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یادداشت روز

خبر

به گزارش ایسنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود تحریم های فروش محصوالت پتروشیمی در سال 92-91 گفت: فردی قرار بود با دور زدن 
تحریم ها 120 میلیون دالر از این محصوالت را فروخته و پول  آن را برگرداند. با پیگیری های صورت گرفته تا امروز مقداری از این پول را گرفته ایم اما هنوز 
300 میلیارد باقی مانده است. دو شب پیش شنیدم این آقا مالقات هایی با برخی دارد، جلساتی می گذارد و روابط پیچیده ای را شاهدیم. امروز اعالم می کنم که 

حواس شان باشد، افشاگری می کنم.

کلمــات و عبــارات به تنهایــی بار معنایــی خاصی حمل 
می کننــد و اگــر در حضــور یک اســتاد ادبیــات که اهل 
تشــخیص سره از ناســره باشــد، دهان باز کنیم باید مراقب 
آنچــه که بر زبانمان جاری می شــود باشــیم تــا تذکرهای 
پیاپــی نگیریم. حال موضوع حســاس تر خواهد شــد وقتي 
فردی کــه دارای جایــگاه حقوقــی مهمتری اســت اظهار 
نظــری می کند، میزان وزنی که بر کلمــات می تواند تحمیل 
کند بیش از افراد عادی جامعه اســت و ســنگینی آن تا آن 
 میــزان بیشــتر که علیرغم میــل باطنی مجبور بــه نقد آن 

بشویم.
اقدامات خانم موالوردی در شــفاف عمل کردن در معاونت 
امور زنان بارها مورد تایید و تشویق ناظران قرار گرفت و اتخاذ 
مواضع شفاف در موضوعات مختلف دلیلی برای مورد حمایت 
بودن ایشان توســط طیف های مختلفی از کنشگران سیاسی 
و اجتماعی است. ســخنان یکی از معاونین رئیس جمهور در 
مورد فرهنگیان بارها مورد شــماتت نیروهای حامی دولت و 
همراهان جریان اصالح طلبی کشــور شد. حسن و قبح زنان و 
مردان سیاست همیشه در ضرایب بزرگتری ضرب شده است 
و بعضا موجبات تفریق ناخوشایندی در پایگاه مردمی خود و 

روسای خود شده اند!
صبــح امروز با تیترهایی به نقل از ســرکار خانم امین زاده، 
دســتیار ویژه ریاســت محترم  جمهور در حقوق شهروندی، 
برخــورد کردم کــه خیلی مناســب جایگاه ایشــان نبود و 
بهتــر بود ایشــان افــراد و چهره های سیاســی را از اعضای 
 کابینه که برای ارتقای خودشــان تــالش می کنند، تفکیک 

می کردند!
اگر غرض از چهره های سیاســی مورد اشــاره ایشان همان 
نخبــگان جریان حامی دولت هســتند کــه در روزهای گرم 
اردیبهشــت، شــمال و جنوب کشــور را در ۲۴ ساعت طی 
می کردند تا از سیاســت های ایشان دفاع کنند و امروز وام دار 
مردمی هســتند که فشــار صف های طوالنی را برای انتخاب 
دکتر روحانی تحمل کرده اند، چندان فشــار نامتعارفی نیست 
و اتفاقا باید در راســتای همان حقوق شهروندی تالش کنیم 
تــا صدای مردم بیشــتر و بهتر و آســان تر بــه گوش آقاي 

برسد. رئیس جمهور 
 امــا اگر عده ای خاص آن هم از نوع مــردان کابینه ای که  
فقــط برای حفظ صندلی وزارت و یا هر تیتر و عنوان دیگری 
امروز گیوه ها ور کشــیده اند، منظور نظر ایشــان اســت؛ ای 
کاش سرکار خانم امین زاده مرز باریک تری بین فعاالن مورد 
احترام و وثوق مردم با دارندگان پست و مقام رسم می کردند.

فشار نامتعارف زمانی خواهد بود که ماموران اردوگاه رقیب، 
پشت دروازه پاستور سنگر بگیرند تا کرسی های بیشتری فتح 
کنند و یــا عافیت طلبــان روزهای ســخت انتخابات مدعی 
کرسی های باالتری باشــند. در مقابل این فشارها باید موضع 
گیری کرد و شــفاف بود، در مقابل فشارهای آنان که در یک 

روز ۶ بار پشــت تریبون رفته اند باید خشوع کرد و خضوع.
به مویي مي توان صد کوه را برداشتن صائب
ز دل تا بر زبان یک نکنه سنجیده مي آید

هشدار ربیعی
 برای

 افشاگری 300 میلیاردی

سام سکوت بداغی - روزنامه نگار

نقدی بر اظهارات خانم امین زاده!
گردهمایی بزرگ اهالی موســیقی 
در اعتــراض بــه لغــو غیرقانونــی 
کنسرت ها روز چهارشنبه 11 مرداد 

در خانه موسیقی برگزار می شود.
بــه گزارش ایلنا، طــی خبری که 
روی خروجی  بــر  موســیقی  خانه 
ســایت خود قــرار داده، گردهمایی 
اعتراض  اهالی موســیقی در  بزرگ 
بــه لغــو غیرقانونــی کنســرت ها 

روزچهارشــنبه 11 مرداد از ساعت 
1۶ در خانه موســیقی )ســاختمان 
شــماره 1( برگزار و بیانیه ای در این 

زمینه منتشر می شود.
حضــور  بــا  گردهمایــی  ایــن 
موزیســین ها، اعضای شورای عالی، 
اعضای  اصلی،  مدیره  هیئت  اعضای 
هیئت مدیــره کانون های تخصصی 
خانــه موســیقی و تهیه کننــدگان 

و ناشــران موســیقی و اعضای این 
نهــاد صنفــی در اعتراض بــه لغو 
غیرقانونــی کنســرت ها در محــل 
 ساختمان شماره 1 این نهاد برگزار 

می شود.
در این برنامه هنرمندان در تریبون 
آزاد خانــه موســیقی، دیدگاه ها و 
نقطه نظــرات خــود را در اعتراص 
به لغــو غیرقانونی برنامه های هنری 

و کنســرت ها بیان کرده و انتظارات 
خود از مســئوالن و دولت را اعالم 

خواهند کرد.
این گردهمایی در روز چهارشنبه 
در   1۶ ســاعت  از  مردادمــاه   11
ساختمان شــماره 1 خانه موسیقی 
واقــع در خیابــان فاطمــی غربی، 
نرســیده به جمالــزاده، پالک ۲70 

برگزار می شود.

محمدعلــی نجفــی گفــت کــه 
ســخنگویی ندارد و اگر در موردی 
نیاز باشد مواضعش را شخصا با مردم 

در میان می گذارد.
نامزد  ایــن  ایســنا،  گــزارش  به 
شــهرداری تهران کــه در ارتباط با 
برخی اخبار منتشــر شده در روزها 
گذشــته مبنی بر شــهردار شدنش 
و بــروز برخــی ســوءتفاهمات در 

ایــن مورد گفت: من همانند ســایر 
برنامه های  کاندیداهای شــهرداری، 
خود را تقدیم شــورا خواهم کرد و 
اگر تشخیص اعضای شورا بر خدمت 
من در مدیریت شهری باشد، حتما 
در مورد مسائل شهر تهران با مردم 

سخن می گویم.
وی در پاســخ به این سوال که آیا 
اظهــارات برخی افــراد در روزهای 

اخیر به نقل از او مورد تایید اســت 
یا خیر؟ گفت: دوســتان همواره به 
من محبت داشــته و دارند و از آنها 
تشــکر می کنم، اما بنده در مدیریت 
شهری فعال سمت و جایگاهی ندارم 

که بخواهم سخنگو داشته باشم.
ایــن کاندیدای شــهرداری تهران 
با بیــان اینکه در مــواردی که نیاز 
باشــد مواضعم را شخصا با رسانه ها 

و مــردم در میان خواهم گذاشــت، 
دربــاره برنامه اش برای اداره شــهر 
تهــران، گفت: من نیز به مانند دیگر 
برنامه های  کاندیداهای شــهرداری، 
خود را تقدیم شــورا خواهم کرد و 
اگر تشخیص اعضای شورا بر خدمت 
من در مدیریت شهری باشد، حتما 
در مورد مسائل شهر تهران با مردم 

سخن می گویم.

سرپرســت ســازمان حج و زیارت 
بــه دنبال اعالم آمادگــی وزارت حج 
عربستان برای میزبانی از ایرانی ها در 
عمره سال آینده، تاکید کرد: برقراری 
دوباره عمره به شــرایط اجرایی حج 

امسال منوط است.
به گزارش ایسنا، محمد عبدالرحمن 
بیجاوی، معاون وزیر حج عربستان روز 

یکشنبه در مراسم استقبال از نخستین 
گروه از زائران ایرانی گفته بود: بسیار 
خرســندیم که بار دیگر شاهد حضور 
زائران ایرانی در مناسک حج هستیم 
و عالقه مندیم کــه از زائران ایرانی در 

عمره مفرده نیز میزبانی کنیم.
حمید محمــدی در واکنش به این 
اظهارات و در پاسخ به پرسشی درباره 
سرانجام عمره، گفت: از سرگیری عمره 
به شرایط حجاج ایرانی در عربستان و 
حج امسال بستگی دارد. باید ببینیم 
طرف مقابل به آنچه در توافقنامه قید 
شــده و مســائلی که ما نسبت به آن 
احساس هســتیم، عمل می کند. اگر 
مشکلی در این زمینه نباشد، به امید 
خدا شــرایط اجرایی عمره نیز فراهم 

خواهد شد.

وی در ادامــه دربــاره بدعهــدی 
شرکت های سعودی در جابجایی ۵0 
درصد از زائــران اعزامی ایران به حج 
طبق توافق موجــود، اظهار کرد: امور 
اجرایی حج کار بســیار سختی است. 
سازماندهی اعزام ۸۶ هزار و ۵00 نفر 
و ارائه خدمات به آنها در کشوری که 
قوانین اش در اختیار ما نیست، دشوار 

است. پرواز هم چنین شرایطی دارد.
محمدی اضافه کرد: براساس توافقی 
قدیمی بیــن دو کشــور، ۵0 درصد 
پروازهای حج را سعودی ها باید انجام 
می دانند که به این تعهد عمل نکردند، 
البته ما از همان ابتدا اصرار داشــتیم 
این ظرفیت را به شــرکت های ایرانی 
بســپارند، اما آنها قبول نکردند، ولی 
در ادامه به دلیل تاخیر چهارماهه ای 

که در پیگیری برنامه ها ایجاد شــد، 
ســعودی ها با وجود تمایلی که برای 
مشارکت داشتند، اما در عمل ظرفیت 
این کار را نداشــتند و اعالم کردند از 
عهده این کار برنمی آیند، بنابراین باید 
برای ۲۵ درصد از آن ۵0 درصد برنامه 
ریزی شود تا از ظرفیت داخلی استفاده 

کنیم.
او همچنیــن درباره رفع مشــکل 
ویزای نمایندگان کنسولی اعزامی به 
عربســتان، گفت: فرایند صدور ویزای 

کنسولی ها در حال انجام است.
سرپرســت ســازمان حج و زیارت 
همچنین به زائران توصیه کرد؛ همه 
قوانیــن و ضوابــط حساســیت زا در 
عربستان را رعایت کنند تا مشکلی در 

روند و اجرای حج پیش نیاید.

مدت ها بود که می خواستم در مورد بعضی از ارزش های امروز جامعه که در تضاد 
کامل با ارزش های 10 تا 1۵ سال قبل بود مطلبی بنویسم؛ ارزش هایی که تا دیروز 
ضــدارزش بودند و امروز حتی به بعضی از آن ها قداســت می دهیم و بالعکس، ولی 
نمی دانم چرا قلم شکسته ام یاری نمی کرد تا اینکه طی دو سه هفته گذشته جریان 
آتنا پیش آمد و من هم مثل هر ایرانی با وجدان قلبم به درد آمد. وقتی جریان آن را 
از جراید خواندم گریه امانم را برید چرا که یک لحظه او را جای دختر خود گذاشتم 
ولی می  دانــم که بی انصافی کردم زیرا فقط یک لحظــه و چه لحظه اندوهناک و 
مصیبت باری بود. در این فکر بودم که چه تعداد از هموطنانم فقط یک لحظه آتنا را 
جای عزیزان خود گذاشته اند؟ خواستم بنویسم که جریان کیمیا کوچولو پیش آمد 
ناخودآگاه یاد ستایش افتادم که او را فراموش کرده بودیم خدایا  ستایش، آتنا، کیمیا 
و صدها طفل معصوم دیگر مثل آن ها به کجا می رویم چه شتابان می رویم،  هنوز دیر 
زمانی نگذشته از شهادت مردان مرد وطنم که در دفاع از شرف و ناموس ما عاشقانه 
و آگاهانه از جان عزیز خود گذشــتند. ستایش و آتنا و کیمیا برایمان عادی شدند 
چون کسانی را فراموش کردیم که به خاطر ارزش های ملی و مذهبی ما شهید شدند 
نامهربان شدیم زیرا ارزش های واالی انسانی و ایرانی خود را از یاد بردیم بی تفاوت 
شدیم چرا که از فرهنگ غنی چندین هزارساله خود فاصله گرفتیم. در این چند سال 
اخیر چرا این همه تغییر کردیم؟ چرا خودمان هم خودمان را نمی شناســیم؟ جواب 
بــه چراها از دیدگاه های مختلف می تواند مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و 
عوامل مختلف فرهنگی٬ اجتماعی٬ سیاسی و غیره در آن دخیل باشد ولی بنده از 
زاویه ای می خواهم به این مسئله بپردازم که شاید اصال مورد توجه قرار نگرفته و امید 
که صاحب نظران و متخصصین امر به این مسئله ورود کنند. توهم و یا شعاری در 
خصوص اینکه ما خوبیم و شاید هم به قول آن برنامه سخیف تلویزیونی »ما خیلی 
خوبیم« باعث شده خوب بودن به مردم القا شود. وقتی در همه حال حتی موقع بدی 
و ظلم فکر می کنیم که خوبیم و همین می شود که بدرفتاری ها به چشم مان نمی آید 
و برایمان عادی می شود و عادی شدنی که هزار بار از فراموشی بدتر است. البته هیچ 
شــکی نیست که در کشورمان انســان های متین و مؤمن و معتقد به مبانی اصیل 
اسالمی و ایرانی کم نیستند. هنوز از  بعضی کوچه ها و محله ها و شهرها بوی صفا و 
مهربانی می آید، هنوز واژه شهادت واژه ای آشنا و آرامش بخش است و مصداق عینی 
آن جوانان قهرمان کشورم که در دفاع از حرم اعتقادات و ارزش ها و نوامیس مردمم 

از جان خود می گذرند. هنوز ما به شهدای عزیز مدافع حرم مفتخریم.
اما سال هاست که ما مشــغول گول زدن خودمان هستیم به جای آنکه از همان 
روز اول در خصوص مشــکالت و پیش آمدهای فرهنگی، اجتماعی منطقی برخورد 
می کردیم شاید به راه حلی برای مشکالت می رسیدیم متاسفانه بر روی مشکالت و 
کاستی ها سرپوش گذاشتیم به جای آنکه علت نامهربانی ها را بیابیم گفتیم مهربانیم 
جمع کثیری از جوانان و نوجوانان در دهه اخیر به دالیل مختلف از جمله سیاست های 
غلط فرهنگی در دستگاه های مختلف کشور دچار تضاد شخصیتی شدند که به جای 
برطرف کــردن آن آن ها را حتی از بچه های انقــالب و جنگ بهتر معرفی کردیم. 
حجاب که در ســال های دفاع مقدس نهادینه شــده بود به علت برخوردهای غیر 
منطقی گروه های خودســر رو به شرایطی گذاشت که امروز شاهد آن هستیم. صدا 
و سیما که قرار بود دانشگاه اجتماع باشد به جایی رسیده که فیلم ها و الگوهایش با 
واقعیت های جامعه در تضاد است. هم مجریان ریاکار آن هم سریال های تولیدی که 
در این سال ها پخش شده و هیچ شباهتی به مردم واقعی کشورمان ندارند. هرچند 
نباید از بعضی فیلم های ســینمایی هم که روی فیلم فارسی را سفید کرده اند نباید 
به سادگی گذشت که اثرات مخربی در جامعه داشته و دارند و تنها وجه تمایز آن ها 
با فیلم فارسی فقط یک چادر یا روسری ظاهری است. پوشش حاضر در اجتماع ما 
در برخی محالت لباس های بســیار زننده و خارج از عرف جامعه از سوی جوانان و 
خانم ها و آقایان اســت و با خالکوبی های مغایر با فرهنگ اسالمی و ایرانی در کنار 
روابط اجتماعی و گفت و گوهای ساده خیابانی که در اماکن عمومی گاه چنان همراه 
با الفاظ رکیک و زشت نهایتا منجر به زد و خورد می شود. همچنین آمار باالی طالق 
در سال های اخیر سست شدن بنیان خانواده و خیانت پی در پی برخی از همسران 
به هم که هر روز تیتر حوادث روزنامه هاست وبعضا به همسرکشی ختم می شود. بی 
احترامی به یکدیگر خصوصا بزرگترها و پدران و مادران و ده ها مسئله کوچک و بزرگ 
که همه روزه با آن سروکار داریم و با تاسف بسیار کامال عادی شده است. حاال همین 
شرایط را با سال های نه چندان دور مقایسه کنیم. جوانان و نوجوانان دوره انقالب و 
جنگ از چنان روشنگری و تفکرات ملی و مذهبی برخوردار بودند که انقالب و جنگ 
را به نحو احسن راهبری کردند. سال های پس از انقالب و در دوران دفاع مقدس و 
چند سال اولیه پس از جنگ، واقعا سال های رویایی و باورنکردنی بود گذشت و ایثار 
و همکاری در باالترین سطح خود بود انگار همه با هم برادر و برابر بودند ولی امروز 
طوری شده که همه، حتی مسئولین در حالی که معتقدند بهترین هستیم، می بینند 
از صندلی خود در مترو اتوبوس برای دقایقی نمی گذریم! حجاب خانم ها در آن روزها 
به بهترین شکل خود بود و اکثریت نسبت به آن همراه بودند ولی پس از فشارهای 
غیر منطقی سال های پس از جنگ حاال به مرحله ای رسیده ایم که اگر به من خرده 
نگیرند باید بگویم بسیاری از افراد اگر حجاب نداشته باشند خیلی بهتر است، حتی 
مقام معظم رهبری در یکی از ســخنرانی های خود در خصوص مسئله حجاب نقل 
به مضمون فرمودند ))هر نپوشــیدنی بهتر از هر پوشیدنی است(( که به نظر خودم 
یعنی لباس هایی مانند ساپورت و مانتوهای کامال باز و غیره که مد شده اگر پوشیده 
نمی شدند خیلی بهتر بود و آسیب نپوشیدن آن به اجتماع خیلی خیلی کمتر بود. 
چرا که در کشورهایی که اصال حجاب ندارند و یا به اختیار است شرایط بسیار بهتری 
نســبت به ما دارند انگار رقابت برای بی حجابی شده و طوری که دیگر قابل کنترل 
نیست. آن وقت ها در زمان جنگ در شهر مذهبی دزفول که زیر موشک باران شدید 
رژیم بعث قرار داشت دختران و زنان شهر  شب ها با حجاب کامل می خوابیدند تا اگر 
شــبانه شهید شدند وقتی آن ها را از زیر آوار خارج می کنند باحجاب باشند. تفاوت 
از کجا تا کجاســت؟ خدا رحمت کند مرحوم جــالل آل احمد را، زمانی که کتاب 
غربزدگی را می نوشــت، نمی دانست روزگاری می آید که غربزدگی به تمام معنا در 
وجود مردم رسوخ کند االن مانوس شدن بسیاری از مردم با سگ و گربه خیلی رایج 
و عادی شــده و گویی که به فرزند خود محبت می کنند! سیگار کشیدن نوجوان ها 
و دخترخانم ها کار با کالســی شده و طوری فیگور می گیرند که گویی یک حرکت 
ارزشــی انجام می دهند و همان طور که گفتم متاسفانه این امور برای ما هم عادی 
شده و تابوی آن شکسته از اختالس و پولشویی و زمین خواری هم که هرچه بگویم 
کم گفته ام یک دزدی با پرستیژ که تازه با آن قیافه هم می گیرند و بعد پناهندگی و 
سپس اپوزیسیون نظام می شوند آن هم از سوی کسانی مثل مدیر عامل سابق بانک 
ملی و دیگر متولیان سیستم بانکی درگیر اختالس و با تاسف بسیار ده ها مسئله دیگر 
که مستقیم و غیر مستقیم به جریانی مثل آتنا ختم می شود. آتنا و کیمیا و ستایش 
قربانی یک شخص نشدند بلکه قربانی یک تفکر و آن رواج بی فرهنگی جامعه شدند 
قربانی بی تفاوتی و عادی شدن ما نسبت به ضدارزش ها شدند قربانی شعار و تعریف 
ما از خود ما قربانی بی مسئولیتی و بی تعهدی ما و ما همه مقصریم. خدا کند کمی 
به خود آییم بیش از این نگذاریم دیر شــود و بیشــتر غرق شویم. آتنای عزیزمان 
مثل ســتایش کوچولو رفت ولی این رفتن می تواند یک تلنگر برای همه ما باشد ما 
می توانیم دوباره خوب و مهربان باشیم دوباره همان آدم های خوب دهه ۶0 . مهربانی 
هنوز هست ولی باید بیشتر شود، نگذاریم آتناها و ستایش های دیگر قربانی شوند،  
 احساس مسئولیت کنیم و بدانیم اگر تغییر نکنیم قربانی های بسیار دیگری خواهیم 

داد.
 به امید روزهای خوب و زیبا برای همه ایرانیان. 

گردهمایی بزرگ اهالی موسیقی در اعتراض به لغو کنسرت ها

 سخنگویی ندارم

واکنش سازمان حج به دعوت عربستان برای عمره

واکنش نجفی به حاشیه های خبر شهردار شدنش:

مسئله آتنا و بررسی علل آن از نگاهی دیگر

به کجا می رویم؟

قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس:

محمد جواد حق شناس عضو حزب اعتماد ملی:

الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور:=

از زنگنه می خواهیم در کابینه دوازدهم حضور داشته باشد

احتمال حضور وزیر زن کم رنگ شد

رئیس جمهور از فشارهایی که برای 
چینش کابینه وارد می شود خرسند نیست

یک هیئت بلندپایه قطری در مراسم 
تحلیف روحانی شرکت می کند

محمود احمدی نژاد تهدید به افشاگری کرد
محمــود  نوشــت:  بهــار  دولــت 
احمدی نــژاد رئیس جمهور ســابق با 
ادعاهای دادستان  اطالعیه ای،  صدور 

دیوان محاسبات را تکذیب کرد.
متــن نامــه محمــود احمدی نژاد 
خطاب بــه ملت ایران به شــرح زیر 

است:
متاســفانه و در شرایطی که کشور 
با تهدیــدات فراوان خارجی و داخلی 
مواجه است و مردم تحت شدید ترین 
و  اقتصــادی، سیاســی  فشــارهای 

تبلیغاتی قرار دارند، باندهای قدرت و 
ثروت با سواستفاده از شرایط به دنبال 
اجرای ســناریویی ناجوانمردانه علیه 
جمعی از خادمان شما در دولت های 

نهم و دهم هستند.
 پرده اول این سناریو با دستگیری 
بالوجه آقای بقایی اجرا شــد و پرده 
دوم در اظهارات غیرقانونی دادستان 
دیوان محاســبات و اتهامات سراسر 
کذب ایشــان رونمایی شد. اینجانب 
اصرار داشــته و دارم کــه مانند 1۲ 

سال گذشته به خاطر مصالح کشور، 
در برابر ایــن رفتارهای ضداخالقی و 
ضدمردمی به سکوت خود ادامه دهم 
لیکن امروز احســاس وظیفه می کنم 
تا پشــت پرده این نقشه شوم و این 

اقدامات زشت را برمال نمایم.
 ضمن تکذیب قاطــع این ادعاها، 
اعالم می دارد کــه اظهارات این فرد، 
مصــداق مجرمانه اشــاعه اکاذیب به 
قصد تشــویش اذهان عمومی، رفتار 
و اقدامات این فرد که به پشــتیبانی 

صاحبان قــدرت تکرار می شــود بر 
خالف قانون اساســی و مســتوجب 
تعقیب قضایی اســت. اما از آنجا که 
طی ســال های اخیر شــکایت ما از 
افترا و اتهام زنندگان تاکنون رسیدگی 
نشده است ، به ناچار باید این مسائل 
را با شــما در میان بگــذارم. به لطف 
خداونــد و به زودی شــرح کاملی از 
اصل ماجرا و توطئه های غیر اخالقی 
طراحی شده را با شما در میان خواهم 

گذاشت.

میرزایی گفت: ریشــه کل اقتصاد 
کشــور به نفــت بر می گــردد و تا 
زمانی که نتوانیم ایــن صنعت را به 
خوبی و با سیاســت های درســت و 
آینده گرانه توســعه دهیم، وضعیت 

اقتصادی نیز بهبود نخواهد یافت.
به گــزارش ایلنا، قاســم میرزایی 
نیکــو نماینــده مــردم دماونــد و 
فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به عملکرد مثبت زنگنه در 
وزارت نفــت بر لزوم تــداوم حضور 
ایشــان در کابینه دولــت دوازدهم 

تاکید کرد.

وی بــا بیان اینکــه زنگنه یکی از 
افراد بســیار  با صالحیت در سطح 
وزرا است که توانسته اهداف تعیین 
شده را تحقق بخشــد، افزود: البته 
ایشــان بــا چالش ها  و مشــکالت 
زیادی مواجه بوده که امیدواریم در 

دولت آینده رفع شود.
میرزایی نیکو تصریح کرد: ما برای 
توســعه صنعت نفت نیــاز به ۲00 
داریم  میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
که قطعا بدون حضور شــرکت های 
خارجــی و تنها با حضور ســرمایه 
گــذاران داخلی امکان پذیر نیســت 

ضمــن اینکه رقــم ۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری از سوی توتال راه به 

جایی نمی برد.
وی خاطرنشــان کرد: ریشــه کل 
اقتصاد کشــور به نفــت برمی گردد 
و تــا زمانی که نتوانیــم این صنعت 
را بــه خوبــی و بــا سیاســت های 
توسعه دهیم،  آینده نگرانه  و  درست 
 وضعیت اقتصادی نیز بهبود نخواهد 

یافت.
این عضو فراکســیون امید یادآور 
شــد: البته با افاضات بی در و پیکر 
و انتقــادات بی پایــه ای که به آقای 

زنگنه می شــود قطع و یقین نگرانی 
دارند و ممکن اســت خســته شده 
باشند اما باید از ایشان بخواهیم که 
حضور در وزارت نفت را ادامه دهند 
و اهــداف تعیین شــده این وزارت 

خانه را محقق کنند.
اکثریت  کــرد:  بیــان  میرزایــی 
تــدوام  در  مجلــس  نماینــدگان 
حضــور زنگنه اتفاق نظــر دارند که 
نمونــه آن را نیــز در ســوال اخیر 
از ایشــان شــاهد بودیم که پاسخ 
 ایشــان، رضایت مجلس را به همراه 

داشت.

یک رســانه عربی اعــالم کرد 
برای  ایران  که کشور قطر دعوت 
شــرکت در مراسم تحلیف حسن 
ایران  رئیس جمهــور  روحانــی، 
را پذیرفتــه اســت و یک هیئت 
مراســم شرکت  این  در  بلندپایه 

خواهد کرد.
نخســت  ایســنا،  گــزارش  به 
وزیر قطر اعالم کــرد که هیئتی 
بلندپایه از قطر در مراسم تحلیف 
حسن روحانی رئیس جمهور ایران 

در تهران شرکت خواهد کرد.
گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
عالءالدیــن بروجــردی رئیــس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی 

در دیدار با شیخ عبداهلل بن ناصر 
نخســت وزیر  ثانی  آل  بن خلیفه 
قطر از کشــور قطر دعوت کرده 
اســت تــا در مراســم تحلیــف 
نیز  او  و  روحانی شــرکت کنــد 
این دعــوت را پذیرفته اســت و 
بلندپایه  هیئتی  که  اســت  گفته 
 در این مراســم شــرکت خواهند 

کرد.
مراســم تحلیف حسن روحانی 
به عنــوان رئیس جمهور دوازدهم 
مرداد   1۴ روز شــنبه  کشورمان 
از مقامات  با حضور جمعــی  ماه 
عالیرتبه کشورها در صحن علنی 
برگزار  اســالمی  شورای  مجلس 

خواهد شد.

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
گفت: جامعه و جریان های سیاسی دررابطه با 
افرادی کــه می خواهند به عنوان وزیر معرفی 
شوند حساســیت های حداکثری از خود نشان 
داده اند. به گزارش ایسنا  محمدجواد حق شناس 
با اشــاره بــه اینکه البته این حساســیت ها و 
علنی شدن آن ها نمی تواند یک اتفاق ناخوشایند 
ارزیابی شــود، اظهار کرد: این حساســیت ها 
نشــان از اهمیــت موضــوع دارد و بنابراین 
 طبیعی اســت که مورد تاکید و پیگیری قرار 

بگیرد.
 وی با بیــان اینکه جریان های سیاســی 
بیش ترین حساسیت ها را در خصوص انتخاب 
کابینه از خود نشان داده اند، خاطر نشان کرد: 
این جریان ها هم می توانند منتقد دولت باشند یا 
می توانند حامی باشند و از نظر ایجابی در مورد 
کابینه نظر دهند. این فعال سیاسی اصالح طلب 

در مــورد اظهارنظر برخــی از نمایندگان در 
حمایت یا مخالفت بــا وزرای احتمالی خاطر 
نشان کرد: همانطور که رئیس جمهور حق دارد 
وزرای پیشــنهادی خود را به مجلس معرفی 
کند، نمایندگان مجلس هم حق دارند در مورد 
اعضای کابینــه نظر دهند اما اینکه فردی جز 
نماینده مجلس بگوید به فالن وزیر پیشنهادی 
باید رای داد یا نداد ، موضوع پذیرفته شــده ای 
نیست. رئیس جمهور هم مقید است که در مورد 
کابینه مشورت انجام داده و نظرهای مختلف 
از جمله نظر رهبری انقالب را بگیرد که دفتر 
ایشان طی بیانیه ای اعالم کرد، در این باره نظر 

کلی می دهد. 
حق شناس در پایان گفت:  رئیس جمهور پس 
از مشورت ها کابینه خود را معرفی خواهد کرد و 
سپس باید صریح و شفاف در خصوص فرآیند 

انتخاب اعضای کابینه توضیح دهد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ادامه همکاری 
خود با دولت دوازدهم خبر داد و گفت: رئیس جمهور تاکید دارد که یک 
چهره غیرسیاســی حتما پیگیر موضوع حقوق شهروندی باشد تا حقوق 
اجتماعی و رفع معضالت، آســیب ها، رفع فقر و اعتیاد و بهبود اشتغال 

را پیگیری کند.
به گزارش ایلنا، الهام امین زاده از ادامه حضورش در دولت دوازدهم خبر 
داد و گفت: آقای رئیس جمهور نگاه فراجناحی دارند و با توجه به تجربه 
و تخصصی که داریم، ایشان رویکردشان مثبت است اما اینکه در کجا 
باشم هنوز به طور قطعی معلوم نیست. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور 
حقوق شهروندی ادامه داد: آنچه مسلم است به احتمال زیاد زنان برای 
وزارت نخواهند بود اما احتمال دارد در روزهای آتی این مسئله نیز تغییر 
کند. او با اشاره به رزومه های متعددی که ازسوی چهره های مختلف به 
رئیس جمهور معرفی شده اند، اظهار کرد: شاهد هستیم که فشارهایی بر 
رئیس جمهور وارد می شــود و افراد سیاسی و حتی اعضای کابینه برای 
جابجایی یا اینکه در پستی بمانند و یا حتی ارتقا کنند فشار می آورند که 
رئیس جمهور از این وضع خرسند نیست چراکه این فشار ها ممکن است 
بر انتخاب اثر بگذارد و انتخاب اصلح را که برای حل مشکالت مردم و 
اقتصادی و اجتماعی مردم است، کمی تحت الشعاع قرار بدهد. امین زاده 
با بیان اینکه رئیس جمهور خواســتار  آرامش هستند تا در فضایی به دور 
از فشار ها تصمیم گیری کند، گفت:  مرتب از طریق روزنامه و سایت های 
خبری آقای روحانــی را نباید مخاطب قرار داد که فالن شــخص در 
دولت یا فالن ســمت باشــد و ایشــان از این وضعیت راضی نیستند. 
دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شــهروندی در برنامه هایش 
برای بهتر اجراکردن منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم اظهار 
کرد: برنامه ای که نقشــه راه ما خواهد بود را بــه رئیس جمهور دادم و 
ایشان تاکید دارند که یک چهره غیرسیاسی حتما پیگیر موضوع حقوق 
شــهروندی باشد تا حقوق اجتماعی و رفع معضالت، آسیب ها، رفع فقر 
و اعتیاد و بهبود اشــتغال را پیگیری کند. او اضافه کرد: ما برای اشتغال 
زنان برنامه خوبی ارائه کردیم تا بانوان استان های مختلف که از طریق 
سازمان فنی و حرفه ای توانمند شده اند، کاال هایشان را در سراسر کشور 
ارائه داده شــود و از ایــن طریق توانمندی در مــردان و زنان را ایجاد 
کنیم. به دنبال آن هســتیم که بحث اشتغال، حق کار شایسته و زندگی 
شایسته را در قالب حقوق شهروندی دنبال کنیم. امین زاده یادآور شد: در 
طول سال های گذشته دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف همکاری های 
خوبی داشته اند و انشااهلل در سال های آینده نیز بهتر بتوانیم برنامه های 
تدوین شده را پیگیری کنیم. او به مراسم روز تحلیف اشاره کرد و گفت: 
روز تحلیف مصادف با روز حقوق بشــر اسالمی و کرامت انسانی است 
و ان شاهلل دولت دوازدهم می خواهد در حوزه حقوق شهروندی و حقوق 
بشر فعالیت بیشتری کند تا مردم به آن رفاهی که حقشان است، برسند.

روزنامه نگار بدیع-  علی 


