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روند رسیدگی به پرونده اکبر طبری 
چگونه است؟

س��خنگوی قوه قضائیه درباره روند رس��یدگی به پرونده 
طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه  قضاییه گفت: هر 
شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دالیلی 
برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید، قوه قضائیه 

رسیدگی می کند و مالحظه این و آن را نمی کند.
غالمحس��ین اسماعیلی در هش��تمین نشست خبری 
خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت 
پرونده های ب��رادر رئیس جمهور و ب��رادر معاون اول 
رئی��س جمهور اظهار کرد: یکی از پرونده ها در دادگاه 
بدوی رأی صادر شده و االن در دادگاه تجدیدنظر بعد 
از تجدیدنظرخواه��ی محکوم علیه و وکیل اوس��ت و 
منتظر رای قطعی و نهایی دادگاه تجدیدنظر هستیم. 
پرون��ده دیگر هنوز دادسراس��ت و تاکید ش��ده روند 
رس��یدگی به این پرونده فارغ از نتیجه تس��ریع شود. 
یک مقدار رس��یدگی کند انجام ش��ده که تسریع در 

روند رسیدگی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر ورود برخی 
انتقادات به کیفرخواس��ت مدیران سابق بانک مرکزی 
و اینکه این افراد قصد مجرمانه نداش��تند و قصدشان 
کنت��رل ب��ازار ارز بوده اس��ت گفت: قطعاً اگر کس��ی 
حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع بررسی و اظهارنظر 
در پرونده ه��ای قضای��ی، دادگاه و قضات ش��اغل در 
دادگاه هستند. جامعه حقوقی ما در رسیدگی قضایی 
مش��ارکت و در مقام ای��ده و نظ��ر، اظهارنظرهایی را 
مط��رح می کنن��د اما همه جامعه حقوق��ی در ایران و 
در همه کش��ورها این را پذیرفتن��د که مرجع داوری، 
مرجع قضایی اس��ت. اینک��ه یک وکیل��ی بخواهد به 
م��وازات دادگاه اظهارنظر حقوقی بکند، در هیچ نظام 
حقوقی پذیرفته نیست. توصیه ام به افرادی که ادعای 
حقوق��دان بودن دارند این اس��ت که اج��ازه بدهند، 

مرجع قضایی نظر خود را اتخاذ کند.
اس��ماعیلی در پاس��خ ب��ه س��وال دیگ��ری مبنی بر 
دادوستدهای یکی از معاونان سابق قوه قضائیه و اینکه 
این اعمال نمی توانس��ته غیرسیستمی باشد و با توجه 
به اینکه برخی از این افراد هنوز هم سمت دارند گفت: 
این هم بیش��تر بیانیه بود. اوالً بیایید جمعی که اینجا 
هس��تیم، ادبیات حقوق��ی را یاد بگیری��م. بارها اعالم 
کردی��م، متهم مدنظر معاون قوه قضائیه نبوده اس��ت. 
کس��ی که معاون نیس��ت را مدام مع��اون قوه قضائیه 
می گوییم. چرا این قدر بی توجه نس��بت به موضوعات 
هس��تیم. این فرد معاون قوه قضائیه نبوده بلکه معاون 
یکی از بخش های قوه قضائیه بوده است. اعالم کردم و 
می کنم که قوه قضائیه در برخورد با مفاس��د، اولویتش 
درون دس��تگاه قضایی است و قاطعانه و سختگیرانه و 
بدون اغم��اض و بدون مالحظه این و آن، با مفاس��د 
برخورد می کند و همین رویه را نیز نس��بت به مفاسد 
برون دس��تگاه قض��ا دارد. مطمئن باش��ید هیچ کس 
در ق��وه قضائیه به وی��ژه در دوره جدید خط قرمز به 
حساب نمی آید. هر ش��خصی که در این پرونده مورد 
اتهام قرار گرفت و دالیلی برای توجه اتهام به دس��ت 
آمد، مطمئن باش��ید، قوه قضائیه رس��یدگی می کند و 

مالحظه این و آن را نمی کند.  تسنیم

احتمال برگزاری جلسه غیر علنی مجلس 
درباره »هدفمندی یارانه ها«

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
احتماال مجلس ش��ورای اسالمی هفته آینده طی یک 
جلس��ه غیر علنی، موضوع هدفمندی یارانه ها را مورد 

بحث و بررسی قرار خواهد داد.
اسداهلل عباس��ی افزود:احتماال پیرو این جلسه آقایان 
دژپس��ند، وزی��ر اقتصاد و ام��ور دارای��ی و همچنین 
نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این جلسه 

حاضر شده و گزارشی در این رابطه ارائه دهند.
عباس��ی در ادامه با اش��اره به معرف��ی وزیر آموزش و 
پرورش ب��ه صحن مجلس گفت: همچن��ان منتظریم 
که رئی��س جمهور وزیر مربوط��ه را به صحن مجلس 

معرفی کند.
ای��ن نماین��ده اظهارداش��ت: رئی��س جمه��ور تا ۱۵ 
ش��هریورماه فرصت دارد که وزیر آموزش و پرورش را 

به صحن مجلس معرفی کند.  میزان

پرداخت خسارت سیل به کشاورزان 
اهوازی بعد از تاخیر 5 ماهه 

نماینده مردم اهواز در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
پرداخت تسهیالت جبران خسارت سیل به کشاورزان 
اهوازی با تاخیر نزدیک به ۵ ماه و با دس��تور ش��ورای 

تامین از هفته قبل آغاز شد.
جواد کاظم نس��ب با اش��اره به آخری��ن وضعیت مردم 
مناطق سیل زده در حوزه انتخابیه خود گفت: وام های 
معیش��تی ک��ه بنا بود توس��ط بنیاد مس��کن به مردم 
پرداخت شود، پرداخت شده و برای بازسازی واحدهای 
مس��کونی در اختیار مناطق سیل زده قرار گرفته است. 
وی افزود: مشکلی که در توزیع وام های معیشتی وجود 
دارد این است که واحدهای مسکونی به ویژه روستایی 
حدود 4 خانوار زندگی می کنند و حال اینکه به یکی از 
این خانواده ها وام معیشتی پرداخت شده که الزم است 
به س��ایر خانواده های ساکن در این مناطق نیز این وام 

پرداخت شود. فارس 

اخبار

تأکید بر همکاری دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از آسیب ها
وزیر اطالعات بر همکاری ش��ورای تأمین، شورای اداری و دستگاه های اجرایی 
استان سمنان برای انجام وظیفه مطلوب به منظور جلوگیری از آسیب پذیری ها 

تأکید کرد.
حجت االس��الم محم��ود علوی وزی��ر اطالعات در دیدار با آیت اهلل س��ید محمد 
ش��اهچراغی نماینده ولی فقیه در اس��تان س��منان اظهار کرد: اس��تان سمنان، 

خاستگاه علما، مراجع بزرگ تقلید، ادیبان و شخصیت های  ارزشمند زیادی است.
وی در تش��ریح ویژگی های اس��تان س��منان گفت: مردم استان س��منان مردمی متدین، 
خداجو، دوس��ت داشتنی، آرام و سخت کوش هستند. وزیر اطالعات همچنین بر همکاری 
ش��ورای تأمین، شورای اداری و دستگاه های اجرایی استان برای انجام وظیفه مطلوب به 
منظور جلوگیری از آسیب پذیری ها تأکید کرد. در سفر علوی به استان سمنان آیین تکریم 
و معارفه مدیران کل قبلی و جدید اطالعات استان نیز برگزار شد.  شرکت در شورای اداری 

استان سمنان از برنامه های دیگر سفر وزیر اطالعات به سمنان بود.  وزارت اطالعات

40میلیارد تومان از حقوق های نجومی به خزانه دولت بازگشت
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس اعالم کرد: حدود 40 
میلی��ارد تومان از حقوق های نجومی بازپس گرفته و به خزانه دولت بازگش��ت 

داده شده است.
محم��د جواد جمالی نوبندگانی اظهار داش��ت: در رابطه ب��ا حقوق های نجومی 
من فکر می کنم که یک س��ری افراد هستند که چون خود ذینفع اند نمی خواهند 

پرونده این قضیه بسته شود.
وی اف��زود: ذی نفعان متاس��فانه کاری می کنند که بیش��تر دریافتی ه��ا یعنی چند برابر 
حقوقی که اعالم می ش��ود، در قالب قانون به صورت مس��ائل دیگری که خودش��ان وارد 

هستند پرداخت می کنند و این از دیگر دالیل دریافت حقوق نجومی است.
وی همچنین یادآور ش��د: باید اس��امی نجومی بگیران اعالم ش��ود آنهم هم نه با حروف 
مقطعه و هم زندان برای آن ها در نظر بگیرند و همچنین انفصال از خدمت داشته باشند. 

اگر این کار صورت گیرد بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.  فارس

آموزش و پرورش نباید بازیچه سیاسی اصالح طلبان شود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش نباید 

بازیچه هوا و هوس های سیاسی اصالح طلبان شود.
محمدجواد ابطحی در خصوص برخی شایعات درباره احتمال معرفی یک زن به 
عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: برخی جریانات سیاسی به دنبال 
اس��تقرار زنان اصالح طلب در پس��ت وزارت در کابینه آقای روحانی هستند، این 
افراد امید داش��تند که آقای روحانی در س��ال ۹۲ در دولت یازدهم از وجود زنان در 

کابینه بهره ببرد که این گونه نشد.
وی گف��ت: ع��ده ای معتقدند مدیریت زنان در این وزارتخان��ه با توجه به عواطف مادری 
می تواند موجب ارتقاء دانش آموزان شود، اما آموزش و پرورش غیر از عواطف مادری به 
عواطف پدری هم نیاز دارد. ابطحی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش به وزیری نیاز 
دارد که مدیریت استراتژیک داشته باشد و بتواند مشکالت معیشتی معلمان و مشکالت 

تحصیلی دانش آموزان را حل کند.  مهر

سردار فدوی:

تعرض به دوستان انقالب رویارویی غیرمستقیم با ایران است

با حضور وزیر دفاع
 خودروی پیشرفته زرهی ضد مین 

و ضد کمین »رعد« رونمایی شد
خودرو پیش��رفته زرهی ضد مین و ضد کمین »رعد« در س��ازمان صنایع دفاع در 

اصفهان رونمایی شد.
امیر س��رتیپ حاتم��ی وزیر دفاع در آیی��ن رونمایی از خ��ودرو زرهی ضد مین و 
ضدکمین »رعد« با تقدیر از تالش متخصصان س��ازمان صنایع دفاع)س��اصد( که 
با تالش و اراده خود تأمین تجهیزات پیش��رفته نیروهای مس��لح را در حوزه رزم 
زمین��ی وجهه همت خوی��ش قرار داده اند گفت: خدا را ش��اکریم که تخصص در 
زمینه صنعت دفاعی را با س��الح ایمان وعمل به رهنم��ود های حکمیانه فرمانده 
معظ��م کل ق��وا در مقام اجرا و با تولید دس��تاوردهای دفاعی پیش��رفته به منصه 

ظهور گذاشتیم.
وی ب��ا بیان اینکه امروز ق��درت »بازدارندگی« و آمادگی ه��ای همه جانبه دفاعی 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی در عرصه های گوناگون به اوج خود رس��یده 
اس��ت، افزود: راهبرد وزارت دفاع روز آمدس��ازی تجهیزات دفاعی مورد اس��تفاده 
نیروهای مس��لح با اس��تفاده از ظرفیت های داخلی و عدم وابستگی به بیگانگان و 

متناسب با نوع تهدیدات متنوع پیرامونی است.
وزی��ر دفاع در تش��ریح ویژگی های خودرو تاکتیکی ضدمی��ن و ضد کمین »رعد 
»گفت: طراحی و س��اخت خودرو »رعد« براساس نیازمندی نیروهای مسلح برای 
دستیابی به محصولی با قابلیت سرعت باالتر، حرکت در شیب های طولی و عرضی 

تند و عبور از موانع سخت انجام شده است.
امیر س��رتیپ حاتمی درتش��ریح مش��خصات این خودروافزود: »رعد« با پلت فرم 
6در6 به منظور انجام مأموریت های امنیتی و حفاظ ایمنی سرنش��ینان خودرو در 
مقابل مین و تله های انفجاری و بمب های کنار جاده ای، متناسب با اقلیم و آب 
و هوای کشور و بر اساس بدنه نفربر به صورت یکپارچه و کف »V« شکل طراحی 

شده است و فاقد شاسی می باشد.
وزیر دفاع با بیان اینکه این خودرو در برابر نفوذ گلوله های هسته فوالدی، ترکش 
و انفجار مین ضد تانک در زیر خودرو بس��یار مقاوم می باش��د گفت:  این خودرو 
در تراز خودروهای ضد مین و کمین با سطح استانداردهای حفاظتی باال عالوه بر 
حفاظت از سرنش��ینان نفربر، تمامی قطعات و مجموعه های اصلی نفربر به غیر از 

سیستم تعلیق در برابر برخورد گلوله، ترکش و انفجار محافظت شده است.
وزی��ر دف��اع با بیان اینکه خ��ودرو زرهی ضد مین و ضدکمی��ن »رعد«  خودرویی 
مناسب نبردهای نامتقارن، داخل شهری و پاسگاهای مرزی و مناطق عملیاتی است 
گفت: این خودرو قادر اس��ت امنیت فرماندهان، ش��خصیت ها و نفرات در عبور از 

مناطق مشکوک به تله های انفجاری و بمب های کنار جاده ای را تأمین نماید.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه خودرو پیش��رفته زرهی ضد مین و ضدکمین 
»رعد« نمونه روز آمد س��ازی شده و پیشرفته تر نسل قبلی«طوفان« است گفت: 
سیس��تم موتور، انتقال قدرت، وزن عملیاتی، شعاع عملیاتی، سرعت، قابلیت حمل 
س��الح، ظرفیت حمل نف��رات و بار، سیس��تم حفاظت در مقابل انفجار و س��طح 
حفاظت بالس��تیک بدنه در خودروی » رعد« به شکل کاماًل چشمگیری به روز تر 
و قوی تر ش��ده اس��ت. همچنین با حضور وزیر دفاع خودروهای تاکتیکی ارس ۲ 

تحویل نیروهای مسلح شد.
امیر حاتمی درباره این خودرو گفت؛ خودروی تاکتیکی ارس ۲ با داش��تن تحرک 
باال در مناطق صعب  العور، نصب سالح و ادوات نظامی با وزن باال، توان و گشتاور 
باال و  افزایش نس��بت توان به وزن ، نس��بت به نس��ل قبلی  خود در حوزه موتور، 
ش��عاع عملیاتی، مصرف سوخت، اس��تاندارد آالیندگی، شتاب، قابلیت حمل بار و  
قابلیت نصب س��الح و حرکت بر روی آن  پیش��رفت های قابل مالحظه و ویژه ای 

داشته است.  روابط عمومی وزارت دفاع

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: دولت 
انقالبی در نهایت باید توس��ط م��ردم و با رأی آنها 
انتخاب گ��ردد. زمان��ی انتخاب م��ردم یک دولت 
انقالبی خواهد ش��د که مردم فکر و جریان انقالبی 

را باور داشته باشند.
 سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در جمع دانشجویان شرکت کننده در نهمین طرح 
ضیافت رضوی که هم اکنون با حضور دانش��جویان 
سراسر کشور در مش��هد مقدس در حال برگزاری 

است به ایراد سخنرانی پرداخت. 
وی با طرح یک سوالی خطاب به دانشجویان گفت: 
باید از خودمان بپرس��یم که بعد از اردو میخواهیم 
چه بکنیم و چه نقش��ی برای خود تعریف کردیم؟ 
اگر عملیات بعد از اردو برای ما مش��خص نش��ود و 
نس��بت ما با آن تعیین نگ��ردد، این خالف ماهیت 

اردو بوده و به دورهمی تبدیل میشود.
جلیلی اف��زود: باید در این اردوها از خود بپرس��یم 
خرمش��هرهایی ک��ه رهبرانقالب از آنه��ا یاد کردند 
چه مختصات��ی دارد؟ چگونه برای آزادس��ازی آنها 
باید برنامه بریزیم؟ اینها بحث های جدی اس��ت که 
نیازمند یک مبانی نظری-تحلیلی درس��ت است که 
دقیقا بفهمیم خرمش��هر ها کجاست و هم یک اراده 
قوی برای آزادسازی آن الزم است. عضو شورایعالی 
امنیت ملی با انتقاد از »فرهنگ توئیتی« اظهار داشت: 
منظومه فکری جوان مومن انقالبی به جای توئیت به 
مبانی عمیقتری همچون سیره امام خمینی)ره( نیاز 
دارد. حضرت امام)ره( در جوانی باالترین تحصیالت 
و مطالعات فقهی و فلس��فی را داشتند و عمیق ترین 
کتب عرفانی را تالیف کردند و این نش��ان دهنده آن 
است که یک منظومه قوی معرفتی پشتوانه انقالب 

اسالمی بود و آن را به ثمر رساند.
عضو ش��ورای راهبردی سیاست خارجی کشور در 
ادامه دانش��جویان را به تعمیق در اندیشه و تحلیل 

دقیق راجع به مسائل انقالب، تشویق کرد.
وی اف��زود: انتهای س��ال ج��اری انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی اس��ت و پیش از آنکه این سوال 
بوج��ود بیاید ک��ه می خواهیم به چه کس��ی رأی 
بدهیم باید بدانیم که به چه چیزی میخواهیم رأی 
دهیم؟ اگر نقشه راه تعریف شده باشد این را میتوان 
فهمی��د وگرنه انتخاب زید و عمرو در مرحله بعدی 
است. باید جهت را تشخیص داد و افراد مدعی چه 
در این انتخابات و چه انتخابات بعدی را متناس��ب 
با آن سنجید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ادامه جلسه به پرس��ش های دانشجویان حاضر 

در جلسه پاسخ داد.
س��وال دیگری که یک��ی از دانش��جویان از جلیلی 

پرس��ید درباره فعالیت ه��ای انتخاباتی بود. وی در 
پاس��خ گفت: یک��ی از ایرادات آن اس��ت که صرفا 
بخواهیم با ارائه لیس��ت بر رأی مردم تاثیر بگذاریم 
اما در فاصله دو انتخابات، مردم را رها کنیم و تالش 
الزم را بکار نبریم. نس��بت به دغدغه آنها در طول 
این سالها بی تفاوت هستیم و آنها را با مشکالتشان 
تنه��ا می گذاریم و توقع داریم ب��ه کاندیدای مورد 

نظر ما نیز اقبال کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه پاسخ 
به این س��وال اظهار داش��ت: اگر در یک انتخابات 
افرادی از یک جناح حضور داشتند که حرفشان در 
نهایت یکی بود، طبیعتا برای آنکه رای نشکند باید 
یک نفر در صحنه بماند؛ اما به این نکته باید توجه 
داشت که این در صورتی اتفاق می افتد که حرف ها 

و راه حل ها متفاوت نباشد.
وی ادامه داد: امروز اگر در جامعه بپرس��یم که آیا 
میشود به آمریکا اعتماد کرد یا نه؟ پاسخ مشخص 
اس��ت؛ همه می گویند نه، ولی هزینه گزافی برای 
رس��یدن به این پاسخ داده شده اس��ت اما دالئلی 
که امروز برای جامعه روش��ن ش��ده اس��ت، سابقا 
نیز وجود داشته ا  س��ت. پس معلوم است، کوتاهی 
هایی از سوی امثال ما در اقناع افکار عمومی وجود 
داشته اس��ت. به عنوان نمونه کسانی سالها گفتند 
اگر با فالن قدرت تعامل کنیم مشکالتمان برطرف 
میش��ود؛ اگر ای��ن راه حل تبدیل به ب��اور عمومی 

جامعه شود رای هم می آورد.
جلیلی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری درباره 
چرای��ی حضور اش��خاص از جریان��ات مختلف در 
مجمع تش��خیص مصلحت، تصریح ک��رد: به علت 
جایگاه مشورتی این مجمع می بایست افراد از همه 
جریانات قانونی حضور داش��ته باش��ند تا نظام در 
تش��خیص مصلحت خود مشورت همگان را داشته 

باشد که این نگاه برکات بسیاری داشته است.
ش��اخصه های دولت انقالبی مدنظر رهبری س��وال 
دیگری بود که از س��عید جلیلی پرس��یده شد. وی 
در پاسخ به این س��وال گفت: دولت انقالبی نیز در 
نهایت باید توسط مردم و با رای آنها انتخاب گردد. 
زمانی انتخاب مردم یک دولت انقالبی خواهد ش��د 
که مردم فکر و جریان انقالبی را باور داشته باشند.

وی در پاس��خ به س��والی درب��اره گام دوم انقالب 
اس��المی گفت: در سیاس��ت خارج��ی، بانکداری، 
صنعت، کشاورزی و .. باید سطح ارتقاء در گام دوم 
را تعیین کرد ولو خود ما در راس کار نباش��یم. در 
ابتدا باید بدانیم که در گام اول نقاط قوت مان چه 
بوده تا تضعیف نش��ود و جلوی نق��اط ضعف خود 
را بگیری��م. رهب��ری انقالب با صداق��ت و صراحت 

می فرمایند که بزرگترین عیب ما، رتبه اول در عدم 
استفاده از فرصت ها بوده است.

آزادس��ازی  در  ه��ا  اولوی��ت  تعیی��ن  چگونگ��ی 
خرمشهرهای پیش رو که رهبرانقالب بیان کردند، 
س��وال یک دانشجوی دانشگاه فرهنگیان از جلیلی 
بود. وی در پاسخ گفت: فهمیدن وضعیت موجود و 
مطلوب در هر عرصه اولین گام برای پر کردن خالء 
هاس��ت. وقتی این تحلیل به وجود آمد، آنوقت هم 
میتوان برای پر کردن خالء ها نقشه راه تعیین کرد 
و ه��م آنکه در مواقعی همچون انتخابات افرادی را 
انتخاب کنیم که برای رسیدن به وضع مطلوب در 

آن عرصه برنامه و کارآمدی داشته باشند.
چرای��ی میدان ن��دادن به جوان��ان نکته ی دیگری 
بود که یکی دیگر از دانش��جویان آن را مطرح کرد. 
جلیلی پاس��خ داد: زمانی که جوانانی مثل ش��هید 
حس��ن باقری به جبهه های جنگ قدم گذاش��تند 
فرمانده��ی کل قوا با بنی صدر بود ام��ا آنها به کار 
خود با تمام قوت ادامه دادند؛ کسی برای آنها فرش 
قرمز پهن نکرده بود. نامه مشهور »مسلمین به داد 

ما برسید« درباره مشکالت آن روزها گواه است.
وی ادام��ه داد: حس��ن باقری ب��رای فرماندهی به 
جبه��ه نرفت؛ او به عنوان خبرنگار روزنامه به اهواز 
می��رود و تکلی��ف خود را توس��عه داده و در جبهه 
میماند. چمران نیز در ابتدا معطل تشکیالت نبود؛ 
با تشکیل ستاد جنگ های نامنظم گروهی را برای 
دفاع شکل داد و پس از آن بود که کار شکل گیری 

یگان های رزم در جبهه ها آغاز شد.
جلیلی در پاس��خ به پرسش دانشجویی که بر لزوم 
ایجاد یک تشکیالت تأکید داشت خاطرنشان کرد: 
امروز مگر تش��کیالت کم داریم؟ بسیج دانشجویی، 
نهاد رهبری، بسیج اساتید و تشکل های دانشجویی 
دیگر انقالبی که در دانشگاه ها وجود دارند. رهبری 
انق��الب نقش��ه را تعیی��ن کردند، فرم��ان آتش به 
اختیار را نیز صادر کردند، پس معطل چه هستیم؟ 
پیش��ران حرکت آن اراده و روحیه ای است که باید 

در این تشکیالت ها جاری گردد.
وی ادامه داد: بنده جوانان بس��یاری را دیدم که به 
قول ش��ما به آنها میدان ندادند اما کارهای بزرگی 
کردن��د. حدود پانزده روز پیش س��فری دو روزه به 
سیستان و بلوچس��تان داشتیم، یک برادر دانشجو 
به نام آقای یوسفی دس��ت به کارهای ارزشمندی 
زده بود ک��ه خیلی از ارگان هایی ک��ه به او توجه 
نمی کردن��د امروز به دنبال او هس��تند تا کارش را 

توسعه بدهد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: اخیرا 
در دیدار مقام معظم رهبری با گروه های جهادی، 
این گروه ها گزارشی از کار خود دادند. پس میشود 
یک جوان بود، در یک منطقه از اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان کار کرد، زحمت کش��ید و موفق هم 

بود.

جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران ب��ا بیان 
اینکه عنای��ت و اثر خون ش��هدا و تجربیات دفاع 
مقدس سبب شده دش��منان حتی فکر تعرض به 
ای��ران را به خود راه ندهند، گفت: تعرض دش��من 
به دوستان انقالب، در واقع رویارویی غیرمستقیم 

با ایران است.
سردار علی فدوی در آیین تکریم و معارفه فرمانده 
س��پاه استان خراسان  ش��مالی اظهار داشت: سپاه 
باید برای تحقق وعده های الهی بر  اساس فداکاری 

شهدا و آرمان های انقالب همیشه آماده باشد.
جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی افزود: شرط تحقق وعده های الهی، عمل 
به تکالیف الهی اس��ت. ملت ایران در این 40 سال 
ع��زت و اقتدار خود را از انج��ام و عمل به تکلیف 
خدای متعال به دس��ت آورده اس��ت. اقتدار امروز 
ایران اس��المی هرچند ب��رای ما عادی اس��ت اما 
برای دوستان و دشمنان ما تعاریف مختلفی دارد. 
حدیث اقتدار ایران اس��المی در گفتار دش��منان، 
یک واقعیت بزرگ اس��ت و نش��ان دهنده حقیقت 
اقتدار نظام اسالمی است که دشمن را نیز وادار به 

اعتراف کرده است.

س��ردار فدوی با اش��اره به 
ت��رس دش��منان از اقتدار 
ایران تصریح کرد: 3۱ سال 
از پای��ان جنگ گذش��ته و 
هیچ ک��س در این س��ال ها 
ج��رأت نک��رده حتی یک 
شلیک به سمت ایران انجام 
دهد و ای��ن علی رغم همه 
دش��منی ها است. عنایت و 
اثر خون شهدا و تجربیات 
دفاع مقدس س��بب ش��ده 
تعرض  فکر  دشمنان حتی 
ب��ه ای��ران را به خ��ود راه 
ندهند. تعرض دش��من به 
انقالب، در واقع  دوس��تان 
رویاروی��ی غیرمس��تقیم با 

ایران است. 
جانش��ین فرمانده کل سپاه 

پاس��داران انقالب اس��المی گفت: دش��من سراغ 
حزب اهلل، یمنی ها، عراقی ها و گروه های فلسطینی 
رفته و در همه این نبردها بدون اس��تثنا شکس��ت 

خورده است. آن ها حتی به این شکست ها اعتراف 
هم کرده اند. رئیس جمهور آمریکا رسماً اعالم کرد 
ائتالف مبارزه با دولت سوریه شکست خورده و این 

شکست در برابر انقالب اسالمی است.

تصریح کرد: دشمنان  وی 
در  می کردن��د  گم��ان 
ی��ک هفته م��ردم یمن را 
شکست می دهند در حالی 
که ۵ س��ال اس��ت که در 
باتالق یمن گیر کرده اند و 
امروز دست به دامان ایران 
ش��ده اند. همه این ها نص 
صریح وعده الهی است که 
ملت ایران به تکلیف عمل 

کرده است .
س��ردار ف��دوی در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خود 
با اش��اره به حوادث صدر 
اس��الم، افزود: تا زمانی که 
مردم پ��ای کار و گوش به 
فرمان فرامین الهی باشند، 
تحق��ق  خ��دا  وعده ه��ای 
می یاب��د. در زمان پیامبر هم آن جا که مردم همراه 
پیامب��ر بودن��د، پیروز و هر جا ب��ا پیامبر همراهی 
نکردند، شکس��ت خوردند. دش��منان در مس��ایل 

مادی از ما جلوتر هس��تند اما همیش��ه شکس��ت 
خورده اند. ای��ن حاصل عمل به انج��ام تکالیف از 

سوی مردم است. 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اظهار داش��ت: وقتی مردم در کارزار سخت نبرد با 
دش��منان و تقدیم جان، پیروز ش��ده اند، حتماً در 
سایر میادین که سخت هم نیستند، پیروز خواهند 
ش��د. ش��ان مردم ایران در مس��ائل اقتصادی این 
وضعیت نیس��ت. علت اینکه در مس��ائل اقتصادی 
ای��ن وضعی��ت را داریم به این خاطر اس��ت که تا 
کنون در این میدان به تکالیف عمل نش��ده و پای 

کار نبوده ایم. 
 وی گفت: خام فروش��ی نفت از ابتدای انقالب یک 
مس��ئله بوده و همه دولت ها می خواستند مشکل 
وابس��تگی بودجه به نفت خ��ام را حل کنند اما تا 
کنون حل نش��ده است. علت این مشکل آن است 
ک��ه پای کار نبوده ایم. قطعاً امس��ال بش��ارت های 
عظیم��ی برای مردم خواهد بود و مهم این اس��ت 
ک��ه مردم و مس��ئوالن پای کار باش��ند. در جبهه 
فرهنگی نی��ز اتفاقاتی که رخ داده در ش��ان ملت 

نیست.  تسنیم

سعید جلیلی:
دولت انقالبی باید با رأی مردم انتخاب شود

رئیس دانشکده هسته ای دانشگاه شهید بهشتی:
انرژی هسته ای را از صفر و با مدل 

وع کردیم دفاع مقدس شر
رئیس دانش��کده هسته ای دانش��گاه شهید بهشتی 
گفت: برای دسترسی به نیروی انسانی هسته ای باید 
ابتدا علم و تجهیزات آن را داش��ت، در حالی که بعد 
از انقالب، در این عرصه ما در هر س��ه مولفه نیروی 

انسانی، علم و تجهیزات از صفر شروع کردیم.
س��ید محمود رضا آقامیری رئیس دانشکده هسته ای 
دانشگاه شهید بهشتی در جمع فعاالن فرهنگی سیاسی 

دانشگاه های کشور گفت: مطابق بیانیه گام دوم انقالب، 
جوانان محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی هستند و 
دانش، آشکارترین وسیله عزت کشور است که در این 

زمینه گرچه ابتدای راه هستیم، اما در قله قرار داریم.
آقامیری با اس��تناد ب��ه گفته رئیس مرک��ز پایگاه 
اس��تادی جهان اس��الم ISC افزود: در ۲0س��ال 
ابتدایی انقالب اس��المی، به دلیل مسائل فرهنگی 
سیاس��ی موج��ود، فعالیت علم��ی خاصی صورت 
نگرفت، اما از س��ال ۷6 به بعد جهش علمی بزرگی 
را ش��اهد هستیم و آهنگ رش��د مقاالت علمی ما 
در سال ۲3درصد اس��ت، در حالی که این رقم در 

کشورهای پیشرفته، بین 4 تا ۵درصد است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تنها تعداد دانشمندان 
ما که جزء دانش��مندان یک درصدی جهان هستند 
۲00نفر است، اضافه کرد: در زیست فناوری نیز در 
رتب��ه ۱3 قرار داریم؛ ارزش ای��ن رتبه زمانی معلوم 
می ش��ود که بدانیم در ش��رایطی ک��ه  جوانان ما را 
به عن��وان دانش��جوی هس��ته ای و بیوتکنولوژی از 
دانشگاه های اروپا اخراج کرده و گفته اند حق ندارید 
این رش��ته ها را  بخوانید، حاصل ش��ده است. وی با 
اشاره به گزارش دانش��گاه جورجیا درباره پیشرفت 
نانو در ایران گف��ت: از نظر مقاالت نانو رتبه چهارم 

جه��ان را داری��م و ایران با اینک��ه ۱درصد جمعیت 
جهان را دارد ام��ا ۲درصد محصوالت بیوتکنولوژی 
جه��ان را تولید می کن��د. آقامیری اف��زود: فناوری 
هسته ای، فناوری کنترل و مهار انرژی درون هسته 
برای تس��هیل در زندگی انس��ان هاس��ت، اما سؤال 
اینجاس��ت که چرا با وجود کاربردهای وسیع انرژی 

هسته ای، ما را از داشتن آن منع می کنند؟
آقامی��ری ادامه داد: برای ش��روع، ب��ا همان روش 
جنگ نظامی مان پیش رفتیم و همه آغازکنندگان 
از رزمندگان دفاع مقدس بودند که برای راه اندازی 
یک نهضت علمی، مجدد دورهم جمع شدند؛ شهید 

ش��هریاری که یک نابغه به تم��ام معنا و در جنگ 
تحمیلی نی��ز فرمانده گروهان ب��ود، بعد از جنگ، 
تحصیالتش را ادامه داد و بدون تحصیالت خارجی 

در این عرصه به باالترین دانش ها دست یافت.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه 
امروز شناس��ایی معدن، غنی سازی، تولید کیک زرد، 
طراحی رآکتور و سوخت و... در کشور صورت می گیرد، 
افزود: این پیشرفت معجزه آس��ا امروز به حدی برای 
ما عزت آفرین بوده اس��ت ک��ه غربی که زمانی به ما 
می گفت حق ندارید هسته ای داشته باشید، در برجام 

وجود ۵هزار سانتریفیوژ را پذیرفت.  فارس


