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اخبــــار

طرد نکنید؛ جذب کنید
ادامه از صفحه اول

سربلندی ایران در امتحان سخت کرونا

دولت الکترونیک ابزار حکمرانی خوب

ادامه از صفحه اول

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر
اینکه یکی از شگردهای مهم قدرت های
اســتعماری و ســلطه گر ایجــاد حــس
حقــارت و بــی هویتــی در ملتهــا اســت،
افزودنــد :پیــروزی انقــاب اســامی این
احساس را در جوانان و ملت ایران ایجاد
کــرد کــه قادرند یک کار به ظاهر نشــدنی
یعنیریشه کنیحکومتاستبدادیمورد
حمایت قدرت های خارجی بویژه امریکا
را انجام دهند و دنیا را متحیر کنند.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه
ایســتادگی صریــح و قدرتمندانــه کشــور
در برابــر زورگویی هــا و اقتدار ملی کنونی
خاطرنشان کردند :البته این نکته مدنظر
باشــد که دشــمن از تــاش بــرای تحقیر
ملــت و مخــدوش کــردن اعتمــاد نفس
ملــی مأیــوس نشــده اســت اما بــا وجود
تالش های دشمن ،خداوند خالف آن را
تقدیر کرده است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای
خاطرنشــان کردنــد :همیــن قضایــای
مربــوط به کرونا از جملــه نحوه مدیریت
این بیماری در کشــور در مقایسه با غرب،
تالش هــای علمــی بــرای شــناخت این
ویــروس و نهضت عظیم کمک مؤمنانه
و همچنیــن پرتــاب ماهــواره ،موجــب
احساس قدرت و عزت بیشتری در ملت
ایران شده است.
رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه
سخنانشان با اشــاره به تأکیدهای فراوان
دربــاره توجــه بــه مســئله جــوان ،گفتند:
خوشــبختانه اکنــون توجه ویــژه ای برای
حضور جوانها در بخش های مختلف به
وجود آمده و به دیدگاه های آنان و حضور
جوانــان در مدیریت هــای میانی اهتمام
به چشــم می خــورد .حضــرت آیت اهلل
خامنــه ای به برخــی اقدامات خــوب در
محیط هــای دانشــجویی و حوزه هــای
علمیه نیز اشــاره کردنــد و افزودند :طرح
برخی مســائل در قالب مسئله محوری،
پرداختن به مسائل متعدد بین المللی،
جهادی شــگفت انگیز از
و فعالیت های
ِ
جمله این اقدامات است.
ایشــان همچنیــن گالیــه نماینــده
گروه هــای جهــادی را مبنــی بــر اینکــه
دســتگاه های تصمیم گیــر از نمایندگان
ایــن گروه ها دعوت به عمــل نمی آورند
و دیدگاه هــای آنــان را لحــاظ نمی کنند،
بجــا دانســتند و بــا اشــاره به حساســیت
مجموعه هــای جــوان بــه موضــوع
واگذاری ها خاطرنشــان کردند :اصل این
اقدام کار خوبی بود و مســئوالن را متوجه
مسئولیت شان کرد ،اما برخی تندروی ها
هم در این زمینه انجام گرفت.
رهبر انقالب اسالمی ،پیگیری مسائل
مربــوط به خانواده و حوزه زن را در برخی
تشــکلهای خودجــوش ،از دیگر اقدامات
خوب مجموعه هــای جوان برشــمردند
و تأکیــد کردنــد :ایــن موضوع از مســائل
مهمی اســت کــه حتمــاً باید بــه صورت
جدی پیگیری شود زیرا در این زمینه یقیناً
کم کاری های جدی صورت گرفته است.
حضــرت آیتــاهلل خامنــه ای ســپس
بــه بیــان ده توصیه کاربــردی و عملی به
جوانان و مجموعه های فعال دانشجویی
پرداختند که خودسازی در ابعاد فردی و
جمعی،نخستینتوصیهبود.
ایشــان گفتنــد :اگرچــه مــاه مبــارک
رمضان به آخرین روزهای خود رسیده اما
بهترین فرصت برای خودسازی از طریق
انس با قرآن ،نماز با حضور و اول وقت و
دعا و تضرع است و نباید با اتمام این ماه،
ارتباط معنوی قطع شود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر

اینکــه «ارتقــای توانایی هــای فکــری،
تصمیم گیری و عملیاتــی در جوانان» و
«عبور سالم از لغزشگاه ها» نیازمند بنیه
ِ
روحی و معنــوی قوی اســت ،افزودند :از
جمله این لغزشــگاه ها« ،تــرس ،تردید،
احســاس ضعف و انگیزه های ناســالم»
است.
دومیــن توصیــه حضــرت آیــت اهلل
خامنــه ای بــه جوانــان «تقویــت مبانــی
معرفتی»بود.
ایشــان با تأکیــد بر اینکــه «انفعال» و
«انحراف» دو آســیب بزرگ محیط های
جوان به ویژه دانشــگاه ها اســت ،گفتند:
در ابتدای پیــروزی انقالب برخی جوانان
مســلمان که دارای مبانی معرفتی قوی
نبودند ،جذب گروه های التقاطی شــدند
و در نهایت هم به روی هم میهنان خود
اســلحه کشــیدند و بــه زیر پرچــم صدام
رفتند اما جوانانی که مبانی قوی داشتند،
محکمایستادند.
ایشان به یک نمونه دیگر اشاره کردند
و افزودنــد :برخی افراد در ابتدای انقالب
بســیار انقالبــی عمــل می کردنــد امــا به
دلیــل مبانــی ضعیــف معرفتــی اکنــون
جزو پشیمان ها هستند که یکی از مسائل
انقــاب اکنون همین حضرات پشــیمان
شدههستند.
رهبــر انقــاب اســامی دعاهــای
صحیفه ســجادیه به ویژه دعای بیســتم
موســوم بــه دعــای مــکارم االخــاق را
برای تقویت مبانی معرفتی بســیار مهم
ارزیابی و جوانان را به خواندن این ادعیه
فوق العاده عمیــق و تدبر در آنها دعوت
کردنــد .توصیــه ســوم رهبــر انقــاب بــه
جوانــان میهن «برافراشــته نگه داشــتن
پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری» بود.
ایشــان مباحث امــروز دانشــجویان را
جلــوه ای از ایــن آرمانخواهــی خواندند و
افزودنــد :ممکــن اســت همــه مطالبات
قابــل اجــرا نباشــد امــا مهــم این اســت
کــه بازگــو شــود تا اصــل بســیار بــا ارزش
آرمانخواهــی همچنــان زنــده و پرنشــاط
بمانــد و اجــازه ندهــد راه انقــاب گــم یا
منحرفشود.
رهبرانقالب«عدالتخواهی،رفعفساد
و در نهایــت ایجــاد تمدن اســامی» را از
مظاهر آرمانخواهی دانســتند و افزودند:
مطالبه گری طبعاً نوعی اعتراض و تأکید
بر رفع مشــکالت و نقایص موجود است
اما باید جداًمراقب و هوشیار بود که نحوه
بیان و ارائه مطالبات به گونه ای نباشد که
اعتراض به نظام تلقی شــود و یا دشمن
بتواند آن را اعتراض به نظام القا کند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در بیان
نکته ای دیگــر در ضــرورت آرمانخواهی
یادآور شــدند :اگــر جوانان مؤمــن و پاک
ایــن پرچــم را زمیــن بگذارنــد ،ممکــن
اســت کســانی آن را سردســت بگیرند که
هدفشــان ضربــه زدن به نظام اســت نه
حل مشکالت مردم.
ایشــان در همین زمینه افزودند :البته
جریــان چپ مارکسیســتی دیگــر در دنیا
آبرویــی ندارد و از فقر اندیشــه ورزی ،فقر
سیاســی و فقر نیروی میدانــی کارآمد در
رنج اســت اما به هرحال همیشه ممکن
اســت عــده ای بــا تصاحــب شــعارهای
خوب،سوءاستفادهکنند.
چهارمیــن توصیــه مهــم رهبــری به
جوانان و دانشــجویان این بود که مطالبه
گری و انتقاد و اعتراض را با پیشنهادهای
خــوب و قابــل اجرا همــراه کنید تــا فایده
جدی و ماندگار داشته باشد همچنان که
در اســام نیــز نهی از منکر همــراه امر به
معروف یعنی بیان پیشنهادهای راهگشا
و خوب توصیه شده است.
«ضــرورت پرهیــز از تــوأم کــردن
مطالبه گری با پرخاش و بدگویی» از دیگر

گــروه جهادی روح اهلل دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر
میــاد مفاخــری – نماینده نشــریات
دانشجویی وزارت علوم
و سجاد اسدی – دبیر اتحادیه انجمن
های اسالمی دانشجویان مستقل
بــر ایــن نــکات و پیشــنهادها تأکیــد
کردند:
 ضرورت گسترش خدمات آموزشینیمــه متمرکــز بــرای تحقــق عدالــت
آموزشی
 لــزوم در نظر گرفتن تدابیــر الزم دربازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت
تأمینمالیتولید
 پیشنهاد تشکیل شورای عالی اطالعرسانی
 اهمیت اســتفاده بیشــتر از ظرفیتهــای مردمــی بــرای نقــش آفرینــی در
عرصــه هــای مختلف از جمله مبــارزه با
اســتکبار ،نظارت بر مســئوالن و مبارزه با
فساد
 لــزوم تعریــف ســازوکار عادالنــه وعاقالنه برای جوانگرایــی در عرصه های
مدیریت کشور و پیشگیری از برخی آفات
آن
 ضــرورت پاســخگویی مســئوالنو بازگشــت بــه نظــام ارزشــی دوران
دفــاع مقــدس یعنــی هرچه مســئولیت
بیشتر ،شفافیت و پاســخگویی بیشتر اما
برخورداریکمتر
 انتقاد از برخی اقدامات و بیان ابهامدرخصــوص وظایف و اختیارات شــورای
عالیهماهنگیاقتصادی
 تأکیــد بــر اهمیــت فراهــم کــردنسازوکارهای قانونی برای بیان دیدگاه ها و
اعتراض های مردم طبق اصل  ۲۷قانون
اساسی
 لــزوم تصویــب نظــام انتخاباتــیتناســبی براســاس سیاســتهای کلــی
انتخابات
 پیشنهاد فعالتر شدن صدا و سیمادر مواجهــه بــا جنگ شــناختی دشــمن
علیهافکارعمومی
 انتقاد از اهمال و کم کاری مسئوالنمتولــی امور خانواده و جمعیت در عمل
به وظایف
 پیشــنهاد تشــکیل کارگروهی برایتهیه طرح تحول کیفیت ارتقای سربازی
 لزوم ارائه مدل مطلوب شــفافیتدر نهادهای عمومی و انقالبی و چگونگی
نظارت بر پیشــبرد راهبردهای رهبری در
اینمجموعه ها
 گسترش فعالیت های دانشجوییجهــادی از خدمــات به مناطــق محروم
روستایی تا مناطق حاشیه شهرها
 پیشنهاد حضور نماینده گروه هایمردمی و جهادی در ساختارهای رسمی
گیر مقابله با بحران
و تصمیم ِ
 لزوم توســعه ظرفیت شــبکه هایاجتماعــی داخلــی و گســترش
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات
 ضرورت آســیب شناسی عملکردشــوراهای عالی فضای مجازی و انقالب
فرهنگی
 لزوم تبیین نسبت نظری جمهوریاســامی بــا مقوالتــی مثــل ســرمایه و
ساختارهای آن ،هنر و رسانه ،و خصوصی
سازی در آموزش و بهداشت
 انتقاد از گره زدن حل مســائل کشوربه سیاست خارجی در سال های اخیر
 انتقــاد از غافلگیــر کــردن مــردم ازجانب دولــت در قضیــه افزایش قیمت
بزین
 و لزوم الگو قرار دادن مشی سیاسیو مدیریتــی شــهید ســلیمانی بــه عنوان
نمونه اعالی عقالنیت انقالبی برای اداره
بخش هایمختلفکشور.
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علــی شــمخانی ،دبیر شــورای عالــی امنیت ملی با اشــاره بــه موفقیت
ایــران در مبارزه بــا ویروس کرونــا در صفحه توئیترش نوشــت« :در دوران
کرونــا جمهــوری اســامی و زیرســاختهای آن در یــک امتحــان ســخت
ســربلند شدند .ملت بزرگایران هم در رزمایش انسانی همدلی مؤمنانه
چون همیشــه سرفراز شــد» .وی افزود« :شایسته است مســئوالن ردههای
مختلف کشــور برای تداوم این تجربه مبارک در دورهپســاکرونا با بضاعت
شخصی پیشقدم شوند».

آنچــه امروزه دولت الکترونیک نامیده میشــود را نیز بایــد در ادامه همان افکار و
اهــداف دانســت .فرای ظاهــر دولت الکترونیک که مبتنی بر ســهولت انجام امور
گوناگون اســت؛ هدف غایی تحقق چنین دولتی گســترش شفافیت ،دسترسی به
اطالعات عمومی و به موازات آن کاهش فساد و حرکت به سمت دولت شیشهای
است.
صحبت از دولت الکترونیک و تالش برای بسط آن ،ماحصل گسترش تکنولوژی و
دسترسی همگانی به فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت است .پیش از این و تا
همین یکی دو دهه پیش حتی در کشورهای صنعتی ،هرگاه از شفافیت و دسترسی
به اطالعات ســخن رانده میشد؛ ناگزیر باید به فکر سازوکارهای مختلف اجرایی
ســاختن چنین ایــدهای میبودند .بهعنوان مثال اختصاص جایی به شــهروندان
یا اهالی رســانه در هر اداره دولتی برای چاپ و بررســی اســناد ،دفاتر و قراردادها،
صحبت از اینکه تا چه میزان از چاپ اطالعات رایگان و پس از آن نیازمند پرداخت
هزینه باشد ،یارانه چاپ اطالعات عمومی برای اهالی رسانه و مواردی از این دست
در شمار این مباحث جای میگرفتند که همین موارد نیز گاه در میان حقوقدانان و
فعالین رسانهای و اصحاب سیاست ،به چالشی تبدیل میشدند.
امروزه و با برخط شدن بسیاری از فعالیتهای اداری ،چالشهای پیشین پیش پا
افتاده بهنظر میرسند و حتی برخالف گذشته که در اغلب موارد تنها خبرنگاران
امــکان قــدم نهــادن به پســتوی ادارات و دسترســی به برخی از اســناد را داشــتند،
هر شــهروند خود میتواند با دسترســی بــه اطالعات عمومی از قبیــل قراردادها،
واگذاریهــا ،دریافتی مدیران ،ســفرهای خارج از کشــور مقامــات و ...به مثابه یک
شهروند خبرنگار عمل کند.
حرکــت به ســمت دولت الکترونیــک از آنجایی ارزشــمندتر میشــود که همگان
واقفیم نظارتهای دولتی و درون ســازمانی فاقد کارآیی الزم هســتند و رســیدگی
قضایی به تخلفات و جرایم کارکنان و مدیران سازمانها نیز باتوجه به مقتضیات
کار قضا ،زمانبر و پیچیده اســت و در نتیجه نمیتواند بازدارندگی الزم را داشــته
باشــد .اما با گســترش و فراگیری نظارت و تعمیم آن به همه شــهروندان؛ ضمن
شــفافیت هرچه بیشــتر ،امکان کشــف تخلفات و جرایم نیز افزایش محسوســی
مییابد.
در کشور ما سابقه بحث از ایجاد دسترسی عمومی به اطالعات و اجرایی نمودن
آن ،کمــی بیــش از یــک دهه عمــر دارد و در حال حاضــر در ابتدای ایــن راه قرار
داریم .گسترش روزافزون دسترسی به خدمات اینترنتی و تقویت زیرساختهای
اطالعاتــی و ارتباطــی در شــرایط کنونی مهمترین وســیله برای رســاندن دولت
الکترونیک به شــرایط مطلوب خویش اســت .اما نباید از یاد برد که الزم اســت
در دولــت الکترونیــک و در راســتای افزایش شــفافیت ،اعالن برخــط اطالعات
اصــل قرار گیــرد و عدم اعالم ،فرع بر آن و محدود به موارد اســتثنایی و منطقی
نظیر حریم خصوصی افراد و اســناد طبقهبندی شــده باشد .این در حالی است
که در حال حاضر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نیازمند درخواست
متقاضی برای انتشار اطالعات است که با آنچه مطلوب حقوقدانان از شفافیت
اســت فاصله دارد و شــاید سامانه شــفافیت شــهرداری تهران که تحت نظارت
شــورای شــهر فعالیت دارد بتواند الگوی مناســبی برای اصالح ســاختار سامانه
انتشــار باشد .از ســوی دیگر الزم اســت دولت ضمن گســترش زیرساختها ،با
شناسایی بخشهای فسادزای نظام اداری ،در مواردی که مستعد فساد هستند،
الکترونیکــی شــدن فرآیندهــا و حــذف ارتباط مســتقیم کارمنــدان و مدیــران با
مراجعین را در اولویت قرار دهد.
زمان شیوع ویروس کرونا فرصتی بود تا میزان گسترش دولت الکترونیک و امکان
اعتماد به آن در شرایط خاص سنجیده شود .بهنظر میرسد مجموعه قوه مجریه
و وزارت ارتباطات با وجود نواقص موجود بویژه در ســامانههای آموزشی مدارس
و دانشگاهها ،در مجموع توانستند به نسبت نمره قبولی کسب کنند .هرچند الزم
است برخی فرآیندهای دست و پا گیر در ارتباطات برون سازمانی در ادارات حذف
شود ،سامانههای آموزشی و ارتباطات تصویری از راه دور بهبود پیدا کند .همچنین
ضروری اســت دولت و مجموعه حاکمیت ،بهبود امکانات و شفافیت را سرلوحه
کار خــود در جــذب مخاطب قــرار دهند و در مواردی کــه دارای رقبای غیر بومی یا
داخلــی بخش خصوصی هســتند ،بدون دســت زدن بــه انحصار و قــوای قاهره و
محدودســازی فضای اینترنت و از راه گســترش امکانات و جلب اعتماد عمومی
نسبت به جذب مخاطبان اقدام نمایند.
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توصیه های مهم رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکلهای دانشجویی برای گسترش جبهه انقالب

استقبال ایران از توافق سیاسی در افغانستان

ســخنگوی وزارت خارجه آمادگی جمهوری اســامی ایــران را برای کمک
بــه رونــد گفتوگوهــای سیاســی بیــن االفغانــی و ادامــه رونــد همســویی
گروههای افغانســتان به شــمول طالبان اعالم کرد.به گزارش ایســنا ،ســید
عباس موســوی ،با اســتقبال و ابراز خرســندی از امضای توافق بین اشرف
غنــی رئیس جمهوری افغانســتان و عبــداهلل عبداهلل رئیس شــورای عالی
مصالحــه ملــی ،آمادگــی جمهوری اســامی ایــران را برای کمــک به روند
گفتوگوهــای سیاســی بیــن االفغانــی و ادامــه روند همســویی گــروه های
افغانســتان به شــمول طالبان اعالم کرد .وزیر خارجه کشــورمان هم عصر
دیروز با اشــرف غنی رئیس جمهوری افغانســتان و عبداهلل عبداهلل رئیس
شــورای عالــی مصالحــه ملــی افغانســتان گفتوگو کــرد .بهدنبــال اعالم
توافــق سیاســی در افغانســتان ،محمد جــواد ظریف در ایــن گفتوگوها از
پیشــرفت حاصل شــده در روند مصالحه ملی صورت گرفته در افغانستان
اســتقبال کــرد .وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ایــن گفتوگــو همچنیــن
آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای حمایت از استمرار همسویی همه
گروههای افغانستان اعالم کرد.
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توصیه های حضرت آیت اهلل خامنه ای
به جوانان بود.
ایشــان گفتنــد :همیشــه به مســئوالن
تأکیــد کــرده ام بــه دانشــگاه ها و
جمع های جــوان بروند اما برخی از آنان
می گویند در این اجتماعات ،مطالبات با
تخریب و بدگویی ارائه می شود بنابراین
فایده ای ندارد.
رهبر انقالب یادآوری کردند :تخریب
فضــای گفت وگــو را مســدود مــی کنــد،
بنابراین مطالبات را با استدالل و منطق و
بدون پرخاش و اهانت مطرح کنید.
ِ
«گفتمــان ســازی در زمینــه مســائل
مهم نظــام و راه حل هــای آنها» توصیه
بعــدی رهبــر انقــاب به مجموعــه های
جوانان بود .ایشان گفتند :از جمله برکات
اینگونه جلســات این اســت کــه مطالب
بیــان شــده بــه تدریــج در افــکار عمومی
ذهنیــت و جهت گیری مشــخص ایجاد
مــی کند و در نهایت می تواند به گفتمان
تبدیل و در پرتو اقبال عمومی ،در انتخاب
مدیریت ها تأثیر گذار شود.
رهبر انقالب کمک رسانه ملی در این
زمینه را ضرورتی تردیدناپذیر دانستند و
گفتند :رسانه ملی البته بخشهای جوان،
شــاداب و انقالبی هم دارد که در سخنان
امروز دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته
بــود امــا به هر حــال صدا و ســیما باید به
دیدگاه هــای جوانــان توجــه و در عرصــه
گفتمان سازی به آنها کمک کند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در
همیــن زمینه در تبییــن معنای حقیقی
جــوان و «دولــت جوان و حــزب اللهی»
افزودنــد :مکــرر گفتــه ام کــه بــه چنیــن
دولتی معتقد و امیدوارم اما معنای این
حــرف صرفاً این نیســت که یــک جوان
سی و چند ساله رئیس دولت باشد بلکه
معنای دولت جــوان و حزب اللهی یک
دولت پای کار ،آماده و با نشــاط است که
عالج مشکالت است و می تواند کشور را
از راه های دشوار عبور دهد.
ایشــان افزودند :برخی در ســنین باال
نیز به معنایی جوان و پر تالش و با نشاط
هستند ،مانند شهید بزرگوار حاج قاسم
سلیمانی که بیشتر از  ۶۰سال داشت اما
اگر شــهید نمی شد ،او را تا ده سال دیگر
نیز در همان مسئولیت حفظ می کردم.
ششــمین توصیه رهبری بــه جوانان
«یارگیــری و گســترش جبهــه انقالب در
میان کسانی بود که به مبانی پایبندند».
ایشــان افزودنــد :برخــی بــه مبانــی
انقــاب معتقدنــد اما ممکن اســت در
برخــی مــوارد بــا شــما اختالف ســلیقه
داشته باشند ،آنها را طرد نکنید و هرچه
مــی توانیــد جبهــه انقــاب را بــا جذب
اینگونه افراد وسعت دهید.
توصیــه هفتــم حضــرت آیــت اهلل
خامنــه ای بــه جوانــان و دانشــجویان،
«مرزبنــدی صریــح و بــا قــدرت و بدون

مماشــات» در مقابــل تردیدافکنــان
در مبانــی انقــاب بــود کــه نشــانه های
پیشرفت کشور را انکار و با تزئین دشمن،
راههای غلط را به عنوان راه حل مسائل
کشوربیانمی کنند.
ایشــان تردیدافکنی را ســتون فقرات
کار فرهنگــی دشــمن و اســاس کار نــرم
علیــه انقــاب خواندنــد و بــا تأکیــد بــر
اینکــه باید در مقابل کســانی کــه به این
کار دشــمن کمــک می کننــد ایســتاد،
گفتنــد :با وجود هزینه های ســنگینی که
آمریکایی ها در طول ســالهای متمادی
بــرای تزیین و القای چهــره ای جذاب از
خود انجام داده اند ،امروز کشــور و نظام
آمریکا در بخش مهمی از دنیا منفورند.
رهبــر انقالب اســامی از آتــش زدن
پرچــم آمریکا در بســیاری از کشــورهای
دنیــا و حتــی در داخــل خــود آمریــکا
به عنوان یکــی از مصادیق نفرت ملتها
از ایــن رژیم یاد کردنــد و افزودند :عالوه
بــر ملتها ،حتی رؤســای برخی دولتهای
همکار آمریکا نیز وقتی حرف دلشــان را
بیان می کنند از دولتمــردان و حکومت
آمریــکا متنفــر و بــه آن بی اعتمــاد و
بی اعتناهستند.
ایشــان بخشــی از نفــرت کنونــی از
آمریکا را ناشــی از رفتار مسئوالن فعلی
آن از جملــه رئیس جمهــوری و وزیــر
خارجــه کم مایــه ،پرحــرف ،بی منطــق
و مهملگــوی ایــن رژیــم دانســتند و
خاطرنشــان کردنــد :البته علــت نفرت
از آمریــکا فقــط ایــن مســئله نیســت
بلکــه بــه عملکــرد بلندمــدت آمریــکا
از جملــه کشــتار ،جنایــت ،بی عدالتــی،
تروریســت پروری ،کمــک بــه دولتهــای
مستبد و بدنام ،حمایت بی دریغ از ظلم
روزافــزون رژیــم صهیونیســتی و اخیــراً
مدیریت افتضــاح در قضیه کرونا برمی
گردد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای
جنگ افــروزی در کشــورها از جملــه
افغانســتان ،عــراق و ســوریه را از دیگــر
دالیــل منفور بودن آمریکا برشــمردند و
افزودند :آمریکایی ها صریحاً می گویند
در ســوریه نیــروی نظامی پیــاده کردیم
چــون آنجا نفت وجود دارد البته آنها نه
در عراق نه در ســوریه ماندنی نیســتند و
قطعــاً بایــد از آنجا خارج شــوند و بدون
تردید اخراج خواهند شد.
رهبــر انقــاب اســامی در هشــتمین
توصیــه خود با تأکید بر ادامه «پیشــرفت
علمــی» و حفــظ شــتاب علمــی کشــور،
دانشــگاهها و محیط هــای علمــی و
تحقیقاتــی را بــه اهمیت علــم در اقتدار
کشــور توجــه دادنــد و گفتنــد :پیشــرفت
علمی با هدف سود کوتاه مدت شخصی
ارزش چندانــی نــدارد .علــم بایــد در
خدمــت پیشــرفت کشــور و گشــایش
افق هــای آینده باشــد تا همچنانکه چند

رایزنی وزیر دفاع ایران با همتای عراقی
«امیــر حاتمی» ،وزیــر دفاع جمهوری
اسالمی در مذاکره ویدئویی با «جمعه
عنــاد ســعدون خطــاب الجبــوری»
همتای عراقی خود با تبریک انتصاب
وی بهعنــوان وزیــر دفــاع جدید عراق
و بــا آرزوی موفقیــت بــرای وی در این
مســئولیت مهم بیان کرد :نــگاه ایران
به عراق برخاســته از تاریخ ،فرهنگ و
مذهب مشترک است.
به گــزارش روابط عمومــی وزارت
دفاع ،امیــر حاتمی با ابراز خرســندی
از تشــکیل دولــت بر اســاس خواســت
و اجمــاع ملــی و در چارچــوب منافــع
تمــام اقــوام و گروههــا و مذاهــب
در عــراق گفــت« :عــراق یکپارچــه،
مســتقل و قدرتمند ،با مشارکت همه

اقــوام و مذاهــب سیاســت اصولــی ما
اســت؛ لــذا امیدواریــم دولــت عــراق
در انجــام مســئولیت و وظایــف ذاتــی
خــود بویــژه تحقــق خواســت ملــی،
بهبــود شــرایط اقتصــادی و مبــارزه با
بیماری کرونا موفق و ســربلند باشد».
وزیــر دفــاع ایــران با اشــاره بــه تأثیر و

ســال قبل گفتیم به نقطه ای برســیم که
محققان برای استفاده از تازه های علمی
ناگزیر از یادگیری زبان فارسی باشند.
نهمیــن توصیــه حضــرت آیــت اهلل
خامنه ای ناظر به مســئله حجاب و حیاء
اسالمی در دانشگاهها بود.
ایشــان گفتنــد :بنــده در ایــن زمینــه
دغدغــه دارم و خواهــش مــی کنــم
کــه مســئوالن و رؤســای دانشــگاهها و
وزارتخانه هــای مربــوط و به ویــژه خــود
دانشــجویان و دختــر خانم ها به مســئله
حجاب و فاصله گذاری بین زن و مرد که
مورد تأکید اســام است اهمیت بدهند و
موازین شــرعی را در دانشــگاه ها رعایت
کنند.
دهمیــن و آخرین نکتــه رهبر انقالب
اسالمی« ،مراقبت از جوانان و جلوگیری
از ســربازگیری دشــمن از جامعــه جــوان
کشور» بود.
ایشــان افزودنــد :همــه و بویــژه
مجموعه هایــی کــه با مســائل جوانان
سر و کار دارند بدانند همچنانکه مسئله
جوان برای آینده کشور و نظام اسالمی
اهمیت دارد ،دشمن نیز برای تخریب
و به زانو درآوردن انقالب به آن اهمیت
می دهد و برای سوءاســتفاده از جوانان
کار و برنامه ریــزی می کند کــه البته در
مــواردی نیز بــرای اجــرای برنامه های
خــود بــه عواملــی در داخل کشــور نیاز
دارد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره
بــه نمونه هایــی از طراحی دشــمن برای
ســوء اســتفاده از جوان ایرانی مانند وادار
کــردن برخی عناصر به پشــت کــردن به
کشــور و یــا اســتفاده از افــرادی به عنــوان
عناصــر تبلیغاتــی ،سیاســی و تحلیلگــر
تأکید کردند :همه باید مراقب باشــند که
به ســربازگیری دشــمن از جامعــه جوان
کشور کمک نشــود .رهبر انقالب اسالمی
در پایــان سخنانشــان با اشــاره بــه دعای
همیشــگی خود برای هدایت و ســعادت
جوانان و حل مشکالت اشتغال و ازدواج
آنــان ،گفتند :بــه توفیق الهــی و به دعای
حضرت ولیعصــر ارواحنا فــداه مطمئناً
فردای جامعه جوان مــا از امروز آن بهتر
خواهد بود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی
هفــت تــن از نماینــدگان تشــکل ها
دانشجویی ،دیدگاه ها و دغدغه های خود
را بیان کردند .آقایان:
محمد زادمهر – دبیر اتحادیه جامعه
اسالمیدانشجویان
علــی طلوعــی – نماینــده بســیج
دانشجوییسراسرکشور
علــی دهقــان – دبیــر اتحادیــه دفتــر
تحکیموحدت
علی اسکندری – دبیر اتحادیه جنبش
عدالتخواهدانشجویی
محمدحســین حبیبــی – مســئول

ضــرورت همکاریهــای دفاعــی دو
کشــور در برقــراری ثبــات و امنیــت در
منطقه اظهــار داشــت« :مایلیم همه
ظرفیتهــای خــود را در اختیــار عراق
بگذاریــم و میخواهیــم بــه شــرکای
راهبردی تبدیل شــده و مناسباتمان را
به یک الگوی موفق از همکاری تبدیل
کنیم ».امیر سرتیپ حاتمی همچنین
از وزیــر دفاع عراق جهت انجام دیدار
رســمی از جمهــوری اســامی ایــران
دعــوت بــه عمــل آورد .وزیــر دفــاع با
آرزوی موفقیت بــرای دولت عراق در
مبارزه و ریشه کنی بیماری کرونا اظهار
داشــت« :تعــدادی کیــت تشــخیص
کرونا و سایر ملزومات مخصوص کادر
درمانــی این بیمــاری بهعنــوان هدیه

از ســوی وزارت دفــاع تحویل ســفارت
کشور عراق در تهران خواهد شد».
دیــروز همچنیــن ایــرج مســجدی
ســفیر ایــران در بغــداد با«ماجــد
حنتوش» وزیر جدید برق عراق دیدار
کرد.درایــن دیــدار ســفیر جمهــوری
اســامی ایــران ضمن تبریــک به وزیر
عراقــی پیام تبریــک اردکانیان به وزیر
بــرق عــراق را تســلیم وی کــرد و ابراز
امیــدواری نمــود در زمــان مســئولیت
حنتوش روابط فیمابین وزارت نیروی
جمهوری اســامی ایران و وزارت برق
عــراق بیــش از پیــش گســترش یابــد.
دراین دیدار دو طرف راههای گسترش
همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی
را مورد بررسی قرار دادند.

