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هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر مستقر نخواهد شد
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مذاکرات انجام گرفته
در ارتبــاط با کنوانســیون دریای خزر بین پنج کشــور حوزه
دریای خزر اعالم کرد :طبق توافق هیچ نیروی نظامی خارجی
نمیتواند در این دریا مستقر شود.
محمد جواد ظریف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران
با اشاره به برگزاری هفتمین اجالس وزرای خارجه کشورهای
ساحلی دریای خزر در مســکو اظهار کرد :تا کنون  ۴۹اجالس
کارشناسی در ارتباط با این موضوع برگزار شده و در دو سه روز
گذشته نیز اجالس ویژه کارشناسی برای آمادهسازی برگزاری
اجالس وزیران برگزار شــد و امروز و فردا نیز اجالس وزرا برای

اجالس سران آماده شود.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در این دو روز وزیران خارجه
پنج کشــور ســاحلی دریای خزر مذاکرات فشردهای خواهند
داشت و شــاید فرصت دیدار دو جانبه بین وزیران فراهم نشود
در پاســخ به این سوال که پنج کشــور در بحث کنوانسیون در
چه مــواردی اختالف نظر دارند؟ گفت :ممکن اســت در مورد
یک موضوع دو کشــور از دو زبان مختلف یا دو عبارت متفاوت
استفاده کرده باشند که باید برای رســیدن به تفاهم ،مذاکره
شود و اینکه االن بگوییم بر روی کدام موضوعات تفاهم نداریم
یک نوع پیشداوری است و صحبت در این زمینه زود است.

دانشجویان ابزار سیاسی
دیگراننشوند

رییس قوه قضاییه بزرگترین ســاح امروز
سلطه گران را تفرقه افکنی در میان مسلمانان
دانســت و بر ضرورت ایجاد وحدت در داخل و
خارج از کشور بین مسلمانان و پرهیز از هرگونه
نداهای تفرقه افکنانه تأکید کرد.

ت مدرس:
عبداهلل رمضانزاده در دانشگاه تربی 

چهره

برای آینده ایران باید به فکر گفت وگو بود

با جنبش دانشجویی دوران
اصالحاتفاصلهداریم

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است
که «محدودیتهای موجود در دانشگاهها بیشتر
مبتنیبرتصمیمگیریهارخمیدهد».
جنبش دانشــجویی بــا دوران طالیی خود
فاصله بسیاری گرفته است؛ دورانی که عطر شور
و آرمان خواهی فضای دانشگاه های سراسر کشور
را فراگرفته بود .این روزها و در آستانه روز دانشجو
اما احساس میشود این جنبش دیگر رمقی ندارد
و از آن بیشتر از تحرک و پویایی ،سستی و رخوت
به چشم میخورد .برخی بر این اعتقاد هستند که
جنبش دانشــجویی در ایران مرده و دیگر وجود
ندارد ،امــا گروه دیگری معتقدند که جامعه امروز
نیازی به فعاالن دانشجویی بهمانند گذشته ندارد
و شرایط موجود تغییر کرده است.
در دوران دولت اصالحات جنبش دانشجویی
بهتنهایی در بیان انتظارات مردم کفایت میکرد،
جلو میرفــت و هزینــه آن را میپرداخت ،اما از
زمان روی کار آمدن محمود احمدینژاد شرایط
بهطورکلی تغییر کرد بهخصوص از ســال  88تا
 92جو حاکم بر دانشگاهها سبب شد تا بسیاری از
تشکالتدانشجویانتعطیلشوندبهدلیلنگرانی
از روزهــای آینده اگر همچنین نشــد فعاالن آن
سکوتاختیارکردند.
صادق زیبــاکالم در رابطه باوجــود رخوت و
سســتی در جنبش دانشــجویی گفت :جنبش
دانشجویی دچار رخوت ،سستی و مردگی نشده،
زیرا زمانی که در اســتانها و شهرســتانها چه
بهصورت تکی و چه به شکل مناظره با اصولگرایان
مســائل کشــور را موردبررســی قرار میدهم،
دانشجویان هم بیشتر از ظرفیت اسمی و رسمی
آمفیتئاترهادرآنجاحاضرمیشوند.
وی در ایــن رابطه ابراز کرد :دلیل اســتقبال
دانشجویان از مراسمهای سیاسی هم این است،
هراندازه که در بیرون از محیط دانشــگاه فضای
سیاسی جامعه بازتر شــود حساسیت و باری که
دانشگاهها و دانشــجوها باید حمل کنند ،کمتر
از گذشــته خواهد بود زیرا زمانی که جامعه دچار
قبض و بسط سیاسی شود و یا به هر دلیل شرایط
خفقان بر آن حکومت کند در آن زمان دانشگاهها
نقش خیلی مهمــی پیدا میکنند بــرای اینکه
تنها جایی اســت که در آن امکان تجمع سیاسی،
انتقاد از عملکرد و ابــراز نارضایتی علیه حکومت
وجود دارد ولی زمانــی که فضای جامعه قدری از
آزادی نسبی برخوردار شود ،دلیلی ندارد که تمام
تحرکاتدردانشگاههایکشورتجمعپیداکند.
این استاد دانشــگاه در ادامه افزود :از سال 92
که آقای روحانی دولت را در دست گرفته ،فضای
دانشگاهها نسبت به دوران دوم احمدینژاد بسیار
بهتر شــده است و آن شــرایط پر اختناقی که در
فاصله  88تا  92در دانشگاههای کشور حاکم بود
و تقریباً تمامی تشکلها ،انجمنهای اسالمی و ...
را تعطیل کرد.
زیباکالم در این خصوص که دانشــگاه آزاد یا
برخی از دانشــگاههای دولتی از ورود سخنرانان
اصالحطلب ممانعت به عمل میآورند ،بیان کرد:
مقصود از آزادی بهمانند آنچه در فرانســه ،نروژ،
آلمان ،هند یا ژاپن وجود دارد ،نیست .تا حدودی
همچنان این محدودیتها وجود دارد ،اما شرایط
بهتر شده است.
این فعال سیاســی اصالحطلب دراینباره که
صرف پر شدن آمفیتئاترها نشاندهنده تازگی و
بهروزبودن جنبشدانشجویینیست ،توضیحداد:
وجود ســختیها و تنگنظریها را قبول دارم ،اما
این موارد بیشتر به روسای دانشگاهها برمیگردد
و سلیقه فردی است.
نیمی از سخنرانیها و مناظرههایی که انجام
میدهم ،در دانشــگاه آزاد صورت میگیرد ولی
زمانی هم بوده که با آن مخالفــت ورزیدند و در
بین دانشگاههای آزاد هم تفاوت وجود دارد .بدین
معنا که یک دانشگاه آزاد مخالفت کرده و دیگری
خیر .در مورد دانشــگاههای دولتی هم شرایط
به همین شکل اســت .وی در ادامه اضافه کرد:
شرایط امروز همانطور که اشــاره شد با دوران
دولتاحمدینژادقابلمقایسهنیست،البتههنوز
خیلی مانده تا به دوران اصالحات و شرایطی که
دانشگاههاداشتند،برسیم.

آماده ســازی اجالس سران که قرار اســت در آستانه تشکیل
شود ،برگزار میشود.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه تا کنون
پیشرفتهای خوبی در بحث کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر حاصل شده است افزود :در کنار این کنوانسیون  ۱۲سند
نیز مورد توافق قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات جدی در حال انجام
است تا در مورد تمام مسائل مربوط به کنوانسیون بین  ۵کشور
توافق حاصل شــود گفت :در بیشتر حوزهها توافق حاصل شده
ولی همانطور که گفتم باید در مورد تمام مفاد کنوانسیون به

توافق برسیم.
ظریف با اشــاره به برخی از توافقات حاصل شــده بین پنج
کشور این حوزه در مورد کنوانســیون دریای خزر خاطرنشان
کرد :بر اساس توافق صورت گرفته هیچ نیروی نظامی خارجی
نمیتواند در این دریا مستقر شود و از دیگر سو پنج کشور توافق
کردند که در بحث کشــتیرانی در این دریا از پرچم پنج کشور
استفاده شود.
وی اظهار کرد :در ارتباط با همکاریهای زیســت محیطی
دریای خزر نیز به توافقاتی رســیدیم و در اجالس امروز و فردا
قرار نیست سندی تولید شــود بلکه قرار است که سندها برای
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ترافیــک ســخنرانی هــا در
دانشــگاه های کشــور به مناســبت روز
بزرگداشت دانشجو ادامه دارد .روز گذشته
نیز بســیاری از دانشــگاهها میزبان چهره
های سیاســی مختلف اعــم از اصولگرا و
اصــاح طلب بودنــد .همایش هــا و پنل
های تخصصی و ســمینار ها و کنگره های
مختلفی همچنان در دانشگاه های کشور
جریان دارد و به نظر می رســد که این موج
تا اواسط هفته آینده نیز استمرار پیدا کند.
بــا این همه یکــی از مهمترین چالش
هایی که درباره روز دانشجو و فعالیت تشکل
های دانشجویی مطرح است ،آن بوده که به
مرور این فعالیت ها تنزل پیدا کرده است و
در ســال های اخیر صرفا در برخی مقاطع
زمانی این فعالیت ها توانســته است نمود
عینی پیدا کند .حال آنکه در این خصوص
نظرات مختلفی مطرح اســت و صرفا نمی
توان چارچوب و ســقف و کفی لحاظ کرد
و می بایســت به این واقعیت اذعان داشت
که فعالیت های دانشــجویی از ابعاد واحد
به ابعاد و جنبه های مختلفی توســعه پیدا
کرده است و امروز نمی توان آن را در دایره
سیاست و تحزب محدود کرد.
افــزون بــر این نیــز حضــور توامان
چهرههای سیاسی در نشست ها و محافل
دانشگاهی در ســال جاری نشان از آن دارد
که فضای عمومی دانشــگاه به رغم برخی
اتفاقات در برخی مراکز آموزشــی در حال
طی کردن یک ســیر موفق صعودی است.
سیری که دیروز از دانشــگاه چمران اهواز
تا عالمه طباطبایی تهران و تربیت مدرس
با اســتقبال خوبی از ســوی دانشگاهیان
همراه بود تــا این امیدواری باشــد که در
آینده روند بهتری در ســیر فعالیت تشکل
های دانشجویی به بار خواهد نشست .البته
روز گذشــته این سخنرانی ها و همایش ها
حاشــیه هایی نیز به همراه داشــت که در
این میان از غیبت بهزاد نبودی در همایش
دانشگاه تربیت مدرس و همین طور اقدام
عجیب دانشــجویان این دانشگاه و اهدای
کتاب «چوپان دروغگو» در اعتراض نسبت
به انتشار لیست بدهکاران بانکی به محمود
صادقی به عنوان مهمترین حواشی نام برد.
دانشجوبایدانتخابگرباشدنهمقلد
رســول منتجب نیا قائم مقــام حزب

وجود دارد باید همــکاری کنیم تا بتوانند
کارشــان را انجام دهند ،اگر در رســانهها
درباره این موضوع شــلوغکاری انجام شود
ممکن است از نظرشــان برگردند چرا که
نمیخواهند بگویند این کار را تحت فشار
انجامدادهایم.
مطهری همچنین خاطرنشان کرد :ما
بارها گفتیم اگر بنا بر محاکمه محصورین
اســت احمدینژاد هم باید همزمان با آنها
محاکمه شود .االن طرفداران ایشان در آن
دوره ،همین حرفها را میزنند و این مایه
خوشبختی ماست که به اشتباهات گذشته
خود اعتراف میکننــد در حالیکه قبل از
این به او تعصب داشــتند و بر تخلفاتشان
چشم پوشــیده بودند .اگر کسی به عنوان
رییسجمهــور میگوید مــن فالن قانون
را قبول نــدارم و آن را اجــرا نمیکنم باید
بالفاصلهعزلشود.

اعتمادملی در مراســمی که به مناســبت
بزرگداشــت روز دانشجو به دعوت انجمن
اسالمی دانشجویان پیرو خط امام (ره) در
دانشگاه شــهید چمران اهواز برگزار شد،
به سخنرانی پرداخت و با اشــاره به اینکه
دانشجو به معنای گزینش گر و مطالبه گر
است افزود:نمی شود به دانشجو القا کرد که
یک تفکر خاص داشــته باشد ،نمی شود با
زور و تبلیغات دانشجو را مجبور به انتخاب
و گزینش کرد.
وی با تاکید بر اینکه در مسائل سیاسی
هم باید فضای دانشگاه فضای آزادی باشد،
ادامه داد :هرکسی دارای هر اندیشه ای باشد
آزاد است .نمی شــود با زور و تحمیل افراد
را وادار کرد که یک تفکر داشــته باشد.آن
هایی که تصور می کنند می توانند فکرشان
را بر دانشــگاه ها حاکم کنند نباید متوسل
به زور و مسائل رانتی شوند.باید دانشجو را
با منطق و اســتدالل و ارائه بهترین دیدگاه
اقناع کرد ،این بهترین راه حاکم کردن یک
تفکراست.
پیشرویازطریقمبارزهبافساد
همچنیــن عبــداهلل رمضــان زاده در
نشســت گرامیداشــت روز  ۱۶آذر با نام
«دانشــگاه؛ احیا یا احتضار » که به همت
انجمن اســامی پیشرو دانشــگاه تربیت
مدرس برگزار شد ،اظهار کرد :آبادی کشور

ســختی دارد و به دست من و شما باهم رخ
می دهد .وی ســپس به علت عدم حضور
بهزاد نبوی یکی از مهمانان این برنامه اشاره
کرد و گفت :به علت ناهماهنگی که شــده
بود ،بهزاد نبوی نتوانســت در این مراسم
حضور داشته باشد؛ اما من در اینجا به جرات
می گویم شــریفترین انسانی که در عمرم
دیدم ایشــان بوده است .این فعال سیاسی
گفت :وقتی دانشــگاه بــا نهضت مقاومت
ملی هماهنگ عمل میکنــد نتیجهاش
می شــود یک حرکت مانــدگار در تاریخ.
پیشــتازی در آن زمان مبارزه با اســتعمار
بود امروز به نظر من پیشــروی در مبارزه با
فساد است .استعمار خارجی سالهاست بار
خود را از کشور بسته  ،اما فساد و ناکارآمدی
موضوعی شده که همه مردم از آن ناراحت
هستند.
وی افــزود :مبــارزه با فســاد فقط در
چارچوب آزادی و نقد اتفاق میافتد .زمانی
این مبارزه شــکل می گیرد که بتوانیم در
مورد آن صحبت کنیم ،کســانی که نمی
گذارند در این باره حرف بزنیم خودشــان
در فساد شریک هستند .رمضان زاده سپس
گفت :امیدواریم سال دیگر همه منع هایی
که برای افراد اعتمادســاز ملی ایجاد شده
برطرف شود .سیاست داخلی و خارجی ما
مشــکالتی دارد اما قابل حل است .اقتصاد
ما بحرانی دارد که به طبقات مختلف جامعه

ضربه می زند و باید هرچه سریع تر وضعیت
موجــود را تغییر دهیم .بــرای آینده ایران
باید به فکر گفتوگو بود ،هر کســی که به
ما شــدن کمک می کند خانه اش آباد باد.
این فعال سیاسی همچنین گفت :ناامیدی
یعنی رفتن سراغ احمدی نژاد ،یعنی سراغ
«مه مه و لو لو رفتن» ،این دولت آینه تمام
نمای ماســت ۱۸ .میلیون نفر رای ندادند
و اثراتش را دیدیــم ،در مجلس هفتم هم
نتیجه اش را مشاهده کردیم.آقای صادقی
گفــت  ۳۷۰۰نفر بورســیه شــده را می
خواستند استاد شــما کنند که جلوی آن
ایســتادند و یک عده ای هم بر کنار شدند
،اصالحات هزینه دارد.
فضابازترشدهاست
همچنیــن علی مطهــری در همایش
بزرگداشت روز دانشــجو که در دانشکده
مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار
شد ،اظهار کرد :مســاله مهم این است که
در حال حاضر نرمشــی در مقامات کشور
در موضوع حصــر پیدا شــده ،تصمیم بر
این است که انشــاءاهلل این موضوع را حل
کنند .به نظر میرسد اراده بر این است که
این موضوع حل شــود .همچنان که شاهد
بودیمآقایکروبیسهچهارمالقاتداشتند
و میخواهند فضا را باز کنند تا به حصر پایان
دهند .وی افــزود :زمانی که چنین ارادهای

گردش روحانی را قبول ندارم
عالوه بر او نیز جواد امام در این همایش
به برخی از نامالیمات موجود اشــاره کرد
و اظهار داشت :امروز با رفتارهای محمود
احمدینژاد و محدودیتها برای خاتمی
روبهرو هســتیم .البته احمدینژاد پدیده
جدیدی نیســت بلکه پدیدهای است که
دلسوزانازسالهاقبلنسبتبهآنهشدار
داده بودند .اگر سوابق و عملکرد ایشان در
استانداری اردبیل و شــهرداری تهران و
هشت سال بررسی شود ،متوجه میشویم
که حامیان اصولگــرای احمدینژاد باید
توبهکنند.
مدیرعامل بنیاد باران ادامه داد :کسانی
که از احمدینــژاد حمایــت کردند باید
پاســخگو باشــند .ما اصالحطلبان نباید
پاســخگوی احمدینژاد باشــیم .ما نباید
توبه کنیم بلکه باید کســانی توبه کنند که
احمدینژاد را بر سر کار آوردند.
این فعال سیاسی اصالحطلب تصریح
کرد :میگویند روحانی گردش به راســت
داشــته اســت اما من اعتقادی ندارم که
آقای روحانی اصالحطلب بوده یا به عنوان
اصالحطلب وارد عرصه شده است .روحانی
هم محدودیتهایــی دارد و انتخاب وزیر
علوم نیز این محدودیت را نشــان میدهد
که گزینه وزیر علوم از فرجی دانا به منصور
غالمیمیرود.

خبر

آیتاهلل محسن غرویان:

ناطق نوری اصولگرا نیست

اســتاد جامعه المصطفی میگویــد« :آقای ناطق
نوری را نمیتوانیم اصالحطلب یا اصولگرا یا اعتدالگرا
بدانیم .اگر احمدینژاد مصداق اصولگرایی باشد ،قطعا
آقای ناطق نوری در نقطه مقابل آن قرار میگیرد .پس
اصولگرایی اگر به معنایی که این آقایان میگویند باشد،
ناطقنوریاصولگرانیست».
به گزارش عصر ایــران ،آیت اهلل محســن غرویان
فعال سیاســی اصولگرا ،در خصــوص عملکرد دولت
روحانــی ،گفت :اصالحطلبان باید شــرایط روحانی را
درک کنند .روحانی به عنوان رئیسجمهور این کشور
در تصمیمگیریهــا با توجه به مطالعــات مقدماتی و
مشــاوره با متخصصین نزدیک به خود عمل میکند
و در این پروســه یک ســری مالحظات را نیز در نظر
میگیرد.اســتاد جامعهالمصطفی عنوان کرد :از آنجا
که تصمیمگیری رجل سیاســی در این ســطح باید با
در نظر گرفتن همه جوانب صورت بگیرد ،فکر میکنم
روحانی باید با توجه به تمام مالحظات سعی کند جانب
اعتدال را داشــته باشــد و به افراط و تفریط نرود .به هر
حال مردم نیز نباید ناامید شــوند .البته من جایی برای
یاس و ناامیدی نمیبینم .ما بایــد روند کلی را در نظر
داشته باشیم .ممکن است تاکتیکها متفاوت باشد که
این موضوع دلیل نمیشود ما نسبت به آینده سیاسی
اصالحطلبان یا اعتدالیون مایوس شــویم و در نهایت
مسیر کنونی ،مسیر خوبی است .باید به این موضوع نیز
توجه کرد که طیف مقابل و جریان احمدینژاد به چه
روزی افتادهاند و چه واکنشهایی نسبت به آنها صورت
میگیرد و همین موضوع در ســبک و سنگین کردن
جریانهای سیاســی برای داشتن یک نگاه همه جانبه
و کلی اهمیــت دارد .نقدها به دولت را چندان منصفانه
نمیبینم .من هنوز ســیگنال و شــواهدی نمیبینم

که دال بر چرخیدن آقای روحانــی از اصالحطلبی به
اصولگرایی باشد .غرویان در خصوص شیخوخیت ناطق
نوری در بین اصولگرایان هم گفت :اوال من اصولگرایی و
اصالحطلبیرامفاهیممبهمیمیبینم؛مخصوصاوقتی
که میخواهیم به صــورت مصداقی صحبت کنیم این
ابهام بیشتر میشود .اصالحطلبی و اصولگرایی در حال
حاضر مصداق مشــخصی ندارد .برای مثال آقای ناطق
نوری را نمیتوانیــم اصالحطلب یا اصولگرا یا اعتدالگرا
بدانیم .اگر احمدینژاد مصداق اصولگرایی باشد ،قطعا
آقای ناطق نوری در نقطه مقابل آن قرار میگیرد .پس
اصولگرایی اگر به معنایی که این آقایان میگویند باشد،
ناطق نوری اصولگرا نیســت .این فعال سیاسی گفت:
برای مثال مصداق را آیتاهلل رفســنجانی میگیرم من
ایشان را یک اصولگرای معتدل و اصالحطلب میدانم.
یعنی هم اصول را حفظ کرد ،هم اعتدال داشــت و هم
اصالحطلب بود .عالوه بر ایــن نواندیش و تحولخواه
بود .به عبارتی آقای رفســنجانی همــه چیز را در کنار
هم داشــت نه افراط میکرد و نه تفریط داشــت آقای
ناطق نوری نیز چنین شــخصیتی دارد .غرویان اضافه
کرد :آقای ناطق نوری هرگــز به تفکرات جریانی مثل
گروه جمنا نزدیک نمیشوند؛ چرا که ایشان شخصیت
مستقلیدارندوهمفکرآیتاهللرفسنجانیهستند.

فالحت پیشه:

باید مرز «پرویزخان» تا یکشنبه باز شود

نماینده اســام آبادغــرب و داالهــو در مجلس
شورای اســامی گفت :چرا باید بگذاریم در خصوص
بازگشایی مرزهای ایران با عراق مانند مرز «پرویزخان»
و «خســروی» طرف عراقی دســت باال بگیــرد .اگر
مرزپرویزخان تا یکشنبه هفته آینده باز نشود ،مجمع
نمایندگان کرمانشــاه باید تک تک وزیرانی که متولی
این امر هستند را برای پاسخگویی به مجلس بکشاند.
حشمتاهلل فالحت پیشه با انتقاد شدید از بازنشدن
مرز پرویزخــان ،اظهار کرد :متاســفانه برخوردی که
مســئوالن و متولیان مرزهای ایران و عــراق با تجار و
مرزنشــینان میکنند ،قابل قبول و عادالنه نیســت
و موجب زیان بســیار آنان شده اســت .عضو مجمع
نمایندگان اســتان کرمانشاه بســته ماندن مرزهای
کرمانشاه با عراق از جمله مرز پرویزخان را عاملی برای
تدوام فقر و محرومیت در این مناطق مرزی دانست.
وی افزود :این مشکالت در شرایطی برای کرمانشاه
رخ داده که ما یکی از بیکارترین اســتانهای کشــور
هستیم و به دلیل ضعف سیاسی و نگاههای سلیقهای
که در این بخش وجود دارد ،از مرزهای کرمانشاه با عراق
که مهمترین مزیت اقتصادی اســتان اســت ،محروم
شدهایم .سایر کشورهایی که در بازار عراق حضور دارند
از جمله ترکیه حتی یک دقیقه هم مرز خود را با عراق
نبستهاند و تمام فرصتهایی که پیش از این در اختیار
تجار ایرانی بــود را قبضه کردهاند .این نماینده مجلس
معتقد است ،تجار و طرفهای عراقی نیز در عمل دیگر
قراردادی با طرف ایرانی نمیبندند ،زیرا این معامالت
تجاری را نامطمئن و متزلزل میدانند و این در نهایت
به ضرر طرف ایرانی تمام میشــود که سالها با تالش
فراوان و با وجود مشــکالت موجود جــای خود را در
بازار عراق باز کرده اند .وی با انتقاد از اینکه مســئولین

مربوطــه با دید کامال سیاســی و امنیتی به مســئله
مرزهای کرمانشاه نگاه میکنند ،یادآوری کرد :این دید
باعث شــده روزنه امیدی که از محل مبادالت تجاری
و مرزها برای مردم اســتان کرمانشاه شکل گرفته بود،
از بین برود .وی با بیان اینکه این مشــکل در خصوص
عدم بازگشایی مرز خســروی برای اربعین امسال هم
رخ داد ،خاطرنشــان کرد :این مرز و تمام مردم استان
برای پذیرایی از حدود یــک میلیون نفر از زوار اربعین
آماده بودند و هزینههای زیادی کردند که این فرصت
هم امسال از ما گرفته شد .فالحت پیشه با بیان اینکه در
این بخش نیز طرف ایرانی ضعف نشان داد و در نهایت
موضوع را به گردن طرف عراقی انداخت ،افزود :طرف
عراقــی که برای نجات رژیم خود هم دســت به دامان
ایران است ،چطور برای ما دست برتر میگیرد و در امور
مرزی ما آنها حرف اول را میزنند.
ایــن نماینده مجلس بــا بیان اینکــه ایرانیها در
عمل در برابر مقامات عراقی دســت پایین میگیرند،
خاطرنشــان کرد :متاسفانه همواره نظر عراقیها برای
مرزهای ایران به کرســی مینشیند که نمونه آن را در
بسته بودن دو مرز خسروی و پرویز خان میبینیم .در
نهایت این مردم کرمانشاه هستند که تاوان بیکفایتی
مسئوالنمربوطهرامیدهند.

به گزارش ایســنا ،آیتاهلل آملی الریجانی
در جلسه مســئوالن عالی قضایی با تبریک ایام
والدت پیامبــر اکرم (ص) و امــام جعفر صادق
(ع) تصریح کرد :بشریت امروز بیش از هر زمان
دیگری به تعالیم انبیــای الهی نیاز دارد .گرچه
این نیاز ،همیشــگی اســت ،اما در برهه هایی
سرگردانی بشر اقتضا می کند که تعالیم و آموزه
های انبیا بیش از قبل شنیده و عمل شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشــاره به ابداع
حضرت امام خمینــی (ره) مبنی بر اعالم هفته
وحدت در ایام میالد پیامبر اکرم (ص) ،تصریح
کرد :ابتکار نامگذاری هفتــه ای به نام وحدت،
تأسیسی بسیار مهم و نشان دهنده پیش بینی
عظیم حضرت امام (ره) از وضعیت امروز جهان
اسالم بود .در شرایطی قرار داریم که بیش از هر
زمانی نیاز به وحدت را احســاس می کنیم زیرا
امروز بزرگترین سالح سلطه گران جهان ،تفرقه
افکنی در بین مسلمانان است چنانکه افرادی را
به نام مســلمان در قالب گروههای تروریستی،
ســازمان دهی و تربیت می کننــد تا هم چهره
اسالم را مشــوه کنند و هم کشورهای اسالمی
را درگیر و مشغول سازند.
آملــی الریجانی وحــدت را بزرگترین نیاز
امروز جهان اســام توصیف کرد و گفت :موارد
اختالفی میان مســلمانان به حدی نیست که
دشمنان بخواهند سوءاســتفاده کنند .همه ما
دارای کتــاب واحد ،پیامبر واحــد و قبله واحد
هســتیم لذا باید برای نزدیکی هرچه بیشتر و
ایجاد وحدت که حضرت امام خمینی قدس اهلل
نفسه الزکیه از منادیان و معماران این تفکر بود،
تالش کنیم تا خدای ناکرده این بنیان تضعیف
نشود.
رئیس قوه قضاییــه با بیــان اینکه وحدت
میــان مســلمانان را باید در داخــل و خارج از
کشــور پیگیری کنیم ،اظهار کرد :متأســفانه
برخی اوقات نداهای تفرقه افکنانه از هر دو ســو
شنیده می شود که باید هم اهل سنت و هم اهل
تشیع نســبت به چنین شیطنت هایی هوشیار
باشند و سالح دشمن را که همان تفرقه افکنی
است ،از او بگیرند .حضرت امام (ره) همواره می
فرمودندکه اگر مسلمانان با حجم انبوه جمعیت
خود متحد شــوند هیچ قدرتی نمــی تواند در
مقابلشان بایستد .امیدواریم همه مسلمانان این
پیام را که برخاسته از ندای قرآنی «و ال تفرقوا »
است ،بشنوند و به آن عمل کنند.
آملی الریجانی در ادامه با گرامیداشــت 16
آذر روز دانشــجو ،این روز را به همه دانشجویان
کشــور تبریک گفت و با آرزوی موفقیت برای
آنان خاطرنشان کرد :دوران دانشجویی و جوانی
بهترین دوران عمر انسان است که باید قدر آن
را بداند و فرصت ها را مغتنم بشــمارد .این ایام
بهترین زمان برای تحصیل علم ،تهذیب نفس،
آرمان خواهی و دنبال کردن ارزشــهای اسالم
و انقالب است زیرا دانشــجویان در این دوران
در باالترین سطح از نشــاط برای فعالیت های
علمی و اجتماعی قــرار دارند و می توانند از این
فرصت برای ترقی هرچه بیشتر و استکمال خود
استفادهکنند.
رئیس قــوه قضاییه با بیان اینکه انســان در
هــر دوره ای از زندگی باید به فکر اســتکمال
خود باشد ،ایام جوانی را مستعدتر برای این امر
دانســت و گفت :یکی از موضوعات بسیار مهم،
مطالبه گری دانشجویان است .دانشجو باید به
نقد وضعیت موجود ،مســئولین  ،مسئولیت ها
و عملکردها بپردازد منتها این نقد باید همراه با
بصیرت و قصد اصالح باشدتا به تخریب و توهین
نینجامد.
آملی الریجانیبا تأکیدبراینکهبصیرت اقتضا
می کند دانشــجو ابزار سیاسی دیگران نباشد،
خاطرنشــان کرد :روز دانشــجو نماد استقالل
خواهی و مبارزه با سلطه است .استکبارستیزی
در جمهوری اســامی یک ارزش است که باید
دانشجویان پیش قراول آن باشند و در کنار آن با
نقد سازنده به اصالح امور کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جهاد
علمی از ســوی دانشــجویان اظهار کرد :هیچ
کشــوری بدون علم نمی تواند پیشــرفت کند
و دارایی اصلی هر کشــوری تولیدات علمی آن
کشور است که دانشــجویان باید در این عرصه
پیشــگام باشــند .البته باید در کنار کار علمی
مســتمر و تولید علم که از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است ،تربیت بُعد معنوی شخصیت و
بهره مندی از ســاحت استادان فاضل فراموش
نشود تا بتوان پیشرفتی همه جانبه داشت.

