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در گفت و گو با «ایران » مطرح شد

رئیس جمهوری :کمک به فرزندان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را وظیفه خود می دانیم

خواسته های فعاالن رسانه ای از رئیس جمهوری

مطالبه روزنامهنگاران؛ شفافیت و پاسخگویی

روحانی شنونده صداهای متناقض باشد
به عنوان فعال رسانهای یک روزنامه تخصصی که مخاطبانش
فعــاالن اقتصــادی ،اقتصاددانــان و سیاســتگذاران اقتصــادی
هســتند ،انتظارمان از رئیس جمهوری این اســت کــه در هنگام
تصمیمگیری به نوعی از مشــارکت همه فعــاالن حوزه اقتصاد
علی میرزاخانی که از این تصمیمات منتفع یا متضرر میشوند ،استفاده کنند و
سردبیرروزنامه
دنیایاقتصاد دســتکم از نظراتشان آگاه باشــد .حال آن که به نظر میرسد
برخالف این خواست تنها یک صدا از صداهای اقتصادی شنیده
میشــود و این دقیقاً مغایر با ایدهها و وعدههایی اســت که آقای روحانی در گذشته بر
آن تأکید داشتند .مواضعی که بر اساس آن توقع میرود در تصمیمگیریها حوزههای
ارزیومالیدیدگاههمهاقتصاددانانشنیدهومشخصشودکهصحیحترینوبهترین
تصمیم ممکن چیســت .ممکن اســت گفته شــود که هر کدام از اقتصاددانان راهی
متفاوت را پیشنهاد میکنند .پاسخ این است که دولتمردان باید همه این دیدگاهها را
مطالعه کنند و از میان آنها بهترین را برگزینند .چنان که به گفته یکی از اقتصاددانان
بــزرگ ،سیاســتمداری برنده اســت که مصرف کننده هوشــیار نظرات و مشــاورههای
اقتصادیمتناقضباشد.متأسفانهایناتفاقنمیافتدوبویژهدریکسالاخیربهنظر
میرسد که یک صدا از صداهای اقتصادی شنیده میشود ،آن هم صدایی که حامل
نظری درســت نیست .شنیده شدن صدای بسیاری از فعاالن اقتصادی و تغییر رویه
رایجانتظاریاستکهامیدواریمبزودیتحقق یابد.

آستانه تحمل دولتیها باالتر باشد

ëëعلــی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی :خروج
امریــکا از برجــام خــاف اخــاق ،ضوابــط و تعهــدات
سرخط
بینالمللــی اســت .این اقــدام امریکاییها تا حــدودی در
ســرمایهگذاری کشــور تأثیرگــذار بود کــه در این زمینــه تمهیداتی اتخاذ شــد و
مذاکراتی در حال انجام است / .ایرنا
روابــط عمومــی قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا(ع) نیروی زمینی ســپاه در
اطالعیــهای ،بــا موهــوم خوانــدن ادعــای یکــی از گروهکهــای تروریســتی
ضدانقــاب مبنــی بر بــه شــهادت رســاندن تعــدادی از رزمندگان قــرارگاه
در عملیاتهــای اخیــر شــمال غــرب کشــور ،تأکید کــرد :بحمــداهلل تمامی
رزمندگان شــجاع قرارگاه حمزه کــه در عملیاتهای اخیر علیه ضد انقالب
شرکت داشــتهاند ،در صحت و سالمت در یگانهای مأموریتی خود حضور
دارند /.ایرنا
احمد مازنی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شد / .ایران
در پــی اصــرار نماینــدگان مجلس بــر الیحه الحاق دولــت جمهوری
اســامی ایــران به پیمــان مودت و همــکاری در جنوب شــرقی آســیا و ایراد
شــورای نگهبان بــر این مصوبه ،مجلــس این الیحه را به مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ارسال کردند /.ایران
جمعــی از وکالی دادگســتری بــا امضــای بیانیهای نســبت به تبصره
مــاده  ۴۸آییــن دادرســی کیفری و اعالم لیســتی  ٢٠نفــره از میان جمعیت
 ٢٠هــزار نفره وکالی دادگســتری بــرای متهمان امنیتی اعتــراض و آن را در
تعارض با اصول قانون اساسی دانستند /.ایلنا

اگر ایران نتواند از امتیاز برجام استفاده کند ،عمالً ماندن در آن ،امکان پذیر نخواهد بود

رؤســای جمهــوری اســامی ایــران و
فرانســه عصر دیروز در تماســی تلفنی
یــک ســاعته ،دربــاره روابــط دوجانبه،
منطقــهای و مســائل مرتبط بــا برنامه
جامــع اقــدام مشــترک (برجــام)،
توگو و تبادل نظر کردند.
گف 
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست
جمهــوری ،حجتاالســام حســن
توگــو بــا «امانوئــل
روحانــی در گف 
مکــرون» رئیــس جمهوری فرانســه ،از
مواضــع اروپــا و از جملــه فرانســه برای
حفظ برجــام تاکنــون ،ابراز خرســندی
کــرد ،امــا درعیــن حــال گفــت کــه این
اظهــارات و بیانیهها ،بایــد با اقدامات و
راه حلهــای عملــی و ملموس جهت
جبران بهرهمندی ایران از منافع ماندن
در برجام همراه باشد.
رئیس جمهوری بااشاره به محدودیت
زمانــی برای ارائــه راه حلهــای عملی
و بــا تأکید بــر اینکه نباید اجــازه دهیم
این دســتاورد بســیار بزرگ دیپلماسی
بــا اقدامات یک جانبه و پیمان شــکنی
دیگــران نابــود شــود ،گفــت :اگــر ایران
نتواند از امتیاز این توافق اســتفاده کند،
عمالً ماندن در آن ،امکان پذیر نخواهد
بود.
روحانــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه
تالشهــای پنج کشــور و اتحادیــه اروپا
به همراه ایــران ،موفقیتآمیز و نتیجه
بخش باشد.
رئیس جمهــوری همچنین در موضوع

ســوریه نیــز بااشــاره بــه اینکــه حضور
مستشــاران ایرانــی در ســوریه برخالف
حضــور نامشــروع نظامیــان برخــی
کشــورها ،به درخواســت رســمی دولت
آن کشــور و بــرای مبــارزه بــا تروریســم
اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا
تالشهــای مشــترک نیروهــای حامی
دولت و ملت ســوریه ،هر چه ســریعتر
تروریســم در آن کشــور ریشــه کن شده
و در نتیجــه نیــازی به حضــور نیروهای
خارجی نباشد.
روحانی با اشاره به پیشرفتهای خوبی
که در مسیر تدوین قانون اساسی جدید
ســوریه میــان دولــت و معارضــان آن
کشــور حاصل شــده ،از تداوم مشــورت
و رایزنــی ایــران و فرانســه در ارتبــاط با
برقــراری ثبــات و آرامــش در ســوریه
اســتقبال کرد .رئیس جمهوری فرانسه
نیز دراین تماس تلفنی با تأکید مجدد
بر اینکه پاریس به برجام پایبند اســت
و تمــام تالش خود را برای حفظ آن به
کار گرفته است ،از یک سلسله اقدامات
و راه حلهــای عملــی جهــت جبــران
بهرهمنــدی ایــران از منافــع مانــدن در
برجام خبر داد.
«امانوئل مکرون» با بیان اینکه موضع
ما و شــما درباره برجام موضعی است
کــه در چارچــوب قوانیــن بینالمللــی
کامــاً معتبــر اســت ،گفت :همــه باید
تالش کنیم تا برجام حفظ شود و نباید
بــه هیچ وجه بــا کوچکترین خطا ،برای

کســانی که به دنبال نابــودی این توافق
هستند ،فرصت طالیی ایجاد کرد.
توگــوی تلفنــی ،رؤســای
در ایــن گف 
جمهوری دو کشور بر تداوم رایزنیهای
دو کشور در مسائل دوجانبه و منطقهای
تأکید کردند.

ëëتبریــک روحانــی بــه ســران ایتالیــا و
اسپانیا
س جمهــوری روز گذشــته در
رئیــ 
پیامهای جداگانهای به «جوزپه کونته»
نخســتوزیر ایتالیا و «پدرو ســانچز پرز
– کاســتخون» رئیس دولت پادشــاهی
اسپانیا ،انتصاب آنان را تبریک گفت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست
جمهــوری ،حجتاالســام حســن
روحانــی در پیام به نخســتوزیر ایتالیا
تأکیــد کــرد :در پرتــو اراده سیاســی و
اهتمــام جــدی مقامــات دو کشــور،
همکاریهــای دو جانبــه ،منطقــهای و
بینالمللــی بیــش از پیــش در جهــت
منافع متقابل توســعه یافته و توافقات
و اســناد امضــا شــده قبلــی بویــژه
موافقتنامه خط اعتباری اجرایی شود.
وی خطاب به رئیس دولت پادشــاهی
اســپانیا ،ابــراز امیــدواری کــرد در پرتــو
تالشهــای مشــترک ،شــاهد تعمیــق
پیوند دوستی دو ملت ،ارتقای بیش از
پیش روابط در کلیه عرصهها و توسعه
همکاریهــای بینالمللــی فیمابیــن
باشیم.

 ëëدرخواستموگرینیازپارلماناروپابرایتمدیدمهلتوامدهیبهایران

فدریــکا موگرینــی ،مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپا گفــت تالشها
تحلیل روز
بــرای اجــرای توافق هســتهای بــا ایران
ادامــه دارد .موگرینــی با اشــاره به اینکه جامعــه جهانی از
توافق هســتهای با ایران حمایــت کرده گفت که جایگزینی
بــرای ایــن توافــق وجــود نــدارد و دنیــا تــاب یک مســابقه
هستهای بویژه در منطقه خاورمیانه را ندارد.
او در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «عزم ما برای حفظ
ایــن توافق ،در راســتای منافع ایاالت متحده هم هســت»،
افزود« :با گذشــت ســه ســال از حصــول توافــق ،نتایج آن
پدیدار شــدهاند :ایــران به تعهدات خود پایبنــد بوده و این

موضــوع  ۱۱بــار به تأییــد آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی
رسیده است».
ســخنگوی اتحادیه اروپا با بیان اینکــه موضع اتحادیه اروپا
در خصــوص برجــام تغییــر نکرده گفــت که ایــن اتحادیه
بــه اجرای مؤثر و کامل توافق پایبند اســت .او گفت که این
تــاش صرفنظــر از خــروج امریــکا از برجام ادامــه خواهد
داشت.
فدریــکا موگرینی از اعضای پارلمان اروپا خواســت از طرح
تمدید مهلت وام دهی بانک ســرمایهگذاری اروپا به ایران
بــه منظــور حمایــت از ســرمایهگذاریهای شــرکتهای
اروپایی در این کشور حمایت کنند.

جمعی از فعاالن سیاسی اصالح طلب در بیانیه ای خواستار شدند

اصالح اصالحات

علــی رضایــی؛ صــد فعــال رســانهای
و سیاســی اصالحطلــب در نامــهای
سرگشاده به سید محمدخاتمی رئیس
دولــت اصالحــات ،خواســتار اصــاح
ســاختار و ســازوکار نهــاد تصمیــم گیــر
و تصمیــم ســاز اصالحطلبــان شــدند؛
اشــارهای واضح و مســتقیم به شــورای
عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبــان که
اگرچــه ســال  94بهعنــوان یــک نهــاد
انتخاباتی آغاز به کار کرد ،اما امروز بعد
از ســه سال دیگر به پسوند «انتخاباتی»
منحصر نیســت .نهادی که تاکنون ســه
انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی،
ریاســت جمهــوری یازدهــم و شــورای
شــهر پنجــم را از ســر گذرانــده اســت و
باوجود کســب نتیجــه ،آمــاج انتقادات
درون اردوگاهــی قــرار دارد؛ انتقاداتــی
که اگرچه زمســتان  94زمزمه وار شنیده
میشد ،اما یکسال پیش و بعد از انتشار
فهرســت نامزدهای شورای شهر تهران
به اوج خود رســید؛به گونــهای که تأخیر
اعــام موضع رئیس دولــت اصالحات
نســبت به یاد شــده نیز به ناخرســندی
و عــدم رضایت وی از خروجی شــورای
سیاستگذاری تعبیر شد.
اگرچه در سیزده ماه گذشته چندین
بــار عنوان شــده کــه کمیتهای مشــغول
بازبینــی نقــاط ضعــف شــورای عالــی
سیاســتگذاری اســت ،اما گویــا تأخیر در
حصــول یــا اعــام نتیجــه ســبب شــده
شــماری از جوانان رســانهای و سیاســی
اصالحطلــب ،دســت به قلم شــده و از
سیدِاصالحات بخواهند تا پیش از آنکه
بدنــه جامعــه از اصالحطلبان دلســرد
شوند ،تدبیر کند.
به گزارش «ایران» نویســندگان نامه
کــه ســالگرد  22خــرداد را بــرای انتشــار
مکتوبشــان مناســب دیدنــد ،در نامــه
خود هشدار داده اند« :بروز اختالفات و
مشــکالت جدی در شیوه تهیه فهرست
نامزدهــای انتخاباتــی در انتخابــات
پنجمین دوره شوراهای شهر نشان داد
که عملکرد این شورا و ساختار و ترکیب
آن دچــار ضعفهــا و نقایــص جــدی
اســت که در صورت بیتوجهــی به آنها

توضیح و پوزش
بیــم آن مــیرود کــه حتــی نــام و اعتبار
جنابعالــی نیز دیگــر برای جــذب آرای
مردم مؤثر نیفتد».
انگشــت اتهــام ایــن نامه ،به ســوی
شــماری از اعضــای شــورای عالــی
سیاســتگذاری نشــانه رفتــه که بــه زعم
نویســندگان نامــه «بوروکراتهــا و
اصالحطلبــان محافظــهکار» هســتند و
ش از آنکــه مطالبــه تغییــر داشــته
«بیــ 
باشــند ،در پــی حفــظ وضــع موجــود و
موقعیت خود هستند».
در ادامــه ایــن نامه ،ضمــن انتقاد از
نقــش نه چنــدان مطلــوب فراکســیون
امیــد مجلــس همچنیــن فــراز و فــرود
انتخــاب شــهردار تهــران ،آمده اســت:
«گســترش حس بیاعتمــادی عمومی
به کارآیی شــورایعالی ،غیبت بسیاری
از چهرههــای مؤثــر و مــورد وثــوق ملی
و انتخــاب افــراد برای عضویــت در این
شورا با معیارهایی بجز سابقه موفق کار
سیاسی و تشــکیالتی و قدرت تحلیلی و
توان اجرایی در این عرصه ،در کنار عدم
وزندهی واقعی به احزاب عضو که گاه
در میــان آنها احزاب تک نفــره و بیاثر
در فضای سیاســی به چشم میخورند،
باعث شده که نسبت به آینده این نهاد
و مقبولیت آن نگرانیهای زیادی وجود
داشته باشد».
نویســندگان نامــه بــا ایــن هشــدار
خطــاب به ســید محمد خاتمــی تأکید
کــرده اند«:مــی دانیــم که حضور شــما
بهعنــوان رهبــر اصالحــات و چهــره
مــورد وثوق همــه گروههــای این طیف
تاکنــون موجــب تکــرار پیــروزی هایــی
در انتخابــات مختلــف شــده اســت ،اما
نبایــد فراموش کرد جریانی که توســعه
سیاســی را بهعنــوان شــعار اصلــی و
برنامــه محــوری خــود انتخــاب کــرده
اســت بایــد از «فردمحــوری» به ســوی
«نهادمحــوری» حرکــت کنــد؛ چــرا کــه
معلوم نیســت همواره بتوان از سرمایه
اجتماعی گرانقدر شــما بهره برد .لذا از
جنابعالــی انتظار میرود که نســبت به
شــکلگیری اصولــی ســامان و ســازمان
سیاســی اصالحطلبان ،به نحوی که در

نهــاد عالــی سیاســتگذاری آن  -۱اصل
انتخابــی بــودن و شــکلگیری از پاییــن
بــه بــاال در رأس امــور باشــد -۲ ،ایــن
نهــاد مشــروعیت خــود را از مشــارکت
تمامی فعاالن ملــی و منطقهای واقعاً
اصالحطلــب کســب کنــد تا در شــرایط
خطیــر از امــکان ایســتادگیهای الزم
برخــوردار باشــد ،اهتمام ورزیــد و نیز از
سهمخواهی افرادی که محدودیتهای
ایجــاد شــده بــرای چهرههای مقــاوم و
شاخص اصالحطلب را به عاملی برای
دوپینــگ سیاســی خــود بــدل کردهاند،
جلوگیری فرمایید».
امضاکنندگان نامه در پایان پیشنهاد
کــرده انــد«در جریــان شــکلگیری دور
جدیــد شــورایعالی سیاســتگذاری
اصالحطلبــان ،بــا بــه عضویــت
درآوردن چهرههــای ملــی و امتحــان
پــس داده کــه نمــاد اصالحطلبیانــد و
ســپردن مدیریــت این شــورا بــه یکی از
شخصیتهای مقاوم و ملی ،نخست از
گسترش احســاس تقلیل اصالحطلبی
بــه محافظــهکاری پیشــگیری شــود و
در مرحلــه بعــد به این شــورا بــه مثابه
شــورایی موقــت مأموریــت داده شــود
تــا زمینــه را برای شــکلگیری نهاد ملی
اصالحات بهعنوان یک سامانه سیاسی
وحدتبخــش میــان اصالحطلبــان به
نحــوی که بیــش از پیــش دموکراتیک و
برآمــده از روندهای انتخابی ،شــفاف و
منطقی باشد اقدام نماید ».اقدامی که
به زعم نویســندگان نامه ،نخستین گام
«اصــاح اصالحــات» خواهد
در مســیر
ِ
بود.
جوانانرســانه ای و
نامــه انتقــادی
ِ
حزبی اصالحطلب در شــرایطی منتشر
شــد که در ماههای گذشــته ،شــماری از
احزاب اصالحطلب که اتفاقاً در شورای
عالــی سیاســتگذاری نماینــده دارنــد،
پیشنهاداتی چون «پارلمان اصالحات»
را مطرح کردند؛ پیشنهاداتی که بیش و
پیش از هر چیز ،راوی نارضایتی بخشی
از اردوگاه اصالحطلبی از شــورای عالی
سیاستگذاری اســت.نهادی که زمستان
 94در آستانه انتخابات مجلس شورای

ایرنا

انتظار اصلی رســانهها حمایت دولت از آنهاست .آنچه به نظر
میرسد بسیاری از رسانههای مکتوب درگیر مشکل کاغذ هستند
کــه در چند ماهه گذشــته قیمــت آن دو برابر شــده و کار را برای
اصحاب رسانه ســخت کرده است .این مشکل بخصوص برای
محسن پیرهادی روزنامههــای بخش خصوصی مثل روزنامه رســالت مضاعف
مدیرمسئول
روزنامهرسالت هم هست .به نظرم دولت باید تمهیداتی بیندیشد و مثالً یارانه
کاغــذ اختصاص دهد در غیر این صــورت آینده کار مطبوعاتی
بسیار دشوار است .همین االن هزینههای ما از ناحیه تأمین کاغذ دو برابر شده است.
نکتــه دیگر اینکه انتظار میرود نه تنها دولت فعلی که همه دولتها رســیدگیهای
بیشــتری به قشر رســانهای و بخصوص تحریریهها اعم از خبرنگار و صفحهآرا و فنی
داشته باشند .االن به نظر میرسد هم در حقوق و مزایا و هم در بخش درمان و مسکن
مشــکالتی وجود دارد که میطلبد دولت و مشــخصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نگاه جدیتری به این وضعیت داشــته باشــد .خدماتی که از کانال این وزارتخانه به
خبرنگاران ارائه میشود ،حداقلی است و نیازمند تقویت بیشتر است .نکته قابل تأمل
دیگر اینکه مسئوالن دولتی آستانه تحمل خود را در مواجهه با انتقادات رسانهها باال
ببرند .اگر چه من معتقد نیستم هر چیزی را باید در رسانه به اسم نقد منتشر کرد و
همه چیز باید در چارچوب قانون باشد ،اما شایسته است که آستانه تحمل دولتیها
که به طور طبیعی در معرض نقد بیشتری هستند ،باالتر باشد.

رایزنی یک ساعته روحانی و مکرون

ایرنا

متأســفانه طــی ســالهای اخیــر هیــچ گاه عضــوی از اعضای
انجمن صنفــی روزنامهنگاران تهران به مراســم افطار رئیس
جمهــوری دعوت نشــدهاند .بــا این حال به عنــوان یک فعال
رســانهای گالیه در این باره را امــری خارج از موضوع میدانم.
بدرالسادات
مفیدی زیــراً اوالً ایشــان بــه عنــوان میزبــان در دعــوت از میهمانــان
روزنامهنگار
خودمختارند و در ثانی مطالبات ما روزنامهنگاران فراتر از این
مسائل اســت .اگر چه روزنامهنگاران حق دارند متوقع حضور
در مراســمی چــون نشســتهای خبری و علنــی رئیس جمهــوری و دیگر مقامات
باشند .اما طبیعتاًاین مراسم از جنس آن نشستها نیست .بنابراین آنچه به عنوان
مطالبــات حقیقی روزنامهنگاران از رئیس جمهوری میتواند مطرح باشــد ،همانا
شفافیت و نیز پاسخگویی بموقع مسئوالن است .همچنین به شخصه به عنوان دبیر
پیشــین انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مهمترین مطالبهام در شــرایط فعلی
بازگشایی دفتر انجمن است که اتفاقاً یکی از اولین وعدههای آقای روحانی در اولین
دوره ریاســت جمهوریشــان در مورد روزنامهنگاران بود .اگرچــه تحقق آن وعده و
پاسخ به این مطالبه بر اثر همراهی نکردن برخی از مسئوالن معطل ماند .حال در
این شرایط میتوان این خواسته را مطرح کرد که اگر رئیس جمهوری به هر دلیل در
عمل به آن وعده با موانع اساسی مواجه است ،دستکم دولت و وزارتخانههای کار
و ارشاد را موظف به فراهم آوردن ساز و کارهای جایگزینی موظف سازند که بتواند
پاســخگوی نیازهای صنفی و مطالبــات جامعه روزنامهنــگاران مانند بیمه و دیگر
حقوق صنفی باشد .این در حالی است که برخالف این خواسته شاهد آن بودهایم
که در مسائلی چون صدور کارت خبرنگاری یا طرح الیحه نظام جامع رسانهای رویه
حاکم به سمت ایجاد محدودیت برای اهالی رسانه بوده است .رویهای که امیدواریم
با توجه رئیس جمهوری و مسئوالن مرتبط به نحوی اصالح شود.

president

رئیس جمهوری امشــب به ســنت هر ســاله مــاه مبارک
رمضان ،میزبان ســفره افطار صاحبان قلم و اهالی رسانه
گــــزارش اســت .دیداری که این فرصــت را برای تعــداد معدودی
از میهمانان فراهم میســازد تا پشــت تریبــون قرار بگیرند و بی واســطه رئیس
جمهوریرامخاطبدیدگاهها،مطالباتوانتقاداتخودقراردهند.بااینحال
ناگفته پیدا است که برای بسیاری از دیگر روزنامهنگاران یا فرصت حضور در آن
جمع فراهم نیست یا رخصت سخنرانی .بر همین اساس با تعدادی از فعاالن
رســانه برای طرح این پرســش که نقــد و نظرشــان خطاب به رئیــس جمهوری
چیســت گفتوگو کردیم .اگر چه برخی نام آشــنایان گالیه داشــتند از اینکه در
فهرست مدعوین نیستند .برخی به شنیده شدن سخنانشان آن هم با واسطه
روزنامهچندانامیدوارنبودندومعدودیدرفهرستسخنرانانمراسمامشب
بودند و حرفهایشان را گذاشتند برای دیدار رو در رو با حسن روحانی.

رئیس جمهوری شــامگاه سهشــنبه در
دیدار صمیمی با مددجویان بهزیستی
و کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)،
اظهارکــرد :امــروز بایــد ســازمانها و
نهادهــای حمایتکننــده ،دولــت و
خیرین دســت به دســت هم بدهیم و
فضایــی را در جامعــه ایجــاد کنیــم که
فرزندان ایــن جامعه نســبت به آینده
خــود امیدوارتــر باشــند .بــه گــزارش

پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالســام حســن روحانی با بیان
اینکه کمک به فرزندان تحت پوشش
ایــن نهادهــا را افتخــاری بــرای خــود
میدانیم ،گفت :آنچه به عنوان وظیفه
بــر عهــده مــا قــرار دارد ایــن اســت که
جامعه احساس امنیت و عدالت کند.
وی با اشاره به اینکه امروز در برخی از
بخشها از جملــه در بخش آموزش و

پرورش عدالت نســبی وجود دارد ،این
احســاس عدالت در حوزه بهداشــت و
درمان را مورد اشــاره قــرار داد و افزود:
در دولــت یازدهــم و دوازدهــم تمــام
تالشها شده که مردم نیازمند بتوانند
از حداقل امکانات درمانی و بهداشتی
بــا ارزانترین قیمت بهرهمند شــوند و
امــروز احســاس عدالتی در ایــن زمینه
در جامعه احســاس میشود .در حوزه

نیازمندیهای ضروری مردم در پایان
دولت دوازدهم تقریباً گازرسانی تمام
روســتاها به اتمام میرسد .پرویز فتاح
رئیــس کمیتــه امــداد امــام(ره) هم با
تأکیــد بــر اینکه امــروز همکاری بســیار
خوب و صمیمانهای بین کمیته امداد،
بهزیســتی و دولت حاکم اســت ،گفت:
امــروز نمیتوانیــم هیچگونــه گالیهای
داشته باشیم.

اسالمی تشکیل شد با تمام توش و توان
فــردی و حزبی اصالحطلبان در نبردی
نابرابــر با رقبای خود ،متمرکز شــود .در
آن ایام قاطبــه اصالحطلبان با هدایت
و حمایــت رئیــس دولــت اصالحــات
چاره را تجمیع نهادهایی چون شــورای
هماهنگــی جبهــه اصالحــات ،شــورای
مشــورتی و بنیاد امیــد ایرانیان دیدند تا
در کنار چهرههای سیاسی اما غیر حزبی
این جریان ،وارد گو ِد انتخابات پارلمان
شــوند .ریاست این نهاد نیز به اتفاق آرا
به عهده محمدرضا عارف گذاشته شد.
نتیجــه غیر قابــل پیشبینــی انتخابات
مجلس که به فتح هر  30کرسی تهران
و تشــکیل منســجمترین فراکســیون
مجلس دهــم انجامیــد ،اصالحطلبان
را بر آن داشــت تا چراغ شــورا را روشــن
نگه دارند و در خالل کار ،به رفع و رجوع
نقیصهها بپردازند.
پــر بیراه نیســت اگر بگوییم تا ســال
گذشــته شــورای عالــی سیاســتگذاری
این همــه آماج انتقــاد نبود؛ اما انتشــار
فهرســت شــورای شــهر تهــران همان و
آغــاز اعتراضهــا همــان .منتقــدان نــه
تنهــا معتقد بودند جــای اصالحطلبان
تأیید شده بســیاری در فهرست شورای
سیاستگذاری خالی است ،بلکه به درج
برخــی نامهــا در ایــن فهرســت انتقــاد
جــدی داشــتند .از ســوی دیگر بــه گفته
منتقــدان ،سازوکاررســیدن بــه چنیــن

انتخــاب و فهرســتی آنقدر شــفاف نبود
کــه بــرای پایــگاه اجتماعی ایــن جریان
قانعکننــده باشــد؛ بــه زعم این افــراد و
گروههــا ،چــه بســا اگــر حمایــت لحظه
آخــری رئیس دولــت اصالحــات نبود،
بدنــه اجتماعی اصالحطلبــان تمایلی
به رأی دادن به همه اســامی مندرج در
لیست نداشتند.
همیــن گــروه بعــد از انتخابــات
بالفاصلــه خواســتار اصــاح ســاختار
شــورای عالــی سیاســتگذاری و تدویــن
ســازوکار روشــن تصمیمگیــری در آن
شــدند .عــدهای از منتقــدان ،معتقــد
بودنــد شــورای عالــی سیاســتگذاری
بازگشــت بــه دوران «لویــی جرگــه»ای
اســت و در دوران حاضــر بایــد احــزاب
میاندار باشند نه افراد؛ عدهای به تداوم
ریاســت محمد رضا عارف گله داشتند
و برخــی نیز به اینکه حــق رأی احزاب و
افراد تفاوت معناداری ندارد ،معترض
بودنــد .حال هــم  100فعال رســانهای و
حزبی که عمدتــاً از چهرههای جوان به
شــمار میآینــد ،با لحنی تندتــر از پیش
رئیــس دولــت اصالحــات را مخاطــب
قرار دادهاند و خواستار اصالحات جدی
در نهــاد تصمیمگیــری اصالحطلبــان
شــدهاند .حــال بایــد دید پاســخ رئیس
دولــت اصالحــات ،رئیــس و اعضــای
شــورای سیاســتگذاری و منتقدان درون
اردوگاهی شورا به این نامه چیست؟

روز گذشــته یادداشــت محمــد
نهاوندیــان ،معــاون اقتصــادی
رئیــس جمهــوری بــا تیتــر
«همگرایــی در شــرق ،واگرایی در
غــرب» در صفحــه اول روزنامــه
منتشر شد .در این یادداشت در 6
بند تفاوتهای اجالس شانگهای
در شــرق و گــروه  8در غرب مورد
اشــاره و تحلیــل قــرار گرفتــه بــود
کــه متأســفانه بــه دلیل فنــی بند
ششم این یادداشت منتشر نشده
بــود .ضمــن پــوزش از ایشــان و
مخاطبــان ،بند جاافتاده این متن
در ادامه میآید؛
نکتــه جالب ایــن اســت که در
هــر دو اجــاس ،موضــع ایــران
در برجــام از حمایــت اکثریــت
قاطــع کشــورها برخــوردار شــده
اســت و اقــدام امریکا را نادرســت
دانســتهاند .کشــورهای اروپایــی،
در کنــار چیــن و روســیه در تالش
آننــد کــه تدابیــر جبرانــی بــرای
حفــظ برجــام را بــه کار ببندنــد.
در شــرایطی کــه اقدامــات
یکجانبهگرایانــه امریکا در صحنه
جهانــی ،اعتــراض همــگان را
برانگیختــه اســت و گســلهای
نوینی را شــکل داده است ،موضع
منطقــی ایــران در مناســبات
جهانــی و انســجام داخلی کشــور
در مســائل اقتصــادی و سیاســی،
میتواند شــرایط پر چالش کنونی
را بــه فرصــت تبدیل کنــد .اکنون
کــه بدخواهان ایران بــه پراکندگی
روی آوردهاند ،زمــان با هم بودن
و به ایران اندیشیدن است.
پیــام امــروز ایــران ،بایــد پیــام
شــفافیت و تدبیــر باشــد تــا طمع
بداندیشــان را نــاکام بگــذارد و
یــاران را گرد هم بیــاورد .وقتی که
حریــف گرفتار خشــم و آشــفتگی
اســت ،پیروزی از آن کســی اســت
که خردمندانــه و بردبارانه ،چنان
کند که از اردوی حریف بکاهد و بر
جمع یاوران بیفزاید.

