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میهمانان 
خارجی در 

مراسم تحلیف 
رئیس جمهور 

جالل جاللی زاده- نماینده مجلس ششم

یادداشت 

خبر

به گزارش تسنیم، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور از حضور هشت رئیس جمهور و 19 رئیس مجلس در مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری ایران خبر داد. وی با بیان اینکه تاکنون حضور حداقل 
92 هیئت بلندپایه خارجی و بین المللی در این مراسم مسجل شده و احتمال افزایش تعداد هیئت ها نیز وجود دارد، اظهار داشت: در این مراسم 25 هیئت از آسیا و اقیانوسیه، 26 هیئت از کشورهای عربی و آفریقایی و 30 هیئت از اروپا 
و قاره آمریکا شرکت می کنند. معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور  از حضور 11 هیئت از دبیران کل و مسئوالن ارشد سازمان های بین المللی و منطقه ای در این مراسم خبر داد و افزود: در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
هشت رئیس جمهور و 19 رئیس مجلس حضور خواهند داشت. به گفته وی، 9 معاون رئیس جمهور و نخست وزیر، هفت معاون رئیس مجلس، 11 وزیر امور خارجه و 35 فرستاده ویژه کشورها نیز در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 

حضور دارند. معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور ، افزود: همچنین در این مراسم 12 معاون وزیر خارجه، شش رئیس گروه دوستی پارلمانی و دو رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ها حضور خواهند داشت.

اظهارات یاشار سلطانی و وکیلش پس از خروج از دادگاه انقالب
رسیدگی  جلســه 
یاشــار  اتهامات  به 
ســلطانی علی رغم 
حضور وی در دادگاه 
انقالب، برگزار نشد.

ایسنا،   گزارش  به 
روز سه شنبه در حالی 
که یاشــار سلطانی 
به  رســیدگی  برای 
دادگاه  در  اتهاماتش 

انقالب حضور یافت، جلسه دادگاه برگزار نشد.
وی پس از خروج از دادگاه انقالب گفت: دادگاه برگزار 
نشــد. علت را به ما نگفتند و جلســه بعدی نیز مشخص 

نیست.

ســلطانی عنوان کرد: قرار است زمان جلسه بعدی را به 
ما ابالغ کنند.

وی دربــاره حضور حکیمی پــور در دادگاه گفت: آقای 
حکیمی پــور به دلیــل پرونده امــالک در دادگاه حضور 
داشــتند. پرونده من را تجمیع کردنــد و همه را در اینجا 

بررسی می کنند.
یاشار سلطانی آقایان کاشــانی،  مهرآرا و جعفری نژاد را 
بــه عنوان وکالی خود معرفی کــرد و ادامه داد: روزنامه 
همشهری جزو شــاکی ها بود که روز اول شکایت خود را 

پس گرفت.
کاشــانی یکی از وکالی یاشار سلطانی پس از خروج از 
دادگاه، اظهار کرد: طبق اصل 16۸ قانون اساسی رسیدگی 
به جرایم مطبوعاتی به صــورت علنی و با حضور هیئت 
منصفه باید صورت بگیرد. قانون مطبوعات ســال 136۴ 

هم بر این امر تاکید کرده اســت. قانون آیین دادرســی 
کیفری هم در ماده 302 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را 

در صالحیت دادگاه کیفری 1 قرار داده است.
وی ادامه داد: بنابراین بــا توجه به اینکه پایگاه خبری 
معماری نیوز از ســال 93 دارای مجوز از هیئت نظارت بر 
مطبوعات است رســیدگی به اتهامات آن تنها در دادگاه 
مطبوعــات و به صورت علنــی و با حضور هیئت منصفه 
جایگاه قانونی دارد و به همین دلیل رســیدگی به پرونده 

آقای سلطانی در دادگاه انقالب محل اشکال است.
کاشــانی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: آقای سلطانی 
نامه ســازمان بازرسی که فاقد طبقه بندی بوده را منتشر 
کرده و این اقدام نه تنها جرم نیســت بلکه در راســتای 
رســالت مطبوعات در جهت اطالع رسانی به مردم است. 
این حق مردم اســت که بدانند بیت المال چگونه هزینه 

می شــود و کارگزاران نظام چه حقوقــی و چه امتیازاتی 
دریافــت می کننــد. دولت و شــهرداری ها باید در مورد 
واگذاری امالک خود به صورت شفاف عمل کنند و آن ها 
را از طریق مزایده هــای عمومی واگذار کنند نه اینکه در 
پشــت درهای بســته و به قیمت های دلخواه امالک و 

دارایی ها را به اشخاص واگذار کنند.
وی در پایان افزود: امیدوارم قوه قضاییه از پرونده آقای 
سلطانی ســربلند خارج شــود و اصول 2۴ و 16۸ قانون 
اساســی در خصوص تضمین آزادی مطبوعات به درستی 

اجرا شوند.
بر اساس این گزارش تجمع کنندگان صبح امروز مقابل 
دادگاه انقالب، پس از خروج یاشــار ســلطانی از دادگاه و 
با خبر شــدن از تشکیل نشــدن دادگاه وی، پس از مدت 

کوتاهی محل تجمع را ترک کردند.

تاکی  نمی خواهیم چهره ای رحمانی و دموکراتیک از اسالم نشان داده شود؟ تا کی 
می خواهیم مذهب شیعه را به عنوان یک مذهب انحصار  طلب معرفی کنیم؟ آیا اصال 

اهل سنت ایرانی هستند؟
 آیا اصال در اسالم مقوله ای به نام مرز وجداکردن  افراد تحت عناوین مختلف وجود 

دارد؟ 
آیا اصال  رای اهل سنت زینتی است یا نقش تعیین کننده را دارد؟

  اگر مســئوالن از حضور اهل سنت در شوراهای تامین و محافلی که  رنگ مذهبی 
دارند به خاطر افشاشدن برخی از اسرار نگرانند باید بپذیریم درجهان امروز  هیچ راز و 
اسرار محرمانه ای نمی تواند از زیر ذره بین تحلیلگران قدرتمند سیاسی پوشیده بماند،

 اصــال چه فرد یا نهادی به عده ای اجازه داده تا عده ای دیگری را از فعالیت وتالش 
برای خدمت به میهنشان محروم نمایند ؟ 

کدام شایســته سنج وتعهد سنج  ودلسوز سنج، ذی حق بودن  و وفاداری  عده ای را 
بیشتر از دیگران نشان داده است؟

 ازهمــه مهم تر مگر ما به جای انقالب کودتا کــرده ایم که نباید عده ای از صاحبان 
اصلی این سرزمین درسرنوشت خود دخالت نکنند ،

ســخن حجه االسالم عبداهلل نوری  بســیار جالب است: کسی که رای داده و موجب 
پیروزی کاندیدا شده بی ارزش است ،اما کسی که تا آخرین لحظه بر ضد روحانی تبلیغ 
نموده ورای دادن به اورا حرام اعالم نموده ،حضور اهل سنت را در کابینه ودیگر مراکز 

قدرت حرام می داند.
خیلی جالب اســت، خودشان با تقسیم بندی، اهالی یک کشور را به دوقطبی تقسیم 
می کنند و درهنگام تقسیم منافع ، عده زیادی ازاین افراد را از سهم خودشان محروم 

می کنند.
 داســتان اهل سنت در سهم خواهی همان داستان تقسیم ارث در زمان خلیفه دوم 
اســت، هنگامی که ارث را تقسیم کرد به برادران مادری سهم داد  و برادران ابوینی را 
محروم کرد ، برادران پدری و مادری به نزد او شــکایت بردند وگفتند:شــما تصور کن 
پدر ما سنگ بوده است، ولی حداقل ما در قضیه مادر مشترکیم ، پس چگونه می شود 

که از ارث محروم شویم؟
حاال ما جدا از مســئله شهروندی وریشه در خاک داشتن و هم زمان با مسلمان بودن 

ایرانی بوده ایم. 
پس با دو امتیاز ایرانی بودن و اشــتراک در اســالم داشــتن اقتضا می کند که هیچ 
هموطنی از خدمت به میهنش محروم نشــود ، به ویژه کسانی که با قبول همه خطرات 
و رد دعوت اجانب به نظامشان مشروعیت ببخشند  ودر انتخابات علی رغم همه اسباب 

تحریم  شرکت  نمایند ،الزم  می آید که از حق خود محروم نشوند.
آقای روحانی بدان که در دوره اخیر هیچ حجتی برای وزیر کشــور نمانده که اعالم 

نماید در کردستان فرد شایسته ای برای برعهده گرفتن پست استانداری نیست.
باور کنید اشــخاصی وجود دارند که شایســتگی ریاست جمهوری را دارند ولی جبر 
تاریــخ آنــان را از گردونه قدرت خارج نموده و در گرداب قضا و قدر سیاســی به کنار 

رانده است.
 اعتدال گرایی روحانی می طلبد که نگذارد این بار نمایندگی همه ایرانیان از تعادل  
واعتدال خارج وکج شــود وهیچ گاه راست ومســتقیم نگردد واین مسئولیت تاریخی 

برگردن ایشان بیفتد.

تا کی اهل سنت محرم شمرده نخاهد شد؟

با توجه به تایید شــورای نگهبان در خصوص آغاز به کار شوراهای پنجم از 
تاریخ 12 مرداد ماه، ســیصد و شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر تهران به عنوان آخرین جلسه این شورا در دوره چهارم محسوب می شود.

به گزارش ایســنا، مهدی چمران رئیس شــورای اســالمی شهر تهران با 
اشــاره به اینکه جلسه امروز )سه شنبه( آخرین جلســه رسمی شورای شهر 
تهران قلمداد می شود، افزود: روز یکشنبه جلسه ای غیررسمی و بدون حضور 
خبرنگاران خواهیم داشــت که در این جلســه با توجه به قانونی که اتمام کار 

شوراها را تاکید کرده است در آن جلسه مصوبه ای نخواهیم داشت.
به گفته چمران ، تایید قانون آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
تهران، ری و تجریش از دوازدهم مرداد ماه به تایید شــورای نگهبان رسیده 
اســت اما هنوز توسط ریاســت جمهوری برای اجرا ابالغ نشده است. به این 
ترتیب و پس از ابالغ ریاســت جمهوری از دوازدهم مرداد ماه پنجمین دوره 

شورای اسالمی شهر تهران کار خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بــزرگ جزئیات طرح ترافیکی ویژه مراســم 

تحلیف حسن روحانی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مهماندار 
در این بــاره گفــت: برابر تدابیر اتخاذ شــده 
از ســاعت 14 روز شــنبه در محور غرب به 
شــرق خیابان جمهوری از تقاطع استانبول 
محدودیت ایجاد خواهد شد و مسیر جایگزین 
فردوسی به شــمال و خیابان انقالب خواهد 

بود.
وی با بیان اینکه از ساعت 14 روز شنبه در 
خیابان مجاهدیــن از تقاطع خیابان ایران به 
غرب نیز محدودیت تردد ایجاد خواهد شــد، 
تصریح کرد: مســیر جایگزین خیابان زرین 
خامه خواهد بود. همچنین از همین ســاعت 

مسیر شــمال به جنوب خیابان ابن سینا در 
تقاطع فخر آباد نیــز دارای محدودیت تردد 
خواهد بود و مسیر جایگزین آن خیابان شهید 

مشکی است.
مهمانــدار ادامه داد:  در مســیر جنوب به 
شــمال خیابان دیالمــه در خیابان امیرکبیر 
نیز محدودیت تردد ایجاد خواهد شد و مسیر 
جایگزیــن خیابان امیرکبیر به ســمت غرب 
خواهد بود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ بابیان اینکه تمامی  معابر منتهی 
به خیابان دیالمه و آجانلو از مســیر شــرق 
به غرب از ســاعت 14 روز شــنبه مســدود 
خواهد شــد، گفت: تردد هــر گونه خودرو و 
موتورســیکلت از ســاعت 14 در مسیر های 

اعالم شده ممنوع است.

وی همچنین با اشــاره به محدودیت های 
اعمال شده نیز در اطراف محل سالن اجالس 
سران در ولنجک گفت:  از ساعت 20:30 روز 
شــنبه مسیر جنوب به شــمال خیابان یمن 
مسدود شــده و و مســیر جایگزین بزرگراه 
چمران به ســمت غرب و خیابــان کچویی 
خواهد بود. همچنین مســیر غرب به شــرق 
خیابان رشید الدین فضل اهلل از ابتدای خیابان 
جدید االحــداث در غرب پارکینگ  طبقاتی 
نمایشگاه بین المللی نیز مسدود شده و مسیر 

جایگزین چمران و کچویی خواهد بود.
مهماندار در پایان از شهروندان خواست که 
همکاری الزم را با پلیس داشته و از تردد غیر 
ضروری در معابر مرکزی و شــمالی تهران در 

روز شنبه خودداری کنند.

جواد اطاعت فعال سیاســی اصالح طلب 
و اســتاد دانشگاه در گفت وگویی نظر خود 
در مورد وضعیت فعلــی وزارت آموزش و 
پــرورش را بیان کرده اســت. اهم نظرات 

اطاعت را در ذیل می خوانید:
1-  مراکز آموزشی کشور دو ضلع از سه 
ضلع مثلث ســرمایه ها برای توسعه کشور، 
یعنی ســرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 
را بــه خود اختصاص مــی دهند. بنابراین 
نظام آموزشی کشــور از اهمیت به سزایی 

برخوردار است.
2-  وزارت آمــوزش و پــرورش ایران ، 
آموزش محور اســت؛ در حالــی که باید 
مهارت محور باشد. اگر در ایران آسیب های 
اجتماعی باالست، بدان سبب است که در 
آموزش و پرورش به جای تاکید بر تربیت 
بر تعلیم متمرکز شــده ایم. دانش آموزان 
ما مثلثــات، جبر، فیزیک و شــیمی را به 
خوبی می آموزند؛ اما در کسب مهارت های 
زندگی عاجزنــد. ضعف فرهنگ گفت وگو، 
ضرب و جرح، طالق، اعتیاد و به طور کلی 
آســیب های اجتماعی نتیجه فقدان تربیت 
رفتاری  و  انســانی  اخالقی،  مهارت هــای 
در مدارس کشــور اســت.به عبارتی نظام 
آمــوزش و پرورش  باید در 10 ســال اول 
عموما مبتنی بر مهارت برای زیســت بهتر 
شــود و به جای اموزش نظری به آموزش 
مهارت های زندگی تغییر جهت دهد. برای 
مثال مهارت استفاده از تغذیه برای کاهش 
بیماری هــا. به عبارتی در کنــار تمرکز بر 
آمــوزش باید بر پرورش هم توجه شــود) 
افزایش مهارت برای تغییر سبک زندگی(.

3-  نظام تربیتی ایران متاثر از آموزه های 
غربی است. در حالی که باید نظام تربیتی 
متاثر از آموزه های اســالمی – ایرانی و یا 
الاقل شــرقی مثل ژاپن باشــد و در عین 
اســتفاده از تکنولوژی در حفظ سنت های 
اما  ایرانی بکوشــیم؛  اصیــل اســالمی و 
متأســفانه فرایند حرکت به سمت ترویج 

آموزه های غربی است.
4- نظام بروکراسی در آموزش و پرورش، 
حجیــم، متورم و پرخرج اســت. لذا نظام 
اداری و مدیریتی آمــوزش و پرورش باید 
با استفاده از تکنولوژی های موجود اصالح 

شود .
5- آموزش های ضمــن خدمت معلمان 
به ویــژه تربیت مدیر برای نظام آموزشــی 

کشور از ضروریات است.

6- تامین بخشی از هزینه های آموزش و 
پرورش از طریق افزایش قیمت ســیگار به 
این معنا که به ازای هر نخ ســیگار؛ مبلغی 
به حساب آموزش و پرورش واریز شود. بر 
اساس آمارهای موجود در ایران حداقل در 
ســال، ده هزار میلیارد تومان صرف خرید 
و مصرف ســیگار می شود. اگر ده درصد به 
این قیمت اضافه شــود مبلغی معادل هزار 
میلیارد تومان خواهد شــد که می توانیم با 
آن یک میلیون متر مربع فضای آموزشــی 
بســازیم/ چیزی حدود هزار مدرســه که 
هرکدام هزار مترمربع زیر بنا داشته باشد. 
الزم به ذکر اســت که بودجــه اختصاص 
یافته به سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه 
کشور در سال 1396 برابر با 814 میلیارد 

تومان بوده است.
قیمــت  بــه  درصــدی  افزایــش   -7
فراورده های نفتی بویژه بنزین و اختصاص 
آن به آموزش و پرورش. برای مثال اگر به 
ازای هر لیتر بنزین مصرفی 200 تومان به 
آموزش و پرورش اختصــاص پیدا کند، با 
مصرف روزانه 85 میلیــون لیتر بنزین در 
کشور در سال مبلغی معادل 6هزار میلیارد 
تومان به آموزش و پــرورش تعلق خواهد 
گرفت. الزم به ذکر است که بودجه در نظر 
گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش 
در سال 96 برابر با 31 هزار میلیارد تومان 

بوده است.
8- توســعه مدارس غیر دولتی از طریق 
واگذاری مدارس دولتي به بخش خصوصی 
و نه ایجاد مدارس غیر انتفاعی کنونی ) با 
این شکل چون سرمایه گذاران در مدارس 
غیر دولتی نیازی به سرمایه گذاری سنگین 
برای ســاخت و یا اجاره بهــای زیاد برای 
مــدارس ندارند و ســاختمان های مدارس 
دولتی کنونی با شــرایطی به آن ها واگذار 
می شــود، شــهریه دانش آموزان به شدت 
کاهش پیدا می کند و گســتره وسیع تری 
از دانــش آموزان می توانند در این مدارس 
مشغول تحصیل شــوند. لذا امکان توسعه 
مــدارس غیــر دولتی از ده یــازده درصد 
کنونی تــا 35 درصد وجــود دارد. با این 
رویکرد بارسنگین منابع مالی سبک خواهد 
شــد و با منابع موجود مي تــوان نیازهاي 
مالي اموزش و پرورش را برطرف کرد.10- 
ایجاد جنبش خیرین حتی با مبالغ کم به 
 منظور ســاخت، توســعه و تجهیز مدارس 

کشور.

وزیــر ارتباطات با تاکید بر این که تلگرام تکذیب 
کرده که دولــت ایران برای دخالت، تقاضای انتقال 
سرورهای این شبکه اجتماعی را داشته است، بیان 
کرد: هیچ کس انتقال ســرورها بــرای قرار گرفتن 
ســی دی ان در آن ها و در جهــت انتقال اطالعات 

کانال های پرظرفیت را تکذیب نکرده است.
به گزارش ایســنا، محمود واعظی گفت: هر کسی 
از سرور برداشتی دارد؛ این موضوع که اینجا گفتند 
تلگرام ســرورهای خود را به ایران منتقل کرده که 
ایــران بتوانــد آن را فیلتر کند و بــه اطالعات آن 
دسترســی داشته باشــد و دخالت کند، به درستی 
توسط مدیرعامل تلگرام تکذیب شده است، اما آن 
چیزی که ما به آن اشــاره کردیم و براساس توافق 
انجام می شود، این است که سرورها به ایران منتقل 
شــده برای این که سی دی ان در آن قرار بگیرد تا 
کانال هــای پرظرفیت و پرمصرف به جای این که به 
خارج بروند و برگردند، اطالعات در همین داخل با 
ســرعت و کیفیت باال منتقل شود و هیچ کس این 

موضوع را تکذیب نکرده است.
وی در ادامه با اشــاره به تبدیــل ارائه ی اینترنت 
از حجم به ســرعت، بیان کرد: پیش از این فروش 

اینترنــت به صــورت حجمی بود و مــردم مجبور 
بودنــد مرتب حجــم خریداری کننــد که موجب 
آشفتگی بازار شــده بود. اپراتورها هم برای فروش 
حجم بیشتر ســرعت را کم و زیاد می کردند و این 
در اختیار مشــتریان نبود، بنابراین ما کمیته ای را 

تشکیل دادیم که این موضوع را ساماندهی کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، اظهار کرد: در 
این کمیته متوجه شــدیم مشتریان اینترنتی چند 
دسته هستند؛ بخشی نیازی به حجم و سرعت باال 
ندارند که ســرعت 512 گیگ بــر ثانیه برای آن ها 
مناســب است. برای ســرعت های باالتر هم همین 
ارزیابی را انجام دادند. طبق آمار، همین رویه ای که 
اکنون برای استفاده وجود دارد را با توجه به مصرف 
اینترنت بین الملل و حجم دو برابری برای اینترنت 

داخل در نظر گرفتیم.
واعظی با بیــان این که در این مدل کســی که 
اســتفاده کمتری دارد، هزینــه کمتری می پردازد، 
گفت: مــا خودمان این روش را ابــداع نکردیم. در 
حــال حاضر در دنیا به همین صورت اســت که از 
خرید حجــم به ســمت خرید اتصــال اینترنت و 
سرعت می روند. بدین ترتیب براساس هر یک از این 

سرعت ها و معدل آمار مصرف کاربران، به آن مدل 
بی  نهایت می گویند. البته اپراتورها اگر مشــتریانی 
داشته باشند که بخواهند ساعات مصرف برای آن ها 
حذف شده و به صورت بی نهایت استفاده کنند نیز 

می توانند بسته هایی را ارائه دهند.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بــر گزینه های 
مطرح شــده برای وزارت ارتباطات، اظهار کرد: ما 
باید از آقای رئیس جمهور تشــکر کنیم که یکی از 
معاونین وزارتخانه را برای ســمت وزارت ارتباطات 
برگزیده انــد، اما تــا زمانی که این اســامی اعالم 
نشــده، حق رئیس جمهور اســت که بــا توجه به 
مقتضیات موجــود تغییراتی را انجام دهند و نهایتا 
 اســم کاندیدای مورد نظر را خودشــان باید اعالم 

کنند.
واعظی با بیان این که یکی از اهداف دولت یازدهم 
همواره شفافیت و عدالت در دسترسی به اطالعات 
اســت، اظهار کرد: برای این کار هیچ راهی نداریم 
مگر این کــه این خدمات و اطالعات را در بســتر 
الکترونیکی به مردم ارائه دهیم و اصرار دولت هم بر 
این اســت. تاکید شخص رئیس جمهور و مسئوالن 
بــر این که دولت الکترونیکی و دولت همراه در این 

دولت راه اندازی شود، با هدف شفافیت و دسترسی 
سریع مردم به اطالعات و خدمات بوده است. سامانه 
دسترســی آزاد به اطالعات در این راستا تبعیض و 
رانت را از بین می برد و ما عمال در تالشــیم ارتباط 

مراجعه کننده با کارگزار را قطع کنیم.
وی همچنین با اشــاره به پرتاب ماهواره سیمرغ 
از طریــق پژوهشــگاه فضایی، ادامــه داد: یکی از 
دالیل این که ســازمانی که پرتاب ماهواره را انجام 
می دهد، از یک ســال قبل این کار را متوقف کرده 
بود آزمایش آن برای پرتاب موفق بود و اکنون این 

پرتاب انجام شده است.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات اظهار کرد: 
ماهواره دوســتی اکنون آماده اســت و اصرار داریم 
با پرتاب گر ایرانی پرتاب شود. از سوی دیگر پرتاب 
ماهواره در دنیا متاســفانه سیاســی شده است، اما 
بایــد گفت این ادعا کــه پرتاب ماهــواره مغایر با 
برجام اســت، رســما صحت ندارد و این موضوع از 
حقوق ماســت و مــا می توانیم از ایــن امکانات در 
کشور حداکثر استفاده را بکنیم. امیدواریم ماهواره 
دوســتی به زودی پرتاب شود و ماهواره دیگری که 

داریم نیز چند ماه پس از آن پرتاب شود.

مدیرعامــل بنیاد باران از کــذب بودن خبر گالیه 
محمــد خاتمی از حســن روحانی و انتقــاد تند وی 
از ترکیــب دولــت دوازدهم خبــر داد و تاکید کرد: 
خبرپردازی های سخیف به کلی تکذیب می شود و ما 
آن را در ادامه تخریب دولت و تلخ کردن کام شیرین 
مردم از انتخابات و مستهلک کردن ناجوانمردانه امید 
ملت به توفیقات نظام جمهوری اسالمی می دانیم و 

حتی ارزش تکذیب هم ندارد.
به گزارش ایلنا، جواد امام در رابطه با انتشار اخباری 
در برخی از ســایت ها و شبکه های اجتماعی مبنی بر 
گالیه های سیدمحمد خاتمی از حسن روحانی گفت: 
این خبــر، مطلب کذب و دروغی اســت که به نقل 
از آقای خاتمی در دیدار با شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات مطرح می شود و گفته شده ایشان از آقای 
روحانی گالیه کرده و از چینش و ترکیب کابینه دولت 

دوازدهم انتقادات تندی کرده اند.
او با بیان اینکــه رئیس دولت اصالحات، نه چنین 
دیداری داشته و نه چنین ســخنانی از سوی ایشان 
در دیدارهای دیگر مطرح شــده است، اظهار داشت: 
آقای خاتمی در طول ســال های گذشــته و به ویژه 
طی ماه های اخیر تالش کرده اســت تا از تمام توان، 
آبرو و اعتبار خود برای اعتالی کشــور، ارکان نظام 
و رای آوری آقای روحانــی و موفقیت رئیس جمهور 

استفاده کند.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه رئیس 
دولت اصالحات از هیچ تالشی برای موفقیت روحانی 
فروگذار نبوده است، تصریح کرد: شان و منش آقای 
خاتمی طرح چنین مسائلی نیست و موجب می شود 
تــا رئیس دولت اصالحات در خصوص آن مســائل 

ورودی نداشــته باشند. ایشــان در رابطه با حضور یا 
عدم حضور هیچ شــخصی با آقای روحانی صحبتی 
نکرده انــد که اینک بخواهند از حضور یا عدم حضور 

آن فرد در دولت، از آقای روحانی گله کنند.
امام با بیان اینکه منتشر کنندگان این مطلب کذب 
هم با ســیدمحمد خاتمی و هم با دولت روحانی عناد 
دارند، خاطرنشان کرد: آن ها از وفاق و هم پیمانی میان 
آقــای روحانی و جریان اصالحــات به رهبری آقای 
خاتمی ناراحت هستند. این افراد با طرح چنین مسائلی 
مطامع و اهداف خود را دنبال می کنند و درصدد ایجاد 

شکاف میان دولت و جریان اصالحات هستند.
او با بیان اینکه دولت دوازدهم باید با تمام قدرت به 
دنبال پاسخ دادن به مطالبات مردمی و حل مشکالت 
کشــور اعم از مســائل داخلی و خارجی باشد، ابراز 
داشت: منتشــرکنندگان این خبر دروغ و سایت ها و 
کانال های بی هویت، هیــچ ارتباطی با آقای خاتمی، 
دفتر ایشــان و حتی نزدیکان رئیس دولت اصالحات 
ندارند. اخالق و مناعت طبــع آقای خاتمی ورود به 
چنین مسائلی نیست و ایشان موضوعات کالن تری 
را مانند موفقیت دولت آقای روحانی دنبال می کنند و 
در این راستا هیچ ابایی از هزینه کردن از اعتبارشان 

ندارند. 
مدیرعامل بنیاد بــاران در تاکید مجدد بر بی اعتبار 
بودن این مطلب بیان کرد: خبرپردازی های سخیف 
به کلی تکذیب می شــود و ما آن را در ادامه تخریب 
دولت و تلخ کردن کام شــیرین مردم از انتخابات و 
مســتهلک کردن ناجوانمردانه امید ملت به توفیقات 
نظام و جمهوری اســالمی می دانیــم و حتی ارزش 

تکذیب هم ندارد. 

احمد توکلی از حاشــیه حضورش در دادگاه یاشار 
سلطانی روایتی را مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، این روایت را در زیر می خوانید:
دیروز برای شــرکت در دادگاه آقای یاشار  سلطانی 

به شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران رفتم.
در مالقــات با رئیس محتــرم دادگاه و پس از چاق 
ســالمتی معمول که با خوشــرویی و بزرگواری وی 
همراه بود، از من پرســید شما به چه عنوان به اینجا 

آمده اید؟ شاهد، مطلع، شاکی؟
عرض کردم هیچ کدام. تماشــاچی! خندید و گفت 
دادگاه غیر علنی است! تعجب کردم و گفتم نه قانونی 
اســت نه مصلحت. ولی وقت و مقــام اقتضای بحث 

نداشت. خداحافظی کردیم و برگشتیم.
در این باره چند نکته قابل ذکر است.

1. نمی دانم چرا آقای صلواتی که قاضی باســابقه و 
مجربی است به این نتیجه رســید که دادگاه انقالب 
با این شــکل، صالح برای رســیدگی بــه پرونده یک 
روزنامه نــگار اســت. احتماالً به مــاده 34 مطبوعات 
استناد کرده اســت که مقرر می کند »34- رسیدگی 
بــه جرائم مطبوعاتــی با توجه به قوانیــن مربوط به 
صالحیــت  ذاتی می تواند در محاکم عمومی و انقالب 
یا ســایر مراجع قضایی باشــد. در هر صورت، علنی 
بودن و حضور هیأت منصفه الزامی اســت.« مالحظه 
می فرماییــد که  حتی اگر به این ماده هم متمســک 
شده باشد با صراحت می گوید : »در هر صورت علنی 
بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.« پس دادگاه 
یک روزنامه نگار  به ســبب جرم مطبوعاتی ، حتی اگر 
جرم  ضد امنیتی بوده باشد و به همین دلیل دادستان 
پرونــده را به دادگاه انقالب ارجاع دهد، دادگاه تنها با 
حضور هیأت منصفه و به شــکل علنی رسمیت پیدا 

می یابد.
2. از حیــث مصلحــت هم اگر نــگاه کنیم، صالح 

قــوه قضاییه و کشــور در علنی بودن دادگاه اســت. 
اعتماد مردم ســرمایه اصلی قوه قضاییه  اســت. در 
پرونده ای که متهم یک روزنامه نگار اســت و مردم او 
را افشــاکننده یک چپاول منابع ملی می دانند، حتی 
اگر دادستان محترم مجاز به انتخاب بود-که در اینجا 
چنین اجازه ای هــم ندارد- برای آنکه متهم نشــود 
کــه قصد، پنهان کاری اســت و اعتماد مردم به حکم 
دادگاه، تقویت  شــود. رفتار قوه باید چنان باشــد که 
مردم احســاس کنند که قوه نمی خواهد به هر طریق 
منتقد خود را ســاکت کند. راه آن هــم علنی کردن 
دادگاه است. چرا که شــفافیت نشانه اعتماد به نفس 
مرجع  علنی کردن خواهد بــود و بر عکس، اگر غیر 
علنی باشد نشــانه ضعف و نگرانی منع کننده خواهد 
شد. انتظار این است که جلسات بعدی دادگاه را علنی 

کنند.
3. برخی با پیش کشــیدن گرایش سیاســی آقای 
یاشــار ســلطانی مرا مالمت کردند که چــرا در این 
ماجرا مایه می گذاری؟ به این دسته از منتقدان عرض 
می کنم اگر ما مســلمانیم و بــه آزادی بندگان خدا 
معتقدیــم و انقالبی طرفدار نظام جمهوری اســالمی 
هستیم و حفظ آبروی نظام را واجب می دانیم و قانون 
را مانند احکام شــرع واجب االتباع می شماریم، باید 
از مظلوم دفــاع کنیم و با نقد حاکمــان، وظیفه امر 
به معروف و نهی از منکر را به جا آوریم. آقای یاشــار 
ســلطانی بر فرض منتقدان اشکالی هم داشته باشد، 
تازه می شود مانند من و منتقدین که اشکاالت زیادی 
داریم، ولی مســلمان است. ایرانی است، شهروند تابع 
نظام جمهوری اســالمی اســت و به نظر بنده مظلوم 
اســت. و دفاع از مظلوم هر که باشد واجب است. اگر 
امروز کســانی در قبال نقض قانون- ولو با خیرخواهی 
و از سر غفلت- سکوت کنند، باید منتشر حاکم شدن 

اشرار بر سرنوشت ملت باشند.

پایان کار چهارمین دوره
 شورای شهر تهران 

تمهیدات ترافیکی مراسم تحلیف

وزارت آموزش و پرورش به جای مهارت 
محوری، آموزش محور است

سخنان منتسب به رئیس دولت اصالحات 
کذب است

روایت توکلی از حاشیه دادگاه یاشار سلطانی
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