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«ایران» از ادامه تحریف و تخریب مخالفان علیه دولت گزارش میدهد

واقعیتهای 2030
نوبخت ،سخنگوی دولت :هر آنچه رهبر معظم انقالب ،اعالم کنند برای دولت مطاع است
پس از سخنان ایشان درباره سند  2030نیز دولت هر چه هم که نبود و در واقع تلقی و ابهام بود
آنها را متوقف کرد ،االن ادامه این جارو جنجالها به چه علتی است؟
اینکه به توضیحات مستند دولت ،هیچ توجهی نمیشود و یک حرف را تکرار میکنند ،جای تأمل دارد
برخی  2030را به عنوان سند امضا شده دولت معرفی میکنند در حالی که هیچ برگهای درباره
این موضوع امضا نشده و این سند صرفاً یک بیانیه قرائت شده در اجالس یونسکو بود
معاون وزیر آموزش و پرورش :ایران پیرامون  2030از «حق تحفظ» استفاده رسمی کرد
گفت و گو با حسین مرعشی:
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نــــــما

اول دفتر

رأی معنادار شهری و روستایی

انتخابات ریاســت جمهــوری دوازدهم ســوژههای فراوانی
برای تحلیلگران و پژوهشگران حوزههای مختلف سیاسی،
اقتصادی و اجتماعــی دارد .در جریان تبلیغات انتخابات،
نامزدهــای رقیب روحانــی ،تمرکز عمده خود را از یکســو
بر تخریب عملکرد دولت یازدهم و از طرفی دیگر بر طرح
شــعارهای بــزرگ و در عین حال غیر عملیاتــی اقتصادی
مرتضی مبلغ
گذاشــتند .تخریــب دولت یا به تعبیــر دیگر اتخــاذ رویکرد
فعال سیاسی
سلبی ،بیشتر ناشی از فقدان برنامههای ایجابی در اردوگاه
اصولگرایــان بــود .از همیــن منظــر و بــا توجــه به نداشــتن
برنامههــای مشــخص ،تاکتیک طرح شــعارهای اغوا کننــده همچون دو یــا  3برابر
کردن یارانههای نقدی و تقســیمبندی جامعه به فقرا و اغنیا را برجســته کردند .به
نظر میرســد آنها در محاســبات خود نیم نگاهی به برنامههای انتخاباتی محمود
احمدینژاد داشــتند و بیراه نبود که تعداد نســبتاً زیادی از وزیران کابینههای نهم و
دهم در ستادهای اصولگرایان جمع شده بودند.
با این همه مشــاوران و تصمیم گیرندگان ســتادهای نامزدهــای اصولگرا ،گویا به
تعمیق رشد و آگاهیهای مردم بی توجه بودند .واقعیتهای جامعه به هر کارشناس
و پژوهشگری میگفت که طرح شعارهای غیر واقعی و اغواکننده بخصوص با توجه به
تجربه دولتهای نهم و دهم ،مورد رضایت اکثریت مردم نیســت .در نهایت نتیجه
انتخابــات هم اظهارات و مواضع کارشناســان و بخصوص هشــدارهای اقتصاددانان
را تأییــد کــرد کــه اکثریت مردم اســیر طرحهای غیــر قابل اجرا نمیشــوند .نگاهی به
نتیجــه انتخابات در اقصی نقاط کشــور حکایــت از آن دارد که اکثریــت مردم حتی در
شهرســتانها و روستاهای کشــور به آقای روحانی رأی دادهاند و این چیزی نیست جز
رشــد آگاهیهای مــردم که بدون تردید فضای مجــازی در آن نقش غیر قابل انکاری
داشته است .در مقابل ،رفتارهای انتخاباتی روحانی و ستادهای وی توانست مردم را
بــا دلیل و منطق روشــن متقاعد کند کــه راه برای برون رفت از مشــکالت و به حداقل
رساندن آنها ،ادامه راهی است که از چهار سال گذشته شروع شده است .مردم دیدند
که روحانی شعار جدیدی نداد و حرفهای تبلیغاتی عجیب هم نزد .او تنها توانست با
تکیه بر منطق و استدالل مردم را متقاعد کند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفته
و حل مشکالت گذشته تنها در چهار سال ممکن نیست.
امــروز پس از پایــان رقابتها که مردم پیام اعتدالگرایــی و آرامشطلبی خود را
به روشــنی منتقل کردند ،از جریانهای سیاسی بویژه اصولگرایان انتظار میرود که
رویکردها و سیاستهای خود را بازتعریف کنند .از جمله اینکه باید بیاموزند چگونه
اعتماد به نفس واقعی خود را بازیابند تا راهی باشد برای جلب اعتماد مردم .دیگر
اینکه به یافتههای علمی و کارهای کارشناســی اتکا کنند و در نهایت ،یاد بگیرند که
سرنوشــت خود را به تندروها گره نزنند .توجه به این ســه نیاز ،ســبب خواهد شد که
اصولگرایان بار دیگر قدرت و توان خود را بازیابند .زیرا به تجربه اثبات شده است که
جامعه ایران ،به هر دو جریان اصولگرا و اصالحطلب نیاز دارد و این دو جریان باید
مورد اعتماد جامعه باشند.

آغاز فاز نهایی عملیات موصل

نیروهای عراقی فاز نهایی آزادســازی شــهر موصل را با یورش به
خبر
سه محله و بیمارستان الجمهوری کلید زدند .به گزارش ایسنا به
نقل از پایگاه خبری العربیه ،عبداالمیر یاراهلل فرمانده عملیات
«نینــوا میآییم» با اعالم آغــاز این حمالت از عملیات نیروهای
پلیسفدرالنیزدرمحلهالزنجیلیونیروهایسازمانمبارزهباتروریسمدرمحلهالصحه
االولی در غرب موصل خبر داد .این نیروها حمالت خود را در محورهای جنوبی و شمالی
بخش قدیمی موصل با موشــکهای گراد و آتش توپخانه آغاز کرده و پایگاههای داعش
و اســتحکامات ایــن گــروه تروریســتی را در باب الطوب ،بــاب جدید ،الفــاروق و الزنجیلی
هدف قرار دادند .به گفته رائد جودت فرمانده پلیس عراق ،نیروهای ویژه مأمور شدهاند
غیرنظامیان را از این مناطق خارج کرده و به خروج آنها از مناطق درگیری کمک کنند .به
گزارشبرخیمنابع،حدود ۲۵۰هزارغیرنظامیدراینمناطقدرمحاصرههستند.برخی
منابع نظامی نیز اظهار داشتند ،حدود ۵۰۰تا ۸۰۰داعشی در این مناطق حضور دارند.

انتشار ربنای استاد شجریان
در اینستاگرام رئیس جمهوری

صفحــه رســمی اینســتاگرام رئیــس
جمهوری همزمان بــا اولین افطار ماه
مبارک رمضان ،قســمتی از دعای ربنا
بــا صــدای اســتاد شــجریان را منتشــر
کرد .صفحه رســمی اینستاگرام رئیس
جمهــوری صــدای شــجریان در ایــن
دعا را «دلنشــین» و «حذف ناشــدنی»
توصیف کرده است.
ایــن اقــدام در حالــی صــورت میگیرد
کــه طی هفتههــای گذشــته ،در جریان
برگــزاری مناظرههــای انتخابــات
ریاســت جمهــوری ،حســن روحانی از
برخوردهــای صــورت گرفتــه با اســتاد
شــجریان طی ســالهای گذشته انتقاد
کرده بود.

آیتاهلل شبیری زنجانی:
مبلغین ماه رمضان<،منابر>
را سیاسی نکنند

آیــتاهلل العظمــی شــبیری زنجانی
تأکیــد دارند کــه طلبههای جــوان در
ایــام تبلیــغ مــاه مبــارک رمضــان به
جــای بحثهــای فرعی به مســائلی
ماننــد حالل و حرام خداوند ،غیبت،
تهمــت ،آزار و اذیــت مؤمن و به طور
کلی به اخالقیات بپردازند.
ایــن مرجــع تقلیــد شــیعیان در
گفتوگو با شفقنا ،افزود :در سیاست
هرکســی یــک ســلیقهای دارد ولــی
چیــزی را که همه قبول دارند زشــتی
گناه اســت .وی در پاســخ به اینکه آیا
مطرح شدن مسائل سیاسی در منابر
را بــه صالح میدانیــد؟ گفت :ما این
کار را انجــام نمیدهیــم( .طلبههــا)
بایــد شــرایط محیــط را ببیننــد .باید
دید وقتی که ما این مطالب را عنوان
میکنیم آیا واقعاً جامعه پذیرای آن
است.
این حرفهــا را از ما قبــول میکند؟!
کار طلبــه هدایــت مــردم اســت.
ایشــان افزودنــد :هرکســی نمیتواند
وارد سیاســت شــود .سیاســت نبــوغ
میخواهد .هســتند کســانی کــه نبوغ
سیاســی ندارنــد ،وارد ایــن بحثهــا
شــدهاند و متأســفانه به نحو مطلوب
عمل نکردهاند.
مرحوم آقای خمینــی اگر وارد بحث
سیاســی شــد قبــاً از نظــر علمــی به
ســطح قابل قبولی رســیده بود .البته
ایشــان هم در سیاســت نبوغ داشــت
که وارد این بحثها شد.
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مخالفان کنسرت
در آبادان
ناکام ماندند
کنسرت کیوان ساکت جمعه
با حضور گسترده مردم برگزار شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در محفل نورانی انس با قرآن کریم در اولین روز ماه مبارک رمضان:

تجربههای ملت ایران نشان میدهد آینده از ِ
آن جوانان مؤمن است
در نخســتین روز از بهار قــرآن ،ماه مبارک
رمضــان ،محفــل نورانــی انــس بــا قــرآن
کریــم بــه مــدت ســه ســاعت در حضــور
رهبــر معظــم انقــاب اســامی برگــزار
شــد .به گــزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر
رهبــر معظم انقــاب ،حضــرت آیتاهلل
خامنهای در این مراســم با ابراز خرسندی
از شــکفتن گلهــای قرآنــی در بوســتان
بــزرگ ایران ،گفتنــد :بذر مبارک قــرآن در
این ســرزمین پاشیده شــده اســت و امروز
فضای عمومی کشــور با قرآن آشناســت و
کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور
با قرآن انــس دارند ،در حالیکــه در دوران
طاغــوت ،فضــای عمومی کشــور بــا قرآن
بیگانهبود.ایشان،پیشرفتهایمحسوس
«هنــر انقالب و
در حرکــت قرآنی کشــور را ِ
نظام اسالمی» خواندند و افزودند :با وجود
این پیشــرفتها ،هنوز در اول راه هستیم و
جلساتقرآنیبایدمقدمهایبرایانسبا

شدن ذهنیت عمومی مردم
قرآن و قرآنی ِ
باشد .رهبر انقالب اسالمی ،انس با قرآن را
موجبیافتنپاسخهایدرستبهسؤاالت
فراروی زندگی بشر دانستند و خاطرنشان
کردند :در جامعهای که به سمت آرمانها
حرکت میکند ،هــزاران ســؤال درباره نوع
ارتباطــات و رفتــار ،نــوع موضعگیریها و
دوستیها و دشمنیها و نوع برخورد با امور
دنیــوی پیــش میآید که قرآن بــرای تمام
این سؤاالت ،پاسخ دارد .حضرت آیتاهلل
خامنهای ،علت بدبختی و گمراهی بشر و
دنیای امروز را پاســخهای غلط و انحرافی
به این سؤاالت خواندند و افزودند :خداوند
انسانها را برای ارتباط ،محبت و کمک به
یکدیگر خلق کرده اســت اما امروز در همه
جای دنیا جنــگ ،ناامنی ،ترس و گمراهی
وجود دارد .ایشان ،نجات از این گرفتاریها
را در گــرو هدایت قرآنی دانســتند و گفتند:
متأســفانه امــروز جامعــه اســامی مانند

ســایر جوامع دچار مشکل اســت و افرادی
ناالیــق سرنوشــت برخی جوامع اســامی
را در دولتهایــی همچــون ســعودی در
دســت گرفتهانــد .رهبــر انقــاب اســامی
علت ایجاد چنین وضعی را دوری از ایمان
و حقایــق قرآنــی خواندنــد و خاطرنشــان
کردند :ایــن افراد در ظاهر به قرآن معتقد
هســتند و حتــی میلیونها نســخه از قرآن
را منتشــر میکننــد امــا در عمــل برخالف
دســتور قــرآن ،بــا کفــار مأنوس هســتند و
اموالی را که باید صرف بهبود زندگی مردم
خــود کنند ،تقدیــم کفار و دشــمنان مردم
میکننــد .ایشــان با اشــاره به خیــال واهی
برخی کشورهای مرتجع که تصور میکنند
میتوانباپول،صمیمیتدشمناناسالم
را جلب کرد ،گفتند :واقعیت این است که
صمیمیتــی وجود نــدارد و همــانطور که
خودامریکاییهاگفتند،آنهارامیدوشندو
درنهایتذبحشانمیکنند.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره به
رفتارهــای ضددینــی در یمــن و بحریــن،
وعــده قرآن مبنی بــر نابود شــدن باطل را
یــادآور شــدند و افزودند :کســانی که علیه
مسلمانانچنینکارهاییرامیکنند،باطل
هســتند و باطل قطعاً دچار زوال و ســقوط
خواهد شــد .البته زمان نابودی آن وابسته
به چگونه عمل کردن مؤمنان اســت و اگر
جامعه مؤمن درســت عمل کند ،نابودی
باطــل زودتــر اتفــاق خواهــد افتاد .ایشــان
آن اسالم و قرآن و جوانان مؤمن
آینده را از ِ
دانستند و گفتند :خداوند وعده داده است
آن مؤمنان و مجاهــدان در راه
کــه آینــده از ِ
اوستاماحتیاگراینوعدهالهینیزوجود
نداشت ،با وجود تجربههای ملت ایران در
چهار دهه گذشته ،این پیشبینی درست و
منطقیبود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ارتباط
بســیار نزدیک رژیم پهلوی با امریکاییها،

افزودند :در کشور ما حکومتی بر سر کار بود
که امریکاییها صراحتــاً آن را ژاندارم خود
در خلیج فارس میدانســتند امــا با وجود
همهاینپشتیبانیهایجهانی،ملتایران
بــا قدرت ایمــان و با مجاهــدت و فداکاری
خود توانست آن رژیم را ساقط کند و نظام
جمهوری اسالمی را بهجای آن مستقر کند
کهقدرتهایاستکباریحتیطاقتدیدن
آن را ندارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای این تجربه
ارزشمند را نشانه مهمی بر پیروزی جبهه
حق دانســتند و با اشــاره به آیــهای از قرآن
کریــم که «اگــر ایمان داشــته باشــید ،برتر
هستید» ،خاطرنشــان کردند :در راه ایمان
باید «قــوی ،صریح و ثابتقدم» باشــید و
من اصرار دارم که در بیان مبانی اســامی،
آحــاد ملــت و مســئولین کشــور صراحت
داشتهباشند.
ادامهدرصفحه2

روحانی در تماس تلفنی رئیس جمهوری روسیه:

سیاست اصولی تهران روابط بسیار نزدیک و پیشرفته با مسکو است
امیر قطر هم عصر دیروز با روحانی تلفنی صحبت کرد

رئیس جمهوری اســامی ایران در تماس
تلفنی «والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری
فدراســیون روســیه ،تأکید کرد که سیاست
اصولــی تهــران روابــط بســیار نزدیــک و
پیشــرفته با مســکو اســت .حجتاالسالم
والمســلمین روحانی روز شنبه در تماس
تلفنــی رئیــس جمهــوری روســیه بــا وی،
با بیــان اینکه جمهوری اســامی ایــران از
توســعه همکاریها با همســایگان خود و
از جمله روســیه اســتقبال میکنــد ،گفت:
ایران مصممتر از گذشــته آمــاده تقویت
همکاریهای دوجانبه و منطقهای با کشور
روســیه اســت و در آینــده پیش رو ،شــاهد
همکاریهــای بســیار نزدیکتــری میــان
دو کشــور خواهیم بــود .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاست جمهوری ،روحانی با
تشکر از تبریک رئیس جمهوری روسیه و با
اشاره به روند رو به توسعه روابط اقتصادی
دو کشــور طی ســالهای اخیر ،گفــت :این
روند رو به رشــد روابط نشــان دهنده اراده
دو کشور برای توسعه همکاریها بویژه در
زمینــه اقتصــادی و تجاری اســت و تهران
از توســعه همکاریهــای فــی مابیــن در
پروژههــای مهــم زیرســاختی و صنعتــی
و تقویــت روابــط در حوزههــای انــرژی و
بانکــی حمایــت میکنــد .وی بــا تأکید بر

اینکــه تهران بــه تعهدات خــود در اجرای
برجــام ،تــا زمانی که دیگــر طرفها نیز به
تعهداتشــان عمــل کننــد پایبند اســت،
افــزود :همکاریهــای روســیه در اجــرای
برجام و همکاری در زمینه هســتهای بین
دو کشــور مــورد اســتقبال ماســت و تهران
آمــاده اجرایی و عملیاتی کــردن توافقات
هســتهای خود با روسیه میباشد .روحانی
همچنین به همکاریهای تهران و مسکو
در حــوزه تقویت صلح و ثبــات و مبارزه با
تروریسم بویژه در سوریه اشاره کرد و گفت:
تقویــت این همکاریها در ســوریه بســیار
بااهمیت است و ما از تداوم همکاریهای
ســهجانبه میــان ایــران ،روســیه و ســوریه
اســتقبال میکنیم و مصمم بــه ادامه آن
هســتیم .رئیس جمهــوری با بیــان اینکه
ایــران از تعامالت ســهجانبه ایــران ،ترکیه
و روســیه برای حفظ آتشبس در ســوریه
تحتهدایتسازمانمللمتحدحمایت
میکنــد ،افــزود :برخــی از فعالیتهــای
کشــورها از جملــه دولــت جدیــد امریکا و
عربســتان موجب پیچیدهتر شدن اوضاع
منطقه است .رئیس جمهوری روسیه نیز
در ایــن تمــاس تلفنــی با تبریــک پیروزی
مجــدد روحانــی در انتخابــات ریاســت
جمهوری ،اظهار داشــت :نتایج رأیگیری

در ایران حکایت از حمایت وسیع و صریح
ایرانیــان از اقدامات اقتصادی و اجتماعی
جنابعالــی و برنامههــای منطقــهای و
بینالمللیشمادارد.پوتیناظهارداشت:
روســیه مصمم اســت که روابط خــود را با
جمهوری اســامی ایران در همه زمینهها
بیــش از پیــش گســترش دهــد و مــا برای
توســعه همکاریها با تهران ارزش واالیی
قائل هســتیم .وی همچنین بــه ضرورت
پایبندی به برجــام و همکاریهای تهران
و مســکو در حــوزه انرژی هســتهای اشــاره
کرد و اظهار داشت :روسیه پایبند توافقات
بینالمللی تحت سرپرستی سازمان ملل
متحد است .همکاریهای تهران -مسکو
در این زمینه ،براساس حقوق بینالملل و
اعتماد باالی دو کشور به یکدیگر گسترش
مییابد.
ëëامیر قطــر :رونــد گفتوگوهــای کویت
بــه نمایندگــی از کشــورهای حاشــیه
خلیجفارسباایرانتداومیابد
رئیس جمهوری در گفتوگو با امیر قطر ،با
بیــان اینکه یکی از اصول سیاســت خارجی
ایران تداوم همکاری با کشــورهای همسایه
در خلیــج فــارس اســت ،تأکیــد کــرد :فرقه
گرایــی ازآفتهــای بــزرگ و برهــم زننــده
امنیت منطقه است .روحانی همچنین در

تمــاس تلفنی «شــیخ تمیم بــن حمد آل
ثانی» امیــر قطر ماه مبارک رمضــان را ماه
تقویت برادری میان مســلمانان برشمرد و
برضرورتهمکاریمیانکشورهایمنطقه
برای ایجاد ثبات و آرامش تأکید کرد .رئیس
جمهوری با بیان اینکه ایران برای گسترش
روابــط خــود با کشــورهای همســایه و بویژه
کشور برادر قطر اهمیت زیادی قائل است،
اظهارداشت:یکیازاصولسیاستخارجی
ما تداوم همکاری با کشــورهای همسایه در
خلیج فارس است و معتقد هستیم با اراده
مستحکم دو طرف میتوانیم موانع موجود
را برطــرف و پیوندهــای بــرادری را تقویــت
کنیــم .روحانــی تصریــح کــرد :کشــورهای
منطقهنیازبههمفکریورایزنیبیشتربرای
حــل و فصل و مهــار بحرانهای منطقهای

دارند و ما حاضریم در این عرصه همکاری
کنیــم .امیر قطر نیــز در این تمــاس تلفنی
بــا تبریــک پیــروزی روحانــی و فرا رســیدن
ماه مبــارک رمضان تأکید کــرد :روابط ما با
جمهوری اســامی ایران ،دیرینه ،تاریخی و
مستحکم اســت و ما خواهان تقویت بیش
از پیش این روابط هســتیم .شیخ تمیم بن
حمــد آل ثانی اظهار داشــت :ما معتقدیم
کــه در مســیر تقویت بیــش از پیــش روابط
ایــران و قطر هیچ مانعی وجود نــدارد .وی
با اشاره به برخی مشکالت منطقهای تأکید
کــرد :بی تردیــد مذاکره و گفتوگــو تنها راه
رفع مشــکالت اســت و روند گفتوگوهایی
که کویت به نمایندگی از کشــورهای حاشیه
جنوبــی خلیج فارس آغاز کــرد ،باید تداوم
یابد.
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