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هاشمی به دنبال چند حزب قدرتمند در کشور تشکیل دهند

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت:  آیت الله هاشــمی در جلســه ای که چند ماه قبل از فوت ایشــان داشــتیم گفتند که خالء تحزب در کشــور ما احساس می شود و اگر انتخابات سال 96 برگزار 
شود، من خودم شخصا دست به کار می شوم تا چند حزب قدرتمند را درکشور تشکیل دهیم تا حزب در کشور نهادینه شود. حجت االسالم و المسلمین رسول منتجب نیا با حضور در جمع دانشجویان 
دانشــکده مدیریت و حســابداری دانشــگاه عالمه طباطباییدر این باره افزود:  ایشــان برای ما گفتند که ما قبل از انقالب با شهید بهشتی جلسه ای داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که ما قبل از انقالب 

باید به ســمت تحزب برویم که ایشــان بعد از اینکه موضوع را با امام )ره( مطرح می کنند ایشــان به آقای هاشــمی می گویند فعال برای این مســئله زود اســت و آن را بگذارید برای بعد از انقالب. مشاور 
رئیس  دولت اصالحات گفت:  در دوران هشــت ســاله اصالحات فعالیت سیاســی و حزبی گسترش پیدا کرد و بســیاری از احزاب در آن دوران پروانه گرفتند و حتی به آن ها یارانه ای بر اساس نوع و میزان 
فعالیت شــان تعلق می گرفت که متاســفانه به همان دوران محدود شــد و بعد از سال 84 این مسئله بسیار محدود شــد و مطبوعات و احزاب و تریبون ها محدود شدند و رئیس دولت قبل رسما گفت که ما 

نیازی به احزاب نداریم.

 سخنگوی دولت: 
اصغر فرهادی هنر مردم 

دوستی دارد
حمدباقر نوبخت در نشســت خبری روز ســه شــنبه 
خود با خبرنگاران که در سالن یاران بهشتی سازمان 
برنامه و بودجه برگزار شد، ادامه داد: بنابراین افزایش 
بودجه دولت سالیانه حدود ۱۰ درصد بوده که با توجه 
به نرخ تورم، می توان گفت: بودجه دولت تا حدودی 
انقباضی بوده اســت. وی  با اشــاره به اینکه بودجه 
امســال دولت ۲۳۷ هزار میلیار د تومان تخمین زده 
شــده بود، افزود: تا تاریخ هفتم اسفند امسال ۲۰8 
هزار میلیارد تومان هزینه شده است، یعنی حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان تا پایان ســال باقی مانده اســت. 
نوبخت با اشــاره به اینکه منابع دولت از ســال 9۱ از 
مبلــغ ۷۱ هزار میلیارد تومان بــه ۱۲9 هزار میلیارد 
تومان در ســال جــاری افزایش یافته اســت گفت:  
ترکیب منابع دولت در ۲4 ســال کمتــر از نفت بوده 
است و بیشتر منابع از مالیات ها و مقررات گمرکی و 

به خصوص اوراق مالی تامین شده است.
ســخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه هزینه 
های دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱9۰ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته اســت، توضیح داد: ۵9 
درصد در هزینــه های جاری، 6۷ درصد در عمرانی 
و 8۲ درصد در تملک دارایی های مالی اضافه شده 
اســت و بودجه جاری به طور کل 66 درصد در امور 
رفاه اجتماعی، 86 درصد در امور دفاعی و  امنیتی، 
8۲ درصــد در امور آموزش و پژوهش و ۷۵ درصد در 
حوزه بهداشــت و ســالمت هزینه شده است. وی با 
اشــاره به اینکه برای بودجه ســال 96 الیحه دولت 
۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده اند که در طول 
4 سال تنها ۵۲ درصد اضافه شده است خاطر نشان 
کرد: البته مجلس این بودجه را به ۳46 هزار میلیارد 
تومان افزوده اســت که با این احتساب نیز افزایش 

بودجه دولت 6۵ درصد خواهد بود.
وی توضیــح داد:  از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
۲4 درصــد بودجه جاری و 69 درصد بودجه عمرانی 
نســبت به سال 9۵ اضافه شده است. وی همچنین 
به مقایسه میزان رشد فصول عمده اعتبارات هزینه 
ای در مقایسه ســال 9۲ تا 96 پرداخت و گفت: رفاه 
اجتماعــی 9۳.۵ درصد ، آمــوزش و تحقیقات ۱۱6 
درصد ، ســالمت ۷/46 و حوزه د فاعی ۱۲8 درصد 
اســت بنابراین  افزایش بودجه حوزه دفاعی نشان از 
آن دارد که دولت ضمن آنکه پشــت میز مذاکره می 
نشــیند معتقد به برخورداری از اقتدار ملی و اجرای 

دکترین بازدارندگی است و به آن افتخار می کند.
وی در مــورد دریافــت جایزه اســکار توســط اصغر 
فرهادی برای فیلم فروشنده و عدم حضور ایشان به 
خاطر موضع گیری ترامپ در مورد حضور شهروندان 
هفت کشــور مسلمان در آمریکا گفت: سال گذشته 
نیز به ایشــان تبریک گفتم و مراتب خرسندی ام را از 
حضور هنرمندان برجسته بین المللی در ایران زمین 
بیان کردم و امســال نیز ایشــان با مواضع منطقی و 
ملی شان بیش از پیش نشــان دادند که دارای هنر 

مردم دوستی هستند.

نامه  نیوز نوشت:
احمدی نژاد می دانســت با توجه به سابقه مشــایی او قطعا رد صالحیت خواهد شد اما بازهم از او حمایت کرد. حاال بازهم احمدی نژاد و 

مشــایی می دانند بقایی به احتمال زیاد رد صالحیت خواهد شــد اما باز از او حمایت می کنند. به نظر می رسد این جریان به دنبال باال 
بردن هزینه برای نظام است. آنها دوســت ندارند این انتخابات برای اصول گرایان و اصالح طلبان به سادگی به پایان برسد بدون اینکه 

احمدی نژاد و مشایی در آن نقش داشته باشــند. تاثیرگذاری در فضای سیاسی کشور برای احمدی نژاد از هر مسئله دیگری مهم تر 
اســت. او نمی خواهد به همین سادگی ها از صحنه سیاسی کشور حذف شود. شــاید به خاطر همین است که با مهره بقایی پای به صحنه 

گذاشته است.

 عصر ایران نوشت:
برنده شدن اصغر فرهادی در اسکار اما نشان داد که نباید در برابر ترامپ سنگ انداخت بلکه باید در برابر او اظهار ادب کرد تا تحقیر شود. 

ترامپ ایران را کشوری خطرناک می داند که از تروریسم حمایت می کند. حاال این کشور که ترامپ آن را تروریسم می داند، برنده اسکار شده 
است.

 فرارو نوشت:
بســیاری معتقد بودند که ســعید جلیلی پدیده سیاسی آینده ایران اســت اما انتخابات 9۲ و همچنین عملکرد سیاسی او در 4 سال 

اخیر نشــان داد که او قابلیت باالیی برای پدیده شدن ندارد. بسیاری از رفتارهای سیاســی او به رفتارهای محمود احمدی نژاد 
شــباهت دارد. او مدعی مبارزه با فســاد است و خود نیز سعی می کند ساده زیســتی را به نمایش بگذارد. جلیلی با اتوموبیل پراید در 

مجامع عمومی ظاهر می شود.

عکس روزسایت نگار

 نمایشگاه 
دستاوردهای علمی 
بسیج کشور

خبرنامه
دوشــنبه 9 اســفند مــاه 1395

دوره سانسور تمام شده است
مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد: انتخاب محمد خاتمی برآیند یک تحول مبارک در جامعه ایران بود

مشــاور رســانه ای دولت احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد در ســال 89 مسئله 
هسته ای را حل کرده بود اما عده ای اجازه ندادند که این اتفاق بیافتد که ما به 
وقتش این موضوع را بیان خواهیم کرد. چرا که حاال نزدیک انتخابات است و 

فرصت خوبی برای بیان ناگفته ها پیش آمده است.
عبدالرضــا داوری عصر امروز طی ســخنانی در نشســت میــراث اصالحات 
که با موضوع بررســی توسعه سیاســی در دوران دولت اصالحات در دانشگاه 
تهران برگزار شــد با اشــاره به عنوان این جلسه اظهار کرد: من اساسًا با عنوان 
این جلســه مسئله دارم. دانشــگاه در دولت اصالحات به چه معناست؟ آیا در 
سیاست گذاری های دانشگاهی و راهبردهایش از ابتدا تا امروز، دولت ها وزن 
و نقشی هم داشته اند؟ اساساً  تغییر دولت ها چه تاثیری در راهبردهای مدیریت 

دانشگاهی داشته است؟
وی ادامه داد: دانشــگاههای ما در دوران اصالحات در مقاطعی دچار تحول 
شــده اند امــا این تحوالت ناشــی از دولت اصالحات نبود بلکــه از تحولی که 
در بطــن جامعه به وجود آمده بود نشــأت می گرفت که خود را در دانشــگاه ها 

بازنمایی می کرد.
مشاور رســانه ای دولت احمدی نژاد با بیان اینکه انتخاب سید محمد خاتمی 
برآیند یک تحول مبارک در جامعه ایران بود گفت: اگر فرد دیگری غیر از آقای 
خاتمی یا حتی رقیب ایشان انتخاب می شد ما در واقع شکلی از خالفت اسالمی 

را در جمهوری اسالمی باز تولید کرده بودیم.
داوری درباره تحلیلش از وضعیت دانشــگاه ها در ۳۷ ســال اخیر اظهار کرد: 
تحلیل من این است که آنکه در ۳۷ سال اخیر نسبت به دانشگاه ها وجود داشته 
یک ســوء ظن ساختاری بوده اســت که در نتیجه آن از ابتدای انقالب تا سال 
6۳ نیز دانشــگاه ها تعطیل شدند و امروز نیز همان سوءظن همچنان باز تولید 

می شود و در زمینه های مختلف خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: ما وقتی دانشگاه آمدیم و عضو انجمن اسالمی شدیم،   کارکرد 
انجمن اسالمی مانند کارکرد بسیج دانشجویی  امروز بود که یک نهاد حکومتی 
به شمار می رفت و لیست اسامی اعزامی به جبهه ها را از دانشگاه ها مشخص 
مــی کــرد و حتی در زمانی که باید دانشــجوها برای ادامــه تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشــد مجددا وارد دانشگاه ها می شدند،   این انجمن اسالمی بود 
که حتما باید آن اســامی را تائید می کرد. مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد با 
اشــاره به علت وجود سوء ظن ساختاری نســبت به دانشگاه ها در دوران پس 
از انقالب اظهار کرد: تصور من این اســت که مــا فکر می کنیم اگر خواص و 
نخبــگان را مهار کردیم،   امکان مدیریت عوام هم به وجود می آید و فرقی هم 
نمی کند که این نخبگان دارای چه گرایشــی باشند. فکر می کنم یکی از نقاط 
سوء ظن به دانشگاه ها از این منظر است و در نتیجه شکل گرفتن بحث هایی 
چون مهندســی فرهنگی نیز از درون چنین نگاهی به وجود می آید که من به 

آن انتقاد دارم.
وی ادامه داد: آنچه در قانون اساســی و روند موجودیت فرهنگی کشــور ورود 
کرده این اســت که دولت ها چندان در زمینه سیاســت گذاری در دانشگاه ها 
موثر نیســتند و ممکن است در شــکل ظاهری و تاکتیکی تفاوتی میان دولتها 
وجود داشــته باشــد اما این قدرت که بتواند تحوالتی بنیادین در دانشــگاه ها 
ایجــاد کنند وجود نــدارد. داوری با طرح این ســوال که امــروز دولت روحانی 
چقدر توان دارد که در دانشگاه ها تحوالت ایجاد کند؟ گفت: باید این تفکیک 
را میان دولت ها و سیاســتگذاران قائل شــویم که طی آن دولت ها را تنها می 
توان کارگزار سیاســت هایی دانست که توسط برخی نهادهای خاص یا برخی 

شخصیت ها تدوین می شود.
مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تاسف 
از صادر نشدن مجوز برای حضور در سخنرانی عبدالله مومنی،  دبیر کل اسبق 
دفتر تحکیم وحدت اظهار کرد: همه از فاصله ای که من با دیدگاه های دوستم 
عبداللــه مومنــی دارم خبر دارند اما این که نهادی بــه این موضوع ورود کند و 
بگوید مومنی نیاید و سخنرانی نکند و دانشجویان را تهدید کند که نباید عبدالله 
مومنی در دانشگاه تهران حاضر شود چه کاری است؟ امروز هر کسی می تواند 
با یک گوشی همراه به همه اطالعات دسترسی پیدا کند. واقعاً  مضحکه نیست 
که در چنین دوره ای به کســی اجازه سخنرانی ندهند؟ وی ادامه داد: من اگر 
بخواهم صحبت کنم به تریبون دانشگاه نیازی ندارم. من کانال تلگرامی خودم 
را دارم و در آنجا حرفهایم را می زنم. بنابراین دوره سانسور تمام شده و آنانی که 
فکر می کنند هنوز می توانند از راه سانســور جلوی چیزی را بگیرند باید بدانند 

که دوره این حرف ها گذشته است.
داوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که هر کس بخواهد جامعه را 

مهندسی کند نتیجه معکوس می گیرد اظهار کرد: هر کس به دنبال مهندسی 
کردن جامعه بوده اســت جامعه او را مهندســی کرده است، مانند رژیم پهلوی 
که به دنبال مهندســی کردن جامعه بود اما از دل آن انقالب اسالمی رخ داد. 
پس چنین نگاهی قطعاً محکوم به شکســت است. مشــاور رسانه ای احمدی 
نــژاد با بیان این که در حکومت اســالمی مهم ترین وظیفــه،  تامین آزادی  و 
حقوق مردم اســت اظهار کرد: حکومت اسالمی غیر از این وظیفه ای ندارد. 
چه کســی گفته است که یک حکومت اســالمی وظیفه دارد همه آحاد مردم 

جهان را مسلمان کند؟
وی ادامه داد: ما در واقع امروز به یک فروپاشــی جهانی رســیده ایم و امروز در 
مســیری پیش می رویــم که هیچ کدام از گروه ها و احــزاب ما مرجعیتی برای 
مردم ندارند. چه کسی منتظر است حزب موتلفه کاندیدای خود را برای ریاست 
جمهوری معرفی کند؟ چه کســی به دنبال مشــخص شدن راهبردها از سوی 
جریــان هــای اصولگرا یا اصالح طلب اســت؟ امروز جامعه ما از بســیاری از 
نخبــگان جلوتر حرکت می کند و این تصور کــه نخبگان را جمع کنیم و به آنها 
قدرت و ثروت بدهیم تا جامعه را جلو ببرند به جایی نمی رسد. داوری با بیان اینکه 
ما در ۳۷ سال گذشته نتوانستیم با ریل گذاری هایمان به آنجا که می خواستیم 
برســیم، اظهار کرد: عملکرد وزرای علــوم دولت های نهم و دهم یعنی آقایان 
زاهدی و دانشــجو جز ضربه زدن به دانشــگاه چیز دیگری نداشت. کسی که 
می خواهد در دانشــگاه ها تفکیک جنسیتی ایجاد کند یا اساتید را اخراج کند و 
در مقابل اعتراض رئیس دولت وقت نیز بایســتد و بگوید من وزیر شــما نیستم 
نتیجه اش همین می شود. وی با بیان اینکه اگر فکر کنیم بهتر از بقیه می فهمیم 
و می توانیم برای حرکت جامعه ریل گذاری کنیم اشتباه کرده ایم، گفت: اعتقادم 
این است تحوالتی که در دانشگاه ها ایجاد شده محصول دویدن دولت ها بوده 
نه سیاســت گذاری آنها. همانطور که در ماجرای برجام نوع توافقاتی که انجام 
شد اگر با تائیدات رهبری همراه نبود صورت نمی گرفت. درست است که آقای 
روحانی زحمت کشید و پی گیری کرد اما اگر ساختار قدرت را در ایران به درستی 

بشناسیم در تحلیل واقعیت موجود دچار خود فریبی نمی شویم.
مشــاور رســانه ای دولت احمدی نژاد ادامه داد: ما اصوال باید به دنبال تحلیل 
رویکردهای دولت ها شــویم. نه اینکه بخواهیم عملکردها را مقایســه کنیم. 
من خودم هیچ وقت وارد این فضاها نشــده ام که بگویم خاتمی فاســد بوده یا 
احمدی نژاد یا هاشــمی یا روحانی. ما کــه نیامده ایم تا یقه همدیگر را بگیریم و 
بخواهیم به دنبال این مسائل برویم بلکه باید درباره ساختارها صحبت کنیم و 
از بحث هایــی چون باال بودن تورم در دوران احمدی نژاد و پایین بودن نرخ آن 
در دوران خاتمی بگذریم. داوری به اشــاره به موضوع بورسیه های دانشجویی 

در دوران دولت احمدی نژاد اظهار کرد: وقتی موضوع بورسیه ها در زمان آقای 
احمدی نژاد مطرح شــد اولین سئوالی که در گزینش از دانشجوها می کردند 
این بود که نظرتان درباره مشــایی و جریان انحرافی چیســت و در صورتی که 

دانشجویی اندک گرایشی به آقای مشایی داشت او را رد می کردند.
داوری در بخش دیگری از ســخنانش اظهار کرد: آقای احمدی نژاد در سال 
89 حل کرده بود اما عده ای نگذاشتند کار پیش برود که به وقتش این موضوع 
را بازگو خواهیم کرد. حاال که نزدیک انتخابات است فرصت خوبی برای سخن 
گفتن از این موارد پیش آمده است. مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد با اشاره 
بــه عملکرد وزرای علوم دولت های نهم و دهم اظهار کرد: من اصال عملکرد 
آقایان زاهدی و دانشــجو را دارای کمترین نسبت فکری با رئیس جمهور وقت 
نمی بینم. شما اگر به وضعیت دولت های آقای احمدی نژاد نگاه کنید می بینید 
که در حوزه فرهنگ، رئیس دولت به وزیرش می گوید خانه ســینما را بازگشایی 
کن اما وی تا روز آخر در برابر این دســتور مقاومت می کند چرا که احمدی نژاد 
از ســال 9۰ تا ســال 9۲ رئیس جمهوری مصدوم الید بود که این امر به دلیل 

ساختار سیاسی کشور ماست.
وی ادامه داد: شما به یک جمله آقای روحانی در جریان برجام توجه بکنید که 
گفتند در موضوع برجام ما یک گام را بدون اذن رهبری برنداشتیم. این گفته به 
خوبی نشان می دهد که ساختار سیاسی کشور ما چگونه است. مشاور رسانه ای 
دولت احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه میان مسئولیت 
پذیری و اختیارات یک فرد نســبتی وجود دارد، اظهار کرد: آقای احمدی نژاد 
شرایط متفاوتی با مهندس موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای روحانی 
داشت. احمدی نژاد که در سال 84 به میدان آمد مانند خاتمی که در سال ۷6 به 
میدان آمده بود با شبکه ای از مدیران خود ارتباط نداشت. مسئله احمدی نژاد 
این بود که با یارانی قرضی به میدان آمده بود چرا که می خواســت راه جدیدی 
را بــرود و در نتیجه نیز عده ای از کنارش فاصله گرفتند چرا که احمدی نژاد به 
دنبال تغییر ریل گذاری در روند اداره کشــور بود و به مدیران الزم برای این کار 
دسترسی نداشت. وی ادامه داد: امروز می بینیم که  چند نفر از وزرای احمدی 
نژاد از پرویز کاظمی گرفته تا مرضیه وحید دســتجردی را به صدا و ســیما می 
آورند و احمدی نژاد را نقد می کنند. االن هم اگر به کامران دانشجو بگویید که 
نظرش درباره احمدی نژاد چیست حتما علیه احمدی نژاد حرف می زند. داوری 
در پایان اظهار کرد: احمدی نژاد در سالهای پایانی ریاست جمهوری به نقطه ای 
رسیده بود که وزرایش از جای دیگری دستور می گرفتند. ایشان زمانی که علم 
جدیدی را برداشت تا راه تازه ای را برود و از اصولگرایی سنتی فاصله بگیرد، بدل 

به جریان انحرافی شد و وزرایش از جای دیگری دستور گرفتند.


