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سرمقاله

اخبار
آذری جهرمی به دولت رئیسی:

انصاف داشته باشید

محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر پیشین
ارتباطات ،با اشاره به اظهارات برخی چهرههای
دولت ابراهیم رئیسی دربارهی برنامهی فضایی
کشور ،از عملکرد دولت روحانی دفاع کرد و از
آنها خواست که در اظهارنظرها انصاف را رعایت
کنند.
به گزارش انصاف نیوز ،آقای جهرمی در
یادداشتی تلگرامی نوشت:
مدتهاست دیگر اخبار رسمی را جدی
پیگیری نمیکنم ،اما دیشب تصویر دو توییت
از چهرههای رسمی و رسانهای دولت سیزدهم،
توسط یکی از وزرای سابق ،برایم ارسال شد ،که
محتوای آن این بود که:
«رئیس جمهوری از دستاوردهای فضایی
بازدید کرد ،این دستاوردها امیدوارکننده بود
و دولت سیزدهم هم با تشکیل شورای عالی
فضایی به تعطیلی ده ساله برنامه فضایی خاتمه
خواهد داد».
اما یک سوال ساده:
 .۱اگر برنامه فضایی تعطیل بود ،رییس
جمهور از چه چیزی بازدید کرد که امیدوارکننده
بود؟ آن  ۶ماهواره آماده پرتاب و خود ماهوارهبر
سیمرغ و ذوالجناح که بازدید شد و امیدواری
ایجاد کرد؛ در کدام دولت طراحی و ساخته شد؟
قراردادهای خارجی خرید ماهوارههای GEO
و  LEOایران در چه زمانی منعقد و با همه
دشواریهای مالی ،پرداختها انجام شد؟
عزیزان!
تالش شما برای توسعهی صنعت مهم
فضایی قابل تقدیر است ،اما به فرمایش
امیرالمومنین(ع)« :انصاف ورزیدن ،زینت و زیور
فرمانروایی و حکومت است».
در فرصت مناسبی در این باره مفصل خواهم
نوشت.

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

جنجالهای دوباره یک سیلی

رویداد 24دراینباره مینویسد :محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس به سوال یکی از حضار در دانشگاه
شهید بهشتی درباره توهین یک نماینده به سرباز
پاسخ داد و گفت« :درباره بحث مربوط به آقای
عنابستانی که به آن اشاره شد ،هیات نظارت پیگیری
کرد ،اما معتقدم که باید محکمتر از این پیگیری
میکرد .اما از طرف دیگر اشکاالتی هم در مامور
نیروی انتظامی بود».
رییس مجلس شورای اسالمی گفت که «مامور
نیروی انتظامی در اجرای قانون نمیتواند خالف
قانون عمل کند» ،اما همان لحظه صدایی از میان
دانشجویان او را با این پرسش مواجه کرد که «یعنی
نماینده میتواند سیلی بزند؟» پرسشی که البته
قالیباف ابتدا با پاسخ منفی به آن جواب داد ،اما در
ادامه تاکید کرد« :ولی سیلی نزد!» او ادامه داد« :ما
نباید هر آنچه در فضای مجازی دیدیم ،بگوییم».
قالیباف با تاکید بر اینکه اگر عنابستانی به سرباز
راهور سیلی میزد« ،حتما خطا کرده و باید تنبیه
میشد» ،ادامه داد« :اما نزد ،ولی آن سرباز را هل
داد».
این اظهار نظر قالیباف در ابتدا تحسین و تشکر
عنابستانی ،نماینده مجلس را به دنبال داشت.
نماینده مردم سبزوار در اینستاگرام خود تشکر غرایی
از قالیباف کرد که «بعد از چندین ماه دروغپراکنی،
باالخره به اندازه کمی حقیقت را روشن کرد» او در
ادامه نوشت «بارها گفتهام که اشتباه عنابستانی
سیلی زدن به سرباز در حال انجام وظیفه نبود! بلکه
اشتباه عنابستانی هل دادن سرباز توهین کننده بود.
تفاوتی که در هیاهوی رسانهای گم شد».
اما ماجرا همینجا تمام نشد .عابد اکبری سرباز
راهور در الیو اینستاگرامی خود با استناد به رای
دادگاه گفت که «دادگاه سیلی را تایید کرده
است ».فردای انتشار صحبتهای عابد اکبری،
قالیباف مجبور به عقبنشینی شد و در یک پست
اینستاگرامی اذعان کرد اظهاراتش درباره اینکه
عنابستانی سرباز راهور را هل داده و سیلی در کار
نبوده ،ناظر بر توضیحات چندی قبل این نماینده
بوده ،اما بعد از شنیدن توضیحات جدید سرباز
اکبری ،موضوع را از طریق دادگاه پی گرفته و دریافته
که حکم دادگاه «تشخیص بر ضرب بالاثر (سیلی)»
بوده است .قالیباف تاکید کرده براساس «عهد
صداقتی» که با مردم دارد ،خود را موظف به اصالح
گفتههایشمیداند.
تجربه تایید میکند ،هرگاه محمدباقر قالیباف از
«مونولوگ» به «دیالوگ» ،تغییر وضعیت میدهد،
بخشهایی از سخنانش جنجالی شده و به دلیل
بازخوردهای منفی ،دچار دردسر می شود .تاحدی که
برخی منتقدان قالیباف ،او را متخصص خودویرانگری
و برانگیختن امواج سهمگین علیه خود می دانند .
درست مثل روزی که ماجرای محاصره گازانبری را به
زبان آورد و همان فایل صوتی ،سرنوشت انتخابات
ریاست جمهوری  ۹۲ایران را رقم زد .دوشنبه
گذشته ،این فرضیه مهر تایید مجددی خورد.
عنابستانی گفته حرفهای قالیباف خندهدار است
و به خاطر انتخابات این حرف را زده است
قالیباف در «محاصره گازانبری» نمایندگان
خبرآنالین در این باره می نویسد :مراسم ۱۶

دستگاههایمسئول،عواملمداخلهگر
در بازار ارز را شناسایی کنند

ماجرای سیلی خوردن سرباز از نماینده مجلس بار دیگر حاشیههایی به همراه داشت .عنابستانی که ابتدا از سخنان رئیس مجلس حمایت کرد با تغییر
موضع محمدباقر قالیباف به تندی به او تاخت و گفت که او سودای ریاست جمهوری در سر دارد.

ماجرای درگیری
فیزیکی
عنابستانی
نماینده
اصولگرایسبزوار
با عابد اکبری
سربازوظیفه
پلیس راهور را
که بهمن ماه
 ۹۹در خیابان
انقالب تهران،
یک بار دیگر
باصحبتهای
رئیس مجلس به
رسانههابرگشت
آذر و حضور در جمع دانشجویان ،مجالی دوباره
برای سخن گفتن و پاسخ گویی رییس مجلس به
نقدهای رو در رو بود  ،فرصتی که مطابق پیش
بینی ها ،حاشیه هایی جدی درپی داشت و پاسخ
های او به پرسشهای دانشجویان به موجی علیه
اش بدل شد و او را به گوشه رینگ فرستاد .فشاری
که نمود آن در عقب نشینی و ابراز تاسف رسمی او
از بخشی از سخنانش بازتاب یافت و به افکارعمومی
منتقل شد.
محمدباقر قالیباف ،یک روز پس از تاکید بر اینکه
عنابستانی به سرباز راهور سیلی نزده ،بلکه او را هل
داده است با الیو اینستاگرامی سرباز اکبری مواجه
شد که از تایید سیلی خوردن خود در حکم دادگاه و
نیز سیل پرفشار کاربران شبکه های اجتماعی ،مواجه
شد تاحدی که ناچار مجبور به تصحیح گفته هایش
و ابراز تاسف شد .اگرچه او در صفحه اینستاگرامش
توضیح داده حرفهایش درباره سرباز اکبری تقطیع
شده و با کژتابی منعکس شده اما تا زمانی که
مدیرانی چون او کانالهای اطالعاتی خود را محدود
می کنند و گاهی این منابع اطالع رسانی ،همانند
عنابستانی اطالعات غلط و غیر واقعی به او میدهند،
باید نزد افکار عمومی تیزبین و شبکه های اجتماعی
پرشمار و فعال که منتظر مچ گیری هستند ،آمادگی
پرداخت هزینه ای گزاف را داشته باشند.
اما این تنها نکته در میان گفته های قالیباف در
جمع دانشجویان نیست که قابلیت به چالش
کشیده شدن دارد .رئیس مجلس نکات دیگری هم
گفته که در هیاهوی خبری ماجرای سرباز راهور و
عنابستانی از نظرها دور ماندند .او در همین دیدار
گفته«:از شروع مجلس تا امروز فقط طرح شفافیت

دلیل تعلیق  15ساله جنبش دانشجویی چه بود؟

را امضاء کرده ام ».طرحی که البته در نهایت رای هم
نیاورده است.
قالیباف که خود را لیدر اصلی مجلس میداند،
به سبک روسای پیشین این قوه ،از امضای
متوالی طرحها طفره میرود تا شائبه سوگیری رای
نمایندگان ایجاد نشود .اما سوال اینجاست که چرا
طرح پیشنهادی سکاندار قوی ترین البی مجلس
رای نیاورده؟شاید این گذاره که «طرح شفافیت
آرای نمایندگان» مانیفست لیستی بود که به نام
جبهه انقالب در سراسر کشور راهی مجلس شدند.
عدم تصویب تنها طرح منقش به امضای صاحب
بزرگترین البی قدرت در صحن مجلس که صدر
وعدههای رای آورندگان انتخابات اسفند  ۱۳۹۸بوده
نه یک برگ برنده برای قالیباف جهت طرح در دیدار
دانشجویی که روایت یک ناکامی مطلق برای رئیس
مجلس است.
آنچه از قالیباف به عنوان تائید نقش سهم خواهی
پدرخواندهها در لیست جبهه انقالب طرح شده هم
اگرچه می تواند به اعترافی صادقانه یاد شود اما در
عمل حاکی از یک عدول از باورها و شعارهاست.
اینکه آقای رئیس گروهی از اعضای فهرست را اصلح
نمیدانسته اما برای ماندن در بازی ،دانسته سکوت
کرده است! عدولی که نهایتش می رسد به نقطه ای
که مانیفست و شعار اصلی این گروه منتخب در
صحن علنی رای نمی آورد .طرحهایی مثل صیانت
شبکه های اجتماعی یا مقابله با حیوانات خانگی در
پشت درهای بسته و جلسات غیر علنی نقد و بررسی
می شوند و هر کدام اثرات روانی منفی سنگینی را
بر جامعه دارند و آقای رئیس یا سکوت می کند یا
ناچار است به توجیه برای کم کردن تبعات منفی

طرح هایی از این دست هستند.
همانگونه که امروز منتقدان رئیس مجلس درباره
دیگر وعدههای اجرا نشده اش به او به درستی خرده
می گیرند .از او و مدل اداره مجلسی که در این ۱۸
ماه نه قوانین راهگشایی را برای حل گرههای اقتصادی
مردم تصویب کرده تا اثری ملموس بر زندگی شان
بگذارد و نه به عکس سال منتهی به انتخابات ریاست
جمهوری ،مردم رئیس مجلس شان را در سفرهای
استانی و بازدیدهای میدانی می بینیند که مثال در
فالن شهر دور افتاده کنار یک پیرزن یا پیرمرد لر،
مازندرانی  ،گیالنی ،آذری و … ایستاده باشد به حرف
زدن  .به شنیدن درد دل ها و حل مشکالت مردم
 .انگار دیگر این دیدارهای چهره به چهره در اولویت
هایش نیستند و تاریخ مصرف شان به پایان رسیده
است.
گویا ،رئیس مجلس در محاصره گازانبری
نمایندگانی قرار گرفته که مخالف مدیریت و اهداف
او هستند یا الاقل ،با فرمانده پیشین «ناجا» که اینک
بر مسند ریاست قوه مقننه تکیه زده ،همسویی و
همراهی الزم را ندارند .تجربه اخیر بار دیگر اثبات
کرد ،حامیان قالیباف و بیشتر از همه ،خود وی باید
تدبیری برای این کاستی اش بیندیشند و بپذیرند ،
رویکرد و منش یک فعال سیاسی ،به ویژه در قامت
رئیس مجلس با خلقیات یک فرمانده نظامی باید
متفاوت باشد« ،سردار» فرمان میدهد و دیگران بی
چون و چرا ،می پذیرند و اجرا می کنند اما یک فعال
سیاسی و رئیس قوه ،به درجه باالیی از اقناع و ایجاد
اجماع نیاز دارد ،توانمندیی که دستیابی به آن  ،بیش
و پیش از هرچیزی به ترک عادت مونولوگ ،پذیرش
دیالوگ و تن دادن به الزامات سنگین آن ،نیاز دارد.

بحران گفتمان پیش روی جنبش دانشجویی

معاون اول رئیس جمهوری:

بسترهای الزم برای تزریق دوز سوم
و چهارم واکسن کرونا فراهم است
جلسه کمیته تخصصی کرونا عصر روز
چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری
برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،محمد مخبر در این جلسه
با اشاره به گزارشهای ارائه شده از آمار
واکسیناسیون در کشورهای مختلف ،از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواست
مستندات علمی و بررسی های انجام شده در
کمیته های تخصصی در خصوص واکسیناسیون
را در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه دهد
تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به
وضعیت موجودی واکسن کرونا در کشور اشاره
و خاطرنشان کرد :امروز نگرانی و کمبودی در
زمینه تأمین واکسن وجود ندارد و بسترهای الزم
برای تزریق واکسن دوز سوم و چهارم نیز فراهم
است.
در این جلسه که وزرای بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و
رییس دفتر رییس جمهور نیز حضور داشتند،
دکتر عین الهی وزیر بهداشت گزارشی از آخرین
میزان فوتی های ناشی از کرونا و تعداد مبتالیان
ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت رنگ بندی
شهرهای کشور پرداخت.

اخبار

قالیباف وارد حاشیههای درگیری فیزیکی یک نماینده با یک سرباز وظیفه در سال گذشته شد

عدم دریافت سیگنالها به معنی نبود
آنها نیست!
ادامه از صفحه یک
سیگنالهای کسری بودجه ناشی از افت
درآمدهای و کوچک شدن اقتصاد سالهاست
که داده می شود اما عدم اتخاذ به موقع یک
سیاست انقباضی موجب شده است که
رکوردهای نقدینگی جابجا شود و ما در انتهای
سال به عدد  ۴۵۰۰هزار نقدینگی (حداقل)
خواهیم رسید ،در این مورد هم سیگنالهای ارائه
شده از اقتصاد کالن دیده نمیشود و شرایط را
بسیار بد کرده است.
درخصوص شیب منفی سرمایه گذاری ثابت
نیز دقیقا همین روند ادامه دارد ،از سال ۱۳۹۰
روند سرمایه گذاری ثابت در ساختمان و ماشین
آالت منفی است و این روند تا امروز ادامه دارد،
این سیگنالی مهم است برای تغییر رویکرد اما
خبری از تغییر رویکرد نیست.
به نظر میرسد راه درازی در ایران برای شنیدن
این سیگنالهای وجود دارد و زمانی این اتفاق
خواهد افتاد که اقتصاد از موضوعی دسته چندم
به اولویت اول کشور تبدیل شود.
اقتصاد اول باشد.

سیاستروز

غالمرضا ظریفیان ،استاد دانشگاه بر این باور است که جنبش
دانشجویی طی سالهای اخیر تحت تاثیر عوامل گوناگون در حالت
تعلیق قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنالین ،جنبش دانشجویی ،چند سالی است که
در هاله ای از بی تفاوتی و یا ناامیدی نسبت به آینده قرار گرفته
است؛ در روزهایی که نقش مطالبهگری دانشجویان ،بیش از پیش
حیاتی است اما به نظر می رسد آنچه بر جنبش دانشجویی حاکم
شده،ناامیدی روزافزون است تا جایی که پیشروبودن دانشجویان
نسبت به سال های گذشته ،در همه عرصه ها به ویژه عرصه
سیاسی و مطالبه گری سیاسی کمرنگ شده است.
غالمرضا ظریفیان استاد دانشگاه در این ارتباط بر این باور است
که جنبش دانشجویی در کشور به دالیل عدیده ،درحال تعلیق قرار
گرفته است .او زمان آغاز این تعلیق را ،دوره احمدی نژاد می داند و
می گوید جنبش دانشجویی به ویژه در عرصه سیاسی در دوره آقای
احمدی نژاد به شدت آسیب دید.
مراسم  16آذر بیشتر نمادین و تبلیغاتی شده است
غالمرضا ظریفیان ،استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالحطلب
در پاسخ به این سوال که مراسم  16آذر امسال (روز دانشجو) با

حضور ابراهیم رئیسی چه تفاوتی با سالهای گذشته به ویژه دوران
سید محمد خاتمی ،احمدی نژاد و روحانی داشت؟ به خبرگزاری
خبرآنالین گفت :واقعیت این است که جنبش دانشجویی به دالیل
عدیدهای ،در تعلیق قرار گرفته است .در حال حاضر بخشی از
مراسمهایی هم که در این زمینه برگزار می شود بیشتر مراسمات
رسمی و بخشی هم نمادین و تبلیغاتی است .به بیان دیگر آن شور
و شادی گذشته را ندارد.
طی  15سال اخیر با جنبش دانشجویی تعلیق شده مواجه شدهایم
او افزود :بنابراین جنبش دانشجویی ما قبل از پیروزی انقالب ،به
دالیل خاص خودش و بعد از انقالب به ویژه پس از دوران جنگ،
یک هویت فعال ،گسترده و تاثیرگذار هم در عرصه سیاسی و هم
در عرصه فرهنگ کشور داشته است .حداقل در  15سال اخیر ،ما با
یک نوع فعالیت جنبش دانشجویی در حالت تعلیق مواجه شده ایم
یعنی میتوان گفت ما با پدیده جنبش دانشجویی مواجه نیستیم
بلکه یک سری تک صداهایی است که در بدنه دانشجویی چه به
صورت عدالتخواهانه ،چه به صورت آزادیخواهانه وجود دارد.
آسیب جدی کرونا به فعالیتهای دانشجویی
او به تاثیر کرونا اشاره کرد و تصریح کرد :بیماری کرونا هم در
فعالیتهای دانشجویی تاثیر گذاشت و حتی عدم حضور دانشجو
در دانشگاه به همان میزان کم فعالیت های دانشجویی آسیب وارد
کرد و به بیان دیگر همین میزان کم فعالیت دانشجویی ،خودش
را آماده نکرد که از این فضای مجازی استفاده کند در عین حال
عرصه سیاست نیز به سمتی حرکت کرد که از فعالیت خودجوش
دانشجویی به گونهای تلقی امنیتی کرد .همه اینها دست به دست
یکدیگر داد و در این یکی ،دو سال اخیر و یا حتی چند سال اخیر،
حتی ما آن فعالیت های موردی را در دانشگاهها بسیار کم دیدیم.
جنبش دانشجویی در دوره احمدینژاد به شدت آسیب دید
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که جنبش دانشجویی

از دولت های گذشته تا امروز تا چه حد دچار تغییر شده است؟
به ویژه از دوره دولت آقای خاتمی ،احمدی نژاد و روحانی ،تشریح
کرد :من معتقدم که در دوره آقای خاتمی ،جنبش دانشجویی
نسبتا فعالی داشتیم .در دوره آقای احمدی نژاد ،بخشی عظیمی
از این جنبش آسیب دید و به بیان دیگر زمینههای تعلیق جنبش
دانشجویی به ویژه در عرصه سیاسی در دوره آقای احمدینژاد آغاز
و به شدت آسیب دید .هر چند جامعه دانشجویی و دانشگاهی،
نقش موثری را در روی کار آمدن دولت آقای روحانی هم در دوره
اول و هم در دوره دوم ایفا کرد اما به دلیل اینکه در اولویتهای
آقای روحانی ،بحث دانشگاهی نبود هر چند آقای روحانی در فضای
دانشگاهی شرکت کرد اما در مورد فضای دانشگاهی و آن فضایی
که بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی دانشگاهی حاکم بود به شدت
کاهنده شد.
او به مراسم  16آذر امسال اشاره کرد و عنوان کرد :در شرایط
کنونی هم به نظر می رسد بیشتر شکل تبلیغاتی دارد تا شکل
واقعی .بنابراین در این فضای تبلیغاتی هم ،تک صداهایی در درون
آنها مطرح می شود.
اراده ای برای تقویت جنبش دانشجویی در دوره رییسی نیست
این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به این سوال که آیا در این
دوره ،اراده ای برای تقویت جنبش دانشجویی وجود ندارد؟ بیان
کرد :به نظر نمی رسد اراده ای وجود داشته باشد اما نیاز به کار
جدی و اساسی تری دارد به عبارت دیگر به بازیگران خاص نیاز دارد
تا سرمایه اجتماعی مجددا احیا شود .در نتیجه االن اراده ای نیست
و بیشتر شکل تبلیغاتی دارد تا رجوع حقیقی به دانشگاه .در واقع
دانشگاهی ،مدنظر است که عمدتا به علم و دانش صرف ،آن هم از
نگاه باال به پایین بپردازد نه نگاه دانشگاهی که از نظر اداره خودش
استقالل دارد و می تواند نقش خود را به عنوان موتور حرکت به
سمت توسعه کشور ایفا کند.

رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم جلوگیری از
مداخالت سودجویانه در بازار ارز به دستگاههای
مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت به
وظیفه خود عمل کنند.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
سهشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت با اشاره به مشخص شدن دخالتها و
دسیسههای سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار
ارز ،تصریح کرد :دستگاههای مسئول همزمان با
نظارت و کنترل بر بازار ،با شناسایی دقیق عوامل
مداخلهگر و بیثباتکننده بازار ارز ،با جدیت به
مسئولیتهای خود در این زمینه عمل کنند.
رئیس جمهوری انسجام و اقدام هماهنگ
نهادهای مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار
ارز ضروری دانست.
در این جلسه با تقسیم کار و وظایف دستگاههای
مختلف مقرر شد برای مدیریت در بازار ارز ،با اخذ
مجوزهای الزم از سوی نهادهای مسئول و بر اساس
واقعیتها ،ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
همچنین گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت
بازار ارز ارائه و عوامل موثر در تغییرات غیرعادی
نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار
گرفت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ،درآمد ارزی کشور
در هشت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و
هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته
بوده و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده
است و نگرانی وجود ندارد.
در این گزارش به تامین بودجه یک ماه گذشته
کشور بدون استقراض از بانک مرکزی به عنوان
یکی از نکات قوت جذب درآمدهای ارزی استناد
شده است.
در ادامه این گزارش با توجه به ذخایر ارزی قابل
اطمینان کشور تاکید شده است تغییرات نرخ ارز
در روزهای اخیر هیچگونه توجیه ندارد ،بلکه نتیجه
عملیات روانی و دخالت عناصر غیراقتصادی و
کاذب در بازار است.

یک شبکه لبنانی:

هیئت ایران در مذاکرات وین
۵شرط دارد

شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که
هیئت ایرانی در مذاکرات وین پنج شرط دارد و بر
لغو تمامی تحریمها تاکید دارد.
به گزارش ایسنا ،این شبکه لبنانی در ادامه
نوشت :اولین خواسته ایران در وین لغو تحریمهای
مرتبط با برجام و تحریمها با عناوین دیگر است.
بنا به اعالم این شبکه خبری ،از جمله شروط
دیگر هیأت ایرانی در مذاکرات وین امکان راستی
آزمایی لغو تحریمها و نیز دادن ضمانت است.
المیادین به نقل از این منابع که نام آنها ذکر
نشده است ،نوشت :تهران در این دور از مذاکرات
همچنین ،جبران خسارات وارده به ایران و بازگشت
همه طرفها به پایبندی به توافق هستهای را شرط
کرده است .بنا بر این گزارش ،منابع ایرانی ایران
همچنین به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات را بعید
دانسته و اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس را یک
پیام تهدید غیر قابل قبول دانستهاند.
این منابع گفتهاند :ما دو پیشنویس توافقنامه
به طرف مقابل ارائه کردهایم و که این پیشنویسها
قابل مذاکره و تغییر هستند و هیئت ایران منتظر
موضع اروپا است.
به گزارش ایسنا ،هفتمین دور از مذاکرات
احیای توافق هستهای در وین دوشنبه گذشته
آغاز شد .این مذاکرات که چند روز به دلیل
بازگشت مذاکرهکنندگان به کشورهایشان به منظور
رایزنیهای بیشتر در خانه ،متوقف شده بود ،روز
پنجشنبه از سرگرفته خواهد شد.
ایران دو سند پیشنهادی راجع به لغو تحریم ها
و اقدامات هسته ای به طرفین مذاکرات وین ارائه
کرده و منتظر دریافت پاسخ است.

سرلشکرسالمی:

پرندههای بدون سرنشین ایران در هرجایی میتوانند بنشینند و عملیات انجام دهند
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه پیشرفت های علمی کشور در حوزههای مختلف
نشان دهنده جهاد علمی دانشجویان و دانشمندان ما است گفت :طی دو سال
گذشته هویت و شخصیت پرستاران و پزشکان شکوه خاصی پیدا کرده است و
شهدای سالمت نشان دهنده این حجت است که پرستاران با فداکاری تالش
کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین بزرگداشت مقام پرستار و
دانشجو که در مرکز همایش های صدرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
برگزار شد ،با تبریک میالد با سعادت حضرت زینب سالم الله علیها و روز پرستار،
اظهار کرد :آنچه در پیامبر اکرم(ص) در خصوص صبر ،اخالق نیک و شرح صدر
آمده است در وجود حضرت زینب سالم الله علیها وجود دارد و نام گذاری
این روز بزرگ به عنوان روز پرستار یک تقارن افتخار انگیز برای همه پرستاران
است .وی ادامه داد :کلمات قادر نیست گوشهای از جمال درخشان پرستاری را
ترسیم کند ،با چه واژهای میتوان جهاد پرستاران را در درگیری با بیماری مرموز
و به خطر انداختن جان خود برای نجات انسانها تعریف کرد ،کسی که یک
انسان را به حیات برگرداند و نور امید را در چشمان یک بیمار روشن کند به واقع

ناجی تمام بشریت است .فرمانده کل سپاه گفت :طی دو سال گذشته هویت
و شخصیت پرستاران و پزشکان شکوه خاصی پیدا کرده است و شهدای سالمت
نشان دهنده این حجت است که پرستاران با فداکاری تالش کردهاند.
سرلشکر سالمی با اشاره به رشادتهای رزمندگان ،پرستاران و پزشکان در دفاع
مقدس گفت :ما در دفاع مقدس سبقت گرفتن برای شهادت را دیدیم و امروز
نیز پرستاران و پزشکان همواره از نزدیک در میدان خطر حضور دارند تا بیماران
نجات پیدا کنند و ابعاد این عظمت را نمی شود بیان کرد.
وی تاکید کرد :نمیتوان شدت گذشت پرستاران را بیان کرد اما همه ما شفا
بخش بودن خدمات پرستاران را دیدهایم .سهم پرستار و پزشکان در سالمت
بیماران بیش از دارو است و درمان فقط دارو نیست و محبت و توجه پزشک و
پرستار نقش اساسی را در درمان بیمار دارد.
فرمانده کل سپاه صبر و ایستادگی پرستاران را اعجاب انگیز دانست و افزود:
امیدواریم با تالش برای حل مشکالت شما عزیزان ،گوشه ای از خدمات شما
را جبران کنیم ،اگر چه که میدانیم شما بدون چشمداشت خدمت میکنید.
سرلشکر سالمی در بخش دیگری از سخنان خود به با تبریک روز دانشجو
گفت :کشور به وسعت قدرت ذهن ها بزرگ می شود و بزرگی یک کشور به

وسعت جغرافیایی ،قدرت دفاعی و اقتصادی آن نیست ،بزرگی کشورها به
وسعت ذهن و دانش مردم آن کشور است.
وی تاکید کرد :بزرگی یک ملت در بزرگی و عظمت ذهن و قلب و روح آنهاست
و قدرت عاریهای ،یک ملت را بزرگ نمیکند .ما در حال پیشرفت هستیم و رشد
کردهایم ،من در این سالها شتاب علمی کشور را دیدهام و این تفاوت را حس
کردهام و با قدرت می گویم ما بسیار رشد کرده ایم.
فرمانده کل سپاه با اشاره به پیشرفت های علمی کشور در حوزه ماهواره برها
گفت :ما قبل از انقالب درباره ماهواره ها همه چیز را میخواندیم اما تصور اینکه
یک روز بتوانیم آن را بسازیم برایمان نبود اما امروز وقتی ماهواره و ماهوارهبرهایی
میسازیم که بیش از  ۶۴هزار قطعه دارد و این ماهواره را با ماهوارهبر در مدار
قرار میدهیم یعنی رشد علمی بسیار باالیی داشتهایم.
سرلشکر سالمی ادامه داد :نمونههای از این دست مانند پرندههای بدون
سرنشین که آنها را در انواع مختلف تولید و به پرواز در میآوریم .این پرندهها در
هرجایی میتوانند بنشینند و عملیات انجام دهند در حالی که ما تحریم هستیم
و هیچ کسی در این مسیر به ما کمک نکرده است و ما با تالش خود به این
جایگاه رفیع رسیدهایم.

وی ادامه داد :پیشرفت های علمی کشور در حوزههای مختلف نشان دهنده
جهاد علمی دانشجویان و دانشمندان ما است که از همه آنها تشکر میکنم.

