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سرویس سیاسیـ 
روزنامه اعتماد روز گذشته گفت و گویی را با محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصالح طلب و از اعضای حزب کارگزاران 
منتشــر کرد و در بخشی از این گفت و گو درباره آسیب شناسی رفتار سیاسی اصالح طلبان به ویژه شکست در انتخابات 
ریاســت جمهوری به نقل از وی نوشــت: »در بحث خاص انتخابات ریاست جمهوري سیزدهم، اگرچه آقاي مهرعلیزاده 
کمتر راي آورد اما آقاي همتي براي رسیدن به نصاب دوسوم از مجموع آراي اعضا و احزاب جبهه اصالحات ایران تنها 
یك راي کم داشت. درنتیجه این سؤال مطرح مي شود که چطور ممکن است کاندیدایي که مورد احترام اصالح طلبان و 
احزاب اصالح طلب است، موفق به کسب چیزي حدود 62 تا 63 درصد آراي اصالح طلبان شود اما اصالح طلبان نتوانند 

به طور فراگیر و اجماعي از او حمایت کنند.«
این روزنامه همچنین به نقل از وی نوشــت: »این شــرایط ناشــي از آن است که ما در موازین نخست دچار افراط 
شدیم و همین افراط در موازین نخست باعث شد که ما در انتهاي مسیر به بن بست رسیدیم. لذا فعالیت هاي دوستان در 
جریان هاي سیاسي باید واقع گرا و واقع بین باشد. ما در گذشته هاي دور نیز براي تصمیم گیري هاي جبهه اي در جریان 

اصالحات، مالك و معیار منطقي لحاظ نمي کردیم.«
اعتماد همچنین به نقل از عطریانفر نوشت: »ما دچار نوعي بي عملي سیاسي شدیم. چرا آن 55 درصد پاي صندوق 
نیامد؟ چرا آن 12 درصد آراي باطله به صندوق انداخت؟! به این خاطر که به این نتیجه رسیده اند که جریان اصالحات 

تکالیف سیاسي خود را انجام نمي دهد.«
گفتنی اســت، چندی پیش عباس عبدی از فعاالن همین طیف با اشــاره به آشفتگی و بحران سیاسی در اردوگاه 
اصالح طلبان با اعالم اینکه »پیش از هر چیز باید جبهه اصالحات چگونگی موجودیت سیاسی خود را اثبات کند، سپس 
در موضوعات گوناگون اعالم موضع نماید« نوشــت: »جبهه اصالحات پس از شکست قاطع سیاسی و ناتوانی مطلق در 
آوردن مردم به پای صندوق های رای در خرداد 1۴۰۰، پیش از هر اقدامی از جمله موضع گیری درباره برجام یا ســایر 
امور، باید ابتدا موجودیت خود را بازنگری و تحلیل کند... این چه جبهه ای است که می تواند پیش و پس از 2۸ خرداد 

1۴۰۰، همچنان با همان افراد و همان شیوه ها ادامه حیات دهد؟«
غالیانسیاسیکیستند؟!

روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب یعنی شرق در یادداشتی در شماره دیروز خود نوشت: »کسانی که به تبلیغات 
غلوشده درباره دولت سیزدهم دامن می زنند کار نادرستی می کنند، چراکه ایجاد توقع بی جا مضر است.«

این نوشــتار در ادامه آورده: »این گفته اخیر محمدرضا باهنر احتماال ناظر به کســانی اســت که این روزها دوباره 
همان شیوه ای را در پیش گرفته اند که پیش تر با احمدی نژاد طی کرده بودند. انتظار کارستان از دولت جدید دارند و در 
اوصاف و احواالت رئیس جمهور هم او را رجایی دوم یا ابوذر زمان خوانده اند... اثر سیاسی »غلو« کوتاه مدت و مسکن وار 
اســت و چه بســا وقتی از بین برود، عوارض مخرب تری هم بر جای بگذارد، چون »غلو« انتظارات را هم باال برده است. 
»غلو« با ناکارآمدی رابطه مستقیمی دارد. وقتی اوضاع بسامان نیست، به مدد می آید تا حداقل دورنمای خوشایندی را 
در اذهان تصویر کند؛ اما وای از روزی و زمانی که آن دورنما، نزدیك شود و دست غالیان )غلوکنندگان( خالی بماند.«

البته به سیاق دیگر مطالب روزنامه های زنجیره ای، این نوشتار نیز مصداقی به عنوان نمونه بیان نکرده تا بدانیم دقیقا 
در کدام موارد از نظر این جماعت غلو سیاسی رخ داده است.

اما در این سطرهای کوتاه مصادیقی دقیق می خواهیم بیان کنیم که در کارنامه کدام طیف سیاسی غلو دیده می شود. 
اگر به فاصله سال های بین 1392 تا 139۴ که برجام اجرایی شد، بازگردیم به موارد بسیاری از غلو سیاسی بر می خوریم. 
روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب آن قدر با برجام و شرایط پسا برجام غلو آمیز برخورد کردند که کار به یك اقرار 
صریح از جانب مدیرمسئول همین روزنامه شرق کشید و او به ناچار برای توجیه این رویکرد گفت که روزنامه های طیف 

اصالح طلب ناچار بودند که به بزك کردن برجام بپردازند.
روی دیگر سکه بزك کردن برجام، غلو است. بزك کردن یعنی چیزی را بهتر و یا زیباتر و یا پرفایده تر از آن چیزی 
که هست جلوه دهید و این می شود غلو. با مرور روزنامه های اصالح طلب به تیترهایی نظیر »صبح بدون تحریم«، »اینك 
پایان تحریم ها«، »تحریم ها به تاریخ پیوست« و.... بر می خوریم و تنها در مدت کوتاهی )در همان دوره اوباما( معلوم شد 

که نه تنها تحریم ها نرفته بلکه در حال زیاد شدن است.
از طرفی حامیان برجام همه مســائل را از آب خوردن مردم تا حل شــدن مسایل محیط زیست را به برجام پیوند 
زدند. آنها طوری فضا  ســازی کردند که برای مردم این تصور پیش آمد که در شــرایط پسابرجام دالر به 1۰۰۰ تومان 
خواهد رسید. ارگان دولت مورد حمایت اصالح طلبان تنها پس از گذشت 3 ماه از برجام مبالغه را به نهایت رساند و در 

گزارشی مدعی شد که با امضای برجام عمر خدمه پرواز افزایش یافته است!
این نکته را در نظر داشــته باشــید که در هنر و به طور خاص در شــعر، غلو یك صنعت ادبی محسوب می شود اما 
در عرصه واقعیات جامعه غلو حتی می تواند به نابودی باورها و اعتماد به نفس جامعه منتهی شود چنانکه وزیر خارجه 
دولت تدبیر و امید در سخنانی با بزرگ نمایی از توان دشمن و ندیدن توانایی های ایرانیان مدعی شد آمریکا با یك بمب 

می تواند تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند.
حاال قضاوت با شما که عنوان »غالیان سیاسی« برازنده چه کسانی است.

تقالیحامیانتوافقبههرقیمتبرایهمسانسازیمیانخودومنتقدانبرجام!
یك روزنامه همسو با مدعیان اصالحات ـ اعتدال مدعی همسانی میان حامیان برجام و منتقدان آن شد!

روزنامه منتســب به جمهوری اسالمی دیروز در سرمقاله خود نوشــت: »سؤال می کنند که باالخره کدام حرفتان 
را قبــول کنیــم؟ اگر برجام خیانت بود، چرا حاال خودتان به دنبال آن هســتید و این موجودی که خودتان آن را مرده 
می دانستید، به آن دخیل بسته اید؟ با توجه به منطق صحیح »انسان موجودی است شدنی« این ایرادها به دولتمردان 
ســیزدهم وارد نیســت. آنها می توانند در جواب بگویند ما قبل از آنکه مسئولیت اداره کشور را در دست بگیریم، برجام 
را قبول نداشتیم ولی حاال که با مشکالت گسترده کشور مواجه شده ایم و راه های حل مشکالت را بررسی کرده ایم، به 
این نتیجه رسیده ایم که برجام آنطور که ما فکر می کردیم، نیست و باید برای احیاء آن مذاکره کنیم و به آن برگردیم. 
این استدالل قابل قبول است... این همسانی که در مورد نگاه به برجام و مذاکره برای احیاء آن میان دو جناح به وجود 

آمده، برای کشور مبارك است.«
حامیان توافقی که سه رئیس جمهور آمریکا آن را زیرپا گذاشتند، سعی دارند دست اندرکاران مواجهه عزتمندانه با 
حریف را شبیه به خود جا بزنند! مدعی می مانند که باالخره کدام حرفتان را قبول کنیم؟! باید گفت مگر طیف مدعی 
اصالحات ـ اعتدال حرف حق را قبال قبول کرد که اآلن بخواهد قبول کند و مگر ســیل اهانت و فحش را به منتقدان 
برجام سرازیر نکرد؟ سربرآوردن عقالنیت و اقتدار در سیاست خارجی، اهرم  سازی و تأکید و ترسیم چارچوب مقتدرانه 
و در تراز رویکرد انقالبی برای غرب، چه شــباهتی با رویه طیفی دارد که به دشــمن اعتماد کرد، توافق به هر قیمت را 
دنبال کرد، در قبال انبوهی از امتیازات نقد، وعده های نســیه و چك بی محل برجام را گرفت و نیز می خواســت برای 
تعهدات لگدمال شده آمریکا و اروپا امتیاز مجدد بدهد، وعده های بر زمین مانده غرب را دوباره بخرد و با همین تقالی 

شوم برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را نیز پس از تعطیلی برنامه هسته ای واگذار کند؟ 
کاهشتورمپیشنگرپساز4فصلباسیاستهایپولیدرستدولت

روزنامه اصالح طلب می نویسد، شرایط باثبات قیمت خرید واحدهای صنعتی در تابستان و همچنین تنظیم سیاست های 
پولی با عرضه اوراق سبب شد که روند صعودی نرخ تورم تولیدکننده پس از ۴ فصل متوقف شود.

دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی نوشت: »نرخ تورم نقطه ای تولیدکننده در تابستان به میزان 9/ 5۸درصد رسید که 
نســبت به بهار کاهش 1/ 1۴ واحد درصدی را نشان می دهد. تورم تولیدکننده به عنوان تورم پیش نگر معرفی می شود؛ 
زیرا تغییرات در این شاخص با یك وقفه به تورم مصرف کننده منتقل می شود. به نظر می رسد که شرایط باثبات قیمت 
خرید واحدهای صنعتی در تابستان و همچنین تنظیم سیاست های پولی با عرضه اوراق سبب شد که روند صعودی این 

نرخ پس از ۴ فصل متوقف شود. البته به منظور تایید تداوم این روند کاهشی باید منتظر آمارهای پاییز بود.«
این روزنامه افزود: »بررسی آمارهای رسمی درخصوص تورم تولیدکننده نشان می دهد که تورم نقطه ای تولیدکننده 
 در فصل تابســتان به میزان 9/ 5۸ درصد رســید که در مقایســه با تورم نقطه ای فصل بهار )معادل 73 درصد( به میزان
1/ 1۴ واحد درصد کاهش داشــته اســت. به عبارت دیگر میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید کاال و 
خدماتشان در داخل کشور در فصل مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل، 59 درصد رشد داشته است. این موضوع در 
حالی است که تورم نقطه ای تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری به حدود 95 درصد رسیده بود که طی 
یك دهه اخیر بی سابقه بود؛ در حالی که این نرخ در فصل تابستان به 3/ 62 درصد رسید. دیگر اینکه در بین بخش های 
مختلف تولید، کمترین نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق )به میزان 19 درصد( 
و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن )معادل 6/ 1۰1 درصد( برآورد شده است. در نهایت اینکه تورم نقطه ای تولیدکننده 

پس از ۴ فصل صعودی، نزولی شد.«
دنیای اقتصاد ادامه داد: »کارشناســان اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست های درست در حوزه پولی، تجاری 
و ارزی می تواند باعث فروکش کردن دمای تورم پیش نگر شود. از این رو شرایط باثبات در تابستان و کاهش انتظارات 

تورمی در پیش نگر منعکس شد.«

»تله زمان«
در مذاكرات هسته ای

هفته گذشــته تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در رأس هیئتی ۴۰ نفره به 
ریاست علی باقری کنی عازم وین شد تا مذاکرات پیرامون پرونده هسته ای و برجام 
را پیش ببرند. در این میان، در هفته ها و روزهای گذشــته فشارهای گسترده ای 
روی تیم مذاکره کننده از سوی برخی رسانه های بین المللی و داخلی وارد شده که 
هوشیاری در برابر آن می تواند از تکرار تجارب تلخ پیشین در برابر آمریکا و اروپا 
در مذاکرات جلوگیری کند. مذاکراتی که قرار اســت این هفته نیز دنبال شــود و 

تیم ایرانی روی منافع هسته ای ملت ایران چانه زنی کند. 
در روزهای گذشته در سطح گسترده رسانه های جریان اصلی غرب روی این 
موضوع تمرکز کرده بودند که ایران تمایلی به تعامل و پیشــبرد مذاکرات ندارد و 
به صورت عامدانه ای هرگونه شکست در مذاکرات را متوجه ایران کرده اند. از سوی 
دیگر، آنها تصویری تهدیدآمیز از شکســت مذاکرات رو به روی ایران قرار داده اند و 
به صورت هدفمندی عنوان کرده اند که در صورت شکست مذاکرات، جنگ و حمله 

به تاسیسات هسته ای ایران گزینه ای نهایی و اجتناب ناپذیر است.
همزمان با این تصویرسازی رسانه های غرب از مذاکرات و نتایج احتمالی آن، 
برخی رسانه های جریان اصالحات نیز بدون در نظرگرفتن بدعهدی های طرف مقابل، 
در نزد افکار عمومی داخل این گونه القا می کنند که هرگونه اخالل یا شکست در 
مذاکرات، با تیم مذاکره کننده ایران و جهت گیری های سیاســت خارجی دولت 

سیزدهم مربوط می شود.
حال سؤال این است که رسانه های خارجی وابسته به غرب و رسانه های داخلی 
وابسته به جریان اعتدال و اصالحات، چه هدف یا اهدافی را از اعمال فشار بر تیم 

مذاکره کننده دنبال می کنند؟
پاسخ را باید در مفهومی تحت عنوان »تله زمان« جست وجو کرد. در تله زمان، 
هدف فشار داخلی و بین المللی به تیم مذاکره کننده ایران، تضعیف موضع اصولی 
مبتنی بر منافع ملی آنها و در نهایت کســب امتیازات بیشتر از ایران در مذاکرات 
است. این تله مذاکراتی آن چیزی است که رهبری در رابطه با آن نیز هشدار الزم را 
داده اند. ایشان در سخنرانی نوروزی امسال خود فرمودند: »حاال بعضی ها می گویند 
آقا فرصت هست، فرصت سوزی نباید کرد؛ بله ما هم معتقدیم که از فرصت ها باید 
به موقع استفاده کرد و فرصت سوزی نباید کرد؛ منتها عجله هم نباید کرد؛ عجله 
در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتر است؛ کما اینکه ما در قضّیه 
برجام عجله کردیم؛ در حالی که ما نباید عجله می کردیم؛ همه کارهای آنها روی 
کاغذ بود، کارهای ما روی زمین بود؛ ما عجله کردیم کارهای خودمان را انجام دادیم، 
آنها هم کارشان را انجام ندادند، تعّهداتشان را انجام ندادند. البّته این مسئله بسیار 
مهّمی است که ما توّجه داشته باشیم که صبر و حوصله  مان زیاد است و داریم کار 
خودمان را می کنیم؛ اگر چنانچه آنها همین سیاستی را که ما گفتیم قبول کردند 
و اِعمال کردند، خب همه چیز درست خواهد شد؛ ]اگر[ نکردند، به همین شکلی 

که امروز هست، بعد هم خواهد بود؛ اشکالی هم ندارد«.
لذا همان طور که در بیانات رهبری به وضوح عنوان شــده، در مذاکرات نباید 
چون دوره قبلی مذاکرات عجله کرد و تا حصول منافع ملی و لغو همه تحریم های 
ظالمانه، و گرفتن تضمین های الزم به گونه ای که تجربه تلخ مذاکرات پیشین تکرار 
نشود، باید صبر و مقاومت کرد. به همین جهت تیم مذاکره کننده ایران ضمن رصد 
همه تحرکات و تحوالت سیاســی و رسانه ای، باید فشارها را تحمل کند و در تله 

زمان برنامه ریزی شده غرب برای کسب امتیازات بیشتر گرفتار نشود.
به قول سعدی بزرگ:

هر کــه رنجــی بــرد، گنجش شــد پدید
هــر که جــدی کــرد، بــر جودی رســید

چــون گرانی هــا اســاس راحــت اســت
اســت نعمــت  پیشــوای  هــم  تلخ هــا 

هــر کــه در قصــری قریــن دولتی اســت
اســت محنتــی  و  کارزار  جــزای  آن، 
محمود نقدی پور 
عضو هیئت علمی  و استاد دانشگاه

درمکتب امام

موظفید هر چه ساده تر باشید
عظمت انســان به اخالق و رفتار و کردار انسان است، نه به اینکه 
اتومبیلش سیستم کذا باشد، نه به اینکه گارد داشته باشد نه به اینکه 
َخَدمه داشــته باشد. اینها عظمت انسان نیست، اینها انسان را منحط 
می کند از آن مقامی که دارد شــما آقایان که در سفارتخانه ها هستید 
موظفید عقاًل و شــرعاً به اینکه هرچه ساده تر، سفارتخانه هاتان هرچه 
ساده تر باشد. و کیفیت معاشرت تان با آن اشخاصی که کارمند هستند 
در آنجا و به اصطالح شما زیردست گفته می شوند، برادرانه باشد. و در 
عین حالی که آنها از شما بپذیرند مطالبی که می گویید، لکن برادرانه 
باید باشــد. و همین طور وضع مهماني هاي تان، وضع گذران خودتان، 
وضع کســانی که در آنجا کار می کنند، آنها باید متحول بشود به یك 
وضع اسالمی که هرکس می آید در آنجا اسالم را در آنجا عماًل ببیند.
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قالیباف در صحن علنی:

در بحث فضای مجازی
باید به حفظ اشتغال مردم توجه ویژه شود

بقیه از صفحه 2
12- هدف از سیاه نمایی آینده اقتصاد ایران »بدون برجام«، بی ثبات  سازی بازار و افکار عمومی، و تبدیل آن به 
برگ برنده آمریکا، در مذاکراتی است که به خاطر عهدشکنی، پشت در مانده است. ضمنا البد از این طریق برخی 
محافل ورشکسته به تقصیر در ایران هم می توانند علیه دولت عقده گشایی کنند. متاسفانه سالهاست کارکرد برخی 
محافل داخلی، با مطامع غرب منطبق شده اســت. چنانکه به گزارش نشریات آمریکایی، سال 88 از دولت اوباما 
خواستند از توافق با ایران صرف نظر کند و تحریم های فلج کننده را به کار ببندد. چند ماه قبل هم عضو هرزه گوی 
حزب کارگزاران گفت »دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود؛ به خاطر فشارهایی که به ایران می  آورد، باالخره شاید 
یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می کرد، باالخره ما مجبور می شدیم یک 
تغییر سیاست  هایی را داشته باشیم«. به نظر شما، این طیف سیاسی آلوده، تثبیت شرایط اقتصادی کشور بی اعتنا به 

دغلبازی مذاکراتی غرب را می پسندند، یا به هم ریختگی آن را؟
13- برخی مقامات دولت سابق پس از تشدید جنگ اقتصادی در سال 97، بارها گفتند دشمن مشغول جنگ 
ارزی است و از مبداء دوبی و استانبول و اربیل فعالیت می کند و از طریق فضای مجازی بازار ارز را متالطم می سازد. 
درباره عملیات میدانی- رسانه ای علیه بازار ارز باید عنایت داشت که با آغاز فشار حداکثری آمریکا، استانبول و دوبی 
و اربیل و هرات در چهار کشور همسایه، تبدیل به مقصد قاچاق دالرهای جمع آوری شده در ایران شدند. یکی از این 
چهار ایستگاه، اول اکتبر 2018 )9 مهر 1397( هنگامی لو رفت که نیروهای امنیتی و دادستانی ترکیه با انجام عملیات 
همزمان در 40 شهر، شبکه 417 نفره قاچاق دالر از ایران به ترکیه و آمریکا را به دام انداختند. اغلب افرادی که دالر ها 
به حساب آنها در آمریکا واریز می شد، ایرانیان یهودی تبار بودند. اتهام این شبکه، پولشویی و قاچاق و اقدام علیه 
ثبات اقتصادی ترکیه اعالم شد. شبیه این شبکه در هرات، اربیل و دوبی، یک کار مشترک را انجام می دادند: خرابکاری 
و اخالل ارزی، پولشــویی و قاچاق دالر، و تروریسم اقتصادی علیه ایران... سه سال پس از لو رفتن شبکه مذکور، 
عملیات جدیدی با کمک مفسدان اقتصادی، سیاسی و رسانه ای به اجرا درآمده که هدفش تردید افکنی، برای توقف 
بن بست شکنی ایران است. در مقابل، نباید در مبارزه با این عناصر زالو صفت و وطن فروش، سر سوزنی تعلل کرد.
محمد ایمانی

تکاپوی ۱۰۰ روزه دولت
و پاتک غرب و غربگرایان

یادداشت روز

سرویس سیاسی-
رسانه های بین المللی و منطقه ای روزانه اخبار و تحلیل های 
مختلفی را درباره ایران منتشــر می کنند. ترجمه گلچینی از 
ایــن گزارش ها و تحلیل ها به معنای تایید محتوای آنها نبوده و 
صرفاً برای آشنایی مخاطبان با فضای رسانه های خارجی درباره 

کشورمان است.
گاردین:پلنBدولتبایدن

دربارهایرانچیزیجزمذاکرهنیست
»سیمون تیســدال« در روزنامه انگلیســی »گاردین« در مطلبی 
نوشــت: درخصوص مذاکرات حول برجام، بازی بســیار پیچیده ای در 

حال انجام است.
در ادامه این مطلب آمده اســت: من همزمان به یك رخداد دیگر هم 
اشاره می کنم. در حال حاضر حس فوق العاده ای نسبت به مسابقات مقدماتی 
جام جهانی فوتبال 2۰22 در جریان است. ایران به شکلی بی نظیر با دنبال 
کردن روندی شکست ناپذیر در حال رویارویی با حریفان خود است. عراق، 

سوریه، لبنان و امارات همگی تسلیم »یوزهای ایرانی« شدند.
دولت جدید ایران، مذاکرات در مورد احیای توافق هسته ای 2۰15 را 
از سر گرفته است. تیم مذاکره کننده جدید تاکید دارد که ایاالت متحده 
باید اعتراف کند که دونالد ترامپ اشتباه کرده است که توافق را نادیده 
گرفته است و در ادامه باید بالفاصله همه تحریم ها را لغو کرده و متعهد 
شود که دیگر هرگز وعده های خود را زیر پا نگذارد. درخصوص مطالبات 

ایران باید گفت که در حالی که اکثر افراد می توانند قبول کنند که تصمیم 
ترامپ فوق العاده احمقانه بوده است، اما سایر خواسته های ایران فراتر از 

توان جو بایدن برای اجرای آن است.
اسرائیل از یکسو به برجام حمله کرده و در عین حال تهدید نظامی 
می کند. نفتالی بنت، نخســت وزیر راست گرای آن، هفته گذشته مدعی 

شد که ایران »در پیشرفته ترین مرحله برنامه هسته ای خود است«.
به نظر می رســد که اظهارات بنت به همان اندازه که ایران را هدف 
قرار داده اســت، بایدن را نیز هدف قرار دهد. وی گفت: »در هر صورت، 
حتی اگر بازگشــتی به توافق 2۰15 وجود داشته باشد، قطعاً اسرائیل 
طرف معامله و متعهد به توافق نیست «. به عبارت دیگر، اسرائیل ممکن 
اســت از آمریکا سرپیچی کند و به تنهایی پیش برود. بنت افزود: »این 

امکان وجود دارد که با بهترین دوستان ما اختالفاتی وجود داشته باشد.«
در حالی که ایرانیان قصد ساختن بمب را انکار می کنند، به اسرائیل 
اشــاره می کنند که از قبل یك زرادخانه هســته ای مهیب و اعالم نشده 
دارند که مشــمول بازرسی های سازمان ملل نیست. این رفتار اسرائیل 

اغلب در غرب فراموش می شود.
ایــن واقعیت کــه ایاالت متحده 1.5 تریلیون دالر برای نو ســازی 
تســلیحات هســته ای خود هزینه می کند نیز به راحتی نادیده گرفته 
می شود. سایر طرف های توافق با ایران یعنی انگلیس، فرانسه، روسیه و 
چین نیز در حال ارتقا یا توسعه سالح های هسته ای خود هستند. این به 
سختی می تواند نمونه خوبی برای عدم اشاعه سالح های هسته ای باشد.
طبق گزارش ها، طرح B کاخ سفید شامل گزینه هایی برای تحریم های 
اضافی، از جمله فروش پرسود نفت ایران به چین است. عملیات مخفی 
و حمالت هوایی و موشــکی مشــترك با اســرائیل نیز از سوی آمریکا 

مطرح شده است. 
با این حال، مشاوران بایدن در یك بررسی از مقامات امنیتی اسرائیل، 
به طور همزمان گزارش می دهند که ترور دانشــمندان هسته ای ایران 
توسط اسرائیل و خرابکاری در تاسیسات هسته ای نتیجه معکوس دارد. 
گفته می شــود که به جای بازدارندگی حکومت ایران، چنین حمالتی 
که هرگز رسماً پذیرفته نشدند، نتیجه معکوس داشته اند. همان طور که 

کمپین »فشار حداکثری« ترامپ نیز نتیجه معکوس داشت.
ایاالت متحده همچنین به طور خصوصی هشدار می دهد که انتقال 

تجهیزات هسته ای به زیرزمین و بهبود دفاع زمین به هوا و سایبری ایران 
به این معنی است که حمالت نظامی ممکن است بی اثر باشد.

همه اینها قویاً نشــان می دهد که بایدن از یك گزینه کم تر متضاد 
با پلن B استقبال می کند: توافق موقتی که فعالیت های هسته ای ایران 
را کند می کند و امکان بازرســی های گسترده تر سازمان ملل را در ازای 

کاهش محدود تحریم ها فراهم می کند. 
حتــی یك توافق موقت می تواند بــرای دولت های نگران اروپایی و 
متحدان عرب آنها، از جمله عربستان سعودی که به طور موقت پل های 

تهران را باز سازی می کند، تسکینی باشد. 
بــرای بایدن، یك توافق موقت، هرچند که رضایت بخش نیســت، 
می تواند در حال حاضر حکم یك خنثی گر را برای یك بحران منطقه ای که 
ممکن است بر ایاالت متحده تأثیرگذار بوده برنامه های داخلی و خارجی 
او را مختل کرده و قیمت های جهانی انرژی را بیش تر کند را داشته باشد.

ایران با استفاده از نیروهای نیابتی، عملیات های خود را در خلیج فارس 
و جاهای دیگر اجرا می کند. مقامات آمریکایی، اسرائیل را به دلیل تحریك 
کردن به حمله مســلحانه با هواپیماهای بدون سرنشین به یك پایگاه 
آمریکایی در جنوب ســوریه در ماه گذشــته متهم کردند و گفتند که 
نیروهایی در منطقه در پی انتقام از اسرائیل هستند. این مبارزه می تواند 
به ســرعت به چیزی بسیار بدتر تبدیل شود. در حالی که دیپلماسی به 
سوت پایان نزدیك می شود، مهار اسرائیل ممکن است به اندازه مهار ایران 

چالش بزرگی برای بایدن باشد. 

ایراندررسانههایجهان

بقیه از صفحه 2
»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دیروز)یکشــنبه( گفت که قدرت های جهانی باید 
تهران را تحت فشار بگذارند تا غنی سازی اورانیوم 
خود را قبل از ازســرگیری دور دیگری از مذاکرات 
در وین متوقف کند. بنت در جلســه کابینه خود 
گفت: من از هر کشوری که در وین با ایران مذاکره 
می کند می خواهم که موضع محکمی  اتخاذ کند و به 
ایران بفهماند که نمی توانند همزمان هم غنی سازی 

اورانیوم انجام دهند و هم مذاکره کنند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: هدف ما 
این است که از پنجره فرصتی که بین دورها باز شده 
استفاده کنیم تا به دوستان خود در ایاالت متحده 
بگوییم »دقیقاًً زمان استفاده از ابزاری متفاوت در 

برابر تاخت و تاز ایران در حوزه غنی سازی است.«
بنــت در ادامه بــه گزافه گویی علیــه ایران 
پرداخــت و تهــران را متهم کرد کــه رویکردی 
تهاجمی  و قلدرمآبانه برای »باج خواهی« از آمریکا 

به منظور برداشتن تحریم های موجود اتخاذ کرده 
تا به ادعای او بتواند از طریق پیگیری غنی سازی 
اورانیوم، »فعالیت های  تروریستی جهانی« خود را 
تأمین مالی کند. نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی روز پنجشنبه هم در تماس تلفنی با 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ضمن متهم کردن ایران 
به »باج گیری اتمی« به عنوان تاکتیك برای مذاکره 
در وین، خواستار توقف فوری مذاکرات وین و اعمال 

تدابیر سخت علیه ایران شد.
همزمان رسانه های اسرائیلی نیز گزارش دادند 
که »بنــی گانتز« وزیر جنگ ایــن رژیم در ادامه 
تالش های رژیم صهیونیستی برای اخالل در روند 
مذاکرات وین، 1۸ آذرماه به واشــنگتن می رود تا 
با مقام های آمریکایــی درباره ایران گفت وگو کند. 
»دیوید بارنیا« رئیس سازمان جاسوسی »موساد« 
هم دیروز)یکشــنبه( برای بحث با مقام های ارشد 
دولت جو بایــدن رئیس جمهــوری آمریکا راهی 

واشنگتن شده است.

مدعیان اصالحات و تالش دوباره
 برای گره زدن اقتصاد به مذاکرات 

از سوی دیگر این روزها به نظر می رسد برخی 
رسانه های جریان خاص سیاسی در کشور، توسط 
ذی نفعانی حمایت می شــوند تا سیگنال هراس از 
نتیجه مذاکرات و گرانی لحظه ای دالر را منتشــر 
کنند. مدعیان اصالحات که طی ۸ ســال گذشته 
همه مسائل اقتصادی کشور را به مذاکره با آمریکا و 
برجام گره  زده و سفره مردم را هر روز کوچك تر از 
روز قبل کرده اند، این روزها بار دیگر به تقال افتاده اند 
تا با گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به میز مذاکرات، 
با ایجاد دوقطبی مخرب دیگری و دادن آدرس غلط 

کشور را وارد دور باطل تازه ای کنند.
مدعیان اصالحات با تخطئه مطالبه برجامی ایران 
مبنی بر لغو تمامی تحریم ها توســط آمریکا، جای 
بدهــکار و طلبکار را عوض کــرده و تأکید دارند که 
ایران باید با امتیازدهی یکطرفه، از هرگونه مطالبه گری 
و امتیازگیری در برجام پرهیز کرده و به مذاکراتی که 

باب میل طرف عهدشکن غربی است تن دهد. 
این طیف مدعی که هیچ برنامه ای برای اداره 
کشور ندارند طی ۸ سال گذشته دیروز ریز و درشت 
مسائل کشور و همچین اقتصاد و معیشت مردم را به 
میز مذاکره با آمریکا گره زدند و شرایط امروز کشور 

با انبوهی از مشکالت را رقم زدند. 
دلدادگان غرب که هنری جز اعتیاد به مذاکره 
ذلیالنه با دشمن ندارند و سوءمدیریت و بی برنامگی 
آنــان از یك ســو و دادن آدرس عوضی برای حل 
مشکالت کشور و عوام فریبی و سرگرم کردن مردم 
با مطلق موضوع مذاکره از سوی دیگر از بزرگ ترین 
مشخصه های مدیریتی آنان است، از تجربه برجام 
خسارت محض درس نگرفته و به جای پاسخگویی، 
بی هیچ منطق عقلی و تجربی در تالشند کشور را 

محتاج مذاکره با آمریکا نشان دهند. 
نکتــه قابل تأمل اینکه اعتیــاد این جریان به 
»مذاکره« در ۸ سال گذشته بود که آمریکایی ها را 

به »تحریم« معتاد کرد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

باقری: از لغو همه تحریم ها عقب نشینی نمی كنیم

نگاه

رئیس مجلس در صحن علنی گفت در 
در  مردم  اقتصادی  فعلی، مشکالت  شرایط 
اولویت کاری مجلس قــرار دارد و در مورد 
طرح صیانت نیز اشــتغال و معیشت مردم 

برای ما مهم است. 
دیروز جلســه علنی مجلس شورای اسالمی 
به ریاســت »محمدباقر قالیباف« آغاز شد و ادامه 
رســیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی در 

دستور کار قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی ضمن تبریك هفته معلوالن 
اظهار داشت: هفته معلوالن را خدمت همه معلوالن 
عزیز سراسر کشــور تبریك و تهنیت می گویم و 
برای همه آنان ســالمتی و طول عمر از خداوند 

متعال خواستارم.
وی بیان کرد: همچنین عرض ســالم و خدا 
قوت خدمــت خانواده های معلــوالن دارم که با 
وجود همه سختی ها، از عزیزان خود به نحو احسن 

پرستاری می کنند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
معلوالن نشان دادند که معلولیت باعث عقب ماندگی 
آنها از پیگیری کارهایشان نمی شود و آنان تالش 

زیادی برای انجام کارهای خود می کنند.
قالیبــاف تأکید کرد: ما وظیفه خود می دانیم 
کــه برای اجرای قانون دائمی حمایت از معلوالن، 
منابع الزم را تأمین کنیم تا این قانون مورد توجه 

قرار گیرد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی

در ادامه جلســه علنی دیروز بررسی گزارش 
کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت 
از مالکیت صنعتی، در دســتور کار صحن علنی 

مجلس قرار گرفت.
نمایندگان ماده 6 ایــن طرح را با 1۸9 رأی 
موافــق، ۴ رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 
223 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده 6 این طرح آمده اســت: چنانچه دو 
یــا چند شــخص در پدیدآوردن اختراعی واحد، 
مشارکت داشــته و ســهم آنها در این همکاری 
مشخص باشد، میزان مشارکت هر یك به تفکیك 
در گواهینامه اختراع قید می شود و حقوق حاصل 
از آن، به همان نســبت به ایشان تعلق می گیرد. 
درصورتــی که کار هریك از آنهــا جدا و متمایز 
نبوده یا میزان مشــارکت آنهــا در ایجاد اختراع 
مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهینامه  اختراع 
ذکر می گردد و حقوق ناشی از گواهینامه، به طور 

مساوی به همه  آنها تعلق می گیرد.
نماینــدگان با تصویب ماده 7 این طرح مقرر 
کردند: هریك از مالکان مشترك اختراعی واحد، 
بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می تواند 
ســهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر 

نوع تضمین دیگر قرار دهد.
طبق تبصره 1 این ماده در صورتی که یکی از 
شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به 
دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به 

شرکاء دیگر اعالم نماید؛ درصورت وجود پیشنهاد 
خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شــرکاء 
اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریك است 
و درصورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، باالتر از 
قیمت پیشنهادی شــرکاء باشد، اولویت خرید با 
میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز 

با شرکای دیگر است.
بر اساس تبصره 2- هریك از مالکان مشترك 
بــه تنهایی، یا همه آنها به اتفاق می توانند درمورد 
نقض حقوق موضوع ایــن قانون، به مرجع صالح 

قضائی مراجعه کنند.
همچنین طبق تبصره 3- درصورت مخالفت 
برخی از شــرکاء با بهره برداری از اختراع، شریك 
یا شــرکای دیگر می توانند الزام شرکاء ممتنع را 
از مرجــع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت 
مابــه ازای عادله ســهم آنهــا از منافع ناشــی از 

بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.
وکالی ملت در ماده ۸ مصوب کردند: هرگاه دو 
یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی 
پدیدآورده باشــند، شخصی که اظهارنامه خود را 
زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. 
همچنین اگر دو یا چند شخص، مدعی حق تقدم 
موضوع ماده )1۰( این قانون باشــند، هرکدام که 
بتواند ثابت کنــد اظهارنامه اش را مطابق مقررات 
مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط 
بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، 

حق ثبت اختراع را دارد.
الیحه بودجه

 تا یکشنبه به مجلس می  آید
در ادامه جلســه علنی دیروز مجلس علیرضا 
سلیمی نماینده مردم محالت در تذکر آئین نامه ای 
در خصوص بودجه 1۴۰1 گفت: طبق قانون دولت 
باید 15 آذرماه الیحه بودجه 1۴۰1 را به مجلس 
ارائه کند. در همین راســتا سوال ما این است که 
مجلس فردا تشکیل جلسه خواهد داد یا دولت زمان 

دیگری بودجه رابه مجلس ارائه می کند.
وی در تذکر دیگری در مورد ماده 22 برنامه 
توسعه گفت: اگر دولت قبل ماده 22 را اجرا کرده 
بــود، در حال حاضر شــاهد پرداخت حقوق های 
نجومــی نبودیم. دولت تا فــردا به همه مدیران و 
کارمنــدان فرصت داده تا حقوق و مزایای خود را 

در سامانه ثبت کنند تا شفافیت ایجاد شود.
سلیمی در تذکر دیگری تأکید کرد: بسیاری 
از مراکز دانشگاهی در دانشگاه مادر ادغام شده اند. 
این موضوع مورد مخالفت وزیر علوم نیز قرار دارد. 
ادغام ردیف های بودجه به معنای اصالح ساختار 

بودجه وزارت علوم نیست.
نماینده مردم محالت گفت: با وضعیت فعلی 
دانشکده های کوچك و مراکز علمی آسیب خواهند 
دید. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

نیز با این موضوع مخالف است.
در ادامــه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به تذکر نماینده محالت 
اظهار داشــت: طبق ماده ۸۸2 آئین نامه داخلی 

دولت تا 15 آذر فرصت دارد بودجه سال آینده را 
به مجلس تقدیم کند.

وی افــزود: دولــت در حال اعمــال اصالح 
ســاختاری در بودجه اســت. ایــن موضوع مورد 
اولویت مجلس، دولت و مقام معظم رهبری است. 
روز گذشــته با رئیس جمهــور صحبت کردم. به 
نظر می رســد دولت به وقت بیشتری برای تدوین 
و تنظیم بودجه نیاز دارد که احتماالً دو سه روزی 

طول می کشد.
قالیباف تصریح کرد: باید قبل از ارائه بودجه 
به مجلس برخی نظــرات نمایندگان مدنظر قرار 
گیرد. بنا شد یك جلسه نیز دولت با برخی روسای 
کمیسیون ها داشته باشد تا هماهنگی و تبادل نظر 

در مورد موضوعات مهم انجام شود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: بودجه 
یکشنبه هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد. 
این دو ســه روز هم برای همدلی، توافق و بررسی 

بیشتر بودجه در دولت و مجلس است.
حفظ اشتغال در طرح صیانت

در ادامه جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی آباد 
کتول در اخطار قانون اساسی گفت: شورای تنقیح 
قوانین با حمایت رئیس مجلس تشــکیل شده و 
برخی کارشناســان در حال بررسی این موضوع 
هســتند که 11 هــزار و 2۸۴ قانــون را پایش و 

تنقیح نمایند.
وی ادامه داد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، 
مسئوالن موظف به ثبت حقوق و دستمزد خود در 
سامانه قوانین هستند. دولت روحانی این اقدام را 
انجام نداد. دولت فعلی اعالم کرده که تا پانزدهم 
آذرماه حقوق و دســتمزد همه افراد را در سامانه 

ثبت خواهد کرد.
نماینــده مــردم علی آباد کتــول در مجلس 
شورای اسالمی افزود: دیروز جلسه ای با کارمندان 
فرمانداری ها و شهرداری ها داشتیم؛ برای جلوگیری 
از پرداخت حقوق های نجومی باید حقوق و دستمزد 

افراد در سامانه ثبت شود.
وی خطاب به قالیباف اظهار داشت: امام جمعه 
لواسان فردی انقالبی بود. مقام معظم رهبری تأکید 
بر نطق انقالبی، علمی و به روز ائمه جمعه دارند. 
دولت و مجلس نباید در شرایط فعلی تضعیف شوند.

نوروزی ادامه داد: طــرح صیانت در مجلس 
موافقــان و مخالفانی دارد و در حال بررســی در 

مرکز پژوهش ها است.
در ادامه محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس 
تنقیــح را از اولویت های مجلــس خواند و گفت: 
با اســتفاده از معاونت قوانین، دانشگاه ها و هوش 
مصنوعی، اقدامات خوبی برای تنقیح قوانین انجام 

شده است.
وی در رابطه با امام جمعه لواســان نیز گفت: 
درباره این موضوع شــخصاً با آقــای علی اکبری 

صحبت می کنم.
قالیباف با بیان اینکه در شرایط فعلی، مشکالت 
اقتصادی مردم در اولویت کاری مجلس قرار دارد، 

گفت: در مورد طرح صیانت نیز اشتغال و معیشت 
مردم برای ما مهم اســت. در بحث فضای مجازی 
نیز کمك به پلتفرم هایی که به اشتغال کمك کند، 

در دستور کار مجلس قرار دارد.
انحرافات راهبردی دولت قبل

 اصالح شود 
الیــاس نــادران در نطق میان دســتور خود 
در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، 
گفت: تاثیر بودجه بر بازارهای مختلف قابل انکار 
نیســت. در بودجه 1۴۰۰ گام های اساســی در 
محرومیت زدایی، رشد تولید و اشتغال، حذف رانت 
اقتصادی، حل مســائل اساسی آب و راه روستایی 
و عادالنه کردن توزیع اعتبارات و رفع مشــکالت 
و مسائل ناشی از حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
برداشته شد که متاسفانه بعضی از احکام اساسی 

قانون بودجه معطل مانده است.
نادران تاکید کــرد: برابر اطالع، دولت جدید 
درصدد اســت با تنظیــم آئین نامه های اجرایی و 
دستورالعمل ها این موارد را عملیاتی کند، اما هم 
سرعت کند است و هم در استفاده از ظرفیت های 
مجلس اهتمام جدی به خرج داده نمی شود. انتظار 
می رود که دولت بیش از پیش مجلس را در جریان 
تصمیمــات بودجه ای خود قرار دهد، چرا که این 
کار مجلس را مستغنی از تغییر و تحول اساسی در 
بودجه می کند، اما اگر قرار باشــد هر که بر حدود 
اختیارات قانونی خود اصرار کند، مجلس هم ناچار 

از شخم زدن کل بودجه خواهد بود.
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: اصالح ساختاری، توزیع 
عادالنــه منابع، حداقل ســازی کســری بودجه 
و کارآمدســازی مصارف کشــور از مهمتریــن 
اصالحــات بودجه ای اســت. فراموش نکنیم هر 
واحد پولی که از منابع کشور صرف بخش دولتی 
می شود، از کیسه مردم برداشته می شود؛ این کار 
به صورت مســتقیم توسط مالیات ها و به صورت 
غیرمســتقیم و از طریق درآمدهای نفتی و انواع 

اوراق و یا مداخالت در بورس اتفاق می فتد.
نادران بیــان کرد: دولت راهبــرد اقتصادی 
خود را رشــد غیر تورمی اعــالم کرد که الزاماتی 
دارد کــه بــدون آنها این هــدف محقق نخواهد 
شــد. افزایش بهره وری، رشــد ســرمایه گذاری، 
اســتفاده از ظرفیت های خالی تولید و استقبال از 
ســرمایه گذاری خارجی از جمله این موارد است. 
مردم امروز به حق انتظار دارند که ویرانی های به 
جا مانــده از انحرافات راهبــردی دولت قبل به 
سرعت اصالح شــود و زندگی آنها سامان یابد و 
این امر با همراهی ســه قوه محقق خواهد شــد. 
جلسات کارشناسی، آسیب شناسی و نقد راهکارها 

و سیاست ها، الزمه تحقق این امر است.
وی در ادامــه گفت: برای تیم مذاکره کننده 
آرزوی موفقیت دارم که در فرصت حداقلی برای 
رفع تحریم ها، طرف های مذاکره کننده را متقاعد 
کنند و کشــور، ملت و فعاالن اقتصادی در بازارها 

را از بالتکلیفی خارج کنند.

به  مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید 
محسن فخری زاده همایش »فخر دماوند« با 
حضور فرزندان شهید و رئیس اسبق سازمان 

انرژی اتمی در دانشگاه شریف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایش »فخر 
دماوند« به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید 
محســن فخری زاده با حضور فرزندان شــهید و 
رئیس اســبق ســازمان انرژی اتمی در دانشــگاه 

شریف برگزار شد.
فریدون عباســی رئیس اسبق سازمان انرژی 
اتمی و نماینده فعلی مجلس شــورای اسالمی در 
این مراســم گفت: شــهید فخری زاده از سال 66 
تا 72 به طور مســتمر هم کار علمی هم نظری هم 

تجربی پرداخــت. پس از مدت کوتاهی در زمینه 
آشکارسازی تابش هسته ای متخصص درجه یك 
کشور شد. آن شهید شــاگردان زیادی را چه در 
زمینه تدریس دانشــگاهی و چــه در کارگاه های 
آموزشی تربیت کرد و در جاهای مختلف علمی  که 
مسئولیت داشتند همیشه تحت رصد دشمن بودند.
عباســی افزود: شــهید شــهریاری و شهید 
علی محمدی کنار شــهید فخری زاده بودند و در 
یك تیم کار می کردند و از ســال 73 تا 76 نقشه 
راه صنعت هسته ای کشور را تعیین کردند یعنی 
اصل موضوع را درآوردند و کمبودهای اصلی کشور 
و توانمندی هــای کشــور را پیداکردند. این تیم 
همچنان نقش دانشگاه ها و نقش صنایع مختلف 

را هم مشخص کردند.
وی با  اشاره به اینکه آقای فخری زاده از سال 
۸7 در معــرض  ترور قرار گرفته بود خاطرنشــان 
کرد: این چند دلیل داشت؛ علم شهید فخری زاده، 
تعهد شهید، قدرت سازماندهی ایشان و تعهد وی 
به نظام جمهوری اسالمی و همچنین و آزاداندیش 

بودن آن شهید.
عباسی تصریح کرد: شهید فخری زاده به خارج 
نرفت که حتی دوتا مقاله بدهد بشــود دانشــیار، 
با امکانات این کشــور اســتادتمام شد، پیشنهاد 

بین المللی هم داشت که برود خارج ولی نرفت.
وی تأکیــد کــرد: پس از شــهادت شــهید 
فخری زاده عالوه بر دشــمنان کشــور، برخی از 

مسئولین هم سعی داشتند لفظ شهید هسته ای 
را از شهید فخری زاده بردارند و اجازه ندهند مردم 
متوجه شوند که شهید فخری زاده شهید هسته ای 

بوده است.
این نماینده مجلــس اضافه کرد: اگر صنعت 
نفت کشور دست یك آدمی مثل شهید فخری زاده 
بود مطمئناً ما در صنعت نفت االن یك کشور نفتی 
واقعی در جهان بودیم چون از متخصصین درست 

حمایت می کرد.
وی در پایــان ســخنان خود گفــت: آقای 
فخری زاده اجازه می داد متخصصین کشــور کار 
کنند، تجربه پیدا کنند و خودشــان تولید دانش 

بکنند.

عباسی: 

شهیدان شهریاری و علی محمدی كنار شهید فخری زاده 
نقشه راه صنعت هسته ای كشور را تعیین كردند

استاندار چهارمحال و بختیاری:
مدیریت مسئوالن باید انقالبی و جهادی باشد

شهرکرد- خبرنگارکیهان:
استاندارجدید چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مدیران باید با مدیریت 
جهادی و انقالبی و تغییر رویکرد اساسی به مردم خدمت کنند افزود:فسادستیزی 
واقعی و تقویت نظارت ها برای جلوگیری از تخلف های احتمالی در دســتور کار 

مسئوالن باشد.
غالمعلی حیدری ســودجانی در بازدید ســرزده از شهرداری شــهرکرد لزوم برگزاری 
دوره های آموزشی برای کارکنان شهرداری ها را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: شهرداران از 
زیرمجموعه های خود مانند مناطق، سازمان ها و نواحی سرکشی و بازدید سرزده داشته باشند و 
بر پاك دستی جدی بر حوزه های مختلف نظارت کنند. حیدری ، خرید کاالهای ایرانی و پرهیز 
از خرید کاالهای مشابه خارجی را ضروری اعالم و تصریح کرد: مسئوالن عالوه بر مردمی بودن، 
مراقب باشند فاصله بین خود با شهروندان وجود نداشته باشد. وی با اشاره به لزوم مزین کردن 
نقاط مختلف شهرها به نام شهدا یادآور شد: استفاده از منابع دولتی، ظرفیت بنیادها، قرارگاه ها 

و بخش خصوصی با هدف تسریع در روند توسعه ضروری است. 
اســتاندار اظهار داشت: مردم ارزش خدمات صادقانه را درك می کنند و برخورد اقناعی 
می تواند بســیاری مشکالت موجود را رفع کند. وی با اشــاره به وجود زیرساخت های الزم 
برای نو سازی بافت فرسوده شهرها تصریح کرد:انتظار می رود با فعالیت های هنرمندانه مانند 
احداث طرح های زیرگذر و روگذر زمینه ایجاد تحول در شــهرهای چهارمحال و بختیاری 

به ویژه شهرکرد فراهم شود.
حیدری تاکید کرد: اقدام سریع برای رفع مشکالت محله منظریه، پسماند و بازیافت زباله 

مورد توجه مجموعه مدیریت شهری شهرکرد باشد.


