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تحصيل دانش ،سبب بارور شدن معرفت میشود.
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تازههای مطبوعات
••شرق  -غالمحسین حــســن ت ــاش در ای ــن روزنــامــه
نوشت:یک نفر کــه بههمراه نفراتی از بستگان خود
سیوچند سال است (البته با یکی ،دو وقفه زمانی) تجارت
یکی از مهمترین کاالهای انحصاری صادراتی دولت و
بعضی مشتقات آن را در تسخیر خود دارد ،یکی دو سال
در میان ،طرف های خود را در این تجارت عوض میکند.
چند روز پیش در راهروهای دستگاه دولتی که این تجارت
مربوط به آن است در موضع خریدار یا دالل یک خریدار
رفتوآمد داشت و برای چند دالر و سنت تخفیفگرفتن
چانه میزد ،پریروز از باالترین مقام همان دستگاه حکم
گرفت که مسئول همان تجارت باشد و تمام بخشها و
شرکتهای مربوط به فروش آن محصوالت زیر نظر او
قرار گرفت .این یکی از بارزترین مصادیق همان اقتصاد
رفاقتی است که در نامه اخیر  38اقتصاددان خطاب به
رئیسجمهور و مردم آمده بود .رفاقت و صمیمیتی بینظیر
میان دولــت و بخش ظاهرا خصوصی  ،میان خریدار و
فروشنده و میان حکمرانی و تصدیگری!
••اعتماد  -از میان هزار و  ٢٠٠شهر کشور تنها پنج زن
سکان اداره شهرها را در اختیار دارند .یک زن در خوزستان
شهردار شده و دو زن در استان سیستان و بلوچستان .دو زن
نیز در تهران شهردار منطقه هستند.شهردار اسپکه (،یکی
از شهرهای جنوب استان سیستان و بلوچستان)،شهردار
چگردک(ازتوابعدلگاندرسیستانوبلوچستان)،شهردار
منطقه ٧شهر تهران و شهردار منطقه ١٠شهر تهران .
••جمهوری اسالمی -مخالفان دولــت امـــارات فاش
کردند که در جریان دیدار جمعه گذشته وزیر دفاع آمریکا
با ولیعهد ابوظبی ،این کشور ازسوی واشنگتن مامور ایجاد
هرج و مرج بیشتر در کشورهای منطقه از جمله یمن ،لیبی
و سوریه شده است .حساب کاربری «امــارات لیکس» در
صفحه توئیتر خود به نقل از منابع مطلع نوشت :در این
دیدار دوطرف همچنین توافق کردند ،مانع از افزایش نفوذ
ترکیه در سوریه شوند.
••آفتاب یزد  -مدیر پیام رســان ســروش با حکم رئیس
هیئت مدیره موسسه فرهنگی  -مطبوعاتی جام جم ،به
سمت مدیرعاملی موسسه فرهنگی  -مطبوعاتی جام جم
منصوب شد .اما اولین سوالی که به ذهن خیلیها آمد این
بود که آیا این انتصاب به معنای آن است که صالحی هر دو
سمت مدیریت سروش و جام جم را توامان دارد یا این که از
مدیریت پیام رسان سروش کنار گذاشته شده است؟ که
البته مورد دوم درست است.
••شهروند  -حجتاالسالم محسنغرویان گفت  :مداحی
به معنای عام یعنی ستایشگری ،تعریف و تمجید که با توجه
به مقام عصمت ائمه و پیامبران ،در طول تاریخ مداحیهای
بسیاری داشتهایم .اما االن یک عده از مداحان میخواهند
از عزاداری بهعنوان وسیله و ابزاری برای جناح خاص خود
بهره ببرند .فکر میکنند اسالم یعنی همان خودشان.
خودشان را اسالم محض میدادند .متاسفانه گاهی خود
را باالتر از علما ،مجتهدان و مراجع میدانند .توصیههایی
میکنند و فکر میکنند خودشان به مقامات عالی رسیده
اند و فانی فیا ...هستند ،حتی علما و مراجع مجتهد را
هم پایینتر از خودشان میدانند .به آن ها خطاب و توصیه
اخالقی میکنند و امثال این ها.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :بــرای بررسی سن بازنشستگی
نمایندگان ،کار را از صدر مجلس آغاز کردیم و نتیجه آن
شد که میانگین سنی هیئت رئیسه حدود  54سال و لب
مرز بازنشستگی است .در این میان مسعود پزشکیان نایب
رئیساولمجلسدرمیاناعضایهیئترئیسهبا 64سال،
مسن ترین عضو است و و امیرآبادی نماینده مردم قم با 45
سال ،جوان ترین عضو هیئت رئیسه محسوب می شود.
علی الریجانی هم که ریاست قوه مقننه را به عهده دارد،
مرز  60سالگی را رد کرده است و با علی مطهری که نسبت
فامیلی دارند و برادر همسرش است ،هم سن هستند .به
طور کلی بیش از  41درصد کرسی های هیئت رئیسه در
اختیار افرادی است که بیش از  55سال دارند.
••عصرایران خبرداد  :تارنمای «دیلی فنالند» اعالم
کرد ،چهار آشوب گری که درهلسینکی به سفارت ایران
تعرض کرده و با پلیس درگیر شده بودند ،دستگیر شدند.
این تارنمای خبری به نقل از رسانه های محلی و پلیس خبر
داد که «گروهی «آشوبگر» بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) در
برابر سفارت ایران در هلسینکی تجمع کرده و پرچم ایران
را پایین کشیده و آتش زده اند ».به نوشته دیلی فنالند
این افراد اقدام به پرتاب سنگ به سمت پلیس کردند که
توسط ماموران چهار تن از آنان دستگیر شدند.از هویت
متعرضان خبری منتشر نشده و در جریان این درگیری
کسی آسیب ندیده است.
••تابناک نوشت  :سیدمحمدعلی ابطحی در کانال
شخصی خود نوشت :در سختترین شرایط اقتصادی و
در اوج بحران بیکاری و کارزار بی امان رسانه ای ،دولت
نه وزیر اقتصاد دارد و نه وزیر کار و نه سخنگو و نه کسی به
فکر جایگزین آن هاست .فقط برای اطالع عرض کردم.
مسئوالن هر چه ندارند ،صبر و حوصله خوبی دارند .کال
معتقدند عجله کار شیطان است و بس.
••اعتماد آنالین نوشت  :عبدالرضا هاشمزایی نماینده
اصال حطلب مجلس گفت :نماینده که نباید همیشه از
تریبونش تعریف و تمجید کند .چاپلوسی و تعریف که هنر
نمیخواهد .روزنامه کیهان در این  20سال اکثر مسئوالن
کشور را بهعنوان جاسوس و نفوذی معرفی کرده و الفاظ
خوبش غربزده است اما در موضعگیری که راجع به خانم
سلحشوری و آقای حیدری کرد از عرف خود هم فراتر رفت
و این توهین آشکاری بود که اخالق اسالمی و ایرانی هم
نمیتواند تحمل کند .اما نمیدانم چرا مدعیالعموم برای
برخورد با این روزنامه ساکت است .صحبتی که این روزنامه
کرده این بود که اگر موشک نبود ،این خانم و آقا را بهعنوان
برده به شیوه عرب میفروختند ...از بیان این موضوع آدم
شرم دارد.
••خبرآنالین نوشت :هم اکنون تعداد زیادی از اجساد
در ایران ،به دستور قانون ،مومیایی میشوند .مسئوالن
پزشکی قانونی ،تعداد این مومیاییها را  ۱۰جسد در ماه
اعالم کرده و گفته آن ها با هزینه سه میلیونی به دلیل انتقال
جسد با هواپیما مومیایی میشوند.
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واکنش آشنا به پیشنهاد کیهان درباره حضورنیافتن
روحانی درنیویورک

با تاکید بر این که محرم و عاشورا باید حلقه
اتصال همه جناح ها و گروه ها شود

آیت ا ...مکارم :روسای هیئت ها اجازه ندهند
هیئت ها ابزار دست سیاست بازان شود

جهانگیری :ملت ایران به مذاکره پس از وضع تحریم تن نخواهد داد
درحالی که مجمع عمومی سازمان ملل از هفته آینده در نیویورک آغاز به کار
میکند ،حضور رئیس جمهور کشورمان در این مجمع با برخی اظهارنظرها
مواجه شده تاجایی که روزنامه کیهان پیشنهاد کرد روحانی در این نشست
شرکت نکند ،پیشنهادی که البته با واکنش صریح «حسام الدین آشنا» مشاور
رئیس جمهور همراه بود.چندی قبل محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
از سفر دکتر «حسن روحانی» به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در هفته اول مهرماه خبر داده بود  .
▪کیهان :حضور همه ساله آقای روحانی در نشستهای مجمع عمومی
سازمان ملل چه دستاوردی داشته است؟

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه
کیهان روز گذشته در مطلبی با تیتر «فرصتی
بــرای تحقیر ترامپ» نوشت« :ریاست دونالد
ترامپ بر شــورای امنیت سازمان ملل اگرچه
دورهای و یک ماهه و بر اساس حروف اول نام
کشورها (به زبان انگلیسی) است ،ولی به هر
حال ،امروز دونالد ترامپ رئیسجمهور هتاک،
خونریز و غارت گر آمریکا که هیچ فرصتی را برای کینهتوزی و دشمنی با ایران
اسالمی و اهانتهای پی در پی به مردم ایران و ...از دست نــداده ،بر این
کرسی تکیه زده و اکنون فرصت مناسبی به دست آمده است که رئیسجمهور
کشورمان با اعتراض رسمی و آشکار به ریاست ترامپ بر شــورای امنیت
سازمان ملل متحد از شرکت در مجمع عمومی ساالنه این سازمان خودداری
کند تا از این طریق و با تحقیر ترامپ ،حداقل به بخشی از اهانتهای آمریکا
علیه ایران و مردم ایران پاسخ داده باشد ».شریعتمداری در بخش پایانی این
مطلب با تاکید مجدد بر این که «خودداری آقای روحانی از شرکت در مجمع
عمومی سازمان ملل میتواند پاسخ دندانشکنی به اهانتهای بیوقفه
ترامپ به ایران اسالمی و مردم شریف آن باشد» ،پرسیده است« :مگر حضور
همه ساله آقای روحانی در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل چه
دستاوردی داشته است که با حضور نیافتن ایشان از دست برود؟!»
▪آشنا :کیهان قدیمی ترین سخنگوی ارشد جریان کوچک ولی قدرتمند
«نه به دیپلماسی» است

این مطلب کیهان روز گذشته با واکنش «حسام
الدین آشنا» مواجه شد .مشاور رئیسجمهور در
این باره در کانال خود نوشت« :کیهان قدیمی
ترین سخنگوی ارشــد جــریــان کوچک ولی
قدرتمند «نه به دیپلماسی» در ایــران معاصر
است .کیهانیان غیاب را «پاسخ دندان شکن» و
حضور را «بی دستاورد» می دانند .به یاد داشته
باشیم حتی در دعواهای خیابانی هم " اهانت های بی وقفه" را با "خودداری
از حضور" پاسخ نمی دهند.من نمی گویم رئیس جمهور ایران در مجمع
عمومی شرکت بکند یا نه .من نمی گویم در جلسه شورای امنیت شرکت



...
مجلس



کند یا نه .بلکه می گویم استدالل برای حضور نیافتن در مجمع از ترس
امکان حضور در جلسه شورای امنیت غلط است .یادم نمی آید در جریان
حماسه کلمبیای رئیس جمهور قبلی ،کیهانیان درباره اهانت به ایشان یا
ایران ابراز نگرانی یا هیچ گاه از دستاوردهای سفرهای همیشه موفق ایشان
سوال کرده باشند».
▪تکذیب مبهم یک اختالف نظر

اظهارنظردربارهنشستعمومیسازمانمللدرحالیاستکهدوروزپیشدر
خبری گنگ و بدون جزئیات ،روابط عمومی وزارت امور خارجه «اختالف نظر
وزیر امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری» در خصوص سفر امسال روحانی
به نیویورک را «بی اساس» خواند و تکذیب کرد .این درحالی است که در
رسانهها خبری درباره اختالف نظر میان ظریف و روحانی منتشر نشده بود.
▪جهانگیری :ملت ایران به مذاکره پس از وضع تحریم تن نخواهد داد

درعینحالبهگزارشایسنا،اسحاقجهانگیری
معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز در مراسم
امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی
در حوزه صنعت آب و فاضالب در وزارت نیرو ،با
بیان ایــن کــه آمریکا در نهایت بیقانونی و
بیاحترامی به مقررات بینالمللی از توافق
برجام خــارج شد و سعی کــرد خواستههای
ظالمانه و غیرقانونی خود را عملی کند و ملت ایران را تحت فشار قرار دهد تا
ما به خواستههای آن تن دهیم ،افزود :اما من امیدوار و مصمم هستم که با
میدانداری فعاالن اقتصادی ،مدیران توانمند دولتی و کمک مردم از این
شرایط با کمترین هزینه عبور میکنیم و به آمریکا نشان میدهیم از این مسیر
نمیتواند به نتیجه برسد و تنها راه آن ها در برابر ملت ما رعایت ادب ،احترام
و منطق است .این منطقی نیست که آن ها اول ما را تحریم کنند و بعد بگویند
مذاکره کنیم .ما به این شرایط تن نمیدهیم.
▪خرازی :تازمانی که در اهداف آمریکا تغییری دیده نشود ،به مقاومت
خود ادامه می دهیم

در این زمینه سید کمال خرازی که به دعوت
وزارت بینالملل حزب کمونیست چین به پکن
سفرکرده،دردانشگاهمطالعاتبینالمللپکن
با تاکید بر این که «هدف ایاالت متحده آمریکا از
این فشارها مشخص و آن تغییر نظام جمهوری
اسالمی در ایــران اســت» خاطرنشان کــرد :تا
زمانی که تغییری در اهداف آمریکا دیده نشود و
این رژیم دست از تهدید و قلدری علیه مردم و نظام ایران برندارد ،ایران
آمادگی شروع هیچ گونه مذاکره ای را با آمریکا ندارد و به مقاومت خود ادامه
خواهد داد .ما مطمئن هستیم که با مقاومت مردم ایران و کمک کشورهای
دوست در مقاومت خود علیه این تهدیدات موفق خواهیم شد.

...

دانشگاه تهران

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:



آیتا ...العظمی مکارم شیرازی در توصیه ای خطاب به مداحان ،عزاداران
و هیئتهای مذهبی با تاکید بر حراست و پاسداری و بهره برداری عظیم از
سرمایه ارزشمند مکتب امام حسین(ع) و عاشورا و با بیان این که «روسای
هیئت ها اجازه ندهند هیئت شان ابزار دست افراد سیاست باز شود» اظهار
کرد :محرم و عاشورا جاذبه ای دارد که همه گروه ها ،اقشار ،اقوام و جناح ها را
جمع میکند؛ این حلقه اتصال سرمایه مهمی است و باید همه جناحها و گروه
ها از آن استفاده و فاصله ها را کم کنند و در مقابل دشمن خارجی بایستند تا
اگر نگرانیهایی وجود دارد ،در پرتو نام امام حسین و محرم برطرف شود .به
گزارش ایسنا ،این مرجع تقلید که در آیین آغاز به کار رادیو محرم سخن می
گفت همچنین ضمن تاکید بر لزوم توجه همگان به پیام ها و اهداف عاشورا،
خاطرنشان کرد :در این مسیر سه گروه مسئولیت سنگین دارند؛ گروه نخست
خطبا هستند که باید پایههای اعتقادی مــردم را محکم کنند .اگر امروز
مشاهده میکنیم سوء استفاده های کالن می شود ،به دلیل پایه های اعتقادی
ضعیف است .آیتا ...مکارم شیرازی ،رانت خواریها ،کارهای خالف و سوء
استفادهها را ناشی از تضعیف جنبه های اعتقادی و باورهای ایمانی دانست و
تاکید کرد :خطبا باید اصول اعتقادی جامعه و مردم را تقویت ،مردم را به وظایف
شرعی شان آگاه و آنها را در مقابل دشمنان اسالم بسیج کنند .وی دسته
دومی را که در این مسیر مسئولیت دارند ،مداحان دانست و خطاب به آنان
یادآور شد :مداحان عزیز از اشعار خوب ،دارای هدف و همچنین از سبکهای
معقول و متناسب استفاده کنند و مردم را به امام حسین و اهداف ایشان پیوند
دهند .دسته سوم ،روسای هیئت ها هستند ،از اسراف و تبذیر بپرهیزند ،چشم
وهمچشمینداشتهباشندواجازهندهندهیئتشانابزاردستافرادسیاست
باز شود .آی ـتا ...مکارم شیرازی با بیان توصیههایی خطاب به عــزاداران
حسینی ،قربانی کردن گوسفند جلوی هیئت ها را به دلیل مسائل بهداشتی و
شرعی نادرست خواند و تصریح کرد :اگر هیئت ها می خواهند این کار را انجام
دهند ،حتما مسائل بهداشتی و شرعی را رعایت کنند.
▪در برگزاری مجالس عزاداری باید رعایت حال همسایگان بشود

وی همچنین اظهار کــرد :در برگزاری
مجالس عــزاداری باید رعایت
حال همسایگان نیز بشود،
صدای بلندگوها به گونه
ای تنظیم شــود کــه اگر
خــدای نــاکــرده همسایه
ای دچار کسالت و بیماری
است ،اذیت نشود.
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قوه قضاییه



...

بهارستان

فالحتپیشه:ایرانوروسیهتیم
کارشناسی«مهارآمریکا»تشکیلدهند
خانه ملت  -رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با اشاره به اظهارات رهبر
معظم انقالب دربــاره امکان مهار آمریکا گفت:
پیروزی ایران و روسیه در بحران سوریه نشان داد
که دنیا فقط با اراده آمریکا مدیریت نمیشود و اگر
کشورها با هم همکاری کنند ،میتوانند آمریکا و
سیاستهای منفی آن را مهار کنند .فالحت پیشه
بابیاناینکههمکاریهایدوجانب هایرانوروسیه
میتواند در مسائل جهانی گسترش یابد پیشنهاد
کــرد :دو کشور تیم کارشناسی «مهار آمریکا»
تشکیل دهند و راهبردها را سامان دهی کنند.

فــارس  -رئیس دانشگاه تهران درب ــاره شایعه
اخراج دانشجویان بازداشتی متعلق به دانشگاه
تهران از این دانشگاه گفت :هیچ دانشجویی از
دانشگاه تهران اخراج نشده است ،ضمن این که
دانشجوی بازداشتی نداریم که مربوط به حوادث
دی و متعلق به این دانشگاه باشد .محمد نیلی
احمدآبادی تصریح کرد :البته استمرار بازداشت
برخی دانشجویان به دلیل مسائل دراویش بوده
که بحثهای آن متعلق به خــارج از دانشگاه و
دادگاههای آن هم کامال جداست ،اما دانشگاه
تهراندرمجموعدانشجوییرااخراجنکردهاست.

میزان -معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز
آمــار و فــنــاوری اطــاعــات بــا اش ــاره بــه گــزارش
عملکرد ســال  96گفت :حــدود  16میلیون و
 321هزار و  325پرونده در سال  96به دستگاه
قضایی به صــورت تکراری وارد شده که از این
میزان پنج میلیون و  828هزار و  136پرونده
غیر تکراری محاسبه شده است.حجتاالسالم
حمید شهریاری افزود :تعداد پرونده هادر دیوان
عالی کشور حدود چهار هزار و  500فقره نسبت
به سال قبل افزایش داشته اما رسیدگی در حدود
 100درصد بوده است.

باشگاه خبرنگاران  -بعد از مخالفت مجلس
با یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان،
احمد امیرآبادی فراهانی در توئیتی اعالم کرد
که میخواهد از اول مهرماه سال  97به صورت
داوطلبانه آرای خــود را به طــرح ها و لوایح در
مجلس شورای اسالمی اعالم کند که بعد از این
توئیت ،بسیاری از نمایندگان طی پیامکی به او،
اعالم موافقت خود را با پیوستن به پویشی به نام
«شفافیت آرا» بیان کردند .براساس این گزارش،
 73نماینده مجلس شورای اسالمی برای پویش
شفافیت آرا اعالم آمادگی کردند.

وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه معارفه رئیس جدید نهاد
نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاههای سراسر کشور ،ضمن
تشکر از رهبر انقالب برای میدان دادن به یک فرد جوان در این حوزه،
بیان کرد :از رهبر انقالب سپاس گزاریم ،زیرا شخصیت جوانی مانند
آقای رستمی را که از محضر فرهیختهای همچون آقای محمدیان
کسب فیض کردند ،در این جایگاه قرار دادند .امیدواریم با همراهی
ایشان تجربیات مفید و ارزشمندی را در آینده دنبال کنیم.
▪رستمی :دانشگاه در شرایط فعلی با نقطه مطلوب فاصله دارد

حجت االسالم مصطفی رستمی ،رئیس جدید نهاد نمایندگی رهبری
در دانشگاه ها نیز با اشاره به شرایط فعلی کشور یادآور شد :در فضای
کنونی آن چه ملت ما با آن مواجه است ،دشمنانی هستند که به عنوان
حزب شیطان نقاط قوت نظام اسالمی را هدف قرار داده اند و به دنبال
این هستند که این نقاط قوت را از ما بگیرند .وی با اشاره به ظرفیت
نقشآفرینی دانشگاه و وضعیت فعلی دانشگاههای ما در الگودهی به
جامعه یادآور شد :به نظر می رسد ،دانشگاه ما در شرایط فعلی با نقطه
مطلوب فاصله دارد .بنابراین باید تالش کنیم با حضور و کمک شما و
دانشجویان پرکار ،با نشاط و فرزانه که میتوانند به مدیران آینده کشور
تبدیل شوند ،این فاصله را پر کنیم.
▪روحانیت مقصر ارتباط موثر با جوانان است

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز طی
سخنانی اظهار کرد :معتقدم وقتی جمهوری اسالمی ایران به قدرت
رسید که وحدت حوزه و دانشگاه شکل گرفت .بنده به عنوان کسی که
در مشهد تالشهای مقام معظم رهبری را در ارتباط با دانشجویان و
جوانان دیده ام ایشان را سمبل این تالش میدانم و معتقدم مادامی که
بین روحانیت معظم و جوانان ارتباط موثر و خوبی برقرار باشد و حوزه
و دانشگاه در یک مسیر و یک جهت باشند ،مشکالت قابل حل است.
وی گفت :معتقدم اگر این ارتباط کمتر شود ،با تمام احترامی که برای

▪گلپایگانی :روحانیون و استادان سنگ صبور دانشجویان باشند

به گزارش تسنیم ،در این جلسه حجتاالسالم و المسلمین محمد
محمدیگلپایگانیرئیسدفترمقاممعظمرهبریهمدربارهشخصیت
حجت االســام محمدیان رئیس سابق نهاد نمایندگی رهبری در
دانشگاه ها اظهار کــرد :آن چه من در دفتر مقام معظم رهبری در
جلسات هفتگی با ایشان مشاهده کردم ،چیزی جز حسن خلق و
دلسوزی نبود .وی خطاب به استادان و مسئوالن دفاتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری یادآور شد :آن چه پیامبر عمل کرد و موفق شد مانند
کتاب درسی پیش روی همه ما قرار دارد .اولین نکته در این زمینه
اخالق خوش پیامبر است .شما نیز به عنوان استادان و روحانیون معظم
با نسل جوان روبه رو هستید .جوانان ما امروز در مواجهه با صدها شبهه
از سوی رسانهها ،ماهوارهها و شبکههای مختلف هستند .آن ها در
این شرایط هیچ پناهی جز روحانیون معظم و استادان بزرگوار ندارند
بنابراین در قبال آن ها باید حوصله به خرج داد و شما باید سنگ صبور
دانشجویان باشید.
▪محمدیان :همه ما بدهکار انقالب هستیم

حجتاالسالم محمد محمدیان ،رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها هم طی سخنانی گفت :خدا را شاکرم
که مسئولیت نهاد را به فردی فاضل و جوان از مجموعه انقالب واگذار
کرد .آقای رستمی یکی از شایستهترین افراد برای این مسئولیت است
که از دل خود نهاد آمده و عالوه بر شخصیت علمی و فضیلت ،از اخالق
بسیار خوبی برخوردار است .وی افزود :هرچه داریم از انقالب است،
همه ما بدهکار انقالب هستیم و طلبی از انقالب نداریم .اگر عزتی
داریم و توفیقی پیدا کردیم به خاطر پرچمی است که به وسیله امام(ره)
و بعد خلف صالحشان در کشور به اهتزاز درآمده است.

اخراج معترض حامی ایران از سخنرانی جان بولتون
در جریان سخنرانی مشاور امنیت ملی آمریکا یک زن
آمریکایی که پالکاردی را حمل می کرد ،ایران را صلح طلب
و جان بولتون را جنگ طلب توصیف کرد؛ اعتراضی که به

اخراج وی از جلسه منجر شد .به گزارش ایسنا ،پیش از آغاز
سخنرانی جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در انجمن
فدرالیست که در آن از دیــوان دادگستری بینالمللی و

در نامه ای به آملی الریجانی

توکلی :قاضی درستکار بهشهر را تشویق کنید

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به
رئیس قوه قضاییه از اقدام به موقع یکی از قضات شهرستان
بهشهر در ابطال حکم فروش باغ های منطقه عباس آباد و
شخص رئیس دستگاه قضا تشکر کرد و خواستار تشویق
آن «قاضی درستکار» شد .به گزارش ایرنا ،احمد توکلی
در نامه خود خبرداده است که به موجب حکم این قاضی
معامله ای که میان سازمان زندان ها و یکی از متموالن
شهرستان بهشهر انجام شده بود ،باطل شده است .توکلی
افزود :زیبایی کار دادگاه وقتی بیشتر نمایان میشود که
توجه کنیم معامله یکی از دستگاههای قوه قضاییه ابطال
شده است .همچنین تا جایی که بنده خبر دارم ،تالشهای
ناحقی برای اعمال فشار بر قاضی شرافتمند ،باسابقه و
انقالبی دادگاه در کار بوده است .ولی رسیدگی با دقت و با
رعایت عدالت صورت گرفت و حکمی استوار به نفع عموم
صادر شد .جا دارد اصالت ًا خودم و نیابت ًا از طرف همشهریانم
و قاطبه مازندرانیها از دادگاه انقالب تهران و جناب عالی
به عنوان رئیس قوه قضاییه تشکر و تشویق این قاضی
درستکار را تقاضا کنم.

...

حامی اما دلخور

نیلی احمدآبادی:دانشجویان بازداشتی
دانشگاه تهران اخراج نشدهاند

روحانیت قائل هستم ،مقصر این موضوع را روحانیت میدانم ،زیرا
جایگاه روحانیت پیامبرگونه است و از آن ها انتظار بیشتری میرود.

...
خبر

چهره های اصالح طلب موضع این جریان را
درباره دولت روحانی تشریح کردند

رسیدگی  100درصدی به پروندهها
در دیوان عالی با وجود افزایش آمار

قدردانی وزیر علوم از رهبر انقالب برای انتخاب یک مدیر جوان

طلوعآفتابفردا 6:45

احزاب

اعالم آمادگی  73نمایند ه برای
پویش شفافیت آرا

در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه مطرح شد
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اظهارات اخیر منتسب به عارف درباره عذرخواهی بابت
روی کار آوردن دولت روحانی درحالی تکذیب شد که یک
فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گویی دیگر تأکید کرد
اطالح طلبان از روحانی و دولت دلخور هستند  .عارف
رئیس فراکسیون امید در گفت و گو با خانه ملت درباره
انتشار خبری به نقل از وی مبنی بر این که از مردم بابت
مشکالت عذرخواهی میکنیم چون دولتی را روی کار
آوردیــم که مجبوریم صــورت مان را با سیلی سرخ کنیم،
گفت :در ابتدا از رسانهها خواهش میکنم که اخبار را از
بنده ،روابط عمومی و دفترمان پیگیری کنند ،کما این که
در پی نشستی که با یکی از احزاب داشتیم بالفاصله خبر آن
را هم منتشر کردیم که موثق است .رئیس فراکسیون امید
مجلس ادامه داد :در حاشیه جلسات ممکن است مطالبی
مطرح شود که به هیچ وجه نباید مستند باشد ،بنابراین آن
چه را که مطرح شد رد میکنم و در این باره اطالعیهای هم
خواهیم داد که رسانهها باید بدان استناد کنند که بعد از
این وارد مباحث حاشیهای نشویم .وی اظهار کرد :موضع
اولیه ما از دولت حمایت بوده و در شرایط کنونی نیز از دولت
حمایت میکنیم و بارها هم گفته ایم که دولت باید انتقاد
مثبت ،مشفقانه و صمیمانه را بپذیرد و همچنان هم بر همان
موضع هستیم که اگر در جایی نیاز به اصالح باشد و نظری
داشته باشیم حتما در اختیار دولت قرار میدهیم و سعی هم
میکنیم که فضاسازی رسانهای نشود.

با اشاره به تحرکات تروریستی برخیگروه ها
در منطقه کردستان عراق

سرلشکر باقری :اجازه نمیدهیم ناامنی
به داخل خانه ها،جمعیت وکشورمان بیاید

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :ما بر اساس منشور سازمان ملل متحد دفاع
از خود را حق مشروع خود می دانیم و اجازه نمیدهیم ناامنی به داخل خانههای ما،
جمعیت و کشورمان بیاید و با ریشه این توطئهها مقابله خواهیم کرد .به گزارش تسنیم،
سرلشکر محمد باقری در چهلمین مراسم دانشآموختگی دانشگاه علوم انتظامی با
اشاره به تحرکات تروریستی برخی گروهها در منطقه کردستان عراق نیز گفت :دشمنان
دهها توطئه را طراحی کردند که هیچ یک از آن ها به نتیجه نرسید و یکی از آن ها تبدیل
یکی از کشورهای همسایه به پایگاهی برای ناامن کردن سرزمین ما بود و امروز همه
دنیا دید که برخورد ایران با این مراکز فساد چگونه بود.وی اضافه کرد :اتفاق موشکی
اخیر بخش کوچکی از ماجرا بود و بخش بزرگ آن قدرت تدبیر ،توان اطالعاتی و توان
فرماندهی ما بود که با قدرت موشکی اخیر به نمایش گذاشته شد و باید دشمنان بدانند
چنان چه چنین توطئه افکنیهایی ادامه یابد ،نیروهای مسلح ایران ساکت نخواهند
نشست و اگر چه ما همواره صبور هستیم و تذکر و پیغام میدهیم ولی در صورت ادامه
یافتن این توطئهها چارهای جز برخورد نخواهیم داشت.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در ادامه سخنانش به نقش نیروی انتظامی در کنترل التهابات اجتماعی اشاره کرد و
گفت :نیروی انتظامی مسئول آرامش اجتماعی در برخی التهابات جامعه است و در
مقاطعی که التهابات اجتماعی در جامعه رخ داده ،نیروی انتظامی توانمندی و کارآمدی
خود را نشان داده است و از این رو واحدهای انسانی و
یگانهای ویژه و امداد باید همواره آمادگی خود را
برای حفظ آرامش کشور ارتقا دهند و در صورت بروز
التهابات اجتماعی به گونهای عمل کنند تا مردم را
آگاه سازند و به آن ها اطمینان دهند که راه پیشبرد
خواستههایشان مذاکره و گفتوگو است و در
عین حال عدهای قلیل را که ممکن است
قصد هتاکی داشته باشند  ،از صف
مردم جدا و براساس قانون با آن ها
برخورد کنند.

فلسطین انتقاد کرد ،یک زن معترض پالکاردی در دست
داشت که روی آن نوشته شده بود «ایــران خواهان صلح
اســت» .وی همچنین فریاد میزد که بولتون یک جنگ
طلب است .نیروهای امنیتی سپس وارد ماجرا شدند و
این زن را از نشست بیرون کردند .جان بولتون نیز در میان

سخنرانی خود با اشاره به این زن با حالت تمسخر گفت که
دوستانش از گروه «پینک کد» نیز در جلسه حاضر هستند و
بابتفریادهاییکهدرساختمانشنیدهمیشدعذرخواهی
کرد .براساس گزارش رسانهها «،پینک کد» یک گروه فعال
ضد جنگ در آمریکاست.

▪ابتکار :اصــاح طلبان بهترین گزینه را ،راهبردها و
راهکارهای روحانی می دانند

در همین زمینه معصومه ابتکار که از چهره های برجسته
جریان اصالحات و در عین حال معاون رئیس جمهور
نیز هست ،در پاسخ به این سوال که آیا اصالح طلبان در
وضعیت کنونی کشور پشت دولــت را خالی کردند؟ به
خبرآنالین گفت :شاید برخی جدا از تصمیمات تشکیالتی
عمل کردند اما فکر نمی کنم مجموعه اصالح طلبان پشت
دولــت را خالی کــرده باشند .وی افــزود :باالخره در این
شرایط سخت ،اصالح طلبان دیدگاه ها و نظراتی داشتند
ولی یقینا حامی کالن سیاست های دولت هستند و این را
همواره گفتند ،حتی احزاب اصالح طلب به طور جداگانه
اعالم کردند که حامی سیاست های کالن دولت هستند و
بهترین گزینه را راهبردها و راهکارهای دولت آقای روحانی
می دانند .معاون رئیس جمهور یادآور شد :انتظار اصالح
طلبان این است که دولت پاسخ گوی مطالبات مردم باشد و
راه حل هایی بدهد که مردم را از این وضعیت سخت و دشوار
عبور دهد .این فعال اصالح طلب ادامه داد :اصالح طلبان
متوجه شرایط داخل و خارج کشور هستند و می دانند که
متأسفانه گروهی به هر قیمت دارند برای به زمین زدن
دولت تالش می کنند .اصالح طلبان با آن گروه نیستند
و همراهی ندارند .نقد اصالح طلبان مشفقانه است و می
خواهند شرایط درست شود و این سیگنال به مردم داده
شود که به فکر مردم و مشکالت کشور هستند.
▪ناصری :اصالح طلبان از روحانی دلخور هستند

از سوی دیگر عبدا ...ناصری عضو شورای مشورتی رئیس
دولت اصالحات با بیان این که اصالحطلبان از روحانی و
دولت دلخور هستند ،افزود :دلخوری اصالحطلبان از دولت
به خاطر خودشان نیست .اصالحطلبان کماکان حامی
روحانیهستندودلخوریآنهابرمبناینادیدهگرفتنبرخی
تعهدات و اجرایی نشدن آن هاست .در واقع اصالحطلبان
بابت وعدههایی که روحانی در سال  ۹۲و  ۹۶به مردم داد اما
عملی نشد ،از وی دلخور هستند و مطالبه دارند.
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