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سرویس سیاسی -
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»نگراني هاي زيادي براي آينده وجود 
دارد. مردم نارضايتي خود را از عملکرد ضعيف دولت و ســاير قســمت هاي مديريتي که در ماه هاي قبل نيز وجود 
داشــت با مشــارکت کمتر نسبت به دوره هاي قبل در انتخابات مجلس نشان دادند. اين امر به مراتب مي تواند بسيار 
خطرناک تر از هر امري باشــد؛ زيرا کاهش ســرمايه اجتماعي در زماني که تحت شــديدترين فشارها قرار گرفته ايم 

مي تواند بسيار خطرناک باشد«.
امانی در ادامه گفت:»ســرمايه اجتماعي به نازل ترين ســطح رسيده و مردم در شــرايط فعلي در سختي امر را 
مي گذرانند چراکه از ســويي عملکــرد روحاني که مورد حمايت جريان اصالحات بود آنهــا را نااميد کرد و عملکرد 

اصولگرايان هم در گذشته شاهد آن بوديم«.
مدعيان اصالحات پيش از اين با ادعاهای مضحک، علت کاهش مشــارکت را نظارت اســتصوابی شورای نگهبان 
جا می زدند؛ در ســوی مقابل کارشناســان و صاحبنظران تاکيد می کردند که علت اصلی کاهش مشارکت، عملکرد 
دولت روحانی و مجلس دهم بوده اســت.امانی در مصاحبه مذکور ضمن اذعان به کارنامه ضعيف دولت، اين گونه القا 
کرده است که هم اصولگرايان و هم اصالح طلبان مردم را ناراضی کرده اند. اين در حالی است که اکنون هفت سال 
اســت که دولت دربست دراختيار مدعيان اصالحات است. دولت علی رغم امکانات و اختيارات بسيار گسترده ای که 

در اختيار دارد، به هيچ عنوان نتوانست کارنامه قابل قبولی ارائه دهد. 
فاز جدید اختالفات درونی میان مدعیان اصالحات

روزنامه ســازندگی در گزارش تيتر 1 خود به قلم ســردبير به نامه موسوی خوئينی ها به رهبر انقالب پرداخت و 
ذيل عنوان »صدای پای راديکاليســم« و نقد او نوشــت: »گفتگوی انتقادی علنی بيش از آنکه برای دستيابی به يک 
نتيجه ملی باشد در خوش بينانه ترين صورت يک اقدام شخصی و در راديکال ترين صورت يک اقدام تشکيالتی برای 

مرزبندی است. مرزبندی درون جبهه ای با ديگر اصالح طلبان و مرزبندی بيرون جبهه ای با حاکميت....«
در ادامه اين مطلب آمده اســت: »چرا آقای خوئينی ها آن زمان که امکان گفتگو فراهم شــد، گفتگو نکرد و چرا 
اکنون گفت و گويی عمومی و پر از کنايه و بدون انتظار پاســخ را انجام می دهد؟ عبور از اصالحات به نام اصالحات 

بدترين اتفاقی است که ممکن است در جبهه اصالحات رخ دهد.«
اختالف نظر جبهه مشارکت و مجاهدین انقالب

قوچانی نوشــته است: »اگر دعوت غالمحسين کرباسچی از ســيد محمد خاتمی به بازسازی جبهه اصالحات و 
انتقــادات صريح کارگزاران از محمدرضا عارف به »عبور از خاتمی« قلمداد شــد انتقادات صريح حجاريان از ســيد 
محمد خاتمی را چه می توان نام گذاشــت؟ آيا می توان بهزاد نبوی را بااين ســابقه رنج های سياســی را به محافظه 
کاری متهم کرد و او را با محمدرضا عارف در يک کفه ترازو قرار داد؟ چه اتفاقی رخ داده اســت که ميان دو متحد 
تاريخی سياسی؛ جبهه مشارکت و مجاهدين انقالب اختالف نظر رخ داده است و حتی حزب اتحاد ملت به محافظه 

کاری سياسی متهم می شود؟«
شايان ذکر است که نامه اخير موسوی خوئينی ها به رهبر انقالب که نوعی فرار از پاسخگويی و فرافکنی تحليل 
می شــود با اعتراض گســترده اصولگرايان و اصالح طلبان مواجه شــده است. صادق زيباکالم در واکنش به او گفت: 
موسوی خوئينی ها آرمان های انقالب را زير پا له کرد و انقالب را فدای اهداف و اميال خود کرد و عامل اصلی تحريف 

گفتمان انقالب خود او است
زيباکالم همچنين گفت: هنر موسوی خوئينی ها اين است که هرچند وقت يک بار انگشت اتهام را به سمت يکی از 
شخصيت های نظام نشانه می گيرد و روزی عليه آقای هاشمی سخن می گويد و روز ديگر خطاب به رهبری مشکالت 
را گوشزد می کند درصورتی که اگر قرار باشد در دادگاهی متهمان به وجود آمدن وضع کنونی احضار شوند، نخستين 

فردی که بايد در آن دادگاه حاضر و محاکمه شود خود آقای موسوی خوئينی هاست.
روایت روزنامه دولت از نابودی ارزش پول ملی در دولت روحانی 

روزنامه دولتی ايران اين روزها در پی تداوم روند نابسامانی ها و لجام گسيختگی قيمت ها، به سياق قبل مشغول 
فرافکنی اســت. ارگان دولت ديروز در مطلبی با عنوان »مصايب يک اقتصاد دالری« نوشــت: »اين روزها بازار ارز که 
مختصات خود را در دالر امريکا نشــان می دهد، تب و تاب عجيبی پيدا کرده اســت. قيمت هر دالر امريکا در روز 
گذشته به حدود ۲۰ هزار تومان رسيد که در نوع خود يک رکوردشکنی است. اگر ارزش برابری دالر امريکا در برابر 
ريال ايران را از ابتدای انقالب محاسبه کنيم می توانيم بگوييم که هر دالر امريکا در برابر پول ملی کشورمان حدود 
۳۰۰۰ برابر شــده اســت. با اين محاســبه می توان متوجه اين نکته شد که ارزش پول ملی ما در برابر دالر امريکا به 
حدود يک سه هزارم رسيده است. در کاهش ارزش پول، هر دولت از ابتدای انقالب سهم خودش را داشته است. شايد 
بدترين کاهش در دو دولت هاشــمی و روحانی رخ داده باشــد اما آيا می توان اين دو دولت را مقصر اصلی دانست؟ 

اين گزارش سعی در آن دارد که به اين موضوع بپردازد و کنه ماجرا را مشخص سازد.«
در بخش ديگری از اين مطلب آمده اســت: »...مشــکل ايران از همان اوايل دهه 1۳۵۰ آغاز شــد اما زمانی که 
سفارت امريکا در تهران تسخير شد - 1۳ آبان 1۳۵۸ - و دولت وقت امريکا ايران را تحريم دالری کرد، که از سال 
۲۰۰۸ )1۳۸۶( بــه صورت تحريــم U Turn، درآمد دولتمردان ايران بايد به فکر راهکارها و ابزارهايی برای رهايی از 
دالريزه شــدن اقتصاد ايران می افتادند اما متاســفانه اين امر به دو دليل به تاخير افتاد، اول، جنگ تحميلی و دوم، 
اعمال نشدن تحريم دالری توسط امريکا تا اوايل دولت اوباما و سپس ترامپ. با آنکه دولتمردان ايران در دولت های 
مختلف مانند دولت اول احمدی نژاد که دانش جعفری، وزير امور اقتصادی، که به طور رســمی اعالم کرد که ايران 
از دالر امريکا خالص شد و يورو را جايگزين آن کرد به فکر رهايی از دالريزه شدن اقتصاد ايران بودند اما از آنجا که 
هيچ مبنا و اصولی برای آن طراحی نشده بود و سهم اقتصاد ايران هم در سطح جهانی آنچنان سهم شاخصی نبود و 
نيست - کمتر از يک درصد- هيچ کار خاصی برای آن انجام نشد، جز آنکه دالر را بيشتر کاالی سرمايه ای کردند.«
روزنامه ايران در مطلب ديگری نوشت: »مساله اقتصاد ايران و نابسامانی های آن مقوله ای نيست که تنها مرتبط 
به ۷ ســال رياســت جمهوری روحانی باشــد. هم اکنون اقتصاد ما با معضالت و چالش های عميقی روبه روست که 
منشــا ســاختاری دارد هنوز در ادبيات اقتصادی ساختار اقتصاد دولتی سياسی رانتی کشور ما تعريف نشده و مبانی 
آن مشــخص نشده. مقوله اقتصاد قرن هاست که توجه انديشمندان و اقتصاددانان و فالسفه را بخود جلب کرده، که 
ثمره پژوهش ها و مطالعات آنان منجر به تاسيس ساختارهای متعدد اقتصادی با هدف تامين مالی و رفاه اقتصادی 
و اجتماعی شــهروندان بوده اســت. ... دراين شــرايط مجلس يازدهم از دولت ايراد می گيرد اين در حالی اســت که 
نمايندگان مجلس بايد در ابتدا درخصوص سياست اقتصادی کشور و مشکالتی که اين ساختار به وجود آورده است 
تفکر و تامل کنند. اين سياســت ها نمی تواند متضمن رشــد، اشتغال و رفاه باشد. در دوره دولت های نهم و دهم به 
دليل ديپلماســی خارجی دولت، شــديدترين تحريم ها عليه اقتصاد ايران وضع و اجرا شد و قطعنامه های متعددی 
عليه کشورما صادر گرديد هم اکنون اقتصاد ايران با تحريم های دولت امريکا و کنگره امريکا روبه روست. اين درحالی 
است که اخيرا شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز قطعنامه عليه ايران صادر نموده. از سوی ديگر شيوع 

ويروس کرونا نيز خسارات سنگينی به کسب و کارها و اقتصاد ايران وارد کرده است.«
عطف معضل دالريزه بودن اقتصاد کشور به ماقبل در حالی است که دولت روحانی به ذخاير دالر و طال در جنگ 
اقتصادی چوب حراج زد که ضرری هنگفت به کشــور وارد کرد و دولت بايد پاســخگوی آن باشــد.نکته ديگر اينکه، 
قطعنامه های شــورای امنيت سازمان ملل و تحريم های به اصطالح فلج کننده پيامد فتنه گری مدعيان اصالحات در 

سال ۸۸ و دادن گرای تحريم از سوی اين طيف وطن فروش به دشمن بود.
عصبانیت اصالح طلبان از پیگیری مشکالت مردم 

روزنامه شرق در شماره ديروز خود نوشت: »اولين کنش جدی رؤسای کميسيون های تخصصی مجلس يازدهم، 
نامه ای هشدارآميز]!![ به حسن روحانی است. 1۲ رئيس کميسيون در اين نامه، بسياری از مشکالت سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی را به رئيس جمهور گوشــزد کرده اند و نوشــته اند اينکه رئيس دولت پس از وقوع حوادث و فجايع از آنها 
باخبر شــود و به آنها لبخند بزند در کدامين منطق پذيرفته اســت؟ آنها برادرانه و البته تهديدآميز از روحانی تقاضا 
کرده اند که نصيحت برادران ايمانی خود را بپذيرد و روند هفت ساله مديريت خود را تغيير دهد چون مجلس يازدهم 
با هدف احيای انقالبی گری پا به ميدان گذاشــته در مقابل حقوق مردم ســکوت نخواهند کرد و البته هيچ راهکار 

عملی جلوی پای دولت نگذاشته اند.«
در ادامه اين نوشــتار آمده: »اين نامه در حالی منتشــر شده اســت که هنوز يک ماه از شروع کار مجلس جديد 
نگذشــته و عملکرد نمايندگان به خوبی قابل ارزيابی نيســت، هرچند برخی از آنها در همين مدت کوتاه نشان دادند 
که به دنبال ختم قرآن در صحن مجلس و تغيير نام فرودگاه مهرآباد هستند]![ در هر حال به نظر می رسد پارلمان 
تازه در يک سال پايانی کار دولت، فشار زيادی بر آن خواهد آورد و حضور هميشگی وزرای کابينه در صحن مجلس 
همين را نشان می دهد و اين نامه می تواند شروع جدی اين جدال يک ساله باشد. علی مطهری، نماينده سابق تهران 

در مجلس، در گفت وگو با »شرق« نامه رؤسای کميسيون های پارلمان به روحانی را غير منصفانه دانست]![«
چنانکه خوانديد روزنامه شــرق و ديگر روزنامه های طيف موســوم به اصالح طلب هنوز مدتی از شــروع به کار 
مجلس جديد نگذشته حمالت خود را عليه آن آغاز کرده اند. مجلس دهم با اکثريت اصالح طلبان و حاميان دولت 
با عملکرد بســيار ضعيف خود نتوانســتند انتظارات مردم را برآورده کنند و لذا اکنون که مجلس يازدهم در جهت 
احقاق حق مردم و در راستای وظايف نظارتی خود گام برداشته حمله به آن را آغاز کرده اند. شرق در حالی مجلس 
تازه تشــکيل شــده را فاقد کارنامه دانسته که در روزهای گذشــته همين مجلسی که در مقدمات تشکيل خود بوده 
توسط اين طيف و با هدف تخريب مورد ارزيابی کينه توزانه قرار گرفته است اما برخی نمايندگان مجلس يازدهم در 
همين مدت کم به غزانيه سفر کردند تا مشکالت آب آشاميدنی آن را برطرف کنند. همچنين آنها در کميسيون در 
جلسات متعددی به پی ريزی طرحی برای مشکالت مسکن پرداخته اند که آن طرح به زودی به صحن خواهد آمد.

نماینده اصالح طلب رد صالحیت شده ؛ وکیل مدافع ترامپ 
نکته قابل تامل آن اســت که مطهری نامه نمايندگان را که مشــکالت مردم را مطرح کرده اند »غيرمنصفانه« 
خوانده است. وی در ادامه و در پاشخ به شرق گفته است: »نامه لحن خوبی نداشت و تهديدآميز]![ به نظر می رسد. 
اين نامه ناصحانه و مشــفقانه نيســت و لحن نامه نشان می دهد که از روی دلســوزی نوشته نشده است. ادبيات آن 
احساســی و هيجانی اســت. ناله کردن و دردها را گفتن و درمان را نگفتن است. در مواردی با واقعيت مطابق نيست؛ 
مثال به »رهاشــدگی از منظر اقتصادی« اشاره شــده که واقعا کشور در اين وضعيت نيست و دولت در حوزه اقتصاد 
تالش خوبی انجام می دهد يا درباره »فاصله نظام با اصول قانون اساســی در امور معيشــتی« نوشــته اند که مطلب 
روشنی است و داليل آن را همه می دانند. نمی توان فشارهای خارجی را در نظر نگرفت که اتفاقا خيلی از آنها ناشی 
از عملکرد خودمان اســت و همين دوســتان برای منهدم کردن برجام خيلی تالش کردند و زمينه ای ايجاد کردند که 

ترامپ از برجام خارج شود]![ و تحريم هايی را به ما تحميل کند.«
متاســفانه علی مطهری بارها تالش کرده اســت تا اقدامات ترامپ را توجيه کند و در اين موضوع او را بی گناه 
جلوه دهد! چنانکه خوانديد در اين فقره نيز او می گويد کســانی از جمله نمايندگان مجلس يازدهم تالش کردند تا 
کاری کنند که ترامپ از برجام خارج شــود و تحريم ها را عليه ايران تحميل کند! پس به اين واســطه و چنانکه اين 
فرد گفته مقصر ترامپ نيست! مطهری در حالی خدمت به ترامپ و وکيل مدافعی او را به عهده گرفته تا اعمال وی 

را توجيه کند که رسانه ها در آمريکا و اروپا ترامپ را مقصر صددرصد فرو ريختن برجام می دانند.

جزئیات سانحه هواپیمای اوكراینی
 از زبان دادستان نظامی تهران

دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای 
سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی آنان به بیان جزئیاتی از این 

پرونده پرداخت.
به گزارش خبرگزاری ميزان، غالمعباس ترکی در اين ديدار اظهار داشت: در همان 
شــب ۲1 دی تعدادی از افرادی که در سامانه شليک کننده و بخش های باالدستی 
آن حضور داشتند به عنوان متهم احضار شدند و تحقيقات مبسوطی در همان شب 
انجام و يکی از متهمان بازداشت شد. در فرآيند تحقيقات، پنج نفر ديگر به عنوان 
متهم تحت تعقيب قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در ادامه سه نفر 
از متهمان پس از انجام تحقيقات مقتضی با توديع وثيقه آزاد شدند در حال حاضر 

سه نفر در بازداشت به سر می برند.
ترکی در تبيين مسائل مطرح شده درخصوص علت وقوع اين سانحه با استناد 
به نظريات کارشناسی گفت: احتمال برخورد های آسيب زننده شامل پرتو های ليزری 
و الکترومغناطيــس به هواپيمای اوکراينی منتفی به نظر می رســد و نظريه اوليه 
کارشناســان تا اين لحظه، حاکی از عدم انفجــار يا احتراق ديگری در لحظه وقوع 

سانحه در هواپيماست.
وی با بيان اينکه تا اين لحظه دليلی بر هک ســايبری و الکترونيکی، اختالل 
بيرونی در ســامانه های پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانه ها يا شبکه ها به دست 
نيامده، افزود: به هيچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپيما 
نرسيديم و آثاری از قطعات موشک شليک شده بر روی بدنه هواپيما مشهود است 
و هواپيما بر اثر برخورد با زمين منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسيعی از محل 
اصابت پراکنده شده که به  لحاظ مسکونی بودن محل با مشکالتی از نظر جمع آوری 

قطعات هواپيما و حفظ صحنه مواجه شديم.
دادستان نظامی استان تهران به تشريح علل وقوع سانحه دلخراش پرداخت و با  
اشاره به بررسی رويه های موجود هواپيمايی کشوری در فرودگاه همچنين رويه های 
شبکه پدافندی گفت: در بامداد روز سانحه، با توجه به احتمال حمله هوايی آمريکا 
به ايران، بخش نظامی برای تأمين امنيت پرواز ها به بخش غيرنظامی کنترل فضای 
کشور اطالع می دهد که تنها پرواز هايی مجاز به برخاستن از باند فرودگاه ها هستند 
که از قبل توســط شبکه پدافند شناسايی شده و مجوز پرواز آنها توسط اين شبکه 
صادر شده باشــد. بر اين اساس، در زمينه رويه برخاستن هواپيما های خروجی در 
فرودگاه های تهران تغييری ايجاد می شود و کليه پرواز ها بايد با اجازه و پس از شناسايی 
توسط شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز می کردند و در همه پرواز هايی که تا زمان 

وقوع سانحه و بعد از آن انجام شده اين رويه برقرار بوده است.
ترکی در پاسخ به ابهامات مطرح شده درخصوص علت عدم توقف پرواز ها در شب 
و روز حادثه گفت: مطابق دستورالعمل های موجود اگر حمله هوايی دشمن خارجی 
به کشور قطعی باشد بايد فرمان توقف پرواز ها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و 
تشخيص سلسله مراتب، احتمال حمله و تهديد فقط وجود داشته است.لذا مراجع 
مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابير کنترلی اکتفا نموده و آسمان بر روی پرواز ها 

به طور کامل بسته نشده است.
وی درباره علت تأخير يک ساعته پرواز ۷۵۲ اظهار داشت: دليل اين تاخير، بار 
اضافی و افزايش وزن هواپيما بيش از استاندارد های فنی به دليل زدن سوخت مازاد 
بر عرف پرواز بود که قبل از درخواســت مجوز، به خلبان اعالم و با دستور وی طی 
اين يک ساعت بخشی از بار اضافه هواپيما تخليه می شود و تاخير پرواز هيچ ارتباطی 

به بخش کشوری يا لشگری ندارد.
دادستان نظامی تهران با اعالم اينکه دادسرای نظامی در بررسی ها به يک سری 
از خطا ها رســيده است، يکی از خطا های تاثيرگذار و عمده در اين سانحه را چنين 
عنوان کرد: سامانه سياری که موشک شليک کرده پس از راه اندازی مجدد به دليل 
شرايط ميدانی، شمال واقعی را دقيق تعيين نمی کند و همين  اشتباه فاحش موجب 
می شود که سمت اهداف شناسايی شده توسط سامانه با اختالفی حدود 1۰۵ درجه 
توسط اپراتور مشاهده شود و اين خطا، مبنای يک سلسله  اشتباهات ديگر قرار می گيرد 

و در نتيجه سامانه پدافندی دچار  اشتباه می شود.
ترکی افزود: اين خطای انسانی در تنظيم مختصات موجب می شود، اپراتور سامانه 
پدافند هوايی، هواپيما را به عنوان هدفی که از ناحيه شمال غربی در حال نزديک 
شــدن به تهران است و محل و ســمت حرکت آن، ارتباطی با باند پروازی فرودگاه 
ندارد، در رادار خود مشاهده کند و خط سير هواپيما با خط سيری که کاربر مشاهده 

می کرده متفاوت بوده است.
وی ادامه داد: کاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناسايی شده را به مرکز 
هماهنگی مربوط اعالم می کند، ولی پاسخی دريافت نمی کند و اطالعات ثبت شده 
نشان می دهد که پيام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله 
پيام و دريافت پاسخ، متأسفانه کاربر اقدام به شليک کرده در حالی که اين قطع ارتباط 
تنها در حد چند ثانيه بود.کاربر سؤال را می پرسد و منتظر پاسخ نمی شود و بر اساس 
تشخيص خودش، شليک را انجام می دهد و انتشار خبری مبنی بر شليک موشک 
کروز در ســامانه ناشی از مشاهدات نور های پرتاب شونده در مناطق مرزی توسط 

ديده بانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نيز مزيد بر علت می شود.
اين مقام قضايی با  اشاره به اينکه سامانه ها به عنوان واحد های عملياتی پايين دستی، 
ارتباطی با برج مراقبت نداشــته اند و صرفا برابر دستورالعمل ها بايد برای تشخيص 
اهداف مشــکوک از مرکز باالدستی اســتعالم و کسب تکليف می کردند، گفت: در 
سانحه هواپيمای اوکراينی، هيچ دستوری مبنی بر شليک از سوی شبکه به سامانه های 
پايين دستی صادر نشده و در زمان وقوع سانحه، وضعيت سامانه های پدافندی تحت 
مقــررات »آتش محدود« بوده نه آتش به اختيار، بنابراين صرفا بايد با اخذ مجوز از 

شبکه، شليک صورت می گرفت.
ترکی با  اشاره به اينکه تشخيص نهايی متخاصم بودن هدف با شبکه است نه 
سامانه افزود: خطای فاحشی که اينجا اتفاق افتاد اين بود که سامانه بدون اخذ اجازه 

از شبکه، اقدام به شليک کرد.
وی با  اشاره به اينکه طبق نظرات کارشناسان و نتايج بررسی اوليه هيئت قضايی، 
سامانه پدافندی به صورت فابريک فاقد دوربين ديد در شب و سامانه تشخيص دوست 
از دشمن است، گفت: اپراتور اين سامانه وقتی هدفی را به عنوان هدف تهديد کننده 
شناسايی کند بايد به مراکز باالدستی خودش که همان شبکه پدافندی است اعالم 

نمايد و پس از دستور شبکه اقدام کند.
وی با بيان اينکه دو موشــک توسط ســامانه پدافندی شليک شده و بررسی 
کارشناسان حاکی است که يکی از اين موشک ها تاثيری بر روی هواپيما نداشته و 
موشک ديگر در نزديکی هواپيما منفجر شده، اظهار داشت: ۲۶ ثانيه فاصله شليک های 
اول و دوم بوده، ولی متاســفانه در اين فاصله زمانی هم، کاربر برای شــليک دوم از 

شبکه کسب مجوز نمی کند.
دادســتان نظامی اســتان تهران با تاکيد بر اينکه يک خطا گاهی يک فاجعه 
غيرقابل جبرانی را رقم می زند، اظهار داشــت: اعتقاد کارشناسان اين است که اگر 
کاربر سامانه احتياط الزم را انجام می داد و از تجربه اش استفاده می کرد، اين سانحه 

قابل پيشگيری بود.
وی خاطر نشــان کرد: افرادی که مجموعه اين خطا ها را مرتکب شدند کسانی 

هستند که بازداشت شدند.
ترکی درباره بازخوانی جعبه های سياه گفت: جعبه های سياه در اثر سانحه آسيب 

فيزيکی ديده و بازخوانی آنها پيچيدگی فنی خاص خود را دارد.

درمکتب امام

بزرگترین عامل تعاون و مشارکت مردم
ثروتمنــدان هرگز به خاطر تمکــن مالی خود نبايد در حکومت و 
حکمرانان و اداره کنندگان کشــور اســالمی نفوذ کنند و مال و ثروت 
خود را به بهانه فخرفروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان 
و زحمتکشــان، افکار و خواســته های خود را تحميل کنند، اين خود 
بزرگتريــن عامل تعاون و دخالت دادن مــردم در امور و گرايش آنان 
به اخالق کريمه و ارزش های متعالی و فرار از تملق گويی ها می گردد.
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فعاالن سیاسی اصالح طلب در واکنش 
به نامه فرافکنانه موسوی خوئینی ها تاکید 

کردند: او کار بسیار غلطی انجام داد.
اعتراض ها به نامه سرگشاده محمد موسوی 
خوئينی هــا خطاب بــه رهبر معظــم انقالب 
همچنان ادامه دارد. نکته قابل توجه اينجاست 
کــه فعالين اصالح طلب نيز به معترضان به اين 
نامه پيوسته اند. در همين رابطه، محمد هاشمی 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: نامه 
موسوی خوئينی ها خالف وحدت و انسجام ملی 
است و مناسب شــرايط کنونی کشور نبود و او 

کار بسيار غلطی انجام داد.
هاشــمی افزود: اگــر افتخــاری در نظام 
جمهوری اســالمی است، متعلق به همه هست 
و اگر هم مشــکلی وجــود دارد بايد همه با هم 
تالش کنيم تا مشــکالت حل شــوند، نه اينکه 
خــود را بی گناه جلوه دهيم و مشــکالت را به 

گردن ديگری بيندازيم.
وی با بيان اين مطلب که نامه اخير موسوی 
خوئينی هــا و واکنش ها به اين نامه فضا را برای 
دخالت و سوءاســتفاده دشــمنان نظام فراهم 
می کند، يادآور شــد: اين گونه اقدامات مردم را 

مأيوس و دشمنان را شاد می کند.
عضو شــورای مرکــزی حــزب کارگزاران 
اســالمی  نظــام جمهوری  خاطرنشــان کرد: 
دستاوردهای بسياری داشته و نبايد کاری کرد 

که اين دستاوردها ناديده گرفته شود.
به گفتــه اين فعال سياســی اصالح طلب؛ 
مســئوالن بايد مراقب باشــند تا  اشتباهی که 
موســوی خوئينی ها انجام داده اســت را تکرار 
نکنند و نيز بايد حواسشــان باشد تا کار غلط را 

از مسير غلط جواب ندهند.
اقدام رادیکالی و بی ثمر

همچنيــن محمد قوچانی عضو شــورای 

مرکزی کارگزاران در ســرمقاله ديروز روزنامه 
ســازندگی با مــرور تاريخچــه طيف »چپ« 
اصالح طلبــان به رياســت محمد موســوی 
خوئينی ها به بهانه نامه چند روز پيش وی به 
رهبر معظم انقالب، خطر احيای »راديکاليسم« 
در جبهــه اصالح طلبــان را گوشــزد کرد و 
آن را پروژه ای دانســت که از دو ســال پيش 
توســط عليرضا علوی تبار، کارشــناس سابق 
مرکز تحقيقات اســتراتژيک رياست جمهوری 
آغاز شــد و امروز به نامه سرگشــاده موسوی 

خوئينی ها رسيد.
قوچانی در بخشــی از اين يادداشت مفصل 
نوشــت: اختالف ميان چپ راديکال و راســت 
راديــکال مدرن در جبهــه اصالحات، اختالف 
تاکتيکی و حتــی راهبردی نيســت؛ اختالف 
گفتمانی است که در بيرون از اليه تشکيالتی و 

سياسی اين جبهه قابل رديابی است.
ســردبير ســازندگی ضمن انتقــاد از نامه 
موســوی خوئينی ها بــه رهبر انقــالب تاکيد 
کــرد: گفت وگوی انتقادی علنــی بيش از آنکه 
بــرای دســتيابی به يک نتيجه ملی باشــد در 
خوشــبينانه ترين صورت يک اقدام شــخصی و 
در راديکال ترين صورت يک اقدام تشــکيالتی 
برای مرزبندی اســت، مرزبندی درون جبهه ای 
با ديگر اصالح طلبان و مرزبندی بيرون جبهه ای 
با حاکميت در شرايطی که اصالحات در بدترين 

شرايط تاريخی خود به سر می برد.
وی تصريح کرد: عبــور از اصالحات به نام 
اصالحات بدترين اتفاقی اســت که ممکن است 

در جبهه اصالحات رخ دهد.
در روزهای گذشــته مجيــد انصاری عضو 
مجمع روحانيون مبارز درباره نامه اخير موسوی 
خوئينی ها گفــت که نامه خوئينی ها، تصميم و 
نظر شــخصی او بوده و هيچ ارتباطی به مجمع 

روحانيون مبارز ندارد.
انصــاری تصريح کرد: بنــده اين نامه را در 
فضای مجازی خواندم و آنچه در اين نامه نگاشته 

شده، نظر شخصی او بوده است.
صادق زيباکالم، فعال سياسی اصالح طلب 
نيــز در واکنش به نامه مذکــور گفته بود: هنر 
موســوی  خوئينی ها اين اســت کــه هر چند 
وقت يک بار انگشــت اتهام را به سمت يکی از 
شخصيت های نظام نشانه می گيرد و روزی عليه 
آقای هاشمی سخن می گويد و روز ديگر خطاب 
به رهبری مشکالت را گوشزد می کند، در صورتی 
که اگر قرار باشد در دادگاهی متهمان به وجود 
آمدن وضع کنونی احضار شوند، نخستين فردی 
که بايد در آن دادگاه حاضر و محاکمه شود، خود 

آقای موسوی خوئينی هاست.
فرافکنی بانیان وضع موجود

ســيد اميرحســين قاضی زاده هاشــمی 
نايب رئيس  اول مجلس شــورای اســالمی در 
واکنــش به نامه موســوی خوئينی ها به رهبر 
معظم انقالب در مطلبی نوشــت: اين افراد به 
دليل عدم بلوغ و تقوای سياسی و بی کفايتی و 
خوی  اشرافيگری و زاويه با انقالب و افکار امام 
راحل )ره(، برای هميشــه منزوی و به حاشيه 
رفتــه و خواهند رفت و ملــت بابصيرت ما از 
کوچک تا بزرگ آن قدر بالغ و فهيم هســتند 
که فريب اين بازی های سياســی را نخورند و 
مسبوق به ســوابق آنها در تاريخ انقالب پاسخ 

آنها را داده و خواهند داد.
قاضی زاده هاشــمی در ادامه نوشــت: بنده 
ســعی خواهم کرد خيلی به اين عوام فريبی ها 
که )با هدف ساختن حاشيه امن برای مسببين 
وضعيت فعلی و فشار برای مذاکره با آمريکا( از 
سوی تشنگان سازش با آمريکا صورت می گيرد، 
توجه نکنم و نپردازم و در جايگاه خدمت به ملت 

شــريف ايران و تعهد به نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ايران خاصــه در مجلــس انقالبی و 
جهادی و کارآمــد يازدهم، با مأموريت اولويت 
به مشــکل و معضل اقتصاد و فرهنگ و تقنين 
و نظارت، در ســايه رهبری، رهبر فرزانه انقالب 
اســالمی که رهبری های حکيمانه معظم له در 
فراز و نشيب های سه دهه گذشته سياستمداران 
شهير و تيزبين در جهان و حتی دشمنان اسالم 
و انقــالب را وادار به اعتراف و تعريف و تمجيد 
کرده، خدمت خالصانــه و متواضعانه به نظام و 
کشور و ملت شريف و بزرگوار ايران را، با درس 
از »مکتب حاج قاســم عزيز« تا کسب رضايت 
امام و شهدا و ولی عصر)عج( سرلوحه قرار دهم.

نامه دفتر تحکیم وحدت
 به موسوی خوئینی ها؛

بايد قبل از اين نامه، دو نامه ديگر می نوشتيد
دفتر تحکيم وحدت در نامه ای نوشت: »آقای 
خوئينی هــا هيچکس به اندازه ايــن اتحاديه از 
کرده های شــما در ۴۰ سال اخير باخبر نيست، 
حــال که بر روی ســن رفته ايد خــود نيز بايد 
پاسخگوی وضعيتی که شما و دولت تان مردم را 

به آن دچار کرده ايد؛ باشيد.«
دفتر تحکيــم وحدت خطاب به موســوی 
خوئينی ها تأکيد کرد: »جنــاب خوئينی ها! اگر 
درخصوص شرايط کشور واقعا نيت خيرخواهانه ای 
داشــتيد بايد قبــل از اين نامــه، دو نامه ديگر 
می نوشتيد اول خطاب به خود و هم قطارانتان در 
مجمع روحانيون و حزب اتحاد ملت و کارگزاران 
ســازندگی و... و می گفتيد حاال وقت آن اســت 
که به خاطر فريب مردم در اين ســالها خاضعانه 
عذرخواهی کنيم و دوم خطاب به جناب روحانی 
و از ايشــان می خواستيد هر چه سريع تر استعفا 
دهند که هر روز ماندنش در دستگاه اجرايی مضر 

به حال کشور است.«

در ادامه اعتراض ها به فرافکنی یکی از بانیان وضع موجود

واكنش اصالح طلبان به نامه موسوی خوئینی ها؛
او كار بسیار غلطی انجام داد

بقيه از صفحه ۲
-  نوشته اند کارنامه دولت افتخارآمیز است. 
دالر 20 هزار تومانی، پراید 80 میلیونی، مسکن 
سر به فلک کشیده، خودروی  ترمز بریده، مرغ 
18 هزار تومانی و تخم مرغ 33 هزار تومانی و 
عدس و لپه و ماش شــاهد این ادعا هستند و 
هرکس باور ندارد به عقیده نهاد ریاست جمهوری 
عقده ای و در پی براندازی دولت و همدســت 

آمریکاست.
-  این جوابیه گالیه دارد که اقدامات دولت 
در مبارزه با کرونا در کیهان جایی نداشته است. 
کاش جناب رئیس جمهور محترم بررسی رسانه ها 
در دفتر خود را به کسانی می سپردند که غیر 
از سایت خودشــان نگاهی به بقیه رسانه ها و 
نپرداختن  ادعای  می انداختند.  هم  روزنامه ها 
کیهان به تالش های دولــت در ماجرای کرونا 
در حالی است که به جرأت می توان گفت هیچ 

روزنامه ای - حتی روزنامه های مدعی حمایت از 
دولت - به اندازه کیهان به این موضوع نپرداخته 
و از دســت اندرکاران این مبارزه - به خصوص 
وزارت بهداشت و کادر پزشکی - تقدیر نکرده 

است. 
-  نوشته اند رهبر انقالب از دولت فعلی و 
همه دولت ها تــا پایان حمایت می کنند و چرا 
کیهان چنین نمی کند. حمایت رهبر انقالب از 
دولت ها مسئله عجیب و دور از چشم و انتظاری 
نیست اما آنچه عجیب است ندیدن ده ها بلکه 
صدها هشدار و انذار رهبری در مسائل مختلف 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی و... به دولت 
محترم است که متأســفانه اغلب آنها نادیده 
گرفته شــد و بخش قابل توجهی از مشکالت 
امروز کشــور نتیجه همین سهل انگاری ها و 
بی توجهی هاســت. فقط برای یک نمونه کافی 
است آقایان هشــدارهای رهبر انقالب درباره 
لزوم بی اعتمادی به اروپایی ها را در دو ســال 
اخیر مرور و با رفتار خود مقایسه کنند که نتیجه 
آن را در قطعنامه اخیر آژانس علیه کشورمان 

مشاهده کردیم.
-  در این جوابیه ادعا شده است مواضع و 
تحلیل کیهان درباره دولت هم راستا با آمریکا 
و رژیم صهیونیستی است! این ادعای مضحک 
پیش از این و در زمان مذاکرات هسته ای و انعقاد 
برجام نیز با شــعار »کیهان اسرائیل پیوندتان 
مبارک« مطرح شده بود. البته گذر زمان نشان 
داد که چه کسانی درباره برجام اشتباه می کردند. 
کار دولتی که زمانی وعده حل مشکل بیکاری 
و رکود و حتی آب خــوردن مردم را با توافق 
هســته ای داده بود به جایی رسیده که مدعی 

شده اصالً هدف برجام اقتصادی نبوده است! 
-  دولتمردان محترم در هفته ها و ماه های 

اخیر در مواضع خود - مانند این جوابیه-  علت 
همه مشکالت را به تحریم و کرونا ارجاع می دهند 
و طوری سخن می گویند که گویا مدیریت آنها 
کوچک ترین عیب و نقصی نداشته است. وقتی 
هم انتقادی به آنها وارد می شود می گویند اگر 
ما نبودیم اوضاع صد برابر بدتر از این می شد! 
ظاهراً آقایان فراموش کرده اند که 7 سال پیش 
به مردم می گفتند فقط 20 درصد مشــکالت 
مربوط به تحریم هاست و 80 درصد آن به نحوه 
مدیریت دولت برمی گردد. حاال که در بی راهه 
مذاکره به بن بست خورده اند، نعل وارونه زده و 
می گویند تحریم 80 درصد موثر است و البته آن 
20 درصد دیگر هم ربطی به مدیریت ما ندارد و 

به خاطر ویروس کروناست.
-  در پایان این جوابیه ادعا شده؛ »شما قادر 
نیستید افتخار بزرگ دولت تدبیر و امید را به 
فراموشی بسپارید. در هر کوی و برزن نشانی از 
تالش و فداکاری این دولت ثبت است.« چنین 
بازدیدهای  و  نظرسنجی ها  از  ناشی  ادعاهایی 
خودرویی اســت و آقایان اگر مثل بقیه مردم 
در کوی و برزن بودند و یا حداقل گاهی سری 
می زدند، متوجه می شدند که نظر مردم در این 

مورد چیست؟!
-  بد نبــود اگر نگارندگان جوابیه پیش از 
دست به قلم بردن، نگاه و مروری بر وعده های 
رنگارنگ دولــت می کردند و آنــگاه خرده 
می گرفتند که چرا کیهان به دولت انتقاد دارد. 
وعده هایی که اغلب آنها نه تنها عملی نشد بلکه 
در بسیاری از موارد برعکس وعده ها عمل شد. 
قرار بود چنان رونقی ایجاد کنند که... و چنین 

شد که می بینید.
-  جوابیه یادداشت کیهان با امضای آقای 
علیرضا معزی ارسال شده است. او مدیرمسئول 

خبرآنالین بوده، همان سایتی که سال 92 وقتی 
مدیریت افتخارآمیز دولت در توزیع سبد کاال 
حتی کشته داد، در تحلیلی وقیحانه، با عنوان 
»جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛ 
اساسی«  کاالهای  توزیع  در حاشیه چگونگی 
نوشت: »توزیع سبد کاال به مردم با شیوه ای که 
انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات 
آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش بینی 
باشــد. او دقیقاً همین اتفاق- ازدحام، دعوا و 
مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا - را 
پیش بینی می کرد و اصال آن را برای پیشــبرد 
استراتژی خارجی خود الزم داشت]!![ به عبارت 
دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه 

در جشنواره های سیاسی خارجی نیازمند بود.
نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شــرمن 
که گفته است؛ »شما در اخبار دیدید که ایران 
اخیرا به طور قابل مشــاهده ای غذا بین مردم 
فقیر جامعه اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش 
هدفمند و محدود تحریم ها، تأثیر مستقیم بر 

مردم این کشور داشته است.«
به هر حال این دقیقاً همان نتیجه ای بوده 
که روحانی از توزیع ســبد کاال در میان مردم 

انتظار  داشته است! 
رسانه ای  که مسئول  می فرمائید  مالحظه 
دفتر آقای رئیس جمهور چگونه در سایت تحت 
مدیریت خود ایشان را تحقیر کرده است و حاال...
و ده ها نکته گفتنی دیگر که با توجه به متن 
جوابیه نهاد ریاست جمهوری، نیازی به بازگو 
کردن آنها نیست و خوانندگان محترم با مطالعه 
جوابیه نهاد ریاست جمهوری و مقایسه میان 
واقعیت های موجود و آنچه در جوابیه آمده است 
به آسانی می توانند تفاوت فاحش میان ادعاها و 

واقعیات را ببینند.

نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به یادداشت کیهان 

تالش و فداكاری دولت
در هر كوی و برزنی ثبت است!
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سیدعباس موسوی در نشست خبری 
گفــت: روابط ایران بــا ونزوئال و دیگر 
کشورهای آمریکای التین عادی و رسمی 
 بــوده و به دیگر طرف هــا ربطی ندارد، 
این  ادامــه می دهیم،  روابط خود  به  ما 
اتفاق طبیعتًاً خوشایند برخی کشورها و 
ایران  اراده  اما  نیست  به خصوص آمریکا 

ادامه روابط دو کشور است.
سيدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه ديروز در نشست خبری خود با اصحاب 
رســانه با تبريک به مناســبت دهه کرامت، 
در مورد ادعای آمريکا بــرای به راه انداختن 
مکانيســم ماشــه، تأکيد کرد: ما گفته ايم که 
آمريکا حق استفاده از اين مکانيسم را ندارد و 
با اقداماتی که اين کشور در قبال برجام و نقض 
قطعنامه ۲۲۳1 داشته در جايگاهی نيست که 
صحبتی در اين امر کند. ما با مذاکراتی که با 
طرف های متعدد داشــتيم معتقديم شکستی 
ديگر در انتظار آمريکا است و ما توصيه داريم 

که راه رفته را نيازمايند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در مورد 
آخرين اخبــار درباره قتــل »منصوری« نيز 
تصريح کرد: اين موضوع هنوز دارای ابهاماتی 
است و دولت رومانی به رغم درخواست های ما، 
شفاف ســازی نکرده است. هم وزارت خارجه، 
ســفارت ما و پليس اينترپل پيگير هستيم و 
درخواست داشته ايم که همه چيز شفاف شود.

موســوی با بيان اينکه متأســفانه هنوز 
جزئياتی در اين مورد دريافت نکرده ايم، اظهار 
داشت: من از مقامات رومانی می خواهم به دليل 
حساسيت اين پرونده ما را در جريان جزئيات 

اين قتل قرار دهند.
وی در پاسخ به سؤالی در زمينه ديدگاه  
تروئيکای اروپايی بــرای تمديد تحريم های 
تســليحاتی ايران برای سه سال ديگر، تأکيد 
کرد: رويکــرد غربی ها و به ويــژه آمريکا در 

قضيه توان دفاعی ما رويکرد امنيتی ســازی 
است که ما آن را قبول نداريم. ما درخصوص 
توان دفاعی و موشــکی خود با کسی تعارف 
و شــوخی نداريم. همه پيشرفت هايی که در 
حوزه دفاعی به دست آمده است ذيل تحريم 
بوده و نشــان می دهد که ما به تحريم توجه 
نداريم. اروپايی ها مجدداًً به بی راهه می روند. 
ادامه تحريم تسليحاتی ايران مخالف قطع نامه 
۲۲۳1 است و بايد عواقب آن را بپذيرند. نوع 
تعامل اروپــا و آمريکا به ما ربطی ندارد و ما 
حاضر نيستيم که روابط خود را به روابط ارباب 

رعيتی اروپا و آمريکا گره بزنيم.
وی در مورد تهديد تجــارت ميان ايران 
و ونزوئال و چشــم انداز رابطه اقتصادی ميان 
دو کشــور، تصريح کرد: روابط ايران با ونزوئال 
و ديگر کشــورهای آمريــکای التين عادی و 
رسمی  بوده و به ديگر طرف ها ربطی ندارد. ما 
به روابط خــود ادامه می دهيم. اقدامات اخير 
خارق العاده نبــوده و يک تجارت عادی ميان 
ايران و يک کشور مستقل بوده است. اين اتفاق 
طبيعتاًً خوشايند برخی کشورها و به خصوص 

آمريکا نيست. اراده کشور ادامه روابط دو کشور 
است و اين روابط ادامه خواهد داشت، سفری 
در پيش اســت که بعد از نهايی شدن، اعالم 
خواهد شد. ايران با دوستان خود در حد اعالی 

تعامل رفتار می کند.
وی در مورد اســتفاده از مکانيزم ماشه و 
تهديد رئيس جمهور برای استفاده از پاراگراف 
آخر نامــه به اروپايی ها، اظهار داشــت: خود 
اروپايی ها و طرف های برجام پيام را گرفته اند 
و می دانند واکنش ايران چه خواهد بود. دو سه 
اقدام ويژه تصميم گيری شده که در آن مقطع 
اعالم می شود. اميدواريم با درايت طرف مقابل 
به اينجا نرســيم و معتقديم با شرايط کنونی 

آمريکا به نتيجه نخواهد رسيد.
سخنگوی دستگاه ديپلماسی در پاسخ به 
ســؤالی مبنی بر اينکه امروز دومين سالگرد 
دستگيری غيرقانونی اسداهلل اسدی ديپلمات 
ايرانی در کشور آلمان است. مقامات دستگاه 
ديپلماسی کشــورمان در ماه های اخير مدام 
از آزادی و تبادل زندانيان ســخن می گويند 
و شــاهد آزادی چند دانشمند ايرانی و چند 

جاسوس آمريکايی بوده ايم؛ با اين وجود دليل 
کوتاهی وزارت خارجه در پيگيری وضعيت و 
آزادی يک ديپلمات کشــورمان چيست؟ چرا 
در مواضع علنی تاکنون شــاهد هيچ پيگيری 
از جانب شــخص وزيرخارجــه و معاونين در 
اين باره نبوده ايم؟ اظهار داشت: اين پرونده در 
دستور پيگيری است و وکالی خوبی در حال 
کار روی موضوع هســتند. ما برخی مســائل 
را علنی نمی کنيم چــرا که می تواند در روند 
دادرسی اخالل ايجاد کند. ما پيگير اين موضوع 
هستيم و در تالشيم که همه شهروندان ايرانی 

و ديپلمات کشورمان آزاد شوند.
موســوی در مورد تحريم برخی داروهای 
مورد استفاده برای جانبازان شيميايی، افزود: 
بحــث عدم امکان ورود دارو به کشــور نقض 
حقوق بشــر و نقض گفتار آمريکايی ها است. 
با اقداماتی کــه درخصوص مبادالت بانکی و 
تهديدی که عليه شــرکت های داروســازی و 
 ترانزيتی انجام می شــود، عماًلً امکان ارسال 

دارو به کشور وجود ندارد.
وی بــا بيان اينکه ما شــکايت کرده ايم و 
حکم نيز گرفته ايم، اظهار داشــت: اما به رغم 
اين موضوع هنوز صادرات دارو برای جانبازان 
و بيماران خاص مشــکل است. ما هنوز پيگير 
هستيم. برخی شــرکت ها که به ظاهر ادعای 
حقوق بشــری دارند، اســير و تسليم تهديد 
آمريکا شده اند. ما پيگير هستيم تا با تسهيل 
رونــد واردات دارو، مشــکالت اين بيماران را 

کاهش دهيم.
وی در مــورد طرح الزام خــروج ايران از 
پروتــکل الحاقی در کميســيون امنيت ملی 
مجلس نيز، اظهار داشت: وزارت خارجه هيچ 
مشکلی با طرح ها و لوايحی که تبديل به قانون 
شــود، ندارد و آن را اجــرا می کند. اگر طرح 
مذکور نيز تصويب شود، وزارت خارجه از آن 

استقبال و آن را اجرا خواهد کرد.

معاون پرورشــی و فرهنگی گفت: فعالیت های تابستانه 
آموزش و پرورش تعطیل نمی شوند.

به گزارش مرکز اطالع رســانی وزارت آموزش  و پرورش، عليرضا 
کاظمی در نشســت خبری با اصحاب رســانه در مورد فعاليت های 
تابستانی اين وزارتخانه گفت: فعاليت های تابستانی آموزش  و پرورش 
مانند سال های قبل انجام خواهد شد و در هيچ زمينه ای تعطيل نشده 
است. معتقديم با حضور در فضای مجازی، ظرفيت انجام اين فعاليت ها 
بيشتر شده است ما برای اوقات فراغت در تابستان زيرساخت هايی را 
در شــبکه شاد و فضای مجازی با محوريت برنامه های دارالقرآن های 
کشور، کانون های ورزشی، مجتمع های فرهنگی و کانون های تشکل های 

دانش آموزی طراحی کرديم.

کاظمی، در دسترس بودن فضای مجازی در دورترين نقاط کشور 
را کمک به توسعه عدالت آموزشی و پرورشی در کشور دانست و افزود: 
فعاليت های تابستانی شبکه شاد در سال ۹۹ را در تاريخ 1۴ تيرماه و 
با حضور وزير آموزش  و پرورش افتتاح خواهيم کرد. ســاعات فعاليت 
کالس های تابستانی در اوقات فراغت از طريق شبکه های مجازی، ۳۰ 
دقيقه است و ساعات حضور همکاران در پايگاه های تابستانی سه روز 
در هفته و هر روز ۶ ســاعت اســت ولی عوامل انسانی در کانون ها و 

دارالقرآن ها ۶ روز هفته حضور دارند.
وی شروع برنامه های تابستانی را از 1۵ تيرماه دانست و بيان کرد: 
زمان فعاليت های تابستانی در پايگاه ها در ۶ هفته است که اين زمان 

می تواند تا ۸ هفته در دارالقرآن های کانون ها ادامه پيدا کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد

استمرار فعالیت های تابستانه و پرورشی
 به كمک برنامه »شاد«

سخنگوی وزارت خارجه:

تجارت میان ایران و ونزوئال به دیگران ربطی ندارد
به روابط با دوستانمان ادامه می دهیم


