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مبارزه دموکرا ت ها و جمهوریخواهان برای کسب
 435  کرسی مجلس نمایندگان آمریکا؛

 عزم محافظه کاران
برای حذف بایدن تا 2024

سياست 2

ایزدی:  

 به نظر می رسد مغلوب 
 عمليات فریب مسکو 

شده باشيم

سه شنبه 17 آبان   1401  /     13  ربیع الثانی 1444  /  8  نوامبر   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1209

یک معادله چند مجهولی درآمار نویدبخش مقامات 

 چرا پول نفت
فتیله دالر را پایین نکشید؟

چرتکه 3

سياست 2

نامه ای مرموز از نخجوان و یک تروریست تبعه آذربایجان 
در شاهچراغ؛

 کار تهران - باکو
به کجا خواهد کشید؟

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود مربوط 
به اوایل دهه 70 شمسی، از آذربایجان ضعیفی 
می گوید که در جنگ با ارمنســتان عاجز شده، 
تمنای کمک از ایران دارد و حتی پیشنهاد می دهد 

که ایران، جمهوری آذربایجان را اداره کند!
او در خاطراتش نوشــته اســت: »پیشنهاد 
مشــخص با اصرار این اســت که ما در جنگ به 
نفع آنها شرکت کنیم. صریحا می گویند ما همه 
آذربایجان را در اختیار شما می گذاریم و آماده ایم 

جمهوری اسالمی در آذربایجان تشكیل شود.«
آذربایجان امروز اما از آنچه هاشمی رفسنجانی 
در خاطرات خود توصیف کرده، بسیار متفاوت 

شده است. در کنار حمایت های ترکیه و روسیه 
دســت به کشورگشــایی زده، بر قره باغ مسلط 
شــده، روابط خود با اســرائیل را به سطح بسیار 
باالیی رسانده و حسن همجواری ایران را نیز زیر 

سوال می برد.
ایران اما همچون همیشه می کوشد از تندی 
با آذربایجان بپرهیزد؛ به ویژه که با وجود انبوهی 
از چالش های سیاست خارجی از برجام و تحریم 
گرفته تا موقعیت ایران در میان کشورهای حوزه 
خلیج فارس، شرایط به گونه ای است که حتی یک 
دشمن هم برای ایران زیاد است؛ مخصوصا که این 

دشمن بخواهد از منطقه قفقاز باشد...

نگرانی اساتید از صدور احکام انضباطی و برخورد شدیدتر با دانشجویان 

»ممنوع الورود«، »مشروط« و...!
شهرنوشت 6

قهرماني بدون جشن و لبخند ساحلي بازان

امپراتور شن!
آدرنالين 8

دسترنج 4

همين صفحه

همين صفحه

چرتکه 3

سياست 2

یک عضو حزب موتلفه اسالمی گفت: در هیچ کشوری نمی آیند برای 
نظر یک اقلیت همه پرسی بگذارند شما یک کشور پیدا کنید برای چنین 
مسائلی رفراندوم بگذارد. رفراندوم یک مسیر مشخص دارد باید معضلی در 
کشور باشد که به وسلیه هیچ دستگاه قانون گذاری و اجرایی حل نشود آن 
وقت بیایند آن را به رفراندوم بگذارند. حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایلنا، 
در خصوص مطالبات این روزهای مردم و طرح پیشنهادهایی همچون 
برگزاری همه پرسی برای برخی موارد و انجام گفت  وگو میان احزاب، مردم 

و حاکمیت نظرات خود را به شرح زیر بیان کرد:

سال هاست که فعاالن سیاسی از ضرورت برگزاری همه پرسی 
در موضوعات مختلف سخن می گویند، آیا امروز ما می توانیم برای 

اداره امور کشور در برخی از مسائل همه پرسی برگزار کنیم؟
 همه پرسی درباره چه؟

به هر حال امروز بخشی از جامعه مطرح می کند درباره یکسری 
از مســائل مانند برجام، بخش هایی از قانون اساسی، برخی 
رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، سیاست خارجی و.... همه پرسی 

برگزار شود آیا این روش ها شدنی است؟
اوال مردم همینی هستند که روز جمعه شما مشاهده کردید. این ها 
مردم هستند. اکثریت مردم این ها هستند و حرف شان این نیست. یک 
عده اقلیت جزیی در کشور در یكی، دو ماه اخیر با اغتشاش و خرابكاری 
خواستند موضع خودشان را نســبت به نظام اعالم کنند. این ها نه اهل 
گفت وگو هستند، نه دنبال بحث اقتصادی هستند و نه با قانون اساسی کار 
دارند، کالً با اسالم و با اصل نظام مشكل داشتند و شعارشان هم همین بود 
که »اصل نظام نشانه است« بنابراین این ها دنبال رفراندوم نیستند و طبیعی 
است برای یک اقلیت جزئی که حداکثر یک درصد جمعیت کشور می شوند 
نمی آیند قانون اساسی را به رفراندوم بگذارند. در هیچ کشوری نمی آیند 
برای نظر یک اقلیت همه پرسی بگذارند. شما یک کشور پیدا کنید که برای 
این  مسائل رفراندوم بگذارد. رفراندوم یک مسیر مشخص دارد باید یک 
معضلی در کشور باشد که به وسلیه هیچ دستگاه قانون گذاری و اجرایی 

حل نشود آن وقت بیایند آن را به رفراندوم بگذارند. 
 44 سال از انقالب گذشته اســت آیا نباید باتوجه به این که 
نسل های جدید در کشــور پا به عرصه گذاشته اند و یکسری 
مطالبات متفاوتی را مطرح می کنند از طریق برگزاری رفراندوم 

به این مطالبات پاسخ داد و در برخی رویه ها تغییر ایجاد کرد؟
مطالبات این قشری که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، چیست؟ یک 
وقتی شما می خواهید بگویید مطالبات جریان اصالح طلب در کشور عین 
مطالبات همین اغتشاش گران است، اگر این است که باید رسما اعالم کنند ما 
این قشر اغتشاش گر را که چنین برخوردهایی داشتند، نمایندگی می کنیم. 
اگر نمایندگی می کنند رسما اعالم کنند تا تكلیف نظام روشن شود با چه 
کسی باید گفت وگو کند و رویه اش را باید در برابر کسانی که انتقاد دارند تغییر 

دهد. این ها که اعالم نمی کنند که ما این ها را نمایندگی می کنیم اما عمال در 
روزنامه و رسانه های شان اعالم حمایت می کنند اما آن ها کسی را به عنوان 
اصالح طلب به عنوان نماینده خودشان نمی دانند که روی این موج سوار شود.

خاتمی باید همان اول خشونت را محکوم می کرد و می گفت 
بیایید گفت وگو کنیم

تاکنون جریان اصالحات چنین موضعی نگرفته است، آقای 
خاتمی حتی بیانیه دادند و ایجاد خشونت در کشور را محکوم کردند.

هنگامی که شما یک سفره ای را در کشور پهن کنید و شرایطی را به 
وجود بیاورید که فرآیندش شروع به طی شــدن کند، طبیعتا به اینجا 
می رسد که ترور صورت گیرد و بعد جنگ داخلی انجام می شود و همه این ها 
پشت سرش است. از ابتدا وقتی شما کاری را در کشور آغاز می کنید آن هم 
تحت عنوان اعتراض خشونت آمیز و اغتشاش طبیعتا نتیجه اش هم همین 
می شود. همان اول باید محكوم می کردند و می گفتند که بیایید گفت وگو 
کنیم. نه این که راه گفت وگو را ببندند و وقتی نتیجه این شد که یک تروری 
مثال در جایی صورت گرفت آن را محكوم کنیم. این محكوم کردن نتیجه 

این است که ما از ابتدا باید جلویش را بگیریم اما نگرفتیم. 

بارها جریان اصالحات و شخص آقای خاتمی پیشنهاد انجام 
گفت وگو را مطرح کردند اما این اتفاق نیفتاد و مورد استقبال 
قرار نگرفت، شــما هم بارها در صحبت هایتان به این ضرورت 
اشاره کردید. جریان های سیاسی اعم از اصالح طلب، اصولگرا 
و مستقلین چه کاری باید انجام دهند تا این گفت وگو بین مردم 

و حاکمیت شکل بگیرد؟
8 ســال دولت آقای روحانی چه گفت وگویی با احزاب رقیب شــان 
داشــتند؟ این اتفاق نیفتادن دلیل دارد، دلیلش این اســت که جریان 
اصالحات کال می خواهد نظر خودش را غالب کند نه این که بیاید حرف 
طرف مقابل را بشنود. در طول دولت آقای روحانی 8 سال فرصت داشتند 
با احزاب گفت وگو کنند غیر از اینكه یكبار در سال یک جلسه ای با احزاب 
گذاشتند تا با آنان مذاکره کنند و آن ها هم حرف های شان را بزنند بعد هم 
اهمیتی داده نشد و رفتند دنبال کارشان. کجا زمینه گفت وگو فراهم شده 

است؟ 8 سال وقت بوده کرسی آزاداندیشی در دانشگاه ها برگزار شود دولت 
قبل چه کاری انجام داده است؟ هیچ کاری نكرده است. گشت  ارشاد را خود 
دولت آقای خاتمی درست کرد، بعد از همه این ها رهبری بر سیاسی شدن 
دانشگاه ها بعد از ۲0 تیر تاکید کردند که دانشجو نباید غیرسیاسی باشد، 
دانشجو باید سیاسی باشد منتها برای اینكه سیاسی شود باید یک فضای 
مناسب و درستی در دانشگاه ها صورت گیرد که پیشنهاد دادند کرسی های 
آزاداندیشی ایجاد شود و دو طرف حرف های شان را بزنند یک داور هم در 
این میان باشد و قضاوت کند کدام حرف درست و کدام حرف غلط است. 
نكردند نه در دولت آقای خاتمی و نه در دولت آقای روحانی این کار انجام 
نشد تا امروز هم مانده است. از این چهل سالی که گذشته است ۳0 سال از 

آن دست آقایان بوده است چه کردند؟ 

یک نفر از اصولگراها در دولت احمدی نژاد نبود 
شما اعتقاد دارید این گفت وگو در دولت آقای احمدی نژاد 

صورت گرفت؟
خیر، دولت آقای احمدی نژاد هم همین طور  او هم اهمیتی به احزاب 
نداد. آیا یک نفر از اصولگراها در دولتش بوده اســت؟ هیچ کدام از ما در 
دولتش نبودیم. یک افرادی را از خودش برد و گذاشت که باز هم اعتقادی به 
این مسائل نداشتند. هیچ کدام تبعیت از نظر رهبری برای حل این مسائل 
نكردند. مشكل این اســت دولت هایی که می آیند به حرف ها و نصایح 

رهبری اهمیت نمی دهند، نتیجه اش این می شود.

رئیسی از نزدیک با مردم در رفت و آمد است
به همه دولت ها اشاره شد آیا دولت آقای رئیسی می تواند این 

راه را باز کند، آیا چنین اراده ای در این دولت وجود دارد؟
من فكر می کنم همین اندازه که سخنگوی دولت به دانشگاهی رفته 
است که این قدر علیه نظام شــعار داده اند، خودش نمونه است. همین که 
آقای رئیسی در میان مردم اســت و از نزدیک با آن ها در رفت و آمد است و 
پشت میزش ننشسته ، خودش نشان داده این دولت در این مسیر در حال 

حرکت است.

تغییر قانون اساسی و یکسری مسائل کالن نیاز به گفت وگو ندارد
شما قائل به گفت وگو برای حل مسائل کشور هستید؟

مسائل مهمی در کشور داریم که نیاز دارد همه درباره اش اظهارنظر 
کنند اما تغییر قانون اساسی و یكسری مسائل کالن که در حوزه رهبری و 
کار کارشناسی است که نیاز به گفت وگو ندارد. قانون اساسی مسیرش را 
مشخص کرده است و رهبری باید تشخیص دهند و مجلس باید تشخیص 
دهد و دو سوم رای دهند بعد بروند تصمیم بگیرند. اما تغییر روش و رویه ها 
در کشور به دولت ها باز می گردد این دولت ها هستند که باید روال و روش 

اداره کشور را اصالح و درست کنند.

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسالمی را نیازمند نگاه و نگرش 
تحول گرایانه دانست و از سازمان اداری و استخدامی کشــور خواست تا با همكاری با وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، گلوگاه های فساد را شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی 
صبح امروز دوشنبه به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان 
به عنوان ششمین مقصد نظارت های ستادی، ضمن استماع گزارش عملكرد یک ساله این 
مجموعه راهكارها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملكرد این سازمان ارائه کرد.
رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسالمی را نیازمند نگاه و نگرش 
تحول گرایانه دانســت و گفت: امروز همه صاحب نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه 
سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول خواهی را 

برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حكمرانی متحول و متناسب سازی شود.
 رئیسی بازنگری در فرایندها را الزمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام 
مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینكه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی 

برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینكه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات 
اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم سازی نظام اداری، تسریع در نظم دهی به سازمان اداری 
کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه های مردمی در نظام ارزیابی ها برای کارآمدتر شدن شیوه 

ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی مكلف کرد.
پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انســانی در برخی از دســتگاه ها، جذب نخبگان در 
دستگاه های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه کاری، 
جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزارِ کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت 
به عملكردها از دیگر ماموریت هایی بود که رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را 

مكلف به اجرای آنها کرد.
رئیس جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیئت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان 
کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یكی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای 
هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه 
تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.

 رئیسی همچنین قانون ارتقای سالمت نظام اداری را از قوانین کاربردی دانست و بر اجرای 
کامل آن از طرف تمامی دستگاه ها و سازمان ها و پیگیری این موضوع از سوی سازمان اداری 

و استخدامی تاکید کرد.

گفت وگو خبر
ترقی در گفت وگو با ایلنا:

برای اقلیت یک درصدی؛ قانون اساسی را به رفراندوم نمی گذارند
رئیسی در ششمین جلسه نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی: 

گلوگاه های فساد شناسایی و برطرف شود

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت:   

واردات خودرو با این آیین نامه 
یک فرصت رانتی است

آلمان: 

در پی بسته جدید 
تحریم علیه ایران هستیم

تا جان ندهیم کسی با خبر نمی شود 

جدال مرگ و معیشت زیر سقف 
لرزان معادن زغال سنگ 

ترقی در گفت وگو با ایلنا:

برای اقلیت یک درصدی؛ قانون 
اساسی را به رفراندوم نمی گذارند

 رئیسی در ششمین جلسه نظارت ستادی
بر دستگاه های اجرایی:

گلوگاه های فساد شناسایی و 
برطرف شود


