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خبر ويژه

در پي حضور گسترده آحاد مردم و مسئولين در آيينهاي تشييع ،تدفين و ترحيم حاج حسن سليماني پدر گرانقدر سرلشکر پاسدار حاج قاسم سليماني ،فرمانده نيروي قدس سپاه در پيامياز
ابراز محبت و لطف آنان قدرداني کرد .متن پيام به شرح زير است :بسم اهلل الرحمن الرحيم
با عرض سالم و ادب؛ بدينوسيله از محضر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ،مراجع عظام تقليد ،رؤساي معزز قوا (رئيس جمهور محترم ،رئيس محترم مجلس شوراي اسالميو رئيس
محترم قوه قضائيه) و ديگر مسئولين کشوري و لشکري و ساير شخصيتهاي بزرگوار داخلي و خارجي و آحاد مردم عزيز ايران که حقير و خانوادهام را در مصيبت از دست دادن «پدر»،
مورد محبت و لطف قرار دادند ،صميمانه تشکر ميکنم .از خداوند سبحان ،طول عمر همراه با موفقيت را براي همگان خواستارم.

واکنش های توئیتری ظریف به استعفای سعد حریری

یادداشت

ادامه از صفحه یک

پايان سخن

ظاهرا محمد بن سلمان براي اقناع متحدان
غربي خود سعي دارد که عربستان را در مسير
سکوالريزه کردن قرار دهد .اعطاي آزاديهاي
بيشتر به زنان و محدود کردن قدرت علماي
وهابي در اين راســتا انجام گرفته است .بن
سلمان بعد از تضعيف نهاد ديني چالش ديگر
پيش روي خود را شاهزادگان متنفذ خاندان
آل ســعود ميداند .لذا با ارائه اتهاماتي عليه
شاهزادگان سعودي سعي دارد از طرفي وجهه
فسادستيز خود را در ميان مردم باال ببرد و از
طرف ديگر کساني که به طور بالقوه ميتوانند
نقش بن سلمان را به چالش بکشند را از دايره
قدرت دور سازد.نظام سياسي عربستان تالش
دارد ،ب ر اساس طراحي و برنامهريزي محاسبه
شده ،دست به انتقال قدرت از ملک سلمان به
محمد بن سلمان بزند .از آنجا که اين انتقال
قدرت برخالف قواعد پيشــين اين کشــور
و مغاير با مواريث و ســنتهاي معروف در
عربستان بوده و هست ،طبيعت ًا شاهد شرايطي
برزخي در اين کشــور هستيم که صاحبان
قدرت ميخواهنــد اما و اگرها و معضالت و
مشکالت مربوط به دوران پس از جانشينان
بالفصل را به گونهاي ســازماندهي کنند که
کمترين تنش را در حوزه شناسايي مشروعيت
و مقبوليت و پذيرش از جانب نيروهاي مذهبي
در پي داشته باشد .اگر انتقال قدرت از سلمان
بــه محمد را بنا بر اخبــار و اطالعات امري
مفروض تلقي کنيم که طي روزها و ماههاي
آينده رخ خواهد داد ،طبيعت ًا طراحي ســاختار
امنيتي کشور بايد به گونهاي انجام شود که
در آن زمينه بــراي مديريت بحران و مقابله
با ناامنيها و همچنين مهار نيروهاي مخالف
و معارض پيشبيني شــده باشد .بنابراين در
اين شرايط کنار گذاشته شدن عناصر احتمالي
مقاومت که ميتواننــد از حاميان نيروهاي
کنار گذاشــته شده همچون محمد بن نايف
باشــند ،بديهيترين رويداد ممکن است .در
هر صورت بن سلمان مســيري را در پيش
گرفته اســت که ميتواند يا وي را به عنوان
يک پادشاه قدرتمند در عربستان معرفي کند
و يا اينکه تخت پادشاهي را براي هميشه از
وي دورکند .اما آنچه مسلم است اين است که
عربستان در حوزههاي مختلف به دنبال تغيير
سياستهاي خود است تا بدين وسيله بتواند
راهي براي فرار از بن بست موجود بيابد.

خبر
وزير خارجه سعودي ايران را
به دخالت در منطقه متهم کرد

وزيــر خارجه ســعودي مدعي شــد که
دخالتهاي ايران به ضرر امنيت کشورهاي
همسايه است.به گزارش تسنيم به نقل از
الميادين ،عادل الجبير وزير خارجه سعودي
ضمن متهم کــردن ايران بــه اقدامات
خصمانه ،گفت :عربســتان هرگز اجازه به
هدف قرار گرفتن امنيت خود را نميدهد و
حق واکنش در زمان مناسب به رفتارهاي
نظام ايران را براي خود محفوظ ميداند.وي
مدعي شــد که دخالتهاي ايران به ضرر
امنيت کشورهاي همسايه است و امنيت و
صلح بينالمللي را تهديد ميکند.الجبير در
ادامه ادعاهايش ،ايران را به تروريسم متهم
کرد و گفت :تروريسم ايراني با به مخاطره
انداختن امنيت ديگر کشــورها ،کشــتار
کودکان و نقض قوانين بين المللي ادامه
دارد.پيش از اين نيز ائتالف متجاوز سعودي
در بيانيهاي مدعي شد که ايران ،نيروهاي
انصاراهلل را به موشکهاي بالستيک مجهز
کرده و اين اقدام ايران تجاوزي مستقيم به
عربستان بهشمار ميرود و امنيت و صلح
بينالمللي در منطقه و جهان را هدف قرار
ميدهد و بهمنزله نقض آشکار قطعنامههاي
شوراي امنيت است.ائتالف متجاوز سعودي
در ادامه ادعاهاي خود افزود که عربستان
حق واکنش به ايران در زمان مناســب را
براي خود محفوظ ميداند.

ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان که یکشنبه شب در رأس یک هیات عالیرتبه
نظامی به تهران ســفر کرده است ،روز گذشته با حضور در محل ستاد کل نیروهای مسلح
کشــورمان ،مورد استقبال رسمی مسئوالن این ســتاد قرار گرفت .به گزارش فارس ،وی
همچنین با سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران به منظور رایزنی در رابطه با موضوعات مختلف دوجانبه و منطقهای دیدار کرد.ضرورت
توسعه مناسبات دفاعی و امنیتی در حل مشکالت مشترک به ویژه شناخت و مبارزه با زمینه
های گسترش تروریسم در مرزهای دو کشور ازجمله محورهای گفتگوهای طرفین است.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در چند پیام توئیتری به استعفای سعد الحریری نخست
وزیر مســتعفی لبنان در خاک عربستان ســعودی واکنش نشان داد .ظریف در توئیتر خود
نوشت« :ثابت شده که سفرها به عربستان سعودی ستیزهجو ،برای سالمت منطقه خطربار
بودهاند .سفر ترامپ(به عربستان سعودی) سرکوبگریها در بحرین را موجب شد و به دنبال
آن معضل قطر ایجاد شــد» .وزیر خارجه ایران ادامه داد« :سفرهای کوشنر (داماد و مشاور
رئیسجمهور آمریکا) و نخستوزیر لبنان (به عربستان سعودی) ،به استعفای عجیب و غریب
الحریری در خارج از کشور انجامید .البته که ایران متهم به دخالت میشود».

پشت پرده بازداشتهاي اخير
در عربستان

...بــن نايف و متعب هــر دو به نوعي هم از
جنگ يمن و هــم از محاصره قطر ناراضي
بودند .بنابراين بن سلمان در راستاي يکپارچه
کردن سياستهاي خود در حوزه امنيت نيز
اقدام به اين بازداشــتها کرده اســت.جيمز
دورســي ،عضو ارشد دانشکده مطالعات بين
الملــل اس .راجاراتنام در ســنگاپور در اين
مورد اعالم کرد :سرکوبهاي اخير از سنت
اجماع در داخل خاندان حاکم فاصله ميگيرد،
کارکردهاي درونــي و مخفيانه اين خاندان
معادل کارکردهاي کرمليــن در دوره اتحاد
جماهير شوروي ســابق است .اين تحليلگر
نوشــت« :با اين حال بازداشتها و اخراجها
نشان ميدهد که شاهزاده محمد بن سلمان
به جاي ايجاد ائتالف ،در حال گسترش نفوذ
آهنين خود در خانــدان حاکم ،ارتش و گارد
ملي اســت تا از اين طريق ظاهرا با مخالفت
گســتردهاي که در درون خاندان و نيز ارتش
اين کشــور با اصالحات مورد نظر وي و نيز
جنگ در يمن وجود دارد  ،مقابله کند».

دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری

حسن روحاني:

مر قانون عمل شود
درباره سپنتا نيکنام بايد به ّ

گــروه سياســي :حســن روحانــي
ديروز(دوشنبه  15آبان) در ديدار رييس و
اعضاي شوراي شهر و همچنين شهردار
تهــران ،آيتاهللهاشميرفســنجاني را
اسالمشناسي انقالبي و دلبسته به مردم
خواند و گفت :ايشان معلّم صبر و تحمل
و نيز عشــق به ملّت و آباداني ايران بود.
به گزارش پايگاه اطالعرســاني رياست
جمهوري ،رييس شــوراي عالي انقالب
فرهنگي با اشــاره به حضور پرشــور و
معنادار مردم در انتخابات ســالهاي ،92
 94و  ،96خاطر نشان کرد :اولين پاسخ به
اميد ،نشاط و رأي مردم؛ وحدت در دولت،
مجلس و شوراهاي شهر ،از جمله شوراي
شهر تهران براي خدمت به شهروندان و
توسعه ملّي و محلي است.روحاني با اشاره
به حضور شهردار تهران در جلسات هيأت
دولت به عنوان نماد همکاري دســتگاه
اجرايي و مديريت شهري ،افزود :حضور
شــهردار متخصص و با تجربهاي که با
اتفاق آراء برگزيده شــده ،مزيت شورا و
شهر تهران است.رييس جمهور «تأمين
منابع مالي پايدار» و «حفظ روحيه ،نشاط
و مشارکت اجتماعي» را دو محور اصلي

در مديريت کالنشــهرها خواند و گفت:
شوراها و شهرداريها با همفکري و ياري
دولت بايد به اين سمت حرکت کنند.وي
افزود :معماري قديميتهران از مهمترين
عناصر جذاب پايتخت اســت و عالوه بر
آن ميتوان فضاهاي مناسب گردشگري
را توســعه داد و به ســمتي حرکت کرد

که تهران به جاي ساکنان دائمي ،براي
گردشگران و ســاکنان موقت جذابتر
باشد.روحاني با تشريح جلسات ،برنامهها و
اقدامات دولت در زمينه احياي بافتهاي
فرســوده و اهميت آن در بهبود سيماي
شهر و آرامش شهروندان ،اظهار داشت:
بافتهاي فرسوده بايد به صورت محلهاي

و البته بر مبناي طرحهاي تفصيلي احياء
شــوند و دولت آماده همــکاري در اين
زمينه اســت.رييس جمهور همچنين بر
حفظ محيط زيســت و بويژه حراست از
باغهاي باقيمانده و توســعه فضاي سبز،
انطباق معماري و شهرســازي بر اصول
علمــيو الگوهاي بومــي ،توجه به امور

فرهنگي در مسير ارتقاي نشاط اجتماعي،
همکاري همه دستگاهها و نهادها براي
کنترل آلودگي هوا ،توسعه خطوط ريلي
شهري و حمل و نقل عموميتأکيد کرد.
روحاني اهتمام در مقابله با فساد و مسدود
کردن زمينههاي آن را ضروري دانست و
افزود :آبروي کشور در گرو مبارزه قاطعانه
و غيرگزينشي در دستگاههاي عموميو
اجرايي عليه فســاد است.رييس جمهور
استحکام نظام را در گرو استحکام قانون
اساســي در عرصه نظارت و اجرا دانست
و ادامه داد :همه قوا ،نهادها و دستگاهها
موظفند در مسير استحکام و تقويت قانون
اساســي ،بويژه در ارتباط با حقوق مردم
حرکت نمايند.روحاني همچنين در مورد
مشکل پيش آمده براي هموطن زرتشتي
عضو شــوراي شهر يزد ،تصريح کرد :در
اين زمينه قانون اساسي تکليف را روشن
کــرده و بايد ُم ّر قانون اساســي ،حقوق
شهروندي ،اعتماد عموميو وحدت جامعه
رعايت شود.رييس جمهور در اين ارتباط
ادامه داد :در انجام وظيفه قانوني ،وعده و
برنامههايي که به مردم دادهام ،هرگز ترديد
و عقبنشيني نکرده و نخواهم کرد.

آمانو:

بند Tبرجام مربوط به دسترسيهاي آژانس نيست

«يوکيو آمانو» مديرکل آژانس بينالمللي انرژي
اتميديــروز گفت که بنــد  Tمندرج در ضميمه
ت توافق هســتهاي ايران و گروه  5+1به
نخســ 
کاالهاي داراي مصارف دوگانه مربوط ميشــود
نه دسترســيهاي آژانس به سايتهاي ايران .به

گزارش فــارس ،کاالهاي داراي مصرف دوگانه،
کاالهايي اســت که اکثراً دقــت بااليي دارد و
بخاطــر اين دقت باال ،هم در صنايع غيرنظاميو
هم در صنايع هســتهاي ،کارکــرد دارند؛ برخي
مبدلهــاي الکتريکــي و حتي دســتگاههاي
اندازهگيــري نتيجــه تراشــکاري در اين مقوله
دستهبندي ميشوند.آمانو در حمايت از ساز و کار
فعلي آژانس بينالمللي انرژي اتميدر نظارت بر
کارکرد اين کاالها در خــاک ايران گفته « :بند
 Tبرجام در خصوص کاالهــاي داراي مصرف
دوگانه است و نه درباره دسترسي (به سايتهاي
ايران) .پروتکل الحاقــي ،بحث کاالهاي داراي
مصرف دوگانه بند  Tبرجام را (از قبل) پوشــش

ميدهد .آژانــس هم بر اين موارد نظارت دارد.بر
اســاس بند  Tاز ضميمه نخســت برنامه جامع
اقدام مشــترک ،ايران از طراحي ،ساخت ،خريد
يا اســتفاده از برخي از اقالم بــا کاربري دوگانه
مانند دوربينهاي ســرعت باال يا چاشــنيهاي
انفجاري و همچنين مدلهــاي رايانهاي ادوات
انفجار اتميمنع شــده است.گروههاي نزديک به
اسرائيل از جمله موسسه علوم و امنيت بينالملل
و بنياد دفاع از دموکراســيها با بيــان اين ادعا
که برجام در مورد ســاز و کار راستيآزمايي اين
بند ســکوت کرده ،ميگويند آژانس بينالمللي
انرژي اتميبايــد براي اطمينان از پايبندي ايران
بــه اين محدوديتها ،بتواند خارج از ســاز و کار

 24روزه بازرسيها از اماکن مشکوک ،به صورت
روتين به مراکز غيرهستهاي از جمله سايتهاي
نظاميايران دسترســي داشته باشد.اين در حالي
اســت که محدوديتهاي عنوانشده در اين بند
اساسا خارج از حيطه اختيارات و تخصص آژانس
بينالمللي انرژي اتمياست و برجام نيز مسئوليت
راســتيآزمايي اين بند را به اين نهاد نســپرده
اســت.در حال حاضر ،بر اساس يکي از تعهدات
ايران ذيل ضميمه چهار برجام ،خريداران ايراني
کاالهــاي داراي مصرف دوگانــه ،پس از دادن
تعهدات مربوطه به دولت ،براي هر کاالي داراي
کاربري دوگانه ،از کميســيون مشــترک برجام
مجوز موردي ميگيرند.کميسيون مشترک برجام

نامه سرگشاده جمعي از دانش آموختگان بورسيه خطاب به مسئوالن:

مشکالت ما همچنان الينحل مانده است

جمعــي از دانــش آموختگان بورســيه در نامهاي
سرگشــاده به برخي از مسئوالن دانشگاهي کشور
خواســتار روشن شــدن وضعيت خود شــدند .به
گــزارش «عصرايرانيان» ،جمعي از دانشــجويان
بورســيه در نامهاي سرگشاده ،دبير محترم شوراي
عالي انقالب فرهنگــي ،وزير محترم وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري ،مسئول محترم نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري در دانشــگاهها ،رياست محترم
هيئت عالي جذب شــوراي عالي انقالب فرهنگي،
رياست محترم کميسيون آموزشوتحقيقات مجلس
شوراي اسالمي ،رياســت محترم کميسيون اصل
نود مجلس شوراي اسالمي ،رياست محترم ديوان
ي کل کشور،
ت محترم بازرس 
محاسبات کشور ،رياس 
رياست محترم ديوان عدالت اداري ،رياست محترم
صدا و سيما نکاتي را درباره وضعيت اين دانشجويان
مطرح کردند.
در بخشــي از اين نامه با اشاره به الينحل ماندن
مشــکالت دانشآموختگان بورســيه آمده است:

صــدور عدم نيــاز براي تعــداد زيــادي از دانش
آموختگان بورســيه ،عدم واريز شهريه دانشجويان
به دانشــگاههاي محل تحصيل و عدم اجازه دفاع
به آنها ،عدم ثبتنام تعدادي از دانشــجويان توسط
دانشــگاهها ،بال تکليفي تعداد زيادي از مربيان از
جمله اين مشکالت است .اين نامه ميافزايد :پس
از تاکيدات چند باره مقام معظم رهبري در خصوص
عمــل خالف قانون و خالف اخالق صورت گرفته
در وزارت علــوم دولت يازدهــم ،وزارت علوم بايد
با اقدام عملي در خصوص حل مشــکل اين افراد
حقوق از دست رفته اين قشر مظلوم را جبران نمايد.
مقتضي اســت مسئولين وزارت علوم اقدام به ارايه
گزارش به افکار عموميو نهادهاي نظارتي کنند و
به جمالت کلي که مشکالت حل شده است و در
حال پيگيري است بسنده ننمايند .در بخش ديگري
از اين نامه تصريح شــده اســت :ما دانشجويان و
دانش آموختگان بورسيه از نهادهاي نظارتي کشور
درخواست داريم در راستاي استيفاي حقوق از دست

رفته اين قشــر فرهيخته نسبت به تذکر قانوني به
وزارت علوم ،ســازمان امور دانشجويان و بعضي از
دانشگاهها ،اقدام نمايند .اين نامه تاکيد ميکند :از
هيئت عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي هم
که بيش از نيمياز اعضاء آن منتصبين مســتقيم و
غيرمستقيم مقام معظم رهبري است و به طور ويژه
از رياست آن ،انتظار ميرود که پيرو دستورات چند
باره مقام معظم رهبري به وظايف قانوني ،شرعي،
اخالقي مورد انتظار ،عمل کرده و از پتانسيل باالي
قانونــي خود که نظــارت بر دانشــگاهها و صدور
رأي نهايي در خصــوص پرونده متقاضيان هيئت
علمياست ،عمل کرده و اجازه ندهند که نيروهاي
انقالبــي بيش از اين اعتماد خــود را به اين ارگان
انقالبي از دست بدهند .اين دانشآموختگان خطاب
به مســئوالن ديوان عدالــت اداري تاکيد کرد :از
ديوان عدالت اداري که ملجأ نهايي مظلومان است،
تقاضا ميشود ،با تسريع در رسيدگي به پرونده اين
دانشجويان و با صحهگذاري بر قانوني بودن فرآيند

محمدرضا عــارف رییس شــورای
سیاستگذاری اصالحطلبان در دیدار
با فعاالن مدنی اســتان چهارمحال و
بختیاری و اعضای هیات مؤســس
بنیاد امید ایرانیان شــهرکرد با مرور
نحوه شکل گیری بنیاد امید ایرانیان،
اظهار داشــت :در مقطعــی به فکر
تأسیس بنیاد امید ایرانیان افتادیم که
وضعیت نگران کننــدهای در جریان
اصــاح طلب حاکم بود و ســرمایه
اجتماعی این جریــان به دلیل عدم
کادرسازی نتوانسته موجب توفیقات
اصالحطلبــان در انتخاباتهای دهه
گذشته شود .رئیس بنیاد امید ایرانیان
ادامــه داد :بنیاد باران که بعد از دوره
دولت اصالحات شکل گرفت محدود
به مدیران ارشــد دولــت اصالحات
بود و عم ً
ال از ســرمایه اصلی جریان
اصالحــات یعنی جوانــان که بدنه
با نشــاط آن اســت غافل ماندیم به

همین دلیل در صدد تأســیس بنیاد
امیــد ایرانیــان برآمدیم تــا بتوانیم
پایگاهی برای جذب جوانان پرشــور
و با انگیزه باشــیم و آگاهانه شــعار
«اخالق ،عقالنیــت و خرد جمعی»
را محــور فعالیتهــای خــود قرار
دادیــم.وی با بیان اینکه کشــور به
اتاقهای فکر نیاز دارد ،خاطرنشــان
کرد :یکــی از اولویتهای بنیاد امید
ایرانیــان تشــکیل اتاق فکــر برای
جریــان اصالح طلــب و حتی برای
کشور است که در تعیین راهبردهای
کالن بتواند تأثیر گذار باشد و تصور
میکنم در این مســیر موفق بودیم.
رئیس فراکســیون امید بر ضرورت
تشکیل یک حزب فراگیر تاکید کرد
و بــا بیان اینکه عمــده فعالیت بنیاد
امیــد ایرانیان متکی به نســل جوان
اســت ،گفت :یکی از اهداف مهم ما
در بنیــاد امید ایرانیان تربیت مدیران

آینده کشور اســت چرا که معتقدیم
نســل اول انقالب باید جای خود را
به جوانان متخصص ،متعهد و کارآمد
بدهد و حتی برای انتخابات ریاســت
جمهــوری در دورههــای بعدی باید
منتظر حضور جوانان با انگیزه باشیم.
به همین دلیل معتقدم با تشکیل یک
حزب فراگیر مســیر دســت یابی به
اهداف اینچنینی هموارتر خواهد بود.
عارف با بیان اینکه در دهه گذشــته
جریان اصالحطلب چــوب تفرقه و
عدم انســجام را خورد ،تصریح کرد:

حفاظت ايران از راهپيمايان اربعين
با سامانههاي موشکي و راداري

فرمانده پدافنــد هوايي تاکتيکي قرارگاه
پدافنــد هوايي از رصد ويــژه پروازهاي
عبوري از آســمان ايران در ايام اربعين
خبر داد .به گزارش تسنيم ،سرتيپ دوم
شــمخال جعفري فرمانده پدافند هوايي
تاکتيکي قــرارگاه پدافنــد هوايي خاتم
االنبيا(ص) ضمن اعالم برقراري پوشش
کامل پدافندي در ايام اربعين براي زائرين،
گفت :رصد و مراقبت ويژه کليه پروازهاي
فرا منطقهاي در حال فعاليت در آســمان
کشــور عراق اعم از با سرنشين و بدون
سرنشــين در ايام اربعين به صورت ويژه
صورت ميپذيــرد .امير جعفري افزود :با
توجه به عبور روزانه بيش از  1400پرواز
مسافربري از فضاي کشور ايران ،در ايام
اربعين حسيني روزانه  55فروند هواپيماي
مسافربري از فرودگاههاي نجف و کربال
انتقال زائران حسيني را انجام ميدهند که
کليه پروازها تحت مراقبت و رصد کامل
سامانههاي راداري ثابت و تاکتيکي انجام
ميپذيرد .وي به پايش مســتمر فضاي
مســير تردد زائرين حسيني اشاره کرد و
بيان داشت :سايتهاي راداري و موشکي
و سامانههاي شــنود الکترونيکي ثابت
و تاکتيکي اســتقراري در مرز جمهوري
اســاميايران جهت مراقبت از فضاي
داخــل و خــارج مرز و انجــام هر گونه
اقدام تاکتيکي در صورت لزوم مســتقر
هســتند.فرمانده پدافند هوايي تاکتيکي
قرارگاه پدافنــد هوايي خاتم االنبيا(ص)
ادامــه داد :رصد و مراقبــت کامل پرواز
بالگردها بــا ماموريت انتظامي ،اورژانس
هوايــي و هواپيماهاي بدون سرنشــين
خــودي در مــرز جمهوري اســاميبا
عراق جهت گشــت هوايي و شناسايي
منطقه صــورت ميپذيرد.وي همچنين
از آمادگي بهرهگيري از باندهاي پروازي
فرودگاههــاي مرزي جهــت کمک به
هواپيماهاي در حال اضطرار حامل زائرين
اربعين حسيني در صورت لزوم خبر داد.
پبرنامه موشکی ایران دفاعی است

بورس و بورســيههاي اعطايي بر اساس قوانين و
رويههاي مورد عمل در آموزش عالي کشور ،نسبت
به اجابت خواسته مقام معظم رهبري و رفع ظلم از
اين قشر نخبه و آينده ساز کشور اقدام نمايد.
اين نامه ميافزايد :از صدا و سيما نيز انتظار ميرود،
زمينه را براي شفافسازي و پيگيري اين موضوع
مهم که چهار بار توســط مقــام معظم رهبري نيز
مورد تذکر قرار گرفته است ،فراهم نموده ،جلسات
مناظرهاي را بين نمايندگان دانشجويان و مسئوالن
وقت و سابق وزارت علوم برگزار کند ،تا مردم عزيز
کشــورمان نيز هم نســبت به واقعيت دانشجويان
نخبهاي که به اسم بورسيه مورد انواع اتهامات قرار
گرفتند ،آگاه شوند.

محدرضا عارف:

دولت از جریان اصلی حامی خود فاصله گرفته است

اخبار

جریــان اصالحطلب پایگاه اجتماعی
مســتحکمی در بین افــکار عمومی
دارد و جریــان رقیب به مانند اصالح
طلبان توان بسیج نیروهای جوان را
ندارد و قشرهای خاکستری نیز اگر به
میدان بیایند رأی آنها عموما با جریان
اصالحطلب است به همین دلیل باید
از این فرصت برای مستحکمتر کردن
پایــگاه اجتماعی جریان اصالحطلب
استفاده کرد.وی فعالیت اصالحطلبان
را به نفع نظــام و حتی رقیب جریان
اصالحطلــب دانســت و تاکید کرد:
ســرمایه اصلی نظام اسالمی مردم
اســت و نباید کاری کرد که اعتماد
مردم به مسئوالن و نظام از بین برود
چرا که تاریــخ به ما میآموزد هرگاه
اعتماد مــردم به حاکمان خود از بین
برود آن نظام سیاســی با چالشهای
عظیمــی رو به رو خواهد شــد.عضو
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام

مشکالت اقتصادی مردم را واقیعتی
انکار ناپذیر دانست و گفت :اگر به داد
مشــکالت مردم نرسیم اعتماد مردم
به نظام خدشــهدار میشود .بنابراین
باید دولــت و همه نهادها و جریانات
مهمتریــن دغدغه خود را معیشــت
مردم و اشــتغال جوانان قرار دهند و
همگان برای پاســخ به این مطالبات
بحــق مردم تالش کننــد .عارف در
پایان با اشــاره به گالیــه برخی از
اعضای حاضر در جلســه نســبت به
انتصــاب برخی مدیــران دولتی در
اســتانها ،تاکید کرد :انتظار اســت
دولت همراهی شایستهای با حامیان
اصلی خود داشــته باشد و بکارگیری
این نیروها را در اولویت اول خود قرار
دهد .ولی روند برخی تغییرات در بدنه
دولت نشان از فاصله گرفتن از جریان
اصلی حامی دولت است که امیدوارم
این روند اصالح شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :برنامه
موشکی ایران همانطور که بارها مقامات
تهران اعالم کردهاند ،بحثی است داخلی
و مــا اجازه دخالــت در این موضوع را به
هیــچ کس نخواهیم داد ،چــرا که ما به
خوبی از تاریخ و شرایط منطقه آموختهایم
که باید در دفــاع از خاک خود ،متکی به
تواناییهای داخلی باشــیم و وضعیت ما
مشابه سایر کشورهای منطقه نیست که
از یک پدرخوانده و یا برادر بزرگتر تبعیت
می کنند چرا که قدرت ایران نشأت گرفته
از مردم اســت و این پیوند مردم و نظام
قویترین و باالترین تضمین امنیت کشور
اســت .به گزارش مهر ،قاسمی تصریح
کرد :ما اطمینان داریم که سیاســتهای
تحریمــی آمریکا ،پاســخگوی نیازها و
اهداف آنهــا نخواهد بود ،چرا که آمریکا،
آن آمریکای گذشته نیســت و امروز در
ضعیفترین شــرایط خود قــرار دارد و
ایران نیز در وضعیتی به مراتب قویتر از
گذشته قرار دارد و کشورهای جهان هم
میتوانند تشخیص بدهند که چه کسانی
تروریستها را مورد حمایت قرار دادهاند و
چه کسانی با آنها به واقع به مبارزه برخاسته
و در این مســیر هزینه داده اند.وی افزود:
بحث ما در مسئله موشکی کام ً
ال دفاعی
است و ما قصد هیچگونه تجاوز و تعرضی
را به کشوری نداشته و نخواهیم داشت و
تاریخ هم این مسئله را ثابت کرده ،بحث
ما یک بحث کام ً
ال دفاعی و بازدارنده است
و نگاهی به ســرزمین دیگران نداریم و
آنچه که مد نظر داریم ،ساختن یک ایران
آباد ،آزاد و مستقل است و ما برای منطقه
صلح ،ثبات ،امنیت و توسعه اقتصادی را در
کنار خشک شدن ریشههای افراطگرایی
میخواهیم.

