
گشت ارشادی که نیست اما هست؟!

با وجود ابهام در تعطیلی یا ادامه فعالیت گشــت  های  
ارشــاد،  جمع بندی اظهارات مطرح شــده مســئوالن 
حاکی از آن اســت که قرار اســت ابزارهای مقابله با 

بی حجابی تغییر کند.
طبیعی اســت که موضوع حجاب و مسائل پیرامونی 
آن با توجه به تحوالت چند ماه اخیر به ســوژه مهمی 
برای بخش از جامعه تبدیل شــود و با این شــرایط 
قطعاً نمی توان انتظار داشــت که ایــن موضوع را به 
کنــج نهان خانه افکار عمومی هدایت کرد. در روزهای 
اخیر شاهدیم که از سوی متولیان و مسئوالن، مواضع 
مختلــف و متفاوتــی در خصوص موضــوع حجاب و 
گشت  ارشاد اتخاذ می شــود که همین امر شائبه ها و 
ابهامــات را در این خصــوص افزایش داده؛ از موضوع 
جمع آوری و تعطیلی گشــت های ارشــاد تا تغییر در 
روش های برخورد با بی حجابی، ابهاماتی هســتند که 
هنوز کسی پاسخ صریحی به آن ها نداده و البته نباید 
اجازه داد که دوباره چنین موضوعاتی دستاویزی برای 

ملتهب کردن فضای جامعه باشد.
همه چیز از اظهارات دادســتانی کل کشــور آغاز شد؛ 
جایی که محمدجعفر منتظری در سلسله نشست های 
جهاد تبیین که با موضوع تبیین ابعاد جنگ ترکیبی 
در اغتشاشات اخیر برگزار شد،  در پاسخ به سوال یکی 
از حاضران مبنی بر اینکه چرا گشــت ارشــاد تعطیل 
شد، ابراز داشــت: »گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه 
ندارد و از همان جایی که در گذشــته تأسیس شد از 
همانجا نیز تعطیل شــد. البته قوه قضائیه نظارت های 
خــود را بر کنش های رفتاری در ســطح جامعه ادامه 
می دهد«. این اظهارات ســرآغازی بــود برای دوباره 
ســرزبان افتادن مبحث گشت ارشاد در فضای عمومی 
و حتــی کار تا جایــی پیش رفت که شــبکه العالم 
سیمای جمهوری اسالمی، در توضیح و تفسیر سخنان 
دادستان کل کشــور اظهار داشت:» برخی رسانه های 
خارجی با اســتناد به نقل قولی از دادستان کل کشور 
مدعی شدند گشت ارشاد در ایران تعطیل شده است. 
این اظهار نظر دادســتان کل کشــور در حالی مطرح 
می شود که هیچ مقام رســمی در جمهوری اسالمی 
ایران مساله تعطیلی گشت ارشاد را تایید نکرده است.
حداکثر برداشــتی که از کالم حجت االسالم منتظری 
می توان داشــت این است که گشــت ارشاد از زمان 
تاســیس مرتبط با قوه قضاییه نبوده اســت؛ چنانکه 
دادســتان کل تاکید کرده اســت قوه قضاییه نظارت 
خــود را بر کنش های رفتاری در ســطح جامعه ادامه 

خواهد داد.
برخــی از رســانه های خارجــی کوشــیده اند تا این 
معنــای عقب نشــینی  بــه  را  دادســتان کل  کالم 
جمهوری اسالمی از مســئله حجاب وعفاف و متاثر از 

اغتشاشات اخیر معرفی کنند«.
اما باوجود برخی گمانه زنی هــا مبنی بر تعطیلی این 
گشــت ها، برخی اخبار و گزارش های تایید نشــده و 
غیررســمی حاکی از ادامه فعالیت آن ها در شهرهایی 
نظیر قم اســت. روزنامه هم میهــن در این خصوص 
نوشته:» همزمان با اعالم خبر تعطیلی گشت ارشاد از 
سوی دادستان کل کشور، تعداد ون های گشت ارشاد 
در قــم افزایش یافته. درســت در اولیــن روزی که 
دادستانی کل کشــور اعالم کرد گشت ارشاد تعطیل 
شــد، هر دو درب ســاختمان پلیس امنیت اخالقی 
پایتخت بســته اســت و هیچ مراجعه کننده ای ندارد. 
ماجرا اما در روزهای گذشــته و در شــهرهایی غیر از 
تهران متفاوت بوده است؛ به ویژه در شهرهای مذهبی. 
تعــدادی از زنان ســاکن قم در یک ماه گذشــته به 
هم میهن گفته اند که فعالیت های ماشــین های گشت 
ارشاد در خیابان های این شهر بیشتر هم شده است«.
ســید علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف 
و نهــی از منکر در خصوص گشت ارشــاد و بحث های 
پیرامونــی آن در گفت وگو با جماران اظهار داشــته:» 
بحث عفاف و حجاب در کشــور یــک مطالبه مردمی 
و عمومی اســت و به صورت کلی دارد تصمیماتی در 
ارتباط با عفاف و حجاب گرفته می شود و ان شاء اهلل در 
یک چهارچوب نوین تر، با استفاده از تکنولوژی هایی که 
در این زمینه هســت و با فضایی که یک طرفه نباشد، 
انجام شود. اما گشت های امنیت اخالقی و اجتماعی که 
برقرار بوده با دســتور دادستانی و مرجع قضایی توسط 
فراجا انجام می شــده اآلن مأموریتش تمام شده است. 
اینکه بخواهد با چه شیوه ای باشد، قطعا در مورد بودن 
یا نبودن اینها در ســطح اجتماع، مســئوالن مختلف 
بایــد تصمیم بگیرند و جمع بنــدی کنند. اما در بحث 
عفاف و حجاب برنامه ریزی های خوبی دارد می شود و 
اتفاقا یکی از دســتاوردهای اتفاقات اخیر، اگر بخواهیم 
نگاه مثبت به آن داشــته باشــیم، این است که خیلی 
از مجموعه های فرهنگی کشــور بیدار شدند و ما امروز 
خأل در بحث عفاف و حجاب و آســیب های اجتماعی 
را جدی تر دیده ایم. به دلیــل اینکه خألها جدی تر و 
شــکاف ها عمیق است و باید نسبت به آن توجه جدی 
شود؛ هم در حوزه ایجابی مثل آموزش عالی و آموزش 
و پرورش و حوزه های فرهنگی مثل صدا و سیما و هم 
در حوزه هایی که تبلیغی اســت. دستگاه های انتظامی 
و قضایــی بایــد اقداماتی انجام بدهند. باید شــیوه ها 
جدیدتر، به روزتر و دقیق تر باشــد که بتواند اثرگذاری 

بیشتری داشته باشد«. 
موضوعی که در این بیــن خودنمایی می کند، وجود 
تضاد و تناقض میان اظهارنظرها و مواضعی اســت که 
مطرح می گردد. در وضعیتی که نیازمند اتخاذ راهبرد 
صحیح، جامع و مقبول برای حل چالش های اجتماعی 
و حتی دیگر حوزه ها هســتیم، امــا همچنان درب بر 
پاشنه پیشــین می چرخد و گویا قرار نیست تصمیم 

مشخصی آن هم به پشتوانه عمومی گرفته شود.
شــاید به دلیل ماهیت نظام جمهور ی اسالمی، بتوان 
تاکیــد بر اجرای امر دینی را درک کرد اما اگر همین 
امر دینی، پیوســت های فرهنگی نداشــته باشــد و 
فلسفه و چیستی آن برای جامعه تبیین نگردد،  شاید 
کارکردی منفی پیدا کند و چه بسا به امری ضد خود 
تبدیل گردد. تجربه پیشین طی شده پیش روی چشم 
ماســت؛ حجاب به ابزاری سیاســی و عرصه ای برای 
تسویه حساب اپوزیسیون با نظام تبدیل شد. در حالی 
که این مسئله ذاتاً یک امر دینی و فرهنگی است. در 
کنار این مسئله، کج سلیقگی هایی چون گشت ارشاد با 
آن عملکرد، یک انحراف دیگر در حوزه حجاب را رقم 
زد و این ها خطاهایی است که نمی توان به سادگی از 
کنار آن عبور کرد. شــرایط کنونی ایجاب می کند که 
متولیــان امر برای پایان دادن بــه این چالش به یک 
راهبرد مشخص و واحد رسیده و بر سر چند و چون و 

چگونگی آن با شهروندان توافق کنند.الف

یادداشت

نمایندگان چند تشــکل سیاسی و علمی دانشجویی در 
مراســم روز دانشجو در حضور رئیس جمهور، مطالبات و 

دیدگاه های خود را بیان کردند.
به گزارش تسنیم، دیروز مراســم روز دانشجو با حضور 
سید ابراهیم رئیسی در دانشــگاه تهران برگزار شد. در 
این مراســم نمایندگان برخی تشــکل های دانشجویی 

مواضع و صحبت های خود را بیان کردند. 
محمد هادی نصر، نماینده بســیج دانشــجویی کشور با 
بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران خط قرمز ماست و 
دولت صدای معترضین را که صف خود را از اغتشاشگران 
جدا کرده اند بشــنود، گفت: دشــمن می خواهد انتقام 
 همه چهل ســال ناکامی خــود را با ایرانســتان کردن 

این خاک بگیرد.
وی افزود: با صدای بزرگ اعالم می کنیم که اســتقالل، 
آزادی و جمهوری اســالمی خط قرمز ماســت و جلوی 
هرکس که بخواهد میراث شهدا را خدشه ای به آن وارد 
کند در مقابلش می ایســتیم. موقع آن اســت که دولت 
دردها و گرفتاری مردم را مســئله اصلــی خود بداند و 
صدای معترضانی که صف خود را از اغتشاشــگران جدا 

کرده اند را بشنود.
نماینده بسیج دانشجویی با اشاره به اینکه در زمینه هایی 
شــاهد رشد و پیشــرفت بوده ایم، اما در زمینه هایی در 
بر پاشــنه قبلی می چرخد، اظهار داشت: با سیاست های 
اقتصــادی نئولیبرالی هنوز تعیین تکلیــف نکرده اید و 
ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی سیاســت هایی 
را دنبــال می کنند که مســتضعفین را تضعیف می کند. 
چرا جراحان اقتصاد همیشــه تیغ خود را بر تن ضعیف 

مستضعفان می کشند؟
نصر ادامه داد: صحبت از افزایش قیمت حامل های انرژی 
را یکبــار کنار بگذارید و از جراحــی اصلی را از بانک ها 
شروع کنید. شما معروف به سید محرومان بودید لذا در 

سیاست گذاری هایتان طرف کوخ نشینان باشید.
دبیر انجمن های علمی دانشــجویی نیز در مراسم آیین 
گرامیداشت روز دانشــجو، گفت: دانشجویان خودشان 
را در ساختن آینده کشور ســهیم بدانند. مسئله ای که 
می تواند جلوگیری کند از خروج نخبگان از کشــور این 
است که دانشجویان خودشان را در ساختن آینده کشور 

سهیم بدانند.
وی با بیان اینکــه انجمن های علمی دانشــجویی باید 
ظرفیت شــان در راســتای پیشــرفت علمی و فناوری 
کشــور بکارگرفته شود و حمایت شــوند، اظهار داشت: 
بایــد از بحث مقاله محوری عبور کرد چون منجر به حل 

مشــکالت کشور نمی شود؛ رویکرد عبور از مقاله محوری 
نباید نمایشــی باشــد و باید حمایت ها هم عرض بحث 

مقاله باشد.
وی اعالم کرد درباره اتفاقات اخیر در کشور این آمادگی 
از سوی انجمن های علمی-دانشجویی برای بررسی این 

وقایع به صورت کامال علمی وجود دارد.
نماینده دفتر تحکیم وحدت نیز گفت: کســانی که هم 
صدا با رســانه های ســعودی جاده صاف کن فرزند شاه 
شده اند، خائن خون شــهید قندچی، شهید بزرگ نیا و 
شریعت رضوی اند  امروز به برکت خون آن شهیدان یک 

زن در برابر رئیس جمهور ایستاده است
وی افزود: دولت سیزدهم امید را در دل مردم زنده کرد؛ 
شــما کشــور را معطل امضا کری نکردید و آب خوردن 
مردم را به برجام گره نزدید. در دولت شما ایران چهارراه 
دنیا و محل حضور سران کشورهای مختلف شده است.

نماینده دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه عدم پایبندی 
برخی مدیران دولت به گفتمان دولت یکی از مشکالت 
این دولت است، اظهار داشت: مثال از ابتدا مشخص بود 
که ســاخت چهار میلیون مســکن با وزیری که مریض 
احوال باشد شدنی نیســت؛ اکنون سوال است که آقای 

رییسی چگونه می خواهد به وعده خود عمل کند.
وی عنــوان کــرد: بعنوان یــک دختر ایرانــی به نفس 
کشــیدن در اتمســفر جمهوری اســالمی ایران افتخار 
می کنم، مســائل زنان و خانواده بــا کارهای جزیره ای 
حل نخواهد شد، مسائل زنان سال هاست دستمایه بازی 

سیاسی گروه های مختلف شده است.
زهرا کمالی نماینــده کانون های فرهنگی از دانشــگاه 
تهران نیز بــا بیان اینکه ما در ایــران می مانیم و ایران 
را می ســازیم و ما پای کار شما هســتیم برای ساختن 
آینده ای بهتر، گفت: ما در ظاهرمان شاید تفاوت داشته 
باشیم ولی یک اشتراک داریم و آن اشتراک ایران است 

که می خواهیم برای آن تالش کنیم.
نماینــده جنبش عدالتخواه دانشــجویی بــا بیان اینکه 
آشوب های سه ماه گذشــته حاصل فعالیت های دشمن 
است و ســاز و کاری برای اعتراض اقشار مختلف فراهم 
کنید، گفت: وقتی دنبال رای بودید از فالوور اینستاگرام 

می گفتید، اما حاال شیر اینترنت را بسته اید.
وی بــا بیان اینکه مشــکالت با کارهای نمایشــی مثل 
معاونت مردمی سازی حل نمی شــود، اظهار داشت: راه 
اعتراض به عملکرد شما و دولت چیست؟ صف اعتراض 
را به ما نشــان دهید و ساز و کاری برای اعتراض اقشار 

مختلف فراهم کنید.

دانشجویان در روز دانشجو به رئیس جمهور چه گفتند؟
درپی ارسال پیامی با موضوع اخطار زلزله برای برخی از 
شهروندان تهرانی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
اعــالم کرد که چنین پیامی صحت ندارد و شــهروندان 

نگرانی بابت وقوع زلزله نداشته باشند.
به گزارش ایســنا، حوالی ظهر دیــروز پیامی که به نظر 
می رسد تحت سیستم عامل تلفن های همراه ارسال شده 
باشــد، بر روی گوشــی تلفن همراه برخی از شهروندان 
ظاهر شــد. این پیام که با عنوان اخطــار زلزله بر روی 
گوشی تلفن همراه برخی از شهروندان نمایش داده شده 
بود، دارای چنین محتوایی بود: هشدار زلزله؛ آرام باشید 

و به پناهگاهی در اطراف بروید«
پیگیری ها از ســازمان مدیریت بحران کشــور حاکی از 
آن اســت که چنین پیامی صحت نداشته و جعلی است. 
محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
در گفت وگو با ایســنا با جعلی دانستن این پیام گفت: » 
امکان پیش بینی زلزله وجود ندارد و چنین پیامی اساسا 

جعلی است و شهروندان نباید به آن توجه کنند.«
مهــدی ولیپور، رئیــس ســازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر نیز با جعلی دانستن این پیام گفت: » اینکه 
شهروندان همواره باید آمادگی نسبی دربرابر زلزله داشته 
باشــند، امر مهمی است، اما توجه داشته باشید که زلزله 
قابل پیش بینی نیســت و از این رو این پیام کامال جعلی 

است. شهروندان نگرانی از این بابت نداشته باشند.«
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهران نیز این موضوع را تکذیــب کرد. او با بیان 
اینکه به نظر می رســد این یک اقدام شیطنت آمیز برای 
تهیج و تحریک افکار عمومی باشد، گفت: » از مردم عزیز 
این می خواهم که به این پیام توجهی نکنند و خونسردی 
و آرامش خود را حفظ کنند. ما علیرغم جعلی بودن این 
پیــام، باز هم جهت اطمینان بیشــتر لرزه های اخیر در 
محدوده تهران را بررســی کردیم که بیانگر این بود که 
هیچ مورد غیرعادی وجود ندارد.« سامانه همراه اول نیز 
با ارسال پیامک انبوه ، اعالم کرد: »اگر پیام هشدار زلزله 

دریافت کرده اید، این پیام صحت ندارد.«
همــراه اول اطالعیه ای ضمن عذرخواهی از مشــترکان 
خود اعالم کرد هیچگونه هک یا نفوذی در شبکه صورت 
نگرفته و این پیام به دلیل خطای یک تیم تحقیقاتی در 
ارسال پیام تست سرویس جدید هشدار بالیای طبیعی 
بوده است که  تیم تحقیقاتی که در حال تست سرویس 
هشدار بالیای طبیعی بوده به اشتباه پیام را برای جمعی 
از مشترکان همراه اول در شهر تهران ارسال کرده است.
همچنیــن مدیــرکل ارتباطــات همــراه اول ضمــن 

عذرخواهــی از مشــترکینی که به اشــتباه این پیامک 
را دریافــت کرده انــد، گفت: »این نویــد را می دهم که 
هیچگونه هک و نفوذی در شــبکه اتفاق نیفتاده است و 
این موضوع متاسفانه به دلیل خطای تیم تحقیقاتی که 
بر روی قابلیت هشــدار بالیای طبیعی سیل یا زلزله کار 
می کردند، اتفاق افتاده اســت. قرار بود این پیامک صرفا 
برای تیم تحقیقاتی ارسال شود، اما به دلیل اشتباه برای 

برخی مشترکین ارسال شده است.«
ســرهنگ پاشــایی معاون اجتماعی پلیس فتا نیز درباره 
چگونگی ارسال پیام هشدار به برخی از کاربران تلفن همراه، 
بــا رد این موضوع گفت: »یک قابلیتی روی گوشــی های 
تلفن همراه به نام ارائه هشدارهای ضروری وجود دارد که 
فقط به اینترنت نیاز دارد. این قابلیت هم برای این اســت 
که اگر خدایی نکرده بچه ای در منطقه جغرافیایی خاص 
گم شده یا طوفان هر اتفاق دیگری که رخ داده،  پلیس یا 
شهرداری بتواند یک پیام هشداری ارسال کند که این پیام 
هشداری براساس قابلیتی که روی تلفن همراه قرار دارد، 

به افراد ارسال شده و آن را می بینند.«
مرکز ژئوفیزیک دانشــگاه تهران نیــز در اطالعیه ای با 
عنــوان »فوری و مهم« اعــالم کرد: »نظر به اینکه بنا بر 
اطالع واصله، پیامی تحت عنوان هشــدار زلزله از طریق 
خطوط موبایلی برای برخی از مشــترکین ارســال شده 
اســت، مرکز لرزه نگاری کشــوری مؤسســه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران ضمن تکذیب این پیام اعالم می کند که 
هیچگونه وضعیت غیرعادی در خصوص وقوع زمین لرزه 
در هیچ منطقه کشــور تا لحظه درج این پیام مشاهده 
نشــده است.« بایرام نژاد خاطر نشــان کرد: »این اقدام، 
پیش بینی زلزله قلمداد نمی شــود، ضمن آنکه ما هرگز 
با اشــخاص ســر و کار نداریم که بخواهیــم از طریق 

گوشی های همراه، هشداری صادر کنیم.«
حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران اســتان تهران 
نیز انتشار پیامک هشدار وقوع زلزله در پایتخت را جعلی 
دانست و گفت: » طبق تاکید سازمان مدیریت بحران کشور 
این پیامک کذب است و توجیه صحیح ندارد. این پیامک 
جعلی به دنبال اختالل در شبکه تلفن همراه منتشر شده 
است. « ســید مجید میر احمدی، معاون وزیر کشور نیز 
درباره ارسال پیامک هشدار زلزله گفت: »طبق تحقیقاتی 
که انجام دادیم که البته به زودی مســئوالن مرتبط با آن 
هم اطالعیه ای را صادر می کنند، تیم تحقیقاتی شــبکه 
همراه اول در حال یک اقدام فنی بوده اند که برای شرایط 
بحرانی مانند ســیل و زلزله بتوانند پیام هشداری را برای 

موارد و جاهایی که الزم است، ارسال کنند.«

ماجرای پیام »هشدار زلزله« چه بود؟

رئیس جمهور در مراســم روز دانشــجو در دانشگاه تهران 
گفت: امروز ادعای کســانی که شــعار زندگــی و آزادی 
می دهند، اما با فشار و تحریم زندگی را از مردم ایران سلب 

کرده اند، ادعایی مضحک است!
رئیس جمهــور در ایــن برنامــه روز دانشــجو را نمــاد 
دشمن شناســی، دشمن ســتیزی، بصیــرت و احســاس 
مســئولیت جامعه دانشجویی کشــور عنوان کرد و افزود: 
حقیقتاً شانزدهم آذر باید به عنوان نماد و نمود بالندگی و 
شناخت شرایط و وضعیت کشور از سوی دانشگاه ها همواره 

گرامی داشته شود.
رئیس جمهور با اشــاره به ارتباط مســتمر دولت با جامعه 
دانشجویی کشــور در همه ایام و روزهای سال گفت: بنده 
ارتباط دولت با دانشــگاه را یک ضرورت می دانم و حقیقتا 
باور دارم دانشــگاه به عنوان اتاق فکــر دولت می تواند در 
مسئله شناســی و حل مسائل کشــور یاریگر دولت باشد و 
به دولتمــردان نیز تاکید کرده ام ارتباط با جامعه نخبگانی 

توامان با حضور در میان مردم مورد توجه باشد.
رئیســی با بیان اینکه پیش از حضور در این مراسم برخی 
توصیه کردند در این مراســم شــرکت نکنم، تصریح کرد: 
بنده در پاســخ گفتم کســانی که به دنبــال تعطیلی علم 
هستند به دانشگاه نمی روند و بنای دولت سیزدهم از ابتدا 
تقویت علم و علم افزایی در دانشــگاه ها بوده است و از این 
جهت بود که پس از بهبود شــرایط کرونایی کشور دولت 
اولین اولویت خود را از ســرگیری فعالیت دانشگاه ها قرار 
داد چرا که نشاط و پویایی کشور و همچنین پیشرفت ها و 

افتخارات دانشمندان کشور محصول دانشگاه است.
رئیس جمهور افزود: امروز دانشگاه ما به دشمن ضربه زده 
و به همین دلیل می خواســتند در این فضا آشــوب ایجاد 
کنند و کالس های درس را به تعطیلی بکشانند اما اساتید 

و دانشجویان فرهیخته چنین اجازه ای به آنها ندادند.
رئیسی با تاکید بر تفاوت میان اغتشاش و اعتراض، با بیان 
اینکــه اعتراض به دنبال خود اصالح امور و ســازندگی را 
دارد، اما پیامد اغتشــاش، تخریب و ناامنی اســت، تصریح 
کرد: قطعاً یک ایران قوی مطلوب آمریکایی ها نخواهد بود 
و آنها به دنبال یک ایران ویران شــده همانند افغانســتان، 
ســوریه، لیبی و دیگر کشورهای مورد تجاوز قرار گرفته از 
سوی این کشور هستند، اما ایران متفاوت از دیگر کشورها 
و ســرزمین ها، زنان و مردانی با عــزت و باغیرت دارد که 

هرگز اجــازه تحقق چنین توطئه هایــی را به آمریکایی ها 
نخواهند داد.

رئیس جمهور در بیان چرایی عصبانیت و ناامیدی دشمنان 
از دانشگاه و جامعه دانشجویی کشور، گفت: دانشگاه های ما 
امروز سرمنشاء همه پیشرفت ها در کشور بوده و افتخارات 
دانشــمندان ما در علم و فناوری، صنعت هسته ای، هوافضا 
و دستاوردهای دفاعی و امنیتی محصول دانشگاه است، از 
این جهت دشمن به دنبال تعطیل کردن دانشگاه ها، از بین 
بردن نشــاط دانشجویی و مقابل هم قرار دادن دانشجویان 
برآمد، اما جامعه دانشــجویی ما نشــان داد صدای واقعی 

دانشجوی ایرانی صدای ضد استکباری است.
رئیسی با اشاره به تالش دشــمنان برای ممانعت از ایجاد 
تحول در مدیریــت اجرایی کشــور، از جمله تالش برای 
متوقف کردن صادرات نفتی و غیرنفتی، ســنگ اندازی در 
برقراری ارتباط موثر با کشــورهای همسایه و جلوگیری از 
افزایش حجم تجارت خارجی ایران تصریح کرد: برغم همه 
تالش ها و توطئه ها امروز صادرات نفت ما به میزان پیش از 
تحریم ها افزایش یافته، ارتباطات ما با زیرساخت های آسیا 
از طریق پیمان های شــانگهای و اوراسیا برقرار شده، حجم 
تجارت خارجی کشــور ۴۸ درصد افزایــش یافته و صدها 
کارخانه نیمه تعطیل یا تعطیل به چرخه تولید بازگشته و 

یا در حال راه اندازی است.
رئیــس جمهور با اشــاره به تشــکیل »اردوهــای راهیان 
پیشــرفت« برای آشــنایی دانش آموزان با دســتاوردها و 

پیشرفت های کشــور در حوزه های مختلف، اظهار داشت: 
شما جامعه دانشجویی کشور نیز باید راویان این پیشرفت ها 

برای عموم مردم باشید.
وی بــا اشــاره به دیدار خــود با دبیرکل ســازمان ملل و 
عذرخواهــی او به خاطــر ناتوانی در رفــع تحریم  دارویی 
کشــورمان در دوران کرونا گفت: بنده خطاب به دبیرکل 
ســازمان ملل گفتم امروز به رغم همه فشارها و تحریم ها 
ما نه  تنها با تولید شــش نوع واکسن به دست متخصصان 
کشــورمان از واردات واکســن کرونا بی نیاز شــدیم، بلکه 
به صادرکننده واکســن نیز تبدیل شــده ایم، اما زشتی و 
روسیاهی این مسئله برای مدعیان حقوق بشر باقی خواهد 

ماند.
رئیس جمهور با بیان اینکه پشــت پرده اغتشاشات اخیر و 
ناامنی ها در کشور، متوقف ســاختن پیشرفت ها، تعطیلی 
دانشگاه ها و ناامید کردن مردم بوده است، افزود: در همین 
راســتا تالش همه ما مسئوالن و شــما جامعه دانشجویی 
کشــور و اساتید دانشــگاهی باید بر امیدوار کردن هر چه 
بیشــتر مردم با کار جهادی و فعالیت شبانه روزی باشد که 
اگر چنین شــود یقین بدانید دشمن روز به روز ناامیدتر و 

مردم روز به روز امیدوارتر خواهند شد.
رئیســی با بیان اینکه کســانی که دانشجوی ما و مدافعان 
امنیت همچون شهید آرمان علی وردی و روح اهلل عجمیان 
را به شهادت می رســانند، مسئله شان مشکالت اقتصادی 
نیست، تصریح کرد: مردم ما و جامعه دانشجویی کشور به 

خوبی تفاوت میان اعتراض و اغتشــاش را می فهمند و به 
همین دلیل آنها را ناکام گذاشتند.

وی با اشــاره به سفر اخیرش به کردستان و حضور در بازار 
سنندج و مشــکالتی که در پی آن برای برخی از بازاریان 
از سوی اغتشاشگران ایجاد شد، تصریح کرد: چرا به دروغ 
می گوییــد به دنبال زندگــی و آزادی برای مــردم ایران 
هســتید؟ شــما دیدید که با آن بنده خدا که یک شکالت 
به ما تعارف کرد چه کردند، چه کســی دیکتاتور اســت؟ 
امروز ادعای کســانی که شــعار زندگی و آزادی می دهند، 
اما با فشار و تحریم زندگی را از مردم ایران سلب کرده اند، 
ادعایی مضحک است! رئیسی تاکید کرد: امروز مستبدترین 
و دیکتاتورترین حکومت دنیا هیئت حاکمه ایاالت متحده 
آمریکاســت و ۱۶ آذر روز مبــارزه بــا ابردیکتاتــور عالم 
یعنــی آمریکاســت. لعن و نفرین الهی بــر آنها که داعش 
را پایه گذاری کردنــد و جنایاتی نظیر جنایات حرم مطهر 

حضرت شاهچراغ را رقم زدند.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود 
درباره برخی ســواالت دانشــجویان درباره نحوه انتصاب 
مدیران در دولت ســیزدهم، میزان پیشــرفت نهضت ملی 
مســکن، اشــتغال، اینترنت، حــذف ارز ترجیحــی، بازار 
خودرو، بازار ســرمایه و همچنین استفاده دولت از ظرفیت 

کانون های فرهنگی و دانشگاهی توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تنها دولتی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی است که برنامه ای مدون برای حل مشکالت 
کشــور دارد و برنامه خود را نیز به بوته نقد کارشناســان، 
نخبگان و فرهیختگان گذاشــته اســت، افزود: معتقدیم با 
توجه به ظرفیت  های عظیم موجود در کشــور و حمایت و 
پشتیبانی مردم، مشکالت قابل حل است و اقتصاد کشور و 

معیشت مردم نیز بهبود خواهد یافت.
رئیس جمهــور در پایان ضمن قدردانی از دانشــجویان و 
اســاتید با بصیرت دانشگاه که با رونق کالس ها و پافشاری 
بر ارزش ها اجــازه ندادند فضای دانشــگاه به محلی برای 
جوالن اغتشاشگران تبدیل شود، به روح پاک همه شهدا به 
ویژه شهدای دانشجو و شهدای مدافع امنیت درود فرستاد.

رئیســی در ابتدای ورود به دانشگاه تهران، پیش از شرکت 
در نشست دانشجویان و اســاتید با حضور بر مزار شهدای 
گمنام دانشــگاه تهران و قرائت فاتحــه به مقام واالی این 

شهیدان و تمامی شهدای دانشجو ادای احترام کرد.
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گزارش
رئیسی در دانشگاه تهران: 

شعارزندگیوآزادیمیدهندامازندگیراازمردمسلبکردهاند

مهرداد بذر پاش که پیش از این رئیس دیوان محاســبات کشور بود و در دفاع از 
خود ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را عمال ناممکن دانست، با رأی نمایندگان 

مجلس وزیر راه و شهرسازی شد.
بذرپاش که روز گذشته برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسالمی رفته 
بود، در دفاع از خود درباره ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال در مخالفت 
بــا نظر رئیس جمهور گفت: برای ســاخت ۴ میلیون مســکن نزدیک به دوبرابر 
بودجه ســاالنه منابع الزم داریم. اکنون که بیش از یکســال از دولت ســیزدهم 
گذشــته است، طرخ جهش مسکن پیشرفتی نداشــته و با این سرعت نمی توان 

امید داشت که ۴ میلیون مسکن تا پایان دولت ساخته شود.

با ســخنان وزیر تازه کار راه و شهرســازی نیز این نتیجه به دســت می آید که 
وعده داده شــده به ســرانجام نخواهد رســید. با این وجود روز گذشــته با رأی 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، »مهرداد بذرپاش« که پیش از این رئیس 

دیوان محاسبات بود دومین وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم شد.
رســیدگی به صالحیــت و برنامه ها و ســوابق کاری »مهــرداد بذرپاش« وزیر 

پیشــنهادی راه و شهرسازی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی دیروز قرار 
داشــت که در ابتدای جلســه رأی اعتماد به وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی، 
»عبدالجالل ایری« ســخنگوی کمیسیون عمران، گزارش این کمیسیون درباره 

برنامه ها و سوابق کاری آقای بذرپاش را قرائت کرد.
پــس از آن، نماینــدگان مخالــف و موافــق برنامه های وزیر پیشــنهادی راه و 
شهرســازی، نقطه نظرات خود را مطرح کردند و سپس آقای بذرپاش به دفاع از 
برنامه های خود پرداخت؛ و پس از رأی گیری، در نهایت مهرداد بذرپاش با کسب 
۱۸7 رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف، 7 رأی ممتنع و 5 رأی باطله از مجموع 2۶3 

آرای مأخوذه، به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

بذرپاش وزیر شد؛

 ساخت 4 میلیون مسکن روی هوا

سعید ونکی


