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رئیس جمهور با بیان اینکه دانشجو به عنوان 
کسی که دنبال حقیقت است، باید قدرت را نقد 
کند، تصریح کرد: واقعیت ها را بیان و انتقاد کنیم؛ 
اما برچسب نزنیم و نقد دانشجو باید بی محابا و 

درعین حال با محتوا باشد.
به گزارش سایت ریاست جمهوری، حسن 
روحانی دیروز  در جمع دانشــجویان دانشگاه 
فرهنگیان به مناســبت روز دانشجو با تاکید بر 
اینکه دولت بدون اشکال و ایراد نیست و از انتقاد 
سازنده استقبال می کند، گفت: قدرت باید نقد 
شود چون اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد و 
کشور دانشــجویی می خواهد که با صراحت و 

شهامت حرف بزند و مسووالن را نقد کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه آذر، به عنوان ماه 
دانشجو، وحدت حوزه و دانشگاه، مجلس، قانون 
اساســی و حقوق شــهروندی و ماه پرافتخاری 
است، تأکید کرد: اما در میان همه این روزها روز 
دانشجو و ایامی که تعلق به بیان جایگاه دانشجو، 

دانشگاه و اظهارنظر دارد، ویژه است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشجو باید 
نقد کند و دانشجویی مانند حزب نیست، ادامه 
داد: حزب تشکلی است که برای مدتی معلوم عضو 
آن می شوید، اما دوران دانشجویی سیال است و 
در این دوران، طبقه خاصی به نام ثروتمند و فقیر 
وجود ندارد و اقوام مختلف در دانشگاه ها در کنار 

یکدیگر هستند.
 رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشــگاه و 
دانشجو حتماً باید اظهارنظر کند و حتما نظام به 
دانشجو اعتماد و احترام کند، تصریح کرد: نسل 
جوان پرشور ما با احساسات پاک در این دوران 
۱۸ تا ۲۳ سال که بهترین دوران است، می تواند 
بهترین فعالیت ها، قدرت فکری و بدنی و نشاط 
داشته باشد و برای من نیز آن دوران یادآور دوران 

لذت بخشی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه دانشجویان 
باید با یک بیان صریح، خوب، روشن و شجاعانه 
مطالب خــود را بیان کنند، تصریــح کرد: ما به 
دنبال چنین دانشجویی هستیم که با صراحت 

در برابر کسانی که مســئولیت دارند، مطالب و 
انتقادات خود را مطرح کنند که البته این دوران 
و مسئولیت نیز محدود اســت و دانشجو باید با 
قدرت گفتگو، قدرت را نقد کند وگرنه احتمال 
انحراف در قدرت وجود دارد و این قدرت شامل 
همه قوای کشور، نهادها، گروه ها و حتی جامعه 

بزرگ مردم است.
 روحانــی تصریح کرد: معتقــدم در نقادی، 

دانشجو باید بی محابا، اما با محتوا نقد کند.
اگر کسی بخواهد به نمایندگی از ملت 

صحبت کند، رئیس جمهور است
روحانی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد به 
نمایندگی از ملت صحبت کند، رئیس جمهور 
است، ادامه داد: اینگونه ســخنان را تحریف 
نکنیم که به نفع کشــور نبوده و نباید اینگونه 
عمل کنیــم و باید واقعیت هــا را درک کنیم 
و همه زوایــا را برای منفعت کشــور در نظر 

بگیریم.
رئیس جمهور با طرح این پرسش که آیا کسی 
در جامعه وجود دارد که هیچ اشــکالی نداشته 
باشد، تأکید کرد: دولت هم حتماً اشکاالتی دارد 
و اگر تصمیمی اتخاذ می کنم، بی تردید در دولت 
مشورت می کنم و یا در شورای اقتصاد و شوراهای 
عالی کشور به بحث و رأی گیری می گذاریم و اگر 
قانون باشــد به صورت الیحه به مجلس ارسال 

می کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه بسیار مهم است که 
در این شــرایط ضمن بیان نقد یکدیگر را یاری 
کنیم، تأکید کرد: اگر راه حل بهتری پیشــنهاد 

داریم، بیان شود و مورد استفاده همه مسئولین 
قرار گیرد.

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه نباید منکر 
این شویم که ایرادات و اشکاالتی وجود دارد، اما 
این توافق به نفع کشور بود، گفت: قبل از برجام 
صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه بود، اما بعد 
از برجام به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش 
یافت که تا قبل از تحریم های اخیر آمریکا علیه 

ایران در سال ۹۷ این صادرات نفت ادامه داشت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود در جمع دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان 
به موضوع اصالح قیمت بنزین اشاره و با تأکید بر 
اینکه قانون ما را موظف می کند قیمت حامل های 
انرژی را افزایش دهیم، گفت: همیشه این بحث 
وجود داشته که افزایش قیمت بنزین به یکباره 
انجام شود یا به صورت سال به سال و کارشناسان 

نظرات متفاوتی در این زمینه دارند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با این تصمیم 
برای بنزین بــه دنبال کنترل مصــرف بودیم. 
مصرف بنزین در کشور در سال ۹۷، ۱۱ درصد 
افزایش یافته بود و پیش بینی این بود که امسال 
نیز ۱۰ درصد افزایش مصرف داشته باشیم که 
اگر با همین روند ادامه می یافت در سال ۱۴۰۰ 

دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می شدیم.
روحانی یادآور شد: در مورد درآمد حاصل از 
افزایش بهای بنزین نیز به رغم نیاز دولت، همه 
درآمد حاصله را به خود مردم برمی گردانیم، هر 
چند که طبق قانون اجازه این اقدام را نداریم، اما با 
مجوز مقام معظم رهبری این کار را کردیم و پول 
حاصل از افزایش قیمت بنزین را به اقشار ضعیف 

که مشکل معیشتی دارند، برمی گردانیم.
روحانی با اشاره به نظرات مطرح شده از سوی 
یکی از دانشــجویان در مورد وعده های دولت، 
گفت: اینکه دولت چقدر خدمت کرده و چقدر به 
وعده هایش عمل کرده است، انتظار این است که 
در محیط های دانشجویی و دانشگاهی به صورت 

روشن به موارد اشاره شود.
رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکــه هدف ما 

کمک به مــردم، حفظ محیط زیســت و توجه 
ویژه به روستائیان بوده است، گفت: تا قبل از این 
دولت ۱۴ هزار روستا برق داشت اما در سال های 
فعالیت ایــن دولت به تنهایی ۱۴ هزار روســتا 
برق دار شد. در زمینه گازرسانی به روستاها هم 
همین طور اســت. روحانی ادامه داد: نسبت به 
فعالیت های دانشــجویی و آزادی دانشجویان و 
همین مراسم ۱۶ آذر نیز در این دولت اوج گرفت 
و پررنگ شد. شما ۱۶ آذرهای قبل از این دولت را 

ببینید، آیا به این گرمی و پرشوری بود؟
رئیس جمهــور اضافــه کرد: دانشــجوی 
ســتاره دار یکی از معضالت بود و در آغاز دولت 
ما همه اعتراض می کردند که چرا این معضل حل 
نمی شــود. امروز وزیر علوم اعالم می کند که ما 
دانشجوی ستاره دار نداریم و این یک اقدام مهم 

و بزرگ است.
 رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به شــرایط 
امروز کشور، گفت: در شرایط آسانی قرار نداریم و 
شرایط سخت است اما مقصر ما نیستیم، ما توافق 
را به هم نزدیم و تقریبا همه کشورهای دنیا بجز 
چند کشــور، آمریکا را مقصر می دانند و اجماع 
بین المللی  وجود دارد که آمریکا این شــرایط را 

برای توافق برجام ایجاد کرده است.
روحانی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان 
درخصوص اعتماد دولت به آمریکا، گفت: ما به 
آمریکا اعتماد نکردیم بــه همین خاطر گفتیم 
که توافق را بعد از تصویب در ســازمان ملل می 
پذیریم و امضا می کنیم، ما کار خود را درســت 

انجام دادیم.
رئیس جمهور افزود: ببینیــد امروز آمریکا 
چقدر از برجام عصبانی است، معاون وزیر خارجه 
این کشور اخیرا گفته است که برجام را باید از بین 
ببریم  زیرا با وجود برجــام ، چند ماه بعد خرید و 
فروش تسلیحات برای ایران آزاد می شود و این 
کشور می تواند از چین، روسیه و اروپا سالح بخرد 

و به همه کشورها سالح بفروشد.
روحانی ادامه داد: وزیر خارجه آمریکا عصبانی 
است و می گوید چرا اروپایی ها در مقابل ایران که 

به تعهدات خود عمل نمی کند، اقدامی نمی کنند 
و این نشان می دهد که برجام به نفع ما بوده است 

و ما کار خود را درست انجام داده ایم.
رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکــه برجام نه 
مقدس است ونه لعنتی، گفت برجام یک قرار داد 
بین المللی اســت که باید تالش کنیم از مزایای 
آن استفاده کنیم ، پیامبر)ص( هم با یهود  بنی 
قریظه قرار داد بست، آنها خیانت کردند و پیامبر 
روبرویشان ایستاد، پیامبر با کفارپیمان بست و 
آنها پیمان شکستند. ما باید در هر شرایطی منافع 

خود را در نظر بگیریم.
 روحانی با بیان اینکه بودجه ســال آینده در 
هیچ کجا متکی بر مذاکره نیست و مبنای بودجه 
تداوم تحریم است، گفت: وظیفه قانونی و انقالبی 
ما اســت که از هر راهی که برای رفع مشکالت 

وجود دارد، استفاده کنیم.
 از وضع موجود ناراحتیم،

 اما ناامید نیستیم
در دیدار دانشــجویان دانشگاه فرهنگیان با 
رئیس جمهور، نمایندگان ۷ تشکل دانشجویی 
دیدگاه ها، نظرات و نقدهای خود را در زمینه های 

مختلف بیان کردند.
نمایندگان انجمن های علمی و کرسی های 
آزاد اندیشــی، شــوراهای صنفی، انجمن های 
اســالمی، کانون های فرهنگی دانشــجویی، 
بسیج دانشجویی،نشریات دانشجویی و جامعه 
اسالمی دانشجویان در سخنانی صریح به بیان 
دیدگاه های خود درخصوص مسائل مربوط به 
دانشگاه و دانشجویان و همچنین موضوعات روز 
جامعه پرداختــه و در حضور رئیس جمهور و در 

فضایی آزاد دولت را به نقد کشیدند.

انتقــاد از وضعیت اقتصادی کشــور، اتکا به 
جوانان و نخبگان کشــور به جای اتکا به غرب و 
آمریکا، انتقاد از برجام، عملی نشدن وعده های 
دولــت و رئیس جمهور بــه مردم، رفــع نگاه 
تبعیض آمیز نسبت به دانشــگاه فرهنگیان در 
مقایسه با دیگر دانشــگاه های کشور، ضرورت 
حمایــت از آزادی بیان دانشــجویان، انتقاد از 
نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین و مشــکالت 
ناشی از آن، انتقاد از نحوه خصوصی سازی ها در 
کشور،حمایت از جوانان و توجه به زنان، مقابله با 
مافیای کنکورو مــدارس الکچری، بازنگری در 
آیین نامه های وزارت علوم درمورد دانشجویان 
از جمله آیین نامه انضباطی، بازنگری اساسنامه 
دانشــگاه فرهنگیان و توجه ویژه دولت به این 
دانشــگاه، توجه ویژه به معلمان و فرهنگیان و 
اجرای کامل و درست طرح رتبه بندی، اعتماد 
به نسل جوان در سپردن مسئولیت ها، استفاده 
از ظرفیت دانشجویان و دانشگاه برای کمک به 
حل مشکالت کشــور، توجه ویژه به کانون های 
فرهنگی و هنری دانشجویی، از جمله مواردی 
بود که از سوی دانشجویان مطرح و مورد انتقاد 

قرار گرفت.
نمانیده انجمن های اسالمی در سخنان خود 
با تاکید بر اینکه پشیمان نیستیم که به شما رای 
دادیم، گفت: آقــای رئیس جمهور انتظار داریم 
به وعده های خود عمل کنیــد، از وضع موجود 

ناراحت هستیم اما ناامید نیستیم.
نماینده جامعه اسالمی دانشــجویان نیز با 
بیان اینکه ما مخالف شــما نیســتیم اما منتقد 
هســتیم، انتقادات خود را بی پرده و در حضور 

رئیس جمهور مطرح کرد.

خبر

روحانی در دانشگاه فرهنگیان:

دانشجو باید بی محابا، اما با محتوا نقد کند

 سرنوشت تولید ایزوتوپ های پایدار
 به کجا خواهد رسید؟

وسیه  ر وقتی 
می کشد کنار 

سياست 2

سه سال و نیم پیش سازمان انرژی اتمی روسیه )روس اتم(، از تالش 
تهران و مسکو برای توافق درخصوص تغییر کاربری سایت غنی سازی 
فردو و تبدیل آن به تاسیســات تولید ایزوتوپ های سنگین خبر داد.  
روس اتم طی بیانیه ای، ضمن اعالم ایــن خبر، عنوان کرد که مقامات 
ایران و روسیه در حال مهیا کردن شرایط برای توافقی در خصوص این 
تغییر کاربری هستند. »نیکالی اسپاسکی«، قائم مقام روس اتم نیز در 
همین خصوص با مهدی سنایی، سفیر وقت ایران در روسیه و »بهروز 
کمالوندی« معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد.  
شرکت روسی TVEL وابسته به شرکت روس اتم نیز اجرای پروژه را 
در دست گرفت اما عمال در سه سال و نیم گذشته هیچ خبری از تغییر 
کاربری فردو نشده است؛ تا پنجشنبه گذشته که روس اتم در بیانیه ای 
اعالم کرد: »ادامه این پروژه در حال حاضر به دالیل »فنی« امکان پذیر 
نیست.« دالیل فنی که روس اتم به آن اشاره کرده، مربوط به گام چهارم 
کاهش تعهدات هسته ای ایران است. مطابق بند ۴۴ برجام، غنی سازی 
در فردو تا ۱5 ســال نباید صورت می گرفت، اما ایــران در گام چهارم 
کاهش تعهدات هسته ای خود این بند را کنار گذاشت و به رغم اینکه بر 
اساس برجام برای تولید مواد هسته ای باید ۱۱ سال دیگر صبر می کرد، 
غنی سازی در فردو را ازسرگرفت و ۱۴ آبان ماه تزریق گاز هگزافلوراید 

اورانیوم به سانتریفیوژهای فعال در فردو را آغاز کرد. 
بدون روس ها هم می توانیم

حاال روس اتم دست روی همین موضوع گذاشته و در اطالعیه ای که 
پنجشنبه گذشته منتشر کرد...

رمزگشایی ساختاربودجه تحریمی ۹۹ از زبان نوبخت

تداومبرآوردهایغیرواقعگرایانه
چرتکه 3

   عکس: مهدی نصیری

آدرنالين 7

  ایتالیایی ها استقالل را ترک کردند

یک داستان ناتمام!


