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وفیق السامرائی :ایران
هیچ پایگاه نظامی در عراق ندارد

...

ویژه های خراسان
تغییر شغل کارمندان قراردادی
ممنوع شد
طبق بخشنامه جدید یک نهاد مسئول در
دولت به سازمان ها و ادارات دولتی تاکید
شده است برای دریافت مجوز به کارگیری
نیروی قـــراردادی ،دستگاه هــای دولتی
باید عنوان پستی که مقرر اســت وظایف
آن به آن فرد واگــذار شود به همراه عنوان
شغلی که پست مذکور در آن مشخص شده،
برای تطبیق شرایط مربوط اعالم کنند و در
صــورت تایید ،وظایفی که به کارمند فوق
محول می شود ،در طول مدت قــرارداد در
دستگاه اجرایی قابل تغییر نخواهد بود.

ضرب االجل  6ماهه به مسئوالن
برای کنترل مصرف انرژی
بر اساس ابالغیه یک مسئول ارشد اجرایی
به وزرای اقتصادی کابینه ،تاکید شده با
توجه به ضرورت رعایت و نظارت بر مصرف
انرژی در ساختمان ها به ویژه دستگاه های
دولتی ،وزارت راه و شهرسازی موظف است
با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت ،ظرف
شش ماه از زمان ابالغ این دستور نسبت به
ایجاد سامانه مشترک الکترونیکی برای
واپایش (کنترل) شدت مصرف انرژی در این
بخش اقدام و گزارش اجرای آن را به دفتر
هیئت دولت ارائه کند.

چهره ها و گفته ها

سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد
امــام خمینی (ره) دربــــاره استفاده
نکردن مسئوالن از تجربه موفق دفاع
ِ
مقدس و داشتن نگاه به خــارج برای
حل مشکالت کشور اظهار کرد :در آن
دوران ،فرماندهان ما جلودار و فداکار
بودند و کار دست اهلش بــود؛ امــروز و
در این شرایط
هــــم بــایــد
ایــنگــونــه
بــــاشــــد/ .
دفـــــــــاع
پرس

اســــدا ...بادامچیان رئیس شــورای
مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت:
امروز انحرافیها ،نفوذیها و التقاطیها
بــا تحلیلهای دروغــیــن نمیگذارند
عظمت شــهــدای موتلفه اســامــی ،به
عنوان یک الگو ،برای
نسلهای جوان
شکافته شود/ .
خبرآنالین
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قوچانی :گفت و گوی خوئینی ها از نشانه های عبور
از روحانی است
سردبیر روزنامه کارگزاران با اشاره
بــه اظــهــار نظر اخیر حجت االســام
موسوی خوئینی ها دربــاره کارنامه
مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
گفت«:گفتوگویموسویخوئینیها
یــک حــرکــت سیاسی اســـت؛ یعنی
بهنوعی جداکردن حساب بخشی از
جریان اصالحطلب با آقای هاشمی
و ...در ماههای آینده احتما ًال آثارش
را خواهیم دیــد ».به گــزارش تسنیم،
محمد قوچانی که نشریه اش نهاد
رسانه ای حــزب کــارگــزاران نزدیک
به مرحوم هاشمی رفسنجانی است،
در پاسخ به سوالی درباره علت انتشار
مصاحبه انتقادی موسوی خوئینی
ها در این روزنامه گفت :ما از نقد آقای
موسویخوئینیهابهدودلیلاستقبال
کردیم؛ نخست این که این استدالل
وجــود داشــت که روزنامه سازندگی
صــرفـ ًا بــرای مــدح و ثنای هاشمی و
تفکر اوست و ما میخواستیم بگوییم
آمادهشنیدنهمهنقدهاهستیم.دوم
این که انتشار این گفتوگو فرصت
مناسبیبرایروشنشدنهویتهای
سیاسی و فکری و باز شدن گرههای
تــاریــخ معاصر بــود ،از ایــن رو ضمن
انتشار کامل این صحبتها ،تالش

کردیم در انتخاب تیتر جهتگیری
نداشته باشیم .وی درباره علت طرح
انتقادها از ســوی موسوی خوئینی
ها نیز گفت :آقــای هاشمی بهدلیل
گفتمان اصالحطلبانهای که در این
ســالهــا نمایندگی م ـیکــرد ،عم ً
ال
بخشعمدهایازجریاناصالحطلبی
را زیــر پرچم خــودش قــرار داده بود.
در حــالــی کــه بــرخــی اصالحطلبی
آقای هاشمی را انکار میکنند؛ اما از
سال  92ایشان به یکی از برندهای
اصــاحطــلــبــی تــبــدیــل شـــد .آقــای
موسوی خوئینیها در آن گفتوگو
تــاش داشـــت تــا از زیــر ســایــه آقــای
هاشمیبیرونبیایدوبهاصولسنتی
خــودشــان بــازگــردد کــه در ماههای
آینده احتما ًال آثارش را خواهیم دید.

قوچانی تأکید کرد :تحلیل شخصی
بندهوبرخیازهمفکرانمایناستکه
گفت وگوی موسوی خوئینیها یک
حرکت سیاسی است؛ یعنی بهنوعی
جداکردن حساب بخشی از جریان
اصالحطلب با آقای هاشمی .وی با
تأیید این برداشت که هاشمی را زدند
تا آقــای روحانی را بزنند ،گفت :من
بهنظرم در نهایتش به چنین وضعیتی
میرسند .وی افــزود :بهنظرم اینها
نشانههای عبور از روحــانــی است.
سردبیر سازندگی ادامــه داد :آقای
خوئینیهابااینتفسیرکهمیخواهند
از آقـــای روحــانــی عــبــور کنند ،یک
مرزبندی میان تفکر رادیکال و تفکر
لیبرالدرونجبههاصالحاتبهوجود
خواهندآورد.

فرزندمرضیههاشمی:امروزیکهیئت۲۳
نفرهدربارهمادرمتصمیمگیریمیکند

فــرزنــد مرضیه هاشمی مــجــری و
خبرنگار شبکه پرس تـیوی که در
آمریکا بازداشت شده ،اعالم کرد:
چهارشنبه(امروز) یک هیئت ۲۳
نفره دربــاره مــادرش تصمیمگیری
مــیکــنــد .بـــه گــــــزارش بــاشــگــاه
خبرنگاران ،حسین هاشمی فرزند
مرضیههاشمیگوینده
شبکه پرس ت ـیوی که
تــوســط دولـــت آمریکا
بــازداشــت شــده است،
در تــشــریــح آخــریــن
وضعیتمادرش،اظهار
کــــرد :دولــــت فـــدرال
آمریکا بــا اســتــفــاده از
ی ــک تــبــصــره قــانــونــی
بــســیــار بحثبرانگیز
مادر را به زندان برده که این قانون
خیلی به نــدرت استفاده میشود.
هر موقع که از این قانون استفاده
میشود ،حداکثر  ۱۶روز فــرد در
بازداشتمیماندوبعدازآندربارهاو
تصمیمگیری میشود .ما امیدواریم
قبل از این مدت ،مادر آزاد شود اما
این امکان نیز وجود دارد که اتهامی
وارد شود و حبس او ادامه پیدا کند.
هاشمی دربــــاره آخــریــن وضعیت
پروندهمادرشگفت:روزچهارشنبه
اینهفتهقراراستمادربرایسومین

بررسی طرح استانی شدن انتخابات به هفته بعد موکول شد
جزئیاتی از طرح جدید «تناسبی» شدن انتخابات

اکبری -در حالی که محمد جواد کولیوند رئیس
کمیسیون شوراها و سیاست داخلی و حتی برخی
اعضایهیئترئیسهمجلسخبرازقرارگرفتنطرح
اصالحقانونانتخاباتمجلسموسومبهطرحاستانی
شدن انتخابات پارلمان در دستور کار سه شنبه
داده بودند بررسی این طرح به زمان دیگری موکول
شد .محمدجوادکولیونددرپایانجلسهنوبتعصر
مجلس در روز گذشته در این باره اظهارکرد :بررسی
این طرح در دستور کار جلسه روز یک شنبه هفت
بهمن در صحن مجلس قرار خواهد گرفت.به رغم
آن که برخی نمایندگان علت قرار نگرفتن این طرح
در دستور جلسه روز سه شنبه را تراکم دستورات
صحن در این روز اعالم کردند اما برخی دیگر علت
این تاخیر را بررسی آن در کمیسیون شوراها برای
گنجاندنمواردپیشنهادیشوراینگهباندرماده8
اینطرحاعالمکردندکهبااقتباسازقانونانتخابات
آلمان توجه ویژه ای به "تناسبی" شدن انتخابات
دارد .درباره این طرح قاسم میرزایی نیکو با اشاره به
جلسهاخیرمیاننمایندگانمجلسوشوراینگهبان

خارج از دستور
محمد اکبری

دهمرده :با حرامخواران دانه
درشت همانند مرحوم خلخالی
برخورد شود
حبیب ا...دهــمــرده نماینده مردم زابل در
مجلس با تشکر از دستگاه قضایی برای
برخورد با مفسدان دانه درشت با بیان این
که گرانی در اثر بیتدبیری مسئوالن بیداد
میکند و مــردم را بیتحمل کــرده ،گفت:
ضــرورت دارد با حرامخواران دانهدرشت
شبیه مرحوم خلخالی با شدت برخورد شود.

کامران :جایگاه فقرا و
کاله نمدیها در الیحه
بودجه کجاست؟
حسن کامران نماینده مــردم اصفهان در
مجلس در تــذکــری بــا انــتــقــاد از وضعیت
بودجه سال آینده گفت :جایگاه فقرا و کاله
نمدیها در این الیحه کجاست؟ چرا حقوق
رزمندگان معسر و کمیته امداد یها را به
جای  ۲۰درصد  ۹درصد افزایش دادید؟

به خبرنگار خراسان گفت :اکثر کشورهای دنیا از
روش «تناسبی و اکثریتی» بهره می برند و شورای
نگهباننیزمحورهایانتخاباتآلمانرابرایناساس
مدنظرقراردادهکهموردتوجهرئیسمجلسنیزقرار
گرفته است .وی افزود :براساس طرحی که شورای
نگهبان به کمیسیون شوراها ارائه کرده است «اگر

شخصی در یک شهرستان و حوزه ای فرعی بتواند
باالی ۴۰درصدرأیبیاوردبهدلیلقابلیتهایالزم
میتواند به صورت مستقیم به مجلس وارد شود».
میرزایی نکو افزود« :همچنین بر اساس شکل دیگر
مطرح شده در این طرح اگر کسی با این روش نتواند
در آن حوزه فرعی رأی بیاورد ،وارد بحث استانی

باردربرابریکهیئت ۲۳نفرهحاضر
شودوآنهیئتتصمیمالزمدربارهاو
رابگیردواینامکانهموجودداردکه
اینهیئتماننددودفعهقبلموفقبه
تصمیم گیری نشود.نظر  ۱۲نفر از
 ۲۳نفرعضواینهیئتکهاکثریترا
خواهندیافت،مشخصمیکندکهآیا
مادرممتهماستیاخیر.
تجمع اعتراضی
مقابل دفتر نمایندگی
سازمان ملل در تهران

هــمــچــنــیــن بــراســاس
گـــــــــــزارش روابـــــــط
عمومی پــرس تی وی،
مــعــاونــت بــرونمــرزی
صداوسیما ،سازمان
بسیج رســانــه ،انجمن روزنــامــه
نــگــاران مسلمان و مــرکــز بسیج
رسانه ملی امروز (چهارشنبه) در
واکنش به بــازداشــت غیرقانونی
مرضیه هاشمی مجری ،خبرنگار
و مستندساز شبکه پــر ستـیوی
تــوســط پلیس آمــریــکــا ،تجمعی
اعـــتـــراض آمــیــز را مــقــابــل دفتر
سازمان ملل متحد در تهران برگزار
میکنند .ایــن تجمع از ساعت
 ۱۰:۳۰مقابل دفتر سازمان ملل
متحد در تهران برگزار خواهدشد.

میشود بنابراین باید این شخص در یک فهرست
انتخاباتیقراربگیرد».ویبااشارهبهاینکهبراساس
این طرح هر شخصی تنها میتواند در یک فهرست
انتخاباتی وارد شود گفت« :طبق این پیشنهاد افراد
نمی توانند در فهرست های مختلف حزبی قرار
گیرند.درعینحالبهفهرستهایافراددرمجلس
به صورت تناسبی کرسی داده میشود و این گونه
نیستکهمثالفقطیکجریانبتواند 30برهیچ وارد
خانهملتشود».

فراخبر

آقایان نماینده! اول لوازم طرح های تان را فراهم کنید
براساس توضیحات میرزایی نکو ،طرحی که در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است ،نیاز به وجود احزاب واقعی و قوی دارد که بتوانند فارغ
از جریان های قدرت و ثروت و البی های غیرسازنده ،فهرست های واقعی انتخاباتی ارائه کنند؛ موضوعی که هنوز در کشور شکل نگرفته است و احزاب
واقعی وجود خارجی ندارند .درحقیقت اشکال طرحی که میرزایی نکو بیان کرده و نیز طرح استانی شدن انتخابات این است که باعث دور شدن صندوق
های رای و نامزدها از شهرها و روستاهای دور افتاده و کوچک کشور می شوند که این موضوع خطر جدی کاهش مشارکت در انتخابات و نیز دور شدن
مردم از شرکت در سرنوشت سیاسی خود را به دنبال دارد .درحالی که اگر احزاب قوی و واقعی در ایران وجود داشته باشند ،می توان امیدوار بود که با
رفع اشکاالت راهبردی طرح های مذکور ،رای دهندگان در گزینش نمایندگان مجلس ،دقیق تر و عالمانه تر عمل کنند .موضوعی که فعال زمینه و لوازم
اجرایی شدن آن وجود ندارد و هرگونه تغییر باعث حذف مردم از پارلمان می شود  .

...

یادداشت
دکتر مصطفی غفاری
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سرنوشت انقالبی گری در آستانه
 40سالگی انقالب
مقوله «انقالبیگری» ،با تأکید بر همین
کــلــیــدواژه و ه ـمخــانــوادههــای آن مانند
انقالبی بودن ،انقالبی ماندن و ...از نیمه
ســال  1394بــه طــور پربسامد در کالم
رهبر انقالب تکرار و پس از آن در «ادبیات
سیاسی» کشور رایج شد .اما این «مفهوم
گفتمانساز» که رهبری در دیدار با بسیاری
از اقشار مردم و نهادهای حکمرانی کشور
بر آن تأکید کردند ،بیش و پیش از آن که
تبدیل به یک «دستورکار ملی» شــود ،به
موضوع رقابت انتخاباتی مجلس دهــم و
ریاستجمهوری یــازدهــم بــدل شــد .این
موضوع دچــار سه آفت بــزرگ شده که در
نتیجه آن ها ،باوجود تــداوم دغدغههای
رهبر انقالب در اینباره ،از تحقق موثر و
وسیع باز مانده است.
 -1قبیلهگرایی :ایــن آسیب در فرهنگ
سیاسی و کنش نیروهای سیاسی کشور
دامن انقالبیگری را نیز گرفته و موجب
شده انقالبی به مثابه یک «عنوان» جدید
بــرای جناحی سیاسی بهکار رود ،نه یک
«شاخص» فراتر از جنا حبند یها که باید
هر فرد و جریانی را در تطبیق با آن سنجید.
 -2برچسبزنی :اگرچه در ادبیات سیاسی
رایج دنیا انقالبیگری مالزم با افراطگرایی
فکری و عملی تلقی میشود ،در ادبیات
دینی و تجربه زیسته دوران جمهوری
اسالمی این گونه نیست و انقالبیگری
یــک مفهوم مثبت و قرین بــا عقالنیت و
نظم و ...اســت .اما غیرانقالبی بــودن نیز
بــه یــک «برچسب» بــرای از مــیــدان بــه در
کردن رقیبان حتی در پایینترین سطوح
سیاستورزی تبدیل شده است.
 -3آمرانگی :انقالبی گری یک ضرورت
بــرای اداره واقعبینانه کشور در مسیر
آرما نهاست اما ارزشمندی آن همچون
بسیاری دیگر از فضیلتهای اخالقی ـ
سیاسی به «انتخاب و آزادی عمل» است .از
این رو ،وقتی تبدیل به «کلیشه های آمرانه»
میشود ،در عمل نیز کمرمق میشود و
اثربخشی خود را از دست میدهد.
این همان تجربهای است که در دهههای
پس از جنگ تحمیلی ،کم و بیش بر سر
مقوله «بسیجی» داشتیم .اگر این کجرویها
در باره انقالبی گری با تشخیص به موقع و
تدبیر مناسب درمان نشود ،شاید به همان
سرنوشت دچار شود.

