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از مهم ترين مؤلفه هاي اقتدار ملي يك كشور، قدرت علمي است كه از 
ظرفيت س��ازي در حوزه دانش و فناوري نشئت مي گيرد. در كشور ما 
نيز به بركت انقالب اسالمی 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 پيش��تاز 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 ت��ري در اين عرصه ايفا كنند. اينك به مناس��بت »روز 
پژوهش« به مهم ترين انتظارات انقالب اس��المي از دانش��گاه در اين 

حوزه مي پردازيم: 
1- 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 شده و نگاه جامعه به دانشگاه نيز بر همين اساس تنظيم 
گردد. 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 نش��ان مي دهد كه چرخ هاي پيشرفت 
كشور تا چه حد منوط به تحول و نقش آفريني هرچه بيشتر مراكز علمي 
و به خصوص دانشگاه هاست. اگر در بس��ياري از حوزه ها كاستي هايي 
مش��اهده مي گردد به اين نقطه ضعف در حوزه دانش��گاهي 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. 
2- توليدكنندگي دان��ش: 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. 
3- 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 محورهاي تحول دانشگاه ها فعال ش��دن در اين مسير و شتاب 

بخشي به آن است. 
4- 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 شده و در اين ميان مي توان از برخي رهيافت هاي 
روز دنيا كه تنوع شرايط جوامع را به رسميت مي شناسند بهره جست. 

5- دانشگاه اميدآفرين: دانش��گاه 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. 
6- هدفمندي: توجه به هدفمند ك��ردن تحقيقات و پژوهش ها« نكته 
ضروري ديگر براي تحول دانشگاه ها است كه دو هدف اساسي »تأمين 
نيازها و حل مسائل كشور« و »رسيدن به اوج و مرجعيت علمي و حضور 

در جمع سرآمدان جهاني علم« غايت اين هدفمندي خواهد بود. 
7- آمايش آموزش عالي: مسئله آمايش آموزش عالي نيز از محورهايي 
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 سهولت در هم افزايي، برنامه ريزي براي رشد علمي و ارزيابي وضع 

علمي كشور مي گردد. 
8- حاكم شدن اسناد باالدستي: در حال حاضر اسناد 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

براي ت�داوم موفقيت ني�از به آسيب شناس�ي داري�م و در اين راه 
نبايد از پژوهش هاي آسيب شناس�انه واهمه اي داش�ته باش�يم. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار يداهلل جواني، معاون سياسي 
سپاه روز گذشته در آيين رونمايي از طرح هاي پژوهشگاه امام صادق)ع( 
س��پاه در خصوص ضرورت كار هاي پژوهش��ي اظهار كرد: تحقيقات و 
پژوهش ها بايد به سمت كار هاي ميداني به ويژه در موضوعات روز سوق 
يابد تا خروجي آن منجر به تحليل درست از موضوع باشد، به عبارت ديگر 
پژوهش ها نبايد صرفاً براي پر كردن طبقات كتابخانه ها مورد استفاده قرار 
گيرد. وي افزود: البته در مسئله يابي نبايد از آسيب شناسي ها هم غفلت 
كرد كه اين هم موضوعي است كه نياز به جرئت دارد و به عبارت ديگر وقتي 
پژوهشي صورت مي گيرد، نتايج آن بايد در تصميم گيري ها اعمال شود. 

سردار جواني ادامه داد: تجارب 4۰ س��اله ما به ويژه در امر پژوهش 

بايد به گونه اي باشد تا در انتخاب موضوع پژوهش دقت كنيم؛ چون 
در سال هاي گذشته برخي موضوعات و عناوين مورد پژوهش قرار 

گرفتند كه نتايج آن مورد اثر واقع نشده است.
 معاون سياسي سپاه بيان كرد: پژوهش براي باز كردن گره هاست؛ 
بنابراين در سپاه و نيرو هاي مسلح مسائلي كه حل آن در گرو كار هاي 

پژوهشي است، بايد احصا شوند. 
وي با بيان اينكه موضوع پژوهش بايد جدي گرفته شود، تصريح كرد: 
كار هاي پژوهشي در س��ال هاي اخير به گونه اي بوده كه پژوهشگاه 
امام صادق )ع( را به سمت كار هاي ميداني سوق داده كه البته انتظار 
هم همين گونه اس��ت؛ چون اگر كار هاي پژوهش��ي صرفاً متكي به 
فعاليت هاي به اصطالح كتابخانه اي باش��د، گرهي را باز نمي كند؛ 

موضوعي كه اين روز ها با آن مواجه هستيم. 

سردار جواني گفت: گاهي خروجي پژوهش، تحليل درستي از يك 
صحنه براي ارائه راهكار است؛ اما ارائه اين راهكار با تحليل كتابخانه اي 

ميسر نيست. 
 وي   با اشاره به اينكه در معاونت سياسي سپاه پژوهش هايي را انجام 
داديم، اما با اين حال بايد كار هاي پژوهشي بيشتري صورت گيرد، 
گفت: در 4۰ س��الگي انقالب از پژوهش هاي آسيب شناسانه نبايد 
واهمه اي داشته باشيم، زيرا براي تداوم موفقيت نياز به آسيب شناسي 
هم داريم؛ بنابراين اگر مي خواهيم عمق بخشي داشته باشيم، بايد به 

نتايج پژوهش ها اعتنا كنيم. 
معاون سياس��ي س��پاه عنوان كرد: اگر نس��ل و افراد در حوزه پژوهش 
فعاليت هايي داشتند، بايد نتايج تالش هاي آنها را از قفسه ها بيرون بياوريم 

و بررسي كنيم كه آيا به نتايج آن پژوهش عمل شده است يا خير؟

ايرادات ش�وراي نگهبان به CFT را نبايد سياس�ي دانس�ت. 
شورا بايد بر اساس قانون اساسي و شرع مقدس اسالم ايرادات 
الزم را بگي�رد و نمي توان�د از اش�كاالت چشم پوش�ی كن�د. 
عباسعلي كدخدايي، س��خنگوي ش��وراي نگهبان عصر ديروز در 
همايش ايران و لوايح چهارگانه FATF كه در دانشكده حقوق شهيد 
بهشتي برگزار شد، درباره مخالفت شوراي نگهبان با CFT، اظهار 
داشت: اينكه CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي 
قرار مي گيرد به اين علت است كه مجمع تشخيص موارد اختالفي 
بين شوراي نگهبان و مجلس را همواره مورد رسيدگي قرار مي دهد 
و موضوع جديدي نيست. وي ادامه داد: ايرادات شوراي نگهبان به 
CFT را نبايد سياسي دانست و شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون 
اساسي و شرع مقدس اس��الم ايرادات الزم را بگيرد و نمي تواند از 
اشكاالت چشم پوشی كند. ايرادات شوراي نگهبان يازدهگانه است 
نه بيس��ت و دوگانه و نبايد بزرگ نمايي كنيم، چون 11 مورد ايراد 

گرفته شده است كه بر ديگر موارد تأثير مي گذارد. 
   شوراي نگهبان نه جاي مجلس نشسته نه مجمع

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به انتقادات تصريح كرد: شوراي 
نگهبان نه جاي مجمع نشسته و نه جاي مجلس، بلكه محكم جاي 
خودش نشسته است و صرفاً در صورت اصالح در مجمع و مجلس، 
ما ديگر حرفي نداري��م. كدخدايي تأكيد كرد: از ابتداي تش��كيل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون بيش از 13۰ مورد اختالفي 
بين ش��وراي نگهبان و مجلس بررسي شده است و اينكه CFT هم 

به مجمع رفته است، مسئله جديدي نيست. وي ادامه داد: شوراي 
نگهبان حت��ي ايراداتي را به اليح��ه خاك كه اليح��ه اي خنثي از 
لحاظ سياسي است، وارد كرد و به مجلس جهت اصالح ارجاع شد 
و درباره CFT هم شوراي نگهبان بر همين مبنا و مطابق با وظايف 
و تكاليفش ايراد گرفته است و شوراي نگهبان نمي تواند از ايرادات 

چشم پوشی كند. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان تأكيد كرد: ش��وراي نگهبان نمی تواند 
وظايفش را انجام ندهد و در چارچوب ش��رع و قانون درباره الحاق 
به يك كنوانس��يون نظر می دهد. كدخدايي گفت: برخي در زمينه 
ضرورت الحاق به يك سند بين المللی مي گويند كه وضعيت سياسي 
و اقتصادي ما اينچنين و آنچنان است در حالي كه شوراي نگهبان 

بر اساس شرع و قانون اساسي نظر مي دهد و بحث و دعوايي هم در 
اين زمينه وجود ن��دارد. كدخدايي گفت: يكي از ايرادات ش��وراي 
نگهبان به CFT اين بود كه چرا مجلس عبارت ليست سياه را به كار 
برده است در حالي كه در محاوره و رسانه ها اين عبارت به كار برده 
مي شود و در اين كنوانسيون وجود ندارد. بر اين اساس قانونگذاران ما 

بايد دقت كنند كه اگر عبارتي وجود ندارد، در قانون نياورند. 
   شوراي نگهبان جاي مصلحت سنجي نيست

سخنگوي ش��وراي نگهبان تأكيد كرد: ايرادات شوراي نگهبان به 
CFT كاماًل درست است و بر اين مبناس��ت كه گزك دست طرف 
مقابل ندهيم اما بحث مصلحت در اين باره در جاي ديگر بايد بررسي 
شود. كدخدايي متذكر شد: وزارت اقتصادي و امور دارايي وقت چند 
توافق در خصوص FATF داشته است كه چهار مورد از جمله مبارزه 
با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پالرمو و CFT است كه 
مربوط به قوانين داخلي اس��ت و نياز به اصالح دارد. وي با اشاره به 
اينكه قانون مبارزه با پولشويي داراي اشكاالتي بود كه در نهايت نظر 
شوراي نگهبان درباره آن تأمين شد، ادامه داد: البته يكسري موارد 
اصالحي باقي مانده اس��ت كه به مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
ارسال شد. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: امروز اولين جلسه 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي ايرادات مربوط به 
اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي تشكيل شد. كدخدايي ادامه 
داد: CFT هنوز بين شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و 

در جلسات آينده شوراي نگهبان قرار است بررسي شود. 

معاون سياسي سپاه: 

براي تداوم موفقيت ها بايد از آسيب شناسي استقبال كرد

مجمع در بررسی CFT   از منافع مردم نخواهد گذشت

دبي�ر مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام 
درب�اره زم�ان بررس�ي اليح�ه CFT گفت: 
هنوز اين اليحه به دس�ت ما نرس�يده اس�ت 
ام�ا م�ردم مطمئ�ن باش�ند در بررس�ي آن 
منافع مل�ت و نظ�ام را معيار ق�رار مي دهيم. 
به گزارش مهر، محسن رضايي ظهر ديروز پس از 
برگزاري جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
در نشست خبري با اشاره به آغاز بررسي اليحه 
اصالح قانون پولشويي كش��ور در مجمع گفت: 
بحث هاي امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مربوط به اصالح قانون پولش��ويي كش��ور بود و 
احتماالً يك يا دو جلس��ه مجمع تشخيص را به 

خود اختصاص خواهد داد. 
رضاي��ي گف��ت: قانون مب��ارزه با پولش��ويي در 
حدود 1۰ س��ال پيش در كش��ور تصويب و اجرا 
هم شده اس��ت. در آن ش��رايطي كه توجه شده 
به مبارزه پولش��ويي، تالش خوبي را هم مجلس 
شوراي اسالمي و هم دولت انجام دادند و تا امروز 
جمهوري اس��المي از قانون مبارزه با پولشويي، 
برخوردار بوده است. اينكه يك عده گفته اند كه 
در ايران قانون مبارزه با پولش��ويي وجود ندارد، 
اين خالف واقع بوده و جمهوري اس��المي قانون 
مبارزه با پولش��ويي داش��ته و بر اس��اس آن هم 
دولت و هم مجلس و هم قوه قضائيه در مقابله با 
پولشويي هاي احتمالي كار كرده اند. دهها فعاليت 
را بررس��ي كرده اند، برخي از آنها درست بوده و 
جلوي آن را گرفته اند و برخي گزارش هايی بوده 
كه تحقيق و معلوم ش��ده كه چيزي نبوده است. 

اما مجلس ش��وراي اس��المي و دولت بعد از 1۰ 
سال مبارزه با پولشويي، به نتيجه رسيده اند كه 
ضعف هايي در قانون قبل��ي وجود دارد، بنابراين 
با اصالحات��ي اليحه اي را در دول��ت تنظيم و به 
مجلس شوراي اس��المي ارس��ال كرده اند و در 

مجلس هم به تصويب رسيده است.
 هيئت عالی نظارت قانونی است

وي افزود: ما در هيئت عالي نظارت موادي از اين 
قانون را مغاير سياست هاي كلي نظام تشخيص 
داديم و به شوراي محترم نگهبان نظرات هيئت 
عالي نظارت را ارس��ال كرديم. ش��وراي محترم 
نگهبان بر اساس وظيفه قانوني خودش در قانون 
اساسي، پاس��دار قانون اساسي و ش��رع است و 
قوانين كش��ور را با قانون اساسي و شرع مقدس 
اسالم انطباق مي دهد و اگر مغايرتي باشد اعضاي 
ش��ورا آن را به مجلس مي گويند، از آنجايي كه 
در بند 2 اص��ل 11۰ قانون اساس��ي، نظارت بر 
حسن اجراي سياست هاي كلي نظام از وظايف و 
اختيارات رهبر معظم انقالب است و ايشان اين 
را به مجمع تش��خيص تفويض كردن��د و بعد در 
ابالغيه سال گذشته، مجمع اين وظيفه خودش 
را به هيئت عالي نظارت منتقل كرده، بنا بر اين 
هيئت عالي نظارت مغايرت با سياست هاي كلي را 
وقتي به شوراي نگهبان مي گويد، بر اساس قانون 
اساسي شوراي نگهبان روي اين نظرات نامه اي 
مي نويس��د و به مجلس اع��الم مي كند كه طبق 
بند 2 اصل 11۰، مغايرت هاي مصوبه مجلس را 
با قانون اساس��ي اعالم مي كند و مجلس شوراي 

اس��المي معموالً با هيئت عالي نظ��ارت ارتباط 
مي گرفتند و اين مواد را اص��الح مي كردند و آن 
اصالحيه نهايي را به شوراي نگهبان مي فرستادند 
و ما به شوراي نگهبان مي گفتيم كه اين ايرادات 
بر طرف شده و مجلس آن را اصالح كرده است. 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي 
اولين بار مجلس ش��وراي اسالمي تشخيص داد 
كه ايرادات هيئت عالي نظ��ارت را قبول نكند و 
از باب مصلحت كه در اصل 112 قانون اساس��ي 
است، وقتي مجلس شوراي اسالمي مغايرت هايي 
را كه ش��وراي نگهبان اعالم مي كند نمي پذيرد، 
مي تواند از باب مصلحت مصوبه خودش را براي 
تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بده��د، بنابراين اي��ن اولين بار ب��ود كه مجلس 
شوراي اسالمي كه هميش��ه با مجمع تشخيص 
مصلحت و هيئ��ت عالي نظارت مي نشس��تند و 
جلسه مي گذاشتند و حرف هاي يكديگر را گوش 
و معم��والً هم اصالح مي كردند، مث��اًل در برنامه 
شش��م اين همكاري را داشتيم، پنج ايراد گرفته 
ش��د و مجلس چهار مورد را اصالح كرد، يكي از 
آنها را هم ما قبول كرديم يا بودجه سال جاري را 
هيئت نظارت اي��راد گرفت و مجلس اصالح كرد 
ولي اين اولين بار بود كه مجلس محترم بر نظرات 
خودش طبق نامه اي ك��ه رئيس محترم مجلس 
براي ما فرس��تادند، اص��رار كردن��د. بنابراين ما 
وظيفه مان بود كه به عنوان تشخيص مصلحت، 
بنشينيم و اين ايراداتي را كه هيئت عالي نظارت 
گرفته بود، اين بار در صحن مجمع مطرح بشود 

و از بعد مصلح��ت ببينيم كه آي��ا اصرار مجلس 
درست هست يا ما بايد بر اس��اس همان هيئت 

عالي نظارت عمل كنيم. 
 مجلس بايد از نظر قبلی خود برگردد

وي افزود: امروز اين بحث را شروع كرديم. در يكي 
از اين مواد مصوب مجلس، در هيئت عالي نظارت 
ايراداتي گرفته شده بود، مجلس آن ايراد را قبول 
نكرده بود. امروز مجمع نظر هيئت عالي نظارت را 
تصويب كرد و مقرر گرديد مصوبه مجلس اصالح 
ش��ود. بنابراين م��اده يك نظر مجلس ش��وراي 
اس��المي بايد بر اس��اس مصوب��ه امروز)ديروز( 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام اصالح ش��ود و 
بنابراين آن ماده را از مجلس خواهيم خواس��ت 
كه اصالح شده به دولت، ابالغ كند و مجلس بايد 
از نظر قبلي خودش برگردد و بر اس��اس مصوبه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل كند. ماده  
يك در رابطه با منش��أ جرم اس��ت كه در اليحه 
دولت هم نبوده و مجلس اين را اضافه كرده بوده 
است. رضايي تصريح كرد: عنوان مصوبه كه امروز 
بررسي شد اليحه اصالح قانون پولشويي كشور 
اس��ت و اين قانون داخلي كشور است و ربطي به 
ديگر كش��ورها و خارج ن��دارد. ربطي به CFT و 
پالرمو هم ندارد. اين قانون داخلي كش��ور بوده 
و اين قانون را داش��ته ايم، اما بايد اصالحاتي در 
آن صورت مي گرفت ك��ه مجلس اين اصالحات 
را انجام داد ول��ي در هيئت عالي نظارت به دليل 

ايراداتي بر آن گرفتيم. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص 
س��ؤالی در خصوص جو مجمع در مورد تصويب 
 CFT گفت: ما نمي توانيم در مورد CFT اليحه
اظهار نظ��ر كنيم و هنوز ه��م مصوبه مجلس به 
دست ما نرسيده است. ش��ما مطمئن باشيد كه 
مجم��ع از منافع مردم و نظام نخواهد گذش��ت، 
ما با شجاعت و منطق و با در نظر گرفتن نظرات 
تمام كارشناس��ان در مورد اين لواي��ح برخورد 

خواهيم كرد.
    با هركار آس�يب زننده ب�ه توليد مردم 

مخالفيم
 وي در مورد پيوستن به توافقنامه پاريس گفت: 
ما هنوز وارد اين بحث هم نشده ايم. ما هر كاري 
كه به درآمد، اشتغال و توليد مردم آسيب بزند، 
مخالفت مي كنيم و از كسي هم باكي نداريم. بايد 

منافع و مضار آن را بررسي كنيم. 
وي در پاس��خ به س��ؤالی در خص��وص وضعيت 
سالمت رئيس مجمع گفت: شش هفت ماه است 
كه ش��ايعات زيادي در فضاي مج��ازي در مورد 
سالمت آيت اهلل هاشمي شاهرودي مطرح است 
كه ما همه ش��ايعات را تكذيب مي كنيم. ايشان 
در حال مداوا و درمان هس��تند و چون در رأس 
مجمع با حضور حضرت آيت اهلل موحدي كرماني 
و آيت اهلل جنتي خأل ايش��ان را پ��ر مي كنيم و تا 
زمان بهبود و بازگشت ايشان، توصيه پزشكان را 

رعايت مي كنيم. 

آيت اهلل جنتي: 
برخورد با فساد 

منحصر به دستگاه قضايي نيست
مبارزه با فس�اد در هر س�طحي و هر دس�تگاه، وظيفه اي همگاني 
اس�ت اما برخورد منحصر به دستگاه قضايي نيس�ت و بايد در همه 
ق�وا و با ش�كل گيری هر نوع فس�اد برخ�ورد مؤثر ص�ورت پذيرد. 
به گزارش مهر، در جلسه ديروز مجمع تش��خيص مصلحت نظام كه به 
رياست آيت اهلل جنتي برگزار شد، وي با اشاره به مشكالت ناشي از تورم و 
گراني  كاالهاي مورد نياز مردم خواستار نظارت مؤثر دستگاه هاي مسئول 
شد و گفت: انتظار به حق مردم رسيدگي جدي به وضعيت آشفته بازار است 
و در شرايط فعلي اين موضوع بايد به عنوان اولويت اصلي همه دستگاه ها 

مورد توجه جدي قرارگيرد. 
آيت اهلل جنتي همچنين موضوع برخورد با فساد به ويژه مفاسد اقتصادي را 
وظيفه  همه قوا دانست و ضمن تشكر از اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص 
گفت: مبارزه با فساد در هر سطحي و هر دستگاه و نهاد، وظيفه اي همگاني 
است اما برخورد منحصر به دستگاه قضايي نيست و مي بايست در همه قوا و 
با شكل گيري هر نوع فساد برخورد مؤثر صورت پذيرد. در ادامه اين جلسه 
اليحه اصالح قانون پولشويي اختالفي بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي 
نگهبان مورد بحث قرار گرفت: بر اساس اين گزارش در اين نشست ماده يك 
اليحه مذكور كه مغايرت آن با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي 
هيئت عالي نظارت اعالم و توسط شوراي نگهبان به مجلس ارجاع شده 
بود پس از اصرار مجلس به منظور تعيين مصلحت مطرح گرديد، و پس از 
ارائه ديدگاه هاي مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان و وزارتخانه هاي 
اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرات 
مخالف و موافق خود را بيان كردند و در نهايت با رأي بيش از دو سوم اعضا 
نظر هيئت عالي نظارت تصويب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص اين 

بند اصالح شود. 

باهنر: منافع ملي در مجلس صاحب ندارد
دبيركل جامعه اس�المي مهندس�ين با بي�ان اينكه مناف�ع ملي در 
مجلس صاح�ب ن�دارد، گف�ت: ۲۹۰ نماين�ده قس�م مي خورند تا 
حافظ منافع ملي باش�ند در حال�ي كه ۱۰ نفر هم اينگونه نيس�تند. 
محمدرضا باهنر در ديدار اعضاي شوراي مركزي حزب بيداري اسالمي 
با بيان اينكه بايد كارنامه عالمانه و عادالنه از عملكرد نظام در 4۰ س��ال 
گذشته داشته باشيم، گفت: در اين 4۰ سال دولت هاي مختلفي آمده و 
رفته اند و همه آنها در آنچه امروز رقم خورده، شريك بوده اند. از زمان شهيد 
رجايي به اين سو مجموعه اقدامات قابل قبولي انجام شده و رهبر معظم 
انقالب با هدايت، راهبري، مديريت، عمق نگري و بصيرت در اين مسير 
نقش ايفا كرده اند. باهنر ادامه داد: ش��ايد بگويند هر حكومتي بود در اين 
4۰ سال بيمارستان، مدرسه و راه و جاده مي ساخت. اما يك تفاوت وجود 
دارد و آن اين است كه ما مدعي هستيم رتبه ما در بسياري از شاخص ها 
مانند بهداشت، آموزش و عمران در حد معجزه آسايي اصالح شده است. 
وي افزود: اكنون كش��ور ما در رديف 25 كش��ور برتر دنيا در بسياري از 
شاخص هاي توسعه قرار دارد. همچنين طبق تحقيق يك مجله خارجي 
ايران در رتبه هشتم جهان از حيث اقتدار و قدرت نظامي قرار گرفته است 
كه در نوبه خود بي نظير است. رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري با 
بيان اينكه همه قبول دارند به لحاظ امنيتي و اطالعاتي در غرب آسيا جزو 
بهترين ها هستيم و كارنامه درخشاني داريم، از روند رشد توليد ناخالص 
داخلي انتقاد كرد و گفت: به اين رقم قانع نيس��تيم. رتبه توليد ناخالص 
داخلي ما در بين 2۰۰ كشور، زير 2۰ است اما بايد ارتقا پيدا كند. باهنر افزود: 
البته اشكاالت زيادي هم وجود دارد. از چالش گرفته تا تهديد، ابربحران و 
آغاز فروپاشي، واژه ها و عباراتي هستند كه بر حسب بينش و نگرش افراد 
روي شرايط حال حاضر كشور گذاشته مي شود، قبول داريم كه مشكالتي 
مانند بيكاري و... وجود دارد. اما اينكه بگوييم كاري انجام نشده و قبلي ها 
كاري نكردند، قابل قبول نيست. وي با انتقاد از رفتار برخي نمايندگان گفت: 
اين روحيه را در نمايندگان بسيار مشاهده كرده ايم كه هر كدام مدعي بودند 
كه نمايندگان قبلي كاري نكرده اند. نمايندگان روزهاي اول انگيزه بااليي 
دارند اما پس از مدتي تغيير مي كنند. دبيركل جامعه اسالمي مهندسين 
تصريح كرد: اكنون غصه دولت و مجلس را مي خورم كه مي خواهند بودجه 
سال بعد را ببندند، هر كدام يك طور توصيه و تجويز مي كنند. يك چك 
داريم كه همه هم مستحق دريافت هستند. حوزه دفاع، سالمت، آموزش 
و پرورش و... همگي بودجه مي خواهند و مملكت بايد اداره ش��ود. وي با 
بيان اينكه مسائل كشور در سه گروه س��اختاري، رويكردي، عملكردي 
قرار مي گيرد، گفت: در بعد س��اختاري، مجلس را در نظر بگيريم كه اين 
موضوع ربطي به اصالح طلبي و اصولگرايي ندارد، خاستگاه مجلس اين 
است كه 2۹۰ نماينده قسم مي خورند حافظ منافع ملي باشند در حالي 
كه 1۰ نفر هم اينگونه نيس��تند. منافع ملي در مجلس صاحب ندارد. در 
تئوري مي گوييم منافع ملي در رأس امور است. نماينده ادوار مجلس گفت: 
متأسفانه در مجلس هركسي طرفدار اهداف خودش است. يكي معلمان، 
يكي كارگران و برخي فقط به فكر حوزه انتخابيه خودشان هستند، متأسفانه 
ساختار مجلس اين است كه نمايندگان به دنبال منافع منطقه اي هستند و 

هيچ كس به منافع ملي فكر نمي كند. 

واكنش رئيس دفتر روحاني به مصاحبه حجاريان 
واعظي: با اصالح طلبان تندرو

 روابط خوبي نداريم
س�عيد حجاري�ان هفته گذش�ته گفت�ه بود ك�ه اصالح طلب�ان با 
روحان�ي ائتالفي نداش�ته اند، حاال رئي�س دفتر رئي�س جمهور به 
اين خبرگزاري مي گويد كه پاس�خ من به آقاي حجاريان نيست اما 
ممكن است دولت با اصالح طلبان تندرو رابطه خوبي نداشته باشد. 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت  و گو با تس��نيم، در 
خصوص اظهارات اخير س��عيد حجاريان كه گفته ب��ود اصالح طلبان 
با روحاني ائتالفي نداش��تند و رئيس جمهور ب��ه وعده های خود عمل 
نكرد و او از خودش عبور كرده اس��ت و اينكه آيا اين سخنان به معناي 
مرزبندي با دولت اس��ت، اظهار داش��ت: در اين باره از خودشان سؤال 
كنيد كه منظورش از اين سخنان چيست؟ وي افزود: چيزي كه درباره 
رئيس جمهور مي توانم بگويم اين است كه آقاي رئيس جمهور همان آقاي 
رئيس جمهوري است كه در 3۰ سال پيش بوده با نظرات خودشان، در 
سال ۹2 هم همان رئيس جمهور بوده و ۹6 هم همان بودند. اين طبيعي 
اس��ت كه در هر انتخاباتي عده اي از كسي حمايت مي كنند و عده اي از 
فرد ديگري حمايت مي كنند. محم��ود واعظي در توضيح منظور خود 
گفت: اينكه ما در سال ۹6 با گروهي نشسته باشيم و با هم چيزي را به 
عنوان ائتالف امضا كرده باشيم خير، نه در سال ۹2 اين كار را كرده ايم 
و نه در سال ۹6. رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: اينكه در سال ۹6 
در كنار اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوري تالش كرديم، با هم 
كار كرديم و ايستاديم تا اين دولت انتخاب شود درست است و اينگونه 
هم بود. بنابراين اينكه بگوييم رئيس جمهور عدول و عبور كرده، حرف 

درستي نيست. خط آقاي رئيس جمهور از اول هم همين بوده است. 
واعظي با بيان اين مطلب كه دكتر روحاني همواره اعالم كرده مشي من 
اعتدال اس��ت و اين را بارها به مديران و استانداران اعالم كردند كه مشي 
اعتدال داشته باشند، گفت: پس آقاي رئيس جمهور از چيزي عدول و عبور 
نكرده است بلكه ديگران هستند ) نمي  خواهم جواب حجاريان را بدهم( كه 
چنين ذهنيتي دارند. همين االن ما با بسياري از اصالح طلبان هم شخص 
رئيس جمهور و هم دفتر رئيس جمهور روابط خوبي داريم و اين روابط خوب 
ادامه دارد، البته ممكن است در اين بين عده اي نظرات ديگري داشته باشند 

و خيلي تند باشند و ممكن است روابط خوبي با آنها نداشته باشيم. 

كارشناس مسائل بين الملل: 
وزارت خارجه امريكا را 

منشأ همه تحوالت مي داند!
باور غلطي ك�ه در وزارت خارجه ما و تيم فعل�ي وزارت وجود دارد، 
اين اس�ت كه محور و مدار هر تح�ول مهمي در دنيا امريكاس�ت و 
هي�چ تحول مهم�ي نيس�ت ك�ه امريكايي ها منش�أ آن نباش�ند. 
به گزارش فارس، سعداهلل زارعي كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: 
برخي ها مانند آقاي آش��نا و ظريف مدعي هستند كه ارزش خاورميانه 
نزد امريكايي ها و اروپايي ها كاهش پيدا كرده است، كه البته حرف هاي 
دقيقي نيست و براي اين ادعاي خود هم استدالل هايي را مطرح مي كنند 
و مي گويند ديگر خيلي به نفت منطقه احتياج ندارند و حضور در منطقه 
برايشان هزينه دارد، كه اين حرف واقعاً حرف درستي نيست، چون اگر در 
منطقه ما درگيري وجود دارد، چه كساني اين درگيري  را شروع كردند؟ 
جنگ عراق و ايران را چه كسي راه انداخت؟ جنگ عراق را چه كسي راه 
انداخت؟ چه كساني به افغانستان لشكركشي كردند؟ وي گفت: اينكه 
آقايان ظريف و آشنا مي گويند ارزش منطقه براي امريكا پايين آمده چون 
امريكا بايد اينجا هزينه كند، براي اينكه در منطقه درگيري وجود دارد، 

درست نيست. چون خود امريكايي ها اين جنگ را راه انداخته اند. 
. وي در بخش ديگري از س��خنانش درخصوص سؤالی درباره عملكرد 
وزارت خارجه خاطرنشان كرد: متأسفانه باور غلطي در وزارت خارجه ما و 
به خصوص بر تيم فعلي وزارت خارجه وجود دارد و آن باور غلط اين است 
كه محور و مدار هر تحول مهمي در دنيا و ازجمله تحوالتي كه ما را تحت 
تأثير قرار مي دهد امريكاست و هيچ تحول مهمي نيست كه امريكايي ها 
منشأ آن نباش��ند و اين را از سر حدس��يات نمي گويم. اين كارشناس 
مس��ائل بين الملل گفت: اينها واقعاً اين اعتقاد را دارند و در جلس��ات 
كارشناسي شان كه ما هم هستيم اين را به زبان مي آورند كه هيچ اتفاق 
سياسي مهمي رقم نمي خورد، مديريت نمي شود و به سرانجام نمي رسد 
مگر اينكه امريكايي ها در آن جلسه نقش اول را داشته باشند. وي گفت: 
اينها هر برنامه اي را خارج از طراحي امريكايي ها شكست خورده مي دانند 

و معتقدند هيچ طرحي در مقابل امريكايي نمي توان انجام داد. 

  گزارش


