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روایتی از دیدار رئیس جمهور با دانشجوها در دانشگاه شریف

سالن تقریبا یک دست
ساعت حدود ۱۰:۲۰ است که رئیسی وارد 
سالن می شود و جمعیت شعار »جمهوریت، 
عدالــت، راه نجات ملت« می دهند. حدود 
۲۰۰ نفــری روی صندلی هــای ســالن به 
صــورت یک درمیــان نشســته اند و از روی 
تشــویق ها و شعارهایشــان در طول مراسم 
می توان گفت کــه درصد زیــادی از آنها از 
نظر سیاسی حامی دولت سیزدهم و منتقد 
جــدی دولت هــای یازدهــم و دوازدهم به 
شــمار می روند. دکتر زلفی گل، وزیر علوم، 
دکتــر ســتاری، معــاون علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، دکتر عین اللهی، وزیر 
بهداشت و حاج آقا رســتمی، مسئول نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشــگاه ها مدعوین 
مهم خارج از دانشگاه مراسم امروز هستند. 
دو نمایشــگر روی ســن تعبیه شــده که در 
بیشــتر زمان مراســم فقــط عنــوان برنامه 
روی آن درج شــده و تنهــا بعــد از پایــان 
صحبت هــای دانشــجوها و قبل از شــروع 
ســخنرانی رئیس جمهــور، کلیپی روی آن 
پخش می شــود که گفت وگویی با چند نفر 
از دانشجوها در محوطه دانشگاه است و در 
آن هم نگرانی ها و دغدغه هایشــان از امروز 
و آینده را می گویند و هم خطاب به رئیســی 

انتظارات و خواسته هایشان.
شــعارها که می خوابد و رئیسی که در صف 
اول می نشــیند، قــاری قــرآن اعــوذ بالله 
را می گوید تا مراســم شــروع شــود؛ قاری 
محمدجــواد عالءالدینی از دانشــجوهای 
ورودی ۹۷ دانشــکده کامپیوتــر اســت. 
مجــری برنامه هــم محمدامین ســلیمی، 
سردبیر ســابق خبرگزاری دانشجوست که 
به قول خودش وظیفه اصلی اش حراســت 
از زمان اختصاص داده شده به هر سخنران 
و تذکر پایان وقت به دانشجوهایی ســت که 
برای صحبــت مقابل رئیس جمهور پشــت 

تریبون می آیند.
بعــد از قرآن ســرود ملی پخش می شــود و 
ســلیمی خیلی کوتاه مطلــع برنامه را اجرا 
می کنــد و از جلیلی می خواهــد به عنوان 
رئیــس دانشــگاه و میزبــان برنامه پشــت 
تریبون بــرود. جلیلی در اوج اختصار ابتدا 
از رئیس جمهور تقدیر و تشــکر می کند که 
به شــریف آمــده و در ادامه از عزم شــریف 
بــرای برداشــتن فاصلــه میان نهــاد علم و 
مســائل واقعــی جامعه ســخن می گوید و 
ابــراز امیدواری می کنــد که برنامــه امروز 
سرآغاز فصلی نو در ارتباط شریف با جامعه 
و زمینه ســاز تحقــق شــعار »شــریف برای 

زندگی« باشد.

ماشین اقتصاد یک راننده می خواهد
ســخنران اول محمدحسین کاظمی، دبیر 
کل اتحادیه جامعه اســالمی دانشــجویان 
است. کاظمی در ۵ مبحث صحبت هایش 
را آمــاده کرده اســت. ابتــدا از ژنرال های 
تکنوکــرات کــه باعث ناامیــدی و اعتراض 
مردم شــده اند، گالیه می کند و حق اظهار 

نظر، پاسخ گویی مسئولین، ثبات سیاسی، 
کارآیی دولت و کنترل فســاد را مولفه های 
اصلی یک حکم رانی خوب می داند که مردم 
انتظار ایــن تحول ســاختاری و حکم رانی 
خوب را در دولت ســیزدهم می کشــند. از 
حمایت صریح جامعه اسالمی دانشجویان 
از رئیسی در انتخابات به عنوان گزینه اصلح 
می گوید، اما زیر ذره بین قرار دادن مواضع و 
کارهای دولت را وظیفه خودشان می داند.

محــور اول صحبت های کاظمــی اقتصاد 
اســت؛ از التهاب و تصمیمات خلق الساعه 
و کاهــش قــدرت خرید مردم و مشــخص 
نبودن برنامه های اقتصادی دولت گله دارد 
و می گوید »ماشــین اقتصاد می تواند فقط 
با یک راننده به مســیر خــود ادامه دهد«، 
وعده رئیسی برای سر و سامان دادن به بازار 
سرمایه و ارز یادآوری می کند و تابلوی قرمز 
بورس و دالر ۳۱ هزار تومانی را با آن وعده ها 

هم راستا نمی داند.
محــور دوم بــه انتصابــات و ابقــای افــراد 
مســئله دار در مناصب کلیدی برمی گردد 
و تعلــل در انتصابــات را در شــرایط فعلی 
جامعــه را قابل قبول و ایــن ترکیب ادارات 
و ســازمان ها را برای تحقق تحول و عدالت 

مناسب نمی داند. 
نخبــگان، دانشــگاه و ارتبــاط بــا صنعت 
موضــوع بعدی ســت و حــول آن از عــدم 
ارتبــاط تنگاتنــگ دانشــگاه و صنعــت و 
مســئله محور و در راستای نیازهای صنعت 
نبــودن پایان نامه ها و مقاالت دانشــگاهی 
می گوید. ســربازی اجباری، عــدم وجود 
آینــده شــغلی و مافیا هــای زر و زور از دید 

کاظمی عوامل مهاجرت نخبگان است.
کاظمــی در محــور چهارم بــه آب و محیط 
زیســت می پــردازد و بحــران آب و مســائل 
محیط زیســتی را یکی از اولویت های مهم 
دولت و انتقال آب بیــن حوضه ای و انتقال 
آب دریــا را یکی از غلط ترین و پرهزینه ترین 
روش ها برای مدیریــت بحران آب می داند، 
در حالی که راهکار علمی و عملی، مدیریت 
درون حوضــه ای، کاهش مصــرف و تقاضا 
و اصالح الگو های کشــت و سازگار با اقلیم 

خشک است.

زنــان، خانــواده و جمعیت آخریــن محور 
صحبت های کاظمی ست که از عدم استفاده 
از پتانســیل زنان در عرصه های سیاســی و 
اجتماعی گله دارد و خواستار بهره گیری از 
بانوان متخصص و صاحب نظر در انتصابات 
و تصمیم گیری ها و تعیین مشاور امور بانوان 
در وزارت خانه های مختلف و خارج کردن این 
سمت از حالت تشریفاتی است. او از دولت 
انتظار دارد که برای کاهش بحران جمعیت، 
به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشــور 
قدم بردارد و بــرای هرکدام از وزارت خانه ها 
جهت رفــع موانــع فرزنــدآوری مأموریتی 

تعریف شود.
او در پایان به ســفرهای اســتانی رئیســی 
اشــاره کرد که اگرچه باعث تقویت سرمایه 
اجتماعــی نظام می شــود، امــا وعده های 
بدون کارشناسی و تعیین زمان برای تحقق 
وعده هایــی که امکان تحقــق ندارد، باعث 

عصبانیت و ناامیدی مردم می شود.

صریح در مقابل نماینده حاکمیت
ســخنران دوم محمدحســین بیــات، دبیر 
انجمن اسالمی شریف است. او ابتدا رئیسی 
را رئیس جمهــوری برآمــده از آرای مردم در 
انتخاباتــی آزاد نمی دانــد و او را نماینــده 
حاکمیــت معرفــی می کنــد؛ حاکمیتــی 
کــه علی رغــم آرمان های انقالبــی آزادی و 
عدالت در طول چهل ســال گذشته جامعه 
ایران و خــود را در انواع بحران های مختلف 
غرق کرده اســت. بیات رئیســی را حاصل 
غیررقابتی تریــن انتخابات تاریخ جمهوری 
اسالمی با پایین ترین میزان مشارکت خطاب 
می کنــد، آن هــم انتخاباتی کــه محصول 
ســاختارهای معیوب و ناکارآمدی ســت که 
مردم را از امکان تغییر در سیاســت گذاری 
ناامید می کند. او در ادامه ســراغ شــورای 
نگهبان مــی رود؛ شــورایی که بــه گفته او 
پاســدار تمامیت خواهی سیاسی و سرکوب 
انتخاب و خواســت دموکراتیک مردم است 

و البته تنها ساختار معیوب موجود نیست.
بیــات می گوید حاکمیت امروز یک دســت 
شــده و بخش های مختلف دولــت نیز بین 
نماینده باندهای فاسد یا ناکارآمد قدرت بذل 

و بخشش شده، امنیتی ترین کابینه تشکیل 
و سرداران سپاه در مناصب دولتی منصوب 
شده اند، اما در عین حال از تحقق شعارهایی 
مثل فسادســتیزی و رفــع فاصله طبقاتی و 
مبارزه با بی عدالتی و رفاه و معیشت مردم و 

آزادی و رفع تحریم خبری نیست.
او اشــاره ای به برخی بحران های پیش روی 
کشــور دارد؛ بذل و بخشــش امــوال ملت 
بــه الیگارشــی فاســد نظامــی سیاســی 
در قالــب خصوصی ســازی های رانتــی، 
فســاد سیســتماتیک، نظامی گری افسار 
گســیخته، فقر شــدید اقتصادی، شکاف 
سرســام آور طبقاتــی، ازهم گســبختگی 
اجتماعی، تحریم های بین المللی و مسائل 
زیســت محیطی و شــعارهای توخالــی و 
خیال پردازانه درباره بهبود وضعیت و سرکوب 
و بازداشــت در پاســخ به اعتراض مردم. او 
به انتصاب مخبر به ســمت معاون اولی هم 
طعنه می زند؛ کسی که به قول بیات با دادن 
وعده های پوچ در زمینه تولید وکسن، با جان 

مردم منافع مالی کسب کرده است.
بیات ســرکوب جامعــه مدنی و بازداشــت 
فعالین سیاسی و اجتماعی را عامل اعتراض 
و افتادن در ورطه شــوم خشونت می داند و 
اشاره ای به اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات 
اخیر مردم خوزســتان و اصفهــان دارد. به 
گفته بیات سرکوب اعتراضات مردم این معنا 
را می دهــد که حاکمیت توانایی گفت وگو با 
مردم را از دســت داده و باید به ضرب گلوله 
خود را حفــظ کند. او در قســمت بعدی از 
احضارها و بازداشــت ها و پرونده ســازی ها 
برای دانشجوها گله می کند و به علی یونسی 
و امیرحســین مرادی هم اشــاره می کند و 
می گوید در دوران ریاســت رئیســی بر قوه 
قضائیه به جای محاکمه و برخورد با عوامل 
اصلی جنایت اسقاط هواپیمای اوکراینی با 
موشک نظامی، برای دانشجوهای معترض 
به این جنایت، پرونده ســازی شــده است. 
او همین پرونده سازی ها علیه دانشجوها و 
استادان و پژوهشگران را یکی از دالیل فرار 

نخبگان معرفی می کند.
بیات در پایان این طور به رئیســی، به عنوان 
نماینده حاکمیت هشــدار می دهد که اگر 
برای رهایــی از وضعیت کنونــی، راه حلی 
عقالنــی، مبتنی بــر تجربه و کارآمــد ارائه 
ندهد، از جانب مردم پاسخی انقالبی و قاطع 

دریافت خواهند کرد.
مخالفــان صحبت هــای بیــات در طــول 
ســخنرانی با شــعارهایی مثل »فقر و فساد 
و تبعیــض، رئیســی به پا خیــز«، »عدالت، 
عدالت« از حرف های او استقبال می کنند و 
حتی در برخی دقایق مانع ادامه سخنرانی او 
می شوند که در نهایت با تذکر مجری، بیات 

می تواند به سخنرانی اش ادامه دهد.

دولتی بدون ایده کالن محوری
بســیج  مســئول  ضیائــی،  محمدرضــا 
دانشجویی شریف بعد از بیات پشت تریبون 
مــی رود و از امید مردم به دولت ســیزدهم 

به عنوان ســرمایه اولیه شروع به کار دولت 
یــاد می کند. او اقتصاد و معیشــت مردم را 
اولویت دارترین مســئله ایــران می داند و با 
طعنه ای به دانشــکده مدیریــت و اقتصاد 
شریف، ریاضی گرایی و غربی گرایی محض 
در علم اقتصاد را عامل وضع موجود توصیف 
می کنــد، از فقدان ایــده کالن محوری در 
دولت گله مند اســت و نشــانه های آن را در 
تناقض بین برخی تصمیم های سیاســتی 
و اقدامــات کالن در ماه هــای اخیــر مثل 
مخالفت با فروش اوراق بانکی از یک ســو و 
صحبت از رفع کسری بودجه و ثبات بخشی 
به اقتصاد از سوی دیگر، دفاع از تولید ملی 
در کنار قیمت گذاری دستوری روی کاالها 
و شــعار کاهش تورم هم زمان با پروژه های 
ســنگینی مثل ساخت یک میلیون مسکن 

عنوان می کند.
به گفته ضیائی فقدان یک ذهنیت مشخص 
و یک چارچوب روشــن در تفکرات اعضای 
ترکیــب اقتصــادی دولت حس می شــود، 
تا جایی که از مدیــران اقتصادی دولت در 
کالن مســائل اقتصادی کشور یک صدای 
واحد شــنیده نمی شــود. ضیائــی از لزوم 
تصمیم گیری های سخت با توجه به شرایط 
کشور و هزینه های اجتماعی این تصمیم ها 
حرف می زند و معتقد است تعلل بیش ازحد 
و تزلــزل در این تصمیم گیری ها ناشــی از 
بیماری رســانه زدگی دولت است و فرصت 
محــدود برای اصالحات اساســی را از بین 
می بــرد. پــس گرفتن الیحــه ارز ترجیحی 
از مجلــس، لغــو تصمیــم وزارت صمت در 
موضوع خودرو و فدا کردن وزیر اقتصاد برای 
موضوع بــورس گله های بعــدی ضیائی از 
رئیسی و به عقیده او ناشی از اثرات جوهای 

رسانه ای بر تصمیمات دولت است.
او به پمپاژ رســانه ای کاســبان فاصله های 
طبقاتی در مقابل تصمیم گیری در راستای 
افزایــش عدالت اقتصادی اشــاره و راه کار 
قابل اتکا را تکیه به اراده های عموم مردم و 
به میدان آوردن آنها از طریق اقناع و تبیین و 

تعامل دولت و مردم معرفی می کند.
ضیائــی در بخــش بعــدی صحبت هایش 
بازدیدهای ســرزده و ســفرهای استانی را 
برای ترمیــم ارتباط حاکمیت و مردم خوب 
اما ناکافی توصیــف می کند و نگران تقلیل 
فعالیت های رئیســی بــه بازدیددرمانی به 
جای حل مشکالت اساســی مردم است و 
از لزوم طراحــی مکانیزم هایی برای جاری 
ساختن اراده مردم در ســاختار حکم رانی 
کشــور می گویــد. به گفته ضیائــی یکی از 
مســیر های اقنــاع و همراه ســازی مردم، 
اقناع جامعــه نخبگانی و دانشــگاهی، به 
عنوان حلقه های میانی و واسط میان مردم 
و حاکمیت است و در همین راستا خواستار 
تحول در نســبت میــان دولت و دانشــگاه 
می شــود که نمود های آن می تواند مراجعه 
مســئولین به دانشــگاه ها و شــکل دادن 
گفت وگو های دانشجویی و ایجاد بستر نقد 
آرا و تصمیمات سیاســتی باشد. حرکت  به 
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۲۰ دقیقه تأخیر برای یک برنامه دوساعته شاید زیاد به نظر رسد، ولی با توجه به ساعت شروع برنامه و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مراکز تحقیقاتی، 
پژوهشی و شرکت های دانش بنیان دانشگاه و نشست و گفت وگو با استادان و فناوران دانشگاه که قبل از جلسه با دانشجوها در برنامه رئیس جمهور 
تدارک دیده شــده بود، خیلی هم به چشــم نمی آید. جلوی دانشکده مدیریت و اقتصاد شلوغ اســت و آخرین افرادی هم که کارت حضور در مراسم را 
دارند، با نشــان دادن کارت شناســایی وارد حیاط دانشکده می شوند؛ دانشــکده ای که هم در چند روز اخیر به خاطر میزبانی از رئیس جمهور طعنه هایی شنید و 
هم امروز در صحبت دو تن از دانشــجوها بی نصیب از انتقاد و کنایه نماند. برای حضور در ســالن آمفی تئاتر تازه تأسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد باید تلفن های 
همراه را به نگهبانی تحویل می دادیم و از سه مرحله بررسی کارت ورود و کارت شناسایی و بازدید بدنی می گذشتیم. برخالف مراسم ۱۶ آذر سال ۹۴ که به تناسب 
برگزاری در ســالن جباری، فضاســازی مفصلی داشت، آمفی تئاتر دانشــکده مدیریت و اقتصاد برای میزبانی از مهمان ویژه اش به حداقل های الزم بسنده کرده و 

حدود ۲۰۰ نفر از دانشجوها و فعالین دانشجویی دانشگاه های مختلف را در خود جای داده است.

سوی نقش آفرینی دانشگاه در حل مسائل 
کشــور به عنــوان وظیفه ذاتی دانشــگاه و 
شــکل گیری ارتباط واقعی بین نهاد علم و 
نهاد حکمرانی در اســناد باالدستی بخش 

دیگر صحبت ضیائی را تشکیل می دهد.
او ضمــن بیــان منــت نداشــتن بــر ســر 
رئیس جمهــور و در کنــار دولــت بــودن به 
عنوان همراهانی مشفق و دل سوز، در پایان 
صحبت هایش دفترچه ای را شامل تحلیل 
بسیج دانشجویی شریف از مهم ترین مسائل 

کشور به دست رئیسی می رساند.
در طــول صحبت های ضیائــی، جمعیت 
حاضر در سالن با مواضع او همراهی زیادی 
دارد و صدای تشویق و احسنت گفتن زیاد 
به گوش می رسد. البته وزیر اقتصاد دولت 
ســیزدهم هم از حمایت حاضران در سالن 

بی نصیب نمی ماند.

دوری از استارت آپ بازی و نیاز به 
استراتژی توسعه صنعتی

نفر چهارم باز هم از شــریف است؛ محسن 
پورجال، دانشجوی دکترای شریف به عنوان 
نخبــه علمی و فعــال دانش بنیان روبه روی 
رئیســی قرار می گیــرد و در ابتدا با اشــاره 
به ســخن رهبری از ســهم کم شرکت های 
دانش بنیــان در تولیــد ناخالــص داخلی 
اقتصاد کشور گله می کند که هم اکوسیستم 
کارآفرینی کشور و هم نگاه حاکمیتی در آن 
دخیل بوده است. پورجوال از این می گوید 
که بــرای کارآفرینی ثروت آفریــن به تجربه 
نیاز اســت، اما در اکوسیســتم کنونی این 
تصــور غلط به دانشــجو داده می شــود که 
بدون کســب تجربه الزم و صرفا با ایده های 
نوآورانه می شود کارآفرین شد، در حالی که 
ایده پردازی در فضــای بی تجرگی صنعتی 
کمکــی به حل چالش های بــزرگ و واقعی 
صنعتی کشور نمی کند. او به تقلیل حمایت 
از اقتصاد دانش بنیان به پول پاشی از سوی 
حاکمیت انتقاد دارد و معتقد اســت توسعه 
کمی در اکوسیســتم کارآفرینــی بدون در 
نظر گرفتن سختگیرانه اولویت ها و نیازهای 
صنعتــی و ظرفیت ها و فرصت های کشــور 
صورت گرفته، تأثیری در افزایش محسوس 

سهم GDP دانش بنیان ندارد.
پورجوال در پایان صحبت هایش که از باقی 
ســخنران های دانشــجویی مراســم کمتر 
طول می کشــد، مطالبه تعیین اســتراتژی 
توسعه صنعتی کشــور براساس ظرفیت ها 
و توانمندی هــای ایــران و بــازار جهانی را 
مطرح می کند تا براساس آن مشخص شود 
کدام صنایع سهم اصلی را در GDP کشور 
دارنــد و در این صنایع منتخب، تمرکز ویژه 
و حمایت از ســوی همه بخش های کشــور 
صرف تیم های نــوآور و دارای تجربه باالی 

صنعتی شود.

حرف و عمل دولت با هم نمی خواند
متیــن فارابی، عضو شــورای مرکز جنبش 
عدالت خواه دانشجویی نفر بعدی ست. او 

رئیســی را رئیس جمهوری دل سوز و دارای 
نیات عدالت خواهانه می داند، اما در ســه 
محور نســبت بــه او انتقــاد دارد. »فقدان 
کالن ایده« اولین نقد است، همان طور که 
جنبــش عدالت خواه پیش از انتخابات هم 
نسبت به ضعف نگاه رئیسی در مسائل کالن 
کشور هشــدار هایی را مطرح کرده بود. به 
گفته فارابی در همین مدت اقدامات خوب 
و بنیادینی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه برای سامان بخشی اقتصادی 
دیده ایــم، در حالــی که وزارت بهداشــت 
همچنان بر طبل افزایش ســقف حقوق ها 
می کوبــد. او از نخوانــدن حــرف و عمــل 
دولــت گله دارد که مثالــی از آن انتصابات 

خالف ابالغ
اصــول دوازده گانه مقابله با فســاد اداری و 
اقتصادی و وعده حل مشکل تعارض منافع 
در وزارت بهداشت و بانک مرکزی و مواضع 
متضاد رئیس جمهــور در زمینه لزوم حذف 
یارانه پنهــان و لغو مصوبــه افزایش قیمت 
خودرو است. او به رئیسی یادآوری می کند 
که همه کارها خوب را نمی توان با هم انجام 
داد و باید از بین ایده ها و افراد موجود دست 
به انتخاب زد و تعویــق در تصمیم گیری به 

ضرر کشور است.
در بخــش دوم فارابــی بــه »جمهوریــت، 
شــفافیت و نظــارت مردمی« می پــردازد و 
ضمن اشاره به درصد پایین مشارکت مردم 
در دو انتخابات اخیر، می گوید شعار و تأکید 
رئیســی روی وجهه مردمــی دولت فقط در 
ســفر های استانی بروز داشــته است و از او 
می پرســد برای احــراز و اعمــال نظر آحاد 
مردم در مسائل کشــور چه برنامه ای دارد؟ 
به نظــر فارابی دولــت در زمینه سیاســت 
داخلی هم برنامــه و دیدگاه مدونی ندارد و 
از رئیســی درباره برنامه او بری تحقق ایده 
مردمی سازی سوال می کند. فارابی اجرایی 
نشدن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را 
یادآوری می کند و می گوید اتخاذ استراتژی 
مقاومت با حقوق های نجومی و غیرشفاف 
هم خوان نیست و رفع این مشکل نیاز به یک 

دستور انقالبی دارد.
به گفته او شعار های رئیسی درباره سوت زنی 
و تقویت نظارت مردمی در عین پررنگ بودن، 
هنوز عملی نشده و این خطر وجود دارد که 
در صــورت میــدان ندادن بــه جریان های 
مردمــی و عدالت طلب در حــوزه نظارت، 
بدنــه مدیریتــی اصول گــرای ضدجمهور 
و ضــدآزادی همــه شــعار های مردمــی و 
آزادی خواهانه رئیسی را بر باد دهد. فارابی 
ضمن اشــاره به برخــی برخوردهای اخیر 
بــا فعالین عدالت خواه، وجــود فضای آزاد 
بیان برای انتقادات را الزمه تقویت جریانات 

ضدفساد مردمی می داند.
در بحث »انتصابات« نیز فارابی معتقد است 
که بررسی کلیت انتصاب های صورت گرفته 
حکایــت از تعداد بــاالی مدیــران کم توان 
و کارنابلــد دارد و کثــرت پســت گرفتــن 
شخصیت های سیاســی غیرمتخصص در 

این دولــت مایه ناامیدی اســت و از برنامه 
دولت برای پاالیش این مدیران می پرسد.

اقدام جهادی به جای سخنرانی 
جهادی

نفر ششــم نماینــده تشــکل های جهادی 
اســت و ابتدا از فاصله زیاد وضعیت با نقطه 
ایده آل با وجود برگزاری تعداد زیاد اردوهای 
جهادی می گوید، سفرهای استانی هفتگی 
و بازدیدهــای میدانــی و صحبــت رودررو 
با مــردم را باعث کم رنگ شــدن خاطره بد 
صبح جمعه های دولت قبــل می داند، اما 
معتقد اســت زمان باقی مانده کم اســت و 
در بر همان پاشــنه می چرخــد. به گفته او 
جامعه ایران به بیماری محرومیت و شکاف 
طبقاتــی مبتالســت و رفــع محرومیــت با 
اردوهــای جهادی و کارهای مقطعی اتفاق 
نمی افتد و محرومیت زدایی اساسی نیازمند 
جراحی هــای بزرگ اســت و جراحی بزرگ 

همت و شجاعت می خواهد.
نماینده تشکل های جهادی نسبت به نگاه 
مســکن وار دولت بــه گروه هــای جهادی، 
جایگاه نداشتن استادان و نخبگان جهادی 
در دولــت، نگاه غلط مســئولین بــه افکار 
عمومــی که یکی از موانع کنش شــجاعانه 
برای جراحی های بزرگ است و سوءاستفاده 
غوغاساالرانه مسئولین از محرومیت انتقاد 
دارد و با کنایه می گوید که محرومیت زدایی 
هشــتگ بازی های  و  توییتــر  درون  از 
غیرکارشناســانه و واکنش هــای زودگذر و 
ســطحی به امواج مجازی اتفاق نمی افتد. 
به گفتــه او شــبکه های مجــازی نماینده 
مســتضعفین و آیینــه تمام نمــای افــکار 
عمومی نیســت و باید ضمن توجه صحیح 
بــه افکار عمومی، با اقنــاع افکار عمومی و 
ایجاد بســترهایی برای گفت وگو با نخبگان 
جهادی، ریشه مشــکالت را پس از بررسی 
دقیق شناســایی کــرده و بــرای اقدامات 

اساسی و بزرگ صورت داد.
او در بخش بعدی دولتی شدن فعالیت های 
جهادی را ظلم به مناطق محروم می داند، 
زیــرا در نتیجــه آن دســتگاه ها بــه وظیفه 
ذاتــی خود عمل نکرده و به صرف پرداخت 

هزینــه ای بــه گروه هــای جهــادی اکتفا 
می کننــد. او می خواهــد روحیــه جهادی 
رئیسی در تمام بدنه دولت تزریق شود، چرا 
که کشــور به دولتی جهادی نیــاز دارد و از 
مسئولین انتظار اقدام جهادی می رود، نه 

سخنرانی جهادی.

مستقل در جواب انجمن
زینب شــوندی، نماینــده اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانشجویان مستقل به عنوان 
هفتمین نفر پشــت تریبون مــی رود. او در 
ابتدا به صحبت های دبیر انجمن اســالمی 
شــریف واکنش نشــان می دهد و آنها را به 
حمایــت از منافقیــن و مســببین آبان ۹۸ 
متهم می کند که حضار ســالن با تشــویق و 
شــعار »مرگ بر منافق« همراه او می شوند. 
این بخش از صحبت های شوندی به مذاق 
رئیســی خوش می آیــد و باعث می شــود 
رئیس جمهور ســخنرانی خود ضمن تشکر 
از آن، دیگر واکنشــی به صحبت های بیات 

نشان ندهد.
شــوندی به چالش ها و بحران های پیچیده 
کشــور در دهه ۹۰ و فرصت محــدود برای 
اصالح وضعیت و بهبود معیشت مردم اشاره 
می کند؛ نرخ تورم باال و ادامه دار و مشکالت 
معیشــتی مردم، افزایش فاصله طبقاتی، 
فاصلــه گرفتن مردم از دولــت، تهدیدهای 
امنیتی، مسائل زیســت محیطی که در اثر 
بی توجهی به تبعات طرح های توســعه ای 
پدیــد آمــده و مشــکالت کارگــری باعث 
می شود که شوندی دهه ۹۰ را دهه عبرت ها 
بنامد و در اثر انباشت بی اعتمادی و کاهش 
سرمایه اجتماعی نظام، مسئولیت و رسالت 

دولت سیزدهم را آغازی دوباره بداند.
شوندی ساده انگاری در مدیریت منابع آب 
را عامل مشــکل امروز در حق آبه کشاورزان 
می دانــد و تصــور حل وفصل مشــکل آب 
خوردن مردم با امضای برجام و تعیین نرخ 
ارز جهانگیــری و اختصــاص آن به واردات 
غیرضــروری را به عنوان دیگــر نمونه های 
ایــن ســاده انگاری مثــال می زنــد کــه در 
حوزه های فرهنگی و رســانه ای و سیاسی 
هم دیده می شود.  به گفته شوندی رویکرد 

ســاده انگارانه در برخی اطرافیان رئیســی 
هم وجود دارد و به وعده حل مشکل بورس 
در سه روز از سوی یکی از همکاران رئیسی 
اشــاره می کنــد. معضــل بعــدی از دید او 
محافظه کاری ست که باعث می شود جعبه 
سیاه بانک های خصوصی و عملکرد پرابهام 

و مخرب آنها بازخوانی نشود.
و  بــا ســاده انگاری  شــوندی می گویــد 
محافظــه کاری نمی تــوان کشــور را نجات 
داد و ما نیازمند رویکرد تحول گرا هســتیم 
که به معنای حکم رانــی عادالنه، صادقانه 
و عالمانه اســت. او ضمن اشاره به گام های 
مثبت دولت برای جلب اعتماد عمومی، از 
مشــخص نبودن ایده دولت بــرای اقتصاد 
کشور و پراکندگی در ترکیب تیم اقتصادی 
دولت و حضور تیــم مدیریتی دوره قبل در 

بدنه دولت سیزدهم ابراز نگرانی می کند.

مدیریت و اقتصاد، در آمفی تئاتر 
مدیریت و اقتصاد

آخرین سخنران رسمی از بین دانشجوها، 
علــی بزرگ خو، دبیر دفتــر تحکیم وحدت 
اســت. او می گوید انقالب اســالمی منجر 
به ظهــور طبقــه حاکمــان مردمــی برای 
گســترش مردم ساالری و جمهوریت شده، 
اما فسیل های خسته از انقالب نیز هم زمان 
با آن شــروع به رشــد کرده انــد؛ طبقه ای 
پشــت کرده به آرمان های انقــالب و مردم 
که در دولت ســازندگی ســازمان دهی و در 
دولت اصالحات ارائه شــد و بــا انگیزه ها و 
ابزار هــای لیبرال مــردم را از تمام معادالت 
حذف و برای چپاول آنهــا برنامه ریزی کرد 
و امــروز هم پس از ۸ ســال ســازمان دهی 
تشــکیالتی با منابع حاکمیتــی در دولت 
قبــل، به دنبال فرصت جدید اســت و یکی 
از پایگاه هایش در همین دانشکده اقتصاد 
شریف قرار دارد. به گفته بزرگ خو پادو های 
سیاســی این طبقه اشرافی وضع موجود را 
نتیجــه مقاومت معرفی می کنند، در حالی 
که خودشــان تقریبا تمام مسئله هستند و 
ســازش اگر قرار بود نتیجه دهــد، تا امروز 
نتیجه می داد و تنها راه حل مقاومت توأمان 

مردم و حاکمیت است.
او با طعنه به فوت هاشمی، تنهایی مقاومت 
کردن و تبعیض را مســئله مردم و مهم ترین 
مأموریت رئیسی را برچیدن بساط این طبقه 
و بازگشت به سمت مردم را واجب می داند؛ 
بازگشــتی که صرفا به معنای در میان مردم 
بودن و چشیدن درد مردم نیست و الزم است 
دولت هم با نظر مردم اداره شود و هم با توان 

مردم اداره. 
بزرگ خــو از نیاز به وحــدت گفتمانی برای 
تغییر ریل می گوید و از ترکیب شتر گاو پلنگ 
بخش اقتصادی دولت ابراز تأسف می کند؛ 
تغییر ریلی که نیاز به اقتدار در تصمیم گیری 
دارد و عقب نشینی و لغو تصمیم ها نشان از 
عجوالنه بــودن آنها یا نداشــتن اقتدار الزم 
در عمــل دارد. همچنین تغییر ریل نیازمند 
ساده زیستی در تمام مجموعه دولت است.

گزارش
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رئیس جمهور با گرامی داشــت یاد شــهدای دانشــجو و 
تبریک ۱۶ آذر به همه دانشــجوها می گوید: مسئولین 
همواره باید به حساسیت های جریان دانشجویی کشور 
درباره علم، معرفت، مشکالت و مسائل کشور توجه کنند 
و روز دانشجو فرصت مغتنمی برای دانشجو و مسئوالن 
است که دغدغه های دانشــجویان و دانشگاهیان مورد 

بررسی قرار گیرد.
او علت حضورش در شــریف را این طــور بیان می کند: 
حضور در دانشــگاه شــریف بــه خاطر توجه بــه بیانات 
و دغدغه هــای مقام معظــم رهبری در مــورد نخبگان و 
دانش پژوهان است و عالقه مند بودم در جمع دانشجویی 
درباره این موضوع با یکدیگر هم اندیشی و هم فکری کنیم 
و معتقدم دانشگاه شریف به عنوان کانون نخبه پروری باید 
سهم بیشتری در این موضوعات داشته باشد. بیانات رهبر 
معظم انقالب صرفا یک توصیه نبود و باید جنبه عملی و 
اجرایی پیدا کند و با ایجاد جاذبه های الزم برای شــغل و 

آینده نخبگان دغدغه های آنان برطرف شود.
رئیسی با اشاره به مشکالت کشور در بخش های مختلف 
از جمله انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و 
معدن این طور ادامه می دهد: باید برای رفع مشــکالت 
کشــور یک نوع هم اندیشی و ارتباط نزدیک بین دولت و 
دانشگاه برقرار شود و دانشگاه باید در مسیر رفع مشکالت 

و خدمت به مردم به دولت کمک کند.
او با اشــاره به اقدامات دولت در زمینــه تأمین کاالهای 
اساسی می گوید: در سه ماه گذشته تالش کردیم برخی 
از ســیلوهای خالی را پر کنیم تا مردم هیچ گونه نگرانی 
در این زمینه نداشــته باشند و در این مدت دولت تالش 
کرده ریل های نادرســت را اصالح و در مســیر درســت 
قرار دهد. دانشــجویان و اساتید نباید بیان دغدغه های 
خــود را صرفا به روزهایی مانند ۱۶ آذر اختصاص دهند، 

بلکه بایــد در متن جامعه و زندگی مردم قرار 
گرفته و برای مشــکالت موجود راهکار ارائه 
دهند. دولت به دنبال ایجاد تحول جدی در 
حوزه های مختلف بر پایه علم و فناوری است 
و معتقدیم در این صورت تحوالت می توانند 
ماندگار و مســتمر بوده و بــا تغییر دولت ها 
کنار گذاشته نشــود. رئیسی تأکید می کند 
که راه حل همه مشــکالت در داخل کشــور 
وجود دارد: جوانان باانگیزه و نخبه کشــور 
باید راهکارهای حل و فصل مشــکالت را در 
داخل کشــور جســتجو کنند، ضمن اینکه 
حتما باید از تجربیات سایر کشورهای جهان 
نیز استفاده کنیم، اما توجه داشته باشیم که 
مشکالت کشور با نســخه هایی که دیگران 

ارائــه دادند، برطرف نمی شــود، بلکه بایــد راهکارهای 
بومی شده خود را اجرایی کنیم. رئیس جمهور در ادامه به 
حل وفصل مشکالت هفت تپه اشاره می کند: مشکالت 
این مجموعه به معضلی برای کشور تبدیل شده بود و در 
دوره گذشته وقتی خواستار حل وفصل آن شدیم گفتند 
که امکان پذیر نیست، اما در دو سه ماه اخیر مشکل این 
مجموعه بدون هیچ گونه دشواری برطرف شد. او اعتماد 
مــردم به دولت را مهم ترین مؤلفــه در حل و فصل برخی 
مشکالت و معضالت کشور می داند: در حمله سایبری 
اخیر به جایگاه های سوخت به دنبال ایجاد فتنه بزرگی در 
کشور بودند، اما آنچه این فتنه را ناکام گذاشت این بود که 
مردم احساس کردند دولت در کنار آنها و به دنبال برطرف 
کردن مشکالت شان است. اعتماد مردم به دولت و امید 
به آینده مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه دولت است و 
دولت با تالش شبانه روزی به دنبال خدمت به مردم و رفع 

مشکالت است.
رئیسی سپس به انتقاد دانشــجوها درباره ناهماهنگی 
تیم اقتصادی دولت واکنش نشان می دهد: همه اجزای 
اقتصادی دولــت با یکدیگر هماهنگ هســتند، ضمن 
اینکــه در دولت تالش می کنیم ســخنان و نظرات همه 
صاحب نظران اقتصادی شنیده شود. سند تحول دولت 
که اقدامــات خود را از ابتــدا بر اســاس آن آغاز کردیم، 
محصول تالش ۱۶ پژوهشــکده علمی در کشــور است 
کــه ۳۷ موضوع قابل توجــه دارد که در آن مشــکالت و 
راهکارهای رفع آن به طور مشخص شده است. در بودجه 
۱۴۰۱ هم تالش داریم کسری وجود نداشته باشد و تورم 
که مردم از آن رنج می برند، کنترل و رو به کاهش باشــد. 
دولت ضمن تالش برای کاهش تورم، سازوکارهایی برای 
نظارت و کنترل بازار ایجاد کرده تا مردم احساس آرامش 
خاطر داشــته باشند. رئیس جمهور در ادامه به وضعیت 

اقتصادی کشــور در زمان تحویل گرفتن دولت سیزدهم 
اشــاره می کند: یکی از اقتصاددانان تأکید داشت که به 
جای عنوان خزانه خالی از عنوان خزانه مقروض استفاده 
شــود و امروز دولت در کنار پرداخت حقوق و دســتمزد 
ماهیانه ۱۰ هــزار میلیارد تومان سررســید فاکتورهای 
گذشته را می پردازد، اما به رغم همه این مشکالت تالش 
شــده تا درآمدهای کشــور و صــادرات نفــت و میعانات 
افزایش یابد، همچنان که میــزان صادرات در این مدت 
۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین پس از سفر 
به تاجیکستان حجم تبادالت اقتصادی با این کشور سه 
برابر شــده اســت. او به انتقادها درباره انتخاب اعضای 
کابینه و انتصاب ها نیز این طور پاسخ می دهد: هیچ گونه 
وابستگی به حزب، گروه، دسته و جریان سیاسی نداریم 
و در انتخــاب همکاران خــود تالش کردیــم کارآمدی و 
برخورداری از روحیه جهادی مالک باشد، ضمن اینکه 
اکثر آنها عضو هیئت علمی دانشگاه های کشور هستند.
رئیسی از تخریب دولت با اسم رمز انتصابات فامیلی نیز 
گله مند اســت: برای روشن شــدن این مطلب می توان 
دولت های ســه دهه گذشته را با این دولت مقایسه کرد/ 
البته کســانی که چنیــن اتهاماتی مطــرح می کنند به 
نادرســتی آن نیز اذعان دارند، منتها این موضوع اســم 
رمــزی بــرای تخریب دولت شــده تا اقدامــات دولت را 

تحت الشعاع آن قرار دهند.
رئیس جمهــور ســپس به موضــوع مذاکــرات و تالش 
عــده ای برای تأثیرگذاری بر آن از طریق افزایش قیمت 
ارز می پــردازد: خبر دقیق داریم عده ای شــبانه روز در 
تالش اند هم زمــان با مذاکرات، نــرخ ارز را باال ببرند و 
مذاکــرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواســته های خود 
را به ملت تحمیل کنند. دستگاه های اطالعاتی پیگیر 
معرفی افراد هستند. برخی از این افراد در داخل و برخی 
نیــز در خارج از کشــور در محافــل و فضای 
مجازی و واقعی به دنبال باال بردن قیمت ارز 
هســتند. اما منابع ارزی کشور نگران کننده 
نیست و علی رغم تحریم و تهدید ثابت کردیم 
که می توانیم صادرات نفت و میعانات را بیشتر 
از قبل انجــام دهیم. اقتصاد، نان و ســفره 
مردم را هرگــز به مذاکرات گره نخواهیم زد و 
برخالف عده ای که تالش می کنند آینده را 
تاریک نشان دهند، شــدیدا به آینده روشن 

کشور امیدوار هستم.
او کمی هم از اقدامات و دســتاوردهایش در 
۱۰۰ روز نخســت دولت سیزدهم می گوید: 
قبل از این مدت آشــفتگی هایی را در سطح 
کشور شاهد بودیم و روزانه حدود ۷۰۰ نفر به 

خاطر ابتال به کرونا فوت می شدند و وضعیت بازار و تولید 
به هم ریخته بود، اما وضعیت کنونی کرونا مشخص است، 
امروز سامانه جامع تجارت که از آرزوهای دیرینه بود به راه 
افتاده و بخش های مختلف کشــور با یکدیگر هماهنگ 
شده اند، ضمن اینکه اقدامات بسیاری در دستور کار قرار 
گرفته. از آنجا که بنا نداریم با فعل »می شود و خواهد شد« 
ســخن بگوییم، زمانی که این اقدامات به نتیجه رسید، 

گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.
رئیسی در بخش بعدی عدالت را محور صحبت هایش قرار 
می دهد: دولت در بودجه به دنبال تحول بر مبنای عدالت 
است و سند اجرای عدالت هم براساس آمایش سرزمینی 
تهیه شده و این می تواند عالمت و نشانه ای برای حرکت 
به ســمت تحقق عدالت باشــد. دولت به هیچ عنوان با 
حرف های حاشــیه ای جا نخواهد خورد و رسالت اصلی 

خود را در خدمت صادقانه به مردم انجام خواهد داد.
رئیس جمهور مثل گذشته به تفاوت اغتشاش و اعتراض 
هم تأکید می کند: دولت خود را نیازمند انتقاد می داند و 
نقدپذیری را زمینه رشد کشور می داند و هر کسی می تواند 
اعتراض داشته باشد، اما شخصا بین اعتراض و اغتشاش 
تفاوت قائل هســتم، همچنان که جرم سیاســی و جرم 

امنیتی متفاوت است.
او اقتصاد کشور را نیازمند جراحی های جدی می داند: 
ســرمایه جدی برای انجــام این جراحی آبرو اســت و ما 
حاضریم برای اصالح و سر و سامان گرفتن اقتصاد کشور 
از آبروی خود بگذریم. متأسفانه برخی اقداماتی که طبق 
قانون باید در ســال های گذشته انجام می شد، در زمان 
خود انجام نشــده و دولت مصمم است این گونه مسائل 
را حل وفصل کرده و به زندگی مردم ســر و سامان دهد و 
بی تردید با اقداماتی که در حال انجام است، شاهد آرامش 

در جامعه خواهیم بود.
رئیسی معتقد اســت که در تصمیم های مهم اقتصادی 
مردم و بازار باید در جریان باشند: دولت در جلب رضایت 
بین خواص و عموم مردم قطعا رضایت عموم را بر رضایت 

خواص ترجیح خواهد داد.
او بخش پایانی صحبت هایش را هم دوباره به دانشــگاه 
اختصاص می دهد: بعضی از کشــورها به دنبال جذب 
دانش آموختگان برتر کشور ما هستند و باید با هم اندیشی 
جاذبه هــای حفظ نخبگان کشــور را افزایــش دهیم تا 
استعداد برتر آنها در مسیر خدمت به کشور تجلی و تبلور 
پیدا کند. ارتباط دولت با مردم و دانشگاه جزء برنامه های 
اصلی دولت است و با برخی از سخنان این ارتباط کاهش 
نخواهد یافت، چرا که حل وفصل مسائل کشور را در گرو 
این روابط می دانیم و همه وزرا و مدیران اســتان ها نیز با 

این رویکرد همراهی خواهند داشت.

رئیسی در جمع دانشجوها در دانشگاه شریف:

 عوام را بر خواص 
ترجیح می دهیم

۲۵ دقیقه از ساعت ۱۱ و حدود یک ساعت از شروع برنامه گذشته که نوبت به رئیس جمهور 
می رسد تا با همراهی شعار حاضران »فقر و فساد و تبعیض، رئیسی به پا خیز« پشت تریبون 
برود، اما یکی از دختران از بین جمعیت بلند می شــود و می خواهد درباره مســائل دختران 
صحبــت کند، از مشــخص نبودن وزیر آمــوزش و پرورش با وجود اهمیت زیاد این حوزه گله مند اســت و 
نســبت به کم توجهی و بی توجهی به نوجوانان و مسائل فرهنگی و رسانه ای آنها انتقاد دارد. خالصه ای 

از صحبت های رئیسی در ادامه آمده است.

گزارش

پرونده
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