اصالح ایرادات شورای نگهبان در بهارستان

مجلس مجددا  CFTرا تایید کرد
گروه سیاسی :الیحه  CFTکه مهمترین الیحه از لوایح چهارگانه
مربوط به  FATFاست ،یک روز حساس دیگر را پشت سر گذاشت.
نمایندگان مجلس دیروز بخشــی از ایرادات شورای نگهبان به الیحه

 CFTرا پذیرفتند و نسبت به رفع آن ایرادات و تصویب الیحه اقدام
کردنــد؛ نمایندگان در عین حال ،بخش دیگری از ایرادات شــورای
نگهبــان را نپذیرفتند ،بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای

بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند .مجلس
بدیــن ترتیب کار خود را در قبال جنجالیترین الیحه  FATFانجام
داد و...

صفحه2
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پوتین با تندی به ضرب االجل آمریکا واکنش نشان داد

بگو مگوی موشکی کرملین با کاخ سفید
صفحه3

کواکبیان در نشست عمومی دور دوم بررسی مشکالت منطقه 18
در مسجد امام حسن مجتبی(ع):

امیدواریم شهردار جدید با تمام وجود
در خدمت مردم به ویژه مناطق محروم تهران باشد

س جمهور:
رئی 

آمریکاییها هر روز
از طرق مختلف پیام مذاکره میدهند

صفحه2

صفحه2

نوبخت در حاشیه جلسه دولت:

با پس گرفته شدن امضاهای تعدادی از متقاضیان

استیضاح ظریف منتفی شد
اجماعسازی در شورای امنیت علیه ایران ناکام ماند

شکست اتهام موشکی آمریکا
علیه ایران

ناهیدقمریان

نامگــذاری روز  16آذر به عنوان روز دانشــجو
و نماد ایســتادگی و مقاومت دانشــگاه و دانشجو
در مقابل استکبار ،یادآور روزی است که به گفته
دکتر شــریعتی «آذر» مان در آتش بیداد سوخت
تا در فضایی که ســموم میوزد دانشگاه و دانشجو
دچار فســردگی نشود .روزی که دانشجو جان داد
اما ســکوت نکرد .روزی که دانشگاه تنی چند از
بهترین ســرمایههای خود را از دســت داد و در
حبس دید اما ســربلند از فضای اختناق سیاسی
وقت ،قد علم کرد و به یکی از مراکز مهم تحوالت
فکری و سیاســی تبديل شــد .از آن پس جنبش
برآمده از دل این واقعه فراز و فرود بســیاری را از
سر گذرانده اما کماکان به حیات خود ادامه داده تا
به امروز رسیده که به گفته اغلب فعاالن این حوزه
در حالت انفعال و رخوت به سر میبرد.
جنبــش دانشــجویی در برهههــای فعالیت و
اثرگذاری خود که به ســالهای قبــل از انقالب
و نیز محــدود دولتهایی در جمهوری اســامی
برمیگردد ،اغلب متشــکل از جوانانی بوده که با
توجه به دانش و آگاهی و نیز طبقه اجتماعی خود،
با ورود به فضای دانشگاه تبدیل به فعالین سیاسی
و یــا نخبگانی میشــدندکه دغدغــه اجتماعی و
سیاســی داشتند و در بســیاری موارد برای خود
مسئولیت اجتماعی -سیاسی تعریف میکردند که
در نهایت سبب حساسیت آنها به تحوالت جامعه
شده و پیشگامی و پیشــروی آنها در فعالیتهای
سیاســی اجتماعی را رقم میزد .بــه گونهای که
اولین جرقه تحرکات جامعه غالبا از سمت فعالین
دانشگاهی بود.
امروز جنبش دانشــجویی جز در مقاطع خاص
(اغلب زمان انتخابات و گاها همين روز دانشــجو)
نــه تنها پیگیر مســائل سیاســی نیســت بلکه
خواســتهای صنفی خود را نیز دنبال نمیکند و

به دانشــگاه به عنــوان یک منبــع تولید مدرک
معطوف شده یا زمانیکه دیگر دانش ارزش نیست
و دانشمند ارزشمند نیست ،رسالت دانشگاه از بین
میرود و دیگر دغدغه و مســأله آن علم ،اجتماع،
ایده پردازی و کنشــگری نیست .دانشگاهی امروز
غم نان،کار و عدم اطمینان از آینده شغلی خود را
دارد .بنابراین نمیتوان منتظر فعالیتهای فکری
اجتماعی و حتی سیاسی نیز به مانند گذشته بود.
این گونه میشــود که جدای از برنامههایی که به
دلیل دلواپســی عدهای خاص در دانشگاه برگزار
نمیشــود یا لغو میگردد ،امروز روســای برخی
دانشــگاههای بزرگ و مهم کشور اعالم میکنند
حتــی بیش از نیمــی از برنامههای دانشــجویی
که مجــوز دریافــت میکنند نیز از ســوی خود
دانشجویان برگزار نمیشود و دانشگاه دیگر فضای
شور و نشاط سیاسی و اجتماعی الزم را ندارد.
در تمام این ســالها و رخــداد حوادث مذکور
بسیاری از ما ،از دانشگاهیان گرفته تا سیاستمداران
و سیاستگذاران در به مسلخ بردن دانشگاه و ذبح
رســالت واقعی آن ســهیم بوده ایم و الزم است
به جای گروکشــیها و تهدید و تحدیدها شــاهد
انعطاف از ســوی نظام سیاسی و تحرک بیشتر از
جانب دانشگاه باشــیم .انتقاد به انفعال دانشگاه
نه به معنی حمایت و تشــویق به رادیکالیســم و
افراط گرایی کور و بهره کشــی سیاسی و مقطعی
از جنبش دانشــجویی ،بلکه به معنی تالش برای
پویایی فکری و کنشگری اجتماعی آنان به عنوان
واســطه میان جامعه و دولت اســت .در واقع به
معنی درخواست از این قشــر برای تزریق ایده و
مطالبهگریهای جدید اجتماعی به سطح جامعه
و در نهایت انتقال آن به حکومت خواهد بود.
دانشجوی دکترای علوم سیاسی
و مدرس دانشگاه

خبر
نوبخت در حاشیه جلسه دولت:

امروز بودجه  98به مجلس ارسال میشود
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه گفت :صبح
امروز ( 15آذر) بودجه را به مجلس ارسال خواهیم
کرد ،هرچند نمایندگان محترم برای سرکشی به
حوزههای انتخابیه تا ده روز آینده تعطیل خواهند
بود و مجلس جلســه علنی ندارد ،اما دولت طبق
آیین نامه داخلی با تالش فراوان و حتی جلســات
فوقالعاده چه در دولت و چه در ســازمان برنامه و
بودجه ،الیحه را در  14جلد ارسال میکنیم.
به گزارش ایســنا ،محمد باقر نوبخت با حضور
در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت
اظهار کــرد :در بودجه ســال  98قیمت پایه ارز
 5800تومان نیست ،آنچه که برای نرخ تسعیر در
نظر گرفته شــد با ارز  4200تومان است .اگر ارز
دیگری باقی بماند که چون عمده ارزی که ســهم
دولت اســت در همین حدود است ،بقیه را بانک
مرکزی بــرای تنظیم بازار نیمــا بخواهد مداخله

کند ،با همان نرخ ارز نیما خواهد بود؛ البته مقدار
این تفاوت چند میلیارد دالر بیشتر نیست.
وی ادامــه داد :آنچه که بخــش قابل توجه ارز
ســال آینده است 14 ،میلیارد دالر برای کاالهای
اساسی ،دارو و نهادهای کشــاورزی با ارز 4200
تومان اســت .پیش بینی میشود آن بخشی که از
طریق نیما عمل میشــود و بخش عمده ارز که با
نرخ  4200تومان اســت ،اگر نرخ موثر را در نظر
بگیریم میتواند در حد  5600الی  5800باشــد.
اینها پیش بینیهایی اســت که در بودجه عمل
نمیشــود اما برای محاســباتمان در نظر گرفته
میشود.
نوبخت گفت :صبح امروز ( 15آذر) ما بودجه را
به مجلس ارسال خواهیم کرد .هر چند نمایندگان
محترم بــرای کار واجب تری برای سرکشــی به
حــوزه انتخابیه تا ده روز آینــده تعطیل خواهند

صفحه2

در کشور به جای رقابت
حسادت حاکم است

صفحه10

سیاست زدگی عامل انفعال جنبش دانشجویی
مهمتر از همه دغدغههای اجتماعی را نیز به کنار
نهاده اســت .این وضعیتی نگران کننده و نشــان
از انفعــال و كرختي این جنبش حســاس و البته
نو پا در عرصه اجتماعی -سیاســی ایران اســت.
در سالهای اخیر به اســتثنای موارد بسیار نادر،
برخالف گذشته که دانشگاه و دانشجو یک هویت
فردی با منزلت اجتماعی واال بود و دانشجو بودن
در ذات خود تعهد و مسئولیت اجتماعی -سیاسی
به همراه داشــت ،از دانشــجو بــه معنی واقعی و
رسالت راستین آن به دالیل مختلف هویت زدایی
شده است.
جنبش دانشــجويي امروز بــه دالیل مختلف
از جمله سیاســت زدایی از دانشــگاه به وســیله
برخوردهای شــدید و ســرکوبگرانه با منتقدان
و فعالیــن دانشــگاهی ،عدم تســاهل سیاســی
برخــی دولتها و فضای سیاســی محافظه کارانه
کشــور دچار انفعال و رخوت اجتماعی -سیاسی
شــده است .فضای امنیتی و پلیســی دانشگاهها،
احضارهــای حراســتی و دادگاهی ،ســتارههای
اهدا شــده به دانشــجویان ،گزینشهای سیاسی
و عقیدتی افراطی در مقاطع کارشناســی ارشــد
و بــه ویژه دکتــرا ،برخوردهای قهــری و گاهی
مجازاتهــای ســنگین بــرای کنش سیاســی
دانشــجویان منتقد ،ســبب انفعال و ناامیدی از
فضای اجتماعــی و در نهایت انــزوا و عدم تعهد
دانشجویان به مسایل کشور گشته است .امري كه
جامعه را از امتیاز واسطهگری و کنشگری جوانان
و دانشــجویان محــروم کرده و در نهایت ســبب
تحمیل هزینههای اجتماعی –سیاســی فراوان بر
کل کشور خواهد شد.
موضــوع دیگری کــه مکملی بســیار مهم و
البته خطرناک در کنار موارد مذکور اســت تغییر
رویکردها به دانشگاه اســت .زمانیکه اکثر نگاهها

صفحه1

ساالر عقیلی:

ســاالر عقیلی با اشــاره به اینکه در کشــورمان به جای اینکه خودمان را باال
بکشیم میخواهیم دیگران را تخطئه کنیم و پایین بکشیم گفت :اینکه به کارهای
بزرگ انتقاد شــود در کشــور ما یک اصل است که بخش بزرگی از آن به حسادت
برمیگردد و به جای اینکه رقابت حاکم باشد حسادت حاکم است.
به گزارش ایسنا ساالر عقیلی ،خواننده موسیقی سنتی به مناسبت تولدش
سهشــنبه شــب ( ۱۳آذر ماه) به شــبکه اول آمد .او درباره تحصیل رشته
بازیگری در دانشگاه توضیح داد :رشته من بازیگری تئاتر بود و اساتید بسیار
خوبی از جمله زنده یاد استاد حمید سمندریان را دیدم .سرکار خانم رویا
تیموریان ،منیژه محامدی ،امیر دژاکام و قطب الدین صادقی اســاتید من
بودند و زمانی که تحصیل میکردم بهترینها در دانشگاه جمع بودند .در
محضر همه این اساتید تلمذ کردم.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل نتوانستند به این اتفاق نظر دست یابند که آزمایش موشکی ایران نقض
قطعنامه  2231بوده اســت .اگرچه فرانســه و بریتانیا با طرح ادعای آزمایش موشکی ایران درشورای امنیت با
فشار آمریکا تالش کردند تا روند فشار امنیتی بر ایران را آغاز کنند ،اما به نظر میرسد که دوران اجماع سازی
در شورای امنیت سازمان ملل با وجود فضای جدید ناشی از دیپلماسی چند جانبه ایران به سر آمده است.
به گزارش ایرنا ،موضوع ادعایی آزمایشهای موشــکی ایران یکی از موضوعاتی اســت که در دوران پیشــا
برجام ،گرماگرم مذاکرات برجام ،پس از آن و نیز قطعنامه 2231مطرح شده بود.
صفحه11

سرمقاله

امروز بودجه  98به مجلس ارسال میشود

بود و مجلس جلســه علنی ندارد ،اما دولت طبق
آیین نامه داخلی با تالش فراوان و حتی جلســات
فوقالعاده چه در دولت و چه در ســازمان برنامه و
بودجه الیحه را در  14جلد ارســال میکنیم و هر
زمان که جلســه علنی مجلس ایجاد شود جناب
رئیس جمهور همان مراسمی که الزم است برای
توضیــح الیحه ،برگزار خواهند کــرد.وی افزود:
امروز در سازمان برنامه و بودجه از جلدهای برنامه
و بودجه ســال  98رونمایی میشود و من مفصل
درباره آن صحبــت میکنم .افزایش ریالی بودجه
در حدود  12درصد خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد:
حذف یارانه ثروتمندان امســال هم در دستور کار
بود .از آنجایی که نیاز به اطالعات بیش تر اســت
امســال در جهت اجرایی کردن ایــن امر توزیع
یارانهها را استانی کردهایم.

