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عملکرد دولت، صــدای اعتراضات 
نمایندگان مجلس را بلند کرده است.  
مجلســی که از همان روزهای نخست 
شــروع به کار دولت ســیزدهم تالش 
می کرد از آن حمایــت جدی به عمل 
آورد؛ اما، این روزها توپخانه اعتراضات 
خود را عمدتا به دلیل مشکالت اقتصادی 
و معیشتی به ســوی دولت فعال کرده 
است. شعارهای اقتصادی و وعده های 
انتخاباتی رئیسی با گذشت بیش از سه 
ماه علمیاتی نشــده و وزاری انتخابی او 
توانایی مهار بحران های وزارتخانه های 
تحت امر خود را ندارند. کافیست تنها 
به رنگ تابلوی تاالر بورس، قیمت ارز، 
نرخ تــورم اعالمی از ســوی مرکز آمار 
و مهمتــر از همه بهای کاالهــا و اقالم 
ضروری نگاه شــود، تا ناتوانی دولت در 
مهار گرانی ها رخ عیان کند؛ موضوعی 
که مورد انتقاد جدی نمایندگان مجلس 
واقع شده است. فارغ از ضعف دولت در 
بخش اقتصادی، انتصابات فامیلی و روند 

مهره چینی در دولت نیز مورد اعتراض 
مجلس واقع شده است. ابعاد فاجعه آن 
قدر جدی است که فداحسین مالکی از 
نمایندگان اصولگرای مجلس ضمن نقد 
تند به عملکرد کالن دولت به خصوص 
درزمینه مهارگرانی، از انتصابات فامیلی 
گالیه می کند و خواستار بازرسی از دفتر 
ریاست جمهوری می شــود. محمود 
احمدی بیغش، دیگر نماینده مجلس نیز 
دولت را محکوم به بی برنامه گی می کند و 
سفرهای استانی دولت را عمدتا تسکین 
محور نه درمان محــور می داند. زمانی 
همین مجلس انقالبی بــرای کاندیدا 
شدن رئیسی پیشگام شد و ۲۲۰ نماینده 
مجلس از او برای شــرکت در انتخابات 
دعوت کردند و حضور او در این عرصه 
را »مجاهدتی عظیم« عنوان کردند. اما 
آیا رئیسی در همین مدت زمان محدود 
توانسته است، انتظارات حامیان خود را 

برآورده سازد؟
اعتراضــات نماینــدگان مجلس 
قطعا در روزهای آتی به دلیل عملکرد 
دولت بیشتر خواهد شد به خصوص که 

دولت در حال نوشتن نخستین الیحه 
بودجه خود است و بسیاری از مجلس 
نشــینان گفته اند که بــه دولت چک 
سفیدامضا نداده اند. شاید برای کاهش 
این اعتراضات بود که رئیسی تصمیم 

گرفت با تمام وزاری خود مجلس برود.
 تأکید بر همدلی و یکدستی

 میان دولت و مجلس
چنین بود که روز گذشته مجلس 
میزبان دولت شد و بهانه این دیدار روز 
مجلس بود تا اولین دیدار نمایندگان 
مجلس با کابینه دولت سیزدهم بعد از 
کسب رای اعتماد کامل به وزرا در کمتر 
از یک هفته، برگزار شود. در این دیدار 
روسای دو قوه مجریه و مقننه به تشریح 
برخی مشــکالت موجود در کشــور 
پرداختند و سعی کردند در کالمشان 
همدلی و یکدستی میان دولت و مجلس 
را نشــان دهند. محمدباقــر قالیباف 
رئیس مجلس با بیــان اینکه مجلس 
حامی دولت اســت به توانمندی های 
دولت برای رفــع تحریم های ظالمانه 
اشاره کرد هرچند با استناد به برخی از 

اخبار منتشر شده الیاس نادران در این 
دیدار از عملکرد دولت انتقادات جدی 
داشــته و این انتقادات را با لحن و بیان 
تندی بیان کرده اســت. اهمیت این 
دیدار و نحوه رفتار نمایندگان مجلس 
با دولــت به اندازه ای اهمیت داشــت 
که روز گذشــته نمایندگان در جلسه 
غیررســمی به بحث و گفتگو درباره 
نحوه و تمهیــدات الزم برای برگزاری 
اولین جلسه مشترک دولت و مجلس 
پرداختند در این نشست مشترک در 
بخش غیرعلنی محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهور، سید مسعود میرکاظمی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و جواد 
اوجی وزیر نفت به نمایندگی از دولت 
و فریدون حسنوند رئیس کمیسیون 
انرژی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیســیون اقتصادی، سید شمس 
الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه 
جهش تولید و الیاس نــادران رئیس 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ 
به نمایندگی از بهارستان به سخنرانی 
و طرح دیدگاه و نظــرات پرداختند. از 

محتوای این اظهارات چیزی منتشر 
نشده اســت اما برخی اظهارات موید 
این است عملکرد دولت در این مدت 
مورد انتقاد مجلس واقع شــده است. 
تایید این موضوع نیز اظهارات محمد 
مخبــر، معــاون اول رئیس جمهور 
پس از اتمام جلســه اســت. او گفت:  
با برگــزاری این جلســات اختالفات 
رفع می شــود و هماهنگی ها افزایش 
می یابد. همدلی های ایجاد شده در این 
نشست ها در رفع مشکالت کشور موثر 
است زیرا مجلس و دولت هم فکر و هم 

جهت می شوند.
 نباید گرفتار حاشیه ها شویم

رئیس جمهور در جلسه مشترک با 
نمایندگان، ریل گذاری و قانون گذاری 

را مهمترین وظیفه مجلس دانست.
سیدابراهیم گفت: ما در دولت خود 
وظیفه خود می دانیم که در پیشگاه خدا، 
مجلس و مردم پاسخگو باشیم؛ وظیفه 
مهم مجلس ریل گذاری و قانونگذاری 
برای حرکت جامعه اســت و این یک 
مسئولت مهمی اســت که نمایندگان 

محترم برعهده دارند.
رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: 
مجلس امروز جلوه اراده مردم و آنچه که 
مردم تشخیص دادند، است، نکته مهم 
این اســت که ما جلوه اراده و رأی مردم 
را در شــکل قانون گذاری در مجلس 
داریم. البته قانونگذاری بخشــی از کار 
است و بخش دیگر این است که همگان 
باید خودشان را موظف به اجرای قانون 
بدانند. قانونی که تصویب می شود باید 
همه مســئوالن بدون اســتثنا خود را 

موظف بدانند تا آن را اجرا کنند.
وی تاکید کرد: راهی نداریم جز اینکه 
بر اجرای قانون توافق کنیم، چرا که هر 
میزان قانون اجرا شود عدالت اجرا شده 
است و به همان میزان که قانون نقض شود 
، عدالت نقض شده است. بنابراین معیاری 

جز اجرای قانون برای عدالت نداریم.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه همه 
سلیقه های سیاسی باید قانون مدارانه 
حرکت کنند، گفت:  در قوانین، به روز 
بودن و کارآمد بودن آنها مهم اســت، 
اما مهم تر از آن تنقیح قوانین است که 
مقام معظم رهبری نیز در سیاست های 
ابالغی نظام قانون گذاری بر آن تأکید 
کرده اند، این موضوع وظیفه همه است 

اما محوریت کار به عهده مجلس است.
وی ادامه داد: ممکن است اختالف 
دیدگاه ها وجود داشته باشد اما این ها 
حاشیه اســت و متن همان انسجام و 
هماهنگی قوا و دســت اندرکاران امور 
مردم اســت لذا نباید گرفتار حاشیه ها 
بشویم. هدف از انســجام قوا و نهادها 
و هماهنگــی آنها، خدمت بــه مردم و 
گره گشــایی از زندگی آنها و برداشتن 

گام های بزرگ در کشور است.
رئیس جمهور گفت: مسائل زیادی 
داریم؛ ضرورت های جدی وجود دارد که 
راه حل هایی دارد و در کمیسیون های 
مجلس و همچنین نخبگان فکر کرده اند 
که باید از نگاه هایشــان حتما استفاده 
شود. من همواره در دولت اعالم کردم 
که حتما از نگاه نخبگانی استفاده شود. 
لذا مشورت با دوســتان در مجلس که 
مسئولیت دارند و اندیشــمندان را به 
عنوان سرمایه تلقی می کنیم. ما باید این 

سرمایه را در عمل شاکر باشیم.
وی افزود: نسبت به راه حل، مسائل 
و دغدغه هایی که نمایندگان دارند که 
در حوزه های انتخابیه یا در سطح ملی 
با آن درگیر هستند که گاهی به عنوان 
طرح جلوه می کنند اما اگر این طرح ها 
با موضع کارشناســان دولت از غنایی 
برخودار باشــد در عمل دچار مشکل 
نمی شویم. اینکه رهبر انقالب در نشستی 
که مجلسی ها خدمتشان بودند بر الیحه 
تاکید کردند یعنــی الیحه دربردارنده 
یک کار کارشناسی است. البته این حق 
نمایندگان همواره محفوظ اســت که 
می توانند طراحان از دیدگاه های دولت 
استفاده کنند تا طرح ها از غنا برخوردار 
باشد.رئیس دولت سیزدهم گفت: در 
همین مکان وعده دادم که در اســرع 
وقت نشستی را برگزار می کنیم که درآن 
نکات مورد نظر مطرح و تبادل نظر شود، 
از رئیس و هیات رئیسه کمال تشکر را 
دارم و امیدوارم آنچه گفتیم و شنیدیم 
برای رفع مشکالت کشور کارساز باشد.

به هر حال  هنوز زود است که درباره 
تقابل میان دولت با مجلس،  سخن گفت 
اما شــواهد گواه این است که ماه عسل 
دولت و مجلس به پایان رســیده است 
و وارد فاز تقابل شــده اند هرچند دیدار 
روز گذشته می تواند کمی این تقابل را 

به تاخیر بیندازد.

ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده است؟

نشست  مشترک  با طعم گله گذاری همدالنه 

دیپلماسی

روز گذشته درحالی که رئیس هیئت مذاکره کننده هسته ای کشورمان با روسای 
هیئت های سیاسی و دیپلماتیک انگلیس، فرانســه و آلمان دیدار کرد که کارگروه 
هسته ای و کارگروه لغو تحریم ها خواســته های خود را برای لغو تحریم ها به صورت 
دسته بندی شده و مشــخص مطرح کرده و به دیگر هیئت ها نیز توصیه کرده اند که 
فعاالنه و سازنده به ارائه راهکار و پیشنهاد درباره چگونگی برداشتن تحریم ها بپردازند.
همان طور که پیش از این هم اعالم شد ایران و ۱+۴ مذاکرات فنی و کارشناسی خود 
را بر اساس متون پیش نویس به دست آمده در شش دور مذاکرات قبلی آغاز کرده اند 
گرچه بر اساس گفته مسئوالن ایرانی متون به دست آمده در ادوار پیشین، تنها نقش 

پیش نویس را ایفا می کند و تمام این متون قابل مذاکره مجدد هستند.
با این حال درحالی که به گزارش خبرگزاری ها یکی از نکات قابل توجه برای ایران 
دریافت تضمین های کافی و الزم در رابطه با قطعیت و تــداوم رفع تحریم ها درروند 
اجرای برجام است روزنامه نیویورک تایمز دیروز مدعی شد دیپلمات های اروپایی در 
جمع خبرنگاران تصریح کرده اند مسئله سانتریفیوژ های ایران ازجمله مسائلی است 
که در مذاکرات وین بر سر آن اختالف وجود دارد.به گزارش فرارو این دیپلمات ها که 
طبق ادعای رویترز خواسته اند نامشان فاش نشود گفته اند قصد ندارند برای گفتگو ها 
ضرب االجل مصنوعی تعیین کنند، اما درعین حال تصریح کرده اند: وقتی برای صرف 

کردن بر روی تعارفات نداریم.منابع ادعایی مورد استناد رویترز گفته اند: اگر آن ها نشان 
ندهند که درباره این مسئله جدی هستند به مشکل بر خواهیم خورد. ۴۸ ساعت آینده 
بسیار مهم خواهد بود. دیپلمات ها بابیان این ادعا که امیدوارند تا پایان هفته تصویر 
روشن تری به دست بیاید گفته اند که در صورت عدم حصول پیشرفت، ممکن است 
مذاکرات شکست بخورد. آن ها گفته اند: آن موقع وقت این خواهد بود که در رویکرد 
دیپلماتیک خودمان تجدیدنظر کنیم، ولی هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.دیپلمات ها 
ادعا کردند که در این دور از گفتگو ها ۷۰ تا ۸۰ درصد کار ها انجام شده اند، اما برخی از 
دشوارترین موضوعات باقی مانده اند. آن ها گفته اند که مسئله سانتریفیوژ های ایران 
یکی از مسائلی است که هنوز حل نشده است.این ها اما درحالی است که انریکه مورا، 
سرپرست هیئت اتحادیه اروپا در پایان نشست روز دوشنبه گفته بود که به گفتگو ها 
امیدوار است؛ اما یک دیپلمات اروپایی درباره نشست آن روز گفت: ما نه از سر آسودگی 

خاطر نفس راحت کشیدیم و نه داد و بیداد راه انداختیم.
امریکا شرط گذاشت

دیروز اما میخاییل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
هم از اعالم آمادگی آمریکا خبر داده و در توییتی اعالم کرد که در ازای بازگشت ایران به 
اجرای تعهدات خود بر اساس توافقنامه هسته ای، تمامی تحریم های مغایر با مفاد برجام 
را لغو می کند.هرچند این دیپلمات روس با اشــاره به این کهشطیان در جزییات النه 
می کند سپس نوشت: در حال حاضر فهرست مشخص تحریم هایی که باید لغو شوند، 
در دست بررسی قرار دارد.این ادعا از سوی مقام روس اما در شرایطی مطرح شده است 
که تحریم ها و فشار حداکثری آمریکا به ویژه بعد از خروج یک جانبه از برجام موجب 

شده است تا روند اجرایی شدن برجام که در سال ۲۰۱۵ موردتوافق قرار گرفت با ابهام 
روبه رو باشد. یکی از خواست های مهم ایران در بازگشت به اجرای برجام به روزرسانی و 
اطمینان یافتن از نحوه اجرای تعهدات به ویژه از سوی کشورهای اروپایی و آمریکاست.

ایران تأکید دارد، دو موضوع تحریم ها و تعهدات هسته ای نباید به طور متقابل به هم 
وابسته باشند بلکه ضروری است ابتدا موضوع تحریم که ناشی از اقدام آمریکا به عنوان 
طرف ناقض برجام بوده است، حل وفصل شود. به عالوه به نظر می آید عمده اختالف نظرها 
بر سر تحریم ها، چگونگی لغو آن ها و راستی آزمایی آن ها باشد.مذاکرات رفع تحریم ها در 
وین که نخستین دور از این گفتگو ها در دولت سید ابراهیم رئیسی است از روز دوشنبه )۸ 
آذرماه/۲۹ نوامبر( در پایتخت اتریش آغازشده و ادامه خواهد داشت؛جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرده رفع تمامی تحریم ها علیه ایران، به گونه ای که قابل راستی آزمایی باشد 

مهم ترین دستور کار هیئت ایرانی را در این گفتگو ها تشکیل خواهد داد.

مذاکرات هسته ای وین همچنان ادامه دارد

48 ساعت آینده حیاتی است
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الهه ابراهیمی 

رئیسی ۱۶ آذر به دانشگاه می رود
مراسم روز دانشجو امسال روز ۱۶ آذر با حضور 
مسئوالن در دانشگاه ها برگزار می شود و در مهم ترین 
برنامه رئیس جمهور شنوای سخنان دانشجویان 
خواهد بود. بــر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته مراسم روز دانشجو ۱۶ آذر با حضور رئیسی، 
رئیس جمهور در یکی از دانشگاه های تهران برگزار 

می شود.
    

اولین تغییر در کابینه رئیسی
کانال تلگرامی عصر ما مدعی شد که رفتن رستم 
قاسمی از کابینه قطعی است. به گزارش خبرانالین. 
کانال تلگرامی عصر ما در ادامه نوشــته است: او 
رفتنی اســت و احتماالً تا همین چند ماه مانده به 
نوروز وزارتخانه را تحویل خواهد داد. دلیلش هم 
گویا بیماری سختی است که یک باره از راه رسیده 
و امکان ادامه فعالیت اجرایی آن هم در اندازه وزارت 
را از او گرفته است. خداحافظی رستم قاسمی دیر 
یا روز قطعی شده، رسانه ای و اجرایی می شود اما 
حرف این اســت که جایگزین او در دولت رئیسی 
کیست؟! شــنیده ها حاکی از آن است که رئیسی 
سعید محمد را برای این کار در نظر گرفته است! 
تصمیمی که اگر مخالفت های گسترده بخشی از 
اصولگرایان با محمد را در نظر داشته  باشیم بسیار 

عجیب و قابل تأمل به نظر خواهد رسید.
    

 دیدار سید حسن خمینی
 با آیت اهلل جوادی آملی

یادگار امــام با مرجع عالی قدر شــیعه آیت اهلل 
جوادی آملی دیدار کرد. به گزارش جماران در این 
دیدار که ظهر سه شنبه در بیت آیت اهلل جوادی آملی 
برگزار شد، سید حسن خمینی و این مرجع تقلید به 
گفت وگو با یکدیگر پرداختند. سید یاسر خمینی نیز 

در این جلسه حضور داشت.
    

غریب آبادی: 
ممنوع الورودی نداریم

دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه گفت: ما 
اصطالحی به عنوان ممنوع الورودی نداریم، حال 
ممکن است این سؤال برای یک ایرانی مطرح شود 
که اگر وارد کشور شــود وی را دستگیر می کنند 
درحالی که اگر کسی جرمی مرتکب شده شرایط 
فرق خواهد کرد.به گزارش ایســنا، کاظم غریب 
آبادی افزود: رئیس قوه قضاییه اعالم کردند حتی اگر 
کسی در سال های دور به درخواست مراجع قضایی 
یا به درخواست مراجع دیگر ممنوع الخروج شده و 
حکم جلبی برای وی صادر نشده مشکلی برای ورود 
به داخل کشور ندارند و می توانند ترتیبات و نحوه 
ورودشان را به ما اعالم کنند تا ما به آن ها پاسخ دهیم.

    
نمایندگان مجلس آمریکا طرح 

توقف پهپادهای ایران را ارائه کردند 
گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از 
هر دو حزب دمکــرات و جمهوریخواه طرح توقف 
پهپادهای ایران را ارائه کرده اند.در این طرح تاکید 
می شــود که تحریم های ایاالت متحده بر برنامه 
تسلیحات متعارف ایران شــامل تامین، فروش یا 
انتقال هواپیماهای بدون سرنشــین به یا از ایران 
اعمال می شود.این برای اولین بار است که موضوع 
تولید و استفاده از پهپادها توسط ایران در این مقیاس 
در ایاالت متحده مورد توجــه قرار می گیرد. طرح 
توقف پهپادهای ایران می گوید که سیاست ایاالت 
متحده این است که از دستیابی ایران و گروه های 
همسو با جمهوری اســالمی ایران به هواپیماهای 
بدون سرنشین یا پهپاد جلوگیری کند که می توانند 
در حمالت علیه ایاالت متحده یا شــرکای آمریکا 

مورد استفاده قرار گیرند.
    

با راه اندازی کلینیک خودسازی و ترک گناه 
در 4۰ رقم خورد؛

 حاشیه سازی تازه بشیر حسینی
 با حضور وحید یامین پور

تصویری از پوستر تبلیغاتی  کلینیک خودسازی 
و ترک گناه ۴۰ روزه با حضور وحید یامین پور معاون 
جوانان وزیر ورزش و جوانان و بشــیر حســینی، 
کارشناس تلویزیون و استاد دانشگاه در شبکه های 
اجتماعی منتشرشــده که بازتاب فراوانی داشته 
است. به گزارش فرارو، بر اساس پوستر منتشرشده 
دوره ترک گناه شــامل ۲۵ درس گفتار و ۴ جلسه 
همایش آنالین و چهار جلسه کارگاه است. ظاهراً 
برای این برنامه شهریه ۴۹۰ هزارتومانی هم در نظر 
گرفته اند. در همین رابطه عباس عبدی روزنامه نگار و 
تحلیلگر سیاسی نوشته است: »دوران امثال مرحوم 
دوالبی، برای ترک گناه به تاریخ پیوسته. اکنون برای 
آموزش ترک گناه باید با پرداخت مبلغی مناسب به 
»کلینیک« و سلبریتی های مذهبی مراجعه کرد. 
تجاری شــدن دین، ادامه منطقی سیاسی کردن 

آن است.«

روی موج کوتاه

جبهه اصالحات ایران در بیانیــه ای درباره 
بحران آبِی ایران تاکید کرد: بحران کنونی آبی در 
ایران مصداق روشــنی از مساله بغرنج و پیچیده 
در سیاست گذاری است. همان طور که ایجاد این 
بحران محصول دهه ها انباشت خطای سیاستی 
است، حل ریشه ای آن و سازگاری موفق با کم آبی 

در ایران راه حل ساده و فوری ندارد.
به گزارش جماران در بخشی از بیانیه جبهه 
اصالحات آمده است: اعتراضات اخیر کشاورزان 
اصفهان و تجمع اهالی اصفهان برای مطالبه احیای 

دائمی زاینده رود آخرین نشانی وخامت حکمرانی 
آب و ضرورت توجه موثر بــه ابرچالش ملی آب 
اســت. اعتراضات هم وطنانمان در خوزستان 
و چهارمحــال و بختیاری و بحران ها و مســائل 
روزافزون مرتبط با آب در ۲۸ اســتان کشور هم 

حاکی از ملی و خطیر بودن این ابرچالش است.
در قســمت دیگر بیانیه اصالح طلبان با بیان 
این که در گام اول نیازمند اجماع ملی بر ســر به 
رسمیت شــناختن بحران آب در ایران هستیم 
و مسئولیت پذیری مشــترک پیش نیاز برنامه 
اقدام مشترک ملی است نوشــته شده است: راه 
حل این بحران بدون مذاکره و گفتگو و مشارکت 
وســیع و عمومی و هم افزایی بخش های متکثر 

جامعه و حاکمیــت و متخصصان نه کشــف و 
شناسایی می شــود و نه اجرا و محقق.به نوشته 
جبهه اصالحات »ضروری اســت که مجموعه 
نهاد های امنیتی و انتظامــی در برابر اعتراضات 
خشونت پرهیز ناشی از تنش های آبی در نواحی 
مختلف ایران از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت 
پرهیز کنند. به رسمیت شــناختن عملی حق 
اعتراض مسالمت آمیز شهروندان، شنیدن و حتی 
انعکاس صدای آن هــا و تجمیع توان حاکمیتی 
و مدنی ایران برای پاسخ گویی به این مطالبات و 
حل مسئله ریشه ای، میزان تنش و نارضایتی را 
می کاهد و سرکوب تجمعات مسالمت آمیز بر عمق 
نارضایتی ها می افزاید و ناقض حق مصرح ملت در 

قانون اساسی است. از این جهت مواجهه مدبرانه 
نیرو های انتظامی با تجمع بزرگ و مسالمت آمیز 
۲۸ آبــان ۱۴۰۰ در اصفهان شایســته تقدیر و 
تحمل نکردن اعتراضات روز های بعد شایسته نقد 
صریح است.اصالح طلبان هم چنین در قسمت 
دیگر بیانیه خود تصریح کرده اند: بحران آبی در 
ایران بحرانی ملی اســت و چاره اندیشی برای آن 
نیازمند رویکرد ملی، کارشناســانه و بلندمدت 
است. از هر اقدامی که این بحران را نادیده بگیرد 
یا به رقابت های منطقه ای فرو بکاهد و زمینه ساز 
افزایش تنش میان شــهروندان مناطق مختلف 
ایران شــود باید پرهیز کرد. ایرانیانی که قنات و 
کاریز و فناوری های سنتی و خرد اقلیمی شان برای 

مدیریت منابع محدود آب از امتیازات تمدنی شان 
در جهان بوده است، نیازمند همبستگی و هم افزایی 
ملی برای سازگاری مجدد با کم آبی در ایران امروز 
و فردایند.در قسمت پایانی این بیانیه نیز با اشاره به 
این نکته که حل بحران آب در ایران صرفاً مسئله ای 
تک بعدی و فنی نیست راهکارهای علمی و عملی 
پیشنهادشده و آمده است: آگاهی افزایی عمومی 
بیشتر، تقویت دیپلماســی آب، افزایش اعتماد 
متقابل نهاد های حکمرانی و مدنی برای تسهیل 
همکاری شــهروندان و سیاست گذاران، تمهید 
مذاکرات اجتماعی بین ذی نفعــان، تن دادن به 
اقتضائات اســتقالل بروکراسی شایسته ساالر و 
ملی و برنامه ریزی بلندمدت، و در یک کالم افزایش 
کیفیت حکمرانی و توانایــی جامعه همه از لوازم 
بهبود عملِی حکمرانی آب در ایران و پیشگیری 
از تبدیل آن به بحران امنیت ملی و عامل نزاع های 

داخلی است.

بیانیه جبهه اصالحات در حمایت از مردم اصفهان:

نهاد ها  در برابر اعتراضات از اعمال خشونت پرهیز کنند


