارهبهاینکهبرخیانتقادهابهاینطرحوارداست،از
تهیهاینطرحدرمجلسقبلخبردادوگفت«:اینموضوعاز
مجلسنهممطرحشدهوهدفآنبرخوردبااخاللگرانبهویژه
باگروههایفشارچهاصالحطلبوچهاصولگرادرمراسمها
میباشد».بهگزارشخانهملتصادقیبابیاناینکهاینطرح
هدف اصلی خود را فراموش کرده ،ادامه داد :الزم است در
ابتدای این طرح برموضوع آزادی بیان و اصل  27قانون
اساسیتاکیدشود.ویهمچنینبهانتقادهاازاینطرحاشاره
وتصریحکرد:برخیرسانههاازجملهکیهان،علیرغماینکه
طراح این طرح یک نماینده اصولگرا است ،اما مطابق روند
معمولخودتهمتمیزنند.
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خارجازدستور
محمد اکبری
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آرایشسیاسیمقابلاستیضاحآخوندی
پس از اینکه رئیس جلسه دیروز مجلس ،در ساعت پایانی
صحن اعالم کرد نشست بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده
با موضوع استیضاح وزیر راه و شهر سازی برگزار می شود،
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید به خبرنگاران
پارلمانیاعالمکردفراکسیونمتبوعشبااستیضاحعباس
آخوندی مخالف است .وی با بیان اینکه استیضاح آخوندی
سیاسیاست،گفت :دراینجلسهازاعضایفراکسیونامید
خواسته شد چنانچه استیضاح را امضا کرده اند ،امضاهای
خودراپسبگیرند.

ابرازشرمندگیبهخاطرعدمتحققوعدههای
انتخاباتی
مصطفی کواکبیان نماینده م��ردم تهران طی نطق میان
دستورخودگفت:ازمردمشریفایرانبهخصوصمردمحوزه
انتخابیهتهرانوآنهاییکهبهمارایدادندبهخاطرعدمتحقق
وعدههابهویژهدرامراشتغالورونقتولیدشرمندههستم.در
انتخابات،مانمایندگانمنتخبوعدههاییرابهمردمدادیم،
بنده به عنوان یک اصالح طلب عرض می کنم ما چندان
مناسباتدرونیودموکراتیکوشکلگیریکمیسیونهای
مجلسرانتوانستهایمساماندهیکنیم.

صادقی:صدایمبلندنیستدادبزنم
عدم ارائه جداول بودجه  96به نمایندگان موضوعی بود
که موجب شد محمود صادقی نماینده تهران در تذکری در
صحنمجلسبهاینشکلبداناشارهداشتهباشدکهصدایم
بلندنیستکهدادبزنم.بندهمکررابهرئیسکمیسیونتلفیق
عرضکردمجداولبودجه 96رابهنمایندگانبدهید.

راهکار یکنمایندهبرایمردمیترشدنمجلس
ازآنجاییکهطبقمشاهداتخبرنگارخراسانطیروزهای
اخیرازدحاممراجعینبهمجلسبهحدیزیادبوده کهحتی
بعضا اختالالتی درکار خبرنگاران برای ارائه و تحویل سریع
وسایلخودایجادمیکرد،درنهایتاینموضوعازسوییک
نمایندهمجلسطیتذکریدرصحنمطرحشد .حسینعلی
حاجی دلیگانی با انتقاد از صف طوالنی مراجعین به دفتر
نمایندگان خطاب به رئیس مجلس گفت :اگ��ر مردمی
نمیخواهیم عمل کنیم ،الاقل ُعلمایی عمل کنیم؛ درب
منازل ُعلماهمیشهبهرویمردمبازاست.

تسنیم-سردارعراقیجانشینفرماندهنیرویزمینیسپاهدرمراسممسابقاتزورخانهایکلسپاه  گفت:باالترینافتخارماایناستکهزیرنظروالیتهستیمو
ازاینمنظربرایمافرقینمیکندکهدرشلمچهبجنگیمیادرسوریه .امیردریادارسیاریفرماندهنیرویدریاییارتشهمروزگذشتهتأکیدکرد:مابههیچوجهدر
اندیشهتعرضبهدیگراننبودهونخواهیمبود؛امااگرکسیفکرتعرضوتجاوزبهکشورمانراداشتهباشد،آنچنانجوابیمیگیردکهپشیمانمیشود.

مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟

مشروطه،نهضتملیشدنصنعتنفت،انقالباسالمیو
دفاعمقدس،ازاصلیترینمحورهایمبارزهبودهاندواین،
شناسنامهوتاریخپرافتخارآذربایجاناست.
حضرتآیتا...خامنهایبااشارهبهتحرکاتتفرقهافکنان ه
برخیگروههادرسالهایاولانقالبدرتبریز،گفتند:امام
بزرگوارمادرمقابلآنحرکتهاکهبرخاستهازسیاستهای
قدیمیانگلیسیهابود،فرمودند«هیچکسنگراننباشد،
چ��را که خ��ود م��ردم تبریز ج��واب آنه��ا را خواهند داد» و
همینگونهنیزشد.
ایشان ،هوشیاری قشرهای مختلف مردم ازجمله مردم و
جوانان و نخبگان آذربایجان را در مقابل اختالفافکنی و
وسوسههایدشمنانستودنیخواندندوگفتند:آذربایجان
نقطه قوت انقالب و نظام اسالمی است و مردم آن در راه
دفاعازوحدتملیازجانشانمایهگذاشتهاندکههمهباید
قدرداناینفداکاریباشند.
▪ ▪دشمنبهایجادشکافقومیتیچشمطمعدوخته،در
حالیکههیچگسلیدرکشوروجودندارد

تا...خامنهای،تنوعقومیتهایمختلفهمچون
حضرتآی 
ُ
ُ
ترک،فارس،لر،کرد،عربوبلوچرافرصتیارزشمندبرای
ایراندانستندوخاطرنشانکردند:دشمنهموارهبهایجاد
شکاف قومیتی چشم طمع دوخته تا به خیال خود از هر
گسلیدرکشوراستفادهوزلزلهایجادکند،درحالیکههیچ
گسلیدرکشوروجودنداردومردم،یکپارچهومتحدهستند.

▪ ▪تجلیل رهبر انقالب از مولوی عبدالعزیز ساداتی و
شهیدشیخاالسالم

حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار پرشور هزاران نفر
از مردم آذربایجان ،حضور منسجم ،مقتدرانه و پرطراوت
ملت در راهپیمایی ۲۲بهمن را «مای ه آبروی انقالب و نظام
و ای��ران» خواندند و با اش��اره به اینکه مسئوالن نباید این
حضور را به معنای گله نداشتن مردم تصور کنند ،افزودند:
آمریکا میخواهد با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی،
توجه مسئوالن کشور را از صحن ه جنگ واقعی یعنی جنگ
اقتصادیمنحرفکند،مسئوالنهوشیارباشندوهم ههمت
خودراصرفحلمشکالتیهمچونبیکاری،رکود،گرانی
وتبعیضکنند.
▪ ▪زبانبندهحقیقت ًاازادایتشکرازملتقاصراست

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انقالباسالمی،ایشانحضورپرشکوهملتدرراهپیمایی
 ۲۲بهمن امسال را «مایه آب��روی انقالب و نظام و ایران»
خواندند و با تشکر صمیمانه قلبی از م��ردم خاطرنشان
کردند:امسالنهفقطمنابعداخلیازافزایشحضورمردم
دربسیاریازشهرهاسخنگفتندبلکهدشمنانانقالبهم
برخالفسالهایقبل،بااستفادهازتعابیر«میلیونی»بهاین
حضور عزتبخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقت ًا از ادای
تشکرازملتقاصراست.

▪ ▪تالش بیوقف ه سیا ،موساد و دستگاه های انگلیسی
برایفضاسازیعلیهانقالبوجمهوریاسالمی

ایشان با اش��اره به تالش بیوقفه سیا ،موساد ،دستگاه
اطالعاتیوجاسوسیانگلیسوهزینهشدندالرهاینفتی
قارونها برای فضاسازی علیه انقالب و جمهوری اسالمی
گفتند:درتمامطولسال،صدهاشبک هماهوارهای،فضای
مجازی و ورشکستگان فراری از ایران ،به تحقیر و تضعیف و
متهمسازی نظام مشغولند اما حضور عظیم ملت همچون
باران رحمت الهی ،در روز  ۲۲بهمن این فضای غبارآلود
را پاکیزه میکند و همچون رودخانهای زالل و مبارک،
آلودگیهارامیزداید.

▪ ▪حضور نسل سوم و چهارم در میدان دفاع از انقالب و
نظام؛نشاندهند هرویندگیوبالندگیانقالب

حضرت آی��ت ا ...خامنهای تأمل در ترکیب جمعیتی
راهپیمایی  ۲۲بهمن را ضروری و بسیار مهم برشمردند و
افزودند:اکثراینجمعیتعظیم،دورانتلخوسیاهاختناق
طاغوت ،پیروزی انقالب ،ام��ام راح��ل و دف��اع مقدس را
ندیدهاندامابااحساسومعرفتوروشنفکریوروشنبینی
به خیابانها میآیند .ایشان خاطرنشان کردند :حضور
امیدآفرینوایستادگینسلسوموچهارمدرمیداندفاعاز
انقالب و نظام ،نشاندهند ه رویندگی و بالندگی انقالب و
نکتهایبسیارمهمودرخورتوجهاست.رهبرانقالباسالمی،
تالش دشمنان را برای ناکارآمد نشان دادن نظام ،کوبیدن
آبدرهاونبرشمردندوافزودند:ماالبتهمثلهمهجایدنیا
نابسامانیهایی داریم که بههیچوجه از آنها نمیگذریم،
اما دشمن در تالش است پیشرفتها و کارهای بسیار

مهم  ۳۸سال اخیر را نادیده بگیرد و مردم را مأیوس کند.
▪ ▪برخی پیشرفت های کشور در  4دهه ،در دوره های
صدسالههمامکانپذیرنیست

حضرت آیتا ...خامنهای با استناد به گزارشهای واقعی،
پیشرفتهای کشور را در چهار دهه اخیر در برخی امور
زیربنایی،شگفتانگیزخواندندویادآوریکردند:برخیاز
اینپیشرفتهاوجهشهادردورههایصدسالههممعمو ًال
امکانپذیرنیست.

رژی��م توسریخور از آمریکا و انگلیس تا حضور
▪ ▪از
ِ
تعیینکنندهامروزدرمنطقه

ایشان آب��رو و ع��زت ملی ایرانیان را در مقایسه با دوران
تحقیرآمیز طاغوت ،از دستاوردهای پرافتخار انقالب
رژیم توسریخور از آمریکا و انگلیس،
برشمردند و افزودندِ :
ملت را ذلیل و خوار کرده بود اما امروز همه به عزت و اقتدار
ملت و حضور تعیینکننده ایران اذعان دارند و میدانند
تقریب ًادرهم همسائلمنطقه،اگرایرانحضورنداشتهباشدو
ارادهنکند،کاریپیشنخواهدرفت.

▪ ▪هر مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند،
ملتاوراپسخواهدزد

رهبرانقالب ۲۲بهمنرا«نعمتیالهیوفرصتیگرانقدر»
برای اعالم مواضع و خواستههای ملت دانستند و افزودند:
امسال ،ملت نشان داد در مقابل دشمنان ایستاده است و
بهدنبال تحقق اسالم و پیشرفت نظام اسالمی برخاسته از
مردم است و هر مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی
نکند،ملتاورابدونتردیدپسخواهدزد.

▪ ▪حضور پرشور م��ردم را به حساب گالیه نداشتن از
عملکردمسئوالننگذارید

حضرت آیتا ...خامنهای به مسئوالن کشور تأکید کردند:
حضور پرشور م��ردم در مقابل دشمن کمینکرده برای
بلعیدن ایران را به حساب گالیه نداشتن آنها از عملکرد
مسئوالن نگذارید چراکه مردم از مسائل مختلف ازجمله
تبعیض و کمکاری و بیاعتنایی به مشکالت گالیهمندند و
احساسناراحتیورنجمیکنند.

▪ ▪مسئوالن دولت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند
درزمینهاقتصادمقاومتیچهکردهاند؟

ایشان خاطرنشان کردند :سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و
عمل»درحالپایانیافتناستومسئوالندولتودیگرقوا
باید به مردم گزارش دهند در این زمینه چه کردهاند؟ رهبر
انقالب در همین زمینه افزودند :مسئوالن نباید به مردم
بگویند «باید چنین بشود» ،بلکه باید بگویند «چنین شد».
حضرت آیتا ...خامنهای« ،بیکاری و رکود و گرانی» را از
مشکالت مهم کشور خواندند و گفتند :البته مسئوالن در
تالشهستنداماظرفیتهایکشوربیشازاینهاستوراه
ِ
مشکالتچندبعدیهممشخصاست.
خروجاز
ایشان به سخنان  6سال پیش خود در زمین ه هدفگذاری

دشمنبرایتشدیدفشارهایاقتصادیودلسردشدنمردم
اشاره کردند و افزودند :مسئوالن باید به مسائل اقتصادی
توجهکاملکنند،البتهمسائلفرهنگیوعلمینیزمهماست
امادرنگاهکوتاهمدت،مسائلاقتصادیدراولویتاست.
▪ ▪این که «اگر برجام نبود وقوع جنگ حتمی بود» ،یک
دروغمحضاست

رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف واقعی دولت قبلی و
فعلیآمریکادرتکرارترفند«تهدیدایرانبهجنگ»افزودند:
ام��روز هم مثل قبل از گزینههای نظامی روی میز حرف
میزنندوآنمسئولاروپاییهمبهمسئوالنمامیگوید«اگر
برجامنبودوقوع جنگ حتمی بود» ،اما این حرف یک دروغ
محض است و آنها میخواهند ذهن ما را از جنگ واقعی
یعنی نبرد اقتصادی منحرف کنند و به جنگ نظامی سوق
دهندتامسئوالنکشورازتمرکزدرعرص هپیشرفتاقتصادی
وتوجهبهجنگفرهنگیغربیهاباملتایرانبازبمانند.

تا...خامنهایازهمینزاویهبهتعبیرمطرحشده
حضرتآی 
در روزه��ای اخیر با عنوان «آشتی ملی» اش��اره کردند و با
بیمعنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در
روزنامهها،گفتند:مگرمردمباهمقهرهستندکهبخواهند
آشتیکنند؟قهریوجودندارد،البتهمردمماباکسانیکهدر
سال۸۸بهروزعاشورایحسینیاهانتکردندوباقساوتو
لودگیوبیحیایی،جوانبسیجیرادرخیابانلختکردند
وکتکزدند،قهرهستندوباآنهاآشتیهمنمیکنند.

▪ ▪از رئیس جمهور خواسته ام به مدیران اجرایی تذکر
بدهد

▪ ▪کسانی که با اصل انقالب مخالف بودند ،در مقابل
اقیانوسملت،فقطیکقطر هکوچکند

نشستآستانه 3کهقراربوددیروزآغازشود درنخستینروز
خودبهگفتوگوهایدوجانبهگذشتونشستاصلیبهامروز
موکولشد .ازسوییدیگردرحالیکهبرخیرسانههاازتعویق
یک روزه این نشست خبر داده بودند یک مقام روسی این
تعویقراتکذیبکرد.بهگزارشایرنا،یکخبرگزاریروسی
مدعی شده بود این نشست دو روزه که قرار بود چهارشنبه
آغازشودبهدلیلحضورنیافتنهیاتهایترکیهونمایندگان
گروههایمخالفمسلحبرایروزپنجشنبهبرنامهریزیشده
استامایکمقاموزارتدفاعروسیهباتکذیباینادعاگفت:
هیچوقفهایدرروندمذاکراترخندادهاست.اینمقامروس
دیدارهای دوجانبه را در چارچوب این نشست دانست و
گفت:پنجشنبه(امروز)هماجالسیهعمومیبرگزارخواهد
شد .وی همچنین از امکان تأیید سند نهایی در این نشست
خبرداد.ایندرحالیاستکهسخنگویوزارتامورخارجه
قزاقستاناعالمکردکهمذاکراتبهدالیلمسائلفنیباتاخیر
یکروزه امروز(پنجشنبه) آغازخواهدشد.محوراصلیاین
نشست اجرای آتش بس فراگیر در سوریه و راهکارهای آن
اعالم شده است .مطابق برنامه اعالم شده ،هیئت اردن در
ایننشستحضورداردوآمریکاهممانندقبلبهعنوانناظر
درمذاکراتسوری-سوریحضورمییابد.درهمینحال به
گزارشآنابرخیمنابعاختالفروسیهوترکیهرادلیلتاخیر
در ورود هیئت ترک عنوان کردند و افزودند  :برخی منابع
دیپلماتیک اعالم کردهاند که آنکارا صحبت درباره قانون
اساسی که به کردها اجازه ایجاد خودمختاری را میدهد
و م��ورد پیشنهاد روسیه در دور پیشین مذاکرات آستانه
ب��ود ،را رد ک��رده اس��ت .ترکیه معتقد است این مباحث در
نشست آستانه جایی ندارد چون این نشستها ماهیت فنی
داشته و ارتباطی به مسائل راه حل نهایی در سوریه ندارند.

▪ ▪دیمیستورا؛غایببزرگهماوردآستانه

▪ ▪مگرمردمباهمقهرندکهبخواهندآشتیکنند؟

حضرت آیتا ...خامنهای ،نظارت و پیگیری طرحها و
برنامههاراکام ً
الضروریخواندندوگفتند:ازرئیسجمهور
محترم خواستهام به مدیران اجرایی تذکر دهد که مدیریت
بایدباشفافیتونظارتوپیگیریهمراهباشدوگرنهصرف
اینکه مدیران بگویند «بشود» و طرف مقابل هم بگوید
«چشم» ،پیشرفتی ص��ورت نمیگیرد و کار عینی انجام
«و َا ِع ُّدوا
نخواهد شد .رهبر انقالب اسالمی با استناد به آی ه َ
َل ُهم َما اس َت َطع ُتم ِمن ق َُّوة» تأکید کردند :منظور این آیه فقط
توجهبهقو هنظامینیستبلکهمعنایآیهایناستکههرچه
میتوانید درون خود را از همهنظر قوی کنید که این همان
استحکامساختداخلیاستکهبارهاگفتهام.

ایشانافزودند:البتهکسانیکهبااصلانقالبمخالفبودند
ومیگفتند«انتخاباتبهانهاستواصلنظامهدفماست»،
عدهایمعدودندودرمقابلاقیانوسعظیموپرطراوتملت
ایران،فقطیکقطرهکوچکهستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :مردم ایران در
جایی که پای اسالم ،ایران ،استقالل و ایستادگی مقابل
دشمندرمیاناست،باهم هوجودایستادهوبایکدیگرمتحد
ومجتمعهستند،البتهممکناستدرفالنقضی هسیاسی،
دو نفر با هم اختالفنظر داشته باشند اما این چیز مهم و
مؤثری نیست و مسئلهای عادی و طبیعی بهشمار میرود.
تا...خامنهایتأکیدکردند:اقیانوسخروشان،
حضرتآی 
منسجمومتحدملتبایدروزبهروزتقویتشود.

رهبر انقالب اسالمی ،تحقق رشد  8درصدی را به استناد
نظر متخصصان و به شرط استفاده کامل از ظرفیتهای
داخلی امکانپذیر دانستند و خاطرنشان کردند :معنای
واقعی رشد ،رشد تولید و استحکام داخلی اقتصادی یعنی
همان اقتصاد مقاومتی است نه فقط فروش بیشتر نفت که
البتهآنهممفیداست.

▪ ▪در تحقق آرمانهای انقالب ،قدمی کوتاه برداشتهایم

▪ ▪معنایواقعیرشد،اقتصادمقاومتیاست

▪ ▪عناصریکهبهدشمنگرایتحریمدادند،کمبودهارا
بزرگنماییمیکنند

ایشانباانتقادازعناصریکهفقطرویکمبودهاوضعفها
دست میگذارند و آنها را بزرگنمایی میکنند ،افزودند:
نکت هقابلتأملایناستکهاینعناصرهمانکسانیهستند
کهخودشانبهدشمن،گرایتحریمهارادادهاند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان،
حادثه  ۲۹بهمن  ۱۳۵۶تبریز را درسی مهم و همچون
موتور پیشبرند هملت در پیروزی انقالب اسالمی دانستند
و افزودند :مردم آذربایجان در هم ه تحوالت مهم اجتماعی
سیاسی  ۱۳۰سال گذشته کشور مانند قضیه تنباکو،
و
ِ

تعویق یک روزه نشست آستانه  3به دلیل تاخیر هیئت ترک و شورشیان
بااینحالبهگزارشخبرگزاریصداوسیمابهنقلازرویترز،
سخنگوی استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل
متحد در امور سوریه گفت :دی میستورا در مذاکرات آستانه
پایتختقزاقستاندربارهسوریهحضورنخواهدداشت .آتش
بس فراگیر کنونی از  10دی ماه با طراحی ایران ،روسیه و
ترکیه 3کشور پشتیبان مذاکرات آستانه برقرار شده که در
قطعنامهشورایامنیتسازمانمللنیزموردتائیدقرارگرفته

رهبرانقالباسالمیبااشارهبهسینهسپرکردنوایستادگی
اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر مردم آذربایجان در مقابل
سیاستهایخباثتآلوددشمنان،مرحوممولویعبدالعزیز
ساداتیازعلمایاهلسنّتبلوچ،مرحومشهیدشیخاالسالم
ازعلمایاهلسنّتکردستانوهمچنینسردارجوانوعرب
خوزستانی شهید علی هاشمی را نمونههایی از حرکت
متحدوهماهنگاقوامدردفاعازاسالموانقالبدانستندو
افزودند:ملتایران،متحد،منسجم،همراهوهمدلاست.

رهبر انقالب با اشاره به شعلههای امید مقدس و الهی که
همواره دل ملت را گرم کرده است ،افزودند :با وجود همه
پیشرفتها،ماتاکنوندرتحققآرمانهایاسالموانقالب،
اسالمی
تنها قدمی کوتاه برداشتهایم و باید به سوی جامع ه
ِ
عادالنه ،پیشرفته ،مقتدر و باعزت ،گامهایبلندیبرداریم
که به فضل الهی با ادام ه مسیر ملت و نظام ،قطع ًا پیروزی و
آینده متعلق به ملت عزیز ایران خواهد بود.پیش از سخنان
رهبر انقالب اسالمی ،آیتا ...مجتهد شبستری نماینده
ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمع ه تبریز با
ّ
تسلیتایامفاطمیه،گفت:مردمغیرتمندآذربایجاندر۲۹
بهمن  ۱۳۵۶حماسهای تاریخی و بهیادماندنی آفریدند
و در ۲۲بهمن امسال نیز بار دیگر بصیرت و آگاهی خویش
را اثبات کرده و با رهبر خود تجدید میثاق کردند .نمایند ه
ولیفقیهدرآذربایجانشرقیبابیاناینکهایرانیانهیچگاه
ّ
فریبشیطانبزرگرانخوردهونخواهندخورد،تأکیدکرد:
ملتایرانباوحدتویکپارچگیثابتکردهاندکهدردفاعاز
منافعوامنیتملیمتحدهستند.

...

آنسویسیاست
دکترغالمرضاکحلکی

g.kahlaki@khorasannews.com

فرصتوتهدیدهای«پساهاشمی»برای
اصالحطلبانواعتدالیون
برخی از تحلیلگران ازآیت ا ...هاشمی رفسنجانی به عنوان
«عنصر موازنه کننده» جریان های سیاسی متاخر انقالب و
به ویژه در طیف اصالح طلبان و اعتدالیو ن یاد می کنند.
اکنون با توجه به فقدان وی دورانی مهم برای این طیف آغاز
گشته است ،دورانی که به واسطه نزدیکی آن به انتخابات
آینده ریاست جمهوری ،اهمیت دوچندانی برای این طیف
خواهدداشت.
درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در شرایط کنونی،
میتواندفضایانتخاباتیآینده راتحتتاثیرخودقراردهد.
از منظر «جامعه شناسی سیاسی» به نظر می رسد جریان
معطوف به شخصیت سیاسی وی ،از «ه��وش هیجانی و
عاطفی» برخوردار است که در این زمان باقی مانده ،از تاثیر
معنویدرگذشتهاشمی،انسجامانتخاباتیواقبال مطلوب
را برای طیف خود پیگیری کرد و به دست آورد .اگر چه ،از
فردای روز درگذشت آیت ا ...هاشمی ،اسطوره سازی ها و
رقابت بر سر بهره برداری از فضای ایجاد شده ،جریان های
سیاسیکشوررافراگرفت،اماپیشبینیمیشوددستکم،
لیستانتخاباتیمزینبهتصاویروسخنان وی،پایصندوق
های رای ،تاثیرخاص خود را بگذارد .اما نباید فراموش کرد،
این طیف  ،نفوذ مرکز محور و حاکمیتی خود را از دست داده
است.بهنظرمیرسد،تالشهابرایجایگزینیچهرههایی
کاریزماتیک،برایعهدهدارینقشمحوریآیتا ...هاشمی،
ازهمانراهپیماییمیلیونیتشییعپیکراوآغازشدهباشد؛این
مهمازبرخینواهادرمراسمتشییعپیکرهاشمیبهگوشمی
رسید .اما به نظر نمی رسد هیچ کدام از گزینه های مطرح،
نه در نگاه مرکزیت نظام و نه در بدنه اجتماع ،از مقبولیت،
شمولیت و تاثیرگذاری هاشمی برخوردار باشند .از این رو،
اگرچهشایددرانتخاباتپساهاشمی،حضورمعنویاوشارژ
کننده یک جریان خاص باشد ،اما در دراز مدت ،این فقدان،
انسجام مرکزی آن طیف را خواهد گرفت و نواهایی چند
صداییازآنبهگوشخواهدرسید.همچنین،طیفمذکور،
تاثیرگذاری خود در ساختارمرکزی نظام را از دست خواهد
داد که به واسطه نقش آفرینی حداقلی در حیات اجتماعی
حامیان ،در دراز مدت ،پایگاه اجتماعی آن تضعیف خواهد
شد.
دوران پسا هاشمی را همچنین باید دوران موازنه خطر
دانست.برخیجریانهایحلقهپیرامونوی،اینقابلیترا
دارند تا به «آلترناتیوهایی» مورد استفاده توسط جریان های
برانداز خارجی تبدیل شوند .همچنین ،به واسطه حضور
رقابتی چهره های رها شده از پیرامون هاشمی ،طیفی که
پیشتر ایشان به عنوان مرکزیت آن نقش ایفا می کرد ،به
جای پرداختن به نیازهای اجتماعی حامیان خود ،معطوف
به «رقابت برای نقش» خواهند شد .ماحصل این رقابت،
نارضایتیاجتماعیاست.ازدیگرسو،پایگاهاجتماعیطیف
مقابل،بهواسطهعدمتمرکزوپاسخگویینامطلوببهنیازهای
اجتماعی ،ضعیف خواهد شد که در درازمدت ،این «بحران
پاسخگویی» در دو طیف ،به «بحران معنا» خواهد انجامید.
بحرانی که ممکن است ،تمایالت اجتماعی گریز از مرکز را
ترغیبکند.

...

درحاشیه
حشمتیان:خانهاحزابازاینپسباسازوکار
فراکسیونیادارهخواهدشد
مهر-قدرت ا ...حشمتیان رئیس خانه احزاب با بیان اینکه
این خانه از این پس با سیستم فراکسیونی تشکیل جلسه
خواهدداد،گفت:هستهمرکزیخانهاحزابکشور ۳۰عضو
خواهدداشت.

پورمحمدیبهجمهوریآذربایجانسفرمیکند
ایسنا  -پورمحمدی وزی��ر دادگستری با هدف توسعه
وتحکیم رواب���ط جمهوری اس�لام��ی ای���ران وجمهوری
آذربایجان به باکو سفر می کند.وی دراین سفربا رئیس
جمهور،نخست وزیر ،رئیس پارلمان و وزیر دادگستری
جمهوری آذربایجان دیدار می کند.

رضایی:درانتخاباتدولتانقالبیسرکاربیاید

است.در همین حال جابری انصاری معاون وزیر خارجه روز
گذشتهباهیئتروسیدیداریدوجانبهداشت.
در همین ح��ال علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به
پرسشی درباره نشست آستانه  2نیز گفت :تا زمانی که این
گونهمذاکراتموردقبولدولتوملتسوریهاست،ایراننیز
ازآنحمایتمیکند.بهاعتقادوالیتی مذاکراتآستانهباید
در جهت تأمین صلحی عادالنه با قبول مبانی موردحمایت

دولتوملتسوریهباشد.رئیسمرکزتحقیقاتاستراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادام��ه داد :باید در این
مذاکراتبهتمامیتارضیسوریهومشروعیتدولتفعلی
احترامگذاشتهشود.

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ٩۵,٣١,۴٠
) ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺸﺮده(

ﻣﻮﺿﻮع :ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺳﺮد راﻫﻬﺎى ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ  ،اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺑﻄﻮل ١٠٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

 ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ١٧٧١٩ :ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎلرﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر :ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ راه و ﺗﺮاﺑﺮ� ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ٥ ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ  ٨٨٥٫٩٣١٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� و �ﺎ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� در وﺟﻪ اداره �ﻞ وار�ﺰ ﮔﺮدد.
 ﻣﻬﻠﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١٢٫٠٢از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� http://iets.mporg.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در�ﺎﻓﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺪت ﻗﺒﻮل اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران :ﺗﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫١٦ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و اززﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� :ﻣﺸﻬﺪ -اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم -اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎ� د�ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ(
 ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ و �ﺎﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١٣٣٤٤٢٠٢٤-٨داﺧﻠ� ) ٤٠٩اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔ� ( ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ

 /٩٥٣٤٢٣٩٨آ

فارس  -رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
در انتخابات پیش رو ،باید جبهه مردمی شکل گرفته ،دولت
انقالبیسرکاربیایدوفردیانقالبیدرراسکارقرارگیردتا
بتوانیمبهاهدافمدنظربرسیم.

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 ٩5٫٣١٫٣٧ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺳﭙﺮ� و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ٩5٫٣١٫٣٨ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎردر�ﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ا�ﻤﻨ� راﻫﻬﺎ
٩5٫٣١٫٣٩

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
) ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ر�ﺎل(
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١٩٨٣٠٠٠٠٠
4١٠٢٢5٠٠٠
٣45٧5٠٠٠٠

ﺿﺮور� اﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن  /ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دارا� ﭘﺮواﻧﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﺒﺮ از وزارت ﺻﻨﺎ�ﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺗﺎ�ﻴﺪ وزارتراه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آدرس ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ �ﺎﻻ� :ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٨ﻣﺤﻮرﻣﺸﻬﺪ ﭼﻨﺎران -ﺟﻨﺐ اداره راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� ﻣﺸﻬﺪ-�ﺎرﮔﺎه اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﻣﻬﻠﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺗﺎ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫٢از ﻃﺮ�ﻖ وب ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�http://iets.mporg.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در�ﺎﻓﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺪت ﻗﺒﻮل اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران :ﺗﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫١٦ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪﺑﻌﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� :ﻣﺸﻬﺪ -اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم -اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎدهﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� د�ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ(
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 ٠٥١٣٣٤٤٢٠٢٤-٨داﺧﻠ� ) ٤٠٩اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔ�( ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
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