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درمکتب امام

حکومت اسالمی بهتر است از قدرت پوشالی آمریکا
من به حکومت حجاز نصیحت می کنم که اینطور با مســلمین رفتار نکنند و 

اینطور طرفدار دشمن های اسالم و دشمن های بیت الله الحرام نباشند. من نصیحت 

می کنم که تا دیر نشده به خود آیند. نگذارند یک وقت که وقت گذشته است آن 

وقت عذرخواهی کنند؛ حال صدام را مشــاهده کنند. ]...[ حکومت اســالمی برای 

همه شیوخ منطقه بهرت است از یک قدرت پوشالی آمریکا.
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سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»معاون اول رئیس جمهور در شرایطی قرار دارد که می تواند با اقدامی سنجیده و به 
موقع آینده خود و جریان اصالحات را رقم زند. بسیاری نیز براین عقیده هستند که او نباید در سیالب مشکالت دولت غرق 
شود و باید به آینده سیاسی خود پس از روحانی فکر کند. باید دید آقای معاون اول در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »اصالح طلبان نیز با روند موجود در دولت آن چنان از حضور کمرنگ جهانگیری 
در دولت ناراحت نیستند. آنهایی که مقداری آینده نگری می کنند به  آینده جهانگیری پس از روحانی می اندیشند و در سر 
سودای 1400 را می پرورانند. در این میان حتی برخی معتقدند که جهانگیری باید از دولت خارج شود، طوری که صادق 
زیباکالم استاد دانشگاه تهران در مراسم روز دانشجو در دانشگاه امیر کبیر می گوید: »به نظرم جهانگیری باید کنار بکشد 
و خود را برای انتخابات 1400 آماده کند«.این واقعیت ماجراســت که اگر جهانگیری تا پایان در دولت بماند بد و خوب 
دولت در همه عرصه ها به پای او نیز نوشته خواهد شد. از این رو با وجود برخی مشکالت مثل باقی بودن رکود، بیکاری، 
مشکالت موسسات مالی و اعتباری، صندوق های بازنشستگی و چالش وعده های بی سرانجام، جهانگیری باید به فکر آینده 

سیاسی خود و اصالح طلبان باشد و راه مطلوبی برگزیند«.
این روزنامه مدعی اصالحات تاکید کرده است که »اصالح طلبان از حضور کمرنگ جهانگیری در دولت ناراحت نیستند«.

این نشان دهنده آن است که جنجال رسانه ای درخصوص حضور کمرنگ جهانگیری در دولت تنها یک ترفند برای شانه 
خالی کردن از مسئولیت و فرار از پاسخگویی درباره کارنامه خالی دولت است.

پیش از انتخابات امسال، »محمدرضا خاتمی« در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای اعتماد در پاسخ به این سؤال که »چه 
تضمینی برای همراهی دولت دوم روحانی و اصالح طلبان وجود دارد؟« گفته بود:»تضمین این مسئله، خود ما هستیم«. 
اما برخالف این ادعا، در حال حاضر مدعیان اصالحات برای فرار از پاسخگویی درباره عملکرد دولت و ابراز برائت از روحانی 

ازیکدیگر سبقت می گیرند.
عطش دستیابی به قدرت و بی توجهی به مشکالت و دغدغه های مردم و ارجح بودن منافع قبیله ای نسبت به منافع 
ملی، در مدعیان اصالحات به حدی گســترش یافته اســت که تنها پس از حدود 120 روز از آغاز به کار دولت دوازدهم، 
این جماعت با بی مسئولیتی به دنبال تبرئه خود از ناکامی ها و فاصله گذاری با دولت است تا بتواند با این ترفند سیاسی 

در انتخابات 1400 نیز قوه مجریه را به دست بگیرد.
مدعیان اصالحات که مردم را تنها در نقش ماشین رأی می بینند و به جوانان تنها در حد سیاهی لشکر میتینگ ها 

نقش می دهند، در پی آن هستند تا با توهین به شعور مردم، نقش و مسئولیت خود را در دولت روحانی انکار نمایند.
این بی مســئولیتی در حالی اســت که این جریان ســهم خود را تمام و کمال از دولت دریافت کرده است و اکثریت 
مطلق کرسی های کابینه در اختیار مدعیان اصالحات است. در حقیقت این جریان در کارنامه دولت شریک است و باید 

در این خصوص به مردم پاسخگو باشد.
تخریب و تخطئه  اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت

روزنامه همدلی در گزارشــی شیطنت آمیز و به بهانه حادثه دلخراش جان باختن تعدادی از دانش آموزان کرجی در 
کاروان راهیان نور، تالش کرد با بزرگ نمایی حوادث اندکی که در مدت بیش از 20 سال از برگزاری کاروان های راهیان 

نور رخ داده است، خانواده ها را از شرکت دادن فرزندانشان در این کاروان ها بر حذر دارد.
این روزنامه اصالح طلب که عنوان »راهیان خون« را برای تیتر یک خود انتخاب کرده بود در مطلبی نوشت:» متاسفانه 
کشتار دانش آموزان در سفرهای اردویی تبدیل به پدیده ای عادی شده است. با توجه به خطرات تردد در جاده های کشور 
و آمار باالی تلفات در تصادفات جاده ای، فرستادن دانش آموزان به اردو با اتوبوس مانند فرستادن کودکان روی میدان مین 
و در حکم قتل عمد اســت. اینکه هوا تاریک بود، راننده خوابش برد، اتوبوس نقص فنی داشــت، جاده لغزنده بود و... که 
معموال در گزارش های فنی منعکس می شود، توجه به شاخ و برگ و حواشی داستان برای نادیده گرفتن اصل ماجرا است«. 
گفتنی است سال هاست که از اجرای طرح کاروان راهیان نور می گذرد و همه ساله بر خیل مشتاقان حضور در این 
کاروان ها برای اعزام به مناطق عملیاتی که با هدف تجدید میثاق و پاسداشت آرمان های شهدای هشت سال دفاع مقدس 

صورت می گیرد، افزوده می شود.
خانواده های ایرانی برای آشنایی فرزندان خود با شهدا، ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس، انتظارات خود را در اردوهای 
راهیان نور مطالبه می کنند و با اعزام فرزندان خود به این مناطق، آنها را در مقابل موج ســنگین تهاجم فرهنگی غرب 
بیمه می کنند. در چنین شرایطی جریان مدعی اصالحات که کارنامه سیاهی در توهین به مقدسات و همچنین آرمانها 
و ارزش های انقالب اســالمی بویژه شــهدا و دفاع مقدس دارد، با ژست دلسوزی برای دانش آموزان خواستار توقف فوری 
چنین اردوهایی شده حال آنکه تقریبا بر همگان واضح و مبرهن است که هدف اصلی این جریان تخریب و تخطئه اشاعه 

فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان امروزی است.  
دست  بردن در صندوق توسعه ملي در حال تبدیل شدن به روال!

روزنامه شرق در یادداشتی به دست بردن دولت در صندوق توسعه ملی پرداخته و ضمن مقایسه رویه دولت دوازدهم 
در این زمینه با دولت های سابق نوشت:»این کار به رویه تبدیل شده است!«.

در بخشی از یادداشت شرق آمده است:»پس از گذشت چهار سال از آن روزها به نظر مي رسد بار دیگر دست بردن 
در صندوق توسعه ملي در حال تبدیل شدن به روالي عادي است که ممکن است به تجربه تلخ دیگري منجر شود«.

این روزنامه در ادامه تعابیر زشتی در مورد بخشی از مردم کشور از جمله مردم شریف یزد به کار برده است که شرم آور 
به نظر می رسد، هر چند نویسنده تعبیر خسیس را با ذکر خاطره ای از رئیس دولت اصالحات همراه کرده است ولی افکار 
عمومی جامعه نشان داده است که به کار بردن این گونه تعابیر با هر نیتی و حتی اگر »مدح« یک شیوه اقتصادی باشد 

پسندیده نیست.
کارنامه شهرداری: شب ها هنوز زباله ها جمع می شود!

روزنامه اعتماد در صفحه نخســت شماره روز پنج شــنبه یک رپورتاژ آگهی در قالب یک یادداشت برای محمدعلی 
نجفی، شهردار تهران منتشر کرد.

این یادداشت با عنوان »صد روز قابل دفاع و انتظارات پیش رو« در مدح نجفی و به قلم یکی از اعضای شورای شهر! 
نوشته شده است. با دیدن عنوان یادداشت سراپا حیرت و البته کنجکاو که به خواندن آن پرداختیم تا دریابیم در شهرمان 

چه رخ داده که این عضو اصالح طلب شورای شهر آن را بهانه انتشار چنین متنی کرده است؟!
نخستین دلیل برای مدح شهردار جدید تهران از دیدگاه این مدعی اصالح طلبی و شفافیت! این است: »نخستین وجه 
قابل دفاع این کارنامه صد روزه اتفاقا همان وجهي است که بعضا در نقد عملکرد سه ماهه مدیریت جدید شهري در تهران 
بیان مي شــود، اینکه انگار نه انگار که شــهردار تهران تغییر کرده است! به نظر مي رسد اگر واقع بینانه و منصفانه قضاوت 
کنیم، اینکه یک تغییر و تحول مدیریتي گسترده در سطح شهرداري تهران بدون ایجاد بحران جابه جایي در سازمان و به 

گونه اي انجام شود که کوچک ترین خللي در کار خدمت رساني به شهروندان پیش نیاید!!«
اینکــه پس از جا به جایی شــهردار تهران و در این 100روزه همچنــان کارهای خدماتی و غیره )نظیر جمع آوری 
زباله( توسط شهرداری صورت گرفته است نخستین دلیل برای ستایش شهردار جدید تهران است! جالب است که این 
»جماعت شــعارهای قشــنگ« که اکنون کف انتظارات خویش از شهرداری را تا این حد پایین آورده اند در دوره قبل 
وقتی پروژه های عظیمی چون اتوبان صدر، بزرگراه امام علی)ع(، تونل نیایش، گسترش سریع مترو و... به بهره برداری 
می رسید نه تنها یک خط در مورد این پروژه های بزرگ نمی نوشتند بلکه با حاشیه سازی سعی در پوشاندن اقدامات 

مثبت شهردار قبل داشتند.
مدیریت قبیله ای!

در ادامه نیز چند دلیل به همین سبک و سیاق ارائه شده است. اما نکته قابل توجه رویکرد یکسان مدعیان اصالح طلبی 
در »تخریب شخصیت« مدیران غیراصالح طلب است که در این یادداشت هم پی گرفته شده است: »تنها وقتي مي توان به 
میزان شجاعت و جسارت مدیریت جدید در اتخاذ این تصمیمات پي برد که به آن خزانه خالي و وضعیت دشوار اقتصادي 
شهرداري تهران در هنگام تحویل به مدیریت جدید توجه کنیم و ببینیم چطور یک مدیریت اصالح طلب که به حفظ اصول 
ناظر بر پاکدستي اصرار دارد، حتي در چنین شرایط دشواري، کسب درآمد به هر قیمت را سرلوحه خود قرار نمي دهد!«

دولت یازدهم با روی کار آمدن دائما بر طبل خزانه خالی می کوبید ولی با گذشــت زمان معلوم شــد حقوق های 
نجومی از همین خزانه ای که مدعی خالی بودن آن هستند پرداخت شده است. هم اکنون نیز این رویکرد برای تخریب 
شهردار قبلی تهران دنبال می شود. باید به این عضو شورای شهر که در مدح شهردار جدید قلم فرسایی کرده یادآور 
شد که ایکاش تنها همین یک نکته را در نظر می گرفتید تا کمی انصاف در نوشته شما دیده شود و آن این است که 
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این دولت نه تنها کمترین همکاری را با شهرداری تهران انجام نداد بلکه همانطور 
که بارها توســط قالیباف عنوان شــده است بزرگترین بدهکار به شهرداری دولت بود و که حتی سهم خود را از بلیط 
مترو که یارانه ای برای حمل ونقل عمومی محسوب می شود پرداخت نکرد اما بالفاصله پس از آمدن نجفی روی کار او 

حتی به هیئت دولت دعوت شد!
رشد اقتصاد زیرزمینی! 

شرق در گزارشی به گسترش اقتصاد زیرزمینی در سال های گذشته پرداخت و به نقل از وزارت اقتصاد نوشت: »اقتصاد 
زیرزمیني در دو دهه اخیر روندي کامال صعودي داشته است«.

بر اساس این گزارش »این وزارتخانه که پیش از این گزارشي درباره رابطه نرخ بیکاري و اقتصاد زیرزمیني ارائه کرده 
بود و در آن گزارش از اندازه اقتصاد زیرزمیني در سال ٩4 خبر داده بود، اما اکنون در جدیدترین گزارش خود تأکید کرده 
است: اقتصاد زیرزمیني در دوره ٥٣ تا ٩2 داراي روند افزایشي بوده است. این وزارتخانه پیش از این تأکید کرده بود اندازه 

اقتصاد زیرزمیني در سال ٩4 به ٣6/٥ درصد رسیده است.« 
شرق همچنین نوشته است:»زنگ هشدار اقتصاد زیرزمیني در حالي در اقتصاد ایران به صدا درآمده که حجم اقتصاد 
زیرزمیني در کشورهاي دنیا کاهش یافته است. نتایج مطالعات در ٣1 کشور اروپایي نشان مي دهد متوسط اندازه اقتصاد 
سایه، از 20 درصد در سال 200٣ به 1٥/7درصد در سال 2014 کاهش یافته است. همچنین اندازه اقتصاد سایه در سال 

2014 براي کشورهاي ترکیه، نروژ و سوئد به ترتیب 27، 1٣ و 6/٩ درصد است«.

رئیس  قوه قضائیه در نشستي صمیمانه با 
50 تن از دانشجویان و مسئوالن تشکل هاي 
دانشــجویي که قریب به 8 ساعت به طول 
از  مطرح شده  پاسخگوی سؤاالت  انجامید، 

سوی دانشجویان بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، 
در این نشست که نمایندگان تشکل های دانشجویی 
شــامل اتحادیــه جامعه اســالمی دانشــجویان، 
انجمن های اســالمی دانشــجویان مستقل، دفتر 
تحکیــم وحدت، بســیج دانشــجویی و جنبش 
عدالتخواه دانشــجویی به طرح ســؤاالت و نقطه 
نظرات خود پرداختند، رئیس قوه قضائیه در پاسخ 
به این دانشــجویان به بیان مطالبی پرداخت که 
چکیده ای از سخنان آیت اهلل صادق آملي الریجاني 

در ذیل می آید.
*برخي مي گویند اگر دســتگاه قضایي سالم 
باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم، وقتی دو 
همسایه با یکدیگر دعوا مي کنند و به دادسرا شکایت 
مي برند، قوه قضائیه باعث دعواي آنها شده است؟ 
گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.
*)در ســال ٩6( جرایمي نظیر ســرقت هاي 
خرد حدود ٣0 درصد افزایش یافته است، افزایش 
چنین جرایمي حاکي از وجود برخي مشــکالت 
اقتصادي در کشور است و این بسیار ظالمانه است 
که بخواهیم تمام مشــکالت را ناشــي از عملکرد 

دستگاه قضایي بدانیم. 
*قوه قضائیه در عین دارا بودن اختیارات فراوان 
محدودیت هــای قابل توجهی هــم دارد. در بحث 
بودجه خود ما نیز دچار مشکالت فراوانی هستیم 
و عالوه بر این در اســتخدام یک نیروی ساده نیز 

اختیاری نداریم. 
سیاسی جلوه دادن برخی پرونده ها

 از بیم محکومیت است
*در پرونــده ای که اخیراً بر ســر آن جنجال 
بــه پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته 
احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های 
خالف واقــع و توهین هایی بود که صورت گرفت. 
این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن 
است منتهی به محکومیت آنها شود، تالش کردند 
موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی 

از نتایج این رویکرد بود.
*کار قــوه قضائیه در پرونــده فرزند یکی از 
مســئوالن ســابق در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا 
فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. 
بصــورت حضوری و کتبی مطالب خالف واقعی را 
علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند 
که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من 

و دستگاه قضایی مطرح شده است.
*این افراد با شــیطنت می گویند که فرزندان 
ما جاســوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که 
ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد 
عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از 
تصریح است. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
می گوید از جاسوسی دختر فالنی چه خبر؟ ایشان 
پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به 
او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطالع دقیق داریم 
که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت 
وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار 

دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟
*برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را 
بنده پیش از رســیدگی قضایی صادر کرده ام. این 
ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خالف نظر 
و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام 

قاضی را جایز نمی دانم.
*در یکی از پرونده ها برخی استادان دانشگاه 
بــه همراه جمعی از دانشــجویان برای حمایت از 
فــردی در مقابل خانه اش حضــور یافتند. این در 
حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد 
ســرپل منافقین در ایران بــوده و از منافقین پول 

دریافت می کرده است.
*اینکــه گفته اند قوه قضائیه به گونه ای بحران 
ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیســت ســخن 
خالف واقع و موذیانه ای اســت. این افراد با توجه 
به انتصاب رئیس قوه قضائیه از ســوی مقام معظم 
رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که 
ایشان نیز در قبال مشکالت دستگاه قضایی سکوت 
کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا 

منکری از این باالتر می توان انجام داد؟
ادامه رسیدگی به پرونده برادران 2 تن

 از مسئوالن ارشد اجرایی به اتهام مسائل مالی
* پرونده برادران دو تن از مســئوالن ارشــد 
اجرایی کشور که اتهامات مطروحه در آن، مالی است 
در دســت رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضائیه 
نیز مهلت داد تا رســیدگی های خود را به صورت 

دقیق انجام دهد.
* اعدام بابک زنجانی برای دســتگاه قضایی 
کاری ندارد اما معتقدیم که این مشــکل با اعدام 
حل نمی شــود، زیرا باید پول مردم برگردد ضمن 
اینکه پشــت پرده این قضایا مشخص شود که چه 

کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده اند. 
* آقای مرتضوی )مدیرعامل ســابق سازمان 
تأمین اجتماعی( را به همراه دو قاضی سراغ اخوی 
بنده فرستادند و گفتند در فالن موضوع به ما کمک 
کنیــد. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم 
گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکت های 
فالن آقا کار کند و حقوق و مســکن دریافت کند. 
بــه او گفتند که این موضوع را بنویس اما او از این 
کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند 
اما کیفیت آن مناســب نبود. به همین دلیل اقدام 
به تجهیز ســقف آن مکان به ابزار شنود کردند و 
در یکی از ســاعت های موجود در اتاق نیز دوربین 
فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این 

جرم های به این واضحی را نمی بینید؟
*فیلم منتشــر شــده از برادر خود را به آقای 
محسنی اژه ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی 
دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و 
اگر جرمی ارتکاب یافته اعالم جرم کنید. بنده برای 
برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم اما از طرفی هم 
نمی توانستم به او ظلم کنم زیرا جرمی در این میان 
اتفــاق نیفتاده بود. نکته مهمی که در اینجا وجود 
دارد این اســت که جریان انحرافی به همراه ضد 
انقالب خارجی دائماً مســئله اخوی بنده را بزرگ 
می کند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای 
مرتضوی را که متضمن جرم های قابل توجهی بود 

نادیده گرفته و پرده پوشی می کند.
*برخــی علیه بــرادر دیگر بنــده نیز بحث 
زمین خواری را مطــرح می کنند. در زمان حضور 
آقای آوایی در دادگســتری استان تهران به قاضی 
پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور 
رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر 
من مثل دیگران رفتار کنی البته به خاطر شایعات 
نیز نباید در حق او ظلم شود، اما اگر متوجه شوم 
که به خاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی 
نسبت به او قائل شده اید اولین شاکی شما خود من 
خواهم بود و به دادســرای انتظامی قضات معرفی 

خواهید شد.
* پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود 
رســیدگی کرده اســت که در این مورد جرمی از 
ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود اما نهایتاً قاضی 
به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم 
به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس 
مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی 
ادعاهای کذب دســتگاه قضایــی را در این مورد 

متهم می کنند.
پشت اعتمادزدایی از دستگاه قضائی 
عمدتا سرویس های جاسوسی هستند

* درســت است که بخشــی از مشکالت، در 
مسیر اعتماد به دســتگاه قضایی، ناشی از پاره ای 
عملکردهاست اما عمده آن ریشه در برنامه ریزی ها و 

اقدامات سرویس های جاسوسی و امنیتی غرب دارد.
* در فتنه 88 قوه قضائیه تمام قد ایستادگی 
کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که 
در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی 
مطرح می کنند و سیاه نمایی می کنند نوعی فتنه 
است زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست 
به سیاه نمایی بزند در واقع در حال فتنه گری است.

*ما چندین ساز و کار نظارتی سنگین داریم که 
از جمله آنها نظارت های پنهان است که نتایج بسیار 
خوبی در بر داشــته و موجب کاهش آمار تخلفات 
قضایی شــده است. اگر به این نتیجه رسیدیم که 
صرف اعالم آمار، بازدارنده نیست شاید درباره اعالم 

اسامی قضات متخلف نیز تصمیم گیری کنیم. 
ورود قوه قضائیه به پرونده بورسیه ها 

با مجوز رهبری
*رســیدگی به پرونده بورسیه ها علی االصول 
و ذاتاً در صالحیت دیوان عدالت اداری اســت اما 
متأسفانه شورای عالی انقالب فرهنگی با مصوبه ای، 
دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر 
شد شکایات درباره »مسائل علمی دانشگاه ها« در 
کمیته ای فرعی از شورای عالی انقالب فرهنگی مورد 
رسیدگی قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن 
مسئله بورســیه ها که به نظر می رسید به عده ای 
ظلم شده است، محضر مقام معظم رهبری عرض 
کردم که دو پیشــنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه 
لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو 
مصوبه نیز اســتثنائاً درخصوص بورسیه ها، پرونده 
تحت ســاز و کاری مانند اعمال ماده 477 قانون 
آیین دادرسی کیفری در قوه قضائیه رسیدگی شود 
یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به 
رئیس قوه قضائیه اعالم کند و سپس درباره پرونده ها 
تصمیم گیری شود که در این خصوص مقام معظم 

رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.
* تاکنون ٣٣0 فقره پرونده ارجاع شــده که 
127 مورد از آنها مستقیماً مرتبط با موضوع بورسیه 
است و باقی پرونده ها به مسائلی نظیر صدور اجازه 
دفاع از پایان نامه، الزام به ادامه تحصیل و ... ارتباط 
دارد. از 127 پرونده نیز 68 مورد در مرحله بدوی 
مختومه شده اســت که در 18 مورد از آنها حکم 
به ورود شکایت داده اند و برای ٥0 پرونده نیز قرار 
رد دعوا صادر شــده است. ٥٩ پرونده نیز در حال 

رسیدگی است.
* هیچ پشت پرده ای در روابط ما و دولت وجود 
ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که 
به صورت آشکارا همه مردم می بینند. ممکن است 
من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد 
که واجد صالحیت حضور در آن جایگاه نیســت، 
اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی دانم و 
معتقدم که نباید دولت را تخریب کرد زیرا تخریب 
دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضائیه ندارد، گر 

چه معتقدم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.
* جلسات سران سه قوه به دستور اکید مقام 
معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می شود و 
تالش می کنیم که در آنها با تعامل هر چه بیشــتر 

مشکالت مردم را حل کنیم.
* درخصوص موضوع برجام من از ابتدا معتقد 
بودم که مــا در جریان یک معامله بین المللی که 
روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن نیز کار 
بدی نبود حضور پیدا کردیم که البته باید حقه ها 
و فریبکاری هــای آمریکا نیز از ابتدا در نظر گرفته 
می شــد. انتقــاد من از این جهت بــود که برخی 
می گفتند برجام افتخار بســیار بزرگی است. من 

علیه چنین تعبیری موضع گیری کردم.
احضار برخی وزرا و محکومیت 14 مسئول دولتی 

در جریان تخلفات انتخاباتی
* تخلفــات در انتخابــات از ســوی برخــی 
استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون چون 
این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشــتند از 
کاندیدای خاصی حمایت کنند. این موضوع درباره 
برخی وزرا متفاوت بــود و حمایت آنها زمانی که 

خارج از ســاعت کاری یا در ایام مرخصی صورت 
می گرفــت خالف قانون نبود. بــا این حال برخی 
وزرا نیز به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار 
مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضیحاتشان 
قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً 
14 نفر محکوم شــدند که به هر حال این کار در 

دستگاه قضایی بی سابقه بود.
* در زمینه حساب های خاص دستگاه قضایی 
کــه در دوره دو رئیس قبلی قوه قضائیه نیز وجود 
داشــت، اجازه مقام معظم رهبــری وجود دارد و 
به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه 
قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب 
شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تکرار این ادعاها 
تکرار دروغی است که مکّرر دروغ بودن آن به اثبات 

رسیده است.
* من خودم شــخصاً بازدیدهای چند ساعته 
از برخی دادســراها، دادگاه ها، زندان ها، ســازمان  
ثبت و پزشکی قانونی داشته ام. البته بازدیدهای ما 
قطعاً به شکل نمادین است اما بازدیدهای سرزده 

نیز داشته ام. 
متاسفانه بسیاری از حقوق های نجومی 

با مجوز قانونی پرداخت شده است
* پرونده حقوق های نجومی در حال رسیدگی 
است. متأسفانه بسیاری از این حقوق های نجومی 
بصورت کلی صادر شده است و ما نمی توانیم کسی 
را که پولی به صورت قانونی دریافت کرده زندانی 
کنیم. البته برخی مدیران بانک ها که بصورت صوری 
ســودهایی را درســت کرده بودند و به واسطه آن 
پاداش هایــی می گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند 
اما رســیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی 

مجوزهای قانونی، کار ساده ای نیست. 
* اعضای صندوق توســعه ملــی اجازه یافته 
بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش 
بنویسند. ما چنین مجوزهایی را ظالمانه می دانیم 
و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این 

وجوه را بازگرداندند.
*درخصوص امالک واگذار شــده از ســوی 
شهرداری نیز بخشی از اموال را برگرداندیم اما در 
آنجا هم شورای شهر به شهردار اجازه داده بود که 
آیین نامــه ای تدوین کند و بر مبنای این آیین نامه 
شهردار می توانست تا 2٥ درصد درخصوص امالک 
تخفیف دهد. با اقدامات دستگاه قضایی بخشی از 
این اموال بازگردانده شــد اما چه در این موضوع و 
چــه درخصوص حقوق های نجومی، افکار عمومی 
غالباً به این موضوع توجه ندارد که چه کسی چنین 

مجوزهایی را صادر کرده است.
*اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی 
در خارج از کشــور پیدا کرد، مجاز است همه اش 
را بــرای خود بردارد، و البته اگــر انصافش اجازه 
داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد. متأسفانه 
ضدانقالب و  اشــرار فــراری فتنــه 88 دائماً این 
دروغ های شاخدار را می پراکنند تا چهره جمهوری 

اسالمی را سیاه کنند.
*اینکه برخی ادعا کردند ٩0 درصد دادگاه ها 
به صورت غیر علنی برگزار می شــود کاماًل خالف 
واقع اســت زیرا اکثر دادگاههای ما علنی اســت. 
درخصوص دادگاه هــای اخیر نیز که برخی اصرار 
داشتند علنی باشد به عقیده من می توانست علنی 
باشــد اما قانون این اختیار را به قاضی داده است. 
شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به 
جنجال بکشانند و به همین دلیل تصمیم گرفته که 
محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود. من شخصاً 

مخالف علنی بودن محاکمات نیستم.
*وقتــی برخی مســئوالن موضوعاتی نظیر 
بهشــت اجباری را مطرح می کنند یا سطح بحث 
حجاب و عفاف را به بیرون بودن چند تار مو تنزل 
می دهنــد از نیروی انتظامی یــا قوه قضائیه چه 
انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت 
کنند و به گونه ای عمل نشود که کار برای دادسرا 

و پلیس مشکل شود.

نشست 8 ساعته رئیس قوه قضائیه 
با نمایندگان تشکل های دانشجویی

سازمان ملل هم ایرانی بودن موشک انصاراهلل را رد کرد

 خوش رقصی نیکی هیلی
برای شیوخ جنایتکار عربستان و امارات

بقیه از صفحه 2
حمید بعیدی نژاد ســفیر ایران در لندن نیز در واکنش به ادعاهای نیکی هیلی 
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد: همزمان با نمایش جعلی نیکی هیلی، 
عربستان سعودی با تسلیحات آمریکایی به یمن حمله کرد و بسیاری از مردم در این 
حمالت کشته شدند. آمریکا، که درحال ارسال صدها میلیارد دالر تسلیحات به عربستان 
سعودی برای کشتن مردم بیگناه است، صالحیت بررسی همچین موضوعی را ندارد.

تکذیِب سازمان ملل
معاون سخنگوی »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل گفت که هیچ ادله ای 

مبنی بر اینکه موشک های شلیک شده به عربستان، ایرانی بودند، وجود ندارد.
فرحان حق در نشست خبری که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، اعالم کرد 
که سازمان ملل در مورد موشک های شلیک شده به عربستان، گزارشی را ارائه کرده 

و هیچ ادله  متقنی مبنی بر تعیین منبع سازنده این موشک ها ندارد.
وی افزود: همانطور که می دانید دبیرکل هر شش ماه یک بار گزارشی درباره اجرای 
قطعنامه 22٣1)ســال 201٥( شورای امنیت ارائه می دهد گزارشی که بخشی از آن 
شامل جزئیات ابعاد مختلف فعالیتهای ایران را شامل می شود. گزارش جاری تحلیلی 
هم درباره ســالح ها هم دارد و موشــک هایی که از یمن به سمت عربستان سعودی 
شلیک شدند. در پاراگرافی در این گزارش گفته می شود که هیچ مدرک قطعی درباره 

منشا این موشکها وجود ندارد.
شبکه روسیا الیوم با انتشار این اظهارات آقای فرهان حق گزارش داده که سازمان 
ملل اظهارات نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه ایران را تکذیب کرده است.

قطعات آمریکایی 
در روزهای گذشته مجله »فارن پالیسی« در گزارشی نوشت: هیئت محققان سازمان 
ملل متحد تالش کرده اند درباره ادعاهای واشنگتن و ریاض مبنی بر نقش ایران در 

تأمین موشک های مورد استفاده گروه های یمنی بررسی های الزم را انجام دهند.
هیئت تحقیق ســازمان ملل ماه گذشته در گزارشــی به جانبداری از ادعاهای 
اثبات نشده آمریکا و عربستان پرداخت و ادعا کرد موشک مورد استفاده برای حمله به 

فرودگاه بین المللی »خالد ملک« حاوی قطعات ایرانی بوده است. 
اما تحقیقات فارن پالیسی نشان می دهند که موشک حوثی ها حاوی قطعاتی بوده 

که سازنده آن یک شرکت آمریکایی بوده است.
هیئت کارشناسان سازمان ملل که وظیفه نظارت بر تحریم های تسلیحاتی یمن را 
بر عهده دارند ماه گذشته به این جمع بندی رسیدند که هنوز درباره هویت تأمین کننده 
یا واسطه انتقال این موشک ها به یمن، شواهدی در اختیار ندارند. عالوه بر این، گوترش 

هم از متهم کردن ایران به تأمین موشک برای اعضای انصاراهلل خودداری کرد.
العالم در گزارشی نوشــت: دو خبرنگار زن فرانسوی برای نخستین بار با لباس 
مبدل به یمن رفته و فاش کرده اند بمب هایی که رژیم ســعودی بر سر مردم مظلوم 

یمن می ریزد آمریکایی و از نوع ممنوعه خوشه ای  است.
واکنش انصاراهلل

به گزارش تسنیم، به نقل از المنار، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقالبی 
یمن ادعاهای آمریکا درخصوص منبع ساخت موشک های شلیک شده به عربستان 

را رد کرد.
وی در صفحه خود بر روی توییتر نوشت: اگر می خواستیم موشک های ایران را 

وارد کنیم، موشک های پدافند هوایی را وارد می کردیم.
الحوثی گفت: این آمریکا است که ائتالف متجاوز را به سالح های ممنوعه مجهز 

می کند و ملت یمن را می کشد.
رئیس کمیته عالی انقالبی یمن گفت: آمریکا در عرصه سیاسی و نظامی در نبرد 

یمن شکست خورد و این شکست عدم کارایی سالح های آنها را مشخص کرد.
همچنین در اولین واکنش های یمنی ها به نمایش تبلیغاتی و واهی آمریکایی ها 
درباره ارسال تسلیحات و موشک های ایرانی به انصاراهلل یمن، یکی از سخنگویان انصاراهلل 
این ادعا را رد کرده و آن را تالشی از سوی واشنگتن برای انحراف توجهات از موضوع 
به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی دانسته است.

»عبدالمالک العریجی« گفت:بعد از سه سال جنگ)در یمن(، آمریکا ناگهان مدارکی 
از حمایت ایران از حوثی ها پیدا می کند.

وی با لحن کنایه آمیز افزود:آمریکا تا حاال هیچ مدرکی از همه موشک هایی که 
از یمن شلیک شده بود پیدا نکرده بود. داستان چیز دیگری است. آنها)آمریکایی ها( 
می خواهند به عرب ها داستانی برای انحراف توجهاتشان از موضوع بیت المقدس بدهند 

تا به جای اینکه از اسرائیل عصبانی بشوند، لولوی ایران را به نمایش در  آورند.
مقامات دفاعی آمریکا رد کردند

مقامات دفاعی آمریکا در گفت وگو با نیویورک تایمز گفتند مدارک ادعایی هیلی 
علیه ایران نمی تواند ادعاهایش را ثابت کند.

روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به بررســی ادعاهای ضدایرانی»نیکی هیلی« 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل پرداخته و تاکید کرد مقامات آمریکایی نتوانستند 
بگویند مدارک و تجهیزاتی که نشان دادند چگونه اتهامات علیه ایران را ثابت می کند.

نیویورک تایمز با بیان اینکه مدارکی که هیلی نشان داد نمی تواند ادعاهایش را 
ثابت کند، نوشت:مقامات دفاعی می گویند که نمی توانند تعیین کنند این سالح ها چه 
زمانی برای یمن ارسال شده است و حتی ممکن است قبل از صدور قطعنامه شورای 
امنیت باشد. حتی تعداد دیگری از کارشناسان می گویند که نمی توانند تعیین کنند 

چه زمانی این سالح ها استفاده شده اند.
در ادامه این مطلب تاکید شــده که مقامات نظامی آمریکا همچنین نمی توانند 

بگویند این مدارک چه زمانی به دست آمده اند.
»جفری لوئیس« تحلیلگر اندیشکده مطالعات بین الملل در مونتری نیز می گوید 
هیچکدام از سالح های نمایش داده شده توانایی حمل کالهک هسته ای را ندارند و 
به همین دلیل، حتی در صورتی که ایران تأمین کننده آنها بوده باشد، نقض قطعنامه 

22٣1 شورای امنیت به شمار نمی رود.
واکنش روسیه

والدیمیر دیدوشــکین سفیر روسیه در یمن در گفت وگو با خبرگزاری ایتارتاس 
روســیه ادعای تحویل موشــک از ایران به گروه انصار اهلل یمن را رد و تاکید کرد که 
توانمندی ها و مهارت های خود یمنی ها از جمله برخورداری آنها از کارشناسان ساخت 

موشک را نمی توان دستکم گرفت.
وی افزود: ماهواره های آمریکا و انگلیس به ائتالف عربی در پیگیری ورود احتمالی 
سالح به داخل یمن کمک می کنند و ناتوانی ائتالف در رصد و شناسایی موشکی که 

طول آن چندین متر  است، امری محال و غیرممکن است.
اجرای کمدی نتانیاهو

اظهــارات مضحک نیکی هیلی یادآور اجرای کمدی نتانیاهو در مجمع عمومی 
سازمان ملل بود که نشان می دهد دشمنان ما جز اجرای نمایش های پر از تناقض و 

دروغ سازی، دیگر راهی برایشان باقی نمانده است.
در ســال ٩1، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی در 
سازمان ملل با نمایش یک نمودار-نقاشی کوشید به زعم خود با نشان دادن تصویری 
فانتزی از یک بمب، جهان را از خطر هسته ای ایران آگاه کند!. وي با ترسیم تصویري 
از یک بمب در تابلوي خود و با رســم خطي قرمز براي تهدید هسته اي ایران حد و 

مرزي مشخص کرده بود!
رســانه هاي خارجي اقدام نخست وزیر رژیم صهیونیستي در نمایش یک نقاشي 
کودکانه در ســازمان ملل براي توضیح خطرناک بودن فعالیت هاي هسته اي ایران 

را به سخره گرفتند.
برای نمونه »نیویورکر« با نمایش تصویر ســخنرانی نتانیاهو ، نقاشی بمب را به 
سخره گرفت و نوشت که احتماالً سرویس اطالعاتی اسرائیل فکر می کند بمب این 
شکلی است! و از خوانندگان خود خواست با توجه به این تصویر ، طنزهای خود را به 

آن رسانه ارسال کنند تا در مسابقه طنزی با این موضوع شرکت کنند!

مراسم تشییع پیکر دانش آموزان و معلمان 
جانباخته در سانحه واژگونی اتوبوس در جاده 
سوسنگرد صبح پنجشنبه با حضور خانواده های 
جانباختگان، مردم و مســئوالن استان البرز و 

تشییع جانباختگان حادثه اتوبوس دانش آموزی در نظرآباد البرز 
توضیح درباره یک خبر

میزانقاچاقکاالحداقل15میلیارددالراست
در حالی که رئیس  فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم کرده است: »ساالنه 900 میلیون دالر به صورت 
قاچاق کاال وارد کشــور می شود« اظهارات مسئولین دولتی نشان دهنده آن است که میزان ورود قاچاق کاال به 

کشور بسیار بیشتر از این میزان و در حدود 14 میلیارد دالر بوده است.
امیرخجسته نماینده مردم همدان و رئیس   فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک نشست که خبر و گزارش مرتبط با 

آن در شماره روز پنجشنبه کیهان منتشر شد، گفت: ساالنه ٩00 میلیون دالر قاچاق کاال وارد کشور می شود.
این در حالی است که مسئولین دولتی با وجود ادعای کاهش میزان واردات قاچاق کاال به کشور در طول سال های گذشته 

اذعان می کنند: »واردات قاچاق کاال به کشور به حدود 1٥ میلیارد دالر رسیده است.«
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز اسفند سال گذشته گفته بود: »قاچاق کاال از 2٥ میلیارد دالر به 1٥ میلیارد دالر 

رسیده است.«
رئیس جمهور نیز در مناظره های انتخاباتی اذعان کرده بود: » درگذشته قاچاق کاال به شدت افزایش یافت و موقعی که ما 
دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کاال حدود 2٥ میلیارد دالر بود که در این ٣-2 سال اخیر و مقطع فعلی به 12 میلیارد 

دالر کاهش یافته است«.
هر چند دولت میزان 12 الی 1٥ میلیارد دالر قاچاق کاال را می پذیرد ولی آمار نشان از آن دارد که این آمار نیز با واقعیت 

انطباق نداشته و قاچاق بیشتر از این میزان است.
حسین صمصامی اقتصاد دان در رابطه با ادعای کاهش قاچاق در دولت یازدهم می گوید: این یک ادعاست و آمارهایی که 

در مورد بارگیری به مقصد ایران و تخلیه و ورود کاال به ایران است، تفاوت قابل مالحظه ای دارد.
این اقتصاددان ادامه می دهد: فقط یک مورد آن ثبت صدور17 میلیارد دالر کاال از چین به ایران است که در گمرک 
ایران تنها 12 میلیارد دالر آن اظهار شــده اســت، پس در این بین حدود پنج میلیارد دالر شفاف نیست و به احتمال 

زیاد قاچاق است.«

فرمانده نیروی هوافضای سپاه ضمن اعالم 
آغاز به کار »اندیشکده اقلیم و آمایش« بسیج 
اساتید کشور گفت: موشک و قطعات هواپیما 
در داخل تولید شده، اما واگن قطار و سنگ پا 

از خارج وارد می شود.
اجالس بزرگ بسیج اساتید کشور با حضور سردار 
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، 
ایران  سیدمحمد حسینی رئیس کانون دانشگاهیان 
اسالمی و وزیر اسبق ارشاد و جمعی از شخصیت های 
کشوری، لشکری و صدها نفر از اساتید و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های تهران در تاالر ابوریحان دانشگاه 

شهید بهشتی برگزار شد.
ســردار امیرعلی حاجــی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه در این مراسم طی سخنانی ضمن 
تبریک پیروزی های بزرگ اســالم و جبهه مقاومت 
و ازهم پاشیدگی جبهه تکفیری ها در منطقه اظهار 
داشــت: آمریکا و رژیم صهیونیســتی پشت سر این 
فتنه بودند و اگر به ســوابق گفته ها و خروجی مراکز 
مطالعاتی صهیونیست ها و کشورهای غربی نگاه کنیم، 
می بینیم که طرح تشکیل گروه های تکفیری توسط 
اندیشکده های اسرائیلی و آمریکایی طراحی شده بود، 

زیرا آنها توان غلبه بر ایران را ندارند.
نیروی هوافضای ســپاه در بخش  فرمانــده 
دیگری از ســخنان خود با انتقــاد از تفکر برخی 
افــراد در داخل و عدم اعتماد آنها به توان داخلی 
افزود: برخی مسئوالن که به دندانپزشک و پزشک 
داخلی هم اعتماد ندارنــد، چطور می خواهند به 

تــوان تولید داخل اعتماد کنند؟ در نتیجه همین 
تفکر است که به واردات خارجی نیازمند می شویم 
و دشــمن نیز برای پیاده ســازی تحریم از داخل 

کشور کمک می گیرد.
وی ادامــه داد: امــروز می بینیم که موشــک و 
قطعات هواپیما در داخل تولید شده، اما واگن قطار و 

سنگ پا از خارج وارد می شود.
در پایان ســخنان ســردار حاجی زاده، تعدادی 
از دانشــجویان فلسطینی و کشــورهای مقاومت با 
اهدای تابلوی منقش به عبارت »القدس لنا« از فرمانده 

نیروی هوافضای سپاه تقدیر کردند.

آغاز به کار »اندیشکده اقلیم و آمایش« 
مجتبی زارعی رئیس  سازمان بسیج اساتید کشور 
هم در این اجالس اظهار داشت: بسیج اساتید در دوره 
جدید نگاهش این است که در موضوعات مختلف به 
مردم، دولت در حوزه ملی و استانی کمک کند. تالش 
داریم برای خدمت به مردم و کشــور ان شاءاهلل همه 
سالیق را در بسیج اساتید جمع کنیم و از اصالح طلبان 
و اصولگرایان بخواهیم اختالفات را کنار بگذارند، بسیج 
اســاتید می خواهد آغوشش را باز کند و همه سالیق 

برای کمک به دولت و ملت در آغوش بگیرد.
داود طالبی عضو شــورای مرکزی بسیج اساتید 

دانشگاه شهید بهشتی و از بنیانگذاران بسیج اساتید 
هم در این مراســم با  اشــاره به فعالیت خوب سپاه، 
بسیج و ارتش در خدمت رسانی به مردم زلزله زده غرب 
کشور، افزود: این نهادها خیلی خوب وارد این میدان 
شدند، بسیج اســاتید شهید بهشتی هم با همکاری 
تعدادی از خیرین، 6 دستگاه کانکس به ارزش 210 

میلیون ریال به زلزله زدگان اهدا کرد.
بنابر گزارش فارس، در این مراســم با رونمایی 
از تابلوی اولین »اندیشــکده اقلیم و آمایش« بسیج 
اساتید کشور این اندیشکده آغاز به کار کرد. رونمایی 
از اولین اندیشــکده راهبردی سازمان بسیج اساتید 
کشور با عنوان »اندیشکده راهبردی اقلیم و آمایش«، 
مبتنی بر نگاه جدید »مسئله محوری« در برنامه های 
سازمان بســیج اساتید کشور اســت که با پیوسِت 
»پرنمودن شکاف نظر و عمل« در سیاستگذاری ها و 
تصمیم گیری های کالن کشور و در راستای کمک به 
دولت و دســتگاه های مجری در حل مسائل اقلیمی 
در کنار کانون بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، 

تأسیس شده است. 
ابن الدین حمیدی جانشین رئیس  بسیج اساتید 
کشور در مراسم رونمایی از این اندیشکده؛ گفت: بسیج 
اســاتید با نگاه حل مسائلی نسبت به حل مشکالت 
کشــور از طریق انجام تحقیقات مورد نیاز، اقدام به 

تاسیس اندیشکده های علمی کرده است.
وی ادامه داد: این اندیشــکده ها در سطح ملی 
»موضوعی محور« و در ســطح بر اساس مزیت های 

استان »مسئله محور« خواهد بود.

سردار حاجی زاده در اجالس بسیج اساتید:

در داخل موشک می سازیم اما واگن قطار و سنگ پا وارد می کنیم!

قاسمی گفت: جمهوری اســالمی ایران نسبت به برخی 
بندهای اســناد نشست ویژه سران کشــورهای اسالمی در 
اسالمبول که متضمن شناسایی رژیم صهیونیستی تلقی می شد، 

اعالم تحّفظ کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران درخصوص اسناد مصوب در اجالس وزرای خارجه 
و نشســت فوق العاده سران کشورهای اسالمی در اسالمبول ترکیه با 
موضوع قدس شریف گفت: جمهوری اسالمی ایران ضمن حمایت از 
حقوق الینفک مردم فلسطین، اعالم کرد حمایت از قطعنامه مصوب 
در نشست وزرای خارجه کشورهای اسالمی و اعالمیه پایانی نشست 

فوق العاده ســران کشورهای اســالمی در اسالمبول ترکیه با موضوع 
قدس شــریف، به هیچ وجه به منزله شناسایی رژیم غاصب و جعلی 

صهیونیستی از سوی جمهوری اسالمی ایران نیست.
قاســمی افزود: تحّفظ جمهوری اســالمی ایران در موضوع عدم 
شناسایی رژیم صهیونیستی در جریان نشست اسالمبول نیز اعالم و 
به صورت رسمی و مکتوب در اختیار دبیرخانه اجالس قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: جمهوری اسالمی ایران نسبت به برخی بندهای 
اســناد منتشر شده در نشســت فوق العاده سران کشورهای اسالمی 
در اســالمبول که به نوعی متضمن شناسایی رژیم صهیونیستی تلقی 

می شد اعالم تحّفظ کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد

اعالم تحّفظ ایران نسبت به برخی بندهای بیانیه نشست اسالمبول

سردار علی فضلی جانشین سازمان 
بسیج مســتضعفین در شهرستان 

نظرآباد برگزار شد. 
در این مراســم خانواده های داغدار 
جانباختگان، مردم شهرســتان نظرآباد 
و نمایندگان اســتان، مسئوالن و ائمه 
جمعه و جماعات اســتان و شهرستان 

حضور داشتند. 
یکی از جانباختگان در شهرســتان 
هشــتگرد ســکونت داشــته که پیکر 
نیــز  ســاوجبالغ  در شهرســتان   وی 

تشییع شد. 
اتوبوس حامل ٣6 دانش آموز از استان 

البرز برای عزیمت به اردوی راهیان نور در سوسنگرد 
به دلیل تخلف یک دستگاه خودرو تویوتا و برخورد با 
اتوبوس واژگون شد که در این حادثه 2 دانش آموز، یک 
مربی و یک راوی جان خود را از دست دادند و تعدادی 

از دانش آموزان نیز مصدوم شدند. 

راننده خودرو هایلوکس 
مقصر اصلی حادثه راهیان نور

رئیس پلیس راه خوزستان گفت: راننده  خودرو 
هایلوکس، به دلیل انحراف به چپ ناشــی از تخطی 
از ســرعت مطمئنه 100 درصد مقصر اصلی واژگونی 

 اتوبوس راهیــان نــور دانش آموزی در 
سوسنگرد است. 

در  دولتشــاهی  رضا  ســرهنگ 
گفت وگو بــا خبرنگار مهر اظهار کرد: 
روز سه شــنبه هفته گذشــته حوالی 
ســاعت 17 و پنج دقیقه پنج دستگاه 
اتوبوس دانش آمــوزان کاروان راهیان 
نــور از  دهالویــه به ســمت اهواز با 
فاصله در حرکت بودند که متأســفانه 
یکی از ایــن اتوبوس ها در کمربندی 
سوسنگرد با یک پژو وانت هایلوکس 
 دو کابینه به صورت رخ به رخ برخورد و

 واژگون شد.
وی افــزود: راننــده خــودروی هایلوکــس به 
دلیــل انحراف به چپ ناشــی از تخطی از ســرعت 
مطمئنه باعث کشــیده شــدن اتوبوس به ســمت 
 چــپ و در نهایــت واژگونــی در حاشــیه جــاده 

شده بود.


