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نماینده چین در امور سوریه:
با ایران اشتراک نظر داریم

...

ویژه های خراسان
درخواست مسئوالن دولتی از قوه قضاییه
درباره احکام مالی
با توجه به ابهامات و مشکالتی که در شیوه اجرای ماده
 24قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب سال 1393
مبنی بر احکام قطعی دادگاه ها علیه دستگاه های اجرایی و
توقیف حساب ها و اموال دولتی ،در سال های قبل به وجود
آمده ،برخی مسئوالن اقتصادی دولت در نامه ای به رئیس
قوه قضاییه ،خواستار آن شده اند تا به جای ارجاع این آرای
قضایی به بانک ها ،احکام مذکور به سازمان برنامه و بودجه
ارجاع شود تا این سازمان ظرف مهلت قانونی 3ماهه ،مبلغ
مذکور را به صورت مستقیم به محکوم له یا بخش اجرای
احکام دادگاه ها ،پرداخت کند.

هشدار به مدیران درباره خط قرمزهای
ترک تشریفات
بر اســاس ابالغیه جدید یک نهاد نظارتی به تعدادی از
مدیران دستگاه های دولتی ،تاکید شده است با توجه
به اختیاراتی که مدیران مربوطه برای صدور مجوز ترک
تشریفات مناقصه و مزایده دارند ،مخاطبان این ابالغیه باید
توجه داشته باشند تا حد امکان رقابت سالم بین پیمانکاران
را فراهم کرده و در عین حال ،دالیل و توجیهات فنی و مالی
جهت صدور مجوز ترک تشریفات ،به نهادهای ذی ربط
ارائه شود .همچنین اتالف وقت برای رسیدن به روزهای
پایانی سال مالی ،جزو مواردی است که مورد توجه جدی
قرار خواهد گرفت.

...

گزارش خبری

مهر -نماینده چین در امور سوریه در دیدار با والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص گفت :در این سفر ما و طرف ایرانی
در خصوص مسائل دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی و به خصوص موضوع سوریه رایزنی و تبادل نظر خواهیم داشت.شیائو یان افزود :ایران
و چین نه تنها درباره پرونده سوریه ،بلکه در مورد سایر مسائل منطقه ای و بین المللی دیگر هم با یکدیگر اشتراک مواضع دارند.

نامه قالیباف بهجواناندرباره «نواصولگرایی

...

آن سوی سیاست

»

قالیباف :چگونه میتوان بدون چشم پوشی از آرمانها با واقعیت تغییر سبک زندگی طبقه متوسط کنار آمد؟

محمدباقر قالیباف در نامهای سرگشاده
خطاب به «جوانان انقالبی و دلسوز ایران»،
پنج سرفصل گفت وگو برای نواصول گرایی
را مطرح کرد و از آنان خواست برای تبیین
این سرفصلها به بحث ،گفت وگو و تبادل
نظر بپردازند .به گــزارش مهر ،محمد باقر
قالیباف در ابتدای این نامه با بیان این که
پایانرقابتهایانتخاباتیبهمعنایفراموش
کــردن «ناکارآمدیهای دولــت مستقر» یا
«نادیدهگرفتن برخی خطاهای دوستان
جبهه انقالب نیست» ،افــزود :ناکارآمدی
در حل معضالت اقتصادی ،گذران زندگی
همراه با آرامــش خاطر را بــرای بسیاری از
مــردم ،روز به روز دشوارتر میکند و این در
حالی است که عدهای میخواهند برای فرار
از مسئولیت و پاسخگویی ،هرگونه انتقادی را
با نسبت دادن به رقابتهای انتخاباتی نادیده
گرفته و کماهمیت جلوه دهند؛ هر زمان که به
سودشانباشدبهرقابتهایانتخاباتیارجاع
میدهند و هر زمــان که به ضررشان باشد
میگویند رقابت تمام شده است.
▪مردم به چشم خود میبینند که دولت
مستقربهجایحلمشکالتکالناقتصادی
برطبلحاشیهسازیوایجادشکافمیکوبد

قالیباف با تاکید بر این که «کیست که نداند
دعواهای سیاسی غیر ضــروری چند هفته
گذشتهبرایآنبودهکهمعضالتوناکارآمدی
اقتصادی به حاشیه برده شود» در نامه خود
اف ــزوده اســت « :در حالی که خبر تعطیلی
بنگاههایتولیدیوبیکارشدنکارگرانیکی
پس از دیگری شنیده میشود و مردم ،نگران
عواقب سیاستهای بانکی و تــداوم رکود
هستند ،رئیسجمهور محترم حرف از پایان
دوران رکود میزند .این تناقض را ای بسا
تنها با راهاندازی جنجالهای سیاسی بتوان

حل کرد؛ وگرنه مردم به چشم خود میبینند
که دولت مستقر به جای حل مشکالت کالن
اقتصادی کشور ،بر طبل حاشیهسازی و
ایــجــاد شکاف در حاکمیت و اداره کشور
میکوبد ».شهردار تهران در ادامه به طرح
 2پرسش درباره انتخابات اخیر می پردازد:
پرسش اول این که ناکارآمدی دولت زمینه
را برای تغییر در وضع موجود در افکارعمومی
کام ً
ال مهیا کرده بود ،چه عواملی باعث شد
که ما این فرصت بزرگ را هم مانند گذشته از
دست بدهیم و در عمل اجازه بدهیم با تثبیت
مدیریت خسته ،بسته و زاوی ـهدار با گفتمان
انقالب اسالمی و منافع ملی ،زندگی جاری
مردم و آرمانهای انقالب اسالمی  4سال
دیگر در بیم و نگرانی سپری شود؟ قالیباف
در تشریح پرسش دوم خود می نویسد :برای
اصالح این روندی که سالهاست ادامه دارد و
باعث شده جمهوری اسالمی نتواند در دوران
پس از دفاع مقدس حتی یک دولت کارآمد در
حل نیازهای مادی و معنوی مردم و نزدیک
به افق آرمانهای انقالب اسالمی را تشکیل
دهد ،چه باید کرد؟
▪اصــول گــرایــی باید در نگرش و شیوه
سیاست ورزی خود متحول شود

قالیباف در ادامه تصریح کرد :در گفت وگو
با شما جوانان مؤمن ،دلسوز انقالب و نظام
و کشور ،جــوابهــای متعددی در پاسخ به
این دغدغهها شنیدهام که نشان میدهد
بسیاری از شما دلیل شکستهای اخیر
جریان اصولگرایی ،در جلب نظر مردم در
انتخابات را ،نتیجه اشکاالت ساختاری،
رویــکــردی و عملکردی در سطوح کــان و
ُخــرد میدانید؛ لــذا به ایــن بــاور رسیدم که
«تغییر اســاســی در نــحــوه کــنــش جــریــان
اصولگرایی» یکی از مطالبات اصلی امروز

شما جوانان مؤمن و دلسوز انقالب و کشور
است .قالیباف تأکید کرد :امروز دیگر روشن
است که اصولگرایی باید با حفظ مبانی و
ارزشهــای انقالبی جمهوری اسالمی ،در
نگرش و شیوه سیاستورزی خود متحول
شود و با گفتمان و چهرههایی نو ،حرکت در
راستای «نواصولگرایی» را هرچه زودتر آغاز
کند .وی با اشاره به ضرورت این تحول افزود:
این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که شما
امیدوارانه ،فعاالنه و آتشبهاختیار وارد صحنه
شده ،منتظر اقدامات از باال به پایین در جریان
اصولگرایی نباشید؛ زیرا تحلیل رفتارهای
پسازانتخاباتبرخیدوستاننشانمیدهد
تصمیمگیری در این مــورد در رأس جریان
همچنان دچار اختالل است.
▪ ۵سرفصل پیشنهادی قالیباف برای
گفت وگو

قالیباف در نهایت بــا طــرح پنج س ــوال از
مخاطبان این نامه خواست که پاسخ آن ها
را به صــورت عمومی و خصوصی به بحث
بگذارند .وی در تشریح سوال اول به ضعف

...

های ساختاری ،عملکردی و رویکردی اصول
گــرایــی اش ــاره کــرده و تأکید مــی کند چتر
نواصولگرایی باید شامل کدام گروههای
جامعهباشد؟چگونگیحرکتازسمتاصول
گرایی به نواصول گرایی سوال دوم قالیباف از
جوانان انقالبی است .شهردار تهران سومین
سوال خود را این گونه مطرح می کند :جایگاه
مردم در نواصولگرایی چگونه باید باشد؟ آیا
مانیازمندبازگشتبهمردموتوجهبهمطالبات
و نقش آن ها در اداره همه امــور نیستیم؟
چگونه میتوان بدون چشم پوشی از آرمانها
با واقعیت تغییر سبک زندگی طبقه متوسط
کنار آمد؟ شیوه تعامل نواصول گرایی با دولت
چهارمین ســوال قالیباف اســت .همچنین
چگونگی نسبت نواصولگرایی با رهبری
انقالب ،نهادهای حاکمیتی و جریانهای
سیاسی رقیب ،پایان بخش سواالت قالیباف
از مخاطبان این نامه است.
▪واکنش ها به پیشنهاد قالیباف

درهمینحالاینپیشنهادقالیبافباواکنش
برخی از چهره های سیاسی اصالح طلب و

مصطفی طاهری

اصولگرا روبه رو شد .به گــزارش ایلنا ،علی
شکوریراد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران
در توئیتر خود نوشت :نواصول گرایی یعنی
جذب حامی و هوادار با هر نوع باور و هر نوع
سبک زندگی .یعنی هر شکل و هر جور می
خواهی باش اما فقط با ما باش و به ما رای
بده! صادق زیباکالم نیز در گفت و گو با نامه
نیوز گفت :قالیباف نمی تواند از نظر سیاسی
در حوزه تفکر ،اندیشه و جریان سازی تبدیل
به رئیس یک جریانی به نام نواصول گرایی
شود .وی افزود :جریان اصولگرا به آن درجه
از تکامل اجتماعی نرسیده که یک چهره
غیرروحانی بتواند بــرای جریان اصولگرا
جریان سازی کند و یک تحولی را به وجود
بیاورد .زیباکالم در نهایت تصریح کرد :این
حرکت هم نمایشی تبلیغاتی و هم تالشی
برای ایجاد یک جایگاه سیاسی است .وحید
یامین پور از فعاالن سیاسی اصولگرا نیز در
توئیتر نوشت« :آقــای قالیباف در نامه اش
از«اقــدامــات باال به پایین» ،رأس و سازمان
اصول گرایی عبور کرد ،ای کاش از «لفظ»
اصول گرایی هم عبور می کرد.
به گزارش کانال تلگرامی روزنامه صبح نو،
مهدی چمران نیز  با تاکید بر حرکت به سمت
نو اصول گرایی گفت :اصول گرایی هم باید
هر آن در حال جهش و پیشرفت باشد و این از
ضروریات اصول گرایی است .وی تاکید کرد:
باید نو شویم ولی در چارچوب اصول گرایی.
تعبیر "نــو اصــول گــرایــی" زیباست  .رئیس
شورای شهر تهران همچنین با تاکید بر نقش
جوانان در نو اصول گرایی درباره خصوصیات
کسانی که میتوانند ایــن حرکت را ایجاد
کنند گفت :ما باید به جوانان و چهرههای
جدید توجه خاصی داشته باشیم و از آن ها
بسیار کمک بگیریم و بر روی آن ها سرمایه
گذاری کنیم.

درحاشیه
واکنش فرزند محمد رضا عارف به بازتاب
منفی اظهاراتش «ژن خوب»!

تسنیم  -دو فروند ناوچه کالس
پیکان نــیــروی دریــایــی ارتــش
جمهوری اسالمی ایران برای
شرکت در مسابقات نظامی روسیه ،راهی این
کشور شدند.این ناوچهها در مسیر عزیمت به
روسیه ،ابتدا به کشور آذربایجان رفته و توقف
کوتاهی در سواحل باکو خواهند داشت.

میزان-روزنامهاالخباربااشاره
به نطق تلویزیونی شیخ تمیم بن
حمد آل خلیفه نوشت :پیام
قدردانی امیر قطر به طور تلویحی به ایران
اشــاره داشت که از آغاز بحران همبستگی
خود را با دوحه نشان داد و کشتیهای حامل
کمکهای غذایی را به این کشور روانه کرد.

ایسنا -عــادل الجبیر ،وزیــر
خـــارجـــه عــربــســتــان در یک
کنفرانس مطبوعاتی با همتای
ایتالیایی خود در رم مدعی شد :ایران حامی
تروریسماستونفرتوکینهراشعلهورمیکند.
ویهمچنینمدعیشد:ایراندرامورداخلی
کشورهایمنطقهمداخلهمیکند.

ایسنا-انتخاباتشورایمرکزی
مجمع نیروهای خط امام (ره) با
حضور نماینده وزارت کشور
برگزارشد.براساساینگزارشدرمیانپانزده
عضواصلیشورایمرکزیاینتشکلافرادی
همچونحجتاالسالمسیدهادیخامنهایو
هادیغفاریبهچشممیخورد.

خانه ملت –بــهــروز نعمتی
سخنگویهیئترئیسهمجلس
گفت :اختصاص کامل یک روز
کاری مجلس به سوال از وزرا ،سبب طوالنی
شــدن نوبت رسیدگی به طــرح ها و لوایح
میشود.در حال حاضر روزهای سه شنبه به
این موضوع اختصاص یافته است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی به نقل از روحانی

 50درصدکابینه تغییرمیکند

صوفی :انتخاب وزیر کشور مورد تایید جناح اصالحات ،خط قرمز ماست

طاهری -روزگذشته اعضای فراکسیون
مستقلین مجلس با رئیس دولت دوازدهــم
پیرامون ترکیب جدید دولــت گفت و گو و
مذاکره کردند .به گزارش تسنیم ،مهرداد
الهوتیسخنگویفراکسیونمستقلینوالیی
مجلس در تشریح جلسه اعضای فراکسیون
متبوعش با رئیسجمهور ،اظهار داشــت:
این جلسه بهمنظور مشورت رئیسجمهور با
اعضای فراکسیون نمایندگان والیی برای
چیدمان کابینه دوازدهــم برگزار شد .وی
تصریح کــرد :آقــای روحــانــی در ایــن جلسه
گــفــت کــه  50درصـــد کابینه دوازدهــــم،
کابینه قبلی است و  50درصد کابینه تغییر
میکند .سخنگوی فراکسیون مستقلین
والیــی اظهار داشــت :رئیسجمهور گفت
که "تــاش میکنیم حضور زنــان در کابینه
دوازدهــم قویتر و پررنگتر باشد" .الهوتی
ادامه داد :رئیسجمهور در این جلسه گفت
که "تــاش میکنیم سن کابینه را کاهش
دهیم و تأکیدمان این است که وزرا از معاونان
و مشاوران جوان استفاده کنند".
▪روایــت حاجی بابایی از محتوای دیدار
احتمالی با روحانی

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس نیز با
اشارهبهاحتمالدیداراعضایاینفراکسیون
با رئیسجمهور دربــاره کابینه دوازدهــم،
گفت :ما بنا نداریم به صورت مصداقی درباره

اشخاص صحبت کنیم چــرا که بــرای رفع
مشکالت و موفقیت بیشتر دولت تالش داریم
جمع بندی کارشناسی خود را از عملکرد
وزارتخــانــه و نیازهای پیش روی مــردم با
آقای رئیسجمهور مطرح کنیم .پیش از این
نیز برخی از اعضای فراکسیون امید مجلس
با دکتر روحانی دیدار و گفت و گو کرده بودند.
▪موسوی تبریزی :رئیس جمهور منتخب
باید به اصالحطلبان توجه بیشتری کند

در همین حــال دبیرکل مجمع مدرسین
و محققین حــوزه علمیه قم نیز به باشگاه
خبرنگاران ،گفت :چون روحانی به پشتیبانی
اصالحطلبان رئیس جمهور شده باید به آنها
توجه بیشتری کند .سید حسین موسوی
تبریزی افــزود :آقای روحانی برای اعضای
کابینه افــرادی را انتخاب کند که اهــداف
جریانی را دنبالکنند که در انتخابات از او
حمایت کردهاند.
▪صوفی :تغییر وزارت کشور خط قرمز
اصالح طلبان است

علی صوفی از فعاالن سیاسی اصالح طلب
نیز در گفت وگو با هفته نامه مثلث می گوید:
اصالح طلبان از روحانی سهم خواهی نمی
کنند اما انتخاب وزیر کشور مورد تایید جناح
اصالحات ،خط قرمزی است که نباید نادیده
گرفته شــود .وی افــزود :اگر قــرار است یک
سهمی به جناح رقیب داده شود می تواند در

وزارت خانه های غیرکلیدی باشد چون اگر
غیر از این باشد نه با منطق ائتالف سازگار
استنهبامنطقتلطیفمسائلجناحیونگاه
به جناح اقلیت.
▪روایت مهرعلیزاده از دیدارهای رئیس
دولت اصالحات با روحانی

محسن مهرعلیزاده معاون رئیس جمهور در
دولت اصالحات نیز دربــاره رایزنی اصالح
طلبانبارئیسجمهوربهایلناگفت:درفاصله
یک ماه و نیم گذشته پس از برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری و مشخص شدن نتایج آن،
دیدارهایی میان رئیس دولت اصالحات و
روحانی انجام شده است .وی درباره جزئیات
این دیدارها نیز گفت :در آن دیدارها مسائلی
از قبیل تبریک گفتن به آقــای روحانی به
خاطر پیروزی قاطعشان در انتخابات ریاست
جمهوری و جلب رای مــردم تا توصیههای
کالن درخصوص رویکردهای دولــت آتی،
چینش کابینه ،ویژگیهای دولت و توقعات
مردم از دولت دوازدهم مطرح شده است.
▪مهاجری :ناطق نوری پیشنهاد روحانی
برای حضور در دولت را قبول نکرد

همچنین به گزارش انتخاب ،مسیح مهاجری
مدیرمسئول روزنــامــه جمهوری اسالمی
طــی سخنانی بــا اشــــاره بــه کــنــارهگــیــری
حجتاالسالم ناطق نــوری گفت :ایشان
کنار نکشید هاند ،فقط مسئولیت در دولت

عکس تزئینی است

فرزند محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی در صفحه اینستاگرام خود به بازتاب منفی
اظهاراتش در فضای مجازی واکنش نشان داد .به گزارش
خبرآنالین حمید رضا عارف ،پسر محمدرضا عارف ،در
مصاحبه ای که این روزهــا حسابی جنجالی شده ضمن
رد اتهام ها دربــاره استفاده از رانت پدرش گفته بود که
توانایی هایش به دلیل «ژن» و «خون خوب» پدر و مادرش
بوده است .به گزارش عصر ایران وی در این گفت و گو می
گوید « :هر کسی که توانایی داشته و به نقطه ای رسیده،
حتما استعدادهایی در وجودش بوده؛ باالخره تاثیر وراثت
وجود دارد ،ژن وجود دارد .پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد
اولهای کنکور در کشور بودند ،مادر من رتبه  15کنکور
داشته؛ این ژن منتقل میشود ...باالخره این خون میآید
و میرسد؛ همین طــوری که کسی نمی تواند ادعــا کند
اصل و نسب دارد .افتخار میکنم این تواناییها از دو تا ژن
خوب ،هم از طرف مادر و هم از طرف پدر آمده است .خدا
هم لطف کرده و در بستر مناسب این کار را انجام دادیم».
این اظهارات وی دستمایه ای برای انتقادها در فضای
مجازی از وی شد از جمله کاربری نوشت «:تحقیقات نشان
میدهد #ژن_خوب نقش مهمی در برنده شدن مناقصهها
و مزایدهها و معاملهها دارد » .کاربر دیگری نوشت «:علیرضا
 ٩سالش است و در سراجی در بهارستان کنار مجلسی که
#عارف قانون تصویب می کند؛ روزی  ۱٢ساعت کار می
کند.راستش او هم بی بهره از #ژن_خوب است  ».تا جایی
که فرزند حمید رضا عارف دیروز در صفحه اینستاگرامش
نوشت...« :دوســتــان و همراهان..بازهم دروغ؛بــازهــم
تهمت و غیبت...برای روشن شدن مباحث مطرح شده در
باره فعالیت هایم به درخواست بسیاری از شما در کامنت
ها و پیام های مستقیم؛ مصاحبه ای شفاف و صریح و بی
پرده کرده ام که در آن صراحتا به تک تک موارد پاسخ داده
ام..بــازهــم کسانی که فقط پیشرفت خود را در کاسبی
و ...تخریب دیگران می بینند ،در انتشار تقطیع و تحریف
شده اینمصاحبه بر آمدند ».در عین حال این پاسخ هم از
سوی کاربران فضای مجازی بدون واکنش نبود و کاربری
در توئیتر نوشت «:آقــازاده دارای #ژن_خــوب در پست
اینستاگرامی منتقدان خود را متهم به عقده گشایی ،دروغ،
تخریب و  ...کرد.فکر کنم ژنش قاطی کرده».

اعزام  2ناوچه ایرانی به مسابقات
نظامی روسیه

روزنامه االخبار:امیر قطر در نطقی
تلویزیونی از ایران قدردانی کرد

تکرار ادعاهای بیاساس الجبیر
علیه ایران

انتخابات شورای مرکزی مجمع
نیروهای خط امام برگزار شد

نعمتی:روزهای سه شنبه به سوال
از وزرا اختصاص یافته است

قبول نمیکنند .پیشنهادهایی را که از طرف
آقای رئیسجمهور به ایشان شده است قبول
نکرد هاند.
▪توضیحات حیدری درباره تصمیمی که
برای نقش زنان در کابینه دوازدهم گرفته
شده است

ایرنا گفت :وزیر بهداشت هیچ صحبتی درباره
حضور یــا عــدم حضور در دولــت دوازده ــم
نداشته است و سخنان منتشر شده به نقل
از وی  ،برداشت اشتباه خبرنگار بوده است.

جبهه «نواصول گرایی» الگویی نو یا
تجربه مجرب؟
آقای قالیباف روز گذشته طی نامه ای پیشنهادی در باره
عبور از اصــول گــرایــی و ایجاد جریان «نواصول گرایی»
مطرح کرد .این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که عمر
تشکیالت جبهه مردمی نیروهای انقالب که با هدف ایجاد
سازوکاری نوین برای سازماندهی نیروهای انقالب شکل
گرفته بود ،به یک سال هم نرسیده است .چرا تشکیالت
جمنا نتوانسته است این خالء مورد نظر قالیباف و برخی
دیگر از طیف های اصولگرایی را پر کند؟ این سؤالی است
که باید درباره آن تأمل بیشتری کرد اما بهنظر می رسد الزمه
ایجاد جریان نواصول گرایی بررسی نقاط قوت و ضعف
این جبهه و استفاده از این تجارب است .در ادامه سعی
می کنم نگاهی آسیب شناسانه به پیشنهاد ایجاد جریان
نواصولگرایی بیندازم.
 -1قالیباف در این نامه سعی کرده است «گفتمان» را
مقدم بر «ساختار» شکل دهد .در حالی که جبهه مردمی
نیروهای انقالب کار خود را با طرح مرامنامه ،ساختار و
معرفی اعضای شــورای موسس خود آغاز کرد .قالیباف
در نامه خود با طرح مسئله و سؤال احتما ًال قصد داشته
فضای گفت و گو و بحث را پیش روی نخبگان سیاسی کشور
بازکند و پس از ایجاد یک گفتمان ،ساختاری متناسب با آن
طراحی کند .البته در این میان برخی نیز معتقدند رهبری
یک گفتمان نیازمند یک شخصیت ایدئولوگ است تا عمل
گرا .به همین دلیل قالیباف ممکن است در ادامه نتواند
پرچمدار این جریان باشد.
« -2هزینه دادن» الزمه ایجاد و بقای یک جریان است.
متأسفانه بسیاری از بزرگان جبهه مردمی نیروهای انقالب
در انتخابات اخیر ،عملکرد قابل قبولی نداشتند و حاضر
به دفاع از گزینه شان در انتخابات نشدند .اما قالیباف با
کنار کشیدن در انتخابات اخیر نشان داد که آمادگی خرج
کردن خود در مسیر آرمان ها و شعارهایش را دارد .الزمه
تولد دوباره یک جبهه جدید گردهم آیی شخصیت هایی
است که برای دستیابی به اهداف حاضر به از خودگذشتگی
باشند .این سرمایه را بدنه نیروهای اصولگرا باید حفظ و
ارتقا دهند.
« -3تصمیم گیری از باال به پایین» همواره اشکالی بوده که
گریبانگیر احزاب و جریانات سیاسی چپ و راست در کشور
بود .جبهه مردمی سعی کرد این ایراد را با برگزاری مجمع
ملی و به رأی گذاشتن اعضای شورای مرکزی و نامزدهایش
در انتخابات ،برطرف کند .بازکردن این مسیر از سوی این
جبهه علی رغم انتقاداتی که به آن وارد بود ،اقدامی قابل
تحسین است .قالیباف نیز در نامه خود با استفاده از تعبیر
رهبر انقالب درباره آتش به اختیار ،روی سخنش را بدنه
اصول گرایی قرار داد و آنان را به جای سران محور قرار
داده است.
 -4زمان شکل گیری جبهه مردمی به شائبه سیاسی بودن
آن دامن زد .پنج ماه مانده به انتخابات ،تشکیل این جبهه
شائبه «کنش سیاسی معطوف به کسب قدرت» و نه «کنش
اجتماعی معطوف به خدمت» را در اذهان برخی از ناظران
تقویت کرد .درحالی که اکنون این تصور در این مقطع
زمانی کمتر به ذهن می رسد و زمان مناسبی برای ایجاد
جریانی گفتمانی است.
نمی توان وجود اختالف سلیقه در میان طیف های شناخته
شــده با عنوان اصول گرایی را منکر شــد .ایــن تفاوت در
نگاه ،گاه تا حدی پیش رفته است که هویت برخی شان با
غیریت سازی با گروه دیگر شناخته می شود .احتما ًال جرگه
ای از این گروه ها یا اساس ًا خود را مخاطب نامه قالیباف
نــمــی دانــنــد و یــا نسبت بــه اص ــل شــکــل گــیــری جــریــان
نواصول گرایی موضع خواهند داشت .اما به نظر می رسد
فارغ از این که چه کسی این نامه را نوشته است ،ضرورت
ایجاد یک تحول و بروزرسانی در روش سیاست ورزی جریان
شناخته شده با عنوان اصولگرایی ضرورتی است که مورد
اتفاقبسیاریازحامیانودلسوزاناینجریاناست.

▪واعظی :در کابینه خواهم بود اما قطع ًا
وزیر ارتباطات نیستم

به گــزارش جــمــاران ،غالمرضا حیدری از
اعضای فراکسیون امید مجلس نیز توئیت
کرد :تصمیمی که برای کابینه گرفته شده
این است که در هر وزارتخانه حداقل یکی از
معاونت ها به زنان سپرده شود و در سطح وزیر
زن هم اقداماتی درحال انجام است.

بــه گـــزارش فـــارس ،محمود واعــظــی وزیــر
ارتباطات نیز در جریان بازدید از نمایشگاه
الکامپ اعــام کــرد که در دولــت بعدی در
وزارت ارتباطات نخواهد بود .واعظی تصریح
کرد :در دولت بعدی به طور قطع در کابینه
خواهم بود اما در وزارت ارتباطات نیستم.

▪اخبار متناقض از ادامه حضور قاضی زاده
هاشمی در دولت آینده

▪نوبخت :کابینه دوازده ــم فراجناحی
است

در همین حــال به گــزارش جــمــاران ،وزیر
بهداشت نیز در شاهرود طی سخنانی گفت:
در دولت دوازدهم نیز یار آقای دکتر روحانی
خواهم بود و تــداوم طرح تحول سالمت را
پیگیری خواهم کرد.در همین حال عباس
زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت ،با اشاره به
خبر منتشر شده از اظهارات وزیر بهداشت به
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همچنین به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت
 ،رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان
این که «معتقد به تشکیل کابینه فراجناحی
هستیم و کابینه دوازدهم فراجناحی است»
افــزود :بناست از توانمندی و ظرفیتهای
کلی نظام استفاده شود و در همه جریانهای
سیاسی از شایستگان استفاده شود.
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