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سرمقاله

خبر

شهردار سابق تهران برای انتخابات فراخوان داد

از حس
تا هراس اخالقی
ادامه از صفحه یک
به طور کلی ،هراس اخالقی یک فکر
اجتماعی است و به دنبال این است که
نوع خاصی از فراکنش را برای درک مشکل
اجتماعی توسعهیافته در یک آشفتگی
سیاسی و مفهوم فکری توضیح دهد .مفهوم
هراس و وحشت یک مفهوم قابل ارتجاع
و فاقد هر پایه نظری دقیق است اما این
مفهوم به طور دقیق شرح و تعریف شده
است .ما میتوانیم از این مفهوم به عنوان
یک مفهوم انتزاعی یا نوع ایدهآل دفاع کنیم
که از طریق آن ممکن است شباهتهایی
بین پدیدههای ناهمخوان را ردیابی و
مشاهده کنیم.
مفهوم هراس اخالقی از آغاز کار خود را
به عنوان یک مشکل از نقد اجتماعی آغاز
کرد که در آن هراس بهعنوان واکنشهای
اجتماعی غیرمنطقی استفاده شده است و
به همین دلیل به طور ذاتی کژراه است.
به طور معمول هراس اخالقی مفهوم
کوتاهمدت و موقت است .مطالعات و
تحقیقات هراس اخالقی حول و حوش
محور زمان حال هستند که آنها را جزء
فرآیندهای ساختاری تاریخی به حساب
نمیآورند زیرا آنها تقویتکننده وحشت
هستند .شاید قسمتی از تمرکز ما بر رویداد
مربوط به هنجارمندی که اولین مشکل ما
است ،باشد .این مسئله بیش از هر چیز
مفهومی کنایهدار است .با توجه به این
معیار نامتناسب لزوما به درجه تاریخی آن
بستگی دارد.
هراس اخالقی عنصر بسیار سختی است
که در اساس یک تغییر اجتماعی است
و بیش از آن که به عنوان انحراف دیده
شود موضوعش وحشت است که معموال
پدیدهای جدید است و به طور ناگهانی
به موضوع هراس تبدیل میشود و توجه
جامعه و رسانه را به خود جلب میکند.
هراس اخالقی در یک بیان احساس شدید
در مورد مسئلهای است که به نظر میرسد
نظم اجتماعی را تهدید میکند .هراس
اخالقی در مجادالت جوهر است که شامل
بحثها و تنشهای اجتماعی است و در آن
اختالف نظر بسیار دشوار است زیرا بعضی
سوژه ها در مرکز آن تابو است .رسانهها به
خبر
مدت طوالنی به عنوان عوامل هراس اخالقی
عمل میکنند .نقش رسانهها در جامعه
نقش عمدهای در ارائه اطالعات است هر
چند این نقش به عنوان ارائهدهنده اطالعات
و نفوذ هراس اخالقی هم قلمداد میشود.
فراگیری موضوع هراس اخالقی در
جوامع در پایهایترین سطح خود ناشی
از نگرانیهای عمومی در مورد یک مسئله
خاص است؛ با پذیرش این اصل ،نقطه
تمرکز بر روی رسانهها قرار میگیرد .چرا
عمدتا رسانه را عامل ایجاد ترس و تداوم
و پایداری آن میدانند .از این منظر است
که حذف رسانه در دستور کار قرار میگیرد.
این تعریف مختصری از واژه هراس اخالقی
بود که به تدریج در جامعهشناسی انحرافات
باب شد و جامعهشناسانی همچون استنلی
کوهن ،گادوبن یهودا ،استوارت هال و… در
کتاب هراسهای اخالقی ساخت اجتماعی و
انحراف به تفضیل به آن پرداختهاند.
این اندیشمندان هر یک تعریف و تبیینی
از موضوع ارائه دادهاند .تعارضات موجود
در این تعاریف گاه چنان ژرف است که
امکان ارائه تعریفی جامع و دقیق از آن را
سلب میکند .به هر روی شناخت هر چه
بیشتر و بهتر پدیده هراس اخالقی میتواند
زمینهساز تبیین برخی رفتارها نزد صاحبان
قدرت باشد .این منظر پدیده هراس اخالقی
بدون تردید یک آورده و بهره اجتماعی در
عرصههای گوناگون و ساحتهای متنوع و
متکثر است.

سیاستروز
یک فعال رسانهای:

ابهام دوباره در وحدت اصولگرایان
محمدباقر قالیباف که دو سال پیش با پیامی ضمن
انتقاد از ساز و کارهای انتخاباتی جریانهای سیاسی،
با اشاره به جوانگرایی و پوستاندازی از شکلگیری
جریان نواصولگرایی در عرصه سیاسی کشور خبر
داده بود ،حاال فراخوان انتخاباتی داده است.
او روز گذشته در پیامی ویدئویی با تاکید بر اهمیت
جوانگرایی در تغییر شرایط سیاسی و مناسبات قدرت
در کشور ،با معرفی یک سایت برای ثبت نام از
جوانان انقالبی خواست تا در انتخابات پیش روی
مجلس به میدان بیایند و خود را در معرض رقابت
قرار دهند.
وارد میدان انتخابات شوید
در پیام محمد باقر قالیباف به جوانان  -که به
صورت تصویری منتشر شده  -آمده است« :کشور
در وضعیت سختی به سر میبرد و را ه برونرفت از
این وضعیت اعتماد به جوانان است .دو سال پیش
هم درنامهای به شما نوشتم سیاستورزی جریان
انقالبی ضمن حفظ مبانی بایستی متحول شود تا
چهرههای نو حرکت در مسیر نواصولگرایی را آغاز
کنند .نباید منتظر دستور از باال به پایین باشیم .همان
گونه که رهبری به مفهوم آتش به اختیار اشاره کردند
و در بیانیه گام دوم به جوانگرایی پرداختند ،حجت بر
همه ما تمام شد.
انتخابات پیشرو یک فرصت است و پیشرفت
کشور در گرو تشکیل یک مجلس نو است .اگر شما
جوانان همت کنید میتوان به ظهور مجلسی نسبتا
جوان و با تجربه امید داشت .قبال گفته بودم که قرار
نیست محور شما باشم اما میتوانم صدای شما شوم
و پیگیر مطالباتتان اما اگر شما به میدان نیایید و خود
را عرضه نکنید ،این در بر همان پاشنه خواهد چرخید
و مجلس آینده تفاوت معناداری با گذشته نخواهد
داشت .از همه شما جوانان دلسوز انقالبی درخواست
میکنم ،متناسب با شاخصهایی که منتشر میشود،
افراد توانمند و با صالحیتی را که میشناسید و یا اگر
خودتان را برای قبول مسئولیت نمایندگی مردم مفید
میدانید ،معرفی کنید تا تالش کنیم شایستهترینها
در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند.
از همه مخصوصا خواهران عزیز ،دانشجویان و
روحانیون و فعاالن مخلص جهادی میخواهم ،افرادی
با ظرفیتها و تجربه باال و نسبتا جوان را معرفی کنند.
امروز زمان اصالح ریلگذاری در مسیر سیاستگذاری
کشور است و انشاءالله با همت و مشارکت شما
جوانان ،مردم عزیز ما طعم شیرین کارآمدی را از
سوی نیروهای انقالب خواهند چشید».
جدایی قالیباف از اصولگرایان و مانیفست
نواصولگرایی
حامیان قالیباف که پیش از این ستاد انتخاباتی خود
را با عنوان «جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت» راهاندازی
کرد ه بودند ،به نوعی جدایی خود را از ائتالف جریان
اصولگرایی اعالم کرده بودند به گونهای که پیشتر نیز
محمدرضا باهنر ،دبیرکل جامعه اسالمی مهندسان
در رابطه با ائتالف درونی اصولگرایان گفته بود :روند
انجام ائتالفها خیلی وقتگیر میشود .باید مرتب
بنشینیم و مذاکره کنیم و هر دورهای هم ائتالف با
یک اسم تازه آغاز میشود .این دوره هم این مشکل
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طی دهههای گذشته وحدت همواره یکی از دغدغههای مهم اصولگرایان در ایام انتخابات بوده که برای رسیدن به آن سازوکارهایی نیز طراحی کردهاند .اما این
ساز و کارها و مدلهای وحدت در بعضی از دورههای انتخاباتی آنگونه که باید نتیجه مطلوبی به همراه نداشت .برخی فعاالن سیاسی علت این امر را پایبند
نبودن برخی از طیفها یا چهرهها به ساز و کارهای طراحی شده و قول و قرارهای گذاشته شده میدانند .با وجود اینکه پیش از این بسیاری از شخصیتهای
جریان اصولگرایی بر ائتالف درون جناحی در انتخابات آینده تاکید داشتند اما به نظر میرسد قالیباف بار دیگر برای رقابت با دیگر اصولگرایان آماده شده است و
ائتالف درونی جریان اصولگرایی بین طیفهای سیاسی خود باز هم ناکام ماند و شکاف میان آنها برای انتخابات مجلس سال آینده تا حدودی هویدا شده است.

امروز زمان
اصالح
ریلگذاری
در مسیر
سیاستگذاری
کشور است
وجود دارد ،اما هدف ما وحدت حداکثری اصولگرایان
است .در جریان اصولگرایی و حتی نواصولگرایی تا
کنون هیچ بحثی برای ائتالف با آقای احمدینژاد انجام
نشده و بعید میدانم که صحبتی هم پیش آید.
قالیباف سه دوره در رقابتهای انتخابات ریاست
جمهوری در سالهای  92 ،84و  96شرکت داشت.
او در جریان انتخابات سال  96به همراه ابراهیم
رئیسی یکی از دو کاندیدای نهایی اصولگرایان بود که
تا آخرین روزهای رقابتها نیز در صحنه مان د اما در
نهایت بنا بر تصمیم جبهه مردمی نیروهای انقالب
(جمنا) به نفع رئیسی کنار رفت .بعدها مشخص شد
که فرمانده سابق نیروی انتظامی چندان راضی به
کنارهگیری نبوده و به خاطر رعایت مصالح اصولگرایان
به نفع حجتاالسالم ابراهیم رئیسی کنارهگیری
کرده است .در ادامه با پایان رقابتهای انتخاباتی و
شکست اصولگرایان و پیروزی مجدد حسن روحانی،
قالیباف با انتشار نامهای سرگشاده به بیان برخی نقطه
نظرات خود درباره ادامه مسیر اصولگرایان و انتقاد
از روشهای گذشته پرداخت .نامهای که مخاطب
آن البته نه رؤسا و بزرگان جناح راست که «جوانان
انقالبی و دلسوز ایران» بودند .کاندیدای مستعفی

روحانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی:

انتخابات در نامهاش از باور به «تغییر اساسی در
نحوه کنش جریان اصولگرایی» سخن گفته و آن
را «یکی از مطالبات اصلی امروز جوانان مؤمن و
دلسوز انقالب و کشور» خوانده و تأکید کرده بود که
«اصولگرایی باید با حفظ مبانی و ارزشهای انقالبی
جمهوری اسالمی ،حرکت در راستای «نواصولگرایی»
را هرچه زودتر آغاز کند».
مانیفستنواصولگرایی
فراخوان قالیباف به نواصولگرایی با بیمهری
رسانههای اصولگرا و فعاالن و شخصیتهای برجسته
این جریان سیاسی روبهرو شد و افراد شاخص
اصولگرا نیز واکنشهای متفاوتی نسبت به موضوع
نشان دادند .اما شهردار سابق تهران از پای ننشست
و جمعیت پیشرفت و عدالت ،حزبی که در سال
 89تشکیل شده بود را مجددا فعال کرد .مهر ماه
 1397بود که مانیفست نواصولگرایی توسط جمعیت
پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین شد و در اختیار
رسانهها و فعاالن سیاسی قرار گرفت.
تیم همراه قالیباف یعنی همان جمعیت پیشرفت
و عدالت ایران اسالمی ،کار تدوین و تهیه مانیفست
نواصولگرایی را آغاز و  ۱۵ماه بعد از نامه قالیباف ،در

نهمین روز مهرماه  ۱۳۹۷در نشستی خبری از این
مانیفست رونمایی کردند .محسن پیرهادی دبیرکل
این تشکل سیاسی در این نشست با تاکید بر اینکه
«نواصولگرایی به دنبال این است که در رویکردها،
راهبردها ،ساختار و عملکرد تغییراتی ایجاد کند»
گفت« :میخواهیم بنای جدیدی را بر مبنای گذشته
گفتمان اصولگرایی بنا کنیم و شاخص مردمباوری را
ب ه عنوان تاکتیک در نظر گرفتهایم ».سخنانی که البته
دقت به مفهومش نشان میدهد «نواصولگرایان»
تازهنفس یا از معنای اصطالحاتی همچون
«استراتژی» و «تاکتیک» و تفاوتشان با یکدیگر
بیاطالعند یا اینکه ابایی ندارند صراحتا ً اعالم کنند
«مردمباوری» برای آنان نه یک «استراتژی» و هدف
بلندمدت بلکه تنها یک «تاکتیک» یا برنامه موقت
و مقطعی جهت عبور از شرایط فعلی و رسیدن به
مقاصدشان است .حاال محمدباقر قالیباف هم بعد از
سفرهای استانی که به برخی از مناطق محروم داشت
که در واقع سفر انتخاباتی بود ،با این پیام و معرفی
سایت برای انتخابات ،به نظر میرسد عزم خودش را
برای انتخابات جزم کرده و بنا ندارد با هیچکدام از
طیفهای اصولگرایی وارد ائتالف شود.

دولت برای ارائه خدمت بهتر به زائران در کنار تولیت آستان قدس است

رئیسجمهوری شنبه شب در دیدار تولیت آستان قدس رضوی ،بر
همکاری دولت و آستان برای ارائه خدمات مطلوبتر به مجاوران و
زائران حضرت علیابن موسیالرضا(ع) تاکید کرد و گفت :دولت در
این راه در حد توان در کنار آستان رضوی است.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی که در مسیر بازگشت از سفر به دو
کشور آسیایی قرقیزستان و تاجیکستان ،به منظور زیارت بارگاه مطهر
امام هشتم شیعیان ،به مشهد سفر کرده بود ،پس از زیارت ضریح
مطهر حضرت ثامنالحجج ،در دیدار با حجتاالسالم والمسلمین
احمد مروی تولیت آستان مقدس رضوی ،بر ضرورت خدمترسانی
مطلوبتر به زائران و مجاوران آن حضرت تاکید کرد.
روحانی با بیان اینکه هدف آستان و دولت یکی و آن خدمت بیشتر
به مردم است ،افزود :دولت از هرگونه کمک و توجه در این زمینه
فروگذار نخواهد کرد و در کنار آستان خواهد بود.

رئیسجمهوری افزود :دولت برای ارائه کمک در زمینه طرح
جامع حرم رضوی و همچنین بافت فرسوده اطراف حرم و رعایت
هماهنگیهای الزم شهرسازی با بافت معنوی و فرهنگی حرم ،آماده
است .روحانی با بیان اینکه دولت طی سالهای گذشته به حکم
وظیفه توجه ویژهای به مشهد مقدس و بهخصوص ساماندهی بافت
اطراف حرم داشته است ،اظهار کرد :دولت در حد توان برای ارائه
خدمات مطلوبتر به مجاوران و زائران علیابن موسیالرضا(ع) در
کنار آستان قدس رضوی است .تولیت آستان قدس رضوی نیز در
این دیدار با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی گفت :این
آستان مقدس در مسیر سیاستهای دولت و در کنار دستگاههای
دولتی و عمومی در جهت خدمت به مردم حرکت خواهد کرد.
حجتاالسالم والمسلمین احمد مروی اشتغال را اصلیترین نیاز
اجتماع عنوان کرد و افزود :آستان رضوی خود را جدای از دولت

نمیداند و در هماهنگی با هم در جهت تحقق سیاستهای نظام
حرکت خواهیم کرد .حجتاالسالم مروی افزود :استاندار خراسان
رضوی و شهردار مشهد در هماهنگی کامل در خدمات به زائران،
همراه آستان رضوی هستند و امیدواریم در همین راستا حرکت
را ادامه دهیم .تولیت آستان رضوی خواستار توجه ویژه دولت به
مطالبات آستان با توجه به ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود شد.
حجتاالسالم مروی موضوع تبدیل سرخس به منطقه ویژه آزاد را به
نفع استان و کمک بزرگی به اقتصاد منطقه و استان دانست و با بیان
اینکه تولیت آستان آماده همکاری در این زمینه است ،افزود :طرح
جامع اطراف حرم و بافت فرسوده نیازمند توجه ویژه دولت است.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدار با رئیسجمهوری
بر لزوم همسانی ساختوسازهای اطراف حرم با فضای معنوی و
فرهنگی حرم رضوی تاکید کرد.

یک تحلیلگر و فعال سیاسی اصالحطلب
گفت :وزرای دولت در حالی که تعهداتی
نسبت به مردم و زیرمجموعههای خود دارند،
اغلب به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی دولت
خوب نیست و نمیتوانند طرحهای خودشان
را اجرا کنند ،استعفا میدهند .او گفت :یک
گاف آقای بطحایی اجازه دخالت به نمایندگان
در انتخاب روسای آموزش و پرورش حوزههای
انتخابی آنها بود.
به گزارش ایلنا ،محمدصادق جوادیحصار با
اشاره ناهماهنگی و ناهمگونی مطالبات بخشی
به عنوان یکی از عمدهترین دالیل استعفای
وزرا گفت :ما در دولت مطالبات بخشی زیادی
داریم و وزرا هرکدام به طور جداگانه بر اساس
مطالبات بخشی تحت سوال و فشار هستند.
وی افزود :مطالبات بخشی آنقدر زیاد است
که وزیر نمیتواند پاسخگو باشد و از طرفی هم
دولت نمیتواند با وزارتخانهها همراهی کند،
وزیر هم در این شرایط میگوید وقتی شما
همکاری نمیکنید من چرا باید مسئولیتش را
بر عهده بگیرم.
جوادیحصار با تشریح طرح سالمت وزیر
بهداشت به عنوان یک مطالبه بخشی گفت:
دولت طرح بیمه سالمت را که طرح رایآوری
بود و همچنین خدمات عمومی را هم در حوزه
بهداشت برای مردم تامین میکرد و از طرفی
هم باعث افزایش امید به زندگی در میان مردم
میشد ،در مرحله اول پذیرفت ،اما چون این
طرح هزینههایی در برداشت و چون دولت
وضعیت اقتصادی خوبی ندارد ،طرح را وسط
راه رها کرد.
وی افزود :وزیر بهداشت هم گفت که من
برای انجام این طرح آمدهام اگر نتوانم آن را
انجام دهم چرا باید وزیر باشم ،بروید فرد
دیگری را بیاورید که چنین عهدی را با مردم و
نیز پیمانی را با حوزه بهداشت و درمان نبسته
باشد.
جوادی حصار با اشاره به دو طرح «نظام
پرداخت هماهنگ» و «همسانسازی پرداخت
حقوق فرهنگیان» وزارت آموزش و پرورش
گفت :آنطور که من اطالع دارم قرار بوده
این دو طرح در دستور کار هیئت دولت
قرار بگیرد اما وقتی وزیر درخواست میکند
که طرح در دستور جلسه هیئت دولت قرار
بگیرد ،رئیسجمهوری میگوید در حال حاضر
شرایط مناسب نیست و این طرح را در دستور
نگذارید .وزیر هم میگوید اگر قرار است من
مدام به مردم وعده بدهم که این ماه یا ماه بعد
درستش میکنیم و به آنها خالف واقع بگویم
دیگر نمیتوانم و نمیکشم.
این فعال رسانهای درباره این موضوع که
آیا با استعفا و آمدن وزیر جدید تغییری در
شرایط ایجاد میشود ،این استعفاها تا کجا
باید ادامه پیدا کند ،گفت :بخشی از پیام این
استعفاها مصرف بخشی دارد ،یعنی بطحایی
با استعفای خود این پیام را به حوزه آموزش و
پرورش و همکاران فرهنگی خود اعالم کرد که
همه تالشش را کرده و طرح را به دولت برده اما
رئیسجمهوری آن را کنار گذاشته و گفت که
فعال نمیتوانیم به مطالبات پرداخت حقوق و
مطالبات صنفی فرهنگیان بپردازیم.
وی با عنوان اینکه این استعفاها به نوعی
یک روش اعتراضی هم هست ،افزود :بنابراین
وزیر به زیرمجموعه خود این پیام را میدهد
که وقتی نمیتوانم مطالبات شما را در دولت
نمایندگی کنم ،حداقل کار این است که استعفا
دهم.

سخنگویدولت:

هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست
سخنگوی دولت گفت :نیاز است سخن و صدای گروههای خاموش و بیتریبون
و نخبگان را بیش از گذشته بشنویم .باید با صداقت آنچه که در دولت میگذرد
را با مردم در میان گذاشت.
به گزارش ایلنا ،علی ربیعی در اولین نشست خود ضمن ابزار خرسندی از
برگزاری این جلسه گفت :مسئولیت جدیدم سخن گفتن است و امروز دستیار
اجتماعی رئیسجمهوری هستم.
وی تاکید کرد :نیاز است سخن و صدای گروههای خاموش و بیتریبون و
نخبگان را بیش از گذشته بشنویم .باید با صداقت آنچه که در دولت میگذرد را
با مردم در میان گذاشت.
وی افزود :دریافت نظرات را همچنان به صورت ایمیل ادامه خواهم داد و مطابق
آییننامه روشنگری در دولت پاسخگوی سخنان شما خواهم بود .سخنگوی دولت
با اشاره به الیحه شفافیت اموال مسئوالن گفت :این الیحه خواسته جامعه و
رسانه کشور بود و معقدم این الیحه ساختارسازی مناسبی برای نظام اداری ما
خواهد بود .در این الیحه تقویت نظارت مستمر پیشبینی شده است .وی درباره
تعییرات احتمالی در دولت گفت :هیچ تغییری در دستور کار دولت قرار ندارد.
آقای زنگنه نقش بسیار مهمی هم در تولید و فروش نفت داشتهاند .ایشان از
وزرای کلیدی ما محسوب میشود .همیشه اسم من و زنگنه در استیضاحها مطرح

بود .ربیعی خاطرنشان کرد  :نقش زنگنه برای ما همیشه مهم بوده است و در این
دوره تاریخی مهمتر خواهد بود.
وی درباره ساماندهی بازار مسکن گفت :یکی از دغدغههای ما مسکن بوده
است .دولت دو برنامه دارد یکی از آنها طرح ملی مسکن است.
ربیعی گفت ۴۰۰ :هزار واحد مسکونی برای افراد طبقه متوسط رو به پایین
ساخته خواهد شد .حدود  ۵۰۰هزار واحد مسکن مهر را هم تحویل خواهیم داد.
سخنگوی دولت درباره استفاده از کارت سوخت و قیمت بنزین گفت :هرگونه
تغییر در قیمت بنزین در قالب ساختار بودجه است و تا امروز تغییری در قیمت
بنزین اتخاذ نشده است .وی درباره ماجرای حمله به نفتکشها گفت :این حادثه
بیشترین آسیب را برای ما دارد ،چون نخست وزیر ژاپن در کشور ما بوده است.
محمدجواد ظریف قبال هم در این مورد تذکر داده بود .عدهای میخواهند ایران
را متهم کنند .ما به پیمان ،گفتوگو و تعهدات منطقهای متعهد هستیم و قبال
م پیمان عدم تعرض را مطرح کردیم .این اتفاقات شاید بر قیمت نفت تاثیرگذار
ه
بوده است .
ربیعی درباره تفکیک وزارت صنعت گفت :فعال منتظر هستیم از تصمیم
مجلس به طور قطعی مطلع شویم .ما باید از دهکهای پایین حفاظت بیشتری
داشته باشیم و مواظب باشیم مردم سقوط به دهکهای پایین نکنند .دولت و

شخص رئیسجمهوری امروز این پیشنهاد را دادند وزارت بازرگانی برای کنترل و
توزیع احداث شود .اگر با مجلس به توافق نرسیم قائم مقام بازرگانی را احداث
خواهیم کرد .سخنگوی دولت درخصوص  FATFگفت :این لوایحی که از سمت
دولت رفته دارای بیشترین ثمر و کمترین ضرر است و اگر نتوانیم آن را تصویب
کنیم ،خود به خود ارتباط بانکی ما با جهان قطع میشود .این لوایح باقی مانده
برای ما بسیار حیاتی است و امیدوارم خودمان ،خودمان را تحریم نکنیم و نفع
مردم را در تصویب این مصوبه میدانیم .سخنگوی دولت درخصوص انتقادات
رئیسجمهوری از زنگنه گفت :تا جایی که من در دولت بودم چنین چیزی نبود
مگر این که جلسه دیگری بوده باشد .آقای رئیسجمهوری به آقای زنگنه اعتقاد
دارد .ربیعی درباره ساز و کار اینستکس گفت :خانم اشمیت برای همین به ایران
آمده بود و گفتند ساز و کار خواهد بود و این که بعد از شصت روز چه اتفاقی
ی میگویم بگذارد این ساز
خواهد بود بگذارید آن روز برسد .اما به طرفهای اروپای 
و کار بماند .سخنگوی دولت درباره پرداخت معوقات و پاداش فرهنگیان گفت:
در جلسهای که با انجمنهای مختلف و معلمان داشتم نکات را گرفتم .بیشترین
نگرانیها برای رتبهبندی و معوقات بود که  ۲هزار میلیارد تومان برای آن در نظر
گرفتهایم .پرداخت معوقات در دستور کار دولت قرار دارد .معلمان شرایط سخت
دولت را درک میکنند  .وی درخصوص ماجرای پاکت زرد آبه و دستاوردهای سفر

وی گفت :در پاکت زرد پیشنهادی نبوده است .سفر آبه دارای اهمیت ذاتی برای
ما است .بعد  ۴۱سال باالترین مقام اجرایی ژاپن به ایران آمد .رهبری نسبت به
روابط دو جانبه ما موضع خوبی داشتند و برای ژاپنیها امیدوارکننده بوده است.
در صحبتهای آبه این آمادگی اعالم شد که روابط دوجانبه بیشتر گسترش یابد
بنا بر این نبوده با پیشنهاد خاصی مواجه شویم مبنا بیشتر برای روابط دوجانبه و
انتقال پیام آمریکا بود که پاسخ مناسب را گرفتند.

