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سخنگوی فراکسیون امید:

سياسي

سخنگوی فراکسیون امید خواستار توجه رئیسجمهور به نظرات اصالحطلبان در چینش کابینه شد.
امیدواریم لیستهایی که از
به گزارش ایلنا ،بهرام پارسایی در آستانه مراسم تحلیف ریاستجمهوری در توئیتر خود نوشت :همچنان امیدواریم آقای روحانی به
ترکیب کابینه جدید منتشر شده
نقدها و نظرات اصالحطلبان توجه کند و لیستهایی که از ترکیب کابینه جدید منتشر شده صحت نداشته باشد.
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صحت نداشته باشند

یادداشت

سهمخواهی یا تحقق مطالبات در چینش کابینه

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

مقابله با چالشهای اقتصادی کشور نیازمند تصمیمگیریهای قاطع است

جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز دوشنبه به
ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،اسحاق جهانگیری با اشاره به چالشهای
مختلف اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه حل این چالشها
با تعارف و رو در بایســتی میسر نیســت ،گفت :مقابله با
چالشهای اصلی اقتصادی کشور نیازمند تصمیمگیریهای
قاطع و به موقع است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشــاره به تغییر نام
ســتاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ،گفت :صرف تغییر نام و اطالق عنوان فرماندهی
نمیتواند در اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی موثر باشد
بلکه مهمتر از عنوان فرماندهی ،اختیاراتی اســت که این

ستاد باید از آن برخوردار باشد .رئیس ستاد فرماندهی اقصاد
مقاومتی ادامه داد :اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع ،نیازمند
اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از
اختیارات کافی برخوردار نباشد ،برنامههای این ستاد میتواند
در جلسات سایر شــوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری
شود .وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم تالش وسیعی برای
تحقق و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در پیش
گرفت ،تصریح کرد :دولت یازدهم تمرکزی جدی بر اجرای
اقتصاد مقاومتی معطوف کرد و بــا اولویتبندی برنامهها
تالش شد که اقتصاد کشــور در برابر شوکهای داخلی و
خارجی مقاوم شود.
معاون اول رئیسجمهور افزود :شــاخصهای اقتصادی
نشــان میدهد که عملکــرد دولت یازدهم در ســال ۹۵
عملکردی مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش
رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این
چهار سال بوده است.
رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره
به گزارشــات ارائه شده در جلسه دوشــنبه ستاد مبنی بر
کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال
جاری ،تصریح کرد :در این گزارش دالیل کاهش صادرات
غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد
اما برای حل این موانــع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و
راهگشا هستیم .جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت

از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور
است ،خاطر نشان کرد :اگر به دنبال اشتغال زایی و افزایش
تولید هستیم ،هیچ اقدامی مهمتر از آن نیست که زمینه را
بــرای ورود کاالهای ایرانی به بازارهای بین المللی فراهم
کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات
دارد و هم رفع موانع پیش روی صادر کنندگان را میطلبد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تدوین بسته حمایتی
جدید توســعه صادرات غیرنفتی برای سال  ،۹۶گفت :در
وزارت امــور اقتصادی و دارایــی هیاتی برای پیگیری این
بسته ماموریت یافتهاند و انتظار داریم که اتاق بازرگانی ایران
و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این
بسته را با جدیت پیگیری کنند .جهانگیری رفع موانع بانکی
را از مهمترین پیش نیازها برای توســعه صادرات و واردات
کاال و تأمین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و
پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعامالت بانکی
با کشــورهای هدف صادراتی ایران شد .در این جلسه که
وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح ،ارتباطات و فناوری اطالعات،
فرهنگ و ارشــاد اســامی ،کشــور ،نیرو ،نفت ،روسای
ســازمانهای برنامه و بودجه کشــور ،اداری و استخدامی،
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،معاون علمی
و فناوری رئیسجمهور،معاون رئیسجمهور در امور اجرایی،
معــاون حقوقی رئیسجمهور ،رئیــس کل بانک مرکزی،

مشاوره اقتصادی رئیسجمهور ،رئیس اتاق بازرگانی ایران
و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند،
نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحوالت صادرات
غیرنفتی در ســال جاری و پیش نویس بســته حمایت از
توسعه صادرات غیرنفتی برای سال  ۹۶ارائه کرد و به تشریح
تحوالت صادرات غیرنفتی سال  ،۹۵تحوالت صادرات در
 ۴ماهه نخست ســال  ۹۶و دالیل افت میزان صادرات در
این  ۴ماه پرداخت .در این گزارش همچنین توضیحاتی در
خصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی  ۴ماهه
نخست سال  ۹۶ارائه شد و پیشنهادات کارگروه برون گرایی
اقتصاد مقاومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
برای سال  ۹۶مطرح گردید .مهمترین اقالم کاهش یافته
صادرات غیرنفتی و مهمترین اقالم افزایش واردات در سه
ماهه نخست سال جاری و دالیل کاهش صادرات در برخی
اقالم از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و
اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص
مطرح کردند .در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه ،باال
بودن قیمت تمام شده تولید ،مشکل نقل و انتقاالت بانکی،
باال بودن هزینه تامین مالی صادرات ،باال بودن هزینه حمل
و نقل جادهای ،ریلی و دریایی ،رقابت ناسالم صادرکنندگان
در برخی کشــورها و تنشهای منطقهای و از دست دادن
بازارهای منطقه از جمله دالیل کاهش صادرات غیرنفتی در
سال جاری مطرح شد.

توضیحات دختران موسوی درباره وضعیت والدین خود
زهرا و نرگس موســوی دربــاره آخرین خبرها از
وضعیت سالمتی پدر و مادر خود سخن گفتند.
به گزارش ایســنا ،زهرا موســوی در گفتوگو با
روزنامه جمهوری اســامی اظهار کــرد :آنچه که
درباره محصوریــن میتوانم بگویم این اســت که
آنها کامال ســالم بودند که حصر برای آنها شــکل
گرفت و مــا نیز آنها را کامال ســالم میخواهیم تا
در آغوش ملت باشــند ،درحالی که در دوران حصر
انواع و اقسام بیماری برای آنها پدید آمد به گونهای
که آقای موســوی االن دچــار بیماریهای قلبی و
ناراحتیهای اســتخوانی شــدند و مادرم نیز دچار
مشکالت جسمی متعدد شدند.
وی درباره وضعیت روحی پدر و مادرش هم گفت:
اگرچه جســم آنها در حصر اســت اما روح آنها در
میان ملت اســت و آنها در مالقاتها همواره سخن
از مردم دارند و حصر خود را نیز برای جلوگیری از
بروز هیچ گزندی برای مردم ،تحمل میکنند.
موسوی گفت :پایه و اصل وجود و حیات سیاسی
این محصورین عزیز که ســالها هم روی آن تاکید
کردنــد ،امید و اتحاد ملت ایران اســت که همواره
در صحبتهــا و مالقاتهایــی که با پــدر و مادر
داریم ،روی آن تاکید میکنند .این گونه دلســوزی
برای وحدت ملی ســخنان ارزشــمندی است که
گاهی برای ما بســیار ســنگین میشود که چگونه
چنین چیزی ازســوی یک انسانی ممکن میشود
که در سختترین شــرایط زندگی هم به وحدت و
یکپارچگی ملت ،کشــور و اعتقادات خود پافشاری

کنند.
وی افزود :عالقهمندی مهندس موسوی به مردم
کامال از روی اعتقاد و ایمان اســت .ممکن است از
مردم ســخن گفتن برخی افراد تنها شعار باشد اما
برای محصورین ما براساس باوری دیرینه است که
توجه به مردم و بهویژه اقشــار مستضعف و محروم
کلیــدواژه حیات سیاســی و اجتماعی آنها از قدیم
بوده و هنوز هم هســت .آنها مدام نگران سرنوشت
مردم ،مســائل بینالمللی و آینده کشور هستند به
گونهای که چنین حسی نسبت به مردم را تنها نزد
یک پدر و مادر نسبت به فرزند خود میتوان سراغ
گرفت.
وی با قدردانــی از تالشهای دکتــر قاضیزاده
هاشمی وزیر بهداشت و درمان برای پیگیری مداوم
سالمت محصورین گفت :کمکهای آقای وزیر هم
مستلزم این اســت که اخباری از وضعیت سالمتی
پدر و مادر به ما برســد .اگرچه رســیدن خبرهای
ما به ایشان هم شــامل محدودیتهای موجود در
کشور میشود.
زهرا موســوی گفت :عالوه بر مشغله فراوان دکتر
هاشمی برای رسیدگی به سایر مشکالت بهداشتی
و درمانی در کشور ،مشکل دیگر به دایره اختیارات
وزیــر بهداشــت در مســایل خــاص امنیتی هم
بازمیگردد که دســت ایشان را هم میبندد و همه
این موانع و ســختیها سبب نگرانی ما در تضمین
سالمتی پدر و مادر شده است.
وی درباره طرح شایعه برای رفع حصر هم گفت:

بدتر از شایعه رفع حصر ،شایعهسازی ناجوانمردانهای
اســت که درباره فوت ایشان مطرح میکنند که ما
باید با آشــفتگی در به در مساله را پیگیری کنیم و
شــرایط موجود حاکی از عدم ارتباط صحیح میان
خانواده و محصورین اســت که ســبب بروز شایعه
میشود.
وی همچنین از بــروز ناراحتی قلبی جدید برای
مهدی کروبی در روز یکشنبه سخن گفت و افزود:
چنین مشــکلی که برای پدر من هم رخ داده بود،
امکانات فوری برای او وجود نداشت که شرایط فوق
ســبب افزایش نگرانی ماشد درحالی که مسئوالن
موظف هســتند برای تضمین سالمت آنها پزشک
متعهد را در نزدیکترین نقطه به آنها مستقر کنند
و مشکل ما همین نکته است که مامورین حصر به
میل خود خبرهای مربوط به ســامتی پدر و مادر
و آقــای کروبی را به خارج از محــل حصر منتقل
میکنند و این رفتار برای ســامت بیمار و زندانی
ما خطرناک است.
نرگس موســوی نیز در این زمینه گفت :پزشک
مامــور برای درمان ســرگیجه پدر داروی بســیار
معمولــی تجویز کرد که پس از مصــرف آن دارو،
پدر بیحال میشــدند و به دلیل ضعف در پیگیری
اساسی روند درمان ،حتی سرگیجههای پدر دوباره
برگشــت که نشــان میدهد پیگیریها مربوط به
سالمت پدر و مادر جدی نیست.
وی گفت :عالوه بر ســامتی جســمی ،مشــکل
نقاشــیهای آقای مهندس میرحســین موســوی

فاطمه حسینی عضو فراکسیون زنان مجلس:

برای توسعه متوازن باید به دنبال عدالت
جنسیتی باشیم
یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی با مقایسه
آمار حضور زنان در وزارتخانهها در کشورهای مختلف گفت
که این امیدواری از ســوی جامعه زنان وجود دارد که نحوه
چینش کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی نشان دهنده
شنیده شدن صدای زنان در کابینه باشد.
به گزارش ایسنا ،سیده فاطمه حسینی با بیان اینکه روند
جهانی مشارکت سیاســی زنان در سال  ۲۰۱۷کند ارزیابی
شــده ،یادآور شد :در ابتدای ســال میانگین حضور زنان در
ســمت وزارت با  ۷۳۲وزیر زن ۱۸.۳ ،درصد بوده و اروپا در
این میان باالترین میانگین حضور زنان در کابینه را داشــته
است.
وی با اشــاره به اینکه در کشــورهای بلغارستان ،فرانسه،
نیکاراگوئــه ،ســوئد و کانادا باالی  ۵۰درصد وزرایشــان از
خانمها هستند ،افزود :پایین بودن سرعت حرکت به سمت
عدالت جنســیتی نشان دهنده این اســت که صدای زنان
آنطور که باید در دنیا شنیده نمیشود .ما معتقدیم که برای
توســعه متوازن باید بر اســاس قانون برنامه ششم به دنبال
عدالت پایدار جنسیتی باشیم و برای برقراریآن ،مشارکت
فعــال زنان در راهبری جامعــه و حضور موثر در عرصههای
تصمیمســازی کالن را ضروری میدانیم و معتقدیم این امر
نیاز به اقدام مشترک دولت ،مجلس و جامعه مدنی دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد :در کشــورهای
منطقه وکشــورهای عربی میانگیــن حضور زنان در کابینه
 ۹.۷درصد است .در کشورهایی مثل پاکستان ،آذربایجان و
عربســتان تا ابتدای سال  ۲۰۱۷هیچ زنی در کابینه نبوده و

رایزنی مقامات ایران
و آفریقای جنوبی
درباره سفر روحانی به
پروتریا

تونــس با  ۲۳.۱و امارات با  ۲۶.۷درصد باالترین نرخ حضور
زنــان در کابینه را داشــتهاند .در ترکیه هم ،با یک وزیر زن
 ۳.۸درصد کابینه در اختیار زنان بوده است.
حســینی ادامــه داد :در ســال  ۲۰۱۷بــرای اولین بار
وزارتخانههای محیط زیست و منابع طبیعی از منظر حضور
وزیر زن به میزان  ٣٠درصد در صدر بودند؛ در حالیکه قبل
از این رتبه اول حضور زنان در وزارتخانههای حوزه امور زنان
و خانواده بوده است .در حال حاضر امور اجتماعی رتبه دوم
و خانواده و زنان رتبه ســوم و چهارم ،آموزش رتبه پنجم و
مســائل فرهنگی رتبه ششــم دارند و آخرین رتبه به لحاظ
حضور وزیر زن در وزارت اطالعات است.
وی همچنین ادامه داد :ایران با حضور ســه زن در کابینه
(معاونین رئیسجمهور) رتبه  ۱۳۹از  ۱۷۴کشــور را با ۹.۷
درصــد حضور زنان در کابینه دارد امــا با توجه به اینکه در
آســتانه معرفی کابینه دوازدهم هســتیم انتظار داریم آقای
روحانی در مســیر تحقق عدالت پایدار جنســیتی گامهای
محکمی را در راستای تقویت حضور زنان در کابینه دوازدهم
بردارد؛ چراکه تصمیم ایشــان نشــان دهنده شنیده شدن
صدای زنان در کابینه خواهد بود.
حســینی در پایان دربــاره برخی شــنیدهها در خصوص
حضور زنان در کابینه آینده نیــز گفت :من به گمانهزنیها
اســتناد نمیکنم و امیدوارم در راستای رایزنیهای صورت
گرفته از حضــور زنان متخصص ،فرهیخته و شایســته در
دولت دوازدهم بهرهمند شویم و به این مطالبه به حق مردم
پاسخ داده شود.

معاون سیاســی وزارت خارجه آفریقای جنوبی که در
چارچوب برگزاری دور جدید نشستهای کمیته سیاسی
مشترک دو کشور به تهران سفر کرده است ،روز دوشنبه
با معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه دیدار کرد.
به گزارش ایســنا ،در این نشســت نیــم روزه که با
حضور هیاتهای دو کشور ادامه یافت ،آخرین وضعیت
همکاریهای سیاسی و اقتصادی دو جانبه مورد بررسی
قرار گرفت و دو طرف ضمن ابراز خرســندی از روند رو

هم برای ما و هم برای ایشــان مایه نگرانی شــده
است .نقاشیهایی که پدر در دوران حصر کشیدند
ماموران اجازه خروجشــان را محل حصر نمیدهند
که نگهداری نامناســب ،منجر بــه نابودی این آثار
گرانقدر میشود و ماموران در پاسخ به انتقادات ما
مدعی میشــوند خروج این آثار در پروتکلهای ما
وجود ندارد!
نرگس موســوی افزود :نگرانی دیگر ما ســامت
محیــط زندگی پدر و مادر هم هســت ،چون خانه
بســیار قدیمی و فرسوده است .خانهای که به دلیل
قدمت  100ساله و عدم تعمیر و نگهداری هر لحظه
احتمال ریزش دارد ،اگرچه فکر نمیکنم اصال قابل
تعمیر هم باشد .به همین دلیل عالوه بر اصل خانه،
ما اصال ســامت محیط خانــه را به دلیل تغییرات
امنیتی و بســتن منافذ راهپلههــا نمیتوانیم تایید
کنیم.
وی با توجه به شرایط جسمی میرحسین موسوی
بعد از یک عمل آنژیوگرافی و جراحی چشم گفت:
در چنین شرایطی ســرگیجه و افت فشار میتواند
توامــان خطرات جدی برای پدر به دنبال داشــته
باشد.
وی گفــت :ضعف نظارت بر ســامت پدر و مادر
به حدی است که خودشــان با دستگاه فشار خون
خانگی فشارخون را رصد میکنند ،درحالی که این
کار در حیطه وظایف پزشــکی متخصص اســت تا
مســایل درمان و جلوگیری از خطرات بدون فوت
وقت انجام شود.

حمید ابوطالبی معاون سیاســی دفتر رئیسجمهور:

ایران در بهترین وضعیت برای ایجاد
اجماع جهانی علیه اقدامات آمریکا قرار دارد

معاون سیاســی دفتر رئیسجمهور در
یادداشتی یادآور شد که ایران در مساله
بر جام در بهتریــن وضعیت برای ایجاد
اجمــاع جهانی علیه اقدامات آمریکا قرار
دارد.
به گزارش ایســنا ،حمید ابوطالبی در
صفحه توئیتر خود نوشــت :غرب ،اجماع
برســر ناســازگاری درقطعنامه ۲۲۳۱و
در آمریــکا و ایــران برســرنقض برجام
درحــال پدیدآمدن اســت؛ چرایی این
امــر در این فاصله کوتاه،ســوال بزرگی
است؟
امــا نکتــه ضــروری تــر،ا ظهــارات
رئیسجمهــور آمریکا در خصوص برجام
اســت،که آنــرا وارد مرحله حساســی

به گســترش همکاریها در حوزههای مختلف اقتصادی
و فنــی ،بر ضرورت رفع موانع باقیمانده موجود و فراهم
کــردن مقدمــات موفقیت بیشتر اجــاس دور جدید
کمیسیون مشترک اقتصادی و سفر آتی رییسجمهوری
اسالمی ایران به پروتریا تاکید کردند.
در این نشســت عالوه بر موضوعات دو جانبه ،درباره
همکاریهای دو کشــور در حوزههای مختلف منطقهای
و بینالمللی از جملــه در زمینه حمایت از حقوق ملت

میکنــد؛ اظهاراتــی مهمتــر از تحریم
کنگــره و چالشــهای درون برجامی ،بر
آن مبنا،اگــر ایران دراجرای برجام بیش
ازتعهــدات خودهم عمــل نماید،ترامپ
مصمم است دردوره بعد ،نقض برجام را
"بادلیل ویا بی دلیل"اعالم نماید ،معنای
این سخن آن است که برای آمریکا دیگر
اجــرای برجــام و راســتی آزماییهای
آژانس اهمیت نداشته و آن کشورتصمیم
خود را بیرون ازمعــادالت برجامی اخذ
میکند.
ایــن بــاراول اســت کــه معــادالت
فرابرجامــی بــه این شــکل ازســوی
آمریکا برجــام را تهدید ،وناســازگاری
درقطعنامه ۲۲۳۱هم بــه بیانیه تبدیل
میشــود؛ اکنون ایران دربرجــام ،باد و
بار تایید از ســوی دولــت آمریکادر اوج
اجرای تعهدات خود اســت ،ودربهترین
وضعیــت برای ایجــاد اجمــاع جهانی
برعلیــه اقدامــات آمریــکا ،لذادرعرصه
دیپلماسی،تمســک بــه نقــض برجام
میبایست به تمســک به اجماع جهانی
حول برجام و علیه آمریکا تبدیل شــود؛
راه ۹۶به۱۴۰۰پیچیــده تراز۹۲بــه ۹۶
است.

فلســطین ،مخالفت با اســتفاده ابزاری از حقوق بشر،
رویارویی با تروریســم و افراطگری ،حل سیاسی بحران
ســوریه و دیگر مســائل منطقــهای و بینالمللی مورد
اهتمام ،بحث و تبادلنظر شد.
معاون وزیــر امورخارجه آفریقای جنوبــی که از روز
گذشته در راس هیاتی به تهران سفر کرده است با وزیر
امور خارجه کشــورمان نیز در عصر روز دوشنبه دیدار و
رایزنی کرد.

امجد عبدی -روزنامه نگار

انتخابات ریاســتجمهوری بــا تمامی کش و قوسهای فــراوان نهایتا با پیروزی
مجدد روحانی خاتمه یافت و حال مســئلهای که بیش از هرچیزی بر ســر زبانها
جاریســت مســئله چینش کابینه جدید و بودن و نبودن افراد تاثیرگذار در بدنه
دولت است.
در متــن زیر به نــوع تاثیرگذاری طیفها و قشــرهای مختلــف جامعه پرداخته
خواهد شد:
.1اصال حطلبان؛
کمی به عقب برگردیم؛ انتخابات سال  ۹۲و تصمیم اصالحطلبان در آن انتخابات:
در ســال  ۹۲پس از عدم تاییــد صالحیت مرحوم آیت اهلل هاشــمی و نا امیدی
نســبی طیف میانهرو و اصالحطلبانی که به انتخاب آیت اهلل هاشمی دل بسته بودند
نهایتا اجماعی بر ســر دو کاندیدا شــکل گرفت که با همراهی ســران اصالحات و
اعتــدال دکتر روحانی گزینه منتخب بود که منجر به پیروزی ایشــان در انتخابات
شــد و با چینش کابینه نســبتا قابل قبول طیف اصالحطلب و اعتدالی دوره  ۴ساله
ریاســتجمهوری خود را ســپری نمودند و انتخابات  ۹۶هم آمد و شــاهد حمایت
تمام قد جناح اصالحطلب بودیم که بازهم منجر به پیروزی دکتر روحانی شــد.
اما این بار طیف اصالحات بیشــتر از دوره پیشــین خواهــان چینش گزینههای
مطلــوب و مــورد نظر خود اســت چون خواه یــا ناخواه دولت جدیــد روحانی را
بایــد وامدار جریان اصالحات دانســت و البتــه اصالحطلبان نیز باید آگاه باشــند
که جــز روحانی گزینــه دیگری را نداشــته و مطلوب ترین گزینــه خود روحانی
بــود امــا زمزمههایی دربــاره چینــش کابینه دولــت آینده به بیــرون درز کرده
کــه باعــث نگرانــی از عدم تحقــق وعدههــای روحانی بــه اصالحطلبان شــده
است.
حــال باید دید آیا روحانی خواهان تشــکیل کابینه مــورد نظر اصالحات خواهد
بــود یا خیر؟ کــه البته با نزدیکــی جریان اصــاح و اعتدال قطعا شــاهد کابینه
ای خواهیــم بود متشــکل از اصالحطلبان که رضایت نســبی ایــن طیف را فراهم
آورد.
.۲اهل سنت؛
بدون شــک یکی از تاثیرگذارترین قشرها قشر اهل ســنت ایران بودند که نقش
بســزایی را در انتخابات گذشته داشتند که اکثر به اتفاق آرای خود را در سبد رای
روحانــی انداختند و حال پیگیر تحقق وعدههای خود هســتند که به ایشــان داده
شده است.
قطعا نباید اهل ســنت نادیده گرفته شــوند و از نخبگان و متخصصان این طیف
مردم کشــور در کابینه در راســتای تحقق یافتن بیانیه  ۱۰مادهای اقوام و مذاهب
استفاده شود.
اگر بزرگان اهل ســنت خواهان اســتفاده از افراد توانمند خود در کابینه باشــند
نبایــد خــردهای به این قضیه گرفت و نباید آن را ســهم خواهــی تلقی کرد چون
تحقق وعده چیزی نیســت بهجز جامه عمل پوشــاندن بر سخنان روحانی درقبال
اهل ســنت با اســتفاده از نیروهای الیق اهل ســنت در دولت آینــده قطعا باعث
تحکــم جایگاه تفکر اعتدالی واصالحطلبی در میان مردمان خواهد شــد و مســئله
دیگر تابو شــکنی در انتخاب وزیری از اهل ســنت اســت که نشان از عدم تبعیض
در بیــن مردمان این ســرزمین خواهد بود و قطعا نخبــگان و متخصصانی از اهل
ســنت وجود دارند که شایســتگی مقام وزرات را دارنــد و نگرانی را در مورد عدم
تخصــص به وجود نمــی آورد و وزیر توانمند و چیره بر امــور حوزه تخصصی خود
ارتباط چندانی بر شــیعه یا ســنی بودن نــدارد و فقط و فقط مهــم تخصص فرد
است.
.3اصولگرایان معتدل حامی روحانی؛
شــاید اگر بخواهیم میزان تاثیر گــذاری این طیف را بررســی نماییم در مقابل
اصالحطلبــان و اهل ســنت نقش کمرنگتری را داشــته باشــند .امــا به هرحال
خاســتگاه روحانی و اعتدالیون اصولگرایی ســنتی اســت و کســی نمیتواند منکر
آن شــود و بودند کســانی از انتخاب کاندیدای جناح راست ســرباز زدند و درکنار
روحانــی قرار گرفتند حال با این اوصاف قطعــا اصولگرایان معتدل حامی روحانی
نیــز مطالباتی دارند و خواهان حضور افرادشــان در کابینه خواهند بود و عالقه به
این دارند که بیشــتر کابینه فراجناحی باشــد تا اینکــه در قبضه یک جناح خاص
باشد.
.۴جامعه زنان؛
نیمــی از جمعیــت کشــور را زنــان تشــکیل میدهنــد کــه قطعــا همچون
مــردان مطالباتــی داشــته و خواهــان تحقــق یافتن آنهــا هســتند .در دولت
گذشــته بــا بهکارگیــری نیروهایــی توانمنــد ،روحانــی توانســت تــا حدودی
رضایــت نســبی جامعــه زنان کشــور را کســب نماید امــا این تمــام وعدهها را
شــامل نمیشــود و انتظــارات بانوان کشــور از دولت ایــن دوره بیشــتر خواهد
بود.
در دولت نهم شــاهد انتخاب وزیر زن بودیم و تابوی آن شکســته شــد اما همه
انتظارات بانوان برآورده نشــد و حال باید دید دولت جدید که بیشتر از دولتهای
قبلی خواهان برابری و آزادیهای زنان اســت ،به انتخاب مجدد وزیر زن تن خواهد
داد و در کابینه و مدیریتهای ســطوح کالن کشــوری از زنان استفاده خواهد کرد
یا خیر .
مواردی که گفته شــد شــاهدی بر چالشهای پیش روی روحانی برای تشــکیل
کابینه جدید است.
آیا کابینه تماما اصالحطلب خواهد بود؟
آیا نیروهای اهل ســنت و زنان در کابینه نقشی دارند؟
آیا اصولگرایان هم در کابینه جای خواهند داشــت؟
خبر
سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز:

کابینه برای اینهمه مدعی جا ندارد
حجتاالسالم ســیدرضا اکرمی میگوید
بسیاری از دعواهای سیاسی یا مطبوعاتی
درباره کابینه از بیدردی و بیدرکی است؛
گویی نمیدانند در منطقه چه خبر است.
بــه گــزارش خبرآنالین ،عضــو جامعه
روحانیت مبارز با بیــان اینکه عمر دولت
یازدهم رو به پایان است و دولت دوازدهم
به زودی کار خودش را آغاز میکند ،گفت:
انصافا االن وقت این است که بررسی کنیم
که آیا دولت یازدهم در کار خودش موفق
بوده است یا خیر و توفیقش در چه مرحله
ای بوده اســت تا دولــت بتواند در همین
مدت باقیمانده خدمات بیشتری ارائه کند.
االن وقت این نیست که بگوییم چه کسی
میآید و چه کسی میرود.
او گفت :در حال حاضر بعضی از افرادی
که دم از ســهم خواهی میزنند بیشــتر
"فرد" هســتند تا یک جریان سیاســی به
نــام "اصولگرا" یــا "اصالحطلب" .ممکن

است کســانی که این حرفها را میزنند
 50نفر هم نباشند؛ این عده نمیتوانند از
انتخاباتی که  42میلیون نفر در آن شرکت
کردند ،سهم بگیرند.
او ادامه داد :به نظر من بســیاری از این
دعواهای سیاســی یا مطبوعاتــی درباره
کابینه از بی دردی و بی درکی اســت؛ این
عده نمیدانند در منطقه چه خبر اســت؟!
در منطقه ای که هر کســی حرف خودش
را میزنــد و در عــراق و ســوریه جنگی
خونین همچنان ادامه دارد ،به جای اینکه
ما متحــد و متفق و به فکر مردم کشــور
باشــیم ،میخواهیم از دولت سهمخواهی
کنیم؟ مگــر کل کابینه بیــش از  18نفر
اســت؟! مگــر کل هیات دولــت بیش از
 30نفر اســت؟! مگر میشــود برای همه
کســانی که ادعا میکنند پســت در نظر
بگیریم؟ کابینه بــرای اینهمه مدعی جا
ندارد.

