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اصرار برمسئولیت پذیری یا پنهان کاری کدامیک؟
نگاهی به مخالفت با فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان؛

صفحه 3

سیاست روز حاشیه های دنباله دار
واگذاری هپکو را بررسی می کند؛

سرمقاله

دفاع مقدس
ادامه دارد

کارگران هپکو؛
سهامداران بیپول
صفحه 7

وقتی آمریکا با ادعاهای واهی دوباره
ایران را تحریم میکند:

محمد صفری
m.director80@yahoo.com

هفته دف��اع مقدس را در حالی آغ��از میکنیم که
ش��رایط منطقه بحرانی است و این شرایط به خاطر
دخالتهای مس��تقیم آمری��کا در منطقه به وجود
آم��ده اس��ت .آمریکا از هم��ان زمانی ک��ه انقالب
اس�لامی به پیروزی رسید ،خطر جمهوری اسالمی
ای��ران را برای خود احس��اس ک��رد ،اکنون پس از
گذش��ت  40س��ال از عمر انقالب اسالمی با وجود
به کارگیری هم��ه ابزارها و عوامل درونی و بیرونی
خود علیه ایران ،نتوانس��ته است هژمونی خود را در
منطقه باز یابد.
دوران  8س��ال دف��اع مق��دس ،درخش��ان ترین،
روش��ن تری��ن و گویاترین صحنه اس��تقامت ملت
ایران اس�لامی اس��ت ،در این دوران ب��ود که ایران
توانست قدرت خود را به آمریکا تحمیل کند ،همه
میدانند که جنگ عراق در دوران زمامداری صدام
علیه ایران جنگ دو کش��ور نب��ود ،بلکه یک جنگ
تمام عیار با پشتیبانی گسترده و عمیق تسلیحاتی،
مالی و اطالعاتی ش��رق و غرب از صدام و همچنین
رژیمه��ای عرب��ی منطق��ه از او بود ،ب��ا این وجود
جمهوری اسالمی ایران توانست با همه کمبودهای
نظام��ی و مالی ،ارتش چند ملیتی رژیم بعثی عراق
را شکس��ت دهد و مجبور ب��ه پذیرش قطعنامه ای
کند ک��ه به زیان ع��راق ،آمری��کا ،رژیمهای عربی
منطقه و ش��وروی سابق بود .س��الها از آن دوران
میگذرد ،اما یاد و خاطره دالوریهای دالوران این
مرز و بوم هیچگاه از ذهن تاریخی مردم ایران زمین
بیرون نخواهد رفت و همچون س��تاره ای درخشان
در آس��مان قدرت نمایی جمهوری اس�لامی ایران
میدرخشد ،درخشندگی دوران دفاع مقدس است
که تاکنون دش��منان نتوانسته اند مطامع پلید خود
را علیه ایران به کار گیرند و پیاده کنند.
جمه��وری اس�لامی هیچ��گاه خواه��ان جن��گ و
درگی��ری نبوده و نخواهد بود ،جنگ افروز و جنگ
طلب نیس��ت ،اما اگر هجم��ه ای علیه خود ببیند،
قطعاً بس��یار مس��تحکم تر ،قاطع ت��ر ،توانمندتر و
تاثیرگذارتر از دوران دفاع مقدس عمل خواهد کرد
به گونه ای که دشمن پشیمان خواهد شد.
ام��روز اگر میبینیم دش��منان با س��رکردگی رژیم
آمریکا ،جمهوری اس�لامی ای��ران را تهدید نظامی
میکنن��د و س��عی دارن��د اتفاقاتی ک��ه در یمن یا
س��وریه و عراق میافتد ،مس��تقیم به ایران ارتباط
دهن��د ،اما دس��ت ب��ه کاری نمیزنند ،ب��ه خاطر
آگاهی از توانمندیهایی است که در زمینه نظامی،
تس��لیحاتی و ادواتی اس��ت که در نیروهای مسلح
ایران اس�لامی ظه��ور و بروز یافت��ه و در مقاطعی،
بخشی از این توانمندیها برای دشمنان قابل لمس
و درک شده است.
اگ��ر تا پی��ش از ای��ن در دوران جن��گ تحمیلی،
ای��ران به خاطر محدودیت در س�لاح ،توان پاس��خ
به حمالت موش��کی و هوایی دش��من را نداش��ت،
اما اکنون پیش��رفتهای موشکی جمهوری اسالمی
ایران عاملی بازدارنده مقابل همه تهدیداتی اس��ت
که دشمنان علیه کشورمان تدارک دیده اند.
دوران دفاع مقدس که  8س��ال س��خت و دشوار را
برای ایران رقم زد ،نمونه و شاهدی برای اثبات این
حقیقت و واقعیت اس��ت که باید به قدرت افزایی و
گسترش توان دفاعی و تهاجمی خود بیفزاییم و در
کنار و همراه و همط��راز آن ،تواناییهای اقتصادی
خ��ود را نیز تقویت کنیم تا از س��وی دش��منان بار
دیگ��ر گزندی به س��رزمین مقدس ایران اس�لامی
وارد نش��ود .نیروهای مس��لح تحت فرماندهی کل
قوا توانس��تهاند از بسیاری مرزهایی که آمریکا برای
ایران کش��یده بود ،عبور کنن��د و اکنون در جایگاه
یک نیروی مسلح تأثیرگذار در منطقه نقش آفرینی
میکنن��د و حتی ب��ا حضور و نفوذ خ��ود معادالت
منطقه را به زیان دش��منان تغییر میدهند .قدرت
نظام��ی جمهوری اس�لامی ای��ران حت��ی فراتر از
دیپلماسی عمل کرده است.
جمه��وری اس�لامی ایران تاثیر و نف��وذ معنوی در
منطقه دارد ،اگر میبینیم در یمن مردم مظلوم این
کشور مقابل حمالت وحشیانه آل سعود و رژیمهای
همراه او مقاومت میکنند ،به خاطر تبعیت و اعتقاد
قلبی و مذهبی به آرمانهای انقالب اس�لامی ایران
است ،در عراق و سوریه نیز چنین است ،مردم عراق
اکنون یکی از محورهای جبهه مقاومت هس��تند و
سوریه نیز در این مسیر قرار دارد.
ادامه صفحه 2

تظاهرات ضد سرمایهداری در فرانسه با دهها بازداشتی سرکوب شد

چهل و پنجمین رویارویی
جلیقهزردها و پلیس
صفحه 6

توجیه برای
ماندن در منطقه

صفحه 5

الیههای پنهان از وضعیت کودکان در
کشور مدعی حمایت از حقوق بشر

ترکتحصیل100
هزار دانش آموز
انگلیسی

صفحه 8

خ���ب���ر

رئیسی:

سامانههای الکترونیکی نباید ابزار کپیکاری و
تقلب شود
رئیس قوه قضائیه با اعالم حمایت و صیانت کامل دس��تگاه قضا از ش��رکتهای دانشبنیان و
اس��تارتآپها ،بر ضرورت دس��تیابی به قوه قضائیه هوشمند و بهرهمندی از فناوری و نوآوری
برای تحول قضایی تاکید کرد .آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در نشست هماندیشی پیرامون
نقش شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در تحول قضایی که با حضور ستاری معاون علمی
و فناوری رئیس جمهوری ،دکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ،جمعی از مسئوالن
قضایی و مدیران دهها ش��رکت دانشبنیان برگزار ش��د ،بر نقش اقتصاد دانشبنیان در رونق
تولید ،ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت :رفع مشکالت این شرکتها
از نظر مالی ،حقوقی و اقتصادی و همچنین فراهم ساختن زمینه کار و فعالیت آنها امروز یک
ضرورت انکارناپذیر اس��ت .رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه توس��عه شرکتهای دانشبنیان از
اصلیترین مولفههای جلوگیری از خامفروش��ی در کش��ور اس��ت ،ادامه داد :نیروهای جوان و
تحصیلکرده در این ش��رکتها میتوانند با یک کار علمی و خالقانه ،منابع سرش��ار کشور را به
ثروتهایی پایدار تبدیل کنند و بازویی اثرگذار در رفع مشکالت اقتصادی باشند.
رئیس��ی ب��ا تأکید بر لزوم خدمت دوطرفه قوه قضاییه و زیس��تبوم فن��اوری به یکدیگر ،رفع
مشکالت حقوقی شرکتهای دانشبنیان از جمله ارزش معنوی و ارزشگذاری واقعی محصوالت
آنها را ضروری دانست و افزود :در حال حاضر ،مقررات عادی بر ثبت این شرکتها حاکم است،
در حالی که باید ثبت آنها متناسب با جنس کاری که انجام میدهند بسیار سریع باشد و برای
صاحبان این شرکتها تبدیل به یک مشکل و دغدغه نشود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد دادگاههای تخصصی برای رس��یدگی به پروندههای مربوط
به اس��تارتآپها و همچنین اس��تفاده از مش��اوران مطلع در این زمینه توسط قضات ،اظهار
کرد :برای شناس��ایی و رفع مش��کالت ش��رکتهای دانشبنیان ،میتوان کارگروهی مشترک
بین دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی تشکیل داد تا ظرف یک ماه نسبت به احصای مسائل و
مشکالت این حوزه اقدام کنند و یک ساز و کار سریع برای رفع این مشکالت فراهم سازند.
رئیس��ی همچنین با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در خدمت به قوه قضاییه در زمینه
پیش��گیری از جرایم ،مبارزه با مفاسد ،ارتقای ش��فافیت ،جلوگیری از اطاله دادرسی ،افزایش
س��طح اتقان آرا و تس��هیل دسترسی مردم به عدالت خاطرنش��ان کرد :برخی تصور میکنند
توسعه فناوری به معنای حذف کاغذ است در حالی که حذف کاغذ ،سطح ابتدایی و نازل این
کار به شمار میآید .افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند و فعالسازی سامانههای
نوین برای تس��هیل دسترس��ی مردم به عدالت اس��ت .رئیس قوه قضاییه در ادامه بر صیانت و
حمایت کامل دس��تگاه قضایی از شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد و گفت :این حمایت را بر
مبنای ضرورتهای کش��ور و فرمایش��ات مقام معظم رهبری وظیفه خود و همه اجزای نظام
میدانیم و معتقدیم که این امر نیازمند یک کار میدانی ،عملی و اجرایی است و صرفا با صدور
بخش��نامه و دس��تورالعمل محقق نمیش��ود .وی در پایان بر لزوم جلوگیری از کپیکاری در
سامانههای نوین تاکید کرد و یادآور شد :نباید اجازه داد که این سامانهها به ابزاری برای تقلب
و تخلف تبدیل ش��وند .براساس این گزارش ۱۶ ،نفر از مدیران شرکتهای دانشبنیان در این
نشست به مدت  ۱۲۰دقیقه به بیان دیدگاهها ،مشکالت و نقطهنظرات خود پرداختند و معاون
علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز نکاتی را بیان کرد .روابط عمومی قوه قضاییه

والیبال قهرمانی آسیا

ایران با گرفتن انتقام از استرالیا برای سومین بار
قهرمان شد
تیم ملی والیبال ایران فینال مس��ابقات قهرمانی آسیا را فتح کرد و با غلبه بر استرالیا قهرمان
شد .تیم ملی والیبال ایران در بازی نهایی بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در سالن 12
هزار نفری آزادی تهران به مصاف استرالیا رفت و با پیروزی قاطع  3بر صفر قهرمان شد.
دو تیم در حالی با هم روبرو شدند که تیم ایران در مرحله نخست مسابقات از استرالیا شکست
خورده بود و بازیکنان عالوه بر کس��ب عنوان قهرمانی ،انگیزه مضاعفی برای شکس��ت دادن و
انتقام از استرالیا داشتند و در نهایت هم به هدف خود رسیدند.
ایران پیش از این  2بار در سالهای  2011و  2013به عنوان قهرمانی رسیده و استرالیا تنها
در سال  2007روی سکوی نخست ایستاده است .تسنیم

