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روزنامه «قانون» رفع توقیف شد
روزنامه قانون پس از  ۱۲۳روز توقیف ،دیروز (اول آبان ماه) با حکم شعبه  ۶دادگاه کیفری یک تهران رفع توقیف شد .به گزارش «ابتکار» و به نقل از سایت رسمی روزنامه «قانون» ،در نامه صادره از سوی
این دادگاه خطاب به رییس هیات نظارت بر مطبوعات آمده است« :قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر گردیده است ،در اجرای ماده  ۴۴قانون مطبوعات رفع توقیف به عمل آمده و فعالیت مجدد آن از
نظر این دادگاه بالمانع است» .تاریخ انتشار مجدد روزنامه «قانون» نیز به زودی اعالم میشود.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رییسجمهوری ونزوئال:

اخبار
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست روحانی

نرخ سود تسهیالت صادراتی به  11درصد کاهشیافت
هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر نفتی،
نرخ سود تسهیالت ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به
 11درصد کاهش داد.
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که دیروز به ریاست حجتاالسالم حسن
روحانی رییسجمهوری تشکیل شد ،مصوب شد تا به منظور جهش در صادرات
غیر نفتی ،نرخ سود تسهیالت بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده
می شود ،به یازده درصد کاهش یابد .همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود
برای مناطق محروم  4درصد دیگر نیز کاهش و معادل  7درصد تعیین شود.

با حضور سردار دهقان

 ۴طرح راداری و ناوبری وزارت دفاع افتتاح شد
چهار طرح راداری و ناوبری از خانواده سامانههای ناوبری هوایی در شیراز
افتتاح شد.
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاح  ۴طرح
راداری و ناوبری از خانواده سامانههای ناوبری هوایی در شیراز گفت :این طرحها شامل
دو سامانه رادار معراج چهار و مطلع ال فجر  ،۳و دو سامانه  dmeو سامانه سطح سنج
راداری در خانواده سامانههای ناوبری هوایی است .دهقان افزود :سامانه رادار معراج ،۴
دارای قابلیت کنترل ،هشدار اولیه ،مراقبت هوایی برد بلند ،زمین پایه و ردگیری سه
بعدی است .وی افزود :این سامانه مجهز به تکنیکهای روز ضد جنگ الکترونیک است
و قابلیت آشکار سازی و ردگیری  ۲۰۰هدف را دارد و مجهز به اتاق کنترل فرماندهی
است .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :رادار مطلع فجر  ،۳سامانه دیگری
است که امروز افتتاح شد و این رادار قابلیت مراقبت هوایی برای کشف و شناسایی
اهداف دو بعدی و برد  ۵۰۰کیلومتر را دارد .دهقان افزود :سامانه  dmeیک سامانه
کمک ناوبری رادیویی است که در فرودگاههای غیر نظامی استفاده میشود که برای
تماس ایستگاه زمینی با کابین خلبان ساخته شده است .وی افزود :سامانه سطح سنج
راداری ،نیز سامانهای است که با استفاده از فناوریهای موج میلیمتری ،میزان سطح
مایعات را در مخازن مورد استفاده در پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی محاسبه میکند
و دقت اندازی گیری این سامانه بین یک تا پنج میلیمتر است .وی تاکید کرد :این
محصول پیش از این از خارج از کشور وارد میشد که اکنون با تالش متخصصان
داخلی ،کامال بومی سازی شده است .این سامانه از نظر کیفیت ،دقت و قیمت با
جدیدترین محصوالت جهانی رقابت میکند.

جلسه فوقالعاده فراکسیون امید درباره ترمیم کابینه
سخنگوی هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از برگزاری
جلسه فوقالعاده هیات رییسه این فراکسیون برای بررسی موضوع ترمیم
کابینه خبر داد.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :عصر شنبه هیات رییسه فراکسیون
امید درباره ترمیم کابینه تشکیل جلسه داد و مقرر شد مجمع عمومی فراکسیون صبح
یکشنبه پیش از جلسه علنی مجلس موضوع ترمیم کابینه را مورد بحث و تبادل نظر
قرار دهد .وی افزود :در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید که روز یکشنبه در سالن
مشروطه مجلس برگزار خواهد شد ،دو نفر از نمایندگان دولت یعنی معاون پارلمانی و
سخنگو حضور مییابند .پارسایی یادآور شد :تشکیل این جلسه به دلیل احساس نیاز
به هماهنگی دولت با فراکسیون همسو جهت ترمیم کابینه است؛ البته فراکسیون هنوز
به صورت مصداقی درباره گزینههای پیشنهادی ورود نکرده اما انتظار داریم حاال که
ترمیم کابینه به درازا کشیده نیروهای توانمندی انتخاب شوند که دولت را در راستای
اهدافش یاری کنند .سخنگوی فراکسیون امید با ابراز امیدواری نسبت به انتخاب دقیق
گزینههای پیشنهادی توسط دولت تاکید کرد :فراکسیون امید هر روز منسجمتر از
گذشته عمل میکند و در بحث رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی هم به همین شکل
جلو خواهد رفت و دولت هم این موضوع را مدنظر دارد.

سرمقاله
آزمون سخت حیدر العبادی
ادامه از صفحه یک
موصل در کمترین زمان و سهلترین امکان از سوی داعش در دوسال پیش اشغال
شد .این وضع ناشی از چند عامل کلیدی بود :ناتوانی دولت مرکزی در ایجاد وفاق ملی
میان همه اقوام عراقی؛ فقدان انگیزه کافی نزد نیروهای نظامی برای دفاع از موصل؛
پراکندگی تصمیمسازان دربغداد ،تجمع نیروهای بازمانده ارتش و حزب بعث در موصل
و وجود خواستهایی که سببشد داعش در کمترین زمان مواضع خود را در دومین
شهر بزرگ عراقمستحکم کند؛ شهری که اکثریت جمعیت آن را مردم اهل تسنن
شامل میشدند .،عالوهبراین حمایتهای دولتهای عربی و غربی و نیز اقلیم کردستان
با استقرار داعش در موصل در کوتاه مدت مشکل چندانی نداشتند بلکه بهانهای برای
گرفتن امتیاز از دولت مرکزی بود.
داعش علیرغم خصلت بنیادگرایانهاش برای برخی مخالفان نظام سیاسی عراق در
آن هنگام ،نمادی از سلفیگری بود که ضمن نزدیکی ایدئولوژیک با دولتهای عربی ،تا
حدودی تأمین کننده اهداف پان عربیسم مدل عربستان هم میشد.
2سال حکومت سیاه داعش بر مردم تحت اشغال خود _ به ویژه موصل که اکثر
ساکنانش اهل تسنن هستند_ همه تصورات عوامفریبانه سلفیها را در استقالل از
دولت مرکزی و بهزعم خود خالصی از حاکمیت اکثریت شیعه نقش برآب کرد .مردم
اهل تسنن در ماهها و سالهایی که گذشت بخوبی دریافتند که حکومت داعش و
اندیشههای سلفی بزرگترین تهدید علیه جان ،مال و نوامیس آنان هستند .سلفیها به
جای بهشت ،جهنم را برای مردم آفریدند.
اکنون دولت عراق با تکیه بر مشارکت عمومی مردم و با نگاه به تجربه گذشته و
درحالی که همه شرایط عینی و ذهنی برای بیرون راندن داعش فراهم است،بهترین
فرصت را برای ایجاد توافق ملی در اختیار دارد .داعش دیر یازود تسلیم اراده نیروهای
متحد خواهد شد اما الزم است دولت عراق برای بازسازی کیان این کشور ،تدابیر الزم
را در ایجاد ساختار دولت _ ملت بکار برد .این هدف همزمان با رهایی موصل از اشغال
داعش باید دنبال شود .هنر بازسازی رابطه با عموم ملت عراق ،تمامیت این کشور را
دوباره احیا خواهد کرد .در این صورت داعش ،بازمانده اندیشههای بعثی و جریان های
سلفی ،فرصت بروز دوباره به شکلی دیگر را نخواهند یافت.
در اینحال ،اصرار غرب بر هدایت نیروهای داعش به درون مرزهای سوریه ،هدف
زیرکانهای است که از یکسو فرصت بهرهمندی از این نیروها در آینده علیه دولت عراق
وجود داشته باشد .از سوی دیگر بتواند مخالفان دولت بشار اسد را تقویت کند .ناتوانی
دولت حیدرالعبادی در ایجاد وفاق ملی ،هر دوکشور عراق و سوریه را در آینده دچار
تهدید جدی خواهد کرد .هدف عربستان ،ترکیه و متحدان آنها پنهان نیست؛ ایجاد
کشوری مستقل از میان سوریه و عراق و همچنین تقویت انگیزههای استقالل طلبانه
اقلیم کردستان عراق .دولت بغداد آزمون سختی پیشرو دارد.

خیال شکستناپذیری آمریکا خطایی بزرگ است

نیکالس مادورو رییسجمهوری ونزوئال در جریان سفر
خود به چند کشور آسیایی ،به عنوان اولین مقصد وارد
تهران شد .وی در این سفر پس از دیدار با حجتاالسالم
حسن روحانی ،همتای ایرانی خود به محضر رهبر انقالب
اسالمی رفت و با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در
دیدار نیکالس مادورو رییسجمهوری ونزوئال با اشاره به شکست
نقشهها و سیاستهای امریکا در منطقه غرب آسیا ،مسئله کاهش
قیمت نفت را ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل از امریکا
دانستند و تأکید کردند :ایستادگی و مقاومت عاقالنه و همراه با
تدبیر در مقابل فشارها ،یقیناً پیروزی را بهدنبال خواهد داشت.
به گزارش «ابتکار» از پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری،
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به استفاده از سالح نفت
برای تحمیل مشکالت کنونی بر کشورهای مستقل خاطرنشان
کردند :در گذشته زمانی که برخی کشورهای اسالمی با بستن
نفت خود به مقابله با رژیم صهیونیستی برآمدند ،غربیها به
بهانه استفاده سیاسی از نفت جنجال بهپا کردند ،اما متأسفانه
امروز همان کشورها با همراهی برخی اعضای اوپک و بعضی از
کشورهای منطقه ما که خود نیز از این سیاستها زیان میبینند،
در هماهنگی کامل با سیاستهای امریکا از نفت بهعنوان سالح
یکنند.
استفادهم 
رهبر انقالب اسالمی افزودند :میتوان با در پیش گرفتن
سیاستهای عاقالنه و افزایش همکاریها ،بر این توطئهها و
خصومتها فائق آمد .ایشان با اشاره به ناکام ماندن امریکا در
اجرای سیاستهای خود در منطقه غرب آسیا بهرغم صرف
هزینههای هنگفت از جیب خود و بعضی کشورهای منطقه،
خاطرنشان کردند :برخی خیال میکنند که امریکا ،شکستناپذیر
است در حالیکه این تصور ،خطایی بزرگ است و اشتباههای
مکرر امریکاییها در  ۱۵سال گذشته ،اکنون آنها را در منطقه
بهشدت زمینگیر و درمانده کرده است .حضرت آیت اهلل
خامنهای ،اثرگذاری ونزوئال بر حرکتهای ضد استکباری در
منطقه امریکای التین را نشاندهنده ظرفیت باالی این کشور
خواندند و با تأکید بر لزوم استفاده از فرصت ریاست این کشور
بر جنبش غیرمتعهدها افزودند :غربیها تمایلی به افزایش تحرک

جنبش غیرمتعهدها ندارند ولی کشورهای مستقل باید در نقطه
مقابل خواست آنها حرکت کنند و در این صورت ،آینده یقیناً
بهتر از گذشته خواهد بود .رهبر انقالب اسالمی همچنین بر
تصمیم جدی دولت جمهوری اسالمی ایران در افزایش همکاریها
با ونزوئال تأکید کردند و نقش مهم مسئوالن و وزیران دو کشور
در پیگیری و اجرای دقیق توافقات را یادآور شدند.
تحلیل مادورو از نتیجه انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا
در این دیدار که اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری
نیز حضور داشت ،نیکالس مادورو رییسجمهوری ونزوئال با
ابراز خرسندی از سفر مجدد به ایران و مالقات با رهبر انقالب
اسالمی ،گفت :هوگو چاوز رییسجمهوری فقید ونزوئال بهخوبی

محمدرضا باهنر:

صحبتهای ابرقدرتها علیه هم در  40سال گذشته تا به
حد امروز تهدیدآمیز نبوده است
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با مروری بر تحوالت منطقه اعم از سوریه،
عراق ،یمن و بحرین گفت :شاید در طول 40 ،30سال گذشته سابقه نداشته
ابرقدرتها ،گردنکلفتها و زورگویان جهان در این حد صحبتهایشان علیه
هم تهدیدآمیز باشد.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسالمی مهندسین در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :در طول یک ماه گذشته تحوالت سنگینی در منطقه در حال
وقوع است و البته بعضی از بخش های آن بیش از الیه های بیرونی خود مسایل
درونی و داخلی دارد .وی افزود :در یک ماه گذشته در صحبتهای سران قدرتها
مساله تهدیدات هستهای گفته و تکرار هم میشود؛ بعضی از اقداماتی هم که انجام
میدهند اقدامات غیرمعمول است .باهنر گفت :در همین 10روز اخیر آقای پوتین با
این مضمون اعالم کرد که اگر منافع روسیه با سالحهای عادی تهدید شود و نتوانیم با
راههای متعارف از منافع خود دفاع کنیم از امکانات هستهای خود استفاده میکنیم و
به این صراحت چنین بیانی از سوی یکی از کشورهای دارای بمب هستهای کم سابقه

ایران و جایگاه آن را شناخته بود و همواره از ایران به عنوان
کشوری قدرتمند یاد می کرد .مادورو با تمجید از مقاومت
قدرتمندانه ملت ایران در مقابل دشمنیهای امریکا افزود :ملت
ایران در حالی در کمال آرامش و امنیت زندگی می کنند که
متأسفانه بسیاری از کشورهای منطقه و اطراف ایران در جنگ،
تفرقه و ضعف بهسر میبرند .رییسجمهوری ونزوئال با اشاره به
کاهش شدید قیمت نفت در دو سال گذشته ،گفت :امپریالیزم
آمریکا مداخالت و دشمنیهای فراوانی علیه ونزوئال بهکار بست
اما ملت ما در برابر این جنگ اقتصادی مقاومت کرد واکنون
به تدریج در حال خروج از بحران اقتصادی هستیم .مادورو در
ادامه با اشاره به رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
خاطرنشان کرد :هر کدام از دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا برنده

است .وی با بیان این که مرکز همه این نزاعها فعال منطقه خاورمیانه و بخشی از آفریقا
شده است گفت :تا حدود  20 ،15سال پیش در منطقه عمال فعال نظامی و سیاسی،
دو کشور آمریکا و ایران بودند و هم اینک عمال مدتی است ترکیه ،عربستان ،قطر و
کشورهای منطقه از انفعال بیرون آمده و فعال شدهاند و لشکرکشی میکنند .باهنر
تصریح کرد :به صورت ویژه برخی از کارهایی که آمریکا و اسرائیل انجام میدهند نشان
از آن دارد که به دنبال تاسیس کشور جدیدی در منطقه هستند و معلوم می شود که
رضایت داده و یا تسلیم شدهاند که عمر سفاک و کثیف داعش به سر رسیده است و وزیر
دفاع صهیونسیتها چند وقت پیش اعالم کرد که داعش در حال اتمام است و قبل از
تمام شدن باید با النصره تفاهم کرده و نزدیک شویم .وی ادامه داد :ما که تروریست و
خوب و بد را به رسمیت نمیشناسیم اما با توجه به اختالف بین روسیه ،ما و آمریکا در
سوریه و عراق ،مساله این است که ما میگوییم همه تروریستها سر و ته یه کرباسند
و نطفه غیر مشروع آن توسط شماها منعقد شده و باید پاکسازی شود اما آنها هنوز
میگویند تروریست خوب و بد و حاضر نشدهاند هنوز النصره را جزو تروریستهای
خشن که باید نابود شوند بدانند .باهنر افزود :البته روسیه ،ایران و برخی همپیمانان به
این جمعبندی رسیدهاند اما آمریکا هنوز مقاومت میکند .اینها عالقهمندند کشوری
شاید با محوریت کردها تاسیس شود و اگر قائدتا با طراحی که در ذهن خود دارند تا
این کشور تاسیس شود ،قطعا این کشور اسرائیل دوم خواهد بود که کمی بار و فشار را

شود ،دولت رو به انحطاطی در آمریکا شکل خواهد گرفت که
برای آینده جهان بسیار خطرناک خواهد بود .رییسجمهوری
ونزوئال همچنین مذاکرات خود با مسئوالن جمهوری اسالمی
را موفق دانست و افزود :باید تمام تالش خود را برای به نتیجه
رساندن توافقات بهکار بگیریم.
ایران از هر اقدامی برای ثبات بازار نفت حمایت میکند
همچنین رییس جمهوری اسالمی ایران در دیدار نیکالس
مادورو رییس جمهوری ونزوئال تاکید کرد :ایران از هر اقدامی
در راستای ثبات بازار نفت ،قیمت عادالنه و سهم منصفانه
تولیدکنندگان حمایت میکند .حجتاالسالم حسن روحانی
در این دیدار که عصر شنبه انجام شد ،در عین حال هماهنگی
و همکاری فنی کشورهای اوپک و غیر اوپک را در این زمینه
ضروری خواند .وی در بخش دیگری از این دیدار به جایگاه ویژه
آمریکای التین از جمله ونزوئال در سیاست خارجی ایران اشاره
کرد و گفت :گسترش و توسعه همکاریها با آمریکای التین از
جمله ونزوئال پیوسته برای ما دارای اهمیت بوده و خوشبختانه
روند همکاریها در سالهای گذشته رو به توسعه بوده است.
رییسجمهوری همچنین به موضوع تروریسم در منطقه و
ضرورت همکاری و همفکری همه کشورها در این عرصه اشاره
کرد و گفت :تروریسم ،معضلی جهانی است و همه باید برای
مبارزه با این معضل متحد شوند و استفاده ابزاری برخی از
قدرتها از برخی گروههای تروریستی ،در نهایت به زیان آنها
تمام خواهد شد .رییسجمهوری ونزوئال نیز در این دیدار با تاکید
بر اینکه کشورش مصمم به توسعه همکاریها با تهران در همه
عرصههاست ،به رایزنیهای خود با کشورهای تولیدکننده نفت
اشاره کرد و گفت :برای تثبیت بهاینفت باید ساز و کارهای
تازهای اندیشید و رایزنیها میان کشورهای تولیدکننده نفت ،اعم
از عضو و غیر عضو اوپک باید افزایش یابد .مادورو با اشاره به
اجالس آتی اوپک در وین نیز اظهار کرد :کشورهای تولیدکننده
نفت باید برای تثبیت بهای نفت ،با روحیه همکاری به دنبال
توافقی منصفانه باشند .وی با اشاره به توافقات دو کشور در
عرصههای مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تاکید کرد که
دولت ونزوئال مصمم به اجرای توافقات است و از رایزنی وزرای دو
کشور در عملیشدن سریعتر همکاریها حمایت میکند.

از روی حکومت صهیونیستها بردارد که البته خوابهای آشفته اینها تعبیر نخواهد شد.
این فعال سیاسی افزود :در این باره مواضع کشورها با هم فرق میکند .اگر قرار بر تاسیس
اسرائیل دوم باشد ،ترکیه عمال  30درصد از خاک خود را از دست خواهد داد؛ ترکیهای
که به دنبال احیای دولت عثمانی است .در اینجا مساله برای این کشور خیلی ناموسی
است و به طور جدی و خشن مقاومت میکند و ما هم به هیچ وجه این نوع سیاستها را
قبول نداریم و تمامیت ارضی تمام کشورهای منطقه را محترم شمرده و دفاع میکنیم.
وی ادامه داد :با چند عملیات جدی و سنگینی که در سوریه و حلب و در عراق و موصل
اتفاق میافتد ،عملیات حساب شده موفقی است که برخی از پشتیبانها شکست را
پذیرفتهاند و حتی رژیم صهیونیستی میگوید داعشیها دکان خود را باید جمع کرده و
بروند و اینها امکان ادامه حیات را در این مناطق ندارند .باهنر گفت :نیروهای متحدی که
علیه تروریستها میجنگند ،کانالهای اعالم شده را برای فرار تروریستها باز میکنند
که اگر اجازه فرار را به اینها ندهند تصور میشود  10هزار جنازه آلوده و کثیف باید روی
زمین بریزد .وی ادامه داد :با وجود این که مجاهدان عراق ،سوریه و افغان که زیر نظر
آموزشهای ایرانیها هسستند ،در اوضاع سختی به سر میبرند اما فلشهای پیروزی و
موفقیت ،روشن و امیدوارکننده است .باهنر گفت :امید است مدافعان حرم از هر ملیتی
که هستند با کمتر تلفات دادن ،اوضاع و احوال آشفته منطقه و گروههای وحشی را به
کنترل درآورند و منطقه را آرام کنند.

قانونگذاران درمورد کاندیداهای دولت برای حضور در کابینه اظهارنظر کردند

سه وزیرپیشنهادی در آزمون بهارستان
گروه سیاسی-مرضیه جلیلی :مجلس در شرایطی قرار
است که برای تایید تغییرات اعمالشده در کابینه دولت
اظهارنظر کند که تاکنون بسیاری از مجلسنشینان
اظهارنظر دقیقی در مورد گزینههای پیشنهادشده
ازسوی دولت نداشتهاند .البته بهنظر میرسد که برخی از
بهارستاننشینان در شوک ناشی از این تغییرات ناگهانی
بهسر برده و تعدادی نیز از این روند دولت ابراز خرسندی
کرد هاند.
بعد از اینکه علی جنتی استعفای خود را تقدیم رییسجمهور
کرد گمانهزنیهایی در این رابطه صورت گرفت اما نکته قابلتامل
آنجا بود که بعد از شنیدن زمزمههایی حول پذیرش این استعفا از
سوی رییس دولت تدبیر و امید ناگهان اخبار استعفای گودرزی
و فانی دو عضو دیگر کابینه دولت یازدهم منتشر شد که البته
علیاصغر فانی در نامه خود عمال از استعفا نام نبرد و ضمن اعالم
آمادگی برای حضور در جلسه استیضاح اعالم وصول شدهاش در
مجلس ،تصمیمگیری را به رییسجمهوری سپرد .از همان زمان
هم گمانهزنیها درباره جانشینان سه وزیر کنار رفته از کابینه دولت
یازدهم آغاز شد .با این حال اخبار مطرح شده درباره معرفی سید رضا
صالحی امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محمدعلی
نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و مسعود سلطانیفر به عنوان
وزیر ورزش و جوانان به گمانهزنیها پایان داد .با اعالم کاندیداهای
وزارت در سه وزارتخانه بی وزیر کابینه ،نمایندگان کمیسیونهای
فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس و اعضای فراکسیون ورزش
واکنشهای متفاوتی درباره با این موضوع داشته و محتاطانه در این
مورد قضاوت میکنند .البته حساسیت این موضوع در جایی بیشتر
میشود که انتقاداتی ازسوی برخی در خصوص انتخاب صالحی و
نجفی مطرح بوده چراکه این دو در ابتدای فعالیت این دولت که با
مجلس نهم همزمان شده بود نتوانستند از مجلسیها رای اعتماد
بگیرند .یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان
اینکه نمیتوان در مورد این موضوع اظهارنظر صریحی داشت معتقد
است انتقادات مطرحشده پیرامون حواشی ایجادشده برای نجفی
در دوره قبل مجلس که به عدماقبال وی برای دریافت رای اعتماد
از مجلس منتهی شد خیلی هم در حاشیه نبود ضمناینکه تاکید
کرد ممکن است این حواشی مطرحشده روی نظر نمایندگان این
دوره از مجلس نیز تاثیر بگذارد .این نماینده فعال در دو دوره از
مجالس نهم و دهم معتقد است رفع مشکالت وزارت آموزش و
پرورش که از اولین دوره فعالیت این وزارتخانه وجود داشته و در

سالهای اخیر شدت یافته است با برنامهریزی وزرای این وزارتخانه
امکانپذیر نیست بنابراین رفع این معضل به یک عزم ملی نیاز دارد.
اعضای کمیسیون ورزش هم در مورد انتخاب سلطانیفر بهعنوان
جایگزین گودرزی معتقدند هر چند که عملکرد گودرزی با وجود
امکانات و اعتباراتی که در اختیار این وزارتخانه قرار دارد قابلقبول
بوده اما میتوان انتظار داشت که با وجود سلطانیفر بهعنوان فردی
که دارای سوابق اجرایی ارزندهای است بعد از این بتوانیم شاهد
تحوالتی اساسی در این وزارتخانه باشیم .آنها معتقدند وی باید با
یک نفس تازه و روحیه باال حرکت خوبی را در جهت برنامهریزی
برای مدت چهار سال و چندماه در این وزارتخانه آغاز کند .اعضای
کمیسیون فرهنگی نیز با بیتفاوتخواندن این موضوع برای خود از
عدممشورت رییس دولت با آنها برای انتخاب صالحی و سلطانیفر
شکوه کردند .آنها معتقدند هرچند این گزینهها هم برای فعالیت در
دو وزارتخانه ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالمی بد نیستند
اما گزینه ها ی بهتری نیز برای فعالیت در این دو وزارتخانه وجود
دارد .آنچه مسلم است دولت وقت زیادی برای معرفی اعضای جدید
بهمنظور فعالیت در سه وزارتخانهای که وزرای آن از ادامه فعالیت
در کابینه انصراف دادهاند ،ندارد بنابراین برای اینکه کارها در این
چندماه باقیمانده از فعالیت این دوره از دولت بهخوبی پیش برود
بهتر است که بهارستاننشینان هم با دولت درجهت تامین منافع
ملی و بهبود امور در کشور همکاری کرده تا بهسرعت تکلیف این
وزارتخانهها نیز روشن شود.
حل مشکالت وزارت آموزش و پرورش به یک
عزم ملی نیاز دارد
کارن خانلری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجالس نهم و
دهم در رابطه با ویژگیهایی که سرپرست جایگزین وزیر آموزش
و پرورش باید از آن برخوردار باشد به «ابتکار» گفت :بنده فکر
میکنم به غیر از تمام مشکالت آموزش و پرورش که از اولین دوره
فعالیتهای این وزارتخانه تاکنون وجود داشته است اما در سالهای
اخیر میزان مشکالت آن افزایش یافته است بنابراین باید ببینیم
که سرپرست جدید چه برنامهای برای رفع این مشکالت دارد که
امیدواریم برنامه قابلقبولی باشد.وی در پاسخ به این پرسش که
گزینههای معرفیشده برای این وزارتخانه میتوانند مشکالت کنونی
را برطرف کنند ،افزود :این موضوع از حساسیت خاصی برخوردار
بوده بنابراین نمیتوانم در این مورد اظهارنظر کنم ضمناینکه باید
ببینیم به هر حال آقای روحانی در این خصوص چه تمهیداتی را
اندیشیده است و چه افرادی را با چه برنامههایی بهعنوان سرپرست

برای حضور در این وزارتخانه معرفی خواهد کرد.نماینده ارمنیهای
تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسالمی درباره انتقاد برخی
از معرفی نجفی بهعنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش به دلیل
وجود حواشی ایجادشده برای وی که به عدماقبال درجهت کسب
رای اعتماد نمایندگان مجلس نهم منتهی شد ،اظهارکرد :در مجلس
نهم نیز این امکان وجود دارد که بار دیگر به بررسی حواشی پیرامون
انتخاب آقای نجفی پرداخته شود هر چند که مسائل مطرحشده در
مجلس گذشته خیلی هم حاشیه نبود و این احتمال وجود دارد
که بار دیگر در این مجلس هم مطرح شود.خانلری تاکیدکرد :البته
باید دید که آقای نجفی چه برنامهای را برای اداره وزارت آموزش
و پرورش دارد چراکه وضعیت کنونی این وزارتخانه به یک مشکل
بزرگ در سطح کشور تبدیل شده است و باید ببینیم که وی چه
تدبیری را برای رفع مشکالت این وزارتخانه دارد چراکه از مسائل
قضایی و حقوقی گرفته تا مسائل آموزشی طیف وسیعی از مشکالت
امروز در آموزش و پرورش وجود دارد و امیدواریم که این فرد جدید
بتواند راهحلی برای حل این مشکالت بیندیشد هرچند که پاسخ
در این زمینه در شرایط کنونی امری مشکل است .وی یادآورشد:
میدانم که مشکالت این وزارتخانه زیاد بوده و نمیتوان گفت که
تنها با برنامهریزی وزیر مربوطه این مشکالت برطرف میشود چراکه
رفع این معضل به یک عزم ملی نیاز دارد.
سرپرست وزارت ورزش باید برای چهارسال و چند ماه
برنامهریزیکند
محمد عزیزی عضو هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس دهم
با تاکید بر اینکه اگر آقای سلطانیفر معرفی شود در صحن مجلس
با اقبال روبرو میشود به «ابتکار» گفت :سلطانیفر دارای سوابق
اجرایی بسیار خوبی است کمااینکه در سمت معاون رییس جمهور
هم فعالیت کرده و در استانداری زنجان هم فعالیت قابلقبولی از
خود برجای گذاشته است.وی افزود :آقای سلطانیفر در حوزه ورزش
هم سوابق بسیار خوبی داشته است بنابراین امیدواریم که در صحن
مجلس هم با اکثریت آراء مواجه شده و بهعنوان وزیر ورزش انتخاب
شود.نماینده ابهر ،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی در
پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی سرپرست وزارت ورزش و
جوانان باید به کدام بخشها توجه ویژهای داشته باشد ،تصریح کرد:
هماکنون که در آخر فعالیت این دوره از دولت قرار داریم به نظر
میرسد در همین حد میتوان انتظار داشت که آقای سلطانیفر
فقط همت کند که این وزارتخانه را جمع و جور کند ضمناینکه
برنامههای وی باید چهارسال و نیمه باشد نه اینکه فقط برای این

چند ماهه باقیمانده از فعالیت این دوره از دولت برنامهریزی کند.
عزیزی یادآورشد :بیتردید اگر آقای سلطانیفر بهعنوان وزیر ورزش
انتخاب شود این وزارتخانه دوران خوبی را طی خواهد کرد هرچند
عملکرد آقای گودرزی هم نسبت به میزان اعتبارات و امکاناتی که
در دست داشت قابلقبول بود کمااینکه آقای رییس جمهور هم
در پاسخ به نامهای که آقای گودرزی به وی نوشته بود اقداماتش
را با وجود امکاناتی که این وزارتخانه داشت مثبت ارزیابی کرد.وی
اظهارکرد :ما هم از زحمات آقای گودرزی و خدماتی که ارائه داد
تشکر میکنیم و امیدوارم که آقای سلطانیفر با یک نفس تازه و
روحیه باال حرکت خوبی را در وزارت ورزش و جوانان آغاز کند.
عزیزی تاکیدکرد :بنده معتقدم که آقای سلطانیفر باید روی
ورزش قهرمانی بهعنوان یکی از ورزشهای پایه برنامهریزی خوبی
داشته باشد تا بتواند در پایان این چهار سال یک نتیجه خوب از
عملکردشان را در این وزارتخانه بهرهبرداری کند.
نظر خاصی در مورد انتخاب صالحی و سلطانیفر ندارم
حجتاالسالم مهدی شیخ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم
با بیان اینکه بعد از معرفی آقای عباس صالحی ازسوی دولت به
مجلس بنده دیگر نمیتوانم اظهارنظری داشته باشم به «ابتکار»
گفت :البته آقای صالحی ازجمله افراد فرهیخته و فرهنگی بوده
که در کتابخانه ملی فعالیت داشته است البته این امکان وجود
دارد که گزینههای دیگری هم وجود داشته باشد اما روی هم رفته
آقای صالحی هم گزینه بدی نیست.وی افزود :امیدوارم که دولت
دررابطه با انتخاب گزینههای پیشنهادی خود برای فعالیت در این
وزارتخانه مشورتهای الزم را با مجلس کرده باشد.نماینده تهران،
ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی در
پاسخ به اینکه آیا دولت تاکنون در مورد انتخاب گزینه جایگزین
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعضای کمیسیون فرهنگی نشست
یا مشورتی داشته است ،تاکیدکرد :نه هنوز دولت این موضوع را
با کمیسیون فرهنگی مجلس در میان نگذاشته است و منتظر
هستیم که ببینیم خبری میشود ضمناینکه وزارت ورزش هم
به این کمیسیون مرتبط است .شیخ در ارزیابی معرفی سلطانیفر
بهعنوان گزینه پیشنهادی دولت جهت فعالیت در وزارت ورزش
و جوانان تصریح کرد :در مورد انتخاب آقای سلطانیفر هم نظر
خاصی ندارم البته ممکن است که گزینههای دیگری مدنظرمان
باشد ولی دررابطه با این آقایان که برای سرپرستی دو وزارتخانه
ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی شدهاند هم نظر
خاصی ندارم.

