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مسجدی :دیگر حضور
نظامی و مستشاری در عراق نداریم

چهره ها و گفته ها
مــحــمــدرضــا ت ــاب ــش ن ــای ــب رئــیــس
فراکسیون امید در واکنش به اظهارات
آیــت ا ...جنتی دربــاره گذاشتن دوره
آموزشی بــرای نمایندگان گفت :این
مجلس محصول نــظــارت استصوابی
شــــورای نگهبان اس ــت و بهتر اســت
فرافکنی نکنیم.یک زمــانــی خدمت
آیـــــتا ...جنتی رســیــدم گفتند چرا
وضعیت مجلس این گونه است؟ گفتم
حاج آقا نصف تقصیرات متوجه شماست
که رد صالحیتهایتان گسترده بود و
بخشی هم متوجه ماست
که هرکس ادعــا کرد
اصالح طلب است ما
او را در لیست
قرار دادیم/.
خبر آنالین

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در
توئیتر خود به دو زبان انگلیسی و فارسی
نوشت :یاد زرتشت ،پیامبر بزرگ ایرانی،
سراینده گاتاها و پایهگذار
اصــول پندار ،گفتار و
کردار نیک در سالروز
درگذشت او گرامی
باد/.ایلنا
صــــادق زیــبــاکــام فــعــال سیاسی
اص ــاح طلب گــفــت :اعــتــراض اصلی
در سال  57و  58این بــوده که چرا باید
زندانیان سیاسی داشته باشیم ،چرا
انتخابات آزاد نداریم و ...یعنی مطالبات
خواستههایمدنیبوده
ولی این خواسته ها را
امــروز از مسئوالن
نمی شنویم/.
فارس

...

گزارش خبری
دلجویی نهاد اطالع رسانی
دولت از خبرنگاران

هادی محمدی-روز گذشته همچون همه
چهارشنبهها،خبرنگارانحوزهدولتدررسانه
ها در حالی به دعــوت رسمی شــورای اطالع
رسانی دولت به خیابان پاستور برای پوشش
خبری حاشیه نشست هیئت دولــت رفتند
که برخورد ناشایست یکی از نیروهای یگان
حفاظت نهاد ریاست جمهوری با خبرنگاران
و ناهماهنگی ایــجــاد شــده بــرای حضور آن
ها در حیاط دولــت باعث شد تا خبرنگاران
روزنامه ها و خبرگزاری ها در اقدامی جمعی
از خیر پوشش خبری این برنامه بگذرند و در
اعتراض به این رفتار خالف شأن خبرنگاری
ساختمان پاستور را ترک کنند هرچند در این
میان تنها نمایندگان صداوسیما و خبرگزاری
ایرنا (خبرگزاری دولت) باقی ماندند و پوشش
خبری برنامه را انجام دادند.در پی این تصمیم
خبرنگاران ،دبیرخانه شورای اطالع رسانی
دولــت در توضیحی ضمن ابــراز تاسف از آن
چه که موجب رنجش برخی از خبرنگاران
محترم حوزه دولت شده است ،ابراز امیدواری
کــرد که با هماهنگی هــای بیشتر مسئوالن
مرتبط،اینگونهمشکالتحلشود.بهگزارش
پایگاه اطــاع رسانی دولــت در این اطالعیه
آمده است «:از بابت مشکل پیش آمده از کلیه
خبرنگارانمحترمدلجوییمیکنیماماانتظار
داریم خبرنگاران عزیز و محترم حوزه دولت که
همواره با نهایت صبوری و همراهی و همدلی،
اخبار دولت را پوشش داده اند ،به صرف رفتار
نامناسب یک فرد ،به توقف وظیفه حرفه ای و
چرخه اطالع رسانی رضایت نمی دادند».این
اطالعیه می افزاید« :اتفاقی که در خصوص
ورود خبرنگاران محترم به حیاط دولت برای
پوشش خبری افتاد اگرچه هیچ ارتباطی به
نهادریاستجمهوری،اعمازمعاونتارتباطات
و اطالع رسانی دفتر و دبیرخانه شورای اطالع
رسانیدولتندارد؛موجبتاسفشدوتمامی
مساعیبهعملخواهدآمدتاباهماهنگیهای
بیشتر مسئوالن مرتبط ،از تکرار مسائل مشابه
اینچنینیجلوگیریشود.درعینحالقصور
یک نفر نباید به گونه ای جلوه داده شود که
خدای نکرده ماموریت ها و زحمات مجموعه
نیروهای محترم و مسئول در برقراری امنیت و
نظمزیرسوالبرود».

پس از اقامه نماز توسط رهبر انقالب بر پیکر آیت ا ...هاشمی شاهرودی

فقیهعالیقدردرحرمکریمهاهلبیتآرامگرفت
هــادی محمدی  -مراسم تشییع
و اقــامــه نــمــاز بــر پــیــکــر آیـــت ا...
سیدمحمود هاشمی شــاهــرودی
رئــیــس فــقــیــد مــجــمــع تشخیص
مصلحت نــظــام  ،بــا حــضــور رهبر
معظم انقالب اسالمی برگزار شد
و پس از آن ده ها هزار نفر از مردم
قدرشناس تهران پیکر ایــن عالم
بــزرگ را بــدرقــه کردند.پیکر این
فقیه عالیقدر و کــارگــزار باوفای
نظام پس از تشییع باشکوه در شهر
مقدس قم در حرم حضرت فاطمه
معصومه(س) و در کنار مزار علمای
بزرگ جهان تشیع آرام گرفت   .آیت
ا ...هاشمی شاهرودی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام که مدت
ها از بیماری رنج میبرد ،دوشنبه
شــب ســوم دی مــاه  97در یکی از
بیمارستا نهای تهران دعوت حق
را لبیک گفت و قرار است امــروز از
ساعت  ۱۰تا  ۱۱:۳۰صبح مراسم
بزرگداشتی در حسینیه حضرت
امام خمینی(ره) با حضور حضرت
آیـــت ا ...خــامــن ـهای رهــبــر معظم
انقالب اسالمی برگزار شود.
به گزارش خراسان ،نماز میت آیت
ا ...هاشمی شــاهــرودی صبح روز
گذشته در مصالی امام خمینی(ره)
تهران توسط رهبر معظم انقالب
و بــا حضور ســران ســه قــوه و جمع
کثیری از مقامات کشوری و لشکری
و اقــشــار مــردم اقــامــه شــد و سپس
پیکر آن مــرحــوم بــا حضور مــردم و
با شعارهایی مانند «عــزا عزاست
امروز مهدی صاحب زمان صاحب
عــزاســت امــــروز»« ،الالـــه اال ا،...
علی ولــی ا« ،»...وای حسین وای

العالم -سفیر ایران در بغداد گفت :ایران دیگر هیچ حضور نظامی ،پایگاه و مستشار نظامی در عراق ندارد.ایرج مسجدی تاکید کرد  :کلیه
مستشاران نظامی ایرانی که با هماهنگی دولت عراق برای کمک به جنگ با داعش وارد این کشور شده بودند ،پس از اعالم پیروزی بر این
گروه تروریستی ،عراق را ترک کردند و به ایران بازگشتند.

بیانیه شورای عالی در دفاع از حوزه
آیت ا ...جوادی آملی :مشکالت کشور به دلیل

استفاده نکردن از حوزه است

حسین»« ،دست خدا بر سر ماست
خامنه ای رهبر ماست» و  ...از در
اصلی مصالی امام خمینی (ره) به
سمت خیابان شهید بهشتی تشییع
شد.همچنین به گــزارش تسنیم ،
مراسم تشییع و خاک سپاری پیکر
مطهر آیت ا ...سید محمود هاشمی
شاهرودی ،بعدازظهر چهارشنبه با
حضور حجتاالسالم والمسلمین
محمدیگلپایگانی رئیس دفتر مقام
معظم رهبری ،حجتاالسالم اژهای
سخنگوی قوه قضاییه ،وزیر ارشاد،
امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی ،حسینعلی امیری
معاون پارلمانی رئیس جمهور و
سید محمدرضا هاشمی سرپرست
استاندار قماز مسجد امــام حسن
عسکری(ع) به سمت حــرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار
شــد و پــس از طـــواف بــر گــرداگــرد
مضجع شریف کریمه اهل بیت(س)
در این مکان مقدس آرام گرفت.روز
گذشته همچنین آیت ا ...سید علی
سیستانی از مراجع عظام تقلید در

نجف اشرف در پیامی به زبان فارسی
به «سید عالء هاشمی شاهرودی»
فرزند آیت ا ...هاشمی شاهرودی
درگذشت ایشان را تسلیت گفت.
سید محمد خاتمی رئیس دولت
اصالحات نیز در پیامی «رحلت عالم
بزرگوار و فقیه متبحر و خدمتگزار
انقالب اسالمی» را تسلیت گفت.
در ادامه پیام های خارجی ،انصار
ا ...یمن و رئیس پارلمان لبنان نیز
فقدان این عالم برجسته را تسلیت
گفتند.
حاشیه های خراسان :
*خانواده مرحوم آیت ا ...هاشمی
شاهرودی به ویژه پسران آن مرحوم
از ساعات اولیه مراسم تشییع در
محل مراسم حاضر شده بودند.
*مراسم با قرائت آیاتی از قرآن مجید
و مداحی یکی از مداحان اهل بیت
(ع) آغاز شد.
*مجری مراسم که همان مجری
نماز جمعه است تذکر داد که رهبر
انقالب خواسته اند تا مردم ذکر نماز
میت را همراه ایشان بخوانند.

شورای عالی حوزه های علمیه در بیانیه ای که در واکنش به «حواشی اخیر»
توصیف شده تأکید کرد« :هویت و منطق حوزههای علمیه هیچ نسبتی با
سکوالریسم و بی تفاوتی در برابر نیازهای جامعه و نظام ندارد و برخی از
این سخنان ناشی از عدم اطالع کافی از تحوالت و دستاوردهای حوزههای
علمیه است و تضعیف منزلت واالی مرجعیت پسندیده نیست ».این بیانیه
اشاره به فرد خاصی ندارد اما به تازگی بحث بر سر برخی انتقادهای حسن
رحیم پور ازغدی از بعضی عملکردهای حوزه های علمیه باالگرفته است.
به گزارش حوزه نیوز ،در بیانیه شورای عالی حوزههای علمیه با تأکید بر
این که حوزههای علمیه پس از انقالب برای پاسخ به نیازهای نظام اسالمی
گامهای بلندی برداشته ،به برکات مراجع عظام و حوزههای علمیه اشاره
شده و آمده است«:این همه به معنای نادیده گرفتن برخی از کاستیها یا
چشم پوشیدن از نقدها نیست چرا که حوزههای علمیه اکنون نیز شنوای
نقد ناصحان است اما در برابر برخی از نسبتها و گفتههای بیمبنای
اخیر باید تصریح نماییم که هویت و منطق حوزههای علمیه هیچ نسبتی
با سکوالریسم و بی تفاوتی در برابر نیازهای جامعه و نظام ندارد و تضعیف
منزلت واالی مرجعیت پسندیده نیست».
همزمانآیتا...جوادیآملیازمراجععظامتقلید
نیز گفت :حوزه علمیه هرگز در پاسخ گویی به
نیازهای علمی جامعه و کشور کوتاهی نکرده
است.بهگزارشایرنا،اینچهرهبرجستهومرجع
عظام تقلید در دیدار معاون پژوهش حوزه های
علمیه تأکید کرد :اگر در کشور مشکالتی وجود
دارداینمشکالتبهدلیلکمکاریحوزهنیست،
بلکه به دلیل استفاده نکردن از تولیدات حوزه است .این مرجع تقلید ضمن
تاکید بر ضرورت حفظ استقالل حوزه علمیه ،خاطرنشان کرد :حوزه باید
هموارهقائمبهذاتباشدواستقاللخودراحفظکند،هرگزحوزهرابهغیرحوزه
بندنکنید.بهتازگیآیتا...مکارمشیرازینیزازاظهاراتعلیهحوزههایعلمیه
بهشدتانتقادکردهبود.
در ادامــه بیانیه روز گذشته حوزه تاکید شد« :نهاد مرجعیت ،رکن استوار
حوزههای علمیه و تکیهگاه همه این تحوالت است و این نهاد الهی همواره
در کنار ملت شریف و غمخوار محرومان و مستضعفان بــوده است و امام
راحل(قدسسره)ورهبرعظیمالشأنانقالباسالمیبرعظمتواهمیتاین
نهادعظیمتأکیدداشتهاندواینکوظیفههمهحوزویانونخبگانوعمومجامعه،
صیانتازاینجایگاهرفیعاست».
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واکنش پاستور به جنجال آبی
بهارستان
رئیس دفتر رئیس جمهور رفتار دو روز پیش
برخی نمایندگان مجلس هنگام سخنرانی
روحانی را در شأن خانه ملت ندانست و گفت:
اگرنمایندگانمشکلیدارندبایدازطریقساز
وکارهایقانونیآنرارفعکنند.اشارهمحمود
واعظی به اتفاقات روز سه شنبه مجلس است
که در آن برخی نمایندگان به نشانه اعتراض
به حل مسئله آب در برخی استان ها با تحصن
در مقابل تریبون رئیس جمهوری ،نظم جلسه
علنی مجلس و سخنرانی رئیس جمهور را
مختلکردند«.محمودواعظی»روزچهارشنبه
درپایانجلسههیئتدولتدرگفتوگوباایرنا
افزود :ما نباید اجازه دهیم برخی از اقداماتی
که بعضی افــراد انجام می دهند جایگاه این
دستگاه عظیم را تنزل دهد .این که چند نفر از
نمایندگان در موضوع بسیار مهمی که تقدیم
الیحهبودجهسال 98استوتقریب ًامیخواهد
تکلیفدولتوکشوررابراییکسالمشخص
کند ،به دلیل مشکل آب ،در کــار مجلس و
دولــت اختالل به وجــود آورنــد .رئیس دفتر
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد :امیدوار
هستیم هیئت رئیسه و رئیس مجلس با این
اتفاقی که در مجلس افتاد برخورد انضباطی
کنند که دیگر تکرار نشود.همزمان معاون
امور مجلس رئیس جمهور با انتقاد از رفتار
بعضینمایندگانوایجاداخاللدرسخنرانی
رئیسجمهورازمجلسدرخواستکردکهاین
مسئله را پیگیری کنند .در همین حال چند
نماینده در گفت و گو با ایرنا از رفتار همکاران
خود در مجلس ابراز تأسف کردند .مصطفی
کواکبیاننمایندهتهرانهمدرسرمقالهایدر
روزنامهاعتمادنوشت:الزماستهمهبارعایت
قانونوآییننامهداخلیمجلساگراعتراضیا
خواستهای دارند ،موضوع را از طریق قانونی
پیگیری کنند .برخی کاربران فضای مجازی
نیز در واکنش به اتفاقات روز سه شنبه مجلس
فیلمیازمقایسهنظمبهارستانبانظمموجود
دردیگرکشورهاهنگامسخنرانیمقاماتعالی
شانرابهاشتراکگذاشتند.مهدیافشارنیک
روزنامهنگاروفعالفضایمجازیدرتوئیتیبا
اشارهبهتصویریکیازنمایندگاننوشت«:آقای
روحانی کسی که سر شما داره داد می زنه با
 ۱۲هزار رای به مجلس راه پیدا کرد » .کاربر
دیگری نوشت« :البته تعداد رای مبنای مجوز
انتقاد یااعتراض به سیاست دولت نیست اما
سوالدرشکلبیاناینانتقاداستکهآنرابه
شوتبدیلکرد».

