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موضوع محکومیت دانشجویان را پیگیری میکنیم
شرق :سخنگوی دولت ،روز گذشته در نشست خبري
هفتگی خود ،در پاســخ به پرسشــی دربــاره احکام
صادرشده برای دانشجویانی که در اعتراضات دی ماه
بازداشت شــدند ،گفت» :باید برای جلوگیری از موج
دشمنان دست به دست هم دهیم .در اینجا استقالل
قوا مطرح اســت اما در جلسات مشترک این موضوع
را پیگیــری میکنیم ،این عزیزان فرزندان ما هســتند.
شــاید در برخی از مواقع تحملشان کم شود و حرفی
بزنند ولــی ما نبایــد کاری کنیم که روح ناآرامشــان
دچار تالطم بیشتری شود بلکه باید با عطوفت با این
عزیزان برخورد کنیم«.
محمدباقر نوبخت همچنین با اشاره به اظهارات
توهینآمیــز برخی خطاب به رئیس ســازمان انرژی
اتمی در راهپیمایــی روز قدس ،افزود» :درخصوص
این رخــداد واقعا موهن و اقدام غیرقابلتوجیه چند
نفر نســبت به شــخصیتهای خدوم و دانشمندان
هســتهای نظام باید گفت که ایــن اقدام بدون تردید
از ســوی جریان قلیلی صورت گرفــت و آنان با این
اهانــت و حرکــت ،روز قدس را مخــدوش کردند و
وقتــی یک جمعیــت اینچنین بزرگ بــا دهان روزه
از ایــن ماجــرا اعالم برائــت کردند شــما دیدید که
رسانههای بیگانه یک کادر کوچک را به جای حرکت
پاکی که ملت بزرگ ما انجام داد ،نشــان دادند .این
افراد خائن هستند ،چراکه دیدید حرکت بزرگ ملت
ما چگونه تحتالشعاع این حرکت آنان قرار گرفت«.
او ادامه داد» :چنین افــرادی در طول تاریخ هم
بودهانــد و ائمه اطهار را نیز مورد اهانت قرار دادند.
مــا حتی اگــر از نظر سیاســی هم اختالفی داشــته
باشــیم ،میگوییم که باشد ۳۶۴ ،روز سال برای شما،
اما اجازه دهید یک روز سال صدای واحدی از کشور
شــنیده شــود .به هرحال امیدوارم از سوی مقامات
رسمی برای این افراد اقدامی انجام شود و امیدوارم
قوه قضائیه اقدامی انجام دهد«.
لوایح چهارگانه برای دولت مهم است
نوبخت درباره بهتعویقافتادن الیحه پیوستن ایران
به الیحه  FATFو لوایــح چهارگانه ،گفت» :این لوایح
برای دولت بسیار مهم اســت ،آیا ما پولشویی را تأیید
میکنیم؟ خیر .آیا ما میخواهیم منابع تروریسم را تأمین
کنیم تا فشنگ بخرند و بر ســر مردم خالی کنند؟ خیر.
ما با تروریســم مبارزه ميکنیم .امــا به طرفین گفتهایم
تروریسم آن چیزی است که خودمان تعریف میکنیم.
از نظر ما خود رژیم صهیونیســتی تروریست است ،ما با
تعریف از قانون خودمان تروریســم را تعریف میکنیم.
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 اصوال سیاســت علم تدبیر اجتماع و حکومت
است و این امر میسر نیست مگر با داشتن شناخت از
رفتار جامعه .رخدادهاي اجتماعي یکي از بهترین
عرصههاي دســتیابي به این شناخت است؛ جایي
کــه حادثهاي اجتماعي مانند جشــنهاي ملي یا
خداي ناخواسته واکنش جامعه به بالیای طبیعي
و مانند اینها ،به سیاســتمداران اجازه دسترســي
به روح جامعــه را ميدهد .مــردم در خیابانها
آزادنه و غیرمستقیم تمایالت سیاسي خود را عیان
ميکنند و بــراي دولتمردان چــه فرصتي بهتر از
این تا هم بازخورد سیاست پیشین خود را ارزیابي
کنند و هم نقشه سیاسي آینده خود را طرحریزي.
حوادث اجتماعي مانند زلزله کرمانشاه و واکنش
مــردم دربرابــر واریز کمکهاي خود به حســاب
استادان دانشگاه و ورزشکاران و هنرمندان بهجاي
حسابهاي رســمي دولتي ،جو کمپین انتخاباتي
رئیسجمهــوری روحانــي و واکنش مــردم به
جمله »تکرار ميکنیم« ،جمعیتي که شاید روزي
هاشمي را سیاستمداري قدرتطلب ميدانست
و سالها این تخریب در گوش نسلي خوانده شده
بود و با وجود این تهراني که نفس خیابانهایش
در روز مرگ هاشــمي بند آمــد و دلهرهایي که به
جان همه افتاده بود و چه وداعي ،مراسم تشییع
هنرمندي که  ۴۰ســال از هنر دور مانده بود و در
ســنین کهولت هم صداوســیما حاضر به پخش
مصاحبــه او نشــد و واکنش مردم بــه فیلترینگ
تلگرام همهشــان گویاي بســیاري از مســائل و
حرکت جامعه است که نیاز به تفسیر ندارد .یکي
از این رویدادهــاي اجتماعي ما که بعد از ۱۳۷۵
هنوز براي مــا رؤیایي مينمایــد ،حضور در جام
جهانــي به عنوان یکــي از بزرگترین عرصههاي
ورزشــي جهاني اســت .واکنش مردم همچنان
در این عرصه جالب توجه اســت و بازي عجیب
روزگار آنکه فاصلههاي حضور ما در جام جهاني
مانند دورههــاي تغییر ریاســتجمهوري ،تقریبا
هشت سال اســت .نگاهي به حوادث اجتماعي
ناشــي از حضــور ایــران در جام جهانــي ۱۹۹۸
فرانســه ،مردمي که با قــرآن در مقابل تلویزیون
بازي استرالیا را زندگي ميکردند...
ادامه در صفحه ۱۵
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در هر حال باید ببینیم نگاه اکثریت مجلس چیست .ما
فکر میکردیم نمایندگان بتوانند این الیحه را تأیید کنند
اما امیدواریم آنان بتوانند با نگاه سنجیده تصمیمگیری
کنند« .او درخصوص شفافسازی و مقابله با پولهای
نامشروع گفت» :باید این کار را انجام دهیم و قبول هم
داریم .اگر گفتیم در حســاب مردم ســرک نمیکشیم،
برای پولهای کثیف این را نگفتهایم؛ باید بر این بخش
نظارت داشــته باشــیم« .ســخنگوی دولت همچنین
در پاســخ به پرسشــی درباره توییت محمود صادقی،
نماینده مردم تهران درباره علت مســکوتماندن لوایح
چهارگانه ،افزود» :بنده نمیتوانم درخصوص اظهارات
آقای صادقی ســخنی بگویم؛ چراکه به مدارک و اسناد
الزم دسترســی ندارم اما موضع دولت مشخص است
که دوست دارد این لوایح تصویب شود«.
نمیگذاریم عدهای اقتصاد را خراب کنند
او در مورد افزایش قیمت مسکن ،خودرو و سکه
هــم گفت» :تبدیل نقدینگی و ســرمایه مردم به این
بازارهــا باعــث بهوجودآمدن این حبابها شــده و
وظیفه دســتگاههای نظارتی اســت که با مســببان
این افزایش قیمتها برخورد جدی داشــته باشــند.
رئیسجمهور از ســازمان تعزیرات خواسته که ملت
بیدفــاع را در برابر این افراد قــرار ندهند؛ چراکه ما
معتقد به این هستیم که اقتصاد باید در دستان مردم
باشد اما اینگونه نیســت که کنار بنشینیم تا عدهای
دست به تخریب اقتصاد بزنند ،بنابراین دولت نظارت
و کنترل را انجام میدهد و از ملت در برابر کســانی
که میخواهند ظلم کنند ،دفاع میکند«.

ســخنگوی دولت درباره اســتعفای وزیر بهداشت،
افزود» :ســالها این ســخنان درباره وزرای دولت گفته
میشــود اما این موضوع تکذیب شد و ظاهرا گفتند که
 ۱۵۰درصد این موضوع را تکذیب میکنیم«.
فعال قرارمان این است که در برجام بمانیم
خبرنــگاری پرســید در حالی کــه وزارت خارجه
در حــال رایزنــی با اروپاییهاســت ،شــاهد بودیم
شرکتهای روسی که با ایران قرارداد بسته بودند ،با
تهدید آمریکا به همکاری خود با ایران پایان دادند .از
طرف دیگر چینیها نیز سکوت کردهاند .آیا برنامهای
برای گرفتن ضمانت از ســوی روســیه و چین وجود
دارد؟ که نوبخت در پاســخ گفت» :از شــش کشور
مقابــل ایران فقط آمریکا از آن خارج شــده اما بقیه
اعتقاد به ماندن در برجام دارند«.
او بــا بیان اینکه قرار شــد مــدت کوتاهی مذاکرات
انجام شود ،افزود» :رؤسایجمهور چین و روسیه بارها
اعــالم کردهاند همچنان برجام حفظ شــود و اتحادیه
اروپا هم در کنار این سه کشور قرار دارد«.
ســخنگوی دولت با بیــان اینکه فعــال قرارمان
این اســت که با وجود این ،برجــام بماند و منافع را
تأمین کند و بدانیم چه شــرکتهایی میمانند و چه
شــرکتهایی میروند ،عنوان کــرد» :مهم منافعی
است که تعریف شده حال اینکه توتال برود و شرکت
دیگری بیاید ،مهم حفظ منافع اســت .این فرصت را
به طرف مقابل دادهایــم تا با روش عقالنی و قواعد
بینالمللــی تصمیمگیری کنیــم .آموزشهای ما بر
اساس آموزههای دینی اســت .عقد اخوتی با کسی
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ببندیم ،در آن میمانیم .تا زمانی که طرفمان خلف
وعده کند فرصت داده شده باید ببینم چه میشود«.
او درباره راهاندازی وبســایتی از سوی اسرائیل به
زبان فارســی درباره بحران آب نیز گفــت» :رژیمی که
دانشمندان هســتهای ما را میکشد ،میخواهد مشکل
آب را حل کند؟ واقعا چــه مغز کوچکی در کله بزرگ
آنها قرار دارد .جز پوزخند چه میتوان کرد؟«.
عیدی دولت برای شاغالن و بازنشستگان
نوبخت همچنین با بیان اینکه دولت خود را برای
عید فطر آماده کرده اســت و بهتریــن تبریک دولت
به ملت ،پرداخت بخشــی از معوقات است ،افزود:
»قبل از عید فطر همه حقوق شاغالن و بازنشستگان
را در رابطــه با یارانهها پرداخــت میکنیم .با وجود
اینکه رقم ســنگینی است ،اما تأکید رئیسجمهور بر
پرداخت آن اســت که در روزهــای آینده قبل از عید
فطر همه حقوقهــا را با درصــد افزایش پرداخت
خواهیم کرد .مقدمات میان سازمان برنامه و بودجه
و خزانه انجام شــده است تا دســتور رئیسجمهور
اجرائی شــود و حقوق بازنشستگان عزیز ،یارانهها و
حقوق کارکنان دولت که رقم ســنگینی است ،همه
این حقوق بهاضافه درصدی که افزایش یافتهاند ،تا
قبل از عید فطر پرداخت شوند«.
ســخنگوی دولــت بــا تأکید بــر اینکــه درصد
افزایشیافته در حقوقها نیاز به استفساریه مجلس
داشــت ،گفت» :این موضوع دو ماه به تعویق افتاد
که امیدوارم این احکام صادر شود و ما بتوانیم تا روز
پنجشنبه حقوقها را واریز کنیم«.
او با بیان اینکه درخصوص حقوق بازنشســتگان
شــاهد افزایش ۱۰درصدی آن هســتیم ،عنوان کرد:
»بازنشســتگان عالوه بر حقوق ،ایــن اضافاتی را که
اعــالم کردیم نیز دریافــت خواهند کــرد و ما برای
همسانســازی ،خودمــان را موظــف میدانیم که
وضعیــت قبــل را جبــران کنیم و در همیــن زمینه
بــه مجلس الیحــهای دادیم که عالوه بر ســنوات،
همسانســازی هم انجام شود که شــورای نگهبان
نپذیرفت ،اما دولت تأکید دارد که این اتفاق بیفتد«.
نوبخت همچنین با اشاره به اینکه تاکنون سه هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان بــرای  ۴۱هزار نفر از فرهنگیان به
عنوان پاداش بازنشســتگی در نظر گرفته شــده است،
گفت» :برای ســایر بازنشســتگان نیز پنج هــزار و ۴۰۰
میلیــارد تومان پرداخت خواهد شــد و مــا با لبهایی
خندان پولهای بازنشســتگان را میدهیم تا نگویند که
دولت برای پولدادن به مردم عزا گرفته است«.
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 جمعــه روز شــریف قدس بــه قصد دیــدار با
آقای وزیر محترم کشــور و اظهار گلهمندی شــدید
از سیســتم ناکارآمد اداری شــهرداری اسالمشهر
عازم مســیر راهپیمایی شــدم ،اما بــه علت وجود
سد مســتحکم محافظان ،نزدیکشــدن و رساندن
نامــه حتی برای یک لحظه میســر نشــد .به ناچار
خواســتم این پیام توسط روزنامه »شرق« منعکس
شــود ،شاید مســئوالن بهخصوص شهردار محترم
اسالمشــهر مالحظه و به نیت خیر و توفیق دستور
رسیدگی صادر کنند.
آفرین
 یکی از دانشآمــوزان هنرســتان رهبر انقالب
)بزرگســال( منطقــه  ۱۵هســتم .هفته گذشــته
متأسفانه برق این مدرســه را حدود سه ،چهار روز
قطــع کردند .با توجه به مصوبــه هیئت دولت در
ارتباط با رایگانبودن برق مدارس با این وجود برق
قطع شــده .با اینکه هیچگونه مشکل و بدهی هم
وجود نداشته است.
 ساکن یک کوچه ۵۰متری هستم .چهار آپارتمان
در ایــن کوچه وجــود دارد که  ۸۰واحد میشــود،
شــهرداری حدود صد میلیون تومــان پول گرفته و
بعد از دو ســال میخواهد  ۵۰متر لوله بکشد که با
 ۲۵میلیون تومان این کار جمع میشــود و اگر ۲۵
میلیون هــم برای خود شــهرداری در نظر بگیریم،
حدود  ۵۰میلیون تومان میشــود .معلوم نیســت
ایــن  ۵۰میلیون دیگر چه شــده و به حســاب چه
کسی رفته است .آیا ســازمان و مسئولی هست که
پاســخگوی این کار باشد؟ دو سال است که این پول
در حساب مانده و هیچ کاری هم انجام نشده است.
محمدتقی محبعلی
 در مــاه رمضان هندوانــه ۸۰۰تومانی ،دو هزار
تومان میشود ،قیمت مرغ را هم نمیتوانید ثابت
نگــه دارید ،بعد چطور حرف از ثبــات اقتصادی و
کنترل تورم میزنید؟!
 میخواســتم در ارتباط با هواپیمایی قشــمایر
انتقــادی داشــته باشــم .مدتی پیش ســفری به
تفلیس گرجســتان داشــتیم .موقع رفــت حدود
یکســاعتونیم تأخیر داشــت و موقع برگشت با
اینکه در بلیت ذکر شده بود که ساعت هشت پرواز
داریم ولی از پنج بعدازظهر تا یک نیمهشب پروازی
انجام نشد ،هیچ امکاناتی در اختیار ما قرار نگرفت
و توجیهشان این بود که آژانس اشتباهی ساعت را
اعالم کرده است.

