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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -این روزنامه در گزارشی با اشاره به مسئله
مهاجرتبرایسکونتبهشهرهایشمالیکشور،نوشت:بنا
بهگزارششاهدانعینی،تعدادقابلتوجهیازاینمهاجران
ساکن استانهای جنوبی کشور هستند .گفتههای این
افراد نشان می دهد که مدتی است مردم شهرهای جنوبی از
قشرهایمختلفدرحالکوچکردنبهشمالکشورهستند
و عمده ترین دلیل این اقدام را نامناسب بودن شرایط آب و
هوایی جنوب کشور بیان می کنند.
••کیهان -مقامات دولت مدعی بودند که شأن گذرنامه
ایرانی پایین آمده و دولت میخواهد این اعتبار را برگرداند!
اما اکنون این دیپلماتهای کشورمان هستند که با وجود
مصونیت دیپلماتیک مورد فشار و اخراج و بازداشت و اذیت
قرار میگیرند .اکنون  105روز از بازداشت غیرقانونی
اسدا ...اسدی دیپلمات کشورمان توسط برخی کشورهای
اروپایی سپری شده است.
••آرمان -صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب طی
یادداشتی تأکید کرد :شاید واقعا آقایروحانی نذر کرده
که تمامی آن  24میلیون رأی را از دست بدهد! البته از
یک جهت میتوان وی را درک کرد ،چراکه رئیسجمهور
دیگر نیازی به صندوق رأی ندارد و مرکبش مدتهاست
از پل عبور کرده و او دیگر نیازی ندارد که نگران صندوق
رأی وزارت کشور باشد .ا یکــاش آقــای روحانی بیشتر
درخصوص همدردی با عقبه جریان اجتماعی خود یعنی
اصالحطلبان عالقه نشان میداد که با تمام توان ،هستی،
اعتبار و سرمایه اجتماعی خود در انتخابات سال  96از او
پشتیبانی کردند.
••اطالعات« -مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه که
بهعراقسفرکردهاست،درشهرنجفبهحرممطهرحضرت
امیرالمؤمنین علی(ع) مشرف شد .به گفته منابع خبری،
وی در ادامه دیدارهای خود با مقامات عراقی برای گفت
وگو با «مقتدا صدر» به شهر نجف رفته بود.
••آفتاب یزد -تقی آزاد آرمکی جامعه شناس در گفت وگو
با این روزنامه گفت :نجات اصالح طلبان در فاصله گرفتن
از روحانی است زیرا روحانی توانایی حل حتی اصلیترین
و مهمترین پدیده آن هم اقتصاد را ندارد و به رغم این همه
تجربه و دانش انسانی باز هم او نه از این سرمایه های انسانی
برای حل مشکل استفاده می کند و نه حتی توان هیچ گونه
تغییری در مسائل اقتصادی را دارد .او حتی اراده ای نیز
برای انجام چنین کاری ندارد.
••کیهان -در شرایطی که پرونده رشوه سنگین توتال به
باند «مهدی هاشمی» در فرانسه دوباره به جریان افتاده،
از سینه چاکان دروغین مبارزه با پولشویی و  FATFانتظار
میرود برای معلوم کردن سرنوشت آن پولهای بزرگ و
مسیر پولشویی آن ،بررسی و روشنگری کنند.

...

انعکاس
••الــف خــبــرداد :پرویز فتاح رئیس کمیته امــداد امام
خمینی(ره) در پاسخ به سوالی دربــاره پیشنهاد دولت
به وی برای تصدی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
گفت :دربــاره این موضوع با بنده صحبتی نشده است.
چندی پیش خبری در برخی رسانهها منتشر شد که
عباس آخوندی وزیــر راه و شهرسازی از سمت خود در
این وزارتخانه استعفا کــرده  و احتمال دارد پرویز فتاح
از سوی رئیسجمهور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت
برای تصدی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مجلس
معرفی شود.
••نامه نیوزمدعی شد :علیرضا زاکانی بار دیگر به سرخط
خبرها بازگشته است .حرف های او در یک هفته گذشته
سر و صدای زیادی به پا کرده و با گمانهزنیهایی نیز همراه
بوده است .ارتباط گسترده با نیروهای اصولگرا در سراسر
کشور امتیازی است که کمتر کسی دارد .همین ویژگی هم
او را به بازوی اجرایی «شورای وحدت» تبدیل کرده است.
شورایی با عمر چند ماهه که به نظر می رسد جای جمنا را
برای اصولگرایان خواهد گرفت .این طور که معلوم است
نخستین ماموریت آقای زاکانی در شورای وحدت حذف
علی الریجانی است.
••پارس نیوز نوشت  :تاکنون حزب همبستگی ایران
اصالح طلب و حزب وحدت و همکاری ملی در جلسات
شورای مرکزی تشکل متبوعشان با کلیات طرح پارلمان
اصالحات موافقت کردند از این رو این پرسش مطرح می
شود« :پارلمان اصالحات ،چه زمان و با چه ترکیبی شروع
به فعالیت می کند؟»
•• انتخاب نوشت :سید عباس صالحی ،وزیر ارشــاد در
توئیتر خود نوشت :صدا و سیما با تکثیر مناظر ههایی از
قبیل کچوییان و عبدی جان تازه میگیرد .در برابر موج
رسانهای ایرا نستیز ،دوربین رسانهملی به زاویــه های
متفاوت نیاز دارد.
••جماران مدعی شد :عزت ا ...ضرغامی در حساب
توئیتری خود نوشت :ضمن تشکر از پیگیری آیت ا ...مکارم
شیرازی دربــاره آزادی زندانیان مهریه  ،توقع عمومی،
وسیع تر شدن دایره این بحث است .خیلی از کارشناسان
بر این باورند که براساس همین آیین دادرسی ،بسیاری از
زندانیان را می توان آزاد کرد!
••تابناک نوشت :آیت ا ...جــوادی آملی مرجع تقلید
شیعیان با انتقاد از روحیه حیوانی برخی افراد در احتکار
کاالی اساسی مردم گفت :خداوند روزی تمام انسانها
را تضمین کرده و خود ضامن آن شده است چرا وقتیکه
میتوان مانند کبوتر و کبک آزادمنشانه زندگی کرد
مانند موش زندگی و کاالی موردنیاز مردم را احتکار و در
انبارهای خود ذخیره کنیم ،مراد قرآن کریم از محشور
شدن برخی افراد به شکل حیوانات و ازجمله موش به این
دلیل بود که این افراد در مسیر حیوان بودن و موش شدن
خود فعالیت میکنند.
••عصر ایران خبرداد :علی صالحی دادستان عمومی
و انقالب شیراز گفت :برخی عکاسان شیرازی به دلیل
انتشار عکس های نامناسب در صفحه های اینستاگرام
خود در بازداشت به سر می برند و پرونده آن ها در دادسرای
این شهر در حال رسیدگی است .وی افزود :گزارش هایی
درباره انتشار عکس های مستهجن از سوی این گروه از
عکاسان دریافت شده بود که تحقیقات قضایی به همین
منظور در دستور کار قرار گرفت و در نهایت ،دستگاه های
امنیتی برای بررسی مسئله ،وارد عمل شدند و تعدادی از
عکاسان را دستگیر کردند.
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با تأکید بر این که با وحدت از این دوره عبور خواهیم کرد

روحانی:اگراین دولت نبود به جایآمریکا با همه جهان مواجه بودیم
تحریم های 13آبان هیچ تأثیری نخواهد گذاشت ،آمریکا هرکاری خواسته انجام داده است

رئیس جمهور با تاکید بر این که ایران اسالمی و ملت بزرگ
ایران از همه این توطئه ها با وحدت  ،اتحاد و یکپارچگی
عبور خواهد کــرد ،گفت :در خیلی از جاها میتوانیم
آمریکا را شکست دهیم .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
رئیس جمهور و ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی روز گذشته در مراسم آغاز سال تحصیلی
دانشگا هها و مراکز آمــوزش عالی در دانشگاه تهران
با اشــاره به جلسه اخیر دادگــاه الهه برای رسیدگی به
شکایت ایــران از آمریکا افــزود :در همین دادگــاه اخیر
الهه برخی چهر هها ،از همین دانشگاه تهران بودند و
یکی از افرادی که به وکالت از ایران در آن جلسه سخن
می گفت جزو همکالسیهای ما در دوران دانشجویی
در دانشکده حقوق بود .روحانی با تاکید بر اهمیت نقش
امید در موفقیت و توسعه روزافزون کشور اظهارکرد :علت
موفقیتهایمان در دولت یازدهم ،کجا بود؟ از امید به
آینده شروع شد و دیدگاه مردم به آینده بود که جامعه ما را
در مسیر جدیدی قرار داد .وی افزود :در سال  92انتخاب
شدم و دو ماه بعد بنا بود دولت تشکیل دهیم به محض
انتخاب ،قیمت دالر کاهش یافت ،بازار آرام شد و امیدها
افزایش یافت .در آن دوره ما هنوز کاری نکرده بودیم و
دولت فعالیت خود را آغاز نکرده بود اما مردم به آینده بهتر،
به تعامل بیشتر با جهان ،آرامش بیشتر و فضای امنتر و نه
امنیتیتر ،امیدوار شده بودند .رئیس جمهور با اشاره به
این که دانشجو هم امیدوار شده بود چون میدانست از
سال  ،92دیگر در  16آذر آزاد است و میتواند مراسم 16
آذر داشته باشد ،گفت :گاهی وقتها ممکن است از لحاظ
عاطفی پذیرش انتقاد زیاد برای انسان  ،سخت باشد .من
هم وقتی در روزنامه ها و فضای مجازی 10 ،تا  15انتقاد
میخوانم میگویم امروز بس است ،کنار میگذارم .چون
هم وقت بیشتر ندارم و هم نقد بیش از حد میتواند مفید
نباشد اما نقد به اندازه  ،هم مفید و هم الزم است.
▪دانشگاه ها باید دولت را نقد کنند

وی تصریح کرد :االن استادانی در کشور داریم که از لحاظ
اقتصادی ،مقاله مینویسند ،مصاحبه و نقد میکنند،
استادان دیگری هم هستند که اصال ًندیدم مصاحبه
کنند و در روزنامه حرف بزنند ولی مرتب برای من نامه
مینویسند .این تأثیرگذارتر است .استادی که در بحث
اقتصادی نقد دارد،برای من مستقیم نامه مینویسد من
هم به دقت میخوانم و پیام تشکر برایش میفرستم.
میگویم نامه شما رسید ،خواندم ،متشکرم.
▪هر روز فهرست قیمت اجناس را می بینم

رئیس جمهور در ادامه افزود :بعضیها میگویند گفتار
درمانی نکنید ،ولی امید درمانی درست است .گفتار
درمانی خیلی مؤثر نیست امــا امید درمانی به طرف
میگوید تو مشکلی نداری ،تو زنده هستی و مشکلت حل
میشود .وی با بیان اینکه «امروز در جامعهمان نیاز به
تقویت امید به فردا داریم» ،اظهار کرد :نمیخواهم بگویم
امروز مردم ما مشکل ندارند ،شما ممکن است ،قیمت
اجناس را هر زمانی که به فروشگاه میروید چک کنید اما
من به عنوان رئیس جمهور هر روز فهرست قیمت اجناس
را میبینم و میدانم وضع زندگی مردم چگونه است به
خصوص آن هایی که حقوق ثابت دارنــد .اما آیا ما باید
در برابر مشکالت و شرایط جدید تسلیم شویم یا باید به
همدیگر امید بدهیم و به یکدیگر کمک کنیم.

▪وزیــر بهداشت :امــروز متقلبان و انقالبینماها در
دانشگاهها حضور دارند

روحانی با بیان این که ایران اسالمی و ملت بزرگ ایران
از همه این توطئه ها با وحدت  ،اتحاد و یکپارچگی عبور
خواهد کرد ،افزود :در تاریخ آمریکا طی  40سال گذشته،
کینهتوزتر از تیم فعلی دولت آمریکا نسبت به ایران ،ایرانی،
نظام جمهوری اسالمی شکل نگرفته بود.دشمنیها
بوده اما یک نفر بوده و بقیه در دشمنی متوسط بودند
اما االن در کاخ سفید بدترین ها دور هم جمع شدهاند.
وی با تشریح اهداف گردانندگان کاخ سفید علیه ایران
اسالمی اظهار کرد :آنها کار خود را با یک جنگ روانی
شروع کردند و جنگ اقتصادی به عنوان هدف میانمدت
آنهاست .جنگ برای موضوع کارآمدی نظام ،هدف سوم
و مشروعیتزدایی از نظام هدف نهایی آن هاست .آن
تغییر رژیمی را که درباره آن میگویند با مشروعیتزدایی
دنبال می کنند و این مشروعیت زدایی را با جنگ روانی،
اقتصادی و موضوع کارآمدی پی میگیرند.دکتر روحانی
با بیان اینکه در مسئله مشکالت اقتصادی ،ما آغازگر
و مقصر این جنگ نبودیم ،افزود :اگر این دولت در این
مقطعسرکارنبود،همینحادثهومشکالتمنتهابهدست
خودمان رخ می داد و به جای اینکه ما با آمریکا مواجه
باشیم ،با جهان مواجه میشدیم .یک کار سیاسی دقیق و
عمیقی به خوبی انجام گرفته است.
▪2موفقیت بزرگ در دادگاه الهه به دست آوردیم

وی با اشاره به انــزوای آمریکا در مسئله خروج از برجام
اظهار کرد :دو موفقیت بزرگ در دادگــاه الهه به دست
آوردیــم به دست چه کسی؟ به دست تحصیلکرد ههای
همین دانــشــگــاه ت ــه ــران؛ بــه دســـت حــقــوقدانــان و
دیپلماتهای خودمان .رئیس جمهور تأکید کرد :البته
یک موفقیت دیگر هم در دادگاه عالی رم برای اموالمان
به دست آوردیــم .امیدواریم موفقیتهای دیگر هم در
دادگاههای بینالمللی دیگر داشته باشیم.

وی ادامه داد :این موضوع که غیرممکن به نظر می رسید،
امروز ممکن شده و اتحادیه اروپا در برابر آمریکا ایستاده
است.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت:
اگر دشمنان ما این شبهه را ایجاد کنند که وضع خیلی بد
میشود و روز ناجوری به نام  13آبان پیش روی شماست
دیگر هر چه من رئیسجمهور به مردم بگویم که  13آبان
هیچ تاثیری نخواهد گذاشت و آمریکا هر کاری خواسته
علیه ما انجام داده ،نه تنها قبل از  13آبان قبل از  13مهر
انجام داده ،به هر حال تبلیغات است.
▪دانشگاه امن می خواهیم نه امنیتی

رئیس دولــت با بیان این که دانشگاه امن میخواهیم
نه دانشگاه امنیتی ،گفت :دولــت در شهریور امسال
الیحهای را تصویب کرد و به مجلس فرستاد که مطابق آن
اساس سنجشها و ورودیها در همه مقاطع جز مسائل
علمی چیز دیگری نخواهد بــود .روحانی افــزود :االن
در چند موضوع استثنا قائل شده ایم و گفتیم کسی که
جرایم سنگینی مثل جرایم سازمان یافته ،قاچاق انسان،
تروریسم ،جاسوسی و جرایمی که تبعات اجتماعی در
احکام دادگاهها دارد تا زمانی که تبعات اجتماعی دارد،
از تحصیالت تکمیلی محروم بشود ولی غیر این موارد همه
باید آزاد باشند و تمام قوانین و مقررات غیر از این را ملغی
اعالم کردیم و امیدواریم در مجلس و شورای نگهبان هم
تصویب بشود .روحانی افزود :شما می خواستید ستاره
کم شود ،ما آسمان با ستاره را برداشتیم و شرایط سهلی
را برای ورود دانشجویان در مقاطع مختلف با این الیحه
ایجاد کردیم که من کمتر دیدم راجع به آن در رسانه ها و

...

بدون موضوع
کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

یک خانواده و  3پسر شهید در یک روز
حتی دانشگاه ها بحث شود.

▪هدف آمریکا مشروعیت زدایی از نظام است
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دراینمراسمسیدحسنقاضیزادههاشمیوزیربهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نیز در سخنانی اظهار کرد :کتمان
نمیکنیم که امروز هزاران سوال از مسئوالن نظام و جامعه
روحانیت در دانشگاهها وجود دارد که بی پاسخ مانده است
و برخالف سالهای ابتدایی انقالب اسالمی که بهشتی،
مطهری ،مفتح ،روحانی و آیت ا ...خامنهای در دانشگاهها
حضور مییافتند و به سواالت مختلف پاسخ میدادند امروز
متقلبان و انقالبی نماها در دانشگاهها حضور دارند .وی با
بیان این که ای کاش سواالت دانشگاهیان بی پاسخ نماند،
خاطرنشان کرد :مسئولیت گمراهی دانشگاهیان بر عهده
مسئوالن کشور است.
▪حواشی حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه خالی از حاشیه هم
نبود .براساس گزارش ایسنا ،محل برگزاری مراسم آغاز
سال تحصیلی دانشگا هها و موسسات آموزش عالی که
رئیس جمهور در آن حضور داشت با دیوارهای پارچهای
پوشش داده شــده بــود و امکان حضور دانشجویان در
محوطه برگزاری این مراسم نیز وجود نداشت .براساس
این گزارش ،برخالف سالهای گذشته برای دانشجویانی
که موفق نشده بودند در سالن برگزاری مراسم آغاز سال
تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی حضور پیدا
کنند ،امکان مشاهده مراسم و سخنرانیها از طریق ویدئو
پروژکتور در بیرون از سالن وجود نداشت .دانشجویان
دانشگاه با تجمع در مقابل تاالر عالمه امینی که محل
سخنرانی رئیسجمهور بود با در دست گرفتن پالکاردها و
سر دادن شعارهای اعتراضی مطالبات خود را بیان کردند.
همچنین پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور در مراسم
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
یکی از دانشجویان دختر حاضر در این مراسم به سخنان
رئیس جمهور در آن جمع واکنش نشان داد و بیان کرد،
این سخنان نمی تواند مشکلی از مشکالت دانشجویان و
دانشگاهیان را رفع کند .وی افزود :سخنان رئیس جمهور
کامال تکرار مکرراتی است که همواره این مطالب را از سوی
ایشان در رسانههای مختلف میشنویم .رئیس جمهور
باید به صورت رو در رو با دانشجویان نشست داشته باشد و
صحبتهای آن ها را از نزدیک بشنود.

پدر آن شب از همه فرزندانش خواست که بیایند و شام
دور هم باشند سال  67بود و ماه های آخر جنگ تحمیلی،
منافقین به پشتیبانی صدام از غرب حمله کرده بودند.پدر
که نانوا بود و اهل لقمه حالل ،سر سفره ،ساده و بی تکلف
خطاببهپسرانشگفتاگرمیخواهیدنانمحاللتانباشد
و همیشه از شما راضی باشم هر چه زودتر عازم کرمانشاه
شوید.هر شش پسر که روزگاری نه چندان دور به همراه
پدر و دامادشان همگی در یک زمان در جبهه ها بودند و
حتی مادرشان نیز در خانه نمانده بود و در اهواز و پشت
خط به رزمندگان خدمت می کرد ،آماده اعزام شدند گویا
همگی از قبل مهیا بودند و اشاره پدر بهانه ای شد برای به
سر دویدن .شش برادر تقسیم شدند حسن و علی و رضا به
یکی از گروه های بسیج مسجد پاکدشت پیوستند و محمود
و حسین و احمد به گروهی دیگر .در منطقه بین رزمندگان
و منافقان که تا نزدیکی کرمانشاه پیش تاخته بودند و خیال
فتح تهران را در سر می پروراندند ،درگیری سختی پیش
آمده بود به گونه ای که گاهی برخی گروه های رزمندگان
به تناوب جایگزین هم می شدند این بار نوبت گروهی که
احمد و حسین و محمود مظفر در آن بودند شد که ناگاه
فرمانده از پیشروی این سه برادر جلوگیری کرد و گفت شما
بمانید! اصرار برادران فایده نکرد ...ماجرا کم کم مشخص
شد علی و رضا و حسن هر سه در یک عملیات و در یک روز به
شهادت رسیده بودند.غیورمردان ایران زمین در آن جنگ
سخت و غافلگیرانه در عملیات بر دشمن پیروز شدند.حاال و
این بار مادر سر سفره فرزندان شهیدش نشسته ،فرزندانش
را مثل گل می بوید و می بوسد .شهادت را به جگر گوشه
هایش تبریک می گوید و زمزمه ای بر لب دارد یا زینب دیدی
به قولم وفا کردم ...ایــن مادر بزرگوار از روز خاکسپاری
فرزندانش چنین می گوید :آن روز خودم داخل قبر رفتم و
یکی یکی فرزندانم را در دل خاک به امانت گذاشتم و گفتم
شهادت تان مبارک ،سالم مرا به موال برسانید .حاال از آن
روزها بیش از  30سال می گذرد و کوکب اسکندری این
مادر شهید و یکی از بزرگوارترین زنان و مادران این عصر و
زمان در همان خانه بسیار ساده و قدیمی پاکدشت زندگی
می کند و بوی حسن عزیزش را از سه فرزند او ،عطر وجود
علی عزیزش را دو نوردیده اش و شمیم وجود رضای عزیزش
را از تنها یادگار او استشمام می کند و وقتی خبرنگار
شبکه ۲سیما برنامه بدون تعارف در این خانه قدیمی از او
می پرسد از مسئوالن چه انتظاری دارید؟ صادقانه می گوید
هیچ؛ ما که طلبکار نیستیم ،ما وظیفه خود را انجام دادیم
مسئوالن فقط به فکر مردم باشند.

▪امروز اتحادیه اروپا در برابر آمریکا ایستاده است

دکتر روحانی با اشاره به دیدارهای خود با بیشتر رهبران
اروپا در سفر نیویورک ،گفت :یک نخستوزیر کشور مهم
اروپایی به من گفت اگر پنج سال پیش به من میگفتند
روزی پیش میآید که در دعوا بین ایران و آمریکا ،اتحادیه
اروپــا به طرف ایــران می آید ،میگفتم از محاالت تاریخ
است چراکه ما متحد آمریکا هستیم و امنیت و اقتصاد ما
با آمریکا گره خورده است و امکان ندارد اگر روزی ایران
و آمریکا رو در روی هم قرار بگیرند پشت سر ایران باشیم.

یک مقام دولتی با اشاره به شکایت رئیس جمهور و وزیر راه تشریح کرد

جزئیات محکومیت حسن عباسی به  7ماه حبس
حسن عباسی به اتهام توهین به
رئیس جمهور و وزیر راه به هفت
مــاه حبس قطعی محکوم شد.
مهدی جعفرنژاد وکیل حسن
عباسی در گفت و گو با ایرنا این
خبر را اعــام کــرده و گفته این
محکومیت بــا عــنــوان اتهامی
تــوهــیــن بــه مــســئــوالن از ســوی
دادگــاه صادر شده و این حکم قطعی است .وی اظهار
کــرد :از موکلم به اتهام نشر اکاذیب نیز شکایت شده
بود که دادگاه درباره این عنوان اتهامی ،وی را تبرئه کرد.
به گفته این وکیل دادگستری ،معاونت حقوقی ریاست
جمهوری و وزیر راه و شهرسازی ،شکات حسن عباسی در
این پرونده بودند .علیرضا آذربایجانی معاون هماهنگی
و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت
حقوقی رئیس جمهور نیز با تأیید این خبر گفت :این
حکم قطعی است و به زودی اجرا میشود .وی در توضیح
بیشتر پرونده حسن عباسی افزود :در سال  ۱۳۹۵به
دلیل توهینهای مکرری که ایشان مطرح میکرد ناگزیر
شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان
«نشر اکاذیب» و «توهین به مسئوالن» صورت گرفت.
آذربایجانی یادآور شد :این پرونده در جریان رسیدگی
قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این
مجموعه اضافه شد و بعد از تحقیقات مفصلی که در

دادســرا صورت گرفت در نهایت
در خصوص موضوع «توهین» با
کیفرخواست به دادگــاه کیفری
ارجاع شد .باز هم ما در این فاصله
سعی کردیم ببینیم که اگر ایشان
در صحبتهای بعدی این رفتار را
خاتمه میدهد و توهین نمیکند
پــرونــده را پیگیری نکنیم ،اما
متأسفانه ادامــه این رونــد ما را ناگزیر به پیگیری این
موضوع کرد.این مقام دولتی ادامه داد :حسن عباسی
در دادگاه بدوی درخصوص «توهین»های مکرر محکوم
شد اما درباره «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان
حکم برائت صادر کرد که با تجدید نظرخواهی ایشان
از رأی محکومیت ،پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و
بعد از رسیدگیهای مفصل در نهایت دادگــاه تجدید
نظر به استناد ماده  ۶۰۹قانون مجازات ،ایشان را به
پنج فقره حبس هفت ماهه محکوم کرد .وی درباره نحوه
اجرای حبس های متعدد حسن عباسی توضیح داد :بر
اساس ماده  ۱۳۴قانون مجازات وقتی کسی بابت یک
اتهام به محکومیتهای متعدد محکوم میشود یکی از
مجازاتهای او که مجازات اشد است درباره ایشان اعمال
میشود ،بنابراین از مجموعه پنج مورد حبس هفت ماهه،
یک مورد یعنی یک حبس هفت ماهه برای آقای حسن
عباسی قطعیت پیدا کرده که به زودی اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه استان قم تغییرکرد
سردار غالمرضا احمدی فرمانده سپاه استان قم تغییر
کرد و به جای او ســردار سید محمد تقی شا هچراغی
منصوب و معارفه شد .مراسم تودیع و معارفه فرمانده
سپاه قم دیروز با حضور سردار حسین سالمی جانشین
فرمانده سپاه ،علما و استادان حوزه علمیه قم برگزار
شــد .دوهفته پیش نیز فرمانده تیپ  83امــام جعفر
صادق (ع) در قم تغییر کرد .در آن مراسم حجت االسالم
والمسلمین حسین طیبی فر ،فرمانده سابق این یگان
جای خود را به حجت االســام والمسلمین عزت ا...
معتمد داد .حسین طیبی فر سخنران تجمع چند هفته
پیش فیضیه قم بود که برخی پالکاردهای جنجالی در
این مراسم موجب انتقاد مراجع تقلید شده بود .روزنامه
ایران در گزارشی مدعی شده بود که «تیپ امام صادق»

یکی از دو برگزار کننده این تجمع بوده است .سردار
غالمرضا احمدی پیشتر بعد از حواشی تجمع طالب در
فیضیه قم در نامه ای به آیت ا ...مکارم شیرازی نوشته
بود :ضمن تشکر و قدردانی از پیگیری ها و توجهات
جناب عالی ،درباره بندی از بیانیه که خواستار روشن
شدن موضوع حضور نیروهای سپاه در این تجمع شدید،
مطالبی به استحضار حضرت عالی می رساند؛ سپاه
در شکل گیری و برگزاری این تجمع هیچ گونه نقشی
نداشته و هیچ یک از نیروهای این نهاد در این برنامه
حضور نداشتند .تصاویری که در بعضی رسانه ها از
حضور اعضای سپاه در این برنامه منتشرشده مربوط
به مراسم دیگری بوده و انتشار این عکس ها اقدامی
ناشیانه در راستای تخریب نهاد مقدس سپاه بوده است».
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