سیاست

4

چهارشنبه  26دی 9. 1397جمادی االول .1440شماره 20014

سرلشکر باقری
امروز به باکو می رود

...

ویژه های خراسان
مشاوره های دولتی هم شفاف
می شود
باتوجهبهاختیاراتیکهقوانینمربوطبهفعالیت
سامانه تدارکات الکترونیکی دولــت به قوه
مجریه اعطا کرده تا انواع معامالت وزارتخانه
ها و دستگاه های دولتی را در سامانه "ستاد"
تکمیل کند ،یک مقام مسئول در بخشنامه ای
بههمهاعضایکابینه،ازآنهاخواسته باهدف
افزایش شفافیت و مدیریت بهتر امور مالی،
تمامی معامالت بزرگ خود در حوزه خدمات
مشاوره و اجاره را با رعایت مراحل مربوط ،از
طریقاینبسترانجامدهندواستثناازآن،تابع
مقرراتومجوزهایخاصخواهدبود.

دستورجدیدبهمدیراندرباره
سپردههایمشکوک

طبق دستورالعمل جدیدی که توسط یک
نهاداجراییبهمدیرانشرکتهاوموسسات
دولتی ابالغ کــرده ،مقرر شده سپرده های
دریافتیازبخشهایغیردولتیکهوضعیت
آنهاباگذشتمدتپنجسالازتاریخوصول
نامشخصبودهیاتعیینتکلیفنشدهباشند،
بایدبهحسابیخاصکهدرخزانهبهاینمنظور
افتتاحشده،واریزشودوچنانچهپسازواریز
سپردهبالتکلیفبهحسابخزانه،ذینفعآن
مشخصوشناساییشود،بادرخواستمدیر
مربوط،وجهمدنظربهحسابدستگاهدولتی
واریزخواهدشدتابرابرمقررات،اقدامشود.

چهره ها و گفته ها
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی
زمینی سپاه با بیان این که برای درمان
اصلی محرومیت ،دولت باید با تمام قوا
پای کار بیاید ،گفت:
بـــا مــحــرومــیــت
زدایــی از مردم،
امنیت به وجود
مــی آیــد/ .
فارس

خبرگزاریصداوسیما-رئیسستادکلنیروهایمسلحامروزدررأسیکهیئتعالیرتبهنظامیبهجمهوریآذربایجانسفرمیکند.سفر
سردارسرلشکرمحمدباقریبهدعوتسپهبدذاکرحسنافوزیردفاعآذربایجانانجاممیشودوتوسعههمکاریهایدفاعیتهران-باکو،
همکاریهایمرزی،مبارزهباتروریسموتحوالتمنطقهایازمحورهایآناست.

پسلرزههایمصاحبهجنجالیخوئینیها؛زمزمهاحیایجریانچپ
جاها در آن مصاحبه آقای موسوی خوئینی ها رسما
دروغگفتند.

طاهری-درحالیکهاصالحطلبانانتقاداتتندی
ازاظهاراتاخیرموسویخوئینیهادربارههاشمی
رفسنجانیمطرحکردند،بخشدیگریازمصاحبه
انتقادی دبیر مجمع روحانیون مبارز درباره آیت ا...
هاشمی رفسنجانی منتشر شد .برخی این سخنان
موسوی خوئینی ها را در زمینه احیای جریان چپ
دراواخردههشصتخواندند.

▪مصاحبهایبرایاحیایجناحچپ؟

▪خوئینی ها :هاشمی زبان گزنده ای در برابر
منتقدانومخالفانشداشت

در بخش تازه منتشر شده مصاحبه حجت االسالم
سیدمحمدموسویخوئینیهاباایرناویبابیاناین
که آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوری اساسا
با جناح چپ میانه خوبی نداشت ،گفت :در زمان
ریاستجمهوریایشان،مجلسسوممجلسیبودکه
دراختیارجناحچپبود.ازهمانجاروزب هروزفاصله
جناحچپوآقایهاشمیبیشترشد.ویافزود:آقای
هاشمی در سیاستها و اظهاراتش به گونهای بود
که با جناح چپ فاصله داشت .طبیعی بود که برای
جناح چپ تالشی نکند .اگر هم توقع و انتظاری از
سوی جناح چپ بوده ،انتظار بیخودی بوده است.
موسویخوئینیهادرپاسخبهسوالیدربارهتخریب
هایاصالحطلبانعلیهمرحومهاشمیدردهه70
گفت:اصالاینکلمهتخریبرامتوجهنمیشوم.این
کلمه ،ابزاری است در دست قدرتها که هر وقت
نقدها را نمیخواهند تحمل کنند نامش را تخریب
میگذارند .وی گفت :تخریب یعنی دروغپراکنی
یعنی آمار و ارقام غلط از عملکردها ارائه کردن اما
نقد کردن اسمش تخریب نیست .اصال شما فرض
بگیرید این نقد کامال نقد غلطی از نظر نقدشونده
است .قرار نیست وقتی میخواهند نقد کنند اول
بروند پیش کسی که میخواهند او را نقد کنند و
بگویندازنظرشماایننقددرستاستیاغلطواگراو
تأییدکردنقدشکنند.پسآزادیبیانچهمیشود؟
نمیشود که برای نقد کردن اجازه بگیرند .معموال
صاحبانقدرتمیخواهندجلوینقدرابگیرندبرای
همین نام تخریب روی آن میگذارند .خوئینی ها
که در دهه  70نشریه سالم را اداره می کرد ،گفت:
شما در روزنامه سالم یک مقالهای یا مطلبی پیدا
کنیدکهتخریبیباشد.منهرگزاعتقادبهاینکارها
نداشتم.سالمغیرازنقدکارینکردهودروغیعلیه
آقای هاشمی نداشته است .وی افزود :البته آقای

هاشمی هم در تخریب خیلی خودش کم از دیگران
نداشت .مثال در خطبههای نمازجمعهاش ببینید
مخالفانشراچطورینوازشمیکند.آقایهاشمی
زبانگزندهایدربرابرمنتقدانومخالفانشداشت.
همین آن ها را وادار میکرد متقابال چیزهایی گفته
باشند .خوئینی ها در بخش دیگری از این مصاحبه
میافزاید:منبهعنوانیکیازاصالحطلبها،بیکار
ننشستم که هر کسی حرفی علیه آقای هاشمی زد
فوریبهمیدانبیایموازآقایهاشمیدفاعکنم.مگر
آقایهاشمینسبتبهمناینطوربود؟...مگرآقای
هاشمیبرایاصالحطلبانازاینکارهاکردهاست؟
▪انتقادتنداصالحطلبان

مواضع انتقادی اخیر موسوی خوئینی ها درباره
هاشمیرفسنجانیامابهمذاقبرخیفعاالنجریان
اصالحات خوش نیامد .روزنامه شرق با اشــاره به
سخنان او نوشت :همگان موسویخوئینیها را
بهعنواننیروییسیاسیمیشناسند؛بنابراینانتظار
آناستاینشخصیتبرجستهتاریخانقالب،قدری
مصالحسیاسیحاکمبراینروزهایایرانرادرنظر
داشته باشد؛ زیرا عالوه بر آن که تخریب هاشمی در
شرایط فعلی منجر به ازبینرفتن وحدت سیاسی
میشود،چهرهفردیرامخدوشمیکندکهمردماز
او بهعنوان یک اصالحگر یاد میکنند و دقیقا معلوم
نیست آقای موسویخوئینیها با این مباحث چه
نتیجه مثبتی را دنبال میکند .روزنامه آفتاب یزد
هم در یادداشتی تصریح کرد :اظهارات موسوی
خوئینیهایادآوردورهاصالحاتوعمقفاصلهمیان

اصالحطلبانوآیتا...هاشمیاستکهدرآندوره
جریان اصالحات شدیدترین نقدها را نثار مرحوم
هاشمی می کردند .حجت االسالم رسول منتجب
نیا از دیگر چهره های برجسته سیاسی هم با انتقاد
از انتشار اظهارات موسوی خوئینی ها گفت :چرا
مابایددرچنینشرایطیهاشمیرابهنقدبکشیم...
این نگاه نقادانه شرایط و زمان خاصی را می طلبید
که االن شرایطش مساعد نبود .محمد هاشمی
برادر آیت ا ...هاشمی هم در یادداشتی با اشاره به
این که سخنان آقای موسویخوئینیها عالوهبر
تعجبآوربودنمغرضانهبود،نوشت:تخریبمرحوم
هاشمی از زبان فردی که از نزدیکی آقای هاشمی
با امام اطالع دارند ،بعید است .اگر سخنان آقای
خوئینیهادربارهمرحومهاشمیدرستاست،چرا
ایشانچنینموضوعاتیرادرزمانحیاتآنمرحوم
اظهارنکردند؟اماشایدتندترینواکنشبهسخنان
موسویخوئینیهاراصادقزیباکالمنشانداد.وی
درگفتوگوبانامهنیوزگفت:آقایموسویخوئینی
هادرردیفانقالبیونتندروورادیکالاوایلانقالب
و دهه شصت بود ...موسوی خوئینی ها هیچ گاه در
کنار اصالح طلبان دیده نشد .او همواره با سکوت
ازکنارتحوالتمهمگذشتوهمیشهبانیشوطعنه
با کسانی که تغییر موضع دادند برخورد کرد...آن
چه آقای موسوی خوئینی ها می گویند قبل از آقای
هاشمی رفسنجانی ،این صحبت ها شامل حال
خود آقای موسوی خوئینی ها می شود .وی با بیان
این که آقای موسوی خوئینی ها با بغض و کینه دارد
تاریخ را تحریف می کند ،گفت :متأسفانه یک سری

سایت اصالح طلب عصر ایران هم سخنان موسوی
خوئینی ها را یک «فرا گفت و گو» خواند و آن را به
منزلۀ اعالم موجودیت دوبارۀ جناح چپ و گفتمان
چپدانستوتأکیدکرد:اینمصاحبهپاسخیاست
بهسخنانمحمودواعظیکهنقشاصالحطلباندر
انتخاب روحانی در سال های  92و  96را تا اندازه
ای انکار می کند وشاید پاسخی به خود روحانی
که در نطق کنگره هاشمی دوم خرداد را وامدار او
معرفی کرد .وی ادامه داد :این مصاحبه می خواهد
بگوید جناح چپ ،هویت مستقل دارد و در دهه اول
جمهوری اسالمی هاشمی رفسنجانی هم در این
اردوگاه بوده و قصد دارد این تصور را اصالح کند که
وامداراعتدالیونشدهاند.انصافنیوزهمیادداشتی
رامنتشرکردکهدرآنمشابهاینتحلیلدرجوتأکید
شدهاست:درطولاینسالهااغلباصالحطلبان
دچار استحاله عمیق فکری شدهاند...اما در این
بین،افرادانگشتشماریچونخوئینیهاوهادی
خامنهایوچندنفرانگشتشماردیگرهستندکهبه
رغم آن گردش فکری و عقیدتی ،به لحاظ سیاسی
هنوزبرهمان«هویتاصیلچپ»ایستادهباشند.در
ادامهاینیادداشتتأکیدشدهاست:مصاحبهاخیر
آقایخوئینیهادربارهمرحومهاشمیحاویحرف
چپ سنتی است که
جدیدی نیست .صدای اصیل ِ
سال هاست زیر بوق های پرخرج تیم «کارگزاران-
خاتمی»شنیدهنشدهاست.
▪شكافچپسنتی-راستمدرن

روزنامه«صبحنو»نیزدریادداشتیباعنوان«شكاف
چپ سنتی-راست مــدرن» نوشت«  :گرچه در
ل ،۷۶مرحله
عالم عینیسیاست در انتخابات سا 
دوم ۹۲ ، ۸۸ ،۸۴و  ۹۶بــیــن این دو طیف (چپ
سنتی با راستمدرن)ائتالفبرقرارشد،امااکنون
کهبهمیانهدولتدومحسنروحانیرسیدیم،انگار
بایداینمصاحبهرابهمثابهشورشیعلیهاینائتالف
اززبانپدرچپسنتیقلمدادکنیم...نقدهاشمی
نهفقطنقدیکسیاستمدارکهنقدگفتماناعتدال
است و نه فقط نقد اعتدال که نقد رئیسجمهوری
روحانیهمهست».

گزارش خبری
آیت ا ...جوادی آملی :مشکل
ما بی عرضگی و اختالس است
آیت ا ...جوادی آملی از مراجع تقلید تاکید
کرد :مشکل ما بی عرضگی و بی مدیریتی از
یک سو و اختالس نجومی و احتکار از سوی
دیگر است .به گزارش ایسنا این مدرس عالی
حــوزه علمیه کــه در دی ــدار بهرام سرمست
استاندارقموهیئتهمراه سخنمیگفت ،با
بیان این که به لطف الهی همه چیز در این
مملکت داریم و همه منابع در اختیار ماست،
افــزود :داشتن رهبر خوب اگر با همراهی و
تدبیرکارگزارانهمراهنباشدشکستقطعی
است .آیت ا ...جوادی آملی به نامه ای اشاره
کرد که حضرت علی (ع) در آن نوشته اند:
برخیتنهابهدرددعایکمیلمیخورندواین
توانراندارندکهمسئولیتهایاجراییداشته
باشند.اینمرجعتقلیدادامهداد:آلمانبعداز
جنگجهانیدومخاکسترشد،اماکاروتالش
خودراپشتوانهپولخودقراردادندوظرفچند
سالکشورخودرااحیاکردند،اگرماباداشتن
سرمایه هایی همچون قرآن و عترت نتوانیم
کشورخودراآبادکنیمحقیقت ًامسئولیم.
▪درخواست آیت ا ...مکارم شیرازی برای
توجه ویژه دولت به قم

همچنین به گــزارش ایسنا آیت ا ...مکارم
شیرازیدردیداراستاندارجدیدقمبابیاناین
که قم ،ام القرای جهان تشیع است خواستار
توجه ویژه مسئوالن و دولتمردان به استان
قم شد و گفت :هرچه مسئوالن و دولتمردان
به قم توجه کنند باز هم پاسخ گوی این اندازه
از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت
طلبکار است نه بدهکار .وی تصریح کرد :قم
باید از جمیع جهات شهری آبرومند و نمونه
باشد ،در زمان رژیم طاغوت قم شهری مورد
غضببودومتاسفانهاالننیزشهریمظلومو
محروماستوآنگونهکهشایستهاستبهاین
شهرواستانتوجهنمیشود.اینمرجعتقلید
خاطرنشانکرد:گروهینفوذیمیخواهند
وضع و چهره قم را تغییر دهند ،این ها از این
طریق میخواهند به نظام اسالمی آسیب
برسانند،دراینخصوصنیزبایدهوشیاربود.

