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انتقاد نمایندگان کرد مجلس
از تحرکات ترکیه در شمال سوریه

...

ویژه های خراسان

با تاکید بر این که با افراد شرور ،تخریب گر و مرتبطان با کشورهای بیگانه در جریان حوادث اخیر قاطعانه برخورد می کنیم

آملی الریجانی :عده زیادی از بازداشت شدگان حوادث اخیر از رأفت اسالمی برخوردار شدند

دستور قضایی درباره گاف لغوی دولت
احمدی نژاد

محدودیت های بودجه ای مانع از تحقق کامل انتظارات قانون اساسی درباره زندان هاست

در حالی کــه بــر اســاس اصــل  12قــانــون اســاســی تنها
دیــن رسمی کشور ،اســام اســت ،طبق مصوبه وزیــران
عضو کمیسـیون امــور اجتماعی دولــت وقــت در سال
 1387که به تایید محمود احمدی نژاد رسیده بود ،از
عبارت "ادیان رسمی کشور" در آیین نامه مربوط به مجازات
فعالیت برخی مشاغل بدون پروانه مصوب ،استفاده شده
که با توجه به شکایت رئیس دیوان عدالت اداری و نظرات
شورای نگهبان ،این اشتباه مغایر با قانون اساسی شناخته
و باطل شده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که عده زیادی
از بازداشت شدگان در جریان حوادث اخیر
کشور که فریب خــورده و مرتکب تخریب
اموال نشده بودند ،از رأفت اسالمی برخوردار
شدند ،افزود :قاطعانه با افراد شرور ،تخریب
گر و مرتبطان با کشورهای بیگانه در جریان
حوادث اخیر برخورد میکنیم .به گزارش
میزان ،آیت ا ...آملی الریجانی در جلسه
مسئوالن عالی قضایی با بیان این که هر روز
ابعاد جدیدی از دشمنی آمریکا آشکار می
شود ،تصریح کرد :به تازگی گزارشی منتشر
شده که در آن به میزان هزینه دولت آمریکا
برای ایجاد آشوب در ایران اشاره شده است.
البته دشمنی آمریکا و هزینه کردن آن ها برای
ایجاد آشوب در ایران امر تازه ای نیست اما این
که میلیون ها دالر برای اغتشاش و ناامنی در
ایران از جمله در جریان حوادث اخیر هزینه
کردند و امیدوار بودند این هزینه به نتیجه
برسد ،مسئله مهم و قابل توجهی است.

ذره بین نظارتی روی کارنامه مقابله با گرد
و غبار
باتوجهبهاینکهطبقمصوبههیئتوزیراندراولینروزهای
امسال( 9فروردینماه)،وزارتجهادکشاورزیموظفشده
بودبهاجرایبرنامهکوتاهمدتتثبیتکانونهایبحرانیدر
شرق اهواز در سطح  42هزار هکتار تا اسفند امسال اقدام
کند و برنامه میان مدتی نیز در سطح  320هزار هکتار طی
 5سال با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت
نیرو ،وزارت نفت و استانداری خوزستان تدوین شود ،یک
نهاد نظارتی با ارسال درخواستی برای تعدادی از سازمان
هاوادارات،خواستاراعالمگزارشپیشرفتونحوهپیگیری
این مصوبه مهم دولت شده است.

چهره ها و گفته ها

محمدمهدی عبدخدایی دبیرکل جمعیت فدائیان
انقالب اسالمی در پاسخ به منتقدان برجام ،توافق
هسته ای را موجب کاهش بحران های موجود
در کشور و برهم زنــنــده وحــدت
مجموع غــرب دانست و گفت:
آن چه مقام معظم رهبری تایید
کرده اند را ما هم باید تایید
کنیم / .ایرنا

علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به انتشار
ویدئویی از مجلس خبرگان مربوط به انتخاب رهبری،
گفت :ما چیز پنهانی نباید داشته باشیم و نداریم .بحث
هایی هم که در آن جا مطرح
شــده ،بحث هــای خــوب و
درستی بــوده است و فکر
نمی کنم مشکلی بــرای
کشور داشته باشد.
 /اعتماد آنالین
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام و نماینده ادوار مجلس طی سخنانی گفت:
اگر در برابر فساد مقاومت نکنیم ،شکست
میخوریم.وی افزود :بارها این
را گفتهام کــه اگــر خــودمــان
را اصــاح نکنیم و به اصالح
جامعه قیام نکنیم ،حتم ًا
سقوط خواهیم کرد.
 /عصر ایران

ایسنا-نمایندگانکردمجلسشورایاسالمیدرنامهایخطاببهدبیرکلسازمانمللضمنانتقادازسکوتاینسازماندرمقابلحملهترکیهبهکردهایسوریه،خواستار
ممانعتازاستمراراینحمالتشدند.دربخشیاز ایننامهآمدهاست:هیچانسانآزادهای،آزادگیومردانگیزنانکوبانیومردانعفرینوکردهایدالورعراقوسوریهرا
درمقابلهباداعش،ازیادنخواهدبردکهدرآنزمانهمسازمانهایبینالمللیتنهابهگرفتن سلفیباایالنبسندهکردند.

▪مردم و مسئوالن از نفوذ دشمن غفلت
نکنند

وی با بیان این که بستن راه نفوذ از جمله

عبرت هایی است که باید در حوادث مختلف
مــورد توجه قــرار گیرد ،خاطرنشان کرد:
مــردم نباید اجـــازه دهند کــه انــتــقــادات و
اعتراضاتشان با آشوب گری عد های تغییر
چهره دهــد .متأسفانه در جریان حــوادث
اخیر برخی روزنامه های زنجیره ای و افراد
این گونه القا می کردند که وقوع این حوادث
در جامعه اشکالی نــدارد .آیا واقع ًا آشوب و

▪اجازه نمی دهیم برخی جریان ها هزینه
آشوب را کم کنند

رئــیــس قــوه قضاییه افـــزود :مــا از ابــتــدا به
دادستان های سراسر کشور توصیه کردیم که
میان فریب خوردگان و آشوب گران تفکیک
قائل شوند .بر همین اساس ،عده زیادی از

▪زنــدان ها در تغذیه ،بهداشت و فضای
فیزیکی با مشکالت متعددی مواجه اند

آیت ا ...آملی الریجانی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به وضعیت زندان ها
در کشور ،تصریح کرد :مشکالت فراوانی
بر سر راه سازمان زنــدان ها وجود دارد که
مهم ترین آن ها محدودیت های اعتباری و
بودجه ای است و این محدودیت ها اجازه
نمی دهد سازمان زندان ها خدمات مورد
انتظار نظام و قانون اساسی را به طور کامل

موافقت رحمانی فضلی با تشکیل شورای گفت وگوی سیاسی
بحثهای کارشناسی انجام شود و جمعبندی در یک
نشستمشترکموردبررسیقرارگیرد.
▪باید اول بین مسئوالن گفتوگو صورت بگیرد

کشور و به تبع آن برای افکار عمومی داشته باشد و چه
گر وهها و افرادی با چه سابقه گفتمانی میخواهند به این
موضوع ورود داشته باشند.سخنگوی جبهه یاران انقالب
تاکید کرد :برای گفتوگوی ملی باید در سطوح پایینتر

همچنین یک فعال سیاسی اصالح طلب در گفتوگو
با ایلنا اظهار کــرد :مهمترین اقدامی که باید انجام
شود این است که اول گفتوگو بین مسئوالن ،روسای
نظام ،سیاستمداران  ،متخصصان و کارشناسانی
کــه در جامعه فعالیت مــوثــر دارنـــد ،شکل بگیرد.
نعیمیپور خاطرنشان کرد :باید برای حل مشکالت
مردم ،مسئوالن به آن ها و به یکدیگر نزدیک شوند و
اطالعات دقیقی از زندگی آنان داشته باشیم تا بتوانیم
تصمیمات مهم و جدی بگیریم.

یک عضو فراکسیون امید مطرح کرد

جزئیاتی از دیدار اعضای فراکسیون امید با ناطق نوری
عضوفراکسیونامیدمجلسگفت:دیدارباحجتاالسالم
ناطقنوریباهدفگفتوگویملیواخوتبیشترصورت
گرفته است.به گزارش ایلنا  ،بهروز بنیادی افزود:ما به
دنبال استفاده از نظرات و ظرفیتهای همه بزرگان نظام
چهاصالحطلبوچهاصولگراهستیمتاازاینطریقبتوان
از ظرفیتهای آن ها برای حل مشکالت ،پیشبرد امور و
گفتوگویملیاستفادهکرد.ویدرپاسخبهاینسوالکه
آیادرایندیداردربارهمحدودیتهاورفعحصرنیزصحبت
شد خاطرنشان کرد :دراین باره صحبت مستقیمی نشد
بلکه تمرکز سخنان بر استفاده از همه ظرفیتهای نظام

بود.بنیادی در پاسخ به این سوال که آیا درباره اعتراضات
اخیر نیز صحبت شد بیان کرد :آقای ناطق نوری در این
باره تاکید کردند این اعتراضات به دلیل ایجاد فاصله
بین مسئوالن و مردم به ویژه نسل جوان است.وی افزود:
ایشان یــادآور شدند که مــردم تالشهای مسئوالن در
مبارزه با فساد را کمتر میبینند و نتیجه تالشهای
آنان در جامعه احساس نمیشود .در این باره الزم است
دستگاههای قضایی و اطالعاتی محکم باشند و در مبارزه
با فساد پافشاری کنند و هیچ تعارفی با متخلفان در هر
پست و مقامی نداشته باشند.

محقق سازد .رئیس قوه قضاییه ادامه داد:
امــروز سازمان زنــدان ها در مسئله تغذیه،
بهداشت و فضای فیزیکی با مشکالت عدیده
ای مواجه است که البته همه این موارد در
نشست های گوناگون به مسئوالن مربوط از
جمله مجلس در زمان بررسی الیحه بودجه
منعکس شده اما متأسفانه توجه الزم به این
موضوع نمی شود.
▪قضات به سمت استفاده از مجازات های
جایگزین حبس بروند

رئیس قوه قضاییه با بیان این که در اصل وجود
زندان نمی توان تردید کرد زیرا بسیاری از
اشــرار قابل رها ســازی در جامعه نیستند،
اظهارکرد:معتقدیمهمهزندانیانازاینقسم
نیستند بنابراین قضات باید با بهره مندی
حداکثری از ظرفیت های قانونی به سمت
تبدیل مــجــازات ها و استفاده از مجازات
های جایگزین حبس بروند .اتخاذ برخی
تدابیر نظیر استفاده از محدوده های معین
توسط قاضی و مراقبت از طریق سامانه های
الکترونیکی ،از دیگر اقداماتی است که می
توان برای کاهش جمعیت کیفری انجام داد.

واکنش دختر میرحسین
موسوی به توئیت حضرتی

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبرداد

فائقی  -مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت :پیشنهاد
تشکیل شورای گفتوگوی احزاب و وزارت کشور مورد
موافقت وزیــر کشور قــرار گرفته اســت و باید آییننامه
و دستورالعمل آن تهیه شود.به گــزارش ایسنا ،بهرام
سرمست در نشست خبری با خبرنگاران با اعالم این خبر
،افزود :وزارت کشور بنا دارد در قالب شورای گفتوگوی
سیاسیبرایهماندیشیبااحزابدربارهمسائلسیاسی
کشور اقدام کند .تشکیل این جلسات خوشبختانه مورد
موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و وی تاکید دارد که
این جلسات به صورت منظم ادامه یابد.در همین حال،
امیررضاواعظآشتیانیدرگفتوگوباایلنا،دربارهضرورت
بحث گفتوگوی ملی  ،تاکید کرد :باید مشخص شود این
گفتوگو چه مزیتهایی میتواند برای فضای سیاسی

مصطفی طاهری

political@khorasannews.com

بازداشت شدگان که فریب خورده و مرتکب
اقدامات آشوب گرانه و تخریب اموال نشده
بودند ،از رأفــت اسالمی برخوردار شدند،
منتها نباید مسئله به این سمت سوق داده
شود که به اصل برخورد با افراد شرور ،تخریب
گران و مرتبطان با بیگانه ،اشکال بگیرند .ما
قاطعانه و در چارچوب قانون با این گروه ها
برخوردخواهیمکردواجازهنمیدهیمبرخی
افراد و جریان ها هزینه آشوب ها را کم کنند
زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوب ها
برای آشوب گــران ،امنیت ،اقتدار و حقوق
مردم را تهدید خواهد کرد.

تخریب و ساختار شکنی اشکالی ندارد؟

...

آن سوی سیاست

▪با خاتمی ،جهانگیری و تعدادی از وزیــران دیدار
کردیم

دختر میرحسین موسوی درباره توئیت الیاس حضرتی
مبنی بر این که «منابع موثق اطالع دادنــد خانم زهرا
رهنوردچندروزیاستبهدلیلبیماریمادرشانخارج
از حصر بهسر میبرند» توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش
ایلنا ،نرگس موسوی در حساب کاربری خود در واکنش
بهتوئیتالیاسحضرتیتوضیحدادهکهبهدلیلبیماری
مادربزرگشان ،زهرا رهنورد ساعات و دقایقی بر بالین
مادرش حاضر و دوباره به حصر برگردانده میشود و رفع
حصری صورت نگرفته است .حضرتی نیز دربــاره این
مطلب دختر موسوی نوشت :بنده خبری از رفع حصر
ندادم .متن توئیت مشخص است ،گفتم چند روزی را به
دلیلبیماریمادرشاندرخارجازحصرگذراندهاند.
▪مــیــرمــحــمــود مـــوســـوی :میرحسین مــوســوی
درسالمت است

در همین حال میرمحمود موسوی بــرادر میرحسین
موسوی هم در گفت وگو با ایرنا شایعات دربــاره وضع
سالمت بــرادرش را تکذیب کرد و گفت :میرحسین در
سالمتاست.

چراغی باید روشن کرد!

شاید شما هم در روزهای اخیر با مطالعه برخی مطالب در
شبکه های اجتماعی متوجه خط مشترک برخی از جریان
های داخلی و خارجی شده باشید .کانال ها و رسانه هایی
مانند وحید آنالین ،مملکته ،برخی رسانه های جریان
انحرافی و امثال آن ها از هر بهانه ،سوژه یا خبری برای ایجاد
ناامیدی و ارائه تصویری سیاه از وضعیت موجود در کشور
استفاده می کنند .خواه این اقدام اظهار نظر یک بازیگر
دربــاره حضور در ورزشگاه باشد یا یک خبر سازی جعلی
درباره دستگیری فرزند یکی از سران قوا .نحوه مواجهه با
این قبیل مطالب را می توان در ابعاد مختلف تفکیک کرد.
«دستگاه های امنیتی و انتظامی» براساس مسئولیت های
خودبایدباعواملانتشاراخبارکذبوتشویشکنندهاذهان
مردم برخورد کنند که البته این اقدامات اثر شبهه مطرح
شده را برطرف نمی کند .اما در فضای غبارآلودی که این
جریانات دنبال می کنند ،مأموریت اصلی بر دوش فعاالن
فرهنگی و رسانه ای است :مأموریت «تبیین واقعیت» که
مانند روشن کردن چراغی در یک اتاق کم نور است .به طور
قطع «تبیین واقعیت» به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف
یا اشکاالت نیست بلکه به معنای رعایت انصاف و صداقت
اســت .ایــن تبیین را می تــوان با استفاده از شبکه های
اجتماعی در قالب های جذاب و متنوع به مخاطب ارائه داد
اما «مستند تصویری» به دلیل داشتن دو ویژگی جذابیت
بصری و اتقان سندی ،می تواند یکی از بهترین قالب های
ارائــه پیام باشد .شاید از این منظر بتوان اصل برگزاری
دیــدار رهبر انقالب با مستندسازان جــوان و پیام ایشان
خطاب به آنان را تحلیل کرد .ایشان در بخشی از پیام خود
تأکید کرده اند« :جنگ نرم دشمن ،برپایه دروغ و تحریف و
شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما می تواند
با سند ،کار دشمن را بی اثر کند ».البته نباید در این میان از
اهمیت باالبردن سطح سواد رسانه ای مردم هم غافل شد.
عموم مردم باید در برابر خبرها و پیام هایی که دریافت می
کنند ،برخورد مسئوالنه داشته باشند .به این معنی که به
راحتیآنرانپذیرندو برایاثباتآن،سندودلیلبخواهند.
همچنین ابعاد ماجرا را درک و از ترویج مطالب بی پایه و
اساس خودداری کنند .شاید بتوان برای این ماجرا نمونه
هایی را نیز ذکر کرد .در ماه های اخیر متعاقب انتشار یک
فایل صوتی از آیت ا ...منتظری دربــاره اعدام تعدادی از
اعضای گروهک منافقین در سال ،67رسانه های جریانات
مختلفشروعبهفضاسازیووارونهنماییقضایایآنمقطع
تاریخی کردند .پس از آن رسانه های داخلی نیز تالش
کردند واقعیت ماجرا را برای توده های مردم به ویژه جوانان
روشن کنند که نمونه خوبی از حضور فعاالنه و به موقع در
این جنگ رسانه ای بود .در نهایت می شود این گونه نتیجه
گیری کرد که با تکمیل چرخه «ارائــه منصفانه اطالعات
صحیح و درست» و «باال بردن سواد رسانه ای مردم» می توان
با فضاسازی رسانه های فرصت طلب مقابله کرد.

عضو فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که تا پیش از
دیدار با حجتاالسالم ناطق نوری چه دیدارهای دیگری
صورت گرفته است؟ یادآور شد :اعضای فراکسیون امید
قبال دیدارهایی با آقای آملی الریجانی ریاست قوه قضاییه
نیز داشتهاند .عــاوه بر این دیدارها ،ما با سیدمحمد
خاتمی و جهانگیری و تعدادی از وزیران نیز دیدار کردهایم
و میخواهیم با دلسوزان و تاثیرگذاران دیگر رایزنیهایی
داشته باشیم.
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