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معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیسجمهوری:

نشست خبری رئیس جمهوری
روز یکشنبه برگزار میشود

معــاون ارتباطــات و اطالعرســانی دفتر رئیــس جمهوری
اعــام کرد :نشســت خبری رئیــس جمهوری روز یکشــنبه
اخبـــار هفتــه آینــده بــا حضــور رســانههای داخلــی و بینالمللی
برگــزار میشــود .بهگــزارش ایرنــا ،علیرضــا معــزی معــاون ارتباطــات و
اطالعرســانی دفتــر رئیسجمهــوری در حســاب کاربــری خــود در توئیتر از
برگــزاری نشســت خبــری رئیــس جمهوری بــا حضــور رســانههای داخلی
و خارجــی خبــر داد.آخرین و ســیزدهمین نشســت خبری حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانی رئیس جمهوری با حضور رســانههای داخلی
و خارجی  ۲۲مهرماه امسال برگزار شد.

وزیر دفاع :ماهوارهبرها
موضوعی غیرنظامی هستند

سردار سالمی :ملت ایران مسیر انقالب را
با قدرت ادامه میدهد

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســامی گفت :ملت عزیز ایران در ۲۲
بهمن ماه ثابت کردند که مسیر انقالب را بیهیچ تردیدی با قوت و قدرت
ادامه میدهد .بهگزارش ایرنا ،سرلشــکر حســین ســامی در آیین رونمایی
از کتابهــای «روایــت پدرخوانــده» و «دانشــگاه تــراز انقالب اســامی» در
دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه براساس تدبیر و اندیشه رهبر
معظــم انقالب و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) راه ســعادت جامعه
ما قوی شــدن است ،اظهارداشت :ما زمانی قوی میشویم که تولید قدرت
براساس ظرفیتهای درونی جامعه اتفاق بیفتد؛ زمانی که عالم باشیم و
به علوم و فنون زمان مسلط شویم.
وی افزود :دانشــگاه تراز انقالب دانشــگاهی است که در لبه مرزهای علم و
فناوری قرار داشــته و در عین حال به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و الگوهای
تربیتی دانشــگاهی تمدنســاز باشد.ســامی در ادامه درباره کتاب «روایت
پدرخوانــده» کــه بــه اســتناد اســناد النــه جاسوســی امریکا وضعیــت رژیم
طاغوتــی پهلــوی را بیان میکنــد ،گفت :این کتــاب میتوانــد مبنایی برای
ارزیابی این باشــد که چرا انقالب اســامی شــکل گرفت تا کشور را از اسارت
طاغوت نجات دهد و به دوران شکوفایی اسالمی که در آن استقالل ،آزادی
و حاکمیت ارزشهای الهی میدرخشد برساند.

رئیس حراست دانشگاه تهران اعالم کرد

جزئیات بازداشت ۳دانشجوی دانشگاه تهران
در روزهای اخیر

معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد

تهیه پیشنویس الیحه رفراندوم درباره نظارت استصوابی
تفسیر شورای نگهبان باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد

گــروه سیاســی /الیحــه برگــزاری همهپرســی
دربــاره «نظارت اســتصوابی» شــورای نگهبان
بــر انتخابات بــزودی بــه هیأت وزیران ارســال
میشود.
این خبری بود که روز گذشــته لعیا جنیدی،
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری در جمــع
خبرنــگاران اعــام کرد و گفت کــه پیشنویس
الیحه همهپرسی درباره بررسی صالحیتهای
نامزدهــای انتخابــات در معاونــت حقوقــی
ریاســت جمهوری آماده شــده و بــزودی راهی
جلسه هیأت وزیران میشود.
به گزارش «ایران» ،جنیدی که روز گذشــته
در حاشیه نشســت هیأت وزیران با خبرنگاران
ســخن میگفت ،مبنــای حقوقی ایــن الیحه را
«تقنینــی» توصیف و ابراز امیــدواری کرد که با
اتفاق نظر همه ارکان کشور ،این الیحه در دوره
فعالیت مجلس دهم به این نهاد ارسال شود.
معاون حقوقــی رئیس جمهــوری موضوع
الیحه را «مســأله صالحیت داوطلبان شــرکت
در انتخابــات» عنــوان کرد و در پاســخ به اینکه
آیــا نظارت اســتصوابی را نیز شــامل میشــود،
اظهــار کرد :بلــه ،همان چارچوب را مشــخص
میکنیــم .امــا از آنجــا کــه لوایــح مربــوط بــه
همهپرســی باید کوتاه و روشــن و پاســخ آن نیز
به صورت آری و خیر باشــد ،بنابراین متن این
الیحه طوالنی نخواهد بود.
او بــا بیــان اینکه از نــگاه ما این همهپرســی
حــال تقنینــی خواهــد داشــت ،اضافــه کــرد:
هرچند مســأله تفسیر نظر شورای نگهبان را به
عنوان گزینه دوم نوشــتیم ،اما مهم این اســت
کــه الیحه چیزی باشــد که بتوان آن را درســت
و شــفاف اجرا کرد ،زیرا اگر الیحه نوشــته شــده
مبهم باشــد ،در نهایت معلوم نخواهد شد که
چه چیزی اجرا خواهد شد.
جنیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه از معاونــت
حقوقی خواسته شد در اسرع وقت پیشنویس
این الیحه را آماده کند ،تصریح کرد :ما هم در
اســرع وقت ایــن پیشنویس را تهیــه خواهیم
کــرد و انشــاءاهلل در فرآینــد طبیعــی خودش
مطابــق آنچــه در قانون اساســی آمــده ،انجام
میشود.
معــاون حقوقی رئیس جمهوری در پاســخ
بــه اینکه پیشبینی شــما از فرجــام این الیحه
و تصویــب آن در مجلــس چیســت ،گفــت :ما
ســعی کردیم ایــن متنها را معقول و درســت
بنویسیم ،از این رو به نظر من میشود امیدوار
بــود که بــه نتیجهای ختم شــود و نقطــه اتفاق
همه ارکان باشد.
ایــن بــرای نخســتین بار نیســت که مســأله
همهپرسی در دولت دوازدهم مطرح میشود،
امــا بــرای اولین بار اســت که به صــورت جدی

بــرای تنظیــم الیحــهای در ایــن زمینــه تــاش
میشود .این تالش به دستور رئیس جمهوری
در پینوشــت نامــه حــزب اتحــاد ملــت بــه او
بازمیگردد.
بــه دنبــال نتیجــهای کــه از بررســی
صالحیتهــای نامزدهــای انتخابــات مجلس
یازدهــم بــه دســت آمــد 13 ،بهمــن ،حــزب
اصالحطلــب اتحــاد ملــت در نامــهای بــه
روحانی ،از وی خواســت در مسائل بسیار مهم
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی و
همچنین در مقابل تفاســیر از اصــل  ۹۹قانون
اساســی از «اصــل بنبستشــکن ،راهگشــا و
فصلالخطاب ِ» همهپرسی و مراجعه به آرای
عمومی استفاده کند.
منظــور از تفســیر اصل  ،99تفســیری اســت
کــه شــورای نگهبــان در ســال  71در پاســخ بــه
ســؤال یک عضو هیأتهــای مرکزی نظارت بر
انتخابات ارائه کرد و نظارت شورای نگهبان بر
انتخابات را «استصوابی» خواند.
برهمیــن اســاس روز گذشــته از معــاون
حقوقــی رئیــس جمهــوری پرســیده شــد کــه
«نظارت اســتصوابی و نظر تفسیری که شورای
نگهبان در ســال  ۷۱داده اســت ،به درخواست
یــک عضــو هیــأت نظــارت از شــورای نگهبان
بــوده ،در حالــی کــه مطابق قانــون ،مجلس یا
فقهای شورای نگهبان میتوانستند درخواست
نظریه تفسیری از این شورا داشته باشند؛ آیا در
ایــن باره دولــت ایدهای دارد» ،جنیدی پاســخ
داد« :از لحــاظ تفســیری قطــع نظــر از مبــدأ و
منشأ که مطرح شده ،به نظر میرسد تفسیر در
جایــی باید مطرح شــود که ابهــام وجود دارد و
بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم
بر قانون اساسی باشد.
حــق اساســی مشــارکت بــه عنــوان یکــی از
اصــول قانــون اساســی بایــد چــراغ راهنمــای
تفســیر باشــد؛ بنابرایــن در اصــل تفســیر بایــد
حــدود رعایت شــود .همچنین هر تفســیر باید
در مقــام اجــرا هم حــدود را رعایت کنــد و اگر
موجــب منع ،محدودیت و ایجــاد تضییع حق
میشــود ،حداقــل در نظــر گرفته شــود و اصل
حق مدنظر قرار گیرد».
باوجــود همه بحثهایی که دربــاره قانونی
بودن یا نبودن نظریه تفســیری شورای نگهبان
درباره اصــل  99وجــود دارد ،رئیس جمهوری
در پاسخ به نامه درخواست حزب اتحاد ملت،
در پی نوشــت این نامه به اسحاق جهانگیری،
معــاون اول خــود دســتور داد «الیحــهای برای
اصــاح بخش نظــارت بــا کمک جنــاب آقای
دکتــر رحمانــی فضلــی ،ســرکار خانــم دکتــر
جنیــدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه
شود».

بــه دنبال این ،جهانگیــری هم به نوبه خود
در نامــهای بــه لعیا جنیــدی ،معــاون حقوقی
رئیس جمهوری نوشت «سرکار خانم جنیدی
پیشــنهادی در اولین فرصت تهیه شــود تا پس
از بررسی در جلسهای به دولت ارائه گردد».
براســاس همیــن تأکیــد جهانگیــری مبنــی
بــر ارائــه الیحــه «در اولیــن فرصــت» بــود کــه
معاونــت حقوقی هم با ســرعت دســت به کار
شده و متن پیشنویسی را تهیه کرده است.
لعیا جنیدی مرداد سال جاری در گفتوگو
بــا «ایــران» خبر داده بــود که بررســیهای این
معاونت درباره همهپرســی انجام شده و روی
میز رئیس جمهوری قرار دارد.
او با اشــاره به اینکه یک قانــون عادی برای
همهپرسی ،مصوب ســال  ۶۶وجود دارد که ما
آن را بهصــورت دقیق بررســی کردیم و نتیجه
این بررسیها را بهصورت تفصیلی برای آقای
رئیــس جمهوری نوشــتهایم ،اضافــه کرده بود
کــه «اگــر این قانــون بــرای (انجام همهپرســی
در موضــوع خاصی) که مقصود ایشــان اســت
 بایــد دیــد چــه موضوعاتــی مــد نظر ایشــاناســت -کفایــت میکند و اصــاح قانــون فعالً
فوریت ندارد ،در ایــن صورت باید الیحه مورد
نظــر بــرای همهپرســی دربــاره آن موضــوع را
تنظیــم و به مجلس ارائه کنیم تا مطابق اصل
 ۵۹دو ســوم رأی نماینــدگان را اخــذ کنــد .امــا
ایشان باید این موضوع را به ما اعالم کنند و ما
الیحه برای پیشــنهاد همهپرســی نسبت به آن
موضوع را ارائه میدهیم».
با این توضیحات ،مشــخص میشــود آنچه
روز گذشــته جنیــدی در حاشــیه هیــأت دولت
مطرح کرد ،ناظر بر این است که از نظر دولت،
مانع حقوقی درباره ســازوکار انجام همهپرسی
وجــود نــدارد ،بنابرایــن دولــت (در صــورت
موافقــت هیــأت وزیــران) مســتقیماً موضــوع
همهپرســی را انتخاب کــرده و الیحه آن را ارائه
خواهد داد.
به طور کلی ،همهپرســی مسألهای است که
بارها از ســوی رئیس جمهوری مورد تأکید قرار
گرفته اســت .هرچند منتقــدان دولت هر بار از
اشــاره رئیس جمهوری به مســأله همهپرســی
آشــفته شــدند ،امــا روحانی در ســخنرانیهای
مختلف خود تأکید کرده اســت که همهپرســی
اصلــی در قانــون اساســی اســت که بــرای رفع
مشــکالت و چالشهــای کالن کشــور ایجــاد
شــده و میتوانــد در بزنگاهها و مــوارد اختالف
برانگیز ،راهگشای کشور باشد.
حــاال به نظر میرســد دولت درباره مســأله
نظــارت اســتصوابی ،درنظــر دارد یکبــار از این
ســازوکار قانون اساســی اســتفاده کند ،سازوکار
همهپرســی که در صــورت تصویب آن در همه

ربیعی ،سخنگوی دولت:

الیحه پالرمو مطابق قانون اساسی ایرادی ندارد
جنیــدی در بخــش دیگری
از اظهــارات خــود دربــاره
برش
آخرین وضعیت رسیدگی
بــه لوایــح پالرمــو و  CFTدر مجمــع
تشــخیص مصلحت نظــام ،با بیــان اینکه
الیحــه پالرمو طبــق قانون اساســی ایرادی
نــدارد ،اظهــار کــرد :ایــن تصمیــم نهایــی
اســت و بایــد شــورای نگهبــان و مجلــس
توافقــی روی این موضوع داشــته باشــند و
به عنــوان امر مصوب کــه حقیقتاً این طور
بوده ،به دولت بفرستند.
او دربــاره  FATFاظهــار کــرد :در مــورد
معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت
نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد
و دولــت هــم تــاش میکنــد تــا مجمــع
بررســی کنــد ،بویــژه در مــورد پالرمــو که از
نظــر مــا هم مجلــس تصویب کــرده و هم
ایــرادات شــورای نگهبــان برطــرف شــده
اســت .جنیــدی بــا بیــان اینکــه بــه پایــان
مهلــت  FATFنزدیــک میشــویم اضافــه
کــرد :دولــت همــه تــاش خــود را انجــام
داده تــا بــا مجمــوع مقرراتــی کــه بــرای
پولشویی و آییننامهها و قوانینی که نوشته
اســت در ارزیابــی نهایی نهادهــای ذیربط
بینالمللــی را توجیــه کند کــه تمام تالش
مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی
مراحــل قانونی ،نفــس نظارت اســتصوابی به
رأی مــردم گذاشــته خواهــد شــد .هرچنــد اگــر
ایــن الیحــه در نهایــت تصویب نشــود ،باز هم

در تاریــخ خواهد ماند که دولــت در این زمینه
اقدام الزم را انجام داده است ،ولو اینکه نتیجه
مطلوب حاصل نشده باشد.

دبیر شورای نگهبان:

تا  1400هر شایعه درباره استعفای دولت را تکذیب میکنم

انتخابات آتی کام ً
ال رقابتی است

ســخنگوی دولــت آب پاکــی را روی دســت
شــایعه ســازان ریخــت و خیــال آنهــا بابت
اســتعفای احتمالــی دولــت را راحــت کرد.
علــی ربیعــی تاکید کــرد که دولت تــا مرداد
 1400در کنــار مــردم اســت .ایــن موضــع
ســخنگوی دولت واکنشــی بود به شــایعات
و خبرســازی هایــی کــه در چنــد هفتــه اخیر
هرازگاهی در فضای مجازی مطرح میشود
و با وجود تکذیب آنها دوباره به روایت های
دیگری ادعا می شود.
به گزارش « ایران» ،علی ربیعی در حاشیه
نشســت روز گذشته هیأت وزیران ،در پاسخ
به پرسشــی دربــاره بحــران ســازیهایی که
از ســوی مخالفــان دولــت ایجــاد میشــود،
گفت :دولت تا  ۱۲مرداد  ۱۴۰۰در کنار مردم
اســت و به آینده دهه جدیــدی نگاه میکند
و در مدت باقیمانــده خود بهکار خود ادامه
میدهــد؛ هرچــه شــایعه در این باره اســت
پیشاپیش تکذیب میشود.
او همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره
چیســتی «جمهوریت نو» که از سوی رئیس
جمهوری در سخنرانی روز  22بهمن عنوان
شــد ،منظــور از دهــه جدیــد را دهــه پنجــم
انقــاب اســامی ایــران عنوان کــرد و گفت:
مــا جمهوریــت نــو نداریــم و همــان چیزی
کــه امــام گفــت یعنــی «جمهوری اســامی
نــه یک کلمه بیشــتر و نه یــک کلمه کمتر»؛
را میخواهیــم .بایــد همــان جمهوریتــی را
کــه امام فرمــود ،دنبال کنیم که اســاس آن
انتخاب آزادانه ملت باشد.
ربیعــی تصریح کرد :اگــر از نو بودن یک
جمهــوری بحــث میشــود ایــن اســت که با
انتخابــات ،نــو بــودن جمهــوری را داریــم و
فصلهــای جدیــدی را تجربــه میکنیــم و
فرصت صندوقها باید همواره برای مردم
فراهم باشد؛ همانطور که رئیس جمهوری
گفتند هر جــا پایههای تغییــر در جامعهای
وجــود داشــته و صنــدوق محــور باشــد ،آن

در کمتــر از  10روز مانــده تا انتخابــات یازدهمین
دوره مجلــس شــورای اســامی و میانــدورهای
پنجمیــن خبــرگان رهبــری ،آیــتاهلل جنتــی از
مســئوالن اجرایــی و عوامل نظارتی خواســت که
در طول زمــان برگزاری انتخابــات از هیچ یک از
داوطلبان و جناحهای سیاسی جانبداری نکنند.
دبیــر شــورای نگهبــان در جلســه دیــروز
ایــن شــورا ،بــه میــزان مشــارکت مردمــی یعنی
مهمتریــن موضوعی که در چند وقت اخیر حول
محــور انتخابات میچرخد ،اشــاره کــرد و گفت:
انتخابــات دوم اســفند از اهمیــت بســیار زیــادی
برخوردار است ،چراکه دشمنان به دنبال تحریم
انتخابات و کاهش مشارکت مردم هستند.
او بــا بیــان اینکه همــه مردم و مســئوالن باید
بــرای افزایش حضور مردم در انتخابات تالش و
دشــمن را ناامید کنند ،اضافه کرد :اگر مشــارکت
مردم در انتخابات باال باشد و داوطلبان شایسته
و کارآمــد توســط مــردم انتخــاب شــوند ،شــاهد
تشــکیل یــک مجلس قــوی خواهیــم بــود و این
امــر منجــر بــه افزایــش همبســتگی ملــی و رفع
مشکالت مردم میشود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــورای
نگهبــان ،آیــتاهلل جنتــی بــا اشــاره بــه اتمــام
مراحــل بررســی صالحیــت داوطلبــان گفــت:
شورای نگهبان تا اعالم نتایج نهایی انتخابات از
ســامت انتخابات و آرای مــردم صیانت خواهد
کــرد و اجازه نخواهد داد که کســی در آرای مردم
دخالت کند.
او بــه یکی از انتقاداتی کــه در چند وقت اخیر
درخصوص رقابتی نبودن انتخابات دوم اســفند
کــه در محافــل سیاســی مطــرح شــده نیز اشــاره
کــرد و با رد آن گفــت :برخالف برخــی اظهارات
نادرســت ،انتخابــات آتــی کامــاً رقابتی اســت و
نماینــدگان همــه جناحهــا در انتخابــات حضور
دارند و بنابر گزارشهای رســیده رقابت مناسبی
میــان داوطلبــان درحــال شــکلگیری اســت که
از روز پنجشــنبه و همزمــان با آغــاز زمان قانونی
تبلیغات این مسأله آشکار خواهد شد.

ق رأی ناامید شوند آن جامعه روز خوش نخواهد دید
جامعهای که مردم از صندو 

امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد

ایرنا

جامعه بــا ثبات روبه رو میشــود و نظام ما
نیز صندوق محور است.
ســخنگوی دولــت گفــت :همــه آنــان که
دربــاره صندوقهــا تصمیــم میگیرنــد و
برای چگونگی مشــارکت مردم زمینهسازی
میکننــد ،باید بــه این امر وفادار باشــیم که
صندوقهــا پایههــای تغییــرات نظــر مردم
اســت و این چیزی است که ثبات ،پایداری،
توسعه و پیشرفت ایران را تضمین میکند.
او تصریــح کــرد :در جامعــهای که مــردم از
صندوقهــا ناامیــد شــوند آن جامعــه روز
خــوش نخواهــد دیــد؛ چهــل ســال انقالب
مــا مبتنی بر صنــدوق بوده اســت و انقالب
اســامی نیــز انتخــاب بــود و امــام راحل در
اوایل انقالب پایههای صندوق را گذاشتند.
ســخنگوی دولت در ادامــه با قدردانی از
کســانی که در مراســم راهپیمایی  ۲۲بهمن
با هر گرایش و عقیدهای و با همه انتقاداتی
کــه وجــود داشــت شــرکت کردنــد ،دربــاره
مصوبات هیأت دولت هم گفت :درگذشته
مصوبهای برای ایثارگران داشــتیم که طبق
آن صنــدوق توســعه ملــی مکلف بــود۱۵ ،
درصــد از منابع خــود را به ایثارگــران بدهد
که این ابهام داشــت چرا که شخصیتهای
حقیقی و حقوقی در آن تداخل داشت.

توســط ایران انجام شده و تالش میکند تا
زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد
شد یا نه.
معــاون رئیــس جمهوری در پاســخ به
ســؤال دیگــری دربــاره آخریــن وضعیــت
کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی
گفت :کمیته حقوقی منظم جلســه داشته
و تمــام ابعــاد حقوقــی ایــن پرونــده را بــه
طــور منظــم بررســی میکنیم؛ هــم جنبه
مســئولیت کلــی و بینالمللــی ،جزایــی و
مدنــی مربــوط به حــوزه خســارت به همه
کسانی که آسیب دیدهاند ،مورد توجه قرار
دادهایــم .دیــدگاه کلی حاکمیــت و دولت
ایــن اســت کــه خســارات آســیب دیــدگان
جبران شــود و با تساوی هم برخورد شود و
با بیشترین امکان حمایت هم باشد.
وی در پاســخ بــه اینکه آیا عــدم اطالع
دولــت دربــاره علــت ســقوط هواپیمــای
اوکراینــی قابــل پیگیری و شــکایت اســت،
گفــت :از لحــاظ مقــررات حتمــاً اشــکال
داشــته امــا آنچــه بــه کمیتــه ارجاع شــده
مربــوط به آثار و آســیبهای زیان دیدگان
اســت ولــی در مــورد نظــارت انضباطــی و
اداری میتوانــد هیأتــی مقــرر شــود و در
ایــن خصــوص از رئیس جمهور اســتعالم
میکنم.

ربیعــی افــزود :به پیشــنهاد بنیاد شــهید
تصمیــم خوبــی اتخــاذ شــد کــه در قالــب
آن شــرکتهایی کــه بیــش از  ۵۰درصــد
سهامشــان متعلــق بــه ایثارگــران اســت
میتواننــد مشــمول ایــن تســهیالت شــوند
به شــرط اینکــه تــا پایــان دوره بازپرداخت،
ســهم ایثارگــران کمتر از  ۵۰درصد نشــود و
از آن تفســیری که در گذشــته میشــد که به
فرد ایثارگر داده میشــود و شــامل شــرکت
نمیشود ،تعمیم پیدا کرد و ظرفیتی ایجاد
شد تا ایثارگران بتوانند از اعتبارات صندوق
توسعه ملی استفاده کنند .سخنگوی دولت
ادامــه داد :در جلســه دولــت تصمیمی نیز
دربــاره فوقالعــاده جــذب کارکنــان ثابت و
رســمی شــهرداری اتخاذ شــد که  ۳۰درصد
فوقالعاده جذب آنان افزایش پیدا کرد.
او همچنین از اصالح اساســنامه جامعه
مشــاوران رســمی و مالیات خبرداد و گفت:
بــه ایــن اساســنامه رشــتههای حســابداری
و حسابرســی اضافــه شــدند و پروانــه کار
حرفــهای بــرای آنهــا صــادر میشــود.
پیشبینی میشــود بین  ۵۰تــا  ۱۰۰هزار نفر
از فارغالتحصیالنــی که قبالً در این رشــتهها
مرتبــط داشــتیم ،بتواننــد بــازار کار جدیــد
پیدا کنند.

ایسنا

رئیس حراســت دانشــگاه تهران جزئیات بازداشــت  ۳دانشجوی دانشگاه
تهران در روزهای اخیر را اعالم کرد« .اسماعیل سلیمانی» رئیس حراست
دانشــگاه تهــران در گفتوگــو بــا ایلنــا ،دربــاره جزئیــات بازداشــت «بهاره
هدایت» دانشــجوی علوم سیاسی دانشــگاه تهران که گفته میشود بعد از
احضار از سوی حراست دانشگاه بازداشت شده است ،گفت :پلیس امنیت
دو ،ســه مرتبه به خانم بهاره هدایت برای مراجعه ،ابالغ کرده بود و حتی
بــا او نیــز صحبتهایــی داشــت و در واقع او در جریان مســأله بوده اســت.
طــوری که خانم هدایــت گفته بود ،من روز چهارشــنبه بــه پلیس مراجعه
خواهم کرد.
در ادامه این جریانات پلیس با حراست دانشگاه تماس میگیرد و میگوید
که میخواهد با بهاره هدایت مصاحبهای داشته باشد و ابالغیهای قضایی
دارنــد که باید به او بدهند .وی ادامــه داد  :وقتی پلیس مراجعه میکند ،ما
مطلع میشــویم که موضوع بحث ،دســتگیری بهاره هدایت اســت  ،ما نیز
با توجه به حساســیتی که دانشــگاه دارد ،اجازه نمیدهیــم این اتفاقات در
حراست دانشگاه رخ بدهد .ما پلیس را به بیرون هدایت کردیم و بعد یکی
از همــکاران ما با خانم بهاره هدایت صحبت میکند و میپرســد که دقیقاً
موضوع شما چیست و چرا پلیس دنبال شماست؟
او پاســخ میدهد من فعال سیاسی هستم .رئیس حراست دانشگاه تهران
گفت :بعد از این که خانم بهاره هدایت از ساختمان بیرون میرود ،بیرون
از دانشــگاه بازداشــت میشــود ،از این رو بازداشــت وی ربطی به حراســت
و دانشــگاه ندارد .رئیس حراســت دانشــگاه تهران در پاســخ به این ســؤال
کــه کــدام نهادی بهــاره هدایــت ،امیرمحمــد شــریفی و معیــن زارعیان را
بازداشــت کرده اســت ،گفــت :پلیس امنیت این دانشــجویان را بازداشــت
کرده و اکنون این دانشجویان در شعبات مختلف دادسرای اوین هستند.
ســلیمانی درباره علت بازداشت این دانشــجویان گفت :من دلیل اتهامها
را نمیدانــم ،ولی به تجمع آخری که در آبان ماه در دانشــگاه اتفاق افتاد،
مربــوط میشــود .ایــن دانشــجویان به علــت حضــور در تجمعــات اخیر و
شعارهای تند و ساختارشکنانهای که سر دادهاند ،بازداشت شدهاند .رئیس
حراســت دانشــگاه تهران درباره پیگیری وضعیت دانشــجویان بازداشــتی
اظهــار داشــت :ما اگــر بتوانیــم کاری برای دانشــجویان کنیم ،حتمــاً انجام
خواهیــم داد .به هر حال ما هم بر اســاس قوانین و مقــررات نمیتوانیم از
دستور قضایی استنکاف کنیم.
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تسنیم

وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه اینکــه ماهوارهبر
موضوعــی کامــاً غیردفاعــی بــوده و
اســتفاده از آن حق مسلم ما است ،گفت:
موشــک با کالهک هســتهای در جمهوری
اســامی ایــران وجــود نــدارد .به گــزارش
ایســنا ،امیــر حاتمــی در حاشــیه جلســه
هیــأت دولت درباره ارســال ماهــواره ظفر
اظهــار کــرد :موضــوع پرتــاب ماهــواره و
ماهوارهبردردنیــا روشــن اســت و ارتباطی
به بحثموشکی ندارد .آن چیزی که منع
شــده است ،ســاخت موشــکهایی با قابلیت حمل کالهک هستهای است
کــه در جمهوری اســامی چنیــن چیزی وجود نــدارد .وی ادامــه داد :همه
موشــکهای ما با ســرجنگی متعارف اســتفاده میشــود و دقت آنها بسیار
باال بوده و امریکاییها درعیناالســد به خوبــی این نکته را درک کردند ،اما
ماهوارهبر موضوعی غیرنظامی است ،البته ممکن است ما ازماهوارهای با
اهداف دفاعی هم استفاده کنیم ولی ماهوارهبر موضوعی کامالً غیردفاعی
اســت و اســتفاده از آن حق مســلم ما اســت .ما هم این برنامــه را باقدرت
پیــش میبریم و هیچ منعی هــم در دنیا وجود ندارد .وزیــر دفاع در ادامه
با بیان اینکه ظفر  ۲با ماهوارهبر ســیمرغ پرتاب میشــود ،خاطرنشان کرد:
تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه ادامــه میدهیــم و در اولیــن فرصتی که
فکــر میکنم اوایل ســال آینده باشــد ،ظفــر  2پرتاب می شــود .پیش از این
دولتهــای امریــکا و فرانســه علیــه برنامههای فضایی جمهوری اســامی
ایــران انتقــاد کــرده و آن را مخالف قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل
مرتبط با برجام دانســته بودند .اما رئیس سازمان فضایی ایران در واکنش
به جوســازی امریکا و فرانســه علیه برنامههای فضایی جمهوری اســامی
ایران تأکید کرد :ملت ایران در توسعه علمی منتظر هیچ کسی نمیمانند.
به گــزارش ایســنا ،مرتضی بــراری اظهار کرد:به دســتگاههای دیپلماســی
امریــکا و فرانســه توصیــه میکنم بهجــای اظهار نظرهای واهــی و تکراری،
داســتان ماهواره مصباح که سالهاست در یک کشور اروپایی منتظر پرتاب
به فضاست را مطالعه و مرور کنند و به افکار عمومی توضیح دهند.

www.iran-newspaper.com

وی بــا بیــان اینکــه گزارشهــای تخلفــات
انتخاباتی توســط ناظران شورای نگهبان تنظیم
میشــود و توســط نهادهــای ذیربــط بــا ایــن
تخلفات برخورد میشــود ،تأکید کرد :مســئوالن
اجرایی و عوامل نظارتی باید دقت داشته باشند
که در طول زمان برگــزاری انتخابات از هیچ یک
از داوطلبــان و جناحهــای سیاســی جانبــداری
نکنند و دســتگاههای دولتی از بیتالمال به نفع
آنان سوء استفاده نکنند.
آیــتاهلل جنتی خطاب بــه داوطلبــان افزود:
داوطلبان نیز باید توجه داشــته باشند که در ایام
تبلیغــات از دلســرد کــردن مــردم ،ســیاهنمایی،
تخریــب رقبــا ،تخلــف از قوانیــن تبلیغــات و
شــعارهای دروغ و فریبنــده خــودداری و در
چارچــوب وظایــف قانونــی یــک نماینــده عمل
کنند.
دبیر شــورای نگهبان گفت :مردم به سالمت
انتخابــات اعتمــاد دارنــد و  40ســال انتخابــات
ســالم در این کشــور با همکاری همه دســتگاهها
برگــزار شــده و امــکان تقلب در انتخابــات وجود
ندارد.
با این حــال ناظران مردمی شــورای نگهبان،
عوامــل قضایــی ،انتظامــی و امنیتــی همــه باید
هوشــیار باشــند و در امانتــداری از رأی مــردم
جدیت داشته باشند.

