مجلس آینده باید ترکیبی از افراد باتجربه و جوان باشد
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :اگر جوانها روی کار بیایند خیلی
بیشتر از مسنها میتوانند موثر باشند ،ولی مجلس باید ترکیبی از افراد باتجربه
و جوان باشد و ترکیب این دو موجب کارآمدی شود.
حجتاالسالم غالمرضا مصباحیمقدم اظهار داشت :مجلس آینده باید مجلس
کارآمدی باش��د که دغدغههای مردم را در مسائل اجتماعی و اقتصادی پاسخگو
باش��د و برطرف کند .وی افزود :مجلس هفتم تجربه خوبی داش��ت که در آن عدهای از
نمایندگان کارش��ناس اقتصادی بودند و در مجلس طرحهای اقتصادی خوبی را پیش
بردند که موجب شد در آن دوره برخی مشکالت اقتصادی حل شود .سخنگوی جامعه
روحانیت مبارز افزود :تعداد اقتصاددانان در مجلس هشتم کمتر شد و در مجلس نهم هم
برخی دیگر حضور پیدا نکردند و افرادی که دغدغه اقتصادی داشتند ،کمتر شدند و این
دو مجلس از لحاظ تأثیرگذاری اقتصادی کمرنگ تر شدند .باشگاه خبرنگاران
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حضور پرشور در انتخابات ضامن امنیت و اقتدار کشور است
معاون اول قوه قضاییه با یادآوری این که اکثر مشکالت کشور در چهار دهه
گذشته با حضور مردم حل شده است ،گفت :حضور پرشور در انتخابات دوم
اسفند ضامن امنیت و اقتدار کشور است.
حجت االس�لام و المس��لمین غالمحس��ین محس��نی اژه ای اظهارداشت:
اگر مردم با نش��اط برای تعیین سرنوش��ت خود با مش��ارکت حداکثری پای
صندوقهای رای حاضر ش��وند ،قطعا در افزایش امنیت و اقتدار کشور موثر خواهد
بود .وی ،مردم را پایه اصلی نظام جمهوری اس�لامی عنوان کرد و افزود :در چهل و
یکسال گذشته ،همیش��ه مردم در همه صحنههای دفاع از انقالب از دفاع مقدس
تا راهپیماییها و انتخاباتها حضور موثر داش��تهاند .معاون اول قوه قضاییه با اشاره
به تهدیدات و تحریمها و مشکالت کشور در بیش از چهاردهه گذشته تصریح کرد:
اکثر قریب به اتفاق مشکالت با حضور مردم حل شده است .ایرنا

رقابت بیش از  ۷هزار نفر برای ورود به مجلس
جمال عرف رئیس س��تاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه اسامی داوطلبان
انتخابات مجلس که تاییدصالحیت شده اند به فرمانداریها ابالغ شده است،
اظهارداشت :در این انتخابات  ۷هزار و  ۱۴۸نفر برای  ۲۹۰کرسی نمایندگی
در مجلس رقابت میکنند.
رئیس س��تاد انتخابات کش��ور در گفت وگو با صداوس��یما با اعالم خب ِر اتمام
بررس��ی صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس در ش��ورای نگهبان ،گفت :یک اتفاق
مهمی که در این جا افتاده این اس��ت که ما احراز نشدن صالحیت نداریم ،در واقع
یا نامزدها تایید ش��ده اند و یا رد ش��ده اند .براس��اس آنچه به ما اعالم ش��ده است
 ۷ه��زار و  ۱۴۸نف��ر در کل کش��ور تاییدصالحیت ش��ده اند و  ۷ه��زار و  ۲۹۶نفر
صالحیتش��ان تایید نشده است ،کسانی که صالحیتشان تایید شده امروز برای همه
فرمانداریهای سراسر کشور اسامی شان ارسال شده است .ایسنا
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«مشتاقی و مهجوری» ؛ پارادوکس اصالحطلبان
برای حضور در انتخابات مجلس

اصالحطلب��ان بهرغ��م اینکه صحبت از عدم ارائه لیس��ت در
انتخابات کرده بودند اما در روزهای گذش��ته بهشدت دنبال
فعالیت انتخاباتی هستند تا لیستی مورد قبول را ارائه کنند.
شامگاه  15بهمنماه ،شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
در جلس��های از پیش اعالم نشده رسماً بیانیهای صادر کرد و
اعالم داشت که در انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه
انتخابیه تهران لیست نمیدهد و احزاب اصالحطلب میتوانند
خودشان به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند.
حض��ور و صف بندی جریان اصالحات در انتخابات این دوره
مجلس ،از پیش از شروع ثبتنامها با اما و اگرها و تردیدهای
بس��یاری روبهرو بود .یکی از ای��ن تردیدها مربوط به حضور
یافتن یا نیافتن محمدرضا عارف سرلیست امید در انتخابات
سال  94و رئیس فراکسیون امید بود.
ع��ارف که عالوه بر فراکس��یون امید ،هدایت ش��ورای عالی
سیاس��تگذاری اصالحطلبان را برعهده داشت نه تنها خود
در انتخابات مجلس ثبتنام نکرد بلکه این شورا حتی دعوتی
از چهرهه��ای اصالحطلب برای ثبتنام انجام نداد و مش��ی
منفعالنه در پیش گرفت.
این حالت مهجوریت اصالحطلبان در انتخابات امسال به اذعان
برخی از آنها ،ناشی از افرادی بود که با حمایت مستقیم این
جریان روی کار آمده اما بهدلیل ضعف عملکرد موجب کاهش
محبوبیت آنهادر بین مردم و حتی پایگاه اجتماعیشان شده
بود .دولت روحانی ،فراکس��یون امید و شورای شهر هر سه با
حمایت این جریان سیاس��ی روی کارآمدن��د اما انتقادات به
هرس��ه آنقدر باال گرفته بود که بنظر میرس��د اصالحطلبان
ترجیح دادند برای در ام��ان ماندن از انتقادات فعال مدتی از
قدرت بهدور باشند.
ش��خص رئی��س جمهور و همچنین
ِ
پایین آمدن محبوبیت
افزایش مشکالت معیشتی و اقتصادی در دولت دوم روحانی
موجب شد تا مردم با دیده تردید به برنامههای اصالحطلبان
ن��گاه کنند و افت محبوبیتی که دام��ان روحانی را گرفته به
دیگر شخصیتهای مؤثر این جریان همچون خاتمی و ظریف
هم سرایت کرده اس��ت و دعوت عمومی آنها از حامیانشان
برای رأی دادن تأثیر چندانی نخواهد داشت.

دور ماندن از قدرت مس��ئلهای بود که سایر اصالحطلبان در
ماههای گذشته آن را به بزرگان این جریان توصیه میکردند.
محمدرضا تاجیک تئوریسین جریان اصالحات در یادداشتی
در روزهای گذش��ته نوش��ته بود که "اگ��ر اصالحطلبان در
تسابقهای بزرگ پیشاروی (مجلس و ریاستجمهوری و)...
پیروز هم بشوند ،از امکان و استعدادی بیش از دولت کنونی
برای بهب��ود امور (داخلی و خارجی) برخوردار نیس��تند؛" و
پیش��نهاد کرده اس��ت "عِرض خود نبرند و زحمت مردمان
ندارند و عاقالنه چندی از دیار قدرت رخت بربندند."...
احم��د زیدآبادی نیز همین توصیه را در مناظره با تاجزاده به
اصالحطلبان کرده و گفته بود" :یا می گوییم تجربه اصالحات
در دو دهه گذشته موفق بوده است که هیچ ،یا اگر میگوییم
موفق نبوده به اعتقاد من باید از نو برنامه ریزی کرد .معتقدم
در پاس��خ به سوال "چه باید کرد" مش��ارکت در انتخابات با
شیوه گذشته دیگر جواب نمی دهد ...اگر تاکنون در دستیابی
ب��ه اهداف خود موفق بوده اید که هی��چ ،اما اگر نبوده اید و
دچار ضرر ش��ده اید ،هر چه زودتر این روند را تعطیل کنید،
و در عرص��ه های دیگر جز قدرت به فعالی��ت بپردازید .این

فوایدش برای جامعه بیشتر خواهد بود".
گرچ��ه مدعای اصالحطلبان برای نیامدن در عرصه انتخابات
ردصالحیته��ا بوده ،ام��ا نظرس��نجیها و همچنین فضای
عمومی کش��ور نش��ان میدهد پیش از اعتراض بر عملکرد
ِرض خود نبردن" مسئله آنها بوده است.
ش��ورای نگهبان" ،ع ِ
نتایج مراکز افکار سنجی معتبر نشان میدهد که لیست مورد
حمایت خاتمی در تهران ب��ا اختالفی حدود  50درصدی از
فهرست مورد حمایت اصولگرایان عقب است.
از س��وی دیگر با پیگیریهای انجام ش��ده از سوی خبرنگار
تسنیم ،اصالحطلبان از مجموع  208حوزه انتخابیه در بیش
از  100حوزه (ازجمله تهران) کاندیدای ش��اخص و شناخته
ش��ده دارند و مدعای آنها درباره خال��ی بودن  160حوزه از
رقیب اصالحطلب یک دروغ بزرگ است.
محمدمهدی مجاهدی استاد نظریه سیاست تطبیقی نیز بر
همین مسئله صحه میگذارد و معتقد است نه ردصالحیتها
بیس��ابقه بوده و نه این ادعا که اصالحطلبان در  160کرسی
مجل��س کاندیدا ندارند صحیح اس��ت .ب��ه اعتقاد مجاهدی
اصالحطلبان از ت��رس مرگ ،خودکش��ی کردهاند و نیامدن

آنها عین شکس��ت است .با وجود اینکه اصالحطلبان از ترس
شکست سعی در عزلتگزینی در این دوره انتخابات را دارند
و شورای سیاستگذاری بهعنوان نهاد برنامهریز انتخاباتی در
اردوگاه اصالحطلبان از عدم ارائه لیس��ت سخن گفته بود اما
تحرکات چند روز گذشته نشان میدهد اصالحات همچنان
مشتاق شرکت در انتخابات است.
فردای صدور بیانیه ش��ورای سیاس��تگذاری برای ش��رکت
نک��ردن در انتخاب��ات ،محمدرضا راهچمن��ی دبیرکل حزب
وحدت و همکاری ملی از برنامهریزی  12حزب اصالح طلب
برای انتخابات مجلس خبر داد .حزب مردمساالری با هدایت
مصطف��ی کواکبیان نیز اعالم کرده که ب��ا چند حزب دیگر
قرار است در انتخابات مجلس لیستی ارائه کنند .لیستی که
بهاحتمال زیاد مجید انصاری در راس آن قرار خواهد گرفت.
ای��ن دوگانگی و تناقض در رفت��ار انتخاباتی اصالحطلبان به
احزاب میاندس��تی آنها مانند مردمس��االری محدود نبود و
محمدرضا عارف رئیس ش��ورای سیاستگذاری در گفتوگو
با تس��نیم ابراز امیدواری کرده است که با همین چهرههای
اصالحطلبی ک��ه در تهران تایید صالحیت ش��دهاند بتوانند
لیست قابل قبولی را ارائه کنند.
برخی چهرههای ش��ناخته ش��ده جریان اصالح��ات نیز در
روزه��ای گذش��ته حوزهه��ای انتخابیه خ��ود را از تهران به
شهرس��تانها تغیی��ر دادهاند .احمد مازنی عضو فراکس��یون
امید راهی گرگان شد و محمدرضا خباز که از تهران ثبتنام
کرده بود به حوزه انتخابیهاش در مجلس هشتم یعنی کاشمر
عزیمت کرد .ش��اید بتوان وضعیت فعلی اصالحطلبان را در
یک دوگانه "مش��تاقی" و "مهجوری" دید .آنها از یک سو به
بهانه اعتراض به ردصالحیتها میخواهند خود را از انتخابات
کنار بکشند تا از شکست احتمالی که ناشی از عملکرد ضعی،
ش��ان در چهارسال گذشته اس��ت در امان بمانند و از سوی
دیگر ،میل به ماندن در قدرت موجب ش��ده تا در پشتپرده
برای ارائه لیس��ت به رایزنی مشغول باشند و حتی حوزههای
انتخابیه خود را تغییر دهند و بعید نیس��ت با وجود انشقاقی
که در بین اصولگرایان پیش آمده لیست آنها پیشتاز انتخابات
باشد .تسنیم
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نشست « نقش جنبش دانشجویی در انتخابات مجلس»

نماینده اصلح باید خود را به ویژگیهای شهید سلیمانی نزدیک کند
نمایندگان س��ه اتحادیه سیاسی دانش��گاه آزاد در نشستی
در خبرگ��زاری ف��ارس ضمن تاکید بر اهمی��ت حضور در
انتخابات ،به بررسی « نقش جنبش دانشجویی در انتخابات
مجلس» پرداختند .نشس��ت « نقش جنبش دانشجویی در
انتخابات مجلس» با حضور نمایندگان سه اتحادیه سیاسی
دانشگاه آزاد سالمی برگزار شد.
نماین�د ه اصل�ح بای�د خ�ودش را ب�ه ویژگیهای
شهیدسلیمانی نزدیک کند
زکیه شعبانی قائممقام س��ازمان اسالمی دانشجویان ایران
( س��ادا) در ابتدای این نشس��ت گفت :نمایندگی مجلس،
تصدی وزارتخانه یا ش��غل وزیری نیست که بخواهد در آن
چارچوب به مردم قول دهد ،بلکه ویژگی مهم یک نماینده
مجلس آن است که قول هر کاری به مردم ندهد ،سلیقهای
عمل نکند ،به قوانین آش��نا باش��د ،دشمنشناس و شجاع
باشد .وی افزود :نماینده مجلس نباید بازنشسته سازمان یا
ارگان دیگری باشد ،باید مطلع از قوانین مجالس دنیا باشد،
احکام شرعی را بداند و رأی دهنده مثبتی در قانونگذاری
صحیح باشد.
ش��عبانی تاکی��د کرد :اگ��ر نماین��دهای میخواه��د امروز
تأثیرگذار ،امیدبخش و راهگشا در مجلس باشد بهتر است
خود را با ویژگیهایی که در وجود س��ردار س��رافراز دلها،
شهید سپهبد س��ردار سلیمانی داشتند نزدیک کند ،یعنی
خودش را فدای مردم کن��د نه مردم را فدای خود ،معتقد
محکم به اصل والیت فقیه باشد و ایران را یکپارچه ببیند.
قائممقام سازمان اسالمی دانشجویان ایران یادآور شد :مقام
معظم رهبری انتخابات را بس��یار مهم و مظهر خداباوری و
مردمب��اوری و هم مظهر خودباوری میدانند و تاکید دارند
ک��ه جایگاه مجلس ،جایگاهی بس��یار عال��ی برای انعکاس
نظ��رات و اراده ملت در وض��ع قوانین و مقررات و رگههای
اجرایی اس��ت .وی گفت :این که بعضی از مردم میگویند
م��ا رأی ندادی��م و رأی نمیدهیم و اص�لا برای هیچ وقت
رأی نخواهیم داد اینها کسانی هستند که با همین موضع
خودش��ان ،بزرگترین ضربه را به کش��ور میزنند ،چون ما
باید درس��ت تصمیم بگیریم و اصلح را شناسایی کنیم و به

او رأی دهی��م و او را وارد مجلس کنیم تا مش��کالت مردم
کمتر شود.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به پیام مقام معظم
رهبری به تشکلهای دانشجویی اشاره کرد و افزود :رهبری
در پیام خود تاکید کردند که امروز بیشتر از همیشه کشور
به عنصر مؤمن حزباللهی نیاز دارد و خواستند که هر چه
میتوانیم بر روی مبانی پافشاری کنیم.
شعبانی تصریح کرد :با توجه به این پیام ،دانشجو باید یک
عنص��ر مؤمن واقعی و والیی باش��د ،ط��وری رفتار و کردار
خودش��ان را شکل دهند که خلوص و ایمان در آنها پدیدار
ش��ود ،باید معرفتش��ان را باال ببرند و بتوانن��د بر افراد و
محیط ،اثرگذار باش��ند و اینها حاصل نمیشود مگر آنکه
فرد ارتباط خود را با خداوند جدی و محکم کند.
وی گفت:مق��ام معظ��م رهب��ری میفرماین��د« :یک��ی از
مس��ؤولیتهای جریان دانش��جویی ،تالش برای فهمیدن
است ،یعنی تفکر ».فرمایش��ات مقام معظم رهبری بیانگر
اهمیت زیاد تفکر و تعمق در مسائل و جریانات و همچنین
مبانی اصولی است و یک دانشجوی تشکیالتی انقالبی باید
بتواند از مس��ائل متفاوت تحلیل درس��ت و اساسی داشته
باشند و تحلیل واقعیات را نشر دهند.
قائممقام سازمان اسالمی دانشجویان ایران در خاتمه گفت:
در واقع دانشجو باید با این کار نقش عظیمی در روشنگری
و بصیرتافزای��ی جامعه ایفا میکند و منجر میش��ود که
م��ردم به صورت ش��فاف ب��ا وقایع روبهرو ش��وند و آگاهی
جمعی افزایش پیدا کند.
نبای�د ق�درت و اج�ازه حض�ور در انتخاب�ات را از
خودمان بگیریم
احمدرضا عابدزاده عضو شورای مرکزی اتحادیه تشکلهای
دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی سراس��ر کشور (اتحادیه
اول) در ای��ن نشس��ت ضمن تبریک به مناس��بت چهل و
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :در انتخابات
یکی از مهمترین مباحث بحث مش��ارکت است و به اعتقاد
م��ا آن عدهای که از عدم مش��ارکت دم می زند و به نوعی
معتقدند نباید در انتخابات ش��رکت کرد مس��یر درستی را

پیش نگرفتهان��د .وی تاکید کرد :وقتی از نظر سیاس��ی و
اجتماعی به ماجرای عدم شرکت در انتخابات نگاه میکنیم
میبینیم اینکه بگوییم در انتخابات شرکت نمیکنیم و رای
ال اشتباه و به نوعی بچهگانه است.
نمیدهیم یک بحث کام ً
این فعال دانش��جویی افزود :بند معتقدم کس��انی که رای
نمی دهند قب��ل از اینکه بخواهند خائن به نظام ،اس�لام،
ایران باشند و قبل از همه اینها به خودشان و به شخصیت
و آینده خودشان خیانت میکنند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش درب��اره فعالیتهای
اتحادیه تشکلهای دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی هم
تاکید کرد :این اتحادیه از س��ال  ۷۹تش��کیل ش��ده و هم
اکنون چیزی حدود بیست و دو دفتر در واحدهای دانشگاه
آزاد در سراس��ر کش��ور عضو این اتحادیه هس��تند که این
تشکل ها در سراسر نقاط کشور پراکنده شده اند.
عابد نژاد در خاتمه یادآور شد :شورای مرکزی اتحادیه اول
دانشگاه آزاد اس�لامی در دوره های مختلف دارای سالیق
گوناگ��ون بودند ولی در اکثر دوره ها ب��ه دنبال این بودند
کسانی که صالحیت دارند را حمایت کنند و اینکه همواره
پشت نظام مقدس جمهوری اسالمی باشند و سلیمانی وار
تصمیم بگیرند.
مردم کاندیداهای اصلح را به مجلس بفرستند
محمد مهدی س��وری قائم مقام مجمع اسالمی دانشجویان
ایران دانش��گاه آزاد اس�لامی در این نشست ضمن تبریک
به مناس��بت ورود به چهل و دومین س��ال پیروزی انقالب
گفت :در انتخابات مجلس باید توجه کنیم که اصلحها وارد
مجلس شوند .خوشبختانه امسال شورای نگهبان وظیفهاش
رو به نحو احس��ن انجام داد و در تایید صالحیت ها نهایت
دقت را به کار برد و از این پس نوبت مردم است که با دقت
نمانیدگان اصلح را انتخاب کنند.
وی ب��ا بیان اینکه از این پس انتظارات هم از قوه قضاییه و
هم از مجلس شورای اسالمی چندین برابر میشود ،گفت:
 ۹۰نف��ر از اف��رادی که در حال حاضر در مجلس ش��ورای
اسالمی به عنوان وکالی ملت در حال فعالیت هستند تایید
صالحیت نشده اند باید به صورت جدی پیگیر این موضوع

بود که دالیل تایید صالحیت نش��دن این افراد برای مردم
به صورت ش��فاف بیان ش��ود و اگر مفاسدی صورت گرفته
با آن برخورد شود.
این فعال دانش��جویی تصریح کرد :چه دلیلی دارد افرادی
که صالحیت حضور در انتخابات مجلس آینده را ندارند در
حال حاضر در مجلس و فعالیت داشته باشند.
سوری یادآور شد :انتخابات امسال در یکی از حساسترین
برهه های تاریخ نظام جمهوری اس�لامی در حال برگزاری
اس��ت اینجاست که باید نش��ان داد ملت ایران یکپارچه و
یکدس��ت به مانند گذش��ته از نظام حاکم حمایت خواهد
کرد و با حضور پر شور در صندوقهای رای این موضوع به
جهانیان نشان داده خواهد شد.
قائم مقام مجمع اسالمی دانشجویان ایران دانشگاه آزاد در
بخش دیگری با اش��اره به پیام رهبر انقالب به تشکلهای
دانش��جویی افزود :همانگونه که مق��ام معظم در پیام خود
تاکید کردند که بیش��تر از هر زمان به عنصر مومن وحزب
اللهی نی��از داریم و باید ب��ر مبانی پافش��اری کرد فعالین
دانشجویی هم باید این پیام را سرلوحه کارشان قرار دهند.
وی گفت :در چنین زمانی جنبش دانش��جویی باید شفاف
س��ازی و آگاه س��ازی کنند ،نباید عرص��ه را خالی کنند تا
افراد غیرانقالبی روی کار بیایند.
س��وری تاکید ک��رد :در ح��ال حاضر بهترین زم��ان برای
شفافیت در انتخابات اس��ت و اگر میخواهیم به کاندیدی
رای بدهی��م باید اول از او بخواهیم که در خصوص اموالش
شفاف باشد چرا که ش��فافیت در اموال نمایندگان مجلس
زمین��های میش��ود برای ش��فافیت کاندیداهای ریاس��ت
جمهوری .وی گفت :شفافیت در اموال ،شفافیت در عملکرد
باعث ش��فافیت در آراء و برگزاری انتخابات نیز خواهد شد.
این فعال دانش��جویی تاکید ک��رد :نباید کورکورانه تصمیم
بگیری��م .نباید در انتخابات بر حس��ب طایفه و قوم تصمیم
گرفت .انتخاب ما باید فردی باشد که جامعه را درک کند،
ش��رایط را بفهمد ،و در قانون گذاری نظر صحیح را بیان و
ی��ا حمایت کند .س��وری تصریح کرد :مطمئن باش��ید که
ه��ر نمایندهای به مجلس راه پیدا کن��د از قلم نقد فعاالن
فارس
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مخاطب شمایید
انتخابات برای ما یک پرچم افتخار است
خ��ب ،انتخابات ه��م در پیش اس��ت .انتخابات
ه��م مهم اس��ت .انتخابات ،ش��اخص و عَلم نظام
جمهوری اسالمی است .به کوری چشم دشمنها،
ما الحم��دهلل انتخابات را بدون ان��دک تأخیری،
همیش��ه س��ر وقت انجام دادیم؛ این خیلی مهم
است .از سال  ۵۸که اولین انتخابات انجام گرفته
اس��ت تا امروز ،س��ی و یکی دو تا انتخابات انجام
گرفته؛ سر وقت ،با دقت .واقعاً خودشان را کُشتند
که شاید بتوانند در یک برههای انتخابات مجلس
را عقب بیندازند ،اما نتوانس��تند .رؤس��ای قوا با
همدیگر همدس��ت ش��دند که نگذارند انتخابات
مجلس ش��ورای اسالمی س��ر وقت انجام بگیرد،
اما نتوانس��تند .خیلی تالش کردند ،آمدند ،بحث
کردند ،حرف زدند ،روزنامه نوشتند ،امضاء جمع
کردن��د ،مأموری��ن دولتی را بس��یج کردند ،ولی
الحم��دهلل نتوانس��تند .بعد از این ه��م به توفیق
الهی همین جور خواهد بود .انتخابات مهم است.
انتخابات برای ما یک پرچم افتخار است؛ نشانهی
مردمساالری دینی است .انتخابات بایستی خوب
انج��ام بگیرد .تا امروز هم با همهی بداخالقیهائی
ک��ه از اط��راف مختلف و در دورهه��ای گوناگون
اتف��اق افتاده و همین طور نق و نوق کردهاند و از
قبل از انتخابات ش��روع میکنند که آره ،نبادا در
انتخابات تخلف بشود ،فالن بشود ،اما خوشبختانه
هیچ چیز را نتوانستند اثبات کنند.
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
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گزارش
عدم استقالل صنعتی و فنی میتواند به
استقالل سیاسی لطمه بزند
عضو ش��ورای عال��ی انق�لاب فرهنگی گف��ت :اگر
جامعهای نتواند مس��ائل روزمره خ��ود را حل کند،
حتی اگر اس��تقالل سیاس��ی هم داش��ته باشد باز
هم توسری خور دیگراناس��ت؛ بنابراین عدم وجود
استقالل صنعتی و فنی میتواند باعث لطمه خوردن
استقالل سیاسی ش��ود .به همت بسیج دانشجویی
سازمان مرکزی دانشگاههای فنی و حرفهای نشست
«نقش و جایگاه فناوری در تمدن اسالمی» با حضور
حس��ن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی در س��الن آمفی تئاتر سازمان مرکزی این
دانشگاه برگزار شد .رحیم پور ازغدی در این نشست
گفت :برای ه��ر جامعهای دو خط��ر در حوزه علوم
ممکن است رخ دهد؛ خطر اول این است که جامعه
در علوم محض فنی و مهندسی وارد شود و به علوم
مبنایی ،نظری و پایه توجهی نداشته باشد و به نوعی
«صنعت پرستی» دچار شود.
وی ادام��ه داد :خط��ر دوم ای��ن اس��ت ک��ه جامعه
و نخب��گان آن فق��ط به عل��وم پایه و نظ��ری اکتفا
کنند و یک انس��ان عالم در چنین جامعهای نتواند
کوچکترین مسئله روز مره خود را که به حوزه علوم
فن��ی و حرفهای مربوط اس��ت را ح��ل کند این نیز
نوعی "صنعت س��تیزی" است که میتواند استقالل
یک جامعه را به خطر بیندازد.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد :فارغ
التحصیالن و نخبگان فنی و حرفهای س��رپنجههای
قوی برای ساختن پیکره و ساختمان تمدن اسالمی
هس��تند.وی گفت :تجربه نشان داده که ملت هایی
که پنجههای کارآمد و نیروهای خبره در حوزه فنی
و حرفه ای ندارند نمیتوانند تمدن سازی کنند.
رحیم پور ازغدی افزود :دو تفکر در مواجهه با صنعت
وجود دارد .یک تفکر همان دیدگاه "صنعت پرستی"
است و دیدگاه دیگر  ،مبحث "صنعت ستیزی" است.
ای��ن دو راه��ی افراط و تفریط و انقط��اع بین فکر و
عمل و یا ذهن و دست ،سد پیشرفت و ترقی بعضی
جوامع است.
عضو ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی ب��ا بیان اینکه
اسالم هیچ کدام از این دو را نمی پسندد ،نه دیدگاه
افراط��ی و نه تفریطی ،اظهار داش��ت :امروزه یکی از
مالک های توسعه یافتگی داشتن قدرت حل مسئله
است ،یعنی اگر جامعهای نتواند مسائل روزمره خود
را حل کند ،حتی اگر اس��تقالل سیاسی هم داشته
باشد باز هم توسری خور دیگراناست؛ بنابراین عدم
وجود اس��تقالل صنعتی و فنی میتواند باعث لطمه
خوردن استقالل سیاسی شود .فارس

