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آيت اهلل جنتي: 

رهبر انقالب شخصیتي آگاه
 به روز و مسلط به اوضاع هستند 

دبي�ر ش�وراي نگهب�ان اظه�ار ك�رد: بيان�ات مق�ام معظ�م 
رهب�ري در دي�دار عموم�ي ربي�ع االول نش�ان از اش�راف 
و درك جامع ايش�ان از مس�ائل امت اس�امي داش�ت و ايش�ان 
اوض�اع هس�تند.  ب�ه  و مس�لط  ب�ه روز  آگاه،  ش�خصيتي 
به گزارش مهر، آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در جلسه روز 
گذشته اين شورا با تبريك به مناسبت روز پرخير و بركت ۱۷ربيع االول 
فرارس��يدن ميالد حضرت رس��ول اكرم)ص(، گفت: الحم��دهلل يكي از 
امتيازات فرهنگ غني تش��يع وجود مناس��بت هاي گوناگون همچون 
اعياد و شهادت  ائمه اطهار)ع( است كه در ديگر فرهنگ ها چنين چيزي 

وجود ندارد.  
وي بيان كرد: امروز شاهد هستيم كه در هر مناسبت مذهبي در شهرهاي 
بزرگ و كوچك و روستاها مردم مراسم جشن و عزاداري برگزار مي كنند 
و ما خوشحاليم كه از اين فرهنگ برخورداريم و سايه اهل بيت)ع( بر سر 
ما گسترده است.  دبير شوراي نگهبان با اشاره به سخنان حكيمانه مقام 
معظم رهبري در ديدار عمومي ربيع االول، تصريح كرد: بيانات مقام معظم 
رهبري نشان از اشراف و درك جامع ايشان از مسائل امت اسالمي داشت 
و ايشان ش��خصيتي آگاه، به روز و مس��لط به اوضاع هستند كه دعا براي 

سالمتي و طول عمر با عزت ايشان براي ما فرض است. 
 --------------------------------------------------

حاجي بابايي: 

طرح شفافیت آراي نمايندگان
 زودتر در مجلس رسیدگي شود

رئيس كميس�يون برنامه و بودجه مجلس ش�وراي اسامي اظهار 
كرد: طرح شفافيت آراي نمايندگان بايد هر چه سريع تر در صحن 
علني مجلس مورد رس�يدگي ق�رار گيرد و تعيين تكليف ش�ود. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با مهر، درباره آخرين وضعيت طرح 
شفافيت آراي نمايندگان، گفت: يكي از شعارهاي اصلي مجلس يازدهم، 
شفافيت آراي نمايندگان بوده است و نمايندگان مجلس حتماً بايد به 

وعده اي كه به مردم دادند، عمل كنند.  
وي بيان كرد: ايرادات طرح ش��فافيت آراي نمايندگان در كميس��يون 
آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اس��المي برطرف ش��ده و االن اين 
طرح آماده بررس��ي در صحن علني مجلس است. طرح شفافيت آراي 
نمايندگان بايد هر چه سريع تر در صحن علني مجلس مورد رسيدگي 
قرار گيرد و تعيين تكليف شود. حاجي بابايي ادامه داد: نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي از بررسي مجدد طرح شفافيت آراي نمايندگان در صحن 
مجلس استقبال مي كنند و ما منتظريم اين موضوع مهم هر چه زودتر در 
دستور كار مجلس قرار گيرد. شفافيت آرا بايد محقق شود چراكه مي تواند 
رضايت عمومي و شفافيت در رفتار و گفتار نمايندگان و مصوبات مجلس 
را به دنبال داشته باشد و از س��وي ديگر باعث ارتباط نزديك بين مردم 

و مجلس مي شود. 
 --------------------------------------------------

آمادگی مجلس برای تسهیل 
اجرای سند همكاري ايران و چین 

نماين�ده مردم اراك در مجلس ش�وراي اس�امي اظه�ار كرد: ما 
عاقه مند هستيم سطح روابط اقتصادي خود با چين را گسترش 
دهيم و بايد س�ند هم�كاري اي�ران و چين تعيين تكليف ش�ود. 
محمدحس��ن آصفري در گفت وگو با مهر، با تأكيد بر ضرورت تعيين 
تكليف قرارداد ايران و چين، اظهار داشت: با توجه به جايگاهي كه چين 
در شوراي امنيت س��ازمان ملل دارد، در اكثر مواقع موضع گيري هاي 
خوبي به نفع جمهوري اسالمي ايران داشته است و ما عالقه منديم كه 

ارتباط خود را با چين روز به روز تقويت كنيم.  
وي بيان كرد: س��ند همكاري ۲۵س��اله بين ايران و چين مدتي است 
كه امضا شده است اما متأسفانه هنوز شفاف نيست و ما نمي دانيم اين 
س��ند همكاري در چه مرحله اي قرار دارد. نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي بايد در جريان اين موضوع قرار گيرند. ما عالقه مند هستيم 
كه س��طح روابط اقتصادي خود با چين را گس��ترش و توسعه دهيم، 
البته حوزه اقتصادي، جاده دو طرفه است كه بايد همان اندازه كه قرار 
است ما در چين س��رمايه گذاري داشته باش��يم، آنها هم بايد در ايران 

سرمايه گذاري كنند.   
آصفري تأكيد كرد: مجلس شوراي اسالمي آمادگي كامل دارد كه هر گونه 
طرح يا اليحه اي را كه بتواند منجر به تسهيل روابط اقتصادي ايران با چين 
شود، خارج از نوبت مورد بررسي و تصويب قرار دهد.  عضو كميسيون امور 
داخلي كشور و شوراها با بيان اينكه توقع ما اين است كه دستگاه ديپلماسي 
و بخش هاي اقتصادي دولت از تقوي��ت مبادالت اقتصادي با چين غافل 
نشوند و اين مسير را باز كنند، گفت: اگر موانع قانوني در اين زمينه وجود 
دارد، مجلس شوراي اس��المي آمادگي كامل دارد به دولت و وزارت امور 

خارجه كمك كند تا رابطه با چين تقويت شود. 
 --------------------------------------------------

معاون پارلماني رئيس جمهور:

آمده ايم سرمايه اجتماعی را باال ببريم 
معاون پارلماني رئيس جمهور اظهار كرد: قرار است فصل جديدي 
را آغاز كنيم، براي همين اكنون بايد آس�تين همت را باال بزنيم و 
كاري كنيم كه اعتماد مردم بيشتر شود و سرمايه اجتماعي باال رود. 
به گزارش فارس، سيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيس جمهور در 
جلسه شوراي اداري استان زنجان با بيان اينكه مسئوالن از همان ابتداي 
شكل گيري دولت سيزدهم فعاليت خود را با سرعت آغاز كردند، گفت: 
گرفتاري ها، مسائل و مشكالت مردم زياد اس��ت، برخي كم كاري ها، 
مسائل بيروني و اشتباهات اقتصادي هم دس��ت به دست هم دادند و 
مشكالتي را براي مردم ايجاد كردند، اما امروز همه مسئوالن بايد دست 

به دست هم دهند، تا ان شاءاهلل شرايط بهتري حاكم شود. 
حسيني تأكيد كرد: قرار است فصل جديدي را آغاز كنيم، براي همين 
اكنون بايد آس��تين همت را باال بزنيم و بندهاي كفش��مان را محكم 
ببنديم و بيش از گذش��ته كار كنيم. بايد كاري كنيم كه اعتماد مردم 
بيشتر شود و سرمايه اجتماعي باال رود. از اول انقالب تاكنون توكل نظام 
اسالمي ما به خدا و بعد هم به مردم بوده و به همين دليل هم توطئه هاي 

متعدد دشمنان بي نتيجه مانده است.  
وي افزود: اگر ما تقوا پيش��ه كنيم، خداترس باش��يم و وظيفه خود را 
درست انجام دهيم هيچ ترديدي نيست، خداوند هم كمك خواهد كرد، 

در دوران دفاع مقدس بارها شاهد الطاف الهي بوديم.  
حس��يني اضافه كرد: ما وظيفه و تكليف داريم ت��الش كنيم تا مردم 
آبرومند زندگي كنند. ما مي خواهيم سطح زندگي مردم و رفاه مردم باال 
رود و فاصله طبقاتي كم شود و مردم با عزت و سربلندي زندگي كنند 
و بعد هم يك نظامي را به وجود آوريم كه براي ديگران الگو باشد، اگر 
ما گرفتار روزمرگي ها و مشكالت عديده باشيم، ديگر نمي توانيم براي 

ديگران الگو باشيم براي همين بايد كار كنيم. 
معاون پارلماني رئيس جمهور در ادامه با اشاره به خواسته ها و مطالبات 
مردم و مس��ئوالن زنجان گفت: ما مطالباتي را كه مسئوالن محترم و 
مردم استان داشتند، دنبال مي كنيم تا ا ن شاءاهلل مشكالت استان كمتر 
شود.   وي افزود: بايد سعي كنيم هزينه ها كاهش پيدا كند و ريخت و 
پاش ها از بين برود و در دولت صرفه جويي داشته شويم تا يك شرايط 

بهتري حاكم شود. 

هدف هكرها ،حمله به اعتماد مردم
روزنامه آرمان يادداش��ت ديروز خود را به حمله 
سايبري به سامانه سوخت اختصاص داد و نوشت: 
مسئله حمله سايبري به پمپ بنزين ها موضوعي 
طبيعي در كش��ور ماس��ت چراكه بارها ش��اهد حمالت س��ايبري به 
تأسيس��ات زيربنايي و حتي نيروگاه هاي اتمي  هم بوديم، اما موضوع 
شايان توجه اين است كه با گذشت زمان طوالني از اين حمله مسئوالن 
نتوانس��تند چنين مش��كلي را برطرف كنند و طبيعي است اگر مردم 
نسبت به مسئوالن بدبين ش��وند و تش��كيل صف براي تأمين بنزين 
مشكالتي را ايجاد كند، اين حمالت در اين زمان خاص براي اتصال آن 
به اتفاقات آبان 98 است و هدف آن  هم شايعه سازي براي گراني بنزين 
و تحت تاثير قرار دادن مردم اس��ت و اين اتفاقات مي تواند براي كشور 
مشكل ساز شود و به همين دليل هم مسئوالن بايد دقت بيشتري در اين 

باره داشته باشند. 
نويسنده اضافه كرده است: كافي است كه اين موضوع را با مردم در ميان 
بگذارند. مهم ترين هدف هكرها از اين اقدام، حمله به اعتماد مردم بوده و 
اين موضوع ارتباطي به افزايش قيمت بنزين به صورت قطع ندارد، با اين 
حال مسئوالن بايد انتظار چنين حمالتي را داشته باشند و براي  آن هم 
آماده باش��ند آن  هم زماني كه كشور، دش��من و مخالفان زيادي دارد. 
مسئوالن بايد براي اين مواقع برنامه ريزي داشته و همواره آماده باشند. 
اين اتفاقات ممكن است در همه جاي كشور رخ بدهد، اما موضوع مهم 
آمادگي دولت ها براي مقابله با اين نوع تهديداتي است كه بعضاً مي تواند 
خرابي ها و آسيب هاي بيشتري را ايجاد كند كه شايد قابل جبران هم 
نباشد. افزايش اين اتفاقات و كمبود توانايي براي پاسخگويي به  موقع، 
اعتماد مردم را به دولت در مقابله با چنين نفوذهايي خدشه دار مي كند 
و در آينده گروه هاي ديگري هم جرئت حمالت س��ايبري بيشتري را 

پيدا خواهند كرد. 
--------------------------------------------------

استقبال از رويكرد جديد رسانه ملي
روزنام��ه اصالح طلب آفتاب يزد در يادداش��تي با 
عنوان»تحول مثبت در خبر تلويزيوني« از رويكرد 
جديد رسانه ملي استقبال كرد و نوشت: پوشش 
سريع رويدادهايي مثل سيلي خوردن استاندار جديد آذربايجان شرقي 
در جلسه معارفه يا مختل شدن امكان سوخت گيري در پمپ بنزين ها 
اتفاق تازه اي در خبر صداوسيماست كه بايد آن را به فال نيك گرفت. 

اين تغيير رويكرد نشان از تحولي مثبت در خبر تلويزيوني است. 
روال خبر صداوس��يما در مواجهه با رويدادهايي از اين دس��ت، نديده 
گرفتن بود، چيزي كه باعث مي ش��د به اعتبار خب��ر تلويزيوني ضربه 
بخورد. واقعيت اين اس��ت كه دوران يكه ت��ازي و حاكميت بالمنازع 
خبر تلويزيوني به سر آمده است و ديگر تحريريه هاي خبر تلويزيوني 
تعيين كننده نيس��تند كه خبر چيس��ت. س��ر در برف كردن و نديده 
گرفتن براي رسانه خبري نوعي خودكشي است. امروز با گوشي هاي 
تلفن همراه و در نرم افزاره��اي موبايلي و پلت فرم هاي اجتماعي، خبر 
همه جا و هر لحظه همراه و در مشت مردم است. خبر، اجتماعي شده 
و به طور فزاينده اي رويدادها با »كشف مشاركتي« شناخته مي شوند. 
مردم از شيوه هايي چون موتورهاي جست وجو، رسانه هاي اجتماعي و 
به اصطالح جمع آوري كننده هاي اخبار به آن دسترسي پيدا مي كنند. 
امروز رسانه هاي خبري در محيطي به شدت رقابتي، متحول و پيچيده 
كار مي كنن��د و خبرنگاري نبرد ب��راي گرفتن توجه م��ردم و اقناع با 
روايت هاي جامع و جذاب است. در واقع دوران تحليل جامع و روايت 
خالقانه و ارائه سريع اطالعات تكميلي است. دوران سياست هميشگي 
محرمانه دانس��تن و نديده گرفتن به بهانه تهديد و مالحظات امنيتي 
گذش��ته اس��ت و براي بقا و رقابت بايد از آن عبور كرد. تحول در خبر 

تلويزيون را حقيقتاً بايد به فال نيك گرفت. 
--------------------------------------------------

شیريني شفافیت در اطالع رساني
روزنامه صبح نو هم س��رمقاله ديروز خود را به 
سرعت سريع خبررساني رسانه ملي در حادثه 
اختالل در شبكه توزيع سوخت اختصاص داد و 
نوشت: از ظهر ديروز)سه شنبه( قطع جريان سوخت رساني به مردم، كام 
بسياري را تلخ كرد و مشكالت زيادي را به وجود آورد اما اين اتفاق روي 
ديگري هم داشت و آن هم سرعت خبررساني صحيح ازسوي رسانه ملي 
بود؛ اتفاقي كه نمونه مشابه آن در سابقه اطالع رساني صدا وسيما كمتر 
يافت مي شود. شبكه خبر و حتي بخش هاي خبر در راديو از همان ابتدا 
به صورت شفاف و صريح به اين مسئله پرداخته و اعالم كردند كه جريان 
سوخت رساني در سراسر كشور متوقف شده اس��ت. شبكه خبر نيز با 
گزارش هاي ميداني از جايگاه هاي سوخت در تهران و شهرهاي مختلف 
كشور به ميدان آمد و گاليه هاي مردم و سخنان جايگاه داران را به  طور 
مس��تقيم پخش كرد. مس��ئله ديگر به خط كردن مسئوالن مرتبط با 
مسئله بنزين و دريافت پاس��خ از آنها بود. مورد ديگر هم اينكه جلسه 
شوراي عالي فضاي مجازي برگزار و به  روشني اعالم شد كه جايگاه هاي 
سوخت كشور هدف حمله س��ايبري قرار گرفته اند. همه اين اتفاقات 
مثبت در جريان خبررس��اني و پرچمداري صداوسيما در اين موضوع 
موجب شد تا رس��انه هاي معاند نتوانند اقدام به شايعه پراكني كرده و 
اهداف دش��منانه خود را پيش ببرند. سرعت و شفافيت در خبررساني 
امري است كه در رس��انه ملي كمتر وجود داش��ت و حاال با تغييرات 
صورت گرفته در دوره مديريت جديد سازمان صداوسيما، اميد مي رود 

كه اين روند همچنان در دستوركار رسانه ملي قرار گيرد. 
--------------------------------------------------
قوه قضائیه قدرتمند و جامعه مدني قوي

 روزنامه اصالح طلب شرق در يادداشتي ضمن 
تمجيد از رويكرد رئيس قوه قضائيه نوشته 
است: رئيس قوه قضائيه در چند سخنراني 
اخير خ��ود چند مطلب بس��يار مهم را بي��ان كردند ك��ه در صورت 
فراهم شدن س��ازوكارهاي اجرايي آن تحول بزرگي ممكن مي شود. 
نخست ايشان اش��اره كردند كه بس��ياري از مطالب را بايد با مردم و 
جامعه در ميان گذاشت. دوم اينكه بدون حضور مردم حل بسياري از 
مسائل ممكن نيست  و سوم اينكه قوه قضائيه بايد مستقل از گروهي 
سياسي باشد. ايش��ان به درس��تي اش��اره كردند كه بدون حضور و 
مشاركت گروه هاي مختلف اجتماعي نمي توان بر مسائل غلبه كرد و 
جامعه توقع دارد در جريان بسياري از مسائل باشد يعني شفافيت و 
پاسخگويي. اين سخن به اين معناست كه الزمه ساماندهي مناسب 
جامعه وجود جامعه مدني قوي در كنار قوه قضائيه قوي است. جامعه 
مدني ق��وي از بس��ياري چالش ه��ا جلوگي��ري مي كند و ب��ا نقد و 
آشكارسازي ابعاد يك اقدام و سياست از حقوق افراد دفاع مي كند. در 
هر جايي ممكن است گروه هايي شكل بگيرند كه فرديت را تحت فشار 
قرار  دهند و گرايش ب��ه ادغام و هضم فرد در خود داش��ته باش��ند. 
به عبارتي گروه هايي قانوني   فرد را در تنگنا قرار مي دهند كه در اينجا 
نهادي مانند قوه قضائيه الزم است فرد را از ويژه خواري هاي گروه ها 
نجات دهد و حقوق و قوانين را براي همه به اجرا درآورد. جامعه  مدني 
به استحكام قوه قضائيه وابسته اس��ت. قدرت قوه قضائيه در پيوند با 
جامعه، ام��كان پروژه تح��ول را افزايش مي دهد. ق��وه قضائيه قوي، 
منسجم، عقالني و مرتبط با جامعه  مدني از فساد و انحصار جلوگيري 
مي كند. اگر اين ارتباط تهديد شود، جامعه در راستاي بي ثباتي قرار 
مي گيرد. اگرچه استقالل از گروه هاي نخبه و سياسي براي قوه قضائيه 
ضروري است اما كافي نيست. در عين استقالل از گروه هاي ذي نفع 

قدرت قوه قضائيه به روابط و تعامالت با جامعه  مدني وابسته است. 

88498443سرويس  سیاسي

معرفی روحاني و جهانگیري به قوه قضائیه در پرونده بورسیه ها
 كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسامي گزارشي از اقدامات غيرقانوني دولت های يازدهم و دوازدهم 

درخصوص دانشجويان بورسيه سال هاي ۸5 تا 9۲ ارائه كرد

»تحقيقات دقيق نشان مي دهد مسئله بورسيه ها 
به آن ش�كلي كه در روزنامه ها با آن بازي كردند 
نبود، اما اگر هم بود بايد از راه هاي قانوني امتيازاتي 
كه عده اي برخاف قانون گرفته بودند لغو مي شد 
نه اينكه س�ر و صدا و جنجال درس�ت ش�ود.«

به گزارش فارس، اخيراً كميسيون اصل90 مجلس 
شوراي اس��المي گزارش��ي از اقدامات غيرقانوني 
دولت ه��ای يازده��م و دوازده��م در خص��وص 
دانشجويان بورسيه سال هاي 8۵ تا 9۲ ارائه كرد. در 
اين گزارش تأكيد شد كه اسامي مسئوالن متخلف 
درباره بورس��يه ها به قوه قضائيه اعالم ش��ده است.  
حس��ن روحاني رئيس جمهور دولت های يازدهم 
و دوازدهم، اس��حاق جهانگيري مع��اون اول وقت 
رئيس جمهور، مجتبي صديقي رئيس وقت سازمان 
امور دانشجويان وزارت علوم، رضا فرجي دانا، محمد 
فرهادي و منصور غالمي وزراي وقت علوم، تحقيقات 
و فناوري، محمدعلي نجفي سرپرست وقت وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري و محمدرضا رضوان طلب 
رئيس مركز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري از مسئوالني بودند كه كمسيون 
اصل90 اسامي آنها را به عنوان مسئوالن متخلف به 

قوه قضائيه اعالم كرده است. 
 ماجراي بورسيه ها چه بود؟

نخستين بار مجتبي صديقي، رئيس وقت سازمان 
امور دانشجويان و معاون رضا فرجي دانا، وزير وقت 
علوم بحث بورس��يه ها را مطرح كردند. صديقي در 
نشس��ت خبري خود در چهارم خرداد سال ۱393 
گفت كه دانشجوياني كه از سال ۱38۵ تا ۱39۲ به 
خارج اعزام شده اند، شرايط اعالم شده در فراخوان را 
نداشتند و در تبديل وضعيت بورس خارج به داخل 

وزارت علوم دولت قبل غيرقانوني عمل كرده است!
بعد از ادعاي صديق��ي اخباري با عن��وان »3هزار 
دانشجوي بورسيه غيرقانوني« در برخي رسانه ها و 
فضاي مجازي منتشر شد و كمي بعد از آن اسامي 
حدود ۷۵0نفر از دانشجويان بورسيه شده با عنوان 
»بورس شده هاي غيرقانوني« در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد و فردي كه اين اسامي را منتشر كرده بود 
مدعي بود اسامي از سوي مسئوالن وقت وزارت علوم 
به او داده شده است.  با اوج گرفتن بحث بورسيه ها 
مجلس هم به موضوع ورود ك��رد و بعد از برگزاري 
جلسات متعدد در كميسيون آموزش و تحقيقات، 
اين پرونده به كميس��يون اص��ل90 مجلس رفت. 

اين اتفاقات با اس��تيضاح رضا فرجي دانا، وزير وقت 
علوم همراه و اقدام مجلس موجب شد محمدعلي 
نجفي مسئوليت سرپرستي وزارت علوم را بر عهده 
بگيرد، اين اتفاق باعث شد دولت روحاني پيگيري 
پرونده بورسيه ها را به نجفي بسپرد. بحث بورسيه ها 
همچنان مطرح بود و مسئوالن دولت روحاني هر بار 
به بهانه هاي مختلف اين بحث را پيش مي كشيدند، 
مهرماه همان سال هم در مراسم آغاز سال تحصيلي 
در دانشگاه تهران روحاني در انتقاد به استيضاح وزير 
علوم جمله معروف »بورسيه و ما ادراك ما البورسيه« 

را مطرح كرد. 
 تنها 36 نفر ب�ه دليل ارائ�ه اطاعات غلط 

از ادامه تحصيل محروم شدند
پس از برگزاري جلس��ات متعدد با كميسيون هاي 
مختلف مجلس و ديوان محاسبات وزارت علوم در 
آبان ماه در اطالعيه اي آماري رسمي از دانشجويان 
بورسيه مطرح كرد. در اين اطالعيه تنها 36 نفر به 
دليل ارائه اطالعات غل��ط از ادامه تحصيل محروم 
ش��دند. پس از اي��ن اطالعي��ه، از جم��ع 840 نفر 
دانش��جوي لغو بورس ش��ده، حدود 600نفرشان 
به نتيجه اعالم ش��ده اعتراض كردند. بررسي هاي 
مختلف و برگزاري جلس��ات متعدد در كميسيون 
اصل90 مجلس و حتي اذعان مسئوالن وزارت علوم 
درباره قانوني بودن عملكرد وزارت علوم دولت دهم 

هم نتوانست گره پرونده بورسيه ها را باز كند. 
دانشجويان بورسيه احمد غالمي، مديركل مستعفي 
بورس سازمان امور دانشجويان را عامل اصلي جنجال 
پرونده بورسيه ها مي دانستند؛ فردي كه با حكم وزير 
علوم به  عنوان رايزن علمي و سرپرست دانشجويان 
ايراني در كشور روسيه، روسيه سفيد و آسياي ميانه 

عازم روسيه شد. 
 در موضوع بورسيه ها به عده اي ظلم شد

رهبر معظم انقالب در تيرماه سال94 در ديدار بيش 
از هزار نفر از اس��تادان و اعضاي هيئت هاي علمي 
دانشگاه هاي سراسر كشور تأكيد كردند: تحقيقات 
دقيق نشان مي دهد مسئله بورسيه ها، به آن شكلي 
كه در روزنامه ها با آن بازي كردند نبود، اما اگر هم بود 
بايد از راه هاي قانوني امتيازاتي كه عده اي برخالف 
قانون گرفته بودند لغو مي شد نه اينكه سر و صدا و 
جنجال درست شود. رهبر انقالب همچنين سياست 
بازي را س��م محيط هاي علمي خواندن��د و با ابراز 
تأسف از اينكه در موضوع بورسيه ها به عده اي ظلم 

شد، افزودند: 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 اخ��الق بود.  بعد از بيانات 
رهبر انقالب درباره ظلم به دانش��جويان بورس��يه، 
كميته اي با محوريت شوراي عالي انقالب براي حل 
مشكل دانشجويان بورسيه تشكيل شد كه البته در 
اين كميته هم اتفاق قابل توجهي رخ نداد تا اينكه 
پورمختار، رئيس وقت كميسيون اصل90 مجلس 
از پيگيري هاي كميس��يون براي حل مشكل ۲00 

دانشجوي باقي مانده و مشكل دار خبر داد. 
 ش�كايت دانش�جويان بورس�يه از وزارت 

علوم
كارش��كني هاي وزارت علوم در مقابل دانشجويان 
بورسيه موجب شد اين دانش��جويان با مراجعه به 
محاكم قضايي بخواهند از اين وزارتخانه ش��كايت 
كنند، اما مصوبه 630 شوراي عالي انقالب فرهنگي 
اجازه شكايت بورسيه ها در محاكم قضايي را نمي داد 
و بايد شكايت آنها در هيئت تعيين شده شوراي عالي 
انقالب فرهنگ��ي با حضور مس��ئوالن وزارت علوم 
بررسي مي شد. پس از اينكه قوه قضائيه درباره ورود 
به اين پرونده از رهبري كسب تكليف كرد، ايراد اين 
مصوبه با نظر رهبري برطرف ش��د و قوه قضائيه در 

پرونده  بورسيه ها ورود كرد. 
اواخر خردادماه سال جاري فياض شجاعي، دادستان 
ديوان محاس��بات پس از بررس��ي تخلفات صورت 
گرفته، تخلف موجود در اي��ن پرونده را با محوريت 
ابطال بورسيه ها و اش��تغال همزمان كمتر از ۲00 

تخلف اعالم كرد. 
 ماجراي خودكش�ي يكي از دانش�جويان 

بورسيه
در تيرماه س��ال جاري خبري مبني بر خودكشي 
يكي از دانشجويان بورسيه دانشگاه كاشان منتشر 
شد. دوستان نزديك اين دانشجوي بورسيه معتقد 
بودند وي به دليل فش��ارهاي ناش��ي از عدم تعهد 
وزارت علوم به پرونده بورسيه ها دست به خودكشي 
زده است اما مسئوالن دانشگاه كاشان خودكشي اين 
دانشجو را به دليل مشكالت بورسيه تكذيب كردند. 
وزارت علوم نيز اعالم كرد هزينه هاي تحصيلي اين 
دانشجوي بورسيه پرداخت شده است. كميسيون 
مجلس به اين پرون��ده ورود كرد و پ��س از تعيين 
كميته اي به اين نتيجه رسيد، مشكالت مالي ناشي 

از عدم واريز مقرري در خودكشي اين فرد بدون تأثير 
نبوده است. 

پس از كش و قوس هاي فراوان فرهادي، وزير وقت 
علوم در شهريورماه س��ال 96 از بسته شدن پرونده 
بورس��يه ها خبر داد و گفت: ب��ا تالش هاي صورت 
گرفته همه دانشجويان بورسيه تعيين تكليف شدند 
و پرونده آنها بسته شد، البته برخي هنوز معتقدند 
همه اين افراد بايد جذب دانشگاه ها شوند و در حال 
حاضر فش��ار را بر اين موضوع گذاشته اند كه همه 
عضو هيئت علمي ش��وند ولي اين افراد بايد مسير 
جذب را طي كنند و دانشگاهي باشد كه به آنها نياز 

داشته باشد. 
 كميس�يون اصل90 تخلف مسئوالن وقت 

وزارت علوم را محرز دانست
ش��ايد براي برخي مس��ئوالن دولت های يازدهم و 
دوازدهم ك��ه در رابطه با پرونده بورس��يه ها نقش 
داشتند، پرونده بورسيه ها بسته شده به نظر مي رسيد 
اما با گذشت چند س��ال از اين موضوع كميسيون 
اصل90مجلس شوراي اس��المي مسئله را بررسي 
كرد و تخلف، قصور و فرافكني مسئوالن وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري دولت ه��ای يازدهم و دوازدهم 
در موضوع بورس��يه ها را محرز دانست و به معرفي 

متخلفان به قوه قضائيه تأكيد كرد. 
علي خضريان كه در جلسه علني مجلس، گزارش 
كميس��يون اصل90 در م��ورد گ��زارش اقدامات 
غيرقانوني دولت های يازدهم و دوازدهم در خصوص 
دانشجويان بورسيه سال هاي ۱38۵ تا ۱39۲ )در 
اجراي ماده )۱0۱( آيين نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي( را قرائت مي كرد درباره اقدامات غيرقانوني 
و غيراخالقي مس��ئوالن وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري در دولت ه��ای يازده��م و دوازدهم اظهار 
داشت: عدم توجه به تأكيدات رهبري در جهت رفع 
ظلم و احقاق حق بورسيه هاي مورد بحث، تضييع 
بيت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصيالن 
بورس��يه به رغم پرداخت هزين��ه تحصيل، فراهم 
كردن زمينه براي رسانه اي شدن اسامي دانشجويان 
بورسيه و انتشار آن، الزام فارغ التحصيالن به جايابي 
برخالف قانون بورس��يه و تعهد رس��مي قانوني و 
عدم اجراي برخي از احكام دي��وان عدالت اداري در 
خصوص به كارگيري فارغ التحصيالن از جمله اين 
اقدامات غيرقانوني است.  وي اضافه كرد: ايجاد جو 
بدبيني و تخريب شخصيت بورسيه ها با طرح موضوع 
جذب غيرقانوني بورسيه ها، جذب هيئت علمي در 
رشته هاي مش��ابه و عدم پذيرش فارغ التحصيالن 
بورسيه در هشت سال اخير، تحقير و عدم ارائه واحد 
درسي و جايگاه مناسب به فارغ التحصيالن جذب 
شده و تفاوت هاي آش��كار در برخورد بين ايشان و 
ساير اساتيد، عدم اقدام عملي در الزام دانشگاه هاي 
متقاضي بورسيه ها در به كارگيري فارغ التحصيالن 
مذكور و عدم عودت وجوهي كه از برخي دانشجويان 
برخالف قانون اخذ شده از ديگر اقدامات غيرقانوني 
و غيراخالقي مس��ئوالن وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري در دولت های يازدهم و دوازدهم است. 
س��خنگوي كميس��يون اصل90 مجلس شوراي 
اسالمي تأكيد كرد: تخلف، قصور و فرافكني مسئوالن 
دولت های يازده��م و دوازده��م و وزارت علوم در 
تعيين تكليف موضوع بورسيه ها به رغم بررسي هاي 
كارشناس��ي، رأي نهايي ديوان محاس��بات، آراي 
ديوان عدالت اداري و نظر مقام معظم رهبري براي 
نمايندگان كميسيون اصل90 محرز بوده و بر اساس 
تبصره ۵ قانون نحوه اجراي اصل90 قانون اساسي 
كه با اقداماتي همچون مصاحب��ه، اعمال نظرات و 
دستورات مكتوب، عدم انجام تعهدات و عدم اجراي 
مصوبات صورت جلسات در انجام وظايف خود قصور 

داشته اند به قوه قضائيه معرفي خواهند شد. 

فرمانده قرارگاه پدافند هوايي كشور با بيان اينكه هيچ هدفي 
خارج از دي�د و تير ش�بكه پدافند هوايي در آس�مان كش�ور 
نيست، تأكيد كرد: آسمان را به صورت لحظه اي رصد مي كنيم. 
امير قادر رحيم زاده، فرمانده قرارگاه پدافند هوايي كشور در گفت وگو 
با مهر با اش��اره به برگزاري دهمين رزمايش اقتدار هوايي فداييان 
حريم واليت نيروي هوايي ارتش و در خصوص نقش شبكه پدافند 
هوايي كش��ور در اين رزمايش گفت: ش��بكه پدافند هوايي در همه 

رزمايش هايي كه برگزار مي شود نقش پررنگ و فعالي دارد. 
وي ادامه داد: در تمام رزمايش ها مانند رزماي��ش نيروي هوايي، با 
توجه به اينكه شبكه پدافند ديد وسيعي نسبت به آسمان كشور دارد 
و به صورت لحظه اي رصد مي كند، بنابراين از زمان پرواز پرنده هاي 
با سرنشين و بدون سرنشين هماهنگي هاي قبلي با شبكه يكپارچه 

پدافند هوايي انجام مي شود. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي با تأكيد بر حضور فعال شبكه پدافند 
هوايي در تمام رزمايش هاي نيروهاي مس��لح گفت: شبكه پدافند 
هوايي در هم��ه رزمايش ها حضور فع��ال دارد و عملكرد پرنده هاي 
باسرنشين و بدون سرنشين را با دقت مورد پايش قرار مي دهد تا اگر 
مشكلي براي آنها پيش آمد يا در صحنه نبردهاي واقعي جنگنده هاي 
دشمن خواستند وارد حريم هوايي شوند و جنگنده ها و هواپيماهاي 
ما را تهديد كنند، بالفاصله رهنمودهاي الزم را به خلبانان ارائه و به 

آنها كمك كند. 
امير رحيم زاده بخش مهمي از مأموريت ه��اي نيروي هوايي ارتش 
را بحث گشت هاي هوايي و مأموريت هاي رهگيري دانست و گفت: 
نيروي هوايي به عنوان دست بلند شبكه يكپارچه پدافند هوايي كشور 
هميشه مورد استفاده قرار مي گيرد و در زماني كه نياز به شناسايي 

هواپيمايي كه وارد حريم هوايي كشور مي شود يا در زمان رهگيري 
و درگيري ش��بكه يكپارچه پدافند هوايي و با دس��توري كه صادر 
مي شود از پايگاه هاي مختلف نيروي هوايي، هواپيماهاي رهگير به 
پرواز درآمده و در كنترل رادارهاي پدافند قرار مي گيرند تا به طرف 

هواپيماي دشمن هدايت شوند. 
وي ادامه داد: پس از شناسايي هواپيماهاي دشمن توسط خلبانان و 
با استفاده از تاكتيك هاي عملياتي ويژه  مختِص خود خلبانان، ابتدا 
نسبت به شناسايي اين پرونده ها اقدام و سپس در صورت نياز نسبت 
به درگيري با آنها يا مجبور كردن آنها براي نشس��تن در فرودگاه ها 
اقدام مي كنند.  فرمانده قرارگاه پدافند هوايي انجام همه مأموريت ها 
و رزمايش ها را يك كار مشترك و هماهنگ با شبكه پدافند هوايي 
كشور دانست و افزود: نيروهاي مسلح ما در انجام مأموريت هاي خود 
همكاري و هماهنگي بس��يار نزديكی دارند و هي��چ جدايي ای بين 
مأموريت نيروهاي مختلف از جمله نيروي هوايي و قرارگاه پدافند 

هوايي خاتم وجود ندارد. 

امير رحيم زاده با اش��اره به رصد و هماهنگي كامل نيروي هوايي و 
قرارگاه پدافند گفت: تمام لحظات عمليات��ي نيروي هوايي از زمان 
برخاستن از روي باند تا زمان بازگش��ت و فرود در فرودگاه زير ديد 

رادارهاي پدافند هوايي صورت مي گيرد. 
وي با اش��اره به مأموريت هاي نيروي هوايي در ۲4ساعت شبانه روز 
و انجام پروازهاي گش��تي گفت: همه اين پروازها با ارتباط با شبكه 
پدافند هوايي صورت مي گيرد و اگر پرنده اي را مشاهده كنند نيز به 

شبكه يكپارچه پدافند هوايي اطالع مي دهند. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي كش��ور با اش��اره به دس��تاوردهاي 
كشورمان در حوزه مقابله با اهداف هوايي در بردهاي مختلف گفت: 
در دفاع مقدس ما در حوزه مقابله با اهداف برد بلند مشكالتي داشتيم، 
زيرا در آن جنگ م��ا با دنيا طرف بوديم نه فق��ط رژيم صدام. در آن 
مقطع همه قدرت هاي جهان رژيم صدام را پشتيباني مي كردند و در 
بحث رهگيري، هواپيماهاي برد بلند توانمندي هاي امروز پدافندي 
را نداشتند و با محدوديت هايي روبه رو بودند. امروز به انواع سامانه هاي 
موشكي و پدافندي مجهز شده ايم و متصور نيست اهدافي بتواند به 
مرزهاي هوايي كشور نزديك شود كه خارج از ديد و تير شبكه پدافند 

هوايي كشور باشد. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي كش��ور با بيان اينك��ه قطعاً با هر نوع 
تهديدي برخورد قاطع خواهيم كرد، گفت: ما توان دفاع از آس��مان 

كشور را در خودمان به طور صددرصد مي بينيم. 
وي با اشاره به دس��تاوردها و توانمندي هاي كشور در حوزه پدافند 
گفت: ما در اليه هاي مختلف و تمام ارتفاع هايي كه براي هواپيماها 
امكان نفوذ و ظهور وجود دارد، سامانه ها و تجهيزات پدافندي براي 

مقابله و واكنش قاطع در سازمان رزم شبكه پدافند هوايي داريم. 

فرمانده قرارگاه پدافند هوايي: 

 هيچ هدفي خارج از ديد شبكه پدافند نيست

   دفاعی

سعيد سجادی |  فارس

   گزارش


