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دریادار فدوی :ناوهای آمریکایی
به طور کامل تحت کنترل ما هستند

...

ویژه های خراسان
مجوز رئیس جمهور برای تغییر
کاربری  4ملک دولتی
بــا تایید پیشنهاد آب ــان ســال  96یکی از
اعضای کابینه که طی روزهای اخیر به تایید
حجتاالسالمروحانیرئیسجمهوررسیده،
مقرر شده چهار ملک متعلق به دولت در شهر
تهرانکهحدودهفتهزارمترمربعمساحت
دارند ،به فروش برسند .در این مجوز تاکید
شده فروش امالک مذکور صرفا پس از تغییر
کاربریبهباالترینارزشافزودهمجازخواهد
بود و وجوه حاصل از فروش ،به حساب درآمد
عمومیکشورواریزخواهدشد.

چهره ها و گفته ها
فــرشــاد مؤمنی کــارشــنــاس مسائل
اقتصادی گفت :توانمندسازی دولت،
مهم تــریــن و فــوریتــریــن کـــاری است
که در شرایط بحران باید انجام داد تا
امکان برون رفت از شرایط
خطیر با کم هزینهترین
و پر دستاوردترین شکل
ممکن فــراهــم شــــود/ .
جماران

علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم
تــهــران در مجلس بــا ادعـــای ایــن که
یکی از کارهای ویژه آقای رئیسی این
بــود که برخی افــراد قــوه قضاییه را که
دچــار فساد بودند برکنار کــرد ،گفت:
معتقدم این برکناری کفایت
نمیکند و اگر کسی در
دوره مسئولیت دچار
فساد شده است باید
محاکمهاش کنند.
/فارس

حجت االسالم سیدمهدی خاموشی
رئیس سازمان اوقــاف با اشــاره به این
که مومن نیازمند بیگانه نیست ،گفت:
شرق و غرب هرگز نمی توانند انقالب
اسالمی را متوقف کنند ما از آنان عبور
خواهیم کــرد چون
خداوند این قدرت
و عزت را به ما عطا
کرده است/ .رسا

...
خبر

محکومیتاقدامفرانسهدر
استردادمهندسایرانیبهآمریکا
بــه دنــبــال صـــدور رای دادگــــاه فرانسوی
در خصوص استرداد مهندس ایرانی جالل
روح ا ...نــژاد به آمریکا ،مرکز غیردولتی
سامان دهی پهپادهای غیر نظامی کشور
به همراه شرکت های دانش بنیان فعال در
حوزه هوافضا و پهپاد این اقدام ظالمانه و غیر
قانونیرامحکومکردند .بهتازگییکدادگاه
فرانسویبااستردادمهندسیایرانیبهآمریکا
موافقت کرده است تا به خاطر آن چه تالش
برای واردات غیرقانونی فناوری آمریکایی از
سوییکشرکتایرانیوبرایاهدافنظامی
خواندهشده،محاکمهشود.بهگزارشایسنا،
در این بیانیه آمــده اســت« :رادارهـــای موج
میلی متری برای رصد و مقابله با پهپادها»
تجهیزاتیغیرنظامیونوظهوربرایمحافظت
فرودگاههاواماکنحیاتیهرکشوردرمقابل
ورود ریز پرنده های بدون سرنشین هستند و
تهیه آن نه تنها امری نظامی و مشمول تحریم
نیستبلکهازالزاماتحفاظتازحریمهوایی
و فرودگاه های غیرنظامی و مطابق با اصول
هواپیمایی سازمان ملل (ایکائو) است و حق
همه کشورهای دنیاست.در بخشی از این
بیانیه آمــده است:به دولــت فرانسه یــادآور
می شویم که چنین اقــدام سیاسی که هم
مغایر با توافق برجام و هم ناقض قوانین
بین المللی است ممکن است عواقب جدی
برایمتخصصانوبازرگانانفرانسویمستقر
درایرانایجادکند.

عضوجداشدهاعتمادملیازانتظاربرایصدورمجوزحزبجدیدشخبرداد

منتجبنیابا«جمهوریت»یا«صبا»درمسیرانتخاباتبهارستان
انوار  -حجت االسالم رسول منتجب نیا
قائم مقام سابق و معترض حزب اعتماد
ملیکهسالگذشتهبااعتراضاتجنجالی
از این حزب خارج شد و وعده داد تا یک
حزب جدید اصــاح طلب ایجاد کند ،از
اتماممقدماتراهاندازییکحزبجدیدو
انتظاربرایصدورمجوزآنازسویوزارت
کشور خبرداد و اسامی پیشنهادی این
حزب را نیز مطرح کــرد .به این ترتیب و
در صــورت صــدور مجوز ایــن حــزب باید
منتجب نیا را یکی از چهره های اصلی
اصالح طلب در انتخابات مجلس شورای
اسالمی که اسفندماه برگزار می شود
دانست .او همچنین درباره فعالیت های
احزاب در ایران نیز به سواالت خبرنگار ما
پاسخدادهاستکهمیخوانید.
* آقــای منتجب نیا ،چه خبر از حزب
جدیدالتاسیستان؟
بعد از آن که امیدم را از اعتماد ملی به
عنوان یک حــزب موثر از دســت دادم
از آن خــارج شــدم ،بــا دوســتــان تالش
کردیم که حزبی قانونی با تمام ویژگی
های یک حزب تشکیل بدهیم .در پی
آن جلساتی بــرگــزار شــد .دوســتــان ما
در مرکز ،در استان ها و شهرستان ها
طی جلسات متعدد همفکری کردند ،
هیئت موسس شکل گرفت ،اساسنامه
و مرامنامه تشکیل شــد و همه لــوازم
یک حــزب را فراهم کردیم .همچنین
در اســتــان هــای مختلف هسته های
اولیه تشکیل دادیم و درخواست پروانه
حزب را به کمیسیون ماده  10احزاب
وزارت کشور ارائه کردیم اکنون منتظر
هستیم وزارت کشور نتیجه نهایی را
اعالم کند .به محض اعالم وزارت کشور
باید در یک زمان محدود کنگره برگزار
کنیم و شورای مرکزی تشکیل بدهیم.
امیدوارم وزارت کشور به سرعت پاسخ
نهایی را بدهد که ما در مضیقه زمانی قرار
نگیریم .همه مقدمات حزب فراهم شده
است و منتظر کمیسیون ماده  10وزارت
کشور هستیم.
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باشگاهخبرنگاران-دریادارعلیفدویجانشینفرماندهکلسپاهباتأکیدبراینکهناوهایآمریکاییبهطورکاملتحتکنترلماهستند،گفت:
هماکنونکمترینتعدادناوهایآمریکاوهمپیمانانشدرخلیجفارسمستقرهستند،ایندرحالیاستکهدرگذشتهبیشاز ۳۰۰فروندناوآمریکاییو
از ۹فروندناوهواپیمابرپنجفروندناوهواپیمابردرخلیجفارسمستقربودند.

انتظار چهره های سیاسی
از سخنگوی جدید دولت

تاجرنیا«:ربیعی»بایدازفضایسخنگوییرسمی
خارجشود

* چه اسامی برای حزب پیشنهاد شده
است ؟
سه اسم پیشنهاد شد؛ «جمهوریت»« ،راه
نو»و«صبا» (صدایبیداریایراناسالمی)
* برخی معتقدند که احزاب ما جوان
هستند .زیرساخت قوی بــرای فعالیت
احزاب وجود نداردو از سوی دیگر قانون
احزاب جوان است و ساز و کاری که بتواند
به احزاب کمک کند تا احزاب به صورت
قدرتمند در جامعه و عرصه انتخابات
فعالیتداشتهباشندکماست.
بنابراین مثال احـــزاب اصــاح طلب
راهــی بــه جــز کمک گرفتن ازنــهــادی
مثل شــورای عالی سیاست گــذاری یا
پارلماناصالحاتندارند؟
احزاب در کشور ما جوان نیستند ،در ایران
حداقل از مشروطیت به بعد ،احزاب فعال
بودند و مسئله تحزب در کشور مطرح بوده
اســت و بعد از پــیــروزی انقالب اسالمی
که  40سال از عمر آن می گذرد ،به صورت
جدی به حزب توجه شده است ما بعد از
پیروزی انقالب اسالمی شاهد حزب های
قوی مثل حزب جمهوری اسالمی و امثال
آن بودیم .مشکلی که در کشور ما وجود
داردوبارهاصاحبنظرانومسئوالناعالم
می کنند این است که حزب جا نیفتاده
و گسترش پیدا نمی کند .ایــن موضوع
دالیلمختلفیدارد.نخستخودمسئوالن
که بیشتر آن ها با وجود احزاب قدرتمند
موافق نیستند چرا که احزاب رسالت شان
نظارتبروظایفمسئوالنونقدعملکردآن
هاست .در واقع آن ها احزاب را رقیب خود

تلقی می کنند .چه کسی با رقیب خودش
رفیق بــوده که بخواهد بــرای حضورش
فــرش قرمز پهن کند؟ ثانیا خــود احــزاب
متاسفانه نتوانسته اند به لوازم تحزب عمل
کنند یعنی احزاب باید از یک سو ناظر و نقاد
قدرتباشندازسویدیگرکادرسازیکنند
و دولت در سایه باشند و نیروهای الزم را
برای مدیریت کشور پرورش بدهند و برنامه
هایجامعوهمهجانبهبرایمدیریتکشور
داشته باشند درحالی که این اقدامات را
در دستور کار خود نداشته و بسیار ضعیف
عمل کرده اند.
*وایناحزابهمبیشترشبانتخاباتی
هستند...
اح ــزاب به جــای کــارکــرد خــود  ،به ستاد
انتخابات در فصل انتخابات تبدیل می
شوند ،لیست می دهند و اینکه لیست
پیروزمیشودیاخیر...میرودتاانتخابات
بعدی.باتوجهبهاینعملکردآیا ایناحزاب
میتواننددرجامعهجابیفتند،ایناحزابنه
خودشانمیتوانندبهکارشانعمقبدهند
و نه حکومت به این احزاب اجازه فعالیت
می دهد در صورتی که اگر حزب به معنای
واقعی کلمه باشد ،آن موقع است که مردم
احساس می کنند باید در احــزاب حضور
داشته باشند و با آن ها همکاری کنند .در
کشورهایتوسعهیافتهمردمقانعشدندبه
این که فعالیت سیاسی را باید در چارچوب
احزاب انجام بدهند ،یعنی فعالیت احزاب
در آن جا ،جا افتاده و فرهنگ تحزب در
بینمردمگسترشیافتهاست.درکشورما
متاسفانهاینکارانجامنشدهاست.

همزمان با انتصاب علی ربیعی به عنوان سخنگوی جدید دولت،
برخیچهرههایسیاسیورسانهایدرمطالبجداگانهایانتظارات
خود از این جایگاه را تشریح کردند .حسام الدین آشنا مشاور رئیس
جمهور در یادداشتی با فهرست کردن انتظارات از سخنگوی دولت
گفت :سخنگوی دولت باید بتواند رئیس جمهور و دولت را به طور
مستمر از نظرات ،مطالبات و اولویتهای مردم مطلع کند ،بازخورد
اجتماعی گفتارها ،اقدامات و کاستیها را به دولت منتقل و برای
اصالح رفتار اجرایی و ارتباطی دولت در جهت کسب رضایت عمومی
بیشتر برنامهریزی و اقدام کند .آشنا در ادامه وظایف سخنگوی دولت
افزود:تمامیامکاناترسانهایعمومیرادرجهتسیاستهایملی
هماهنگ و همافزا کند ،همکاری نهادهای مدنی و غیردولتی را برای
اهدافوبرنامههایبخشعمومیجلبوبیشترینمشارکتاجتماعی
رابرایاجرایسیاستهاواقداماتملیفراهمکند.محمدباقرنوبخت
سخنگوی پیشین دولت هم در توئیتی ضمن آرزوی موفقیت برای
ربیعی نوشت :این نخستین بار است که سخنگوی دولت تمام وقت به
این وظیفه خواهد پرداخت و سمت دیگری در کابینه ندارد بنابراین
میتواند نقطه عطف و تحولی چشمگیر در این حوزه باشد ،البته باید
اعضایهیئتدولتنیزپشتیبانیوهمکاریدوچندانیباسخنگوی
جدیدداشتهباشند.محمدمهاجریفعالرسانهاینزدیکبهدولتهم
دریادداشتیدرروزنامهایراندربارهویژگیهایربیعینوشت:نگرانم
که وقتی کت سخنگویی میپوشد ،رفتارش عوض شود .ماله دست
بگیردبرایمالهکشیرفتاراینوزارتخانهوآنسازمانوبدتراینکهعصا
قورتبدهدوشقورقراهبرودوجوابهایسرباالبدهد.علیتاجرنیا
فعالسیاسیاصالحطلبهمدربارهانتصابسخنگویجدیددولتبه
ایسناگفت:مردمازسخنگویدولتانتظاردارنداخبارمربوطبهحوزه
اقتصادیرااطالعدهد؛شرایطامروزاقتصادپیچیدهاستبنابراینکار
ایشانسختخواهدبود.ویافزود:هماکنونبهدلیلهمینسختیها،
دولتبهلحاظپشتوانهافکارعمومیبدونپشتوانهاست.ربیعیبایداز
یک جهت مجموعه اقدامات دولت را که فع ً
ال خیلی
همتأثیرگذارنیستاطالعرسانیکندوازطرف
دیگر خواست مردم و گروههای سیاسی را به
اطالعهیئتدولتبرساند.تاجرنیاادامهداد:
ربیعیبایدازفضایسخنگوییرسمیخارج
شود و با شکل دادن تیمهای قوی که
منبعث از افکار عمومی است به
مردمپاسخدهد.

...

گفت وگو
عطریانفر :اصالح طلبان در سال
 88هزینه بیهوده دادند

محمد عطریانفر فعال سیاسی اصالح طلب
و عضو شـــورای مــرکــزی حــزب کــارگــزاران
سازندگی در گفت و گویی به بیان دیدگاه
های خود درباره سیاست ورزی اصالح طلبان
در سال  88پرداخت و در یک انتقاد درون
گفتمانی اصــاحــات تاکید ک ــرد :درســال
 88برخی تندرویها باعث شد هزینههای
بیهودهای بر پیکره جریان اصالحات تحمیل
شود .عطریانفر در گفت وگو با روزنامه شرق،
افــــزود« :مــن مــواضــع اتــخــاذشــده در سال
 88را هم نقد میکنم که خــود از قربانیان
حــوادث آن سال بــودم .واقعیت این است که
میتوانستیم از رخدادن آن اتفاقات جلوگیری
کنیم .دلیلی نداشت آنهمه هزین ه داده شود،
زیرا هم ما میدانستیم که برانداز نیستیم و
هم آن هایی که بر قــدرت ســوار بودند بعدها
فهمیدند که اصالحطلبان برانداز نیستند.
بعد از انتخابات متأسفانه یک تصویر بسیار
منفیازاصالحطلباننزدحاکمیتایجادشد.
تصور حاکمیت این بود که اصالحطلبان قصد
براندازی نظام را دارند در صورتی که اینطور
نبود و ما نباید هزینه کــاری را میدادیم که
نسبتی با آن نداشتیم ».وی همچنین با اشاره
بهانتخاباتمجلسششمدرزمستانسال78
گفت:خدمتآقایهاشمیعرضکردمدلیلی
برای حضور شما در این انتخابات وجود ندارد.
ایشاننکتهنگرانکنندهوخطیریگفت.فرمود
توصیه است که شرکت کنم .گفتم چرا؟ گفت
تلقی این است که مجلس ششم یک مجلس
تندروخواهدشد.منگفتمحتیاگرهمچنین
توصیهایشدهباشد،زمانیمیتوانیدمجلسرا
تآنتکیهبزنید،
کنترلکنیدکهبرمسندریاس 
در صورتی که این جماعت نمیگذارند رئیس
شوید...این سخن برای آقای هاشمی بسیار
سنگین بود ،ابتدا نپذیرفت اما نتیجه همانی
شد که پیشبینی میکردیم .درباره سال 88
همهمینطوربود.برخیتندرویهاباعثشد
هزینههایبیهودهایبرپیکرهجریاناصالحات
تحمیلشود».

