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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

باادامهپیشرفتهایهستهای
مذاکراتبرجامرابالاثرنکنید!

سرویس سیاسی- 
روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی با عنوان »دعواي هســته اي تا كي؟« نوشت: »حدود 20 سال است كه زن 
و مرد و پير و جوان و ســالم و بيمار و كارمند و كارگر و كشــاورز و دانشــگاهي و بازاري و كارآفرين و توليد كننده اين 
سرزمين هر جا مي روند و هر كاري انجام مي دهند، هر آرزويي كه دارند، در هر محفلي كه مي نشينند و به هر سو كه 
مي نگرند، موضوع هسته اي جلوي شان سبز مي شود و در تاروپود زندگي شان نفوذ كرده است. آيا اين سؤال ناروايي است 
اگر مردم بپرســند كه يك موضوع تا كي و تا چه حد بايد در همه شــئون زندگي شــان ورود داشته باشد و همه  چيز را 

تحت الشعاع خود قرار دهد؟..«
اين روزنامه در ادامه نوشت: » اكنون اين سؤال مهم و سرنوشت ساز مطرح است كه ما براي توافق هسته اي منتظر چه 
هستيم؟ كدام اتفاق ممکن است رخ دهد تا آمريکا از ستم خود دست بردارد و تحريم ها را لغو كند؟ در انتخابات كنگره 
اياالت متحده بهترين حالت آنکه دموكرات ها همين اكثريت ميليمتري خود را حفظ كنند كه اوضاع كنوني بدون تغيير 
ادامه پيدا خواهد كرد و اگر اين اكثريت را از دســت دادند كه قرائن چنين نشــان مي دهد جمهوري خواهان با اسراييل 
در شکســت مذاكرات هســته اي هم داستانند. پس كدام اتفاق دلخواه ما ممکن است رخ دهد كه فشار عظيمي به كاخ 
سفيد وارد و او را مجبور به دادن امتيازات بزرگ كند؟ واقعيت آن است كه آمريکا كامال متوجه خسارات وارده به ايران 
از طريق ادامه تحريم ها هســت و اگر بتواند لغو تحريم ها را يك روز به تاخير بيندازد از آن اســتنکاف ندارد، بزرگ ترين 
خواسته انواع ايران ستيزان در داخل و خارج از رقيب تا دشمن آن است كه اقتصاد ايران رنجور و بيمار و ضعيف بماند 
و بستر جامعه براي اعتراضات مهيا باشد. پيشرفت هسته اي ايران هم براي وادار كردن واشنگتن به امتياز دادن سقف 

معيني دارد كه اگر از آن عبور كنيم كل مذاكرات را بالموضوع مي كند و بايد منتظر دايمي شدن تحريم ها بمانيم.«
گفتنی اســت طيف مدعی اصالحات پس از شکست در فتنه 88، گرای »تحريم های فلج كننده« را به دولت اوباما 
دادند و از فشار دشمن، سکويی برای برنده شدن در انتخابات 92 و 94 و 96 ساختند. سپس پرچم مذاكره را برافراشتند 
و برجام بی تضمين و بی چفت و بســت را ســوغات آوردند كه خروجی آن، فراهم كردن مجال برای عهدشکنی آمريکا و 
دو برابر شــدن تحريم ها بوده اســت. با همه اين ها باز هم می گويند زودتر و به هر قيمت -حتی بدون گرفتن تضمين و 

بدون لغو تحريم ها- مذاكره و توافق كنيد!
اين ها همان هايی هستند كه سال 9۳ وقتی صاحب نظران منتقد می گفتند از آمريکا تضمين بگيريد، پاسخ می دادند 
»امضای كری تضمين است« اما حاال كه خدعه و خيانت آمريکا آشکار شده و دريافت تضمين، اهميت مضاعف پيدا كرده، 
سپر بالی آمريکا می شوند و می گويند هيچ عقل سليمی نبايد از آمريکا توقع ارائه تضمين درباره برجام را داشته باشد!
اهميت اين عناصر داخلی يا شبکه اقتصادی -رسانه ای همکار غرب در داخل كشور برای آمريکا و رژيم صهيونيستی 
در دوپاره كردن كشور به موافقان سازش و امتيازدهی بيشتر و مخالف آن از آنجا مشخص می شود كه در گزارش اخيری 
كه در برخی رسانه ها منتشر شده، آمده است كه يادداشت نويس ضدايرانی رويترز به نام »جان آيريش« جاسوس موساد 
از آب درآمده و يك افسر موساد در تماس با او می گويد: »بايد فضای رسانه های بين المللی به  گونه ای باشد كه نخبگان 

در ايران را به اين تحليل برساند كه بدون برجام، اقتصاد ايران شکست خواهد خورد.«!
خنده دار تر اينکه اين جريان مفلوک كه كارنامه سياهی در خيانت به ملت ايران و بازيگری در نقش پادوی دشمن 
دارند، در توجيه تحميل خسارت محض برجام به ملت می گفتند كه منتقدان برجام همپيمان با رژيم صهيونيستی اند!

چراگفتیدبرجامتجربهشکستخوردهاست؟!
يك به اصطالح كارشناس از به كار بردن صفت نکوهيده و تجربه شکست خورده برای برجام انتقاد كرد.

رضا نصری در روزنامه دنيای اقتصاد نوشت: »از بدو آغاز برجام، فضای رسانه  ای كشور به نحوی سامان  دهی شد كه 
گويی »برجام« يك تجربه شکست  خورده   است كه الزم است دولت ها از آن عبرت بگيرند و از بسط و تکرار آن خودداری 
كنند! در همين راســتا، شاهد بوديم چگونه برخی از لفظ »برجام« به عنوان صفتی نکوهيده استفاده می  كردند و از آن 
به عنوان پيشــوندی برای القای تسليم و وادادگی در كنار ساير واژگان بهره می  بردند. به عنوان مثال، حتما به ياد داريم 
چگونه لفظ »برجام منطقه  ای« و »برجام موشکی«   ذهن مخاطب را به سمت برداشت  های خاصی از ديپلماسی و مذاكره 
در حوزه های فراهسته  ای هدايت می  كرد! در امتداد همين »صورت  بندی«، همچنان شاهديم چگونه در ايران امری مانند 
»مذاكره بر سر مسائل منطقه  ای« را- كه همه كشورها و بازيگران غيردولتی در منطقه فعاالنه به آن مبادرت دارند- به 
»مذاكره موشــکی« تعبير می  كردند؛ به نحوی كه صرِف به كارگيری پسوند »منطقه« پس از واژه »گفت وگو« امروزه در 

ذهن هر مخاطبی به صورت خودكار، واژه »خلع سالح« و »تسليم« را متبادر می  سازد!«
نويسنده مطلب فوق، به ياد دارد كه مدعيان اصالحاتـ  اعتدال، غرق در غوغای بستن با آمريکا به هر قيمت و در 
حالی كه اسب زين شده را داده و افسار پاره تحويل گرفته بودند، خسارت محض برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان و 
معجزه قرن خواندند. اين طيف با تيترهايی نظير »تحريم ها به تاريخ پيوست«، »كليد تدبير قفل تحريم ها را گشود«، 
»فتح الفتوح ديپلماسی ايران«، »غروب تحريم، ساحل توافق« ، »ُمهر تدبير بر پيشانی تحريم«، »صبح بدون تحريم«، 
»فروپاشی تحريم«، »اينك بدون تحريم«، »تحريم رفت«، »پيروزی، بدون جنگ«، »گل طاليی ظريف به 1+5« و... 
توافق خســارت بار را نســخه معجزه آسا جا زدند. نکته ديگر اينکه، مگر برجاِم نامتوازن، ناهمزمان، فاقد ضمانت، فاقد 
مکانيسم معقول شکايت و اخذ خسارت و فاقد امکان جبران خسارت كه تحريم ها را دو برابر كرد، نسخه پيروزمندانه 

بوده كه نويسنده از عنوان تجربه شکست خورده برای آن انتقاد دارد؟! وی كارشناس است يا فردی بی خبر يا...؟ 
مدعيان اصالحات تأكيد كردند امضای كری تضمين است، نويسنده ناراحت است كه برجام را پيشوند وادادگی 
قرار داده اند! افزون بر اين، »مذاكره بر ســر مســائل منطقه  ای« به عنوان برجام موشــکی تعبير نمی شد بلکه برجام 
منطقه ای بود كه مدعيان اصالحاتـ  اعتدال به وسيله آن به دنبال زدن نفوذ منطقه ای و نقش امنيت ساز و ثبات آفرين 
ايران در منطقه بودند كه كور خواندند. مســببان اعتماد بالشــرط و بالوجه به آمريکا كه باعث بر باد رفتن فرصت ها 
و ظرفيت های ملی، تورم افسار گســيخته، تعطيلی كارخانه ها و مراكز توليدی، بيکاری گســترده، كوچك شدن سفره 
مردم، ركود فراگير و شرطی سازی اقتصاد شدند، به جای اشتغال به تحريف گری و فريبکاری بايد در پيشگاه عدالت 

حاضر شوند و پاسخگو باشند.
عصبانیتازارتباطمستمرشهرداروشورایشهرتهران

روزنامه شــرق در گزارشی در شماره پيشين خود نوشت: »شهردار تهران ميهمان ويژه شورای شهر نيست. حضور 
شــهردار در صحن شورا طبيعی است« اين را مهدی چمران رئيس شــورای شهر تهران می گويد زمانی كه خبرنگاران 
دليل حضور شهردار تهران را به عنوان ميهمان ويژه می پرسند. او می گويد: هرچه ارتباط شهردار با شورا بيشتر باشد، 

بهتر خواهد بود و ما سعی می كنيم هرازچندگاهی از شهردار دعوت كنيم تا توضيحات و گزارش هايی را ارائه دهد.«
اين روزنامه در ادامه نوشت: »عليرضا زاكانی و معاونانش در سال جديد بارها ميهمان صحن شورای شهر تهران 
بودند اما اين حضور در زمانی بود كه مهدی چمران به دليل بيماری هنوز در جلسات شورای شهر تهران شركت 
نمی كرد. او قبل از آغاز سخنان شهردار گفت كه درست است كه به صحن دعوت نشده اما شورا مثل خانه او می ماند 
و می تواند هر وقت خواســت به صحن شورای شهر تهران بيايد. شهردار تهران كه به بهانه نمايشگاه دستاوردهای 
شــهرداری و فرصت های سرمايه گذاری به شورای شــهر آمد در سخنان طوالنی، دوباره برنامه های آينده خود در 

حوزه های مختلف را بيان كرد.«
ارتباط مســتمر و خوب شهردار و شــورای شهر تهران، گويا به مذاق طيف موسوم به اصالح طلب اصال خوش 
نيامده و لذا به شکلی غيرحرفه ای به تکاپو افتاده كه با تمسخر گزارشی كه زاكانی به نماينده های شورای شهر ارائه 

داده بر فضاحت مديريت 4 ساله اصالح طلبان در شورای شهر و شهرداری تهران سرپوش بگذارند.
اين طيف در حالی كه همه 21 عضو شورای شهر دوره قبل از جناح اصالح طلب بودند و هيچ رأيی از جناحی 
ديگر در شورا نبود ۳ بار در طول يك دوره 4 ساله شهردار عوض كردند و نتيجه مديريت آنها اين شد كه محسن  
هاشــمی كه رئيس شورای شــهر دوره قبل بود با انتقاد از هم جناحی های خود بگويد ما در اين 4 سال حتی يك 

كيلومتر هم مترو نساختيم. 

برجام، بهانه است!
مهدی امامقلی
از آغاز دور جديد مذاكرات هسته ای در دولت سيزدهم حدود 7 ماه می گذرد. 
بااينکه در شرايط كنونی تحوالت جهانی )پاندمی كرونا، جنگ سوريه و اوكراين، 
اختالفات داخلی اتحاديه اروپا، شکست آمريکا در پروژه های بين المللی و مشکالت 
اقتصــادی در جهان، كم آبی، بحران انرژی و...( خود غربی ها بارها اعتراف كرده اند 
كــه برای بهبود وضعيت اقتصــادی و مديريت قيمت نفت به برجام نياز دارند اما 
هنوز كه هنوز است از مواضع استکباری خود عقب نشينی نکرده و در تکاپوی آن 

هستند تا جمهوری اسالمی ايران را به زانو دربياورند.
قريب به دو دهه است كه موضوع فعاليت های هسته ای كشورمان در دستور كار نظام 
سلطه قرار گرفته تا به موازات تهاجم فرهنگی، جنگ اقتصادی و مقابله با ملت و انقالب 

اسالمی ايران زيرفصل آن با شدت و حدت بيشتری ادامه يابد.
سياهه آمريکا و اروپا در قبال جمهوری اسالمی ايران به ويژه طی چهار دهه گذشته 
مملو از خيانت ها و خباثت هاست كه با حمايت های تسليحاتی و مالی به رژيم بعث عراق 
در 8 ســال جنگ تحميلی عليه ايران و پيگيری ترور و كودتاهای متعدد در دهه 60 و 
بعدازآن با تهاجم فرهنگی و حجم گسترده ای از تحريم و تهديد عليه منافع ملی كشورمان 

به منصه ظهور و بروز رسيده است.
واضح آنکه، مشکل غربی ها صرفاً نظام اسالمی نيست بلکه مسئله آنها نظامی است 
كه می خواهد مستقل باشد و زير يوغ آمريکايی ها نباشد. يك جايی رهبر معظم انقالب در 
ديدار با مسئوالن نظام با اشاره به همين موضوع گفتند »اگر فرض كنيم يك نظامی غير 
نظام جمهوری اسالمی هم سر كار بود و بنا بود مستقل باشد، اين ها با آن مشکل داشتند. 
اين تجربه نهضت ملّی جلوی چشم ما است. در نهضت ملّی، دكتر مصّدق به آمريکايی ها 
حسنِ ظن داشت، بلکه ارادت داشت اّما مايل نبود تکيه كند به آن ها؛- با انگليسی ها البّته 
بد بود- مايل به اســتقالل بود. آن كســی كه عامل كودتا عليه دكتر مصّدق شد، نه يك 
انگليســی، بلکه يك آمريکايی بود و پشت سرش بيش از دستگاه اينتليجنت-سرويس 
انگليس ، سيای آمريکا قرار داشت؛ آمريکا اين جوری است؛ يعنی با يك نظامی و با يك 
حکومتی هم كه مطلقاً حکومت دينی هم نيســت ، حکومت انقالبی هم نيست- نهضت 
ملّی كه يك حکومت انقالبی نبود؛ فقط دنبال استقالل كشور از زير يوغ انگليس ها بود و 
خيال می كرد آمريکايی ها كمکش می كنند- نتوانستند بسازند؛ با استقالل كشور مخالفند.«

متأسفانه در داخل كشورمان برخی فعالين سياسی منتسب به طيف اصالحات كه 
تا بن دندان به تفکرات و تصورات ليبراليستی زنجير شده اند ، بدون توجه به اين واقعيت ، 
هنوز به آمريکايی ها خوش بين هستند و ساز سازش كوک می كنند. اين در حالی است 
كه تاريخ و تجربه نشان داده هر كشوری كه در برابر نظام سلطه سر خم كند ، فرجامی 

جز سقوط و سرنگونی نخواهد داشت!
گرچه پيش ازاين در مطلبی به اين موضع اشاره كرده ام اما مرور بخشی از آن خالی 
از لطف نيست؛ در ليبی پس ازآنکه قذاقی برای جلوگيری از تحريم ها )از سال 2001 به 
بعد( وارد فاز ســازش با آمريکايی ها شــد و در سال 200۳ به تقصير كشورش در حادثه 
هوايی الكربی )بمب گذاری در هواپيمای آمريکايی( اعتراف و بعدها با مقامات آمريکايی 
نشست  و برخاست كرد و در عراق با آمريکا هم نظر شد ، نمی دانست كه زمينه های سقوط 

خود را در 10 سال بعد فراهم كرده است.
همراهی با آمريکا و امضای معاهده منع گسترش سالح های هسته ای از سوی قذاقی 
باعث شد كه بازرسان آمريکايی و انگليسی برای خلع سالح ليبی وارد اين كشور شوند. 
در همين حين ، انگلستان در سال 2006 با ليبی معاهده ای نظامی به نام »نامه مشترک 
صلح و امنيت« امضا كرد مبنی بر اينکه اگر ليبی موردحمله قرار گيرد،  انگلستان حمايت 
از اين كشور را تضمين كند. درحالی كه هنوز 5 سال از روند اعتماد سازی های صوری و 
جلسات و همکاری های فرماليته نگذشته بود آمريکا و يار ديرينه اش انگليس ، اعتراضات 
مردمی در ليبی را بهانه كرده و به اين كشور حمله هوايی كردند! غربی های عهدشکن با 
ترفندهای مذاكره و متعهد سازی های صوری توانسته بودند قذافی را خلع سالح كرده و 
موشك های با برد بيش از ۳00 كيلومتر را از ليبی خارج كنند تا هيچ يك از كشورهای 

عضو ناتو در تيررس موشك های ليبی قرار نگيرند!
عالوه بر عراق، ســوريه، يمن و فلســطين، كشورهايی مانند چين، روسيه، هند و يا 
كشورهايی از آمريکای التين مانند اكوادور، پرو، ونزوئال، كوبا و حتی كشوری مانند بالروس 
در شرق اروپا كه برای حفظ منافع ملی و استقالل خواهی خود در حال هزينه دادن هستند ، 
از واقعيات و تجربيات تاريخی استعمار نو، درس عبرت گرفته و به آمريکايی ها باج نمی دهند.

بر همين اساس است كه بهتر می توان به اين سؤال پاسخ داد كه »چرا غرب نمی خواهد 
تحريم ها عليه ايران را لغو كند؟«. مشکل آنها نه انرژی هسته ای است و نه حقوق بشر. 
مسئله اصلی غرب ، قدرت بازدارندگی و عمق نفوذ راهبردی ايران در منطقه غرب آسيا ، 

توسعه فناوری هسته ای و موشکی و همين طور پيشرفت های اقتصادی ايران است.
امروزه قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی ايران و ظهور و بروز ايران به عنوان يك 
قدرت منطقه ای و نقش آن در تغيير معادله موازنه قدرت- استقالل طلبی ايران و از دست 
رفتــن منافع منطقه ای آمريکا- هدايت ، تثبيت و تقويت محور مقاومت و شــکل گيری 
ائتالف های نوين منطقه ای- و اساساً نفوذ سياسی و فرهنگی ايران در جهان، يك واقعيت 

مسلم و انکارناپذير است.
حضور ايران در بازارهای جهانی، عضويت ايران در شــانگهای و انعقاد قراردادهای 
همکاری بيست ساله با چين و روسيه دو ابرقدرت ديگر جهان ، مناسبات گسترده تجاری 
و اقتصادی و پروژه های مشــترک با همسايگان و همچنين الگوشدن ايران در دور زدن 
تحريم ها برای ســاير كشورها ، رتبه 20 ايران در ميان بزرگ ترين اقتصادهای جهان و... 

واقعياتی است كه آمريکا نمی تواند آن را هضم كند!
فعال كردن البی غربی- عربی- عبری از ســوی نظام سلطه برای مقابله با ايران )از 
دزدی دريايی تا ترور و خرابکاری و...( و دست وپا زدن آمريکا برای فرار از لغو تحريم های 

ظالمانه عليه ايران به خاطر همين واقعيت است.
بر اساس آنچه در سند استراتژی امنيت ملی آمريکا در سال 2006 آمده ، »آمريکا با 
چالشی بزرگ تر از ايران در جهان روبه رو نيست« و »اين نگرانی ها زمانی رفع می شوند 
كه حکومت ايران با اتخاذ تصميمی راهبردی سياست های خود را تغيير دهد. اين هدف 
غايی سياست آمريکا است«؛ تيری كه بارها از سوی آمريکايی ها در چله كمان نهاده شده 

و هر بار به لطف خدا و هوشياری ملت و رهبری نظام به سنگ خورده است.
همين چند روز پيش بود كه هنری كيســينجر كه يکی از استراتژيست های ارشد 
حوزه سياست خارجی آمريکا است درباره مذاكرات فعلی برای بازگشت آمريکا به برجام 
با بيان اينکه »هيچ جايگزينی برای حذف قوای هسته ای ايران وجود ندارد« گفت: »اآلن 
مشکل مذاكرات جاری هسته ای اين است كه بازگشتن به توافقی كه از ابتدا ناكافی بود 

بسيار خطرناک است.« اين واقعيت آمريکاست.
از اين روست كه می توان گفت مسئله برجام بهانه است. آمريکايی ها نمی خواهند از 
برنامه ريزی و فعاليت های گذشته خود عليه جمهوری اسالمی دست بکشند چه آنکه خود 
آنها بارها تأكيد كرده اند تحريم  و فشار حداكثری تنها ابزار آمريکا در برابر ايران است.

درمکتب امام

صلح جهان بسته به انقراض مستكبرین است
جنايات زورمندان، خارج از فطرت انســانی اســت. زورمندانی كه 
زندگی ننگين خود و ســلطه و ادامه جنايات خويش را در سركوبی و 
مرگ ديگران می دانند و شــهوت رياست آنان را كور و كر كرده است. 
عموم مستضعفين بايد به هم بپيوندند و ريشه فساد را از كشورهای خود 
قطع كنند. سالمت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرين است؛ و تا 
اين سلطه طلبان بی فرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود 

كه خدای تعالی به آنها عنايت فرموده است نمی رسند.
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما در میانه آتش 
 غرب آسیا در یک کشتی امن، آرام و نجات بخش از ناامنی ها به
سر می بریم این نه تنها دســتاورد کوچكی نیست که خود 
پیش نیاز هر گونه فعالیت اقتصادی، پیشرفت و توسعه است 

که نیروهای مسلح با همكاری مردم آن را برقرار کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر محمد باقری رئيس 
ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در همايش پرچمداران 
دين و انديشه كه با حضور روحانيون شيعه و سنی استان كردستان در 
سالن شهدای روحانی مركز بزرگ اسالمی غرب كشور برگزار شد، با 
گراميداشت ياد و خاطره امام راحل و شهدای انقالب، دفاع مقدس و 
كردستان اظهار كرد: مسير شهدا در كردستان نمونه روشنی از عجين 
شدن خون شيعه، سنی، كرد و ساير اقوام برای حفظ دين و ميهن و 
سرفرازی ملت بود و تصوير روشنی برای آينده ما ترسيم كرده است.

وی با اشــاره به اينکه جامعه روحانيون كردســتان 54 شهيد 
گرانقــدر را تقديم انقالب كردند، گفت: تمــام روحانيون واليی و 

انقالبی اين استان هم قطعاً رهروان راه شهدا و منتظر گذر از چنين 
مسير نورانی هستند.

رئيس ســتاد كل نيروهای مسلح عنوان كرد: مسير شهادت در 
كردســتان نمونه روشنی از عجين شدن خون شيعه و سنی، كرد و 
ساير اقوام كشور برای حفظ دين مبين اسالم، مهين اسالمی و عزت 

و سربلنديمان بوده و برای آينده كشور ترسيم كرده است.
باقری از برگزاری اين مراسم تقدير كرد و افزود: اين گردهمايی و 
مراسم نمونه روشنی از وحدت، برادری، اخوت و هم افزايی و همراهی 
همه اقشار از هر مذهب و قومی در اين سرزمين ارزشمند است. ملت 
بزرگ ايران بعد از قرن ها تحمل ظلم و ستم با رهبری امام راحل مردانه 
به ميدان آمد و سرنوشت خود را از رژيم ستم شاهی سياه پهلوی بازپس 
گرفت و به آزادی رســيد. دشمنان اين ملت آزادی آنها را برنتافتد و 
بالفاصله در اقصی نقاط كشور و به ويژه اين سرزمين بر امنيت مردم 

تاختند و مشکالت فراوانی را برای كشورمان ايجاد كردند.
باقــری اذعان كرد: طی بيش از چهار دهه در 40 و چند ســال 

گذشته بارها و بارها اين تجربه را داشته ايم كه در هر مقطعی به روش 
و تاكتيکی با سرمايه گذاری عظيم و تحريك و توطئه تالش كردند كه 
وحــدت، همدلی و برادری در اين خطه مقدس را تبديل به تفرقه و 

دشمنی كنند و منافع خود را با استثمار و چپاول ادامه دهند.
وی اعــالم كرد: اما مردم كردســتان و روحانيت در راس آنها و 
مهاجرين و ياران كه به كمك امنيت كردستان آمدند توانستند امنيت 

پايدار را در اين سرزمين تامين كنند.
رئيس ستاد كل نيروهای مسلح افزود: در مقطع ابتدايی پيروزی 
انقالب توفيق حضور در كردستان را نداشتم و در مقاطعی در دوران 

دفاع مقدس برای عمليات هايی همچون والفجر 4 به استان آمده ام.
باقری يادآور شــد: از پيشکســوتان شنيده ايم كه در آن شرايط 
حســاس مردم شيعه و سنی، كرد و فارس و از هر قوم و مذهبی در 
اين خطه جان خود را بر كف دست گرفتند و از تماميت ارضی ايران 
عزيــز دفاع كردند. گروهك های ضد انقالب با صدام ملعون همراهی 
كردند و تمام توان خود را برای ناامن كردن اين سرزمين به كار گرفتند 

اما مردم واليی، انقالبی و شهيدپرور اين استان با دفاع جانانه با سربلند 
ميدان نبرد با دشمنان شدند.

باقری با بيان اينکه مرزهای ما با كشور همسايه بايد آورده اقتصادی 
چشم گير برای مردم داشته باشد، گفت: اما اين وضعيت حادث شده 
در آنجا مشکالتی را در اين جهت ايجاد كرده و تالش سنگينی توسط 
 دســتگاه سياست خارجی و سپاه پاســداران و ديگر مسئوالن برای

ســر و سامان دادن به اين نابسامانی امنيتی برقرار است. در ماه های 
گذشته مركز صهيونيست ها در شمال عراق هدف موشك های سپاه 

قرار گرفت و صهيونيست ها به تلفات خود در آنجا اعتراف كردند.
 رئيس ستاد كل نيروهای مسلح در ادامه گفت: سفر مقام معظم 
رهبری در ســال 88 به كردستان را بايد نقطه عطف بشمار آوريم كه 
عالقه و توجه رهبری به كردستان فوق العاده باال است و تعابيری كه 
خطاب به مردم كردستان عنوان كردند در كمتر جايی ديده می شود.

باقری افــزود: رهبــری عنوان كردند، كردســتان ســرزمين 
مجاهدت های خاموش، فداكاری های بزرگ، سرزمين فرهنگ و هنر 

و صفا و صميميت و وفاداری است و اين تعبير بلند افتخار مردم عزيز 
كردستان و در راس آن روحانيت معزز است. امروز افتخار می كنيم كه 
هزاران نفر از مردم كردستان اسلحه به دست دوش به دوش پاسداران 
و ساير نيروهای مسلح مشغول خدمت و برقراری امنيت هستند و ما 

به آنها پشت گرم هستيم.
رئيس ستاد كل نيروهای مسلح تصريح كرد: عشاير عزيز و اقشار 
گوناگــون مردم خود امنيت را بــه عهده دارند و امنيت پايدار مدنظر 
رهبری اتفاق افتاد. جوانان كردستان بايد بدانند اين امنيت به آسانی 
به دست نيامده و بايد مانند چشم از آن مراقبت كرد. جوانان استان 
كه آن دوران را نديده اند تحت هدايت رهبری بايد از اين دستاوردهای 

بزرگ حفاظت كنند.
باقری در پايان گفت: شــاخص های فعلی كه نتيجه تحريم ها  و 
ناكارآمدی دوره های گذشــته است، اميدواريم در دولت جديد با اين 
امکانات عظيم و انســانی و با تالش و جهاد، كردستان به جايگاه در 

خور برسانند.

سرلشكر باقری: 

ایران در میان آتش غرب آسیا 
در یک كشتی امن، آرام و نجات بخش به سر می برد

قالیباف در کنگره معلمان انقالب اسالمی:

آموزش و پرورش نهاد اجتماعی است نه بازاری در دست سرمایه گذاران
رئیس مجلس گفت که نباید با خصوصی  سازی 
آموزش و پرورش، آینده فروشی کرد، آموزش و 
پرورش یک نهاد اجتماعی است، نه یک بازار در 

دست سرمایه گذاران.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شورای اسالمی 
صبح ديروز در نخستين كنگره معلمان انقالب اسالمی 
كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد، با تأكيد 
براينکه مهم ترين اولويت  نظام جمهوری اسالمی آموزش 
و پرورش اســت، از جابه جايی مکرر وزرای آموزش و 
پرورش انتقاد كرد و گفت: آموزش و پرورش مهم ترين 
اولويت نظام است و شما از دو جهت جمع مخاطبان 
اصلی آموزش و پرورش هســتيد، اول از جهت اينکه 
همــه هويت نظام آموزش و پــرورش به معلمان آن 
است و دوم اينکه شما نيروهايی هستيد كه مبتنی بر 
باورهای انقالب و روح و جان اين انقالب كه امام عزيز 
ما است، شکل گرفته ايد و اين باور در روح و جان شما 

نهادينه شده است.
وی اضافــه كــرد: من بــا همه وجــود عرض 
می كنم آمــوزش و پرورش تنها اولويت اول كشــور 
است، وزارتخانه ای كه در 16 سال گذشته هر 20 ماه 
به هر دليلی يك وزير جابه جا كرده و اميدوارم كه اين 
مســير با ثبات پيش نرود و اتفاقات 16 ســال قبل را 
تجربه نکنيم چراكه ضربه سنگينی بر پيکره آموزش و 

پرورش وارد شده است. قاليباف با بيان اينکه در هرجا 
كه می توانستم براساس وظيفه انقالبی نه براساس وظيفه 
اداری از آموزش و پرورش حمايت كرده ام، اظهار كرد: 
برای اجرای دقيق طرح رتبه بندی از آقای وزير حتما 
مطالبه گری می كنم تا اين طرح به درستی اجرا شود. 
وی در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره 
به روند شفاف  ســازی، هوشمند سازی و مردمی  سازی 
گفت: نتيجه اين حركت ها كارآمد ســازی است و بايد 
در حوزه مديريت اين ساختارها مورد توجه باشد و در 
هدف گذاری ها از آن بهره برد و در مســائل آموزش و 
پرورش و بحث معلمان بايد اين چند محور را ديد البته 

كرونا به ما كمك كرد و هوشمند ســازی به آموزش و 
پرورش اضافه شد. رئيس دستگاه قانون گذاری كشور 
تأكيد كرد: اعتقاد دارم الزم است به مردمی  سازی در 
حوزه نهاد آموزش توجه كنيم، اگر انقالب اسالمی دو 
بال داشته باشد يك بال آن سنت های الهی و خداباوری 
و اخالص عمل است و بال ديگر آن مردم باوری است 
و هر جا مردم نبودند ما محکوم به شکست بوديم و ما 
بايــد نقش مردم را در آموزش و پرورش بپذيريم و به 

آنها مسئوليت دهيم.
وی بــا بيــان اينکه آمــوزش و پــرورش يك 
نهاد اجتماعــی بوده و نبايد با خصوصی  ســازی آن 

آينده فروشی كرد، گفت: آنچنان كه نبايد با دولتی  سازی 
و حجيم  سازی، در چاله  ناكارآمدی گرفتار شويم، نبايد 
آموزش و پرورش را به طور كامل خصوصی  كرد. آموزش 
و پرورش يك نهاد اجتماعی است نه يك بازار در دست 
ســرمايه گذاران و نه يك ســازمان در دست مديران 
نااليق بلکه يك نهاد اجتماعی اســت كه با باورهای 
انقالبی بر بستر مردم و برای دولت  سازی، جامعه  سازی 
و تمدن  سازی شکل گرفته است و اگر درست حركت 
كنيم و پيش رويم، می توانيم در برنامه هفتم در هر فصل 
و هر سال شاهد تحول در مدرسه باشيم و اين تحول 

را از محروم ترين نقاط تا برخوردارترين نقاط ببينيم.

وزیر امــور خارجه گفت: در ســفر هفته 
گذشته ام به آنكارا با برادرم چاووش اوغلو توافق 
کردیم نشست سه جانبه جمهوری اسالمی ایران، 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه را در تهران 

در سطح وزرای خارجه برگزار کنیم.
جيحون بايراموف، وزير خارجه جمهوری آذربايجان 
كه در نخستين سفرش در دولت سيزدهم روز گذشته 
به تهران سفر كرد، با حضور در محل وزارت امور خارجه 
مورد استقبال حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه 

جمهوری اسالمی ايران قرار گرفت.
اميرعبداللهيان پس از ديدار و گفت وگو با جيحون 

بايراموف در نشست خبری مشترک حضور يافت.
وزير امور خارجه كشورمان در اين نشست اظهار 
داشــت: در اين گفت وگوها بــار ديگر تماميت ارضی 
كشــورها از جمله جمهوری آذربايجان مورد تأكيد ما 
قرار گرفت. همچنين حمايــت خود را از روند حل و 
فصل مسالمت آميز مناقشه قره باغ بر پايه اصول شناخته 
شده حقوق بين الملل مورد تاكيد قرار داديم. جمهوری 
اســالمی ايران از ابتدای مناقشه آمادگی خود را برای 
كمــك به حل و فصل بحران از طريق گفت وگو اعالم 
كرد و همچنان آماده مساعدت ها در اين زمينه هستيم 
تا مســائل باقيمانده نيز بر اساس احترام به تماميت 
ارضی و حق حاكميت طرفين و از مسير گفت وگوی 

سياسی حل شود.
اميرعبداللهيان ادامه داد: معتقديم در شرايط جديد 
فرمت های منطقه ای كه بين دو كشور يا كشورهای ديگر 
وجود دارد بايد مورد توجه قرار بگيرد. در ســفر هفته 
گذشته ام به آنکارا با برادرم چاووش اوغلو توافق كرديم 
نشست سه جانبه جمهوری اسالمی ايران، جمهوری 
آذربايجان و جمهوری تركيه را در تهران در سطح وزرای 
خارجه برگزار كنيم. امروز با برادرم جيحون درخصوص 
بازه زمانی و تاريخ آن توافق خواهيم كرد. فرمت ديگری 
در سطح كارشناسان ارشد وجود دارد موسوم به اجالس 
۳+۳ در منطقه قفقاز، اين اجالس بين كارشناسان ارشد 
و در گام بعدی بين وزرای خارجه آذربايجان، ارمنستان، 
گرجستان و روسيه،  ايران و تركيه برگزار خواهد شد. 
جمهوری اســالمی ايران در تاريخی كه نسبت به آن 
توافق خواهيم كــرد، ميزبان اين اجالس در تهران يا 

يکی از شهرهای كشورمان خواهد بود.
یادداشترسمیالهامعلیاف

مبنیبرآمادگیبرایسفربهتهران
وی بيان داشــت: ما يادداشت رسمی را همزمان 
با سفر آقای بايراموف مبنی بر آمادگی رئيس جمهور 
آذربايجــان برای ســفر به تهران دريافــت كرديم و 
درباره نهايی شــدن و توافق درباره تاريخ سفر رسمی 

رئيس جمهــور آذربايجــان در ادامه نشســت امروز 
پيشــنهادات را بررسی خواهيم كرد و از همين جا به 

الهام علی اف برای سفر به ايران خوشامد می گويم.
رئيس دستگاه ديپلماسی افزود: انرژی و ترانزيت 
دو موضوع مهم در همکاری های اقتصادی دو كشــور 
است. وزير نيروی ايران در سفری كه در هفته جاری 
به آذربايجان خواهد داشت و برنامه ريزی اين سفر انجام 
شــده درخصوص بهره برداری از سد خداآفرين و سد 
قيزقلعه سی اقدام خواهد كرد. گفت وگوهای مهمی در 
اين رابطه بين رؤسای جمهور دو كشور هفته گذشته 
انجام شد. معتقديم با توجه به ورود به گرمای تابستان 
هر چه سريع تر اين دو پروژه بين دو كشور كه به مرحله 

نهايی رسيده بايد مورد بهره برداری قرار گيرد.
اميرعبداللهيان اظهار داشــت: درباره مســائل 
زيســت محيطی پيرامون رود ارس بــا همتای خود 
صحبت كرديم. يکی از نگرانی های استان های مرزی 
ما آلوده شدن رودخانه مرزی است و نگرانی های زيست 
محيطی كه در بحث رود ارس ايجاد شده و بخشی از اين 
آلودگی ها مورد بررسی در حوزه تخصصی محيط زيست 
قرار گرفته و ريشه های آن در داخل ايران و آذربايجان 
مورد شناسايی قرار گرفته و اميدواريم در اين  مسير 

بتوانيم اقدامات موثری را انجام دهيم.
وی با بيان اينکه خرســنديم در ماه های گذشته 
شاهد جهش در حجم تبادل تجاری دو كشور بوديم، 
خاطرنشان كرد: در حوزه همکاری های فرهنگی با هم 
گفت وگو كرديم. در هفته های گذشــته وزير فرهنگ 
جمهوری آذربايجان به تهران سفر و با همتای خودش 
گفت وگوهای سازنده، مثبت و رو به جلويی را انجام داد. 
يك بار ديگر به برادرم در تهران خوشــامد می  گويم و 
خرسندم در جمع اصحاب رسانه  اعالم كنم در 10 ماه 
گذشته از مرحله سوءتفاهمات به خوبی عبور كرديم و 
اكنون در مرحله پيشرفت فزاينده مناسبات همه جانبه 

در راستای منافع دو ملت هستيم.

وزير امور خارجه كشورمان گفت: مايلم در جمع 
همکاران رسانه ای از تالش های خوب آقای خطيب زاده 
تشکر كنم. آقای بايراموف شاهد بودند سال گذشته كه 
تنشی در روابط دو كشور ايجاد شد، توافق كرديم كميته 
رسانه ای مشترک به رياست سخنگويان وزارت خارجه 
دو كشور ايجاد كنيم و آقای خطيب زاده و تيم همکاران 
آن در حوزه ديپلماسی عمومی در وزارت خارجه به من 
و بــرادرم جيحون كمك كردند كه بتوانيم تنش های 
رسانه ای را در روابط دو كشور كاهش دهيم. همچنين 
به آقای كنعانی ســخنگوی جديد وزارت امور خارجه 
تبريــك می گويم كه قبول زحمت كرد و اميدوارم در 
مرحله جديد با نشاط تر از گذشته، هماهنگی های ما و 
ارتباط دستگاه ديپلماسی با اصحاب رسانه در داخل و 

خارج از كشور حفظ شود و ارتقا يابد.
درخصوصتولیدمشترکخودرو،لوازمیدکیخودرو

وادواتکشاورزیتوافقکردیم
وزيــر خارجه آذربايجان نيز در نشســت خبری 
مشــترک با وزير امور خارجه كشــورمان خاطرنشان 
كرد: توافق كرديم كه تکميل و بهره برداری از پروژه های 
مشترک نيمه تمام را پيگيری و پروه های جديد بين دو 
كشور را اجرايی و پروژه های موجود را در اولويت قرار 
دهيم. درخصوص توليد مشترک خودرو و لوازم يدكی 
خودرو و توليد تراكتور و ادوات كشاورزی توافقات خوبی 
انجام شــده كه ان شاءاهلل اجرا خواهد شد و همچنين 
تکميل فاز دوم سد و نيروگاه های برق آبی خدآفرين و 
قيزقلعه سی و بهره برداری آن از پروژه های مهم و اولويت 

دار بين دو كشور است.
به گزارش فارس، بايراموف اظهار داشــت: پروژه 
كريدور شــمال- جنوب از اهميت ويژه ای برخوردار 
است و جمهوری آذربايجان آمادگی دارد در باال بردن 
ظرفيت كريدور شمال- جنوب و ساخت و تکميل راه 
آهن رشت- آســتارا و تکميل بارانداز ريلی در آستارا 
خدمات و تعهدات خود را اجرا كنيم. احداث پل گذر 

عابر و خودرو بر رودخانه آستاراچای كه در اوايل ژانويه 
2022 كلنگ زنی آن انجام شده، ان شاءاهلل تا پايان سال 

ميالدی تکميل و به بهره برداری برسد.
تأکیدبرافزایشسطحهمکاریهمهجانبه

ایرانوجمهوریآذربایجان
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جيحون بايراموف، 
وزير امور خارجه جمهوری آذربايجان همچنين با حضور 
در بهارستان با محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شورای 

اسالمی ديدار و گفت وگو كرد.
رئيس قوه مقننه كشورمان با اشاره به مالقات های 
انجام گرفته ميان نمايندگان مجالس، وزرا و رؤســای 
مجلس و رؤسای جمهور دو كشور يادآور شد: يکی از 
موضوعات مهمی كه در حاشيه نشست عشق آباد مطرح 

شد، موضوع اتصال راه آهن دو كشور بود.
وی تبادالت تجاری در حوزه انرژی، برق و گاز را 
يکی از فرصت های مناسب در حوزه همکاری های دو 
كشور برشمرد و با اشاره به توافقی كه در سال گذشته 
در راستای دسترسی به نخجوان از مسير ايران انجام 
شــده، تصريح كرد: هر چه زودتر بايد اين امکان برای 

همکاری های عميق هر دو كشور فراهم شود.
قاليباف با بيان اينکه با توجه به شرايط كنونی 
بايد همه كشورهای منطقه و منطقه قفقاز به سوی 
صلــح و ثبــات حركت كنند، تصريح كــرد: با هر 
موضوعی كه به امنيت و صلح منطقه آسيب بزند، 

بايد مخالفت كنيم.
رئيس مجلس شــورای اسالمی با بيان اينکه 
حضور رژيم صهيونيستی در هر منطقه ای با خود 
ناامنــی به دنبال دارد، گفت: مــا در حوزه امنيت 
كشــورمان به ويژه حضور رژيم صهيونيســتی در 

منطقه حساسيت داريم.
وی تأكيد كرد: بدون شــك اگر كشورهايی كه 
خارج از منطقه قرار دارند، بخواهند در مسائل منطقه 
دخالت كنند، ثمره ای جز ايجاد مشکالت نخواهد داشت.

امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان:

نشست 3 جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و تركیه در تهران برگزار می شود

عکس: محمد علی شيخ زاده

نگاه

دستگاه قضایی ســوئد طی روزهای گذشته به بهانه در اختیار نداشتن اتاق 
مناسب، اجازه مالقات »حمید نوری« با خانواده اش را که از 1۰ روز پیش به سوئد 

سفر کرده اند، سلب کرده است.
به گزارش مركز رســانه قوه قضائيه، در حالی كه دو ســال و هشــت ماه از بازداشت 
حميد نوری توسط دســتگاه قضايی سوئد می گذرد و روند دادگاه طوالنی و 92 جلسه ای 
او نيز دو ماه پيش به پايان رســيده است، وی نه تنها همچنان در سلول انفرادی نگهداری 
می شــود و به پزشك دسترسی ندارد، بلکه برای تماس يا مالقات با خانواده خود نيز دچار 

محدوديت های شديدی است.
قاضی پرونده حميد نوری در آخرين جلســه دادگاه تاكيد كرده بود به موجب قانون، 
محدوديت های وی لغو می شود، اما نوری بعد از جلسه آخر دادگاه مجددا به سلول انفرادی 

منتقل شد و تا 40 روز پس از آن هم امکان هيچ تماس تلفنی با خانواده را نداشت.
در حال حاضر نيز در حالی كه همسر و دختر حميد نوری از 10 روز پيش در استکهلم 
به ســر می برند و درخواست مالقات حضوری با وی را دارند، دستگاه قضايی سوئد در يك 

اقدام عجيب اعالم كرده به دليل نبود اتاق مناسب، فعال امکان اين مالقات فراهم نيست.
حميد نوری در طول 60 روز گذشته تنها امکان دو تماس كوتاه، كنترل شده و با حضور 
مترجم با خانواده خود داشــته و روند فشــار و محدوديت های وی، در آستانه صدور حکم 

دادگاه به طور محسوسی افزايش يافته است.

بهانه عجیب دستگاه قضایی سوئد
برای مالقات ندادن به خانواده »حمید نوری«!

3۶ عضو هیئت علمی و 18 دانشجوی 
نمونه کشوری در رشته های مختلف با حضور 

رئیس جمهور معرفی و تجلیل شدند.
بيست و نهمين دوره آيين معرفی و تجليل از 
اعضای هيئت علمی و دانشجويان نمونه كشوری 
روز گذشته در مراســمی با حضور آيت اهلل سيد 
ابراهيم رئيســی، در محل ســالن همايش های 

دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد.
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسی طی سخنانی 
در اين مراســم گفت: خدا را شاكريم كه تحت 
هدايت های رهبری علم دوســت هســتيم كه 
همواره مشــوق فرهيختگان و نخبگان كشور 
بوده و پيشرفت هايی كه در اين سالها شاهد آن 
 بوديم حاصل حمايت ها و تشــويق های ايشان

است.
رئيس جمهور با بيان اينکه اساتيد و دانشجويان 
گام های بســيار خوبی در حوزه پيشــرفت علم 
برداشــته اند، افزود: ما همچنان نيازمند گام های 
موثر در حوزه تحقيق و پژوهش، تعليم و تربيت و 

خدمات علمی هستيم.
رئيسی توسعه و پيشرفت را از ضروريات امروز 
كشور دانست و افزود: امروز وظيفه دولت اين است 
كه امر مهم پيشرفت را در كنار اجرای عدالت دنبال 

كند و اولويتی كه در اين زمينه برای دولت تعريف 
كرده ايم ايجاد تحول است.

رئيس جمهور در ادامه تحول شناختی، تحول 
در فرآيندها و تحول نهادی را ســه اصل اساسی 
در ايجاد تحول در كشور عنوان كرد و افزود: اگر 
توسعه و تحول در كشور بر پايه علم نباشد نامش 
سليقه است كه قطعاً پايدار نيست، اما وقتی كار بر 
پايه علم و دانش بنا شد و دانايی را ضميمه توانايی 

كرديم تحول و توسعه واقعی اتفاق خواهد افتاد.
وی در ادامه مســئله محوری در دانشگاه ها را 
مقدمه ای برای برون رفت كشور از مشکالت دانست 
و افزود: ما عميقاً اعتقاد داريم كه دانشگاه ها اتاق 
فکر دولت هستند و همواره بر استفاده از ظرفيت 
دانشگاه ها در پيشبرد امور كشور تاكيد داشته ايم.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به رواج مفهوم 
غلــط از روشــنفکری در جامعــه، تصريح كرد: 
روشــنفکر واقعی كسی است كه جامعه و نياز آن 
را به خوبی بشناسد و در جايگاه يك رصدكننده 
جامعه را به ســمت هدف و مقصد هدايت كند و 
خودش هم در اين ميدان حاضر باشــد و ايفای 

نقش كند.
رئيســی در ادامه 110 شهيد دانشگاه علم و 
صنعت را از جمله افتخارات بزرگ اين دانشــگاه 

دانســت و تصريح كرد: امروز شهدای ما مصداق 
واقعی روشنفکری در كشور هستند كه با شناخت 
جامعــه و الزامات و ضروريــات آن نقش آفرينی 

كردند.
رئيسی در ادامه افزود: امروز دانشمندان زيادی 
در دنيا هستند كه خدمات و آثارشان متفاوت است 
و نتيجه علم آنها منجر به سلطه گری، نابودی انسان 

و سد راه تعالی انسان ها شده است.
وی در ادامه خدمت در راه خدا را نقطه مقابل 
خدمت منفعت گرايانه دانســت و افزود: راه جلب 
رضايت خدا از ميان خلق و حل مشــکالت مردم 
می گذرد و شما اساتيد و دانشجويان با علم و دانش 
خود می توانيد كار خدمت در مردم را آسان تر كنيد.
رئيسی هزينه برای دانشگاه را سرمايه گذاری 
برای كشور دانست و گفت:  دولت افتخار دارد كه 
اكثــر اعضای دولت عضو هيئت علمی دانشــگاه 
هســتند و اين مهــم می تواند به مــا در توجه 

تخصصی تر به مسايل كشور كمك كند.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به دستاوردهای 
ارزشمند دانشگاه علم و صنعت در ساخت ماهواره، 
افزود: زمانی در اين كشــور معتقد بودند نبايد از 
ماهواره های ساخت نخبگان كشور رونمايی كنيم 
تا بهانه ای به دست دشمن نيفتد، اما امروز شرايط 

تغيير كرده و ما هرگز حركت علمی كشــور را به 
اخم و لبخند ديگران گره نخواهيم زد.

آيت اهلل رئيســی با اشاره به اينکه ما در همه 
بخش هايی كه تحريم بوديم، بيشترين پيشرفت ها 
را داشــته ايم، افزود: امروز در دكترين دفاعی ما 
سالح هســته ای هيچ جايی ندارد و اين را بارها 
اعــالم كرده ايم، اما حتماً در اســتفاده از فناوری 
هسته ای تعلل نخواهيم كرد و در اين مسير پيش 

خواهيم رفت.
رئيس جمهــور در ادامــه گفت: مــا نه حق 
عقب گرد داريم و نه حق توقف، تنها يك راه داريم 

و آن پيشرفت در همه عرصه هاست.
آيت اهلل رئيسی به موضوع مهاجرت نخبگان نيز 
اشــاره كرد و افزود: ما بايد با عمل و اجرا آنچنان 
در جامعه اميد تزريق كنيم كه موضوع مهاجرت 
نخبگان معکوس شود و همه كسانی كه به دليل 
احساس كمبود امکانات و شرايط مهاجرت كرده اند 
متوجه شوند زمينه رشد و پيشرفت در داخل كشور 

برای آنها فراهم شده است.
رئيس جمهور ضعف در تبيين پيشرفت ها را از 
جمله مشکالت مبتالبه امروز كشور دانست و گفت: 
شما اســاتيد وظيفه داريد ظرفيت ها و همچنين 
پيشرفت های حاصل شده در كشور را تبيين كنيد.

در مراسمی با حضور رئیس جمهور

اعضای هیئت علمی و دانشجویان نمونه كشوری معرفی شدند

شهركرد- خبرنگار كيهان:
استاندار چهارمحال و بختیاري با انتقاد از عدم 
جذب تســهیالت اختصاص یافته به استان در سفر 
ریاســت جمهوري، گفت: وضعیت جذب اعتبارات 
در این حوزه راضي کننده نیســت، فرآیند اعطاي 

تسهیالت باید تسریع و تسهیل شود.
غالمعلي حيدري با تاكيد بر اينکه بايد روحيه همدلي 
و هم افزايي بين مسئوالن استاني براي حل مشکالت تقويت 
شود، اظهار كرد: مديران بدانند كه دوران مسئوليت كوتاه 
اســت و بايد از اين فرصت به نحو احسن براي خدمت به 

مردم استفاده كنند.
استاندار افزود: در مباحث مديريتي با هيچ احدي تعارف 
ندارم، تقسيم وظايف بين معاونان صورت گرفته است، معاون 
امور عمراني مسئوليت امورات عمراني را بر عهده دارد، معاون 

اقتصادي، مسائل اقتصادي را پيگيري مي كند و اختيارات 
الزم به معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي در بحث انتصابات 

و مسائل امنيتي داده شده است.
وي تاكيد كرد: معاونان بايد در حيطه وظايف و اختيارات 
واگذار شده به مسئوليت هاي خود عمل كنند و همچنين 

پاسخگوي عملکرد خود باشند.
وی بيان كرد: با مديراني كه در جذب تســهيالت در 
نظر گرفته شده در سفر رياست جمهوري به استان كوتاهي 
كرده اند، برخورد مي شود، مديران دستگاه هاي اجرايي بايد 
در جلسه آينده شوراي معاونان نسبت به ارائه عملکرد خود 

در اين حوزه اقدام كنند.
حيدری در پايان تاكيد كرد: اجرايي شــدن تك تك 
مصوبات ســفر رياست جمهوري به چهارمحال و بختياري 
بايد در اولويت كاري مديران دستگاه هاي اجرايي قرار بگيرد.

استاندار:

وضعیت جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوري به چهارمحال و بختیاری 
راضي كننده نیست


