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پاسخ ظریف به پمپئو :رژیم ترامپ به یک کمدی
تبدیل شده است

...

ایسنا  -وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی به اظهارات ضد ایرانی مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد .محمد جواد ظریف در این توئیت در
واکنش به اظهارات ضد ایرانی مایک پمپئو نوشت :رژیم ترامپ واقعا به یک کمدی تبدیل شده است .یک هفته ،محور ادعاهای او این است که ما منابع خود
رادرخارجازکشوربهتاراجمیدهیموهفتهبعدادعامیکندکهبهاندازهکافیبرایحمایتازفلسطینیهاهزینهنمیکنیم! باالخرهیکیراانتخابکنید.

رهبر انقالب در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در نوشهر :

ویژه های خراسان
مدیرکل های دولتی به زودی آب می روند
بر اساس دستورالعمل مهمی که طی روزهای اخیر از سوی
دولتبههمهاعضایکابینهارسالشده،بایادآوریتاکیدات
قانونی و اجرایی برای چابک سازی و متناسب سازی حجم و
اندازهدولتدرسالهایمنتهیبه،1400ازهمهمخاطبان
خواسته شده به کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل
مدیرکل،معاونمدیرکل،رئیسادارهوهمترازانآنهااقدام
و در عین حال ،وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح
استانیوشهرستانیرامشخصکنند.

دستور جالب دولت برای سامان دهی
پذیرایی در ادارات
یک مسئول ارشد اجرایی در بخشنامه روزهای اخیر خود
به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،از آن ها خواسته
برای تعیین استانداردهای مربوط به فعالیت های اداری و
پشتیبانیخودباهدفایجادوتقویتانضباطاداریومالی،
مواردی چون نحوه پذیرایی در جلسات مربوط به سطوح
مختلف سازمان مربوط و نیز خرید ،نگهداری و تخصیص
امکانات و وسایل متناسب با برگزاری همایش ها و نشست
های اداری و مراسم فرهنگی و مناسبتی ،اقدام کنند.

...

بار سنگین آینده روشن میهن عزیزمان بر دوش جوانان است

جوانان غیور ارتشی ،یکی از بخشهای مهم و حساس این مسئولیت را بر عهده دارند
حضرت آی ـتا ...خامنهای فرمانده معظم کل قوا صبح
دی ــروز (یــک شنبه) در شانزدهمین مــراســم مشترک
دانشآموختگیوتحلیفدانشجویاندانشگاههایافسری
ارتش جمهوری اسالمی ایــران ،لباس ارتش را لباسی
مبارک و افتخارآفرین نامیدند و با اشاره به سیاستهای
شرارتباراستکباربرایایجادناامنیوبیثباتیدرمنطقه،
تأکید کردند :جمهوری اسالمی و ملت ایران با ایستادگی
در مقابل آمریکا ثابت کرده است اگر ملتی از اخم و تشر
زورگویان نترسد و به تواناییهای خود اعتماد و اتکا کند،
ابرقدرتها را به عقبنشینی و شکست میکشاند .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
تا ...خامن های ( ،)Khamenei.irدر ابتدای این مراسم
آی 
که در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در نوشهر
برگزار شد ،حضرت آی ـتا ...خامنهای با حضور بر مزار
شهیدانگمناموقرائتفاتحه،بهشهیدانسرافرازانقالب
و دفاع مقدس ادای احترام کردند .رهبر معظم انقالب
سپس از یگانهای مستقر در میدان سان دیدند.
▪بار سنگین آیند ه روشــن میهن عزیزمان بر دوش
جوانان است

فرمانده کل قوا در این مراسم ،حضور هزاران جوان رشید
و مؤمن در دانشگاههای ارتش را موجب امیدواری بیشتر
هر انسان خردمند به آینده ایران خواندند و افزودند :بار
سنگین آیند ه روشن میهن عزیزمان بر دوش جوانان است و
جوانان غیور ارتشی ،یکی از بخشهای مهم و حساس این
مسئولیت را بر عهده دارند .ایشان ملت ایران را پرچمدار
آزادگی و عدالت در جهان برشمردند و افزودند :نیروهای
مسلح از چنین ملتی و چنین کشوری دفاع میکنند که باید
این افتخار بزرگ را با هم ه وجود و با انگیزههای عمیق دینی
و ملی ادامه دهند.

چهره ها و گفته ها
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان،
در توئیتی در واکنش به درخواست برخی نمایندگان
مجلس برای تغییر قانون اساسی ،نوشت :اصل در
حقوق اساسی ،ثبات قانون اساسی است .قانون
اساسی ما ظرفیتهایی دارد که مورد استفاده قرار
نگرفته است .معتقدم به جای اصالح قانون اساسی،
به فکر استفاده از تمام ظرفیتهای
آن باشیم .آیــا قــوای سه گانه و
دیگر نهادها ،تمام اختیارات و
صالحیتهای مصرح در
قانون اساسی را به کار
گرفتند؟ /تسنیم

▪در چنین دنیایی ،جمهوری اسالمی و ملت ایران با
زبان رسا و بدون هیچ پنهانکاری ،ایستادگی خود را در
مقابل ظلم و استکبار ابراز میکند

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مردمان بسیاری که در
کشورهای مختلف دوستدار عدالت اند اما راهی برای
ابــراز عدالتخواهی و آزادی از چنگ استکبار ندارند،
افزودند :در چنین دنیایی ،جمهوری اسالمی و ملت ایران
با زبان رسا و بدون هیچ پنهانکاری ،ایستادگی خود را
در مقابل ظلم و استکبار ابراز میکند و همین مسئله علت
اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ملت بزرگ ایران است.
حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به ناامنی و بیثباتی در
مناطق مختلف جهان بهویژه منطقه غرب آسیا ،افزودند:
استکبار و در رأس آن آمریکای ظالم و ستمگر ،منافع
خود را در گرو ایجاد جنگهای خانگی ،افزایش و توسعه
فجیع فعالیتهای تروریستی و درگیریهای منطقهای
میبینند و متأسفانه برخی کشورهای منطقه به آنها
کمکمیکنند.رهبرانقالباسالمیجلوگیریازسربلند

حشمت ا ...فالحت پیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  ،گفت:
موضوع تحریم را اگر به عنوان یک واقعیت نبینیم،
برخورد واقــع گرایانه هم با آن
صـــورت نــمــی گــیــرد ضمن
ایــن که اثــر خارجی تحریم
ها کمتر از ستون پنجم در
داخل است.
محمدصادقحسنیجوریابینمایندهاصالحطلب
مردم رشت در مجلس با بیان این که دیکتاتوری در
مجلسبایدروزیبهاتمامبرسدورئیسوهیئترئیسه
مجلس پاسخ گو باشند ،افزود :در جریان استیضاح
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شاهد بودیم آقای
الریجانیدرحالیبههرنحوجلسهاستیضاحرابرگزار
کرد که حتی جلسه کمیسیون هم
برگزار نشده بود .علت این بود
کهالریجانیمیخواستربیعی
استیضاحشود/.ایلنا

اجازه ندهید نفوذ دشمن در صفوف یکپارچ ه جوانان مؤمن
اختاللایجادکند.رهبرانقالبتالشهایدشمناندرفضای
مجازی و دیگر عرصهها را مأیوسانه خواندند و افزودند :با این
وجود ،دشمن بهشدت در زمینههای مختلف فعال است که
بایدباهوشیاری،وحدتوتکیهبرخداوند،درمقابلاوایستاد.
▪رژه یگانهای حاضر از مقابل فرمانده کل قوا

کردن یک قدرت اسالمی در منطقه را هدف آمریکا و رژیم
صهیونیستی خواندند و افزودند :آنها میدانند که پیام
جــذاب اســام ،دفــاع از مستضعفان و محرومان است،
بنابراین از شکلگیری قدرتی بر مبنای اسالم بیمناکند.
▪شگفت زدگی تحلیل گران سیاسی و هوشمندان
عا َلم از قدرت ایران

حضرت آیتا ...خامنهای ایستادگی مقتدرانه جمهوری
اسالمی در مقابل استکبار را موجب شکست عمد ه اهداف
ظالمان جهانی در منطقه برشمردند و خاطرنشان کردند:
تحلیل گران سیاسی و هوشمندان عا َلم از این که ایران با
اتکابهخداوندوتکیهبرقدرتملی،قدرتهایجهانیرادر
منطقه ناکام گذاشته است ،شگفتزدهاند و به این واقعیت
اذعان میکنند.
▪تهدید و اخم و تشر و قدر تنمایی در حرف ،روش
عمد ه قدرتهای ستمگر برای ترساندن ملتهاست

رهبر انقالب اسالمی ،تهدید و اخم و تشر و قدرتنمایی
در حرف و سخن را روش عمده قدرتهای ستمگر برای
ترساندن ملتها خواندند و تأکید کردند :اگر ملتی از
این روشهــا نهراسید و با شجاعت و اعتماد و اطمینان
به تواناییهای خود در راه حق و عدالت حرکت کرد،
ابرقدرتها را وادار به عقبنشینی و شکست میکند.
ایشان جمهوری اسالمی را نمونهای روشن از این واقعیت
دانستند و خاطرنشان کردند ۴۰ :سال است ایران آماج
خرابکاریهای آمریکا و همدستانش قرار دارد اما اکنون
از نهالی کوچک به درختی برومند و ُپرثمر تبدیل شده و با
وجود اکراه شدید و اقدامات فراوان مستکبران ،دلهای
ملتها را به پیام انقالب جذب و جلب کرده و توطئههای
آمریکا را در منطقه به شکست کشانده است.
رهبر انقالب اسالمی ،سوریه ،عراق و لبنان را نمونههایی
از شکست توطئههای آمریکا در منطقه خواندند و افزودند:

اینها نشانههایی از قدرت پروردگار و صدق وعدههای
الهی است که میفرماید اگر خدا را یاری کنید ،خدا شما
را نصرت میدهد و ثابتقدم میدارد.
▪هرچه میتوانید بر قدرت خود بیفزایید

فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنان شان ،نیروهای
مسلح را بــه افــزایــش روزافــــزون ابــتــکــارات ،آمادگیها
و تواناییها در میدانهای علمی ،سازمانی ،رزمــی و
پیشرفتهای گوناگون توصیه کردند و افزودند :بر اساس
آی ه شریف ه قرآن ،هرچه میتوانید بر قدرت خود بیفزایید که
اقتدارشمادشمنرامیترساندوبهعقبنشینیوامیدارد.
▪اجازه ندهید نفوذ دشمن در صفوف یکپارچ ه جوانان
مؤمن اختالل ایجاد کند

ایشان در بخش دیگری از سخنان شان همه مردم بهویژه
جوانان را به مراقبت و جلوگیری از تأثیرگذاری وسوسههای
دشمن در فضای عمومی زندگی توصیه کردند و افزودند:

در این مراسم ،فرماندهان ،استادان و دانشآموختگان
نمونه ارتش ،جوایز خود را از دست فرمانده معظم کل قوا
دریافت کردند و نمایندگان دانشجویان و دانشآموختگان
نیز درجه و سردوشی دریافت کردند .سپس گوشههایی
از آمادگی عملیاتی دانشجویان ارتش به نمایش درآمد و
یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه
رفتند .همچنین در این مراسم امیر سرلشکر موسوی
فرمانده کل ارتــش ضمن خیرمقدم ،تأکید کــرد :ارتش
جمهوری اسالمی ،همراه و همافزا با دیگر نیروهای مسلح،
در خط مقدم دفاع از عزت و شرافت ملت ایران قرار دارد.
ناخدا یکم کریم مصدری فرمانده دانشگاه علوم دریایی
امــام خمینی نیز از فعالیتهای دانشگاههای افسری
ارتش گزارشی ارائه کرد .آخرین مرحله از شانزدهمین
مراسم مشترک دانشآموختگی و تحلیف دانشجویان
دانشگاههای افسری ارتش به تمرین دریایی دانشجویی
در حضور فرمانده کل قوا اختصاص داشت .در این تمرین
هشت مرحلهای در ساحل نوشهر ،دانشجویان سالهای
دوم ،سوم و چهارم گوشههایی از آمادگیهای خود را به
نمایشگذاشتند.درادام هاینمراسم،درارتباطیتصویری
با ناوگروه  ۵۶مستقر در خلیج عدن ،ناخدا دوم عرشه و
ستاد ناصر رزاقی از اقدامات این ناوگروه و ایجاد فضای
امن برای تردد کشتیها در آبهای آزاد منطقه گزارش
داد .فرمانده کل قوا نیز با تقدیر و آرزوی توفیق بیشتر برای
نیروهای مسلح ایران ،تأکید کردند :شما قادرید دریاهای
ایران عزیز ما را با هوشمندی و شجاعت به امنیت
اطراف
ِ
کامل برسانید.

خبر مرتبط

اعطای نشان فتح به امیر دریادار حبیبا ...سیاری

حضرت آیـتا ...خامنهای فرمانده کل قوا ،صبح دیروز (یک
شنبه) در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای
افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران که در دانشگاه علوم
دریایی امام خمینی نوشهر برگزار شد ،با اعطای نشان درجه
یکفتحبهامیردریادارحبیبا...سیاریمعاونهماهنگکننده
ارتــش جمهوری اسالمی ایــران ،از خدمات شایسته وی در
صیانت از مرزهای آبی کشور و دریای عمان و حفظ منافع ملی و
اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی ایران در آبهای آزاد و اهتمام به نوسازی تجهیزات و آبادانی سواحل مکران در مدت
تصدی فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران قدردانی کردند.

روایت زاهدی از جزئیات پرونده تحصیلی «حسین فریدون»
رئیس سابق کمیسیون آموزش مجلس که پرونده تحصیلی
برادر رئیسجمهور پیش از این برای جمعبندی در اختیار
او قرار گرفته بود ،جزئیات جدیدی از تخلفات تحصیلی او
را اعالم کرد .محمد مهدی زاهدی در گفتوگو با تسنیم،
درایــن بــاره گفت :یقین ًا براساس محتوای گــزارش های
رسیده به کمیسیون و همچنین برخی مستنداتی که آقای
ابطحی عضو کمیته سه نفره بررسی پرونده تحصیلی برادر
رئیسجمهور ارائه کرده ،ورود آقای حسین فریدون به دوره

دکترا آن هم به یکی از دانشگاههای بزرگ کشور ،بر اساس
فشارهای سیاسی و بهعبارتی رانت سیاسی و اعمال قدرت
بوده است .زاهدی با ابراز این که محمد جواد ابطحی و آقای
قمی بهعنوان رئیس کمیته سه نفره هر کدام گزارش های
جداگانهایرابهکمیسیونارائهکردهاندکهدرگزارشآقای
قمیبرخیازمستنداتنادیدهگرفتهشدهاست،گفت:برای
مثالبراساسمستنداتوگزارشهاییکهوجودداشتگروه
علمی که آقای فریدون قرار بود در آن جا ادامه تحصیل دهد

رسم ًا با این موضوع مخالفت کرده و امضای اعضای گروه
موجوداستاماهیچمستندیدالبراینکهگروهباتحصیل
وی موافقت کرده ،وجود ندارد.وی افزود :مستنداتی مبنی
بر فشار برای ورود حسین فریدون به دانشگاه وجود دارد که
در آن بهصراحت به این موضوع اشاره نشده ،اما مضمون آن
این است که آقای فریدون در دانشگاه پذیرفته شود ،این در
حالیاستکهگروهدانشگاهپذیرندهبااینموضوعمخالفت
کردهاست.نمایندهکرماندرمجلستصریحکرد:یکسری

ازمستنداتدرگزارشآقایابطحیوجودداردکهآنمدارک
در اختیار آقای قمی نبود و همین مستندات نشان میدهد
فشارازبیرونیعنیازسویوزارتخانهبهدانشگاهبودهاست.به
گزارشتسنیم،هفتهگذشتهقراربودحسینفریدونازرساله
ت خارجی
دکترای خود با عنوان "گفتمان عدالت در سیاس 
جمهوریاسالمیایران؛چالشهاودستاوردها"دفاعکند،
اما بهدلیل حضور نداشتن یکی از استادان داور پایاننامه
جلسهبهروزدیگریموکولشد.

...

اصالح طلبان

ضمن تأکید بر این که در پیگیری مطالبات
مردم با هیچ کسی تعارف نداریم

عارف :بابت حمایت از روحانی پشیمان
نیستیم
رئیس فراکسیون امید تأکید کرد :ما(اصالح طلبان) در
حمایت از آقای روحانی به وظیفه خود عمل کردیم و از
حمایت هایی که از ایشان انجام دادیم پشیمان نیستیم
البته در پیگیری مطالبات مــردم با هیچ کسی تعارف
نداریم و وظیفه ملی و تشکیالتی خود را انجام میدهیم.
به گــزارش ایسنا ،محمدرضا عــارف در دیــدار با اعضای
حزب همبستگی دانش آموختگان ایران ،قائم به شخص
بودن احزاب را یکی از چالش های اصلی کارکرد حزبی در
کشور دانست و تأکید کرد :اگر در کشور چند حزب فراگیر
داشتیم ضرورتی به تشکیل جبهه هایی همچون شورای
عالیسیاستگذاریاصالحطلباناحساسنمیشدالبته
در آینده چاره ای جز تشکیل احزاب فراگیر نداریم و باید
نخبگانواحزاببهاینسمتحرکتوتالشکنندبراساس
مشترکات و با هدف انسجام بخشی ،رسیدن به احزاب
فراگیر را پیگیری کنند .عارف تاکید کرد :رقیب جریان
اصالحات نشان داد نمی تواند پاسخ گوی مطالبات مردم
باشد در حالی که اصالحطلبان کارآمدی خود را در ادوار
مختلف نشان دادند به همین دلیل باید در صحنه بمانیم
و تاثیر گذار باشیم و با مسئولیت پذیری ،مطالبات مردم
را در همه زمینه ها به ویژه در مسائل اقتصادی ،معیشتی
و اشتغال جوانان و آسیبهای اجتماعی پیگیری کنیم.
▪جریان اصالحات قائم به شخص نیست

محمدرضا عارف تصریح کــرد :کسانی که شبانه روز در
تبلیغات خود به دنبال القای ناکارآمدی جریان اصالحات
هستند ،حداقل این شجاعت را داشته باشند و بگویند
زمانیکهخوددرراسکاربودندچهدستاوردهاییداشتند؟
کسانی که در انتخابات سال  ۸۴و  ۸۸از نامزد انتخاباتی
خوددرانتخاباتریاستجمهوریحمایتکردندچراحاضر
نیستند از عملکرد کاندیدای مورد حمایت خود دفاع کنند؟
این نوع رفتار اوج بی صداقتی و شفاف نبودن با مردم است.
رئیس فراکسیون امید شرط ماندگاری یک جریان سیاسی
را تحمل ،صبر ،بردباری و امید دانست و تاکید کرد :گاهی
برای پیگیری مطالبات خود نیاز است فریاد بزنیم و گاهی
هم باید سکوت کرد .اما نباید هیچ گاه فرصت طلبی کرد
چرا که فرصت طلبی یک جریان سیاسی خیانت به رای
مردم است .وی با بیان این که اصالح طلبان در انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۹۲و  ۹۶به درستی عمل کردند،
افــزود :ما(اصالح طلبان) در حمایت از آقای روحانی به
وظیفه خود عمل کردیم و از حمایت هایی که از ایشان انجام
دادیم پشیمان نیستیم البته در پیگیری مطالبات مردم با
هیچ کسی تعارف نداریم و وظیفه ملی و تشکیالتی خود را
انجام میدهیم و امیدواریم با تالش بیشتر دولت و همکاری
همه نهادها و جریانات با دولت ،وضعیت اقتصادی کشور
بهبود یابد .عارف با اشاره به برخی حمالتی که به شورای
عالیسیاستگذاریاصالحطلبانمیشود،گفت:عدهای
تصورمیکنندباتخریبیکیاچندنفرکلجریاناصالحات
از بین می رود در حالی که این جریان قائم به شخص نیست
و مطمئنا در دور جدید شورای عالی اصالح طلبان شاهد
تاثیرگذاری بیشتر این شورا خواهیم بود.

...
خبر

دفتر آیت ا ...مهدوی کنی :وظیفه مجلس خبرگان صیانت از «اصل والیت فقیه» است
دفترحفظونشرآثارآیتا...محمدرضامهدویکنی،رئیسفقیدمجلسخبرگانرهبریطیبیانیهای
به شبههافکنیهای اخیر درباره دیدگاههای این شخصیت واکنش نشان داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران،دربخشیازاینبیانی هآمدهاست:مروریبرمواضعصریحمرحومآیتا...مهدویکنینشان
میدهدکهایشانوظیفهخبرگانرهبریراصرف ًاصیانتاز«رهبر»ندانستهاندوهرگزوظیفهنظارتی
این مجلس را نفی نکردند ،بلکه در تفسیر این اصل قانون اساسی یکی از وظایف خبرگان را صیانت از
«اصلوالیتفقیه»بهعنوانعمودخیمهانقالبوجایگاهوشئونرهبریونهشخصرهبر،معرفیکردند.
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