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روحانیسنج1

روحانیسنج
در۳آگوست۲۰1۳،روحانیسنج)RouhaniMeter.com(پروژهایرابرایسنجش
وعدههای وضعیت بر نظارت طریق از ایران، جمهور رئیس روحانی، حسن عملکرد
دورۀ آغاز از پس روز 1۰۰ و ۲۰1۳ نوامبر 1۲ امروز، تا شروعکرد. وی، انتخاباتی
ریاستجمهوریوی،کارشناسانوپژوهشگراناطالعاتحاصلازرسانهها،بیانیهها
واقداماتدولت،پستهایدرجشدهدررسانههایاجتماعیونظراتایرانیاندردیده
بانمردمیراجمعآوریکردهاند.درطولاینمدت،بیشازیکمیلیونکاربرازداخل
ایرانازRouahniMeter.comبازدیدکردهاندواینپروژهدررسانههایمحبوبایرانی

مطرحشدهاست.

پروژۀ نخست روز 1۰۰ طی روحانی جمهوری ریاست به است نگاهی زیر گزارش
روحانیسنج،از1۲مردادتا۲1آبان1۳۹۲.اینگزارشعالوهبرتجزیهوتحلیلهای
جدید،پژوهشتازهایرادرمورددرخواست هایمردمیبرایتغییرارائهمیکندکهتوسط
گروههایجامعهمدنی،دانشگاهیانوچهرههایبرجستهایرانیدرداخلایرانازرئیس

جمهورروحانیصورتگرفتهاست.



حسنروحانیانتخابشد۲

حسنروحانیانتخابشد
روند یک نتیجۀ 1۳۹۲ خرداد جمهوری ریاست انتخابات در روحانی حسن پیروزی
انتخاباتیمنحصربهفردبود.دراینفرایندروحانی،وهمچنینسایرداوطلبانبالقوه،باید
پسازثبتنامبهتأیید1۲عضوشوراینگهبانایرانمیرسیدند.دولتایرانگزارش
دادهاستکهدرانتخاباتریاستجمهوریخرداد1۳۹۲،حدود۷۲درصدازجمعیت
پایصندوقهای نفر( ۵۰،۴۸۳،1۹۲ از نفر ۳۵،۴۵۸،۷۴۷( شرایط واجد رأیدهندگان
رأیحاضرشدهو1۸،۶1۳،۳۲۹نفرازآنهابهروحانیرأیدادند.1حمیدرضاجالییپور،
جامعهشناساصالحطلبدردانشگاهتهران،رایبهحسنروحانیراناشیازپتانسیل
جامعهایرانبرایحرکتهایجنبشیدانست.۲گزارشهاازداخلایراننشاندادکههمانند
سال۸۸کهجمعیتزیادیبهنتیجۀانتخاباتریاستجمهوریاعتراضکردند،ایران
اینبارنیزشاهدحضورتعدادزیادیازمردمدرخیابانهابود،بااینتفاوتکهاینبار

آنهابهخاطرنتیجۀانتخاباتبهجشنپرداختند.

بسیاریازتحلیلگران،انتخابروحانیرامنادیعصرجدیدیدرسیاستایرانتلقی
کردهاند.رزومۀکاریاوفهرستبلندباالییازموقعیتهاییدرباالترینسطوحنخبگان
جمهوریاسالمیایراناست.اوازسال1۳۶۸عضوشورایعالیامنیتملیوازسال
1۳۷1،رئیسمرکزتحقیقاتاستراتژیکبودهاست.عالوهبرروابطنزدیکباباالترین
قدرتایران،آیتاللهخامنهایرهبرانقالب،انتخابروحانیریشهدرحمایتجمعیت
جوانانایرانواصالحطلبان،ازجملهرؤسایجمهورسابق،محمدخاتمىواكبرهاشمى
روحانی انتخابات، از پس دوران و انتخاباتی مبارزات طول در داشت. نیز رفسنجانى
درموردآنچهدولتاوانجامخواهددادوعدههایبسیاریرامطرحکرد.روحانیسنج
اینوعدههاراجمعآوریودرچهارگروهثبتکردوبهاندازهگیریمیزانپیشرفتاین

وعدههادرطول1۰۰روزاولحضوراودردفترریاستجمهوریپرداخت.

دردوسالنهاییدورهروحانیدرمقامدبیرشورایعالیامنیتملی)بینسالهای
1۳۸۲تا1۳۸۴(،روحانیبهعنوانمذاکرهکنندۀارشدکشوردرموردبرنامۀهستهای
به  وی انتحاب کرد. برقرار دیپلماتیک روابطی آلمان و فرانسه، انگلستان، با ایران،
عنوانرئیسجمهوردربرحهایبسیارمهمدرسیاستایرانرخمیدهد؛هنگامیکهبه
دیپلماسیوسیاستاقتصادیزیرکانهاینیازاستتاایرانازاثراتمخربسوءمدیریت

اقتصادیوتحریم هایخارجیبیرونآید.

1 وزارتکشور،گزارشنتایجنهایییازدهمیندوره
انتخاباتریاستجمهوری

 http://www.moi.ir/Portal/Home/Show-
Page.aspx?Object=Event&Category-
ID=cc1955c9-7610-428d-b15c-fafc-
947cc884&WebPartID=96f658f8-31ed-4d5e-
83cf-223107fac24e&ID=b8295492-1b92-459
a-b9a2-38c5584b44ed.

۲نقلشدهاز
 Kevan Harris, “An ‘Electoral Uprising’ in Iran,” 
Middle East Research and Information Project, 
July 19, 2013, accessed November 8, 2013, 
http://norooznews.org/news/2013/06/7/3126.



اهمیتانتخابشدنحسنروحانی۳

اهمیتانتخابشدنحسنروحانی
تجربۀروحانیبادیپلماسیغرب،پیشزمینۀتحصیلیویدرغرب،وکمپینمبارزات
انتخاباتیویباشعار“تدبیروامید”،همهزمانیبهکارآمدهکهمردمایرانبهدنبالمقابله
بادستاوردهایپسروندۀدوراناحمدینژادهستند:نرخباالیتورموبیکاری،وضعیت
نامطلوبایراندرسطحجهانیبهدلیلموضوعهستهای،گسترشفساددرتمامبدنۀ
مدیریتدولتی،وعدمتوسعهدرکشور.وعدههایروحانیبیشتربرکاهشاثراتاین
مسائلبرمردمایرانمتمرکزبودهاست.بااینحال،بیانمکرربحثامیدازمواردآشنا
درایرانپسازانقالببودهکهدرآناحساساتسیاسیعمومی،اغلببینخوشبینی
تأسیس به محبوبیکه انقالب با متضاد دوگانگی این است. بوده نوسان در بدبینی و
جمهوریاسالمیدرسال1۳۵۷انجامیدشروعشد،امابهسرعتحذفانقالبیونیرابه
دنبالداشتکهبهنخبگانروحانیتتعلقنداشتند.موججدیدیازخوشبینیهاباآغاز
جنبشاصالحاتدرسال1۳۷۶آغازشدکهبادورانتندرویهایسال هایآتیتوسط
احمدینژادرنگباخت.اخیرًا،خوشبینیجمعیپیشوپسازانتخاباتریاستجمهوری
سال1۳۸۸دوبارهظاهرشد.اینحرکت،کهاکنونبهعنوانجنبشسبزشناختهمیشود،
درنهایتسرکوبشدهورهبرانآندربازداشتیخانگی،کهتاامروزنیزادامهداشته

است،قرارگرفتند.

انتخاباتاخیروانتخابحسنروحانینمادیازامیدرادوبارهبهارمغانآوردهاست.
تحصیلکردۀ و جوان نیزجمعیت و محافظهکاران قشر اعتماد او برای روحانی اعتبار
کشوررابههمراهآوردهاست.هفتههایپسازانتخاباتروحانی“جنبششادی”رادر
خیابانهایایرانبهدنبالداشت.مردمایرانبسیارخوشحالبودندکهقدرترأیآنها
بههشتسالسیاستهایتندروپایاندادهوبهطورهمزمان،مانعازانتخاباتکاندیدای
محافظهکاردیگریبهنامسعیدجلیلی،کهموردعالقۀآیتاللهخامنهایتصورمیشد،

شدهاست.



منطقروحانیسنج۴

منطقروحانیسنج
باتوجهبهموجقویخوشبینیکهپسازانتخابروحانی،خیابانهایایرانرادرنوردید،
مشخصکردکهوعدههایانتخاباتیروحانینیازبهبررسیدقیقتردارندتااینموضوع
بینالملل امور یاخیر.دانشکدۀ یاواقعیهستند آنهادستیافتنیو روشنشودکهآیا
مانکواصل1۹پروژهایرابهنامروحانیسنجراهاندازیکردندتاعملکردرئيسجمهور

جدیدراازیکزاویۀدیددانشگاهیوبیطرفانهارزیابیکنند.

پیشازراهاندازیاینپروژه،دانشکدۀاموربینالمللمانکواصل1۹باتحقیقاتیمقدماتی
محدودۀپروژهرابهدوروشتعیینکردند.نخست،گزارشیتولیدشدبهعنوانارزیابی
مقدماتیازسخنرانیها،چشماندازهاوسیاستهایحسنروحانی،ازسال1۳۷۸،زمانی
کهاورئیسشورایعالیامنیتملیبود،تاخرداد1۳۹۲کهاولینکنفرانسمطبوعاتی

خودراپسازانتخاباتانجامداد)اینگزارشدرپیوستالفارائهشدهاست(.

ارزیابیاولیهازمجموعسخنرانیهاوگزارشهانمایانگرمردیاستکههموارهدرسیاست
داخلیوخارجیرویخطیباریکحرکتکردهاست.بااینحال،هدفروحانیسنجعبور
ازگفتمانرئيسجمهوروغوردراقداماتمشخصونتایجکاریاواست.مستندکردن
وعدههایویفراترازنظارتصرفبرکاررئیسجمهورروحانیبودهوبهاینموضوع

میپردازدکهویبهچهمیزانبهگفتههایخودپایبنداست.

فهرستیکامل جمعآوری برای تالش روحانیسنج، دامنۀ اندازهگیرِی برای دوم روش
مدنی، جامعه سویگروههای از استکه تغییر خواهان افراد عمومی درخواستهای از
دانشگاهیانوچهرههایبرجستهدرایرانمطرحشدهاست)اینمواردهمراهبامنابعبه
طورکاملدرپیوستباینگزارشآمدهاست(.پسازانتخابروحانیمردمانتظارات
متعددیازاومطرحکردند؛ایننکتهکهمطالباتمردمیتاچهحدباوعدههایروحانی

همحوانیدارندنیزخودحاکیازاهمیتاینپروژهاست.

روحانیسنج وعدههای با مردمیکه درخواست های تمام از فهرستی یک، جدول در
مرتبطندارائهشدهاست.درخواستهایبسیاریوجودداردکهباهیچیکازوعدهها
همپوشانیندارد.دوحالترابرایتوضیحاینموضوعمیتوانمتصورشد:یاروحانیاین
درخواستهارانادیدهگرفتهویااینکهآنهادرمحدودۀقدرتومسئولیتهایویقرار
نمیگیرند.یکیازقابلتوجهتریندرخواستهایمردمیکهنادیدهگرفتهشدهدرخواست
ازميرحسينموسوى،زهرا پایاندادنبهحصرخانگی “آزادیبرایزندانیانسیاسی،
)بهبخش1-1درضمیمهبرجوعکنید(.درمسائلی ومهدیکروبی”است رهنورد
اینچنین،تعهدصریحیازطرفروحانیوجودنداردوآنطورکهویبیانکردهبهرسمیت

شناختنمسائلیازایندست،به“اجماعسایرنهادهاومقامات”نیازدارد.۳

۳   مصاحبۀروحانیبالیونلباربر،رائوالخلف،ونجمه

بزرگمهر،فایننشالتایمز،۲۹نوامبر۲۰1۳،
 http://www.ft.com/ intl/cms/s/0/46248710-
58f2-11e3-a7cb- 00144feabdc0.html.



منطقروحانیسنج۵

جدول ۱

وعده های دولت روحانی و مطالبات صورت گرفته از وی

مطالبات دسته بندی وعده ها

۸-1۵-اقدامعملیبرایواگذاریسینمای

حوزههنریبهبخشخصوصیوجمعکردن

بساطدولتدردولت.

۳-1۸-محدودساختننقشنهادهای

دولتیودستگاههایموازیدرعرصهفرهنگ

وهنروتقویتنهادهایمدنیوغیردولتی

فرهنگوهنر

۲-۲۵-واگذاریامورنشربهتشکلهای

صنفیناشران

۳-۳1-تضمینآزادیهایمصرحدرقانون

اساسیازجملهتأمینآزادیبیانورفع

سانسور

فرهنگی-اجتماعی:کاهشمداخلهدولت

بهحداقلرساندنکنترلهادرحوزهسینما

واگذاریممیزیوامورسینمابهتشکلهای

سینماییوسینماگرانمتخصص

۹-1۵-جایگزینیضابطهبهجایرابطهدر

کلیهمسائلفرهنگیوسینما

1-۲۰-درخواستبرایتسهیلپروسه

صدورمجوز

۵-1۵-قانونمندشدنممیزیوجلوگیری

ازاعمالسلیقهشخصی

1-۲۵-رفعسانسوروبرخوردسلیقهای

درصدورمجوزچاپکتاب

فرهنگی-اجتماعی:قوانینممیزیوسانسور

تعیینقواعدوقوانینشفافبرایممیزی

کتاب

حذفکنترلپیشازچاپکتاب



منطقروحانیسنج۶

مطالبات دسته بندی وعده ها

۲-1۶-متوقفشدنمحرومکردن

دانشجویانازحقانسانیتحصیل

۳-1۶-بازگرداندنحقوقپایمالشدۀتمام

دانشجویانیراکهدرطیسالهایگذشته

ازطریقاحکامتعلیقیااخراجازدانشگاه

ازتحصیلمحرومشدهاندیادرآزمون

تحصیالتتکمیلیستارهدارشدهاند

۵-1۶-پایاندادنبهاخراجوبازنشسته

کردنپیشازموعداساتیددانشگاهها

فرهنگی-اجتماعی:آموزشعالی

مخالفتباستارهدارکردندانشجویان

بازگرداندناساتیدکنارگذاشتهشدهبه

دانشگاه

برداشتنموانعسفراساتیدبهخارج

۲-1۷-کاهشهزینههایدرمانودارو فرهنگی-اجتماعی:سالمتوبهداشت
صدورکارتهوشمندبرایبیماران

صعبالعالج

1-11-لزوممعرفیوزیرزن

۲-11-بهکارگیریزنانبهعنوانبخشی

ازتيماصلیکابینهوارتقاءزنانرادرهمه

سطوحمدیریتی

۴-1۲-اقداماتعملیجهتتوانمندسازی

وحضورموثروتاثیرگذارزنان

۸-1۴-تالشمستمردرارجنهادنبه

حقوقزنانوکودکانوبرداشتنگامهای

عملیدراینزمینه.

فرهنگی-اجتماعی:زنان

تشکیلوزارتزنان

تهیهلوایححمایتاززنان

بیمهزنانسرپرستخانوار



منطقروحانیسنج۷

مطالبات دسته بندی وعده ها

-1-1۸واگذاریاموربهانجمنهایصنفی،

عدمحمایتدولتازتشکلهایموازی

دولتساخته،بادرنظرگرفتناینکه

مطابققانونمقاولهنامه۹۸و۸۷سازمان

جهانیکارهیچقدرتویادولتیحقانحالل

انجمنهایصنفیراندارد.

-11-1۸حمایتازاستقراروتوانمندسازی

نظامصنفیبخشفرهنگ،مشتملبر

نظامهایصنفیوحرفهایدرکلیهشاخههای

فرهنگیوهنری

-۶-۲۰محولکردنامورنظارتیوکیفیتیبه

صنوفتخصصیوتقویتنهادهایمدنیو

غیردولتیدرحوزهموسیقی

-1-۲۷بازگشایی»انجمنصنفیروزنامه

نگارانایران«

-۲-۲۸اجازهفعالیتصنفیبهمعلمان

-۲-۳۰بازگشاییانجمنصنفی

روزنامهنگارانایران،کانوننویسندگان

ایران،خانهیسینماوخانههایمطبوعات

محلیودیگرنهادهایمردمبنیادکههمگی

بهدستورویازیرفشارهایدستگاههای

حکومتیوبرخالفاساسنامهیخود،

تعطیلویادرعملازفعالیتبازایستادهاند

-۲-۳1بهرسمیتشناختنحقوقصنفیو

سپردنکاربهدستاصناف

فرهنگی-اجتماعی:توانمندسازیانجمنهایصنفی

تشکیلنظامصنفیسینماییوواگذاریامور

سینمابهاینتشکلها

بازگشاییانجمنصنفیروزنامهنگاران

بازگشاییخانهسینمادرماهاول

فرهنگی-اجتماعی:زبان تاسیسفرهنگستانزبانوادبآذری



منطقروحانیسنج۸

مطالبات دسته بندی وعده ها

۲-۴-ضرورتبازنگریدرنگرشحکومتی

ورسمیبهمسالهیُکرد

۶-۴-مقابلهباتنگنظریونگرش

غیرعلمیبهکردستانومسایلآن

1-۶-احقاقحقوقدینیوقانونیاهل

سنتواجرایاصول1۹،1۵،1۲قانون

اساسی

۳-1۰-و-1۴-1احیایحقوقملتبنابر

فصلسومقانوناساسی

۳-11-رفعتبعيضعليهزنان

۲-1۲-اجرایشعار“اصالحنگرشها

نسبتبهزنانورفعتبعیضازآنان”

۳-1۲-حضورزنانتوانمندوکارآمددر

مراکزتصمیمگیروتصمیمسازوتخصیص

جایگاههایمدیریتیارشدنظامبهزنان

سیاستداخلی:حقوقبشروحقوقاقلیتها

تقدیممنشورحقوقشهروندیبهصورت

الیحهبهمجلس

رفعتبعیضهایقومیتی

رفعتبعیضهایجنسیتی

ایجادامکاناجرایآدابوفرایضدینی

مذهبیاقلیتهایمذهبی



منطقروحانیسنج۹

مطالبات دسته بندی وعده ها

۳-۴-تفویضتدریجیبرخیاختیارات

دولتبهمردمونخبگانمنطقه

۵-۴-شریککردننخبگانکرددرمدیریت

کالنکشور

۷-۴-تشکیل“یکنهادمشخصدرنهاد

ریاستجمهوریجهتپیگیریامورمربوط

بهمناطققومیوحاشیهایایران”یااجرای

پیشنهادمحمدرضاعارفبرایتشکیل

“معاونتاقوام”درریاستجمهوری

1-۵-درخواستانتصابدووزیرو

یکمعاونرییسجمهورازاهلسنتدر

کابینهیدولتروحانی

1-۷-روحانیازافرادشایستهاهلسنت

وقومیتهادرسطحمدیریتکالنکشورو

منطقهایدولتاستفادهکند

۲-۷-انتصابمدیرانبایدبراساس

شایستگیوتوانمندیافرادباشد،نهمذهب

وقومیت

۳-۷-تاسیسمعاونتاقوامومذاهبدر

ریاستجمهوری

۳-1۴-استفادهازافرادمتخصص،باتجربه

ودلسوزکشوردردولتآینده.

۵-1۴-تحولنظاماداریومناسبات

دیوانیبهسویکاهشبروکراسیواحیای

نهادهایمفیدنظیرشوراهایعالیاداری.

سیاستداخلی:تغییراتساختاریدرادارهکشور

تعیینمعاونازاقلیتها

انتصابنیروهایشایستهمحلیدر

پستهایمدیریتیمناطقمختلفکشور

انتصابمشاورفناوریهاینوریاست

جمهوری

عدمجابجاییوتغییرمدیرانووزیرانو

پیشگیریازمدیریتبیثبات

احیایسازمانمدیریتوبرنامهریزی

سیاستداخلی:محیطزیست جلوگیریازخشکشدندریاچهارومیه



منطقروحانیسنج1۰

مطالبات دسته بندی وعده ها

1-۲-شفافشدنچگونگیانتخابوزرا،

معاونانوهمکاراندولتیازدهم

1-1۳-تشکیلمعاونتمردمیرئیس

جمهوریبراینزدیکترشدنارتباطدولت

وملت

سیاستداخلی:حکمرانیمطلوبوشفافیتدر

برخوردبامردم

ارائهآمارشفافودقیقبهمردم

استقبالازنقددولت

1-۳۴-متوقفکردنوکنترلرشدنرخ

تورمکهاکنونبه۴۰درصدرسیدهاست
اقتصاد:تورم مهارتورم

۲-۳۴-دادناستقاللبهبانکمرکزیبرای

اتخاذواجراءسیاستهایپولیبرمحور

اهدافکالناقتصادیوکنترلو»خشکاندن

ریشههایتورموگرانفروشیارزبرایتامین

مخارجدولت«

۵-۳۶-رفعمحدودیتهایایجادشده

برایتشکلهایاقتصادیوتقویتاتاقهای

بازرگانیوپارلمانبخشخصوصیکشور

11-۳۶-افزایشاختیاراتسازمانتوسعه

تجارت

1۴-۳۶-احیایشورایگفتوگویدولتو

بخشخصوصی

اقتصاد:مراکزمالیاعتباری

استقاللبانکمرکزی

بازگرداندنقدرتواستقاللشورایپولو

اعتبار

۲-۳۶-اصالحوضعیتبازارارزوجلوگیری

ازتصمیماتهرروزهبرایبازارارز
اقتصاد:پولوارز تقویتارزشپولملی

1-۳۸-امنیتشغلیکارگران

۲-۳۸-ساماندهیقراردادهایموقتکار

۲-۳۹-عملبهسهجانبهگراییوتعیین

واقعیدستمزدهاوقراردادهایکار

اقتصاد:بهبودشرایطاقتصادیمردم
»بهبودمعیشتمردم«مهمترینهدف

اقتصادیکوتاهمدتدولت



منطقروحانیسنج11

مطالبات دسته بندی وعده ها

اقتصاد:یارانهورفاهاجتماعی

ادامهپرداختیارانههابهمیزان۴۵هزار

تومانوعدمکاهشآن

مشورتباتشکلهایصنفیبرایاجرای

هدفمندییارانهها

یارانهکاالیی

اقتصاد:صنایعنفتی

تکمیلپروژهپارسجنوبی

صادراتفرآوردههاینفتیبهجایفروش

نفتخام

1-۳۶-اجرایدرستاصل۴۴درواگذاری

شرکتهاوکارخانههایدولتیبهبخش

خصوصی

اقتصاد:خصوصیسازی
خصوصیسازیاقتصادطبقاصل۴۴قانون

اساسی

۳-۳۵-پيشرفتاقتصادیهمحقمسلم

مردمايراناست،چراكهحقاستفادهاز

اقتصادبارونقباالوهمچنينفرصتهای

شغلیهمراهباكرامتنيزازحقوقیاستكه

بايداستيفاشود.

1-۳۹-حفظاشتغالموجود

1-۴۲-تمرکزبراتخاذتدبیروصرفوقت

برایخارجکردنمردمازفشارمعیشتیاز

طریقبهبودسریعاقتصادبیمارکشور

اقتصاد:رشداقتصادی
بهبودشرایطمحیطکسبوکاربرایایجاد

اشتغالوکاهشبیکاری

اقتصاد:مسکن تامینمسکنارزانومهارقیمتآن

اقتصاد:کارآفرینی
همراهکردنکارآفریناندرسفرهایخارجی

رئیسجمهور



منطقروحانیسنج1۲

مطالبات دسته بندی وعده ها

1-۳۵-لزوماقدامجدیدولتروحانی

برایرفعتحريمها

۴-۳۵-درخواستاتاقبازرگانیایراناز

روحانیبرایکاهشتحریمها

سیاستخارجی:تحریمها کاهشورفعتحریمها

جلوگیریازتحریمهادرآینده

سیاستخارجی:ارتباطاتخارجیدرمنطقه بهبودروابطدوجانبهباکشورهایحاشیه

خلیجفارسبهویژهعربستانسعودی

سیاستخارجی:برنامههستهای شفافیتبیشتردربرنامههستهای



مشارکتمردمیباروحانیسنج1۳

مشارکتمردمیباروحانیسنج
انتظاراتو امیدها، نیز خاتمى ریاستجمهوریمحمد دوران در و دهۀ1۹۹۰ اواخر
جناح های بین قدرت مبارزۀ جریان در نهایت در داشتکه وجود مشابهی مطالبات
سیاسیمختلفایرانمحوشد.درمورددولتروحانی،مازمانرامناسبمیدانیمتا
دستاوردهاوشکستهارادرفضایدیجیتالمستندکنیمتافضاییبرایبحثوگفتگو
میلیون یک از بیش روحانیسنج وبسایت نخست، روز دهد.طی1۰۰ قرار اختیار در
بازدیدکنندۀمنحصربهفردازداخلایرانداشتهاست.ارتباطباعموممردم،بهویژه
ایرانیان،یکیازاولویت هایاصلیروحانیسنجبودهکهماازطریقرسانههایاجتماعیو

پلتفرمدیدهبانمردمیموجوددروبسایتبهآندستیافتهایم.

حسابتوییتردوزبانۀماباهدفدسترسیبهافکارعمومیدرسطحبینالمللیایجاد
شدهوصفحۀرسمیفیسبوکروحانیسنجباحدود1۵،۰۵۷طرفدار)ازمجموع1۷،۸۶۹ 
طرفدار(کهدر1۰۰روزنخستوازداخلایرانبهاینصفحهپیوستهاند،بهکانونیبرای
نفوذمعلومنیست،برآوردها تعاملجامعهتبدیلشدهاست.درحالیکهمیزاندقیق
حاکیازوجودحدودیکمیلیونکاربرفیسبوکدرتهرانوحدوددومیلیوننفرکاربر
بین حیاتی ارتباطی داخلکشور، در فیسبوک محبوبیت است. کلکشور در فیسبوک
است. بهوجودآورده اجتماعی اینشبکۀ ازطریق روحانیسنج پژوهشگران  و ایرانیان
اینپروژهساعاتیپسازسوگندروحانیبهعنوانرئيسجمهور،راهاندازیشدوتابه
امروز)دسامبر۲۰1۳(،بیشاز۲1،۵۰۰نفردنبالکنندهدارد.عالوهبراین،بسیاریاز
کاربرانبهطورمستمرپیشنهاداتخودرادرموردچگونگیبهبودعملکردروحانیسنج
ارائهمیکنند.بسیاریازاعضایجامعهوضعیتوعدههارابهاشتراکگذاشتهودرمورد

آنهااظهارنظرمیکنند.

است. دیجیتال فضای طریق از مشارکت از دیگری نمونۀ ما مردمی دیدهبان پلتفرم
ایرانیانبسیاریازاینطریقوعدههایجامانده)ویادرحالپیشرفت(رابهاطالعتیم
تحقیقاتیرساندهاند.بهعنواننمونه،وعدۀ“اجتماعی-فرهنگِی”صدورکارتهوشمند
برایبیمارانصعبالعالج،ازدیدهبانمردمیپروژهروحانیسنجاستخراجشد.باتوجهبه
اذعانتیمتحقیقاتیمانسبتبهمحدودیت هایناشیازمستقربودندرخارجازایران،
بینشکاربرانداخلکشوربرایصحهگذاشتنوحمایتازپژوهشروحانیسنجضروری
است.بااینحال،یکیازکاستیهایاینشکلازتعاملایناستکهکاربراناغلبقادر

بهارائۀلینکمناسبومستنداتبرایمواردیکهمطرحمیکنندنیستند.



چرا1۰۰روزچ1۴

چرا1۰۰روزچ
درحالیکهروحانیسنجازپروژۀمشابهیدرمصربهنام“مرسیمتر”الهامگرفتهشده،
انتخاب1۰۰روزنخستبرایاندازهگیریعملکردروحانی،دریکسنتقدیمیآمریکایی
ریشهداردکهبهارزیابیعملکردوسبککاریرؤسایجمهورآمریکادرصدروزنخست
کارشانمیپردازد.اینمفهومدرسال1۹۳۳وتوسطرئیسجمهورفرانکلیندیروزولت
ابداعشد،زمانیکهاومتعهدشدکهآمریکاراازرکوداقتصادیخارجکند.بادرنظر
داشتناینکهگفتمانسیاسِیمصروآمریکارانمیتوانبهسیاستایرانارتباطداد،مابا
الهامازروحانیکهعملکرد1۰۰روزهدولتخودرامبنایقضاوتمعرفیکرداینپروژه
رابهعنوانیکتجربهبهعهدهگرفتیم.پیشازانتخابات،روحانیبهطورعلنیاعالم
کردکهدر1۰۰روزنخستریاستجمهوریخود،راهحلهاییرابرایمشکالتداخلیو
بینالمللیکشورارائهخواهدکرد.همچنینشایانذکراستکهدرحالیکهروحانیسنج
شروع1۰۰روزنخستکاریویراازروزمراسمتحلیفریاستجمهوریویدرتاریخ
1۲مرداد۲۰1۳درنظرگرفتهاست،روحانیآغازدورۀ1۰۰روزهخودرا،شروعبهکار

دولتشدرتاریخ۲۶مرداداعالمکردهاست.

1۰۰روزروحانیسنج
1۰۰روزنخستروحانیسنجدرتاریخ۲1آبان1۳۹۲بهپایانرسید.دراینزمان،
ازمجموع۴۶وعدۀدادهشده،دوموردبهعنوانصریحًا“محققنشده”)شکستهشده(
وچهارموردبهصورت“محققشده”)کاملشده(مشخصشدند.درروز1۰۰ام،۲۵ 
موردازمجموعوعدهها،“پیگیرینشده”)وعدموجودشواهدیمبنیبراینکهاقدامی
برایدستیابیبهآنهاصورتگرفته(و1۵موردازوعدههابهعنوان“درحالپیگیری”
)ووجودشواهدیمبنیبراینکهاقدامیبرایتکمیلآنهاصورتگرفتهشده(تشخیص

دادهشدهاند.

1۰۰روزروحانیسنج

۴۶وعدهدرمجموع

•محققشده-۴
•محققنشده-۲

•درحالپیگیری-1۵
•پیگیرینشده-۲۵

4+9+54+33+A1۵

۲۵

۴
۲



1۰۰روزروحانیسنج1۵

جدول 2

کدام وعده ها محقق شده اند و کدام ها هنوز تحقق نیافته اند

 

محقق شده

بازگرداندناساتیدکنارگذاشتهشدهبهدانشگاه

مخالفتباستارهدارکردندانشجویان

بازگشاییخانهسینمادرماهاول

ادامهپرداختیارانههابهمیزان۴۵هزارتومانوعدمکاهشآن

جدول 3

کدام وعده ها در حال پیگیری هستند و کدام ها هنوز پیگیری نشده اند

در حال پیگیری

تشکیلنظامصنفیسینماییوواگذاریامورسینمابهاینتشکلها

»بهبودمعیشتمردم«مهمترینهدفاقتصادیکوتاهمدتدولت

بهبودشرایطمحیطکسبوکاربرایایجاداشتغالوکاهشبیکاری

مهارتورم

تکمیلپروژهپارسجنوبی

یارانهکاالیی

خصوصیسازیاقتصادطبقاصل۴۴قانوناساسی

استقبالازنقددولت

جلوگیریازخشکشدندریاچهارومیه

محقق نشده

حذفکنترلپیشازچاپکتاب

تشکیلوزارتزنان

پیگیری نشده

صدورکارتهوشمندبرایبیمارانصعبالعالج

تهیهلوایححمایتاززنان

بیمهزنانسرپرستخانوار

تعیینقواعدوقوانینشفافبرایممیزیکتاب

بازگشاییانجمنصنفیروزنامهنگاران

بهحداقلرساندنکنترلهادرحوزهسینما

واگذاریممیزیوامورسینمابهتشکلهایسینماییوسینماگران

متخصص

تاسیسفرهنگستانزبانوادبآذری



1۰۰روزروحانیسنج1۶

در حال پیگیری 

احیایسازمانمدیریتوبرنامهریزی

ارائهآمارشفافودقیقبهمردم

تقدیممنشورحقوقشهروندیبهصورتالیحهبهمجلس

بهبودروابطدوجانبهباکشورهایحاشیهخلیجفارسبهویژهعربستان

سعودی

شفافیتبیشتردربرنامههستهای

کاهشورفعتحریمها

جلوگیریازتحریمهادرآینده

پیگیری نشده

استقاللبانکمرکزی

بازگرداندنقدرتواستقاللشورایپولواعتبار

تقویتارزشپولملی

مشورتباتشکلهایصنفیبرایاجرایهدفمندییارانهها

صادراتفرآوردههاینفتیبهجایفروشنفتخام

تامینمسکنارزانومهارقیمتآن

همراهکردنکارآفریناندرسفرهایخارجیرئیسجمهور

عدمجابجاییوتغییرمدیرانووزیرانوپیشگیریازمدیریتبیثبات

انتصابمشاورفناوریهاینوریاستجمهوری

برداشتنموانعسفراساتیدبهخارج

انتصابنیروهایشایستهمحلیدرپستهایمدیریتیمناطقمختلف

کشور

رفعتبعیضهایقومیتی

رفعتبعیضهایجنسیتی

تعیینمعاونازاقلیتها

ایجادامکاناجرایآدابوفرایضدینیمذهبیاقلیتهایمذهبی



1۰۰روزروحانیسنج1۷

درحالحاضر،چهاروعدهایکهمحققشدهاندونیزدووعدهایکهمحققنشدهاند،در
فعالیتهای از بسیاری حالیکه در دارند. قرار فرهنگی-اجتماعی وعدههای محدودۀ
ایندولتبرمسائلسیاستخارجیمتمرکزبوده،کشفمیزانپیشرفتیاتحققاین
وعدههابانگاهبهتغییراتیکهدراینحیطهرخداده،دشوارمینماید.بهعنوانمثال،به
منظوردادنبرچسب“درحالپیگیری”بهیکوعده،جلساتمتعددیازبحثوتجزیهو
تحلیلدرکمیتهتحقیقاتیصورتگرفتتاکشفشودکهآیاشرایطخاصموجودمیتواند
منجربهتغییردروضعیتوعدهبشودیاخیر.بهعنوانمثال،پسازشورومشورت
بسیار،تیممادورسوممذاکراتهسته ایبینایرانوششقدرتجهانیکهمنجربه
تغییروضعیت برای را تحریمشد موردکاهش در ماهه اولیۀشش توافقنامۀ امضای
وعدۀ“کاهشولغوتحریمها”به“درحالپیگیری”کافیدانست.۴بازخوردجامعهدراین
موردشایدحاکیازغیرقابلاندازهگیریبودنوعدههاونیزمقیاسهایمتفاوتیباشد
مثال، عنوان به میگیرند. نظر در ایران داخل رویدادی اندازهگیری برای ایرانیان که
بهنظریکدنبالکنندهفیسبوکروحانیسنجآقایروحانیداراییکعملکردخوبدر
سیاستخارجیخوداست،امادرزمینههایدیگرفعالیتزیادیانجامندادهاست،که
اینموضوعدرتضادبانتایجروحانیسنجاستکهتغییراتملموسیرادرزمینۀمسائل

اجتماعیوفرهنگیوتغییراتکمتریرادرعرصۀسیاستخارجینشانمیدهد.۵

از هم و روحانی دولت از هم بیشتر دیدنکارهای خواهان بسیاری افراد که ازآنجا
پژوهشهایروحانیسنجهستند،مااینپروژهرافراتراز1۰۰روزنخستادامهمیدهیم.
ماقصدداریمبهنظارتبرکاردولتروحانیادامهدادهتادریابیمکهدررابطهباتحقق
جزئیات ما حاضر، حال در برمیدارد. را قدمی چه خود انتخاباتی مبارزات وعدههای
هریکازوعدههارامستندکردهوآنهارادرچارچوبمحدودیتهایاجراییواینکه
محلتصمیمگیریبرایاینمواردکجاستبررسیمیکنیم.بهطورکلی،تیمتحقیقاتی
روحانیسنجبهمنظورتغییروضعیتیکوعده،دستورهایمستقیمویااجراییدولترا
دنبالمیکند.درحالیکهدربرخیموارد،مانندتشکیلوزارتزنان۶،کشفاینکهآیااین
موردرخدادهیانهآساناست،درموارددیگرمانند”تقویتارزشپولملی”۷کهازشروع

دورۀروحانیدرتالطمبودهاست،اندازهگیریپیشرفتوعده هامشکلتراست.

۴   “کاهشولغوتحریمها”-روحانیسنج،

 http://rouhanimeter.com/promise/-کاهش-و-رفع
./هاE2%80%8C%تحریم

۵   مژدهاصفهانی،نظرفیسبوکی،۸نوامبر۲۰1۳،

برداشتشدهدر1۷دسامبر،۲۰1۳
 https://www.facebook.com/Rouhanime-
ter/posts/434795246625906?comment_ 
id=2114444&offset=0&total_comments=18.

۶   “تشکیلوزارتزنان”,روحانیسنج,

 http://rouhanimeter.com/promise/-تشکیل-وزارت
./زنان

۷   “تقویتارزشپولملی”،روحانیسنج،

 http://rouhanimeter.com/promise/-تقویت-ارزش
./پول-ملی



گزارش1۰۰روزنخستحسنروحانی1۸

گزارش1۰۰روزنخستحسنروحانی
درحالیکهروحانیسنج۲1آبان1۳۹۲رابهعنوان1۰۰امینروزشروعبهکاردولتواز
روزتحلیفویدر1۲مرداددرنظرگرفته،رئيسجمهورشروع1۰۰روزخودراازروز
اولکابینهدرتاریخ۲۶مردادتعیینکردهکهدر۴آذربهپایانمیرسد.اودریکجلسه
پرسشوپاسخزندۀتلویزیونیدرصداوسیمایجمهوریاسالمیایران،طرحیکلیرااز
کاردولتخودارائهکردوپسازآن،اولینپیشنویسمنشورحقوقشهروندی۸راارائه
کردکهازقضایکیازوعدههایثبتشدهدرروحانیسنج۹بود.روحانیسنجوضعیتاین
وعدهرازمانیبه“درحالپیگیری”تغییردادکهروحانیبهالهامامینزاده،معاونخود
درامورحقوقی،دستوردادتاکمیتهایحقوقیبهمنظورتدوینایننامهایجادکند.تکمیل

اینوعدههنگامتصویباینمنشوربهعنوانیکالیحهدرمجلسخواهدبود.

۸   http://www.shoraqz.ir/Portals/4/Papers- 
Files/4.5.110.pdf

۹   تقدیممنشورحقوقشهروندیبهصورتالیحهبه

مجلس،روحانیسنج،
http://rouhanimeter.com/promise/-تقدیم-منشور
/حقوق-شهروندی-به-صورت-الیحه



خالصهایازمصاحبۀ1۰۰روزنخستباصداوسیمایجمهوریاسالمیایران1۹

1۰   http://www.president.ir/fa/72988

خالصهایازمصاحبۀ1۰۰روزنخست
باصداوسیمایجمهوریاسالمیایران

دولت کار از انتقاد به آن از دقیقه ۳۵ و انجامید طول به دقیقه 11۰ مصاحبه این
قبلیگذشت.درتوضیحاتخوددرخصوصاقتصاد،روحانیتوضیحدادکهدولتاوبا
موفقیتتورمکشورراکنترلکردهومیخواهدنرختورمراتاپایانسالایرانیتثبیتکند
واضافهکردکهاینامریکیازاولویتهایمهمدولتخواهدبود.اوقولدادتاتورمرا
به۳۵درصدکاهشداده،وبرایخانوادههایکمدرآمد،تاپایانسالدوبستهکاالارائه
کند.ازآنجاکهرشداقتصادیدرحالحاضرمنفیاست،اووعدهدادکهتاپایانسال
1۳۹۳رشداقتصادیرابهسهدرصدبرساند.اوهمچنینتوضیحدادکهدرطول1۰۰روز
نخستکاریوی،قیمت هاکاهشیافتهوپایههایتحریمهامتزلزلشدهاند.دررابطهبا
موضوعهستهای،روحانیمتعهدشدکهغنیسازیهمانگونهکهتاکنونخطقرمزکشور

بوده،ادامهخواهدیافت.

اضافهکردکه و داشت فرخنده را سینما خانۀ بازگشایی روحانی فرهنگی، امور در
سازمانهایبیشتریازایندستگشودهخواهدشد،وعالوهبراین،وعدهدادکهدخالت
دولتدرامورفرهنگیکاهشخواهدیافت.درموردکمبوددارودرکشور،رئيسجمهور
بهاینافتخارکردکهاینمسألهحلشدهاستونیزوعدهدادکهازماهآذر،شیررایگان

برایکودکاندرتماممدارسابتداییارائهخواهدشد.

محققانمابااستفادهازاینگزارش1۰۰روزهونیزبسیاریازسخنرانیهاوگزارشهای
کابینۀدولتروحانیاززمانشروعکاروی،فهرستیبهروزازوعدههایویرابرای
اندازهگیریتهیهکردهاند.اینبررسیوسنجشعملکردروحانیباتوجهبهوعدههایوی،

تاپایانسالاولریاستجمهوریاوادامهخواهدداشت.

1۰



ضمیمهالف۲۰

ضمیمهالف

ارزیابیمقدماتیازرئیسجمهورمنتخب
حسنروحانی

درراستایمکتوبسازیوتحلیلسخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهایرئیسجمهور
جدیدایران،حسنروحانی،اصل1۹مجموعهایازسخنرانیهاوایدههایویرادرسه
دورهزمانیپیشازانتخاباتریاستجمهوری1۳۹۲،بازهانتخابات،وپسازپیروزیدر

انتخاباتگردآوریکردهاست.

سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادر
سهدورهزمانی

قبل از انتخابات

سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهاقبلازانتخابات:از1۳۷۸تا1۳۹1

تیر1۳۷۸

سخنانحسنروحانیدربارهحمالتبهدانشجویان

بهمن1۳۸۳

دربارهکاندیداشدنبرایریاستجمهوری

افکارروحانیدربارهرابطهایرانباایاالتمتحدهآمریکا

افکارروحانیدربارهروابطایرانبااروپا

نظراتروحانیدربارهدیپلماسیعمومی

نظراتروحانیدربارهآزادیبیان

انتقادروحانیازمحدودیتهایایجادشدهبرایایرانیاندرساختنارتباطاتخارجی

انتقادازمحدودیتهایآزادیرسانهها



سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادرسهدورهزمانی۲1

شهریور1۳۸۴

روحانیخطاببهشورایعالیانقالبفرهنگیبهعنوانرئیسشورایامنیتملیدر
پروندههستهای

سال1۳۸۹

بررسیارتباطبینسیاستهایامنیتملیایرانواقتصاد

سال1۳۹۰

بررسیموضوعاتخانوادهومذهبدریکمقالهتحتعنوان،“خانواده،سرمایهخانواده،
وچالشهایفرارویجامعهما”

بهمن1۳۹1

روحانیوبحرانجمهوریاسالمی

روحانیوروابطباعلیخامنهایورئيسجمهورسابقاكبرهاشمىرفسنجانى

روحانیوپذیرشنتایجانتخاباتریاستجمهوری1۳۸۸

روحانیوانتخاباتآزادوعادالنهدرایران

بازه ی انتخابات

سیاستداخلی

روحانیوتوصیفخودبهعنوانیکسیاستمدار

نوسازیاداریوتجدیدحیاتنهادهایدولتی

رایمردم

دوریازافراطدرسیاست

استفادهازمتخصصیندرادارهکشور

ارائهآمارشفاف

عزلوجابجاییمدیرانووزیران

نقددولت

نظارتبررییسجمهوری

نظارترهبریبررییسجمهوربراساسقانوناساسی

دولتالکترونیک



سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادرسهدورهزمانی۲۲

دربارهدانشگاهوسیاستهایآن

تدوینمنشورحقوقشهروندی

الیحهقانونی

حقوقیکسانومشارکت

روحانیوآزادیفردی

آزادیبیان

آزادیمطبوعات

آزادیموسویوکروبی

استخداممعلولین

حقوقاقوام،ادیانومذاهب

فنآوریاطالعات

دریاچهارومیه

سیاستخارجی

اساسکاردرسیاستخارجی

رابطهباجهان

رابطهباچین

رابطهبابریتانیا

رابطهباعربستانوکشورهایعربی

رابطهباآمریکا

پاسپورتایرانیوشرایطسفربرایایرانیانخارجازکشور

پروندههستهای

تحریم

پس از انتخابات

کنفرانسخبریدرخرداد1۳۹۲

حوزهسیاستداخلی

حوزهسیاستخارجی



سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادرسهدورهزمانی۲۳

سخنرانی ها، دیدگاه ها و سیاست ها قبل از انتخابات: از ۱3۷۸ تا  ۱3۹۱

سخنان حسن روحانی درباره حمالت به دانشجویان

حسنروحانیبهعنواندبیرشورایعالیامنیتملیطیسخنانیگفت:“مسالهکویدانشگاهتهرانهمچناندردستورکارشورایعالی
امنیتملیاستتاهمهریشههایاینحادثهبررسیوبهمردماعالمشود.”

روحانیباتاکیدبراینکهحملهبهکویدانشگاه“حادثهتلخوناگواریاستکهازابتداتوسطمردمومسئوالنمحکومشد”گفتکه“با
احترامبهقشردانشجوازآنحادثهعبورکردیم”و“ریشههایایبنحادثهبهدقتبررسیواعالمخواهدشد.”

حسنروحانیدراینسخنرانیبااشارهضمنیبهسردادنشعارهاییعلیهعلیخامنهایرهبرجمهوریاسالمیدرجریانناآرامیهای
روزهای1۸تا۲۲خرداد1۳۷۸،گفت:”مردممابهخوبیمیدانندمسالهوالیتمظهروحدتملیجامعهاست.،مسالهوالیتمظهر
اقتدارملیماست،اهانتبهمقاموالیتاهانتبهملتایرانومسلمانانهمهآزادگانیاستکهقلبآنهابرایایراناسالمیبه
عنوانامالقرایدنیایاسالمیمیتپد.بنابرایناینحرمتشکنینهبرایمردمایرانونهبرایعاشقانانقالباسالمیدرسراسر

جهانقابلتحملنیست.گرچهآنهاکهبهاینعملزشتدستزدندتعدادشانبسیاراندکبود.

حسنروحانیدراینسخنرانیهمچنیندرباره“ماهیتبازداشتشدگان”درجریاناعتراضات1۸تا۲۲تیر1۳۷۸گفت:“درمیان
اینافرادعدهایشرور،جنایتکاروسابقهدار،وافرادوابستهبهگروههایمعاندوورشکستهوافرادیکهبهنوعیازسویدستهای

مشکوکتتمیعشدهبودنددیدهمیشودکهپسازبررسیوبازجوییبهمردماعالممیشود.

حسنروحانیهمچنینگفت:”بیتردیدکسانیکهبهتخریبنظاموتخریباموالعمومیوشخصیمردممشغولبودهانددردادگاههای
صالحهنظاماسالمیمحاکمهوبهعنوانمحاربومفسدمجازاتخواهندشد.

روحانیهمچینحوادث1۸تا۲۲تیرماه1۳۷۸درتهرانراموجب“پاالیشبرایانقالب”نامبردوگفت:“انقالبمادرهرمقطعی
کهوقتیفضایناسالمیایجادمیشودنیازبهیکپاالیشداردوحوادثاخیرنیززمینهبرایپاالیشجدیددرنظاموانقالبمابه

وجودآورد.

حسنروحانیگفت:“هرچندخسارتهاییدیدیمامادرکلمایهتکاملانقالبوسالمسازیحرکتهایانقالبخواهدبود.

اوهمچنینباتاکیدبراینکه“همهگروههابایدواقعیتهاینظام،جامعه،جهان،ومننطقهرادرککنند،گفت:“حوادثاخیربههمه
نشاندادکهخشونتوخشونتگراییتحتهرعنوانیمحکوماستوهمهبایدبهسمتقانون،قانونگراییوقانونمداریحرکت

کنیم.

حسنروحانیدراینسخنرانیتاکیدکردکه“بااشراروعناصرآشوبطلببرخوردقاطعخواهدشدتابرایدیگراندرسعبرت
باشد”،وگفت:“بهمردمقولمیدهیمکهنیروهایامنیتیجمهوریاسالمیوقوهقضائیهباقاطعیتبیاعناصرمخربومفسدبر

خوردخواهندکردوبهمردماطمینانمیدهیمکهدولتکامالبراوضاعمسلطاستونگرانیدراینزمینهوجودندارد.”

حسنروحانیدراینسخنرانیکهباتکبیرحاضرانموردحمایتقرارمیگرفتاز“نیرویانتظامی،بسیجووزارتاطالعات”تشکر
کردوگفت:“ازدانشجویاننیزتشکرمیکنیمکهباسرعت،حسابخودراازعناصرمفسدجداکردند.”

درگفتگوباروزنامههمشهری،بهتاریخ11بهمن1۳۸۳،روحانیگفتهاست:هرجااقلیتدرکشوریحاکمیتداشتهباشدناگزیر

http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1378/780424/siasi.htm%23siasi3


سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادرسهدورهزمانی۲۴

نتیجهاشدیکتاتوریخواهدبود.نتیجهحکومتاقلیت،نارضایتیمردموفشاربراکثریتخواهدبود.

درباره کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری

دربارهگمانهزمانیهابرایکاندیداتوریروحانیدرانتخاباتریاستجمهوریسال1۳۸۴روحانیگفته است:

من تا اين لحظه هنوز تصميم ام را نگرفته ام. اگر چه رايزنی ها و پيشنهادهايی بوده، هم از طرف شخصيت ها و هم از طرف 
برخی گروهها و احزاب و هم نخبگان. گرچه كانديداتوری ام را منتفی نمی دانم. پس با اين مفروض كه هم كانديدا شوم و هم پيروز 
انتخابات، جواب اين سئوال را می دهم. من هر جا بوده ام، از مجلس گرفته تا دبيرخانه شورای امنيت ملی و تا مركز تحقيقات 
برايم مهم نيست، وابستگی جناحی  و  تنها چيزی كه در نظر نمی گيرم  انتخاب همكارانم  ام در  استراتژيك، همه جا نشان داده 
آنهاست. همين حاال اگر تركيب افرادی را كه در شورای عالی امنيت ملی با من كار می كنند، ببينيد، درمی يابيد كه از تمام طيف ها 
اين جا حضور دارند و من در همكاری با آنها هيچ مشكلی ندارم. به نظر من هر كسی شايستگی حضور در مقامی را دارد و بايد 

بيايد و كار كند. دولت غير از جريان سياسی و حزب است.

افکار روحانی درباره رابطه ایران با ایاالت متحده آمریکا

دربارهبرقراریرابطهباآمریکاروحانیمعتقداست:

در اين كه بزرگترين قطب اقتصادی امريكا باشد، شك دارم. فكر ميكنم ۲۵ كشور اروپايی اول باشند. اما بايد قبول كرد يكی از 
قطب های مهم نظامي، علمی و اقتصادی است. در ارتباط با مساله آمريكا به نظرم با مساله ساده برخورد می كنيم، يعنی می گوييم 
آمريكا دشمن است و رويش خط می كشيم. ببينيد، آمريكا قدرت بزرگ تاثيرگذار در اقتصاد و امنيت است. همين حاال نگاه كنيد 
به شرق، غرب، شمال و جنوب، سربازهای آمريكايی حضور دارند و اين يك واقعيت است؛ واقعيتی كه ما نمی توانيم منكر شويم. 
امريكا در سازمان ملل قدرت تاثيرگذار است. در آژانس می بينيم كه چه می كند و اين نشان می دهد كه هر جا هست مزاحم ما 
است. پس نمی شود ساده از آمريكا گذشت. ما هم با او كار نداشته باشيم، او با ما كار دارد. به اعتقاد من بايد فكر كنيم و دارای 
طرح و برنامه ای برای آمريكا باشيم. كافی نيست كه بگوييم دشمن ماست. و می توانيم با دنيای منهای آمريكا معامله كنيم. 
بايد در نظر بگيريم كه چه مشكالت گسترده ای را برای ما ايجاد می كند و شرايط مان برای فعاليت های جهانی چقدر سخت می 
شود. هر كس می خواهد رئيس جمهور شود، بايد در اين رابطه فكر كند و برنامه داشته باشد. البته پيچيده است. اين طور نيست 
كه فقط بحث رابطه يا عدم رابطه باشد، صدها مساله وجود دارد كه بايد برايش طرح داشت. بايد مساله ما اين باشد كه چگونه 
مساله آمريكا را می شود در بلندمدت حل كرد. مساله اين نيست كه كسی بگويد اگر من رئيس جمهور شوم دوساله و يا چهارساله 
و يا هشت ساله مساله آمريكا را حل می كنم، اين حرف گزاف و بی اساس است. باز هم می گويم بايد برای آمريكا برنامه داشت، 

برنامه ای در چارچوب اصول و منافع ملی خودمان.

افکار روحانی درباره روابط ایران با اروپا

درهمانمصاحبهروحانیدرخصوصاهمیترابطهبااروپابهمنظوررشداقتصادیوتحارتجهانیاشارهکرد:

در شرايط امروز ناچاريم با دنيا تعامل داشته باشيم. بازار اقتصادی می خواهيم، تكنولوژی می خواهيم، پيشرفت صنعتی می خواهيم، 
سرمايه گذار خارجی می خواهيم و.... ديگر نمی توانيم با يك اقتصاد بسته كشور را اداره كنيم. مگر بدون صادرات و واردات می شود 
كاری كرد، در اين زمينه الزم است شركائی در سطح جهان داشته باشيم كه مطمئنا يكی از آنها اتحاديه اروپاست. ما االن ۴۰درصد 

روابط تجاری مان با اروپاست. برای ورود فن آوری به كشور بی ترديد اروپا يكی از انتخابهای ما است.

و ایرانی میانسیاستمداران در انسجام عدم رسد می نظر به روحانی میشود، اروپا با موفق رابطه یک توسعه مانع درآنچهکه
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سیاستگذارانرا،کهتاحدیازفقداناحزابسیاسیفعالوقویدرایرانناشیمیشود،مقصرمیداند:

ببينيد االن در دنيا معموال كسانی سركار می آيند كه وابسته به احزاب هستند و گرايش هايشان هم در زمينه های مختلف مشخص 
است. اما در كشور ما نه احزاب مشخصی هستند و نه برنامه ها و مواضع شان شفاف و پايدار است. امروز يك حزبی مواضعی 
دارد كه سال بعد دقيقا ۱۸۰ درجه مواضعش متفاوت است. اين حالت برای دنيا مشكل درست كرده است. البته اگر دو تا يا سه 
حزب قوی و مشخص می داشتيم، هر كانديدايی می آمد، معلوم بود برنامه هايش چيست. بايد اين نقص را در آينده جبران كرد.

روحانیراهحلمشکلحفظروابطسالمبااروپارادرسیاستگذاریهایدرونحزبی،کهمیتوانددربلندمدتنیزادامهداشته
باشد،میبیند.اوخواستارایجاددویاسهحزبقویوفعالاستکهمردمبتوانندآنهاراباموضعگیریهایسیاسیطوالنیمدتشان،

مانندحفظروابطتجاریبااروپا،شناساییکنند.

نظرات روحانی درباره دیپلماسی عمومی

درخصوصدیپلماسیعمومیوجایگاهایراندرگفتگوهایجهانیباسایرکشورهاروحانیاینگونهمیگوید:

در دیپلماسی عمومی، همه مردم، همه نهادهای غیردولتی، همه ابزارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی وارد عمل می شوند و زمینه 
را کامال آماده می کنند برای دیپلماسی رسمی؛ یعنی دیپلماسی رسمی بعد از این مقدمات و زمینه ها وارد عمل می شود. حتی 
امروز در زمینه جنگ ها و فعالیت های نظامی قبل از این که از ابزار نظامی استفاده شود، از ابزار قدرت نرم برای زمینه سازی 

الزم استفاده می شود و بعد از آن فعالیت نظامی آغاز می شود.

نظرات روحانی درباره آزادی بیان

روحانیدرحمایتازآزادیبیانعلیالخصوصدربیناعضایجامعهآکادمیکومحققیناینگونهمیگوید:

در عرصه دیپلماسی عمومی باید اجازه بدهیم همه مردم به یک نحوی مشارکت و حضور داشته باشند، مقامات رسمی و مسؤول 
در سیاست خارجی نظراتشان را به هر صورت و شكلی بیان کنند این چهارچوب دیپلماسی رسمی حساب می شود. اما اگر گذاشتیم 
دیگران در این عرصه فعال شوند مثال دانشگاه ها، استادان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، اینها چقدر آزادند؟ یا افراد 
و نخبگان کشور چقدر در بیان مطالب و نظرات شان آزادند؟ گاهی که فردی حرفی می زند، می گویند فالنی که مسؤول نیست که 
حرف زده. اتفاقا گاهی الزم است غیرمسؤوالن حرفی بزنند. ما باید اجازه بدهیم همه نظرات خود را بیان کنند. این نظرات البته 
باید در چهارچوب اهداف ملی بیان شود، درعین حال خیلی از حرفهاست که از کانال رسمی نباید زد، گاهی باید کانال غیررسمی 
فعال شود. گاهی وقت ها یک مطلب راباید یک نماینده مجلس بگوید. گاهی يك حرف را بايد يك شركت معتبربزرگ بزند يا 
يك نخبه و استاد دانشگاه و نبايد مقام رسمی بگويد. ما متأسفانه از همه این ابزاری كه در اختيار داريم استفاده نمی کنیم. اساسا 
ديپلماسی معنايش اين است كه از تمامی امكانات كشور برای دستيابی به اهداف ملی استفاده كنيم. اگر بخشی از ظرفيت ها را كنار 
گذاشتيم و نتوانستيم استفاده كنيم، حتما در رسيدن به اهداف مان دچار مشكل می شويم و اين موضوع را متأسفانه در كشورمان 

مشاهده می کنیم.

انتقاد روحانی از محدودیت های ایجاد شده برای ایرانیان در ساختن ارتباطات خارجی

روحانیبرعلیهمحدودیتهایایجادشدهدرسفرایرانیانبهخارجازکشورواستقرارروابطمستحکمخارجیاینگونهنظرداد:

من به ویژه در دولت نهم و دهم احساس می کنم که صحنه دیپلماسی عمومی برای فعالیت نهادهای غیردولتی باز نیست. حتی 
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مثال از فعالیت خارجی دانشگاه ها جلوگیری می کنند. اگر استادی بخواهد برود در یک سمینار خارجی شرکت کند، به آن استاد 
با دید شک و تردید نگاه می کنند ... نهادها و مراکزی هستند که می توانند در صحنه بین المللی فعال باشند ولی به آنها اجازه 
فعالیت نمی دهند. حتی مجلس شورای اسالمی هم آزادی عمل کافی ندارد. نمایندگان مجلس جزو همان دیپلماسی عمومی هستند، 
نمایندگان مجلس باید بتوانند در کشورها و صحنه های مختلف فعال باشند. البته مواضع رسمی مربوط به سیاست خارجی را افراد 

خاصی اعالم می کنند و این مشخص است اما همه دیپلماسی، دیپلماسی رسمی نیست.

انتقاد از محدودیت های آزادی رسانه ها

برای اینکه بتوانیم از این امكانات استفاده کنیم باید به آنها آزادی عمل هم بدهیم، اگر بخواهیم دستوری عمل کنند یعنی به صدا و 
سیما دستور بدهیم که اینگونه سخن بگوید و موضع بگیرد و به روزنامه ها دستور بدهیم، حتما در این کار موفق نخواهیم بود. البته 
سیاست های کلی و عمومی کشور و خط قرمزها را باید همه مراعات کنند، در این بحثی نیست. به هر حال چهارچوب های امنیت 
ملی و منافع ملی باید مراعات شوند و آن چهارچوب ها نباید مورد تعرض قرار بگیرند... اما در شیوه ها، سبک ها و تاکتیک ها 
باید آزاد باشند و در این زمینه ها بايد دست نهادهای غیردولتی یا نهادهای دولتی غیرمسؤول در امور خارجی که می توانند در 

این زمینه فعال باشند را باز بگذارند.         

روحانی خطاب به شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی در پرونده هسته ای

اینسخنرانیدرسال1۳۸۴موضععملگرایانهایدربرابرطرفهایدرگیردرموضوعهستهایاتخاذمیکند.

روحانیدینامیکموجودبینایرانومدیرکلوقتآژانسبینالمللیانرژیاتمی،محمدالبرادعی،ودینامیکقدرتکشورهایعضو
شورایامنیتسازمانمللمتحد،کهبررویبرنامههستهایایرانکارمیکنند،راتجزیهوتحلیلمیکند.مذاکرهبانهادهایمختلف
ازسال1۳۷۷،زمانیکهسازمانانرژیاتمیایرانتصمیمبهارتقاءقابلیتهایهستهایایرانگرفت،نیزازجملهمواردمورداشاره
روحانیدراینسخنرانیبود.درطرفداریازبرنامههستهایایران،روحانیبهپارهایازسوءتفاهمهایفنیوترساروپاوایاالت

متحدهازبرنامههستهایایراننیزاشارهکرد.

بررسی ارتباط بین سیاست های امنیت ملی ایران و اقتصاد

درکتابامنیتملیونظاماقتصادیایران )1۳۸۹(،روحانیبهبررسیارتباطبینایندوموضوعمیپردازد.گزیدههاییازتعدادی
جلساتمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیصمصلحتنظامدرطولسالهای1۳۷۸تا1۳۸۲،کهباحضوربرخیازاعضای
باالیدولتآنزماندرکنارروحانیبهعنوانمدیرارشدتشکیلمیشدند،نیزدراینکتابیافتمیشود.دراینکتابروحانی

اینگونهنتیجهگیریمیکند:

در شرایط کنونی کشور صیانت از امنیت ملی و ارتقا آن در راستای تحقق اهداف اسناد فرادستی نظام همچون قانون اساسی و سند 
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران از طریق طراحی و تدوین یک الگوی بومی توسعه امكان پذیر خواهد بود. الگویی که با 
در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی کشور شكل گرفته و زمینه ساز دستیابی به همه آرمان های دینی و اهداف 

ملی و انقالب از جمله امنیت ملی است و از این رو الگویی ایرانی-اسالمی است.
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بررسی موضوعات خانواده و مذهب در یک مقاله تحت عنوان، “خانواده، سرمایه خانواده، و چالش های 
فراروی جامعه ما”

درمقالهایبهنام“خانواده،سرمایهخانواده،وچالشهایفرارویجامعهما”روحانیبیانمیکندکهخانوادهفرمیازسرمایه
اوتاکیدمیکندکهباتحملومصالحهمیتوانمفاهیمسنتیرابا ایدههایروحانیدردینریشهدارد، اجتماعیاست.اگرچه

چالشهایزندگیمدرنشهریآشتیدادومنطبقکرد.

روحانی و بحران جمهوری اسالمی

حسنروحانیدراسفندماه۹1 درگفتوگوباروزنامهخراسانبحرانهایفعلیجمهوریاسالمیرابهسهدسته“داخلی”،“اقتصادی”
و“سیاستخارجی”تقسیمکردوگفت:

هميشه  داخل کشور،  در  البته  است.  داخلی  مشكل  اول،  مشكل  داريم.  عمده  مشكل  سه  ما  حاضر،  حال  در  می کنم  فکر  من 
فاصله هايی بين احزاب و جناح های مختلف وجود داشته، اما در سال های اخير اين اختالفات بسيار عميق شده؛ به گونه ای که 
انسان احساس می کند اين مسئله از حالت اختالف به سمت شكاف در حرکت است؛ البته هنوز با حالت گسست فاصله داريم. 
لذا بايستی همه نيروهايی را که به اصل انقالب و جمهوری اسالمی و قانون اساسی معتقد هستند، زير يک چتر و خيمه بزرگ جمع 
کرد؛ ضمن اينکه قبول دارم اختالف نظر چيز بدی نيست و شايد به نوعی رحمت باشد اگر موجب تکامل انديشه ها شود، اما اين 

شكاف داخلی را بايد با يک روش منطقی و سياست اعتدال گرايانه به سمت حل وفصل به پيش برد.

مشكل دوم، معضل مهم اقتصادی است. البته کشور ما در سال های گذشته نيز کم وبيش با مشكالت اقتصادی روبه رو بوده و 
گاهی نرخ تورم و بيكاری باال بوده، اما هيچ زمانی ارزش پول ملی ما به اندازه اين يک سال اخير )۱۳۹۱( پايين نيامده و دچار سقوط 
نشده است. از مسئله کاهش ارزش پول ملی مهمتر، بی ثباتی در عرصه توليد کشور است که مشكل آفرين شده است؛ می تواند اين 
بی ثباتی تأثير بسيار منفی روی توليد داشته باشد. يعنی توليدکننده ای که نتواند فردا را پيش بينی کند، سرمايه گذاری برايش دشوار 
می شود و دچار مشكل می گردد. اين امر به فرار سرمايه از کشور می انجامد و بدتر اينکه نخبگان و توليدگران هم ممكن است 
از کشور فاصله بگيرند. ما بايستی به يک ثبات اقتصادی برسيم. تورم توأم با رکود و بيكاری موجود در کشور، ناشی از همين بی 
ثباتی اقتصادی است. در حال حاضر، طبق آمار مراجع رسمی کشور بيكاری جوانان شهری ۳۴ درصد است که نرخ هشداردهنده ای 

است. در سرمايه گذاری داخلی و خارجی هم مشكل داريم که بايستی حل شود.

مشكل سوم، معضل سياست خارجی کشور ماست. اين مشكالت به گونه ای است که حتی برخی از مشكالت اقتصادی ما ريشه در 
اين معضل سياست خارجی دارد؛ چراکه روابط خارجی ما شرايط نامناسبی را پشت سر مي گذارند. البته در طول سال های گذشته 
نيز مشكالتی در اين حوزه داشته ايم، اما در يكي، دو سال اخير شرايط بدتر شده است. ما هيچ زمان پرونده ای در شورای امنيت 
سازمان ملل و ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل نداشتيم. هيچ وقت در شرايطی نبوديم که تحريم شورای امنيت را داشته باشيم 
و عالوه بر تحريم های سازمان ملل، تحريم های يک جانبه را هم داريم که اين بار نه فقط از سوی آمريكا )که هميشه ما را تحريم 
کرده( بلكه از طرف اتحاديه اروپا و برخی کشورهايی که متأسفانه از آنها تبعيت می کنند نيز داريم. در حال حاضر، ايران هراسی 
تشديد شده و ما در روابط خود نه تنها با غرب، بلكه با همسايگان خود نيز در شرايط مطلوب و ايده آل نيستيم. الزم است روابط 
خارجی ما اصالح شود و سياست خارجی ما به سمتی برود که به جز يكي، دو کشور که هميشه با ما روابط خصمانه داشته اند، روابط 

ما با بقيه کشورها اصالح شود و روابط متعادل همراه با تأمين منافع و امنيت ملی شكل گيرد.

اين سه معضل را سه معضل اساسی می دانم و هر کسی که در آينده می خواهد اداره بخش اجرايی کشور را برعهده بگيرد، بايد 
برای حل اين سه مسئله فکر کرده و بداند زوايای مشكالت کجاست و برای آن برنامه ريزی کند، تا انشاءا... بتوانيم در دوره بعد، 

http://www.csr.ir/Pdf/Rahbord/Detail138/Rahbord_No.57_01.pdf
http://www.khorasannews.com/news.aspx%3Ftype%3D9%26year%3D1391%26month%3D12%26day%3D23%26id%3D4839833
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اين مشكالت را به مرور حل و فصل کنيم.

روحانی و روابط با علی خامنه ای و رئيس جمهور سابق اكبر هاشمى رفسنجانى

درهمانمصاحبهذکرشدهدرباالباروزنامهخراسان،حسنروحانیدربارهرابطهاشبااکبرهاشمیرفسنجانیوعلیخامنهای،
اینگونهتوضیحمیدهد:

آقای هاشمی يكی از شخصيت های اصيل انقالب است و اين حرف که تاريخ انقالب بدون هاشمی قابل تدوين نيست، يک حقيقت 
است و اينکه هاشمی از ابتدا در انقالب و نهضت بوده است نيز قابل کتمان نيست. من آقای هاشمی را از سال ۱۳۴۲ می شناسم 
و با فعاليت های ايشان آشنا بودم. اولين بار او را در منزل امام )آیت الله خمینی( در سال ۱۳۴۲ ديدم. بعد از انقالب اسالمی 
هم ايشان نقش سازنده ای در شورای انقالب، رياست مجلس، فرماندهی جنگ و رياست دولت ايفا کردند و هم اکنون هم که 
رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را دارند و من به داليل کاری، ارتباطات زيادی با ايشان داشتم. در گذشته نيز در مجلس 
و در ستاد جنگ، معاون ايشان بودم. در زمان جنگ شرايطی پيش آمد که آقای هاشمی و مقام معظم رهبری از من خواستند تا 
مسئوليت قرارگاه پدافند هوايی را قبول کنم. البته من به داليلی قبول نمی کردم، اما هردو گفتند که اين مسئله از طرف امام )آیت 

الله خمینی( بر شما تکليف شده و واجب عينی است که من هم پذيرفتم.

به دليل مسئوليت هايی که در جنگ داشتم، هم به آقای هاشمی نزديک بودم و هم با مقام رهبری که در آن زمان رئيس شورای 
عالی دفاع بودند، همكاری می کردم. من به عنوان رئيس کميسيون دفاعی مجلس، هميشه در جلسات آن شورا شرکت داشتم. بعد 
از مدتي، شورای عالی پشتيبانی جنگ به رياست رهبری تشكيل شد که من عضو آن بودم و ستادی در زيرمجموعه اين شورا برای 
عملياتی کردن تصميمات شورا ايجاد شد که من به عنوان رئيس آن ستاد انتخاب شدم. بنابراين بنده به طور تشكيالتی هميشه هم 
در خدمت رهبر انقالب بودم و هم با آقای هاشمی کار کردم.من از سال ۱۳۴۷روابط نزديكی با مقام رهبری داشتم. در اين سال 
تمام تابستان را در مشهد گذراندم و درس بزرگانی همچون آيت الله ميالنی و آيت الله وحيد خراسانی را درک کردم. اين دوستی 
و روابط تا االن که حدود ۴۵ سال است ادامه داشته است. در حال حاضر نيز نماينده مقام رهبری در شورای عالی امنيت ملی و 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هستم و از ابتدای تشكيل شورا، نمايندگی رهبر انقالب را برعهده داشتم و در مجمع هم )که 

رياست آن با آقای هاشمی است( سالها حضور داشته و دارم.

من برخی از افکار آقای هاشمی را می پسندم و همواره در کارهای مهم با ايشان مشورت می کنم. ايشان هم گاهی مرا مورد مشورت 
خود قرار می دهند که اين مسئله را در کتاب خاطرات ايشان هم می بينيد. بنابراين من عالقه مند به آقای هاشمی هستم و عمده 
افکار و نظراتشان را درست می دانم، اما در عين حال فرد مستقلی هم هستم و ممكن است در برخی موارد اختالف نظری با ايشان 
داشته باشم، که امری طبيعی است. خود ايشان هم فردی نيست که بخواهد کسی تابعش باشد و از نظر منش اين گونه نيست و 
توقعی ندارد. من هميشه به ايشان ارادت داشته ام و همواره با يكديگر بحث و تبادل نظر داشته و داريم. بنابراين اين مسئله که 
نظرات من و آقای هاشمی در مسائل سياسی و اقتصادی شباهت هايی دارد، درست است، اما اينکه نظرات من عين نظرات ايشان 
هست، به طور طبيعی امكان ندارد؛ کما اينکه من روابط نزديكی نيز با مقام رهبری دارم؛ البته گاهی در بيان حرفها افراط می شود.

روحانی و پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱3۸۸

درمصاحبهباخراساندراسفندماه1۳۹1،روحانینظرخوددربارهانتخاباتسال1۳۸۸واعتراضکاندیداهابهتقلبدرانتخابات،
اینگونهبیانمیکند:

هر کسی که در انتخابات شرکت می کند، معنايش اين است که قانون اساسی و سازوکار انتخابات را قبول دارد که اگر قبول نداشته 

http://www.khorasannews.com/news.aspx%3Ftype%3D9%26year%3D1391%26month%3D12%26day%3D23%26id%3D4839833
http://www.khorasannews.com/news.aspx%3Ftype%3D9%26year%3D1391%26month%3D12%26day%3D23%26id%3D4839833
http://www.khorasannews.com/news.aspx%3Ftype%3D9%26year%3D1391%26month%3D12%26day%3D23%26id%3D4839833
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باشد، نبايد شرکت کند، شرکت او به اين معنا است که نظارت شورای نگهبان را قبول کرده، قانون انتخابات را قبول دارد و در اين 
قانون هم دولت، مجری انتخابات است. بنده اگر در انتخابات شرکت کنم و کانديدا شوم، يعنی همه موارد را پذيرفته ام. بنده قبالً 
در انتخابات خبرگان رهبری شرکت کردم، پنج دوره نماينده مجلس بودم، يعنی قانون را پذيرفتم و بر مبنای اين قانون، قانونی شدم 
و پست گرفتم. اگر آن سازوکار غلط است، پس من نماينده واقعی مردم در خبرگان نيستم. به نظر من اگر کسی بگويد سازوکار 
انتخابات را قبول ندارد و در عين حال کانديدای انتخابات شود، حرف او قابل قبول نيست. اينکه کسی در انتخابات شكست 
بخورد، طبيعی است. انتخابات عرصه ای است که هم شكست دارد و هم پيروزي. بنده هم اگر در انتخابات، داوطلب شدم، نتيجه 

انتخابات هر چه باشد، مسلماً قبول خواهم کرد.

روحانی و انتخابات آزاد و عادالنه در ایران

روحانیدرادامهمصاحبهبرنامههایایرانبرایبهبودقوانینانتخاباتکشورتوضیحمیدهد:

هيچ چيزی صددرصد درست و کامل نيست و انتخابات ايران هم بدون مشكل نيست؛ به همين دليل هم هست که قانون انتخابات 
هميشه در حال اصالح و رفع ايرادات و نقصها است. خود مجمع تشخيص مصلحت نظام هم دنبال اصالح قانون انتخابات است 
و يكی از مواردی که رهبری در حكم اخيرشان برای دوره جديد، اشاره کردند حل وفصل بحث قانون انتخابات بود. بنابراين قانون 
انتخابات، ايراد و نقص هايی دارد، چون قانون خدا نيست که بی عيب باشد، اما اساساً سازوکار قابل قبولی است. اما نظر من 
هميشه اين بوده که انتخابات ما در مرحله اجرا بايد به گونه ای باشد که مردم نيز احساس کنند که انتخابات سالم و آزاد است. 
هرچند ممكن است صددرصد عملی نشود، اما ۸۰ - ۹۰ درصد مردم بايد اين احساس را داشته باشند. البته احساس غير از 

واقعيت است و ما بايد اين احساس را درست کنيم.

http://www.khorasannews.com/news.aspx%3Ftype%3D9%26year%3D1391%26month%3D12%26day%3D23%26id%3D4839833
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در طول انتخابات

سیاستداخلی

روحانی و توصیف خود به عنوان یک سیاستمدار

فریبمردم

هیچگاه شما را فریب ندادم و برخالف عقیده ام هیچگاه سخنی نگفتم، در معامالت کثیف سیاسی و اقتصادی هرگز وارد نشدم، 
هیچگاه نخواستم که سیاستمداری مشهور باشم بلكه همواره سربلندی نظام و رفاه مردم را بر محبوبیت و عوام فریبی ترجیح دادم؛ 
نمی گویم بهترین انتخاب برای مردم ایران هستم بلكه امیدوارم همه توان خود را در طبق اخالق بگذارم تا جرعه آبی در کام تشنه 

شما مردم بریزم.

قولهایانتخاباتی

امیدوارم دولت شما یعنی دولت تدبیر وامید  چنان برنامه ریزی کند که بیشتر نگران تعالی بیشتر، روابط بهتر با دیگران باشیم تا 
پرداخت اقساط وام های و زمان بیشتری با خانواده و دوستان خود بگذرانیم، غذای مناسب و سالم میل کنید و مسكن راحت تری 

داشته باشید و از امكانات بهداشتی و درمانی بهتری برخوردار باشید و دیگر دائما نگویید هر سال دریغ از پارسال.

هیچوقتپادگانیعملنکردموحقوقدانهستم

بنده فردی هستم که از ابتدای زندگی سياسی ام مسيرم روشن است و هيچ وقت پادگانی فکر نکردم هيچ وقت پادگانی عمل نکرد 
و من جز افرادی هستم که حقوق خواندم من سرهنگ نيستم من حقوقدان هستم.

اساسمنتخریبنیست

من می خواهم به ملت بزرگوار بگویم من شیوه تخریب را نمی پسندم و حاضر نیستم رقیبم را تخریب کنم. من حاضر نیستم اسناد 
سری را اینجا افشا کنم. اگر اشتباه کنم با صراحت در برابر ملت عذرخواهی می کنم.

تجربهدرمرکزتحقیقاتاستراتژیک

حضور بنده در این مجمع و هم در مرکز تحقیقات استراتژیک تجربه گرانسنگی بود و همواره فرصت مطالعاتی فراوانی را بوجود آورد 
و امروزه از این تجربه را برای اداره کشور استفاده می کنم.

اجازهتوهینوتهمتنمیدهم

این قول را می دهم که من به سهم خودم اجازه نخواهم داد به کسی توهین شود و به کسی تهمت زده شود انشاءالله اخالق، برادری 
و محبت در این کشور مستقر خواهد شد و فقط با برادری و محبت و یگانگی است می توانیم کشور را پیش ببریم.

اساسسیاستداخلی

اساس سیاست داخلی دولت تدبیر و امید بر مبنای تامین امنیت و ایجاد آرامش برای همه مردم ایران در تمام ابعاد زندگی از 

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/71768
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/71768%2520
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/71768%2520
http://www.entekhab.ir/fa/news/115305/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C
http://www.yjc.ir/fa/news/4415759/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25E2%2580%258C%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B4-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
https://www.yjc.ir/fa/news/4419123/%25D9%25BE%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2588-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2588-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
https://www.yjc.ir/fa/news/4414135/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AF
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جمله فرهنگی، اقتصادی، شغلی، حریم خصوصی است مردم باید شب و روز در همه جا احساس امنیت و آرامش در تمامی ابعاد 
را داشته باشند.  

نوسازی اداری و تجدید حیات نهادهای دولتی

شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمیگردد.

سازمان برنامه و بودجه برمی گردد.

بانک مرکزی به استقالل خود می رسد.

شورای اقتصاد که ظاهرا اخیرا بعد از ۵ سال باالخره تشكیل جلسه داده را به قدرت خود بازمیگردانم.

رای مردم

والیت فقیه جایگاه رفیعی دارد اما جایگاه جمهوریت هم باالست:  خیلی مهم است که هم به جمهوریت تکیه کنیم و هم به اسالمیت. 
امروز برخی فکر میكنند جمهوری اسالمی یعنی تنها جمهوریت. یا تنها والیت فقیه. والیت فقیه جایگاه رفیعی دارد اما جایگاه 
جمهوریت هم باالست. در نظام اسالمی ایران تمام امور طبق اصل ۶ قانون اساسی بر مبنای آرای مردم است و اداره کشور طبق 

رای مردم است. امام میخواست هم جمهوریت حفظ شود و هم اسالمیت.

دوری از افراط در سیاست

با افراط میانه خوبی ندارم و معتقدم آنها که در مسیر افراط بوده اند، ولو حسن نیت داشته اند، عمال به کشور خدمت نکرده اند، از 
تمام کارشناسان، خبرگان، نخبگان استفاده خواهم کرد و باید همه دست به دست هم بدهیم تا کشور را آباد کنیم.

با یک جناح نمی شود کشور را اداره کرد. دولت من فراجناحی خواهد بود. خیلی از این واژه فراجناحی خوشم می آید و چون معتقدم 
با یک جناح نمی شود کشور را اداره کرد. بنده به هيچ حزبی تعهد ندارم.

استفاده از متخصصین در اداره کشور

مردم بزرگوار اداره کشور می بایست اداره علمی و حكمرانی باید شایسته باشند. استفاد از نخبگان در همه عرصه ها انجام شود.

ارائه آمار شفاف

با شفافیت در مورد مشكالت و آمارها با مردم صحبت شود تا بتوانیم از این طریق از پیچ  تاریخی عبور کنیم.

عزل و جابجایی مدیران و وزیران

چقدر مدیران در این  ۷-۸ سال در حال تغییر بودند. وزارت استراتژیک نفت، چهار بار وزیرش جا به جا شد. مهمترین وزارتخانه 
سیاسی یعنی وزارت کشور، ۴ بار وزیرش عوض شد. بانک مرکزی ۳ بار مسئولش تغییر کرد. و نگویم از دستگاه هایی که ۵ و ۶ بار 

مسئوالنش عوض شدند در سیاست هم شاهد بی ثباتی هستیم.

نقد دولت

من دلم می خواهد در سفر استانی، مردم نامه هایی بنویسند به عملكرد من نقد کنند راه حل بدهند بگویند چگونه باید عمل شود 
بگویند چگونه بهتر، مخصوصا جوان های ما، دخترها ، پسرها، عزیزان، دانشجوها، آنها بیایند در صحنه، نقد کنند حرف بزنند 

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/65595
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/65595
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/65595
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/65595
http://www.entekhab.ir/fa/news/115305/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D55
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx%3FID%3D1956802
https://www.yjc.ir/fa/news/4413600/%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B9-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2581%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%258A-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2585-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/65595
http://www.farsnews.com/newstext.php%3Fnn%3D13920307001329
http://www.farsnews.com/newstext.php%3Fnn%3D13920307001329
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D86
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باور کنیم نقد آنها ارزشمند است باور کنیم اگر به حرف آنها گوش بدهیم کشور بهتر اداره می شود قشنگ تر اداره می شود بدون 
نقص اداره می شود وقتی همه نظرات جمع بشود و مورد توجه قرار بگیرد.

نظارت بر رییس جمهوری

در خصوص نظارت رسانه ها بر رییس جمهور روحانی می گوید: يكی از بخش های نظارتی که مهم است، بخش رسانه ها از جمله 
روزنامه ها، سايت ها و صدا و سيما است که مي توانند کنترل بسيار خوبی بر دولت داشته باشند ما بايد دست رسانه ها را باز گذاريم 

و فضای نقد را بپذيريم و از نقد نرنجيم.

بنده معتقدم که رسانه مي تواند بهترين حامی و ناظر دولت باشد.

نظارت رهبری بر رییس جمهور بر اساس قانون اساسی

رهبری معظم انقالب هم جزو افرادی است که می تواند نظارت کند بر کار دولت در چارچوب قانون اساسی.

دولت الکترونیک

دولت بايد به سمت الكترونيكی شدن حركت كند و اين امر نيز مشكالت را كم خواهد كرد چرا كه كاغذبازی يكی از مشكالت است 
و بايد در فضای مجازی حل شود.

درباره دانشگاه و سیاست های آن

مخالفتباستارهدارکردندانشجویان• 

باید عنوان دانشجوی ستاره دار را کنار بگذاریم  دانشجو باید در فعالیت سیاسی و علمی آزاد باشد و خطوط قرمز اقدامات او 
مصالح و منافع ملی است.

نباید دانشجویان را به خاطر انجام تخلفی محروم کرد ولی اگر کسی از خطوط قرمز عبور کند، دادگاه صالحه درباره او تصمیم 
می گیرد.

بازگشتاساتیدبهدانشگاه• 

آنهایی که به خاطر اظهارنظر از دانشگاه کنار گذاشته شده اند باید به دانشگاه ها برگردند.

برداشتنموانعسفراساتیدبهخارج• 

چقدر محدودیت های غیرالزم برای اساتید دانشگاه های ما وجود دارد. اساتید باید از هفت خان عبور کنند که به یک کنفرانس 
علمی بروند و در بازگشت دوباره باید از هفت خان بگذرند تا تسویه حساب سیاسی کنند. من تنگ نظری هایی که امروز در رابطه 
با دانشجویان و اساتید وجود دارد و حضور در سمینارها و فرصت های مطالعاتی بسیار کم شده را نمی پسندم و کامال با این تفکر 
مخالفم و معتقدم باید فضا را کامال باز کنیم تا اساتید ما به خارج از کشور بروند و اساتید خارج کشور به داخل رفت و آمد کنند. 
گذشت، آن دنیایی که فکر کنیم اگر دو نفر با هم تماس گرفتند همه مسائل از بین خواهد رفت. امروز جهان، جهاِن اطالعات 
است و همه به هم متصل هستند و لذا باید به مردم خود اعتماد کنیم. باید زمینه ای برای رفت و آمد اساتید و دانشجویان خارج 

از کشور به داخل فراهم کنیم.

http://www.yjc.ir/fa/news/4420701
http://www.yjc.ir/fa/news/4420701
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D86
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4348978/%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%25E2%2580%258C%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8-%25DB%258C%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF
http://www.yjc.ir/fa/news/4415759/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25E2%2580%258C%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B4-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D30
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تدوین منشور حقوق شهروندی

هم اکنون پیش نویس اولیه منشور حقوق شهروندی تدوین شده و بنده آن را به صورت سند و الیحه تقدیم مجلس خواهم کرد، در 
این منشور حقوق برابر برای تمامی شهروندان و هر تبعه ای در نظر گرفته شده است و بین مرد و زن، اقوام و اقلیت های مختلف 

هیچ تفاوتی وجود ندارد.

طبق فصل سوم قانون اساسی مسئله حقوق شهروندی و حقوق ملت بايد تدوين شود و اساس آن اين است که همه ايرانيان از حقوق 
برابر شهروندی استفاده خواهند کرد؛ مسئله قوميت، مذهب و نژاد نمي تواند در مسئله حقوق شهروندی دخيل باشد.

الیحه قانونی

من فصل ۳ قانون را که حقوق ملت است تدوین و به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت خواهم کرد.

حقوق یکسان و مشارکت

مسئله عدالت در سراسر کشور و بحث حقوق شهروندی مسئله ای است که در دولت تدبیر و امید بر آن تأکید می شود که همه 
مردم کشورمان از هر قبیله و نژادی که هستند احساس کنند شهروند یک کشور واحد بوده و از حقوق یكسان برخوردارند و زمینه 

مشارکت فراهم شود تا مردم با اعتماد کامل دربخش های مختلف سیاسی، اجتماعی مشارکت کنند.

روحانی و آزادی فردی

سختگیریزیادینبایدصورتگیرد• 

آزادی مسئله مهمی است که در همه ابعاد زندگی مردم باید آزادی مسئوالنه را احساس کنند و جایی که باید نظرشان را اعالم کنند، 
مطالب خود ارائه کنند و یا اینکه در یک انتخابات با تمامی آزادی حضور پیدا کنند که متأسفانه این موضوع در برخی از موارد این 

آزادی حضور مردم در صحنه انتخابات با سختگیری هایی که به اعتقاد من نیازی نیست که انقدر سختگیری شود.

مخالفتبابازداشت• 

اينها را  اينها را بياوريد در خيابان و بعد گازانبری  در پاسخ به فرمانده سابق پلیس باقر قالیباف: من گفتم که اگر مي خواهيد 
بازدداشت کنيد و پرونده درست کنيد، اين کار را نکنيد.

هدایتزوریمردمبهبهشت• 

در دولت تدبیر و امید؛ مردان،  زنان، دختران و پسران احساس آزادی خواهند کرد و این دولت معتقد نیست که به زور باید مردم 
را به بهشت هدایت کرد.

آزادی بیان

می گويم آزادی بيان بايد بيان شود ... در تمام موارد هميشه روبروی افراطيون ايستاده ام و هميشه طرفدار آزادی بيان و مخالف 
افراط و تفريط بوده ام و من که خطم هميشه اعتدال بوده است.

قدرت ملی زمانی به وقوع می پیوندد که آزادی بیان به همه مردم بدهیم و آزادی است که می تواند قدرت ملی برای ما بیافریند. 
قدرت ملی زمانی به وقوع می پیونند که مردم بتوانند در همه زمینه ها بتوانند حضور فعال و مشارکت داشته باشند.

http://www.yjc.ir/fa/news/4370121/%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25AF-%25D9%2588-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B2%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF
http://www.yjc.ir/fa/news/4412618/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/4415759/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25E2%2580%258C%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B4-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.drrohani.com/print:page%2C1%2C117-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%28%25D9%25A3%29--%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C.html
https://www.yjc.ir/fa/news/4414135/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/115305/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C
http://www.yjc.ir/fa/news/4420808/%25D8%25A8%25D8%25B2%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2585-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.entekhab.ir/fa/news/115305/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C
http://www.entekhab.ir/fa/news/115305/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C


سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادرسهدورهزمانی۳۴

آزادی مطبوعات

آزادیمطبوعاتدرچارچوبقانون• 

آزادی قلم حافظ حقوق انسانهاست و برای حفظ حقوق انسانها باید مطبوعات را در چارچوب قانون گسترش داد.

آزادی رسانه ها نيز از عواملی است كه جلوی فساد در كشور را خواهد گرفت.

توسعهاقتصادیدرگروتوسعهسیاسیوآزادیبیان• 

اقتصادی بدون توسعه سياسی  پيدا كند در واقع توسعه  به رشد و توسعه دست  بيان و نقد ممكن نيست كشوری  بدون آزادی 
امكان پذير نيست.

سانسور• 

اولين بعدی که در مسئله فرهنگ مطرح است اين است که ما بايد فضای فرهنگی را برای فعاليت فرهنگی دارای امنيت کنيم، 
ناامن بودن فضای فرهنگی و اينکه اصحاب فرهنگ و آنهايی که مي توانند فعاليت فرهنگی داشته باشند دغدغه های بي موردی 

داشته باشند؛ مانند نگرانی از سانسور.

آزادیبیانبرایرسانهها• 

من معتقدم بايد به رسانه ها آزادی عمل دهيم امروزه رسانه های مكتوب ما خيلی مشكل دارند، تعدد دارند اما تنوع ندارند.

چارچوبرسانهای• 

مطبوعات و رسانه ها در چارچوب بايد عمل کنند و نمي شود با آزادی مردم بازی کرد؛ نه رسانه ملی و نه غيرملی حق دارد که در 
زندگی خصوصی مردم وارد شود و اتهام و دروغ ايجاد کند و اينجاست که حقوق اساسی مردم زيرپا مي رود.  

رسمیتتکثررسانهای• 

هر چقدر رسانه های داخلی ما فعال تر شوند اثر رسانه های دیگر کمتر می شود بنابراین ما باید سبک ها و سلیقه های مختلف جوانان 
را به رسمیت شناخته و تکثر رسانه ای را بپذیریم.

آزادی موسوی و کروبی

روحانیدربارهحذفموسویوکروبیوحوادثیکهپسازسال۸۸رخدادگفت:

اين مسائل به خاطر فضای امنيتی که در کشور وجود دارد حاکم است لذا تالش خواهم کرد در دولت آينده فضای امنيتی که در 
کشور وجود دارد را از بين ببرم.

دوریازافراطگرایی• 

اگر افراط نبود، چهار سال پیش نه اردوکشی خیابانی را شاهد بودیم و نه نیاز به قوه قضاییه و نه زندان و نه حصر بود، یعنی همه 
گرفتاری ها از افراط بود.

https://www.yjc.ir/fa/news/4400974/%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A2%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A6%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF
http://
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4412618/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/4413600/%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B9-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2581%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%258A-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2585-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585
https://www.yjc.ir/fa/news/4413600/%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B9-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2581%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%258A-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2585-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585
http://www.yjc.ir/fa/news/4420701
http://www.yjc.ir/fa/news/4364247/%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%258A%25E2%2580%258C%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2585
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D55%2520
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حفاظتازآراءمردمسرصندوقهایرای• 

چه اشكالی دارد ما یک دوربین یا مانیتور کنار صندوق های رأی بگذاریم تا همه مردم شاهد اتفاقاتی که می افتد و آنچه گفته و شنیده 
می شود باشند. همچنین بهتر است لیستی که در صندوق های رأی وجود دارد در تابلوی اعالنات زده شود و ما نباید منتظر بمانیم 
آرا به ستاد انتخابات برای جمع زدن برود، بلكه همزمان افکار عمومی نیز می بایست از آنچه درون صندوق ها اتفاق می افتد نیز 

خبردار شوند تا شور و نشاط انتخاباتی به وجود آید.

استخدام معلولین

در مساله معلولین هم پنج درصد جامعه معلول هستند و بر اساس قانون سه درصد آنها باید در استخدام قرار گیرند، اما این قانون 
اجرا نمی شود و مقررات دیگری هم راجع به معلولین است که به آن عمل نمی شود.

حقوق اقوام، ادیان و مذاهب

عهدنامهحسنروحانی

اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای ده گانه زیر، بخشی 
از فصل حقوق ملت قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده و هست، از شعار به عمل درآورم.

مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت های کالن کشور و اجرای اصل شایسته ساالری در همه سطوح سیاسی-اداری 
به گونه ای که تمامی شهروندان و هم میهنان در شرایط یكسان امكان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته 

باشند.

انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور 
اجرایی محلی و  منطقه ای  به آنان در قالب سیاست های عمومی دولت.

تدریس زبان مادری ایرانیان )کردی، آذری، عربی و...( بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه ها دراجرای کامل اصل ۱۵ قانون 
اساسی.

اجرایآدابوفرایضدینیمذهبی

رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و 
ایجاد امكان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یكسان.

ایرانی و تبدیل ساختار و روش های سیاسی-امنیتی به نظام مدیریت علمی و  تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های 
کارآمد، به منظور استفاده بهینه از منابع بكر و سرشار مادی و انسانی این مناطق .

واگذاری مسئوولیت برنامه ریزی و هماهنگی های الزم به یكی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه فوق. باید در 
کنار دولت یک نفر معاون از اقلیت حضور داشته باشند تا به مسائل اقلیت ها رسیدگی شود.

تضمینحقوقاقوام

راجع به اقوام اگر صحبت مي کنيم آن زمان که در قدرت بوديد هم همان کار را انجام مي داديد؟ راجع به اقوام چه اقدامی شورای 
امينت ملی عليه اقوام کرده است جز اينکه همواره توصيه شورا براين بوده که حقوق حقه همه اقوام مورد مراعات قرار گيرد جز اين 

بوده که اگر يک مورد ديگری اتفاق مي افتاد که صحيح نبود و شورای امنيت ملی با آن برخورد مي کرد.

http://aftabnews.ir/fa/news/193659/%25DA%25AF%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C-17-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25AA
http://rahedaneshjou.ir/fa/news/29538/%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%258A-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25DA%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D63
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D63
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D63
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D63
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D63
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D63
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D63
http://www.yjc.ir/fa/news/4404824/%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A8%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B1%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A7%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25AF%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B1%25C3%2583%25C2%259B%25C3%2582%25C2%258C-%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B4%25C3%2583%25C2%259B%25C3%2582%25C2%258C%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B9%25C3%2583%25C2%2599%25C3%2582%25C2%2587-%25C3%2583%25C2%2599%25C3%2582%25C2%2588-%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B3%25C3%2583%25C2%2599%25C3%2582%25C2%2586%25C3%2583%25C2%259B%25C3%2582%25C2%258C-%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A8%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A7%25C3%2583%25C2%259B%25C3%2582%25C2%258C%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25AF-%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25AF%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B1-%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A8%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A7%25C3%2583%25C2%2599%25C3%2582%25C2%2588%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B1-%25C3%2583%25C2%2599%25C3%2582%25C2%2585%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A7-%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A8%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25A7%25C3%2583%25C2%2598%25C3%2582%25C2%25B4
http://www.drrohani.com/print:page%2C1%2C117-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%28%25D9%25A3%29--%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C.html
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فن آوری اطالعات

پهنایبانداینترنتدرشأنایرانیاننیست

حسن روحانی درباره گسترش فضای ارتباطات و فناوری اطالعات در دنیای مجازی گفت: “پهنای باند اینترنت در شأن ایرانیان 
نیست. دنیای امروز دنیای ارتباطات است اما متاسفانه در کشور عده ای در دنیای قرن نوزدهم سیر می کنند. ما در دنیایی زندگی 
می کنیم که محدود کردن اطالعات امكان پذیر نیست و جوانان را آماده کنیم که در شرایط بمباران اطالعات قرار بگیرند؛ ما در 
شرایطی هستیم که محقق و دانشجوی ما می خواهد از اینترنت استفاده کند و در شأن مردم ما نیست که ساعت ها در اینترنت 

منتظر اطالعات باشند.”

سرعتاینترنتدرشانمردمایراننیست

دیدگاه های حسن روحانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و فضای بیشتر معطوف به انتقاداتی است که از وضعیت کنونی 
اینترنت در ایران شده است.

دریاچه ارومیه

نمی گذارم دریاچه ارومیه خشک شود. من به شما قول می دهم که اگر بار مسوولیت اجرایی کشور را بر دوش من قرار دادید، در 
اولین روز دولت، حل مشكل دریاچه ارومیه در دستور کار قرار خواهد گرفت. من به شما قول می دهم که در دولت تدبیر و امید، 

احیای دریاچه ارومیه، جزء اولین برنامه هایمان باشد.

سیاستخارجی

اساس کار در سیاست خارجی

تبدیلتهدیدبهفرصت

اساس کار ما این است که تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و یا حداقل تهدید را به آسیب تبدیل کنیم و آسیب را به شرایط عادی 
و سپس فرصت تبدیل کنیم.

رابطه با جهان

در دنيای امروز هيچ كشوری نمي تواند دور خود حصار و ديوار بكشد و هيچ كشوری در انزوا به توسعه نخواهد رسيد و در جهان 
امروزی بدون ارتباط با جهان اساسا زندگی خوب امكان پذير نيست.

رابطه با چین

البته ممكن است دولت جدید نکاتی را مد نظر داشته باشد نسبت به رابطه با چین که با مقامات چینی مذاکره و توافق خواهد کرد 
اما در کلیت امر ، ما یک  رابطه  بسیارخوب با چین را دنبال خواهیم کرد.

رابطه با بریتانیا

قرار ما این است که مبنای ما احترام متقابل و منافع متقابل باشد. دولت انگلیس هم از این موضوع مستثنی نیست.

http://rahedaneshjou.ir/fa/news/29538/%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%258A-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25DA%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA
http://khabarfarsi.com/ext/5508485
http://khabarfarsi.com/ext/5508485
http://isna.ir/fa/news/92032011632/%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2585-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25DA%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AE%25D8%25B4%25DA%25A9
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D55
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
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رابطه با عربستان و کشورهای عربی

کشورهایعربیخلیجفارس• 

اولویت اول دولت در سیاست خارجی روابط دوستانه و نزدیک با همه همسایگان خواهد بود. با 15 کشور همسایه یک رابطه 
نزدیک با حسن همجواری و دوستی و روابط متقابل بر اساس احترام به منافع متقابل خواهد بود.

خلیج فارس ویژگی های استراتژیک خاص خود را دارد با کشورهای جنوب خلیج فارس نه تنها همسایه بلكه برادر نیز هستیم.

عربستان• 

با کشور عربستان نه تنها همسایه و برادریم بلكه از لحاظ فرهنگی تاریخی مشترکات زیادی داریم و قبله گاه مسلمانان جهان است. 
ساالنه عده ای زیاد از مردم کشور ما برای خانه خدا به آنجا می روند و ساالنه تعداد زیادی از اتباع عربستان به کشور ما می آیند. 

زمینه تعامل فراهم و آماده است. امیدوارم در دولت آینده روابط خوبی با همسایگان به ویژه عربستان داشته باشیم.

سوریه• 

مشكل سوریه با رای مردم و با نظر مردم سوریه حل و فصل خواهد شد. در سوریه آن چه موجب نگرانی مردم ماست جنگ 
داخلی و مداخالت خارجی ها است که باید به پایان برسد. دولتی که اکنون در سوریه حاکم است تا انتخابات بعدی باید مورد تایید 

کشورهای جهان بماند و در انتخابات 2014 که انتخابات برگزار شد دولت جدید منتخب سوریه نیز تعیین خواهد شد.

رابطه با آمریکا

حرکتازتخاصمبهروبطاستراتژیک

ما در حال تخاصم با آمریكا هستيم و اکنون در مرحله ای خاص قرار داريم. ما بايد قدم به قدم تخاصم را کم كرده و به تنش برسيم 
و در اين مرحله می توانيم به تنش زدايی بپردازيم اما آن چه که مسلم است االن در مقابل آمريكا در حال تخاصم و تهديدزدايی 

هستيم.

روحانی در پايان خاطرنشان کرد: ما بايد در سياست های خود بعد از تنش زدايی به روابط سرد سپس به روابط عادی و حسنه 
و در نهايت به روابط استراتژيک با دولت ها برسيم و در زمانی که من دبير شورای عالی امنيت ملی بودم، روابط استراتژيک با 

دولت ها داشتيم.

پاسپورت ایرانی وشرایط سفر برای  ایرانیان خارج از کشور

احترام پاسپورت ايرانی را برمی گردانم. ارزش پاسپورت عالمت نوع رابطه ما با دنيا است؛ اگر روابط ما با يك كشور،  قاره يا كل 
جهان صميمی و بر پايه اعتماد، احترام متقابل،  منافع متقابل بوده و روابط گرم و دوستانه ای ايجاد شود،  ايرانی در آن كشور جايگاه 

ديگری پيدا می كند.

ما بايد كاری كنيم تمام ايرانيان به راحتی بتوانند به ايران بيايند و برگردند، حتی آنهايی كه مشكل حقوقی و قضايی دارند بتوانند با 
هماهنگی قوه قضاييه بدون آنكه مشكلی برايشان پيش بيايد به ايران بازگردند.

http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1917480/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AF%2B%25D8%25AA%25D8%25A7%2B2014%2B%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%2B%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2B%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2587%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA.html
http://www.yjc.ir/fa/news/4405506/8
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA


سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادرسهدورهزمانی۳۸

پرونده هسته ای

شیوهعملیدرحلمسالههستهای

با اعالم مواضع کار پیش نمی رود این که ما مدام برویم مقاله بخوانیم کار پیش می نمی رود باید بدانیم مساله چیست و در صورتی 
مساله حل می شود که مساله را شناخته باشیبم و راه حل آن را با استفاده از کارشناس و دیپلمات الزم به کار بگیریم نه افرادی 

که تجربه الزم را ندارند.

تنهاراهمذاکرهاست

موضوع هسته ای صرفا راه حل مذاکراتی دارد و تهدید و تحریم موثر نیست. از تجربیات گذشته استفاده می کنیم. انچه مسلم است 
حقوق مسلم مردم ایران مد نظر دولت آینده خواهد بود و خواهیم کوشید تحریم ها را بر داریم. فردو هم یک مساله جزئی است که 

درباره اش بعد می توان حرف زد.

دورانتعلیقکردنتمامشده

االن ما در شرایط خاصی هستیم، فکر می کنم )به جز تعلیق( ما خیلی راه های اعتماد ساز فراوانی داریم.

مذاکراتبایددرسطحوزراباشد

امروز مذاکرات در حد مدیر کل پنج کشور بشود. ما باید برسانیم به سطح وزیر، ما باید برسانیم به سطح روسا، این کار شدنی 
است. با تدبیر ان شاءالله این کار را خواهیم کرد و این تهدید را تبدیل به فرصت خواهیم کرد.

باکمترینهزینهمیتوانیمبهحقهستهایخودبرسیم

دولت من با کمترین هزینه این حق را تثبیت می کند و پیش می برد مهم این است که چه مقدار هزینه برای چه کاری ما پرداخت 
کنیم.

انرژی هسته ای خوب است در حالیكه صنعت و اقتصاد بچرخد. سانتریفوژ ما می چرخد در کنار چرخش کل کشور، کارخانه ها ، 
صنعت ، زندگی مردم ، حیات مردم، نشاط مردم با کمترین هزینه و این حتما در دولت تدبیر و امید دنبال خواهد شد.

اعتمادسازی

ما هم برای ساخت نيروگاه و هم برای توليد سوخت نيروگاه تالش مي كنيم و در كنارش برنامه اعتماد سازی را دنبال خواهيم كرد 
و اجازه نمي دهيم شرايط موجودی كه به بهانه برنامه هسته ای ايجاد شده ادامه پيدا كند.

خارجکردنپروندهازشورایامنیت

آن وقت نگذاشته بودیم برود به شورای امنیت، امروز دشمن، پرونده را برده باید تالش بیشتری بكنیم باید کوشش بیشتری بكنیم 
باید پرونده از شورای امنیت دربیاید.  امروز هم همه بايد تالش کنيم تا اين پرونده به شورای حكام برگردد.

حلمسالههستهایزمانمیخواهد

آن هايی که مي گويند بعد از چند ماه تحريم را مي شكنيم شايد نمي دانند که دنيا چقدر پيچيده است، ما نياز به وحدت و اجماع 
داريم و بحث هسته ای بازی تشكلی و حزبی نيست و به منافع ملی مربوط است و در اين بين عده ای مسئله هسته ای را ناآگاهانه 

مطرح مي کنند.

http://www.entekhab.ir/fa/news/115305/%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF-%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C
http://www.hamfekran.com/news/1392/3/27/82192/%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584-%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3-%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx%3FID%3D1956802
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D86
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4410181/%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25E2%2580%258C%25DA%25AF%25D8%25B1-%25D9%2587%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%258A-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx%3FID%3D1968471


سخنرانیها،دیدگاههاوسیاستهادرسهدورهزمانی۳۹

تحریم

مذاکرات

هم برای ما و هم برای دشمنان و غرب تنها راه، مذاکره است.

مذاکرهبهترینراهاست

به  برای رسیدن  ما هم  و  ندارد  راهی جز مذاکره  است  ایران  فعالیت های هسته یی  به  اعتماد نسبت  دنبال  به  واقعا  اگر غرب 
حقوق مان و شكستن تحریم ها و عبور از مسیری که االن دشمن برای ما به وجود آورده است مذاکره بهترین راه است. 

رفعتحریمالویتاولایراناست

رفع تحریم ها و حل مشكالت با سایر کشورها در اولویت دولت اوست. ممكن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد 
اما هدف ما باید در نهایت این باشد که تحریم ها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه 

بحث لغو تحریم ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است.

بایدمقداریشیوههاولحنوادبیاتمانعوضشود

ضمن اینکه به نظم بین الملل انتقاداتی داریم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست. باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینه هایمان 
را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشم انداز است نزدیک سازیم.

یارگیریدرشورایحکام

در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حكام 35 کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا 
به اهداف مان برسیم. 

رسیدنبههدفمهمتریناقداماست

معتقدم باید مسیری را انتخاب کنیم که ما را به هدف مان برساند نه مسیری که تکبیرآفرین باشد.

یكی از فرصت هایی که برای آمریكایی ها وجود دارد در صحنه 5+1 است. اگر آنها می خواهند درباره مساله هسته  ای صحبت کنند 
مذاکرات فضای خوبی است، اما اینکه آمریكا به مذاکرات می آید و سختگیری و مقاومت نابجا می کند فرصتی است که از دست 

می رود. 

آن روزی که تحریم را در هم شكستم و روابط خوب با دنیا برقرار کردیم آن روز من جشن می گیریم.

جلوگیریازاجماعبرایتحریمها

يكی از مشكالت اين است كه بحث تحريم در شورای امنيت آغاز شده كه اين امر بي سابقه بوده است و مشكل دوم اينكه ما همواره 
يك فاصله ای بين اتحاديه اروپا و آمريكا بوجود آورديم كه اين فاصله گاهی استراتژيكی و گاهی تاكتيكی بوده است؛ بنابراين هنر 

ديپلماسی دولتمردان و مسئولين اين است كه نگذارند اجماعی عليه كشور شكل گيرد.

تحریمهابهنفعاسرائیلاست

دوره تحریم مخصوصا در شرایط امروز دنیا که قرارداریم حتی بعد با معضالت اقتصادی مواجه است خود آنها می دانند که تحریم 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D86
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
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به ضرر خود غرب است اگر این تحریم سودی داشته باشد برای اسرائیل دارد و برای هیچ کس  دردنیا سودی ندارد بنابر این 
اساس تحریم نمی تواند مبنای درستی داشته باشد.

تالشبرایجلوگیریازتحریمهایجدید

به اعتقاد من راه حل برای پایان دادن به تحریم اعتماد متقابل و شفافیت بیشتر در چارچوب مقررات و موازین بین المللی است ما 
در هر دو زمینه قدم خواهیم برداشت و انشاءالله این تحریم ها را کاهش می دهیم. البته اولین قدم این است که تالش کنیم تحریم 

جدیدی انجام نگیرد و سپس کاهش پیدا کند و به طور کامل برطرف شود.

اجماعاروپاوآمریکابرایمامشکلسازاست

امروزه به دليل اجماع كشورهای اروپايی و آمريكا مشكالت ما بيشتر شده است. دشمن توانسته با بهانه هايی اجماعی عليه ايران 
بوجود آورد ما نيز بايد با تالش و مذاكره جويی كاری كنيم تا اين اجماع شكسته شده و يك فضای تنفسی به وجود آيد.

پیداکردننقاطمشترکدرمذاکره

مذاكره به معنی اعالم مواضع نيست بلكه مذاكره يعنی موضوعی را به عنوان مورد بحث بررسی كنيم و پلی بين نظرات دو طرف 
زده شود و نقاط اشتراكی بوجود آيد.

دوقدمبرایکاهشتحریم

مي بايست قدم به قدم با تحريم های يكجانبه و بين المللی مقابله كرد.  اين كار يك شبه امكان پذير نيست بايد قدم به قدم پا را پيش 
بگذاريم و به سمت حل معضالت برويم:

۱ - شفافیت در برنامه های غنی سازی: برای اینکه بتوانیم قدم به قدم مساله تحریم را کاهش بدهیم دو اقدام می توان انجام داد 
اولین کار قدم گذاشتن در مسیر شفافیت بیشتر است البته برنامه های هسته ای ما کامال شفاف است اما ما حاضریم شفافیت 

بیشتری انجام دهیم و برای همه دنیا روشن کنیم که اقدامات جمهوری اسالمی ایران کامال در چارچوبهای بین المللی است.

۲ - اعتماد متقابل:  ثانیا اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها را ارتقا خواهیم داد هر جا که اعتماد بخواهد خدشه دار شود، 
تالش خواهیم کرد که این اعتماد سرجای خود برگردد.

پس از انتخابات

درادامهقسمتهاییازنشستخبریآقایروحانیکهپسازانتخابویبهعنوانرییسجمهوردرسالنکنفرانسمرکزتحقیقات
استراتژیکوابستهبهمجمعتشخیصمصلحتنظاموباحضورجمعکثیریازخبرنگارانداخلیوخارجیبرگزارشد.مجرینشست
خبریامیرحسینزمانینیا،عضوهیاتمذاکرهکنندهایرانباسهکشوراروپاییدرزمانمسئولیتآقایروحانیدردبیرخانهشورای

عالیامنیتملیبود.

حوزهسیاستداخلی

آزادی میرحسن موسوی و کروبی

رئیسجمهورمنتخبایراندرپاسخبهسئوالیدربارهرفعحصرازمیرحسینموسویومهدیکروبیدونامزدانتخاباتریاست

http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4405877/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078930
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جمهوریسال1۳۸۸گفتکهخیلیازامورکارقوهمجریهبهتنهایینیستوبایدسهقوهباهمتالشکنند.اووعدهدادکه“فضا
تغییرخواهدکردوزمینهبسیاریازخواستههاییکهمدنظراستفراهمخواهدشد.”

احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران

من نه تنها آن انجمن را بلكه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن های صنفی بهترین راه برای 
اداره مسائل جامعه است و اداره مسائل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه ای و صنفی برگردد. بنابراین تالشم را در 

این راه خواهم کرد.

حوزه اقتصادی

بهبودوضعیتاقتصادیومشخصاتالشبرایکاهشتورموجلوگیریازتصویبتحریمهایجدیدوکاهشتحریمهایموجودعلیه
ایرانازمهمترینگفتههاووعدههایآقایروحانیدرنشستامروزبود.

حوزهسیاستخارجی

تحریم ها

آقایروحانیدرکنفرانسخبریامروزخودگفتکهرفعتحریمهاوحلمشکالتباسایرکشورهادراولویتدولتاوست.

بحث پرونده هسته ای

آقایروحانیگفتکهبحراناتمیوتحریمهاازطریقشفافترکردنفعالیتهایاتمیایرانوجلباعتمادطرفهایمذاکرهبهتدریج
برطرفخواهدشد.

اسرائیل

آقایروحانیدراولینکنفرانسخبریخودپسازپیروزیدرانتخاباتریاستجمهوریبرایگسترشروابطباهمهکشورهابهجز
اسرائیلابرازآمادگیکرد.

رابطه با آمریکا

رئیسجمهورمنتخبایراندرموردرابطهباآمریکاگفتکهاگردولتآمریکابراساسمفادموافقتنامهالجزایرتصریحکندکهدرامور
داخلیایرانمداخلهنمیکند،حقوقایرانازجملهحقوقهستهایرابهرسمیتمیشناسدوبهسیاستهای“زورمدارانه”علیهایران

پایانمیدهد،دوکشورمیتوانندبراساساحتراممتقابلوازموضعبرابرمذاکرهکنند.

بهگفتهاواگرایرانحسننیتدولتآمریکاراببیند،زمینهحتیبرایایجاداعتمادمیاندوکشورفراهممیشود.

ارتباط نزدیک با عربستان

اولویتاولدولتدرسیاستخارجیروابطدوستانهونزدیکباهمههمسایگانخواهدبود.با15کشورهمسایهیکرابطهنزدیکبا
حسنهمجواریودوستیوروابطمتقابلبراساساحترامبهمنافعمتقابلخواهدبود.باکشورعربستاننهتنهاهمسایهوبرادریمبلکه
ازلحاظفرهنگیتاریخیمشترکاتزیادیداریموقبلهگاهمسلمانانجهاناست.امیدوارمدردولتآیندهروابطخوبیباهمسایگان

بهویژهعربستانداشتهباشیم.
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حل بحران سوریه فقط با حضور مردم این کشور

حلمسائلسوریهبرعهدهمردمسوریهاستوتصمیمگیرنهایینسبتبهسرنوشتسوریهمردمسوریههستند.البتهماباتروریسم
مخالفیمهمچنینبادخالتکشورهایدیگرکهمیخواهنددرمسائلسوریهدخالتکنندمخالفهستیم.امیدواریمباکمکهمه

کشورهایمنطقهصلحوآرامشبهسوریهبازگرددوآنچههدفملتسوریهاستهمانمحققشود.



ضمیمهب۴۳

ضمیمهب

مطالباتمردمیوعمومیازحسنروحانی
پسازانتخاباتریاستجمهوریدر۲۴خرداد1۳۹۲،انجمنهایصنفی،شخصیتهایسیاسیبرجسته،واعضایجامعهمدنی
ایرانبانوشتننامههایسرگشادهبهحسنروحانیمطالباتخودرابهصورتمستقیمازویمطرحکردند.باآنکهگروههایسیاسی
خواستههایمتعددیازرییسجمهورداشتندبااینحالبیشترنامههاازطرفسینماگران،اهالیتئاتر،کارگرانوفعاالنصنفی
نوشتهشدند.ازآنروکهتحقیقاتمابهموضوعاتمهمازلحاظملیمیپردازد،درخواستهاومطالباتیکهجنبهاستانیومنطقه

ایداشتنددراینلیستگنجاندهنشدهاند.

مطالباتسیاستداخلی
۱ سخنرانی محمد خاتمی

1-1 درخواستآزادیزندانیانسیاسیورفعحصرمیرحسینموسوی،مهدیکروبی،زهرارهنورد

۲-1 درخواستازدولتروحانیبرای“برداشتهشدنفضایامنیتی”

2 نامه احمد پورنجاتی 

1-۲شفافشدنچگونگیانتخابوزرا،معاونانوهمکاراندولتیازدهم

3 نامه کیوان صمیمی از زندان

1-۳آزادیزندانیانسیاسی،عقیدتیوامنیتیبااستفادهازتجدیدمحاکماتعلنیولیبدونفشارمسئوالناطالعاتیوسیاسی

4 نامه عدنان حسن پور روزنامه نگار زندانی کرد

1-۴اجرایبیتنازلقانوناساسی

۲-۴ضرورتبازنگریدرنگرشحکومتیورسمیبهمسالهیُکرد

۳-۴تفویضتدریجیبرخیاختیاراتدولتبهمردمونخبگانمنطقه

۴-۴حمایتازتشکیلنهادهایمستقلومردمنهادبهعنوانواسطبیندولتومردمکردستان

۵-۴شریککردننخبگانکرددرمدیریتکالنکشور

۶-۴مقابلهباتنگنظریونگرشغیرعلمیبهکردستانومسایلآن

http://www.khatami.ir/fa/news/1200.html
http://www.khatami.ir/fa/news/1201.html
http://www.etemaad.ir/Released/92-04-06/204.htm%23243267
http://www.kaleme.com/1392/06/03/klm-155959/
http://adnan.hassanpour.org/%3Fp%3D96%23more-96
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۷-۴تشکیل“یکنهادمشخصدرنهادریاستجمهوریجهتپیگیریاموراتمربوطبهمناطققومیوحاشیهایایران”یا
اجرایپیشنهادمحمدرضاعارفبرایتشکیل“معاونتاقوام”درریاستجمهوری

5 درخواست حسن امینی حاکم شرع مردمی اهل سنت کردستان:

1-۵درخواستانتصابدووزیرویکمعاونرییسجمهورازاهلسنتدرکابینهدولتروحانی

6 نامه حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان 

1-۶احقاقحقوقدینیوقانونیاهلسنتواجرایاصول1۹،1۵،1۲قانوناساسی

۲-۶آزادیزندانیانسیاسیوعقیدتی

۷ درخواست مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، رهبربلندپایه اهل سنت ایران

1-۷روحانیازافرادشایستهاهلسنتوقومیتهادرسطحمدیریتکالنکشورومنطقهایدولتاستفادهکند.

۲-۷انتصابمدیرانبایدبراساسشایستگیوتوانمندیافرادباشد،نهمذهبوقومی.

۳-۷تاسیسمعاونتاقوامومذاهبدرریاستجمهوری

۸ درخواست کانون وکال 

1-۸رفعتهدیداتعلیهاستقاللوکیلواستقاللکانونوکال

۲-۸حمایتازنظاممعاضدتقضایی

۹ مطالبات اصالح طلبان از زبان محمد خاتمی

1-۹اجرایبرنامههایارائهشدهازسویحسنروحانیدرجریانانتخابات

۲-۹تغییرفضایامنیتیوپلیسیدردانشگاهها،جامعهوحوزهفرهنگ

۳-۹ترجیحچرخاندناقتصادوامورکشوربرچرخسانتریفیوزها

۱۰ نامه جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر

1-1۰حفظکرامتانسانیآحادمردمایرانوارتقاءسطحکیفیوکمیصیانتوحمایتازحقوقبنیادینآنها

۲-1۰احیایهیاتپیگیریونظارتبراجرایقانوناساسی

۳-1۰احیایحقوقملتبنابرفصلسومقانوناساسی

۴-1۰پرهیزازخودکامگیودفاعازآزادیوحرمتاشخاصوحقوقملت

۱۱ مطالبات انجمن  روزنامه نگاران زن

1-11لزوممعرفیوزیرزن

http://www.moftizadeh.com/fa/contents/%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF-2-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2588-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587%25E2%2580%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA
http://www.moftizadeh.com/fa/contents/%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AD%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2585%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://baharnewspaper.com/News/92/04/04/13709.html
http://baharnewspaper.com/ShowPrint.php%3Ffld_Year%3D92%26fld_Month%3D04%26fld_Day%3D17%26fld_News_No%3D14502%26fld_Extension%3Dhtml
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D15401
http://isna.ir/fa/news/92041207525/%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B9-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1
http://www.mehrnews.com/detail/News/2107668


مطالباتفرهنگی-اجتماعی۴۵

۲-11بهکارگیریزنانبهعنوانبخشیازتیماصلیکابینهوارتقاءزناندرهمهسطوحمدیریتی

۳-11رفعتبعیضعلیهزنان

۴-11ارائهگزارشکاررئیسجمهوریدرهرسالبرایبیاناینکه“چهحقوقیازحقوقزنان”اجراییشدهاست

۱2 نامه توران ولیمراد، دبیر ائتالف اسالمی زنان

1-1۲ندادنپستهایکلیدیبهمردانیکهنگرشفرودستبهزناندارند

۲-1۲اجرایشعار“اصالحنگرشهانسبتبهزنانورفعتبعیضازآنان”

۳-1۲حضورزنانتوانمندوکارآمددرمراکزتصمیمگیروتصمیمسازوتخصیصجایگاههایمدیریتیارشدنظامبهزنان

۴-1۲اقداماتعملیجهتتوانمندسازیوحضورموثروتاثیرگذارزنان

۱3 درخواست محمد برون، معاون ستاد دکتر روحانی در خوزستان

1-1۳تشکیلمعاونتمردمیرئیسجمهوریبراینزدیکترشدنارتباطدولتوملت

۱4 بیانیه جمعی از حقوقدانان شرق کشور 

1-1۴پاسداریمجدانهازحقوقملتمندرجدرفصلسومقانوناساسیودیگراصولفراموششدهاینقانون

۲-1۴تالشبرایاعتالیآگاهیهایحقوقیوقانونیملتایرانازطریقتعالیسطحآموزشحقوقدرکشور

۳-1۴استفادهازافرادمتخصص،باتجربهودلسوزکشوردردولتآینده

۴-1۴تالشدرجهتترویجفرهنگقانونمداریواحترامبهقانوندربدنهقوایسهگانهبویژهدردولت

۵-1۴تحولنظاماداریومناسباتدیوانیبهسویکاهشبروکراسیواحیاینهادهایمفیدنظیرشوراهایعالیاداری

۶-1۴تغییرالگویبودجهنویسیوبرنامهریزیخردوکالنازطریقهمکاریبینبخشیمیاندستگا ه هاوتولددوبارهسازمان
مدیریتوبرنامهریزیکشور

۷-1۴حرکتدرمسیررعایتنظاماتبینالمللیدرعینتالشبرایحفظمنافعملی

۸-1۴تالشمستمردرارجنهادنبهحقوقزنانوکودکانوبرداشتنگامهایعملیدراینزمینه

مطالباتفرهنگی-اجتماعی
۱5 مطالبات انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما

1-1۵سیاستزدائیازامورفرهنگی

http://isna.ir/fa/news/92033018538/%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25B3%25D8%25AA
http://karounonline.ir/%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1/
http://fararu.com/fa/news/155549/%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-10-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C
http://isna.ir/fa/news/92032716375/%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25B2


مطالباتفرهنگی-اجتماعی۴۶

۲-1۵ایجادامنیتشغلیبرایکلیهاهالیسینمایایران

۳-1۵بازگشائیخانهسینماوسپردنمسئولیتهایصنفیبهاهالیسینما

۴-1۵احیایبخشخصوصیسینماوتعطیلتولیداتدولتی

۵-1۵قانونمندشدنممیزیوجلوگیریازاعمالسلیقهشخصی

۶-1۵رفعتبعیضدرمیاناهالیسینماوجلوگیریازتزریقپو  ل هایبیحسابوکتاببهافرادیمعدود

۷-1۵ایجادسالن هایجدیدسینماوبرنامهریزیبراینجاتسالن هایموجود

۸-1۵اقدامعملیبرایواگذاریسینمایحوزههنریبهبخشخصوصیوجمعکردنبساطدولتدردولت

۹-1۵جایگزینیضابطهبهجایرابطهدرکلیهمسائلفرهنگیوسینما

1۰-1۵ایجادصندوقحمایتازفیلمسازان،بیمهتولیدوتکریمپیشکسوتانسینماوفرهنگکشور

۱6 نامه شورای حق تحصیل 

1-1۶اجرایحقوقملتمصرحدرقانون

۲-1۶متوقفشدنمحرومکردندانشجویانازحقانسانیتحصیل

۳-1۶بازگرداندنحقوقپایمالشدۀتمامدانشجویانیکهدرطیسال هایگذشتهازطریقاحکامتعلیقیااخراجازدانشگاهاز
تحصیلمحرومشدهاندیادرآزمونتحصیالتتکمیلیستارهدارشدهاند

۴-1۶پایاندادنبهگزینشوتفکیکجنسیتیدردانشگاههادرکوتاهترینزمانممکن

۵-1۶پایاندادنبهاخراجوبازنشستهکردنپیشازموعداساتیددانشگاه ها

۶-1۶پایاندادنبهگزینشاعضایهیاتهایعلمیبامعیارهاییغیرعلمیوغیرآکادمیک

۷-1۶انتخابروسایدانشگاههابهانتخابدانشگاهیانورعایتاستقاللدانشگاهها

۸-1۶آزادیدانشجویانزندانیبیگناهکهتنهابهخاطرابرازعقیدهمخالفدرزندانبهسرمیبرند

۹-1۶آزادیاعضایزندانیشورایحقتحصیل:ضیانبوی،مجیددری،سعیدجاللیفروشیوانظرآهاری

۱۷ درخواست محمد هادی ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1-1۷اجرایشعار»سالمتمحورتوسعه«واجرایچشمانداز۲۰ساله،برنامهپنجموسایرقوانینمرتبطباسالمت

۲-1۷کاهشهزینههایدرمانودارو

۱۸ نامه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران 

1-1۸واگذاریاموربهانجمنهایصنفی،عدمحمایتدولتازتشکلهایموازیدولتساخته،بادرنظرگرفتناینکهمطابق

http://omidnameh.com/news/%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AD%25D9%2582-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584
http://www.ghariv.ir/fa/news/2061/%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C-%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A8
http://isna.ir/fa/print/92040201016/%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B5%25D9%2586%25D9%2581%25DB%258C-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2582%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3


مطالباتفرهنگی-اجتماعی۴۷

قانونمقاولهنامه۹۸و۸۷سازمانجهانیکارهیچقدرتویادولتیحقانحاللانجمنهایصنفیراندارد.

۲-1۸بهرسمیتشناختنجایگاهواالیفرهنگوهنربهعنوانیکیازارکانموثرحیاتاجتماعیورعایتمنزلتهنروهنرمند،
قدردیدنوبرصدرنشستناهالیفرهنگوهنر

۳-1۸محدودساختننقشنهادهایدولتیودستگاههایموازیدرعرصهفرهنگوهنروتقویتنهادهایمدنیوغیردولتی
فرهنگوهنر

۴-1۸تقویتتنوعفرهنگیکشوروحمایتازآفرینشآزادآثارادبیوهنریبهدورازسالیقشخصی،حزبیوجناحی

۵-1۸وضعمقرراتوقوانینجهتفراهمآوردنشرایطبروزآزادنهخالقیتوجلوگیریازاعمالسالیقفردیوگروهی

۶-1۸اجرایموثرقانونحمایتازحقوقهنرمندان،مولفانومصنفان

۷-1۸حذفنقشتصدیدولتوواگذاریاموراجراییبخشفرهنگبهبخشخصوصیوغیردولتی

۸-1۸سرمایهگذاریدرزمینهتامینزیرساختهایفرهنگیوهنری،بهویژهدرعرصهآموزشعمومیهنروحمایتازهنرمندان
نسلجوان

۹-1۸تعیینمدیرانفرهنگیمورداعتمادانجمنهایصنفیهنرمندانباتوجهبهشایستگیوکارآمدیآنانبامشورتونظر
اصحابفرهنگوهنر

1۰-1۸مشارکتدادنهنرمنداندرسیاستگذاری،برنامهریزیواجرایبرنامههایتوسعهفرهنگیکشور

11-1۸حمایتازاستقراروتوانمندسازینظامصنفیبخشفرهنگ،مشتملبرنظامهایصنفیوحرفهایدرکلیهشاخههای
فرهنگیوهنری

1۲-1۸استقرارنظامتأمیناجتماعیهنرمندانشاملانواعبیمههاوامنیتشغلی،حرفهایوفکریآنان

1۳-1۸ایجادصندوقهایغیردولتیضمانتتولید،توزیعوصادراتآثار،برنامههاوخدماتهنریوفرهنگی

1۴-1۸توسعهفضاهایتولیدوعرضهآثارفرهنگیوهنری،اعمازپردیسهایسینمایی،تاالرهایتئاتر،فضاهایاجرایموسیقی
کتابخانهها،نگارخانههاوموزههایهنریدرکلیهشهرهایکشورمطابقبااستانداردهایرایج

1۵-1۸اصالحقوانینومقرراتبهمنظورتأمینآزادیبیان،پذیرشتکثروچندصداییدرفرهنگ،رفعموانعوانحصارهای
رسمیغیررسمی،حذفسانسوروفراهمساختنزمینهبسطمشارکتنهادهایغیردولتی،صنفیوحرفهایدرامورمذهبی

1۶-1۸ایجادزمینههایگسترشهمکاریهاومبادالتبینالمللیهنری،درتعاملبافرهنگجهانی،درترازفرهنگملی

۱۹ نامه علی رهبری رهبر ارکستر و آهنگساز

1-1۹توجهدولتیازدهمبهموسیقیارکسترالدرایران

2۰ بیانیه هیات مدیره خانه موسیقی

1-۲۰درخواستبرایتسهیلپروسهصدورمجوز

http://ilna.ir/news/news.cfm%3Fid%3D85151
http://isna.ir/fa/news/92040301498/%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2582%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A8


مطالباتفرهنگی-اجتماعی۴۸

۲-۲۰برداشتنتنگنظریهایامنیتیوحراستیازسرراهفعالیتهایسالمهنری

۳-۲۰رفعموانعفعالیتدرحوزهتولیدموسیقیوتسهیلپروسهصدورمجوزوازبینبردنکاغذبازیوبروکراسیهایموجود

نهادهای ازدخالت وجلوگیری دولتی بهمجوزهای اقتدار بازگرداندن فعالیتموسیقایی، برایمجوز اجرایی ۴-۲۰ضمانت
غیرمسئولدرصدورمجوز

۵-۲۰ایجادبسترمناسببرایفعاالن،ناشران،هنرمندان،مجریانوهمهدستاندرکارانفعالیتدرحوزههنرفاخرموسیقی
درسراسرکشوروبرایهمهمردانوزنانعالقهمندبهصورتمساویوبرابر

۶-۲۰محولکردنامورنظارتیوکیفیتیبهصنوفتخصصیوتقویتنهادهایمدنیوغیردولتیدرحوزهموسیقی

2۱ بیانیه هم اندیشی جمعی از فعالین حوزه زنان

1-۲1بااتخاذرویکردیفراجنسیتی،زنانشایستهوبرخوردارازنگرش هایبرابریخواهانۀجنسیتیوواجدمعیارهایپیشگفتهدر
میانگزینههایمربوطبهوزارتخانههایمختلفقرارگیرند.

۲-۲1وزرایدولتروحانیبایدمخالفهرگونهتبعیضجنسیتی،قومی،مذهبی،زبانیو...درحوزۀاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی
وسیاسیازشهروندانجامعهباشند

۳-۲1وزرابایدبه“رفعتبعیضهایجنسیتیالتزامداشتهباشند”ومتعهدشوندکهدربرنامههایخودبهازمیانبرداشتنهرگونه
تبعیضعلیهزنانپایبندند

22 نامه سرگشاده ۱۰5 هنرمند

1-۲۲کمکمالیحداقل1۰میلیاردتومانیبرایسال۹۲بهمنظوررسیدگیبهامورضروریهنرمندانپیشکسوتازجمله
مسایلومشکالتمربوطبهامورپزشکیوبیماریها

۲-۲۲ایجادامکاناستفادهرایگانازخدماتآسایشگاههایویژهسالمندانبرایتعدادمحدودیازهنرمندانپیشکسوتفاقد
سرپرست

۳-۲۲تعیینتکلیفوام۵۰میلیونتومانیخریدیاساختمسکنهنرمندان

۴-۲۲بیمهتمامیهنرمندانپیشکسوتدرتمامیحوزهها

۵-۲۲پذیرشهنرمندانپیشکسوتدرتمامییابخشیازبیمارستانهایتخصصیکشوربامعرفینامهموسسه

۶-۲۲استفادهازخدماتگردشگریوتفریحیباتخفیفویژهواستفادهازموزههایسراسرکشوربهصورترایگان

۷-۲۲گنجاندنحوزه»پیشکسوتانهنری«درگروهمشاورانریاستجمهوری

23   درخواست فرهنگستان علوم

1-۲۳سامانبخشیدنبهوضعبحرانیحاکمبرآموزشعالیکشوربهویژهدانشگاهها

۲-۲۳تدوینچشماندازدانشگاهآیندهواجرایصحیحوکاملبرنامههایتوسعه

http://isna.ir/fa/news/92050603122/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B4%25DB%258C-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586
http://www.tabnak.ir/fa/news/342656/%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25DB%25B1%25DB%25B0%25DB%25B5-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C
http://www.tabnak.ir/fa/news/342656/%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25DB%25B1%25DB%25B0%25DB%25B5-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C
http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx%3FNID%3D119697


مطالباتفرهنگی-اجتماعی۴۹

۳-۲۳عدمدخالتنهادهایغیردانشگاهیوازبینبردنفضایامنیتیحاکمبردانشگاهاست

۴-۲۳لزومتأکیدبراختیاراتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریمصرحدرقانونمصوبمردادماهسال1۳۸۳وتقویتنقش
اینوزارتخانهبهعنواننهادباالدستیمؤثردرهماهنگیسیاستگذاریهایعلمی،ارزشیابیونظارتبرعملکرددانشگاه هاو

مراکزعلمی

اجرایی، سیاستگذاریهای در دانشگاه ها امنای هیأت جایگاه تثبیت و دانشگاهها استقالل شناختن رسمیت به لزوم  ۲۳-۵
و دانشمندان از وحمایت اداری و پژوهشی اجرایآییننامههایآموزشی، و تنظیم سازماندهی،تصمیمسازی،تصمیمگیری،

نخبگان

۶-۲۳لزوممشارکتمؤثردانشگاهیاندرانتخابرئیسدانشگاه،رئیسدانشکدهومدیرگروهبرپایهشایسته-ساالریوپرهیز
ازسیاستزدگی

۷-۲۳لزومتقویتونوسازینهادهایمدنیوتشکلهایدانشگاهیباهدفمشارکتمؤثردانشگاهیاندرارتقایدانش،بینش
وپیوندمیاندانشگاهوجامعه

۸-۲۳لزومتمرکززداییدرجذبواستخداماعضایهیأتعلمیوبازنگریدرمفادآییننامهارتقایدانشگاهیانوحذفموارد
زائدبهخصوصرفعومنعدخالتبیوجهوبیموردعواملغیرعلمی)آموزشیوپژوهشی(ومتأسفانهتعیینکنندهدرمحاسبه

امتیازهایضروریبرایارتقا

۹-۲۳لزومتمرکززداییدرپذیرشدانشجوبرایدورههایدکتریتخصصیورفعسهمیهبندیهایجنسیتیدرپذیرشدانشجو
برایتماممقاطعتحصیلی

1۰-۲۳لزومتوسعههمکاری هایعلمیبینالمللیبادانشگاه هاومراکزعلمیوفناوریمعتبرجهان.

24 نامه ۱۱6 استاد دانشگاه همدان

1-۲۴فراهمنمودنامنیتفعالیتهایعلمی،اجتماعیوسیاسیدردانشگاهها

۲-۲۴تضمیموحفظحرمتوشانعلمیوامیدوشادابیدردانشگاه

۳-۲۴بازگرداندناستقاللدانشگاهوبازگرداندنوزارتعلومبهجایگاهواقعی

۴-۲۴توجهویژهبهآموزشعالیکشوروانتخابفردیمدیر،باتجربه،دانشمند،آشنا،برآمدهازمتنجامعهدانشگاهیومقبول
اکثریتاساتید،بهعنوانوزیرعلوم

25 نامه اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران 

1-۲۵رفعسانسوروبرخوردسلیقهایدرصدورمجوزچاپکتاب

۲-۲۵واگذاریامورنشربهتشکلهایصنفیناشران

۳-۲۵معافیتمالیاتیناشران

26 مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، رهبربلندپایه اهل سنت ایران:

http://www.bidargarnews.com/safahat/12/pdf/012%2520orginal%252012kl38y410b.pdf
http://www.bidargarnews.com/safahat/12/pdf/012%2520orginal%252012kl38y410b.pdf
http://khabaronline.ir/detail/302204/culture/book
http://khabaronline.ir/detail/302204/culture/book
http://baharnewspaper.com/News/92/04/04/13709.html


مطالباتفرهنگی-اجتماعی۵۰

1-۲۶رعایتحقآزادیمذهبیاهلسنتدرچارچوبقانوناساسی

۲-۲۶رعایتبرابریوعدالتدرمورداهلسنتورفعتبعیض

۳-۲۶رفعمشکلاستخداماهلسنتدراداراتودستگاههایدولتی

2۷ نامه روزنامه نگاران 

1-۲۷بازگشایی»انجمنصنفیروزنامهنگارانایران«

۲-۲۷تامینوپایبندیبراصلآزادیمطبوعاتونشریات،امنیتحرفهایرسانهها

انعکاس و رسانیکشور اطالع فضای در فعالیت قانونی حق بازگرداندن و شده توقیف های رسانه انتشار موانع رفع ۲۷-۳
مطالباتشهروندانایرانی

2۸ درخواست کانون صنفی معلمان ایران

1-۲۸اجرایقانونخدماتکشوریدربارهمعلمان

۲-۲۸اجازهفعالیتصنفیبهمعلمان

۳-۲۸رفعناامنیوکاهشحوادثدانشآموزی

۴-۲۸رفعفضایامنیتیایجادشدهدرمدارس

2۹ درخوست اهل سنت برای داشتن 2 وزیر و یک معاون رییس جمهور در کابینه روحانی

)ایندرخواستبعداتوسطوبسایتحذفگردید.(

3۰ نامه روزنامه نگاران و نویسندگان بوشهر 

1-۳۰انتخابوزیرفرهنگازمیانچهرههایفرهنگیپیشرو،روشناندیش،سینهفراخ،شجاعومدافعحقوقاهالیفرهنگ،
باورمندوملتزمبهآزادیبیان،رسانه،قلم،آفرینشهایهنری،ومخالفباسانسور،تکصدایی،تحمیلعقیدهوسبکزندگی

۲-۳۰بازگشاییانجمنصنفیروزنامهنگارانایران،کانوننویسندگانایران،خانهسینماوخانههایمطبوعاتمحلیودیگر
نهادهایمردمبنیادکههمگیبهدستورویازیرفشارهایدستگاههایحکومتیوبرخالفاساسنامهخود،تعطیلویادرعمل

ازفعالیتبازایستادهاند

۳-۳۰تضمینآزادیبیان،قلم،تولیداتهنری،رسانههایعمومیوازجملهآزادیمطبوعاتبرایدریافت،پردازشوانتقال
اطالعات

۴-۳۰بهرسمیتشناختنآزادیمطبوعاتدرنقدقدرتسیاسی

۵-۳۰پایاندادنبهبهنگاهغیرفرهنگیوزورمدارانهبهرسانهها،کتابوهنر

http://www.rahesabz.net/story/72155
http://baharnewspaper.com/ShowNews.php%3Ffld_Year%3D92%26fld_Month%3D04%26fld_Day%3D23%26fld_News_No%3D14894%26fld_Extension%3Dhtml
http://www.moftizadeh.com/fa/contents/%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF-2-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2588-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587%25E2%2580%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA
http://www.moftizadeh.com/fa/contents/%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF-2-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2588-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587%25E2%2580%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA
http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/52735


مطالباتفرهنگی-اجتماعی۵1

3۱ نامه اصناف خانه سینما 

1-۳1تأمینامنیتشغلیوتأسیسصندوقبیمهبیکاری

۲-۳1بهرسمیتشناختنحقوقصنفیوسپردنکاربهدستاصناف

۳-۳1تضمینآزادیهایمصرحدرقانوناساسیازجملهتأمینآزادیبیانورفعسانسور

۴-۳1ایجادفضایحیاتیبرایفعالیتبخشخصوصیدرسینما

۵-۳1بسندهکردندولتبهسیاستگذاریکالندرحوزهفرهنگ

۶-۳1بسترسازیوسرمایهگذاریدرحوزهسختافزاریسینما

۷-۳1انتخابوزیرفرهنگوارشادیکهباهنرمندانبهزبانفرهنگسخنبگوید،بههنرمندانوتشکلهایصنفیواقعیآنان
اعتمادداشتهباشد

32 نامه سه هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران به حسن روحانی

1-۳۲مخالفتوجلوگیریاز“انتزاعدانشگاهعلومپزشکیایرانازتهران”

33 بیانیه مجمع فرهنگیان ایران اسالمی و فرهنگیان حامی روحانی

1-۳۳بازگرداندنآموزشوپرورشومعلماندردولتآیندهبهجایگاهشایسته

۲-۳۳فراهمنمودنزمینههایالزمبرایمشارکتمعلماندرفرایندتصمیمگیریها

۳-۳۳ایجادبسترمناسبجهترشدوتوسعهتشکلهایصنفیوسیاسیمعلمان

۴-۳۳تالشبرایتأمینمنزلتومعیشتمعلمانمتناسبباشأنآنها

۵-۳۳خاتمهدادنبهتبعیض،تصمیماتخلقالساعهوبدونپشتوانهکارشناسی،قبیلهگرایی،سیاستزدگیوروزمرگیدروزارت
آموزشوپرورش

۶-۳۳حمایتازتشکلهایمدنی،صنفیوتخصصی

۷-۳۳تشکیلشورایعالیمعلمانبهعنوانیکنهادمشورتیوزیر

۸-۳۳تاسیسسازماننظاممعلمانبرایایجادوبهبودنظامرتبهبندیوارتقایجایگاهمنزلتیومعیشتیمعلمان

و مسائلآموزش به وآشنا فرهنگیان،متخصص جامعه از برخاسته باید امید و تدبیر دولت پرورش و آموزش وزیر ۳۳-۹
پرورش،مدارجعالیدانشگاهیدرتعلیموتربیت،مورداقبالجامعهفرهنگیان،ومورداعتمادکاملرئیسجمهورباشد.

http://isna.ir/fa/news/92032817385/%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF
http://shahrara.com/links-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
http://isna.ir/fa/news/92040804523/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%25D9%2584-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C
http://isna.ir/fa/news/92032817084/%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C
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مطالباتاقتصادی
34 نامه انجمن اقتصاددانان ایران 

1-۳۴متوقفکردنوکنترلرشدنرختورمکهاکنونبه40درصدرسیدهاست

۲-۳۴دادناستقاللبهبانکمرکزیبرایاتخاذواجراسیاستهایپولیبرمحوراهدافکالناقتصادیوکنترلو“خشکاندن
ریشههایتورموگرانفروشیارزبرایتامینمخارجدولت”

۳-۳۴احیاقوهقضاییهمستقلازقوهمجریهبراساساستانداردهایجهانیوالزامبهایفاتعهداتواجراقراردادهایبیطرفانه
ومنصفانه

۴-۳۴بازسازیوزارتداراییوقدرتبخشیدنبهآندرجهتوصولدرآمدهایعمومیواخذمالیاتواقعیازپایهوسیعتر،
کلیهمودیانوحذفمعافیتهایمالیاتیدرکشورآغازشود

۵-۳۴اصالحفوریقوانینومقرراتومدیریتسهدستگاهدولتیکهنقشکلیدیدرحوزهاقتصاددارند

35 درخواست اتاق بازرگانی 

1-۳۵لزوماقدامجدیدولتروحانیبرایرفعتحریمها

۲-۳۵همکاریدولتبابخشخصوصیواتاقهایبازرگانیبرایرساندنپیامرفعتحریمواحتراممتقابلومنافعمتقابلبه
طرفهایتجاری

۳-۳۵ پیشرفتاقتصادیهمحقمسلممردمایراناست،چراكهحقاستفادهازاقتصادبارونقباالوهمچنینفرصتهایشغلی
همراهباكرامتنیزازحقوقیاستكهبایداستیفاشود.

۴-۳۵درخواستاتاقبازرگانیایرانازروحانیبرایکاهشتحریمها

36 مطالبات اتاق های بازرگانی سراسر ایران

1-۳۶اجرایدرستاصل۴۴درواگذاریشرکتهاوکارخانههایدولتیبهبخشخصوصی

۲-۳۶اصالحوضعیتبازارارزوجلوگیریازتصمیماتهرروزهبرایبازارارز

۳-۳۶مشارکتاتاقبازرگانیودولت

۴-۳۶رفعسوءمدیریتدرحوزهتصمیمسازیهایصادراتوواردات

۵-۳۶رفعمحدودیتهایایجادشدهبرایتشکلهایاقتصادیوتقویتاتاقهایبازرگانیوپارلمانبخشخصوصیکشور

۶-۳۶ساماندهیکارتهایبازرگانی

۷-۳۶جلوگیریازتصمیماتخلقالساعهوبدونپشتوانهکارشناسیدرحوزهاقتصاد

۸-۳۶جداسازیوزارتخانههایصنایعوبازرگانی

http://www.isna.ir/fa/news/92051609224/%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2013/07/130707_l01_rohani_chamber_of_commerce.shtml
http://www.jomhourieslami.com/1392/13920417/13920417_18_jomhori_islami_eghtesadi_0004.html
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/730474/


مطالباتاقتصادی۵۳

۹-۳۶مشارکتاستانهادرتصمیمسازیهایاقتصادیدولت

1۰-۳۶نظرخواهیازاتاقهایبازرگانیاستانیدرانتصاباستانداران

11-۳۶افزایشاختیاراتسازمانتوسعهتجارت

1۲-۳۶رفعمشکالتبیمهایومالیاتیفعاالناقتصادی

1۳-۳۶رفعمشکالتثبتسفارشهاوناهماهنگیمیانارگانهایدولتی

1۴-۳۶احیایشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی

3۷ درخواست سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

1-۳۷داوریوتوقفوارداتدکلهایچینی

3۸ اولیاء علی بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور

1-۳۸امنیتشغلیکارگران

۲-۳۸ساماندهیقراردادهایموقتکار

۳-۳۸بازپسگیریپیشنویساصالحقانونکارازمجلسوبازنگریدراصالحقانونکار

3۹ غالمرضا خادمی زاده رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور

1-۳۹حفظاشتغالموجود

۲-۳۹عملبهسهجانبهگراییوتعیینواقعیدستمزدهاوقراردادهایکار

۳-۳۹احیایشورایعالیتامیناجتماعی

۴-۳۹حضورتشکل هایصنفیکارگریدرهیاتمدیرهسازمانتامیناجتماعیوشستا

4۰ هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور

1-۴۰رفعموانعقانونبهبودفضایکسبوکار

۲-۴۰تهیهپیشنویساصالحقانونکار

۳-۴۰تدوینسندملیکارشایسته

4۱ عبدالله مختاری دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران

1-۴1حذفشرکت هایآدمفروش؛شرکتهایفروشنیرویکاربهکارخانهبدونارائهبیمهوسایرخدماتبهکارگران

۲-۴1پایاندادنبهقراردادهایسفیدامضایکارگران

42 نامه کیوان صمیمی از زندان

1-۴۲تمرکزبراتخاذتدبیروصرفوقتبرایخارجکردنمردمازفشارمعیشتیازطریقبهبودسریعاقتصادبیمارکشور

http://baharnewspaper.com/News/92/04/26/15123.html
http://isna.ir/fa/print/92060804680/%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF
http://isna.ir/fa/print/92060804680/%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF
http://isna.ir/fa/print/92060804680/%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF
http://isna.ir/fa/print/92060804680/%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF
http://www.kaleme.com/1392/06/03/klm-155959/
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