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رستمی :بیانیه گام دوم انقالب بار مهمی
را بر دوش دانشگاه ها قرار داده است

...

ویژه های خراسان
ذره بین ویژه دولت روی روابط
ضربدری شرکت ها

یک مسئول ارشــد اجرایی در ابالغیه خود
خطاب به عبدالناصر همتی ،از بانک مرکزی
خواسته است ظرف شش ماه پس از تکمیل
زیرساخت ها ،سامانه ای را ایجاد کند که
امکانشناساییروابطسببیونسبی،مالی،
مالکیتی،مدیریتیوکنترلیاشخاصحقیقی
و حقوقی با یکدیگر و نیز شناسایی دقیق تر
ذی نفعان واحد در مجموعه های مختلف را
فراهم کند .همچنین این سامانه ،تعهدات
و تسهیالت دریافتی از اشخاص حقیقی
و حقوقی را نیز تجمیع و وجــوه اشتراک را
مشخصخواهدکرد.

رفتارعجیبیکوزارتخانهباپروژه
مهمبینالمللی
یک عضو کابینه با ارســال گــزارشــی برای
تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری،
بیان کرده به رغم انعقاد قــرارداد توسعه زیر
ساخت هــای حمل و نقل میان کشورمان
با یک ســازمــان وابسته به دولــت روسیه از
محل اعتبارات فاینانس این کشور و گرفتن
مجوزهای قانونی الزم ،اجــرای این پروژه
نیازمند تامین خودروهای عملیاتی خاص
برای تردد در مسیر مربوط است که با وجود
مکاتبهباوزارتخانهمربوطبرایتسریعدرروند
ورودخودروهایمذکور،تاکنوننتیجهمدنظر
محققنشدهاست.

چهره ها و گفته ها
نعمت احمدی وکیل دادگستری با
اشاره به اصالح ماده مربوط به وکالی
جرایم امنیتی در کمیسیون حقوقی
مجلس گفت :اگر این ماده با همین وضع
تصویب شود ،کارایی ندارد و اتفاقا به
مرجع تحقیق اجازه خواهیم
داد تا همیشه متهم را از
داشــــتــــن وکــیــل
ممنوع کند/ .
ایسنا
علی ربیعی وزیر سابق کار با تأکید بر
این که امروز آرامش داخلی و افزایش
کــارایــی نظام مهم ترین راهــبــرد علیه
آمریکاست ،گفت :مهم ترین لطمهای
که در این وقایع ما تاکنون خورد هایم،
رفتارهای چندگانه داخلی و اختالفات
سیاسی است که برای به دست آوردن
دســتــاوردی مثل انتخابات آینده هم
در جهت راهبرد آمریکا عمل میکند
و هـــم مــســئــولــیــت
دیـــپـــلـــمـــاســـی
خــــارجــــی را بــا
مــشــکــل مــواجــه
میکند/ .ایلنا

...

شورای نگهبان
ره پیک :فعالً بحثی درباره اصالح
قانون اساسی مطرح نیست
درحــالــی کــه مصطفی کواکبیان از تهیه
نامهایبهرهبرمعظمانقالببرایدرخواست
بازنگریقانوناساسیخبردادهبود،یکعضو
حقوقدان شورای نگهبان گفت :فع ً
ال بحثی
دربارهاصالحقانوناساسیمطرحنیست.روز
گذشته مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون
امــیــد مجلس بــه ایــرنــا گــفــت :مــا در حال
آمادهسازی طرحی تحت عنوان جمهوریت
سوم هستیم که همان درخواست بازنگری
در قانون اساسی از رهبری است .کواکبیان
افزود:اینطرحقراراستدرقالبنامهایبرای
رهبری فرستاده شود .او همچنین خبر داد
که مقدمات این نامه انجام شده و تا خرداد ماه
نهاییخواهدشد.درهمینزمینهسیامکره
پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت
وگوبااعتمادآنالیناظهارکرد:اصالحقانون
اساسی تشریفاتی دارد .باید آن تشریفات
رعایت و کارها انجام شــود .االن که خبری
نیست و برنامهای برای اصالح قانون اساسی
وجودندارد.

واکنش مجمع تشخیص به ادعای کریمی قدوسی
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مطلب منتشر شده در توئیت کریمی قدوسی
راجــع به سکونت آیــت ا ...آملی الریجانی در
قسمتی از مجموعه تشریفات قوه قضاییه را که
برایمهمانانخارجیتجهیزشده،کذبمحض
ومصداقبارزنشراکاذیببهقصدتشویشاذهان
عمومی دانست .روز گذشته حساب توئیتری
منتسببهجوادکریمیقدوسینمایندهمشهددر
مجلسباادعایاستفادهشخصیآیتا...صادق
آملیالریجانیازمجموعهتشریفاتقوهقضاییه،
خطاببهرئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام
نوشت« :حضرت آیـــتا ...صــادق الریجانی؛
ریاستمحترممجمعتشخیصمصلحت،شنیده
شده حضرتعالی قسمتی از مجموعه تشریفات
قوه قضاییه را که برای مهمانان خارجی تجهیز
شده جهت سکونت در تهران انتخاب کردهاید.
قراربرسکونتجنابعالیدرمنزلمهیاشدهبرای
مرحومآیتا...هاشمیشاهرودیبود».براساس
گزارشخبرآنالین،اودرتکمیلتوئیتشنوشت:
«با توجه به جایگاه باارزش جنابعالی در نظام،
انتظار مــردم ایــران این است که زی طلبگی و
سادهزیستیهموارهموردتوجهمقاماتعالیرتبه
باشد».دراینبارهبهگزارشایسنا،روابطعمومی
مجمع با تقبیح این قبیل ادعاهای نادرست و
ظالمانه آن هم در ماه مبارک رمضان اعالم کرد:

اوال .محل مذکور که پس از ترک منزل سابق
می بایست در اختیار رئیس جدید قوه قضاییه
قرار گیرد ،قسمتی از مجموعه تشریفاتی قوه
قضاییهنبودهوهیچگاههمتشریفاتقوهقضاییه
مهمانانخارجیرادرآنجامستقرنکردهاست.
ثانیا.اینمحلهیچگونهتجهیزاتخاصیفراتر
از تجهیزات منازل سازمانی در اختیار مسئوالن
نظام ندارد .ثالثا .ساختمان مذکور ساختمانی
قدیمیباقدمتبیشاز 50سالاستکهدردوره
مرحومآیتا...شاهرودیمنزلمسکونیمعاون
اجرایی اسبق قوه قضاییه بوده است .لذا انتشار
مطالب کذب مطرح شده نسبت به آیت ا...آملی
الریجانی در راستای تخریب وجهه شخصیت
های اثر گذار نظام جمهوری اسالمی بوده که
متاسفانه توسط برخی ناآگاهان به ظاهر دلسوز
در داخل کشور ترویج می شود.روابط عمومی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تاکید
کرد« :ادعای مهیا بودن منزل مرحوم آیت ا...
هاشمی شاهرودی نیز با توجه به ادامه سکونت
خانواده محترم ایشان کامال نادرست است و
...آقــای کریمی قدوسی باید از خود بپرسد بر
اساس چه اطالعاتی و چه مجوز شرعی با انتشار
سخنانناصحیحوکذبهمتخودرادرتخریب
مسئوالن نظام و مخدوش کردن اذهان عمومی
قراردادهاست».

تسنیم -حجتاالسالمرستمی رئیسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاههابااشارهبهمطالبهرهبرانقالبازدستگاههایمختلفدربارهبیانیهگامدومانقالب
گفت:اینبیانیهبارمهمیرابردوشدانشگاههاقراردادهاست.ویافزود:مقاممعظمرهبریخطاببهبندهفرمودند«،کاریکنیدکهبیانیهتبدیلبهگفتمانعمومیدر
دانشگاههاشود»واینتکلیفویژهایرابرایدانشگاههابهوجودآوردهاستکهبایدبرایتبدیلشدنبیانیهگامدومانقالببهگفتمانعمومیدردانشگاههاتالشکنیم.

عارف :ساکت کردن دانشگاه و دانشجو هنر نیست
نباید فکر کنیم اگر دانشگاه ساکت شد ومطالبه نکرد وضع مطلوبی است

رئیسفراکسیونامیدمجلسبابیاناینکهکشور
هم اکنون به استاد و دانشجوی با نشاط نیاز دارد،
افزود:ساکتکردندانشگاهودانشجوهنرنیست
و نباید فکر کنیم اگر دانشگاه ساکت شد و مطالبه
نکرد وضع مطلوبی است .به گزارش ایسنا و برنا،
محمدرضا عارف در جمع استادان و دانشجویان
دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به وضعیت فعلی
کشور گفت :در شرایطی که کشور دچار تحریم
های ظالمانه آمریکا شده است برای عبور از این
چالشنیازمندکمکوهمکاریدانشگاه،استادان
و دانشجویان هستیم و چشم مسئوالن به دانشگاه
است .این امر مستلزم دانشگاه ،دانشجو و استاد
با نشاط و پرانگیزه است و ساکت کردن دانشجو
هنر نیست و دانشگاه و دانشجو باید مطالبه و
پرسش گری کند .رئیس شــورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان افزود :برخی فکر می کنند
اگر دانشگاه و دانشجو ساکت ماند و صدایی از او
در نیامد به این معناست که وضع مطلوبی برای
حفظ آرامش کشور ایجاد شده و سکوت دانشگاه
و دانشجو به نفع کشور است اما این گونه نیست.
دانشگاه و دانشجویی که مطالبه نکند نمی تواند
برای حل مشکالت کشور راه حل ارائه دهد .وی
تاکیدکرد:قطعادانشجویانباشعوروتوانمندیکه

در حالی که قرار بود وزیر خارجه آمریکا به آلمان
سفر کند ،ایــن سفر به دلیل آن چه «اتفاقات
اضــطــراری» اعــام شــده ،لغو و پــس از آن که
هواپیمای پمپئو از رادار خارج شده بود ،او بدون
اعالم قبلی و به صورت شبانه وارد عراق شد .وزیر
خارجه آمریکا در بدو ورود دلیل سفر غیرمنتظره
اش به عراق را «افزایش اقدامات ایران» اعالم
کرد و در حالی که دزدانه وارد عراق شده بود،
ادعا کرد که برای استقالل این کشور در برابر

تحریمهای ایران را تأیید کرده است .به گزارش
فارس ،این پایگاه گزارش داده که پمپئو از عراق
خواسته میانجی آمریکا و ایران باشد تا تضمین
شود نیروهای آمریکایی در معرض خطر قرار نمی
گیرند .واشنگتن در مقابل این تضمین ،عراق را

امید ادیب

یارگیری راهبردی از روسیه

ازآنهاسراغداریم شرایطکشوررادرکمیکنند
و اجازه نمی دهند دشمن از احساسات آن ها برای
ضربهزدنبهکشورسوءاستفادهکند.
▪تعاملدانشگاهودولتبسیارمهماست

وی با اشاره به شرایط کشور و اعمال تحریم های
غیرقانونی از سوی آمریکا گفت :تحریم های آمریکا
اقتدار ملی کشور را نشانه رفته و هسته ای و حقوق
بشر بهانه است چرا که در این زمینه ها وضع ما
بدتر از کشور هــای مدعی نیست .عــارف افــزود:
می خواهند با تضعیف اقتدار ملی ،ایران را دچار
فروپاشی کنند .البته در طول چهل سال گذشته
خیلیازسیاستمدارانآمریکاییاینآرزوراداشتند.
برخیازاینافراداینآرزورابهگوربردندوافردزنده
همبهگورخواهندبرد.عارفبااشارهبهاینکهتعامل
دانشگاه و دولت بسیار مهم است ،گفت :مدیران و
دولتبایدازنظراتدانشگاهیاناستفادهکنند.

سفر دزدانه پمپئو به عراق؛ فروش معافیت تحریمی یا درخواست میانجیگری؟
ایران نگران است! به گزارش صدای آمریکا ،وی
پس از دیدار با عالی ترین مقامات عراقی بدون
اشاره به جزئیات بیشتر گفت« :آمریکا درباره
حمله قریبالوقوع نیروهای نزدیک به ایران
اطالعات دقیقی دریافت کرده است .اوضاع در
حال خارج شدن از کنترل است ».درعین حال
به نوشته وبگاه شبکه «العهد» خبرهایی که از
دفتر ریاست جمهوری عراق درز کرده ،نشان
می دهــد پمپئو تمدید معافیتهای عــراق از

آنسویسیاست

از تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران مستثنا
کرده است .بنا بر تحلیل العهد ،پمپئو به عراق
سفر کرده تا به بغداد و تهران پیام بدهد که آمریکا
از قــدرت نظامی علیه ایــران استفاده نخواهد
کرد .همزمان با این سفر پمپئو ،اعالم شد که
عراق قراردادی  30ساله به ارزش  53میلیارد
دالر با شرکت اگزون موبیل آمریکا و پتروچاینا
منعقد میکند که این مسئله می تواند به نوعی
ما به ازای فروختن معافیت نفتی عراق باشد.
در روزهای گذشته و در ادامه اقدامات نمایشی
آمریکا چهار فروند بمب افکن «بی  »52آمریکا
پس از سوخت گیری در لندن به خلیج فارس
اعزام شده اند.

سفر ظریف به مسکو می توانست در روزی
دیگر انجام شود اما این سفر درست در روزی
که ایــران کاهش تعهدات برجامی اش را
اعــام کــرد انجام شــد .روسیه همیشه به
قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران رأی
مثبت داده و از برنامه هسته ای ایران ترسی
واقعی(نهمعقولوقابلتوجیه)داشتهاست.
به همین دلیل اعالم خروج ایران از برجام
(ولو به صورت جزئی) می تواند این نگرانی
را در مسکو به وجــود بیاورد که ایــران قرار
است به عنوان قدرتی هسته ای [به معنای
نظامی] ،خطری برای روسیه تلقی شود.
شاید یکی از وجوه سفر ظریف به روسیه در
مقطع فعلی همین مسئله باشد که ایران
قصدی برای برنامه نظامی هسته ای ندارد،
چنان که در گذشته نــدارد .همراه کردن
روسیه در تعامالت آینده می تواند بسیار
راهگشا باشد .جایی که ممکن است در دو
ماه آینده با کاهش جدی تر تعهدات ایران،
آمریکا یا کشورهای اروپایی پرونده ایران را
دوباره در شورای امنیت طرح کنند و در آن
زمان رأی وتوی مسکو می تواند برای ایران
بسیار ذی قیمت باشد.

خبر
انتقادبنرودزازسیاستدوگانه
آمریکادرخصوصایرانوعربستان
ایسنا -بن رودز ،معاون مشاور امنیت ملی
آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما
در صفحه توئیتر خــود نوشت :عربستان
حقوق بشر را نقض میکند شهروندانی
دارد که تروریسم را تأمین مالی کرده یا در
آن مشارکت دارند .اما آمریکا و غرب همواره
ایــران را متهم به پشتیبانی از تروریسم و
دست داشتن در فعالیتهای تروریستی
میکنند تا بر واقعیت عملکرد خودشان
سرپوش بگذارند.

