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خبر

ی ابالغ کرد:
جهانگیر 

رسيدگي حداكثري براي امدادرساني
به سيلزدگان
معاون اول رييسجمهور خواســتار رسيدگي هرچه بيشتر و تالش
حداكثري براي امدادرســاني به سيلزدگان استانهاي خراسان رضوي
و گلستان شد .اسحاق جهانگيري در تماس تلفني با استانداران خراسان
رضوي و گلستان ،گزارشي از آخرين ميزان تلفات و خسارات وارده و روند
امدادرســاني در مناطق سيلزده دريافت كرد و بر لزوم رسيدگي هرچه
بيشــتر و كمك به آســيبزدگان تاكيد كرد .معاون اول رييسجمهور
همچنين ضمن اعالم همدردي با خانوادههاي جانباختگان و مصدومان
حادثه ســيل ،از استانداران خراسان رضوي و گلستان خواست با بسيج
همه امكانات استان ،رسيدگي هرچه بيشتر به سيلزدگان را به طور ويژه
در دســتور كار خود قرار دهند و حداكثر توان نيروهاي امدادي را براي
يافتن مفقودان و جبران خسارات وارد شده به خصوص به زيرساختها
به كار گيرند .همچنین معاون اول رییسجمهور اعالم کرد :شرکت مادر
تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران موظف به طراحی ،ساخت و
بهرهبرداری از راکتورهای تحقیقاتی است .اسحاق جهانگیری معاون اول
رییسجمهور در نامهای به علیاکبر صالحی ،رییس سازمان انرژی اتمی
مصوبه اخیر هیات دولت در اصالح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید
و توسعه انرژی اتمی ایران را برای اجرا ابالغ کرد.

صادقی در نامهای به رییسجمهور؛

وزرای پیشنهادی وضعیت مالی خود را
به مجلس تقدیم کنند

ایلنا -وزرای پیشنهادی وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود ،همسر
و فرزندانشان را تقدیم مجلس کنند .محمود صادقی ،رییس فراکسیون
شفافســازی مجلس در نامهای به رییسجمهور خواستار اعالم صورت
اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش از زمان رای اعتماد به
وزرا شد .در متن نامه محمود صادقی آمده است :نظر به نقش شفافیت
وضعیت مالی مسووالن دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری
از سوءاســتفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیتهای حاکمیتی و
حسب تکالیف مختلف قانونی ،از جمله اصول  ۱۴۱و  ۱۴۲قانون اساسی
و قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسووالن و کارگزاران نظام جمهوری
اســامی مصوب  ۹آبان  ۱۳۹۴و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقالب
که شفافسازی را شرط فسادستیزی دانستهاند ،از جنابعالی درخواست
میشود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسالمی تکلیف
بفرمایید اطالعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود ،همسر
و فرزندانشان بهویژه فعالیتهایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در
بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهمکنند و آن را طی
جدولی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار دهند.

وزارت کشور:

 151پست مدیریتی وزارت کشور
در اختیار زنان است

پایگاه اطالعرســانی وزارت کشور -در حال حاضر در ستاد
وزارت کشور و استانداریها  151پست سازمانی شامل معاون استاندار،
مشاور وزیر ،مشاور استاندار ،فرماندار ،مدیرکل ،مدیر ،معاون مدیر کل،
معاون فرماندار و بخشــدار به کارکنان زن واگذار شــده است .پایگاه
اطالعرسانی وزارت کشور توضیحاتی درباره سوال تعدادی از نمایندگان
مجلس از وزیر کشــور در مورد رعایت عدالت جنسیتی ارائه کرد .در
متن این گزارش آمده است :در حال حاضر در تشکیالت استانداریهای
کشور جهت تمشیت امور مربوط به بانوان و خانواده ،دفتر امور بانوان
و خانواده پیشبینی شــده که در راس آن مدیرکل و در قالبشش
ت پست سازمانی ،سازماندهی شده است .ضمنا در تشکیالت
تا هش 
کلیه فرمانداریهای کشور نیز پست کارشناس امور بانوان و خانواده
مصوب شــده است .در این متن اضافه شده است :همچنین با توجه
به سیاســتهای نیروی انسانی وزارت متبوع و بخشنامههای ابالغی
وزیر کشور و در اجرای برنامههای توانمندسازی نیروی انسانی ،سعی
و تالش شــده اولویت استفاده از نیروهای شایسته درون دستگاه در
سمتهای مدیریتی به گونهای صورت گیرد که براساس آن پرورش
افراد برای سمتهای مدیریتی باالتر تحقق یابد.

کمال خرازی:

اروپا نگران سیاستهای آمریکاست

باشگاه خبرنگاران جوان -رییس شــورای راهبردی و روابط
ی گفت :آمریــکا با اقدامات خود نهتنهــا برجام را تحتتاثیر
خارجــ 
قرار داده بلکه بر منافع اروپا نیز تاثیر گذاشــته اســت .کمال خرازی
درباره اشاره خانم موگرینی به نقض برجام توسط آمریکاییها ،اظهار
داشــت :در صحنه دیپلماتیک افراد مسوول این دغدغه را دارند که
مســالهای مطرح نشود که طرف مقابل از آن بهره ببرد .وی در ادامه
افزود :خانم موگرینی به این امر اشــاره داشــت که آمریکا اقداماتی
انجــام میدهد که نهتنها برجام را تحتتاثیر قرار داده بلکه بر منافع
ی اروپاییها از
اروپا نیز تاثیر گذاشــته است .خرازی با تاکید بر نگران 
رفتار ترامپ ،گفت :اروپاییها امرو ز در قبال سیاستهای آمریکا و به
خصوص شخص ترامپ نگرانیهای عمیقی دارند و ترامپ را فرد قابل
پیشبینی نمیبینند و نمیتوانند آینده خود را براساس سیاستهای
نامتوازن وی برنامهریــزی کنند .از این جهت گفت وگوهایی انجام
شد و به فهم بهتر ریشه مشکالت کمک کرد.

تاکید جابریانصاری بر حل بحران یمن؛

موفقیت سازمان ملل منوط به بیطرفی است

ایرنا  -معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با تاکید بر حمایت
ایران از تالشهای ســازمان ملل متحد برای حل بحران یمن گفت:
موفقیت تالشهای سازمان ملل برای حل بحران یمن منوطبه این
است که بر اساس وظایف ذاتی خود بیطرفی را رعایت کند .حسین
جابریانصاری با بیان اینکه گفتوگوهای خوب و سازندهای با نماینده
سازمان ملل متحد در امور یمن داشتیم ،اظهار داشت :ایشان در تالش
هستند که در شرایط فعلی این بحران را از طریق سیاسی حل کنند و
در راستای حل سیاسی این بحران دیداری از ایران داشتند و قرار است
با مقامات جمهوری اسالمی ایران رایزنی کنند .وی با بیان اینکه ایشان
در چارچوب همین موضوع یعنی جلب کمک برای تحقق حل بحران
یمن از طریق سیاسی به تعدادی دیگر از کشورهای منطقه نیز سفر
کردهاند ،گفت :جمهوری اســامی ایران از همان ابتدای بحران یمن
تاکید داشت که راهحل این بحران همانند دیگر بحرانهای مشابه در
منطقه نظامی نیســت و باید این بحران را از طریق سیاسی و انجام
گفتوگوهای مســتقیم بین طرفهای درگیر و مراجعه به نظرات و
دیدگاههای مردم یمن حل کرد.

محمد کیانوشراد ،فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد؛

حمایت همراه با انتقاد از وزرای پیشنهادی رییس جمهور
ملیحه اسناوندی -چند روزی از معرفی
وزرای پیشنهادی رییسجمهور در مجلس
گذشــته و حاال رایزنیها و البیهایی در
جهت گرفتن رای اعتماد کابینه روحانی داغ
تر شده ؛ وزرا نیز این روزها به کمیسیونها
و فراکسیونهای مختلف سرک میکشند
و برنامههایشــان را ارائه میدهند تا نظر
نمایندگان را به خود جلب کنند .در این میان
برخی وزرای پیشنهادی راه سختی در پیش
ندارند مانند ظریف که احتماال بیشترین رای
اعتماد مجلس را از آن خود خواهد کرد .وزیر
پیشنهادی دفاع هم هر چند این بار بعد از
مدتها از سپاه انتخاب شده و این تصمیم،
حرف و حدیثهایی را در خصوص دوگانگی
میان نهادهای کشــور داشته اما اکثریت
مجلسباامیرحاتمیهمراههستندوازطرفی
این مطالبه را دارند تا رییسجمهور،از دهقان
در جایگاه مناسبی استفاده کند.
اما رحمانی فضلی ،وزیر کشور از جمله
گزینههایی است که به نظر میرسد برای
گرفتن رای اعتماد از مجلس به بن بســت
بخورد چراکه اصالحطلبان مجلس که در
کنارمستقلیناکثریتمجلسدهمراتشکیل
میدهند و این جریان امیدوار بودند با فشار
زیادی که به روحانی برای برکناری رحمانی
فضلی وارد کردهاند ،رییس دولت دوازدهم
گزینهجدیدیبرایوزارتکشورمعرفیکند،
اما آنگونه نشد که انتظار میرفت .روحانی
در چارچوب مالحظات و مصلحت با وجود
انتقادهایی که خود او به عملکرد وزیر کشور
درزمانانتخاباتداشتدوبارهرحمانیفضلی
را به مجلس معرفی کرد .هرچند این بار بعید
به نظر میرسد که رایزنیهای الریجانی با
نمایندگان جهت عبور این وزیر از بهارستان
به وزارتخانه موثر باشد چراکه نزدیکی میان
رحمانی فضلی و الریجانی به قدری رسانهای
شده که بهمحض آنکه نام وی برای وزارت
کشور مطرح میشــد ،همه وی را یکی از
سهمهای الریجانی در دولت روحانی ارزیابی
میکردند.اما وزارت علوم تنها وزارتخانهای
است که وزیری برای آن معرفی نشده و از
این جهت که دستگاهی است که هیاتهای
علمیمختلفوکادرهایتخصصیفراوانیدر
درونخودداردعجیباستکهرییسجمهور
هنوز شخصی را برای تصدی این وزارتخانه
پیدا نکرده هرچند روحانی تا زمان قانونی
معرفی فهرست کامل وزرا فرصت دارد اما
چــون وزارت علو م بیثباتی قابل توجهی
داشته ،انتظار میرفت در خصوص معرفی
وزیر همفکری و تامل صورت میگرفت که
کناروزارتخانههایدیگرناموزیرشبهمجلس
معرفی شود نه اینکه آموزش عالی کشور
همچنان غریب بماند!در عین حال گمان
میرود که معرفی مجدد بیژن نامدار زنگنه
به عنوان نامزد تصدی وزارت نفت بسیاری
از بهارستاننشینان وحتی ناظران اقتصادی
را شادمان کرده باشد .این نظر وجود دارد
که زنگنه یکی از هوشمندترین و قابلترین
معاملهگران اقتصادی است که تسلط او بر
وزارتخانهای که قرار است مهمترین بخش
درآمد کشــور را تحصیل و مدیریت کند،
می تواند به نفع منافع ملی کشور باشد.
اکنون چگونگی بررسی صالحیت وزرای
پیشنهادی مهمترین دغدغه نمایندگان
مجلس است تا فارغ از جریان سیاسی وزرا
برنامههایشــان ارزیابی شود و در صورت
مطلوبیترایاعتمادبهوزرایپیشنهادیداده

شود .به دلیل اهمیت موضوع گفتوگویی با
محمدکیانوشراد،فعالسیاسیاصالحطلب
ترتیب دادهایم که در ادامه میخوانید:

  کابینه دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی
میکنید؟ آیا این کابینه میتواند انتظارات
مردم را برآورده کند؟
درمجموعمیتوانازپیشنهادهایآقایروحانی
در کابینه حمایت کرد .اگرچه انتقاداتی نسبت به
کابینه وجود دارد که میتوان به عدم حضور زنان
یا عدم به کارگیری عزیزان اهل سنت اشاره کرد.
اما باید توجه داشت که نباید در دام انتقادات و
مخالفتهای گسترده علیه آقای روحانی افتاد.
آنچه ما از دولت آقای روحانی ،انتظار داشتهایم
رفع تهدیدات بینالمللی و اجماع ایجاد شده بر
علیه ایران بود که دولت به خوبی از عهده چنین
کاری برآمد ،اگرچه هنوز تاثیرات گسترده آن را
شاید نتوان در زندگی عادی مردم مشاهده کرد اما
در همین اندازه نیز با رفع برخی از محدودیتها و
ایجاد تسهیالتی که در برخی از خدمات از سوی
طرفهای بینالمللی روبهرو هســتیم میتوان
قضاوت جانبدارانــهای از اقدامات دولت درباره
سیاست خارجی داشته باشیم .همچنین دولت
توانسته فضای آرامی را در دموکراسی سیاسی
در داخل کشور به وجود بیاورد و این امری است
که نباید از نظر اصالحطلبان و تحولخواهان در
جامعه ایران نادیده گرفته شود.
 بازگشــت محمدجواد ظریف و بیژن
زنگنهچگونهمیتواندبرنامهتعاملاقتصادی
و سیاسی با کشورهای جهان را با تکیه بر
برجام تحقق بخشد؟
بدون تردید عقد قرارداد با شــرکت توتال و

کابینه پیشنهادی

گروه سیاسی -انتقاد از محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه کشورمان که توانسته دستگاه دیپلماسی کشور را در
چهار سال گذشته چنان فعال کند که هیاتهای بلندپایه
سیاسی کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی با میل
و رغبت قدم به کشــورمان بگذارند و با صدای بلند تعامل
سازنده با ایران را جزو افتخارات خود اعالم کنند ،کار سختی
است .محمدجواد ظریف در حالی وزارت امورخارجه در دولت
دوازدهم را تحویل گرفت که کشورهای مختلف جهان ،ایران را
در معادالت بینالمللی نادیده میگرفتند و حاضر نبودند آن را
به عنوان بازیگری مهم در منطقه جدی بگیرند ،اما با بهبود
عملکرد وزارت امورخارجه کشور ایران به یکی از مهمترین
بازیگران منطقه بدل شده است .اما وزارت امور خارجه ایران
با وجود همه تالشهایی که در دولت یازدهم انجام داده است
در بخشهایی از عملکرد خود ضعیف بوده است .مهمترین
موضوعی که در وزارت امور خارجه مغفول مانده دیپلماسی
اقتصادی اســت؛ مسالهای که به گفته وزیر پیشنهادی امور
خارجه کشــورمان قرار اســت در این وزارتخانه فعالتر و با
جدیت بیشتری پیگیری شود.
عالوه بر این با توجه به اینکه حضور زنان در عرصه مدیریتی
کشور به موضوعی داغ در دولت دوازدهم تبدیل شده است،
ظریف یکی از برنامههای خود در وزارتخانه را توسعه حضور
زنان در جایگاههای مدیریتی در این وزارتخانه عنوان کرده
است .محمدجواد ظریف که این روزها مهمان فراکسیونهای
مختلف مجلس است برنامههای خود را در این فراکسیونها
تشــریح کرد .وی با اشاره به جلســات این روزهای خود در
س با فراکسیونهای مختلف گفت :تاکنون سه جلسه با
مجل 
فراکسیونهای مختلف مجلس داشتهایم و معتقدیم تعامل با
مجلس به عنوان نماد مردمساالری این فرصت را میدهد تا

ایجاد کنسرسیوم انجام شد یک اقدامی است که
اگر توافق برجام صورت نمیگرفت قطعا ملت ما
همچنان شاهد از دست دادن ذخایر زیرزمینی
خود به نفع کشورهای همسایه بود .آقای زنگنه
نشان داده است که در دوران مختلفی که در وزارت
نفت بودهاند توانســت ه بخش تولید را به تحرک
وادارد .ما در مجلس ششم شاهد مخالفتهای
متعددی در عقد قراردادهای پاینا بودی م اما آقای
زنگنه با اســتقامت و پایداری توانست در دوره
اصالحات و پس از انقالب اسالمی پروژهای را به
انجام برساند که بدون تردید یکی از شاهکارهای
فعالیتهای اجرایی در مقایسه با دوران پیش از
انقالب هســت .تاسیسات عسلویه و حرکت در
جهت حفظ منافع ملــی از جمله اقداماتی بود
که در دوره اصالحات انجام پذیرفت و امروز نیز
آقای زنگنه پس از رایزنیها و کسب موافقتهای
متعدد از مسووالن نظام با ایجاد یک کنسرسیوم
خواهد توانســت ایران را از منفعتهای منطقه
پارسجنوبی و حوزههای مشترک برخوردار کند.
بیشک مکمل هرگونه فعالسازی اقتصادی در
داخل که تنها با افزایش سرمایهگذاری ،ایجاد تولید
و بالطبع اشتغال صورت خواهد پذیرفت ،در سایه
ایجاد روابط دور از تنش و بستر مسالمتآمیز و
همکاریهای متقابل اقتصادی در سطح منطقهای
و جهانی خواهد بود.حضور آقای ظریف ،زنگنه و
دیگر وزرایی که در دوره قبل نیز تجربه حضور
موفق آنها را شاهد بودهایم میتواند امید زیادی
را در میان جامعه صنعتی و تولیدکنندگان ما به
وجود بیاورد .آنچه که در این باره اهمیت دارد آن
است که در مجموع دولت اگر ایدهال نیست ،اما
توانسته وضعیت مطلوبی را در جهت آرامسازی
فضای سیاسی داخلی و خارجی و تحرک بخشی
به اقتصاد کشــور داشته باشــد .البته مطالبات
مردم در حوزههای اجتماعی و سیاسی همچنان
وجود دارد و انتظار مردم در جنبههای مختلف از
دولتها نه تنها امری مذموم نیست بلکه باید به
عنوان انگیزشی مثبت در جهت چابکتر شدن
دولت برای ارائه خدمات بیشــتر به مردم تلقی
شــود .اما وظیفه نخبگان و احزاب سیاسی این
اســت که انتظارات ایدهال و حداکثری مردم را
با واقعیتهای موجود ،محدودیتهای دولت و
شرایط گام به گام و تدریجی اصالح امور همزمان
ببینند تا دولت بتواند در فضایی آزاد و البته همراه

با نقد به اقدامات خودش در دوره چهار ســاله
آینده ادامه دهد.
 چالشــی که آقای روحانی در  4ساله
آینده برای معرفی وزیر علوم دارد چیست؟
آیا روحانی در زمینــه کنترل مدیریت
دانشــگاهها با چالش یا مشکلی مواجه
است؟
بدون تردید بخش آموزشی و فرهنگی همواره
از جمله بخشهایی بوده اســت که مورد توجه
گروهها و جریانات گوناگون سیاسی بوده است.
به نظر میرســد که دولت در بخش آموزش و
پرورش و آموزش عالی نیازمند اولویتگذاریهای
بیشتر است .دولت همانگونه که با اراده مصمم
و با صرف هزینه بســیار زیاد در بخش بهداشت
قدمهای بلندی را برداشته باید بهصورت تمامقد
از آموزشوپرورش و معلمان و همچنین آموزش
عالــی حمایت جدیتری را بیش از آنچه که در
دوره اول شاهد آن بودیم معطوف کند .آموزش چه
در سطح آموزشوپرورش و در چه در سطح عالی،
موتور توسعه همهجانبه کشور خواهد بود.
  بیتوجهی به این وزارتخانه چه آسیبی
به جامعه وارد میکند؟
بیتوجهی یا کمتوجهی بــه این وزارتخانه
میتواند آســیبهای جدی در بخش سرمایه
اجتماعی ایران وارد کند .انتظار جامعه معلمان و
دانشگاهیان توجه بیشتر دولت به حمایت معنوی
و مادی است و این دو بخش کلیدی است .دولت
به نظر میآید با توجه به هر انتقاداتی که شاهد آن
هستیم نتوانسته در بخش آموزش عالی و آموزش
و پرورش قدمهای رضایتبخشی را بردارد که به
عنوان یک نقیصه در فعالیتهای دولت میتوان
به آن اشاره کرد.
  برخی بــزرگان اصالحــات در مورد
رحمانیفضلی انتقادهایــی به این وزیر
پیشنهادی دارند ،خود آقای روحانی نیز
در برخی موارد به ایشــان گالیه داشتند
مخصوصا در زمان انتخابات ،آیا ایشان تحت
فشار وزیر پیشنهادی کشور را به مجلس
معرفی کردند؟
انتخاب رحمانی فضلــی عمال در چارچوب
مالحظات و مصلحتهایی است که آقای روحانی
در بخش مهم وزارت کشور دیده است و اگر چه
انتقادهایی به رحمانیفضلــی در به کارگیری

ظریف برنامههای کاری خود در دولت دوازدهم را اعالم کرد؛

تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و افزایش ارتباط با همسایگان

دیدگاه نمایندگان مردم به دولت برسد .وی درباره برنامههای
این وزارتخانه برای چهار سال دوم کاری خود گفت :در حوزه
سیاست خارجی طبق قانون وزارت خارجه صرفا مسوول روابط
خارجی نیست و تمامی امور به خصوص این حوزه زیر نظر
مقام معظم رهبری است که در چارچوبهای خاص تعیین
میشود .وزیر پیشنهادی امور خارجه کشورمان به دو اولویت
نخست این وزارتخانه اشاره و عنوان کرد :در برنامه سیاست

خارجی به دیپلماسی اقتصادی تاکید داریم که وزارت خارجه
باید در خدمت پیشرفت اقتصادی و معیشت مردم باشد ،دوم
اینکه روابط با همسایگان باید ارتقا یابد .وی در این باره افزود:
تا پیش از این هیچ سهمیهای در معادالت بینالمللی درباره
سوریه نداشتیم اما اکنون ما تعیینکننده برگزاری جلسات و
اعضایی که میتوانند در این جلسات حاضر شوند ،هستیم.
ظریف در ادامه درباره برخی اولویتهای دیگر وزارت خارجه

فرمانداران هوادار دولت وارد میشــود و حتما
باید در این باره وزارت کشــور قدمهایی روشن
و قانعکننــده برای ارائــه دفاعیه به نمایندگان
مجلس بردار د اما باید توجه داشت که رحمانی
فضلی نیز در مجموع با توجه به شــرایط فعلی
گزینه نامطلوبی ارزیابی نمیشود .البته این حق
نمایندگان مجلس شورای اسالمی است تا براساس
مالحظات و مصلحتهایی که در سطح عرف و
اســتانهای خویش مدنظر دارند نسبت به رای
اعتماد به وزیر کشور اقدام مثبت یا منفی انجام
دهند .باید توجه داشت که ریاست جمهوری در
انتخاب کابینه مالحظات کالنی را بیشتر مدنظر
قرار خواهد داد و مجلس شورای اسالمی به عنوان
روح یکپارچه تمامی سرزمین ایران بعدا مالحظات
منطقــهای خویش را لحاظ خواهد کرد و بدون
تردید تلفیقی میان تصمیمگیریها در ســطح
خرد و کالن میتواند نتیجهای رضایتبخش از
سوی مردم به دنبال داشته باشد.
 علتاینکهآقایروحانیوزیرپیشنهادی
خود برای وزارت دفاع را از میان فرماندهان
ارتش انتخاب کرد چیست؟
از جمله نکاتــی که کمتر مورد توجه قرار
گرفته انتخاب وزیر دفاع است .اگر چه نیروهای
فداکار ســپاه و ارتش همواره دوش به دوش
یکدیگــر در تمام صحنههای دفاع از تمامیت
ارضی ایران جان فشانی کردند اما عدم حضور
وزیری از ارتش جمهوری اســامی میتواند
وجهی ناامیدکننده داشــته باشد .اما انتخاب
وزیر از ارتش جمهوری اسالمی ایران میتواند
دلگرمکننده و روحیهبخش برای ارتش باشد و
برخی از سخنان که به دنبال ایجاد دوگانگی
در میان ارتش و سپاه هستند را ناکام نمیکند.
بدون تردید ارتش جمهوری اسالمی با انتخاب
وزیری از ســوی خود با دلگرمی بیشتری به
فعالیتهای دفاعی خــود ادامه خواهد داد و
در سطح بینالمللی نیز این انتخاب در شرایط
فعلی انتخابی معنادار و هوشــمندانه ارزیابی
خواهد شد.
 مردم در این  4سال باقی مانده عملکرد
بهتری از دولت و وزرا میخواهند ،روحانی
چهواکنشیدربرابرسهمخواهیجریانهای
مختلف باید داشته باشــد تا فارغ از هر
جریانی ،مردم به مطالباتشان برسند؟
ســهمخواهی یک برداشت مثبت یا منفی
را میتواند در ذهن ایجاد کند .بدون شک اگر
مبنای سهمخواهی صرفا منافع جناحی ،حزبی
و شخصی باشد قطعا چنین سهم خواهیهایی
مذموم خواهد بود چه طرف رییسجمهور باشد
و چه هر مســوولی دیگری نباید زیربار سهم
خواهی مذموم برود .اما ســهمخواهی وجهه
مثبتــی هــم دارد و آن اینکه اصوال با نگرش
جامعهشناسی سیاســی ،حکومت منبعث از
جریانات گوناگون فکری ،سیاســی اجتماعی
و مبتنی برخواســت اقشار گوناگون اجتماعی
است .به این ترتیب هنگامی که دولتی مبعوث
جریانات و احزاب و اقشــار مختلف اجتماعی
باشد نمیتواند نسبت به این نیروهای اجتماعی
که خود مولود فعالیتها و اقدامات آنهاســت
بیتفاوت باشد ،به عنوان مثال بخش مهمی از
جامعه ما که حامیان دولت آقای روحانی بودند
جوانان ،زنان ،اهلسنت و اصالحطلبان بودهاند.
به همین دلیل نه دولــت آقای روحانی بلکه
هیچ دولتی نمیتواند کسانی که آن دولت را با
حمایت و رای خودشان به دولتی مستقر تبدیل
کردند بیتوجه باشد به همین دلیل باید میان
سهمخواهی در معنای مثبت آن و سهمخواهی
در معنای مذموم آن تفاوت قائل بود.

تصریح کرد :اقتصاد مقاومتی از اولویتهای مهم وزارت خارجه
است به خصوص گسترش صادرات غیرنفتی و تسهیل ورود
سرمایه و فناوری به کشور مد نظر ماست .همچنین در بحث
منطقه و همسایگان از آنجا که در خطرناکترین منطقه زندگی
میکنیم ،باید برای صلح ،ثبات و گســترش همکاریهای
منطقهای همواره پیگیر باشیم.وزیر پیشنهادی امور خارجه
در ادامه با اشــاره به تغییرات ســاختاری که این وزارتخانه
در دســتور کار دارد ،عنوان کرد :متناسب با اولویتها تغییر
در ساختار خواهیم داشت که بر همین اساس معاونتهای
منطقهای حذف شده و معاونت سیاسی با تمرکز بر حوزههای
مورد نیاز فعال میشوند.وی در ادامه با اشاره به هماهنگیهای
داخلی که وزارت خارجه با ســایر دستگاهها دارد آنها را در
چارچوب دانســت و اظهار داشت :در حوزه برجام به اهداف
لونقل ،حوزه نفت و بانک
خود رسیدهایم و تاکنون موانع حم 
برداشته شده است و از آنجایی که در مذاکرات درباره سایر
حوزهها صحبت نشد بنابراین نمیتوان انتظار داشت تحریمها
در حوزههای دیگر نیز برداشته شود .ظریف در ادامه با بیان
اینکه تاکنون میلیاردها دالر سرمایه خارجی بعد از برجام وارد
کشور شده ،اظهار داشت :البته بدعهدی آمریکا باید به نحوی
پاسخ داده شود که در پایان این اقدامات به نفع آمریکاییها
نباشد چنانچه سرمایهگذاری توتال در ایران یک پله جهش
محسوب میشود.وزیر پیشنهادی امور خارجه کشورمان درباره
حضور زنان و اهل ســنت در این وزارتخانه خاطرنشان کرد:
وزارت امور خارجه در دولت یازدهم نخستین دستگاهی بود
که از حضور زنان به عنوان معاون وزیر و سفیر و همچنین یک
سفیر اهل سنت استفاده کرد که این منوال در دولت دوازدهم
ادامه مییابد .البته متاسفانه به دلیل عدم توجه به حوزه زنان،
بانوان زیادی در سطوح مدیریتی وزارت خارجه نداریم اما روی
این موضوع کار میکنیم.

