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دربرابردشمنباراهبردمقاومتپیشمیرویم
 وزی��ر اطالعات گفت: با حرکت پش��ت س��ر رهب��ری، قطعا به پیروزی و رش��د 

اقتصادی می رسیم و برمشکالت فائق خواهیم شد.
حجت االس��الم والمسلمین س��ید محمود علوی به اقدامات ظالمانه استکبار بر 
علیه نظام جمهوری اسالمی در طول ۴۰ سال گذشته از پیروزی انقالب اسالمی 

اشاره بیان کرد: ما هرگز سر ذلت در برابر بیگانگان پایین نخواهیم آورد و در برابر 
دش��من با راهبرد مقاومت پیش می رویم و با نقشه راه مقام معظم رهبری دشمن را 

به زانو در آوردیم و خوش��بختانه با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت تحریم ها وضع 
کش��ور را بدتر نخواهد کرد.وی با تاکید بر تاثیر تحریم گفت : هرچند تحریم ها اثرهای 
خود را تا حدودی بر اقتصاد کش��ور داش��ته اما با تدبیر دولت و نظام جمهوری اسالمی 
این اثرات کاهش پیدا کرده و در ادامه نیز آینده روشنی برای اقتصاد کشور پیش بینی 

شده است.   ایسنا 

لغوتعهداتبهصورتتدریجیموجبفرصتسوزیمیشود
نماین��ده مردم اراک در مجلس گفت: لغ��و تدریجی تعهدات برجام گر چه باعث 
اثبات حقانیت ما در عرصه دیپلماسی می شود اما این روند فرصت سوزی و اتالف 
وقت را برای ما به همراه دارد. علی اکبر کریمی، با اشاره به اجرای گام چهارم لغو 
تعهدات ایران در برجام از چند روز قبل گفت:  لغو تدریجی تعهدات ما در برجام 

اگر چه موجب اثبات حقانیت مان در عرصه دیپلماس��ی در س��طح جهان می شود 
اما این لغو تدریجی تعهدات موجب فرصت س��وزی و اتالف وقت برای ما می شود.وی 

افزود: برجام به منزله مرده ای اس��ت که روی زمی��ن مانده و هیچ نفعی برای جمهوری 
اس��المی ایران نداش��ته و ندارد. نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار 
داشت: لغو تعهدات ایران در برجام به صورت تدریجی و عدم اجرای تعهدات طرف مقابل 
در برجام نش��ان می دهد که آنها به هیچ وجه به تعهدات شان پایبند نیستند و برنامه ای 

برای این کار ندارند.   فارس

پیشرفتهایحوزهنظامیرابایدبهبخشهایاقتصادوفرهنگ
تسریدهیم

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: پیش��رفت هایی که در حوزه نظامی 
داشتیم، به دلیل داشتن الگوی موفق حکمرانی است؛ اگر این مدل را در حوزه 

اقتصاد و فرهنگ تسری دهیم، کشور توسعه می یابد.
محسن رضایی تصریح کرد: پیشرفت هایی که در حوزه نظامی و امنیتی داشته ایم 

به دلیل داش��تن الگوی موفق و خوب حکمرانی بوده اس��ت. اگر این مدل را در حوزه 
اقتصاد و فرهنگ تسری دهیم، مشکالت در سایر بخش ها حل شده و کشور توسعه می 
یابد. ما باید در کش��ور یک مدل واحد حکمرانی داشته باشیم تا در همه زمینه ها مانند 
بخش دفاعی رش��د کنیم.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید به این نکته 
برسیم که دالیل پیشرفت را یافته و با الگوگیری از آن، بخش هایی که پیشرفت نکرده 

ایم را توسعه دهیم.   مهر

دبی��ر کل مجمع جهانی صلح اس��المی در همای��ش آپارتاید 
علمی، صلح، عدال��ت و امنیت جهانی گفت: تحریم های علمی 

برای ایران فرصت هایی را برای ما فراهم کرده است.
داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اس��المی در همایش 
آپارتاید علمی، صلح، عدال��ت و امنیت جهانی گفت: تحریم ها 
باعث ش��د ت��ا توانایی های خود را بشناس��یم. ای��ن تحریم ها 
باعث ش��ده فرصت هایی ب��رای ایران فراهم کرده اس��ت. وی 
با بی��ان اینکه در 1۰ حوزه علمی جزو کش��ورهای اول جهان 
هس��تیم افزود: با توج��ه به اینکه در علم و فن��اوری قدرتمند 
هس��تیم اما عالقه مند به عدالت علمی هستیم. »داود عامری« 
دبی��رکل مجمع جهانی صلح اس��المی در ای��ن همایش گفت: 
ام��روز روز خدمت علم در جهت صلح و توس��عه اس��ت. روزی 
که ب��رای پرداخت به کارک��رد علم و ایجاد توس��عه در جهان 
کنونی نام گذاری ش��ده و مورد توج��ه محافل مختلف جهان 

اس��ت. عدالت علمی یکی از آرمان های بزرگ بشری و یکی از 
آرمان بزرگ انقالب اسالمی است. تبعیض علمی و بی عدالتی 
در توسعه علمی و انتقال عمل یک معضل بزرگ و از مصادیق 
آپارتاید در جهان کنونی اس��ت. بومی س��ازی علم یکی از راه 
های مقابله با آپارتاید علمی اس��ت. محس��ن پاک آیین معاون 
بین الملل موسسه انقالب اس��المی در همایش آپارتاید علمی، 
صلح، عدالت و امنیت جهانی گفت: بومی سازی علم و فناوری 
یکی از راه های مقابله با آپارتاید علمی است. پاک آیین تاکید 
کرد: آپارتاید علمی ناقض عدالت علمی است که در مقابل صلح 
می ایستد. محسن پاک آیین معاون بین الملل موسسه انقالب 
اس��المی نیز با شرکت در همایش آپارتاید علمی، صلح، عدالت 

و امنیت جهانی اظهار داشت: بومی سازی علم و 
فناوری یکی از راه های مقابله با آپارتاید علمی 
است. آپارتاید علمی ناقض عدالت علمی است 

که در مقابل صلح می ایستد.
ضرورت تدوین »سندی جامع« 

 ،)APA( دبی��ر کل مجم��ع مجالس آس��یایی
با حض��ور در همایش »آپارتای��د علمی، صلح، 
عدال��ت و امنیت جهانی«، گفت: برای مقابله با 
آپارتاید نیاز اس��ت همه کشورها در عرصه بین 
المللی وارد مذاکره شده و یک سند بین المللی 

جامع در حوزه کنوانسیون تبعیض علمی تدوین و ارائه نمایند. 
دکت��ر محمدرض��ا مجیدی، دبیر کل مجمع مجالس آس��یایی 
)APA( گفت :در این نشس��ت نکاتی ناظر به فعالیت های ما 
در بین مجالس آس��یایی و حقوق بین الملل مطرح می نمایم، 
واژه آپارتاید علمی  عنوان جدیدی است و متاسفانه این حوزه 
از ادبیات غنی برخودار نیس��ت و ش��اید یکی از خدمات بزرگ 
اینگونه نشست ها و اهتمام مجمع جهانی صلح اسالمی و سایر 
همکارانشان در نهادهای دیگر این باشد که به تولید ادبیات در 
محافل علمی و بین الملل��ی کمک کنند. باید بتوانیم از منظر 
تولید اسناد، به یک س��ند جامع در حوزه کنوانسیون تبعیض 

علمی و مقابله با آپارتاید دست پیدا کنیم که جای آن درعرصه 
های بین المللی خالی است.

دکتر مجیدی در پایان متذکر ش��د: تحریم علمی کش��ورهای 
مخال��ف اس��تکبار از جمل��ه جمهوری اس��المی ای��ران، یکی 
از مصادیق اعمال آپارتاید علمی توس��ط  نظام س��لطه اس��ت. 
تحریم های علمی جزو تحریم های نسبتاً جامعی است که علیه 
کش��ورهای مس��تقل از جمله ایران وضع و حوزه های مختلف 
علم��ی را م��ورد تاثیر قرار م��ی دهد. بخش��ی از این تحریم ها 
برای جلوگیری از کسب دانش است. محدودیت هایی که برای 
دانش��جویان ایرانی برای تحصیل در برخی رشته ها اعمال شده 
، نوعی آپارتاید علمی اس��ت. بلوکه کردن حس��اب های بانکی 

دانش��جویان نظیر آنچ��ه اخیرا در 
مال��زی و با اعمال نفوذ بان های 
آمریکائ��ی رخ داد، نیز از همین 
مقوله اس��ت. ایج��اد محدودیت 
دانش��جویان  و  اس��اتید  ب��رای 
نخب��ه ایران��ی ب��رای دریاف��ت 
بین المللی  علمی  گواهینامه های 
ی��ا جلوگیری از انتش��ار مقاالت 
علم��ی ای��ن اف��راد در مجالت 
مهم علم��ی جهان نیز از اقدامات 

تبعیض آمیز در حوزه علم و فناوری تلقی می گردد.
پیشرفت علمی ایران، الگوی مبارزه با آپارتاید 

حجت االسالم ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی در این همایش گفت  : پیشرفت 
علمی ما باید الگوی مبارزه با آپارتاید برای کش��ورهای مستقل 
باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با بیان اینکه سیاس��ت جمهوری اس��المی حبس علم نیست، 
خاطرنشان کرد: علم، ابزار نظام سلطه است چرا که علم، قدرت 
و وس��یله تس��لط آنها اس��ت آنها این عل��م را در اختیار دارند 
بنابراین راهش این اس��ت که این س��الح را به دس��ت بگیریم. 

ذوالنوری عنوان کرد: یک نمونه آن، کشور خودمان است امروز 
ش��ما می بینید که ما در تحریم جدید علمی و در تحریم کامل 
تکنولوژی و صنعت هس��تیم. وی اضافه کرد: به بهانه دور زدن 
تحریم ها امروز دانش��مندان ما را در زمینه های مختلف در دنیا 
مورد تعقیب و ایذا و دس��تگیری ق��رار می دهند حتی  از درج 
مق��االت آنها مجالت معتبر علمی دنیا جلوگیری می کنند چرا 
که دیدن دنیا از حرکت نس��ل جوان ما در عرصه های علمی به 
عنوان شتاب علمی و خیزش علمی یاد می کند. بنابراین امروز 
تا این سطح ورود کردند که جلوی چاپ مقاالت فرهیختگان و 

تحصیل کردگان ما را بگیرند.
وی اظهار داش��ت: ام��روز با مقوله ای به نام فرار مغزها س��عی 
می کنن��د س��رمایه های کش��ورهای مختلف را 
س��رقت کنن��د و آنج��ا در انحصار خ��ود قرار 
دهن��د و از آن بضاعت��ی ک��ه با ف��رار مغزها به 
دست می آورند کش��ورهایی که متن آن مغزها 
هس��تند در فشار قرار بگیرند. رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس ادامه 
داد: برگ��زاری اینگونه همایش ها از این دس��ت 
آن هم به صورت س��یار در کش��ورهای مختلف 
چرخه این بی��داری را ایجاد می کند. ذوالنوری 
ادامه داد: امروز یک راهش همین اس��ت که ما 
اعالم و بصیرت افزایی و اطالع رس��انی کنی��م که چگونه منابع 
فک��ری و علمی دنیا غارت می ش��ود و چگون��ه همان بضاعت 
علم��ی علیه خود آن ملت ها و کش��ورها در جهت س��لطه یک 
جانب��ه قدرت های خاص ب��ه کار گرفته می ش��ود.  وی یادآور 
ش��د: کار دوم این است که علم را باید به دست آورد ولو اینکه 
تحریم کنن��د. آنهایی که علم دارند آنرا به مش��ارکت بگذارند 
که  سیاس��ت جمهوری اسالمی امروز حبس علم نیست. امروز 
11 کش��ور دنیا توان غنی سازی اورانیوم را دارند و هفت کشور 
دنی��ا توان تولید چرخه کامل س��وخت هس��ته ای را دارند که 
یکی از آن یازده و هفت کش��ور، جمهوری اسالمی ایران است.

وی  اضافه ک��رد: امروز در زمینه نانو بیو س��لول های بنیادی، 

شبیه سازی ژنتیکی ما تقریباً در ردیف کشورهای اول دنیا قرار 
است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
افزود: بنابر این می شود در مقابل تبعیض بی عدالتی و آپارتاید 
علم��ی ایس��تاد و  این کم هزینه ترین اقدام  برای ما اس��ت که 
هزینه های کمتری بدهیم. با تسلیم و سازش و اقدام نکردن راه 
به جایی نمی ش��ود برد و امروز می توان این حرکت دانشمندان 
ما الگویی باش��د برای کشورهای مختلف همچنان که در ابعاد 

دیگر این الگوگیری را ما شاهد هستیم.
راه درمان آپارتاید علمی 

 دکتر محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در همایش 
مذکور به بررسی دستاوردها و پیشرفت های علمی و دانشگاهی 
جمهوری اس��المی ایران طی چند س��ال اخیر در حوزه علم و 
فناوری اشاره کرد.وی گفت با وجود همه مشکالتی که دشمان 
طی س��ال های اخیر برای رش��د علمی کشور در سطح جهانی 
به وجود آوردند اما ایران در این زمینه به عنوان قدرت منطقه 
ای مطرح اس��ت و توانسته است آپارتاید علمی را تا حدودی از 
بین ببرد. ایش��ان در پایان به اث��رات آپارتاید علمی و ناعادالنه 
بودن آن و برخی از مهمترین خس��ارت های دانشگاه شریف از 
تحریم اتحادیه اروپا اشاره نمودند که از جمله آنها عدم فروش 
تجهیزات آزمایش��گاهی ،جابجایی اس��تاد و دانشجو،رد شدن 

برخی از مقاالت استادان به بهانه تحریم و ... اشاره کردند.
 مقاومت در برابر روحیه یکجانبه گرایانه غرب

پروفس��ور »تیم اندرس��ون« اس��تاد دانش��گاه سیاسی سیدنی 
و مدی��ر مرکز مبارزه با امپریالیس��م جهان��ی در این همایش 
گفت:کشورهای س��لطه گر و امپریالیسم به دنبال این هستند 
ک��ه علم و فن��اوری را در انحصار خود بگیرند و این ناش��ی از 
روحیه یک جانبه گرایانه آنهاس��ت.وی افزود: کش��ورهای غربی 
از جمل��ه آمری��کا بدین طریق می خواهند کش��ورهای دیگر از 
علم و فناوری محروم و نیازمند آنها باش��ند. آنها ش��عار لیبرال 
دموکراس��ی و آزادی را سر می دهند اما از آزادی علم و اندیشه 

جلوگیری می کنند که این نوعی آپارتاید علمی است.
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