
اخبار كشور

شهید غالمعلی پیچک)ره(: جنازه مرا بر روی مین ها بیندازید 
تا منافقین فکر نکنند ما در راه خدا از جنازه مان دریغ داریم.

اخبار ادبی و هنری
یک کاریکاتوریست:

برخی گالری ها 
مستعمره فکری غرب هستند

یک کاریکاتوریست معتقد است که مسئوالن وزارت ارشاد باید نسبت به 
وضعیت هنرهای تجسمی و آنچه در برخی از گالری ها می گذرد، پاسخگو باشند.
مسعود شجاعی طباطبایی، به بهانه انتشار اولین نشریه تخصصی در زمینه 
هنرهای تجسمی با رویکرد انقالبی در گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: 
شــاهد هجمه گسترده جریان متضاد با ارزش های انقالب اسالمی در عرصه 
هنرهای تجسمی هستیم. با وجودی که این جریان دارای چندین نشریه در 
عرصه تجســمی است اما جای یک نشریه که به گفتمان انقالب اسالمی در 
زمینه هنرهای تجسمی بپردازد خالی بود. به ویژه اینکه امروز در ایران شاهد 
ظهور نسل جدیدی از هنرمندان جوان و پرتالش و معتقد به انقالب در عرصه 
تجسمی هستیم، اما نشریاتی که در زمینه هنرهای تجسمی کار می کنند یا 
به هنر قبل از انقالب توجه می کنند و یا اگر به هنر بعد از انقالب می پردازند، 
رویکرد منفی دارند. به همین دلیل نشــریه »هور« راه اندازی شد تا در برابر 
این هجمه به ارزش های انقالب در هنرهای تجســمی بپردازد. پیش شماره 
این نشــریه به صورت رایگان در دسترس عالقه مندان قرار گرفت و ما حتی 

نسخه هایی را برای هنرمندان شهرستانی ارسال کردیم.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: یکی از سیاست های این 
نشــریه تغییر مطالبه گری در حوزه هنرهای تجسمی است. متأسفانه شاهد 
این هســتیم که معموال جریان هنر انقالب همواره از ســوی سایر جریان ها 
با این ســؤال عجیب واقع می شــود که چرا با نگاه ارزشی به این عرصه ورود 
می کنند و مثال از ما انتقاد می کنند که چرا نمایشگاهی در حمایت از مسلمانان 
میانمار برگزار کردیم! ما بنا داریم در این نشــریه از مســئوالن وزارت ارشاد 
مطالبه گری کنیم که چرا جای مقوالت انقالبی و ارزشــی در فضای هنرهای 

تجسمی ما خالی است؟
شــجاعی طباطبایــی تصریح کــرد: در حال حاضر برخــی از گالری ها 
و نگارخانه هــای ما تبدیل به مســتعمره فکری غرب شــده اند. در برخی از 
حراجی های هنری هم به طور علنی آثاری عرضه می شود که ضد دین هستند. 
ما هم در این نشــریه به این جریــان و اینکه برخی از گالری ها چگونه افکار 
و طــرز رفتار غربی را رواج می دهند می پردازیم. ما نســبت به این جریان ها 
که وضع فرهنگی کشور را رقم می زنند، به طور جدی حرف داریم. مسئوالن 
وزارت ارشاد باید تکلیف این مسائل را روشن کنند و پاسخ دهند که فرهنگ 

کشور به کدام سو می رود؟
گفتنی است، روزنامه کیهان به زودی به بررسی و آسیب شناسی عملکرد 

منفی برخی از گالری ها خواهد پرداخت.

اعتراف دیرهنگام گروهی از شبه روشنفکران 
به دروغ گو بودن بی بی سی

گروهی از نویسندگان و شبه روشنفکران ایرانی، افغانستانی و تاجیکستانی 
که برخی از آنها پیش از این در صف مدافعان »بی بی سی« قرار داشتند، پس از 
چند سال تازه به رویکرد این سازمان انگلیسی پی بردند و به آن اعتراض کردند!
این گروه که خود را »اهالی فرهنگ و قلم ایران، افغانستان و تاجیکستان« 
معرفی کرده اند، در نامه ای خطاب به مدیران بی بی ســی نوشته اند: بی بی سی 
در اقدامی پرسش برانگیز، نام صفحۀ فیس بوک »بی بی سی افغانستان« را به 
»بی بی سی دری« تغییر داده و متعاقباً بناست این رویه را در رادیو و وب سایت 
نیز اجرا کند. ما امضاکنندگان، این اقدام را مغایر با واقعیت های علمی، فرهنگی 
و تاریخی می دانیم و به آن معترضیم...تالش مدیران بی بی سی افغانستان برای 
جداسازی فارسی زبانان افغانستان و تقلیل آنها به جمعیتی منزوی و جدا افتاده  
از پیکرۀ بزرگ فارسی زبانان جهان، به شائبۀ انگیزه های سیاسی و تفرقه افکنانه 
دامن زده است...اعتراض های روزهای اخیر نشان می دهد که گویشوران زبان 
فارسی این اقدام بی بی سی را تعرض به همبستگی و پیوند دیرپای تاریخی، 

فرهنگی و زبانی خود تلقی می کنند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: در حالی که به گواه اسناد تاریخی، 
تا پنجاه سال پیش نام رسمی این زبان در افغانستان »فارسی« بوده، گروه هایی 
به منظور جداسازی گویشوران فارسی افغانستان از پیکرۀ فارسی زبانان جهان، 
تالش کرده اند نام رسمی این زبان را به »دری« )که در واقع نام دیگر همین 
زبان است( تغییر دهند. مداخالت بیرونی از سوی دولت ها، نهادها و رسانه ها 

فقط به تشدید این اختالفات خواهد انجامید.
امضاکنندگان این نامه، باز هم با تأخیری چند ساله به این باور رسیده اند 
که بی بی ســی افغانستان با تغییر نام خود به »بخش دری« اصل بی طرفی و 
توصیه های اصول راهنمای خود را زیر پا گذاشــته و با این اقدام، بی بی ســی 

طرف یکی از دو موضع جنجالی زبانی در افغانستان را گرفته است.
جای شگفتی است که این افراد که خود را نویسنده و اهل فرهنگ و قلم 
معرفی کرده اند، چرا سال ها در برابر دروغ پردازی ها و فعالیت های تفرقه افکنانه 
بی بی سی سکوت کرده بودند و ناگهان به خاطر تغییر نام بی بی سی افغانستان 
به این نتیجه رسیده اند که این رسانه دروغ گو و معطوف به تفرقه افکنی است؟ 

واکنش یک شاعر انقالبی 
به تیتر مغایر امنیت ملی روزنامه زنجیره ای

علیرضا قزوه، به تیتر اول روزنامه شــرق در روز بعد از زلزله غرب کشور 
واکنش نشان داد.

روزنامه شــرق، در این تیتر نوشــته بود »زلزله عراق ایران را لرزاند« که 
قزوه در واکنش به این تیتر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

»برد آبروي مشرق و مغرب را
این شرق کم شعور عقب مانده

حالــم از این تیتر به قدري بد شــد که ارتجاالً ایــن بیت هجو را در باره 
این ناشــي گري و مرض نوشتم.البته ناشي نه، همان مرض! همان بي رنگي، 
همان شــیطنت، همان نفاق، همان شیطان... به نظر من شرق غربزده ترین 

روزنامه ماست...«

راهپیمایی علیه فساد گسترده 
در سینمای آمریکا

هزاران نفر قرار است در بلوار هالیوود شهر لس آنجلس و برای حمایت از 
قربانیان آزار و اذیت جنسی راه پیمایی کنند. 

به گزارش مشرق، »اندرو کریسبرگ« مدیر یک برنامه تلویزیونی به اذیت 
و آزار جنســی از سوی ۱۹ کارمند ســابق و کنونی اش متهم شده است. در 
همین حال یک نویسنده ساکن لس آنجلس، ریچارد دریفوس بازیگر آمریکایی 
را به آزار جنســی متهم کرده و می گوید طی ســالها وی به او اظهارنظرهای 

نامناسب کرده است.
از سوی دیگر روز یکشنبه، دوازدهم ماه نوامبر، هزاران نفر قرار است در 
بلوار هالیوود شهر لس آنجلس و برای حمایت از قربانیان آزار و اذیت جنسی 
راه پیمایی کنند. هر چند هدف کلی این راه پیمایی حمایت از تمامی قربانیان 
آزار و اذیت جنســی اســت اما تمرکز آن بر سوءاستفاده افراد بانفوذ صنعت 
سینما از زنان و دختران است. شرکت کننده های این برنامه در نقاط مختلف 
شهر از جمله دفتر مرکزی شبکه خبری »سی ان ان« و تقاطع بلوار هالیوود و 

خیابان »هایلند« که مرکز ثقل هالیوود است جمع خواهند شد.
یکی از تازه ترین موارد روز پنجشــنبه نهم نوامبر، در روزنامه »نیویورک 
تایمز« و از سوی پنج زن مطرح شده که کمدین پرآوازه »لوئی سی کی« را 
متهم به آزار جنسی کردند.او نیز روز بعد در بیانیه ای به رفتارهای ناشایستی 
که داشته اعتراف کرد و از این زنان معذرت خواست.اتهامات تهیه کننده بزرگ 
هالیوود »هاروی واینســتین« هم در ماه اکتبر در روزنامه »نیویورک تایمز« 

مطرح شد.»واینستین« تمام این اتهامات را رد کرده است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

لزوم پرهیز از فتنه ای که فراگیر است!
»و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما 
نمی رسد، )بلکه همه را فراخواهد گرفت، چراکه 
بدانید خداوند  و  کردند(  اختیار  دیگران سکوت 

سخت کیفر است.«
انفال - 25

با انتشار نهمین گزارش فصلی
آژانس: ذخایر اورانیوم ایران 

کمتر از سقف مجاز در برجام است
آژانس انرژی اتمــی در نهمین گزارش فصلی خود تاکید 
کرد: ذخایر اورانیوم ایران کمتر از سقف مجاز در برجام است.

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نهمین گزارش 
از روز اجرای برجام و هشــتمین گزارش فصلی به شــورای حکام در 
مورد راستی آزمایی اجرای برجام را به شورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی ارائه کرد.
آمانو در این گزارش بار دیگر تأیید کرد که اقدامات و فعالیت های 

هسته ای ایران کاماًل منطبق با توافق است.
در بخشی از این گزارش آمده است: ایران بنا به درخواست آژانس 
نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان  منصوب آژانس اقدام 
نموده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده 
و اســتفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در 

ایران را تسهیل نموده است.
بــه گزارش فارس، آژانس بین المللی انرژی اتمی، در این گزارش 
که برای اعضای این نهاد بین المللی ارســال شــده اعالم کرده ذخایر 
اورانیــوم کم غنای ایران تا تاریخ 5 نوامبر برابر با ۹6/7 کیلوگرم بوده 
است که بسیار پایین تر از محدوده 202/8 سقف تعیین  شده در توافق 

هسته ای است. 
این گزارش همچنین تصریح کرده میزان ذخایر آب سنگین ایران، 
برابر با ۱۱4/4 متریک تن اســت که به اندازه کافی پایین تر از سقف 

۱30 تن تعیین  شده در توافق هسته ای است.
گزارش آمانو به عالوه تأیید کرده سطح غنی سازی ایران از 3/67 

سقف تعیین  شده در برجام باالتر نرفته است.

سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: با توجه به حجم 
خون اهدایی و ذخیره کافی خونی کشور اهداکنندگان خون 

به صورت عادی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
بشیر حاجی بیگی به ایرنا گفت: الزم می دانیم از اهداکنندگانی 
که به درخواست سازمان پاسخ مثبت داده و در صف های اهداء معطل 
شدند تشکر و قدردانی کنیم و درخواست مراجعه عادی اهداکنندگان 

را با توجه به حجم خون اهدایی و ذخیره خونی کشور داریم.
گفتنی اســت، پس از زلزله اخیر و از صبح روز دوشنبه با اعالم 
نیاز ســازمان انتقال خون به گروه خونی o منفی، مردم نوع دوست 
ایران درسراســر کشــور برای اهدای خون بــه مراکز اهدای خون 

مراجعه کردند.
همدردی 1784 تهرانی 

با هموطنان زلزله زده از طریق اهدای خون
مدیرکل انتقال خون اســتان تهــران نیز گفت از صبح روز بعد 
از وقوع زلزله در اســتان کرمانشاه با اشتیاق مردم برای اهدای خون 
مواجهه بودیم و 22 آبان ۹6 دو هزار و 45۹ نفر موفق به ثبت نام در 

پذیرش مراکز اهدای خون استان شدند.
به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، سید مرتضی 
طباطبایی افزود: از این تعداد یک هزار و 784 نفر خون اهدا کردند 
که با توجه به فراخوان انجام شــده، 25 درصد خون های اهدایی از 

گروه های منفی بودند.
طباطبایی از مراجعه بانوان در شرایط بحران به نیکی یاد کرد و 
ادامه داد: شــاخص اهدای خون بانوان در روز دوشنبه با ۱0 درصد 
رشــد به میزان ۱4 درصد رسید که این اســتقبال نشان می دهد 
خانم ها بدون هیچ مشکلی می توانند پا به پای آقایان در این عرصه 

نیز مشارکت جدی داشته باشند.
وزیر بهداشت نیز با تشکر از اهداکنندگان خون به زلزله زدگان، به 
ایسنا گفت: نیازی به خون نداریم و اگر نیازمند اهدای خون باشیم 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

با حضور پرشور اهداکنندگان خون 
نیاز زلزله زدگان رفع شد

پیکر مرزبان شهید در بانه تشییع شد
 آیین تشییع پیکر مطهر شهید مرزبان عباس کاظمی در 
مقابل سپاه پاسداران بانه با حضور خانواده های معظم شهدا، 
ایثارگران، همرزمان، نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی و جمع 

زیادی از مسئوالن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، شهید عباس کاظمی از سربازان وظیفه 
هنگ مرزی بانه بود که در پاســگاه مرزی میشیاو مشغول گذراندن 
دوران خدمت وظیفه عمومی بود که روز دوشــنبه بر اثر انفجار مین 

بجا مانده از دوران دفاع مقدس به شهادت رسید.
در این آیین جمعی از بســتگان شهید حضور داشتند و پیکر این 
شــهید پس از تشییع و بدرقه در شهر بانه، برای خاکسپاری به شهر 

خرم دره استان زنجان منتقل شد.
بــر اثر انفجار مین بجای مانــده از دوران دفاع مقدس در منطقه 
میشیاو بانه یک مرزبان شهید و یک نفر دیگر از مرزبانان زخمی شد 

که اکنون در یکی از مراکز درمانی تحت درمان است.
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( صورت گرفت

کشف 1128 کانتینر کاالی قاچاق 
در بندرعباس

 به دنبــال اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( در بندرعباس و با هماهنگی دستگاه قضایی، 
یک باند سازمان یافته قاچاق کاال شناسایی و یک هزار و 128 

کانتینر کاالی قاچاق کشف شد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، 23 نفر از اعضای این 

باند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. 
در تحقیقات و بررســی های به عمل آمده تعــداد یک هزار و ۱28 
کانتینر کاالی قاچاق شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و 
هتلداری طی سال های ۹4 تا اوایل ۹6 توسط این عده اثبات شده است.
در این تحقیقات مشخص شد متهمین با استفاده از اسناد مجعول 
و اظهار خالف واقع و همچنین تبانی با برخی از کارکنان دستگاه های 
مختلف، اقدام به خروج غیرقانونی این میزان کاال از گمرک نموده اند.

صفحه 3
چهار شنبه 2۴ آبان 13۹۶ 

2۶ صفر 1۴3۹ - شماره 21۷۷۰

علــی باقری گفــت : جای تعجب اســت که 
امنیتی که روزنامه  و  اجرایی، قضایی  دستگاه های 
کیهان را به خاطر تیتری که مبین دفاع از یک ملت 
مظلوم بود با توجیه ضدامنیت ملی، در کوتاه ترین 
زمان توقیف کردند، اما همین دستگاه ها در مقابل 
لگدمال کردن علنی خطوط قرمز نظامی و دفاعی 
کشــور و به چالش کشــیدن امنیت ملی سکوت 

مطلق کرده اند. 
علی باقری عضو تیم مذاکره کننده ســابق هســته ای 
کشورمان عصر دوشــنبه در همایش دانشجویی »تجربه 
اعتماد« در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: در شرایطی 
که کشور در گذر از پیچ تاریخی است که سرنوشت کشور را 
برای آینده بلندمدت تعیین خواهد کرد، دشمن در تالش 
است تا ملت ایران را از برخورداری از توانمندی های ملی 
محروم کرده و یا این توانمندی ها را به شدت تضعیف نماید 
تا از این طریق مؤلفه های قدرت ملی جمهوری اســالمی 

ایران از بین رفته و یا دست کم بی اثر شود.
 باقــری تصریح کــرد: این امر که دشــمن به دنبال 

از بین بــردن مؤلفه های قدرت ملی اســت جای تعجب 
ندارد، اما هم ســویی، هم آوایی و همگامی برخی مدعیان 
روشنفکری داخلی با دشمن و در عین حال سکوت برخی 
مدعیان انقالبی گری در قبال این هم آوایی و همگامی هم 
جای تعجب دارد و هم موجب تأســف اســت. عضو تیم 
مذاکره کننده سابق هسته ای خاطرنشان کرد: توانمندی های 
دفاعی و نظامی هر کشــور ناموس آن ملت است، و هیچ 
ملت باغیرتی حاضر نیست درباره ناموس خود با بیگانگان 
مذاکره و یا معامله کند. کســانی که بــا قلم و زبان خود 
برای پذیرش مطالبات متجاوزانه دشمن زمینه سازی کرده 
و ایجاد محدودیــت در توانمندی های دفاعی را به عنوان 
یــک هنجار در افکار عمومی جلوه می دهند، نباید درباره 
انقالبی بودن آنها بحث کرد، بلکه درباره اصالت ایرانی آنها 
باید تردید داشت، چون هیچ ایرانی باغیرتی حاضر نمی شود 

که توان دفاعی خود را به دشمن آشکار واگذار نماید.
 باقری اظهار داشــت: مگر خون شــهید حججی در 
قلم های دانشــجویان ما جاری نیست که در مقابل انهدام 
دستاوردهای امام و شهدا قلم ها را غالف کرده و مهر سکوت 

بر دهان ها زده اند؟ دانشجویان باید با قلم های روشنگر خود 
افکار اعتمادکنندگان به دشــمن و وابستگان به بیگانگان 
را که برای پیشــبرد اهداف دشمن در داخل زمینه سازی 
می کنند با استدالل و منطق افشا کنند و ثابت نمایند که 
این افراد نه تنها بویی از انقالب نبرده اند و هیچ نســبتی 
بــا غیرت ملی ندارند، بلکه هیچ درک و فهم درســتی از 
امنیــت ملی و قدرت ملی هم ندارند. معاون ســابق دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی ادامه داد: جای تعجب است که 
دســتگاه هایی اجرایی، قضایی و امنیتی که به خاطر تیتر 
یــک روزنامه که مبین دفاع از یک ملت مظلوم بود با این 
توجیه که ضدامنیت ملی است، در کوتاه ترین زمان اقدام 
کردند و روزنامه کیهان را به مدت دو روز توقیف نمودند، 
اما همین دستگاه ها در مقابل لگدمال کردن علنی خطوط 
قرمز نظامی و دفاعی کشور و به چالش کشیدن امنیت ملی 

سکوت مطلق کرده اند. 
 وی افــزود: چرا روزنامه ای جرأت می کند که پذیرش 
محدودیت های نظامی مورد نظر دشمن را در داخل توجیه 
و ترویج کند؟ آیا این برخالف صریح امنیت ملی نیست؟ 

آیا فرمانده کل قوا صریحاً مذاکره درباره موضوع موشکی 
را رد نکردند؟ چرا دستگاه های مسئول در مقابل تعدی به 
فرمان فرمانده کل قوا ســکوت کرده اند؟ چرا در قبال این 

اقدام مخل امنیت ملی اقدام بازدارنده انجام نمی شود؟
 عضــو تیم مذاکره کننده ســابق هســته ای گفت: از 
طنزهای تلخ دوران ما این اســت که کســانی که سینه 
چاک توسعه غربی هســتند، برای تحمیل محرومیتها و 
محدودیت های هسته ای که دربرجام متجلی شد، جشن 
می گیرنــد و امروز با پررویی کامل برای توانمندی نظامی 
کشور بر اساس خواست دشــمن نسخه می پیچند! اینها 
کســانی هستند که سقف توسعه در ایران را در حد تولید 
پراید می دانند و توان فهم پیشرفتی فراتر از تولید پراید را 

تصور هم نمی توانند بکنند،
 باقری در پایان تصریح کرد: توسعه مورد نظر کسانی 
که برجام را یک پیروزی می دانند در حدی است که امروز 
در دانشگاه های کشور به طور رسمی بخشنامه می کنندکه 
دانشــجویان و اساتید حتی حق فکر کردن در زمینه های 

مرتبط با هسته ای را ندارند.

عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته ای:

كیهان را به خاطر دفاع از مظلوم توقیف كردند؛ 
درمقابل لگد مال شدن خطوط قرمز نظام سکوت مطلق !

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی در نشست 
خبری گفت نخست وزیر لبنان می خواست بین ایران 
و عربستان وساطت کند که به او گفتم اینکه عربستان 
2 سال است به جای مذاکره مردم یمن را در محاصره 
قرار داده و آنها را بمباران می کند ربطی به سیاست 
اقدام غیرانسانی متوقف  این   ندارد، بهتر اســت 

شود.
علی اکبــر والیتــی دبیرکل مجمع جهانــی بیداری 
اســالمی صبح دیروز)سه شــنبه 23آبان( در نشســت 
خبری درباره اجالس جهانی محبان اهل  بیت و مســئله 
تکفیری ها در ســالن رضوان صدا و ســیما اظهار داشت: 
درگذشــت عده ای از هم وطنان عزیزم در زلزله کرمانشاه 
را تســلیت گفته و بــرای آنان علو درجــات از خداوند 
 متعال درخواســت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

داریم.
وی افزود: اجالس جهانی محبان اهل بیت و مســئله 
تکفیری ها یکم و دوم آذرماه در تهران برگزار می شــود. 
خوشــبختانه جمهور علمی مســلمین چه اهل سنت و 
شــیعه بر محبت اهل بیت اعتقاد راســخ دارند و این دو 
)قرآن و اهل بیت(ریســمان وحدت بین مسلمین و مورد 

تایید همه علما است.
والیتی خاطرنشان کرد: در اجالس بیش از 500 نفر 
از علمای سنی و شیعه از ۹4 کشور دعوت شدند و از250 
نفر از علمای شیعه و سنی داخل کشور دعوت خواهد شد 
که این اجالس در نوع خود به این شکل گسترده در ایران 

بی نظیر است.
وی با اشــاره به کتاب خاطرات کلینتون وزیر اسبق 
خارجه آمریکا که ما داعش را بوجود آوردیم، گفت: آن ها 

به دنبال ایجاد یک چهره خشن از اسالم هستند.
والیتی در پاسخ به اتهامات سعد حریری گفت: ایشان 
نکته ای را گفتند که از القائات سعودی ها بوده است. آقای 
حریری گفتند که در مالقاتی که با بنده داشتند، گفته اند 
در امور داخلی لبنان دخالت نکنید درحالی که اصاًل چنین 
حرفی نزد و اصاًل مذاکرات ما تند و خشــن و تهدیدآمیز 
نبود. معلوم شد این القای سعودی هاست و حاضر نیستند 

آرامش و دوستی دو ملت ایران و لبنان را ببینند.
وی افزود: ما آقای حریری را تهدید نکردیم و در مورد 
مســائل جاری منطقه بحث کردیم. ایشــان می خواست 
به نوعی بین ایران و عربســتان سعودی وساطت کند و ما 
تأکید کردیم که ما مشــکلی با عربستان سعودی نداریم 
اما اینکه سعودی ها بیش از 2 سال مردم یمن را بمباران 
می کنند و این کشــور را محاصره کردند و 700 هزار نفر 
دچار وبا شــدند. این دیگر ربطی به سیاســت ندارد و به 
خاطر مسائل انسانی هم که شده با یمنی ها مذاکره کنند.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی در همین زمینه 
ادامه داد: آقای حریری گفتند که والیتی من را تهدید نکرد. 
بله؛ دلیلی نداشت که ایشان را تهدید کنم.  ما از اتحاد ۱4 
و 8 مارس اســتقبال می کنیم که بعد از مدت ها به توافق 
رسیدند و دولت تشکیل دادند و به اتفاق هم توانستند لبنان 
را جزو کشــورهای امن قرار دهند و این به دلیل درک و 
شعور مردم و مقاومت اسالمی است. اگر مقاومت اسالمی 

نبود رژیم صهیونیستی چه بالهایی که صورت می داد. ما 
امیدواریم آقای حریری به سرکار خود برگردد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی با تاکید بر اینکه 
آمریکایی ها بی جهــت و بی خود کردند که در رقه پایگاه 
نظامی زدند، تصریح کرد: ترامپ که عقل حســابی ندارد 
اما آن هایی که عقل درست حسابی دارند بدانند که امروز 
23 آبان اســت و در آینده نه چندان دور مردم، آمریکا را 

از منطقه بیرون می کنند.
به گزارش تســنیم، وی همچنین در پاسخ به سوالی 
پیرامون نقش ایران در عراق گفت: حضور ایران در عراق و 
 سوریه به دلیل دعوت قانونی روسای جمهور این کشورها 

است.
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی با بیان اینکه ما 
هیچ مشکلی برای مذاکره با سعودی ها نداریم اما مذاکره 
کردن تایید ظلمی که عربســتان در برخی از کشورهای 
اسالمی و حمایت از تکفیری ها کرده نیست، گفت: ما دنبال 

این هستیم همه با هم با حسن همجواری زندگی کنیم اما 
مخالف هر کار خالف شرع و قانون هستیم.
یک جای کار ایراد دارد!

آنچنان که جام گزارش داده است، رویترز در گزارشی 
اختصاصی نوشته بود: »وقتی هواپیمای حریری در ریاض 
به زمین نشســت او فورا این پیام را دریافت کرد که یک 
جای کار ایراد دارد. هیچ شــخصی منتظر وی نبود و به 

استقبالش نیامد.«
این گزارش افزوده است: منابع ارشد نزدیک به حریری 
و مقامات سیاسی و امنیتی لبنان به رویترز گفتند: هیچ 
شــاهزاده یا وزیری از حریری اســتقبال نکرد درحالیکه 
معموال وقتی نخست وزیری برای دیدار با »ملک سلمان« 
به این کشور پادشاهی می رود، مقامات ارشد به استقبال 
وی می آیند. این منابع افزودند: تلفن حریری هنگام ورود 
به فرودگاه مصادره شد و روز بعد وی مجبور شد با قرائت 
بیانیه ای از نخســت وزیری کناره گیری کنــد؛ بیانیه ای 
 که توســط تلویزیون دولتی عربســتان سعودی پخش 

شد.«
از دیگر سو خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه األخبار 
لبنان، به سندی سری اشاره کرد که در آن پروژه ارتباط 
عربســتان و رژیم صهیونیستی با محوریت ضربه به ایران 
مورد تاکید قرار گرفته است. به نظر می رسد موضوع وادار 
کردن حریری به استعفا نیز در راستای این پروژه صورت 

گرفته باشد.
روزنامه االخبار لبنان نوشت که به سندی سری که از 
وزارت خارجه سعودی صادر شده، دست یافته است. این 
سند، همان نامه عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی خطاب 
به محمد بن سلمان ولیعهد این کشور است. در این نامه، 
خالصه ای از مباحث و توصیه ها درباره پروژه برقراری روابط 
بین عربســتان و اسرائیل با تکیه بر آنچه توافق همکاری 
استراتژیک با آمریکا نامیده شده، ذکر شده است. این سند 
که برای اولین بار از آن پرده برداشته شده است، همه آنچه 
را که از زمان ســفر ترامپ به عربستان درباره تالش های 
آمریکا برای امضای پیمان صلح بین عربستان و اسرائیل 

به بیرون درز یافته بود، ثابت می کند.

روایت والیتی از دیدار با نخست وزیر لبنان

استعفای حریری دستپخت سعودی است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تخریب 44 واحد 
آموزشــی در زلزله غرب کشور، گفت: اگر این حادثه 
در روز اتفاق می افتاد آمــار جان باختگان به مراتب 

بیشتر بود.
به گزارش ایرنا، سید محمد بطحائی در نخستین نشست 
خبری خود با ابراز تاسف از وقوع زلزله در غرب کشور گفت: 
بر اســاس آخرین آمار تاکنون 2۱ دانش آموز در حادثه زلزله 
کرمانشاه جان باخته اند و 44 واحد آموزشی نیز تخریب شده 
 است به طوریکه امکان اســتفاده دانش آموزان از آنها وجود 
ندارد. بطحائی با بیان اینکه این آمار تلفات زنگ خطری برای 
دولتمردان است که به صورت جدی درباره فضاهای آموزشی 
با اســتحکام پایین چاره ای بیاندیشند، افزود: اگر این حادثه 
در روز اتفاق می افتاد آمار جان باختگان به مراتب بیشتر بود.

وی ادامه داد: عالوه بر 44 واحد آموزشی که کامال تخریب 
شده است، برخی واحدهای آموزشی نیز در حدی آسیب دیده 
که اســتفاده مجدد از آنها امکانپذیر نیست و به دلیل شکاف 
سازه نمی توان اطمینان کرد تا دانش آموزان در این مدارس 
تحصیل خود را ادامه دهند. عالوه بر کرمانشاه، در کردستان 
نیز با وجود اینکه مدارس تخریب نشده است اما به دلیل آسیب 

به سازه نمی توان بچه ها را به این مدارس فرستاد.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: برای رفع این مشکل به 
طور موقت برخی از مدارس را دو نوبته کرده و یا کانکس هایی را تهیه 
می کنیم اما باید دولتمردان و دیگر سیاستگذاران فکری کنند تا 
 در بودجه سنواتی وزارت آموزش و پرورش، اعتبار الزم تخصیص 
یابد. بطحائی افزود: بسیاری از مدارس که در زلزله اخیر کرمانشاه 
تخریب شد از قدمت باالیی برخوردار بوده اند و نشان می دهد 
باید برای بازسازی و نوسازی مدارس گام های اساسی برداشت 
که در این رابطه مبلغ سه میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی 
در نظر گرفته شده است و اگر این امر محقق نشد، مقرر شده 

اعتبارات الزم از طریق صندوق توسعه ملی جذب شود.
سند تحول بنیادین، مهم ترین برنامه آموزش و پرورش

وی در ادامه این نشســت گفت: این وزارتخانه مهم ترین 

برنامه و ســرفصل خود را سند تحول بنیادین نظام آموزشی 
می داند و برای آغاز حرکت جدید اســتقرار این ســند ابتدا 
وضعیت ســنجی کرده ایم تا مشخص شود چه بخش هایی از 
سند تاکنون مستقر و اجرا شده است. وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه بر اساس بررسی ها همدلی و توازن در اجرای 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کمتر مشاهده می شود، 
یادآور شد: اولین استفاده از مطالعه میزان اجرایی شدن سند 
تحول، اصالح برنامه های ســال ۹6 و ۹7 اســت تا به نوعی 
 برنامه ریزی شــود که توســعه متوازن در سند تحول رعایت 

شود.
عضویت 2 نفر از فرهنگیان 

در هیئت امنای صندوق ذخیره 
بطحائی اظهار داشــت: یکی از مطالبات فرهنگیان این 

است که به عنوان اعضای صندوق ذخیره به صورت مستقیم 
نمایندگانــی در هیئت امنای صندوق داشــته باشــند تا بر 
 فرآینــد عملکرد آن نظارت و در تصمیم گیری ها مشــارکت 

کنند.
وی افزود: بعد از فراهم کردن زیرســاخت های حقوقی، 
فراخوانی 24 آبان )امروز( ماه منتشر می شود تا قبل از پایان 
امسال براساس انتخابات الکترونیکی دو نفر از اعضای صندوق 
ذخیره مستقیما به عنوان اعضای هیئت امنا و یک نفر نیز به 

عنوان بازرس ویژه انتخاب شوند.
وزیــر آموزش و پرورش یادآور شــد: صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان، یک فراز و نشیب طوالنی را برای آموزش و پرورش 
داشــته و من نه تایید و نه رد می کنم اما واقعیت این است 
که در یک سال گذشته همواره اتفاقاتی که افتاده با استرس 

همراه بوده است.
بطحائی با تاکید بر اینکه به دلیل فراز و نشیب های بسیار 
در برخی مواقع در حق صندوق ذخیره فرهنگیان جفا شــده 
اســت، گفت: بر اســاس آخرین آمار در سال های 74 تا ۹5 
نرخ بازده سهم الشرکه اعضای صندوق حدود ۱8/۹ درصد و 

سود ساالنه نیز ۱7/۹ درصد بوده است.
وی ادامــه داد: ارزش دارایی هــای برخی شــرکت های 
صندوق ذخیره فرهنگیان با وجود وضعیت اقتصادی کشور، 
تا چهار برابر افزایش یافته اســت و وضعیت صندوق آنگونه 
که در برخی رســانه ها و شــبکه های مجازی گفته می شود، 
نیســت و اطالع رســانی ناقص موجب شــده ســهام بورس 
 برخی شــرکت های متعلق به صندوق 25 درصد کاهش پیدا 

کند.
وزیر آموزش و پــرورش افزود: تالش می کنیم تا قبل از 
ســال ۹7 ساختار شــرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان و 
سبد ســرمایه گذاری به نحوی اصالح شود تا زمینه تخلفات 
کاهــش یافته و به صفر برســد و ارزش افزوده و دارایی های 

صندوق باال رود.
ترک تحصیل دانش آموزان 

در جنوب و شرق کشور گسترده شده است
بطحائی با ابراز تاســف از پدیده زشت ترک تحصیل در 
مناطقی از جنوب و شــرق کشــور به ویژه منطقه سیستان 
و بلوچســتان با بیان اینکه حدود ۹7 درصد از دانش آموزان 
واجب التعلیم در مدارس ثبت نام کرده اند و اکنون مشــغول 
تحصیل هســتند، توضیح داد: برخی افراد در حین تحصیل، 
مدرسه را برای درآمدزایی رها کرده و به شغل های کاذب رو 
می آورند که در این خصوص طبق آمار در متوسطه دوم حدود 
340 هزار دانش آموز، در متوسطه اول 200 هزار نفر و در دوره 
ابتدایی نیز 200 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل وجود دارد 
که در مجموع عدد بزرگی نیست اما باید این آمار کاهش یابد. 
وی زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش 

را دی ماه اعالم کرد.

وزیر آموزش و پرورش:

تخریب 44 واحد آموزشی بر اثر زلزله اخیر زنگ خطری برای دولتمردان است

با سران  انقالب اسالمی در دیدار  رهبر معظم 
سه قوه و تنی چند از مسئوالن کشور بر تسریع 
امدادرسانی به زلزله زدگان تأکید کردند و افزودند: 
در این دو روز مســئوالن از جمله رئیس جمهور 
محترم با حضور در میان مردم مصیبت زده با آنان 
همدردی کردنــد و امیدواریم این همدردی ها در 
عرصه عمل و کمک به مردم نیز با قوت ادامه یابد 
و از مشــکالت و درد و رنج مردم با توجه به هوای 

سرد و در پیش بودن فصل دشوار سرما بکاهد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی شب گذشته در جلسه ای با حضور رؤسای قوای 
ســه گانه و تنی چند از مسئوالن کشــور با ابراز تأسف 
عمیق از حادثه بســیار تلخ زلزله کرمانشــاه و با تقدیر 
از حضور مســئوالن در مناطق زلزلــه زده و همدردی با 
مردم تأکید کردند: این همدردی ها باید در عرصه عمل 
و کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند تا از مشــکالت و 

رنج مردم بکاهد.
ایشان با  اشاره به داغدار شدن مردم کرمانشاه در این 
حادثه، گفتند: ما در این غم با مردم دالور و مرزبانان دلیر 
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استان کرمانشاه شریک هستیم.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: مصیبــت و فقدان 
عزیزان تلخ و ســخت است اما امیدواریم خداوند متعال 
ســکینه و آرامش خود را بر دلهای خانواده های داغدار 

نازل، و چشــمان آنان را به لطف و رحمت خود روشــن 
کند.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای جاری  شدن خون 
محبت و همیاری در رگهای جامعه اسالمی را از تأثیرات 

اینگونه حوادث دانستند و گفتند: این حوادث همه را به 
حضور در صحنه های همیاری وارد می کند و امیدواریم 
در اثــر این محبت و برادری، برکات الهی شــامل حال 
مردم دالوِر ســرزمین پهلوان پرور کرمانشاه و همه ملت 

ایران شود.
ایشــان حادثه تلخ اخیر را آزمایشی الهی و میدانی 

برای ادای وظیفه مسئوالن برشمردند و 
از جملــه  روز مســئوالن  ایــن دو  افزودنــد: در 
رئیس جمهور محترم با حضور در میان مردم مصیبت زده 
بــا آنان همدردی کردند و امیدواریم این همدردی ها در 
عرصه عمل و کمــک به مردم نیز با قوت ادامه یابد و از 
مشــکالت و درد و رنج مردم با توجه به هوای سرد و در 

پیش بودن فصل دشوار سرما بکاهد.
در این جلسه، آقای روحانی رئیس جمهور نیز با  اشاره 
به تالش همه دســتگاه ها در عملیــات امداد و نجات و 
رســیدگی به حال مجروحان و بازماندگان حادثه، گفت: 
این حادثه برای ما یک امتحان و آزمایش است و از همه 
دستگاه هایی که تالش کرده و می کنند از جمله نیروهای 

مسلح که بسیار خوب وارد عمل شدند، تشکر می کنم.


