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روز دانشجو و انتظار از دانشجویان1400
نام گذاری روز ۱۶ آذر به عنوان روز دانش��جو که نماد مبارزه نسل جوان و 
اندیشمند ایرانی با سلطه بیگانگان بر کشور بود ،به سال های قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی و سرکوب اجتماع دانش��جویان توسط عوامل سرکوبگر 
رژیم پهلوی بازمی گردد ،اجتماع دانشجویان در روز ۱۶ آذر سال ۱332 
یعنی ۱۱0 روز پس از کودتای ننگین 28 مرداد ۱332 در دانشگاه تهران 
که در اعتراض به ورود »ریچارد نیکسون« معاون رئیس جمهور وقت امریکا 
که جهت مشروعیت بخشیدن به حکومت کودتایی شاه، شکل گرفته بود، 
توسط عوامل رژیم سرکوب شد  و سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران به 

ضرب گلوله نیروهای گارد رژیم شاه به شهادت رسیدند . 
در طول س��ال های قبل از پیروزی انقالب به رغم شرایط اختناق ناشی 
از سلطه بیگانگان و رژیم سرکوبگر پهلوی ،این روز توسط دانشجویان 
پاس داشته   می شد و حتی شدت مقابله دانشجویان با رژیم در برخی از 
دانشگاه   ها به گونه ای بود که به تعطیلی ترم  تحصیلی می انجامید. اما پس 
از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و بازگش��ت اعتماد و عزت نفس 
دانشجویان، روح تازه ای بر کالبد جریان دانشجویی در دانشگاه  ها دمیده 
شد و کشور شاهد حضور آگاهانه و پرشور و شعور دانشجویان در همه 
صحنه های حساس انقالب بود و دانش��گاه  ها به مکان پیشرفت علمی 
و مبدأ مؤثر بر پیشرفت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
دفاعی تبدیل شد. که اوج این تالش دانشجویان را در همان سال های 
اولیه پیروزی انقالب در ماجرای تسخیر النه جاسوسی امریکا، جریان 
انقالب فرهنگی و پاک سازی دانشگاه   ها از عوامل گروهک های تروریستی 
در سال ۱359 و همچنین حضور پرشور و گسترده دانشجویان در دفاع 

مقدس و...  می توان دید. 
اما این ویژگی و رویکرد جریان های دانشجویی به دالیلی چند آن گونه که 
باید استمرار نیافت و در مقاطعی از سال های میانی دهه انقالب، به دلیل 
نفوذ و حضور جریانات سیاسی مارکسیستی، لیبرالیستی، التقاط و نفاق 
در دانشجویان برخی از دانشگاه   ها ،شاهد رویکرد جدیدی از تشکل های 
دانشجویی بودیم که به جای یادآوری و پاسداشت روز ۱۶ آذر به عنوان 
نماد استکبارس��تیزی و دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور،بعضاً به 
نقطه مقابل خود یعنی به همراهی و همسویی با استکبار و ایادی داخلی 
آنها و حتی به نقطه کانونی شکل گیری و تداوم فتنه سال های 78 و 88 

تبدیل شدند. 
دلیل اصلی این دگردیس��ی را شاید بتوان ضعف س��اختاری احزاب و 
گروه های مطرح در عرصه سیاسی کش��ور دانست که به دلیل نداشتن 
س��ازمان و عقبه اجتماعی مناس��ب ، نقطه کانونی تحرکات خود را بر 
تشکل   ها و انجمن های مطرح در عرصه دانشگاه   ها متمرکز کرده و به نوعی 
جنبش دانشجویی کشور را به سکوی پرش و رسیدن به مناصب قدرت 
تبدیل کردند. مضافاً براین که عرصه فکری و سیاسی دانشگاه   ها نیز به 
محلی برای طرح و تمرین و نهادینه سازی گفتمان های سیاسی ناهم سو 
با انقالب تبدیل شد و این دانشجویان و فرهیختگان کشور بودند که به 

محلی برای آزمون وخطای احزاب و گروه   ها تبدیل شدند. 
عامل دیگر این پدیده، نفوذ و گسترش رسانه های بیگانه و تشدید تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم دشمن روی دانشجویان بود که با گسترش شبکه های 
اجتماعی این چالش فراگیری بیش��تری پیدا کرد و این در حالی بود که 
آن گونه که باید فرهنگ سازی مناسب از سوی نهاد  ها و دستگاه های ذی ربط 
و تقویت فرهنگ اسالمی و انقالبی در میان دانش��جویان در برابر حجم 
گسترده جنگ روانی دشمن و یا نفوذ جریان های داخلی صورت نمی گرفت 
که محصول این روند انحراف و یا استحاله بخشی از جریان دانشجویی کشور 
بود و بدیهی است که محصول این روند می تواند فاصله گیری دانشگاه   ها از 
رسالت اصلی خود ،یعنی علم آموزی و زمینه سازی برای پیشرفت علمی 
کشور باشد. اگرچه بخش عمده ای از دانشجویان و تشکل های دانشجویی 
قرابت و پیوند خود را باروحی��ه ارزش مداری،آزادیخواهی و عدالت طلبی 
،حفظ کرده که پیشرفت های علمی کشور در سالهای اخیر محصول آن 

است. 
اگرچه تحوالت سیاسی کشور در سال های اخیر و آگاهی دانشجویان و 
تشکل های سیاسی نسبت به آس��یب های گذشته ،سبب شده است که 
روندهای گذشته اصالح شده و زمینه سوءاستفاده فتنه گران از دانشگاه  ها 
کاهش یابد ،اما نکته مهم در کنار فعالیت های علمی ،تقویت مبانی معنوی و 
انقالبی دانشجویان است که نتیجه آن تعمیق بینش و بصیرت دانشجویان 
و تقویت مسئولیت پذیری آنان نسبت به مشکالت جامعه است. زیرا امروز 
یک جریانی در داخل کشور و خارج کشور وجود دارد که ضمن یأس آفرینی 
مدعی است در ایران حرکت علمی پیشرفتی ندارد و امید هم به پیشرفت آن 
نیست. این جریان طبعاً موفقیت   ها را نادیده گرفته و نه تنها در ذهن دانشجو 
اثر گذاشته و آنها را مأیوس می کند ،بلکه دیده شده که بعضاً روی اساتید 
نیز تأثیر می گذارد که موج مهاجرت سازی در میان نخبگان کشور که در 

سال های اخیر به راه افتاده محصول همین روند است. 
این امر سبب شده اس��ت که رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان مدافع 
اصلی پیشرفت علمی کش��ور، در بیانات خود در سال های اخیر در جمع 
دانشجویان، اساتید و نخبگان در عین اینکه دانشجویان را افسران مقابله با 
جنگ نرم دشمن خطاب کرده اند ،اما در عرصه مطالبات خود از دانشجویان 
و دانشگاه   ها به موضوعات مهمی ازجمله اهمیت علوم پایه، اهتزاز پرچم 
استقالل علمی، تشکیل کارگروه های فرهنگی و علمی از سوی دانشجویان، 
لزوم رسیدن به نقطه اوج میدان علم در گام دوم انقالب، توجه به استعداد 
ایرانی، فراهم کردن زیرساخت های قانونی برای دانش بنیان ها، تحقق جدی 
سند نخبگان، توجه جدی به علوم انسانی و تأکید بر پرورش دانشمند ایرانی 
آمیخته بافرهنگ اسالمی پرداخته اند. برای رسیدن به این نقطه ایده آل که 
منطبق با بافت و نهاد پاک دانشجویان است ،رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار 29 اردیبهشت ۱399 خود با دانشجویان ،بر ۱0 توصیه به دانشجویان 

و جوانان تأکید نمودند :
۱- خودسازی فردی و اجتماعی.

2-تقویت مبانی معرفتی و پرهیز از انفعال و انحراف.
3- آرمان خواهی و مطالبه گری.

4-انتقاد در کنار پیشنهاد و پرهیز از پرخاشگری.
5-اهّمّیت گفتمان سازی.

۶- گسترش جبهه  انقالب و پرهیز از طرد افراد معتقد.
7- صراح��ت و ق��ّوت در مقاب��ل ایجادکنن��دگان تردی��د در مبان��ی و 

تزئین کنندگان دشمن.
8- توّجه به پیشرفت علمی.

9- اهّمّیت به مسئله  حجاب و حیای اسالمی در محیط دانشگاه.
۱0- توّجه و مراقبت نسبت به سربازگیری دشمن از جامعه  جوان کشور.

رهبر معظم انقالب در تبیین توصیه آخر خود که بی ارتباط با مناسبت روز 
۱۶ آذر نیست،یادآور می شوند : هم خود جوانان و هم کسانی که با مسائل 
جوانان و سازمان های مرتبط با آنها سروکار دارند باید بدانند همچنان که ما 
به مسئله  جوان اهّمّیت می دهیم برای آینده   کشور و پیشرفت کشور، دشمن 
ما هم برای تخریب کشور و برای به زانو درآوردن انقالب، به مسئله  جوان 
اهّمّیت می دهد، او هم نقش جوان را می داند. همه به این توّجه داشته باشند 
که آنها هم روی جوان ما کار می کنند، آنها هم سعی می کنند که از جوان ما 
سوءاستفاده کنند، آنها هم همه این را دنبال می کنند و برای این برنامه ریزی 
می کنند؛ یک جا  هایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارند، روی جوان 
داخل کشور کار می کنند؛ یک جا  هایی به عنصر تبلیغاتی و تحلیل گر و عنصر 
سیاسی و مانند این   ها احتیاج دارند، روی او کار می کنند؛ یک جا  هایی هم به 
این احتیاج دارند که یک جوانی را وادار کنند که مثالً پشت به کشور بکند 
و برود که دیده ایم اتّفاق می افتد؛ هنرپیشه، ورزشکار، طلبه  نیمه سواد، 
دانشجو را به یک نحوی با سروصدا وادار می کنند که از کشور خارج بشوند؛ 
از این قبیل کار  ها از طرف دشمن روی جوان   ها دارد انجام می گیرد. همه به 
این توّجه داشته باشند و مراقب باشند که به سربازگیری دشمن از جامعه  

جوان کشور کمک نشود. 

عباس حاجی نجاری

اعتراض به پروژه خواهی برخی نمایندگان

مع�اون پارلمان�ی رئیس جمه�ور نشس�ت 
خبری  روز گذش�ته اش را بر مح�ور »تعامل 
دولت و مجلس«  برگ�زار کرد. ب�ا این حال، 
صحبت های او گاه رنگ و بوی گالیه و انتقاد 
گرفت. او از تعام�ل با کل مجل�س گفت، در 
عی�ن ح�ال از رویک�رد برخ�ی نمایندگان 
مجل�س نس�بت ب�ه دول�ت انتق�اد ک�رد. 
در بی��رون از رابط��ه مجلس یازده��م و دولت 
س��یزدهم، کس��انی هس��تند ک��ه ه��ر روز از 
»یکدس��تی« قوای مقننه و مجریه می نویسند 
و تعامل با مجلس را برای دولت س��ید ابراهیم 
رئیسی، مسیر س��هلی برای عبور می دانند. این 
افراد که اغلب از جریان اصالح طلب هس��تند، 
می خواهند بگویند مسیر دولت متبوع آنان در 
اداره کشور سخت بوده، اما رئیسی راه همواری 
در پیش دارد. در واقعیت اما آنچه س��یدمحمد 
حسینی، معاون امور مجلس رئیسی می گوید، 
ش��یوه س��ختگیرانه و گاه انتظ��ارات نابه جای 
مجلس انقالبی نس��بت به دولت همسو با خود 
اس��ت. س��ختگیری مجلس نس��بت به دولت 
البته اتفاق بدی نمی تواند باشد و گالیه معاون 
رئیس جمهور هم از این باب نیست. مجلس ناظر 
بر دولت اس��ت و نظارت هم اگر با س��ختگیری 
نباش��د، تش��ریفات زایدی خواهد شد که فقط 
به درد پر کردن بیالن کاری س��االنه می خورد. 
گالیه معاون رئیس جمهور از سؤاالت دست و پا 
گیر بود؛ ناراحتی اش از تعداد باالی طرح   ها در 
برابر لوایح بود؛ انتقادش از نگاه بخشی نگر برخی 
نمایندگان و پروژه خواهی شان از دولت بدون در 

نظر گرفتن توان دولت بود. 
سخنان معاون امور مجلس وقتی در کنار یکی از 
شنیده های اخیر محافل سیاسی قرار می گیرد، 
رنگ و ب��وی تلخی می گیرد؛ ش��نیده   هایی که 

حکایت از عزم برخ��ی نمایندگان مجلس برای 
استیضاح وزیر کشور دارد. انگیزه این اقدام هم 
گویا ترتیب اثر ندادن احمد وحیدی به نظرات 
این نمایندگان در انتصاب مس��ئوالن اس��تانی 

دولت است.! 
رهبر انقالب  ۶ خرداد س��ال ج��اری و در اولین 
سالگرد آغاز به کار مجلس یازدهم نکاتی را حول 
محور آس��یب   هایی که ممک��ن در کار نماینده 
مجلس پیش بیاید، بیان فرمودند. از جمله این 
آسیب   ها را »ورود نمایندگان در مسائل اجرایی« 
عنوان کردند و در توضیحش گفتند که »فرض 
بفرمایید وارد ش��دن در اینک��ه مدیرکّل فالن 
تشکیالت در ش��هر ما یا در اس��تان ما مثاًل چه 
کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار 
و از این قبیل. « جالب آنکه رهبری، نه فقط »وارد 
شدن در این مسائل« را، بلکه »با مسئول اجرایی 
در این زمینه گفت وگو کردن و توافق کردن« را 
دارای »خطراتی« دانستند که »بایستی اجتناب 
بشود« و تأکید کردند که »نمایندگان محترم از 

این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند. «
   نمایندگان قانع شوند که به جای طرح 

الیحه تهیه شود
یکی دیگر از گالیه های حس��ینی از نمایندگان 
مجل��س تع��داد ب��االی طرح  ه��ا ب��ود. طرح، 
پیشنهادی اس��ت که نمایندگان مجلس برای 
قانونگ��ذاری به مجل��س ارائه می کنن��د. ولی 
حسینی معتقد بود که بهتر است به جای طرح، 
الیحه تنظیم شود. الیحه همان پیشنهاد است، 

ولی دولت ارائه می کند. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه 557 
طرح از سوی نمایندگان مطرح شده است، گفت: 
»نگاه رئیس جمهور این است که به طور کلی الیحه 
تهیه ش��ود، زیرا در تهیه الیحه کار کارشناس��ی 

دقیق تری انجام می ش��ود و مسائلی مثل بار مالی 
آن دقیق تر بررسی خواهد شد. باید نمایندگان قانع 

شوند که به جای طرح، الیحه تهیه شود. «
در همان سخنان رهبری که اشاره کردیم، ایشان 
یکی از آسیب های نمایندگی را همین ارائه طرح 
به جای الیحه دانس��تند: »در یک مواردی -در 
مسائل حّس��اس و مهم- ترجیح این است که به 
جای طرح، الیحه مطرح بشود. چون خصوصّیت 
الیحه این اس��ت که امکان توانایِی کارشناسی 
دولت هم پش��توانه اش اس��ت؛ چون دولت هم 
دستگاه کارشناسی وسیعی دارد...  «  ایشان دلیل 
دیگری را برای این امر ذک��ر می کنند؛ اینکه » 
وقتی که الیحه باشد، چون مجری دولت است، 

طبعاً با موافقت بیشتری اجرا خواهد شد. «
نکته جالب آنک��ه محمدباقر قالیب��اف، رئیس 
مجلس ه��م که روز گذش��ته به مناس��بت روز 
دانشجو در جمعی دانشجویی در دانشگاه شهید 
بهشتی حضور یافته بود، به موضوع تعداد زیاد 

طرح   ها در مجلس اشاره کرده بود. 
   نمایندگان توقع 20 پروژه  بزرگ دارند

مع��اون رئیس جمه��ور در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنانش به پروژه خواهی نمایندگان اش��اره 
کرد: »از نمایندگان توقع داریم محدودیت های 
دولت را در نظر داشته باشند. برخی نمایندگان 
توقع 20 پروژه بزرگ دارند که اجرای همه آنها 
در توان دولت نیس��ت. انتظار داریم نمایندگان 

واقع بین باشند. «
قالیباف روز گذشته در دانشگاه شهید بهشتی 
گفت که وقتی نماینده ای به ش��هرش می رود، 
مردم همه خواسته های اجرایی را هم که وظیفه 
دولت است، از او مطالبه می کنند. او طبعاً از این 
وضعیت راضی نبود، اما نکته ای که وجود دارد 
قول و وعده های اجرایی نمایندگان به مردم در 

فصل انتخابات است. آنها پس از اینکه با چنین 
وعده   های��ی رأی م��ردم را جل��ب می کنند، در 
مجلس برای برآورده ک��ردن وعده های خارج 
از مس��ئولیت خ��ود، دولتی   ها را تحت فش��ار 
می گذارند. این اعمال فش��ار می تواند با سؤال 
و تذک��ر و اس��تیضاح و نطق علی��ه دولتمردان 

انجام پذیرد. 
معاون امور مجل��س رئیس جمه��ور می گوید: 
»255 مورد س��ؤال از دولت انجام ش��ده است 
و به4/5 برابر قبل رس��یده اس��ت ک��ه این حق 
نمایندگان اس��ت، ولی اگر وزرا دائم قرار باشد 
به سؤاالت پاس��خ دهند به کار خود نمی رسند. 
۱00 سؤال را فقط سه نماینده مطرح کرده اند. 
بیشترین س��ؤال از وزارت نیرو شده است. وزیر 
جدید که نقشی در مسائل کم آبی نداشته است، 
ولی 39 سؤال از او طرح شده است . برنامه ریزی 
برای حل بحران آب انجام شده است و دولت توان 
خود را برای حل بحران به کار برده اس��ت. عهد 
دولت ساخت 4 میلیون مس��کن در چهار سال 
اس��ت. نمایندگان صبر کنند اگر کم کاری شد، 

سؤال کنند ولی تازه کار شروع شده است. «
باز هم به بخش دیگری از آسیب شناسی رهبری 
در خرداد امس��ال مراجعه کنی��م: »یکی از این 
آسیب   ها این است که نماینده از توانایی   هایی که 
قانون برایش فراهم آورده به نفع مسائل شخصی 
خود یا مسائل گروهی خود یا مسائل قومی خود 
استفاده کند؛ این توانایی   ها چیست؟ استیضاح، 
سؤال، تحقیق و تفّحص؛ اینها توانایی های شما 
اس��ت، اینها به نماینده  مجلس قدرت می دهد؛ 
از اینها فقط و فقط در جهت مّر قانون و حقیقت 
باید استفاده کرد. یکی از آسیب   ها این است که 
نماینده  مجلس خدای نکرده وسوسه بشود از این 

توانایی   ها استفاده کند برای مسائل دیگری. «
   بخشی نگری نباشد

وقتی چشم نماینده تنها به صندوق رأی و میزان 
محبوبیتش در حوزه نمایندگی اش باشد، طبعاً 
به جای نگاه ملی نگاه بخشی نگر خواهد داشت. 
حسینی با بیان اینکه تعامل خوبی بین دولت و 
مجلس برای بررسی بودجه ش��کل می گیرد و 
مشکلی هم به وجود نمی آید، می گوید: »به هر 
حال هر چه مجلس تصوی��ب کند، دولت آن را 
اجرا خواهد کرد. با این حال توقع ما این است که 
نمایندگان بخشی نگری نکنند. توجه به مسائل 
استانی مهم است اما نباید طرح  هایی مطرح شود 

که اجرای آن در توان دولت نباشد. «
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان، در پاسخ 
به این پرسش که چرا تعداد سؤاالت نمایندگان 
از دولت س��یزدهم نس��بت به دولت دوازدهم 
در ی��ک دوره زمانی مش��ابه چهار و نی��م برابر 
شده است، خاطرنشان کرد: »شاید نمایندگان 
در آن مقطع امیدی به حل مش��کالت و دیدار 
با رئیس جمه��ور و مطرح کردن مس��ائل خود 
نداش��تند، اما در این دوره از دولت توقع زیادی 
دارند. 220 نماینده هم از رئیس جمهور حمایت 
کردند بنابراین مطالبات بیشتری دارند اما با این 
حال نمایندگان محدودیت ه��ای دولت را هم 
در نظر بگیرند و در طرح مس��ائل خود بخشی 

نگری نکنند. «

رئیس جمهور در دیدار مشاور امنیت ملی امارات:
ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس 

حمایت می کند
تقویت روابط با همس�ایگان در دولت س�یزدهم از شعار  هایی است 
که همواره مورد تأکید دکتر رئیس�ی ب�وده و طی 100 روز گذش�ته 
از دول�ت او این مه�م در قالب س�فرهای منطق�ه ای رئیس جمهور، 
وزی�ر امورخارجه یا س�فر  ها هیئت ه�ای دیپلماتیک کش�ورهای 
همسایه به تهران نمود عینی داشته است. شاید نقطه عطف این نگاه 
عضویت ایران در پیمان ش�انگهای و قرارداد س�وآپ گازی ایران با 
ترکمنستان باشد. روز گذشته نیز تهران میزبان دو هیئت دیپلماتیک 
از امارات متحده عربی و س�وریه بود که با مقامات کشورمان درباره 
تح�والت منطقه و رواب�ط دوجانبه گفت وگ�و و تبادل نظ�ر کردند. 
رئیس جمهور  دیروز در دیدار مشاور امنیت ملی امارات ضمن یادآوری 
این مهم که امنیت کشورهای منطقه به هم گره خورده است،گفت: ایران 
از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می کند. رئیس جمهور 
در دیدار شیخ طحنون بن زاید آل نهیان با اشاره به سابقه روابط دوستانه 
دو کشور، گفت: روابط حسنه با کشورهای منطقه از اولویت های سیاست 
خارجی در دولت جدید اس��ت و به همین دلیل از توسعه روابط با امارات 
استقبال می کنیم: در روابط دو کشور مسلمان ایران و امارات، نباید مانعی 

وجود داشته باشد و این روابط تحت تأثیر القائات بیگانگان قرار بگیرد. 
    صهیونیست  ها دنبال جای پا برای توسعه طلبی هستند

رئیسی تصریح کرد: سیاست دشمنان کشورهای منطقه، ایجاد هراس بین 
همسایگان است اما این توطئه با درایت و فهم مشترک خنثی خواهد شد. 
رئیس جمهور ، سیاست قطعی جمهوری اسالمی را حمایت از مردم مسلمان 
منطقه برشمرد و افزود: صهیونیست  ها در منطقه به دنبال اهداف شوم خود 
هستند و هرجا بتوانند جای پایی پیدا کنند آن را به وسیله ای برای توسعه 
طلبی و فتنه انگیزی تبدیل می کنند لذا کشورهای منطقه باید مراقب 
باشند. رئیسی تأکید کرد: امنیت کشورهای منطقه به هم گره خورده است 

و ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می کند. 
مش��اور امنیت ملی امارات نیز در این دیدار گفت: ما فرزندان این منطقه 
هستیم و یک سرنوشت داریم لذا توسعه روابط دو کشور در دستور کار ما 
قرار دارد. شیخ طحنون بن زاید آل نهیان با اشاره به مذاکرات تفصیلی خود 
با همتای ایرانی خود گفت: این دیدار  ها نقطه عطفی در روابط دو کشور و 
موجب ارتقای امنیت خواهد بود. شیخ طحنون بن زاید آل نهیان تأکید کرد: 
آماده توسعه همکاری  ها هستیم و امیدواریم با سفر آیت اهلل رئیسی به امارات 

فصل تازه ای از روابط دو کشور آغاز شود. 
    داعش و امریکا برهم زننده ثبات ملت  ها هستند

رئیس جمهور همچنین روز گذشته در دیدار وزیر خارجه سوریه، با اشاره 
به اشتراک منافع دو کشور در مس��ائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
اظهارداشت: امروز باید برنامه ریزی بلند مدت و همه جانبه ای برای توسعه 
و تعمیق روابط و مناسبات تهران و دمش��ق انجام شود و بر مبنای آن، در 
مسیر تأمین منافع ملت های خود خصوصاً در بخش اقتصادی گام برداریم. 
رئیسی استمرار حضور غیر قانونی نیروهای بیگانه در منطقه و خاک سوریه 
را برای امنیت و ثبات منطقه خطرناک دانست و گفت: داعش دست ساخته 
امریکایی   ها است و امروز حضور داعش و امریکا در هر کجای منطقه خسارت 

بزرگی برای امنیت، ثبات و آسایش ملت   ها خواهد بود. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شهدای بزرگواری همچون سردار شهید 
حاج قاسم س��لیمانی، امریکا و گروه های نیابتی آن را در منطقه از جمله 
تروریسم داعشی و صهیونیستی زمینگیر کردند. رئیسی حفظ امنیت و 
ثبات سوریه و حضور مقتدرانه این کش��ور در معادالت منطقه ای را حائز 
اهمیت دانست و اظهارداش��ت: امروز سوریه با رویکرد ضد صهیونیستی 
در خط مقدم مقاومت در برابر صهیونیست   ها قرار دارد و تاریخ ایستادگی 
ستودنی ملت و دولت سوریه در مقابل تهاجمات ناجوانمردانه را با افتخار 
ثبت خواهد کرد. رئیس جمهور با تأکید بر ض��رورت احترام به تمامیت 
ارضی سوریه بیان داشت: نادیده گرفتن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
کشور  ها از طرف هیچ کشوری قابل قبول نیست و بی تردید ملت سوریه 

آن را تحمل نمی کند. 
    خون حاج قاسم ضامن پیوند ایران و سوریه

فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار با تقدیم پیام بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه و نیز دعوت از آیت اهلل رئیسی برای سفر به این کشور 
اظهارداشت: سوریه مصمم است تمام ظرفیت های همکاری را برای تقویت 
روزافزون روابط تهران - دمشق در راستای منافع مشترک دو ملت فعال 

کند. 
وزیر خارجه سوریه با بیان اینکه ملت سوریه هرگز حمایت   ها و کمک های 
جمهوری اسالمی ایران را فراموش نخواهد کرد، گفت: سوریه بر استمرار 
روابط پایدار و قدرتمندی که رهبران دو ملت آن را ایجاد کرده اند،  تأکید 
دارد و در این مسیر، خون شهید حاج قاسم سلیمانی ضامن پیوند عمیق 
روابط دو ملت است و معتقدیم شهید سلیمانی متعلق به همه ما است و 
فداکاری شهیدان مان را فراموش نخواهیم کرد. فیصل مقداد خاطرنشان 
کرد: امریکا از خبیث   ترین ش��یوه   ها در روابط با برخی کشورهای منطقه 
استفاده می کند و با بی احترامی تمام و ذلیل کردن آنها به دنبال سروری و 
آقایی صهیونیست   ها در منطقه است. وزیر خارجه سوریه گفت: با ایستادگی 
ملت سوریه و جبهه مقاومت، طرح های امریکا، رژیم صهیونیستی و اذنابش 
در منطقه شکست خورده است و امروز آنها به این نکته رسیده اند که سوریه 

شکست نخورد و رویکرد خود را تغییر داده اند. 
   ثبات و امنیت پایدار تنها در سایه همکاری کشورهای منطقه

شمخانی گفت: روابط گرم و دوستانه با همسایگان و تبادل ظرفیت های 
اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری اصلی   ترین اولویت جمهوری اسالمی 

ایران در حوزه سیاست خارجی است. 
 دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم روز گذشته 
در دیدار مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی با بیان اینکه ثبات و امنیت 
پایدار تنها در سایه گفت وگوی مستمر و همکاری کشورهای منطقه برقرار 
می شود، گفت: روابط گرم و دوستانه با همسایگان و تبادل ظرفیت های 
اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری اصلی   ترین اولویت جمهوری اسالمی 

ایران در حوزه سیاست خارجی است. 
دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی کش��ورمان در این مالق��ات ضرورت 
تأثیرناپذیری روابط کش��ورهای منطقه از سیاس��ت های مداخله گرانه 
کش��ورهای فرامنطقه ای را مورد تأکید قرار داد و خاطرنش��ان ساخت: 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس در صورت همکاری و تش��ریک مساعی 
می توانند ضمن ایجاد توس��عه و رفاه برای ملت های خود به عنوان قطب 
انرژی نقش مهمی در اقتصاد منطقه و جهان ایفا کنند. او تالش مشترک 
برای پایان دادن به برخی بحران های نظامی و امنیتی که ملت های مسلمان 
منطقه را با شرایط سخت زیستی و معیشتی مواجه کرده مورد تأکید قرار 
داد و افزود: باید گفت وگو و مفاهمه جایگزین رویکردهای نظامی برای رفع 
اختالفات شود. شمخانی اظهار امیدواری کرد: سفر همتای اماراتی او به 
ایران سرآغاز دور جدیدی از روابط فی ما بین و بسترساز تحکیم و گسترش 

همه جانبه مناسبات میان دو کشور باشد. 
شیخ طحنون بن زاید مش��اور امنیت ملی امارات نیز در این دیدار با ابراز 
مسرت از سفر به جمهوری اسالمی ایران و دیدار با دریابان علی شمخانی 
گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ و قدرتمند در منطقه دارای موقعیت 
منحصر به فرد ژئوپولیتیکی و شاهراه ارتباط ش��رق و غرب جهان است. 
او گفت: توس��عه روابط گ��رم و برادرانه میان ابوظبی و ته��ران در ردیف 
اولویت های امارات متحده عربی است. شیخ طحنون بن زاید ظرفیت های 
اقتصادی قابل مبادله میان دو کشور در حوزه های ترانزیتی، انرژی، حمل 
و نقل، بهداشت و درمان و سرمایه گذاری را بسیار گسترده عنوان کرد و 
افزود: الزم است با تش��کیل کارگروه های تخصصی ضمن احصای دقیق 
زمینه های همکاری مشترک در حوزه های مختلف اقتصادی، موانع پیش 

رو شناسایی و رفع شود. 
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      قضائی

      مجلس

رئیس دس�تگاه قض�ا در ابالغی�ه ای از رئیس 
س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور خواس�ت ب�ار 
دیگ�ر به مس�ئله ب�ورس ورود کن�د. او تأکید 
کرده اگرچه این موضوع در گذش�ته از س�وی 
س�ازمان بازرسی کل کش�ور و دادس�تان کل 
کش�ور دنبال شده اس�ت، اما کفایت نمی کند. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محسنی اژه ای صبح دیروز در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه ، با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت 
بورس تأکید کرد: مس��ئله بورس از سوی سازمان 
بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته 
دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی کند و 
عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک بار دنبال 
شوند و سپس ر  ها شوند ما به نتیجه مطلوب خود 

نخواهیم رسید. 
وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می رسد و قرائن و 
شواهد این گونه حکایت می کند یک روال عادی و 
متعارف در بورس رقم نمی خورد، بنابراین بار دیگر 
رس��یدگی به این موضوع را درخواس��ت می کنم. 

دستور مکتوب این موضوع به رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور هم ابالغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز 
کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید 
تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه 

قابل   بخشش و اغماض نیست. 
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم 
ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و 
حاال متضرر شده اند. بخشی از این ضرر   ها در بورس 
طبیعی است، زیرا باید آموزش می دیدند و توجه و 
رعایت می کردند اما به هر صورت بسیاری از افراد 
تقریباً هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل 
جدی مواجه ش��دند؛ بنابراین بازرسی کل کشور 
به گزارش های قبل اکتفا نکند و این موضوع را به 
صورت جدی دنبال و پیگی��ری کند و اگر تخلف و 
جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئوالن 

ذی ربط گزارش کند. 
حجت االسالم محسنی اژه ای ادامه داد: دادستان 
کل کشور هم این موضوع را ر  ها نکند و در شورا های 
عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری 

کند. فرضاً اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود 
نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن 
شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود 
دارد که تخلفاتی صورت گرفته است. وی افزود: اگر 
پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خالفی وجود 
ندارد، مسئوالن ذی ربط برای مردم شفاف آن را 
توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف 
گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئوالن 
ذی ربط مکتوب اعالم کنید، ب��ه بنده هم اعالم 

کنید تا دنبال کنم و به نتیجه برسیم. 
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود 
به موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی اش��اره کرد و گفت: انبار س��ازمان جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی نمونه ای است که با 
پیگیری خوب پیش رفته است و نشان می دهد اگر 
موضوعات پیگیری شود کار پیش می رود. از دولت 
محترم تشکر و قدردانی می کنم که به این موضوع 
ورود خوبی داشتند و معاون اول رئیس جمهور از 
نزدیک دیدند و کارگروهی تش��کیل دادند، وزیر 

اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بس��یار خوبی 
انجام ش��ده و در حال انجام اس��ت که همه بر اثر 

پیگیری های انجام شده رقم خورده اند. 
محسنی اژه ای ادامه داد: رؤسای کل دادگستری 
ما در ای��ن زمینه ورود خوبی داش��تند، در دولت 
هم همینطور بوده اس��ت. از مس��ئوالن سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می کنم 
که خوب به می��دان آمدند. رئی��س عدلیه اظهار 
امیدواری کرد این اقدامات ادامه داش��ته باش��د. 
بس��یاری از اموال به مزایده گذاش��ته می شوند و 
بس��یاری در حال تعیین تکلیف ش��دن هستند. 
در موضوع بورس هم درس��ت اس��ت که ماهیت 
کار کاماًل متفاوت اس��ت، اما باید کار و همکاری 
و هم افزایی این چنینی و همه جانبه انجام شود و 
به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت 
اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار 
نشوند. دادس��را   ها و دادس��تان های کشور و وزیر 
دادگس��تری نیز نظارت کنند تا چنین مس��ائلی 

تکرار نشوند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دستیابی به 
غنی سازی ۶0 درصد را نشانه رشد و توان علمی 
کشورمان دانست و افزود اگر دشمنان بخواهند 
ما را از حقوق هسته ای خود محروم کنند ما نیز 
روش و مس�یر خودم�ان را دنب�ال می کنیم. 
حسین نوش آبادی در گفت وگو با خبرگزاری بسیج، 
ورود تیم مذاکره کنن��ده در دور جدید مذاکرات را 
خوب ارزیابی کرد و اف��زود: در این مذاکرات ابتکار 
عمل در دس��ت دیپلمات های ایرانی ب��ود و با یک 
طرح و ابتکار عمل خوب طرف های مقابل را از آن 

رفتار های گذشته و زیاده خواهی  هایی که داشتند 
فاصله دادند و االن این ما هستیم که پیشنهاد روی 
میز طرف های مذاکره کننده گذاشته و محور های 

گفت وگو و مذاکرات را مشخص کرده ایم. 
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس و سیاس��ت 
خارجه مجلس در دست داشتن ابتکار عمل در دور 
جدید گفت وگو   ها را نکته قابل توجه و مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: روند تیم مذاکره کننده به نظر ما را به 
نتیجه نزدیک می کند و آنچ��ه ملت ما می خواهد 
یعنی مذاکرات نتیجه محور، یعن��ی مذاکره برای 

لغو تحریم   ها باشد و این اتفاق خوب در حال افتادن 
است. 

نوش آبادی در ادامه تصریح ک��رد: اگر طرف های 
مقابل در گفت وگو های خود منصف و صادق باشند 
این مذاکرات می تواند به یک نتیجه مثبت برسد و 
از مذاکرات فرسایش��ی گذشته فاصله بگیریم و به 

سرانجام برسد. 
وی با تأکید بر اینکه روند کنونی مذاکرات می تواند 
ما را به نتیجه برساند گفت: مذاکرات باید منتج به لغو 
تحریم   ها شود و آنچه برای ملت ما اهمیت دارد نتیجه 

عینی و عملی یعنی برطرف ش��دن تحریم هاست 
انتظار ملت ما از تیم مذاکره کننده نیز این است که با 
یک منطق قوی و با بهره گیری از حکمت بتوانند این 
تحریم   ها را بردارند این اتفاق می تواند بیفتد تا ضمن 
حفظ عزت و توان هسته ای تحریم   ها نیز رفع شود. 

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس دستیابی به 
غنی سازی ۶0 درصد را نش��انه رشد و توان علمی 
کشورمان دانست و افزود اگر دشمنان بخواهند ما را 
از حقوق هسته ای خود محروم کنند ما نیز روش و 

مسیر خودمان را دنبال می کنیم. 

اژه ای دستور داد سازمان بازرسی بار دیگر مسئله بورس را بررسی کند 

ورود دوباره مدعی العموم به وضعیت بورس

عضو کمیسیون امنیت ملی:

روند کنونی مذاکرات ما را به نتیجه می رساند 
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