پنجشنبه  25اردیبهشت  20 ،1399رمضان  14 ،1441می  ،2020شماره  ، 20379سال هفتاد ویکم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
الس ْع ُی التَّ فْ ِر َق ُة َب ْی َن ا َاللیفَ ْی ِن.
ْس َّ
بئ َ
بدترین تالش ،جدایی انداختن میان دو دوست است.
(شرح غررالحکم :ج  ،۳ص )۲۵۶
مشهد اذان ظهر  12:28غروب آ فتاب 19:30

تازههای مطبوعات
••اعتماد  -عباس عبدی در یادداشتی با عنوان
هیچ چاقویی دسته خود را نمی ُبرد پس مشکل
کجاست؟ نوشت « :ماجرای استفاده از مدرک
تحصیلی تقلبی یا صوری به یک قاعده مدیریتی
در ایران تبدیل شده است و اینچنین نیست که
با ردصالحیت یکی یا بیآبرو کردن دیگری بتوان
مانع از انجام این تقلب شد .چه بسا بسیاری از
کسانی که بخواهند با این معضل برخورد کنند،
خودشان مشمول آن هستند .از نظر نظام اداری
و اجتماعی کشورهای توسعهیافته ،داشتن آن
مجموعه از دانش و فن اهمیت دارد و نه مدرک.
مــدرک فقط هنگامی مهم اســت که معرف آن
دانــش و فن باشد ،در غیر این صــورت پشیزی
نمیارزد و برای آن حقوق نمیدهند».
••همشهری  -مــدیــران باشگاه بایر نمونیخ
در رفتاری جالب توجه برای تکتک هواداران
رسمی خــود پیامی ارســال کــرده بودند که در
آن در نهایت ادب و احترام بابت برگزاری بازی
پشت درهای بسته عذرخواهی شده بود؛ یعنی
بزرگترین قدرت فوتبال آلمان به خاطر اتفاقی
که یک سر سوزن هم تقصیر باشگاه نیست ،این
طورمتواضعانهپوزشمیخواهد،چونبهدرستی
میفهمد بزرگترین سرمایه باشگاه «هــوادار»
است و باید با او مثل اربا بها رفتار کرد.حاال
این نوع برخورد را مقایسه کنید با فوتبال ایران و
جایگاهی که مدیران ما برای هواداران متصورند.
در کشور ما نوع برخورد با این جماعت طوری
است که انگار مردم عاشق فوتبال ،چسبیدههای
عالف و بیکاری هستند که نباید به آن ها «رو» داد.
••جام جم -براساس شنیده ها و گمانه زنی
هایی که این روزها از منتخبان مجلس یازدهم
شنیده می شود ،مهرداد بذرپاش ،به عنوان یکی
از گزینه های جدی برای ریاست دیوان محاسبات
مطرح است .بذرپاش مدیریت سایپا ،سازمان
ملی جــوانــان ،نمایندگی مجلس و مدیریت
روزنــامــه وطــن امــروز را در کارنامه خــود دارد.
دیوان محاسبات یکی از بازوهای اصلی نظارتی
مجلس است که وظیفه حساب کشی از بودجه
ساالنه دولت را به عهده دارد.
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نشستمقابلفرایندوحدت
روایتنادرانازپشتپرده
ِ
روز گذشته پس از آن که خضریان منتخب
مجلس وابسته به جبهه پــایــداری در توئیت
خود مدعی تشکیل کمیته موسوم به کمیته
هفت نفره برای تعیین رئیس مجلس یازدهم
شــد ،الیاس نــادران نماینده منتخب تهران
به آن واکنش نشان داد« :آن ها که در مقابل
شــورای مرکزی فراکسیون و ساز و کارهای
روشن فرایند وحدت در آن پرچم جدایی بلند
میکنند چگونه خود را منادی وحدت و انقالبی
میدانند؟!» نادران سپس تشکیل این کمیته،
مقابل فرایند وحدت را «راهانــدازی یک جمع
فقط با هدف نه به قالیباف» توصیف کرد .طی
هفته های گذشته ،حدود  240نفر از منتخبان
اصولگرا برای تشکیل فراکسیون اصولگرایی
به توافق رسیدند و از هر پنج نفر یک نفر به
عنوان نماینده در شورای مرکزی فراکسیون
اصولگرایی حضور داشت .در نهایت  10نفر از
شورایمرکزیماموربرنامهریزیبرایسازوکار
فراکسیون اصولگرایان شدند با این شرط که
این  10نفر حق نامزد شدن برای هیئت رئیسه
و از جمله ریاست مجلس را ندارند.
▪تشکیل یک کمیته مقابل نشست وحدت

این درحالی است که بنابر شنید هها ،ظاهر ًا
برخی از اعضای جبهه پــایــداری به شــورای
مرکزی فراکسیون بی اعتنایی کردند .در
همین راستا علی خضریان ،منتخب مردم
تهران در مجلس یازدهم ،در صفحه شخصی

خود نوشت« :به برکتماه رمضان درجلسه
وفــاق امــروز که با حضور جمعی از منتخبان
مجلس یــازدهــم بــرگــزار شــد ،با توافق میان
آقــایــان سیدمصطفی میرسلیم ،حمیدرضا
حاجیبابایی ،علی نیکزاد و سیدشمسالدین
حسینی کمیتهای  ۷نفره با سازوکار مشخص
جهت کمک به وحــدت جریان انقالب برای
ریاستمجلسآیندهتشکیلشد».کمیتهایکه
به نظر می رسد ظاهرا در مقابل شورای مرکزی
فراکسیون اصولگرایان تشکیل شده است.
محمدصالح مفتاح مدیر مسئول پایگاه خبری
تحلیلی فردا در واکنش به توئیت خضریان
ِ
«ائتالف هرکی به جز قالیباف! اسم این
نوشت:
فرایند وحدت نیست ».اما خضریان مدعی شد:
«از جناب قالیباف نیز برای حضور در این فرایند

پایانگلستانبهدوئلمطهری وکدخداییبازشد!

انعکاس
••جام نیوز نوشت  :پایگاه آمریکایی «واشنگتن
اگزمینر» نزدیک به طیف محافظهکار ،با انتشار
یادداشتی عملکرد بخش فارسی رسانه دولتی
ایاال تمتحده را ناامیدکننده توصیف کــرد و
خواستار ایجاد تغییرات یا تعطیلی آن شد.در این
یادداشت آمده است« :برای اثرگذاری هدفمند
بر افکار عمومی ایــران ضــرورت دارد که دولت
آمریکا بیدرنگ مدیر و پرسنل بخش فارسی
صدای آمریکا ( )VOAرا تغییر دهد .هماینک
فضای کاری ناسالم ،کسلکننده و ناکارآمد بر
این رسانه حاکم بوده و بیشتر در خدمت مخالفان
سیاستهای کاخسفید و پرزیدنت ترامپ است».
•• رویــداد  24مدعی شد  :پروانه سلحشوری
نماینده تهران در مجلس در نقد رفتارهای شورای
نگهبان اظهارکرد :بسیاری از افرادی که به صورت
حضوری به شورای نگهبان رفته بودند ،دلیل رد
صالحیت شان چیزی جز صحبتهای سخنگو
بود .در بیرون میگویند افراد را به دالیل اقتصادی
و اخالقی رد صالحیت میکنند ،اما وقتی حضوری
میروندمشخصمیشودکهصرفابهدالیلسیاسی
مانند یک نطق یا رفتن به مراسم بزرگداشت مرحوم
طالقانی افراد را ردصالحیت میکنند.
•• نامه نیوز مدعی شد :ناصر ایمانی فعال
سیاسی اصولگرا گفت «:توجه داشته باشید
که قضاوت فعلی از نقش آفرینی واعظی در
دولت ناشی از اخبار جسته و گریخته و غیررسمی
است .در زمان احمدی نژاد هم بر اساس گفتهها،
برداشتهاواخبارپنهانیگفتهمیشدکهمشایی
چه نقشی در دولت دارد .اکنون هم بر اساس آن
چه جسته و گریخته میشنویم ،نقش واعظی،
نوبخت و با فاصله ،نقش نهاوندیان بسیار پررنگ
است .این ها نقش مهمی در تصمیمات دولت و
شخص رئیس جمهور دارند».
••نامه نیوز نوشت  :حسن بیادی فعال سیاسی
اصــولــگــرا دربــــاره نــامــزدی محسن هاشمی
رفسنجانی بــرای انتخابات ریاست جمهوری
سال  1400گفت :او از دوستان نزدیک من است
و اگر در رقابت حضور پیداکنند ،بیایند خوشحال
خواهم شد اما معتقدم به دلیل معضالت سیاسی
و اجتماعی و مشکالت بغرنج اقتصادی و عدم
موفقیت مدیریت شهری به همراه جریان سیاسی
حاکم و باال بودن نارضایتی مردم حتما نامزد
ریاست جمهوری نخواهند شد.
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علی مطهری سوال چالشی دبیرشورای
نــگــهــبــان را بــا حــاشــیــه ه ــم ــراه و پــای
انگلستان را به دوئل خود با کدخدایی
باز کرد .دو روز پیش عباسعلی کدخدایی
دبیرشورای نگهبان در پاسخ به اظهارات
منتقدانه مطهری به ایــن شــورا ،سوال
چالشی را مطرح کــرد مبنی بر ایــن که
مطهری چــرا از حضور خبرنگاران در
جلسه تــشــریــح ادلـــه رد صالحیتش،
ممانعت به عمل آورده و حاضر به مصاحبه
با خبرنگاران در بــاره آن جلسه نشده
است؟ این گفته های سخنگو بدون پاسخ
نماند و نایب رئیس سابق مجلس در گفت
و گو باشرق گفت «:این موضوع را برای
اولــیـنبــار اســت کــه میشنوم .موضوع
خبرنگاران اصــا به من گفته نشد که
میتوانید خبرنگار به داخل جلسه ببرید.
فقط زمــان خــروج ،یک نفر به من گفت
میتوانید با خبرنگار مصاحبه کنید .من
مالحظه شــورای نگهبان را کــردم .اگر
به خبرنگار میگفتم به ایــن دالیــل مرا
ردصالحیت کــردهانــد ،به ضــرر شــورای
نگهبان تمام میشد و شاید اصال منتشر
نمیکردند ».وی دربــاره این که غیر از
اظهارنظرها ،موارد دیگری هم در پرونده

بوده است،پای انگلستان رفتن کدخدایی
را وسط کشید و گفت« :اگر موارد دیگری
غیر از اظهارنظر هم بوده ،چرا در آن جلسه
به من نگفتند؟ االن هم خوب است آن
موارد را به بنده و مردم اعالم کنند .این
سخن ایشان مثل این است که گفته شود
درباره آقای کدخدایی در سالهایی که در
انگلستان بودهاند مواردی مطرح است».
مطهری در ادامه مصاحبه بااشاره به این
که دلیل رد صالحیتش اظهار نظرهای او
اعالم شده بوده و تمامی آن را پاسخ داده
است،تصریح کرد «:البته این را بدانید که
اگر من به آن عضو حقو قدان میگفتم
که درست میفرمایید ،اظهارنظرهای
من غلط بــوده ،هرچه شما میفرمایید،
تأیید صالحیت میشدم .ولی من برای
این که این رویــه تثبیت نشود ،برخورد
تندی با او کردم و در پاسخ به حرفهای
او کــه میگفت :شما ایــن را گفتهاید،
باید اینطور بگویید،خطاب به او گفتم:
متأسفم کــه شما بــا ایــن طــرز فکر عضو
شورای نگهبان هستید.حیف خون شهید
مطهری که به زمین ریخت و امروز من باید
این حرفها را از شما بشنوم بعد بلند شدم
و از جلسه بیرون آمدم».

دعوت شده بود تا براساس سنجش شاخصها
و ارائه برنامه و نقد و بررسی آن و در نهایت توافق
روی نحوه کمک به وحــدت جریان انقالب
حضور یابند؛ ایشان خودشان نپذیرفتند».
در پاسخ به این توئیت ،سیدمحمودرضوی
از مشاوران قالیباف نوشت« :کسب اطالع
کــردم؛ادعــای دعــوت از آقــای قالیباف برای
حضور در این جلسه صحیح نیست».
▪نــــادران :بــه دوســتــانــی کــه تــوســط آقــای
محصولی اداره میشدند گفتم...

اما پس از این ،در ادامه نادران به پشت پرده
تشکیل این کمیته هفت نفره اشاره کرد« :در
جلسه اول به دوستانی که توسط جناب پژمانفر
دعوت و توسط آقای محصولی اداره میشدند

عرض کــردم که راهان ــدازی یک جمع فقط با
هدف «نه به قالیباف» ،عملی ضد وحدت است.
هرچند که دلیلی هم برای دعوت نکردن از
قالیباف نداشتند ».بعد از توضیح نــادران،
محسندهنویدیگرمنتخبمردمتهرانهمبه
ترکیب این کمیته واکنش نشان داد« :کسانی
که همیشه مانع وحدت بود هاند امروز پشت
درهای بسته به دنبال سازوکار ایجاد وحدت،
برای انتخاب رئیس مجلس افتاد هاند .این
مجلس بحمدا ...از ذخایر نیروهای جوان
انقالبی بهره میبرد .آقای محصولی! به زودی
خواهیدفهمیدکهمجلسآینده،جبههپایداری
نیست که برایش پدرخواندگی کنید».
▪کنایه شریعتی به دخالت های خارج
از مجلس

مالک شریعتی منتخب جوان مجلس یازدهم
با اشــاره به ایــن نکته که نفس تشکیل کمیته
هفت نفره در عین حفظ وحدت اشکالی ندارد
به صادق محصولی به عنوان کسی که از بیرون
مجلس اداره این نشست ها را بر عهده دارد،
کنایه زد و نوشت « :شرکت منتخبین انقالبی
مجلس یازدهم در گعدههای مختلف سیاسی،
صنفی یا جغرافیایی ،اگر در خدمت انسجام و
مشورت دادن به فراکسیون واحد باشد ،نه تنها
مضر نیست بلکه مفید هم هست؛ مشروط بر آن
که هرگونه دخالت حقیقی و حقوقی از بیرون
مجلس را نفی کنند و از تجمالت هم بپرهیزند».

انتقادبهزادنبویازسیاستاصالحطلباندرانتخابات
بهزاد نبوی ،فعال سیاسی اصالحطلب که نای 
ب
رئیسی مجلس ششم را در کارنامه خود دارد
به انتقاد از سیاست اصالح طلبان در انتخابات
اخیر پرداخت و در عین حال شکلگیری مجلس
یکدست اصولگرای یازدهم را زمینهای برای
انتخاب رئیسجمهوری و دولــتــی تــنــدرو در
انتخابات  1400اعــام کــرد .بخش هایی از
گفتو گوی مشروح نبوی با روزنامه سازندگی،
روزنامه ای که به تازگی انتقادهای جدی را به
اصالح طلبان مطرح می کند ،می خوانید.
* به هیچ وجــه منکر وجــود انتقاد به شــورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان یا مجلس
ده ــم نیستم ول ــی ارتــبــاط آن را بــا شکست
میانهروها و اصالحطلبان در انتخابات اخیر
منطقی نمیدانم .این شکست مشابه شکست
اصالحطلبان در انتخابات مجلس هفتم معلول
عــوامــل متعددی ب ــوده و هست کــه عملکرد
«شورای هماهنگی جبهه اصالحات» در آن دوره
یا «شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان»
امروز ،مجلس در آن دوره یا مجلس دهم در امروز
و ...تاثیر تعیینکنندهای در ایــن شکستها
نباید داشته باشد و به نظر من اصلیترین عامل
شکست در هر دو دوره نحوه برخورد جریان
مقابلشان بود.
*درهرانتخاباتیکهشرکتمردمگستردهبوده،
اصالحطلبان و میانهروها پیروز شدهاند و در هر
مورد که مشارکت کاهش یافته ،مخالفانشان
پیروز شدند لــذا اصالحطلبان هرگز از عدم
شرکت فعال در انتخابات سود نبرده و نخواهند
برد .برخی از اصالحطلبان بر این باور بوده و
هستند که کاهش مشارکت مردم در انتخابات،
مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد حال آن
که اوال برای یک جریان اصالحی که معتقد به
حفظ اصل نظام و طبعا مشروعیت آن و نهادهای
تحت پوشش نظام اســت ،علیالقاعده نباید
کاهش مشروعیت انتخابات که به تضعیف
نظام منجر میشود خشنودکننده باشد .ثانیا

تاریخ انتخابات در جمهوری اسالمی نشانگر آن
است که هیچ دورهای به جز دوره اخیر مشارکت
کمتر از  ۵۰درصد نبوده است که در استاندارد
جهانی نشانه عدم مشروعیت نظام نیست حتی
مشارکت  ۴۲درصدی این دوره از مجلس نیز در
استاندارد جهانی قابل قبول است؛ لذا تشویق
مردم به عدم مشارکت یا حتی سکوت در این
زمینه ،تنها ســودش ،شکست اصالحطلبان و
میانهروها بوده و خواهد بود.
*بهنظرمنروابطمجلسیازدهمبادولتدوازدهم
مشابه روابط مجلس هفتم با دولت هشتم (دولت
دومآقایخاتمی)خواهدبود.البتهدوتفاوتوجود
دارد .اوال مجلس یازدهم با بهرهگیری از تجربیات
قبل ،احتماال پختهتر از مجلس هفتم عمل خواهد
کرد .ثانیا به دلیل بحران اقتصادی و بحران کرونا
قدرت مانورهای پوپولیستی برای مجلس یازدهم
کمترازمجلسهفتمخواهدبود.تفاوتدیگرمیان
مجلسهفتمومجلسیازدهم،تفاوتدربارهترکیب
آنهاست.اصولگرایانمعتدلومیانهرودرمجلس
هفتمقدرتبیشتریداشتندحالآنکهدرمجلس
کنونی جایگاهی ندارند و شاید معتدلترین این
گروههادراینمجلسحامیانآقایقالیبافباشند.
* آن چه قطعی به نظر میرسد روی کارآمدن
دولــتــی تــنــدرو در  ۱۴۰۰بــا بــهــرهگــیــری از
تجربیات دوره آقای احمدینژاد و کاهش نقاط
ضعف آن دوره و به احتمال قوی از طریق کاهش
بیشتر قوه مجریه بــرای تحت کنترل گرفتن
بیشتر آن خواهد بود.
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اخبار

توصیه های محمدرضا تاجیک
برای بازیابی جریانی

اصالح طلبان نیازمند
این سفرهستند

مــحــمــدرضــا تاجیک
تئوریسین سرشناس
جـــریـــان اص ــاح ــات
مــعــتــقــد اســــــت کــه
ِ
کــامــی
مــــبــــادالت
ِ
مـــجـــادلـــهگـــونـــه در
میان اصال حطلبان ،نــه «جنگ مــقــدس» و نه
تــنــازع مهارشده[آگونیسم] بلکه خصومتی
بنیانبرانداز[آنتاگونیسم] با هدف «بقا در قدرت»
اســت .تاجیک دربــاره استعفای موسویالری
از شــورا یعــالــی اصال حطلبان نیز میگوید:
«سرزمین این شورا استعفاخیز است ».در ادامه
بخش هایی از گفتوگوی محمدرضا تاجیک با
صبح نو را میخوانید.
* در باره استراتژی کوتا همدت اصال حطلبان،
قبال هم گفتهام که معتقدم اصالحطلبان سخت
نیازمند نوعی تعطیالت تاریخی[سفر از دیار
ماکروقدرت و ماکروسیاست] هستند .آنان باید
رهتوشه بردارند و سفر آغاز کنند و ببینند آسمان
ِ
رنگ[رنگ آسمان قدرت] است
آیا همهجا همین
یا میتوان زیر آسمانی دیگر ،با رنگی دیگر ،آن
کار دیگر کرد و بتهای پندار و کردار را شکست،
از کلیشهها رهایی یافت و جریان اصال حطلبی
را با «آن» و «آرایــه» متفاوتی آراست .تا زمانی که
اصالحطلبان دیار قدرت را ترک نکنند و سفر آغاز
نکنند،تصویریازآنچهاکنونهستندومیکنند،
نخواهند داشت .آینده اصالحطلبان در گرو این
سفر و دورشدن از «خود-در-قدرت-خود» است.
در این سفر است که عیب و هنر اصال حطلبان
بر خودشان عیان میشود و آنــان را به واســازی
و با زسازی فرامیخواند و این یعنی ،برخاستن
ققنوسوار جریان اصالحطلبی از خاکستر خود   .
*[در پاسخ به سوالی مبنی بر ایــن که برخی
طیفهای اصال حطلبی در ســودای حمایت از
چهرههایی به سیاق علی الریجانی هستند]...:
باید بهطور منطقی[علمی-عقلی] برایند میان
هزینه و فایده این ائتالف و اتحاد مشخص شود،
یعنی باید مشخص بشود در قبال پرداخت چک
سفید بدون امضا یا قراردادن تمامی تخممرغها
در سبد طــرف م ــورد ائــتــاف ،ق ــرار اســت چه
دریافتی داشته باشیم .بهنظرم این مــوارد در
ائــتــاف  96محاسبه نــشــدنــد ...آن بهظاهر
اصال حطلبانی نیز که ایـنبــار با دخیلبستن
به امثال الریجانی طمع در قــدرت کرد هاند،
یـکبــار دیگر اصال حطلبی را می ُکشند و در
خاک میکنند ،اما اینبار دیگر بر خاک آن گل و
ریاحینی نخواهد رویید.
* [در پاسخ به سوالی مبنی بر نامزد شدن امثال
اسحاق جهانگیری] :بهعنوان یک اصالحطلب،
واقعابرایخودمونسلجدیداصالحطلبیمتاسفم
که هر وقت سخن از انتخاب و انتخاباتی است،
نامهای تکراری و نه چندان اصالحطلب در لیست
انتخابم میدرخشند .کامال معتقدم دیگر با دم
مسیحایی این شخصیتهای تکراری و پرحاشیه و
پرحرف و حدیث گرهی گشوده نمیشود.

پاسخ سخنگوی ارتش به شایعات
درباره «کنارک»
سخنگوی ارتــش با اشــاره به ایــن که همه ابعاد
حادثه ناوچه« کنارک» در حال بررسی است ،از
مردم خواست که به شایعات توجه نکنند .چهار
روزی از خبر نــاگــوار سانحه ناوچه«کنارک» و
شهادت  19نفر از مدافعان دریا می گذرد و هنوز
هیچ منبع رسمی گزارشی از علت وقوع حادثه
نــداده اســت .همین امر سبب شده که شایعات
مختلفی دربــاره علت این اتفاق به خصوص در
فضای مجازی مطرح شود؛ تاجایی که شایعه شده
قایق های سپاه پاسداران این ناوچه را هدف خود
قرار داده اند! به گزارش فارس به نقل از روابط
عمومی ارتش ،امیر سرتیپ تقیخانی سخنگوی
ارتــش دربــاره این شایعه گفت «:این صحبت یا
صحبتهایی از این دست ،کام ً
ال بیربط هستند.
ِ
شایعات پرداختی
اساس ًا رسانههای ما نباید به این
که از سوی معاندین طراحی و سیاستگذاری
میشود و رسانههای معاند و بیگانه به آن دامن
میزنند ،اهمیت بدهند چون واقع ًا پرداختن
به چنین موضوعاتی ،به ایــن معنا خواهد بود
که واقع ًا نظر ما جلب این شایعات شده است».
وی تصریح کرد :مردم ما قطع ًا هوشیارتر از این
هستند که بخواهند چنین شایعاتی را باور کنند.
تقی خانی همچنین با اشــاره به تالش تیمهای
تحقیق برای روشن شدن تمام زوایای حادثه ناوچه
کنارک ،گفت «:تمام ابعاد این حادثه در دست
بررسی است و تیمهای کارشناسی دقیقی دارند
روی این حادثه کار میکنند».

