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فعالیتکاریخود راازچهزمانیآغازمیکنید؟

بستگی دارد ،اگر سفر استانی داشته باشم از 4یا 5صبح آغاز
می شود و تا 2بامداد فردایش ادامه خواهد داشت اما امروز7
صبح برایکارازمنزلبیرونآمدهاموخدامیداندچهساعتی
بهمنزلبرگردم.
درمنزلچهکسیمنتظرتاناست؟

همسرومادرم.

به دو بهانه تصمیم گرفتیم با شما مصاحبه کنیم؛
یکی خبر انتصاب سفیران و استانداران زن و دیگری
سفرهایشمابهمالزیواندونزی.درابتدابفرماییدانتخاب
شمابهعنوانفرستادهویژهرئیسجمهورایرانبرایدیدار
بامقاماتمالزیاییواندونزیاییچهپیامیداشت؟

با توجه به شرایط خاص کشور بعد از بازگشت تحریم های
مغرضانه آمریکا ،با تشخیص ریاست محترم جمهوری و
وزارت امور خارجه ،مقرر شد پیام های خاصی برای مقامات
کشورهایمختلفبهخصوصکشورهایدوستارسالشود.
دراینپیامهابرضرورتهمکاریبرایتحققاهدافمشترک
و دست یابی به اهداف برجام و مقابله با آثار تحریم های آمریکا
و تامین حقوق مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران در برابر
هجمه های آمریکا تاکید شده بود .انتخاب من به همراه خانم
شاهدایی معاون وزیر نفت در این برهه خاص ،نشان دهنده
جایگاه ،تاثیر گذاری و توانمندی بانوان جمهوری اسالمی
ایرانبود.دراینسفرهابامقاماتبلندپایهدوکشوردیدارهاو
گفتوگوهایخوبی داشتیم.

در این سفرها چه پیامی برای مقامات این کشور
بههمراهداشتید؟

دیدارم با آقای ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با تولد 92
سالگی شان مصادف شد ،ایشان محکم و با نگاه و تحلیلی
روشن ،از ارتباط با جمهوری اسالمی ایران سخن می گفت
و معتقد بود که برخالف رویه گذشته که تحت تاثیر القائات
منفی عربستان قرار داشت ،زمینه های مساعد برای تقویت
وگسترشروابطدوکشورفراهماستوبرتوسعهروابطتاکید
کرد.اوتحریمهاوآسیبهایآمریکارابیتاثیردانستومعتقد
بود ضعف تصمیم گیری صحیح ترامپ موجب بی ثباتی آن
ها خواهد شد .آقای ماهاتیر محمد ،آمریکا را غیرقابل اعتماد
می دانست.در حوزه زنان و خانواده نیز گفت و گوهای خوبی
باخانموانعزیزهواناسماعیل معاوننخستوزیرووزیرامور
زنانداشتیم.مالزیتجربهخوبیدرزمینهحضورزناندرحوزه
مدیریتیداردوعالقهمندبودندازتجربیاتجمهوریاسالمی
ایراندرحوزهزنانوسازمانهایمردمنهادمطلعشوند.
به این منظور مقرر شد تفاهم نامه ای امضا شود که هم اکنون
پیش نویس آن تهیه شده است و امیدوارم به زودی بتوانیم این
تفاهمنامهرامبادلهکنیم.

به نظرم شما قبل از این سفر ،به اندونزی سفر
دیگریهمداشتید؟

بله دو ماه قبل از این که به اندونزی بروم از سوی دولت و عالی
ترین مقامات این کشور به عنوان تنها زن شرکت کننده به
اجالس علما و شخصیت های جهان اسالم با عنوان اسالم
میانه دعوت شدم .این اجالس از آن جایی که گفت و گوهای
آن حول اسالم اعتدالی بود ،از اهمیت خاصی برخوردار بود.
این اجالس با حضور شیخ االزهر و رئیس جمهوری اندونزی
افتتاح شد .با این که انتظار می رفت تعداد خانم های حاضر
زیاد باشد این اتفاق نیفتاده بود و جالب این که نخستین باری
بودکهازیکخانمبرایحضوردرایناجالسدعوتشدهبود.
برگزاریایناجالسبهدلیلاینکهامروزجهاناسالمدرگیر
افراطیگریاستوتصویرمجعولوواپسگرایانهایازآنارائه
میشود،اهمیتویژهایدارد.
اما در سفر دوم ،هدف انتقال پیام بود .در دیدار با مقامات
اندونزی آن ها بر تحکیم و توسعه روابط با وجود سخت گیری
آمریکاییهاتاکیدداشتند.دراینسفرباتوجهبهاینکهخانم
شاهدایی معاون وزیر نفت من را همراهی می کرد ،بر توسعه
روابطدرحوزهنفتیمصربودند.بدنیستبهایننکتهاشارهکنم
کهحضورخانمشاهداییبهعنوانمعاونوزیرنفتجمهوری
اسالمیایرانهمپیاموهمآثارخوبیدرپیداشت.

گفت وگوی خراسان با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور

معاونتامور زنان وخانواده رویلبهشمشیر است

گاهی خود خانم ها هم حضور در پست استانداری را قبول نمی کنند

اعتباربهنفعتاالبهامونبهرهببریم.مابایدمطالبهگریکنیم،ماباید
ازمراجعبینالمللیحقتاالبهامونراطلبکنیموبخواهیممنافع
اینتاالبراتأمینکنند.

گــزارش های هدفمندی از کمبود آب و خشکسالی در
افغانستان از شبکه های خبری منتشر می شود ،به نظر می رسد
هدفاینگزارشهاندادنحقابههیرمندبهایرانباشد؟

بله،آنهامدتهاستباسدسازیدرمسیراینرودخانه،مشکالتآبی
فراوانیرابرایمردممنطقهشرقوجنوبشرقکشور ایجادکردهاند
اگرچهممکناستآنهانیزباخشکسالیمواجهباشندامانبایدبهاین
معناباشدکهحقایرانادانشود.
عملکردفراکسیونزنانراچگونهارزیابیمیکنید؟

عکس :خراسان

فائقهانوار-گفتوگوبامعصومهابتکارمعاونامورزنان
و خانواده ریاست جمهوری را به بهانه خبر وی از حضور
زنان در سمت هایی همچون سفیر و استاندار آغاز می
کنیم .ابتکار با حرارت از توانایی ها و شایستگی های
زنان برای تصدی چنین سمت هایی دفاع می کند اما
خود او در بخشی از این گفت وگو ،توپ را در زمین هم
نوعان خود می اندازد و می گوید «:البته خود این خانم
ها حضور در پست استانداری را قبول نمی کنند!» او
کارنامهاینمعاونترادرخصوصاجرای دستورالعمل
رئیسجمهورمبنیبراینکه 30درصدمناصبدولتی
تا پایان این دولــت باید در اختیار بانوان باشد ،قابل
قبول می داند و چند عدد و رقم دراین حوزه اعالم می
کند و حتی آن را «یک تحول» می داند.گفت وگوی ما با
چهره ای که سابقه حضور در دولت اصالحات و اعتدال
را داشته ،در صبح یک روز پاییزی در ساختمان مرکز
امور معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به مصوبه
ممنوعیتبهکارگیریبازنشستگانهمکشیدهمیشود
که وی آن را به فال نیک می گیرد و می گوید که فرصت
خوبیبرایحضوربانواندرسمتهایاجراییخواهد
بود.ابتکار در پاسخ به این که عملکرد این معاونت را
چقدر منطبق بر اهداف تان می دانید ،تاکید می کند:
«معاونتامورزنانوخانوادهرویلبهشمشیرقرارداردو
امیدوارم ».....وی با بیان این که ما « به دنبال عدالت
جنسیتی هستیم» ،از جلسات و سفرهای متعدد خود
به استان ها برای تحقق این موضوع سخن می گوید
و همچنین تقویت اورژانــس اجتماعی را سد محکمی
در برابر آسیب های اجتماعی حوزه زنان و متخلفان
می داند و می گوید « :هرچه"  "123قوی تر شود ،فضا
برایمجرمانناامنترخواهدشد».اوبهعنواننمونهبه
جلوگیریازازدواجیکدختربچهدرمشهدنیزاشارهمی
کند .دربارهتغییرخانمموالوردی ترجیحمیدهدپاسخ
کلیبدهدوضمناینکهعملکرد ویرا بسیارعالی می
داند ،می افزاید «:این تغییر شاید از »......درباره رفتن
خودازسازمانمحیطزیستهمازفشارهاییسخنمی
گویدکه«بیشتربرایگرفتنیکسریامتیازهاومجوزها
بود»وبهصورتکلیاماباکنایهازپاسخصریحبهاینکه
آقایکالنتریچگونهبااینفشارهاکنارمیآیند،طفره
می رود.گفت وگوی ما با معصومه ابتکار به حوزه های
دیگریهمچونعملکردفراکسیونزنانمجلس،بازدید
اززندانهایزنان،زندانیانمحیطزیستی،سنازدواج
زنان،دوتابعیتیها،جریاناصولگراییو....نیزکشیده
شد.ابتکارمالحظاتیرادربارهشوراینگهبانبیانمی
کندودرخصوصرئیسجمهورنیزاورایکاعتدالگرای
واقعیکمی نزدیکبهاصالحطلبانمیداندو».....
گفتوگویخراسانبامعاونرئیسجمهوردرامورزنان
وخانواده رابخوانید.
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منتهابحثسفارت،حساسیتخاصیداردوظرفیتسازیهم
کمترانجامشدهاست،بههمیندلیلحرکتبهاینسمتکند
است البته تجربه خوب و موفق خانم افخم در مالزی به عنوان
سفیر،آنهمدرشرایطبحرانیخاصمالزیموجبشدبهاین
حرکتسرعتدادهشود.دراینبارهمیتوانبهانتصابخانم
فرشچیبهعنوانسفیر ایراندرفنالنداشارهکرد،سفیربانوی
بعدی نیزاحتماالدرآیندهنزدیک،حکمشصادرمیشود.

سدمحکمیدربرابرمتخلفانباشد.هرچه""123قویترشود
فضایمجرمانناامنترخواهدشد.نمونهموفقآنرابهتازگی
درمشهدمشاهدهکردیمکهازازدواجیکدختربچهجلوگیری
شد .موارد زیاد دیگری به اورژانــس اجتماعی گزارش شده
است.من امیدوارم گفت وگوهای ملی به ثمر برسد تا در سایه
آن،ماشاهدکاهشمشکالتزنانکشورمانباشیم.

در این زمینه رایزنی های خوبی با آقای رحمانی فضلی داریم
و تالش هایی هم می کنیم .مصوبه ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان را به فال نیک می گیرم و آن را فرصت خوبی
برای حضور بانوان در مسند استانداری می دانم .ما خانم
های موفقی در پست های معاونت استانداری ،فرمانداری و
بخشداری ها داریم و سعی می کنیم بانوان موفق را به عنوان
گزینههایاستانداریهامعرفیکنیمالبتهبهشرطیکهخود
اینخانمهاحضوردراینپسترا قبولکنند.

متاسفانه فقط از چهار زنــدان بازدید کرده ام و ضمن تهیه
گزارش،نقاطضعفوقوتآنها بررسیشدهاست.

دربارهاستاندارانچطور؟

یعنیخودخانمهاقبولنمیکنند؟

بله ،کار استانداری به لحاظ جنس اجرایی ،سنگین و سخت
استومشکالتخاصخودشرادارداماامیدواریمکهسدهای
مقابل را برداریم .در مجموع کارنامه عملکرد دستگاه ما در
حوزهانتصابمدیرانزنبرمبنایدستورالعملرئیسجمهور
که گفتند 30درصد مناصب دولتی تا پایان این دولت باید در
اختیار بانوان باشد ،کارنامه بدی نیست .طبق آمار انتصابات
استانی طی سال گذشته حدود174زن در مدیریت میانی و
پایهمنصوبشدهاند،اینموضوعدر 31استانبدنیستویک
تحول است یعنی در هر استان  65نفر مدیر زن منصوب شده
انداگرچههنوزدرسطوحعالی،تعدادانتصاباتبسیارکماست
امابخشدارومدیرکلدراستانداریهازیادداریم.

چقدر خود را در این زمینه ( تقویت جایگاه زنان
در عرصه های سیاسی ،دیپلماسی و اجتماعی ) موفق
میدانید؟

من عادت ندارم خودم را ارزیابی کنم ،در معاونت امور زنان و
خانواده جای کار زیاد است .این حوزه ،حوزه مهم و حساسی
است ،حوزه ای است که مطالبات زیادی دارد و دختران ،بچه
ها ،زنان و مجموعه خانواده مطالبه دارند .ما باید پاسخگوی
این مطالبات باشیم .معاونت امور زنان و خانواده روی لبه
شمشیر قرار دارد .امیدوارم عزیزانی که مطالبه دارند ،زمانی
کهخواستندکارنامهبدهندبهماکارنامهقبولیبدهند.

از زمانی که اعــام کردید "حل مشکالت زنان
نیازمندگفتوگویملیوتعاملاست"یکسالمیگذردتا
چهاندازهدرمحققشدنآنموفقبودهاید؟

یکیازاهدافماایجادبسترگفتوگویملیدرحوزهزناندر
همه سطوح است .البته خود دولت هم باید در این گفت وگو
سهیمباشد.ماده 101میگویددرهمهدستگاههایدولتی
باید عدالت جنسیتی رعایت شود یعنی باید نسبت به جایگاه
ها و خدماتی که به زنان جامعه داده می شود ،به لحاظ آماری
تفکیکجنسیتبدهندتامشخصشودآنخدماتهمانطور
کهبرایمردانقابلدسترسی استبرایزنانهمدردسترس
است.مثال در آموزش و پــرورش ،دختر بازمانده از تحصیل
نداشته باشیم یا در حوزه ورزش مسئله دسترسی نداشتن
دخترانوبانوانبهورزشگاهراحلکنیم.
ما به دنبال عدالت جنسیتی هستیم ،به همین منظور به طور
مرتببامدیرانکلاستانداریهاومشاورانوزیردرحوزهزنان
نشستهایملیبرگزارکردهایم.شایدطیسالگذشتهبرای
تعیین سیاست ها ،خط مشی ها و پروژه های مشترک ،شش
نشستملیداشتیم.درنشستهابایدسیاستهایحرکتی
مشخص شود ،باید هم افزایی داشته باشیم تا بتوانیم برنامه
ها را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم .برای ایجاد گفتوگوی
ملی در سطح بعدی ،حضور در استان ها مطرح بود 37.سفر
به استان های مختلف کشور داشتیم البته به برخی استان ها
به دلیل حساسیت و ضرورت از جمله سیستان و بلوچستان ،
اصفهان و کردستان دو بار سفر داشتم و به هشت شهرستان
استانتهرانسفرکردهام.دراینسفرها،نشستهایمختلفی
باگروههایزیادیازمسئوالناجراییوبانوانفعالدرسازمان
های مردم نهاد برگزار و آن ها را توجیه کردیم که برای تعیین
عدالتجنسیتی،چهکارهاییبایدانجامشودواینکهدراین
باره چگونه به یک تفکر واحد برسیم.یکی از محورهای این
سفرها ،تقویتاورژانساجتماعیبود،ایننهاد بهعنوانیک
مداخلهگرموثروموفقدربحثآسیبهایاجتماعیارزیابی
شده است .اگر این نهاد تقویت وآموزش داده شود ،می تواند

درسفرهایخودبازدیدهاییاززندانزنانداشته
اید،اینبازدیدها چقدرموفقیتآمیزبودهاست؟

تعدادزنانزندانیدرکشورچقدراست؟

من االن آمــار زندانیان زن را نــدارم اما در صد اندکی از
زندانیان ،زن هستند که همین درصد هم میزان آسیب
شان باالست چرا که اغلب این زنان ،فرزند دارند و سرپرست
خانوار هستند.فرزندان این ها در شرایط خطرناک و آسیب
پذیری رها شده اند.
اینبازدیدهاادامهخواهدداشت؟

بله حتما؛ این بازدید ها با پشتوانه یک کار حقوقی قوی و
مرتبط با الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت انجام می
شود و پیگیر آن هستیم .به همین منظور ،کمپین ارمغان  2و
 3را برای آزادی زنان زندانی غیر عمد با همکاری ستاد دیه ،با
شعار" زندان جای مادران نیست "راه انداختیم.یکی دیگر از
برنامههایما،سفربهروستاهاوپیگیریطرحهایکارآفرینی
وآموزشزنانروستاییاستودربحثاقتصادمقاومتینقش
زنانروستاییازاهمیتویژهایبرخوداراست.
سلسلهنشستهاییهمباتشکلهاباهدفتوانافزاییآنها
درحوزهزنانوخانوادهداریم.برایبرونسپاریفعالیتهای
دولتبایدبهتوانافزایی،شبکهسازیوارتباطاتمنسجمترو
تخصصیکردنتشکلهابپردازیم.عالوهبراینطرحیداریم
با عنوان گفت وگوی خانواده؛ این گفت وگو در جامعه،گروه
هایمرجع،دانشگاه،تشکلهاوحوزههاباحضورمتخصصان
و تمامی صاحب نظران و حتی احزاب استان ها پیگیری می
شود .در این نشست ها بحران هایی که خانواده را تهدید
می کند ،بازگو می کنیم و همچنین به مهارت های ارتباطی
درون خانواده پرداخته می شود .برای مثال ،ما در خانواده
لکنت زبان پیدا کردیم و با هم حرف نمی زنیم .مطالعات می
گویند قبال در خانواده دو ساعت حرف می زدیم اما ظرف10
سالاینزمانبه 20دقیقهکاهشیافتهاست.

فراکسیون زنان مجلس عملکرد خوبی داشته و تالش های بسیاری
کردهاست،پیشنهادهایخوبیهمداشتندوانتظارمیرودبخشهای
دیگرمجلسبافراکسیونزنانهمکاریخوبیداشتهباشندتابرنامه
های شان را پیش ببرند .ما با فراکسیون زنان مجلس ،نشست های
فراوانیداشتهایمودرحوزههای مختلفتبادلنظروگفتوگوداریم،
پسازتعطیالتمجلس،ایننشستهاادامهخواهدداشت.تعاملدو
طرف خیلی خوب بود .در برخی مسائل مثل شورای فقهی و حقوقی
که مسئولیت بررسی الیحه را در دستورکار خود دارد ،از نمایندگان
بانو دعوت و از نظرات آنان استفاده می کنیم .در خصوص اصالحات
قانونی نیز از دوستان مجلس کمک می گیریم .به تازگی در خصوص
موضوع دیه با حقوق دانان نشست های بسیار خوبی در مشهد برگزار
شدونتایجخوبیداشتوکاررابامشهدآغازکردیم.
باچههدفیاینکارراازمشهدآغازکردید؟

ما در داخل خانواده لکنت
زبان پیدا کردیم و با هم
حرف نمی زنیم .مطالعات
می گویند قبال در خانواده
دو ساعت حرف می زدیم اما
ظرف  10سال این زمان به
 20دقیقه کاهش یافته است.

اول این که زیر سایه عنایت و توجه ویژه حضرت رضا (ع) باشیم و دوم
بهرهگیریازجریانهایفکریاستکهدرحوزههایعلمیهبهموضوع
توجه دارند و به بحث دیه و امثال آن باید با نگاه نوینی پرداخته شود.
اینسلسلهنشستهادرقمادامهخواهدیافت.ماازموضوعدیهشروع
کردیم و در بحث شروط ازدواج ،موضوع طالق ،ازدواج زنان ایرانی با
مردانغیرایرانیو...ادامهخواهدیافت.
چقدربامراجعوفقهادرحوزهخودتانمشورتمیکنید؟

با فقها و مراجع تقلید در ارتباط مستقیم هستیم و جلسات و نشست
هایفراوانیداشتهوداریم.حمایتهایخوبیازجانباینبزرگان
شده ،مجتهدان و فضالی حوزه علمیه قم و مشهد ما را یاری کردند
و مشورت داده و می دهند .ما با علمای اهل تسنن در حوزه بانوان
اهل سنت ،دیدارهای خوبی داشتیم .در کردستان ،سیستان و
بلوچستان و گنبد ،نشست های تخصصی با آقایان داشتیم .آن ها با
رویکرد مثبت ما را یاری کردند به خصوص درباره سن ازدواج؛ آن ها
معتقدند سن ازدواج مسئله فرهنگی است و ارتباطی با دین ندارد و
بایدفرهنگسازیشود.
دربــاره زنــان بازداشتی و زندانیان محیط زیستی چه
پیگیریهاییمعاونتشماداشتهاست؟

متأسفانهتعدادیازبانوانحقوقدانبازداشتشدهاند،درحدیکه
امکان طرح این موضوع در دولت وجود داشته ،کارهایی انجام شده
است .آقای علوی و دکتر آوایی ورود کرده و پیگیر موضوع بوده اند.
خود رئیس جمهور هم این موضوع را جدی پیگیری می کنند .خانم

موالوردیبهعنواندستیارویژه رئیسجمهوردرحقوقشهروندیبه
طورجدیومداومپیگیرموضوعبازداشتیهاهستندودکترغالمیدر
بحثدانشجویانبازداشتیورفعمشکلدانشجویانستارهدارتالش
می کنند .تالش خیلی جدی از سوی دولت انجام می شود اما توان و
اختیار دولت در این موضوع ها محدود است .موضع دولت مشخص
است ،دولت موافق برخوردها و شدت گرفتن این نوع سیاست ها
نیست،بارهاشخصآقایرئیسجمهورواعضایدولتمخالفتخود
را اعالم کرده اند .به هر حال ،حداکثر تالش خود را به عنوان اعضای
دولت انجام داده ایم تا هم موضع و دیدگاهمان در این باره مشخص و
هممشکالتمرتفعشود.
در ادامه نظرتان را دریک کلمه یا چند جمله درباره این
عبارتهابیانکنید:

انتخاباتآیندهریاستجمهوری:توکلبهخدا،امید.
شورایسیاستگذاریاصالحطلبان:بسیارضروریاست.
شوراینگهبان:امیدوارمنگاهروبهآیندهوپیشروباشدوتوجهداشته
باشند که ایران با نسل نوینی مواجه است که از یک زاویه دیگر ،از یک
مطالبهدیگر،ازیکرویکرددیگربهدنیاتوجهدارد.شوراینگهبانهم
بهتغییراحوالنسلهاتوجهکند.
گرانی :ان شاءا ...با همکاری مردم و با رویکرد گران نخریدن و تالش
هایدولتودستگاههاینظارتیمقطعیباشدورفعشود.
حزب:برایسیاستورزیوفعالیتهایسیاسیبسیارضروریاست،
خوشبختانه در این دوره فرصت دوباره ای برای فعالیت احزاب پس از
یکدورهانفعالتحمیلیواینکهگفتهشدهبودنیازوضرورتیبهوجود
احزاب نیست و ریشه احزاب را زده بودند ،ایجاد شده است.البته من
عضوهیچحزبینیستم.
دوتابعیتی :در دو تابعیتی ها اصل را نمی توانیم بر ظن و گمان قرار
دهیم.مادوتابعیتیزیاددرکشورداریم.درایران،قوانینمدنیمادو
تابعیتیهارابهرسمیتنمیشناسدیعنیفرد یابایدتابعیتایرانرا
داشتهباشدیاتابعیتکشوریدیگراماواقعیتایناستکهازدواجبا
افرادخارجیزیادداریم،افرادیکهمدتهایزیادیدرخارجازکشور
زندگی کرده اند و تابعیت آن کشور را گرفته اند ،شاید همه نخواهند
این ها به دلیل دوتابعیتی بودن شان در کشور فعالیت داشته باشند
اماایندرستنیستکهبههمهآنهابهظنوگماننگاهکنیم.اتفاقا
اگر کشوری دنبال جاسوس است ،به سراغ کسانی می رود که هیچ
ظنیدربارهآنهانباشدودوتابعیتیهاچوندرمظانهستند،بعید
استسراغاینگونهمباحثبروند.بههرحال هرکسسراغاینبحث
هابرود،غیرقابلبخششاستوبایدبااوبرخوردشود.متأسفانهطرح
اینمباحثدامنزدنبهفضایبیاعتمادیاست.فضاییکهانگیزه
بازگشتبسیاریازکسانیراکهبههردلیلدرخارجازایرانزندگی
کردندومیخواهندبرایخدمتبهکشوربازگردند،ازبینمیبرد.
آلودگی هوا :موضوع بسیار مهمی که هم زمانی که در شورای شهر
تهران بودم و هم زمان حضورم در سازمان حفاظت محیط زیست در
دوران آقای خاتمی و روحانی از دغدغه هایم بوده است و بزرگ ترین
موفقیت من در حوزه سازمان محسوب می شود ،حذف بنزین آلوده
است،بنزینیکهدردولتنهمتوزیعشدودردورهدولتدهمویازدهم
از سطح جایگاه های توزیع بنزین کشور حذف و موجب کاهش قابل
توجه آلودگی هوا در کالن شهرها شد ،کال موضوع آالینده باید در هر
دولتیپیگیریشود.
دکترروحانی :رئیس جمهوری پرتالش ،با درایت ،آینده نگر ،بسیار
شجاعدرمواجهه بامشکالت،بسیارصبوروامیدوارمکهموفقباشند.
آقای روحانی اعتدال گرا به مفهوم واقعی و به نظرم کمی نزدیک به
اصالحطلباناست.
جریان اصولگرا :از کدام سمتش بگویم ،جریانی که از یک سمت به
اندیشه ای وصل هستند که اصال قابل توجیه نیستند و با اصول ما و
مبنایکشورو نظاممقابلهمیکنندوازسویدیگر طیفمعتدلآنکه
منطقیترفکرمیکنند.

در دوره دوم دولت آقای روحانی ،شما از ریاست
سازمان حفاظت از محیط زیست به معاونت امور بانوان و
خانواده آمدید ،این در حالی است که بسیاری عملکرد
خانم موالوردی را موفق آمیز می دانستند و از این تغییر
تعجب کردند.

عملکرد خانم موالوردی بسیار عالی بود .این تغییر شاید از
تشخیص و نگاه برتر رئیس دولت حاصل شد ،ایشان حتما از
افق گسترده تری به این موضوع توجه داشتند .من درباره کار
خودم یعنی سازمان حفاظت محیط زیست می توانم قضاوت
کنم که مطابق استانداردهایی که داشتم ،کار می کردم و از
این رو بسیار دشوار بود.با توجه به استانداردهایم ،فشارها و
انتظاراتفوقالعادهزیادبود،مسائلیکهحتی شخصرئیس
جمهور را اذیت می کرد و فشارهای زیادی در این حوزه وجود
داشت.
اینفشارها ازچهجنسیبود؟

بیشتر برای گرفتن یک سری امتیازها و مجوزها برخالف
استانداردهایمنبودومننمیتوانستمبهآنهاامتیازبدهم.
منظورتانازمجوز،چهمجوزهاییبود؟

مجوز معدن ،آب ،راه و خیلی چیزهای دیگر که شاید نتوان
بیان کرد ،مسائلی که ما جلوی آن ایستادیم.

بهنظرتانآقایکالنتریچطورباآنهاکنارمیآید؟

در دوره من ،ما به یک سری اصول زیست محیطی ،اجرای
دقیق قانون و صادر نشدن مجوز سهمیه انتقال آب با توجه
به تاالب ها مقید بودیم.
بله.

اکنونمابامشکلبحرانآبمواجهایم؟

دربحثدریافتحقابههیرمندازافغانستانهنوز
نتوانستیمموفقباشیم.

بله متأسفانه؛ البته در دوره من ،هامون به عنوان ذخیره گاه
زیست کره در یونسکو ثبت شد .این موضوع باعث شد به
هامون اعتبار بین المللی داده شود تا حقابه آن ضایع نشود.
هم اکنون باید از این موضوع استفاده کنیم و امیدواریم از این

شمابهتازگیازاحتمال افزایشتعدادسفیرانزن
خبردادهاید،ایناتفاقکیمحققخواهدشد؟

ببینیدنگاهدکترظریفبهحضوربانواندرحوزهسفارتبسیار
مثبتاستودراینزمینه،قدمهایخوبیبرداشتهشدهاست
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