
روحاني: تنها طرف متعهد برجام 
باقي  نمي مانيم

يمن: آماده آزادسازي 
عربستان مي شويم

مقام يمني: آماده جنگ بزرگ در خاک عربستان هستيم 
اشغالگر نيستيم بلکه آزادي بخشيم

پلوسی:

هنجارشکني نهاد صنفي وكال به حدي رسيده 
است كه علناً و در سکوت نهادهاي نظارتي 
اقدامات خالف مصلحت ملي انجام مي دهد

  برخ�ی خانواده   ه�ا ۱۰ درصد كل هزينه زندگی 
را باب�ت آم�وزش می پردازند و بي�ش از ۹ درصد 
خانواده های ايرانی برای تحصيل فرزندان شان بايد 

وسايل زندگی را هم بفروشند

  دول�ت امري�کا ب�ا موج س�واری روی انفج�ار 
نفتکش    ها در دريای عمان، به دنبال سناريوسازی 
از اين ماجرا است تا هرگونه خرابکاری در منطقه 

را به ايران نسبت دهد

الريجاني:  اينستکس 
روي كاغذ مانده است

جهان سناريوی امريکا يي 
نفتکش ها را باور نمی كند

جلوی فروش تسليحاتی 
ترامپ به عربستان را 

می گيريم

 كانون وكال يا پياده نظام 
دشمنان ايران؟!

آموزش فروشی 
ساالنه ۹ درصد از ايرانيان را 

به زير خط فقر می برد 
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ارتقاي جايگاه زبان فارسي هم
 در حسرت بودجه است

 در حالي كه با تصميمات اش�تباه در سال هاي اخير دهها 
ميليون  دالر ارز كشور به جيب دالالن رفته است، كرسي 
زبان فارس�ي و ايران شناس�ي در خارج از كشور به دليل 
نبود بودج�ه در معرض تعطيلي اس�ت. تا قب�ل از دولت 
يازدهم در دانشگاه هاي خارجي 63كرسي زبان فارسي و 
ايران شناسي داشتيم كه اكنون به ۱6كرسي كاهش يافته 
و اس�اتيد ش به دليل نبود بودجه ماه هاس�ت كه حقوقي 

نگرفته اند. 
اين كرس��ي به قدري با ارزش اس��ت كه مركز همكاري هاي 
علمي و بين المللي وزارت علوم از دو معاونتش، يكي مختص 
گسترش زبان فارس��ي و ايران شناسي در دانشگاه ها و مراكز 
علمي خارج از كشور است. اين مركز تمام روابط دانشگاهي 
ايران با دانش��گاه هاي خارج از كشور را برنامه ريزي و هدايت 
مي كند.  حدود ۴۰ سال اس��ت كه بيش از ۲۶۰ استاد زبان 
و ادبيات فارسي و زبان شناسي به دانشگاه هاي خارج كشور 
براي تدريس زبان فارسي و ايران شناسي اعزام مي شوند و اين 

مركز سابقه بسيار درخشان و پرافتخاري دارد. 
اس��تادان اعزامي فقط ب��راي تدريس الفباي زبان فارس��ي 
هم اعزام نش��ده اند بلكه چون داراي ش��خصيت هاي ادبي و 
فرهنگي بوده اند، در خارج از كشور با مراكز و شخصيت هاي 
فرهنگي ارتباط برقرار كرده، كتاب نوشته يا ترجمه كرده اند 
و در مجموع، بس��ياري از آنان نماينده برجس��ته فرهنگ و 
ادبيات ايران در آن كشورها بوده اند.  معاون گسترش زبان و 
فارسي و ايران شناسي در خارج از كشور مركز همكاري هاي 
علمي و بين المللي وزارت علوم ادامه داد: »اس��تاداني كه در 
اين سال ها به سراسر جهان اعزام شده اند، منشأ بركات علمي 
و فرهنگي فراواني بوده اند و ارتباطات فرهنگي بسيار خوبي 
با آن كشورها برقرار كرده اند كه در بس��ياري از موارد، هنوز 

هم ادامه دارد.«
بهادر باقري با بيان اينكه زماني وضعي��ت بودجه در وزارت 
علوم خوب بود و حدود ۶۳ كرسي فعال زبان فارسي در جهان 
اس��تاد اعزام مي كرد، افزود: اخيراً به دليل مش��كالت ارزي 
پيش آمده و به رغم پيگيري هاي فراوان و مكرر ما، متأسفانه 
سازمان برنامه و بودجه، اعتبار اين بخش را اختصاص نداده 

است و اين كرسي ها در خطر تعطيلي قرار گرفته اند.«
بقيه در صفحه3

پلوسی: جلوی فروش تسلیحاتی ترامپ به عربستان را می گیريم

عضو سابق سیا: روزهای حضور بولتون در دولت امريکا به شماره افتاده است

ژنرال سابق صهیونیست: جنگ آينده برای تل آويو بسیار سخت تر خواهد بود

كه كنگره طرح فروش سالح به عربستان بينالملل رئيس مجلس نمايندگان امريکا وعده كرده 
را به رأی خواهد گذاشت تا مانع فروش تسليحات به عربستان سعودی 
شود. نانسی پلوس�ی گفته كه به خاطر پول چه اتفاق    ها كه نمی افتد!

نانسی پلوسی كه موضع گيری های او عليه رئيس جمهور امريكا حال ديگر 
روندی روزانه و البته تصاعدی پيدا كرده، ديروز گفت كه مجلس نمايندگان 
به زودی به مسدود كردن روند انتقال تسليحات به رياض رأی خواهد داد. 
پلوسی در نشستی به ميزبانی شورای روابط خارجی به »فريد زكريا« گفت: 
»رأی گيری برای لغو هرگونه مجوز فروش تسليحات به عربستان سعودی 
صورت خواهد گرفت. اين چيزی اس��ت كه ما برای آن خواهيم جنگيد و 
حمايت دو حزب را برای چنين مب��ارزه ای در اختيار داريم.«  در حالی كه 
دولت ترامپ معتقد است كه عرضه سالح به سعودی     ها برای محافظت از 
منافع امريكا در منطقه در بحبوحه تنش با ايران حياتی است، پلوسی اولين 
سفر دونالد ترامپ به عربستان را زير سؤال برده، سفری كه به گفته او باعث 
تعجب همگان شد. وی هشدار داد: يكی از توافقات تسليحاتی ترامپ شامل 

انتقال تكنولوژی هسته ای به عربستان سعودی است. پلوسی ادامه داد: به 
خاطر پول چه اتفاقی می افتد. سؤال اين است كه چه كسی از نظر مالی از 
انتقال فناوری هسته ای به عربستان سعودی سود می برد. به خاطر مواردی 
مانند خاشقجی فروش تسليحات نبايد انجام گيرد و هر دو حزب در كنگره 
بايد با آن مخالفت كنند.« نانسی پلوسی  يک بار ديگر سخنان ماه پيش خود 
را كه گفته بود »ترامپ  درگير يک الپوشانی مجرمانه شده « تكرار كرد و 
گفت:»او در جرم های پنهانی دست داشته است و تفاوت درست و نادرست 
را نمی داند.«  اين سخنان با واكنش ترامپ روبه رو شد و او جمعه در مصاحبه 
با فاكس & فرندز گفت: »اين سخنان فاشيستی است، اين سخنان شرم آور 
است. من او را نانسی عصبی می نامم. او يک نابود شده عصبی است.«  پلوسی 
در سخنانی در شورای روابط خارجی گفته اس��ت: » هر آنچه او می گويد 
بازتابی از خودش اس��ت. وقتی او می گويد نانسی آشفته است، اين يعنی 
خودش آشفته است. وقتی می گويد نانسی عصبی است، اين يعنی خودش 
عصبی است. او همواره درباره خودش صحبت می كند و برای او تفاوتی ندارد 

كه فاعل جمله كيست.«

آموزش فروشی ساالنه 9 درصد از ايرانیان را به زير خط فقر می برد 
در سال های اخير آموزش و پرورش هم به 

نفيسهابراهيمزادهانتظام
جمع س��ازمان هايی راه يافته كه دست به اجتماعي

دست هم داده اند تا خانواده  ها را به زير خط 
فقر هل بدهند. بعد از هزينه های درمان كه به رغم تأكيد قانون اساسی دستش 
مدام در جيب مردم بود و سهم بزرگی را به سبد هزينه های خانوار تحميل 
می كرد، حاال نوبت آموزش و پرورش است كه برخالف تصريح اصل ۳۰ قانون 
اساسی خدمات خود را آنقدر گران بفروشد كه مردم مجبور شوند فرش زير 
پايشان را بفروشند تا هزينه های تحصيل فرزندان شان را در آموزش و پرورش 
بپردازند. اين را ما نمی گوييم كه خدای ناكرده به داشتن جهتگيری سياسی 
و سياه نمايی در گزارش های مان متهم شويم. اين را محمدرضا واعظ مهدوی، 
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه در برنامه پرسشگر رسانه ملی گفته است. 
به هر حال اين مقام پيشتر مسئول گفته است برخی خانواده   ها ۱۰ درصد كل 
هزينه زندگی را بابت آموزش می پردازند و بيش از ۹ درصد خانواده های ايرانی 

برای تحصيل فرزندان شان بايد وسايل زندگی را هم بفروشند. 
به اس��تناد آمار بانک مركزی هزينه های تحصيل در كشور ظرف ۱۰ سال 
گذشته حدود 5۰ درصد افزايش داشته است. اين مسئله برای دهک های 
پايين درآمدی جامعه كه آموزش سهم كمی از سبد هزينه خانوار را دارد، 
فشار مضاعفی را ايجاد كرده است. محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق 
س��ازمان برنامه و بودجه اين مس��ئله را اينطور توصيف كرد: »ش��اخص 
هزينه های كمرش��كن آموزش عبارت از خانواده   هايی است كه ۱۰ درصد 
كل هزينه زندگی را بابت آموزش می پردازند. بيش از ۹ درصد خانواد ه های 

ايرانی برای تحصيل فرزندان شان بايد وسايل زندگی را بفروشند و از محل 
درآمدهای عادی خود نمی توانند خرج تحصيل را بدهند. بايد دولت به اين 

شاخص توجه كند.«
وی ادامه با اشاره به متوسط سال های تحصيل در ايران گفت: اين شاخص 
در سال ۱۹۹۰، ۴/۲ سال بود كه در سال در ۲۰۱۷ به ۹/8 سال رسيده است. 
سال های مورد انتظار برای تحصيل نيز ديگر شاخص است كه از ۹/۲ سال در 
سال ۱۹۹۰ به ۱۴/۹ سال در سال ۲۰۱۷ رسيده است، يعنی از كسی كه وارد 

مدرسه می شود انتظار می رود تا ۱5 سال در سيستم آموزشی بماند. 
وی با بيان اينكه بيش از ۱5 ميليون دانش آموز در بيش از ۱۰۰ هزار مدرسه 
داريم، گفت: چالش اساسی در شرايط فعلی پوشش آموزش و پرورش است. 
بيش از ۹8/۶ درصد جمعيت واجب التعليم در دوره ابتدايی تحت پوشش 

قرار دارند. اين نرخ در دوره دبيرستان 8۰ درصد است. 
واعظ مهدوی افزود: آيا توزيع اين ۱/۴ درصد عدم پوش��ش در همه كشور 
يكسان است؟ در استان سيستان و بلوچستان بيش از ۶ درصد عدم پوشش 
داريم. در جنوب كرمان و شرق هرمزگان نيز عدم پوشش بيشتر است و اكنون 
زمان آن است كه سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش تمركز مديريت را 
روی اين موضوع قرار دهد.  معاون سابق سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه 
وزير آموزش و پرورش آينده بايد در حيطه فرابخشی تالش كند، گفت: تأثير 
سياست های درون بخشی كمتر از ۲۰ درصد اس��ت و 8۰ درصد در كالن 
اقتصاد رخ می دهد. تالش وزرا بايد ممانعت از رشد تورم و حفظ قدرت خريد 

دستمزد بگيران و اخذ ماليات از فعاليت های مولد باشد. 
عضو پيش�ين س�يا در يادداش�تی ب�ا برش�مردن دالي�ل عصبانيت 
و ناخرس�ندی رئيس جمه�ور امري�کا از مواض�ع ج�ان بولت�ون، 
مش�اور امني�ت مل�ی اي�ن كش�ور درب�اره مس�ائلی چ�ون اي�ران 
تأكي�د ك�رد ك�ه روزه�ای بولت�ون ب�ه ش�ماره افت�اده اس�ت. 
در ادامه گمانه زنی   ها درباره ناخرس��ندی دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا از مواضع جان بولتون، جان كرياكو، عضو پيش��ين س��ازمان 
اطالعات مرك��زی امريكا )س��يا(، تحليلگر اطالعات و مأمور س��ابق 
ضد تروريسم به ليس��تی از نارضايتی های ترامپ درباره بولتون اشاره 
كرده و خبر داده ك��ه »به زودی« بولتون از دولت اخراج می ش��ود. او 
در يادداش��تی برای پايگاه امريكايی »كنسورتيوم« نوشت:»روزهای 
حضور جان بولتون )در دولت امريكا( به شماره افتاده است«. كرياكو 
نوشت:»همه در امريكا می دانند كه دونالد ترامپ برای كسی كه او را 
» وفادار « بداند، پاداش در نظر می گيرد. ش��ما يا همراه او هستيد و يا 
مخالف او. تقريباً از آغاز دولت او، عضويت در كاخ سفيد شبيه به ورود 
به در های گردان بوده و غيرمعمول نيست كه دستياران و اعضای كاخ 
سفيد تنها چند هفته يا ماه دوام آورده و س��پس به بيرون پرت شده 
باشند. اين وضعيت، منحصر به كاركنان بخش سياسی وسياستگذاری 
نيست و در ش��ورای امنيت ملی هم وضع به همين منوال است. برای 
هيچ كسی تقدسی وجود ندارد. به خاطر داشته باشيد كه شما يا با او 

هستيد و يا عليه او. حاال نوبت جان بولتون فرا رسيده و او خودش را در 
گوشه ای در انزوا می بيند. به نظر من، روزهای در مقام مشاور امنيت 

ملی )كاخ سفيد( به شماره افتاده است.«
به نوش��ته او، يكی از افراد مطلع امريكايی كه دوستانی در طيف های 
مختلف سياسی در واشنگتن از قبيل دولت ترامپ دارد و با افراد متنفذ 
زيادی در ارتباط اس��ت، به او گفته كه »اين افراد به طور خصوصی به 
من گفتند كه كاخ سفيد و به طور ويژه ش��ورای امنيت ملی كاماًل در 
اغتشاش به سر می برد و بولتون به زودی اخراج خواهد شد«. وی ادامه 
داد: »پايگاه دست راستی واش��نگتن اگزمينر هفته قبل گزارش داد 
كه بولتون به روش��ی معكوس به برخی گزارش   ها درباره اغتشاش در 
شورای امنيت ملی امريكا اذعان كرد. او در يک پادكست وال استريت 
ژورنال گفت كه به نظر وی، پنج كشور در حال انتشار دروغ   ها درباره 
ناكارآمدی در دولت ترامپ هستند. آن كش��ور  ها كره شمالی، ايران، 
ونزوئال، روسيه و چين هس��تند. البته كه اين حرف بولتون خنده دار 
است«. كرياكو نوشت: »نتيجه گيری يک فرد منطقی تر شايد اين باشد 
كه كارنامه اقدامات بولتون )در مقام مشاور امنيت ملی(، فاجعه بوده 
و افراد دور و بر او هم افتضاح به بار آورده اند و اينكه خود او در رسانه   ها 
اختالف نظرش با ترامپ را علنی كرده اس��ت و رئيس جمهور، از اين 

موضوع عصبانی است و سناريوی محتمل تر هم همين است.«

ارتش رژيم صهيونيس�تی با اش�اره به بينالملل مسئول سابق بخش رسيدگی به شکايات 
آماده نبودن ارتش برای ورود به جنگی تمام عيار اذعان كرد كه جنگ 
آين�ده س�خت   ترين جن�گ در تاري�خ اس�رائيل خواه�د ب�ود. 
يتس��حاق بريک، مسئول س��ابق بخش رسيدگی به ش��كايات ارتش رژيم 
صهيونيستی در مصاحبه ای با روزنامه عبری زبان معاريو  گفت: »اگر ارتش 
انتقاداتی را كه به آن وارد اس��ت قبول نكند، جنگ آينده سخت   ترين جنگ 
در تاريخ اسرائيل خواهد بود، به گونه ای كه روزانه بين هزار تا ۲هزار موشک به 
سوی اسرائيل شليک خواهد شد؛ موشک  هايی كه وزن كالهک جنگی هر يک 
از آنها به ۱۰۰ كيلوگرم می رسد و اين در حالی است كه اين موشک  ها از دقت 
نقطه زنی باالتری برخوردار هستند«. وی اظهار داشت:كرانه باختری به جبهه 
جنگ تبديل خواهد شد و هزاران نيروی مسلح از روستا  ها و شهرهای فلسطين 
برای جنگ آماده می شوند. همه جا شاهد تيراندازی خواهيم بود. در چنين 
وضعيتی مجبور هستيم از نيروهای پياده نظام برای جنگيدن در چند جبهه 

كمک بگيريم در حالی كه ما فاقد چنين آمادگی و امكانات هستيم«. اين مقام 
سابق ارتش رژيم صهيونيستی درباره وضعيت سطح سياسی در اسرائيل گفت: 
وضعيت در زمينه سياسی بسيار بدتر است. من با تک تک اعضای كابينه امنيتی 
به مدت يک ساعت گفت وگو كردم. برای من مشخص شد كه آنها ارتش را به 
اندازه كافی نمی شناسند و از اوضاع آن اطالع دقيقی ندارند. آنها كسانی هستند 
كه تصميمات سرنوشت ساز را اتخاذ می كنند در حالی كه تقريباً از ارتش هيچ 
چيز نمی دانند. اين ژنرال اسرائيلی در پايان تأكيد كرد:»در نهايت امر تنها چيزی 
كه اعضای كابينه به آن عالقه دارند، پيشرفت در مسائل سياسی است«. مقامات 
صهيونيست بار  ها نسبت به ضعف اسرائيل در برابر گروه های مقاومت حزب اهلل 
لبنان و مقاومت در غزه، ابراز نگرانی كرده اند. برخی مقامات نظامی اسرائيل 
تأكيد می كنند كه در حنگ احتمالی با حزب اهلل، روزانه بيش از ۲هزار موشک 
به سمت سرزمين های اشغالی شليک خواهد شد. در درگيری های اخير بين 
ارتش اسرائيل با گروه های مقاومت در نوار غزه، طی دو روز بيش از ۷۰۰ موشک 
به سمت اراضی اشغالی شليک شد و تل آويو مجبور به پذيرش آتش بس شد. 

سياسي

يادداشت هاي امروز

 آيا تورم در ايران قابل مهار است؟
سيد عادل ميرزاده

۴

جلوه عملي منطق مقاومت
سيدعبداهلل متوليان

۲

تیر خطای امريکا در پرونده سازی علیه ايران
احمد کاظم زاده

۱5

در صفحات اجتماعي آيت اهلل رئيسي منتشر شد

 فراخوان مشاركت مردم 
و نخبگان  در روند تحوالت 

دستگاه قضا
  آس��يب هاي فضاي مجازي -كه در جاي خود بايد به طور 
جدي دنبال و رفع ش��ود- نبايد ما مس��ئوالن را دچار خطاي 
محاس��باتي كند و موجب ش��ود كه خود را از فرصت كم نظير 
ارتباط با مردم در اين بستر محروم نماييم. به تعبير رهبر معظم 
انقالب اسالمي بايد از فرصت با ارزش فضاي مجازي استفاده كرد 
و با اطالع از نظرات و سؤال هاي افكار عمومي، يک حضور مؤثر و 
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صفحه ۱5

آیين »عمامه گذاری« در حوزه علميه همدان با حضور آیت اهلل عليرضا اعرافی - بهزاد عليپور - فارساولين جلسه دادگاه 14 متهم ارزي - رضا دهشيري - جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه  26 خرداد ۱3۹8   - ۱2 شوال ۱44۰

سال بيست و يکم- شماره 5675 - ۱6 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز ۱۰۰۰تومان

 شهرستان ها 5۰۰ تومان

   رئيس جمهوري اسالمي ايران درپنجمين نشست سران كنفرانس تعامل و اعتمادسازي در آسيا 
)سيكا( در دوشنبه پايتخت تاجيكستان : بديهي است ايران به صورت يكطرفه نمي تواند تنها طرف 
متعهد به برجام باقي بماند و ساير كشورها نيز الزم است س��هم خود را براي حفظ اين توافق مهم 
بپردازند. اكنون كه نهايت حسن نيت و شكيبايي استراتژيک ما از يک سو و قانون شكني امريكا از 

سوي ديگر بر همگان ثابت شده است، جمهوري اس��المي ايران ضمن اعالم آمادگي براي هرگونه 
تعامل، تصميم گرفته اس��ت تا طبق بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام اجراي تعهداتش را براي بازگرداندن 
توازن در توافق مزبور كاهش دهد. در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب، به ناچار اقدامات بيشتري 
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