
ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا:
هرگز نگفته ام مرگ بر امریکا 

یعنی مرگ بر مردم امریکا
کائنات – محمدجواد ظریــف با حضور در 
شــورای روابط خارجی آمریکا )CFR( در 
مورد مســائل مختلف از جمله روابط ایران 
با عربستان و مسئله گروه تروریستی داعش 

اظهار نظر کرد.
گزیده ســخنان وزیر خارجه ایــران در این 

نشست در زیر می آید:
*در ابتدای تشــکیل داعش، پول زیادی از 
طرف عربســتان به انجا رفت، االن را نمی 

دانم.
*)در پاســخ به ســئوالی در مــورد امکان 
مذاکره تهران و ریاض بر ســر سوریه( ایران 
و عربســتان و دیگر بازیگران می توانند در 
واقع چشــم اندازی در مورد اینده سوریه را 

توسعه ببخشند.
*)در واکنش به بلبوردهــای ضدایرانی در 
سراســر نیویورک( من هیچوقت این جمله 
را نگفته ام که »مرگ بر امریکا یعنی مرگ 

بر مردم آمریکا.
*)درپاســخ به ســئوالی در مورد نگرانی از 
روسیه در ســوریه( ما و روسیه بر سر نقش 
نظامی در ســوریه بــا هم رقابتــی نداریم. 
مشخصا، هیچکس نمی خواهد این را. فکر 
نمی کنم روس ها هم خیلی عالقمند به این 

مسئله باشند.
*)در واکنــش به ســئوالی در مورد تهدید 
ایران به حمله به اســرائیل( این اســرائیل 
اســت که مدام تهدیــد به حمله بــه ایران 
می کند، در ضمن اگر کســی انقدر احمق 
اســت که به ما حمله کند، دفاع کشورمان 

را خواهد دید.
*لطفا وهابیت را معادل اسالم فرض نکنید. 
در خود عربســتان، بیشــتر مــردم وهابی 
نیســتند و اگر بگویید وهابی، عصبانی می 

شوند و می گویند محمدی هستند.

معلمان و تعامل دانش آموزان
رضا تقی آبادی| ســال تحصیلی که هر ساله 
شروع می شــود، ابتدا به موضوع محصلین و 
نوجویان علــم و دانش پرداخته می شــود. اما 
شــاید یکی از اصلی ترین موضوعــات ، وجود 
معلمین و همچنین نحوه آموزش دادن آنها و به 
روز بودن اطالعات آنان است .البته در سیستم 
های آموزشــی، افراد زیادی مشغول به کارند و 
فعالیت های آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم 
در تربیت دانش آموزان و یا دانشــجویان مؤثر 
است اما در این میان، نقش معلمان و اساتید و 
دانشگاهها از دیگر افراد بسیار برجسته تر است 
چنان که بیشتر اوقات را دانش آموزان در مدرسه 
و دانشجویان در دانشــگاه زیر نظر آنها سپری 
می کنند و عوامل دیگر هم فراهم آورنده زمینه 
برای فعالیت معلّم ها و اساتید می باشد از این رو 
بسیاری از دانش آموختگان نظام آموزشی سنتی 
و جدید شکل گیری شخصیت خود را مرهون 
معلمان خود می دانند . رابطه دانش آموز با معلّم 
یک رابطه باطنی و معنوی اســت دانش آموز 
و یا دانشجو معلّم را شخصیتی محترم و ممتاز 
می داند که او را در بزرگ شدن و به استقالل و 
آزادی رسیدن، و به عضویت رسمی جامعه در 
آمدن کمک و مساعدت می نماید معلّم با روح 
و جان دانش آموز و یا دانشجو سروکار دارد و به 
همین جهت بعنوان یک الگوی محبوب و مطاع 
پذیرفته می شــود . دانش آموز اگر چه قبال در 
محیط خانواده علوم و اطالعات فراوانی را کسب 
کرده رفتارهایی را آموختــه و به اموری عادت 
کرده و تا حدودی شــخصیت او شکل گرفته 
است ولی هنوز شــکل ثابت به خود نگرفته و تا 
حد زیادی قابل انعطاف و تغییر می باشد. کودک 
و نوجوان در این سنین از محیط خانواده خارج 
می شود و بطور رسمی در اجتماعی جدید یعنی 

مدرسه و یا دانشگاه پذیرفته می شود .

علیرغم اعالم مسئوالن حزب؛

کنگره جبهه پایداری 
به تعویق افتاد

کائنات | در حالی که پیش از این ســقای 
بی ریا از برگــزاری کنگره جبهــه پایداری 
در شهریور ماه امســال خبر داده بود با آغاز 

مهرماه این برنامه هنوز برگزار نشده است.
در روزهای گذشته صادق محصولی یکی از 
رهبران جبهه پایداری گفته بود که کنگره 

این تشکیالت در مهرماه برگزار می شود.
از زمان صــدور مجوز این حزب نشســت 
عمومی یا کنگــره جبهه پایــداری برگزار 

نشده است.

 در کمیسیون امنیت ملی 
بررسی می شود؛

تقاضای تفحص از 
پیگیری پرونده های 

حقوقی در دیوان داوری 
دعاوی ایران و آمریکا

کائنات| یک عضو هیات رئیسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس 
از بررســی تقاضــای تفحــص از پیگیری 
پرونده های حقوقی در دیوان داوری دعاوی 
ایران و آمریــکا با حضور معــاون حقوقی 

رئیس جمهور در این کمیسیون خبر داد.
محمدجواد جمالی اظهار کرد: کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در 
جلســه فردا )یکشــنبه( تقاضای تحقیق و 
تفحــص از پیگیری پرونده هــای حقوقی 
مربوط به حقــوق ملت و دولــت ایران در 
رابطه با آمریکا و مقایســه داده ها و ستاده 
های این حقوق براساس پیگیری ها، برنامه 
ها و احکام صادر شده در محاکم بین المللی 
را با حضور انصاری معــاون حقوقی رئیس 

جمهور مورد بررسی قرار می دهد.
وی افــزود: تقاضــا کننــدگان تفحص از 
عملکرد نمایندگان ایــران در دیوان داوری 
دعاوی ایران و آمریکا هستند از این رو این 
درخواســت تفحص از عملکرد این افراد را 
مطرح کردند کــه آنها زیر مجموعه معاونت 

حقوقی رئیس جمهور می باشد.

»کائننات« از وضعیت آلیش کاران دختر گزارش می دهد؛
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خوردن گل از 
خودی!

 گزارش »کائنات«
 از حواشی برنامه »هفت« 

سیما

مدرسه نباید محیط خرافات باشد

 خاطره کدخدایی از 
اولین روز دانشجویی

 کائنات| عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، 
در کانــال تلگرامی خــود، مطلبی با عنــوان مهر 1358 
منتشر و نخستین روز دانشجویی خود در دانشگاه تهران 

را روایت کرد.
متن کامل این یادداشت را می خوانید؛

اول مهر هر ســال یاد آور خاطرات دوران کودکی ست. 
خیابون های شــهر و کوچه پس کوچه ها با شوق و ذوق 
دانش آموزان ســرزنده میشــه و البته شــلوغ و پلوغی 
خــودش را هم داره! بازشــدن مــدارس اما باز شــدن 
دانشــگاهها را به دنبال نداره. تقویم دانشگاهی با حضور 
دانشجویان در کالس ها شــروع میشه! لذا یک سال اول 
مهر و ســال دیگه چند روز بعد از اول مهر، بسته به اینکه 
تعطیالت سراسری داشــته باشــیم یا نه )که شکر خدا 
زیاد هم داریم( و یــا تالقی تعطیالت آخــر هفته با اول 
مهر، باالخره بازگشــایی دانشگاه ها تقویم خاص خودش 
را داره. اما شــور و شوق در دانشــگاه ها کم از نشاط در 
مدارس نیست. ســال اولی ها اگر چه در دبیرستان سال 
آخری بودند، اینجا تو دانشــگاه ســال اولی انــد و البته 

نیازمند توجه. 
توجه اساتید و کارکنان و هم توجه هم کالسی ها و سال 
باالیی ها. مخصوصا شهرســتانی ها که عالوه بر مشــکل 
اسکان، آشــنا نبودن به شــهر نیز خودش میشه قوز باال 
قــوز. و البته به این اضافه کنید مشــکل آشــنا نبودن با 
روشهای آموزش و نحوه تدریس اساتید دانشگاه!باالخره 
یاد می گیرند، مگه ما 37 ســال پیش چــه کار کردیم. 
با یک ســاک از اصفهان رســیدیم باب همایون و پیاده 
اومدیم دانشــگاه، اولین کالس مقدمه علم حقوق، نمی 
دونستیم حقوق هم مقدمه داره؟ ســر کالس فهمیدیم 
استاد درودیان درس می دهند )ســایه شون مستدام(. 
بیشــتر 150 نفر پذیرفته شده اون ســال، اومده بودند، 
کالس هم کالس بزرگی بــود در ضلع جنوبی طبقه دوم 
جایی که بعدها تقسیم شد به اتاقهای کوچک و بد قواره 

و بی حال!

گزارش »کائنات« از مراسم آغاز سال تحصیلی باحضور رئیس جمهوری؛ 

قالیباف در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید اعالم کرد: 

افزایش 300 هزار نفری ظرفیت حمل و نقل عمومی پایتخت
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 »ششم« هم برای 
ما کم است

همراه با ستارگان تیم ملی فوتسال

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل برزیل به یک چهارم 
نهایی جام جهانی راه یافت و در این مرحله ســاعت 12 شب 
شنبه به مصاف پاراگوئه رفت. پاراگوئه نیز با پیروزی در ضربات 

پنالتی مقابل کلمبیا میزبان بازی ها به این مرحله رسیده بود. 

کائنــات |  نامــه بــه وزارت خزانــه 
داری امریــکا دو چهــره  سرشــناس 
جمهوریخواهــان در مجلس نمایندگان 
آمریــکا روز جمعه دوم مهرمــاه اعالم 
کردند که بــه کارزار خــود علیه فروش 
هواپیماهای بوئینــگ و ایرباس به ایران 
ادامه خواهنــد داد. رویترز نوشــت: دو 
چهــره  سرشــناس جمهوریخواهان در 
مجلــس نمایندگان آمریــکا روز جمعه 
دوم مهرمــاه اعالم کردند کــه به کارزار 
خود علیه فروش هواپیماهای بوئینگ و 

ایرباس به ایران ادامه خواهند داد.
ایــن موضع گیــری در زمانــی صورت 
می گیرد که وزارت خزانــه داری آمریکا 
مجوز فروش شماری از هواپیماهای این 
دو شرکت عظیم هوایی را به ایران صادر 

کرده است.
به گزارش رویترز، پیت راســکام و جب 
هنســارلینگ نامه ای بــه اداره کنترل 
دارایی های خارجــی وزارت خزانه داری 
آمریکا که بر تحریم هــا نظارت می کند، 
نوشــته و درخواســت کرده انــد تــا به 
سوال های بیشتری درباره دالیل امنیتی 
فروش این هواپیماها به ایران پاسخ دهد.

ایــن دو نماینده کنگره در حــوزه مالی 
اشخاص بانفوذی در مجلس نمایندگان 
آمریکا هســتند. هنســارلینگ رییس 
کمیته خدمات مالی اســت و راســکام 

نیز ریاســت کمیته ابزارها و شیوه های 
مالیات نویسی را برعهده دارد.

شــرکت های ایربــاس و بوئینــگ روز 
چهارشــنبه اعالم کردند که مجوزهای 
الزم را از وزارت خزانه داری آمریکا برای 
فروش بیــش از 200 فرونــد هواپیما به 

ایران دریافت کرده اند.
این مجوزها در چارچــوب برنامه جامع 
اقدام مشــترک، برجام، صادر شــده که 
تیرماه پارسال میان ایران و شش قدرت 
جهانی از جملــه آمریکا برای حل وفصل 

برنامه هسته ای تهران به دست آمد.
رویترز می نویسد برخی از اعضای کنگره 

گفته انــد که نابــود کردن ایــن توافق 
می تواند باعث از دســت رفتن بسیاری 
از مشــاغل در بوئینگ شــود، حال آنکه 
مخالفــان اعتقــاد دارنــد نگرانی های 

امنیتی اهمیت بیشتری دارد.
نامه دو نماینده کنگــره آمریکا خطاب 
به آدام زوبین، معاون موقــت وزیر امور 
خزانه داری در امور تروریســم و امنیت 
مالی، نوشــته و از او خواسته شده است 
که به چندین پرسش جزئی در خصوص 
مسائلی چون مدیریت هواپیمایی ایران 
و توانایی وزارت خزانه داری برای نظارت 

بر هواپیماهای فروخته شده پاسخ دهد.

 البی گری جدید تندروها 
علیه ایران در امریکا

کائنات| معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: تهیه و تنظیم بودجه سال 
96 در دست اقدام است و تا قبل 
از آذرماه تقدیم مجلس شــورای 

اسالمی می شود.
»محمد باقــر نوبخــت« جمعه 
شــب در بدو ورود به سیســتان و 

بلوچستان در فرودگاه بین المللی 
زاهــدان هدف از ســفرش به این 
اســتان را بازدید از برخی مناطق 
این اســتان و بررســی پیشرفت 
چند پروژه مهم در دست اجرا بیان 
کرد.  نوبخت اظهــار کرد: حضور 
در نشست شــورای برنامه ریزی 
سیستان و بلوچســتان و بررسی 

طرح های سفر پیشــین ریاست 
جمهوری به این اســتان و بر آورد 
آخرین نیازهای منطقه برای طرح 

در بودجه سال آینده نیز از برنامه 
های این سفر است.

 معاون رئیــس جمهوری و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه گفت: با 
توجه به اینکه روز یکشنبه بررسی 
برنامه ششــم توســعه در دستور 
کار مجلس شــورای اسالمی قرار 
دارد، این ســفر فرصت مناسبی را 
برای بررســی و بازنگری در برنامه 
پنج سال آینده توسعه سیستان و 

بلوچستان فراهم می کند.

کائنات|  رئیس مجلس شــورای 
اسالمی تأکید کرد: نگاه و عزم ایران 
و کنیا برای برخورد با پدیده شوم 
تروریسم بســیار جدی است.علی 
الریجانی پس از دیــدار با رئیس 
مجلس نمایندگان کنیا در جمع 
خبرنگاران پارلمانی، گفت: با توجه 
به نگاه مثبت دوستانه و گسترده 

ایران فرصت مغتنمی برای توسعه 
روابط بین ایــران و کنیا به وجود 

آمده است.
نماینده مردم قم افزود: در مذاکرات 
انجام شده در زمینه گسترش روابط 
پارلمانی و ارتباط بخش های مختلف 
دو پارلمان صحبت کردیم.وی افزود: 
در بخــش دوم گفت وگوهایمــان 

در زمینه هــای صنعتــی، معدنی، 
کشــاورزی، نفت و گاز و تجهیزات 
دارویی و پزشــکی صحبت شد. با 

توجه به عالقمندی رئیس مجلس 
نماینــدگان کنیا ترتیبــات دیدار 
ایشــان با وزرای مربوطه داده شده 
است تا زمینه همکاری های گسترده 
بین دو کشور در حوزه های اقتصادی 

به وجود آید.
رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد: 
سفر جاســتین ادناهون به ایران 
نقطه عطفی برای گسترش روابط 
جمهوری اسالمی ایران و کنیا در 

همه زمینه های فوق الذکر باشد.

 نوبخت: بودجه 96 تا قبل از آذر 
تقدیم مجلس می شود

رییس مجلس: عزمی جدی برای برخورد 
با تروریسم داریم

سیاست

گزارش ورزشی

گزارش اجتماعی
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