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سال چهاردهم سه شنبه  14آذر 1396
خبر

ظريف در مسکو:

ایســنا -وزير امورخارجه با اشــاره به مذاكرات انجام گرفته در
ارتباط با كنوانســيون درياي خزر بين پنج كشور حوزه درياي خزر
اعــام كرد :طبق توافق هيچ نيروي نظامي خارجي نميتواند در اين
دريا مستقر شود.
محمدجواد ظريف با اشــاره به برگزاري هفتمين اجالس وزراي
خارجه كشــورهاي ساحلي درياي خزر در مسكو اظهار كرد :تاكنون
 ۴۹اجالس كارشناسي در ارتباط با اين موضوع برگزار شده و اجالس
وزرا نيز براي آمادهسازي اجالس سران كه قرار است در آستانه تشكيل
شود ،برگزار ميشود.
وزير امور خارجه با بيان اينكه مذاكرات جدي در حال انجام است
تا در مورد تمام مســايل مربوط به كنوانسيون بين پنج كشور توافق
حاصل شود گفت :در بيشتر حوزهها توافق حاصل شده ولي همانطور
كه گفتم بايد در مورد تمام مفاد كنوانسيون به توافق برسيم .ظريف
با اشاره به برخي از توافقات حاصل شده بين پنج كشور اين حوزه در
مورد كنوانسيون درياي خزر خاطرنشان كرد :بر اساس توافق صورت
گرفته هيچ نيروي نظامي خارجياي نميتواند در اين دريا مســتقر
شود و از ديگر سو پنج كشور توافق كردند كه در بحث كشتيراني در
اين دريا از پرچم پنج كشور استفاده شود.

بهرام قاسمي:

فرانسويها بدانند برنامههاي موشكي ايران
قابل مذاكره نيست

صداوســيما -ســخنگوي وزارت خارج ه گفت :قطعا ايران در
حوزههاي مشــخصي مانند برنامههاي دفاعي و موشكي ايستادگي
الزم را دارد و حق خود ميداند كه سياســتهايش را پيگيري كند و
اينگونه مســايل به هيچ عنوان قابل مذاكره نيست .بهرام قاسمي در
پاسخ به پرسشي درباره اظهارات اخير ماكرون مبني بر لزوم مذاكره
با كشورمان درباره كاهش توان دفاعي ايران گفت :دولتمردان فرانسه
و ديگــر دولتمرداني كه درباره مســايل ايران صحبت ميكنند الزم
اســت با توجه به تحوالت عميقي كه در دهههاي گذشته در منطقه
روي داده اســت و تفاوتهاي زيادي كه در شرايط كنوني و گذشته
وجود دارد دقت كنند.
وي افزود :آنان بايد در بيان و كالم خودشان مسايل را با دقت و
ظرفيت بيشــتري تحليل كنند زيرا قطعا جمهوري اسالمي ايران در
مسايل دفاعي و موشكي مذاكره نميكند .سخنگوي دستگاه ديپلماسي
همچنين خطاب به دولتمردان فرانسه تاكيد كرد :درباره ديگر مسايل
منطقه نيز قطعا الزم اســت دوستان فرانسوي دقت بيشتري كنند.
قاسمي ابراز اميدواري كرد :زمينههاي الزم براي ديدار مقامات ايران
و فرانسه در آينده نهچندان دور فراهم شود.

حميد بقايي:

انتقاد از عملكرد مسووالن ربطي به اصل نظام ندارد

ايلنا -معاون اجرايي دولت دهم در مورد جلســه بازپرسي ديروز
خود توضيحاتي ارائه كرد.
حميد بقايي بعد از پايان اولين جلسه بازپرسي خود در شعبه چهارم
دادسراي فرهنگ و رسانه ،گفت :احضاريه در رابطه با تبليغ عليه نظام
و نشر اكاذيب بود .آنها صحبتهاي عليه قوه قضاييه را تبليغ عليه نظام
تلقي كردند .معاون اجرايي دولت دهم ادامه داد :بحث ما اين اســت
كه آقايان بايد ثابت كنند ما ضد نظام هســتيم .ما خودمان را سرباز
انقالب ميدانيم .نظام مقدس جمهوري اسالمي ارجحتر است و بايد
بين شــخصيتها و افراد تفكيك قائل شويم .اگر اعتراض به عملكرد
مسووالن قوهقضاييه ميشود ربطي ندارد كه خودشان را به اصل نظام
ربط دهند .هر مســوولي نقاط ضعف و قوتي دارد و اين اشتباه است
كه بخواهيم باب انتقاد را در كشــور ببنديم .بقايي ادامه :ميگوييم
دادگاه ما را علني برگزار كنيد تا مردم از اتهامات مطلع شــوند .چرا
دادگاه را غيرعلني ميكنيد؟ مگر قانون اساســي اين اجازه را نداده
است؟ او در پاسخ به اين سوال كه آيا راي دادگاه قبلي به شما ابالغ
ت اما اگر اعالم شود همانند
شده است ،اظهار كرد :هنوز خبري نيس 
مارتين لوتر عمل ميكنيم.

محمود صادقي در انتشار اسامي بدهكاران
بانكي آتش به اختيار عمل كرد

خانه ملت -رييس فراكسيون شفافسازي و سالمسازي اقتصادي و
انضباط مالي مجلس شوراي اسالمي درباره انتشار اسامي افرادي كه از
بازپرداخت وامهاي خود امتناع ميكنند ،گفت :اطالعات بنده بر اساس
اطالعات ارائهشده از سوي بانك سرمايه با امضاي هياتمديره اين بانك
بوده و سررسيد اين بدهيهاي بانكي مربوط به مهرماه است.
محمود صادقي افزود :هر كدام از اشخاصي كه اسامي آنها منتشر
شده و ادعايي برخالف اين موضوع دارند عنوان كردهاند كه تسهيالت
دريافت نكردهاند يا تسهيالت دريافتي را بازپرداخت كردهاند ميتوانند
موضوع را به بانك اعالم كنند چراكه اطالعات مذكور در بانك مبني
بر بدهكار بودن وجود دارد و اســامي بر اســاس اطالعات موجود در
بانك منتشر شده است .وي افزود :ليست مذكور را بنده تهيه نكردهام
و بانك سرمايه اسامي مذكور را در اختيار بنده قرار داده است و بايد
توجه داشت يكي از وظايف نمايندگان مجلس نظارت در زمينههاي
مختلف است .مضاف به اينكه به تعبير مقام معظم رهبري وقتي كه
ديده ميشود مسووالن در رسيدگي به وظايفشان كوتاهي ميكنند
و اختاللــي در فرماندهي وجود دارد ،يك شــخص ميتواند آتش به
اختيار عمل كند.

مهدي جهانگيري به تهران منتقل شد

ايسنا -يك منبع آگاه از رويت مهدي جهانگيري در پرواز كرمان-
تهــران جهت انتقال وي به تهران خبر داد .اين منبع آگاه ادامه داد:
احتمال دارد رسيدگي به پرونده مهدي جهانگيري از صالحيت دادگاه
كرمان خارج شده و پرونده وي براي ادامه رسيدگيها به تهران ارجاع
شده است لذا مهدي جهانگيري ديگر در بازداشت كرمان نيست و به
تهران منتقل شده است.
گفتنی است رییس کل دادگستری استان کرمان نیز این خبر را
تایید کرده اســت .مهدي جهانگيري ،رييس گروه مالي گردشگري
و نايب رييس اتاق بازرگاني تهران مدتي پيش در كرمان بازداشــت
شد .حجتاالسالم والمسلمين منتظري ،دادستان كل كشور مهرماه
امسال درباره پرونده مهدي جهانگيري گفت :وي اكنون در بازداشت
است و پرونده نيز در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد .اين پرونده
در هفته اخير در كرمان تشــكيل شده است .اكنون از بيان جزييات
آن معذورم.

علي عســكري*  -نزديك به يكســال از رحلت جانسوز
و تشــييع ميليوني ،باشــكوه و مردمي فقيد ســعيد آيتاهلل
هاشميرفسنجاني ميگذرد .خأل وجودي ايشان در مجموعه
نظام بهويژه در حوزههاي تصميمســازي و راهبردي مشهود و
غيرقابل انكار است .مرحومهاشمي با دارا بودن تجربه مبارزاتي
باال ،عقالنيت و هوشمندي كمنظير هميشه گرهگشاي مشكالت
مردم و نظام بود و مرد بحرانها شناخته ميشد؛ چهره ممتاز و جذابي كه گاهي در
بدترين شرايط سخن و كالمش براي مردم و نخبگان اميدآفرين و باعث وحدت
بود .چهره دلسوزي كه در عرصههاي مختلف و ميدانهاي كاري دلسوزانه خود
را در معرض راي مردم قرار ميداد و هر گاه دعوا بين قدرت و خواســت ملت

راهنما؛نوانديشي اسالمي و مجموعه خاطرات نشريافته بهترين دليل بر اين
مدعاســت .به عنوان نمونه در خاطرات ايشان ميخوانيم :بعد از نماز صبح
به مجلس رفتم گزارشها حاكي از اين بود كه دو نفر يمني؛ يك هواپيماي
عربستان سعودي را آوردهاند و در فرودگاه مهرآباد نشاندهاند با وزير خارجه
(واليتي) در اين باره صحبت كردم .قرار شــد كه هواپيما را صحيح و سالم
بگيريم و به عربستان سعودي پس بدهي م ...اين اقدام تنشزدايانه و دهها مورد
مانند آن كه بيانگر واكنشهاي به موقع ،آيندهنگرانه و هوشمندانه اوست،
نشانگر اعتدال آن يار سفركرده در مواجهه با مسايل داخلي و بينالمللي و
چگونگي حل مسالمتآميز آنهاست .اقدامهاي معتدالنهاي كه ناماليماتها
زيادي را از سر مردم و كشور مرتفع ساخته و اصالح و آرامش امور ملت را
تضمين ميكرد .روحش شاد و يادش گرامي باد.
*نماينده پيشين مشهد و مدرس حوزه و دانشگاه

سخنگوي سازمان انرژي اتمي:

در بند  Tبرجام راستی آزمایی وجود ندارد

گروه سياســي –كميســيون
مشــترك برجام كه بر نحــوه اجراي
برنامه جامع اقدام مشــترك (برجام)
نظارت دارد كميســيوني متشكل از
نمايندگان كشــورهاي ( 5+1آمريكا،
بريتانيا ،روسيه ،چين ،فرانسه و آلمان) و
نماينده عالي اتحاديه اروپا و ايران است.
اين كميسيون كه چندين دوره نشست
را از زمان امضاي اين توافق هستهاي تا
امروز پشت سر گذاشته فرصتي را براي
ايران ايجاد كرده است كه در تعامل با
كشورهاي عضو آن به ويژه اروپاييها
موانع و مشــكالتي خود را در اجراي
اين توافق بينالمللي مطرح كنند .ايران
در نشستهاي مختلف اين كميسيون
بيشترين معضل خود را در اجراي اين
توافق ،بدعهديهاي آمريكا و رفتارهاي
ضد و نقيض اين كشور در قبال برجام
عنوان كرده است؛ مسالهاي كه به نظر
ميرسد در نشســت هفته آينده اين
كميسيون در وين نيز مطرح شود .بهروز
كمالوندي ،ســخنگوي سازمان انرژي
اتمي در مصاحبهاي با خبرگزاري صدا
و سيما ،از برگزاري نشست كميسيون
مشترك برجام در وين در چهارشنبه
 ۲۲آذر خبــر داده اســت .وي درباره
برنامههاي اين نشست گفت :معموال
در اين كميســيون مباحث مختلف
فني ،سياسي ،حقوقي و اقتصادي مطرح
ميشود اما در اين نشست موضوع فني
خاصي مطرح نيست گرچه ممكن است
حين مذاكرات مباحثي مطرح شود و به
همين علت همكارانم از سازمان انرژي
اتمي نيز در اين نشست حضور دارند.
باتوجه به اينكه آژانس بينالمللي انرژي
اتمي تاكنون  9بار پايبندي كشورمان را
به برجام تاييد كرده ،مباحث مطرح در
كميسيون مشترك مهم است به ويژه

از اين باب كــه طرف مقابل باالخص
آمريكاييها تعهداتشان را بايد انجام
دهند و خواستههاي ما در اين نشست
مطرح ميشود.
كمالوندي در پاسخ به اين پرسش
كه آيا در نشست كميسيون مشترك
برجام نقض مكرر توافق هســتهاي از
جانب آمريكا بــه ويژه با اجراي قانون
كاتســا مطرح ميشود گفت :در همه
مناسبات اين موضوع را مطرح ميكنيم
حتي در آژانــس نيز بالفاصله پس از
ارائه گــزارش مديــركل در بيانيهاي
كه صادر ميكنيم اشــاره ميشود كه
تعهداتمان را انجام دادهايم درحاليكه
طرف مقابل تعهداتش را به درســتي
انجام نميدهد.
وي تاكيد كرد :مهم اين اســت كه
حتي اگر نگوييم متن برجام نقض نشده
قطعا روح آن نقض شــده است و اين
قانوني كه اشاره كرديد و تحريمهايي
كه از جانب آمريكا اعمال شــده مويد
همين موضوع اســت و مــا اين را در
محاسبات و در سطوح مختلف مطرح
و اعالم كردهايم كه نميتوانيم تعهدات
را يكجانبه اجرا كنيم و به اين روند ادامه
دهيم و طبعا اين مباحث در نشســت
كميسيون مشترك برجام نيز مطرح
خواهد شد.
معاون ســازمان انرژي اتمي گفت:
محــور اصلي كار مباحــث اقتصادي
است زيرا در اين حوزه عمدتا بانكها
و شــركتهاي بزرگ تحــت القائات
آمريكاييها از روابط بانكي و اقتصادي
با كشورمان ترسانده شدهاند درحالي
كــه در مواد مختلــف برجام تصريح
شده اســت كه نبايد اقدامي شود كه
جمهوري اسالمي ايران از لغو تحريمها
بهرهمند نشود.

نگاه

نايبرييس مجلس شــوراي اسالمي با بيان اينكه اراده
مســووالن كشــور بر حل موضوع حصر است ،گفت كه در
حال حاضر نرمشــي در مقامات كشور در موضوع حصر به
وجود آمده است .به گزارش ايسنا ،علي مطهري در همايش
بزرگداشت روز دانشجو كه در دانشكده مديريت دانشگاه عالمه
طباطبايي برگزار شد ،اظهار كرد :مساله مهم اين است كه در
حال حاضر نرمشي در مقامات كشور در موضوع حصر پيدا
شــده ،تصميم بر اين است كه انشاءاهلل اين موضوع را حل
كنند .به نظر ميرسد اراده بر اين است كه اين موضوع حل
شود .همچنان كه شاهد بوديم آقاي كروبي سه ،چهار مالقات
داشتند و ميخواهند فضا را باز كنند تا به حصر پايان دهند.
وي افزود :زماني كه چنين ارادهاي وجود دارد بايد همكاري
كنيم تا بتوانند كارشان را انجام دهند ،اگر در رسانهها درباره
اين موضوع شلوغكاري انجام شود ممكن است از نظرشان
وزارت خارجه

يك رسانه ســعودي مدعي شد كه سفارت جمهوري
اســامي ايران در يمن در اثر يك درگيري داخلي ميان
ت كه العربيه مدعي شــد كه
حزبهاي يمني آتش گرف 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در صنعا پايتخت يمن در
اثــر درگيري ميان انصاراهلل يمن و حزبالموتمر كه علي
عبداهلل صالح رياست آن را بر عهده دارد دچار آتشسوزي
شده است .بر اساس اين گزارش ،تاكنون معلوم نشده است
كه كدام حزب مرتكب اين اقدام شــده است و همچنين
معلوم نيســت كه اين اقدام عمدي يا غيرعمد بوده است.
العربيه نوشــت :همچنين معلوم نشده است كه در زمان
آتشســوزي ديپلماتهاي ايراني در ســفارت بودهاند يا
موضع قضایی

رييس قوه قضاييه بزرگترين سالح امروز سلطهگران را
تفرقهافكني در ميان مســلمانان دانست و بر ضرورت ايجاد
وحدت در داخل و خارج از كشور بين مسلمانان و پرهيز از
هر گونه نداهاي تفرقهافكنانه تاكيد كرد .آمليالريجاني وحدت
را بزرگترين نياز امروز جهان اســام توصيف كرد و گفت:
موارد اختالفي ميان مسلمانان به حدي نيست كه دشمنان
بخواهند سوءاستفاده كنند .همه ما داراي كتاب واحد ،پيامبر
واحد و قبله واحد هستيم لذا بايد براي نزديكي هر چه بيشتر
و ايجاد وحدت كه حضرت امام خميني قدساهلل نفسهالزكيه
از مناديان و معماران اين تفكر بود ،تالش كنيم تا خداي ناكرده
اين بنيان تضعيف نشود .رييس قوه قضاييه با بيان اينكه وحدت
ميان مسلمانان را بايد در داخل و خارج از كشور پيگيري كنيم،
اظهار كرد :متاسفانه برخي اوقات نداهاي تفرقهافكنانه از هر دو

كمالوندي با اشاره به اقدام ترامپ
در ارجاع موضوع پايبندي كشــورمان
به برجام به كنگره اين كشــور هشدار
داد :آمريكاييها تصميم درست بگيرند
زيرا دســت ما بسته نيست و اگر قرار
باشد تعهداتشان را انجام ندهند ما هم
كارهاي بسياري ميتوانيم انجام دهيم
كــه در حوزههايي كه محدوديتها را
پذيرفتهايم شــرايط متوازن به نفع ما
ايجاد شود البته اينها در حدي است كه
بايد متناسب با تحوالت بعدي به ويژه
رويدادهاي داخلي آمريكا در هيات عالي
نظارت بر برجام تصميمگيري شود.
وي توليد آب سنگين ،سطح ،ميزان
و درصد غنيسازي ،تحقيق و توسعه و
استفاده از ســانتريفوژهاي نسل نو را
حوزههاي بسياري برشمرد كه اگر بنا
بر تغيير شرايط باشد دست كشورمان

باز است و ميتواند از همه آنها استفاده
كند و هيات عالي نظارت بر برجام بايد
متناســب با تحوالت در اين خصوص
تصميمگيري كند .كمالوندي همچنين
درخصوص تفسير به راي آمانو از بند
 Tدر گــزارش اخيرش از فعاليتهاي
هستهاي كشورمان گفت :در بند  26اين
گزارش صراحتا به بند  Tاشاره نشده
بلكه بندهاي مختلف شامل D، E، H
و  Tرا آورده و اعالم كرده است كه كار
نظارت بر راستيآزمايي بر اين بندها به
ويژه بند  Tادامه دارد .معاون سازمان
انرژي اتمي تصريح كرد :اين درحالي
است كه اساسا در اين بند راستيآزمايي
وجود نــدارد زيرا راســتيآزمايي به
خودي خود آغاز نميشود بلكه پس از
ارائه اظهاريه از جانب كشورمان شكل
ميگيرد به نحوي كــه ما اظهاريهاي

ارائه ميدهيم و بعد ميآيند بررســي
ميكنند كه آيا اظهاريه درست است يا
نه كه به اين راستيآزمايي ميگويند اما
وقتي ما درباره اين بند هيچ اطالعاتي
نميدهيم و هيچ اظهاريهاي نداريم عمال
راستيآزمايي هم وجود ندارد .وي افزود:
بــا اين حال در برخي از اين بندها كه
در گزارش آمانو درج شده نوعي نظارت
وجود دارد كه شامل بند Tنميشود اما
اين بندها در گزارش مدير كل كنارهم
آمده اســت منتها شــيطنتهايي در
رســانههاي آمريكايي اينگونه وانمود
ميكند كه آژانــس چنين انتظاراتي
دارد .كمالوندي اضافه كرد :در عين حال
آنچه الزم است ارائه توضيحات در سطح
بيانيه ملي است كه معموال نماينده دائم
ما در آژانس آن را پس از انتشار گزارش
مديركل ارائه ميدهد و بيانيه ما نيز به

علي مطهري:

شاهد نرمش در موضوع حصر هستيم

برگردند چراكه نميخواهند بگويند اين كار را تحت فشار انجام
دادهايم .البته خودشان به اين نقطه رسيدهاند كه حصر بايد
تمام شود .در مالقاتهايي كه داشتيم هم موضعشان نسبت
به گذشته تغيير كرده است .نماينده مردم تهران در مجلس در
پاسخ به سوال دانشجويي درباره تحركات محمود احمدينژاد
و اطرافيان او ،بيان كرد :خوشوقتيم از اينكه آنچه ما  ۱۰سال
پيش ميگفتيم و اصولگرايان همراهي نميكردند ،روشن شده
است .من در مجلس هشتم فرياد زدم و سوال از رييسجمهور
را مطرح كردم ،اما اكثر اصولگرايان با آن همراهي نميكردند و
مخالفت ميكردند و به ما حمله ميكردند اما خودشان امروز
همين حرفها را ميزنند تا جايي كه يكي از افراد شاخص
اصولگرا گفته احمدينژاد از پايههاي فتنه بود .آنها در سالهاي

قبل هيچ وقت چنين اعترافي نميكردند .مطهري همچنين
خاطرنشان كرد :ما بارها گفتيم اگر بنا بر محاكمه محصورين
است احمدينژاد هم بايد همزمان با آنها محاكمه شود .االن
طرفداران ايشــان در آن دوره ،همين حرفها را ميزنند و
اين مايه خوشــبختي ماست كه به اشتباهات گذشته خود
اعتراف ميكنند در حالي كه قبل از اين به او تعصب داشتند
و بر تخلفاتشــان چشم پوشيده بودند .اگر كسي به عنوان
رييسجمهــور ميگويد من فالن قانون را قبول ندارم و آن
را اجرا نميكنم بايد بالفاصله عزل شود .مطهري در بخش
ديگري از سخنراني خود ،با گراميداشت هفته وحدت گفت:
هفته وحدت به پيشنهاد آيتاهلل منتظري و تاييد امام خميني
بوده و بركات خوبي هم داشته است هرچند وضعيت جهان

آتش سوزی سفارت ایران در یمن تكذيب شد

خير .اگرچه فيلمي از آتشسوزي سفارت ايران در يمن در
فضاي مجازي منتشر شده است اما خبرگزاريهاي داخلي
از جمله صداوســيما گزارشها مبني بر حمله به سفارت
ايران در يمن را تكذيب كردند .سخنگوي وزارت خارجه
كشورمان نيز وقوع هرگونه آتشسوزي در محل سفارت
ايــران در صنعا را تكذيب كرد و گفت كه هيچ ديپلمات
ايراني در يمن حضور ندارد .بهرام قاسمي سخنگوي دستگاه
ديپلماسي در گفتوگو با فارس ،درباره اخبار منتشر شده
مبني بر وقوع آتشسوزي در محل سفارت ايران در صنعا،
اين اخبار را رد كرد و گفت :هيچگونه گزارشي تا االن مبني

بر وقوع آتشســوزي در سفارت ايران در يمن به ما ارائه
نشده است .وي با بيان اينكه هيچ ديپلمات ايراني در يمن
حضور ندارد ،خاطرنشان كرد :درگيريها در منطقهاي كه
سفارت ايران در آنجا مستقر است طي دو روز گذشته وجود
داشته ولي تعرضي به سفارت ايران نشده است .سخنگوي
وزارت خارجه در عين حال يادآور شد :ممكن است بر اثر
درگيريها تركشي به ساختمان سفارت اصابت كرده باشد،
ولي هيچگونه آتشسوزي رخ نداده است .شبكه «اسكاي
نيوز» به نقل منابع محلي از وقوع حريق در ســفارتخانه
جمهوري اســامي ايران در «صنعا» پايتخت يمن خبر

رييس قوه قضاييه:

دانشجويان ابزار سياسي نشوند

سو شنيده ميشود كه بايد هم اهل سنت و هم اهل تشيع
نسبت به چنين شيطنتهايي هوشيار باشند و سالح دشمن
را كه همان تفرقهافكني است ،از او بگيرند .حضرت امام(ره)
همواره ميفرمودند كه اگر مسلمانان با حجم انبوه جمعيت
خود متحد شوند هيچ قدرتي نميتواند در مقابلشان بايستد.
اميدواريم همه مسلمانان اين پيام را كه برخاسته از نداي قرآني
«وال تفرقوا» است ،بشنوند و به آن عمل كنند.
آمليالريجاني در ادامه با گراميداشت  16آذر ،روز دانشجو،
اين روز را به همه دانشجويان كشور تبريك گفت و با آرزوي
موفقيت براي آنان خاطرنشــان كرد :دوران دانشــجويي و
جواني بهترين دوران عمر انســان اســت كه بايد قدر آن را

بداند و فرصتها را مغتنم بشــمارد .اين ايام بهترين زمان
براي تحصيل علم ،تهذيب نفس ،آرمانخواهي و دنبال كردن
ارزشهاي اسالم و انقالب است زيرا دانشجويان در اين دوران
در باالترين سطح از نشاط براي فعاليتهاي علمي و اجتماعي
قرار دارند و ميتوانند از اين فرصت براي ترقي هرچه بيشتر
و استكمال خود استفاده كنند.
رييــس قوه قضاييه با بيان اينكه انســان در هر دورهاي
از زندگي بايد به فكر اســتكمال خود باشــد ،ايام جواني را
مســتعدتر براي اين امر دانست و گفت :يكي از موضوعات
بسيار مهم ،مطالبهگري دانشجويان است .دانشجو بايد به نقد
وضعيت موجود ،مسووالن ،مسووليتها و عملكردها بپردازد

یادمان

هيچ نيروي نظامي خارجي در درياي خزر
مستقر نخواهد شد

هاشمي و عقالنيت و اعتدال

پيش ميآمد او جانبدار خواست ملت بود .وي مهمترين فلسفه و دليل حكومت
را رضايتمندي مردم معرفي ميكرد و عاشق خدمت به آنان بود.
به همين جهت بود كه در تمام سالهاي پس از پيروزي انقالب حضوري
ثمربخش و سازنده در ميان مردم و جامعه داشت .از طريق نوانديشي اسالمي و
مقابله با افراط براعتدال و ميانهروي تاكيد ميكرد.
تنگناها و مصيبتهايي كه ســطحينگران باعث پيدايش آنها ميشدند و
مانعتراشيهاي همراه با تخريب و اهانت آنان انديشه اعتدالي او را مختل نميكرد
و بدون اينكه اختالفي ايجاد كند يا قهر پيشه كند با آرامش راه خودش را به
پيش ميبرد و هميشه مقيد بود آرامش ملت را حفظ كند و مردم و نخبگان
هم او را سياستمداري فهيم و دلسوز دانسته و نماد مصلحت ،تدبير و عقالنيت
معرفي ميكردند.
آثــار قلمــي و ميــراث فكري بــه جا مانــده از وي از قبيل :تفســير
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عنوان سند آژانس ضميمه اين گزارش
ميشــود و مالحظاتي كه ما گفتهايم
اين است كه در بخشي از اين حوزهها
راستيآزمايي وجود ندارد.
وي ادامــه داد :بــه هــر حال اين
اصالحات در گزارشها متداول اســت
بهطور نمونــه درباره درج جزييات در
گزارشها مدام هشــدار داده و اعالم
كردهايم كه ضرورتي به انتشار جزييات
نيســت و صرفا بايد به كليات اشــاره
كنند كــه كشــورمان محدودههاي
مدنظــر را رعايت ميكنــد اما اينكه
زيــر آن محدودهها بخواهند اطالعات
ريز بدهند ،روش پسنديدهاي نيست
كه البتــه تغييــري در روش آژانس
ايجاد شده اســت اما هنوز معتقديم
كه گزارشهاي آژانــس بايد بيش از
اين ،كليتر باشــد .سخنگوي سازمان
انرژي اتمــي درباره اينكه آيا ارائه اين
جزييات در گزارشهاي آژانس به مفهوم
درز اطالعات محرمانه از فعاليتهاي
هستهاي كشــورمان است؟ گفت :اگر
بخواهد اين روند ادامه يابد و يا در برخي
حوزهها وارد شوند مفهومش اين است
كــه اطالعاتي كه ارائه ميدهند حتي
اگر نگوييم محرمانه است ،غيرضروري
تلقي ميشود .كمالوندي افزود :به عنوان
نمونه اگر ظرفيتي را در حوزهاي مانند
غنيسازي در مقطعي مطرح و در مقطع
بعــدي آن را باهم مقايســه ميكنند
ممكن است به ظرفيتي از كيفيت كار
بخواهند برسند كه مربوط به اطالعات
فني و كيفي اســت كه ضرورتي ندارد
هركســي از آن مطلع شود حتي اگر
اطالعات محرمانه نباشد .وي در پاسخ
بــه اينكه آيا ارائــه اينگونه اطالعات
زمينه اعمال فشار بر كشورمان را فراهم
نميكند ،تصريح كــرد :آژانس اعالم
ميكند كه از طرف مقابل تحت فشار
سنگين است كه جزييات بيشتري در
گزارشهاي ما منتشر شود و سعياش
بر اين است كه حداقل اطالعات الزم را
بياورند و ما در پاسخ اعالم كردهايم كه
اطالعاتي كه آوردهاند حداقلي نيست و
ميتواند كليتر از اين باشد.

اســام از نظر وحدت اسالمي خوب نيست .وي افزود :بايد
معناي وحدت اسالمي را بدانيم و در نظر داشته باشيم ،همه
از وحدت سخن ميگوييم ولي منظور ما ممكن است با يكديگر
متفاوت باشد .بعضيها منظورشا ن از وحدت اسالمي اين است
كه همه فرق اسالمي به يك مذهب روي بياورند.
تصور برخي اين است كه همه يك مذهب را انتخاب كنند
ي هم منظورشان آن است
و حول اين مذهب متحد شويم .برخ 
كه از مشتركات اين مذاهب يك مذهب جديد بسازند و همه
معتقد به اين مذهب باشند .اين نماينده مجلس خاطرنشان
كرد :منظور از وحدت اســامي اين است كه همه مذاهب
اسالمي معتقد به مذهب خودشان باشند ولي بر مشتركات
تاكيد كنند چراكه اشتراكات ما بيشتر از افتراقات است ،ما
دشمن مشترك داريم و منظور از وحدت اسالمي اين است
كه همه فرق اسالمي در برابر دشمن مشترك جبهه متحد
بسازنند.
داد و اعالم كرد كه اين آتشســوزي درپي درگيريهاي
اخير در صنعا رخ داده اســت .شبكه «العربيه» نيز مدعي
شــد اين حريق در پي برخورد يك راكت به ســاختمان
ســفارت ايران در يمن به وقوع پيوسته است اما نگفت از
سوي چه گروهي شليك شده است .شبكه خبري چيني
سيجيتيان نيز بهتازگي فيلمي از سفارتخانه ايران منتشر
كرده كه نشان ميدهد دود سياهي از آن در حال برخاستن
است و خبرنگار آنها ميگويد صداي تيراندازيهاي بسياري
در صنعا شــنيده ميشود .پايتخت يمن در روزهاي اخير
شاهد درگيريهايي بين گروههاي مسلح وابسته به علي
عبداهلل صالح رييس جمهور سابق يمن با نيروهاي ارتش
و كميتههاي مردمي نزديك به انصاراهلل بوده است.
منتها اين نقد بايد همراه با بصيرت و قصد اصالح باشد تا به
تخريب و توهين نينجامد .آمليالريجاني با تاكيد بر اينكه
بصيرت اقتضا ميكند دانشجو ابزار سياسي ديگران نباشد،
خاطرنشان كرد :روز دانشجو نماد استقاللخواهي و مبارزه با
سلطه است .استكبارستيزي در جمهوري اسالمي يك ارزش
است كه بايد دانشجويان پيشقراول آن باشد و در كنار آن با نقد
سازنده به اصالح امور كمك كنند .رييس قوهقضاييه با تاكيد
بر ضرورت جهاد علمي از سوي دانشجويان اظهار كرد :هيچ
كشوري بدون علم نميتواند پيشرفت كند و دارايي اصلي هر
كشوري توليدات علمي آن كشور است كه دانشجويان بايد در
اين عرصه پيشگام باشند .البته بايد در كنار كار علمي مستمر
و توليد علم كه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است ،تربيت
بُعد معنوي شخصيت و بهرهمندي از ساحت استادان فاضل
فراموش نشود تا بتوان پيشرفتي همهجانبه داشت.

