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یک دیدگاه پنهانی وجود دارد که حضور زنان در مناصب را نمی پسندد
جهانبخش خانجانی عضو حزب کارگزاران سازندگی درباره کابینه معرفی شده توسط رئیسجمهوری و حضور سه زن در این کابینه ،گفت :ما باید به آقای روحانی اعتماد کنیم و بدانیم که او میخواهد
به عهد خود با مردم پایبند باشد اما به هر حال بعضی معذوریتها و محدودیتها وجود دارد که رئیسجمهوری باید آنها را در نظر بگیرد .وی ادامه داد :گویا همین معذوریتها باعث شده که وزیر زن
معرفی نشود ،اما چون بانوان نقش بسزایی در پیروزی آقای روحانی در انتخابات داشتند ،ایشان این موضوع را در نظر گرفته و سه تن از بانوان را در کابینه منصوب کردند .وی در باره این
معذوریتها  ،اظهار کرد :به هر حال دیدگاه پنهانی حتی در سطوح باال در کشور وجود دارد که حضور زنان در مناصب را نمی پسندد و حتی می بینیم که در تعریف رجل سیاسی هنوز بحث است .البته
این آفتی است اما به هر حال آقای روحانی این معذوریت را فهم کرده است.

«ابتکار» افق سیاسی تعامل میان اصالح طلبان و اعتدالیون را بررسی کرد

اخبار

دوراهی اصالحات و اعتدال

مرعشی:

به شوخی گفتم اتاق فکر «نجفی» هستم
سخنگوی حزب کارگزاران گفت :اینگونه نیست که من اتاق فکر شهردار تهران ،آقای
نجفی باشم عملکرد ایشان مستقل خواهد بود.
سید حسین مرعشی در ارتباط با خبری که در هشتم مرداد ماه مبنی بر «اتاق فکر بودن
شهردار آینده تهران» منتشر شده بود به خبرنگار عصر ایران گفت :آن حرف در حاشیه و به
شوخی بیان شد همچین چیزی وجود ندارد که من یا شخص دیگری اتاق فکر شهردار تهران،
آقای نجفی باشیم عملکرد ایشان مستقل خواهد بود .مرعشی تاکید کرد :هیچ دخالتی در امور
و مسئولیت های شهرداری و عملکرد شهردار تهران نخواهم داشت و آنها کامال مستقل و آزادنه
برنامه های خود را اجرا می کنند برنامه های آقای نجفی ارائه و منتشر شد و اقداماتی که باید
انجام شود هم کامال مشخص و بهتر است منتظر باشیم شهرداری مستقر و اظهار نظری که باعث
بهم ریختگی افراد شود از جانب کسی بیان نشود .سخنگوی حزب کارگزاران همچنین صحبت
هایی که الویری منتخب شورای پنجم نقل کرده بود« :شهرداری آقای نجفی قطعی نیست»
را اشتباه لفظی الویری خواند و افزود :منظور اقای الویری این بوده است که؛ «شهردار با مستقر
شدن در شوراي شهر ،برگزاری جلسه رسمی و همچنین ادای سوگند رسمیت پیدا می کند».

صادقی به نقل از آذری جهرمی:

آماده جلسه حضوری با کسانی هستم
که گفتهاند از آنها بازجویی کردهام
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توییتی از موافقت گزینه پیشنهادی
مخابرات برای شرکت در جلسهای با حضور کسانی که گفتهاند آذری جهرمی از آنها
بازجویی کرده ،خبر داد.
محمود صادقی نمایندگان اصالحطلب مردم تهران و رئیس فراکسیون شفافسازی و
سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس در توییتی از حضور وزیر پیشنهادی مخابرات در
جلسات این فراکسیون بهمنظور پاسخگویی درخصوص ابهاماتی که درمورد فعالیت امنیتی
محمدجواد آذری جهرمی مطرح شده ،خبر داد.عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس توییت
کرد :در جلسه هیات رئیسه فراکسیون شفافسازی با آذری جهرمی او آمادگیاش را برای جلسه
حضوری با کسانی که گفتهاند از آنها بازجویی کرده ،اعالم کرد.

میرسلیم:

شهردار جدید تهران تخلفها را متوقف کند
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :شهردار جدید تهران با متوقف
کردن تخلفها ،جلوی تاراج تهران را بگیرد.
سیدمصطفی میرسلیم در توییتر خود نوشت:شهردار جدید تهران باید تخلفها را متوقف کند
و هر چه سریعتر جلوی تاراج رفتن باقیمانده قابلیتهای این کالنشهر را بگیرد.

سرمقاله
شناسنامه دولت یازدهم
ادامه از صفحه یک
مجموعه وظایف دولت و پارلمان با تامین عدالت توسط قوه قضائیه اصل حکمرانی در
جامعه ایران را تشکیل می دهد .قانون اساسی ،اسناد باالدستی ،قانون برنامه ششم توسعه،
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور و اقتضائات آینده پژوهی ،عناوین پیش روی مجلس
و دولت و قوه قضائیه است که از سویی دچار تناقض ،اصطکاک و فرسایش نباشد و از
طرف دیگر به قدری تسهیلگر و روان باشد که هزینه های اضافی یه ملت تحمیل نکند
مدیریت این امر قدری سخت مینماید .در حال حاضر کشورهایی در جهان وجود دارد
که فاقد سندی به نام قانون اساسی اند و از برنامه مکتوب و مصوب هم تبعیت نمی کنند
اما از نظر شاخص های اقتصادی و نماگرهای توسعه جزو جهان اول و پیشرفته محسوب
می شوند .در واقع صرف برخورداری از اسناد باالدستی نباید انگیزه نوآوری ،تالش و ترقی
برای بهینگی را از مجموعه کارکنان سلب نماید و خواب گرانی را به اعضای جامعه تحمیل
کند .جمهوری اسالمی ایران ،ان شاءاهلل با اتمام عمر خوب و موفقیت آمیز دولت دوازدهم ،به
پنجمین دهه عمر خود پا می نهد و طبیعی است با گذشت زمان انتظارات و توقعات مردم به
مراتب بیشتر میشود و چرخه ارزیابی پیچیدگی خاصی می یابد .به عبارت دیگر افول زمان
و پیر شدن نظام به نفع مسئوالن ،متولیان و نظام نیست .مگر اینکه در انطباق با گذشته و
کشورهای فعلی و عمل به تعهدات به قدری از سرعت ،اقناع و رضایت برخوردار باشیم که
بسترهای تازه ای از مشروعیت ،کارآیی و بهره وری باز تولید شود و مردم مزایای سیاست در
اقتصاد ،معیشت و زندگی را بچشند و با عبور از بیابانهای وسیع آسایش و با رسیدن به قله
های منبع آرامش ،سرود فتح و ظفر زمزمه کنند البته سر رسیدن به این عیش قدری محال
می نماید .مرکب سیاست به همان میزان که چموش ،سرکش و بی رحم است .در صورت
برقراری قاعده ،اهلی ،ماندگار و کیف چاقکن هم هست .آنگاه رضایت مردم ،چرخه حیات
سیاسی نظام را روان تر به سمت عبور از آینده سوق خواهد داد.
بخشی از برنامه ارائه شده توسط وزیران پیشنهادی رنگ و بوی ترقی ،عقالنیت اداری و
توسعه دارد .اگر برنامه های اقتصاد ،بهداشت و درمان ،نیرو ،نفت ،صنعت ،معدن و تجارت،
کشور ،امور خارجه ،راه و شهرسازی در اجرا منجمد نشود توانایی ترکیب و ارزش افزوده باال در
رشد اقتصادی را خواهد داشت و امر توسعه هدف گذاری می شود .اما در ساحت آموزش ،علم،
امور بانوان و جوانان به ویژه فرهنگ از نقطه نظر ارائه برنامه و کارگزاری وسواس زیادی باید
به خرج داد و از همین روی دغدغههای اساسی و نگرانیهایی بحق به ذهن راه پیدا می کند.
وجوه و موارد مربوط به معیشت و سرگرم شدن به هیجانات و ظواهر ،نظام را از امر فرهنگ،
آموزش و پیشرفت علمی در مراکز دانشگاهی غافل کرده است .بدون شک ریشه بسیاری از
آسیب های اجتماعی و معضالت اقتصادی جامعه به انگل ها و آفت هایی برمیگردد که به
ریشه زده است و ما بی خبریم.
دولت دوازدهم از نظر ایجاد فرصتهای برابر برای بانوان ،اقوام و پراکنش جغرافیایی مورد
سوال است .بایسته است آقای رئیس جمهور به طریقی این نقیصه را جبران کند و یا اینکه
در رای اعتماد و یا حاشیه های مربوط به آن اشاراتی متقن و جوابی مستدل به محدود بودن
میدان مانور در حوزه زیرساختها داشته باشد .در زمینه ایجاد محدودیت برای بانوان نباید
محاکمه بانی و معمارانقالب در نجف توسط بعضی از آقایان تکرار شود .مرام سیاسی امام و
رهبر انقالب ایجاد محدودیت نیست بلکه رعایت حدود الهی است و صد البته توقع درستی
است .از بانوان ،شخصیتهای قابل ذکری است که از عهده مسئولیت های سنگین به خوبی
برآمده اند.
در حوزه تامین امنیت خصوصی و حقوق شهروندی و عنایت موثر به فصول قانون اساسی که
تضمین کننده حقوق فردی و جمعی شهروندان ایرانی است ،ضرورت دارد وزرای پیشنهادی
بویژه دادگستری ،کشور و اطالعات بیشتر به عمق بپردازند .موقفیت های قابل ذکری وجود
دارد که در وزارت کشور و اطالعات محقق شده است و تناسب قابل قبولی برای معرفی مجدد
آقایان وجود دارد اما یک وظیفه چند وزارتی و مشترک بین کشور ،اطالعات و دادگستری
وجود دارد که به انعکاس سیاستهای مربوط به حقوق شهروندان ،تدوین الیحه جرم سیاسی
و تقدیم به مجلس شورای اسالمی جهت تمایز قائل شدن بین جرائم سیاسی و امنیتی و
تعیین قلمرو آزادیهای مصرح در قانون اساسی برمیگردد که مشهود نیست .در هر صورت
در آینده بسیار نزدیک مسئولیت دولتها از دفاع ،آموزش و بهداشت و حتی تامین اجتماعی به
مفهوم پسامدرن آن بهگونه های جدیدی هل داده خواهد شد .هشیاری ،هوشمندی و انعطاف
پذیری مقدمه فهم مطالبات جدید و تازه مراکز قدرت و رسمی است که منبع و مشروعیت آن
مردمی است که با بازیگری در صندوق های رای ،امر جابجایی در قدرت را راهبری می کنند.
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ادامه از صفحه یک
کنش سیاسی اعتدالیون زیر سایه اصالحطلبان
اکنون از زمان اعالم کابینه شاهد زاویهای بین بدنه اصالحطلبی
با اعتدالیون (حلقه نزدیک به دولت) هستیم و برخی این نگرانی
را پیش میکشند که آیا اساسا این امکان وجود دارد که جریان
اعتدالی زیر بیرق اصالحات سیاستورزی خود را در سال 1400
پیش ببرد یا نه؟ فیاض زاهد تحلیلگر مسائل سیاسی در این
مورد به «ابتکار» میگوید« :تحلیل شرایط  1400از امروز کار
بسیار سختی است؛ به دلیل اینکه جامعه سیاسی ما به شدت
در حال تالطم و بیثباتی است ،نه چهرهها و نه جریان های
سیاسی نمیتوانند دورنمایی از اتفاقاتی که میتواند در چهار بعد
متصور شد را طرحریزی کنند .حتی در جوامع توسعهیافته از
لحاظ سیاسی که سابقه طوالنی در کار حزبی و نهادهای مدنی
دارند هم این امر مشکل است و طبیعتا در مورد ایران این مسئله
حادتر است».
وی ادامه داد« :اگر ما با شرایطی که در این انتخابات روبهرو
بودیم یا شرایطی که پس از دوران آقای احمدینژاد با آن
روبهرو شدیم همچنان روبهرو میشدیم و خطر آن نگاه افراطی
و بنیادگرایانه را در تصرف ارکان قدرت ببینیم در اساس یک
جبر تاریخی میان اصالحطلبان و جریان اعتدالگرا یک پیوند
استراتژیک به وجود خواهد آمد ،اما اگر شرایط شرایط عادیتری
باشد و گروههای سیاسی بسته به توان و ظرفیت خود در انتخابات
شرکت کنند از آنجایی که جریان اعتدال هر چند تالش کرد
خود را به عنوان یک جریان سوم جا بیندازد و امکانپذیر نبود،
طبیعتا اعتدالیون اگر هم بخواهند کنش سیاسی انجام دهند
باید زیر سایه یا لوایح اصالحطلبان باشند یا اینکه تالش کنند
خودشان را به راست و محافظهکاران میانی نزدیک کنند و با
آنها یک پیوندی را برقرار کنند .در شرایط عادی اصالحطلبان
به دلیل رهبری ،ایدئولوژی ،مانیفست ،چارچوبهای سیاسی و
هواداران گستردهای که دارند طبیعتا استقالل خودشان را در
کنش سیاسی حفظ خواهند کرد» .
چنانچه وضعیت کنونی را در نظر بگیریم ،بسته به شرایطی که
با آن مواجه هستیم این راه در مسیر این دو جریان قرار میگیرد
که به صورتی تعاملی اختالفات محسوس را رفع کنند .باید
در نظر داشته باشیم ،جریان اعتدال بیش از آنکه یک گفتمان
باشد ،بیشتر یک منش و روش سیاسی است .در حالیکه جریان
اصالحات و محافظهکار جریانهای ریشهدار ،عمیق ،تاریخی با
پتانسیل اجتماعی بسیار باالتری هستند .با توجه به این شرایط
است که جریان اعتدال دست پایین را خواهند گرفت و به صورت
ژالتینی یا خودشان را باید به اصالحطلبان نزدیک کند یا به
محافظهکاران.
چنانچه جدایی یا مرزبندی سیاسی بین دو جریان اعتدالگرا و
اصالحطلب صورت گیرد ،این مسئله پیش میآید که آیا جریان
اعتدال ظرفیت و توان آن را دارد که در ادامه کار و هم در تداوم
کار دولت در این چهار سال و هم در افق  1400کند .زاهد در
این مورد معتقد است« :جریان اعتدال طبیعتاً تا زمانی که آقای
روحانی رئیسجمهور هستند و اطرافیان ایشان که به جریانهای
اعتدالی نزدیک هستند و در راس قدرت هستند با توجه به میزان

و ماهیت قدرت تعریف میشوند؛ اگر آنها ریاستجمهوری یا
یکی از ارکان قدرت را در اختیار نداشته باشند ،قادر به هیچگونه
اثرگذاری سیاسی نیستند .وی ادامه داد :امروز هم اگر میبینیم
آقای روحانی با این استقبال روبهرو میشود ،دلیلاش این است
که در حوزههایی گفتمانی را برمیگزیند که حتی فراتر از سطح
گفتمان اصالحطلبی است یا از خطوطی رد میشود که فراتر از
میل و اراده اصالحطلبان برای گذشتن از آن خطوط است .یک
استراتژی مشخص اصالحطلبان در دوساله اخیر دنبال میکنند
و آن استراتژی است که اجازه نمیدهند فاصله و سوءتفاهمی
که در سال  88بین آنها و حاکمیت اتفاق افتاد تکرار یا تشدید
شود .اصالحطلبان ضمن تاکید بر قانون اساسی و ارکان اصلی
آن و استراتژی تعامل با رهبری معظم انقالب در دکترینهای
سیاسی خودشان از مدل و الگوی اصالحطلبی تبعیت میکنند.
طبیعتا آنها این ظرفیت اجتماعی را دارند چنانچه در سه انتخابات
اخیر به صورت مطلق توانستند در شهرهای بزرگ چون تهران
صحنهگردانی کنند .فرض کنیم در این انتخابات اگر روحانی از
گفتمان اعتدال تنها سود میبرد و از این پایگاه سیاسی بهره
میبرد بعید میدانم که در این انتخابات پیروز میشد .آقای
روحانی با نزدیکی به جریان اصالحات و واگذاری ستادهای خود
در تهران و کل کشور به اصالحطلبان و استفاده از شخصیتهای
اعتدالی نزدیک به اصالحطلبان از این ظرفیت بهره برد ،اما فرض
بگیریم که آقای روحانی رئیسجمهوری نبودند و اعتدالیون مانند
جریانات و گروههای سیاسی دیگر در عرصه سیاستورزی وارد
میشد آنها توان اثرگذاری الزم را در این فضا نداشتند» .
سیاست آسمانی و بازی در زمین سیاست
همه مباحث پیرامون چینش کابینه در این روزها تحلیلها را
به سویی برد که جریان اعتدالگرا را در قامت یک طیف معاملهگر
تنزل داده است .این تحلیل البته به موضعگیری اردوگاه رقیب
برمیگردد .فیاض زاهد با بیان اینکه تعبیر معاملهگر کلمات منفی
هستند و بار مثبتی ندارند ،میگوید« :ما با یک رئیسجمهوری
روبهرو هستیم که حتی بعد از پیروزی گفتمانی را دنبال کرد

که حاکمیت را مورد رنجش قرار داد و ابهامات جدی مطرح
شده بود .حتی با این موج و تردید مواجه بودیم که آیا مراسم
تحلیف برگزار میشود یا نه .طبیعی است که این رئیسجمهوری
باید با نهادهای مستقر و نهادهای رسمی جمهوری اسالمی کار
کند ».این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد« :من فکر میکنم
آنچه که شاهد هستیم در چینش کابینه هر چند در حوزههایی
اصالحطلبان به شدت ناراضی هستند (چه در حوزه استفاده زنان
در کابینه و چه استفاده از ظرفیت اهل سنت و حتی استفاده از
چهرههای اصالحطلبی که هزینه این فرایند و تحوالت را دادند)
شاید بتوان به کابینه روحانی نمره منفی داد اما از دیدگاه کالن
آقای روحانی باید با تعامل و سعهصدر و با استفاده از ظرفیت
خودش بتواند این سالها را پشتسر بگذارد .در واقع آنچه در
وضعیت کنونی اهمیت دارد کنش اصالحگرایانه است به جای
استفاده از چهرههای اصالحطلب».
وی ادامه داد «:اگر آقای روحانی اصالحطلبانی را در کابینه
میگذاشت که این امکان را نمییافتنتد که یک قدم جلو بروند
و در وضعیت آچمزاسیون قرار میگرفتند چه فایدهای داشت.
اما اگر آقای روحانی بتواند از شخصیتهای مورد اعتماد و مورد
وثوقتر در ساختار استفاده کند تا بتواند مطالبههای اجتماعی
و خواستههای اصالحطلبی را پیش ببرد به نظر من این با
منطق سیاست سازگارتر است .روحانی در انتخابات در آسمان
بود و روحانی امروز در زمین مبتنی برواقعیتهای عرصه زمینی
سیاست در ایران کنش میکند .من همچنان به روحانی و به اراده
او برای پیش بردن وعدههایش ایمان دارم».
انتخابهای حداقلی برای رضایت اصولگرایان
با این تفاسیر برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که اگر این
تشتت (حتی به صورت محسوس) اتفاق بیفتد ،میتواند به عنوان
یک فرصت و ظرفیت پیشبرنده و پیشرونده در جریان اصولگرا
مورد بهرهبرداری قرار گیرد .اما از طرفی برخی دیگر از تحلیلگران
وضعیت اردوگاه اصولگرایی را در شرایطی نمیبینند که بتوانند از
این میدان بهرهبرداری سیاسی کنند ،زاهد در این مورد میگوید:

«در حال حاضر این امکان برای اصولگرایان وجود ندارد .کاری
که اصولگرایان انجام میدهند این است با کارتهایی که در
اختیار دارد و فشارها و موانعی که پیش پای رئیسجمهوری
پیروز بگذارد اجازه نمیدهد که سبدهای خود را با همه گلهای
چیده شده پیروزی پر کند .در اینجا این موانع موجب میشود که
آقای رئیسجمهور دست به انتخابهای حداقلی بزند و در این
انتخابهایحداقلیبهاصولگراهانزدیکمیشود؛اینجااصولگرایان
به صورت تاکتیکی تالش میکنند از میزان عقب افتادن خودشان
از قوه مجریه و از شدت شکست خودشان بکاهند ».زاهد ادامه
داد« :از سوی دیگر اگر نگاهی به فضای سیاسی بی اندازیم به
این نتیجه دست خواهیم یافت که اگر صحنه سیاسی در ایران
نیازمند نوعی تعامل است (که هست) به نظر میرسد که روحانی
باید با دست باالتر به تعامل و گفتو گو و داد و ستد حتی معامله
با جریان شکست خورده دست بزند تا بتواند کابینه را به سالمت
از رای اعتماد مجلس بگذراند و با تحکیم حقوق اصالحطلبی و
مطالبات پرسشگرانه مردم به تدریج این خواستهها را پیش ببرد.
من معتقدم که روحانی بین دو گزینه قرار داشت؛ گزینه اول این
بود که کامال یک تیم اصالحطلب بچیند ،از زنان و اهل سنت در
کابینه استفاده کند و در چهار سال آینده مرتب درگیر حاشیهها
شود یا گزینه دیگر اینکه از چهرههای شاخص اصالحطلبی عبور
کند و زنان را در سطوح میانی دولت قرار دهد و با این روش از
فشار و حساسیتها بکاهد و با معرفی مدلهای پایین بتواند در
چهار سال آینده در درون حاکمیت عمل کند .یادمان باشد خود
این رفتار روحانی یک رفتار اصالحطلبانه است؛ به دلیل اینکه
اصالحطلبان ساختار حاکمیت را قبول دارند ،معتقد به روشهای
رادیکال ،بنیادگرایانه و ضد انقالبی نیستند و معتقد نیستند که
تغییرات در ایران یک شبه امکانپذیر است ،لزا باید به صورت
تدریجی و آرام و آرام نسبت به تحقق این مطالبات اقدام کنند.
اگر روحانی کابینه از این منظر کابینه را بسته منطقی است و لذا
من و بسیاری از جریانهای اصالحطلب باورمان این است که آقای
روحانی نسبت به وعدههایی که داده وفادار است و تالش میکند
که اگر با تیم اول خود برود با تیم ذخیرهها وارد شود و بتواند
مسابقه را برگزارر کند و نتیجه الزم را بگیرد» .
نیروهای سیاسی و الزام تعامل با بدنه اصالحطلبان
در چنین فضایی البته یک نگرانی دیگر با توجه به شرایطی
که پیش آمده وجود دارد و آن رابطه بین دو جریان اصالحطلبی
و گفتمان اعتدالگرایی در افق  1400است و حل این معادله که
بین این دو جریان در آن برهه زمانی چه چشماندازی میتوان
متصور شد .فیاض زاهد در این مورد به «ابتکار » میگوید« :در
یک نگاه سطحی آنچه که در  1400نگرانیها را ایجاد میکند
این است که آیا تیم روحانی و اعتدالیون تمایل دارد که این
پرچم را به دست جریان اصالحطلب و نماینده شاخص آن آقای
اسحاق جهانگیری بسپارد و یا عالقمند است که این پرچم را
به دست جریان محافظهکار اعتدالی بریده از تندروها به رهبری
علی الریجانی بسپارد .پیشبینی اینگونه شرایط و رویدادها در
ایران بسیار کار سختی است .تجربه سیاسی ـ تاریخی ثابت کرده
که هر گاه شخصیتهایی از قبل در معرض داوری برای کسب
جایگاه ریاستجمهوری قرار گرفتهاند در ادامه کار میسوزند .ما
نمیدانیم در چهار سال آینده علی الریجانی مطرح خواهد شد یا
اسحاق جهانگیری .اما بدون تردید هر چه جلوتر میرویم با توجه
به شرایط منطقه و با توجه به ظرفیتهای جریان اصالحطلبی هر
اتفاقی بیفتد هیچ نیروی سیاسی نمیتواند بدون تعامل با بدنه
اصالحطلبی صحنه سیاسی ایران در  1400را رقم بزند».

سید محمود میرلوحی:

شهیندخت موالوردی:

نتایج وعدههای رئیسجمهوری باید در دولت دوازدهم دیده شود

وزارت آموزش و پرورش به من پیشنهاد شده بود

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان تاکید کرد:
فکر میکنیم زمان حضور و نقشآفرینی زنان ،جوانان و اقوام
در سطوح عالی و میانی کشور فرارسیده و تاخیر در آن به
صالح کشور نیست.
سیدمحمود میرلوحی در گفتوگو با ایلنا ،درباره ارزیابی خود از
کابینه معرفی شده از سوی رئیسجمهوری برای دولت دوازدهم
به مجلس شورای اسالمی گفت :فرض ما باید بر این اساس باشد
که آقای رئیسجمهور با مطالعه و بررسی تمامی جوانب کار ،کابینه
مدنظرشان را برای دولت دوازدهم به مجلس معرفی کردهاند و
این کابینه بر اساس امکانات فراهم شده و شرایط موجود چینش
یافته است .او افزود :تا جایی که میدانم فراکسیون امید و همچنین
اصولگرایان درخصوص وزرای موجود ارزیابیهایی را انجام دادهاند که
در این ارزیابیها برخی از وزرا نمره مثبت کسب کرده و برخی نتوانستند حداقل نمره مدنظر را کسب کنند .این فعال سیاسی
اصالحطلب با بیان اینکه برآوردم آن است که برخی از وزرای پیشنهاد شده نتوانند رای اعتماد الزم را کسب کنند ،خاطرنشان کرد:
وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات از جمله وزارتخانههایی هستند که وضعیت رایآوری افراد
پیشنهاد شده طی روزهای آینده مشخص میشود.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که دلیل تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی علوم چیست ،ابراز داشت :طی سالهای اخیر
ی بودهاند .تا آنجایی که میدانم آقای روحانی درخصوص وزرای آموزش
وزارتخانههای فرهنگی و اجتماعی مورد بحثهای جد 
و پرورش ،علوم و ارشاد با افراد زیادی گفتوگو کرد و برنامه افراد زیادی را مورد بحث و بررسی قرار داد و دستیابی به توافق
درخصوص فرد نهایی موجب کندی کار در این باره شده است .عضو منتخب شورای شهر تهران در دوره پنجم در پایان نسبت به
استفاده زنان ،جوانان و اقوام در سطوح عالی و میانی مدیریتی تاکید کرد و یادآور شد :آقای روحانی در ایام انتخابات بسیار صریح،
نظرش را نسبت به زنان ،جوانان و اقوام بیان کرد .ما امیدواریم آن قولها و وعدهها خود را در دولت دوازدهم نشان دهد .ما انتظار
داریم میزان حضور آن افراد در دولت افزایش یابد .ما فکر میکنیم زمان حضور و نقشآفرینی زنان ،جوانان و اقوام در سطوح عالی
و میانی کشور فرارسیده و تاخیر در آن به صالح کشور نیست.

دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی گفت :تا
جایی که قوانین و مقرارت اجازه بدهد ،پیگیر حقوق زنان
و امور خانواده هستم.
شهیندخت موالوردی در گفتوگو با ایلنا ،درباره سمت جدید
خود در کابینه دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهوری در
حقوق شهروندی گفت :معاونت امور زنان و خانواده با دستیار ویژه در
حقوق شهروندی دور از هم نیستند و در فصلهای مشترکی مانند
حقوق زنان ،کودکان و اعضای خانواده با یکدیگر یکی هستند .او در
ادامه تاکید کرد :حقوق شهروندی مباحثی است که در امور خانواده
پیگیری میشود .معاونت سابق امور زنان و خانواده نهاد ریاست
جمهوری در ادامه افزود :بخشهایی از حقوق شهروندی به حقوق
زنان و خانواده باز میگردد لذا در سمت تازه هم پیگیر این مباحث در
چارچوب مأموریتی که بر عهدهام نهادهاند ،خواهم بود .موالوردی در پاسخ به این سوال که عدهای معتقدند منشور حقوق شهروندی
بیشتر انشا است تا یک مطالبه در جامعه ،شما چه اقداماتی در اجرایی شدن این حقوق خواهید کرد ،گفت :حقوق شهروندی
مجموعهای از قوانین و مقررات موجود است که از حالت پراکندگی در آمده و یک جا ارائه میشود.
او تاکید کرد :منشور حقوق شهروندی نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی جامعه نسبت به حق و حقوقی که دارا هستند،
دارد .من در چارچوب مأموریت خود پیگیر این حقوق خواهم بود .دستیار سابق رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده عنوان کرد:
بند بند منشور حقوق شهروندی باید بررسی شود تا اگر الیحه ،بخشنامه ،دستورالعمل و یا برنامه آموزشی الزم دارد ،تصویب و
یا به آن اضافه شود.
او خاطرنشان کرد :مهم این است که تغییراتی در حوزه دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی اتفاق بیفتد تا این
گزارههای زیبا که در قوانین مختلف پراکنده شده ،جمع و در خدمت جامعه باشد .موالوردی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این
که آیا برنامهای ارائه داده است یا خیر ،گفت :هیچگونه برنامهای ارائه ندادهام  ،حکم جدید تازه به من ابالغ شده است .او در پاسخ
به این سوال که گفته میشود شما یکی از گزینههای وزارت علوم بودید ،گفت :خیر چنین موضوعی مطرح نیست .وزارت آموزش
و پرورش به من پیشنهاد شده بود اما وزارت علوم خیر.

معاون سیاسی وزیر کشور:

احزاب باید برنامه اجرایی داشته باشند و دولت را یاری دهند
روز گذشته دفتر نمایندگی خانه احزاب مازندران باحضور
معاون سیاسی وزیر کشور و نمایندگان برخی احزاب و تشکل
های سیاسی استان افتتاح شد.
علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور در این مراسم با بیان
این که همه احزاب باید دارای برنامه اجرایی باشند و دولت را در
شرایط مختلف یاری دهند ،گفت :اداره و توسعه کشور با کادر سازی
احزاب امکان پذیر است .وی با اشاره به این که دفتر نمایندگی خانه
احزاب مازندران ششمین دفتر در کشور است که مورد افتتاح قرار

گرفت ،گفت :بازنگری قانون احزاب در سال  95توسط مجلس شورای
اسالمی منجر به شکل گیری کمیسیون ماده  10احزاب در کشور
شد .احمدی افزود :احزاب باید در سایه تعامل ،گفتوگو و همفکری
برای توسعه سیاسی کشور گام های بلند و جدی بردارند .در این
مراسم هم چنین علیرضا یونسی رستمی ،معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به نقش و اهمیت فعالیت احزاب
در گسترش مشارکت سیاسی آحاد جامعه در تعیین سرنوشت خود،
گفت :امروز احزاب از رخوت در حال خروج هستند که بهترین گواه

آن ،افتتاح دفاتر نمایندگی خانه احزاب استان هاست .وی یاد آور شد:
تحرک در فعالیت احزاب و ایجاد خانه احزاب در سایه سیاست های
دولت تدبیر و امید محقق شده است .در این مراسم همچنین قدرتعلی
حشمتیان رئیس خانه احزاب ایران ،یوسف نژاد ،نماینده مردم ساری
و میاندورود در مجلس شورای و برخی از فرمانداران و مدیران استان
حضور داشتندکه حشمتیان نیزر به ایراد سخنرانی پرداخت و با بیان
این که خانه احزاب مازندران ششمین خانه احزاب کشور پس از استان
های خراسان رضوی ،گیالن ،زنجان ،یزد و سمنان است که راه اندازی

شده است ،عنوان کرد :تا شهریور امسال ،خانه احزاب استان های
قزوین ،گلستان و لرستان نیز راه اندازی می شود .حشمتیان با اشاره
به این که در نظام جمهوری اسالمی ،حرف اول را مردم می زنند و با
حضور در پای صندوق های رای همه ارکان نظام را انتخاب میکنند،
افزود :انتخابات  ۲۹اردیبهشت ماه را همه احزاب قانونی کشور تایید
کردند و حتی یک صندوق رای هم باطل نشد .وی ادامه داد :بی
توجهی به احزاب در واقع بی توجهی به مردم است و احزاب نیز باید
در ایفای نقش سیاسی خود پررنگ تر عمل کنند.

