سیاست

4
ویژه های خراسان

دستور جدید به مدیران دولتی
درباره پول دادن به صدا و سیما
پس از آن که هیئت وزیـــران در مصوبه اوایــل
مهرماه خــود ،هرگونه انعقاد قـــرارداد توسط
دستگاه های دولتی با سازمان صدا و سیما برای
تولید برنامههای اطالع رسانی را منوط به تایید
محتوایی این برنامه ها از سوی یک کارگروه
خــاص کــرد ،یک مسئول مهم دولتی در نامه
روزهای اخیر خود به مدیران اقتصادی کابینه از
آن ها خواسته است به مسئوالن اقتصادی ادارات
و سازمان ها دستور دهند هرگونه پرداخت در
قالب آن مصوبه به رسانه ملی ،فقط با طی روند
مذکور و تایید اولویت ها صورت بگیرد.

تور ساخت ایران برای مسئوالن
اجرایی بگذارید
با توجه به تاکیدات و بیانات رهبر انقالب و
دستورات رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تامین
و توجه حداکثری به محصوالت تولید کشور در
دستگاه های اجرایی ،یک عضو مهم دولت از
مدیران ارشد اجرایی خواسته است با حضور در
نمایشگاه ها و مراکزی که در افزایش اطالع آن ها
از کم و کیف روند و نحوه تولید محصوالت ساخت
ایران موثر هستند ،موجبات افزایش تعامل میان
بخش های مهم فعال در بخش تولید کشور را
فراهم و گزارش آن را به دولت اعالم کنند.

چهره ها و گفته ها

تشویقبرایانتخابات
محمدجواد حق شناس عضو شــورای مرکزی
حزب اعتماد ملی با اشاره به این که براندازان و
تمامیتخواهانماننددولبهقیچیاصلمشارکت
حداکثری در انتخابات را نشانه گرفته اند ،گفت:
حــزب اعتمادملی تالش
میکند که مــردم را
مــتــوجــه خــطــرات
یــاس و ناامیدی از
نهادهایانتخاباتی
کند/.ایسنا

انتقادازکاهشبودجهدفاعی
حجتاالسالم ذوالنوری نماینده مردم قم ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفت :در الیحه بودجه سال  ۹۹کاهش بودجه
بخش دفاعی را شاهد هستیم
و در مــــواردی هــم که
بودجه نسبت به قبل
تغییرینکردهبهدلیل
وجـــود تــــورم ،ک ــار با
مشکل مواجه خواهد
شد/.خبرآنالین
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صادقخرازی:مناینبیانیهراقبولندارممبنایاینبیانیهاصلنظامراهدف
قراردادهبود
 ۷۷۷نفر از اعضای جنبش استادی دانشگا هها در
بیانیهای تحلیلی به نامه  ۷۷نفر از اصال حطلبان
دربــاره حوادث آبان پاسخ دادنــد .به گزارش فارس
در این بیانیه آمده است که بیانیه  77اصالح طلب
طلبی سیاسی»
«حد اعالی درو غپراکنی و فرصت
ّ
ِ
را به نمایش گذاشت و در آن «اغتشا شگران» به
نام «م ّلت بــزرگ ایــران» شد .در این بیانیه با بیان
اقتصادی
وضع
«پر واضح است که مردم در
ِ
ِ
این که ُ
ِ
معیشت
نامساعدی بهسرمیبرند و بهسختی،
خویش را میگذرانند» آمده است :آیا جز این است
اقتصادی اشتباه و نسنجیدۀ دولـ ِ
ِ
ـت
سیاست
که
ِ
ِ
جریان نویسندگان نامه به
حمایت
محترم مــورد
ِ
دلیل دوری از مردم پایگی و فقدان مهارت نظری
گفت وگو با مردم ومتعاقب ًا غافلگیری مردم در حادثه
حجم مشکالت و دشــوار یهــای ذهنی و
اخیر ،بر
ِ
اقتصاد یشان افــزوده اســت؟! آیا جز این است که
دوری از قوای درونی م ّلت و دلبستن به «مذاکره»
عنوان یک «را هحـ ّ
طول
ـل اساسی» در
و «برجام» به
ِ
ِ
رفتن همۀ فرصتها»
ت
به«ازدس
گذشته،
سال
شش ِ
ِ
شدن اقتصاد ایــران نسبت به مواضع و
و «شرطی
ِ
کنشهای دولتهای غربی» منجر شد؟! در بخش
دیگری از این بیانیه تصریح شده است :آیا نویسندگان
نامه  77نفره تا ،این اندازه در سپهر افکار عمومی،
سخیف و بیاعتبار شدهاند که میخواهند با حمایت
«مزدوران اجارهای»
اوباش بیهو ّیت» و
از «اراذل و
ِ
ِ
نفع
و «گروهکهای سازما نیافتۀ ّ
ضد انقالب»ِ ،
نامشروعی را نصیب خود کنند؟!
این بیانیه افزوده است :مدعیان اصالحات و مدافعان
دروغین ملت ایران نه تنها از نظام و انقالب اسالمی
عبور کرده بلکه برای اصل اسالم و مقدسات مردم
ایران ارزش و اعتباری قائل نیستند .چنانچه در نوشته
هزار واژه ای خود حتی یک کلمه از اسالم ،مسلمان،
دین ،اخالق ،شرف یا از دیگر واژگان مقدس رایج در
قاموس ملت ایران استفاده نکرده اند .این ادبیات و
قلم برای مردم مسلمان ایران ،تداعیگر بیانیه های
گروهک های مارکسیست ،راست گرایان لیبرال و
التقاطیون ضد خلقی بوده است که امروز منفورترین
افراد نزد همه ملل و کشورها هستند .نویسندگان
این بیانیه همچنین «ضمن حمایت از اقدام مسئوالن
کشور برای برنامه ریزی برای کاهش مصرف انرژی
به ویژه سوخت راهبردی بنزین و قطع یارانه آن از
مصرانه تقاضا داریم
طبقات مرفه» تاکید کرده اند:
ّ
طبق وعده های خویش ،قوی ًا از روند افزایش قیمت

نسخهموسویالریاستراتژی
انتخاباتیاصالحطلبان
موسوی الری :راه موفقیت اصالح طلبان
در انتخابات حرکت جبهه ای است

دیگر کاال ها جلوگیری کنند و به هر شکل ممکن از
تسری آن به حوزه های دیگر به ویژه کاالهای اساسی
ّ
مورد نیاز مردم ممانعت به عمل آورند .در پایان این
بیانیه نیز تاکید شده است :از نویسندگان بیانیه  77و
همه خام اندیشان و مقلدان اندیشههای غرب هم می
خواهیم تا به دامان ملت بازگردند و راهی را که پیشتر
گروهک های ضدخلقی با لوای خلق مرتکب شدند
اما سرانجام در مقابل آن ها قرار گرفتند نپیمایند،
ّ
زیرا همراهی با ضد انقالب و اربابان آن ها خذالن در
دنیا و آخرت و شرمساری در پیشگاه تاریخ را در پی
خواهد داشت.
▪انتقاد تند صــادق خــرازی از بیانیه  ۷۷چهره
اصالحطلب

همچنین به گــزارش خبرآنالین ،صــادق خــرازی
دبیرکل حزب اصالح طلب ندا از بیانیه  ۷۷چهره
اصالح طلب انتقاد کرد و گفت :بیانیه  ۷۷بیانیهای
نبود کــه مــورد وثــوق ،وفــاق و تایید کــل نیروهای
اصــاح طلب باشد .من از شخص اول اصالحات
تا پایین ترین بدنه اصالحات خبر دارم ،بسیاری از
خردمندان راجع به این بیانیه حرف داشتند .آن
آقایان هم حرفشان را زدند نظام هم سعه صدر داشت
و تحملشان کرد .وی تاکید کرد :این بیانیه فاجعه
بود ،من این بیانیه را قبول ندارم مبنای این بیانیه
اصل نظام را هدف قرار داده بود .وی که در برنامه
«جهان آرا» در شبکه افق حضور یافته بود در پاسخ به
این سوال مجری برنامه جهان آرا که آیا این صحبت
شما به این معنی است که این  ۷۷نفر برانداز هستند؟
گفت :این تعبیر را شما به کار می برید من نمی گویم.
اگر اجازه بدهید من حرف خودم را بزنم ...این بیانیه
بوی ترشیدگی سیاسی می داد ،این بیانیه ،بیانیه
نیروهای انقالب نبود ،این بیانیه با یک عقده گشایی،
اصل نظام را زیــر ســوال بــرده بــود ،هرچه شود و هر
اتفاقی که بیفتد نظام مال خود ماست.

وزیر کشور دولت اصالحات تنها راه موفقیت جریان اصالحات در دور یازدهم
انتخابات مجلس را حرکت جبههای بیان کرد و افزود :با اتخاذ این رویکرد
توانستیم در انتخابات  ۹۲تا  ۹۶نتیجه الزم را به دست آوریم.
به گزارش ایرنا «عبدالواحد موسوی الری» روز گذشته در نشست فصلی
استانهای حزب وحدت و همکاری ملی اظهار کرد :جریان اصالحطلبی
توانست با جریان جبههای خود در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس
دهم و شورای اسالمی شهرها در کشور نتیجه قابل قبولی را کسب کند .در
مجلس یازدهم هم بهترین راه همین رویکرد جبههای است باید منتظر ماند
تا با توکل به خدا و اتحاد نیروهای اصالحطلب به نتیجه برسیم .نایب رئیس
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان گفت :دو جریان اصالح
طلبی و اصولگرایی که هر دو در درون نظام هستند ،حضوری فعال دارند که
پس از بررسی صالحیتها لیست نامزدهای اصالح طلبان در مراکز استان
ها مشخص میشود.
این عضو مجمع روحانیون مبارز درباره نحوه تعیین نامزدهای تهران ،اظهار
کرد :هنوز جبهه اصال حطلبان به یک جمع بندی خاص اجرایی نرسیده
است ،طرحهایی پیشنهاد شده که در حال بررسی است ولی می توان گفت
نامزدهای تهران براساس شاخصهایی چون تجربه نمایندگی ،مدیریت
اجرایی ،تخصص ،سابقه و تدین و از این قبیل موارد تعیین میشوند.
▪مرتضی مبلغ:اصالحات در قبال کشور احساس مسئولیت میکند

همچنین مرتضی مبلغ ،فعال سیاسی اصالحطلب در گفت و گو با پارسینه
با اشــاره به تاثیرگذاری جریان اصالحات اظهار کرد :جریان اصالحات
یکی از ریشهدارترین گرو ههای فعال در عرصه سیاست است و به همین
دلیل اصال حطلبان در هر شرایطی در قبال کشور احساس مسئولیت
میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات ادامه داد :حضور در انتخابات
برای جریا نهای سیاسی از اوجب واجبات است و اساس حیات سیاسی
جریانهای سیاسی بدون کنش انتخاباتی بیمعنی است .وی اظهار کرد:
نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی تدابیری را در دستور
کار قرار بدهند تا ان شاءا ...انتخابات مجلس یازدهم برگ برندهای برای
کل نظام باشد.

خبر

نامه سرگشاده حضرتی
به عزیز جعفری
مدیرمسئولروزنامهاعتماددرنامهایسرگشاده
به فرمانده سابق سپاه که با تیتر «از :حضرتی
نمایندهمردمتهرانبه:عزیزجعفریفرماندهسابق
سپاه :در انتخابات دخالت نکنید» تیتر یک این
روزنامهشدهاستبهاظهاراتاخیرسرلشکرعزیز
جعفری واکنش نشان داد .این نامه سرگشاده در
واکنش به صحبت های فرمانده سابق سپاه در
برنامه تلویزیونی جهانآرا نوشته شده که هفته
گذشته از شبکه افق پخش شد   .الیاس حضرتی
در نامه خود به این بخش از سخنان سردار عزیز
جعفری اشاره کرده که گفته بود« :مدیریت کشور
بایدباهماننگاهرهبریکهنگاهاسالمناباست،
هماهنگ شود .اگر کسی در این مبانی اشکال
داشته باشد ،سنجش آن وظیفه سنگین شورای
نگهبان است که فکر نمیکنم شورای نگهبان با
این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید
صالحیتتمرکزکنند.االندرهمینکشورهایی
که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با
نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که این جا روی
کار میآیند ،ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما
با رهبری اختالف دارد .خب اگــر دیدگاهت
اختالف دارد برای چه آمدی؟» .حضرتی در نامه
خود نوشته است :واقعا نمیدانم شما کدام کشور
دموکراتیک دنیا مد نظرتان بود که چنین ادعایی
را طرح کردید؟ در کدام کشور دموکراتیک در
بررسی صالحیت نامزدهای نمایندگی مجلس

یا تشکیل دولــت «مبانی فکری افــراد» از سوی
نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار میگیرد و
هر که را که به تعبیر شما «هماهنگ» نباشد از
دایره انتخاب مردم بیرون میگذارند؟ حضرتی
در ادامه این نامه آورده است :اگر قانون اساسی
به صورت کامل مبنای عمل ما باشد هیچکس
نگران مشارکت مردم در انتخابات نخواهد شد و
امید مردم به صندوق رای به یأس و سرخوردگی
نخواهدانجامید...یکیازابعادتضعیفجمهوریت
نظام ،مداخله نیروهای غیرسیاسی در امور
سیاسیاستکههمغیرقانونیاستوهممخالف
وصایای امــام خمینی اما در عمل هر روز ابعاد
وسیعتری پیدا میکند».

