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موسویان :گفتوگوی پشت پردهای
میان ایران و آمریکا وجود ندارد

...

ویژههای خراسان
تذکر الریجانی به روحانی درباره ایجاد
یک رانت واردات
طبق نامه روزهای اخیر علی الریجانی رئیس مجلس به
حجت االسالم روحانی ،با اشاره به مصوبه 21تیرماه هیئت
دولت در خصوص اصالح بخشی از آیین نامه قانون مقررات
صادرات و واردات ،متذکر شده با توجه به تکلیف قانونی
دولت برای جلوگیری از ایجاد امتیاز خاص برای افراد،
تصمیم جدید کابینه مبنی بر مستثنا کردن برخی اشخاص
حقوقی از سقف ارزش مجاز به واردات با تایید شخص وزیر
صنعت ،به علت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور ،مغایر با
قانون است و باید اصالح یا لغو شود.

کارنامه عجیب مسئوالن در افزایش ایمنی
خودروها

گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران مهم دولتی
نشان میدهد اگرچه با توجه به ضــرورت افزایش ایمنی
خودروها و حرکت در راستای کاهش تصادفات ناشی از
نواقصفنیوسایلنقلیه،احداث"مرکزملیآزمونجادهای"
ازاوایلدهه 1380باهدفانجامانواعتستهایفنیایمنی
دواموپایداری،صدا،آسایشرانندگانو...مطرحوآغازشده
اما به دلیل وجود موانع و مشکالت زیرساختی،اجرایی و
مدیریتی،طی14سالگذشتهبهلحاظفیزیکیتنها5درصد
ازکلطرحوحدود 50درصدازفازاولآناجراشدهاست.

...

چهرهها و گفته ها
محمد نعیمی پور عضو حزب اتحاد ملت ایران
اسالمی معتقد است :عدهای در کشور به زیست در
بحران عادت دارند و آرامش و امنیت
برای آنها سم است و همینها نیز
ریشه بسیاری از مشکالت کنونی
کشور هستند/ .ایرنا
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام تصریح کرد :اولین مخاطب امربه معروف و
نهی از منکر حاکمیت است .باید حاکمیت را امر
به معرو فو نهی از منکر کرد ،این
کار از تمامی امر به معرو فها و
نهی از منکرها مهمتر است.
/جماران
عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا
تصریح کرد :برخی احزاب اصالح طلب به دنبال
آن هستند تا ما را در عرصه مسائل سیاسی وادار
به کرنش در برابر غرب کنند ،هر چند خود آنها به
خوبیبهاینموضوعواقفهستند
که هیچ گــاه جنگی بین ایــران
وآمریکا در نمیگیرد/ .باشگاه
خبرنگاران
مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب
مؤتلفه تأکید کرد :اگر فساد ریشه کن نشود ،هر
اقدام اصالحی در اقتصاد بیفایده است و همچون
آب در آبکش ریختن است .باید شبکه
فساد هرچه سریعتر فروبریزد و
برخورد قاطع و همه جانبه با آن
صورت بگیرد/ .ایلنا

یک عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات گزارشی از تصمیمهای
موسوی الری و خاتمی ارائه کرد

پایان ایده پارلمان؛ شورای عالی سکاندار
اصالحات میماند
یــــک ع ــض ــو شـــــورای
مشورتی رئیس دولت
اصالحات با اشــاره به
نتایج رایزنیهای اخیر
موسوی الری و خاتمی
گفت« :قرار شد همین
ساختار شــورای عالی
سیاستگذاریاصالح
طلبان بماند و در نهایت
اصالحاتی در ساختار
و تــرکــیــب انــســانــی
آن صــــورت بــگــیــرد و
نهاد ناظر هم به جای
پــارلــمــان اصــاحــات
همان شورای مشورتی آقای خاتمی باشد ».براساس آن چه
عبدا ...ناصری روایت کرده ظاهرا ایده پارلمان اصالحات به
پایان خود رسیده است ،این درحالی است که حسین کمالی
رئیس خانه احزاب ایران هفته گذشته در گفت و گو با مهر ،از
آغاز به کار «پارلمان اصالحات» طی دو ماه آینده خبر داده بود.
ایدهپارلماناصالحات نخستینباردرآذرسالگذشتهتوسط
«مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردمساالری طرح شد.
به گزارش مهر ،عبدالواحد موسوی الری نایبرئیس شورای
عالی سیاست گذاری اصالحطلبان ،خردادماه امسال درباره
این طرح گفته بود :پارلمان اصالحات ،در حقیقت تشکیالتی
است که پس از شکلگیری شورای سیاستگذاری ،بهعنوان
«نهادباالدستی»شوراکارشراآغازخواهدکرد.بااینحالآن
طور که ناصری روایت میکند ظاهرا این ایده به پایان رسیده
است  .به گزارش ایلنا ،عبدا ...ناصری عضو شورای مشورتی
رئیس دولت اصالحات با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی
بر شکلگیری جبهه اصالحات خارج از محوریت سید محمد
خاتمیگفت:جریاناصالحطلبیاگرحولمحوررئیسدولت
اصالحات به عنوان صاحب این گفتمان نباشد ،پا نخواهد
گرفت .این را نه تنها احــزاب اصالحطلب و شخصیتهای
حقیقی بلکه اجماع جریان اصالحات تایید میکند .وی در
این باره افــزود :عمال با جمعبندی اتفاقات سالهای اخیر
میتوان متوجه شد یک ائتالف و اجماع فراگیر در جریان
اصالحات ،عمال حول محور شخصی غیر از آقــای خاتمی
تشکیل نمیشود .احزاب و جریانهای اصالحطلب در محور
بودن سید محمد خاتمی اختالفنظر ندارند حتی دوستان ما
که دنبال تشکیل پارلمان اصالحات هستند معتقدند کار به
دست شورای هماهنگی جبهه اصالحات با محوریت رئیس
دولت اصالحات پیش برود.
این عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات در خصوص

پــارلــمــان اصــاحــات
و امــکــان جایگزینی
آن ب ــا شـــــورای عــالــی
ســــیــــاســــتگــــذاری
اصـــاحطـــلـــبـــان هم
گــفــت :احـــزاب مطرح
اصــاحطــلــب کــه عضو
شــورای عالی سیاست
گذاریهستندمعتقدند
با فرایندی که در سال
 94شــکــل گ ــرف ــت و
شــورای هماهنگی در
کنار شــورای راهبردی
بــــرآمــــده از شــــورای
مشورتی قرار گرفت ،در تشکیل یک جبهه فراگیر در جبهه
اصالحاتتجربهموفقیایجادشدهاست.بنابراینقرارشدهمین
ساختاربماندودرنهایتاصالحاتیدرساختاروترکیبانسانی
آنصورتبگیردونهادناظرهمبهجایپارلماناصالحاتهمان
شورایمشورتیآقایخاتمیباشد.ناصریافزود:درجلساتی
کهموسویالریو خاتمیداشتندبههمینجمعبندیرسیدند
و محمد خاتمی کار را به هیئت رئیسه واگذار کرد تا ساختار و
ترکیب اصالح شده را به ایشان ارائه دهد و در نهایت قبل از آغاز
زمستان فعالیت خودشان را برای نقش آفرینی در انتخابات
سال  98آغاز کنند .البته در گزارشی که آقای موسوی الری و
برخی دیگر از هیئت رئیسه به آقای خاتمی و شورای مشورتی
دادهانــد ،اعالم کردند که هسته اصلی شکل گرفته است اما
برخی اختالفنظرها هنوز وجود دارد .تردیدی ندارم که جبهه
اصالحاتدرآیندههمبامحوریتهمینشوراخواهدبود.
▪حزباتحادملتوحزبکارگزارانبارستادها،تشکیالت
ومسائلمالیانتخاباتیرابرعهدهدارند

ناصری در بخش دیگری از این مصاحبه تأکید کرد :بعضی
از دوستان ما این واقعیت را نمیخواهند بپذیرند که برخی
احزابجریاناصالحات ،احزابفراگیرهستندودرانتخابات
سالهایاخیربارتشکیالتوبارمالیانتخاباتعمدتابردوش
اینها بوده است؛ چه در گذشته که حزب مشارکت و سازمان
مجاهدینانقالبوحزبکارگزارانبارستادها،تشکیالتودر
نهایتمسائلمالیرابهعهدهداشتندوچهامروزکهحزباتحاد
ملت و حزب کارگزاران این دو وظیفه را انجام میدهند .این
احزابکارکردوفراگیریشانبااحزابدیگریکهنمیخواهم
نام ببرم کامال متفاوت است پس این واقعیت را باید بپذیرند که
به میزان تاثیرگذاری اجتماعی و منابع مالی از ظرفیت درون
شورایعالیسیاستگذاریبرخوردارباشند.

ایلنا-دیپلماتپیشینکشورمانگفت:کاربردبرجامبسیارفراترازموضوعایرانویکسرمایهجهانیبرایعاریسازیخاورمیانهوجهانازبمبهستهایاست.سید
حسینموسویانافزود:اگرآمریکاواقعامایلبهگفتوگوباایراناستبایدبرجامرااجراکند.ویدراینبارهکهآیاگفتوگوهایپشتپردهایبینایرانوآمریکاهست؟
گفت:وزیرخارجهایرانبهتازگیگفتکهکشورهایعمانوسوئیستمایلبهمیانجیگریدارنداماتاآنجاییکهاومطلعاست،گفتوگویپشتپردهایوجودندارد.

چهرههای سیاسی از مضمون یک پالکارد در تجمع اخیر طالب
انتقاد کردند

پالکارد حاشیه ساز

فرماندار قم :دستگاههای امنیتی به این موضوع رسیدگی میکنند
تجمع اعتراضی اخیر جمعی از طالب درخصوص
مطالبه عدالت اقتصادی و همچنین گالیه شان از
دولت با واکنش برخی از چهرهها و فعاالن سیاسی
روبه رو شد.
بیشتر این انتقادات متوجه دست نوشتهای بود که
در آن نوشته شده بود« :ای آن که مذاکره شعارت-
استخر فرح در انتظارت»! برخی چهرههای سیاسی،
این پالکارد را نوعی تهدید رئیس جمهور خواندند و
از آن انتقاد کردند .روزنامه جمهوری اسالمی این
پالکارد را «تهدیدی علیه رئیسجمهور» توصیف
کرد .رضا سیار فرماندار قم هم در گفت و گو با ایرنا
اعالم کرد گزارشی از شعارهای تهدیدآمیز تجمع
طالب در مدرسه فیضیه قم را به مقامات ارشد استان
ارسال کرده است و دستگاههای امنیتی به این اتفاق
رسیدگی خواهند کرد.
▪بــروجــردی :اســتــفــاده از ایــن ادبــیــات باعث
سوء استفاده دشمن میشود

عالء الدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس هم در گفت و گو با ایسنا
درباره این تجمع گفت :برای طرح انتقاد ساختارهای
متعددی تعریف شده که همه جزئی از روند حاکمیتی
اســت .در این راه مجلس شــورای اسالمی با طرح
ســوال ،تذکر و دعــوت از ارکــان قوه مجریه بر امور
نظارت دارد .ولی اینکه بخواهد در کف جامعه در
حضور رئیس جمهور یا وزیر اهانت صورت گیرد دیگر
سنگ روی سنگ نمیماند .وی در عین حال تأکید
کــرد :البته این بــدان معنا نیست که عناصر جوان
انقالبی اعم از روحانیون و دانشجویان حرفشان
را نزنند .بروجردی همچنین درباره پالکارد مذکور
گفت :استفاده از این ادبیات باعث سو ءاستفاده
دشمن میشود.
▪پورمختار :این کار خالف قانون نیست

محمدعلی پورمختار عضو اصــولــگــرای مجلس
هم دربــاره دست نوشته جنجالی در این تجمع به
دیده بان ایران گفت :این شعار بیش از این که تهدید
باشد ،شباهت به کنایه دارد.
بنده معتقدم این کار خالف قانون نیست و نمیتوان
عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد.
در هر قشری برخی افراد وجود دارند که اظهارات و
انتقادات خود را با تندی بیان میکنند که البته این
کار صحیح نیست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪علی مطهری :وزارت اطالعات باید این موضوع
را پیگیری کند و نتیجه را به اطالع ملت برساند

به گزارش ایسنا ،علی مطهری نایب رئیس مجلس
هم با اشــاره به تجمع روز پنج شنبه حــوزه علمیه
و ســردادن برخی شعارها در این تجمع خواستار
پیگیری این موضوع از سوی وزارت اطالعات شد:
«وزارت اطالعات باید این موضوع را پیگیری کند
و نتیجه را به اطالع ملت برساند ».وی در یادداشت
خود نوشت« :شعارهایی که در تجمع مدرسه فیضیه
قم سر داده شد یا روی تابلوها حمل میشد ،نشان
میدهد که الاقل بخشی از حوزه علمیه قم از نظر
بینش اجتماعی و سیاسی دچار انحطاط شده است.
در نهادی که مرجع فکری و دینی مــردم شناخته
میشود شعارهایی متناسب با قشرهای فرومایه
جامعه سر داده شد و تاسف انسان افزایش مییابد
زمانی که در مییابیم که این افراد ابزار دست یک
گروه سیاسی واقع شدند و روی دسته پالکاردهای
آنها نوشته شده بود « :لطفا تابلوها را بعد از مراسم
تحویل دهید».
▪ میبدی :به این حرکت مشکوک هستم

محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و
مدرسین حوزه علمیه قم هم با انتقاد از دست نوشته
علیه دولت گفت :بنده سعی میکنم در این مورد
مشکوک نباشم اما حقیقتا به این حرکت مشکوک
هستم که کسی وجود دارد که سالها پشت چنین
جریانی کار میکند که در مدرسه فیضیه تابلویی
چنین باال رود و دیده شود.
وی در ادامــه ادعــا کــرد :علما و فضالی قم از این
حرکات بیزارند و یک جریانی در قم مانند دیگر
شهرهای کشور شکل گرفته و هدفی جز نابودی دین
و روحانیت ندارد.
▪کرباسچی :گاهی اوقـــات در ایــام انتخابات
تحرکاتی را از همین مجموعهها میبینیم

غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هم
در گفت و گو با ایران درباره تجمع انتقادی طالب
از دولــت گفت :ما گاهی اوقــات در ایــام انتخابات
تحرکاتی را از همین مجموعهها میبینیم .حال چه
به شکل دعوت از سخنرانان خاص و شخصیتهای
سیاسی باشد و چه به شکل بــرگــزاری تجمعات.
اولین آسیب این رفتارها در وهله اول به خود حوزهها
میرسد.

...

گفتوگو
ناطق نوری :شهید الجوردی در جزوه ای
عامالن حادثه انفجار نخست وزیری را
مشخص کرده بود
علی اکبر ناطق نوری که خود موجب ورود شهید الجوردی
به دادستانی انقالب بوده ،در اظهارنظری درباره یکی از
پروندههای سر به مهر و نامکشوف دهههای اخیر یعنی
ماجرای انفجار دفتر نخست وزیری گفت« :بعد از این ماجرا
[انفجاردفترنخستوزیری]الجوردییکجزوهایبرایمن
آورد که[در آن] ماجرای پرونده نخست وزیری را به صورت
ریز بررسی کرده و معتقد بود که بسیاری در این ماجرا موثر
بودند و در فراری دادن کشمیری یا این که تسامح ورزیدند
و بیدقتی و بی توجهی کردند یا این که اصال عامل حادثه
بودند ».این عضو مجمع تشخیص بدون اشاره به نامهای
متهمان پرونده انفجار دفتر نخست وزیری ،این مطلب را به
خبرگزاری مهر گفته و درباره سرنوشت این جزوه هم به این
گفتهبسندهکردهکه«اگردرمیانکتابهاووسایلمنباشد
و از بین نرفته باشد ،شاید بتوانم آن را پیدا کنم».
ناطق نوری در این مصاحبه با اشاره به رایزنی اش با شهید
بهشتی بــرای ورود شهید الجــوردی به حــوزه دادستانی
افــزود« :در کارگاه خیاطی منافقین ،قیچی و تیغ موکت
بری وجود داشت ،اما شهید الجوردی بدون هیچ ترسی
بین آنها میرفت .بدون این که ترسی داشته باشد که
آنها با قیچی و چاقو او را بزنند ،تنها وارد سالن منافقین در
زندان اوین میشد .آقای الجوردی میان منافقینی که آنها
را محاکمه میکرد ،میخوابید ».به گفته ناطق نوری توصیه
ناپذیر بودن الجوردی از یک سو و اصرار او بر آزاد نکردن
توابین در فرقههای انحرافی مانند منافقین موجب شد تا
فشارها علیه او زیاد شود و در نهایت استعفا کند.
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خبر آخر
رئیس دانشگاه تهران :دادگاه دانشجویان
بازداشتی درحال برگزاری است
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این که وضعیت پروندههای
دانشجویان بازداشتی این دانشگاه هنوز نامشخص است،
گفت :همچنان دادگاه این دانشجویان برگزار میشود و
ما امیدوار هستیم کمترین احکام و مجازات برای این افراد
صادر شود .محمود نیلی احمدآبادی در گفتوگو با ایسنا
افــزود :این دانشجویان درخواست تجدید نظر در احکام
خود را اعالم کردند و دانشگاه تهران در این زمینه کامال
با دانشجویان همکاری کرد به طوریکه اگر وکیلی نیاز
داشتند ،در اختیار آنها قرار داد و مکاتباتی نیز با مسئوالن
نظام در خصوص کاهش احکام یا تبرئه آنها انجام داد.
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