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ســرویس سیاسی -  صدراعظم آلمان، وضعیت دشوار مذاکرات درباره از 
سرگیری توافق هسته ای با ایران را توصیف کرد و گفت: کشورهای شرکت کننده 

هفته های تعیین کننده ای در این زمینه خواهند داشت. 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان، بیان داشت: من هرگز برجام را ایده آل نمی 
دانســتم، اما وجود برجام بهتر از عدم توافق اســت، شما می توانید متفاوت به 

آن نگاه کنید.
وی افزود: امروز ما در وضعیت بسیار سختی قرار داریم، زیرا دولت جدید 
آمریکا قول داده است که به توافق بازگردد، اما روز به روز می گذرد و ایران نشانه 
هایی برای از سرگیری مذاکرات نشان نمی دهد. غنی سازی ایران هر روز بیشتر 
می شود، این یک وضعیت بحرانی است که ما باید در چارچوب قالب سه به عالوه 
سه )آلمان، فرانسه، بریتانیا و فدراسیون روسیه، ایاالت متحده، چین( در مورد آن 

بحث کنیم و درباره معنای آن گفتگو کنیم.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت گفت: من 
مســئولیت روسیه و چین را در اینجا می بینم، زیرا اگر برجام دیگر هدف نباشد، 
مشــکل خواهد بود. بنابراین، هفته های سرنوشــت سازی در این زمینه در پیش 

رو داریم.
مرکل خاطرنشــان کرد: در حال مذاکره با رهبران فدراسیون روسیه و چین، 
والدیمیر پوتین و شی جین پینگ هستیم، زیرا هرچه وحدت بین کشورهای سه 

به عالوه سه بیشتر باشد، فشار بر ایران آسان تر می شود.
صدراعظم آلمان افزود: متأسفانه، هیچ توافق کاملی در مورد نحوه ادامه کار 
وجود ندارد. بنابراین، آلمان از سیگنال به ایران بدون ابهام حمایت می کند - الزم 

است سریع به میز مذاکره برگردیم.
مرکل همچنین به بنت اطمینان از پایبندی آلمان به امنیت اســرائیل داد. وی 
گفت: خوش بین هستم که هر دولتی در آلمان، از جمله جانشین او تعهد خود را 

به امنیت اسرائیل احساس می کند.

ســورنا ســتاری در آیین نوزدهمین اجالس 
سالیانه وجشنواره برترین های پارک فناوری پردیس  
و بیستمین نکوداشت سالگرد تاسیس پارک، افزود: 
یکی از مشــکالت فناوری در کشور  سیاسی بازی 
است. من در هشت ســال گذشته هیچ گاه انتصاب 
سیاسی نداشــتم و به من هم انتقادات زیادی شد اما 
آنچه  مهم است تفکر افراد است و باید به آن ارج نهاد.

وی در ایــن اجالس که بــه صورت آنالین در 
محل پارک فناوری پردیس انجام شــد گفت: طرح 
اینکه چه کســی در سیستم حضور دارد و چه کسی 
همفکر سیاسی است، مســایل خطرناکی در حوزه 

فناوری است. 
ستاری ادامه داد: ثبات مدیریتی در معاونت علمی 
باعث شده  اتفاقات خوبی رقم بخورد و نظر افراد تغییر 
کند و راه های جدیدی برای رفع مشــکالت کشور 
ایجاد شود، معاونت به عنوان سازمانی که وظیفه اصلی 
آن تزریق نوآوری به بخش های مختلف کشور است 
باید در جایگاهی باشــد که به صورت فرا دستگاهی، 

نوآوری را تزریق کند.
وی بیــان کرد: زمانی تصــور من بر این بود که 
توســعه یک مفهوم "سخت افزاری" دارد و باورم بر 
این بود برای آنکه کشوری توسعه یابد باید دودکش 
داشته باشد و سیمان و فوالد تولید کند، بعد از مدتی به 
این باور رسیدم که توسعه یکک مفهوم "نرم افزاری" 
اســت به این معنا که روش ها و تفکرات مهم هستند. 
اما اکنون به این نتیجه رسیده ام که توسعه پیش از هر 
چیزی یک مفهوم فرهنگی است و باید  فرهنگ تغییر 
کند و در این صورت اســت که پایین دست آن یعنی 

کارنجات نیز اصالح می شوند.
ستاری تاکید کرد: مشکالت ما در زمینه توسعه 
از جنس "نرم افزاری" اســت ولی دایما به دنبال راه 
حل  های ســخت افزاری برای آن هســتیم اما در ۲۰ 
سال گذشته در این زمینه اقدامات خوبی اجرایی شده 

است .
وی گفت: تزریق نوآوری به داخل یک سیستم 
شکل گرفته دولتی دشوار است همواره تاکید کرده ایم 
که سیستم دولتی خیلی "چاق" است و حکومت چاق 
به این معنا که نیروی انســانی بسیار زیاد و قوانین و 
مقررات متناقض داریم که در طول این سال  ها ایجاد 
شده است و این خاصیت همه اقتصادهای نفتی است 
که چنین دولت های چاقی دارند و همین سیســتم با 

نوآوری مبارزه می کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان 
اینکه تزریق نوآوری در چنین ساختاری کار ساده ای 
نیست، اظهارداشت :  زمانی که وزارتخانه ای داریم که 
در اطراف آن مملو از مشاوران و پیمانکارانی است که 
کار آنها سد سازی و لوله کشی است، برای هر مساله 
آبی پیشنهاد سد سازی دارند که آبی از جایی به جای 
دیگر منتقل شود، در این شرایط غیر ممکن خواهد بود 
که بخواهیم کارهای نوآورانه جدید، فناوری جدید و 
یا ایده جدید پیاده شود و در این مسیر باید خیلی کتک 
بخوریم تا بتوانیم یک فناوری در یک سیستم سلب و 
سخت و سنگ مانند نفوذ یاد که این سیستم به دنبال 

نوآوری نیست.
ستاری گفت: خوبی شرایط حاضر این است که 
اکثر مســووالن متوجه شده اند که باید نوآوری داشته 
باشیم در حالی که گذشته این موضوعات به تمسخر 
گرفته می شــد، من همواره این مثل گاندی را در نظر 
دارم که در توسعه نوآوری ابتدا نادیده گرفته می شود، 

بعد مورد تمســخر قرار می گیرد و بعد از آن کتکتان 
می زنند و بعد برنده خواهید شد.

وی با بیان اینکــه مرحله بعد از کتک خوردن، 
برنده شدن اســت، ادامه داد: این داستان هر نوآوری 
اســت که ما در کشور داریم، یعنی اول توجه نمی شد 
بعد مسخره می کنند تا صاحب ایده ادامه ندهد و بعد 
شروع به مبارزه و تهدید به دادگاه و بازرسی می شویم 
و در آخر که این مراحل طی شــد، برنده می شوید و 

همه درها باز خواهد شد.
ستاری، با بیان اینکه ما تا حدود زیادی در زمینه 
اقتصــاد دانش بنیان، از مرحله آخــر عبور کرده ایم، 
افــزود: البته هنوز جاهایی داریم که کتک می خوریم 
ولی واقعیت این است که به نظر می رسد پیروزی های 
قابل توجهی ایجاد شــده است و نظرات مسووالت 
تغییر کرده و وزرا به این نتیجه رســیده اند که با روش 

قبلی نمی توان ادامه داد.
معاون علمی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه 
ما نیاز به ایده ها، فناوری هــای جدید، نوآوری های 
جدیدو نیروهای انســانی جدیــد داریم، تاکید کرد: 
این اکوسیســتم نوآوری به صورت فعلی بسیاری را 
به خود آلوده کرده است به گونه ای که در حال حاضر 
تعداد نمایندگانی که در مجلس حوزه نوآوری را درک 
می کنند قابل مقایسه ۶ تا ۷ سال قبل نیست و در اتاق 
بازرگانی تهران تعداد شرکت های دانش بنیانی که این 
حوزه را می فهمند و واحد تحقیق و توسعه دارند و در 
اقتصاد دانش بنیان فعال هســتند به ۱۶ تا ۱۷ شرکت 

رسیده است.
ستاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری 
از افرادی که در دولت حضور دارند این مفاهیم دانش 
بنیان را می فهمند، گفت: این افراد برای تغییر فرهنگی 
در کشور تالش می کنند؛ چرا که باید فرهنگ کشور 
در این زمینه باید اصالح شود و نیاز به فرهنگی داریم 
که از نوآوری ها اســتقبال می کند و بتوانیم از جوانان 

حمایت کنیم.
وی با اشاره به اکوسیستم نوآوری کشور متشکل 
از بیــش از ۶ هزار شــرکت دانش بنیــان، ۱۰ هزار 
استارت اپ و ۴۶ پارک علم و فناوری و مراکز و ناحیه 
نوآوری، گفت: این روند موجب تغییر رویکردها در 
دانشگاه ها نیز شده است و امروز در مراسم بازگشایی 
دانشــگاه ها روسای دانشگاه ها در خصوص مباحثی 
چون "دانشگاه کارآفرین"، "دانشگاه ثروت آفرین" 
و دانشگاهی که می خواهد پیرامون خود را تغییر دهند 

و می خواهد تعامل داشته باشد، سخنرانی کردند.
ســتاری گفت: اینها حرف هایی اســت که اگر 
زمانی رییس دانشگاهی می خواست درباره آنها حرف 

بزند گویی که جنایتی را مرتکب شده است، این روند 
)تغییر رویکرد نسبت به دانش بنیان ها ( اتفاق بزرگی 
اســت و همه ما باید از این اتفاق به صورت محکم 
حمایت کنیم. هر کســی که در دولت و یا فردی که 
تفکراتش مقداری شبیه این روند است، هر کاری که 
از دستم برآید برای وی انجام خواهم داد . این کاری 

است که باید همه ما انجام دهیم.
ستاری تاکید کرد: همتایان و همفکران خودمان 
چه در دولت، چه در مجلس و چه در بخش خصوصی 

را باید پیدا و از آنها حمایت کنیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان 
اینکه تزریق نــوآوری به بحش هایی مختلف باعث 
خواهد شــد که راه  حل های بهتر با هزینه های کمتر 
ارائه دهیم، یادآور شد: چه ما باشیم و چه نباشیم این 
راه باید ادامه یابد و تصور می کنم که این مسیر به بلوغی 
رسیده است که خاصیت زایندگی دارد و شرکت ها و 
مدیرانی در این مســیر ایجاد شده است ضمن آنکه 
هم زبانانی پیدا شده و بسیار مشعوف کننده است که 
افرادی هستند که همان حرف های خودم را برای من 
بازگو می کند و این بسیار خوب است که توانسته ایم 
زایشــی را با کمک همه افرادی که در این سال ها در 
این مسیر زحمت کشــیده اند، به ویژه در این ۸ سال 

ایجاد کنیم.
معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
یادآور شــد: در حال حاضر این  اکوسیستم درحال 
حرکت است و باید همه شما به طور یکپارچه از آن 
دفاع کنیم و بتوانید کل شهر پردیس را متحول کند و 
زیر ساخت آن با هزار هکتاری شدن پارک فناوری 

پردیس آماده است.
وی فــروش ۱۵ تا ۲۰ میلیاردی شــرکت های 
پارک و حجم ســرمایه گذاری های انجام شــده در 
پارک پردیس را از دیگر زیر ساخت هایی دانست که 
این پارک می تواند قطب اقتصادی تبدیل شود و گفت: 
چنین شــرایطی باید به گونه ای شود که از این به بعد 
همه از تهران به پردیس بیایند و این شــهر، تبدیل به 

شهر فناوری کشور شود.
ستاری یادآور شــد: بسیاری از شهرهایی که 
در اطراف تهران هســتند، خوابگاه تهران هســتند 
یعنی شب ها این شــهرهای پیرامونی پر می شوند 
و صبح هــا همه برای کار به تهران وارد می شــوند 
ولــی پردیس باید این روند را معکوس کند و باید 
جایی باشد که جذب کننده نیروهای نخبه و فناور 
از همه دنیا باشد  این هدف غایی است که باید شهر 
پردیس آن را دنبال کند، پردیس باید شــهر فناوری 

تبدیل و شناخته شود.

انتصاب های سیاسی در کشور خطرناک است
  سرویس سیاسی -  معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: انتصاب های سیاسی در حوزه علم و فناوری بسیار خطرناک است و نقیض این 

قضیه باعث شد در این سال ها در حوزه معاونت علمی مدیریت ثابتی داشته باشیم که منجر به تحوالت مثبتی برای کشور شد.

اخبار ویژه ... مرکل هم نگران احیای برجام شد 

سرویس سیاسی - نماینده مردم 
شبســتر در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: آنچه در شــمال غرب کشور در 
جریان است به نفع مردم منطقه نیست، 
کشورهایی از این جریان سود می برند 

که چشم دیدن امنیت منطقه را ندارند.
»جعفر راستی« در نشست علنی 
مجلس شــورای اسالمی در نطق میان 
دســتور خود با محکوم کــردن اقدام 
تروریســتی در افغانســتان گفت: از 
حکومــت مســتقر می خواهم هر چه 
سریعتر به این اوضاع آشفته سامان داده 
و عامــالن این فاجعه را دســتگیر و به 

مجازات برسانند.
نماینده مردم شبستر درباره اتفاقات 
شــمال غرب کشــور، افزود: آنچه در 
شمال غرب کشــور در جریان است به 

نفع مردم منطقه نیست، کسی که از این 
اختالف سود می برد کشورهای آمریکا و 
رژیم صهیونیستی منفور است که چشم 

دیدن امنیت منطقه را ندارند.
بــه رییــس جمهــوری  وی 
آذربایجان گفت: زیــاد به پهپادهای 
اسباب بازی صهیونیست ها دل خوش 
نکند چــون پهپادهای جبهه مقاومت 
ســالها اســت خواب را از چشمان 

اسراییل ربوده است.
راســتی تاکید کــرد: عدم تعیین 
تکلیف بعضی از استانداران و به تبع آن 
فرمانداران خالء مدیریتی به وجود آورده 
اســت.  الزم است با اقدام انقالبی وزیر 
کشور این موضوع حل شود، معاون اول 
و وزرای دولت سیزدهم توجه کنند عدم 
تعیین تکلیف معاونت ها و مدیران کل 

باعث آشفته بازار در قیمت ها شده است. 
مــردم انتظار داشــته و دارند که دولت 
سیزدهم، مخصوصا رییس جمهوری 
بتوانند در کمترین زمان به آشــفته بازار 
قیمت ها سر و سامان دهند اما آنچه هر 
روز به قیمت ها افزوده می شود و مردم از 

این بابت نگرانند.
عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلس شورای اسالمی به وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: نداشتن مرکز خرید 
تضمینی و صــادرات در اســتان ها، 
باغداران و کشــاورزان را متضرر کرده 
است، الزم است در هر استانی مرکزی 
بــرای خریــد تضمینــی و صادرات 
محصــوالت باغداران و کشــاورزان 
ایجاد شــود تا کشــاورزان بتوانند از 
طریق این مراکز محصوالت خود را به 

کشورهای و استان های هدف برسانند 
این انتظار را از  وزیر جهاد کشــاورزی 
داریم زیرا وی در کمیسیون کشاورزی 
مجلس از نزدیک این مشکالت را درک 

کرده است.

مسایل شمال غرب کشور به نفع مردم
 منطقه نیست

نماینده مجلس شورای اسالمی :

خودمان خواستیم 
حســن کامرانی فر، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون 
فوتبال تالش کرد تماشاگران به ورزشگاه بیایند، همه ارگان ها مثل وزارت بهداشت 
و وزارت ورزش هــم کنار ما بودند و به ما کمک کردند، اما خودمان به این نتیجه 
رســیدیم که دیدار ایران و کره جنوبی بدون تماشــاگر باشد و برای دیدار بعدی 
زیرساخت ها و بعضی مسائل دیگر را رعایت کنیم. کامرانی خاطر نشان کرد: ما بایه 
به سمتی برویم که تماشاگران را با پروتکل های کامل به ورزشگاه بیاوریم. االن هر 
کسی که می خواهد به ورزشگاه بیاید باید تست PCR بیاورد و این هزینه زیادی را 
برای آنها در پی خواهد داشت. بحث سالمت باید راستی آزمایی شود، ولی اگر به 
این نتیجه برسیم حضور هواداران در این وضعیت می تواند منجر به افزایش تعداد 

بیماران شود باید از این کار جلوگیری و به کاهش کرونا کمک کنیم. 
خودداری لبنان از سوخت رسانی به هواپیمای امیرعبداللهیان

»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
پاسخ به سؤالی درباره سفر امیرعبداللهیان به لبنان و آمادگی ایران برای کمک به لبنان 
گفت: ما و لبنان روابطمان را براساس خواست طرف ثالث تنظیم نکردیم. سخنگوی 
وزارت امور خارجه با اشاره به شایعاتی مبنی بر اینکه هواپیمای امیرعبداللهیان در 
سوخت رســانی در لبنان دچار مشکل شد و لبنان به دلیل تحریم های علیه ایران به 
هواپیمای وزیر خارجه ایران سوخت رسانی نکرد، گفت: اظهار داشت: خبرسازی 
است و سفر امیرعبداللهیان به سوریه از قبل تنظیم شده بود. برخی دوست ندارند این 
سفرها موفقیت خود را داشته باشد و این حواشی درست می شود. هیچ درخواستی 

برای سوخت گیری در لبنان نداشته است. 

خانواده ها از هم می پاشند
لطف اهلل سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس درباره اینکه چرا با وجود 
انتقادات و مخالفت های کارشناسان و افکار عمومی، نمایندگان مجلس بر تصویب 
طرح صیانت از فضای مجازی پا فشــاری می کند، گفت: »ممکن اســت عده ای 
ناراحت و نگران باشند که قوانینی که گذاشته می شود، فضای مجازی را محدود 
کند. این نگرانی درست است، ما باید در مجلس به گونه ای قانون گذاری کنیم که 
نگرانی عامه مردم کم باشد.« وی ادامه داد: »اصل این است که فضای مجازی باید 
دارای قانون باشد. چرا که می بینیم در فضای مجازی بعضی به هم تهمت می زنند، 

توهین می کنند و بسیاری از خانواده ها از هم می پاشند. 

برانداز نیست
سید افضل موسوی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران، گفت: 
قبول داشتن اصل نظام غیر از انتقاد داشتن است و زمانی که به حرفی توجه می کنیم 
نباید به گوینده آن نگاه کنیم کمااینکه حضرت امیر )ع( می فرمایند: باید به اصل یک 
حرف توجه و دقت کنیم نه به گوینده.او ادامه داد: اصل حرف آقای کروبی درست 
است؛ آقای کروبی دانشمند سیاسی است که از ابتدای نوجوانی و جوانی در کار سیاسی 
بوده، زندان کشیده و در رژیم سابق با برخورد مواجه شده و در جمهوری اسالمی 
تا ریاست مجلس باال رفته، بنابراین ایشان نمی خواهد و نمی تواند از نظام جدا باشد.
موسوی در این  باره تاکید کرد: آقای کروبی هرگز خود را از نظام جدا ندانسته و مثل 

همه ما در پیشرفت ها و نواقص نظام خود را شریک می داند.

صادرات به عربستان
معاون توســعه صادرات سازمان توسعه تجارت می گوید در صورت کاهش 
تنش ها میان ایران و عربستان سعودی، صادرکنندگان ایرانی می توانند سهمی قابل 
قبول از بازار این کشور در اختیار بگیرند.فرهاد نوری اظهار کرد: در زمانی که روابط 
سیاسی میان ایران و عربستان سعودی حسنه بود، صادرکنندگان ایرانی در بازار این 
کشور فعالیت داشتند و امروز نیز در صورتی که مذاکرات میان دو کشور به نتایج مثبت 
برسد، قطعا تجار ایرانی توان آن را خواهند داشت که در این بازار بزرگ فعال شوند و 
می توان برای آن برنامه ای ویژه تدارک دید.وی با اشاره به درآمد نفتی باالی عربستان 
سعودی گفت: بازار این کشور از نظر کاالهای مصرفی بسیار گسترده است و با توجه 
به نزدیکی فرهنگی، موضوع حج و بقاع متبرکه و حضور قدیمی تجار ایرانی در بازار 

این کشور، صادرکنندگان ما ذائقه این بازار را می شناسند. 
پاسخ رئیسی 

رئیس جمهــور اعــالم آمادگی کرد که در آینده نزدیک ســخنان نمایندگان 
تشکل های دانشجویی را بشنود و در این زمینه هیچ منعی وجود ندارد. سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور در دانشگاه تهران در پاسخ به انتقادی در خصوص عدم سخنرانی 
نمایندگان تشکل های دانشجویی گفت: من حتما مایل هستم که سخنان تشکل ها را 
بشنوم؛ خرداد همین امسال بود که در مسجد دانشگاه تهران حضور یافتم و سخنان 
نمایندگان تشکل ها را شنیدم و باز هم مایل هستیم سخنانشان را بشنویم.وی افزود: 
حتما از نکات و دغدغه هایی که دانشجویان و نمایندگان تشکل ها مطرح می کنند، 
استقبال می کنیم. من همین سه ماه پیش اینجا بودم و شنیدم و بازهم اگر عمری باقی 

بماند می آیم و سخنان دانشجویان را می شنوم.

انتقاد از رئیس سازمان زندان ها
یک وکیل دادگستری درباره حوادث اخیر که در زندان تهران بزرگ رخ داده است 
گفت: آقای حاج محمدی اگر آیین نامه سازمان زندان ها را نگاه کنند متوجه خواهند 
شد که در این آیین نامه تفکیک جرائم زندانی ها در آن قید شده و ایشان باید این کار را 
انجام می دادند که آنطور که پیداست انجام نداده اند. اما اگر دست ایشان نیست که این 
روند را تغییر دهند این سوال مطرح می شود که آقای زندان بان حداقل مجرم خطرناک 
را داخل بندهای عمومی نبرید.»زندان محل فرهیختگان نیست« این اولین واکنش 
رئیس سازمان امور زندان ها در خصوص ضرب و شتم زندانیان سیاسی زندان تهران 
بزرگ توسط اشرار است. مهدی حاجی محمدی گفت که آقای حاجی محمدی جای 

فرهیختگان در زندان نیست اما چرا االن فرهیختگان ما در بند هستند؟

خواهش و تمنا 
یک فعال سیاسی با تاکید بر اینکه اعتماد با بخشنامه و خواهش و تمنا بازسازی 
نمی شود کما اینکه بی اعتمادی هم با یک جمله و دو جمله به وجود نیامده است، اضافه 
کرد: »بی اعتمادی ساختاری است که طی ده ها سال به وجود آمده و باید تالش شود و 
دست به دست هم داد تا این قضیه را از بین ببرند.«رسول منتجب نیا گفت: »بهترین راه 
برای جلب اعتماد به آقای رئیسی و دولت ایشان، این است که شعارهایی که ایشان بیان 
کرده است، کامال عملی و اجرایی کند و در اختیار مردم قرار دهد. اگر به شعارها جامه 
عمل پوشانده شود و به مردم گزارش بدهد، نه صددرصد بلکه حداقل اعتماد بازخواهد 
گشت و مردم خواهند فهمید که باالخره کسانی هم هستند که راست می گویند. اگر 
این کار انجام شود نه فقط دولت بلکه همه دستگاه ها و نهادها هم به همین ترتیب عمل 

کنند، رفته رفته اعتمادها بازسازی خواهد شد.«

اسالمی کردن دانشگاه ها
معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه اگر دانشگاه های ما اسالمی شود 
خروجی آن مثبت خواهد بود، ادامه داد: با توجه به شــکل گیری مجلس و دولت 
انقالبی فرصت طالیی برای اسالمی کردن دانشگاه ها ایجاد شده است. البته باید 
تعریف درستی از اسالمی کردن داشته باشیم. باید شاخص های دانشگاه اسالمی را 
درست تبیین کنیم. اگر ما امروز در کشور ناهنجاریها و مشکالتی را در حوزه های 
مختلف داریم قطعاً به خاطر این است که دانشگاه ها اصالح نشده و باید این کار 

انجام شود و ظرفیت بسیج اساتید ظرفیت باالیی برای این کار است.

ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

اظهارات جدید علی اف درباره 
ایران و ارمنستان 

سرویس سیاسی -  الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
در بازدید از شــهر »هــادروت« منطقه قره باغ ادعا کــرد که تا قبل از قرن 
نوزده در این شــهر هیچ ارمنی حضور نداشت و ایرانیان آن ها را در اینجا 

اسکان دادند. 
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در ابتدای ســخنانش گفت: »دوستان 
عزیز! امروز اولین سالگرد آزادسازی هادروت است. من از صمیم قلب به شما 

و همه مردم )جمهوری( آذربایجان این مناسبت را تبریک می گویم«.
الهام علی اف ادامه داد: »بعد از یک وقفه طوالنی، ما به هادروت خوجاوند 
برگشــته ایم. ما با جنگیدن، دادن خون و شهید دادن به هادروت برگشته ایم...ما 
متجاوزان را از سرزمین  بومی مان راندیم..یک دوره جدید در هادروت و به طور 

کلی در قره باغ آغاز شده است«.
وی با تمجید از عملیات نظامی سال گذشته ارتش جمهوی آذربایجان در 
هادروت گفت: »عملیات هادرت یکی از مهمترین عملیات های جنگ دوم قره 
باغ است. این عملیات هم از نظر نظامی و هم از نظر استراتژیک اهمیت زیادی 
داشت. اتمام موفقیت آمیز این عملیات به ما این فرصت را داد تا به هدف خود 

در آزادسازی قره باغ برسیم«.
علی اف در ادامه ســخنان خود به تندی علیــه مواضع مقام های مختلف 
ارمنستان و ارمنستانی های حاضر در مناطق مختلف جهان پرداخت و گفت که 
آنها حین »اشــغال قره باغ، در جریان جنگ )۴۴ روزه سال گذشته( و دوره پس 

از جنگ« مکرر مشغول دروغگویی بوده اند.
وی گفــت: »ارمنســتانی های جهان به ســادگی این تصــور غلط را در 
کشورهایی که زندگی می کنند ایجاد کرده اند و گفتند که مردم ارمنستانی قرن ها 

در این سرزمین زندگی کرده اند«.
الهام علی اف افزود: »ارمنستانی ها در قرن ۱9 از ایران به هادروت )انتقال و( 
اسکان داده شدند. همه این را می دانند. قباًل هیچ ارمنی در اینجا نبود. آنها تاریخ 

را جعل کرده اند و هنوز واقعیت های کنونی را جعل می کنند«.
وی در ادامه از برنامه های دولتش برای بازســازی هادروت و دیگر مناطق 
قره باغ کوهســتانی خبر داد و اعالم کرد که »امروز مرمت هادروت آغاز شــده 
است. زیربنای بزرگراه گذاشته شده است. بزرگراه های چهار خطه هادروت-

جبرئیل و هادروت-فضولی ســاخته می شود... و ساخت مسجد در هادروت 
آغاز شده است«.

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان افزود: »من پایه و اساس مسجد را نیز 
گذاشــته ام و فکر می کنم این یک رویداد تاریخی است. زیرا در زمان شوروی 
بیشتر مردم ساکن هادروت ارمنستانی بودند. آنها البته اجازه ساخت مسجد در 
اینجا را نمی دادند. همه ما می دانیم که ساختن مسجد در دوران )اتحاد جماهیر( 

شوروی در کل و در دوران بی خدایی، غیرممکن بود«.
اظهارات علی اف در شرایطی مطرح شده که به رغم آتش بس بین ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان بعد از جنگ ســال گذشــته بر سر قره باغ با میانجیگری 

روسیه، تنش ها در قفقاز جنوبی همچنان خبرساز است.
طبق توافق آتش بس ارمنســتان و جمهوری آذربایجان، قرار شد ارمنستان 
اراضی اشــغالی جمهوری آذربایجان در »آغ دام«، »کلبجر« و »الچین« را تخلیه 
کند و همچنین توافق شد که ارتباط بین نخجوان با سایر بخش های جمهوری 
آذربایجان تســهیل شــود. در مقابل جمهوری آذربایجان نیز متعهد شد ضمن 
توقــف عملیات های نظامی، کریدور الچیــن را )به عرض پنج کیلومتر(  برای 
اتصال قره باغ به خاک ارمنســتان تضمین کند. بنابر این توافق، روسیه نیروهای 
حافــظ صلح خــود را در مناطق همجوار قره باغ کوهســتانی و مناطق مرزی 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان مستقر کرده است.


