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ای کاش رئیسجمهور یک بار گفته بود!
*میکائیلدیانی

«مــردم ایــران! مــن بــه عنــوان رئیسجمهــور
منتخــب شــما و پشــتوانه آرایــی کــه شــما
بــرای آبادانــی و اقتــدار ایــران اســامی بــه
مــن دادیــد از شــما خواهــش میکنــم بــا
خریــد کاالی ایرانــی بــه اشــتغال فرزنــدان
خودتــان کمــک کنیــد؛ مــن نیــز متعهــد
میشــوم در نیازمندیهــای دولــت تــا حــد امــکان از تولیــد
ملــی اســتفاده کنیــم تــا فرزنــدان شــما تــک تــک بــه ســر کار
رونــد و دیگــر جــوان بیــکاری در خانههــای ایرانــی نباشــد».
چقــدر دوســت دارم در یــک ارتبــاط زنــده تلویزیونــی خطــاب
بــه مــردم ایــران از ســر صداقــت و تدبیــر و امیدآفرینــی
ایــن جملــه را از زبــان رئیسجمهــور کشــورم بشــنوم!
شــاید حــدود  8ســال از تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر تولیــد ملی
میگــذرد و ایــن نــه فقــط یــک سیاســت دینــی ،بلکــه بیشــتر یــک
اســتراتژی ملــی بــه حســاب میآیــد بــرای اقتــدار ایــران و ایرانــی
امــا همیشــه حســرت بــه دل ماندیــم کــه از ســوی رئیسجمهــور
مملکــت ایــن جملــه را در تلویزیــون بشــنویم و مطابــق آن اقداماتی
جــدی را در جهــت همیــن سیاس ـتگذاری کالن مشــاهده کنیــم.
ایــن را از ایــن جهــت میگویــم کــه تقریبــا در تمــام تحــوالت
اقتصــادی دنیــا در نیــم قــرن اخیــر و حتــی در همیــن ایــران
خودمــان تغییــرات بــا همیــن مکانیــزم جلــو رفتــه و ایــن پیمــان
مســتقیم مــرد اول دولتهــا بــا مــردم و وفــاداری بــه آن
بــوده اســت کــه یــک جهــش اقتصــادی را شــکل داده اســت.
ترکیــه در دهــه  90بــه لحــاظ اقتصــادی در مــرز فروپاشــی بــود امــا
کمــال درویــش پــس از تصــدی ســمت وزارت دارایــی در نخســتین
اقــدام خــود گفتوگویــی مســتقیم بــا مــردم داشــت و مشــکالت
اقتصــادی ترکیــه آن زمــان را بــا مــردم در میــان گذاشــت و
تعهداتــی دوجانبــه را بــرای حــل مشــکالت ترکیــه بــا مــردم بســت.
او توانســت در ســایه حمایتهــای سیاســی و ارتبــاط مســتقیمی
کــه بــا مــردم برقــرار کــرده بــود ،در یــک برنامــه اصالحــی 3
ســاله ،اقتصــاد بیمــار ترکیــه را بــه محــدوده ســامت بازگردانــد.
بیشــتر جمعیــت مالــزی تــا قبــل از ســال  1981در جنگلهــا
و روســتاها بــه کار در مــزارع مــوز ،آنانــاس و کائوچــو یــا صیــد
ماهــی مشــغول بودنــد .در ایــن ســالها فقــر حاکــم بــر جامعــه و
درآمــد ســرانه پاییــن  100دالری ،چشــم مــردم ایــن کشــور را در
انتظــار انقالبــی در رونــد معیشــتی مــردم قــرار داد .انتظــاری کــه
توســط پزشــک جــراح «ماهاتیــر محمــد» بهعنــوان چهارمیــن
نخســتوزیر مالــزی بــه پایــان رســید .ماهاتیــر کــه نمایندگــی
مجلــس ،وزارت آموزشوپــرورش و معاونــت نخســتوزیری را در
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روحانی فردا بدون «وزیر علوم» به دانشگاه تهران
میرود /حاکم شدن فضای امنیتی در دانشگاه

حضور بی وزیر
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خطیب نماز جمعه تهران گفت:

هجمه به رئیس قوه قضائیه
هزینه مقابله با مفسدین است
سرخط خبرها

رئیس بسیج اساتید دانشگاه تهران گفت:

رئیسجمهوربهدانشگاههمچونقهوهخانه
سرراهینگاهنکند/آیااز 70هزارهیأتعلمی
هیچ کس صالحیت تصدی وزارت علوم را ندارد؟
ـــــــــــــــــ
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی خرب داد:

ایجاد موکب بسیج دانشجویی دانشگاه شهید
بهشتی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی
ـــــــــــــــــ
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی گفت:
فراهمشدنامکانظهوروبروزتواناییهای
دانشمندانجهاناسالمازطریقبرگزاری
جایزهمصطفی(ص)
ـــــــــــــــــ
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:
پیگیریمجوزخروجازکشوردانشجویانبرای
شرکتدرمراسماربعینتوسطستاد
عتباتدانشگاهیان
ـــــــــــــــــ
به همت دبیرخانه ستاد اربعین دانشگاهیان:
سامانه ثبت و دریافت مجوز خروج رایگان
اربعین برای دانشجویان مشمول آغاز
به کار کرد
ـــــــــــــــــ
با رای اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی :
فیضیپوردبیرشورایتبیینمواضعبسیج
دانشجوییدانشگاههایتهرانبزرگشد
ـــــــــــــــــ
عضو هیات مدیره باشگاه استقالل گفت:
جباریازاستقاللاخراجنشده/بازگشترحمتی
به خاطر رقم قرارداد او نبود
صاحب امتیاز :قرارگاه شهیدباقری
مدیرمسئول :امیرحسین غفاریان
سردبیر :امیررضا غالمی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
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