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روزگار  ناخوش تشکلهای دانشجویی
گروه سیاسی  16 -آذر در تاریخ کشور به نام روز دانشجو ثبت شده است .در سالهای
اولیه انقالب که دولت بیشتر درگیر مسئله جنگ بود ،تنها توجه دولت به روز دانشجو،
پیامی بود كه وزرای بهداشت و علوم همه ساله صادر میكردند و همیشه با نوعی كلیگویی
همراه بود .در واقع شرایط و فضای کشور بهگونهای بود که رؤسایجمهوری به مناسبت

سرمقاله

ژوبین صفاری

توپ بحران در زمین مردم و اقتصاددانان!
«در جلسه فروردینماه دولت ،تصمیمی را به اتفاق آرا
اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران
اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تکنرخی شود و
اعالم کردند که باید قیمت ارز را  ۴۲۰۰تومان اعالم کنیم».؛
این بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری
کشورمان طی دو روز گذشته است که حاال بعد از گذشت
چند ماه نسبت به تالطمهای ارزی واکنش صریح نشان
میدهد .اظهار نظری که به نظر میرسد بیش از آنکه
یک توضیح منطقی برای تصمیمی اشتباه باشد ،به نوعی
از سر باز کردن رفتاری غیرکارشناسی از سوی دولت
است .در وهله اول باید پرسید کدام اقتصاددانی در دولت
مورد مشاوره قرار گرفته است که نمیدانسته تک نرخی
کردن ارز آن هم در شرایط بحرانی بازاری که فاقد ساختار
قاعدهمند است ،تنها با صدور یک دستور اجرایی نخواهد
شد؟ مگر از همان فردای اعالم این تصمیم ،کارشناسان
اقتصادی تبعات این تصمیم غلط را یادآور نشدند؟ ناگفته
پیداست که اگر تک نرخی شدن ارز به سادگی یک دستور
بود ،طی  4سال دولت یازدهم که ثبات در بازار حاکم بود
این رویای دیرین اقتصاد ،راحتتر محقق میشد .به نظر
میرسد اظهار نظرهای آقای روحانی در سفر استانی خود
به زادگاهشان بیش از آنکه وجه کارشناسی داشته باشد،
بیشتر مانند سلف پیشین خود ،جنبه پوپولیستی به خود
گرفته است.

روز دانشجو برنامهای برای حضور در دانشگاهها نداشته باشند .اما با روی كار آمدن دولت
اصالحات ،رئیس جمهوری تبدیل به یكی از اكرامكنندگان این روز شد .از رئیس دولت
اصالحات میتوان به عنوان مبدع حضور رئیس جمهوری در یكی از دانشگاهها و در اجتماع
دانشجویان در روز دانشجو که معموال با حواشی همراه بوده است ،نام برد.
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رئیسجمهوری بهمناسبت روز دانشجو:

رئیسجمهوری اظهار کرد :دانشگاههای ما
آزادترین دانشگاههای دنیا از لحاظ اظهارنظر و بیان
نقد هستند و فکر نمیکنم کشوری مانند ایران باشد
که دانشجویان خیلی آزاد نظرات و انتقادات خود را
مطرح کنند.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی در پایان سفر
کاروان تدبیر و امید به استان سمنان ،در نشست
خبری ،با اشاره به حضور خود در مراسم گرامیداشت
روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت:
دانشگاههای ما آزادترین دانشگاههای دنیا از لحاظ
اظهارنظر و بیان نقد هستند و فکر نمیکنم کشوری
مانند ایران باشد که دانشجویان خیلی آزاد نظرات و
انتقادات خود را مطرح کنند.
وی افزود :در دولت تدبیر و امید تقریبا ً همه

روزهای  ۱۶آذر با گرمی و نشاط فراوان در سراسر
کشور جلسات مختلف برگزار شده و سخنرانان
مختلف در این جلسات صحبت کردند .در این
زمینه براساس گزارش وزارت کشور ،سال گذشته
 ۱۲۰۰جلسه و نشست دانشجویی در روز دانشجو
برگزار شد که افتخاری برای دولت محسوب
میشود.
رئیسجمهوری در بخش دیگری از صحبتهای
خود در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای دولت
برای کریدور شمال به جنوب اظهار کرد :مسیر
شمال به جنوب کشور از طریق استان سمنان
نزدیکترین مسیر است .در این زمینه دولت در
سالهای قبل طرح تأسیس آزادراه معلمان را در
دستور کار خود قرار داد اما امروز اندکی از قولی
که در اینباره دادهایم عقب هستیم ولی براساس
وعدهای که سازمان برنامه و بودجه داده ،قرار است
با تخصیص ۲۴۰میلیارد تومان به این پروژه و سایر
پروژههای عقبمانده ،این تأخیر در تحقق وعده
دولت جبران شود.
روحانی همچنین به این پرسش که آیا افزایش ۲۰
درصدی حقوق برای سال  ۹۸پاسخگوی فشارهای
اقتصادی وارده به مردم خواهد بود؟ پاسخ داد :تالش
دولت برای کاهش فشارهای وارده به مردم ،تنها به
افزایش  ۲۰درصدی حقوقها معطوف نمیشود بلکه
اقداماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای
اساسی با تخصیص  ۱۴میلیارد دالر برای ارز ۴۲۰۰
تومانی و ارائه بستههای حمایتی ،از دیگر برنامههای
دولت در این زمینه است.
رئیسجمهوری در ادامه خاطرنشان کرد :ممکن
است افزایش  ۲۰درصدی حقوقها برای سال ۹۸
نگرانیهای مردم را به طور کامل برطرف نکند ،اما
توان دولت همین مقدار است.

آمریکاییها هر روز از طرق مختلف پیام مذاکره
میدهند
رئیس جمهوری همچنین عصر چهارشنبه در
جلسه شورای اداری استان سمنان ،با تاکید بر اینکه
باید تهدیدات و معضالت دوران تحریم را به فرصت
تبدیل کنیم ،به پیامها و درخواستهای آمریکا از
طرق مختلف برای مذاکره خبر داد و تاکید کرد:
دولت هیچ چیزی پشت پرده ندارد ،تصمیمات مهم
سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی مطرح و
با رهبر معظم انقالب هماهنگ میشود.
حسن روحانی با اشاره به اینکه بسیار مهم است
د که ما همه در کنار هم قرار داریم ،افزود:
دنیا بدان 
طبیعی است در یک خانواده اختالف نظر و اختالف
سلیقه وجود داشته باشد ،اما همه عضو یک
خانوادهاند و اگر ببینند دشمنی به خانه و کیانشان
نظر دارد ،در کنار هم خواهند بود.
رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز همه باید دست
به دست هم داده و در کنار یکدیگر باشیم ،گفت:
تردید ندارم که ملت ایران از مشکالت عبور خواهد
کرد.
روحانی با بیان اینکه میدانیم زندگی برای مردم
سخت است و آنها با مشکالت روبهرو هستند ،اما
راهی جز ایستادگی نداریم ،خاطر نشان کرد :اگر در
دوران دفاع مقدس در برابر دشمنی که بسیار ظالم
بود ،مقاومت نمیکردیم ،امروز معلوم نبود که چه
بالیی سر کشور میآمد.
روحانی تصریح کرد :در دوران دفاع مقدس ،همه
ملت برای دفاع از وطن ،ید واحده شده و در کنار هم
بودند و خدا هم ملت را یاری کرد و به پیروزی رساند.
وی با بیان اینکه امروز هم با همدلی و اتحاد از
مشکالت و تحریمهایی که دشمنان ملت ایران ،به
ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ما به وجود
آوردهاند ،عبور خواهیم کرد ،گفت :دشمنان ملت
ایران ،به واسطه آنکه در منطقه ،افغانستان ،عراق،
سوریه و لبنان نتوانستند به اهداف خود برسند و در
یمن هم به حول و قوهالهی نمیتوانند اهداف خود
را دنبال کنند ،دچار سرشکستگی بزرگ شده و از
قدرت ملت ایران عصبانی هستند.
روحانی با تأکید بر اینکه آنها ناچارند در برابر ملت
یکپارچه ایران سر فرود آورند ،اظهار کرد :ملت کار
بزرگی را به انجام رسانده و دولت هم به واسطه آنکه
جزئی از مردم است به آن افتخار میکند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه دولت اگر قدرت و
مشروعیتی دارد ناشی از رأی مردم است که پای
صندوق آمدند ،اظهار کرد :آرای مردم صندلی
مسئولیت را برای مسئوالن کشور ساخته است.

آزادترین دانشگاههای دنیا را داریم

رئیسجمهوری خاطر نشان کرد :دشمنان از
مردمساالری ایران هراس دارند و این برایشان بسیار
سخت است.
روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط تحریم باید
تهدیدات و معضالت را به فرصت تبدیل کنیم،
افزود :البته این کار آسانی نیست و از پیچیدهترین
اقدامات استراتژیک جهانی به شمار میرود اما
معتقدم ملت ایران قادر است تهدیدات را به فرصت
تبدیل کند.
رئیسجمهوری اظهار کرد :البته میتوانیم راه
دیگری را انتخاب کرده و به آمریکا پاسخ مثبت دهیم،
اما در آن شرایط دیگر عزت،استقالل ،مردمساالری
و ایرانی با عظمت وجود نخواهد داشت.
روحانی ادامه داد :آمریکاییها بسیار عالقهمندند
که این شرایط ب ه وجود آید و هر روز از طرق مختلف
پیام مذاکره میدهند و این در حالی است که انتخاب
با مردم است و ملت ما در طول سالهای نهضت
اسالمی همواره برای استقالل خود تالش کرده است.
رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز باید در سایه
تالش این لحظات تاریخی را به فرصت تاریخی
ملت ایران مبدل کنیم ،ادامه داد :امروز حتما ً
فرصتها برای صادرات کشور بهتر و بیشتر است
و صادرکنندگان میتوانند سادهتر و پرسودتر کاالی
خود را صادر کنند ،اما باید شرایط را در نظر گرفته و
ارز را به درستی وارد کنند.
روحانی افزود :تولید کشور هم سختیهایی دارد
و در این شرایط میتواند با بهرهگیری از فرصتها
افزایش و توسعه پیدا کند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه عدهای تنها مشکالت
را بیان میکنند ،افزود :درست است که در کشور با

مشکالتی روبهرو هستیم ،اما باید برای رفع مشکالت
دست به دست هم بدهیم.
روحانی اظهار کرد :امروز در ایران به واسطه
فداکاری رزمندگان و نیروهای مسلح ،امنیتی
مثالزدنی برقرار است و حتما ً ایران از اروپا و دیگر
کشورهای خاورمیانه امنتر است.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه امروز مردم
بهویژه افرادی که حقوق ثابت دریافت میکنند،
در زندگی با سختیها و مشکالتی مواجه هستند و
دولت باید برای رفع این مشکالت برنامهریزی کند،
گفت :بر همین اساس بودجه سال آینده در دولت
مورد بررسی قرار گرفته و به طور جد به دنبال حل
مشکالت مردم هستیم ،البته بررسی و تقدیم بودجه
در  15آذر امسال با توجه به شرایط ،کار دشواری
بود ،اما به خاطر احترامی که برای نظر مجلس و
نمایندگان قائلیم تالش کردیم و بودجه آماده تقدیم
به مجلس شده است و دولت آمادگی دارد که فردا
بودجه را به مجلس تقدیم کند ،اما به خاطر تعطیلی
مجلس و حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه
خود ،تقدیم بودجه عمال ًبه  25آذر موکول میشود
که امیدواریم این بودجه با همکاری نمایندگان به
تصویب برسد.
روحانی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی
دولت در تنظیم بودجه کاهش فشار از طبقات
محروم جامعه است ،گفت :تالش ما این است که
در سال آینده اجازه ندهیم قیمت کاالهای اساسی
افزایش یابد.
رئیسجمهوری اظهار کرد :دولت به تنهایی و
بدون حمایت مردم ،قادر نیست برنامهها و اقدامات
را در کشور به انجام برساند.

وی گفت :دولت تنها شخص رئیسجمهوری
و وزرا نیستند ،بلکه همه کارکنان دولت هم به
نوعی اعضای دولت به شمار میروند و همه باید
برای حل مشکالت کشور تالش کنند و از همه
مدیران ،کارکنان ،کارگران و کسانی که به نحوی از
دولت حقوق میگیرند ،تقاضا دارم خدمات خود را
برای مردم بیشتر کرده تا بتوانیم لبخند را به مردم

هدیه کنیم .روحانی با انتقاد از بوروکراسی موجود
ی گفت :در دولت
در سازمانها و ادارههای دولت 
یازدهم و دوازدهم هیچ طرح و پروژهای صرفا برای
سفر استانی تولید نشده است و اولویت ما تکمیل
طرحها و پروژههایی بوده که قبال ًبرای استانها به
تصویب رسیده است.
رئیسجمهوری ادامه داد :البته برای برخی از
طرحهایی که در پروسه اداری قرار گرفته در این
سفرها وقت ویژه میگذاریم تا مشکالت اجرایی
آنها حل و فصل شود و در حقیقت خاصیت
سفر استانی هم همین است که رئیسجمهوری با
مسئوالن تالش میکنند که در آن فرصت خاص
برای استان بیشتر توجه خود را معطوف کرده و گره
از مشکالت باز کنند.
روحانی با اشاره به اینکه نسبت به مصوبات سفر
گذشته دولت به استان سمنان عقبافتادگی داریم
و بر همین اساس به سازمان برنامه و بودج ه گالیه
کردهام ،گفت :اعتباراتی که در این سفر تخصیص
یافت باعث میشود عقبماندگی استان در روند
اجرای پروژهها جبران شود.
رئیسجمهوری تأکید کرد :در طول  5سال گذشته
هیچ مدیری را به وزیر و مسئولی تحمیل نکردم
و به هیچکس نگفتم که فردی را در پستی خاص
قرار دهد .اگر کسی برای مسئولیتی معرفی شده
و بررسی کنم و ببینم که نمیتواند در انجام آن
مسئولیت موفق شود مانع میشوم.
روحانی با بیان اینکه باید برای اعتماد مردم به
دولت احترام قائل شویم ،گفت :بسیاری از پروژهها
وجود دارد که میخواهند قول آن را به مردم بدهیم
اما هنگامی که میبینم بسیاری از پروژهها عملیاتی
نیست ،به مردم وعده نمیدهم چرا که معتقدم
نباید به اعتماد مردم خیانت شود.
رئیسجمهوری با بیان اینکه ایران ،ملتی بسیار
خوب و شریف و وفادار به نظام ،نوعدوست و متحد
دارد ،گفت :خوشبختانه در این استان همه برادر و
در کنار هم قرار داشته و از همه کسانی که به استان
سمنان خدمت میکنند تقدیر میکنم.
روحانی اظهار کرد :باید اختیارات از مرکز به
استانها منتقل شده و از سوی وزرا به مدیران کل

و یا استانداران واگذار شود تا سرعت انجام پروژهها
بیشتر شود.
رئیسجمهوری به افزایش حقوق کارکنان در
بودجه  98اشاره کرد و گفت :بر این اساس دولت
تصمیم گرفته تا در سال آینده حقوق کارکنان را 20
درصد افزایش دهد.
روحانی با اشاره به اینکه اعطای سبدهای حمایتی
برای کمک به مردم در مسیر عبور از مشکالت
است ،گفت :این به معنی آن نیست که در سیاست
خارجی تالشی نمیکنیم و با دنیا قهر کردهایم.
رئیسجمهوری افزود :حتی اگر آمریکا هم در برابر
حق سر فرود بیاورد و تسلیم حق بشود ،با او هم
مذاکره میکنیم .همانطور که پیش از این در برجام
و پس از آن صحبت کردیم و امروز هم اگر شرایط آن
مناسب شود ،ممکن است صحبت کنیم.
روحانی با بیان اینکه تمامی تصمیمات با هماهنگی
کل نظام صورت میگیرد ،گفت :کسی فکر نکند که
دولت از پشت پرده کاری انجام میدهد .دولت
هیچ چیزی پشت پرده ندارد و همه تصمیمات مهم
سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی به بحث
گذاشته شده و تمام موارد مهم با رهبری معظم
انقالب هماهنگ میشود.
رئیسجمهوری تأکید کرد :اگر دشمنان و خصم
ما در برابر حق سر فرود بیاورند ،مشکلی نداریم
و میتوانیم مسائلمان را حل و فصل کنیم .اما
معتقدیم باید به موقع حرف بزنیم و بیموقع حرف
زدن و بیموقع مذاکره کردن برای کشور خطرناک
است.
روحانی افزود :مذاکره بیمورد مانند چیدن میوه
نارس است که هنگام خوردن ذائقه را تلخ میکند
و هم به خود و هم به درخت میوه ظلم رساندهایم.
پس باید به موقع مناسب برسد .در موقع مناسب
اهل صحبت ،بحث و مذاکره با دنیا هستیم ،اما به
شرطی که دنیا و اروپا تسلیم مسیر حق باشند.
روحانی تأکید کرد :به صراحت گفتیم که اگر
اروپاییها هم بخواهند در رابطه با توان دفاعی کشور
حرفی بزنند ،برای ما قابل قبول نیست چرا که توان
دفاعی ما برای دفاع از کشور است و با هیچ کس در
این رابطه صحبت نمیکنیم.
رئیسجمهوری با بیان اینکه به دالیلی در زمینه
پیشرفتهای دفاعی کشور کمتر صحبت میکنم،
گفت :بسیاری تصور میکنند که دولت در زمینه
فعالیتهای دفاعی کار کمی انجام داده ،اما در طول
ل به اندازه  12سال در زمینه
 5سال گذشته حداق 
تولید سالح و تقویت بنیه دفاعی استراتژیک کشور
تالش شده است.

