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فعاالن حزبی و سیاسی در گفتو گو با «ایران»:

اصالح ساختار و استفاده از قومیتها در مدیریت ،نیاز وزارت کشور است

قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام(ره) :معرفی رحمانی فضلی ،با توجه به انتظارات از دولت روحانی ،اقدام مثبتی است

زهرا شجاعی دبیرکل مجمع
زنان اصالحطلب شد

فتاح :فرصتها برای
احمدینژاد از دست رفت

وزیــر دولــت نهــم و رئیــس فعلــی
کمیتــه امــداد امام خمینی بــا انتقاد
از رفتارهــای ساختارشــکنانه حلقــه
نزدیــکان احمدینــژاد ،تأکیــد کــرد:
نظام ،قدرتمندتر ،صبورتر و جدیتر
از آن اســت کــه در مقابــل چنیــن
حرکاتــیکوتاه بیایــد .پرویز فتــاح در
توگــو بــا خبرآنالیــن تأکیــد کرد:
گف 
رفتــن آقــای احمدینــژاد بــه وزارت
کشور و ثبتنام کردن در انتخابات کار
درســتی نبود چون رهبر معظم نهی
فرمــوده بودند .ما یــک اعتقاد والیی
داریم ولــی برخی ممکن اســت این
اعتقاد را نداشته باشند .اگر عدم تأیید
صالحیــت ایشــان مطرح نمیشــد،
االن چه فضایــی درباره ایشــان بود؟
فرصتــی بــرای آینــده او بــود؛ ولــی
االن دیگــر همــه فرصتهــا بــرای
احمدینژاد از دست رفته است.

علی محمدی/ایران

مجمــع زنــان اصالحطلــب پــس از
پایان اولین کنگره خــود در بیانیهای،
بر ضرورت توجه به امور زنان در همه
حوزههاتأکیدکرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در بخشــی از
ایــن بیانیــه آمده اســت :فقــدان یک
نظــر جامــع و منشــور مــورد اجمــاع
همگان از جایگاه نقــش زن در نظام
نوپــای جمهــوری اســامی منجر به
برخوردهای ســلیقهای و اجتهادهای
شخصی و جناحی در این زمینه شده
اســت اما در مجموع روند رو به رشــد
اما کند پیشرفت زنان با وجود نگرش
ســطحی متحجرانــه یــا دیدگاههــای
افراطــی و ایجــاد موانــع فکــری و
فرهنگی غیرقابل انکار است.
زنــان اصالحطلــب افزودهانــد:
وجــود احزاب زنــان در کشــور و ایجاد
شاخه زنان در احزاب دیگر میتواند از
جملهشاخصهایمشارکتسیاسی
در ســطح عالــی ،شــرکت در احــزاب
و گروههــای سیاســی باشــد .اهمیــت
نقــش احــزاب در تحقق دموکراســی
بر کسی پوشیده نیســت .احزاب زنان
میتواننــد در ســاز و کار قــدرت وارد
شوند و زمینه را در جهت بهرهمندی
نظــام از ســرمایه انســانی زنــان در
مدیریت سیاسی کشور فراهم سازند.
مجمــع زنــان اصالحطلــب بــر ایــن
باور اســت که ضعف دســتیابی زنان
به قــدرت تنهــا و مهمترین معضل
زنــان نیســت بلکه بر اســاس نگرش
جامــع و نظاممند باید بــه تمام امور
زنان درهمــه حوزههــا پرداخت .این
بیانیه افزوده است :موضوع اشتغال
وبیکاری،حاکمیتتفکرمردساالری،
یهای
ضهایجنسیتیناهنجار 
تبعی 
اجتماعــی ،ناکارآمــدی و تعــدد
نهادهــای متولــی امــور زنــان ،زنــان
آســیب دیده و آســیبپذیر ،بازنگری
و اصالح قوانین و مقررات بر اســاس
مقتضیــات زمان و مکان ،مشــکالت
سیســتم قضایی ،تغییــر کارکرد نهاد
خانــواده ،زنانــه شــدن فقــر ،کمبــود
فضای فرهنگی ،ورزشــی ،تفریحی از
جملهمسائلمهمزناناستکهعزم
راسخوجدیملیرامیطلبد.بدیهی
است حزب از پیگیری و رصد این امور
از هیچ تالشــی فروگذار نخواهد کرد و
از دولت و دســتگاه حاکمه رســیدگی
جدی را خواستار است .بر اساس این
بیانیه ،اصالحطلبی ،یک جریان دین
باور ،خردورز ،نواندیش ،توســعهگرا،
آزادیخواه ،عدالتطلــب ،اعتدالگرا،
قانونمــدار ،صلحطلــب ،معتقــد به
اعتــای ایــران اســامی و ایرانیــان،
معتقد به حقوق شهروندی و اصالت
رأی مــردم و حــق حاکمیــت ملــی
اســت که مقابله با جهل و خشــونت
و خودکامگــی و انحصارطلبــی و رفع
فقــر و فســاد و تبعیــض در ســطوح
مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی را از راههای دموکراتیک و
ســاختارهای نهادمند دنبال میکند.
گفتنــی اســت در نخســتین جلســه
شــورای مرکــزی ایــن حــزب ،زهــرا
شــجاعی به عنــوان دبیــرکل انتخاب
شد.

کمتر کســی اســت کــه دوران متالطم
وزارت کشــور در دولت نهــم و دهم را
از یــاد برده باشــد؛ وزارتخانــهای که به
لحــاظ وســعت ،کثــرت و حساســیت
وظایـــــــف و مــــــأموریتهایش بــه
«دولــتِ در دولــت» موســوم اســت،
در هشــت ســال ریاســت جمهــوری
محمــود احمدینــژاد دســتخوش
حواشــی و شــایعات متعددی بــود؛ از
اصــرار رئیــس دولت نهم بــرای عزل
مصطفــی پورمحمــدی در جریــان
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی
گرفتــه تــا ماجــرای مــدرک تقلبــی
علــی کــردان؛ از حــرف و حدیثهــا
دربــاره صــادق محصولــی گرفتــه
تــا گعدههایــی کــه گفتــه میشــد در
ســاختمان بلنــد خیابــان فاطمــی،
محــل تصمیمگیریهــای حلقــه
خــاص اطرافیان رئیس دولت اســت.
مجموعه این موارد بود که ســبب شد
وزارتخانهای که خود باید لنگر آرامش
در جامعــه باشــد ،کانــون نگرانیهــا،
شک و شبههها و شایعهها شود .شاید
بر همین اساس بود که حسن روحانی
بعــد از پیروزی در انتخابات ســال ،92
عبدالرضا رحمانی فضلــی را برای به
عهده گرفتن مســئولیت وزارت کشــور
بــه مجلــس معرفــی کــرد؛ چهــرهای
از اردوگاه اصولگرایــان کــه پیشتــر
مســئولیتهایی چــون قائم مقامــی
دبیــر شــورای عالــی امنیــت کشــور و
ریاســت دیــوان محاســبات کشــور را
برعهــده داشــت .رحمانــی فضلی در
دوران مسئولیتش در دیوان محاسبات
که با ریاســت جمهــوری احمدینژاد
همزمــان شــده بــود ،بارهــا و بارهــا
تخلفات متعــدد رئیس وقــت دولت
را منتشــر و گوشــزد کــرد .او همچنیــن
زمانــی کــه علــی الریجانــی در رأس
صدا و ســیما بود ،معاونت اجتماعی،
فرهنگــی و رســانهای ایــن ســازمان را
بــه عهــده گرفــت و همیــن همــکاری
بــود کــه از حســن روابــط او بــا رئیــس
فعلــی مجلس شــورای اســامی خبر
مــیداد و باعث شــد ابتــدای معرفی
رحمانــی فضلــی از ســوی روحانــی،
اصالحطلبــان بــه رئیــس جمهــوری
خــرده بگیرنــد؛ چــه پیــش از وی نــام
چهرههــای اصالحطلب برای تصدی
ایــن مســئولیت مطرح بــود و معرفی
رحمانــی فضلی اصولگرا ســبب شــد
شــماری از اصالحطلبــان معرفــی او
را «مصالحــه» روحانی با ســایر مراکز
قــدرت بداننــد .حال چهار ســال از آن
روزها میگــذرد؛ اصالحطلبانی که در
این مدت با ریزبینی و حساسیت ویژه
عملکرد وزیر کشور را رصد میکردند،
نــه تنهــا دیگــر اعتراضــی بــه معرفی
مجــدد رحمانــی فضلــی ندارنــد،
بلکه اذعــان دارند حضــور یک چهره
اصالحطلــب در رأس ایــن مجموعــه
نمیتوانست به اندازه حضور رحمانی
فضلی منتج به نتیجه مطلوب شــود.

در هفتههــای گذشــته علــی شــکوری
راد ،دبیــرکل حزب اتحــاد ملت ایران
و غالمحســین کرباســچی دبیــرکل
کارگــزاران ســازندگی نیــز بــر این نکته
صحه گذاشــتند .اگــر دیــدگاه اکثریت
مجلس منطبق با موضع گیری اغلب
فعاالن سیاسی باشد ،به نظر می رسد
رحمانــی فضلی ،رأی اعتمــاد بگیرد،
اما هــم این جریان و هــم جریانهای
دیگر بر پیگیــری مطالبات جا مانده و
تثبیت سیاســتهای اعتدالــی دولت
تأکید دارند.
ëëوزارت کشور در چارچوب اعتدال
حمیــد قزوینی ،ســخنگوی مجمع
نیروهــای خــط امــام در گفتوگــو بــا
«ایــران» بــا یــادآوری شــرایط کشــور
در انتهــای دولــت احمدینــژاد،
میگوید :قبل از قضاوت درباره وزرای
پیشنهادی رئیس جمهوری باید ابتدا
مشــخص کنیم چه انتظــاری از دولت
یــا یــک وزارتخانه مشــخص داریم .او
بــا تأکید بــر اینکــه در ارزیابیها درباره
عملکرد کلی دولــت روحانی ،همواره
باید به این نکته توجه داشت که دولت
اول او در شــرایط خاصی تشکیل شد،
ادامه داد :فارغ از مســائل و معضالت
تهای
بینالمللــی 8 ،ســال سیاســ 
دولت محمود احمدینژاد به فضای
سیاسی آسیب جدی زده بود .به نوعی
کــه یک بــی اعتمــادی بر فضــا حاکم
بــود و بدبینــی و ســوء ظــن بــه احزاب
و تشــکلهای سیاســی افزایــش یافته
بود .رابطه دولت و نهادهای سیاســی
و حتی صنفــی در پایینترین حد بود.
سخنگوی مجمع نیروهای خط امام با
بیان اینکه «نخستین گام وزارت کشور
آقــای روحانــی در دولــت اول ،خروج
از آن فضــای بدبینــی و بــی اعتمادی
بود و انصافاً در این راســتا خوب عمل
کرد» ،ادامه داد :در چهار سال گذشته،
تعامــل دولــت با احزاب بیشــتر شــد؛
شــخص وزیــر در جلســه بــا گروههــا و
تشــکلهای سیاســی شــرکت میکــرد
و در مجمــوع فضــای امــن و آرامــی
بــرای فعالیــت احزاب به وجــود آمد.
عملکرد وزارت کشــور در انتخابات به
گونــه ای نبــود که فضــا را ناامــن کرده
یــا بــه رونــد ســالم انتخابــات لطمــه
بزنــد .روی هــم رفتــه معتقــدم نمره
وزارت کشــور دولــت یازدهــم مثبــت
اســت؛ اگرچه ممکن اســت انتظارات
و توقعات مــردم و گروههای سیاســی
بیشتر از اینها باشد .او در باب معرفی
مجــدد رحمانــی فضلــی بــه عنــوان
وزیر کشــور نیز گفت :ابتدا باید ببینیم
دولــت آقــای روحانــی اصالحطلــب
اســت یا اعتدالی ،همان گونه که خود
آقای روحانی بارها و بارها اعالم کرده،
مشی و گرایش اعتدال گرایانه دارد؛ بر
این اساس باید در کابینه آقای روحانی
منتظر چهرههای اعتدالــی بود .آقای
رحمانــی فضلــی در چهــار ســالی کــه
مســئولیت وزارت کشــور را بــه عهــده

اصالحطلبانی که
عملکرد وزیر کشور
را رصد میکردند،
نه تنها دیگر
اعتراضی به معرفی
مجدد رحمانی فضلی
ندارند ،بلکه اذعان
دارند حضور یک
چهره اصالحطلب در
رأس این مجموعه
نمیتوانست به
اندازه حضور رحمانی
فضلی منتج به نتیجه
مطلوب شود
داشــت ،نشــان داد اعتدالــی حرکــت
میکند .باید به این نکته توجه داشت
جریان اصولگرا نیز در ســالهای اخیر
دچار تحول شده و مرزبندیهایش به
میزان زیادی تغییر کرده است و آقای
رحمانی فضلی در زمــره اصولگرایان
اعتدالــی اســت .از طرفــی بایــد توجه
داشــت وزیــر کشــور بایــد بتوانــد بــا
نهادهای امنیتی ،نهادهای باالدســتی
همچنین نهادهــای انتظامی ارتباط و
تعامل داشــته باشد .به اعتقاد من اگر
انتظاراتمــان را در چارچــوب دولــت
روحانــی تعریف کنیــم ،معرفی آقای
رحمانی فضلی نکته مثبتی است.
ســید رضــا اکرمــی عضــو جامعــه
روحانیــت مبــارز ،موضــوع معرفــی
وزرای پیشــنهادی به مجلس شــورای
اســامی بــرای گرفتــن رأی اعتماد را
از دو منظــر قابــل توجه دانســت و به
«ایــران» گفــت :نکتــه نخســت اینکه
وقتــی آقای روحانی بــه عنوان رئیس
جمهــوری آقــای عبدالرضــا رحمانی
فضلــی را بــرای تصــدی مســئولیت
وزارت کشــور مجــدداً پیشــنهاد داده
اســت ،به این معناســت که عملکرد
ایشــان را مثبت ارزیابــی کرده و ادامه
فعالیــت ایشــان را معقــول میداند.
از طــرف دیگــر ،نماینــدگان مجلــس
شورای اســامی هستند که آنها هم با
توجه به شــناختی که از افراد معرفی

امروز ،برگزاری دادگاه مدیران کانالهای تلگرامی

دادگاه مدیــران کانالهــای تلگرامــی
امروزاز ســاعت  10در شعبه  15دادگاه
انقــاب بــه ریاســت قاضــی صلواتــی
و بــه مــدت  3روز برگــزار میشــود .به
گفتــه ســیدعلی مجتهــدزاده وکیــل
تعــدادی از ایــن مدیــران بازداشــت
شــده ،ایــن پرونــده  6متهــم دارد کــه
 5نفــر آنهــا با قــرار وثیقه پیــش از این
آزاد شــده و یــک نفر از آنهــا همچنان
در بازداشــت بسر میبرد .مجتهدزاده
به ایســنا گفــت :کیفرخواســت صادره
را مطالعــه کردهایــم .بــه عقیــده من
اتهامات مطروحه نســبت به موکالنم
فاقــد وجاهــت قانونی اســت ،ولی در
هر صورت تصمیمگیر اصلی ریاســت
دادگاه اســت و امیدواریــم ریاســت
دادگاه اســتدالالت و دفاعیات ما را در
نظر بگیرد.
روزهای آخر اسفند ماه سال گذشته
و در زمــان اوج گرفتــن فعالیتهــای
انتخاباتی بــود که بازداشــت تعدادی
از مدیــران کانالهــای تلگرامــی
اصالحطلــب و هوادار دولــت یازدهم
رســانهای شــد .بتدریج معلوم شد که
علی احمدنیا (اصالحات نیوز) ،حیدر
ولــیزاده (مجمــع اصالحطلبــان)،
جواد جمشیدی (اصالحطلبان نیوز)،
ســعید نقــدی (حامیــان دکتر حســن
روحانی) ،ســعید افــروزی (هــواداران
دکتــر حســن روحانــی) ،ســید مجتبی

باقــری (کانــال هــواداران دکتــر علوی
وزیــر اطالعات) نیما کشــوری (تلخند
سیاســی) و ســبحان جعفــری (زنــده
بــاد اصالحــات) بازداشــت شــدهاند.
ل جاری
در روزهــای آخر فروردین ســا 
البتــه ســعید افــروزی و حیدرولیزاده
آزاد شدند.
در شرایطی بیخبری از این فعاالن
حــوزه مجازی و عدم انتشــار جزئیاتی
درباره بازداشــت آنهــا ،وزیر اطالعات
 16فروردین در حاشــیه جلســه هیأت
وزیــران گفــت کــه دولــت از ابتــدا بــا
دستگیری مدیران کانالهای تلگرامی
مخالــف بــوده و اســت .ســید محمود
علــوی گفت« :نظــر دولت این اســت
که این مســأله به شکل مسالمتآمیز
حــل و مدیــران کانالهــا آزاد شــوند».
رئیــس جمهــوری هــم  21فروردیــن و
در نشســت خبــری در همیــن بــاره از
دســتور خود بــه وزیــر اطالعــات برای
پیگیــری ایــن موضــوع خبــر داد و بــه
نقل از گــزارش وزارت اطالعات گفت
که بازداشــت شــدهها جرمــی مرتکب
نشدهاند.
در واکنش به این ســخنان روحانی
بــود کــه ســخنگوی دســتگاه قضایــی
بــرای نخســتین بار در نشســت خبری
 23فروردین اتهام دســتگیر شدگان را
«مطالب ضد امنیتی و انتشار مطالب
مســتهجن و ضــد امنیــت عمومــی»

برشــمرد .محسنی اژهای البته سخنان
رئیــس جمهــوری و وزیر اطالعــات را
بیپاســخ نگذاشــت و گفــت« :علــی
القاعــده جناب آقای رئیس جمهوری
که اطالعــات حقوقی دارنــد میدانند
کــه مرجــع صالــح بــرای اینکه کســی
مرتکب جرم شــده یا نشده است وزیر

رئیس جمهوری
به نقل از گزارش
وزیر اطالعات گفته
بود که بازداشت
شدهها جرمی
مرتکب نشده اند.
علی مطهری
در کمیسیون
امنیت ملی گفته
بود که نه وزارت
اطالعات بلکه
اطالعات سپاه
مدیران کانال ها را
بازداشت کردهاند

شــده و برنامههــای آنــان دارنــد،
دربــاره وزرای پیشــنهادی قضــاوت
میکننــد .وی بــا یــادآوری رأی بــاالی
رحمانــی فضلــی از مجلــس نهــم،
افــزود :مجلــس فعلــی بــا مجلــس
نهــم متفاوت اســت و مجلس نســبتاً
جدیدی اســت .باید دیــد آیا مجلس
دهــم شــورای اســامی هــم بــا آقای
رئیــس جمهوری هــم رأی و هم نظر
اســت یا خیر؟ تا جایی کــه بنده آقای
رحمانــی فضلــی را میشناســم و بــا
رصــد کارنامــه وی در وزارت کشــور
معتقــدم وی کارنامــه قابــل قبــول و
قابــل دفاعــی دارد و نکتــه منفــیای
نمیبینم.
ëëتأکید بر استفاده از اقوام مختلف
جالل جاللــیزاده ،فعال سیاســی
اصالحطلــب نیــز بــا یــادآوری ایــن
ضربالمثــل کــه «از قدیــم گفتهانــد،
صــاح مملکــت خویــش خســروان
داننــد» در گفتوگــو با «ایــران» تأکید
کرد :قطعاً آقای روحانی به افرادی که
بــه عنوان وزیر پیشــنهادی به مجلس
معرفی کردهاند ،اعتمــاد دارند .آقای
رحمانی فضلی چهار ســال ســکاندار
وزارت کشــور در دولت روحانی بودند
و میشــود در کارنامــه ایشــان نقــاط
منفــی و مثبتی دیــد .وی ادامه داد :در
دوره مسئولیت ایشان احزاب ،فضای
مناســبتری برای فعالیت داشــتند و
احزاب متعدد اصالحطلب توانستند
مجــوز و پروانه فعالیت دریافت کنند.
در برگــزاری انتخابــات نیــز کارنامــه
قابل قبولــی دارند اما دو نکته نیازمند
توجــه ویــژه اســت؛ نخســت اینکــه از
همــه اقــوام از جملــه از مجموعــه
مدیــران توانمنــد کرد کشــور اســتفاده
کنــد؛ چــرا کــه متأســفانه اظهاراتــی
منتســب به ایشــان ذهنیتــی منفی در
ایــن خصوص ایجاد کرده اســت .دوم
اینکــه گاهــی و در مقاطعی دیده شــد
فرمانــداران ،مســتقل از نماینــدگان
مجلــس ظاهــر نشــدند؛ بــه عبــارت
واضحتــر برخــی فرمانــداران به جای
اعمــال سیاســتهای اصلــی دولــت،
تحت تأثیر فشارهایی خارج از دستگاه
اجرایی عمل کردند که امید است این
دو نکتــه منفــی در دوره جدیــد زدوده
شود.

اطالعــات نیســت و من خــودم زمانی
وزیر اطالعات بودم لذا وزیر اطالعات
در ایــن بــاره مرجــع صالــح نیســت...
مطالبــی دربــاره خــود وزیــر اطالعات
مطرح اســت کــه ایشــان نمیتواند در
این پرونده حتی اظهار نظر یا گزارشی
تهیه کند».
در ادامــه ،کار بــه طــرح ســؤال
نماینــدگان مجلس از وزیــر اطالعات
کشــید ،طرحــی که بــا محوریــت علی
مطهری نایب رئیــس مجلس تدوین
شــده بــود .علوی  16خرداد در جلســه
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی حاضــر شــد و به گفتــه نقوی
حســینی ســخنگوی کمیســیون ،وزیــر
اطالعــات در ایــن جلســه گفــت کــه
بازداشــت مدیــران تلگرامــی توســط
ایــن وزارتخانــه انجــام نشــده لــذا او
نبایــد پاســخگوی اقداماتــی باشــد که
دســتگاههای دیگــر انجــام دادهانــد.
نقوی حسینی به نقل از علی مطهری
هــم گفته بود« :ما موضــوع را پیگیری
کردیم گفتند این بازداشتها از طرف
وزارت اطالعــات نبــوده بلکــه توســط
اطالعــات ســپاه بــوده ،ولی مــا از وزیر
اطالعات میتوانیم سؤال کنیم».
علیرضــا رحیمی عضو کمیســیون
امنیــت ملــی مجلــس هــم دربــاره
همیــن جلســه بــه ایلنــا گفتــه بــود:
«نکتــه قابلتوجــه در توضیحــات

ëëلزوم انتصاب استانداران توانمند
اصغــر ســلیمی ،عضــو کمیســیون
شــوراها در مجلــس هــم در گفتوگو با
«ایران» در عین حال که پیشبینی کرد
رحمانی فضلــی از مجلس رأی اعتماد
میگیــرد ،از گالیه برخــی نمایندگان در
موضوع اســتانداران خبــر داد .وی نیز با
یادآوری فضای حاکم بر رابطه دولت و
مجلس در انتهــای دولت احمدینژاد،
گفــت :آقــای روحانــی در دولــت اولش
بایــد برای وزرایــش از مجلس نهم رأی
اعتماد میگرفت؛ با توجه به اختالفاتی
که بین دولــت و مجلس نهم بود ،بهتر
بــود گزینــه پیشــنهادی وزارت کشــور،
فــردی باشــد که هــم رئیــس جمهوری
و هم نماینــدگان به وی اعتماد داشــته
باشــند و هم بتواند سیاستهای دولت
را پیــاده کنــد .ایــن نماینــده مجلــس،
رحمانی فضلی را گزینه مناسبی در این
چارچوب دانست و تأکید کرد :ایشان در
این مدت در چارچوب انصاف و اعتدال
کارش را انجام داده است اما نمایندگان
انتظار دارند در دوره جدید استاندارانی
فعالتر و عملگراتر در رأس کار باشــند.
نماینــده ســمیرم با اشــاره بــه اهمیت
جایــگاه و حیطه مأموریتی اســتانداران،
افزود :درست است برخی ،مشکالتی که
در بعضی استانداریها وجود دارد را به
وزیر کشور منتسب میکنند اما واقعیت
این اســت که دربــاره اســتانداران هیأت
دولت تصمیم میگیرد .اما بهتر اســت
آقای رحمانی فضلی افرادی توانمند و
کارآمدتر به هیأت دولت معرفی کند.
ëëضرورتاصالحساختاروزارتکشور
امراهلل شیخانی دبیر کل حزب مردم
هم با اشاره به اهمیت و گستره وظایف
وزارت کشــورمعتقد اســت کــه برخــی
وظیفههای بنیادین این وزارتخانه مورد
بــی توجهی قــرار گرفته اســت همچون
نظارت بر شهرداریها و اجرای صحیح
قانون شوراها و شــهرداری ،طرح جامع
تقسیمات کشوری ،تدوین قانون جامع
انتخابــات و تدوین قانون جامع تشــکل
سیاســی و صنفی .این فعال سیاســی با
بیــان اینکه یک شــهروند از زمانی که به
دنیــا میآید تــا زمانی که بــدرود حیات
گفتــه و بــه قولــی «زگهــواره تــا گــور» بــا
وزارت کشــور و زیرمجموعههایش سر و
کار دارد ،به «ایران» گفت :اما متأسفانه
میبینیم گاهی ســاختار وزارت کشــور با
وظایــف محوله همخوانی نــدارد؛ برای
نمونــه تأمیــن و حفظ امنیــت داخلی و
اســتقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد
هماهنگی بین دســتگاههای اطالعاتی،
انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها به
عهده وزارت کشور است اما در استانها،
تنهــا یک شــورای تأمین وجــود دارد .بر
این پایه ،وزارت کشور ابتدا خود نیازمند
اصالح ساختاری است.
بــه گفتــه وی اصــاح ســاختار
تقســیمات کشــوری و اصــاح قانــون
احــزاب و تشــکلهای سیاســی نیــز از
اولویتهای وزارت کشور است.

وزیــر اطالعــات ایــن بود که مســئوالن
ایــن وزارتخانه ســابقه یکســال اخیر
تمامــی کانالهایــی راکــه ادمینهــای
آنها بازداشت شدند مورد بررسی قرار
داده و هیچگونه محتوای غیراخالقی و
ضد انقالبی دیده نشده و حتی برخی
بازداشتشــدگان از مقلــدان رهبــر
معظم انقالب بودهاند.
بهگفتــه آقــای علــوی جلســهای
مشــترک میان وزارت اطالعات و دبیر
شورایعالی امنیت ملی برای بررسی
دقیقتــر ایــن مســأله برگــزار شــده اما
در عیــن حــال ،از آنجــا کــه مراجعی
کــه ایــن ادمینهــا را دســتگیر کــرده
در جلســه حضــور ندارنــد ،مســئوالن
وزارت اطالعــات قــادر به پاســخگویی
نبوده و بهتر اســت کســانی کــه در این
بازداشــتها دســت داشــتند ،بــرای
پاسخگویی حاضر شوند».
علــی مطهری نماینــده تهران هم
روز بعد در اینستاگرام خود درباره این
جلسه نوشــت« :حرف من این بود که
وزارت اطالعــات نباید اجازه ورود یک
نهــاد دیگر را کــه به مجلس پاســخگو
نیســت بــه حــوزه کاریاش بدهــد واال
هیچکــس جلــودار آنها نخواهــد بود و
این امر برای کشور و انقالب یک خطر
اســت .به هر حــال از پاســخ وزیر قانع
نشــدم و قاعدتاً ســؤال بایــد به صحن
علنی بیاید..
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ëëیادداشت«:زمینهسیاسیکابینه»؛عباسعبدی
پــس از دو مــاه گمانهزنــی باالخــره اســامی وزیــران
دگرخوان
پیشــنهادی از طرف رئیس جمهوری به مجلس اعالم
شد .واکنشها از جانب حامیان آقای روحانی کمابیش
قابل انتظار بود .عدهای آه و ناله سر دادند که این کابینه
مطابق رأی  ٢٤میلیون نفر نبود و هیچگاه هم مشخص
نشد که از کجا نظرات آن  ٢٤میلیون را به دست آوردهاند
و آن را نمایندگــی میکننــد .این گــروه به نوعی معتقد بودند که کــوه موش زایید.
بویژه با قولها و وعدههایی که شنیده بودند ،انتظار دیگری داشتند .در مقابل گروه
دیگری گفتند همین خوب اســت و به موانع شــکلدادن یک کابینه اشــاره کردند.
در حالی که از چهره برخی افراد این گروه میتوانید بخوانید که چه فشــار روانی را
تحمــل میکننــد تا چیزی را بگویند که قبول ندارند و مطابــق آموزهها یا انتظارات
پیشین خودشان نیست! گروه دیگری نیز فعالً سکوت کردهاند تا ببینند چه پیش
خواهد آمد ...در شــرايط كنوني ايران نيروهايي كه در حوزه عمومي هســتند ،همه
به يك شــكل تركش خورده محســوب ميشــوند و به علت فضاي سياســي در ١٠
ســال گذشته و حتي در  ٢٥سال گذشته به نحوي رفتار شده است كه احتمال ورود
آنان به ســاختار مديريت اجرايي به جاي تقويت ،تضعيف شــده اســت .بنابراين
حداقل بخشــي از انتظارات سياســي و انتخاباتي كه بر اثر حضور اين كنشــگران در
فضاي عمومي شــكل ميگيرد ،در عمل نميتواند در ســاخت رسمي بازتاب پيدا
كند ...سخنان تبلیغاتی ریاستجمهوری ...انتظارات را در خصوص حضور زنان و
جوانان و حتی اقوام در دولت افزایش داد ...در جامعهای که تا  ٧٥درصد مردم در
انتخابات شرکت میکنند به معنای آن است که عرصه عمومی به هر دلیلی محل
بروز و ظهور مطالبات و خواســتهای این مردم اســت .از ســوی دیگر اگر برونداد
انتخابــات نتوانــد این خواســتها را نمایندگی کند ،کارایی و بقای عــادی آن دچار
مشکل خواهد شد.
ëëسرمقاله«:مجلسوکابینهروحانی»؛صادقزیباکالم
انتقاداتیکهچینشکابینهجدید درروزهای اخیر
به همراه آورده ،گویا ســبب شده زمزمههایی در
میــان برخی فراکســیونها نســبت بــه دادن رأی
کبــود به شــماری از وزیران پیشــنهادی ،مطرح شــود .به نظر میرســد
انتقاداتی که این روزها نســبت به وزیران پیشــنهادی مطرح شده ،این
شائبه را به وجود آورده باشد که پس رأیدادن به برخی گزینهها ،خیلی
هم کار نادرســتی نباشد .البته این درست است که نمایندگان مجلس
از ایــن حق برخوردارند که به هرکــدام از وزیران به هر دلیلی که دارند،
رأی اعتماد ندهند اما نباید از این مهم غافل شد گالیههایی که متوجه
کابینه پیشنهادی شده ،بیشتر به آنچه دکتر روحانی انتخاب نکردهاند،
صــورت گرفته تا آنچه انتخاب کرده اســت .به عبارت دیگر ،نارضایتی
منتقــدان ،لزومــاً از بابــت این نیســت که چرا ایــن افراد بــرای تصدی
وزارتخانهها معرفی شدهاند؛ بلکه انتقادات آنها از بابت انتخابنشدن
زنان و کمتوجهی به برخی اقلیتهاست که در انتخابات ٢٩اردیبهشت
مشــارکت باالیــی داشــتهاند .این انتقــادات نباید بهانهای شــوند برای
رأیندادن به برخی از وزیران پیشــنهادی ،بنا بر انگیزههای شخصی یا
مطالباتی که ممکن است خدای نکرده از برخی وزیران صورت گرفته
بوده باشــد و چــون آن مطالبات تحقق نیافتهاند ،حاال اقــدام به دادن
رأی کبود به وزیر پیشنهادی کنند .واقعیت آن است که کارنامه وزرایی
کــه دوباره به مجلس معرفی شــدهاند ،اگر از متوســط کابینه اول دکتر
روحانی باالتر نبوده باشد ،یقیناًپایینتر هم نیست.
ëëیادداشت«:دولتدوازدهموسیلمطالبات»؛سیدمسعودرضوی
از شــگفتیهای ایــام و هفتههای اخیر طــرح تقاضاهای
نامعقــول یــا بهتــر بگوییــم افزایــش نامعقــول ســطح
مطالبات از جانب دوستان و برخی گروههای حامی رئیس جمهوری و دولت است.
افزایش درخواست ها که در آستانه تشکیل دولت و معرفی وزرا ،سیر تصاعدی
این
ِ
به خود گرفت ،تا حدی طبیعی به نظر می رسید ،اما در یک نقطه از حالت طبیعی
خارج شده است و به نظر معقول و منطقی نمی رسد .برای توضیح این امر ،باید
فضاهای مجازی را دائماً رصد کرد و هشــیار بود ،زیرا ای بســا بسیاری از کسانی که
در دامن زدن به برخی خبرها و شــایعات و فراتر از اینها ،در طرح ســاده مطالبات
از دولت شرکت می کنند ،بهتصور خدمت و مطالبه حق طبیعی دست به این کار
می زننــد .عیبی نــدارد و عقل و عرف و قانون هم منع نکرده اســت که مثالً درباره
فقــدان وزرایــی از جامعه اهل ســنت یا بانــوان در کابینه ،اعتراض و انتقاد نباشــد
و اگــر چنین اعتراضاتی نباشــد باید تعجب کرد ...دلســوزان صلحطلب و واقعی
و اصالحطلبــان ملــی و معتقد به روشهــای آرام و قانونی ،باید بیشــتر در مهار و
عقالنی شدن مطالبات و توضیح محدودیت ها برای افکار عمومی فعال باشند.
دامچاله فضاهای مجازی ،ممکن است چند روزی اسم و رسم چند نفر را سر زبانها
بیندازد ،اما اگر دولت تدبیر و امید در ایجاد فضای اعتدال و شرایط توسعه موفق
نباشد ،بعید میدانم دیگر نام و نشانی از این دوستان هم باقی بماند.
ëëحسین شریعتمداری :تحریمهای جدید امریکا فرزند نامشروع «مادر
مذاکرات»است
مدیرمســئول روزنامه کیهان که ...در یادواره
خاکیــان افالکــی در همــدان شــرکت کــرده
بود ...گفت :نخســتین گام ،آن است که باور
کنیم با امریکا در حال جنگ هستیم و جنگ را فقط در عرصه نظامی
تلقــی نکنیــم ...حریف با بهرهگیری از ســادهلوحی برخی مســئوالن یا
نفوذیهایی که در پوشــش مشــاور به برخی از کانونهای تصمیمساز
رخنه کردهاند ،این توهم را القا میکند که مردم و نظام در مقابل یک
دو قطبــی قرار دارند که یکی از قطبهــای آن ،تن دادن به باجخواهی
امریکاســت و قطب دیگــر ادامه و افزایش تحریمهاســت ...وی افزود:
اینکــه امریــکا اصــرار دارد در مقابل نقض برجــام ایران هــم از برجام
دســت بکشــد ،یک نارنجک دودزاســت و صرفاً با هــدف باقی ماندن
مــا در برجام شــلیک شــده اســت چرا کــه خروج مــا از برجــام کابوس
امریکاســت و برخــاف آنچه کــه برخــی از دولتمردان ادعــا میکنند،
امریکا هرگز خواســتار خروج ما از برجام نیست ،زیرا از برجام بهعنوان
یک اهرم برای تحمیل خواستههای خود استفاده میکند و اگر از برجام
خارج شــویم ،این اهرم از دســت امریکا خارج شــده است و این همان
م میزند و راه تحمیل بیشتر
کابوس امریکاست که محاسباتش را بره 
خواستههایش را سد میکند.
ëëیادداشت«:نقطههدفدرطرحبازرسیازمراکزنظامیایران»؛یداهللجوانی
برخی مقامات امریکایی در هفتههای اخیر از ضرورت بازرسی از
برخی مراکز نظامی ایران سخن گفته ،در این خصوص عملیات
رســانهای خود را آغــاز کردهانــد ...امریکاییها بــا طرحریزی یک
سناریوی شیطانی به دنبال متهم کردن ایران به عد م پایبندی به
برجام بوده ،با جا انداختن این ادعا در افکار عمومی جهانیان و همراه ســاختن
دیگــر کشــورها بــا خود در ایــن خصوص ،برجــام را به طــور کامل زیر پــا خواهند
گذاشت .در این سناریو ،طرح بازرسی از برخی پایگاههای نظامی ایران بهعنوان
محل و مراکز مشــکوک بــه انجام فعالیتهای هســتهای ،جایگاه ویــژهای دارد.
امریکاییها بدرستی میدانند که جمهوری اسالمی اجازه ورود به مراکز ،پایگاهها
و ســایتهای نظامی خود را نمیدهد .بر همین اســاس آنان میخواهند همین
عــدم اجازه را دلیــل عد م پایبندی ایران به برجام معرفی کننــد و با هزینه ایران
از برجام خارج شــوند .بنابراین باید هوشــیار بود که امریکاییها در حالی که خود
برجام را تاکنون بــه صورت فاحش نقض کردهاند چگونه میخواهند جمهوری
اسالمی را به نقض برجام متهم کنند.

