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اخبــــار

رئیــس جمهــوری در پیامی انتخاب مجــدد امامعلی رحمان بــه عنوان رئیس
جمهــوری تاجیکســتان را تبریــک گفــت .بــه گــزارش ایرنــا ،حجتاالســام
والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در این پیام تبریک خطاب به امامعلی
رحمــان رئیس جمهوری تاجیکســتان اظهــار کرد :انتخاب مجــدد جنابعالی
بــه عنوان رئیس جمهوری تاجیکســتان را صمیمانه تبریک میگویم.اطمینان
دارم با عنایت به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور دوست و برادر ،در دوره
جدیــد مســئولیت آنجناب ،مناســبات همهجانبــه جمهوری اســامی ایران و
جمهوری تاجیکســتان در جهت تأمین منافع مشــترک و تحکیم صلح و ثبات
منطقــهای بیش از پیش گســترش یابد.از خداوند متعال ،ســامتی و موفقیت
آنجناب و عزت و سربلندی مردم جمهوری تاجیکستان را مسألت دارم.

قالیباف :سیستان و بلوچستان گنج پنهان است

رئیــس مجلــس بــا هــدف بازدیــد و نظــارت میدانــی بــر حوزههــای انتخابیــه
نمایندگان اســتان سیســتان و بلوچســتان ،دیروز وارد فرودگاه چابهار شــد .وی
در بدو ورود به چابهار ،اســتان سیستان و بلوچســتان را «گنج پنهان» نامید .به
گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در جمع خبرنگاران تأکید کرد :تصمیمهایی
که در این نظارتهای میدانی گرفته میشــود در پرتال مجلس قرار داده شــده
و پیگیریهــای بعــدی ایــن تصمیمها نیز در تهــران ادامه مییابــد .وی افزود:
امیــدوارم ایــن نظــارت میدانــی بتواند تحــرک بیشــتری را به پروژههــای نیمه
تمــام بدهــد و بتوانیــم به این اســتان که در ظاهــر محرومیت دارد امــا در واقع
دارای ظرفیتهای بزرگ و مهمی است و در حوزه ترانزیت ،شیالت ،صنعت،
گردشــکری و کشــاورزی ظرفیتهای خوبی دارد و گنج پنهانی اســت ،خدمت
بیشــتری انجــام دهیم .رئیس مجلس در روز نخســت ســفر در منطقه محروم
میرآبــاد در حاشــیه چابهــار حاضــر شــد و گفتوگویــی بدون واســطه بــا مردم
ایــن مناطق داشــت .قالیباف همچنیــن از محل احداث فــرودگاه چابهار که در
چند هفته گذشــته محل مناقشــه شــده بود ،بازدید کرد .رئیــس مجلس دیروز
همچنیــن در نامــهای بــه رئیس جمهــوری ،اصالحات ســاختاری بودجــه را از
مطالبــات اصلی نمایندگان و از محورهای اصلی بســته اقتصاد مردمی عنوان
کرد و خواســتار این شــد که الیحه بودجه  ۱۴۰۰متناسب با شرایط اقتصادی و با
لحاظ اصالحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود.

تماس تلفنی جهانگیری با آیتاهلل علوی بروجردی

معــاون اول رئیس جمهــوری در تماس تلفنــی با آیتاهلل سیدمحمدجــــــــواد
علـــــــــــــــوی بروجردی ،در جریان آخرین وضعیت جســمانی و روند درمان وی
قــرار گرفت و با ارائه گزارشــی از وضعیت اقتصادی کشــور گفــت :دولت با تمام
ظرفیت بهدنبال کاهش فشــارها بر اقشار ضعیف جامعه است.به گزارش ایرنا،
اسحاق جهانگیری شامگاه یکشنبه در تماس تلفنی با آیتاهلل سید محمدجواد
علوی بروجردی ،ضمن ابراز تأسف از مبتال شدن این استاد برجسته حوزه علمیه
قم بــه بیمــاری کرونــا ،از خداوند
برای وی عافیت و ســامت کامل
مســألت کــرد .معــاون اول رئیس
جمهــوری در ایــن تمــاس تلفنی
همچنیــنگزارشــیازوضعیــت
اقتصادی کشــور و مشکالت ناشی
از تحریمهای بیسابقه و ظالمانه
امریــکاارائــهواظهارداشــت:
فشــارهای اقتصــادی از یــک ســو
و مســائل مرتبط با بیماری کرونا ،مردم را با فشــارهای ســنگینی مواجه کرده که
البته دولت با تمام ظرفیت بهدنبال کاهش این فشــارها بر مردم و بویژه اقشــار
و طبقات ضعیف جامعه اســت .آیتاهلل ســیدمحمدجواد علوی بروجردی نیز
در این تماس تلفنی از تالشهای دولت برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی
پیــشرو و اقدامات صــورت گرفته برای مقابله با شــیوع کرونــا قدردانی کرد.وی
همچنین ضمن قدردانی از تماس معاون اول رئیس جمهوری اظهار امیدواری
کرد دولت بتواند مســائل و مشــکالت پیشروی کشــور را بخوبی مدیریت کند تا
بتوانیم از این مقطع دشوار بخوبی عبور کنیم.

هالکت  ۳تروریست در شمال غرب کشور

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای
از دو عملیــات موفــق رزمنــدگان ایــن قرارگاه علیــه گروهکهای تروریســتی در
ت ســه
کامیــاران و مریــوان طی هفته جاری خبــر داد و اعالم کرد :در این عملیا 
تروریســت به هالکت رســیده و سه نفر دیگر زخمی شدند .به گزارش سپاه نیوز،
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای
اعالم کرد :با اشــراف اطالعاتــی و اقدامات پیچیده عملیاتــی رزمندگان قرارگاه
حمزه سیدالشهدا (ع) در هفته جاری ،طی دو عملیات موفق رزمندگان قرارگاه
علیه عناصر ضد انقالب و گروهکهای تروریستی در مناطق کامیاران و مریوان،
ســه نفر از تروریســتها به هالکت رسیده و سه نفر دیگر از آنان زخمی شدند که
ت مقادیر
یک نفر از آنان توســط رزمندگان قرارگاه دســتگیر شــد .در این عملیا 
زیادی سالح ،مهمات و تجهیزات ارتباطی تروریستها توسط رزمندگان قرارگاه
حمزه سیدالشــهدا(ع) کشــف و ضبط شــد .بنابر اعــام روابط عمومــی قرارگاه
حمزه سیدالشهدا(ع) تروریست دستگیر شده از اتباع بیگانه است.

عقیده ندارم که مسئوالن در زمینه مسائل اقتصادی تالش نمیکنند

عالج همه مشکالت در داخل است

حضــرت آیتاهلل خامنــهای فرمانــده معظم عقالنیــت و عقــل را میآورند اما منظورشــان
کل قــوا صبــح دیــروز در ارتبــاط تصویــری بــا تــرس ،انفعال و فرار از مقابل دشــمن اســت
مراسم مشترک دانشآموختگی دانشگاههای در حالیکــه فرار کــردن و ترســیدن ،عقالنیت
افســری نیروهای مســلح در دانشــگاه افســری نیست.
امــام علــی علیهالســام ،الزمه حفــظ اقتدار و
حضــرت آیــتاهلل خامنهای تأکیــد کردند:
هویــت ملــی و تأمین منافــع ملی را محاســبه ترســوها حق ندارند اســم عقالنیت را بیاورند
صحیــح و عقالنی از تهدیدهــا و ظرفیتها در زیــرا عقالنیــت بــه معنــای محاســبه درســت
مسائل مربوط به «قدرت دفاعی»« ،استحکام اســت .البتــه دشــمن تــاش دارد تــا معنــای
و ثبات اقتصادی» و «توانایی و قوام فرهنگی» غلــط عقالنیــت را تلقیــن کنــد و برخــی هــم
دانســتند و تأکید کردند :مشــکالت اقتصادی و نادانســته ،در داخــل همــان حرف دشــمن را
معیشــتی مردم به شرط «تالش شــبانهروزی تکرار میکنند.
مســئوالن»و«مدیریــتقــوی،جامــعو
ایشــان علــت هیاهــوی اراذل یاوهگــو در
خستهنشــو» و «تمرکز بر تولید داخلی و چشم امریکا درباره تواناییهای دفاعی و موشــکی و
امید نداشتن به خارج» قابل حل هستند و سر منطقهای ایران را ،محاسبات دقیق و عقالنی
و صداهــای اراذل مســلط بر ملــت امریکا هم جمهــوری اســامی بــرای رســیدن بــه ایــن
نباید ذهن کسی را مشغول کند.
تواناییها دانســتند و گفتند :ایــن یاوه گوییها
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر مقام ناشــی از ترس آنها و همچنیــن عقبماندگی
معظــم رهبــری ،حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،آنها در این عرصه اســت امــا باید بدون توجه
اجــرایمراســممشــترکدانــشآموختگــی بــه ایــن فضاســازیها ،دســتگاه محاســباتی پی در پی ارزش پول ملی و بســتن رخنههایی
دانشــگاههای نیروهــای مســلح را فرصتــی برای عقالنــی را حفــظ کــرد و بــه لطــف خداونــد ،همچون قاچاق ،واردات بیرویه و فســادهای
اســتفاده از تجــارب یکدیگــر و همافزایــی بیشــتر جمهــوری اســامی در همه ایــن عرصهها باز مالی است.
خواندند و افزودند :جوانانی که در دانشــگاههای هم پیش خواهد رفت.
رهبــر انقــاب اســامی ،عقالنیــت را الزمــه  ëëدر مشــکالت اقتصــادی نقــش تحریمهــا را
نیروهای مسلح تحصیل میکنند در واقع تأمین
کننــدگان و حافظان امنیت بــه عنوان یک ارزش همــه امــور دانســتند و خاطرنشــان کردنــد :بایــد نادیده نمیگیریم
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره به
بسیار واال و یک عنصر حیاتی برای کشور هستند .ظلمســتیزی ،عدالتخواهی و مبــارزات اجتماعی
فرمانــده کل قــوا بــا اشــاره بــه ارائــه خدمات نیــز براســاس عقالنیــت باشــد و گرفتــار حاشــیه حضور مدیران خوب و لزوم تالش شبانهروزی
مختلــف نیروهــای مســلح بــه ملــت از جملــه نشــویم و اصل و فرع را اشــتباه نگیریم .حضرت و خســتگیناپذیر افزودنــد :البته در مشــکالت
امدادرسانی و کمک در حوادث طبیعی همچون آیتاهلل خامنــهای درخصوص مســائل فرهنگی اقتصــادی ،ما نقش خباثتآمیــز امریکاییها
ســیل گلستان و زلزله ســرپل ذهاب و عرصههای به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتدار ملی ،افزودند :و تحریمهای آنها را که حقیقتاً جنایت اســت،
بهداشت و درمان بویژه در شرایط کنونی بیماری زمانــی کــه موضــوع مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگی نادیــده نمیگیریم و به ایســتادگی و مقاومت
کرونــا و همچنیــن نق ش آفرینــی در رزمایــش مطرح شــد دشــمن ،سراســیمه تبلیغات خود را ادامــه خواهیم داد تــا به لطف خداوند فشــار
همدلی و کمکهای مؤمنانه خاطرنشان کردند :به ســمت مقابله با این موضوع ســوق داد زیرا از حداکثــری امریــکا را به روســیاهی حداکثری و
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتاً بیــداری مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی هراس مایه پشیمانی آنها تبدیل کنیم.
ایشــان با اشــاره به ابراز خوشــحالی رئیس
دارد .ایشــان بــا اشــاره بــه «اســتحکام و ثبــات
نیروهایی آبرومند و شرافتمند هستند.
رهبــر انقــاب اســامی «قــدرت دفاعی» ،اقتصادی» به عنوان ســومین رکن اقتدار ملی جمهــور امریــکا از اختــال در اقتصاد کشــور و
«اســتحکام و ثبــات اقتصــادی» و «توانایــی و گفتند :اقتصاد کشــور زیر فشار است و مردم از جنایــت علیه ملــت ایــران ،گفتنــد :افتخار به
قوام فرهنگی» را ارکان اقتدار ملی برشمردند نظر معیشــت دچار مشکالت هستند اما همه چنیــن جنایتــی فقــط از آدمهــای رذلــی مثل
شما برمیآید.
و گفتنــد :مبنــای اقتدار در جمهوری اســامی این مشکالت قابل حل است.
رهبر انقالب اســامی افزودنــد :البته وضع
رهبــر انقالب اســامی افزودند :من عقیده
یــک مبنــای عقالنــی و براســاس محاســبات
صحیــح و منطقــی درخصوص انــدازه قدرت ندارم که مسئوالن در زمینه مسائل اقتصادی امــروز امریــکا بــا هــزاران میلیارد دالر کســری
دفاعــی ،چگونگــی تقســیم کار بیــن نیروهای تالش نمیکننــد .تالشهای زیــاد و خوبی در بودجه و دهها میلیون گرســنه و انسان زیر خط
برخی بخشها انجام شــده اگرچه در بعضی فقــر بســیار بــد اســت و ملت ایــران بــه توفیق
مسلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی است.
بخشهــای اقتصادی تــوان مدیریتی ضعیف الهــی با قــدرت ایمــان و عزم ملــی و به کوری
 ëëعقالنیت؛ محاسبه صحیح است نه انفعال است .ضمن اینکه مصوبات خوبی هم وجود چشــم مسئولین رذل ،خائن و جنایتکار امریکا
بر مشــکالت فائــق خواهد آمــد و از تحریم نیز
حضرت آیتاهلل خامنهای در این سخنان دارد که باید پیگیری شوند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای الزمــه حفظ بهعنــوان وســیلهای برای مقاومســازی واقعی
بــا بیان اینکه بــرای تأمین منافع ملی و حفظ
موجودیت و هویت ملی باید محاسبات دقیق اقتدار ملی را نگاه جامع و صحیح به مســائل اقتصاد کشور استفاده خواهد کرد.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با تأکید مجدد
و منطقــی از حــد و انــدازه واقعــی تهدیدهــا و دفاعی ،اقتصادی و فرهنگی و حضور مدیران
همچنیــن ظرفیتهــا و اســتعدادهای واقعی قــوی ،فعــال و خستهنشــو دانســتند و تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه عــاج مشــکالت کشــور
کشور وجود داشــته باشد ،تأکید کردند :قدرت کردنــد :در هــر عرصــهای کــه مدیریتهــای در داخــل اســت ،گفتنــد :اگرچــه بســیاری از
دفاعــی برآمــده از چنین محاســبات عقالنی ،خســتگیناپذیر ،فعال و پرنشــاط را داشــتیم ،مشــکالت مــا مربوط به خارج از کشــور اســت
امــا عالج آنهــا در داخل و با تکیه بر محاســبه
موجــب میشــود کــه مســئوالن و مــردم بــا کارها پیشرفت کرده است.
رهبــر انقــاب اســامی گفتند :مکــرراً گفته درســت و نــگاه صحیــح بــه مســائل کشــور و
طمأنینــه و آرامش مشــغول کارهای اساســی
شوند.ایشــان عقالنیت را به معنای محاســبه شــده کــه عــاج مشــکالت اقتصــادی در گــرو منطقــه و بــا بهکارگیری تدبیر ،تــاش ،خرد و
صحیــح دانســتند و گفتنــد :بعضیهــا اســم تمرکــز بر مســأله تولیــد ،جلوگیری از ســقوط عزم راســخ اســت ،بنابراین نباید عــاج را در

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با رسانهها مطرح کرد؛

 3:30دقیقهبامدادیکشنبه،پایانتحریمتسلیحاتیایران
پیام منتقل شده ،درباره تمامیت ارضی با کسی شوخی نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه از لغو تحریمهای
تســلیحاتی ایــران در موعــد مقــرر خــود و پنــج
ســال بعد از دستیابی به برجام خبر داد .سعید
خطیــب زاده در نشســت هفتگی بــا نمایندگان
رســانههای داخلی و خارجــی در زمینه لغو این
محدودیتهــا گفــت ۱۸« :اکتبــر ( ۲۷مهرمــاه/
تهای
یکشنبه) ســاعت  ۳:۳۰بامداد محدودی 
تســلیحاتی منــدرج در قطعنامــه  ۲۲۳۱ملغی
میشــود .بــه علــت اینکــه براســاس برجــام و
ضمیمــه دو قطعنامــه  ۲۲۳۱پنج ســال بعد از
تصویــب برجام این اتفــاق میافتــد و آن زمان
پنجمین سالگرد تصویب برجام است».
به گزارش «ایران» ،خطیبزاده اضافه کرد:
«در آن ســاعت دو اتفــاق میافتــد .اول اینکــه
محدودیت صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی
از مبــدأ و به مقصــد ایران ملغی میشــود .دوم
اینکــه محدودیــت ســفر  ۲۳شــخص حقوقــی
موضــوع فهرســت  ۲۲۳۱هــم خاتمــه مییابد.
ولــی مهمتریــن بعد ایــن تاریخ ،باور شکســت
مجــدد تاریخی امریکاســت که بــه رغم تمامی
گردنکشیها ،حیلهگریها و اقدامات فراقانونی
نتوانســت کار خــودش را جلو ببــرد و جمهوری
اســامی ایران بار دیگر نشــان داد امریکا اینقدر
کــه عنــوان میکنــد قــدر قــدرت نیســت ».وی
همچنین در پاســخ به ســؤالی دربــاره اینکه اگر
همزمــان بــا لغــو محدودیتهــای تســلیحاتی
ایــران ،امریــکا اقدامــی را صورت دهــد ،واکنش
ایــران چــه خواهد بــود؟ خاطرنشــان کــرد« :اگر
منافع ایران مورد تهدید قرار بگیرد پاســخ ایران
قطعی ،بــدون مکث و جامع خواهــد بود .گفته
شده و منتقل شده است .درباره تمامیت ارضی
و اقتدار خود با کسی شوخی نداریم ».سخنگوی

دســتگاه دیپلماســی درباره تحریمهای غذایی
و دارویــی هم گفت« :تحریمهــای غیرقانونی و
فراســرزمینی واشــنگتن جدا از آن چیزی اســت
که در برجام اســت .امریکا در شــهریورماه تمام
تــاش خــود را کــرد کــه جلوی برداشــته شــدن
محدودیتهای تسلیحاتی مندرج در قطعنامه
را بگیرد و نتوانست .نه دارو ،نه غذا و نه مراودات
هیچ کدام تحریم نیســتند ،اینجا دولت ترامپ
اســت که میخواهــد قاضی ،پلیس و دادســتان
و مجــری تمامــی احکام باشــد .البتــه وقت این
گردنکشیها خیلی وقت است ،گذشته است».
خطیــبزاده دربــاره تحریمهــای  ۱۸بانــک
ایرانی توســط دولت امریکا نیز بیان کرد« :اینها
واقعــاً یــک نمایــش اســت .نمیگوییــم تأثیــر
نــدارد ،اینهــا خســارتهای بســیار جــدی برای
سیســتمهای مالی و پولی ما داشته است .اعالم
این تحریمها و نه فقط این بانکها ،خسارتها
احصا شده و در الیحه ایران به دیوان بینالمللی
دادگســتری هم آمده است .دولت امریکا قطعاً

مســئول جدی جبران این خسارتهاست و این
هم به لیســت خســارتهای دیگری کــه امریکا
باید بپردازد ،اضافه شده است».
ëëطرحایرانبرایحلمناقشهقرهباغ
این دیپلمات ارشــد کشــورمان دربــاره طرح
ایــران برای حل مناقشــه قرهبــاغ از گزارشهای
نقــض آتشبس از ســوی دو طرف ابراز تأســف
کــرد و ضمــن محکــوم کــردن بمبــاران مناطق
مسکونی و زیرساختها را در درگیریهای اخیر
بیــن جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان ،درباره
طرح ایران برای حل مناقشه قرهباغ خاطرنشان
کرد :در این زمینه گفتوگوهایی انجام شده وبه
محض اینکه طرفها آمادگی پذیرش را داشته
باشند ،اعالم خواهیم کرد.
وی همچنیــن در مــورد حکــم یــک دادگاه
امریکایــی مبنی بر پرداخت  ۱.۴۶میلیارد دالر از
سوی ایران به خانواده رابرت لوینسون (شهروند
امریکایی) که خانواده او مدعی هســتند که او در
ایران ناپدید شــده اســت ،گفت :در مورد پرونده
مورد اشــاره ما بارهــا اعالم کردهایــم که هر نوع
اطالعاتی که الزم بوده اســت را در مورد این فرد
ارائــه کردهایم .چنانکه وزیر خارجه وقت امریکا
نیــز در یک موضعگیــری به صراحــت گفت که
لوینســون از ایران خارج شــده و در جای دیگری
نگهداری میشــود.ما متوجه وضعیت خانواده
او هســتیم .آنهــا بهدنبــال پایــان یافتــن پرونده
هســتند ولی آنهــا پایــان ایــن پرونــده را باید در
واشــنگتن دنبــال کنند نه تهــران .خطیــبزاده
بدهــی انگلیس به ایــران را بیارتبــاط با پرونده
نازنین زاغری تبعه ایرانی – انگلیسی دانست و
تاکیــد کرد که لندن باید بدهــی خود را پرداخت
کند.
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تبریک روحانی به امامعلی رحمان
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رهبر انقالب اسالمی در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشــجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح:

تکذیب یک خبرسازی دیگر علیه خانواده
رئیسجمهوری

روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد ،دختر حسن روحانی هیچگاه
عضــو هیأت علمی این دانشــگاه نبوده و مطلقاً به عنــوان حقالتدریس نیز در
این دانشــگاه حضور نداشته و رشــته تحصیلی وی نسبت و قرابتی با رشتههای
تحصیلــی دانشــگاه شــهید بهشــتی نــدارد .روز شــنبه علیرضا نظــری نماینده
خمیــن در مجلــس در گفتوگویــی بــا خبرگــزاری فــارس مدعی شــد کــه ۱۰۰
میلیــارد تومان برای ســاختمان دانشــکدهای کــه «دختر حســن روحانی» قرار
بــود در آن عضــو هیأت علمی شــود ،از اعتبــارات کرونا تخصیص یافته اســت.
او گفته بود این اعتبارات «ظرف  48ســاعت» و «بدون رعایت سلســله مراتب
اداری» به دانشــگاه شــهید بهشــتی تخصیص پیدا کرده .بر اساس سخنان این
نماینده مجلس قرار بوده مبلغ  100میلیارد تومانی یاد شــده «برای خرید یک
ملک هزینه شود ».نظری همچنین مدعی شده بود که فرزند رئیس جمهوری
قرار است به عضویت هیأت علمی دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شهید
بهشتی در بیاید.
حاال در جوابیهای که دانشــگاه شهید بهشتی به خبرگزاری فارس داده ،معلوم
شــده کــه ایــن ادعاها از اســاس کذب اســت .در ایــن جوابیه آمده اســت :دختر
حســن روحانــی هیچــگاه عضــو هیأت علمی دانشــگاه شــهید بهشــتی نبوده و
مطلقــاً بــه عنــوان حقالتدریــس نیــز در این دانشــگاه حضــور نداشــته و بنا بر
اطالعات موجود ،رشته تحصیلی ایشان نسبت و قرابتی با رشتههای تحصیلی
دانشــگاه شــهید بهشــتی ندارد .این دانشــگاه همچنین تأکید کــرده که «دولت
جمهــوری اســامی ایران هیچگاه چنین مبلغی را به دانشــگاه شــهید بهشــتی
اختصاص نداده اســت ».در جوابیه یاد شــده همچنین آمده اســت« :دانشگاه
شــهید بهشتی از ســال  1391تاکنون هیچگونه ملکی را خریداری نکرده و قصد
خرید نیز نداشــته اســت ».دانشگاه شهید بهشــتی در ادامه جوابیه خود نوشته
اســت« :نماینده مجلس شــورای اســامی یا هر فرد دیگری حق دارد عملکرد
مســئوالن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد ،اما اشــاعه کذب خالف قوانین است،
لــذا این دانشــگاه شــکایت از آقــای علیرضــا نظــری نماینده مــردم خمین در
مجلس شــورای اســامی برای طرح مطالب خالف واقــع را برای خود محفوظ
میدارد».
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خارج از کشور جستجو کرد چرا که ما هیچ خیر
و بهــرهای از خــارج نمیبینیم و ســر و صدای
اراذل مســلط بر ملــت امریکا نیــز نباید ذهن
کسی را مشغول کند.
ëëدانشگاههای نیروهای مسلح در حوزه
تهدیدهای جدید پژوهش کنند
بخــش دیگری از ســخنان فرمانــده کل قوا
در مراسم مشترک دانشآموختگی نیروهای
مســلح به بیــان چند توصیه به دانشــجویان و
مسئوالن این دانشگاهها اختصاص داشت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره به
تحــول در تهدیدهــا ،مقابلــه بــا آنهــا را نیــز
نیازمنــد برنامههــای جدیــد دانســتند و تأکید
کردند :در پژوهشهای دانشگاههای نیروهای
مســلح بایــد پیشبینــی تهدیدهــای جدیــد و
شــناخت راههــای مقابله بــا آنها مــورد توجه
جدی قرار بگیرد.
ایشــان تجربیات نیروهای مسلح در دوران
دفاع مقدس را ســرمایهای ارزشمند خواندند
و بــا تأکیــد بــر لــزوم تبدیــل آن تجربیــات
برجســته به نظریات دفاعی و بســط و تکمیل
آنهــا ،بــر توجــه ویــژه بــه تربیــت اخالقــی در
دانشــگاههای نظامــی توصیه کردنــد و گفتند:
البتــه ایــن توصیــه بــرای همــه جوانان کشــور
بویژه نیروهای انقالبی اســت که باید اخالص
و مجاهدت را ســرلوحه عمــل خود قرار دهند
و در مســئولیتها چشــم به مقام باالتر یا مال
دنیا نداشته باشند.
رهبــر انقــاب اســامی در بخــش پایانــی
سخنانشــان بــار دیگــر بــا تشــکر از مســئوالن
بخــش بهداشــت و درمــان و پزشــکان و
پرســتاران فداکار ،ابتالئات و تلفات موج سوم
کرونــا را بســیار دردآور خواندنــد و افزودنــد:
همچنــان که از مدتهــا قبل به رئیسجمهور
و مســئوالن محترم گفتــهام ،ضابطهگذاریها
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری بایــد از جایــگاه

حاکمیتــی و الــزامآور باشــد .ایشــان گفتنــد:
همچنــان که در موضوع ســفر اربعیــن ،مردم
متدیــن بــه مرزهــا نرفتنــد و در عزاداریهــای
محرم نیز ضوابط ســتاد ملــی را دقیقاً رعایت
کردند ،عموم مردم باید در مســائلی همچون
نرفتــن بــه ســفرها و رعایــت شــیو ه نام ه ها،
مراقبت جــدی کنند تا از ایــن بیماری خالص
شــویم .پیــش از ســخنان فرمانــده معظــم
کلقــوا،ســردارسرلشــکرمحمــدباقــری
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح گزارشــی از
توانمندیها و فعالیتهای نیروهای مســلح و
دانشــگاههای افسری در سال گذشته بیان کرد
و گفــت :ناکامیهــای اخیر امریکا تنها بخشــی
از شکســتهای دشــمن محســوب میشــود و
عصبانیت شیطان بزرگ و تالشها و تحرکات
نظامــی پرطمطــراق امــا توخالــی دشــمنان
و عاد یســازی روابــط خیان تبــار برخــی از
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ،تردیدی
در برتری جبهه حق ایجاد نخواهد کرد.
در ایــن مراســم کــه همزمــان در همــه
دانشگاههای افسری نیروهای مسلح از طریق
ارتباط تصویری دریافت میشد ،امیر سرتیپ
دوم اوجاقی فرمانده دانشــگاه امام علی(ع)،
ســردارســرتیپپاســدارغالمــیفرمانــده
دانشگاه امام حسین(ع) و سردار سرتیپ دوم
بختیــاری فرمانــده دانشــگاه علــوم انتظامــی
امیــن گزارشــی از فعالی ت هــا ،اقدامــات و
برنامههــای تحصیلــی ایــن دانشــگاهها بیــان
کردنــد .قرائــت ســوگندنامه ،اعطــای پرچــم
توســط دانشــجویان قدیــم بــه جدیــد ،اجــرای
سرود مشــترک توســط دانشــجویان مستقر در
میــدان از دیگــر برنامههــای مراســم مشــترک
دانشآموختگی نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح
با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی از
برگزیدگان دانشگاههای افسری جایزه ،درجه
و سردوشی داد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد

توجه به مقاومت حداکثری در برابر فشار حداکثری

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت :دســتگاه قضایــی از
خصوص یســازی ضابطهمنــد کــه موجــب رونــق
اشــتغال و تولیــد شــود حمایــت میکنــد ،امــا اگــر
واگذاریهــا در چارچــوب مصالــح مــردم نباشــد،
برای همــه زحمت آفریــن خواهد بود.بــه گزارش
مرکــز رســانه قــوه قضائیه ،آیــتاهلل ســیدابراهیم
رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با
اشــاره به توطئههای دشــمنان علیه نظام اسالمی
اظهــار داشــت :اگــر در برابر فشــارهای دشــمن که
خودشــان آن را فشــار حداکثری توصیف کردهاند،
بــه آموزههای دیــن و راهبــرد مقاومــت حداکثری
توجــه کنیم همــه توطئههای دشــمن نقش بر آب
میشــود .او اضافه کرد :هدف دشــمن خدشــه دار
کــردن نظــام مقــدس اســامی و ایجــاد نارضایتی
و یــأس در جامعــه اســامی و القــای ناکارآمــدی
جمهوری اســامی و کارگزاران نظام اســت ،اما اگر
مقاومــت فعــال و اقــدام و عمــل را ســرلوحه قرار
دهیم قطعاً هدف شوم آنها تحقق نخواهد یافت.
رئیــس دســتگاه قضا با اشــاره به تحــوالت یک
هفتــه اخیــر امریــکا از جمله موضعگیری ســخیف
دونالــد ترامپ علیه کشــورمان و تکرار تحریمهای
بانکــی و اقــدام دادگاه فــدرال ایــن کشــور ،هفتــه
گذشــته را «هفتــه جنــون حکمرانــی در امریــکا»
توصیــف کــرد و ایــن اقدامــات را نشــانگر ابتذال و
انحطــاط ایــن رژیــم دانســت .او گفــت :حکمرانی
غیرعــادی در امریــکا ،درســتی نــگاه و مســیر مــا را
ثابــت و ما را در پیگیــری مواضع و اقداماتمان در
برابر نظام سلطه مصممتر میکند.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از
ســخنانش به ابطــال قــرارداد خصوصیســازی
دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر
دو هفتــه پیش وی به این اســتان صورت گرفت
و بــا تقدیــر از نهادهای نظارتی بــرای صیانت از
بیــت المــال گفــت :خصوصیســازی ضــرورت

امروز ماســت که سیاســتهای آن از سوی رهبر
معظــم انقــاب ابــاغ و در برنامههای توســعه
تکلیف شــده اســت ،اما خصوصیســازی باید با
حفــظ منافــع ملی و حقــوق مردم همراه باشــد
و بــرای آن پیوســتهای اقتصــادی و امنیتــی
طراحی شــود تا منجر بــه افزایش تولید کاالهای
اساسی و استراتژیک برای کشور شود.
ëëتشــکیل شــعبه ویژه رســیدگی به جرایم ناشــی از
تحریم امریکا
در ایــن نشســت همچنیــن معــاون بینالملــل
و دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه بــا بیان اینکه
سیاســت فشــار حداکثری امریــکا ،اکنــون در قالب
«جنون جنایت» متبلور شده ،اقدام اخیر این رژیم
در تحریــم بانکهــای دولتــی و غیردولتــی ایــران
را مصــداق بــارز «جنایت علیه بشــریت» دانســت
کــه طبــق مقــررات بینالمللــی قابل رســیدگی در
مراجع کیفری ملی نیز هســت .علــی باقری گفت:
دســت اندرکاران امریکایــی تحریــم ملــت ایــران
بداننــد کســی کــه مرتکــب جنایــت علیه بشــریت
شــود ،هیچ نقطهای در جهان برای او امن نخواهد
بــود چرا که دادگاههای محلــی در هر جای دنیا نیز
میتواننــد به این جنایت رســیدگی کنند .بر همین
اســاس باقری بــرای تشــدید پیگیری جرایــم رژیم
امریــکا علیــه ملــت ایــران پیشــنهاد کــرد «شــعب
ویژه رســیدگی کیفری بــه جرایم ناشــی از تحریم»
در دســتگاه قضایی کشــورمان ایجاد شــود تا دست
انــدرکاران تحریــم بداننــد دشــمنی با ملــت ایران
هزینه ســنگینی دارد که میزان آن را عدالت تعیین
خواهد کرد .رئیسی در پاسخ به این پیشنهاد معاون
بینالملل قوه قضائیه ،به رئیس دادگستری استان
تهــران دســتور داد بــا توجــه بهوجــود شــعبهویژه
بررســی جرایم دولــت امریکا در دادســتانی تهران
زمینه تشکیل دادگاهی ویژه رسیدگی به این جرایم
را نیز بررسی کرده و در دستور کار قرار دهد.

