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الریجانی :صدمه عدم وفاق
از صدمه تحریم های آمریکا بیشتر است

...

ویژه های خراسان
چند «نمانام» ایرانی داریم؟
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک نهاد مسئول اقتصادی
در دولــت به همه استان های کشور ،از مدیران مربوط
خواسته شده با توجه به برنامه های دولت طی امسال برای
اجرای هرچه بهتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و
حمایت از تولیدات ایرانی ،به جمع آوری و ارسال اطالعات
مربوط به نمانام (برند) های ایرانی که بخش های مختلف
تولیدی و صنعتی آن ها را ثبت کرده اند ،اقــدام کنند تا
مشخص شود چند برند ایرانی وجود دارد .این ابالغیه
متذکر شده مسئولیت هرگونه محرومیت احتمالی برندها
از حمایت های آینده دولت ،بر عهده دستگاهی خواهد بود
که فهرست مذکور را تکمیل نکرده باشد.

پیگیری های ویژه یک مسئول درباره
10هزار موتورسیکلت
درحالیکهمدتیاستتولیدوشمارهگذاریموتورسیکلت
های کاربراتوری به علت تاثیر آن در آلودگی هوا ،توسط
هیئت وزیــران ممنوع شده ،یک مقام مسئول در کابینه
با ارسال نامه هایی به تعدادی از مدیران اجرایی ،از آن
ها خواسته با توجه به درخواست برخی تولیدکنندگان
موتورسیکلت و به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی و
بروز مشکالت اقتصادی در این شرکت ها ،حدود  10هزار
موتورسیکلت باقی مانده در انبارها ،از مجوز خاص دولت
جهت مستثنا شدن از ممنوعیت مذکور بهره مند شوند.

خارج از دستور
محمد اکبری

انتقاد یک نماینده از قاچاقچی
خوانده شدن نمایندگان
اظهارات جهانبخش محبی نیا دربــاره اهمیت مبارزه با
قاچاق کاال در جریان بررسی دستور جلسه موجب تذکر
و انتقاد محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس
شد .کوهکن گفت که آقــای محبی نیا گفتند« :همه ما
نمایندگان مجلس قاچاقچی هستیم اگر با قاچاق مقابله
نشود» درحالی که بهتر بود آقای محبینیا به جای این
که بگوید "ما همه قاچاقچی هستیم" میگفت احساس
مسئولیتمان در مبارزه با قاچاق را از دست دادهایم .در
پاسخ به تذکر کوهکن که در ادامه اظهار کرد« :سخنان
نباید به گونهای بیان شود که موجب سوءاستفاده شود»
علی الریجانی رئیس مجلس گفت :بله درست است اما
تذکر ایشان هم همین منظور را میرساند.

سوال از وزیر اطالعات درباره نفوذی
ندانستن دری اصفهانی
پیش از نواخته شدن زنگ پایان جلسه علنی مجلس ،سوال
کریمی قدوسی از وزیر اطالعات درباره علت اعالم موضع
دربــاره دو تابعیتی و نفوذی ندانستن عبدالرسول دری
اصفهانی در صحن علنی مجلس از سوی هیئت رئیسه
مجلس اعالم وصول شد.

پارلمان اصالحات؛ شوراهای  ۲گانه یا نهاد ملی اصالحات؟

زمزمهها از تغییرات تشکیالتی اصالحطلبان

ادیب -سه اظهار موضع از سوی چهره های اصالح
طلب در روز گذشته نشان از قریب الوقوع بودن تغییرات
در ساختارهای تصمیم گیری در این جریان دارد؛ ابتدا
موسوی الری دربــاره پارلمان اصالحات اعــام کرد
نهادباالدستی شورای سیاست
که این نهاد به عنوان
ِ
گذاری اصالح طلبان فعالیت می کند ،سپس 100
چهره جوان اصالح طلب در نامه ای به رئیس دولت
اصالحات از هر دو مجموعه شورای سیاست گذاری
و شورای هماهنگی انتقاد و ایده «نهاد اصالحات» را
مطرح کردند و در نهایت رسولی عضو شورای شهر به
ماجرای کشدار اظهارنظر سیدمحمدخاتمی درباره
عــارف واکنش نشان داد .موسوی الری نایبرئیس
شورای سیاستگذاری اصالحطلبان درباره طرحی که
به تازگی در شورای هماهنگی جبهه اصالحات با عنوان
"پارلمان اصالحات" بهتصویب رسید ،تأکید کرد که
باالدستی شورای سیاست
این پارلمان ،بهعنوان نهاد
ِ
گذاری کارش را شروع میکند .حجتاالسالم موسوی
الری این مطلب را به تسنیم گفته است .او همچنین
قید کرده که برخی افراد در شورای عالی ممکن است
تغییر کنند.
▪پارلمان اصالحات از کجا کلید خورد؟

ســوالــی کــه از مــوســوی الری پرسیده شــده مربوط
به طرحی اســت که ســال گذشته از طــرف مصطفی
کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری بهنام "پارلمان
اصالحات" ارائه شد تا جایگزین شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان شود .چیزی شبیه «جمنا» که اصولگرایان
ایجاد کرده اند .کواکبیان آذر ماه سال گذشته این طرح
را به رئیس دولت اصالحات عرضه کرده بود .احمد
حکیمی پور ،عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات
 15بهمن 96از تصویب کلیات طرح پارلمان اصالحات
در شورای هماهنگی خبر داده بود .به گفته او قرار بود
کمیته سیاسی شورای هماهنگی با جمع آوری نظرات
اعضا ،طرح را تکمیل کند .پیشتر شکوهی عضو شورای
مرکزی مردم ساالری از برگزاری نخستین اجالسیه
پارلمان اصالحات در دوم خــرداد امسال خبر داده
بود .او حتی اعالم کرده بود که  4000نفر از  ۵۰حزب
اصالحطلببهعنوانمجمععمومی،دراولیناجالسیه
پارلمان اصالحات حضور خواهند داشت .بیشتر چهره
هایی که تاکنون درباره پارلمان اصالحات صحبت کرده
اند ،از این نهاد دفاع کرده اند .به عنوان نمونه مرعشی
سخنگوی حزب کارگزاران هم ضمن اذعان به وجود
اختالف نظر بر سر جزئیات ،اعالم کرده بود که حزب
متبوعش به این مجموعه پیوسته اســت .با این حال
افرادی مانند عبدا ...ناصری نیز منتقد این ایده هستند
و معتقدند به جز مشخص نبودن نمای کلی این پارلمان،
این پارلمان اجرایی نیست.
▪منتقدان شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان

مرجعاولیهتصمیماتجریاناصالحطلبانمجموعهای

به نام شورای هماهنگی جبهه اصالحات است .با این
حال با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم شاهد
تشکیل شــورای عالی سیاستگذاری اصال حطلبان
مرکب از نمایندگان اح ــزاب اصال حطلب و برخی
شخصیتهای حقیقی بودیم .هم اکنون محمدرضا
عارف رئیس فراکسیون امید مجلس ،ریاست این شورا
را برعهده دارد .با توجه به کم شدن وزن برخی احزاب و
همچنین عملکرد این شورا ،برخی احزاب اصالح طلب
مانند مرد مساالری ،اعتماد ملی و اراده ملت به این
شورا انتقاد داشته اند تا جایی که در برخی حوزه های
انتخابات شوراهای شهر  96دو لیست ارائه شد.
▪ 100فعال اصــاح طلب :نهاد ملی اصالحات
تشکیل شود

در همین حال  100نفر از فعاالن سیاسی اصالحطلب
در نامهای به رئیس دولت اصالحات خواستار اصالح
در جریان اصالحات شدند .در انتهای نامه این افراد که
عمدت ًا فعاالن سیاسی جوان اصالح طلب یا خبرنگاران
حاضر در رسانه های این جریان هستند ،با انتقاد از
عملکرد هر دو نهاد اصالح طلب یعنی شورای عالی و
شــورای هماهنگی ،پیشنهاد شده است« :در جریان
شکلگیری دور جدید شورا یعالی سیاست گذاری
اصالحطلبان ،با به عضویت در آوردن چهرههای ملی
و امتحان پس داده که نماد اصالحطلبیاند و سپردن
مدیریت این شــورا به یکی از شخصیتهای مقاوم و
ملی ،نخست از گسترش احساس تقلیل اصالحطلبی
به محافظهکاری پیشگیری شود و در مرحله بعد به این
شورا به مثابه شورایی موقت ماموریت داده شود تا زمینه
را برای شکلگیری نهاد ملی اصالحات به عنوان یک
سامانه سیاسی وحد تبخش میان اصال حطلبان به
نحوی که بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای
انتخابی ،شفاف و منطقی باشد اقدام نماید».

ادامه دارد ،که رسولی عضو شورای شهر تهران درباره
سخنان انتقادی که به نقل از رئیس دولت اصالحات
درباره عارف مطرح شده ،تأکید کرد که این سخنان را
باور نمی کند .به گزارش فارس ،به تازگی رئیس دولت
اصالحات در جلسه با اعضای ستاد امید مطرح کرده
بود که «شخصا آقای عارف را اصالح طلب تر از روحانی
نمیدانم؛ عــارف اصال حطلبتر از روحانی نیست».
به گــزارش باشگاه خبرنگاران ،رسولی که از چهره
های نزدیک به محمدرضا عارف و حتی رئیس ستاد
انتخاباتی او بوده ،معتقد است در اصالحطلبی عارف
تردیدی وجود ندارد و در اصالحطلب نبودن روحانی
نیز شکی نیست.

فراخبر

حداقلی از تغییرات که قطعی است
هماکنوندومجموعهشورایعالیسیاستگذاری
اصالح طلبان به ریاست عارف و شورای هماهنگی
اصالحات به ریاست دوره ای حزب همبستگی
اداره می شود .حال مطرح شدن ایده «نهاد ملی
اصالحات» و همزمان داغ شدن طرح «پارلمان
اصالحات» نشان می دهد که ساختارهای جریان
اصــاح طلب دستخوش تغییراتی خواهد شد.
دست کم تغییرات در برخی افــراد شــورای عالی
سیاست گــذاری و همچنین تغییر رئیس شورای
هماهنگی اصالحات و ریاست حزب اعتماد ملی
قطعی اســت .باید دیــد آیــا جــدی شــدن پارلمان
اصالحات در این میان ،دو مجموعه اصلی اصالح
طلبان را دستخوش تغییرات می کند یا یک ساختار
سوم به این جریان اضافه می شود؟

مهر -علی الریجانی رئیس مجلس با بیان این که صدمه عدم وفاق در کشــور از صدمه تحریم های آمریکا بیشــتر اســت ،گفت :باید خطــری را که با آن روبه رو
هستیم ،کوچک نشماریم ،چرا که گاهی کوچک شمردن یک موضوع باعث غفلت در داخل می شود .وی افزود :می بینم دوستانی که تردیدی در عالقه آن ها به
انقالب وجود ندارد؛ به دلیل خرد بینی در برخی مسائل ،مصاف پیش رو را کوچک می بینند و به نزاع های جزئی می پردازند که این موضوع آسیب در پی دارد.

با تأکید بر این که قرار نیست شب
انتخابات به یاد آن بیفتیم

دبیرکل جبهه پایداری  :در انتخابات
 ٩٨و  ١٤٠٠وسط میدان می آییم
دبیرکل جبهه پایداری به فعالیت های جبهه متبوعش اشاره
کرد و از برگزاری نشستی پس از ماه رمضان خبر داد .حجت
االسالم مرتضی آقاتهرانی که با اعتماد گفت و گو می کرد،
دربــاره تطبیق فعالیت های جبهه پایداری با قانون جدید
احزابگفت:واقعیتایناستکهاساسنامهومرامنامهجبهه
پایداریازمدتهاپیشتهیهونگارششدهاستوگردهمایی
های مختلفی ازجمله کنگره یا برگزاری مجامع عمومی نیز
در این مدت در دستورکار جبهه پایداری بوده است .با این
حال ،بنا داریم پس از ماه مبارک رمضان نشستی داشته
باشیم تا ببینیم در آینده باید به چه سمتی برویم .دبیرکل
جبهه پایداری در پاسخ به سؤالی درباره برنامه این جبهه
برای انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری گفت :به هر
حال ما هم مثل آدمهای دیگر در انتخابات شرکت میکنیم
و قبول داریم که باید در این مسائل ورود داشته باشیم و باید
وسط میدان بیاییم .درواقع در جلسات درونگروهیمان
درباره مسائل و موضوعات روز بحث و تبادل نظر میکنیم که
طبیعتایکیازاینمباحثهمینموضوعانتخاباتاست.قرار
نیست شب انتخابات به یاد آن بیفتیم.
▪هدف نخستمان گسترش و توسعه ساختار تشکیالت
در شهرستانهاست

آقاتهرانی در پاسخ به سؤال دیگری دربــاره موضع گیری
نکردن جبهه پایداری در مسائل سیاسی روز نیز گفت:
اتفاقا همین چند وقت پیش دربــاره یکی از مسائل بیانیه
دادیم اما به طور کل چندان عالقه نداریم سر و صدا کنیم.
کارهایی که انجام میدهیم درچند جهت پیگیری میشود.
اول ارتباط با شهرستانهاست که سعی داریم این ارتباط
را وسعت بخشیده و ساختار و ســازمــان درونــی جبهه را
منسجمترسازیم .اقدام مهم دیگر جبهه پایداری مسائل و
اقدامات فرهنگی است که در این باره نیز چندان بنا نداریم
سروصداکنیم؛چراکهخیلیهاقربةالیا...همینکهمتوجه
شوند ما کاری میکنیم ،اقدام میکنند به حمله کردن به ما.
چه ضرورتی دارد که دیگران
را تحریک کنیم؟ درنتیجه
کــارهــایمــان را آرامآرام
پیش میبریم و انتخابات
هــــم ی ــک ــی از وظ ــای ــف
ماست که باید دربــاره آن
حساسیت داشته باشیم
که داریم.

...

گفت و گوی روز
رئیس خانه احزاب :تعداد احزابی که
پروانه هایشان لغو خواهد شد مشخص نیست
نورایی  -رئیس خانه احزاب
کشور درپاسخبه اینسوالکه
با توجه به اتمام مهلت احزاب و
گروههایسیاسیبرایتطبیق
فعالیتهایخودباقانونجدید
احـــزاب چــه تــعــداد از احــزاب
پروانه فعالیت شان لغو خواهد
شد؟گفت:کمیسیونماده10
وزارتکشوربرایاحزابیکهبهصورتکتبیاقداماتتطبیق
خود را با قانون جدید اعالم کرده باشند مهلتی قائل شده تا
وضعیتحزبخودراتثبیتکنند.ویافزود:تعدادایناحزاب
بهصورتقطعیهنوزمشخصنیست،چراکهحجمپروندهها
زیاداستواینمسئله بهتدریجاتفاقمیافتد.حسینکمالی
که با خراسان گفت و گو می کرد ،افزود :تعدادی از احزاب
بخشیازاقداماتتطبیقیخودراباقانونجدیدانجامدادهاند
مثالکنگرهبرگزارکردهاندیااینکهفعالیتهایاستانیخود
راسرو ساماندادهودفاترخودرادرشهرستانهافعالکرده
اند اما بخشی باقی مانده است .در همین راستا کمیسیون
مــاده  10وزارت کشور بــرای احزابی که به صــورت کتبی
اقدامات تطبیق وضعیت خود را با قانون جدید احزاب اعالم
کرده باشند مهلتی قائل شده تا روند تطبیقی را انجام دهند
و وضعیت خود را تثبیت کنند.کمالی تاکید کرد :هنوز تعداد
احزابیکهپروانههایشانلغوخواهدشد،مشخصنیست.

...

در حاشیه
سپاه پاسداران ادعای شهادت تعدادی
از نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا
را تکذیب کرد

(ع)

فارس -قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با موهوم خواندن
ادعای ضد انقالب مبنی بر به شهادت رساندن تعدادی از
رزمندگان این قرارگاه اعالم کرد :همه رزمندگان حاضر در
عملیاتهایاخیرعلیهضدانقالبدرسالمتدریگانهای
مأموریتی خود حضور دارند.

انتقادسعدحریریازافشاگریسردارسلیمانی
ایلنا -سعد حریری نخست وزیر لبنان و رئیس جناح تحت
نفوذ سعودی ها از افشاگری ســردار سلیمانی که گفته
بود عربستان  200میلیون دالر در انتخابات لبنان هزینه
کرده،انتقاد کرد و آن را دخالت در امور لبنان دانست.

▪رسولی :سخنان نقل شده از رئیس دولت
اصالحات را باور نمی کنم

از سویی دیگر انتقادها از محمدرضا عــارف رئیس
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در حالی

کنایههای ذوالنور به رئیس جمهور
حجت االسالم مجتبی ذوالنور نماینده قم در نطق میان
دستور خود با انتقادهای صریح به دولت خطاب به رئیس
جمهور مدعی شد  :امور از دست شما خارج شده است.
وضعیت بازار خودرو،ارز ،سکه ،قاچاق و رکود ،بقای تحریم
ها و تشدیدشان مردم را در فشار سنگینی قرار داده است.
برخورد با این مقوالت وظیفه دولت و مجلس نیست؟ چه
کاری از این ها مهم تر است؟
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