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مشموالن قانون بازنشستگی؛
 ۱۷۰نفر یا  ۱۷۰۰نفر ؟

...

ویژه های خراسان
 9فرمان دولت به وزرا برای مقابله با فساد
اداری
طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
تعدادی از اعضای کابینه ،با فهرست  9اقدام مهم و اساسی
در راستای تحقق برنامه پاسخ گویی ،شفافیت و مقابله
با فساد در نظام اداری ،از آن ها خواسته شده مواردی
چون تدوین برنامه کنترل فساد اداری را از طریق وزارت
دادگستری ،افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات
اداری و استقرار نظام سنجش فساد اداری در ادارات را با
همکاری سازمان اداری و استخدامی و نیز تقویت نهادهای
مدنی و رسانه ها بــرای مشارکت موثر در پیشگیری و
مبارزه با فساد اداری را به کمک وزارتخانه های کشور و
دادگستری اجرایی کنند.

تذکر شدید درباره ارائه صورت حساب
سفید به ادارات
بر اساس ابالغیه یک نهاد نظارتی به تعدادی از فعاالن و
تشکل های بخش خصوصی ،به آن ها تذکر داده شده با
توجه به وصول برخی گزارشات مبنی بر صدور صورت
حساب صوری یا بعضا صورت حساب سفید و تحویل آن به
کارپرداز یا کارکنان بخش های مالی برخی ادارات دولتی،
مخاطبان باید توجه داشته باشند عالوه بر بایگانی کردن
یک نسخه از صــورت حساب های فــروش یا خدمات ،در
صورت کشف جرم ،فروشنده نیز به عنوان معاونت در جرم
تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

...

چهره ها و گفته ها
حجت االســام سید هادی خامنه ای دبیرکل
مجمع نیروهای خط امام گفت :مجالس و محافلی
که اکثرا خالی از هرگونه محتوا هستند و فقط به
شکل و ظاهر عزاداری می پردازند این بخت را دارند
که صداوسیما و دیگر رسانهها آن ها
را مطرح کنند اما مجالسی که
بیشتر بر اندیشه و تفکر درباره
عاشورا و محرم تاکید دارنــد
مجالی برای طرح و پخش
در رسانهها نمییابند.
/ایسنا
فاطمه سعیدی عضو فراکسیون امید مجلس با
اشاره به الیحه جدید دولت درباره حق تحصیل برای
همه دانشجویان گفت :باید مشکالت اشخاصی
که ظرفیت علمی دارنــد مرتفع
شود و امیدوارم با تصویب این
الیحه در آینده دیگر شاهد
مشکالتی از این دست
نباشیم/ .ایلنا

...
احزاب

روایت ابطحی از بی توجهی روحانی
به هشدارهای بزرگان اصالحات

عضو مجمع روحــانــیــون مــبــارز گــفــت :بــزرگــان جریان
اصــاحطــلــب بــه افــــرادی کــه مــوجــب آســیــب بــه کابینه
میشوند ،به آقــای روحانی هشدار داده بودند اما مورد
پذیرش رئیسجمهور نبود .محمدعلی ابطحی عضو مجمع
روحانیون مبارز در گفت وگو با آرمان اظهار کرد :دولت
آقای روحانی ،شعارهایی در دوران انتخابات در حوزههای
مختلف داد که اگر محقق میشد ،با این مشکالت مواجه
نمیشدیم .وی افزود :بزرگان جریان اصالحطلب راجع به
افرادیکهموجبآسیببهکابینهمیشوند،بهآقایروحانی
هشدار داده بودند اما مورد پذیرش رئیسجمهور نبود.

ایرنا  -رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که مقامات مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها حدود  170نفر هستند ،گفت :با اجرای این قانون،
کشور دچار چالش مدیریتی نخواهد شد زیرا بیش از  100هزار نفر مدیر تحصیل کرده و با تجربه داریم .عادل آذر افزود« :برخی افراد به دنبال روزنه ای برای دور زدن
این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات اجرای آن را به طور کامل رصد خواهد کرد ».پیش تر گفته شده بود تعداد مدیران مشمول این قانون  1700نفر است.

با اشاره به تماس های مستمر ایران و اروپا

قاسمی :تضمینهایقبلیاروپا که اجرایینبود ،جایگزین شده است

روحانی به نیویورک می رود اما حضور ایران در نشست شورای امنیت در حال بررسی است
هادی محمدی – درحالی که به تازگی نشریه آلمانی
«اشپیگل» خبرداده بود که اروپایی ها در پی آن هستند که
نهادی تاسیس کنند تا بتوانند بدون آمریکا با ایران رابطه
بازرگانی داشته باشند ،سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان روز گذشته درباره تالش های اروپا برای زنده
ماندن برجام گفت« :تضمینهای قبلی اروپــایــی که
قابل اجرا نبود کنار گذاشته شده و جایگزین شده است
و در حــال فرموله شــدن اســت تا بتواند سازوکارهایی
را بــرای همکاری ایــران و اروپــا ایجاد کند ».به گزارش
خراسان ،بهرام قاسمی که روز گذشته با خبرنگاران گفت
و گو می کرد ،افزود :با سرعت بیشتری در حال حرکت
هستیم و مسیر درست است در نهایت امیدوارم طرح ها
و پیشنهادات جدیدتری که مطرح شده بتواند موجب
رضایت مندی طرف ایرانی باشد و بتواند ضمانت های
الزم را برای ایران فراهم کند.
قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که صحبتهای
ظریف در ارتباط با تالش های اروپا از هشدار به اروپاییها
به سمت تهدید سوق داده شده که نمونه اخیر آن را در
گفتوگوی آقای ظریف دیدیم و از دیگر سو به نظر میرسد
که اروپاییها با وقت کشی به نوعی میخواهند صبر ایران
را لبریز کنند ،تاکید کرد :من با این برداشت موافق نیستم.
در روابط خارجی و دیپلماسی بر اساس ضرورت میتوان
دیدگاههایمختلفیرابیانکردوصحبتهایآقایظریف
نیز در همین چارچوب است .وی افــزود :من جزئیات را
نمیتوانم توضیح دهم .اما در خصوص روابط بانکی ایران
واروپا،طرحهاییمطرحشدهوبینمتخصصانبحثهایی
صــورت گرفته اســت .خوش بینیهایی وجــود دارد که
مکانیزمهای جدید بخش زیادی از مشکالت را رفع کند.
هنوز تا نهایی شدن این موارد کار هست .معموال کارهای
جدید و نو به مسائل فنی زیادی برخورد میکند .
▪به مذاکره با آمریکا فکر نمیکنیم چه برسد در ارتباط
با شروط آن صحبت کنیم

قاسمیهمچنیندرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهآیاایران
شروطی برای مذاکره با آمریکا دارد و آیا این احتمال وجود
دارد که ایران با آمریکاییها در ارتباط با مسائل موشکی
مذاکره کند ،گفت :با توجه به اقدام ناشیانه و غیر متمدنانه
دولت کنونی آمریکا در خروج از برجام و سیاستهایی که
اینکشورعلیهایراندنبالمیکند،مابهمذاکرهباآمریکافکر
نمیکنیمچهبرسدبهاینکهدربارهشروطآنصحبتکنیم.

پیگیریهایی که در این باره از سوی وزارت خارجه صورت
گرفته است ،گفت :این پرونده مفتوح است و حق اقدام
متقابل برای ایران همچنان باقی است و ما در زمان خود
تصمیم مقتضی و الزم را با توجه به پارامترهای گوناگونی
که در نظر داریم اتخاذ و اجرا خواهیم کرد.
▪در هیچ عملیاتی در سوریه شرکت نمی کنیم

▪حضور ایــران در نشست شــورای امنیت در حال
بررسی است

قاسمی از سفر رئیس جمهور به سازمان ملل و حضور در
جلسه شورای امنیت که قرار است ترامپ هم حاضر باشد
 ،گفت  :تصور من این است که رئیسجمهور امسال مانند
سالهای گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
شرکت و در حاشیه آن با تعدادی از همتایان خود دیدار و
رایزنی خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره مباحث
مختلفی که در کشور از حضور یا عدم حضور رئیس
جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح
شده و برخی از تحلیلها مبنی بر این که بین آقای ظریف
و روحانی در ارتباط با سفر رئیس جمهور به نیویورک
اختالفاتی وجود دارد گفت :همان طور که پیش از این
نیزگفتهایمدراینبارههیچاختالفنظرودیدگاهیبین
وزارت خارجه و ریاست جمهوری و آقای ظریف و روحانی
وجود نــدارد .حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی
سازمان ملل امر جدیدی نیست .فرصت مهمی است
برای استفاده از ابزار دیپلماسی برای تشریح مواضع و
دیدگاههای کشورمان.
وی در خصوص حضور یا عدم حضور مقامات ایرانی در
نشست شورای امنیت گفت :درباره جلسه مدنظر شما،
این که نظرات مختلفی مطرح میشود و صاحب نظران

میتوانند نظراتشان را بیان کنند پدیده مبارکی است.
درباره چگونگی حضور ما در این اجالس ،در زمان خود
و پس از به پایان رسیدن بررسیها ،شکل رفتار خود را
توضیح خواهیم داد .هنوز اطالعات ریــزی از حضار و
سطح مقامات دیگر ندارم .فکر میکنم این موارد در زمان
نزدیکبهجلسهمشخصخواهدشدکهچهکسانیشرکت
خواهند کرد .بعد از بررسیها تصمیم گیری مقتضی
اتخاذ و اطالع رسانی خواهد شد.
▪به فکر جایگزین برای سفرای بازنشسته هستیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که سه سفیر ایران با
توجه به اجرای قانون بازنشستگی بازنشسته خواهند
شد و آیا وزارت خارجه دربــاره جایگزینهای آن فکری
کرده است ،گفت :بله .ما به فکر جایگزینهای آن ها در
کشورهای محل ماموریتهای شان هستیم .برخی از
این همکاران محترم در انتهای دوران ماموریت خود به
سر میبرند و ما به فکر جایگزین کردن افراد جدیدی به
جای آن ها هستیم .در این باره اقداماتی صورت گرفته و تا
حدودی مسائل پیش رفته است.
▪پرونده اخراج 2دیپلمات ایرانی از هلند مفتوح است

سخنگوی وزارت خــارجــه دربــــاره آخــریــن وضعیت
پرونده اخراج دو دیپلمات ایرانی از سوی کشور هلند و

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین درباره حمله به
ادلب و نگاه ایران به این موضوع تصریح کرد :آن چه که
در این زمینه برای ما مهم است ،مسائل انسانی و انسان
دوستانه است .در حقیقت در کنار سیاستهای کلیمان
در حوزه مبارزه با تروریست و دفاع از حاکمیت ملی سوریه،
به این موضوع نیز توجه داریم و اصرار داریم که مسئله
ادلب به گونهای حل و فصل شود که صدمات و تلفاتی به
مردم عادی وارد نشود .این یک اصل اساسی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین بار دیگر با تاکید
بر این که حضور ایران در سوریه مستشاری است ،ادامه
داد :ما در هیچ عملیاتی شرکت نمیکنیم .سیاستهای
ما خیلی روشن است تال شهایی در حال شکل گیری
است ،امیدواریم مذاکرات ثمربخش باشد و خواسته مهم
ما را حاصل کند .
▪سیاست کلی جمهوری اسالمی ایــران حمایت از
مسلمانان در نقاط مختلف جهان است

وی درباره اظهارات اخیر پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
مبنی بر این که ایران توجهی به وضعیت مسلمانان در
چین نــدارد اظهار کرد :آمریکاییها با برخی از اظهار
نظرهای نادرست و دادن اطالعات غلط به دنبال تخریب
چهره ایــران هستند .سیاست کلی جمهوری اسالمی
ایران از ابتدا و طبق قانون اساسی حمایت از مسلمانان
در نقاط مختلف جهان بوده است و این سیاست همچنان
باقی است و با قوت ادامه دارد .ما در جریان تماسهایی
که با شریک بزرگ خود چین داشتهایم ،در این خصوص
با آنها صحبت کردیم و میکنیم و تالش میکنیم که اگر
مشکلی وجود دارد در حل مشکل تاثیرگذار باشیم و به
ایجاد آرامش کمک کنیم و ما این اقدامات را خارج از هر
گونه فضاسازی که دیگران میخواهند در زمینه تحریک
ایران یا شرکای ایران انجام دهند ،پیگیری میکنیم و
اقدامی که آقای پمپئو انجام دادند ،درباره مسئلهای است
که به آن اشاره کردیم.

جانشین رئیس سازمانبسیج :مخالف موازیکاریبا دولت هستیم

خدمت رسانی 150هزار جهادگر بسیجی به مردم همزمان با رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر
این که  بسیج تمام ظرفیت خود را بدون هیچ گونه منت
در اختیار دولت برای عبور از پیچهای خطرناک تحریمی
قرار میدهد ،گفت :حاضر به هیچ اقدامی که اقتدار دولت
جمهوری اسالمی را تحت الشعاع قرار دهد نیست بلکه
برعکس بسیج و دولت در کنار یکدیگر ید واحدهای در برابر
مستکبران عالم برای خنثی سازی نقشههای شوم شان
خواهند بود .وی همچنین تاکید کرد :ما با هرگونه موازی
کاری و اقدامات بدون نظارت دولت مخالف هستیم .به
گزارش ایلنا ،سردار محمدحسین سپهر جانشین رئیس
سازمان بسیج مستضعفین همچنین در تشریح رزمایش
سراسریاقتدارعاشوراییبسیجگفت:رزمایشسراسری
اقتدارعاشوراییبسیجدرقالببسیجیانسپاهیانمحمد
رسول ا( ...ص)  ۲از  9شهریورماه تا  ۲۹شهریورماه در
مرحله اول ،با حضور هزار گردان بیتالمقدس بسیج در
شهرستانهای مختلف کشور برگزار میشود.
وی ادامـــه داد :ایــن نــیــروهــا بــه مــدت  ۲۴ســاعــت به
اردوگاههای بسیج مراجعه میکنند تا در این اردوگاهها،
آمادگیهای جسمی ،رزمایشی ،فرهنگی ،اعتقادی پیدا
کردهوضمنتجدیدسازماندهیدراینرزمایشگسترده
شرکت کنند .جانشین رئیس سازمان بسیج گفت :هدف
این رزمایش ایجاد امید و نشاط در بین بسیجیان و مردم
و همچنین اعالم آمادگی برای دفاع از کشور ،ترساندن
دشمنوتولیداقتداربراینظاموپیامخدمترسانیاست  .
▪خدمت رسانی  150هزار جهادگر به مردم همزمان
با رزمایش

وی ادامه داد :همزمان از  ۹تا  ۲۹شهریور  ۷۰۱۴گروه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در حاشیه شهرهای بزرگ را که عموما از اعتیاد و طالق
آسیبهای جدی دیدهاند ،با کمک نهادها و دستگاههای
دولتی مورد حمایت قرار دهیم و در برنامههای خود رفع
این آسیب را به مرحله اجرا برسانیم.
▪بسیج تمام ظرفیت خود را بدون هیچ منتی در اختیار
دولت قرار می دهد

جهاد سازندگی بسیج در قالب  ۱۵۰هزار نفر جهادگر در
این مدت ۲۰روز همزمان با رزمایش هزار گردان بسیج در
مناطق محروم و حاشی ه شهرها ،مناطق روستایی و مناطق
مرزی به خدمترسانی در عرصههای مختلف عمرانی،
کشاورزی ،فرهنگی و درمانی مشغول هستند .سردار
سپهر افزود :همچنین در بخشهای مختلف سازندگی
و حتی کلینیک درمانی ،صنایع و کارگا هها با تشکیل
گروههای متخصص از صاحب نظران قرار است  ۳۵هزار
واحد تولیدی نیمه کاره نیمهتعطیل و تعطیل و آسیبدیده
را پایش و بررسی کنیم تا با ارائه راه حل ،آن ها را از این
وضع تعطیلی موجود عبور دهیم.
▪مرحله دوم رزمایش با حضور  800هــزار بسیجی
برگزار خواهد شد

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

وی گفت :در مرحله دوم رزمایش که در پایان نیمه اول
مهرماه بــرگــزار خواهد شــد ۷۰۰ ،هــزار نفر از همین
بسیجیان در مراکز استانهای کشور و همزمان صد هزار
نفر از بسیجیان استان تهران با عنوان سپاهیان محمد
رسول ا ...یادآور سپاهیان حضرت محمد(ص) هستند که
در سال  ۶۵در تهران برای کمک به یگانهای رزم و اعزام
نیرو به جبههها رفتند؛ این جمع انبوه با عنوان رزمایش
خدمت و کمک به گرو ههای جهاد سازندگی و بسیج
سازندگی اجتماع میکنند.
جانشین فرمانده گفت :در هر ســال ۱۰ ،هــزار گروه
جهادی در کشور فعالیت میکنند؛ امسال میخواهیم
این تعداد را افزایش دهیم تا طی امسال یک میلیون نفر
را به اردوهای جهادی اعزام کنیم .وی گفت :میخواهیم
امسالدربخشکاهشآسیبهایاجتماعی ۴۶۰،محله

سردار سپهر تاکید کرد که سازمان بسیج مستضعفین
با تمام توان به حمایت از دولت جمهوری اسالمی ایران
وارد عرصه جهاد سازندگی و حمایت از کاالی ایرانی
شده و برخالف تصویر القایی دشمنان بسیج نه تنها
زاویهای با دولت ندارد بلکه دوشادوش دولت جمهوری
اسالمی ایران ،دشمن را در اجرای نیات شوم خود که
تحریم های ناجوانمردانه را هم شامل می شود ناکام
خواهد گذاشت.
وی افزود :امسال بنا داریم در بخش علم و فناوری ،سطح
اختراعات بسیجیان را در جشنوارههای علمی افزایش
دهیم و به کمک دولت برای تولید علم و تقویت بنیه علمی
بسیج تالش کنیم .همچنین با دولت توافق کردیم که
در بخش تنظیم بازار و مبارزه با محتکران به یاری دولت
بشتابیم.
وی تاکید کــرد :ما با هرگونه مــوازی کــاری و اقدامات
بدون نظارت دولت مخالف هستیم.سردار سپهر گفت:
همچنین درحال رایزنی با وزارت بهداشت هستیم که
برای سالمت محالت از ظرفیتهای بسیج استفاده شود.
بسیج جامعه زنان ما نیز این آمادگی را دارد تا با همکاری
نهادهای دولتی برای کمک به خانواده سالم و خانواده
مقاوم ،کارگاههایی را در محالت و ادارات برگزار کند.

...

آن سوی سیاست
هادی محمدی
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وزارت خارجه قدر انتقادات را بداند
طی روزهای اخیر رسانه های مختلف و از جمله روزنامه
خراسان در مطالبی به انتقاد از تعیین نشدن و اعــزام
سفرای کشورمان به بعضی از کشورهای مهم در شرایط
فعلی پرداخته و ضمن زیر سوال بردن تعلل در این موضوع،
خواستار تسریع در روند معرفی سفرا شدند .در پی این
انتقادات آقای قاسمی سخنگوی محترم وزارت خارجه
پاسخ مبسوطی ارائه کرد و در انتها نیز تصریح کرد که روند
تعیین سفرا به ویژه درباره چین و هند در حال انجام بوده و
به زودی این فرایند به انتها خواهد رسید .نگارنده به دلیل
اینکهبهعنوانخبرنگارسیاستخارجیبامجموعهوزارت
خارجه در ارتباط است شاهد تالش های شبانه روزی در
حوزه های مختلف هستم و می دانم چه کار سخت و پیچیده
ای را در شرایط فعلی جهانی دارند به ویژه این که گاه برخی
جریان های داخلی نیز از سر دعواهای سیاسی بی حاصل،
نوک پیکان انتقادات خود را به این مجموعه خدوم و همیشه
در سنگر گرفته اند .این را هم به عنوان یک دانشجوی
روابط بین الملل می دانم که روند تعیین سفیر در کشورما
و برخی کشورهای دیگر روند طوالنی و زمان بری داشته و
استعالمات متعددی از دستگاه های مختلف نیاز دارد که
بسیاری از آن ها اصوال در خارج از وزارت خارجه است .با
وجود این ،دو نکته مهم قابل توجه است که دوستان وزارت
خارجه می توانند با رعایت آن ها در شرایط فعلی که یک
جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان شکل گرفته،
به نحو بهتری عمل کنند تا منافع ملی بیشتر محقق شود.
اولین نکته به اطالع رسانی وزارت خارجه بر می گردد
و این که این مجموعه می تواند همین سخنان یک شنبه
شب سخنگو را زودتــر اطالع رسانی کند و حتی درباره
فرایند داخلی این انتخاب ها نیز توضیح بیشتری برای
روشن شدن افکارعمومی و رسانه ها بیان کند تا انتقادات
و ابهامات به صورت تلنبار شده باعث موج رسانه ای علیه
وزارت خارجه شود.چه این که انتقادها از انتخاب نکردن
سفرایایران درچینوهندطیهفتههای اخیر مطرح شده
است و فرصت پاسخ گویی نیز فراهم بود.
نکته دوم تسریع در روند انتخاب در شرایط فعلی است.
شاید در شرایط عادی و مثال تا سال قبل ،طی شدن این
فرایند طوالنی حساسیتی ایجاد نمی کرد اما خود دوستان
دیپلمات می دانند که امروز چه وضعیتی علیه کشورمان
حاکم است و هر کاری باید متناسب با وضعیت فعلی انجام
شود که یک نوع وضعیت جنگی است .حتی می توان از
همین امروز فهرست سفرایی را که ظرف یک سال آینده به
دلیل پایان ماموریت یا بازنشستگی باید به کشور بازگردند
احصا و روند انتخاب جایگزین شان را آغاز کرد تا همانند
برخی کشورهای پیشرفته در این حوزه نیز تقریبا همزمان
با بازگشت سفیر قبلی ،سفیر جدید به کشور میزبان اعزام
شود.
در مجموع به نظر می رسد این انتقادات و فشارهای رسانه
ای ابزار خوبی باشد برای وزارت خارجه تا اگر مشکل برای
اجرا یا طوالنی شدن فرایند انتخاب سفیر در خارج از وزارت
خارجه است به نوعی به این وزارت خانه پرتالش برای پای
کار آوردن دیگر دستگاه ها کمکی شود و نهادهای دیگر نیز
متوجه اهمیت موضوع برای کشور و افکار عمومی شوند.

...
خبر

دفتررئیسمجلسخبرگان:آیتا...جنتیاز
ریاستستادامربهمعروفنیزاستعفاکردهاست
فـــارس -بــه دنــبــال انتشار
بــرخــی شــایــعــات پــیــرامــون
مسئولیت آیـتا ...جنتی در
ستاد امر به معروف و نهی از
منکر ،دفتر رئیس مجلس
خبرگان رهبری اعالم کرد :با
عنایت به این که ریاست ستاد
امر به معروف و نهی از منکر
با یکی از ائمه جمعه است ،حضرت آیت ا ...جنتی مطابق
با قانون همزمان با استعفا از امامت جمعه تهران از ریاست
این ستاد نیز استعفا کردند و جایگزین ایشان نیز تعیین و
منصوب شده است .در ادامه این اطالعیه آمده است :از
رسانه های محترم انتظار می رود پیش از انتشار اخبار و
گزارش های خود از صحت آن ها مطمئن شوند.

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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▪روحانی به شعارهایی که ارائه کرد وفادار نیست

ابطحیدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهچرااصالحطلبان
در مقابل «پشیمان هستیم» واکنش تند نشان میدهند
تصریح کرد :ما حق نداریم به مردم بگوییم پشیمانیم چرا
که مردم را برای این انتخابات راهنمایی کردهایم .باید توجه
داشت که مردم هنوز به آن آقای روحانی زمان انتخابات
وفادار هستند اما آقای روحانی به شعارهایی که ارائه داد،
وفادار نیست.
ابطحی تاکید کرد :آقای روحانی ،متناسب با رأی به دست
آورده از حمایت جریان اصالحات ،عنایت و توجهی به این
جریان ندارد و به همین دلیل امروز در پاسخ به فراکسیون
امید که گفتمانی خودمانی را از او مطالبه میکند ،با
صراحت پاسخ میدهد که خواسته نابه جایی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصالحات گفت :این
موضوع نشاندهنده آن است که روحانی تمام موضوعات
و عقبه رأی خود را نفی میکند چراکه به اشتباه برای خود
عقبه جدیدی را تعریف میکند و آن عقبه جدید در جامعه
پشتوانه نخواهد داشت .ابطحی تصریح کرد :اگر روحانی
به صورت حزبی قصد داشته باشد تا یک جریان اعتدالگرا
در میان جناح اصالحطلب و اصولگرا قرار دهد ،پشتوانهای
نخواهد داشت و جامعه اصال حطلبی این موضوع را رد
خواهد کــرد و به ســراغ اعتدالگرایی جدیدی که آقای
روحانی میخواهد تشکیل دهد ،نخواهد رفت.
CMYK

