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  استعفامو بدم يا ثبت نامم رو؟ 
 عبداهلل گنجي، مدير مسئول روزنامه جوان در يادداشتي كه در 
كانال شخصي خود در تلگرام دارد، به خبر استعفاي محمود 

صادقي نماينده مجلس واكنش نشان داد. 
دكتر گنجي: طرف در يك دستش استعفا از نمايندگي مجلس 
با آن هياهو است، در دست ديگرش فرم ثبت نام مجلس بعدي است.  واقعاً مردم 
و حاكميت را چي فرض مي كنند؟ مجلس اگر بي اختيار اس��ت و در رأس امور 
نيست كه دهم با يازدهم فرقي نمي كند.  احتماالً خود مجلس خوب نيست اما 

تريبون و منافعش خوب است. 
----------------------------------------------------------

 وقتي روزنامه دولت جشن مي گيرد!
محمد ايماني، فعال رس��انه اي در كانال تلگرامي خود نوشت: كميسيون مشترك 
برجام بدون كمترين عايدي براي ايران در وين برگزار شد و اين در حالي بود كه سه 
كشور اروپايي، در آستانه برگزاري نشست، اقدام به فضا سازي مسموم كرده بودند.  
آنها با ارسال نامه اي از دبير كل سازمان ملل خواستند به شوراي امنيت اطالع دهد 
فعاليت هاي موشكي ايران، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است. كار دوم اروپايي ها، تهديد 
به استفاده از مكانيسم ماشه و بازگرداندن تحريم ها به خاطر اقدام متقابل ايران در 

كاهش تعهدات برجامي بود. 
اما اين فضاسازي ها چرا انجام شد؟ روزنامه دولتي ايران، ديروز درباره اين نشست تيتر 
زد »حفظ برجام بدون ماشه«! انگار ۱9ماه پس از عهدشكني امريكا و اروپا و يكطرفه 
شدن برجام، هدف ما، جلوگيري از اجراي مكانيس��م ماشه توسط اروپا بوده است! 
مسئله اصلي، پايمال شدن حقوق ايران و بازگشت همه تحريم هاي مالي و بانكي و 
نفتي، به واسطه همدستي اروپا با امريكاست و اگر چنان نشست هايي نتواند حداقل 

حقوق ايران را احيا كند، چرا بايد در برجام ماند؟
متأسفانه اروپايي ها در اثر انفعال دولت ما، در هر نشست كميسيون مشترك دست 

پيش مي گيرند و تهديد مصنوعي مي سازند تا نوبت شكايت و مطالبه ايران نرسد. 
تأسفبار اينكه تيم ظريف در اوج مذاكرات و در پاسخ منتقدان ادعا مي كردند امكان 
بازگشت تحريم ها وجود ندارد و مكانيسم ماشه به نفع ايران است تا هر وقت احساس 
كرد حقوقش ضايع مي شود، اقدام به توقف تعهدات كند. اكنون اين روند وارونه عمل 

مي كند چراكه پاسخ كافي به بدعهدي اروپا داده نمي شود. 
روند وارونه به جايي رسيده كه آقاي ظريف به گاليه توئيت مي زند: »انگليس، آلمان 
و فرانسه، به جاي تهديد ايران يا دادن وعده هاي توخالي روي كاغذ، به كودكان ايراني 

مبتال به بيماري پروانه اي دارو برسانند.« 
عراقچي معاون ظريف هم اخيراً تأكيد كرد: »يكي از درس هايي كه از برجام گرفتيم، 
اين است كه نتيجه توافق و پايبندي به آن، اعمال تحريم هاي بيشتر بود. درس ديگر 

اين است كه مقاومت، بيش از تمايل براي همكاري جواب مي دهد.« 
بي بي سي درباره كميسيون مش��ترك برجام خبر داده:  »به ايران گفته  شد اگر گام 
ديگري )در مسير كاهش تعهدات برجامي( در ماه ژانويه بردارد، استفاده از مكانيسم 

ماشه بررسي خواهد شد.« 
به همين سادگي، تضييع حق ايران به حاشيه رانده مي ش��ود و چون برجام، فاقد 

ساختار تضمين شده و معتبر است، ابزار فشار دو چندان عليه ايران قرار مي گيرد. 
چاره چيست؟ همچنان معطل بهانه هاي غرب ماندن و تالش نافرجام براي رفع آنها؟ 
يا اقدام متقابل و بازدارنده، نظير كاري كه با انگليس در ماجراي توقيف نفتكش حامل 

نفت ايران صورت گرفت؟
----------------------------------------------------------

  توضيح كدخدايي در مورد موانع ورود كانديداها به مجلس 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتي در صفحه 
شخصي خود نوشت: سياسيون براي ورود به مجلس صرفاً از برخي 
شرايط و گاه برخي موانع ياد مي كنند مثل محكوميت كيفري.   
وي يادآور شد: محكوميت هاي كيفري تنها يكي از موانع قانون 
انتخابات مجلس است و موانع ديگري نيز در قانون براي حضور در انتخابات ذكر شده 

است. هم وجود شرايط الزم است هم فقدان موانع ضروري!
----------------------------------------------------------

 مراقب تَكرار تاريخ باشيم
سيدياسر جبرائيلي در توئيتي نوشت: خاتمي دس��ت پرورده هاشمي بود. پيش از 
انقالب با رايزني او به آلمان رفت. پس از انقالب با رايزني او وزير ارشاد شد. با رياست 
جمهوري هاشمي مجدداً وزير ارشاد و پس از استعفا معاون وي شد اما خرداد 76 با 

شعار نه به هاشمي رئيس جمهور شد و راه او را ادامه داد. مراقب تكرار تاريخ باشيم. 

ايزدي: ماشه اروپايي تهديد جديدي نيست
كارشناس مسائل بين الملل با اشاره به تهديد ماشه اي اروپا در جلسه با عباس 
عراقچي تأكيد كرد كه اروپا مانند امريكا، عماًل از برجام خارج شده است. 
به گزارش فارس، فؤاد ايزدي كارش��ناس مسائل بين الملل در خصوص اينكه آيا 
پيگيري هاي حقوقي، مس��ئله برجام را حل و فصل خواهد ك��رد يا خير؟ گفت: 
مشكل برجام، سياسي است. امريكا عضو سازمان ملل و شوراي امنيت است و با 
وجود اجباري بودن اجراي قطعنامه هاي اين سازمان براي امريكا، اين كشور نه 
تنها خود درصدد اجرا نيست بلكه ساير كشورها را نيز در صورت اجراي قطعنامه 
تحريم مي كند. وي با بيان اين مطلب افزود: مشكل برجام سياسي و متوجه دولت 
امريكاس��ت، لذا با راهكارهاي حقوقي حل و فصل نمي شود، مگر اينكه كارهاي 
نماديني انجام شود، مثل شكايت در دادگاه امريكا كه تنها از نظر نمادين خبرساز 
مي ش��ود اما حقي را براي ايران احقاق نمي كند.  ايزدي در پاسخ به پرسشي در 
خصوص تأكيد عراقچي بر جدي ب��ودن مذاكرات برجام��ي در اروپا گفت: اروپا 
مي گويد همه بايد در برجام باقي بمانند، منظور اين گفته امريكا نيس��ت و خود 
اروپا نيز در برجام نمانده و تعهدات را عملي نكرده، لذا منظور نظر ايران اس��ت تا 
محدوديت هاي هسته اي برجام و نظارت هاي گسترده را بپذيرد و هيچ سودي نيز 
نبرد.  ايزدي خاطرنشان كرد: اروپايي ها اين مسائل را در جلسه با آقاي عراقچي نيز 
مطرح و تهديد كردند اگر به حرف و سخن ما عمل نكنيد، تحريم هاي قبلي سازمان 
ملل را نيز  بازمي گردانيم و از مكانيسم ماشه استفاده مي كنيم.  وي همچنين درباره 
سازوكار مكانيسم ماشه به راديو گفت وگو گفت: بر اساس متن برجام هر كدام از 
اعضاي دائم شوراي امنيت قادرند از مكانيسم ماشه استفاده كنند، لذا اروپا قادر 
است از نظر حقوقي نيز عليه ايران اقدام كند! واقعيت اين است كه قطعنامه هاي 
قبلي عليه ايران هيچ گاه برداشته نشد بلكه ذيل قطعنامه ۲۲۳۱ تجميع شد و اين 
قطعنامه برخي موارد تحريمي قبلي را گلچين كرده بود. از اين جهت استفاده از 

مكانيسم ماشه بيش از تبعات عملياتي، جنبه اي رواني دارد.
----------------------------------------------------------

مسئوالن نتوانستند مجمع تشخيص را
 نسبت به دستاوردهاي »پالرمو« قانع كنند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه اليحه الحاق ايران به 
كنوانسيون پالرمو در مجمع مسكوت نمي ماند، گفت: مسئوالن نتوانستند 
اعضاي مجمع را نس�بت به دس�تاوردهاي اي�ن كنوانس�يون قانع كنند. 
به گزارش فارس، حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ 
به پرسشي در ارتباط با بررسي اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم 
سازمان يافته فراملي � پالرمو � در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: فضاي 
عمومي مجمع نس��بت به اين موضوع مثبت نبود. مسئوالن نتوانستند اعضاي 
مجمع را قانع كنند كه عضويت ما در پالرمو دستاورد دارد و اشكالي در اقتصاد 
ما ايجاد نمي كند.  وي ادامه داد: اين موضوع بررسي شد اما رأي گيري رسمي 
نشد. علت اين بود كه به وزارت خارجه و مسئوالن دولتي فرصتي داده شود تا با 
اروپا و اتحاديه اروپا صحبت كنند و بگويند ايران مسيري را طي كرده، شما هم 
قدم هايي برداريد تا اگر فضا مثبت شد، بتواند زمينه رأي گيري فراهم شود.  مظفر 
خاطر نشان كرد: در ارتباط با پالرمو بررس��ي ها غيررسمي انجام شده اما رسماً 
رأي گيري نشده است. به هر حال اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مسكوت نمي ماند. بسياري از محتواي لوايح چهارگانه مربوط به كارگروه ويژه 
اقدام مالي � FATF � مثل قانون پولشويي و مبارزه با تروريسم به صورت قانون 
داخلي تصويب شده است.  اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به 
پرسشي مبني بر اينكه آيا مجمع هزينه رد پالرمو را قبول مي كند؟ گفت: چرا 

نكند؟ مجمع استدالل هاي روشن خود را دارد. 

   کوتاه

عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س در توئيت�ر، 
مجل�س  غيرعلن�ي  جلس�ه  از  روايت�ي 
قيم�ت  افزاي�ش  آن  در  ك�ه  داد  ارائ�ه 
بنزي�ن ب�ه اط�الع نماين�دگان رس�يده بود. 
به گزارش خانه ملت، عليرض��ا رحيمي، نماينده 
تهران در مجلس شوراي اس��المي و عضو هيئت 
رئيس��ه مجلس يك روز قبل از قط��ع اينترنت با 
انتشار توئيتي اعالم كرد كه دكتر الريجاني رئيس 

مجلس، روز سه ش��نبه قبل از افزايش قيمت بنزين در جلس��ه 
غيرعلني گفته بود: »طرح بنزين اجرا مي ش��ود« در عين حال، 
دوش��نبه، ۱۱آذر، علي مطهري، ديگر نماينده تهران گفته بود 
كه »آقاي الريجاني اش��تباه كرده كه گفته است روز سه شنبه 
چنين خبري را اعالم كرده است.« عليرضا رحيمي عضو هيئت 
رئيس��ه مجلس كه خود نيز در جلس��ه غيرعلني روز سه شنبه 
حضور داش��ت، در باره اينكه كدام يك از اين دو روايت درست 
است، اظهار داش��ت: روز سه شنبه در جلس��ه غيرعلني، آقاي 
الريجاني در مورد چن��د موضوع منطقه اي صحب��ت كردند و 
وضعيت عراق و يمن و س��وريه را به اطالع نمايندگان رساندند. 
همچنين تصميم س��ران قوا در خصوص افزايش قيمت بنزين 
را به اطالع نمايندگان رس��اندند و گفتند ظرف چند روز آينده 

دولت طرح بنزين را اجرا مي كن��د و حتي گفتند 
مطابق گزارش��ي كه آقاي مصري در روزهاي قبل 
و بر اس��اس كارشناس��ي بخش ه��اي مختلف به 
مجلس ارائه كردن��د، چه مق��دار يارانه مخفي در 
كشور وجود دارد كه ناعادالنه توزيع مي شود و در 
نهايت در مورد بنزين چند سناريو را مطرح كردند. 
ايشان حتي گفتند طرحي كه دولت اجرا مي كند، 
نظير همان پيشنهاد آقاي مصري در جلسات قبل 
است.  وي افزود: در آن جلسه حتي آقاي نعمتي تذكر دادند كه 
اين طرح به دليل اينكه كارت سوخت عده زيادي آماده نشده، 
مشكالتي ايجاد مي كند كه آقاي الريجاني به ايشان گفتند اين 
اشكاالت را به وزير كشور منتقل كنيد تا رفع كنند، لذا ترديدي 
نيست كه رئيس مجلس روز سه شنبه به نمايندگان اطالع داده 

بود كه دولت طرح بنزين را عملي مي كند. 
رحيمي گفت: دول��ت مطابق قانون هدفمن��دي يارانه ها اجازه 
اجراي آن را داشت و حتي طبق قانون برنامه ششم در ماده ۳9 
مجدداً به دولت اجازه داده ش��ده تا پايان سال ۱۴۰۰ مواد ۱ و 
۲ و ۳ قانون هدفمند كردن يارانه ه��ا را اجرا كند. اينكه در اجرا 
دولت درست عمل كرد يا نه، موضوع ديگري است كه جاي بحث 

و بررسي دارد. 

دفتر رئيس جمهور بر نهادهاي نظارتي كه براي 
لغو ميلياردها تومان جرايم شركت هاي متخلف 
كه با وجود درياف�ت ارز دولتي ب�راي واردات 
كاالي اساس�ي، كاالها را به س�ه براب�ر قيمت 
در بازار عرض�ه كرده اند، فش�ار وارد مي كند. 
امير خجس��ته نماينده مردم هم��دان در مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با ف��ارس، گفت: 
دفتر رئيس جمهور نهاده��اي نظارتي را براي لغو 

ميلياردها تومان جرايم شركت هاي متخلف اما دانه درشت زير 
فشار قرار داده است، سؤال اين اس��ت كه آيا اين اقدامات براي 
همه متخلفان انجام مي ش��ود يا اينكه فق��ط اختصاص به دانه 

درشت ها دارد؟ 
وي اف��زود: چ��را دفتر رياس��ت جمه��وري س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي را براي 
لغو جرايم شركت هاي گردن كلفتي كه در سال گذشته به رغم 
دريافت ارز دولتي ۴هزارو۲۰۰ تومانی ب��ا احتكار باعث ايجاد 
بحران در جامعه ش��ده و اجناس را به س��ه برابر قيمت گران تر 
به مردم عرضه كرده اند تحت فش��ار قرار مي دهد، دفتر رياست 
جمهوري از مفسدان حمايت يا جبهه مبارزه با فساد را تقويت 
مي كند.  رئيس فراكس��يون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، 

اظهار داشت: در سال گذشته برخي از شركت هاي 
توليدكننده پوش��ك به ويژه يك شركت خارجي 
كه با ارز دولتي مواد اوليه خ��ود را وارد كرده بود 
با سوء اس��تفاده از تحريم هاي بين المللي و كسب 
سودهاي نامش��روع از محل استيصال مردم اقدام 
به عرضه پوشك در بازار به سه برابر قيمت كردند.  
خجس��ته خاطرنش��ان كرد:  براساس ش��واهد و 
مستندات متقن ش��نيده مي ش��ود دفتر رياست 
جمهوري با بهانه هاي واهي مسئوالن نهادهاي نظارتي را تحت 
فش��ار براي لغو ميلياردها تومان جرايم اين شركت ها گذاشته 
است و كار به جايي رسيده كه حتي پرونده هاي فرار مالياتي اين 
شركت ها نيز در معرض مختومه شدن است.  رئيس فراكسيون 
مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در پايان گفت: مگر نهادهاي 
مسئول مي گذارند عده اي سودجو و رانت خوار در سايه پشتيباني 
برخي مقامات پنهان شوند و از چنگ عدالت فرار كنند، در همين 
باره به آن عده توصيه مي كنم بگذاريد قانون براي همه يكسان 
اجرا ش��ود، مگر دفتر رياس��ت جمهوري متخصص شناسايي 
گرانفروشي يا فرار مالياتي اس��ت كه پرونده اينگونه متخلفان 
بايد در اين دفتر رسيدگي شود، آيا براي همه متخلفان اينگونه 

رسيدگي مي شود يا فقط اختصاص به دانه درشت ها دارد؟

روايت عليرضا رحيمي از جلسه غيرعلني مجلس

الريجاني اجراي طرح بنزين را در جلسه غيرعلني اعالم كرده بود

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس:

دفتر رئيس جمهور براي لغو جرايم شركت هاي متخلف فشار مي آورد

»كاه�ش ش�تاب علم�ي در مراك�ز علم�ي و 
به وي�ژه دانش�گاه ها« از موضوعاتي اس�ت كه 
در برخ�ي از مقاط�ع مختل�ف بع�د از پيروزي 
انقالب اس�المي با آن روب�ه رو بوده ايم از جمله 
دوران هش�ت س�اله دولت اصالحات كه مراكز 
علمي و آموزش�ي به واس�طه تفكرات دولت و 
مس�ئوالن اجرايي دچار آفت سياس�ت زدگي 
ش�دند، حوادث تلخ و هزينه زاي�ي مانند غائله 
18تير س�ال 78 از جمله نتايج سياس�ت هاي 
حاكم ب�ر آن دوره زماني توس�ط دولت اس�ت. 
در شش سال اخير ش��اهد كاهش شتاب علمي در 
عرصه هاي مختلف علمي و دانش��گاهي بوده ايم؛ 
مسئله اي كه بارها هشدارهاي رهبر معظم انقالب را 
نيز به همراه داشته است اما كما في السابق مسئوالن 
دولتي و دانش��گاهي همچنان در تالش هستند به 
جاي افزايش رشد شتاب علمي، اولويت هاي قشر 
جوان و به ويژه دانشجو را با شعارهاي سياسي تغيير 

و حتي آنها را از اصول انقالبي نيز منحرف كنند. 
يكي از اقدامات مؤثر در دستيابي به چنين هدفي، 
تغيير ماهيت مناس��بت هايي انقالبي است كه در 
تقويم انقالب اسالمي به اس��م دانشجو و در جهت 
اس��تقالل دهي به قش��ر نخبه و آين��ده دار انقالب 
اسالمي درج شده اس��ت كه از جمله آن مي توان 
به روز ۱6آذر روز دانش��جو اش��اره كرد؛ روزي كه 
براي بزرگداشت آن در روز گذشته، برنامه مدون و 
جامعي از طرف مسئوالن دولتي كشور ارائه نشد و 
اين روز مهم و تاريخي در هياهوي ثبت نام نامزدهاي 
انتخابات يازدهم مجلس شوراي اسالمي همانگونه 

كه دولت مي خواست، به حاشيه رفت. 
 ممانع�ت از تبدي�ل ش�دن مراك�ز علمي 

به خانه احزاب
طي شش س��ال اخير رهبر معظم انقالب بارها از 
لزوم تقويت جنبه علمي در دانش��گاه ها سخن به 
ميان آورده اند كه اين مطالبه نبايد به معناي حذف 
مناسبت هاي انقالبي و تغيير ماهيت آنها در مراكز 
علمي به ويژه مناسبت هايي كه با كاركرد دانشجوي 
انقالبي در تراز انقالب اسالمي رابطه مستقيم دارد، 
تفسير شود چراكه در بس��ياري از سخنراني هاي 
ايش��ان استكبارستيزي بودن قش��ر جوان و نخبه 
دانش��گاهي و افزايش بصيرت و فهم سياسي اين 
قشر براي بي اثر كردن توطئه هاي كشورهاي بيگانه 

يك اولويت تمام عيار است. 
ايشان در يكي از س��خنراني هاي سال 9۳ با تأكيد 
بر اينكه نبايد مراكز علمي به »باش��گاه سياسي« 
يا »خانه احزاب« تبديل ش��ود و به عنوان ابزاري 
جهت اهداف جناح هاي سياس��ي به حساب آيد، 
عنوان مي كنند: »آرامش دانشگاه ها، زمينه ساز و 
شتاب بخش حركت علمي كشور است و اگر خداي 
ناكرده اي��ن آرامش ضربه بخ��ورد، حركت علمي 
متوقف مي ش��ود و ايران به عق��ب بازمي گردد.« 
معظم له همچنين اشاره مي كنند: »مسئوالن ذيربط 
و مديران دانشگاه ها بايد با جديت از تبديل مراكز 
علمي به محل ج��والن و فعاليت هاي جريان هاي 
سياس��ي جلوگيري كنند... تبديل دانش��گاه ها به 
باشگاه هاي سياس��ي س��م مهلك حركت علمي 

كشور است.« 

 رهبر معظم انقالب در ج��اي ديگري مي فرمايند: 
»محي��ط دانش��گاه بايد محي��ط فهم سياس��ي، 
آگاهي و دانش سياس��ي باش��د اما سياسي كاري 
و حاش��يه پردازي به كار اصلي دانش��گاه ها يعني 
تالش و پيش��رفت علم��ي ضربه ج��دي مي زند... 
سياست بازي سم محيط هاي علمي است... سمي 
كه در اين موضوع به دانشگاه ها تزريق شد از بينش 
فكري مبتني بر سياست كاري نشئت مي گرفت و 
متأسفانه، هم خالف قانون، هم خالف تدبير و هم 

خالف اخالق بود.«
ن�ام  ب�ه  مؤلف�ه اي  ماهي�ت  تغيي�ر   

استكبارستيزي
مراكز علمي و به ويژه دانشگاه ها محوري ترين مركز 
براي رشد و پويايي يك كشور در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي هستند و به همين 

دليل يكي از مراكز مهم غرب براي ايجاد استحاله 
فرهنگي، سياسي و اجتماعي در كشور دانشگاه ها 
بوده و غائله سازي در كشور در برخي از هنگامه هاي 
مهم تاريخي نيز با همين صورت گرفته است. نظام 
س��لطه به خوبي مي داند كه بين توس��عه كشور با 
»علم محور بودن« دانش��گاه ها رابطه مس��تقيم و 
محكمي وجود دارد و به همين دليل تالش مي كند 
قش��ر دانش��گاهي را دچار سياس��ت زدگي كند و 
»انقالبي بودن« ب��ه معناي تكيه ب��ر ظرفيت ها و 
توانايي هاي داخلي براي پيشرفت كشور را به عنوان 
يك اولويت رويايي و دست نيافتني جاگذاري كند. 
بديهي است چنانچه دانشگاه ها و مراكز توليد علم 
در مسير صحيح حركت كرده و دچار سياست زدگي 
نش��وند و روحيه انقالبي گري خود را حفظ كنند، 
نمود عيني آن را مي ت��وان در حوزه هاي مختلفي 

مانند توليد ملي مش��اهده ك��رد و چنين روندي 
مي تواند نهايتاً به واكس��ينه شدن كشور در مقابل 
تحريم ها و تهديدات بين المللي و بي اثر كردن آن 
منتهي شود. بر همين اساس است كه مقام معظم 
رهبري در جمع اعضاي هيئت دولت بيان مي كنند: 
»يكي مس��ئله  حفظ شتاب علمي اس��ت... شتاب 
تنزل كرده. اين را من به دوس��تان دانشگاهي هم 
گفتم و عرض مي كنم كه نگذاريد شتاب علمي در 
دهه  دوم چشم انداز - االن وارد دهه  دوم چشم انداز 

شده ايم- كم بشود.«
تخريب روحيه خودباوري ملي در قشر جوان و نخبه 
كشور به واسطه تغيير ماهيت مناسبت هاي تاريخي 
است كه بزرگداش��ت آنها مي تواند رسالت اصلي و 
محوري اين قش��ر را حفظ و در مقابل تهديدات و 
توطئه ه��اي بيروني تحفظ كند، ب��ه عنوان نمونه 
۱6آذر روزي ك��ه به نم��اد مقاومت و ايس��تادگي 
دانشجويان در برابر استكبار و استعمار غرب شهرت 
يافته و بر همين اس��اس هر  س��اله دانش��گاه هاي 
مختلف كش��ور براي زنده نگه داشتن ياد شهداي 
دانش��جوي س��ال۱۳۳۲ در محيط هاي علمي و 
آموزشي كشور مراس��م متعددي برگزار مي كنند 
را مس��ئوالن ارشد دولتي و دانش��گاهي در محاق 
فرو برده اند تا همچنان يك پرس��ش اساسي براي 
افكار عمومي باقي بماند مبني بر اينكه بر اساس چه 
دستورالعملي بايد مناسبت هاي انقالبي كه ماهيت 
آنها استكبارستيزي و مبارزه با غرب است مورد كم 

توجهي قرار بگيرد؟
بديهي اس��ت اگر مراك��ز علمي كش��ور و به ويژه 
دانش��گاه هاي كش��ور به عنوان مهم ترين مقدمه 
پيشرفت و تعالي كشور در ريل گذاري جريان هاي 
سياسي نشانه دار در كشور قرار بگيرند و به عنوان 
ابزار فش��ار احزاب و تش��كل هاي سياس��ي عليه 
حاكميت اسالمي كشور تبديل شوند نبايد انتظار 
داشت كه كش��ور مسير توس��عه را در عرصه هاي 
مختلف كش��ور تجربه كن��د، كمااينك��ه در زمان 
حاكميت دولت اصالحات يا ش��ش سال اخير كه 
مسئوالن دولتي و دانشگاهي فضاي حاكم بر مراكز 
علمي را دچار سياست زدگي كردند، نه تنها شتاب 
علمي دانشگاه معكوس شد بلكه عالوه بر تضعيف 
روحيه خودباوري ملي دانشجو سكوي پرتابي براي 

رسيدن به اهداف جناحي و انتخاباتي شد. 

سياست زدگي 
جايگزين استکبارستيزي در دانشگاه

ش�وراي نگهب�ان مي توان�د ب�ه رغ�م اينك�ه 
ش�فافيت هزين�ه تبليغ�ات انتخابات�ي محمل 
قانوني پيدا نكرده اس�ت حس�ب سياست هاي 
شفاف س�ازي  موض�وع  انتخاب�ات،  كل�ي 
كن�د.  مطالب�ه  نامزده�ا  از  را  هزينه ه�ا 
به گزارش فارس، چهار س��ال پيش و دقيقاً در ايام 
نزديك به انتخابات مجلس، ورود پول هاي كثيف به 
انتخابات توسط وزير كشور مطرح شد و واكنش هاي 
فراواني را از س��وي نمايندگان مجلس برانگيخت. 
اي��ن موضوع كه ب��ه ش��دت از س��وي نمايندگان 
تكذيب شد، هرگز به س��رانجام مشخصي نرسيده 
و منجر به تصويب هيچ قانوني نش��د.  رهبر معظم 
انقالب در س��ال 95 ضمن ابالغ سياست هاي كلي 
انتخابات م��وارد متع��ددي را در اين ح��وزه مورد 
اشاره قرار دادند كه شفاف سازي منابع و هزينه هاي 
انتخاباتي و همچنين ممنوعيت فريب و وعده هاي 
خ��ارج از اختي��ارات قانوني از مهم تري��ن آنها بود. 
سياس��ت  شفاف س��ازي هزينه ها بدين ش��كل در 
سياست هاي كلي انتخابات آمده است: تعيين حدود 
و نوع هزينه ها و منابع مج��از و غيرمجاز انتخاباتي، 
شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان 
و تشكل هاي سياسي و اعالم به مراجع ذي صالح و 
اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي 

برخورد با تخلفات مالي. 
شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان 
از مواردي ب��ود كه پ��س از ابالغ اين سياس��ت ها 
مورد توجه رس��انه ها قرار گرفت و تعداد زيادي از 
نمايندگان ضمن اعالم حماي��ت از اين موضوع، بر 
ش��فافيت هزينه هاي انتخاباتي براي شكل گيري 
فضاي انتخاباتي سالم تأكيد كردند و در اين راستا 
مصاحبه هاي زيادي انجام شد.  شفافيت هزينه هاي 
انتخاباتي عالوه بر روش��ن ك��ردن منابع و مصارف 
هزينه ها، منجر به ايجاد رقابت در راستاي كاهش 
هزينه ها خواهد ش��د و طبعا هرچقدر هزينه هاي 
تبليغات كمتر باشد، نماينده منتخب كمتر وامدار 
اصحاب ث��روت خواهد ب��ود. مقام معظ��م رهبري 
در اين زمينه بي��ان مي دارند: »اگ��ر نماينده اي بر 
سركار آيد كه قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار 
ديگران كرده و مجبور باش��د در مجلس وام آنها را 
ادا كند، نان هايي به قرض گرفته باش��د و بخواهد 
به مجلس كه رفت، قرض خ��ود را ادا كند، به درد 

نمي خورد.«) 7۴/۱۱/۲۰(. 
متأسفانه با وجود گذشت بيش از سه سال از ابالغ 
سياس��ت هاي كلي انتخابات مجلس و دولت اقدام 
قابل توجهي در راستاي اجراي بندهاي مختلف اين 
سياست ها انجام نداده اند. هرچند اليحه دولت اواخر 

سال گذشته تقديم مجلس ش��ده است اما بررسي 
آن در مجلس عمال متوقف ش��ده و ط��رح اصالح 
قانون انتخابات مجلس نيز پس از رفت و برگش��ت 
بين مجلس و ش��وراي نگهبان هنوز به س��رانجام 
مشخصي نرسيده است و گويي بهارستان نشينان 
بدشان نمي آيد كه طرح و اليحه مذكور به انتخابات 

پيش رو نرسد!
با اين توضيح مي توان از شوراي نگهبان انتظار داشت 
به رغم اينكه اين ضرورت هنوز محمل قانوني پيدا 

نكرده است، اما حسب سياست هاي كلي انتخابات، 
موضوع شفاف سازي هزينه ها را از نامزدها مطالبه 
كند تا ميزان هزينه و منابع مالي تبليغاتي شان را 

براي مردم شفاف كند. 
 تأييد صالحي�ت افراد  منوط به ش�فافيت  

هزينه انتخابات شود
 در همين زمينه، عزت اهلل يوسفيان مال سخنگوي 
كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس و عضو 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت وگو با فارس، 

با تأكيد بر اينكه براي بحث ش��فافيت هزينه هاي 
تبليغات كانديداهاي انتخاب��ات بايد قانون  قاطع و 
محكمي تصويب ش��ود، اظهار داشت: مقام معظم 
رهبري هم بر اين نكته تأكيد داشتند كه بايد در اين 

زمينه قانون جدي داشته باشيم. 
وي با اشاره به هزينه هاي باالي تبليغات انتخاباتي، 
تصريح كرد: بايد مش��خص ش��ود يك كانديدا چه 
رقم هايي در انتخابات هزين��ه مي كند تا اگر با رأي 
مردم نماينده مجلس ش��د، شفافيت جلوي وامدار 
ش��دنش را بگيرد.  نماينده مردم آمل در مجلس با 
بيان اينكه راهكارهايي وجود دارد تا قبل از تصويب 
قانون بتوانيم اقداماتي را براي شفافيت هزينه هاي 
تبليغات انتخاباتي انجام دهيم، گفت: مي توان بحث 
شفافيت را منوط به اعتبارنامه نمايندگان كرد، البته 
بحث تصويب اعتبارنامه توسط نمايندگان صورت 
مي گيرد اما اعتراض ب��ه آن مي تواند در اين قضيه 
مؤثر باشد.  يوسفيان مال همچنين تأكيد كرد: راهكار 
ديگر اين است كه شوراي نگهبان تأييد صالحيت 
نمايندگان را دو مرحله اي كند، يعني در مرحله اول 
پس از بررسي هاي الزم نظر شورا درباره صالحيت 
فرد اعالم شود اما اين تأييد صالحيت موقتي باشد 
و اصل تأييد منوط به شفافيت هزينه هاي تبليغات 

انتخاباتي باشد و به  اطالع عموم مردم برسد. 

آزموني براي كانديداهاي انتخابات مجلس

پيش شرط تأييد صالحيت، شفافيت »هزينه تبليغات« باشد
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