
  گزارش

شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و انقالبي فرهنگي

19 آذر روز تشكيل ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، یكي از مهم ترین 
ساختارهاي نظام است. این نهاد انقالبي دو موضوع مهم تعليم و تربيت 
و فرهنگ به مفهوم اعم و اخص آن را راهبري و سياستگذاري مي كند. 
از این رو فرصت را غنيمت ش��مرده، رویكردهاي شوراي عالي انقالب 

فرهنگي را در حوزه علم و فرهنگ مورد توجه قرار مي دهيم. 
پيروزي انقالب اس��المي در س��ال 1۳۵۷ با صبغ��ه فرهنگي، پس از 
استقرار، نيازمند بازنگري در مباني اصلي خود بود. به عبارت ساده تر، 
انقالب اسالمي براي تحول در بنياد هاي اصلي جامعه، نيازمند ایجاد 
تحول در دو عنصر آینده ساز و اساسي به نام آموزش و فرهنگ بود. بر این 
اساس پس از صدور پيام نوروزي امام )ره( در آغاز سال نو 1۳۵9، نقطه 
عطفي در توجه به تحوالت فرهنگي پس از پيروزي انقالب اسالمي به 
وجود آمد. در بند 11 پيام، بنيانگذار كبير انقالب اسالمي بر ضرورت 
ایجاد» انقالب اساسي در دانشگاه هاي سراسر كشور« و تبدیل كردن 
دانش��گاه به محيط متعالي و متناس��ب با معيارهاي فرهنگي انقالب 

اسالمي تأكيد فرموده بودند. 
 تدابير حكيمانه رهب��ر معظم انقالب نيز بر اس��تمرار حيات این نهاد 
انقالبي استقرار بخش��يد، چرا كه ایش��ان عالوه بر تأكيد روي مسائل 
فرهنگي و علمي، وظایف بسيار مهم دیگري از جمله تالش براي توليد 
علم و یافتن راه هاي ميانبر علمي براي پر كردن خأل و فاصله علمي كشور 
با كشورهاي پيش��رفته تأكيد كردند. براین اساس سياستگذاري هاي 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان باالترین نهاد تصميم گير در 
حوزه فرهنگ، آن را به نهادي با وظایف بسيار مهم تبدیل كرده است. 

در اینجا هدف نگارنده پرداختن به وظایف ش��ورا نيس��ت، و یا اینكه 
بخواهيم نسبت به معرفي ساختار شورا بپردازیم. 

در این یادداشت مي خواهيم به دو بال مهم شوراي عالي انقالب فرهنگي 
كه عبارتند از علم و یا بهتر است بگویيم نظام تعليم و تربيت بپردازیم، 
اگرچه مي توان در خصوص ش��ورا از جهات مختلف وارد بحث شد.  بر 
این اساس تالش داریم در این یادداشت به نقش شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در نظام تعليم و تربيت كشور بپردازیم و در یادداشت دیگري 
ان شاء اهلل به مسئله فرهنگ و نقش آن در توسعه متوازن كشور در تمام 

حوزه ها و نقش شورا در ارتقاي فرهنگي خواهيم پرداخت. 
 اهميت و جایگاه نظام تعليم تربيت در پيشرفت و توسعه كشورها بر 
هيچ كس پوشيده نيست و در واقع زیر بناي توسعه بومي و بنيادین از 
آموزش شروع مي شود. ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در این مسير با 
تدوین نقشه جامع علمي كشور و سند تحول آموزش و پرورش نقش 
بس��يار حياتي و حائز اهميتي در هدایت و راهبري كالن حوزه تربيت 
نيروي انساني كشور دارد. این شورا از بعد از پيروزي انقالب اسالمي در 
كشور كارهاي بزرگي صورت داده است كه یكي از این كارهاي بزرگ، 
تربيت اساتيد دانشگاه از بين جوانان متعهد و مستعد كشور بوده كه در 
این حوزه با وجود گستردگي شبكه نظام آموزش عالي و تنوع آن، تمامي 
دانشگاه ها از طریق اساتيد بومي اداره مي شوند و در هيچ یك از رشته ها 
و دانشگاه ها، استاد غيرایراني تدریس نمي كند كه آن را مي توان یكي 
از ریل گذاري هاي اصلي اسالمي س��ازي دانشگاه ها برشمرد، هر چند 

كافي نيست اما گامي است مهم. 
توس��عه كمي و توزیع متناس��ب جغرافيایي واحدهاي دانشگاهي در 
سرتاسر كشور و پراكندگي آن خارج از پایتخت و مراكز استان ها، نه تنها 
انقالب اسالمي را به یكي از اهداف مهم آنكه تحقق عدالت اجتماعي در 
حوزه تحصيالت عالي است، نزدیك ساخت، بلكه كشور را از جهت نياز 
به نيروي انساني تحصيلكرده در زماني بسيار سریع تر از حد انتظار به 
بي نيازي رساند، اگرچه امروزه نوعي نبود تناسب در این حوزه با ميزان 
نياز كشور به خصوص صنایع و اقتصاد به نيروي دانشگاهي وجود دارد 
و در مواردي این توسعه را نامتوازن نشان مي دهد، اما واقعيت این است 
كه كوتاهي س��ایر زمينه ها را نباید به توس��عه بيش از اندازه در بخش 

آموزش عالي مرتبط كرد. 
این مسئله در تنوع رشته هاي دانش��گاهي نيز كامال محسوس است و 
مي توان مدعي شد كه امروز در ایران بسياري رشته هاي مطرح در دنيا، 
به صورت آكادميك داراي كرسي دانشگاهي هستند و عدالت اجتماعي 
در برخورداري از تحصيالت براي همگان در تمامي رشته ها فراهم شده 
است.   اما مسئله قابل توجه در تعليم و تربيت كشور، دو نكته اساسي 
است كه مي توان به عنوان یك آسيب به آن نگاه كرد و تمركز روي آنها 
در شوراي عالي انقالب فرهنگي، مي تواند مسير آینده را به درستي ریل 

گذاري كرده و مانع از افزایش این آسيب ها گردد. 
این دو نكته عبارتند از یكي ضعف پيوس��تگي مي��ان مقاطع مختلف 
آموزشي از دبستان تا دانشگاه است و دیگري نبود كيفيت در تعليم و 
تربيت در مراحل مختلف اس��ت كه قادر به تأمين نيروي انساني مورد 

نياز و در تراز انقالب نيست. 
الف: ضعف پيوستگي بين مراحل آموزشي

به نظر مي رسد نظام آموزش عالي موجود در كشور، ادامه جریان آموزش 
دوره متوسطه نيست، به خصوص وقتي كه دانش آموزان امكان انتخاب 
رشته هاي خارج از رشته هاي تحصيلي دوران دبيرستان را دارند، به طوري 
كه در مواردي مالحظه مي گردد كه دانشجو در كالس هاي دانشگاهي در 
برخي دروس، فقط مهارت هاي خواندن، نوشتن و قدرت درك مطلب را 
با خود همراه دارد و از لحاظ اندوخته علمي، با مباحث دانشگاهي فاصله 
زیادي دارد. این گسست، اساتيد را وادار به سهل گيري و تدریس دروس در 
سطح متوسط و ضعيف مي كند كه نتيجه آن، عدم تربيت دانش آموختگان 
برتر به صورت كلي در تراز انقالب اسالمي است، به طوري كه عالوه بر آن، 
بحث تربيت نيز كه از اهميت بس��يار زیادي در روند تحصيالت ابتدایي، 
متوسطه اول و دوم و ادامه این تربيت در دانش��گاه دارد به طور جدي در 
دستور كار و سياستگذاري ها نيست، بنابراین با توجه به شرایط ضرورت 
دارد كه در دستور كار شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان مهم ترین نهاد 

سياستگذار و نظارت كننده در این حوزه قرار گيرد.
  ب: ضعف كيفيت در نظام تعليم و تربيت نيروي انساني مورد نياز و در 

تراز انقالب اسالمي
 امروزه اكثر كارشناس��ان بر ای��ن نكته متفق القولند ك��ه آموزش در 
ایران همپاي توس��عه كمي، عمق و كيفيت نيافته اس��ت و متأسفانه 
دانش آموزان و دانشجویان ما به اندازه مدرك خود، بار علمي ندارند و 

خروجي آنها متناسب با خواست و نياز كشور نيست. 
 اگرچه ای��ن معلول، دالی��ل مختلف��ي دارد كه مي ت��وان از فرهنگ 
كتاب نخواني و مدرك گرایي گرفته تا عدم پيوند و ارتباط بين دانشگاه و 
محيط كار و صنعت و ... اشاره كرد، اما واقعيت امر این است كه هر دليلي 
براي این معضل برش��ماریم، تغييري در اصل موضوع كه همان تنزل 

كيفيت تربيت و آموزش است، تغيير ایجاد نمي كند. 
 امروزه ما در توليد مقاالت علمي در رتبه بسيار باال در جهان قرار داریم، 
ولي همپاي رشد دانش، در حوزه هاي مرتبط با توليد دانش كه منجر 
به توليد محصوالت علمي به اندازه همان تراز علمي باشد، دست پيدا 
نكرده ایم. این مسئله اگر چه به تنهایي مرتبط با نظام آموزشي نيست، 
ولي در نهایت مي دانيم كه در جامعه فعلي ما دانش��جویان باسوادتر و 
صاحب خالقيت، جایگاه خود را در بازار كار و توليد به دست مي آورند و 
دليل اصلي بيكاري تحصيل كردگان، در كنار تقاضاي زیاد در این حوزه، 
به نبود مهارت و دانش نيز برمي گردد و عماًل كشور را از رسيدن به ثروت 

كه محصول تحصيل علم است، محروم مي كند. 
 بنابراین براي آنكه بتوانيم دانش آموختگاني در تراز انقالب اسالمي و 
متناسب با نيازهاي كشور داشته باشيم، الزم است شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به عنوان یك سياستگذار نس��بت به ایجاد تناسب بين برون 

دادهاي دانشگاهي و نياز جامعه یك توازن نسبي ایجاد نماید. 

داود عامري

شفافيت هزينه انتخاباتي به عنوان  معيار سنجش صداقت نامزدهاي انتخابات
 مطالبه عمومی شده است 

دغدغ�ه ورود پول ه�ای كثيف ب�ه انتخابات 
اگرچه قدمتي طوالن�ي دارد، ليك�ن به رغم 
تأكيدات مكرر دلسوزان نظام تاكنون اراده اي 
براي جلوگيري از آن در قالب يك ماده قانوني 
در مجلس شوراي اسالمي شكل نگرفته است. 
ش��اید جدی ترین بحث در این زمينه را باید به 
سخنان چهار سال پيش وزیر كشور ارجاع داد كه 
درباره ورود پول های كثيف به انتخابات هشدار 
داده بود. عبدالرضا رحماني فضلي گرچه بعدها 
و شاید تحت تأثير فش��ارهاي سياسي اظهارات 
خود را تا حدودي تلطيف ك��رد و گفت: »نگفته 
بودم كه پول های كثيف وارد انتخابات شده بلكه 
تذكر دادم كه باید مراقب این موضوع باش��يم « 
اما اظهارات او تغيير در اصل ای��ن معادله ایجاد 
نكرد و این مطالبه عمومي همچنان روي زمين 

مانده است. 
رهبر معظم انقالب نيز در سال 9۵ ضمن ابالغ 
سياست هاي كلي انتخابات موارد متعددي را در 
این حوزه مورد اشاره قرار دادند كه شفاف سازي 
مناب��ع و هزینه ه��اي انتخابات��ي و همچنين 
ممنوعيت فریب و وعده های خارج از اختيارات 
قانوني از مهم ترین آنها ب��ود. »تعيين حدود و 
نوع هزینه ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، 
شفاف س��ازي مناب��ع و هزینه ه��اي انتخاباتي 
داوطلب��ان و تش��كل هاي سياس��ي و اعالم به 
مراجع ذي صالح و اعمال نظ��ارت دقيق بر آن 
و تعيين ش��يوه و چگونگي برخورد با تخلفات 
مالي. « این مطالبه اگرچه با حمایت نمایندگان 
مجلس مواجه شد، ليكن در عمل اراده مجلس 
دهم در مسير اصالح قانون انتخابات قرار نگرفت 
و عماًل باید اميدوار بود مجلس آینده به آن ورود 

كند و آن را به سرانجام برساند. 
خبرگ��زاري فارس ب��ه همي��ن بهانه س��راغ 
نامزدهاي انتخابات با سالیق مختلف سياسي 
رفته و دیدگاه آنها را درباره شفافيت هزینه هاي 
انتخاباتي جویا شده اس��ت. نامزدهایي كه هر 
یك از آنه��ا بالقوه مي توانن��د در مجلس آینده 
حضور داشته باش��ند. از این رو ش��فافيت آنها 
در پاسخ به این سؤال مي تواند تا حدودي اراده 
مجلس آینده را در حل این مش��كل سنجيد و 
اظهارات آنها را با آغاز رس��مي مجلس یازدهم 

مورد مطالبه قرار داد. 
موس��ي غضنفرآبادي، نماین��ده ادوار مجلس 

ش��وراي اس��المي در این باره مي گوید: من با 
شفافيت هزینه هاي انتخاباتي به شدت موافق 
هستم. ضمن اینكه متأسفانه یكي از گرفتاري ها 
آن اس��ت كه اصاًل مشخص نيس��ت نامزدهاي 
انتخابات چگونه از پس هزینه هاي آن برآمده و 
مشخص نيست كه این حجم از پول را كه براي 

انتخابات خرج مي كنند از كجا آورده اند. 
   شفافيت هزينه هاي انتخاباتي ضرورت 

است
ش��هيندخت موالوردي معاون پيشين رئيس 
جمهور در پاسخ به این پرسش كه آیا هزینه هاي 
انتخاباتي خود را اعالم خواهيد كرد، پاسخ خود 
را با این گزاره آغاز ك��رد: »زماني كه در دولت 
بودم، بندي براي شفافيت هزینه هاي انتخاباتي 
در الیحه جامع انتخابات گنجاندیم، زیرا معتقدم 
این مسئله ضرورت دارد. تمام گروه ها و جناح ها 
باید مردم را محرم خود بدانند. « اما صراحتي 
درب��اره اعالم هزینه ه��اي خود ن��دارد. الياس 
حضرتي، رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس 
دهم اما در مورد هزینه هاي انتخاباتي اش گفت: 
من این هزینه ها را به صورت جزئي اعالم خواهم 
كرد و اگر توانستيم از فيلتر شوراي نگهبان عبور 

كنيم این كار را انجام خواهيم داد. 
غالمرضا انصاري، فعال سياسي اصالح طلب هم 
در پاسخ به پرسشي درمورد شفافيت رأی و مالي 
نمایندگان مي گوید: این یكي از اصول اساس��ي 
دموكراسي است و بنده به طور قطع طرفدار این 

موضوع هستم. 
   از شفاف سازی كوتاه نخواهم آمد

محمدعلي پورمختار ك��ه در مجلس دهم عضو 
كميسيون قضایي اس��ت، در مورد شفاف سازی 
هزینه هاي انتخاباتي خود تصریح كرد: شفافيت 
سازي هزینه هاي انتخابات را قبول دارم و عمل 
خواهم كرد؛ پيش از این و با اعالم شماره حسابي 
در ای��ن زمين��ه روش��نگري هاي الزم را انجام 
داده ام. من ش��ماره حس��ابي را براي هزینه هاي 
انتخاباتي ام به دس��تگاه هاي مربوط اعالم كردم 
و از شفاف س��ازی هزینه ه��اي انتخاباتي كوتاه 

نخواهم آمد. 
عبدالحس��ين روح االمين��ي، دبي��ركل جبه��ه 
ایستادگي انقالب اس��المي هم معتقد است كه 
ش��فافيت نه تنها در عرصه هزینه هاي تبليغاتي 
امري واجب اس��ت بلكه در عرص��ه عملكرد هم 

بسيار ضروري است. علي عباسپور طهراني فرد 
رئيس اسبق دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 
و از نمایندگان ادوار مجلس معتقد است كه همه 
جاي دنيا به این صورت است كه نمایندگان مردم 
و مسئوالن باید شفافيت مالي داشته باشند و در 
ایران هم عملكرد اقتصادي مسئوالن و نمایندگان 
مردم شفاف باشد و در اختيار مسئوالن ذی ربط 

قرار بگيرد. 
   مطهري: اع�الم هزينه ه�اي انتخاباتي 

ايرادي ندارد
علي مطهري كه س��ابقه نایب رئيس��ي مجلس 
دهم را دركارنامه خود دارد، پاسخ به سؤال اعالم 
هزینه انتخاباتي را دیپلماتيك مي دهد. او اگرچه 
از صراحت در این زمينه طفره مي رود اما الزامي 
براي اعالم آن هم نمي بيند. وي با تأكيد بر اینكه 
به نظرم اعالم هزینه ه��اي انتخاباتي نيز ایرادي 
ن��دارد، مي گوید: »من خودم اساس��اً چندان در 
پي تبليغات فراوان نيس��تم چراكه مردم هم من 
را مي شناسند؛ بقيه هم اگر این موضوع را اعالم 
كنند و آنهایي كه ليس��ت مي دهند و چهره هاي 
متعددي را در ليست خود قرار مي دهند نيز این 

كار را انجام دهند، مفيد خواهد بود. «
 بيژن نوباوه، نماینده ادوار مجلس هم در پاس��خ 
به سؤالی درباره اینكه آیا حاضر است هزینه هاي 
انتخاباتي اش را شفاف كند، تأكيد مي كند: 100 
درصد ؛ ش��فافيت هزینه ه��اي كاندیداها قطعاً 
یكي از مسائل مهمي اس��ت كه باید مورد توجه 
قرار گي��رد. نماینده مردم ته��ران در دو مجلس 
هشتم و نهم مي افزاید: در كشورهاي غربي یك 
نفر حتي اگر بخواهد ی��ك دالر هزینه كند، باید 
مقصدش معلوم باش��د و قانون در این باره وجود 
دارد، اما در كشور ما یكي از مشكالت انتخابات ما 
همين است. صاحبان پول و زر و زور مي توانند در 
انتخابات اِعمال قدرت كنند و حق انتخاب صحيح 

را از مردم بگيرند. 
   ميرس�ليم: چيزي در بس�اط ندارم كه 

هزينه كنم
سيد مصطفي ميرس��ليم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال كه آیا اموال 
و هزینه ك��رد انتخاباتي خ��ود را اعالم مي كنيد، 
اظهار داش��ت: من به عنوان یكي از مس��ئوالن 
موظف بودم اموال��م را اعالم كنم و به دس��تگاه 
قضایي هم اعالم كردم اما ب��ه لحاظ هزینه هاي 

انتخاباتي مشكلي نداریم؛ چيزي در بساط ندارم 
كه هزینه كنم مگر آنكه دوستاني كه پشتيباني 

مي كنند هزینه كنند. 
حميد رسایي، نماینده سابق مجلس هم درباره 
شفافيت هزینه هاي انتخاباتي اش مي گوید كه در 
مجلس هشتم و نهم در زمره طراحان و مدافعاني 
بودم ك��ه خواه��ان اع��الم ش��فاف هزینه هاي 
انتخاباتي بودیم، ضمن اینكه همواره هم علم این 
مطالبه را در دست گرفته و این موضوع را درست 
مي دانيم. هيچ ابایي از اعالم ش��فاف هزینه هاي 
انتخاباتي نداریم، چرا كه معتقدم پول كثيف در 
كار سياسي  بنده نيس��ت، زیرا كسي كه دهانش 
باز است، جيبش باز نيست و اصوالً نمي توان هم 

دهانش باز باشد هم جيبش. 
   م�ردم ب�ه كانديداه�اي ب�ا هزينه هاي 

نامتعارف رأی ندهند
محمد س��ليماني، نماینده ادوار مجلس درباره 
شفافيت هزینه هاي انتخاباتي اش اظهار داشت: 
من به مردم توصيه مي كنم مانند دهه اول انقالب 
و حتي دهه دوم باشند كه اگر نامزدي هزینه هاي 
زیادي را براي انتخابات انج��ام مي داد به او رأی 
نمي دادن��د، بنابراین هر كس��ي ك��ه هزینه اي 
نامتعارف ب��راي انتخابات انج��ام مي دهد كامال 
مشخص اس��ت و آنهایي كه ریخت و پاش كرده 
براي مردم شناسایي شده و كامال مشخص است و 

بنابراین از مردم مي خواهم به آنها رأی ندهند. 
    تقي پور: به شفافيت مالي اعتقاد راسخ 

دارم
رضا تقي پور، عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي 
اس��ت كه به آوردگاه رقابت ه��اي انتخاباتي گام 
نهاده اس��ت. وي در پاس��خ به س��ؤالي درمورد 
ش��فافيت مالي كاندیداه��اي انتخابات مجلس، 
گفت: هر چيزي باش��د و همه ملزم به انجام آن 
باشند، ما هم باید آن را رعایت كنيم. البته درباره 
شفافيت الزم است چارچوب قانوني آن مشخص 
شود، در چارچوب مشخص شفافيت الزم است. 
به نظر من اگر مجلس در این فرصت باقي مانده 
بتواند مسئله شفافيت مالي كاندیداهاي انتخابات 
را به صورت قانون تصویب كند، گام رو به جلویي 
برداشته خواهد شد. تمامي كاندیداها باید ملزم 
شوند از نظر مالي و سایر مواردي كه در چارچوب 
قانون ایجاد مي كند، شفافيت داشته باشند. وي از 
اعالم ميزان هزینه هاي تبليغاتش براي انتخابات 
مجل��س یازدهم، در ص��ورت تأیي��د صالحيت 
استقبال كرد و گفت: به ش��فافيت مالي اعتقاد 

راسخ دارم. 
   رحيمي: شفافيت هزينه هاي انتخاباتي 

قانوني شود
عليرضا رحيم��ي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس 
ش��وراي اس��المي درباره ش��فافيت هزینه هاي 
انتخاباتي اش گفت: من مشكلي در زمينه اعالم 
هزینه هاي انتخاباتي ندارم، ضم��ن اینكه مقام 
معظم رهبري در سياست هاي ابالغي انتخابات 
تأكي��د داش��ته اند برنامه ریزي براي ش��فافيت 
هزینه ه��اي انتخاباتي موضوعي اس��ت كه باید 
الزام قانوني ش��ود. وگرنه هم��گان از آن تمكين 
نخواهند ك��رد. جریانات گروه ها و اف��راد باید به 

سمت شفافيت هزینه هاي انتخاباتي بروند. 
   حاض�رم تخريب ش�وم ام�ا هزينه هاي 

انتخاباتي خود را اعالم كنم
سعيد احدیان، مدیرمس��ئول روزنامه خراسان 
كه ب��راي انتخابات مجلس یازدهم نامزد ش��ده 
است، در پاسخ به این سؤال كه آیا حاضر هستيد 
هزینه هاي انتخاباتي خود را براي مردم به صورت 
ش��فاف اعالم كنيد، گفت: بله حتماً؛ اگر كس��ي 
ليس��ت هزینه هاي خود را اعالم نكند به او حق 
مي دهم چون تخریب مي شود، اما شخصاً حاضرم 

تخریب بشوم اما این كار را انجام دهم. 

بادامچيان: دولت پاسخگوي
 تصميمات  آسيب آور خود نيست

دبيركل ح�زب مؤتلفه اس�المي با اش�اره به اينك�ه دولت نهايت 
بي تدبيري را در اجراي طرح افزايش قيمت بنزين داش�ت، گفت: 
مسئوالن دولتي پاسخگوي تصميمات آس�يب آور خود نيستند. 
به گ��زارش ف��ارس، اس��داهلل بادامچيان در نشس��ت دبي��ران حزب 
افزود: ملت ما انتظار دارد كه مس��ئوالن اقدامات خ��ود را و چگونگي 
توطئه ه��اي مس��تكبرین و عوامل اصل��ي وابس��ته و خودفروخته به 
امریكا و صهيونيست ها را به مردم گزارش دهند و اشرار و آدمكشان و 
تخریب گران اموال مردم و عمومي برخورد جدي عبرت آموز و ریشه كن   

شود ولي با فریب خورده ها و افراد عادي مدارا گردد. 
بادامچيان افزود: دولت نهایت بي تدبيري را در اجراي طرح افزایش قيمت 
بنزین داشت و وعده داد جلوي گراني سایر كاالها را مي گيرد، متأسفانه اكنون 
مسئوالن دولتي پاسخگوي تصميمات آسيب آور خود نيستند و به وعده ها 
نيز عمل نمي كنند. وي تأكيد كرد: دولت حداقل مي تواند افزایش قيمت هاي 
مرتبط با خدمات دولتي را بگيرد. این خواست مردم است و دولت به جاي 
وعده مكان دادن براي اعتراضات بهتر است طوري با مردم رفتار كند كه به 

خواسته هاي مردم عمل نماید كه جایي براي اعتراض نگذارد. 
بادامچيان موضع عراقچي درباره برجام را بيان واقعيت حقيقي برجام 
دانست كه نه تنها تحریم ها را برنداش��ت، بلكه بر آن افزود. وي سخن 
رئيس جمهور در نفي مذاك��رات با امریكا و اینكه دیگر س��رمان كاله 
نمي رود را ی��ك اعتراف كليدي دانس��ت كه قص��د مذاكره كنندگان 

امریكایي را كاله گذاشتن بر سر دیگران مي داند. 

وزير دفاع: 
ارزش امنيت باالتر از بهايي است 

كه براي آن مي پردازيم
وزير دفاع با بيان اينكه هزينه هاي نظامي ما نسبت به كشورهاي منطقه 
پايين تر است، گفت: ارزش استقرار و پايداري امنيت همه جانبه بسيار 
باالتر از بهايي است كه صرف آن مي كنيم چرا كه همه پيشرفت ها، 
دس�تاوردها و آرامش ملت در بس�تر امني�ت معنا پي�دا مي كند. 
به گزارش فارس، وزیر دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح در نشست 
تخصصي بررسي اصالحات ساختاري بودجه سال 1۳99 كشور با قدرداني 
از اهتمام مجلس شوراي اسالمي نس��بت به موضوع »دفاع و امنيت« و 
حمایت از نيروهاي مسلح، گفت: وضعيت امروز ما به لحاظ نوع تهدیدات 
به گونه اي است كه باید تقویت بنيه دفاعي كشور استمرار و تداوم یابد. 
وي با بيان اینكه ما امروز درگير جنگ و تهاجم مستقيم در ابعاد مختلف 
علمي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هس��تيم، گفت: اگر توان دفاعي 
نظام اسالمي به این حد از بازدارندگی فعال و اقتدار نرسيده بود، بي تردید 

زمينه هاي تهدیدات نظامي به  وجود مي آمد. 
امير حاتمي افزود: نيروهاي مسلح با اشراف كامل اطالعاتي و عملياتي خود 
كليه تحركات دشمنان را لحظه به لحظه رصد و كنترل مي كنند و ضروري 
است متناسب با تهدیدات احتمالي، تسليحات و تجهيزات دفاعي خود 
را با مدیریت بودجه و اعتبارات دفاعي در وضعيت كارآمدي قرار دهيم. 
وي تصریح كرد: ارزش استقرار و پایداري امنيت همه جانبه بسيار باالتر از 
بهایي است كه صرف آن مي كنيم چرا كه پيشرفت ها، دستاوردها و آرامش 

و اطمينان خاطر یك ملت در بستر»امنيت« معنا و مفهوم مي یابد. 
وزیر دفاع با اشاره به سرمایه هاي انس��اني متخصص صنعت دفاعي در 
توليد محصوالت دفاعي، گفت: دانش��مندان و نخب��گان وزارت دفاع با 
ساخت تسليحات متنوع نظامي و پشتيباني همه جانبه از نيروهاي مسلح 
مقتدر و پر افتخار اعم از ارتش، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي، كشور را 
از وابستگي در زمينه تأمين تسليحات دفاعي بي نياز كردند و بر این اساس 
شایسته است وضعيت معيشت و افزایش بودجه طرح حكمت نيروهاي 
مسلح به عنوان یك اولویت در دستور كار قرار گيرد و اميدواریم مجلس 

نيز در ادامه كار دولت به این مهم توجه ویژه داشته باشد. 
وزیر دفاع با اشاره به تحریم هاي همه جانبه دشمن در طول چهار دهه عمر پر 
بركت نظام اسالمي، افزود: پيشرفت ها و دستاوردهاي حوزه دفاعي و حفظ 
اقتدار و بازدارندگي دفاعي در شرایطي حاصل شده است كه با وجود همه 
محدودیت ها، نسبت به هزینه هاي نظامي سایر كشورهاي منطقه بسيار 
پایين تر بوده اس��ت. امير حاتمي با بيان اینكه اقتدار امروز ایران اس��المي 
مرهون خون پاك شهدا و رزمندگاني است كه جانانه در مقابل دشمن قسم 
خورده ایستادگي كردند تا ما امروز در امنيت و آسایش زندگي كنيم، گفت: 
رزمندگان دوران دفاع مقدس نيروهاي مسلح عموماً بازنشسته امروز هستند و 
این درحالي است كه این افراد حق ایثارگري خود را تا كنون دریافت نكرده اند 

و مؤكداً انتظار داریم این مهم در بودجه سال 99 كشور لحاظ شود. 

معاون هماهنگ كننده نيروي زميني سپاه: 
حضور بسيج در همه عرصه ها 

بي نظير بوده است
معاون هماهنگ كننده نيروي زميني س�پاه بسيج را يك فرهنگ 
و تفك�ر كه در هم�ه ام�ور مي توان�د نقش آفرينی كن�د توصيف و 
تصريح ك�رد: حضور بس�يج در هم�ه عرصه ها اعم از عل�م، دانش 
و فناوري، س�ازندگي، درمان، عم�ران مؤثر و بي نظير بوده اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ پاسدار علي اكبر پورجمشيدیان معاون 
هماهنگ كننده نيروي زميني سپاه پاس��داران در آیين تجليل از پدران 
ش��هداي مدافع حرم با بيان اینكه بهترین و واالترین نعمتي كه خداوند 
متعال به انسان مؤمن عطا مي كند شهادت است، گفت: انقالب اسالمي كه 
امسال چهلمين سال پيروزي شكوهمند آن را پشت سر مي گذاریم، آرزوي 
دیرینه پيامبران، امامان و اهل بيت عصمت و طهارت، علما، صلحا و فرزانگان 

براي حاكميت قرآن، اسالم و مسلمانان در طول تاریخ بوده است. 
پورجمشيدیان با بيان اینكه صهيونيس��ت ها و امریكایي ها در طول این 
سال ها مشكالت و موانع زیادي براي نابودي این انقالب پدید آورده اند، 
اما نتوانستند به اهداف شوم خود برسند، اظهار كرد: یكي از پدیده های 
شگفت انگيز انقالب كه این توطئه ها را خنثي كرده، تشكيل بسيج است 
كه آن را به معجزه تشبيه كرده اند. معاون هماهنگ كننده نيروي زميني 
سپاه بسيج را یك فرهنگ و تفكر كه در همه امور مي تواند نقش آفرینی كند 
توصيف و تصریح كرد: دشمن در شهریور سال ۵9 با آگاهي از توان نظامي 
ما وعدم آمادگي نيرو هاي مسلح به ایران حمله كرد، اما از نقش رهبري و 
والیت و بسيج توده های مردمي براي دفاع از كشور غافل بود، امام راحل 
با صدور فرمان تشكيل بسيج، دفاع مقدس را مردمي كرد و شاهد دفاع 

جانانه اي با حضور بسيج مردمي بودیم و دشمن را متوقف كردیم . 
سردار پورجمشيدیان در ادامه تأكيد كرد: بعد از دفاع مقدس هم حضور 
بسيج در همه عرصه ها مؤثر و بي نظير بوده است، در عرصه علم و دانش 
و فناوري، سازندگي، درمان، عمران و همه عرصه ها بسيج توان خود را به 
ميدان آورده، آخرین نمونه آن راه اندازی پاالیشگاه ستاره خليج فارس است 
كه با تفكر بسيجي در توليد بنزین ما را به خودكفایی رسانده است. وي با 
اشاره به ظهور داعش در عراق و سوریه براي مقابله با انقالب اسالمي ادامه 
داد: بسيجيان غيور و پاسداران ما در سوریه یك هزار و 400 كيلومتر دورتر 
از مرز هاي ایران در مقابل وهابيت و داعش و تكفيري ها ایستادند تا این پيام 
را برسانند. اگر عاشورایي دیگر در تاریخ مي خواهد اتفاق بيفتد، این بار دیگر 
قطعاً نابودي كفر و دشمنان اهل بيت )ع( را به دنبال خواهد داشت، و به 
بركت فرهنگ بسيج و همت بزرگمردان مظلوم بسيجي داعش را نابود و 
اذناب آنها را هم نابود خواهند كرد. سردار پورجمشيدیان ادامه داد: دشمن 
از سيلي هاي گذشته بسيج هنوز دچار س��رگيجه است وبه دنبال انتقام 

گرفتن است، از این رو همه ما باید بصير و هوشيار باشيم. 
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 آرمانروزدانشجورابیرونقدید! 
روزنامه آرمان، از رس��انه هاي اصالح طلب در صفحه یك 
دیروز خود تيتر زده بود: »روز بي رونق دانش��گاه ها« و زیر 
تيتري زد كه روشن مي كند منظورش از بی رونق چيست: 
»رئيس جمهور به دانشگاه تهران نرفت!« در گزارش این 
روزنامه آمده: »مراس��م روز دانشجو در ش��رایطي برگزار 
شد كه نه س��خنرانان بنابر س��ليقه دانش��جویان انتخاب 
شده بودند و نه آن ش��ور و حرارت هر ساله در دانشجویان 
مش��اهده مي ش��د. اصالح طلبان كه اغلب با موانعي براي 
حضور در دانش��گاه روب��ه رو بوده ان��د، رئيس جمهور نيز 
پس از سلس��له حوادثي كه در مراس��م آیين بازگش��ایي 
دانش��گاه ها اتفاق افتاد، ترجيح داد به دانش��گاه نرود و با 
دانش��جویان روبه رو نش��ود. این در حالي است كه پس از 
اعتراضات عليه رئيس جمهور در دانش��گاه تهران، رئيس 
ش��وراي اطالع رس��اني دولت در توئيتي اعالم كرده بود: 
»رئيس جمهور تأكيد كردند در 16 آذر پاسخگوي سؤاالت 

و اعتراضات دانشجویان خواهند بود«. 
روشن نيست در حالي كه مدیریت دانشگاه ها دست اصالح 
طلبان اس��ت، چطور مدعي مي ش��وند كه براي حضور در 
دانشگاه با مانع روبه رو هستند! از طرفي انتخاب سخنرانان 
هم بنابر دعوت خود دانش��جویان اس��ت و نمي شود چون 
سخنرانان دو مراس��م اصلي دانش��گاه ها از جناح سياسي 
مدنظر روزنام��ه آرمان نبوده ان��د، آنها را خالف خواس��ت 

دانشجویان دانس��ت. این تصور هم كه دانش��جویان صرفاً 
عالقه مند به گفت وگو با یك جناح هستند و باب گفت وگو را 
با شخصيت هاي جناح دیگر بسته اند، توهين به دانشجویان 
اس��ت. نگاه دانش��جویي را نباید نگاه جناح بندی سياسي 

دانست. 
از قض��ا برنامه هاي آیت اهلل رئيس��ي و محمدباق��ر قاليباف 
در دانش��گاه هاي تهران و عالمه طباطبایي، بس��يار پرشور 
و با حض��ور جمعيت زی��ادي از دانش��جویان و ب��ا افكار و 
عقاید متفاوت همراه بود. روحاني البت��ه همچون حاميان 
اصالح طلبش ترجيح داد روز 16 آذر در دانش��گاهي حاضر 
نشود كه با توجه به عملكرد دولت و مجلس، ترس از حضور 

در فضاي پرسشگري قابل درك است!
بي بي س��ي فارس��ي در روز دانش��جو تالش كرد كه فضاي 
دانش��گاه ها را صرفاً فضاي اعتراضي عليه نظام بداند و مدام 
فيلم و خب��ر ارس��الي از تجمعات اعتراضي در دانش��گاه ها 
مي فرستاد؛ تجمعاتي كه یك دهم دانش��جویان حاضر در 
س��خنراني آیت اهلل رئيس��ي هم نبودند! روزنامه آرمان اما 
حتي قدر بي بي سي هم نتوانسته خوراك خبري از تجمعات 
جور كند و به نظر مي رس��د از این حيث هم روز دانش��جو 
براي شان بی رونق بوده و مأیوس��انه مي نویسد: »در برخي 
دانشگاه ها عالوه بر برنامه هاي از قبل پيش بيني شده، برخي 
دانشجویان اقدام به برگزاري تجمعاتي كردند كه البته بدون 

حاشيه خاصي نيز به اتمام رسيدند.«

 بزكامریكا؛ازتضمينامضايكري  
تانمایشتشكرترامپ

روزنامه شرق تيتر اصلي صفحه یك خود را به واكنش دونالد 
ترامپ نسبت به آزادي یك جاسوس چينی تبار امریكایي در 
ازاي آزادي دكتر مسعود سليماني، استاد ایراني زنداني در 
امریكا اختصاص داده و تيتر زده: »تشكر ترامپ از ایران« تا 
القاي خوبي از تعامل ميان ای��ران و امریكا براي آزادي یك 
جاسوس امریكایي و محكوم شده در دادگاه در ازاي آزادي 
یك زنداني ایراني كه با اتهام واهي و بدون برگزاري دادگاه 
در امریكا محبوس بوده، براي مخاطب داشته باشد. شرق در 
متن هم مي نویس��د: »این اتفاق در حالي رخ داد كه ایران و 
ایاالت متحده عمال در اوج تقابل سياسي با یكدیگر هستند 
و همين مسئله باعث شده است برخي ناظران معتقد باشند 
این نشانه اي از امكان شكل گيري نوعي تعامل بين ایران و 
امریكاست. با این حال به نظر مي رسد پيچيدگي روابط در 
شرایط فعلي باالتر از این است كه چنين تبادلي قدمي در راه 

حل شدن مشكالت بزرگ تر باشد. «
شرق پيش از این هم براي برجام تيتر زده بود: »امضاي كري 
تضمين است« و البته دیدیم كه چقدر امضاي كري تضمين 
بود و برجام به چه س��رانجامي رس��يد! ب��زك امریكا آنقدر 
براي شان جدي است كه اگر بتوانند ترامپ را هم رنگ كرده، 

جاي قناري تحویل ملت مي دهند!

رضا دهشيری | جوان

صداقت نماينده در شفافيت  هزينه های اوست!


