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موجبات تفرقه را فراهم نکنیم

نگاه

چه آنهایی که به مجلس راه یافته اند و خادم منتخب شــده اند و چه آنها که 

بــه وظیفــه خود عمل منوده اند ولی به مجلس راه نیافته اند و همچنین طرفداران 

هــر دو گروه بایــد بدانند که همه این امور اعتباری و زودگذر اســت و همه در 

محرض حق هستیم ]...[ رقابتهای گذشته انتخاباتی هم هرگز نباید موجبات تفرقه 

و جدایی را فراهم مناید.
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كردستان نمایش وحدت 
در انتخابات

سلیمان اهلل مرادی
کردستان ســرزمین مجاهدتهای خاموش در تاریخ پرفراز و نشیب 
انقالب اسالمی همواره نماد وحدت و یکپارچگی و عامل یگانگی و انسجام 
ملی بوده است. آنگاه که تازه خورشید انقالب اسالمی از بام ایران دمید، 
این منطقه به جوالنگاه ســاواکیها و گروههای رادیکال تبدیل شد تا با 
سوء استفاده از شرایط جغرافیایی و محرومیت ناشی از سالها بی توجهی 
حکومت مرکــزی مردم را همراه خود ســازند و از این نمد برای خود 
کالهی بدوزند؛ اما هرگز مردم سلحشور و غیور کردستان روی خوش به 
آنها نشــان ندادند و علی رغم فقر و تنگدستی در برابر دشمنان این آب 
و خاک ایســتادند و با عشق به رهبرشان دوشادوش نیروهای مسلح با 
تقدیم پنج هزار و 500 شهید حتی نگذاشتند یک وجب از خاک ایران 
به اشغال رژیم صدام بیفتد. کردستان امروز به عنوان تابلویی رنگارنگ 
و زیبا از قومیت ها و مذاهب مختلف نماد وحدت در ایران است و چون 
خاری در چشم دشمنان، مستحکم و استوار چشم به افقهای دوردست 

توسعه دوخته است.
اگرچه همه ساله جلوه هایی از حضور مردم قدرشناس این سامان در 
مناســبت های ملی و مذهبی مانند 22 بهمن، روز جهانی قدس، هفته 
وحدت و... تکرار می شــود اما این حضور آگاهانه در انتخابات پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 
جلوه ای دیگر یافت و مردم، با میانگین مشــارکت 53 درصدی خود در 

این حماسه پرشور شرکت کردند.
اوج حضور مردم کردستان در سال های اخیر را می توان در اردیبهشت 
88 در جریان سفر هشت روزه رهبر معظم انقالب به شهرهای کردستان 
مشــاهده کرد. بدون شــک صحنه هایی که آن روز در ســفر ولی امر 
مسلمین جهان به کردســتان خلق شد در سینه یکایک مردم متدین 
این دیار ثبت است و از سویی مشوق دولتمردان برای خدمت بیشتر و 
از دیگر سو همواره انگیزه ای برای مردم جهت حضور در صحنه انقالب 

اسالمی بوده است.
مردم کردستان اگرچه مانند سایر هموطنان خود با برخی نامالیمت ها 
از جمله گرانی و تورم و از همه مهم تر بیکاری جوانانشان روبه رو هستند 
اما با عشــق به والیت، اینبار نیز در صحنه انتخابات اخیر حماســه ای 
جاودان خلق کردند و نمایندگان خود را برای مجلس خبرگان رهبری 
و مجلس شــورای اســالمی فارغ از بازیهای مرسوم سیاسی و نگاه های 
محــدود جناحی انتخاب کردند؛ به گونه ای کــه تمامی راه یافتگان از 
حوزه انتخابیه کردستان به مجلس دهم را چهره های اصولگرا یا مستقل 
تشــکیل می دهند و نامزدهای راه یافته به مرحله دوم از شهرستانهای 
ســنندج، کامیاران و دیواندره و مریوان نیز از همین طیف هستند. این 
انتخاب آگاهانه که شور و شعف مردم را به همراه داشت و در شرایطی 
که مردم و منتخبانشــان در تدارک جشن پیروزی این حماسه سیاسی 
بزرگ بودند، متأسفانه دست اندرکاران برگزاری انتخابات با ارائه آمارهای 
متناقــض از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، کام مردم را تلخ 
کردند و اینک علی رغم گذشت چند روز از برگزاری انتخابات همچنان 
شــاهد تناقض گویی از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این 

استان هستیم.
به نظر می رسد استانداری کردســتان و ستاد انتخابات این استان 
خــود را نه نماینده حاکمیت و نظام بلکه نماینده یک طیف سیاســی 
خــاص می داند و در هیئت یک جریان حزبی به اداره امور کردســتان 

همت گمارده است.
پریشــان گویی های معاون سیاسی امنیتی اســتاندار کردستان در 
روزهای پس از انتخابات، بیشترین تلخکامی را به ذائقه مردم چشاند و 
موجب بی اعتمادی طرفداران نامزدهای انتخاباتی گردید و اینک معلوم 
نیست هزینه این بی اعتمادی و هدف قرار دادن یکی از ارکان نظام یعنی 
وحدت برادران شــیعه و سنی را چه کسی باید پرداخت کند؟! آن هم 
در شرایطی که یکی از نامزدها، آیت اهلل سید محمد حسینی شاهرودی 
است که چند سالی اســت نمایندگی ولی فقیه را در استان کردستان 

برعهده دارد.
اگر شورای نگهبان مطابق قوانین کشور امر تأیید نهایی انتخابات را 
برعهده دارد اعالم زودهنگام نتیجه آن از زبان معاون سیاسی استاندار از 
صدا و سیما آن هم در استانی چون کردستان با آن همه حساسیت هایی 

که دارد چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
اعالم صحت انتخابات و یا ابطال آن از وظایف شورای نگهبان است 
و فقهای شورای نگهبان نیز مطابق قانون، حافظ و پاسدار رأی تک تک 
مردم هستند و قطعاً آخرت خود را برای من و شما نمی فروشند و ایجاد 
هرگونه شک و شائبه نسبت به سالمت انتخابات به گفته رهبر عزیزمان 
»حق الناس« و گناهی نابخشودنی است که نباید به سادگی از کنار آن 

گذشت.
ایــن انتخابات فارغ از نتیجه آن، پیامی برای دســت اندرکاران دارد 
و آن اینکــه قدر حضور مردم در صحنه را بدانند و به این باور برســند 
که کردستان والیتمدار، همچنان پرچمدار وحدت است و این بازیهای 
سیاسی در اراده و ارادتشان نسبت به رهبر معظم انقالب و نماینده محترم 

ایشان در کردستان چیزی نخواهد کاست.
مردم کردستان با توجه به تحوالت و ناامنی های موجود در کشورهای 
همســایه که هر روز با موج جدیدی از خشونت و افراطی گری روبرو و 
شــاهد بی ثباتی و آوارگی خواهران و بــرادران خود در عراق و ترکیه و 
سوریه هســتند از نمایندگان منتخب خود نیز انتظار دارند جلوه های 
وحدت طلبی مردم کردســتان و زیبایی های این ســامان را به گوش 
سایر هموطنان برسانند و حامل پیام وحدت بخش کردستان سرافراز به 

جهانیان باشند. ان شاءاهلل.

کلیات طرح تاســیس ســازمان ملی 
اســتاندارد با 133 رای موافق در جلسه 

علنی مجلس تصویب شد.
نماینــدگان مجلس در جلســه علنی دیروز 
به بررســی کلیات طرح تاســیس سازمان ملی 
استاندارد پرداخته و با 133 رای موافق، 14 رای 
مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 207 رای کلیات 

آن را تصویب کردند.
این طرح که در کمیســیون مشترک طرح 
تشکیل سازمان ملی استاندارد به صورت تخصصی 
بررسی شده بود دارای 5 فصل و 61 ماده بوده و 
در کلیات خود عنوان می دارد که به منظور تعیین، 
تدوین و اجرای برنامه های استانداردسازی، نظارت 
بر اجرای اســتانداردهای کاال و خدمات دولتی 
وارداتی و صادراتی هماهنگ با اســتانداردهای 
بین المللــی و همچنین توســعه و تقویت و به 
روزرســانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای 
کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار، موسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعت ایران به سازمان ملی 

استاندارد ایران تغییر می یابد.
این طرح این ســازمان را دستگاهی اجرایی، 
مستقل و دولتی برشمرده که زیر نظر مستقیم 

رئیس جمهور اداره می شود.
گفتنی اســت نمایندگان در جریان بررسی 
جزئیات طرح تاسیس ســازمان ملی استاندارد 
ماده 20 آن را به کمیســیون مشترک این طرح 

ارجاع دادند.
این ماده که کارشناسان سازمان ملی استاندارد 
را مجاز می کند به دستور سازمان به محل های 
تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کاالها 
و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به 
بازرسی و نمونه برداری بپردازند به رای گذاشته 
شد که به تصویب نرسید سپس پیشنهاد اضافه 
شــدن تبصره ای به آن نیز رای نیاورد و پس از 

با تصویب نمایندگان مجلس

سازمان ملی استاندارد تاسیس می شود 

تاکیــد کرد:   ســخنگوی دولــت 
رئیس جمهور همه اعضای ستاد اقتصادی  
را موظف کردند که یک برنامه کوتاه مدت 
و بلند مدت برای رونق اقتصادی، بهبود 
وضعیت معیشت مردم و اشتغال جوانان 

ارائه کنند.
محمدباقــر نوبخت ســخنگوی دولت در 
نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان 
کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود با 
اشــاره به نتایج دهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی گفت: دولت در پی این رخداد 
بزرگ در روز یکشنبه در ستاد اقتصادی دولت 
آقای رئیس جمهور همه اعضای این ســتاد را 
موظــف کردند که یک برنامــه کوتاه مدت و 
بلند مدت برای رونق اقتصادی، بهبود وضعیت 

معیشت مردم و اشتغال جوانان ارائه کنند.
نوبخت با اشاره به کسانی که به مجلس راه 
نیافتند ولی با دولــت در راه خدمت به مردم 
همکاری داشــتند از آنها خواست به همکاری 
خود با دولت برای خدمت به مردم ادامه دهند 
و تأکید کرد همچنین نمایندگان فعلی که در 
انتخاب مردم قرار نگرفتند از آنها نیز دولت برای 
همکاری دعوت می کند. آنها سرمایه های انسانی 
این کشور و نظام هستند و دولت برای خدمت به 
مردم از همه این افراد از جمله منتقدان دعوت 

به همکاری می کند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اختالف 
ســالیق و تنوع روش بین تمامی افراد وجود 
دارد اما باعث نمی شــود بخشــی از این ها را 

نوبخت :

یارانه نقدی اسفندماه زودتر از ماه های قبل پرداخت می شود

حــذف کنیم. هر چند ما به دلیل عدم رعایت 
اخالق از برخی دوستان متکدریم ولی تمامی 
آنها را ســرمایه های نظام می دانیم و دعوت به 

همکاری می کنیم.
وی تأکید کرد: با توجه به زمان بندی های 
موجود امکان تصویب الیحه بودجه تا پایان سال 
وجود دارد اما دولت آمادگی دارد تا هفته سوم 

فروردین بودجه 95 را تحویل بگیرد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 
حقــوق کارمندان و بازنشســتگان با توجه به 
وضعیت نامشخص الیحه بودجه 95 پرداخت 
می شــود؟ گفت: هیچ نگرانــی برای پرداخت 
افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان برای 

سال آینده وجود ندارد.
وی ادامــه داد: ایــن موضوع را که مجلس 
آینده به دلیل همگرایی و هماهنگی بیشتر با 

دولت جهت خدمت به مردم باعث شود وظیفه 
نظارتی اش تقلیل یابد قبول ندارد. زیرا نظارت 
بر کار دولت کمک به قوه مجریه است و انتقاد 

سازنده به دولت کمک می کند.
نوبخت درباره تمهیــدات قوه مجریه برای 
مقابله با قاچاق میوه و تنظیم بازار میوه شــب 
عید گفت: دولت برای تنظیم بازار میوه شــب 
عیــد خرید 42 هزار تن پرتقال و 18 هزار تن 
ســیب از باغداران داخلی را برنامه ریزی کرده 
که بر این اساس تاکنون 32 هزار تن پرتقال و 

12هزار تن سیب خریداری شده است.
وی در پاسخ به این سوال که نظر سازمان 
مدیریت به عنــوان بدنه کارشناســی دولت 
با حذف کارت های ســوخت چیســت، گفت: 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان 
بدنه کارشناسی دولت موافق استمرار وضعیت 

موجود است.
نوبخت درباره انتظار دولت از مجلس دهم 
بیان کرد: دولت هیچ انتظاری از مجلس دهم 
جز اجرای قانون ندارد. ما در حد هماهنگی های 
قانونی با مجلس هماهنگ هستیم و همین که 
نمایندگان مجلس در چارچوب قانون وظایف 
خودشــان را انجام دهند و نســبت به لوایحی 
که دولت به آنها تقدیم می کند آن را در زمان 
مناســب تصویب و در اختیار دولت قرار دهند 

برای ما مناسب است.
وی درباره زمان پرداخت یارانه اســفندماه 
نیز ادامه داد: مدیرعامل ســازمان هدفمندی 
دقایقی پیش از جلسه با بنده صحبت می کرد 
تا هماهنگی هایــی را برای پرداخت یارانه این 
ماه نســبت به ماه های عادی پیگیری کند ما 
نیز از این مســئله اســتقبال می کنیم. البته 
پرداخت 34هزار میلیارد تومان نقدی با توجه به 
هزینه های جاری و هزینه های عمرانی مدیریت 
زیادی می خواهد و این در شــرایطی است که 
همکاران ما زیر انبوه مطالبات مردم به خدمت 
رســانی مشغولند اما سعی می کنیم و تصمیم 
داریم یارانه نقدی اســفند ماه را مانند حقوق 

این ماه زودتر از ماه های قبل پرداخت کنیم.
نوبخــت در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
پیش بینی های دولت برای ســال آینده نسبت 
به نرخ رشد اقتصادی و تورم چیست، گفت: برای 
سال آینده پیش بینی می کنیم نرخ تورم زیر 11 
درصد و رشد سرمایه گذاری 4.5 تا 5 درصد و 

رشد اقتصادی نیز حدود 5 تا 6 درصد باشد.

رای گیری مجدد و رای مخالف دوباره نمایندگان 
با اعالم محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس 
شورای اسالمی که اداره جلسه را برعهده داشت 

به کمیسیون ارجاع شد.
خاطرنشــان می شــود؛ در تبصره ماده 20 
طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد کارشناسان 
ســازمان در آنجا وظایف قانونی خود به عنوان 

ضابط دادگستری محسوب شده اند.
گفتنی است در جلسه علنی دیروز محمدرضا 
باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی که 
در غیاب الریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی 
را بر عهده داشــت در جریان بررســی پیشنهاد 
مربوط به ماده 35 طرح »تأسیس سازمان ملی 
اســتاندارد« خطاب به نمایندگان گفت: از همه 
وکالی ملت می خواهم در رأی گیری های صحن 

علنی شرکت کنند.
وی افزود: حتی اگــر رأی مخالف یا ممتنع 
دارید باز هم در رأی گیری ها شــرکت کنید، در 

رأی گیری قبلی که در صحن علنی انجام شــد، 
60 درصــد نمایندگان حاضــر در صحن علنی 

شرکت کردند.
تذکر نمایندگان 
به رئیس جمهور 

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی 
کشــور در جلسه علنی مجلس )11 اسفند 94( 
از سوی هیئت رئیسه قرائت شد که این تذکرات 

به شرح زیر است.
زهره طبیــب زاده نوری، فاطمــه آلیا، الله 
افتخــاری، فاطمه رهبر، حمید رســایی و نیره 
اخوان بیطرف نماینــدگان تهران و اصفهان به 
رئیس جمهور لــزوم پیگیری اطالعات و مواضع 
غیرمسئوالنه معاونت امور زنان ریاست جمهوری 
را در مــورد وضعیت خانواده هــای معدومین و 
قاچاقچیان مواد مخدر در سیستان و بلوچستان 

را متذکر شدند.
زهره طبیــب زاده نوری نماینده مردم تهران 

در تذکری به رئیس جمهور خواستار تسریع در 
جلوگیری از قاچاق میوه و کاال به کشور شد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در تذکری 
به وزیر کشور خواستار جلوگیری از اخبار کذب و 

توطئه آمیز در تلگرام ها علیه قومیت ها شد.
سوء استفاده جریانات سیاسی ممنوع

محمدصالــح جوکار نماینده یــزد در نطق 
میان دستور خود گفت: شــاید بتوان مشارکت 
مردم در فرآیند انتخابات را به نوعی از سنخ جهاد 
سیاسی، فرهنگی به حســاب آورد که از طریق 
تجربه آن، مردم ضمن انتخاب صالح ترین افراد 
برای رتق وفتق امور جاری کشــور، چه از جنبه 
تقنین و چه از حیث اجرا، تحکیم پایه های اقتدار 
حاکمیت دینی و افزایش عزت و شــوکت آن به 
مبارزه عملی با توطئه های تنیده شده بدخواهان 
و دشمنان خارجی و منافقین داخلی، برمی خیزد.

جوکار ادامه داد: همین مســئله اســت که 
مخالفــت آنان را برانگیخته و همواره کوشــش 
آنان در مسیر کم رنگ کردن حضور همگانی در 
تمامی میادین و به ویژه عرصه های انتخابات است؛ 
چراکه انتخابات مظهر اقتدار ملی، نشان دهنده 
حیــات و خودآگاهی یــک ملت، حرکت عظیم 
مردمــی برای تثبیت نظام جمهوری اســالمی، 
میدان شــرف و افتخــار، زره پوالدین در مقابل 
حمله دشمنان و بددلی مستکبران، مایه قدرت 
و ابهت بین المللی ملت و میدان مهم همیشگی 

و نعمت بزرگ خداست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار داشــت: حماســه هفتم اسفند را 
ملــت آفریدند و این پیــروزی متعلق به ملت و 
نظام و مقام معظم رهبری است و باید به محضر 
آنان تبریک گفت. هرگونه سوءاستفاده جریانات 
سیاســی از آرای مردم به منزله تمامیت خواهی 

آنان است.

فرمانده پیشین سپاه پاسداران با بیان اینکه 
عامل سازمان سیا مسئول نفوذ در ایران شده 
است و در آینده درباره آن افشاگری  خواهیم 
کرد گفت: این فرد خردادماه به ایران آمد و از 
همه دانشگاه های ایران بازدید و آنها را شناسایی 

کرده است.
سرلشــکر محســن رضایی فرمانده اسبق سپاه 
پاســداران در چهارمیــن همایش سراســری علوم 
و مهندســی دفاعی در ســپاه که در دانشــگاه امام 
حســین)ع( برگزار شــد، با اشــاره به اینکه یکی از 
مولفه های اقتدار، علوم و فناوری های مهندسی است، 
افزود: دانشگاه امام حسین)ع( که دانشگاه سپاه است، 
اگر به همه امور اقتدارآفرین توجه می کند، باید به علوم 

و فنون مهندسی نیز توجه داشته باشد.
رضایی ســپس عنوان کرد: اگــر )آمریکایی ها( 
می آیند در انتخابات دخالت می کنند برای این است 
که می خواهند امنیت ما را مهندسی کنند؛ تا از این 
طریق جلوی پیشــرفت مــا را بگیرند؛ در واقع آن ها 
نمی خواهند مسلمانان به ویژه مردم کشورمان پیشرفتی 
داشته باشند. وی سپس با ذکر نمونه ای از نفوذ در پسا 
برجام تأکید کرد: اخیرا رئیس سابق سازمان »سیا« 
که مســئول نفوذ در ایران شــده و در آینده هم این 

مسایل را افشا خواهیم کرد، خرداد ماه به ایران آمده 
و از تمام دانشگاه های کشورمان بازدید داشته و آن ها 
را شناسایی کرده؛ این فرد اولین کسی است که بعد 
از ایجاد فضای باز در شوروی سابق به این کشور سفر 
می کند و در دو سه سال گذشته هم پس از قضایای 
کوبا و آمریکا، به کوبا ســفر کرده و بعد از برجام نیز 

اولین کسی است که به ایران سفر می کند.
فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس با اشاره 
به اینکه جنگ ما امروز از دروازه های دمشــق شروع 
می شود و تا کوچه پس کوچه های تهران ادامه می یابد؛ 
بدین صورت که در آنجا مقاومت است و اینجا نفوذ، 
اظهار داشت: من به شدت به نیروهای انقالب نسبت 
به اینکه روحیه جهادی را از دســت بدهند هشــدار 
می دهم؛ خطر داشتن روحیه کارمندی و روحیه گذران 
زندگی در میان نیروهای انقالبی، چه نیروهای مسلح 
و چه غیرنظامی ها را به شــدت هشدار می دهم؛ زیرا 
چنانچه این وضع پیش بیاید طوفان عظیمی که برای 
ما برنامه ریزی کردند، به ایران به شدت آسیب می زند.

به گزارش فــارس، رضایی در پایان تصریح کرد: 
جنگ به صورت بسیار جدی در حال جریان است؛ لذا 
باید از حداکثر امکانات، تجهیزات و نوآوری های مان 

برای پیشبرد جبهه اسالم استفاده کنیم.

محسن رضایی در دانشگاه امام حسین)ع( مطرح کرد

بازدید عامل نفوذی سیا از دانشگاه های ایران

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: 
امروزه نگاه به امور تربیتی به عنوان یک 
نگاه دست دوم مطرح است و امور تربیتی 
به عنوان اولویت اول در آموزش و پرورش 

به حساب نمی آید.
حجت االســالم والمسلمین علیرضا سلیمی 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اسالمی،  در پاســخ به این پرسش که 
»آیــا امور تربیتی و روش های آن در آموزش و 
پرورش موفق بوده است؟«،  اظهار داشت: امور 
تربیتی با هدف هویت بخشی به دانش آموزان و 

هویت اسالمی ـ  ایرانی شکل گرفت.
وی ادامه داد: به نظر می رسد در طول زمان، 
فعالیت هــای امور تربیتی به مرور با یک کندی 
مواجه شده اســت؛ در گذشته انگیزه بیشتری 
در بخش امور تربیتی مشــاهده می کردیم اما 
متأســفانه امروز آن انگیزه ها رو به افول نهاده 

است.
حجت االسالم والمسلمین سلیمی افزود: نباید 

به اقدامات شــکلی و آماری اکتفا کنیم چرا که 
واقعیت این است هدف ما هویت بخشی دینی، 
اســالمی و ایرانی به دانش آموزان بوده است و 
اینکه در این بخش چقدر موفق بوده ایم، خروجی 
آموزش و پرورش این را نشــان می دهد که در 
حدی که باید، موفق نشــده ایم و نیاز به تالش 

بیشتری در این راستا داریم.
عضو کمیســیون آموزش مجلس به فارس 
گفت: محدودسازی در فعالیت های امور تربیتی 
بــه اقدامات ظاهری نمی تواند تکاپوی نیازهای 
واقعی نوجوانان، جوانان و دانش آموزان باشــد؛  
یکی از مشکالت این بوده است که امروز نگاه به 
امور تربیتی به عنوان یک نگاه دست دوم مطرح 
اســت و امور تربیتی را به عنوان اولویت اول در 

آموزش و پرورش به حساب نمی آوریم.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش عمدتاً 
منحصر به بخش آموزش شده و »پرورش« در 
آموزش و پرورش به کما رفته است که این نگاه 

باید عوض شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس :

نگاه دست دوم
 »پرورشی« را  به كما فرستاده است

آیت اهلل خاتمی عضــو مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به سخنان یکی از فتنه گران 
مبنی بر تقسیم شهروندان به درجه 1 و درجه 
2 به خاطر شکست در استان ها، گفت: اگر نام 
این کار آپارتاید نیست پس چه چیزی است، 
آنها باید از این ســخن سخیف عذرخواهی 

کنند.
آیت اهلل سیداحمد خاتمی عضو مجلس خبرگان 
رهبری در گفت وگو با فارس، با اشاره به انتخابات 
باشکوه و دشمن شکن روز 7 اسفند در سراسر کشور، 
اظهار داشت: روز 7 اسفند انتخاباتی با حضور 62 
درصد از مردم شــکل گرفت کــه این مایه افتخار 
نظام اسالمی است و نظام ما یک نظام مردم ساالر 
دینی بوده که همه باید به رأی مردم تمکین کنند.

وی ادامه داد: رفتار نابخردانه فتنه گران در سال 
88 به عنوان لکه ننگی بر پیشانی آنها باقی ماند 
و این فتنه گران این آرزوی خود را به گور می برند 
که در این انتخابات از ســوی افرادی ارزشــی و 
کسانی که رأی نیاورده اند تجمع اعتراضی برگزار 
شود تا توجیه گر رفتار نادرست فتنه گران در سال 

88 باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هر 
کس اعتراضی دارد به صورت قانونی اعتراض خود 
را دنبال می کند، تصریح کرد: ما باید از این مردم 
تشکر کنیم نه اینکه به آنها اهانتی صورت بگیرد؛ در 
خبرها آمده بود یکی از فتنه گران محکوم به زندان 
گفته است که اکنون می توان توسعه سیاسی را در 
تهران صد، در مراکز استان ها 50 و در شهرستان ها 

30 درصد در نظر گرفت.
وی تأکید کرد: بنده خطــاب به گوینده این 
ســخن که خود یکی از فتنه گران محکومی است 
و به زندان افتاده یادآوری می کنم که اول انقالب 
نیز مسعود رجوی سردسته گروهک منافقین قبل 
از انتخابات گفته بود ملت آگاه به لیســت ما رأی 
می دهد اما بعد از آنکه ملت به لیست او رأی نداد، 
او ملت ایران را نــاآگاه توصیف کرد بنابراین این 
رفتار اخیر شــبیه رفتار مسعود رجوی سردسته 

منافقین در اوایل انقالب است.
آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه سخن این گوینده 
ناشی از یک طرز تفکر خودبر تربینانه است، افزود: 
معنای این سخن این است که ما سه نوع شهروند 
داریم، شهروند درجه یک تهرانی ها هستند که صد 

درصد دارای توسعه یافتگی و توسعه سیاسی بوده و 
شهروند درجه دو مردم مراکز استان ها و شهروند 
درجه ســه نیز شهرستانی ها هستند که به گفته 
این فرد 30 درصد توسعه یافتگی سیاسی دارند.

عضو جامعه مدرسین با طرح این سؤال که اگر 
این مسئله آپارتاید نیست پس معنای آن چیست، 
تصریح کرد: آری، تهرانی ها همانند جای جای این 
کشور از شعور باالی سیاسی برخوردارند اما اینکه 
چون آقایان در اســتان ها قافیه را باخته اند و این 
چنین به ملت اهانت می کنند، کار نادرستی است.
وی ادامه داد: گوینده این سخن از استانی است 
که سالیان سال خودشان در آنجا همه کاره بودند 
و االن نیــز به ناحق خود را همه کاره می دانند اما 

در این استان ناکام مانده اند.

با تاکید بر لزوم رعایت حجاب اسالمی
سلحشوری از مصاحبه شائبه برانگیز خود 

عذرخواهی کرد
پروانه سلحشوری، منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس 
دهم، در واکنش به انتشار مصاحبه ای به نقل از او در یک رسانه 

کره ای، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ، پروانه سلحشوری ضمن ابراز ناخرسندی شدید از 
شــیوه تدوین مصاحبه و منقطع کردن سخنانش توسط رسانه مذکور 
گفت: آنچه که منتشــر شده تنها بخشــی اندک از گفت وگوی بنده با 
خبرنگار مذکور بود. متاسفانه این رسانه نتوانسته یا نخواسته که دیدگاه 
کامل بنده درباره موضوع حجاب را پوشش دهد و همین امر سبب برخی 
سوءبرداشــت ها در داخل و نیز سوءاســتفاده برخی رسانه های خارجی 

ازجمله رسانه های معاند نظام شده است.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم اظهار داشــت: رعایت حجاب 
به عنوان یکی از دســتورات دین مبین اسالم، برای زنان مسلمان امری 
ضروری و برخاسته از اعتقادات قلبی آنان است. هرچند ممکن است در 
شیوه اجرای این اصل، اختالف سالیقی وجود داشته باشد، اما التزام به 

آن از سوی زنان مسلمان ایرانی امری بدیهی است.
سلحشوری افزود: بنده به عنوان یک زن مسلمان، پوشیدن چادر را 
مصداق بارز رعایت حجاب می دانم. حال ممکن است برخی ها پوشیدن 
مانتو و روسری را در رعایت این اصل، کافی بدانند. این، همان اختالف 
سالیقی است که ممکن است وجود داشته باشد اما در اصل رعایت حجاب 
هیچ تشکیکی نمی توان و نباید داشت. وی ادامه داد: هر کشوری، برای 
خــود قوانین و روال هایی دارد که رعایت آن برای اتباع دیگر ممالک به 
هنگام مســافرت به این کشورها ضروری است. حجاب زنان خارجی در 
ایران نیز جزو یکی از قوانین در ایران و رعایت آن از ســوی مســافران 

خارجی نماد احترام به فرهنگ اسالمی ایرانیان است.
منتخــب مــردم تهران ضمــن ابراز تاســف عمیق بابــت برخی 
سوءبرداشــت های به وجود آمده، تاکید کــرد: نگرانی هایی که در این 
باره به درســتی ایجاد شده اســت را به خوبی درک کرده و از این بابت 

عذرخواهی می کند.

آیت اهلل خاتمی: 

فتنه گران باید به خاطر تقسیم مردم به درجه 1 و 2 عذرخواهی کنند 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه خمیرمایه مبارزه با افراطی گری کار فرهنگی است، گفت: 
می گویند بشاراسد که 5 سال در مقابل تهاجم غربی ها مقاومت کرده 
است کنار رود و یک مزدور آمریکایی بیاید که این امر مورد قبول 

جمهوری اسالمی  ایران نیست.
به گزارش فارس، علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش جمهوری اسالمی  ایران؛ فرصت ها 
و تهدیدها و تهدیدهای فرهنگی و افراط گرایی که صبح دیروز در ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد، گفت: آمریکایی ها و غربی ها از لحاظ 
فرهنگی به مناطقی حمله کردند که از مراکز مهم شکل گیری تمدن اسالمی 
بود و گروه های افراطی را در این مناطق رشــد دادند و شاهد بودیم که در 

عراق و سوریه و یمن چه کردند.
والیتی خاطرنشان کرد: اگر در تمام جزیره العرب بنگرید جایی به عمق 
فرهنگ یمن پیدا نمی کنید و عربســتان سعودی تمام آثار تمدنی یمن را 
بمباران کرده اســت و برای مقابله با امواج بیداری اســالمی که جنس آن 
فرهنگ است کار ضد فرهنگی و افراط گرایی انجام داد تا از اسالم چهره ای 

مشوش ایجاد کند.
والیتی تصریح کرد: کاری که مقام معظم رهبری در انتشــار دو نامه به 
جوانان غربی از دیدگاه رهبر یک نهضت اسالمی انجام دادند برای این بود 
که بدون واسطه به جوانان بگویند چهره مشوشی که غربی ها از اسالم درست 

کرده اند درست نیست.
وی گفت: می گویند بشاراسد که 5 سال در مقابل تهاجم غربی ها مقاومت 
کرده اســت کنار رود و یک مــزدور آمریکایی بیاید که این امر مورد قبول 

جمهوری اسالمی ایران نیست.
والیتی تصریح کرد: به زور و با توطئه آمریکا در شورای امنیت مصوبه ای 
را تصویب کنند که بگویند باید انتقال حکومت در سوریه صورت گیرد بنابراین 
غربی ها و آمریکایی ها از هر ابزاری برای برهم زدن نظم و ترتیب کشورهایی 
که مراکز فرهنگ و تمدن اســالمی هستند استفاده می کنند در حالی که 
اگر در سوریه قرار است حکومتی باشد باید براساس رای و نظر مردم باشد.

والیتی :

ایران تغییر حاکمیت سوریه
 از مقاومت به مزدوران آمریکا را نمی پذیرد 

پیش بینی کیهان درست بود

آغاز اعترافات با پایان انتخابات
بقیه از صفحه 2

به گزارش فارس، عقیلی دلیل عدم صحت ادعای بانک مرکزی در 
خصوص اتصال به سوئیفت را نسخه )ورژن( و دیتا بیس حال حاضر آن 
دانست و افزود: در دوره گذشته بانک مرکزی به عنوان SAP ایران )نقطه 
دسترسی کشوری به سوئیفت( از ورژن یک سوئیفت استفاده می کرد 
اما اکنون نســخه در حال اســتفاده در جهان نسخه 3 بوده و به دلیل 
آنکه دیتا بیس آن در شرکت اوراکل آمریکا در ایالت کالیفرنیا نگهداری 
می شود تا زمان مجوز دولت آمریکا امکان فروش این نرم افزار به بانک 
مرکزی و اتصال به ســوئیفت وجود نخواهد داشت و تاکنون نیز دولت 
آمریکا زمانی برای این موضوع اعالم نکرده است. بنابراین بدون وجود 
نرم افزار ادعای اتصال به سوئیفت بیش از یک طنز نادرست نخواهد بود.

حتی اجرایی شــدن برجام نیز نتوانست مانع از اعمال تحریم های 
ضد ایرانی، آمریکا شــود. وزارت خزانه داری آمریکا 27 دی ماه ســال 
جاری با صدور بیانیه ای از افزودن نام شرکت ها و افراد جدید به فهرست 
تحریم های ایران به واسطه ارتباط با برنامه موشکی ایران خبر داد. »آدام 
زوبین« معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی 
نیز با صحه گذاشــتن بر این تحریم ها گفت: »برنامه موشکی بالستیک 
ایران تهدیدی قابل توجه برای امنیت منطقه و جهان است و همچنان 

تحت تحریم های بین المللی خواهد بود.«
کیهان پیش از این در تاریخ 18 بهمن ماه سال جاری در مطلبی با 
این تیتر »چرا برجام را بزک می کنند؛ دانستن حق مردم است اما بعد 
از انتخابات!« به بررسی ابعاد پنهان وعده های غرب در خصوص دوران 
پســا برجام و سکوت دولت یازدهم پیرامون واقعی و یا واهی بودن آن 
وعده ها پرداخته بود و با اظهارات مسئوالنی همچون صالحی و عراقچی 

پیش بینی کیهان صادق از کار درآمد. 
این اعترافات به ســان کوه یخی است که یک دهم آن قابل رویت 
شده و احتماال در آینده باید شاهد اعترافات بیشتری از زبان دولتمردان 

در خصوص ابعاد پنهان از دید مردم در قضیه برجام باشیم.
کیهــان پیش از این و در گزارش 18 بهمن خود اشــاره کرده بود 
که »در واقع یکی از چالش های دولت سطح توقعاتی است که پیش از 
اجرای برجام به مردم وعده داده بود و افکار عمومی امروز منتظر مانده 
تا ماحصل این توافق را در سطح معاش و زندگی روزمره خود مشاهده 
کند در حالی که دولت با اتخاذ سیاست های عجیب مثل ممنوعیت اعالم 
نرخ ارز و یا جلوگیری از انتشار اخبار نامطلوب اقتصادی  قصد دارد تا 
یک جو آرامش مصنوعی و دست ساخته را در بازار به وجود آورده تا زمان 
انتخابات سپری شده و بتواند تاثیر مطلوب خود را در انتخابات بگذارد« و 
حاال در دوران پسا انتخابات زمان آشکار شدن حقایق فرا رسیده است.

پیش از این نیز به گزارش خبرگزاری رویتر، ظریف ضمن سخنانی 
در  اندیشــکده »چتم هاوس« گفت آمریکا به بانک های خارجی برای 
معامله با ایران تضمین بدهد. وی در همین حال تصریح کرده اســت: 
امیدوارم که این موضوع خیلی زود حل شــود چرا که اگر این امر حل 

نشود می تواند برای اجرای توافق مشکل به وجود بیاورد.
این اظهارات در حالی از زبان وزیر خارجه جاری می شود که شمار 
زیادی از بانک های خارجی به رغم برداشــته شــدن تحریم های ایران 
براساس توافق هســته ای، نگرانند که در صورت از سرگیری معامالت 
و تعامالت خود با ایران مشــمول تحریم های آمریکا شوند. این موردی 
عجیب است چرا که با این توصیفات معلوم می شود مکانیزم شفافی در 
برجام برای لغو تحریم ها وجود نداشــته و همچنان همه چیز در حوزه 

تحریم ها به اراده آمریکا بستگی دارد.
دولتمــردان دولت یازدهم که پیش از برجام وعده حل مشــکالت 
اقتصادی، سیاســی و حتی زیســتی و طبیعی را به مردم می دادند و 
حتی حل مشــکل  آلودگی هوا و کم آبی را نیز منوط به اجرای برجام 
می کردند به یکباره ادبیــات خود را تغییر داده و از مخاطرات افزایش 
ســطح توقع مردم در فردای روز اجرای برجام صحبت به میان آوردند. 
در این حوزه حتی رسانه های زنجیره ای نیز نسبت به پیامدهای توقعاتی 
کــه دولت یازدهم برای مردم از شــرایط پس از اجرای برجام توصیف 

کرده، هشدار دادند.
در این شرایط که دولت تدبیر و امید باید به فکر تدبیر اندیشی برای 
پاسخ دهی به توقعات معیشتی مردم در دوران پسا برجام باشد و فکری 
به حال رونق اقتصادی کند شاهدیم که صحبت هایی در مورد لزوم آغاز  
برجام 2 می شود، در حالی که افکار عمومی امروز خواستار این امر است 
که تکلیف برجام، میزان دقیق پول های آزاد شده، حجم تحریم های رفع 
شده و تاثیر برجام بر گشایش معاش مردم روشن شود تا بعد از آن اگر 

برجام 2 ضرورتی دارد مورد بحث قرار بگیرد.


