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اشراری که این جنایت را مرتکب
وسیاهند شدند مزدورانی ر

پیام رهبر انقالب در پی ربایش و شهادت
مولوی عبدالواحد ریگی

ادامه در صفحه  2

 هفته پژوهش و فناوری
و چالش های همیشگی

عمومی  فرهنگ  »شورای  سوی  از  آذر   25 روز 
كشور« به نام روز پژوهش نام گذاری شد. وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال 1379 چهارمین 
نام گذاری  پژوهش  هفتة  نام  به  را  ماه  آذر  هفته 
كرد و از سال 1384 این نام به »هفته پژوهش و 
شامخ  مقام  به  نهادن  ارج  یافت.  تغییر  فناوری« 
پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی 
و طرح مشكالت و چالش های پیش روی و ارتقاء 
سطح پژوهش و فناوری در كشور از جمله اهداف 

این اقدام بود.
در کشورهای توسعه نیافته، ضعف در مدیریت 
سازمان ها و نهادهای دولتی و مدیریت مراکز علمی 
و تحقیقاتی و نیز ناتوانی در جذب افراد متخصص 
که در خارج از کشور پرورش یافته اند، از مهم ترین 
پژوهشی محسوب می شود.  قوای  عوامل ضعف 
که  نهادهایی  در  مند  توان  و  قوی  مدیریت  نبود 
عهده دار پژوهش هستند، مهم ترین مانع پیشرفت 
و توسعه در کشورهای جهان سوم از نظر علمی و 

تحقیقاتی به شمار می آید.
نظامی  بر  که  علمی  مدیریت  به  دست یابی  با 
منطقی و اصولی استوار است، مشکالت را می توان 
کاهش داد. مدیریت علمی بدان معنا نیست که  
بهترین دانشمندان را به سطح مدیریت در بخش 
های اساسی منتقل شوند.  مدیریت علمی در یک 
مرکز پژوهشی، نیازمند فرد یا افرادی است که افزون 
بر داشتن بینش قوی از وضعیت آن کشور، درک 
درستی از پژوهش و تحقیقات در حال اجرا در جهان 

کنونی داشته باشند.

آرین احمدی سرمقاله

گروه سیاسی- در حالی که قیمت ها در انواع بازارها ترمز 
بریده است و وضعیت اقتصادی آن طور که توسط دولتمردان 
وعده داده شده بود پیش نرفت حاال اما با تغییراتی در دولت 
اتفاق عجیب  سید  اما در یک  روبرو شدیم. روز گذشته 
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی صبح روز چهارشنبه 
23 آذر در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: احتمال تغییر 
برخی اعضای هیات دولت را تکذیب می کنم ولی چند ساعت 

بعد خبر برکناری خودش منتشر شد.
اتفاقی که البته در دولت محمود احمدی نژاد هم مرسوم 
بود و حتی وزیر امور خارجه وقت در حال سفر خارجی و 
مذاکره حکم اخراجش صادر شد. حاال اما برکناری حسینی 
هم چیزی شبیه آن اتفاق شد. حاال قرار است ابراهیم عزیزی 
نماینده کرمانشاه جای او را بگیرد هرچند هنوز دلیل برکناری 

حسینی مشخص نشده است.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی که استعفای 
خود از نمایندگی مجلس را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده 
است به عنوان معاون پارلمانی رئیس  جمهور منصوب خواهد 

شد.
بنا به این گزارش، استعفای ابراهیم عزیزی نماینده مردم 
شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  و  کرمانشاه 
اسالمی صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 

اعالم وصول شد.
به نوشته تسنیم قرار است عزیزی به عنوان معاون پارلمانی 
رئیس جمهور منصوب و جایگزین سید محمد حسینی شود.
ابراهیم عزیزی، نماینده کرمانشاه در دوره های پنجم و 

یازدهم و از اعضای سابق حقوقدان شورای نگهبان است.
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  “معاون  همچنین  وی 

رئیس جمهور” در دولت محمود احمدی نژاد بود.

در تغییر دیگر اما  با حکم رئیس کل بانک مرکزی، محمد 
آرام به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعالم مصطفی قمری وفا - مدیر 
روابط عمومی بانک مرکزی -  افشین خانی از معاونت ارزی 
این بانک برکنار شد و با حکم صالح آبادی به سمت مشاور 

رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.
گفتنی است؛ خانی از دی ماه 14۰۰ معاون ارزی بانک 

مرکزی بوده است.
همچنین دکتر آرام پیش از این مدیر عامل شرکت سرمایه 

گذاری های خارجی ایران بوده است.
نکته قابل توجه این است که پیش از این شایعه هایی 
مبنی بر تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح بود که 
خود او تکذیب کرد. اما در این بین و با شرایط پیش آمده 
انتقادها نسبت به چینش کابینه و  معلوم می شود که 

سایر منصوبان دولت سیزدهم بی راه نبوده است. هرچند 
برخی رسانه های اصولگرا سعی دارند تا همچنان وضعیت 
اقتصادی پیش آمده به مسائل فرامتنی ربط دهند اما روز 
گذشته برخی از رسانه های اصولگرا و حامی دولت نیز به 
صف منتقدان دولت در نقد عملکرد اقتصادی پرداختند. 
موضوعی که حاال باید دید باعث به وجود آمدن اصالحات 
و تغییرات گسترده در تیم اقتصادی و رویکردهای دولت 

خواهد شد یا خیر؟
روز  های  برکناری  است  مشخص  آنچه  صورت  هر  در 
گذشته می تواند معنادار بوده و در ادامه دولت قصد داشته 
باشد تغییرات دیگری را رقم بزند. هر چند جایگزین های 
معرفی شده چندان تفاوت رویکردی با قبلی ها ندارند اما 
شاید بتوان امیدوار بود که هماهنگی بیشتری با سایر اجزای 

دولت داشته باشند.

تغییرات دیگری در راه است؟

برکناری های معنادار در دولت
اخبار

با تالش و فشار آمریکا و متحدانش صورت گرفت
لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل

با تالش و فشارهای آمریکا و متحدانش، عضویت ایران در کمیسیون مقام 
زن سازمان ملل لغو شد.

ملل،  سازمان  زن  مقام  کمیسیون  امروز  نشست  در  ایسنا،   گزارش  به 
قطعنامه حذف ایران از این کمیسیون با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 1۶ 
رأی ممتنع به تصویب رسید. پیش از رای گیری، نمایندگان برخی کشورها در 
مخالفت با پیش نویس این قطعنامه به سخنرانی پرداختند. نماینده روسیه 
در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در بیانیه ای ضمن مخالفت با 
لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن گفت: این جلسه برای چه تشکیل 
شده است؟ پاسخ آن این است که آمریکا و برخی اعضای دیگر که خود ناقض 
حقوق بشر هستند، در تالش هستند که یک کشور مستقل و دارای حاکمیت 
را از کمسیون مقام زن حذف کنند. این خود مغایر با قوانین موجود و پروسه 
کاری اکوسوک است. نماینده سوریه در این نشست نیز ضمن مخالفت با 
قطعنامه ی پیشنهادی آمریکا بیان کرد: لغو عضویت ایران سابقه خطرناکی 
برای این نهاد محسوب خواهد شد. نماینده رژیم صهیونیستی با حمایت از 
حذف ایران از کمیسیون مقام زن مدعی شد هر کشوری که به قطعنامه حذف 
ایران از این نهاد رای مثبت ندهد،  "شریک جرم ایران" محسوب خواهد شد.

نماینده کانادا با قرائت بیانیه خود مدعی شد که "ایران با فاحش ترین موارد 
نقض حقوق بشر" مواجه است.

جلسه امروز شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مل با تالش آمریکا برای 
حذف نام ایران از کمیسیون مقام زن برگزار شده است.

قالیباف: 
سپاه پاسداران به ظرفیتی رسیده که در بخش های مختلف 

اثرگذار عمل کرده است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: سپاه پاسداران بعد از دوران دفاع مقدس 
به ظرفیتی رسیده است که در بخش های مختلف عمق پیدا کرد و در جبهه 

انقالب راسخ، محکم و اثرگذار عمل کرده است.
به گزارش ایسنا، قالیباف در همایش ساالنه قرارگاه خاتم االنبیاء بیان کرد:  سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در بعد از دوران دفاع مقدس به این ظرفیت رسید که 
روز به روز در فعالیت ها و بخش های مختلف عمق پیدا کرد و همیشه در جبهه 
انقالب راسخ،  محکم و اثرگذار در حوزه های مختلف پیش رفت و توانست موثر 
و موفق باشد. وی افزود:  سپاه درکی درست،  دقیق و عمیق از مقتضیات فراروی 
انقالب و ایران و اقصی نقاط کشور پیدا کرده است و همیشه نیز در این عرصه 
های حضور پیدا کند، حضوری که به وقت، موفق، فداکارانه و موثر بوده است؛ از 
این جهت است که چون نهاد موثری است طبیعتا دوستان و دشمنانی نیز دارد.

دستور رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آلودگی هوا
رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از معاونان خود ماموریت داد که 
نسبت به احصاء اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه ها در حوزه قانون هوای 

پاک اقدام کند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در پی تشدید آلودگی 
از  به عنوان یکی  افتادن سالمت عمومی جامعه  به مخاطره  تهران و  هوای 
مصادیق حقوق عامه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور احصاء اهمال و 

ترک فعل احتمالی دستگاه ها در حوزه قانون هوای پاک را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از معاونان قضایی خود ماموریت 
داد تا ضمن تشکیل کمیته ای متشکل از دادسرای عمومی و انقالب تهران، 
اداره کل بازرسی استان تهران و عنداللزوم سایر دستگاه ها، نسبت به احصاء 

اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه ها در حوزه قانون هوای پاک اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی از حیث حقوق عامه نسبت به سالمت 
شهروندان مسئول است، تاکید کرد: در صورت احراز هر گونه ترک فعل و 
کوتاهی در حوزه عملکرد دستگاه های مسئول در زمینه قانون هوای پاک، وفق 

قوانین و مقررات و بدون مسامحه اقدامات قضایی الزم انجام خواهد شد.

شبکه )TRT( فارسی یک تهدید برای ایران است
نیلوفر قدیری درباره راه اندازی شبکه )TRT( فارسی باور دارد که این یک تهدید 
برای کشور ایران است و مشخصا اهداف اردوغان از راه اندازی این شبکه خیر 

خواهانه نیست.
ترکیه اعالم کرده که به زودی می خواهد شبکه )TRT( را راه اندازی کند. شبکه 
)TRT( اساسا محوریتش سرگرمی و تفریح است، اما این نگرانی وجود دارد که 
این شبکه هم ماننند ایران اینترنشنال و بی بی سی رویکرد منفی درباره مواضع 
داخلی ایران داشته باشد. به بهانه همین موضوع خبرآنالین به گفت وگو با نیلوفر 

قدیر، روزنامه نگار پرداخته که در ادامه می خوانید.
دو جنبه از راه اندازی شبکه )TRT( فارسی

ترکیه  در   )TRT( شبکه  راه اندازی  برای  برنامه ریزی  درباره  قدیری  نیلوفر 
می گوید: »بحث شبکه رسانه ای فارسی زبان ترکیه را از دومنظر می توان بررسی 
کرد، اول اینکه شرایط ایران کشوهای دیگر را وسوسه می کند تا دنبال راه اندازی 
رسانه فارسی زبان باشند. از نظر من آشفتگی در منطقه ما تنها مربوط به مسائل 
فرهنگی نیست و بحث سیاسی را هم در بر می گیرد. در این آشفته بازار فرهنگی، 
سیاسی که ما درآن قرار داریم، باعث می شود کشورهای دیگر به این وسوسه 

بیفتند که چرا آن ها مسیری برای نفوذ بر افکار مردم ایران نداشته باشند.«
او درباره سابقه برنامه ریزی برای این ماجرا می گوید: »البته شرایط ترکیه به 
قدری متفاوت است. اساسا ترکیه بحث رسانه و استفاده از ابزار فرهنگی برای 
قدرت نرم ترکیه، موضوعی است که ترک ها بیش از دو دهه روی آن کار کرده اند 
و ایده ای بود که آقای داوود اوغلو، وزیر امور خارجه پیشین ترکیه که از هم 
پیمانان آقای اردوغان در حزب عدالت توسعه بود مطرح کرد. این افراد صنعت 
سریال سازی را هم تجهیز کردند و نه تنها ایران تبدیل به کانونی برای پخش 
سریال های ترکیه ای شد، بلکه در کشورهای عربی هم این اتفاق افتاد. بسیاری 
از سریال های پر بیننده کشورهای عربی برای کشورهای غربی نیستند بلکه برای 

ترکیه هستند و بسیار هم در این زمینه موفق بودند.«
مسائل داخلی ایران راهی برای رسانه ترکیه

همه  که  شده  ماجرا  این  سبب ساز  فعلی  شرایط  در  ایران  داخلی  اوضاع 
دخالت هایشان  که  دهند  اجازه  خودشان  به  فارسی زبان  خارجی  رسانه های 
را درباره ایران اعالم کنند. قدیری درباره وضعیت داخلی می گوید: »در کنار 
مسائل داخلی ایران، یعنی ضعف فرهنگی و سیاسی، بی اعتمادی مردم به 
حکومت، باید بخشی از سیاست دو دهه ای ترکیه را هم ببینیم. که حاال اگر 
بخواهیم این ماجرا را گسترده تر ببنیم،  اینگونه است وقتی این کشورها دیدند که 
قطر با راه اندازی شبکه الجزایر در دهه نود قدرت نرم خودش را به حدی تقویت 
کرد که علی رغم کوچک بودن از نظر جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی توانست 
یک سپر بسیار قدرت مند در منطقه و جهان برای خود ایجاد کند. بخشی از 

سیاست خارجه ترکیه متوجه شد که می تواند قدرت نرم خودش را از طریق 
ابزارهای فرهنگی پیش ببرد.«

او ادامه می دهد: »نکته بعد این است که درحال حاضر ما در منطقه مشکالتی 
با همسایه های شمالی و شمال غربی داریم، کشور آذربایجان و مشکالت نرمی 
که برای ما فراهم کردند، ادعاهای بی اساسی که مطرح کردند و مقامات به 
صورت رسمی جواب دادند. در دنیای امروز فقط موشک و قدت نظامی نیست 
که در مناقشات منطقه ای و جهانی به کمک کشورها می آید. وقتی ترکیه یک 
شبکه فارسی زبان را راه اندازی می کند، شک نکنید در بحث مناقشات منطقه ای 
و ما با همسایه های شمالی، شمال غربی و آذربایجان که شامل حمایت ترکیه 

است تاثیر می گذارد.«
رسانه هایی که می توانند تاثیربگذارند

این که یک کشوری مانند ترکیه می خواهد شبکه فارسی زبان شبکه )TRT( را 
راه اندازی کند، طبیعتا نمی تواند موضوع خوشایندی باشد، چرا که منافع مشترک 
زیادی با کشور ترکیه داریم و گاهی اوقات و در برخی از زمینه ها مانند جذب 
توریست، ترکیه، رقیب ایران به شمار می آید. پس طبیعتا هدف از راه اندازی 
این شبکه چندان هم خیرخواهانه نیست و حتی ممکن است این رسانه به مرور 
زمان بتواند به بر هم ریختن وضعیت منطقه و مناقشات با آذربایجان تاثیر 

منفی بگذارد.
نیلوفر قدیری با اشاره به تجربه مشابه در راه اندازی شبکه اینترنشنال می گوید: 
»متاسفانه تجربه تلوزیون ایران اینترنشال هم به ما و هم به کشورهای ترکیه و 
آذربایجان که سوداهایی در سر دارند نشان داد که می توانند مفید باشند. زمانی 
که این شبکه راه اندازی شد هیچ یک از کارشناسان فرهنگی و رسانه فکرش را 
هم نمی کردند که این شبکه ها بتواند تا این اندازه عمق نفوذ پیدا کنند. متاسفم 

که این را می گویم، این اصال خوشایند نیست اما واقعیت است. وقتی وزیر امور 
خارجه ما، وقتی سخنگوی وزارت خارجه ما از مقامات ارشد سیاست خارجه ما به 
صراحت اعالم می کنند که عربستان مداخالت خود از طرف این شبکه در کشور 
ما را متوقف کند، یعنی این موضوع دیگر نکته پنهانی نیست. یعنی آن قدر 
اثراتش شفاف و مشخص شده است که مقامات سیاست خارجه ما به صراحت 
کشور عربستان را خطاب قرار می دهند. این نشان دهنده عجز و ناتوانی ماست 
و ما از موضع ضعف هستیم، ای کاش ما اجازه نمی دادیم کار به اینجا برسد، 
ای کاش آن قدر به لحاظ فرهنگی و ایجاد اعتماد کارهایی انجام نداده بودیم که 
در مقابل به یک کشور بگوییم جلوی شبکه تلویزنی خود را بگیر که قدرت در 
کشور ما بهم نریزد. این تجربه به ما نشان داد زمانی که کشورها در منطقه و 
دنیا با هم مشکل دارند می توانند از ابزار فرهنگی و قدرت نرم رسانه استفاده و 

اعمال نفوذ کنند.«
این شبکه  »اسم  ادامه می دهد:   )TRT( درباره شبکه شبکه  او مشخضا 
فقط  دارد  امکان  است،  سرگرمی  بخش  برای  شبکه ها  این  و  است   TRT
اسمش سرگرمی و اخبار باشد و ممکن است ذهن آدم ها به این سمت برود 
که قرار است همان سریال های ترکی را از این شبکه ببینند. واقعیت این 
است که ما با ترکیه هم به لحاظ موضوع آذربایجان، هم اقتصادی و سیاسی 
رقیب هستیم و قطعا اگر آن ها در این شرایط به دنبال راه اندازی یک شبکه 
هستند می خواهند منافع خود را هم پیش ببرند و وقتی که موفقیت تجربه 
اینترنشال را می بینند راه را بری خودشان سخت نمی بینند. من آن روز را دور 
نمی بینم که 4 یا ۶ ماه دیگر مقامات سیاست خارجه ما مجبور شوند که در 
بلندگوی رسمی از کشور ترکیه خواهش کنند جلوی آن شبکه فارسی زبان را 

بگیرد تا در مسائل ایران مداخله نکنند.«
صداوسیما هم کم کاری کرده است؟

یا  است  عربستان  نظر  زیر  که  مانند»ایران اینترنشنال«  شبکه  یک  اینکه 
»بی بی سی« که زیر نظر بریتانیا است حرفشان بیشتر می تواند تاثیر بگذارد، 
عالوه بر شرایط فعلی موجود در جامعه، طبیعتا کم کاری رسانه های داخلی نیز 
در شکل گیری این ماجرا بی تاثیر نیست. نیلوفر قدیری درباره نقش رسانه های 
داخلی در به وجودآمدن این ماجرا می گوید: »گاهی اوقات ما زمینه را فراهم 
می کنیم تا رسانه های بیگانه وارد شوند و عامدا می گویند که رسانه داخلی درباه 
یکسری از موضوعات نمی تواند کار کند و طبیعتا سوژه روی زمین نمی ماند و 
رسانه های دیگر با نگاه و رویکرد خودشان به ماجرا می پردازند. بنابراین می گویم 
بیگانه توانستند در کشور نفوذ کنند، سیاست  از عللی که رسانه های  یکی 
سرکوب رسانه های داخلی است که توسط سیستم و حاکمیت اعمال شده، باعث 

شده که ما در زمینه رسانه ای به یک موجود فلج تبدیل شویم.«

و در جاده گرانی و در جاده گرانیخودر تاخت و تازتاخت و تاز  خودر
پس از بازار ارز و دولت نوبت افزایش قیمت های نجومی در بازار خودرو رسید پس از بازار ارز و دولت نوبت افزایش قیمت های نجومی در بازار خودرو رسید 
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از سفر مسئوالن آژانس به 
تهران تا وضعیت دشوار برجام

شرح در صفحه  11

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

گروه بین الملل - روز گذشته رییس سازمان انرژی اتمی گفت که مسئوالن آژانس در روزهای 
آینده به تهران می آیند و امیدواریم در جهت رفع موانعی که وجود دارد گامی به جلو برداریم.

محمد اسالمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعالم این که 
مسئوالن آژانس در روزهای آینده به ایران می آیند گفت: تعامالت  ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برقرار است و امیدواریم در جهت رفع این موانعی که وجود دارد، گامی به جلو برداشته شود. این 
صحبت ها در حالی مطرح شد که چند هفته قبل نیز قرار بود نمایندگانی از آژانس به تهران سفر 
کنند، اما این سفر لغو شده است. آنطور محمد اسالمی توضیح داده درصورت سفر نمایندگان آژانس 
به تهران قطعاً مذاکراتی در خصوص موارد اختالفی صورت می گیرد که در شرایط بن بست کنونی 
مذاکرات برجامی یک گام رو به جلو محسوب خواهد شد. در همین رابطه حسین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه کشورمان شامگاه روز سه شنبه  در گفت و گویی تلفنی با سایمون کاوونی«، وزیر امور 
خارجه ایرلند تاکید کرد  جمهوری اسالمی ایران ضمن آمادگی برای یک توافق خوب، پایدار و قوی، 
دیپلماسی را مسیر درست می داند اما از خطوط قرمز خود که همان تامین منافع مردم است، عقب 
نخواهد نشست. از سوی دیگر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 19 آذر در 
گفت و گو با شبکه خبری الجزیره در خصوص سوالی درباره آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در 

تاسیات فردو، گفت: مطمئنا این میزان به سطح تسلیحاتی نزدیک تر است.

برکناری های معنادار در 
دولت

لغو عضویت ایران در کمیسیون 
مقام زن سازمان ملل

خواهش وزیر برای 
کنسرت

تغییرات دیگری در راه
است؟

با تالش و فشار آمریکا و متحدانش 
صورت گرفت

درخواست وزیر ارشاد برای 
برگزاری کنسرت بررسی شد 
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