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اختالفات زودهنگام انتخاباتی میان اصولگراها؛

مناقشه  بر سر 
»اصلح«

سياست 2

بی رمقی اصالح طلبــان و تردید در پیروزی انتخاباتی شــان، بارقه 
امیدی شــده اســت برای اصولگرایان؛ از این رو هشــت ماه مانده به 
انتخابات، بازار را حسابی گرم کرده اند. استراتژی شان برای چسباندن 
نان در این تنور گرم نیز وحدت حداکثری اصولگرایان است؛ وحدتی که 

حاال با مناقشه بر سر »اصلح«، سراب می نماید.
محمدرضا باهنر، مشاور علی الریجانی، نماینده دوره های دوم، سوم، 
چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی که اتفاقا در 
همه دوره ها بجز دوره دوم و سوم عضو هیأت رئیسه و گاه نیز نایب رئیس 
مجلس بوده اســت، به نظر می رسد قرار اســت یکی از صحنه گردانان 
اصلی صحنه انتخابات اسفند باشد.  او در تمام این ماه هایی که وارد گود 
انتخابات شده، بیش از هر چیز و به انحای مختلف بر وحدت حداکثری 
اصولگرایان تاکید کرده و می کوشــد تا زیر چتر شورایی به نام شورای 

وحدت، آن وحدت رویایی را حاصل کند. 
در همین راستا چندی پیش خبر رسید که به توصیه آیت اهلل مصباح 
یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، پایداری ها که قبال در جلسات شورای 
وحدت شــرکت نمی کردند، مدتی اســت که در این جلسات شرکت 
می کند. هنوز حضور آنها در جمع رفقا به جان اصولگرایان ننشســته 
بود که با حاشیه های اظهارات آیت اهلل مصباح یزدی، زخم اختالف در 
تن این جریان سیاسی سر باز کرد.  او در دیدار ۳۱ خردادماه با اعضای 
شــورای مرکزی جبهه پایداری تاکید کرد که »بسیاری از مشکالت 

انقالب در طول این سال ها، ناشی از عدم انتخاب اصلح بوده است...

گزارش »توسعه ایرانی« از حاشیه های سریال گاندو 

از تخریب دولت تا روایت های غیرواقعی
شهرنوشت 6

شــورای عالی انقــالب فرهنگی عصر 
سه شــنبه با حضور روســای قوا و اعضا، 
به ریاست حســن روحانی رئیس جمهور 

تشکیل جلسه داد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه حوزه های 
مختلف فرهنگــی، منابــع اجتماعی و 
ظرفیت های فراگیــر، اثرگذار و جدیدی 
کــه در عرصــه فرهنــگ و جامعــه به 
 وجود آمده، مــورد بحث و تبــادل نظر 

قرار گرفت.
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
در این جلسه همچنین سیاست گذاری ها 
و راهبردهای فرهنگی را که باید با توجه به 
همین زمینه ها و ظرفیت ها اتخاذ گردد، 

بررسی کردند.
در این جلســه گزارشــی آمــاری و 
پیمایشی نیز در خصوص حجاب و عفاف 

ارائه شد.
جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر 

و امید به استان خراسان شمالی 
دیروز همچنین جلسه هماهنگی سفر 
کاروان تدبیر و امید به اســتان خراسان 
شــمالی، به ریاســت رئیس جمهور و با 
هدف بررسی نیازمندی ها و روند اجرای 
طرح هــا و پروژه هــا در مســیر تحقق 
 توســعه همه جانبه و پایدار این اســتان 

تشکیل شد.
ارائــه آخرین گزارش هــا از عملکرد و 
روند اجرایی طرح ها و پروژه های مصوب 
ســفر قبلی رئیس جمهور به این استان، 
نیازمندی های مردم در مناطق مختلف 
اســتان خراســان شــمالی و همچنین 
نهایــی کردن طــرح های پیشــنهادی 
برای تحقق و تســریع در پیشرفت همه 
 جانبــه و پایدار اســتان، از اهــداف این 

نشست بود.
مهمترین برنامه ها و طرح های مرتبط 

با توسعه استان خراسان شمالی از جمله 
در حوزه جــاده و راه آهن، بهداشــت و 
درمان، محیط زیست، کشاورزی، صنعت 
و معدن، ارتباطــات، کار و تعاون، ورزش 
و جوانــان، مدیریت منابــع آب و انرژی، 
گردشگری، عمران شــهری و روستایی، 
فرهنگ، آمــوزش و همچنیــن زمینه 
های ســرمایه گذاری بخــش دولتی و 
 خصوصی در این جلســه مورد بررســی 

قرار گرفت.
جزئیــات ایــن طرح هــای جدیــد 
که می تواند شــتاب و تحــول خوبی در 
روند پیشــرفت و توســعه پایدار استان 
خراســان شــمالی ایجاد کند، توســط 
رئیــس جمهــوری و در جریان ســفر 
 کاروان تدبیــر و امیــد بــه این اســتان 

اعالم می شود.
رئیس دفتــر رئیس جمهــور، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک 
مرکزی و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد 
به همــراه شــماری از وزیــران کابینه و 
همچنین اســتاندار خراســان شمالی 
 از جملــه شــرکت کننــدگان در ایــن 

نشست بودند.
ر اســت در  رئیس جمهــور قــرا
ادامــه ســفرهای اســتانی خــود، به 
همــراه تعــدادی از اعضــای کابینــه 
 بــزودی به اســتان خراســان شــمالی 

سفر کند.

د در  بــا ینــده مــردم نجف آ نما
مجلــس گفــت: در جریان اســتیضاح 
وزرا آپارتمان هایــی بــرای منصــرف 
کــردن برخــی نماینــدگان بــه آنها 
 داده شــده اســت تا آنها از اســتیضاح 

صرف نظر کنند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با فارس 
با اشــاره به برخی فســادهای موجود در 
مجلس، عنوان کــرد: برای اســتیضاح 
برخی وزرا در مجلس ما شاهد فسادهایی 

هستیم.
عضو فراکســیون نماینــدگان والیی 
مجلس ادامه داد: در استیضاح وزرا لیستی 
در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای 
عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده 
شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده 
شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند 
که این لیست به شورای نگهبان هم داده 
شده اســت؛ پس می بینیم که فساد این 

چنینی هم وجود دارد.
وی در پاســخ به این پرســش که این 
لیســت مربوط به دوره قبل است یا خیر،  
گفت: مربوط به دوره هــای قبل و همین 
دوره هم هست یعنی فقط مربوط به دوره  
قبل )مجلس نهم( نیست. در دوره قبل هم 
زیاد بود. بسیاری از ردصالحیت ها هم به 

همین دلیل بوده است. 
قرائن و شواهد را که می بینیم متوجه 
می شویم که با توجه به گزارش های ارائه 
شــده این موارد با گزارش های مســتند 
دیگر در شــورای نگهبان دســتگاه های 
 امنیتی نظامــی انتظامــی و اطالعاتی 

سازگار است.
 کدخدایی: 

از چنین لیستی خبر ندارم
عباســعلی کدخدایــی در گفتگــو 
بــا خبرآنالین دربــاره ارســال چنین 

لیســتی بــه شــورای نگهبــان گفت: 
خبری در این باره ندارم و ممکن اســت 
 گزارش های مختلفی بــه اداره انتخابات 

شورای نگهبان برسد.
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره 
ادعای ابوترابی درباره ردصالحیت بعضی 
نمایندگان در انتخابات های گذشــته به 
دلیل همین لیســت نیز گفــت: این نظر 
ایشان است، گزارش های مختلفی از منابع 
مختلف به شورای نگهبان ارسال می شود 
و شــورا همه این موارد را بررسی می کند 
و این طور نیســت که صرفا بر اساس این 
گزارش ها شورای نگهبان تصمیم گیری 

کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بعضــی از 
گزارش های ارسالی به شــورای نگهبان 
صحت ندارد، گفت: اگــر این گزارش ها 
صحت داشته باشد و تخلفی صورت گرفته 
باشد، شــورای نگهبان بر اســاس قانون 

انتخابات عمل می کند.
کدخدایی اضافه کرد: دربــاره اینکه 
نماینده ای چنین تخلفی کرده باشــد و 
از وزیری چیزی گرفته باشــد، چیزی به 

خاطر ندارم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: 
اگر بر اســاس قانون انتخابــات تخلفی 
صورت گرفته باشــد، در تصمیم شورای 
نگهبان در تأیید صالحیت این افراد تاثیر 

می گذارد.

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
یاوه سرایی اخیر خود ادعاهایی بی اساس 
را درباره حمله هوایی اســرائیل به ایران 

مطرح کرد.
به گــزارش ایلنا بــه نقــل از رویترز، 
»بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، امروز -سه شنبه-با اشاره به 
آنچه او به عنوان تهدید ایران برای نابودی 
اســرائیل توصیف کرد، مدعی شــد که 
 ایران در محدوده حمله هوایی اســرائیل 

قرار دارد.
نتانیاهو بــا حضور در پایــگاه نیروی 
هوایی اســرائیل و در جریــان بازدید از 
جنگنده های F-۳۵ ایاالت متحده گفت: 
»ایران اخیرا تهدید نابودی اســرائیل را 

داشته است.«
وی در یک ویدیو که در یوتیوب منتشر 

شــده و پس زمینــه آنF-۳۵  اســت، 
مدعی شد: » باید به یاد داشته باشید که 
ایــن هواپیماها می تواند بــه هر نقطه در 
خاورمیانه از جمله ایران و قطعا ســوریه، 

برسد.«
این ادعاهــا در واکنش بــه اظهارات 
مجتبی ذوالنور مطرح شــد که گفته بود 
درصورت حمله آمریکا به ایران، اسرائیل 

نیم ساعت عمر خواهد کرد.

خبرخبرخبر

 تشکیل جلسه شورای عالی 
انقالب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور

ابوترابی: برخی نمایندگان برای انصراف 
از استیضاح ها آپارتمان گرفته اند

 خیال پردازی »بی بی« 
درباره حمله به ایران!


