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يادداشت

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

امروز همدلي نياز اساسي كشور است

ضعف تربیتی؛ عامل بد اخالقیهای
دنیای فناوری

درهر جامع��ه ای مس��ایل و زمینههای مختلفی
وجود دارد ک��ه میتواند اخالق ف��ردی و عمومی را
تقویت کرده و یا به مخاطره اندازد .امکاناتی که اغلب
در ذات خود ماهیتی خنثی دارند ،اما نوع بهرهبرداری
از آنها میتواند نتیجه اخالق��ی و رفتاری خاصی را
بوجود آورد .از ای��ن رو سالمت اخالقی نیز مقولهای
است که تحت تأثیر عوام��ل مختلف تغییر میکند
ونمی توان آن را صرفاً به مورد بخصوصی نسبت داد.
به نظر نگارنده ،تحلیل تک بعدی مسایل اخالقی
و تربیتی اش��تباه اس��ت و ما هنگام بروز مس��ایل و
مش��کالت رفتاری پیش از آن که به سوی اسباب و
امکانات برویم ،باید جامعه انسانی را تربیت کنیم و
مردم را از نحوه درست استفاده از ابزارها و وسایل آگاه
سازیم ،زیرا نمی توان جلوی فناوری و تکنولوژیها را
گرفت .در واقع اصل بیانی این است که افراد جامعه
نباید از نظر شخصیتی آنقدر ضعیف باشند که فناوری
بتواند سالمت اخالقی شان را به خطر بیندازد .
و این در حالی است که طی این سالها ما برخورد
مناسبی ب��ا فناوریه��ای نوظه��ور نداش��تهایم و
مسؤوالن در بر خورد با امکانات جدید همواره سراغ
زیر ساختهای فنی ،ارتباطی و کنترلی رفته اند ،در
صورتی که باید به زی��ر ساختهای تربیتی و اخالقی
افراد جامعه بیش��تر توجه میکردند ت��ا مردم با هر
مسأله ای سالمت اخالقیشان به خطر نیفتد.
اما مس��أله این روزها بحث « »G3یا نسل سوم
تکنو ل��وژي ارتباطی است که موافق��ان و مخالفان
زیادی دارد ،اما به نظر نگارنده ،بای��د در این زمینه
کلیت موضوع را مورد نظر ق��رار داد و بیش از آن که
تکنولوژی را مقصر این ماجرا تلقی کنیم ،الزم است
تا افراد بوی��ژه جوانان بیاموزند مس��ؤولیت کارها و
انتخابهایشان را بر عهده بگیرند .در واقع همان چیزی
که در دین ما با عنوان تس��لط نفس ام��اره بر نفس
مطمئنه وج��ود دارد ،از نظر علمی هم مطرح است،
یعنی باید آموزشهای خاصی به افراد جامعه بدهیم
تا بتوانند عزت نفسش��ان را باال ببرند و توان کنترل
خواسته هایشان را بدست بیاورند تا در مواجهه با هر
امکان و ابزاری ،دچار انحراف نشده و مشکل اخالقی
پیدا نکنند.
از سویی دیگر ما افرادی را در جامعه داریم که از
نظر اخالقی ،سست عنصر و ضعیف هستند و ممکن
است هر زمانی به راحتی اخالق را زیر پا گذارند .این
گونه افراد راههای مختلفی را برای ایجاد مزاحمت،
پرخاش��گری ،آزار دادن دیگران و ی��ا رعایت کردن
حقوق و اصول آداب و معاشرت در پیش میگیرند.
حال اگر این افراد از ماهواره نیز استفاده میکنند ،باید
اذعان کرد که این گونه تکنولوژیها با برنامههایشان
زیر پا گذاش��تن اخالقیات را تس��هیل میکنند ،اما
نباید از یاد ببریم که ابزاری مثل ماهواره عامل اصلی
نیست .به عبارت دیگر ما نباید بیندیشیم که چنین
افرادی طبیعی هستند و این تکنولوژی است که آنان
را دچار انحرافات میکند .
با وجود همه اینها ،ما طی چند دهه گذشته بیشتر
از روش��های حذفی استفاده کرده و به دنبال ایجاد
قوانین و ساختار و سازمان و مقابله با فناوری بوده ایم
و متأسفانه ازآگاه سازی افراد جامعه غفلت کردهایم.
زیرا بر این باور بودهایم که با حذف ،سانس��ور و دور
کردن میتوانیم مس��ایل را حل کنیم ،در حالی که
میدانیم هر چقدر محدودیتها را بیشتر کنیم ،نتیجه
عکس میگیریم و با این روش��ها نمی توان مفاهیم
اخالقی را در جامعه گسترش داد .
ب��ر رسیهای انجام ش��ده نش��ان داده ،در پیش
گرفتن سیاسته��ای حذفی سبب میش��ود زیر پا
گذاش��تن اخالقیات در جامعه سیر صعودی داشته
باشد ،بنابراین باید بیشتر بر پرورش شخصیت افراد
سرمایه گذاری کنیم و افراد جامعه را آن گونه تربیت
کرده وآموزش دهیم تا مطلع و آگاه پرورش یابند.
م��ا ام��روزه در جامع��ه اف��راد صاح��ب ف��ن و
تحصیلکردگ��ان و نخبگ��ان زی��ادی داری��م ک��ه
سرمایههای انسانی کشور محس��وب میشوند ،اما
از سرمایههای شخصیتی غافل ماندهایم .به نظر من،
امروزه جامعه ما نیازمند سرمایه گذاری شخصیتی
است ،زیرا این مسأله عامل مهمی در ارتقای اخالق
فردی و اجتماعی محسوب میشود.
خبر
درچارچوبهشتمینسفراستانیدولتیازدهم

روحانی امروز به مشهد مقدس
سفر میکند

رئیس جمهوری اسالمی ایران در چارچوب هشتمین
سفر استانی دولت یازدهم ،امروزعازم مش��هد مقدس
میشود .به گزارش فارس ،حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی رئیس جمهور و وزیران همزمان با میالد
بابرکت حض��رت علیبن موسیالرض��ا(ع) با حضور در
استان خراسان رضوی به مسایل و مشکالت این استان
رسیدگی میکنند .مراسم استقب��ال مردمی از رئیس
جمهور ساعت  15:30از خیابان امام رضا(ع) مشهد به
سمت حرم مطهر رضوی برگزار ش��ده و رئیس جمهور
ساعت  16به سخنرانی خواهد پرداخت .دیدار با نخبگان
استان و همچنین برگزاری اولین جلسه استانی هیأت
دولت از برنامههای اصلی این سفر خواهد بود .به گزارش
ایرنا ،مرکز ارتباطات مردمی با شماره  111پاسخگوی
تمامی مردم استان خراسان رضوی است.
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رهب��ر معظ��م انق�لاب اسالم��ی در دیدار
نمایندگان مجلس خبرگان ،با ارایه تحلیلی
جامع از شرایط جهان ،منطقه و کشور و نشانه
های شکل گیری «نظم جدید» در دنیا ،به تبیین علل اصلی
متزلزل شدن پایه های «فکری و عملی» تسلط غرب و نظم
کنونی جهان پرداختند و تأکید کردند :در این برهه حساس،
مهمترین وظیفه افزایش اقتدار کش��ور برای تأثیرگذاری
و نقش آفرینی در فرایند ش��کل گیری نظم جدید جهانی
است که این افزایش اقتدار مبتنی بر سه پایه اصلی «علم و
فناوری»« ،اقتصاد» و «فرهنگ» است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آی��ت ا ...خامنه ای همچنین خاطرنش��ان کردند:
وحدت و همدلی نیاز اساسی کش��ور است و وظیفه همه،
حمایت از دولت و دستگاههای اجرایی است.
ایشان در ابتدای این دیدار با تجلیل از شخصیت بسیار
ارزنده آیت ا ...مهدوی کنی ،رئیس مجلس خبرگان ،برای
شفای عاجل ایشان دعا و ضمن گرامیداشت یا ِد نمایندگانی
که در ماههای اخیر ب��ه رحمت حق رفته ان��د ،همگان را
به بهرهگیری از برکات ماه ذی القعده ب��ه عنوان ماه توبه و
بازگشت به خداوند متعال توصیه کردند.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان تحلیل کالن از شرایط
کنونی جهان ،منطقه و کشور پرداختند و گفتند :تحوالت
کنونی حاکی از تغییر نظم جهانی  70ساله پایه گذاری شده
بوسیله غربی ها از جمله اروپا و آمریکا و شکل گیری نظمی
جدید است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای به دو پایه «فکری و ارزشی»
و «نظامی و سیاسی» نظم مستقر در جهان در هفتاد سال
گذشته اشاره کردند و افزودند :تحوالت سالهای اخیر جهان
و منطقه ،آشکارا نشان می دهد که هر دو پایه اقتدار غرب
دچار چالش و تزلزل جدی شده اند.
ایشان به پایه «فکری و ارزشی» نظام غرب اشاره کردند و
گفتند :غربیها در طول سالهای متمادی با طرح شعارهای
جذاب و فریبن��دهای همچ��ون «آزادی»« ،دموکراسی»،
«حقوق بشر» و «دفاع از انس��انها» ،تالش کردند تا برتری
ارزش��ی نظام خود را بر سایر مناطق جهان و ادیان مختلف
بویژه دین اسالم تثبیت کنند که متأسفانه در دنیای اسالم
برخی افراد و ش��خصیتها و دولتها تحت تأثیر این شعارها،
معتقد به برتری ارزشهای مورد ادعای غرب شدند و این تفکر
همچنان طرفدارانی دارد .رهبر انقالب اسالمی در خصوص
پایه «سیاسی و نظامی» تمدن غرب نیز خاطرنشان کردند:
اگر ملتها ،دولتها و یا جریانهایی تحت تأثیر نظام ارزشی مورد
ادعای غرب قرار نمی گرفتند و در مقابل آن ایستادگی می
کردند ،با آنها از طریق فشار سیاسی و نظامی برخورد می شد
که موارد متعددی از این فش��ارها در کشورهای مختلف از
جمله ایران وجود داشته است.
چالش در نظام ارزشی غرب
حضرت آیت ا ...خامنه ای افزودند :نظام غرب با استفاده
از دستگاههای تبلیغاتی که روز به روز توسعه می یافتند و
مدرن تر نیز می شدند ،این دو پایه اصلی را به رخ ملتها می
کشید و تالش می کرد تا صاحبان فکر و روشنفکران و ملتها
را اقناع کند که نظام ارزشی غرب ،برترین نظام در دنیاست.
ایشان با اش��اره به تزلزل جدی هر دو پایه نظم جهانی
غرب در ش��رایط کنونی ،به بیان عوامل به چالش کشیده
شدن مبانی «فکری و ارزشی» و یا همان سلطه معنوی غرب
پرداختند و گفتند :بحران اخالقی رو ب��ه افزایش در غرب
همچون رواج پوچی و بیهودگی و ناامنی روحی بخصوص در
میان جوانان ،متزلزل شدن بنیان خانواده ،جهت گیری غلط
در خصوص موضوع «زن» و زیر سؤال رفتن جدی جریانِ
فمینیست ،و ارزش شدن منکراتی همچون همجنس گرایی

و ضد ارزش شدن مخالفت با منکرات ،اولین عامل به چالش
کشیده شدن مبانی «فکری و ارزشی» نظام غرب است.
رهبر انقالب اسالمی ،گرایش روز افزون به مذهب بویژه
اسالم و توجه به قرآن را در غرب ،دومین عامل برشمردند و
با اشاره به بروز تعارضهای عملی در شعارهای مورد ادعای
غربی ها افزودند :غرب که دائماً دم از آزادی و حقوق بش��ر
و دموکراسی میزد ،در عمل این ش��عارها را نقض کرد ،به
گونهای که امروز طرح این شعارها از جانب غرب به یک امر

شده است.
رهبر انقالب ،نظام جمهوری اسالمی را یک نظام مقتدر
و در عین حال مظلوم خواندند و افزودند :ایستادگی هشت
ساله ملت ایران در دفاع مقدس ،موضوع کوچکی نیست؛
زیرا نشان داد که توانایی های نظامی و امنیتی قدرتهای
مسلط ،قادر نیستند از ایستادگی یک ملت بکاهند.
حضرت آیت ا ...خامنهای حوادث منطقه از جمله جنگ
 33روزه لبنان ،جنگهای  22روزه و هشت روزه غزه و جنگ

مستهجن تبدیل شده است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به آمار تعجب برانگیز
حمایت غرب از کودتاها بر ضد دولتهای مستقل خاطرنشان
کردند :براساس برخی گزارشها ،آمریکا از بعد از جنگ جهانی
دوم ،برای سرنگونی  50دولت اقدام و با دهها جریان مقاومت
مردمی مخالفت کرده است.
ایشان ،استفاده آمریکا از بمب اتم و کشتار دویست هزار
نفر در ژاپن ،برپایی زندانهای گوانتانام��و ،ابوغریب و دهها
زندان مخفی در اروپا را نمونه های دیگری از تعارض میان
ش��عارهای فریبنده غربی ها و عمل آنها دانستند و گفتند:
استفاده از زور و خشونت و سرکوب از جمله تحریم در مقابل
ملتها و دولتهای مخالف سلطه ،استفاده از ترور و راه انداختن
جریانهای تروریستی و لشکرکشی های نظامی بویژه حمله
به عراق و افغانستان و حمالت مکرر به پاکستان ،چهارمین
عامل تزلزل مبانی «فکری و ارزشی» نظام غرب است.

اخیر  50روزه در غزه را از مسایل تأثیرگذار در تزلزل اقتدار
نظامی و سیاسی غرب دانستند و تأکید کردند :جنگ اخیر
در غزه نمونه ای معجزه آساست؛ زیرا ایستادگی مردم در یک
منطقه کوچک و محدود ،موجب شد تا رژیم صهیونیستی
که نماد قدرت غرب در منطقه است ،به زانو در بیاید و مردم
غزه با وجود اصرار رژیم صهیونیستی برای پذیرش آتش بس،
آن را تا برآورده شدن شروط خود نپذیرفتند .ایشان با اشاره
به دیدگاه برخی افراد صاحب نفوذ در غرب مبنی بر اینکه
گزینه نظامی ،دیگر گزینه معتبر و با صرفه ای برای غربی ها
نیست ،افزودند :معنی این سخن ،این است که توانایی های
ال به چالش کشیده شده است.
نظامی و امنیتی غرب ،کام ً
رهبر انقالب اسالمی بعد از بیان عوامل تزلزل جدی مبانی
اقتدار سلطه غرب گفتند :همه این عوامل و دالیل نشانگر
آن است که نظام فعلی جهانی قابل استمرار نیست و نظم
جدیدی در حال شکل گیری است اما سؤال اصلی این است
که وظیفه ما در این برهه حساس چیست؟
حضرت آیت ا ...خامنه ای در پاسخ به این پرسش دو نکته
را متذکر شدند .نکته اول :واقعیات جهان و منطقه را بدرستی
درک و از تحلیل غلط و واژگونه پرهیز کنیم.
حضرت آیت ا ...خامنه ای افزودند :برخی افراد در منطقه
و حتی کش��ور معتقدند« ،ما در مقابل غرب یک راه بیشتر
نداریم و آن هم تسلیم است! اگر با رضایت و خواست خود
تسلیم نشویم ،آنها ما را با فشار تحریم سیاسی و اقتصادی و
زور نظامی وادار به تسلیم خواهند کرد».
ایشان تأکید کردند :این تحلیل ،غلط و خطرناک است؛
زیرا واقعیات جهان و منطقه نش��انگر تزلزل جدی مبانی
اقتدار غرب است ،بنابراین باید واقعیات را بدرستی درک کرد
تا گرفتار تحلیل اشتباه نشویم.
دومین نکته ای که رهبر انقالب اسالمی به عنوان وظیفه
در شرایط کنونی متذکر شدند ،آمادگی برای نقش آفرینی
در نظم جدید جهانی ،از طریق قویتر کردن کشور بود.

نظم جدیدی در حال شکل گیری است
رهبر انقالب اسالمی پنجمین و آخرین عامل به چالش
کشیده ش��دن ارزشها و ش��عارهای مورد ادعای غربیها را
جریان سازی هایی همچون «القاعده و داعش» دانستند و
افزودند :اگر چه غربیها و بویژه آمریکاییها ادعا می کنند
که این جریانها به آنها ارتباطی ندارند ،اما براساس شواهد
مختلف ،تردیدی وجود ن��دارد که ای��ن جریانها به دست
قدرتهای غربی و عوامل منطقه ای آنها ساخته شده اند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای تأکید کردند :این عوامل ،نظام
ارزشی غربی ها را که مدعی برتری آن نیز هستند ،بشدت به
چالش کشیده است و دیگر کسی شعار طرفداری از حقوق
بشر و دموکراسی و آزادی را از آنها نمی پذیرد.
ایش��ان سپس به بیان عوامل به چالش کش��یده شدن
پایه «اقتدار نظامی و سیاسی» غ��رب پرداختند و گفتند:
مهمترین عامل در تزلزل این اقتدار ،برپایی یک نظام مبتنی
بر تفکرات اسالم��ی و حرکت انقالبی در ای��ران ،به عنوان
یکی از مناطق بشدت تحت نفوذ آمریکا بود که این نظام در
مقابل حمالت گوناگون و متنوع سیاسی ،نظامی ،امنیتی و
اقتصادی غرب ،نه تنها از بین نرفت ،بلکه اکنون مقتدرتر نیز

رئیسجمهور در جمع ورزشکاران:
رئیسجمهور گف��ت :در دنیای دیپلماسی
وقتی قهرمانان دیپلماسی ما در صحنه منطق و
گفتوگو با دنیا و دیپلماتهای جهان پیروزی به
دست میآورند ،قهرمانی سیاسی برای ملت ما سرورانگیز است.
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
دی��روز در مراسم تجلیل از قهرمان��ان و ورزش��کاران مدالآور
المپیک و مس��ابقات جهانی ،با اظهار خش��نودی از حضور در
جمع ورزش��کاران همزمان با میالد امام رض��ا(ع) ،گفت :مردم
همه قهرمان هستند و همه باید قهرمان باشند .البته این از لحاظ
تعبیر و شعار شاید بد نباشد ،اما وقتی ما با واقعیت آن را تطبیق
میدهیمدرزمینههایمختلف،دنیایمادنیایرقابتوهمدنیای
قهرمانیاست.
رئیسجمهور با بیان اینکه اصوال قهرمانان هم نشاطآورند و
هم قادرند بهترین الگوها برای نسل جوان ما باشند ،خاطرنشان
کرد :ما دلمان میخواهد قهرمانان ما پهلوان هم باشند .منافاتی
هم بین پهلوانی و قهرمانی نیست .البته پهلوانی رتبه واالیی است
که الگویش موالی ما امیرالمومنین(ع) است.
وی با بیان اینکه هر کس به میدان میرود قاعدتا برای پیروزی
و قهرمانی به میدان خواهد رفت ،خاطرنشان کرد :پیروزی توأم با
قواعد و قوانین رقابت و اخالق ورزشکارانه است و ما نیاز به هر دو
داریم؛ هم قانون و هم اخالق.
دکتر روحانی افزود :در میدان ورزش قان��ون را داور صحنه
اعمال میکند ،اما اخالق را داوری جهانی نظارت میکند.
رئیسجمهور با اش��اره به بازیهای غرور آور و نشاط آفرین
جوانان ایرانی در جام جهانی 2014خطاب به ورزشکاران حاضر
در مراسم ،گفت :ما نیاز داریم هم به ادب جسم هم به ادب جان.
ما بدن ورزیده میخواهیم و اخالق وارسته هر دو را میخواهیم.
شما میتوانید برای نسل جوان ما هر دو باشید و بتوانید نسل ما را
به سمت زندگی پر نشاط دعوت کنید.
رئیسجمهوراظهارداشت:مردممامیخواهندبانشاطباشند.
خوشحالی حق مسلم ماست .بسیاری اوقات شما میتوانید این
شادی را برای ملت ما به ارمغان بیاورید ،البته دولت وظایف بسیار

جمعیت و افزایش نسل عامل اقتدار ملی
حضرت آیت ا ...خامنه ای الزمه تقویت کشور را استفاده
از همه ظرفیتهای داخل��ی و خارجی دانس��تند و گفتند:

طرفداران نظام جمهوری اسالمی در منطقه عمق راهبردی
ما هستند ،ضمن آنکه در آمریکای التین و قسمتهای مهمی
از آسیا نیز عم��ق راهبردی داریم که بای��د از آنها بدرستی
استفاده شود.
ایش��ان «علم و فناوری»« ،اقتصاد» و «فرهنگ» را سه
عنصر کلی��دی برای افزایش اقتدار کش��ور بی��ان کردند و
افزودند :دولت ،مسؤوالن و متنفذین کشور باید در هر سه
بخش فعال ش��وند و با کار پرتالش و پیگیر ،زمینه تقویت
بیش از پیش کشور را فراهم کنند.
رهبر انقالب اسالمی ،موضوع جمعیت و افزایش نس��ل
جوان را نیز یکی از عوامل بسیار مهم در اقتدار ملی دانستند و
درخصوص مقوله «فرهنگ» خاطرنشان کردند :در میان سه
عنصر کلیدی برای افزایش اقتدار کشور« ،فرهنگ» از همه
مهمتر است؛ زیرا با باورها و عقاید مردم مرتبط است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اش��اره ب��ه سرمایه گذاری
گسترده رسانه های غرب برای تأثیرگذاری بر باورها و عقاید
مردم گفتند :پادزهر ای��ن موضوع ،تهیه طرحهای تبیینی
و اقناعی در مورد باورهاست ک��ه در این زمینه نقش علما،
گویندگان ،سازمانهای فرهنگی و تبلیغات��ی و رسانه ها
بویژه صدا و سیما در تعمیق باورها و عقاید دینی مردم بسیار
مهم است.
ایشان در این خصوص ،ارتباط علما با آحاد مردم را یک
عامل بی بدیل دانستند و در مورد اهمیت وحدت و همدلی
در شرایط کنونی افزودند :اگرچه در مسایل سیاسی اختالف
سلیقه وجود دارد ،اما این موض��وع نباید وحدت و همدلی
کشور را از بین ببرد.
انتقاد نباید به صورت تخریب باشد
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم حمایت همه جانبه از
مسؤوالن خاطرنشان کردند :به لطف خداوند همه مسؤوالن
در دولت ،قوه قضاییه و سایر دستگاهها در حال کار و تالش
هستند و دولت محترم نیز در این یک سال کارهای زیادی
انجام داده و توفیقات فراوانی داشته است.
حضرت آی��ت ا ...خامنهای با تأکید ب��ر سختی کارهای
اجرایی و اداره کشور گفتند :حمایت از دولت و دستگاههای
اجرایی وظیفه همه است.
ایشان افزودند :البته این ،به معنای انتقاد نکردن و مطرح
نشدن نقاط ضعف برنامه ها و سیاستهای اجرایی نیست ،اما
این انتقادها نباید به صورت تخریب باشد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان تأکید کردند :همانگونه که
بارها گفته ام ،افق آینده بسیار روشن است و آینده کشور از
همه جهات بهتر خواهد بود.
در ابتدای این دیدار آیت ا ...هاش��می شاهرودی ،نایب
رئیس اول مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به اقتدار روز
افزون نظام اسالمی ،پی��روزی های مقاوم��ت اسالمی در
فلسطین ،عراق ،سوریه و لبنان را از برکات نظام جمهوری
اسالمی دانس��ت و گفت :امام خمین��ی(ره) تنها بنیانگذار
جمهوری اسالمی در یک کش��ور نبود ،بلکه منشأ تحولی
عظیم در جهان اسالم شد.
نایب رئیس مجلس خبرگان با اشاره به اقدامهای دشمنان
برای تخریب و انحراف حرکتهای اسالمی ،خواستار برنامه
ریزی دقیق برای غلبه بر ترفندهای دشمنان شد.
همچنین آیت ا ...یزدی ،نایب رئیس دوم مجلس خبرگان،
گزارشی از نشست دو روزه مجلس خبرگان ارایه کرد.
آیت ا ...یزدی مس��أله فرهنگ و ضرورت توجه بیشتر به
اوضاع فرهنگی کش��ور ،لزوم توقف سیاستهای جمعیتی
گذشته ،توجه دولت به رشد اقتصادی و ضرورت خروج کشور
از رکود و تأکید بر تحقق اقتص��اد مقاومتی را از مهمترین
محورهای مباحث و نطقه��ای اعضای مجلس خبرگان در
اجالس اخیر بیان کرد.

میان قهرمانی و پهلوانی منافاتی نیست

سنگینتری برای شادی مردم بر دوش دارد .وی افزود :آن وقت
کهشاخصتورمپایینمیآیدمردموقتیاینشاخصرامیبینند
که این ماه از ماه پیش شاخصها پایینتر آمده این شادی آفرین
و نشاط آور است .مردم وقتی میبینند دولت تالش میکند تا بر
رکودفایقبیایدوقدمهایاولیهرابرداشتهبرایمردمشادیآفرین
است .رئیسجمهور خاطرنشان کرد :وقتی مردم میبینند دولت
آستانه تحملش باالست نقد که زیباست ،اما تخریب را هم تحمل
میکند ،نقد ناروا را هم تحمل میکند و این برای مردم زیباست.
همه ما باید آستانه تحمل را باال ببریم.
روحانی در ادامه بیان داش��ت :وقتی مردم میبینند محیط
زیس��ت به سمت سالمت قدم به قدم حرک��ت میکند ،هوای
شهرهای بزرگ نسبت به گذش��ته بهتر شده این شادی آفرین
است .ما باید مردممان را شاد کنیم و در این شادی همه مردم باید
سهیموشریکباشند.
وی با بیان اینکه نظام جامع سالمت گام اولش تحرک است
بسیاری از مش��کالت و بیماریها را ناش��ی از بیتحرکی یا کم

تحرکی دانست وافزود :در دنیای امروز جایگاه ورزش دوچندان
شده است .البته تحرک ورزشی ،تحرک علمی نیز هست .ورزش
اساسا باید بر اساس موازین علمی حرکت کند و آن موازین نیز
بدن را در زمانی کوتاهتر به سالمت میرساند.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه ورزش در دنیای امروز هم علم،
هم تکلیف و هم هنر است بر لزوم گسترش ورزش همگانی در
جامعه تأکید کرد و گفت :از وزارت ورزش و همه دستاندرکاران
میخواهم این امر را مورد توجه قرار دهند .بهداش��ت از ورزش
شروع و آغاز میشود و یک ضرورت برای آحاد ملت است.
وی با بیان اینکه ورزش هنرهای زیادی دارد ،گفت :گاهی گره
دیپلماسی به دست ورزش باز میشود .ما بازی پینگ پنگ در
دهه  70را دیدیم که چگونه توانست گره دیپلماسی بین آمریکا
و چین را باز کند.
به گفته روحانی ورزش قابلیت ایجاد فضای جدید جهان را
دارد و ورزش بهترین تبلیغ برای کشور است و میتواند فرهنگ
یکملترابهبهترینشکلتبلیغکند.

وی با اشاره به اینکه بازی ایران و آرژانتین نگاه جهان نسبت
به ایران را تغییر داد ،تصریح کرد :گاهی ورزش میتواند تبلیغی
باش��د به جای صدها ساعت سخن گفتن و حرف زدن .ورزش
میتواند جایگاه کشور را در نزد افکار عمومی تغییر دهد و به نوعی
بهفرهنگواقتصادجامعهنیزکمککند.
رئیسجمهور ،ورزش را یک نوع سبک زندگی دانست و گفت:
اگر ورزش توأم با اخالق باشد میتواند به فرهنگ جامعه کمک
کند ،بنابراین ورزش بهترین وسیله برای پر کردن ساعات فراغت
نسل جوان و بسیار ارزشمند است.
روحانی با بیان اینکه شرایط بانوان برای ورزش سختتر است،
بر لزوم تاسیس ورزشگاههای ویژه بانوان در کشور و توسعه آنها
تأکید کرد و گفت :فرصت ورزش را باید برابر کنیم .اینکه فرصت
تنها برای آقایان باشد و برای خانمها نباشد حتما بیعدالتی است.
وی امنیت ،آزادی و اخالق را سه مؤلفه برای ورزش بانوان عنوان
کرد و گفت :ما هم امنیت و هم آزادی مشروع و هم اخالق را باید
برای ورزش بانوان مد نظر قرار دهیم و با این 3اصل در کنار ورزش
همگانی باید به سمت ورزش حرفهای پیش برویم.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید دخالتهای دولت در ورزش به
حداقل برسد با اشاره به اینکه ورزش سیاسی نیست ،تصریح کرد:
بایدرانتهاراکناربگذاریم.ورزشیکمسألهاجتماعیاست؛فضارا
بازکنیمهرچندکهورزشبهسیاستملیدربخشهاییمیتواند
کمک کند ،اما اساس ورزش اجتماعی است و وزارت ورزش باید
زمینه را برای بخش خصوصی فراهم کند.
روحانی دولت یازدهم را حامی ورزش دانست و گفت :ورزش
هم سالمت هم نشاط و هم فرهنگ است و تنها رستم دستان و
پوریای ولی نبودند که بگوییم تاریخ و اسطوره است .ما تختی را
هم در دوران خودمان داشتیم.
وی در بخش پایانی سخنانش ،گفت :چقدر زیباست که وقتی
ورزشکاران ما پیروز میشوند دستانش��ان را به نشانه شکر باال
میبرند و وقتی دستانمان به سوی آسمان بلند میکنیم نشان
میدهیم دلمان و دستمان با حق است و تکیهگاهمان خداوند.
معنویت اساس ماست و ادب جسم و هم ادب جان را از یاد نبریم.

