
  گزارش

رونق روز دانشجو  و دیدارهای مسئوالن 
با دانشجویان 

روز ش��انزدهم آذرماه که یادآور مقاومت دانشگاه و جوانان دانشجو در 
برابر دیکتاتوری و سلطه پس از کودتای ننگین 28 مرداد است در تقویم 
کشور به عنوان روز دانشجو نام گرفته و پس از انقالب اسالمی سالگرد 
آن با تجلیل از خاطره رشادت دانش��جویان گرامی داشته شده و یک 

مناسبت ملی – انقالبی به حساب می آید. 
فلس��فه بزرگداش��ت و تداوم آن ه��م ب��ه ماهیت اس��تقالل طلبی و 
استکبارستیزی این مناسبت برمی گردد که نماد آن، اعتراض خونین 
علیه ورود معاون رئیس جمهور امریکا به عنوان عامل پشتیبان کودتا و 
رژیم وابسته پهلوی به ایران است و هم به نقش دانشجویان در مبارزه و 

انقالب و پیشگامی در نهضت اسالمی برمی گردد.  
در واقع بزرگداشت روز دانش��جو، تجلیل از این نقش مهم و پیشگامی 
دانشجویان در مبارزه و اس��تقالل طلبی آنان است که به قیمت ایثار و 
اهدای خ��ون از 16 آذر 32 یا 13 آبان 57 و پس از آن با تس��خیر النه 
جاسوسی و تحقیر امریکای  مس��تکبر ادامه داشته است. با وجود این، 
جنبش دانشجویی در سالیان گذش��ته با ورود برخی سیاست بازان و 
احزاب سیاسی به دانشگاه و تالش برای استفاده ابزاری از دانشجویان 
برای پیشبرد بازی های سیاسی و نیل به اهداف حزبی، جفاهایی را نیز 
شاهد بوده است. این جفاها اتفاقاً از س��وی همان بازیگران سیاسی بر 
دانشجویان رفت که به دنبال تبدیل دانش��گاه به باشگاه سیاسی بوده 
و هزینه هایی چون کشاندن دانش��جویان به آشوب های خیابانی برای 
عملیاتی سازی سیاست  » فش��ار از پایین، چانه زنی در باال« و استفاده 
ابزاری از آنان بودند. اما دقیقاً همان وقت که با سؤال و انتقاد دانشجویان 
مواجه شدند، آنان را دعوت به مطالعه و افزایش وزن تئوریک می کردند. 
حال آنکه گرایش به نقد،  خصلت دانشجویان جوانی است که به دور از 
محافظه کاری و در پیوند با تعهد و پیشرو بودن در عرصه فهم و تالش 
برای تغییر، آن را به کار می گیرد و این گرایش یک مزیت طالیی برای 

دانشجو به حساب می  آید. 
اما عجب و غرور این سیاست بازان از یک سو و خالی بودن دست یا باز 
شدن دستشان در برابر دانشجویان برای پاس��خگویی از سوی دیگر، 
موجب بی اعتنایی به دانشجویان و کم رمق ش��دن فضای سیاسی در 
دانشگاه و حتی بی رونق شدن مراسم بزرگداشت 16 آذر و روز دانشجو 

شده بود. 
همچنین ارتجاع سیاسی و تقویت گرایش به غرب و  تالش برای حذف 
فاصله هویت انقالبی و باالتر از آن نفی هویت انقالبی به گمان شفابخش 
بودن سیاست نرمالیزاس��یون، در مراحل بعدی به فاصله و بی  اعتنایی 
بیشتر دانشجو و جنبش  دانشجویی به آرمان ها انجامید، چرا که هویت 
جنبش دانشجویی در کشورمان با اس��تقالل طلبی و استکبار ستیزی 
آمیخته اس��ت و روح پاک و عدالت طل��ب جوانان دانش��جو با ظلم و 

بی عدالتی برآمده از لیبرالیسم و توسعه لیبرالی سر همخوانی ندارد. 
حال با تغییر ریل سیاس��ت در جمهوری اسالمی ، شاهد رونق مراسم 
گرامیداشت 16 آذر و روز دانشجو بودیم که برای اولین بار هر سه رئیس 

قوه با دانشجویان دیدار داشتند. 
رئیس مجلس روز 15 آذر و به همین مناسبت به دانشگاه شهید بهشتی 
رفت و به گفت وگو با دانشجویان پرداخت، رئیس دولت نیز به دانشگاه 
شریف رفت و در جمع دانش��جویان حاضر شد و رئیس قوه قضائیه نیز 
در دفتر کارش میزبان نمایندگانی از تش��کل های دانشجویی شده و 

پاسخگوی سؤاالت و شنونده نظرات آنان بود. 
عالوه بر این ش��هردار تهران، مع��اون رئیس جمهور و برخ��ی وزرا و 
رؤسای دانشگاه ها نیز با دانشجویان دیدار کردند و با   آنان به گفت وگو 
و تبادل نظر پرداختند که نشان از نوعی تغییر رویکرد در رجال سیاسی 
نسبت به دانشجویان و روز دانشجو است؛ تغییر رویکردی که به عوامل 

زیر برمی گردد. 
1- همسویی بیشتر فضای حاکم بر قوا و فضای سیاسی کشور با گرایش 
غیرمحافظه کارانه، استقالل طلبانه و اس��تکبار ستیزانه دانشجویان و 

شناسنامه و ماهیت واقعی روز دانشجو. 
2- فاصله گرفتن مسئوالن جدید از گرایش خود عالمه پنداری و اعتماد 
به دانش��جویان به عنوان نماینده جامعه علمی، اندیشه ورز و متعهد و 
دلس��وز و در عین حال دارای ش��فافیت و به دور از سانسور برای بیان 

دردها و دغدغه های واقعی جامعه و انتقادات صریح به مسئوالن. 
3- تقویت گرایش مردمی در مس��ئوالن و فرصت تلقی کردن دیدار با 
دانشجویان به عنوان فرزندان مردم و برخوردار از توان بیان جدی و در 

عین حال عقالنی مطالبات مردم. 
سال هاس��ت رهبری نظام به ضرورت برپایی کرسی های آزاد اندیشی 
در مجامع فکری و نخبگی کش��ور با حضور مس��ئوالن نظام اش��اره و 
تأکید داش��ته اند ولی تاکنون اقدام جدی آن معطل مانده است. باشد 
که دیدارهای مسئوالن با دانش��جویان در روز دانشجو مقدمه ای برای 
تحقق این ای��ده رهبری و ض��رورت ملی و مطالبه جوان��ان فرهیخته 

کشورمان گردد. 

رسول سنائی راد 

رئیسی: عده ای در تالشند همزمان با مذاکرات نرخ ارز را باال ببرند

برخی از داخل و خارج در نرخ ارز دستکاری می کنند
»ه�ر مذاک�ره ای ک�ه در آن مناف�ع مل�ی 
تضمین ش�ود، م�ورد حمایت خواه�د بود. 
اما ما وضعی�ت اقتصادی و معیش�تی مردم 
را ب�ه مذاک�ره گ�ره نخواهی�م زد و اج�ازه 
نخواهی�م داد مذاک�ره فرسایش�ی ش�ود. 
مذاک�ره را در راس�تای آورده ای برای ایران 
و رف�ع محدودی�ت و تحریم   ه�ا و راس�تی 
آزمای�ی ارتباطات دنب�ال خواهیم ک�رد. « 
این گزاره بخشی از س��خنان رئیس جمهور در 
نخس��تین نشس��ت خبری خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی است که 31 خردادماه برگزار 
ش��د؛ موضوعی که پس از آن هم بار  ها از سوی 
رئیس جمهور تکرار شده است. اکنون با گذشت 
ش��ش ماه از آن س��خنان و در حال��ی که دور 
اول مذاکرات ای��ران و 1+4 در وی��ن برای لغو 
تحریم  هایی ظالمانه علیه ای��ران و بازگرداندن 
امریکا به تعهدات هسته ای برگزار شده ، رئیسی 
می گوید عده ای در تالش��ند از طریق باالبردن 
ن��رخ ارز، مذاکرات را ب��ه اقتصاد گ��ره بزنند تا 

خواسته های خود را به ملت تحمیل کنند. 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی که روز گذشته 
در نشس��ت »صری��ح، ش��فاف و دانش��جویی  
با رئیس جمهور « به مناس��بت روز دانش��جو و 
به دعوت پنج تش��کل دانش��جویی در دانشگاه 
صنعتی ش��ریف حضور یافته بود در س��خنانی 
گفت: خبر دقیق داریم که عده ای شبانه روز در 
تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند 
و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته های 
خود را به ملت تحمیل کنند. رئیسی در واکنش 
به سؤال دانشجویی که چرا این افراد را معرفی 
نمی کنید، گفت: دستگاه های اطالعاتی پیگیر 
موضوع هس��تند. برخی از این افراد در داخل و 
برخی هم در خارج از کشور در فضای مجازی و 

واقعی به دنبال باال بردن قیمت ارز هستند. 
رئیس جمهور اما اطمین��ان داد که منابع ارزی 
موجود در وضعیت خوبی ق��رار دارد و برخالف 
روزهای اولی ک��ه دولت را تحوی��ل گرفته ایم، 
نگران وضع ارز نیستیم. رئیس��ی با بیان اینکه 
اقتصاد، نان و س��فره مردم را ب��ه مذاکرات گره 
نمی زنیم، گفت: فروش نفت نیز به رغم تهدید  ها 
و تحریم   ها شرایط خوبی دارد و صادرات نفت و 

میعانات بیش از گذشته افزایش یافته است. 
   الیح�ه ح�ذف ارز ترجیح�ی را پ�س 

نگرفته ایم
رئیسی در ادامه این نشست با تأکید بر این نکته 
که الیحه حذف ارز ترجیحی با مطالعه و حساب 
شده تدوین و ارائه شده اس��ت و برخی مطالب 
مطرح ش��ده درباره پس گرفتن آن از مجلس، 
صحت ندارد و خالف واقع است، گفت: فوریت 
برسی این الیحه در مجلس رأی نیاورده است. 

رئیس جمهور تصری��ح کرد: اقتصاد م��ا نیاز به 
جراح��ی دارد و حاضریم برای س��امان یافتن 
اقتصاد کش��ور و زندگی مردم از آبرویمان مایه 
بگذاریم. وی ب��ا بیان اینکه بای��د زندگی مردم 
س��امان یابد و آرامش بر فض��ای جامعه حاکم 
شود، گفت: هر اقدام اقتصادی که دولت بخواهد 
انجام دهد، مردم و فعاالن اقتصادی را در جریان 
می گذارد. در دوگان��ه رضایت خواص و رضایت 
عموم مردم، رضایت مردم را بر رضایت خواص 

ترجیح می دهیم. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه اعتراض با اغتش��اش تفاوت دارد 
و جرم سیاس��ی با جرم امنیتی متفاوت است، 
گفت: نقد و نقدپذیری را زمینه ساز رشد کشور 
می دانیم و به نقد  ها توج��ه می کنیم. در دولت 
هم دهها ش��کایت از افراد و رسانه   ها مفتوح بود 
که از همان روز اول از همه شکایت   ها گذشتیم 
و ت��ا امروز هم به رغ��م اینکه برخ��ی حرف   ها و 
تهمت   ها زده ش��د و مطال��ب غیرواقعی درباره 
انتصابات در دولت مطرح شد، از کسی شکایت 
نکرده  ای��م. وی همچنین با اش��اره ب��ه ترکیب 
دولت   ها در سه دهه گذشته خاطرنشان کرد که 
در دولت سیزدهم هیچ یک از فامیل و بستگانش 
مسئولیت نگرفته اند، اما برخی انتصابات فامیلی 
را به عنوان اسم رمز برای حمله به دولت به کار 

گرفتند. 
   اعتماد مردم سرمایه ارزشمند ماست

رئیس دول��ت س��یزدهم همچنی��ن گفت: در 
ماج��رای حمله س��ایبری می خواس��تند فتنه 
بزرگی در کش��ور ایجاد کنند اما آنچه س��بب 
ایجاد آرامش ش��د این بود که مردم احس��اس 
کردند دولت در کنار آنهاس��ت و ب��ا همه توان 
تالش می کند مشکل را حل کند. رئیسی افزود: 
امید به  آینده و اعتماد مردم را س��رمایه بسیار 
ارزش��مند برای دولت می دانیم و برای افزایش 
آن تالش می کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه 
دولت سیزدهم ش��بانه روز کار می کند، اظهار 
داشت: در دولت دو جلسه ستاد اقتصادی داریم 

و همه اجزای تیم اقتصادی در آن حضور دارند 
و از نظرات کارشناسان و صاحبنظران هم بهره 
می بریم. تیم اقتصادی دولت هماهنگ است و 

ما برنامه اقتصادی روشنی داریم. 
  سند تحول، محوری   ترین برنامه دولت

رئیس جمهور محوری   ترین برنامه های دولت را 
س��ند تحول عنوان کرد که به گفته او محصول 
کار بیش از 16 پژوهش��کده و هم��کاری بیش 
از 6۰۰ صاحبنظ��ر بوده اس��ت. در این س��ند 
37 موضوع مهم کش��ور، مشکالت، راهبرد  ها و 
راهکار  ها به طور دقیق مشخص شده است. دولت 
در همین گام نخست سند مالی بودجه14۰1 را 
مبتنی بر س��ند تحول تدوین کرده تا کس��ری 
نداشته و تورم زا نباشد. رئیس جمهور با تأکید 
بر اینک��ه با حرف های حاش��یه ای جا نمی زنیم 
و نظارتمان را ادامه می دهی��م، گفت: دولت به 
دنبال تحول است و محور این تحول نیز عدالت 
است و ما برای اجرای عدالت، آمایش سرزمینی 

را به عنوان یک سند مد نظر قرار می دهیم. 
  تورم را کنترل کردیم

رئیس جمهور با اشاره به عزم دولت برای تکمیل 
و به سامان رساندن پروژه های نیمه تمام گفت: 
پروژه های نیمه تمام مربوط به یک س��ال و دو 
سال نیست و به جرئت می گویم که دهها سال 
است بر زمین مانده اس��ت و تصمیم دولت این 
است که اینها را شناس��ایی و تمام کند. وی در 
بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به برخی 
مش��کالت مربوط به گذش��ته از جمله مسئله 
شرکت هفت تپه گفت: خیلی از مسائل را با مردم 

مطرح نکردیم اما از دولت گذش��ته خواس��تیم 
مس��ئله هفت تپه را حل کند و این ش��رکت به 
دولت برگردد ک��ه گفتند امکان ن��دارد. دولت 
س��یزدهم نه یک خزانه خالی بلک��ه یک خزانه 
مق��روض را تحویل گرفت و اکن��ون ماهانه 1۰ 
هزار میلیارد تومان در کنار دیگر هزینه ها، برای 
فاکتورهای هزینه ش��ده دولت قبل می پردازد. 
رئیس دولت سیزدهم در عین حال خاطرنشان 
کرد با وجود این دولت تالش کرد تورم را کنترل 
کند و بر اساس گزارش مراکز آماری تورم رو به 
کاهش اس��ت اما باید برای برآوردن خواست و 

انتظار مردم بیش از پیش تالش کرد. 
  فاصله دولت و دانشگاه باید کاهش یابد

نشست با اس��تادان و فناوران دانشگاه صنعتی 
ش��ریف از دیگ��ر برنامه ه��ای رئیس جمه��ور 
در جری��ان حضور در این دانش��گاه بود. س��ید 
ابراهیم رئیسی با بیان اینکه نخبگان و فناوران 
دانشگاهی سرمایه های کش��ور هستند،گفت: 
باید دولت و دانش��گاه در همکاری مش��ترک، 
دغدغه   ها و مشکالت این عزیزان را حل و فصل و 
زمینه های خدمت آنان به کشور را تسهیل کنند. 
رئیس دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه علم قادر 
است در کشور ایجاد ثروت و قدرت کند، گفت: 
بدون تردید با نقش آفرینی افکار و اندیشه های 
بالنده فرهیختگان و دانشجویان می توان با علم 
و نوآوری، ثروت و قدرت ایجاد کرد و کشور را در 
مسیر توسعه پایدار قرار داد و در این زمینه باید 
با مدیریت دقیق زمینه شکوفایی استعدادهای 
کارآمد و فرهیخته ای را که در کشورمان وجود 

دارد، فراهم  سازیم. 
رئیس جمه��ور در ادام��ه با تأکید ب��ر ضرورت 
همکاری نزدیک دولت و دانش��گاه گفت: دولت 
در 1۰۰ روز گذش��ته تالش ک��رده فاصله بین 
خود و مردم را کاهش دهد و الزم اس��ت فاصله 
بین دولت و دانشگاه هم برداشته شود. دانشگاه 
پشتوانه علمی، فکری و فناورانه ای برای دولت 
است که می تواند فعالیت های دولت را از دقت و 
سرعت قابل توجهی در همه حوزه   ها برخوردار 
کند. رئیسی با بیان اینکه دولت خود را نیازمند 
مشورت و همفکری با دانش��گاه و فرهیختگان 
دانش��گاهی می دان��د، اظهار داش��ت: دولت و 
دانشگاه باید در همه حوزه   ها ارتباط و همکاری 
نزدیک داشته باشند و معتقدم حرکت تحولی 
در کشور باید علم پایه باشد چرا که در غیر این 
صورت، س��لیقه ای و مقطعی بوده و چه بس��ا با 

سالیق سیاسی تغییر کند. 
  بازدی�د از نمایش�گاه دس�تاوردهای 

فناورانه دانشگاه شریف
رئیسی هنگام ورود به دانش��گاه شریف پس از 
ادای احترام به شهدای این دانشگاه، از نمایشگاه 
دس��تاوردهای مراکز تحقیقاتی، پژوهش��ی و 
شرکت های دانش بنیان این دانش��گاه با شعار 
»پیش��ران نوآوری، تجلی خودباوری « بازدید 
کرد. رئیس��ی در این بازدید در جریان آخرین 
دستاوردهای استادان و دانش��جویان دانشگاه 
ش��ریف در حوزه های هوافضا، صنعت خودرو، 
مخابرات، آب و انرژی، نیروگاه های خورشیدی، 
محیط زیست، کش��اورزی، الکترونیک و دارو و 

تجهیزات پزشکی قرار گرفت. 

ژه
علی صوفی، فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص برنامه وی

جبهه  اصالحات برای انتخابات مجلس دوازدهم، می گوید 
که »ارائه هر نوع ط��رح و برنامه ب��رای انتخابات مجلس 
دوازدهم هنوز زود است«، اما در عین حال از تصمیماتی 
که خاتمی برای جبهه اصالحات گرفته، رونمایی می کند؛ 
تصمیم ب��رای »ادامه حرک��ت جبهه اصالح��ات « که به 
مناسبت انتخابات مجلس س��ال 98 شکل گرفت: »طبق 
آیین نامه اولیه قرار بود تشکیالت جبهه اصالحات با شکل 
فعلی برای ش��ش ماه و صرفاً جهت انتخابات 14۰۰ باشد 
اما شش ماه دیگر هم تمدید شد و به نظر می رسد همین 

تشکیالت فعلی حفظ شود. «
او در مورد نکاتی که خاتمی گفت��ه، توضیح داده که »در 
این پیام آقای خاتمی هم اش��اره کرد که این تش��کیالت 
باید بروکراتیک اداره شود؛ تا از این حالتی که شائبه تسلط 
باندی در آن وجود دارد، خارج شود. البته من این دیدگاه را 
تأیید نمی کنم، انتخابات جبهه اصالحات کاماًل بروکراتیک 
برگزار شد و آقای نبوی هم به عنوان رئیس انتخاب و بقیه 
افراد نیز بر اساس سازوکار تش��کیالتی انتخاب شدند؛ به 
هر حال اگر همین ش��کل و برنامه ادامه پیدا کند، شاهد 

تغییرات خاصی در ترکیب جبهه نخواهیم بود. «
او خواس��ته انتقاداتی را که به جهت فردگرایی در جبهه 
اصالحات متوجه خاتمی است، رد کند و برای همین هم 
می گوید: »مبنای تشکیل جبهه بر اساس همان آیین نامه 
تشکیل نهاد اجماع ساز قید ش��ده که در اینجا هم محور 
خود آقای خاتمی است و اش��خاص حقیقی را با مشورت 
با آقای خاتمی انتخاب کرده اند و در مواقع لزوم به ایشان 
مراجعه می ش��ود. اگر اجم��اع و انس��جام نیرو  ها صورت 
بگیرد، محوری��ت و رهبری جبهه اصالح��ات همچنان با 
آقای خاتمی است. عده ای بحث   هایی از جمله فردگرایی 
را مطرح می کردند که این مس��ئله درس��ت نیست؛ آقای 
خاتمی هیچ ادعایی درباره رهب��ری اصالحات ندارند. اما 
با توجه به کاریزمایی که ایش��ان بین مردم داشته و امروز 
نیز کم و بیش دارن��د، در حال حاضر آق��ای خاتمی بین 

اصالح طلبان از جایگاه باالتری برخوردار هستند. «
جال��ب آنکه خ��ود او در ادامه از س��طح جای��گاه خاتمی 
می گوید: »تمام اعتبار اصالحات مردم بودند که از بین رفته 
است؛ تا زمانی که مردم به سوی اصالح طلبان برنگردند از 
آنها کاری برنمی آید چ��ون زمانی که اصالح طلبان لب تر 

می کردند مردم پای صندوق   ها می آمدند و به گزینه های 
آنها رأی می دادند. در انتخابات 14۰۰ مش��اهده کردید 
آقای کروبی از آق��ای همتی حمایت ک��رد آقای خاتمی 
هم تلویحاً از مردم برای حض��ور در انتخابات دعوت کرد، 
اما متأس��فانه نتیجه قابل قبول نبود و جبران آن هم کار 

سختی است.«
انتق��ادات به جبهه اصالح��ات برای انتخاب��ات مجلس و 
ریاست جمهوری گذش��ته، کم نبود و نهاد اجماع سازی 
که اصالح طلبان برای انتخابات دست و پا کردند، از سوی 
خواص اصالح طلب مورد انتقاد قرار گرفت و حتی س��ران 
اصالحات متهم به دیکتاتوری در اعمال نظر در آن شدند. 
از جمله سید هادی خامنه ای، فعال سیاسی اصالح طلب 
گفته بود که در همین انتخابات اخیر هم نهاد اجماع ساز 
نه تنها اجماعی نساخت که اختالف ساز هم بود. شرط اول 
ترمیم رابطه ما اصالح طلبان با بدنه اجتماعی مان این است 
که اوالً به صورت جدی گذشته خود را نقد کنیم. ثانیاً در 
این مسیر صادقانه رفتار کنیم تا مردم به این باور برسند که 

آنچه می گوییم ریاکاری، تظاهر و تبلیغات نیست. 

سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
اعالم مواضع تشکل های  دانشجویی را 

فرصت می دانیم
حضور تش�کل های دانش�جویی برای اعالم مواضع خود در پیش 
از خطبه های نمازجمعه را فرصتی ارزش�مند برای نظام اس�المی 
می دانیم که با تدبیر و رهنمود رهبر معظم انقالب فراهم شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه، 
حجت االسالم علی نوری، سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
ضمن گرامیداشت 16 آذر، روز دانشجو گفت: ستاد نمازجمعه تهران، 
میزبان تشکل های دانشجویی اس��ت و هماهنگی حضور تشکل های 
دانشجویی برای ایراد س��خنرانی در پیش از خطبه های نمازجمعه، با 
همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه   ها انجام می شود و 

در هفته گذشته هم همین روال انجام شد. 
نوری با اشاره به اینکه دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی 
در بیان نظر و مواضع خود در پیش از خطبه های نمازجمعه آزاد هستند 
و ستاد نمازجمعه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه   ها در 
تهیه و تدوین متن سخنرانی   ها دخالتی ندارند گفت: موارد و مواضعی 
که در پیش از خطبه های نمازجمعه توس��ط نمایندگان تش��کل های 
دانشجویی مطرح می شود، همچون سایر ش��خصیت های حقیقی یا 
حقوقی که پیش از خطبه  ها سخنرانی دارند، ارتباطی با مواضع ستاد 
نمازجمعه یا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ندارد، همانطور که بار  ها 
مشاهده شده دانشجویان و اقشار دیگر در دیدار با مقام معظم رهبری 
و در محضر ایشان نظرات خود را با صراحت بیان می کنند. وی گفت: 
ستاد نمازجمعه تهران، در دوره جدید فعالیت خود این رویکرد را که 
مسبوق به سابقه بوده تقویت کرده و با رعایت جایگاه واالی نمازجمعه، 

درمناسبت های مختلف، این گونه برنامه   ها را ادامه خواهد داد. 
سخنگوی شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه، با اش��اره به استقبال از 
انتقادات دلسوزانه دانشجویان نسبت به نهاد نمازجمعه و نظراتی که 
برای ارتقاء اثربخشی شبکه امامت جمعه از همین تریبون طی دو هفته 
گذشته توسط نمایندگان تشکل های دانشجویی بیان شد، مسئوالن و 
کارگزاران نظام را به افزایش ظرفیت نقدپذیری و سعه صدر در مواجهه 

با جوانان و دانشجویان دعوت کرد.

محسنی اژه ای در دیوان عدالت اداری:
همه مردم حق دارند ابطال برخی مصوبات را 

از دستگاه قضا مطالبه کنند 
رئی�س قوه قضائی�ه با بی�ان اینکه قض�ات نبای�د مصلحت اندیش 
باش�ند بلک�ه بای�د تا آنج�ا ک�ه می توانن�د در فه�م قان�ون دقت 
داش�ته باش�ند، گف�ت: اگ�ر در تفس�یر ی�ک م�اده قانون�ی ب�ا 
مصلحت اندیشی عمل ش�ود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت االس��الم محسنی 
اژه ای صبح دیروز همزمان با چهلمین سالگرد تأسیس   دیوان عدالت اداری 
با حضور در هیئت عمومی این دیوان در یک جلسه این هیئت شرکت کرد 
و در جریان همین نشست یکی از مصوبات دستگاه های دولتی به نفع یک 

شاکی ابطال شد. 
رئیس قوه قضائیه با اش��اره به اصول مهم 17۰ و 173 قانون اساسی که 
مربوط به وظایف دیوان عدالت اداری است، گفت: این اصول در خصوص 
رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت 
به کارگزاران، مأموران، واحد  ها و احیاناً مصوبات و آیین نامه   هایی است که 
از طرف دستگاه های دولتی برای اداره امور تدوین می شوند. رئیس عدلیه 
با اشاره به اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار نظام جمهوری 
اسالمی که یک نظام متکی بر مردم است، گفت: نظام جمهوری اسالمی 
مردم را ولی نعمت خود می داند و با نگاه »عیال اهلل « به آنها می نگرد و در 
راس��تای همین توجه ویژه به مردم، مرجع خاصی را برای رس��یدگی به 

شکایات آنها از دستگاه های دولتی و کارگزاران نظام ایجاد کرده است. 
محس��نی اژه ای افزود: در مواردی الزم نیست حتماً فرد به طور مستقیم 
ذی نفع باشد تا ابطال مصوبه ای را طلب کند، بلکه اگر آحاد مردم از کارگزار 
نظام، مأمور دولتی یا دستگاه دولتی و حتی یک تصمیم دولت و دستگاه های 
ذی ربط شکایت، گالیه و اعتراضی داشته باشند، می توانند شکایت و اعتراض 

خود را به دیوان عدالت اداری ببرند. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم کش��ور ما در طول چهار دهه و اندی 
امتحان خود را پس داده اند و نه تنها در این مدت بلکه در طول تاریخ، مردم 
ایران وفاداری خود را به دین مبین اسالم و اسالم ناب محمدی)ص( اثبات 
کردند، گفت: وجود شهدا، ایثارگران و خانواده های معظم آنها هم مسئولیت و 
تکلیف ما را سنگین می کند و هم ارزش خدمتگزاری به مردم را باال می برد. 
محسنی اژه ای گره گشایی از کار مردم و مرهم درد آنها بودن را فرصتی بسیار 
ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگر فرصت از دست رفت، بازنشسته شدیم و 
نتوانستیم به مردم خدمت کنیم و دیگر اختیار اداری گذشته را نداشتیم که 
به شکایت و تظلم خواهی یک فرد از یک مأمور و واحد و دستگاه رسیدگی 

کنیم، آن گاه است که افسوس می خوریم. 
رئیس قوه قضائیه در عین حال به برخی آفت های پشت میزنشینی اشاره 
کرد و گفت: این موضوع یک آفت است که کارگزار وقتی در جایگاهی قرار 
گرفت، احساس کند باید دستور بدهد و دیگران فقط باید بشنوند؛ این بد 
است که از روی غفلت و کم توجهی احساس کند حاکم علی االطالق است و 

هر چه را بخواهد می تواند تصمیم بگیرد و بنویسد و مصوب کند. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی سوءاستفاده  ها و تصمیمات خالف قانون 
که خواسته یا ناخواسته از سوی کارگزاران و واحد  ها صورت می گیرد، اظهار 
داشت: وجود دیوان عدالت اداری به نوعی یک لطف و کمک برای دستگاه و 
واحد دولتی است و نباید به عنوان مانع تراشی و ایجاد سّد برای آن واحد یا 

دستگاه دولتی قلمداد شود. 
رئیس عدلیه کار قضات دیوان عدالت اداری را کاری بسیار مهم توصیف کرد 
و گفت: به دلیل همین اهمیت کار، قضات دیوان عدالت اداری باید شرایط 
مضاعفی نسبت به سایر قضات داشته باشند. قاضی دیوان عدالت اداری که 
می خواهد مصوبات و آیین نامه های خالف قانون را ابطال کند، باید بسیار 
خوش فهم و دقیق و دارای قدرت باال در درک قانون باشد. رئیس قوه قضائیه با 
بیان اینکه قضات نباید مصلحت اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می توانند در 
فهم قانون دقت داشته باشند، گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت 
اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است. محسنی اژه ای با بیان 
اینکه فهم دقیق خواسته و شکایت مردم نیز از اهمیت باالیی برخوردار است، 
گفت: همه مردم حقوقدان نیستند و قادر نیستند از ادبیات درست حقوقی 
و اداری استفاده کنند و نمی توانند خواسته خود را در جمالت کوتاه و صریح 

بگویند و این موضوع وظیفه و مسئولیت ما را سنگین و زیاد می کند. 
رئیس دس��تگاه قضا با اشاره به صدور دس��تورهای موقت در قبال برخی 
پرونده   ها و موضوعات در دیوان عدال��ت اداری تصریح کرد: باید تدبیری 
اندیشه شود که فاصله زمانی صدور دستورهای موقت درباره یک پرونده یا 
موضوع تا رسیدگی های ماهوی به آن تا حد امکان در دیوان عدالت اداری 

تقلیل یابد. 

جانشین فرمانده کل سپاه:
نفوذی   ها نگذاشتند 

از خام فروشی فاصله بگیریم
ب�ه دلی�ل وج�ود عناص�ر نف�وذی ، تاکن�ون نتوانس�ته ایم 
باع�ث  ای�ن  ک�ه  بگیری�م  فاصل�ه  نف�ت  خام فروش�ی  از 
می ش�ود نف�ت م�ا از س�وی امری�کا م�ورد تحری�م ق�رار گی�رد. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده 
کل سپاه، در کنگره شهدای دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه عده ای چون 
فهم نداشتند، سعی کردند که نام شهدا را حذف کنند، گفت: نفوذ، موضوعی 
اساسی است. نفوذ وجود دارد؛ یعنی آنهایی که به عنوان ستون پنجم عمل 
می کنند در درون جامعه ما هستند. در شرایطی که امام )ره( فرمودند شهید 
فهمیده رهبر ما است، برخی   ها سعی کردند اسم این شهید را از کتاب های 

درسی حذف کنند و در مقطعی هم این کار را کردند. 
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در 22 بهمن امسال به شرط آنکه 
مانع آن یعنی کرونا از بین برود، جش��ن بزرگی را برگزار می کنیم، افزود: 
دشمن اگر در برابر ما کاری نکرده، به دلیل این بوده که نتوانسته، نه آنکه 
نخواسته است چون کسانی که برای منافع مادی تالش می کنند، همه چیز 
را بر اساس سود و زیان مادی می سنجند، بر این اساس وقتی می دانند که 
چنانچه بخواهند در مقابل ما عملی انجام دهند با شکست مواجه می شوند، 

آن را انجام نمی دهند. 
سردار فدوی گفت: در دفاع سه مرحله وجود دارد؛ در مرحله اول، »قدرت 
دفاع « در برابر اتحادی است که در آن هر کشوری که می توانسته در این 
اتحاد وجود داشته باش��د، در آن اتحاد قرار گرفته است اما ما در دهه 6۰ 
به همه ثابت کردیم که این ملت قدرت دف��اع از خود را دارد. مرحله دوم، 
داشتن »قدرت بازدارندگی « است که این هم مرحله ای است که در دهه 
7۰ دشمنان به وجود چنین قدرتی در نظام جمهوری اسالمی اذعان کردند؛ 
مرحله باالتر نیز »اقدام ابتدایی« اس��ت و این هم یکی از توانمندی های 
کشورمان است که قدرت های شیطانی در دهه 9۰ صراحتاً به وجود آن 

در ایران اعتراف کردند. 
جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: ما در حوزه اقتصاد، چون بر اساس 
قاعده های امریکایی عمل کردیم، این موضوع باعث شد که امروز مشکالت 
اقتصادی گریبانگیر جامعه ش��ود. در واقع وقتی به دستورات اقتصادی 
خداوند که در قرآن به آنها اشاره شده است، عمل نکردیم، وضعیت فعلی 
پدید می آید و این در حالی است که امریکا از سال 1365 تعداد 86 فروند ناو 
جنگی خود را به خلیج فارس آورد و مستقیم با ما در دریا درگیر شد، اما ما 
توانستیم در نهایت آنها را به حقارت بکشانیم زیرا به بخشی از توصیه   هایی 

که خداوند آنها را بیان داشته، عمل کردیم. 
سردار فدوی در ادامه گفت: اگر روندی را که در سال 1368 داشتیم، ادامه 
می دادیم، االن این ما بودیم که امریکا را تحریم می کردیم. از سوی دیگر 
به رغم تأکیدات امام )ره( و رهبری، به دلیل وجود عناصر نفوذی ، تاکنون 
نتوانسته ایم از خام فروشی نفت فاصله بگیریم که این باعث می شود تا نفت 

ما از سوی امریکا مورد تحریم قرار گیرد. 

88498443سرويس  سياسي
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       مجلس

سخنگوی کمیس�یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجل�س از ارائه گ�زارش وزی�ر امور 
خارجه درباره ابعاد مختلف سیاس�ت خارجی 
و همکاری های بین الملل�ی از جمله مذاکرات 
اخی�ر وین در جلس�ه کمیس�یون خب�ر داد. 
به گزارش ایرن��ا، محمود عباس زاده مش��کینی 
درباره نشس��ت دیروز کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس در جم��ع خبرنگاران 
گفت: برداشت کمیسیون از این گزارش این بود 

که طرفین مذاکره در این دوره تالش کرده اند از 
سقف و کف مطالبات و انتظارات متقابل ارزیابی 
داشته باش��ند و با برنامه در مراحل بعدی حضور 
یابند و با همین جمع بندی به پایتخت های خود 
برای تصمیم گیری مراجعه کرده اند. مطلب دیگر 
اینکه ایران با حس��ن نیت و جدیت وارد مذاکره 
ش��ده و طرف 1+4 به ویژه غربی   ها برای مذاکره و 

توافق باید جدیت داشته باشند. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس بیان کرد: دور دوم مذاکرات از فردا پنج  شنبه 
شروع خواهد شد. با توجه به داشته های جمهوری 
اسالمی ایران به نظر می رسد زمینه های الزم برای 
کسب توافق برد- برد وجود دارد چرا که ایران به هیچ 

وجه تن به مذاکره برد - باخت نخواهد داد. 
عباس زاده مش��کینی تصریح کرد: در این جلسه 
معاون اقتصادی وزارت خارجه از توسعه و تسهیل 
مبادالت اقتص��ادی جمهوری اس��المی ایران با 
کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان و 

از آن مسیر با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، 
قزاقستان و قرقیزستان خبر داد و تأکید کرد که در 
1۰۰ روز گذشته حجم مبادالت اقتصادی با برخی 
از این کش��ور  ها بیش از 2۰۰ درصد رشد داشته 
است. وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش معاون 
وزارت خارجه و ارائه آمار س��فرهای دیپلماتیک 
ارتباط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
به ویژه با امارات و عربستان س��عودی با توجه به 

استقبال متقابل به جدیت و سرعت ادامه دارد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر داد

گزارش امیرعبداللهیان از مذاکرات وین به مجلس

ریاست جمهوری 


