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همه پرسی راهی برای فرار رئیس جمهور از ارائه گزارش کار است
عضو هیات علمی دانش��گاه تهران در واکنش به س��خنان رئیس جمهور در این 
دانش��گاه گفت: ب��ه اعتقاد بنده مطرح کردن بحث همه پرس��ی از س��وی آقای 

روحانی راهی است برای فرار وی ازدادن گزارش کار.
محم��د صادق کوش��کی افزود:واقعیت این اس��ت که دور دوم دوران ریاس��ت 
جمه��وری زمان افتت��اح پروژه ها و ارائه عملکرد اس��ت ولی چون دس��ت آقای 
روحانی در این موضوع خالی اس��ت ناگزیر است برای پر کردن زمان بحثی را مطرح 

کند که که این نقص را پرکند.
کوش��کی یادآور شد: آقای روحانی هیچ وقت مطرح نکرد که در مورد چه مسئله ای باید 
نظر مردم را بگیریم، اگر منظور از این بحث مش��ارکت مردم است که مردم در انتخابات 
مش��ارکت می کنند ولی اینکه مذاکره با آمریکا منوط به نظر مردم ش��ود خب ما این را 

قبال امتحان کردیم و به نتیجه نرسیدیم.  فارس

مشکل ایران و عربستان با میانجیگری پاکستان حل نخواهد شد
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: از اقدام پاکستان برای حل مشکالت 
ایران و عربس��تان اس��تقبال می کنیم اما راه حل مشکالت ایران و عربستان را 

باید در سیاست های این کشور در منطقه جستجو کرد.
 عال الدین بروجردی با اش��اره به تالش پاکس��تان برای میانجی گری بین ایران 
و عربس��تان اظهار داشت: مشکالت ایران و عربستان مسئله ای است که باید راه 

حل آن را در خود عربستان جستجو کرد.
 نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه جمهوری اسالمی در ابتدا سیاست شفاف 
خود را اعالم کرد، گفت: سیاس��ت جمهوری اس��المی ایران داشتن رابطه خوب با همه 
همسایه های جمهوری اسالمی ایران است، بنابراین مسئله ایران و عربستان مشکِل ایران 
نیس��ت. بروجردی اظهار داشت: پاکستان کش��ور مهم اسالمی و همسایه ایران است. از 

اقدام پاکستان برای حل مشکالت ایران و عربستان استقبال می کنیم.  مهر

وزیر اطالعات به فرمانده کل سپاه تبریک گفت
وزیر اطالعات طی پیامی به فرماندهی کل سپاه نوشت؛ گرفتارکردن یکی از سرکردگان 
خائن، خود فروخته و مزدور، با اقتدار و اشراف کامل و غلبه بر اقدامات سرویس های 
اطالعاتی بیگانگان به دست توانمند پرسنل والیتمدار، تیزبین و سخت کوش سازمان 

اطالعات سپاه را خدمت جناب عالی و پاسداران جان بر کف تبریک عرض می کنم.
 متن پیام بدین ش��رح است:  گرفتار نمودن یکی از سرکردگان خائن، خود فروخته 
و مزدور، با اقتدار و اش��راف کامل و غلبه بر اقدامات سرویس های اطالعاتی بیگانگان به 
دس��ت توانمند پرسنل والیتمدار، تیز بین و سخت کوش سازمان اطالعات سپاه را خدمت 
جنابعالی و پاس��داران جان بر کف تبریک عرض می نمایم. موفقیت های روزافزونتان را در 
خنثی نمودن توطئه های استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب، تحت فرماندهی مقام معظم 
رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه خداوند درهم کوبنده ی 

ستمگران آرزومندم.  روابط عمومی وزارت اطالعات

رئیس جمهور گفت: اینکه اس��تراتژی ما تعامل 
س��ازنده باش��د یا تقابل مستمر،مس��اله اساسی 
است؛ اگر همدیگر را قانع نکنیم، دو صف درست 
کنیم و مدام جرو بحث کنیم، فایده ای نخواهد 

داشت و به نتیجه نخواهیم رسید.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در مراس��م آغاز 
س��ال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کش��ور با تاکید بر اهمیت دانشگاه و البته حوزه 
در کنار هم، اظهار داشت:  من خودم را هم فرزند 
حوزه و هم دانش��گاه می دانم و به هر دو افتخار 

می کنم.
وی ادام��ه داد: مجموعه دانش��گاه و حوزه اداره 
آینده جامعه را به عهده دارد. مس��لما آنهایی که 
در دانشگاه درس می خوانند و در حین خواندن 
درس مسئولیت اجرایی را برعهده ندارند، بیشتر 
طالب آموزش��ند اما از همان لحظه ای که وارد 
دانشگاه می شوند، احساس می کنند از مدیران 

آینده هستند نه از شاغالن آینده.
وی یادآور ش��د: اینکه خدمات کافی اس��ت یا نه 
امکانات الزم را برای دانش��گاه ها فراهم کرده ایم 
یا نه؟ من هم همینج��ا اعتراف می کنم نواقص 
فراوانی وجود دارد اما همیش��ه در تالش��یم که 
این مش��کالت را رفع کنیم. در دانش��گاه تهران 
همی��ن فضایی که فض��ای ورزش و زمین چمن 
بود، االن تبدیل به محل برگزاری نماز شده، که 
خوشبختانه االن برای نماز مصالی خوبی داریم.

رئی��س جمه��ور از وزرا و روس��ای دانش��گاه ها 
خواس��ت تا همانقدر ک��ه برای سیاس��ت  وقت 
می گذارند برای ورزش، س��المت و رفاه جوانان 
نیز وقت بگذارند و گفت: ما یک دانشجوی عالم، 
س��الم، با نشاط، متحرک، دلسوز، شیفته کشور، 
مملکت و جامعه نیاز داریم که این ها همه باید 
کنار هم قرار بگیرد تا ما بتوانیم به وظیفه اصلی 

مان عمل کنیم.
رئیس جمهور با اش��اره به موفقیت دانشمندان 
ایرانی در عرصه های مختلف علمی و درخش��ش 
آنها حتی در کشورهای دیگر گفت: در این چند 
ماه اخیر برای نمونه دیدم فردی که خود پزشک 
متخصص اس��ت و در یک کشور پیشرفته مانند 
آلمان بخش��ی از مس��ئولیت یک مرکز پزشکی 
را برعه��ده دارد، وقتی یک��ی از اقوامش که در 
همانجا ساکن است نیاز به عمل جراحی دارد او 
را به تهران می آورد و در این جا عمل می کند، 
من از او پرس��یدم که چ��را در آلمان که خودت 
استاد و مسئول بخشی هستی عمل نکردی و به 
اینجا آمدی، گفت از لحاظ کیفیت و رس��یدگی 
و همچنین از لحاظ بهداش��تی مراکز درمانی ما 

حتی بهتر از اروپاست.
وی ب��ا انتقاد از برخی اس��اتید که علمش��ان به 
روز نیس��ت، افزود: استاد باید این نگاه را داشته 
باشد که دانشجو را حداقل برای هشت سال بعد 
تربیت کند؛ چنین نگاهی کار اس��اتید را سخت 

می کن��د اما باید ش��یوه ها تغییر کند و اس��اتید 
بدانند که دانشجو را باید با مهارتی تربیت کنند 
که در چند س��ال آینده، ب��رای جامعه آینده نه 
تنها فعال باشد بلکه حتی در بخشی مدیر باشد 

و اداره کند.
روحانی اتصال دانشگاه به مراکز تولیدی جامعه 
را  یک ضرورت دانست و بر سرعت بخشیدن به 
ای��ن پیوند تاکید کرد و گفت: در دنیا بس��یاری 
از دانش��گاه ها هیچ کمکی از دولت نمی خواهند 
بلکه نگاه آنها اتصال دانشگاه به بخش خصوصی 
اس��ت و باید این نگاه را داش��ته باشیم چرا که 
دولت لختی هایی دارد و با بخش خصوصی فرق 

می کند.
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود در 
دانش��گاه تهران ب��ه انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی در پایان سال جاری اشاره و تصریح کرد: 
دانشگاه ها همیش��ه در همه انتخابات هایی که 
داشته ایم نقش بسیار ارزشمندی داشته اند؛ هم 

اساتید،  هم دانشجویان و هم فضای دانشگاه.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینکه سرنوش��ت آینده 
کش��ور م��ا را انتخابات تعیی��ن و تائید می کند، 
ادامه داد: با همه نقص و اشکال بهترین راه برای 
تغییر صندوق های رای اس��ت؛ برای شکس��تن 
افراط،  اصالح جامعه، شایس��ته س��االری و برای 
اینکه افکار به حق مردم حاکم شود صندوق های 
رای بهترین راه اس��ت. م��ا راه دیگری نداریم؛ با 
تجربه می گویم که راه دیگری نداریم، به عنوان 
کس��ی که بیش��تر عمرم را در تجربه سیاسی و 
علمی بود می گویم که راهی جز فضای پرشکوه 

انتخابات نداریم.
وی برخ��ی دیگر از مس��ائل موجود در کش��ور 
از جمل��ه مش��کالت محیط زیس��ت، راه، آب را 

در کوت��اه  م��دت قابل حل دانس��ت و ادامه داد: 
یکسری مس��ائل بلند مدت اس��ت که اساتید و 
دانش��گاه ه��ا در حل آن نقش بیش��تری دارد و 
دانشگاهیان وظیفه باالتری در تعیین استراتژی 

حرکت کشور دارند.
وی با طرح این پرسش مبنی بر اینکه پیشرفت 
کش��ور و آینده کشور در سایه تعامل با دنیاست 
یا تقابل؟ اظهار داشت: ممکن است بگویید جواب 
آسان است و هرجا که جای تعامل است، تعامل 
کنی��م و هرجا ضروری بود،  تقابل کنیم. اما باید 

گفت که این مسأله راهبردی اساسی است.
روحان��ی ادامه داد:  41 س��ال اس��ت ما هنوز به 
جواب روش��ن و قاطع در کش��ور نرسیدیم. یک 
عده می گویند تعامل سازنده باید داشت و عده 
ای دیگر عنوان می کنند که باید به سمت تقابل 

مستمر و دائم برویم.
وی خاطرنش��ان کرد: یک ع��ده می گویند حل 
مش��کالت با جهان راه ندارد، ج��ز قدرت نمایی 
و باید طرف مقابل را بش��کنیم. دشمن ما آنقدر 
خبیث است که باید بشکنیم و با او مقابله کنیم 
چراکه اینجا دوئل اس��ت، باید بزنیم، بکش��یم و 
کش��ته شویم و عده ای می گویند اینطور نیست 
می توان بسیاری از مشکالت را با دنیا حل کرد.

روحانی بیان کرد: دانشگاه باید وارد میدان شود 
و ب��رای جامع��ه توضیح دهد و رس��انه ملی هم 
وظیفه بزرگی دارد البته اگر رسانه ملی دراختیار 
همه جناح ها و افکار به طور مساوی قرار بگیرد. 
بزرگترین وظیفه رسانه ملی طبق قانون اساسی 
آزادی است و فضای آزاد باید در جامعه به وجود 
بیاورد. اگر رس��انه ملی، روزنامه و فضای مجازی 

کار کند، کار بزرگی کرده است.
روحانی خاطرنش��ان کرد:  تمام دعوای سیاسی 

سر چه چیزی است؟ یکی می گوید برجام خوب 
اس��ت و دیگری م��ی گوید بد، یک��ی می گوید 
برجام برای مان فایده داشته است و دیگری می 
گوید هیچ فایده ای نداشت. باید گفت دعوا سر 
برجام نیست چراکه برجام جای دعوا ندارد بلکه 

دعوا سرمسأله بزرگتر و مسأله باالتری است.
وی ادامه داد: ی��ک عده ای می گویند که وقت 
تلف می کنید با خارجی ها حرف می زنید،  عمر 
ش��ریف را تلف می کنید. ما باید قوی باش��یم و 
خ��ارج را تهدی��د کنی��م و روزی خارجی ها در 
براب��ر ما تواضع می کنند و به زانو در می آیند و 

دستمان را می بوسند و تمام می شود.
وی خاطرنش��ان کرد:زمانی که پهپادش می آید 
و ما اخطار می دهیم و او گوش نمی کند. در این 
فضا، ما ناچاریم که موشک شلیک کنیم و تعامل 
سازنده درچنین شرایطی فایده ندارد، اما در کل 

و کلیت ما باید چه راهی را انتخاب کنیم.
روحانی اظهار داش��ت: عده ای به ما می گفتند 
ش��ما با آژانس بین المللی وقت تلف می کنید، 
آژانس دست آمریکا و ابرقدرت هاست. چرا بحث 
می کنید. شما کاری را برخالف ان پی تی انجام 
دادی��د و باید این کار را رها کنید و عده ای هم 
می گفتند که می توانید در این زمینه اقداماتی 

را انجام دهید.
رئی��س جمهور تصری��ح کرد:  ای��ن خیلی وقت 
ب��رد و ما رس��یدیم ب��ه نقطه ای که ب��ا همین 
اژانس مش��کالت را حل کردی��م و پرونده را به 
اتمام رس��اندیم که این موض��وع برای بعضی ها 
س��نگین بود و این بمبی اس��ت که برس��رعده 
ای کوبی��ده می ش��ود ک��ه در روزی می گفتند 
با مذاکره مش��کلی حل نمی شود؛ البته عده ای 

هم خوشحال شدند.

وی بیان ک��رد:  ما زمانی که می رویم با ش��ش 
قدرت ب��زرگ بحث می کنیم، عده ای می گویند 
بیخود مذاکره و بحث می کنید. ش��ما بروید در 
برابر دنیا بایستید، عده ای هم می گویند بروید 

مذاکره کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: برای هیچ کش��وری در 
قطعنامه س��ازمان ملل نیامده است که فعالیت 
هسته ای آن را قبول دارند، تنها کشوری که در 
قطعنامه آمده اس��ت که ایران حق فعالیت دارد، 
در قطعنام��ه 2231 اس��ت، بعد ه��م این توافق 
انجام و نتیجه این ش��د که یکی از رهبران دنیا 
در س��فر نیویورک گفت ما دچ��ار حیریتیم که 
این همه شرکت در ایران صف ببندند تا سرمایه 

گذاری کنند.
روحانی اظهار داش��ت: به مح��ض اینکه توافق را 
در س��ال 94 امضا کردیم، در س��ال 95 رشد ما 
در دنیا اول شد. ما رشد اقتصادی اول در جهان 
داش��تیم. ما زمانی آمدیم در اول دولت یازدهم، 
ت��ورم را کاهش دادیم، برخ��ی اقتصاد دان ها از 
من اش��کال گرفتند که شما اشتباه کردید که از 
تورم شروع کردید و باید از رکود آغاز می کردید 
یعنی رکود را می شکستید و تورم وجود داشت. 
برای اینکه می گفتند تورم را می توان شکست، 
اما رکود که عمیق ش��ود نمی توان شکست داد. 
این اخت��الف نظری بود که اول تورم و س��پس 

رکود را حل می کنیم.
رئی��س جمهور تصری��ح کرد: اینک��ه می گوید 
مدیریت ضعیف یا قوی است، این هم از مدیریت 
که توضیح دادم. باالترین رشد جهانی را به وجود 

آوردیم و تورم را تک رقمی کردند.
وی افزود: بعد از سالیان دراز سه سال پشت هم 
تورم تک رقمی بود. در بنزین و گازوئیل و گندم 

خودکفا شدیم. 
وی بیان ک��رد: در دادگاه الهه می گفتند، مگر 
عقل تان را از دس��ت داده اید و مگر می ش��ود 
در دادگاه الهه پیروز ش��د. ما امروز در دو تا سه 
نوبت دادگاه الهه پیروز شدیم و باز این پیروزی 

ها ادامه دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: در اقتصاد می توانیم روی 
پ��ای خودمان بایس��تیم و بدون تعام��ل با دنیا 
پیش��رفته ش��ویم. در این صورت می توان تنها 
زندگ��ی را گذراند اما رش��د و توس��عه چه می 
ش��ود؟ االن در دوران تحریم هس��تیم و زندگی 
را می گذرانیم. اما رش��د و توسعه بدون رابطه با 
دنیا و تعامل با دنیا امکان پذیر نیس��ت. بانک ها 
قفل باش��د و صادرات و واردات قفل باش��د نمی 
توان توس��عه یافت. وی بیان کرد:  باید دانشگاه 
ها وارد مسائل اس��تراتژیک شوند، حتی اگر در 
این مسائل به نتیجه نرسیدیم، باید همه پرسی 
از مردم را برگزار کنیم. راهی نداریم چراکه این 
40 سال دائما بحث کردیم. ما باید راه را انتخاب 

کنیم.  فارس

امضای کری تضمین بود یا نه؟!
ادامه از صفحه اول

ای��زدی همچنین از ظریف پرس��ید: وزیر امور خارجه 
امریکا 20 اسفند پارسال گفته بود که توافق هستهای 
از نظ��ر حقوقی ال��زام آور نیس��ت. آیا بج��ز مکانیزم 
قطعنام��ه روش دیگری برای ال��زام طرف مقابل برای 

اجرای برجام داریم؟ 
ظری��ف با خنده پاس��خ میدهد؛»نمیتوان��د این کار را 
بکند آقای دکتر ایزدی، من به ش��ما اطمینان میدهم. 
ترام��پ تحریمها را برگرداند چه کس��ی در دنیا آنها را 

اجرا خواهد کرد؟!
جمع سخنان و تضمینهای آقای عراقچی و قاطعیت در 

اطمینان آقای ظریف چه مفهومی دارد؟
مفهوم آن این است که عزیزان وزارت خارجه، اعضای 
تیم مذاکره کننده هس��تهای و دولتمردان، بر اس��اس 
داشتهها و یافتههای خود از توافقی که امضا کردهاند، 
تضمین های الزم گرفته شده است، طرف مقابل که در 
واقع آمریکا است تضمین های الزم را داده و هیچ جای 

نگرانی برای خروج ایاالت متحده از برجام نیست.
اگر جز این برداشتی میتوان داشت، دوستان و عزیران 
وزارت خارج��ه بگوین��د که غی��ر از این اس��ت که ما 

برداشت کردهایم.
آق��ای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان روز 
سه ش��نبه با فعاالن فضای مجازی نشست داشت، در 
این نشس��ت او درباره انتس��اب این سخن به خود که 
امضای کری تضمین است، واکنش نشان داد و گفت؛

»من چه زمانی گفتم امضای جان کری س��ند اس��ت؟ 
یک نقل قول از من بیاورید که من این را گفته باشم.«  
ظریف افزود: »به من اتهام و افترا نزنید. من گفتم شما از 
بنده امضا خواستید، من امضا آوردم. دستوری که به من 
داده شده بود که اوباما امضا کند که من امضا گرفتم. من 

هیچ زمانی نگفتم امضای جان کری سند است.«
درس��ت اس��ت که آقای ظریف هیچگاه نگفته اس��ت 
امضای جان کری تضمین اس��ت ام��ا اطمینان داده و 
تأکید کرده که آمریکا از برجام خارج نخواهد شد حتی 

اگر دولت در این کشور تغییر کند.
اگر بتوان گفت که تفاوتی میان وزیر خارجه و معاونش 
وجود ندارد، سخن آقای عراقچی که گفته بود امضای 
جان کری تضمین است، نظر همه اعضای تیم مذاکره 
کننده هسته ای، وزیر خارجه و دیگر دست اندرکاران 

برجام تلقی می شود.
البت��ه امضای اوبام��ا و جان کاری از لح��اظ جایگاه و 
مسائل حقوقی و بین المللی بسیار تفاوت دارد که اگر 
اوباما توافق هسته ای را امضا کرده باشد که از امضای 

جان کری باید معتبرتر باشد، آیا جز این است؟
آذر م��اه س��ال 95 محمدج��واد ظریف و تع��دادی از 
معاونان��ش که به کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس رفته بودند تا درباره جدیدترین وضعیت 
برجام بویژه پس از تمدید 10 ساله تحریم های ISA و 
چگونگی این پیشامد که خالف پیش بینی های برجامی 
بود، توضیحاتی به نمایندگان مردم بدهند، پس از این 
نشس��ت جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، برگه هایی را به خبرنگاران داد که حاوی 
برخی رئوس اظهارات منتس��ب به ظریف در آن جلسه 
ب��ود که دو جمله در آن برگه ه��ا خودنمایی می کرد؛ 
»اعتراف می کنم اشتباه کردم که به حرف جان کری، 

وزیر خارجه آمریکا اعتماد کردم.«
اما آق��ای عراقچی معاون وزیر خارج��ه درباره امضای 
ج��ان کری چه گفته بود؛ عباس عراقچی، تأکید کرده 
ب��ود؛ »این نامه به امضای وزیر خارجه آمریکا رس��یده 
که همچون نامههای با امضای رئیس هر دولت، دارای 
تعهد حقوقی و سیاسی برای آن کشور است«. او اضافه 
کرد: »این یک نامه معمولی نیست. در روابط بینالملل، 
نامه دو نفر، تعهدآور اس��ت که یکی نامه رئیس دولت 
است و دیگری نامه وزیر امور خارجه. این نامه، امضای 
وزیر خارج��ه آمریکا را دارد و اج��رای موفق برجام را 

تضمین کرده است.«
آقای ظریف وزیر خارجه کش��ورمان در آن نشس��ت با 
فعاالن فضای مجازی گفته است که »چرا باورمان شده 
آمریکا مهم است؟ همانطور که پهپادش از ما شکست 
میخورد سیاس��ت خارجی اش هم شکس��ت میخورد، 
چرا شکس��ت پهپاد را میبینیم و سیاس��ت خارجی را 
نمیبینی��م؟ بله، امید به دیگری داش��تن س��م مهلک 
اس��ت، اما آیا درست اس��ت که بگوییم اگر با خارجی 

حرف بزنی حتما کاله سرت میرود؟«
باور به مهم بودن آمریکا باعث ش��د تا دولت و دستگاه 
وزارت خارج��ه با ایاالت متحده مذاک��ره کند، اعتماد 
کن��د و توافق��ی را با آن به امضا برس��اند که هیچ یک 
از بنده��ای آن را اجرا نکرد و س��رانجام رس��ماً از آن 

خارج شد.
اکنون تفاوتی نمیکند که چه کسی گفته امضای جان 
کری یا باراک اوباما پای برجام تضمین اس��ت، ظریف 
ی��ا عراقچی، مهم آن اس��ت که دوس��تان و عزیران از 
عملکرد اش��تباه خود دفاع نکنند، این که آقای ظریف 
وزیر خارجه محترم کش��ورمان انتس��اب امضای جان 
کری تضمین است به او را تهمت و افترا میداند، آیا در 

اصل ماجرا خدشهای وارد شده است؟
آیا میتوان باور داشت که سخن عراقچی درباره تضمین 
بودن امضای جان کری در برجام یک جمله و س��خن 

شخصی بوده است؟

روحانی:سرمقاله
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آیت اهلل جنتی:
 شورای نگهبان با فشارهای سیاسی

 از عمل به وظایف خود عقب نمی نشیند
دبیر شورای نگهبان گفت: این نهاد با فشارهای سیاسی از عمل به وظایف 

قانونی خود عقب نشینی نمی کند.
آیت اهلل احمد جنتی در جلسه شورای نگهبان ضمن تسلیت و گرامی داشت 
ایام اربعین حس��ینی )ع(، راهپیمایی میلیون��ی اربعین را یکی از معجزات 
الهی دانست و گفت: توجه و بزرگداشت این حماسه عظیم، موجب افزایش 
قدرت معنوی و اتصال قلب های مسلمانان به یکدیگر و باعث اعتالی کلمه 

حق و توحید در سراسر عالم می شود.
وی در ادامه با اش��اره به دستگیری سرشبکه جریان معاند آمدنیوز، اقدام 
سازمان اطالعات سپاه در شناسایی و بازداشت روح اهلل زم را نشانه اشراف 
و قدرت نمایی اطالعاتی س��ربازان گمنام امام زمان )عج( دانست و افزود: 
این اقدام بزرگ که حاصل تالش ش��بانه روزی عزیزان مان در س��پاه بود، 
ضربه س��ختی به دش��من ملت ایران زد و آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و 
فرانس��ه که پش��تیبان منافقین و عناصر ضدانقالب هستند را حیرت زده 

کرده اس��ت.
آیت اهلل جنتی خاطرنشان کرد: من با همه وجودم از سپاه تشکر می کنم و 

از خداوند متعال عزت و سربلندی سپاه افتخارآفرین را خواستارم.
دبیر ش��ورای نگهبان در ادامه با اشاره به برخی سخنان اخیر در هجمه به 
ش��ورای نگهبان یادآور ش��د: راه برون رفت از مشکالت، عمل به ُمر قانون، 
توجه به مشکالت اصلی مردم و پرهیز از حاشیه سازی است و بهانه جویی و 

سلیقه گرایی ها در انجام وظایف، مردم را راضی نخواهد کرد.
وی در پایان، برگزاری انتخابات پر شور و افزایش نشاط سیاسی مردم را در 
گرو عمل مس��ئوالن دولتی به وظایف قانونی خود دانست و گفت: شورای 
نگهبان اجازه نمی دهد حق کس��انی که شرایط قانونِی نمایندگی و انگیزه 
خدمت به مردم را دارند در فرآیند انتخابات پایمال و تضییع شود و در این 
راستا با دقت بر انجام وظایف قانونی بخش های اجرایی نیز نظارت می کند. 

 روابط عمومی شورای نگهبان

س��خنگوی دولت گفت: روح اهلل زم اساس کار خود را 
بر افش��اگری دروغ گذاشته بود و بزرگترین خیانت را 
به اهالی رس��انه و کلماتی مثل دموکراس��ی، رسانه و 
آزادی کرد. ما آمدنیوز را حتی یک ش��بکه اجتماعی 

آزاد نمی دانیم.
علی ربیعی در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران 
درباره  دس��تگیری روح اهلل زم اظهار داش��ت:  من هیچ 
اعتق��ادی ن��دارم که آمدنیوز یک رس��انه ب��ود و باید 
ساحت پاک رسانه را از این تروریست هایی که آبروی 
مردم را هدف قرار دادند، جدا کرد. ما برای کسانی که 
مخالف دولت یا نظام باش��ند، اما بر اس��اس اعتقادات 

خود در رسانه ها قلم می زنند، احترام قائلیم.
وی افزود: اما این فرد در دامن سرویس های اطالعاتی 
فعالی��ت می کرد و در اخباری ک��ه تهیه می کرد یک 
درصد واقعیت غیر قابل انکار و 99 درصد دروغ وجود 
داش��ت و با این کار آبروی اف��راد را می برد. حاال من 
کاری ب��ه آموزش ه��ای تروریس��تی و تهیه کوکتل 
مولوتوف او ندارم. او اس��اس کار خود را بر افش��اگری 
دروغ گذاش��ته ب��ود و بزرگترین خیان��ت را به اهالی 
رس��انه و کلماتی مثل دموکراس��ی، رس��انه و آزادی 
ک��رد. ما آمدنیوز را حتی یک ش��بکه  اجتماعی آزاد 
نمی دانیم. ربیعی تاکید کرد: اما موضوع دس��تگیری 
این فرد نباید زمینه اتهام زنی جدیدی را فراهم کند. 
م��ا باید از قضاوت های تند پرهیز کنیم و اجازه دهیم 
اطالعات س��پاه موضوع را دنبال کن��د. باز هم تاکید 
می کن��م باید از اته��ام زنی و گمانه زن��ی خودداری 
ش��ود. دستگیری این فرد موجب شد که ساحت پاک 

اصحاب رسانه از وجود تروریست ها پاک شود.
وی در خص��وص طرح فرانس��ه برای احی��ای برجام 
خاطرنش��ان کرد: ما تحت تحریم ه��ا هیچ مذاکره ای 
با آمریکا نخواهیم داش��ت و ش��رایط ما همان شرایط 
گذش��ته اس��ت. البته با هر طرحی که حق��وق ما را 
تضمین کند در هر قالبی که باش��د مش��کلی نداریم. 
ما مشکلی نداریم که ژاپن یا کشور دیگری هم اضافه 
ش��ود. اما باید تضمین ش��ود که نفت خود را آزادانه 
بفروشیم و پول آن را به کشور وارد کنیم.ژ و تحریم ها 

هم برداشته شود.

از مدت ها قبل روی موضوع زم تور اطالعاتی 
پهن شده بود

وزیرکش��ور نی��ز گفت: من ب��ه عنوان رییس ش��ورای 
امنیت کش��ور ع��رض می کنم که دوس��تان از مدت ها 
قب��ل روی این موضوع تور اطالعاتی پهن کرده بودند و 
سناریوهایی طراحی کرده بودند و موفق شدند. عبدالرضا 
رحمانی فضلی درب��اره  اهمیت دس��تگیری روح اهلل زم 
گفت: این مساله خیلی مهم است و باید از دستگاه های 

اطالعاتی به ویژه اطالعات سپاه تشکر کنم. 
وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره برخ��ورد با عوامل 
داخل��ی کانال آمدنیوز تصریح کرد: باید با هر کس��ی 
که در قالب نفوذ، جاسوسی یا همکاری های رسانه ای 
مبتنی بر خالف امنی��ت ملی اقدام می کند و اینگونه 
به کش��ور ما خیانت می کند برخورد ش��ود. ولی این 
برخورد باید مس��تند، دقیق و کامال اندازه گیری شده 
باش��د تا موجب فضاس��ازی هایی علیه کش��ورمان یا 

افزایش اختالفات داخلی نش��ود؛ به هرحال این حق 
نظام، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و اطالعاتی است 
و همچنین خواست مردم است تا امنیت کشور حفظ 
شود و با هر کسی که با دادن اطالعات به امنیت ملی 

کشور خیانت می کند برخورد شود.

۱۴۲میلیون جلد کتب تحصیلی چاپ شد
محس��ن حاجی میرزایی وزیر آم��وزش و پرورش نیز 
درب��اره کمبود کتاب علیرغم گذش��ت س��ه هفته از 
آغاز س��ال تحصیلی اظهار داشت: امسال حدود 142 
میلی��ون جلد کتاب چاپ ش��ده، کتاب ه��ا هم آماده 
است و مشکل کتاب وجود ندارد. افراد باید در سامانه 
ثبت ن��ام کرده و کتاب های خود را از مدرس��ه تحویل 
می گرفتن��د. برخی مناطق در این زمینه مش��کالتی 

داشتند که تأکید داشتیم برطرف می شود.
حاجی میرزایی درباره خری��د کتاب چند برابر قیمت 
در بازار س��یاه گفت: نیازی به این کار نیست، به تعداد 
همه دانش آموزان کتاب موجود اس��ت و نیازی نیست 

که از بازار آزاد کتاب بخرند.

اظهارات وزیر ارشاد درباره پوشش برخی بازیگران 
س��یدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
واکنش به حواشی ایجادشده پیرامون موضوع پوشش 
تعدادی از بازیگران س��ینما در مراس��م آغ��از اکران 
یکی از فیلم های س��ینمایی گفت: این افراد از کسانی 
هس��تند که در برنامه های تلویزیونی نیز حضور دارند 
و همچنین فضای آن مراس��م رس��می نبوده که آنها 

بخواهند برای حضور از ما اجازه بگیرند.
وی همچنی��ن درب��اره  وضعیت کاغ��ذ در بازار گفت: 
کاغذ امروز ش��رایط بهتری دارد و نرخ آن پایین آمده 

و به وفور در بازار وجود دارد.  تسنیم

سخنگوی دولت:
تحت تحریم ها مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت


