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سیاسی

وطن امروز شماره 2601

اخبار

ورود پیکر  ۷۲شهید دفاعمقدس
به کشور تا  ۲۰آذر

فرمانده کمیته جستوجوی
مفقودین ستاد کل نیروهای
مسلح گفت :پیکرهای طیبه
 ۷۲شهید دوران دفاعمقدس
صبح روز سهشنبه  ۲۰آذرماه
 ۹۷از مرز ش��لمچه وارد کش��ور خواهد شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،س��ردار
سیدمحمد باقرزاده روز گذشته با اشاره به ورود
پیکرهای مطهر شهدا به کشور گفت :پیکرهای
طیبه  ۷۲ش��هید دوران دفاعمق��دس که در
دوره اخی��ر در مناطق عملیاتی جنوب عراق و
استانهای میسان و بصره توسط اعضای کمیته
جس��توجوی مفقودین س��تاد کل نیروهای
مسلح کاوش شده و آماده انتقال به کشورمان
شده ،صبح روز سهشنبه  ۲۰آذرماه  ۹۷از مرز
شلمچه وارد کشور خواهد شد .فرمانده کمیته
جس��توجوی مفقودین س��تاد کل نیروهای
مس��لح در ادامه تصریح کرد :مراسم استقبال
از این شهدا را برادران بسیج اهل سنت گچین
بندرعب��اس به نمایندگی از ملت ایران در مرز
انجام خواهند داد .وی افزود :این شهدا مربوط
به عملیاته��ای رمضان ،مح��رم ،کربالی ۵
و تک دش��من در شلمچه هستند که متعلق
به لش��کر  ۱۴امام حسین(ع) ،لشکر  ۸نجف،
لشکر  ۱۹فجر ،لشکر  ۲۷حضرت رسول(ص)،
لشکر  ۱۰سیدالشهدا(ع) ،یگانهایی از ارتش
جمهوری اسالمی و مجاهدین عراقی در لشکر
بدر هستند.

رونمایی از جدیدترین طرحهای
تجهیزاتی نداجا

جدیدترین طرحها و ماکتهای تجهیزاتی
در حال س��اخت نیروی دریای��ی ارتش صبح
دیروز(ش��نبه) در نمایش��گاه توانمندیه��ا و
دس��تاوردهای فنی و تخصصی نداجا رونمایی
ش��د .به گزارش مهر ،صبح دیروز در نمایشگاه
توانمندیها و دس��تاوردهای فنی و تخصصی
نیروی دریای��ی ارتش ماک��ت جدیدترین ناو
موش��کانداز کالس س��ینا (س��ینای )۷ک��ه
هماکنون در کارخانجات نیروی دریایی ارتش
در بندرعباس آخرین مراحل س��اخت خود را
میگذران��د و با عنوان «زره» نامگذاری ش��ده
اس��ت به نمایش درآمد .این سومین شناور از
این کالس است که در آبهای جنوب عملیاتی
خواهد شد .شناور اطالعاتی و تجسسی نیروی
دریایی نیز با عنوان «طالئیه» نامگذاری و بیش
از نیمی از مراحل س��اخت آن طی شده است.
این شناور وظیفه جمعآوری اطالعات نظامی
از شناورهای هدف با استفاده از پیشرفتهترین
تجهیزات شنود ،راداری ،مخابراتی و اطالعاتی
را برعه��ده دارد .در ای��ن نمایش��گاه ط��رح
جدیدترین شناور ایرانی با نام پروژه «سفینه»
نیز رونمایی ش��د .این شناور که تریماران (سه
بدنه) است ،قابلیت عملیات در شرایط مختلف
دریا جهت مقابله با جنگهای نامنظم ساحلی
و عکسالعمل س��ریع را داراس��ت .مدل اولیه
این ش��ناور جهت ارزیابی استحکام و عملکرد
هیدرودینامیکی س��ازه عرضی ،ساخته شده و
سرعت این شناور باالی  ۴۰نات است.

تصمیم اتحادیه اروپایی برای اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران!

دیپلماته��ای غرب��ی ب��ه ی��ک روزنامه
انگلیس��ی گفتهاند اتحادیه اروپایی قصد دارد
اعمال تحریمهای محدود علیه ایران را بررسی
کند .به گزارش فارس ،منابع خبری گفتهاند
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در
نشستی روز دوشنبه در بروکسل درباره اعمال
تحریمهای محدود علیه ایران بحث و رایزنی
خواهند کرد .دیپلماته��ای غربی جمعه به
روزنامه فایننشالتایمز گفتهاند وزرای خارجه
کش��ورهای اتحادیه اروپایی در نشست بعدی
خود در بروکس��ل درباره تحریم ایران به بهانه
ادعاهای مطرحش��ده درباره اقدامات ایران در
دانمارک رایزنی خواهند کرد .پلیس دانمارک
ماه گذشته بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل
منتس��ب به ایران را به حمل��ه به یک فرد در
خاک این کش��ور متهم ک��رد .وزارت خارجه
دانم��ارک در همی��ن ارتب��اط ماه گذش��ته
سفیر کش��ورش را از تهران فراخواند« .آندره
ساموئلس��ن» وزیر خارجه دانم��ارک در یک
کنفرانس خبری گفت معتقد است حکومت
ای��ران عامل این حمله بوده و به همین دلیل
س��فیر دانم��ارک را از تهران برای مش��ورت
ف��را میخوان��د .دیپلماتها گفتهان��د وزرای
خارج��ه کش��ورهای اتحادیه اروپای��ی درباره
افزای��ش ی��ا ع��دم افزای��ش فش��ارهای این
اتحادیه علیه ایران به بهانه برنامه موش��کی و
فعالیتهای منطق��های نیز گفتوگو خواهند
کرد .این اقدامات در حالی اس��ت که اتحادیه
اروپای��ی ادعا میکن��د در تالش اس��ت آثار
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران را بعد
از خروج این کشور از توافق هستهای با ایران،
خنثی کرده و این توافق را حفظ کند!

یکشنبه  18آذر 1397

دیوان محاسبات در حکم نهایی خود درباره بورسیهها اعالم کرد تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس دولت دهم نیست
و وزارت علوم باید هزینههای دانشجویان لغو بورسیه شده را بپردازد

روسیاهی بنفش در پرونده بورسیهها

گروه سیاسی :دیوان محاسبات کشور حکم نهایی
خود را درباره بورسیههای دولت دهم صادر کرد که
بر این اساس تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس
دولت دهم نیس��ت و این شورا در حدود وظایف و
اختیارات قانونی عمل کرده است.
به گزارش «وطنامروز» 5 ،س��ال پس از طرح
ادعای عجیب دولت حسن روحانی علیه دانشجویان
نخبه بورسیه شده در دولت دهم و لغو این بورسیهها
و هزینههای مادی و معنوی که این ادعا در زندگی
نزدیک به  3هزار دانشجوی بورسیه ایجاد کرد ،حاال
دیوان محاس��بات رأیی صادر کرده که دروغ بودن
همه آن ادعاها و اجحاف و ظلم غیر قابل جبرانی که
به این دانشجویان شده را نشان میدهد .هزینههایی
که حتی با وجود حکم نهایی دیوان محاسبات برای
جبران هزینه لغو بورس��یههای این دانشجویان اما
قابل جبران نیست .طی سالهای اخیر برخی اخبار
از خودکشی و نیز طالق برخی دانشجویان بورسیه
خبر دادهاند .دانش��جویانی که یک اقدام سیاسیون
نهتنها جل��وی ادامه تحصیل آنه��ا را گرفت بلکه
زندگی آنان را نیز مختل کرد و درس��ت به همین
خاطر بود که رهبر معظم انقالب بارها اعالم کردند
و به قوه قضائیه دستور دادند موضوع اجحافی که به
دانشجویان بورسی ه شده را پیگیری قضایی کنند.
حاال با حکم نهایی دیوان محاس��بات ،حداقل
بیگناه��ی این دانش��جویان و اجحافی که به آنها
شده ثابت شده اس��ت .دیوان محاسبات کشور در
حکم نهایی خود درباره بورسیههای دولت دهم که
بتازگی صادر شده است ،تاکید کرد تخلفی متوجه
وزیر وقت علوم کامران دانش��جو و شورای مرکزی
بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و
اختیارات قانونی عمل کرده است .بر اساس گزارش
فارس ،مس��ؤوالن فعل��ی وزارت علوم ،تحقیقات و

واکنش درباره ظلمی ک��ه اصالحطلبان
و دول��ت در قبال دانش��جویان
بورس��یه کردند و همینطور درب��اره رأی دیوان
محاسبات« ،وطنامروز» با دکتر مسلمینائینی،
مدی��رکل ب��ورس در وزارت عل��وم دول��ت دهم
گفتوگویی انجام داد.
***
درب�اره رأی دیوان محاس�بات مبن�ی بر عدم
تخلف در اعطای بورسیهها در دولت دهم صحبت
میفرمایید؟

ببینید! یک مسالهای هست؛ وقتی یک خالفی
انجام میشود؛ در کشور ،در دولت و ...دستگاههایی
هستند که بر این رفتارها و احیانا خالفها نظارت
میکنند .یعنی اینها مشروعیت بررسی دارند .اینکه
دولتی سر کار بیاید و اتهامی علیه دولت قبل از خود
مطرح کند ،این قابل قبول نیست .فکر میکنم این
رفتار تا به حال سابقه نداشته است .متاسفانه دولت
یازده��م آمد و ادعا و اتهامی را علیه دولت قبل از
خود مطرح کرد و البته االن نتیجه عملکرد و رفتار
چندسالهاش را میبینید که در عمل دیگر چیزی
برای این دولت باقی نمانده اس��ت .یعنی به جای
اینکه به کار و مسؤولیت خود رسیدگی کند و به
فکر رفع مش��کالت کشور باشد ،به دنبال مسائل
دیگ��ری بود تا به دولت قب��ل از خود هجمه وارد
کند .متاسفانه در ماجرای بورسیهها هم اینها آمدند
و با عجل��ه ادعایی را مطرح کردند و به قول مقام
معظ��م رهبری یک ظل��م و کار غلط و بدعتی را
راه انداختند .با ای��ن ادعا ،یک اقدام خالف قانون
و خ�لاف اخالق کردند و  5س��ال تعدادی جوان
تحصیلکرده آن هم دانشجویان نخبه و دانشجویان
دوره دکترا را که میتوانس��تند منشأ اثر فراوانی
ش��وند درگیر کردند .بعضی از اینها درخواس��ت
دادهاند؛ فارغالتحصیل ش��دهاند از خارج از کشور؛
دانشجو درخواس��ت داده است به دانشگاهی که
آنجا بورس بوده؛ متاسفانه اینجا به کار نگرفتند ولی
پذیرفته و حاال این

دانشگاه خارجی درخواست او را
نخبه ایرانی مجبور است  2هفته در کنار خانواده
باشد و  2هفته در خارج از کشور مشغول درس و

پارلمان دومین کنفرانس روسای مجالس
 6کش��ور ایران ،پاکستان ،ترکیه،
چین ،روس��یه و افغانس��تان با موضوع «چالشهای
تروریسم و ارتباطات درونمنطقهای» روز گذشته در
تهران برگزار شد .به گزارش «وطن امروز» ،تصمیم
آمریکا برای انتقال تروریستهای داعش به افغانستان
یا کشورهای حوزه آسیای مرکزی قفقاز که به دنبال
شکست داعش و کشورهای غربی حامی آن در عراق
و س��وریه صورت گرفت ،موجب شد کشورهای این
منطقه از یکی دو سال پیش همکاریهای سیاسی
و امنیتی خود را توسعه داده و برای مقابله با تهدید
تروریس��م تالش کنند .در این راستا طی یک سال
گذش��ته چند کنفرانس سیاس��ی -امنیت��ی با این
رویکرد در تهران برگزار شد .در همین راستا دومین
کنفرانس روسای مجالس  6کشور ایران ،پاکستان،
ترکیه ،چین ،روس��یه و افغانس��تان که روز گذشته
در ته��ران برگزار ش��د هم اولویت خ��ود را مقابله با
تروریس��م تعریف کرد .عالوه بر این تجارب گذشته،
راهبرده��ای کنونی و اتخاذ رویک��رد جدید و موثر

تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود
وظایف و اختیارات قانونی ،اتخاد تصمیم نمودهاند
متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد
فاقد ش��رایط ،از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات
محضری دانشجویان امکانپذیر میباشد .بنا علیهذا
اعتراضهای واصله ،وارد تش��خیص و رأی شماره
 56/29-97/6/3هیأت اول مستشاری نقض و اعالم
میگردد .مسؤوالن فعلی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری موظفند هزینههای دانشجویانی که بورس
آنها لغو شده است (موضوع بند  ۳دادخواست) را از
محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای
دیوان محاسبت کشور اعالم نمایند».
■■ادعایی که دروغ بود

فناوری موظفند اگر بورس��یه دانشجویی لغو شده
اس��ت هزینههای آن را از محل تضامین و تعهدات
اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور
اعالم کنند.
در قسمتی از این حکم آمده است:
«با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده ،مالحظه
مفاد لوایح اعتراضی��ه و دفاعیه تجدیدنظرخواهان
و مس��تندات ضمیم��ه در مراح��ل مختل��ف
رس��یدگی بویژه الیحه تکمیلی مثبوت به شماره
 189/33-97/6/26امع��ان نظ��ر و مداق��ه در
دادخواس��تهای اولی��ه و پیروی دادس��رای دیوان
محاسبات کشور ،قرارهای صادره از سوی هیأت اول
مستش��اری و رأی معترض عنه ،مستفاد از ماده ۷
آییننامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به
خارج از کشور مصوب  68/12/12شرایط عمومی و
اختصاصی متقاضیان بورس در کمیتههای تخصصی

گروههای آموزشی ،بورسی و پس از احراز شرایط در
شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آرا تصویب
شده است و انتساب عدم رعایت ماده  ۱۲قانون اعزام
دانشجو به خارج مصوب  93/1/25مجلس شورای
اس�لامی ،آییننامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی
داخل کش��ور و آییننامه اعطای بورس تحصیلی و
اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعملهای
نحوه اعطای بورس تحصیلی و آییننامه استخدامی
اعضای هیأت علمی در احراز ش��رایط سن ،معدل،
اش��تغال و ...بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای
مرک��زی بورس و وظایف اجرای��ی ادارات مرتبط و
کمیتهه��ای تخصصی ،محل تأمل اس��ت و خالی
از اش��کال به نظر نمیرس��د .با توجه ب��ه گزارش
کارشناس��ی مضبوط در پرونده و نتیجه بررس��ی
موضوع در کمیسیونهای اصل نودم قانون اساسی
و آم��وزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس�لامی،

مدیرکل بورس وزارت علوم در دولت دهم در گفتوگو با «وطنامروز»:

روحانی تحتالشعاع دروغگوها قرار گرفت
تحصیل شود .جالب است که
اینجا آنها را طرد میکنند اما
در خارج از کشور و بویژه در
کشورهای اروپایی ،دانشگاهها
این دانشجویان نخبه را بهکار
گرفتهاند .این دانش��جویان
نخبه را  5س��ال تحت ظلم و زجر روحی و روانی
قرار دادند و این کار را با خبرگزاریهایشان و به
خاطر جهل و نادانی خود انجام دادند .البته برخی
نمایندههای مجلس نیز در دورههای اخیر به این
خالف دامن زدند که واقعا باید جوابگو باشند.
ش�ما ام�روز رأی دیوان محاس�بات را خودتان
رویت کردید؟

بله! من این رای را خودم گرفتم.

درباره جزئیات این رأی توضیح میدهید؟

قب��ل از اینکه این رأی نهایی بش��ود چندین
جلس��ه در وزارتخانه و در گروه ویژه کمیس��یون
آم��وزش و تحقیقات مجلس برگزار ش��د .آقای
پورمختار ،رئیس کمیسیون اصل  90در مجلس
قبل ،مس��ؤول کمیت��های بود که آق��ای نجفی،
سرپرس��ت وق��ت وزارت آموزشوپ��رورش برای
رسیدگی به این موضوع تعیین کرده بود .ایشان
هم پرونده را بررس��ی کرد .وزارت علوم بعد از آن
بیانیهای صادر ک��رد که مملو از اطالعات غلط و
کذب بود و بر اس��اس آن بورسیه دانشجویان را
لغ��و کردند .این در حالی ب��ود که ما چندین بار
به کمیس��یون اص��ل  90رفتیم و در جلس��ات
این کمیسیون ش��رکت کردیم .در این جلسات
نمایندگان دیوان محاسبات و کمیسیون آموزش
هم حضور داش��تند .البته اگر یادتان باشد همان
سال کمیس��یون اصل  90مجلس گزارش خود
درباره ماجرای بورسیهها را اعالن و اعالم کرد هیچ
تخلفی در اینباره انجام نشده است .همان زمان
نامهای هم برای وزیر وقت علوم نوشتند و گفتند

اگ��ر دانش��جویی را تعلی��ق
کردهاید سریعا او را برگردانید
و نگذاری��د این دانش��جویان
دیگر اذی��ت و آزار ببینند تا
درسش��ان را ادام��ه بدهند،
البته به جز آن  36نفری که
خودشان اطالعات غلط داده بودند .اما وزارت علوم
زیر بار نرفت و مدعی بود دیوان محاسبات گفته
است باید بورسیه این دانشجویان لغو شود .البته
این هم فقط یک ادعا بود و مستنداتی درباره رای
دیوان ارائه نکردند .بر اساس همین حرف بیسند،
آمدند و از دانش��جویان ش��هریه گرفتند که این
خالف بود .جالبتر اینکه به صورت ش��فاهی به
این دانشجویان میگفتند باید شهریه را پرداخت
کنند؛ به صورت کتبی و مستند به آنها نگفتند باید
شهریه پرداخت کنند .بنابراین از تعداد زیادی از
دانشجویان پول گرفتند.
حتی شنیدیم در بین دانشجوها کسی بوده که
خودکشی هم کرده است؟

ببینید! با این فش��اری که به آنها وارد میشد،
مش��کالتی برایش��ان ایج��اد ش��د؛ خ��ب! یک
دانشگاهی این فرد را بورس کرده بود و بعد گفتند
بورس نیست .خودش به من زنگ میزد که حتی
برای تجهیزات آزمایش��گاهی ه��م از او حمایت
نش��د .البته واقعا خودکش��ی کار صحیحی نبود
ولی خب! فش��اری که به این دانشجویان آوردند
به اینجا کشیده شد .متاسفانه رئیسجمهور هم
تحتالش��عاع این جو قرار گرفت و حرفهایی زد
که واقعا نادرست بود .اینکه بیایند با یک عده جوان
ای��ن کارها را بکنند و بعد بگویند آقا وزیر را کنار
گذاشتند بهخاطر اینکه بحث بورسیهها را مطرح
کرده بود ،نادرس��ت بود .وزیر ب��ه دالیل دیگری
کنار رفت؛ به دلیل برگرداندن افراد مس��ألهدار به
وزارتخانه استیضاح شد.

دومین کنفرانس رؤسای مجالس  6کشور آسیایی (افغانستان ،ایران ،پاکستان ،ترکیه ،چین
و روسیه) برای مبارزه با تروریسم روز گذشته در تهران برگزار شد

تفاهم برای ایجاد ساز و کار ویژه ضدتروریسم

منطقهای ،گسترش ارتباطات و تقویت همکاریهای
بینمنطق��های ،تحقق صلح و توس��عه همهجانبه و
پای��دار در منطقه از موضوعات مهمی اس��ت که در
این کنفرانس مطرح شد .البته جلسات کارشناسی،
کمیته تدوین اس��ناد و کمیته تدوین بیانیه تهران
روز جمعه در تهران برگزار ش��ده بود .همچنین در
جریان کنفرانس دیروز ،اس��د قیصر ،رئیس مجلس
پاکستان ریاست این کنفرانس را به علی الریجانی،
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی تحویل داد و ضمن
ت الریجانی موجب
ابراز امیدواری مبنی بر اینکه ریاس 
بهبود این حرکت ش��ود ،گفت اطمین��ان میدهد
مجلس پاکستان به عنوان دفتر دائمی این کنفرانس
با تم��ام توان پش��تیبان ایران خواهد بود .روس��ای
مجالس شرکتکننده در کنفرانس دیروز همچنین به

صورت جداگانه با روحانی ،رئیس جمهور و الریجانی
رئیس مجلس دیدار کردند.

■■در مبارزه با تروریس�م باید به ریش�ههای آن
توجه کرد

روس��ای مجالس ایران ،افغانس��تان ،پاکستان،
چین ،ترکیه و روس��یه در بیانیه پایانی کنفرانس
تهران تاکید کردند :مبارزه با تروریسم صرفا نباید
به حذف تروریس��تها و س��ازمانها و شبکههای
تروریس��تی محدود شود بلکه ریش��هها و شرایط
نش��و و نمای تروریس��م در جهت مقابله با آن باید
به طور کامل م��ورد توجه قرار گی��رد .به گزارش
ایرنا ،روسای مجالس  6کشور عصر دیروز -شنبه-
در بیانی��ه پایانی دومین کنفران��س خود با عنوان
«چالشهای تروریسم و ارتباطات درونمنطقهای»

رأی دیوان محاس��بات در اثب��ات بیگناهی
مس��ؤوالن شورای مرکزی بورس در وزارت علوم
دول��ت دهم در حالی صادر ش��د ک��ه بیش از 5
سال اتهام و ادعای غیرقانونی بودن بورسیههای
این دانش��جویان نهتنها مان��ع ادامه تحصیل این
دانش��جویان ش��د بلکه خس��ارات زیادی نیز به
آنان وارد کرد .در مدت  5سال مقامات دولتی و
رسانههای همسو با دولت اتهامات زیادی درباره
دانشجویان بورس��یه مطرح کردند .البته در این
میان ورود کنایهآمیز حس��ن روحانی به ماجرای
ادعای بورسیهها باعث ش��د موج دولتیها علیه
دانشجویان مظلوم بیشتر ش��ود .حسن روحانی
 15مهرم��اه  93در دانش��گاه ته��ران یک ورود
کنای��ی به ماجرای ادعای بورس��یهها داش��ت و
عبارت معروف« :بورسیه و ما ادراک مالبورسیه»
را بر زبان آورد .اصطالحی که رس��انههای حامی
دول��ت آن را به معنای تایید ادع��ای غیرقانونی
بودن بورس��یهها از سوی حسن روحانی دانسته
و این خط را ترویج کردند.
در نهایت دیوان در حکم جدید چه گفته است؟

دیوان گفته اس��ت با توجه به بررسیهایی که
کردهاند ،ب��ا توجه به دفاعیات و اعتراضاتی که ما
کردیم ،با توجه به بررس��یهای کارشناسانی که
برای این منظور استخدام شده بودند و همچنین
بر اساس نظرات و گزارش کارشناسی کمیسیون
اصل  90و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،
هیچگونه تخلفی انجام نش��ده و وظایف شورای
مرکزی بورس انجام شده است.

بالفاصل�ه بع�د از صدور حکم دی�وان ،محمود
صادقی ،نماینده تهران در مجلس مدعی شد رأی
دیوان داللتی بر عدم تخلف مسؤوالن وزارت علوم
ندارد ،شما چه جوابی به او میدهید؟

خیر! این فرد یا واقعا این موارد را بلد نیست یا
عینکش را جور دیگری گذاشته است .رای دیوان
میگوید هیچ تخلفی از س��وی ش��ورای مرکزی
بورس انجام نشده اس��ت به غیر از آن  36نفر (از
 3000نفر) که آنها هم خودش��ان اطالعات غلط
داده بودند و تخلفی متوجه وزارتخانه نیست.
آیا امکان اعاده حیثیت وجود دارد؟

انش��اءاهلل این مس��ائل پیگیری خواهد شد.
اینگونه نیست که بعضیها با مقالهنویسی و بعضی
با خبرنویس��ی و بعضی هم با توئیت زدن بتوانند
براحتی  5س��ال یک عده دانش��جوی مملکت را
تحت فش��ار بگذارند و حاال فکر کنند ماجرا تمام
شده است.
به نظر شما پشتپرده این ادعای دروغ چه بود؟

هدف اصلی این دروغپردازی ممانعت از ورود
نیروهای نخبه پاک و انقالبی به بدنه دانشگاه بود؛
این هدف اصل��ی از این دروغپ��ردازی بود .البته
اینکه بگویی��م همه اینها حزبالله��ی بودند ،نه!
اینطور نبود؛ اصالحطلب هم در بین این بورسیهها
بود .اما ویژگی همه این دانش��جویان این بود که
میخواس��تند خدمت کنند .واقعا میخواس��تند
خدمت کنند .تعدادی از همینها که فارغالتحصیل
شدند منبع و منشأ خدمات زیادی شدند و جالب
اینکه برخی از همین بورسیهها االن جزو مدیران
دولتیهستند!
موافقت کردند سومین کنفرانس روسای مجالس
درباره چالشهای تروریسم در تقویت همکاریهای
منطق��ه س��ال  2019در اس��تانبول ترکیه برگزار
میش��ود .روسای مجالس  6کش��ور همچنین در
پایان دومین کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران
اقدامات تروریس��تی در کش��ورهای عضو از جمله
حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعالم
کردند در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت
حمایت از تروریسم مصمم هستند .همچنین در این
بیانیه روسای مجالس  6کشور آسیایی ،سازمانهای
امنیت��ی اعضای ش��رکتکننده را ب��ه ایجاد یک
س��ازوکار ویژه برای تبادل اطالعات آشکار و پنهان
و رویههای خوب و درسهای آموختهش��ده برای
جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تشویق
کردند .آنان یادآور ش��دند مبارزه با تروریسم صرفا
نباید به حذف تروریستها و سازمانها و شبکههای
تروریس��تی محدود شود ،بلکه ریش��هها و شرایط
نش��وونمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید به
طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

اخبار

نقش سرویسهای امنیتی منطقه
در حادثه تروریستی چابهار

وزیر اطالعات گفت :جریانها
و سرویسهای امنیتی منطقه
و سیاس��تها و راهبردهای
رژیم صهیونیستی در حوادث
تروریس��تی چابه��ار و اهواز
نقش داش��تند .به گزارش مهر ،محمود علوی
روز گذشته در حاشیه دومین کنفرانس روسای
مجالس افغانستان ،ایران ،پاکستان ،ترکیه ،چین
و روسیه در خصوص مسببان اصلی حادثههای
تروریس��تی چابهار و اهواز گف��ت :جریانها و
سرویسهای امنیتی در منطقه و سیاستها و
راهبردهای رژیم صهیونیستی در این حوادث
دس��ت داش��تند ،آمریکا هم متاس��فانه از این
جریان تروریس��تی حمایت میکند .وی اظهار
داش��ت :از نظر آنها تروریس��می که در جهت
اهداف آنها باشد ،تروریسم مطلوب است.

دستگیری  ۴متهم در رابطه
با حادثه تروریستی چابهار

دادس��تان مرک��ز سیستانوبلوچس��تان از
دستگیری  ۴متهم در شهرستانهای مختلف
استان سیستانوبلوچستان در ارتباط با حادثه
تروریس��تی چابه��ار خبر داد .حجتاالس�لام
موحدیراد در گفتوگو با میزان ادامه داد :این
پرونده در مجتمع ویژه جرائم امنیتی در مرکز
اس��تان سیستانوبلوچستان رسیدگی خواهد
ش��د .دادس��تان زاهدان در پایان خاطرنشان
کرد :تحقیقات درباره نقش متهمان در عملیات
تروریس��تی و شناسایی س��ایر متهمان ادامه
خواهد داشت.

برخورد قاطعانه با عامالن
حمله تروریستی چابهار

فرمانده نی��روی انتظامی در
واکنش به حادثه تروریستی
چابهار گفت :دشمنان بدانند
ب��ا چنی��ن تحرکات ک��ور و
مذبوحان��های نمیتوانند در
عزم و اراده نیروهای مس��لح و مردم خللی وارد
کنند .به گزارش مهر ،سردار حسین اشتری در
حاشیه برگزاری نشست صمیمی با دانشجویان
دانشگاه علوم انتظامی امین در واکنش به حادثه
تروریستی چابهار بیان کرد 3 :روز قبل ،عامل
یک گروه تروریس��تی به دنبال نفوذ به یکی از
مقرهای انتظامی شهرس��تان چابهار بود که با
لطف الهی ،هوشیاری و واکنش سریع نیروهای
پلی��س ،این عام��ل انتحاری ن��اکام ماند .وی
خاطرنشان کرد :دشمنان به دنبال ناامن کردن
کشور هستند اما باید بدانند با چنین تحرکات
کور و مذبوحانهای نمیتوانن��د در عزم و اراده
نیروهای مسلح و مردم خللی وارد کنند .سردار
اش��تری تأکید کرد :نیروه��ای پلیس با اقتدار
روزافزون مأموریتها را دنبال و اجرایی میکنند
و قطعا با عامالن اصلی این تحرک تروریستی
نیز قاطعانه برخورد میکنی��م و برای خانواده
شهدای این حادثه تروریس��تی نیز از خداوند
منان طلب اجر و پاداش داریم .وی در پاسخ به
این سوال که خودروی عامل انتحاری حامل چه
میزان مواد منفجره بود؟ گفت :موضوع در حال
بررسی است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

بررسی حادثه تروریستی چابهار
در کمیسیون امنیت ملی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :روز
سهشنبه به همراه هیاتی از کمیسیون امنیت عازم
چابهار هستیم ،البته قصد داشتیم زودتر از این به
این ش��هر سفر کنیم اما به دلیل وجود کنفرانس
روسای مجالس و همچنین بازدید از آب سنگین
در روز یکشنبه ،این بازدید به سهشنبه موکول شد.
به گزارش فارس ،حش��متاهلل فالحتپیشه روز
گذشته در جمع خبرنگاران درباره پیگیری حادثه
تروریس��تی چابهار گفت :کلیت موضوع برای ما
مهم است و دولت باید در بودجه تجدیدنظر کند.
دولت یکپنج��م از کل نیاز مرزی را برای مرز در
بودجه گذاشته ،در صورتی که از نظر کارشناسی ۵
برابر آنچه دولت برای مرز گذاشته نیاز است .وی
در ادامه تاکید کرد :س��فر ب��ه چابهار در برنامه ما
بود اما با وقوع این حادثه تروریستی به جلو افتاد.
فالحتپیش��ه خاطرنش��ان کرد :تحوالتی از نوع
چابهار نشان داد اگر در این زمینه کوتاهی کنیم
کشور دچار آسیب میشود.

کشاورززاده سفیر ایران در چین شد

محمد کشاورززاده ،دستیار وزیر امور خارجه
و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان
سفیر جدید ایران در چین منصوب شد .به گزارش
فارس ،به پیش��نهاد وزیر امور خارجه و تصویب
رئیسجمهور «محمد کشاورززاده» دستیار وزیر
و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان
سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در جمهوری
خلق چین منصوب ش��د .وی قرار اس��ت بزودی
راهی محل ماموریت خود شود .کشاورززاده پیش
از این سفیر ایران در ونزوئال و ازبکستان بوده است.

