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درخواست مردم از قوه قضاییه رسیدگی به پروندههای فساد است
امام جمعه موقت تهران گفت :امام و رهبری از یاس مردم بسیار بدشان میآمد .قوه قضاییه به پروندههای فساد با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی کنید و قاطعانه حکم صادر کنید و دولت قبل و فعلی
برایتان مهم نباشد ،مردم از شما عدالت میخواهند .آیتاهلل احمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه دیروز تهران حدت را الزمه تداوم انقالب دانست و افزود :وحدت با پنج چیز حاصل میشود .وحدت در
هدف ،محوریت ولی فقیه ،ادبیات تکریم ،تحمل و پرهیز از تهمت و دروغ .وی یادآور شد :در انتخابات اردیبهشت یا خرداد  96دشمن روی دو قطبی کردن جامعه ،تخریب نهادهای قانونی نظام به ویژه
قوه قضاییه ،آکنده کردن فضای مجازی از دروغ و افتراء کردهاند .به مسئوالن میگویم حواستان جمع باشد .همه دلسوزان انقالب اتفاق نظردارند که دعواهای رسانهای به نفع انقالب نیست .خروجی آن
این است که میگویند از این دعوا معلوم میشود که فساد در ایران ساختاری و نهادینه شده است.

حاشیههای طرح موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری

اخبار

زنان در راه پاستور

امینزاده در مالقات با خلیفه ارامنه تهران:

همه شهروندان ایرانی از هر دین و مذهبی از حقوق
سیاسی و اجتماعی برخوردارند
دستیار ویژه رییسجمهوری در امور حقوق شهروندی گفت :در تدوین
حقوق شهروندی که نگارش آن را از سال  92آغاز کردیم نظرات تمام رهبران
ادیان الهی حاضر در ایران را جویا شدیم و ترتیب اثر دادیم.
الهام امینزاده در مالقات با خلیفه ارامنه تهران به مناسبت سال نو میالدی ،نزدیک
واقع شدن میالد حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت مسیح (ع) را به فال نیک گرفت
و گفت :مسلمانان و مسیحیان ایران میتوانند با وحدت و همزیستی و صلح در کنار
یکدیگر زندگی کنند .چرا که همه شهروندان ایرانی از هر دین و مذهبی در امنیت این
کشور نقش داشتهاند و شهدای مسیحی ایرانی در هشت سال دفاع مقدس در دفاع از
این مرز و بوم تالشهای بسیاری کردند .وی با بیان اینکه در حوزه حقوق شهروندی
در ایران حقوق همه شهروندان ایرانی محترم شمرده شده است ،خاطرنشان کرد :قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران احترام به کلیه پیروان ادیان الهی را مورد تأکید قرار
داده است .دستیار ویژه رییسجمهوری در امور حقوق شهروندی به اهمیت اعیاد سال
نو میالدی و میالد مبارک حضرت مسیح (ع) اشاره کرد وگفت :جای تأسف دارد که
شهروندان مسیحی برای برگزاری مراسم اعیاد خود باید مرخصی بگیرند و این روزها جزو
تعطیالتشان به حساب نمیآید و من در مسئولیت خود برای پیگیری حقوق شهروندی
این موضوع را مدنظر قرار خواهم داد .امینزاده با اشاره به اینکه سال  92نگارش منشور
حقوق شهروندی را شروع کردیم ،تصریح کرد :از سال  92با تمام رهبران ادیان حاضر در
ایران مکاتباتی داشتم و نظراتشان را در مورد حقوق شهروندی جویا شدم و با استفاده از
این نظرات سند حقوق شهروندی را تنظیم کردیم .وی با تأکید بر اینکه همه شهروندان
ایرانی حاضر در کشورمان در کنار شهروندان ایرانی خارج از کشور دارای حقوقی هستند،
افزود :همه شهروندان ایرانی از حقوق سیاسی و اجتماعی بهرهمند هستند و در این میان
شهروندان اقلیتهای دینی نیز از حقوق سیاسی و اجتماعی خود برخوردار خواهند
بود .امینزاده با تأکید بر اینکه همه پیامبران الهی برای ما عزیز هستند و حضرت مریم
در کنار حضرت فاطمه (س) ،خدیجه و آسیه برای همه زنان مسلمان نمونه پاکدامنی
است ،اظهار کرد :اگر همه پیامبران ادیان الهی حاضر باشند هیچگونه اختالفی با یکدیگر
نخواهند داشت ،بنابراین اگر ما پیروان راستین الهی باشیم هیچ وقت با یکدیگر به مشکل
نخواهیم خورد .دستیار ویژه رییسجمهوری در امور حقوق شهروندی به دیدار صمیمانه
مقام معظم رهبری با خانواده شهدای مسیحی در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و
گفت :این دیدار صمیمانه و احساسات دلسوزانه و عاشقانه مادر شهید نشان دهنده عشق
و عالقه بین همه هموطنان ایرانی از هر دین و مذهبی است.

علیرضا رحیمی:

مالک ما برای تایید صالحیتها فقط مراجع چهارگانه است
عضو هیات نظارت بر انتخابات شورایشهر درباره شروع فعالیت این
کمیسیون گفت :ما هنوز فعالیت خود را آغاز نکردهایم و هیچ جلسهای هنوز
برگزار نشده است .
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایلنا ،در مورد ورود فراکسیون امید به انتخابات شوراها
و ریاست جمهوری گفت :فراکسیون قرار نیست نقش حزبی داشته باشد و قاعدتا باید
احزاب در این رویداد مهم کشوری نقش خود را ایفا کنند .نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :فراکسیون نیز در کنار آنها میتواند نقش مشاورهای
داشته باشد اما هیئت رئیسه و اعضای فراکسیون بر این امر اصرار دارند که کارکرد حزبی
نداشته باشند .عضو هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر در مورد شروع فعالیت این
کمیسیون گفت :ما هنوز فعالیت خود را آغاز نکردهایم و هیچ جلسهای هنوز برگزار نشده
است .او ادامه داد :به طور معمول اولین برنامه ما تشکیل هیات نظارت در شهرستانها
و شکل گرفتن ساختار انتخاباتی در تمام کشور است که البته برخی از این فعالیتها از
قبل به صورت غیررسمی آغاز شده اما ما منتظر هستیم تا رسیدگی به برنامه ششم تمام
شود و بعد از آن به طور کامل و رسمی فعالیت خود را آغاز کنیم .رحیمی در خصوص
نحوه رسیدگی به صالحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر گفت :مالک ما در بررسی
صالحیتها مر قانون است و بر اساس آن هر شخصی که مشکلی در مراجع چهارگانه
نداشت ،میتواند برای انتخابات شورای شهر نامزد شود .هدف ما این است که در این
انتخابات تمام سالیق در چهارچوب قانون اساسی بتوانند کاندید شوند و در نهایت شاهد
حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای باشیم.

سرمقاله
شگرد اصولگرايان درانتخابات رياست جمهوري
ادامه از صفحه یک
اصولگرايان اما ابتدا با خبر سازي هايي پيرامون عبور اصالح طلبان از روحاني ،قصد
داشتند ميان اصالح طلبان شكاف بيندازند .اين تير البته به سنگ خورد و نه جامعه
و نه اصالح طلبان اين خبر را جدي نگرفتند .راي آورترين گزينه آنان نيز احمدي
نژاد بود كه با راي صريح رهبري از صحنه كنار رفت .امروز اصولگرایان براي رقابت با
روحاني ،گرفتار بحران كانديداي راي آورند .آنان براي هيچ كدام از گزينه هاي مطرح
خود ،توان رقابت با روحاني را متصور نيستند .لذا احتماال به استراتژي «شغال» متوسل
شوند .اين استراتژي مي گويد هر گاه شكار بسيار قوي تر از شكارچي است بايد با
تعداد زيادي شكارچي به جان طعمه افتاد تا قدرت و انرژي آن تحليل رود ،چندان كه
بتوان آن را به قبضه صيد كشيد .اصولگرايان نيز با استراتژي شغال مي خواهند با چند
كانديدا به مصاف روحاني بيايند .تعدد كانديداها باعث مي شود بتوانند از جوانب و با
تريبون هاي بيشتري به جان روحاني بيفتند .آنان بنا دارند با استفاده از این استراتژي
با چند نامزد وارد صحنه شوند و از فرصت تبليغات و مناظرات جهت حمله همه جانبه
به روحاني بهره گيرند .آنان مي توانند با اين فرصت به سقف نقد و تخريب روحاني ،در
زمان انتخابات دست يازند .فكرش را بكنيد كه در يك مناظره تلويزيوني ،شش كانديدا
با روحاني گالويز شوند .در اين صورت شانس آنها براي كوبيدن روحاني بسيار بيشتر
مي شود .لذا آنان مي خواهند با تعدد كانديدا از فرصت و تريبون تبليغات انتخابات
براي ضعيف كردن روحاني استفاده كنند .اصولگرايان اميدوارند بتوانند با اين تاكتيك
از قدرت و اقبال روحاني بكاهند تا در نهايت بتوانند با شانس بيشتري با او رقابت كنند.
بعد از ضعيف كردن روحاني آنها اميدوار مي شوند كه يا بتوانند با همين تعدد
نامزدها ،آراي روحاني را بشكنند چندان كه انتخابات ميان روحاني و يكي از گزينه
هاي آنان به دور دوم كشيده شود و يا اينكه در آخرين لحظات بعد از استفاده تمام
از فرصت تبليغات ،همه اصولگرايان حول يك كانديدا به اجماع برسند .كانديدايي
كه طبق نظرسنجي ها در آن موعد بيشترين شانس را براي رقابت با روحاني داشته
باشد .البته آنان خيلي پيش تر تخريب دولت را آغاز كرده اند .روزي نيست كه بحراني
براي دولت نتراشند و سنگي نيندازند .حتي كار را به جايي كشيدند كه در سخني
محير العقول ،دمب بابك زنجاني را يكسره به دمب رئيس دولت وصل مي كنند!
در واقع همين اكنون نيز همه ظرفيت هاي خود را براي تضعيف روحاني فعال
كرده اند .حال بايد ديد كه تا انتخابات چه اتفاقي مي افتد .تحوالت سياسي در ايران
چندان سريع و پيچيده است كه نمي توان از هم اكنون به طور قاطع تحوالت را پيش
بيني كرد .اما چيزي كه مي توان گفت اين است كه اصولگرايان زود دست خود را
رو كردند؛ مشت اصالح طلبان اما همچنان بسته است .بايد ديد كه اصالح طلبان چه
راهي براي دفاع از روحاني مي جويند.

ادامه از صفحه یک
سوال این جا است که با توجه به اینکه تاکنون امکان دستیابی
بانوان به پستهای مدیریتی رده باالی کشور بسیار کمرنگ بوده
است ،اگر امکان حضور آنها در انتخابات ریاست جمهوری محقق
شود ،چه تعداد از زنان رزومه مناسب حضور در عرصه رقابت
را دارند؟ همچنین حضور زنان تا چه اندازه اقبال عمومی را به
همراه دارد؟ آیا وجه مردساالرانه جامعه باعث میشود که زنان
در این عرصه توانمند دانسته نشده و رای نیاورند یا جذابیتهای
کاندیداتوری یک زن فارغ از توانمندیهایش به رایآوری او کمک
کند و یا به طور کلی به کاندیداهای فارغ از جنسیتشان نگاه
میشود؟
در مقابل فرمایشات حضرت امام نایستیم
محمود میرلوحی ،عضو شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی
توگو با «ابتکار» براین امر تاکید میکند که
اصالحطلبان در گف 
از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و براساس گفته
مسئوالنی که خبرگان قانون اساسی را تشکیل دادهاند ،حضور
بانوان در فعالیتهای سیاسی و منصبهای مدیریت بالمانع است؛
به ویژه مرحوم شهید بهشتی با گنجاندن کلمه رجال و بیان اینکه
رجال اعم از زن و مرد است و صرفا اخص به فرد مذکر نیست،
حل مسئله کرد .میرلوحی با انتقاد از مواضع شورای نگهبان طی
سالهای اخیر عنوان کرد :مالحظه میکنیم که بعد از سالیانی
هنوز فرد یا نهادی از جمله شورای نگهبان که مواضع اخیرش
بسیار محافظهکارانه بوده ،نتوانسته و نگفتهاند که منعی برای
حضور زنان وجود دارد .او اما درادامه به قوانین نانوشته در کشور
اشاره دارد؛ قوانینی که گاهی اوقات از قوانین نوشته هم موثرتر
عمل میکنند .به اعتقاد او بانوان خود نیز طی دورههای اخیر
به جد به مبارزه با قوانین مردساالر برنخاسته و به احقاق حقوق
خود در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نپرداختهاند .میرلوحی از
سویی دیگر با بیان اینکه کشورهای جهان هم به اندازه کافی این
مسئله را شفاف نکردهاند ،خاطرنشان کرد :در میان  200کشور
دنیا ،نهایتا در  10کشور همچون آلمان و کرواسی یا بریتانیا زنان
مناصب مهم دارند .بنابراین باید گفت کماکان باالی  95سران
کشورها مرد هستند؛ از ترکیب دولت گرفته تا پارلمان ،ریاست
جمهوری و نخستوزیری کابینه ،اگرچه که دولتهایی مانند
اتریش و کانادا به تازگی درصدد افزایش سهم بانوان در سیاست
برآمدهاند .میرلوحی همچنین اراده جهانی در افزایش سهم
سیاسی و اجتماعی بانوان را گامی موثر در این زمینه میداند،
آن هم در صورتی که زنان در این جنبش مشارکت حداکثری
داشته باشند .این فعال اصالحطلب با ابراز خرسندی از اینکه زنان
در مسابقهای نفسگیر با مردان به خصوص در عرصه دانش و
فناوری و اطالع از مسائل روز و در حوزههای اقتصادی حضور پیدا

کردهاند ،عنوان کرد :اگر بخواهیم از جنبه مذهبی بررسی کنیم ،تا
به امروز مسئوالن مربوطه منع حضور بانوان در مناصب برجسته
کشوری را اثبات نکردهاند و قانون اساسی کشور نیز این امر را تایید
میکند .میرلوحی در این میان به سخنان حضرت امام نیز اشاره
کرد :حضرت امام(ره) فرمودند که در فقه ،باید به زمان و مکان
توجه کرد ،این یعنی اگر منعی هم باشد با توجه به واقعیت امروز و
اقتضاء کشور ،زنان سهم جدی در مسائل کشور دارند و امروز اگر
وضعیت به همین شکل پیش برود انگار که در مقابل نظر ،روش
و بیان امام ایستادهایم ،درنتیجه باید برایش راه حلی پیدا کنیم.
عضو شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالحطلبان معتقد است
که اگرچه کشورهای غربی نیز تا سالهای نه چندان دور به زنان
خود حق حضور در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را ندادهاند اما
جمهوری اسالمی ایران نباید همچو گذشته آنها برخورد کند؛ پس
بهتر است به زودی برای حل این مسئله تدبیر جدی کرده و راه
را هموار کنیم؛ این یک ضرورت است و کشور ما نیز مانند دیگر
کشورها روند تحول را به سرعت طی خواهد کرد.
رجل سیاسی؛ نگاهی نوعی نه فردی
محمدعلی نجفی توانا ،تحلیلگر سیاسی نیز با بیان اینکه
انتخابات ،از مباحث مهم جوامع متمدن امروزی و تجلی مردم

ساالری تلقی میشود و با اشاره به صراحت قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران و همچنین اسناد بینالمللی که ایران
بدان ملحق شده ،براین باور است که مسئوالن کشورهای جهان از
جمله کشور ما مدعی و منادی رعایت حقوق بشر وعدم تبعیض
در بحث حقوق شهروندی هستند؛ در نتیجه این امر ،اصول حقوق
شهروندی که مجموعا تساوی و برابری در حقوق صرفنظر از
جنسیت ،نژاد ،مذهب و قومیت را پذیرفتهایم که به گفته او ،نمونه
اخیر آن رونمایی از منشور حقوق شهروندی است؛ طالیه رعایت
عمیقتر و بهینهتر حقوق شهروندی در کشور .نجفیتوانا با استناد
به متن مذاکرات تسهیلکنندگان قانون اساسی خاطرنشان کرد:
با مراجعه به تغییر کلمه «مرد» در زمان تصویب قانون اساسی
به رجل و عنایت به این مطلب که رجل به عنوان یک مطلوب
حامل مفهوم جنسیت نیست ،باید گفت که این واژه نشانی از
بیان نوعی است و نه شخصی ،درنتیجه بیشتر فرد از آن متبادر
به ذهن میشود تا مرد .نجفی توانا به عنوان یک حقوقدان به
بررسی حقوقی شرکت زنان در انتخابات پرداخته و عنوان کرد
که در آخرین بررسیهای انجام شده و اظهارنظر حقوقدانان به
نظر میرسد که بحث شرکت زنان در انتخابات ریاستجمهوری با
عدالت،پیام قانون اساسی و با منطق حقوق شهروندی هماهنگتر

باشد.
او در پاسخ به این سوال که درصورت بسترسازی جهت
حضور زنان به عنوان نامزدی تصدی مقام ریاست جمهوری،
اقبال عمومی مردم به زنان چگونه خواهد بود ،گفت :در انتخابات،
نامزد پذیرش یک سمت با ارائه برنامهها ،سوابق و با توجه به
حمایتهای جناحی ،خود را در معرض انتخاب قرار میدهد .این
تحلیلگر سیاسی براین باور است که با عنایت به عالقه و مشارکت
اجتماعی زنان در سالهای اخیر به ویژه در بحث تحصیالت عالی
و حضور آنان در مجلس و دولت ،این امیدواری ایجاد شده که
زنان با رهیافتی جدید و با رویکردی متفاوت از گذشته ،فرصت
را مغتنم شمرده و قصد دارند دوشادوش مردان در اداره کشور
مشارکت داشته باشند.
نجفی توانا در پایان مشارکت زنان را نه من باب حمایت از
نگاه فمینیستی ،بلکه به عنوان نیمی از مردم کشور و با توجه به
هوش و تحصیالت باال ،عاملی در بسترسازی میداند که انرژی،
توان ظرفیت و قابلیت مدیریت در بخش زنان را به تجلی عملی
در میآورد و نهایت اینکه در انتخابات ارائه این برنامهها و حضور
فعال مجموعا میتوانند شانس حضور و پیروزی بانوان را در فرایند
انتخابات فعلی یا بعدی فراهم اورد.

وزیر تعاون دولت اصالحات در گفتوگو با «ابتکار»:

برخی میخواهند کاری کنند که روحانی نیاید
گروه سیاسی -عادل فتح اللهی :چندی است که بحث احتمال رد صالحیت
آقای روحانی در فضای رسانهای به ویژه از سوی رسانههای جریان رقیب
دولت یازدهم مطرح شده و این فضا به شکلی فزاینده رو به تزاید است .با
توجه به زودهنگام بودن این بحث که حتی سبب شد دولت به صورت رسمی
اعالم موضع کند ،این سوال مطرح است که چرا و چگونه این فضا طرح و با
چه اهدافی دنبال میشود.
علی صوفی در این باره به «ابتکار» گفت :میخواهند کاری کنند که آقای روحانی
اصال خودش ثبتنام نکند و بنابراین اگر این را نمیخواستند الزم نبود از االن شروع
کنند.
روحانی ،تنها کاندیدای جدی انتخابات ریاست جمهوری
این سیاستمدار اصالحطلب درباره فضاسازی در مورد احتمال رد صالحیت از جانب
اصولگرایان بیان میکند که اصولگرایان متاسفانه انتخابات را به شیوه رقابتی نمیپسندد
و چون خودشان را در عرصه رقابت موفق نمیبینند این را ابزاری برای حذف و تخریب
رقیب خود استفاده میکنند .وی با بیان اینکه اصولگرایان همیشه از شرایط به وجود
آمده از رد صالحیت اصالحطلبان به کرات استفاده کردهاند ،ادامه داد :اصولگرایان
برای این که بتوانند خود را پیروز میدان کنند ،یکی از برگهای برندهشان همین رد
صالحیتها است که از آن استفاده میکنند .وی همچنین در مورد رویکرد اصولگرایان
درباره حسن روحانی افزود :انتخابات ریاست جمهوری یک کاندیدای جدی دارد و آن
هم رییسجمهوری فعلی است .روحانی مستقل بوده ،ولی رییسجمهوری شدنش
خواست اصولگرایان نبوده است .اساسا رییسجمهور شدن آقای روحانی را خیلیها
بر نتابیدند و این را نقض حاکمیت خوشان دانستند ،حاکمیتی که در دولت گذشته
 8سال و در مجلس گذشته  12سال ادامه داشت .طبیعی است که انتخابات پیش رو
برای اصولگرایان فرصتی است که بتوانند جلوی دو دورهای شدن ریاست جمهوری
روحانی را بگیرند.
میخواهند کاری کنند که روحانی اصال خودش ثبتنام نکند
صوفی در مورد اهداف این گونه اقدامات بیان کرد :نکته اول این است که آنها به
دنبال امید دادن به وابستگان فکری خودشان هستند و این را مدتهاست که شروع
کردند و تالش دارند رییسجمهوری را یک دورهای کنند .این به این دلیل است که
کاندیدای ندارند که بتواند با روحانی رقابت کند .بهترین راه آنها این است که با کنار
زدن روحانی به جناح مقابل یعنی اصالحطلبان ،اعتدالگرایان و تحولخواهان پیام

بدهند که آقای روحانی نمیتواند کاندیدای شما باشد ،بروید به دنبال کسی دیگر و با
این روش میخواهند زمینهسازی کنند .نکته بعدی اینکه به خود آقای روحانی این پیام
را بدهند که وارد عرصه انتخاباتی نشو و ثبتنام نکن .اگر روحانی ثبتنام نکند دیگر
انتخابات هزینه زیادی برای آنها ندارد و آنها آنچه ایدهآلشان است را بدون هزینه به
دست میآورند .وی در مورد اینکه چرا آقای روحانی در گفتوگوی تلویزیونی در مورد
اینکه کاندیدا میشود سکوت را اتخاذ کرد نیز گفت :این فضاسازی برای این است که
آقای روحانی همچنان که در این مصاحبه تلویزیونی در پاسخ این سوال که آیا کاندیدا
میشوید سکوت کرد .میخواهند کاری کنند که آقای روحانی اصال خودش ثبتنام
نکند .اگر این را نمیخواستند الزم نبود از االن شروع کنند و اجازه میدادند روحانی
ثبتنام میکرد و بعد رد صالحیت میکردند .همه اینها برای این است که بتوانند برای
ادامه کار این دولت و برای ادامه این وضعیتی که مردم با حضور در پای صندوقهای
در سال  92و  94به وجود آوردند یک فضای یاس و نا امیدی را به جامعه القا کند.
روحانی باید افشاگری کند
صوفی در مورد شیوه مواجهه روحانی با وضعیت فشار رسانهای اصولگرایان بیان کرد:
البته آقای روحانی باید کار خودش را انجام بدهد .نظرم این است که باید از طریق دولت
و واحد اطالعرسانیاش با این جوسازیها برخورد شود و نه خود آقای روحانی .به هر
ترتیب در دولت سخنگو و تیم اطالعرسانی وجود دارد .با توجه به وجود فضای مجازی،
دولت از این موقعیت استفاده کند و نسبت به این ترفندها افشاگری کند .صوفی در این
مورد که اگر این فشارها سبب بازماندن روحانی از کاندیداتوری شود ،چه اتفاقی خواهد
افتاد نیز اظهار کرد :روحانی اگر بخواهد موانع موجود ،وضع فعلی و چالشهایی که برای
دولت به وجود میآورند را افشا کند و به مردم به صورت مستقیم اعالم و روشنگری
کند خدمت بزرگی به جامعه کرده است ولو اینکه ایشان نخواهد رییسجمهور شود.
الحطلبان نسبت به حمایت از روحانی ادامه داد:
وی همچنین با تاکید بر موضع اص 
اصالحطلبان تا به حال هوشمندانه عمل کردند و هیچ تردیدی از حمایت آقای روحانی
ندارند و احیانا اگر حرفی باشد در قالب یک سری مطالبات با آقای روحانی در میان
میگذارند ولی آقای روحانی را مجبور نمیکنند که در قالب یک ائتالف بله یا نه
بگوید که باالخره برایش هزینه داشته باشد .اصالحطلبان از روحانی حمایت میکنند و
مهمترین نکته همین است .تیم آقای روحانی باید دست از محافظهکاری بردارد و دولت
باید به میدان بیاید .باالخره یکی از اهداف دولت همین هست که بیاید و به مردم خدمت
کند این شفافسازی یکی از همین خدمتها است یعنی اینکه مردم را در جریان امور

قرار دهند .صوفی با تاکید بر اینکه نمیتوان روشهای احتمالی اصالحطلبان در صورت
کنارهگیری یا رد صالحیت روحانی را پیشبینی کرد گفت :ما نمیدانیم که مخالفان
دولت میخواهند چه پروندههای برای روحانی یا برای اطرافیانشان درست کنند ،با این
حال تا کنون یک سری مسائل از جمله بحث حقوقهای نجومی ،ناکارآمدی برجام و
و یکی دو کلمهای که ظریف در کمسیون امنیت ملی گفته بود را دستاویز قرار دادند.
اصولگرایان برنامههای دیگری هم دارند و مثال در مورد برادر رییسجمهوری در رسانهها
مطلب سوء مینویسند .اینها مشخص میکند ترفندهایی که در دست دارند از این نوع
است .وی در آخر با بیان اینکه اصولگرایان با نسبت دادن فساد مالی و ناکارآمدی به
دولت و خیانت دولت در برجام یادآور شد :اینها مواردی است که آنها در برنامههایشان
دارند و قطعا کسانی نیستند که اگر چیزی داشته باشند از استفاده آن امتناع کنند یا
اینکه اگر چیزی در دست ندارند اتهامی نسازند و تجربه نشان داده که اتهامی میسازند.
در آستانه انتخابات معموال از این شیوه استفاده میشود ولو اینکه تاثیر مقطعی داشته
باشد و بعد از انتخابات مشخص شود که این موارد واهی بوده ،اما نتیجه را در انتخابات
گرفتهاند .به هر حال توجه به این مورد مهم است.

توضیح بانک درباره ورود دستگاههای امنیتی به نهادهای ریاست جمهوری

دفتر رییسجمهوری کجاست؟
گروه سیاسی – ماجرا از اظهارات رییس قوه قضاییه در
جلسه هفتگی با مسئوالن عالی قضایی آغاز شد .جایی
که هر چند سایت روابط عمومی این قوه بخشی از سخنان
آیتاهلل صادق آملی الریجانی را منتشر نکرد ،اما در روایت
خبرگزاری صداوسیما که البته ساعتی بعد از انتشار از روی
سایت این خبرگزاری حذف شد ،اظهاراتی منتشر شد که
قوه قضاییه در تکذیب آنها اقدامی نکرد .در این اظهارات
رییس قوه قضاییه از ورود دستگاههای پیشرفته امنیتی به
نهاد ریاست جمهوری سخن گفت و درباره دلیل آن سوال
کرد .سخنان رییس قوه قضاییه البته محورهای دیگری هم
داشت ،اما همین بخش از سخنان آملی الریجانی محور
هجمههای جدید رسانههای اصولگرا علیه دولت و شخص
حسن روحانی شد.

این رسانهها از یک سو ورود دستگاههای امنیتی را به
دستگاههای شنود و ضدشنود و حتی پارازیتانداز تعبیر کردند و
آن را با گره زدن به رویدادهای پس از انتخابات  ،88به آمادهسازی
دولت برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نسبت دادند .در این
رسانهها همچنین مطرح شده است که حسن روحانی دفتر خود را
از مجموعه پاستور به مجموعه کاخ سعدآباد انتقال داده است و این
کار نیز در راستای ورود همین دستگاههای امنیتی صورت گرفته
است .حال معاون کلسرپرست نهاد ریاست جمهوری ادعاهای
مطرح شده از سوی رسانههای اصولگرا را رد کرده است.
مرتضی بانک معاون کلسرپرست نهاد ریاست جمهوری در
حاشیه نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری در گفت وگو
با ایرنا حضور نداشتن رییسجمهوری در نهاد را رد کرد و درباره
ورود تجهیزات امنیتی به آن مجموعه نیز گفت :مسائل امنیتی نهاد

با هماهنگی سپاه و وزارت اطالعات انجام میشود .وی افزود :من
مطمئنم که آقای رییسجمهوری با همه قوت و قدرت در مجموعه
ریاست جمهوری و در محل اصلی ریاست جمهوری همواره حضور
داشته و فعالیت میکنند و نیازی به حضور در مکانهای مختلف
و متنوع ندارند .معاون کلسرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان
اینکه نمیداند این صحبتها با چه رویکرد و براساس چه نشانههایی
است ،ادامه داد :هرکاری در مسایل امنیتی نهاد ریاست جمهوری
شده با هماهنگی سپاه پاسداران و وزارت اطالعات صورت گرفته
و قطعا تخلف نبوده است .بانک خاطر نشان کرد :ما انتظار داریم
که قوای مختلف وقتی می خواهند موضوعی را مطرح کنند ،به
بازتابهای منفی توجه داشته و اسناد و مدارک بیشتری را بررسی
کنند .وی با ابراز تاسف از افزایش شایعهپراکنی در جامعه گفت:
امروز فرصتی برای مخالفان شده تا علیه دولت ،تحرکات خود را

منسجم کنند و این سخنان نیز ناشی از نزدیک شدن به انتخابات
است .این مقام نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد :من بعید میدانم
که قوه قضاییه به سمتی برود که اسیر یک سری جوسازیها و
شایعات بیمحتوا شود و از کار اصلی خودش باز بماند .بانک افزود:
قوه قضاییه البته در گذشته در این مسیر حرکت میکرده اما امروز
باید بیش از گذشته بر آن متمرکز شود و جلوی کسانی که ایجاد
شایعه و جوسازی میکنند را بگیرند .وی تاکید کرد:دستگاه قضایی
با تولیدکنندگان اخبار و فیلمهای بسیار وقیحی که حتی نسبت
به شخص رییسجمهوری ساخته میشود ،برخورد کند و اجازه
ندهند که حیثیت و موقعیت مقام ریاست جمهوری و یا قوای دیگر
مخدوش شود .اگر امروز شخصیت رییسجمهوری مورد خدشه و
حمله قرار گیرد ،فردا بعید نیست که دیگران نیز با همین مشکل
روبرو شوند.

