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| على الريجانى، رييس مجلس، انتخابات در ايران را سرمايه مهم مردم ساالرى دينى دانست و گفت: انتخاب سياست

همه مقامات كشورى با راى مستقيم و غيرمستقيم مردم يكى از دستاوردهاى انقالب اسالمى و سرمايه بزرگ سياسى 
و اجتماعى براى ملت است كه بايد از آن صيانت كنيم.

در صورت تداوم تجاوز اسرائیل به خاک 
سوریه، تدابیر پیش بینی شده برای 

پاسخ قاطع به آنها فعال خواهد شد
| وليد معلم وزير امور خارجه سوريه كه 
به كشورمان سفر كرده با على شمخانى، نماينده 
مقام معظم رهبرى و دبير شــوراى عالى امنيت 
ملى ديــدار و گفت وگو كرد. شــمخانى در اين 
ديدار ادامه تجاوزگرى اسراييل به خاك سوريه و 
اقدام عليه ارتش و نيروهاى مقاومت و همچنين 
نقض تماميت ارضى اين كشور را غير قابل قبول 
عنوان كرد و گفت: در صورت تداوم اين اقدامات، تدابير پيش بينى شده 
براى بازدارندگى و پاسخ قاطع و متناسب به گونه اى كه درس عبرتى براى 
حكام دروغگو و جنايتكار اسرائيل باشد، فعال خواهد شد.وزير امور خارجه 
سوريه كه به كشورمان ســفر كرده با على شمخانى، نماينده مقام معظم 
رهبرى و دبير شــوراى عالى امنيت ملى ديدار و در موضوع همكارى هاى 
راهبردى ميان دو كشور و آخرين وضعيت سياسى و امنيتى منطقه با وى 
گفت وگو كرد.دريابان شــمخانى در جريان اين ديدار با ابراز اميدوارى از 
روند رو به گسترش مناسبات ميان دو كشور در عرصه هاى مختلف به ويژه 
در حوزه هاى تجارى و اقتصادى تصريح كرد: بازگشــت امنيت به سوريه 
فرصتى مهم براى توسعه و خدمت رســانى به مردم رنج ديده اين كشور 
است و جمهورى اسالمى ايران همانگونه كه در عرصه مبارزه با تروريسم 
در كنار دولت و ملت ســوريه بود در دوران بازسازى اين كشور نيز از ارائه 
هيچ كمك و مشورتى مضايقه نخواهد كرد.دبير شوراى عالى امنيت ملى 
گفت: همكارى ايران و سوريه براى مبارزه با تروريسم تكفيرى دستاوردهاى 
غير قابل انكارى براى منطقه و امنيت بين المللى به دنبال داشته است و 

اين روند تا پايان يافتن بحران امنيتى در اين كشور ادامه خواهد داشت.

 برجام مالک عمل و الزامات دیگر
مردود است

| رئيس دفتر رئيس جمهور تاكيد كرد 
كه «جمهورى اســالمى ايران خواهان ارتباط 
سالم و سازنده با اروپا بر مبناى احترام متقابل، 
از موضع برابر و بدون دخالــت در امور داخلى 
يكديگر اســت.» به گزارش كائنــات به نقل از 
ايسنا، محمود واعظى اظهارداشت: ما معتقديم 
در دنياى كنونى كه برخى در تالشند تا از طريق 
يكجانبه گرايــى و نقض تعهدات بين المللى، جامعــه جهانى را با بحران 
مواجه سازند، ايران و اروپا مى توانند از طريق همكارى و تعامل در جهت 

ارتقاى صلح و امنيت بين المللى عمل كنند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه «ارزيابى جنابعالى از بيانيه اخير اتحاديه 
اروپا درباره ايران چيست؟ «، گفت: اين بيانيه حاوى نكات مثبت و منفى 
در قبال ايران اســت. از اينكه اتحاديه اروپا يك بار ديگر از اجراى كامل 
برجام حمايت كرده است استقبال مى كنيم و معتقديم اتحاديه بايد در 
عمل اين موضع خود را به اثبات رساند.رئيس دفتر رئيس جمهور، تشكيل 
ساز و كار حمايت از مبادالت تجارت (ساحات) را در اين زمينه - هرچند 
كه با تأخير زياد انجام گرفته- يك قدم اوليه در اجراى تعهدات اروپا است 
و اظهارداشت: اروپا وفق برجام متعهد است اين ساز و كار را عملياتى كند 
تا كليه عمليات تجارى كه در چارچوب برجام پيش بينى شده، از طريق 
آن انجام شود.واعظى در پاسخ به اين سوال كه در برخى رسانه ها ميان 
سازوكار ساحات و اجراى گروه ويژه اقدام مالى يا همان FATFپيوند داده 
شده، آيا چنين بحثى مطرح هست؟»، گفت: در بيانيه سه كشور و بيانيه 
اتحاديه اروپا، تشكيل ساحات مشروط به الزامات FATF نشده است، ما 
تأكيد مى كنيم كه برجام مالك عمل است و الزامات ديگر مردود است.وى 
افزود: البته، ارتباطات خارجى ما وسيع است و كار اقتصادى با اروپا بخش 
كوچكى از تعامالت اقتصادى و تجارى ما با جهان است. ما با كشورهاى 
مختلف تعامل داريم و به گســترش روابط با همسايگان اهميت ويژه اى 
مى دهيم. اين روابط در حوزه هاى مختلف فعال اســت و دولت مصمم 

است كه روابط اقتصادى با همسايگان بسيار گسترده تر از سابق باشد.

| رئيس قوه قضائيه گفت: اين نظام، نظام يكتايى است و با معمارى امام راحل در 
زمانه ما به عنوان روش جديد در حكمرانى و با خون فشانى شهدا تأسيس شد.

آيت اهللا صادق آملى الريجانى در مراســم تجديد ميثاق با آرمان هاى امام راحل ضمن 
تبريك فرا رسيدن دهه فجر و چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى گفت: قوه قضائيه 
بخشى از حاكميت نظام جمهورى اسالمى و بخش تأثيرگذار است و اين نظام، نظام يكتايى 
است و با معمارى امام راحل در زمانه ما به عنوان روش جديد در حكمرانى و با خون فشانى 

شهدا تأسيس شد.
وى افزود: تعداد قضاتى كه در دســتگاه قضائى در اول انقالب مشغول به كار بودند و با 
تعدادى كه االن مشغولند قابل مقايسه نيست. در ابتدا تعداد قضات هفت هزار و خرده اى 

بود و امروز با وجود اينكه 4، 5 هزار قاضى از قوه رفتند ولى امروز 12 هزار قاضى در دستگاه 
قضائى مشغول به كارند.

آملى الريجانى افزود: ما خوشحاليم كه در 40 سالگى نظام، دستگاه قضائى با قضات شجاع 
و متدين رسيدگى به پرونده هاى تشكيل شده در قوه را با سرعت و دقت انجام مى دهد. البته 

كاستى هايى داريم و تالش مى كنيم اين كاستى ها برطرف شود.
وى افزود: در چهل سالگى بايد توجه كنيم پيشرفت هاى عظيمى كه در اين سال ها واقع 
شده و خدماتى كه جمهورى اسالمى داشته نبايد دســتخوش تبليغات سو دشمنان قرار 
بگيرد. امروز جوانان و دانشمندان و پزشكان در مسير خودباورى كارهاى عظيمى كردند 
كه موجب افتخار كشور اســت و ما مفتخريم كه كارهاى ارزشمندى در اين مسير انجام 

شده است.
رئيس قوه قضائيه افزود: قوه قضائيه در ســير تكاملى بوده اســت و از لحاظ كيفى هم 
فعاليت هاى زيادى انجام شــده اســت و در بخش رســيدگى به پرونده ها امروز بيش از 
شانزده هزار پرونده مورد رسيدگى قرار مى گيرد و به لحاظ امور ديگر از جمله فعاليت هاى 

سازمان هاى تابعه قوه قضائيه هم شاهد توسعه فعاليت ها و تسهيل امور مردم هستيم.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: جذب قاضى كار آسانى نيست و طى كردن مراحل جذب كار 
دشوارى است و اين كار يك بخش كمى در قوه قضائيه است و از نظر كيفى بر روى جذب 
قاضى كار زيادى شده است زيرا به نظر ما تحقق عدالت در نظام جمهورى اسالمى با تكامل 

منابع قوه قضائيه قابل تحقق است.

انتخابات در ایران سرمایه مهم مردم ساالری دینی است

خبرنامه

رئیس قوه قضائیه:

 این نظام
نظام یکتایی است

 دولت مردم را در فشار اقتصادی
تنها نمی گذارد

| معاون اول رييس جمهور گفت: آرمان هاى انقالب نظير آزادى، اســتقالل، 
عدالت، توسعه و جمهورى اسالمى هميشه مورد توجه ملت بزرگ ايران بوده است.اسحاق 
جهانگيرى در مراسم افتتاح كارخانه شماره 2 فروسيليس غرب پارس با اشاره به اينكه 
انقالب اسالمى از معدود انقالب هايى بود كه با روشى مسالمت آميز و با حضور توده ها 
و اقشار مردم به وقوع پيوست، گفت: آرمان هاى انقالب براى نسل جديد نيز كه سالهاى 
ستم شاهى را درك نكردند ارزشمند و ستايش آميز است و اميدواريم بتوانيم اهداف و 
خواست مردم در انقالب را بيش از پيش به نتيجه برسانيم.معاون اول رييس جمهور با 
بيان اينكه امروز نيز ما به دنبال آرمان هاى انقالب هســتيم، گفت: ما به انقالب خود و 
دستاوردهايش افتخار مى كنيم.وى با بيان اينكه ايران قطعاً يكى از دموكراتيك ترين و 
آزاد ترين كشورها در منطقه خاورميانه است، گفت: ممكن است برخى اشكاالت نسبت 
به روند انتخابات در كشور وجود داشته باشد اما برگزارى ده ها انتخابات براى مشخص 
شدن رياست جمهورى و نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى،  خبرگان رهبرى، 
شوراهاى شهر و روستا نشان مى دهد كه ما در مسير دموكراسى هستيم و بايد قبول كنيم 
كه برخى مشكالت به تدريج برطرف خواهند شد.جهانگيرى افزود: استقالل و امنيت 
كشور در منطقه و در سطح بين الملل ستودنى است و ايام اهللا دهه فجر فرصت مناسبى 
است تا همه صاحبان تريبون و عالقمندان كشور اين شرايط را بازگو و آرمان هاى مردم 
را يادآورى كنند.معاون اول رييــس جمهور با بيان اينكه ما در انقالب به دنبال عدالت 
بوديم، گفت: عدالت گوهر بى همتايى است كه ما در انقالب به دنبال آن بوده و هستيم 
هر چند در اين ايام برخى رسانه هاى خارجى و يا وابسته به جريان هاى معاند اصرار دارند 

كه بگويند وضع مردم نسبت به گذشته بدتر شده است.

خواب جدید ترامپ!
| دستيار و مشاور عالى فرماندهى كل قوا گفت: اطالعات دقيقى داريم كه 
آمريكايى ها تروريست هاى داعشى را به افغانستان منتقل مى كنند. سرلشكر صفوى 
با اشاره به شكست هاى آمريكا در عراق و افغانستان، افزود: برخى از استراتژيست هاى 
آمريكا اذعان كردند كه راهبرد آمريكا در حمله به عراق و افغانستان اشتباه بود و آنها 
دشمن ايران را از بين بردند و در نتيجه هزينه هاى مالى بسيار و بيش از بيست هزار نفر 
كشته و زخمى نتيجه اين راهبرد اشتباه بود در حالى كه دشمن اصلى آمريكا، روسيه 
و چين است و از اين خطاى استراتژيك، روسيه و چين براى پيشرفت اقتصادى شان 
استفاده كردند. آمريكايى ها مى خواستند ظرف دو يا سه سال دشمن الئيك در عراق 
و افغانســتان ايجاد كنند در حالى كه هم اكنون دولت عراق يك دولت مســلمان با 
اكثريت پارلمان شيعى است و دولت افغانستان نيز دشمن ما نيست.دستيار و مشاور 
عالى فرماندهى معظم كل قوا در ادامه به تبيين تدابير و آينده نگرى رهبر انقالب در 
مساله سوريه و مقابله با تروريست هاى تكفيرى پرداخت و گفت: با توطئه آمريكايى ها 
و صهيونيست ها و برخى كشورهاى عربى بيش از يكصد هزار نفر داعشى به جان دولت 
و ملت سوريه و عراق افتادند و پس از آنها نيز مى خواستند به سراغ ايران بيايند و ادعاى 
خالفت خراسان را داشتند و براى آن هم امير تعيين كرده بودند؛ تروريست هايى كه 
دستگاه ها و سرويس هاى اطالعاتى آمريكا و صهيونيستى و انگليسى آنها را راه انداخته 
بودند. هم اكنون نيز اطالعات دقيقى داريم كه آمريكايى ها تروريست هاى داعشى را 
به افغانستان منتقل مى كنند. دولت سوريه و عراق از ايران كمك خواستند و با تدابير 
حضرت آقا و كمك هاى مستشارى ايران تروريست هاى تكفيرى نتوانستند به اهداف 
خود برسند و ائتالف ايرانى، روسيه و حزب اهللا لبنان با مجاهدت برادران افغان توانست 
ائتالف آمريكايى صهيونيستى و برخى از كشورهاى عربى را بشكند و تركيه نيز پس 

از سال 2016 به ائتالف ايران روسيه پيوست.

 دولت تدبیر و امید شفافیت
را در پیش گرفته است

| رئيس ســازمان برنامه و بودجه گفت: دولت براى شــفافيت در آمار و 
عملكرد خود عالوه بر تقديم 16 جلدى اليحه بودجه به مجلس شــوراى اسالمى 

مفاد آن را هم منتشر مى كند تا همه مردم به آن دسترسى داشته باشند.
محمدباقر نوبخت در مراسم رونمايى از اسناد توسعه اى استان تهران افزود: اين 
رويكرد دولت حتى در رســانه هاى بين المللى هم انعكاس داشته است و آنها به 

آسانى به بخش هاى مختلف اطالعات بودجه ايران دسترسى دارند.
معاون رئيس جمهورى در ادامه با تاكيد بر تالش همه مسئوالن براى حل آسيب 
هاى اجتماعى گفت: جمهورى اسالمى از ابتدا شيوه مديريتى متفاوتى را در پيش 
گرفته است، از همين رو وجود آسيب هاى اجتماعى در آن پذيرفته نيست و نبايد 

اين مشكل ايران با ساير كشورها مقايسه شود.
نوبخت اضافه كرد: پيشرفت متوازن توليد و توزيع عادالنه ثروت از ابتداى انقالب 
منش حضرت امام خمينى (ره) بوده است و اكنون هم از سوى رهبر معظم انقالب 

با جديت پيگيرى مى شود.
وى يادآور شد: مبارزه، پيشگيرى و مهار آســيب هاى اجتماعى از تاكيدهاى 
مستمر رهبرى است و هر شــش ماه يكبار تمامى مسئوالن نظام را در اين زمينه 

مورد بازخواست قرار مى دهند.
نوبخت در ادامه افزود: توسعه به معناى رشــد و پيشرفت يك بخش از جامعه 
نيست و همه ابعاد را بايد در بر گيرد.معاون رئيس جمهورى گفت: اينكه ضريب 
جينى (شاخص محاسبه توزيع درآمد بين مردم يا فاصله طبقاتى) از ابتداى انقالب 

اسالمى تاكنون كاهش يافته مورد قبول است اما رضايتبخش نيست.

میز خبر

| رئيس ستادكل نيروهاى مسلح گفت: 
آمريكا و اذناب منطقه اى آن مانند عربستان و 
امارات ســاالنه صدها ميليارد دالر براي مقابله 
با اسالم و انقالب اســالمى هزينه مى كنند در 
حالى كه كل هزينه نيروهاى مســلح ما 7 تا 8 
ميليارد دالر اســت و با اين هزينه كم در برابر 
صدها ميليارد دالر هزينه دشمنان ايستاده ايم.
سرلشــكر محمــد باقرى رئيس ســتادكل 
نيروهاى مسلح در ســومين همايش نگهدارى 
و تعمير نيروهاى مســلح اظهار داشت: شايد 
ما به دليل قرار گرفتن در مركز انقالب، خيلى 
به عظمت انقالب آگاه نباشــيم و ديگران كه از 
بيرون تماشا مى كنند عظمت انقالب را بيشتر 
متوجه شوند. وقوع انقالب اسالمى يك معجزه 
الهى براى كشــورى كه حداكثر وابســتگى به 

آمريكا را داشت، بود.
وى افزود: ارتــش آن زمان بايــد در جهت 
استراتژى آمريكا قرار مى گرفت و دفاع ميهن 
پايه جايــگاه اندكــى در رويكردهاى آن زمان 
داشــت. آمريكايى ها هرگز تصــور وقوع يك 
انقالب با رويكرد اســالمى را در كشور ما نمى 
كردند اما با ايثار شهيدان، علما و ملت انقالب به 
پيروزى رسيد و تحوالت بزرگى را در اين چهار 

دهه رقم زد.
سرلشكر باقرى ادامه داد: انقالب اسالمى به 
همراه خود استقالل و خودكفايى به ارمغان آورد 
و به نيروهاى مســلح نيز راه و رسم خودكفايى 

را آموخت.
رئيس ستادكل نيروهاى مســلح با اشاره به 
اقدامات دشمنان در طول چهل سال گذشته، 
تصريح كرد: دشمنان انقالب اسالمى هرآنچه 
كه در توان داشتند به ميدان آوردند و هر توطئه 

اى را كــه ممكن بود از كودتــا، جنگ، تهديد 
مستقيم، اقدامات جاسوســى، تروريسم و .... 
انجام دادند اما ملت ايران بهتر از گذشــته راه 

خود را ادامه داد.
وى گفت: ملــت ايران حقارت شكســت از 
روسيه در سال 1812 و 1828 و معاهده هاى 
گلســتان و تركمان چــاى را در خاطر دارد و 
حقارت در اختيار قرارگرفتن كشــور در دست 
قدرت هاى بزرگ در جنــگ جهانى دوم كه با 
قحطى و گرسنگى همراه بود را به خاطر دارد، 
به دوره اى رســيد كه در تمام ابعاد سياســى، 
اجتماعى، فرهنگــى و اقتصادى خودش فكر و 

برنامه ريزى و اجرا مى كند.
سرلشــكر باقرى افزود: اروپاى مدعى پس از 
ماه ها اعالم مى كند كه مــا توانايى ايجاد يك 
شركت كم توان را نداريم و در برابر آمريكا براى 
انجام تعهداتمان به برجام حقير هستيم. تمامى 
شــاخص ها نشــان مى دهد كه ملت ايران در 
مقايسه با چهل سال گذشته و ديگران، در ابعاد 

مختلف قابل مقايسه نيست.
رئيس ستادكل نيروهاى مسلح با بيان اينكه 
در زيرساخت ها و توسعه خوداتكايى پيشرفت 
هاى چشمگيرى داشته ايم، خاطرنشان كرد: در 
بخش دفاع كه از روز اول پيروزى انقالب دچار 
تحريم بوده ايم، وضعيت فعلى ما با گذشته قابل 
مقايسه نيست كه بخشى از اين دستاوردها در 

چندين نمايشگاه به نمايش درآمده است.
وى عنوان كرد: اگر طراحى، تحقيق و توليد 
نمونه موفق و تكثير سالح ها و تجهيزات اقدامى 
معجزه وار است، ســرپا نگه داشتن تجهيزات 
پيچيده به ارث رســيده از گذشته نيز موضوع 

مهمى است.

سرلشــكر باقرى با تاكيد بر اينكه نيروهاى 
مسلح مسئوليت بســيار سنگين و بى بديلى را 
در كشــور بر عهده دارند چراكه اين كشــور با 
حجم زيادى از تهديد، تحريم و فشار سياسى، 
اقتصادى و روانى مواجه است، افزود: اين كشور 
نياز به نيروهاى مســلح به روز، مقتدر و بصير 
دارد تا بتواند چتر امنيت را براى كشــور ايجاد 
كند. اگر فعاليت اقتصــادى، اجتماعى، علمى، 
سياســى و فرهنگى در كشــور انجام مى شود 

نيازمند امنيت است.
رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح تاكيد كرد: 
اگر كسى در كشــور ادعا دارد به دليل نا امنى 
در كشور قادر به انجام فعاليت نيست، مى تواند 
مطرح كند و ما بعنوان نيروهاى مسلح پاسخگو 
هستيم. در مناطق شمالغرب و جنوب شرق كه 
دشمن فعاليت مى كند، بحمداهللا فعاليت هاى 
اقتصادى انجام مى شود. در منطقه اى كه نا امن 
ترين منطقه جهان است، در كشور ما پيشبينى 
امكان پذير است و ثبات و امنيت پايدارى دارد.

وى با بيــان اينكــه نيروهاى مســلح براى 
بازدارندگى نياز بــه اقدامات اساســى دارند، 
اظهار داشت: بايد توان دفاعى مان را روز به روز 
افزايش بدهيم و هم در كنار آن آمادگى داشته 
باشيم.سرلشــكر باقرى با تاكيد بر اينكه بايد 
نيروهاى مسلح كم هزينه اى براى كشور باشيم، 
تصريح كرد: يك مقايسه سر انگشتى با نيروهاى 
دشمن نشان مى دهد كه ما نيروهاى مسلح پر 
خرجى براى كشور نيستيم.ساالنه بيش از 700 
ميليارد دالر هزينه نيروهاى مسلح آمريكا است 
كه برنامه ريزى و طرح ريزى درســتى ندارند. 
آمريكا و اذانب منطقه اى آن مانند عربستان و 
امارات ســاالنه صدها ميليارد دالر براى مقابله 

با اسالم و انقالب اســالمى هزينه مى كنند در 
حالى كه كل هزينه نيروهاى مســلح ما 7 تا 8 
ميليارد دالر اســت و با اين هزينه كم در برابر 
صدها ميليارد دالر هزينه دشمنان ايستاده ايم.
رئيس ستادكل نيروهاى مسلح عنوان كرد: 
امروز تقريبا در هيچ يك از اقالم دفاعى وابستگى 
به خارج نداريم، البته ممكن است به دليل اينكه 
برخى تحقيقات ما هنوز به نتيجه نرسيده است 

برخى اقالم را از خارج تهيه كنيم.
وى با بيان اينكه خودكفايــى و خوداتكايى 
يكى از افتخارات نيروهاى مسلح است، گفت: 
رزمندگان موشــكى ما اين افتخــار را دارند تا 
موشكى را شليك كنند كه توسط دانشمندان 

اين سرزمين ساخته شده و در آخرين تست ها 
با طى مسافت 1300 كيلومتر با دقت كمتر از 

10 يا 5 متر به هدف اصابت مى كند.
سرلشكر باقرى با تاكيد بر بهره گيرى از توان 
عملى و خالقيت در نيروهاى مســلح، تصريح 
كرد: در مسئله نگهدارى و تعمير هم دستيابى 
بــه روش هاى نوين و دســتيابى بــه راه هاى 
كوتاهتر بايد مورد توجه قــرار گيرد. عملياتى 
كردن جنگنده هاى ســوخو 22 و ســوخو 25 
را در مدت زمان كوتاه را شاهد بوديم كه براى 
مقابله با تروريسم برادران ما در عراق از آنها بهره 
بردند و امروز جنگنده سوخو22 در خط پرواز و 

عمليات قرار دارند.

كل هزینه نیروهای مسلح ما ٧ تا ٨ میلیارد دالر است

| رييس جمهــورى در آيين پايانى جايزه 
كتاب سال با اشاره به اينكه انقالب اسالمى پيش 
از آنكه يك حركت سياسى باشد، انقالبى فرهنگى 
و اجتماعى است كه با كتاب آغاز شد، گفت: امروز 
دوران انسداد گفته و بايد به سواالت با عقل، دانش، 

كتاب و گفت و گو پاسخ داد.
رييس جمهورى در آيين پايانــى جايزه كتاب 
سال با تاكيد بر اينكه انقالب اسالمى ايران انقالبى 
فرهنگى، سياسى و اجتماعى است، گفت: انقالب 

اسالمى از كتاب آغاز شد.

وى با اشــاره به اينكه امروز با برخى شــبهات و 
سواالت مواجه هستيم، گفت: بايد سوال و شبهه 
مردم را پاسخ دهيم، با امر و نهى سوال مردم پاسخ 

داده نمى شود.
روحانى با تاكيد بر اينكه با فيلتر ســوال و شبهه 

پاسخ داده نمى شود، اظهار داشت: دوران انسداد 
گذشته است و بايد با عقل، دانش به سواالت پاسخ 
داد. بايد با دليل و برهان به بهترين شــكل بايد به 

سواالت پاسخ بدهيم.
رييس جمهورى خاطرنشان كرد: دوران انسداد 
گذشته است اگر هم نگذشته باشد در دنياى امروز 
ما نمى توان با آن مشكل ما را حل كرد. ما بايد با 
عقل با دانش با كتاب با گفت و گو و بيان مســايل 

را حل كنيم.

انقالب اسالمی انقالبی فرهنگی بود
وى با بيان اين كه در ايام جشن هاى چهلمين 
ســال پيروزى انقالب اســالمى در جمع صاحب 
نظران، اهل قلم، نويســندگان و اصحاب فرهنگ 
هستيم، يادآور شــد: انقالب ما بى ترديد قبل از 

سياسى بودن يك انقالب فرهنگى بود. 
رييس جمهورى بــا تاكيد بر اين كه اين انقالب 
يك انقــالب فرهنگى، اجتماعى و سياســى بود، 
تصريح كرد: اين انقــالب، انقالبى بود كه حتما از 
كتاب آغاز شد و اگر آغاز نهضت اسالمى را مشاهده 
كنيم با اعالميه مراجــع و علماى بزرگ و به ويژه 
امام راحل شروع شد. انقالب، اعالميه نوشتار كالم 

و انقالب كتاب و فرهنگ بود.
روحانى افزود: با يك نواركاست ما به جنگ تمام 
رسانه هاى قدرتمند شاه رفتيم. يك نوار كاست از 
سوى امام راحل(ره) كه از نجف يا از پاريس ملتى 
را به حركت در مى آورد و من فكر نمى كنم رهبرى 
در تاريخ نهضت ها و انقالب ها تا اين حد محبوب 

سراغ داشته باشيم.
وى خاطرنشان كرد: ايشــان با يك فرمان، يك 
مصاحبه و سخنرانى يا يك دعوت همه ملت را به 
خيابان مى كشيد. اين چه قدرت عظيم و بزرگى 
بود كه 36 ميليون نفر را در ايران با يك ســخن، 
يك اعالميه، با يك فرياد و يــك ندا به خيابان ها 
مى كشــيد و مردم از رژيم تا دندان مســلح هيچ 

هراسى نداشتند.
رييس جمهــورى با بيان اين كــه رژيم پهلوى 
از لحاظ قدرت مادى و ظاهــرى با مردان انقالب 
آن روز و ملت انقالبــى از لحاظ قدرت مادى قابل 
مقايســه نبودند، تصريح كرد: همــه قدرت هاى 

سياسى دنيا تقريبا بدون اســتثنا پشت سر رژيم 
ديكتاتور گذشته بودند.

روحانى تاكيد كرد: اين ملت بدون ســالح و با 
دست خالى اما با روحى بلند و با اميدوارى به پايان 
راه پيروزمند خود در برابر همه قدرت ها ايستادند 
و مقاومت كردند. آنچه كه ملــت ما را پيروز كرد 

پيروزى نور بر ظلمت بود.

کتاب مسیر حرکت ما است
وى ادامــه داد: آن وصفى كه قرآن مجيد درباره 
خود دارد، كتابى كه با تابش نور ظلمت ها را كنار 
مى زند و ايــن وصف يك كتــاب واقعى مفيد در 
جامعه است. اگر هر كتابى ظلمتى را عقب راند و 
راهى نو را به ما نشان داد و مسير را براى ما هموار 
كرد كه چه اين كه در تاريكى راه رفتن هم با سرعت 
امكان پذير نيست، هم امكان دقيق پذير نيست و 
هم مواجه شدن و نشدن با مانع آن هم تقريبا امكان 
ناپذير است چقدر راحت در ظلمت تله دشمن مى 

تواند زندگى انسان را پايان دهد.
روحانى اضافه كرد: اين نور است كه راه و طريق 
واقعى را به ما نشان مى دهد، خطرات را براى ما با 
بازگو مى كند و بهترين مسير را به ما نشان مى دهد، 
 مسيرى كوتاه و بى خطر كه اين معناى كتاب است.
رييــس جمهورى يــادآور شــد: نويســندگان، 
انديشــمندان و فرهيختــگان در برابر همه مردم 
و همه آنهايى كه از انديشــه و كتاب آنها استفاده 
مى كنند، يك وام بزرگ بردوش همه در سايه آن 

افتخارى كه براى جامعه مى آفرينند، دارند. 
روحانى گفــت: آنچه امروز بايــد در اين مقطع 
تاريخى از كتاب و نوشتن، فرهيختگان و انديشه، 
بدانيم اين اســت كه از كتاب چيزى جز بازگويى 
انديشه نيست، انديشه اى كه با كتابت جاودانه مى 
شود. هرآنچه ما از تاريخ گذشته داريم و مى توانيم 
ببينيم، انديشه قرون گذشته، تاريخ قرون گذشته 
و مسير و راه و تمدن آنها تقريبا منحصر به كتاب 
اســت. البته آثار ديگرى هم هســت. آثار تمدنى 

ديگرى هست. 
وى افزود: آنچه به زيبايــى واقعيت را بازگو مى 
كند نوشته انديشمندان و صاحب نظران در گذشته 
است. شما مى بينيد شعراى بزرگ و نويسندگان 

بزرگ ما در علوم مختلف در طول تاريخ و هزاران 
سال در سراســر جهان آثارشان از طريق كتاب به 
ما منتقل شده است و ما از مسير كتاب مى توانيم 
ببينيم چه گفته اند و چگونه انديشيده اند، تاريخ 

گذشته، راه گذشته و تمدن گذشته.
رييس جمهورى ادامه داد: امروز شما در سنگ 
نوشته هايى كتابت چندين هزاران سال قبل را به 
خوبى مى بينيد و مى خوانيد معنا مى كند و از آن 
طريق به زمان هزاران سال پيش به راحتى متصل 

مى شويد.

جایزه کتاب سال
جايزه كتاب ســال جمهورى اسالمى ايران همه 
ساله با هدف حمايت و تشويق مولفان، مترجمان و 
مصححان و ناشران سراسر كشور و ارتقاى فرهنگ 
جامعه اســالمى، حفظ استقالل و هويت فرهنگى 

برگزار مى شود.
طبق ضوابط دبيرخانه كتاب سال، آثار ارسالى به 
اين رويداد بايد حداكثر يك سال قبل، منتشر شده 

و جزء كتاب هاى كمك درسى و افست نباشند. 
كتاب هاى داستان بزرگسال، نقد ادبى (تاليف)، 
مستندنگارى، شعر بزرگسال و كودك و نوجوان به 
دليل همپوشانى با جايزه جالل آل احمد و جايزه 

شعر فجر در كتاب سال بررسى نمى شود.
آييــن اختتاميــه سى وششــمين دوره جايزه 
كتاب سال جمهورى اسالمى ايران به منظور معرفى 
و تجليل از برگزيــدگان، هم اكنون با حضور دكتر 
«حســن روحانى» رئيس جمهورى، «سيدعباس 
صالحى» وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و جمعى از 
فرهنگوران، اديبان، نويسندگان و استادان دانشگاه 

در تاالر وحدت درحال برگزارى است.

این ملت بدون سالح و با 
دست خالی اما با روحی 
بلند و بــا امیدواری به 
پایان راه پیروزمند خود 
در برابــر همه قدرت ها 
یســتادند و مقاومت  ا
کردند. آنچه که ملت ما را پیروز کرد پیروزی 

نور بر ظلمت بود

سرلشکر باقری:

روحانی:

دوران انسداد گذشته است
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