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واکنش وزیر علوم به اخراج برخی
«اساتید ارزشی» از دانشگاه ها

...

ویژههای خراسان
مراقبخریدکاالازشرکتهایاماراتیباشید
بــر اســـاس ابــاغــیــه یــک مــقــام مــســئــول بــه تــعــدادی از
سازمانهای دولتی و فعاالن اقتصادی با تشریح اقدامات
خالف قانون برخی شرکتهای مستقر در امارات متحده
عربی ،اعالم شده است تعدادی از این شرکتها از جمله
شرکت مشهور "د.م" که به مدیریت یک تبعه هندوستانی،
با شرکتهای ایرانی مراوده تجاری دارد ،هنگام تحویل
کاال به مشتریان ایرانی ،موضوع تحریم را بهانه کرده و
درخواست مبالغی مــازاد بر قــرارداد میکند که رعایت
مالحظات و انجام استعالم قبل از معامله با این شرکتها
ضروری است.

تذکر رئیس جمهور به وزیران برای مشورت
با بخش خصوصی
یک مقام مسئول دولتی در نامهای به تعدادی از مدیران
اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی اعالم کرده است
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور با صدور دستوری
خطاب به وزارتخانههای متولی امر تولید ،صــادرات و
واردات ،به آنها تاکید کرده برای بهره مندی از راه حلهای
بخش خصوصی در مقطع فعلی و دریافت راهکارهای
پیشنهادی از آن ها ،اقدام کنند که بر این اساس ،قرار است
جلسات و کارگروههایی در اسرع وقت برگزار و نظرات به
دولت منعکس شود.

...

چهرهها و گفته ها
حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت امور
خارجه تأکید کرد :دنیای غرب در پوشش حقوق
بــشــر بــه دنــبــال یکسان
ســازی فرهنگ هاست.
غربیها میخواهند با
فرهنگحقوقبشر
باورهای غربی
را جــهــانــی
کنند/ .ایرنا
صــادق زیباکالم فعال سیاسی اصــاح طلب
گفت :در حالی که روحــانــی نتوانسته خیلی از
انتظارات را برآورده کند ،اصالحطلبان نمیتوانند
جا خالی کنند .اصالحطلبان به رایدهندگان و
اخـــــاقـــــی و
بدنه اجتماعی خود تعهد
اجتماعی دارند و تمام
مسئولیت عملکرد
روحــانــی بــر عهده
آن هــاســت/ .
تسنیم
مـــحـــســـن
صفایی فراهانی فعال سیاسی اصالحطلب با
تأکید بر ضرورت اصالحات ساختاری در کشور
گفت :بــدون اصالحات ساختاری امکان ندارد
که رویکرد مــردم مثبت شــود .وی در عین حال
افــزود :در این شرایط همه آحاد جامعه باید در
تالش باشند که از خشونت
و آشوب جلوگیری کنند.
به هیچکس اجازه ندهند
که فضا را متشنج
کند/ .ایرنا

از سوی برخی نمایندگان مجلس و فعاالن سیاسی مطرح شد

امکان مذاکرهپسازعذرخواهی وپایبندیآمریکا به برجام

موسوی الری :مذاکره با آمریکا نمیتواند منافع کشور را تأمین کند
پس از گذشت چند روز از پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره
بدون پیش شرط با ایران ،برخی از چهرههای سیاسی و اعضای مجلس
شورای اسالمی تأکید کردند در صورت تغییر رفتار آمریکا و پایبندی این
کشور به برجام ،احتمال از سرگیری مذاکرات دو طرف وجود دارد.
▪سخنگوی کمیسیون امنیت ملی :امکان مذاکره پس از عذرخواهی
و پایبندی آمریکا به برجام وجود دارد

روز گذشته علی نجفی خوشرودی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با بیان این
کــه «رئیسجمهور آمریکا بــا طرح
پیشنهاد مذاکره با ایــران به دنبال
ترمیم اعتبار از دســت رفــتـهاش در
دنیاست» ،گفت :ما اهل گفتوگو و
مذاکره در چارچوب اصول سهگانه
عزت ،مصلحت و حکمت مورد تاکید مقام معظم رهبری هستیم البته
اگر شروط آن محقق شود .نجفی درباره این که آیا با این صحبتها
امکان تجدیدنظر در رابطه با آمریکا وجود دارد؟ گفت :اگر آ نها به
برجام پایبند باشند ،عذرخواهی کنند و سیاستهای خصمانهشان را
کنار بگذارند امکان چنین چیزی وجود دارد .ایران بارها تاکید کرده
که اهل گفتوگو و مذاکره است .محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران
هم در این باره گفت :به دلیل بدعهدی آمریکا ،نیازمند فرایندهای
اعتمادبخش و تضمین کنندهای هستیم که آن فرایندها و مکانیزمهای
اعتماد بخش کمی سختتر از حالت معمولی است .وی افزود :چنان
چه آمریکا بپذیرد در شرایط برابر وارد گفت وگو شود و ما علی رغم
وجود دغدغهها و سیاستها با تمام وجود از منافع ملی مان دفاع
کنیم ،در این حالت مذاکره شاید نتیجه مثبتی داشته باشد .هدایت
ا ...خادمی نماینده دیگر مجلس هم با بیان این که اگر ترامپ به برجام
پایبند باشد مذاکره میکنیم ،تصریح کرد:چنان چه با آمریکا مذاکره
کردیم باید آنها به قولشان پایبند باشند و ما تضمینی داشته باشیم که
آن چه میگویند انجام شود نه مثل اوباما که تصمیمی گرفت و ترامپ
زیر پا گذاشت .سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس هم تأکید کرد :موضوعاتی مبنی بر بررسی
مذاکرات ایران و آمریکا در شورای عالی امنیت ملی یا مجلس مطرح
شده است اما با توجه به بی اعتمادی به آمریکاییها این پیشنهاد قابل
بررسی در هیچ نهاد و مجموعهای نیست .وی افزود :پیشنهاد آقای
ترامپ در ابتدای امر باید رد شود ،در جمهوری اسالمی ایران هیچ
کس جواب تلفن ترامپ را نخواهد داد زیرا در گذشته پس از مذاکرات
و توافق انجام گرفته آ نها نقض عهد کردند مگر آن که آمریکاییها
رفتار خود را تغییر دهند.
▪امیر عبداللهیان :مشکل مذاکره نیست بدعهدی مکرر آمریکاست

در همین حال ،حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور
بینالملل هم در توئیتی تأکید کــرد :مذاکره با آمریکا هرگز تابو نبوده،

دهها مالقات وزرای خارجه دو کشور در
برجاموسهدورمذاکرهدربغداد کهمنهم
در آن حضور داشتم از آن جمله است.
مشکل ،مــذاکــره نیست بلکه رفتار
قلدرمآبانه،جنایاتبزرگوبدعهدیهای
مکرر آمریکاست .زمانشناسی و اقتدار
دورکنهرمذاکرهدیپلماتیکاست.

فارس -وزیر علوم دراین باره که گفته میشود برخی استادان ارزشی از دانشگاه اخراج میشوند یا این که به اجبار باید بروند ،گفت :هیچ نگاه سوگیرانهای درخصوص جذب،
نگهدارییاطیمراحلاستخدامیوعلمیوآموزشیوجودندارد.منصورغالمیافزود:مایکقانوناستخدامیویکآییننامهداریم،آییننامهاستخدامیاعضایهیئتعلمیکه
اینهایکمادهداردبهعنوانمادهبازنشستگیکههمهمستخدمیندولتیکروزبازنشستهمیشوند.ویتاکیدکرد:استاداننخبهبعدازبازنشستگیازمحیطخارجنمیشوند.

سید حسن خمینی با اشاره به قدرت رسانه:

قوه قضاییه و پلیس نمیتوانند
بهاندازه رسانه جامعه رابه
سوی سالمت سوق دهند

▪موسوی الری :مذاکره با آمریکا نمیتواند منافع کشور را تأمین کند

همچنینعبدالواحدموسویالریوزیر
کــشــور دولـــت اصــاحــات هــم دربـــاره
موضوعمذاکرهباترامپبهتسنیمگفت:
در رابطه با آمریکا کافی است بدانیم
ایـنهــا بــه هیچ عهد و پیمانی پایبند
نیستند .در شرایطی که دولت آمریکا
هیچ تعهدی بــه اجـــرای پیمانهای
بینالمللی از جمله برجام ندارد ،بحث
مذاکره با این کشور بیمعناست .وی افزود :البته بنده معتقدم که مذاکره
کردن همواره بهترین راهکار برای پیشبرد منافع کشور بوده ولی در
شرایطی که طرف مقابل از اساس اهل مذاکره نیست ،نشستن پای میز
مذاکره نمیتواند منافع کشور را تأمین کند.
▪ روایت مقام سابق اطالعاتی آمریکا از  ۳دلیل که ایران با تهدیدها و
نویدهای ترامپ پای میز مذاکره نمیرود

در موضع گیری دیگری ،اسکات ریتر
بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل در
عــــراق ک ــه ســابــقــه بــیــش از ی ــک دهــه
فعالیتهایاطالعاتیدرآمریکاراهمدارد
در تحلیلی سه دلیل را مطرح کــرد که
ایرانیها برخالف کــره شمالی سراغ
مذاکره با ترامپ نخواهند رفت .ریتر با
اشارهبهاینکهایرانقانونیرانقضنکرده
نوشت :ترامپ نه به دلیل این که ایران امنیت و صلح بینالمللی را تهدید کرده
بلکهبهخاطرمسائلداخلیآمریکااینکشورراازبرجامخارجکرد.درحالیکه
ایاالت متحده برای احیای مجدد تحریمها علیه ایران آماده میشود ،تعداد
کشورهاییکهآمادهپیوستنبهآمریکادراینزمینههستندحیرتآوراست.او
در تشریح دلیل دومش با بیان این که ایران تعامل با آمریکا را هدف غاییاش
نمیداند،نوشت:حکومتایراناعتمادیبهایاالتمتحدهوتمایلیهمبهروابط
دیپلماتیک با آمریکا ندارد .این به معنای آن نیست که دو کشور نمیتوانند
همزیستیمسالمتآمیزداشتهباشند،میتوانندوایران،تمایلزیادیبرایاین
موضوع دارد .اما مطرح کردن احتمال معامله بزرگ با ایاالت متحده سر میز
مذاکره در ازای دست کشیدن ایران از برنامه هستهای اش ،خیالبافی محض
اســت .این مقام اطالعاتی سابق آمریکا در سومین دلیلش نوشت :ایران
دموکراسیمذهبیاستنهحکومتتکساالر.

...

اعتراف«عجله کن و ُب ُکشش» به
دست داشتن موساد درشهادت
دانشمندان هستهای
تولیت حرم امام خمینی (ره) با بیان این که هیچ کدام از کنترلهای رسمی
همچون قوه قضاییه و پلیس -بهاندازه قدرت افکار عمومی و رسانه نمیتوانندجامعه را به سوی سالمت سوق دهند ،تاکید کــرد :البته این مسیر برای
متصدیان امر دردهایی به همراه دارد ،اما آن دردها را باید به جان بخریم.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی روزگذشته در
جمع مدیران ،سردبیران و کارکنان خبرگزاری جمهوری اسالمی سالمت،
صداقت و قدرت را شروط تاثیرگذاری رسانه دانست و گفت :بزرگترین عامل
جلوگیری از فساد در جامعه؛ رسانه و افکار عمومی است که میتواند جلوی
فساد را چه در حوزه سیاست ،چه در حوزه اجتماع و چه در حوزه اقتصاد بگیرد.
وی افزود :البته در مسیر مبارزه با فساد همواره باید مراقب بود؛ چرا که معموال
مفسدان خودشان هم سعی میکنند رسانه داشته باشند و تالش میکنند
رسانههایی را در اختیار بگیرند تا مبارزه با فساد را تغییر ماهیت دهند.سید
حسن خمینی ،با اشاره به این که رسانه سالم ،صادق و قوی میتواند شرط
سالمت یک جامعه باشد ،تصریح کرد :رسانه باید سالم باشد ،خودش را وامدار
کسی نداند ،صادق باشد و هیچ دروغی نگوید.
وی افزود :ممکن است رسانه جایی نتواند راست بگوید ولی دروغ نگوید؛ اما
مرگ یک رسانه وقتی است که متهم به دروغگویی شود .عالوه بر این رسانه باید
کار خود را بشناسد ،قوی باشد و کار درست و صحیح را انجام دهد و هیچ عاملی
همانند رسانه این قدرت را ندارد که بتواند جامعه را به سالمت سوق دهد.
سیدحسنخمینیگفت:اگرواقعااشتباهیداریم-چهکسیهستکهاشتباه
ندارد؟! -آن را بپذیریم ولو با زبان تلخ گفته شود؛ اگر عیب ما را میگویند «جدل
با سخن حق نکنیم» و اگر ایرادی داریم قبول کنیم.
فرزند یادگار امام (ره) با بیان این که در فضای عمومی جامعه اگر ضعفهایی
وجود دارد ،باید مطرح شود ،اظهار کرد :وقتی جامعه ببیند کسی ضعف خود
را میپذیرد و اشتباه خودش را قبول میکند و درصدد جبران بر میآید اتفاقا
همدلی اش با او بیشتر میشود و عملکردها بهتر پذیرفته میشود؛ در مقایسه
با این که او بخواهد ضعف اشتباه و اشکال خود را کتمان کند.

درحاشیه
حمایت  500گروه تبلیغی از مواضع اخیر مراجع تقلید

اختالس میلیاردی در شهرداری پرند

ثبت رکورد بیشترین شکایتازنمایندگان در«دولت روحانی»

رسا – در حمایت از مواضع مقتدرانه و مطالبه مراجع تقلید از
ســران سه قوه مبنی بر حل مشکالت اقتصادی و معیشتی
مردم ،همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی ۵۰۰ ،گروه تبلیغی
کشور و طالب و فضالی حوزه علمیه بیانیهای صادر کردند.

باشگاه خبرنگاران  -علی رجبی رئیس شورای شهرستان
رباطکریم ،بااشارهبهدستگیریچهارنفرازکارکنانشهرداری
شهر پرند و دو نفر از اعضای شورای این شهر گفت :طبق اعالم
دادستانی ،اینها به علت اختالس سه میلیارد تومانی دستگیر شدهاند.

فارس  -عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت:
بیشترین تعداد شکایات مربوط به دولت روحانی است و دولت
یازدهم و دوازدهــم در این باره رکورد زده است .حجتاالسالم
سلیمیافزود:اینموضوع نشانمیدهدحرفدولتباعملآنیکینیست.

موحدی کرمانی :قوه قضاییه با جدیت و قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کند
آیت ا ...موحدی کرمانی ضمن تاکید بر مبارزه جدی و
قاطع با کسانی که از نوسانات اقتصادی سوء استفاده
کرد هاند ،گفت :از قوه قضاییه توقع است با قاطعیت با
مفسدان اقتصادی برخورد کند .به گزارش ایلنا ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام صبح روزگذشته در غیاب آیت
ا ...هاشمی شــاهــرودی به ریاست آیــت ا ...موحدی

...
گزارش

کرمانی و با حضور اعضا تشکیل جلسه داد .گفته میشود
که آیتا ...هاشمی شاهرودی در بیمارستان تحت درمان
اســت .براساس گــزارش ایلنا ،پس از را یگیری هفته
گذشته اعضای مجمع دربــاره حضور سپنتا نیکنام در
شورای شهر یزد و اخبار رسیده مبنی بر رای مخالف دبیر
شورای نگهبان ،روزگذشته آیتا ...جنتی هم از غایبان

این جلسه مجمع تشخیص بود تا شایعه دلخوری وی از
اعضای مجمع تقویت شود .احمدینژاد هم از چهرههای
حاضر در این جلسه بــود ،همچنین ســران سه قوه هم
ترجیح دادند جزو غایبان جلسه روزگذشته باشند.
در همین حال در ابتدای این جلسه آیت ا ...موحدی
کرمانی با اشاره به مشکالت اقتصادی و نوسانات اخیر
بازار ارز و طال که موجب افزایش تورم و بروز مشکالت
ونگرانیهایی برای خانوارها شده است ،خواستار
ورود جدیتر دولت و مجلس و مسئوالن امر ،برای
سامان دهی اقتصاد کشور شد و گفت :گرانی ،تورم

و بیثباتی اقتصاد ،باعث بروز مشکالت معیشتی به ویژه
برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه شده و الزم است
مسئوالن برای رفع این معضالت اقدام عاجل کنند.به
گزارش ایسنا ،وی همچنین بر لزوم مبارزه جدی و قاطع
با کسانی که از نوسانات اقتصادی سوء استفاده کرده یا به
هر نحو به بیتالمال دستاندازی میکنند تأکید کرد و
افزود:امروزهمانگونهکهازدولتومجلسانتظارمیرود
مشکالت اقتصادی و وضع موجود را سامان دهی کنند،
از قوه قضاییه هم این توقع هست که با جدیت و قاطعیت با
مفسدان اقتصادی برخورد کند.

یک اسرائیلی با انتشار کتابی در آمریکا ،ضمن اذعان
به دست داشتن موساد در قتل دانشمندان هستهای
کشورمان ،مدعی شد :جورج بوش رئیس جمهور اسبق
آمریکا مانع ترور سردار سلیمانی شده است .به گزارش
عصر ایران ،این کتاب به نام "عجله کن و ُب ُکشش" توسط
"رونین پیرگمان" نویسنده اسرائیلی نوشته شده است.
نویسنده این کتاب تصریح کرده که مطالب کتابش را از
طریق گفت و گو با سران سیاسی و امنیتی اسرائیل به
دست آورده است .قسمتهایی از این کتاب در بخش عربی
سایت بی بی سی منتشر شده است .نویسنده در بخشی
از مطلب ،مدعی شده که در روز ترور شهید عماد مغنیه
(عضو ارشد حزب ا ...لبنان) ،او به همراه قاسم سلیمانی
در سوریه بود .اسرائیلیها مجوز این ترور را از جورج بوش
رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کرده بودند اما این مجوز
یک شرط داشت و آن این که در این عملیات ،تنها و تنها یک
نفر کشته شود .به همین دلیل ماموران اسرائیلی از صبح
تا عصر منتظر ماندند تا قاسم سلیمانی وی را ترک کند و
عماد مغنیه تنها شود .در این لحظه عملیات تروریستی
اجرا شد .بمب در الستیک چرخ خــودروی حامل عماد
مغنیه تعبیه شده بود .در جزئیات این ماجرا آمده است
که ماموران موساد وقتی متوجه حضور قاسم سلیمانی
در کنار عماد مغنیه شدند تصمیم میگیرند برای کشتن
هر دو در یک عملیات ،با رئیس وقت موساد تماس بگیرند
در حالی که وی در مراسم ختم مادرش بود و از او سوال
شد که آیا بهتر نیست "با یک سنگ دو گنجشک زده شود"
رئیسموسادهمبانخستوزیروقتاسرائیلایهوداولمرت
تماس میگیرد اما در نهایت اولمرت به دلیل تعهد اسرائیل
به جرج بوش درباره این که این عملیات تنها منجر به قتل
عماد مغنیه شود ،مخالفت میکند.
در بخش دیگری از این کتاب ضمن بیان این ادعا که شهید
طهرانی مقدم مسئول ارشد بخش موشکی سپاه توسط
موساد ترور شد ،آمده است« :دانشمندان هستهای ایرانی
مثل داریوش رضایی نژاد ،مسعود علی محمدی ،مجید
شهریاری و فریدون عباسی توسط اسرائیل ترور شدند.
این افراد براساس نقش آنها در برنامه اتمی و خطرسازی
برای اسرائیل انتخاب و ترور شدند .موساد برخی از افراد
را نه براساس خطرسازی برای اسرائیل ،بلکه با هدف
ایجاد رعب و وحشت در میان دانشمندان هستهای ایران
ترور کرد .مصطفی احمدی روشن با این هدف ،ترور شد.
تصویر او برای نخستین بار در عکسی در کنار احمدی نژاد
به هنگام بازدید از یکی از تاسیسات اتمی منتشر شده بود».

...

خبر آخر
ادعای مهدی محمدی درباره تمرین بستن
تنگه هرمز
در حالی که رسانه آمریکایی سی ان ان اواخر هفته گذشته
مدعی شد ایران قصد دارد به زودی یک رزمایش در خلیج
فارس برگزار کند ،حساب کاربری رسمی مهدی محمدی،
تحلیلگر و فعال اصولگرا در توئیتر نوشت« :ایران جمعه،
عم ً
ال یک بار بستن "تنگه هرمز" را تمرین کرد .آمریکاییها
فعالدارندتالشمیکنندازماجراسردربیاورند».ویدرباره
این توئیت خود توضیح بیشتری نداد و مقامات کشورمان
هم اظهارنظری در این باره نکردهاند .هفته گذشته فرمانده
نیروی دریایی ارتش تأکید کرده بود که امنیت ،باز یا بسته
بودنتنگههرمزبهنظرایرانبستگیدارد.بهگزارشباشگاه
خبرنگاران دو روز پیش هم امیر سرتیپ کیومرث حیدری
فرماندهنیرویزمینیارتشهمدراظهارنظریتصریحکرد:
امروز هم مثل گذشته همین حرف را میزنیم که تنگه هرمز
یا باید برای همه باز باشد یا برای هیچ کس.
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