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حــزب مردم ســاالری با صــدور بیانیــه ای از مواضع 
دولــت در زمینه مذاکره مســتقیم با آمریکا اســتقبال 
کرد و بر ضرورت پاســخگویی دســت اندرکاران نســبت 
 به مطالبات فرهنگیان و اعتراض به اخراج دانشــگاهیان

 تاکید کرد.
به گزارش مردم ساالری آنالین، متن این بیانیه به شرح 

زیر می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اعضای دفتر سیاســی حزب مردم ســاالری در آخرین 
نشست خویش بر پنج نکته تاکید کردند.

1- استقبال از اتخاذ مواضع جدید دولت سیزدهم برای 
مذاکره مســتقیم با آمریکا در مذاکرات جاری وین که در 
راستای لغو تحریم ها و بهبود وضعیت معیشت مردم بسیار 

موثر است.
2- ضرورت جلوگیری از دولتی شــدن صندوق ذخیره 
فرهنگیان و لزوم برگزاری انتخابات جهت عضویت شــش 

عضو معلم در هیات امنــای این صندوق که بیش از یک 
میلیون و پانصد هزار معلم در این صندوق عضو هستند.

3- ضرورت پاســخگویی دست اندرکاران دولت پس از 
رد طرح رتبه بندی معلمان از سوی شورای نگهبان جهت 

نحوه تامین بار مالی این طرح
4- ضرورت پاسخگویی وزارت علوم نسبت به اعتراض 
در زمینه اخراج نخبگان دانشــگاهی )آقایان دکتر محمد 
فاضلی استاد جامع شناسی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر 
آرش اباذری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف و دکتر 
رضا امیدی استاد سیاست گذاری دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران(
5- ضــرورت توجــه جــدی بــه وضعیــت برخــی 
بازداشت شــدگان )از جملــه کیوان صمیمــی( و تاکید 
بــر اجرای دقیق بخشــنامه قــوه قضائیه دربــاره حقوق 

بازداشت شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها. 
کمیته اطالع رسانی حزب مردم ساالری

چرا فرهنگ ایرانی را باید »موسیقایی« نامید؟
ادامه از صفحه 1

خنیاگری در درازنای تاریخ کارکردی فراتر از یک هنر در زندگی انسانی ایرانی 
داشته، با اندیشه و باور او سخت گره خورده است.

تعزیه و ورزش زورخانه ای که ریشه در آیین  مهر و سیاوش خوانی ایران باستان 
دارند، نمونه هایی از این کارســازی هســتند. هم چنان که عرفای ایرانی با نواختن 
بیشــتر به خدا نزدیک شــده، چامه های ایرانی نیز هرگاه با ســاز و آواز همراه بود 
دلنشین تر شد. شناسه  ملی ایرانی از اندام هایی چون؛ سرزمین، تاریخ، زبان فارسی، 
دین، جشن ها، استوره ها، هنر، ادبیات و.... پدید آمده است. بی گمان خنیای ایرانی، 
برآیند همه  این ویژگی ها است که جایگاهی شگرف در ماندگاری و شکوفایی  آن ها 
داشته، گاه زمینه ساز یکپارچگی ملی نیز بوده است. از این رو فرهنگ ایرانی را باید 

»موسیقایی« نامید.
تابستان سال 14۰۰ خورشیدی بی گمان در یاد هر ایرانی فرهنگ دوست می ماند 
زیرا سرانجام شورای فرهنگ عمومی کشور ششم بهمن روز درگذشت صفی الدین  

اُرموی را با عنوان آواها و نواها »روز ملی موسیقی« نام گذاری کرد.
امید اســت این کردار، ســرآغاز رویکردی تازه و فرخنده برای هازمان)جامعه( 
خنیاگری ایران باشــد تا از ســو همبستگی بیشــتر آنان را درپی داشته باشد و از 
سوی دیگر بالندگی خنیای ایرانی را فراهم سازد و همگان بپذیرند که خنیا نه تنها 
هوســرانی نیســت که می تواند پیام آور فرهنگ ایرانی از کران تا کران گیتی باشد. 
چنان که ابن بطوطه جهانگرد مسلمان سده  هشتم هجری از دریانوردانی یاد می کند 
که در دریای چین چامه های سعدی را با تنبور می خواندند و از دختران گل فروشی 
نام می برد که با نواختن دف و خواندن چکامه های ســعدی و مولوی به فروش گل 

می پرداختند.
*پژوهشگر

یادداشت

در نشست دفتر سیاسی حزب مردم ساالری مطرح شد

استقبال از مواضع دولت در مذاکره مستقیم با آمریکا
ضرورت پاسخگویی دست اندرکاران نسبت به مطالبات فرهنگیان و اعتراض به اخراج دانشگاهیان

ابراهیم رئیســی در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود 
تاکید کرد :» نقطه قوت این دولت این است که انتصابات 
فامیلی نداریم.« وی افزود: »در موضوع انتصابات، حزبی و 
گروهــی عمل نکردیم و خیلی از مقامات در همین دولت 
با هم آشــنا شده اند. بعد از طرح موضوع انتصابات فامیلی 
درخواست کردم 5 نفر را اسم بیاورند تا به عنوان مسؤول 
دولــت پی گیری کنم اما گفتند رســانه ها گفته اند ما هم 
گفتیم. ما در این دولت کسی را اتوبوسی نیاوردیم. مالک 

انتصابات، شایسته ساالری بوده نه نسبت های فامیلی.«.
به گزارش خبرآنالین، همین نکته که رئیسی بخشی از 
گفت و گوی خود را به تالش برای پاسخگویی به سواالت 
و ابهامــات درباره انتصابات فامیلی اختصاص داده، گویای 
این واقعیت اســت که او و تیم رسانه ای اش از حساسیت 
بــاالی این موضوع نزد افکار عمومی آگاه هســتند. با این 
وجود، پاســخ رئیسی بازهم حاوی گزاره های کلی و عاری 
از هرگونه ویژگی »اقناِعی« و »اســتنادی« بود و نه فقط 
تاثیر مثبتی در افکارعمومی نداشــت بلکــه بدبینی ها به 
تالش دولت برای شــانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت 
انتصابات فامیلــی و بدتر از آن، نبود عزم برای تخلفات را 
تقویــت و به متخلفان این پیام را منتقل می کند که بدون 
هراس از پیگیری دولت، انتصاب های فامیلی / رفاقتی خود 
را ادامــه دهند . زیرا دولت، هر انتصابــی از این نوع را از 

جنس »شایسته ساالری« می داند و حامی آن است.
نکته دیگر، موضع رئیســی درباره مردود بودن انتقادها 
از انتصابات فامیلی / رفاقتی به دلیل »رســانه ای« بودن 

اسامی مطرح شده اســت . این استدالل نیز قابل پذیرش 
نیســت، در همه جهــان و ازجمله در ایــران، ماموریت 
رســانه ها، کشف، شناســایی و حتی افشای اعمال خالف 
قانون، فســاد و نایهنجاری  ها است و البته نمی توان همه 
مطالب منتشــر شده در رســانه ها را صد در صد درست 
دانســت . رویه معمول و منطقی آن اســت که ادعاهای 
مهم، بررســی  و راســتی آزمایی شده  و ســپس موارد 
کذب یا ناوارد کنار گذاشــته می شوند  و  متهمان اطالع 
رسانی های درســت از کژرفتاری ها و قانون شکنی ها وارد 

مرحله برخورد می شوند.
در ایران نیز باوجود تمام محدودیت های مرئی و نامرئی 
رسانه ها، شفاف ســازی ها و افشاگری های رسانه ای مورد 
توجه افکارعمومی اســت و در مواردی با راســت آزمایی 
از ســوی مسئوالن و  صدور دســتور پیگیری الزم مواجه 

می شود .
دعوت از رســانه ها برای جدیت در ایفای نقش زیرذره 
بیــن بردن اقدامــات و دســتورات مقامات نیــز ترجیع 
بند مشــترک همــه مقامات و از جمله رئیســی اســت 
و مشــخص نیســت، چرا وقتی نوبت چالــش انتصابات 
فامیلــی / رقابتــی می رســد، مصادیق معرفی شــده در 
رســانه ها، نامعتبر تلقی می شوند و از سوی رئیسی، بدون 
 هیچ بررســی و پیگیریی، فله ای و بدون اســتثنا، مردود

 اعالم می شود؟
اگر اعالم مصادیق انتصابات فامیلی / جناحی رســانه ها 
از نظر رئیســی حتی ارزش بررســی و پیگیــری ندارد، 

چــرا به نامه 35 نماینده مجلس درباره هشــدار پیرامون 
رواج این پدیده در دولت ســیزدهم نیز بخشی از روندی 
 اســت که رئیســی، پیش تــر،آن را »عملیــات روانی« 

دانسته بود؟
رئیسی، حتما، از یاد نبرده است که در مراسم 16 آذر، 
یکی از محورهای اصلی انتقادهای دانشجویان، اعتراض به 
انتصاب های پرشمار فامیلی / رفاقتی در دولت بود. آیا این 
دانشــجویانن را هم باید بخشی از افکار عمومی دانست یا  

بازیچه »عملیات روانی« دشمن؟
هنگامی که رئیســی گفت : » از کسانی که بحث وجود 
انتصابات فامیلی را مطرح می کردند خواستم که پنج نفر از 
افرادی که براساس فامیلی منصوب شده اند را نام ببرند«، 
بزرگترین خبط  را مرتکب شد زیرا  باتوجه به تعداد بسیار 
و گستره زیاد انتصابات فامیلی / رفاقتی در دولت سیزدهم 
و تردد روزانه منصوب شــدگان مقابل چشــم  میلیون ها 
کارمند وزاتخانه ها و دستگاه های اجرایی، مخاطبان  را به 
این جمع بندی می رســاند که، این ادعای رئیسی،کامال، 
خالف واقعیت است.ســوای این، آیا انتصاب اتوبوسی اما 
مصادقی ها، مصداق انتصاب های فامیلی / رفاقتی نیســت 
و شایســته تر از فارغ التحصیالن این دانشــگاه در کشور 

یافت نمی شود؟
اگر گزینه »تغافل« رئیســی را کنار بگذاریم،آنگاه باید 
ریشــه اعتماد به نفس او هنگام انکار قاطع واقعیت فراگیر 
انتصابــات فامیلی / رفاقتی را  بایــد دریافت گزارش های 
نادرســت و گمراه کننده  از اطرافیانش دانست . بنابراین، 

خالی از فایده نیســت، رئیســی ولو برای اطمینان خاطر 
شــخصی، گزارش های دریافتی درباره این پدیده را  برای 
راســتی آزمایی به افراد امین و بی غــرض ارجاع دهد تا 
دربــاره واقعــی و بیطرفانــه بودن محتــوا و جمع بندی  

گزارش ها به یقین برسد.
رئیســی، همان اوایل اوج گیری انتقادهای رسانه ای از 
انتصابات فامیلی / جناحی که همراه با اعالم نام و نشــان 
منصوب شدگان و پست اهدایی به آنان بود، دستور داد که 
گروهی اتهامات را بررسی و نتیجه را اطالع رسانی کنند و 
البته باوجود گذشــت چندماه، کوچکترین خبری از نتایج 
بررسی های آنان منتشــر نشد و البته با انکار چندین باره 
رئیسی و نفی هرگونه انتصاب فامیلی / رفاقتی و تاکید او 
بر انجام انتصابات با معیار »شایسته ساالری«، بعید است 
گزارشــی کارشناسی و واقع بینانه با یافته هایی متفاوت از 

انکارمطلق رئیسی، منتشر شود.
خالصه آنکه ســخنان رئیســی را باید چراغ ســبزی 
دانســت برای ماندن منصوب شدگان فامیلی / جناحی و 
ادامه ایــن انتصابات البته با چــراغ خاموش و چه حیف، 
رئیسی، مسئولیت و هزینه انتصاب های فامیلی، جناحی را 
که سود آن به ذینفعان متخلف می رسد را شخصا، گردن 

گرفت.

رئیــس جمهــور بــا تاکید بــر اهمیت 
اظهار  امیدآفرینــی در شــکوفایی جامعــه 
داشت: مسئولین همه دستگاه ها وظیفه دارند 
دستاوردهای انجام شــده و برنامه ریزی هایی 
کــه در این مدت بــرای اصالح کاســتی ها 
افــکار  بــرای  را  عقب ماندگی هــا شــده  و 

عمومی تبیین کنند.
ســید ابراهیم رئیســی در جلســه هیات 
دولت با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری 
در مــورد اهمیت توجه به »جهــاد تبیین«، 
گفــت: دشــمنان و بدخواهان ملــت ایران 
تــالش زیادی انجــام می دهند تــا اقدامات 

مثبت و چشــم اندازهای روشــن را در اذهان 
عمومی منفــی جلــوه دهند کــه در مقابل 
اینگونه فعالیت های ســوء وظیفه این اســت 
که مســئولین و مدیــران اقداماتی که باعث 
تقویت امید و امیدآفرینی در جامعه می شود 
را افزایش داده و آنها را به مردم اعالم کنند.

رئیــس جمهور با تاکید بر اینکه تشــریح 
فعالیت هــای دولت در حوزه هــای مختلف، 

اقدامی ارزشــمند بوده و موجب امید آفرینی 
و نشــاط در جامعه می شود، خاطرنشان کرد: 
ترجمان 22 بهمن امید آفرینی است و روزی 
است که در آن ملت ها فهمیدند که می توانند 

تاریخ ساز باشند.
و  وزارتخانه هــا  افــزود: همــه  رئیســی 
دســتگاه های اجرایــی موظف هســتند در 
حوزه فعالیت خود آنچــه انجام داده اند را به 

عمومی اعالم  افکار  برای  مناســب  شیوه های 
کنند.

رئیســی با تاکید بر اینکــه دولت از انتقاد 
سازنده استقبال کرده و آنرا برای اصالح امور 
مناسب و مفید می داند، اظهار داشت: بر این  
باور هستیم که نقد می تواند دولت را از آسیب 

مصون سازد.
رئیس جمهــور در ادامه توجه به مدیریت 

پســماند را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: 
امروز شــهرهای زیادی از مشکل پسماند رنج 
می برنــد و ضــرورت دارد برنامه ریزی دقیق 
و مشــخصی برای سامان بخشــیدن به این 

موضوع انجام شود.
رئیسی گفت: دولت موظف است از حقوق 
مصرف کننــده و تولید کننــده دفاع کند و 
در ایــن زمینه مســئولیت دارد اجازه ندهد 
عــده ای با ســوداگری قمیت هــا را افزایش 
داده و  مردم را تحت فشــار قــرار دهند لذا 
 حتی یکســاعت کوتاهی هــم در این زمینه

جایز نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی از 
تهیه طرح اصالح موادی از قانون رســیدگی به تخلفات و 

جرایم در آزمون های سراسری خبر داد.
علی خضریان، در گفت و گو با ایســنا با اشاره به طرح 
اصالح موادی از قانون رســیدگی بــه تخلفات و جرایم در 
آزمون های سراسری گفت: کنکور سراسری سال هاست که از 
مهم ترین رویدادهای علمی کشور است و به طور گسترده ای 
زندگی جوانــان و خانواده های آنان را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. رقابت شدید در این آزمون که هنوز هم خصوصا در 
مورد رشته های خاصی مانند رشــته های گروه پزشکی به 
قوت خود باقی مانده، باعث ایجاد فشارهای روانی، آموزشی، 
اجتماعی و اقتصادی بر داوطلبان و خانواده های این عزیزان 
می شــود. به همین خاطر تمام تالش سیاستگذاران نظام 
آموزشی کشــور اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی باید 
در راستای کاهش تبعات این رقابت شدید در کنکور برای 

داوطلبان و خانواده های آنان باشد.
خضریان افزود: یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن 
کنکور، مجــددا برخی از داوطلبــان و خانواده های آنان را 
درگیر می کند اجرای »قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم 

در آزمونهای سراســری« اســت. این قانون در سال 13۸4 
با هدف تقویت عدالت آموزشــی تصویب شده است، اما با 
گذشــت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن 

بهتر روشن شده است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
ماده 11 قانون رســیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های 
سراســری به مجریان اجازه داده در صورتی که بین نمرات 
و رتبــه اکتســابی یک داوطلــب و ســوابق تحصیلی وی 
مغایرت های غیر متعارف مشــهود و اساســی وجود داشته 
باشــد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی 
امتحان مجدد به عمــل آورد؛ مهم ترین نکته ای که وجود 
دارد این است که به دلیل ابهام در ماده 11 قانون بخصوص 
در مورد عدم تعیین بازه زمانی برای رســیدگی به تخلفات 
موضــوع این مــاده، داوطلبان پس از قبولــی در آزمون و 
در شرایطی که به عنوان دانشــجو در حال گذراندن دوره 
تحصیالت عالی خود هستند، برای آزمون مجدد فرا خوانده 

می شوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دانشجوی سال دوم پزشکی 
به دلیل شبهات مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت می شود 

که در اغلب موارد بــه دالیل متعدد منجر به محرومیت از 
ادامه تحصیل این افراد شــده است. این شیوه اعمال قانون 
باعث ایجاد فشــارهای روانی مضاعف و شدید بر این دسته 
از دانشجویان و خانواده های آنان می شود و حرمت و آبروی 
آنهــا نیز در معرض خطر قــرار می گیرد. همچنین، تبعات 
این اقدام گاهی به خودکشــی و اعتراضات اجتماعی ختم 
می شــود و از ســوی دیگر این اقدام ســبب اتالف بودجه 
عمومی دولت نیز می شــود، زیرا منابــع قابل توجه دولتی 
صرف هزینه تحصیل این افراد می شــود و پس از چند ترم 

باید از دانشگاه اخراج شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در طرح پیشــنهادی ارائه 
شده اگر ســازمان ســنجش و هیئت های بدوی به دالیل 
مطروحــه در این قانون نظیــر »مغایرت های غیر متعارف 
مشــهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره 
پیش دانشــگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون« نسبت 
به انجام تخلف در آزمون دچار تردید جدی شوند باید کلیه 
اقدامات الزم جهت رسیدگی به مغایرت های مشخص شده 
شــامل انجام آزمون مجدد و بررســی هیأت بدوی در بازه 
زمانی مشخص و تا قبل از اعالم نتیجه نهایی آزمون انجام 

دهند.
عضو هیئت رئیســه کمیسســون اصل نود در خصوص 
برخی ایرادات و ابهامات دیگر این قانون گفت: در این قانون 
در خصوص ســایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی یا 
بارگــذاری مدارک جعلی ســکوت شــده اســت در متن 

پیشنهادی نسبت به رفع این ایرادات اقدام شده است.
خضریان در پایان گفــت: نکته مهم دیگر در این قانون 
عدم پایبنــدی مجریان در مورد کلمه »داوطلب« اســت، 
چرا که افراد پس از قبولی دیگر به عنوان دانشجو شناخته 
می شــوند و در شــرایطی برای آزمون مجــدد فرا خوانده 
می شــوند که در حال گذراندن دوره تحصیالت عالی خود 
هســتند. لفظ داوطلب تا زمانی مورد قبول اســت که فرد 
در دانشــگاه پذیرفته نشــده باشــد و برای رفع این ابهام 
نیــز در کنار طــرح اصالح قانون جهت پیشــگیری، طرح 
استفساریه ای در مجلس به ثبت رسیده که مجلس تفسیر 
خود از واژه داوطلب را در این قانون به صورت شفاف اعالم 
نماید تا در صورت تصویب، مشــکالت دانشجویانی که در 
گذشــته نیز دچار اجحاف از سوی سازمان سنجش شدند، 

برطرف شود.

فعال سیاســی اصالح طلب گفت: اســاتید حذف شده 
چوب کیفیت شــان را می خورند و اســاتید شاخص دارند 
زیر نظر افراد زیر متوســط حذف می شوند و دولت آقای 

رئیسی سکوت می کند.
حمیدرضــا جالیی پور دربــاره دالیل اخراج اســاتید 
دانشــگاهی چون آقایان فاضلی، اباذری و امیدی و چرایی 
رفتار مســئوالن دانشــگاه با آن ها گفت: سه علت با هم 
تالقی کرده و این حذف های دانشــگاهی را ممکن کرده 
اســت. علت اول اینکــه پس از انتخابــات 14۰۰ جریان 
تنــدرو مخالف علوم انســانی که در وزارت علوم ســنگر 
گرفته، فعال شده اســت. علت دوم اینکه ما در گروه های 

علمی دانشــگاه ها، اعضای هیئــت علمی داریم که کارنامه 
قابل قبول علمی ندارند و قادر به جذب دانشــجو نیستند 
لذا برای جبــران کمبودها در نقش نیروهای حذف کننده 
با مخالفان علوم انسانی در وزارت علوم همراهی می کنند. 
علت ســوم اینکه اعضای هئیت علمی که در آستانه جذب 
هســتند یا هنوز بصورت رسمی اســتخدام نشده اند، این 
راحت الحلقومی برای حذف کنندگان  موارد، موضوع هــای 
هســتند- از نظر حــذف کنندگان، همــه اعضای هیئت 
علمی بالقوه »موقتی« هستند! چون این گروه حذف کننده 
که نمی تواند این اســاتید را بخاطر صالحیت علمی حذف 

کنند لذا به بهانه های اداری متوسل می شوند. 
این فعال سیاســی همچنین درباره اینکه این رفتارها 
در گذشــته در دوران دولت احمدی نژاد نیز سابقه داشت 
آیا در ادامه سیاســت های دانشگاهی آن زمان هم بوده یا 
خیــر و این حرکت ها تا کجا ادامه خواهد داشــت، گفت:  
درست است. در زمان احمدی نژاد هم سه علت ذکر شده 
در ابتدای مصاحبه هم بود و خیلی از اساتید را بازنشسته 
و حــذف کردند. در زمان دولــت روحانی نیروهای حذف 
کننده در وزارت علوم ســنگر نداشــتند،  االن دوباره این 
نیروها در وزارت علوم فعال شــدند و این سه علت با هم 

ظاهر شده و شاهد حذف اساتید هستیم. 

جالئی پور درباره پیامدهای این رفتار با اساتید و آینده 
اساتید حذف شــده گفت: در محیط دانشگاه، دانشجویان 
کیفی و نخبه با دیدن این حذف ها از آینده ناامید می شوند. 
اگر امکانات داشته باشند، به مهاجرت فکر می کنند. روح 
تحقیقاتی، سنجشــگری و پژوهش های علمی و همچنین 
انگیــزه تحقیقی اســاتید نیز ضعیف می شــود. در چهل 
ســال گذشته سه بار از این حذف ها صورت گرفته و البته 

طراحان آن به مقاصد خام خود نرسیده اند. 
وی درباره نتایج کوتاه مدت و بلند مدت حذف اساتید 
دانشگاهی هم تصریح کرد: نتایج کوتاه مدت آن  این است 
که شکاف بین دانشجویان و اساتید را با حاکمیت افزایش 
می دهد. یعنی همین وضعیت فعلی تشــدید می شود. چرا 
شکاف ملت و حاکمیت تشدید و جامعه یک پارچه ناراضی 
شده؟ این رخداد چند علت دارد یکی از علل آن این است 
که نخبگان جامعه از سیاست ها ناراضی اند. نتایج بلند مدت 
آن این می شود که دانشگاه به عنوان نهاد علمی در خدمت 
توسعه همه جانبه، پایدار و عادالنه جامعه نخواهد بود و به 

ابزاری در زمره بوروکراسی دولت تبدیل می شود. 
وی همچنیــن دربــاره راهکارهای جلوگیــری از این 
رفتارها علیه اســاتید گفت: نهاد دانشگاه و نهاد علمی باید 
از دخالت نهاد سیاســی مبرا باشــد. تا حاال آمریکا حدود 

سی و پنج رئیس جمهور داشته است ولی دانشگاه هاروارد 
 هشــت رئیــس داشــت، چــون دانشــگاه ابــزار قدرت

 حاکمان نیست.
حمیدرضا جالیی پــور درباره تاثیر اخراج اســاتید در 
آینده تحصیلی و علمی دانشــجویان و اینکه دانشــجویان 
چه رفتاری باید درباره این موضوع داشــته باشند، تاکید 
کرد: ارزش دانشــگاه به ســاختمان و آجرهایش نیست! 
ارزش دانشــگاه بر دوش دو چیز است: یکی استاد کیفی 
و دیگری دانشجوی جســتجو گر. لذا مطالبه استاد خوب، 
حق دانشجو اســت. به نظرم اســاتید حذف شده، چوب 
کیفیتشــان را می خورند.  آقای فاضلی یک اســتاد خوب 
توسعه است. آقای رضا امیدی استاد خوب سیاست گذاری 
اجتماعی است. طبق نظر اهل فلسفه، به ویژه اهالی فلسفه 
قاره ای، آقای آرش اباذری از نســل جدید و موفق اساتید 
فلسفه دانشگاه شریف بوده است. این افراد شاخص، دارند 
زیر دست یک عده »زیر متوسط« حذف می شوند و دولت 
رئیسی هم ســکوت می کند. در جریان انتخابات 14۰۰، 
دولت رئیسی  از همین دانشگاهیان برای اداره بهتر کشور 
نظر می خواســت. حاال کــه رای آورد، وزارت علوم را در 
اختیار حذف کنندگان قرار داده اســت و همه تندروهای 

زمان احمدی نژاد در آنجا سنگر گرفته اند.

چرا واقعیتی آشکار، انکار می شود؟

»چراغ سبز« رئیسی به ادامه »چراغ خاموش« انتصابات فامیلی

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

باور داریم که نقد می تواند دولت را از آسیب مصون سازد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد

تهیه طرحی برای اصالح قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

جالیی پور:

تندروهای زمان احمدی نژاد در وزارت علوم سنگر گرفته اند

موافقت کمیسیون تلفیق 
با افزایش حقوق جانبازان فاقد شغل

ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ســال 14۰1 مجلس گفت: به 
موجب مصوبه امروز نمایندگان حقوق جانبازان غیرحالت اشتغال یک میلیون 
و ســیصد هزار تومــان افزایش یافت. به گزارش ایلنا، رحیم زارع ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ســال 14۰1 مجلس با اشاره به مصوبه امروز 
نمایندگان گفت: نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون با افزایش حقوق 
جانبازان غیرحالت اشتغال تا سه میلیون و پانصد هزار تومان موافقت کردند.

وی تصریح کرد: براین اســاس حقوق 2 میلیون و دویست هزار تومانی 42 
هزار جانباز غیرحالت اشتغال به 3 میلیون و پانصد هزار تومان افزایش خواهد 
یافت. زارع گفت:براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق حق عائله مندی برای 
بازنشســتگان، شاغالن و مســتمری بگیران در ازای همسر دو برابر و در ازای 
فرزند ســه برابر شــد که در مجموع ماهیانه حدود یک میلیون و دویســت 

هزارتومان می شود.

ابهام در مورد راهپیمایی ۲۲ بهمن 
حجت االســالم والمســلمین محمدحســین موســی پور رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی در نشســت اعضای ســتاد مرکزی دهه فجر  با 
اشاره به اینکه در زمینه محتوا هم باید دنبال جهاد تبیین باشیم، خاطرنشان 
کرد: دشــمن دنبال ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسالمی اســت و در فضای 
مجازی با بمبــاران مطالب مختلف، اجازه اندیشــیدن نمی دهد. دانش فضای 
مجازی ســطحی است و دشمن از این ظرفیت اســتفاده می کند. برای ما در 
جهاد تبیین، جوانان و بانوان مهم هســتند که دشمن روی آنها برنامه ریزی 
کرده اســت. در فضای مجازی و ســایر عرصه ها باید به دستاوردهای عظیم 
انقالب اسالمی اشــاره کنیم. رهبر انقالب اشــاره داشته اند که نظام جمهوری 
اسالمی مظلوم اســت. ما نمی گوییم نظام مشکل و نارسایی و ضعف ندارد اما 
دســتاوردها را هم باید ببینیم. با خالقیت و با استفاده از آمار، پیام های کوتاه 
و با زبان هنر، دســتاوردهای نظام بیان شود. وی تاکید کرد: جای تشکل های 
مــردم نهاد در این بزرگداشــت ها قدری خالی اســت و خالء آن احســاس 
می شــود و باید به این بعد بیشتر توجه کرد. رهبر انقالب هم تاکید دارند که 
بزرگداشت ها مردمی باشد. رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در پایان 
تصریح کرد: برنامه ریزی ما این اســت که راهپیمایی 22 بهمن داشته باشیم 
اما جان مردم برای ما اهمیت دارد و اگر شــرایط صعودی کرونایی ادامه پیدا 
کند، باید روش های دیگری برای بزرگداشت 22 بهمن داشته باشیم. تالش ما 
برای برگزاری راهپیمایی است اما اگر ستاد ملی کرونا برگزاری این راهپیمایی 

را تصویب نکرد، باید روش های دیگری را به کار گرفت.

انجام تغییرات سازنده در ساختار پدافندی مناطق
 و گروه های پدافندی

فرمانــده نیروی پدافندهوایی ارتش با حضور در گروه پدافند هوایی خارک 
از ســایت ها و مواضع این یگان بازدید کرد. به گزارش ایســنا به نقل از روابط 
عمومی ارتش، امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافندهوایی 
ارتــش با حضور در گروه پدافنــد هوایی خارک ضمن بازدید از ســایت ها و 
مواضع این یگان، توان رزم و قدرت دفاعی این گروه پدافندی را ارزیابی کرد.  
فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش در جمع کارکنان گروه پدافندهوایی خارک 
با بیان اینکه امروز شاهد تغییرات بسیار سازنده در ساختار پدافندی مناطق و 
گروه های پدافندی هســتیم، گفت:  تحوالت شگرف، به روز و  فناورانه نیروی 
پدافند هوایی گواه بر این واقعیت است. وی افزود: در مواجهه با تهدیدات نوین 
دشــمن، سیستم یکپارچه پدافندی کشــور نیز باید همسو با این تهدیدات و 
با تجهیزات، تســلیحات و سامانه های پیشرفته هر روز با صالبت تر از گذشته 
ایفای نقش کند. امیر سرتیپ صباحی فرد تاکید کرد: نیروی انسانی سرزنده، 
متخصــص، پویا و با ایمانی کــه  در نیروی پدافند هوایی بــا تمام قوا تامین 
امنیت آســمان ایران را به ارمغان آورده و در برابر تمام تهدیدات ایســتادگی 
می کنند، تنهــا رمز موفقیت و اقتدار این نیرو اســت. وی ظهار کرد: دغدغه   
اصلی مجموعه پدافند هوایی آســایش، امنیت و آســودگی خاطر هموطنان 
عزیزمان است.  امیرسرتیپ صباحی فرد همچنین از قرارگاه سربازی، درمانگاه 

و بیمارستان صحرایی،  گروه پدافندهوایی بازدید کرد.

معاون اول قوه قضائیه:
 چشم انداز وضعیت آینده کشور امیدوارکننده است

حجت االســالم و المســلمین مصدق معــاون اول قوه قضائیــه در ادامه 
بازدید های میدانی از واحدها و مراکز تابعه، از مجتمع شهید الجوردی شورای 

حل اختالف و ستاد مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه بازدید کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابــط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، در این 
بازدید حجت االسالم و المســلمین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختالف 
قوه قضاییه و ســایر مســووالن این مرکز معاون اول قوه قضائیه را استقبال و 

همراهی کردند.
معــاون اول قوه قضائیه در این بازدید ضمن مراجعه به شــعب و گفتگو با 
قضات و کارکنان شــورا،از نزدیک در جریان فرآیند رســیدگی در شورا قرار 

گرفت و با تعدادی از مراجعان به گفتگو پرداخت.
حجت االســالم و المســلمین مصدق بر لزوم استفاده از ظرفیت شوراهای 
حل اختالف در توســعه صلح و سازش تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت 
مردمی شــوراها برای گسترش صلح و ســازش نقش مهمی در کاهش ورودی 
پرونده به دادگســتری ها دارد. معاون اول قوه قضائیه کار شورای حل اختالف 
را مقدس ارزیابی کرد و تصریح کرد: به رغم تالش شــبانه روزی همکاران در 
شــورای حل اختالف، وضعیت اســتخدامی و حقوق دریافتی کارکنان شورا و 
همچنین ســاختمتان ها و امکانات شوراها مطلوب نیست و امیدواریم با کمک 

دولت بتوانیم راهی برای حل این مشکالت پیدا کنیم .
حجت االسالم و المسلمین دکتر مصدق ضمن ابراز خرسندی از حضور در 
مجموعه ستاد مرکز توسعه حل اختالف تصریح کرد یکی از اهداف قوه قضائیه 
در دوره تحول و تعالی، توســعه حل اختالف و توجه به شورای حل اختالف و 
رفع مشکالت این نهاد است. معاون اول قوه قضائیه گفت: چشم انداز وضعیت 
آینده کشــور امیدوار کننده اســت و امیدواریم با همکاری دولت مشــکالت 
بودجــه و اعتبارات قوه قضاییه کاهش یابد. معــاون اول قوه قضائیه پیگیری 
مشکالت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی و شورای حل اختالف را امری الزم 
و واجب دانست و گفت این موضوع دغدغه اصلی مسئوالن دستگاه قضایی از 
جمله رئیس محترم قوه قضائیه است که به طور جدی در حال پیگیری است.

اخبار کوتاه


