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دانشگاه آزاد پاداش هتاکی های عبدالحسین هراتی
 به امام)ره( و انقالب را داد
او از کجا آمد

و چگونه پست گرفت!؟
مدیر ضد انقالب اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد در حالی 

برکنار شد که سواالت و ابهامات فراوانی درباره وی باقی است.
باالخره دانش��گاه آزاد پس از مدت  ها حاضر ش��د، عبدالحسین هراتی، 
سرپرست اداره کل اسناد و مدارک خود را برکنار کند. هراتی در حالی روز 
شنبه از سمت خود عزل شد که انتصاب وی با واکنش های بسیاری مواجه 
شده و طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد در توجیه این انتصاب گفته 

بود، پاسخ استعالم درباره وی مثبت بوده است!
به دنبال این ادعا و س��کوت وزارت اطالعات در این خصوص، جمعیت 
دانشجویان حامی عدالت نامه ای را خطاب به وزیر اطالعات منتشر کرد. در 
بخشی از این نامه آمده است؛ »آیا اظهارات معاون محترم دانشگاه آزاد اسالمی 
مبنی بر مثبت بودن استعالم »عبدالحسین هراتی« صحت دارد؟آیا اصال در 
خصوص انتصاب این فرد استعالمی از وزارت اطالعات صورت پذیرفته است؟آیا 
دستگاه دیگری غیر از حراست و وزارت اطالعات موجود می باشد که آموزش 

عالی کشور استعالمات خود را از آن دستگاه کسب نماید؟«
در حالی که اغلب رسانه  ها تاکنون نامه وی در سال 89 به یکی از سران 
فتنه در هتاکی به حضرت امام)ره( را مورد توجه قرار داده اند، مروری کوتاه بر 
مواضع وی حاکی از مشی ضدانقالبی هراتی، سال ها پیش از فتنه 88 است.

هراتی که چندین سال رابط نهضت آزادی و منتظری بوده، طبق اسناد 
ویکی لیکس در سال 84 از ایران خارج شده و از نمایندگی سازمان ملل در 
سوریه تقاضای پناهندگی سیاسی می کند. وی نظام را در انتخابات سال 84 
متهم به تقلب کرده و چند س��ال بعد طی یک س��خنرانی در مالزی، مدعی 
می شود امام خمینی قصد داشته است منتظری و 100 نفر از نزدیکان وی 
را به قتل برس��اند که با گریه و زاری هاشمی رفسنجانی از این کار منصرف 

شده است!
وی که سال  ها در خارج از کشور با تابعیت استرالیا مشغول هتاکی علیه 
انقالب و حضرت امام)ره( بوده، پس از انتخابات س��ال 92 وارد کش��ور شده 
و با حکم طه هاشمی یکی از مدیران دانشگاهی می شود که بار ها مسئوالن 

و موسسانش، افتخار آن را انتساب به حضرت امام خمینی عنوان کرده اند.
حال سوال اینجاست؛ چنین فردی با این سوابق و مواضع آشکار چگونه 
به کش��ور بازگشته و عجیب تر گس��تاخی زایدالوصف این عنصر ضدانقالبی 
برای تصدی پست و مقام در نظامی است که سال ها علیه آن موضع گیری 

و فعالیت کرده است!
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی:

توافقنامه ژنو شتاب زده انجام شد
رئیس س�ابق س�ازمان انرژی اتم�ی، توافق هس�ته ای در ژنو را 

شتاب زده توصیف کرد. 
فریدون عباس��ی دوانی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با 
تسنیم در خصوص روال پرونده هسته ای کشورمان گفت: موضوعات راهبردی 
کش��ور را باید از نوس��انات سیاسی و هیجانات اجتماعی دور نگه داریم. باید 
ثبات درازمدت داشت. فرض کنیم یک دفعه به یک دلیلی عده ای ترور شوند 
و دانش��جویان کشور جمع شوند و بگویند همگی می خواهیم در رشته های 
هسته ای تحصیل می کنیم. اصال ما این میزان دانشجو در رشته های هسته ای 
نیاز نداریم. همگی این دانشجویان بخواهند در زمینه فناوری هسته ای تحصیل 

کنند، چگونه باید آنها را جذب کنیم؟
وی در خصوص برخورد منتقدان با توافقنامه ژنو افزود: نقدهای مربوط 
به توافقنامه ژنو نقدهایی نبوده که دو س��ه نفر جوان بخواهند آن را بررسی 
کنند و موجب ش��ود تیم مذاکره کننده ناراحت شود و اعالم کنند منتقدان 
می خواهند دولت آقای روحانی را تضعیف کنند، چون واقعا قصد این نبوده 

است. قصد این بوده که گفته شود بی جهت قهرمان سازی نکنید.
عباسی در ادامه ابراز داشت: در دستگاه دولتی ما شتاب زده کاری انجام 
شد و در نهایت که می خواستند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، هجمه 
رسانه ای انجام شد و آقای ظریف را به عنوان قهرمان دیپلماسی کشور مطرح 
کردند و این در حالی اس��ت که آقای ظریف هنوز وارد کش��ور نشده بود، اما 
تابل��وی قهرمانی وی را باال بردند. آقای ظریف برادر بزرگ ماس��ت و تجربه 
دارد و به ایش��ان عالقه داریم و مجلس رأی باالیی به وی داده اس��ت و باید 

از ایشان حمایت کنیم.
باید اجازه می دادند در ابتدا آقای ظریف وارد کش��ور بش��ود و به عموم 
جامعه اعالم کند که چه توافق کرده  و متن را اعالم کند و یک سری از عقال 
هم نظر بدهند و پس از این مرحله گفته شود آقای ظریف دست شما درد 
نکند، اما اینکه یک دفعه با جار و جنجال رسانه ای با همکاری چند خبرگزاری 
و فعالیت های دفتر رئیس جمهور آقای ظریف را قهرمان ملی کنیم در واقع 
می خواهیم همه را آچمز کنیم تا همه در عین بی خبری این اقدام را تأیید 

کنند و مراجع، رسانه ها و دانشگاهیان هم مجبورند تأیید کنند.
 وی در پای��ان تاکید کرد: خوب چه چیزی را باید تأیید کنند. اول باید 
مت��ن توافقنامه را خواند، بعد تأیید کرد. این اش��کال به توافقنامه وارد بود. 
این کار ش��تاب زده انجام شد. خوب حاال تیم مذاکره کننده کاری شتاب زده 
انجام داده، اما از اینجا به بعد را درس��ت کنید. شش ماه فرصت داشتید که 
برنامه ای بریزید و دولت برنامه ای برای رفع مشکالت اقتصادی مردم بریزد.

اعتراض به وزیر کشور در مورد 
امتیازدهی استانداران به وابستگانشان

نایب  رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس گفت: 
وزیر کشور در جلسه فراکسیون رهروان والیت به سؤاالت نمایندگان 
در موضوع�ات مختلف پاس�خ داد و از جمله س�ؤاالت و اعتراضات 
نمایندگان می توان به سوءاس�تفاده استانداران و امتیازدهی آنها به 

وابستگانشان اشاره کرد.
اس��ماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدس��لیمان در مجلس با اشاره به 
جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت گفت: جلسه شورای مرکزی 
فراکس��یون رهروان والیت با حضور وزیر کشور برگزار شد که در این جلسه 

آقای وزیر به سؤاالت، انتقادات و اعتراضات نمایندگان پاسخ داد.
نایب  رئیس فراکس��یون رهروان والیت اظهار داشت: انتخاب و انتصاب 
فرمانداران و معاونین آنها و موضوع تعامل اس��تانداران با نمایندگان نطنز از 
دیگر موضوعات مورد س��ؤال نمایندگان از وزیر کشور در جلسه فراکسیون 

رهروان والیت بود که وزیر کشور پاسخ هایی را ارائه کرد.
جلیلی در گفت و گو با فارس خاطرنش��ان کرد: سوءاستفاده استانداران 
و معاونی��ن آنها و امتیازدهی آنان به وابستگانش��ان از جمله موضوعاتی بود 
که توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شد و مورد اعتراض جدی آنان بود.

سردار جاللی:
آمریکا جنگ سایبری علیه ایران را 

آغاز کرده است
رئیس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: آمریکا جنگ سایبری 

علیه ایران را رسما آغاز کرده است.
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در دومین کنفرانس 
ملی دفاع سایبری که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( برگزار شد گفت: فضای 
سایبر پنجمین فضای جنگ تلقی می شود که چهار حوزه جنگ زمینی، هوایی، 

دریایی و فضایی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به ادبیات فنی و علمی در حوزه سایبر 
افزود: ما اولین کش��وری هس��تیم که آمریکا جنگ س��ایبری را علیه آن 
رس��ما با اعالم رمز مطرح می کند. اما به دلیل نبود ادبیات فنی و علمی 
در حوزه س��ایبر در میان مس��ئوالن متاسفانه مسئوالن ما این موضوع را 

درک نمی کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که آمریکا رویکرد آفندی علیه 
ما دارد و رس��ما ما را تهدید می کند، افزود: ما نباید اس��تخاره کنیم جنگ 
س��ایبری آغاز ش��ده و اولین حمله سایبری به نطنز نیز صورت گرفته است، 
رئیس جمهور آمریکا مسئولیت آن را برعهده گرفت. آمریکا به لحاظ ساختاری 
در حوزه س��ایبر آماده شده و اس��تعداد نیروی انسانی خود را در این زمینه 
یک و نیم برابر و بودجه را به دو برابر افزایش داده است. حمله به ما صورت 

گرفته تنها ابزار آن فرق می کند.
به گزارش ایسنا، جاللی تصریح کرد: مقاومت بدون آسیب دیدن، قدرت 
پاسخگو در برابر تهدیدات و قدرت پشیمان کنندگی دشمن سه مولفه اصلی 
اس��ت که باید در حوزه س��ایبر مورد توجه قرار گیرد. تا تداوم دفاع توام با 
بازدارندگی و اقتدار در فضای س��ایبر را برای ما به ارمغان بیاورد. ما نیازمند 
شبکه پدافند سایبری در همه حوزه ها هستیم و باید از الگوی های بومی در 

این زمینه استفاده کنیم.

س��یزده رجب، تنها بهانه ای است که س��الروز میالدت را جشن 
بگیریم، اما مگر می توان ش��ادی آمدن��ت را تنها در یک روز خالصه 
کرد. علی )علیه السالم(، مرد تمام فصول است، در تمام قرون و ادوار، 

ترجمان تمام خوبی هاست در تمام عصرها.
س��یزده رجب، تنها س��الروز تولد فردی از بنی هاشم نیست که 
شادمانی صد چندان بخواهد. علی )علیه السالم(، ترجمان نبوت محمد 

)صلی اهلل علیه و آله( و ثمره رسالت اوست.
س��یزده رجب روز گرامی داشت پدری است که سایه پدری اش، 
تنه��ا به چاردیواری خانه محدود نبود، او پدر بود برای همه یتیمان 
کوفه، آنچنان ش��یرین و دوست داشتنی همبازیشان می شد که برای 
چند لحظه هم که شده غم بی پدری را از یاد ببرند. هنوز یتیمان کوفه 

کامشان شیرین از نان و خرمای علی )علیه السالم( است.
او پ��در بود برای همه تاریخ، برای هر کس��ی ک��ه درد بی پدری 

امانش را بریده است.
سیزده رجب روز گرامی داشت مردی است، که برای همیشه مرد 
ماند و همه نامردان تاریخ را خجل کرد به وسعت جوانمردی خویش. 
هر قدر زمانه، از گذش��ته تا حال، گردن کش��ید و روی بلندی ها و 
قله ها ایس��تاد، نتوانس��ت نهایت اقیانوس وجودت را ببیند، نشد که 
بداند مرزهای گس��تردگی روحت تا کجاس��ت. هر قدر ذهن و عقل 
بر روی دوش هم س��وار شدند، نتوانس��تند به پاسخ معمای رازگونه 

وجود تو پی ببرد.
براستی »برای انسان واالیی که می خواهد بر فراز همه پدیده های 
عالم وجود پرواز کند و هیچ چیزی پابند او نباشد و او را اسیر نکند، 

اسوه حقیقی، امیرالمؤمنین)علیه السالم( است«.1
کعبه فقط به میمنت وجود تو آغوش باز کرد وگرنه در همه طول 
تاریخ، کدام نوزاد را دیده ای که در کعبه متولد شود؟ در خانه خدا.

میهمانی میالدت از همه ویژه تر بود حتی از همه پیامبران الهی. 
بی شک خدا نیز می خواست اعالم کند مقام امامت چه شأن و جایگاه 

رفیعی دارد.
از آن روز که بر ش��انه های رسول )صلی اهلل علیه و آله( ایستادی 
تا کفر و استکبار را از بام قبله گاه جهان سرنگون کنی و به قعر ذلت 
بیفکنی، نام تو معنای دیگری پیداکرد و صفی را در مقابل تو نشاند. 
جماعت صف کشیده نمی دانستند وگرنه هر که مقابل خورشید بنشیند 

از عظمت وجودش محو خواهد شد.
ش��یعه نام تو را که می ش��نود برخود می بال��د، نام تو یعنی حق 
و حقیق��ت، یعنی جرأت بودن و با هر چه غیر حق اس��ت به مبارزه 
برخاستن، براستی که: »علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما 

دار«.2
نام تو یعنی فریاد، بر س��ر هر چه بی عدالتی و ظلم در سرتاس��ر 
گیتی، یعنی فلس��فه حیات، نام تو یعنی لرزه بر اندام هر چه کبر و 
استکبار، بگو که مستکبران عالم چرا طاقت شنیدن نام شیعه ندارند؟!

و برای ما همین افتخار بس، که ملت ما را به نام تو می شناسند، 
به شیعه علی )علیه السالم(. و رهبر و مقتدایمان »سید علی« ما را به 
یاد تو می اندازد باشد که با پیروی از کالمش، تمرین شیعه بودن کنیم.
»امیرالمؤمنین علیه الس��الم، زندگی خ��ود را، زندگی ای که هر 
ساعتش به قدر عمرها ارزش داشت، وقف کرد برای اینکه جامعه را 
در زمان خود و جامعه اس��المی و بش��ری را در طول تاریخ، هدایت 
کند و بسازد. خوشبختانه، ملت ما ملت علوی است و معتقد و مرید 
و عاشق امیرالمؤمنین علیه السالم است. الزمه این محبت این است 
که کلمات آن بزرگوار را آویزه گوش کنیم، اینها را فقط یک توصیه 
خشک و خالی به حساب نیاوریم، برای عمل، آنها را پیش روی خود 

قرار بدهیم و تصمیم بگیریم«.3
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1- بیانات مقام معظم رهبری، 1379/9/25
2- براس��تی که علی با حق اس��ت و حق با علی. هر کجا علی باشد، حق هم آن 

جاست.
3- بیانات مقام معظم رهبری، 1381/9/1

درمکتب امام

»اینه��ا ک��ه مملکت ما را به تباهی کش��یدند، ب��رای این بود که 
س��اختمان خودشان فاسد بود، خودش��ان یک اخالق فاسد داشتند. 
یک عقاید فاس��د داش��تند، یک اعمال فاسد. اگر چنانچه خودشان را 
ساخته بودند، به ملت خیانت نمی کردند. به اسالم خیانت نمی کردند«.
صحیفه نور، ج 7، ص 211 

اگر کسی خود را نسازد 
مملکت را به تباهی می کشد

اعضای کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 
خارجی مجلس در آس�تانه دور جدید مذاکرات 
ایران و 1+5 در نامه ای به حجت االس�الم حسن 
روحانی رئیس جمهور بر محفوظ ماندن خطوط 

قرمز در مذاکرات تاکید کردند.
حجت االس��الم محمدحس��ن ابوترابی فرد نایب 
رئیس اول مجلس ش��ورای اسالمی طی سخنانی در 
صحن علنی مجلس و در نطق پیش از دس��تور خود 
با اش��اره به ایام برگزاری اعتکاف گفت: ایام برگزاری 
اعتکاف روزهای عبودیت و انس با خدای س��بحان را 
به حضور جوانان به ویژه دانش��جویان معتکف و احیا 

کنندگان این سنت الهی تبریک می گویم. 
رد کلیات طرح تعیین تکلیف 

دوره های تربیت بهورز 
نمایندگان مجلس در دستور کار اول کلیات طرح  
یک فوریتی تعیین تکلیف دوره های آموزش��ی تربیت 
بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد 

بررسی قرار دادند.
وکالی مل��ت در ادامه با 98 رأی موافق، 89 رأی 
مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر 
در صحن علنی پارلمانی، کلیات این طرح را رد کردند.

پیش از این نیز کمیس��یون اجتماعی مجلس این 
طرح را مورد بررسی قرار داده بود و به دلیل مغایرت با 
احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 75 قانون 
اساسی و مغایرت با اختیارات تفویضی مجلس به هیئت 

وزیران، این طرح را رد کرده بود.
براساس این طرح دولت موظف می شد که دو سال 
دوره آموزشی به ورزان را به عنوان سنوات خدمتی آن ها 

اضافه و در زمان بازنشستگی منظور کند.
ارجاع طرح اصالح قانون تشکیل شورای 

عالی اشتغال به کمیسیون 
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح الحاق 
یک بند به ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال 
یکی از طرح هایی بود که در دستور کار نمایندگان قرار 

گرفت اما از دستور کار مجلس خارج شد.
حجت االسالم ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که 
ریاست ساعاتی از صحن علنی را بر عهده داشت، گفت: 
کمیسیون اجتماعی مجلس در این طرح پیشنهاد داده 
که کمیته امداد امام خمینی)ره( هم عضو شورای عالی 
اشتغال شود، اما کمیته امداد پیشنهاد کرد که عالوه بر 
کمیته امداد امام)ره(، سازمان بهزیستی هم عضو این 
شورا باشد، اما چون پیشنهاد مکتوب نداده اند و لذا این 
طرح باید به کمیسیون باز گردد تا مجددا بررسی شود.

نمایندگان مجلس نیز با 135 رای موافق، 38 رای 
مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر 
در صحن علنی مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون 

اجتماعی مجلس موافقت کردند.
اصالح موادی از قانون

 اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
در ادامه نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات 
طرح اصالح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی ماده یک این طرح را به تصویب 

رساندند.
براس��اس این مصوبه مجل��س، 2 بند به ماده یک 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
مصوب 25 خرداد 1387 و اصالحات بعدی آن اضافه 

می شود.
به موجب این مصوبه مقرر ش��د که مجوز کسب 
و کار یعنی هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، 
اجازه نامه، گواهی، جواز، استعالم، موافقت، تائیدیه یا 
مصوبه که برای ش��روع، ادامه، توسعه یا بهره برداری 
فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع 
م��اده 5 قانون مدیریت خدمات کش��وری مصوب 8 
مهر138۶ و ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 
یک شهریور 13۶۶، شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
اتاق ه��ای بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی، 
اتاق های تع��اون یا اصناف، تش��کل های اقتصادی، 
اتحادیه ها، ش��وراها، مجام��ع و نظام های صنفی یا 
نمایندگان یا متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن ها 

صادر می شود.
نمایندگان مجلس مقرر کردند پایگاه اطالع رسانی 
مجوزهای کس��ب و کار یعنی پایگاه اینترنتی شامل 
کتاب الکترونیک که ش��رایط دریافت یا تمدید کسب 
و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی و خدمات به 
تفکیک در آن درج ش��ده و پس از الزم االجرا ش��دن 
این قانون مرجع رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید 

مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.
وکالی ملت این ماده را با 1۶9 رأی موافق، 4 رأی 
مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر 

در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
دیر ازدواج کردن جوانان، مهمترین مانع 

افزایش رشد جمعیت کشور
سیدعلیرضا مرندی نماینده مردم تهران در مجلس 
طی سخنانی در نطق میان دستور اظهار داشت: مقام 
معظم رهبری در مورد روند نگران کننده کاهش رشد 
جمعیت و ضرورت ت��الش برای اصالح آن به دفعات 

رهنمودهای��ی فرمودن��د که آخرین آن ه��ا چند روز 
پیش به مناس��بت روز مامایی بود؛ ایشان به افزایش 
نگران کنن��ده عم��ل س��زارین هم اش��اره کردند و از 
متخصصین خواستند تا مکررا در مورد افزایش بی رویه 

این روش ناپسند زایمان تذکر دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و مجلس افزود: افزایش 
نگران کننده س��زارین عماًل مانعی برای افزایش رشد 
جمعیت در کش��ور است چون حاملگی های بعدی را 
دچ��ار مخاطره کرده و حاملگی بیش از 3 بار را عماًل 
غیرممکن می سازد. س��زارین غیرعلمی، مجرد بودن 
جوان��ان و دی��ر ازدواج کردن آن ه��ا مهمترین موانع 
افزایش رشد جمعیت کشور محسوب می شود که باید 
برای برخورد با این عوامل و کاهش طالق برنامه ریزی 

جدی صورت گیرد.
وی اظهار داش��ت: از حدود 2 سال قبل این نکات 
و بسیاری مطالب دیگر به صورت طرحی نشأت گرفته 
از شورای عالی انقالب فرهنگی در کمیسیون بهداشت 
مجلس با حضور صاحب نظران تدوین و تصویب شد؛ 
س��پس بررسی آن در دستور کار کمیسیون فرهنگی 
قرار گرفت که به تازگی تقدیم هیئت رئیس��ه مجلس 
ش��ده ل��ذا از دولت انتظار داریم ب��ا همکاری مجلس 
تمهیدات الزم ب��رای رفع بار مالی طرح مذکور انجام 

دهد تا شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد.
نماین��ده مردم تهران در پایان خواس��تار تجمیع 
صندوق ه��ای درمانی بیمه  ها و تمرکز دبیرخانه بیمه 

سالمت در وزارت بهداشت شد.
رد فوریت طرح آموزش همگانی قرآن کریم 
در ادامه محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم 
گلپایگان در مجلس، درخواست یک فوریت برای طرح 

آموزش همگانی قرآن کریم را مطرح کرد.
پس از پایان سخنان موافق و مخالف، علی الریجانی 
فوری��ت این طرح را به رأی نمایندگان گذاش��ت که 
وکالی ملت با 91 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 15 
رأی ممتن��ع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن 

به فوریتی شدن این طرح رأی مثبت ندادند.
الریجانی خاطرنشان کرد: یک فوریت طرح آموزش 
همگانی قرآن کریم رأی نیاورد، لذا به صورت عادی در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
لزوم رعایت خطوط قرمز 
در مذاکرات آتی هسته ای 

روز گذشته سیدحسین نقوی سخنگوی کمیسیون 
امنی��ت ملی مجل��س در گفت وگو با  فارس گفت: در 
آستانه مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با گروه 1+5 با 

هدف دستیابی به متن نهایی توافق، کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی طی 
نامه ای به رئیس جمهور نقطه نظرات خود را پیرامون 

این موضوع منعکس کرد.
وی بدون اشاره به محتوای این نامه، تصریح کرد: 
در این نامه با تاکید بر رعایت کامل و جامع منافع ملی 
کشور و حفظ دستاوردهای صلح آمیز هسته ای از تیم 
مذاکره کننده خواس��ته ایم تا به خطوط قرمز نظام در 

مذاکرات هسته ای توجه جدی داشته باشد.
 اعالم وصول سوال از وزیر جهاد کشاورزی

پیش از پایان جلس��ه علنی روز گذش��ه پارلمان، 
علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس موارد اعالم 

وصولی را قرائت کرد.
براس��اس اعالم این عضو هیئت رئیسه، سوال ملی 
عل��ی ایرانپور نماینده مردم مبارکه از محمود حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی درباره علت کوتاهی این وزارتخانه 
در تأمین و تولید محصوالت کش��اورزی س��الم اعالم 

وصول شد.
به گفته وی، سوال ملی سیدناصر موسوی الرگانی 
نماینده مردم فالورجان از وزیر جهاد کشاورزی درباره 
دلیل افزایش بی رویه قیمت نهاده های کش��اورزی از 

سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد.
همچنین روز گذش��ته تعدادی از نمایندگان طی 
نامه ای به هیئت رئیسه به علت تعلل فرماندار بروجرد 
و اس��تاندار لرس��تان در عدم تامین برگزاری مراسم 
تبیین اندیش��ه های امام )ره( در دانش��گاه بروجرد به 

وزیر کشور تذکر دادند.
نگران اقشار بهره مند و پولدار  ها نباشید

در ادام��ه نماین��ده مردم بروج��رد در مجلس در 
تذکری به رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و تعاون گفت: 
بودج��ه 93 دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را به 
پول��داران و میلیاردر ها ندهد و پرداخت به خانواده  ها 
واجد شرایط باشد اما شما دارید به همه یارانه می دهید. 
از کج��ا تامین خواهید ک��رد و با کدام مجوز پرداخت 

می کنید؟
بیرانوند ادامه داد: برای تقویت تولید و درمان پول از 
کجا می آورید؟ نگران اقشار بهره مند و پولدار  ها نباشید، 
آن ها مایلند به شما کمک کنند لذا سهم تولید و درمان 
را جدا کنید و مابقی را به عنوان یارانه به خانواده های 

واجد شرایط بدهید.
جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس ب��ا اعالم علی 
الریجانی رئیس مجلس خاتمه یافت و وی زمان نشست 
علنی بعدی را روز دوشنبه ساعت 8 صبح اعالم کرد.

در نامه کمیسیون امنیت ملی به رئیس جمهور مطرح شد

ضرورت توجه به خطوط قرمز نظام در مذاكرات هسته ای

س�ازمان بسیج اساتید کش�ور در نامه ای به 
ریاس�ت و نمایندگان مجلس ش�ورای اسالمی 
دغدغه های خود را نسبت به روند فعلی مذاکرات 

هسته ای اعالم کرد.
متن  این نامه به شرح ذیل است:  اگرچه اطمینان 
داریم که نمایندگان غیرتمند ملت مسلمان و قهرمان 
ایران اجازه نخواهند داد که در توافق نامه نهایی ژنو به 
اس��تقالل این کشور که برای به دست آوردن و حفظ 
آن 35 س��ال است که مردم مسلمان ایران از هرگونه 
تالش و ایثاری دریغ نکردند و بهترین عزیزان خود را 
در این راه تقدیم کرده اند، آسیبی وارد گردد، اما آنچه 
در متن و حاشیه توافق اولیه ژنو گذشت این سازمان 
را که نماینده خیل عظیم اساتید بسیجی در دانشگاه  ها 
و مؤسس��ات آموزش عالی کشور است بر آن داشت تا 
نکاتی جهت اس��تحضار هیئت رئیس��ه و نمایندگان 

محترم مجلس شورای اسالمی متذکر گردد:
1. توافق نامه اولیه ژنو و مباحث و حاشیه های بعدی 
به خصوص اعالم رسمی پذیرفته شدن حق غنی سازی 
از س��وی 1+5 در نام��ه رئیس جمهور محترم به مقام 
معظ��م رهبری »مد ظله العال��ی« و همچنین به کار 
گرفتن الفاظ و اصطالحات کش دار در این توافق نامه 
و نوع برخوردهایی که به خصوص مسئولین آمریکایی 

در پی��ش گرفتند که گویای ای��ن توهم بود که فقط 
آنها حق تفسیر مفاد قطعنامه را دارند، حکایت از این 
واقعیت است که هیئت مذاکره کننده و دولت محترم 
باید خوش��بینی را کنار گذاشته متوجه غرض اصلی 
دش��من، یعنی آمریکای جنایتکار مبنی بر هدف قرار 

دادن استقالل ایران اسالمی باشند.
2. متأس��فانه بعض��ی اج��زای دولت نس��بت به 
توانمندی های داخلی برای حفظ دست برتر در چانه زنی 
بر س��ر میز مذاکرات غفل��ت کردند. اگ��ر آنها اجازه 
می دادند که نخبگان ملت به خصوص اساتید دانشگاه در 
مناظره های طرفین در صدا و سیما، دانشگاه  ها و مجامع 
عمومی به بحث و مناظره جدی می پرداختند، عالوه بر 
اینکه در مقابل دشمن کینه توز، اعالم حساسیت ملت 
ایران و نخبگان آنها مبنی بر لزوم حفظ دست آوردهای 
هسته ای دانشمندان مسلمان ایرانی که برای دستیابی 
آن شهدای گران قدری تقدیم کرده اند، یک برگ برنده 
ب��رای تیم مذاکره کننده محس��وب می گردید، بعضی 
دغدغه  ها و این س��ؤال مهم که چون دولت نتوانسته 
است بین داده  ها و ستانده  ها در توافق نامه اولیه توازن 
ایجاد نماید و به تعبیری نتوانس��ته است بازی برد �� 
ب��ردی که دولت محترم نوی��د آن را داده بود محقق 
نمای��د، اجازه مناظره و بحث پیرامون توافق نامه اولیه 

را نمی دهد، ایجاد نمی گردید و البته نوع برخورد دولت 
محت��رم با منتقدین و متهم ک��ردن آنها و همچنین 
محرمانه خواندن بخش های مهمی از مذاکره برای ملت 
ایران که بسیاری را مجبور به سرک کشیدن به اخبار 
و تحلیل های دشمن وادار کرد، این شک را در اذهان 

بسیاری از دلدادگان این نظام تقویت کرد.
3. امید است اکنون که تیم مذاکره کننده از تجربه 
بهتری برخوردار اس��ت با دقت کامل و مال اندیشی و 
کنار گذاشتن خوشبینی نسبت به اغراض دشمن و با 
دعای خیر مردم ایثارگر و قدردان ایران اس��المی در 
جلوگیری از دس��ت یافتن دشمن به اهداف شیطانی 
خود موفق شود، بر این اساس اگر قرار است توافق نامه 
نهایی از سوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
ایران پذیرفته ش��ود بای��د متوجه این واقعیت بود که 
این توافق نامه تنها با به رسمیت شناختن صریح حق 
غنی س��ازی کامل هسته ای از س��وی 1+5، لغو فوری 
همه تحریم های یک جانبه و چندجانبه ظالمانه علیه 
جمهوری اس��المی مربوط به پرونده هسته ای، حقوق 
بش��ر و تروریس��م و نپذیرفتن پروت��کل الحاقی یا هر 
برنامه ای که مستلزم بازدیدهای سرزده باشد، می توان 
استقالل ایران اس��المی را حفظ کرد. برای دستیابی 
به این هدف مش��روع، نخبگان بسیجی و دانشگاهی 

معتقدند که توافق نامه نهایی قبل از امضا باید به تصویب 
مجلس شورای اسالمی برسد.

در پایان تأکید می گردد که همه ما تحت زعامت و 
رهبری خلف صالح امام رضوان اهلل تعالی علیه، حضرت 
امام خامنه ای عزیز »مد ظله العالی« نباید اجازه دهیم 
که دشمن موفق شود یکی از مؤلفه های وحدت بخش 
ملت مسلمان ایران یعنی تالش برای دستیابی به علوم 
و فنون پیشرفته صلح آمیز هسته ای را با جنگ روانی 
»تحریم هراسی« که از سوی دشمن در جریان است 
و هرچند بس��یار محدود، اما متأسفانه در بعضی افراد 
مؤثر داخلی نیز تأثیر گذاش��ته است به عامل کدورت 

و تفرقه تبدیل نماید.
به گزارش تس��نیم، در پایان این نامه آمده است؛ 
در حالی که آمریکایی  ها در محافل محرمانه خود نیز 
بار ها از ناکام ماندن دستیابی به اهداف خود در تحریم 
ملت ایران سخن گفته اند، ولکن به جهت اطالع از تأثیر 
ارعاب در بعضی  ها و یا خسته شدن بعضی انقالبیون 
سابق، به این جنگ روانی امید بسته اند که متأسفانه 
به جهت غفلت بعضی مس��ئولین، دنباله های داخلی 
دشمن که آتش بیار فتنه های 78 و 88 بودند، تالش 
دارند تا در این جنگ روانی )تحریم هراسی( دشمن 

را کمک کنند.

رئیس پژوهشکده سامانه های فضانوردی 
از طراحی مفهومی یک س�فینه 300 تا 500 
کیلوگرمی برای اع�زام موجود زنده به دور 

مدار زمین خبر داد.
محمد ابراهیمی در گفت وگو با مهر، طراحی 
مفهومی سفینه مدارگرد با وزنی بین 300 تا 500 
کیلوگرم را یکی از برنامه های سال 93 در راستای 
پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی تحقق هدف اعزام 
انسان به فضا عنوان کرد و اظهار داشت: در یکی 
از گام های رس��یدن به هدف نهایی اعزام انسان 
به فضا، ارس��ال فضاپیما ب��ه دور مدار زمین باید 
اجرایی شود که این موضوع در برنامه میان مدت 

دیده شده است.
وی ب��ا بیان اینکه برای س��ال جاری طراحی 
مدل مفهومی یک سفینه 300 تا 500 کیلوگرمی 
مدارگرد برای بردن ساده ترین نوع حیات به مدار 
زمین در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اعزام 
موج��ود زنده ممکن اس��ت در قالب یک میمون 

بسیار کوچک یا موش صحرایی عملیاتی شود.
رئیس پژوهشکده س��امانه های فضانوردی با 
تاکید بر اینکه طراحی مدل مفهومی این فضاپیما 
در همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعریف 
ش��ده اس��ت، گفت: مقدمات اجرای کار پس از 
تصویب نهایی و ابالغ آن به سازمان فضایی ایران 

آغاز می شود.
ابراهیمی وزن این س��فینه فضاپیما را حدود 
300 کیلوگرم عنوان کرد که در مدار باالی 250 
کیلومتر قرار می گیرد و گفت: اعزام این فضاپیما 
بر روی مدار، س��ال 9۶ تا 97 انجام می ش��ود و 
هم اکن��ون م��دل مفهوم��ی آن در حال تصویب 

مراحل ابتدایی است.

با اعتراض جمع کثیری از دانشجویان به 
اقدام گروه فلس�فه دانشگاه شهید بهشتی 
در دع�وت یک�ی از عوامل فتن�ه 88 برای 
سخنرانی در دانشکده ادبیات این دانشگاه، 
دانشگاه شهید بهشتی مجبور به لغو برنامه 
س�خنرانی مصطف�ی ملکیان ش�د. چندی 
پیش نیز برنامه س�خنرانی وی در دانشگاه 

خوارزمی لغو شده بود.
هفته گذشته نیز ملکیان در دانشگاه اصفهان 
سخنرانی داشت که با اعتراضات گسترده ای روبرو 
ش��ده و دامن��ه اعتراضات از احتم��ال لغو برنامه 
حکایت می کرد، اما براساس اظهارات غیر رسمی 
مسئولین دانشگاه، تماس تلفنی یکی از مشاوران 
ارشد وزارت علوم مبنی بر ضرورت حضور ملکیان 

در دانشگاه، سخنرانی وی لغو نشد.
ملکیان اخیراً در ج��واب دعوت به مناظره با 
موضوع »عقالنیت و معنویت« با رحیم پور ازغدی 
گفته اس��ت »من در گذش��ته مایل به مناظره با 
ایش��ان نبودم، اما اکنون که مایل هستم به دلیل 
بیم��اری از این کار معذورم«. وی گاه و بی گاه از 
هر تریبونی به معرفی دین به عنوان عنصری غیر 
عقالنی و حتی ضد عقالنی اقدام کرده و با ادبیاتی 
موهن اس��الم، پیامبر اعظم)ص( و قرآن را هدف 

ساختارشکنی و قداست زدایی قرار داده است.
پروژه عادی س��ازی حضور اصح��اب فتنه در 
دانشگاه ها که با پیشتازی دانشگاه شهید بهشتی 
در دع��وت و اجازه حضور ب��ه محمد خاتمی در 
دانش��گاه علنی ش��ده، ب��ا واکن��ش و اعتراضات 
اساتید و دانشجویان مواجه شده است. ملکیان از 
اصحاب فتنه آمریکایی - اس��رائیلی 88 است که 
در راهپیمایی ه��ا و تجمعات غیرقانونی فتنه نیز 

حضور فعالی داشته است.

رئیس پژوهشکده 
سامانه های فضانوردی:

سفینه فضایی
 با وزن 300 كیلو 
طراحی می شود 

هوشیاری دانشجویان 
عقب  نشینی
 فتنه گران

فرمانده نیروی زمینی ارتش از تس�ت موشک با 
برد بیش از ۴ کیلومتر بر روی بالگردهای هوانیروز در 

خرداد ماه خبر داد.
امیراحمدرضا پوردس��تان فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در مراس��م جشن فارغ التحصیلی دانش��جویان هوانیروز در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: بالگردهای ما از نظر عملیاتی 
در ش��رایط بسیار خوبی هستند و به موشک ها و راکت های 

جدیدی مجهز شدند.
وی افزود: برای اولین بار موشکی با برد بیش از 4 کیلومتر 
را بر روی بالگرد در رزمایش بیت المقدس که خرداد ماه در 
اصفهان برگزار می شود، تست خواهیم کرد. این یک موشک 

بهینه سازی شده است.
پوردس��تان تاکید کرد: ارتقاء تیربارها و قابلیت پروازی 
بالگردها از جمله دیگر دستاوردهای هوانیروز است. همچنین 

سیستم دید در شب بالگردها کامل شده است.
وی در پایان با اش��اره به ارتباط نزدیک نزاجا با صنعت 
دفاعی گفت: در حال حاضر بالگرد پیستونی در دستور کار 
اس��ت و امیدواریم در پایان س��ال شاهد افتتاح بالگرد ملی 
باش��یم. بالگردی که هزینه های آموزش��ی را تا حد زیادی 

پایین می آورد.
همچنین فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم جشن 
فارغ التحصیل��ی 120 نف��ر از خلبانان و مهندس��ین پرواز 
هوانیروز که در دانشگاه افسری امام علی برگزار شد، اظهار 
داش��ت: پس از پیروزی انقالب اسالمی و خروج مستشاران 
اعتماد به نفس��ی که ام��ام)ره( و نماینده ایش��ان حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای به متخصصان داخلی دادند، باعث ش��د 
فرزندان این کش��ور دل بالگردان را بش��کافند و یگان ها را 

آماده پرواز نگه دارند.
وی با بیان اینکه 150 شهید هوانیروز در دفاع مقدس 
گواه این افتخارات اس��ت، گفت: هوانیروز مجموعه ای زنده، 
پویا و با نش��اط اس��ت و بدون وابستگی به خارج از کشور و 
بالفعل کردن ظرفیت های داخلی خدماتش را به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی و نیروهای مسلح ارائه می دهد.
ب��ه گزارش فارس، امیر پوردس��تان تاکی��د کرد: امروز 
بالگردهای ما با راکت  ها و موشک های هدایت شونده که هم 
قدرت تخریب و هم دقت بسیار باالیی دارند آماده اند با هر 
تهدید زمینی مقابله کنند و قدرت سرباز مسلمان ایرانی را 

به رخ جهانیان بکشد.

امیر پوردستان:

موشک با برد ۴ كیلومتر 
بر روی بالگردهای هوانیروز تست می شود

نام تو یعنی جرأت بودن...
سمیرا خطیب زاده

به بهانه 13 رجب، سالروز میالد امام علی علیه السالم

انصاری:
دولت گذشته همراهی واقعی
 با ستاد ارتحال امام)ره( داشت

دبیر س�تاد س�الگرد ارتحال حضرت امام خمینی تاکید کرد: 
دولت گذشته واقعا با ستاد بزرگداشت ارتحال امام همراهی کرد.

محمدعلی انصاری دبیر س��تاد بیس��ت و پنجمین س��الگرد ارتحال 
امام خمینی)ره( در همایش قرارگاه شهید فهمیده سازمان بسیج با اشاره 
به نام گذاری امس��ال از س��وی مقام معظم رهبری اظهار داشت: همه ما 
می دانیم که در آغاز سال مقام معظم رهبری روی مسئله اقتصاد و فرهنگ 
در جامعه تاکید داشتند. وی با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی و مهم در 
بحث مسئله فرهنگ این است که ببینیم دغدغه های مقام معظم رهبری از 
کجا شروع می شود، افزود: اگر مرور کنیم می بینیم که دغدغه های رهبری 
برای امس��ال یا س��ال گذشته نیست بلکه این دغدغه ها 20 سال است از 
پیام های ایش��ان نمایان شده است. ایشان در همه سخنان و پیام هایشان 

از دغدغه های فرهنگی شان سخن می گویند.
انص��اری ب��ا ابراز نگرانی از برخ��ی اختالفات داخلی گف��ت: ما هنوز 
نتوانسته ایم مسائل داخلی خود را به نقطه قوت برسانیم و هنوز نتوانسته ایم 
دعواه��ای خ��ود را برطرف کنیم، تنها درد کش��نده ای که در وجود امام 

می توانست باشد درد تفرقه در جامعه اسالمی و جامعه شیعی بود.
به گزارش فارس، وی همچنین با قدردانی از عملکرد دولت های نهم 
و دهم گفت: دولت آقای احمدی نژاد واقعا با ستاد بزرگداشت ارتحال امام 
همراهی کردند که باید در همین جا صمیمانه از ایشان و هیئت دولتشان 

تشکر کنم.
با موافقت هیئت دولت

توافقنامه استرداد محکومان 
میان ایران و سریالنکا امضا می شود

هیئ�ت وزیران با امض�ای دو موافقتنامه قضای�ی بین ایران و 
سریالنکا موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، هیئت وزیران به وزارت دادگستری 
اجازه داد نس��بت به امض��ای موقت دو موافقتنامه قضای��ی بین ایران و 

سریالنکا اقدام کند.
بر این اساس، وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی 
رئیس جمهور )امور توافق  های بین المللی( و وزارت امور خارجه نسبت به 
مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه  های انتقال محکومین به حبس 
و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری 
دمکراتیک سوسیالیستی سریالنکا در چارچوب متن نمونه، ظرف سه سال 
از تاری��خ ابالغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی 
پیگیری کند. این مصوبه مورخ 1393/2/20 از سوی اسحاق جهانگیری، 

معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.


