
شهروند| آیین روز دانشــجو امسال در حالی 
زودتر از موعد برگزار شد که با حاشیه های زیادی 
همراه بود؛ حاشیه ها از آن جا آغاز شد که منتقدان 
دولت مدعی بودند که رئیس جمهــوری به این 
دلیل در دانشــگاه های تهران سخنرانی نکرد که 
هیــچ تشــکلی در حمایــت از وی وارد نخواهد 
شــد. این در حالی اســت که حضور روحانی در 
سیستان وبلوچستان در راستای سفرهای استانی 
دولت بوده است. اما حواشی دیگر حول سخنرانان 
این روز در دانشــگاه می چرخید؛ به  طوری  که در 
یک هفته گذشــته خبر از لغو ســخنرانی برخی 
چهره هــای اصالح طلب و همچنین گزینشــی 
انتخاب کردن سخنرانان این روز از سوی مسئوالن 
دانشگاه ها بود اما دیروز هم مانند چند روز گذشته 
ســخنرانان زیادی از گروه ها و جریانات مختلف 
در آیین روز دانشجو شــرکت کردند؛ سیاسیون 
اصالح طلب محور سخنان شــان را به مسائل روز 
سیاســی چون رفع حصر، آزاداندیشی و آموزش 
عادالنه معطوف کردند و از ســوی دیگر جریان 
اصولگرا طبق سنت خود به انتقاد از سیاست های 
دولت پرداختند. در آســتانه روز دانشــجو عالوه 
بر دعــوت از چهره های سرشــناس هر دو طیف 
سیاسی کشور، شاهد اعتراضات صنفی گسترده 

نیز بودیم. 
دانشجو ابزار سیاسی دیگران نباشد 

آیت اهلل آملی الریجانی یکی از کســانی بود که 
روز دانشجو را در جلســه مسئوالن عالی قضائی 
گرامی داشــت و با بیان این که دوران دانشجویی 
و جوانی بهترین دوران عمر انســان است که باید 
قدر آن را بدانــد و فرصت ها را مغتنم بشــمارد، 
گفت: »یکی از موضوعات بسیار مهم، مطالبه گری 
دانشجویان است. دانشجو باید به نقد وضع موجود، 
مسئوالن، مسئولیت ها و عملکردها بپردازد منتها 
این نقد باید همراه با بصیرت و قصد اصالح باشد تا 
به تخریب و توهین نینجامد.« رئیس قوه قضائیه 
با تأکید بر این که بصیرت اقتضا می کند دانشجو 
ابزار سیاسی دیگران نباشد، خاطرنشان کرد: »روز 
دانشجو نماد اســتقالل خواهی و مبارزه با سلطه 
است. استکبارستیزی در جمهوری اسالمی یک 
ارزش اســت که باید دانشــجویان پیشقراول آن 
باشند و در کنار آن با نقد ســازنده به اصالح امور 

کمک کنند.«
شاهد نرمشی در مقامات کشور در 

موضوع حصر هستیم
علی مطهری ازجمله دعوت شدگان به دانشگاه 
عالمه طباطبایــی بود و قابــل پیش بینی بود 
که بعد مهم ســخنرانی خود را به موضوع حصر 
اختصاص دهد و اینگونه نیــز بود؛ نایب رئیس 
مجلس شــورای اســالمی با بیان این که اراده 
مســئوالن کشــور بر حل موضوع حصر است، 
گفت که »در حال حاضر نرمشــی در مقامات 

کشور در موضوع حصر به وجود آمده است.«
روز  بزرگداشــت  مطهــری در همایــش 
دانشــجو که در دانشــکده مدیریت دانشگاه 
عالمه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: »به نظر 
می رســد اراده بر این است که این موضوع حل 
شود. همچنان که شاهد بودیم آقای کروبی سه 
چهار مالقات داشــتند و می خواهند فضا را باز 
کنند تا به حصر پایان دهند.« وی افزود: »زمانی 
که چنین اراده ای وجود دارد باید همکاری کنیم 
تا بتوانند کارشان را انجام دهند، اگر در رسانه ها 
درباره این موضوع شلوغ کاری انجام شود، ممکن 
است از نظرشان برگردند؛ چرا که نمی خواهند 

بگویند این کار را تحت فشار انجام داده ایم.«

باید منتقد وضع موجود باشیم و نه مدافع آن 
حجت االسالم ســیدعلی خمینی نیز در دیدار 
جمعی از دانشجویان مسئول کانون های خط امام 
در دانشگاه های سراسر کشور به همراه جمعی از 
مسئوالن بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی)ره( 
در دانشــگاه ها با تأکید بر این که امام همواره در 
حال تولید حرف نو و حل مشــکالت حکومت با 
ابداع های جدید خــود بودند، گفت: »هر کس دم 
از انقالبی گری بزند و دم از امام بزند ولی در عمل 
ببیند که از جامعه عقب افتاده است، بداند که در 
راه امام نیست.« سیدعلی خمینی ادامه داد: »ما 
باید منتقد وضع موجود باشــیم و نه مدافع آن، 
چون ما تا آرمان فاصله داریم. اگر همیشه از وضع 
موجود دفاع کنیم جامعه از ما عبور خواهد کرد.« 

دانشجو باید انتخابگر باشد نه مقلد
حجت االســالم منتجب نیــا، قائم مقام حزب 
اعتمادملی هم میهمان دانشــگاه شهید چمران 
اهواز بود؛ او با تأکید بر این که در مسائل سیاسی 
هم باید فضای دانشگاه فضای آزادی باشد، گفت: 
»هر کسی دارای هر اندیشــه ای باشد آزاد است. 
نمی شــود با زور و تحمیل افــراد را وادار کرد که 
یک تفکر داشته باشد. آنهایی که تصور می کنند 
می توانند فکرشــان را بر دانشگاه ها حاکم کنند 
نباید متوسل به زور و مســائل رانتی شوند. باید 
دانشــجو را با منطق و اســتدالل و ارایه بهترین 

دیدگاه اقناع کرد، این بهتریــن راه حاکم کردن 
یک تفکر است.« این عضو سابق شورای مرکزی 
مجمع روحانیون مبارز با اشاره به جایگاه دانشجو 
اظهار کرد: »دانشجو باید جایگاه خود را بشناسد 
و به هیچ وجه نباید تابع یک تفکر دینی، سیاسی 
و اجتماعی بدون دلیل، برهان و عقالنیت باشــد. 
تقلید کردن هم باید براساس اندیشه باشد. اسالم 
در هیــچ موردی از مــا نمی خواهد کــه عقل را 
کنار بگذاریم و تعهد داشــته باشیم. دانشجو باید 

انتخابگر باشد نه مقلد.« 
خاتمی هیچ جا صحبتی به جز مصلحت 

نظام نداشته است 
مدیرعامــل بنیــاد بــاران نیــز در همایش 
بزرگداشــت 16 آذر که در دانشــکده مدیریت 
دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، محور اصلی 
ســخنان خود را به محدودیت های اعمال شــده 
برای رئیس دولــت اصالحات اختصــاص داد و 
اظهار کرد: »کسانی که به آقای خاتمی نقد دارند 
که چرا در این انتخابات هم با تکــرار خود مردم 
را برای حضور در انتخابات تشــویق کرد، بدانند 
که اگر آن تکرار نبود ما همیــن مقدار فضا را هم 
نداشتیم و نمی توانســتیم مطالبات مان را دنبال 
کنیم در نتیجه مسیر قبل ادامه می یافت و کشور 
با مشکالت بیشتری مواجه می شد. اگر انتخابات 
و حضور مردم و رأی بــه آقای روحانی نبود امروز 

به جای آقای غالمــی، فرهاد رهبــر وزیر علوم 
بود.« جواد امام با بیــان این که خاتمی به  عنوان 
رأس جریان اصالحات هیــچ جا صحبتی به جز 
مصلحت نظام نداشته است، گفت: »ایشان هیچ 
تقابلی با رهبری انقالب نداشــته در حالی  که هر 
آنچه از جریان مقابل می بینیم این اســت که در 
پاسخگویی به خودشان درمانده هستند. این در 
حالی است که ما تاوان آنها را داده ایم و مجازاتش 

را کشیده ایم.«
 دولت تنها تصمیم گیرنده درباره

دانشگاه نیست
محمود صادقــی نیز ازجمله دعوت شــدگان 
به دانشگاه در آســتانه روز دانشجو بود؛ این عضو 
فراکسیون امید مجلس در نشست گرامیداشت 
روز 16 آذر با نام »دانشــگاه؛ احیا یا احتضار« که 
به همت انجمن اســالمی پیشرو دانشگاه تربیت 
مدرس برگزار شــد، اظهار کرد: »تمــام ایرانیان 
صرف نظر از جنســیت، نژاد، مذهب و زبان باید از 
حق آموزش برخوردار باشند و هیچ کس را نباید 
به خاطر داشتن مذهبی دیگر ولو مذاهبی که جزو 

سه مذهب یگانه نیستند از آموزش محروم کرد.«
تنگ نظری های گذشته کنار رود

سیدعلیرضا بهشتی، فرزند آیت اهلل بهشتی نیز 
عصر دیروز با حضور در دانشگاه عالمه طباطبایی 
در مراســم روز دانشجوی این دانشــگاه که به 
همت انجمن اسالمی دانشــجویان آزاداندیش 
برگزار شد، طی ســخنانی با محوریت »جنبش 
دانشجویی، آرمان گرایی یا آرمان زدایی؟« با اشاره 
به قطبی که حکومت ها را دچار تمامیت خواهی 
می کند، گفت: »تمامیت خواهان آرمان گرایی را 
محکوم نمی کنند اما می گویند آرمانی را تعریف 
می کنیم که به صورت فرمایشــی و دستوری آن 
را دنبال کنید و تفاوت و گوناگونی را بر نمی تابند؛ 
در حالی که علوم انسانی نمی تواند این گونه باشد 
لذا علوم انسانی فرمایشــی و دستوری نمی تواند 
شکل گیرد.« بهشتی با اشاره به وضع محصوران 
و شــرایط انتخابات 88 گفت: »از خداوند متعال 
خواستارم که در شرایطی که در کشور ما قرار دارد 
و به یک همبستگی نیازمندیم، تنگ نظری های 
گذشته کنار رود و ما بار دیگر با همه تفاوت هایی 
که داریم نسبت به هر زمان دیگر در کنار هم راه 

برویم.«
دانشگاه و اصولگرایان

همزمان با حضور چهره هــای اصالح طلب در 
دانشــگاه، اردوگاه اصولگرایان نیز در این روز پر 
کار بودند، با این تفاوت که حضــور آنها عالوه بر 
دانشــگاه های دولتی در مراکز دانشــگاه آزاد نیز 
جلوه بیشتری داشت. چندی پیش بود که تلکس 
خبرگزاری ها اخباری مبنــی بر محدودیت های 
سیاسی دانشــگاه آزاد برای اصالح طلبان مخابره 
کردند و حتی وزیر علوم نیز به آن واکنش نشــان 
داد. بــا این تفاســیر، چهره هایی چــون وحید 
جلیلی، حسن عباســی، حسن رحیم پور ازغدی، 
محمدمهدی عبدخدایی، محمد مهدی  زاهدی، 
سعید زیباکالم، پیام فضلی نژاد )در قالب مناظره 
با صادق زیبــاکالم(، علی باقــری از اعضای تیم 
مذاکره کننده هســته ای در دولت احمدی نژاد، 
عــزت اهلل ضرغامــی و برخی چهره هــای دیگر 
ازجمله افرادی بودند که از سوی بسیج دانشجویی 
دانشگاه ها برای ایراد سخنرانی دعوت شدند. نکته 
دیگر این که دبیران تشکل های دانشجویی حامی 
اصولگرایان نیز به انتقاد از سیاســت های دولت 
پرداختند و مدعی این بودند که دولت روز دانشجو 

را مهندسی کرده است. 

آیین روز دانشجو با حضور چهره های سیاسی اصالح طلب و اصولگرا زودتر از موعد برگزار شدروی خط خبر

جهانگیری: دو جناح در دانشگاه

  اتحادیه اروپا
 در برابر نقض برجام

مقاومت بیشتری نشان دهد
ایرنا| معاون اول رئیس جمهوری در دیدار وزیر 
اقتصاد ملی مجارستان گفت: تهران انتظار دارد 
اتحادیه اروپا در برابر طرفی که قصد نقض برجام 
را دارد، مقاومت بیشــتری از خود نشان دهد و از 
آسیب رسیدن به این توافق بین المللی جلوگیری 
کند.  اســحاق جهانگیری تأکید کرد: برجام یک 
توافق بین المللی است که پس از سال ها مذاکره و 
گفت وگو حاصل شده اما آمریکایی ها بی جهت در 
اجرای آن محدودیت ایجاد می کنند و تهران انتظار 
دارد که اتحادیه اروپا در برابر طرفی که قصد نقض 
این توافق بین المللی را دارد، مقاومت بیشــتری 
از خود نشان دهد و از آســیب رسیدن به برجام 
جلوگیری کند.  وی خاطرنشان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران به تعهدات بین المللی خود در برجام 
پایبند بوده است اما انتظار داریم که تمامی طرفین 
این توافق با همین قاطعیت به آن پایبند باشند.  
جهانگیری توسعه مناســبات دو جانبه تهران و 
بوداپست را نیازمند برداشتن گام های بلند و رفع 

موانع موجود دانست.  

آیت  اهلل جنتی: 

 هدف حوادث سال ۸۸
نه انتخابات بلکه براندازی بود

مهر| رئیس مجلس خبــرگان رهبری بر لزوم 
تقویت وحدت در جامعه اســالمی تأکید کرد و 
گفت: روحانیت همیشــه در رأس حرکت های 
انقالبی بوده  است. آیت اهلل احمد جنتی در کنگره 
علمی پژوهشی عالمه بالدی بوشهری در بوشهر 
درخصوص اهمیــت حفظ وحــدت در جامعه 
بیان کرد: ما باید برای بیشتر شــدن وحدت در 
جامعه تالش کنیم و مانع خدشــه دار شدن آن 
شــویم چراکه در این موقعیت تنها کســانی که 
سود می برند دشمنان هســتند.  وی با اشاره به 
این که در آســتانه ۹ دی قرار داریم، عنوان کرد: 
نباید از این رویداد بزرگ غافل شویم و باید آن را 
بشناسیم و به جامعه بشناسانیم. در حوادث  سال 
88 خط قرمزها شکسته شــد و کشور را ۹ ماه به 
آشوب کشاندند و هدف اصلی آن نه انتخابات بلکه 
براندازی نظام بود. آمریکا سیلی محکمی در این 

برهه از ما خورد که در جهان بی سابقه بود. 

علی الریجانی: 

برخی کشورها رفتارهای 
ماجراجویانه در منطقه دارند

خانه ملت| رئیس مجلس شــورای اسالمی 
درباره صحبت های اسراییل مبنی بر ضربه زدن 
به مواضع ایران در ســوریه گفــت: این حرف ها 
گزاف اســت و ربطی به نیروهــای ایرانی ندارد، 
آنها نمی توانند در این زمینه دسترســی داشته 
باشــند. الریجانی تأکید کرد: اما رفتار اسراییل 
رفتار نظامی گری در سوریه است و آن را محکوم 
می کنیم و متاسفانه برخی کشــورها رفتارهای 
ماجراجویانه در منطقه دارند اما موفق نخواهند 
شد.  علی الریجانی پس از دیدار با رئیس مجلس 
دومای روســیه در کنفرانس خبری درخصوص 
وضع یمن عنوان کــرد: از ابتــدا در زمینه حل 
مســأله یمن تأکید به راه حل سیاسی داشتیم و 
عنوان شــد که گروه های سیاسی دولت وحدت 
ملی ایجاد کنند اما برخی کشورها می خواهند از 
طریق نظامی موضوع را پیگیری کنند که توفیق 
پیدا نخواهند کرد و ما مجددا بر راه حل همکاری 

سیاسی تأکید می کنیم. 

رئیس جمهوری: 

 امدادرسانی دستگاه ها
در کرمانشاه بی سابقه بود

پایگاه اطالع رســانی دولت| حجت 
االسالم حسن روحانی در جلسه شورای اداری 
استان سیســتان و بلوچســتان با قدردانی از 
مشارکت همه مردم استان برای حفظ امنیت در 
کنار نیروهای مسلح ، گفت: مردم ایران و استان 
سیستان و بلوچستان با مشارکت سیاسی در 
انتخابات ، جواب قاطعی بــه بدخواهان دادند. 
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه متأسفانه 
برخی از تعبیرات و گفتارهایی که این روزها در 
رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود، با این 
آیات قرآن مصداق ندارد، گفت: در جریان زلزله 
غرب کشور، درست است که همدلی و کمک 
مردم در صحنه در تسریع خدمات بسیار مؤثر 
بود اما بخش های مختلف از جمله دولت، هالل 
احمر، بهداشــت و درمان، وزارت کشور، نیرو و 
نفت، اقدامات نمونه ای را به انجام رســاندند به 
گونه ای که بیش از 7 هزار نفر در ساعات اولیه 
وقوع حادثه نجات یافتند که این در کشورهای 
پیشرفته نیز کم نظیر اســت.  روحانی با بیان 
اینکه دولت در حقیقت نماینــده مردم بوده و 
خادمان مردم جدای از دولت نیســتند، گفت: 
همه دستگاه های مربوط  از جمله سپاه، ارتش 
و هالل احمر نیز جزیی از مردم هســتند و در 
بازدید از مناطق زلزله زده به روشــنی خدمات 
ارگان ها، مسئوالن و همدلی مردم را مشاهده 
کردم. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فرایند 
امداد رســانی دستگاه های مختلف در مناطق 
زلزله زده بی سابقه بود،افزود: ما باید نسبت به 
این خدمات شکرگزار بوده و اگر نقص و اشکالی 

وجود دارد آن را انتقال دهیم.
روحانی با تجلیل از مردم استان سیستان و 
بلوچستان بخاطر توسعه امنیت در این منطقه 
و شرکت فعال آنها در مشارکت های اجتماعی 
بویژه در انتخابات ســال ۹6، گفت: مردم ایران 
و اســتان سیستان و بلوچســتان با مشارکت 
سیاسی در انتخابات جواب قاطعی به بدخواهان 

و توطئه گری های آمریکا علیه ایران دادند.

رئیس جمهوری:

 درخشش سهراب مرادی
دل همه ایرانیان را شاد کرد

دولت| حجت االســالم حســن روحانی 
رئیس جمهوری با اشــاره به رکورد شــکنی 
ســهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹4 کیلوگرم 
تیم ملی وزنه برداری ایــران در رقابت های وزنه 
برداری قهرمانی جهان، در صفحه رسمی خود 
در توئیتر نوشت: » درخشش سهراب مرادی با 
کسب ۳ نشان طال و ثبت رکورد جدید جهانی، 
همراه با تالش و افتخارآفرینی دیگر وزنه برداران 
کشورمان در مسابقات جهانی وزنه برداری، دل 

همه ایرانیان را شاد کرد.«

سردار جعفری بیان کرد: 

پایان اسکان موقت زلزله زدگان تا 
یک ماه دیگر 

میزان| سردار محمدعلی جعفری فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه 
بازدید از مناطق زلزله زده اظهار داشــت: تمام 
تالش سپاه برای اتمام هرچه سریع تر اسکان 
موقت زلزله زدگان با کانکس های مناسب است 
که توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
ســپاه تا یک ماه آینده پایان می یابد و تا اتمام 
اسکان موقت محدودیتی از نظر تعداد کانکس 
نخواهیم داشت. سرلشکر جعفری تأکید کرد: 
پس از آن، اسکان دایم را در دستور کار خواهیم 
داشــت و تا پایان اســکان دایم در کنار مردم 

منطقه خواهیم بود.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به گستردگی 
منطقه و دشواری کار افزود: مناطق زلزله زده را 
به ۳۲ منطقه تقسیم کردیم و سپاه های استانی 
به همراه ســپاه حضرت نبی اکرم)ص( استان 
کرمانشاه با تمام امکانات در مناطق ویژه خود 
مستقر هستند و از دقایق اولیه زلزله کار اسکان 
اضطراری، اسکان موقت، خدمت رسانی درمانی 
فرهنگی و بهداشتی و غذایی و نهایتا بازسازی 

مناطق را برعهده دارند.

سردار سالمی: 

 وقتی تروریست ها
 وارد مجلس شدند

 نیروی زمینی حرف آخر را زد
تسنیم| جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، طی سخنانی در مراسم تودیع 
و معارفه جانشین فرمانده نیروی زمینی گفت: 
وقتی تروریست ها وارد مجلس شدند، نیروی 
زمینی ســپاه بود که حــرف آخــر را زد و در 
کمک رسانی به زلزله زدگان و براقراری امنیت 
در غرب و شرق کشــور، عملکرد این نیرو مایه 

افتخار است. 
سردار حسین ســالمی با بیان این که همه 
دشمنان ما به دنبال تغییرات اساسی در انقالب 
و نظام ما هستند، اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه 
پاسداران در مرکز تحوالت قرار دارد و هرگز از 
مرکز اولویت های ما خارج نخواهد شــد.همه 
می دانیم توان هوایی و موشکی قابلیت باالیی 
دارد، اما نقش محوری اقتدار تعیین کننده که 
ضامن بقای نظام ما و سایر نظام هاست قدرت 

زمینی است.
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واکنش دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی 
به افشاگری های نماینده مجلس 

تسنیم نوشت: دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور 
بیانیه ای نسبت به اتهام خالف واقع یکی از نمایندگان 
مجلس به این مرجع تقلید واکنش نشان داد. در متن 

بیانیه دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی آمده است: 
مدتی است خبری سرتاپا دروغ به وسیله بدخواهان 
مرجعیت شیعه در بعضی از فضاهای مجازی منتشر 
کرده اند که آقایی به نام مدلل، داماد حضرت آیت اهلل 
مکارم شیرازی اســت و او تاجر شکر و بدهکار مهم 
بانکی است، درحالی که معظم له نه چنین دامادی 

دارد و نه حتی این شخص را دیده است.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
نام آقای محمود صادقی با عبارت »خوب است جناب 
ایشان درباره بدهی های کالن معوق جناب مدلل به 
بانک سرمایه هم توضیح بدهند« به این شایعه دامن 
زده و به نوعی این دروغ را در توییت خود نســبت به 

معظم له تکرار کرده است.
بدین وســیله اعالم می دارد چنانچه جناب آقای 
صادقی این موضوع را تکذیــب و عذرخواهی کند، 
مشکلی نیست واال از طرق قضائی قابل  تعقیب است. 
خداوند به همگان توفیق عمل به وظایف الهی خود 

را بدهد.
کنایه عضو مجلس خبرگان 
به رفتارهای احمدی نژاد

تا اسب فربه شود، سرکش شود
انتخاب نوشت: عضو مجلس خبرگان رهبری در 
مورد اقدامات اخیر محمــود احمدی نژاد گفت: در 
رابطه با  آن آقا، خیلی ها امروز یک نــوع و آن روز به 
نوعی دیگر اعالم موضع می کردند. اگر آن روز اعتدال 
را رعایت می کردند، امروز این مسائل پیش نمی آمد. 
گفته اند، تا اسب فربه شود، سرکش شود. این نتیجه 

تندروی است. این را باید عبرت بگیریم.
آیت اهلل  هاشم زاده  هریسی، عضو مجلس خبرگان 
گفت: مرحوم آیت اهلل  هاشــمی همه اتفاقات امروز 
حول احمدی نژاد را پیش بینی کرده بود و امروز دیگر 

نمی توان از ایشان که رفته، حاللیت طلبید.
آیت اهلل  هاشم زاده  هریسی در پاسخ به سوالی در 
مورد موضــع اخیر آیت اهلل مصباح  یــزدی در مورد 
احمدی نژاد اظهار داشت: در این رابطه من نمی توانم 
نظر بدهم، باید از خود شــخص بپرسید چرا آن روز 
آن طور و چرا امروز این طور؟ مــن هیچ وقت درباره 
هیچ شخصی در رابطه با حرفی که زده، موضعگیری 
نمی کنم، برای این که می گویم ســخن گفته و آزاد 

است.
وی یادآور شــد: به صورت کلی بــرای جامعه و 
مسئوالن می گویم. تندروی و رعایت نکردن اعتدال 
باعث بروز این مشکالت می شــود و نهایتا انسان به 
تناقض مبتال می شــود. یعنی روزی در حد اعال از 
فردی سخن می گویند و روزی دیگر، شرایط تغییر 
می کند. در حقیقت گاهی از این طرف بام می افتند و 

گاهی از طرف دیگر بام.
وی در پایان با اشاره به ســخنان مرحوم آیت اهلل 
 هاشــمی گفت: آیت اهلل  هاشــمی همــه اینها را 
پیش بینی کرد و رفت، مظلوم شد و رفت. فدا شد و 

رفت. االن هم نمی توان حاللیت گرفت.
غرویان: اگر احمدی نژاد
مصداق اصولگرایی است

ناطق نوری در مقابل این جریان است
عصر ایران نوشت: محسن غرویان، چهره سیاسی 
اصولگرا، درخصوص عملکرد دولت روحانی گفت: 
اصالح طلبان باید شــرایط روحانی را درک کنند. 
روحانی به عنــوان رئیس جمهوری این کشــور در 
تصمیم گیری ها با توجه به مطالعــات مقدماتی و 

مشاوره با متخصصان نزدیک به خود عمل می کنند 
و در این پروسه یک ســری مالحظات را نیز در نظر 

می گیرند.
محسن غرویان، استاد جامعه المصطفی گفت: باید 
به این موضوع نیز توجه کرد که طیف مقابل و جریان 
احمدی نژاد به چه روزی افتاده اند و چه واکنش هایی 
نســبت به آنها صورت می گیرد و همین موضوع در 
سبک و ســنگین کردن جریان های سیاسی برای 
داشــتن یک نگاه همه جانبه و کلــی اهمیت دارد. 
نقدها به دولت را چندان منصفانه نمی بینم. من هنوز 
سیگنال و شواهدی نمی بینم که دال بر چرخیدن 

آقای روحانی از اصالح طلبی به اصولگرایی باشد.
غرویــان درخصوص شــیخوخیت ناطق نوری 
در بین اصولگرایان هم گفت: اوال من اصولگرایی و 
اصالح طلبی را مفاهیم مبهمی می بینم مخصوصا 
وقتی که می خواهیم بــه صورت مصداقی صحبت 
کنیم این ابهام بیشــتر می شــود. اصالح طلبی و 
اصولگرایی درحال حاضر مصداق مشخصی ندارد. 
برای مثال آقای ناطق نوری را نمی توانیم اصالح طلب 
یا اصولگرا یــا اعتدال گرا بدانیم. اگــر احمدی نژاد 
مصداق اصولگرایی باشد قطعا آقای ناطق نوری در 
نقطه مقابل آن قرار می گیــرد. پس اصولگرایی اگر 
به معنایی که این آقایان می گویند باشد ناطق نوری 

اصولگرا نیست.
تکذیب اهدای سکه به محمدرضا باهنر

از سوی احمدی نژاد
سایت خبر فوری نوشت: عضو ارشد جبهه پیروان 
خط امام و رهبري اهداي سکه به باهنر از سوي دولت 

دهم را تکذیب کرد.
محسن کوهکن عضو ارشد جبهه پیروان خط امام 
و رهبری تأکید کرد: اولیــن اقدامات خالف قانونی 
که از ســوی احمدی نژاد صورت گرفت با مخالفت 

اشخاص حقیقی و حقوقی در مجموعه اصولگرایان 
صورت گرفت از این رو کسی نمی تواند موضعگیری و 

روشنگری افرادی چون باهنر را فراموش کند.
عضو ارشــد جبهه پیروان خط امــام و رهبری 
خاطرنشــان کرد: این که در شــرایط فعلی برخی 
دوســتان می گویند اصولگرایان باید در این مقطع 
عذرخواهی کنند قطعا این صحبت ها شائبه جناحی 
دارد چرا که اگر قرار باشــد مواضع یک جریان مورد 
بررسی قرار گیرد از این رو اگر یک مجموعه بیطرف 
مواضع و رویکردهای اشخاص حقوقی و حقیقی را 
درباره دولت های نهم و دهم جمع آوری و ارزیابی کند 
به خوبی متوجه نقدهای اصولگرایان به دولت گذشته 
خواهد شــد لذا طرح مباحثی چون حمایت صرف 

اصولگرایان از احمدی نژاد پایه و اساسی ندارد.
وی درباره ماجرای سکه های دولت دهم به برخی 
از مقامات کشورمان ازجمله محمدرضا باهنر گفت: 
باهنر یک چهره سیاسی است که سابقه حضور در 
چندین دوره مجلس را داشــته است از این رو طرح 
موضوعاتی چون اهدای سکه های طال به وی از سوی 
احمدی نژادی  ها بدون شک صحت نداشته و کسانی 
که باهنر را می شناسند با شنیدن این جمله تنها به 

یک لبخند اکتفا می کنند.
عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره 
به این که اظهارات برخی از چهره های سیاسی مبنی 
بر این که احمدی نژاد در دفتر باهنر رشــد و پرورش 
پیدا کرده است صحت ندارد، گفت: واقعیت این است 
که در انتخابات مجلس هفتم و شــورای شهر دوره 
دوم شــورای هماهنگی نیروهای انقالب با هدایت 
حجت االسالم ناطق نوری شــکل گرفت و برخی از 
طیف های اصولگرایان در این شورا فعال بودند و در 
آن جا احمدی نژاد به عنوان یک عضو معمولی شرکت 

می کرد.

دکترآیت اهلل ابراهیمی مدیرعامــل بانک انصار طی 
ســخنانی در همایش گفتمان وحدت، توسعه بانکداری 
اســالمی و اقتصادمقاومتی کــه در بندرعباس برگزار 
شــد، با اشــاره به جایگاه بانکداری اســالمی در نظام 
اقتصادی مبتنی بر موازین شــرعی، گفت: این واقعیت 
که بانک های  اسالمی در جریان رکود اقتصادی بزرگی 
که بانک های آمریکایی به جهان تحمیل کردند، آسیب 

ندیدند ، مایه سربلندی ما مسلمانان است.
به گزارش اداره کل روابط عمومــی و تبلیغات بانک 
انصار، دکترابراهیمی با تشــریح جایگاه بانک انصار در 
شبکه بانکی کشور و مزیت های رقابتی آن تصریح کرد: 
پیشــتازی بانک انصار در بکارگیری  فناوری های نوین 
بانکی، پیشــگامی در حــوزه قرض الحســنه درمیان 
بانکهای جهان اســالم، اهتمام و اقدام جدی در تحقق 
و اســتقرار اقتصادمقاومتی، پیاده سازی عقوداسالمی و 
انطباق عملیات بانکی مبتنی بر موازین شریعت ، انجام 
مسئولیت های اجتماعی بانک، کمک به اشتغال جوانان 
و کم بضاعتان، کســب پی درپی مقام نخســت سالمت 
اداری کشــور، احراز رتبه نخســت بانکداری اسالمی 
در بین بانکهای کشــور، باالترین جایگاه سودآوری در 
شبکه بانکی و شفافیت اطالعات در بازار بورس، ازجمله 
مزیت های رقابتی بانک انصار در وضعیت جاری شبکه 
بانکی کشور است  . دکترابراهیمی با اعالم آمادگی برای 
توسعه بانکداری اسالمی تحت نظارت مشترک علمای 
اهل سنت و شــیعه به سراسر کشور به تحقق وعده های 
الهی در حوزه قرض الحســنه و توسعه اقتصادمقاومتی 
و بانکداری اسالمی اشــاره و ابراز امیدواری کرد بزودی 
شــاهد نتایج چشــمگیر این اقدامات در راستای جلب 

رضایت خداوند منان باشیم. 

دکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار:
الگوی بانکداری اسالمی تحت نظارت 
مشترک علمای شیعه و أهل سنت قابل 

تعمیم به جهان اسالم است

ویژه

16 آذر و خواسته های دانشجویان 
دانشگاه های سراسر کشور در آســتانه روز دانشجو عالوه بر حضور چهره های سیاسی 
شــاهد اعتراض های صنفی نیز بودند. بخش زیــادی از این تجمعــات در اعتراض به 
کاالیی ســازی آموزش، نه به تبعیض جنسیتی بود. دانشــجویان دانشگاه های عالمه 
طباطبایی و شــهید بهشــتی، تهران و خوارزمی دیروز در اعتراض به کاالیی ســازی 
آموزش تجمع کردند و همزمان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در اعتراض به 
کاالیی سازی آموزش در حیاط این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان 
با شعارهای »روند پولی سازیـ  نقض قانون اساسی«، »در دانشگاه بیگاری بعد از تحصیل 
بیگاری«، »نه به تبعیض جنســیتی« اعتــراض خود را اعالم کردنــد. دیروز همچنین 
دانشجویان روزانه دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به آنچه که اخذ شهریه های غیرقانونی 
مطرح می کنند، دست به اعتراض زدند. این دانشجویان به همراه تعدادی از دانشجویان 
شبانه، مقابل ساختمان ریاست این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان با شعارهای »وعده 
وعید نمی خوایم جواب قاطع می خوایم«، »آموزش حق مسلم ماست« اعتراض خود را 
نشان دادند. همچنین دانشجویان دانشگاه خوارزمی نیز دیروز در اعتراض به کاالیی سازی 
آموزش تجمع کردند. دانشجویان این دانشگاه خواستار انحالل پردیس بین المللی این 
دانشگاه شدند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز ازجمله دانشجویانی بودند که در اعتراض به 

کاالیی سازی آموزش دست به تجمع زدند.


