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امروز؛ محاكمه فائزه هاشمي 
ــمي امروز ساعت 10 صبح در شعبه 15  دادگاه فائزه هاش
ــود. فارس گزارش داد، تشكيل  دادگاه انقالب برگزار مي ش
پرونده جديد براي فائزه هاشمي به دليل اخالل در نظم زندان 

حين گذراندن دوران محكوميتش بوده است.
 توضيحات شريعتمداري درباره خبرگزاري «كيهان»  
حسين شريعتمداري، نماينده ولي فقيه در موسسه كيهان 
ــوي هيات نظارت بر  از صدور مجوز خبرگزاري كيهان از س

مطبوعات خبر داد.
ــه از «مدت ها  ــن موسس ــت اي ــريعتمداري گفته اس ش
ــه هيات نظارت بر  ــت مجوز خبرگزاري» را ب پيش درخواس
ــته با اين  ــه كرده بود كه اين هيات روز گذش ــات ارائ مطبوع

درخواست موافقت كرد.
مديرمسئول روزنامه كيهان زمان آغاز به كار رسمي اين 

خبرگزاري را نامعلوم اعالم كرده است.
ــخ به اين پرسش كه آيا  ــريعتمداري همچنين در پاس ش
ــان در جهت فعاليت روزنامه كيهان  فعاليت خبرگزاري كيه
ــات در اين زمينه را به زمان ديگري  ــد بود،  ارائه اطالع خواه

موكول كرد.
 مشكل وزارت دادگستري از نظر پورمحمدي

ــتري در  ــنهادي دادگس مصطفي پورمحمدي، وزير پيش
ــط رئيس جمهور به ايسنا  اولين اظهار نظر بعد از معرفي توس
گفت: اكنون وزارت دادگستري شرايط خاصي دارد؛ بنابراين 
ــتري هنوز قانون  بايد از مجلس كمك گرفت. وزارت دادگس
ــته نشده و يكي از مشكالت كنوني براي وزارت  برايش نوش

دادگستري، نداشتن قانون براي فعاليت خود است.
 حاضريم دندانه كليد روحاني باشيم!

ــعيد حجاريان از چهره هاي تاثيرگذار اصالح طلبان در  س
گفت وگويي با روزنامه اعتماد، رويكرد آينده اصالح طلبان را 
در قبال دولت روحاني توضيح داد. حجاريان به اعتماد گفت: 
ــان مطالبه اي  ــي محذوراتي دارد ما از ايش ــر آقاي روحان اگ
ــاوراني امين، تجربيات خود را در  نداريم، بلكه به عنوان مش
ــروف مفتاح را دندانه  ــان قرار مي دهيم. به قول مع اختيارش
ــيم. البته ما از ايشان  ــان باش ــو، حاضريم دندانه كليد ايش ش
ــان را  ــه عهد و پايبندي به برنامه هاي اعالم شده ش ــاي ب وف

پيگيري مي كنيم.
 ادعاي نادرست خبرنگار شرق

ــي  ــه مطبوعات ــرق در مصاحب ــه ش ــگار روزنام خبرن
ــال فرصتي دست  ــت س رئيس جمهور ادعا كرد: «بعد از هش
داد كه رسانه هاي اصالح طلب هم پاي تريبون بيان و بتونن 

از رئيس جمهور سوال كنند.»
ــود كه در تمام  ــاي دروغ در حالي مطرح مي ش ــن ادع اي
مصاحبه هاي احمدي نژاد در دوران رياست جمهوري چنين 
ــانه ها و از جمله اصالح طلبان وجود  ــي براي همه رس فرصت

داشته و پرسش هاي خود را مطرح كرده اند.
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ادامه  از صفحه اول
ــه از سوي  ــب با اين حماس ــخ عملي و مناس كه هنوز پاس
ــده است، اظهار كرد:  بيانيه اخير كاخ  مقامات آمريكا داده نش
ــفيد نشانگر اين است كه برخي مسئوالن آمريكايي هنوز  س
درك صحيح و كاملي از واقعيت هاي كشور و از اين انتخابات 
و پيام ملت بزرگ ايران ندارند. رفتارهاي متناقض و پيام هاي 

ناهمسو در گفتار و عمل مسئوالن آمريكا ديده مي شود.
ــار و يك  رئيس جمهور در ادامه افزود: در آمريكا گروه فش
ــازنده و در پي  ــروه جنگ طلب و مخالف گفت و گوهاي س گ
ــود دارد. ما تحميل منافع يك  ــور خارجي وج منافع يك كش
ــدگان مجلس آمريكا مي بينيم كه  ــور خارجي را بر نماين كش
ــود.  حتي در اين اقدامات، منافع آمريكا در نظر گرفته نمي ش
ــخ دولت  ــاي دولت تدبير و اميد اجماع داخلي با عزم راس مبن
ــير تعامل سازنده،  ــت از حقوق ملت از مس ايران براي حراس
فعال و متناسب با اقدامات عملي طرف هاي گفت وگوست.

ــت، پاسخ عملي  وي با بيان اين  كه براي ما آنچه مهم اس
ــان كرد: ما همه  ــت، خاطرنش ــت آمريكا و نه بيانيه هاس دول
اقدامات دولت آمريكا را به دقت رصد مي كنيم و اگر اقدامات 
ــابه به آن  ــب و مش ــخ متناس ــازنده اي ببينيم پاس عملي و س

مي دهيم.
ــه مميزه دولت  ــش كه وج ــخ به اين پرس روحاني در پاس
ــما با دولت هاي پيشين در زمينه پرونده هسته اي چيست،  ش
ــته اي ايران يك موضوع ملي و  ــت: برنامه صلح آميز هس گف
ــي كه وجود دارد حفظ  ــت. در اين زمينه اصول فراجناحي اس
ــته اي ايران بر اساس  ــد به اين معنا كه حقوق هس خواهد ش
ــت و ما از حق  ــررات بين المللي مورد تاكيد اين دولت اس مق

مردم كوتاه نمي آييم.
ــتيم و  ــل تعامل و گفت وگو هس ــت: اما اه ــي گف روحان
ــدون اتالف وقت با  ــه با جديت و ب ــي را داريم ك ــن آمادگ اي

طرف هايمان وارد مذاكرات جدي و محتوايي شويم.
ــرف مقابل هم اين  ــا بيان اين  كه اگر ط ــور ب رئيس جمه
ــرف از طريق  ــد، نگراني هاي دو ط ــته باش ــي را داش آمادگ
ــود، تصريح  ــدان بلند رفع مي ش ــي نه چن ــو در زمان گفت وگ
ــول و تاريخ  ــا غيرمعق ــي ي ــت هاي فراقانون ــرد: درخواس ك

مصرف گذشته راه به جايي نمي برد.
ــخ  ــت خبري خود در پاس ــه نشس ــور در ادام رئيس جمه
ــا توجه به  ــگار CNN مبني بر اين  كه ب ــش خبرن ــه پرس ب
ــاي جديد اياالت متحده تا چه اندازه به مذاكرات با  تحريم ه

غرب در رابطه با برنامه هاي هسته اي اميدوار هستيد، گفت: 
ــاهده مي كنيم،  ــفيد با رفتارهايي كه مش بيانيه هاي كاخ س
ــده مذاكرات بدبين  ــدارد. البته من در كل به آين ــويي ن همس
ــنيده باشد. ــتم و فكر نمي كنم كه غرب پيام ايران را نش نيس

ــرب تصور كند كه  ــان اين  كه فكر نمي كنم غ ــي با بي روحان
ادامه تحريم و تهديد آنها را به جايي مي رساند، افزود: تعامل 
ــترك به نفع دو  ــازنده، رفع نگراني هاي مش و گفت وگوي س
ــتيم كه اين كار  ــا در پي بازي بردـ  برد هس ــت و م طرف اس

امكان پذير است.
ــت: اين  كه گفته  ــور درباره تحريم ها هم گف رئيس جمه
مي شود با تحريم ها جلوي فعاليت هسته اي و موشكي ايران 
گرفته مي شود، كامال بي اساس است و خودشان هم مي دانند 
ــون وقتي ما امروز براي خريد مايحتاج عمومي مردم حتي  چ
ــكالت فراوان مواجه هستيم  گندم و نقل و انتقال مالي با مش
ــورهاي  ــان اين را مي دانند، اما به كش ــر از همه خودش و بهت
مختلف براي نقل و انتقال فشار مي آورند، معلوم است هدف 
ــكي نيست  ــته اي و نه برنامه موش اين تحريم نه برنامه  هس
ــار بر زندگي مردم است؛ البته مردم ما ثابت كرده اند  بلكه فش
ــتند، ايستادگي مي كنند و  ــار خارجي مي ايس كه در برابر فش

ايستادگي خواهند كرد.
ــش خبرنگار  ــخ به  پرس ــه در پاس ــور در ادام رئيس جمه
ــت مذاكرات  ــنگتن تايم مبني بر اين  كه با توجه به شكس واش
ــر مي كنيد، گفت:  ــتقيم با آمريكا فك ــا به مذاكره مس 1+5 آي
موافق نيستم كه مذاكرات با 1+5 به شكست منجر شده است، 
اما به نتايج موردنظر نرسيديم و ما با 1+5 مذاكرات صريح تر و 
جدي تري خواهيم داشت. بعد از اين  كه مسئوالن محترم اين 

مذاكره در دولت تعيين شوند، اين مذاكرات شروع مي  شود.
ــن نيت حاضر باشد  روحاني گفت: ما با هركس كه با حس

ــع ملي مان در آن  ــاس كنيم مناف ــا حرف بزند و ما احس ــا م  ب
ــود، مشكلي نخواهيم داشت و طرف ما  مذاكره تامين مي ش

هركس مي تواند باشد ولو آمريكا باشد.
ــته به اين  ــور ادامه داد: اقدامات آينده ما وابس رئيس جمه
ــت كه حسن نيتي را در طرف آمريكايي ببينيم و مشاهده  اس
ــتند و دنبال زبان  ــم آمريكايي ها براي مذاكره جدي هس كني
ــتي را كه آنها تعبير به  ــار و تهديد نيستند، چون ما سياس فش
ــنديم و اكنون هم  چماق و هويج مي كنند، هيچ وقت نمي پس
ــد و راه حل  ــاس منطق باش ــنديم پس اگر واقعا اس نمي پس
دستيابي به منافع متقابل باشد راه براي مذاكره با هر كشوري 

ولو آمريكا باز خواهد بود.
رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي درباره برخي مخالفت ها 
با كابينه پيشنهادي گفت: اتهاماتي كه در گوشه و كنار نسبت 
به برخي از افراد معرفي شده در كابينه مي زنند، درست نيست، 
البته ممكن است در مجلس نيز مطرح شود، من در آنجا پاسخ 
ــا قاطعيت دفاع مي كنم، آنها را قبول  ــم، از تمام وزرا ب مي ده

دارم و از تك تك آنها دفاع مي كنم.
ــاب كابينه گفت: ــن درباره انتخ ــس جمهور همچني  رئي

ــنهادى در بخش هاى مختلف كار كردم   با تمام وزيران پيش
ــنايى زيادى  ــتند كه من آش و البته چند نفرى در كابينه هس
ــان مطمئن آنها را به من  ــته آنها ندارم ولى كارشناس به گذش
معرفى كرده اند و هيچ كس براى انتخاب كابينه به من فشار 

نياورده است.
ــت يازدهم،  ــت خبري رئيس دول ــه اولين نشس در ادام
ــت خبري  ــما در اين نشس ــيد ش خبرنگاري از روحاني پرس
ــتيد و در اين زمينه  ــه مايل به مذاكره با آمريكا هس ــد ك گفتي
ــتيد. انتظار شما  منتظر اقدامات عملي و صادقانه آمريكا هس
از گام هاي عملي آمريكا چيست، روحاني در پاسخ گفت: من 
ــردم و فقط گفتم براي منافع ملي حاضرم با  اظهار تمايل نك
ــورهايي كه الزم باشد، صحبت كنم. من اشتياق و  همه كش

تمايل خاصي نشان ندادم.
ــه آمريكا پيام  ــت ك ــا بيان اين  كه انتظار ما اين اس وي ب
مردم ايران را بشنود، افزود: ملت ايران در انتخابات 24 خرداد 
حماسه بزرگي آفريدند. در اين حماسه با دنيا حرف زدند و دنيا 
هم اين صدا را شنيد به گونه اي كه 55 كشور به ايران آمدند و 
پيام هاي تبريك فراواني ارسال شد. آمريكا اين پيام را بشنود. 
ــريح تحريم ها به معناي  ــار در آمريكا براي تش كار گروه فش
ــردرگمي كاخ سفيد است. توصيه مي كنم كاخ سفيد از اين  س
سردرگمي خارج شود و بر مبناي واقعيت تصميم بگيرد. اراده 
ــائل جدي است و اگر آمريكا هم  ايران براي حل و فصل مس

جدي باشد، كارها پيش مي رود.
ــت خبري در پاسخ به پرسشي  روحاني در پايان اين نشس
درباره استفاده از بانوان در كابينه اظهار كرد من از وجود چند 
ــات كابينه  ــتفاده مي كنم و در جلس خانم در هيات دولت اس
ــب تخصص و دانش  ــرد كه از بانوان صاح ــد خواهم ك تاكي
ــت كه يك خانم در كابينه  ــتفاده شود، اما هدف اين نيس اس
وجود داشته باشد كه مثال گفته باشد كه حقوق بانوان رعايت 

شده است.

روحانى: انتخاب كابينه تحت فشار نبوده است
 سياست خارجي و پرونده هسته اي، موضوعات داغ اولين نشست خبري رئيس جمهور

ــنگتن براي مذاكرات  ــفيد گفت: واش ــخنگوي كاخ س س
دوجانبه و چندجانبه با ايران آماده است.

ــنا، خبرگزاري نووستي به نقل از فيليپ جي  به گزارش ايس
كارني، دبير مطبوعاتي رئيس جمهور آمريكا كه روز دوشنبه در 
نشست خبري در واشنگتن با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، اين 
خبر را اعالم كرد.  آمريكا پيش از اين هم براي مذاكرات دوجانبه 
با ايران اعالم آمادگي كرده بود، اما مقامات كشورمان عادي شدن 
ــور را به تصحيح عملي رفتار آمريكا در قبال ايران  روابط دو كش
ــاري نهادهاي  ــد؛ موضوعي كه با توجه به پافش ــوط كرده ان من

آمريكايي براي تشديد تحريم ايران به نظر مي رسد آمريكا هنوز 
با آن فاصله زيادي دارد.  جي كارني در نشست خبري خود با اشاره 
به مراسم تحليف حسن روحاني، رئيس جمهور جديد ايران كه در 
روز يكشنبه انجام شد، گفت: ما براي مذاكره با ايران هم در قالب 
ــطح دوجانبه آماده هستيم. كاخ سفيد روز  گروه 1+5 و هم در س
يكشنبه نيز در پي مراسم تحليف در بيانيه اي گفت: اگر اين دولت 
ــي و جدي براي عمل به تعهدات بين المللي  جديد تعامل اساس
خود و يافتن راه حل صلح آميز اين مساله را انتخاب كند، شريكي 

مصمم در آمريكا خواهد يافت.

 اعالم آمادگي كاخ سفيد براي مذاكره با ايران 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پس از استماع گزارش 
حادثه 22 بهمن قم آن را به قوه قضاييه ارسال كردند.

ــيني، سخنگوي  ــين نقوي حس به گزارش مهر، سيدحس
ــيون امنيت ملي ديروز در ابتداي خواندن اين گزارش  كميس
ــخاص شاغل در  ــئوليت برخي اش با بيان اين كه در آن به مس
ــده  ــاره ش ــا و ارگان هاي نظامي، انتظامي و امنيتي اش نهاده
ــا و ارگان هاي  ــيون با قدرداني از نهاده ــت، گفت: كميس اس
مذكور در برقراري نظم و امنيت و پايداري نظام اعالم مي كند 
كه همچون گذشته از آنها حمايت كرده و اقدامات خودسرانه 

چند نفر را شايسته اين نهادهاي انقالبي نمي داند.
در گزارش كميته بررسي اين حادثه به پيشينه چنين حوادثي 
ــده و از جمله آنها مخالفت با سخنراني آيت اهللا  ــاره ش در قم اش
هاشمي رفسنجاني و اهانت به ايشان در پانزدهم خرداد 1385 
و حضور در نمازجمعه قم و دادن شعار مرگ بر ضدواليت فقيه 
هنگام ايراد خطبه توسط حضرات آيات: اميني، جوادي آملي و 
ــتادي عنوان شده است. كميته بررسي حادثه 22 بهمن قم  اس
ــن بخش به حضور عده اي در حرم مطهر حضرت امام  در همي
خميني (ره) و مخالفت با سخنراني حجت االسالم والمسلمين 
سيدحسن خميني و اهانت به ايشان در مراسم سالگرد ارتحال 

حضرت امام خميني(ره) در سال 1388 اشاره كرده است. 
ــاره به سخنراني رئيس مجلس  در ادامه اين گزارش با اش
ــه(س) كه پس از  ــرم مطهر حضرت معصوم ــتان ح در شبس
ــت: پس از  ــورت گرفت، آمده اس ــن ص ــي 22 بهم راهپيماي
ــتان  ــه، گروه هاي پنج و ده نفره از چند نقطه شبس ــد دقيق چن
ــمت  ــعار داده و به مرور به س ــان ش ــتند و عليه ايش به پا خاس
ــراد، چند لنگه  ــان اين اف ــد و از مي ــت مي كنن ــون حرك تريب
ــمت آقاي دكتر  ــب آن تعدادي مهر نماز به س ــش و متعاق كف
ــود... در اين وضع، شدت پرتاب مهر و  الريجاني پرتاب مي ش
ــروي آشوبگران به حدي بود كه فرماندهي محترم  خطر پيش
سپاه علي بن ابيطالب (ع) اصرار مي كردند كه جناب آقاي دكتر 
ــس از اخذ نظر  ــت تريبون پايين بيايد كه پ ــي از پش الريجان

ــر اصابت مهر مجروح  ــان و درحالي كه چند نفر بر اث محافظ
شده بودند، ايشان سخنراني خود را قطع مي كنند.

اين گزارش مي افزايد: داده هاي اطالعات ناجا، مسئوالن 
ــتان و پاره اي از اعضاي شوراي تامين استان قم و  قضايي اس
ــات مستمر با رئيس قوه قضاييه، رئيس مجلس، معاون  جلس
اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، وزير اطالعات، امام جمعه 
ــتاندار قم، مديركل اطالعات استان قم، دادستان ويژه  قم، اس
ــپاه علي بن ابيطالب (ع)،  ــتان قم، فرماندهي س روحانيت اس
ــيماي استان قم، فرمانده نيروي انتظامي  مدير كل صدا و س
ــتان قم، دادستان عمومي و انقالب شهرستان قم، مراجع  اس
ــين و شخصيت هاي ديني  و تعدادي از اعضاي جامعه مدرس
ــاهدان صحنه و بررسي اسناد و مدارك، استماع اظهارات  و ش
شاهدان صحنه و به كارگيري تكنيك هاي فني و جمع آوري 
اطالعات حاكي است كه وقوع غائله همراه با سازماندهي بوده 
و در سطوح توليد ادبيات خشونت و ايجاد انگيزش و در سطح 

عملياتي داراي مقصراني بوده است.
 شواهدي مبني بر سازماندهي شده بودن حادثه

كميته بررسي اين حادثه در ادامه به برخي شواهد مبني بر 
ــازماندهي شده بودن اين غائله اشاره كرده كه از جمله آنها  س
ــف طرحي براي ايجاد التهاب در مراسم توسط اداره كل  كش
ــتانداري قم در مورخ  ــتان قم و اعالم آن به اس اطالعات اس
ــرا) و همچنين اقدام يكي  ــك روز قبل از ماج 21 / 11 / 91 (ي
ــئوالن استان كه در صحن شبستان حرم مطهر حضور  از مس
ــخنراني، مبني بر جابه جايي برخي  ــروع س ــته قبل از ش داش
ــئوالن استان از مقابل تريبون عنوان شده است. براساس  مس
ــئول در اظهاراتي به افرادي كه آنها  اين گزارش اين مقام مس
ــينيد  ــت اينجا ننش را از مقابل تريبون بلند مي كرده، گفته اس
ــما  ــم ديگري به ش چون احتمال آن مي رود كه كفش يا جس

اصابت كند.
اين كميته همچنين در گزارش خود به اقدامات برخي افراد 

حلقه پرتو در اين حادثه اشاره كرده است. 

ارسال گزارش حادثه 22 بهمن قم به قوه قضاييه
متن گزارش اين حادثه ديروز در صحن علني مجلس خوانده شد

حدادعادل: اعتدال به سرنوشت 
جامعه مدني دچار نشود

ــيون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه  رئيس فراكس
ــنهادي ديدار  ــي و ده وزير پيش ــي نزديكان روحان ــا برخ ب
ــوب ارزيابي  ــا در مجموع كابينه را خ ــته ايم، گفت: م داش
ــت  ــال اميدوارم اعتدال به سرنوش ــم و در عين ح مي كني

جامعه مدني دچار نشود.
به گزارش فارس، غالمعلي حداد عادل در حاشيه جلسه 
ــي ديروز با حضور در جمع خبرنگاران افزود: اميدواريم  علن
اين دولت بتواند هر چه سريع تر كار خودش را شروع كند.

ــاره صالحيت  ــري درب ــوال ديگ ــه س ــخ ب وي در پاس
ــئوليتي كه در فراكسيون  برخي وزيران گفت: به دليل مس
اصولگرايان دارم، درباره تك تك وزرا اظهار نظر نمي كنم تا 

ان شاءاهللا جمع بندي الزم در اين زمينه صورت بگيرد.
ــيون  ــادل درباره بيانيه فراكس ــداد ع ــگاري از ح خبرن
ــيد كه رئيس  ــرط راي اعتماد به وزرا پرس اصولگرايان و ش
فراكسيون اصولگرايان مجلس در پاسخ افزود: ما در بيانيه 
خود نامي از آقاي موسوي و كروبي و ستاد انتخابات نياورده 
ــم، مالك ما فعال  ــاره كرده بودي ــم و فقط به فتنه اش بودي
ــت و بر سر اين شرط خود استوار هستيم.  نبودن در فتنه اس
خبرنگاري از حداد عادل پرسيد كه منظورتان از معتدل تر شدن 
كابينه روحاني چيست كه وي در پاسخ گفت: منظورم اين بود 

كه عنصر افراطي در كابينه نباشد.
ــده تهران افزود: همه بايد به روحاني كمك كنند تا   نماين

اعتدال در دولت محقق شود.

پيام بشار اسد به رهبر معظم انقالب 
ــوريه در ديدار با علي اكبر واليتي، مشاور  نخست وزير س
رهبر معظم انقالب در امور بين الملل پيام مكتوب بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه را خطاب به رهبر معظم انقالب، تسليم 

وي كرد. 
در اين ديدار علي اكبر واليتي، مشاور رهبر معظم انقالب 
ــابقه روابط برادرانه و  در امور بين الملل نيز ضمن يادآوري س
ــالمي ايران  ــور از بعد پيروزي انقالب اس ــردي دو كش راهب
ــالب (مدظله العالي)  ــح كرد: رهبر معظم انق تاكنون تصري
ــوريه به عنوان يك كشور خط مقدم جبهه مقاومت  براي س

جهان اسالم عليه صهيونيسم اهميت زيادي قائلند و كماكان 
ــوريه ازجمله اولويت هاي  ــت از دولت و ملت بزرگ س حماي

مهم سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران است. 
ــاهديم كه همبستگي و  ــبختانه امروز ش وي گفت: خوش
همكاري همه جانبه دو كشور ثمرات ارزشمند خود را به منصه 
ــانده است و حتي دشمنان ملت فلسطين و نهضت  ظهور رس
ــه پيروزي فعاالن  ــالمي را نيز وادار به اعتراف ب ــداري اس بي
ــم و حاميان بين المللي و  ــه پايداري در برابر صهيونيس عرص
ــوايي تمام اخيرا  ــت به طوري كه با رس منطقه اي آن كرده اس

نقشه راه خود را تغيير و چهره واقعي خويش را براي كشورهاي 
اسالمي به ويژه مصر و ساير كشورهاي به پا خاسته در جريان 

بيداري اسالمي بيش از پيش نمايان كرده است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اين ديدار 

براي ملت و دولت سوريه آرزوي عزت و سربلندي كرد. 
ــت وزير سوريه  در اين ديدار همچنين وائل الحلقي، نخس
ــخ دولت و ملت سوريه در دفاع از تماميت ارضي  بر عزم راس
ــتقالل  ــت خويش و اس ــوريه بر سرنوش و حاكميت مردم س

كشورشان تاكيد كرد. 

شماره آينده روزنامه يكشنبه  92/5/20   
منتشر مى شود دانشگاه ها تحت تاثير جريان هاي سياسي قرار نگيرند

همه تالش كنند كه دانشگاه ها تحت الشعاع مسائل كوچك و تحت تأثير جريان هاي سياسي قرار نگيرند
ادامه از صفحه اول

ــازنده ميان دانشگاه ها،  در زمينه نوآوري علمي، رقابتي س
ــتادان  و نخبگان بوجود آيد و به دانشگاه ها و  مراكز علمي،  اس

عناصر برتر امتيازاتي داده شود.
فضاي عمومي دانشگاه ها تحت  تاثير مسائل 

كم اهميت و جريان هاي سياسي قرار نگيرد
ــتادان، مديران، عناصر مؤثر و متنفذ در  ــان از همه اس ايش
ــگاه ها درخواست كردند به هيچ وجه اجازه ندهيد  فضاي دانش
ــگاه ها، مسائل كم اهميت غيراساسي موج آفرين شود  در دانش
ــگاه ها را از دنباله گيري مسائل اساسي  و فضاي عمومي دانش

دور كند.
ــمناني وجود  ــالب در همين زمينه افزودند: دش ــر انق رهب
ــگاه ها را به  ــائل صنفي دانش ــد كه مي خواهند حتي مس دارن
ــانند، اما همه تالش  ــائل سياسي و جنجالي بكش ــمت مس س
كنند كه دانشگاه ها تحت الشعاع مسائل كوچك و تحت تأثير 

جريان هاي سياسي قرار نگيرند.
ــالمي را  ــالم و انقالب اس حضرت آيت اهللا خامنه اي، اس
ــرفت كشور خواندند و خاطرنشان  عامل اصلي رفع موانع پيش
ــود يقيناً قدرت هاي  ــالمي نب ــد: اگر پيروزي انقالب اس كردن
ــلطه گر اجازه نمي دادند كشوري مانند ايران كه مورد طمع  س

آنان است به پيشرفت و خودباوري علمي برسد.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: با توجه به اين واقعيت، بايد 
همه خود را به حفظ و پاسداري از آرمان ها و ارزش هاي انقالب 

متعهد بدانيم.
ــيار  ــگاه ها را موضوعي بس ــاي كيفي دانش ــان ارتق ايش
ــترش كمي  ــتقل و ضروري خواندند و افزودند: گس مهم، مس
ــگاه ها با ارزش و مؤثر است، اما ارتقاي كيفي دانشگاه ها  دانش
بايد بيش از پيش مورد توجه كامل قرار گيرد و گسترش كمي 

با توجه به عمق يابي و گسترش كيفي پيگيري شود.

 از پيشرفت علمي كشور براي گسترش نفوذ 
زبان فارسي در جهان استفاده شود

ــت اهللا خامنه اي در جمع  ــخنان حضرت آي آخرين نكته س
ــرورت افزايش  ــگاه ها، بر ض ــگران دانش ــتادان و پژوهش اس

حساسيت نسبت به زبان فارسي متمركز بود.
ايشان با اشاره به ظرفيت زبان فارسي براي استفاده در علوم 
ــرفت علمي كشور، براي  ــت از پيش مختلف افزودند: الزم اس

گسترش و نفوذ زبان فارسي در جهان استفاده شود.
ــي در تحقيقات و  ــان فارس ــتفاده از زب ــر انقالب، اس رهب
ــي براي  ــازي و ايجاد اصطالحات فارس ــا، واژه س پژوهش ه
ــه روش هاي مؤثر خواندند و افزودند:  ــم علمي را از جمل مفاهي
ــت از  ــي خواس ــد كه در آينده هركس ــل كني ــه اي عم به گون
پيشرفت هاي علمي ايران استفاده كند به آموختن زبان فارسي، 
نيازمند باشد. ايشان با انتقاد از گسترش كاربرد واژه هاي فرنگي 
ــطوح مختلف جامعه افزودند: بسياري از سنت هاي غلِط  در س
ــفانه سنت رنج آور  ــت، اما متاس قبل از انقالب، از بين رفته اس

استفاده از واژه هاي بيگانه، همچنان وجود دارد.
ــان در نگاهي كالن به  ــت اهللا خامنه اي در پاي حضرت آي
مقوله پيشرفت علمي، خاطرنشان كردند: مراد از اين پيشرفت، 
پيشرفت بر مبناي الگوي ايراني اسالمي است چرا كه الگوهاي 
غربي كه بر مبناي استثمار و استعمار شكل گرفته اند نتوانستند 
ــاد اخالقي  ــه و به دور از فقر و تبعيض و فس ــه اي عادالن جامع
ــان افزودند: دستور كار قطعي نظام اسالمي،  ايجاد كنند. ايش
دنبال كردن الگوي پيشرفت ايراني اسالمي است يعني الگويي 
مستقل كه از هدايت هاي اسالم سرچشمه مي گيرد و از نيازها و 

سنت هاي ايراني بهره مي برد.
ــگران،  ــتادان و پژوهش ــدار 9 نفر از اس ــن دي ــاز اي در آغ
ــگاهي را درباره مسائل مختلف بويژه  ديدگاه هاي جامعه دانش

موضوعات علمي و دانشگاهي بيان كردند.


