
سخن نخست
 از آن انقالبی ها
تا این انقالبی ها

مصطفی داننده
نحله ای  و  که هرجریان  روزهایی  در 
به دنبال این بود تا نظر و رای خود را 
به دگیران تحمیل کند و اندیشه خود را 
اندیشه غالب انقالب معرفی کند. با این 
حال افرادی مانند مطهری و بهشتی بر 
این باور بودند که همه حق حرف زدن 

دارند حتی آنها که خداباور هم نیستند.
 ما نسل سوم انقالب هستیم. متولدین 
ابتدای  وقایع  که  کسانی  جنگ،  زمان 
انقالب را خوانده ، شنیده یا در تلویزیون 
آینده  روزهای  در  که  انقالبی  دیده اند. 
شمع کیک 40 سالگی اش را فوت خواهد 

کرد.
شخصیت هایی  ایران  مردم  انقالب 
بودند.  معروف  اعتدال  به  که  داشت 
در   . و...  بهشتی  مطهری،  طالقانی، 
و  کار  هر  که  انقالب  هیجانی  روزهای 
این  می آمد  نظر  به  عقالنی  تصمیمی، 
مورد  در  بودند.  تندروی  مخالف  افراد 
آیت اهلل بهشتی بارها و بارها خوانده ایم که 
ابتدای  از تندروی های  مخالف بسیاری 
قوه  رییس  اولین  است.  بوده  انقالب 

قضاییه اهل مدارا و مماشات بود.
مطهری  شهید  دیدگاه  از  می گویند 
توانستند  حتي ماركسيست ها هم مي 
آن  باشند.  داشته  تريبون  دانشگاه  در 
هم در روزهایی که هرجریان و نحله ای 
به دنبال این بود تا نظر و رای خود را 
به دگیران تحمیل کند و اندیشه خود را 
اندیشه غالب انقالب معرفی کند. با این 
حال افرادی مانند مطهری و بهشتی بر 
این باور بودند که همه حق حرف زدن 

دارند حتی آنها که خداباور هم نیستند.
سوالی  سومی  نسل  من  برای  حاال 
ایجاد شده است که چرا برخی در ابتدای 
انقالب حاضر به شنیدن همه حرف ها 
بودند اما امروز برخی دیگر طاقت شنیدن 

یک کلمه مخالف را هم ندارند؟
چه اتفاقی افتاده است که این چنین 

کم تحمل شده ایم؟
باور کنید که روزهای آغازین انقالب را 
با ذوق می خوانیم و با عشق به خاطرات 
روزهایی  در  می دهیم.  گوش  نسل  آن 
و هم حرف  زده می شد  که هم حرف 
نباید آن روزها در  شنیده می شد. چرا 
این روزها تکرار شود. آن هم زمانی که 
زیر  ایران  در  سیاسی  جریان های  تمام 
هدف  و  می شوند  تعریف  انقالب  چتر 

براندازی ندارند.
چرا نباید مناظره مصطفی تاج زاده و 
علیرضا زاکانی در تلویزیون برگزار شود؟ 
مناظره ای که هر دو طرف خود را انقالبی 
می نامند و حتی در حال اثبات این معنا 
هستند که کدام برای مردم دلسوز تر 

هستند.
آنها حرف زدند و شنیدند و بخشی از 
جامعه هم از طریق فضای مجازی آن را 

دید و خواند و اتفاقی نیفتاد.  
هنوز مردم مناظره های شهید بهشتی 
با نورالدین کیانوری و احسان طبری از 
ابتدای  در  ایران  در  توده  حزب  سران 

انقالب را فراموش نکرده اند.
این روزها کسانی که در سال های قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی، سکوت را در 
دستور کار خود قرار داده بودند، سینه 
متهم  را  همه  و  شده اند  انقالب  چاک 
قطار  از  شدن  پیاده  و  زدگی  غرب  به 
انقالب می کنند! نحوه برخورد با فاطمه 
معتمد آریا را ببیند! من هم با بخشی از 
سخنان معتمدآریا در افتتاحیه جشنواره 
فیلم فجر موافق نبودم. همین سینمای 
بعد از انقالب او را به این جایگاه رساند 
با نگاه  اتفاقات گذشته را  نباید همه  و 
منفی دید. در این میان اما برخی هر چه 
از دهن شان درآمد به او گفتند. قطاری از 
اتهامات و تهمت ها علیه این بازیگر سینما 
شد.  صف  به  سخنرانی  یک  دلیل  به 
همین ماجرای افتتاحیه فیلم فجر نشان 
داد که چقدر ما کم تحمل شده ایم.باید 
به دنبال پاسخ این سوال باشیم و راهی 

برای درمان کم تحملی خود پیدا کنیم.
در زمانه ای که دنیا به کوچکی یک 
موبایل یا تبلت است، گفتن و شنیدن، 
مشکل ها  از  بسیاری  ل  حالاّ می توانند 
باشد اما گویا عده ای اساساً نمی خواهند 
مشکلی حل شود، نان و نام آنها در بحران 

آفرینی و تهمت زدن به این و آن است.

حداد عادل: 

هیچ کشوری در جهان استقالل ایران را ندارد

وزارت دفاع موشک کروز برد بلند زمینی »هویزه« را رونمایی کرد
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در اولین 
روز از دهه مبارک فجر موشک کروز برد بلند زمینی »هویزه« 
ساخته متخصصان و دانشمندان عرصه دفاعی سازمان صنایع 
هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با آزمایش 

پروازی موفق رونمایی و آماده تحویل به هوافضای سپاه شد.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در آستانه یوم اهلل ۲۲ بهمن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
و بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی اظهار کرد: فرزندان رشید ملت ایران در وزارت دفاع 
الهی و تحت  اتکال به ذات اقدس  با  نیروهای مسلح  و پشتیبانی 
زعامت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و فرمانده معزز کل قوا و با 
حمایت های بی دریغ ملت سرافراز ایران موفق شدند دستاورد جدید 
و ارزشمند انقالب اسالمی در حوزه موشک کروز برد بلند زمینی به 
نام »هویزه« را در حوزه دفاعی به ملت شریف و نیروهای مسلح مقتدر 

جمهوری اسالمی ایران تقدیم کنند.
حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران به حکم عقل و منطق 
روز به روز به توان دفاعی برای تأمین امنیت ملی و دفاع از منافع ملی 
خود می افزاید و در این مسیر از کسی اجازه نمی گیرد، گفت: موشک 
»هویزه« نماد خود باوری و یک دستاورد مهم دفاعی حاکی از اوج 
پیشرفت فناوری روز دنیا است که نشان می دهد هیچ سدی جلودار 

عزم و اراده ملت ایران اسالمی در حوزه دفاعی نخواهد بود و همان طور 
که فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( فرمودند: هر نوع تهدیدی را 

در همان سطح پاسخ قاطع خواهیم داد
حاتمی با اشاره به اینکه برای ورود به دهه پنجم انقالب نمایشگاه 
بزرگ »دستاوردهای دفاعی و سازندگی« را در مصلی امام خمینی 
)ره( تدارک دیدیم گفت : در این نمایشگاه حدود ۳۵0 محصول در 
حوزه های مختلف رزم از دستاوردهای مهم صنایع دفاعی کشور قابل 
مشاهده است که به تمام معنا یک نمایشگاه با مفهوم »ما می توانیم« را 
به منصه ظهور و در معرض دید ملت عزیز ایران اسالمی گذاشته است.

وزیر دفاع در ادامه با تشریح موشک »هویزه« که توسط متخصصان 
سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است 
گفت: »موشک هویزه« دارای برد پروازی بیش از ۱۳۵0 کیلومتر است 

که علیه اهداف زمینی ثابت استفاده می شود.
حاتمی، آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت 
باالی ناوبری و اصابت به هدف و قدرت تخریب زیاد را از ویژگی های 
پروازی  آزمایش  و گفت:  برشمرد  برجسته موشک کروز »هویزه« 
موشک کروز زمینی هویزه در برد پروازی ۱۲00 کیلومتر انجام و 
موفق شد اهداف از پیش تعیین شده را با دقت مورد اصابت قرار دهد.

وزیر دفاع خاطر نشان ساخت: موشک کروز زمینی برد بلند »هویزه« 
دستان بلند نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه دفاع موشکی کروز 

از موشک کروز  فناوری پس  این  به  بوده و موفقیت در دستیابی 
زمینی سومار با برد ۷00 کیلومتر گامی مؤثر در افزایش توانمندی 
نیروهای مسلح و قدرت بازدارنگی کشور محسوب می شود. حاتمی 
تصریح کرد این دستاوردهای ارزشمند با وجود تحریم ها و فشارهای 
همه جانبه دشمن یک بار دیگر شعار ما می توانیم را متجلی ساخت و 
نشان می دهد انقالب اسالمی ایران همچنان پویا به مسیر خود ادامه 

می دهد.
وزیر دفاع در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ به محضر فرماندهی 
و  از تالش ها  نیروهای مسلح  و  ایران  قوا، ملت شریف  معظم کل 
و  دفاع  وزارت  مدیران  و  متخصصان  دانشمندان،  مجاهدت های 
صنعت دفاعی که در بخش های مختلف با تولیدات ارزشمند خود 
قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران را به اوج رسانده اند تشکر 

و قدردانی کرد.
از جوانان،  ایران به ویژه  از همه مردم عزیز  پایان گفت:  وی در 
دانشجویان ، دانش آموزان دعوت می کنم از این نمایشگاه افتخار آورین 

که نماد خود باوری ملی است بازدید کنند.
به منظور  بلند زمینی »هویزه«  برد  گفتنی است موشک کروز 
مرتفع نمودن نیازمندی نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسالمی 
ایران ساخته و آماده تحویل به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی شده است.
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صفحه 3

مسلح در برابر آزار جنسی
 گزارشی از لزوم آموزش کودکان و والدین برای عبور از تونل بلوغ

صفحه 5

 جهش در توسعه زیرساخت های 
حوزه حمل و نقلی در 4 دهه 

بر اساس آمارها منتشر شده

سرعت رشد دالر کند شد
سقوط سکه از مرز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

به گفته برخی بازیگران با تجربه بازار، در روز های انتهایی هفته احتمال 
ایران افزایش یافت، عاملی که  ثبت رسمی کانال ویژه پرداخت اروپا و 
موجب شد معامله گران تغییر موقعیت دهند و فروش خود را افزایش دهند. 
روز پنج شنبه نیز سرانجام کانال مالی موسوم به INSTEX یا همان »ابزار 
پشتیبان تبادالت تجاری«، در پاریس ثبت شد. پس از ثبت این کانال، 

نوسان گیران سعی کردند پیرامون شرایط و جزئیات اجرایی شدن این کانال 
به بحث بپردازند. در دو روز انتهایی هفته گذشته سکه و دالر کاهش قیمت 
را تجربه کردند؛ با این حال بازدهی هفتگی هر دو مثبت باقی ماند. روز 
پنج شنبه، دالر 3۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و با نزول از مرز 
روانی ۱۲ هزار تومانی به قیمت ۱۱ هزار و ۸5۰ تومان رسید. این ارز روز 

چهارشنبه نیز 5۰ تومان افت قیمت را تجربه کرده بود. با وجود ۲ روز کاهش 
متوالی، دالر در مجموع در هفته گذشته بازدهی مثبت ۲ دهم درصدی را به 
ثبت رساند. البته افت دو روز آخر موجب شد که میزان رشد هفتگی دالر 
کمتر شود. شاخص ارزی ۲ هفته پیش 5/ ۲ درصد افزایش را به ثبت رسانده 
بود، ولی در هفته ای که گذشت میزان رشد آن تنها کمی باالتر از صفر بود.

آغاز رقابت تسلیحاتی در جهان
امیرعلی ابوالفتح تبعات خروج آمریکا از INF را بررسی کرد

صفحه ۱۰

صفحه 6 صفحه ۴

صفحه 5

مهناز افشار پیرزن شد، دبیر آفتابی نشد۱۳۹ بار حمله به ۵۰ تاسیسات خشکی نفتی ایران
 سایه روشن های جشنواره فیلم فجر؛روز سومطی هشت سال جنگ تحمیلی اتفاق افتاد

حداد عادل:  الریجانی:

معنای »نه شرقی، 
نه غربی« قلم قرمز 

به روی روابط 
دیپلماتیک نیست

هیچ کشوری
در جهان

استقالل ایران را 
ندارد

همین صفحه  صفحه ۲

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
انقالب  مهم  دستاوردهای  از  یکی  استقالل 
اسالمی است و هیچ کشوری در جهان، به میزان 

کشور ایران، استقالل ندارد.
به گزارش ایسنا، غالمعلی حداد عادل در سخنرانی 
پیش از خطبه های نمازجمعه در مصالی قدس در قم 
عنوان کرد: بر خالف آن چه استکبار تصور می کند 
جوانان انقالبی و آحاد مردم پشتیبان انقالب اسالمی 
و نظام هستند، دشمنان تالش می کنند مردم را از 
انقالب و انقالب کردن پشیمان و دلسرد و نا امید کنند 

در حالی که به اذن الهی این آرزو را به گور می برند.
وی تصریح کرد: قم شهر خون و قیام و اجتهاد و 
پایگاه امام خمینی )ره( برای ایجاد انقالب است، مردم 
قم به امام )ره( و نهضت او وفادار ماندند و وفادارانه به 

انقالب خدمت و از امام )ره( حمایت کردند.
حداد عادل بیان کرد: ظهور انقالب از سال 4۲ و 
حرکت نهضت در سال ۵۶ و ۵۷ از قم بود و مردم 
قم همراه نظام و انقالب بودند و دشمن می خواهد به 

چنین جایگاهی که قم دارد لطمه بزند.
و  فداکاری جانبازان  و  اگر شهدا  اظهار کرد:  وی 
ایثارگران نبود انقالب به چهل سالگی نمی رسید، ورود 
انقالب اسالمی به دهه پنجم فرصتی برای بررسی 
کارنامه گذشته و نگاهی به پشت سر است. این عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما 

شبیه کوهنوردی هستیم که می خواهیم به قله ای 
برسیم، اگر به باال نگاه کنیم راه زیادی در پیش است 
اما اگر به پشت سر نگاه کنیم می بینیم که راه بسیار 

طوالنی را پیموده ایم.
وی گفت: استقالل یکی از دستاوردهای مهم انقالب 
میزان  به  و هیچ کشوری در جهان،  است  اسالمی 

کشور ایران، استقالل ندارد.
حداد عادل تصریح کرد: بزرگترین دستاورد انقالب 
اسالمی ایجاد حکومت دینی در کشور بوده است، 
دنیای غرب که سلطه خود را بر همه جهان می خواهد، 
پرونده حکومت دینی را بسته بود، انقالب اسالمی مایه 
امید مسمانان و آزادی خواهان جهان است امام )ره( 

دین را به عرصه سیاست و اجتماع برگرداند.
دفاعی،  فرهنگی،  علمی،  توسعه  کرد:  تاکید  وی 
دیگر  از  شهری  و  ورزشی  کشاورزی،  صنعتی، 

دستاوردهای انقالب اسالمی است.
وی خاطرنشان کرد: دنیای استکبار همواره به دنبال 
تهدید، تحریم و تخریب انقالب اسالمی بوده است، 
دشمن امروز پس از تجربه جنگ استراتژی تحریم را 

در پیش گرفته است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: 
دشمن با حضور روحانیت، مردم انقالبی و والیتمدار 
قم هرگز به نقشه های شوم خود نخواهند رسید. وی 
هراس  به  را  غرب  ایران  موشکی  توان  امروز  گفت: 

انداخته و موجب اقتدار جمهوری اسالمی شده است، 
این توان دفاعی و موشکی توسط جوانان این کشور در 

شرایط سخت تحریم رقم خورده است.
حداد عادل با تاکید بر اینکه باید قدردان انقالب 
تحمل  شاه  گذشته  در  گفت:  باشیم،  اسالمی 
کوچک ترین انتقادات را هم نداشت و حتی یک بار در 
روزنامه اطالعات، درد دل راننده های تاکسی با واکنش 

تند حکومت پهلوی مواجه شد.
وی بیان کرد: امروز کشور از نظر علمی و آموزشی 
به رشد و توسعه دست یافته است قبل از انقالب در 

جمعیت ۳۶ میلیون نفری ایران ۱۷۵ هزار دانشجو 
داشتیم و امروز از جمعیت ۸0 میلیون نفری در کشور 

بیش از 4 و نیم میلیون نفر دانشجو داریم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: دشمن تنگناهای اقتصادی برای کشور به وجود 
آورده است اما بیش از آن باید نگران باز بودن فضای 
مجازی در کشور بود. وی در مورد حساسیت مجمع 
پالرمو  الیحه  بررسی  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی 

کارشناسی و دقیقی بر روی الیحه دارد.

  
الریجانی:

  اینستکس معیار سنجش عیار اروپایی ها
در مسائل بین المللی است

رییس مجلس شورای اسالمی در ارتباط با ثبت سازوکار ویژه مبادله تجاری 
اروپا با ایران )اینستکس( گفت : این موسسات میدانی است که می توان 

عیار اروپایی ها را سنجید.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در حاشیه افتتاح نمایشگاه ملی دستاوردهای 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران، گفت : این مؤسسات نتیجه 
کاری بود که خود اروپایی ها برای خودشان انجام دادند، یعنی کشورهای اروپایی در 
مصافی که با آمریکایی ها داشتند منزلت و وزن خودشان را، در عرصه های بین المللی 

نشان دادند. بنابراین این موضوع میدانی است که می تواند عیار آنها را بسنجد.
وی ادامه داد: ما هم باید آن را بررسی کنیم تا ببینیم در مسیر عمل چقدر موفق 
خواهد شد. فعالً درباره آن نه خیلی می توان منفی صحبت کرد و نمی توان خیلی 

مثبت گفت ؛ بلکه باید در مقام عمل آن را ارزیابی کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی:

اروپایی ها در زمینه اقتصادی قدم امیدوار کننده ای 
برداشتند

ابزار   -INSTEX- اینستکس  کانال  ثبت  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
قدم  یک  را   ایران  و  اروپا  پرداخت  ویژه  تجاری  فعالیت های  پشتیبان 
امیدوارکننده  عنوان کرد و گفت: انتظار داریم اروپایی ها در همین مسیر با 

سرعت و شتاب بیشتر حرکت کنند و قدم های نهایی را بردارند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، »علی اکبر صالحی« امروز در حاشیه افتتاح 
نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب در موزه دفاع مقدس در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: بزرگترین دستاورد صنعت هسته ای این است که متخصصان ایرانی 
مسلط به علم هسته ای شده اند و در حوزه های مختلفی از جمله در اکتشاف و 
استخراج قدم های بلندی برداشتیم. رییس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: االن می 
توانیم راکتورهای تحقیقاتی را طراحی کنیم و اگر کشورهای همسایه عالقمند به 
راکتورهای تحقیقاتی آب سبک هستند می توانیم این راکتورها را برای آنها طراحی 

و در اختیارشان بگذاریم و آموزش بدهیم تا رادیوداروی خود را تولید کنند.
صالحی خاطرنشان کرد:اینکه می گویند صنعت هسته ای متوقف شده است 
چنین نیست و ما به قسم خود پایبندیم. باید دستاوردهای هسته ای به مردم نشان 
داده شود و باید مردم را براساس واقعیات خوشحال کنیم. معاون رییس جمهوری 
یادآورشد: من روزهای دوشنبه و سه شنبه برای بازدید از راکتور و کارخانه آب 
سنگین به اراک خواهم رفت. صالحی همچنین درباره همکاری با اروپایی ها گفت: 
همکاری در بُعد فنی خوب جلو می رود و حتی پروژه هایی را اروپا در ایران انجام می 
دهد از جمله ایجاد بهترین مرکز ایمنی هسته ای در غرب آسیا که ۲0 میلیون یورو 
برای آن تعهد کرده اند. در بُعد سیاسی و حقوقی اختالف نظرهایی داریم اروپایی 
ها انتظارات خودشان را دارند و ما هم آرای خودمان را داریم و ما در مدار سیاسی 
خود حرکت می کنیم. وی درباره سازوکار مالی اروپا )اینستکس( گفت: اروپایی ها 
در بعد اقتصادی قدم امیدوار کننده ای برداشتند امیدواریم در همین مسیر با سرعت 
و شتاب بیشتر حرکت کنند. آنگونه که خودشان اعالم می کنند قیدها و مشکالت 
خودشان را دارند و علیرغم اینکه با تاخیر انجام دادند، اما ثبت این شرکت اینستکس 
به نظر من یک قدم امیدوار کننده ای است البته قطعا این قدم نهایی نیست و انتظار 
داریم قدم های نهایی را بردارند. صالحی خاطرنشان کرد: سازمان انرژی اتمی همواره 
آماده است و اگر چنانچه طرف مقابل در چارچوب تعهدات برجامی عمل نکند 
تصمیمات مقتضی را در زمان خود خواهد گرفت. رییس سازمان انرژی اتمی در پایان 

گفت: ما آرام آرام در حال عبور از این گردنه خطرناک هستیم.

اخبار


