
گزارش

دیدار ۸۰ نماینده رد صالحیت شده با اعضای شورای نگهبان 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان از دیدار ۸۰ تن از نمایندگان رد صالحیت  شده 

مجلس با اعضای این شورا خبر داد.
عباس��علی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه 
ش��خصی اش در فضای مجازی از مالقات ۸۰ تن از نمایندگان رد صالحیت  

شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس با اعضای شورای نگهبان خبر داد.
متن کامل یادداشت کدخدایی که در فضای مجازی منتشر کرده، به  شرح زیر است: 
"در ادامه دیدار نمایندگان و داوطلبان رد صالحیت ش��ده با اعضای ش��ورای نگهبان، 
عده ای دیگر دعوت و مس��تندات و مدارک پرونده ارائه و توضیحات آنها نیز استماع 

شد. تاکنون مالقات با ۸۰ نفر از نمایندگان انجام شده است.
 روند رسیدگی در شورای نگهبان ادامه دارد. تسنیم

پیروان »مکتب سلیمانی« دشمن شناس هستند
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه سردار سلیمانی دشمن 
ش��ناس دقیقی بود تصریح کرد:پیروان مکتب سلیمانی هم باید آگاه باشند و 

دشمنان را بشناسند و در مقابل آنان ایستادگی و مقاومت کنند.
حجت االسالم احمد سالک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مکتب سلیمانی 

چه رویکردها و سیاست هایی را در زمینه مقاومت داشت، گفت: سردار سلیمانی 
عل��م و آگاهی منحصر به فردی نس��بت ب��ه محیط اطراف خود داش��ت و خود را با 
محتوای دین تطبیق می داد و خودس��ازی کرده بود تا بتواند دیگرسازی کند.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: رمز موفقیت سردار سلیمانی آن 
بود که دقیقاً پش��ت سر مقام معظم رهبری و مطیع محض ایشان بود و پا جای پای 
رهبر معظم انقالب در احیای مس��ائل دینی و مقابله با دش��منان جهان اسالم و نظام 

جمهوری اسالمی می گذاشت. مهر

خودروهای نیمه کاره با همکاری وزارت دفاع ترخیص شد
وزیر دفاع در تش��ریح همکاری های وزارت دفاع با خودروسازان گفت: در حال 
حاضر ۱۰ درصد نیاز خودروس��ازان به طور کامل عملیاتی شده به طوریکه در 
نتیجه این همکاری دوس��تان ما در ایران خودرو و س��ایپا اعالم کردند همه 
خودروهای نیمه کاره از پارکینگ ها ترخیص ش��د. امیر س��رتیپ امیر حاتمی 

افزود: بعد از اینکه شرکای خارجی خودروسازان داخلی از تعهدات خود سر باز 
زده و اقدام به قطع همکاری کردند، ما اعالم کردیم آماده تامین نیاز آنها هس��تیم و 
خودروسازان می توانند در حوزه هایی که خارجی ها از صنعت خودروسازی خارج شده 
و دست آنها را خالی گذاشتند، روی صنعت دفاعی حساب کنند. وی ادامه داد: بعد از 
اعالم آمادگی از سوی نیروهای مسلح، خودروسازان به صنایع دفاع مراجعاتی داشتند 
که در پی آن اقالم مورد نیاز آنها شناسایی شد و امروز در حال انجام اقداماتی هستیم 

تا به مرحله تولید برسیم. خانه ملت

مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه پاس��داران گفت: پیش از خاکسپاری سپهبد 
س��لیمانی، تخصصیترین و پیچیدهتری��ن پایگاههای آمری��کا در خاک عراق به 
وس��یله موشکهای س��پاه منهدم ش��د و این تنها یک س��یلی پس از به شهادت 

رساندن این سردار سربلند اسالم بود.
س��ردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف س��خنگو و مسئول روابط عمومی کل 
س��پاه در هجدهمین یادواره 4۸ ش��هید پایین گنج افروز بابل که در مصلی این 
ش��هر برگزار شد، با اشاره به ابعاد ش��خصیتی سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی 
اظهار کرد: همه کسانی که سردار سلیمانی را در سنگرها و خاکریزها دیده بودند 
وی را به ش��جاعت وایثار در عرصه نبرد و رویارویی با دش��من میش��ناختند؛ اما 

شخصیت حاج قاسم فراتر از آن که ما دیدیم بود.
وی افزود:ویژگ��ی ه��ای ش��خصیتی و فضائل اخالقی حاج قاس��م بود که چنین 

عزت��ی را به این س��رباز والیت و امت داد و ش��هادتش رس��تاخیزی کم نظیر را 
بوجود آورد.

سردار شریف با بیان اینکه در میان خیل عظیم تشییع کنندگان، جمعیت زیادی 
را جوانان و نوجوانان تش��کیل میدادند و همه میگفتند که ما قاس��م س��لیمانی 
هس��تیم، تصریح کرد:  این اتفاقات  نش��ان دهنده اخالص حاج قاسم و نفوذ وی 

در دل جوانان بود.
س��خنگوی س��پاه  در ادامه تصریح کرد : سردار س��لیمانی همواره تالش میکرد 
منویات مقام معظم رهبری را به بهترین ش��کل ممکن اجرایی و عملیاتی کند و 
با همه افراد جامعه و مسئوالن با تواضع برخورد میکرد و خداوند نیز به این همه 

اخالص جواب مثبت داد.
س��ردار ش��ریف با بیان اینکه حاج قاس��م تمام طراحیهای آمریکا را در منطقه از 

س��وریه ،عراق ،لبنان و افغانستان به شکست کشاند، یادآور شد: اگر میبینید که 
رئیس جمهور آمریکا میگوید من دس��تور ترور س��لیمانی را دادم، نش��ان دهنده 

عظمت این مرد بزرگ بود که تمام بافتههای آنها را پنبه کرده بود.
وی افزود : شاید سالها به طول انجامد تا همگان دریابند که حاج قاسم با شجاعت 
و تدابیر خود چه بالیی  س��ر آمریکاییها و صهیونیس��تها آورد و چه عظمتی را به 
امت اس��الم بخشید. مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه در پایان الگو بودن حاج 
قاس��م را در والیت مداری، خودسازی، شهامت، شجاعت و گذشتن از خود برای 
تحق��ق آرمان های الهی دانس��ت و عن��وان کرد: پیش از  خاکس��پاری این مرد 
بزرگ، تخصصیترین و پیچیدهترین پایگاههای آمریکا در خاک عراق به وس��یله 
موشکهای سپاه منهدم شد و این تنها یک سیلی پس از به شهادت رساندن این 

سردار سربلند اسالم بود. سپاه نیوز 

گ�روه رویک�رد  دول��ت تصمیم دارد در ص��ورت ارجاع 
پرونده ایران به ش��ورای امنیت سازمان اروپا، از ان پی تی 

خارج شود، اما چرا خروج از ان پی تی؟!
ابتدا نگاهی به پیمان ان پی تی بیندازیم تا متوجه ش��ویم 

که این پیمان چه میگوید.
پیمان عدم اشاعه سالحهای به اختصار ان پی تی گفته می شود. 
این پیمان در در دوران جنگ سرد به تاریخ  ژانویه ۱۹۶۷ 
برابر با ۱۳4۷ خورش��یدی بین چند کش��ور جهان به طور 

محدود به امضا رسید. 
این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه کشورهای دارای 
سالح هستهای و کش��ورهای فاقد سالح هستهای تقسیم 
میکند. طبق تعریف کشورهای برخوردار، شامل کشورهایی 
هس��تند که ت��ا پیش از اول ژانوی��ه ۱۹۶۷ برابر با ۱۱ دی 
۱۳4۷ س��الح هستهای یا دیگر وس��ایل منفجره هستهای 
را تولی��د و منفج��ر کرده باش��ند طبق ای��ن تعریف چین، 
فرانس��ه، روس��یه، انگلیس و آمریکا )اعضای دائمی شورای 
امنیت( به طور رس��می دارای سالح هس��تهای شدند. در 
واقع این کش��ورها ب��ا قانون ان پی تی ب��رای خود توجیه 
قانونی ایجاد کرده اند و به سالح هستهای برای خود وجهه 

قانونی داده اند.
هند و پاکستان و رژیم صهیونیستی این پیماننامه را امضاء 
نکردهاند. کره ش��مالی نیز پس از نقض پیمان در نهایت از 

آن خارج شد.
طبق این معاهده کش��ورهای دارای س��الح هسته ای نباید 

بهطور مستقیم یا غیرمس��تقیم به کشورهای غیربرخوردار 
در راه به دس��ت آوردن این سالح کمک کنند و کشورهای 
غیربرخوردار متعهد میشوند تا برای به دست آوردن سالح 

هسته ای تالش نکنند.
کش��ورهای برخوردار از فناوری هسته ای به موجب ماده 4 
ان پی تی متعهد ش��دهاند که فناوری هستهای صلح آمیز 

را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند.
در این میان کش��ورهای برخ��وردار از تعهداتی که خود در 
پیمان ان پی تی تعبی��ه کرده اند، تخطی کردهاند چرا که 
آمریکا به رژیم صهیونیس��تی عالوه بر فناوری هس��ته ای 
س��الح هس��ته ای نیز داد که بر خالف پیم��ان ان پی تی 

بوده است.
هند و پاکس��تان نیز هر یک به گونه ای به سالح هسته ای 
دس��ت یافتند و کره ش��مالی که با تهدیدات جدی آمریکا 
روبرو ب��ود برای ایجاد یک عامل بازدارنده دس��ت با تولید 
سالح هس��تهای زد که البته برای دست یابی به آن کمک 

های روسیه و چین بی تأثیر نبود.
پس کلیت پیمان انی پی تی جلوگیری از تولید و گسترش 
س��الح هستهای در دنیا اس��ت که ایران نیز در زمان رژیم 

گذشته آن را امضا کرده است.
جمهوری اس��المی ایران فعالیت های صلح آمیز هستهای 
خود را پس از انقالب و در زمان جنگ متوقف کرد و پس از 
آن بود که توانست بر روی این فناوری سرمایه گذاری کند. 
از آن زمان تاکنون فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای ایران 

زی��ر ذره بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و کش��ورهای 
غربی قرار گرفته اس��ت. ای��ران بارها متهم ب��ه انحراف از 
فعالیتهای هستهای خود ش��ده است که همین اتهامات با 
سیاس��ت هایی که ایاالت متحده علیه جمهوری اس��المی 
ای��ران اعم��ال کرده، هزینه ه��ای زیادی را ب��ه جمهوری 

اسالمی ایران تحمیل کرده است.
ایران س��ال ها تالش کرد تا به آمریکا و آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی ثابت کند که در پی تولید س��الح هس��تهای 
نیس��ت و ب��رای این کار تن ب��ه پیمانی داد ک��ه آمریکا و 
اروپ��ا که امضا کنن��ده و تدوین کننده مف��اد آن بودند به 

توافق)برجام( پایبند نماندند.
ای��ران حتی ب��رای آن که نی��ت خود را برای ع��دم تولید 
س��الح هس��ته ای اثبات کند، حکم ش��رعی نیز داد. رهبر 
معظ��م انقالب اس��المی در این زمینه فرمودند که س��الح 
اتمی حرام اس��ت. ایش��ان حتی بارها در سخنانشان تأکید 
کردند که می توانس��تیم اما برای س��اخت سالح هسته ای 
وارد نشدیم. ایشان حتی فرمودند دلیلی ندارد برای ساخت 

بمب هسته ای هزینه کنیم.
با وجود چنی��ن اظهار نظرات قاطع از س��وی رهبر معظم 
انقالب اس��المی و ب��ا توجه به این که جمهوری اس��المی 
ایران در بهره برداری از فناوری هس��تهای تنها وجهه صلح 
آمی��ز آن را در نظر دارد، خروج ایران از ان پی تی مغایر با 
سیاستی اس��ت که نظام جمهوری اسالمی ایران در برنامه 
هس��ته ای خود دارد. خروج از ان پی تی به معنای حرکت 

ایران برای ساخت سالح هستهای تلقی می شود در حالی 
که ایران به هیچ وجه در پی آن نیس��ت. مؤلفه های قدرت 
ایران مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی هستند که 
از پشتیبانی مردم نیز برخوردارند. این که چرا آقای ظریف 
وزیر خارجه کش��ورمان گزینه خروج ایران از ان پی تی را 
برگزیده و آن را رس��ماً اعالم کرده ش��اید تصور شود برای 
وارد کردن فش��ار به اروپا اس��ت، اما اگ��ر اروپا کوتاه نیامد 
بحث خروج ایران از ان پی تی تا چه اندازه جدیتر میشود؟ 
گزینه های دیگری برای فش��ار وارد ک��ردن به اروپا وجود 
دارد، دول��ت پروتکل الحاقی را داوطلبان��ه پذیرفته و اجرا 
کرده اس��ت، این پروتکل در راستای تکمیل پیمان ان پی 
تی برای جلوگیری از تولید س��الح هستهای است. پروتکل 
الحاقی به آژانس اجازه میدهد که بازرس��ی های ناگهانی و 
س��ر زده از هر مکانی داشته باش��د. در حالی که در ان پی 

تی چنین اجازهای داده نشده است.
ب��ا خ��روج از ان پی تی این ش��ائبه در اف��کار عمومی دنیا 
ایجاد خواهد ش��د که، ایران برای س��اخت سالح هستهای 
تالش می کند و با توجه به تبلیغات گس��ترده رسانه های 
غرب��ی علیه ایران، موجی از انتقادات به س��وی ایران روانه 
خواه��د ش��د در حالی که افکار عمومی ب��ه فتوای رهبری 
نظام اس��المی اش��اره می کنند، اما اگر شرایط ایجاد بکند 
ایران می تواند به س��وی تولید سالح هسته ای برای مقابله 
با تهدیدات آمریکا برود؟ آیا حکم شرعی درباره حرام بودند 

سالح هسته ای قابل تغییر است؟

پی��ش از پیروزی انقالب اس��المی ای��ران، به رغم 
هیاهوی زیادی که در تبلیغ رش��د فرهنگی کشور 
و مبارزه با بی س��وادی می شد، جمعیتی بالغ بر ۱4 
میلیون ایرانی بی س��واد بودند؛ این تعداد بی سواد، 
بیانگر بی س��واد بودن نیمی از مردم ایران بود. پس 
از پی��روزی انقالب به برکت نهضت س��وادآموزی و 
تالش ه��ای فراوان مراکز آموزش��ی، با وجود جنگ 
تحمیلی و مش��کالت عدی��دۀ دیگر برای کش��ور، 
میلیون ه��ا نفر از کس��انی که از نعم��ت خواندن و 
نوشتن محروم بودند، باسواد شدند که این موفقیت 
چش��م گیری اس��ت. بر پایۀ همی��ن موفقیت های 
چش��م گیر ب��ود که مرک��ز فرهنگی س��ازمان ملل 
)یونس��کو( در سال های گذش��ته، چند بار ایران را 
ب��ه عنوان یکی از موفق ترین کش��ورهای جهان در 
مبارزه با بی سوادی معرفی کرده است. برای تبیین 
بهتر نرخ رشد باسوادی و رشد سطح علمی پس از 

انقالب، مراجعه به آمارهای معتبر راهگشاست:
افزایش نرخ باسوادی

 طبق آمار سال ۱۳۹5، میزان »باسوادی« جمعیت 
ش��ش سال به باالی کش��ور که در سال ۱۳55، از 
2/4۷درص��د فراتر نمی رفت، ب��ه حدود ۸۸ درصد 
رسیده است.  قبل از انقالب اسالمی، نزدیک به ۷۰ 
درصد بزرگساالن کشور بی س��واد بودند و کمتر از 

4۰ درصد کودکان می توانستند به مدرسه بروند.
رشد تعداد دانشگاه ها و مدارس

تعداد دانشگاه های کشور که پیش از انقالب حدود 
۱5 واحد دانش��گاهی بود، امروز به بیش از 2۶4۰ 
واحد رس��یده اس��ت.  همچنین تعداد مدارس که 
پی��ش از انقالب حدود 4۷ هزار واحد بود، با رش��د 
حدود پنج برابری، به 22۰ هزار مدرسه رسیده است.

رشد بیست و پنج برابری دانشجویان
رش��د کّم��ی دانش��جویان کش��ور یک��ی دیگر از 
ش��اخص های توس��عه علمی در س��ال های پس از 
انق��الب اس��ت. در حالی ک��ه تعداد دانش��جویان 
دانشگاه های کش��ور پیش از انقالب حداکثر از مرز 
۱55هزار نفر تجاوز نمی کرد،  امروز افزون بر چهار 

میلیون و دویست هزار نفر می باشد. 
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کارنامه
از بی سوادی اکثریت مردم تا 

ارتقای سطح علمی جامعه

ادامه دارد

بدعهدی های آمریکا و اروپا و گزینه خروج از ان پی تی

 فرصت  سازی یا تکرار هزینه  سازی برجامی؟

سردار شریف: 

تخصصی ترین و پیچیده ترین پایگاه آمریکا در خاک عراق با موشکهای سپاه منهدم شد


