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جهانگیری :وحدت و گفت وگوی ملی
راهکار مقابله با ترامپ است

...

ویژه های خراسان
دستور دولت به ظریف درباره امالک ایران
در ترکیه
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر هیئت دولت به محمدجواد
ظریف ،وزارت خارجه مجاز شده اقدامات الزم را برای
استمالک پالک ثبتی  5043واقع در تبریز توسط دولت
ترکیه به عنوان دفتر و اقامتگاه سرکنسولگری آن کشور
انجام دهد .همچنین در این مصوبه تاکید شده است این
استمالک به شرط عمل متقابل ،رعایت همزمانی اقدامات
طرف مقابل در تثبیت مالکیت امالک دولت ایران و بهبود
وضعیت آن ها و همچنین پیش بینی تدابیر الزم برای
اطمینان خاطر از تبدیل وضعیت امالک ایران در ترکیه
انجام می شود.

مجوز ویژه به یک وزیر برای خرید  5سوزوکی
در حالی که طبق ضوابط اجــرایــی بودجه  ،96خرید
خــودروی ســواری داخلی توسط دستگا ههای اجرایی
حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و در سقف اعتبار
مجاز خواهد بود ،طبق نامه یک مسئول ارشد اجرایی به
یکی از اعضای اقتصادی کابینه ،اعالم شده است خرید پنج
دستگاه خودروی سواری سوزوکی گراند ویتارا توسط یکی
از شرکت های مهم دولتی وابسته به آن وزارتخانه ،با توجه
به موافقت کابینه مجاز خواهد بود.

...

چهره ها و گفته ها
غالمحسین کرباسچی دبیر حزب کارگزاران
ضمن انتقاد از کنایه روحانی به خطیب نمازجمعه
تهران نوشت :شأن او چنین نیست که همه جا نقل
شودکهآقایروحانیجوابحجتاالسالمصدیقی
را داده است...مسئله اصلی ،توجه رئیسجمهور به
خواستههایمردماست.خوببودکهآقایروحانی
به استانداران و فرمانداران ماموریت م ـیداد که
بروند و با این افــراد ولو خطاکار
گفتوگو کنند...او باید از
جایگاه یک مدیر عالی رتبه
اجرایی کشور وارد عمل
شود و نارساییها را
رفعکند/».اعتماد
مصطفی میرسلیم ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در یادداشتی نوشت :رئیس محترم
جمهوریپسازفروکشکردنآشوبهایچندروزه
اخیر  ،به منظور رفع مشکالت واقعی مردم خواستار
همکاری همه دلــســوزان شــده اســت ؛ امیدواریم
این خواسته فقط در لفظ باقی نماند
و بــرای عملیاتی شــدن آن  ،همه
گروه ها و کسانی که به فکر اعتال
و پیشرفت کشورند به آن
پــاســخ مثبت دهــنــد.
/فارس

...

گفت وگو
محسن هاشمی :اگر موضوع رادیواکتیو در
رسانه ها مطرح نمی شد ،بهتر بود
فرزند مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی دربــاره مطالب
مطرح شده از سوی خواهرش دربــاره علت فوت پدر گفت:
علت فوت ایشان ایست قلبی اعــام شد اما اینکه ایست
قلبی بهطور مشخص چه علتی داشته است موضوعی بود
که نیاز به کالبدشکافی داشت و به دلیل شرایط خاص آن
زمان کالبدشکافی انجام نشد؛ شاید اگر موضوع رادیواکتیو
در رسانهها مطرح نمیشد ،بهتر بود .محسن هاشمی که با
فارس گفت و گو می کرد ،درباره اختالف نظر با خواهرش
فائزهنیزگفت :اختالفیوجودندارد،بلکهنظراتمانمتفاوت
است .تفاوت سلیقه ،نظر و فکر موجب گفتوگو میشود و
بایددوطرفدرموضوعبهاقناعبرسند.ماهماختالففکری
و اختالفسلیقه داریــم و باهم گفتوگو میکنیم.حجت
االســام والمسلمین سیدحسن خمینی نیز در مصاحبه
ای با اشاره به ویژگی های آیت ا ...هاشمی ،با بیان این که
متأسفانهحجابمعاصرت،ابعادشخصیتیایشانراآنگونه
که باید برای جامعه مشخص نکرده است ،افزود :بی تردید
در  ٥٠سال گذشته به جز امام که در فاصله زیادی با دیگران
هستند،کمترمیتوانیمشخصیتیرابهاندازهآقایهاشمی
درهمهصحنههایسیاسیحاضرببینیم.تولیتحرممطهر
امامخمینی(ره)درادامهبااشارهبهاینکهشخصیتآیتا...
هاشمیرفسنجانیحقیقت ًامتعادلبود،افزود:چنانکهمی
دانیدماوآقایهاشمی 37سالهمسایهدیواربهدیواربودیم
وبههرعلتباهمرفتوآمدداشتیم؛ایشانهیچوقتازاینکه
کسیچیزیازوضعزندگیایشانبفهمدابایینداشت.وی
افزود :گریز از «ریا» در آقای هاشمی به گونه ای بود که گاهی
حسمیکردم،دراینخصوصیتافراطدارند؛بههمیندلیل
هم برخی معاندان ،ایشان را به اشرافیت متهم می کردند.

اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور با بیان این که «رئیسجمهور آمریکا میخواهد زهر خود را بریزد و ایران را کشوری ناامن برای سرمایهگذاری
معرفی کند» اظهار کرد :اما راهکاری که من برای مقابله با او ســراغ دارم نمایش وحدت ،انســجام و راه اندازی گفتوگوی ملی اســت.وی افزود  :عقل حکم
میکند همه دست به دست هم دهیم و وحدت و انسجام بزرگی در کشور را به نمایش بگذاریم وقت برای پرداختن به مشکالت ونقد تند به یکدیگر وجود دارد.

توضیحات دفتر رئیس جمهور درباره جمله منتسب به روحانی
مبنی بر نقد معصومین

اخبار متناقض درباره موافقت با بازدید نمایندگان
از بازداشتگاه ها

انتساب جمله «امام زمان (عج) هم قابل نقد است» به رئیس جمهور ،کذب محض است

تابش :الریجانی و معاون وزیراطالعات برای بازدید نمایندگان
از اوین قول مساعد دادند

دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی
حــاشــیــه ســــازی هـــای کـــذب پــیــرامــون
سخنرانی رئیس جمهور در دیــدار وزیر و
مسئوالن وزارت امور اقتصادی و دارایی،
ضمن تکذیب انتساب این جمله به رئیس
جمهور که "امام زمان (عج) هم قابل نقد
است" ،تاکید کرد :باور و اعتقاد به عصمت
انبیا و ائمه معصومین (ع) از مسلمات
قطعی تشیع است.طی روزهــای گذشته
برخی از چهره های مطرح حوزوی ازجمله
آیت ا ...شب زنده دار ،ممدوحی ،خاتمی و
فاضل لنکرانی به انتقاد از جمالت منتسب
به رئیس جمهور پرداخته بودند .جامعه
مدرسین حــوزه علمیه نیز در بیانیه ای
به این مسئله واکنش نشان داده بود .در
بخشی از بیانیه جامعه مدرسین با بیان
این که «نفی عصمت رسول اکرم (صلی
ا ...علیه و آلــه و سلم) و ائمه معصومین
(علیهمالسالم) مخالفت صریح با اسالم
و مذهب تشیع اســت» تاکید شــده بود:
«اکید ًا توصیه میکنیم بعضی از مسئوالن
از ورود به مسائل اعتقادی و تخصصی
فکری در اظهارات خویش پرهیز کنند و
به جای آن تالش خود را به حل مشکالت
معیشتی و گرفتاریهای اقتصادی مردم
معطوف کنند آن چه مردم از شماها انتظار
دارنــد گر هگشایی از مسائل و مشکالت
زندگی آنان است ،نه اظهار نظر در مسائل
اعتقادی و تخصصی که نه تنها گرهی از کار
مردم باز نمیکند که افزون بر مشکالت
دنیوی آنــان ،دیــن آنــان را نیز با مشکل
مواجه میکند ».درواکنش به این انتقادها
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی رئیس
جمهور ،در این اطالعیه تأکید شده است  :
در پی برخی حاشیهساز یها پیرامون
سخنرانی ریاست محترم جمهوری در

دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی
و دارایــی (مــورخ  18دی مــاه ســال )96
به اطــاع میرساند :مطالبی همچون
«قابل نقد بودن معصومین علیهمالسالم»
که با تقطیع و تحریف هدفمند جمالت
رئیسجمهور ،در ابتدا از سوی یک چهره
سیاسی بــیــان و متاسفانه زمینه ساز
قضاوت و موضع گیری گروهی از رسانهها،
اشخاص و برخی تشکلهای حوزوی شد؛
کام ً
ال کذب است و از جمله ،به هیچ عنوان
عبارت "امام زمان (عج) هم قابل نقد است"
نه در سخنان ایشان وجود داشته و نه از آن
قابل استنباط است .بدیهی است باور و
اعتقاد به عصمت انبیا و معصومین علیهم
السالم از مسلمات قطعی مذهب تشیع
است .در ادامه این توضیحات با اشاره به
سخنان رئیس جمهور در جلسه یادشده،
آمــده اســت :حجت االســام والمسلمین
دکتر حسن روحانی در بخشی از سخنرانی
مد نظر (که متن و فیلم کامل آن نیز در
پایگاه اطــا عرســانــی ریاستجمهوری
منتشر شده و موجود اســت) به وضــوح از
ض ــرورت تحمل نقد در حکومت سخن

میگویند و به عنوان شاهد مثال تاکید
میکنند کــه حــتــی در دوره حکومت
معصومین علیهمالسالم هم آن بزرگواران
به مردم اجازه میدادند نظرات و نقدهای
خــود را مطرح کنند .ایــن نکته بیانگر
سعه صــدر ،بــزرگــواری و تحمل در مشی
حکمرانی معصومین و پذیرش نقد مردم و
اظهارنظر آن ها نسبت به اجزای حاکمیت
و نه معصوم(ع) است .این جمالت عالوه
بر این که قرائن تاریخی ،فقهی و کالمی
بسیاری دارد ،به معنای قابل نقد بودن
معصومین (ع) نبوده و این گونه نیز قابل
استنباط نیست .دفتر رئیس جمهور
در پایان تصریح کــرده اســت :از اصحاب
رسانه ،سیاسیون ،تریبو نداران ،خطبا
و به خصوص علمای ارجمند و فضالی
محترم حوزوی انتظار میرود پیش از آن که
مطالب تحریف شده و بعضا هدفمند برخی
چهره های سیاسی در رسانه ها را مالک
قضاوت و نقد قرار دهند؛ به اصل جمالت
بیان شده از سوی رئیس جمهور رجوع
کنند که پیامبر عظیم الشأن اسالم(ص)
التمم مکارم االخالق».
فرمود« :انی بعثت ّ

در حالی که برخی نمایندگان از مخالفت با
درخــواســت فراکسیون امید بــرای بازدید از
زنــدان اویــن خبر داده بودند ،سخنگوی این
فراکسیون ضمن تکذیب ایــن مطلب گفت
تاکنون هیچ گونه مخالفتی با این درخواست
ها صورت نگرفته است .با این حال نایب رئیس
فراکسیون امید نیز ضمن اع ــام موافقت
برخی از مقامات مرتبط با اصــل ایــن بازدید
گفت دربـــاره ترکیب بازدیدکنندگان قــرار
شد بحث و بررسی انجام شــود .روز گذشته
بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید
مجلس در گفت و گو با ایلنا با اشاره به برخی
اخبار درباره مخالفت با درخواست فراکسیون
امید برای بازدید از زندانها اعالم کرد :او ًال
بازدید از اماکنی همچون زندانها و نظارت بر
عملکرد دستگاههای مختلف اجرایی بخشی
از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است
و این در حالی است که اساس ًا هنگام انتشار این
خبر ،فراکسیون امید رسم ًا و بهصورت کتبی
درخواستی ارائــه نکرده بــود .وی با اشــاره به
تالش های اعضای فراکسیون امید درخصوص
پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر گفت:
بهطور شفاهی نیز در مقاطعی خواستار بازدید
از زندا نها شده بودند که تاکنون هیچگونه
مخالفتی با این درخواستها صورت نگرفته
است .وی در عین حال افزود :بعد از ظهر یک
شنبه هم تعدادی از اعضای این فراکسیون
درخواست کتبی خود را در این زمینه ارائه
کــردنــد .نماینده اصال حطلب مــردم شیراز
در مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر ادامه
پیگیر یهای اعضای ایــن فراکسیون برای
بازدید از وضعیت بازداشتشدگان اظهار کرد:
فراکسیون حقوق شهروندی نخستین بار در
نامهای خطاب به وزیر دادگستری ،درخواست
خود را بهصورت کتبی و قانونی برای بازدید از

زندانها اعالم کرد و همچنان هم پیگیریها
برای انجام این بازدیدها ادامه دارد .سخنگوی
فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم
یادآور شد :تاکنون نهتنها هیچ پاسخ منفی به
درخواستمکتوبفراکسیونحقوقشهروندی
ارائــه نشده ،بلکه وعد ههایی البته بهصورت
شفاهی داده شده است و مسئوالن مربوطه قول
همکاری دادهاند .پیش از این محمود صادقی،
عضو دیگر فراکسیون امید در گفت و گو با
اعتمادآنالین از رد درخواست این فراکسیون
برای بازدید از زندان اوین خبر داده بود .علی
مطهری ،نایب رئیس مجلس هم در گفت و گو
با خانه ملت در این باره گفته بود فراکسیون
امید درخواست بازدید از بازداشتگاه اوین را
داشته است اما ظاهرا این درخواست هنوز
به جایی نرسیده ،هرچند اگر هیئتی از طرف
هیئت رئیسه مجلس مامور شــود ،همراهی
خواهند کرد.
▪نظر موافق الریجانی ،رابــط پارلمانی قوه
قضاییه و معاون وزیراطالعات بــرای بازدید
نمایندگانازاوین

محمدرضا تابش ،نایب رئیس فراکسیون امید
مجلس هم در این باره گفت :در رایزنیهایی
که با رابط پارلمانی قوه قضاییه ،رئیس مجلس و
معاونوزیراطالعاتداشتیمآنهابااصلبازدید
موافقبودند.ویافزود:قراراسترابطپارلمانی
قوه قضاییه موضوع را به رئیس قوه منتقل کند
و رئیس مجلس هم رایزنیهایی در این زمینه
با آقــای آملی الریجانی داشته باشد و معاون
وزیر اطالعات نیز موضوع را از کانال خودشان
دنبال کنند .تابش همچنین یادآور شد :قرار شد
درباره ترکیب بازدید کنندگان بحث و بررسی
انجام شود .البته درنهایت مرجع قضایی باید در
اینباره اعالم نظر کند.

درخواست بسیج دانشجویی  5واحد دانشگاه آزاد تهران از شورای نگهبان درباره روحانی
بسیج دانشجویی پنج دانشگاه آزاد اسالمی
تهران بزرگ طی نامهای به آی ـتا ...جنتی
خواستار بررسی صالحیت علمی و اجتهادی
حسن روحانی در مجلس خبرگان رهبری

شدند .به گــزارش فــارس به نقل از پایگاه
اطالع رسانی سازمان بسیج دانشجویی در
این نامه که خطاب به آیت ا ...جنتی نگارش
شده با اشاره به برخی مواضع رئیس جمهور

درباره وقایع صدر اسالم آمده است :لذا از آن
جایی که شرط عضویت در مجلس خبرگان
رهبری علمیت و اجتهاد اعضای آن است،
خواهشمند است ضمن احضار جناب آقای

جنجال «سارو قهرمانی» به پایان رسید

انتشار تصاویر جدید که نشان می دهد او به کومله وابسته و مسلح بوده است

با انتشار تصاویر یکی از عناصر گروهک های کومله به نام
«ساروقهرمانی»کهسالحدردستدارد،فضاسازیرسانه
هایبیگانهدربارهچگونگیکشتهشدناوبهپایانرسید.در
روزهایگذشتهکانالهایتلگرامیمعاندادعاکردهبودند
این فرد توسط پلیس سنندج کشته شده است.در همین
حالرئیسکلدادگستریاستانکردستانباتکذیبخبر
کشتهشدنهرفردیدراغتشاشاتاخیر ایناستانگفت:
دو نفر از مدتها قبل تحت رصد نیروهای امنیتی بوده
اند و در حالی که یکی از این افراد مسلح بوده ،در درگیری
با ماموران کشته شدهاست .علی اکبر گروسی بدون نام
بردن از فرد خاصی ،افزود :این دو فرد وابسته و در ارتباط
باگروهکهایتروریستیومعاندنظامبودهاند،حتییکی
از این افراد به علت همکاری با گروهکهای تروریستی
سابقه کیفری و تحمل زندان را داشته ،اما پس از آزادی
متاسفانه همکاری سابق خود را با این گروهک مجدد آغاز
کردهاست.دوروزقبلویدئوییازپدرساروقهرمانیمنتشر
شد که او تأکید می کرد پسرش با گروهک های تروریست

همکاری داشته و حتی پس از بخشودگی باقی مانده
مدتحبساشمجددبااینمجموعهارتباطگرفتهاست.
▪جزئیات کشته شــدن ســارو قهرمانی به روایــت
فرماندار سنندج

در همین حال روز گذشته خبرگزاری تسنیم تصاویری از
ساروقهرمانیمنتشرکردکهاودرآنتصاویرسالحدردست
و در خودروهایی حضور داشت که آرم گروهک تروریستی

روحانی  ،دستورات الزم را در خصوص به
عمل آوردن آزمون کتبی و شفاهی از ایشان
یا آوردن دست خط از مراجع عظام تقلید
که تایید کننده اجتهاد ایشان باشد مبذول

فرمایید.انتظار می رود در صــورت اثبات
فقدان صالحیت علمی و اجتهادی جناب
روحانی ،عضویت ایشان در مجلس خبرگان
رهبری ملغی اعالم شود.
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بدعتی عجیب علیه باالترین مجلس
در خبرها آمــده بود بسیج دانشجویی پنج دانشگاه آزاد
اسالمیتهرانطینامهایبهآیتا...جنتیخواستاربررسی
مجددصالحیتعلمیواجتهادیحسنروحانیدرمجلس
خبرگان رهبری شدند .استدالل نامه نویسان هم این بوده
که حرف های رئیس جمهور در باب نقد معصومین (ع) و
برخیدیگرازاظهاراتدینیایشاننشانمیدهدکهرئیس
جمهورفاقدصالحیتعلمیواجتهادکافیدرمسائلفقهی
است .هرچند خبرسازی برخی مخالفان دولت در خصوص
اظهاراتروحانیدربارهنقدائمهاطهار(ع)موردتکذیبدفتر
رئیسجمهورقرارگرفتونویسندگاننامهکمیعجلهکرده
اند اما مشکل بزرگتر و خطرناک تر و فراتر از حسن روحانی،
ایناستکهدوستانبادرخواستخودعمالبابخطرناکی
درقانوناساسیواصولاولیهمردمساالریدینیمیگشایند
و باالترین نهاد شورایی منتخب ملت که به تفسیری اجازه
نظارت بر ولی فقیه و به تفسیری مراقبت برادامه شرایط
رهبری دارد و در موقع لزوم باید رهبر را انتخاب کند  ،زیر
سوالبردهاندوشوراینگهبانراباالترازآنودرواقعناظربر
اعمالمجتهدانخبرهایننهادباالدستیجمهوریاسالمی
قرارمیدهندودرحالیکهظاهراحتیدربارهمجلسشورای
اسالمیچنینرویهوقانونیحاکمنیست،ایننویسندگانبا
هر نیتی خواه خیرخواهانه و از سر اعتقادات دینی یا از باب
اهدافسیاسیومخالفتبادولتیکهمطلوبآنهانیست،
عمالباز کننده مسیری هستند که می تواند این مجلس
راهبردی را که از افتخارات قانون اساسی و انقالب اسالمی
استازحیزانتفاعبیندازدواعضایآنراتحتفشارازگفتن
هرحرفونظریهاجتهادیوانتقادیمنصرفکند.

...
خبر

ارتش:ناوشکندماوندآسیبجدیدیدهاست
سخنگویارتشاعالمکرد:ناوشکندماوندآسیبجدیدیده
استونیازبهتعمیروبازسازیاساسیدارد.بهگزارشفارس،
امیر شاهین تقی خانی گفت :به دنبال ایجاد حادثه برای
ناوشکندماونددردریایخزربهدلیلافزایشناگهانیتوفان
ووضعیتبدجویکهدربررسیهایاولیهآسیبواردشدهبه
این ناوشکن جزیی اعالم شد ،تقیخانی تاکید کرد :پس از
حضور تیمهای تخصصی و ارزیابیهای دقیقتر ،مشخص
شد میزان خسارت و آسیب وارد شده جدی است و ناوشکن
موصوفنیازبهتعمیروبازسازیاساسیدارد.

کومله روی شیشه آن حک شــده بــود .به گــزارش مهر،
فرماندارسنندجنیزدربارهنحوهکشتهشدنساروقهرمانی
میگوید:کشتهشدنساروقهرمانیدرناآرامیهایاخیر،
صحت ندارد ،بلکه وی روز  4دی ماه در یک پارکینگ در
شهر سنندج اقدام به تهدید مسلحانه یکی از شهروندان
میکند و دقایقی بعد از محل متواری میشود که در این
زمینه فرد تهدیدشده از او نزد پلیس شکایت می کند و
در نهایت سارو قهرمانی وقتی بههمراه یکی از مرتبطان
خود تحت تعقیب مأموران قــرار میگیرد ،بدون توجه
به فرمان ایست مأموران سعی به فرار و سپس بهسمت
مأموران تیراندازی میکند ولی در جریان درگیری با
مأموران ،کشته میشود که مستندات آن نیز وجود دارد.
در همین زمینه حمایت اولیه بهاره رهنما ،هنرپیشه تئاتر
و تلویزیون از سارو قهرمانی خبرساز شده است .رهنما
در روزهــای گذشته در یک پست در صفحه خود نوشت:
«سارو قهرمانی آرام و محجوب بوده و مدتی در رستورانش
پیک موتوری بوده است ».اما دیروز پس از انتشار تصاویر
سارو قهرمانی با سالح و با آرم گروهک تروریستی کومله
از کشته شدن سارو قهرمانی در اغتشاشات اخیر عقب
نشینی کرد و نوشت که« ،بنده هم نوشتم "درگیری" طبعا
به هرگونه زد و خوردی میشه لغت درگیری اطالق بشه!»
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