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عارف :دانشگاهیان باید به شعارها و معیارهای
اصیل انقالب پایبند باشند

...

ویژه های خراسان
تذکر الریجانی به روحانی درباره مصوبه
دولت احمدی نژاد
در حالی که هیئت دولت در یکی از مصوبات اواخر مرداد
خــود ،بــرای صــدور تصمیمات جدید در زمینه واگــذاری
سهام متعلق به دولت در یک طرح صنعتی اقدام کرده بود،
علی الریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حجت االسالم
روحانی متذکر شده این تصمیم کابینه که موجب اصالح
مصوبه سال 1391دولت وقت می شود به علت الزم االجرا
کردن قوانین بودجه سال های گذشته که صرفا اعتباری
یک ساله دارند ،مغایر قانون است و باید اصالح یا لغو شود.

دستور دولت درباره نحوه بازرسی از مراکز
حفاظتی
با توجه به مصوبه سال گذشته مجلس مبنی بر این که
بازرسی و پاالیش آالینده های مراکز دارای طبقه بندی
امنیتی یا حفاظتی باید بر اســاس پیشنهاد مــورد تایید
وزارتخانههای دفاع و اطالعات و سازمان انرژی اتمی باشد،
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه ای به اعضای کابینه با
اشاره به موافقت دستگاه های مذکور با پیشنهاد سازمان
حفاظت محیط زیست ،اعالم کرده در صورت دریافت یا
انتشار خبری مبنی بر آالیندگی مراکز مذکور ،برای پاسخ
گویی به افکار عمومی ،موضوع از طریق دستگاه ذی ربط
پیگیریمیشودونهادهایمربوطموظفبهارائهمستندات
و مدارک در چارچوب اصول حفاظتی خود هستند.

چهره ها و گفته ها
محسن میردامادی فعال سیاسی اصالح طلب با
اشاره به موضوع اصالح اصالحات گفت :این موضوع
گــاه بــه نوعی خــودزنــی تبدیل شــده اســت و برخی
اصال حطلبان در این خودزنی مسابقه گذاشتهاند و
بــرای برخی این تصور ایجاد
شده است که اگر بیشتر علیه
اصــاحــات صحبت کنند،
بیشتر مــــورد تــوجــه قــرار
میگیرند/ .ایلنا
علی باقری معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت
ملی دربــاره ادعای مخالفت احمدی نژاد با مذاکره
وزیر خارجه وقت با طرف های آمریکایی گفت :ایشان
وزیر شما بود شما بگو آقا این کار را نکن .می گوید نه من
می خواهم این کار را بکنم شما هم
می نویسی بسمه تعالی ،عزل.
چطور مثال یک وزیــر خارجه را
روی هوا عزل کردید؟ این را روی
زمین عزل می کردید کاری
نداشت/ .تسنیم
احــمــد بــخــشــایــش اردستانی استاد دانشگاه
دربــاره حادثه تروریستی اهــواز گفت :من معتقدم
در خصوص این حمله تروریستی یقینا ایــران جواب
قاطعانهای خواهد داد ،همان گونه که هر حمله
تروریستی در شــرق و غــرب کشور با پاسخ کوبنده
ما مواجه بــوده اســت .در این زمینه من بر این باورم
که حمله موشکی قریب الوقوعی از
جانب ایران به ادلب که اکنون به
آخرین کانون و محل تجمع همه
بازماندگان تروریسم در سوریه
بــدل شــده اســت ،خواهد
شد/.دیپلماسی ایرانی
اسماعیل دوستی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد
ّ
جدی در صف و ستاد دولت را
ملی ،ضرورت بازنگری ّ
مورد تأکید قرار داد و گفت :اگر دولت
نجنبد و اهدافی را که در انتخابات
بــه مــردم معرفی کـــرده ،محقق
نکند ،بدون شک هم دولت و هم
جریان اصالحات ،ضرر
خواهند کرد/ .فارس
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با سخنرانی مجدد رودی جولیانی وکیل ترامپ در جمع تروریست های منافقین

یادداشت

دمخروسآمریکابازهمازنشستمنافقینبیرون زد
درحالیکهمقاماتآمریکاییبهرغمتحرکات
امنیتی و اقتصادی علیه ایــران بارها ادعا
کرده اند به دنبال تغییر نظام نیستند ،رودی
جولیانی وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا درست در روزی که اهواز در خون و غم
فرو رفته بود ،یک بار دیگر در نشست منافقین
حاضر شد و تصریح کــرد « :هدف از تحریم
های ضدایرانی ،تغییر رژیم ایران است».او
که مشاور و وکیل رئیسجمهور آمریکاست،
روز شنبه در گردهمایی هواداران منافقین در
هتل شرایتون نیویورک از کاهش ارزش پول
ایران و آن چه «اثرگذاری تحریمها» می داند،
ابــراز خرسندی کرده و گفته امیدوار است
که این روند در نهایت به ناآرامی و اعتراض
در ایــران منجر شــود .گروهک منافقین بنا
بر آن چه در رسانه هــای خــود اعــام کرده
قصد دارد همزمان با سفر رئیس جمهور
به آمریکا تجمعی در نیویورک برگزار کند
که به نظر می رســد نشست اخیر منافقین
در راستای این تجمع باشد .هرچند سابقه
این تجمعات چند نفره نشان داده که هسته
اصلی آن را غیرایرانیان حاشیه نشین و اجیر
شده در آمریکا تشکیل می دهند .به نوشته

خبرگزاری «رویترز» ،جولیانی در این نشست
گفت« :نمیدانم چه زمانی آنهــا را ساقط
میکنیم .شاید چند روز دیگر ،چند ماه دیگر
یا چند سال دیگر .اما به هر حال اتفاق خواهد
افــتــاد».وی در اظهارنظری تعجب برانگیز
دربارهتروریستهایمنافقینگفت«:همیشه
می دانستیم که سازمان شما چقدر قدرتمند
است وچقدر در ایــران نفوذ داریــد!» ایــن در
حالی است که قریب به اتفاق ناظران و تحلیل
گــران سیاسی بر منفور بــودن این گروهک
در ایران اذعان دارند و حتی در دولت قبلی
آمریکا نیز در گزارش وزارت خارجه این کشور
به این مسئله به صراحت اشاره شده بود  .به
گزارش ایسنا ،وی افزود :سیاست ترامپ به
خاموش شدن نظام ایران منجر خواهد شد.
وکیل رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی
دیگر در ماه ژوئن در پاریس گفته بود که هدف
از وضع مجدد تحریمها علیه ایران تغییر نظام
در این کشور اســت .اظهارات جولیانی در
حالی مطرح میشود که دولت ترامپ مدعی
استهدفازاعمالتحریم«تغییررفتارایران»
است و واشنگتن به دنبال تغییر نظام در ایران
نیست« .مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا سه

رئیس جمهور دیروز به نیویورک سفر کرد تا در سفر چهار
روزه اش به آمریکا ضمن سخنرانی در مجمع عمومی
سازمان ملل ،با همتایان خود از کشورهای مختلف نیز
دیدار کند .دیدارهایی که از امروز صبح در آمریکا آغاز
می شود.
دیدار با مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول ،دیدار
با سردبیران رسانه های آمریکایی ،دیــدار با نخبگان
سیاست خارجی آمریکا ،مصاحبه با ان بی سی و دیدار
با ایرانیان مقیم آمریکا و سخنرانی در اجالس نلسون
ماندال از دیگر برنامه های روحانی در سفر فشرده اش
به آمریکاست .مطمئن ًا موضوع برجام و جبران خسارت
های خروج آمریکا از توافق هسته ای اصلی ترین مسئله
ای است که رئیس جمهور تالش خواهد کرد با همتایان
خود به ویژه اروپایی ها در میان بگذارد.

روز پیش در گفتوگو با شبکه «ام .اس .ان.
بی .سی» مدعی شد« :همان طور که ترامپ
تصریح کرده ،ما به دنبال تغییر نظام در ایران
نیستیم».درمقابلجانکریوزیرامورخارجه
آمریکا به تازگی بارها در گفتوگوهای متعدد
تاکید کرده که دولت واشنگتن خواهان تغییر
نظام در ایران است .اما جولیانی در نشست
منافقین این ادعا را کنار گذاشته و در ادعایی
مضحک گفته است« :نظام ایران اعالم کرده
است مجاهدین [منافقین] تنها سازمانی
است که واقعبینانه میتواند جایگزین آن ها
[جمهوری اسالمی] شود .رهبر این جنبش
مریم رجــوی ،زنــی قهرمان اســت!» پــس از
این خبر مقامات آمریکایی که احساس می
کردند اظهارات جولیانی به شدت به مواضع
قبلی آن ها علیه ایران ضربه می زند ،تأکید
کردند که این اظهارات درســت نیست .با
این حال به گــزارش فــارس« ،نیکی هیلی»
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز
یک شنبه اظهارات «رودی جولیانی» وکیل
شخصی رئیسجمهور این کشور را رد کرد
و گفت :واشنگتن به دنبال تغییر نظام ایران
نیست .هیلی که با شبکه «ســـی.ان.ان»
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در جست وجوی ریشه های سیاسی
قیام حسین (ع)

گفتوگو میکرد ،با متهم کــردن ایــران به
ایجاد بیثباتی در منطقه« ،عقب راندن نفوذ
ایران از منطقه» را هدف واشنگتن توصیف
کرد و افزود« :ایاالت متحده در ایران به دنبال
تغییر نظام نیست .ما هیچجا به دنبال تغییر
نظام نیستیم ».همچنین رویترز نوشت که
وزار تخــارجــه آمریکا گفته سخنان رودی
جولیانی بیانگر موضع آمریکا درباره ایران
نیست و او به نمایندگی از طرف دولت ایاالت
متحده سخن نمیگوید.
▪سنگ تمام وکیل ترامپ برای سرکرده
منافقین در توئیتر

نکته جالب این که این چهره نزدیک به ترامپ
عالوه بر حضور در نشست منافقین ،در توئیتر
هم برای سرکرده آن ها کم نگذاشت .او از

امروز؛ آغاز دیدارهای روحانی در آمریکا

روحانی:حرفهایزیادی
برایگفتنداریم

▪همراهان روحانی چه کسانی هستند؟

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ،محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور ،مجید تخت روانچی معاون
سیاسی دفتر رئیس جمهور و سید عباس عراقچی معاون
سیاسی وزیر امور خارجه ،روحانی را در این سفر همراهی
می کنند.
در عین حال لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور
درب ــاره همراهی نکردن روحــانــی گفت :از آن جا که
مذاکرهای با ابعاد حقوقی در میان نبود ،حضور من در
سفر نیویورک ضرورتی نداشت.
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطــاع رسانی
دفتر رئیس جمهور هم اعالم کرد:  کل کاروان رئیس
جمهور در سفر به نیویورک  ۴۰نفر است .از هیئت
رسمی و همراه ،تا تیم حفاظت و رسانه و تشریفات.
حضور ایــن تعداد محدود طی دهــه هــای گذشته بی
سابقه است.
▪ انتقاد روحانی از سوء استفاده آمریکا از سازمان ملل

رئیس جمهور پیش از ترک تهران در فرودگاه ،درباره این
نشست تأکید کرد :ایران از تریبون سازمان ملل استفاده
می کند و کشورمان حرف های زیادی دارد .وی با انتقاد
از این که آمریکا از سازمان ملل سوء استفاده میکند،
گفت :آمریکاییها بیش از همیشه حالت قلدرمآبی خود
را به رخ جهان میکشند و سیاست یک جانبه گرایانه خود
را همچنان ادامه می دهند ،فکر می کنند هر که زور دارد
می تواند درباره دنیا تصمیم بگیرد ،هر که حق وتو دارد
می تواند در شورای امنیت هرکاری را انجام دهد ،هرکه
میزبان یک سازمانی است ،می تواند درباره آن سازمان

مریم رجوی به عنوان «رئیس جمهور منتخب
شــورای ملی مقاومت ایــران» یــاد کــرد .در
روزهای اخیر رسانه های غربی و حتی عربی
گزارش هایی از فعالیت گسترده منافقین
در توئیتر علیه کشورمان منتشر کردند
که اعــتــراض مقامات ایــران از جمله وزیر
خارجه را در پی داشت .شبکه «ان.بی.سی»
چندی پیش در گزارشی مفصل اسنادی
را منتشر کرد که نشان مـیداد جولیانی و
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی ترامپ برای
سخنرانی در نشستهای گروهک منافقین
مبالغ هنگفتی دریافت کردهاند .در ماه های
گذشته جزئیات زیادی از کمک های مالی
رژیم های ضدایرانی به منافقین ،از جمله
اهدای سه تن طال توسط رژیم سعودی به این
گروهک تروریستی منتشر شده بود.

این زمینه فکر میکنم بسیاری از کشورها در سازمان ملل
حرف های بسیاری دارند که مطرح خواهند کرد از جمله
جمهوری اسالمی ایران.
▪دولت برای مقابله با اقدامات آمریکا آماده است و
آمریکاییها پشیمان خواهند شد

روحانی با بیان این که آمریکایی ها اهدافی را دنبال می
کنند که قطعا به آن نخواهند رسید ،افزود :از جمله این
که می خواهند مردم را تحت فشار قرار دهند و آن ها را
از استقالل و اراده خودشان پشیمان کنند یا این که می
خواهند در کشور ما امنیتی نباشد و آشوب درست کنند
و شرایطی را فراهم آورند که بتوانند روزی به کشور ما
برگردند و همچون گذشته اربابی کنند اما هیچ کدام از
این خیاالت به واقعیت نخواهد پیوست و صرفا خیاالتی
خام است .رئیس جمهور گفت :دولت خودش را برای
این مقابله کامال آماده کرده و ما از این ماه هایی که مردم
با سختی مواجه خواهند شد به یاری خدا عبور خواهیم
کرد و آمریکاییها از این کار خود پشیمان خواهند شد.
▪تشدید اتهام پراکنی های وزیر خارجه آمریکا علیه
ایران همزمان با آمادگی برای ارائه امتیاز

از اختیارات ویژه ای برخوردار باشد ،اختیارات آمریکا
در سازمان ملل باید مشابه هر کشور دیگری باشد و نه
بیشتر .روحانی افزود :شرایط امروز و حکومت کاخ سفید

با شرایط همیشه آمریکا متفاوت است.
دولت آمریکا حکومتی است که تفکری یک جانبهگرا به
همراه تفکری آغشته به ناسیونالیسم افراطی دارد .در

خبر مرتبط

پمپئو :نشست شورای امنیت درباره اشاعه است نه ایران

وزیر خارجه آمریکا با نقض توئیت دو روز پیش رئیس جمهور این کشور که گفته بود نشست شورای امنیت درباره ایران
است ،گفت :دستور کار این نشست مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است و ایران دستور کار اصلی این نشست
نیست .دو هفته پیش اعالم شد که ترامپ قرار است نشستی با موضوع ایران را در شورای امنیت برگزار کند ،اما بعد
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که مقامهای دولت ترامپ از بیم منزوی شدن او در جلسه شورای امنیت ،موضوع
نشست را گستردهتر کرده و دستور کار را از ایران به بحث منع اشاعه اتمی تغییر دادهاند .به گزارش فارس ،نیکی هیلی
نمایندهآمریکادرسازمانمللهمدوروزپیشاعالمکردکهموضوعنشستآیندهشورایامنیتمنعاشاعهاتمیخواهد
بود.براساسقوانینسازمانملل،درصورتیکهیککشورموضوعبحثشورایامنیتباشد،نمایندهآنکشورمیتواند
در نشست حضور داشته باشد .به نوشته روزنامه «نیویورکتایمز» نگرانی مقامهای آمریکایی این است که اظهارات
ترامپ با پاسخ مقامهای ایرانی که ممکن است در نشست شرکت کنند ،مواجه شود .در این باره فرانسپرس نوشت:
نشست آینده شورای امنیت درباره ایران میتواند موجب افزایش رویگردانی از آمریکا شود.

همزمان با آغاز سفر روحانی به آمریکا ،وزیر خارجه این
کشور طی کمتر از  ۴۸ساعت ،در چهار مصاحبه مجزا
با شبکههای سیانان ،فاکسنیوز ،اماسانبیسی و
بیبیسی اتهامات تکراری مختلفی را علیه ایران مطرح
کرده است .از جمله در این گفت و گو ها که همزمان با
حادثه تروریستی اهواز انجام شده ،عنوان «بزرگ ترین
دولت پشتیبان تروریسم در جهان» کلیدواژه ای است که
پمپئو به صورت مکرر مطرح کرده است.
او همچنین یک بار دیگر از آمادگی ترامپ برای دیدار با
همه مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی بدون هیچ
پیش شرطی خبر داد .درخواست مذاکره آمریکا در
شرایطی است که آمریکا حاصل طوالنی ترین مذاکرات
قرن یعنی توافق هسته ای را نابود کرده و حتی همین
دیروز برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به
صراحت برجام را یک توافق شخصی بین ایران و اوباما
دانست! به گــزارش تسنیم ،وی در گفت و گو با نشریه
سعودی الشرقاالوسط در اظهاراتی ضد ایرانی مدعی
شد که برجام «به تهران کمک کرده است تأمین مالی
تروریسم را بسط دهد ».وی با طرح این ادعا که ایران با
افزایش فشارها پای میز مذاکره خواهد آمد ،گفت :اگر
مقامهای ایرانی تصمیم به اتخاذ مسیر متفاوتی بگیرند،
آمادهایم برای ارائه امتیازهای بسیار گفت وگو کنیم.

دهه اول محرم هر سال قمری برای اغلب ما با آمادگی
برای عزاداری سیدالشهدا همراه است .به ویژه هرچه به
روزهای تاسوعا و عاشورا نزدیک می شویم ،خیمه ماتم
حسینی بیشتر بر زندگی ما سایه میاندازد .شرکت در
مجالس عزاداری به عنوان مخاطب یا مشارکت فعا لتر
در برگزاری این مجالس بخشی عمده و اثرگذار از این
 10شبانهروز است .شعلهای که با غروب دهم محرم و
رسیدن شام غریبان خیلی زود نسبت به ساعات آتشین
قبل از خود کمفروغ میشود .با آن که به اجمال میدانیم
حرکتی همچون آن چه امام سوم در تابلوی عاشورا ترسیم
کرده ،قطع ًا خلقالساعه نبوده ،تجربه زیسته سوگوارانه
مــا در ایــن دهــه چنان اســت کــه گویی حسین (ع) نیز
نهضت اش را از روز اول محرم سال  61هجری یا حداکثر
پس از مرگ معاویه در ماه رجب سال  60آغاز کرده است.
هرچند مضمون سخنان و سرود ههایی که در این دوره
میشنویم تا حــدی ما را از ایــن چارچوب زمانی فراتر
میبرند اما هم فرصت انــدک است و هم شور عاطفی ـ
حماسی چنان در اوج که کمتر میتوان پای تحلیلهای
عمیقت ِر نیازمند دقــت در مستندات و استدال لها
نشست .از ایــن رو ،ناخواسته فرصتی فراهم میشود
برای راهزنان فکری که زخم شبهه بر پیکره پیام حسین
(ع) بنشانند و ب ـهویــژه از آن ســیــاس ـتزدایــی کنند.
اما همین قسمت کوتاه اکسیری از زمــان نیز میتواند
محر ِ
ک مطالعات بیشتر عزاداران
گرمای نیروبخش خود را ّ
دربــاره امــام شهیدشان و ماجرای کربالی او کند .پس
شاید همین روزهــا و شبها بهترین فرصت باشد برای
این که منابع مناسب ـ بهویژه برخوردار از محتوای ناب و
قلم زودیاب ـ برای آشنایی با ریشههای قیام حسینی را
پیدا کنیم و معرفتافزایی در این باب را مقدمه شوری
عمیقتر و رشدی بیشتر در تمام زندگی خود قرار دهیم.
در ای ــن جــا بــه ســه کــتــاب ارزشــمــنــد از ســه شخصیت
برجسته اشــــاره میکنیم کــه م ـیتــوانــد ریــشـههــای
سیاسی حــرکــت تــاری ـخســاز سیدالشهدا را روشـنتــر
کند و چنان شناختی از امــام و راه او بــه دســت دهد
که با تندبادهای زمانه به سادگی نلرزد و فــرو نریزد.
« .1پس از پنجاه ســال» ،اثــری ماندگار از مــورخ معاصر
مــرحــوم دکتر سیدجعفر شهیدی اســت کــه دفتر نشر
فرهنگ اسالمی از  40ســال پیش به ایــن ســو ،بیش از
 50چــاپ از آن را به فــروش رسانده اســت .مسئله این
تحقیق آن است که جامعه اسالمی ساخته و پرداخته
دست پیامبر خدا چرا و چگونه پس از پنج دهه به نقطهای
رسید که نــو هاش را با چنان وضعی به شهادت برساند.
« .2دو امــام مجاهد» ،شش گفتار تحقیقی از آی ـتا...
خامنهای مبتنی بر ایده انسان  250ساله درباره سیره
سیاسی ائمه است .این سخنرانیها که طی سا لهای
 1351و  1352در حسینیه ارش ــاد تــهــران و مسجد
کرامت مشهد انجام شده و اکنون بعد از چهل و چند سال
منتشر میشود ،نشان میدهد که برخالف تصورات
تضادانگارانه ،چگونه سیره سیاسی امــام حسن و امام
حسین (علیهماالسالم) در امتداد و مکمل یکدیگر است.
« .3شــرح خطبه منا» ،منزل دهــم از مجموعه سلوک
عاشورایی است که از سخنان مرحوم آیــتا ...مجتبی
تهرانی گرد آمده و یکی از کلیدیترین کنشهای سیاسی
امام حسین را که اغلب از دید عزادارانش مغفول مانده به
تصویر میکشد :خطبهای ُپرمغز در جریان حج سال 58
هجری ـ یعنی زمانی که معاویه زنده بود ـ برای حدود هزار
نفر از بزرگان اثرگذار بر فکر مردم در جهان اسالم.

محمد جــواد ابطحی عضو کمیسیون آمــوزش و
تحقیقات مجلس با اشاره به بررسی پرونده مدارس
خارجازکشوردرکمیسیونمتبوعش،
گفت :برخی نورچشمیها در این
مدارسبدونآزمونوگذراندن
تشریفاتاداریتحصیل
میکنند/ .خانه ملت
ســــیــــد مــصــطــفــی هاشمی طبا نامزد انتخابات
اخیر ریاست جمهوری گفت :با رفتن روحانی و آمدن
دیگری مشکالت حل نمی شود بلکه این حاکمیت
است که باید تکلیف خود را با برخی مـــوضـــوعـــات
اج ــت ــم ــاع ــی و ســیــاســی
مشخص کند و مواضعی
بگیرد که با واقعیات تطابق
بیشتری داشته باشد.
/ایسنا

CMYK

