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صدیقی خطیب نماز جمعه تهران:

اخبار

درباره غدیر فرهنگسازی کنید

توصیه آیتاهلل جنتی به دولت

رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوازدهمین جلســه هیأت رئیسه
این مجلس در تهران تأکید کرد :دولت ،تمام هم و غمش را صرف
رفع مســائل و مشــکالت اقتصادی مردم کند .به گزارش خبرگزاری
صدا و ســیما ،آیتاهلل احمــد جنتی در دوازدهمین نشســت هیأت
رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت :دولت همه فکر و هم و غمش
را صرف مسائل سیاسی نکند ،مسائل سیاسی مسائل مردم نیست،
درد مردم مســائل و مشکالت اقتصادی اســت.وی با اشاره به تأکید
رهبر معظم انقالب بر توجه به تولید و اشتغال افزود 70 ،60 :درصد
همت دولت باید صرف تولید ،اشتغال و اقتصاد مقاومتی شود ،این
خواســته مردم اســت اگــر به این توجه شــود عالقه مــردم به دولت
افزایش مییابد و حتی همکاری هم میکنند و اگر توجهشان به این
موضوع ضعیف باشد به زیان دولت و کشور میشود.در این نشست
همچنیــن درخصوص طرحهایــی که در کمیســیونهای تخصصی
مجلس خبرگان بررســی شده است و در اجالس آینده این مجلس
به صحن علنی میآید تبادل نظر شد.
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رئیس دفتر رئیس جمهوری در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تبریز:

دولت دوازدهم متعلق به همه مردم است ،نه احزاب و گروهها

رئیسدفتررئیسجمهوریکهروزگذشته
در دومیــن روز هفته دولت به آذربایجان
شرقی ســفر کرد ،در دیدار حجتاالسالم
والمسلمین ســیدمحمدعلی آل هاشم
نماینده ولــی فقیه در اســتان آذربایجان
شــرقی و امــام جمعــه تبریــز ،دولــت
دوازدهــم را دولــت خدمــت و کارآمــدی
خوانــد .بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،محمود واعظی گفت:
در دولــت دوازدهــم بــا شناســایی نقــاط
ضعــف و قوت دولت یازدهم ،ســعی در
رفــع نقاط ضعــف و تقویت نقــاط قوت
خواهیمداشت.
وی افــزود :دکترین اقتصــادی دولت
هماناصول۲۴گانهسیاستهایاقتصاد
مقاومتــی اســت و در چند ســال گذشــته
نیز همه برنامههای اقتصــادی دولت بر
مبنای همین سیاســتها تنظیــم و اجرا
شــده اســت .دولت اقتصــاد مقاومتی را
نسخه شفابخش بیماریهای اقتصادی
کشــور میداند .واعظی با اشــاره به تأکید
مقام معظــم رهبری مبنی بر گســترش

روابط خارجی در مراســم تنفیذ ،تصریح
کــرد :باید از فرصت برجــام برای احقاق
حقوق ملت ایران و گسترش عزتمندانه
روابــط خارجــی با همــه کشــورهای دنیا
بــه غیــر از برخــی کشــورها کــه دشــمنی
آنها به ملت ایران اثبات شــده ،اســتفاده
کنیم .واعظی خاطرنشــان کــرد :با وجود
همه بدعهدیهــای ایاالت متحده بویژه
دولــت جدید این کشــور در قبــال برجام
،امــا تعامــل عزتمندانه و مثبت مــا با 5
کشــور دیگر طرف توافق برجام ،اتحادیه
اروپــا و دیگر کشــورها باعث شــده اســت
کــه امــروز به جــای منزوی شــدن ایــران،
ایاالت متحده در ارتباط با برجام در انزوا
قرار گیــرد .رئیس دفتــر رئیسجمهوری
نگاه دولت بــه آذربایجان شــرقی را ویژه
توصیــف کــرد و گفــت :دولــت معتقــد
اســت بــا توجه بــه موقعیــت آذربایجان
اگــر اقتصاد این اســتان بیــش از پیش به
حرکت درآیــد ،اقتصاد کشــور به حرکت
درخواهد آمد .یکی از نشانههای نگاه ویژه
دولت به آذربایجان شــرقی این است که
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خطیــب نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تهــران تقــوی و
خســتگی ناپذیــری را از شــاخصههای بــارز مســئوالن
در نظــام جمهوری اســامی دانســت و گفــت :اقتصاد
مقاومتی با مدیرانی در تراز شــهیدان رجایی و باهنر امکانپذیر است .به گزارش
ایرنا ،حجتاالســام والمســلمین کاظــم صدیقی در خطبــه دوم نماز جمعه
این هفته تهران که در مصالی امام خمینی(ره) برگزار شــد ،با گرامیداشــت یاد
و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت ،افزود« :ایمان واقعی و
باور قلبی» از شــاخصههای برجسته این دو شهید بزرگوار بود که همه مسئوالن
در نظام جمهوری اســامی باید این دو شــاخص را داشــته باشــند .امام جمعه
موقت تهران به نزدیک شــدن «دهه والیت» نیز اشــاره و با تأکید بر اینکه واقعه
غدیــر را همچون واقعه عاشــورا بــه خانهها برده و فرهنگســازی کنید ،تصریح
کرد :باید برای کودکان و نوجوانان غدیرشناســی به ســبک خودشان این مکتب
را تشــریح کنیــم .باید صاحبان فکر و نظر و ابتکار به میــدان بیایند و در این دهه
والیت که حدود  20مناسبت وجود دارد ،به صحنه بیایند و این مناسبات از جمله
«مباهله» را برجسته کنیم.
ëëبرای دفاع ،هم موشک و هم گفتوگو ضروری است
امیر ســرتیپ فــرزاد اســماعیلی فرمانده قــرارگاه پدافند هوایــی خاتماالنبیا
در ســخنرانی پیــش از خطبههــای ایــن هفته نماز جمعــه تهران گفــت :تمام
دســتاوردهای دفاعی امروز کشــورمان با همت جوانانی به دســت آمده که امام
راحل و دفاع مقدس را ندیدهاند ،اما والیی بودن کارشان را با تمام وجود حس
میکننــد چــرا که امروز لنگرگاه کشــورمان والیت فقیه و شــهادتطلبی اســت و
شعار همه ما این است که برای دفاع هم موشک و هم گفتوگو در قالب احترام
متقابل برای ایجاد ثبات از نیازهای ضروری است.
اسماعیلی هشــدار داد :به هرگونه دست درازی به آسمان کشورمان با سفیر
آتــش ســاحهایمان جواب کوبنــده خواهیــم داد .همچنین اعالم شــد ،در پی
همزمانــی عید ســعید قربــان با برگزاری نمــاز جمعه هفته آینــده ،این فریضه
عبادی-سیاسی هفته آینده برگزار نخواهد شد و نمازگزاران میتوانند برای اقامه
نماز عید سعید قربان در مصالی تهران حاضر شوند.

ســـــــیاســی
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در دولــت یازدهم  11هــزار میلیارد تومان
پــروژه بــه صــورت کامــل و موفــق در این
اســتان اجرا شــده اســت .حجتاالسالم
ســیدمحمدعلی آل هاشــم نیــز در ایــن
دیــدار اظهــار کــرد :نــگاه ویــژه دولــت به
اســتان و تالشهای اســتاندار و مسئوالن
آذربایجــان شــرقی و فعــاالن اقتصــادی
باعــث رونق فعالیت های اقتصــادی در
این منطقه شده و در بازدیدی که چندی
پیــش از یــک شــهرک صنعتــی داشــتم

شــاهد تحرک خــوب فعــاالن اقتصادی
بخــش خصوصــی بــودم .نماینــده ولی
فقیــه در آذربایجان شــرقی خاطرنشــان
کرد :دولت یازدهــم برنامه ها و اقدامات
مؤثر و خوبی برای اقتصاد کشــور طراحی
و اجرا کــرد که انتظار اســت این اقدامات
در دولــت دوازدهم نیز ادامه یابد .رئیس
دفتر رئیس جمهوری در ادامه سفر خود
بــه تبریز ،دیروز به عنوان ســخنران پیش
از خطبههــای نمــاز جمعــه ایــن شــهر،

وزیر دادگستری :آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضائیه هستم

وزیر دادگستری اعالم کرد که در صورت
تقاضای دولت ،آماده پیگیری خواسته
مهــدی کروبــی از قــوه قضائیــه مبنــی
بــر برگــزاری دادگاه علنی اســت .ســید
علیرضا آوایی در پاســخ به این پرسش
کــه آیا در دولــت ارادهای بــرای پیگیری
تقاضــای مهــدی کروبی بــرای برگزاری
دادگاه علنــی وجــود دارد ،بــه «ایســنا»
گفــت :تــا ایــن لحظه نــه دولــت دراین
بــاره چیــزی مطرح کــرده اســت که من
پیگیــری کنــم و نه قــوه قضائیــه .اما اگر
دولت چنین تقاضایی داشــته باشــد که
موضــوع را از قــوه قضائیه پیگیری کنم،
حتمــاً ایــن کار را انجــام میدهم ،چون
وظیفه من پیگیری همین موضوعات و
هماهنگی میان قوه قضائیه و دولت در
امور قضایی است.

مهــدی کروبــی کــه پــس از یــک
عمــل جراحی به حصــر بازگشــته بود،
چهارشــنبه  27مردادماه اعتصاب غذا
کــرد .او در پــی این اقدام ،دو خواســته را
مطرح کــرد؛ خروج نیروهــای امنیتی از
خانــه و برگــزاری دادگاه علنــی .دو روز
پــس از آغاز اعتصاب غــذا ،محمدتقی
کروبی ،فرزند وی اعــام کرد که پدرش
با برآورده شدن شرط اول خود مبنی بر
تضمین برای خروج نیروهای امنیتی از
خانه و قول مساعد برای محاکمه علنى،
اعتصاب غذای خود را شکسته است.
باوجــود ایــن ،حجتاالســام
محســنیاژهای ،ســخنگوی قوه قضائیه
در نشســت خبــری خود ،عملی شــدن
خواسته کروبی مبنی بر خروج نیروهای
امنیتــی از خانــه را «دروغ محــض»

دانســت .اســحاق جهانگیــری ،معاون
س جمهــوری امــا در حاشــیه
اول رئیــ 
اولیــن جلســه هیــأت دولــت دوازدهم
دربــاره عملــی کــردن شــرط کروبــی
بــرای خــروج نیروهــای امنیتــی از خانه
وی ،گفــت« :حتمــاً این کار انجام شــده
اســت و آنچه قابل گفتن باشــد از سوی
مســئوالن امنیتــی اعــام میشــود و به
اطــاع خانــواده ایشــان هم میرســد».
روز چهارشــنبه حجتاالســام موســی
غضنفرآبــادی رئیــس دادگاه انقــاب
تهــران هــم درخصــوص درخواســت
کروبی و موســوی بــرای محاکمه گفت:
«محاکمــه بــرای خیلــی از ایــن افــراد
بخصــوص خود ســران فتنه پشــیمانی
دارد ،چــرا کــه دادگاه و نظــام بــا کســی
تعارف نــدارد و وظیفه قانونی خود را با

قاطعیت ،قدرت و دقت انجام میدهد.
به نظرم محاکمه این افراد زمانی انجام
میشــود کــه خــود را از زیــر ســایه رأفت
اســامی خــارج کننــد؛ حصــر تصمیم
شــورای عالی امنیــت ملی اســت و این
اشخاص در حصر امان دارند».
جعفــری دولتآبــادی دادســتان
تهــران هــم روز چهارشــنبه گفتــه بــود:
«بــه برخــی زندانیــان کــه بــه اعتصاب
غــذا و ســایر تهدیدهــا روی میآورنــد
اعالم میکنیــم که این اقدامات ،اموری
شکست خورده است و دستگاه قضایی
تســلیم این مــوارد نمیشــود .مجازات
زندانیــان بایــد به طــور کامل اجرا شــود
و قــرار نیســت مــا تحــت تأثیــر برخــی
اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا
قرارگیریم».

تأکید کرد کــه دولت دوازدهــم برآمده از
رأی مــردم و متعلق به مردم اســت و به
هیچ جناح ،حزب و گروهی تعلق ندارد.
واعظــی بــا ابــاغ پیام تشــکر روحانــی از
مردمتبریزکهیکباردیگرایشانراشایسته
اعتماد خود دانستند ،تصریح کرد :دولت
دوازدهم نه تنها متعلق به مردمی است
که به آن رأی دادند ،بلکه به همه کسانی
که به این دولت رأی ندادند و حتی کسانی
که اصالً رأی ندادند نیز تعلق دارد و نگاه
حقوق
و تــاش این دولت ،تأمیــن همه ِ
همه مــردم ایــران اســت .وی ،انســجام،
هماهنگــی در عمــل و کارآمــدی را ســه
شاخصه تشــکیل کابینه دوازدهم عنوان
کردوگفت:اعتقادکاملوعملیبهقانون
اساسی ،نظام جمهوری اسالمی ،والیت
فقیــه و اندیشــه اعتدالی مبنای تشــکیل
کابینه منســجم و کار جمعی برای هدف
واحــد ،مبنای هماهنگی کابینــه و تالش
بــرای رفع نقــاط ضعف و تقویــت نقاط
قــوت دولــت یازدهم نیز مبنای تشــکیل
کابینهکارآمدتربودهاست.

ëëبخشــی از مشــکالت حقــوق بشــری
بادنیاقابلحلاست
وزیر دادگســتری همچنین در پاســخ
بــه پرسشــی از «ایلنــا» دربــاره اینکــه آیا
وزارت دادگســتری برنامهای بــرای ورود
به مذاکرات حقوق بشری دارد؟ تصریح
کرد :ستاد ملی حقوق بشر از سوی آقای
محمدجــواد الریجانــی در قــوه قضائیه
مدیریتمیشود.البتهوزارتدادگستری
مســئولیتهایی را در ایــن بــاره برعهده
دارد .مــا امیدواریم با ایجاد تعامل میان
وزارت دادگســتری و ســتاد ملــی حقوق
بشــر تالشهایمــان را مقــداری افزایش
دهیــم .وی افــزود :بخشــی از مشــکالت
حقــوق بشــری بــا دنیــا قابل حل اســت
و ایــن مســأله نیازمند مقــداری افزایش
هماهنگی و دقت نظر بیشتر است.

ادامه پسلرزههای جلسه رأی اعتماد در بهارستان
هر چند کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم
رأی خوبــی از مجلــس بــرای آغــاز کارش
گرفــت اما حــاال در خود مجلــس آن رأی
بــه برخــی وزرای پیشــنهادی مسألهســاز
شــده اســت .خصوصاً در مورد رأی منفی
کــه مجلس به حبیباهلل بیطــرف ،گزینه
وزارت نیرو داد .جواد امام ،فعال سیاســی
اصالحطلــب چنــد روز پیــش در توئیتــی
نوشــته بود برخی نمایندگان در جلسهای
در میدان آرژانتین با بیطرف حاضر شــده
بودنــد و در آن جلســه وزیــر پیشــنهادی
نیــرو خواســتههای آنهــا را نپذیرفتــه بود.
وی بــه صــورت اختصــاری اشــاره کــرده
کــه این نماینــدگان با نامهــای خانوادگی
(ت ،و ،ح ،ن) بودهانــد .همین پیام زمینه
گمانهزنیهــای زیــادی درباره آن جلســه
را ایجــاد کرد تا نهایتــاً خود جــواد امام در
توئیت دیگری نوشت تاجگردون ،نوریان،
نعمتی و حسنوند چهار نمایندهای بودند
که در آن جلسه حضور داشتند .بعد از این
اما توضیحــات جواد امام با واکنش بهروز
نعمتی ،ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس
مواجــه شــد .وی در صفحــه اینســتاگرام
خود نوشــت« :مطالب آقای جواد امام را
تکذیب مینمایم و آقای بیطرف را در هر
کجا که ایشــان تعیین نماینــد ،به مناظره
دعــوت مینمایم تا صداقــت و حقانیت
مشــخص گردد ،متأسفم برای افرادی که
با فشار رسانهای دنبال باجخواهی هستند،
طی دو دوره که خادم مردم بودهام ،هرگز
نــه از کســی باجخواهــی کــردهام و نــه بــه
احــدی بــاج دادهام ».اختالف بر ســر رأی
بــه حبیــباهلل بیطرف در حالی اســت که

از سوی دیگر برخی چهرههای فراکسیون
امیــد تأکید میکنند که یکی از دالیل عدم
رأی اعتمــاد بــه وی ،دفاعیــات ضعیــف
خودش بوده اســت؛ این موضوعی اســت
که محمدعلی وکیلی هم بر آن تأکید کرده
و به «ایسنا» گفته است« :به نظر من آقای
بیطــرف به خودش باخــت؛ هم کم کاری
کــرد هم در نحــوه تعامل و دفاعــی که در
مجلــس ارائــه داد ،مشــورت نپذیرفت».
پیشتــر هــم برخــی از دیگــر چهرههــای
اصالحطلب مجلس تأیید کرده بودند که
رأیمنفیبهبیطرفسیاسینبودهوبیشتر
تحت تأثیر برخی مطالبات منطقهای رخ
داده اســت .وکیلــی امــا در همیــن رابطه
توضیح داده که «آقای بیطرف در مجلس
 133رأی موافــق داشــت ،ایــن در حالــی
است که دو فراکســیون والیی و مستقلین
توافق کــرده بودند که به صورت اجماعی
بــه ایشــان رأی ندهنــد و همیــن نشــان
میدهد فراکسیون امید موفق عمل کرده
است ».اما در میان باال گرفتن تنش بر سر
رأی اعتمــاد به وزیر پیشــنهادی نیــرو ،روز
گذشتهمحمودصادقی،نمایندهتهراندر
گفتوگو با «ایرنا» مسأله عجیبی را مطرح
کــرد و حتی از احتمال حضــور بیطرف در
دولت ســخن گفت .صادقی گفته اســت:
«موقــع رأیگیری شــاهد بســیج و تحرک
خیلــی وســیعی علیــه ایشــان در ســطح
مجلس بودیم .نمایندههای اســتانهای
لرستان و خوزستان میز به میز سراغ دیگر
نمایندهها میرفتند و از آنها میخواستند
به بیطرف رأی منفی بدهند .حتی شنیدم
برخی از آنها با عصبانیت برگه رأی مثبت

نمایندگان را گرفته و روی آن خط کشیدند
تــا رأی مخــدوش به حســاب آید کــه این
نیاز به بررســی دقیقتر هیأت رئیسه دارد.
آقای فتحی ،نماینــده تهران به من گفت
کــه حداقل  6رأی به این سرنوشــت دچار
شــده و رأی آقای بیطرف  139بوده است.
همچنین آقای فرهنگــی ،یکی از اعضای
اصولگــرای هیــأت رئیســه مجلس گفت
این احتمــال وجــود دارد که ایشــان حتی
رأی الزم را برای وزارت به دســت بیاورد».
اعضای فراکسیون امید اعالم کردهاند که
این مجموعه قرار بوده به  16نفر از  17وزیر
پیشــنهادی رأی مثبت بدهد .تنها وزیری
که نتوانسته بود نظر اصالحطلبان را جمع
کنــد ،آذری جهرمی ،وزیــر ارتباطات بود.
کســی که نهایتــاً رأی آورد و رأی اعتماد به
او بــه انــدازه رأی عدم اعتمــاد به بیطرف
در فراکســیون امیــد چالشبرانگیــز شــده
اســت چرا که حاال صحبــت از به هم زدن
تصمیــم تشــکیالتی بــرای رأی منفــی به
آذری جهرمی هم در میان است .حاال هر
چند اصالحطلبان مجلــس میگویند که
تعداد آنها در بهترین حالت 120نفر است
و نمیتواننــد به تنهایی کاری انجام دهند
اما به نظر نمیرســد که دامنه رخدادهای
بعــد از رأی اعتماد به کابینــه دوازدهم در
مجلــس دهم به این ســادگی تمام شــود
چرا که از یک سو هنوز برای تکمیل کابینه،
نمایندگانبایدبهدووزیرپیشنهادیعلوم
و نیــرو رأی اعتماد بدهنــد و از طرف دیگر
فراکســیون امید اعالم کرده که واکنشی در
قبال اعضای خود که رأی غیر تشــکیالتی
دادهاند را انجام خواهد داد.

خبر
تکذیب آیتاهلل مکارم
درباره سخنان یارانهای

دفتــر آیــتاهلل مــکارم شــیرازی بــا
ارســال نامهای در مــورد خبری با تیتر
«آیــتاهلل مــکارم :یارانهها باید قطع
شــود» اعــام کــرد آیــتاهلل مــکارم
شــیرازی چنیــن موضعــی اتخــاذ
نکردهانــد .به گزارش تابنــاک ،در این
نامه آمده اســت«:به استحضار ملت
شــریف ایــران میرســاند حضــرت
آیــتاهلل مــکارم شــیرازی در تاریــخ
 26مــرداد مــاه  1396در حــرم مطهر
رضوی(ع) سخنانی پیرامون مباحث
مختلف از جمله بحث یارانهها ایراد
فرمودنــد .در ایــن ســخنرانی ایشــان
خواســتار شــجاعت مســئوالن در
حذف یارانه افراد غیر نیازمند شدند.
متأسفانه برخی رسانهها در تیترهای
غیرمســئوالنه و مخالــف بــا رســالت
مطبوعات ،سخنان ایشان را به نحوی
منعکــس کردند که ایشــان خواســتار
قطع یارانه تمامی افراد شدهاند.

سرخط
ëëرئیس جمهــوری در پیامی به آقای
«پترو الکســیویچ پورو شنکو» رئیس
جمهــوری اوکرایــن ،فرا رســیدن روز
ملــی ایــن کشــور را بــه وی و مــردم
اوکرایــن صمیمانــه تبریــک گفت و
ابــراز امیــدواری کــرد کــه در راســتای
تأمیــن منافــع متقابــل دو ملــت،
همکاریهــای مشــترک روز بــه روز
توسعه و تعمیق یابد /.ایرنا
ëëیادگار گرامی امام به همراه حجت
االســام والمســلمین اشــراقی ،بــه
عیادت محمدرضــا عارف رفتند .این
دیدار پس از عمل چشــم محمدرضا
عارف رئیس فراکســیون امید صورت
گرفــت .محمدعلی نجفی شــهردار
تهران و حسن رســولی عضو شورای
شــهر تهــران هــم بــا عــارف مالقات
کردند /.جماران
ëëعــادل حیــدری وکیــل مدافــع
احمدینــژاد بــا اشــاره بــه ســخنان
ســخنگوی دســتگاه قضایی مبنی بر
رســیدگی بــه پرونــده رئیــس دولت
دهــم و اینکــه در هفتههــای اخیــر
مطالــب جدیدی در این باره رســیده
اســت ،گفت :درخصوص اظهارات
آقای اژهای تا ایــن لحظه چیزی به ما
ابالغ نشده است /.تسنیم
ëëالهــام امیــنزاده دســتیار ســابق
رئیسجمهــوری در امــور حقــوق
شهروندی خبر برخی رسانهها درباره
انتصابــش بــه عنــوان معــاون وزیر
دادگســتری را تکذیب کرد /.باشــگاه
خبرنگاران
ëëآیتاهلل علمالهــدی نماینده ولی
فقیــه در خراســان رضوی :ســکوالر،
مســلمان نیســت ،اگــر گفتیم کســی
ســکوالر و مســلمان اســت مثل این
اســت که بگوییــم یک نفر مســلمان
اســت اما عرق خوری و شرب خمر را
حالل میداند /.انتخاب
ëëمحســن رضایــی ،دبیــر مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام  :امروز
دارنــد هشــت ســال دفــاع مقــدس،
امــام (ره) و انقــاب را تحریــف
میکننــد؛ میگوینــد امــام (ره) گفته
اســت مــن حرفــی نــدارم بــا امریکا
رابطــه برقــرار شــود ،کــی امــام(ره)
ایــن گونــه فرمودهانــد؟! آتــش بــه
اختیــار «تاکتیکــی»« ،عملیاتــی» و
«راهبردی» پیگیری شود /.فارس

