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اسماعیلی :دادگاه مشایی علنی
برگزارمی شود

...

ویژه های خراسان
ساختمان های دولتی را از روی گسل های
تهران منتقل کنید
بر اســاس ابالغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از
مدیران اجرایی ،به آن ها اعــام شده با توجه به ضرورت
جابه جایی ساختمان های دولتی با اهمیت خیلی زیاد و
خطرزاکهدرحریمگسلهایزلزلهدرشهرهاییچونتهران
واقعشدهاند،کارگروهیاجراییبامحوریتنهادهاییچون
وزارتراهوشهرسازی،سازمانمدیریتبحرانوسازمانبهره
بردارآنساختمان،تشکیلمیشودواینکارگروه،پیشنهاد
خودرابرایارائهبهدولت،تدوینمیکند.
مجوز مسئوالن برای واردات «علف خرس»!

طبقنامهروزهایاخیریکمقاممسئولبهتعدادیازسازمان
ها و نهادهای ذی ربط در کار واردات ،اعالم شده حسب
موافقت وزارت جهاد کشاورزی ،واردات برگ خشک گیاه
علف خرس با نام علمی «آربوتین» که برای مصارف دارویی
استفادهمیشود،ازتمامکشورهابهایرانمجازاستوصرفابا
ارائهاصلگواهیهایمربوطازکشورمبداوبازدیدبازرسان
درمرزورودی،اینوارداتامکانپذیرخواهدبود.

...

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...جنتی دبیر شــورای نگهبان در دیدار
جمعی از نمایندگان مجلس گفت :این مردم عزیز
که همیشه وفادار نظام و انقالب بودهاند مستحق
خدمت هستند و باید برنامهریزی شما تحت تأثیر
هیچشخصوجریانسیاسینباشد
تا رفــاه حداقلی بــرای مردم
برقرار شود و این امکانپذیر
نیست مگر این که جز حق
و حــقــیــقــت مــدنــظــر
نمایندگان مجلس
نباشد/ .الف

رضا نصری کارشناس مسائل بین المللی نوشت:
برایان هوک  -رئیس گروه اقدام ایران  -میگوید از
برجامخارجشدیمچوندستوپایمانرابستهبود!
طبیعی است دولت و وزیری که توانایی بستن دست
و پای یک قدرت جهانی را داشته
باشند ایــن طــور مــورد تخریب،
حمله و ت ــرور شخصیتی قــرار
بگیرند.اینهمیکیدیگر
ازدرسهایتجربه۲۸
مرداداست/.توئیتر

...

خبر آخر

اعتراض شدید  2مرجع تقلید به حواشی تجمع اعتراضی در فیضیه

سخنگوی مدیریت حوزه علمیه :تجمع خودجوش مدرسه فیضیه مورد تایید مدیریت حوزه نیست
طاهری -برخی شعارها و دست نوشته ها و همچنین
برخی اظــهــارات مطرح شــده در تجمع اخیر جمعی
از طــاب در مــدرســه فیضیه قــم کــه بــا هــدف مطالبه
عدالت اقتصادی برگزار شــده بــود ،با واکنش شدید
دو تن از مراجع تقلید روبه رو شد و سخنگوی شورای
مدیریت حوزه علمیه هم تأکید کرد که این تجمع مورد
تأیید مدیریت حــوزه نیست .در روزه ــای گذشته نیز
انتقادهایی بــه ایــن تجمع مطرح مــی شــد که بیشتر
آن هــا ناظر بــه دســت نوشتهای بــود کــه در آن نوشته
شده بود« :ای آن که مذاکره شعارت -استخر فرح در
انــتــظــارت!» برخی چهر ههای سیاسی ،ایــن پالکارد
را نوعی تهدید رئیس جمهور خواندند و از آن انتقاد
کــردنــد .تجمع اعتراضی طــاب حــوزه علمیه قم در
اعتراض به بی اعتنایی برخی مسئوالن به معیشت مردم
و اجــرا نشدن عدالت اقتصادی  پنج شنبه گذشته با
سخنرانی حسن رحیمپور ازغدی برگزار شد.

▪فرمانده تیپ امام صادق قم خبر داد :احتمال حضور
نفوذی در تجمع اخیر قم

▪آیت ا ...مکارم شیرازی :حادثهای که در مدرسه
فیضیه رخ داد ،به تمام معنا یک فاجعه بود

آیت ا ...مکارم شیرازی از مراجع تقلید در بیانیه ای در
واکنش به تجمع اخیر جمعی از طالب در مدرسه فیضیه
قم تأکید کــرد :حادثهای که در مدرسه فیضیه کانون
حوزه علمیه در چند روز پیش رخ داد ،به تمام معنا یک
فاجعه بود .وی تصریح کرد :متأسفانه جمعی از طالب و
استادان محترم را به آن جا دعوت کرده بودند تا دربارۀ
مسائلاقتصادیمردمصحبتکنند.سپسورقبرگشت؛
گویندهای را که هیچ اطالعی از وضع حوزههای علمیۀ
شیعه نداشت ،دعوت کرده بودند و بدترین اهانتها را به
حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و پالکاردی را در دست
گرفتندکهرئیسجمهورمحترمراتهدیدبهمرگمیکردو
اعتراف ضمنی به مطالب دیگری داشت .در بخش دیگری
از بیانیه این مرجع تقلید تأکید شده اســت :مسئوالن
محترم حوزه علمیه باید روشن سازند که این برنامه زیانبار
با اجازه چه کسی صورت گرفته و مسئوالن محترم سپاه
نیز روشن سازند ،آیا با اجازه آن ها گروهی از سپاهیان در
این برنامه شرکت داشتهاند؟
▪سپاه هرگونه دخالت در برگزاری تجمع طالب و
روحانیون را تکذیب کرد

همچنین به گــزارش فــارس ،سپاه پــاســداران انقالب
اسالمی هم در بیانیه ای با محکومیت شدید برخی
شعارها ،دست نوشته ها و پالکاردهای تجمع اعتراضی
اخیر تأکید کرد :هرگونه دخالت این نهاد درفراخوان،
دعــوت سخنران و برگزاری این مراسم راکــه بر اساس
قرائن و شواهد موجود به صورت خودجوش برپا شده
است تکذیب و اعالم میکنیم «سپاه هیچ گونه برنامهای

برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است».
سپاه همچنین در این بیانیه ،حمایت ،همکاری و کمک
به دولت محترم برای رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی
مردم را فریضه ای غفلت ناپذیر دانست و تصریح کرد:
همه امکانات و ظرفیتهای خود را در این مسیر مبارک
بسیج کرده است.
▪آیــت ا ...نــوری همدانی :کسانی که برخی از این
شعارها را نوشتند ،خواسته به حق طالب را منحرف
کردند

آیت ا ...نوری همدانی یکی دیگر از مراجع تقلید هم ضمن
اظهار تاسف از بعضی مطالب و شعارهای تجمع طالب
در مدرسه فیضیه گفت :در شرایط فعلی ،کشور به تفکر و
کمک برای حل مشکالت مردم نیاز دارد و این تجمع هم
ظاهرا برای همین موضوع بود اما چطور می شود کسی
بیاید سخن بگوید و حوزه علمیه و خدمات علما و مراجع
را زیرسوال ببرد .وی افزود :حوزه علمیه که در طول تاریخ
در مقابل ظلم ماند و استکبار ستیز بود حال این گونه
قضاوت بی انصافی است .حوزه هیچ گاه سکوالر نبود و
نیست و نخواهد بود .چرا باید کسی را به حوزه بیاورند که
از حوزه بی اطالع باشد .این مرجع تقلید برخی شعارهای
نوشته شده را در این تجمع بسیار ناراحت کننده دانست و
تصریح کرد :کسانی که این شعارها را نوشتند خواسته به
حق طالب و علما را منحرف کردند .آیت ا ...نوری همدانی
تأکید کرد :بخشی از سخنان سخنران و بعضی از شعارها
نادرست و موجب تاسف بود و اجازه نخواهیم داد کسی

خدمات مراجع و علمای بزرگ و حوزه علمیه را زیر سوال
ببرد و از مسئوالن محترم حوزه می خواهم که به سرعت
موضوع پیگیری شود.
▪سخنگوی مدیریت حوزه علمیه :تجمع خودجوش
مدرسه فیضیه مورد تایید مدیریت حوزه نیست

حجت االســـام و المسلمین عــبــاس رفعتی نائینی
سخنگوی مدیریت حــوزه علمیه هم با انتشار مطلبی
درباره حواشی تجمع اخیر در مدرسه فیضیه ،در کانال
رسمی خود ،تصریح کرد :تجمع اعتراضی هفته گذشته
در مدرسه فیضیه ،یک تجمع خود جوش توسط برخی
طالبواستادانحوزهعلمیهقمبودهاستومدیریتحوزه
های علمیه نقشی در برپایی این گردهمایی نداشته است.
وی افزود :شعارهای دست نوشته برخی از افراد شرکت
کننده در گردهمایی مورد تایید مدیریت حوزه نیست و
برگزار کنندگان این تجمع باید پاسخ گوی حاشیه های
مراسم باشند.
▪خاتمی :دربــاره تجمع اخیر طــاب موضع گیری
خواهیم کرد

به گزارش ایرنا ،آیت ا ...سید احمد خاتمی عضو شورای
عالی حــوزه علمیه هم در واکنش به بــرگــزاری تجمع
اعتراضی طالب در قم گفت :من نه قبل و نه بعد از برگزاری
در جریان نبودم .شورای عالی حوزه سخنگو دارد و موضع
میگیرند .ما به صورت پراکنده موضع نخواهیم داشت.
ان شاءا ...جلسه داریم و موضعگیری خواهیم کرد.

حجتاالسالموالمسلمینطیبیفرفرماندهتیپ 83امام
صــادق(ع) قم نیزبا اشاره به برخی حواشی تجمع اخیر
گفت:تجمعمذکوربهصورتکامالخودجوشبرگزارشدو
پسازآنحوزهعلمیهورودکردکهوضعیتتجمعراکنترل
کند  ،اتفاقا در این خصوص موفق هم بود و در مقابل برخی
از افراد که قصد هدایت این تجمع به بیرون از فیضیه را
داشتند ،مقاومت کرد و اجازه خروج از این مدرسه علمیه به
آناندادهنشد.فرماندهتیپ 83امامجعفرصادق(ع)قمدر
پاسخبهاینشایعهکهسخنراناصلیاینتجمعازسویوی
دعوت شده بود ،گفت :به هیچ عنوان این گونه نبوده و بنده
این موضوع را به شدت تکذیب می کنم .طیبی فر به برخی
از پالکاردهای حاشیه ساز در این تجمع اشاره و اظهار
کرد :در همان چند دقیقه ای که بنده برای پر کردن خأل
نبود سخنران اصلی تجمع ،سخنرانی داشتم ،اعالم کردم
برخی از این پالکاردهای موجود در شأن جلسه طالب و
روحانیون نیست و با اصرار گفتم که آن ها را جمع کنید و
افرادی هم آن ها را جمع کردند .وی ابراز کرد :به نظر می
رسدیافردینفوذیاینکارراانجامدادهیاشیطنتیدرکار
بوده که از یک پالکارد خاص که بالفاصله جمع شده برای
حاشیه سازی تصویر برداری شده است.
▪شکایت شورای تأمین قم علیه شعار دهندگان تجمع

همچنین به گزارش ایسنا ،پروانه مافی عضو هیئت رئیسه
کمیسیونامورداخلیکشوروشوراهانیزروزگذشتهبااشاره
بهجلسهاینکمیسیونبارحمانیفضلیگفت:وزیرکشوربا
اشارهبهقانونبیانکردندکهتجمعاتدرفضاهایسربسته
با مجوز مدیر مجموعه میتواند برگزار شود اما شعارهای
ساختارشکنانهایدرایننشستمطرح وموجبشدشکایتی
توسطشورایتامیناستانعلیهاینگروهتنظیمشود.
▪جامعه مدرسین :تحرکات در حاشیه تجمع مدرسه
فیضیه قم بر حوزه ضربه وارد ساخت

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیزدر بیانیه ای آورده
است :مسئوالن مجموعه های حوزوی باید با هوشیاری و
دقت ،نظارت الزم را به عمل آورند تا برخی افراد ناآگاه یا
مغرض نتوانند با تحرکات ،شعارها و نوشته های انحرافی
مطالبات حوزه های علمیه و شان آن را خدشه دار کنند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است :تحرکات ناشایست،
ناآگاهانه و بعضا مغرضانه برخی در حاشیه تجمع طالب
و روحانیان که در راستای مطالبات اقتصادی مردم
در مدرسه مبارکه فیضیه قم برگزار شده بود ،دانسته
یا ندانسته ،ضربه و خدشهای بر حوزه و روحانیت وارد
ساخت که منجر به واکنش مراجع معظم تقلید و دیگر
بزرگان حوزه شده است.

...

گفت و گو
قنبری :اصالح طلبان بر حمایت از
رئیس جمهور پایدار هستند
فائقه انوار  -انتقاد اصــاح طلبان از دولــت به عنوان
جریان حامی دولــت تفاسیر مختلفی در پی داشــت؛ از
جمله احتمال جدایی و فاصله گرفتن اصالحات از دولت
دوازدهــم .این درحالی است که اصالح طلبان با رد این
تئوری بر حمایت خود از دولت دوازدهم تاکید دارند .آن
گونه که داریوش قنبری فعال سیاسی اصالح طلب می
گوید« :اصالح طلبان بر حمایت از رئیس جمهور پایدار
هستند» .قنبری که عضو شــورای مرکزی حزب مردم
ســاالری و مشاور شهردار تهران اســت ،در گفت وگــو با
خراسان تصریح می کند :اصالح طلبان به خاطر منافع
مردم و کشور و ترس از حاکمیت جریان تندرو در سال 92
از چهره معتدل یعنی آقای روحانی حمایت کردند  ،اکنون
هم حمایت خود را به همان شیوه ادامه می دهند و نه متوقع
هستند و نه سهم خواهی می کنند .وی اضافه می کند :از
طرف دیگر معتقد نیستم که اصالح طلبان از رئیس جمهور
فاصله گرفته باشند و بعید می دانم رئیس جمهور جریان
اصالحات را نادیده بگیرد چراکه جایگاه حامی آقای
روحانی ،اصالح طلبان هستند.
در همین زمینه سید حسن رسولی عضو شــورای عالی
سیاست گــذاری اصال حطلبان در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ضمن تاکید بر ایــن که کارنامه روحانی با
سرنوشت اصالحات گره خورده است ،درباره صحبتهایی
مبنی بر این که اصال حطلبان میخواهند راه خود را از
روحانی جدا کنند ،اظهار کرد :جریان اصالحات نه تنها
از انتخاب روحانی شانه خالی نمیکند ،بلکه به عنوان
تکیهگاه اصلی سیاسی و اجتماعی او به ایفای نقش
میپردازد.

...

خارح از دستور
محمد اکبری

info@khorasannews.com

آرای نمایندگان شفاف میشود
طرح یک فوریتی شفافیت آرای نمایندگان با امضای 29
نفرازنمایندگانمجلستحویلهیئترئیسهمجلسشدکه
براساسآنمشخصمیشودکدامنمایندهبایکطرحموافق
یامخالفبودهاست.حاجیدلیگانیکهازطراحاناینطرح
است ،با اعالم این مطلب گفت :بهترین معیارهای ارزیابی
نمایندگانتوسطمردمایناستکهبدانندنمایندگانآنها
دربارهطرحهاولوایحمختلفدرمجلسچهنظراتیداشتند.

قدردانی۲۲۰نماینده مجلسازصنعت دفاعیکشور

باپذیرش مسئولیتترور17هزار شهید ایرانی

گروهک منافقین سردار سلیمانی
را به ترور تهدید کرد

گروهک تروریستی منافقین در آستانه سالگرد شهادت
الجوردی،باانتشارپیامهاییعالوهبرپذیرشمسئولیتترور
 ۱۷هزارنفرازایرانیان،تلویحافرماندهنیرویقدسسپاهرانیز
تهدید به ترور کرد .براساس گزارش مهر ،یکی از ننگینترین
بخشهای کارنامه سیاه سازمان مجاهدین ،عملیاتهای
تروریستی کور آن هاست که منجر به شهادت هزاران نفر از
هموطنانمان شد .این را بگذارید کنار خیانتهایی که آنان
در جریان جنگ تحمیلی انجام دادنــد یا کمکهایی که در
اردوگاههای عراقی به بعثیها می کردند و اسرای ایرانی را
شکنجهمیدادند .دریکیازپیامهایاخیراینگروهککهدر
سایتوابستهبهآنهاوکانالتلگرامیسازمانمنافقینخلق
نیز منتشر شده است ،برای اولین بار این گروهک تروریستی
«مسئولیتکشتار۱۷هزارتنازشهروندانایرانیدرسالهای
گذشتـه» را پذیرفته اســت .سخنگوی گروهک تروریستی
منافقین در ویدئوی جدیدی که منتشر کرده است با اشاره
بهترورشهیداناسدا...الجوریوعلیصیادشیرازی،تهدید
کرد ه که قاسم سلیمانی به زودی به دیدار محتوم با الجوردی
فرستادهخواهدشد .گروهکتروریستیمنافقیندراینپیامبه
رویکردتروریستهایاینسازماندراقداماتمسلحانهاشاره
میکندومدعیمیشودکه...«:تسلیحاتومهماتالزمبرای
سرنگونیدرداخلمیهناشغالشدهیافتمیشود».

تسنیم -غالمحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت :تصمیم درباره علنی یا غیرعلنی بودن جلسات دادگاه برعهده
قاضی رسیدگیکننده است ولی در مشورتی که دراین زمینه با ما انجام شد ،مقرر شد دادگاه مشایی علنی برگزار شود .چندی پیش حسینی
وکیلاسفندیارمشاییگفتهبود:موکلمدرشعبهاولدادگاهانقالبوبهریاستقاضیحجتاالسالمموسیغضنفرآبادیمحاکمهخواهدشد.

روز گذشته  220نماینده مجلس در بیانیه ای با
تقدیر و تشکر از پیشرفتهای شگرف صنعت دفاعی
کشور اعالم کردند این پیشرفت های شگرف با وجود
محدودیت های گوناگون ناشی از تحریمهای ظالمانه،
نماد شکوهمند خودباوری ،خوداتکایی و خودکفایی
در نیل به اقتصاد مقاومتی ،برتری دفاعی و اقتدار ملی
است.در همین حال صبح دیروز امیر سرتیپ حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز

صنایع دفاعی در جلسه غیر علنی مجلس حضور یافت
و گزارشی از دستاوردهای حوزه دفاعی به بهارستان
ارائه کرد .به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان در
پایان این جلسه غیرعلنی ،ســردار رضا طالیی نیک
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح با اشاره به جزئیات گزارش ارائه شده
توسط وزیر دفاع وپشتیبانی در جلسه غیرعلنی مجلس
گفت :امیرحاتمی در این جلسه به برخی از پروژهها و
سامانهها اشاره و اعالم کرد حوزه توان موشکی مهم
ترین بخش اســت که نمایندگان در جریان ارتقای
کیفیت  ،دقت نقطه زنی  ،رادارگریزی و هوشمندسازی
موشک های کشور قرار گرفتند.
وی افزود :همچنین در این جلسه حوزه پدافند دفاعی
نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص برخی
سامانه ها از جمله سامانه «باور »۳۷۳که فراتر از سامانه
«اس  »۳۰۰است ،در مرحله تست قرار دارد و در آینده
نزدیک عملیاتی خواهد شد.
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