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تخت روانچی :زمینه ای
برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد

...

ویژههای خراسان
مراقب حساب و کتاب خرج پالک قرمزها
باشید
طبق بخشنامه روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به تعدادی
از مدیران اجرایی ،با اشاره به تاکیدات آیین نامه اجرایی
نحوه استفاده از اتومبیلهای دولــتــی ،متذکر شده
پرداخت کلیه هزینههای مربوط به نگهداری و استفاده
از خودروهای فرسوده متعلق به دستگا هها و موسسات
دولتی ،ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت آن ،مسئولیت
قانونی و پاسخ گویی به مراجع نظارتی ،بر عهده مدیران
مالی آن دستگاه است لذا مخاطبان این ابالغیه باید در
اسرع وقت به خارج کردن این خودروها از چرخه فعالیت
اقدام کنند.

دستور جدید دولت به استانداران
درباره سوانح رانندگی
در حالی که بر اساس مصوبه شهریورماه سال 1388دولت
وقت مقرر شده بود کمیسیونی اجرایی با هدف ایجاد
ضمانت الزم برای تحقق اهداف مد نظر در قانون ایمنی
حمل و نقل ،به ریاست معاون عمرانی استاندار در هر استان
تشکیل شود ،یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیهای به
رحمانی فضلی وزیر کشور اعالم کرده حسب پیشنهاد
عباس آخوندی و موافقت کابینه ،ریاست و مسئولیت اصلی
پیگیری کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی در
استانها به استاندار واگذار شده است.

چهرهها و گفته ها

محمد جواد آذری جهرمی در واکنش به اظهارنظرها
دربــاره مسئولیت سخنگویی دولــت گفت :تاکنون
درباره این موضوع طرف مذاکره قرار
نگرفتم؛ البته نگاه تردیدآمیزی
به این موضوع خواهم داشت
اما اگر تکلیف شود باید برخی
مسئولیتهای فعلی
را کــنــار بـــگـــذارم/ .
جماران
عـــبـــدا ...نــاصــری فعال سیاسی اصــاح طلب با
اشــاره به تعبیر حجاریان «تعلیق در تعلیق» دربــاره
وضعیت دولت گفت :من باور دارم که حاکمیت توان
خروج از این شرایط تعلیق را دارد اما این دولت است که
بایدفضارامدیریتکند.بهنظرمن
راهکارهای پیشنهادی رئیس
دولت بسیار پویاست و میتواند
در این زمینه به کار آید/ .
نامه نیوز
غــامــعــلــی رجــایــی فعال سیاسی تأکید کــرد:
رئیس جمهور باید ارتباط صوتی و کالمی را با مردم
بیشتر کند .ارتباط تلویزیونی ارتباطی یک سویه
است و باید ارتباط دو طرفه باشد و رئیسجمهور هم
صحبتهای مــردم را بشنود .یک پیشنهاد این
اســت که روحــانــی به سیستم
شــاه عباس عمل کند یعنی
با لباس مبدل در بین مردم
حــاضــر شــود و مشکالت
مردم را بشنود/ .ایلنا
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاستخارجیمجلستصریحکرد:اروپاییهامنتظر
این هستند تا ایران با آنها وارد
مذاکره موشکی شود تا بعد
از آن به اجرای تعهدات خود
سرعت ببخشند کــه البته
تصور میکنند ایــران کوتاه
خواهد آمد/ .خانه ملت

ایسنا-معاونسیاسیدفتررئیسجمهوردرخصوصاحتمالدیداررؤسایجمهورایرانوآمریکادرنیویورکگفت:نخیر.منخودمفکرنمیکنمچنیناتفاقیرخدهد.نباید
بیهودهبرایمردمانتظارایجادکنیم.وقتیانتظارمردمباالبرودواتفاقیرخندهد،مردمناراحتمیشوند.بههرحالشخص ًازمینهایبرایمذاکرهنمیبینم،هرچیزنیازمند
زمینهایاستواالنزمینهآنفراهمنیست.

گزارشها از ترکیب سومین دور شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان

فرمان اصالحات در دست چهرههای تازه نفس
طاهری -چند روزی اســت که زمزمههایی
دربــاره تغییر ترکیب شــورای عالی سیاست
گذاریاصالحطلبانبهگوشمیرسد.ماجرا
به حدود چند ماه گذشته و همزمان با افزایش
انتقادها از این شــورا باز میگردد و عدهای
از مسئوالن احــزاب اصــاح طلب عــاوه بر
انتقاداتساختاریبهاینشوراحتیخواستار
انحالل آن شدند .اما در روزهای گذشته این
تحوالت در حد اضافه شدن برخی چهرههای
جدید به این شــورا متوقف ماند و قــرار است
به زودی سومین دور فعالیت شــورای عالی
سیاستگذاریآغازشود.
▪گزارشهادربارهترکیبجدیداعضا

پایگاه خبری پارس نیوز در گزارشی به حلقه
سهنفره«رئیسدولتاصالحات»«،محمدرضا
عــارف» و «عبدالواحد موسوی الری» برای
تشکیل و ترکیب جدید شورای عالی سیاست
گــذاری اصالح طلبان خبر داد .آن گونه که
پارسنیوزمدعیشدهدرترکیبجدیدشورای
عالی ،سازمان منحل شده مجاهدین انقالب
صاحب کرسی شــده اســت؛ از ایــن سازمان
منحل شــده دو نفر در ساختار شــورا حضور
خواهند یافت .بر این اســاس تصمیم گرفته
شده ،محمد سالمتی بهعنوان عضو حقیقی و
محسن آرمین بهعنوان عضو حقوقی سازمان
در جلسات شــورای عالی شرکت کنند .این
گزارش همچنین میافزاید :در دوره جدید
تعدادی از جوانان اصالحطلب نیز حضور
خواهندیافت؛محمدکبیری،دینی،بهادری،
فرشیدگلزادهوفائزهدولتیازچهرههایجوان

شورایعالیسیاستگذاریهستند.
▪افرادپیشنهادیعارف

اما رویداد  24در گزارش خود به ابعاد تازهای
از نحوه چینش ترکیب جدید شــورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلباناشارهکرد.این
گزارش به اختالف نظر عارف با برخی دیگر
از اعضای شــورا اشــاره میکند و مینویسد
که رئیس شــورای سیاست گــذاری اصالح
طلبانموافقاضافهشدنمحمدکبیری،زهرا
مجردی و محسن آرمین به شــورا نبوده و به
جایآنانفرشیدگلزاده،بابکبهادریوفائزه
دولتی را پیشنهاد داده است .محسن آرمین
از اعضای سازمان مجاهدین انقالب بوده و
مدتی هم نایب رئیس مجلس ششم بــوده،
زهرا مجردی هم عضو شورای مرکزی حزب
اتحاد ملت و جبهه مشارکت است و همسر
محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت
و محمد کبیری از چهرههای جوان نزدیک به
سیدمحمدخاتمیکهتالشهایزیادیبرای
راهانــدازی اتحادیه دانشجویان اصالحطلب
انجام داد .اما چهرههایی که عــارف آنــان را
پیشنهاد داده سابقه اصــاح طلبی خاصی
ندارند و عضو هیئت مدیره بنیاد امید ایرانیان
هستند.
▪ 6چهرهجدیددرشورایسیاستگذاری

اینپایگاهخبریاصالحطلبدرادامهگزارش
خوددربارهترکیبجدیداینشورامینویسد:
در دوره قبلی افــرادی مثل مصطفی معین و
سرحدی زاده حضور داشتند اما تمایلی به

شرکت در جلسات نداشتند .شاید این افراد
در دوره جدید حضور نداشته باشند .احزاب
جدیدی هم به ش ــورای هماهنگی اصالح
طلباناضافهشدند.دراینمیانفهرستیهم
از افــراد حقیقی جدید حاضر در دوره جدید
شــورای عالی منتشر شــده اســت .فهرستی
شامل شش نــام که گویا عــارف همچنان با
آنان مخالف است .عبدا ...نوری ،نفر اول این
شش نفر است .وزیر کشور دولت خاتمی که
بسیاری او را گزینه مناسب تری از عارف برای
ریاستشورایعالیمیدانند.محسنصفایی
فراهانی،عضوشورایمرکزیجبههمشارکت
دیگر چهره ملی است که در دور جدید شورای
عالی سیاست گذاری حضور خواهد داشت.
شنیدهها حاکی از آن است که هیچ کدام از
این دو نفر از این پیشنهاد استقبال نکردهاند.
شهیندخت مــوالوردی هم قرار است به این
جمعاضافهشود.
وی چندی قبل کنگره حزبش را برگزار کرد
و شاید حزب او نیز جواز حضور در شورای
عالی سیاست گــذاری اصــاح طلبان را به
دست بیاورد .سه چهره جوان هم این جمع را
تکمیل میکنند ،مهدی شیرزاد فعال سابق
دانشجویی و دفتر تحکیم وحــدت و فرزند
احمد شیرزاد نماینده اصفهان در مجلس
ششم که بعد از انتخابات سال  88بازداشت
شد .شیرزاد هم اکنون عضو شورای مرکزی
حــزب اتــحــاد ملت اســت .پرستو سرمدی
روزنــامــه نگار اصــاح طلب و عضو شــورای
مرکزی جمعیت زنان نواندیش دیگر چهره
جدید شورای عالی سیاست گذاری خواهد

بــود .چهره دیگر عماد بهاور عضو شورای
مرکزی نهضت آزادی اســت .حضور بهاور
اولین حضور یک چهره از جریان نهضت
آزادی در شــورای عالی سیاست گــذاری
اصالح طلبان محسوب میشود.
▪تــوضــیــحــات فــرشــیــد گــلــزاده دربـــاره
تغییرات در شورای عالی سیاست گذاری

در همین زمینه فرشید گلزاده از چهرههای
نــزدیــک بــه مــحــمــدرضــا عـــارف در صفحه
اینستاگرام خود دربــاره تغییرات جدید در
شورای عالی سیاست گذاری نوشت« :لیست
جدید که در جلسه مشترک با حضور آقایان
خاتمی ،عارف و موسوی الری تهیه ،بحث
و نهایی شد .تک تک افراد با نظر هر سه نفر
تایید شدند .مثال کسی از جوان ترها جای
آقای آرمین را نگرفت .از بین محمد سالمتی
و محسن آرمین ،مقرر شد آقای سالمتی به

صورت حقیقی و آقای آرمین به نمایندگی از
سازمان حضور یابند ».وی در بخش دیگری از
این یادداشت درباره اضافه شدن چهرههای
جوان در این شورا هم نوشت« :از میان جوان
ترها ،آقایان محمد کبیری ،دینی ،بهادری،
گلزاده (البته من همچین جوان هم نیستم)
و خانم دولتی انتخاب شدند .قطعا این افراد
نسبت به ژنرالهای اصالحات کمتر شناخته
شد هاند ولی هیچ کدام از جوان ترها جای
ژنرالها را نگرفتند .قطعا افراد با قابلیتتری
از من وجود دارد».
با این حال هنوز از سوی منابع رسمی ،این
ادعاها تأیید یا تکذیب نشده اســت و باید
منتظر ماند و دید آیا رئیس دولت اصالحات
یا براساس ادعای پارس ،هیئت سه نفره با
عضویت این افــراد در سومین دور فعالیت
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
موافقت خواهند کرد یا خیر.

ضرغامی :اگر مجلس شفاف سازی نکند ،مردم استیضاحش میکنند

ناظران و چهرههای سیاسی در واکنش به حجم گسترده
ادعاها و به اصطالح بگم بگمهای چهارشنبه مجلس
در جریان استیضاح وزیر کار ،تأکید کردند برای این که
اعتمادعمومیبیشترازاینضربهنخورد،هرچهزودترباید
تکلیف این ادعاها روشن شود؛ برخی هم مانند ضرغامی
این جلسه را با یک شنبه سیاه و حاشیه آفرینیهای رئیس
جمهور سابق مقایسه کردند .حجم ادعاهای موافقان یا
مخالفان استیضاح در جلسه هفته گذشته به حدی بود که
رئیسمجلسازهیئتنظارتبررفتارنمایندگانخواست
ظرف دو هفته به این موضوع رسیدگی و نتیجه را گزارش
کند .اما به نظر میرسد قوه قضاییه هم در این بین وظیفه
جداگان های دارد.
▪ضرغامی :اگر اتفاقات یک شنبه سیاه پیگیری
میشد ،شاهد رویداد مشابه آن در مرداد  ۹۷نبودیم

عزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق
صــداوســیــمــا در توئیتر خود
نوشت :اگر اتفاقات یک شنبه
ســیــاه مجلس در بهمن ۹۱
پیگیری شفاف میشد ،شاهد
رویداد مشابه آن در مرداد ۹۷
نبودیم .وی با دفاع از پاکدستی
پزشکیان نایب رئیس مجلس که خود یک طرف دعوا با
پورابراهیمینمایندهدیگرمجلسبود،نوشت:اگرمجلس
پیش دستی کند و در هر دو مورد اقدام شفاف نکند ،مردم
این بار به استیضاح خود مجلس رأی قاطع خواهند داد.
▪آشنا :اگر فساد را ریشه کن نکنیم فساد ریشه ما را
خواهد کند

همچنین حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهور در توئیتر
خود با تأکید بر این که اگر فساد را ریشه کن نکنیم فساد
ریشه ما را خواهد کند ،نوشت :استیضاح تمام شد اما
ابهامات باقی ماند.

نخواهد بود.

▪عارف :این جلسه یکی از روزهای تلخ مجلس دهم بود

در یک واکنش دیگر محمد رضا
عارف رئیس فراکسیون امید
مجلس جلسه چهارشنبه را
دفــن اخــاق دانست و تأکید
کـــرد :آن چــه کــه در جــریــان
استیضاح وزیر رفاه در مجلس
رخ داد یکی از روزهـــای تلخ
مجلس دهم را رقم زد و به باور من در این روز شاهد دفن
اخالق بودیم .امیدوارم در آینده شاهد این گونه اتفاقات
تلخ در مجلس نباشیم.
▪ایمن آبــادی :قــرار شد کارگروهی تشکیل شود و
موضوعات را بررسی کند

غالمعلی جــعــفــرزاد ه ،نایب
رئیس فراکسیون مستقالن
والیی یکی دیگر از نمایندگان
مخالف این جلسه مجلس بود
کــــه مــعــتــقــد اســـــت جــلــســه
استیضاح «هــمـهاش فحش،
تهمت ،عداوت ،شایعه ،افترا و
مبتنی بر لج و لجبازی» بود.
به گزارش خبرآنالین این نماینده مجلس تصریح کرد :در
جریان استیضاح هر کس هر تهمتی خواست به دیگری

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

حاج آقا! آخرش چی میشه؟

واکنشها به «چهارشنبه سیاه» بهارستان
ســواالت برخی نمایندگان از
وزیر پاسخ داده شد اما سواالت
وزیــر از برخی نمایندگان بی
پاسخ مــانــد.ای کــاش ربیعی
خاطرات خود را از دوره پنج
ساله منتشر کند .احتماال نام
آن کتاب «زنــده بــاد فساد»۲

...

یادداشت

زد ،قــرار شد کارگروهی تشکیل شــود و موضوعات را
بررسی کند ،اگر صحت داشته باشد قطعا مجلس برخورد
یکند.
م 
▪عثمانی :از حیثیت نظام بــرای برکناری ربیعی
هزینه شد

همچنین محمد قسیم عثمانی
ازنمایندگاناهلسنتمجلس
طی یادداشتی در روزنامه ایران
نوشت :بــرای برکناری آقای
ربیعی از حیثیت نظام هزینه
شد و آن چه تبدیل به بهای این
بــرکــنــاری شـــد ،چــیــزی جز
پایینتر آوردن سطح اعتماد عمومی نبود.
▪صادقی :ما عصاره فضایل کیستیم؟!

محمودصادقینمایندهمجلس
و عضو فراکسیون امید هم در
توئیتر خــود نــوشــت :مجلس
هــنــگــام بــررســی استیضاح
ربــیــعــی شــاهــد صحنههای
عجیب و تلخی بود؛ رئیس که
اعــام تنفس کرد ،بی اغراق
نفسم به شماره افتاده بود .در آن حال یکی از دوستانم
پرسید :راستی ما عصاره فضایل کیستیم؟!
▪بیگی :این استیضاح سیاسی کاری بود

علیرضابیگی نماینده مردم
تبریزکه خود مخالف استیضاح
وزیـــر ک ــار بـــود ،بــا انــتــقــاد از
اتــفــاقــات رخ داده ش ــده در
مــجــلــس ،معتقد اســـت ایــن
استیضاح ،سیاسی کاری بوده

و شکل جلسه مجلس هم نشان دهنده این مسئله است.
در مقابل تابش نماینده مردم یزد در مجلس تأکید دارد که
این استیضاح نتیجه عدم تعامل دولت با مجلس است.
استیضاح آقای ربیعی به هیچوجه یک تسویه حساب
شخصی به حساب نمیآید و در نتیجه عدم تعامل دولت و
مجلس پیش آمد.
▪نقوی حسینی :در این جلسات باید در حیطه وظایف
افراد صحبت شود

به گزارش باشگاه خبرنگاران
نقوی حسینی نماینده مردم
ورامــیــن و عضو کمیسیون
امــنــیــت مــلــی بـــا اشـــــاره به
حواشی ایجاد شده در جلسه
استیضاح وزی ــر ســابــق کــار،
گفت :متاسفانه در این جلسه
مطالب خوبی مطرح نشده و بیشتر مباحث مطرح شده
در زمینه مسائل شخصی بــود ،در حالی که در این
جلسات باید به صــورت فنی و تخصصی و در حیطه
وظــایــف اف ــراد صحبت شــود ،نــه ایــن کــه اف ــراد بــه هم
اتهامهایی را نسبت دهند.
▪درخواست یک تشکل دانشجویی بــرای بررسی
موضوع

این سؤالی است که این روزها مردم از هم میپرسند و از من
هم! وقتی در فرصتهای گوناگون و به بهانههای مختلف
باب گفت و گو در باره آینده باز میشود نخستین پرسش این
است که "چه خواهد شد؟"
افزایش مشکالت اجتماعی و اقتصادی داخلی در کنار
تهدیدها و تحریمهای خارجی باعث شده تا همه مردم فشار
بیشتری بر سطوح مختلف زندگی شان احساس کنند و به
طور طبیعی نگران فردای خود باشند.
در همین حال عملکرد ناصواب برخی مسئوالن و خطاهای
روزافزون بعضی مدیران در قوای گوناگون بر این نگرانی
میافزاید و به جای آن که تصویری از کارآمدی صاحبان
مناصبحکومتیبهمردمنشاندهد،برعکسباعثتردیدو
تأسف میشود و مردم را بیشتر دچار نگرانی و تأثر میسازد!
چه خواهد شد؟ یعنی چه بر سر کشور خواهد آمد؟ جنگ
میشود؟ ایران که خانه مشترک همه ماست ویران خواهد
شد؟ سرنوشت انقالب چه خواهد شد؟
اگر بخواهیم بر اساس وضعیت فعلی امور و روند جاری
اوضــاع کشور به این سؤال پاسخ بدهیم باید بگوییم که
هم جای نگرانی هست و هم نیست! از سویی با اعتماد به
ایثارگری و ایستادگی و فداکاری نسل گذشته ،مجموعهای
از جوانان انقالبی و زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی
کشورمان همچنان میتوانیم به آیندهای درخشان مطمئن
باشیم و از سوی دیگر با دیدن فساد در برخی نهادها و
عملکرد فاجعه بار بعضی مدیران و برخی کوتاهیهای
نهادهای نظارتی در برخورد و مقابله قاطع باید از آینده
نگران شویم .جمهوری اسالمی سقوط میکند؟ هرگز!
ایــران نابود میشود؟ هرگز! نظام از هم فرومی پاشد؟
هرگز! انقالب به پایان میرسد؟ هرگز!
امــا ایــن غفلتهای ویـــران کننده و جــرایــم گسترده و
اشتباهات مصیبت بــار قطعا بی اثــر نیست و در نتیجه
ضربات سنگین و کاری بر پیکره این خانه مشترک وارد
خواهد ساخت!
آری ،اگر به خود نیاییم و با همین شیوه پیش برویم ،این خانه
میماند ولی بر هم ریخته و آلوده!
خانهای خواهد بود که دیگر حتی برخی فرزندانش رغبت
و شوقی برای سکونت در آن نخواهند داشت و آرامش و
آسایش خود را در آن نخواهند جست و اگر مجبور باشند در
آن بمانند تنها تن و جسم شان ساکن این خانه خواهد بود
و دل هایشان در هوایی دیگر سیر و سفر خواهد کرد! این
خانه خواهد ماند ،اما با در و پنجرهای شکسته و دیوارهایی
ترک خورده!
روشن است که دلخوشی صاحبان این خانه نمیتواند
تنها بقای پرهیبتی از ساختمان و سایهای از در و دیوارش
باشد ،زیرا خانه با انسجام روابط ساکنانش خانه میشود ،با
دلبستگی و عواطف اهلش ،با گرمی و شور و حرارت نگاهها
و صمیمیت گفت وگوهایشان.
اگر از گلبرگ دلهای ساکنان این خانه میپرسید بدانید
که با وزش مالیمترین باد نیز آسیب خواهد دید! پس بسیار
نگران باشید!
ولی اگر از آینده این خانه میپرسید بدانید نه با تحریم،
که با سهمگینترین زلزلهها نیز فرو نخواهد ریخت! پس
نگران نباشید!

...

نگاه سوم

همچنین در ی ــک واکــنــش
دیـــگـــر انـــجـــمـــن اســـامـــی
دانشجویان مستقل دانشگاه
عالمه طباطبایی در نامهای
خطاب بــه ســران قــوا ،ضمن
انتقاد از وجود تبعیض و رانت
دربــــاره بــرخــی آقـــازادههـــا،
خــواســتــار بــررســی ادعــاهــای مــطــرح شــده در جریان
استیضاح علی ربیعی شد.

ترک تشریفات فرودگاهی و گفت و گو با
مردم توسط حاج قاسم

تسنیم -تصویری از ســردار قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران در فرودگاه منتشر شده
استکهویاو ًالازاتوبوسعمومیمردمبرایسوارشدن
بر هواپیما استفاده میکند و ثانی ًا در بین مردم در حال
گفت وگوی بیواسطه با آن هاست .این تصویر ،نشان
میدهدکهفرماندهنیرویقدسدراتوبوسیکهمعموال
مسافران را از پایانه تا پلههای هواپیما منتقل میکند،
حضورداردوازتشریفاتمعمولمقاماتوشخصیتها
برایحضورپایپلههایهواپیمااستفادهنمیکند.
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