
بــرای اولین بــار در این مراســم، نشــان جــوان رضــوی بــه افتخارآفرینان 
عرصه هــای گوناگــون علمــی، ورزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی اهــدا شــد. 
جلودار دریافت این عناوین، همســران شــهید هســتند کــه در کارنامه 
جهــاد علمــی و اجتماعــی خــود چیــزی کمتــر از همســران شهیدشــان 

ندارند.

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس گفت: چطور تفحص دســتگاه های 
دیگر باید انجام شود اما بر مجلس نباید این امر صورت گیرد

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار دســت اندرکاران کنگــره 
شهدای اســتان خراســان جنوبی: حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
، اســتان خراســان جنوبــی را اســتانی مؤمن خیــز و عالم پــرور  دیــدار
خواندند و با تجلیل از سابقه حضور پر شور و مؤثر مردم این استان 
در نهضت انقاب اسامی و دفاع مقدس، گفتند: امروز بزرگداشت 
شهیدان از بهترین و شــریف ترین کارهاست و کشــور به آن احتیاج 
دارد. رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره بــه تهاجــم خطیر دشــمنان در 
مسائل معنوی، افزودند: البته رویش های انقاب در سراسر کشور 
محســوس اســت و با تاش و گســترش ایــن رویش ها، دشــمن در 
تهاجم بــه معنویــات نیز همچــون جنگ ســخت، شکســت خواهد 
خورد. ایشان با تأکید بر لزوم برگزاری با کیفیت بزرگداشت شهیدان 
ح احــوال آنــان، گفتند: شــهیدان عزیز  و ثبت و ضبــط خاطرات و شــر
در زمان حیاتشــان با جــان خــود وارد میدان دفــاع شــدند، و امروز با 

هویت و معنویت 
خــود از کشــور و اســام دفــاع می کننــد، بنابرایــن دفــاع مقــدس 

تمام شــدنی نیســت و یــک حقیقــت در حــال پیشــرفت اســت. و 
شــما ایــن کار را دنبــال کنیــد؛ ایــن کنگــره ی بزرگداشــت شــهیدان 
ح حــال این شــهدا را  را هرچــه میتوانیــد، باکیفّیــت برگــزار کنید؛ شــر
بنویســید. مــا می بینیــم که یــک شــهید گمنام، یــک شــهیدی که نه 
ســردار بوده، نه فرمانــده بوده، نــه شــخصّیت معروفی بــوده، وقتی 
ح حالش نوشــته میشــود و می آید در اختیار افکار عمومی، دلها  شر
را در موارد زیادی منقلب میکند؛ ]البّته[ وقتی که درســت و با رعایت 
ح حال ها نوشــته بشــود؛ این کار را بکنید  جوانب گوناگون، این شــر
به هر حال ما ســام صمیمانه و درود حقیقی خودمان را به شهیدان 
عزیز و خانواده های شــهدا عرض میکنیم -شهدای استان خراسان 
جنوبی، بیرجنــد و بقّیــه ی شــهرها- و به مــردم آن منطقه هم ســام 
میرســانیم. جناب آقای عبادی ســام مــا را به مــردم بیرجنــد و مردم 
خراسان جنوبی برســانند و امیدواریم ان شاءاهلل همیشه مشمول 

الطاف الهی باشند 
والّسام علیکم و رحمةاهلل و برکاته

مجتمــع دانشــجویی امــام رضــا)ع( کــه بــه همــت مؤسســه جوانــان 
آســتان قــدس رضــوی در زمینــی بــه مســاحت 5 هــزار مترمربــع و بــا 
ظرفیــت اســکان 400 نفــر احــداث شــده بــود، صبــح جمعــه 16 آذرمــاه 
همزمــان بــا روز دانشــجو بــا حضــور تولیــت آســتان قــدس رضــوی افتتــاح 
شــد.پذیرایی و اســکان دانشــجویان، ایجــاد فضاهــای تعاملــی همچــون 
، پاتــوق اندیشــه بــا  کافــه کتــاب بــا کاربــری گعــده هــای کتــاب محــور
کاربــری برگــزاری کرســی  های آزاد اندیشــی و مناظــرات دانشــجویی از 

جملــه کارکردهــای ایــن مجموعــه فرهنگــی دانشــجویی اســت.

خیلی ها هزینه می کنند که فضای دانشگاه را بی دین جلوه دهند. 

 مقام معظم رهبری : دانشجو بودن يك ارزش است. «جوان 
باشى، اهل علم باشى، آزاد انديش باشى، آرمانگرا باشى، شاد 

باشى، در صحنه باشى؛ همه اينها خصوصياتى است كه در 
زير عنوان دانشجو نهفته است «

امام هادی  عليه السالم فرمودند:
اگر قبر عبدالعظيم را در شهر خود زيارت كنى، چنان است كه گويی 

امام حسين  عليه السالم را زيارت كرده  ای.كامل الزيارات،ص۳۲۴.
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گسترش رویش های انقالب موجب شکست 
دشمن در تهاجم به معنویات خواهد شد

مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( با هدف رشد
معنویت در دانشگاه ها افتتاح شد

  جای برگزاری کنسرت در 
دانشگاه نیست

 حسن كامران
 تفحص »لولو« است که نمی گذارند 

در مجلس انجام شود؟

2

7

5

فرهنگى

مجلس

اجتماعى

حجت االســام والمسلمین ســیدابراهیم رئیســی : مردم از ناکارآمدی و 
خودتحریمی ناراضی اند وی با اشاره به اینکه اصاح گری همواره در نگاه 
جنبش دانشجویی اســت و اگر نقصی ببیند همواره از در نقادی در می 
آید، اظهار داشت: این خصلت دانشجویان است که اگر نقصی ببینند، 

برنتابند و عکس العمل داشته باشند

 ، مشکل ما با جریان سازشکار
دعوای عمامه سیاه و سفید نیست

اخبار روز3
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بـــا کمـــی تامـــل و اندیشـــه در ایـــن تاریـــخ کهـــن متوجـــه مـــی شـــویم 
کـــه هـــرگاه ســـرباز ایرانـــی ضمـــن حفـــظ امنیـــت و آســـایش مردمـــان 
ــتر و  ــه صلـــح گسـ ــتای اندیشـ ــته اســـت در راسـ ــرزمینش توانسـ سـ
مهـــر پـــرور ایرانـــی منبعـــی بـــرای اتـــکای ســـایرین بـــه منظـــور حفـــظ 
ـــی در جهـــان  صلـــح وامنیـــت خـــود گـــردد، آنجـــا اقتـــدار و شـــکوه ایران
ـــه ارمغـــان  ـــرای مـــا ب ـــده اســـت و میـــراث ارزشـــمندی ب برجســـته گردی
گذاشـــته اســـت. نســـیم دل انگیـــز اســـام قدرتـــی مضاعـــف بـــه ایـــن 
ــوان  ــه عنـ ــران بـ ــادی ایـ ــای متمـ ــرن هـ ــی قـ ــید و در طـ ــگاه بخشـ جایـ
یکـــی از قـــدرت هـــای باثبـــات و امـــن در دنیـــای اســـام منشـــاء 

ــد. ــددی گردیـ ــی متعـ ــی و فرهنگـ ــات علمـ خدمـ
کنـــده شـــده اســـت از  عـــاوه بـــر ایـــن، مذهـــب شـــیعه سراســـر آ
رهنمودهـــای بـــی شـــمار پیرامـــون انســـان دوســـتی و خدمـــت 
رســـانی بـــه همنوعـــان و مهربانـــی بـــا دیگـــران. حتـــی در حـــوزه 
سیاســـت امیـــر مومنـــان حضـــرت علـــی )ع( همیشـــه ابتـــدا بـــا 
ــورد  ــی گفـــت و برخـ ــی ســـخن مـ ــی و مهربانـ ــه نرمـ ــود بـ ــمنان خـ دشـ

ســـخت آخریـــن راهـــکار او بـــود.
در منطـــق ایشـــان صلـــح بـــر جنـــگ ترجیـــح دارد و از همیـــن 
ـــگاه  ـــه هیچ ـــد ک ـــی فرماین ـــتر م ـــک اش ـــه مال ـــه ای ب ـــه در نام ـــت ک روس
پیشـــنهاد صلـــح از ســـوی دشـــمن کـــه خشـــنودی خـــدا در آن 
ــه  ــد کـ ــی فرماینـ ــاله مـ ــن مسـ ــل ایـ ــان دلیـ ــن و در بیـ ــت را رد مکـ اسـ
صلـــح موجـــب آســـایش رزمنـــدگان و آرامـــش فکـــری والیـــان مـــی 
گـــردد و در ســـایه صلـــح، امنیـــت کشـــور تامیـــن مـــی گردد.)نهـــج 

الباغـــه، نامـــه 5۳(
تدبیـــر مقـــام معظـــم رهبـــری در گفتگـــوی صریـــح و مســـتقیم بـــا 
جوانـــان غربـــی و توصیـــه آنـــان بـــه حفـــظ ارزش هـــای انســـانی، 
مطالعـــه پیرامـــون اســـام واقعـــی و ترغیـــب آنـــان بـــه شناســـایی 
فضایـــل ارزشـــمند اســـام رحمانـــی کـــه مبتنـــی بـــر کرامـــت انســـانی 
اســـت، نشـــان از نـــگاه ژرف و شـــناخت عمیـــق ایشـــان از تحـــوالت 
عرصـــه بیـــن الملـــل و روابـــط انســـانی در عصـــر ارتباطـــات اســـت. 
در ایـــن شـــرایط و بـــا توجـــه بـــه ظهـــور گـــروه هـــای تروریســـتی 

ــور  ــه منظ ــود ب ــرحدات خ ــن س ــور و تامی ــدود و ثق ــظ ح ــت حف ــانی جه ــروی انس ــد نی ــام من ــکالت نظ ــاد تش ــان در ایج ــر آن ــی نظی ــی ب ــر اول توانای عنص
ــت  ــا تقوی ــود ب ــی خ ــل پیرامون ــوام و مل ــر اق ــان ب ــوذ آن ــی نف ــر دوم توانای ــت.  عنص ــوده اس ــان ب ــع همپیم ــایر جوام ــی و س ــه ایران ــت جامع ــن امنی تامی
روابــط خــود بــا همســایگان و اقــوام متمــدن آن روزگار و محــور قــرار دادن گفتمــان صلــح و دوســتی بــه جــای خشــونت و جنــگ بــوده اســت. در ایــن 
ح دنیــای آن روزگار شــناخته مــی شــدند، ضمــن برخــورداری از ارتشــی قدرتمنــد و  رابطــه شــاهدیم حتــی در زمــان هایــی کــه ایرانیــان قــدرت مطــر
ســربازانی جنگجــو امــا هیــچ گاه بــه دنبــال تهدیــد و ارعــاب اقــوام وملــت هــای ضعیــف تــر از خــود نبــوده انــد. هیــچ گاه بــه دنبــال تحمیــل فرهنــگ  و 
رســوم خــود بــر جوامــع دیگــر نبودنــد و هیــچ گاه بــه دنبــال تحمیــل اعتقــادات و ارزش هــای خــود بــر ســایر ملــل نبوددنــد. نــه تنهــا از ایــن امــر پرهیــز 

ــمردند. ــرم ش ــز محت ــان را نی ــوام و ادی ــایر اق ــای س ــه ه ــا و اندیش ــادات، ارزش ه ــه اعتق ــد بلک کردن

 گزارشى از آيین افتتاحيه مجتمع دانشجويی امام رضا)ع( در روز دانشجو؛

پایگاهی بــــرای اهـــــالی علـــم و 
عمـــــل شهـــــر بهشــــت باشد

تکفیـــری و گســـترش فعالیـــت هـــای خـــود  در 
ســـطح جهـــان، نـــگاه بســـیاری از مـــردم دنیـــا بـــه 
اســـام و مســـلمانان بـــه گونـــه ای اســـت کـــه مـــی 
تـــوان آن را حـــاوی صفاتـــی چـــون بغـــض، انزجـــار 
و تنفـــر دانســـت. هرچنـــد ایـــن نـــگاه بیشـــتر 
ــرات  ــه اقدامـــات و تفکـ ــانی اســـت کـ متوجـــه کسـ
افراطـــی را اشـــاعه مـــی دهنـــد، امـــا متاســـفانه در 
خـــاء حضـــور موثـــر نهادهـــای غیردولتـــی صلـــح 
طلـــب اســـامی، بایـــد انتظـــار جـــوالن دادن گـــروه 
ــه فرمایـــش  ــا بـ ــامی یـ ــی اسـ ــدرو و افراطـ ــای تنـ هـ
مقـــام معظـــم رهبـــری »زبالـــه ای چـــون داعـــش« را 
داشـــت. گـــروه هایـــی کـــه از فرقـــه وهابیـــت تغذیـــه 
ــلطانک  ــراخ سـ ــه فـ ــوند و از کیسـ ــی شـ ــوی مـ معنـ

هـــای نفتـــی تغذیـــه مالـــی.
بـــی شـــک در ایـــن شـــرایط، مردمـــان دنیـــا بایـــد 
ـــر فرهنـــگ  ـــا تکیـــه ب بداننـــد کـــه ایـــران و ایرانیـــان ب
غنـــی چنـــد هـــزار ســـاله خـــود کـــه پیراســـته بـــه 
اســـام رحمانـــی و مزیـــن بـــه منطـــق شـــیعی 
اســـت، درســـت برابـــر ایـــن تفکـــر قـــرار دارنـــد. 
تـــاش مـــا ایـــن اســـت کـــه دنیـــا ایـــن تفـــاوت را 

احســـاس نمایـــد.
در دنیـــای کنونـــی کـــه مرزهـــای جغرافیایـــی و 
یکـــی بیـــن دولـــت هـــا بواســـطه توســـعه  فیز
ود تکنولـــوژی هـــای ارتباطـــی  ارتباطـــات و ور
آن  مـــوازات  بـــه  و  اســـت  در حـــال تضعیـــف 
ارتبـــاط بیـــن بشـــری در حـــال تقویـــت اســـت، بـــی 
ــکاء  ــل اتـ ــم و قابـ ــری ظرفیـــت عظیـ شـــک بکارگیـ
زی  ور توانایـــی در مهـــر یعنـــی  ایرانـــی  عنصـــر 
و ســـایرین  خـــود  بیـــن  در  گســـتری  و صلـــح 
بـــا حفـــظ قـــدرت توانمنـــدی در پاســـخگویی 
بـــه  ، مـــی توانـــد  اقـــدام متجـــاوز بـــه  ســـخت 
قـــدرت افزایـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران در 
محیـــط بیـــن المللـــی بیانجامـــد. در واقـــع ایـــن 
رفتـــار تولیـــد نوعـــی قـــدرت هوشـــمند اســـت 
کـــه توانایـــی کشـــور را جهـــت دســـتیابی بـــه 
اهـــداف کان و حصـــول منافـــع ملـــی میســـر 
ــراری امنیـــت و  ــورت برقـ ــا در صـ ــازد. یقینـ مـــی سـ
ــایش  ــه آرامـــش و آسـ ــح در منطقـ ــترش صلـ گسـ
بـــرای جوامـــع منطقـــه حاصـــل خواهـــد گردیـــد 
کـــه آرامـــش، آســـایش و منافـــع هـــر ایرانـــی در 
چنیـــن فضایـــی بدســـت خواهـــد آمـــد.  در ایـــن 
بیـــن کهنـــه ســـربازان و صلـــح جویـــان خانـــه 
ســـرباز صلـــح ایـــران درصددنـــد بـــا بکارگیـــری 
ــاع مقـــدس  ــربازان دفـ ــه سـ ــم کهنـ ظرفیـــت عظیـ
و جوانـــان میهـــن دوســـت ایـــران اســـامی بـــا 
اتـــکا بـــه قـــدرت الهـــی و ضمـــن توجـــه و تکریـــم 
فـــردای میهـــن،  وز و  امـــر  ، وز مدافعـــان دیـــر
فعالیـــت هـــای خـــود را بـــا محوریـــت اقدامـــات 
یـــم ســـربازن  فرهنگـــی و رفاهـــی ازجملـــه تکر
دفـــاع مقـــدس و تجلیـــل از شـــخصیت هایـــی 
کـــه در حفـــظ امنیـــت ایـــن مـــرز و بـــوم و توســـعه 
فضـــای صلـــح و تعامـــل بـــا دنیـــا نقـــش داشـــته 
انـــد آغـــاز نمایند.بـــه حـــول و قـــوه الهـــی ایـــن 

ســـرآغاز یـــک آغـــاز بـــزرگ اســـت.

عنصر ايرانى يعنى 

توانايی در مهرورزی و 

صلح گستری در بين 

خود و سايرين با حفظ 

قدرت توانمندی در 

پاسخگويی سخت 

، مى  به اقدام متجاوز

تواند به قدرت افزايی 

جمهوری اسالمى ايران 

در محيط بين المللى 

بيانجامد
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 حجت االسالم رئیسی:

 خدا رحم کرد رئیس جمهور نشدم 
که دالر 5هزار تومان شود

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اصــاح گــری همــواره در نــگاه جنبــش 
دانشــجویی اســت و اگــر نقصــی ببینــد همــواره از در نقــادی در مــی 
آیــد، اظهــار داشــت: ایــن خصلــت دانشــجویان اســت کــه اگــر نقصــی 

ببیننــد، برنتابنــد و عکس العمل داشــته باشــند.
ــح  ــد و تصری ــن خوان ــواره امیدآفری ــجویان را هم ــور دانش ــی حض رئیس
کــرد: بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی همــواره دانشــگاه را بــه عنــوان 

ــیم. ــی شناس ــاب را دارد، م ــه انق ــه دغدغ ــی ک جای
از  یکــی  ســوال  بــه  پاســخ  در  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت 
دانشــجویان کــه پرســیده بــود »فکــر مــی کنیــد اگــر رییــس جمهــور 
مــی شــدید، وضــع کشــور بهتــر از ایــن بــود؟« خاطرنشــان کــرد: خــدا 
رحــم کــرد کــه مــن رییــس جمهــور نشــدم کــه دالر 5هــزار تومــان 

. د شــو
وی بــا بیــان اینکــه مــا دانشــجوی سیاســی را کســی مــی دانیــم کــه 
جامعــه را بشناســد و وظیفــه خــود را در قبــال آن ایفــا کنــد، گفــت: مــا 
شــهدا را بــه عنــوان روشــنفکر واقعــی مــی شناســیم نــه کســانی کــه 

ــرد.  ــه ســمت وابســتگی مــی ب ــور را ب کش
رئیســی ادامــه داد: دشــمن هــم جنــگ ســخت را بررســی کــرده و هــم 

جنــگ نــرم را، امــا دیــده جنــگ ســخت هــم هزینــه بــر اســت و هــم 
نفــرت دنیــا را برمــی انگیــزد و جنــگ نــرم هــم دیــر نتیجــه مــی دهــد؛ 
لــذا جنــگ ســومی را آغاز کــرده و آن تلفیقــی از نــرم و ســخت اســت 
و ایــن جنــگ اقتصــادی و رســانه ای بــرای آن اســت کــه ملــت ایــران را 

ــد.  ــلیم وادار کنن ــه تس ب
دشــمن  کــرد:  تاکیــد  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
کنوانســیون ها و قراردادهایــی را پیــش روی ملــت مــی گــذارد کــه بــه 
ظاهــر مشــکات را برمــی دارد، امــا در واقع خــود تحریمی مــی آورد. 
مــا یقیــن داریــم کــه صبــوری، اســتقامت و بیــداری مــردم مــا را در 

برابــر توطئــه جدیــد آنهــا پیــروز می کنــد. 
ــود  ــته های خ ــه داش ــه ب ــت ک ــئوالن اس ــه مس ــروز وظیف ــزود: ام وی اف
اعتمــاد کنیــم و بدانیــم کــه راه کار بــرون رفــت از مشــکات فقــط 
اتــکا بــه خداســت . بیگانــگان نــه گــره ای از کار ملــت گشــوده اند 
و نــه خواهنــد گشــود، تجربــه ملت هــا پیــش روی ماســت. راه مــا 

ایســتادگی و کار و تــاش و تولیــد اســت. 
رئیســی گفت: مســئوالن بدانند اگــر مــا یــک جــا کوتــاه بیاییــم، 
ــد یــک  ــر نمــی دارد و عقــب نشــینی نمی کنــد، مــا بای دشــمن دســت ب

رئيسى: مشکل ما 

 ، با جريان سازشکار

دعوای عمامه سياه 

و سفيد نيست/ 

مردم از ناکارآمدی و 

خودتحريمى ناراضى اند

کنشــگر فعــال باشــیم.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی خاطرنشــان کــرد: فقــر 
زیبنــده مــردم مــا نیســت و حــق مــردم ایــن اســت کــه 
ع، نخواســتن مســئوالن اســت  بپرســند آیــا موضــو
یــا نتوانســتن آنهــا؟ مــا همــه مشــکات را محصــول 
دشــمنی دشــمن نمــی دانیــم، بلکــه ناشــی ناکارآمــدی 

مســئوالن مــی دانیــم.
بیــان  بــا  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
اینکــه حاشــیه را متــن کــردن و اصــل را بــه حاشــیه 
بــردن درســت نیســت ، عنــوان کــرد: مســایل اصلــی 
امــروز رونــق تولیــد و معیشــت اســت. مشــکات را 
می شــود در داخــل حــل کــرد امــا مشــکل آن اســت 
حــل  بــرای  سیاســی  راهــکار  دنبــال  بــه  برخــی  کــه 
مشــکات اقتصــادی هســتند؛ در حالــی کــه اختیــارات 
ارزشــمندی را رهبــری بــه قــوای ســه گانــه داده انــد. 
وی در پاســخ بــه ســواالت، گفــت: آســتان قــدس دو 
ســال اســت کــه مالیــات مــی دهــد، مالیــات را از یقــه 
یــد؛ اگــر مــا بودیــم تولیــد مســکن را  ســفیدها بگیر
ــز  ــن نی ــمند بنزی ــامانه هوش ــم و س ــی کردی ــف نم متوق

نمی شــد. تعطیــل 
رئیســی در پاســخ بــه ســوال دیگــری، اظهــار داشــت: 
آقــای قالیبــاف نمی خواســت کاندیــد شــود و گفــت 
کــه آمادگــی دارم بــه شــما کمــک کنــم، امــا مــن گفتــم 
مانــع حضــور هیچکــس نخواهــم شــد. آقــای جلیلــی 

هــم گفــت اگــر شــما بیاییــد، مــن دیگــر نمــی آیــم.
قــای  آ داد:  ادامــه  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت 
قالیبــاف اظهــار داشــت پــس مــن کاندیــدا مــی شــوم و 
بعــد نــگاه مــی کنیــم بــه ســنجش آرا و بعــد نظرســنجی 

مناظــره ســوم طبــق وعده شــان کنــار رفتنــد. 

انیاییــد و آقــای میرســلیم گفــت فکــر می کنــم کســانی 
کــس دیگــری رای  بــه  بــه مــن رای مــی دهنــد  کــه 

نخواهنــد داد، گفتــم پــس بمانیــد. 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در پاســخ 
بــه ســوال دیگــری دربــاره اطاعــش از مشــکات 
مــردم، عنــوان داشــت: مــن در ســمت های قضایــی 
بــا مــردم ارتبــاط داشــتم و همیــن االن هــم در کســوت 
خادمــی حضــرت رضــا)ع( در میــان مــردم هســتم و 
از مشــکات مطلعــم. ایــن مشــکات راه حــل دارد، 
هرجــا مدیــر الیقــی بــوده مشــکات کاهــش یافتــه 
اســت و بــا وجــود آنکــه بــرای پــول و بودجــه نقــش 

قائلــم، امــا نقــش مدیریــت را ۷0 درصــد مــی دانــم.
وی گفــت: رقبــای مــا پــس از پیــروزی، دو ســه روز بعــد 
انتخابــات همــان حرف هــای مــا را اجرایــی کردنــد، در 
حالــی کــه زمــان انتخابــات مرکــز پژوهشــهای مجلــس 

ــرد. ــش می ک ــن پخ ــه م ــه برنام ــزوه علی ــد ج چن
کــرد: مــا در  تاکیــد  آســتان قــدس رضــوی  تولیــت 
و  کردیــم  متوقــف  را  پاساژســازی  قــدس  آســتان 
وار قــرار دادیــم و زائرســرا  اســاس را بــر توجــه بــه ز
هــزار   ۹00 بــه  یــب  قر وز  امــر بــه  تــا  کردیــم.  ایجــاد 
فقــط  کــه  کســانی  آوردیــم؛  یــارت  ز بــه  اولــی  زائــر 

بــود. پــول  نداشــتن  مشکل شــان 
رئیســی بــا تاکیــد براینکــه در عــرض دو ســال رقبــات 
باغــات،  ود:  افــز اســت،  شــده  برابــر   10 مــا  وقفــی 
ج ســازی کاری نــدارد،  شــش های شــهر هســتند؛ بــر
ــی  ــه های ــه مجموع ــازی ب ج س ــر ــای ب ــه ج ــا را ب ــاغ ه ــا ب م

حجــت االســالم رئیســی امــروز در مراســم بزرگداشــت روز دانشــجو در جمــع دانشــجویان دانشــگاه شهیدبهشــتی حضــور یافــت و قالیبــاف و جلیلــی هــم 
بــرای دانشــجویان دانشــگاه تهــران ســخنرانی کردنــد، زاکانــی هــم میهمــان دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بود. بــر همیــن اســاس در ادامــه 

گــزارش کاملــی از ســخنرانی ایــن افــراد آمــده اســت.
، دعوای عمامه سیاه و سفید نیســت/ مردم از ناکارآمدی و خودتحریمی ناراضی اند رئیسی: مشکل ما با جریان سازشکار

ــهید  ــگاه ش ــجویان دانش ــع دانش ــام در جم ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــوی و عض ــدس رض ــتان ق ــت آس ــی تولی ــم رئیس ــید ابراهی ــالم س ــت االس حج
ــت. ــی اس ــجویی عدالتخواه ــش دانش ــت جنب ــت: ماهی ــمرد و گف ــی برش ــتعمار خارج ــی و اس ــتبداد داخل ــا اس ــارزه ب ــتی۱۶ آذر را روز مب بهش
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عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام مجددا 

در پاسخ به سوالى 

درباره اعدامهای سال 

۶7 گفت: در سال ۶7  

افرادی از منافقين 

پرونده آنها مورد 

رسيدگى قرار گرفته بود 

و دادگاه حکم داده بود 

و ديوان عالى كشور نيز 

تايید كرده بود، ولى فورا 

نياز نبود كه حکم شان 

اجرا شود

رئيسى با تاکيد براينکه 

در عرض دو سال 

رقبات وقفى ما 10 برابر 

شده است، افزود: 

باغات، شش های شهر 

ج سازی  هستند؛ بر

كاری ندارد، ما باغ ها را 

ج سازی به  به جای بر

مجموعه هايی قابل 

استفاده برای بانوان 

تبديل كرديم

کــرده ام، امــا تعجــب نســبت بــه کســانی اســت کــه 
مدعــی حقوقدانــی هســتند، امــا بیــن دادســتانی و 

قاضــی فرقــی نمــی گذارنــد .
البتــه مــن بــه هیچکــس از کاندیداهــا نگفتــم کــه 
قــای میرســلیم گفــت فکــر می کنــم  شــما نیاییــد و آ
کســانی کــه بــه مــن رای مــی دهنــد بــه کــس دیگــری 

رای نخواهنــد داد، گفتــم پــس بمانیــد. 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در پاســخ 
بــه ســوال دیگــری دربــاره اطاعــش از مشــکات 
مــردم، عنــوان داشــت: مــن در ســمت های قضایــی 
بــا مــردم ارتبــاط داشــتم و همیــن االن هــم در کســوت 
خادمــی حضــرت رضــا)ع( در میــان مــردم هســتم و 
از مشــکات مطلعــم. ایــن مشــکات راه حــل دارد، 
هرجــا مدیــر الیقــی بــوده مشــکات کاهــش یافتــه 
اســت و بــا وجــود آنکــه بــرای پــول و بودجــه نقــش 

قائلــم، امــا نقــش مدیریــت را ۷0 درصــد مــی دانــم.
وی گفــت: رقبــای مــا پــس از پیــروزی، دو ســه روز بعــد 
انتخابــات همــان حرف هــای مــا را اجرایــی کردنــد، در 
حالــی کــه زمــان انتخابــات مرکــز پژوهشــهای مجلــس 

ــرد. ــش می ک ــن پخ ــه م ــه برنام ــزوه علی ــد ج چن
کــرد: مــا در  تاکیــد  آســتان قــدس رضــوی  تولیــت 
و  کردیــم  متوقــف  را  پاساژســازی  قــدس  آســتان 
وار قــرار دادیــم و زائرســرا  اســاس را بــر توجــه بــه ز
هــزار   ۹00 بــه  یــب  قر وز  امــر بــه  تــا  کردیــم.  ایجــاد 
فقــط  کــه  کســانی  آوردیــم؛  یــارت  ز بــه  اولــی  زائــر 

بــود. پــول  نداشــتن  مشکل شــان 
رئیســی بــا تاکیــد براینکــه در عــرض دو ســال رقبــات 
باغــات،  ود:  افــز اســت،  شــده  برابــر   10 مــا  وقفــی 
ج ســازی کاری نــدارد،  شــش های شــهر هســتند؛ بــر
ــی  ــه های ــه مجموع ــازی ب ج س ــر ــای ب ــه ج ــا را ب ــاغ ه ــا ب م
قابــل اســتفاده بــرای بانــوان تبدیــل کردیــم. باغــی 
در غــرب تهــران داریــم کــه مجــوز 50 طبقــه هــم بــه آن 
مــی دادنــد امــا مــن جلــوی قطــع درختــان 600 ســاله را 
گرفتــم و آن را تبدیــل بــه مجموعــه تفریحــی می کنیــم.

دربــاره  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
تخلفــات انتخابــات ســال ۹6 گفــت:  انتخابــات ۹6 از 
انتخابات هــای پرتخلــف کشــور بــود  و مــا هــم بیــش 
از 600  گــزارش داشــتیم، امــا مــن معتقــد بــودم کــه 
نبایــد کشــور بــا بحــران مواجــه شــود، لــذا بــا اینکــه 
بســیاری از ادارات دولتــی را ســتاد انتخاباتــی خــود 
کــرده بودنــد، امــا گفتــم صرفــا بــه تخلفــات رســیدگی 
شــود تــا ســنگ بنایــی بــرای آینــده نشــود و دولــت 
مســتقر بــه خــود اجــازه ندهــد دســت بــه هــر کاری 

قابــل اســتفاده بــرای بانــوان تبدیــل کردیــم. باغــی در غــرب تهــران 
داریــم کــه مجــوز 50 طبقــه هــم بــه آن مــی دادنــد امــا مــن جلــوی قطــع 
درختــان 600 ســاله را گرفتــم و آن را تبدیــل بــه مجموعــه تفریحــی 

. می کنیــم
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره تخلفــات انتخابــات 
ســال ۹6 گفــت:  انتخابــات ۹6 از انتخابات هــای پرتخلــف کشــور 
ــودم  ــد ب ــن معتق ــا م ــتیم، ام ــزارش داش ــش از 600  گ ــم بی ــا ه ــود  و م ب
کــه نبایــد کشــور بــا بحــران مواجــه شــود، لــذا بــا اینکــه بســیاری از 
ادارات دولتــی را ســتاد انتخاباتــی خــود کــرده بودنــد، امــا گفتــم صرفــا 
بــه تخلفــات رســیدگی شــود تــا ســنگ بنایــی بــرای آینــده نشــود و 
ــا  ــد  و م ــر کاری بزن ــه ه ــت ب ــد دس ــازه نده ــود اج ــه خ ــتقر ب ــت مس دول
رســیدگی بــه تخلفــات انتخاباتــی را بــه جــد از مســئوالن مــی خواهیــم. 
وی بــا انتقــاد از تســویه حســاب ها بــا حامیــان کاندیداهــای رقیــب 
دولــت مســتقر در پاســخ بــه ســوالی در مــورد اعدام هــای ســال 6۷ 
بیــان داشــت: در همیــن تهــران روزی 100 تــا 1۲0 تــرور صــورت مــی 
گرفــت، از نیروهــای انقابــی و هرکــس کــه عکــس امــام را در مغــازه 
، رییــس دیــوان عالــی  ، نخســت وزیــر زده بــود تــا رئیــس جمهــور

کشــور و ... را کشــتند.
 تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: قهرمــان مبــارزه بــا نفــاق در 
کشــور امــام خمینــی اســت، همــه کســانی بــا نفــاق مبــارزه کردنــد 
بایــد مــورد تشــویق قــرار گیرنــد کــه کشــور را از شــر منافقــان نجــات 

دادیــد.
رئیســی تصریــح کــرد: آیــا ایــن درســت اســت کــه همــه خطــوط امنیتــی 
نظــام شکســته شــود کــه رای عــده ای را جــذب کننــد ؟ چــرا بــا ایــن کار 
خواســتند رای ضــد انقــاب را بگیرنــد؟ تفــاوت مــن بــا رقیبــم ایــن 
اســت کــه مــا بــه اســتقال کشــور معتقدیــم امــا او آب خــوردن را هــم 

بــه بیگانــه متصــل مــی کــرد.
در  اینکــه  یــادآوری  بــا  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
بــه کســی توهیــن نکــرد، چــون معتقــد اســت هــدف  مناظــرات 
وســیله را توجیــه نمــی کنــد، خاطرنشــان کرد: بیــش از هــر کــس 
، دانشــگاه اســت کــه مــی توانــد دربــاره قراردادهــا و ۲0۳0 نظــر  دیگــر

. هــد د
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: مــا معتقدیــم بایــد 
ــای کنوانســیونی را  ــد پ ــد ارتبــاط داشــت ، امــا چــرا بای ــا بای ــا همــه دنی ب

امضــا کنیــم کــه خــود بانیــان ، آن را امضــا نکــرده انــد ؟
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری اظهــار داشــت: منبــع اساســی منابــع 
مالــی آســتان قــدس، نــذر و وقــف اســت  و یــک ریــال خارجــاز آن 
نداریــم، امــا اگــر زمین هــا هــم تبدیــل بــه کارخانــه شــود ، بــاز هــم 

ج نمــی شــود. وقــف باقــی خواهــد مانــد و از صــورت آن خــار
رییســی گفــت: از وقتــی بــه آســتان قــدس آمــدم پــای حسابرســی 
ج از اســتان را بــه ایــن مجموعــه بــاز کردیــم و اکثــر شــرکتهای  خــار

آســتان در حسابرســی مقبولیــت گرفتنــد.
وی افــزود: اکســفورد و هــاروارد و واتیــکان بزرگتریــن موقوفــه هــای 

دنیــا را دارنــد، امــا از وقتــی کــه مــن بــه آســتان قــدس آمــدم، برخــی 
ــون  ــن چ ــا م ــد ، ام ــات ده ــد مالی ــدس بای ــتان ق ــه آس ــد ک ــروع کردن ش
خــودم بــه شــفافیت اعتقــاد دارم، گزارشــهای مالــی آســتان را ارایــه 

. می کنــم
رییــس آســتان قــدس رضــوی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اجــرای 
قانــون منــع بــه کارگیــری بازنشســتگان گفــت: اینکــه آیــا آســتان 
قــدس مشــمول ایــن قانــون هســت یــا نــه ؟ یــک بحــث قانونــی و 
حقوقــی اســت ولــی مــن حتمــا بــه قانــون کشــور احتــرام می گــذارم، 
در ایــن راســتا ۲60 نفــر را بــا احتــرام بازنشســته کردیــم و قانــون را در 

همــه ســطوح اجرایــی خواهیــم کردیــم .
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری اظهــار داشــت: چــه در مــورد قــوه ، 
چــه مجریــه ، چــه مقننــه ، مــردم کارامــدی نظــام را می خواهنــد و بــی 

عدالتــی در هرکــدام از نظــر نظــام پذیرفتــه نیســت .
رییســی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره جمنــا گفــت: جمنــا یــک تشــکلی 
ــه  ــا، البت ــن گروه ه ــجام ای ــدف انس ــا ه ــود ب ــاب ب ــدان انق ــه من از عاق
کارشــان اشــکاالتی داشــت ، اوال دایــره شــمولیت آن کوچــک بــود و 

جــوان گرایــی آنهــا هــم کــم بــود.
وی بــا تاکیــد براینکــه جمنــا بایــد یــک بازنگــری بــه کارهایــش بکنــد، 
ادامــه داد: آمــدن مــن بــه میــدان نتیجــه جمنــا نبــود و تــا اســفند ۹5 
هــم تصمیــم نداشــتم کاندیــدا شــوم، امــا دعــوت جریانــات مــرا بــه 
تکلیــف وا داشــت، االن هــم اگــر برگــردم بــه آن روز همــان تصمیــم 
مــی گیــرم امــا امــروز هیــچ فعالیــت انتخاباتــی نــدارم. چــرا کــه مســئله 
مــا امــروز مــا انتخابــات نیســت ، بلکــه گفتمــان امــام و رهبــری و 

کارامــدی نظــام اســت .
بــه  پاســخ  در  مجــددا  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
ســوالی دربــاره اعدامهــای ســال 6۷ گفــت: در ســال 6۷  افــرادی از 
منافقیــن پرونــده آنهــا مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه بــود و دادگاه 
حکــم داده بــود و دیــوان عالــی کشــور نیــز تاییــد کــرده بــود، ولــی 
االن  همیــن  مثــل  شــود،  اجــرا  حکم شــان  کــه  نبــود  نیــاز  فــورا 
ونــده هــای قاچــاق حکــم صــادر و تاییــد شــده امــا  کــه بعضــی پر
 نســبت بــه بعضــی دیگــر شــدت کمتــری دارد اجــرا نمــی شــود.

وی افــزود: امــام خمینــی گفتنــد آنهــا کــه حکمشــان تاییــد شــده 
ولــی بــه اجــرای آن بــه دالیلــی بــه تاخیــر افتــاده ، هیاتهایــی بنشــینند 
و بررســی کننــد کــه آیــا شــرایط اجــرای حکــم وجــود دارد یــا نــه ؟ فقــط 

بــرای کســانی کــه جــرم و حکمشــان قطعــی شــده بــود.
ثــار امــام )ره( گفتــم مبانــی  رییســی گفــت : مــن بــه دفتــر نشــر آ
یــان  جر در  امــام  برخــورد  دهنــد.  توضیــح  را  امــام  حکــم  فقهــی 
نفــاق، بــرای همیشــه کشــور را از لــوث منافقیــن پــاک کــرد امــا 
آنکــه هــدف برایشــان، وســیله را توجیــه مــی کنــد،  برخــی بــرای 
نســبت بــه مــن و امــام و انقــاب تســویه کردنــد، در حالــی کــه مــن 
 هیچکــدام از آن ســه ســمت تصریــح شــده را در حکــم امــام نداشــتم.

کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۹6 اظهــار داشــت: 
افتخــار مــن آنســت کــه بــا جریــان نفــاق، فســاد و چپــاول مبــارزه 



7
ماهنامه فرهنگى، اجتماعى 

فرزندان  آسمانی شماره19 اسفند ماه1397

بزنــد  و مــا رســیدگی بــه تخلفــات انتخاباتــی را بــه جــد از 
مســئوالن مــی خواهیــم. 

حامیــان  بــا  حســاب ها  تســویه  از  انتقــاد  بــا  وی 
بــه  کاندیداهــای رقیــب دولــت مســتقر در پاســخ 
ســوالی در مــورد اعدام هــای ســال 6۷ بیــان داشــت: 
در همیــن تهــران روزی 100 تــا 1۲0 تــرور صــورت مــی 
وهــای انقابــی و هرکــس کــه عکــس  گرفــت، از نیر
، نخســت  ــا رئیــس جمهــور ــود ت امــام را در مغــازه زده ب

، رییــس دیــوان عالــی کشــور و ... را کشــتند. وزیــر
 تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: قهرمــان مبــارزه 
ــا نفــاق در کشــور امــام خمینــی اســت، همــه کســانی  ب
بــا نفــاق مبــارزه کردنــد بایــد مــورد تشــویق قــرار گیرنــد 

ــد. ــور را از شــر منافقــان نجــات دادی کــه کش
ــا ایــن درســت اســت کــه همــه  رئیســی تصریــح کــرد: آی
خطــوط امنیتــی نظــام شکســته شــود کــه رای عــده 
ای را جــذب کننــد ؟ چــرا بــا ایــن کار خواســتند رای 
ضــد انقــاب را بگیرنــد؟ تفــاوت مــن بــا رقیبــم ایــن 
اســت کــه مــا بــه اســتقال کشــور معتقدیــم امــا او آب 

خــوردن را هــم بــه بیگانــه متصــل مــی کــرد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا یــادآوری 
اینکــه در مناظــرات بــه کســی توهیــن نکــرد، چــون 
معتقــد اســت هــدف وســیله را توجیــه نمــی کنــد، 
، دانشــگاه  خاطرنشــان کــرد: بیــش از هــر کــس دیگــر
اســت کــه مــی توانــد دربــاره قراردادهــا و ۲0۳0 نظــر 

دهــد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: مــا 
معتقدیــم بایــد بــا همــه دنیــا بایــد ارتبــاط داشــت ، امــا 
چــرا بایــد پــای کنوانســیونی را امضــا کنیــم کــه خــود 

بانیــان ، آن را امضــا نکــرده انــد ؟
داشــت:  اظهــار  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
منبــع اساســی منابــع مالــی آســتان قــدس، نــذر و 
یــم، امــا  ج از آن ندار یــال خــار وقــف اســت  و یــک ر
اگــر زمین هــا هــم تبدیــل بــه کارخانــه شــود ، بــاز هــم 
ج نمــی  وقــف باقــی خواهــد مانــد و از صــورت آن خــار

. د شــو
رییســی گفــت: از وقتــی بــه آســتان قــدس آمــدم پــای 
بــه ایــن مجموعــه  را  از اســتان  ج  حسابرســی خــار
بــاز کردیــم و اکثــر شــرکتهای آســتان در حسابرســی 

گرفتنــد. مقبولیــت 
وی افــزود: اکســفورد و هــاروارد و واتیــکان بزرگتریــن 
موقوفــه هــای دنیــا را دارنــد، امــا از وقتــی کــه مــن بــه 
آســتان قــدس آمــدم، برخــی شــروع کردنــد کــه آســتان 
قــدس بایــد مالیــات دهــد ، امــا مــن چــون خــودم بــه 

شــفافیت اعتقــاد دارم، گزارشــهای مالــی آســتان را 
ارایــه می کنــم.

رییــس آســتان قــدس رضــوی در پاســخ بــه ســوالی 
ــه کارگیــری بازنشســتگان  ــاره اجــرای قانــون منــع ب درب
گفــت: اینکــه آیــا آســتان قــدس مشــمول ایــن قانــون 
هســت یــا نــه ؟ یــک بحــث قانونــی و حقوقــی اســت 
ولــی مــن حتمــا بــه قانــون کشــور احتــرام می گــذارم، 
ــم  ــته کردی ــرام بازنشس ــا احت ــر را ب ــتا ۲60 نف ــن راس در ای
و قانــون را در همــه ســطوح اجرایــی خواهیــم کردیــم .
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری اظهــار داشــت: چــه در 
ــدی  ــردم کارام ــه ، م ــه مقنن ــه ، چ ــه مجری ــوه ، چ ــورد ق م
نظــام را می خواهنــد و بــی عدالتــی در هرکــدام از نظــر 

نظــام پذیرفتــه نیســت .
رییســی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره جمنــا گفــت: 
جمنــا یــک تشــکلی از عاقــه منــدان انقــاب بــود 
کارشــان  البتــه  وه هــا،  گر ایــن  انســجام  هــدف  بــا 
اشــکاالتی داشــت ، اوال دایــره شــمولیت آن کوچــک 

بــود و جــوان گرایــی آنهــا هــم کــم بــود.
وی بــا تاکیــد براینکــه جمنــا بایــد یــک بازنگــری بــه 
کارهایــش بکنــد، ادامــه داد: آمــدن مــن بــه میــدان 
تصمیــم  هــم   ۹5 اســفند  تــا  و  نبــود  جمنــا  نتیجــه 
نداشــتم کاندیــدا شــوم، امــا دعــوت جریانــات مــرا بــه 
تکلیــف وا داشــت، االن هــم اگــر برگــردم بــه آن روز 
همــان تصمیــم مــی گیــرم امــا امــروز هیــچ فعالیــت 
مــا  وز  امــر مــا  مســئله  کــه  چــرا  نــدارم.  انتخاباتــی 
انتخابــات نیســت ، بلکــه گفتمــان امــام و رهبــری و 

کارامــدی نظــام اســت .
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مجــددا در 
پاســخ بــه ســوالی دربــاره اعدامهــای ســال 6۷ گفــت: 
در ســال 6۷  افــرادی از منافقیــن پرونــده آنهــا مــورد 
رســیدگی قــرار گرفتــه بــود و دادگاه حکــم داده بــود و 
دیــوان عالــی کشــور نیــز تاییــد کــرده بــود، ولــی فــورا 
نیــاز نبــود کــه حکم شــان اجــرا شــود، مثــل همیــن 
ونــده هــای قاچــاق حکــم صــادر  االن کــه بعضــی پر
و تاییــد شــده امــا نســبت بــه بعضــی دیگــر شــدت 

کمتــری دارد اجــرا نمــی شــود.
وی افــزود: امــام خمینــی گفتنــد آنهــا کــه حکمشــان 
تاییــد شــده ولــی بــه اجــرای آن بــه دالیلــی بــه تاخیــر 
افتــاده ، هیاتهایــی بنشــینند و بررســی کننــد کــه آیــا 
شــرایط اجــرای حکــم وجــود دارد یــا نــه ؟ فقــط بــرای 

کســانی کــه جــرم و حکمشــان قطعــی شــده بــود.
ثــار امــام )ره(  رییســی گفــت : مــن بــه دفتــر نشــر آ
گفتــم مبانــی فقهــی حکــم امــام را توضیــح دهنــد. 

خیلی ها هزینه می کنند 
فضای دانشگاه را بی دین 

جلوه دهند

رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظم رهبــری در 
دانشگاه ها با بیان اینکه ۹0 درصد دانشجویان 
اعتقــاد دینــی دارنــد، گفــت: خیلی هــا هزینــه می 
کنند که فضای دانشگاه را بی دین جلوه دهند. 
، حجت االســام مصطفــی رســتمی رئیــس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها در 
برنامــه »فرمول یک« کــه با اجرای ســیدعلی ضیا 
و بــه مناســبت روز دانشــجو پخش شــد، گفت: 
تعریفی که بــرای نهاد طبق اساســنامه آن وجود 
دارد و طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
مشــخص شــده، ایــن اســت کــه نهــاد نماینــده 

روحانیت و حوزه در دانشگاه است.
وی ادامــه داد: هر دانشــجویی و هر فــردی با هر 
گرایش مذهبی کــه درباره اش تصــور کنیم نگاه 
و تعلقــات معنــوی دارد. مجموعــه دوســتان ما 
در دفاتــر نهــاد نقــش ترویــج مســائل دینــی در 
دانشگاه را دارند، همچنین فرصت ارتباط گیری 
با طیف استاد و دانشجو و توجه به جریان دینی 
در دانشــگاه بــر عهده نهــاد اســت و کســانی در 
این عرصه موفق تر هســتند که ارتبــاط بهتری با 

بچه های دانشگاه می گیرند.

رســتمی در این باره که آیا فضای دانشگاه دینی 
اســت یــا غیردینــی، تاکیــد کــرد: چنــد واقعیــت 
را بایــد در نظــر بگیریــم. مجموعــه نهــاد، تنهــا 
کنشــگران در فضای دانشگاه نیســتند و خیلی 
ها هزینه می کنند که فضای دانشگاه را بی دین 
جلوه دهند. بر اســاس مطالعات و مشــاهدات 
فضای دینــی دانشــگاه ها جــدی تر هســت.وی 
ادامــه داد: ۹0 درصــد دانشــجویان اعتقــاد دینی 
دارنــد، بــاالی 60 درصــد اقــدام بــه نمــاز خوانــدن 
دارند و ایام امتحانات پایان ترم نمازخانه شــلوغ 
تــر هســت. بــروز و ظهــور رفتارهــای مذهبــی را 
بیشــتر از اوایــل انقــاب داریــم. مــا دیــن را اگــر 
مجموعه ای از باورها، اعتقــادات و رفتارها تلقی 
کنیم این آمارها بر همین اســاس صورت گرفته 

است.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظم رهبــری در 

دانشــگاه ها در پاســخ بــه اینکــه آیــا جــدا کــردن 
ورودی دختــر و پســر دینی شــدن اســت، گفت: 
اینها التزاماتی است که دانشگاه دارد و ربطی به 
دینی شــدن دانشــگاه ندارد. ورودی را به دالیل 
مختلــف کنتــرل کنــد و ایــن ناشــی از سیاســت 
های مجموعه انتظامات دانشگاه ها است. اما 
دانشــگاه ها جریان اصلــی اعتــکاف، اربعین و... 
اســت و آمارها این را نشــان می دهــد. کمیت ها 
بــرای  نشــان دهنــده میــزان کیفیــت اســت. 

اتفاقات کیفی آمار هم می توان داد.
رســتمی تصریح کرد: وقتــی ما عنــوان نمایندگی 
رهبــری را داریــم شــاخصمان بایــد مطالبــات 
ایشــان و رویکردهایــی کــه مشــخص می کننــد 
باشد. ما شــاخص هایی داریم که بر اساس آنها 
در دانشــگاه رفتار می کنیــم. زمانی که از ایشــان 
کمــک بخواهیم بــا ایشــان دیــدار می کنیــم و در 

هفته یک بار توفیق دیدار ایشان را داریم.
وی در پاســخ بــه اینکــه چطور بــرای این ســمت 
انتخــاب شــدید، گفــت: توفیــق شــاگردی مقــام 
معظــم رهبــری قبــل از مســئولیت را نداشــتم. 
بــه عنــوان یــک مبلــغ جــوان در   ۷۹ از ســال 
دانشــگاه های کرمــان، کردســتان، همــدان و 
تهــران بــودم. بعــد از آن به عنــوان معــاون دفتر 
نهــاد در اراک کار کــردم، بعــد مســئولیت دفتــر 
نهاد در همــدان و تهــران را تجربه کــردم. رییس 
هیات امنای نهــاد مرا نیز جــزو گزینه هــا معرفی 
کرده بودند، حضرت آقا دستور تحقیق بیشتر را 

داده بودند و سرانجام بنده انتخاب شدم.
مســئول جــوان نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه نهاد بودجه 
بــا همــکاری مجموعــه  و  نــدارد  ای  گســترده 
دانشــگاه و عوامــل انســانی کار جلو مــی رود، در 
پاســخ بــه اینکــه آیــا نهاد بــه دانشــجوی ســتاره 
دار کمک یا کار او را ســخت می کند، یادآور شــد: 
توصیــه رهبر عزیــز این بــوده کــه باید بــرای بچه 
ها مثــل پدر باشــید حتی بچــه هایی کــه انقابی 
نباشــند یا از نظر هنجارهای اخاقی فاصله ای با 

معیارها داشته باشند.

خیلی ها هزینه می کنند فضای 
دانشگاه را بی دین جلوه دهند
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 جانشين مديرمسئول: سيدوحيد احدی نژاد
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 نشانى: اصفهان خ امام خمينى ابتدای خ عاشق آباد دست چپ پالک ۲

 چاپ: ايرانچاپ

یک ماه جرعه جرعه تو را یاد کرده ایم
دل را به اشتیاق تو آباد کرده ایم

یک ماه دستهای دعا بوده ایم ما
یک ماه میهمان خدا بوده ایم ما

یک ماه ماه دیده و خورشید دیده ایم
یک ماه از تو گفته و از تو شنیده ایم

ماهی که رفت ماه شگفت جهادهاست
، فتح ماست آری، نبرد، روزه و افطار
از تابش نماز علی ماه روشن است

در نور خطبه های ولی راه روشن است
با دشمنان بگو، هوس خام کرده اند

بیهوده رو به لشکر اسالم کرده اند
حاشا که بیم حمله احزابمان برد

حاشا که پشت سنگر خود خوابمان برد
ما وارثان سلسله های رشادتیم

ما راهیان قافله های شهادتیم
با ما فقط حساب تفنگ و خشاب نیست

با ماست آنچه قدرت آن در حساب نیست
بنگر که خون روان شده از کربال به شام

آخر تمام می شود این کار ناتمام
گیریم دشمن است چو عمرو بن عبدود

این نسل حیدرست که از راه می رسد
بوی ظهور میرسد، ایمان، وطن شده است
هر چند شعب از دم احمد بهشت ماست

این بار فتح خیبر نو، سرنوشت ماست
بدر است ماه و حضرت خورشید می رسد

بدر است ماه و عاقبت آن عید می رسد
بدر است ماه و می رسد آن عید عیدها

بدر است ماه ها همه با این شهید ها
تحریم و بیم کی به دل ما اثر کند؟

کی وسوسه ز کوی دل ما گذر کند؟
ای در صف نبرد نشسته دودل مباش

دریا ببین و بسته ی این آب و گل مباش
ای در صف نبرد نشسته به پا بایست

چون مردهای مرد در این کربال بایست
ای در صف نبرد! به میدان شتاب کن

كامران در گفت وگو با فارس: 
که  مگر تفحص »لولو« است 

نمی گذارند در مجلس انجام شود؟ 
حســن کامران نماینده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی در گفت وگو با 
ح تحقیــق و تفحص  خبرنگار پارلمانــی خبرگــزاری فارس، دربــاره آخرین وضعیــت طر
از عملکرد مالی مجلس شــورای اســامی، اظهار داشــت: همچنان علی رغم تذکراتی 

ای دوستان که در صف 
اول نشسته اید!

ح بدون شر

که بنده به مجلــس دادم هنوز اراده ای از ســوی رئیس مجلس و رئیس کمیســیون 
بودجه در این زمینه وجود ندارد.

ح و موضــوع  وی افــزود: طبــق قانــون کمیســیون برنامــه و بودجــه بایــد بــه ایــن طــر
رسیدگی کند؛ هر چه هم بیشتر بگذرد ابهامات در این زمینه بیشتر می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسامی ادامه داد: مگر تحقیق و تفحص 
لولو اســت؟ چطور تفحص دســتگاه های دیگر باید انجام شــود اما بــر مجلس نباید 

این امر صورت گیرد؟
کامران بر همین اســاس عنــوان کرد: همیــن دیواری کــه دورتا دور مجلس کشــیده 
شده اســت، یک بار این دیواره کشــیده شــده بود مجدد هزینه ها اضافه برای دیوار 

کشی مجلس در حال انجام است.
وی در خاتمــه خاطرنشــان کــرد: رئیــس مجلــس و البته رئیــس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس اجازه ادامــه روند قانونی تحقیــق و تفحص از عملکــرد مالی مجلس 

را نمی دهند.
ح و موضــوع  وی افــزود: طبــق قانــون کمیســیون برنامــه و بودجــه بایــد بــه ایــن طــر

رسیدگی کند؛ هر چه هم بیشتر بگذرد ابهامات در این زمینه بیشتر می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسامی ادامه داد: مگر تحقیق و تفحص 
لولو اســت؟ چطور تفحص دســتگاه های دیگر باید انجام شــود اما بــر مجلس نباید 

این امر صورت گیرد؟
کامران بر همین اســاس عنــوان کرد: همیــن دیواری کــه دورتا دور مجلس کشــیده 
شده اســت، یک بار این دیواره کشــیده شــده بود مجدد هزینه ها اضافه برای دیوار 

کشی مجلس در حال انجام است.
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حديثحکمت
اری اری مراســم تکریم شــهدای ســرباز در دوران دفاع مقدس در 
بیش از 11  مقدس در بیش از 11 اســتان کشــور در سال های ۹4 و 

مراسم تکریم شهدای سرباز در دوران

یکی از قــدرت های باثبات و امن در دنیای اســام منشــاء خدمات علمــی و فرهنگی متعددی 
گردیــد. در دنیــای کنونــی کــه مرزهــای جغرافیایــی و فیزیکی بیــن دولت ها بواســطه توســعه 

ارتباطات و ورود تکنولوژی های ارتباطی در حال تضعیف است و به موازات آن ارتباط بین


