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واکنش فعاالن مدنی، سیاسی و حقوقی به حمله ترکیه به کردستان عراق
پرونده سیاه ترکیه در نقض قواعد حقوق بین الملل
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 شــرق: بیش از صد نفــر از افراد سرشــناس از جملــه حقوق دانان، وکالی 
دادگســتری، اقتصاددانــان، روزنامه نــگاران و فعاالن سیاســی و مدنی در 
بیانیــه ای حملــه ارتش ترکیــه از زمین و هــوا به اقلیم کردســتان عراق را 
محکوم کرده و بیانیه ای منتشــر کردند. در این بیانیه آمده است دولت ترکیه 
که به دنبال تهاجم روسیه به کشور همسایه خود اوکراین داعیه صلح طلبی 
و میانجیگــری برای پایان تجاوز روســیه را دارد، خــود همان کاری را انجام 
می دهد که روســیه از دو ماه پیش در اوکراین انجام داده است. در این بیانیه 
آمده است: از طنزهای تلخ روزگار اســت که کشوری مانند ترکیه که پرونده 
ســیاهی در نقض قواعد حقــوق بین الملل و حقوق بشــر و گروه ضد همه 
موازین انســانی داعش را دارد، امروز داعیه اعاده صلح و امنیت بین روسیه 
و اوکرایــن را دارد؛ در حالی که خود صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را 

به خطر انداخته است.
در ایــن بیانیه آمده اســت: «شــوربختانه این روزها، حقــوق بین الملل و 

بنیادی تریــن اصول و قواعد آن به  دســت دولت های دیکتاتور، قانون شــکن 
و متجاســر، مورد هتک و نقض مســتمر قرار گرفته و می گیــرد. در این میان، 
دولت ترکیه، هم زمان با ســرکوب تظاهرات فلسطینی ها در مناطق اشغالی، 
از توجه جهان و جهانیان به مســائل اوکراین سوءاســتفاده کرده و بار دیگر، 
با بی شرمی و افسارگســیختگی تمام، با تجاوز به خاک کشور همسایه عراق، 
حاکمیــت، اســتقالل و یکپارچگی ســرزمینی این کشــور را از رهگذر یورش 
گســترده زمینی و هوایی به اقلیم کردســتان نقض کــرده و مرتکب جنایت 

تجاوز شده است».
در ادامــه این بیانیه نوشــته شــده اســت: «امضاکنندگان ایــن بیانیه، با 
محکومیت شــدید این یورش نظامی، نســبت به پیامدهای منفی این دست 
اقدامــات و نقض فاحــش اصول بنیادیــن و قواعد آمره حقــوق بین الملل 
مانند منع توســل به زور، ممنوعیت نقض تمامیت ارضی و استقالل سیاسی 
کشــورها به مثابه ســنگ بناهای نظم حقوقی بین المللی، هشــدار می دهند. 

ایــن اقدامات، صلح و امنیــت بین المللی را به  عنوان هدف اساســی حقوق 
بین الملل و ســازمان ملــل متحد به یغمــا می برند. با وجود ســیر تکاملی 
حقــوق بین الملل به ویژه از ســده هفدهم به این ســو، گاه باید نقبی به خود 
زد و نظرات و آرای به اصطالح منکــران حقوق بین الملل و از جمله گروهی 
موســوم به «پیروان سیاســت زور در روابط بین الملل» به سردستگی هگل 
را محــل تأمل مجدد و جدی قــرار داد. گویا هگلیســم در عرصه بین الملل 

همچنان پابرجاست و دولت های هوادار آن نیز کماکان برقرار!».
در بخشــی دیگر از بیانیه آمده اســت: «از طنزهای تلِخ روزگار اســت که 
کشــوری مانند ترکیه که پرونده ســیاهی در نقض بســیاری قواعد و موازین 
حقوق بین الملل و حقوق بشر و همکاری با گروه سراسر ضد انسانی داعش 
را دارد، ایــن روزها به محل دیدار نمایندگان اوکراین و روســیه برای نیل به 

راه حلی سیاســی و اعاده صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است!».
در پایان این بیانیه تأکید شــده اســت: «هیچ دولتی حــق ندارد با ادعای 

دفــاع از امنیــت ملی خود، بــه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاســی ســایر 
دولت هــا تجاوز کند و صلح و امنیت منطقــه ای و بین المللی را تهدید یا به 
خطر اندازد. رفع نگرانی های امنیتی مشــروع هر کشــور تنهــا باید از طریق 
مذاکره و گفت وگوی مســالمت آمیز، حل وفصل شود. بر این پایه، ما با باور به 
تهدید جدی صلح و امنیــت بین المللی از طریق اقدامات این چنینی و نقض 
آشکار تمامیت ارضی و استقالل سیاسی کشور همسایه از سوی دولت ترکیه 
و بایســتگی برخورد جدی با آن و رفتارهای مشابه، خواستار محکومیت این 
اقدام تجاوزکارانه از ســوی دولت ها و مراجع بین المللی و به ویژه شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پاســدار اولیه صلح و امنیت بین المللی 
و اتخاذ رویکردی عمل گرایانه از ســوی آنها جهت پایان دادن به این تهاجم 
نظامی گســترده و آشکار هستیم. به ویژه آنکه این یورش ارتش ترکیه، جان و 
مال اشــخاص غیرنظامی در اقلیم کردستان را هدف قرار داده و باعث ورود 

خسارات جانی و مالی گسترده در شمال عراق شده است».
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حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشــاره به سخنی از امیر مؤمنان در 
نهج البالغه، موعظه را احیاگر دل خواندند و در مقام بیان یک موعظه، 
با اســتناد به آیه ای از ســوره مریم گفتند: روز قیامت، روز حســرت 
اســت. به گونه ای زندگی کنیم که در آن روز سخت، از انجام  دادن یا 
انجام ندادن یک کار و گفتن یا نگفتن حرفی، حسرت نخوریم؛ چراکه 
جبرانش ممکن نیســت. رهبر انقالب در بحث اصلی خود، مســئله 
دانشــگاه را مسئله ای اساسی و چالشی دانســتند و گفتند: از همان 
اول، دو نگاه کامال متضاد یعنی «نگاه انقالب به رهبری امام خمینی» 
و «نــگاه جریان واپس گرا و ضد انقالب ی» در مســئله دانشــگاه به 
رویارویی پرداختند. ایشــان افزودند: نگاه انقالبی، دانشــگاه را جایی 
برای نخبه پروری، حل مســائل و پیشرفت کشور می دانست؛ اما نگاه 
دوم، دانشــگاه را مکانی برای پــرورش مهره های مــورد نظر غرب 
می دید. حضرت آیت اهللا خامنه ای در تبیین ابعاد دیگر چالش انقالب 
و ضد انقالب درباره دانشــگاه افزودند: انقالب به دانشگاه به عنوان 
مرکز تولید علم و رشــد علمی و در نتیجــه تأمین کننده اقتدار ملی 
نگاه می کرد؛ اما جریان واپس گرای ضد انقالبی، دانشــگاه ها را مرکز 
آموختن پس مانده های کم ارزش دانش غربی می خواست تا با تربیت 
استاد و دانشمند مصرف کننده و مدیریت جامعه به  دست این افراد، 
جامعه ای مصرفی برای غرب ایجاد کند. ایشــان تدین و در مقابل آن 
دین زدایی از دانشگاه را ُبعد سوم چالش جدی نگاه انقالب و جریان 
ضد انقالب به دانشگاه برشمردند و افزودند: البته به دالیل مختلف، 
آنها قادر به دین زدایی کامل از دانشگاه ها نشدند و بسیاری از سرداران 
و شهیدان دفاع مقدس و شــهیدان هسته ای، دانش آموختگان قبل 
از انقــالب بودند. رهبر انقالب، «هویت بخشــی به دانشــگاه» را کار 
بزرگ انقــالب خواندند و افزودند: انقالب به ملــت «هویت، آرمان، 
شخصیت، استقالل و افق دید» بخشــید و به تبع آن، دانشگاه نیز از 
این خصوصیات برخوردار شــد. حضرت آیت اهللا خامنه ای، رهایی از 
احســاس حقارت و ضعف و ایستادگی در مقابل مستکبران غربی و 
شــرقی را از نتایج احساس هویت و شخصیت یابی دانشگاه دانستند 
و افزودند: جوانان دانشــجو، آن روزها، شــیرینی احساس استقالل و 
ایســتادگی در مقابل زورگویان را با همه وجود درک می کردند. ایشان 
حرکت انقالب در قبال دانشگاه را صحیح، مستحکم و تحسین برانگیز 
خواندند و با اشاره به موفقیت های بزرگ این حرکت، افزودند: بعدها 
نیز انجمن های اسالمی دانشگاه ها و سپس بسیج دانشجویی و بسیج 
اســاتید، به عنوان پرچم های انقالب در دانشگاه ها برافراشته شدند و 
مباحث عمیق فکری و نظری در دانشگاه ها شکل گرفت. رهبر انقالب 
در جمع بنــدی بخش اول سخنان شــان گفتند: جمهوری اســالمی 
می تواند به دانشــگاه خود افتخــار کند، اما در عین حــال می تواند 
دغدغه دانشگاه را نیز داشته باشد. حضرت آیت اهللا خامنه ای افزودند: 
وضعیت امروز دانشــگاه ها از لحاظ کمیت و تعداد دانشجو، تعداد 
اساتید، حرکت و پیشرفت چشمگیر علمی، تربیت نخبگان برجسته، 
حضور دانش آموختگان دانشگاه ها در عرصه های مختلف مدیریتی 
و از لحاظ حضور دین در دانشــگاه ها، با اول انقالب غیرقابل مقایسه 
اســت و جمهوری اســالمی می تواند حقا به دانشــگاه خود افتخار 
کند. ایشــان با طرح این ســؤال که چرا باید در شرایط کنونی نسبت 
به دانشــگاه دغدغه داشت، افزودند: آن جریان وابسته و واپس گرای 
ضد انقالب که به ریشــه های خارجی مرتبط بود، هنوز فعال اســت 
و با حمایت و هدایت سیاســت های نو  اســتعماری برای دانشگاه ها 

برنامه ریزی می کند؛ بنابراین باید دغدغه داشت.
رهبر انقالب یکی دیگر از نکات غیرقابل مقایسه دانشگاه های امروز 
با اول انقالب را میزان تأثیرگذاری بر مسائل کشور دانستند و افزودند: 
عرصه وسیعی که امروزه دانشگاه ها دارند، تأثیرگذاری آنها بر مسائل 
کشور را به مراتب گسترده تر کرده و همین موضوع یکی دیگر از دالیل 
لزوم دغدغه مندی در مورد دانشگاه هاست؛ بنابراین باید در خصوص 
دانشــگاه ها، در دو حوزه دغدغه جدی داشت: ۱- هویت زدایی و ۲- 
آرمان زدایی. ایشان افزودند: هویت زدایی همان ایدئولوژی زدایی است 

که ایدئولوژی نیز تفکر، ارزش ها و هویت یک ملت است.
رهبر انقالب گفتنــد: آمریکایی ها دائما بــر ارزش های آمریکایی 
یعنی همان ایدئولوژی خودشــان تأکید دارند؛ چگونه کســانی که از 

ایدئولوژی زدایی ســخن می گویند، حاضر نیستند این موضوع یعنی 
پایبنــدی به ایدئولوژی را از آمریکایی هــا یاد بگیرند. حضرت آیت اهللا 
خامنــه ای افزودند: هویت زدایــی یعنی تحقیر مبانی اندیشــه ای و 
رویکردهای تاریخی و ملی کشــور، تحقیر گذشــته کشــور و انقالب، 
کوچک نمایی کارهای بزرگ و بزرگ نمایی برخی عیوب. ایشان هدف 
از هویت زدایی را جایگزینی منظومه فکری غرب به جای هویت ملی 
و دینی برشــمردند و با اشاره به ســند ۲۰۳۰ به عنوان یکی از مظاهر 
سلطه نو  استعمار غرب افزودند: بر اساس منظومه فکری غرب، باید 
میراث عظیم اندیشــه و فرهنگ در کشور کم رنگ یا محو شود، خیل 
عظیم جوانان آماده صعود به قله های شــرف و عزت ملی مأیوس و 
ناامید شوند و احساس بن بست به نسل جوان تزریق شود؛ بنابراین باید 
دغدغه داشت و شجاعانه و با بیان خوب و منطق قوی، در مقابل این 
جریان ایستاد. رهبر انقالب، دومین دغدغه مهم را آرمان زدایی دانستند 
و گفتند: یکی از مصادیق آرمان زدایی، بی تفاوت کردن نســل جوان و 
دانشــگاهی به «فقر، فســاد و تبعیض» به عنوان سه شیطان بزرگ و 
ســه عنصر پلید اســت. حضرت آیت اهللا خامنه ای افزودند: از جمله 
مصادیق آرمان زدایی، بی تفاوت  کردن جوانان به سلطه فرهنگی غرب 
و کم انگیزه کردن آنان به شــاخص های انقالب اسالمی است. ایشان 
ایســتادگی در برابر ظلم و زیر بار زور نرفتن را از شاخص های انقالب 
اسالمی برشــمردند و خاطرنشان کردند: این شــاخص ها، دنیا را به 
لرزه درآورد و ملت ها را متوجه ایران اســالمی کرد و به دلیل همین 
شاخص ها، در سال های گذشــته هر رئیس جمهوری و با هر گرایش 
سیاسی که بر سر کار بوده، هنگامی که در سفرهای خارجی در میان 
ملت ها حضــور پیدا کرده، مردم برای آنها ابراز احساســات کردند و 
برخالف پرچم آمریکا که آن را می سوزانند، پرچم جمهوری اسالمی 
را می گشــایند و باز می کنند. رهبر انقالب اسالمی، «بازگشت به اسالم 
ناب و رد تحجر» و «موضوع فلسطین» را از دیگر شاخص های انقالب 
اسالمی دانستند و گفتند: هویت زدایی و آرمان زدایی دو دغدغه اصلی 
است که باید در قبال آنها هوشیار بود؛ اما اینکه چه کسانی به دنبال 
هویت زدایی، آرمان زدایی و استقالل زدایی هستند و تا چه حد موفق 

بوده یا نبوده اند، وظیفه دانشگاهیان و صاحب نظران است.
حضــرت آیــت اهللا خامنه ای در بیان اهمیت بســیار بیشــتر این 
دغدغه ها نسبت به گذشته افزودند: امروز جهان در آستانه یک نظم 
جدید بین المللی است که این نظم، بعد از دوران نظم دو قطبی جهان 
و نظریه نظم جهان تک قطبی در حال شــکل  گیری است که البته در 

این دوره آمریکا روز به روز ضعیف تر شده است.
ایشــان افزودند: قضایای جنگ اخیر اوکراین را باید عمیق تر و در 
چارچوب شــکل گیری نظم جدید جهانی دید که احتماال فرایندهای 
پیچیده و دشواری در پی آن شکل خواهد گرفت که در چنین شرایط 
جدید و پیچیده ای، وظیفه همه کشورها از جمله جمهوری اسالمی، 
حضور ســخت افزاری و نرم افزاری در این نظم جدید به  منظور تأمین 
منافع و امنیت کشــور و به حاشــیه نرفتن اســت. حضرت آیت اهللا 
خامنــه ای تأکید کردند: بــرای انجام چنین وظیفه بزرگی، بیشــترین 
مسئولیت بر عهده دانشجویان و دانشگاهیان است و بر همین اساس 
اکنون دغدغه نســبت به دانشــگاه ها از اهمیت مضاعفی برخوردار 
می شــود. رهبر انقالب اســالمی در پایان این بخش از سخنان خود، 
اندیشه پردازان، صاحب نظران و نظریه پردازان را به برگزاری جلسات 
و بحث و بررســی درباره این موضوعــات فراخواندند. رهبر انقالب 
در بخش دیگری از سخنان شــان، چند توصیــه کاربردی خطاب به 
دانشجویان و تشکل های دانشــجویی بیان کردند. توصیه اول ایشان 
«پرهیز کامل از انفعال و ناامیدی» بود که در این زمینه گفتند: شما باید 
کانون تزریق امید به بخش های دیگر باشید؛ زیرا همچنان که کشور در 
بخش های مختلف همچون علم و فناوری و سالمت در این سال ها 
پیشــرفت های خیره کننده ای داشته است، در سایر بخش ها نیز همه 

نابسامانی ها قابل رفع است.
حضــرت آیت اهللا خامنــه ای، نا امیدی جوانان و دانشــجویان را 
موجب تأثیر منفی بر ســایر موتورهای پیشــرفت کشــور دانستند و 
خاطرنشــان کردنــد: در دوران دفاع مقــدس و در حالی  که عده ای 
اصرار داشتند که نمی شــود در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کرد، 

جوانان هم سن و ســال شما با همت خود کشــور را نجات دادند و با 
آزاد کردن خرمشهر، دنیا را متحیر کردند. ایشان افزودند: البته بعضی 
از افراد نســل های گذشته، با دچار شدن به خطا و ناامیدی، از میدان 
خارج یا با دیگران هم صدا شــدند؛ بنابراین مراقب باشید هیچ گاه به 
قله و آرمان ها پشــت نکنید. توصیه بعدی رهبر انقالب، «پرداختن 
به اندیشــه ورزی و تقویت تفکر» بود. ایشــان محصول «علم بدون 
تفکر» را پدیده های خســارت بار بشــری همچون سالح های کشتار 
جمعی خواندند و گفتند: تفکر صحیح به اســتاد و راهنما نیاز دارد 
کــه به عنوان نمونه مرحوم آیت اهللا مصباح در مســائل فکری، یک 
اســتاد و راهنمای مرجع بود. حضرت آیت اهللا خامنه ای در توصیه 
بعدی، دانشــجویان را به «عمیق شــدن در مســائل اصلی کشور و 
مماس شــدن با آنها» فراخواندند و افزودنــد: وقتی با تمرکز بر روی 
یکی، دو مســئله، درباره آنها فکر و تحقیق کنید، نتایج این تحقیقات 
عمیق برای دســتگاه های مربوطه قابل استفاده خواهد بود. ایشان 
شعار امسال یعنی دانش بنیانی تولید را از جمله مسائل قابل تمرکز 
برای تشکل های دانشجویی برشمردند و گفتند: با تمرکز بر روی این 
مسئله، درباره آن گفتمان سازی و علیه مؤلفه های مخل دانش بنیانی 
مانند خام فروشــی اســف بار و رایج در کشــور یا واردات مصرفی و 
غیر الزم یا قاچاق، جریان ســازی کنید. رهبر انقالب در ادامه طبیعت 
دانشجو را مطالبه گری دانستند و تأکید کردند: از مسئوالن، کار جدی 

و واقعی مطالبه کنید و آنها را از کار نمایشی بر حذر بدارید.
ایشــان با تأکید بــر اینکه مطالبه گــری باید با ادبیــات منطقی، 
هوشمندانه و جدا به دور از دعوا و تند و  تیزی باشد، گفتند: مطالبه گری 
مستدل مانع از این می شــود که بعضی ها در شرایطی که تشکیالت 
مدیریتی کشــور، انقالبی اســت، درباره اهمیت نقش دانشــجویان 

تشکیک کنند؛ چرا که نقش شما در این دوره بیشتر است.
حضرت آیت اهللا خامنه ای در این زمینه افزودند: پرهیز از برخورد 
تند و تیز به معنای سازشــگری و مجیزگویی نیســت و مــن هرگز از 
این گونه توصیه ها به جوانان و دانشجویان نکرده و نخواهم کرد؛ بلکه 
مقصود از این توصیه، پرهیز از ادبیات مضر و طعنه آمیزی اســت که 

متأسفانه امروز در فضای مجازی نیز بسیار رایج شده است.
ایشــان، عرصــه مطالبه گری دانشــجویان را عرصــه متنوعی از 

اقتصادی، فرهنگ  مسائل عدالت 
و سبک زندگی خواندند و در بیان 
یکی دیگــر از الزامات مطالبه گری 
صحیح گفتنــد: مبانی اعتقادی و 
ایمانی خود را با مطالعه و حضور 
در مجالــس عالمان دین و اخالق 
مستحکم کنید. رهبر انقالب، نتیجه 
مطالبه گــری صحیــح را تفکیک 
ضــروری آرمان ها از عملکردهای 
ضعیــف برخی مدیران دانســتند 
و در بیان توصیــه ای دیگر گفتند: 
باشد  به گونه ای  شما  مطالبه گری 
که هــم در بیان صورِت مســائل 
و هم در مقام ارائــه راه حل ها، با 
دشــمن مغرض، مخرج مشترک 

پیدا نکنید.
فعالیت هــای  «توســعه 
نکته  دانشــجویی»  بین المللــی 
دیگری بود که حضــرت آیت اهللا 
خامنه ای با تأکید بــر آن افزودند: 
گروه هــای جــوان و دانشــجویی 
زیادی در اروپا و آمریکا و همچنین 
علیــه  اســالمی  کشــورهای  در 
فعال  اســتکباری  سیاســت های 
هستند که ارتباط سالم با آنها، هم 
به این فعالیت های ضد استکباری 
توان بیشــتری می دهــد و هم با 

معرفی جمهوری اســالمی به آنها، یک ســپر دفاعی برای کشور در 
مقابل امپراتوری خبری مستکبران ایجاد می کند. البته تقویت ارتباط 
با دانشــجویان کشورهای همسایه یعنی افغانستان، پاکستان و عراق 
مورد تأکید بیشتری است. توصیه آخر رهبر انقالب خطاب به جوانانی 
بود که در دوره جدید در رده های مدیریتی قوای ســه گانه مشــغول 
به کار شــده اند. ایشــان با تأکید بر اینکه کار جمهوری اسالمی بدون 
نیروی جوان مؤمن و پر انگیزه پیــش نخواهد رفت، افزودند: توصیه 
من به جوانان عزیز این اســت که اوال مسئولیت کنونی را پله ای برای 
مسئولیت باالتر قرار ندهند و در هر جا که هستند، با تمرکز بر مسائل 
آن حوزه، برای خدا کار کنند. ثانیا هدف خود را حل مســائل کشور در 

بخشی که به آنها واگذار شده ، قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان، با اشاره به در 
پیش بودن روز جهانی قدس، روز قدس امسال را متفاوت از سال های 
قبل دانستند و گفتند: مردم و جوانان فلسطینی، فداکاری های بزرگی از 
خود نشان می دهند و رژیم صهیونیستی نهایت رذالت و جنایت را به  
کار بسته است و هر غلطی که می تواند انجام می دهد و آمریکا و اروپا 
نیز از او حمایت می کنند. حضرت آیت اهللا خامنه ای ملت فلسطین را 
در عین مظلومیت، مقتدر خواندند و با اشاره به مجاهدت و ایستادگی 
جوانان فلســطینی که نمی گذارند قضیه فلســطین به فراموشــی 
ســپرده شود، افزودند: روز قدس فرصت مناسبی برای اعالم همدلی 
و همبستگی با مردم مظلوم فلســطین و روحیه دادن به آنها است. 
ایشان با انتقاد شدید از عملکرد دولت های اسالمی در قبال موضوع 
فلسطین، خاطر نشــان کردند: متأســفانه دولت های اسالمی بسیار 
بد عمل می کنند و حتی حاضر به ســخن گفتن در موضوع فلسطین 
نیستند و برخی از آنها تصور می کنند راه کمک به فلسطین، برقراری 
ارتباط با صهیونیست هاست؛ در  حالی  که این، اشتباه بزرگ است. رهبر 
انقالب با اشاره به ارتکاب این اشتباه بزرگ از جانب حکومت مصر در 
۴۰ سال قبل و برقراری ارتباط با صهیونیست ها، افزودند: مگر برقراری 
ارتباط مصر با رژیم صهیونیستی باعث کاهش جنایات صهیونیست ها 
بر ضد ملت فلسطین و کاهش هتک حرمت مسجداالقصی شد که 
اکنون برخی دولت های اسالمی می خواهند همان اشتباه انور سادات 

را تکرار کنند؟

حضرت آیت اهللا خامنه ای با تأکیــد بر اینکه برقراری ارتباط برای 
رژیم صهیونیستی نیز فایده ای نخواهد داشــت، گفتند: امیدواریم با 
لطف خداوند عاقبت کار در فلسطین به نیکی و خوشی به سرانجام 
برسد و تسلط فلسطینی ها بر سرزمین خود و مسجداالقصی به زودی 

محقق شود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، نمایندگان تشکل های بزرگ 

دانشجویی کشور به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
آقایــان محســن نراقــی بــه نمایندگی از بســیج دانشــجویی، 
محمدحســین کاظمــی از جامعه اســالمی دانشــجویان، محمد 
اســکندری از جنبش عدالت   خواه دانشجویی، علی بزرگ خو از دفتر 
تحکیم وحدت، امیرحسین پناهی از انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل و همچنین خانم زهراسادات رضوی علوی، مجری مراسم، به 

نمایندگی از دختران دانشجو این محورها را بیان کردند:
- ضرورت ایجاد تحول در نظام حکمرانی با تکیه بر ظرفیت های 

موجود
- به روزرسانی نرم افزار اداره کشور با تحول در ساختارهای کهنه و 

ایجاد سازوکارهای جدید
- تحقق حکمرانی عادالنه، صادقانه و شجاعانه

- لزوم پرهیز از مدرک    گرایی و حرکت به ســمت علم کاربردی در 
دانشگاه ها

- ضرورت تمرکز نهاد علم بر مسائل مبتالبه نظام
- لزوم ایجاد بسترهای الزم برای پویایی مباحث فکری و تبادل  نظر 

در دانشگاه ها و حوزه   های علمیه
- تأکید بر صیانت از اصل تفکیک قوا و شئون قانون اساسی

- لزوم حفظ استقالل نهاد قانون گذاری از نهادهای سیاست گذار
- ضرورت به ثمر رساندن نهضت شفافیت

- تأکید بر مطالبه مسئولیت شناسی از کارگزاران، عناصر سیاسی و 
عناصر فکری نظام و پاسخ گویی به افکار عمومی

- لزوم وفای به عهد انتخاباتی مسئوالن
- ضرورت مواجهه درست و اقناعی با مسائل جوانان به ویژه زنان
- و طرح نکاتی دربــاره مالحظات مطالبه گری، عدالت خواهی و 

حدود آن.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دانشجویان و تشکل های دانشجویی:

کانون تزریق امید به کشور باشید
از مسئوالن کار جدی و واقعی مطالبه کنید

رهبر معظم انقالب اســالمی عصر روز گذشــته در دیدار صدها نفر از دانشجویان و اعضای تشکل های دانشجویی، دانشگاه را جزء اساســی ترین مسائل انقالب خواندند و با تبیین نتایج 
و دســتاوردهای چالش مهم و مستمر «نگاه انقالبی و نگاه جریان ضد انقالب ی و واپس گرا به دانشگاه» گفتند: جمهوری اســالمی به دانشگاه امروز خود افتخار می کند و جوان دانشجو، 
امروز باید با تفکر و اندیشــه ورزی، عمیق شــدن در مسائل اصلی کشــور و پرهیز از هرگونه انفعال و ناامیدی، آرمان های انقالب و کار جدی و واقعی را از مسئوالن کشور مطالبه کند. رهبر 
انقالب همچنین با اشــاره به در پیش بودن روز جهانی قدس تأکید کردند: با توجه به فداکاری های بزرگ مردم فلســطین و اوج گیری رذالت و جنایت صهیونیســت ها، روز قدس امسال 
با ســا ل های قبل متفاوت اســت و باید با ابراز همدلی و همبستگی با مردم مظلوم و در عین حال مقتدر فلســطین، قدرت و روحیه آنها را افزایش داد. ایشان در آغاز سخنانشان با ابراز 
خرسندی از ســخنان صادقانه و صریح نمایندگان تشکل های دانشجویی افزودند: این گونه سخنان، مفید و لذت بخش است. البته بسیاری از این مسائل پاسخ دارد، اما مشکل این است 
که گفت و شنودی میان دانشجویان و مسئوالن وجود ندارد که ضروری است مسئوالن، وزرا و مسئوالن دستگاه های مختلف با حضور در دانشگاه ها، به مطالبات و دغدغه ها پاسخ دهند و 

اگر هم در مسئله ای پاسخی نداشتند، از پیشنهادها و سخنان دانشجویان برای حل آن مسائل بهره بگیرند.


