
دانشجو و دانشگاه در مسير فخر ايران
ترور ناجوانمردانه شهيد فخري زاده، فارغ از تألمات و تلخي هايش، بار 
ديگر اهميت قدرت علمي را در اقتدارآفرينی براي كشور آشكار كرد. راه 
پر افتخار اين ش��هيد عزيز كه الحق او را بايد »فخر ايران« ناميد، نشان 
داد كه دشمن تا چه حد از پويايي يك عنصر دانشگاهي و جهاد علمي 
او مي هراسد و چرا بايد اين راه را ادامه داد. در كشور ما به بركت انقالب 
اسالمي و روحيه اعتمادبه نفس ملي ناشي از آن، گام هاي بزرگي در اين 
مسير برداشته شده و حوزه علم و فناوري يكي از حوزه هاي پيشتاز و البته 
پيش برنده پيشرفت كشور است. در اين ميان، دانشگاه ها كانون اصلي اين 
حوزه به شمار رفته و انتظار مي رود كه نقش فعال تري در اين عرصه ايفا 
كنند. اينك به مناسب روز دانشجو، مروري گذرا خواهيم داشت بر برخي 
از مهم ترين مؤلفه هايی كه دانشگاه بايد در استمرار راه پر افتخار شهيد 

محسن فخري زاده و ديگر شهداي جهاد علمي طي كند.
 ۱- دانش��گاه مس��ئله محور: پيش نياز اين تحول دائم��ي، اصالح نگاه 
به دانش��گاه اس��ت، به گونه اي كه در تعبيرات حضرت ام��ام خامنه اي 
)مدظله العالي( نيز مشاهده مي گردد »درگير شدن دانشگاه با مسائل 
كشور« و به طوركلي »رويكرد مسئله محور و كارگشايانه« بايد در دانشگاه 
ساري و جاري و نگاه جامعه به دانشگاه نيز بر همين اساس تنظيم شود. 
نمونه هايي كه پيش تر نيز در بيان معظم له مورداشاره قرارگرفته است، 
همچون حوزه هاي اقتصاد، صنعت، آسيب هاي اجتماعي و زنجيره چرخه 
توليد و مصرف به خوبي نشان مي دهد كه چرخه  پيشرفت كشور تا چه 
حد منوط به تحول و نقش آفريني هرچه بيشتر مراكز علمي و به خصوص 
دانشگاه هاست. اگر در بسياري از حوزه ها كاستي هايي مشاهده مي گردد 
به اين نقطه ضعف در حوزه دانشگاهي بي ارتباط نيست. البته اين مهم 
نيازمند عزمي مديريتي از سوي مسئوالن اجرايي نيز هست كه در جاي 

خود شايسته بررسي و مداقه بيشتر است. 
 ۲- توليدكنندگ��ي دانش: پس از اصالح نگاه بنيادي��ن، نقطه ابتدايي 
تحول دائمي در دانش��گاه ها تبديل رويكرد »مصرف كنندگي علم« به 
»توليدكنندگي علم« اس��ت و اين مهم تحقق نمي يابد مگر با تقويت 
روحيه خودباوري و اعتمادبه نفس ملي در اصحاب دانشگاه و پژوهش 
و جوشيدن چش��مه هاي تالش مجاهدانه و خس��تگي ناپذير در مسير 

جهاد علمي. 
 ۳- تحول در علوم انساني: نگاه بومي و اسالمي انقالب اسالمي در حوزه 
دانش و پژوهش در ابعاد مختلفي قابل فهم و مداقه اس��ت، اما در حوزه 
علوم انس��اني اين نگاه، ويژه و داراي آرمان هاي متعالي اي است. اكنون 
نزديك به چهار دهه اس��ت در محافل علمي و حاكميتي از لزوم تحول 
در علوم انس��اني و اسالمي س��ازي آن س��خن به ميان مي آيد و انصافاً 
تالش هايي نيز در اين زمينه انجام گرفته، اما مع األسف حاكم شدن نگاه 
سليقه اي بر برخي مقام هاي ذي ربط، فقدان برنامه بلندمدت و نيز تالش 
بي وقفه جريان غربگراي قدرتمند در حوزه علوم انس��اني دانشگاه ها، 
سبب ش��ده عماًل راه زيادي را همچنان در پيش داشته باشيم. اكنون 
يكي از محور هاي تحول دانشگاه ها فعال ش��دن در اين مسير و شتاب 

بخشي به آن است. 
 ۴- عبور از ركود علمي: در عين تحول اسالمي و بومي در علوم، عبور از 
ركود و درجازدگي علمي نيز ضرورت هاي حوزه علوم انساني است. علوم 
انساني براي آنكه بتواند به پرسش هاي مهم و كاربردي جامعه و مطابق 
با مقتضيات زماني و مكاني پاسخ دهد، بايد از قالب هاي كليشه اي عمدتاً 
ترجمه اي موجود كه متعلق به سال ها پيش و به دوراز مقتضيات كشور ما 
تعريف گرديده خارج شود و در اين ميان مي توان از برخي رهيافت هاي 
روز دنيا كه تنوع شرايط جوامع را به رسميت مي شناسند، بهره جست. 

 ۵- دانشگاه اميدآفرين: دانشگاه به عنوان كانون تحرك علمي و مركز 
حضور جوانان پرشور، نقش موتور محرك پيش��رفت جامعه را هم ايفا 
مي كند و يأس و نااميدي و يا اميدواري و خودباوري جوانان دانشجو و 
پژوهشگر دانشگاهي در تغيير گرايش هاي مثبت و منفي جامعه مؤثر 
اس��ت. ازاين رو تحول دانشگاه بايد در مس��يري تعريف گردد كه مولد 

احساسات مثبت و انگيزش هاي مفيد اجتماعي باشد. 
 ۶- هدفمندي: »توجه به هدفمند كردن تحقيقات و پژوهش ها« نكته 
ضروري ديگر براي تحول دانشگاه ها است كه دو هدف اساسي »تأمين 
نياز ها و حل مسائل كشور« و »رسيدن به اوج و مرجعيت علمي و حضور 

در جمع سرآمدان جهاني علم« غايت اين هدفمندي خواهد بود. 
 ۷- آمايش آموزش عالي: مسئله آمايش آموزش عالي هم از محور هايي 
است كه در تحول دائمي دانش��گاه بايد بدان توجه داشت. توجه به اين 
ضرورت، موجب تقسيم كار ملي ميان دانشگاه ها در بخش هاي مختلف 
علمي و س��هولت در هم افزايي، برنامه ريزي براي رشد علمي و ارزيابي 

وضع علمي كشور مي گردد. 
8- نگاه راهبردي و بلندمدت: در حال حاضر اس��ناد باالدستي مفيدي 
وجود دارد كه به دليل اعمال ساليق شخصي مديريتي و فقدان انديشه 
راهبردي در برخي مسئوالن، مورد غفلت واقع مي شوند. اسنادي همچون 
»سند آمايش آموزش عالي« و »نقشه جامع علمي كشور« بخش مهمي 
از اهداف نظام در اين حوزه را معين و قابل دسترسي نموده كه متأسفانه 
به داليلي كمتر موردتوجه قرارگرفته است. به نظر مي رسد حاكم شدن 
سندي همچون »نقشه جامع علمي« نيازمند جهدي تمام عيار از بدنه 
دانشگاهي است، به گونه اي كه به مطالبه اي ملي و نخبگاني تبديل شده و 
مديراني كه تعمداً مانع اجراي آن مي گردند، ناچار به تن دادن به اجراي 

چنين سند باالدستي اي شوند. 

محمدجواد اخوان

ژه
وی

 مصادرهخونفخريزادهپایانندارد! 
اظهار نظرات اغراق آميز و همراه مبالغه دولت و اصالح طلبان در 
مدح برجام، در سال هاي گذشته به جايي رسيد كه حتي ابايي 
نكردند كه بگويند »برجام را خدا آورد«. روي ديگر اين مبالغه، 
سرگيجه و توهم پس از خروج دولت امريكا از برجام بود. شدت 
ضربه براي برخي حاميان برجام تا ح��دي بود كه دچار توهم 
توطئه شدند و هر كس��ي را كه كوچك ترين نقدي كرد، برهم 
زننده برجام و هر حركتي را توطئه اي عليه برجام برشمردند، 
گويي برجام معجزه بي عيبی است كه مو الي درز آن نمي رود 
و اگر مشكلي يافته، فقط و فقط كار توطئه بوده است. اين وهم 
ربط دادن هر اتفاقي به برجام تا جايي پيش رفت كه حتي برخي 
از آنان ترور سردار قاسم سليماني را به برجام ربط دادند و حاال 
در مورد ترور دكتر محسن فخري زاده هم اينگونه مي گويند. به 
اين جمالت توجه كنيد: »متخاصمان خارجي اقدام به يك ترور 
ظالمانه كرده تا برخي جريان ها تحريك شوند تا بر سر راه برجام 
تنش ايجاد كنند و به هدف خود نيز رسيدند. هدف اين بود تا 
برجام از بين رود. آنها با اين هدف اين اقدام را انجام دادند تا ديگر 
برجامي باقي نمانده باشد كه بايدن بخواهد به آن بازگردد«. اين 
جمالت بخشي از يادداشت روزنامه آرمان به قلم قاسم محبعلي، 
ديپلمات سابق و از مديران وزارت خارجه در دولت اصالحات 
اس��ت كه كل ترور يك دانش��مند عرصه دفاعي و هسته اي و 
موشكي ايران را با انگيزه برهم زدن برجام مرتبط مي كند. برجام 
نه آن قدر بزرگ است كه براي برهم زدن آن نياز به چنين نقشه 

چيني هايي باشد و نه اصالً از آن چيزي باقي مانده كه بخواهند 
آن را بر هم بزنند. برجام بر هم خورده است و بعيد است قابل احيا 
باشد و خود اصالح طلبان هم به آن اذعان دارند، ديگر چه نيازی 
است كه چنين نقشه تروري با اين كار اطالعاتي و پيچيدگي 

عملياتي انجام شود تا يك ويرانه، ويرانه تر شود؟!
شايد هم امثال قاسم محبعلي، به رغم ديپلمات بودن، مطلع 
نيستند كه محس��ن فخري زاده حتي از قبل برجام هم مورد 
توجه سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي متخاصم ايران بوده و 
عالوه بر اين هم، ترور دانشمندان هسته اي ايران از سال ها قبل 
برجام انجام مي شد. ممكن است گفته ش��ود ترور فخري زاده 
مي تواند اثر سوء بر احياي احتمالي برجام داشته باشد كه بايد 
گفت محتمل است و بايد هم ايران گزاره تروريسم دولتي عليه 
مقامات و شهروندان خود را به عنوان يك عامل مؤثر بر برجام 
بداند، اما اينكه دليل اصلي ترور را، نه ممانعت از توسعه و پيشرفت 
ايران، بلكه برهم زدن يك برجام شكست خورده بدانند، تقليل 

شأن دكتر فخري زاده و مصادره اوست. 


   انتقاداتصریح
فائزههاشميعليهخاتمي

فائزه هاشمي، فعال سياسي و عضو حزب كارگزاران سازندگي 
در مصاحبه اي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه اقبال 
مردم به دو جريان اصولگرا و اصالح طلب كم شده، آيا مي توانيم 
بگوييم نياز به يك جريان سومي است، مي گويد: »من هم  چنين 
اعتقادي دارم، چون عملكرد اصولگرايان سال هاست كه معلوم 

است و اصالح طلبان هم در اين چند س��ال اخير در مجلس و 
شهرداري ها و شوراي شهر و رياست جمهوري عملكرد خودشان 
را نشان دادند. به نظر مي رسد هدف اصلي براي مديران بيشتر 
بقا است تا توجه به شاخص هاي توسعه و پيشرفت و كشورداري 
خوب. اعتقاد دارم كه اگر كشور مي خواهد در مسير درستي قرار 
گيرد بايد از دست اين دو جريان سياسي خارج شود و يكسري 
مدير واقعي غيرايدئولوژيك كه يا حذف شده اند، يا خود كنار 

رفته اند و يا از كشور رفته اند بر سر كار بيايند .«
او در حالي تلويح��اً ايدئولوژي را عام��ل ناكارآمدي مديران 
معرفي مي كند ك��ه در ادامه حتي انتق��اد را متوجه محمد 
خاتمي و جامعه روحانيون مبارزه هم مي كند: »متأس��فانه 
خود اصالح طلبان هم دموكرات نيستند و در درون خودشان 
اعتقاد واقعي به دموكراسي ندارند، اين موضوع به ليدري آقاي 
خاتمي هم برمي گردد، در ش��وراي عالي اصالح طلبان افراد 
بيشتر بر اساس سليقه آقاي خاتمي حضور دارند، سيستمي 
وجود ندارد كه چند درصد زنان، چن��د درصد جوانان و كاًل 
چه تركيبي آنجا باشند، بخش��ي از نااميدي اصالح طلبان از 
جمله خودم همين جا است، همچنين اين روند دموكراتيك 
در احزاب هم كمتر وج��ود دارد، خود اصالح طلبان در درون 
خودش��ان نياز به اصالحات جدي دارند... مجمع روحانيون 
حزبي است مثل ساير احزاب اصالح طلب، برجستگي ويژه اي 
ندارند كه بخواهند ليدر باشند يا ديگران آنها را به عنوان ليدر 
بپذيرند.« پيش از اين هم انتق��ادات برخي اصالح طلبان در 

مورد تكروي محمد خاتمي علني شده بود. 

دبيركل كانون دانشگاهيان ايران: 
پيام شهداي ۱۶ آذر مقاومت و ايستادگي است

كس�اني كه االن دم از س�ازش با امري�كا مي زنند و دل�داده غرب 
هس�تند، بايد به اقداماتي كه امريكا از ۱۶ آذر سال ۳۲ تا به امروز 
عليه ما داش�ته، مرور اجمال�ي كنند. مطمئنًا پيام خون ش�هداي 
دانشجو در روز ۱۶ آذر س�ال ۳۲ پيام مقاومت و ايستادگي است. 
به گزارش فارس، سيد محمد حسيني، دبيركل كانون دانشگاهيان ايران 
اسالمي در نشست خبري كه پيرامون مس��ائل روز و انتخابات ۱۴۰۰ 
در اين خبرگزاري برگزار شد، با اش��اره به انتخابات رياست جمهوري 
آينده گفت: در اين خصوص برنامه هاي كانون ش��روع شده؛ رايزني ها 
و گفت وگوهايی هم با دو ائتالف بزرگي كه ش��كل گرفته انجام شده و 
اميدواريم گزينه مشخص و يكساني هم در نهايت درنظر گرفته شود. 

حسيني در ادامه با انتقاد از عملكرد دولت در حوزه هاي مختلف گفت: 
متأسفانه طي هفت سال گذشته دولت نشان داده توان كار كردن ندارد 
و نتوانس��ته مطالبات مردم را برطرف كند. اما در مقابل در قوه قضائيه 
بعد از روي كار آمدن آقاي رئيس��ي شاهد تحوالت مثبتي هستيم؛ در 
مجلس هم خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبي هستيم. با اين حال، يكي از 
مشكالت مجلس اين است كه دولت كارآمدي الزم و از طرفي همراهي 
الزم با برنامه هاي مجلس را ندارد. وي در بخش ديگري از س��خنانش 
با اشاره به فرارس��يدن روز ۱۶ آذر و با گراميداشت روز دانشجو گفت: 
كساني كه االن دم از س��ازش با امريكا مي زنند و دلداده غرب هستند 
بايد به اقداماتي كه امريكا از ۱۶ آذر سال ۳۲ تا به امروز عليه ما داشته، 
مرور اجمالي كنند. مطمئناً پيام خون شهداي دانشجو در روز ۱۶ آذر 
سال ۳۲ پيام مقاومت و ايستادگي اس��ت. اين استاد دانشگاه در ادامه 
ضمن حمايت از طرح راهب��ردي مجلس براي لغو تحريم ها گفت: اين 
طرح بايد پيگيري ش��ود و انتظار داريم دولت به جاي اينكه در مقابل 
اين اقدام مجلس موضع گيري كند و بگويد مجلس هول نشود، موضع 

قاطع بگيرد. 

با حكم نماينده ولي فقيه در سپاه
حجت االسالم محمدي سيرت 

مسئول نمايندگي ولي فقيه در نيروي قدس   شد
با حكم نماينده ولي فقيه در سپاه؛ حجت االسالم محمدي سيرت 
مس�ئول نمايندگ�ي ول�ي فقي�ه در ني�روي قدس س�پاه ش�د.

به گزارش س��پاه نيوز ؛ آيين تكريم و معارفه مس��ئول نمايندگي ولي 
فقيه در نيروي قدس سپاه با حضور حجت االسالم دكتر عبدهلل حاجي 
صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه، سردار س��رتيپ پاسدار اسماعيل 
قاآني فرمانده نيروي قدس سپاه و جمعي از فرماندهان و مسئوالن، با 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در مجتمع فرهنگي سپهبد شهيد 

حاج قاسم سليماني برگزار شد. 
نماينده ولي فقيه در سپاه در اين مراس��م با گراميداشت ياد و خاطره 
شهداي واالمقام انقالب اسالمي، دفاع مقدس و جبهه مقاومت به ويژه 
سردار شهيد حاج قاسم سليماني و دانشمند شهيد محسن فخري زاده 
و تأكيد بر اينكه نيروي قدس سپاه چش��م اميد جهان اسالم و انقالب 
اسالمي است، اظهار داش��ت: امروز خط مقدم پاس��داري و صيانت از 
انقالب اسالمي و عمق بخشی و توسعه گفتمان اين انقالب الهام بخش 

نيروي قدس سپاه است. 
وي با تأكيد بر اينكه راه حاج قاس��م با اقتدار و قوت ادامه دارد، گفت: 
حركت به سوي خدا پاياني ندارد و در اين مسير بايد با جهاد اكبر، مبارزه 
پيوسته، مجاهدت، تقرب و اخالص گام برداشت و اين شرط پاسداري از 

انقالب و رمز موفقيت ما است. 
نماينده ولي فقيه در سپاه با اشاره به دستاوردهاي انقالب اسالمي در 
عرصه هاي مختلف اظهار كرد: يكي از مهم ترين دستاوردهاي انقالب 
اسالمي زنده كردن مكتب اس��الم بود كه به بركت آن حيات جديدي 
در اسالم ايجاد و زمينه و فرصت براي تعالي و كمال انسان ها فراهم شد 
و در مكتب اين انقالب انسان س��از و الهام بخش ، حاج قاسم ها، شهيد 

كاظمي ها، شهيد ميثمي ها و ... پرورش يافتند. 
حاجي صادقي شهادت را يكي از مراتب باالي حيات طيبه و بزرگ ترين 
آرزوي حاج قاسم دانست و گفت: مقصد حيات طيبه و احياگري دين 
در مكتب اسالم شهادت است و ش��هيدان برندگان واقعي اين ميدان 
هستند. وي در ادامه با اشاره به مس��ير حركت متعالي و حيات طيبه 
شهيد حاج قاسم سليماني گفت: حاج قاسم عزيز ما به گونه ای در مسير 
الهي گام برداشت كه حياتي طيبه يافت و به الگويي بی بديل براي ساير 
انسان هاي آزاده تبديل شد؛ حاج قاس��م تربيت يافته مكتب اسالم و 
انقالب اسالمي است كه هم با حيات و هم شهادتش به اسالم خدمت 

كرد و توانست عالمي را متحول كند.  
 سردار قاآني فرمانده نيروي قدس سپاه نيز در اين مراسم با گراميداشت 
ياد و خاطره شهدا به ويژه ساالر شهيدان جبهه مقاومت و نيروي قدس 
شهيد حاج قاسم س��ليماني، نيروي قدس را حافظ و پيشگام توسعه 
فرهنگ انقالب اسالمي در جهان اس��الم قلمداد و اظهار كرد: فرمانده 
شهيدمان حاج قاسم س��ليماني همواره با عمل خود از مستضعفين و 
مظلومين عالم حمايت كرد و كنار آنان ايستاد و در شهادت اين سردار 
گران قدر نيز سراسر عالم به شخصيت ايشان ابراز ارادت كردند و نشان 

دادند به اين مكتب و مرام مديون هستند. 
 سردار قاآني در ادامه پاسداران را رش��د يافتگان مكتب قرآن و عترت 
و وارثان مكتب اسالم و ش��هدا توصيف و نقش روحانيت و نمايندگي 
ولي فقيه در س��پاه را در حفظ بنيان معنوي، مسير تعالي و گسترش 
ايمان، اخالص و ايثارگري بين پاسداران و خانواده سپاه مهم و اثرگذار 

دانست. 

از سوي ديوان عالي كشور انجام شد
پذيرش درخواست اعاده دادرسي
 3 محكوم به اعدام حوادث آبان

دي�وان عالي كش�ور اع�الم ك�رد: اعاده دادرس�ي س�ه محكوم 
اعدامي حوادث آب�ان ماه در ديوان عالي كش�ور پذيرفته ش�د و 
پرونده مجدداً در ش�عبه ديگري ) هم عرض( رس�يدگي مي شود. 
به گزارش روابط عمومي ديوان عالي كشور، با حكم رئيس ديوان عالي 
كشور، اعاده دادرسي سه محكوم اعدامي حوادث آبان ماه در اين ديوان 
پذيرفته شد. در پرونده سه محكوم اعدامي حوادث آبان ماه، با پذيرش 
اعاده دادرسي، پرونده مجدداً در شعبه ديگري )هم عرض( رسيدگي 
خواهد شد. اعاده دادرسي از طرق رسيدگي فوق العاده است كه تنها با 

مجوز ديوان عالي كشور صورت مي گيرد. 

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس: 
مطالبه مجلس 

افزايش امنيت دانشمندان كشور است
س�خنگوي كميس�يون امنيت مل�ي و سياس�ت خارجي مجلس 
تأكيد ك�رد كه مطالب�ه مجلس پس از ترور ش�هيد فخ�ري زاده، 
افزاي�ش حفاظ�ت و امني�ت دانش�مندان كش�ور اس�ت. 
ابوالفض��ل عمويي روز گذش��ته در گفت وگ��و با ايرنا افزود: ش��هيد 
»محس��ن فخري زاده« ش��خصيتي ملي بود كه تمام زندگي خود را 
براي افزايش توانمندي هاي كشور در بخش هاي مختلف نوآوري و 
فناوري قرار داد و بايد همه اركان كش��ور بر حفظ مسير اين شهيد 
متمركز ش��وند. وي با بيان اينكه يكي از مطالب��ات مجلس افزايش 
حفاظت و امنيت دانشمندان كشور اس��ت، عنوان كرد: دانشمندان 
شناخته ش��ده ای در حوزه هاي دفاعي، نوآوري و فناوري و هسته اي 
فعاليت مي كنند كه به توسعه فناوري هاي بومي كمك شاياني كرده 
و در اين بخش فعال هس��تند و حفاظت از اين شخصيت ها مطالبه 
عمومي و همه نمايندگان مجلس است. سخنگوي كميسيون امينت 
ملي و سياست خارجي در ادامه با اشاره به هدف رژيم صهيونيستي 
كه كند شدن روند توسعه اي كشور در بخش هسته اي و فناوري است، 
افزود: در اين شرايط بايد مسير توسعه اي كشور حفظ شود و يكي از 
مسائلي كه در هفته گذش��ته براي حفظ اين دستاوردها انجام شد،   
تصويب طرح اقدام راهبري براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت 
ايران بود كه با حداكثر آرا كليات و جزئيات طرح به تصويب رسيد و 
شوراي نگهبان نيز به سرعت اين طرح را تأييد و براي اجرا به دولت 

محترم ابالغ شد. 
عمويي درباره طرح اقدام راهبري براي لغ��و تحريم ها افزود: به رغم 
اينكه قرار بود با برجام تحريم هاي يكجانب��ه امريكا عليه جمهوري 
اسالمي ايران رفع ش��ود اما با وجود حس��ن نيت و عمل جمهوري 
اس��المي به تعهدهاي خود در برجام،   ط��رف امريكايي به تعهدات 
عمل نكرد و طرف اروپايي نيز كاري براي بهتر شدن روند اقتصادي 

و تجاري انجام نداد.
 وي ادامه داد: اين س��ؤال از همان ابتداي تش��كيل مجلس يازدهم 
در بين همه نمايندگان وجود داش��ت كه چرا وقتي طرف مقابل به 
تعهدهاي خود عمل نمي كند ما بايد به اين تعهدات پايبند باش��يم 
و اين دغدغه س��رانجام به ايجاد و تصويب طرح اقدام راهبري براي 
لغو تحريم ها ختم ش��د تا بتواني��م از حقوق مردم به درس��تي دفاع 
كنيم.  عمويي با اشاره به تأثير فعاليت هاي شهيد فخري زاده بر روند 
پيشرفت كش��ور خاطرنش��ان كرد: فعاليت ها و دانش اين شهيد كه 
در صنايع نوين كش��ور و دفاعي بود چنان عيان بود كه س��بب شود 
دشمنان از س��ال ها قبل در تالش براي ترور او باشند بنابراين الزم 
است براي حفظ اين سرمايه ها،   حمايت ها و حفاظت هاي بيشتري 

اعمال شود  .
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ابتداي انقالب به جريان ليبرال اعتماد و به اين 
جريان رسميت بخشيده شد و جريان نفوذ در 
دل حكومت اس�المي تا امروز ادامه پيدا كرد. 
عليرضا زاكاني، نماينده مردم قم در مجلس و رئيس 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در نشست 
مجازي بسيج دانشجويي دانشگاه صداوسيما كه به 
مناسبت ۱۶ آذر » با موضوع جريان شناسي نفوذ در 
جنبش دانشجويي« برگزار شد، با اشاره به روندي كه 
در سال هاي گذشته در جنبش دانشجويي طي شده و 
همچنين نفوذ برخي جريانات در جنبش دانشجويي، 
ادامه داد: به اعتقاد من شناخت جريان نفوذ و جريان 
استحاله بسيار مهم اس��ت و نكته اول اينكه جريان 

دانشجويي بايد اين دقت ها را از خودش را آغاز كند. 
اين نماينده مجلس تصريح كرد: نكته دوم اين است 
كه اگر جنبش دانشجويي نسبت به جريان نفوذ در 
درون حكومت حساس است بايد برگردد به ابتداي 
انقالب. در ابتداي انقالب ما اتفاق��ي افتاد، اتفاق اين 
بود كه ما اش��تباهي كرديم كه هنوز ۴۱ سال است 
كه داريم چوب آن يك اشتباهمان را مي خوريم. وي 
ادامه داد: امام فرمودند كه ما اشتباه كرديم كه به دولت 
موقت آنها اعتماد كرديم و به دولت موقتي اعتماد شد 
كه به فرموده امام، آنها به كمتر از سپردن انقالب به 
دست امريكا به چيزي بسنده نمي كردند. پس شما 
اگر صحبت از جريان نفوذ مي كنيد در واقع از جرياني 

صحبت مي كنيد كه اساس آن قائل بر اساس انقالب 
نبود. زاكاني اظهار داشت: متأسفانه ابتداي انقالب به 
جريان ليبرال اعتماد ش��د و به اين جريان رسميت 
بخشيده شد و جريان نفوذ در دل حكومت اسالمي و در 
دل جمهوري اسالمي تا امروز ادامه پيدا كرد و ما طي 
اين ۴۱ - ۴۲ ساله هرچه آسيب خورديم بخش عمده 
آن از اين جريان بوده است.  زاكاني ادامه داد: امروز يك 
جريان انفعال و وادادگي در مقابل دشمنان و جريان 
تس��ليم و جرياني كه به نوعي دلداده به غرب را شما 
مشاهده مي كنيد. حاال اگر اين جريان را قبالً در قالب 
يك پرچم مشخص يا يك حزب مشخص مي ديديد 
امروز در قالب بس��ياري از كس��اني كه ممكن است 

مسئوليت هم در كشور داشته باشند مي  بينيد و همان 
شعارهاي قبل را مي دهند و همان مسير را مي روند اما 
عماًل آن تابلو را ندارند. بنابراين اين جريان نفوذ را بايد 
شناسايي و با دقت آسيب هاي آن را مالحظه كنيم. وي 
در ادامه تأكيد كرد: جريان نفوذ در قالب يك جريان 
اشتباه از ابتداي انقالب وجود داشت و ۴۱ سال ما داريم 
چوب آن را مي خوريم، و اين جريان توانس��ت اثرات 
خاص خودش را هم بگذارد.  زاكاني يادآور شد: امروز 
وقتي شما دقت مي كنيد مي بينيد دوگانه هايي هست، 
اين دوگانه ها در كشور شرايطي را ايجاد كرده كه شما 
ديگر با يك جريان سياسي مواجه نيستيد دقت كنيد 

كه كاله سر من و شما نگذارند.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس: 

جريان ليبرال عامل بسياري از مشكالت كشور است

دفاع عالي از مجلس
دبيرخانه ش�وراي 
عال�ي امنيت ملي 
در واكنش به برخي حاشيه سازی ها درباره تصويب 
قانون اقدام راهبردي براي لغ�و تحريم ها، ضمن 
تأكيد بر اي�ن نكته كه اين قانون مس�ئله خاصي 
به زيان مصالح ملي ايج�اد نخواهد كرد، از برخي 
جريان هاي سياسي خواست مصالح و منافع ملي را 
قرباني اغراض و منافع گروهي و جناحی خود نكرده 
و پي�ام و آدرس غلط به دش�منان منتقل نكنند. 
پس از طرح دوفوريتي مجلس ش��وراي اسالمي كه 
با هدف الزام طرف ه��اي برجام به اج��راي تعهدات 
از طريق كاهش برخي تعهدات هس��ته اي ايران در 
برجام تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، برخي 
جريانات سياس��ي اصالح طلب و نزدي��ك به دولت، 
ضمن هجمه گس��ترده به مجلس، خانه ملت را فاقد 
اهليت ب��راي ورود به اين پرونده )برجام( دانس��تند 
و ادعا كردند كه هر تصميمي درب��اره برجام بايد در 
باالترين نهاد امنيتي كشور، يعني شوراي عالي امنيت 
ملي اتخاذ شود. به موازات اين هجمه رسانه اي برخي 
دولتمردان نيز كوشيدند اين ش��بهه را ايجاد كنند 
كه اقدام مجلس به رواب��ط ديپلماتيك ايران با ديگر 
كشورها آسيب مي رس��اند و در آخرين موضع گيری 
رئيس جمهور پنج ش��نبه گذش��ته در اظهارنظری 
كنايه آميز به مجلس گفت: » هيچ عجله نكنيم براي 
اينكه مي خواهيم مسئله اي را حل كنيم. هول نشويم 
اشكال ندارد اگر دولت موفقيت به دست آورد كاماًل 

اين موفقيت را تقديم شما مي كند. اصاًل غصه اين را 
نخوريد كه اين دولت مس��ائل را تمام و حل مي كند، 

خير، شما حل كنيد .«
ديروز اما دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بيانيه اي 
به همه اين ابهامات پايان داد و تأكيد كرد اين مصوبه 
در تعامل مجلس، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و 

وزارت خارجه تدوين شده است. 
    استقبال شورا از مصوبه مجلس

در اين بيانيه آمده اس��ت: حدود دو ماه قبل، رياست 
محترم مجلس شوراي اسالمي كليات طرحي را كه 
جمعي از نمايندگان محترم مجلس ارائه و مراحلي 
از آن نيز طي ش��ده و طراحان نيز بر فوريت تصويب 
آن اصرار داش��تند، در يكي از نشس��ت هاي شوراي 
عالي امنيت ملي براي آگاهي اعضا ارائه كردند. شورا 
نيز ضمن اس��تقبال از اصل موضوع و احترام به حق 
نمايندگان محترم مجلس در ارائه و تصويب طرح هاي 
مورد نظر، مالحظاتي را نسبت به جوانبي از موضوع 
جمع بندي و مورد تصويب ق��رار داد كه پس از طي 
مراحل نهايي به عنوان مصوبه شورا ابالغ شد. در اين 
مصوبه همچنين از مجلس شوراي اسالمي خواسته 
شده بود در بررسي و تدوين نهايي طرح با دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه نيز تعامل 
و همفكري شود. در چارچوب اجراي مصوبه شوراي 
عالي، نمايندگان رياست محترم مجلس و كميسيون 
امنيت ملي مجلس در چند مرحله رايزني ها و ارجاعاتي 
به دبيرخانه داشتند كه مالحظات دبيرخانه را دريافت 

كردند و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. 
   مجلس مل�زم به اخذ موافق�ت از دبيرخانه 

شوراي عالي امنيت نبود
اين بيانيه مي افزايد: در مراحلي نيز برخي نگراني هاي 
طبيعي و متعارف براي دبيرخانه مط��رح بود كه با 
پيگيري از مراجع ذی ربط مرتفع شد. مراحل مختلف 
تدوين اين طرح تا تصويب نهايي آن بر اساس روال 
و مقررات متع��ارف و قانوني مجلس انجام ش��ده و 
دبيرخانه دخالتي در آن نداش��ته اس��ت. دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي مي افزايد: روشن است كه 
مجلس محترم نيز الزامي براي اخذ موافقت دبيرخانه 
و دس��تگاه هاي ديگر مگر آنچه در چارچوب قانون 
اساس و شرع مقدس، رعايت آن توصيه شده و توسط 
ش��وراي محترم نگهبان مورد نظارت قرار مي گيرد، 

نداشته است. 
اين بيانيه عنوان مي كند: نظر كارشناسي دبيرخانه 
در خصوص مراحل شكل گيری، تكميل و تصويب 
قانون »اقدام راهبردي براي رفع تحريم ها و صيانت از 
حقوق مردم« اين است كه قانون فوق مسئله خاصي 
به زيان مصالح ملي ايجاد نمي كند و برعكس، آنچه 
بر خالف مصالح ملي بوده و مورد نگراني مي باش��د 
همين جنجال ها است كه ش��أن و جايگاه نهادهاي 
قانوني كشور را مورد خدش��ه قرار داده و به وحدت 
و انس��جام ملي خس��ارت وارد مي كند. بدون شك 
اظهارنظرها و رفتارهايي كه طي روزهاي اخير شاهد 
آن بوديم، مصالح و منافع ملي را قرباني اغراض و منافع 

گروهي و جناحی كرده و ضمن آنكه هيچ گونه نفعي 
براي كشور نداش��ته، پيام و آدرس غلط به دشمنان 

منتقل مي كند. 
   شهيد فخري زاده را خرج مجادالت سياسي 

نكنيد
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي افزايد:  در اين 
ميان توسل ابزاري به ارزش هاي عالي نظام و انقالب 
به ويژه موضوع شهادت دانش��مند خدوم و انقالبي 
شهيد محسن فخري زاده و دس��تمايه قرار دادن آن 
در مجادالت سياسي و جناحي به ويژه از سوي آنهايي 
كه انتظار است در موقعيت كنوني، تمام اهتمام خود 
را مصروف تحكيم وحدت و انسجام ملي و ساماندهي 
اوضاع كشور كنند و در تدارك پاسخ كوبنده به دشمن 
غدار باشند، س��ؤاالت بزرگي را ايجاد كرده و به هيچ 

وجه قابل توجيه نيست. 
در پايان اين بيانيه آمده است: در پايان اعالم مي كنيم، 
دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي در شرايط فعلي 
با آگاهي نس��بت به رويكرد برخي طرف هايي كه به 
دنبال گسترش و تداوم هياهو و تخديش نقش، جايگاه 
و عملكرد دبيرخانه هستند، قصد پاسخگويي به آنان را 
ندارد، ليكن ضمن اعتقاد راسخ و توصيه اكيد به همه 
طرف ها در خصوص ضرورت پايان دادن به مجادالت بي 
حاصل، هشدار مي دهيم كه اجازه نخواهيم داد منافع و 

مصالح كشور بازيچه دست سياست بازان قرار بگيرد. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز سه شنبه ۱۱ 
آذرماه كليات و جزئيات طرح اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها را به تصويب رساندند؛ الزام به توليد اورانيوم 
با غناي ۲۰ درصد و توقف اجراي پروتكل الحاقي در 
مقابل بدعهدي طرف مقابل بر اين اس��اس به دولت 
تكليف مي شود. اين قانون كه مش��تمل بر ۹ ماده و 
دو تبصره است، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان 
توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در همان 
روز )۱۲ آذرماه( به تأييد شوراي نگهبان رسيد. پس از 
آن محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي 
طي نامه اي به حس��ن روحاني رئيس جمهور قانون 
اقدام راهبردي براي رفع تحريم ها و صيانت از منافع 

ملت ايران را ابالغ كرد. 
كيوان خسروي، س��خنگوي دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي نيز در ساعات پاياني سه شنبه شب ۱۱ 
آذر ماه در واكنش به برخي اظهارات غيردقيق در مورد 
محتواي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و مواضع 
دبيرخانه شورا در رسانه ها، اظهار داشت: هرگونه اطالع 
رساني پيرامون مصوبات شورا و يا مواضع دبيرخانه اين 
نهاد، صرفاً از سوي سخنگوي دبيرخانه اعالم مي شود 
و ساير اظهار نظرها در اين خصوص غيرموثق و فاقد 
اعتبار است. خسروي مصوبات شوراي عالي امنيت 
ملي و تصميم��ات دبيرخانه را در حك��م اطالعات 
محرمانه عنوان و خاطرنش��ان كرد: اعالم مصوبات 
ش��وراي عالي و تصميم��ات دبيرخان��ه آن خارج از 
چارچوب ذكر شده مجاز نيست. وي در خصوص نحوه 
تعامل مجلس شوراي اسالمي با دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي براي تهيه طرح »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها« اظهار داشت: طرح فوق از سوي مجلس 
شوراي اس��المي تهيه ش��ده و دبيرخانه مالحظات 
مدنظر را در اي��ن خصوص به مجل��س اعالم كرده 
است. طرح نهايي كه روز سه شنبه به تصويب مجلس 
رسيد، بر اساس روال جاري در نهاد قانونگذاري كشور 
حاصل نظر و اجماع نمايندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمي بوده است. 

شورای عالی امنيت ملی: مجلس در دو ماه گذشته  چندين نوبت با شورای عالی امنيت ملی درباره مصوبه اخير رايزنی كرده 
است و قانون اقدام راهبردی برای رفع تحريم ها از نظر شورا مسئله خاصی به زيان مصالح ملی ايجاد نمی كند، بلكه آنچه خالف 

مصالح ملی است،  همين جنجال هاست كه هيچ نفعی برای كشور ندارد و پيام و آدرس غلط به دشمنان است

  گزارش


