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     خوشحالي از سالم روحاني به خاتمي
مجيد رفيعي در توئيتي نوش��ته: اتفاقاً از سالم دادن 
روحاني به خاتمي خوش��حالم. اف��كار عمومي حتماً 
مي فهمد وضعيت كمرشكن اقتصادي كشور را براي 

چه كسي فاكتور كند!
........................................................................................................................ 

     افعال برعكس!
اميرحسين ثابتي در توئيتي نوش��ته: وقتي امروز رئيس جمهور گفت 
»اولويت دولت مبارزه با فساد است«، ياد اين سخنانش در خرداد سال 
92 )قبل انتخابات( افتادم كه در پاسخ به سؤال مجري برنامه كه گفت 
چرا زمان شما فعاليت هاي هس��ته اي ايران متوقف شده بود، روحاني 

گفت: »ما متوقف كرديم؟! ما كامل كرديم فناوري هسته اي را!«
........................................................................................................................

     روحاني هم به كمپين رئيسي پيوست!
حس��ين كازروني هم در مورد تهديد روحاني به افشاي فساد، با كنايه 
نوشته: روحاني هم به كمپين  رئيسي پيوست. گفتمان ضدفساد رئيسي، 

رئيس جمهور را هم سوت زن كرد.
........................................................................................................................

    مسئله فسادستيز نبودن است
حجت اهلل عبدالملكي در توئيتي نوشته: مسئوالن دو دسته اند:

1. فسادستيز، 2. فسادپذير، دسته دوم لزوماً خودشان مفسد نيستند، 
اما اگر با بستگان مفسدشان برخورد ش��ود، بنا مي كنند به داد و فرياد 
كردن!   1. خدا به آيت اهلل رئيسي صبر بدهد. 2. مسئله اصلي كشور نه 
مفسدبودن مسئوالن، بلكه فسادستيز نبودن بخش زيادي از آنهاست!
........................................................................................................................

     تظاهرات مقابل خانه سيدحسن!
كانال لبنانيران  نوشت: يكي از تظاهركنندگان گفته بايد برويم زير خانه 
سيد حسن نصراهلل تظاهرات كنيم. جدا از حماقتش كه فاسدان ميلياردر را 
ول كرده و به سيد حمله كرده، اينكه نمي داند سيدحسن خانه ثابت ندارد 
موجب خنده و تمسخر هواداران شد. هواداران مختلف از لبنان، فلسطين 

و حتي سوريه گفتند  السيد حسن عنا بالبيت )سيد خانه ماست(.
........................................................................................................................

    ويژه خواري بابك زنجاني از كجا شروع شد؟
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: »زماني كه در 
پ��ادگان ولي عص��ر ته��ران س��رباز ب��ودم، آق��اي 
هاشمي  رفسنجاني براي بازديد به آنجا آمدند، گفتند 
تعدادي سرباز براي رياست جمهوري، بانك مركزي و جاهاي مختلف 
انتخاب كنند. وقتي به عنوان سرباز به بانك مركزي رفتم گفتند شما 
بايد به عنوان راننده، آقاي نوربخ��ش را جابه جا كنيد. حدود پنج ماه از 
سربازي ام مانده بود. من در دفتر آقاي نوربخش كار ثبت نامه ها را انجام 
مي دادم، بعد هم رانندگي آقاي نوربخش را مي كردم. بعد از خدمت... 
آقاي نوربخش چهارپنج جا را انتخاب كرده بود و براي كنترل بازار به 
آنها دالر مي داد تا در ب��ازار پخش كنند. دالر 300توم��ان بود و همه 
مي گفتند دالر مي خواهد هزار تومان شود. مردم مي رفتند شب تا صبح 
در صف بانك ها مي خوابيدند تا دالر بگيرند و در بازار بفروش��ند. آقاي 
نوربخش به من گفت شما هم بيا در اين مجموعه هايي كه دارند دالر 
تزريق مي كنند و چهار يا پنج نفر بودند، كار كن. اولين روز 17ميليون 
دالر ارز در بازار توزيع كردم و اولين كارمزد من هم 17ميليون تومان 
)دو دهه پيش(.« بابك زنجاني، 30شهريور 1392 در گفت و گو با نشريه 

كارگزاراني آسمان)به سردبيري محمد قوچاني(.

آغاز به  كار ستاد انتخابات كشور
 وزير كشور: انتخابات را نماد مقاومت 

و تحقیر دشمنان می دانیم 
انتخاب�ات را نم�اد مقاومت و اس�تقامت م�ردم در مقابل فش�ار، 
زورآزمايي و تحقير دش�منان مي دانيم و اميدواريم اين انتخابات 
ب�ه مان�ور ق�درت، اس�تقامت و مش�اركت م�ردم تبديل ش�ود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير 
كشور صبح ديروز در مراسم آغاز به كار س��تاد انتخابات كشور گفت: 
خداوند به ما توفيق داده يك ب��ار ديگر بتواني��م انتخابات ديگري را 
در نظام جمهوري اس��المي برگزار كنيم. ح��دود ۸3 روز وقت داريم 
يك انتخابات امن و با شكوه در س��ايه قانون برگزار كنيم. وزير كشور 
اظهار كرد: در اين انتخابات ش��اهد حضور 20دس��تگاه براي فعاليت 
خواهيم بود. انتخابات را نماد مقاومت و استقامت مردم در مقابل فشار، 
زورآزمايي و تحقير دش��منان مي دانيم و اميدواريم اين انتخابات به 
مانور قدرت، استقامت و مشاركت مردم تبديل شود. رحماني فضلي 
با بيان اينكه تالش ما اين اس��ت انتخابات را با هم��كاري همه اعضا، 
گروه ها و نامزد ها و همه دستگاه هاي اجرايي و شوراي نگهبان در يك 
محيطي هماهنگ برگزار كنيم، تصريح كرد: تالش ما اين اس��ت كه 
مردم با اعتماد و اطمينان مشاركت پررنگ تري نسبت به گذشته در 

انتخابات داشته باشند. 
او ادامه داد: تقاضاي ما اين است همه كساني كه در خود توان، استعداد 
و انگيزه و عالقه براي كمك به مردم و نظام را دارند به ميدان انتخابات 
آمده و ثبت نام كنن��د. از احزاب هم تقاضا داريم در محيطي س��الم، 
قانوني و با رقابت اصولي و منطقي بس��تر حضور بيشتر مردم را فراهم 
كنند. وزير كش��ور ادامه داد: از نامزد هاي انتخابات هم تقاضا داريم با 
رعايت قانون و س��المت انتخابات در صحنه حضور داشته باشند. ما با 
بي طرفي كامل، دقت و در نظر گرفتن ش��رايط سراس��ر كشور تالش 
مي كنيم فضا را براي انتخابات فراهم كنيم. وزير كشور در پايان گفت: 
ما آمادگي رسيدگي به شكايات و پاس��خ به سؤاالت و راهنمايي هاي 
الزم را در وزارت كشور، استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري هاي 

سراسر كشور داريم.
........................................................................................................................

آصفي: اروپايي ها از برجام هم خارج 
شوند، اتفاقي نمي افتد 

س�خنگوي وزارت ام�ور خارج�ه دول�ت اصالح�ات گف�ت: 
اروپايي ها به دنبال اين هس�تند ك�ه در قضيه برج�ام فقط وقت 
تلف كنند و اين مس�ئله را مس�ئوالن جمهوري اسالمي به خوبي 
فهميده ان�د و گام چهارم نيز بس�يار درس�ت و هوش�مندانه بود. 
حميدرضا آصفي س��خنگوي وزارت امور خارجه دولت اصالحات در 
گفت و گو با فارس، درباره گام چهارم ايران در كاهش تعهدات برجامی 
خود اظهار داشت: اروپايي ها در مورد گام چهارم تهديداتي مي كنند اما 
نبايد براي اين تهديدات وقعي قائل شد. مي گويند اگر ايران گام چهارم 
را بردارد از برجام بيرون مي رويم. تا االن كه در برجام بوده اند چه گير 

ايران آمده كه اگر از برجام خارج شوند ما ضرر كنيم؟
وي با تأكيد بر اينك��ه اروپايي ها اگر از برجام هم خارج ش��وند اتفاقي 
نخواهد افتاد، گفت: اروپايي ها حتي نتوانس��تند يك اينس��تكس راه 
بيندازند، معلوم بود كه همين مي شود. آقاي برايان هوك گفت كه ما 
از اروپايي ها تضمين گرفته ايم اينس��تكس را راه نيندازند! وقتي اروپا 

نمي تواند اينستكس را راه بيندازد چطور به آنها اعتماد كنيم؟
آصفي معتقد است اروپايي ها به دنبال اين هستند كه در قضيه برجام 
فقط وقت تلف كنند و اين مسئله را مسئوالن جمهوري اسالمي به خوبي 

فهميده اند و گام چهارم نيز بسيار درست و هوشمندانه بود.

ماجراي گردش مالي 

مهدی پورصفا
اح�زاب از جمل�ه    گزارش   یک 

مواردي است كه با 
وجود اهميت فراوان هنوز به صورت جدي از سوي 
نهادهاي مسئول در كشور مورد توجه قرار نگرفته 
اس�ت، اين در حالي كه انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي نيز نزديك است و ضرورت توجه بيشتر به 
اين موضوع و جلوگيري از ورود پول های كثيف به 
جريان انتخابات بيش از گذشته احساس مي شود. 
ش��ايد اي��ن روزه��ا باره��ا و باره��ا بح��ث اجراي 
استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي يا FATF در 
رسانه ها مطرح شده باشد. برخي معتقدند اجراي اين 
قوانين می  تواند به تسهيل روابط تجاري ايران با ساير 
كشورها منجر شود و برخي ديگر نيز اين قوانين را 
متضاد با امنيت ملي در شرايط فعلي عنوان كرده و 
معتقدند اجرای اين راهكار نشت اطالعات كشور را 
به همراه خواهد داشت. در بين تمام هياهوي مرتبط 
با اين قانون ش��ايد نياز امروز كش��ور اجراي قانوني 
همانند گروه ويژه اقدام مالي در حوزه ديگري است؛ 
حوزه اي كه بارها و بارها ضرورت شفاف سازي در آن 
مطرح شده اما هيچ اقدام عملي در اين باره صورت 
نگرفته است. جالب اين است اقدام در اين حوزه نه 
تنها برخالف موضوع اجراي اس��تانداردهاي گروه 
ويژه اقدام مالي هيچ معترضي ندارد بلكه همه از آن 
حمايت هم مي كنند، با اين حال هيچ اتفاقي در اين 
حوزه روي نمي دهد. شفاف سازي هزينه هاي مالي 
احزاب و گروه هاي سياسي مطالبه اي است كه بعد از 
وقوع يك رسوايي مالي در صدر اخبار قرار مي گيرد، 
اما پس از مدتي باز ه��م در محاق قرار مي گيرد و به 

فراموشي سپرده مي شود. 
  گردش مالي احزاب ايران چقدر است

حاال كه انتخابات مجلس شوراي اسالمي تا چند ماه 
ديگر فرا مي رسد باز هم بحث روشن شدن گردش 
مالي احزاب به عنوان يك دغدغه مهم مطرح است، 
البته روشن نيست كه اين بار سرنوشت اين دغدغه به 
كجا برسد اما با مطرح شدن جدي درخواست ها براي 
شفاف س��ازي هزينه احزاب به نظر مي رسد بايد در 
اين حوزه قدم هاي جدي برداشته شود، به خصوص 
اينكه پس از مدت ها سامانه اي همچون ثبت اموال 

مسئوالن نيز به راه افتاده است. 
واقعيت اين اس��ت كه هنوز هيچ ميزان روش��ني از 
گردش مالي احزاب يا فعاليت هاي سياسي در ايران 
وجود ندارد. چنين مش��كلي البته به احزاب  چپ يا 
راست، اصولگرا يا اصالح طلب نيز محدود نمي شود. 
در هيچ كدام از انتخابات رياست جمهوري، مجلس، 
شوراها يا خبرگان هيچ آمار روشني از گردش مالي 

احزاب شركت كننده در انتخابات وجود ندارد. 

روش��ن اس��ت كه در چنين ش��رايطي زمينه براي 
اتهام هاي مختلف فراهم شده و گاه مي تواند منجر به 

بي اعتمادي مردم به نظام سياسي شود. 
نكته اي كه مي توان به طور مش��ترك هم��راه با تمام 
صاحبنظران بر آن انگش��ت گذاشت، اين است كه در 
اين حوزه نيز جامعه ايران از فق��دان آمار، اطالعات و 
پژوهش هاي مناس��ب رنج مي برد، يعن��ي داده هايي 
كه معموالً راه به شفافيت مي برد. ش��ايد اين مسئله 
ناشي از آن باش��د كه هنوز تعريف مشخصي از حزب 
و فعاليت ه��اي حزبي در اي��ران وجود ن��دارد و روند 
رشد احزاب روند ناقص و بدون منشأ مشخص است. 
يك حزب سياس��ي، اتحاد ارگانيزه شده اي در سطوح 
گوناگون مل��ي، منطقه اي و محلي اس��ت كه با هدف 
ش��ركت در كاركرده��ا و نهادهاي سياس��ي جامعه 
خاستگاه خود مي كوشد تا قدرت سياسي را تصاحب 
كند و از طريق اح��راز اين قدرت ب��ه ايده ها و منافع 
اعضاي خود تحقق و اعتبار ببخشد. احزاب اغلب  درصد 
بس��يار اندكي از هزينه هاي خود را از دولت ها تأمين 
مي كنند، چراكه دولت نيز نماين��ده حزب يا احزاب 
مشخص است و دخالت وي در اين حوزه انتقادبرانگيز 
و آميخته با شك خواهد بود، با اين حال حتي در ايران 

نيز بحث يارانه احزاب بعدها مطرح مي شود. 
در اين باره يكي از مهم ترين آسيب ها بحث احزاب 

فصلي است كه بايد به آن پرداخته شود. 
مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي با اشاره 
به همين مس��ئله مي نويس��د: يكي از ويژگي هاي 
احزاب فصلي كه به صورت مقطعي فعال مي شوند، 
توانمندي مالي آنهاست. نويسنده گزارش معتقد 
اس��ت، اين احزاب يا ثروتمند هس��تند يا توس��ط 
ثروتمندان پش��تيباني مي ش��وند، به همين دليل 
با پي��روزي در انتخابات اثري مخ��رب در امر اداره 
كشور خواهند گذاشت. نويسنده اين گزارش براي 
مقابله با چنين وضعي پيش��نهاد فعاليت اقتصادي 
احزاب را مي دهد. وي معتقد است، با توجه به نبود 
منع قانوني در قانون احزاب، احزاب سازمان يافته و 
غيرفصلي مي توانند به فعاليت هاي اقتصادي روي 
بياورند و درآمده��اي آن را در فعاليت هاي حزبي 
هزين��ه كنند، البت��ه چنين پيش��نهادي مي تواند 
موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي حزب شده و آن را 
به يك كنشگر دوجانبه سياسي-  اقتصادي تبديل 
كند كه سعي مي كند هر دو قدرت را در هم آميخته 
و در هر دو حوزه توانايي خود را بيش��ينه سازد  اما 

تجربه ديگر كش��ورها در زمينه تأمين منابع مالي 
احزاب به منظور كنترل اثرگذاري كانون هاي ثروت 

يا افزايش توان مالي حزب چگونه است؟
     كشورهاي ديگر چه مي كنند؟

واقعيت اين اس��ت كه تجربه بس��ياري از كشورها 
در خص��وص منابع مالي مش��خص احزاب بس��يار 
گس��ترده تر از ايران اس��ت. اين قواني��ن عمدتاً در 
طول چندين ده��ه به صورت اليه الي��ه امكان هر 
گونه پنهانكاري را در خص��وص منابع دريافتي از 
گروه هاي ذي نفع از بين برده است، به عنوان مثال 
در امريكا قوانين بسيار جدي در خصوص مشخص 
كردن هر نوع دريافتي مالي وجود دارد كه تمام آنها 
به صورت ريز به ريز بايد به تأييد وزارت خزانه داري 
امريكا برسد. ميزان اين مبالغ براي هر گروه و دسته 
نيز مشخص شده اس��ت، به عنوان مثال اشخاص 
حقيقي مي توانند تا س��قف هزاردالر به احزاب يا 
شخصيت هاي سياس��ي كمك كنند و اين ميزان 
براي ش��ركت هاي البي گر بس��يار باالتر است. هر 
گونه پرداختي در خصوص انتخابات بايد بالفاصله 
در دفاتر قانوني به ثبت رسيده و به ادارات مالياتي 
ارائه شود و در صورت تخلف از اين قوانين ماجرا تا 

بركناري مقام سياس��ي كشيده می شود، به عنوان 
مثال تحقيقات مطرح ش��ده درباره دونالد ترامپ 
رئيس جمهور امريكا از سوي بازرس ويژه عدم ثبت 
مبالغ پرداخت شده از سوي س��تاد انتخاباتي وی 
موجب ش��د تا برخي از فعاالن سياسي نزديك به 

ترامپ محاكمه شوند. 
در كشور فرانسه نيز هر گونه كمك مالي به احزاب 
در ط��ول دوران فعاليت آنها بايد به ثبت رس��يده و 
منشأ آنها نيز مشخص باشد. در صورتي كه اين مبالغ 
از منابع مش��كوك يا پول هاي كثي��ف وارد فعاليت 
سياسي شده باشد، امكان برخورد جدي با اين حزب 

سياسي و كشيده شدن كار به دادگاه وجود دارد. 
  شوراي نگهبان مي تواند وارد عمل شود

خوش��بختانه تأكي��دات فراواني درب��اره ضرورت 
شفاف سازي صورت گرفته است و در رأس، رهبري 
نيز بر اين مس��ئله تأكيد كرده اند، به عنوان مثال 
مقام معظم رهبري در يك��ي از دروس خارج فقه 
خود بر ضرورت مسئله ش��فافيت در نظام اجرايي 
كشور تأكيد و آن را منبعث از تعالم ديني و اجرايي 

حكومت حضرت امير المومنين)ع( دانسته اند. 
همين مسئله نشان مي دهد كه شفافيت به صورت 
ويژه در فقه سياسي امامان شيعه به خصوص حضرت 
علي)ع( به عنوان زيربناي فك��ري نظام جمهوري 
اسالمي ايران، مورد تأكيد قرار گرفته است؛ شفافيتي 
كه بايد تمام جنبه ها به جز حوزه نظامي و امنيتي و 
تقابل با دشمن را در بر بگيرد، با اين حال شفافيت 
با داش��تن اين عقبه ديني هي��چ گاه جايگاه واقعي 
خود را در سياس��ت و اقتصاد ايران نيافته اس��ت و 
تأكيد رهبري در اين باره را بايد به عنوان يك نقطه 
عطف مهم در نظر گرفت. در حوزه احزاب نيز به نظر 
مي رسد عالوه بر رسيدگي دقيق به اين ماجرا بايد 
وزارت كشور به عنوان متولي اصلي حوزه احزاب در 
كشور و س��اير نهادها از جمله وزارت اقتصاد و بانك 
مركزي نيز وارد شوند، چراكه متوليان اصلي در حوزه 

سالمت مالي و پولي كشور نهادهاي فوق هستند. 
عالوه بر اين ب��ا توجه به نزديك ش��دن انتخابات 
شوراي نگهبان قانون اساسي مي تواند تأييد نهايي 
صالحيت كانديدها را پس از انتخاب توسط مردم 
به انتش��ار كامل تمام هزينه هاي انتخاباتي منوط 
كند. اين امر با توجه به اينك��ه هنوز ظرفيت هاي 
قانون��ي براي نظارت ب��ر احزاب در داخل كش��ور 
تكميل نشده است مي تواند بهترين راه براي مقابله 
با ورود پول های كثيف به انتخابات باشد. اظهار نظر 
مقامات شوراي نگهبان نيز نشان داده است كه اين 
شورا به عنوان نهاد اصلي ناظر بر انتخابات تمايل 
ورود به اين حوزه را دارد تا بتواند از مفس��ده هاي 

مالي در اين حوزه جلوگيري كند.

»گردش مالي احزاب« حلقه مغفول در هیاهوي انتخابات
چه كسي مسئول رسيدگي به ورود پول های كثيف به انتخابات است؟

هماي�ش »آپارتايد علمي صل�ح، عدالت و امني�ت جهاني« 
ب�ه همت مجم�ع جهان�ي صلح اس�المي ب�ا دو ه�دف كلي 
تبيي�ن ارتب�اط علم و فن�اوري ب�ا توس�عه صل�ح، عدالت 
و امني�ت جهان�ي و تبيين وضعي�ت عدالت علم�ي در نظام 
جهاني صب�ح يك ش�نبه در باغ كت�اب تهران برگزار ش�د. 
به گزارش »جوان«، داوود عام��ري دبير كل مجمع جهاني صلح 
اسالمي در همايش آپارتايد علمي صلح، عدالت و امنيت جهاني 
گفت: تحريم ها باعث ش��د تا توانايي هاي خود را بشناسيم و اين 

تحريم ها فرصت هايي براي ايران فراهم كرده است. 
وي با بيان اينكه در 10حوزه علمي جزو كش��ورهاي اول جهان 
هس��تيم، افزود: عدالت علمي يكي از آرمان هاي بزرگ بشري و 
يكي از آرمان های بزرگ انقالب اس��المي است. تبعيض علمي و 
بي عدالتي در توس��عه علمي و انتقال علم يك معضل بزرگ و از 
مصاديق آپارتايد در جهان كنوني است. آپارتايد علمي يك آسيب 
بزرگ در حوزه صلح، عدالت و امنيت جهاني است. مجمع جهاني 
صلح تالش مي كند تا با نش��ر و تبيين جايگاه علم، تأثيرپذيري 
صلح را در راستاي برقراري امنيت تبيين كند. اين نشست مقدمه 
كنفرانس بين المللي علمي و دانش��گاهي دنيا در زمينه آپارتايد 

علمي است كه سال آينده در تهران برگزار مي شود. 
عامري ادامه داد: در يك امكان سنجي در ارديبهشت ماه امسال به 
بيش از 100نفر از رؤساي دانشگاه هاي معتبر دنيا پيامي فرستاديم 
و در يك جمله موضوع آپارتايد علمي را تبيين و تقاضا كرديم اگر 
عالقه مند هستند كه در اين پويش جهاني حضور پيدا كنند، به 

ما پيام بدهند. 
     تحريم علمي كشورهاي مخالف استكبار

دكت��ر محمدرضا مجيدي، دبي��ر كل مجمع مجالس آس��يايي 
)APA( هم با حضور در اين همايش طي س��خناني با اشاره به 
اينكه 75سال از تاسيس س��ازمان ملل مي گذرد ولي همچنان 
اين نظم ملل متحد از فقدان عدال��ت در حوزه هاي مختلف رنج 
مي برد، گفت: فلسفه پيدايش بسياري از سازمان هاي تخصصي 
و آژانس هاي بين المللي مانند سازمان يونسكو كه تأمين صلح و 
امنيت از رهگذر دانش، آموزش و فرهنگ بوده است، امروز با اين 
تبعيضات روبه رو است و حتي اين سازمان هم به دليل ورود در اين 
موضوع از سوي اياالت متحده امريكا و رژيم صهيونيستي با تحريم 
روبه رو شده و بودجه سازماني آن به يك سوم و شايد كمتر از آن 

تقليل پيدا كرده است. 
وي تصريح كرد: بنده زماني كه مس��ئوليت نمايندگي جمهوري 
اسالمي در يونس��كو را بر عهده داش��تم )حدود 11سال پيش( 
مالقاتي با مدير كل اسبق ژاپني سازمان داشتم. در اين مالقات 
طرح بحثي در حوزه حقوق هس��ته اي جمهوري اسالمي ايران 
شكل گرفت و مديركل اس��بق ژاپني در يونسكو گفت كه جاي 
اينگونه مباحث در حوزه سياست است و بايد در نيويورك و ژنو و 

وين مطرح شود. گفتم صحبت بنده در خصوص جمهوري اسالمي 
ايران نيست و اصاًل موضوع هس��ته اي مردم ايران مطرح نيست، 
اين يك بازي دومينو اس��ت كه در حال شكل گيري است، امروز 
ايران و فردا بسياري از كش��ورهاي در حال توسعه را در برخواهد 
گرفت. امروز موضوع هس��ته اي و فردا س��اير موضوعات به بهانه 
بهره برداري دوگانه و چندگانه از علم مطرح خواهد شد. همين امر 
منجر به انتشار مقاله اي علمي در ژونال بين المللي علوم اجتماعي 
يونسكو تحت عنوان »حق دسترسي آزاد ملت ها به علوم و فنون و 

فناوري ها و توسعه پايدار« شد. 
دبيركل مجمع مجالس آسيايي )APA( اظهار داشت: ما بايد 
افكار عمومي جهان را كه مخالف عمده اين نوع رويكرد است، با 
ديپلماسي عمومي همراه كنيم، نشست هاي علمي نقطه عزيمت 
و موج مخالفت با آپارتايد اس��ت، همچنان كه رژيم نژادپرست 
آفريقاي جنوبي با موج افكار عمومي جهان فرو پاش��يد و رژيم 
باقي مانده آپارتايد يعني رژيم اش��غالگر قدس نيز به زودي فرو 
خواهد پاشيد. دكتر مجيدي در پايان متذكر شد: تحريم علمي 
كشورهاي مخالف اس��تكبار از جمله جمهوري اسالمي ايران، 
يكي از مصاديق اعمال آپارتايد علمي توسط نظام سلطه است. 
بخش��ي از اين تحريم ها براي جلوگيري از كسب دانش است. 
محدوديت هايي كه براي دانش��جويان ايراني براي تحصيل در 
برخي رشته ها اعمال ش��ده، نوعي آپارتايد علمي است. بلوكه 
كردن حساب هاي بانكي دانشجويان نظير آنچه اخيراً در مالزي 
و با اعمال نفوذ بان ه��اي امريكايي رخ داد ني��ز از همين مقوله 
است. ايجاد محدوديت براي اس��اتيد و دانشجويان نخبه ايراني 
براي دريافت گواهينامه هاي علم��ي بين المللي يا جلوگيري از 
انتشار مقاالت علمي اين افراد در مجالت مهم علمي جهان نيز از 

اقدامات تبعيض آميز در حوزه علم و فناوري تلقي مي گردد. 
   به وسيله تحريم اجازه ورود ثمرات علم به زندگي مردم 

را نمي دهند
مجتبي ذوالنوري، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس سخنران بعدي همايش بود. وي با تأكيد بر هويدا بودن 
بي عدالتي در هرم ق��درت حاكم در دنيا گفت: س��اختار مجامع 
بين المللي و توزيع قدرت امروز در دنيا به شكلي است كه نشاني 
از عدالت در آن پيدا نمي شود. يك نمونه آن آپارتايد علمي و يك 
مثال آن كشور خودمان اس��ت. به بهانه دور زدن تحريم ها امروز 
دانشمندان ما را در زمينه هاي مختلف در دنيا مورد تعقيب و ايذا و 
دستگيري قرار مي دهند حتي از درج مقاالت آنها در مجالت معتبر 

علمي دنيا جلوگيري مي كنند. 
ذوالنوري گفت: امروز با فشار بر كشورها سعي مي كنند فضايي را 
ايجاد كنند كه بر اثر مشكالت اقتصادي نتوانند مغزها را پرورش 
دهند و زمينه پيوند علم و تكنولوژي در كشورها اتفاق نيفتد و ما 
نتوانيم آن علم را وارد عرصه اجرا و جامعه كنيم و مردم ما نتوانند 

نتيجه آن علم و تكنولوژي را در زندگي خود و سفره ها ببينند. 
امروز با فرار مغزها سعي مي كنند سرمايه هاي كشورهاي مختلف 
را سرقت كنند و در انحصار خود قرار دهند و از آن بضاعتي كه با 
فرار مغزها به دست مي آورند، كشورهايي را كه متن آن مغزها 

هستند در فشار قرار دهند. 
ذوالنوري تصريح كرد: ما در بحث هس��ته اي اي��ن توانمندي را 
كسب كرده ايم كه بتوانيم غني س��ازي كنيم. امروز شما با همه 
فشارها دستتان را از زير س��نگ ديگران خارج كرده ايد و اگر اين 
بضاعت در اختيار ما نبود حتي در مذاكرات شما را طرف خود قرار 
نمي دادند. چرا شما وقتي كه ماهواره اميد را به فضا فرستاديد تا 
بيش از ۴0روز اين موضوع نقل محافل رسانه اي دنيا بود، چون آنها 
مي دانند دستيابي به اين كار مستلزم دست يافتن به يك مسائل 
و پيش نيازهايي است. امروز اين پيشرفت ها نگراني نظام سلطه 
است زيرا علم، ابزار نظام س��لطه است. رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس گفت: امروز در صنايع نظامي 
پيش��رفت هاي زيادي داشتيم و اگر رؤس��اي جمهوري امريكا 
مي گويند همه گزينه ها روي ميز است ولي كاري نمي توانند انجام 
دهند به خاطر قدرت ماست. آقايي، استقالل، ارباب خود بودن و 

نوكري نكردن هزينه هايي دارد كه در اين مبارزه بايد داد. 
     غرب مي خواهد جهان نيازمند آنان باشد

پروفسور »تيم اندرسون« استاد دانشگاه سياسي سيدني و مدير 
مركز مبارزه با امپرياليس��م جهاني ه��م در اين همايش گفت: 
كشورهاي سلطه گر و امپرياليسم به دنبال اين هستند كه علم 
و فناوري را در انحصار خود بگيرند. كش��ورهاي غربي از جمله 

امريكا بدين طريق مي خواهند كشورهاي ديگر از علم و فناوري 
محروم و نيازمند آنها باشند. آنها شعار ليبرال دموكراسي و آزادي 
را سرمي دهند اما از آزادي علم و انديشه جلوگيري مي كنند كه 

اين نوعي آپارتايد علمي است. 
اندرسون در ادامه تصريح كرد: كشورهاي غربي در قالب آپارتايد 
علمي، بحث تحريم علم، دانش و فناوري را مطرح مي كنند. آنها 
با تحريم هايي كه عليه كش��ورهاي مختلف از جمله ايران، كوبا و 
ونزوئال اعمال مي كنند به دنبال فقير كردن و عدم توسعه مردم اين 
كشورها و در نهايت تغيير نظام ها هستند. هدف اصلي تحريم ها در 
حوزه هاي مختلف از جمله علم و فناوري و تضعيف كشورها اين 

است كه نظام كشور مخالف شان را تغيير دهند. 
    ايران توانسته تا حدودي آپارتايد علمي را 

از بين ببرد
دكتر محمود فتوحي رئيس دانشگاه صنعتي شريف در همايش 
آپارتايد علمي صلح، عدالت و امنيت جهاني به بررسي دستاوردها 
و پيشرفت هاي علمي و دانشگاهي جمهوري اسالمي ايران طي 
چند س��ال اخير در حوزه علم و فناوري اشاره كرد. وي گفت: با 
وجود همه مشكالتي كه دشمنان طي سال هاي اخير براي رشد 
علمي كشور در سطح جهاني به وجود آورده اند اما ايران در اين 
زمينه به عنوان قدرت منطقه اي مطرح و توانسته است آپارتايد 

علمي را تا حدودي از بين ببرد. 
وي در ادامه به پيشرفت هاي دانشگاه صنعتي شريف در اين زمينه 
اشاره كرد. فتوحي در پايان اثرات آپارتايد علمي و ناعادالنه بودن 
آن و برخي از مهم ترين خسارت هاي دانش��گاه شريف از تحريم 
اتحاديه اروپا را بيان كرد كه از جمله آنها می توان به عدم فروش 
تجهيزات آزمايشگاهي، جابه جايي استاد و دانشجو، رد شدن برخي 

از مقاالت استادان به بهانه تحريم و... اشاره كرد. 
     بومي س�ازي علم يك�ي از راه هاي مقابله ب�ا آپارتايد 

علمي است
محس��ن پاك آيين معاون بين الملل موسس��ه انقالب اسالمي 
در همايش آپارتايد علمي صلح، عدالت و امنيت جهاني گفت: 
آپارتايد علمي ناقض عدالت علمي اس��ت ك��ه در مقابل صلح 
مي ايستد. بومي س��ازي علم و فناوري يكي از راه هاي مقابله با 
آپارتايد علمي است. آپارتايد علمي ناقض عدالت علمي است كه 
در مقابل صلح مي ايستد. اين كنفرانس براي تبيين نگاه جمهوري 
اسالمي ايران به صلح با نگاه به انديشه هاي مقام معظم رهبري 
و ارائه سند پيشنهادي جامعه مدني ايران به سازمان ملل متحد 
برگزار ش��د، از اين رو هدف اصلي اين همايش، تبيين و تشريح 
ضرورت هاي حضور فعال و مؤثر جمهوري اسالمي ايران با هدف 
گفتمان سازي و اثرگذاري فعال در نوسازي هاي بين المللي در 
اين حوزه و ساخت تصويري واقعي از كشور براي پيشبرد اهداف 

الهي و بشردوستانه است.

تحریم ها باعث شد توانایی های خود را بشناسیم
تحريم هاي علم و فناوري و نقش مخرب آن در صلح جهاني در همايش »آپارتايد علمي صلح، عدالت و امنيت جهاني« بررسي شد
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