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اخبار كشور
نمایندگان به کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس رای مثبت دادند

درمکتب امام

نقش حضرت زینب در پیشبرد نهضت حسینی

هــان مقدارى كه فداكارى حرضت[حســین(ع)] ارزش پيش خداى تبارك و
تعاىل دارد و در پيشــرد نهضت حســن(ع) كمك كرده است ،خطبههاى حرضت
سجاد و حرضت زينب هم به هامن مقدار يا قريب آن مقدار تأثري داشته است.
آنها به ما فهامندند كه در مقابل جائر ،در مقابل حكومت جور ،نبايد زنها برتسند
و نبايد مردها برتسند.
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دین؛ همان فرهنگ است

یکی از ابعاد زندگی انسان بُعد فرهنگی است؛ اما فرهنگ واژهای مبهم است که
مرز مشخصی برای آن وجود ندارد .به عبارت بهتر تعریف واحد مورد قبولی در بین
جامعهشناسان برای فرهنگ وجود ندارد؛ از اینرو گاهی از مسائل تربیتی و آموزشی
گرفته تا آداب و رسوم مردم در مناطق مختلف ،به عنوان فرهنگ تلقی میشود؛ بر
اساس این نگرش اساس دین نیز مقولهای فرهنگی در عرض سایر مسائل دیگر است.
یکی از مسائلی که قرنهاست در دنیا بین پژوهشگران و محققان مطرح است،
مسئله رابطه دین و دنیاست؛ اینکه دین چیست و چه ارتباطی با ابعاد مختلف زندگی
انســان دارد و دین چه نیازی را از بشــر رفع میکند .این مسئله از جمله مسائلی
است که مباحث و مطالب زیادی درباره آن بیان شده است و بیشترین اختالفات
درباره آن وجود دارد.
نگاه فردگرایانه سکوالریسم به دین
بسیاری از دانشمندان معتقدند که دین ،صرفا یکسری آداب و رسوم در بین
اقوام مختلف است و ربطی به سایر ابعاد جامعه ندارد ،بر این اساس ،دین برای زندگی
بشر ،یک ضرورت نیست .شاید بسیاری از قشرهای فرهیخته هم از ته دل ،معتقدند
که دین و امور ماوراء طبیعی ،اموری خیالی هستند و بهمثابه شعر هستند که عدهای
آن را دوست داشته و به آن گرایش دارند .در زمانی در کشور ما ،اعتقاد به توحید و
معاد و معارف دین ،نوعی کهنهپرستی و تحجر و عدم باور به دین ،روشنفکری تلقی
میشد و امروز هم رگههایی از این تفکر وجود دارد ،روح سکوالریسم این است که
دین امری فردی است که عدهای به آن گرایش دارند؛ اما نمیتوان به این گرایش
ایراد گرفت؛ چرا که انسانها باید آزاد باشند ،چهاشکالی دارد عدهای هم مثال نمازی
بخوانند یا یک جا جمع شوند وگریه کنند و یا به اموری دیگر از این قبیل بپردازند؟!
همان طور که عدهای نیز دوست دارند در مجالس شبانه رقص شرکت کنند .هیچ
کدام ضرورت زندگی بشر نیست ،امااشکالی هم ندارد!
وجود ارتباط میان اجزای دین
در مقابل این تفکر ،عدهای معتقدند که دین جدیترین مسئله زندگی است.
در میان قشرهای برجســته ،افراد زیادی هستند که این تفکر را قبول ندارند؛ اما
اگر ما به این مسئله معتقد هستیم ،ابتدا باید ببینیم اصال دین چیست؟ متأسفانه
بسیاری از مذهبیان و متدینین ،هنوز شناخت صحیحی از دین ندارند و نمیدانند
اجزای دین با هم چه ارتباطی دارند .آیا دین ،مجموعهای از معارف غیرمرتبط به
یکدیگر اســت که تحت عنوان دین جمع شــده است یا معارف دین با هم ارتباط
داشته و هر جزء بر جزء دیگر تأثیرگذار بلکه متوقف است؟ آیا نماز ،دفاع مشروع و
انفاق در راه خدا ،مسائل جداگانهای هستند که تحت عنوان دین جمع شدهاند یا
ارتباط عمیقی با هم دارند؟دین مانند یک دسته گل که از گلهای مختلفی تشکیل
شــده و سپس با روبانی به هم گره زده شده ،نیست ،بلکه مانند درختی است که
دارای ریشــه ،شاخه ،برگ و میوه است که با هم رابطه حقیقی دارند و در صورت
سالم بودن ریشه ،شاخهها رشد کرده و میوه میدهند.چنین تشبیهی در قرآن نیز
وجود دارد ،مردم ریشه را نمیبینند ،زیرا زیر زمین است؛ ریشه مانند اعتقادات است
که درونی اســت و ظاهر نمیشود؛ اما از همین اعتقادات و باورهاست که بایدها و
نبایدها و رفتارهای آدمی سرچشمه میگیرد؛ متأسفانه دستگاههای فرهنگی کشور
مانند آموزش و پرورش ،بعد از گذشت چهل سال از انقالب اسالمی ،هنوز تعریف
صحیحی از اصل دین را در جامعه ترویج نکردهاند.یکی از سؤاالت اساسی این است
که آیا بدون دین میتوان انسان خوبی بود یا خیر؟ سرچشمه بسیاری از مسائلی
که در محافل علمی و حتی در محافل فرهنگی انقالبی مورد اختالف است و اثر آن
در رفتار نیز ظاهر میشود و سبب اختالف در عمل میشود ،همین مسائل است
و تا این مسائل و تعریف صحیح از دین و قلمرو دین در جامعه ،برای افراد روشن
نشود ،این اختالفات اجتنابناگزیر خواهد بود .به عبارت بهتر منشأ این اختالفات،
به شاخهای از سکوالریسم برمیگردد و آن این است که آیا کاری که انجام میدهیم،
ربطی به دین دارد یا خیر؟
نقش دین در عرصههای زندگی اجتماعی
غالب مردم کشور با بانکها سر و کار دارند ،اما به ارتباط یا عدم ارتباط عملکرد
آن با دین ،توجهی ندارند،گاهی گفته میشــود این امور بر اســاس زندگی امروزه
بشــر باید تدبیر شود و ربطی به دین ندارد؛ نماز و روزه شما ،مربوط به دین است
نه ســود بانکی مربوط به حسابهای سپرده و وامهای چند ده درصدی! این نگاه،
همان سکوالریســم است.وام دادن ،یکی از خدمات مهم دولت جمهوری اسالمی
اســت که گاهی در آمارها بدان افتخار میکنند ،باید ببینیم آیا شیوه کار بانک به
دین ربط دارد یا خیر؟ خیلی از مسائل حتی برای دینداران ما حل نشده است؛ از
اینرو برخی از افراد وام ده  -پانزده درصد میگیرند تا به عمره و زیارت بروند!!امروز
عرصههای مختلف زندگی اجتماعی در کشــور اعم از نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی،
امنیتی ،سیاســی ،اداری و نظایر آن ،هر چند کمابیش در یکدیگر تأثیر دارند ،اما
چنین نیست که قوام یکی ،به دیگری وابسته باشد ،دفاع مقدس یک مسئله نظامی
و امنیتی بود؛ اما آیا دین میتواند در آن نقش داشته باشد یا خیر؟ آیا دین میتواند
رفتن به جبهه را واجب اعالم کند یا اینکه جبهه رفتن یک مسئله اجتماعی است
و مردم میتوانند برای حفظ عزت و استقالل خود بجنگند و یا بپذیرند که تحت
تسلط بیگانگان باشند و این مسئله به دین ربطی ندارد؟!مسائل شناختی شاخهای
از فرهنگ است که زیربنای همه مسائل اجتماعی است .حالل و حرام در اقتصاد،
وجوب یا عدم وجوب در جهاد ،صحیح بودن یا نبودن روش تعلیم و تربیت ،ممنوع
یا مجاز بودن ارتباطات آزاد مرد و زن با یکدیگر ،همه و همه در گرو این است که
شناخت ما چگونه باشد.
اهمیت فرهنگ برای جامعه بشری
اگر فرهنگ را مسائلی بدانیم که ریشهاش سلسلهای از باورها و ارزشهاست در
این صورت مهمترین مسائل زندگی انسان ،همین مسائل فرهنگی است که سعادت
ابدی یا شقاوت ابدی او در گرو آن است .براساس این تعریف ،دین تقریبا مساوی با
فرهنگ است.قوام زندگی انسانی به همین امور است که بایدها و نبایدها چیست؛
به عنوان مثال از آنجا که حیوانات شناختی ندارند و طبق غریزه رفتار میکنند ،اگر
حیوانات با هم گالویز شوند ،کسی آنها را مذمت نمیکند و آنها را مورد سؤال قرار
نمیدهد ،اما خوب یا بد بودن کارهای انسان مورد قضاوت قرار میگیرد .بنابراین
اصلیترین مســئلهای که انسانیت انسان به آن وابسته است ،فرهنگ (البته طبق
تعریف اخیر) اســت.بر اساس این تعریف از فرهنگ ،اگر فرهنگ نباشد؛ یعنی باور
صحیحی وجود ندارد و ارزشهای صحیحی رعایت نمیشود؛ بر این اساس افرادی
که فرهنگ ندارند ،همانهایی هســتند که خداوند متعال آنها را در قرآن پستتر
از چهارپایان خوانده است.فرهنگ مهمترین عامل انسانیت است و انقالب اسالمی
مهمترین پدیده در عصر ماست که از همین امر سرچشمه میگیرد ،حفظ این انقالب
به حفظ باورها و ارزشهای انقالب است .فرهنگ ،زیربنای سایر ابعاد زندگی انسانی
است؛ اگر باور و ارزشهای صحیحی انتخاب کرده و بر اساس آن رفتار کنیم ،این
فرهنگ مانند شجره طیبهای خواهد بود که هر زمان در حال ثمر دادن است و اگر
فرهنگ را فراموش کردیم ،مانند شجره خبیثهای است که ریشهای ندارد و از اینرو
ثباتی ندارد و بهزودی از بین میرود.فرق زندگی مبتنی بر فرهنگ صحیح  -یعنی
دین صحیح  -با زندگیهای دیگران مانند تفاوت درختی که در تمام طول سال ،میوه
میدهد با درخت بیریشه و خشکیده است .تفاوت این دو بر هیچ کس پوشیده نیست.
حــال اگر بخواهیم برای انقالب خدمتی انجام دهیم و بدانیم کدام تهدیدها،
خطرناکتر اســت ،باید توجه داشته باشیم هر کجا به باورها و ارزشهای ما ضربه
وارد شود ،مانند خشکاندن این درخت است و هرکجا باورها و ارزشها تقویت شود،
باعــث آبیاری و باروری این درخت و دوام آن میشــود که نفع آن برای مردم در
همه زمانها بیشتر شود.
وظیفه ما در مقابل نعمتی که به برکت رهنمودهای امام(ره) و خون شــهدا
نصیبمان شده است ،تقویت ریشه درخت انقالب است؛ اگر ریشه داشته باشد ،قطعا
میوه خواهد داد؛ اما اگر ریشه فاسد شد ،حتی اگر االن هم میوهای داشته باشد ،به
زودی خشک خواهد شد و از بین خواهد رفت.
سخنرانی آيتاهلل مصباح يزدي (دام ظله)
در همایش ستاد فجر انقالب اسالمی؛ قم؛ 97/9/23
زالل بصیرت روزهای پنجشنبه منتشر میشود.

چراغ سبز مجلس به انتخابات استانی
منتقدین :آفات زیادی دارد

دیروز در مجلس کلیات طرح استانی شدن
انتخابات مجلس به تصویب رسید ،طرحی که
انتقادهایی مســتدل و جدی در مورد آن از
سوی گروهی از نمایندگان مطرح شده است،
همچنین در جلســه دیروز حاجی بابایی از
بودجه فــراوان وزارت نفت و عدم نظارت بر
آن گفت و پورابراهیمی از هدر دادن 100هزار
میلیاردتومان منابع درســال توسط دولت
انتقاد کرد.
دیروز در جلسه علنی نایبرئیسمجلس ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای قیام 19دی ماه
 1356در قم گفت« :این قیام منجر به شــهادت 5
نفر شــد که یکی از آنها نیز فرزند مرحوم آیتاهلل
خزعلی بود».
مطهــری افزود« :قیام مردم قم نقطه شــروع
نهضت اســامی در دوره جدیــد بود که منجر به
پیروزی انقالب اسالمی شد».
وی با بیان اینکه امروز (چهارشنبه) مصادف با
روز رحلت مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی است،
بیان کرد« :نقش ایشــان از سال  1341تا پیروزی
انقالب و مراحل مختلف پس از انقالب اسالمی بسیار
است؛  3دوره ریاست مجلس شورای اسالمی 2 ،دوره
ریاستجمهوری ،ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام و فرماندهی کل نیروهای مسلح در دوران جنگ.
یاد ایشان را گرامی میداریم».
استانی شدن آب سردی بر پیکره انتخابات
مجلس
نمایندگان در جلسه علنی و در جریان بررسی
طرح یک فوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات
مجلس شورای اسالمی با  155رأی موافق در مقابل
 64رأی مخالــف بــا آن موافقت کردند .همچنین
نمایندگان با اکثریت آرا ارجاع جزئیات طرح استانی
شدن انتخابات به کمیسیون را مورد تایید قرار دادند.
پیش از بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی
برخی نمایندگان درخواســت سلب فوریت از این
طرح را مطرح کردند که علی الریجانی در پاســخ
گفت :درخواست ســلب فوریت وجهی ندارد چرا
که نمایندگان روز گذشته به اولویت آن رأی دادند.
حاجی دلیگانی :استانی شدن
آفتی برای انگیزه مشارکت
حســینعلی حاجی دلیگانــی در توضیح این
درخواســت بیان کرد :استانی شــدن انتخابات از
سال  78در مجلس پنجم مطرح شد ،این طرح در
دورههای ششم ،هفتم ،هشتم و نهم مجلس نیز مورد
بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نرسید.
نماینده مردم شاهین شهر ،میمه و برخوار در
مجلس شورای اســامی افزود :در حال حاضر در
هفتههای پایانی سال هستیم و مهمترین موضوع
بررســی الیحه بودجه سال  98اســت .مردم این
روزها با مشکالتی نظیر عدم درآمد کافی ،اشتغال و
معیشت دست و پنجه نرم میکنند ،در این شرایط
اگر نمایندگان استانی شدن انتخابات را مطرح کنند،
مردم تصور میکننــد نمایندگان به جای برطرف
کردن مشکالت اقتصادی به دنبال انتخابات بعدی
هستند .استانی شدن انتخابات باعث کاهش انگیزه
مردم برای مشارکت در انتخابات میشود.
یکی از برکات شفافسازی
به روایت حاجیبابایی
حاشیهسازیها علیه سهم ارگانهای دینی از
بودجه در روزهای قبل در حالی صورت گرفت که
ســهم کل این مجموعهها از بودجه تنها یک دهم
درصد اســت .به نظر میرسد این حاشیهسازیها
علیه بودجه نهادهای فرهنگی و دینی از سوی طیفی
خاص دنبال شد تا موارد پرابهام بودجه همچنان در
حاشیه امنیت قرار داشته باشند.
در همین راستا «حمیدرضا حاجیبابایی» در
نشســت علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور
خود ،گفت :الیحه بودجه سال  98در مجلس است،
اگر به یاد داشته باشید دو سال قبل در همین مجلس
بین بنده و نماینده دولت بحثی بود که درآمد ما از
هدفمندی یارانهها  31هزار میلیارد تومان است یا
 87هزار میلیارد تومان؛ به همین دلیل رئیسمجلس
دیوان محاسبات را بعنوان حاکم بین این دو نظر قرار
داد که دیوان محاسبات هیچ یک از این دو رقم را
نپذیرفت و رقم  36هزار میلیارد تومان را تأیید کرد.
وی ادامه داد :به این ترتیب بود که سال گذشته
رقم  110هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شد؛
اینبار نیز در بودجه برای سال آینده رقمی معادل
 142هزار میلیارد تومان در تبصره  14بودجه دیده
شد و این یک نمونه کار کردن در مجلس است که

آقای شرق! پس چرا به کیهان
فحاشی میکردید؟!

شفافیت باعث شــد این درآمدها در بودجه آورده
شود .اگر یادتان باشد سالها نمایندههای دولت در
تلویزیون عنوان میکرد که ما پولی برای یارانه دادن
یگیریم و 42
نداریم چرا که 31هزار میلیارد تومان م 
هزار میلیارد تومان میپردازیم اما چرا این روزها دیگر
حرفی نمیزنند ،بخاطر اینکه ما نمایندگان در یک
مورد اراده و شفاف سازی کردیم.
وزارت نفت یکی از بلعندگان بزرگ بودجه
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه برای
سال  1398هیچ راهی جز شفافیت بودجهای نداریم،
گفت :در طول دهههای گذشــته چه کسی 14/5
درصد فروش نفت که به دالر در اختیار شرکت ملی
نفت قرار گرفته را محاسبه کرده است؛ با دالر  8هزار
تومان در سال آینده در شرایط تحریمی6/6 ،میلیارد
دالر در اختیار شــرکت نفت قرار خواهد گرفت که
رقمی معادل  53هزار میلیارد تومان میشود.
بها
حاجی بابایی افزود :این رقم را باید در حسا 
بیاوریم و در عیــن حمایت از کارگران زحمتکش
عسلویه باید در این زمینه باید شفافسازی صورت
گیرد .این در حالی اســت که بــرای یک میلیون
فرهنگی در سقف دوم بودجه یعنی روی هوا 2هزار
میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتهاند .درحالیکه اگر
آن رقم  53هزار میلیارد تومان بررسی شود حداقل
یتوان برای حل مشکل
10هزار میلیارد تومان از آن م 
بازنشستگان مظلوم در نظر گرفت.
رئیسفراکســیون فرهنگیان مجلس تصریح
یتوانــد این رویه غلط در بودجه را
کرد :مجلس م 
اصالح کند و باید از کمیسیون آموزش و تحقیقات
و فراکسیون فرهنگیان که خصوصیسازی آموزش
و پرورش که سیاهترین نگاه به آموزش و پرورش در
بودجه  98است را حذف کرد ،تقدیر کنیم و در این
راستا الزم است تلفیق نیز به این حذف رأی دهد.
وی یادآور شد :سال آینده باید بودجه اعتمادساز
و آرامش بخش باشد ،هرآنچه که در این نظام وجود
دارد باید خرج مردم شود ما کشور و بودجه را برای
مــردم میخواهیم .مردم تشــنه عدالتند و از این
وضعیت کشور و مجلس راضی نیستند ،باید کاری
کنیم این رضایت امسال در بین مردم ایجاد شود و
تهای دولتی
بهای شرک 
راه آن نیز ورود به حســا 
مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی است تا درآمدهای آنها
را نیز مانند تبصره  14در بودجه بگنجانیم.
ایــن نماینده مــردم در مجلس از ســخنان
رئیسجمهور در زمان ارائه الیحه بودجه نیز انتقاد
و تصریح کرد :خواهش میکنیم در بودجه سال 98
به اعتمادسازی برای مردم ،شفافیت و جلوگیری از

حقوقهای نجومی توجه شود تا آرامش به جامعه
بازگردد.
به باد فنا دادن ۱۰۰هزار میلیاردتومان منابع
در سال توسط دولت
دیگر ناطق میان دستور دیروز مجلس محمدرضا
پورابراهیمی رئیسفراکســیون اقتصادی مجلس
و عضو فراکســیون نمایندگان والیی بود .او ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات  5به ویژه
شهید سیدعباس حسینی داورانی که با نثار خون
خود عزت و اقتدار امروز نظام جمهوری اســامی
ایران را ایجــاد کردهاند ،گفت :اقدامات اخیر بانک
مرکزی در مدیریت بازار ارز کشور قابل تقدیر است
و اتفاقات بسیار مثبتی در طی هفتههای اخیر پس
از مصوبات شورای عالی هماهنگی قوای سهگانه رقم
خورده که باید از اقدمات بانک مرکزی در تغییر سود
روزشمار به ماه شمار ،حذف چکهای عامل ،تعیین
سقف برای تراکنشهای بانکی و اقداماتی که اخیرا
برای ساماندهی نظام بانکی در دستور کار قرار داده
تشکر کرد.
وی با بیان اینکه گزارشهایی ارســال شده به
کمیسیون اقتصادی نشان میدهد که قیمت کاالهای
اساسی علیرغم اختصاص ارز ارزان گران به دست
مردم میرسد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست،
ادامه داد :حدود  100هزار میلیارد تومان منابع کشور
یعنی یک ســوم بودجه کل در سال به دلیل عدم
نظارت بر قیمتها توسط دولت به باد فنا میرود که
اگر دولت میخواهد این منابع به دست مردم برسد
باید سامانههای اطالعاتی گمرک ،وزارتخانههایی
همانند اقتصاد و صنعت باید فعال شــوند تا کاالی
اساسی از مبادی ورودی تا خردهفروشی که مردم
میخرند تحت نظارت باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :اگر دولت نتواند نظارتش را بر کاالهای
اساسی انجام دهد ،پیشنهاد مشخص ما طرحی است
تحت عنوان تخصیص اعتبار مابهالتفاوت یارانه ارزی
بر اســاس کارتهای اعتباری به خود مردم که بر
اساس سرانه انجام میگیرد.
پورابراهیمی خطاب به رئیسســازمان برنامه
و بودجه ،ادامه داد :در حوزه وامهای کشاورزی بنا
بود شاهد این باشیم که بعد از ابالغ منابعی که برای
امهال وامهای کشاورزی در کشور بود اتفاق مثبتی
برای کشاورزان رخ دهد که متاسفانه این کار انجام
نشده ،لذا درخواست ما رسیدگی ،تسریع و افزایش
سقف اعتباری است که مربوط به این بخش میشود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی ،با اشاره به برگزاری نشست روسای کارکنان

فرهنگیان بازنشسته در کشور و تشکر از وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و کانون فرهنگیان بازنشســته
کشــور ،تاکید کرد :باید به فرهنگیان کمک شود،
چراکه بخشــی از مطالبات فرهنگیان درخصوص
بازنشستگی در سال  97مشخص نیست ،در حالی
که در ماده  63برنامه ششم توسعه مصوب شده بود
که بــرای رتبه بندی معلمان اقدامات جدی انجام
شــود ،اما اعتباری که برای رتبهبندی معلمان در
الیحه بودجه  98در نظر گرفته شده  2هزار میلیارد
تومان بوده که آن هم در سقف دوم بودجه است .چه
چیزی میخواهد نصیب معلمان شود ما خبر نداریم،
لذا درخواســت ما از دولت این است که به صورت
عاجل به این موضوع رسیدگی کند.
پورابراهیمــی بــر لزوم موضــوع مدیریــت
ســوخت در کشور تاکید کرد و ادامه داد :براساس
شرایط کشور کمیســیون اقتصادی پیشنهادی را
آماده کرده است که با عدم افزایش قیمت سوخت
در سال آینده و وضع عوارض بر مصرف و پرداخت
عوارض در پایان دورههای سه ماهه و  6ماهه موضوع
سوخت مدیریت شود.
رئیسکمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی ،گلهمندی خود را از وزیر کشور و استاندار
کرمان در مورد تغییر مدیران استان بدون مشاوره و
اطالع مجمع نمایندگان استان ابراز کرد و گفت :اگر
قرار است در حوزه مسائل استانی تعامل داشته باشیم
باید برای تغییر مدیران مشاورههای الزم انجام شود.
بیمه جانبازان بر عهده بنیاد شهید
نمایندگان در نشســت علنــی دیروز مجلس
شورای اسالمی در جریان بررسی طرح اصالح ماده
 13قانــون جامع خدمات رســانی به ایثارگران ،با
اکثریت آرا موافقت کردند.
براســاس بند (ب) اصالح شده ماده  13قانون
جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز آمده است؛
با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشــتی و بیمه
درمانی مکمل آزادگان ،جانبازان ،ایثارگران شاغل و
غیرشاغل ،بازنشسته و والدین ،همسران و فرزندان
شهدا و افراد تحت تکفل آنان ،برعهده بنیاد شهید
و امور ایثارگران است.
تعهدات دستگاههای اجرایی و بیمههای ذیربط
در این خصوص ،از تاریخ  1آبان  97تا زمان تصویب
این قانون و تا پایان سال  97به بنیاد شهید و امور
ایثارگران منتقل میشــود .اجرای احکام این ماده
مانــع ارائه خدمات بیمه درمانی تکمیلی توســط
دســتگاههای اجرایی ذیربط به کارکنان شــاغل
موضوع این ماده نیست .این قانون از تاریخ تصویب
الزم االجرا میباشد.

طرح افزایش حداقل ســن ازدواج که
مدتهاســت از ســوی برخی نمایندگان
مجلس پیگیری میشــد ،چنــدی پیش از
ســوی کمیســیون قضایی مجلس رد شد.
نمایندگان موافق طرح ،مسئله را به پدیده
اجتماعی کودک همسری تقلیل داد ه و هدف
پیگیری خود از چنیــن طرحی را مبارزه با
کودکهمسری بیان کردهاند و سعی دارند با
ایجاد فضایی احساسی ،افکار عمومی را متاثر
کرده و با خود همراه سازند.
فراکســیون زنان مجلس دهم بــا همراهی
معاونت زنان ریاستجمهوری ،از آذر ماه سال ۹۵
در حال پیگیری طرحی با عنوان «افزایش حداقل
ســن ازدواج» بوده اســت .این طرح ،که با هدف
افزایش حداقل ســن ازدواج دختران از  ۱۳سال به
 ۱۶یا  ۱۸سال مطرح شده بود از سوی کمیسیون
حقوقی مجلس شورای اسالمی رد شد .کارشناسان
و پژوهشگران بارها به بیان ابعاد و پیامدهای منفی
تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج پرداخته و
به پرسشهای پیگیران و موافقان طرح پاسخ داده
و دالیل آنان را رد کردهاند.
اینبــار پس از مخالفت کمیســیون حقوقی
برخی نمایندگان مجلس ،از طرح «افزایش حداقل
سن ازدواج دختران» به عنوان «ممنوعیت کودک
همســری» یاد کردند و برخی رســانهها با طرح
کلیدواژههایی چون «کودک همسری»« ،کودکان
بیوه»« ،افزایش کودک همســری در ایران» و ...به
جوسازی علیه رد شدن طرح مذکور پرداختند .از
طرفی همسویی و حمایت رسانههای غربی با تصویب
چنین طرحی و هجوم پس از رد شدن در کمیسیون
حقوقی سؤال برانگیز است.

کودک همسری؛
لفظ غلط به کارگرفته شده
تعریف ســن پایــان کودکی در کشــورها و
فرهنگهــای گوناگــون متفــاوت اســت .در
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد سن
کودکی این گونه تعریف شــده است« :کودک هر
انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته میشود؛
مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر آن شــخص ،سن
کمتری برای رشد او مقرر شده باشد» .طبق چنین
تعریفی کودکی در ایران براســاس قانون حاکم بر
کشور باید تعریف شود ،در حقوق ایران مانند بیشتر
نظامهای حقوقی ،دوره کودکی به دو دوره قسمت
میشــود ،دوره تمیز و دوره عدم تمیز .قانون برای
پایان هر کدام از این دورهها سن مشخصی تعیین
نکرده زیرا پایان کودکی و رشد هر فرد بنابر ژنتیک،
اقلیم ،فرهنگ و ..با فردی دیگر متفاوت است .بنابراین
منطقی است افرادی که زودتر دوره رشد و بلوغ خود
را پشت سر میگذارند ممکن است ازدواج هم بکنند
و اگر فردی بعد از پایان بلوغ و رشد خود ازدواج کند
حتی اگر در سنین  13تا  16سالگی باشد نمیتوان
به او کودک و ازدواج او را ازدواج کودکان گفت.
همچنیــن ایــن ازدواجها ،بخش زیــادی از
ازدواجهای موفق در جامعه است ،سینا کلهر دبیر
فرهنگیمرکزپژوهشهایمجلسمیگوید:کمترین
میزان طالق و بیشــترین رضایت از زندگی مربوط
به ازدواجهایی است که همه فکر میکنند آسیبها
در آن بسیار زیاد اســت ،بررسیها نشان میدهد
بهترین ســن ازدواج برای دختران  ۱۵تا ۱۹سال و
برای پسران  ۲۱تا  ۲۴سال است.
ازدواج اجباری در هر سنی غلط است
جامعهشناســان ،کودک همسری را شکلی از

ازدواج اجبــاری تعریف میکننــد ،آنها میگویند
دختران خردسال و کودک به اجبار به عقد مردانی
بزرگســال درمیآیند و یا آنکه خانوادهها دختران
نابالغ خود را میفروشــند .یحیی کمالیپور ،عضو
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی
درباره کودک همسری گفته است « :درحال حاضر
پدیده کودک همسری در جامعه بهصورت خیلی نادر
وجود دارد و به آن صورت فراگیر و تبدیل به معضل
نشده اســت که نیاز به تغییر قانون داشته باشد».
ازدواج اجباری دختران در هر سنی باطل است و اگر
در ایران ازدواج اجباری و مخصوصا ازدواج اجباری
دختران نابالغ وجود دارد باید در زمره آســیبهای
اجتماعی برای حل این موضوع برنامهریزی و اقدام
فرهنگی انجام شود.
ازدواجهای زیر 16سال
کودک همسری نیست
موافقان طــرح افزایش حداقل ســن ازدواج
مهمترین هدف خود را مبارزه با کودک همســری
که در زمره آســیبهای اجتماعی قرار دارد ،بیان
میکنند .اوال باید در نظر داشت ،به کار بردن«کودک
همسری» درباره ازدواجهای زیر  16سال غیرعلمی
و غلط است ،چرا که این ازدواجها با تعریفی که از
کودک همسری میشود مغایرت داشته و با واقعیت
جامعه انطباق ندارد.
بنابراین بــا وجود نادر بــودن پدیده کودک
همســری چنانچه اصرار به پیگیری پدیده کودک
همسری وجود دارد نباید این شکل از ازدواجهای
اجباری را به کل ازدواجهای ثبت شده تعمیم داد
و قانون کلی برای آن وضع کرد ،همانطور که این
پدیده نادر و اســتثنا در جامعه است باید اقدامی
مستثنا و خاص در برابر آن انجام داد.

عوامفریبی به اسم کودک همسری!

واکنش عجیب واعظی به وقتکشی  8ماهه اروپا :

اروپاییها به دلیل عدم اجرای  SPVعذرخواهی کردند!

پس از هشــت ماه وقتکشی اروپاییها
در اجرای تعهدات برجامی و زمان خریدن به
نفع خود و آمریکا ،رئیسدفتر رئیسجمهور
میگوید ،آنها بهدلیل اجرایی نشدن  SPVاز
ایران عذرخواهی کردهاند.
محمود واعظــی رئیسدفتر رئیسجمهور در
پاسخ به این س ؤال که شما قبال گفتهاید اروپاییها
تا دو هفته دیگر ( SPVکانال مالی ایران و اروپا) را
اجرایی میکنند ،اظهار داشت :من هیچ گاه نگفتم
گفتم
 SPVتا دو هفته دیگر اجرایی میشود ،بلکه 
تا آخر سال میالدی .همان حرفی که خانم موگرینی
زده بود را گفتم.
توگــو با فارس ادامه داد :اروپاییها
ی در گف 
و
نیــز از ما عذرخواهی کردنــد و گفتند که ما همه
برنامههایمان را تقسیم کردیم اما فشارهای آمریکا
کار مــا را به تاخیر انداختهاما از هدفمان دســت
برنداشتهایم ،یعنی آنها دارند پیش میروند.
گفتنی اســت برجام پس از کشوقوسهای
فراوان ،به وعده مجعول برقراری  SPVاز ســوی
اتحادیه اروپا منتهی شد .اروپاییها از زمان خروج

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

آمریکا از برجام 8 ،ماه فرصت داشــتند مکانیسم
ادعایی خود بــرای دور زدن تحریمها را راهاندازی
کنند اما وقتکشی کردند .اکنون سؤال مهمی در
میان است که میتواند ابزار راستیآزمایی دولتهای
فریبکار اروپایی باشد.
این موضوع با وجود کم ارزشی و دور شدن از
تکلیف اصلی اروپا در برجام ،سند راستیآزمایی است؛
همچنانکه نشان میدهد آیا تیم ظریف_عراقچی
واقعا پیگیر مطالبه جدی از اروپا برای انجام تعهدات
هستند یا نه.
متاسفانه اصرار مشکوکی در وزارت خارجه برای
داخلی کردن مباحث و عدم مطالبه جدی از طرف
اروپایی برجام دیده میشود.
بهرغم تهدیدات آمریکا
ایران در تدارک پرتاب ماهوار ه است
شــش روز بعد از ادعاهای وزیر خارجه آمریکا
علیه ایران و موضعگیری او علیه برنامه فضایی این
کشــور ،شبکه «ســیانان» گزارش داد« :به رغم
تهدید پمپئو ،ایران در حال آماده شدن برای پرتاب
ماهواره است».

ت اروپا از گروههای
یک منبع آگاه گفت  :در پی حمای 
شناخته شده تروریستی و پناه دادن به آنها ،ایران در حال
ارزیابی و تجدید نظر در همکاریهای اطالعاتی ،امنیتی و
انتظامی خود با کشورهای اروپایی است و به زودی تصمیماتی
در این خصوص اتخاذ میشــود که حوزههای مهمی را در
برخواهد گرفت.
اتحادیه اروپا روز سه شنبه بر مبنای ادعای بیاساس دانمارک
و در اولین دور تحریمها علیه ایران بعد از خروج آمریکا از برجام،
اقدام به تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که پلیس دانمارک آبانماه
سال جاری بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل منتسب به ایران را به
حمله به یک فرد در خاک این کشور متهم کرد و جمهوری اسالمی
ایران در همان زمان قویا این ادعا را تکذیب کرد.

«سیانان» در گزارش خود به انتشار تصاویر
ماهوارهای از ایران مبادرت کرده است ،گزارشی که
در آن کارشناسان آمریکایی گفتهاند که این تصاویر
حاکی از آماده شــدن ایران برای پرتاب ماهوارهبر
به فضا است.
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا که از زمان
آغاز به کار ،هفتهای نبوده که علیه ایران موضعگیری
نکرده باشد ،پنجشنبه هفته گذشته هم علیه برنامه
فضایی ایران موضــع گرفت و گفت ایران باید کار
بــرروی ماهوارهبــر را متوقف کنــد.او با طرح این
ادعا که ماهوارهبرها از فناوری مشــابه موشکهای
بالستیک قارهپیما اســتفاده میکنند ،مدعی شد
پرتاب ماهوارهبر به فضا در «تقابل» با قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل است .این ادعا در حالی
مطرح شده که در این قطعنامه از ایران خواسته شده
روی موشکهایی که «برای داشتن توانایی حمل
کالهک اتمی طراحی شدهاند» کار نکند.
«سیانان» گزارش داد ،تصاویر تازهای که در
اختیار این رسانه قرار گرفته« ،نشان میدهد ایران
در حال آماده شدن برای پرتاب یک ماهواره سنجش

یک منبع آگاه خبر داد

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود با عنوان «سخنی با  »2+1نوشت« :ماندگاری اروپا در برجام بعد از خروج برادر
بزرگتر در عین حالی که وجهه مقبول و مثبتی از این حامیان برجام در اذهان ایرانیها به جای گذاشت از این جهت که
متضمن چه امر مثبتی میتواند باشد زیر سؤال قرار گرفت».سپس این یادداشت به سؤال باال این گونه پاسخ داده است:
«...تا اینکه در مرداد گذشته خانم موگرینی از تصمیم جامعه اروپایی مبنی بر ایجاد ساز و کار موسوم به  SVPخبر داد».
این نوشــتار که به نظر میرسد خالف رویه پیشین روزنامههای اصالحطلب تالش کرده تا واقعگرایانه با این موضوع
برخورد کند در ادامه این سؤال را مطرح کرده که «چطور میشود که بلندپایهترین مقام سیاست خارجی جامعه اروپایی
دو بار تاریخ تعیین کند ولی هیچ یک به وقوع نپیوندد؟»
آنگاه نویسنده ضمناشاره به تواناییهای تکنیکی و اجرایی اروپا متذکر میشود که «نمیتوانیم به تعویق افتادن پیدرپی
راهاندازی «کانال ویژه مالی» را ناشی از مشکالت تکنیکی و اجرایی بدانیم».
اما در بخش جالبتر این یادداشت به این موضوعاشاره شده که این تعلل اروپا را نباید صرفا ناشی از دالیل تدارکاتی
دانست و باید این را نیز در نظر داشت که «احتمال دارد [اقدامات آنها] ناشی از تعلل عمدی و حساب شده اروپایی در انجام
تعهدات برجامی خود یا به دالیل دیگر باشد ...برخی از این موارد و دالیل را میتوان در فهرست زیر درج کرد»

تقسیم کار برجامی میان اروپا و آمریکا

شرق در ذکر این دالیل آورده« :اروپا احتمال میدهد برجام در آینده دچار فروپاشی کامل شود یا بنا بر خواست ترامپ
مورد بازنگری قرار بگیرد .از این رو ضمن در پیش گرفتن رفتاری کجدار و مریزانه روی اســب بازنده [برجام] شــرطبندی
نمیکند».
دلیل دوم اینگونه ذکر شده است« :اروپا از ابتدا با آمریکا تقسیم کار کرده و ایفای نقش پلیس خوب را خود متقبل شده
و بازی در نقش پلیس بد را به آمریکا سپرده است .از این رو خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا در آن دو روی یک سکه
است».در ادامه این سرمقاله به واقعیتی تلخاشاره میکند« :جامعه اروپایی خاطرجمع شده که چنانکه تعهدات برجامی خود
را زیر پا بگذارد یا انجام آن را به تعویق بیندازد ،واکنش جدی ایران از جمله خروج این کشور از برجام را برنخواهد انگیخت؛
بنابراین دلیل و توجیهی نمیبیند که خود را درگیر کاری کند که باالخره با ریسک و مخاطرات خاص خود همراه است».
در بخشهای پایانی این سرمقاله سؤالی در خور توجه مطرح شده است« :اروپاییها که در ریسکپذیری شهره آفاقاند
و به برکت این جســارت شــکوفا شده و ثروت بیکران کسب کردهاند چقدر هم سنگ بهرهای که از برجام برده و میبرند،
ریسک کردهاند؟!» این در حالی است که کیهان این نکات را هشت ماه پیش و در روزهای نخست خروج آمریکا از برجام
مطرح میکرد و از دولتمردان میخواست تا مقهور این بازیهای پیچیده غرب نشوند اما روزنامههای زنجیرهای به کیهان
حمله میکردند و وقیحانه همین هشدارهای دلسوزانه کیهان را به مواضع رژیم اسرائیل شباهت میدادند.
روزنامه کیهان در یکی از دهها ســرمقاله و گزارش خود در همین رابطه  22 ،اردیبهشــت ماه در گزارشــی با عنوان
«دولت بدهکار را جای طلبکار نشاند؛ قرار بود از اروپا تضمین بگیریم روحانی تضمین داد!» ضمن انتقاد ازاشتباه راهبردی
دادن تضمین به فدریکا موگرینی مبنی بر عدم خروج از برجام برغم بازگشت تحریمهای آمریکا نوشته بود « :همانطور
که پیش از این نیزاشاره شد ،در حال حاضر هیچ شکافی میان اروپا و آمریکا در موضوع ایران وجود ندارد و اتفاقاً صدای
واحدی از همه آنها به گوش میرسد.آمریکا و کشورهای اروپایی در مقابل ایران با اجرای ترفند نخنما اما پرکاربرد «پلیس
خوب  -پلیس بد» در حقیقت تقسیم کار انجام دادهاند .آمریکا فشارهای خود را نسبت به ایران افزایش داده و در مقابل
کشورهای اروپایی تالش میکنند در شرایطی که ایران تحت فشار است با ایران وارد مذاکره شوند تا نتیجه دلخواه هر دو
گروه حاصل شود .هدف اصلی هدایت ایران به تونلی است که آن سرش برجامی دیگر است .برجامی که مشتی امتیاز دیگر
از ما میگیرند و مشتی وعده در جیبمان میریزند.در حال حاضر ظرفیتهای عظیم کشور قریب به  5سال معطل «امضای
توافق به هر قیمت» و در ادامه «حفظ توافق به هر قیمت» مانده است .الزم و ضروری است که دولت با پایان دادن به این
فرصتسوزی ،این ترفند نخنما را ناکام گذاشته و یکبار هم شده با شجاعت بهاشتباه خود اعتراف کرده و با بهرهمندی از
ظرفیتهای عظیم داخلی و اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی ،این روند خسارتبار را جبران کند».

زنجیرهایها رفتارشان با هاشمی را فراموش کردهاند؟!

روزنامه زنجیرهای آرمان طی یادداشتی به مناسبت سالگرد فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی نوشته است آیا وقت حاللیت
خواهی از آیتاهلل هاشمی نرسیده است؟نویسنده به اختالفات سیاسی دولت سابق با هاشمی پرداخته و به استناد آن پرسیده
است آیا وقت حاللیتخواهی مخالفان هاشمی نرسیده است؟
در باره این یادداشت نکاتی هست که به اختصار به آن میپردازیم نخست آنکه یک مسئول در جمهوری اسالمی زمانی
که خود را در معرض رای مردم میگذارد بایســتی رای مردم هر چه باشــد را بپذیرد  ،چه این رای به بقای او در مدیریت
مورد نظر منتهی شود یا نشود و دوم اینکه وقتی در یک ساختار سیاسی به سمت فعالیت سیاسی میرویم بایستی ملزومات
آن از جمله پیروی از قوانین این نظام را نیز سرلوحه قرار دهیم ،حال اگر مردم در انتخاباتی به فردی رای ندادند و یا در
انتخابات دیگر صالحیت فردی احراز نشد بایستی از فردی که رای نیاورده یا صالحیتش احراز نشده حاللیت خواست؟!
نکته دوم اینکه مدعیان اصالحات هزاران مقالهای که علیه هاشمی در دوره اصالحات در روزنامههای زنجیرهای آن دوره
از مشارکت گرفته تا صبح امروز منتشر ساختند را فراموش کردهاند؟! یادداشتهای اکبر گنجی که هاشمی در آن «عالیجناب
سرخ پوش» خوانده میشد فراموش شده است؟! هجمه به هاشمی در انتخابات مجلس ششم و آقاسی خواندن او و مجبور
ساختنش برای کنارهگیری از انتخابات و...فراموش شده است؟! ریاکاری زنجیره ایها در دفاع از مرحوم هاشمی از نکاتی
است که بایستی به آن توجه کرده و غیر قابل اعتماد بودن یک جریان سیاسی را از آن استنباط نمود.

مشکالت اقتصادی و سیاست خارجی ،نتیجه اجرا نشدن نگاه اعتدالی است!

روزنامه همشهری در مطلبی نوشت«:اینکه شاهد گسترش روزافزون فقر و افزایش اختالف طبقاتی ناشی از مشکالت
اقتصادی هستیم و آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر ،امنیت جامعه را تهدید میکند و در عرصه بینالملل حتی در برقراری
تعامالت با همســایگان دچار چالش شــدهایم ،به این دلیل است که نگاه اعتدالی و اخالق محور را که به استفاده از همه
ظرفیتها به دور از حب و بغضهای باندی و جناحی منجر شــده و همبســتگی ملی و انسجام داخلی حول محور تالش
برای سرافرازی ایران را تداعی کند ،یا فراموش کردهایم و یا به دلیل ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی کمرنگ کردهایم».
روزنامههای زنجیرهای در نعل وارونه زدن و فرافکنی تبحر خاصی دارند .اکنون دولت روحانی با شعار اعتدالگرایی بر
سر کار است و از آغاز به کار دولت اعتدالی قریب به شش سال سپری شده است.
اما با اینحال ،مدعیان اصالحات با آسمان و ریسمان بافتن ،در پی شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت وضعیت فعلی
اقتصادی و سیاست خارجی ایران هستند.وضعیت فعلی اقتصادی نتیجه چیدن تمامی تخم مرغهای دولت در سبد برجام
و بیعملی ستاد اقتصادی دولت است .روشی که همواره مورد حمایت مدعیان اصالحات بوده است.

باید حساسیتهای غرب را در نظر بگیریم تا تحریم نشویم!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت«:بهتر است ایران نسبت به آنچه که غرب درباره آن حساس است ،یعنی تهدیدهای
علنی برخی کشورها ،پارهای مالحظات امنیتی را انجام دهد ،چون از دید آنها ایران این مالحظات را انجام نداده که یک
نمونه آن تهدید رژیم اسرائیل است».
این روزنامه زنجیرهای ،رژیم غاصب صهیونیستی را که به رژیم کودککش مشهور است ،کشور جا زده است!
از سوی دیگر ،این روزنامه مدعی اصالحات ،اروپای بدهکار را در جایگاه شاکی و ایران را در جایگاه متهم نشانده است!
برخی کشورهای اروپایی سالهاست به پایگاه و پناهگاهی برای گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب تبدیل شدهاند و
عم ًال به این گروهکها سرویسهای متنوعی ارائه میکنند .به عنوان نمونه ،فرانسه اکنون میزبان گروهک تروریستی منافقین
است .گروهکی که  17هزار ایرانی را به خاک و خون کشیده است .اين كشور عالوهبر حمايت از گروهك تروريستي منافقين،
حمايت و تجهيز رژيم بعث صدام عليه ايران در  8ســال جنگ تحميلي و حمايت و تجهيز گروهك تروريســتي داعش را
نيز در كارنامه سياه خود ثبت كرده است .رسوايي مربوط به انتقال خونهاي آلوده فرانسه به شماري از كشورها از جمله
ايران طي سالهاي  1980تا  1990و مرگ عده زيادي از بيماران هموفيلي دريافتكننده اين فرآوردههاي خوني در نتيجه
مصرف آن نيز يكي از نقاط تاريك در پرونده فرانسه است.همچنین دانمارک که پس از حادثه تروریستی اهواز مدعی شده
بود که در مورد حضور گروهک تروریستی االحوازیه در خاک خود تحقیق کرده و اگر چنین باشد با آنها برخورد میکند اما
پس از تحقیقات ،این کشور ،خود را به سطح میزبانی یک گروهک تروریستی چندنفره تنزل داد .متاسفانه در سايه سكوت
و بيعملي دولت و دستگاه ديپلماسي ،اروپا روز به روز بر اقدامات خصمانه عليه ملت ايران مي افزايد.
اگر وزارت خارجه در مقابل گستاخی اروپاییها در ماههای گذشته ،اصل عمل متقابل را انجام میداد و رویکرد خسارتبار
«اجرای برجام به هر قیمت» را کنار میگذاشت ،امروز شاهد تحریمهای اروپایی و عوض شدن جای بدهکار و طلبکار نبودیم!

خرید خدمات آموزشی؛ طرحی از پیش شکست خورده

از راه دور به فضا است».
از نظر این رسانه آمریکایی« ،این تازهترین نشانه
از این موضوع است که به رغم هشدارهای اخیر مایک
پمپئو وزیر خارجه آمریکا ،جمهوری اسالمی در حال
جلو بردن برنامه از قبل برنامهریزی شده خود است».
اتریش خواستار حفظ توافق هستهای
با ایران شد
«الکساندر فان در بالن» رئیسجمهور اتریش
روز سهشنبه در جریان دیدار سال نوی میالدی با
دیپلماتها و سفرای خارجی در کاخ «هوفبروگ»،
توافق هســتهای با ایــران (برجام) کــه در قالب
گفتوگوی مشــترک به دست آمده است را بسیار
مهم دانست و از این توافق با عنوان دستاوردی بزرگ
یاد کرد که باید حفظ شود.
بنابر گزارش خبرگزاری اتریش ،رئیسجمهور
این کشــور در ادامه ضمن اینکه از گسترش روابط
میان وین  -واشنگتن استقبال کرد ،سیاستهای
کاخ ســفید را بدون اینکه مســتقیم به شــخص
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکااشــاره کند،
مورد انتقاد قرار دارد.

روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی درباره طرح خرید خدمات آموزشی نوشت« :آزمونهای بینالمللی گویای این روایت
است که تاکنون حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی کشور نتوانسته مسئله بهرهوری یا به تعبیری مسئله یادگیری
را حل کند ...طرحی [خرید خدمات آموزشی یا خصوصیسازی آموزش و پرورش] که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و
آموزشی با توجه به نحوه اجرای آن؛ آن را از پیش شکستخورده تلقی میکنند».
اعتماد همچنین در مطلب دیگری در همین زمینه نوشت ...« :طرح خرید خدمات آموزشی نقاط ابهامی نیز دارد .به
طور مثال مشخص نیست که گزینش نیروهای الزم برای این طرح بر چه اساسی و با چه روندی انجام میشود .از طرف
دیگر هزینه یکسال نیروها از کجا تامین میشود؟ یعنی اگر دولتسرانه هر دانشآموز را یک میلیون تومان در نظر بگیرد
آیا با این مبلغ میتوان مدرسهای را اداره کرد؟
هر فردی که به نوعی نقشی در تربیت نسلهای آتی دارد باید کیفیت الزم را نیز داشته باشد .به طور کلی طرحهایی
که به آموزش مربوط میشود تاکنون با واکنشهای خوبی از سمت تشکلهای فرهنگی مواجه نشده است ...در شرایطی
که برخی مدارس امکانات آموزشی خوبی ندارند و فرهنگیان نیز از میزان دریافتیشان ناراضی هستند ،کم کردن هزینهها
با ارایه طر حهای اقتصادی در این بخش میتواند لطمات بیشتری بزند».

سیاست کاهش بودجه آموزش و پرورش
از توصیههای بانک جهانی است

اعتماد نوشــت ...« :اگر بودجه آموزش و پرورش را نســبت به بودجه عمومی دولت هم بسنجیم این سهماکنون 9/3
درصد است و این در حالی است که سال  ،85این نسبت در کشور حدود  15درصد بوده است و همچنان از صرفهجویی
صحبت میشود.
در مورد اینکه چرا کاهش بودجه آموزش و پرورش به سیاســتی در کشــور تبدیل شــده است ،به نظر من عمل به
توصیههای بانک جهانی است .این توصیه بیان میکند که برای تربیت معلم هزینه نشود بلکه با استفاده از فارغالتحصیالن
دانشگاهی معلم انتخاب کنید».

ایران به دنبال تجدیدنظر در همکاریهای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی با اروپا

«مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز شامگاه سهشنبه
طی پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود ،از تحریمهای اتحادیه
اروپا علیه ایران حمایت کرد.پامپئو با مطرح کردن ادعاها و اتهامات
بیپایه و اساس علیه ایران ،نوشت« :اتحادیه اروپا برای نخستین بار
از زمان توافق هستهای تحریمهایی را علیه ایران اعالم و هلند نیز
افشــا کرد که ایران قتل دو شهروند هلندی در سالهای  2015و
 2017را هدایت میکرده است .این موضوع در پی خنثی سازی دو
حمله تروریستی ایران در فرانسه و دانمارک در سال  2018صورت
میگیرد».در همین خصوص «استف بالک» ،وزیر امور خارجه هلند
روز سهشنبه عنوان کرد که بعد از تصمیم اروپا برای تحریم ایران،
دیپلماتهای هلند ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،و بلژیک در تهران با

مقامهای ایران دیدار کردند تا نگرانیهایشان را ابراز کنند.
بر همین اساس روز سه شنبه شش نفر از دیپلماتهای اروپایی
مستقر در تهران با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران در تالش
بودند که مواضع این اتحادیه را در پی اعمال این تحریمها توجیه
کنند که با واکنش تند مقام مسئول در وزارت خارجه مواجه شدند
و با توجه به اظهارات غیرقابل پذیرش و توجیه آنها ،در نهایت این
مالقات کمتر از  10دقیقه به طول نینجامید.
این اقدام اتحادیه اروپا دیروز واکنش «محمدجواد ظریف» ،وزیر
امور خارجه ایران که در سفر هند به سر میبرد را نیز در پی داشت.
ظریف در این خصوص در توئیترش نوشت :اروپاییها از جمله
دانمارک ،هلند و فرانسه به منافقین  -گروهی که  ۱۲۰۰۰ایرانی

را به قتل رســاندند و به صدام بــرای جنایت علیه کردهای عراق
کمک کرد -و به تروریســتهای دیگــری پناه میدهند که قتل
ایرانیهای بیگناه را از اروپا صحنه گردانی میکنند .اتهامپراکنی
علیه ایران ،اروپا را از مســئولیت پناه دادن به تروریســتها مبرا
نمیکند».
گفتنی است ،رسانههای صهیونیستی پیش از این گزارش داده
بودند که اطالعات منتهی به ادعاهای ضدایرانی دانمارک ،از طریق
موساد در اختیار کپنهاگ قرار گرفته بود.دیروز نیز بهرام قاسمی
ســخنگوی وزارت خارجه ایران به این اقدام اتحادیه اروپا واکنش
نشــان داد و ضمن محکومیت این اقدام اعالم کرد که جمهوری
اسالمی در پاسخ به این اقدام و در چارچوب عمل متقابل ،اقدامات

مقتضی را اتخاذ میکند .در همین خصوص یک منبع آگاه نیز به
خبرنگاران گفت که با توجه به حمایتهای اروپا از گروههای شناخته
شده تروریستی و پناه دادن به آنها ،جمهوری اسالمی ایران در حال
ارزیابی و تجدیدنظر در همکاریهای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی
خود با کشــورهای اروپایی اســت و به زودی تصمیماتی در این
خصوص اتخاذ میشود که حوزههای مهمی را در برخواهد گرفت.
به گزارش فارس ،اعمال این تحریمها از سوی اتحادیه اروپا در
حالی صورت میگیرد که بعد از خروج آمریکا از برجام ،اعضای این
اتحادیــه بر تامین منافع اقتصادی ملت ایران از این توافق متعهد
شده و حتی در این راستا قرار است که کانال ویژه مالی موسوم به
 SPVاز سوی کشورهای اروپایی در راستای مقابله با تحریمهای
آمریکا ایجاد شود که علیرغم وعدههای داده شده هنوز این سازوکار
کلید نخورده است.

