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ویژه های خراسان

ضرباالجل 3ماههدولتبهوزیر
راهبرایاصالحات
بر اساس ابالغیه هفته های اخیر حجت االسالم
روحانیرئیسجمهوربهمحمداسالمی،وزارتراهو
شهرسازیموظفشدهباتوجهبهتصمیماتشورای
عالی اداری به اصالح ساختار تشکیالتی برخی
شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه و واحدهای
استانیوشهرستانیآنوزارتخانهظرفمدتسهماه
از ابالغ این دستور ،اقدام و حداکثر در سقف چارت
سازمانی موجود برای ارائه پیشنهادهای خود به
سازماناداریواستخدامیعملکند.

برایگردشگرهایچینیکلیپ
تبلیغاتیبسازید
یکمقاممسئولدولتیدرنامهایبهتعدادیازتشکل
هایصنفیودستگاههایاجرایی،ازآنهاخواسته
استباتوجهبهتالشهادرزمینهرسیدنبههدفدر
نظر گرفته شده یعنی جذب یک درصد گردشگران
چینی در آینده نزدیک ،بــرای ساخت کلیپ های
خالقانهونوآورانهباحضورگردشگرهایچینیحاضر
در ایران و بازتاب نظرات مثبت آن ها درباره سفر به
کشورمان اقدام کنند و این کلیپ ها در شبکه های
اجتماعیوتلویزیونیبازپخشخواهدشد.

چهره ها و گفته ها

ظریفدرهنگامحمله!
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با اشاره
به هجمه ها علیه محمدجواد ظریف گفت :او
جز عزت برای ایران اسالمی نمیخواهد ،کاری
نکنید که مجبور شــود به جــای دفــاع صــرف به
موانع تحقق سیاست خارجی
عزتمند هم حمله کند ،بدانید
او در هنگام حمله چندان هم
ظریف نیست/ .ایرنا

هشداربهرژیمصهیونیستی

حبیبزاده معاون سیاسی سازمان بسیج گفت:
کشتی جنگی با پرچم رژیــم غاصب صهیونیستی
هیچگاه اجازه ورود به خلیج فارس
رانخواهدداشتوقطع ًانمیتواند
سالم از تنگه هرمز عبور
کند/.مهر
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گمانهزنیهاازاحتمالکنارگذاشتنعارفازشورایسیاستگذاریاصالحطلبان

پروژه«کارگزاران» برایعبوراز«عارف»؟
طاهری -اظهارنظرها درخصوص جایگاه عارف در شورای
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان و سرلیستی او در انتخابات
آینده مجلس ،داغ شده است .بررسی اظهارات چهره های
برجسته اصالح طلب از جمله حزب کارگزاران حاکی از آن
است که طیفی از آنان خواستار کنار گذاشته شدن عارف از
ریاست شورای عالی اصالح طلبان و تصمیم گیری در خصوص
انتخابات یازدهمین دوره مجلس هستند .چندی پیش سعید
حجاریان از تئوریسین های برجسته اصالحات ضمن انتقاد
از عملکرد رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم گفت :ما اگر
صد نفر نماینده به مجلس بفرستیم اما لیدر نداشته باشند ،به
هر طرفی می لغزند و هزینه ایجاد می کنند .فراکسیون امید به
چنین وضعیتی دچار شد بنابراین می بینیم استراتژی دقیقی
ندارد و مواضع اش ناهمگون و رأی هایش غیرشفاف است.
حجاریان همچنین تأکید کرد که باید سطح رئیس فراکسیون
اصالح طلبان را باال ببریم.
▪کارگزارانتعارفاتراکنارگذاشت!

اما بیشترین انتقادات حزبی از عملکرد فراکسیون امید و رئیس
آن از سوی حزب کارگزاران دنبال می شود .محمدعلی نمازی
از اعضای شــورای مرکزی کــارگــزاران درخصوص عملکرد
شــورای عالی سیاست گــذاری اصــاح طلبان گفت که آنان
باید از تعارفات مرسوم در شورا عبور کنند و ساختار شورا با
انتخاباتی آزاد و رقابتی سامان دهی شود .او در اظهارنظری
صریح تر دربــاره لیست انتخاباتی اصــاح طلبان هم گفت:
اگر آقای عارف بار دیگر به عنوان سرلیست انتخاب شود ،این
مسئله نشان میدهد که شورای سیاستگذاری بار دیگر درگیر
تعارفات بیهوده شده و در صورت موفقیت لیست ارائه شده در
انتخابات نیز نباید از نمایندگان اصالحطلب راهیافته به مجلس،
انتظاری باالتر از نمایندگان کنونی فراکسیون امید داشت.
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هم در خالل
مصاحبه ای گفت :عارف در شورای عالی اصالحات و مجلس
در این مدت چه کرده است؟ همه اعتراضهای اصالحطلبان
به دلیل عملکرد اوست .مگر عارف عملکردی هم دارد که کسی
بخواهد از او انتقاد کند؟
▪رمزگشاییازکدانتخاباتیعارف

مشاجره علنی کارگزاران و عارف چنان باال گرفت که رئیس
فراکسیون امید مجلس ضمن دفاع از عملکرد این فراکسیون
با کنایه به کارگزاران گفت که «عامالن تصمیم  ،92امروز
مدعی و طلبکارند!» عارف ترجیح داد این بار هم سخن خود را
در لفافه بگوید ولی ابوالفضل سروش عضو دیگر این فراکسیون،

ُکد عارف را این گونه رمزگشایی کرد« :برخی که مدت هاست
سودسیاسی شان را از دخل انتخاباتی اصالحات می خورند
می گویند همه اعترا ضها به اصال حطلبان به خاطر عملکرد
عارف است! یاد آمار نظرسنجی هایشان در انتخابات  ٩٢برای
اقناع خاتمی به حمایت از روحانی و انصراف عارف افتادم که
بعدها مشخص شد ساختگی بود» .علی صوفی دبیرکل حزب
پیشروی اصالحات در مصاحبه ای گره معما را باز کرد و ضمن
تأکید بر نقش «حزب کارگزاران» در انصراف عارف در انتخابات
 92گفت :آقای عارف به نتیجه نظرسنجی در جلسات خصوصی
اعتراض داشت و ساختگی بودن آن را در چندین نوبت بیان
کرد اما هیچ وقت این موضوع را علنی نکرد .صوفی در عین
حال ضمن ابراز تردید درخصوص قرارگرفتن دوبــاره عارف
در سرلیست انتخاباتی اصالح طلبان تأکید کرد :االن باید
نظرسنجی شود که جایگاه آقای دکتر عارف در جامعه کجاست؟
بعد بگوییم وقتی جایگاه دکتر عارف این جاست و نسبت به
گذشته خیلی تقلیل کرده اگر بخواهیم دوباره او را سرلیست
قرار دهیم هزینه خواهیم داد .در خصوص این اختالفات ،پایگاه
خبری تابناک هم در گزارشی با اشاره به عبور اصالح طلبان از
ایده مشارکت مشروط یا تحریم انتخابات که از سوی حجاریان
مطرح شده بود ،پیش بینی کرد که در آینده شاهد کنار گذاشتن
چهره هایی مثل محمد رضا عارف از فرایند تصمیم گیری در
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان برای انتخابات
مجلس یازدهم ،انتخاب سرلیست جدید برای اصالح طلبان
در تهران و همچنین افزایش انتقادات این جریان به عملکرد
فراکسیون امید تا پایان مجلس دهم باشیم .با این توصیفات
باید منتظر ماند و دید مهره های اصالح طلبان در انتخابات
آینده دچار تغییر خواهند شد یا شاهد تکرار دوباره سیاست ها
و چهره های انتخابات گذشته خواهیم بود .آیا عارف جای خود
را به چهره های دیگری مانند عبدا ...نوری ،عبدالواحد موسوی
الری یا حتی اسحاق جهانگیری خواهد داد یا خیر؟

رئیسی:پایانعمرمفسدان
فرا رسیدهاست
درحالیکهتحوالتاخیرحاکیازاقتدارقوهقضاییهدربرخورد
بافساداست،رئیسدستگاهقضابابیاناینکه«تالشخواهیم
کرد به هیچ عنوان فساد در هیچ کجا النه نکند» به مفسدان
هشدار داد :مفسدان و افرادی که میخواهند در جامعه فساد
رارواجدهندبدانندکهپایانعمرآنهافرارسیدهاستوبهآنها
اجازه هیچ گونه اقدامی داده نخواهد شد .امروز دلسوزان این
نظامنخواهندگذاشتکهچنینچیزیاتفاقبیفتد.ویتاکید
کرد :هاضمه این نظام فساد نمیپذیرد ،چون هاضمه نظام
بر حق قرار داده شده است .به گزارش میزان ،آیت ا ...سید
ابراهیم رئیسی که در ادامه سلسله سفرهای استانی خود به
همراه جمعی از مسئوالن عالی قضایی برای بررسی مسائل و
مشکالت قضایی و حقوقی استان و دیدار با قضات و کارکنان
دستگاه قضایی به استان کردستان سفر کرده بود ،این مطلب
راروزپنجشنبهدردیدارعلماوروحانیونایناستانمطرحکرد
و افزود :ممکن است افرادی از روی هواهای نفسانی و از روی
دستاندازیبهبیتالمالودچارکجیوزشتیشدن،مرتکب
فسادوخطاشوندامابناینظاماسالمیبرنپذیرفتنفساداست.
رئیسقوهقضاییهتاکیدکرد:باجدیتاینموضوعدنبالخواهد
شدویکمسئلهمقطعیوموسمینیستوامواجیاستکههمه
فساد را از بین خواهد برد .وی همچنین از اعزام  10هیئت به
شهرستان های استان برای دیدار نزدیک با مردم و قرارگرفتن
درجریانمشکالتآنهاخبرداد .درهمینبارهبهگزارشایرنا،
حجتاالسالمعلیعبداللهیرئیسمرکزحفاظتواطالعات
قوه قضاییه هم که به همراه مسئوالن قضایی به کردستان سفر
کرده بود  ،در شورای اداری شهرستان سقز به مطالبات رهبر
معظم انقالب از رئیس این قوه اشاره کرد و گفت :اکنون طبق
فرمایش ایشان پاک سازی از درون قوه قضاییه در حال انجام
است .وی تأکید کرد که مدیریت قوه اکنون این عملیات را از
دروندستگاهقضاییآغازکردهودرپاکسازیبیرونیهمهیچ
وقتتوقفیدرکارنخواهدبود.
▪بازدیدسرزدهاززندانسنندج

همچنین در ادامه سفر رئیس دستگاه قضا به کردستان ،وی
با حضور سرزده در زندان مرکزی سنندج از بندهای مختلف
زندانبازدیدوبازندانیاندارایمحکومیتهایمختلفازقبیل
زندانیان امنیتی گفت وگو کرد .رئیس قوه قضاییه درباره این
بازدیدگفت:ظهربهزندانرفتموبعدازنماز،ازبندهایمختلف
زندان بازدید کردم .کسی که در زندان است باید به وضعیتش
رسیدگی و وضعیت کسانی که تحت قرار هستند باید روشن
شود.کسانیکهوضعیتشانروشناستدربارهقطعیتقضیه
آنهابایدپیگیریصورتگیرد.

یادداشت
هادی محمدی

info@khorasannews.com

 10پنجشنبهپرماجرایاخیر!
دو روز قبل سوپر نفتکش «گریس  »1که محموله
نفت ایران را حمل می کرد ،بعد از  43روز توقیف
توسط انگلیس در تنگه جبل الــطــارق ،حکم
آزادی گرفت و به سمت دریای مدیترانه حرکت
کرد .اما موضوع این یادداشت این سوپر تانکر
و ماجراهایش نیست بلکه نگاهی دارد به یک
موضوع جالب در  10هفته اخیر .بررسی ها
نشان می دهد از پنج شنبه 23خرداد ماه که به
کشتی های ژاپنی و نروژی در دریای عمان حمله
شد تا پنج شنبه هفته گذشته یعنی  24مرداد که
کشتی گریس  1سرانجام آزاد شد ،در  10پنج
شنبه اخیر ،هفت رویداد مهم و اثرگذار در حوزه
سیاست خارجی ایران اتفاق افتاده که هر کدام
تا مدتی خبر یک ایران و تا حدی جهان بوده اند.
این هفت رویداد عبارت اند از :حمله به کشتی
های ژاپنی و نــروژی (پنج شنبه23خرداد)،
حــمــلــه بــه پــهــپــاد آمــریــکــایــی تــوســط نــیــروی
دریایی سپاه(پنج شنبه 30خ ــرداد) ،توقیف
نفتکش گریس  1به بهانه ارسال نفت ایران به
سوریه( پنج شنبه 13تیرماه) ،ادعای آمریکا و
ترامپ درباره حمله به پهپاد شناسایی ایرانی
بر فراز ناو آمریکایی( پنج شنبه 27تیرماه )،
توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز به
دلیل رفتار غیرقانونی و خطرناک( پنج شنبه
27تیرماه ) ،تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان به دلیل این که صدای ملت
ایــران است(پنج شنبه 10مــرداد ) و هفتمین
و آخرین رویداد پنج شنبه ها که هفته گذشته
اتفاق افتاد و حکم آزادی نفتکش گریس 1
توسط دادگاه جبل الطارق صادر شد .هرچند
سندی وجود ندارد که بتوان چنین همزمانی
هایی را برنامه ریــزی شده دانست اما چنین
تواتری در عالم سیاست جالب و کم نظیر است.
شاید این مسئله برای روزنامه ها که پنج شنبه در
ایران تعطیل هستند و چنین خبرهای مهمی را
باید با یک روز تاخیر منتشر کنند مشکل بزرگ
تری باشد و بیش از گذشته به اثرگذاری رسانه
های مجازی کمک کند.

