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سخن روز

جناب رئیسجمهور؛
لطف ًا دست نگهدارید!

وزیر امور خارجه کشورمان با همتای ترکیهای خود دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش ایســنا ،محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز سهشنبه در ســفر به ترکیه جهت شرکت در اجالس فوقالعاده وزرای خارجه سازمان
همکاری اسالمی ،با مولودچاووش اوغلو ،وزیر خارجه این کشور در ارتباط با مسائل دو جانبه ،منطقهای و بین المللی دیدار و گفتوگو کرد.

سخنگوی دولت یازدهم در آخرین نشست خبری خود اعالم کرد:

باب رفع کدورتها درباره محصورین مفتوح است

اعظم الســادات علوی -روزنامه نگار

شمارش معکوس برای روز موعود آغارشده است.
هنوز فریاد ملت در گوشمان تکرار می شود که یکصدا میگفتند؛
دوباره لبخند...دوباره پیوند...دوباره پیمان...دوباره ایران!
هیچگاه آن روزهای شاد ایران را نمیتوان از یاد برد .شور و شعف نهتنها بر لبها و چهرهها بلکه در دلها
نیز نقش بسته بود .نقش پیروزی دولت تدبیر و امید.
جناب آقای روحانی!
آن همه شادی و شعف این روزها جایش را به دلهره و نگرانی داده است.
نگران از انتخاب نادرست و تکرار دوباره گذشته!
جناب آقای روحانی!
شــما نظارهگر بودید که مردم با چه اشتیاقی در پای صندوقهای رأی حاضر شده و سخنان حقطلبانه
جناب آقای جهانگیری -که بهحق مرد وفا و خردند  -را به جان شنیدند و به حرمت اصالحات و به احترام
وطن ،ساعتها حضور در صفهای طوالنی رأی را تحمل کردند تا شاهد رخدادی عظیم و تحولی شگرف
در کشور باشند.
جناب آقای روحانی!
جنابعالی در تبلیغات انتخاباتی خویش با احترامی خاص از زنان و اســتیفای حقوق معطلمانده این قشر
عظیم و نیز دهها مطلبی دیگر سخن گفتید که موجب شد مردم با امید به تغییر و تحول و ایجاد اصالحات،
به جنابعالی رأی دهند.
جناب آقای روحانی!
این روزها خبرهایی از گوشــه و کنار به گوش میرسد که در انتخاب و چینش کابینه خویش ،متأسفانه
مغلوب فشارهای نامعقول عدهای شدهاید که بسیاری از آنها به فرموده خودتان در همراهی با دولت یازدهم
«گیوههایشان را ورنکشیدند!»
عدهای که اصالحطلبان را متهم به سهم خواهی نموده و با طرح چنین ادبیاتی ،به دنبال حذف این طیف
نجیب و اصیل از مدار مدیریت کشورند.
جناب آقای روحانی!
این ملت هرگز فراموش نخواهند کرد که به احترام توصیههای دلســوزانه سید اصالحات برای اتحاد و
همبستگی دوباره ملت و دولت و تقویت ستونهای نظام،به جنابعالی رأی دادند.
جناب آقای روحانی!
هر چه به زمان مراسم تحلیف نزدیکتر میشویم دغدغهها و نگرانی افراد و گروههای مختلف به چیدمان
جنابعالی برای کابینه دولت دوازدهم بیشتر شده و در قالب مصاحبه ،مقاله و یادداشت ظهور و بروز می کند!.
جناب آقای روحانی!
جنابعالی در دولت یازدهم و در اقدامی متفاوت کابینه خود را در مراسم تحلیف معرفی نمودید.
اما این بار با صدای بلند میگوییم؛
جناب آقای روحانی!
لطف ًا دست نگهدارید!
جناب آقای روحانی!
جنابعالی دوهفته فرصت دارید تا کابینه جدید را به مجلس معرفی نمایید .استدعای معقوالنه و منطقی این
است که کمی بیشتر تأمل و تفکر نمایید تا خدایی ناکرده ملت را از خود و نظام ناامید نکنید.
جناب آقای روحانی!
اعتماد مردم به دولت و نظام ،سرمایه ذیقیمتی است که اگر از دست برود بهسان کشتی نشستهای است
که کشتی را سوراخ میکند غافل از اینکه همه را با خود غرق خواهد کرد!
جناب آقای روحانی!
در معرفی کابینه این بار نیز چونان عادت مألوف روسای جمهور پیشین ،طبق زمان تعریف شده،کابینه را
به مجلس معرفی نمایید .و فارغ از همه فشارها و به احترام ملت شریف ،آزادانه ،خردمندانه و مشفقانه دست
به انتخاب وزرا بزنید.
جناب آقای روحانی!
به احترام شادی ملت و انتظارات بهحق جامعه ایران ،بار دیگر ،فرصت تأمل و تفکر و بازنگری در لیست
کابینه را به خود بدهید.
امید است در این فرصت اندیشه و مجال تفکر ،دیگر بار ،حال و هوای ملت را اردیبهشتی نمایید.

خبر

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:

روحانی از کسی تأثیر نمیگیرد
عضو شــورای مرکزی حزب اعتدال و توســعه درخصوص انتخاب وزاری دولت دوازدهم و نقش و تاثیر
گروههای سیاسی در چینش کابینه گفت :مدتی پیش یکی از اعضای محترم فراکسیون مجلس  -آقای محمود
صادقی -در مصاحبهای اعالم کرد که در دیداری با آقای روحانی ،رئیسجمهور گفتند به من سه لیست برای
کابینه دوازدهم ارائه شد؛ لیست اصالحطلبان ،لیست ستاد آقای روحانی که محوریت آن آقای شریعتمداری بود
و لیست سوم تحت عنوان اصولگرایان معتدل .این سخن ریاست محترم جمهوری نشان میدهد که جناحهای
پیروز انتخابات ریاســتجمهوری  ،96هرکدام به فراخور دیدگاهها و تفکرات خود ،چهرههایی را برای کابینه
آتی به شخص رئیسجمهور معرفی کردهاند .به گزارش آفتابنیوز؛ دهقان افزود :تمامی قرائن و شواهد نشان
میدهد که آقای روحانی با تسلطی که بر عرصه سیاسی کشور دارند ،تعدادی را از بین فهرستهای ارائه شده
انتخاب کنند .آخرین شــنیدهها هم نشان میدهد ،کابینه آتی ،کابینهای فراجناحی است .هم از اصالحطلبان
تعدادی معرفی خواهند شد و هم از اعتدالیون و معتدلین اصولگرا .بنابراین برخالف تبلیغات و پروپاگاندای یک
اقلیت کوچک که تالش میکنند چینش کابینه را به یکی از سه مجموعه فوقالذکر نسبت دهند و با پاشیدن
بذر تفرقه بین فاتحان  29اردیبهشــت ،اختالف ایجاد کنند ،باید صراحتا گفت که روش آقای روحانی نشان
داده اســت ،ایشان شخصیتی فراجناحی هستند که تالش دارند با درک درست از موقعیت زمانی کشور -که
بیش از گذشته به اجماع و وحدت ملی نیاز دارد -سازندگی و رشد و پیشرفت کشور را در فضایی آرام و بدون
تنش ادامه دهند .عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به شرایط "تحقق وعدهها و شعارهای
انتخاباتی رئیسجمهور" ،تاکید کرد :این امکانپذیر نیست مگر اینکه تمامی ظرفیت سیاسی کشور در این راستا
به کار گرفته شــود .دهقان درخصوص فشار گروههای سیاسی در جریان چینش کابینه دوازدهم که از سوی
برخی رســانهها مطرح میشود ،گفت :کســانی که شائبه محوریت حزب اعتدال و توسعه در چینش کابینه را
مطرح میکنند ،فراموش نکنند آقای روحانی شخصیتی مستقل و آزاده و با اعتماد به نفس است که در کوران
رقابتهای انتخاباتی ،این را به خوبی نشان داد که تصمیمگیرنده نهایی خودش میباشد .واقعیت این است که
برخالف تمامی تبلیغات آشکار و پنهان ،تصمیمگیرنده نهایی شخص ایشان میباشد .شخصیت وی نشان داده
است؛ ضمن اینکه اهل مشورت میباشد اما حرف آخر را نیز خودش میزند .بنابراین اگر کسانی درصدد دامن
زدن به این شائبه هستند که آقای روحانی تحت تاثیر دیگران است ،باید گفت که ایشان را نشناختهاند و الزم
است کمی به روزهای انتخابات برگردند و شخصیت مصمم و با اعتماد به نفس وی را بار دیگر تجسم کنند.
روحانــی امتیاز ویژهای به فرد یا گروه خاصی نخواهد داد و تصمیمگیرنده نهایی درباره انتخاب وزرا و چینش
کابینه نیز ایشان هستند .این فعال سیاسی درخصوص شایعه اختالف بین جریان اعتدال و اصالحات نیز گفت:
درباره اختالف اعتدالیون و اصالحطلبان باید گفت که در انتخابات  92فرایند یک ائتالف نانوشته به پیروزی
منجر شد و در انتخابات مجلس دهم -در اسفند  -94اصولگرایان معتدل هم به این دو مجموعه اضافه شدند
که نتیجه آن پیروزی انتخاباتی این جریان و به حاشیهرفتن تندروها در مجلس شورای اسالمی بود .خوشبختانه
این ائتالف سهگانه در انتخابات ریاستجمهوری به بلوغ خود رسید و در یک رقابت نزدیک و فشرده موفقیت
این سه مجموعه را سبب گردید .بنابراین عقالنیت حکم می کند این روند ادامه پیدا کند .دهقان افزود :عقالی
ســه مجموعه خوشبختانه با درک درست از وضعیت سیاسی کشور ،همچنان بر این موضوع اصرار میورزند.
حامیان و هواداران این سه مجموعه هم باید با کنارگذاشتن اختالفات جزئی و سلیقهای و با همراهی با عقالی
مجموعه خودشان این مرحله را هم سرافرازانه پشت سر بگذارند .آنچه مهم است حفظ کلیت این ائتالف است.
چرا که نباید رقیب مشترک را ضعیف و ناتوان درنظر گرفت .این جریان میتواند با کمی اختالف و انشقاق در
مجموعه اصالحات -اعتدال و معتدلین اصولگرا ،بار دیگر به عرصه قدرت برسد که نمونه عینی آن در انتخابات
ریاست جمهوری سال  84اتفاق افتاد .عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پایان گفت :شنیدهها نیز
حکایت از آن دارد که برخالف تبلیغات ،اگر حزب اعتدال و توسعه در کابینه یازدهم  6چهره حزبی و نزدیک به
خود داشت ،در کابینه دوازدهم به  4نفر تقلیل پیدا کرده است .بنابراین کسانی که این مسائل را مطرح میکنند،
به این سئوال پاسخ دهند چرا تعداد افرادی که به حزب نزدیک بودند ( 6نفر) و در کابینه یازدهم حضور داشتند،
حاال در کابینه دوازدهم تنها  4نفر هستند؟

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه
لیســت وزرای پیشــنهادی رئیــس
جمهور در مراحل پایانی تهیه شدن
اســت ،گفت :تعداد زنان کابینه کم
نمیشود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت
در آخرین نشســت خبــری خود در
دولت یازدهم با اشاره به اینکه رئیس
جمهور نظرات مختلف در مورد کابینه
را شــنیده و خود تصمیــم نهایی را
میگیرد ،اظهار داشت :رئیس جمهور
نسبت به مطالبات مردم متعهد بوده
و از بهترینهــا،هماهنگترینهــا و
مناسبترین چهرهها دعوت می کند.
مالحظــات و فاکتورهای مختلف در
گزینش وزرا توســط رئیس جمهور
لحاظ میشــود که قابل درک است.
وی درباره استفاده از زنان در کابینه
خاطر نشان کرد :همکاری با دولت را
فقــط در وزارتخانهها محدود نکنیم.
اگر بــرای همــکاری در کابینه وزیر
زنی معرفی نشود ،این به معنای عدم
استفاده از ظرفیت زنان نیست .زنان
همچنان نقش ارزشمندی در دولت
دوازدهم ایفا میکنند .رئیس جمهور
هم اصال اعتقــادی ندارد که نباید از
ظرفیت و توانایی زنان استفاده نشود.
البته ظلم به زنان و جوانان است که
فکر کنیم از آنها فقط باید در پست
وزارت یا معاون وزیر اســتفاده شود.
نوبخــت ادامه داد :در خــرداد و تیر
ماه در ســازمان برنامــه و بودجه 3
زن مسئولیتهای قابل توجهی یعنی
ریاست سازمان برنامه و بودجه البرز،
ریاســت مرکز پژوهشهای توسعه و
آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه و

ریاست امور فناآوریهای این سازمان
را بر عهده گرفتهاند .معاون پشتیبانی
ســازمان هم یــک خانم اســت .در
سطوح مختلف از ظرفیت زنان برای
مشــارکت در مدیریت کشور به نحو
شایســته استفاده میشــود و تعداد
زنان کابینه کم نخواهد شد.
نوبخت در پاســخ به این پرســش
که آیا رئیــس جمهور از فعالیتهای
توییتــری حامیــان دولــت درباره
کابینه اطالعــی دارد؟ تصریح کرد:
درباره چینش کابینه و فضا ســازی
در جهت تکریم یــا تخریب چهرهها
باید بگویم که رئیس جمهور بســیار
زیــرک اســت و همه این مــوارد را
میفهمــد و آدم شــجاعی در بیان
نظــر و تصمیمگیری اســت جو گیر
نمی شــود و البته نظرات مختلف را
میشــنود و خودخواه نیست.روحانی
به جــای اینکه خود را پاســخگوی
مطالبات برخی جریانهای سیاســی
بداند ،خود را پاســخگوی مطالبات
مردم میداند،البته تالشها و خدمات
جریانهای سیاسی را فراموش نکرده
و بــه آن احترام میگــذارد و آنها
را در نظــر میگیــرد .وی همچنین
درباره تبدیل سازمان محیط زیست
به وزارتخانه و جایگزینی یک مرد به
جای معصومه ابتکار اظهار داشــت:
دولت برنامهای برای تبدیل سازمان
محیط زیســت به وزارتخانه ندارد و
قرار هم نیست مدیریت را به صورت
جنسیتی ببینیم ،بلکه مالک توانایی
افراد اســت و اگر کسی هم به جای
خانم ابتکار بیاید بدین معنا نیســت
که او شایستگی الزم را نداشته است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی
دربــاره پیگیری وضعیت ســامت
میرحســین موسوی و مهدی کروبی
در شــورای عالی امنیت ملی تصریح
کــرد :در هفــت هشــت روز اخیر
جلســهای در شــورای عالی امنیت
نداشتیم .موضوع جلسه پیشین این
شــورا هم در مورد این مسئلهای که
شما اشاره کردید نبوده است .ضمن
آرزوی ســامتی برای ایــن عزیزان
امیدواریم شــرایط به گونهای پیش
آید که دغدغهای برای خانواده آنها
و مردم پیش نیایــد .باید برای دفاع
از منافع ملــی و برقراری آرامش در
جامعه تالش کنیم.
وی در پاســخ به پرســش دیگری
مبنی بر اینکه وزیر بهداشــت اعالم
کرده شــخصا پیگیر مســئله درمان
کروبــی اســت و از طــرف دولــت
ماموریتی ندارد ،گفت :وزیر بهداشت
پزشک آزاد نیست بلکه عضو کابینه
اســت و اگر اقدامــی در این زمینه
انجــام میدهــد در راســتای ایفای
تعهــدات خود اســت .مــا موظفیم
که برای هر شــهروندی که کسالت
داشــته باشــد اقدام کنیم چه برسد
بــه این افراد که ما خود را مســئول
سالمتی آنها میدانیم .در این رابطه
با وزیر بهداشــت صحبت میکنیم و
انشاءاهلل ســامتی عاجل برای این
شــخصیتها ایجاد و کدورتها رفع
شــود .باب مفتوح اســت و رهبری
هــم در این خصــوص هیچ چیزی
را غیر قابل حل ندانســتهاند .نوبخت
درباره گزارش دیوان محاســبات از
تخلفــات احمدینژاد اظهــار کرد:
عدد و رقم این تخلفات را دادســتان
دیوان محاسبات اعالم کرده که عدد
 8 – 7هزار میلیارد عدد بسیار باالیی
است .ما تاکنون تالش نکردهایم عدد
و ارقــام را منعکس کنیم تا مســیر
قانونی طــی شــود .االن هم مطرح
شــده که احکام قطعــی در این باره
صادر شده که انشــاءاهلل این احکام
اجرا شــود ،زیرا از این بابت خسارت
بسیار سنگینی به کشور وارد شده و

مردم هم احساس میکنند در رابطه
با منافع ملی حساس باشند تا از این
دســت اتفاقات رخ ندهد .من چقدر
متاســفم ســواالتی درباره سالمتی
بعضی عزیزان مطرح شد اینها همه
محصــول آن دوره اســت .آن دولت
باید به این مســائل پاســخ دهد که
چه شرایطی برای کشور ایجاد کرده
است.
وی در پاســخ به این پرســش که
وعده دولــت برای تکمیل مســکن
مهر چه موقع نهایی میشود؟ گفت:
تکمیل مســکن مهر جــزء تعهدات
دولت اســت که در سال گذشته هم
هزار میلیارد تومــان تخصیص داده
شد و وام مسکن هم افزایش یافت تا
این پروژه تکمیل شود .این پروژه باید
ظرف همین ماهها به پایان برسد .وی
در مورد اخبار تبادل زندانیان ایران و
آمریکا با وساطت کشور عمان گفت:
من از این موضوع بی خبرم و چنین
چیزی در دولت مطرح نیســت .وی
درباره افزایش قیمت برخی اقالم در
ماههای اخیر گفــت :برخی افزایش
قیمتها فصلی اســت که دوباره به
جای خود بازمی گــردد مثل قیمت
ارز .از سویی گرما و سرما هم بر روی
قیمت برخی اقالم تاثیر میگذارد .ما
نمی خواهیم بالفاصله با گران شدن
برخی کاالها به واردات روی بیاوریم
زیرا ایــن کار فقــط در کوتاه مدت
جــواب میدهــد و واردات به تولید
داخلی آســیب میزند .به زور پایین
آوردن قیمتهــا بــا واردات ممکن
اســت که برنامه دولــت حمایت از
تولید داخلی اســت .نوبخت در مورد
افزایش قیمت مســکن اســتیجاری
وبرنامه دولت برای حل این مشــکل
تصریح کرد :دولت دوازدهم عالوه بر
اتمام مسکن مهر دنبال تامین مسکن
حمایتی و مســکن اجتماعی است تا
به این وســیله فشــار تقاضا بر بازار
مسکن استیجاری کم شود .البته این
موضوع پیچیده است اما با همه این
اوصاف تالش ما برای تامین مســکن
حمایتی و اجتماعی است.

عبداهلل نوری وزیر کشور دولت اصالحات:

اخبار شنیده شده در مورد کابینه نگران کننده است
عبداهلل نــوری در دیــدار اعضای
شــورای مرکزی و شــورای عمومی
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه
تهران و علوم پزشکی ،طی سخنانی
با تشریح برخی محدودیتهای دکتر
حســن روحانی در تشــکیل کابینه
جدیــد ،نســبت به برخــی اخبار و
شــایعات درباره چینش کابینه ای
مغایر با مطالبات مردم ،اظهار نگرانی
کرد.
نوری گفت :از ســال  ۸۸تا امروز،
از تریبونهــای گوناگــون در جهت
تخریب محصورین ،از هیچ کوششی
فروگذار نشــد اما بازهم در انتخابات
امســال ،مــردم فریاد زدنــد که از
عالقه آنها نسبت به شخصیتهای
محبوبشــان ،با هیچ ترفندی کاسته
نمی شود.
وی تصریــح کــرد :بهتر اســت
مطالبات خود و مردم را متناســب با
امکانات موجود طرح کنیم تا موجب
یأس و سرخوردگی نشود.
وزیر کشور دولت اصالحات افزود:
هنوز دو ماه از انتخابات نگذشــته و
به زمان تنفیذ و تحلیف نرســیدهایم
شــاهد فشــارهای همــه جانبهای
پیرامون برجام و قراردادهای خارجی
هستیم.
او گفت :بایــد بپذیریم که جریان
مقابل که در انتخابــات موفقیت به
دســت نیاورد در ســاختار حکومت
از امکانات و قدرت باالیی برخوردار

است.
وی تصریــح کــرد :مــن معتقدم
وقتی اهل ســنت یکپارچه به آقای
روحانی رأی داده اند ،ایشــان نباید
بــه خاطــر حرف فــان فــرد و یا
جریانی که احتماال به ایشــان رأی
هم نداده است ،اهل سنت را نادیده
بگیرد.
این موضوع درباره زنان هم صدق
میکند.
وی افزود :اخباری که از قابلیت و
توانمندی بخشــی از ترکیب کابینه
پیشنهادی به گوش میرسد چنانچه
صحت داشــته باشــد نگران کننده
است.
نوری ادامه داد :موافقت یا مخالفت
اصالحطلبان نسبت به حضور برخی
از افراد در کابینه هم از موضع تحقق
یافتن وعدههایرئیس جمهور است.
نگرانی اصالح طلبان این اســت که
اگر وعدهها و شــعارهای انتخاباتی
آقای روحانــی فراموش و به بایگانی
ســپرده شــود ،اعتماد مردم آسیب
میبیند و کشور ضرر میکند.
وی افــزود :گاهی ممکن اســت
مشکل و فشــار خاصی برای ماندن
یا رفتن برخی از افراد وجود نداشته
باشد و مسائل دیگری درمیان باشد.
مثال با برخی از دوستان و نزدیکان،
رودربایســتی باشــد و لــذا با طرح
مســائلی مانند موافقت ویا مخالفت
رهبری بــا تک تک اعضــاء دولت،

فشــارها را از روی خود برداریم که
ایــن کار ،صحیــح نیســت .باید به
مشاوران ،دوستان و نزدیکان ،در حد
جایگاه واقعــی آنها در جامعه و در
ميان افكار عمومی و براساس توانایی،
بهره وری و کارنامه ی آنها ،بها داده
شود.
او در ادامــه گفت :آقــای روحانی
هــر زمان احســاس کرد کــه برای
جلب رضایــت جریانی که عمدتا در
تقابل با اوســت و در مراکز متعدد از
حوزه علمیه تا رســانهها و بخشهای
گوناگون حکومتی حضور دارند ،باید
مالحظاتی را در نظر بگیرد ،بالفاصله
به این بیاندیشد که جامعه و بدنهی
اجتماعی که پشتیبانان واقعی او در
شرایط حساس ،به ویژه در انتخابات
بوده اند هم ،درحال نگاه کردن به او و
عملکردش هستند .قدرت اصالحات،
به بدنهی آن ،که همانا عموم جامعه
هستند تعلق دارد و نبايد این بدنهی
گســتردهی اجتماعی فكر كنند که
اصالح طلبان از آنان به عنوان ابزاری
برایرســيدن عدهای به قدرت بهره
می برند.
وی تصریــح کــرد :نقــد عملکرد
رئیس جمهور و دولت باید صادقانه،
شفاف ،صریح و البته خیر خواهانه و
بدون حب و بغض انجام شود .اصالح
و بهبود شرایط کشور امری تدریجی
و گام به گام است که عمدتا از طریق
انتخابات حاصل می گردد ،بنابراین

پیونــد زدن شــرکت در انتخابات با
افــراد و عملکردهــای افراد ،صحیح
نیســت .صندوق رأی ،بهترین و کم
هزینهتریــن راه برای اصــاح امور
است.
او تاکید کرد :چه بســا با شرکت
نکردن جمع گســترده ای از مردم
در انتخابــات ،افرادی بــا کمترین
صالحیــت و رأی حداقلی در مصادر
امــور قــرار گیرند و ما هــم با عدم
شرکت خود در آســیبهایی که به
منافع کشــور وارد میگردد ،مقصر
باشیم.
نوری در خاتمه گفــت :منتقدان
برجــام به جــای برجســته کردن
کارشــکنیهای آمریکا بــه این فکر
کنند که اگر برجام نبود ،با روی کار
آمدن دولت کنونــی در آمریکا چه
وضعیتی پیدا مــی کردیم؟ و چقدر
برخورد با ایران برای آنان آســانتر
بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی :

بیکفایتی «ربیعی» را میتوانم اثبات کنم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
با تاکید بر عملکــرد ضعیف وزارت
کار گفت :مدیران شستا با وام ۴هزار
میلیاردی چه کردند؟
به گزارش سایت رویداد عبدالرضا
عزیزی رئیس کمیســیون اجتماعی
مجلس با تاکید بــر اینکه «کابینه
دوم آقــای روحانی باید بر اســاس

انتظارات مــردم چیده شــود زیرا
آنها با امید و آرزوی زیادی دوباره
به حسن روحانی اعتماد کردند» به
عملکرد یکی از وزارتخانههای مهم
کابینه اشاره کرد و گفت« :وزارتخانه
مهم تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی را
نمیشــود با آه و ناله کــردن اداره
کرد .این وزارتخانه حساس نیازمند

یک وزیر قوی و پخته است».
کابینه جــوان و چــاالک انتظار
عمومی مــردم از دولــت دوازدهم
است.
انتظار جامعــه از رئیس جمهور
 ۲۴میلیونــی این اســت که وزرای
ضعیــف را در دوره دوم کاری خود
کنــار بگــذارد .دیگر وقــت تعارف

کردن نیســت و مردم منتظر کابینه
قویتری نســبت به دولت گذشته
هســتند .حتــی وزرای قویای هم
کــه قرار اســت مجــددا در کابینه
حضور داشــته باشــند به ما گفتند
اگر کابینه منســجم و قوی باشد ما
دوباره مسئولیتی را در دولت قبول
میکنیم.

سياسي

یادداشت روز

باندهای قدرت حتی تحمل شنیدن
نقد را ندارند
محمد آقازاده  -روزنامه نگار

همایش تبعات اجتماعی طرح کارورزی از سوی نیروهای ناشناس و با
همراهی نظام دانشگاهی لغو شد .در این ماجرا ما با یک سخافت محض
روبروییم .بالهتی که بهجای تن دادن به بحثهای کارشناســی و درک
پیامد آنها ،با پاک کردن صورت مسئله میخواهد غیب کند .مثل بیماری
که حس میکند گرفتار یک نقصان جســمی حاد اســت ولی از رفتن به
مطب پزشــک و تن دادن به آزمایش خودداری میکند و گمان میکند با
نفهمیــدن و خود را به بی خیالی زدن معجزهای رخ میدهد و این نقصان
ناپدید میشود .بسیاری از روزنامهها و مجالت مهمل ،فعاالن سیاسی پرت
و دولتمردان پرت تر گمان میکنند با سرریز سرمایههای خارجی ،اقتصاد
به گل مانده ایران ناگهان مثل پرنده تیزپرواز به ســمت آســمان رونق و
توســعه به پرواز در میآید ،اما آنها خود را به سادهلوحی میزنند و از یاد
میبرند در دوران احمدی نژاد صدها میلیارد درآمد نفتی وارد خزانه کشور
شد و دستاوردش جز غارت ،آشفتگی و ورشکستگی همه نهادها هیچ نبود.
جز زمین گیر شدن بانکها ،صندوقهای بازنشستگی و یک دیوانساالری
فرسوده و بی انگیزه میراثی از خود بهجا نگذاشت .قبل از انقالب هم همین
سرمایهها کشور را وارد چرخه انقالب کرد و زمانهاشمی رفسنجانی باالی
صد و چهل میلیارد دالر به بازار وارد شــد و یک تورم افســار گسیخته را
برانگیخت .امروز برای جذب ســرمایههای خارجی ،سرکوب دستمزدها و
زمینه سازی برای بیگاری را در دستور کار قرار داده اند .اگر این سرمایهها
وارد کشور شــود ما با یونانی دیگر روبرو خواهیم شد که تنها امکانی که
دارد این است که با تحمیل گرسنگی به مردم بدهیهای خود را بپردازد.
هفته نامه تجارت فردا از قول بهزاد نبوی مینویســد وی که در گذشته
چپ بوده است و با شعائیان روابط داشته امروز به صراحت میگوید اقتصاد
ایران آتش گرفته است و تنها سرمایههای خارجی آن را خاموش میکند
 ،اما این نشریه چرا نمیپرسد این اقتصاد چرا آتش گرفت  ،چون میداند
جوابش مثل روز روشن است و درست همان مطلبی که نمیخواهد بشنود ،
اقتصاد ایران از انقالب مشروطیت تا کنون فساد ساختاری و استبداد به روز
سیاه نشانده است و هر وقت تشکیل سرمایه با استثمار توده شکل گرفته
این انباشت به جای رشد اقتصادی اقتصاد کشورهای پیشرفته را فربه تر
کرده اســت  ،دارایی ایرانیان مقیم خارج نزدیک به هشتصد میلیارد دالر
است .این پول چگونه شکل گرفته است  .ورود سرمایههای خارجی بدون
حل دســتمزدها و از آن مهمتر شکاف طبقاتی جز یک انفجار اجتماعی
ســهمگین چیز دیگری در پی نخواهد داشــت و در همایشی لغو شده از
این پیامدها ســخن میرفت و اگر عقل ستیزی مجال میکند با شنیدن
سخنرانی برای کشور بالزده ایران میشد درمانی اجتماعی یافت که اقتصاد
را وارد توســعه ماندگار و پایدار میکرد که در آن هر انسانی حامل تولید
ثروت اســت و میتواند زندگی شرافمندانهای داشته باشد .آنهایی که از
ترس نابرابری به دامن آزادی پناه میبرند درست همانهایی اند که آزادی
برابر طلبان را در نطفه خفه میکنند .آنهم از ســوی انقالبی که بدست
پابرهنهها و برای بهروزی آنها شکل گرفت.

خبر
علی الریجانی رئیس مجلس:

ایران با درایت مانع دستیابی
آمریکاییها به هدفشان میشود
رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه نقض برجام از ســوی
آمریکاییها روشن است ،گفت :ایران با قاطعیت و درایت مانع از دستیابی
آمریکاییها به هدفشان شود.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی گفت :در جلسه هیئت نظارت هستهای
بحــث مفصلی درخصوص تحریمهای جدید آمریکا صورت گرفت و دقیق ًا
چگونگی و میزان تحریمها تحلیل شد .رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :در جلســه هیات نظارت هســتهای اینکه چه مقدار تحریمهای جدید
آمریکا با برجام مخالف اســت ،مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که این
موضوع با بندهای مختلف برجام تعارض دارد .الریجانی افزود :درخصوص
اعمال تحریمهای جدید آمریکا عالوه بر اینکه اقدامات دیپلماتیک صورت
بگیرد ،باید شکایتی نیز به شورا و کمیسیون مربوطه در این رابطه ارسال شود
که این موضوع صورت گرفته است و در این راستا اطالعیه ای که از سوی
کمیسیون مربوطه صادر شده ،بیانگر این است که آمریکاییها تخلفاتی در
اجرای برجام داشــته اند و برخی از کشــورها به صورت بسیار صریح بیان
کردند که اقدامات آمریکا نقض برجام محســوب میشود و در جلسه بعدی
این موضوعات در سطح وزرا بررسی میشود .رئیس قوه مقننه گفت :عالوه
بر اقدامات انجام شــده ،کلیات طرحی درخصوص مقابله با اقدامات آمریکا
در کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس مصوب شده و این
کمیسیون در حال بررســی جزئیات طرح مذکور است .وی بیان کرد :بنده
به آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص رسیدگی
به طرح مذکور تاکیدات الزم را داشتهام و در این رابطه جلسه فوق العاده نیز
برگزار شده و بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ،اگر کمیسیون امنیت
ملــی کارهای نهایی را درخصوص طرح انجام بدهد ،پیش بینی میشــود
این طرح در روزهای ســه شنبه و چهارشنبه در صحن علنی بررسی شود.
الریجانی افزود :در جلسه نظارت هسته ای درخصوص  16مورد تصمیماتی
اتخاذ شد که برخی از آنها به اقدامات دیپلماتیک مربوط می شود و برخی
اقدامات را باید ســازمان انرژی اتمی ،وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها
انجام دهند و مقرر شد رئیس جمهور تک تک این موارد را به دستگاههای
مربوطه ابالغ کند تا انجام شود .رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
نقض برجام توسط آمریکاییها از نظر ما در هیات نظارت هستهای با توجه
به استنادات ،روشن است .وی افزود :آمریکاییها به دنبال این هستند که مانع
اجرای توافق هستهای شوند و در این موضوع تردیدی نیست و شاید تصمیم
آنها برای تصویب قانون جدید به این خاطر اســت که فضاسازی صورت
بگیرد تا در ایران سرمایه گذاری کمتری انجام شود .الریجانی ادامه داد :در
اجالس  G20آقای ترامپ به کشورهای دیگر توصیه کرده بود تا در ایران
سرمایه گذاری نکنند ،که این گونه اظهارنظرها خالف است و براساس برجام
نباید چنین فضاســازی انجام شود .البته بیانگر این موضوع است که قصد
آنان چیست .بنابراین ایران باید با قاطعیت و درایت به نحوی عمل کند که
مانع از دستیابی آمریکاییها به هدفشان شود .وی گفت :رسانهها باید به
موضوعات مذکور توجه کنند تا در فضاسازیهایی که از سوی آمریکاییها
صــورت می گیرد ،قرار نگیرند ،زیرا واقعا اینطور نیســت که آمریکاییها
بتوانند به تنهایی چنین کاری انجام دهند ،مخصوص ًا اینکه کشورهای مهم
بــه آمریکاییها خرده گرفتهاند که عملکرد صحیحی ندارد و بعد از مصوبه
آمریکاییها ،روسها ،چینیها و فرانســویها و دیگران به کار آمریکاییها
خرده گرفتند ،بنابراین باید تالش شود در ایران روند سرمایه گذاری تسریع
شود .رئیس قوه مقننه افزود :انشاءاهلل اقدامات  16گانه ای که مصوب شده
با سرعت انجام شود تا پاسخ جدی تری به اقدامات آمریکا داده شود.

