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در پي تدوين الگوي پايه  اس��امي ايراني پيش��رفت كه در آن، اهم 
مباني و آرمان هاي پيشرفت و افق مطلوب كشور در پنج دهه  آينده، 
ترسيم و تدابير مؤثر براي دستيابي به آن طراحي شده است، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اس��امي، دس��تگاه ها، مراكز 
علمي، نخبگان و صاحب نظران را به بررسي عميق ابعاد مختلف آن 
و ارائه  نظرات مش��ورتي جهت تكميل و ارتقاي اين سند باالدستي 

فراخواندند. 
س��ند مذكور كه باهمت چند هزار تن از صاحب نظران و اس��تادان 
دانشگاهي و حوزوي و فرزانگان جوان براي طراحي الگوي اسامي 
ايراني پيشرفت در چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي به نتيجه 
رسيده است، از ويژگي هاي مهمي برخوردار است كه در آن مي توان 
شاكله ها وبنيان هاي اساسي نظام اسامي را كه برگرفته از ارزش هاي 
متعالي اس��ام و  آرمان های بلند رهبر كبير انقاب اس��امي است، 

ديد. 
اين سند كه الگوي پايه، چارچوب الگوي اسامي ايراني پيشرفت و 
معرف سير كلي تحوالت مطلوب ايران در عرصه  فكر، علم، معنويت 
و زندگي به سوی تمدن نوين اسامي ايراني در نيم قرن آينده است 
در بخش مباني ؛ مباني خداشناختي، مباني جهان شناختي، مباني 
انسان ش��ناختي، مباني جامعه ش��ناختي ، مباني ارزش  شناختي، 
مباني دين ش��ناختي، آرمان ها ورس��الت الگوي پايه  اسامي ايراني 
را مورد توجه قرار داده و در آن تأكيد ش��ده است كه رسالت ملت و 
نظام جمهوري اسامي ايران، حركت عقاني، مؤمنانه و متعهدانه در 
جهت ايجاد تمدن نوين اسامي متناس��ب با آرمان ها در زيست بوم 

ايران است. 
 در سند الگوي پايه  اسامي ايراني، پيش بينی شده است كه تا سال 
۱۴۴۴ ايران به پيشتاز در توليد علوم انساني اسامي و فرهنگ متعالي 
در سطح بين المللي تبديل شده و در ميان پنج كشور پيشرفته جهان 
در توليد انديشه، علم و فناوري جاي گرفته و از اقتصادي دانش بنيان، 
خوداتكا و مبتني بر عقانيت و معنويت اسامي، برخوردار و داراي 
يكي از ۱0 اقتصاد بزرگ دنيا باشد. در سند همچنين پيش بيني شده 
كه تا آن زمان، فقر، فساد و تبعيض در كشور ريشه كن گرديده و تكافل 
عمومي و تأمين اجتماعي جامع و فراگير و دسترسي آسان همگاني به 

نظام قضايي عادالنه تأمين شده است. 
 مبتني بر س��اختار نظام اس��امي و با ات��كا به قانون اساس��ي نظام 
جمهوري ايران تا سال ۱۴۴۴ ايران از تداوم رهبري فقيه عادل، شجاع 
و توانمند و ضمانت كافي براي سياست ها، قوانين و نظامات مبتني 
بر اسام برخوردار اس��ت و همچنان با اتكا به آراي عمومي از طريق 
مشاركت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهديد ثروت و قدرت و با 
بهره گيري نظام مند از مشورت جمعي نخبگان اداره مي شود و قدرت 
كامل براي دفاع بازدارنده از عزت، حاكميت ملي و استقال، امنيت 
همه جانبه و تماميت ارضي خويش را حفظ كرده و عامل اصلي وحدت 

و اخوت اسامي، ثبات منطقه اي و عدالت و صلح جهاني است. 
بخش دوم سند به تدابير الزم براي تحقق الگوي پايه  اسامي ايراني 
پيشرفت اختصاص يافته وطي آن 56 تدبير در سه محور مورد تأكيد 

قرار گرفته است. 
 مقام معظم رهبري در پيام روز گذشته خود ضمن تقدير از متفكران و 
استادان و صاحب نظراني كه طّراحي اين سند مهم و مديريت تهيه  آن 
را بر عهده داشته اند، وظايف بخش های مهم نظام ؛مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مجلس شوراي اس��امي ، دولت جمهوري اسامي، 
شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقاب فرهنگي، شوراي عالي 
فضاي مجازي را تعيين و از آنها خواس��ته اند تا ضمن بررسي دقيق 
سند هريك پيش��نهادات تكميلي را به مركز الگوي اسامي ايراني 
پيشرفت ارائه نمايند و مركز الگوي اس��امي ايراني پيشرفت نيز با 
مش��ورت مراجع مخاطب در باال، برنامه زماني بررسي نسخه حاضر 
الگو از سوي آنها را تنظيم و نظرات و پيشنهادهاي تكميلي را دريافت 
و دقيقاً بررسي و بهره برداري كند. و ان شاءاهلل نسخه  ارتقايافته الگوي 
اسامي ايراني پيشرفت را حداكثر ظرف دو سال آينده براي تصويب 

و اباغ ارائه نمايد. 
دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و صاحب نظران هم مخاطب ديگر رهبر 
معظم انقاب در اين پيام هستند كه از آنها خواسته شده كه اين سند 
را عميقاً بررسي نمايند و با ارائه پيشنهادهاي مشخص براي ارتقاي 
آن بيش از پيش در ترسيم هدف و مسير پيشرفت كشور مشاركت 

جويند. 
اهتمام همه نهادها و مجموعه هاي نظام و دس��تگاه هاي كشور براي 
اجراي اين س��ند از ابتداي قرن ۱5 هجري شمس��ي وقرار گرفتن 
كشور بر مدار آن مطالبه ديگر رهبري نظام اسامي است . ايشان در 
بخش پاياني فراخوان بر نكته اي مهمي تأكيد مي نمايند و آن توجه 
به اينكه پيشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انساني و هنجارها 
و سازوكارهاي اجتماعي است و بنابراين امري تدريجي و طوالني و 
وابسته به ايمان و عزم و تاش ملي و صبر و مداومت همگاني و از همه 
برتر، تفضات الهي است كه به حول و قوه كبريايي اش ان شاءاهلل در 

تداوم انقاب اسامي به اين ملت عنايت خواهد فرمود. 
انقاب اسامي ايران با پيروزي خود ريل تاريخ را عوض كرد واكنون 
به رغم فشارها وتهديدات دش��منان ، نظام جمهوري اسامي ايران 
توانسته است در چهلمين سال شكل گيري، منشأ تحوالت مهمي در 
جهان شده،  به گونه اي كه قدرت هاي جهاني از ارتباط با آن به خود 
باليده ويا در آرزوي گفت وگو ومذاكره با ايران به هر دري مي زنند. و 
اكنون نسل كنوني اين توفيق را يافته است كه با تحكيم زيرساخت ها 
و تحول بنيادين، نظام جمهوري اس��امي را به عن��وان الگوي براي 

شكل گيري نظام مطلوب در دوران منجي جهاني آماده كند.

عباس حاجي نجاري

رئيس جمهور در دانشگاه تهران: 

همه زور امريکا همين بود  نگران نباشيد

»به ج�اي گفتاردرمانی بايد امي�د درماني 
كنيم، نياز امروز جامعه ما اميد به فردا است. 
نمي خواه�م بگويم م�ردم ام�روز مشكلي 
ندارند. به عن�وان رئيس جمه�وري هر روز 
ليست قيمت اجن�اس را مي بينم و مشاهده 
مي كن�م وضع زندگ�ي مردم چگونه اس�ت 
مخصوص�ًا آنهايي ك�ه حقوق ثاب�ت دارند. 
چه خوش�حال يا نااميد يا غصه دار باش�يم 
از اي�ن مسي�ر عب�ور مي كني�م. اگ�ر ب�ه 
انتظ�ار روز بهت�ر و امي�د به ش�رايط خوب 
باش�يم اي�ن راه كم هزينه ت�ر مي ش�ود. «

اين گزاره بخش��ي از س��خنان رئيس جمهور 
در مراس��م آغاز س��ال تحصيلي 98- ۱397 
دانشگاه ها و مراكز پژوهش��ي و فناوري كشور 
است كه روز گذشته در دانشگاه تهران عنوان 

كرد. 
به گزارش ايرن��ا، دكتر روحان��ي تصريح كرد: 
گاهي وقت ها براي انس��ان پذيرش انتقاد زياد 
از لحاظ عاطفي ممكن اس��ت، س��خت باشد، 
من هم وقتي در روزنام��ه و فضاي مجازي ۱0 
تا ۱۲ انتق��اد مي خوانم، مي گوي��م امروز بس 
اس��ت، زيرا هم وقت بيش��تر ن��دارم و هم نقد 
بيش از حد مي تواند مفيد نباش��د، نقد در حد 
خود هم مفيد و هم الزم اس��ت. روحاني ادامه 
داد: در حال حاضر اس��تاداني در كشور مقاله 
اقتصادي مي نويس��ند و در آن زمينه مصاحبه 
و نقد مي كنند، ع��ده اي از اس��تادان نيز اصًا 
صحبت يا مصاحبه نمي كنند اما براي من نامه 
مي نويسند، اين اقدام تأثيرگذارتر است. وي با 
بيان اينكه كسي هم مصاحبه مي كند و من هم 
آن را مي شنوم، تصريح كرد: گاهي وقت ها نقد 
و اندازه بسيار مفيد است، نقد بيش از حد مانند 
نمك اس��ت، اگر بيش از اندازه باشد، نمي توان 
آن را خورد. روحان��ي گفت: دانش��گاه ها بايد 
نقاد و پرسش��گر باش��ند و دولت را نقد كنند و 
هيچ ترديدي در اين بحث وج��ود ندارد؛ البته 
خواهش مي كنم كه اين اقدام با اطاعات كافي 
باشد. وي ادامه داد: به جاي گفتاردرمانی بايد 
اميد درماني كنيم، نياز ام��روز جامعه ما اميد 
به فردا اس��ت. نمي خواهم بگوي��م مردم امروز 
مش��كلي ندارند. به عنوان رئيس جمهوري هر 
روز ليست قيمت اجناس را مي بينم و مشاهده 
مي كن��م وض��ع زندگي م��ردم چگونه اس��ت 
مخصوصاً آنهايي كه حقوق ثابت دارند. رئيس 
جمهوري تأكيد كرد: چه خوشحال يا نااميد يا 
غصه دار باشيم از اين مسير عبور مي كنيم. اگر 
به انتظار روز بهتر و اميد به شرايط خوب باشيم 

اين راه كم هزينه تر مي شود. 
 آسمان پرستاره را برداشتيم

وي در بخش ديگري از سخنان خود به تصويب 
اليحه در هيئت دولت براي تس��هيل آموزش 
عالي اش��اره و تأكيد كرد: اين اليحه هجدهم 
شهريورماه به تصويب رس��يد كه برمبناي آن 
هركس بخواهد مي تواند در رش��ته ها و مقاطع 
مختلف تحصيل كند. رئيس قوه مجريه ادامه 
داد: در اين اليحه گفتيم اس��اس سنجش ها و 
ورودي ها در همه مقاطع تحصيلي جز مسائل 
علمي چيز ديگ��ري نخواهد ب��ود. تنها فرد در 
جرائم س��نگيني چون جاسوس��ي، تروريسم، 
قاچاق انسان و جرايم س��ازمان يافته به شرط 
داش��تن تبعات اجتماعي در اح��كام دادگاه از 
تحصيات تكميلي محروم مي ش��ود. روحاني 
با بيان اينكه ش��ما مي خواس��تيد س��تاره كم 
شود ما آس��مان پرستاره را برداش��تيم، افزود: 
اي��ن مهم ترين اليح��ه دول��ت دوازدهم براي 
دانش��جويان دانشگاه ها اس��ت. همان طور كه 
وعده داديم م��ا دانش��گاه ام��ن مي خواهيم، 
دانشگاه امنيتي نمي خواهيم. دانشگاه قانونمند، 
با نظم و انضباط مي خواهيم، حزبي و جناحي 
نمي خواهيم. دانش��گاه بايد از اي��ن قيود آزاد 
باشد.  روحاني همچنين به تأثير پيروزي خود 
در انتخابات سال 9۲ اشاره و خاطرنشان كرد: 
در سال 9۲ كه من انتخاب شده بودم، بنا بود دو 

ماه بعد دولت تشكيل دهيم، به محض انتخاب، 
قيمت دالر كاهش ياف��ت و بازار آرام ش��د، با 
انتخاب، اميد افزايش پي��دا كرد ما هنوز كاري 

نكرده بوديم. 
 كينه توزتري�ن تي�م تاري�خ امريكا در 

كاخ سفيد
روحاني در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با 
تأكيد بر اينكه در تاريخ امريكا تيمي كينه توزتر 
از تيم فعلي كاخ س��فيد نسبت به ايران، ايراني 
و نظام جمهوري اس��امي نبوده است، تصريح 
كرد: آنها با جنگ رواني ش��روع كردند، هدف 
بعدي آنها جنگ اقتصادي و سپس تاش براي 
ناكارآمد جلوه دادن اس��ت و هدف نهايي آنها 
مش��روعيت زدايي براي تغيير رژي��م در ايران 
اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه از نظر سياس��ي و 
سياست خارجي قطعاً ايران پيروز ماجرا و امريكا 
شكست خورده است، گفت: فكر نمي كنم كسي 
در اين ترديدي داشته باشد. رئيس شوراي عالي 
امنيت ملي تصريح كرد: همه مي دانند امريكا از 
نظر حقوقي و سياسي و زير پا گذاشتن تعهدات 
بين المللی دچار شكس��ت شده و ما موفقيت و 

پيروزي به دست آورده ايم. 
 دنبال مقصر نگرديم، مشكل حل كنيم

رئيس جمهوري در ادامه با طرح اين سؤال كه 
چرا اميدوار نباشيم كه در بس��ياري از قدم ها 
موفق بوده ايم؟ اظهار داش��ت: امروز اشكال از 

سوي بس��ياري از روزنامه ها، فضاي مجازي و 
صدا و سيما اس��ت كه وقتي شركت ها به ايران 
مي آيند، آن را اعام نمي كنند و خبري منتشر 
نمي ش��ود، اما اكنون كه در حال خارج ش��دن 
هستند، آنها را شمارش مي كنند، چرا آن روز 
كه اين ش��ركت ها آمدند، خب��رش را نداديد و 
منكر بودي��د. روحاني افزود: امروز مش��كات 
اقتصادي وج��ود دارد، ام��ا مي توانيم بهترين 
راه حل ه��ا را پيدا كني��م و در اينجا اين دولت 
نيست كه بهترين راه حل را پيدا مي كند، همه 
ما هستيم كه بايد بهترين راه حل را پيدا كنيم. 
رئيس جمهوري گفت: دول��ت تمام كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز مردم و ض��روري را در نظر 
گرفت و ۲5 قل��م كاال را به حد ني��از جامعه با 
ارز ثابت ۴۲00 تومان در اختيار آنها قرار داد، 
اين اراده دولت اس��ت و اجرا نيز كرده است و 
تا آخر س��ال نيز به آن عم��ل مي كند. روحاني 
خاطرنش��ان كرد: احتماالً و تقريباً حدود ۱۴ 
تا ۱5 ميليارد دالر تا آخر سال هزينه خواهيم 
كرد البته حداقل ۱3 ميليارد دالر نياز است اما 
پيش بيني مي كنم ۱5 ميليارد دالر نياز است، 
ما تعهد كرده ايم و تعهد خواهي��م داد كه اين 

مبلغ تأمين مي شود. 
رئيس جمهوري گف��ت: مردم جنس��ي را كه 
براي يك ماه توليد و توزيع ش��ده ظرف س��ه 
روز خريده اند و قفسه ها خالي شده است، پس 
بايد دوباره كاال توليد شده و آن را حمل و نقل 
كرده و به انبار برس��انيم ؛ چه كسي اين كار را 
كرده است، آيا مش��كل از دولت يا از مردم يا از 
توطئه بيگانگان اس��ت؟روحاني ادامه داد: من 
نمي خواهم بگويم درصد مش��كات متعلق به 
چه كساني است، بايد مشكل را حل كنيم. وي 
افزود: امريكا هر كاري خواس��ته عليه ما انجام 
داده اس��ت و نه قبل از ۱3 آبان كه قبل از ۱3 
مهر همه كارها را كرده اس��ت و چيزي به ۱3 

آبان وجود ندارد كه مردم را نگران كند. 
  منكر اشتباهات دولت نيستم

وي تأكيد كرد: من شهادت مي دهم راه دولت 
دوازدهم همان راه دولت يازدهم است؛ چرا ما 
در دولت يازدهم مشكل نداشتيم ولي در دولت 
دوازدهم براي ما مش��كل ايجاد شد؟ دليل آن 
چيست؟ مديرهايي كه تغيير كردند. اگر از مدير 
قبلي قوي تر نبودند، حداق��ل مانند مديرهاي 
قبلي بودند. رئيس جمهوري با يادآوري اينكه 
من نمي توانم بگويم كه مشكلي نداريم، اضافه 
كرد: حتماً اشكال داريم، حتماً هم نقد داريم و 
حتماً هم ممكن است يك اشتباه داشته باشيم، 
من منكر نيس��تم، اما مش��كل اصلي چيست؟ 
مش��كل اصلي يكي فش��ار تحريم و دوم فشار 
رواني اس��ت، اي��ن دو م��ورد وارد و تأثيرگذار 

شده است. 
روحاني خاطرنشان كرد: البته اگر همه كمك 
مي كرديم اين گونه نمي ش��د؛ اگر وارد كننده 
ب��ا ارز ۴۲00 توماني كه ب��راي واردات جنس 
به او داديم، تقلب نمي كرد -كه در حال حاضر 
پرونده آن در دادگاه اس��ت - ش��رايط ديگري 
داشتيم، عده اي سوء استفاده گر وجود دارند كه 
منافع ش��خصي خود را بر مردم و نظام ترجيح 
مي دهند. وي ادامه داد: بسياري از طرح هايي 
كه ما ايجاد مي كنيم، ممكن است در آن سوء 
اس��تفاده و رانت ايجاد ش��ود كه ما مجبوريم 
بخشنامه را تغيير دهيم و مسير را اصاح كنيم. 
رئيس دول��ت دوازدهم با طرح اين س��ؤال كه 
خواهش من از دانش��گاه چيست، گفت: امروز 
در اين شرايط خاص اقتصادي بعضي از گره ها 
در اقتصاد وجود دارد كه ش��ما مي توانيد آن را 
حل كنيد. روحاني اضاف��ه كرد: در موضوعاتي 
كه وجود دارد برخي از مواد و برخي از قطعات 
را ناچاريم از خارج وارد كنيم، در هر دو بخش 
مي توان آنها را در داخل تولي��د كرد اما ما بايد 
به آن جهت بدهيم تا كارشناس��ي هاي ارشد و 

دكتراي ما در اين مسير قرار بگيرند. 

جانشين فرمانده كل سپاه: 
 فريادهاي دشمن ناشي

 از تحمل شکست هاي بزرگ است
امريكا درحال حاضر در انزوا قرار گرفته 
و متحدان مس�تحكم خود را از دس�ت 
مي دهد، اين درحالي است كه ايران در 
قلب تحوالت سياسي منطقه و جهان قرار 
دارد و به هيچ عنوان انزواپذير نيس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ پاسدار 
حسين سامي، جانشين فرمانده كل سپاه 
در آيين تكريم و معارفه فرمانده سپاه امام 
علي بن ابی طالب )ع( قم در حسينيه ثاراهلل سپاه اين استان، اظهار كرد: 
امروز جهان در حال متحدشدن عليه امريكاست و هيچ كشوري، اياالت 
متحده را عليه ايران اسامي ياري نمي دهد. وي با اشاره به ارتباط قوي 
ايران با ساير كشورهاي جهان، گفت: كساني كه مي خواهند ما را تحريم 
كنند، ببينند تاكنون چه اثري از تحريم در كشور ما به دست آورده اند. 
جانشين فرمانده كل سپاه با بيان اينكه همه تيرهاي دشمن به سنگ 
خورده است، اظهار كرد: ملت ايران با ايستادگي در برابر دشمن، آنها را 
شكست داد و امروز در خليج فارس كه روزگاري محل استقرار ناوهاي 
جنگي دشمن بود، جز چند واحد گشتي كوچك چيز ديگري نيست. 
وي در ادامه تصريح كرد: س��پاه پاس��داران انقاب اس��امي در كنار 
ساير نيروهاي نظامي كش��ور، آمادگي كامل دارد تا با هر دشمني در 
هر اندازه اي به مقابله برخيزد و آن را شكس��ت دهد. در روزهاي اخير 
پيروزي هاي بزرگي به دست آمد و با غرش موشك هاي سپاه، دشمنان 

بار ديگر اقتدار ما را نظاره كردند. 
   دشمن از تأمين امنيت رژيم صهيونيستي هم ناتوان است

سامي خاطرنشان كرد: حماسه باشكوه حضور بسيجيان در ورزشگاه 
آزادي نيز بار ديگر عظمت انقاب اس��امي را به تصوير كشيد و نشان 
داد با حضور پر رنگ مردم در صحنه، ما در مقابل دش��منان موقعيت 
خوبي داريم. وي افزود: امروز دشمنان مي خواهند القا كنند كه آنها در 
نظام متوازن، قدرت برتر و بزرگ هستند و ما كوچك و اگر اين عنصر از 
عمليات رواني دشمن در ذهن ما اثر گذارد بسيار خطرناك است و اين 
درحالي است كه ما نس��بت به هر زمان ديگري در موقعيتي اطمينان 
بخش و برتر نسبت به دشمنان خود قرار داريم و شكوه ظاهري آنها را در 

مقابل قدرت الهي هيچ مي دانيم. 
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: فريادهاي امروز دشمن و هراسي كه از 
قدرت انقاب و نظام ما دارد، حاكي از شكست هاي پي در پي و بزرگي 
مي باشد كه تاكنون متحمل شده است. وي با بيان اينكه دشمن بداند ما 
ايستاده ايم و عقب نشينی نمي كنيم، افزود: انقاب اسامي يك شگفتي 
عظيم در مناسبات قدرت آفريد و مفهوم جديدي از آن را به جهان عرضه 
كرد؛ انقاب اسامي، موجب توسعه شتابان قدرت اسام در جهان شد 
و دست سلطه اس��تكبار را از دامان مس��لمانان كوتاه كرد، درحالی كه 
دشمن حتي ديگر توانايي تأمين امنيت رژيم صهيونيستي را هم ندارد. 
سردار سامي در ادامه اظهار كرد: امريكايي ها روزگاري بدون يك دالر 
هزينه، شئون سياسي جهان اسام را برعهده داشتند اما امروز انقاب 
اسامي جبهه متمركز استكبار را فروپاشيد و دشمن هزاران كيلومتر 
عقب نشينی كرده است. وي افزود: ديگر تنها اين ايران اسامي نيست 
كه با دشمنان مقابله مي كند بلكه در سراسر جهان اسام همچون يمن، 
مردم با الگو گرفتن از انقاب اس��امي، در برابر متجاوزان ايستادگي 
مي كنند و امروز تعداد قابل توجهی از ناوهاي متجاوزان توسط نيروهاي 

يمني در درياي سرخ نابود شده است. 
جانش��ين فرمانده كل س��پاه گفت: حزب اهلل لبنان، گروه هاي مجاهد 
فلسطيني و س��اير رزمندگان جبهه مقاومت تمام نقشه هاي دشمنان 
در منطقه را نابود مي كنند و امريكا ب��ا وجود صرف هزينه اي كان كه 
معادل درآمد ۱۴0سال فروش نفت ايران است، نمي تواند به هيچ كدام 
از خواسته هاي خود در منطقه دست يابد. وي افزود: رهبر معظم انقاب 
تمام زواياي پنهان سياست هاي دش��من را مي شناسند و مسيرهاي 
خنثي سازي توطئه ها را طراحي مي كنند و با شجاعت و تدبير و ايمان 
و باور، سفينه نجات اين امت را به س��احل پيروزي و امنيت راهنمايي 

مي نمايند. 
   امريكا منزوي شده است

سردار سامي خاطرنشان كرد: ولي فقيه همچون ستاره اي است كه در 
تاريكي شب راه را نشان مي دهد و ما امروز موفق شده ايم كه دشمنان 
را از پناهگاه خود خ��ارج كنيم و به ميدان بياوريم، اما اراده دش��منان 
برصحنه نبرد حاكم نيست و آنها به نفوذ گفتماني انقاب اسامي ايران 
در منطقه اذعان دارند. جانشين فرمانده كل سپاه با تأكيد براينكه امريكا 
درحال حاضر در انزوا قرار گرفته و متحدان مستحكم خود را از دست 
مي دهد، گفت: اين در حالی اس��ت كه ايران در قلب تحوالت سياسي 
منطقه و جهان قرار دارد و به هيچ عنوان انزوا پذير نيست؛ ما بوديم كه 
از دل تحريم هاي همه جانبه به فضا رفتيم و موشك هاي دوربرد خود را 
پرتاب كرديم و هسته اي شديم، دشمن مي خواست ما را در عالم منزوي 
كند، اما شكست خورد. وي افزود: اين طرز تفكر كه مذاكره با امريكا راه 
نجات است، خطرناك است؛ امروز رفتار امريكا با متحدان خود بار ديگر 
نشان مي دهد كه اين كشور تنها به دنبال بهره كشی از ديگران است و 

هيچ صداقتي ندارد. 
در اين آيين از تاش هاي سردار سرتيپ دوم پاسدار غامرضا احمدي 
قدرداني و سردار سرتيپ دوم پاس��دار سيد تقي شاهچراغي به عنوان 

فرمانده جديد سپاه امام علي بن ابي طالب )ع( قم معرفي شد. 

 وزير اطالعات: 
تاکنون 300 تيم تروريستي را نابود کرده ايم

ناب�ود  و  كش�ف  را  تروريس�تي  تي�م   300 تاكن�ون 
رس�انده ايم.  هالك�ت  ب�ه  را  آنه�ا  اعض�اي  و  ك�رده 
به گزارش ايرنا، حجت االس��ام س��يد محمود علوي در نهمين دوره 
مجلس دانش آموزی با تأكيد بر اينكه امنيت ما براي فرهنگ است نه بَر 
فرهنگ، گفت: وزارت اطاعات در برابر دشمنان صابت دارد، اما دوست 

داريم مردم با شنيدن نام اين وزارت، احساس آرامش كنند.
 وي با اش��اره به اينكه اس��ام اهميت خاصي براي جوانان قائل است، 
افزود: در احاديث ما جوان به عنوان عنصري براي خير و س��ازندگي و 
نه تخريب شناخته مي شود. وزير اطاعات به بيان خاطراتي از حضور 
اثرگذار جوانان در دوران انقاب اسامي پرداخت و گفت: اسام تأكيد 
دارد دانش آموزان همواره در مسير رشد باشند، زيرا در سنين كودكي 
تا جواني، علم ماندگار و همانند نقش روي سنگ و در بزرگسالي همانند 
نقش روي آب است. وزير اطاعات با تأكيد بر اينكه برنامه هاي ما بايد 
دانش بنيان باشند، گفت: ارزش عمل به آن است كه كار براي خداوند 
انجام شود. در اين صورت افراد درد ديگران را درك كرده و براي مرتفع 
كردن آن نيازه��ا تاش مي كنند. به گفته عل��وي، حركت نمايندگان 
مجلس دانش آموزی در يك جامعه ۱۴ ميليوني دانش آموزی اثرگذار 
است، شما در يك بس��تر مناسب در انتخابات ش��ركت و رأي داديد و 
همديگر را خراب نكرديد و اميد است نمايندگان ما هم ياد بگيرند و در 

همه انتخابات با اخاق و متانت همراه باشند. 
وزير اطاعات تصريح كرد: وقتي فرهنگ جامعه طوري باشد كه نوجوان 
ما احساس شخصيت كند، الزم نيست به او تذكر بدهند كه چه كاري 

بكند و چه كاري نكند. 
علوي با تأكيد بر اينكه مجلس دانش آموزی فرصت خوبي براي تمرين 
دموكراسي است، گفت: بايد ارزش هاي بومي را حفظ كنيم اما تعامل 
فرهنگي سازنده با ديگر جوامع داشته باشيم زيرا دشمن با هوشياري و 

پيشرفت ما از سلطه بر كشور ما مأيوس مي شود. 

ژه  
 وی

    نمایندگاني كه هستند، اما نيستند!
موضوع غيبت و حض��ور نمايندگان مجلس در جلس��ات 
صحن علني همواره مورد بحث رسانه ها بوده است تا جايي 
كه از يك زماني به بعد اس��امي غايبان اعام مي ش��د. گاه 
در جلسات مهم همچون اس��تيضاح يا رأی اعتماد وزرا يا 
بررس��ي طرح ها و لوايح مهم نمايندگاني غايب هستند و 
سؤال پيش مي آيد كه اگر امروز توي مجلس نباشيد، پس 
ديگر چه زماني حاضر خواهيد ب��ود؟! گاهي هم انتقاداتي 
به آراي ممتنع مي ش��ود كه چطور فرد در موضوعات مهم 
بي نظر است. حال گويا با سوژه جديدتري مواجه هستيم؛ 
نمايندگاني كه هستند، اما نه موافق هستند، نه مخالف و 
نه ممتنع؛ آنها كًا در رأی گيری شركت نمي كنند! برخي 
نمايندگان مجلس به رغ��م حضور در صحن علني مجلس 
از شركت در رأی گيری ها خودداري مي كنند كه اين البته 
نشان خوبي براي مسئوليت پذيری افراد نيست. خبرگزاري 
ايرنا نگاهي به آمار ۱0 رأی گيری مجلس در مهرماه جاري 
كرده است. در رأی گيری براي سؤال از وزير ارشاد درباره 
نظارت بر بازي هاي ياران��ه اي، 90 رأی موافق در كنار 83 
رأی مخالف و چهار رأی ممتنع خبر از حضور ۱67 نماينده 
در مجلس مي داد؛ ام��ا در واقع امر ۱98 نماينده در صحن 
علني حضور داشتند و اين يعني 3۱ نماينده در رأی گيری 

مشاركت نكردند! در سؤال ديگري از همين وزير، ۱7۲ نفر 
رأی دادند در حالي كه ۱96 نفر در صحن حضور داشتند 
و ۲۴ نفر رأی ندادند. در مورد كليات طرح حذف بازداشت 
موقت از سيس��تم كيفري از ۲۲5 نماينده حاضر، مجموع 
آرا ۱96 رأی بود؛ يعني ۲9 نفر رأی نداده اند! و همين طور 
باقي طرح ها و لوايح را اين خبرگزاري بررسي كرده است. 
حتي در رأی گيری مه��م در مورد اليحه CFT س��ه نفر 
از نمايندگان در رأی گيری ش��ركت نكردند! در س��ؤال از 
وزير علوم هم ۴0 نماينده مجلس از شركت در رأی گيری 
خودداري كردند. مجلسي كه بايد در رأس امور باشد، نياز 
به نمايندگاني دارد كه خ��ود را در رأس امور بدانند و براي 
چندمين بار در م��ورد مجلس الزم به يادآوري اس��ت كه 

حرمت امامزاده را متولي اش نگه مي دارد. 

  زیباكالم عليه روحانی؟!
نح��وه عملكرد حس��ن روحان��ي و دولتمردان��ش صداي 
متعصب ترين حاميانش را درآورده است. صادق زيباكام 
يكي از آنهاست. او روز گذشته در سرمقاله روزنامه آرمان از 
اين نوشت كه ۱8 ماه است روحاني به مسائل اصلي كشور 
نپرداخته اس��ت: »آقاي روحاني مدت هاست كه در جاده 
كاهش محبوبيت اجتماعي افتاده و ماه هاس��ت كه دچار 

ريزش آراي ۲۴ ميليوني شده كه به وي رأي دادند... ۱8 ماه 
است كه آقاي روحاني ترجيح داده اصًا به مسائل جدي، 
اساسي و واقعيت هاي اصلي جامعه نپردازد و يا از كنار آنها 
به آرامي گذر كن��د... از ۲9 ارديبهش��ت 96 تا امروز آقاي 
روحاني بارها در عرصه عمومي ظاهر شده و جز حرف هاي 
به ظاهر زيبا و دل خوش كن سخن ديگري نگفته... شايد 
واقعاً آقاي  روحاني نذر كرده كه تمامي آن ۲۴ ميليون رأي 
را از دس��ت بدهد. البته از يك جهت مي توان وي را درك 
كرد، چراك��ه رئيس جمهور ديگر نيازي ب��ه صندوق رأي 
ندارد و مركبش مدت هاس��ت از پل عبور ك��رده و او ديگر 
نيازي ندارد كه نگران صندوق رأي وزارت كش��ور باشد.«  
اين حرف ها را اگر منتقدان روحاني مي نوش��تند، همين 
زيباكام به آنها حمله مي كرد كه رئيس جمهور را تضعيف 
نكنيد! البته گويا صادق زيباكام چند ماه قبل از اين ۱8 ماه 
را كه تقريباً كل دولت مشغول كارزار انتخابات بود، فراموش 
كرده و به حساب نياورده است. حاميان روحاني اين روزها 
مي خواهند در ناكامی های دولت او را تنها بگذارند و نقش 
خود در دولت او را منكر شده و مسئوليت نپذيرند، اما هر 
نمره اي به روحاني داده ش��ود، همان نم��ره  اصاح طلبان 

خواهد بود. 

نمای نزدیک

حضور رئيس جمهور در دانش��گاه تهران 
با حاش��يه هايي هم همراه بود. به گزارش 
تسنيم تعدادي از دانشجويان يك تشكل 
اصاح طل��ب حامي روحان��ي همزمان با 
حض��ور روحاني در دانش��گاه ته��ران، با 
برگ��زاري تجمعي، علي��ه عملكرد دولت 
اعتراض كردند. اين تجمع غيرقانوني مقابل 
تاالر شهيد اميني دانش��گاه تهران برگزار 
شده و دانش��جويان عضو تش��كل حامي 
روحاني، با سر دادن شعارهايي نسبت به 
ناكارآمدي دولت و برخي وزرا، عدم تحقق 
وعده های انتخاباتي و  امنيتي شدن فضاي 
دانشگاه اعتراض كردند. فارس هم نوشت: 
روحان��ي در حالي در دانش��گاه تهران در 

يك س��الن ۴00 نفره براي دانشگاهيان 
س��خنراني كرد كه به گفت��ه نمايندگان 
تش��كل هاي قانوني اي��ن دانش��گاه تنها 
5درصد صندلي ها در اختيار دانشجويان 
قرار گرفته اس��ت. كيوان س��ليماني دبير 
مجمع دانش��جويان عدالتخواه دانش��گاه 
تهران در همين زمينه گفت: فقط ۲0 نفر 
از دانشجويان حق حضور در اين مراسم را 
داشتند كه به هر يك از تشكل هاي انقابي 
دانشگاه تنها يك سهميه داده شده است. 
وي افزود: سال هاي گذشته به هر تشكل در 
مراسم آغاز سال تحصيلي بين سه تا چهار 
سهميه مي دادند كه امسال اين سهميه به 

يك كاهش پيدا كرده است. 

حاشيه هاي حضور روحاني در دانشگاه

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح خبر داد
 عمليات هاي موفق ارتش

 در به هالکت رساندن تروريست ها
نيروي زميني ارتش در چند مورد عمليات هاي موفقي در به هالكت 
رساندن و دستگيري تروريست ها در مرزهاي غربي داشته است. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، سردار سرلشكر محمد باقري، رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح در بازديد از مناطق تحت حفاظت تيپ ۲8۴ 
شهيد رستمي در غرب كش��ور گفت: نيروي زميني ارتش از منطقه 
شمال قصر شيرين تا انتهاي اس��تان كرمانش��اه و بعد استان ايام، 
مسئوليت دفاع از جمهوري اس��امي ايران را دارد، ساليان طوالني 
اس��ت اين وظيفه را بر عه��ده دارد و در مدت اخير اين دفاع بس��يار 

مستحكم تر شده است. 
رئيس س��تادكل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه نيروي زميني ارتش 
كارهاي بسيار مناس��بي به خصوص در امنيت و دفاع از تمام تنگه ها 
و گذرگاه هايي كه احتمال ورود تروريست به داخل كشور وجود دارد، 
انجام مي دهد، تصريح كرد: در چند مورد عمليات هاي موفقي در مقابله 
با تروريست هايي كه قصد ورود به كشور را داشته اند، انجام داده اند كه 
تعدادي به هاكت رسيده و تعدادي را دستگير كرده اند. رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: امروز شاهديم كه همه واحدهاي 
ارتش با آمادگي و هوش��ياري كامل مسئوليت دفاعي خود را به خوبي 

انجام مي دهند. 

رياست جمهوری


