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سردار غیبپرور :بسیج همواره آماده
کمک به دولت است

...

ویژه های خراسان
مدیران دولتی ذره بین ارزشیابی اموال به
دست بگیرند
یک مقام مسئول اقتصادی در نامه ای به تعدادی از سازمان
ها و ادارات دولتی متذکر شده با توجه به عملیاتی شدن
سامانه اموال دستگاه های اجرایی و ضرورت درج ارزش
اموال غیرمنقول متعلق به دولت در آن ،مدیران مربوط
باید برای نظارت بر اعالم ارزش اموال مذکور ،دقت الزم
را داشته باشند تا از اعالم قیمت نامتناسب و نامتعارف
چه به صورت کمتر یا زیادتر از ارزش واقعی و کارشناسی
خودداری شود چراکه در صورت کشف هر نمونه از موارد
فوق ،از ارزشیابی دستگاه مربوطه کاسته خواهد شد.

مجوز ویژه به یک سازمان برای خرید 200
خودرو
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
وزارت اقتصاد ،اعالم شده با توجه به درخواست اسفندماه
سالگذشتهیکوزارتخانهکهبهتازگیبهتاییدهیئتدولت
رسیده،مقررشدهیکیازسازمانهایدولتیبهخرید170
دستگاه خــودروی سواری و  30دستگاه خــودروی شاسی
بلند تولید داخل اقدام کند که این خرید ،با مستثنا شدن از
مقرراتسابق،صرفابااسقاط 60دستگاهخودرویفرسوده
دراختیارسازمانمذکور،امکانپذیراست.

چهره ها و گفته ها

آیت ا ...محمد محمدی ری شهری تولیت حرم
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)  ،با بیان ایــن که
هرکس موجب نارضایتی مــردم
شــود ،خائن اســت ،افــزود :در
شرایط کنونی باید هر کس
در هرجایی که قــرار دارد،
هرکاری را که به او سپرده
شده درست انجام دهد.
/مهر

سرلشکرمحمدعلیجعفریفرماندهکلسپاهبابیان
این که اکنون برنامههای دشمن و تهدیدات آنها روی
ایران متمرکز است ،افزود :مخالفان داخلی ،رسانهها،
فضای مجازی و فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم
و گرانیها ،سوءمدیریت و ضعف مدیریتی و نبود نگاه
انقالبی و جهادی در اجرائیات کشور دست به دست
هم داده که چنین فضایی
در کــشــور ایــجــاد شـــود و
امید داریــم از این امتحان
الهی سربلند بیرون
بیاییم/ .باشگاه
خبرنگاران

سخنگوی قوه قضاییه و معاون حقوقی رئیس جمهور خبر دادند

پرونده حواشی تجمع فیضیه در دادگاه ویژه روحانیت

رحیم پور ازغدی :آن چه در فیضیه گفتم حرف امام(ره) بود
طی روزهــای گذشته تجمع اعتراضی جمعی از
طالب و سخنان اخیر حاج منصور ارضی در کانون
توجه رسانه ها و برخی شخصیت هــای سیاسی
قرار گرفته است .این رسانه ها ضمن محکوم کردن
حواشی و اظهارنظرهای مطرح شده علیه دولت
از دستگاه قضایی خواسته بودند به ایــن ماجرا
ورود کند .اکنون با گذشت یک هفته از این تجمع
سخنگوی قوه قضاییه از ورود این قوه به عنوان
مدعی العموم به این پرونده خبر داده و اظهارات
معاون حقوقی رئیس جمهور هم از شکایت دولت از
هتاکان به رئیس قوه مجریه حکایت دارد  .
▪ورود دادسرای ویژه روحانیت به ماجرای تجمع
اعتراضی فیضیه

حجتاالسالممحسنیاژهایسخنگویقوهقضاییه
روز گذشته در نشست خبری خود دربــاره حادثه
اخیر در قم تصریح کرد :اتفاقی در روزهای گذشته
در قم افتاد که در آن جا مطالبی گفته و شعارهایی
داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری
از افراد این حرف محکوم و رد شد .وی با اشاره به
ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم به
این موضوع افزود :دستگاه قضایی بهعنوان مدعی
العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد،
در دادسرای ویژه روحانیت پروندهای تشکیل شد و
دنبال بررسی و ریشهیابی قضیه و همچنین بررسی
ابعاد مختلف ماجرا هستند .سیستم اطالعاتی نیز
این موضوع را دنبال میکند که ان شــاءا ...قضیه
روشــن و تصمیم مقتضی گرفته شــود .براساس
گزارش ایلنا ،اژه ای همچنین افزود :تهدید هم جرم
است درباره هر دو مورد قم و تهران پرونده تشکیل
شده در قم دادسرای ویژه مسئول است .محسنی
اژهای درباره اتهام سخنران مراسم فیضیه هم گفت:
من چیزی از سخنران نشنیدم البته کل سخنرانی را
نشنیدم تا جایی که شنیدم عنوان مجرمانه نداشت
مگر کسی ادعا کند به او توهین شده است .از ناحیه
رحیمپور ازغدی تا جایی که من دیدم ارتکاب جرمی
صورت نگرفته است.
▪جنیدی :از هتاکان به رئیس جمهور شکایت
خواهیم کرد

معاون حقوقی رئیس جمهور هم در نشست خبری
خود گفت :به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت
عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و محرز
بــودن جــرم مشهود از هتاکان به رئیس جمهور

شکایت خواهیم کــرد .لعیا جنیدی در پاسخ به
سوالی دربــاره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز
اظهار کرد :گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها
جنبه شخصی نــدارد بلکه مضر به اعتماد و امید
عمومی است .وی ادامه داد :مقدمات شکایت در این
باره فراهم شده است ،استعالمی از مراجع امنیتی
و اطالعاتی هم کرد هایم و باید با رئیسجمهوری
مشورت کنم که با اطالعات موجود شکایت کنیم
یا منتظر استعالم دستگاههای اطالعاتی امنیتی
بمانیم یا تصمیم دیگری گرفته شود .جنیدی در
اظهارات خود نامی از فرد یا افراد مورد اتهام نبرده
اما برخی رسانه ها هم سخنان او را ناظر به ویدئوی
منتشر شده از سخنان حاج منصور ارضــی تلقی
کرده اند .به گزارش ایسنا ارضی در حاشیه مراسم
دعای عرفه گفته بود« :اون یارو آخرش در استخر
مرد ،این یارو هم آخرش در استخر میمیرد!»
▪مطهری :سخنان ارضی شامل تهدید رئیس
جمهور به مرگ نبود

درهمینزمینهعلیمطهرینایبرئیسمجلسهمدر
یادداشتیدربارهسخناناخیرارضینوشت:صحبت
آقایمنصورارضیدرمراسمقرائتدعایعرفهگرچه
حاکیازکینهعمیقایشانبهمرحومآیتا...هاشمیو
آقایرئیسجمهوروشاملتوهینبهایندوبزرگواربود
ولیانصافایناستکهسخنویداللتبرقتلآقای
هاشمیدراستخرونیزشاملتهدیدرئیسجمهوربه
مرگنبود.همچنینحسینروحانینژاد،معاونامور
فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی هم ضمن
انتقاد از سخنان اخیر حاج منصور ارضی گفت :این
سازماننمیتواندبهمنصورارضیتذکردهدچوناو
عضوکانونمداحاننیست.

▪رحیم پور ازغدی :آن چه در فیضیه گفتم حرف
امام(ره) بود

در همین حال به گــزارش تسنیم ،حسین رحیم
پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی که
سخنانش در مدرسه فیضیه درباره سکوالریسم در
حوزه حاشیه هایی ایجاد کرده بود ،گفت :همه آن
چه در مدرسه فیضیه گفتم ،حرف امام(ره) بود .وی
افزود :خواهش میکنم آن سخنرانی یکساعته را
بهصورت کامل گوش کنید؛ بحث چیز دیگری بود
به جای دیگر کشیده شد؛ سکوالریسم در حوزه
عین جمله رهبری است .رحیمپور ازغدی همچنین
گفت :دشمن میخواهد از این قضیه سوءاستفاده
کند ،باید اجازه دهیم که زمان بگذرد.
▪آیت ا ...شب زنده دار :تذکر مشفقانه را باید
پذیرفت

آیـتا ...محمدمهدی شب زنده دار عضو فقهای
شــورای نگهبان هم با اشــاره به برخی حواشی
مطرح شده درباره سخنان مطرح شده در مدرسه
فیضیه گفت :اگر کاستیهایی میبینیم که حتما
کاستی وجود دارد باید انتقادپذیر باشیم چون
انتقاد صحیح راه ترقی را به انسان نشان میدهد
و انسان را به معایب خود آگاه می کند اگر کسی
تذکر مشفقانه می دهد باید پذیرفت چرا که دستور
اسالم است .وی در عین حال تأکید کرد :اما باید
مطالب و سخنان را به گونهای بیان کنیم که از
صدر تا ذیل حوزه ها و مراجع را در چشم دیگران
و دشمنان دین به عنوان انسان های هوا پرست،
ریاست طلب و غیر متوجه به وظایف جلوه ندهیم،
این که گفته شود همه حوزه و علما توجه و سواد
ندارند درست نیست.

فارس-رئیسسازمانبسیجمستضعفینبااشارهبهصحبترئیسجمهورمبنیبراینکه"دولتراتنهانگذارید"،گفت:بیشازیکسالاستکهبهشمااعالمآمادگی
وهمکاریکرده،نامهزدهودرتریبونهایمختلفاعالمکردهایمولیپاسخیدریافتنکردهایم!سردارغیبپرورافزود:شمااگربخواهیدتنهانیستید؛فرهیختگان
بسیجدراصناف،پزشکیوصنعتوقشرهایمختلفبسیجدرخدمتشماهستنداماراهبستهاست،راهرابازکنید،بسیجمتعلقبهنظامونسخهشفابخشاست.

توضیحات اژه ای و غضنفرآبادی
درباره دادگاه علنی مشایی
موسی غضنفرآبادی ،رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی که
رئیس دادگاه مشایی هم بود ،درباره بحث ها بر سر علنی بودن یا
نبودن دادگاه مشایی که شنبه برگزار شد ،از حضور خبرنگاران در
این جلسه خبر داد .وی در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به این سوال که
کدام خبرنگاران در جلسه حضور داشتند در حالی که رسانه خاصی
اطالعاتی از جلسه دادگاه بیرون نداده است؟ افزود« :آخر من که نمی
توانم شمارش کنم ببینم خبرگزاری ایسنا و ایرنا آمده یا نیامده .این
قدر آدم گرفتار کارها هست که این ها را نمی تواند سرشماری کند».
غضنفرآبادی درباره انتشار تقطیع شده فیلم های جلسه هم گفت :از
لحاظقانونیدادگاهتشخیصمیدهدکهکدامقسمتهاپخششود
کدام قسمت ها پخش نشود .اگر مجاز بودیم همه را می گذاشتیم.
موضوع علنی بودن دادگاه مشایی و حضور وکالیش به نشست خبری
دیروز اژه ای سخنگوی قوه قضاییه هم کشید .وی درباره حضور یک
وکیل جدید از جانب مشایی گفت :اول وقت صبح شنبه ،فردی به
دادگاه مراجعه میکند و میگوید ،وکیل مشایی است و به وکالت از
دو وکیل قبلی اعالم میکند که در پرونده ثبت شود ،وکالی سابق
عزل شدهاند .به گزارش ایسنا سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :خود
متهم نیز که در جلسات قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن
موجود است رسما متنی با این عنوان مینویسد و آن را امضا میکند
که «با سالم نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه این جانب و عدم شرکت
درجریاندادگاهقطعاحضوروکالیمآقایانعادتحیدریوعلیاصغر
حسینی موضوعیت ندارد ،لذا آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده
شعبه اول دادگاه انقالب عزل میکنم ».در واکنش به این سخنان اژه
ای ،سیدعلی اصغر حسینی ،وکیل مشایی گفت که ادعای سخنگوی
دستگاهقضا«بههیچوجهصحت»ندارد.حسینیبرایاثباتادعایش
به کانال دولت بهار (ارگان حامیان احمدی نژاد) گفت :چند ساعت
بعد از برگزاری جلسه اول دادگاه از دفتر شعبه اول دادگاه انقالب با او
تماسگرفتهشدهکهبههمراههمکارشبرایابالغوقتجدیدوصدور
اجازه مالقات با موکل به دادگاه مراجعه کند.به گزارش تسنیم ،لعیا
جنیدیمعاونحقوقیرئیسجمهورهمدرنشستخبریدیروزخود
م مشایی و این که برخی با
در پاسخ به سوالی درخصوص دادگاه رحی 
استنادبهتصاویرمنتشرشدهآنرامغایربااصولقانوناساسیتوصیف
کردند،گفت :در هر رسیدگی اصول دادرسی باید عادالنه صورت
بگیرد .باید حق دفاع حتما رعایت شود ،باید به اصول پایبند باشیم.
جزئیات دادگاه را نمیدانم و کلی میگویم که این اصول باید رعایت
شود و اگر نقض شده باشد مورد تایید ما نیست.

یادداشت
دکتر مصطفی غفاری

political@khorasannews.com

عمل گرایی علیه قبیله گرایی

هفته گذشته بــه ایــن پرسش کــه «آی ــا عملگرایی از نگاه
آرمانخواهی قابل دفاع است؟» پاسخ داده شد که بله ،چنین
اســت؛ چون بــرای محقق شدن آرمــانهــای مشترک در یک
جامعه متکثر ،گرایش نیروهای متنوع به «اجماع» برای محقق
ساختنآرمانهاموردنیازاستواینبدونعملگراییحاصل
نمیشود .به این ترتیب ،عملگرایی به مثابه راهبردی ذیل
آرمانگراییوابزاریبرایمحققساختنآنقابلتعریفاست؛
نه به معنای کوتاه آمدن از آرمانها یا کمرنگ کردن خطوط
مرزی آرمانی یا بیاعتنایی به انطباق کنشها بر آرمانها.
در دوره جمهوری اسالمی ،آرایــش نیروهای سیاسی ایران
اغلب بهصورت دو جناحی است که با عناوین اصالحطلب ـ
اصولگرا ،تجدیدنظرطلب ـ محافظهکار ،چپ ـ راست و مانند
این ها شناخته میشوند؛ نیروهای سیاسی تازه یا دستههای
پراکنده یا چهرههای منفرد نیز اغلب خود را بر پایه و مدار یکی
از این دو جناح تعریف میکنند.رقابت سیاسی در ایران نیز بر
مدارایندوقطبجریانداشتهامامتأسفانهدربسیاریازموارد
تبدیلبه«قبیلهگرایی»شدهاست.رفتارقبیلهگرایانهباتکیهبر
توجیهات آرمانخواهانهمحض درنگاه بهدیگریوواقعگرایی
مطلقنسبتبهخود،جایموازیناصولیرقابتنشستهاست.
هر یک از دو جناح یا دو قطب اصلی سیاسی کشور ،در ارزیابی
کارنامه طرف مقابل ،کام ً
ال آرمانگرایانه عمل میکند؛ یعنی
بدون در نظر گرفتن مشکالت و موانع به انتظارات حداکثری
دامن زده و طبیعت ًا تصویری شکستخورده در دست یابی به
آرمانهاازآنمیسازد.ازسویدیگر،هریکازآندوبرایتبیین
دستاوردهای فعلی یا برای دفاع از کارنامه قبلی خود در مقام
مقایسه،بیشترینحدازواقعبینیراکهدربسیاریمواردبهورطه
توجیهگری میافتد  ،بهکار میگیرد تا موانع یا محدودیتهای
طبیعیوتحمیلیپیشرویخودرایادآورشود.اینشرایطوقتی
بغرنجتر میشود که بهجای مسئولیتپذیری در قبال عملکرد
خود ،راهبردهایی مثل «حاشیهسازی» و «فرافکنی» برای فرار
ازپاسخگوییبهافکارعمومیدردستورکارقرارمیگیرد.تلقی
حاصلجمعصفرازرقابتهایسیاسی،درنهایتنماییازیک
نظام سیاسی ناکارآمد و ورشکسته را به اذهان متبادر میکند.
تنهابرهمزنندهاینچرخهنادرست،تلفیقپویاییازعملگرایی
و آرمانگرایی است .عملگرایی در این جا یعنی به رقیب خود
نیزنگاهیواقعبینانهداشتهباشیموبدانیمبخشیازآرمانهای
مشترک ما میتواند به دست او محقق شود .عملگرایی حکم
میکنددرنقدکارنامهرقیب،محدودیتهاوموانعراهمدرنظر
ی برویم که قدرت
بگیریم و حتی گاهی به کمک نیروی سیاس 
رسمی بیشتری در دست دارد .چیزی که به گشودن فضای
حیاتی برای تحقق آرمانها کمک میکند ،همین عملگرایی
است.برخالفتصورغالب،ایننهتنهاموضعوتوصیهایصرف ًا
اخالقی نیست ،بلکه عم ً
ال رقیب را نیز به رقابت همافزایانه در
چارچوبآرمانهاسوقمیدهد.

فائزه هاشمی رفسنجانی با اشــاره به طرح موضوع
اصالح اصالحات که چند وقتی است از طرف برخی
گروههای اصالحطلب مطرح میشود ،گفت :وقتی ما
اصالحطلبان ادعا داریم که باید روند دموکراتیک در
کشور وجود داشته باشد ،خودی و غیرخودی نباشد و
شایستهساالری و چرخش
نخبگان باشد ،ابتدا باید
در درون خــــود آن را
عملی و بعد به دیگران
انــتــقــاد کــنــیــم/ .
اعتمادآنالین
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استفاده از تلفن همراه در صحن ممنوع
می شود
خانه ملت  -غالمرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین
نامه داخلی مجلس ،با بیان این که رهبر انقالب بر انضباط
کمیسیونها و اقتدار مجلس در دیدار خود با نمایندگان
مجلس تاکید کردند ،افزود :در این زمینه تصمیمات خوبی
درباره انضباط کمیسیونها و صحن گرفته شد؛ممنوعیت
استفاده از تلفن همراه در داخل صحن و کمیسیونها یکی
از موضوعات بود ،پیش از این  60نفر از نمایندگان طرحی
با محوریت آقای نقوی حسینی تقدیم کمیسیون آیین نامه
کردند که در این جلسات به تصویب رسید .به موجب این
طرح نمایندگان نمیتوانند تلفن همراه خود را به داخل
صحن ببرند از این رو این موضوع سبب مشارکت بیشتر
نمایندگان خواهد شد.

الریجانی :مجلس قبل دست تندروها نبود
علی الریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر شفاهی
علیرضا سلیمی دربــاره این که برخی مطرح کردند که
مجلس قبل دست تندروها بود اظهارکرد :این که مجلس
قبل ،دست تندروها بود تعریف درستی نبود و نباید مطرح
شود.

حضرتی از فراکسیون امید استعفا کرد
الــیــاس حضرتی نماینده م ــردم تــهــران درمجلس در
حاشیه جلسه علنی روز گذشته در جمع خبرنگاران با
فریاد اعالم کرد :من از فراکسیون امید استعفا کردم.
وی که در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد برخالف توافق
فراکسیونی خود در مقام موافق استیضاح نطق کرده بود،
اظهارکرد :من نمیخواستم خالف تشکیالت عمل کنم یا
باید دست از استیضاح وزیر اقتصاد برمیداشتم یا استعفا
می کردم که راه دوم را انتخاب کردم  .
CMYK

