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ظریف :خروج از برجام اشتباه
دردناکی برای امریکا خواهد بود

آیتاهلل امامی کاشانی :مسئوالن با عشق و عالقه
بیشتر برای حل مشکل مردم تالش کنند

امــام جمعــه موقت تهــران گفــت :مســئوالن و دســت انــدرکاران به
اقدامات انجام شــده بســنده نکنند و در جهت حل مشکالت مردم با
عشــق و عالقه بیشــتر از گذشــته تالش کنند .به گزارش ایرنا ،آیتاهلل
محمــد امامــی کاشــانی روز گذشــته در خطبههای دوم نمــاز جمعه
تهــران ،بــا اشــاره به بیانــات رهبر معظــم انقــاب ،افــزود :رفع همه
مشــکالت شدنی است و وظیفه مســئوالن این است که قدردان مردم
باشند و برای رضای خداوند با اهتمام بیشتر در خدمت مردم باشند.
وی با اشــاره به ویژگیهای کشــورمان ادامه داد :وقتی به دیگر کشورها
ســفر میکنیــم میفهمیم که میــزان معنویت در جمهوری اســامی
ایران باالســت؛ البته در قیاس با آنجا که باید برســیم عقب هســتیم،
ولی نســبت بــه دنیا ســروریم .وی در پایان از زحمــات آیتاهلل احمد
جنتی برای  25سال حضور بهعنوان خطیب نماز جمعه تهران تقدیر
و تشــکر کرد .امام جمعه موقت تهران در ادامه از مردم خواســت در
ایام آخر سال و نزدیک ماه رجب از اموال خود به بستگان و نیازمندان
کمــک کننــد .پیــش از خطبههــای نماز جمعــه غالمرضــا مصباحی
ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز وعضو مجمع تشخیص مصلحت
نظــام با اشــاره بــه نامگــذاری ســالها از ســوی رهبر معظــم انقالب
اســامی گفــت :رهبر معظــم انقالب در یــک دهه گذشــته از عناوین
اقتصادی در نامگذاری سالها استفاده کردند تا به رفتار مدیران نظام
جهت دهند.

ترکان :اهداف پشت استیضاحها خام بود

مشــاور رئیس جمهوری در واکنش به استیضاح ســه وزیر در هفتهای که گذشت،
گفــت :نماینــدگان مجلس فکــر میکردند باید حتمــاً یک کاری انجــام دهند اما
روی کاری که میخواهند انجام دهند ،دقیق نشده بودند و حتی روی سؤاالتی که
میخواســتند مطرح کنند هم تحقیقی صورت نگرفته بــود .نتیجهای که حاصل
شــد نشــان داد هدف پشــت اســتیضاح خام اســت .به گــزارش ایلنا ،اکبــر ترکان
ادامه داد :اســتیضاح نشــان داد عدهای از روی عصبانیت دســت به این کار زدند.
فرمایشــات نمایندگان عمقی نداشــت ،حرفهــای بعضی از نمایندگان نشــان
میداد به شــدت عصبی هســتند .وی افزود :مــن از حرفهای نمایندگان خیلی
تعجب میکردم؛ چراکه نشان میداد حتی برای استیضاح هم کار نکردند .بعضاً
نمایندگان حرفهایی میزدند که اعالم میشد کذب است.

آیتاهلل جنتی :رشته امام شناسی در دانشگاهها
و حوزهها گنجانده شود

چهارمین اجالسیه خبرگان رهبری دوره پنجم ،شامگاه چهارشنبه به
کار خود پایان داد؛ اعضای مجلس خبرگان صبح پنجشــنبه بهزیارت
مرقــد مطهــر بنیانگذار جمهوری اســامی ایران رفته و بــا آرمانهای
امام خمینــی(ره) تجدید میثاق کردند .آیــتاهلل احمد جنتی رئیس
مجلس خبرگان رهبری ،در این مراســم گفــت :روحیه والیت فقیه را
زنده نگه داریم و بدانیم هرچه داریم از والیت فقیه داریم .اگر داعش
در ســوریه و عراق شکســته شد باید قبر امام را ببوســیم و بگوییم این
شما هستید که راه جهاد و شهادت را باز کردید .وی ادامه داد :روحیات
و مقامــات معنــوی امام را مــردم دنیا حتی در حدی کــه ما میدانیم
نمیدانند .اگر روزی بتوانیم در دانشگاههای دنیا یا حتی دانشگاههای
جهــان اســام مثــل األزهر حضور پیــدا کنیم و رشــته امام شناســی را
در دانشــگاهها و حوزههــا پیشبینــی کنیم میتوانیم آنچــه خدا به ما
داده را بــه دیگران عرضه کنیم؛ چون هرچه بیشــتر بشناســند بیشــتر
عالقهمند میشــوند .در حاشیه این مراسم آیتاهلل فاضل گلپایگانی
عضو مجلس خبرگان رهبری از موکول شدن انتخابات کمیسیونهای
خبــرگان بــه اجالســیه شــهریورماه خبــر داد .در واپســین اجالســیه
خبــرگان ،عــاوه بر انتخاب هیأت رئیســه ،هیأت اندیشــهورز مجلس
خبــرگان رهبری بــا رأی نماینــدگان مجلس خبرگان انتخاب شــدند.
عباس کعبی ،سیدهاشــم حســینی بوشــهری ،ســیدابراهیم رئیســی،
عبدالمحمــود عبداللهی ،محســن قمــی ،محمود محمــدی عراقی،
محســن محمدی اراکی ،قربانعلــی دری نجفآبــادی ،محمدهادی
عبدخدایی و ابوالقاســم وافی از اعضای این هیأت هســتند .بر اساس
ت اندیشهورز را
مصوبه مجلس خبرگان ،رئیس خبرگان ،ریاست هیأ 
بر عهده خواهد داشت.

صدور  21دادنامه برای متهمان وقایع دی ماه

دادستان تهران از صدور  ۱۷۵فقره کیفرخواست برای متهمان وقایع دی ماه خبر
داد.به گزارش میزان ،جعفری دولتآبادی در جلســه شورای معاونان دادسرای
عمومــی و انقالب تهــران ،ادامه داد :از این تعداد تاکنــون  ۲۱فقره دادنامه صادر
شــده که  ۱۶فقــره از دادنامهها متضمــن محکومیت به حبس اســت .در  ۳فقره
دادنامه جزای نقدی تعیین شده و  ۲فقره دادنامه مبتنی بر برائت است .جعفری
دولتآبادی از صدور  ۲۲فقره کیفرخواست از سوی دادسرای شهید مقدس علیه
متهمــان مرتبط بــا یک گروهک ضــد انقالب کــه اقدامات آنها شــامل تحریق و
تخریب اموال عمومی اســت خبر داد و افزود :در رسیدگی به این کیفرخواستها
تاکنــون  ۲فقره دادنامه با محکومیت حبس صادر شــده اســت .دادســتان تهران
همچنین اظهار داشــت :قضات و معاونان دادســتان تهران به کرات در زندانها
بــا زندانیان این آشــوبها مالقات کردهاند و در شــرایط فعلــی عالوه بر محاکمه
عامل شهادت سه نفر از مأموران ناجا ،بیست فقره کیفرخواست درمورد عوامل
اصلی و لیدرهای آشوبهای خیابان پاسداران صادر شده است .دادستان تهران
با اظهار این که حادثه خیابان پاســداران ریشــه در آشــوبهای دی ماه داشت که
به لحاظ ارتباط با جریانات فرقهای با آن مدارا شــد ،حادثه تلخ روز اول اســفند را
نقطه عطفی در رویکرد پلیس ،دادســرا و نهادهای امنیتی در برخورد با اینگونه
اقدامات مجرمانه خواند و افزود :پس از اقدام آشوبگران در حمله به منازل مردم
و شــهید کردن چند مأمور ناجا ،پلیس وارد عمل شــد و ظرف چند ساعت موفق
شد کنترل اوضاع را به دست گیرد .جعفری دولتآبادی با اشاره به کشف حجاب
توســط چند زن در مأل عــام و با ارزیابی چنین اقداماتی به عنوان ساختارشــکنی،
اظهــار داشــت :حکم صــادره از دادگاه درخصوص یکی از این زنان نشــان داد که
دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشکنانه مدارا نخواهد کرد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان:

از مشکالت مردم مطلعیم اما هیچ مشکل حلنشدنی در کشور وجود ندارد
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظم انقالب اسالمی صبح پنجشنبه
در دیــدار رئیــس و اعضــای مجلــس
خبــرگان ،معیّت و همراهــی پروردگار
را وعــدهای قطعــی ،اطمینانبخش و
نشاطآفرین برای جبهه حق خواندند
و با اشــاره به آینده روشــن ایــران عزیز
تأکیــد کردند :شــرط تحقق ایــن وعده
مســلم الهــی ،ادای وظایــف علمــا،
مسئوالن نظام و دستگاههای آموزشی
و تبلیغاتی در تربیت ایمانی جامعه و
پایبندی عملــی آنها به تقــوا ،پرهیز از
اشــرافیگری و کار و تــاش و پایــداری
است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،ایشان با یادآوری
حساسیت سیاســی بسیار باال و جایگاه
فوقالعاده مجلس خبــرگان افزودند:
ایــن مجلــس در عیــن حــال ،جنبــه
علمایــی برجســتهای دارد و در واقــع
مظهر زنده آمیختگی دین و سیاســت
است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
اشــاره بــه مبــارزه ســخت و جنــگ
دشوار سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگــی و امنیتــی ایــران بــا هجــوم
همهجانبه دشمنان گفتند البته کسانی
به این وضع معترضند و فکر میکنند
جمهوری اســامی این جنگ را شروع
کرده است ،اما این تصور ،نوعی غفلت
اســت چرا که نفــس وجــود جمهوری
اســامی و حکومت دینــی و آرمانها و
اهداف نظام اسالمی از جمله توحید،
عدالــت اجتماعــی ،مبــارزه بــا ظلم و
حمایــت از مظلــوم ،دشــمنان دین را
به جنگ و هجوم میکشــاند همچنان

که به اســتناد آیات مکــرر قرآن ،جبهه
حــق در تمام طــول تاریخ همــواره در
معــرض تهاجــم جبهــه باطــل بــوده
است.
رهبر انقالب نکته مهم در رویارویی
مســتمر حق و باطــل را وعــده حتمی
پــروردگار مبنی بر پیــروزی جبهه حق
خواندنــد و افزودند :تحقــق این وعده
البتــه مشــروط به پایبنــدی اهل ایمان
بــه شــروطی نظیر نیت صــادق ،صبر،
بصیــرت ،همت و پایداری اســت که با
رعایت این شــروط ،تحقــق این وعده،
جزو سنتهای قطعی و تجدیدناپذیر
الهی است.
ایشان تعابیر مکرر و مختلف قرآن
مجیــد مبنــی بــر معیــت و همراهــی
و حمایــت پــروردگار از جبهــه حــق را
بســیار مهم ،عمیقــاً آرامــش بخش و
از امیدبخشتریــن آیــات برشــمردند
و افزودنــد :پیامبــران و اولیــای الهــی
بــا ایمان به وعــده الهــی و پایبندی به
شــروط تحقــق آن ،ایــن وعــده را در
مقاطــع مختلــف تاریــخ بــه واقعیت
تبدیل کردند ،همچنــان که در پیروزی
انقالب اســامی و دفاع مقدس نیز ما
شــاهد این معیت و حمایــت خداوند
بودیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،ایمان،
تقوا ،صبر و احســان را از جمله شروط
همراهــی و پشــتیبانی قــادر متعــال
خواندنــد و تأکیــد کردنــد :مســئوالن،
علمــا ،کســانی کــه سخنانشــان در
منبرهــا و تریبونهــای دیگــر شــنونده
دارد و دســتگاههای عظیمی همچون
آمــوزش و پــرورش ،آمــوزش عالــی و
بویژه صدا و ســیما باید با برنامهریزی

و تمرکز الزم ،به وظایف خود در تحقق
شــروط وعده همراهی پروردگار یعنی
«تربیــت ایمانــی ،تقوایی و احســانی»
جامعه عمل کنند.
ایشان ،ایســتادگی و توفیقات کشور
در مقابلــه بــا هجــوم جبهــه عظیــم
سیاســی ،مالــی ،نظامــی ،امنیتــی و
فرهنگی امریکا و صهیونیســم را ناشی
از برکــت وجــود ایمــان و تقوا در قشــر
عظیمــی از مــردم و جوانان دانســتند
و افزودنــد :فداکاریهــای مــردم،
رویشهای جدیــد و امثال حججیها،
تــا حــد زیــادی عنایــت و حمایــت
پــروردگار را جلب کرده اســت که برای
توســعه دایــر ه رحمــت و پشــتیبانی
خداوند ،باید تربیت ایمانی جامعه را
ارتقا داد.
رهبــر انقــاب اســامی در عیــن
حــال« ،عمــل» مســئوالن و علمــا از
جملــه نماینــدگان مجلــس خبــرگان
را دارای تأثیــری بیشــتر از تبلیغ زبانی
برشمردند و خاطرنشان کردند :پرهیز
از دنیاپرســتی و اشــرافیگری و کار و
تالش ســخت مســئوالن و علما ،حتی
اگر جلوی چشم مردم نباشد ،موجب
جلــب رحمــت الهــی و تأثیرگــذاری
بیشــتر در مــردم میشــود و مــردم نیز
هنگامی که در حرف و عمل ما تناقض
نبینند ،ایمانشان قویتر خواهد شد و
با اطمینان بیشــتر در صراط مســتقیم
حرکت خواهند کرد.
ایشان عاملبودن و هدایت عملی
مردم را از علل موفقیت معجزه آسای
امام خمینــی(ره) برشــمردند و تأکید
کردنــد :تحقــق ایــن نــکات موجــب
معیــت و همراهــی خداونــد کریــم
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وزیر خارجه جمهوری اســامی ایران خروج امریکا از
برجام را اشــتباه دردناکی برای امریکایی ها دانست.
محمد جواد ظریف در مســیر بازگشــت از آســتانه به
تهــران در جمــع خبرنــگاران گفــت« :آقــای ترامــپ از روزی که ســرکار آمده
و از قبــل از آنکــه ســرکار بیایــد تــاش خــودش را بــرای از بین بــردن برجام
انجــام داده و در همــه ایــن دوران ،ایــاالت متحــده در اجــرای برجــام دارای
نقضهــای گســتردهای بــوده اســت» .وزیر امــور خارجــه افزود« :بــا توجه به
آنچه در برجام در حوزه تحقیق و توســعه دیده شــده و اقدامات تداوم یافته
جمهوری اســامی برای توسعه توان هســتهای خود در حوزه صلح آمیز ،اگر
امریکا اشــتباه خــروج از برجام را مرتکب شــود ،حتماً اشــتباه دردناکی برای
امریکاییها خواهد بود ».وزیرامور خارجه کشــورمان تصریح کرد«:جمهوری
اســامی ایران خــودش را برای شــرایط مختلــف ،در زمان مذاکــرات برجام
هــم آماده کــرده بود ».ظریف گفت« :در برجام کامالً پیشبینی شــده که اگر
جمهــوری اســامی ایــران نتوانــد از منافع اقتصــادیاش بهرهمند شــود چه
اقداماتی را انجام خواهد داد».

ســـــــیاســی

iran-newspaper

پرهیز از دنیاپرستی
و اشرافیگری و
کار و تالش سخت
مسئوالن و علما،
حتی اگر جلوی
چشم مردم نباشد،
موجب جلب
رحمت الهی و
تأثیرگذاری بیشتر در
مردم میشود
خواهد شــد و وقتی از معیت پروردگار
برخــوردار شــدیم ،بــا قدرتهــای
زورگــو نیــز شــجاعانه و در عیــن حــال
هوشمندانه و کارآمد برخورد خواهیم
کرد.
حضرت آیتاهلل خامنــهای با ابراز
خرســندی مبتنــی بر اطالعــات دقیق
ِ
از حضــور رویشهــای جدیــد و نســل
جــوان و امیدبخــش در همه عرصهها

افزودنــد :مجموعه عظیمی از جوانان
مؤمــن و فعال که امام و دفاع مقدس
را هــم ندیدهاند ،با اســتحکام و اعتقاد
عمیــق اهــداف انقــاب را پیگیــری
میکنند .ایشــان افزودنــد :یک حرکت
جوانانه و پرتالش و پرنشــاط در کشــور
وجود دارد کــه اعتقاد بنده به آیندهای
بــه مراتب بهتر از امــروز را برای ایران،
مستحکمتر از همیشه کرده است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
افزودند :البته از مشــکالت معیشتی و
دیگر مشــکالت مردم اطالع داریم اما
معتقدیــم هیچ مشــکل حل نشــدنی
در کشــور وجود ندارد که انشــاءاهلل در
چند روز آینده در این زمینهها با مردم
صحبــت خواهــم کــرد .رهبــر انقــاب
اســامی همچنیــن با تشــکر از گزارش
رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان،
از تشــکیل هیأت اندیشــهورز در جلسه
اخیر خبرگان ابراز خرسندی کردند.
ایشــان با گرامیداشــت یاد آیتاهلل
شــاهآبادی ،نماینــده مردم تهــران در
مجلس خبــرگان که اخیــراً دار فانی را

وداع گفت ،برای آن عالم جلیلالقدر
علّو درجات را مسألت کردند .حضرت
آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به
نزدیک شــدن ماه پرفیض رجب ،این
مــاه را فرصتــی بــرای تضرع ،توســل و
نزدیکی به پروردگار برشمردند.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب
اسالمی ،آیتاهلل جنتی رئیس مجلس
خبــرگان در گزارشــی از فعالیتهــای
این مجلس ،با اشاره به تشکیل هیأت
اندیشــهورز ،گفــت :هیأت اندیشــهورز
مجلــس خبــرگان بــا هــدف رصــد و
دیدهبانــی پیشــرفتها و مشــکالت و
ارزیابــی کالن حرکت انقالب اســامی
و نیــز با هــدف گفتمانســازی و تبیین
اهداف ،ایجاد شده است.
همچنیــن آیــتاهلل هاشــمی
شــاهرودی ،نایــب رئیــس مجلــس
خبرگان در گزارشی از اجالسیه مجلس
خبرگان ،گفت :در این اجالس ،مسائل
فرهنگی و مشــکالت معیشــتی مردم
از مهمتریــن محورهــای نطقهــای
اعضای مجلس خبرگان بود.

عراقچی  :ضرب االجل ترامپ بر خالف تعهدات امریکا در برجام است
برایان هوک ،مشاور ارشد سیاسی رکس تیلرسون وزیر خارجه برکنار شده امریکا در جلسه حضور یافت

یازدهمین نشســت کمیســیون مشترک
برجــام روز گذشــته در ســطح مدیــران
سیاسی ایران و کشورهای  5+1به میزبانی
هلگا اشــمید ،معــاون سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا در وین برگزار شد.
ســید عباس عراقچی به نمایندگی از
ایران و برایان هوک ،مشاور ارشد سیاسی
رکس تیلرســون وزیر خارجه برکنار شــده
امریــکا در ایــن نشســت حضــور یافتنــد.
شــکایت ایــران از نقــض شــکنی امریــکا
در چارچــوب برجــام ،اصلیتریــن محور
رایزنــی مقامهــای ایرانــی و طرفهــای
توافــق هســتهای در یازدهمین نشســت
کمیســیون مشــترک برجــام بــود .ایــن
در حالــی بــود کــه یــک روز پیــش از آن
برایــان هوک نماینــده امریــکا در برلین،
رایزنیهــای فشــردهای را بــا طرفهــای
توافق هستهای از سر گذرانده بود.
رایزنیهایــی که به روایت ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه امریــکا بــه تفاهــم
اروپــا و امریــکا بــر ادعای نقــش مداخله
جویانه ایران در منطقه انجامیده اســت.

با این حال مقامهای کشورمان در خالل
نشســتی که روز گذشته در وین برگزار شد
لزوم حمایت جدیتر اروپاییها از برجام
را یادآور شدند و از سایر طرفهای توافق
خواســتند برای نقض شــکنیهای پیدا و
پنهان واشنگتن چارهجویی کنند.
ســید عباس عراقچــی ،معــاون وزیر
خارجــه ایــران کمی پیش از نشســت روز
گذشــته کمیســیون مشــترک خبر داد که
هیــأت ایرانی با هیأتهــای اتحادیه اروپا
و همچنیــن روســیه ،فرانســه و آلمان به
طــور دوجانبه گفــت وگو و مــواردی را که
مورد نقض واقع شده است مطرح کرده
اســت .عراقچــی با بیــان اینکــه «مواضع
برخی از کشــورها کامــاً با مواضــع ایران
نزدیک اســت و مواضع برخــی دیگر نیز
مؤیــد نقض برجام توســط امریکا اســت
ولی تا حدی از گفتن آن ابا دارند» افزود:
«تحوالتــی کــه در پیــش اســت تحــوالت
چندان آسانی نخواهد بود؛ ضرباالجلی
که آقای ترامپ تعیین کرده است مسلماً
برخــاف تعهــدات امریــکا اســت؛ چون

ایجاد فضای نگرانی و تردید درباره اینکه
پــس از ایــن ضــرب االجل چه شــرایطی
پیــش خواهــد آمــد ،طبعــاً باعــث عدم
اجــرای موفقیــت آمیــز برجــام در زمان
کنونــی میشــود و ایــن از نظــر مــا نقض
روشن برجام است».
معــاون وزیــر امــور خارجــه دربــاره
گفت وگوهای کشــورهای اروپایــی درباره
برجام گفت« :کشــورها مجازند که با هم
مشــورتهایی داشته باشــند؛ اما طبیعتاً
روند  5+1و کمیســیون مشترک یک روند
دسته جمعی با مشارکت همه کشورهای
عضو برجام است و ما هیچ روند کناری را
به رســمیت نمیشناسیم و مصوبات آن
را هم قبول نداریم».
او بــا تأکیــد بــر اینکه بحــث اصلی در
کمیســیون مشــترک بــر رفــع تحریمهــا
و بدعهدیهــای امریــکا متمرکــز اســت،
دربــاره اصــاح ایرادهــای برجــام گفت:
«موضع مــا کامــاً روشــن و تردیدناپذیر
است؛ برجام به هیچ وجه امکان مذاکره
مجــدد ،باز شــدن و بحث مجــدد ندارد؛

بعیدینژاد :امریکا بیش از همه در فشار و انزوای بیسابقهای قرار گرفته است

نیم نگاه

«حمیــد بعیدینژاد» ســفیر ایران در لندن و رئیس هیأت کارشناســی ایــران در مذاکرات با گروه 5+1
همزمــان بــا یازدهمین نشســت کمیســیون مشــترک برجــام در ویــن در صفحه توئیتر شــخصیاش
نوشت« :در جلسه امروز کمیسیون مشترک برجام امریکا در برابر همبستگی تمامی کشورهای عضو
بیش از همیشه در فشار و انزوای بیسابقهای قرار گرفته است».

از دیــد ما هیــچ امکانی برای یــک توافق
تکمیلــی ،یــک الحاقیه یا عباراتــی از این
قبیــل کــه ایــن روزها اســتفاده میشــود،
وجود ندارد».
مواضع عراقچی در حاشــیه نشســت
کمیسیون مشــترک در شــرایطی مطرح
شــد کــه او چنــد روز پیــش در واکنــش به
اقدامات ضد برجامی امریکا هشدار داده
بــود« :اگر امریکا از برجام خارج شــود ،ما
هــم خــارج میشــویم .ایــن موضــوع به
اروپاییها گفته شــده است که اگر نتوانند
امریــکا را در برجــام حفظ کنند ایران هم
خارج خواهد شــد ».هشــداری کــه داریل
کیمبال ،مدیر انجمن کنترل تســلیحات

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس

مدیریت دانشگاه آزاددنبال حاکمیت سلیقه ای خاص در دانشگاه نباشد
رئیــس فراکســیون امیــد بــا انتقــاد شــدید از
اخراج برخی از اســتادان دانشگاه آزاد و ایجاد
محدودیــت بــرای تشــکلهای دانشــجویی
خطــاب بــه مدیــران ایــن دانشــگاه ،گفــت:
ایــن گونــه برخوردهــا باالترین توهیــن به یک
اســتاد دانشگاه اســت و دانشــگاه آزاد بهدلیل
برخوردهــای صــورت گرفتــه بــا اســتادان و در
صورت اصالح نشــدن بــا رکود علمــی مواجه
میشود.
بــه گــزارش ایلنــا ،محمدرضــا عــارف در
دیداربا اعضای اتحادیه تشــکل های اســامی
 سیاســی دانشــگاه آزاد بــا تبریــک ســالجدیــد و آرزوی موفقیــت برای جوانــان بویژه
دانشــجویان بــه نقــش و تأثیرگــذاری جوانــان
درهمــه عرصههــا اشــاره کــرد و گفــت :امــروز
جــا بــه جایــی مســئولیتها یــک ضــرورت
انکارناپذیر در دنیا تعریف شــده اســت و هیچ
راهــی جــز ایــن نداریــم کــه جوانان عهــدهدار
ســمتهای مدیریتــی شــوند چــون جوانــان
بــا ایدههــای نــو مطمئنــاً میتواننــد در نظــام
مدیریتی کشور تأثیرگذار باشند.
وی بــا تأکید بــر ضرورت مســئولیتپذیری
جوانان ،خاطرنشــان کرد :بــه نظر من بهترین
مــکان بــرای تمریــن مســئولیت پذیــری،
دانشــگاهها هســتند .البتــه مدیران نســل اولی
باید ســعی و خطا را از جوانان بپذیرند و اجازه
میدانداری به آنها را بدهند .رئیس فراکسیون
امیــد بــا انتقــاد از برخــی تنــگ نظریهــا در
برخــورد بــا دانشــجویان ،گفــت :متأســفانه
برخــی تصمیماتــی کــه بــرای دانشــجویان

گرفته میشــود بعضاً از سوی افرادی است که
هیــچ شــناختی از دانشــگاه ندارنــد و این گونه
تصمیمــات بــرای دانشــگاه خطرناک اســت.
وی بــا تأکید بر داشــتن ســعه صدر مســئوالن
در برخورد با دانشــجویان ،گفت :برخوردهای
قهری و خشــن با دانشــجویان که در مقاطعی
شــاهد آن بودیــم و بعضــاً در مقطــع فعلــی
هم شــاهد چنین برخوردهایی هســتیم باعث
بیانگیــزه شــدن نســل جــوان میشــود و اگــر
نســل جــوان ما بیانگیزه شــود نظام اســامی
با چالشهای جدی مواجه خواهد شــد .عضو
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــر ضــرورت
کار تشــکیالتی و جمعــی از ســوی فعــاالن
دانشــجویی تأکیــد کــرد و گفت :باعث تأســف
است که برای تشکیل اتحادیههای دانشجویی
شــاهد برخوردهای دوگانه از ســوی مســئوالن
هستیم.
شایســته نیســت که یک تفکر خاص بتواند
اتحادیه تشــکیل دهــد اما فعاالن دانشــجویی
اصالحطلــب بــا موانــع بســیار بــرای تشــکیل
چنیــن اتحادیــهای رو بــه رو باشــند .وی بــا
یادآوری فراز و نشــیبهایی که دانشگاه آزاد از
بدو تأســیس آن رو به رو بود و با گرامیداشــت
یــاد و خاطــره آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی
بهعنــوان یکــی از بنیانگــذاران ایــن دانشــگاه،
گفــت :در مقطعی عــدهای فکــر میکردند که
دانشــگاه آزاد را میتوانند با یک سلیقه خاص
اداره کننــد کــه دیدیم ایــن تفکر چــه لطماتی
بــه ســاحت دانشــگاه آزاد وارد کــرد اکنون هم
مدیریــت فعلــی دانشــگاه بایــد از تجربههای

گذشــته درس بگیــرد و بهدنبــال حاکــم کردن
یک ســلیقه خاص در دانشــگاه نباشند .عارف
بر ضــرورت عمــل در چارچوب قانون توســط
مدیــران دانشــگاه آزاد تأکیــد کــرد و بــا انتقاد
شدید از اخراج برخی از استادان این دانشگاه،
گفت:متأســفانه بــا قدرناشناســی بــا برخــی
اســتادانی که جایگاه علمی برجســتهای دارند
برخورد شــد که ایــن گونه برخوردهــا باالترین
توهین به یک اســتاد دانشگاه است و دانشگاه
آزاد بهدلیــل برخوردهــای صــورت گرفتــه بــا
اســتادان و در صــورت اصالح نشــدن بــا رکود
علمی مواجه میشــود .رئیس فراکسیون امید
خطــاب بــه مدیــران دانشــگاه آزاد گفــت:در
برخورد با تشکل های دانشجویی برخوردهای
دوگانــه را کنار بگذارید و مــر قانون و مصوبات
شــورای عالی انقالب را رعایت کنید چون این
گونه برخوردها به صالح دانشگاه نیست.

امریکا با انتشــار توئیتی ،آن را زنگ خطر
توافق هستهای خواند.
گفتنــی اســت ،عراقچی پــس از پایان
یازدهمین نشســت کمیســیون مشترک
برجام در وین ،با نماینده هیات آمریکایی
جداگانه دیدار کرد .همچنین نمایندگان
ایــران پــس از نشســت سهســاعتهی
کمیســیون ،در دیدارهایــی جداگانــه بــا
همتایــان خود از کشــورهای چین و دیگر
کشورها با یکدیگر گفتوگو کردند.
ëëنشستمشترکاروپاوامریکا
نشست کمیسیون مشترک برجام در
شرایطی برگزار شــد که مقامهای امریکا
و اروپــا یــک روز پیــش از آن در برلیــن،

دربــاره مطالبــات ترامــپ در چارچــوب
برجــام و همچنیــن ادعــای او پیرامــون
نقش منطقهای ایران با یکدیگر گفتوگو
کردنــد .هدر نائــورت ،ســخنگوی وزارت
خارجه امریکا در نشســتی خبری با اشاره
به دیدارهای «برایان هوک» مشاور ارشد
سیاســتگذاری وزارت خارجــه امریــکا بــا
اروپاییها تأکید کــرد اقدامات منطقهای
ایران در چارچوب توافق هســتهای محور
ایــن گفتوگوهــا بوده اســت .بــه گفته او
سیاست ترامپ در قبال ایران ،بر مقابله
با رفتار مخرب منطقهای ایرانیان اســتوار
اســت و اروپاییهــا هــم بــا کلیــت ایــن
استدالل مخالفتی نداشتهاند.

حاشی ه سازی دوباره کریمی قدوسی
و پاسخ حسامالدین آشنا
کریمــی قدوســی ،نماینــده منتقــد دولــت در
مجلــس بــاز هم حاشــی ه ســاز شــد .بــه تازگی
فیلمــی از کریمــی قدوســی در شــبکههای
اجتماعــی منتشــر شــده کــه او در ایــن فیلــم
میگویــد :سرلشــکر باقــری ،رئیــس ســتاد کل
نیروهــای مســلح روز  ۲۳دی ،نامه به روحانی
میزند و مینویســد «بودجه نیروهای مســلح
را تخصیــص دهیــد؛ مشــکل دارد بــه وجــود
میآیــد ».درجــه سرلشــکر باقــری از رئیــس
جمهــوری باالتــر نباشــد ،کمتر نیســت .آقای
روحانــی زیر نامه سرلشــکر باقری مینویســد:
«طبــق قانــون اساســی ،بودجههــای نیروهای
مســلح از بودجــه همــراه ریخــت و پاشهای
عجیــب و غریــب ،گروههــای بــه اصطــاح
فرهنگــی و تبلیغاتــی بایــد جــدا شــود .بخش
بزرگــی از بودجــه نیروهــای مســلح بــه جــای
دفاع از کشــور ،صرف تخریب دولت میشــود
که قانوناً و شــرعاً حرام است ».نماینده مشهد
در مجلــس تأکیــد کرده اســت :اعضای هیأت
رئیســه کمیســیون تلفیــق مجلس کــه همین
بودجــه  ۹۷را تصویــب کردنــد ،میگوینــد
«خدمــت آقای روحانی در ریاســت جمهوری
رفتیــم ،او همیــن طور گفت من بــه دو نیروی
نظامی در کشــور نمیتوانم حقوق بدهم؛ هم
به ســپاه و هم به ارتش؛ هم به شــاغالن و هم
به بازنشســتهها و هم پــاداش خدمت ».خب
غربیهــا هم میگویند شــما بایــد از دو نیروی
نظامی ،یکی را حذف کنید.
این سخنان کریمی قدوسی روز پنجشنبه با

آشــنا،در «توئیتر» نوشــت« :جاسوســان
الزم نیست در پوشش سمنهای محیط
زیســت اطالعــات کشــور را جمــعآوری
کننــد؛ آنــان میتواننــد با ادعاهــای فوق
انقالبــی و بــه اســم درز دادن مکاتبــات
سری ،نه تنها سیگنالهایی برای اربابان
خود ارسال کنند ،بلکه منویات آنان را در
تولید اختالف در حاکمیت دنبال کنند».
واکنش تندی از سوی حسامالدین آشنا ،مشاور
رئیــس جمهــوری مواجــه شــد .وی در تلگرام
نوشت :بارها در سخنان برخی تندروان داخلی
تأمل کردهام و در برخی موارد به عیان مشاهده
کردهام کــه آنها [احتمــاالً ناآگاهانــه] منویات
سر سختترین دشــمنان انقالب اسالمی را با
بیانی به ظاهر بســیار انقالبی ترویج میکنند؛
آنگاه دشمنان به سخنان آنان استناد کرده و بر
آتش دشمنی میدمند .وی ادامه داده است:
آنان نه فقط حاضرند به خاطر یک دستمال،
قیصریه را به آتش بکشند ،بلکه حاضرند برای
گرم کردن یک مجلس خلوت ،مکاتبهای را که
مدعی هستند بین دو مقام ارشد نظام مبادله
شده است ،از روی گوشی هوشمند خود قرائت
کنند .واقعاً که گوشی از شما هوشمندتر است.
آنان که ادعا میکنند به جاهایی وصلند ،بهتر
است اول از بزرگترانشان استعالم کنند سپس
سخن بگویند تا بعد مجبور به سکوت طوالنی
نشوند.

