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ویژه های خراسان

مجوزروحانیبرایاجرای
بزرگترینواگذاریبیندولتی
بــر اســاس پیشنهاد وزیـــران عضو کمیسیون
لوایح دولــت که طی روزهــای اخیر به استناد
ماده  ۶۹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولــت به تایید حجت االســام روحانی رئیس
جمهور رسیده ،مقرر شده حق بهر هبرداری از
عرصه و اعیانی بیش از  2500فقره ساختمان
و تاسیسات آموزشی متعلق به وزارتخانه های
راه و جهاد کشاورزی که با مجوز یا بدون مجوز
در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد ،به
صورت قانونی به وزارت مذکور واگذار شود.

یکتذکر ظریفدربارهاجرای
احکامقلعوقمع
یکمسئولدولتیدرنامهایخطاببهتعدادیاز
سازمانهاودستگاههایدخیلدرموضوعمقابله
با تغییر کاربری و اعمال قانون در حوزه ساخت
و سازهای غیرمجاز ،ضمن حمایت از تداوم این
اقداماتقانونیازآنهاخواستهباتوجهبهماهیت
قهریوسلبیچنینفعالیتهایی،ازکارشناسان
محلی و مرتبط با موضوعات کشاورزی در همان
منطقهاستفادهنشودچراکهممکناستبهاعتماد
و صمیمیت طرفین آسیب بزند و برنامه های آینده
نگرانه نظام در حوزه توسعه محصوالت کشاورزی
با کاهش سرعت مواجه شود.

چهره ها و گفته ها

جریانسومسیاسی

محسن رهامی فعال سیاسی اصالحطلب با بیان
این که جریان مستقل حاصل ریــزش و انشعاب
از دو جریان اصلی کشور اســت ،گفت :جریان
مستقل به عنوان جریان سیاسی سوم در برخی
موارد به اصالحطلبان نزدیک
میشودودرموارددیگربه
اصولگرایان ،اما حرکت
کلی آن ها به اصولگرایان
نزدیکتر اســت/ .
ایسنا

ارشاداتجامعتین
محسن پیرهادی عضو شــورای مرکزی جمعیت
پیشرفتوعدالتبااشارهبهاینکهجریاناصولگرا
از ارشــادات جامعتین بهره خواهدگرفت ،گفت:
طبق اطالعات ما جامعه روحانیت مبارز قصد
فعالیتپررنگانتخاباتیبه
عنوان یک حزب ،تشکل
سیاسی و مــیــدانداری
در این عرصه را ندارد/ .
باشگاهخبرنگاران

خبر آخر

تسنیم:حسنعباسیباشکایت
وزارتاطالعاتبازداشتشد
حسن عباسی ،تحلیلگر مسائل سیاسی و
سخنران مطرح بازداشت شد .براساس گزارش
تسنیم ،حسن عباسی طی روزهــای گذشته ،در
یکسخنرانی،ادعاهاییدربارهوزارتاطالعاتو
برخیارتباطاتبا«آمدنیوز»مطرحکردهبودکهدر
نهایت با شکایت این وزارتخانه احضار و بازداشت
شده اســت .بازداشت حسن عباسی با شکایت
وزارت اطالعات از سوی صفحه شخصی حسن
عباسیدرتوئیترنیزتأییدشد.فارسهمدرخبری
علت لغو سخنرانی روز گذشته عباسی در مدرسه
عدالتخواهیرابازداشتویاعالمکرد.
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اظهارات کرباسچی درباره «رهبری اصالحات» حاشیه ساز شد

احزاب

جداییکارگزارانازاصالحات؟!
اظهارات تازه دبیرکل حزب کارگزاران درباره
بازسازی جبهه اصالحات و رهبری این جریان
با واکنش ها و تحلیل های متفاوتی روبه رو
شده و گمانه زنی هایی درباره انشقاق در این
جبهه باب کرده است .غالمحسین کرباسچی
در گفت و گو با روزنامه سازندگی که ارگان
رسانه ای حزبش محسوب می شــود ،ضمن
تمجید ازسید محمد خاتمی تأکید کرده بود
که موضوع رهبری یک جریان سیاسی امری
متفاوت و نیازمند سازوکار تشکیالتی در جبهه
اصالحات اســت .دبیرکل حزب کارگزاران
با اشاره به این که اصالحات از ابتدا تاکنون
رهبری نداشته ،تصریح کــرد :آقــای خاتمی
مورد احترام همه بوده و هستند اما آیا به واقع
آقای خاتمی اصالحات را رهبری میکنند؟
این که زمانی در جریان انتخابات یا در مسئله
و حــوزه دیگری ایشان اظهار نظری کنند و
همه به نظر ایشان احترام بگذارند به معنای
رهبری نیست.
▪واکنش ها به مصاحبه کرباسچی

اگرچه کرباسچی بعدها توضیحی در باره این
سخنان خود منتشر کرد و برداشت ها از آن
را اشتباه خواند اما این اظهارنظر باعث شد
برخی آن را به نوعی جدایی حزب کارگزاران
از جبهه اصالحات تلقی کنند .صادق زیباکالم
از چهره های برجسته اصالحات این موضوع
را قابل درک دانست و تأکید کرد که این فقط
کرباسچی و مرعشی نیستند که بی برنامگی،
بی هدفی ،بی ارادگــی ،بی مسئولیتی و بی
عملی رهــبــری اصــاحــات بــاالخــص جناب
خاتمی آن ها را بالمره ناامید کرده و به آخر
خط رسانیده اســت .زیباکالم در عین حال
این سوال را هم مطرح کرد« :اما باید از این
عــزیــزان پرسید کــه آیــا خــروج از اصالحات
راه درستی اســت؟» خبرگزاری اصولگرای
تسنیم هم در یادداشتی در این زمینه نوشت:
«غالمحسین کرباسچی سعی کــرده است
کنار گذاشتن خاتمی و اجرای پروژ ه بازسازی
جبهه اصالحات بدون محوریت خاتمی را با

جلیلی:عالوهبروحدت،باید
تمایزمانبادیگرانمشخصشود
کرد که اتفاقا مصاحبه آقای کرباسچی دعوت
خاتمی به رهبری اصالحات است نه عبور از
رهبری اصالحات.
▪انــتــقــاد کــربــاســچــی بــه شــــورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان

ادبیاتی نسبت ًا احترامآمیز پیش ببرد ».در نقطه
مقابل حسین نورانی نژاد هم معنای مصاحبه
کرباسچی را خــروج از دایــره اصــاح طلبی
ندانست و گفت :ایشان فقط انتقاداتی از نحوه
مدیریت جبهه مطرح کرده است.
▪امــروز؛ جلسه کــارگــزاران بــرای بررسی
اظهارات کرباسچی

محمد عطریانفر از اعضای شــورای مرکزی
کـــارگـــزاران هــم ضــمــن تــکــذیــب خبرهای
منتشرشده دربــاره خروج این حزب از دایره
اصالح طلبی گفت :برداشتها ،برداشتهای
ناصوابیاستکهازمصاحبهکرباسچیصورت
گرفته است .وی تأکید کرد که جهت گیری
دبیرکل و حزب کارگزاران همواره به سمت
تحکیم و بازسازی برای حفظ اصالحات بوده
است .حسین مرعشی ،سخنگوی کارگزاران
هم با اشاره به سخنان کرباسچی آن را موضع
شخصی او خــوانــد و گفت :همچنان آقــای
خاتمی را رهبر اصالحات میدانیم .مرعشی
همچنین گفت کــه در جلسه ام ــروز کمیته
سیاسی حزب درباره اظهارات اخیر کرباسچی
بحث و حزب نظر خودش را اعالم خواهد کرد.
محمد قوچانی عضو شورای مرکزی این حزب

و سردبیر سازندگی هم دربــاره این مصاحبه
جنجالی معتقد است ،موضوعی که کرباسچی
بیان کرده تالش و رایزنی به رهبری و محوریت
رئیس دولــت اصــاحــات ،بــرای بــازســازی و
نوسازی جبهه اصالحات است و معنی این
سخنان اصوال نمی تواند عبور از رئیس دولت
اصالحات باشد چون همچنان محوریت این
تالش ها اوســت .قوچانی همچنین تصریح

پس از گذشت چند ساعت از واکنش ها به
این مصاحبه ،کرباسچی خود در گفت و گو
با ایرنا تأکید کرد :این که می گویم اشکاالت
اصــاحــات بــایــد بــرطــرف ش ــود بــه معنای
خروج از اصالحات نیست؛ این را کسانی به
«خــروج» تعبیر کردند که آن معایب را دارند
و نمیخواهند اصالح شود ،توصیه میکنم
اگــر فــردی شبهه ای دارد دوب ــاره مصاحبه
را بخواند .دبیرکل حزب کــارگــزاران نقطه
انتقاد خود را به سمت شورای عالی سیاست
گ ــذاری اصــاح طلبان بــرد و گفت :محمد
رضــا عــارف در شــورای عالی اصــاح طلبان
و مجلس در ایــن مــدت چهکار کــرده است؟
همه اعتراض هــای اصــاح طلبان به دلیل
عملکرد اوست .کرباسچی تأکید کرد که در
بازنگری جدید (بازسازی جبهه اصالحات)
اگــر خاتمی بخواهد و اراده کند میتواند
مدیریت تشکیالتی را در دست بگیرد.

خبر مرتبط
عارف:عامالنتصمیم 92امروزطلبکارشدهاند
رئیس  شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با اشاره به این که برای جریان اصالحات
این تجربه ایجاد شده که تنها اصالح طلبان واقعی را در لیست خود قرار دهد ،گفت :راهبرد
ما در انتخابات پیش رو ارائه یک لیست کامال اصالحطلبانه است .وی با ابراز امیدواری درباره
این که مسئله رد صالحیت ها جدی نباشد ،در گفت و گو با ایلنا درباره نقدهایی که از سوی
اصالح طلبان به دولت وارد می شود ،گفت :معتقدم آن هایی که نقد جدی میکنند باید پاسخ
گوی این شش سالی که گذشته است باشند .جالب است همان دوستانی که عامل تصمیم
سال  ۹۲شدند ،امروز مدعی و طلبکارند .در همین حال ،محمود صادقی می گوید در اردوگاه
اصالح طلبان ،فرضی شبیه به ائتالف لیست امید هم پیش بینی شده است .به گفته این
نماینده تهران ،اصالح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس چهار سناریو پیش بینی کرده
اند که این سناریوها به عواملی چون میزان باز بودن فضا و پیش بینی سطح مشارکت عمومی
بستگی دارد.

سعید جلیلی در اظهاراتی انتخاباتی تأکید کرد:
عالوه بر وحــدت ،باید تمایز نامزدهای انقالبی با
دیگرنامزدهابرایمردماحرازشود.اینعضومجمع
تشخیص مصلحت نظام به عدم موفقیت نیروهای
انقالبی در سال  94و  96به رغم وحدت اشــاره و
تأکیدکرد:یکیازایراداتآناستکهصرفابخواهیم
باارائهلیستبررأیمردمتاثیربگذاریم؛امادرفاصله
دو انتخابات مردم را رها کنیم و تالش الزم را ب ه کار
نبریم .به گزارش فارس ،سعید جلیلی که در جمع
دانشجویان شرکتکننده در طرح ضیافت رضوی
سخنمیگفت،افزود:اگردریکانتخابات،افرادی
از یک جناح حضور داشتند که حرفشان در نهایت
یکیبود،ب هطورطبیعیبرایآنکهرأینشکندباید
یک نفر در صحنه بماند ،اما به این نکته باید توجه
داشت که این در صورتی اتفاق میافتد که حرفها
و راهحلها متفاوت نباشد .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام تأکید کرد :شما مشاهده کردید که
در انتخابات سال  94و حتی سال  96نیز وحدت
شکلگرفتوجریانانقالبیدرنهایتبایکفهرست
و نامزد حضور داشت؛ اما چرا به نتیجه نرسید؟ زیرا
باید تمایز شما با دیگران برای مردم احراز شود ،کار
یک روز و یک هفته و یک ماه نیست ،برای پیروزی در
انتخاباتبایداکثریتجامعهرااقناعکرد.
▪دولت انقالبی باید توسط مردم و با رأی آن ها
انتخابشود

جلیلیهمچنیندربارهشاخصهایدولتانقالبی
تأکیدکردکه دولتانقالبینیزدرنهایتبایدتوسط
مردم و با رأی آنها انتخاب شود .وی ادامه داد :یک
خلطیکهممکناستایجادشودآناستکهبرخی
میگویندببینیممردمازچهحرفیخوششانمیآید،
همانها را بگوییم! نمونهاش کسانی بودند که در
مجلس گذشته میگفتند فعال دست نگه داریــد و
از برجام انتقاد نکنید چرا که مردم فعال خوششان
ی است ،اما با مردم
میآید ،این همان محافظهکار 
باید صداقت و صراحت انقالبی داشــت .جلیلی
همچنینباانتقاداز«فرهنگتوئیتی»اظهارکرد:با
یککلمهیایکجملهنمیتوانراجعبهمسائلکشور
تحلیل ب ه دست آورد ،با «فرهنگ توئیتی» نمیتوان
عملیاتتعریفکرد.

