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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در ایران، هر طرف که سر می چرخانید 
در معرض آموزش هــای دینی و معارف 
اسالمی هســتید. در چهار دهه ای که از 
انقالب اسالمی گذشته است، این رویه 
حاکم بوده و اکنون کــه در دهه پنجم 
انقالب به سر می بریم، گذشته از مساجد و 
منابر و تکایا و حسینیه ها که تریبون های 
ســنتی مذهب هســتند، موج رادیو را 
بچرخانید به رادیو معارف برمی خورید، 
تلویزیون را روشن کنید به شبکه قرآن 
می رسید، در خیابان بروید گشت ارشاد 
شما را ارشــاد خواهد کرد و وارد ادارات 
و نهادها و دانشگاه ها شــوید قطعا یک 
روحانی به عنوان نماینده دستگاه های 
متولی مذهب پیــدا خواهید کرد. با این 
همه نظام اسالمی نه تنها به مقصد خود 
برای رشــد بنیان های فکری اسالمی و 
نهادینه کردن آن در میان مردم نرسیده، 
بلکــه بزرگانی چون آیت اهلل شــبیری 
زنجانی تاکید می کننــد که »در تبلیغ 
دین عقبگرد و تنزل داشته ایم.« گذشته 
از اذعان مراجع دینی، گشت و گذاری در 
میان جامعه نیز موید همین عقبگرد است؛ 
عقبگردی که حاصل چهار دهه تالش 
برای اســالمی کردن جامعه است. حاال 
اما به نظر می رسد نهادهای متولی قصد 
کرده اند آنچه را که در جامعه آزموده اند، 

یک بار دیگر در مدارس نیز بیازمایند. 
 حیاط مدارس؛ 

از ساسی تا روحانیت
پارسال وقتی ویدئوهای سریالی رقص 

دانش آموزان با آهنگ ساسی مانکن در 
شــبکه های مجازی پخش شد، محمد 
بطحایی، وزیر وقت آمــوزش و پرورش 
گفت سه متخصص را مامور ریشه یابی 
تولید و پخش نماهنگ های بی نام و نشان 

در مدارس کرده است. 
حاال در زمان وزیر فعلــی اما به نظر 
می رسد این نتیجه حاصل شده که اگر 
روحانیت مستقیما از حوزه علمیه یک 
کانال رسمی و ســازمان یافته به داخل 
حیاط مدارس بزند، دیگر شاهد پخش 
ویدئوی بچه هایی که با آهنگ ساســی 

مانکن می رقصند، نباشیم.
اخباری کــه از آمــوزش و پرورش 
می رسد، نشان می دهد ظاهرا روحانیت 
قرار است در یک گام بلند، خود را به میانه 

حیاط و البته حیات مدارس بیندازد. 
پای در کفش تاریخ و فارسی

پاییز امســال وقتی داد نمایندگان 
مجلس درآمده بود که دولت در الیحه 
بودجه 1400 برای اجرای سند 2030، 
ردیف بودجه در نظر گرفته، وزیر آموزش 
و پرورش گفت که این ردیف به اشتباه 
و به دلیل کپی کــردن از ردیف بودجه 
ســال های قبل در الیحه قرار گرفته و 

دولت قصد اجرای سند 2030 را ندارد. 
حاجی میرزایی سپس سند تحول 
بنیادین کــه تاکید بر اســالمی کردن 
مــدارس دارد را جایگرین مناســب و 
متناســب مقصود جمهوری اسالمی از 
آموزش و پرورش عنــوان کرد و گفت: 
»مقصد نهایی آموزش و پرورش تربیت 
انسان هایی در تراز انقالب اسالمی است 

که بتوانند سربازان شکل گیری تمدن 
نوین اسالمی باشند.«

سخنان وزیر گرچه بوی شعارهای 
چهل ساله را می داد؛ اما در عمل به مرور 
مشخص شد که گام های مهمی برای آن 
برداشته شده است. آقای وزیر همان ایام 
خبر از استخدام طالب در هشت رشته 
داد. مقامات دیگر ایــن وزارتخانه خبر 
دادند که قرار اســت این طالب عالوه بر 
دروس دینی، تاریخ، زبان و ادبیات فارسی 

نیز تدریس کنند. 
تاسیس مدارس علوم و معارف 

اسالمی در سراسر کشور
ورود طالب و روحانیت به سیســتم 
آموزش و پرورش اما قرار اســت از این 
هم گســترده تر باشــد. دیروز علیرضا 
حاجیان زاده، دبیر ستاد همکاری های 
حوزه علمیه و آمــوزش و پرورش گفته 
اســت که »حوزه های علمیه به صورت 
رسمی وارد حوزه تالیف کتب درسی نیز 
شده اند.« او پیش تر هم گفته بود که 80 
درصد نقدهــای محتوایی حوزه علمیه 
در چاپ جدید کتب درســی نیز اعمال 

شده است. 
در ســایه همین اعمــال نقدها بود 
که امســال تغییرات در کتب درســی 
دانش آمــوزان با واکنش هــای منفی 

بسیاری مواجه شد. 
خبر مهم دیگری کــه حاجیان زاده 
داده تاســیس مدارس علــوم و معارف 
اسالمی در سراسر کشور است؛ مدارسی 
که به گفته او قرار اســت الگویی خاص 
باشــند. اما اگر هدف از تاســیس این 

مدارس الگوســازی است باید گفت که 
این مدارس سال هاست که وجود دارند 
و اتفاقا سابقه آنها نیز به همان چهار دهه 

پیش بازمی گردد. 
ســال 61 هیأت وزیــران تصویب 
کرد که رشــته علوم و معارف اسالمی 
نیز در کنار رشــته های ریاضی، علوم 
انســانی و تجربی تاسیس شــود. به 
دنبال آن مدرسه عالی شهید مطهری، 
مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا، 
مدارس هدی به عنــوان زیرمجموعه 
جامعــه الزهــرای قــم و شــماری 
مدارس و موسســات دیگر به صورت 
تخصصی دانش آموزان را در این رشته 

می پذیرفتند. 
بعدها گفته شد که هدف این مدارس 
کادرســازی برای جمهوری اســالمی 
است؛ البته بماند که ظاهرا آن کادرسازی 
برکتی برای کشــور نداشــته، چراکه 

کشور هر روز بیش از پیش درگیر ضعف 
مدیریتی است. 

بودجه های هنگفت برای عقبگرد
از این رو به نظر می رسد هدف اصلی 
از تاســیس این مــدارس و البته ورود 
همه جانبه حوزه بــه آموزش و پرورش، 
همان جبران عقب ماندگی های چهل 
ساله در تربیت دینی جامعه یا دست کم 
جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع است. 
اما آیا برنامه های تــازه حوزه و آموزش و 
پرورش برای نسل نوپای کشور، به این 

هدف دست خواهد یافت؟
دو سال پیش آیت اهلل مصباح یزدی 
در آیین افتتاحیه سال جدید تحصیلی 
حوزه هــای علمیه گفت کــه »بدون 
اصالح جامعه نمی شود با هیچ برنامه ای 
نسل های بعدی را مسلمان نگاه داشت و 
اگر انحرافی در نسل های بعدی رخ دهد، 

حوزه علمیه مسئول است.«
او که آن زمان خود رئیس موسسه 
آموزشی و پژوهشــی امام خمینی بود 
البته نگفت که موسسه زیر نظر او چقدر 
در جلوگیری از انحراف و مسلمان نگه 
داشتن آحاد جامعه در چهار دهه پس از 
انقالب موفق بوده است. پاسخ دقیقی 
برای این سوال نیســت چراکه اساسا 
مسئله دین و مذهب از جمله امور کیفی 
اســت و نمی توان آن را در قالب رسم و 
نمودارهای ریاضی برد؛ البته بودجه اش 
کامال یک مسئله مرتبط با ریاضی است. 
سازمان تبلیغات اسالمی، پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی، دانشگاه علوم 
و معارف قرآن، صندوق مشارکت توسعه 
فرهنگ قرآنی، ستاد اقامه نماز، مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اســالمی، 
ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر، 
جامعه المصطفی، جامعه الزهرا)س(؛ 
اینها تنها بخــش کوچکی از نهادهای 
متولی فرهنــگ و مذهــب در ایران 

اسالمی هستند. 
تعــداد آنها به قدری زیاد اســت که 
می توان درباره آنها کتاب ها نوشت و البته 
در برابر بودجه شان صفرها گذاشت؛ به 
طوری که هر ساله در فصل بودجه ریزی، 
بودجه ایــن نهادها محل یــک دعوای 

اساسی است. 
آذر امســال که دولت الیحه بودجه 
را تقدیم مجلس کرد، رسانه ها گزارش 
دادند که سهم 43 دســتگاه مذهبی از 
بودجه سال جاری 7 هزار و 252 میلیارد 
و 600 میلیون تومان است که این سهم 
در بودجه سال 1400، برای برخی از این 

نهادها 10 برابر شده است. 

هشدار درباره دین آلوده به قدرت
حامیان این نهادها اما صریحا تاکید 
می کنند که بودجه آنهــا باید افزایش 
یابد چراکه رسالت مهمی برعهده دارند. 
مدارســی که قرار اســت تحت عنوان 
مدارس علوم اسالمی و معارف اسالمی 
تاسیس شوند و البته هزاران ده ها برنامه 
دیگری که حوزه و آمــوزش و پرورش 
برای تحول بنیادین در مدارس در نظر 
گرفته اند، به زودی با همین اســتدالل 

طلب بودجه بیشتری خواهند کرد. 
اما ایــن ورود ناگهانی بــه نهاد علم 
و تربیت، در حالی اســت کــه متولیان 
مشــخص نکرده اند با چه متــد تازه و 
متفاوتی از چهل سال پیش می خواهند 
وارد مدارسی شــوند که نتیجه حاصل 
شود؟ آیا قرار است مدارس نیز مانند صدا و 
سیما تبدیل به منبر روحانیتی شود که در 
تبلیغ دین خود چندان موفق نبوده است؟ 
و آیا قرار است این مدارس علوم و معارف 
اسالمی نیز مانند حوزه های علمیه مجلل 
آقایان شناخته شده، نمادی از تجمل و 
ریخت و پاش به نام دین و تافته جدابافته 
کردن بخش دیگــری از دانش آموزان 
باشــد؟ کما اینکه از این دست مدارس 

کم نداریم. 
از ســوی دیگر بزرگان حوزه مکرر 
نســبت به حضور جریان های انحرافی 
در حوزه های علمیــه گالیه می کنند. 
هر طیفی در حوزه، طیف دیگر را مورد 
هجمه قرار داده و آن را انحرافی می داند. 
حوزه علمیه قرار است با این شکافی که در 
بدنه خود دارد، چگونه وارد مدارس شود؟ 
قرار است اندیشه و رویکرد کدام طیف را 
وارد نظام تعلیم و تربیت کند؟ قرار است 
یک دوگانگی را با خود بیــاورد یا اینکه 
طیف نزدیک به قدرت را وارد سیســتم 
کند؟ که البته در ایــن صورت آموزش 
دینی به کودکان و نوجوانــان آلوده به 

قدرت خواهد شد. 

برنامه های تازه حوزه برای ورود به مدارس، باورهای دینی را تقویت خواهد کرد؟

جبران چهار دهه ناکامی پای تخته سیاه

خبر

نماینده مردم کاشــمر در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه دولتمــردان متخصص 
ایجاد التهاب و نابســامانی در بازار ارز هستند و 
بهتر است از اظهارات غیرکارشناسانه خود دست 
بردارند، خطاب به واعظی گفت: دولتمردان نباید 
صحبت های نسنجیده کنند و اگر حرف نزنند، 

مردم نمی گویند که الل هستند.
حجت االســالم جواد نیک بین در جلســه 

علنی دیروز مجلس شــورای اســالمی درباره 
اظهارات اخیر محمود واعظی، مســئول دفتر 
رئیس جمهوری پیرامون قیمت ارز، بیان کرد: 
رئیس  دفتر رئیس جمهور در روزهای اخیر و در 
اظهاراتی غیرکارشناسی و البته درست، گفت 

که خودمان قیمت دالر را باال و پایین می آوریم.
وی اظهار داشــت: آقایان دولت به ما پاسخ 
دهند که می خواهند با قیمــت دالر چه کاری 

کنند و قرار است چه بالیی بر سر مردم بیاورند؟
نیک بین ادامــه داد: دولتمــردان بگویند 
که از التهاب در بازار دالر چه چیزی به دســت 
می آورنــد؟ زمانی کــه درآمد دولت بــا دالر و 
خرجشــان با ریال است، مشــخص است که با 

قیمت دالر بازی می کنند.
واکنش دفتر رئیس جمهوری

به دنبال واکنش هایی از این دست به اظهارات 
اخیر واعظــی، همچنین روابــط عمومی دفتر 
ریاست جمهوری در اطالعیه ای انتشار نقل قول 
از رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر نقش دولت 
در ایجاد نوسانات ارزی را بی پایه و اساس خواند 

و تکذیب کرد.

این اطالعیه، اصرار مخالفین دولت بر تکرار 
این دروغ و حتی تحلیل پیرامــون آن را تداوم 
حمله به دولت و تحت تاثیر قــرار دادن آرامش 

نسبی بازار عنوان کرد.
فتــر  د بــط عمومــی  ا و ر طالعیــه  ا
ریاســت جمهــوری خاطرنشــان می کند: 
با وجــود نظر صریــح ایشــان در مصاحبه ها 
و ســخنرانی ها در ایــن خصــوص و تکذیب 
ســریع این نقل و قول بی اســاس، همچنان 
عده ای از رســانه های داخلــی و خارجی که 
از آنــان بار ها در کالم رئیس جمهــور با عنوان 
تبرئه کننــدگان ترامــپ و تحریم کنندگان 
ملت ایــران یاد شــده ، می کوشــند در تداوم 

سیاست های پیشــین خود و به رغم شکست 
مفتضحانه ترامپ، نقش تروریســم اقتصادی 
 او را پنهان و دولت را در پیشــگاه مردم مقصر 

تلقی کنند.

نماینده کاشمر با انتقاد از واعظی:

حرف نزنید، نمی گویند الل هستید
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صالحی خبر داد؛
هشدار مکتوب تهران به آژانس درباره 

قطعنامه احتمالی شورای حکام 
علی اکبر صالحــی، رئیس ســازمان انرژی 
اتمی در حاشیه نشســت کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس گفت: در صورتی که 
شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
نســبت به اقدام ایران مبنی بــر توقف پروتکل 
الحاقی قطعنامه ای را علیه کشورمان صادر کنند، 
ایران واکنش مناسبی را خواهد داشت و در این 
راستا نامه ای هم ارسال شــده است. وی درباره 
پیوست بیانیه توافق این سازمان با آژانس پیرامون 
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، تصریح 
کرد: به دلیل اطالعات دقیقی که درباره فهرست 
تاسیسات و دوربین های نظارتی در این پیوست 
ذکر شده و به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت 
پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، این 

پیوست محرمانه خواهد ماند.
    

اولیانوف تاکید کرد؛
 نقش تعیین کننده جلسه 
شورای حکام برای برجام 

میخائیــل اولیانــوف نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی در وین درباره جلسه 
امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در توئیتی نوشــت: »این جلسه می تواند موجب 
رقم زدن تحوالت بعدی پیرامون برنامه هسته ای 
ایران و چشم اندازهای احیای کامل برجام)توافق 
هســته ای( شــود. اولیانوف ادامه داد: »تمامی 
اعضای شورای حکام باید این را به خاطر بسپارند 

و رویکردی مسئوالنه را در پیش بگیرند.«
    

سفیر ترکیه به وزارت خارجه ایران 
احضار شد

به گزارش ایرنا، »دریا اورس«، سفیر ترکیه در 
تهران در ارتباط با سخنان غیرقابل قبول وزیر کشور 
ترکیه در خصوص حضور عناصر پ ک ک در خاک 
ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 
رسمی کشــورمان به وی ابالغ شــد. در این دیدار 
اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز غیر موجه خوانده 

شده و مورد انتقاد قرار گرفت.
    

پرویز فتاح: 
حکم رهبری را با 

ریاست جمهوری عوض نمی کنم
فارس: پرویز فتاح، رئیس بنیاد مســتضعفان 
در پاسخ به این پرسش که آیا در »انتخابات آینده 
ریاســت جمهوری نامزد خواهید شــد«، اظهار 
داشت: ما تشــنه قدرت نیستیم، شیفته خدمت 
هستیم. وی ادامه داد: چون بنده از رهبر معظم 
انقالب حکم دارم، این را با چیزی عوض نمی کنم.

بنده منســوب والیت امر هســتم و ایشان منت 
گذاشته بر ما و حکم داده است. بنده با حکم ایشان 
هم در هیات امنای کمیته امــداد و هم در بنیاد 
مستضعفان هستم و همزمان در دو جا از رهبری 
معظم انقالب حکــم دارم. فتاح تاکید کرد: بنده 

من این مقام را به دنیا و آخرت ندهم.
    

محمدی گلپایگانی:
عربستان در نابودی آثار تاریخی 

در منطقه، حرف اول را می زند
حجت االسالم محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری در مراســم افتتاحیه همزمان 
»مجموعه موزه های سردار آسمانی )دفینه( و موزه 
هنر ایران واقع در کاخ مرمر«، با بیان اینکه در از بین 
بردن آثار تاریخی در منطقه ما عربستان سعودی 
حــرف اول را می زند و بنای این سلســه خبیث بر 
نابودی آثار اسالمی است گفت: مزار حضرت عبداهلل، 
پدر پیامبر اکرم را خاطرتان هست کجا بوده؟ اکنون 
هیچ اثری از آن نیست. قلعه های خیبر کجاست؟ 
نمی دانیم، در حال ویران شدن است. هرچه بود بنا بر 
نابودی اش دارند که خدا این سلسله خبیث را هرچه 

زودتر براندازد.
    

سقف درآمدهای دولت در الیحه 
بودجه مشخص شد

با تصویب نمایندگان مجلــس، منابع بودجه 
عمومی دولت در بخش درآمدی را قرائت کرد که به 
این شرح است: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ 
درآمدها، واگذاری دارایی های ســرمایه ای و مالی 
و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و 
تملک دارایی سرمایه ای و مالی بالغ بر 10 میلیون و 
58 هزار و 63۹ میلیارد و 272 میلیون ریال شامل: 
1- منابع عمومی بالغ بر ۹ میلیون و 107 هزار و 8۹۹ 
میلیارد و 360 میلیون ریال 2- درآمد اختصاصی 
وزارت خانه ها،  موسسات دولتی بالغ بر ۹50 هزار و 

73۹ میلیارد و ۹12 میلیون ریال است. 

حوزه علمیه قرار است 
با این شکافی که در بدنه 

خود دارد، چگونه وارد 
مدارس شود؟ قرار است 

یک دوگانگی را با خود 
بیاورد یا اینکه طیف نزدیک 

به قدرت را وارد سیستم 
کند؟ که البته در این صورت 

آموزش دینی به کودکان 
آلوده به قدرت خواهد شد

حاال در زمان وزیر فعلی 
اما به نظر می رسد این 

نتیجه حاصل شده که اگر 
روحانیت مستقیما از حوزه 

علمیه یک کانال رسمی 
و سازمان یافته به داخل 

حیاط مدارس بزند، دیگر 
شاهد پخش ویدئوی 
بچه هایی که با آهنگ 

ساسی مانکن می رقصند، 
نباشیم

عضو شــورای مرکزی و ســخنگوی جامعــه روحانیت 
مبارز گفت: دوستان در شــورای وحدت اصال وارد صحبت 
درخصوص کاندیداها نشده اند که چه کسی کاندیدا باشد و 

به نظرم آقایان آدرس غلط می دهند.
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایلنا 
در خصوص اظهارات علیرضا زاکانی که گفته بود »جریانی در 
مقابل شورای ائتالف تشکیل شده که ظاهرا داعیه وحدت دارد 
اما آنچه فهم می شود این است که قرار است الریجانی به عنوان 
انتخاب نهایی از این جریان بیرون بیاید«، گفت: من اطالع 
دقیق ندارم و سخنگوی شورای وحدت بهتر می تواند در این 

رابطه اظهار نظر کند اما آنچه که تا اینجا می دانم این است که 
تا امروز اصال هیچ صحبتی در خصوص اینکه از آقای 

الریجانی یا هر گزینه دیگری حمایت صورت 
گیرد، در شورای وحدت مطرح نشده است.
وی ادامه داد: یعنی دوســتان شورای 
وحدت اصــال وارد صحبــت درخصوص 

کاندیداها نشــده اند که چه کسی 
کاندیدا باشــد و به  نظرم آقایان 

آدرس غلط می دهند.
مصباحی مقدم همچنین 

در خصــوص اینکــه جامعه روحانیــت به دلیــل اینکه از 
قدیمی ترین تشکل های جریان راست سنتی است، همکاری 
آن ها با الریجانی محتمل دانسته می شود، بیان کرد: اینکه 
جامعه روحانیت قصد حمایت از آقای الریجانی دارد را تکذیب 
می کنم و دروغ است. این یک نوع القای دروغ است، ما چنین 

تصمیمی نداریم، از قبل هم نداشتیم.
وی در پایان پیرامون احتمال حمایت جامعه روحانیت 
از حجت  االســالم رئیسی، اظهار داشــت: ما نوعی گرایش 
و توجه را در جامعه روحانیت به شــخص ایشــان مشاهده 
می کنیم؛ کمااینکه در دوره قبل یعنی سال ۹6 پیش از اینکه 
جمنا)جبهه مردمی نیروهای 
انقالب( به نتیجه برسد، این 
جامعه روحانیت مبارز بود که 
اعالم موضع کرد و از آقای رئیسی 

حمایت کرد.  وی تاکید کرد: اگر ایشان کاندیدا شود عضوی 
از جامعه روحانیت هستند و قطعاً کاندیدای جامعه روحانیت 

خواهند بود.
گفتنی اســت علیرضا زاکانی هفته گذشته در نخستین 
همایش سراسری دبیران استانی جبهه تحول خواهان طی 
سخنانی، گفت: »البته جریان دیگری در مقابل جریان شورای 
ائتالف تشکیل شده که ظاهرا داعیه وحدت دارد اما آنچه فهم 
می شود این است که قرار اســت الریجانی به عنوان انتخاب 
نهایی از این جریان بیرون بیاید. در ائتالف اساس بر این است 
که از فردگرایی عبور کنیم و به همین خاطر توصیه می کنم از 
تشکیل کلونی در اطراف نامزدها خودداری کنیم چراکه در 
صحنه رقابت دچار مشکل خواهیم شد؛ آنچه مهم است این 
است که افراد دارای صالحیت و پرچمدار خدمت گزاری به 

مردم و تبعیت از رهبری باید به میدان بیایند.«

مصباحی مقدم:

حمایت روحانیت مبارز از الریجانی کذب است


