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موگرینی در مراسم تحلیف
روحانی شرکت میکند

یکشنبه  8مرداد شماره 200

سخن روز

کاترین ری ،سخنگوی فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه اعالم کرد که این مقام اروپایی برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیسجمهور ایران ،به این کشور سفر می کند.
به گزارش ایرنا ،کاترین ری توییت کرد که موگرینی  5اوت ( 14مرداد) در منصب رئیس کمیسیون مشترک برجام در مراسم تحلیف روحانی حضور مییابد.
سخنگوی موگرینی یادآور شد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این فرصت ،برای بررسی وضعیت اجرای توافق هسته ای با مقامهای ایرانی دیدار و گفت و گو میکند و موضوعات دو جانبه و منطقهای
را به بحث میگذارد.
به گزارش ایرنا ،مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری  14مرداد ماه از ساعت  17الی  20در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.

هیچ کس نباید در میدانی که آمریکا طراحی کرده بازی کند

محمدکیانو شراد -فعال سیاســی اصال حطلب
نکته مهم در چینش کابینه ،ســپردن مســئولیتها به حامیان رئیسجمهور
بــرای تعییــن اهــداف و برنامههای مورد نظــر اکثریــت و حتیاالمکان طرح
ایدههــای مخالف اســت .طبیعتا نهتنها دکتر روحانی ،بلکــه هر فرد دیگری به
پشــتوانه رای اکثریت مردم ،زمام قدرت را در دســت بگیــرد باید نظر اکثریت
را در برنامهریزیهای خود مورد توجه قرار دهد و از کســانی اســتفاده کند که
اوال مخالف برنامههای دولت نباشــند و ثانیا متعهدانه در جهت تحقق اهداف و
برنامههای دولت حرکت کنند.
رفتار اشــخاصی که دولــت را قبول ندارنــد ،اما بدون صداقت بــا پذیرفتن
مســئولیتی در دولت ،خالف خواســته عمومی دولت عمــل میکنند ،رفتاری
اخالقــی نخواهــد بود ،نهتنها پذیرش مســئولیت از ســوی چنین اشــخاصی
اخالقی نیســت ،بلکه انتخاب چنین اشخاصی از سوی رئیسجمهور نیز اخالقی
نخواهــد بود .دولت در زمانی عملی اخالقی انجام داده که براســاس رأی مردم،
در جهــت تحقق خواســتههای آنها تالش کند .باید امــکان همکاری منطقی
با تمام حامیــان دولت که در جهت تحقق مطالبه عمومی میکوشــند ،فراهم
شود.
در مــورد واژه ســهم نیــز دو معنــی مدنظــر قــرار میگیــرد؛ مفهــوم
ص مشــخصی کــه برچســب اصالحطلبــی بــر آنهــا میخورد
اول ،اشــخا 
و در احــزاب و گروههــای اصالحطلــب شناختهشــده هســتند و مفهــوم
ی اســت کــه بایــد تحقــق پیدا
دوم ،برنامههــا یــا اهــداف اصالحطلبانــها 
کنند.
بدیهی اســت برای اجرای اهداف و برنامههــا ،در درجه اول باید آن اهداف و
برنامهها را باور داشت .پس اگر اشخاصی به برنامههای اصالحطلبی باور نداشته
باشند ،قادر به اجرای چنین برنامههایی نخواهند بود.
آقــای روحانــی گرچه به صورت روشــن و واضحــی از عنــوان اصالحات
اســتفاده نکرده اســت ،امــا در همــه ســخنرانیهای او بهویــژه در چندماه
اخیــر ،تکیه بر حقوق مــردم و اکثریت جامعــهای که بــه او رای دادند ،موج
میزند.
رئیسجمهور باید از اشخاصی استفاده کند که مشخصا اصالحطلبهستند یا
اشــخاصی که گرچه کمتر شناختهشدهاند ،اما وفاداری آنها به شعارهای دکتر
روحانی برای خود رئیسجمهور ،نمایندگان مجلس و گروههای سیاســی حامی
رئیسجمهور ،محرز و مشخص شده باشد .البته بخشی از اصولگرایان معتدل به
آقای روحانــی رای دادهاند ،بهزعم نگارنده حتی بهکار بردن اصولگرایان معتدل
در کابینه کــه برنامههای روحانی را قبول دارند و حاضر به اجرای وفادارانه این
برنامهها در چارچوب سیاســتهای دولت هســتند ،قابل پذیرش است .اما همه
اشــخاصی که در کابینه آینده حضــور دارند باید خــود را مقید به حرکت در
چارچوبهای دولت روحانی بدانند.
براســاس تجربه دولتهای پیشین ،دیده شــده که بعضا در واپسین روزهای
فرصــت چینش کابینــه ،وزیران پیشــنهادی رئیسجمهور بــه مجلس تغییر
کردهاند.
نماینــدگان مجلــس یــا گروههــای اصالحطلب بایــد ضمن ابــراز نظرات
خــود در فضــای عمومی ،با تشــکیل جلســات و رایزنیها بــا رئیسجمهور،
وی را از خواســتههای خودشــان مطلــع ســازند .گفتوگــو و حتــی ارائــه
پیشــنهاد به رئیسجمهور بــه هیچ عنوان بــه معنای ســهمخواهی از دولت
نیست.
سخن از ســهمخواهی اصالحطلبان ،سخن اشــتباهی است .نه رئیسجمهور
خــود را بینیــاز از گروههــا و احــزاب حامی میدانــد ،نه گروههــای حامی
او ســعی در تحمیــل دیدگاههــای خود بــه رئیسجمهــور دارنــد و هر دو
بــا گفتوگــو میتوانند بــه نقطهتعادلــی برای رســیدن به کابینــه مطلوب
برسند.

معــاون اول رئیس جمهور در واکنش به
تصویب طرح تحریمهای جدید علیه ایران
از ســوی مجلس نمایندگان ایاالت متحده
آمریکا تصریح کرد :چنانچه در برجام طرف
مقابل اقدامی کند که کمیسیون نظارت بر
برجام که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور
است ،تشخیص دهد آن اقدام خالف برجام
است ،جمهوری اسالمی ایران حتما عکس
العمل تندی نشان میدهد.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری
معــاون اول رئیــس جمهور در نشســت
مشترک اعضای شورای ملی گفت و گوی
دولــت و بخش خصوصی و اســتانداران و
روســای اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی اســتانهای سراسر کشور با
بیان اینکه انتخابات بزرگ و با شکوهی را
پشت سر گذاشتهایم اظهار کرد :در جریان
انتخابات اخیــر نیازهای جــدی جامعه و
مطالبات متراکم و گسترده اقشار مختلف به
وضوح مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه مطالبات همواره جزء
مسائل پیش روی مســئوالن نظام است،
گفت :اینگونه نیست که چنانچه در دورهای
به مطالبهای رســیدگی نشــد ،آن مطالبه
حذف شــود ،بلکه آن مطالبه باقی میماند
تا در فرصتی بهتر از ســوی افراد بیشتری
مطرح شــود .جهانگیری درباره مشارکت
زنان در عرصههای مختلف نیز اظهار کرد:
امروز مکررا گفته میشــود که مشــارکت
زنــان در عرصههای مختلف افزایش یافته
اســت .وقتی چنین سخنی مطرح میشود،
باید توجه داشت که این جمعیت مطالبات
خواســت خود را طلب میکننــد ،بنابراین
باید به دنبال تحقق مطالبات این گروه که
جمعیتی بیش از نیمی از جمعیت کشور را به
خود اختصاص میدهند ،باشیم.
وی بــا بیان اینکه اتفاقــات منطقهای و

جهانی نشان میدهد که ابعاد و مخاطرات
جدیدی علیه جمهوری اســامی در حال
طراحی است،اظهار کرد :آمریکاییها هدف
مشخصی را دنبال میکنند .مهمترین هدف
گروه حاکم در آمریکا این است که در فضای
بین الملل عنوان کند که ایران ناقض برجام
اســت و تالش کند که اجماعی علیه ایران
ایجاد کند ،اما خوشــبختانه تاکنون موفق
نشده اســت .آنها همچنین به دنبال آن
هستند که فضای ایران را فضای تروریستی
و نامطمئن نشان دهند و در فضای بین الملل
به دولتها و شــرکتها بگویند که با ایران
کار نکنند ،چــرا که تحریمها و تهدیدهای
جدیدی در راه همکاری با این کشور وجود
دارد .معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به
نظارت شــورای عالی امنیت ملی نسبت به
برجام و عملکــرد طرفین قرارداد ،گفت :در
داخل کشور و در شورای عالی امنیت ملی
که در آن ســران سه قوه و نیروهای مسلح
حضور دارند و مصوبات آن پس از تایید مقام
معظم رهبری اجرایی میشــود ،تصمیمی
اجماعــی گرفتیم .در آنجا گفته شــده که
کمیســیونی برای نظارت بر برجام تشکیل
شود و اعضای آن کمیسیون نیز مشخص
شده اســت .رئیس جمهور نیز ریاست آن
را بر عهــده دارد .جهانگیری در واکنش به
تصویب طرح اعمال برخی تحریم،ها نسبت
ب ه جمهوری اسالمی ایران از سوی مجلس
نمایندگان ایالت متحده آمریکا تصریح کرد:
اگر در برجــام طرف مقابل اقدامی کند که
کمیســیون نظارت بر برجام آن را خالف
برجام تشــخیص دهد ،جمهوری اسالمی
ایران حتما عکسالعمل تندی نشان میدهد.
معاون اول رئیــس جمهور با بیان اینکه
باید بگذاریم بخشی که به برجام برمیگردد
براســاس روال قانونی طی شــود و نسبت
به بخشــی که مربوط به فضای آن است

بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسالمی:

گزارش دفتر حفظ و نشر آثار آیتاهلل خامنهای
بیانگر باز بودن دست روحانی در چینش کابینه بود

ســخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه انتشار گزارش دفتر
حفظ آثار رهبری نشــان میدهد دست روحانی در معرفی کابینه باز است ،این مسئله را
منجر به ایجاد موجی مثبت در میان  ۲۴میلیون رای گفتمانی رئیسجمهوری دانست و
گفت :اکنون وقت عمل به وعدهها و شعار است و بهقول معروف باید بگوییم الوعده ،وفا.
به گزارش ایلنا بهرام پارسایی با استقبال از انتشار گزارش روز گذشته دفتر حفظ و نشر
آثار آیتاهلل خامنهای درخصوص نحوه تشکیل کابینه جدید از سوی دولت اعالم کرد :در
روزهای گذشته مسائلی درباره اینکه رئیسجمهوری تمامی اعضای کابینه را در هماهنگی
کامل با مقام معظم رهبری معرفی کرده و برای تکتک وزرای پیشنهادی مشخص ًا نظر
ایشان را دریافت میکند ،منتشر شد اما روز گذشته دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در گزارشی
تاکید شــد که ایشان بنابر قانون صرف ًا درمورد وزارتخانههای خاص مشورت خواهند داد
که جای تقدیر دارد.
او گفت :این مسئله نشان میدهد که دست آقای روحانی برای انتخاب وزرای پیشنهادی
کام ً
ال باز بوده و مشکلی در مسیر تشکیل کابینه دوازدهم وجود ندارد.
نماینده اصالحطلب مردم شیراز در مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد :انتشار

محمد حقانی عضو شورای شهر تهران:

اکثر مناطق
شهرداری تهران
بدهکارند

یادداشت روز

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

ی گفتوگو کنند
اصالحطلبان با روحان 

این گزارش ازســوی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری موجی مثبت برای جامعه،
هواداران و حامیــان رئیسجمهوری و  ۲۴میلیون رای گفتمانــی بود که آقای روحانی
بتواند براساس شعارها و وعدههایی که در جریان انتخابات مطرح کرد ،نسبت به تشکیل
کابینهاش اقدام کند.
ســخنگوی فراکســیون امید مجلس با بیان اینکه مســائلی بهعنــوان چالشها و
محدودیتهای روحانی در تشکیل کابینه مطرح بود ،یادآور شد :در روزهای گذشته یکی
از دغدغههــا این بود که روحانی در انتخاب کابینه دوازدهم با چالشها و پیچیدگیهایی
روبرو است اما انتشار این گزارش نشان میدهد که این پیچیدگیها بهطور کامل مرتفع
شده است و اکنون که دست آقای روحانی در انتخاب وزرا باز است ،وقت عمل به وعدهها
و شعار است و بهقول معروف باید بگوییم الوعده ،وفا! پارسایی در واکنش به پرسشی درباره
شایعاتی که درخصوص عدم تحقق برخی مطالبات همچون معرفی وزرای زن در کابینه
دوازدهم مطرح میشود و همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتشار شایعاتی مبنی بر عدم
حضور شهیندخت موالوردی در معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری دولت بعد و
کاهش تعداد زنان حاضر در کابینه ،گفت :مگر میشود معاونت امور زنان ریاستجمهوری
یک مرد باشد؟!
او گفت :متاســفانه این روزها بعض ًا شایعات و خبرهای کذب و غیرواقعی درباره کابینه
منتشر میشود و در مواردی نیز شاهد هستیم نام برخی افراد ناشناس و گمنام نیز در میان
این فهرستها وجود دارد که به نظر میرسد این شایعات توسط خود این افراد و بهمنظور
مطرح کردن خودشان منتشر میشود.
عضو کمیته تعامل فراکسیون امید برای تشکیل کابینه دوازدهم ضمن ابراز امیدواری
نســبت به عدم صحت شایعات مربوط به نبود موالوردی در دولت بعد ،خاطرنشان کرد:
قطع ًا اگر قرار به اعمال تغییر در کابینه باشــد ،باید افراد ناکارآمد کنار گذاشته شوند و نه
آقای روحانی باید کســانی که عملکردی مثبت داشتند را کنار بگذارد و نه افکار عمومی
این موضوع را میپذیرد.
پارسایی تصریح کرد :به هر تفسیر امیدوارم این شایعات و گمانهزنیها صحت نداشته
باشد و روند تشکیل کابینه دوازدهم ،روند بهتری باشد.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اکثر مناطق شهرداری تهران
بدهکارند ،نســبت به تناقض در آمارهای اعالمی بدهی شهرداری هشدار
داد .به گزارش ایلنا محمد حقانی در پاســخ به این سوال که چرا به تازگی
شــهرداری اقدام به فروش برخی امالک خــود میکند و آیا این موضوع
ی این مطالبات
ی شهرداری و جلوگیری از پیگیر 
ربطی به کاهش بدهکار 
از سوی شورای شهر پنجم دارد یا خیر؟ گفت :مشخص نیست؛ شهرداری
تهران چرا بعد از  ۱۲ســال به این فکر افتاده که از محل فروش امالک و
مســتغالت میتواند ،بدهیهایش را تسویه کند و در واقع باید دید اولویت
پرداختها چگونه است؟
وی با تاکید براینکه سوال اینجاست که چرا شهرداری تهران همچنان

عکسالعمل نشــان دهیم ،اظهار کرد :باید
توجه داشــته باشــیم که آنها میخواهند
بگویند جمهوری اسالمی ایران جایی برای
سرمایه گذاری نیســت .در همین راستا ما
باید جلوی این طراحــی را بگیریم و آن را
به شکست بکشانیم .جهانگیری با تاکید بر
اینکه هیچ کس نباید در میدانی که آمریکا
طراحی کــرده بازی کند ،ادامه داد :چنانچه
که فضای کشور اطمینان بخش باشد ،همه
برای سرمایهگذاری به میدان خواهند آمد.
وی در ادامــه بیکاری ،مســائل محیط
زیستی ،نظام بانکی و کمبود آب را از جمله
چالشهای پیش روی کشــور عنوان کرد
و گفت :در مقابل مطالبات اقشــار مختلف،
جامعه ،شــرایط بین المللی و چالشهای
پیش رو فرصتهای مناســبی وجود دارد
کــه وجود امید و اعتمــاد در مردم یکی از
خاصترین آنها محســوب میشود .مردم
اعتماد دارند که مشــکالت کشور برطرف
خواهد شــد .معــاون اول رئیس جمهور با
تاکید بر اینکه وجود امنیت در کشــور یکی
دیگر از فرصتهای امروز محسوب میشود،
خاطر نشان کرد :امروز سیاستهای اقتصاد
مقاومتی به عنوان یک نسخه اجرایی که همه
آن را قبول دارند به عنوان یک فرصت پیش
روی نظام قرار گرفته است .گرچه از سوی
برخی آقایان گاهی اوقات گفته میشود که
به اقتصاد مقاومتی عمل میکنیم ،اما گویا
ی دولت هستند.
این افراد به دنبال مچگیر 
جهانگیــری اظهار کرد :امروز در راســتای
اجرای اقتصاد مقاومتی طرحهای بســیار
خوب و جذابی بــرای طرفهای داخلی و
خارجی در بخشهای مختلف اعم از نفت،
گاز ،برق و صنعت در حال عرضه است .در
این شرایط به جز کشور آمریکا که هیچ گاه
ما با آنها همکاری نداشتیم ،اروپا ،آفریقا و
آسیا به دنبال همکاری با ایران هستند.
جهانگیری با بیان اینکه معضل بیکاری
از جملــه موضوعات مــورد توافق همه به
عنوان موضوع اصلی کشور است ،به انتقاد
از طرح برخی موضوعات از سوی عدهای در
زمان عقد قرارداد بین المللی از سوی کشور
پرداخت و اظهــار کرد :همگان قبول دارند
که بیکاری یکی از معضالت کشور بوده و
تولید و سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری
خارجی راه حل آن اســت ،اما تا ســرمایه
گــذاری خارجــی جذب میشــود عدهای
صدایشان در میآید ،این در حالی است که
بــر روی این موضوع قبال توافقاتی صورت
گرفته است .معاون اول رئیس جمهور با بیان
اینکه برخی صدایشــان در بیاید اشکالی

سياسي

بانوي تدبير و اميد

ندارد اما گاهی دستگاههای رسمی کشور به
مخالف اصلی در این زمینه تبدیل میشوند،
ادامه داد :گاهی اوقات دستگاههای رسمی
کشور که موظف و مکلفاند به دلیل تعهدی
که به دولت دادهاند و همچنین بودجهای که
از دولت میگیرند از دولت حمایت کنند ،به
جای میدان داری حمایت از دولت ،تبدیل به
مخالف و منتقد کشور میشوند و به گونهای
عمل میکنند که دیگر نفر بعدی برای عقد
قرارداد به کشور نیاید .با این اقدام بالفاصله
عالمتی به کشورهای خارجی و شرکتهای
بین المللی داده میشود که برای عقد قرارداد
اقتصادی به این کشور نیایید چرا که در این
کشور با حضور شما مخالفت خواهد شد.
وی با انتقاد از عدم تمکین برخی افراد و
دستگاهها نسبت به تصمیمات ستاد اقتصاد
مقاومتی ،اظهار کــرد :مقام معظم رهبری
فرمودند که ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل
دهید تا نافذ الکلمه باشد .ما نیز این ستاد را
ایجاد کردیم اما زمانی که به یک مدیر کل
مصوبه ســتاد را میدهیم او این مصوبه را
اجرا نمیکند .ما تالش میکنیم تا فضایی
ایجاد شــود تا در آن ســرمایه گذار بیاید و
اقتصاد مقاومتی اجرا شود ،اما آقایی هر جور
که بخواهد میتازد و کل زحمات ما در یک
منطقه را هدر میدهد .این در حالی است که
چنانچه قرار است اقتصاد مقاومتی اجرا شود
و ادامه پیدا کند ،همه باید به صحنه بیایند.
معاون اول رئیس جمهور افزود :اگر ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی براســاس اراده
رهبری شــکل گرفته است ،نباید کسی در
عمل با آن مخالفت کنــد و فقط یک نفر
باید بگوید که چه کســی مخالفت کرده و
چه کسی اخالل ایجاد نمیکند؛ هر کسی
مناسبت را برای این ستاد بگذارند اما در آنجا
اگر او گفت امام جمعه یا صدا و سیما یا قوه
قضائیه یا سازمان بازرسی فالن کار را انجام
داده است ،باید حرف او حرف باشد.
جهانگیری در ادامــه صحبتهای خود
با اشــاره به روی کار آمــدن کابینه دولت
دوازدهــم در روزهــای آتی اظهــار کرد:
امیدواریم همانطور که مــردم رای دادهاند
آقای روحانــی درباره کابینه تصمیم گیری
کنند .ایشان به نهادها و افرادهای مختلفی
از جمله رهبری برای انتخاب اعضای کابینه
مشورت میکنند ،اما تصمیم گیری نهایی
بر عهده شخص اوســت .انشاءاهلل کابینه
مناسبی از سوی آقای روحانی انتخاب خواهد
شد و امیدوارم آن کابینه با بخش خصوصی
خوب کار کند و بــرای عبور از چالشهای
پیش رو برنامه داشته باشد.

زهره آشتياني -فعال حوزه زنان

در چهارســالي كه گذشــت او را همــواره اميــدوار و داراي
دورانديشي و مهر توام با مسوليت براي بهبود و حل انبوه مسايل
و مشــكالت جامعه زنان ديدم ؛ همان زناني كه در حماسه ٢٩
ارديبهشــت چند درصد باالتر از مردان به حســن روحاني راي
دادنــد و اين خود مهر تاييدي بر عملكــرد دولت وي در حوزه
زنان و خانواده است .
اكنون كه درخواســت شــهيندخت موالوردي بــراي توقف
حمايــت از وي را خواندم باز هم متانت و ســعه صدر تمام اين
ســالهايش برايم تداعي شد و اين الگويي براي تمام كساني بايد
باشــد كه با چوب سياســي و فرصت طلبي عملكرد وي در اين
حوزه را با اسنادي فاقد اعتبار و جنجال افكنيهايي خودساخته
به زعم خود تحليل مي كنند!
ولي به عنوان فردي كه در اين ســالها بدور از هر حب و بغض
بــراي توفيق وي و دولــت تالش كردم يــاداوري چند نكته را
ضروري مي دانم :
 -١حوزه زنان و خانــواده هر چند با ارتقاء جايگاه از مركز به
معاونت رييس جمهور تحويل خانم موالوردي شد ولي ساختار
و چارچوبي را در گفتمان جاري كشــور نداشت و كارنامه دولت
قبل انبوهي از ايدهها و طرحهاي به جاي مانده اي بود كه بعضا
در الويت مسايل زنان نبودند و شايد بتوانم بگويم كه تا چند ماه
پاياني دولت آوار برداري براي رسيدن به نقطه آغاز در نيمه راه
دولت ادامه داشت .
 -٢تثبيت گفتمان عدالت جنســيتي در برنامه ششــم دولت
مرهون پيگيري موالوردي و جلسات متعدد كارشناسي بود كه
منجر شــد تا دورنمايي اميدوار كننده از نقش و جايگاه زن در
نظام برنامه ريزي كشور شكل گيرد .
 -٣تابو شكني براي شــفافيت در حوزه آسيبهاي اجتماعي
كه علي رغم هجمههاي مخالفان كه به سياه نمايي تعبير كردند
منجر به توجه به شكل دهي به شوراي عالي اجتماعي كشور شد
كه معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهوري نقش بسزايي
در اين عرصه داشت .
 -٤پايبندي به تعهدات و انديشه دولت همواره سرلوحه ايشان
و همراهانشــان قرار داشته است و اين در حالي است كه اكنون
نام كساني به عنوان گزينه قطعي در كابينه مطرح مي شود كه
عملكرد و ميزان وفاداري شان به دولت محل سوال قرار دارد.
 -٥نگراني جامعه زنان و دغدغه مندان نســبت به مسايل اين
حوزه كه با شكل دهي به كمپينهاي حمايتي از وي مطرح مي
شود  ،نه از جنس سهم خواهي سياسي  ،جناحي و گروهي بلكه
از روي تاييــد بر تداوم رويكرد دولــت در حوزه زنان و خانواده
است كه منزلت بخشي به جايگاه زنان را سرلوحه خود قرار داده
و زنان را نســبت به اهميت نقش شان در اداره كشور و رشد و
توسعه متوازن اجتماع آگاه ساخته است .
و درپايان...
اميــدوارم آقاي دكتر روحاني با واقع بيني و دورانديشــي به
مانند هميشه فارغ از مسايل حاشيه اي نسبت به استمرار توفيق
در اين حوزه با ابقاء حضور خانم موالوردي اعتماد كنند كه قطعا
اين مطالبه اكثريت قاطع زناني اســت كه به ايشان راي دادند ،
چــرا كه با علم به اقدامات دولت در اين حوزه به حمايت مجدد
از گفتمان اعتدال پرداختند.

نهضت آزادی طی نامهای به روحانی خواستار شد:

ارتقای جایگاه حقوق بشری و تقویت فرآیند دموکراسی در ایران
در آســتانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری منتخب و معرفی اعضای کابینه
جدید به مجلس،مهندس محمد توسلی ،رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران،
در نامهای خطاب به دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسالمی ایران ،ضمن
تشریح و نقد شرایط حال حاضر کشور به طرح بخشی از مطالبات ملی برخاسته
از انتخابات اخیر پرداخته است.
گزیدهای از این نامه به شرح زیر میآید:
تاسف بار است که افزون بر مشکالت جاری و مواریث به جای مانده از دولتهای
نهم و دهم ،برخی الیههای مستقر در قدرت ،نه تنها کمکی در این گذار دشوار
ی علیه دولت منتخب را اولویت
نکردند که سنگاندازی ،کارشکنی و بحرانآفرین 
برنامههای خویش قــرار دادند و میدهند که اوج این عناد ،در جریان انتخابات
اخیر آشکار و علنی شد.
اگرچــه کارنامــه دولت یازدهــم در مهــار بحرانها مثبت ارزیابی شــده و
جهتگیریهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی آن به طور نسبی قابل تایید است،
اما مناســبات جهانی و تحوالت قابل پیشبینــی و پیش رو در خاورمیانه و نیز
انباشت مطالبات و حقوق برآورده نشده ملت ایران در طول سالیان ،دغدغههای
جدیتری را مطرح و به همان نسبت ،مسوولیتپذیری همهجانبهتری را از سوی
دولت و نیروهای دموکراسیخواه ایرانی ناگزیر میسازد .در چنین شرایطی ،ارتقای
جایگاه حقوق بشــری و تقویت فرآیند دمکراسی در ایران ،از طریق رشد جامعه
مدنی ،ایجاد ثبات سیاسی و فراهم شدن امکان فعالیت برای سرمایههای ملی و
نهادهای اجتماعی ،میتواند با اقناع افکار عمومی مردم جهان ،فشار بر دولتهای
توسعهطلب منطقه و نیز دولت کنونی امریکا را باال برده ،به کاهش احتمال وقوع
هرگونه درگیری نظامی بیانجامد .ضرورت دارد که ملت و دولت ایران به صورت
توامان و مکمل یکدیگر ،تعاملی سازنده و پایدار را با ملتها و دولتهای جهان
پیش ببرند تا زمینههای داخلی و بینالمللی شهامت تصمیمگیری برای ایجاد
صلح و ثبات و سیاستگذاریهای همسو با سرمایهگذاری در ایران را فراهم سازد.
جنابعالی نیک میدانید که تا زمانی که فضای امنیتی بر سر سیاست و اقتصاد
ایران ســایهانداز باشد ،نمیتوان به تعامل با مردم دنیا و توسعه اقتصادی مولد و
بدون اتکا به فروش نفت خام امیدوار بود.
ما باور داریم که اگر رئیس جمهور منتخب به هر دلیل نتواند در چهار ســال

خارج از برنامه ،پروژههای مختلف را آغاز و اجرا میکند؟ افزود :شهرداری
که بدهکار است باید ریخت و پاشهای خود را کنترل کند و برای پرداخت
بدهیها نیز باید اولویتهایی مانند اولویتهای زمانی را مدنظر قرار دهند نه
اینکه تنها طلب برخی افراد در پروژههای خاص را تسویه کند و بقیه باقی
بمانند .برخی معتقدند که اقدمات شــهرداری در دوازده سال اخیر در طول
تاریخ شهرداری و بلدیه بیسابقه بوده است .حقانی با اشاره به بدهیهای
شهرداری گفت :میزان بدهیهای شــهرداری به طور دقیق رسما اعالم
نمیشود .شخصا این مسئله را مطالبه کردم که باید میزان بدهی به نهادها،
ســازمانها و بانکها و افراد حقیقی و حقوقی مشخص و اعالم شود ،اما
کســی آمار دقیقی اعالم نمیکند .وی ادامه داد :البته بانک مرکزی اعالم

پیش ِ رو ،به کلیت وعدههایش جامه عمل بپوشاند و کارآمدی دولت و به تبع آن،
رضایت عمومی را افزایش دهد ،پیامدهایی به مراتب فراتر از شکست یک جناح
سیاســی در انتخابات آینده ،گریبانگیر ملک و ملت خواهد شد و اساس نظام،
امنیت و منافع ملی ایران متحمل هزینههایی جبرانناپذیر خواهند شد .از این رو،
مطالبات کلی زیر را به عنوان بخشی از مطالبات ملی برخاسته از انتخابات اخیر
و در راستای دستیابی به توسعه متوازن ،همه جانبه و پایدار گوشزد میکنیم:
در حوزه سیاســت داخلی :تحقق حقوق و حاکمیت ملت از طریق اجراییســاختن منشور حقوق شــهروندی ،الیحه مدیریت واحد شهری و پایبندی به
اصول قانون اساســی و اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کاهش دخالتهای حکومت
در حریم خصوصی ،امکان نقد آزادانه گفتار و کردار همه مقامات سیاسی بدون
هراس از پیامدهای آن ،تامین و تضمین فعالیت آزاد و قانونی احزاب ،سندیکاها،
مطبوعات مستقل و نهادهای مدنی ،از یک سو و پاسخگو ساختن ارکان مختلف
حکومت در مقابل مردم از سوی دیگر.
در حوزه اقتصاد :اقتصاد تولیدی ،شــفاف و رقابتی از طریق کوچک کردن وچابکسازی ســازمانهای دولتی ،تقویت بخش خصوصی واقعی ،افزایش توان
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،حمایت از صنعت و کشاورزی ،مهار قاچاق
کاال و ارز و کنترل فساد سازمانیافته و ساختار رانتی.
در حــوزه هنــر و فرهنگ  :حمایت مادی و معنــوی از همه فرهیختگان وهنرمندان کشــور در راستای رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر مردمگرا در تمام
زمینهها ،تامیــن امنیت اجرای برنامههای فرهنگی همچون موســیقی ،تئاتر،
سینما و دیگر وجوه نمایشی .عدم هرگونه مداخله حکومتی در فرآیند تولید آثار
هنری ،حفظ کرامت و امنیت شغلی هنرمندان ،گسترش فضاهای آموزش هنر
با اســتانداردهای الزم کمی و کیفی ،رفع توقیف از آثار هنری و برداشته شدن
سانسور.
در حوزه سیاســت خارجی :تعامل با جامعه جهانی ،پرهیز از ماجراجویی وی و تالش برای تعامل
احتراز از آزمــون و خطا در عرصه امنیت ملی ،تنشزدای 
فراگیر با همســایگان و تثبیت جایگاه واقعی کشور ایران به عنوان با ثباتترین
و قابل اطمینانترین کشــور منطقه در جهت گســترش صلح ،مردمساالری و
سیاستورزی مبتنی بر عقالنیت.

کرد که شــهرداری تهران بیش از  ۱۴۰۰۰میلیارد تومان به بانک شــهر
بدهکار اســت و حدود  ۸۰۰۰میلیارد تومان نیــز به یکی از نهادها بدهی
دارد .البته بدهی به بانکهای دیگر و همچنین پیمانکاران را نیز باید به این
بدهیها اضافه کرد که به نظر میرســد عدد و رقم آن بسیار بیشتر از این
آمارها باشد .این عضو شورای شهر ادامه داد :اکثر مناطق شهرداری تهران
بدهکاری دارند ،اما وقتی شهرداری عدد و رقمی در این زمینه اعالم میکند
و از جای دیگر نیز آمار دیگری اعالم میشــود ،تناقضهای آماری آشکار
است .این عضو شــورای شهر تهران همچنین در خصوص برخی خبرها
مبنی بر ســگ کشی در تهران نیز اظهار کرد :در گذشته عدهای پیمانکار
در قبال تحویل الشه سگ ،پول میگرفتند؛ یعنی سگ کشی میشد ،اما

در حال حاضر سگ کشی صورت نمیگیرد و جمعآوری سگهای ولگرد
به صورت زنده گیری اســت .وی ادامه داد :در تهران و به ویژه در حاشیه
شــهر روزانه  ۴۰تا  ۵۰قالده سگ با استفاده از مواد بیهوشی زنده گیری
میشــوند .آنهایی که بیماریهای خطرناک دارند بر اساس توصیههای
سازمان دامپزشکی ،از طریق بیهوشیهای طوالنی مدت معدوم میشوند
و در واقع ســگهای بیمار ،بدون درد کشــیدن تلف میشوند و برخی از
سگها نیز عقیم شــده و در مکانهای خاصی رهاسازی میشوند که در
داخل شهر نباشند.حقانی افزود :برخی از سگها نیز که بیماری خاصی ندارند؛
در اختیــار افرادی قرار میگیرند که عالقه به نگهداری ســگ به ویژه در
مناطق غیرشهری به عنوان پاسبان یا سگ گله دارند.

