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توضیح معاون حقوقی قوه قضاییه درباره
رسیدگی به سوال از رئیس جمهور

...

ویژه های خراسان
تذکر به مدیران دولتی درباره استادان با
مدرک غیرحضوری
بر اساس ابالغیه یک مقام مسئول به تعدادی از سازمان ها
و ادارات دولتی ،ضمن تشریح مصوبه وزارت علوم در زمینه
تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی به رسمی-
آزمایشی ،به مدیران مربوط یادآوری شده طبق این ابالغیه
مصوبه جدید ،مدارک دانش آموختگی غیرحضوری و نیمه
حضوری داخل و خارج از کشور برای متقاضیان تبدیل
وضعیت ،دارای تراز مناسب ارزش یابی نبوده و با توجه به
کثرتمتقاضیانبامدارکحضوریازدانشگاههایمعتبر،
افراد دارای مدرک مذکور در اولویت رسیدگی نیستند.

دستور یک وزیر درباره وقت قانونی اقامه نماز
یک مقام مسئول در کابینه با ارسال بخشنامه ای به همه
دستگاه های زیرمجموعه خود ،به آن ها یــادآوری کرده
در عین اهمیت و ضرورت برگزاری منظم و باشکوه نماز
جماعت در مراکز تابعه ،مخاطبان این ابالغیه باید در
خصوص اختصاص زمان قانونی به نماز در وقت فضیلت
آن که شامل  20دقیقه می شود ،دقت الزم را مبذول و بر
حضور مدیران بخش های مختلف و ادارات در نماز جماعت
نظارت داشته باشند.

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه با
بیان این که ما بدون آن که راه نقد را بر حوزه مسدود
بدانیم ،آن را باز می دانیم ،اما باید نقدی آگاهانه و
منصفانه باشد ،گفت :حوزه ما هرگز
مسیر سکوالریسم و دوری از
ارزش هــای بلند اجتماعی و
سیاسی اســام را طــی نمی
کند؛ حــوزه پشتوانه مــردم،
جــامــعــه ،اســــام و انــقــاب
اسالمی است/ .حوزه
احــمــد شــیــرزاد فعال سیاسی اصالح طلب تأکید
کرد :نمره دولت روحانی فعال در این یک ســــــــال
کمتر از میانگین چــهــار ساله
دولت اول ایشان است اما برای
قضاوت نهایی زود است و باید دید
درسهسالآیندهچهاتفاقاتی
خواهد افتاد/ .ایلنا
حسین ا ...کرم فعال سیاسی بــا اشـــاره بــه برخی
تحلیل ها دربــاره نقش اصولگرایان در برانگیختن
اعتراضات مردمی گفت :شاید بخش هایی از جریان
اصولگرا دست به این کار می زدند یا آن که تالش می
کردند از این وضعیت بهره برداری
کنند اما بالفاصله در همان دی
مــاه ســال  96متوجه شدند که
این حرکت های خیابانی به طور
دو لبه عمل می کند/ .
خبرآنالین
کــــامــــران بـــاقـــری لنکرانی عضو کابینه دولت
نهم با بیان ایــن که روحانی از راهح ـلهــای شکست
خوردهدرمجلسدفاعکرد،افزود:
نظارتهای مجلس بر عملکرد
دستگاههای اجرایی باید
بــه مــوقــع و بــه هنگام
باشد/.مهر

خانهملت-معاونحقوقیقوهقضاییه،بابیاناینکهدرصورتیکهسوالازرئیسجمهوردربارهتخلفیااستنکافازاجرایقانونباشد،بهقوهقضاییهارسالمیشود،افزود:در
غیراینصورتطبیعتاپروندهبهاینقوهارسالنمیشود.خدائیاندراینبارهکهآیاصرفقانعنشدننمایندگانازپاسخهایرئیسجمهوررامیتوانبهمنزلهاستنکافرئیس
جمهورازاجرایقانونتلقیکرد،افزود:بایددرزمانیکهسواالتمطرحمیشود،نمایندگانمشخصکنندکهرئیسجمهورازکدامقانونتخلفکردهاست.

توضیحاتمطهریدربارهویدئویانتقادبرانگیز،درخواستازصداوسیما،ورودهیئتنظارت
سلیمی :نماینده باید در هر صورت سعه صدر بیشتری داشته باشد

علی مطهری که این روزها ماجرای سخنرانی
وی در گلپایگان و جدال لفظی اش با یک نفر
در حاشیه این سخنرانی خبرساز شد ،درباره
نحوه انتشار خبر این اتفاق از صداوسیما انتقاد
کرد .به دنبال انتشار فیلم اعتراض یک فرد به
علیمطهریکهدرآنازنایبرئیسمجلسمی
خواهد به جای مسائل مربوط به غدیر ،جواب
گوی وضع نامطلوب اقتصادی باشد و متعاقبا
مطهری الفاظ تندی خطاب به او گفته بود ،این
نماینده مجلس در صفحه شخصی اینستاگرام
خودنوشت:درسخنرانیگلپایگانبهمناسبت
عید غدیر حدود  ۵۰دقیقه درباره حدیث غدیر
و مسئله امامت صحبت کردم و بعد حدود یک
ربع به مسائل روز و پاسخ به سواالت پرداختم.
آن شخص معترض که در ویدئوی منتشر شده
در فضای مجازی بعد از آن که من تریبون را
ترک کردم با تندی میگوید چرا دربــاره غدیر
صحبتکردیوبایددربارهگرانیپرایدصحبت
میکردی ،میتوانست قبل از آن که صحبت
من تمام شود ســوال خود را شفاهی یا کتبی
مطرح کند اما چون هدف او و همکارانش تهیه
آنویدئوبود،بعدازآنکهمنپایینآمدمنمایش
خود را اجرا و البته پاسخ درخور را دریافت کرد.
مطهرییادآورشد:هرکسویدئوراکاملببیند
به سخافت انتقاد او که چرا در عید غدیر درباره
غدیر صحبت کردی اذعان میکند ،ولی همه
میدانیم که ویدئو را همراه با شیطنتهایی
روحانی همراه من
منتشر میکنند ،از جمله از
ِ
روحانی
صحبت می کنند ،در حالی که من
ِ

همراه نداشتم و وی یکی از حضار بود که به
اقتضایمبارزهباظلمونفاقعکسالعملنشان
داد.وی با انتقاد از نحوه انتشار خبر این ماجرا
در رسانه ملی گفت :صدا و سیما در بخش خبر
 20:30مانند همیشه ویدئو را تقطیع شده
و هدف دار و ناجوانمردانه پخش و انتقاد آن
شخص را صرف ًا مسئله گرانی پراید اعالم کرد
نه این سوال عجیب که چرا در عید غدیر درباره
غدیر صحبت کــردی؟ و بعد نصیحت کرد .در
حالیکهخودصداوسیمانیازبهنصیحتدارد.
البته انتشار این ویدئو توسط آقای رسایی همه
ابهامات را برطرف میکند.مطهری همچنین
روز گذشته با صدور نامهای به رئیس سازمان
صدا و سیما ،پخش ویدئوی مربوط به حواشی
سخنرانی خود در گلپایگان را مغرضانه و هدف
دار توصیف کرد و خواستار اختصاص میزان

دو برابر زمان برای جبران آن شد .دراین نامه
آمده است" :این که بخش سیاسی و خبر صدا
و سیما در اختیار جنابعالی نیست و از جای
دیگر دستور میگیرد ،رافــع مسئولیت شما
نیست و باید پس از چندین ماهی که از ریاست
جنابعالیمیگذرد،تسلطالزمرابراینبخش
پیدا کرده باشید".در همین حال علی بختیار،
نماینده گلپایگان در مجلس نیز در گفت و گو با
خبرنگار برنا مدعی شد که "این موضوع از قبل
برنامه ریزی شده و سازمان یافته بوده است".
ویبابیاناینکهتالشمیکنیمپروندهقضایی
این موضوع را به قوه قضاییه بفرستیم تا برای
شناسایی عوامل پشت پرده این تحرکات اقدام
کند ،افــزود :خبرنگاری که این فیلم را منتشر
کرد ،هرازگاهی با همین روش فیلم می گیرد
و این بار نیز مانند دفعات قبل این اتفاق برنامه

ریزی شده بود .این رسانه تا به حال چندین بار
این کار را انجام داده است .بختیار تصریح کرد:
مدیر یک کانال معلوم الحال این فیلم را از آقای
مطهری گرفته و بــرای آقــای رسایی فرستاده
است.وی در پاسخ به این سوال که آیا روحانی
حاضر در فیلم که فرد معترض را تهدید می کند
ازعواملخودآنهابودهیانه،گفت:اینروحانی
همیکیازمخاطبانجلسهبود.اونهجزوعوامل
آن ها و نه به آقای مطهری منسوب بود .یکی از
همشهریان اهل گوگرد از شهرهای گلپایگان
بود که به عنوان مهمان ما ،از توهین هایی که
به آقای مطهری می کردند ،برآشفته شد .زیرا
توهین های بسیار رکیکی انجام میدادند و
حتی نحوه گفتار ،برادرانه و دوستانه نبود.در
همینبارهحجتاالسالمعلیرضاسلیمیعضو
هیئتنظارتبررفتارنمایندگانمجلسشورای
اسالمیدرگفتوگوبافارساظهارکرد:نماینده
باید در هر صــورت با سعه صــدر و شــرح صدر
بیشتریبامردمبرخوردداشتهباشد.ویافزود:
جا داشت که آقای مطهری به صورت منطقی به
آنشخصپاسخمیدادکهاجرابامجلسنیست.
ویهمچنیناعالمکرد:اینموضوعدرجلسهای
که در اولین فرصت در هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان تشکیل میشود ،مطرح خواهد شد
وقطعااینهیئتازبعدنظارتیخودتوهینآقای
مطهریراپیگیریمیکند.
▪آفتابیزد:آقایمطهریازشمابعیدبود

فیلمی که در آن علی مطهری خطاب به فرد

منتقد خود می گوید :تو احمق و نادانی که
میگویی من نباید درباره غدیر حرف بزنم! از
سویبرخیرسانههانیزواکنشهاییداشت.
انتقادها به این واکنش علی مطهری در حدی
بود که روزنامه آفتاب یزد خطاب به او نوشت:
آقای مطهری از شما بعید بود! پایگاه رجانیوز
هم در گزارش انتقادی خود درباره این عکس
العمل نایب رئیس مجلس نوشت :مطهری
البته نمیتوانست در روز غدیر دربــاره غدیر
حرفنزند،اماکمیتدبیرالزمبودکهسخنران
وقتش را تنظیم کند و با توجه به شرایط خاص
اقتصادی کشور و مسئولیتی که در مجلس
دارد،سخنانیاقتصادیهمداشتهباشد.
▪رسایی :فرد مورد توهین و روحانی همراه
مطهری ،از اعضای ستاد دکتر روحانی
بوده اند

از سوی دیگر حمید رسایی نماینده سابق
مجلس که بــرای اولین بــار فیلم درگیری
مطهری با یک منتقد را منتشر کرده بود ،در
صفحه توئیتر خود به انتقاد تند مطهری از وی
پاسخ داد و نوشت« :جوان گلپایگانی که علی
مطهری به او توهين می کند ،سال گذشته
از مبلغان ریاست جمهوری حسن روحانی
و از یــاران نماینده اصــاح طلب گلپايگان
بوده است .فردی هم که متاسفانه در لباس
روحانيت اســت و ایــن جــوان را تهدید می
کند که میکنمت توی گونی ،رئیس ستاد
انتخاباتی روحانی در شهر گوگد بوده است!»

در پی ادعای رویترز و برکناری رئیس سازمان الحشد الشعبی رقم خورد

موج سواری حزب العبادی روی خبرسازی
ضد ایرانی رویترز
هادی محمدی  -در حالی که در هفته های
اخیرروابطمیانایرانوعراقبهدالیلمختلف
دچارتنششدهبودوحتیسفرحیدرالعبادی
نخست وزیر این کشور به تهران نیز به خاطر
این حاشیه ها لغو شده بود ،خبرسازی جدید
رویترز دربــاره انتقال موشک های ایرانی به
عراقوبرکناریمشاورامنیتملیدولتعراق
ازسویالعبادینخستوزیراینکشورباردیگر
روابط میان تهران و بغداد را درگیر چالشی
جدیدساخت.
▪تأکیدقاسمیبردخالتنکردندرمسائل
داخلیعراق

پس از برکناری فالح الفیاض از سمت مشاور
امنیت ملی و ریاست الحشد الشعبی و ریاست
دستگاه امنیتی عــراق از سوی نخست وزیر
این کشور برخی گــروه ها این برکناری را با
توجه به نزدیکی الفیاض به ایــران ،ناشی از
چالش های میان ایران و عراق دانستند ،اما
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در
موضع گیری رسمی خــود برکناری مشاور

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

امنیت ملی عراق را مسئله داخلی این کشور
خواندوگفتکهجمهوریاسالمیدراینزمینه
دخالتنمیکند.بااینحالوبراساسادعای
برخیرسانههاکهپیشازاینمدعیشدهبودند
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصمیم
العبادی بــرای برکناری الفیاض را اشتباه
خــوانــده اســت ،احمد محجوب ،سخنگوی
رسمی وزارت خارجه عراق در بیانیهای اعالم
کــرد :رسانهها دیــروز اظهاراتی منسوب به
سخنگوی رسمی وزارت خارجه ایران درباره
تصمیمنخستوزیرعراقبرایبرکناریرئیس
الحشد الشعبی منتشر کردند که مضمونی
اعتراضیداشت.دفتررسانهایوزارتخارجه
عراقفوراایناخبارراازطریقسفارتجمهوری
اسالمی در بغداد پیگیری کرد که این سفارت
چنین اظهاراتی را به طور قاطع تکذیب می
کند و موضع سخنگوی وزارت خارجه ایران را
مبنیبراینکهاینموضوع،مسئلهداخلیعراق
است و ایران در آن دخالت نمی کند و اولویت
ایراناتحادوپیشرفتعراقاست،منتشرکرد.
با وجود این دو موضع گیری رسمی ،ائتالف

نصر عراق به عنوان ائتالف حاکم در این کشور
درواکنشیعجیباظهاراتسخنگویوزارت
خارجهکشورماندربارهبرکناریرئیسالحشد
الشعبیرادخالتدرامورداخلیعراقخواند.
علی السنید ،از فرماندهان ائتالف نصر در
واکنشبهاظهاراتبهرامقاسمیگفت:مااین
اظهارات را رد میکنیم ،این اظهارات دخالت
آشکاردرامورعراقاستوازتهرانمیخواهیم
که به این دخالتها پایان دهد .این موضوع
نشان دهنده شکست پــروژه ایــران در عراق
استومابهایرانیهامیگوییمکهازامروزدیگر
هیچ پــروژهای ندارید.از سوی دیگر خبر روز
جمعهرویترزمبنیبرانتقالموشکهایایران
به عراق نیز با واکنش برخی مقامات عراقی
مواجهشدوسخنگویرسمیالحشدالشعبی
درمحورشمالی،ادعایرویترزمبنیبرانتقال
موشکهای ایرانی به عراق به منظور هدف
قرار دادن پایگاه های آمریکایی در آن کشور
را بی اســاس خواند .به گــزارش ایسنا ،علی
الحسینی ،در گفت وگو با وطن نیوز گفت که
ایناتهاماتعلیهالحشدالشعبیجدیدنیستو

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

...

گزارش خبری

دوری از امام موسی صدر  40ساله شد
مهتدی :از سر نخ ها فقط 3نفر زنده اند
مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد ربایش امام موسی
صــدر و دو تن از همراهانش با حضور گسترده مــردم،
شخصیت های سیاسی و دینی لبنان و دیپلمات های
خارجی در شهر بعلبک لبنان برگزار شد .به گزارش فارس،
رئیس پارلمان لبنان در این مراسم گفت« :ما به تالش
برای آزادســازی امام موسی صدر از محل بازداشت اش
در لیبی ادامه خواهیم داد ».او گفت :کمیته مسئول برای
تعیین سرنوشت امام موسی صدربه فعالیت خود ادامه
میدهد و صحنه اصلی فعالیت این کمیته کشور لیبی
است .نبیه بری از «انقالبیون» لیبی هم خواسته به تعهدات
خود با لبنان در خصوص امام موسی صدر عمل کنند.
▪مقتدی صدر :خداوند ملت ایران را از دخالت های
آشکار آمریکا ،انگلیس و اسرائیل دور نگه دارد

همچنین مقتدی صدر ،رئیس جریان صدر عراق در صفحه
توئیتر خود به همین مناسبت نوشت :در سالگرد ناپدید
شدن دایی و عزیز قلبمان امام موسی صدر و سالگرد
برگزاری اولین نماز جمعه در مسجد کوفه به امامت پدرمان
از خداوند میخواهیم که ما را در راه ملی ،انقالبی و انسانی
شان ثابت قدم نگه دارد .به گزارش ایسنا ،مقتدی صدر
ضمن آرزوی آزادی برای عراق ،لبنان و دیگر کشورهای
منطقه نوشت :خداوند ملت صبور ایران را از دخالت های
آشکار قوای سه گانه نحس (آمریکا ،انگلیس و اسرائیل)
دور نگه دارد.
▪مهتدی :از سرنخ های ربایش امام موسی صدر فقط
 3نفر زنده اند

خبردستیابیالحشدالشعبیبهموشکهای
ایرانی به منظور هدف قرار دادن پایگاه های
آمریکایی در عراق بی اساس و نادرست است.
الحشدالشعبیبههیچموشکینیازنداردزیرا
نیازهای خود را میتواند از طریق دولت عراق
تامین کند به خصوص بعد از این که به یکی از
سازمانهایرسمیکشورتبدیلشد.همچنین
یک مقام عراقی نیز ادعای خبرگزاری رویترز
مبنی بر انتقال موشکهای ایرانی به عراق را
غیردقیقخواند.یکمقامعراقیکهنامیازآن
ذکرنشدهاست،درگفتوگوباروزنامهالحیات
چاپ لندن گفت :این گزارش ها دقیق نیست
و در اطالعات ذکر شده اشکال وجود دارد.
موشک هــای ذکــر شــده در گــزارش ،ساخت
الحشدالشعبیهستندوقبالبهطوررسمیاز
آن ها رونمایی شد .وی با بیان این که حداکثر
برد آن ها  ۵۰کیلومتر است ،افزود :اطالعات

واردشدهدرگزارشمبنیبراینکهاینموشک
ها همسایگان را تهدید می کنند ،چیزی جز
شایعاترسانهاینیست.
▪روایت االخبار از تالش کشورهای عربی
برایقطعنفوذایراندرعراق

همه این تحوالت در حالی است که روزنامه
لبنانی االخبار با بیان این که سفیر امارات در
بغدادهمانندسفیرپیشینعربستاندربغداد
به دنبال جاسوسی و دخالت در امــور عراق
است ،فاش کرد که ابوظبی تالش میکند با
مهار العبادی نفوذ ایران در بغداد را کاهش
دهد .به نوشته این روزنامه ،بر اساس نامهها و
تلگرافهایسفیراماراتی،کشورهایحاشیه
خلیجفارسبرایرهاییازنفوذایراندربغداد
از حیدرالعبادی نخستوزیر کنونی عراق
حمایتمیکنند.

در همین حال عضو سابق کمیته پیگیری وضعیت امام
موسی صدر در گفتوگو با ایرنا تاکید کرد :نشانه های
زیادی از زنده بودن امام موسی صدر و همراهانش وجود
دارد ولی همه شاهدان را از بین بــرده انــد .محمدعلی
مهتدی با اشاره به وقوع بیداری اسالمی در سال  2011و
سقوط و قتل معمر قذافی رهبر لیبی ،گفت :کسانی که در
آن زمان در لیبی قدرت داشتند قول همکاری دادند منتها
عمال هیچ کاری نکردند.
وی افزود :در سال های اخیر به دلیل این که این مسئله در
اولویت نبود ،اقدامی صورت نگرفت چون مشکالت داخلی
و خارجی به قدری زیاد بود که دولت ها بیشتر وقت خود
را صرف آن می کردند و انگیزه زیادی برای پیگیری این
مسئله نداشتند .مهتدی با بیان این که از سرنخ ها فقط
سه نفر زنده مانده اند که تا دیر نشده باید از آن ها تحقیق
کرد ،افزود :اگر کار اطالعاتی برای روشن شدن سرنوشت
صدر انجام گیرد ،این افراد تنها کسانی هستند که می توان
از آن ها بازجویی کرد که این کار مستلزم اراده سیاسی و
برنامه ریزی است  .
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