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محمد توسلی
 دبیرکل نهضت 

آزادی شد
یادداشت

محمد توسلی از سوی اعضای نهضت آزادی ایران به دبیرکلی این تشکل سیاسی منصوب شد. به گزارش ایلنا  محمد توسلی از سوی اعضای نهضت آزادی ایران به دبیرکلی این تشکل سیاسی منصوب شد.پس از 
درگذشت ابراهیم یزدی، اعضای نهضت آزادی محمد توسلی را به دبیرکلی این تشکل سیاسی انتخاب کردند. در بخشی از اطالعیه ای که از سوی هاشم صباغیان نائب رییس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران منتشر 
شده آمده است:  »شورای مرکزی نهضت آزادی ایران«، با توجه به وخامت حال ابراهیم یزدی و شرایط خاص با نظر و حضور ایشان در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۶ ، طی مصوبه ای به اجماع، جناب آقای مهندس محمد 
توسلی از اعضای دیرین  نهضت آزادی ایران و از مدیران بعد از انقالب را با توجه به سوابق و توانایی هایشان، به عنوان »دبیرکل نهضت آزادی ایران« برگزید تا پس از عمر طبیعی دبیرکل فقید، این مسئولیت را برعهده 

گیرند. امید است که در این دوران، همچون گذشته در راه اهداف متعالی بنیان گذاران نهضت آزادی ایران، پایداری و به وظائف دینی و ملی خود عمل کنیم.

برگزاری نشست وزیران خارجه ایران و 1+5 در اواخر هفته جاری
یک دیپلمات عالی رتبه کشورمان اعالم کرد: 
نشست وزیران خارجه ایران و 1+5 در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملــل در نیویورک 

برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، پس از اجرایی شدن برجام این 
برای دومین بار است که نشست وزیران خارجه ایران 
و 1+5 در نیویورک برگزار می شود با این تفاوت که 
نشســت قبلی در زمان دولت باراک اوباما بود که از 
توافــق حمایت و بر اجرای آن تاکید داشــت و این 
نشســت در دوره ترامپ که مخالف برجام و طرفدار 

برهم زدن آن است برگزار می شود.
آمریکا در حالی در نشســت وزیران خارجه ایران 
و 1+5 که به احتمال قوی چهارشــنبه هفته جاری 
برگزار می شود، شرکت دارد که روز پنج شنبه برای 
یک دوره ســه ماهه دیگر تعلیق تحریم هایش علیه 

ایران را در چارچوب برجام تمدید کرد.
در عیــن حال آمریکا در حالی به اجرای کج دار و 
مریز برجام ادامه می دهد که فشــارهایش بر ایران 
از ناحیه موضوعات موشــکی و مســئله تروریسم و 

حقوق بشر ادامه دارد.
دولــت ترامپ در آخرین اقــدام علنی خود علیه 
ایران و هم زمان با تمدید دوباره تعلیق تحریم ها در 

چارچوب برجام، هفت فرد و دو شــرکت ایرانی را به 
فهرست تحریم های ایران اضافه کرد.

این شــرکت ها به انجام فعالیت هــای خصمانه و 
کمک به برنامه موشکی ایران متهم شده اند.

این دیپلمــات عالی رتبه کشــورمان ضمن تایید 
برگزاری نشســت وزیران خارجه ایــران و 1+5 در 
هفته جاری، گفت: برگزاری این جلســه در نشست 
قبلی کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و 
مدیران کل وزیران امور خارجه ایران و 1+5 در وین 
تصمیم گیری شده است و با توجه به حضور وزیران 
خارجه هفت کشور به عالوه رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در هفته جاری در نیویورک و در نهایت 
موافقت تمامی کشــورها با برگزاری و مشارکت در 

آن، برگزار خواهد شد.
وی گفت که ایران نیز با توجه به تخلفات آمریکا 

در ماه های اخیر در اجرای برجام بر ضرورت تشکیل 
چنین جلسه ای تاکید کرده بود.

به گزارش ایســنا، ســید عباس عراقچی و مجید 
تخت روانچی معاونان وزیرخارجه کشــورمان و نیز 
پژمان رحیمیان معاون رییس سازمان انرژی اتمی 
از اعضای تیــم مذاکره کننده هســته ای به همراه 
تعدادی دیگر از کارشناسان برای شرکت در نهمین 
نشست کمیسیون مشــترک برجام راهی نیویورک 

شده اند.
کمیســیون مشــترک برجام در نیویورک برگزار 
خواهد شــد و از ســوی گروه 1+5 هلگا اشــمید 
معاون رییس سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا که 
هماهنگ کننده مذاکره هســته ای از ســوی 5+1 
است به همراه معاونان و مدیران کل وزیران خارجه 
کشورهای 1+5 در این نشست شرکت خواهند کرد.

با توجه به وظایف قانونی که شــهرداری ها برعهده دارند؛ ازجمله نظافت و بهداشــت محیطی 
شهر، حل معضل ترافیک با راه کار توسعه حمل ونقل عمومی و خطوط اتوبوس رانی شهری و مترو، 
صدور مجوز ساخت وســاز و مانند این ها، آیا به عنوان نهاد اقتصادی می توانند بسترساز درآمدهای 
پایدار شوند؟ آیا شهرداری تهران با واگذاری فضاهای خالی که در این شهر هست، می تواند مردم 
را به ســمت تأسیس و گسترش شرکت های دانش بنیان سوق دهد تا از بستن مالیات بر سود این 

شرکت ها و حتی شراکت با آن ها درآمدهای پایدار داشته باشد؟
تجربه کالن شهرها در برزیل، کره جنوبی، هند و کشورهای دیگر نشان از موفقیت در دستیابی 
به این گونه درآمد های پایدار اســت. شــهرهای پیشرفته اســاس درآمد خود را بر فروش تراکم 
یا افزایش جریمه های ســاختمانی، جریمــه دیرکرد پرداخت عوارض هــا و ورودیه های پارک ها 
نگذاشــته اند، به خصوص اخذ ورودیه فضاهای عمومی چون ورزشــگاه ها و پارک ها که برخالف 
عدالت اجتماعی و ضدبرابری اســت. فضای عمومی متعلق به همه مردم اســت و اگر جداسازی 
طبقاتی صورت گیرد حق به شهر و حق توسعه ادا نمی شود. اآلن راست ترین فن ساالرها هم این 

راه کارها و راه حل ها را مطرح نمی کنند.
برای مدیریت شــهری و کســب درآمد پایدار  به نحوی که موجب فروافتادن طبقات کارگری 
و فرودســت در تله فقر فضایی نشــود و جلوگیری از تخریب زیســت بوم و به هم خوردن تعادل 
فرصت های استفاده از امکانات شهری، باید چند نکته اساسی را در نظر گرفت. مدیران شهری باید 
اقتصاد توسعه را خوانده و به آن اعتقاد داشته باشند. مرکز و نهاد پژوهش های مدیریت شهرداری 
تهران )مرکز نشــر و آموزش( نقش مهمی در آموزش و حتی فرهنگ سازی عمومی در این راستا 
دارد. تاکنون در این نهاد آموزش های سیاســت اجتماعی را ترویج می دادند، ولی این نهاد تالشی 
برای ترویج اقتصاد توســعه نداشته است. باید در این نهاد و نهادهای مشابه فساد اجتماعی را در 
چارچوب اقتصاد توسعه ترویج داد تا این موضوع برای مدیران معنا پیدا کند و شاگرد مدیر تربیت 
شــود. اگر فردی سیاســت اجتماعی بخواند، اما دروس اقتصاد توسعه نگذارند، یک سری مدیران 
پرورش می یابند که بیشــتر به درد جلســه هایی بدون برون داد و مفید برای شاخ وشــانه کشیدن 

می خورند که پز دکترای سیاست اجتماعی بدهند!
 بر اساس برخی شنیده ها آقای نجفی در یکی از جلسات شورا مخالفت خود را با تراکم فروشی به 
سبک کنونی اعالم کرده است؛ اما اینجا باز به این معضل به جامانده از دوران مدیریت احمدی نژاد 
و آقای قالیباف برمی خوریم که شــهرداری تهران فقط 7 هــزار میلیارد تومان درآمد دارد، اما ۱7 
هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری بوروکراســی خودش است و ۶0-70 میلیارد تومان هم بدهی 

دارد، پس راه حل این معضل بدون تراکم فروشی چیست؟
اگر تراکم فروشــی صورت نگیرد، یک راه حل این اســت که الیحه ای به دولت برده شود که از 
ردیف بودجه هایش به شــهرداری کمک های بالعوض اختصاص دهد و این تخصیص بودجه از 
سرریز بودجه های نهادهای خود دولت یا شبه دولتی ها تأمین شود. اگر قرار است تهران از چنگال 
بورژوازی مستغالت که ضدتوسعه اســت رهایی یابد و به صورت دانش بنیان و هوشمند و جهانی 
اداره شــود، نیازمند یک بازه زمانی مناسب است، در غیر این صورت شهرداری بدون این یاری و 
کمک زمین می خورد. دولت باید از اصل خودکفایی شــهرداری ها که در دوره آقای کرباســچی و 
هاشــمی بنایش گذاشته شــد، بیرون بیاید و با جدیت این طرح را به مجلس برده و ردیف بودجه 
به آن اختصاص دهد. بدون حمایت دولت و تغییر نحو اداره شــهرداری و حمایت از شــرکت ها و 
نهادهای اقتصادی - تولیدی دانش بنیان، شــهرداری تهران فقط با ادامه تراکم فروشــی، آن هم 
بــرای مدتی دیگر، این وضعیت را می توانــد جلو ببرد، اما راه نجاتی بــرای حل معضالت انبوه 
تهران نیســت و در کوتاه مدت این شهر زیر مشــکالت موجود به شدت آسیب می بیند. تنها یک 
راه کار وجود دارد که در طرح جامع تهران مصوب سال ۸۶ آمده است و آن رفتن به سمت اقتصاد 
دانش پایه اســت. در طرح ســال ۸۶ اقتصاد دانش پایه تهران را محاسبه کرده اند، ولی از آن زمان 
تاکنون اقتصاد دانش پایه در تهران محاســبه نشده است و نیاز به روزآمدی دارد. پرسش مهم این 

است: آیا اراده اش وجود دارد؟
این بی ارادگی را در دو استان شمالی کشور یعنی استان های گیالن و مازندران که هر دو استان 
گردشــگری هســتند دیده ایم، مازندران عماًل به خاک سیاه نشست و مستغالت و گردشگری اش 

نتوانست اشتغال پایدار را ایجاد کند و محیط زیست را حفظ کند.
تجربه استان های مازندران و فارس

در نخستین طرح های جامع پس از انقالب، تحت تأثیر رادیکالیسم آن زمان تصمیم گرفتند برای 
حفظ مازندران، این اســتان صنعتی نشود! این را در طرح کاربری ملی و در آمایش ملی نوشتند و 
خود این مبنایی شد برای اینکه توجه الزم صورت نگیرد که مسیر را عوض کنند. همچنین استان 
فارس که ســالی یک متر آب های زیرزمینی اش پایین می رود و برای رسیدن به آب باید ۱۵0 متر 
چاه عمق داشــته باشید، سومین اســتان کشاورزی ایران است، اما به چه قیمت؟ به قیمت ساالنه 
یک متر پایین رفتن آب های زیرزمینی! بعد چه می شود؟ برهوت! نسبت اعتبارات بانک های استان 

فارس به سپرده هایش ۲0 درصد است، بقیه کجا می رود؟ یعنی خروج مازاد.
 شیرازی ها به تهران می آیند، در تهران ساختمان می خرند. نسبت وام های مسکن از کل سپرده 
۵0 درصد است و برای صنعت ۱۵ درصد! حال بحث ما چیست؟ شهرداری را سامان دهیم؟ بحث 
بسیار اساسی تر است و این استان در حال نابودی است. مدیران استانی اعتقاد دارند که گردشگری 
موتور توسعه شیراز است و پیشنهاد داده اند ۶0 درصد از زمین های شیراز را به گردشگری بدهیم؛ 
درحالی که بخش گردشــگری حق ندارد موتور توســعه را برای کل اقتصاد تعیین کند. چرا گفته 

نمی شود گردشگری شیراز پیش ران کل کشور است.
اقتصاددانان توســعه باید بگویند که موتور توســعه شهر چیســت و چگونه امکان رقابت ایجاد 
می شود. ولی با مدل های کژراه، گردشگری را به جان بخش های دیگر اقتصادی می اندازند، بدون 
اینکه هیچ کاری کرده باشــند. شیراز می تواند دانش پایه شود و موتور توسعه اقتصاد، دانش است. 
از این بابت هم رقیب اصفهان می شــود. به این ترتیب می خواهند شیراز را از چاله مسکن درآورند 
و در چاه گردشــگری بیاندازند. عجیب این اســت که در طرح توسعه گردشگری شیراز نوشته اند 
که چگونه می توانیم با خارجی ها رقابت کنیم! اگر طرح توســعه مازندران تراژدی بود، طرح شیراز 

کمدی است!
نویســنده کتاب سایه خشونت، کشــور هند را مورد مطالعه قرار داده است. در دو ایالت مختلف 
هند احــزاب مختلف حاکم بوده اند، ایالت بنگال غربی که در ابتدای اســتقالل هند صنعتی ترین 
ایالت هند بود و ایالت مهارشترا که اقتصادش بر پایه کشاورزی بوده است. امروزه بنگال غربی در 
پایین ترین سطح صنعتی است و مهاراشترا در صدر است و بیشترین ارزش افزوده را مهاراشترا دارد.

 در بنگال غربی حزب کمونیســت که مائوئیســت بوده اســت، اکثریت را داشته است. در آنجا 
سیاســت جایگزینی واردات اعمال می کنند که باعث می شــود به تدریج ســقوط کنند. می گویند 
هرچه رابطه مان با امپریالیســم کمتر باشد، بهتر است! مهاراشترا سیستمی درست می کند که مازاد 
کشــاورزی )نیشکر( به نوعی توزیع شود که به شکوفایی صنعت بیانجامد، این نکته جالب است. تا 
چندی پیش تصور می شــد در کره جنوبی نبود فساد باعث موفقیت کشور شده است! ولی گزارش 
نورث را بخوانیم می فهمیم ماجرا چه بوده اســت. کره ای ها چون صنعتی شدن را بر مبنای توسعه 
صادرات قرار می دهند، با عوض شدن احزاب حاکم و کودتاهایی که کم نبوده است، - چیبول هایی 
که همراه نبوده اند را ســاقط می کردند و چیبول های دیگر را که به ایشــان باج می دادند تقویت 
می کردند- ازآنجایی که باج گرفتن باید از توســعه صادرات به دست می آمده و نه با بستن حریم، 
جلوی توســعه را نگرفته اند؛ ولی در بنگال غربی با توجه به اینکه حریم را بسته بودند، منبع درآمد 
باج گیری از منابع داخلی بوده اســت نه آن چیزی که از خارج یا حتی ایالت های دیگر به دســت 

می آوردند و به همین دلیل سقوط می کند.
وقتی سیستم را تشویق صادرات تعریف کردند، کاماًل واضح شد که جهانی شدن مهار رانت خواری 

است، سهم شیر نیست! زیربنای سهم شیر باید درست شروع شود. 
ســهم شیر را از کجا باید به دســت بیاوریم؟ وقتی مبنا صادرات است، باید صادرات رونق یابد 
که سهم شیر برســد. اگر زیربنا را تقویت نکنید، سهم شیر را هم نمی توانید بدهید و همین اتفاق 
به نوع دیگری در اســتان های ما هم رخ داده است. اگر سطح گفتمان را ارتقا دهیم و نشان دهیم 
که برای رانت خواری هم سطح توسعه صادرات باید افزایش یابد، گامی بزرگ به جلو برداشته ایم. 
پیام نورث این اســت که باید به گونه ای نشــان دهید که منفعت آینده تان از حالت کنونی بیشتر 

می شود و پایدار می شود. 
به این ترتیب سیســتم به آن طرف می رود. جناح حاکم اگر قانع شــود که منفعتش در این است، 

رانت خوارهای سخیف را ساکت می کند.

درآمد پایدار شهرداری ها؛ 
تجارب و مدل های جهانی

به گزارش ایلنا یک فعال سیاسی اصالح طلب 
با بیان اینکه شورای مشورتی خاتمی همان اتاق 
فکر جریان اصالحات است، گفت: اصالح طلبان 
یک شورای مشــورتی با محوریت خاتمی که 
از جوانان، زنان، سیاســیون و فعاالن اجتماعی 
تشکیل شده است، دارند که در واقع همان اتاق 

فکر محسوب می شود.
 این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه داد: شورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان از دل همان اتاق فکر بیرون 

آمد که حاصل خوبی با خود به همراه داشت.
وی بــا بیــان اینکه  شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان ساز و کار مثبتی داشته است، گفت: شورای 
عالی آثار بسیار مثبت و سازنده ای با خود به همراه داشت و 

نتایج خوبی رقم زد.
 ظریفیان خاطرنشــان کرد: بعضا اشــکاالتی به نحوه 
مدیریت، برخی از سازوکارهای انتخاباتی و یا دیگر کارها در 
شورای عالی سیاست گذاری گرفته می شود که تا حدودی 
درست است اما این را به یاد داشته باشیم که اگر این شورا 
وجود نداشت، مشخص نبود چه اتفاقی می افتاد. وی تاکید 
کرد: شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در بزنگاه 

تاریخی توانست یک انسجام پایدار ایجاد کند.
 معاون وزیر علوم در دولت اصالحات در پاســخ به این 
سوال که با توجه به شرایط فعلی، اصالح طلبان باید برای 
ادامه فعالیت چه ساز و کاری انجام دهند، عنوان کرد: کار 
اصلی این اســت که به سمت فعالیت های حزبی حرفه ای 
قدم برداریم تا زمانی که احزاب نتوانند این گونه عمل کنند 

به ناچار باید کار تلفیقی انجام دهیم.
وی در ادامه افزود: شورای عالی سیاست گذاری از احزاب 
اصالح طلب تشکیل شده و با توجه به تجربه ای که به دست 
آورده است باید خود را ترمیم کند. البته این ترمیم نباید فقط 

در اعضا صورت گیرد. 
معــاون وزیر علوم در دولت اصالحــات با بیان این که 
تصمیمات باید بر اســاس اجماع جمعــی صورت بگیرد، 
عنوان کرد: شورای عالی سیاســت گذاری باید به شکلی 
عمل کند که هم از پایین و هم از باال تصمیم ســازی شود 
 و سپس در یک جا میانگین این تصمیمات اتخاذ و اجرایی 

شود. 
 وی تاکیــد کرد: با توجه به ۳ انتخاباتی که گذشــت، 
فرصت خوبی اســت که یک بازنگری در شــورای عالی 
سیاست گذاری یا همان اتاق فکر صورت گیرد البته از اصل 

آن نباید فاصله گرفت.
ظریفیان خاطرنشــان کرد: گاهی اوقــات ما در ترمیم 
و بازسازی دســت به خودزنی می  زنیم که نباید این اتفاق 
بیفتند، باید به یاد داشته باشیم شورای عالی سیاست گذاری 
آثار مثبتی داشــته است. وی با اشــاره به تشکیل جبهه 
مردمی نیروهای انقالب گفت: در انتخابات مشاهده کردید 
که جریان مقابل سعی داشت با تقلید از شورای عالی گام 

سیاست گذاری بردارد که موفق نشد.
این فعال سیاســی اصالح طلب افزود: ما باید از تجربه 
جهانی برای ترمیم و گسترش این اتاق فکر استفاده کنیم.

معاون وزیر علوم در دولت اصالحــات ادامه داد: حدود 
۱۱0 ســال که از فعالیت های حزبی در ایران می گذرد اما 
هنــوز به طور حرفه ای نمی توانند اقــدام کنند. چه قبل از 
انقالب و چه بعد از انقالب احزاب نتوانســتند قوام و دوام 
داشته باشــند بنابراین نمی توانیم بگوییم که فعالیت های 
سیاسی در کشور ما مبتنی بر احزاب است و ناچاریم دست 

به دست به فعالیت های جمعی بزنیم. 
باید یک اجماع بین احزاب شــکل بگیرد و از دل آنان 
چندین حزب قوی بیرون بیایند و فعالیت کنند تا در کشور 
فعالیت های حزبی معنا و مفهوم خودش را به دست بیاورد.

غالمرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصالح طلب:

شورای مشورتی با محوریت سیدمحمد خاتمی،
 اتاق فکر اصالح طلبان است

فارن پالسی: 

تیلرسون آماده دیدار با
 محمدجواد ظریف می شود

محکومیت  نکونام  به  
حبس،شالق وخلع لباس

نشــریه فارن پالسی، 
خارجی  سیاست  ارگان 
داد  گــزارش  آمریــکا 
خارجــه  وزیــر  کــه 
هفتــه  ایاالت متحــده 
بار  نخستین  برای  آینده 
ایرانی خود،  با همتــای 
و  ظریف  محمدجــواد 
قدرت های  مقامات  دیگر 
بزرگ دیدار خواهد کرد و این در حالی اســت 
که دولت ترامپ ســعی در نابود کردن توافق 

هسته ای با ایران دارد.
به گزارش رویداد 24 به نقل از نشریه فارن پالسی، 
ارگان سیاســت خارجی وزیر خارجــه ایاالت متحده 
هفته آینده برای نخســتین بار با همتای ایرانی خود، 
محمدجواد ظریــف و دیگر مقامات قدرت های بزرگ 
دیــدار خواهد کــرد و این در حالی اســت که دولت 
ترامپ سعی در نابود کردن توافق هسته ای ایران دارد.

بنابر این گزارش، به گفته چندین منبع دیپلماتیک 
رکس تیلرســون آماده حضور در مذاکرات هسته ای 
هفتــه آینده بــا وزیر خارجــه ایــران و نمایندگان 
قدرت های بزرگ می شود تا نخستین دیدار یک مقام 
ارشد دیپلماتیک از دولت ترامپ با همتای ایرانی اش 

رخ دهد.
این اقدام یک ماه مانده به برنامه ریزی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا برای تصمیم گیری در مورد تأیید 
یا عدم تأیید پایبندی ایران به توافق هسته ای موسوم 
به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( صورت خواهد 

گرفت.
دولت ترامپ ماه ها است که در مورد تأیید پایبندی 
ایران به توافق هســته ای یا برهم زدن دستاورد دولت 
اوباما با شکاف جدی روبه رو شده، این اقدام می تواند 
منجر به ازســرگیری برنامه هســته ای از سوی ایران 

شود.
قرار اســت وزرای خارجه کشــورهای پنج به عالوه 
یک که با ایران توافق هسته ای دو سال پیش را امضا 
کردند، هفته آینده در حاشــیه نشست ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد جلسه ای برگزار کنند که 
این جلسه، نخستین حضور رسمی تیلرسون و ظریف 

در آن خواهد بود.

دادسرای ویژه روحانیت اعالم کرد که محمدرضا 
نکونام در دادگاه بدوی به 5 ســال حبس، شالق 
تعزیــری و خلع لباس روحانیت محکوم شــده 
 و حکم صادره در دادگاه صــادره قطعیت یافته 

است.
به گــزارش خبر آنالین دادســرای ویــژه روحانیت 
اعالم کرد کــه محمدرضا نکونــام در دادگاه بدوی به 
5 ســال حبس، شــالق تعزیری و خلع لباس روحانیت 
محکوم شــده و حکم صادره در دادگاه صادره قطعیت 
یافته اســت. روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت قم 
درباره پرونده محمدرضا نکونام اطالعیه ای به شرح ذیل 

منتشر کرد. 
نظــر بــه فضاســازی  برخــی ســایت های معاند و 
ضدانقــالب در خصــوص اتهامات و وضعیت جســمی 
و روحــی آقــای محمدرضــا نکونــام، این دادســرا 
ضمــن تکذیب کلیــه اخبــار و اظهــارات حامیان و 
 مدعیــان طرفــداری از نامبرده، به اطــالع مردم عزیز 
می رساند: مشاالیه به دلیل اتهامات متعدد وارده )که به 
دلیل لزوم صیانت از مقام مقدم روحانیت و حفظ آبروی 
ایشان از بیان جزئیات آن معذوریم( در دادگاه بدوی به 
5 ســال حبس، شــالق تعزیری و خلع لباس روحانیت 
محکوم شــده و حکم صــادره در دادگاه صادره قطعیت 
یافته است. در جریان رســیدگی به پرونده وی مراجع 
 عظام تقلید و بزرگان حوزوی نفیاً  و اثباتاً هیچ گونه نقشی 

نداشته اند. 
بدیهی اســت هر کس مورد تخریب و افترا سایت ها و 
حامیان وی قرارگرفته از حد شــکایت و تعقیب کیفری 

برخوردار می باشد.

 حمید آصفی- کارشناس اقتصاد سیاسی

از  االمینی  روح  اولیــای دم  وکیل مدافــع 
برگزاری جلسه رســیدگی به پرونده سعید 
مرتضوی در تاریخ ۱۸مهرماه در شــعبه 22 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، میرمجید طاهری اظهار کرد: دادگاه 
برای رسیدگی به پرونده شکایت عبدالحسین روح االمینی 
پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک، وقت جدید تعیین 
کرده که ۱۸ مهر ماه زمان رسیدگی به اتهام این فرد در 

رابطه با پرونده کهریزک است.
وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی یادآور شد: جلسه 

مذکور در ادامه جلسات برگزار شده قبلی است.
بر اساس این گزارش، میرمجید طاهری هشتم شهریور 
ماه سال ۹۵ گفته بود که سعید مرتضوی دو پرونده دارد 
که یکی مربوط به تامیــن اجتماعی و دیگری در مورد 
حادثه کهریزک اســت. از آنجا که  سعید مرتضوی در 

پرونده کهریزک که با شــکایت اولیای دم روح االمینی 
تشکیل شده بود، تبرئه شد، با اعتراض ما این پرونده به 

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وی بــا بیان اینکــه از آنجــا که حکم صــادره از 
ســوی دادگاه کیفری یک اســتان تهران بوده، مرجع 
تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور است، گفت: دیوان 
عالی هم این پرونده را برای رســیدگی مجدد به شعبه 
۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است و بر 
همین اساس جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی 
در ارتباط با حادثه کهریزک، نهم شــهریور ماه در شعبه 
۲۲ برگزار می شــود. جلسه نخست رسیدگی به پرونده 
سعید مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک روز سه شنبه  
نهم شهریورماه سال ۹۵ در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران برگزار و تا ســاعت ۱۴ به طول انجامید. 
میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی پس 

از پایان جلســه گفته بود: 
ما و ســعید مرتضوی در 
این جلسه دفاعیات مان را 
انجام دادیم؛ البته دفاعیات 

همچنان ادامه دارد.
سعید مرتضوی نیز پس 

از پایان جلسه رسیدگی، بدون حضور در جمع خبرنگاران 
دادگاه تجدیدنظر را ترک کرد. دومین جلســه رسیدگی 
به پرونده ســعید مرتضوی در ارتباط با حادثه کهریزک 
روز یکشــنبه ۲۱ شــهریورماه ۹۵  در شعبه ۲۲ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. در این جلسه سعید 
مرتضوی دادستان ســابق تهران با ارائه نامه ای خطاب 
به ریاســت دادگاه و هیئت قضایی شــعبه ۲۲ دادگاه 
تجدیدنظر اســتان تهران، از وقایع پیش آمده در تیرماه 

سال ۸۸ ابراز شرمندگی کرد.

گزینه احتمالی وزارت علوم تاکید کرد که 
بعید اســت علما و مراجع مشکلی با وزارت 

زنان داشته باشند.
به گزارش ایلنا، الهام امین زاده با اشاره به مطالبات 
دانشجویان و تشــکل های دانشجویی در سال های 
اخیر اعالم کرد: طبیعتا از سال ها قبل به عنوان یک 
عضو هیئت علمی دانشگاه که در مقاطع کارشناسی، 
کارشناســی ارشــد و دکتری تدریس کرده ام، از 
نزدیک در جریان مشکالت دانشجویان هستم و در 
این مدت نیز به عنوان یک استاد دانشگاه و در ادامه 
به عنوان یک عضو کابینه دولت یازدهم رایزنی هایی 
برای حل این مشکالت داشته ام اما طبیعتا هنگامی 
که در حوزه تخصصی وزارت علوم وارد شــویم، به 
شکل بهتری می توانیم مطالبات دانشجویان را دنبال 

کنیم.
امین زاده با اشاره به فعالیت تشکل های سیاسی 
و صنفی در دانشــگاه های سراســر کشــور یادآور 
شــد: می توان برنامه هایی متنوع برای فعالیت این 
تشــکل های دانشــجویی ارائه کرد که الزمه آن، 
مالقات حضوری با دانشجویان و استماع مطالبات 
آن ها ازســوی وزیر پیشــنهادی علوم اســت و در 
دوره فعالیت خود از ظرفیت های این تشــکل های 

دانشجویی استفاده کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در واکنش 
به این که باتوجه به تعداد بیشــتر دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن دختر نســبت به دانشجویان پسر 

در دانشــگاه ها، و در پاســخ به این پرسش که آیا 
تبعیض علیه زنان در بازار کار به ویژه در سطح کالن 
مدیریتی صرفا ناشــی از مسائل فرهنگی است یا با 
نحوه آموزش دانشــجویان نیز ارتباط دارد، گفت: 
به عنوان یک مدیر زن کــه با وزارت خانه ای روبه رو 
هستم که تعداد دانشجویان دختر آن بیشتر است 
و تعداد فارغ التحصیالن دختر نیز بیش از پســران 

است، توجه ویژه ای به این مسئله خواهم داشت.
او ادامه داد: طبیعتا تا زمانی که این دانشــجویان 
مشغول تحصیل هستند، مشــکل چندانی وجود 
ندارد و دغدغــه اصلی این عزیــزان از زمانی آغاز 
می شود که فارغ التحصیل شــده و در آستانه ورود 
به بازار کار قرار می گیرند. در این راســتا الزم است 
تعامل بین دستگاهی بیشتری وجود داشته باشند. 
در واقــع باید فرآیندی ایجــاد کنیم که تحصیل، 
اشــتغال و اســتخدام فارغ التحصیالن در کنار هم 
دیده شــوند و فضا را بــه نحوی مدیریت کنیم که 

حتی اگر اشتغال دانشجویان دختر به صورت رسمی 
و دولتی نیز میســر نشد، با استفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصی و به ویژه با استفاده از ظرفیت کسب 
و کارهای نوین و اینترنتی ازطریق اســتارت آپ ها، 
نخبگان دانشــجویی را شناســایی کنیــم و این 
درحالی اســت که طبیعتا این روش صرفا منحصر 
بــه دختران نیســت و پســران فارغ التحصیل نیز 
 می توانند و باید بتوانند از این موقعیت ها اســتفاده 

کنند.
دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی 
در دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی دیگر در این 
خصــوص که باتوجه به آن که عدم معرفی وزیر زن 
به عنوان یک مطالبه اساسی ازسوی حامیان روحانی 
در انتخابات، عمدتا به دلیل مخالفت برخی مراجع و 
بخش سنتی جامعه توجیه شد، آیا روابط مثبتی که 
در دوران فعالیت در دولت یازدهم با مراجع داشتید، 
می تواند راه گشــای حل این مشکالت باشد، گفت: 
باتوجه به این که دغدغه داشــتیم مباحثی که در 
حوزه حقوق شهروندی دنبال می کردیم، از پشتوانه 
اسالمی-ایرانی برخوردار باشد و در داخل کشورمان 
و به صورت بومی مشــکالت را مرتفع کنیم، شاهد 
مساعدت بسیاری از ســوی علما و مراجع بودم. از 
طرفی باتوجه به این که در گذشته نیز سابقه وزارت 
زنان را در دولت های قبل داشتیم، بعید می دانم که 
علما و مراجع مخالفــت خاصی با معرفی وزیر زن 

داشته باشند.

وکیل مدافع اولیای دم  محسن روح االمینی:

رسیدگی به پرونده مرتضوی در بخش
 کهریزک ادامه خواهد یافت

الهام امین زاده گزینه احتمالی وزارت علوم:

بعید می دانم مراجع مشکلی با وزارت زنان داشته باشند


