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گزینه کارگزاران برای ریاست جمهوری  ۱۴۰۰کیست؟

رهبر انقالب سهشنبه از طریق رسانه ملی با مردم صحبت
یکنند
م 

نه به گزینه غیر اصالح طلب
هر چه زمان می گذرد زمزمههای اختالف
درونی اعضای حزب کارگزاران بیشتر به گوش
میرسد.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،از
مدتها پیش اختالفشان شروع شده بود؛ از
همان روزهایی که نام علی الریجانی به عنوان
گزینه اصلی حزب کارگزاران بر زبانها آمد؛
حاال روز به روز بیشتر به انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده نزدیک میشویم و
زمزمههای اختالف درونی اعضای این حزب
هم بیشتر به گوش میرسد.
نامی که شروع یک اختالف شد
برای مثال سال  ۹۸محمد عطریانفر عضو
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفته
بود« :درباره آقای الریجانی باید این را در نظر
داشت که شرایط او نسبت به سال  ۸۴در کل
فرق کرده است؛ بههر حال تجربه سه دوره
ریاست مجلس کافی است تا او بهعنوان یکی
از نامزدهای اصلی و شاخص انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰مطرح شود».
آیا انتخابات  ۱۴۰۰حزب اصلی اصالحات را از
کار خواهد انداخت؟
یدالله طاهرنژاد عضو دیگر شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی هم در این باره گفته
بود« :اگر به این نتیجه برسیم که امور زندگی
و معیشت مردم با حمایت ما از آقای الریجانی
بهتر میشود ،احتمال دارد که اصالحطلبان از
آقای علی الریجانی حمایت کنند .هر کس
بتواند کشور را به درستی اداره کند ،ما مخلص
او هستیم».
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب اصالح
طلب کارگزاران هم تلویحا حضور الریجانی را
به عنوان نامزد اصالحات محتمل دانست و در
پاسخ به حمایت اصالحات از فردی همچون
الریجانی گفت« :من فکر میکنم باید از هر
کسی که در جهت توسعه توانایی بیشتری
دارد ،کمک گرفت».
اما خب این نظر تمام اعضای حزب کارگزاران
نبود و بسیاری هم نظر دیگری داشتند .برای
مثال علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی
این حزب در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان گفته بود :به هیچ وجه چنین امری
امکان ندارد؛ در جلسات شورای مرکزی حتی
یک نفر هم نامی از الریجانی نبرده ،البته
ممکن است این نظر شخصی آقای کرباسچی
باشد؛ اما حزب کارگزاران فعال منتظر است
که ببنید تکلیف شورای عالی سیاستگذاری
اصالح طلبان چه خواهد شد.
همچنین جهانبخش خانجانی هم در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود:
من در یک مصاحبهای هم نقد کرده و هم
گفتم که شاید بالغ بر  ۱۰اصالح طلب برجسته
در کشور داریم که میتوانند گزینه ریاست
جمهوری باشند ،پس در چنین شرایطی باید
در زمان خودش به این موضوع پرداخته شود
و فعال صحبت از این موضوع کمی پیش
داوری است .پس از این صحبتها تقریبا
مشخص شد حتی نام علی الریجانی هم باعث

درباره آقای الریجانی باید این
را در نظر داشت که شرایط
او نسبت به سال  ۸۴در کل
فرق کرده است؛ بههر حال
تجربه سه دوره ریاست مجلس
کافی است تا او بهعنوان یکی
از نامزدهای اصلی و شاخص
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
مطرح شود

اختالفات درونی در این حزب شده است؛ اما
چرا؟
شاید پاسخ این سوال را بتوان در انتخابات
سال  ۹۲و  ۹۶دانست که طیف اصالح طلب
از یک گزینه نه چندان اصالح طلب یعنی
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی
حمایت کرده و نتیجه چندان درخشانی کسب
نکردند؛ موضوعی که احمد شریف عضو شورای
توگو با گروه سیاسی
عالی اصالحطلبان در گف 
باشگاه خبرنگاران جوان ،هم به آن اشاره کرده
و گفته است  :معتقدم دیگر اصالحطلبان
به این نتیجه رسیدند که اگر قرار است که
گزینه ای برای انتخابات ریاست جمهوری
معرفی کنند ،حتما باید شناسنامه اصالحات
داشته باشد و سابقه روشن و شفافی در
گذشته داشته و معتقد به اصالحطلبی باشد
تا در صورت احراز پست ریاست جمهوری
برنامههای اصالحطلبان را اجرایی کند.
محمود میرلوحی عضو شورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان هم در این باره
گفته است :ما نمی توانیم نامزد اجاره کنیم،
ما می گوییم شرایط کشور و مسیری که به
پیش می رود دیگر مسیر بازگشت به سیاست
های قبل از  ۹۲نیست.
محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری چه
چیزی کم دارند؟
پس از این بحث و جنجالها بود که چندی
پیش یدالله طاهرنژاد ،عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران گفت :گزینهای که بتواند
رایآور و اعتمادساز باشد وجود دارد ولی
بعید میدانم مصادیق به این زودی به جامعه
معرفی شوند .ما در کارگزاران به طور بالقوه
میتوانیم از آقای محسن هاشمی و آقای
جهانگیری نام ببریم ،این دو نفر این قابلیت را

دارند تا مطرح شوند.
عالوه بر این محمد عطریانفر دیگر عضو
این حزب هم گفت وگویی بدون اینکه نامی
از الریجانی ببرد گفته بود« :اسامی متعددی
مطرح هستند ،باید به مسائل نگاه واقع بینانه
داشت و نباید بر اساس پیشگویی کارها را
پیش برد .افرادی همچون آقایان اسحاق
جهانگیری ،محسن هاشمی ،مصطفی معین،
مسعود پزشکیان ،محمدرضا عارف و سایر
افراد ظرفیت بالقوه ای هستند که می توانند
مورد اجماع قرار بگیرند».
حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی هم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان در این باره گفته بود :افرادی نظیر
اسحاق جهانگیری ،محسن هاشمی،
کزاده و هاشمی طبا
عبدالناصر همتی ،مل 
جزو لیستی هستند که میتوانند مد نظر
کارگزاران باشند.
صحبتهای این اعضای حزب کارگزاران
نشان از عزم جدی کارگزاران برای معرفی
محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری به عنوان
نامزدهای اصلی این حزب داشت و هیچکدام
هم نامی از علی الریجانی یا هر نامزد غیر
اصالح طلب دیگری به میان نیاورده بودند؛ اما
نکته قابل توجه این است که محمد عطریانفر
در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است
اصالح طلبان در دقیقه  ۹۰با یک نامزد وارد
انتخابات شوند ،پاسخ داده است «بله ،این
اتفاق دور از ذهن نیست».
و اتفاقی که دور از ذهن نیست
عطریانفر در بخش دیگری هم گفته بود
که «بر اساس تجربه تاریخی ،شورای نگهبان،
جریان و نامزدهای مرتبط با کارگزاران را نمی
پذیرد ،اگر فردی نزدیک به این جریان بتواند

خود را از سد شورای نگهبان عبور دهد ،نگاه
های بدبینانه از سوی اصولگرایان به سمت او
جلب می شود و جریان مقابل تالش می کند
او را در یک پیچ تاریخی از صحنه بیرون کند و
اگر نتوانند به صراحت می گویند از دست ما
در رفته است».
و این صحبت شاید ذهن را به سمت حرف
حسین الله کرم کارشناس مسائل سیاسی ببرد
که گفته بود :علی الریجانی و یا سیدحسن
خمینی نامزد اصالحات هستند.کمااینکه
چندی پیش هم سیدحسن خمینی با اعضای
حزب کارگزاران سازندگی و جمعی از فعاالن
سیاسی اصالحطلب شهرستان ری دیدار
داشت.
گزینه کارگزاران برای ریاست جمهوری 1400
کیست؟
موضوعی که وقتی به سراغ علی محمدنمازی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که مخالف
صد در صد نامزد اجارهای بود رفتیم و از او در
این باره سوال پرسیدیم ،گفت :معتقدم که
او یک چهره بالقوه است که میتوان بر روی
او ائتالف کرد و اگر به میدان بیاید اکثریت
قاطع افراد احزاب اصالح طلب مثل خاتمی و
موسوی خوئینی ها از او حمایت خواهند کرد.
او در ادامه تاکید کرده است :اگر سید حسن
خمینی به میدان بیاید کارگزاران از او حمایت
خواهد کرد و اگر حزب کارگزاران قرار باشد با
نامزدی به میدان بیاید ترجیح با هاشمی است
و پس از او جهانگیری و احتمال حمایت از
الریجانی تا االن صفر است.
با این رویه به نظر میرسد که اصالح طلبان
و به خصوص کارگزاران درگیر یک دور باطل
شدهاند که در نهایت ممکن است به انشعاب
درون کارگزاران بیانجامد.

سرلشکر باقری خبر داد

ورود سالیانه  ۲۰هزار افسر به دانشگاههای نیر وهای مسلح

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از ورود سالیانه  ۲۰هزار افسر به
دانشگاههای نیروهای مسلح خبر داد.

ورود سالیانه  ۲۰هزار افسر به دانشگاههای نیروهای مسلحبه
گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری بین ستاد کل نیروهای مسلح
و شورای عالی انقالب فرهنگی که صبح امروز (یکشنبه) در ستاد کل
نیروهای مسلح منعقد شد ،در جمع خبرنگاران با تبریک سالروز میالد
پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت اظهار داشت:
به برکت این ایام امروز با حضور حجتاالسالم «عاملی» تفاهمنامه
همکاری بین ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی انقالب فرهنگی
به امضاء رسید.
سرلشکر باقری ادامه داد :این تفاهمنامه موجب توسعه همکاریهای
آموزشی ،علمی و پژوهشی بین این دو مجموعه بزرگ ،نیروهای مسلح
و دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور خواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :نیروهای مسلح
 ۱۴دانشگاه و در مجموع  ۳۰مجموعه دانشگاهی ،دانشکدهای و
پژوهشگاهی دارند که سالیانه حدود  ۲۰هزار افسر جوان ما وارد این
دانشگاههامیشوند.

وی افزود :مجموعههای پژوهشگاهی فوقالعاده ارزشمندی در
نیروهای مسلح در حوزههای دفاعی ،امنیتی و سایر حوزههای مرتبط،
مشغول فعالیتهای علمی هستند.
سرلشکر باقری عنوان کرد :در حوزههای گوناگون چه صنعتی که
صنایع دفاعی کشور را شکل داده است و چه حوزههای علوم انسانی
که مباحث گوناگونی در امنیت و دفاع کشور پشتیبانی میکنند،
نیروهای مسلح در حال تحقیق و فعالیت هستند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه زمینههای گوناگون
همکاری بین ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی انقالب فرهنگی
وجود دارد ،گفت :ما در زمینه نحوه ارزشگذاری مدارک علمی
دانشگاههای نیروهای مسلح ،نحوه جذب و ارتقای هیئت علمی و
هیئتهای پژوهشی نیروهای مسلح و سایر زمینهها نیازمند این
همکاری هستیم که در این تفاهمنامه پیشبینی شده است.
سرلشکر باقری اضافه کرد :بر اساس این تفاهمنامه ،کارگروه
مشترکی پیشبینی شده که درباره جزئیات با یکدیگر بحث خواهند
کرد و انشاءالله همکاریهای ما که از گذشته وجود داشته است،
توسعه چشمگیری خواهد داشت.

با حضور جانشین وزیر دفاع و رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور انجام شد

رونمایی از سند استاندارد پدافند غیرعامل دفاع
همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل ،سند
استاندارد پدافند غیرعامل دفاعی در وزارت دفاع با
حضور سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده جانشین
وزیر دفاع و سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور رونمایی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دفاع ،سردار تقی
زاده در این مراسم با تبریک هفته پدافند غیر عامل به
همه دست اندکاران و متولیان این امر مهم در کشور
اظهارداشت :پدافند غیر عامل به معنای کاهش اسیب
پذیری است و تالش کردیم در همه مجموعه های
وزارت دفاع این امر را متناسب با استانداردهای بومی
جاری و سازی سازیم.
وی به نقل از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) درخصوص نقش و کارکرد پدافند غیر عامل گفت:
یکی از اقتضائات پیاده سازی پدافند غیر عامل دستیابی

اخبار

به علم این موضوع ،بررسی دقیق و همه جانبه و کسب
صالحیت های الزم است و این مهم را درسال های اخیر
با توجه به رشد فناوری ها ،گستردگی تهدیدها و خصوصا
تهدیدات نوین ،با کمک سازمان پدافند غیر عامل کشور،
با جدیت در وزارت دفاع دنبال کردیم.
جانشین وزارت دفاع در خصوص سند استاندارد
پدافند غیر عامل دفاعی گفت :این سند یک شیوه
نامه بومی رعایت استانداردها در همه سطوح است که
به دست متخصصان امر در وزارت دفاع و با حمایت
سازمان پدافند غیر عامل کشور تهیه و تدوین شده
است.
جانشین وزیر دفاع با بیان اقدامات مهم دانشگاه
مالک اشتر وزارت دفاع و موسسه استاندارد دفاعی
در خصوص تحقیق ،پژوهش و کمک به تدوین
استانداردهای دفاعی گفت :موسسه استاندارد دفاعی

در سال های اخیر در فرایند تهیه و تدوین استانداردهای
مورد نیاز وزارت دفاع همکاری های گسترده ای داشته
است و کنون یکصد استاندارد در حوزه های دفاعی که
به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه پدافند غیر
عامل موثر بوده است را تهیه و تدوین کرده است.
جانشین وزیر دفاع و رئیس شورای عالی پدافند غیر
عامل وزارت دفاع استانداردهای استتار ،اختفا و فریب،
الزامات حفاظت فیزیکی و محیطی ،الزامات امنیتی و
حفاظتی برگزاری مراسم نظامی ،الزامات حفاظتی تردد
به اماکن نیروهای مسلح ،الزامات امنیتی شبکه همکاران
دفاعی نیروهای مسلح و مدیریت بحران و برنامه های
تداوم عملیات را بخش هایی از استانداردهای پدافند
غیر عامل بر شمرد که موسسه استاندارد دفاعی تهیه و
تدوین شده است.
وی شیوه نامه فنی و مهندس حفاظت فیزیکی نوین

را از موارد مطروحه در این سند عنوان کرد و گفت :در
جهت حرکت به سوی استفاده از فناوری های نوین در
حفاظت فیزیکی و جایگزین کردن با روش های سنتی،
پرهزینه و نامناسب در برابر تهدیدات نوین ،راهکارهای
حفاظت فیزیکی پیشنهادی با توجه به محیط های
استقراری و بر پایه استفاده از تجهیزات و فناوری های
نوین در این سند ارائه شده است.
سردار تقی زاده با بیان اینکه تدوین دستورالعمل
ها و استاندارد ها ،وحدت رویه ،امکان انتقال تجارب
و ارزیابی آمادگی در حوزه پدافند غیر عامل را فراهم
میکند گفت :باتوجه به افزایش حوزه و گستره تهدیدات
خصوصا تهدیدات نوین ،ضروری است اسناد پشتیبان
و بازنگری مستمر در این اسناد به عنوان یکی از اولویت
های مهم معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت
دفاع همواره در دستور کار باشد.

رهبر معظم انقالب اسالمی روز سهشنبه به مناسبت والدت پیامبر
اعظم(ص) از طریق رسانه ملی با مردم صحبت میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رهبر معظم انقالب روز سه شنبه ( ۱۳آبان
 )۱۳۹۹مصادف با هفدهم ربیعاالول سالروز والدت حضرت رسول اکرم
(ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) ساعت  ۱۰:۳۰صبح به صورت
تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد.
این سخنرانی به صورت زنده از شبکه یک سیما ،شبکه خبر و رادیو ایران
پخش خواهد شد.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

امیدوارم بازارهای ارز ،سرمایه و کاال به ثبات برسد

رئیسجمهور با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت
مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی ابراز امیدواری کرد
که بازارهای ارز ،سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاستجمهوری،
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور ،روز یکشنبه در یکصد و
هفتاد و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،پس از ارائه
گزارش اقدامات انجام شده برای ترخیص سریعتر کاالهای اساسی و مواد
اولیه کارخانجات از گمرک ،تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده در ستاد
اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تأمین
کاالهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی ،باید به طور کامل و
سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در این خصوص به هیچ
وجه قابل پذیرش نیست.
رئیس جمهور وزارتخانههای صمت ،اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را
مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص این کاالها را رفع کنند و از بانک
مرکزی خواست همکاری الزم را معمول دارد.
وی با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت
تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای
تصمیمات برای تسهیل واردات و صادرات ابراز امیدواری کرد که بازارهای
ارز ،سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد.
روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه دغدغه نخست دولت
و نظام است ،اظهار داشت :بخش عمدهای از مواد غذایی مردم به اندازه
کافی در داخل تولید میشود ،لذا نباید ناهماهنگیها در زمینه کاالرسانی و
توزیع این کاالها موجب بی ثباتی قیمتها و ایجاد مشکل برای مردم شود.
وی تصریح کرد :نوسانات اخیر برخی از اقالم اساسی مانند گوشت قرمز
ناشی از برخی ناهماهنگیها در شبکه تأمین و توزیع است و باید هرچه
زودتر چنین مشکالتی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی برطرف
شود .سایر دستگاههای مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت
هماهنگی و همکاری الزم را داشته باشند.

محسنرضایی:

محدود کردن سن  ۴۵سال برای رقابتهای ۱۴۰۰
اشتباه بزرگی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انبوهی از جوانان
انقالب پشت درهای مسئولیت واقع شدهاند ،گفت :محدود کردن سن ۴۵
سال در رقابتهای  ۱۴۰۰اشتباه بزرگی است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت :مهمترین عامل
عبور کشور از مشکالت کنونی و بقای نظام ،به انتقال درست و به موقع
مسئولیتهای بین نسلی بستگی دارد.
رضایی افزود :متأسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین
نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم
و چهارم کشیده شد ،به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و
پنج سال تعیین میکنند در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقالب
زیر سی سال بود.
وی افزود :نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل
دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را باال برده است و آنها را متهم
به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیتها کرده است .لذا انبوهی
از جوانان انقالب پشت درهای مسئولیت واقع شدهاند و مردم از خدمات
دهی آنها محروم شدهاند .محدود کردن سن  ۴۵سال در رقابتهای ۱۴۰۰
اشتباه بزرگی است.

واعظی:

ایران آماده کمک به حادثهدیدگان زلزله در ترکیه است
رئیس دفتر رئیسجمهور از اعالم آمادگی ایران برای کمک به ترکیه برای
عبور از بحران زلزله ازمیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در
پی حادثه زلزله در ازمیر ترکیه در صفحه شخصی خود در توئیتر از اعالم
آمادگی ایران برای کمک به ترکیه خبر داد.
وی تاکید کرد« :نوعدوستی ،همیاری و انساندوستی مرز
نمیشناسد .در پی زلزله دلخراش درازمیر ترکیه ،ضمن ابراز همدردی
با دولت و ملت این کشور خصوصا مردم حادثهدیده ازمیر ،آمادگی
خود را برای هر نوع کمک در زمینه مدیریت بحران و عبور از تبعات
آن اعالم میکنیم».

