
با پیگیری های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری، مطالبات معوقه فرهنگیان به زودی پرداخت 
می شود. در راستای سیاست های کالن دیوان عدالت اداری مبنی بر پیشگیری از دعاوی پر شکایت، با 
پیگیری های صورت گرفته از س��وی دیوان عدالت اداری مقرر شد مسئوالن مربوطه ظرف مدت زمان 
تعیین ش��ده در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مطالبات ناشی از کمک هزینه مهدکودک کارکنان 
خانم، فوق العاده ماموریت خارج از کشور و مطالبات ناشی از نرخ تسعیر ارز کارکنان آموزش و پرورش 
اقدام کنند. همچنین در راس��تای پیشگیری از طرح دادخواس��ت های جدید در دیوان عدالت اداری، 
روس��ای س��ازمان های تابعه و ادارت کل اس��تان های وزارت آموزش و پرورش موظف هس��تند که در 
خصوص عناوینی چون احتساب فاصله خدمتی در سنوات سال های 69 تا 75، پرداخت کمک هزینه 
مهد کودک، پرداخ��ت فوق العاده جذب مناطق محروم، دور افتاده جنگی، پرداخت پاداش و مرخصی 
موضوع قانون مناطق محروم، اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان، نرخ تسعیر ارز یورو و مطالبات کارکنان 
آموزش و پرورش اس��تثنایی کش��ور پس از تطبیق مصادیق و احراز شرایط به اجرای آن بدون نیاز به 
طرح ش��کایت از سوی فرهنگیان در دیوان اقدام کنند. در نهایت در خصوص اعالم زمان بندی و نحوه 
پرداخت مطالبات مذکور مقرر ش��د ظرف دو هفته و طی بخشنامه ای به ادارات کل آموزش و پرورش 
استانی، آمار فرهنگیان مشمول اقدام و احکام ریالی و میزان مطالبات آنها به دیوان عدالت اداری ارسال 
شود. همچنین مبلغ نخستین قسط مطالبات کمک هزینه مهدکودک به همراه لیست اسامی از طریق 

دیوان عدالت اداری به سازمان برنامه و بودجه اعالم و بالفاصله اجرا و پرداخت خواهد شد.

پای لنگ نظارت 
در تخلفات 

خصوصی سازی

زوال  رژیم 
صهیونیستی

 تنها راه حل 
مشکالت کشور 

چیست  ؟ 

صفحه 7

 
سرمقاله

محمد   صفری
m.director80@yahoo.com

ی��ک اصل در روابط دنیا وج��ود دارد که اگر مقابل 
کش��ور و رژیمی ضعیف کوتاه بیایید او جس��ارت 
به خرج داده و پیش��روی می کند، حال اگر چنین 
رفتاری مقابل کش��ور و رژیمی به ظاهر قوی اتفاق 

بیفتد چه می شود؟
ماجرای توقیف که بهتر است بگوییم دزدی دریایی 
نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق به دست 
نیروی دریایی انگلیس، یک اقدام غیرقانونی از سوی 
لندن بود که حتی رس��انه های این کش��ور هم در 
تحلیل ها و بررسی های کارشناسی خود نتوانستند 
از مطرح کردن اقدام غیرقانونی بریتانیا چشم پوشی 
کنند. اعت��راف به غیرقانونی ب��ودن اقدام انگلیس 
خود مؤکد آن اس��ت ک��ه رژیم هایی چون انگلیس 
به قوانین بین الملل پایبند نیس��تند و هر آنچه که 
در راستای قوانین جاری که در مجامع بین المللی 
به تصویب رسیده، تنها موضوعی است برای این که 
دیگران تحت فش��ار قرار گیرند به ویژه کشورهایی 
ک��ه مقابل زورگویی های نظام س��لطه ایس��تادگی 

می کنند و واکنش نشان می دهند.
ابتدا هم، روش��ن بود ک��ه بازنده ماج��رای جنگ 
نفتکش ها، انلگیس و آمری��کا خواهد بود اما با این 
وجود لندن دست از لجاجت خود برنداشت و همین 
همراهی و همس��ویی آن با آمریکا باعث شکستی 

مفتضحانه برای رژیم سلطنتی انگلیس شد.
اگ��ر جمهوری اس��المی ایران نس��بت ب��ه دزدی 
دریایی انگلیس مقابله به مثل نمی کرد، باید شاهد 
توقیف ه��ای بعدی نفتکش های ایران می بودیم، اما 
هش��دار جدی رهبر معظم انقالب اسالمی به رژیم 
خبی��ث بریتانیا پ��س از چند روز عملیاتی ش��د و 
نفتکش انگلیس��ی از س��وی نیروی دریایی س��پاه 
پاس��داران به شکلی قانونی توقیف شد تا ثابت کند 

که »زمان بزن و در رویی« پایان یافته است.
نفتک��ش حامل نف��ت ایران در جب��ل الطارق رفع 
توقیف ش��د، اما نفتک��ش انگلیس��ی همچنان در 
توقیف جمهوری اسالمی ایران است و این اتفاق در 
ابعاد گوناگون آن از جمله نظامی، سیاس��ی و حتی 
اقتصادی شکس��ت برای انگلی��س و پیروزی برای 

جمهوری اسالمی ایران است.
بدون ش��ک دس��ت یافتن به پیروزی تنه��ا از راه 
مقاوم��ت فعال ممکن اس��ت، مقاومت��ی که باعث 
می ش��ود حتی ابرقدرت های دنیا که تا پیش از این 
در منطق��ه جوالن می دادند و یکه تازی می کردند، 
مقهور انقالب اسالمی ش��وند، راهبرد مقاومت که 
اکن��ون به مقاومت تهاجمی تبدیل ش��ده اس��ت، 
می رود تا هژمونی پوشالی و خود ساخته رژیم هایی 

همچون آمریکا و انگلیس را از بین ببرد. 
اکنون منطق حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی که فرموده بودند »هزینه سازش و 
تس��لیم به مراتب از هزینه مقاومت بیش��تر است« 
برای همگان آش��کارتر و قابل فهم تر ش��ده است، 
به ویژه برای آنهایی که تصور می کردند، گفت  وگو، 

مذاکره و توافق می تواند مشکالت را حل کند.
اگر ایران مقابل دزدی دریایی انگلیس واکنش نشان 
نمی داد، هیچ یک از کشتی های نفتکش جمهوری 
اسالمی ایران و حتی دیگر کشتی های کشورمان در 
هیچ آبراهی امنیت نداشت و این پیروزی هایی که 
در چند روز گذش��ته به دست آمده است به خاطر 
راهبردهایی اس��ت که رهبر معظم انقالب اسالمی 
تبیین کرده و نیروهای مؤمن انقالبی نیز آن را اجرا 
کرده ان��د. معادالت، تا پیش از روند برجام به زیان 
جمهوری اس��المی ایران بود اما از زمانی که آمریکا 
برجام را زیر پا گذاش��ت و رس��ماً از آن خارج شد 
و اروپ��ا نیز با بدعهدی های خ��ود عماًل به تعهدات 
در توافق هس��ته ای پایبند نبود، دس��ت جمهوری 
اس��المی ایران برای پاس��خ به اقدامات��ی که علیه 
کشورمان می شد بس��ته بود چرا که نگران نابودی 
برجام بود، اما اکنون با نبود این توافق بی دستاورد، 
جمهوری اسالمی ایران بدون نگرانی از آن، نسبت 
به حمالت دشمنان واکنش نشان می دهد و حتی 
در محاس��بات و معادالت خود بدون هراس پهپاد 
فوق پیش��رفته آمریکایی را با موش��ک سوم خرداد 
هدف ق��رار می دهد و س��رنگون می کند و همگان 
می بینند که آمریکای ابرقدرت! حتی جرأت پاسخ 

هم ندارد. 
اگر تا پیش از این به خاطر برجام حتی کمک های 
انس��ان دوس��تانه ایران ب��ه مردم مظل��وم یمن با 
درخواس��ت جان کری وزیر خارجه دوران ریاست 
جمهوری اوباما از مس��یر خود باز می گشت، اکنون 
س��خنگوی انصار اهلل یمن که جنبش��ی برآمده از 
اکثریت مردم این کش��ور است با حضرت آیت اهلل 
خامنه ای دیدار می کند و در این دیدار نوید پیروزی 

است که به جهان مخابره می شود.
زمان مالحظات سیاس��ی به پایان رس��یده اس��ت، 
اکن��ون اقتدار و توانمندی های جمهوری اس��المی 
ایران است که حرف اول را در منطقه می زند و این 
سیاست، تنها راهبردی است که پیروزی های بزرگی 
را برای ایران اسالمی رقم خواهد زد و شکست های 

سنگینی را برای دشمنان به همراه خواهد داشت.

شکست حقارت بار انگلیس 
با راهبرد مقاومت تهاجمی                                   

خ���ب���ر

پایان عمر 
مفسدان فرا رسیده

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مفسدان بدانند پایان 
عمرش��ان فرا رسیده اس��ت و اجازه هیچ اقدامی به 

آنان داده نخواهد شد.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در دی��دار با علما 
و روحانیون اس��تان کردس��تان اظهار ک��رد: همه 
ماموس��تایان باید نس��بت ب��ه فراگی��ری دانش و 
علم افزایی اقدام کنن��د و هیچگاه خود را بی نیاز از 

یادگیری علم و قرآن نبینند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه فهم م��ا بای��د از نورانیت 
برخوردار باش��د، افزود: علما و روحانیون، دیده بانان 
ساحت دین برای جلوگیری از غلبه تحجر و انحراف 
هس��تند. رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دش��منان 
همواره تالش می کنند تا در شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی در دل مردم ش��به ایجاد کنند لذا 
تالش برای ایجاد معنویت و ایمان و تقوا در جامعه 

ضروری است.
رئیسی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره 
به نرخ پایین جرم و جنایت در اس��تان کردستان، 
این مس��أله را عالوه بر ت��الش نیروهای انتظامی و 
امنیتی، مرهون معنویت حاکم بر روحیه مردم این 

استان دانست.
وی اظه��ار کرد: اگر افراد جامعه م��ا از هر قومیت 
و مذهبی با مبانی دینی آش��نا باش��ند، گروه های 
تکفی��ری و تفک��رات انحرافی به هی��چ عنوان نمی 

تواند بر ذهن مردم تاثیر بگذارند.
رئیسی با اشاره به اینکه نظام ما بر چهار پایه نماز، 
زکات، امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده ش��ده 
اس��ت، افزود: هاضمه نظام ما فس��ادپذیر نیست و 
مطلقا اج��ازه نخواهد داد فس��اد در هیچ کجا النه 
کن��د. ما هم با تمام وجود ت��الش خواهیم کرد که 
نظام اداری، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی 

کشور آلوده به فساد نشود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مفسدان بدانند پایان 
عمرش��ان فرا رسیده اس��ت و اجازه هیچ اقدامی به 

آنان داده نخواهد شد.
وی در ادام��ه، از تخصصی ش��دن ش��وراهای حل 
اخت��الف خبر داد و گفت: حض��ور فعال روحانیون، 
ائمه جمعه و جماعات و علمای ش��یعه و س��نی در 
امر صلح و س��ازش و ایفای جایگاه ریش س��فیدی 
را خواس��تاریم ت��ا از ورود دعواه��ای خانوادگی به 

دادگستری جلوگیری کنند.
رئیسی در پایان گفت: دستگاه قضایی به هیچ وجه 
با افزایش هزینه دادرسی موافق نیست زیرا افزایش 
هزین��ه ها، دسترس��ی م��ردم به عدالت را س��خت 
م��ی کند. به همی��ن دلیل از مجل��س و دولت نیز 
خواسته ایم که این مسئله را در بودجه ریزی مدنظر 

داشته باشند.   ایسنا

سیاست روز ابهامات درشرکتهای  واگذار شده را 
بررسی می کند؛

وقتی آمریکا برای تشکیل ائتالف ضدایرانی پای 
اسرائیل را به خلیج فارس باز می کند

احتمال وقوع فتنه در پیشا انتخابات
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26 مرداد سالروز ورود آزادگان به 
میهن اسالمی گرامی باد

مردان همیشه سرافراز 
سرزمین شور و شعور

حجت االسالم صدیقی:
مقابله با فساد جهادگونه باشد

8

آزادی نفتکش ایرانی
شکست ائتالف

 آمر یکایی- انگلیسی

در پی اقتدار جمهوری اسالمی، »جبل طارق« مجبور به آزاد سازی  »گریس ۱« شد

صفحه 3

رئیس قوه قضائیه: 

رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت که اسناد درخواست 
آمری��کا از انگلیس را ب��رای مقابله با ایران به دلیل شکس��ت های 

متعدد را در اختیار داریم.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنوری رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
مجل��س و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��المی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دوم سیما درباره آثار و ابعاد آزادی 
نفتکش ایرانی گریس یک گفت: جمهوری اس��المی ایران مدارای 
زی��ادی ظرف مدت اجرای برجام با طرف های غربی داش��ته و بعد 
از خروج آمریکا از آن در طول یکس��ال گذشته شاهد هستیم که 

جمهوری اسالمی بیشتر صبر راهبردی کرده است.
وی اف��زود: در طول این مدت تلقی طرف ه��ای مقابل آن بود که 
عدم اقدام جدی جمهوری اسالمی از موضوع ضعف و ناتوانی است 
ام��ا بعد از اتمام حجت های الزم با آمریکا غرب و طرف های مقابل 
جمهوری اس��المی از حاالت مقاومت و مب��ارزه منفی به وضعیت 

مقاومت فعال بازگشت.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: آمریکایی ها و انگلیسی ها بارها در 
خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز غفلت می کردند اما ما بعضا 
چشم پوش��ی می کردیم و بعد از اینکه انگلیسی ها نفتکش گریس 
یک را بدون هیچ دلیل و توجیه قانونی متوقف کردند و در حیطه 
حاکمیتی جبل الطارق این اتفاق رخ نداد و ما اسناد و مدارک این 
موضوع را داریم که در آب های اسپانیا و با فشار آمریکا این کشتی 
متوقف ش��ده و البته بخش��ی از این اس��ناد و مدارک را به دادگاه 

جبل الطارق دادیم موضوع را به صورت جدی پیگیری کردیم.
ذوالن��وری خاطرنش��ان کرد: ما اس��نادی را در اختی��ار داریم که 
آمریکایی ه��ا از انگلیس��ی ها ُمِصراً خواس��ته اند که ب��رای جبران 
شکس��ت های پی در پی در منطقه اقدامی انجام شود و درخواست 
کردن��د که نفتکش گریس یک را متوقف کنند.وی افزود: در چند 
وق��ت اخی��ر آمریکایی ها شکس��ت های متع��ددی را از جمهوری 

اسالمی پذیرا شدند که شکست اول در ارسال پیام ترامپ به مقام 
معظم رهبری از طریق آبه شینز نخست وزیر ژاپن بود. ضمن اینکه 
شکس��ت دوم هم برای آمریکایی ها ساقط شدن پهپاد متجاوز آنها 
بود که این شکس��ت را هم متحمل شدند، لذا آنها می خواستند با 
توقف کش��تی گریس یک این شکست ها را جبران کنند اما تصور 
نمی کردن��د که جمهوری اس��المی به صورت ج��دی وارد عرصه 

شود.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: ما کشتی انگلیسی ها را به عنوان 
اقدام مقابله مثل و انتقام��ی متوقف نکردیم بلکه وقتی آنها بدون 
دلیل و حجت از طریق زورگویی نفتکش��ی گریس یک را متوقف 
کردند این سوال وجود دارد که چرا جمهوری اسالمی باید نسبت 

به تخلفات آنها اغماض داشته باشد.
ذوالنوری گفت:  آنها ممکن بود در گذش��ته تخلفات ریز و درشتی 
را داشته باشند ولی چون بنا بر تعامل بود اغماض می کردیم همان 
ط��ور که در برجام دولتمردان ما به خی��ال آنکه طرف های مقابل 
وظیفه خودش��ان را انجام می دهند همه تعهدات مان را انجام داده 
و بر اجرای آن استمرار داشتیم، اما وقتی اتمام حجت کردیم وارد 

مرحله جدیدی از اقدامات شدیم.
وی گفت: توقیف نفتکش انگلیسی به دلیل توقیف نفتکش ایرانی 
نبود، بلکه آنها تخلفات و تعهداتی در منطقه داشتند که جمهوری 
اسالمی با آن تخلفات برخورد کرد و البته دلیلی همه بر اغماض و 
تصاحب تساهل به آنها نبود.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: تا پیش از توقیف 
نفتکش ایرانی گریس یک اگر انگلیس��ی ها تخلف و جس��ارتی در 
منطقه داش��تند ما از کنار آن عب��ور می کردیم ولی هم اکنون که 
نفتک��ش ایرانی آزاد ش��ده، ای��ن آزادی را به دلیل توقیف ش��دن 

انگلیسی ها تلقی نمی کنیم.
ذوالنوری گفت:  در آینده و در روزگار بعد هم هر قدرتی در منطقه 

و یا هر کش��ور خارج��ی در خلیج فارس و منطقه تحت پوش��ش 
امنیتی جمهوری اسالمی تخلفی داشته باشد با قوت با آنها برخورد 

خواهیم کرد. چرا که دوران اغماض و تساهل گذشته است.
وی تصریح کرد: از مبارزه منفی و خویش��تن داری خارج شده ایم و 
به طور جدی با طرف های متخلف مقابله فعال خواهیم کرد.رئیس 
کمیس��یون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی تصریح کرد: انگلیس��ی ها باید در نگاه ها و رفتارهای خود 
تجدیدنظر کنند و بدانند که پیروی از سیاست ها و رفتارهای آمریکا 
را باید کنار بگذارند.وی افزود: بدترین دورانی که در تاریخ انگلیس 
س��راغ داریم مربوط به زمانی اس��ت که آنها به عنوان یک کش��ور 
مس��تقل عمل نمی کنند و بدتری تحقیر مردم انگلیس، رفتارهای 
غیرمس��تقل دولتمردان انگلیسی اس��ت که متأسفانه آنها مجری 

سیاست های و اراده آمریکایی ها هستند نه منافع خودشان.
ذوالنوری اظهار داش��ت: انلگیسی ها باید رفتار غیرقانونی و غلط را 
کنار گذاش��ته و از زاویه تعامل با جمهوری اسالمی ورود کنند.وی 
گف��ت:  حمل و نقل انرژی و تردد در آب هایی که در حیطه قدرت 
جمهوری اسالمی است که می توانم به تنگه هرمز و جزایر سه گانه 
)تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموس��ی( خلیج فارس و دریای عمان 
اشاره کنم که اگر آنها با جمهوری اسالمی تعامل نداشته باشند با 

مقابله فعال ایران مواجه خواهند شد.
وی تصری��ح کرد:  در اج��رای تعهدات برجام هم انگلیس��ی ها در 
تأمین وظایفشان و همچنین تأمین منافع جمهوری اسالمی باید 
رفت��ار خود را تغییر دهند. رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی گفت:  اگر کشورها و 
طرف های مقاب��ل ایران در برجام درس عب��رت نگیرند و از زاویه 
تعام��ل با جمهوری اس��المی به ایفای وظایف ش��ان عمل نکنند، 
طبیعی اس��ت که در حوزه های دیگر ب��ا مقاومت فعال جمهوری 
اسالمی و پیگیری حقوق ملت و برآمده از اصل عزت، رفتار و اقدام 

خواهیم کرد.  فارس

وجود اسناد درخواست کمک آمریکا از انگلیس
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی نوش��ت: دوره تخطی برخی از 
بانکها از مقررات س��ر آمده اس��ت.

عبدالناصر همتی ر بخش��ی از یادداش��ت خود عنوان کرد:
همانگون��ه فعاالن اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره س��خت، که بیش��تر از 
ناحی��ه فش��ارهای خارجی و تحری��م همه جانبه و انتظارات منفی ناش��ی از آن بود، در دوره اخیر 

تدریجا به س��مت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می کند. 
همانگون��ه که پیش��تر نیز گفت��ه ام تالش بانک مرکزی در مدیریت بازار و س��اماندهی به آن بوده 
اس��ت. در این میان طرح مباحثی مانند تامین مال��ی دولت یا کمک به بانک ها از طریق تحوالت 
نرخ ارز، نه تنها بر اس��اس آمار بی اس��اس اس��ت بلکه جفای بزرگی درحق بانک مرکزی اس��ت. 
کارشناس��ان محترم می دانند که کنترل نوس��انات نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که با ابزارهای 
در اختی��ار بان��ک مرکزی انجام می گیرد. در این راس��تا، بنده همچنان بر عهد و برنامه یکس��ال 
پی��ش خ��ود مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی پا برجا هس��تم و به صورت فزاینده به تقویت 
آن اهتم��ام جدی دارم. بخش با اهمیت دیگری از اقدامات در دس��ت بانک مرکزی آن اس��ت که 
که دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات ابالغی و برخی نس��بت ها، بویژه درصدهای سهامداری، 
اجرای حاکمیت ش��رکتی، اعطای وام های خاص خصوصا به اش��خاص و شرکت های مرتبط و ... 

به س��ر آمده اس��ت.

معوقات فرهنگیان به  زودی پرداخت می شود
همتی:دیوان عدالت اداری: 

دوره تخطی بانک ها از مقررات سرآمده است

والدت امام علی النقی الهادی علیه السالم مبارک باد


