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درمکتب امام

شما هم فرار کنید!
مــا ایــن مغزها را می خواهیم که از آمریکا پا می شــود می آید اینجا می گوید 

من آمده ام برای کمک؛ نه پا بشــود فرار کند از اینجا! این مغزهای فرّار به درد ما 

منی خورد، بگذار فرار کنند. اگر شام هم می دانید که در اینجا جایتان نیست، شام 

هم فرار کنید! راه باز است. مملکت ما آدم می خواهد حاال؛ نه مغزهایی که می روند 

در پناه انگلستان و در پناه آمریکا.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

سریال دستاوردسازی ادامه دارد
افزایش توان موشکی دستاورد جدید برجام!

سرویس سیاسیـ 
روزنامه ایران که اردیبهشــت سال گذشته افزایش طول عمر خلبانان و میهمانداران هواپیماها را از 
دستاوردهای برجام عنوان کرده بود، دیروز افزایش توان موشکی را هم به این لیست خیالی افزود! این حالی 
است که رئیس دولت یازدهم بارها اظهارات ضد و نقیضی درباره توانمندی موشکی کشور داشته است.
ایران در سرمقاله خود به قلم محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید با عنوان »برجام؛ نقطه عطفی 
در تاریخ سیاسی ایران« نوشت: »ایران در مسیری قرار گرفت که بتواند تحریم های مرتبط با فعالیت های 
هسته ای خود را که موجب ایجاد اختاللی بسیار وسیع و گسترده در حوزه اقتصادی شده بود، بردارد و 
بدین ترتیب تحریم های رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا و تحریم های اروپایی از ایران برداشته شد.«
الزم به یادآوری است که عراقچی، رئیس ستاد پیگیری برجام و عضو ارشد تیم مذاکره کننده تأکید 
کرده بود که تحریم ها روی کاغذ برداشــته شــده است! ظریف نیز دو روز قبل در مصاحبه با سی ان ان 
گفت که دولت آمریکا متن و روح برجام را نقض کرده است. اتحادیه اروپا هم تحریم های ایران را به روز 

کرد البته همزمان با مذاکره ظریف با مقامات ارشد اروپایی!
تابش در ادامه این یادداشت مدعی شد: »با رفع این محدودیت ها بود  که در واقع برای ایران بستر  
فعالیت مؤثرتر برای افزایش توان موشکی خود را نیز با امضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حاصل 

نمود.«
ادعای افزایش توان موشکی پس از برجام در حالی است که اساسا علت اینکه غربی ها پای میز مذاکره 
آمدند، اقتدار جمهوری اســالمی ایران بود که بخش مهمی از آن مرهون تدابیر حکیمانه رهبر معظم 
انقالب و تال ش های مردان بی ادعا در ارتقای توانایی موشکی است. بر این اساس فرصت مذاکره مرهون 
توانمندی موشــکی است نه اینکه برجام و توافق هسته ای بستر فعالیت مؤثر در افزایش توان موشکی 
باشد. حتی رونمایی از توانایی موشکی می توانست به عنوان برگ برنده ای برای تیم مذاکره کننده عمل 

کند اما این تیم ترجیح داد که مواضع منفعالنه خود را پیش ببرد. 
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »دل مردم را با عقده گشایی های جناحی و نقدهای 
غیرمنصفانه خالی نکنیم و روح امید را درآنها که معجزه آفرین است، زائل نکنیم. نقاط ضعف برجام 
را در جلسات کارشناسی و با ارائه راه حل های منطقی برای رفع آنها، مطرح کنیم. فرصت ها از دست 

می روند.«
با وجود عیان شدن خسارت محض برجام و به عینیت رسیدن هشدارها و انتقادهای کارشناسان 
نسبت به بدعهدی طرف مذاکره، طیف حامیان دولت باز هم برای سرپوش گذاشتن بر بی دستاوردی 
و ضرر مطلق برجام، انتقادها را عقده گشایی های جناحی می نامند! دولت یازدهم به مردم وعده داد 
بود که با توافق هســته ای تحریم ها بالمره برداشــته و مشکالت اقتصادی رفع می شود اما تحریم ها 
که رفع نشــد، 60 درصد ظرفیت تولید کشور با بی توجهی  به ظرفیت های داخلی و معطل گذاشتن 
سیاست های اقتصاد مقاومتی تعطیل شد و عده زیادی از مردم بیکار شدند. از این رو زیان تام برجام 
متوجه همه مردم اســت، آن وقت مدعیان اصالحات از نقد برجام در روزنامه ها و رسانه های گروهی 

آزرده خاطر می  شوند!

نعل وارونه مدعیان اصالحات درباره پول های کثیف
روزنامه آفتاب یزد روز گذشته در گزارشی با عنوان »مرد روزهای نه چندان سخت« با اعالم احتمال 

ابقای رحمانی فضلی در وزارت کشور دولت دوازدهم، به بررسی کارنامه وی پرداخت.
در این گزارش آمده است: »مسئله پول ها ی کثیفی که در آستانه انتخابات مجلس سال 94 از سوی 
رحمانی فضلی رســانه ای شــد برای برخی از نمایندگان وقت خوشایند نبود... بزنگاهی که می توانست 
گامی بزرگ در رسوایی مفسدان اقتصادی به حساب بیاید اما این طور به نظر رسید که آقای وزیر، مرد 

روزهای سخت و پرفشار نبود«.
گفتنی اســت در آستانه انتخابات مجلس در سال 94، رســانه ها از قول وزیر کشور نوشتند: »باید 
توجه داشــت که بی شک بخشــی از پول کثیف در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در 
کشور وارد می شود«. وزارت کشور فردای همان روز اطالعیه ای صادر کرد و درباره این خبر توضیحاتی 

ارائه کرده و آن را تکذیب کرد.
اما به هر حال بهانه به دست مدعیان اصالحات افتاده بود و به سادگی نمی خواستند از آن بگذرند. 
روزنامه هــای زنجیره ای با تیترهایی همچون »نمی گذاریم عده ای با پول کثیف به پیروزی برســند«، 
»موضوع پول های کثیف رو شود کار عده ای در انتخابات سخت می شود«، »آقای رحمانی فضلی! کوتاه 

نیایید« در جایگاه شاکی قرار گرفتند. 
اما یک سال بعد، عیار مدعیان مبارزه با پول های کثیف عیان شد. روزنامه آرمان- 10 آبان 95- در 
مطلبی با عنوان »افشــاگری اصالح طلبانه الهه کوالیی؛ برخی با رانت و پول وارد لیســت امید شدند« 
به اظهارات الهه کوالیی پرداخت. اظهاراتی که این عضو شــورای هماهنگی مجمع زنان اصالح طلب در 
گفت وگو با خبرگزاری آنا مطرح کرده بود. این روزنامه نوشت: »ورود با رانت و پول به لیست امید؛ این 
خبر توسط الهه کوالیي فعال سیاسي اصالح طلب اعالم شد؛ خبري که اگر در برخي کشورهاي منتشر 
مي شد، پس از انتشار آن بالفاصله موجي از استعفا از فعالیت سیاسي و عذرخواهي را با خود به همراه 

داشت، اما اکنون در عرصه سیاسي ایران خبري از این دست نیست«.
پس از این افشاگری، روزنامه های مدعی اصالحات، در اقدامی غیرحرفه ای و البته مسبوق به سابقه 

ترجیح دادند که سکوت پیشه کنند!

تقدیر و تجلیل از قانونگرایی روحانی!
روزنامه زنجیره ای قانون به دســتگیری برادر رئیس جمهور پرداخت و با اشــاره به دولت ســابق و 
اظهارات رئیس جمهور وقت که برخورد با نزدیکان خود را خط قرمز خوانده بود، از قانونگرایی روحانی 

تقدیر و تجلیل کرد!
شخصیت های سیاسی و فرهنگی در گفت وگو با قانون بر این نکته تاکید کرده اند که »رفتار دو رئیس 

جمهور بیانگر ظرفیت آنها است و نسبت با رئیس جمهور نباید مانع پاسخگویی شود.«
روزنامه زنجیره ای در حالی از تمکین رئیس جمهور به قانون سخن می گوید که به گفته حجت االسالم 
اژه ای سخنگوی قوه قضائیه کسانی گفته بودند »اگر فالن کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعالن 
جنگ می کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم .« برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، 

امروز حرف های دیگری را مطرح می کنند.
به نظر می رسد عدم توجه قوه قضائیه به تهدیدات صورت گرفته، زنجیره ای ها را به شدت عصبانی 

کرده و آنان چاره ای جز فرار به جلو و فرافکنی نیافته اند.

کار هست، متقاضی کار نیست!
روزنامه ایران در گزارشــی با عنوان »کارهایی که هســت، کارجویی که نیست« گرچه در ابتدا به 
آمارهای بیکاری اشاره کرد اما در ادامه ضمن فرافکنی تالش کرد با پوشاندن سوءمدیریت دولت و عدم 
استفاده مناسب از نیروها و استعدادهای کشور که منجر به افزایش بیکاری شده است، تقصیر این معضل 

اجتماعی را بر گردن مردم بیندازد!
این روزنامه نوشــت: »وقتی به گزارش های رســمی مرکز آمار ایران درخصوص نیروی کار مراجعه 
می کنیم با آمارهای جالبی مواجه می شــویم. درحالی که نرخ بیکاری کل کشــور)جمعیت 10 ساله و 
بیشــتر( در بهار ســال جاری 12/6 درصد بوده این نرخ برای جوانان 15 تا 29 ســال که عمده آنها را 
تحصیلکرده ها تشکیل می دهند به 26/4 درصد می رسد. در سال گذشته نیز نرخ بیکاری جوانان 15 تا 
24 ســال در کل کشور 29/2 درصد بوده که رقم آن برای شهرنشینان 32/3 درصد و برای روستاییان 

22/5 درصد بوده است.«
ایران در بخش دیگر این گزارش از قول مدیر یک دفتر کاریابی آورده اســت: »تعداد مراجعات به 
دفاتر کاریابی نسبت به سال های قبل کمتر شده است. در هر ماه حدود 600 کارفرما از طریق این دفتر 
کاریابی متقاضی جذب نیرو هســتند ولی تنها 20 تا 25 کارجو برای اشــتغال به آنها معرفی می شود. 
به گفته وی در بســیاری از موارد وقتی با متقاضی کار درباره آغاز به کار در یک واحد تولیدی تماس 

می گیریم می گویند که فعاًل حس کار کردن ندارند و هفته بعد با آنها تماس بگیریم.«
در شرایطی که سیاست های اقتصادی ناکارآمد دولت، هزاران واحد تولیدی را به تعطیلی کشانده و 
کارگران بسیاری را بیکار کرده است، ارگان دولت به جای حمایت از بیکارشدگان و پیگیری وضعیتشان، 
این طور وانمود می کند که مشــکل، نبود کار نیست بلکه متقاضی کار وجود ندارد! این در حالی است 

که جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بیکاری را ابرچالش کشور دانسته بود.

باز هم بهانه نخ نما شده تقصیر دولت قبل!
روزنامه زنجیره ای شرق در سرمقاله شماره دیروز خود به شکست سیاست های دولت یازدهم پرداخت 
و با تکرار دالیلی که در چهار ســال گذشته همواره تیتر این رسانه ها بوده است، نوشت: »تقصیر دولت 

قبل است!«
در این مطلب آمده است: »بخش دیگري که متأسفانه دولت آقاي روحاني نتوانست در دولت یازدهم 
خواسته هاي مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالي است... دوره چهارساله دولت آقاي دکتر روحاني 
در بخش آموزش عالي، حتما نیازمند بازنگري است. مدیران میاني و معاونان وزارتخانه، تغییر دولت را 

حس نکرده اند.«
ارجاع به گذشته برای توجیه ناکامی های دولت یازدهم دیگر یک استناد تکراری است که گوینده آن 
را نیز قانع نمی کند و دولت بایستی برای شکست های خود در چهار سال گذشته و ناکامی های احتمالی 
آینده دنبال دالیل دیگری باشد چرا که از روز تنفیذ و تحلیف دیگر دولت سابق دولت یازدهم است نه 

دولت های اسبق که تقصیرها به گردن مدیران این دولت ها بیفتد!

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 
با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر برگزاری 
همه پرســی در اقلیم کردستان عراق 
گفت: اگرچه ممکن اســت ظاهر این 
موضوع جذاب باشــد اما موجب انزوا 
و فشــار بر کردهای عراق و تضعیف 
کردستان و در نهایت کل عراق می شود.

»کســرت رســول« معاون اول دبیرکل 
اتحادیه میهنی اقلیم کردستان و مالبختیار 
رئیس دفتر سیاســی ایــن اتحادیه در رأس 
هیئتی بلندپایه عصر دیروز )دوشنبه( با علی 
شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون 
اقلیم کردســتان  آخرین وضعیت تحوالت 

عراق و منطقه  گفت وگو کردند.
به گزارش فارس، شمخانی در این دیدار 
پیروزی بر داعش و آزادسازی موصل را نوید 
دهنده آینده بهتر برای عراق یکپارچه و غلبه 

بر فتنه های خارجی برای ایجاد انشقاق در این 
کشور دانست.

وی افزود: عراق امــن، باثبات و متحد، 
تامین کننده امنیت پایدار، ثبات و پیشرفت 
این کشور بوده و مجموعه کشورهای دوست 
و خیرخواه عراق بایســتی پشــتیبان این 

رویکرد باشند.
امیــر دریابان شــمخانی با اشــاره به 
زمزمه هایی مبنی بر برگزاری همه پرسی در 
اقلیم کردســتان عراق گفت: اگر چه ممکن 
اســت ظاهر این موضوِع جذاب باشد، اما در 
حقیقت موجب انزوا و فشار بر کردهای عراق 
و تضعیف کردســتان و در نهایت کل کشور 

عراق خواهد شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان 
کرد: پیگیری موضوع برگزاری همه پرســی 
برای جدایی و ایجاد انشــقاق در ملت عراق 
به لحاظ حاشیه ای بودن و عدم پاسخگویی 

به هیچ یک از اولویت هــا و نیازهای واقعی 
مردم، با تدبیر و سیاســت مســئوالن عراق 

همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه خواست برخی کشورهای 
منطقــه و فرامنطقــه ای، تضعیــف عراق و 
کشورهای بزرگ در غرب آسیاست، تصریح 
کرد: با هوشــیاری و در نظر داشــتن منافع 
ملی و منافع جهان اســالم نباید اجازه داد 
این طرح های استعماری و وارداتی همچون 

خاورمیانه بزرگ محقق شود.
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: آنچه که جمهوری اسالمی ایران برای 
مردم، احزاب و گروه ها در شمال عراق آرزو 
دارد امنیت، توسعه اقتصادی و رفاه است که 
تحقق آن مانعی مهم در مسیر فعالیت و رشد 

گروه های تروریستی است.
عبداهلل رســول علی معاون اول دبیرکل 
اتحادیه میهنــی و هیئت همراه نیز در این 

مالقات ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت 
تحوالت اقلیم کردســتان عراق و منطقه با 
اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره 
پشتیبان مردم کرد عراق بوده است، تاکید 
کردند: پیوند بین ایران و کردســتان عراق 
تمدنی و تاریخی اســت و اقلیم کردســتان 
به دوستی با جمهوری اسالمی ایران افتخار 

می کند.
وی با اشــاره به پشتیبانی تعیین کننده 
ایــران از امنیت اقلیم و مردم کردســتان 
در زمان حملــه گروه تروریســتی داعش 
بــه این منطقه اظهار داشــت: در حالی که 
تروریست های تکفیری به دروازه های اربیل 
نزدیک شــده بودند تنها کشــوری که در 
کنار مردم کردســتان ضمن مقابله جدی 
با داعش از شــکل گیری فاجعه امنیتی در 
اقلیم کردســتان جلوگیری کرد، جمهوری 

اسالمی ایران بود.

شمخانی در دیدار هیئت اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق:

همه پرسی در اقلیم کردستان باعث انزوا و فشار بر کردهای عراق می شود

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
قضایی  گفت: ســازمان  تهران  استان 
نیروهای مســلح از آمران به معروف و 
و  قاطعانه پشــتیبانی  منکر  از  ناهیان 

حمایت می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی 
نیروهای مســلح، حجت االسالم والمسلمین 
عباســعلی فراتی در افتتاحیه دوره آموزشی 
طالیــه داران امر به معــروف و نهی از منکر 
سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: سازمان 
قضایی نیروهای مسلح در عمل به تأکیدات 
مقام معظم رهبری خــود را موظف می داند 
کــه از آمــران به معروف و ناهیــان از منکر 

حمایت کند.
معاون دستگاه های نظامی و قضایی ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر اســتان تهران 
گفت: بهترین امت ها از نظر قرآن آنانی هستند 
که امر به معروف و نهی از منکر می کنند که 
ایــن مهم، جایگاه رفیع و بلند این دو فریضه 

الهی را از نظر دین اسالم بیان می دارد.
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح 
اســتان تهران در ادامه، با بزرگداشــت یاد و 
خاطره شهدای امر به معروف و نهی از منکر 
اظهار داشت: حدود 70 نفر در این راه مقدس 
به شــهادت رسیده اند و عده ای هم به افتخار 
جانبــازی نائل آمده اند که در اکثر موارد این 

بزرگواران با مدارا عمل کردند لیکن متأسفانه 
طرف مورد خطاب، شرارت کرده و موجبات 
درگیری را فراهم آورده که حادثه اخیر متروی 

شهرری مصداقی از این موضوع است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
در جمع مســئوالن عالی قوه قضائیه گفت: 
 رهبر معظــم انقالب صراحتــاً اجرای اصل 
هشــتم قانون اساسی را از تمام مسئوالن به 
ویژه دست اندرکاران قوه قضائیه مطالبه کردند.

بیان  فراتی  والمســلمین  حجت االسالم 
داشــت: قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر باالخره تصویب شد اما پس از 
تصویب آن، پیشنهاد شد که قانون اجرا نشود 

اما با مطالبه رهبــری و بزرگان نظام، قانون 
ابالغ شد ولی هنوز ایشان گله مندند که چرا 

این مسئله جدی گرفته نمی شود.
وی تأکید کرد: سازمان قضایی نیروهای 
مســلح آمادگی کامل خود را در حمایت از 
آمــران به معروف و ناهیان از منکر در بخش 

مرتبط اعالم می دارد.
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح 
اســتان تهران افــزود: در پرونده هایی که با 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر تشکیل 
می شود نیز با رعایت حقوق طرفین پرونده ، 
پشــتیبان آمران به معروف و ناهیان از منکر 

هستیم. 

رئیس سازمان قضایی تهران تأکید کرد

حمایت قاطعانه از آمران به معروف و ناهیان از منکر

دبیر شــورای نگهبان گفت: ما بر مواضع 
خود پافشــاری کرده و از مواضع مان عدول 
نمی کنیم و تحــت تاثیر تهدیدها و امثال آن 

قرار نمی گیریم.
به گــزارش مهر، آیت اهلل احمــد جنتی، دبیر 
شورای نگهبان اظهار داشت: هماهنگی کاملی میان 
اعضای این شــورا وجود دارد و از خودمان دغدغه 
داخلی نداریم؛ ما بر مواضع خود پافشاری کرده و از 
مواضع مان عدول نمی کنیم و تحت تاثیر تهدیدها و 

امثال آن قرار نمی گیریم.
وی افــزود: بعضی ها حرف هایی می زنند که ما 
اینها را تحمل می کنیــم البته چاره ای نداریم باید 
تحمــل کنیم و به آنان ســالم می کنیم. برخی نیز 

مطالبــی می گویند که نمی دانیــم تا چه حد دقت 
می کنند، آنان می خواهند همه مسائل شورای نگهبان 
را گردن من بیندازند در حالی که این شورا 12 عضو 

دارد و بنده فقط یک عضو آن هستم.
آیت اهلل جنتی گفت: کسانی که درباره عملکرد 
ما حرف دارند، گوش ما آماده شــنیدن است، نامه 
بنویســند تا جواب بدهیم، حتی حاضریم به شکل 
حضوری بــا یکدیگر گفت وگو کنیــم، تلفنی هم 

می توانند مطالب را بیان کنند.
دبیر شورای نگهبان افزود: فردی اخیرا نامه ای 
نوشــته بود که در یکی از نشــریات دیدم، شورای 
نگهبــان نظری داده بود که بــه ضرر این فرد تمام 
شده بود زیرا منافعی داشته و می خواسته در قانون 

تامین شود اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود.
وی خاطرنشان کرد: اینها خیال کردند که شورای 
نگهبان منافع آنان را به خطر انداخته است و حمله 
به مرا آغاز کرده بودند و مدعی شــدند که ما حقوق 
فراوانی می گیریم و با توجه به مسئولیت های مختلف 
بنده پرسیده بودند بابت هر یک از این سمت ها چقدر 
حقوق می گیرم حتی ســوال کــرده بودند که بابت 
جایــگاه امام جمعه تهران چقــدر دریافت می کنم. 
آیــت اهلل جنتی گفت: به ایــن آقا می گویم که من 
فقط از یک جا حقوق می گیرم؛ خیالتان راحت باشد.

تعامل بسیار خوب بین فقها و 
حقوق دانان شورای نگهبان

بــه گزارش مهر به نقل از صدا و ســیما، 

عباســعلی کدخدایی نیز در سالروز تاسیس 
شورای نگهبان درباره تعامل فقها و حقوقدانان 
این شــورا، اظهار داشــت: در قانون اساسی 
وظایفی برای همه اعضا تعیین شــده اســت 
و آنان در چارچوب این وظایف تعامل بســیار 

خوبی دارند.
وی افزود: البته آنچه که اصطالحا در دانشگاه ها 
و حوزه ها به عنوان بحث های طلبگی و کارشناسی 

مطرح شده در شورای نگهبان همیشه داغ است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در نهایت 
آنچه تعیین کننده اســت، رای گیری است که در 
پایان مباحثات و مذاکرات انجام می شــود و نتیجه 

کار را روشن می کند.

بیان  با  مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو 
به حق التدریسی ها  مربوط  مســائل  اینکه 
کمیسیون  این  موضوع چند جلسه گذشته 
درباره  مــا  تصمیمات  گفت:  اســت،  بوده 
تعیین تکلیف 38 هزار نفر از حق التدریسی ها 
امروز نهایی می شود و به صحن علنی مجلس 

می رود.
اســداهلل عباسی عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 

مســائل مربوط به حق التدریسی ها موضوع چند 
جلسه گذشته این کمیســیون بود، اظهار داشت: 
تصمیمات ما درباره حق التدریسی ها امروز نهایی 

می شود و به صحن علنی مجلس می رود.
وی افزود:  موضــوع این طرح، 38 هزار نفر از 
آموزش دهندگان نهضت و حق التدریس ها هستند 
که به تدریج سامان دهی شده و آموزش و پرورش 

مکلف به استخدام تدریجی آنها خواهد شد.
عباسی، روش درست جذب نیروی انسانی در 

آموزش و پرورش را از طریق دانشــگاه فرهنگیان 
دانســت و عنوان کرد: متأســفانه بر اســاس یک 
اســتراتژی غلــط، تعــدادی از افراد بــه عنوان 
حق التدریسی در آموزش و پرورش جذب شدند و 
برای آنها حقی در این زمینه ایجاد شده بود که نیاز 
بود مجلس در خصوص تعیین تکلیف آنها ورود کند.

به گزارش فارس، عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس گفت: درصد قابل توجهی از این 
38 هزار نفر را بانوان تشکیل می دهند که نمی توانند 

به مناطق محروم و دور افتاده اعزام شوند بنابراین 
در ادامه هم دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشــاره بــه نیاز آمــوزش و پرورش در 
سال های آینده برای جذب 650 هزار نیروی انسانی، 
اضافه کرد: متأسفانه چون وزرا تغییر می کنند کسی 
در رابطه با سیاست های گذشته پاسخگو نیست البته 
امیدوار هستیم پس از این قانون، این مسئله تمام 
شــود و پس از تعیین تکلیف آخرین گروه از این 

افراد، دیگر این مسئله ادامه پیدا نکند.

آیت اهلل جنتی:

شورای نگهبان تحت تاثیر فشارها و تهدیدها قرار نمی گیرد

حسین فریدون با قرار وثیقه 
50میلیارد تومانی آزاد شد

عصر دیروز دادگاه با قبول وثیقه  حسین فریدون، حکم آزادی او 
را صادر کرد.

عصر دیروز )دوشنبه 26تیر( دادگاه با قبول وثیقه  50میلیارد تومانی حکم 
آزادی حسین فریدون را صادر کرد. 

آن چنان که فارس گزارش داده اســت، حســین فریدون که دیروز برای 
ادامه تحقیق درخصوص پرونده اش به دادســرای تهران آورده شــده بود تنها 
ســاعتی پس از این حضور به دلیل مشکالت جسمانی به وسیله یک دستگاه 
آمبوالنس اورژانس از دادسرای تهران خارج شد. روز یکشنبه )25تیر( محسنی 
اژه ای در نشســت خبری خود در پاسخ به سؤالی به تحقیق از حسین فریدون 
اذعــان کرده و عنوان کرد این فرد روز قبل به دلیل عدم تأمین قرار صادره به 

زندان معرفی شده است.
دیروز در مراکز خبری سؤال مهمی مطرح بود مبنی بر اینکه برای حسین 
فریدون برادر رئیس جمهور چه میزان وثیقه در نظر گرفته شــده است که این 
فرد نتوانسته آن را تودیع کند. اما با بررسی های صورت گرفته درخصوص میزان 
وثیقه، مشخص شد این رقم 50 میلیارد تومان است. برخی منابع مطلع مدعی اند 
که اتهامات وارده به حسین فریدون در مجموع بیش از 50 میلیارد تومان است 

که البته هنوز اثبات نشده و در مرحله تحقیق است.
برخی خبرهای غیررســمی حاکی از آن است که پس از گذشت یک شب 
از بازداشــت حسین فریدون یکی از وزیران ثروتمند دولت یازدهم مبلغ وثیقه 

را تامین کرده است.

تعیین تکلیف استخدام 3۸هزار نفر از حق التدریسی ها

بقیه از صفحه 2
پیشنهاد »جامعه مدرسین« 

برای انتخاب وزرای کابینه چیست؟
حجت االســالم رضا آشتیانی عراقی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
درباره پیشنهاد جامعه مدرسین به دولت برای انتخاب وزرا گفت: معموال جامعه 
مدرسین مواضع خود را طی اطالعیه هایی که می دهد بیان می کند، در جلسات 
اخیر نیز بیشتر بحث درباره وزرا بود که پیغام دادند در انتخاب وزرا دقت شود 
و افرادی مدنظر باشــند که کارایی داشــته و از سالمت برخوردار باشند و و از 

قشر جوان هم باشند. 
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با بیان اینکه جلسه اینطور بود که 
این پیغام را برای دولت بفرســتند، تاکید کرد: از وزرا هیچ اســمی برده نشد و 

فقط اصول کلی پیرامون انتخاب وزرا را مطرح کردیم.
وی همچنین درباره اینکه آیا این تذکر بصورت کتبی به دولت داده شــده 
اســت یا خیر گفت: پس از گفت وگوها در جامعه مدرسین رای گیری نمی شود 
بلکه اعضا به اجماع می رسند و پس از آن نیز یا اطالع می دهند یا نامه می نویسند 

و نظر خود را کلی بیان می کنند.
حجت االسالم آشــتیانی درباره دیدار با جامعه روحانیت نیز اظهار داشت:  
هنوز برای دیدار با جامعه روحانیت مبارز صحبتی نشــده اســت و جامعه باید 
خودش تصمیم بگیرد و هرگاه بنا به برگزاری این جلسه شد اعالم خواهیم کرد.

دعوا بر سر کابینه دوازدهم 
نتیجه عدم شفافیت روحانی است 

از ســوی دیگر ســجاد فتاحی جامعه شــناس افزایــش اختالفات میان 
اصالح طلبان بر ســر ســهم خواهی در کابینه دوازدهم را نتیجه عدم شفافیت 
روحانــی درباره مکانیزم انتخاب وزرای کابینه دانســته و می گوید : این روزها 
گروهی از روحانی برای به دســت آوردن سهمی بیشتر در کابینه سهم خواهی 
می کنند و گروهی دیگر نیز که بخشی از آنها در پی افزایش سهم خود در کابینه 
از طریق از میدان به در کردن رقبا هســتند از سهم خواهی گروه دیگر شکایت 
می کنند. این امر که نتیجه آن قطعا به انتخاب کارآمدترین کابینه ممکن منتهی 
نمی  شود و شکاف را بین نیروهای سیاسی پیروز در انتخابات ریاست جمهوری 
گذشته افزایش خواهد داد، نتیجه عدم شفافیت روحانی درباره مکانیزم انتخاب 
وزرای کابینه است.  این تازه آشکارترین پیامد عدم شفافیت است؛ باید منتظر 
فشــارهای دیگری نیز بود که در صورت شفافیت در مکانیزم انتخاب کابینه و 
افزایش مشــروعیت آن به میزان قابل مالحظه ای کاهش می یافت اما در آینده 

بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
هشدار سربسته!

اختالفات در جریان اصالحات و اعتدال به جایی رســیده اســت که حتی 
صــدای روزنامه جمهوری اســالمی که از نظر فکری حامــی روحانی و طیف 
کارگزاران است را درآورده است. این روزنامه دیروز در مطلبی در این خصوص 
هشدار داد و سعی کرد سربسته نسبت به عواقب خطرناک این کشمکش ها و 
سهم خواهی ها هشدار دهد و نوشت؛ » به کجا چنین شتابان حضرات؟ با شما 
هســتم حضرات اصالح طلب، با این شتاب به کجا می روید؟ حواس تان هست 
دســت تان بر یقه که مشت می شود؟ می دانید این گره ها که بر ابرو می اندازید 
در ادبیات سیاســی، آه معنا می شود؟ شمایان که در ادعا از همه سیاستمداران 
عالم خود را »وارد« تر می دانید اما چنین ســاده »وارد« دعواهایی می شوید که 
بچه ها هم از بس بچگانه است از آن پرهیز می کنند! این چه ماجرایی است که 
راه انداخته اند چند تن از حضرات؟ پنجه در صورت هم می کشــند و نمی دانند 
انگار که رد پنجه برای همیشه می ماند و عصبانیت شان که فروکش کرد، چقدر 
خجالت خواهند کشــید از نقاشــی ای که در چهره هم نشانده اند. یکی به این 
مدعیان دلیل راه بودن بگوید »راه را گم کرده اید« بگوید این راه که می روید به 
ترکستان هم نمی رسد بلکه به بعد از شورای اول تهران ختم می شود. می دانید 
که چه شد و سهم شمایان در آنچه اتفاق افتاد گاه از خود نقش آفرینان ماجراها 

اگر بیشتر نبود، کمتر هم نبود.
همه ملت، به ویژه باورمندان دولت تدبیر و امید و رای دهندگان روحانی، 
باید همت، چند برابر کنند برای کار بیشتر و بهتر. این را ما مردم کوچه و بازار 
هم می دانیم که وقت کار اســت و نه دعوا، این را برای حضرات تندمزاج که باز 
یکدیگر را به مناظره و هماوردی می خوانند، بگویید و آنان را در مسیر کار بی منت 
برای مردم قرار دهید که صواب پر ثواب امروز و فردا همین است؛ کار و کار و کار!
ایــن )ادامه جــار و جنجال های انتخاباتی( خیلی بد اســت و بدتر از آن این 
بگومگوهای داخل جریانی ماســت که همه را شرمنده می کند. ما مردم عادی که 
صاحبان رای هستیم خیلی شرمنده می شویم، جماعت سیاسی را نمی دانم. بزرگان 
قوم اما به قاعده باید عرق ریزان شوند از شاهکار هایی که این »رجال« خلق می کنند. 
فکــر می کنم قبل از آنکه دیر شــود باید این تند گویان تنــد مزاج را »بزرگان « 
سرجایشان بنشانند که تجربه های گذشته می گوید، فردا خیلی دیر است، خیلی دیر!«

حال باید منتظر ماند و دید آیا تغییرات در کابینه فعلی به نحوی خواهد بود 
که ضعف کارآمدی دولت را جبران کند یا پدرخوانده ها و سهم طلبان را راضی؟!

كابینه دوازدهم برای خدمت به مردم
یا رضایت احزاب؟!

ششمین گزارش وزارت امور خارجه 
برجام، تسلیم  اجرای  روند  در خصوص 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی شد.
ششــمین گزارش وزارت امور خارجه در 
خصوص روند اجرای برجام، تسلیم کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 

اسالمی شد.
با  این گزارش آخرین تحــوالت مرتبط 
اجــرای برجام در دو حوزه هســته ای و رفع 
تحریمها در ســه ماهه گذشــته را تشریح و 
برخی چالش های مربوط را بیان کرده است. 

به موجب این گزارش، از اواخر اردیبهشت 
تا 26 تیر ماه سالجاری،  فعالیت های هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب راهبرد 
و برنامه درازمدت هســته ای کشور، استمرار 
داشــته و تمام ابعاد مهم و حســاس برنامه 
هسته ای در ظرفیت های مورد نیاز کشور در 
مقطع کنونی، ... پیشرفت داشته است. ادامه 
برنامه مدرن ســازی راکتــور تحقیقاتی آب 
ســنگین اراک، ادامه فعالیت کارخانه تولید 
آب ســنگین اراک با ظرفیت معمول و طبق 
برنامه ریزی ســاالنه، ادامه تحقیق و توسعه 
غنی سازی و پیگیری پروژه تولید ایزوتوپ های 
پایدار در سایت فردو از جمله تحوالتی است 
که در گزارش وزارت امور خارجه برجســته 

شده است. 
براساس این گزارش طی 3 ماهه گذشته، 
»تمام سانتریفیوژها براساس برنامه طراحی 
شده توسط ســازمان انرژی اتمی کشورمان 
و منطبق با تعهدات کشــور در برجام، بدون 
وقفه در حال طی مراحل آزمایشی خود با گاز 
اورانیوم و سایر گازها بوده اند.« عالوه بر این، 
با ورود 137تن کیک زرد خریداری شــده از 
روسیه، مجموعاً 360 تن کیک زرد به ذخایر 

قبلی اورانیوم کشور، اضافه شده است. 
یکی از تحوالت مهم طی 3 ماه گذشته، 
افزایش همکاری هــای بین المللی در زمینه 
انرژی هســته ای با بهره گیری از ظرفیت های 
پیوســت شــماره 3 برجام بوده اســت. در 
این راســتا، عالوه بر ادامــه گفتگوهای فنی 
کارشناسی در قالب کارگروه تحقیق و توسعه 
با اتحادیه اروپا، پروژه مهمی در زمینه ارتقای 

توانمندی های نظام ایمنی هسته ای کشور با 
اتحادیه اروپا به امضاء رســید و بدین ترتیب 
امکان همکاری عملی ایران و کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا در این زمینه فراهم شد.
ساخت مرکز یون درمانی سرطان

شــروع پروژه ســاخت مرکــز ملی یون 
درمانی سرطان با همکاری یکی از شرکت های 
پیشرفته اروپایی در حوزه پزشکی هسته ای از 
جمله دیگر تحوالت عمده در زمینه استفاده 
صلح آمیز از انرژی هســته ای اســت که در 

گزارش وزارت امور خارجه ذکر شده است. 
 گزارش وزارت امور خارجه می افزاید: در 
بازه زمانی 3 ماهه مورد نظر، تعامل جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
براساس مقررات و اسناد پادمانی، اجرای موقت 
پروتــکل الحاقی و متن برجام ادامه یافته که 
یکی از نتایج آن تأکید مجدد آژانس بر اجرای 
کامل تعهدات جمهوری اســالمی ایران بوده 
است. خاطر نشان می شــود، گزارش آژانس 
که در روز 12 خرداد منتشر شد، یکبار دیگر 
بر ایفای تعهدات از سوی جمهوری اسالمی 
ایران اذعان کرده است. این امر ضمن اثبات 
پایندی مسئوالنه جمهوری اسالمی ایران به 
تعهدات خود و خنثی کردن تبلیغات مسموم 
برخــی قدرت ها و حامیان منطقه ای آنها که 
موضوع هســته ای ایران را به عنوان محملی 
برای ایران هراســی مورد سوء استفاده قرار 
می دادند، موجبات انــزوای جریان های ضد 

ایرانی را فراهم کرده است.
از  برخــی  گــزارش،  دوم  بخــش  در 
گشــایش های حاصله در حوزه های مختلف 
اقتصادی از جمله انرژی، حمل و نقل و بانکی 
که متعاقب انعقــاد برجام و رفع تحریم های 
تحمیلی حاصل شــده اســت، بیان گردیده 
است. در ابتدای این بخش از گزارش، ضمن 
تصریح به این امر که »انعکاس آمار و اطالعات 
واصله از دســتگاه ها درگزارش های سه ماهه 
وزارت امــور خارجه، عمدتاً به منظور تبیین 
ملموس تر گشایش ها و مقایسه شرایط قبل و 
پــس از اجرای برجام و با هدف فراهم کردن 
امکان ارزیابی عینــی و دقیق تر روند اجرای 
صــورت می گیــرد، اماجایگزین گزارشــات 
دستگاه ها نیست«، خالصه ای از اهم تحوالت 

و گشــایش های صورت گرفته تشریح شده 
است. امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 
66 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و 
دو شرکت »توتال« فرانسه و »سی ان پی سی« 
چیــن، ادامــه  روند نهایی شــدن و اجرای 
توافق هایی که طی پانزده ماهه نخست اجرای 
برجام  منعقد شده بود از جمله تحویل چهار 
فروند از هواپیماهای خریداری شده ازشرکت 
)ATR ) ATR72-600  و توافــق بین دو 
شــرکت هواپیمایی دیگر ایرانی برای خرید 
هواپیما از بوئینگ و ایرباس از جمله تحوالت 
مهم در حوزه حمل و نقل هوایی می باشــد. 
انتخاب ایران به عنوان عضو شــورای حکام 
انجمن هواپیمایی یاتا برای اولین بار در چهار 
دهه گذشته نیز یکی از مواردی است که در 

گزارش وزارت امور خارجه ذکر شده است.
حمل و نقل دریایی

در حــوزه حمل و نقل دریایی، با اشــاره 
به روند ســریع احیای فعالیت ها و مسیرهای 
تجاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، تصریح شــده است که در حال حاضر 
تعــداد قابل توجهــی از شــناورهای گروه 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران تحت 
پوشــش کلوپ استیم شــیپ قرار گرفته و 
 IG Group کلوپ های بین المللــی عضو
ســقف پوشش بیمه ای خود برای شناورهای 
این شــرکت را تا ســطح یک میلیارد دالر 

افزایش داده اند.
عــالوه بر موارد فوق، بــا اصالح مقررات 
کنترل صادرات و واردات اتحادیه اروپایی در 
زمینه فروش اقالم باکاربری دوگانه به ایران، 
»لزوم اخذ تائیدیه کمیسیون مشترک  برای 
واردات اقــالم مرتبط هســته ای از ایران به 
اتحادیه اروپا حذف و شرط لزوم  تائید گواهی 
بهره بردار نهایی اقالم با کاربری دوگانه« توسط 
»نهاد صالحیت دار ایرانی نیز منتفی شد. این 
تصمیم اتحادیه اروپا تاثیر بسزایی در تسهیل 
تجــارت کاالها و اقالمی که تا پیش از برجام 
اساسا فروش آنها به ایران منع مطلق داشت، 

ایفا خواهد کرد.
گــزارش وزارت خارجه با اذعان به تداوم 
چالش ها و مشــکالت بر ســر راه بهره مندی 
حداکثری ایران از منافع برجام از حیث رفع 

تحریم ها، مشــکل اصلی را کماکان اقدامات 
یکجانبه و رویکرد غیرسازنده آمریکا دانسته 
و با اشاره به تحرکات خصمانه آمریکا در هر 
دو قــوه مجریه و مقننه، تاکید کرده اســت 
کــه وزارت امور خارجه در رایزنی مســتمر 
با ســایر طرف های برجــام در این خصوص 
می باشــد. نکته قابل توجه اینکــه با اذعان 
جامعه بین المللی به صداقت و جدیت ایران 
در ایفای تعهدات خود طبق برجام، انتقادها 
به عملکرد یکجانبه گرایانه آمریکا به شــدت 
افزایش یافته است به نحوی که این امر حتی 
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برای بررسی سومین گزارش دبیرکل راجع به 
قطعنامه 2231 نیز کامال مشهود بوده و باعث 

انزوای آمریکا شد.
به گزارش فــارس، وزارت امور خارجه با 
اشاره به تداوم برخی مشکالت در حوزه بانکی، 
با استناد به ارزیابی های رسمی بانک مرکزی 
عنوان کرده اســت که عمده این مشــکالت 
مرتبط با عوامل غیربرجامی بوده و به عوامل 
دیگری مانند تحریمهای اولیه و غیرهسته ای 
آمریکا، قوانین انضباطی مرتبط با پولشویی، 

مربوط می شود. 
 الزم به ذکر است، بر اساس قانون »اقدام 
متناســب و متقابل دولت جمهوری اسالمی 
ایران در اجــرای برجام« وزارت امور خارجه 
مکلف اســت روند اجرای توافقات را هر سه 
ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گزارش دهد. 
در اجــرای این تکلیــف، وزارت امور خارجه 
تاکنون شــش گزارش به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
ارائه نموده اســت. ششــمین گزارش وزارت 
امــور خارجه در مورد اجرای برجام در حالی 
به مجلس شــورای اسالمی ارائه می شود که 
دیپلمات های کشورمان خود را برای شرکت 
در نشست کمیسیون مشترک برجام در روز 
جمعــه 30 تیرماه آماده می کنند که یکی از 
دستورکارهای آن تبیین بدعهدی های آمریکا 
و استفاده از اهرم های دیپلماتیک برای مقابله 
با رویکردهای غیرســازنده و مستکبرانه این 
کشور در قبال روندهای چندجانبه بین المللی 

می باشد.

ششمین گزارش وزارت خارجه
درباره روند اجرای برجام تسلیم كمیسیون امنیت شد

تصویب تحقیق و تفحص 
از نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از 
موافقت این کمیسیون با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پاالیشگاه 

کرمانشاه خبر داد.
سید حســن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: در جلسه یک شنبه نحوه 
واگذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه مورد بررســی قرار گرفت. عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: علی رغم دفاعیات رئیس سازمان 
خصوصی ســازی، نمایندگان معتقد بودند واگذاری این پاالیشــگاه با ابهامات 
فراوانی روبه روســت؛ لذا اکثریت اعضا با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این 

پاالیشگاه موافقت کردند.


