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دفاع مقدس الگوي گام دوم انقالب
دفاع مقدس هشت س��اله مردم ايران، يك حماس��ه بي بديل و بي نظير 
انساني در عصر جاهليت مدرن و قرن بيستمي )نه فقط در حوزه دفاع از 
سرزمين ايران(، بلكه در حوزه دفاع از انقالب اسالمي ارزش هاي بنيادين 
نظام جمهوري نوپاي اسالمي است. دفاع مقدس هشت ساله مردم ايران 
امتداد خط سرخ شهداي كربال و متأثر از ويژگي ها و مختصات قيام حضرت 
سيدالشهدا است. دفاع ما مقاومت و ايس��تادگي در برابر زياده خواهي و 

استكبارورزي نظام سلطه و در يك كلمه دفاع از اسالم بود. 
بزرگ ترين اشتباه دشمن، انتخاب عراق براي انهدام نظام اسالمي بود و 
همين اشتباه راهبردي براي عاشورايي شدن دفاع مردم ايران كافي بود. 
شعارها، نوحه ها، دل نوشته ها و... همگي رنگ و بوي حسيني و كرباليي به 
خود گرفت. خاطرات شهدا و وصيت نامه هاي اين زجاجه هاي نوراني تابلوي 
روشني از عشق به كربال و شهادت در راه اباعبداهلل الحسين عليه السالم است. 
جنگ ما كرباليي و عاشورايي بود و شعله نهضت عاشورا از گودال قتلگاه 
اينك به قلب و جان رزمندگان ما افتاده و همه وجود آنان را تسخير كرده بود. 
شكل گيري حزب اهلل لبنان پيروزي مردم اين سرزمين بر رژيم صهيونيستي 
از جنگ مقدس هشت ساله ماست. انتفاضه مظلومين فلسطيني و پيدايش 
جبهه جهاد اسالمي فلسطين و مقاومت حماس از آثار جنگ هشت ساله 
ماس��ت. پيروزي انصاراهلل يمن بر ائتالف تا بن و دندان مسلح وهابيون و 
صهيونيست ها از آثار نبرد مقدس مردم ايران است. اضمحالل نظام سلطه 
و پيوند شيطاني غرب با صهيونيست ها و وهابيت از آثار جنگ هشت ساله 
ماست و اينك حماس��ه بزرگ ترين راه پيمايي بشريت و معرفي حضرت 

اباعبداهلل الحسين عليه السالم نيز از دفاع مقدس مردم ايران است. 
جنگ هشت ساله مقدس مردم ايران تصوير روشن و تفسير آيه ۷۳ سوره 
نسا  بود. جنگ ما تحقق استغاثه 1۳8۰ ساله  عاشقان شهادت در ركاب 
امام حسين عليه السالم: »يا ليتنا كّنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً« بود. انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس ما شعاعي از خورشيد ايثارگري هاي خاندان پيامبر 
اكرم در كربال و اصحاب با وفاي امام حسين است و همانگونه كه نهضت 
خونين كربال را هيچ پاياني نيست، جنگ هشت ساله ما كه دنباله همان 
قيام است را پاياني متصور نيست. قيام عاشورائيان كهنه شدني نيست چه 
در سال ۶1 هجري قمري و چه در 1۴۰۰ هجري قمري. قيام عاشوراييان 
كربال و دفاع مقدس هشت ساله ما بايد از دستبرد خائنان و خباثت منافقان 

و تحريف دشمنان در امان بماند. 
دفاع مقدس، يكي از خالص ترين و ماناترين تجلي گاه هاي پيوند عاشورا 
با انقالب اس��المي ايران اس��ت و حراست از انقالب اس��المي و فرهنگ 
عاش��ورايي دفاع مقدس و بهره برداري از ذخاير ارزش��مند دفاع مقدس 
مستلزم آسيب شناسي دقيق دفاع مقدس و بررسي و كشف راه كارهايي 
براي بهره برداري، ماندگاري و اثربخشي بيشتر و بيشتر دفاع مقدس است. 
اين گنجينه عظيم بايد از دستبرد محفوظ بماند. همان گونه كه دشمنان در 
طول تاريخ براي تحريف عاشورا دائماً و بي وقفه تالش كرده اند اينك براي 
»خارج كردن دفاع مقدس از ريل اثربخشي«، »تحريف«، »فراموشي«، 
»بايگاني«، »ملوث كردن«، »بيهوده معرفي كردن«، »دروغ بستن«، »آلوده 

سازي« و... تالش مي كنند. 
امروز بايد با عزمي جهادي و انقالب��ي براي ثبت گنجينه دفاع مقدس به 
گونه اي عمل شود كه هيچ نكته و نقطه اي از آن مغفول واقع نشود و پس 
از انجام اين رسالت سنگين در حوزه تكميل موزه دفاع مقدس تازه نوبت 
به آسيب شناسي دقيق خواهد رس��يد و پس از آسيب شناسي استفاده 
حداكثري از گنج بي پايان فرا مي رسد. بايد فرهنگ، اقتصاد، عرصه هاي 
مديريت، حوزه هاي علمي و پژوهشي، امنيت، توليد، اصالح و تنقيح قوانين، 
تدوين سياست ها و برنامه ها، نظام هاي اجرايي، الگوهاي كسب و كار، عزل 
و نصب ها، تجارت و به طور كلي همه عرصه هاي كشور از متأثر از فرهنگ 

دفاع مقدس باشد. 
آنچه كه در اين برهه از زمان بر اهميت آس��يب  شناس��ي دفاع مقدس و 
بهره ب��رداري حداكثري از فرهنگ دفاع مقدس اف��زوده، ضرورت عملي 
ساختن گام دوم انقالب است. مطالعه دقيق گام دوم انقالب ترديدي باقي 
نمي گذارد كه گام دوم مبتني بر فرهنگ دفاع مقدس تدوين شده و اجرايي 
ساختن آن نيز مستلزم الگوگيري تام و تمام از فرهنگ دفاع مقدس كه 
همان فرهنگ عاشوراس��ت خواهد بود. به عبارت روشن تر انجام وظيفه 
آسيب شناسي از دفاع مقدس و تدوين الگوهاي عملي آن در عرصه هاي 
مختلف فقط وظيفه مس��ئوالن ذي ربط در حفظ آثار و ارزش هاي دفاع 
مقدس نبوده و همه آحاد ملت و مسئوالن در قواي كشوري و لشكري بايد 
در اين خصوص احساس تكليف نموده و با حضور مؤمنانه و باانگيزه خود به 

تحقق گام دوم انقالب كمك كنند. 

عبداهلل متوليان

رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي صب�ح ديروز 
دانش بني�ان  ش�ركت هاي  نمايش�گاه  از 
و فناوري ه�اي برت�ر )اي�ران س�اخت( در 
حس�ينيه ام�ام خمين�ي بازدي�د كردن�د. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، در اين بازديد دو ساعته، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي ضمن دي��دن از ۳۰ غرفه ش��ركت هاي 
دانش بنيان و گفت وگو با فناوران و پژوهش��گران، 
در جريان آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري و 
پروژه هاي تجاري سازي شده جوانان و متخصصان 
ايراني قرار گرفتند. سامانه هاي پزشكي با فناوري 
باال در تش��خيص س��رطان، همودياليز، جراحي 
با ربات و پروتز عصبي، تجهيزات آزمايش��گاهي، 
توليد واكس��ن ها و داروهاي پيش��رفته به صورت 
كامالً بومي، طراحي و ساخت موتور جت و طراحي 
موتور هوايي، سيستم هاي كنترل نيروگاهي، توليد 
انواع كاتاليست هاي نفت و گاز، خدمات شناسايي و 

حفاري آب هاي ژرف، ساخت مخازن و تجهيزات 
استيل، س��امانه هاي پيش��رفته نوري، اسكنري، 
اندازه گيري، بُرش، شبيه س��ازي و پردازش��گرها، 
ساخت فريزدراير صنعتي و توليد بازی های رايانه اي 
از جمله دستاوردهاي شركت هاي دانش بنيان حاضر 

در اين نمايشگاه بود. 
در بخشي از بازديد، ستاري معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور گزارش��ي از رويكردها و برنامه هاي 
اين معاونت براي گذار از اقتص��اد نفتي به اقتصاد 
دانش بنيان بيان كرد و گفت: با مجوز رهبر معظم 
انقالب اسالمي كمك بسيار خوبي از صندوق توسعه 
ملي در اختيار بخش علمي كشور قرار گرفت كه با 
اين كمك پروژه هاي علمي و دانش بنيان در جهت 
مقاوم سازي اقتصاد كشور و مقابله با تحريم ها كيفيت 

و سرعت زيادي گرفته است. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با اش��اره به 
طرح ايجاد پهنه هاي نوآوري در كنار دانشگاه ها و 

مراكز علمي مستعد، ايران را بزرگ ترين زيست بوم 
نوآوري در غرب آسيا دانست و افزود: اكنون بيش از 
۴۵۰۰ شركت دانش بنيان با درآمد ۹۰ هزار ميليارد 
توماني، زمينه اشتغال مس��تقيم ۳۰۰ هزار نفر را 
فراهم كرده اند. ستاري زيست بوم توليد داروهاي 
پيش��رفته را نمونه اي موفق از اعتم��اد به جوانان 
پر انگيزه كش��ور خواند و گفت: در اثر ارتقاي اين 
زيست بوم، مهاجرت نخبگان در بخش داروسازي 
تقريباً متوقف شده است و هر دارويي كه وارد اين 
چرخه شود، حداكثر تا دو سال بعد، تجاري و وارد 

بازار مصرف مردم مي شود. 
پس از سخنان ستاري، رهبر انقالب اسالمي با تأكيد 
بر لزوم عبور از اقتصاد نفتي و عوارض فرهنگي آن، 
گفتند: يكي از گاليه هاي جوانان در نمايشگاه امروز 
اين بود كه بعض��اً همان محصول يا تولي��د آنها را 
دستگاه هاي دولتي از خارج وارد مي كنند كه اين 
ناشي از فرهنگ اقتصاد نفتي است و بايد اين نگاه 

غلط اصالح شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي خطاب 
به معاون علمي و فناوري رئيس جمهور افزودند: نبايد 
اجازه دهيد اين موانع پيش پاي جوانان فعال ايجاد 
شود، هر چه مي توانيد در اين خصوص تالش كنيد، 
من نيز هر چه بتوانم كمك خواهم كرد. رهبر انقالب 
اسالمي همچنين با تشكر از پژوهشگران و فناوران 
و دست اندركاران نمايشگاه، در لوح يادبود متني به 

اين شرح مرقوم كردند: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جلوه ي درخشان اس��تعداد ايراني و همت انقالبي 
را در اين نمايشگاه ديديم و خدا را سپاس گفتيم. 
كار اساس��ي و بنياني براي بهره گيري از انگيزه ها و 
توان هاي باال بايد جداً دنبال ش��ود. اين مهم ترين 
وظيفه ي مسئوالن دولتي است. به خداوند توكل 
كنيد و با اميد و ش��وق قدم برداريد، يقيناً خواهيد 
توانست به مشكالت اقتصادي كشور پايان دهيد، 

ان شاءاهلل. سيدعلي خامنه اي 1۶ مهر 1۳۹8

رهبر انقاب در بازديد از نمايشگاه شركت هاي دانش بنيان و فناوري هاي برتر:

نگذارید پیش پای جوانان مانعی باقی بماند

 روحاني در ديدار وزير، معاونان وزارت اطاعات: 

رويكرد وزارت اطالعات   جامعه امن باشد، نه امنيتي
رئيس جمه�ور با اش�اره به اينك�ه بزرگ ترين 
س�رمايه وزارت اطاع�ات، اعتم�اد رهب�ري، 
مس�ئوالن و مردم اس�ت، از زحم�ات مجموعه 
مديران اي�ن وزارت در ادوار مختل�ف و به ويژه 
اكنون تقدي�ر و تأكيد ك�رد: ش�رعي، قانوني و 
همچني�ن مردمي عمل كردن، س�ه ركن اصلي 
فعاليت و مأموريت های وزارت اطاعات اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذشته در ديدار وزير، معاونان و 
مديران ارشد وزارت اطالعات، گفت: مجموعه وزارت 
اطالعات از مهم ترين دستاوردها و سرمايه هاي نظام 
اسالمي است و اينكه بر اساس قانون اساسي، تنها 
دستگاه اجرايي اس��ت كه وزير آن بايد مجتهدي 
عادل باش��د؛ يعني متش��رع بودن كاركن��ان و نيز 
شرعي و عادالنه عمل كردن وزارت اطالعات اولين و 

محوری ترين ركن فعاليت اين دستگاه است. 
رئيس جمهور، حجت االسالم علوي وزير اطالعات 
را فردي داراي اخالق حسنه، س��عه صدر و ارتباط 
توأم با رأفت و الفت در درون س��ازمان و بيرون اين 
وزارتخانه دانست و افزود: كاركنان اين وزارتخانه بايد 
خداوند متعال را صاحب كار و ناظر و داور اصلي رفتار 
خود بدانند و صفت زيباي »سرباز گمنام امام زمان 
)عج(«را به دليل اجر و ثواب فراوان خدمت پنهان، 

فرصت معنوي بزرگي براي خود تلقي كنند. 
   همه بايد با ش�نيدن ن�ام وزارت اطاعات 

احساس امنيت كنند
روحاني قانوني و نظارت پذير بودن را ركن دوم فعاليت 
وزارت اطالعات دانست و ادامه داد: اينكه قانون گذار 
بعد از بحث هاي ف��راوان به اين نتيجه رس��يد كه 
دستگاه اطالعاتي كشور بايد در قالب وزارت و درون 
دولت شكل گيرد، نشانه اين است كه اين دستگاه 
عالوه بر نظارت خداوند و مردم، نظارت رئيس جمهور 
به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و ساير اركان قانوني 

كشور را بر خود پذيرفته است. 
رئيس جمهور تصريح كرد: مردمي بودن و جامعه 
محور عمل كردن سومين ركن فعاليت در مجموعه 
وزارت اطالعات است. اقشار و سليقه هاي مختلف 
اجتماعي بايد با سالمت عمل و اقتدار وزارت اطالعات 
باور داشته باشند و با ش��نيدن نام وزارت، احساس 
امنيت و آرامش كنند. رويكرد وزارت اطالعات نيز 
بايستي ايجاد و اس��تحكام »جامعه امن« و پرهيز 
از جامعه امنيتي باشد. رئيس شوراي عالي امنيت 
ملي، مأموريت اصلي وزارت اطالعات را حفظ نظام، 
كش��ور، امنيت ملي و منافع مردم دانست و افزود: 
وزانت، استحكام و تجربه در امور اطالعاتي و امنيتي 

از ويژگي هاي ممتاز وزارت اطالعات در مقايس��ه با 
ساير دستگاه هاست. 

   دش�منان پذيرفته اند كه فشار حداكثري 
شكست خورده است

دكتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود، با 
تشريح روند تحوالت از مقطع دي ماه ۹۶، خروج 
امريكا از برجام و تالش دشمنان براي تنش آفريني 
در داخل و جن��گ اقتصادي از خ��ارج؛ به تبيين 
برنامه ها و اقدامات هوشمندانه دولت در هر مقطع 
پرداخت و ضمن تبيين نتايج سفر اخير خود به مقر 
سازمان ملل متحد، گفت: دشمنان نظام اسالمي و 
مردم ايران اگر چه ممكن است اعتراف نكنند، اما 
پذيرفته اند كه استراتژي فشار حداكثري شكست 
خورده و اين رويكرد را باي��د در مقابل ملت ايران 

كنار بگذارد. 
 رئيس ش��وراي عالي امني��ت ملي ب��ا تأكيد بر 
اينكه »ملت ما در آزمايش سخت مقابله با فشار 
حداكثري بدخواه��ان ف��داكاري بزرگي كرد و 
سربلند شد«، افزود: دس��تگاه ها، قوا و نيروهاي 
مس��لح نيز در اين زمينه ب��ا هماهنگي خوب و 
تالش فراوان عمل كردند كه اين مس��ير بايد تا 
رسيدن به نقطه اي كه دشمنان به طور كامل از 
اعمال فشار حداكثري نا اميد شوند، ادامه يابد. 

دكتر روحاني تصريح كرد: مردم نشان دادند كه 
هوشيارند و ريشه فشارها و سختي ها را به درستی 
مي شناسند.  امروز مهم ترين قدرداني مسئوالن از 
ملت، حفظ نظام اسالمي، ايران عزيز، منافع ملي 

و اثبات كارآمدی و خدمت به جامعه است. 

   بهبود شاخص هاي مهم اقتصادي
رئيس جمهور س��پس به تحليل شرايط اقتصادي 
پرداخت و گفت:به رغم س��ختي ها و دشمني هاي 
بي س��ابقه عليه ملت اي��ران، طي ماه ه��اي اخير 
ش��اخص هاي مهم اقتصادي بهبود يافته و نقش 
وزارت اطالعات در اين زمينه برجسته بوده است. 
دكتر روحاني تأكيد كرد: ايج��اد امنيت در فضاي 
كسب و كار و سرمايه گذاري، از سرمايه و فناوري 
مهم تر اس��ت و نقش آفرين��ی وزارت اطالعات در 
مقطع خطير جنگ اقتصادي عليه كشور و تحريم ها، 
در حفظ و ارتقاي فضاي امن در حوزه كسب و كار 
و سرمايه گذاري بايد ادامه يابد.  رئيس شوراي عالي 
امنيت ملي با اشاره با اينكه بحمداهلل نگراني مهمي در 
حوزه هاي سياسي و امنيتي در كشور نداريم، افزود: 
توجه به حل مش��كالت اقتصادي مردم، شادابي و 
سالم بودن عرصه فعاليت هاي فرهنگي و مقابله با 
هر گونه شكاف و گسل اجتماعي مهم ترين نياز امروز 
كشور است كه وزارت اطالعات سهم برجسته اي در 

تأمين آن دارد. 
 روحاني ضمن تحليل زواياي مختلف، فرصت ها و 
تهديدهاي فضاي مجازي به عنوان يك واقعيت مهم 
در جهان امروز، گفت: وظيفه بزرگ وزارت اطالعات 
اين اس��ت كه در دنياي ديجيتال به كشف حقايق 
بپردازد و با ارائه اطالعات و تحليل هاي راهبردي و 
آينده پژوهانه، ديده بان صادق و دقيق مس��ئولين 
كشور باشد. رئيس جمهور در اين جلسه از زحمات 
وزير، معاونين، مديران كل و مجموعه كاركنان وزارت 

اطالعات قدرداني و سپاسگزاري كرد. 
   گزارش علوي از عملكرد وزارت اطاعات

در ابتداي اين جلس��ه حجت االسالم سيد محمود 
علوي وزير اطالعات با ارائه گزارش كاملي از عملكرد 
اين وزارت خانه در س��ال های اخير، رعايت اصول 
شرعي، قانوني و اخالقي را فرهنگ سازماني وزارت 
اطالعات اع��الم ك��رد. وي دانش پايه ش��دن امور 
اطالعاتي، ارتق��اي علمي كاركن��ان، توجه به امور 
معنوي و اعتقادي، استقرار هوش سازماني بر مبناي 
عدالت شغلي، هم افزايی درون سازماني و همكاري 
با ساير دستگاه ها و نهادها، تعامل سازنده با احزاب 
سياسي، اقوام، مذاهب نخبگان و دانشگاه ها؛ صيانت از 
امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري، رويكرد سيستمي 
در پيشگيري و مبارزه با فس��اد اقتصادي و قاچاق، 
رويكرد صيانتي و حمايتي در قبال مديران و اشراف 
اطالعاتي به هرگونه عوامل نا امني و مقابله بهنگام با 
اقدامات تروريستي را به عنوان مهم ترين برنامه هاي 

اين وزارت خانه تشريح كرد. 

      تس�نيم: آيت اهلل يزدي، رئيس ش��وراي عالي جامعه مدرس��ين: 
امام راحل و در حال حاضر رهبر معظ��م انقالب از هداياي الهي بوده و 
هستند كه در طول ۴۰ سال اخير، اين نظام مقدس را رهبري كردند و از 

مخاطرات و فراز و نشيب هاي مختلف به راحتي گذراندند. 
      خانه ملت: سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي از تصويب كليات طرح تشكيل سازمان پدافند 

غيرعامل در اين كميسيون خبر داد. 
      فارس: فرمانده نيروي دريايي ارتش با اش��اره به برگزاري تمرين 
دريايي مشترك ايران و روسيه، گفت: هماهنگي و توافق براي برگزاري 
اين تمرين از قب��ل انجام ش��ده و اميدواريم تا پايان س��ال در منطقه 

اقيانوس هند انجام شود. 

ژه
وی

لغوسخنرانيمشاورسوروس
بعدازاعتراضدانشجویان

اعتراض دانش��جويان ثمر داد و س��خنراني جفري س��اكس، 
اقتصاددان و مشاور و همكار جورج سوروس )پدر انقالب هاي 
رنگي( در همايش »اقتصاد جهاني و تحريم ها« كه قرار بود از 
چهارشنبه به مدت دو روز در دانش��گاه الزهرا برگزار شود، لغو 
شد. خبر دعوت از جفري ساكس را اول سايت وزارت علوم اعالم 
كرد. دعوتي كه باعث انتقاد برخي از تشكل ها و دانشجويان و 
همين طور برخي از چهره هاي رسانه اي و سياسي شد. منتقدان 
معترض بودند كه چرا از چهره هاي حامي تغيير نظام در ايران 
بايد براي سخنراني دعوت شود. انتقاد به برگزاري اين همايش 
موجب شد تا وزارت علوم جفري ساكس را از ليست سخنرانان 
اين همايش بيرون بكشد و اطالعيه دوم را با تغييراتي منتشر 
كند. مسئوالن دانشگاه هم به معترضين اطمينان دادند اين 
فرد در همايش حضور نخواهد داشت و ويدئويي هم از او پخش 
نخواهد شد. اين برنامه توسط وزارت علوم چيده شده و قرار است 
وزراي علوم و امورخارجه و رئيس كل بانك مركزي در اين برنامه 

حضور پيدا كنند. 

 ایدههایروزنامهايروزنامهدولت 
ارگان رسمي دولت حاال و در دو سال پاياني دولت روحاني تازه 
پيشنهاد داده كه »دولت كار« تشكيل شود! روزنامه ايران در 
مطلبي با تيتر »تشكيل دولت كار« به »تبيين وضعيت اشتغال 
در ميزگردي با حضور حسن طايي و علي اكبر محزون« پرداخته 
است. طايي در اين ميزگرد مي گويد: »به طور مشخص منظور 
شكل گيري حكمراني در بازار كار و حركت به سوي دولت كار 

اس��ت. دولت كار به اين معنا كه در تمامي سياستگذاري ها و 
برنامه ها آثار و پيامد هاي اش��تغالزايي را در اولويت قرار دهند. 
دولتي كه هر سياست يا برنامه اي را كه مي خواهد اتخاذ كند، 
با هر كشوري كه در عرصه بين الملل رابطه برقرار مي كند، هر 
كااليي كه صادر يا وارد مي كند به آثار و پيامدهاي اشتغالي آن 
توجه كند و از اين منظر است كه مي گوييم نيازمند دولت كار 
هستيم. اين دولت بايد تمامي سياست هاي مؤثر بر بازار كار، مثل 
سياست هاي آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي، سياست هاي 
پولي و مالي و تأمين مالي پروژه ها، سياست هاي علمي آموزشي 

و فناوري را در دستور كار قرار دهد. «
اين ايده ها خوب است، اما براي دولتي كه كند و منفعل است و 
از وظايف روتين خود هم بازمانده، سنگ بزرگ عالمت نزدن 
است. در فضاي رسانه و طرح ايده مي ش��ود زياد حرف زد، اما 
وقتي ميدان عمل تهي است، اين حرف ها صرفاً به درد پر كردن 

صفحات روزنامه مي خورد. 
مخالفتآرمينباجوانگرایي

بهدليلحذفاصالحطلبانمسن!
محس��ن آرمين اخيراً در مصاحبه اي مخالفت خود را با شعار 
جوانگرايي اعالم كرده است. از داليلش براي مخالفت هم آن 
بود كه رقباي سياسي اصالح طلبان را طراح شعار مي داند. يعني 
مهم نيست اصل كار درست است يا غلط، اما چون رقيب گفته، 

مخالف است. 
آرمين مي گويد: »هرگز نتوانستم با ش��عار جوانگرايي كه چند 
سالي است مطرح شده، كنار بيايم... به اين دليل كه به انگيزه هاي 
طرح اين شعار مشكوكم. شعار جوانگرايي اولين بار توسط جريان 

اصول گراي افراطي و جبهه پايداري در برابر بخش س��نتي اين 
جريان كه مشي معتدلي داش��ت مطرح شد. دعواي آنها دعواي 
قدرت بود. افراطيون پ��س از دو دهه فعاليت زير پرچم محافظه 
كاران سنتي، با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد حضور مستقل در 
عرصه سياسي را تجربه كردند. آنان پس از كسب اين تجربه اكنون 
خواهان تصاحب همه قدرت بودند. بنابراين محترمانه از چهره هاي 

اصول گراي سنتي مي خواستند اعالم بازنشستگي كنند. «
او معتقد است اصالح طلبان فريب اين شعار را خوردند: »برخي 
از دوستان ما در مجلس به گمان من فريب اين شعار را خوردند 
و طرح جوانگرايي در كادر مديريت كشور و بازنشستگي مديران 
مسن را ارائه دادند. نتيجه كار چه شد؟ مديران اصالحات مؤثر 
بر اساس اين قانون از بدنه مديريت اجرايي دولت حذف شدند. 
اما مديران مسن اصولگرا با اجازه هاي خاص مجدد به پست هاي 
قبلي خود بازگشتند. برخي دوستان ما در احزاب اصالح طلب 
با شعار جوانگرايي عليه افراد با تجربه اصالحات موضع گرفتند 
و اختالف و انشعابي در درون اصالح طلبان پديد آمد، كسي هم 
نپرسيد در شرايطي كه اصالح طلبان از قدرت حذف شده اند به 
طوري كه در انتخابات مجلس و دولت ناگزيرند از كانديداهاي 
غيراصالح طلب حمايت كنند، چه موقع طرح اين شعار است؟ 
به نظرم اين شعار جز ايجاد اختالف و بدبيني در جبهه اصالحات 

نتيجه ديگري نداشت. «
نكته آن است كه آرمين در حالي طراحان شعار را اصولگرايان 
مي داند كه اين شعار توسط رهبري پيگيري شد. از سويي انگيزه 
اصولگرايان از طرح جوانگرايي را قدرت طلبي مي داند، اما دليل 
مخالفت خودش با جوانگرايي حذف اصالح طلبان مس��ن از 

قدرت است!

معاون سياسي وزارت امور خارجه: 
سياست هاي  مداخله جويانه امريكا  

عامل تنش  در  منطقه   است
وضعي�ت تنش آل�ود ح�ال حاض�ر منطق�ه خليج ف�ارس متأث�ر از 
سياس�ت هاي مداخله جويان�ه امريكاس�ت و اولويت اي�ران تحقق 
امني�ت و ثب�ات و رون�ق اقتص�ادي ب�راي كل منطق�ه اس�ت. 
به گزارش خبرگ��زاري مهر، عباس عراقچي، معاون سياس��ي وزارت امور 
خارجه در ديدار كوشتا پريرا، مديركل سياسي وزارت امور خارجه پرتغال 
كه به منظور برگزاري دومين نشست مش��ورت هاي سياسي مديران كل 
سياسي وزارت امور خارجه ايران و پرتغال به تهران سفر كرده است، ضمن 
اشاره به روابط ۵۰۰ ساله ايران و پرتغال، از تعامالت فرهنگي و دانشگاهي دو 
كشور ابراز رضايت كرد و آن را سرمايه اي براي تعميق مناسبات اجتماعي و 
مردمي برشمرد.  معاون سياسي وزارت امور خارجه ضمن حساس برشمردن 
مقطع حاضر، بر لزوم فعال سازي سازوكارهاي جدي براي تقويت مناسبات 

دوجانبه في مابين تأكيد كرد.  
 

يك نماينده مجلس: 
امنيت هيچ گاه ارمغان وابستگي

 به غرب نبوده است
شيخ نش�ينان حاش�يه خلي�ج ف�ارس باي�د بدانن�د وابس�تگي 
ص�رف آنه�ا ب�ه غ�رب براي ش�ان امني�ت ايج�اد نمي كن�د.

 احد آزادی خواه، عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به پيشنهاد جمهوري اسالمي ايران درباره طرح 
صلح هرمز با هدف تأمين امنيت منطقه توسط كشورهاي حوزه خليج فارس، 
گفت: متأسفانه برخي از كشورهاي منطقه پايداري حكومتشان را در حفظ 
ارتباط با اياالت متحده و ديگر كشورهاي غربي مانند انگليسي ها مي دانند.  
نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: اين مهم در حالی 
است كه كشورمان به دنيا نشان داد مي توان بر اساس مؤلفه های بومي امنيت 
سرزميني ايجاد كرد و دست مداخله گران خارجي را قطع كرد. وي با اشاره 
به اينكه هر وقت پاي نظاميان خارجي به منطقه باز شد، شاهد درگيري و 
افزايش تنش بوده ايم، ادامه داد: اين امر در حالی اس��ت كه اگر كشورهاي 
حاشيه خليج فارس به همگرايي برسند، مي توانند بر اساس توانمندي هاي 
خود در ايجاد امنيت پايدار نقش ايفا كنند.  اين نماينده مردم در مجلس دهم 
با بيان اينكه هر گاه كشورمان دست دوستي به سمت همسايگانش دراز 
كرده نش��ان داده خلف وعده نكرده است، تصريح كرد: به عنوان مثال بايد 
يادآور شد ايران اسالمي بر اساس دعوت رسمي كشورهايي مانند سوريه و 
عراق به مبارزه عليه تروريست هاي تكفيري پرداخت و موجب شد ناامني كه 

تروريست ها در منطقه ايجاد كرده بودند از بين برود.   

   خبر   

با دستور رئيس قوه قضائيه صورت می گيرد
رسيدگي به جرايم سياسي 

با حضور  هيئت منصفه مطبوعات  
ب�ا تأكي�د رئيس قوه قضائي�ه از اي�ن 
مطبوع�ات  منصف�ه  هيئ�ت  پ�س 
عاوه ب�ر جرائ�م مطبوعات�ی، جرائم 
سياسی را هم رس�يدگی خواهد كرد. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، قاضی سراج، 
نماينده تام االختيار رئيس قوه قضائيه در 
تعيين اعضای هيئت منصفه سراسر كشور 

در حاشيه جلسه تعيين اعضای هيئت منصفه استان تهران و در جمع 
خبرنگاران بيان كرد: طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات موظف هستيم در 

مهرماه اعضای هيئت منصفه سراسر كشور را انتخاب كنيم. 
نماينده تام االختيار رئيس قوه قضائيه در تعيين اعضای هيئت منصفه 
سراسر كشور خاطرنش��ان كرد: رئيس هيئت، رئيس قوه قضائيه و يا 
نماينده تام االختيار وی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئيس سازمان 
تبليغات اسالمی، رئيس ش��ورای ائمه جمعه و رئيس شورای شهر از 
اعضای اين هيئت هس��تند. وی ادامه داد: امروز تقريباً دوره دو س��اله 
هيئت منصفه سابق به اتمام رسيده و ما موظف به انتخاب اعضای جديد 
هيئت منصفه تهران هستيم؛ در تهران ٢٢ نفر و در استان ها 1۴ نفر بايد 
از صنوف مختلف تعيين شوند و در كل كشور ۴۴1 نفر اعضای هيئت 
منصفه از صنوف مختلف بايد تعيين شوند كه امروز در تهران ٢1 نفر از 

صنوف مختلف تعيين شدند. 
قاضی س��راج در ادامه اظهار كرد: امس��ال هيئت منصفه نس��بت به 
س��ال های قبل تفاوتی دارد، با تأكيد آيت اهلل رئيسی جرايم سياسی 
را هم اي��ن هيئت بايد طبق قانون رس��يدگی كند و ع��الوه بر جرايم 
مطبوعاتی، جرايم سياس��ی را نيز هيئت منصفه مطبوعات رسيدگی 

خواهند كرد. 
نماينده تام االختيار رئيس قوه قضائيه در تعيين اعضای هيئت منصفه 
سراسر كشور در ادامه و در خصوص نحوه انتخاب اعضا گفت: در قانون 
احصا شده است كه اين اعضا بايد از صنوف مختلف تعيين شوند كه ما 
از صنوف مختلف تعدادی اسامی داشتيم و هيئت از بين اسامی اي كه 
معرفی شده تشخيص داد افرادی را كه صالح می داند انتخاب كند كه 

اين كار را انجام داده و امروز ٢1 نفر انتخاب شدند. 
قاضی سراج با اشاره به عملكرد هيئت منصفه در طول دو سال گذشته 
اظهار كرد: ما 18۰ جلس��ه در هيئت منصفه اس��تان تهران جلس��ه 
داشتيم كه 8۰ رأی به محكوميت دادند و همه محكوميت ها مالی بود. 
۷۵ برائت و موقوفی تعقيب داديم و مابقی نيز تجديد جلسه شده است. 
نماينده تام االختيار رئيس قوه قضائيه در تعيين اعضای هيئت منصفه 
سراسر كش��ور با بيان اينكه هيئت نظارت مطبوعات حدود 1٢ هزار 
مجوز داده است، اذعان كرد: از بين 1٢ هزار مطبوعه فضای مجازی و 
مكتوب 8۰ محكوميت آن هم جريمه مالی و حداقلی محكوم شدند. 
وی با بيان اينكه به دنبال پيشگيری هستيم تا مچ گيری، گفت: اخيراً 
رئيس قوه قضائيه ش��وراهای حل اختالف مطبوعاتی را نيز به همين 
منظور تش��كيل دادند و در دوره جديد قوه قضائيه برنامه اين اس��ت 
كه افرادی كه وارد مطبوعات می ش��وند توجيه شوند تا خدايی نكرده 

مشكلی ايجاد نشود. 
رئيس سابق سازمان بازرسي در مورد موضوع هفت سنگان در قزوين 
گفت: موضوع هفت سنگان در س��ال ۵۳ مطرح بوده كه قطعه بندی و 
واگذار و سپس اقدام كردند؛ يكسری از افراد به عنوان تعاونی خريداری 
كردند كه عالوه بر آن ما كشف كرديم كنار آن ٢۷ هكتار وجود دارد. 
چهار گزارش در اين رابطه به آيت اهلل رئيس��ی ارائه شده است كه وی 
نيز دستور اكيد برای رسيدگی داده اس��ت. قاضي سراج تصريح كرد: 
در رابطه با باستی هيلز نيز گزارش كاملی تهيه شده است. وي افزود: 
در رابطه با لواس��انات هم گزارش های متعددی تهيه كرديم كه خود 
آيت اهلل رئيسی بيان كرد بهترين گزارش بود و دستور بررسی داده شد 
و در آينده اقدامات خوبی برای مسائلی كه مطرح بود انجام می شود و 

پاسخ افكار عمومی داده خواهد شد. 
 

 دبيركل حزب نداي ايرانيان: 
بحران هويت برخي اصالح طلبان را 

تهديد مي كند
جريانات�ي در اصاح�ات هس�تند ك�ه نمي خواهن�د بپذيرن�د 
دني�ا ع�وض ش�ده و اصاح�ات خ�ودش ني�از ب�ه اص�اح دارد. 
به گزارش فارس، صادق خرازي دبيركل حزب نداي ايرانيان در نشست 
اين حزب گفت: جرياناتي در اصالحات هستند كه نمي خواهند بپذيرند 
دنيا عوض شده و اصالحات خودش نياز به اصالحات دارد. اصالحاتي كه 

اصالحات براي خود قائل نباشد بحران هويتي خواهد داشت. 
به گفته دبيركل حزب ندا، اگر واقع بينانه در بستر نگاه اصالح طلبانه خود 
عمل مي كرديم امروز ماالمال از تناقض نبوديم. وي معتقد است: بحران 
اصلي كه در سال 8۴ داشتيم شكس��ت اصلي از جانب خودمان بود مگر 
مي توان در يك هفته ۷۰ درصد مردم ايران به يك جريان فكري رأی بدهند 

و هفته بعد به يك جريان ديگري رأی بدهند؟
خرازي به انتخابات س��ال ۹٢ نيز اش��اره و با بيان اينكه آقاي روحاني در 
سياست هميش��ه وس��ط لحاف بود، تصريح كرد: آقاي روحاني حاضر 
نبودند كوچك ترين وقعي براي اصالحات بگذارند. دبيركل حزب نداي 
ايرانيان بيان داشت: اگر مي خواهيم موقعيتي براي اصالحات قائل باشيم 
واقعيت هاي دولت و مشكالت خود را بپذيريم و مردم را تشويق به حضور 
در انتخابات كنيم. وي با بيان اينكه ايران ش��رايط بسيار حساس چالش 
بين المللي اس��ت، تأكيد كرد: بايد به استقالل اين سرزمين فكر كنيم و 
اين هديه خارجي ها به ما نبوده بلكه نتيجه مبارزات انسان هاي بزرگ اين 

سرزمين بوده است. 
دبيركل حزب نداي ايرانيان گفت: مردم ايران م��ردم آگاه و خردمندي 
هستند و به فضاي مجازي كه پر از آلودگي هاي اخالقي است و قلم آن ادب 
نشناس است نگاه نكنيم بلكه به فرايند تحول سياسي بايد نگاه كنيم. اين 
فرايند مباركي است. وي اضافه كرد: مردم به آقاي خاتمي انتقاد دارند اما 
ايشان را باور دارند. خرازي تصريح كرد: مردم مي دانند رهبران اصالحات به 
آنها خيانت نمي كنند و كنارشان مي ايستند، مگر آقاي خاتمي در برابر فتنه 
نگفت چشم فتنه را در مي آورم؟ و مگر آقاي روحاني نگفت تا هر جا كه منافع 
ملي ايجاب كند براي مردم ت��الش مي كند؟ خب تالش كردند. دبيركل 
حزب ندا گفت: كسي كه نغمه تحريم انتخابات را مي دهد يا بي توجه است 
يا گرفتار هواي نفس است. اگر آقاي خاتمي سال ۹۰ در انتخابات شركت 

نمي كردند موفقيت نسبي در سال ۹٢ به وقوع نمي پيوست. 
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