
   خبر اول

اصول و شاخصه هاي مقاومت فعال
تحقق بيانيه گام دوم انقالب و حركت به س��مت تش��كيل دولت اسالمي، 
مستلزم »رعايت دقيق قانون اساسي جمهوري اسالمي«، »اصول حكمت 
متعالي اسالم«، »اصول سه گانه سياست خارجي«، »اصول و شاخصه هاي 
مقاومت فعال«، »رعايت دقيق منويات رهبري« و »سياست هاي كلي نظام« 
است كه در اين يادداشت كوتاه به اجمال، اصول و شاخصه هاي مقاومت فعال 

بيان مي گردد: 
۱ - همه رفتارها و اقدامات ما در مواجهه با تمامي كش��ورهاي جهان، بايد 
در چارچوب اصول قانون اساسي و با رعايت دقيق اصول سياست خارجي 
مش��تمل بر عزت، حكمت و مصلحت صورت پذيرد. در مواجهه با س��اير 
كشورها، رعايت اصول اخالقي اسالم و نزاكت و آداب ديپلماتيك ضروري 
است و به فرمايش رهبري در ديپلماسي با طرف مقابل دست مي دهيم لبخند 
مي زنيم اما لبخندها و دست دادن ها و ارتباط ديپلماتيك مشروط به اين است 
كه جايگاه دوست و دشمن را دقيقاً بشناسيم و مرعوب قدرت و هياهوهاي 

تبليغاتي دشمنان نشويم. 
۲ - مواجهه ما با همه مسائل كشور و از جمله با دشمنان نظام اسالمي، بايد 
بر اساس دوگانه هاي چهارگانه به عنوان اصول بنيادين مقاومت فعال صورت 
پذيرد.   مقام معظم رهبري ۱٤ خرداد امسال در سي امين سالگرد ارتحال امام 
راحل )ره( ضمن تأكيد بر مرزبندي با دشمن، چهار دوگانه اصلي مقاومت 
فعال در نحوه مواجهه با كليه مسائل مبتالبه و از جمله نحوه مواجهه با دشمن 
را تبيين كرده و فرمودند: »مواجهه ي ما با مسائلمان و با دشمنانمان بايد اّوالً: 
شجاعانه باشد؛ مرعوبانه نباشد. ثانياً: اميدوارانه باشد؛ مأيوسانه نباشد. ثالثاً: 
عاقالنه و خردمندانه باشد؛ هيجاني و احساساتي سطحي نباشد. )رابعاً(: از 
روي انفعال نباشد، مبتكرانه باشد، ابتكار كنيم. اگر به اين كيفيت حركت 
كرديم، اگر اين  جور حركت كرديم، بدانيد ملّت ايران در مواجهه ي با همه ي 
قدرت های بزرگ توفيق خواهد يافت و خواهد توانست پيش برود«. اين چهار 
دوگانه به عنوان اصول بنيادين مقاومت فع��ال بايد در تمامي مواجهه هاي 
داخلي و خارجي چراغ راه مسئوالن و وسيله سنجش عيار اقدامات مسئوالن 

قرار گيرد. 
۳ - شاخصه هاي مقاومت فعال در تمامي حركات، رفتار و اقدامات فردي و 
اجتماعي مردم و مسئوالن بايد رعايت شود. برخي از شاخصه هاي دوگانه اي 

مقاومت فعال از اين قرار است: 
۱ - فعال و چاره جويانه در مقابل انفعالي و مبتني بر گاليه و بي تجربگي

۲ - مواجهه ابتكاري نه مواجهه عكس العملي
۳ - مواجهه با حزم و تدبير در برابر مواجهه با سهل انديشي و سهل انگاري

٤ - نگاه جامع به تهديدات و فرصت ها در مقابل نگاه يك جانبه
۵ - شناخت واقعيت ميدان نبرد

۶ - توجه به موقعيت )ژئوپلتيكي و ژئواس��تراتژيكي( اي��ران در منطقه نه 
غفلت از آن

۷ - مواجهه مبتني بر مديريت و كنترل احساسات نه مواجهه با رهاشدگي 
احساسات

۸ - رعايت ضوابط و حدود شرعي
۹ - پرداختن به دش��من به جاي پرداختن به اختالفات واقعي و غيرواقعي 

داخلي
۱۰ - تكيه به ظرفيت هاي داخلي به جاي تكيه به كمك بيگانگان. 

۱۱ - توجه و توكل به خدا و قطع توجه و اعتماد به بيگانگان
۱۲ - صبوري عالمانه در مقابل شتابزدگي و بي صبري

۱۳ - داشتن مرزبندي با دشمن و دشمن را دوست ندانستن
۱٤ - ضرورت بسيج حداكثري نيروها در برابر تهاجم حداكثري دشمن

۱۵ - توجه به ياد خدا و كمك پروردگار و پرهيز از غفلت و غرور
۱۶ - داشتن روحيه جهادي در امور

۱۷ - داشتن رويكرد انقالبي در كارها
۱۸ - شناخت اولويت ها و پرهيز از انجام بدون اولويت امور

۱۹ - توجه ويژه به جوانان و استفاده حداكثري از ظرفيت جوانان
۲۰ - قانون گرايي و پرهيز از انجام امور احساسي و غيرقانوني. 

 بايد در گام دوم انقالب براي »عبور و غلبه بر مشكالت«، »تقويت ايمان، باورها 
و اعتماد ملي«، »سرعت بخشي به تشكيل دولت اسالمي« و »پيشرفت متوازن 
و همه جانبه« اصول و شاخص هاي مذكور، نصب العين مسئوالن، مديران و 
نخبگان در تمامي س��طوح فرهنگي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، قضايي، 

اجتماعي و... در حوزه هاي لشكري و كشوري و آحاد مردم قرار گيرد. 

سيدعبداهلل متوليان

رهبر انقالب در ديدار مدال آوران المپيادهاي علمي و اعضاي تيم ملي واليبال جوانان: 

به نخبگي قانع نباشيد؛ بايد مرزهاي دانش و فناوري را به پيش ببريد
مشكالت نبايد جوان را متوقف و نا اميد كند

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در ديدار جمعي از جوانان 
نخب�ه و صاحب م�دال در المپياده�اي علمي 
جهاني و همچني�ن اعضاي تيم مل�ي واليبال 
جوانان كشور كه بر بام قهرماني جهان ايستادند 
با تجليل از ژرف نگري، خردورزي و عقالنيت 
جوانان نخب�ه، راه نخبگ�ي را راهي ب�ي انتها 
دانستند و گفتند: پيش�رفت علمي سودمند 
براي كش�ور، با نگاه انقالب�ي و مبتني بر تفكر 
اسالمي امكان پذير است و بايد جوانان نخبه، 
هدف اصلي خود را رس�يدن به مرزهاي دانش 
و فناوري و جلو بردن اين مرزه�ا، قرار دهند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي ديدار با جوانان نخبه 
و ورزش��كار را كه اميدهاي آينده انقالب و كشور 
هستند، ديداري بسيار شيرين خواندند و افزودند: 
صحبت های جوانان نخبه در اين ديدار حاكي از 
وجود يك فكر و دقت نظر و نگاه ژرف به مسائل بود 

كه بسيار مهم و مايه خرسندي است. 
    به سرافرازي جوانان نخبه

 افتخار مي كنيم
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي ب��ا تش��كر از اقدام 
جوانان نخبه در اهداي مدال هاي خود به ايشان، 
خاطرنش��ان كردند: اين اقدام، اهدا به ش��خص 
نيس��ت بلكه اهدا به يك نماد اس��ت و من ضمن 
پذيرش اين مدال ها، آنها را به جوانان عزيز و نخبه 

باز خواهم گرداند تا نزد خودشان باقي بماند. ايشان 
خطاب به جوانان نخبه افزودند: ما به افتخار كردن 
شما، افتخار مي كنيم و به سرافرازي شما سرافراز 
مي شويم و سربلندي شما، سربلندي ملت و همه 

عالقه مندان به نظام است. 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به سخنان جوانان 
نخبه و برخي مطال��ب و پيش��نهادهاي آنان، بر 
بررسي و پيگيري اين پيش��نهادها تأكيد كردند 
و گفتند: مسير نخبگاني، مسير بي انتهاي تالش 
و پيشرفت است، بنابراين كس��ب مدال نبايد به 
عنوان پايان اين راه و متوقف ش��دن ظرفيت ها و 

استعدادهاي نخبه، تلقي شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��ه عقب ماندگي هاي 
تحميل ش��ده به ملت ايران در يكي دو قرن اخير 
در دوران قاجار و پهلوي اشاره كردند و افزودند: با 
همه تالش هايی كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
به ويژه در ۲۰ سال اخير در خصوص حركت علمي 
و فناوري انجام شده است ولي ما هنوز عقب ماندگي 
زيادي داريم و مهم ترين وظيفه نسل جوان نخبه، 
عالوه بر ادامه پرشتاب مسير موفقيت آميز علمي، 

جلو بردن مرزهاي دانش و فناوري است. 
ايشان با اش��اره به قرار گرفتن ايران در رتبه هاي 
باالي فن��اوري نانو، تأكيد كردن��د: اكنون انتظار 
اين است كه جوانان نخبه و نس��ل بعدي، صدها 
مورد مانند نان��و و پديده های ناش��ناخته علمي 
زيست فناوري را كشف كنند و فقط به ادامه مسير 

پيشرفت علمي بسنده نشود. 
    جوانان نخبه تفكر انقالبي را

در خود تقويت كنند
رهبر انقالب اسالمي الزمه رسيدن به اين مرحله 
را حف��ظ و تعالي جوهر نخبگي و قانع نش��دن به 
شرايط فعلي دانستند و افزودند: بايد جوانان نخبه 
با كار و تالش و پشت س��ر گذاشتن مشكالت، بر 
ظرفيت وجودي خود بيفزايند و بدون توقف، مسير 

پيشرفت را ادامه دهند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين الزمه سودمند 
بودن جوان نخبه براي كشور و ملت را نگاه انقالبي 
برش��مردند و افزودند: تفكر انقالبي و اس��المي و 
بصيرت را در خود تقويت كنيد چرا كه بدون اين 
نگاه، پيشرفتي به سود كشور ايجاد نخواهد شد. 
همچنين ارتباط قلبي با خداوند و توكل و استمداد 

از او را فراموش نكنيد. 

رهبر انقالب اسالمي در ادامه با اشاره به قهرماني 
تيم ملي واليبال جوانان كش��ور گفتند: به لطف 
خداوند، جوانان واليباليس��ت ما توانستند افتخار 
بيافرينند و بر قله واليبال جهان بايستند كه اين 
موفقيت بسيار با ارزش است و موجب خوشحالي 
مردم شد و من هم ضمن آنكه شخصاً خوشحال 

شدم، از خوشحالي مردم نيز خوشحال شدم. 
    مشكالت نبايد جوان را

 متوقف و نااميد كند
حضرت آيت اهلل خامنه ای، كس��ب اين موفقيت 
بزرگ را با س��رمربی ايراني بسيار خرسندكننده 
و مهم دانستند و تأكيد كردند: من همواره معتقد 
بوده ام كه مجموعه هاي ورزش��ي كشور شايسته 

است، سرمربي ايراني داشته باشند. 
رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به حضور 
يكي از خانم هاي مدال آور نخبه با فرزند خردسال 
خود گفتن��د: حضور اين خانم محت��رم به همراه 
همس��ر و فرزند خود، نش��ان مي دهد خانم ها با 
داشتن همسر و فرزند نيز مي توانند به موفقيت هاي 

بزرگ دست يابند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود با اشاره به صحبت های يكي از جوانان 
نخبه كه از مشكالت موجود بر س��ر راه نخبگان 
و عملكرد دستگاه ها گاليه داش��ت، خاطرنشان 
كردند: مش��كالت نبايد جوان را متوقف و نااميد 
كند، زيرا نااميدي، سّم است و اگر نسل هاي قبل 
متوقف و نااميد مي شدند، ما بايد همچنان در همان 
دوران فس��اد و طاغوت مي مانديم ولي اكنون به 
بركت همان جوانان نسل قبل، در كشور شرايطي 
فراهم شده است كه استعدادهاي جوان نخبه بروز 
و ظهور پيدا مي كند و مي تواند با صراحت بايستد و 

حرف هاي خود را بزند. 
 رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به سخنان 
يكي ديگر از جوانان نخبه ك��ه معتقد بود اجراي 
نامناس��ب اصل ٤٤ و خصوصي س��ازي، ناشي از 
ابالغيه  سياست های كلي است، گفتند: در قضيه  
اصل ٤٤، تفس��يريه، علت نتيجه  نامناس��ب آن 
نيس��ت بلكه علت اصلي، عملكردها اس��ت و من 
همواره مهم ترين منتقد آن عملكردها بوده ام و در 
بسياري از موارد هم در مقابل اشكال ها ايستاده و 

آنها را باز گردانده ام. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي تأكي��د كردند: آن 
تفس��ير يك نياز قطعي كش��ور ب��ود و در همان 
زمان بسياري از اساتيد و كارشناسان اقتصادي 
بر ضرورت چنين تفسيري براي اصل ٤٤ تأكيد 
داشتند اما متأس��فانه دولت ها در اين خصوص 
خوب عمل نكردند و من دائماً پيگير اين موضوع 
هستم.  پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمي، 
ش��ش تن از مدال آوران المپيادهاي علمي و دو 
تن از اعضاي تيم ملي واليبال به بيان ديدگاه ها و 

نظرات خود پرداختند. 

      ايرنا: وزير امور خارجه در نامه اي از حضور رئيس جمهوري در وزارت امور 
خارجه قدرداني و تأكيد كرد: بيانات دقيق، جامع و راهگشاي حضرت عالی 
در اين ديدار موجب دلگرمي و ارتقاي اميد و انگيزه در كارگزاران سياست 

خارجي كشور در اين روزهاي سخت و توفاني شد. 
     فارس: اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در جمع خبرنگاران 
گفت: وضعيت دولت خوب است؛ اختيارات من خوب است و روابط خوبي 

با آقاي روحاني دارم. 
     باشگاه خبرنگاران: جمعي از ديپلمات هاي ارشد جمهوري اسالمي 
ايران در بيانيه اي تحريم محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران از سوي 

دولت امريكا را محكوم كرده و اين اقدام را تحريم ديپلماسي خواندند. 

ژه
وی

سيد مصطفي ميرسليم رئيس شوراي مركزي حزب مؤتلفه 
در مورد هجمه هاي اخير اصالح طلبان به ش��وراي نگهبان 
كه معموالً پيش از هر انتخاباتي تكرار مي شود، گفته »براي 
اصالح طلبان رويكردي بهتر از صداقت و ابراز هرچه فوري تر 
اشكاالت بينشي و عملكردي ش��ان به مردم نيست. آنها بايد 
بپذيرند كه مسئوليت بر باد دادن هش��ت سال فرصت هاي 

گرانبهاي كشور را، به دليل در پيش گرفتن راهبردي غلط، 
بر دوش دارند. وزارت كشور در سه س��ال گذشته، موفق به 
تدوين اليح��ۀ جامع انتخابات بر مبناي سياس��ت هاي كلي 
نش��ده اس��ت. اگر اصالح طلبان مي خواهند ايرادي بگيرند، 
بايد به دولت كنوني و مجلسي كه دوره اش رو به پايان است 
بگيرند، چون سرمنشأ هر دو كاستي اصالح طلبانند نه شوراي 

نگهبان. « اصالح طلبان همواره نش��ان داده اند كه در هنگام 
مواجه شدن با انتقادات به حق، دست به فرافكني مي زنند و 
از بار مسئوليت فرار مي كنند. حاال هم كه با عملكرد منفي در 
دولت و مجلس و شوراها با انتقادات بسيار از سوي مردم مواجه 
هستند، به جاي پذيرش مسئوليت خود، تقصير را بر عهده 

ديگر نهادها مي دانند. 

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي: 
تمديد معافيت همكاري هسته اي ايران 

بازي سياسي است
نايب رئيس كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مي گويد 
امريكايي ه�ا با تمدي�د معافي�ت همكاري هس�ته اي اي�ران، به 
دنبال اجرايي نش�دن كاهش تعه�دات برجامي تهران هس�تند. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني، عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تمديد معافيت 
همكاري هسته اي ايران با ساير كشور ها از سوي وزارت خارجه امريكا گفت: 
تمديد اين معافيت در واقع بازي سياسي محسوب مي شود، امريكايي ها با 

اين كار يكي به نعل مي زنند يكي به ميخ. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: در واقع با 
بيان تمديد معافيت همكاري هسته اي ايران با ساير كشورها مي خواهند 
در اراده جمهوري اسالمي ترديد ايجاد كنند تا برخي ها به مذاكره و نرمش 

با امريكايي ها اميد ببندند كه اين كار كامالً مردود است. 
نماينده مردم فسا در مجلس دهم ش��وراي اسالمي با اشاره به اظهارنظر 
مسئوالن امريكايي در خصوص فعاليت هسته اي ايران، تأكيد كرد: مقامات 
امريكايي در آخرين اظهارنظرشان درباره فعاليت هسته اي ايران تأكيد 
داشتند كه جمهوري اسالمي حق غنی سازی حتي در سطح صلح آميز 
را ندارد. وي با اشاره به اظهارنظر صريح امريكايي ها در ارتباط با فعاليت 
هسته اي ايران گفت: با اين حساب تمديد معافيت همكاري هسته اي با 
ايران نوعي فريب است، همان طور كه بحث مذاكرات را پيش مي كشند 
اما از سوي ديگر باالترين مس��ئول ديپلماسي كشور را تحريم مي كنند. 
جمالي نوبندگاني در ادامه با اشاره به كاهش تعهدات ايران در برجام عنوان 
كرد: احتمال مي رود تمديد اين معافيت با اين هدف انجام شده است كه 
ايران كاهش تعهدات برجامي خود را انجام ندهد. نايب رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: ايران نشان داده است كه 
خويشتن داری حدي دارد و با همان شروط به كاهش تعهدات خود ادامه 
مي دهد، با اين حال اگر امريكا و اروپا به تعهداتشان در برجام برگشتند ايران 

هم به همان نسبت به تعهداتش در توافق هسته اي عمل مي كند. 
وزارت امور خارجه امريكا در بيانيه اي از تمديد معافيت هاي همكاري هاي 
هسته اي اتحاديه اروپا، چين و روسيه با ايران به مدت ۹۰ روز ديگر خبر 
داد. اين در حالي است كه پيش از اين معافيت ها ساالنه تمديد مي شد. 
معافيت هاي همكاري هسته اي شامل همكاري ها در حوزه تحقيقاتي و 
صلح آميز هسته اي )بازطراحي رآكتور آب سنگين در اراك، تبديل يك 
مركز غني س��ازي اورانيوم در فردو، تبادل سوخت در تأسيسات رآكتور 
بوشهر و رآكتور تحقيقاتي تهران و ساخت رآكتور بوشهر( است و كشورهاي 
داراي معافيت بدون هراس از تحريم هاي امريكا مي توانند به همكاري با 
ايران در اراك، بوش��هر و فردو ادامه دهند. در ماه می برخی از معافيت ها 
)معافيت انتقال آب سنگين مازاد به عمان و مبادله اورانيوم غني شده با 
كيك زرد( ديگر تمديد نشد و در برخي بخش هاي ديگر مهلت تمديد از 
۱۸۰ روز به ۹۰ روز كاهش يافت و اكنون تمامي پنج معافيت باقي مانده 

براي مدت ۹۰ روز تمديد شده است. 

پيام تسليت رهبر انقالب به محسن رضايي
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت خواهر آقاي محسن 
رضايي، دبير مجمع تش�خيص مصلحت نظام را تس�ليت گفتند. 
در پيام رهبر انقالب اسالمي به محسن رضايي آمده است: درگذشت خواهر 
گرامي تان را به جنابعالي و س��اير بازماندگان محترم تسليت مي گويم و 

رحمت و غفران الهي را براي آن مرحومه از خداوند متعال خواستارم. 

فرمانده كل سپاه: 
امنيت مرز ها خط قرمز نيرو هاي مسلح است

فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اس�المي امنيت امروز مرز ها 
را خط قرم�ز نيرو هاي مس�لح كش�ور دانس�ت و گف�ت: نيرو هاي 
نظام�ي در تمامي ش�رايط آماده دفاع از مرز ها و س�رزمين كش�ور 
عزيزمان هس�تند و هرگونه تعرضي را قاطعانه پاس�خ خواهند داد. 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر حسين س��المي پيش از ظهر ديروز از 
پاسگاه هاي مرزي نيروي زميني سپاه در مناطق ارتفاعات مرزي شهرستان 
پاوه، جوانرود، روانسر و ثالث باباجاني بازديد كرد. سالمي در اين بازديد در 
جريان وضعيت و ميزان آمادگي پاس��گاه هاي مرزي مذكور براي تأمين 
امنيت مرز ها و مقابله با تهديدات دشمنان امنيت و آرامش ملت ايران قرار 
گرفت. وي در حاشيه اين بازديدها ضمن قدرداني از مجاهدت، فداكاري و 
هوشياري رزمندگان اسالم در مناطق سخت و صعب العبور مرزي، اظهار 
داشت: امنيت امروز مرز ها خط قرمز نيرو هاي مسلح كشور است. فرمانده 
كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با اظهار خرس��ندي از آمادگي هاي 
همه جانبه فرزندان ملت ايران در صيانت از تماميت ارضي و امنيت ميهن 
اسالمي، افزود: نيرو هاي نظامي در تمامي ش��رايط آماده دفاع از مرز ها و 
سرزمين كشور عزيزمان هستند و هرگونه تعرضي را قاطعانه پاسخ خواهند 
داد. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي عصر سه شنبه به منظور 
افتتاح پروژه هاي سازندگي، محروميت زدايي و مردم ياري در كرمانشاه، 
ديدار و گفت و گو با مردم و بازديد از يگان هاي رزمي مستقر در منطقه به 

استان كرمانشاه سفر كرده است. 

رئيس جمهور: 
خبرنگاران بدون لكنت زبان

 نقص دولت را تذكر دهند
رئيس جمهور به مناسبت روز خبرنگار، در حاشيه جلسه هيئت دولت 
در جمع خبرنگاران حضور يافت و با تبريك روز خبرنگار و قدرداني از 
تالش ها و زحمات خبرنگاران در انتقال واقعيات به مردم و جامعه اظهار 
داشت: خبرنگاران به عنوان طاليه داران اطالع رسانی، نقش بسيار 
اساسي و مهمي در انتقال اخبار و اطالعات دقيق و واقعي به مردم دارند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، روحاني روز گذشته 
با تبريك روز خبرنگار و طلب تعالي مقام و اجر براي شهداي عزيز خبرنگار 
از پيشگاه خداوند متعال، با اشاره به نقش و اهميت فعاليت خبرنگاران در 
اطالع رس��انی به مردم، گفت: »اصوالً يكي از نيازهاي مهم مردم، داشتن 

اطالعات از جامعه خود و جوامع ديگر است.«
رئيس جمه��ور با تأكيد ب��ر اينكه دول��ت از فعاليت خبرن��گاران و روند 
اطالع رسانی صحيح در جامعه حمايت مي كند تا مردم از همه اطالعات و 
اخبار آگاه شوند، اظهار داشت: اينكه اطالعات به عنوان رانت در اختيار فرد 
و جمع خاصي باشد، كار درستي نيست و اخبار و اطالعات بايد در اختيار 
همه مردم باشد. وي خبرنگاران را واسطه اصلي بين واقعيات موجود جامعه 
و گوش و چشم و جان مردم دانست و گفت: »خبرنگاران از طريق ارسال 

اطالعات واقعي، نياز مردم را در اين زمينه برآورده مي سازند.« 
رئيس جمهور با تأكيد بر اهميت اطالع رسانی واقعي و بدون كم و كاست، 
گفت: »همه خبرنگاران در اين زمينه رسالت سنگيني را بر عهده دارند و 
وظيفه خبرنگاران، امانتداري از خبر دقيق و واقعيات موجود جامعه است. 
اگر واقعيت در خبر تغيير يابد، مانع مي شود تا در مردم قضاوت صحيحي 
ايجاد شود و حتي جامعه ملتهب مي شود و اگر اطالعاتي كه مردم مي گيرند 
با واقعيت جامعه فاصله داشته باشد، مردم گمراه مي شوند.« رئيس جمهور 
درخواست دولت از خبرنگاران را دقت در بيان و انتقال واقعيت و مطالب 
مورد نياز جامعه ، به مردم دانست و گفت: »دولت از اين موضوع حمايت 
می كند ضمن اينكه دولت خبرنگاران را واس��طه خوبي بين خود و مردم 
مي داند. خبرنگاران مي توانند نظرات و پيشنهاد های مردم را به دولت و در 
مقابل اقدامات و فعاليت هاي دولت را به اطالع مردم برساند. ضمن اينكه 
اگر نقصي هم در كار ما مشاهده كردند آن را بدون لكنت زبان به ما و جامعه 
گوشزد كنند.« رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: »دولت نه تنها از انتقاد 
دلسوزانه خوشحال مي شود و از آن استقبال مي كند بلكه آن را عمل درستي 
براي جامعه آزاد و نظام جمهوري اسالمي ايران مي داند و عالقه مند هستيم 

اگر نقص ما را تذكر مي دهيد در مقابل راه حل نيز پيشنهاد دهيد. «
 رئيس جمهور تصريح كرد: »انتقاد بايد دلسوزانه و واقعي باشد. واقعيت ها را 
انتقال داده و در كنارش راهكار وجود داشته باشد به نحوي كه نتيجه اينگونه 

انتقادات، ارائه خدمات بهتر بوده و مردم نيز آسوده تر باشند. «
 دكتر روحاني با اشاره به ش��رايط كنوني جهان و اينكه امروز در شرايط 
تحريم ظالمانه قرار داريم گفت: »از ارديبهشت پارسال تاكنون به واسطه 
تحريم هاي ظالمانه ، مردم در فشار هستند و در واقع اين تحريم ها به تعبير 
دقيق تر، همان تروريسم اقتصادي است كه در اعمال آن هيچ كس استثنا 
نشده و حتي بيماران نيز مستثنا نشدند و اين كار در حقيقت جنايت عليه 

بشريت است.« 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: »ملت ايران در مقابل تحريم ها، به خوبی 
ايستادگي و مقاومت كرده اند و در چنين شرايطي خبرنگاران از نقش 
تأثيرگذاری به منظور ايجاد اميد و نشاط در جامعه و بيان نكات مثبت 
برخوردار هس��تند.« رئيس جمهور در ادامه با اش��اره به اينكه فضاي 
مجازي كار اطالع رسانی را آسان كرده است، گفت: »امروز با يك وسيله 
سبك و كوچك مي توان در كمترين زمان و به راحتي اخبار و تصوير 
را منتقل كرد و در اين راس��تا از مهندس جهرمي، خواستم تا شرايط 
وبژه اي به منظور برخورداري از اينترنت پرس��رعت براي خبرنگاران 

در نظر بگيرد.« 
روحاني گفت: »دولت همچنين به عن��وان هديه روز خبرنگار در نظر 
دارد استفاده از خدمات اينترنت براي يك سال به خبرنگاران رايگان 
باشد و اين هديه كوچكي از طرف دولت به خبرنگاران است.« رئيس 
جمهور تصريح كرد: »در شرايطي كه دشمن تبليغات همه جانبه اي 
عليه كشورمان به راه انداخته اس��ت وظيفه خبرنگاران مضاعف شده 
است تا با تالش و پيگيري بيشتر، شرايط را براي عبور از اين وضعيت 
هرچه بيشتر فراهم كنند و به فضل الهي به خوبي از اين دوره سخت 

گل خواهيم كرد.« 
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ادامه از صفحه يك 
 رئيسي با بيان اينكه امروز نكته مهم آن است كساني 
كه داعيه حقوق انسان دارند بزرگ ترين ضايع كننده 
حقوق انسان و بشر هستند، گفت: در اين عرصه چه 
بايد كرد؟ آنچه به عنوان بيانيه قاهره تنظيم ش��ده 
كار بسيار ارزشمندي است. بيانيه تهران در نشست 
روساي قوه قضائيه كشورهاي اسالمي كار ارزشمندي 
است و بايد دنبال شود و بايد به جهانيان بگوييم كه 
امروز اسالم بزرگ ترين تضمين كننده حقوق انسان 

در عالم است. 
 رئيس ق��وه قضائيه تصريح ك��رد: حفظ كرامت 
انساني اعم از كرامت ذاتي و اكتسابي مهم است. 
همه انس��ان ها حق تعيين حيات، سرنوش��ت، 
آزادي بيان، قلم و انديش��ه دارند. اگر قرار باشد 
حقوق بش��ر به عن��وان يك اعالميه ق��راردادي 
باشد، تفسيرش اين مي ش��ود كه يك روز عراق 
مي ش��ود جاي حضور امريكايي ها براي دفاع از 
حقوق بش��ر و يك روز هم عراق به عنوان ناقض 
حقوق بشر مطرح مي شود و با تفسيرها، شرايط 

تغيير مي كند. 
رئيسي اضافه كرد: آنچه مي تواند مانع سلطه گري 
نظام سلطه شود، اس��الم است و به همين خاطر 
تصميم گرفتند با كانون اس��الم ك��ه جمهوري 
اسالمي است، برخورد كنند. اينجا جنگ اراده ها 
است؛ يك اراده مي خواهد از مردم خود حمايت 
كند و حقوق انس��ان رعايت شود و يك تفكر هم 
اين است كه مي خواهد با سلطه گري و استكبار 

مانع اين حركت شود. در جاي جاي منطقه اين 
جنگ اراده ها وجود دارد. آنچه مي بينيم، تفوق و 
برتري در منطقه به رغم همه دشمني ها و فتنه ها 
و توطئه گري ها، با جبهه انقالب اسالمي است و 
دوست و دش��من به اين اعتراف دارند. وي ادامه 
داد: كارهايي مي كنند كه نه با حقوق بش��ر و نه 

ميثاق هاي بين المللي نمي س��ازد. دست به يك 
اقداماتي مي زنند كه امروز واقعاً مورد س��رزنش 
همه دنيا قرار گرفته و حتي كشورهاي متحد شان 
نيز ب��ه آن اعت��راض دارن��د. ام��روز تحريم ها و 
تهديدهايي كه نس��بت به كش��ورهاي اسالمي 

انجام مي دهند مورد سرزنش همه است. 

رئيس قوه قضائي��ه گفت: امروز در بس��ياري از 
كش��ورهاي دنيا همچون كش��ورهاي آفريقايي 
راهبردي نظام اس��المي در حال پيگيري است 
و روز به روز ج��اي خود را ب��از مي كند. حمايت 
جدي ما از فلسطين براي استقالل مردم و آزادي 
فلسطين اس��ت و به هيچ عنوان منافع حزبي و 
گروهي نيس��ت و نس��بت به ملت هاي ديگر هم 

همين طور است. 
وي تأكيد كرد: نگاه حقوق بشر اسالمي و كرامت 
انس��ان، با لطف خداوند نگاه پي��روز خواهد بود 
و افرادي ك��ه در اين همايش م��ورد تقدير قرار 
مي گيرند يك حركت نمادين است تا حق خواهي 
و حق طلبي در عالم رشد و رواج يابد بنابراين وجه 
مشترك افرادي كه در اين اجالس مورد تشويق 
و تقدير قرار گرفتند، دفاع از حقوق انسان و بشر 
و ايستادگي در برابر ظلم و س��تم مستكبرين و 

ظالمان است. 
رئيس��ي افزود: اميدواريم ما ه��م در قوه قضائيه 
بتوانيم در راستاي كرامت انساني و دفاع از حق 
و عدالت ب��ه عنوان يك   اصل و راهبرد اساس��ي 
حركت كنيم. ان شاءاهلل در بين جوانان جهان كه 
نامه هاي رهبري آنها را مخاطب قرار داده است و 
به دنبال اين نامه ها آزاد انديشي و ضديت با ظلم 
در بين جوانان دنيا جرقه هايي را زده، گسترش 
خواهد داشت و اشتعال آن دامن امريكا را خواهد 
گرفت زيرا آينده از آن مردان و زنان آزادي طلب 

و عدالت خواه خواهد بود. 

رئيس قوه قضائيه:

 اعالميه حقوق بشر با نگاه سكوالر تدوين شده است
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 نماي نزديك

 دكتر محمدجواد الريجانی رئيس ستاد 
حقوق بشر قوه قضائيه،  ضمن قدرداني 
از فعاالن حقوق بشر افزود: به برندگان 
جايزه پنجمين دوره حقوق بشر اسالمی 
آقای محمد عزمی عبدالحميد از مالزی 
و همچنين خانم مرضيه هاشمی تبريك 
می گويم. الريجانی تصريح كرد: از كتاب 

بسيار خوبی كه از سوی جناب آقای حجت االسالم ارستا نوشته شده، قدرداني خواهيم كرد و همچنين 
از بين رساله های دكتری و از رساله های فوق ليسانس نيز هر كدام يك مورد انتخاب شدند و از ميان 
گروه   ها و سازمان های مردمی و NGO  ها آنهايی كه در حوزه حقوق بشر فعال بودند برای تقدير انتخاب 
شدند. وی با تشريح فرآيند انتخاب برندگان جايزه حقوق بشر اسالمی اظهار كرد: برندگان جايزه اين 
دوره از ميان ۳۳ نامزد و طی كميته ای كه از نهاد های ذی ربط بودند حول سه محور انتخاب شدند. دبير 
ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در ادامه بيان كرد: اين سه محور حول دفاع از مظلومان جهان اسالم با قلم 
و عمل، دفاع از مسلمانانی كه در بالد غرب قربانی اسالم هراسی و تبعيضات بسياری قرار گرفتند و نيز 
آنهايی كه در زمينه تحقيق، تعميق در زمينه حقوق بشر اسالمی و فقه اسالمی با قلم، دست و بيان 

خود، آثار با ارزشی را بنا نهادند. 

  برندگان جايزه پنجمين دوره حقوق بشر اسالمی

پيش�رفت علم�ي س�ودمند براي 
كش�ور، با نگاه انقالب�ي و مبتني بر 
تفكر اسالمي امكان پذير است و بايد 
جوانان نخبه، ه�دف اصلي خود را 
رسيدن به مرزهاي دانش و فناوري 
و جلو بردن اين مرزه�ا  قرار دهند


