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سياسي

اعالم وصول سؤال
از وزیر کار

سوال از وزیر کار درباره اشغال بازار کار از سوی اتباع بیگانه اعالم وصول شد.
به گزارش ایسنا ،سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخصوص علت در
اختیار قرار گرفتن بازار کار ایران از سوی اتباع بیگانه در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس اعالم وصول شد.
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یادداشت

روحانی دستور اجرای برنامه ششم توسعه را صادر کرده است

پایگاه اطالع رســانی دولت اعالم کرد :حجت االسالم و
المسلمین حســن روحانی رئیس جمهوری برنامه پنج ساله
ششم توسعه را به هیات دولت ابالغ کرده است.

به گزارش ایرنا ،الیحه برنامه پنج ســاله ششــم توسعه
از ســوی دولت به مجلس نهم داده شده بود ،اما رسیدگی
بــه این الیحه بــه مجلس دهم موکول شــد و در جریان
رســیدگی به این الیحه هم اصالحــات فراوانی در الیحه
پیشنهادی دولت انجام شد تا جایی که برخی صاحبنظران
برنامه ششــم توســعه را عمال طرح مجلس میدانستند تا
الیحه دولت .با وجود رعایت نشــدن نکات مهم مورد نظر
دولت در تصویب این الیحه ،وقتی برنامه ششــم تبدیل به
قانون و ایرادات آن از ســوی مجمع تشــخیص مصلحت
نظام رفع شد ؛  28اســفند ماه سال  1395علی الریجانی،
رئیس مجلس قانون برنامه ششم را به رئیس جمهور ابالغ

کرد و رئیس جمهور هم در جلســات هیات دولت دســتور
اجرای این قانون را صادر کرد .در این گزارش تاکید شــده
است :بنابراین اجرای قانون برنامه ششم توسعه طبق روال
در دســتور کار دســتگاههای مختلف اجرایی قرار گرفته و
جوســازیهای اخیر هــم عموما با اهداف سیاســی انجام
میشود .پایگاه اطالع رسانی دولت افزود :حسینعلی امیری،
معاون پارلمانی رئیس جمهور  25اردیبهشــت ماه امسال با
بیان اینکه عنوان عدم اجرای برنامه ششم از سوی روحانی
را تکذیــب میکنم ،گفت« :به هر حال قانون دســتپخت
انسانها است ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد ولی
میتوان با ارسال الیحه به مجلس آن را اصالح کرد .دولت
هیــچ مقاومتی در برابر مجلس نشــان نداده و نشــان هم

نخواهد داد .خوشــبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و
مجلس شورای اسالمی برقرار است و دولت یازدهم کوشید
فارغ از نگاه سیاســی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد».
پایگاه اطالع رســانی دولت افزود :امیری با بیان اینکه در
دولت یازدهم صدها فقره قانون از ســوی رئیس جمهور به
دســتگاههای ذیربط ابالغ شده اســت ،خاطر نشان کرد:
«برنامه ششــم طرح نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
بود اما رئیس جمهور در جلســه هیأت دولت دستور اجرای
آن را صادر کرد بر این اســاس مقرر شــد اگر این برنامه
نیازمند هرگونه دســتورالعمل ،مصوبه و آییننامه باشد ،در
جلســات دولت تصویب و برای اجرا بــه نهادهای ذیربط
ابالغ شود».

علی الریجانی رئیس مجلس:

فرهاد رهبر سرپرست
دانشگاه آزاد شد

به لحاظ شفافیت در سیاستگذاری جزو کشورهای پنهانکار هستیم

دکتر فرهاد رهبر به سمت سرپرست دانشگاه آزاد
اسالمی منصوب شد.
به گزارش ایســنا دکتر علــوی فاضل ،اظهار کرد:
امروز دکتر فرهاد رهبر به عنوان سرپرست دانشگاه
آزاد اسالمی توسط هیات امنای دانشگاه آزاد منصوب
شــد .وی ادامه داد :دکتر رهبر توسط هیات امنای
دانشگاه آزاد برای تصدی سمت ریاست این دانشگاه
به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شده است و
تا تایید این شورا به عنوان سرپرست در دانشگاه آزاد
مسؤول هستند .وی افزود :پس از تایید شورای عالی
انقالب فرهنگی دکتر رهبر به عنوان رئیس دانشگاه
به فعالیت خود ادامه خواهد داد .سخنگوی دانشگاه
آزاد بــا بیان اینکه در این جلســه از زحمات دکتر
نوریان در زمان تصدی این سمت تقدیر شده است،
اظهار کــرد :دکتر رهبر فــردی انقالبی و فرهنگی
اســت و چهرهای ملــی هســتند و تصمیم هیات
امنای دانشگاه در این خصوص برای همگان محترم
اســت .وی تاکید کرد :در هفتههای گذشــته دکتر
رهبر بــرای عضویت در هیات امنــا از اقبال خوبی
در شــورای عالی انقالب فرهنگی برخوردار بودهاند
و احتمال تایید ایشــان برای تصدی سمت ریاست
دانشگاه آزاد اسالمی باال است .علوی فاضل با اعالم
تبریک به دکتر فرهاد رهبر برای مسؤولیت ریاست
دانشگاه آزاد اســامی ،گفت :دانشگاه آزاد همیشه
در مســیر توسعه بوده اســت و امیدواریم با ریاست
دکتر رهبر در این دانشگاه روند توسعه این دانشگاه
همچنان ادامه پیدا کند.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی ابراز
امیــدواری کرد که دولت تــازه نفس بعدی با
انجام اصالحاتی به ســمت جهش  ۸درصدی
در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی الریجانی در
هشــتمین کنفرانس بینالمللــی بودجهریزی
بر مبنــای عملکرد با تاکید بــر تحقق اقتصاد
مقاومتی گفت :ما بدون اصالح برخی نظامات
نمیتوانیم در رســیدن به توسعه موفق باشیم
یعنی بــا نظام پیچیده دیوانــی و بودجهریزی
فعلی نمیتوان توفیقی در توسعه داشت.
وی افــزود :در قانــون برنامــه جهش ۸
درصدی پیش بینی شــده که رســیدن به آن
منــوط به  ۷یــا  ۸اصالح نظامات اســت که
امیدواریــم دولت بعدی تازه نفــس بتواند این
کار را انجام دهد.
الریجانــی افزود :دولــت و مجلس باید در
کنــار هم مشــکالت را حل کنند .مشــکالت
پیچیدهای داریم که رونــدی غیر از این ،تنها
انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکالت
اســت .برای رشــد  ۸درصــدی و تحول در

صادرات و منفک شــدن بودجه از نفت احتیاج
به اصــاح نظامات داریم کــه یکی از همین
اصالحها درباره بودجهریزی است.
رئیــس مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکــه بودجهریزی عملکــرد ،در قانون برنامه
ششــم آمده اســت گفت :علی رغم این تاکید
در برنامه ششــم به ساز و کارها و تحوالتی در
کشور نیاز اســت که باید با هم صورت گیرد؛
این کار ســادهای نیســت و باید عزمی برای
حرکت آن وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از نفت
برای بودجه جاری کشور صرف میشود ،گفت:
این در حالی است که بسیاری از کشورها امور
دیوانی خود را بدون نفت انجام میدهند .نفت
یک سرمایه اســت و باید صرف امور زیربنایی
و توســعه کشور شــود .اما ما مجبوریم نفت را
برای بودجــه جاری مصرف کنیــم .این خود
نشــان دهنده لــزوم وجود تغییراتــی در نظام
بودجهریزی و امور دیوانی کشور است.
الریجانی با اشــاره به بزرگ بودن دولت،
گفت :بــا توجه به حجم وســیع دولــت باید
خدمات ارائه شــده بــه مردم قابــل قیاس با
کشــورهای دیگــر باشــد .حــال اینکه وضع
رسیدگی به کارمندان نیز نارس است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان این
کــه زمان مولفه مهمی در نشــان دادن میزان
توسعه و رشد در کشورها است ،گفت :براساس
آمارها ما در  ۲۰کشور منطقه از لحاظ سرمایه
گذاری در رتبه ۱۵و در بین  ۱۳۸کشــور دنیا

سکینه الماسی نماینده مجلس شورای اسالمی:

برای امیدافزایی از زنان هم در
کابینه استفاده شود

نماینده مردم کنگان در مجلس از رئیس جمهور خواست
تا برای شکوفایی کشــور و امیدافزایی از ظرفیت زنان در
کابینه دوازدهم استفاده کند.
به گزارش ایســنا ،سکینه الماســی در جلسه علنی روز
یکشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکری به وزیر نفت،
گفت :اســتفاده هوشمندانه از برکات برجام ،اقدام مناسبی
است اما در راســتای ابالغ و اجرای ماده  47قانون برنامه
ششــم توســعه در خصوص اســتفاده از پیمانکاران و به
کارگیری نیروهای بومی نیز دستورات الزم را ابالغ کنید.
وی در تذکــری خطــاب بــه وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی از ربیعی خواستار پرداخت بیمه بیکاری صیادان
و شهروندان بوشهری به دلیل بیکار شدن از ناحیه اجرای
قانون محیط زیستی دریا برای مدت  2ماه شد.
نماینده مردم کنگان در مجلــس خطاب به وزیر جهاد
کشــاورزی متذکر شد :سال کاشــت دوباره آغاز شد ،اما
مصوبات اســتان بوشهر به نتیجه نرسید از این رو افزایش
پوشــش بیمه محصــوالت کشــاورزی ،پرداخت طلب
کشاورزان ،خســارت و دیرکرد کشاورزان ،احداث سدهای
تغذیه ای جدید به دلیل خشکســالی و پرداخت خســارت
سیل زدگان را از جنابعالی خواستارم.

در رتبه  ۸۷هستیم ،پس این نشان میدهد که
مــا از لحاظ زمان برای ســرمایه گذاری دچار
مشکل هســتیم که همین طوالنی شدن امور
دیوانی مانع سرمایه گذاری است.
الریجانی ادامــه داد :همچنین براســاس
آمارها از لحاظ شــفافیت در سیاســتگذاری
در بین  ۲۰کشــور منطقــه دارای رتبه  ۱۸و
در بین  ۱۳۸کشــور جهان صد و سی و ششم
هستیم که این نشــان دهنده پنهان کاری در
امور اســت .از لحاظ نرخ بیــکاری در بین ۲۰
کشور منطقه در رتبه نهم و در بین  ۱۳۵کشور
جهان در رتبه  ۹۰هستیم.
به گفته وی ،رشــد واقعی ناخالص ملی در
بین  ۲۴کشــور منطقه در رتبه دهم و در بین
 ۱۹۱کشور جهان در رتبه  ۸۴هستیم .از لحاظ
جذب اســتعدادها در بین  ۲۰کشور منطقه در
رتبه  ۱۹و در بین  ۱۳۸کشــور جهان در رتبه
 ۱۲۶قرار داریم.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
جمعبندی گفــت :این آمارها نشــان میدهد
که این سیســتم بزرگ به عنوان امور دیوانی
کمکی بــه وضعیت و توســعه نکرده اســت
و حتــی در مــواردی موانعی بــه وجود آورده
است.
وی با اشــاره به فاصله بســیار بین اجرا و
اهداف برنامــه و بودجه گفــت :دلیل اجرایی
شــدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست
تنظیم نشــدن برخی اهداف و در بســیاری از
موارد ناشــی از کارآمدی ضعیف است .نتیجه

تمامی این موارد این میشــود که تقریبا حدود
 ۹۰درصــد بودجه مصوب امســال صرف امور
جاری شــده یعنی پول نفت میگیریم تا هزینه
برای بودجه جاری کنیم.
الریجانــی در توضیــح راهــکار حل این
مشــکل گفت :برگزاری چنین کنفرانسی یک
پله برای حل مشــکل اســت امــا باید بودجه
مصرفی درست مصرف شده تا در کنار کاهش
هزینهها کارآمدی افزایش یابد.
طبیعتا اگر ســاختار درست شود ،میتوان
به این هدف رســید .ســوالی که در اینجا به
وجود میآید این اســت که دیگــر چه کاری
میتوان برای بهبود این شــرایط انجام داد که
آن ساختار حکم رانی در کشور است.
رئیــس مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکه گســترده شدن سیستم دیوانی در گذشته
به دلیل پول نفت اســت ،گفت :بعد از پیروزی
انقالب گرایشهــای نیمه سوسیالیســتی در
کشور ایجاد شــد مبنی بر اینکه همه چیز باید
دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در
سیســتم حکمرانی شــد و بعد از آن نیز تغییر
نکرد به طــوری که در ازای اصل  ۴۴که باید
بخــش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی
واگذار شود ،شــاهد جابهجایی نیروگاه به جای
نیمچه دولتی دیگر هستیم.
نتیجه تمامی این رویکردها ایجاد سیســتم
دیوانی موسع در کشــور است که با حکمرانی
مطلوب و ســعادت و عدالــت محوری و هیچ
سیستم دیگری همخوانی ندارد.

حمید آصفی  -فعال سیاسی

قسمت دوم
جامعه ایران باید درمســیر تکامل اجتماعی قرار گیرد اگر طبقات بورژوازی ملی،
کارگری و سایر اقشار هژمونی فکری و روشنفکران ارگانیک خودرا تولید نمایند امر
توسعه متوازن بر هر نوع دولتی از هر جناحی تحمیل خواهد شد .بهعنوان مثال اگر
طبقه کارگر توانســت وظایف انقالب دموکراتیک را بهجای بورژوازی پیگیری کند
به دلیل همان هژمونی فکری سیاســی است که به دستآورده است .پس کسب
هژمونی اقشار تعیین کننده در ایران مساله مهمی است که با سیاستزدگی به دست
نمیآید .وقتی تفکر ،تفکر صرف معطوف به قدرت اســت این مهم دیده نمی شود.
طیفی از جامعه از منافع سرمایه داری دفاع میکند ،و طیف دیگری ضدسرمایهداری
است .این در حالیســت که هر دو بورژوازی ملی را قبول ندارند .یکی هم راستا با
ســرمایهداری متروپل امپریالیست است ،یکی به اصطالحا هم راستا با منافع طبقه
کارگر .اما در خدمت همان ســرمایه داری نخواسته قرار میگیرند ،چرا؟ برای اینکه
به نام طبقه کارگر نفی کامل تمام فراکسیونهای بورژوازی راخواهان است و چون
جهش ممکن نیست به صورت پلشتتر سرمایه داری و یا به پوپولیسم دچار میشود و
دولتهای فراطبقاتی که دراین بستر شکل میگیرند در نهایت درخدمت سرمایه داری
هستند ،نه اینکه خودشان مستقیم بخواهند.
چرا بورژوازی ملی ایران باید مطرح شود و رشد و تقویت آن ضروری است؟ در ایران
ابتدا بورژوازی ملی به عنوان هژمونی فکری وارد دور میشــود و نه هژمونی عینی
طبقاتی ،و هژمونی فکریاش هم از دوران مشروطه شکل میگیرد .هم روشنفکران
ارگانیک یعنی روحانیت این هژمون را داشتند و بخش مهم و تأثیرگذارترینشان در
این زمینه بودند مثل نائینی و آخوند خراسانی و .......آنها چون تئوری پرداز بودند و
توانستند نظریه شورایی بودن اسالم را عنوان کنند و با شیوه خاص خودشان نظریه
پردازی کردند.
در انقالب مشروطه وقتی روشنفکران مشروطه میآیند هژمونی اقتصادی بورژوازی
ملی هنوز حاکم نشــده است ولی با انقالب مشروطه هژمونی سیاسی و فکری پیدا
کردند .هم ارتجاع امپریالیستی روسیه ،هم امپریالیسم سرمایهداری انگلیس (امپریالیسم
به معنای عامیانه) مشروطه ایران را برنمی تابید اینها باعث شد که ارتجاع محمدعلی
شاه ،استبداد صغیر برگردد و از این شکاف استفاده کند .وقتی این اتفاق افتاد و ایران
در خطر تجزیه قرار گرفت ،روشنفکران مشروطه به شکل رادیکال ،با حکومت قانون
در مقابل استبداد ایســتاد .بحث هژمونی و برتری فکری در دوره مشروطه را اصل
باید دانست بر وجود طبقه بورژوا چون هنوز این طبقه به صورت عینی شکل نگرفته
تفکر آن تقدم پیدا میکند و بر همین بستر مشروطه خواهان انقالب میکنند .درواقع
نهادسازی بر تحول اقتصادی و اجتماعی مقدم قرار میگیرد و میگویند میخواهیم
نهادسازی کنیم و حکومت قانون را مطرح میکنند برای اینکه اقتصاد مستقل داشته
باشیم .شرط بهروزی جامعه ما این است که انقالب دموکراتیک رخ بدهد تا تیولداری
را ملغــیکند .اصالحات ارضی نمیکنند ولی تیولــداری را ملغی میکنندتا درواقع
حاکمیت از طریق واگذاری بهره مالکانه اداره شود و حکومت قانون را جلومیآورند.
مالیاتها مطرح میشود .مالیاتی که دستگاه دولت مرکزی  ،با قانون وصول میکند
مالیاتی که مجلــس وضع میکند .به این طریــق زور از اقتصاد به تدریج بیرون
میآورد و مالکیت جزء اصول اولیه میشــود و هیچکس حق تعرض به اموال مردم
را ندارد یعنی بهطور شــفاف زور را از اقتصاد بیرون میبرند و حق مالکیت را از شاه
ادامه دارد
میگیرند.

راجح الموسوی سفیر عراق در تهران:

حشدالشعبی یک بسیج مردمی است

ســفیر عراق در تهران در نشســت مطبوعاتی خود با رسانهها
به مناســبت آزادسازی موصل در پاســخ به سوالی در ارتباط با
وضعیت آینده حشــد الشــعبی در عراق تاکید کرد :ایجاد حشد
الشــعبی یک نیاز ملی بود و اگر حشــد الشــعبی نبود عراق از
شمال تا جنوب سر بریده میشد.
به گزارش ایســنا ،راجح الموســوی در این نشســت که در
ســفارت بغداد در تهران برگزار شده بود ،گفت :من روز گذشته
بــا تعدادی از خبرنــگاران صحبت میکــردم و این موضوع را
مطــرح کردم که چرا این همه هیاهو در مورد حشــد الشــعبی
وجود دارد .چرا باید به این میزان در مورد آن پرســش شــود؟
آیا این به خاطر این نیســت که توانســت با کمک برخی دیگر
پارامترهای موجود معــادالت بینالمللی را تغییر دهد؟
این دیپلمات عراقی با بیان اینکه ایجاد حشــد الشــعبی یک
نیاز ملی در عراق بود ،گفت :اگر حشــد الشــعبی نبود عراق از
شمال تا جنوب ســر بریده میشد .بعد از صدور فتوای آیتاهلل
سیســتانی برای جهاد کفایی بود که جنایتکاران داعش در پشت
دیوارهای بغداد کشته شدند.
وی افزود :وقتی این ســاختار (حشد الشــعبی) موفق شد که
نقشــههای دشــمنان را نقش برآب کند ،هجمهها علیه آن آغاز
شــد و آن را به انجام اقداماتی چون اقدامات تروریســتی متهم

کردند.
وی با اشــاره بــه برخی دیگــر از تهمتهایی که به حشــد
الشــعبی وارد شــده از جمله انگ طایفهگری و با رد این گونه
تهمتها گفت :ما به کســانی که اینگونــه تهمتها را مطرح
میکنند میگوییم اگر حشــد الشــعبی نبود شما هم االن اینجا
نبودید .من از تمامی ملتهــای جهان میخواهم که به احترام
این ســاختار عظیم از جای خود بلند شــوند و سر تعظیم فرود
آورند.
وی با اشــاره به مصوبه نمایندگان عراق در ارتباط با حشــد
الشــعبی گفت :بر اســاس تصمیم نمایندگان ملت عراق حشــد
الشعبی یک ساختار رسمی در عراق است و یک قانون در مورد
آن به تصویب رسیده اســت .بر اساس این قانون حشد الشعبی
زیر نظر فرمانده کل قوا آقای حیدر العبادی(نخستوزیر عراق)
رهبری و هدایت میشود.
ســفیر عراق در تهران بــا تاکید بر اینکــه ملت عراق خود
این ســاختار را به وجود آورده و خود در مورد آن تصمیمگیری
میکند گفت :حشــد الشعبی یک بسیج مردمی است که به تکیه
گاهی برای ملت عراق تبدیل شــده است.
ســفیر عراق در تهران با اشــاره به جنایتهــای داعش در
موصل گفت :آنها به دنبال این بودند که تمام عراق را اشــغال

کننــد و ویرانیهای عظیمی را به نام اســام به مردم تحمیل
کردنــد .بحمــداهلل در این جنــگ تمام آحاد و اقــوام عراق و
همچنین شــیعه و ســنی با یکدیگر متحد شــدند تا با دشــمن
مبارزه کنند .الموســوی بــا بیان اینکه ایران در کســب این
پیــروزی به ما کمک کرد در پاســخ به ســوالی در مورد نقش
آمریکاییهــا و ائتــاف بینالمللــی مبارزه بــا داعش در این
پیــروزی گفت :ائتــاف بینالمللی کــه آمریکاییها نیز در آن
حضــور دارند ،در مبــارزه با داعش مشــورتهایی را به عراق
ارائه میدادنــد .هماهنگیهای بین ارتش عراق و ائتالف وجود
دارد .بعضــا برای ضربــه زدن هوایی به داعش مــا مختصات
جغرافیایــی را به ائتالف میدادیم و ائتــاف اقدامات الزم را
انجام مــیداد .البته این جدا از مبارزات و اقداماتی اســت که
نیروی هوایی عراق نیز داشــت و توانست خسارتهای زیادی
را به داعش وارد کند.الموســوی با تاکید بــر اینکه تمام آحاد
عراق در آزادســازی این کشور مشــارکت کردند و در بازسازی
آن نیز مشــارکت خواهند داشت ،به منابع و ثروتهای عراق در
این چارچوب اشاره کرد و گفت :تمام استا نهای عراق از جمله
موصل شامل بازســازی قرار میگیرند .سفیر عراق در تهران با
بیان اینکه ما از کشــورهایی که برای بازســازی عراق اعالم
آمادگی کرد هاند ،تشــکر میکنیم گفــت :دولت و ملت عراق با

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژری هستهای :

انشاءاهلل ترامپ برجام را پاره کند تا ...

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران گفت :برجام را
منصفانه ارزیابی کنیم نه آرزومندانه.
به گزارش ایسنا ،دکتر علی اکبر صالحی  25تیرماه
در یازدهمین همایش اســاتید و دانشجویان ایرانی
خارج از کشــور در مشهد خطاب به مخالفان برجام
اظهار کرد :انشــاءاهلل ترامپ برجــام را پاره کند تا
بفهمیم به کجا خواهیم رسید.
وی با تاکید بر اینکه برجام را باید منصفانه ارزیابی
کنید نه آرزومندانه ،گفت :حقایق روی زمین را ببینید،
ســوالی که مطرح میشود این اســت چه کار باید
میکردیــم تا آمریکاییها بیایند و عذرخواهی کنند
و تحریمها برداشته شود .
رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه کسانی
که مخالف برجام هســتند بیایند و به این ســوال
پاســخ دهند ،بیان کرد :آیا صنعت هستهای کشور
ملک شــخصی من بوده که در مذاکرات من برای
آن شخصا تعیین تکلیف کنم و هر چه آمریکاییها
بگویند ما بگوییم چشم ،چنین طرز فکری حکومت
و نظام را زیر ســوال میبــرد .یعنی این نظام هیچ
متولی نداشته که یک نفر مثل من برای کشور تعیین
تکلیف کند؟
معاون رئیس جمهور ادامه داد :اصال فرض کنید
اگر نظام اینطور باشــد ،بنده همین قدر عقل برای
خودم قائلم که چنین مخاطرهای نکنم ،من با یک
دســتورالعملی به آنجا میروم کــه حاال من چند

در باب بورژوازی رادیکال مولد و
سیر آن در تاریخ ایران

موردش را برای شما میگویم.
وی با اشــاره به اینکه نظــام برای ما کف تعیین
میکرد ،گفت :اینها را بعدا تاریخ مینویسد و همه آن
نوشته شده است ،گفتند  4000ماشین سانتریفیوژ
اگر داشته باشیم خوب است ،مصوبات آن هم هست،
ما چند ماشــین گرفتیم 6 ،هزار تا ،یعنی از کفی که
نظام برای ما تعیین کرده بود  2هزار ماشــین هم
بیشترگرفتیم.
صالحی درخصوص فردو نیز گفت :در این رابطه
هم به ما گفتند چند صد جسد ماشین فقط بر روی
استندها باشد ،ولی ما  1044ماشین گرفتیم ،نه فقط
جسد ماشین ،بلکه ماشینها بچرخد و فقط اورانیوم
تزریق نشود ،یعنی اراده کنیم فردا اورانیوم هم تزریق
میکنیم ،این فقط کــف بود ،اما ما در بعد فنی چه
گرفتیم ،حاال نمیخواهم بگویم در چه جاهایی کف
چه بود و ما چه گرفتیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد :اگر برجام
برای آمریکاییها خوب است ،چرا ترامپ و اسرائیل از
آن ناراحت است ،چرا ترامپ میگوید برجام بدترین
قرارداد تاریخ آمریکا اســت ،آیا بدترین است چون
صنعت هستهای ما را متوقف کرده ،آیا او میخواسته
صنعت هســتهای ما پابرجا باشد ،جواب آن را وزیر
اطالعات اســرائیل داده اســت ،گفته شما چه کار
کردید ،ایران که صنعت هستهای اش را دارد و اگر
اراده کند در آستانه تولید سالح هستهای است.

سی.بی.اس نیوز:

نام مریم میرزاخانی مایه شرمساری فرمان
منع سفر ترامپ است

تلویزیون ســی .بی .اس .نیوز آمریکا روز شــنبه با پخش
گزارشــی درباره درگذشت مریم میرزاخانی ،گفت کهنام این
نابغه ریاضی ایرانی مایه شرمســاری فرمان منع سفر ترامپ
علیه شهروندان ایرانی و پنج کشور دیگر است.

صالحی با اشــاره به اینکه ما ده میلیارد دالر در
رابطه با صنعت هستهای پروژه بستیم و کارش هم
شروع شــده ،ادامه داد :آیا صنعت هستهای وجدانا
متوقف شده است ،آیا نظام مسئولی ندارد که بگذارد
صنعت هستهای متوقف شود ،آیا اشکالی داشت که
بعد از برجام تولید نفت به حدود  4میلیون بشــکه
برسد ،اشــکال دارد صادرات نفت ما به بیش از دو
نیم میلیون بشکه برسد ،اشکال دارد فساد در فروش
نفت کنار زده شود.
وی اضافه کرد :آیا اشکالی دارد با برجام فشار در
فروش نفت کشــور کنار زده و دالر ،کشتیرانی و

نفت کشهای کشــور آزاد شود ،بله ما بهتر از این
هم میتوانستیم ،من یک بار گفتم ما هربار میرویم
مذاکره قویتر میشویم ،بعد یک نفر گفت پس شما
میروید آنجا آموزش میبینید ،میگویم آقا چرا این
حرف را میزنی ،اســتاد اولوالعــزم هم هر کتابی را
بیشتر بخواند بیشتر به علمش افزود میشود ،مگر
ما خداییم که دیگر به کماالتمان افزوده نشــود،
نقد هم میکنیم نمیدانیم چگونه نقد کنیم .آقایان
تاریخ نشان خواهد داد ،بروید از خود ترامپ بپرسید،
انشــاءاهلل که ترامپ پاره کند برجام را تا ببینیم چه
میشود.

این پیروزی توانســتند صلح و آرامش را برای کشورهای دیگر
ایجاد کنند و در همین چارچوب طبیعی اســت که کشــورهای
دیگــر و زیادی نیز برای مشــارکت در بازســازی عراق اعالم
آمادگی کننــد .این دیپلمــات عراقی با تاکید بــر اینکه ملت
عــراق متحدانه به بازســازی کشــور خود اقــدام میکنند ،در
بخشــی دیگر از صحبتهای خود به نقش مرجعیت این کشور
در تحوالت اخیر در عراق اشــاره کرد و افزود :ملت عراق ،ملت
بزرگی اســت که از دشــواریهای بزرگی عبور کرده و خواهد
توانســت از مشــکالت پیش رو نیز با موفقیت عبور کند .کشور
عراق ،کشــور تاریخ ،انبیاء و ائمه است و نسبت به آینده عراق
نگران نباشــید .الموســوی با تاکید بر اینکه ما اهمیت کشــور
عــراق را میدانیم ،تاکید کرد :عراق در آینده نقش عمد های در
صلح و آرامش جهان ایفا خواهد کرد.

به گــزارش ایرنا ،ایــن شــبکه تلویزیــون آمریکایی با
اشــاره به دســتاوردهای علمی مریم میرزاخانی اعالم کرد:
میرزاخانــی پــس از مهاجرتبــه آمریکا در ســال ،1999
دکتــرای خــود را درهاروارد بــه اتمام رســاند .بعدا وی در
پرینســتون و استنفورد به تدریس مشغولشد .وی نخستین
زنی بود کــه جایزه مدال فیلدز در ریاضیات را برنده شــده
بود.
ســی .بی .اس .نیوز تصریح کرد :نام وی همیشه مثالی از
شرمساری فرمان منع سفر رئیس جمهور ترامپ بوده است.
اشاره این شــبکه تلویزیونی آمریکا به فرمان تبعیض آمیز
ترامپ برای اعمال محدودیــت در صدور روادید برای اتباع
شش کشور عمدتا مسلمان است.
ایــن فرمان به مدت  90روز مانع صدور روادید برای اتباع
کشــورهای ایران ،لیبی ،سومالی ،ســودان ،سوریه و یمن و
به مدت 120روز مانع پذیرش هرگونه پناهجو خواهد شد.
مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه ایرانی و اســتاد دانشــگاه
استانفورد ،متولد  13اردیبهشت 1356در شهر تهران بود.
وی در ســالهای 1373و 1374در زمــان تحصیــل در

دبیرستان با کســب مدال طالی المپیاد ریاضی کشوری به
المپیــاد جهانیریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شــد
که در المپیاد  1995کانادا عالوه بر کســب مدال طال ،حائز
باالتریــن امتیاز در بین دانشآموزان جهان شــد .وی پس
از اتمام تحصیالت متوســطه در دبیرستان فرزانگان تهران،
تحصیالت کارشناســی خود را در رشتهریاضی در دانشگاه
صنعتی شریف به پایان برد.
میرزاخانی پس از پایان دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل
به دانشــگاههاروارد آمریکا رفت .وی در سال 1999میالدی
زمانی کهدر دانشگاه پرینستون به تحقیق و تدریس اشتغال
داشت ،موفق شد راهحلی برای یک مشکل ریاضی پیدا کند.
ریاضــی دانان مدتهای طوالنی بــود که به دنبال یافتن
راه عملی برای محاســبه حجم رمزهای جایگزین فرمهای
هندسی هذلولی بودندو در این میان مریم میرزاخانی جوان
در دانشگاه پرینستون نشــان داد که با استفاده از ریاضیات
شــاید بتوان بهترین راه را به ســویدست یافتن به راهحلی
روشن در اختیار داشت.
وی در ســال  2014به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه
سطوح ریمانی و فضاهای پیمان ه ای آنها» برنده مدال فیلدز
شد کهباالترین جایزه در ریاضیات است .وی نخستین زن و
نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است.
میــرزا خانی به دلیل بیماری ســرطان ســینه در یکی از
بیمارستانهای آمریکا بستری بو د.

