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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ایران باید به »آبه« پاسخ دهد 
که تنش با آمریکا را کاهش می دهد یا نه!

سرویس سیاسی-
در شرایطی که اکثر محافل سیاسی و رسانه ای مستقل دنیا، آمریکا را بدلیل خروج از برجام، ترک میز مذاکره و 
تنگ تر کردن حلقه تحریم ها علیه ایران عامل اصلی افزایش سطح تنش ها می دانند و بر رفتار های مخرب، غیرسازنده 
و ضدبشری دولت آمریکا علیه مردم ایران اذعان دارند، روزنامه زنجیره ای اعتماد در گزارشی تامل برانگیز توپ را به 
زمین ایران انداخت و نوشت: »در مقطع فعلی می توان گفت که آنچه قطعی است اهمیت سیاسی سفر آبه شینزو 
به تهران در روزهای سیاست فشار حداکثری آمریکا است و آنچه باید نتیجه آن را به انتظار نشست پاسخ ایران به 
پیشنهاد نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش با ایاالت متحده آمریکاست. پاسخی که آبه در حاشیه نشست گروه 

20 در آینده ای نه چندان دور به اطالع رئیس جمهور آمریکا خواهد رساند«!
این روزنامه مدعی اصالحات به خوبی می داند که ما پیش از این با رئیِس این واســطه ها یعنی دولت آمریکا 
مذاکره کرده ایم. مذاکره ای که به برجام ختم شد. به استناد گزارش های آژانس، ایران به تمامی تعهدات خود عمل 

کرد ولیکن آمریکا هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ، به صورت فاحش برجام را نقض کرد.
از طرفی دیگر اگر هدف پیام رسان ها، کاهش تنش و حفظ برجام است، مخاطب اصلی این پیام، آمریکاست. 
این واســطه ها به جای ارائه وعده های ســِرخرمن به ایران، باید از آمریکا بابت عهدشکنی در برجام سؤال کنند و 

واشنگتن را به اجرای تعهدات برجامی اش توصیه کنند.
اصالح طلبان، بروکرات، فرصت طلب و استمرارطلب شده اند

روزنامه سازندگی در گفت وگو با فعال سیاسی اصالح طلب در تیتر خود نوشته است: »فرصت طلبی در کمین 
اصالح طلبی«.

فعال سیاسی اصالح طلب در این گفت وگو با بیان اینکه »اگر رسانه های اصالح طلب عکس روحانی را در ماه 
ببینند، توده های مردم باور نمی کنند« گفت: اصالح طلبان می توانند پای صندوق های رأی بیایند و توده های مردم 

را بیاورند و مجلس قوی تری را تشکیل بدهند و حتی در مقابل نظارت استصوابی مقاومت کنند.
وی ضمن گالیه از دولت روحانی به انتقاد از اصالح طلبان، فراکسیون امید و شورای عالی اصالح طلبان پرداخته 

و مدعی شده است که اصالح طلبان با دولت »طالق توافق« گرفته و با ملت هم »طالق عاطفی«.
در این مطلب آمده است: »اصالح طلبان طیف هستند و بخشی از آنها استمرارطلب، بروکرات و فرصت طلب 
هستند. اینها اصیل نیستند و منافع خودشان را درنظر می گیرند. اینها وضع موجود را بزک می کنند. اینها وقتی 

وارد قدرت می شوند توجیه کننده وضع موجود هستند.«
این فعال سیاسی در پاسخ به سؤالی درخصوص شائبه هایی مبنی بر استعفای رئیس جمهور گفت: »با استعفای 
زودهنگام موافق نیستم...ولی با اینکه شرط بگذارد که اگر این اقتدار به من برنگردد و من نتوانم در حوزه اقتصاد، 
فرهنگ، رســانه، جامعه و به خصوص سیاســت خارجی به عنوان رئیس دولت و نفر دومی که از مردم رأی گرفته 

انجام وظیفه کنم، استعفا می دهم، موافق  هستم.«
و این همه در حالی است که مدعیان اصالحات هیچ گاه از مسئولیت خود در قبال وضعیت معیشتی و مشکالت 
اقتصادی و حمایت از دولتی که برآیند اتاق فکر آنان اســت، ســخنی به میان نیاورده و اساســاً مردم در نظر آنان 
جایگاهی ندارد جز استفاده ابزاری از قدرت و حرف از اینکه چگونه از مردم استفاده کنیم تا دوباره روی کار بیاییم!

اروپا به جاي »معجزه«، فقط »اقدام«کند 
روزنامه آرمان در مصاحبه با یک دیپلمات پیشین نوشت: »وزیر خارجه آلمان در مصاحبه مطبوعاتی مشترک 
بــا محمدجــواد ظریف، کماکان به گفتار درمانی و همچنین دادن وعده اکتفا کرد که مســئله تازه ای برای ایران 
نبود. مســئله تازه برای ایران آن بود که هایکو ماس اعالم کرد ما همه تالشمان را می کنیم اما معجزه نمی توانیم 
بکنیم. به عنوان یک دیپلمات ایرانی به وزیر خارجه آلمان و سایر کشورهای اروپایی اعالم می دارم که لطفا معجزه 

نکنید، اقدام کنید«.
اکنون بیش از یک ماه از ضرب االجل 60روزه شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان به اعضای باقی مانده در 
برجام سپری شده است. اما اعضای اروپایی برجام تاکنون به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نکرده اند. تروئیکای 
اروپایی)انگلیس، فرانسه، آلمان( در مقابل تحریم های ضدایرانی آمریکا صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده و به جای 
اجرای تعهدات، هر روز وعده ســِرخرمن کانال مالی اینســتکس- که حتی یک دهــم تعهدات برجامی اروپا هم 
نیست- را مطرح می کنند. چندی پیش ظریف گفت که اروپا تنها حدود یک درصد تعهدات برجامی خود را انجام 
داده اســت. اکنون ایران- به اســتناد 15 گزارش آژانس انرژی اتمی- تمامی تعهدات برجامی خود را انجام داده 
است. اکنون اروپا در برجام – و موارد دیگر از جمله حمایت تسلیحاتی از صدام در بکارگیری سالح شیمیایی در 8 
سال جنگ تحمیلی و...- به ما بدهکار است اما با گستاخی ژست طلبکار می گیرد و مدعی می شود که نمی توانیم 

در برجام معجزه کنیم!
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درمکتب امام

ظلم بزرگ
من مى خواهم به متام مردم جهان بگويم كه هرگز ميانجى بني ظامل و مظلوم 

نشوند. بايد در چنني مواقعى طرف مظلوم را گرفت و خصامنه بر دشمن تاخت. 

آخر ميانجيگرى بني ظامل و مظلوم خود ظلمى بزرگ است .
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تحوالتی مانند انقالب و کودتا کمابیش در دنیا رخ می دهد؛ اما انقالب اسالمی 
تفاوتی اساسی با سایر انقالب ها دارد؛ سایر انقالب ها غالبا بر اساس انگیزه های 
مادی انجام می شود، اما انگیزه ارزشی و اعتقادی سبب تحقق انقالب اسالمی 
شــد، هرچند در کنار این هدف اصلی، امور مادی نیز مورد توجه بودند، اما نه 

به عنوان هدف اصلی.
الگوی انقالب اسالمی انقالب رسول اهلل در صدر اسالم بود. باید انقالب مورد 
ارزیابی قرار گرفته و آفات و مشــکالت و ضعف های آن شناسایی شود تا بتوان 
برای جبران آن قدم برداشت. همان گونه که انقالب پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( به 
مرحله ایده آل مدنظر پیامبر نرسید و اهداف به صورت کامل تحقق پیدا نکرد و 
بعد از رحلت به صورت علنی انحرافات ایجاد شد، تضمینی برای مصون ماندن 

این انقالب از انحرافات نیز وجود ندارد.
دین ، معیار ارزیابی انقالب

 چرا خدا کمک نکرد تا اهداف انقالب پیامبر به طور کامل محقق شــود؟ 
خداوند کمبودی نداشت و ناتوان نبود که اهداف را به طور کامل محقق کند، 
اما خداوند طبق حکمت خویش، این دنیا را محل امتحان قرار داده است تا این 
موجود بتواند رشد کند و اشرف مخلوقات شود، به گونه ای که فرشتگان ،خادم او 
محسوب شوند. بنابراین نباید توقع داشت وقتی انقالب اسالمی با انگیزه مقدس 
محقق شد و حتی فداکاری هایی در این مسیر صورت گرفت، دیگر دچار هیچ 

انحراف و ضعف و آفتی نشود.
جوانان باید تاریخ انقالب و اهداف آن را بشناســند تا بتوانند آن را تحلیل 
کنند،اصل و اســاس فرهنگ، همان باورها و ارزش ها و یا به عبارت بهتر، دین 
است و این همان هدف اصلی انقالب بود. انقالب ما، انقالبی فرهنگی بود و باید 
ببینیم این انقالب تا چه حدی در این زمینه موفق بوده است. از  این رو معیار در 
ارزیابی انقالب، دین است. باید مراقب باشیم تا شیطان صفتان موجب فراموشی 
این معیار در ارزیابی انقالب نشوند یا در این معیار با تأویل ها، مغالطه ها و تفسیر 
غلط از ارزش ها و باورهای دینی، انحراف ایجاد نکنند. این شیاطین در طول تاریخ 
تجربه های فراوانی کسب کرده اند و راه های فریب مردم را به خوبی می دانند و 
هر روز فریب جدیدی به صورت جذاب تر مطرح می کنند. ما باید اسالم ناب و 
تفسیر حقیقی آن ،که از اهل بیت )علیهم السالم( رسیده است را خوب بفهمیم و 
باور کنیم. همچنین سعی کنیم آن را به دیگران منتقل کنیم؛ شبهات را نیز به 

خوبی بشناسیم و پاسخ قانع کننده ای برای آنها داشته باشیم.
باید کسانی که به دنبال حق هستند را با منطق و دلیل، با خود همراه کنیم 
و در مقابل شیاطین و خناسان، قدرت مقاومت داشته باشیم، باید ببینیم آیا در 
این 40 سال، این کار را انجام داده ایم یا خیر؟ حقیقت این است که این ملت، 
در برخی از عرصه ها، کارهای بسیار خوبی انجام داده اند و موفقیت هایی حاصل 

شده که امید آن نبوده است. 
به عنوان نمونه اگر روزی به این مردم پابرهنه می گفتند که چند دهه آینده، 
از نظر نظامی به جایی می رسید که آمریکا از شما بترسد، کسی باور نمی کرد و یا 
حتی مورد تمسخر قرار می گرفت؛ اما امروز قدرت نظامی ایران به اندازه ای است 
که در منطقه، رقابت بین ایران و آمریکاست. البته در برخی جاها کم کاری ها 
و ضعف هایی نیز وجود دارد.اگر باور داریم که اصل در انقالب اســالمی، احیای 
دین اســت، باید در این مسیر کار کنیم،شاید عده ای باشند که بگویند زمانی 
شاه، حاکم بوده است و ما زندان رفته و شکنجه شده ایم؛ حاال که ورق برگشته، 
ما باید از فضا استفاده کنیم و این حق ماست!تاریخ نشان داده است که هرکجا 
انبیا و حق طلبان پیروز شده اند، در ابتدا امتحان خوبی در زمینه تحمل سختی ها 
داده اند،با تحمل سختی هاست که خداوند نصرتش را شامل حال طرفداران حق 
می کند. جنگ بدر، یک نمونه آن است، وقتی مؤمنان با تعداد اندک و تجهیزات 
کم، آماده دفاع از اسالم شدند، خداوند هم برای یاری آنها مالئکه را نازل کرد.

تحمل سختی ها، الزمه برخورداری از نصرت خدا
هرچند حکومت در زمینه تأمین نیازهای مادی مردم وظیفه دارد و باید به 
این وظیفه عمل کند، اما برای مثال اگر قرار باشد تا یک مشکل اقتصادی ایجاد 
می شود و قیمت اجناس باال رود، مؤمنان فریاد وااسالما سر دهند، نمی توانند مانند 
بدریون انتظار نصرت الهی را داشته باشند. صرف نظر از قصور یا تقصیر دولت ها 
در امر معیشت مردم، ما باید روحیه تحمل سختی ها را داشته باشیم و همیشه 
به دنبال انجام وظیفه باشیم. هرکجا خداوند دستور حرکت داده، حرکت کرده 
و هرکجا دستور توقف داده است، توقف کنیم. اما از کجا بفهمیم خدا از ما چه 
می خواهد؟ ولی فقیه، حجت خدا بر ماست که باید تابع دستورات وی باشیم؛ 
اگر چنین شدیم، بدانیم که نصرت الهی نیز نزدیک خواهد بود.بنی اسرائیل نیز 
بعد از اینکه معجزات حضرت موسی را دیدند، به وی  گفتند تو و خدایت بروید 
بجنگید و ما همین جا می نشینیم! نتیجه آن هم چنین شد که خداوند آنها را 
رها کرد و چهل ســال در بیابان ها سرگردان شدند. خدا، همان خداست، دین، 
همان دین است، سنت های الهی نیز همان سنت هاست. اگر من و شما بدری 
باشیم، خدا نصرتش را شامل حالمان می کند؛ اما اگر مانند کسانی بودیم که به 
 موسی گفتند تو و خدایت بروید بجنگید و ما همین جا نشسته ایم، نباید انتظاری 

داشته باشیم.
وظیفه سنگین طالب و حوزویان در قبال تشنگان حق

 متأسفانه گاهی دین در موارد فردی خالصه می شود،بخش اصلی دین، مسائل 
اجتماعی است؛ اما چرا تنها به چند آیه قرآن که متکفل بیان مسائل فردی است، 
اکتفا کرده ایم؟ آیا آیات دیگر قرآن برای ما نازل نشده است؟! عمده بحث های 
امروز حوزه، طهارت و صالت است؛ مگر چند آیه قرآن کریم در مورد شکیات 
نماز و نجاســات و مطهرات داریم؟ چرا به گونه ای رفتار می کنیم که گویا دین 
منحصر در همین هاست! آیا عمر انبیا و ائمه )علیهم السالم( به همین ها گذشت؟

بنــده به عنــوان اتمام حجت عــرض می کنم، در طــول زندگی ام و به 
مناسبت های مختلف، سفرهای محدودی به کشورهای دیگر داشته ام؛ در بین 
مردم آنها هزاران بلکه میلیون ها انسان وجود دارند که تشنه اسالم و عمل به 
معارف الهی هستند؛ اما نمی دانند و حجت بر آنها تمام نشده است؛ من و شما 
عذری برای کوتاهی در این زمینه نداریم. امروز در دورترین نقاط عالم کسانی 
هستند که تمام امیدشان به انقالب خمینی)ره( است که دین را در دنیا احیا 
کرد؛ اما آیا ما چه اندازه نیرو داریم که بتوانند این وظیفه سنگین را به دوش 
بکشند! ما سرگرم چه هستیم؟ شــب و روزمان به چه می گذرد؟ فردا جواب 

خداوند و شهدا را چه خواهیم داد؟!
وظیفه ما این است که حداقل برای کسانی که آمادگی دارند و دنبال حق 
هستند، راه را باز کنیم؛ البته قرار نیست که همه کفار، مسلمان شوند و خداوند 
هم از ما نمی خواهد که همه کفار نیز به دعوت و تبلیغ ما مســلمان شوند؛ اما 
حداقل نســبت به کســانی که به دنبال شناخت و تبعیت از حق هستند، باید 

وظیفه مان را انجام دهیم.
باید زمان شناس باشیم،هسته اولیه همین حزب اهلل که امروز در دنیا مورد 
توجه اســت، چند طلبه بودند که در ایران علیــه صدام می جنگیدند و وقتی 
خدمت امام)ره( رســیدند، امام)ره( به آنها فرمود در همان لبنان، پایگاه ایجاد 
کنید! همین چند طلبه به لبنان رفتند و با تعداد کمی از شیعیان کار را شروع 
کردند و امروز به جایی رسیدند که نه تنها قدرت بزرگی در لبنان هستند بلکه 
سیاســت های منطقه را تعیین می کنند؛ اگر حزب اهلل در سوریه نبود، چه بسا 

وضع منطقه به گونه دیگری بود.
باور داشته باشیم که »ان تنصروا اهلل ینصرکم« )اگر خدا را یاری کنید، شما 
را یاری می کند()محمد آیه 7( ؛ در همه زمینه ها حتی در زمینه  علمی، تبلیغی 
یا نظام، اگر همت کنیم تا بفهمیم خدا چه می خواهد و در انجام آن، کوتاهی 
نکنیم، خداوند در وعده خود تخلف نخواهد کرد. پس یأس و ناامیدی به خود 

راه ندهیم و به دنبال انجام وظیفه باشیم.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
در دیدار با آیت اهلل حیدری امام جمعه موقت اهواز 
و جمعی از طالب مدرسه الغدیر این شهر؛ قم ؛ 97/10/13 

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

تحمل سختی ها، شرط نصرت الهی 

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: 
از  تعزیراتی  پرونده هــای  متخلفان 
ابتدای امسال تاکنون به 7 هزار میلیارد 
نقدی  و 703 میلیون ریــال جریمه 

محکوم شده اند.
به گزارش فارس، ســید یاسر رایگانی 
در نشســت خبری دیروز خود به تشریح 
تعزیرات  ســازمان  نظارتی  فعالیت هــای 
حکومتی از ابتدای ســال جــاری تا امروز 
پرداخت و اظهار داشت: در 83 روز نخست 
سال جاری )تا 21 خردادماه( 120 هزار و 
641 پرونده وارده به تعزیرات داشته ایم و 
107 هزار و 82 پرونده مختومه شده است.

رایگانی با بیان اینکه متخلفان در این 
83 روز بــه 7 هزار میلیارد و 703 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شده اند، افزود: 
بیشــترین پرونده ها مربوط به حوزه کاال و 
خدمات می باشد و بیشترین ارزش ریالی 
تخلــف مربوط به حوزه قاچاق اســت که 
مقایســه تعداد پرونده های قاچاق و میزان 
ارزش ریالــی نشــان دهنده برخــورد با 

قاچاقچیان در سطح کالن است.
وی با اشــاره به طــرح ضیافت در ماه 
رمضان و اقداماتی که انجام شــده گفت: 
در این طرح چهار هزار و 826 واحد تذکر 

محکومیت 770 میلیاردی در پرونده های تعزیراتی از ابتدای امسال

انتخابات شــورای مرکــزی ناظر بر 
نشریات دانشجویی با افشای تقلب به نفع 
طیف اصالح طلب وارد حاشیه های زیادی 

شده است.
همه چیز با تصمیــم ناگهانی وزارت علوم 
شروع شد؛ تعویق انتخابات شورای مرکزی ناظر 
بر نشریات دانشجویی. انتخاباتی که طبق اعالم 
خود وزارت علوم قرار بود 11 تا 13 اردیبهشت 
برگزار شود، ولی به ناگاه دستور تعویق آن تا پایان 
ماه مبارک رمضان اعتراض فعاالن دانشجویی را 

در پی داشت.
محمدرضا محمــدی، عضو کمیته ناظر بر 
نشریات وزارت علوم اما معتقد است علت صدور 
چنین دستوری ضعف جریان اصالح طلب برای 
حضور در انتخابات و تالش معاونت فرهنگی این 
وزارتخانه برای جبران این ضعف بود. به همین 
دلیل بود که تعویق انتخابات از ســوی دو عضو 
دانشجویی این شورا که اصالح طلب و از ائتالف 
طلوع آزادی هستند مطرح شد و با تمایل معاونت 
فرهنگی تصویب شد. همچنین محمد زادمهر، از 
اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان با یادآوری ابطال انتخابات نشریات 
دانشگاه های تهران، فرهنگیان، رازی کرمانشاه و 
کاشان، این روندرا مقدمه این تعویق دانسته بود.
علیرغــم تمــام اعتراضــات و راه انــدازی 
کمپین هــای توئیتــری، نهایتا ایــن انتخابات 
دوشــنبه 20 خردادماه برگزار شــد. انتخاباتی 
که از همان ابتدای شــروع با حواشــی مهمی 
رو به رو شد. عدم اجازه به رسانه ها برای پوشش 
خبری، عدم حضور بیش از 150 نفر از مدیران 

نشریات دانشجویی به علت همزمانی برگزاری 
این انتخابات با امتحانات پایان ترم دانشــگاهی 
و حضور فعال وابســتگان بنیــاد باران از جمله 

حواشی این دوره بود.
در این دوره از انتخابات شورای مرکزی ناظر 
بر نشریات وزارت علوم دو ائتالف احیای عدالت و 
ائتالف طلوع آزادی به رقابت پرداختند. ائتالف 
احیای عدالت شامل دانشجویان انقالبی بود که 
در طی یک ســال گذشته مقابل سیاست های 
وزارت علــوم در حوزه نشــریات دانشــجویی 

مقاومت کرده اند.
ائتالف طلوع آزادی شامل اصالح طلبان هم 
که مورد حمایت معاونت فرهنگی وزارت علوم 
هستند در به تعویق انداختن این انتخابات نقش 

مؤثری داشته اند.
 ائتالف احیای عدالت با دو نامزد محمدرضا 
محمــدی و میالد مفاخری وارد رقابت شــد و 
نماینــده ائتالف طلــوع آزادی نیز محمدعلی 
کامفیروزی و آرش جــوالده بودند. با برگزاری 
انتخابات مشخص شد. میالد مفاخری توانست 
با 148 رأی در انتخابات اول شود و محمدرضا 
محمدی و محمدعلی کامفیروزی با 143 رأی 
به طور مشــترک دوم شــدند. به گفته برخی 
مسئوالن نشریات دانشــجویی، حمایت قاطع 
نشریات مستقل دانشــجویی از ائتالف احیای 
عدالت سبب شــد تا چنین نتیجه ای به دست 

بیاید. 
رو شدن تقلب

همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجو، در 
جریان این رای گیری که با 45 دقیقه تاخیر آغاز 

شــد، کاندیدای ائتالف طلوع آزادی با مشاهده 
استقبال دانشجویان از کاندیدای ائتالف احیای 
عدالت، با ســر و صدا تالش در ایجاد اخالل در 
روند رای گیری به همراه طرفدارانش را داشت.

شمارش آراء اما مرحله جدیدی از چالش را 
برای این دوره از انتخابات ایجاد کرد. در حالیکه 
تعدادی از دانشــجویان به سفید بودن یکی از 
ته برگ ها اعتراض داشتند مشخص شد علیرغم 
تعداد 28۹ ته برگ، اما با احتساب 5 رای سفید 
و ممتنع 2۹0 رای شمارش شده که نشان دهنده 

تخلف در انتخابات بود.
با بررســی بیشــتر مشخص شــد یکی از 
مدیران مســئول نشــریات در تقلبی محرز دو 
بار به محمدعلــی کامفیروزی، نماینده ائتالف 
اصالح طلــب طلــوع آزادی رای داده اســت. 
همچنین یکی از اعضای شورای ناظر بر انتخابات 
کمیته ناظر بر نشــریات دانشجویی در توئیتی 

وقوع این تقلب را تایید کرد.
این تخلف محرز باعث شــد تا دانشجویان 
در اعتراض به عدم اقدام قانونی در ابطال کردن 
آرای فــرد متخلف که باعث می شــود دو رای 
از کامفیروزی کم شــود و محمدرضا محمدی، 
نماینده ائتالف »احیای عدالت، احیای آزادی« 
به عنوان نمایند دوم وارد کمیته ناظر بر نشریات 
دانشجویی شــود، در محل برگزاری انتخابات 
تجمع کردند، که در نهایت با نوشــتن شکایت 
نامه ای پیرامون این تخلف محرز خواستار بررسی 

هیئت نظارت شدند.
اما در تازه ترین موضع گیری غالمرضا غفاری، 
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در حاشیه 

نشست خبری جشنواره هنر های دیجیتال در 
پاســخ به خبرگزاری دانشجو درخصوص اعالم 
نتایج نهایی این انتخابات گفت: ما منتظر گزارش 
هیئت نظارت هستیم و باید هیئت نظارت نظر 
نهایی خود را اعالم کند و پس از اینکه گزارش 
هیئت نظارت اعالم شــد نتایج انتخابات اعالم 

می شود.
وی درخصوص زمان اعالم این نتایج گفت: 
احتماال تا شنبه آینده نتایج نهایی را به صورت 

رسمی اعالم می کنیم.
این تقلــب برای طیف دولــت که با تمام 
امکانات ســعی کرده بودند تا پیروزی خود در 
این انتخابات را تضمین نمایند، شکست سنگینی 
بود؛ تغییر زمان برگزاری انتخابات و حذف تعداد 
زیادی از دانشجویان شهرستانی و دست کاری 
در تعرفه های انتخاباتی نشان دهنده آن است که 
حامیان وزارت علومی نه تنها در انتخابات بلکه 

در اخالق نیز شکست خورده اند. 
گفتنی اســت، براساس ماده 26 شیوه نامه 
انتخابــات، در صورتی که آراء اضافی توســط 
یــک نفر به صنــدوق انداخته شــود مجموع 
تعداد آرای وی باید ابطال شــود. موضوعی که 
در صورت اجرایی شــدن باعث خواهد شد هر 
دو رای محمدعلــی کامفیــروزی باطل اعالم 
شــود و صحت انتخابات باقی بماند و در نتیجه 
محمدرضــا محمدی به عنوان دیگر عضو اصلی 

انتخاب می شود.
البته وقوع تقلب در انتخابات مذکور به نفع یا 
توسط جریان اصالح طلب می تواند معانی زیادی 
داشته باشد که در جای خود قابل بررسی است.

تقلب به نفع طیف اصالح طلب
 در انتخابات شورای نظارت بر نشریات دانشجویی!

خارجه  امور  وزارت  ســخنگوی 
نگران  خیلی  اگر  اروپایی ها  می گوید 
حفظ برجام هستند باید از همه طرف ها 
بخواهند بــدان عمل کنند و بیش از 
پایبند تعهداتشان  به  خودشان   همه 

 باشند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان در 
اســتکهلم می گوید: با سخنان وی درباره 
اهمیت برجــام برای جامعه جهانی و اروپا 
هم نظریم ؛ اما تاکید وی مبنی برای اجرای 
تعهدات یکجانبه توسط ایران در یک توافق 

چند جانبه را خیلی درک نمی کنیم.
وی در ادامــه تاکیــد می کند: اگر این 
توافق چنــد طرف دارد همــه اطراف آن 

به طور یکســان باید به تعهدات شان عمل 
کننــد و اگر نمی توانند باید درک کنند ما 
هم با اســتفاده از سازوکارهایی که برجام 
در اختیار ما گذاشــته نســبت به برجام و 

تعهدات مان بازنگری داشته باشیم.
به گــزارش مهر؛ موســوی می افزاید: 
دوســتان اروپایی اگر خیلی نگران حفظ 
برجام انــد باید از همــه طرف ها بخواهند 
بدان عمل کنند و بیش از همه خودشــان 

به تعهدات شان پایبند باشند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
می کند: بــه وزیر خارجه آلمان و دیگرانی 
که از تصمیمــات اخیر برجامی ایران ابراز 
نگرانی می کنند پیشنهاد می کنیم ماده 36 
توافق برجام و مقدمات علم حقوق را یک 

بار دیگر با دقت مطالعه کنند.

سخنگوی وزارت خارجه:

وزیرخارجه آلمان 
ماده۳۶ برجام را مطالعه کند

پیکر پاک ۲ شــهید مرزبان که روز 
گذشته در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان 
روز  رســیدند،  به شــهادت  میناب  در 
با حضور سردار قاسم رضایی  چهارشنبه 
فرمانده مرزبانی ناجا، استاندار هرمزگان و 
جمعی از مردم شهیدپرور این شهرستان 

تشییع و به زادگاهشان منتقل شدند.
به گزارش خبرگــزاری ایرنا از بندرعباس؛ 
فرمانــده مرزبانی نیــروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران گفت: از دستگاه قضا خواستاریم 
بــرای عامالن شــهادت حداکثر مجــازات در 

حداقل ترین زمان ممکن صادر کنند.
ســردار قاسم رضایی در تشریح این حادثه 
افزود: در راستای مقابله با قاچاق کاال در دریای 
جنوب )منطقه میناب(، ظرف چند روز گذشته 
ماموران دریابانی هرمزگان با  اشراف اطالعاتی و 
تحت کنتــرل قرار دادن منطقه از وجود مقدار 
قابل توجهی مواد مخدر، سوخت، احشام و غیره 

مطلع شدند.
وی بیان داشــت: پس از تحت کنترل قرار 
گرفتن منطقه، دریابانان روز گذشته برای توقیف 
شناور به منطقه میناب اعزام و به محض مشاهده 

قاچاقچیان فرمان ایست صادر کردند.
رضایــی گفت: ایــن در حالی اســت که 
قاچاقچیان با مشاهده ماموران با آنها درگیر شده 
و 2 تن از دریابانان میناب حین درگیری در این 

عملیات، به شهادت رسیدند.
فرمانده مرزبانی ناجا اظهارداشت: دریابانی 
هرمزگان ماموریت های مختلفی از جمله کنترل 
مرزها، کنتــرل ترددهای غیرمجاز و همچنین 

مقابله با هرگونه قاچاق دارد.

2 تن از دریابانان پایگاه دریابانی میناب روز 
گذشته به نام های استوار یکم سجاد افراسیابی 
و گروهبان یکم حســن کریمی قلعه قاضی روز 
گذشــته در درگیری با قاچاقچیان به شهادت 

رسیدند.
طبق اعالم پایگاه خبری فرماندهی مرزبانی 
ناجا و براســاس گزارش های رســیده، عامالن 
شــهادت 2 نفر از دریابانان میناب شناسایی و 

دستگیر شدند.

پیکر ۲ شهید مرزبان در میناب تشییع شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
با حضور در صا ایران اصفهان، از 10 سامانه 
فوق پیشــرفته الکتــرو اپتیکی مراقبت، 
شناســایی و رهگیری هوایــی و دریایی 

رونمایی کرد.
امیر سرتیپ حاتمی در جریان بازدید از صنایع 
دفاعی مســتقر در اصفهان با حضور در شرکت 
صنایــع الکترو اپتیک صا ایــران اصفهان، مرکز 
 توســعه فناوری های اپتو الکترونیکی اصفهان را 

افتتاح کرد.
وزیــر دفــاع در این مراســم با  اشــاره به 
اهمیــت جایگاه، مأموریت و مســئولیت خطیر 
صنایــع الکترونیک و الکترو اپتیــک صا ایران 
در توانمند ســازی قدرت رزم نیروهای مســلح، 
گفت: در ســال های اخیر شــاهد پیشرفت های 
چشــمگیر در حوزه های تکنولــوژی و فناوری 
بومــی در این صنعت بوده ایــم و صنایع الکترو 
اپتیک اصفهان توانســته اســت رضایت خاطر 

 نیروهای مسلح را در تأمین نیازمندی های دفاعی 
مرتفع سازد.

به گزارش تســنیم به نقل از روابط عمومی 
وزارت دفــاع، وی بــا تجلیــل از تالش هــا و 
مجاهدت های متخصصان پر توان و جوان صنایع 
الکترونیــک وزارت دفاع، افزایش و تنوع ســبد 
محصــوالت این صنعت در دو حــوزه نظامی و 
غیرنظامی را چشــمگیر و قابل تحسین دانست 
و اظهار امیدواری کرد: در آینده شاهد دستیابی 
به دســتاوردهای نوینــی در زمینه محصوالت 

استراتژیک الکترونیکی باشیم.
وزیر دفاع همچنین اظهار داشت: این سامانه ها 
به دست دانشمندان شرکت صنایع الکترو اپتیک 
صا ایران طراحی و ساخته شده است که عالوه بر 
افزایش قدرت بازدارندگی، امکان مقابله موثر با 
انــواع تهدید را نیز فراهــم می کند. فناوری این 
سامانه ها در سطح استانداردهای بین المللی بوده 

و با سامانه های مشابه خارجی برابری می کند.

گرفتند و برای 6 هزار و363 متخلف پرونده 
تشکیل شده که متخلفان جمعاً به پرداخت 
1۹6 میلیــارد و 4۹4 میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به 
تخلفات حوزه خودروســازی اظهار داشت: 
گروه خودروسازی بهمن با حضور مدیرعامل 
این شرکت هر 150 خودروی بِسِترن وعده 
داده شــده را به قیمت مصوب ســازمان 
حمایــت یعنی قیمت 103 میلیون تومان 
تحویل مشــتری داد. همچنین خودروی 

هاوال 100 دستگاه مانده بود که به قیمت 
سازمان حمایت تحویل مشتریان داده شد.

رایگانی ادامه داد: شرکت سایپا 2000 
دســتگاه تعهد تحویل خودروی سیتروئن 
C3 داشتند که 1300 تحویل دادند و 700 
شاکی از سوی سازمان حمایت ارجاع داده 
شــده که مهلت یک ماهه به شرکت سایپا 
سیتروئن دادیم و مدیرعامل این شرکت در 
تعزیرات تعهد دادند که هر 700 خودروی 
باقیمانده طی یک ماه تحویل مشتریانی که 
ثبت نام کردند زیر قیمت سازمان حمایت 

تحویل داده شود.
وی افــزود: پرونده مهمی که با 1700 
شــاکی از شــرکت ُهوو بعــد از مدت ها 

جلساتی که برگزار کردیم فقط 30 خودرو 
از این تعــداد مانده که طی یکی دو هفته 
آینــده بدون انجام کار رســیدگی چرا که 
سیاست ما حمایت از تولید است و دوست 
نداریم واحدهای تولید کننده جریمه شوند.

ســخنگوی تعزیرات گفت: شرکت رامک 
خــودرو 1000 خــودرو در گمرک دارند 
که توافقاتی کردیم کــه در آینده نزدیک 
خودروها تحویل شود. شرکت ایران خودرو 
دیزل  نیز پرونده بســیار سنگینی داشت 
کــه باز هــم توافق کردیم که حســاب ها 
آزاد شــود به شرط تحویل خودروها. فقط 
در حــوزه اداره کل تهــران مــا 12 هزار 
شــاکی را رضایتشــان را جلب کردیم با 
همکاری سازمان های مختلف علی رغم همه 

محدودیت ها.
برنج های کشف شده 

در فروشگاه »شهروند« 
قطعا تقلبی است

رایگانی در مورد برنج های کشف شده 
در فروشگاه شهروند گفت: تأمین کننده این 
شرکت به تقلبی بودن جنس اعتراف کرده و 
به صراحت گفته که برنج قاطی دارد. برای ما 
محرز است که این برنج تقلب در آن صورت 
گرفته و محرز اســت که تأمین کننده این 
تقلب را انجام داده و قطعاً شــهروند از این 
تقلب مطلع نبــوده که بعد از صدور حکم 

جزئیات پرونده را اعالم می کنیم.

۱0 سامانه فوق پیشرفته 
مراقبت، شناسایی و رهگیری هوایی و دریایی رونمایی شد

عضو مجلــس خبــرگان رهبری، با 
اشــاره به نظارت دفتر رهبــر انقالب بر 
»آقا«  گفت:  رهبــری،  زیرمجموعه های 
گفتند راه برای بازرسی از همه بخش های 

زیرمجموعه من باز است.
آیت اهلل اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری 
در بخش هایــی از گفت وگوی مشــروح خود با 
فارس درخصوص نحوه برخورد و تعامل مجلس 
خبرگان و رهبــری گفت: »تقریباً در هر دوره، 
الاقل یک بار این گروه )کمیسیون ویژه مجلس 
خبرگان( بعد از جمع آوری گزارش ها، شکایت ها 
و هرچه هســت، خدمت مقــام معّظم رهبری 
می رســند و از خود ایشان سؤال می کنند و یا 
احیاناً از نهادهای وابسته به مقام معّظم رهبری 
تحقیق به عمل می آید... این گزارش تقریباً  در هر 
دوره به مجلس خبرگان داده می شود به وسیله 

کمیسیون ویژه این کار.«
دبیرکل مجمــع جهانی تقریب مذاهب در 
پاسخ به ســؤالی در مورد نوع نظارت خبرگان 
بر رهبری گفــت: »چارچوب مجلس خبرگان 
این نیست که بیاید در هر تک موضع گیری آقا 
دخالت کند. این حق او نیست؛ چیزی که حق 
این مجلس است این است که ببیند آیا رهبری 
به وظایف خودش عمل کرده یا نه و آیا توانایی 
انجام وظیفه را دارد یا نه؛ هم در بُعد دانش، هم 
کفایت هم عدالت. در ابعادی که شرایط مدیریت، 
مدبریت و شرایطی که رهبری باید داشته باشد.«
استقبال آقا از بررسی های کمیسیون 

ویژه مجلس خبرگان
وی در پاسخ به اینکه » نحوه مواجهه حضرت 
آقا با کمیســیون ویژه مجلس خبرگان چگونه 
اســت؟« افزود: بسیار مثبت است. یعنی حتی 
یک وقت ایشان خودشان تأکید کردند که شما 
از هــر بخش از بخش های دفتر یا نهادهای زیر 
نظر رهبری بروید جویا شوید و از داخل اّطالع 
پیدا کنید،  راه باز است و زمینه فراهم است و هر 
معلوماتی را که نیاز داشته باشید و هر تحقیقی 
را بخواهید انجام دهیــد کاماًل همکاری انجام 
می گیرد و تاکنون هم گزارشــی که به مجلس 
خبرگان داده شــده این است که این همکاری، 

کامل بوده است
گریه اندیشمند اهل سنت
 پس از دیدن رهبر انقالب

آیــت اهلل اراکی در این گفت وگو به شــرح 
خاطره ای از مواجهه شخصیت ها با مقام معظم 
رهبــری پرداخت و گفت: من بــه خاطر دارم 
یک وقــت در یکی از کنفرانس های وحدت که 
داشــتیم، یکی از علمای بزرگ اهل ســنت؛ از 
شخصیت های دانشگاهی شان، دوستی که همراه 

ایشــان بود می گفت وقتی کــه جمع مهمانان 
خدمت آقا رسیدندـ  در آن اجتماع روز هفدهم 
ربیع االول ـ دیدم به شــّدت دارد گریه می کند 
وقتی مقام معّظم رهبری آمدند پرســیدم برای 
چه گریه می کنی؟ گفت من چنین صحنه ای را 
 در هیــچ جای دنیا ندیده ام؛ مــن را یاد دوران 
رسول اکرم)ص( انداخت که یک رهبر، این چنین 
در دســترس مردم باشد و اینچنین فاصله بین 
او و عامه مردم وجود نداشــته باشد و اینچنین 

مردم نسبت به او اظهار عالقه کنند.
نهادی را به پاکی دفتر رهبر انقالب 

سراغ ندارم
عضــو مجلس خبرگان رهبــری در بخش 
دیگری از این گفت وگو در مورد شیوه مدیریت 
در بیت رهبری اظهار داشت: در تجربه بیش از 
پنجاه سالی که دارم، در بیوت علما،  دستگاه ها و 
نهادها، من نهادی را پاک تر از مجموعه دفتر مقام 
معّظم رهبری واقعاً نمی شناسم. این را بر مبنای 
تحقیــق عرض می کنم. مجموعه دفتر آقا، یک 
نهادی است که این ها افرادش واقعاً پاک هستند 
از لحــاظ تقوا، دّقت در امور بیت المال، از لحاظ 
رعایت موازین. شیوه، شیوه حکیمانه است. شیوه،  

شیوه الهی است.

آیت اهلل اراكی: »آقا« گفتند راه برای بازرسی 
از همه بخش های زیرمجموعه من باز است

بقیه از صفحه۲
آغاز گر جنگ نیستیم اما اگر جنگی رخ دهد 

قاطعانه پاسخ می دهیم
رئیس جمهور کشــورمان همچنین پــس از مذاکرات 
دوجانبه، در نشســت خبری مشترک با شینزو آبه نخست 
وزیر ژاپن، گفت: روابط دو کشور از قدمت تاریخی برخوردار 
است. از اینکه دولت ژاپن و آقای نخست وزیر مصمم هستند 
روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه ای و بین المللی را گسترش 

دهند، استقبال می کنیم.
روحانی افزود: هم در جلســه خصوصی و هم در جلسه 
دو هیئــت درخصوص مســائل روابط دو کشــور از جمله 
سرمایه گذاری ژاپن در سواحل چابهار و مکران صحبت کردیم. 
اینکــه ژاپن عالقه مند به خرید نفت از ایران و حل و فصل 
مسائل مالی و روابط علمی و فرهنگی است نکته ای است که 
می تواند توسعه روابط دو کشور را تضمین کند. عالوه بر مسائل 
مربوط به مسائل دوجانبه درخصوص امنیت و تنش زدایی در 

منطقه هم با یکدیگر گفت وگو کردیم.
وی با بیان اینکه خوشحالیم هر دو کشور برای ثبات و 
امنیت اهمیت زیادی قائل هستند، گفت: به آقای نخست وزیر 
گفتم در منطقه آغازگر جنگی حتی علیه آمریکا نخواهیم بود 
ولی اگر جنگی علیه ما آغاز شود پاسخ قاطعی خواهیم داد.

ریشه تنش ها به جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ملت ایران باز می گردد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به آقای نخست وزیر گفتم 
ما عالقه مند به ادامه این توافق هستیم و اقداماتی که ایران 
انجام می دهد در چارچوب بند 36 برجام خواهد بود، گفت: 
من از آقای نخســت وزیر خواستم میان دو کشور در زمینه 
هسته ای شاهد همکاری باشیم زیرا هر دو کشور به فناوری 
صلح آمیز هســته ای معتقد هستیم و هر دو کشور با سالح 
هسته ای مخالفیم. اگر امروز شاهد برخی از تنش ها هستیم 
ریشه این تنش ها به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران 
باز می گردد و اگر این جنگ متوقف شود شاهد تحوالت مثبت 

در منطقه و جهان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: امیدوارم این سفر آغازی بر فصل جدید 
روابط دو کشــور و منطقه و جهان باشد. ژاپن کشور بسیار 

مهمی اســت و همواره برای صلح و امنیت منطقه گام های 
خوبی برداشته است. امروز هم درخصوص همکاری های دو 
کشور درباره مهاجرین، مبارزه با مواد مخدر، همکاری درجهت 
مبارزه با تروریسم، بازسازی سوریه و کمک به پایان بحران 

یمن گفت وگو کردیم.
همکاری های ژاپن و ایران
 پیوسته ادامه داشته است

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز در این نشست خبری 
گفت: برای اینجانب بسیار افتخارآمیز است که در نودمین 
سالگرد روابط دو کشور، به ایران سفر کردم و با استقبال گرم 
و محبت آمیزی روبرو شدم. در واقع، اینجانب راه بسیار طوالنی 

را پیمودم تا به ایران رسیدم.
نخســت وزیر ژاپن گفت: اینجانب با گذشت 36 سال 
پس از اولین ســفرم به تهران، امروز مجددا به تهران آمدم، 
هنگام سفر پدرم به ایران، آن موقع، ایشان را همراهی کردم. 
آن موقع 20 ســاله بودم، و از دیدن منظره با ابهت تهران و 
مهمان نوازی ایرانیان تحت تاثیر قرار گرفتم و خاطره فراموش 

نشدنی برایم بوده.
آبه در ادامه با بیان اینکه احساسم این است که آرزوی 
ســی ساله ام به ثمر نشســته و توانسته ام دوست های سی 
ســاله ام را ببینم تصریح کرد: ایران از زمان باستان، کشور 
بزرگ خاورمیانه بوده و خواهد بود. برای اینکه در حال حاضر، 
تنش در خاورمیانه رو به افزایش است، و برای اینکه صلح و 
ثبات را بوجود آوریم، نیازمند نقش سازنده ایران هستیم.  وی 
دین اسالم، را دین صلح و تسامح دانست و گفت: همیشه به 
معنویت اسالم و میانه روی عالقه مند بودم. به فتوای آیت اهلل 
خامنه ای درباره حرام بودن سالح کشتار جمعی احترام زیادی 
قائلم. نخست وزیر ژاپن همکاری جمهوری اسالمی ایران با 
آژانس انرژی اتمی را بســیار مثبت توصیف کرد و افزود: با 
روحانی در مورد اینکه چطور می توانیم تنش را کاهش دهیم و 
اینکه چگونه می توانیم از بی ثباتی بیشتر در منطقه جلوگیری 
کنیم و همینطور در مورد صلح، تبادل نظر کردیم. آبه تاکید 
کرد: ثبات در این منطقه برای رونق اقتصادی در تمام جهان 
مهم اســت. ژاپن آرزو دارد برای ایجاد ثبات و صلح تالش 

حداکثری خود را بکند.

گزارش کیهان از سفر شینزو آبه به تهران

ژاپن اگر اراده مستقل دارد
همکاری اقتصادی با ایران فرصت است


