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علوی :باید عوامل نارضایتیها را به عنوان
آسیب اجتماعی واکاوی کنیم

...

ویژههای خراسان
هشدار درباره نحوه اعطای «حقوق و
مزایای اجتماعی»
بر اساس ابالغیه یک مقام مسئول به تعدادی از ادارات و
سازمانهای دولتی ،با اشاره به سواالتی که درباره بهره
مندی برخی ایثارگران از "حقوق و مزایای اجتماعی"؛
مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ،مطرح است ،متذکر
شده درج این عبارت در ماده  88قانون مذکور ،به معنای
حقوق و مزایای اداری و استخدامی ،تفسیر نخواهد شد
چراکه شمول مزایای مذکور صرفا در زمانی اتفاق میافتد
که قانون گذار به آن تصریح کرده باشد.

دستور دولت به  7نهاد برای توسعه
گردشگری شهری

طبق دستورالعمل جدید ابالغی دولت به پنج عضو کابینه،
سازمان میراث فرهنگی موظف شده با همکاری چهار
دستگاه دولتی ،نیروی انتظامی و شورای عالی استانها
در کنار استفاده از نظرات تشکلهای غیردولتی ،تا پایان
امسال به ارائه آیین نامه ارتقای گردشگری شهری برای
تقویت گونههای مختلف گردشگری همچون مذهبی،
ســامــت ،طبیعت و فرهنگی اق ــدام کنند کــه از جمله
مصادیق آن اقامت ارزان قیمت و امکانات بهداشتی برای
گردشگران باشد.

...

چهرهها و گفته ها
سید مصطفی میرسلیم عضو شــورای مرکزی
حزب مؤتلفه گفت :مرحوم هاشمی رفسنجانی با
کدخدامنشی به امور جمهوری نگاه
میکرد و از همان پیروزی انقالب
همین مشرب را داشت /.تسنیم

توضیحات خطیبجمعه تهران درباره
حواشی اظهاراتش

...

گفتوگو
محسن هاشمی :انتشار خاطرات
آیت ا ...هاشمی پس از  20سال امکان
حداقل سانسور را فراهم میکند

صدیقی :امکان ندارد بخواهم به مردم حتی معترضان بیاحترامی بکنم

بخشی از اظهارات آیت ا...
صدیقی در خطبههای نماز
جمعه تهران درباره حوادث
اخیر مــورد انتقاد برخی از
چــهــر ههــای سیاسی قــرار
گــرفــت ،امــام جمعه موقت
تهران هم روز گذشته درباره
اظهاراتشتوضیحاتیارائهداد.صدیقیدرخطبههای
نماز جمعه تهران در سخنانش با اشاره به ادعای واهی
رئیس جمهور آمریکا که مدعی شده حکومت از مردم
میترسد ،ادامه داد« :این مردم خود بانی حکومت اند
و هر جا خطری بوده سینه سپر کرده اند و با اجتماع
خود دریایی درست کرده اند که آشغالها را شسته و
برده است ».این اظهار نظر از سوی برخی چهرهها و
فعاالن سیاسی توهین به معترضان تلقی شد .اولین
کسی که به این جمله واکنش نشان داد عزت ا...
ضرغامیرئیساسبقصداوسیمابودکهبالفاصلهپس
از نماز جمعه تهران نوشت« :کالم غیردقیق ،زمینهساز
فهم نادرست و بروز فتنه است .تعبیر کلی "آشغال"
درباره معترضان ،مشابه "خس و خاشاک" هزینه ساز
است».روزگذشتهنیز محمدعلیوکیلینمایندهمردم
تهران در مجلس در واکنش به این سخنان در پیامی
نوشت«:حضرتآقایصدیقیخسارتانفعالادعایی
نمایندگان ملت به مراتب کمتر از تعابیر تحقیرآمیز
و دونشــانــی چــون آشــغــال بــرای معترضان اســت،
متاسفانه این رفتارها نتیجه نگاه از باالست» .حجت
االسالم احمد مازنی عضو فراکسیون امید مجلس
هم در توئیتی بــدون آن که مستقیم به خطبههای
نمازجمعه تهران اشاره کند ،نوشت« :گفتمان حاکم
نباید مدام دوقطبی را دامن بزند و همواره بخشی از
ملت را در برابر بخش دیگر تعریف کند این ادبیات به

جمشید انــصــاری مــعــاون
رئیس جمهور در واکنش به برخی اظهارات درباره
استعفای رئیس جمهور گفت :آنها چه کاره هستند
که از طرف مردم بیایند و به رئیس جمهور پیشنهاد
استعفا بدهند؟ آنها خیلی هنر داشته باشند ،باید
بتوانند کاندیدای خــود را در یک
فضای رقابت سیاسی از صندوق
رای در آورند / .خبرآنالین

...

فــاطــمــه ســعــیــدی عضو
فراکسیون امید مجلس ضمن اشاره به گفت وگوی
چند روزپیش خــود با اسحاق جهانگیری دربــاره
شایعات مبنی بر کم رنگ شدن و استعفای احتمالی
جهانگیری از دولت گفت :من خودم
این موضوع را از آقای جهانگیری
سوال کردم و ایشان به شدت آن
را تکذیب کردند / .خبرآنالین

فارس -وکیل مهدی هاشمی گفت:
موکلم برای شرکت در مراسم سالگرد
آیتا ...رفسنجانی به مرخصی آمده
است.محمود علیزاده طباطبایی گفت :من اطالع
ندارم که چه زمانی به مرخصی آمده و چه زمانی باید
به زندان بازگردد اما معمو ًال مرخصیها سه تا چهار
روز است.

رضـا تقـی پـور وزیـر سـابق
ارتباطـات دربـاره برکنـاری خـود در دولـت احمدی
نـژاد گفـت :تمـاس گرفتنـد و برکنـاری مـا را اعلام
کردند ،بـه منزل رفتم باالی  50سـجده شـکر همان
شـب به جا آوردم ،از این که همیشه
دعـا میکنیـم ،ورود و خـروج مـا
را در هـر کاری "صـدق" قـرار
دهـد الحمـدهلل چنیـن بـود.
 /تسـنیم

ایلنا  -وزیر اطالعات با اشاره به حوادث هفتههای اخیر افزود :با واکاوی این حوادث میتوان درسهای عبرت آموزی برای پیشگیری از آن گرفت .حجت
االسالم والمسلمین سید محمود علوی گفت :باید برای التیام زخمها گام برداریم و نارضایتیها را برطرف کنیم .وی تاکید کرد :دشمنان درصدد
فعال کردن گسلهای اجتماعی در جامعه ما هستند و باید عوامل نارضایتیها را به عنوان آسیب اجتماعی واکاوی کنیم تا به تهدید بالقوه منجر نشود.

درحاشیه
علیزاده طباطبایی:مهدی هاشمی
برای حضور در مراسم سالگرد پدرش
به مرخصی آمد

ویژه از تریبو نهای مقدس
زیبندهنیست».آذرمنصوری
عضو حــزب اتحاد ملت هم
در واکنش به اظهارنظر آیت
ا ...صدیقی نوشت« :این
نوع سخنان بــرای پاشیدن
بـــذر کینه و نــفــرت و جــدا
کردن بخشی از فرزندان این کشور به دلیل اعتراض
بابرچسب آشغال کافی است تاشعلههای خشم از
گوشهای دیگر سر بر آورد .قرار بود این تریبون نماد
وحدت باشد».
▪واکنش آیت ا ...صدیقی

در همین حــال آیــت ا ...صدیقی در گفت و گــو با
خبرگزاری دانشجو با اشــاره به ایــن که مــردم مایه
افتخار ما هستند و تمام پیروزیها در جنگ و انقالب
و فتنهها به واسطه همین مــردم اســت ،گفت :بنده
خوشبختانه در این خطبه بلندگوی مردم بودم و آن چه
را که معترضان به مشکالت معیشتی توجه داشتند،
به نمایندگی از همه آن ها ،پشت تریبون نماز جمعه
جهانی کردم و دردشان را به گوش مسئوالن رساندم.
خطیب نمازجمعه تهران در ادامه تصریح کرد :وقتی
بنده میگویم مردم جمع شده اند ،معاذا ...نمیتوانم
بگویم که مردم چه هستند و روشن است که اگر دریایی
به وجود آمده و موج این دریا «آشغال» را برده ،همان
فضای فتنه بوده است و اصال کاری به اشخاص ندارم.
صدیقی در ادامــه تأکید کــرد :در این خطبه نهایت
احترام را به مردم گذاشتیم ،از آ نها تشکر کردیم
و امکان ندارد من بخواهم به مردم حتی معترضان
و آ نهایی که بــرای اعتراض بیرون آمدند هیچ بی
احترامی بکنم.

واکنش 2چهره حوزه علمیه
به سخنان اخیر رئیسجمهور
اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره امکان نقد پیامبر(ص)
و امام زمان(عج) با واکنش دو تن از چهرههای برجسته
حوزه علمیه روبه رو شد .به گزارش فارس ،آیت ا ...حسن
ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به
صحبتهای رئیس جمهور درباره نقد پیغمبر(ص) و امام
زمان(عج) گفت :گمان میکنم این ناآگاهی است و گرنه
شاید هدفی هم نداشته باشد ولی ناآگاه است .وی افزود:
این حر فها غلط است اگر پیغمبر قابل نقد باشد اصال
معصوم نیست اگر معصوم نباشد واجب االتباع نیست.
براساس گزارش فارس ،رئیس جمهوری چندی پیش در
سخنانی گفته بود که همه باید درمعرض نقد قرار بگیرند؛
استثنا هم ندارد و تمام مسئوالن در کشور قابل نقد هستند.
وقتی امام زمان(عج) ظهور هم کردند باز میشود نقد کرد؛
حتی پیغمبر (ص) را هم میشود نقد کرد پیامبر در زمان
خودش اجازه نقد میداد دیگر باالتر از پیامبر که نداریم.
▪شــب زنــده دار :دربـــاره عقاید شیعه بــا هیچ کس
رودربایستی نداریم

آیت ا ...مهدی شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان
هم در ابتدای درس خارج فقه خود با بیان این که گاهی در
سخنان بعضی از بزرگان حکومت ما ،کلماتی گفته میشود
که قابل تحمل برای جامعه شیعه به ویژه حوزههای علمیه

نیست،گفت:مادربارهعقایدشیعهباهیچکسرودربایستی
نداریم واگربناباشداینمطالبتکراربشود،چنانکهپیشتر
شبیه آن درباره امیرالمومنین(ع) گفته شد ،بدانند که حوزه
در برابر آنها برخواهدخاست .عضو فقهای شورای نگهبان
گفت :این که گفته بشود معصوم و امام(ع) و پیامبر(ص) نیز
قابلنقداند[قابلقبولنیست]،اگرچهممکناستمقصود
گوینده آن باشد که ،ائمه(ع) و رسول خدا(ص) در برابر نقد
برخی افراد مدارا میکردند ،امر به سکوت نمیکردند و به
آنها نمیگفتند حق نقد نداری .وی ادامه داد :در آن دوران
افرادی مقامات ائمه(ع) و عصمت ایشان را نمیدانستند
و نقد میکردند ،اما امــروز نقد کــردن به معنای آن است
که در کار افراد اشکالی است و دیگران متذکر میشوند
و نقدپذیری یعنی این که اشکال را بپذیرند .آیت ا ...شب
زنده دار تأکید کرد :نقد معصوم(ع) از ناحیه کسانی بوده
که به مقامات معصومین(ع) آشنا نبودند یا اگر آشنا بودند
ریگی در کفش داشتند .ائمه(ع) و پیامبر(ص) معصوماند،
اشتباه ندارند که نقد شوند .وی ادامه داد :آدم باسواد این
حرفهارانمیزند،مگرازعقایدشیعهاطالعندارید؟!عزت
ا ...ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی هم با انتقاد از سخنان
روحانی نوشت« :اگر این جمالت را به جای رئیسجمهور
فعلی ،رئیس جمهور قبلی میگفت چه میشد؟ شاید
کسانیکهلباسروحانیبهتنمیکنندسهمیهویژ هدارند!»

وزارت کشور :گزارشی جامع از ناآرامیهای اخیر به رئیس جمهور ارائه میشود

مطهری :پیگیر موضوع خودکشی بازداشت شدگان ناآرامیهای اخیر هستیم
سخنگوی وزارت کشور با اشــاره به دستور اخیر رئیس
جمهور به وزیر کشور مبنی بر تهیه گزارشی درباره حوادث
اخیر گفت :درجلسه هفته گذشته هیئت دولت مقرر شد
وزارت کشور از ناآرامیهای اخیر گزارشی تهیه کند از
این رو در فرصت یک هفتهای که در اختیار وزارت کشور
قرار گرفت ،تحلیلی از این اتفاق در دست تدوین داریم و
زمانی که تهیه شد به رئیسجمهور تقدیم میکنیم .سید
سلمان سامانی در نشست خبری خود درباره جزئیات این
گزارش نیز گفت :در این جلسه مصوب شد گزارش جامعی
از اعتراضات اخیر همراه با تحلیلها که در برگیرنده مسائل

بینالمللی ،داخلی ،اقتصادی و جامعهشناختی است تهیه
شود.سامانیدربارهرویکردوزارتکشوروتعیینیکمکان
خاص برای برگزاری تجمع تاکید کرد :محدود کردن محل
برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست .وی
افزود :از ابتدای شروع دولت تدبیر و امید تاکنون  ۴۳هزار
تجمع داشتهایم که تعدادی از آنها دارای مجوز بوده است
و تعدادی هم مجوز نداشتهاند .این آمار در انتخابات امسال
رکورد زد و به باالترین حد خود رسید .وی همچنین درباره
آخرین آمار خودکشی بازداشتشدگان ناآرامیهای اخیر
کشور بیان کرد :درباره این مسئله اطالعات جمعبندی

شدهای نداریم.
در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای
اسالمیدربارهناآرامیهایاخیرواینکهآیادرخواستدیدار
از بازداشتشدگان زندان اوین داشتهاید،گفت :هنوز در
اینبارهدرخواستینداشتیم؛ولیازمقاماتمسئولدرباره
خودکشیبعضیبازداشتشدگانسوالکردیمواطالعاتی
را گرفتیم و پیگیر قضیه هستیم .وی درباره افرادی که گفته
میشود خودکشی کردند ،تاکید کرد :به ما گفتند یک نفر
در تهران و دونفر در شهرستان خودکشی کردند و بنا شد که
گزارشدقیقیبهمابدهندکهفعالمنتظرآنگزارشهستیم.

فرزند مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت :این که
وصیت نامه دیگری از ایشان وجود داشته باشد ،خانواده از
آن اطالعی ندارد هرچند نمی توان امکان آن را نیز رد کرد.
محسن هاشمی ،که با «انتخاب» گفت و گو می کرد در ادامه
افزود :این که وصیت نامه ای را آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
نگارش و نهایی کرده باشند و ما از وجود آن باخبر باشیم،
صحت ندارد ،برخی دست نوشته های ایشان شبیه وصیت
نامه بود که از زندگی نامه خود نوشت ایشان تا بخشی از
تحلیل ها و روایت آیتا ...از وقایع سیاسی را در خود جای
داده است ،البته این دست نوشته ها به صورت یک متن
نهایی وتنظیم شده نیست.

▪فاصله  20ساله با زمان نگارش امکان انتشار آن با
حداقل سانسور را فراهم میکند

وی تصریح کرد :خاطرات آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
و دیگر آثار ایشان ،توسط دفتر نشر معارف انقالب که به
همین منظور و با نظر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در سال
 1369تاسیس شد منتشر می شود و تا کنون روال بر این
بوده که هر سال خاطرات روزنوشت یک سال ایشان آماده
سازی و منتشر شود که از خاطرات سال  1360این روند
آغاز و تاکنون  14سال به انضمام خاطرات دوران مبارزه و
دوسال نخست پیروزی انقالب ،توسط دفتر نشر معارف
انقالب منتشر شده است .حفظ فاصله ای حدود بیست
سال بین نگارش و زمان انتشار این فرصت را ایجاد می
کند که حساسیت کمتری به وقایع و مسائل مورد اشاره در
خاطرات وجود داشته باشد و امکان انتشار آن با حداقل
سانسور فراهم شود ،بنابراین روند انتشار خاطرات دهه
هشتاد حدودا در دهه بعد انجام خواهد شد مگر این که
دفتر نشر معارف انقالب بنا به دالیل یا مصالحی در این
رونــد تجدید نظر کند .محسن هاشمی دربــاره ایــن که
«اگر آیت ا ...هاشمی امروز در میان ما بود چه واکنشی
به حوادث اخیر کشور نشان می داد» ،نیز گفت :ایشان
مثل همیشه تالش می کرد مسائل اقتصادی کشور را از
طریق رایزنی و عقالنیت حل کند و از بار فشار اقتصادی
بر دوش مردم بکاهد اما فضای جامعه نیز نا امن وبی ثبات
جلوه نکند.

امیری:الیحه جامع انتخابات در نوبت
رسیدگی هیئت دولت قرار دارد
باشگاه خبرنگاران  -حسینعلی
امیریمعاونپارلمانیرئیسجمهور،
درباره تقدیم الیحه جامع انتخابات به
مجلس گفت :این الیحه در مراحل ویرایش نهایی
قرار دارد و تدوین آن در کمیسیون سیاسی دفاعی
دولت به پایان رسیده و در نوبت رسیدگی است.

حجتاالسالم بهرامی:پروندههای
قبل از سال  ۹۵تا پایان سال مختومه
شوند
ایلنا -حجت االسالم بهرامی رئیس
دیوان عدالت اداری با بیان این که هم
اکــنــون شعب ب ــدوی ماهانه ۲۰۰
پرونده و شعب تجدیدنظر هر ماه  ۳۰۰پرونده را
رسیدگی و رأی صادر میکنند گفت :پروندههای
قبل از سال  ۹۵دیوان عدالت اداری تا پایان امسال
مختومه شوند.
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