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در يك ن��گاه كلي، حضور اي��ران و چين را در بس��ترهاي روابط 
حقوقي، در س��ه وجه اصلي مي توان متجلي دانس��ت؛ منظومه 
حقوقي جهان گس��تر )جهاني(، منظومه حقوق��ي منطقه اي يا 
چند جانبه و دست آخر منظومه حقوقي دوجانبه. در نظم نخست، 
هر دو كشور در معيت كش��ورهاي ديگر سال هاي سال است كه 
پديدار ش��ده و تعين يافته اند و در نظم سنخ دوم نيز وضعيت تا 
حدي اينچنين بوده  و عالوه بر ترتيبات پيشين، در ايام اخير، الحاق 
ميهن عزيزمان به سازمان همكاري هاي شانگهاي بر آن افزوده 
شد. روند ورود دو كشور به ترتيبات موافقتنامه اي و قراردادي سنخ 
سوم پس از برپايي فصل جديد روابط دو كشور، به ويژه در دو دهه 
اخير، خيز نسبتاً قابل توجهي داشته است. در اين عرصه و در طول 
چند ماه سپري شده، آنچه بيشتر توجه اذهان را به خود خوانده، 
همان ورود به »برنامه همكاري هاي جامع 25ساله« است كه در 

آستانه سال جاري رونمايي شد | صفحه 4

اس��تقالل و آزادی جزو ش��عارهای اصلی انقالب اسالمی به 
حساب می آيد كه ضمن نفی سلطه بيگانگان و استعمارگران، 
از هرگونه طاغوت و ديكتاتوری داخلی نيز ابراز برائت می كند. 
در واقع اين شعارها مبنای حاكميت خارجی كشور، يعنی نفی 
هرگونه تبعيت و وابس��تگی آن در برابر قدرت های خارجی و 
تضمين كننده ش��خصيت حقوقی برابر و مس��تقل در روابط 
بين المللی می باشد و هرگونه ديكتاتوری، اجبار و قيد و بندی 
را جز عبوديت خدای سبحان برنمی تابد. درواقع اين شعارها 
كه در قانون اساسی جمهوری اسالمی نيز گنجانده شده، الزم 
و ملزوم يكديگر هستند. استقالل بدون آزادی دوام نمی آورد 
و آزادی بدون استقالل نيز بی معناس��ت و نوعی وابستگی و 
بردگی است و هر دو در سايه حفظ تماميت ارضی و حاكميت 
نظام سياسی مس��تقل مقدور خواهند بود. بی ترديد می توان 
كش��ور ايران را يكی از مس��تقل ترين و آزادترين كشورها به 
شمار آورد كه اين آزادی و استقالل امروزی آن حاصل انقالب 
اسالمی به رهبری حضرت امام خمينی)ره( است | صفحه 2

ديروز رئيس مجلس از توجه خاص به امر ورزش سخن گفت و 
تأكيد كرد كه »اختصاص بودجه مناسب و خوب براي ورزش 
از اهداف مجلس است.« اينكه ورزش در اولويت نگاه مسئوالن 
بلندپايه كشور باشد را بايد به فال نيك گرفت. اين مسئله را هم 
كه مسئوالن ورزش از هر فرصتي براي نشان دادن عالقه خود 
به ورزش و توسعه آن استفاده مي كنند را بايد با ديد مثبت به آن 
نگاه كرد، اما در اين ميان چند نكته قابل تأمل وجود دارد. اول 
اينكه مسئوالني كه چنين سخناني را در حمايت از ورزش و توجه 
به آن ايراد مي كنند حواس شان باشد كه اين حرف ها و قول ها و 
وعده و وعيدها صرفاً منحصر به همان مراسمي كه در آن صحبت 
كرده اند، نباشد و جنبه عملي هم پيدا كند. بديهي است، ورزش و 
ورزشكاران تا دلتان بخواهد از اين دست حرف ها زياد شنيده اند و 
با مسئوالن ريز و درشت هم عكس هاي يادگاري زيادی دارند، ولي 

تاكنون كمتر ديده شده كه اين حرف ها عملی شود | صفحه 13

  محمد تقی فاضل ميبدی، كنش��گر سياسی اصالح طلب كه 
در رس��انه های اصالح طلب با عنوان »استاد حوزه و دانشگاه « 
يادداشت می نويسد، اخيراً طی يادداش��تی در روزنامه آرمان 
ملی ادعای جالبی طرح كرده و آن اينكه  » تا سياست خارجی 
ما با تيغ تجديدنظر، جراحی نگردد، نه تنها بحران آب كه هيچ 
بحرانی درست حل نخواهد ش��د. «  او يادداشت كوتاهش را با 
استهزای بنيان تمدن نوين اس��المی شروع كرده، به تمدن 7 
هزار ساله ايران پرداخته و سپس مدعی شده كه حدود نيم قرن 
)از قضا نزديك به عمر جمهوری اسالمی!( است كه با خشكاندن 
آب های زيرزمينی در حال نابود كردن اين تمدن هس��تيم و 
سپس آن را به شعارهای انقالب اس��المی ربط می دهد و بعد 
سياس��ت خارجی ايران را نقد می كند و يادداشتش را با مدح 

مذاكره و اميد به رفع تحريم   ها به پايان می برد! | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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قيمت: 2000  تومان

 جایگاه »نهاد  علم « در کشور ما 
دقیقاً کجاست

    غالمرضا صادقيان/  سردبير
»مسئله  علم « در كش��ور ما از گذشته چالشی بزرگ 
بين »صاحبان  علم « و »مديران كش��ور« ايجاد كرده 
كه با گذشت زمان بزرگ تر هم ش��ده است. مدعای 
صاحبان علم اين اس��ت كه »نه��اد عل��م« در ايران 
مورد بی  مه��ری، بی  احترامی و بی اعتمادی بيش��تر 
سياستمداران و مسئوالن كشور قرار گرفته، چون اگر 
چنين نمی بود، مشكالت ما انباشته نمی شد. اين نوشته 

می كوشد ابعاد اين ادعا و مشكل را تحليل كند. 
كمتر سياس��تمداری در جهان به ق��در رهبر انقالب 
اسالمی در سخنان خود از واژه علم استفاده می كند. 
بعيد می دانم در قوای سه گانه كشور جلسه ای برگزار 
شده باشد تا معلوم كنند اين تأكيدات رهبری بر علم، 
چه وظيفه يا س��همی از كار ب��ر دوش آنها می گذارد. 
حتی در محافل علمی و پژوهشی نيز شايد اين مهم 
انجام نش��ود كه برای مطالبه از دستگاه       ها در عمل به 
اين سخنان، حركتی از خود نش��ان دهند. در حالی 
كه سخنان رهبر انقالب در ديدار اخير خود با نخبگان 
برای قوای س��ه گانه يك وظيفه و برای دانشگاهيان 
و صاحبان علم يك فرصت اس��تثنايی مطالبه گری 
برای خواسته های ش��ان اس��ت. اين سخنان رهبری 
بايد حكم  قطعی و الزم االجرا شمرده شود و دستگاه       ها 
خود را موظف به گزارش دهی ماهانه و ساالنه درباره 
روند علمی كردن دستگاه خود و سپردن وظيفه حل 
مشكالت به دانشگاه ها-آن هم بدون غل وغش-بدانند. 
بزرگ ترين خسارت قوای سه گانه و نهادهای حكومتی 
آن است كه اين سخنان رهبری را توصيه ای مشفقانه 
يا دلسوزانه بپندارند يا جلساتی نمايشی برگزار و بعد از 
اندكی فراموش كنند. رهبر انقالب در ديدار نخبگان 
تأكيد شديد داش��تند كه هر مسئله ای راه حل علمی 
دارد. ايشان از مس��ئله آب، محيط زيست، ترافيك، 
آسيب های اجتماعی، اعتياد، طالق، حاشيه نشينی، 
هجرت از روستا      ها و تخريب روس��تاها، اداره كشور، 
مشكالت نظام پولی، نظام مالی، نظام مالياتی، بانك       ها و 
موانع رشد توليد، نام بردند و تأكيد كردند:»اينها راه حل 

علمی دارد. اينها بايد از طريق علم روشن شود.«
پس از اين س��خنان در همين زمينه با برخی اساتيد 
فلسفه  علم كشور گفت وگو      هايی داشتم. می دانستم كه 
ايشان به صورت پيش فرض معتقدند كه با »نهادعلم« 
در كشور بی مهری می شود و حتی اگر رهبر انقالب بار      ها 
بر سپردن مشكالت به دست باكفايت علم اصرار و تأكيد 
بورزند، در عمل مديران كشور كار خود را می كنند و لذا 
مشكالت كشور حل نمی شود، بلكه انباشته خواهد شد. 

عمده بحث       ها حول اين محورهاست:
1-نظام مديريتی ما در استخدام دانشمندان، خساست 
می ورزد زيرا بعضاً گرفتار فس��اد است و دانشمندان 
شريف، س��د و مانعی برای اين فس��اد هستند. وجود 
يك دانش��مند تراز اول در رأس يا در كنار مدير يك 
مجموعه بزرگ، مانع بسياری از رفتارهای شبه علمی 
و غيرسازنده و ثبات زدای مديريتی است و اين چيزی 

نيست كه برخی از مديران ما طالب آن باشند!
2-نظام استخدام مديران، برخی دانشمندان جوان را با 
بهانه های غيرعلمی و در مراحل گزينش كنار می گذارد. 
در حالی كه اگر فردی بدون صالحيت كامل علمی صرفاً 
به خاطر داشتن ش��رايط »تعهد « به كار گرفته شود، 
دو ايراد به آن وارد اس��ت. اول آنكه وقتی كسی بدون 
صالحيت علمی كاری را می پذي��رد، اين بزرگ ترين 
بی تعهدی اوس��ت و صالحيتش همين جا خدشه دار 
می شود. دوم اينكه دستگاه       ها بايد بدانند اگر عالمان و 
دانشمندان را به كار گيرند، آنان به خاطر شرافت ذاتی 
خود كمتر از هر مدير بی دانشی فساد زا خواهند بود و در 
اينجا شرط تعهد خود به خود رعايت می شود. به سخن 
موال علی »هيچ شرافتی همچون علم نيست.« پس به 
دنبال شرافتی باالتر از علم برای تضمين تعهد نگرديد. 
3-عالوه بر اينكه »نهاد  علم « مورد بی مهری اس��ت، 
»نهادهای غيرعلمی « مورد مهر و توجه اند و از حمايت 
ضمنی و گاه��ی صريح رس��انه های مل��ی و مراكز و 
س��ازمان       ها برخوردارند. توضيح مصداق��ی اينكه ما 
برای ساخت موشك بی كم و كاست به علم روز، عمل 
می كنيم چون اوالً می خواهيم اين موش��ك با دقت 
به هدف بخورد و ثانياً در جايی غير از دانش��كده های 
هوافضا ادعايی برای ساخت و هدايت موشك ندارند 
و دانش سنتی يا دانش موازی آن موجود نيست اما در 
موضوعات ديگر مدعيان علم و شبه علم فراوانند. چنانكه 
يك فرد منبری بدون ترس سوار بر هواپيما می شود اما 
واكسن هراسی می كند و عليه واكسيناسيون سخن 
می گويد! اين را اهل علم نمی پذيرند. وقتی شما سوار 
هواپيما می شويد يعنی به صد      ها دانش تجربی كه با 
كمك هم آن هواپيمای غول پيكر را از جا بلند می كند 
و دوباره به زمين می نش��اند، اعتم��اد كرده ايد، پس 
نمی توانيد به يك بخش ديگری از ساختار علم تجربی 
نوين كه پزشكی و واكسيناس��يون است، بی اعتماد 
باشيد، زيرا بخش های مختلف علم يكديگر را تأييد و 
حمايت می كنند و يك مسير واحد را با روش شناسی 
واحد می پيمايند. همان روشی كه دانش توليد و هدايت 
هواپيما را تأييد كرده است، دانش درمان بيماری       ها و 
واكسيناس��يون را نيز تأييد می كند. شما با اطالعات 
مناس��ب برای يك منبر وعظ و خطاب��ه نمی توانيد 
مدعی بخشی از دانش پزشكی بشويد و آن را دروغ و 
خطا بدانيد، بدون آنكه تخصصی در آن داشته باشيد 
و در واقع »تكذيب بالتصور« می كنيد كه باطل است 
اما همزمان نظری و ايده ای درب��اره هواپيما نداريد و 
به راحتی از آن استفاده می كنيد! شما دچار مغالطه ايد 
و از كرسی  ادعاهای علمی بايد پايين بياييد اما همچنان 
مورد مهر برخی نهاد      ها و رسانه       ها هستيد. اينجاست كه 
صاحبان علم از مهری كه به »س��خنان غيرعلمی « و 

حمايت از گويندگان می شود، شكايت دارند. 
4-دانشمندان كشور تا حدی به خاطر عملكرد خودشان 
كه متأثر از جو  سياسی و موقعيت خاص ايران در جهان 
است و بيش از آن به خاطر غرض ورزی های جناح های 
سياسی، به ناحق و نادرستی در دسته بندی های سياسی 
تقسيم شده اند كه اين خود راه استفاده از علم محض 
دانشمندان در حل مشكالت كشور را سد می كند. ما 
حتی يك روش ساده يعنی به كارگيری فارغ التحصيالن 
برتر دانشگاهی را در دستگاه های دولتی و شهرداری       ها و 
فرمانداری       ها و استانداری       ها برای حفظ آنها در مجموعه 
كش��ور و جلوگيری از مهاجرت ش��ان انجام نداده ايم. 
واضح است كه قرار نيست برای اين حضور به نخبگان 

دانشگاهی پول مفت داده شود اما وقتی مجموعه ای 
از انتصاب های بی فاي��ده و كثير با حقوق های نجومی 
در دس��تگاه       ها داريم، چرا يك نخبه دانش��گاهی كه 
قطعاً نخبگی او اجازه بطالت گذرانی در ش��غلش را به 
او نمی دهد، نبايد به ش��كلی در نهاد      ها و دس��تگاه       ها 
استخدام شود كه فرصت و فكر مهاجرت نكند تا امروز 
اعالم نشود كه ايران در س��ه سال گذشته با مهاجرت 
4هزار پزشك و 3۰۰هزار فارغ التحصيل فوق ليسانس و 
دكترا مواجه بوده است. سال       ها پيش معاون اداری يك 
وزارتخانه به من می گفت كل كاركنان اين وزارتخانه 17 
فاميلی بيشتر ندارند! آيا اين هزارفاميل شكل گرفته در 
وزارتخانه       ها همه نخبگان علمی هستند؟! يا فقط جای 

نخبگان علمی را تنگ كرده اند؟ 
اين رخداد ناگوار عالوه بر اينكه مانع حضور صاحبان 
علم در بدنه و رأس دس��تگاه های اجرايی و مديريتی 
كش��ور می ش��ود، مانع ارج��اع مش��كالت علمی به 
دانش��گاه       ها برای حل آن هم خواهد شد. در حالی كه 
يك راه حل امتحان پس داده كش��ورهای پيش��رفته 
برای حل مشكالت سپردن آن به دانشگاه       ها و تنظيم 
قرارداد به شرط ارائه راه حل قوی است. داوری اينكه 
راه حل       ها قوی اس��ت و بازدهی دارد يا نه، نيز بر عهده 
همان طبقه دانشمند است و اين يعنی اعتماد كامل به 

نهاد شرافتمند علم. 
اين روش مورد تأكيد رهبر انقالب نيز قرار گرفته است و 
ايشان از مجموعه نهاد      ها و سازمان های كشور خواستند 
كه مشكالت را برای يافتن »راه حل قطعی علمی« طی 
قراردادی به دانشگاه       ها بسپارند:»يك گزارشی به من 
دادند گفتند در بعضی از كش��ورهای پيش��رفته  دنيا 
دانشگاه       ها غالباً غير دولتی است، دانشگاه       ها خصوصی 
است، ولی همين دانشگاه های غير دولتی بودجه فراوانی 
از دولت       ها می گيرند؛ چه  جور؟ نه اينكه بيايند همين 
 طور فله ای پول بدهند برای دانشگاه؛ نه، مسئله تعريف 
می كنند برای دانشگاه و از آن دانشگاه جواب مسئله را 
می خواهند، هر مقداری كه آن دانشگاه توانست اين 
مسئله را برای آنها حل كند، درآمد مالی از ناحيه دولت 
و حاكميت خواهد داشت. خب اين خيلی خوب است؛ 
يعنی مسئله محوری در زمينه كارهای علمی و كارهای 

نخبگان، چيز مهم و الزمی است. «
توجه داشته باشيم كه هيچ عذر و بهانه ای از دستگاه       ها 
برای اينكه مدعی شوند ما همين رويه را داريم، پذيرفته 
نيست. وقتی رهبری معظم كه بر امور كشور اشراف 
دارند، می فرمايند بايد چنين شود يعنی اكنون چنين 

نيست يا بسيار محدود و نادر است. 
5- از عوارض و خسارت های بی  مهری با »نهاد  علم«،  
برخورد گزينشی و موقتی با علم است. فيلسوفان علم 
می گويند:»در علم چيزی قابل اثبات نيست«، اين يعنی 
فرضيه       ها و گزاره ه��ای علمی فقط تا موقعی كه نقض 
نشده اند، معتبر و قابل استنادند. به همين خاطر نهاد  
علم در كشور بايد زنده و سازنده باشد تا علم ما قديمی 
نش��ود و به چيزی كه در جای ديگری نقض و رد شده 
است، پايبند نمانيم. يك زمانی شايد سد بستن مقابل 
رودخانه       ها و خشك كردن بستر آنها با برخی فرضيه های 
علمی توجيه و پذيرفته       می شد. امروز شايد علم خالف 
آن را ثابت كند و دهها خس��ارت برای چنين اقدامی 
برشمارد. نبايد در برنامه های محيط زيستی و منابع آب 
كشور از آرشيو گزارش های علمی استفاده كرد. بايد 
در علم »به روز « باشيم و در لبه مرز دانش دنيا حركت 
كنيم. اين چيزی اس��ت كه اكنون در كشور گم شده 
است. جهان سرعت شتابنده ای را در پيشرفت علمی 
دارد. در برخی علوم مثل پزشكی، داده های  علمی كل 
آن دانش هر سه سال يك بار دو برابر می شود. در چنين 
روندی چگونه می توان با علم گزينش��ی و فرسايشی 

برخورد كرد؟!
6-  تصميمات آخر هر نهاد يا سازمانی را بايد به محك 
علم گذاشت. نمونه  ای از اين كار را در آغاز كرونا شاهد 
بوديم. ابتدا برخی متولي��ان حرم های مطهر و برخی 
كس��انی كه از هر وادی و دری وارد می شوند و حرف 
می زنند، موضع سفت و سختی مقابل محدوديت       ها 
گرفتند. اما پس از آنكه رهبری اجرای مصوبات ستاد 
علمی مبارزه با كرونا را برای همه الزم دانستند،  اين افراد 
هم عقب نشستند. با اين حال كرونا يك مورد مطالعاتی 
در شناخت جنگ علم و شبه علم در كشور شد و هنوز 
هم اين جنگ ادامه دارد. برای همين، تصميمات يك 
سازمان ملی در نهايت بايد به تأييد دانشمندان برسد. 
گفته می شود در يكی از دانشگاه های معتبر غربی به 
دانشجويان جديد، مشاغلی را كه می توانند در آينده 
با فارغ التحصيلی در مقاطع مختلف رشته تحصيلی 
خود به دست آورند، معرفی می كنند. اما به دانشجويان 
فلسفه علم جمله جالبی می گويند:»برای شما جای 
مشخصی در كشور به عنوان شغل وجود ندارد، اما آن 
سازمانی كه نداند وجود يك فيلسوف  علم در رأس آن 
س��ازمان چه قدر اهميت دارد، خود آن سازمان ضرر 
كرده است و نه فيلسوفان  علم .« حال می پرسيم سهم 
فيلسوفان  علم كشور در مناصب حساس تصميم گيری 
كشور چقدر است؟! در همين ستاد كرونا تعداد افراد 
امنيتی و نظامی و برخی روحانيون قضايی و غيرقضايی 
چقدر اس��ت و تعداد دانش��مندان چقدر؟ چرا نبايد 
تصميمات علمی اين س��تاد با ارزيابی فلس��فی يك 
فيلسوف  علم نيز همراه ش��ود؟ و چرا تصميماتی كه 
متخصصان علمی اين س��تاد می گيرند گاهی با يك 

اشاره فرد غير علمی نقض می شود؟!
اگر بخواهيم بدانيم جايگاه علم در كش��ور كجاست 
بايد ديد قدر دانشمندان و فيلسوفان علم چقدر است. 
چرا رهبری از خودروسازان می خواهد كه دانش بنيان 
شوند اما از موشك س��ازان نمی خواهد؟ زيرا آن نهاد 
موشك ساز از ابتدا زيرنظر خود ايشان كه اهميت علم 
در تمامی سخنانشان متبلور است، بالنده شد و اين نهاد 

خودروساز زيرنظر جاعالن واقعيت های علمی! 
اش��اره اخير رهبر انق��الب درباره اينكه بايد س��ريعاً 
جزو 1۰ كشور برتر جهان در هوش مصنوعی شويم، 
هشداری به علم ستيزان است. به خوبی می دانيم كه در 
كدام محافل عليه همين دانش جديد هوش  مصنوعی 

مقاومت و ستيزه دارند. 
دولت و قوای ديگر و نهادهای نظامی و حكومتی بايد 
سريعاً تكليف خود را با فرمان جديد رهبری برای يافتن 
راه حل های علمی برای همه مشكالت كشور روشن 
كنند و بدانند اين رويه جز با در صدر نش��اندن »نهاد  

علم « ممكن نخواهد بود. 

    درحالی كه هفته آينده مذاكرات هس��ته ای در وين برگزار می شود، رافائل گروسی، 
دبيركل آژانس بين المللی انرژی اتمی دو     ش��نبه شب وارد تهران ش��د و با مقامات ايرانی 
ديدار و گفت وگو كرد. محمد اس��المی، رئيس س��ازمان انرژی اتمی ايران پس از ديدار و 
گفت وگو با گروسی در جمع خبرنگاران به تشريح رايزنی های انجام شده پرداخت و گفت 
گفت وگو     هايی را درباره مسائل موجود و توسعه همكاری     ها در دستور كار قرار داديم. وی 
افزود:  »نكته حائز اهميتی كه برای ما و آژانس مطرح است اين است كه مسائل فيمابين 
ايران و آژانس مسائل فنی است و مسائل سياسی و نفوذهای توطئه آميزی را كه دشمنان 

ايران در مسير پيشبرد برنامه هس��ته ای ايران اعمال می كنند، مدنظر ندارد و از آن تأثير 
نخواهد داشت.« وی خاطرنش��ان كرد:» آقای گروس��ی امروز چندين بار گفت كه هيچ 
انحرافی در برنامه های هسته ای ايران مشاهده نكرده اند و فعاليت های هسته ای ايران طبق 
معاهدات و ضوابط در حال انجام است. « اسالمی تصريح كرد: » ايران در برنامه هسته ای 
خودش مصمم است و تأثيرات برنامه هس��ته ای ايران كه در زندگی مردم می توانيم همه 
ابعاد فناوری هسته ای را در بخش های گوناگون مورد بهره برداری قرار دهيم در دستوركار 

ماست كه آژانس به ايران در اين راستا كمك خواهد كرد« | صفحه 15

     رئيس جمهور روز گذشته در ديدار رئيس  سازمان  بس��يج   مستضعفين و جمعی از 
فرماندهان اين سازمان ضمن تبريك هفته بسيج،  اظهارداشت: جريان فراگير بسيج به 
واس��طه مس��ئوليت پذيری و خطر پذير بودن و حضور در صحنه، به رمز صيانت از نظام 

اسالمی تبديل شده است. 
رئيس جمهور با اشاره به فراگيری و اطمينان بخش بودن بسيج برای ملت ايران، گفت: 
در رأس اين مجموعه انقالبی، رهبر معظم انقالب و در بدنه آن، آحاد مردم كشور حضور 
دارند و بسيج فراتر از جريانات سياسی و حزبی و گروهی، آرمان   ها و ارزش های انقالب و 
خدمت بی منت به مردم را پيگيری می كند و باعث اطمينان خاطر مردم است همچنان 

كه با حضور و نظارت در بازار باعث ايجاد آرامش در بازار شد. 
دكتر رئيس��ی تالش برای تقويت مأموريت های بسيج در مس��ير رفع مشكالت مردم را 
ضروری دانس��ت و گفت:جريانات معاند به دنب��ال انحراف در فكر، انديش��ه و عمل و در 

حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سياسی هس��تند اما بسيج به عنوان سد محكم 
و اس��توار در مقابل اين انحرافات قد علم كرده و نقش��ه   ها و توطئه های فراوانی را خنثی 
كرده است. آيت اهلل رئيسی برنامه   ها و اقدامات بس��يج در حوزه های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، علمی، فناوری، اقتصاد مقاومتی و به ويژه عمران و سازندگی در مناطق محروم 
را راهكار  هايی ارزشمند برای رفع مش��كالت مردم دانست و گفت: دولت مصمم است از 
ظرفيت بسيج برای رفع دغدغه   ها و مشكالت مردم استفاده كند. رئيس جمهور تالش و 
برنامه ريزی برای احيا و تقويت روحيه اميد و اعتماد در بين مردم را حائز اهميت دانست 
و گفت: راهبرد دشمن ايجاد يأس و نااميدی در جامعه است و در اين شرايط الزم است 
تمام ظرفيت های نظام در كنار هم قرار بگيرند تا با ايج��اد تحول در زندگی مردم و رفع 
مشكالت كش��ور، مردم را به آينده اميدوار كنند و در اين زمينه دولت با همه توان آماده 

حمايت و پشتيبانی است | صفحه 2

رئيس جمهور در ديدار رئيس و جمعی از مسئوالن سازمان بسيج:

مسئولیت پذیری بسیج رمز صیانت از نظام اسالمی است

امریکا شکست حداکثری را بپذیرد

اسالمی در نشست خبری از قول گروسی:

آژانس هیچ انحرافی در برنامه هسته ای ایران نیافت

بینالملل

 گفت وگوي»جوان« 
با رئيس سازمان بسيج جامعه زنان كشور

 بسيج در 3 سال 
 250 هزار شغل خانگي 
براي زنان ايجاد مي كند

 فرمانده كل سپاه: 
 بسيج فرمول گذر انقالب 

از سختی   هاست

    بس��يج جامعه زنان كش��ور چند س��الي اس��ت كه در حوزه مهارت افزايي و 
اشتغالزايي براي زنان و دختران جوان فعاليت هايي را شروع كرده است و امسال 
هم طرح جامعي را به نام »طرح فدك« در راستاي توسعه مشاغل خانگی به تمامی 

پايگاه هاي مقاومت در سراسر محالت كشور داريم | صفحه 7

    فرمانده كل سپاه: بسيج و ظهور آن يك نشانه از اعجاز ذهنی رهبر كبير انقالب 
اسالمی است. امام خمينی با ژرف انديشی و نگاهی ملكوتی توانست به يك شاهكار 
بزرگ يعنی طلوع يك خورشيد در سپهر انقالب اسالمی يعنی بسيج مستضعفين 
دست بزند. بعد  ها كه زمان گذشت و حجم فاصله   ها روشن و شكوه ما در قله های 
انقالب اسالمی مشخص شد، فهميديم اين خالقيت و ذكاوت ذهنی چه نهادی را 

روی زمين ايجاد كرد كه فرمول گذر انقالب از سختی   ها بوده است | صفحه 2

 خطيب زاده: تصميم عاقالنه امريکا در پايان دادن به شکست حداكثری
شايد برای برجام نتيجه بخش باشد

    در حالي كه بنا بود مدارس از اول آذر ماه به شكل حضوري برگزار شود و اغلب والدين و 
حتي بسياري از دانش آموزان هم از حضور دوباره سر كالس هاي درس حضوري خوشحال 
بودند، دبير كميته علمي مقابله با كرونا در كشور از بازنگري روند بازگشايي مدارس و دانشگاه ها 
خبر مي دهد. اين بازنگري براي پيش��گيري از احتمال وقوع موج هاي جديد كرونا در كشور 

است؛ تجربه اي كه در برخي كشورهاي ديگر مانند آلمان و هلند با وجود درصد واكسيناسيون 
باالتر و رعايت بيشتر پروتكل هاي بهداش��تي رخ داد و اين كشورها با موج تازه اي از بيماري 
مواجه شدند. همين تجربه كميته علمي مقابله با كرونا را هوشيار كرده تا براي پيشگيري از 

وقوع موج ششم، در بازگشايي مدارس و دانشگاه ها بازنگري كند  | صفحه 3

رئيس سازمان بسيج سازندگی در گفت و گو با »جوان«: بسيج طرحی را به نام طرح جامع مردم پايه در همه روستا  ها و محالت حاشيه شهر دنبال می كند كه بر اساس اين 
طرح كه از امسال آغاز شده  در 10 هزار و 283 روستا به مدت پنج سال اقداماتی در زمينه آب شرب و كشاورزی و مسکن محرومان انجام می شود | صفحه 8

بازگشايي هاي بي محابا دعوتنامه موج ششم كرونا !

بسيج برنامه 5 ساله برای تأمين  آب و مسکن محرومان دارد

 تحليلی بر جايگاه »نهاد علم« در ايران 
و اهميت فرمان رهبر انقالب در يافتن راه حل علمی مشکالت
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