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رزم ملي قهرمانان
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود نوشت: 
واقعيت اين اس��ت كه فوتبال و بعض��ي ديگر از 
رشته هاي ورزشي به نحو »سحرآميزي« نه تنها 
در روحيه ملي يك كشور اثر مي گذارد، بلكه به نوعي ترجمه ميزان روحيه 
ملي و شاخصي براي سنجش ميزان عزم ملي يك كشور براي ايفاي نقش هاي 
درجه يك در جهان محسوب مي شود و به روشني مي بينيم پيروزي تيم ملي، 
روحيه همدلي در داخل كشور و نشاط براي ورود فعال تر در صحنه هاي كار 
را فراهم مي كند و در نقطه مقابل آن، شكس��ت تيم ملي در يك هماوردي 

خارجي، تأثير تضعيف كننده اي در آنچه گفته شد، ايجاد مي كند. 
كشورهاي استعماري در رابطه با فوتبال و تيم هاي ملي فوتبال كشورها، دو 
رويه در پيش گرفته اند؛ آنان در رويه اول فوتبال را از سياست، جدا معرفي 
مي كنند، مثل اينكه علم و دانشگاه را جدا از سياست نشان مي دهند. اين 
در حالي است كه خود آنان دقيقاً به دليل سياست و حفظ برتري خويش، 
اجازه تبديل فوتبال به يك شاخص سياسي را در كشور خود نمي دهند، 
پس خود اين پس زدن ظاهري ورزش از عرصه سياست، يك فكر و تدارك 
سياسي است. رويه دوم كشورهايي كه نمي خواهند فوتبال در كشورشان 
ترس��يم كننده وضعيت سياسي باش��د، »به تعارض كشاندن« تيم هاي 
ورزشي با نظام سياسي در كشورهايي كه با آنان مشكل جدي دارند، در 
دستور كار قرار مي گيرد. در اينجا نقاب از چهره قدرت هايي مثل امريكا 
كنار مي رود و واقعيت موضوع روشن تر مي شود. در حالي كه امريكا اساساً 
سياست برجسته  سازي فوتبال در محيط داخلي خود را خالف مصلحت 
ملي تلقي مي كند، در كنار تالش براي جدا كردن ظرفيت فوتبال از قدرت 
ملي ايران، درصدد برآمده از آن به عنوان يك ابزار سياسي در مقابل نظام 
استفاده كند، يعني در اين جا همان چيزي كه در خاك امريكا نامطلوب 

است، در ايران مطلوب و راه حل ارزيابي مي شود! 
از اين پس نتيجه بازي هاي بعدي تيم ايران كه البته خيلي هم مهم هستند، 
با يك مبارزه قطع��اً پيروز بزرگ تري گ��ره خورده و آن، پي��روزي قاطع بر 
توطئه هاي دشمنانه عليه ايران اس��ت كه اين هفته ها در قامت تروريسم، 

جدايي طلبي و نفرت پراكني عليه جامعه يكدست ايران به راه افتاده بود. 
........................................................................................................................

روشني چشم ملت
روزنامه رسالت هم در يادداشت ديروز 
خود به فوتبال پرداخت و با بيان اينكه 
دشمنان ايران نشان دادند حتي طاقت 
ديدن يك لبخند بر لب ملت ايران را ندارند، نوشت: مقام معظم رهبري 
در ديدار بسيجيان فرمودند: »بچه هاي تيم ملي چشم ملت ما را روشن 
كردند« انصافاً اين پي��روزي مثل نوري به تاريكخانه توطئه رس��انه اي 
دشمن بود. معلوم كرد دش��من تا چه حد خبيث است. نويسنده اضافه 
كرده است: دشمن از چشم روشني و روشن بيني ملت آسيب ديده است. 
تالش آنها براي تسلط بر ذهن و مغز ملت در پيچيده ترين جنگ شناختي 
به شكست انجاميده است. دشمن مي خواست از بازي هاي جهاني فوتبال 
چه در زمين و چه در جايگاه تماشاچيان، تصويري متفاوت از ايران ارائه 
دهد، اما به لطف خدا و به لطف روشن بيني مردم توطئه آنها خنثي شد. 
آنها در اين معركه حتي به شعور پياده نظام خود هم اهانت كردند. دشمن 
نشان داد نياز به مشتي  بي هويت دارد كه هيچ چيز جز فرمان صادره از 

لندن، پاريس و واشنگتن را نفهمد و فقط به آن عمل كند!
ما در بازي بعدي چه پيروز شويم، چه مساوي كنيم و چه خداي ناكرده 
عدم توفيق داشته باش��يم، تأثيري در ارتعاش اين صدا و شادي مردم 
نخواهد داش��ت. امريكا بايد بداند شادي و نش��اط مردم تحريم شدني 

نيست. دشمن نمي تواند عبوس ماندن را اجباري كند. 
........................................................................................................................

يادبود فخر هسته  اي
روزنامه جام جم در يادداش��تي به قلم 
رئيس س��ازمان عقيدتي- سياس��ي 
وزارت دفاع، با اشاره به دومين سالگرد 
شهادت شهيد محسن فخري زاده نوشت: شهيد فخري زاده مرد فكرها و 
آرزوهاي بلند و بزرگ براي ايران اسالمي بود. پروژه ايران قوي، قدرتمند 
و مستقل همواره وجهه همتش بود. وي تنها مسير نفي سلطه مستكبران 
را پيشرفت علمي كشور مي دانست. او با تعمق در دوران شكوه و پيشرفت 
ايران در ادوار مختلف به  ويژه دوره شكوهمند ايران پس از اسالم هميشه 
آرزوي بازگشت به آن روزگار را در ذهن مي پرورانيد و راز آن را رجعت به 
خويشتن ايراني- اسالمي و اتكا بر توان و استعدادهاي داخلي مي دانست، 
گرچه هيچ گاه نسبت به توفيقات علمي در جهان بي تفاوت نبود. شهيد 
حاج محسن فخري زاده، خاري در چشم دشمنان پيشرفت ايران بود، 
چراكه به شاگردان خود راه و شيوه مستقل انديشيدن، بزرگ فكر كردن 

براي ايران و نهراسيدن از مصائب و موانع را مي آموخت. 
وي معتقد بود در دنياي امروز بايد قدرتمن��د بود و اقتدار ايران بزرگ 
اسالمي فقط از طريق علم ميسر است. ايشان جزو معدود شخصيت هاي 
تاريخ معاصر است كه موفق شد نرم افزار فكري پيشرفت ايران قدرتمند 
را با موفقيت طراحي و پياده سازي كند. ايده ها و طرح هاي اين شهيد 
واالمقام، ايران را در باش��گاه قدرت هاي بزرگ جاي داد؛ موضوعي كه 
اين كشور ها تاب تحمل آن را نداشتند و سرانجام وي را ناجوانمردانه 
به شهادت رساندند. وي به  راستي شهيد راه پيشرفت ايران و شهيد راه 

احياي شكوه و عظمت ايران اسالمي است. 
فخ��ري  زاده اين تفك��ر را مديون حض��رت ام��ام خميني)رضوان اهلل 
تعالي عليه( مي دانست و بارها خاطرنشان كرده بود، امام خميني)ره( 
همان كسي بود كه روح بزرگ بودن را در ملت ما دميد و خلف صالح، 
حكيم و فرزانه ايشان، امام خامنه اي نيز كسي است كه اين تفكر را در 
ملت ايران رشد و پرورش داد. چه درست گفت كه ايران همچنان كشور 

قصه ها و داستان پر رمز و راز زنان و مردان ايراني است. 
........................................................................................................................
مأموريت بسيج و بسيجي خدمتگزاري است

روزنامه همشهري به بهانه هفته بسيج 
در يادداشتي نوشت: پس از هشت 
س��ال دفاع مقدس، حض��ور پررنگ بس��يج در موضوع��ات فرهنگي و 
اجتماعي، رويكرد بسيج را در جهت كمك به آرمان هاي انقالب اسالمي 
نشان داد؛ موضوعي كه مي توان از دغدغه هاي اصلي اين سازمان دانست. 
نيروهاي بسيجي همواره در پرتو اطاعت از ولي امر مسلمين در مقابل هر 
تهاجمي مقاومت كردند و امروز نيز نقش مهمي در وضعيت اجتماعي و 
فرهنگي كشور دارند. جهاد تبيين، يكي از مهم ترين مأموريت هاي امروز 
بسيج به شمار مي رود؛ موضوعي كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تأكيد 
ويژه دارند و الزم االجراست. بسيج و بسيجي با توجه به ويژگي هايي چون 
واليتمداري، مردمي بودن، داش��تن انگيزه خدمت و مسئوليت پذيري 
مي توانند در جهاد تبيين نقش بسيار مهمي را ايفا كنند. رويكرد بسيج و 
بسيجي خدمتگزاري است، لذا در هر جا روحيه و تفكر بسيجي در ميان 
باشد، روحيه جهادي جلوه گر خواهد بود، براي مثال در بازديدي كه از 
برگزاري مراس��م راهپيمايي اربعين حسيني داش��تم، شاهد فعاليت 
تأثيرگذار بسيج در موكب علي بن موسي الرضا)ع( بودم. حضور عاشقانه 
و خالصانه نيروهاي بسيج ش��هرداري تهران و خدمت رساني به زائران 
سيدالشهدا)ع( نش��ان از روحيه جهادي و اخالص بسيجيان بود كه با 

رضايتمندي زائران نيز همراه شده بود. 
بس��يج به هيچ محدوده مكاني و جغرافيايي خاص محدود نمي ش��ود و 
مي توان بس��يج را يك فرهنگ تعالي بخش و يك رس��انه فعال مردمي 
دانست كه در تمامي اتفاقات مهم و تأثير گذار كشور حضور داشته است. در 
مديريت شهري تهران نيز سعي بر استفاده از روحيه بسيجي و ظرفيت هاي 

بسيج داريم و اميدواريم بتوانيم در اين زمينه موفق عمل كنيم.

فراكسليون زنلان و خانلواده مجللس شلوراي اسلامي در 
بيانيه اي قطعنامه اخير شلوراي حقوق بشر عليه ايران را فاقد 
وجاهت دانسلت و تأكيد كرد: كشلورهاي اروپايلي، امريكا و 
رژيم صهيونيستي ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان هستند و 
بايد حاكمان آنها به عنوان ناقضان حقوق بشر محاكمه شوند. 
به گزارش ايسنا،  متن بيانيه فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي 
به شرح زير است: »كشورهاي غربي در حالي قطعنامه حقوق بشري 
عليه جمهوري اسالمي تصويب مي كنند كه كارنامه حقوق بشري 
آنها بسيار سياه و دهشتناك است و اثرات خونبار سالح هاي كشتار 
جمعي آنها در تمام كش��ورهاي جهان از جمله كشورهاي اسالمي 
هويداست و آثار جنايات آنها را مي توان به وضوح در قلب كشورهاي 
عراق، فلسطين، س��وريه، يمن، افغانستان و. . . مش��اهده كرد. در 
عصري كه دست حاكمان اروپايي به رهبري امريكا كه جنون قدرت، 
آنها را به توحش كشتار رسانده اس��ت، چنان به خون ساير ملت ها 

آلوده است كه ادعاي دفاع از حقوق بشر توسط آنها فاقد اعتبار است. 
اين كشورها عالوه بر كشتار ساير ملت ها با سخت افزارهاي نظامي، 
جهان را به آزمايشگاه سالح هاي بيولوژيك خود تبديل كرده اند و در 

لواي تحقيقات و پژوهش، قتلگاه هاي تحقيقاتي ايجاد كرده اند. 
امروز و در ش��رايطي كه دس��ت حاكمان كودك ك��ش غربي براي 
ملت هاي جهان رو شده است، ديگر امريكا با بيشترين تعداد زنداني 
)2ميليون و500هزار( و اروپا با بيش��ترين تعرض به حقوق زنان و 

رنگين پوستان نمي توانند مدعي دفاع از حقوق بشر باشند. 
به راستي آيا آلمان كه دست حاكمانش به خون نفس هاي محصور و 
بند آمده جانبازان شيميايي ايراني آلوده است و با ارسال سالح هاي 
شيميايي براي صدام باعث شهادت بيش از 13هزار شهروند ايراني 
و مجروح ش��دن 100هزار انسان بي گناه ش��ده و هنوز نسل كشي 
س��ربازانش در افغانس��تان تلخ ترين خاطره آزادگان جهان است، 
مي تواند مدافع حقوق بشر باشد؟! كاش غرب براي استيفاي حقوق 

بش��ر حداقل بازيگراني را انتخاب مي كرد كه كمتر دستان شان به 
خون مردم جهان آغشته باشد!

فراكس��يون زنان و خانواده مجلس يازده��م ضمن محكوم نمودن 
عمل جانبدارانه غرب در تصويب قطعنامه مضحك حقوق بش��ري 
عليه جمهوري اسالمي اعالم مي كند كشورهاي اروپايي، امريكا و 
رژيم صهيونيستي كه حقوق بشر را به گروگان خود گرفته اند، ناقضان 
حقوق بشر و حقوق زنان هستند و نقض حقوق زنان و كودكان ايراني 
توس��ط كش��ورهاي غربي با تحريم هاي ظالمانه و تحري��م دارو و 
تجهيزات پزشكي و... بر كسي پوشيده نيست و بايد حاكمان آنها به 
عنوان ناقضان حقوق بشر محاكمه شوند و قطعنامه هايي كه توسط 

اين كشورها صادر مي شود، فاقد وجاهت است. 
ملت هاي آزاده جهان بايد عزمي جهان��ي ايجاد كنند تا نهادهاي 
مختلف بين المللي را از اس��ارات اين ناقضان حقوق بش��ر خارج 

نمايند.«

فراكسيون زنان مجلس قطعنامه شوراي حقوق بشر را محكوم كرد
   خبر

امروز با هملت جوانان و متخصصان كشلورمان 
از حلوزه سلاخت تجهيلزات تهديدمحلور 
بله هدف محلور وارد شلده ايم و در ايلن 
نمايشلگاه بخلش كوچكلي از دسلتاوردهاي 
فرزنلدان ملت ايران بله نمايش درآمده اسلت. 
به گزارش مهر، جمع��ي از وزرا و معاونان دولت 
س��يزدهم از جمله وزير ارتباطات، وزير آموزش 
و پرورش، رئيس س��ازمان ان��رژي اتمي، معاون 
پارلمان��ي رئيس جمهور ب��ه هم��راه معاونان و 
خانواده هاي ش��ان از نمايش��گاه توانمندي هاي 

نيروي هوافضاي سپاه بازديد كردند. 
س��ردار »اميرعلي حاج��ي زاده« فرمان��ده نيروي 
هوافضاي س��پاه در اين بازديد اظهار داشت: نيروي 
هوافضاي س��پاه بر اساس تعاليم اس��الم و فرامين 
و رهنمودهاي فرماندهي معظ��م كل قوا، حضرت 
آيت اهلل العظمي ام��ام خامنه اي و با تكي��ه بر توان 
داخلي و ميدان دادن ب��ه جوانان نخب��ه و انقالبي 
اين مرز و بوم، توانسته اس��ت ريل گذاري مناسبي 
در عرصه صنعت دفاعي كشور ايجاد كند كه از اين 
تجربه مي توان براي س��اير عرصه هاي كشور مانند 
اقتصاد و همچني��ن براي رفع موانع و مش��كالت و 

رسيدن به پيشرفت استفاده كرد. 

وي در ادامه بيان داش��ت: نيروي هوافضاي س��پاه 
در راستاي دفاع از انقالب اسالمي و دستاوردهاي 
ارزشمند آن و حفظ و ارتقاي امنيت و آرامش ملت 
ايران توانس��ته اس��ت در عرصه صنعت موشكي، 
پهپادي، پدافن��دي، پ��روازي، راداري و فضايي با 
رويكرد هدف محور در مقابله با دش��منان اسالم و 
ايران به بازدارندگي مطلوب در سطح قابل توجهي 
برسد كه جديدترين دستاورد آن باعث شده است 
سپر دفاع موشكي دش��منان ايران از جمله امريكا، 
رژيم صهيونيستي و حكومت هاي دست نشانده آنان 

را تا چندين دهه از كار بيندازد. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه گفت: بر اساس 

تدابير فرمانده معظم كل قوا بايد مردم و به  ويژه 
جوانان را از دس��تاوردهاي عظيم نظام اسالمي 
و همچني��ن اقدامات خ��وب اين دول��ت براي 
اميدآفريني آگاه كرد. سردار حاجي زاده در ادامه 
گزارشي از دستاوردهاي اين نيرو در عرصه هاي 
مختلف ارائه كرد و گفت: امروز با همت جوانان و 
متخصصان كشورمان از حوزه ساخت تجهيزات 
تهديدمحور به هدف محور وارد شده ايم و در اين 
نمايشگاه بخش كوچكي از دستاوردهاي فرزندان 

ملت ايران به نمايش درآمده است. 
بازديدكنن��دگان در اي��ن دي��دار، دس��تاوردهاي 
ارائه ش��ده در اي��ن نمايش��گاه را غرورانگي��ز و 

افتخارآفري��ن توصيف كردن��د و آن را مصداق بارز 
تأكيدات رهبر فرزانه انقالب بر موضوع كليدي »ما 

مي توانيم« دانستند. 
در حاش��يه اين ديدار وزراي ارتباطات، آموزش و 
پرورش، دكتر حس��يني، مع��اون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان انرژي هسته اي اين نمايشگاه را كه 
بخشي از دستاوردهاي كشورمان در حوزه هوافضا 
ارائه داده اس��ت، براي ملت اي��ران اقتدارآفرين و 
امنيت ساز توصيف و تأكيد كردند: اقدامات تحولي 
و عزت آفرين نيروي هوافضاي سپاه در سايه عمل 
به تدابي��ر مقام معظ��م رهبري و در ش��رايط اوج 
تحريم ها و با تالش مجاهدان��ه و مخلصانه در كنار 
تخصص گراي��ي و جوان گرايي و ب��ه دور از قواعد 
پيچي��ده اداري و اس��تفاده از تم��ام ظرفيت هاي 
موجود انجام شده است. بازديدكنندگان همچنين 
تصريح كردند: اين نمايش��گاه نشان مي دهد هيچ 
عرصه اي از علم و فناوري نيست كه دست نيافتني 
باشد و به  طور قطع با برنامه ريزي، مجاهدت و تالش 
شبانه روزي مي توان به آن دست يافت و جوانان با 
آشنايي و ديدن اين دستاوردهاي برجسته، احساس 
عزت و غرور می كنند و با روحيه باالتري در حوزه 

علم و دانش گام برمي دارند.

جمعي از اعضاي كابينه سيزدهم از نمايشگاه هوافضاي سپاه بازديد كردند

حاجي زاده: قادریم سپر دفاع موشکی دشمنان را از کار بیندازیم

   دفاعی

 سرشبكه اصلي اينترنشنال  
در خوي دستگير شد

روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( از دستگيري سرشبكه 
اصلي رسلانه تروريسلتي ايران اينترنشلنال در خلوي خبر داد. 
به گزارش ايسنا، در اطالعيه روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع(

س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي آمده اس��ت: »با اش��راف اطالعاتي 
پاس��داران گمنام امام زمان)عج( در س��پاه شهرس��تان خوي)استان  
آذربايجان غربي(، سرشبكه اصلي رسانه تروريستي ايران اينترنشنال 

در اين شهرستان دستگير شده است. 
در پي ناآرامي رخداده در سطح شهرستان، عامل اصلي رسانه تروريستي 
ايران اينترنشنال كه با صدور فراخوان هاي متعدد در فضاي مجازي و 
تحريك س��ايرين به اقدامات ضدامنيت��ي، قصد انج��ام خرابكاري و 
خدشه دار كردن امنيت عمومي شهرستان را داشت، طي يك عمليات 

اطالعاتي پيچيده دستگير شد. 
........................................................................................................................

 در ديدار فرماندهان نيروي دريايي ارتش
با رئيس مجلس مطرح شد

فرصت مكران را غنيمت بشماريد
فرمانده نيلروي دريايي ارتش در ديدار بلا رئيس مجلس آمادگي 
كامل براي برگزاري نشست هاي كارشناسي در مجلس در خصوص 
اسلتفاده بهينله از ظرفيت هاي سلواحل مكلران را اعلام كرد. 
امير دريادار ش��هرام ايراني، فرمانده نيروي درياي��ي ارتش جمهوري 
اس��المي ايران به همراه جمعي از معاونان اين نيرو، صبح دوشنبه به 
مناسبت روز نيروي دريايي با دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 

شوراي اسالمي ديدار كردند. 
قاليباف در اين ديدار ضمن گراميداشت روز نيروي دريايي و شهداي 
اين نيروي س��رافراز و تقدير از رش��ادت هاي اين نيرو به مسئله دريا و 
ظرفيت هاي بي نظير آن براي توسعه اشاره كرد و گفت: كشورهايي كه 
در سواحل دريا هستند، نيمي از توليد ناخالص داخلي آنها از اين طريق 
محقق مي شود، اما سهم ما از اين موارد 2 تا 3درصد است كه اين ضعف 
بسيار بزرگي است، چراكه با مشاهده به رقم آن مي توان دريافت ما از 

تجربه دنيا در اين خصوص استفاده نكرده ايم. 
وي با اشاره به فرصت هاي اقتصادي كه در دريا وجود دارد، تأكيد 
كرد: همگي اي��ن فرصت ها نوعي صنعت اس��ت ك��ه مي توانيم با 
استفاده از آن زمينه رونق تجارت و بخش اقتصادي كشور را فراهم 
كنيم، اما متأس��فانه س��هم ما از اين موضوعات بسيار اندك است. 
س��واحل مكران به عنوان منحصربه فردترين مكان در موضوعات 
درياپايه مي تواند مورد توجه قرار گيرد كه يقيناً در برنامه هفتم به 

آن توجه خواهد شد. 
رئيس مجل��س اف��زود: در اي��ن س��واحل ظرفيت هاي��ي نظير 
گردشگري، بندرگاهي، كريدورهاي ريلي و هوايي و فرصت هاي 
مالي ظرفيت ه��اي مهمي اس��ت كه مي تواند مش��كالت بخش 
تجاري ما را رفع و باعث رونق تجارت خارجي كشور شود، بنابراين 
س��واحل مكران به عنوان بزرگ ترين و بي نظيرترين فرصت بايد 

مورد توجه قرار گيرد. 
   توجه به ظرفيت هاي داخلي

امير دريادار ش��هرام ايراني، فرمانده نيروي دريايي ارتش نيز در اين 
ديدار ضمن ارائه گزارشي از آخرين اقدامات صورت گرفته در نيروي 
دريايي ارتش گفت: با تدبير فرمانده كل قوا از سال۸۸ فعاليت نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسالمي در س��واحل مكران گسترش پيدا 
كرده و از نظر مأموريتي و كنترل آب هاي سرزميني و همچنين حوزه 
كمك رساني به مردم منطقه محروم، اين نيرو در اين مناطق حضور 

پيدا كرده است. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش ادامه داد: در بحث مبارزه با تروريس��م و 
دزدان دريايي دو ناوگروه در اقيانوس هند و درياي س��رخ مسئوليت 
اسكورت كشتي هاي تجاري را بر عهده دارند، همچنين يك ناوگروه نيز 
به سمت شرق حركت كرده است كه در حال حاضر در اقيانوس آرام قرار 

دارد و به ادامه دريانوردي و مأموريت خود مي پردازد. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينك��ه در بحث ارتقاي رزمي 
به ظرفيت هاي داخل��ي توجه داريم، گفت: ني��روي دريايي ارتش 
آمادگي كامل خود را براي برگزاري نشس��ت هاي كارشناس��ي در 
مجلس در خصوص اس��تفاده بهينه از ظرفيت هاي سواحل مكران 
اعالم مي كند و هر زمان كه الزم شد در نشس��تي موارد به صورت 
كارشناسي بررسي مي شود تا از ظرفيت هاي سواحل مكران به نحو 

احسن استفاده شود. 
........................................................................................................................

 سلبريتي هاي شايعه پراكن
بايد مورد تعقيب قضايي قرار گيرند

قائم مقلام جامعه اسلامي 
مهندسين با اشاره به ادعاهاي 
كذب برخي سللبريتي ها در 
حوادث اخيلر تأكيد كرد كه 
شايعه پراكنان در صورتي كه 
در مجامع قضايلي يا در يك 
رسانه عمومي نتوانند حرف 
خود را اثبات كنند، بايد مورد 
تعقيب قضايي قلرار گيرند. 
عليرضا خجسته پور، قائم مقام 
جامعه اسالمي مهندسين در 

گفت وگو با فارس در مورد نقش برخي سلبريتي ها در اغتشاشات اخير 
گفت:  اينكه در ابتداي كار برخي افراد مشهور و به اصطالح سلبريتي ها 
تحت تأثير فضا و عواطف، موضع گيري كردند و بعضاً هم مواضع خود 
را اصالح كردند، مي شد گفت كه عامدانه و جهت دهي شده نبوده اما 
االن كه دستان دشمنان اين مرز و بوم و ريال هاي سعودي و پول هاي 
خارجي و دست هاي خون آلود تجزيه طلبان و منافقان در پس  پرده اين 
اغتشاشات نمايان است، موضع گيري هاي اشتباه برخي سلبريتي ها 
نمي تواند ناشي از عدم آگاهي آنها باشد. وي افزود: در همين قضيه اخير 
تيم ملي فوتبال ديديم كه برخي از سلبريتي هاي ورزشي و هنري در 
كمال ناباوري فوتباليست هاي ما را به خاطر حضور در مسابقات جام 
جهاني مورد تحقير و تهديد قرار دادند و م��ردم را به تحريم تيم ملي 

دعوت كردند. 
خجسته پور خاطرنشان كرد: به نظر مي رس��د بايد شايعه پراكنان در 
صورتي ك��ه در مجامع قضايي يا در يك رس��انه عمومي نتوانند حرف 
خود را اثبات كنن��د، مورد تعقيب قضايي قرار گيرن��د. قاطبه مردم از 
اين اغتشاشات خسته شده اند و زندگي اجتماعي مردم و روح جوانان و 

جامعه تحت تأثير اين آشوب ها قرار گرفته است. 
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رئيسي در نظارت ستادي از وزارت علوم:

دولت به  دنبال كم كردن فاصله وضع موجود و مطلوب است

رئيس جمهور دانشلگاه  را منشلأ پيشرفت هاي 
عظيم كشور و كينه دشمنان را به  خاطر اثرگذاري 
اين نهاد دانسلت و با بيان اينكه دولت به  دنبال 
كم كردن فاصله وضع موجود و مطلوب است، از 
استادان دانشگاه خواست پيشرفت هاي كشور 
را براي دانشجويان و عموم جامعه تبيين كنند. 
به گزارش ايرنا، سيدابراهيم رئيسي روز گذشته در 
نهمين مقصد بازديد و نظارت ستادي بر دستگاه هاي 
اجرايي در وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري حضور 
يافت و با اس��تماع گزارش وزير و معاونان در جريان 
جزئيات عملكرد يك ساله اين وزارتخانه قرار گرفت 
و در ادامه، راهكارها و پيشنهاداتي در جهت ارتقاي 

كمي و كيفي فعاليت هاي آن ارائه كرد. 
رئيس جمهور تالش در جهت ارتقاي علم و اثربخشي 
آن در حل مسائل و مش��كالت كشور را از مهم ترين 
وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عنوان كرد 
و افزود: امروز در كش��ور چالش ها و مشكالت مردم 
و جامعه را داريم كه بهترين مرج��ع براي حل آنها 
دانشگاه و بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي 

دانشجويان و استادان است. 
  ضرورت بازنگري در پژوهش هاي علمي

رئيسي در ادامه »دانش��گاه تراز انقالب اسالمي« را 
محل تربيت نيروي انساني عالِم، دانشمند، اميدوار به 
آينده كشور و مسئوليت پذير در حل مشكالت جامعه 
خواند و تصريح كرد: اگر نگاه به دانشگاه اينچنين باشد 
و بر اساس نيازهاي جامعه راهكار ارائه كند و دانشجو 
و استاد مجري اين راهكار باشند، بسياري از مسائل 

كشور به سهولت مرتفع خواهد شد. 
رئيس جمهور انديش��ه حكيمانه را زمينه اجراي 
حاكمان دانست و با تأكيد بر اهميت نهاد دانشگاه 
افزود: گاهي برخ��ي تحقيق��ات و پژوهش هاي 
انجام ش��ده به  رغم غناي علمي به مرحله اجرا و 
عمل نمي رس��د و گرهي از مش��كالت كشور باز 
نمي كند كه در اين زمينه بايد بازنگري از س��وي 
وزارت علوم در دانش��گاه ها صورت گيرد. رئيسي 
رتبه پانزدهم كمي و كيفي ايران در توليد علمي 
جهان را دستاوردي افتخارآميز براي كشور دانست 
و بر ضرورت تالش مضاعف در جهت ارتقای اين 
رتبه تأكيد كرد. وي با يادآوري مسئله بسيار مهم 
»افزايش بهره وري« متناسب با هزينه ها تصريح 
كرد: بهترين افراد براي سنجش ميزان بهره وري 
وزارتخانه و دانشگاه ها، مديران وزارت علوم هستند. 
رئيسي گفت: عضويت بيش از ۸0هزار نفر به  عنوان 
هيئت علمي در دانشگاه هاي كشور، عدد بسيار 
باال و قابل توجهي اس��ت اما مهم ت��ر از آن ميزان 
نقش آفريني آنها در حل مسائل كشور و پيشبرد 
اهداف دولت در پيش��رفت و آباداني كشور است، 
چراكه اگر دانش دانشمندان ما در كنار بخش هاي 
مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 

قرار نگيرد، تحولي رخ نخواهد داد. 
    اينكه دانشگاه اتاق فكر دولت است

شعار يا تعارف نيست
رئيس جمه��ور همچني��ن ل��زوم »مديري��ت و 
تصميم گيري علم پايه« با محوري��ت وزارت علوم را 

مورد تأكيد قرار داد و افزود: اينكه گفته شد دانشگاه 
اتاق فكر دولت است، شعار يا تعارف نيست. دولت، 
دولِت تحول گراست و به  دنبال كم كردن فاصله وضع 
موجود و وضع مطلوب است و در اين راستا رويكرد 
و نگاه تحول��ي، تحول در فراينده��ا و تحول نهادي 

پيش نياز تحقق اين هدف بسيار مهم دولت است. 
رئيسي در بخش ديگري از س��خنان خود در جمع 
وزير و معاونان وزارت علوم »برتري در رتبه دانشجو«، 
»اثربخش بودن تحقيق��ات«، »اش��تغال پايدار«، 
»مرجعيت علمي«، »بالندگي فرهنگي« و »سالمت 
اجتماعي« را از شاخصه هاي مهم دانشگاه برتر از نگاه 
دولت س��يزدهم عنوان كرد و افزود: وزارت علوم بر 
اساس اين شاخصه ها عملكرد دانشگاه ها را بررسي 
و رتبه بندي كند و با اعالم نتايج آن به  صورت شفاف 
و مقايسه آن با عملكرد سال قبل مشكالت احتمالي 

عدم پيشرفت هر دانشگاه را بررسي و رفع كند. 
گنجاندن »واحدهاي كارورزي و مهارت آموزي« در 
دروس دانشگاهي ديگر توصيه مهم رئيس جمهور 
به وزارت علوم بود كه در تش��ريح آن اظهار داشت: 
ورزيده ش��دن و مهارت آموزي عملي دانشجويان 
در رشته هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و پزشكي 
از ضرورت ه��اي ام��روز دانشگاه هاس��ت، چراكه 
دانشمندان ما بايد عالوه بر مهارت گفتن و نوشتن بر 

مهارت در عمل و اجرا هم تسلط داشته باشند. 
بررسي راه هاي جذب بودجه تحقيقاتي دستگاه هاي 
مختلف با تقاضامحوري و نظارت دانشگاه، انتخاب 
اعضاي هيئت امناي دانش��گاه هاي هيئت امنايي از 

چهره هاي برجسته و مؤثر ولو داراي تفاوت سليقه 
در مس��ائل سياس��ي با دولت، اعطاي نشان ملي به 
دانشگاه هاي مسئوليت پذير در ايفاي نقش در مسائل 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانشجويان و بررسي 
راهكارهاي تش��كيل صندوق هاي دانش��گاهي به 
عنوان پشتوانه مالي تأمين برخي از هزينه ها از ديگر 
راهكارها و توصيه هاي مهم رئيس جمهور براي ارتقاي 

كمي و كيفي عملكرد وزارت علوم بود. 
رئيسي با اشاره به اهميت جذب مديران و استادان 
معتقد به پيش��رفت علم و توسعه كش��ور با نگاه به 
ظرفيت هاي داخلي كشور تصريح كرد: ما در زمينه 
بهره گيري از تجربه كشورهاي ديگر هيچ محدوديتي 
نداريم اما نسخه هاي ديگران را به سهولت نخواهيم 
پذيرفت، بلكه معتقديم اين نس��خه ها بايد توسط 
كارشناسان داخلي به دقت بررسي و متناسب با منافع 

ملي درباره آنها تصميم گيري شود. 
رئيس جمهور همچني��ن اجراي دقيق و ب��ه دور از 
چانه زن��ي مصوب��ه ممنوعيت برگ��زاري دوره هاي 
آموزشي در دستگاه هاي اجرايي را مورد تأكيد قرار 
داد و گفت: با عمل به اين مصوبه مهم ضابطه مندي در 
جذب نيرو را بر سيستم اجرايي و اداري كشور حاكم 
كنيد تا دانشجويان و خانواده آنها همچنان به دانشگاه 
اعتماد داشته باشند و در عمل عدالت در آموزش و 

عدالت در جذب را احساس كنند. 
رئيسي در ادامه ايجاد صندوق توسعه وزارت علوم با 
هدف تشويق و پشتيباني از محققان، تبديل مؤسسات 
اعزام دانشجو به مؤسسات جذب دانشجوي خارجي، 
افزايش چشمگير پارك هاي علم و فناوري و همچنين 
ش��ركت هاي دانش بنيان را از اقدامات ارزش��مند و 
مؤثر وزارت علوم برشمرد و افزود: در وزارت آموزش 
و پرورش موضوع تش��كيل راهيان پيش��رفت براي 
دانش آموزان و دانشجويان مطرح ش��د اما »راويان 

پيشرفت« بايد استادان دانشگاه ها باشند. 
وي افزود: ريشه پيشرفت هاي عظيم كشور از صنايع 
دفاعي گرفته تا صنعت هسته اي و علم و فناوري در 
دانشگاه هاست و اساساً حقد و كينه دشمن از دانشگاه 
و تالش براي ايجاد اختالل در اين نهاد مهم كش��ور 
نيز از همين مسئله نش��ئت مي گيرد، لذا استادان 
دانشگاه وظيفه دارند پيشرفت هاي كشور را هم براي 
دانش��جويان و هم براي عموم جامعه تبيين كنند. 
رئيس جمهور به مديران وزارت عل��وم توصيه كرد 
تحريم هاي علمي توسط دانشمندان كشور را بشكنند 

و اسناد شوراي عالي انقالب فرهنگي را اجرا كنند. 
    گزارش وزير علوم

پيش از سخنان رئيس جمهور، »محمدعلي زلفي گل« 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري به ارائه گزارش��ي از 
عملكرد اين وزارتخانه با تكيه بر س��ند تحول دولت 
مردمي و بهره گيري از بيانيه گام دوم انقالب از جمله 
فرايند بازگشايي دانش��گاه ها، توزيع عدالت محور، 
بودجه ريزي علم محور، ارتقاي رتبه علمي كش��ور 
در جه��ان، افزايش 35درصدي تولي��دات علمي با 
مشاركت بين المللي به  رغم تحريم و بين المللي شدن 

20مجله علمي در يك  سال گذشته پرداخت.

  گزارش یک

رياست جمهوری


