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جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید 
به استان خراسان شمالی برگزار شد

| جلسه هماهنگى ســفر كاروان تدبير 
و اميد به اســتان خراسان شــمالى، به رياست 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى رئيس 
جمهور و با هدف بررســى نيازمندى ها و روند 
اجراى طرح ها و پروژه ها در مسير تحقق توسعه 

همه جانبه و پايدار اين استان تشكيل شد.
ارائه آخريــن گزارش ها از عملكــرد و روند 
اجرايى طرح ها و پروژه هاى مصوب ســفر قبلى رئيــس جمهور به اين 
استان، نيازمندى هاى مردم در مناطق مختلف استان خراسان شمالى 
و همچنين نهايى كردن طرح هاى پيشــنهادى براى تحقق و تسريع در 

پيشرفت همه جانبه و پايدار استان، از اهداف اين نشست بود.
مهمترين برنامه ها و طرح هاى مرتبط با توسعه استان خراسان شمالى 
از جمله در حوزه جاده و راه آهن، بهداشــت و درمان، محيط زيســت، 
كشــاورزى، صنعت و معدن، ارتباطات، كار و تعــاون، ورزش و جوانان، 
مديريت منابع آب و انرژى، گردشــگرى، عمران شــهرى و روستايى، 
فرهنگ، آموزش و همچنين زمينه هاى سرمايه گذارى بخش دولتى و 

خصوصى در اين جلسه مورد بررسى قرار گرفت.
جزئيات ايــن طرح هاى جديد كه مى تواند شــتاب و تحول خوبى در 
روند پيشرفت و توسعه پايدار استان خراسان شمالى ايجاد كند، توسط 
رئيس جمهورى و در جريان ســفر كاروان تدبير و اميد به اين اســتان 

اعالم مى شود.

با مردم صادقانه گفت وگو کنیم
| رئيس فراكســيون اميــد مجلس بر 
لزوم گفت وگو با مردم تاكيد كرد و گفت: شايد 
الزم باشد عالوه بر اطالع رسانى به مردم درباره 
فعاليت هاى صــورت گرفته، درخصوص برخى 
موانع بر ســر راه تحقق وعده هاى داده شده با 
مردم صادقانه صحبت كنيم تا بدانند ما تالش 
كرديم جلوى برخى رخدادهاى ناخوشــايند را 

بگيريم اما توفيقى حاصل نشد.
محمدرضا عارف در ديدار با كارگروه شهرسازى و معمارى بنياد اميد 
ايرانيان با بيان اينكه بنياد اميد با هدف ايجاد پل ارتباطى بين تشــكل 
هاى مردمى با نهادهاى دولتى تشكيل شد، گفت: بنياد اميد با تشكيل 
اتاق فكر در زمينه هاى راهبردى و كالن، برنامه هاى توسعه و پيشرفت 
و تشــكيل كارگروه هاى تخصصى در جهت آسيب شناسى موضوعات 

مختلف اجتماعى، فرهنگى و علمى قدم برمى دارد.
وى ادامه داد: اكنون نيز از كارگروه شهرســازى و معمارى بنياد اميد 
ايرانيان انتظار مى رود تا با آسيب شناسى عملكرد مديريت شهرى نقاط 
قوت و ضعف را شناسايى كند تا بتوانيم پاسخگوى انتظارات مردمى كه 

به ما اعتماد كردند، باشيم. 
رئيس بنياد اميد ايرانيان با بيان اينكه مباحث مهمى مانند حاشــيه 
نشينى، بافت هاى فرسوده، سياست هاى مديريت شهرى و حمل و نقل 
عمومى كه به آن كمتر پرداخته ايم بايد مورد توجه جدى تر قرار گيرند، 
افزود: داشتن مسكن آرزوى دســت نيافتى براى بخشى از جامعه شده 
است بايد با يك برنامه ريزى مناسب به سمت احقاق اين حق كه داشتن 

مسكن است و  در قانون اساسى هم به آن پرداخته شده پيش برويم.
عارف با بيان اينكه نبايد درآمدهاى شــهردارى تنها معطوف به حوزه 
شهرسازى باشد، گفت: بايد به دنبال درآمدهاى پايدار براى شهردارى 
بود متاسفانه در گذشته براى كســب درآمد مجوزهاى نامتعارفى براى 
انبوه سازى داده شد و مشــكالتى را براى مناطقى از شهر تهران و كالن 

شهرها ايجاد كردند.
رئيس مجمع نمايندگان تهران تاكيــد كرد: در وضع قوانين در حوزه 
شهرسازى صرفا منفعت مديريت شــهرى در نظر گرفته نشود و حقوق 

مردم و ذينفعان بايد در صدر قوانين حوزه شهرسازى قرار بگيرد.

| دادستان كل كشور، گفت: تالش ما بر اين اســت كه جلوى خسارت و اجحاف 
حقوق مردم در فروش كشــت و صنعت گرفته شــده و حقى در اين زمينه ضايع نشــود.
حجت االسالم محمد جعفر منتظرى در گفت وگو با خبرنگاران در اردبيل، اظهار كرد: كشت 
و صنعت مغان به لحاظ اهميت و ارزش بااليى كه دارد براى ما نيز مهم تلقى مى شــود به 
طورى كه دادســتان اردبيل در اين پرونده وارد شده تا با نظارتى كه انجام مى شود جلوى 
تضييع حق و حقوق عامه و عموم مردم و همچنين دولت گرفته شود.وى خاطرنشان كرد: 
هر چند ما در قيمت گذارى و فروش كشــت و صنعت هيچ دخالتى نداريم اما به دادستان 
اردبيل تاكيد كرديم تا در اين موضوع ورود كرده تا با نظارت كامل جلوى خسارت احتمالى 
گرفته شود.دادستان كل كشور بيان كرد: از نظر ما حجاب به عنوان يك امر شرعى و قانونى 

در نظام اسالمى داراى جايگاه خاص و ويژه است و آنهايى كه مى خواهند از فضا سوءاستفاده 
كرده و به برخى بدحجابى ها دامــن بزنند برخورد جدى خواهند كرد.منتظرى به برخورد 
جدى دســتگاه قضائى و نيروى انتظامى با متخلفان در خطوط قرمز نظام الهى، ارزشى و 
احكام دينى به ويژه در بخش حجاب و عفاف اشاره كرد و گفت: با آنهايى كه اين حق الهى 
را زيرپا مى گذارند بايد به عنوان جرم مشهود دستگاه انتظامى برخورد كند و بيشتر تالش 
ما بر اين است تا اين موضوع جنبه سياسى پيدا نكرده و برخى خارج نشينان به بدحجابى ها 
و بى حجابى ها دامن نزنند.وى افزود: قوه قضائيه با مفاسد اقتصادى با داليل و مستنداتى 
كه جمع آورى مى كند به شدت برخورد مى كند چرا كه ما بر اين باوريم اگر برخورد قاطع 
و مقتدرانه اى با مفاسد اقتصادى و ادارى انجام دهيم ريشه بسيارى از مشكالت خشكانده 

خواهد شد.دادستان كل كشــور ادامه داد: دستگاه قضائى به هيچ وجه از قاطعيت در اين 
موضوع كوتاه نخواهد آمد چرا كه زيبنده نظام اسالمى و دستگاه اجرايى نيست كه نوعى زد 
و بند و تخلف در آن رخ دهند و ديگران نيز در مقابل آن ساكت باشند.منتظرى عزم جزم 
دستگاه قضائى را در كنار ساير نهادها در برخورد جدى با مفاسد قضائى و ادارى يادآور شد 
و تصريح كرد: ما با هرگونه خسارت در هر سطح و مقطعى برخورد جدى مى كنيم و با هيچ 
كس در اين زمينه مماشــاتى نخواهيم كرد.وى در مورد فضاى مجازى و برخى جرايم رخ 
داده در اين حوزه اظهار كرد: متأسفانه به لحاظ گستردگى فضاى مجازى در سال هاى اخير 
شاهد رشد فزاينده جرايم فضاى مجازى هستيم كه منشأ آنها عدم نظارت در اين حوزه و 

تشديد برخى جرايم نظير كالهبردارى هاى و مسائل اخالقى است.

رهبر انقالب رحلت آیت اهلل حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند

خبرنامه

دادستانکلکشورمطرحکرد؛

برخورد جدی با متخلفان 
در خطوط قرمز نظام الهی 
به ویژه در بخش حجاب

انگلیس هرچه سریع تر نسبت به رفع توقیف 
نفتکش حامل سوخت ایرانی اقدام کند

| يك عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه اقدام 
انگليس در توقيف نفتكش حامل سوخت ايرانى اشتباه بوده است: انگليس اقدام 
اشتباهى انجام داده و بايد هرچه سريع تر نسبت به جبران اين اشتباه اقدام كند. 

اين اقدام انگليس پايه هاى نظم و آرامش جهانى را برهم مى زند.
هدايت اهللا خادمى ضمن محكوميت اقدام دولت انگليس در توقيف نفتكش حامل 
سوخت ايرانى بيان كرد: اقدام دولت انگليس در توقيف اين نفت كش كامًال غير 
قانونى است و به نوعى دزدى دريايى است. اين اقدام دولت انگليس آدم را به ياد 
دوران قديم مى اندازد كه عده اى با روبند و چشم بند دزدى دريايى انجام مى دادند.
وى در ادامه اظهار كرد: انگليس بايد هرچه ســريع تر نسبت به رفع توقيف اين 
نفت كش اقدام كرده و از ايران عذرخواهى كند. ايجاد اين تنش ها و كشمكش ها 
به نفع هيچ كس نيست و در نهايت آنها ضرر خواهند كرد چراكه ايران بر اكثر آب 

راه هاى دنيا به ويژه خليج فارس دسترسى دارد.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس تصريح كرد: انگليس اقدام اشــتباهى 
انجام داده و بايد هرچه سريع تر نسبت به جبران اين اشتباه اقدام كند. اين اقدام 
انگليس پايه هاى نظم و آرامش جهانى را برهــم مى زند. انگليس با اين كار باعث 

ايجاد ناامنى و افزايش اختالفات شده است.
وى در ادامه تاكيد كرد: متأسفانه دنيا به سمت خوى وحشى گرى رفته است و 
كشورهايى كه پول و قدرت دارند عليه ساير كشورها به كار مى گيرند. اين اقدامات 
كه انجام مى دهند كارهاى خطرناكى است و ادامه دادن اين اقدامات باعث مى شود 

تا دنيا با چالش هاى جدى روبه رو شود.

برای منافع و مصالح ملی  کشور باید بهترین 
دستاوردها با کمترین هزینه ها دنبال شود

| يك عضو فراكســيون اميد مجلس گفت: جمهورى اســالمى ايران 
در چارچوب مفاد برجام اقدام به كاهش تعهداتش كرده است.ســيده حميده 
زرآبادى درباره كاهش تعهدات برجامى ايران اظهار داشت: ديپلمات ها و مقامات 
سياســى كشــورمان در طول دوران مذاكرات همواره به تعلل، تعليق يا حتى 
توقف احتمالى تعهدات و همكارى هاى طرف اروپايى توجه داشــتند و پس از 
دادن فرصت كافى به طرفهاى غربى، در حال كم اثر نشان دادن سياست گفتار 
درمانى سه كشور اروپايى هستند.اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
ادامه داد: جمهورى اسالمى ايران از برجام خارج نشده بلكه در چارچوب مفاد 
برجام اقدام به كاهش تعهداتش در برجام بــه دليل پايبند نبودن طرف غربى 
كرده است. مقامات كشــورمان بايد تا قبل از خروج از برجام از طريق مراجع 
حقوقى بين المللى در چارچوب مفاد برجام پيگير احقاق حق كشورمان باشند.
وى اظهار كرد: تشديد تحريم ها توسط آمريكايى ها و عمل نكردن اروپايى ها به 
تعهدات و توافقات برجامى خود، جمهورى اسالمى ايران را پس از مذاكرات و 
در حقيقت صبر بسيار به اين جمع بندى رساند كه به صورت تدريجى از حجم 
و تعداد تعهدات يك طرفه اش كه براى اعتمادسازى انجام گرفت، در چارچوب 
توافق نامه بكاهد. رفتار انگليس، آلمان و فرانسه از زمان امضاى برجام به ويژه از 
تابستان سال گذشته كه ترامپ از برجام خارج شد، رفتارى پر ابهام بود. اين سه 
كشور در عمل هيچ يك از مفاد برجام را اجرا نكردند و صرفا با وعده راه اندازى 
اينستكس و رفع برخى محدوديتها وقت جمهورى اسالمى ايران را تلف كردند.

آمریکا به خاطر انسجام مردم از جنگ عقب 
نشینی کرد

| ســخنگوى دولت اعالم كرد: تا زمانى كه اروپا به برجام پايبند باشد به 
همان ميزان پايبند خواهيم بود.

على ربيعى مهمترين علت عقب نشــينى امريكا از جنگ عليه ايران را افزايش 
انسجام اجتماعى دانست و گفت: مردم اعتماد دارند و مى دانند كه اگر روزى وارد 
برجام شديم مصلحت كشور را خواستيم و اكنون هم اگر سطح غنى سازى اورانيوم 

را افزايش داده ايم، اين اقدام را مصلحت كشور مى دانيم.
وى ادامــه داد: ترامپ وقتى ديد كه جامعه ايران فرو نپاشــيده و هنوز به قوت 
خودش باقى است تصميم گرفت حتى عالوه بر شروط مذاكره، حمله خود را لغو 
كند. اين يك پيام دارد و آن اين اســت كه انسجام اجتماعى و هميارى و همدلى 
و تعاون مردم بيشتر شده و حتى امروز براى آنها شــرط تعيين مى كنيم كه اگر 

مى خواهد به مذاكرات ما با كشورهاى اروپايى بپيوندند بايد تحريم ها را لغو كند.
وزير سابق تعاون كه در همايش بزرگداشت روزجهانى تعاون در مركز همايش 
هاى صدا و سيما ســخن مى گفت، خاطرنشــان كرد: مردم به ما اعتماد دارند و 
مى دانند اگر يك روز وارد برجام مى شويم مصلحت كشور را مى خواهيم و اگر االن 
سطح غنى سازى اورانيوم را افزايش داديم، اين اقدام را مصلحت كشور مى دانيم 
لذا اگر برجام را امضا مى كنيم يا اينكه تصميم به غنى ســازى مى گيريم به دنبال 

صالح و منفعت آنها هستيم.
سخنگوى دولت با ابراز اميدوارى نسبت به اينكه سختى دوران تحريم به شكل 
مطلوبى مديريت شود، گفت: در جلسه آتى سران قوه تصميماتى اتخاذ مى شود تا 

حمايت بيشترى از طبقات و دهك هاى پايين جامعه صورت گيرد.

میز خبر

| معــاون اول قــوه قضائيــه از انجام 
كارشناســى هاى بــا تفاوت فاحش توســط 

كارشناسان رسمى دادگسترى انتقاد كرد.
غالمحسين محســنى اژه اى در گردهمايى 
سراسرى كارشناسان رسمى دادگسترى كه با 
عنوان بايدها و نبايدهاى حوزه كارشناسى در 
محل مجتمع فرهنگى شــهيد بهشتى برگزار 
شد، ضمن تشــكر از همه كارشناسان كشور 
اعم از كارشناســان مركز و كانون اظهار كرد: 
آن طور كه بايد و شايد از اين افراد تقدير نشده 
است. وظيفه مركز و كانون كارشناسان است 
كه كار خود را ارزش گذارى كنند. بســيارى 
از ما عمرمان به مرحله اى رسيده است كه در 
سراشيبى هستيم. براى ما بيشتر بايد اهتمام 
وجود داشته باشد كه هم تجربه خود را منتقل 
كنيــم و آنچه منتقل مى كنيــم داراى ارزش 
الهى و انسانى باشــد. يكى از اهداف مهم اوليا 
و انبيا و نظام جمهورى اســالمى ايران تحقق 
عدالت اســت. از جمله عواملــى كه مى تواند 
تحقق عدالت را به همراه داشته باشد سه عامل 

قاضى، كارشناس و وكيل است.
معاون اول قوه قضائيه عنــوان كرد: آيا من 
در امــور وجدان خود را قاضــى قرار مى دهم 
كه آيا وظيفه خود را به درستى انجام داده ام؟ 
خروجى كار من امروز در تحقق عدالت رضايت 
بخش بوده اســت؟ قطعاً همه ما تالش كرديم 
و زحمت كشيديم اما خروجى رضايت بخش 
اســت؟ برگزارى اين نشست ها براى تعريف و 
تمجيد نيســت يا وقت اضافى نداريم. همه ما 
هزار جور گرفتــارى داريم اما با حضور در اين 
همايش ها مى خواهيم با همفكرى و آســيب 
شناسى خرد جمعى راهكارهايى را براى تعالى 
كار خود انتخاب كنيم. آيا خروجى ما در تحقق 
عدالت براى خودمان قانع كننده اســت؟ من 

قاضى يا وكيل كه سوگند ياد كرديم كار خود 
را متعهدانه انجام دهيم به شــماى كارشناس 
كارى را ارجاع مى دهيم، نظــر بدهيد به اين 
كار من ايــراد مى گيريد يا نمى گيريد؟ شــما 
مطابق با سوگند و مطابقه با وظايفى كه قوانين 
تعيين كرده بررســى كنيد درست انجام شده 
اســت يا نه! به من گفته شد حدود 300 هزار 
در سال 97 داشتيم آيا ما به اين بيش از 300 
هزار كارشناسى در سال رضايت داريم؟ چند 
مورد از كارشناسى ها تكرارى بوده است؟ چرا؟ 
معيار و مبانى كارشناسى اول چه بوده كه مورد 
اعتراض قرار گرفته و كارشناســى دوم تفاوت 

فاحش داشته است؟
وى افــزود: چــه ضابطه و شــاخصه اى در 
كارشناســى اول بوده كه كارشناســى دوم را 
نسبت به كارشناسى اول با تفاوت فاحش روبرو 
مى كند؟ اين امر چه چيزى را پيش مى آورد؟ 
كارشناســى با اختالف فاحش هزينه مردم را 
باال مى برد، دادرسى را طوالنى مى كند. كسى 
كه در مرحله اول به نفع او كارشناســى شده 
اعتمادش متزلزل مى شود و در اينجا خسارت 
به كجا وارد مى شود؟ درست است كارشناسى 
طريقيت دارد اما گاهى اين طريقيت منحصر 
مى شود و راهى وجود ندارد. قاضى ممكن است 
به ناچار انتخاب كنــد اما در ُكنه وجدانش كه 
بايد مطلبى را احراز كند و با اقناع وجدان رأى 
بدهد امكان پذير نيست. اين كارشناسى هاى 

متفاوت از آفت هاى اين حوزه است.
اژه اى خاطرنشــان كرد: نمى خواهم خرده 
بگيرم يا كسى را تضعيف كنم اما وظيفه دارم 
به دنبال رفع آســيب باشم. گاهى 3 يا 4 برابر 
تفاوت كارشناسى اول و دوم و … وجود دارد. 
مگر چه تفاوتى وجود دارد؟ مثًال قيمت گذارى 
مى شود 600 ميليارد تومان، اعتراض مى كند 

و قيمت مى شود 1600 ميليارد تومان. كدام 
صحت دارد. براى ســاختمانى در غرب تهران 
جواز گرفته شــده و همه چيز آن قابل رؤيت 
است در يك فاصله كوتاه 295 ميليارد تومان 
تا 8 هزار ميليارد تومان كارشناسى شده است. 
همه كسانى هستند كه ســنى از آنها گذشته 
و تجربــه اى دارند و هزاران كار كارشناســى 
كردند. يقيناً مبانى دارند و نمى خواهم بگويم 
كدام صحيح است. بعضى از اينها در يك هفته 
انجام شده كه نه جواز به هم خورده نه جنگ و 
صلحى شده و هيچ اتفاق خاصى نيافتاده است. 

اين چه ذهنيتى پيش مى آورد.
معاون اول قــوه قضائيه تاكيد كــرد: ما به 
دنبال اجــراى عدالت و تحقق آن و رســاندن 
حق به حق دار هســتيم. ما يــك خانواده و 
مجموعه هســتيم. من هيچ گاه به كارشناس 
مركز و كارشناس كانون جدا نگاه نكردم. امروز 
مى خواهيم خودمان خودمان را كارشناســى 
كنيم. حرمت امامزاده به متولى آن است. اگر 
دســتگاه قضائى حرمت كارشناس و وكيل را 
رعايت نكند به كجا لطمه مى خورد؟ يا متقابل 
اگر وكيل حرمت دستگاه قضا را رعايت نكند 
به چه كسى لطمه مى خورد؟ دوست هم بايد 
شفاف عيب دوست خود را بگويد. ما كه از يك 
خانواده هستيم بايد انتقاد را با رعايت شرايط 
مطرح كنيم و در مقام رفــع نقيصه بر بياييم. 
اگر عيب خود را پوشــانديم خروجى بد از آب 
در مى آيد و عندالناس هم ممكن است مسئول 
باشــيم. خودمان بايد به دنبال حفظ حرمت 
خانواده باشــيم نه به آن معنا كه عيب خود را 

پنهان كنيم.
وى افزود: اگر شــما كارشناســان در نحوه 
برخورد قاضى، نحوه عملكرد و يا اشــكالى در 
جايى روبرو مى شــويد حتماً آن را بيان كنيد 

و به يك بــار گفتن اكتفا نكنيــد. اگر قرار به 
يكبــار گفتن بود خداوند برخى داســتان ها و 
آيــات را در قرآن يكبار بيــان مى كرد و تمام 
مى شد. ما نيازمند تكرار هستيم. بايد دست به 
دست هم دهيم كه حرمت مركز، كانون، وكال، 
كارشناسان و دستگاه قضائى را رعايت كنيم. 
بر برخى از كارهاى ما جز خدا كسى نمى تواند 
نظارت كند. اگر يك وكيل يا كارشناس پليس 
تقواى درون را نداشته باشد هيچكس نمى تواند 
برخى از امور او را كنتــرل كند. ما بايد بدانيم 
بازخواستى در آن دنيا وجود دارد و خدا ناظر 
بســيار دقيقى اســت و فكر نكنيد آنجايى كه 
غير ازخدا ناظرى نيســت مفر اســت. اتفاقاً 
آنجا خيلى خطرناك است. از مردم و دستگاه 
نظارتى بيرونى مى ترسيم اما آنجا كه تنهاييم 

از هيچ چيز نمى ترسيم. اينجا بايد بدانيم خدا 
ناظر است.

محسنى اژه اى تصريح كرد: دستگاه نظارتى 
حتماً الزم است. از دســتگاه نظارتى نترسيم 
و ناراحت نباشــيم. دســتگاه نظارتى به نفع 
ماســت. مگر مــا مى خواهيم چــه كنيم؟ ما 
مى خواهيم در جهــت احقاق حق عمل كنيم. 
اگر ما داريم به عمد خطايــى مى كنيم اينجا 
جلوى ما گرفته شــود از آتش و بى آبرويى آن 
دنيا راحت تر است. اگر در مسيرى در خيابان 
ما را راهنمايى كنند از آنها تشــكر مى كنيم يا 
ناراحت مى شويم؟ از آقاى جهرمى درخواست 
مى كنم موضوع حفاظت را جدى بگيرند. روز 
گذشته در جلسه اى گفتم نظارت بايد رازدار، 

عاقل، عالم، كاردان و مصلح باشد.

انتقاد معاون اول قوه قضائیه از کارشناسی های با تفاوت فاحش

| فرمانده كل سپاه با بيان اينكه توانسته ايم 
اعتبار قدرت مان را اثبات كنيم، گفت: اتفاقات اخير 
نشان داد ما به چه درخششــى در عرصه تكنولوژى 
رسيديم و بايد جهان حقيقت اين قدرت شكل گرفته 
را بداند.سردارسرلشكر پاسدار حسين سالمى فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى در آيين افتتاحيه 
طرح واليت بسيج دانشجويى كشور كه در رواق شيخ 
حر عاملى حرم مطهر رضوى برگزار شد، اظهار كرد: 
جوانان انقالبى و متعهد، امروز بيرق پيشــرفت هاى 

علمى كشور را بر دوش گرفتند و براى وسعت بخشى 
به فضاى فكر و انديشه و دانش افزايى جامعه انقالبى 
ما در تالش و مجاهدت علمى را براى دســتيابى به 

استقالل حقيقى در كشور هستند. 
وى افزود: ريشه اصلى رشد، بالندگى و سربلندى هر 
كشورى به بزرگى مساحت ذهنى و عظمت قلمروى 
فكرها و انديشــه ها است. شايد شاخص هاى ظاهرى 
مثل وسعت جغرافيايى، غناى منابع طبيعى، موقعيت 
ژئوپولتيك يا ميزان ثروت يك جامعه بخش هايى از 

بزرگى يك جامعه را به خود اختصاص دهد اما بزرگى 
واقعى در عظمت قلب ها و ذهن ها است.

فرمانده كل ســپاه با بيان اينكه انســان ها درجه 
شــكوه يك جامعه، ملت و تمدن را تعيين مى كنند، 
گفت: تجربه نشان داده است كه بسيارى از كشورها 
ثروتمند و وسيع هســتند، اما در دستگاه مختصات 
نظام بين الملل موقعيت بســيار ضعيــف و غيرقابل 
اعتنايى دارند، اما برخى كشورها كه كوچكتر هستند 
و ثروت كمترى دارند به بركت وجود انسان هاى قوى، 

انديشمند و حكيم، بزرگ هســتند كه شما جوانان 
ريشــه هاى شــجره طيبه علم، دانش و به اميد خدا 

حكمت جامعه ما هستيد.
سردار ســالمى با بيان اينكه اصل انقالب ما براى 
نجات بشريت از جاهليت مدرن است، گفت: تجربه و 
واقعيت هاى موجود نشان مى دهد كه پيشرفت هاى 
شگفت انگيز بشر در علم بدون تكيه بر حكمت، منطق 

و وحى، ضامن سعادت بشر نيست.
فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب اسالمى ادامه 
داد: در جهل مدرن پيشــرفت هاى علم پزشــكى، 
شــيمى، فيزيك و...  در مســير ايجاد ظرفيت براى 
انهدام بشر و توليد سالح، بمب، دستگاه هاى شكنجه 

و بيمارى هايى مثل تب برفكى استفاده مى شود .
سرلشكر ســالمى با بيان اينكه بشر به يك انقالب 
عظيم نياز دارد تا نقشه جامع علمى انسانيت مبتنى 
بر حكمت، علم، وحى ترسيم شود، تصريح كرد: اگر 
اينها با هم تركيب شوند جاهليت مدرن از بين مى رود 
و بشر سعادتمند مى شــود؛ در واقع هنگامى كه علم 
وحيانى بر علوم تجربى حاكم شود همه پيشرفت ها 
در راه كرامت انسان و مبارزه با ســتم به كار گرفته 

مى شود.
فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب اسالمى ادامه 
داد: انقالب اســالمى مــا با هدف باز كــردن زنجير 
اســارت انســان امروز از فضا و علوم جاهليت مدرن 
كه با مفاهيمى جهان پســند، اما با محتوايى خارج از 
قواعد و معيارهاى الهى و انسانى بر زندگى بشر حاكم 

مى شود، شكل گرفت.
وى خاطرنشان كرد: نظام و انقالب ما درصدد است 
راه سعادت بشر را نمايان كند و انسانيت را از تاريكى 
به وادى نور هدايت كند، از اين رو تقابل دشــمن با 
ما بر اين اســت كه اين نظام و نظريه به مدل تبديل 
نشود؛ چرا كه هرگاه يك نظريه به مدل تبديل شود، 
درواقع اثبات شده و در سطح جهان تعميم مى يابد. 
به عبارت ديگر ســطح جغرافيايى تاثير يك نظريه با 
ساخت مدل، عالم گير مى شود و در نهايت يك تمدن 

ظهور مى كند. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با اشاره 
به اينكه نظريه هاى انقالب اسالمى در راستاى عدالت، 
كرامت انســان و ترويج اخالق و معنويــت همراه با 
پيشرفت و رفاه است، گفت: انقالب اسالمى مى خواهد 
به اين مسائل تحقق بخشد و طبيعى است كه ميدان 
رشد چنين مكتب و نظريه اى فضاى تنفس قدرت هاى 

ديگر را تنــگ مى كند و اين به معناى شــكل گيرى 
يك آرايش جنگى در همه ابعــاد در مقابل اين نظام 

نيرومند است.
سرلشكر سالمى با بيان اينكه جوانان  بيرق داران 
اين مسير نورانى هســتند، ادامه داد: رسالت ما اين 
اســت كه يك امت نمونه، الگو، درخشان و به عنوان 
تجلى گاه ارزش هاى متعالى الهى در جامعه انســانى 
باشيم كه براى تحقق اين رسالت بزرگ، مسير سختى 
طى كرديــم بطورى كه از ابتــداى تولد اين انقالب، 

قدرت هاى مسلط با آن درگير شدند.
وى افزود: آنها مى خواستند اين انقالب در ابتداى 
كودكى خودش، محو شود و ديگر نتواند در جغرافياى 
ارزشى و اعتقادى عالم تغيير ايجاد كند چون انقالب 

ما پيام آور يك تغيير بزرگ براى همه بشريت بود.
سرلشكر سالمى با بيان اينكه انقالب اسالمى حاوى 
يك پيام جذاب و دلنشين براى تمام ملت هاى مظلوم 
و تحت ستم بود، گفت: بنابراين ما درگير يك جنگ 
جهانى شــديم درحالى كه فاقد قدرت بوديم؛ ما در 
ابتداى انقالب نســبت به قواى دشمن بزرگى كه در 
مقابل ما آرايش جنگــى گرفته بود به لحاظ ظاهرى 
قدرت كمترى داشــتيم امــا خداوند بــه ما نصرت 
داد و ما را بر دشــمنانمان پيروز كــرد و اين پديده 

شگفت انگيز بود.
فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب اسالمى ادامه 
داد: ما تاريخ جديد و براســاس آن ادبيات  و منطق 
جديــدى در جهان ســاختيم؛ ما توانســتيم امكان 
پيروزى قدرت هاى به ظاهر ضعيــف بر قواى ظاهراً 
عظيم را اثبات كنيم؛ ما در حصــر اقتصادى، انزواى 
سياســى جهانى و تحريم تســليحاتى بوديم و همه 
جهان مديريت اين جنگ را برعهده گرفته بودند اما 

ما از اين مرحله گذشتيم. 
سرلشكر ســالمى با تاكيد بر اينكه جنگ ما پايان 
نيافته است،تصريح كرد: دفاع مقدس مقطعى از جنگ 
بود كه در آن مواجهه نظامى ميدان اصلى نبرد بود اما 
اتمام دوران جنگ تحميلى و دفاع مقدس به معناى 
پايان جنگ ميان اســتكبار و انقالب اسالمى نيست 
بلكه  تغيير وضعيت از يك جنگ به جنگ هاى ديگر 
بود.وى خاطرنشان كرد: براى ماندن و جاودانه شدن 
بايد قدرت ساخت و براى شكست نخوردن بايد اراده 
به كار گرفتن قدرت داشــت و ايستاد؛ ما مى بايست 
هردوى اين مهم را دنبال كــرده و همچنين با تدبير 
براى زندگى عادى مردمان كار مى كرديم به عبارتى 

ما با جنگ زندگى مى كرديم و با زندگى مى جنگيديم.
فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب اسالمى ادامه 
داد: زمانى بود كــه ما هيچ چيــز را خودمان توليد 
نمى كرديم؛ وقتى مى گويــم منظورم هيچ به معناى 
واقعى است؛ هيچ سالح، پااليشگاه، هواپيما،بالگرد و 
پهپاد و... توسط ايرانيان ساخته نمى شد، اما در اين 
جنگ آموختيم كه بايــد بر ظرفيت هاى درونى خود 

تكيه كنيم. 
سرلشكر سالمى افزود: جنگ فقط ميدان شليك 
آتش ها نبود ، بلكه ســاختن قدرت در آن شــرايط 
بخش مهم تر جنگ بود و اتفاقا دشمن در اين بخش با 
تمام قواى خود به صحنه آمده بود؛ اينكه در موضوع 
هســته اى ما را تحريم جهانى مى كنند درحالى كه 
جهان مى دانند ما به دنبال ســالح نيستيم بهانه اى 
بيش نيســت ، درواقع ما را به خاطــر دانش، تحريم 

كردند . 
وى خاطرنشــان: در مكتب اسالم سالح هسته اى 
هيچ جايگاهى ندارد؛ اسالم هيچ وقت به سالح كشتار 
جمعى تن نمى دهد چون در منطق اسالم احياى يك 
انســان به معناى احياى تمام بشريت است و كشتن 
يك انسان به مثابه كشتن همه انسان هاست پس آنها 
در مورد سالح هســته اى با ما نمى جنگند بلكه براى 
دانش با ما در تقابلند؛ به اين خاطر كه مى دانند دانش، 
محور اقتدار يك ملت است و ملت هاى عقب مانده در 

دانش و صنعت، وابسته مى شوند.
وى با بيان اينكه ملت ايران راه خود را يافته است، 
ادامه داد: رهبر بزرگوار انقالب به ما آموخته  كه براى 
بزرگ شــدن بايد عالم شــويم به همين علت است 
كه دشــمن، دانشــمندان ما در خيابان ها ترور كرد 
تا نشان دهد كه در برابر پيشــرفت هاى علمى ايران 
مى ايســتد اما ما راه خود را رفتيم و امروز پيشرفته 
هســتيم و ظرفيت هاى علمى و فنى فوق العاده اى را 

فراهم كرديم.
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