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پروندههای قبل از سال  95تا پایان امسال مختومه شوند
حجت االسالم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،ضمن طرح این موضوع از قضات دیوان عدالت اداری خواست در این زمینه اهتمام الزم را مبذول
دارند .رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد :بحمداهلل سطح فعالیت قضات دیوان مورد تایید همه مسئوالن است و اطاله رسیدگیها ،صرف ًا به دلیل عدم انطباق ورودیها با ظرفیتهای موجود
دیوان ،از جمله تعداد شعب و قضات است .وی تصریح کرد :در حال حاضر شعب بدوی دیوان عدالت اداری به طور میانگین ماهانه  200پرونده و شعب تجدیدنظر هر ماه  300پرونده را مورد
رسیدگی و صدور رای قرار میدهند که از حیث تعداد رسیدگی قابل توجه و شایسته تقدیر است.

«ابتکار» از علل و تبعات ادامه فضای انتخاباتی در ایران گزارش میدهد

اخبار

عاقبت تلخ هیجان زدگی سیاسی

رئیس جمهوری یک قانون مصوب مجلس را
برای اجرا ابالغ کرد
رئیس جمهوری ،یک قانون مصوب مجلس شورای
اسالمی را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و
سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.
بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،قانون اصالح
تبصره بند (ب) ماده ( )35قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران» جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد.

واکنش اینستاگرامی یادگار امام
به سرنوشت نامعلوم خدمه نفتکش سانچی
حجتاالسالم سید حسن خمینی یادگار امام نسبت به سرنوشت نامعلوم
خدمه کشتی نفتکش سانچی در اینستاگرام خود واکنش نشان داد.
حجتاالسالم سید حسن خمینی یادگار امام در واکنش به سرنوشت نامعلوم خدمه
کشتی نفتکش سانچی در اینستاگرام خود نوشت :این روزها در حالی سپری میشود
که اتفاقی تلخ همچنان در جریان است و اضطراب آن خانوادههای کارمندان کشتی
آتش گرفته و مردم ما را قرین خویش ساخته است .خداوند به فضل خویش جانهای
ایشان را آرام کند.

سرمقاله
آسیب شناسی بودجه بندی در ایران
ادامه از صفحه یک
اقتصاد ایران سامان پیدا نخواهد کرد و آشفتگی های اجتماعی ،آشوب های
سیاسی و انحرافات فرهنگی به عنوان زواید تلخ هر از چند گاهی نمایان خواهد
شد و راه بر هر نوع توسعه ،پیشرفت و ترقی خواهد بست .امروزه اصالح علمی
بودجه ،تزئین دروازه ورود به شهر نظم ،قانون و تعالی است .آرزویی که از زمان
عباس میرزا ،امیر کبیر و مصدق در دل جامعه ایرانی به عنوان حسرت باقی مانده
است و تا حال هم عالجی بر آن صورت نگرفته است.
بودجه سند مالی است که تجلی گاه عدالت و منطق صحیح دخل و خرج
سالیانه کشور است .پس ضرورت دارد با رویکردی علمی آن را پاس داشت و هر
نوع زیاده طلبی ،ویژه خواری و طمع سیری ناپذیر اشخاص حقیقی و حقوقی و
دستگاه های اجرایی عمومی را باید متوقف کرد .گام بعدی که انجام آن عبور از
هفت خوان رستم است و بسیار دشوار می کند و همت کل نظام را می طلبد ،قرار
دادن کل ردیف های بودجه کشور تحت نظر قوای سه گانه است .قانون اساسی
قوای الزم و حاکم در کشور را سه قوه قرار داده است ،عاقالنه نیست خارج از قوا
و نهادهای دفاعی که تحت امر فرماندهی کل قوا وظیفه شان را انجام می دهند،
پول ملت خارج از حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات هزینه شود اعتبارات
خارج از مشمول و ردیف های بی ضابطه خارج از کنترل ،منفذ بسیاری از مفسده
ها ،حیف و میل ،اختالس ،غارت و دزدی است .ای کاش وزارت اقتصاد و امور
دارایی یا خزانه کل کشور به قدری از فناوری اطالعات ،اشرافیت و پرداخت آنالین
برخوردار باشد که همه پرداختها حتی بهای نشست ها بعد از تطبیق با قوانین
متمرکز ،پرداخت گردد.
پاالیش بودجه از منظر قواره ،امر مهم دیگری است .در این بخش بودجه ایران
به دو بیماری خطرناک آلوده است .اول ارتزاق موسسات ،نهادها و اشخاص حقیقی
است که ماهیت دولتی ندارند و نباید از خزانه ریالی دریافت کنند .این افراد با
نفوذ ،تطمیع و تهدید موفق به مکیدن جان خزانه می شوند .صدها موسسه
همانند اینان هست اما محال است بتوانند به امور مالیه بچسبند.
بیماری دیگر ردیف های غیر ضرور دستگاههای دولتی است که با فشار و اعمال
زور به وجود آمده است.
جدول شماره هفده بودجه کشور ییالق و قشالق اشخاص حقیقی است که
دولت هر چند برای حذف آن خیز برداشت اما این کار را انجام نداد و با پراکنش
ردیف ها زیر نهادهای دولتی آنها استتار کرد و شفافیت را از اطالعات شامل افراد
سلب کرد .بخش اعظمی از مشتریان جدول شماره هفده با ضرس قاطع کبوتران
حرمند که دان به رایگان ،نوش جان می کنند.
در ردیف های غیر ضروری و اضافی دستگاه های اجرایی موارد بسیار متعددی
هست که تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی روسای قوا ،شورای
نگهبان ،معاونت حقوقی ریاست جمهور و جاهای دیگر آورده اند که به هر نحوی
که روسای مربوط دلشان خواست ،اعتبار موصوف را هزینه می کنند .این امر با
فرهنگ دینی و عقل همخوانی ندارد.
در مواردی هم در دل نهادها ،معاونت ها یا نمایندگی ها ردیف های اختصاصی
حفر شده است که آنان به غیر از حقوق و مزایا ،نیازی به پول ندارند ،آنها مانند
سایر کارمندان الزم است حقوقشان را از یک جا دریافت کنند تا موجودی خزانه
که شرف و حیثیت اقتصاد کشور است دچار هرج و مرج نشود.
ایراد فنی دیگر عدم تناسب امور است .در الیحه بودجه  97بیشترین سهم
به امور رفاه اجتماعی است که  78هزار میلیارد تومان جمع اعتبارات آن بخش
است .برای امور سالمت  57هزار میلیارد تومان ،امور آموزش و پژوهش  27هزار
میلیارد تومان ،امور دفاعی و امنیتی  51میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.
این در حالی است که برای فصل انرژی ،فصل ارتباطات و فناوری اطالعات ،حمل
و نقل ،صنعت ،معدن ،بازرگانی ،کشاورزی ،منبع طبیعی ،منابع آب ،روابط کار و
تعاون که امور اقتصادی را در بر می گیرد  23هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر
گرفته شده است.
نکته شاخص دیگر که در مغز بودجه کل کشور به مثابه موتور عمل می کند
ردیف های متفرقه است.
به راستی مراد و منظور از ردیف متفرقه چیست ؟ این ردیف ها با احکام پنهان
و خاص خلق می شود و تخلفات مربوط به خود را بوجود می آورد .اولین آسیب
ردیف های مذکور ایجاد آشفتگی در تراز عملیاتی ،سرمایه ای و مالی است.عدم
تسلط دستگاه های اجرایی به این امور هم از آثار ثانوی آن است.
مصیبت بزرگتر و آشکار بودجه که حاکم بر خزانه کل کشور است و هیچ دولتی
قادر به مدیریت آن نبوده است .جذب همه درآمدهای کشور و پرداخت بر مبنای
مصوبه مجلس است .بر اساس اصل  53قانون اساسی:
«کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه
پرداخت ها در حدود اعتبارات صوب به موجب قانون انجام می گیرد».
بخش اعظمی از دریافت ها به خزانه واریز نمی گردد و با قاعده جمعی –
خرجی ،در آمد – هزینه و درآمدهای اختصاصی از پوشیدن یونیفورم مالی دولت
امتناع می ورزند .پیش خور کردن منابع نفتی ،محرومیت پارلمان از کمیسیون
تخصصی بررسی بودجه کل کشور و نقص در تدوین آئین نامه های اجرایی که
عدول از قانون اساسی به حساب می آید و دهها مورد دیگر از نارسائیهای جدی
بودجه کل کشور است که ان شاء اهلل در گفتار های آنی باید به آن پرداخت.

.

زهره احدی
zohrehahadiasl@gmail.com

چندین ماه است که از زمان دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری میگذرد و ماجرای این انتخابات با پیروزی
حسن روحانی به پایان رسید .با وجود پایان این کارزار
سیاسی و عبور از ایام انتخابات ،از میزان هیجان و تنشی
که در زمان انتخابات در فضای سیاسی کشور موج میزد
کاسته نشده است و سیاستمداران مانند زمان انتخابات به
کنش و واکنش در برابر وقایع روز سیاسی میپردازند .در
چنین شرایطی ،این وقایع در سطح جامعه نیز انعکاس پیدا
میکند ،با این اوصاف میتوان چنین برداشت کرد که کشور
در هیجان انتخاباتی بی پایان اسیر شده است ،این در حالی
است که به گفته برخی ممکن است تداوم چنین مسئلهای در
عرصه سیاست و انعکاس آن در اذهان عمومی در درازمدت
تبعاتی منفی برای آینده سیاستهای کالن کشور داشته
باشد.
پس از اعتراضهای اخیر مردم ایران تحلیلهای بسیاری پیرامون
این اتفاق غیرمنتظره صورت گرفت و بسیاری در تالش هستند تا
این مسئله را واکاوی و بررسی کنند .جمشید انصاری رئیس سازمان
اداری و استخدامی کشور نیز در همین گروه قرار دارد .وی در
آخرین مصاحبه خود با اشاره به نقش مخالفان دولت در شکلگیری
اعتراضهای مردمی عنوان کرد«:وقتی در سطح ملی انتخاباتی برگزار
میشود و اکثریت مردم برنامه و تفکری را میپذیرند و براساس قاعده
دموکراسی دولتی با آرای  60درصد مردم شکل میگیرد ،آن کسانی
که از یک سال پیش از انتخابات با دولت مخالفت میکردند و در
جهت نقد عملکرد آن برای عدم موفقیتش در انتخابات کار میکردند
ولی نهایتا نتوانستند مردم را با خود همراه کنند و نتیجه انتخابات
را واگذار کردند ،بعد از انتخابات نباید با همان فرمان به حرکت خود
ادامه میدادند .در واقع باید بپذیرند که انتخابات تمام شده و باید
فرصت داد تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد و مشکالت را حل
کند ».وی در ادامه افزود« :ولی این واقعیت در کشور ما از سوی
رقبای سابق و مخالفان فعلی دولت کمتر مورد توجه قرار میگیرد و
این جریانها مدام با تحریک مطالبات مردم و انتساب مشکالت آنان
به این دولت و مشارکت موثر در سازماندهی حرکتهای اعتراضی
و بهره گیری از شبکههای ناراضیان به ملتهب شدن فضای جامعه
کمک میکنند »
سیاستزدگی در ایران
این صحبتها در وهله نخست ذهن را به سوی برخی چهرههای
سوق میدهد که در زمان انتخابات در زمره نامزدهای انتخاباتی
قرار داشتند اما پس از انتخابات به رغم بسته شدن پرونده انتخابات
به سخنرانیهای خود به همان سبک و سیاق انتخاباتی ادامه
دادند و این ماجرا در قالب سفرهای استانی تداوم یافت .البته در
ان میان نمیتوان نقش شبکههای اجتماعی را هم از یاد برد اما

ریشه اصلی ماجرا به تحریکهای مخالفان دولت باز میگردد .اگر
ما آن مسئله را بپذیریم که اعتراضها و یا حتی ناامیدی که در
سطح کشور وجود دارد به همین تنشهایی سیاسی باز میگردد،
این را هم باید در نظر بگیریم که این اتفاق در نتیجه مسائلی رخ
داده است که در کم تر یک سال شاهد آن بودهایم .بنابراین این
نگرانی به وجود میآید که اگر این اتفاق تدام داشته باشد ما ممکن
است شاهد چه نتایج دیگری باشیم؟ در همین خصوص  ،مهدی
مطرنیا در گفتوگو با «ابتکار» با بیان اینکه جامعه ایران بافتی
سیاست زده دارد ،عنوان کرد« :چهار دهه است که این جامعه
روی گسل سیاست قراردارد .در حقیقت انقالب سال  1357بر
رژیم گذشته پیروز شد و این قضیه جامعه را به دو بخش انقالبی
و غیرانقالبی تقسیم کرد .بااین اوصاف ،هنگامی که در ابتدای
امر چنین رویکردی داریم ،طبیعی است که در چنین جامعهای
سیاست در بافت حیات مردم قرار گیرد و چنین رویکردی منجر
شده است که سیاستزدگی در ایران موج بزند ،چراکه در این
بافت همهچیز تفسیر سیاسی به خود میگیرد و از محیط سیاست
به واسطه فراخ بودن و تفسیر انقالبی از سیاست خارج نمیشود،
پس سیاستزدگی جزو بافت این جامعه است ».وی با بیان اینکه
در جامعه ما ادبیات سیاسی نه به مثابه یک علم تعریف شده و
دارای مضامین تایید شده وجود ندارد ،مطرح کرد« :در حقیقت
ادبیات سیاسی به عنوان یک شعور متعارف سیال مورد توجه قرار
دارد و هر کس آن را به نفع و در محیط و ادراک خویش تعریف
میکند ».مطهرنیا در ادامه افزود «:از این جهت موجب میشود
که جامعه رویکرد دو قطبی به دست آورد و جهتگیری قطبی در
جامعه گسلهای بافت سیاسی شده جامعه را همواره فعال کرده و
زلزلهها و پس زلزلههای متفاوتی را در حوزه سیاست ایجاد میکند
که در انتخابات بروز و ظهور آشکارتری به خود میگیرد ».این
نظریه پرداز سیاسی تصریح کرد« :به واسطه همین معنا است که

در هر انتخاباتی همواره حساسیتها و میزان تسریع افزایش پیدا
میکند و در  40سال اخیر ،همواره به مردم گفته شده است که این
انتخابات حساستر از انتخابات گذشته است و الزم به یادآوری است
که انتخابات آینده از زمان حال حساستر خواهد بود و این واقعیتی
است که شکی در آن نیست ».بنابرگفته برخی کارشناسان سیاسی
این حجم از هیجانهای وارد شده بر جامعه در نهایت میتواند
منجر به واکنش خالف انتظارات را داشته باشد و حتی ممکن
است مردم از مشارکت در مسائل سیاسی دلسر شوند ،مطهرنیا
در همین راستا بیان کرد«:حساسیت زدایی از مسائل سیاسی و
سیاست زدگی شدید در هنگامه نیاز به مشارکت سیاسی به اجبار
حاکمیت را به سمت و سوی انتقال حساسیتهای بیشتر میبرد
و درنتیجه به سطوح گوناگون جامعه حساسیت بیشتری را تزریق
میکنند .البته درست است که انتخابات حال از گذشته و انتخابات
آینده از حال مهمتر میشود ولی مردم درنهایت با گریز و واگرایی از
حکومت ،دولت و فعاالن سیاسی به آن پاسخ خواهند داد».
کشوری هیجان زده از سیاست
عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالحطلب وجود چنین مسئله ای
را در ایران امری طبیعی دانست و با بیان اینکه هیجانات سیاسی
همواره در ایران وجود داشته است ،اظهار کرد « :شما برهه ای
سیاست کشور را پیدا نمیکنید که یک فضای غیرهیجانی در
عرصه سیاست کشور به صورت مستمر و طوالنی ادامه پیدا کند».
وی تصریح کرد « :هرچه قدر که به زمان حال نزدیک میشویم،
مشکالت ما از نظر داخلی و بین المللی و حکومت هم بیشتر شده
است و در این میان گسستی هم میان جامعه مدنی و حاکمیت به
وجود آمده است و ناآرامیهای اخیر هم یکی از نمودهای این قضیه
است.بنابراین با وجود چنین بحرانهایی طبیعی است که تنش در
عرصه سیاست هم به نسبت این مسائل افزایش پیدا کند ».ناصری
در ادامه افزود« :بحرانهای منطقه ای و بین المللی هم همواره این

نگرانیهای سیاست داخلی را تشدید کرده است ،در سالهای اخیر
این قضیه در جامعه هم بیشتر مشاهده شده و بخشی از این مسئله
به نوع مطالباتی باز میگردد که آقای روحانی در زمان انتخابات
مطرح کرد و این اتفاق سطح مطالبات مردم و نسل جوان که پس از
انقالب به دنیا آمدهاند را افزایش داد ،البته این نسل افرادی را تشکیل
میدهد که آگاه هستند و نگاهی جدی به مسائل دارند و وقایع روز
را درک و تحلیل میکنند ».این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان
اینکه در کنارهمه اینها افزایش آگاهی مردم با گسترش فعالیت
شبکههای اجتماعی را هم اضافه کنید .در حقیقت مردم دیگر هر
کدام رسانهای در اختیار دارند و اخبار را پوشش میدهند و نسبت
به مشکالت اقتصاد وبحرانهای سیاسی و محدودیتهایی که در
زمینه های مختلف وجود دارد ،آگاهی دارند اما تمام این مسائل و
هیجانات عرصه سیاست منجر به این اتفاق شده است که جامعه
ایران جامعهای هیجان زده باشد ».وی خاطرنشان کرد« :در این
میان الزم به یادآوری است که اهمیت هیجان زدگی در این است که
منجر به اعتراضات اخیر شد البته نفس مطالبات مردم در اعتراضها
بحق بود اما روند برخورد و تعامل حاکمیت با جامعه هم رویکردی
هیجانی محسوب میشد و واکنش سیاستمداران ناشی از همان
خصلت هیجان زدگی میشد و هم مردم و هم حاکمیت به دنبال
تعقل در امور نیستند و بیشتر جنبههای سطحی قضیه را درنظر
دارند و همانطور که مشاهده شد مسئوالن بالفاصله با گسترش
اعتراضها این اتفاق را به عوامل خارجی ارتباط دادند».
حساسیت زدایی نسبت به وقایع
گفتنی است که با مرور تاریخ معاصر کشور به ویژه آنچه که
پس از انقالب  57رخ داده است ،متوجه میشویم که جامعه ایران
همواره در مقاطع بحرانی و حساس واکنشی متفاوت با آنچه انتظار
میرود داشته است و تداوم فضای سیاست زده نیز میتواند تبعاتی
دور از انتظار داشته باشد .عبداهلل ناصری نیز با اشاره به رویکردی
که مردم ایران تا به امروز در برابر فضاهای سیاست زده داشته اند،
عنوان کرد« :در مجموع به رغم نبود احزاب قوی با نزدیک شدن
به انتخابات جامعه ایران نسبت به وقایع انتخاباتی همواره جامعهای
پرکنش بوده و رفتارهای غیر قابل پیشبینی هم در این زمینه داشته
است ،همانطور که مسائل سال  76به دور از ذهن بود ،این مسئله
در خصوص اتفاقات سال  92 ، 88و  96هم صدق میکند  .به
هر حال ایران جامعهای احساسی ،پرکنش و هیجانی است و روزی
ممکن است با ادامه این روند نسبت به قضیه بیتفاوت شود و این
اتفاق در نهایت به زیان حاکمیت و ساختار حاکمیت خواهد بود».
مهدی مطهرنیا نیز با اشاره به تبعات منفی تداوم فضای سیاسی در
کشور مطرح کرد « :درنهایت ،این امر مردم را به واکنش منفی در
برابر چنین اتفاقی وادار میکند و گریز از تمام فعاالن سیاسی و الیه
های فعال شده در سیاست ،دولت و واگرایی از حکومت و انجام افعال
معکوس مردم را در پی خواهد داشت».
با این اوصاف میتوان چنین برداشت کرد که تداوم تزریق هیجان
سیاسی در جامعه ایران به دلیل رویکردی که سیاستمداران دنبال
میکنند ،درنهایت منجر به سیاستزدگی جامعه ایران میشود و این
اتفاق چیزی جز کنارهگیری مردم از مشارکت در سرنوشت کشور را
ندارد .بنابراین تداوم این امر به زیان حاکمیت تمام میشود.

رئیس جمهوری در تماس تلفنی با ربیعی تاکید کرد

وزیر اطالعات با اشاره به ناآرامی های اخیر:

ضرورت اطالع هر چه سریعتر از وضعیت خدمه ایرانی نفتکش

باید برای التیام زخمها گام برداریم

رئیس جمهوری در مکالمه تلفنی با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اخذ گزارش وی از آخرین وضعیت مهار
آتش سوزی نفتکش سانچی تاکید کرد :تمام اقدامات و امکانات الزم برای اطالع سریعتر از وضعیت و دسترسی به
خدمه ایرانی نفتکش بسیج شود.
حجت االسالم حسن روحانی در تماس تلفنی با علی ربیعی که به نمایندگی از رئیس جمهوری مامور رسیدگی به وضعیت نفتکش
ایرانی و خدمه آن شده و هم اینک در چین حضور دارد ،افزود :ضروری است با ادامه مذاکرات و پشتیبانی بیشتر وزارت امور خارجه،
تمام نیازها و امکانات الزم برای دسترسی سریعتر و اطالع از وضعیت خدمه نفتکش از کشورهای همجوار و تسریع همکاریهای دولت
چین به کار گرفته شود .رئیس جمهوری از وزیر کار خواست ضمن ارائه مستمر و مستقیم گزارش پیگیری حادثه ،اطمینان یابد
که در اولین فرصت ممکن نیروهای ایرانی و چینی برای اقدامات تکمیلی و امدادی وارد نفتکش شوند .رئیس کمیته ویژه رسیدگی
به وضعیت نفتکش حادثه دیده سانچی نیز در این تماس تلفنی گزارشی را از نشست کمیته اضطراری رسیدگی به حادثه نفتکش
سانچی در شانگهای چین ارائه کرد و گفت که به نمایندگی از دولت ایران از مقامهای چینی خواسته است ضمن بکارگیری تمام
توان خود برای نجات دریانوردان ایرانی ،در اجرای عملیات امداد و نجات بر میزان تالشهایشان بیفزایند.
یاد آوری می شود دکتر روحانی در اولین روز پس از حادثه ،ضمن تشکیل جلسه ای ویژه این حادثه دستورات الزم را به وزرای
نفت ،امور خارجه و راه و شهرسازی برای رسیدگی به وضعیت نفتکش حادثه دیده و پیگیری جبران خسارت های وارده و بویژه
رسیدگی به خانواده خدمه ایرانی نفتکش سانچی صاد کرده بود .همچنین علی ربیعی از سوی رئیس جمهوری ماموریت ویژه یافت
تا بر روند رسیدگی به این حادثه رسیدگی کند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از روز اول ستاد رسیدگی به بحران را تشکیل داد و
پس از جلسه با خانواده کارکنان ایرانی نفتکش و نیز سفرای چین و ژاپن ،برای هماهنگی و مدیریت مستقیم عملیات اطفای حریق
عازم چین شد .در همین راستا علی ربیعی روز جمعه در اتاق بحران حادثه در شانگهای حضور یافته است .وزارت امور خارجه نیز با
فعال ساختن تمام مسیرهای دیپلماتیک ،مشغول پشتیبانی الزم است و محمدجواد ظریف روز گذشته در تماس با همتای چینی
خود آخرین هماهنگیها را برای تسریع در همکاریهای طرف چینی انجام داد.

وزیر اطالعات گفت :حضور بهموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در
ناآرامی های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.
حجت االسالم سیدمحمود علوی در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی در بیرجند با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای
انقالب اسالمی بهویژه شهدای عرصه گمنامی ،به حوادث هفته های اخیر اشاره کرد و افزود :با واکاوی این حوادث می توان دستهای
عبرت آموزی برای پیشگیری از آن گرفت .وی تصریح کرد :اینگونه اتفاقات ،باید ما را به آسیب شناسی و واکاوی آنها برای جلوگیری
از تکرار چالشها رهنمون کند و راه اساسی پیشگیری از چالشها  ،هم افزایی و پرهیز از ضایع کردن انرژی ها است .وزیر اطالعات با
بیان اینکه اختالفات موجب هالکت ملتها می شود ،افزود :در صورت وحدت و همدلی ،استحکام ملتها تقویت می شود ،همانطور
که همه دیدیم آن زمانی که نهادهای دخیل در امنیت با یکدیگر وحدت پیدا کردند و مردم به صحنه آمدند ،توانستند به آن حوادث
تلخ پایان دهند .علوی با اشاره به تعداد اندک آشوبگران و دامن زدن دشمنان به ماجرا با هدف تسری دادن آن به برخی نقاط کشور
گفت :اگرچه این حوادث ،آسیبهایی رساند و موجب شاد شدن دشمنان شد اما در عین حال  ،هم افزایی همه دستگاه ها و نمایش
قدرت جمهوری اسالمی را در مهار حوادث و آسیبها در کمترین زمان ممکن به نمایش گذاشت.
وزیر اطالعات در همین راستا بر کنار گذاشتن هر گونه اقدامات و اعمال وحدت شکن در کشور تاکید کرد و اظهار کرد :باید برای
التیام زخمها گام برداریم و نارضایتی ها را برطرف کنیم .علوی ،دامن زدن به نارضایتی ها را شیوه دشمنان دانست و گفت :باید از
بازی کردن در پازل دشمن پرهیز کرد چراکه ممکن است دامن زدن به نارضایتی ها در درون نظام ،موجب بروز مجدد حوادث و
ناآرامی ها شود .وزیر اطالعات یادآور شد :دشمنان در صدد فعال کردن گسلهای اجتماعی در جامعه ما هستند و باید عوامل
نارضایتی ها را به عنوان آسیب اجتماعی واکاوی کنیم تا به تهدید بالقوه منجر نشود .وی در این زمینه بر تمسک به سیره اولیای الهی
و ائمه اطهار (ع) بویژه پرهیز از رفتارهای اشتباه و حفظ شرایط عزت آفرین که موجب کوتاه شدن دست دشمنان از تکرار اقدامات
گذشته می شود ،تاکید کرد .علوی با اشاره به بیانات گهربار امیرالمومنین حضرت علی (ع) خاطرنشان کرد :با اجتناب از تفرقه و
تشویق به وحدت و همدلی و توصیه کردن یکدیگر به برادری ،می توان از آسیب دیدن نظام جلوگیری کرد.

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری اعالم کرد

تاکید وزارت کشور برای تعامل بیشتر با علما و مراجع تقلید
سخنگوی وزارت کشور گفت :در جلسه شورای معاونان
وزارت کشور بر تعامل هرچه بیشتر با علما و مراجع تاکید
شد.
سید سلمان سامانی در نشست خبری خود با بیان اینکه در
این جلسه به ارتباط هرچه بیشتر و تعامل موثر وزارت کشور،
استانداری ها و فرمانداریها با علما ،روحانیون و مراجع تقلید تاکید
شد ،اظهار کرد :وزارت کشور  44نفر از افرادی که در آزمونهای
سراسری سازمان سنجش برگزیده شده بودند به عنوان دستیار
ستادی جذب کرده و آموزشهای تخصصی برای آنها برگزار کردند
تا بر مبنای شایستهساالری و جوانگرایی این نیروها جذب شوند
البته مقرر شده است از این افراد آزمون جامعی از آموزشهایی
که به آنها داده شده است ،گرفته شود تا ما صالحیتهای علمی
و عملی آنها را ارزیابی کنیم .وی در ادامه با بیان اینکه وزارت
کشور در برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی برای انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا تجربه خوبی به دست آورده است،
خاطرنشان کرد :انجمنهای صنفی این درخواست را داشتهاند که
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آنها ،همکاری کند
و ما هم از این درخواست استقبال کرده و اعالم میکنیم تجربیات
خود را در این اختیار این انجمنهای صنفی که به دنبال برگزاری
انتخابات الکترونیکی هستند قرار میدهیم .سخنگوی وزارت کشور

همچنین خاطرنشان کرد :در جلسه هیات وزیران مصوب شد که
گزارش جامعی از اعتراضات اخیر همراه با تحلیلها که در برگیرنده
مسائل بینالمللی ،داخلی ،اقتصادی و جامعهشناختی است تهیه
شود .وزارت کشور در فرصت یک هفتهای که هیات وزیران در
نظر گرفته است این گزارش را آماده کرده و برای رئیسجمهوری
ارسال میکند .سامانی درباره انتخاب استانداران و فرمانداران ،بیان
کرد :روند جابهجایی فرمانداران خیلی وقت است که آغاز شده
و اولین اقدام استانداران دولت دوازدهم ،انتخاب فرمانداران بوده
است و در بسیاری از شهرستانها فرمانداران انتخاب شده و حکم
انتصاب آنها هم صادر شده است .انتخاب استانداران نیز در مراحل
پایانی است و همچنین تا پایان بهمن ماه تغییر فرمانداران را نهایی
میکنیم .وی تاکید کرد :ارزیابی عملکرد وزارت کشور از استانداران
و فرمانداران یک ارزیابی مقطعی نیست که ما پس از پایان ارزیابی
این پرونده را بببندیم بلکه این پرونده همیشه باز است و بر اساس
آن تصمیمات مقتضی انجام میگیرد .سخنگوی وزارت کشور در
پاسخ به این پرسش که چه خالئی در وزارت کشور احساس شده
است که این وزارتخانه تصمیم گرفته است تعامل خود را با علما
بیشتر کند ،گفت :لزوما این تصمیم بر اساس یک خالء گرفته
نشده است .سیاست وزارت کشور ارتباط بیشتر با علما ،مراجع
و کسانی است که نقش مرجع برای مردم دارند .ما معتقدیم این

ارتباط هر چه بیشتر باشد موفقیتهای بیشتری برای وزارت کشور
حاصل میشود.
وی در مورد مصوبه شورای شهر تهران درباره نحوه برگزاری
تجمعات گفت :رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است و
 22اصل مصرح در منشور حقوق شهروندی نقشه راه ما بوده که در
ان هم حق برگزاری تجمع تصریح شده است .از آغاز به کار دولت
تدبیر و امید تا به امروز حدود  43000تجمع برگزار شده است
که تعدادی از آنها با مجوز و تعداد ی هم بدون مجوز بوده است.
نگاه وزارت کشور هم صیانت از تجمعات است تا افراد در چارچوب
قانون مطالبات خود را بیان کنند .در انتخابات اخیر تجمعات زیادی
داشته ایم و حتی رکورد تعداد تجمعات زده شده است .سامانی
با اشاره به اینکه شورای اسالمی شهر تهران به استناد بند  2ماده
 80مصوبهای صادر کرده است ،گفت :این بند اشاره می کند که
یکی از وظایف شوراهای اسالمی شهر و روستا ،بررسی و شناخت
کمبودها ،نیازها و نارساییهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی،
بهداشتی ،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه است و شوراها
می توانند طرح و پیشنهادات اصالحی وراهحل های کاربردی خود
را جهت برنامهریزی و ارائه آن به مسئول ذی ربط تهیه کنند.
شورای شهر تهران هم براساس این ظرفیت قانونی مصوبه ای در
مورد برگزاری تجمعات داشته است .سخنگوی وزارت کشور با

اشاره به اینکه تالش وزارت کشور در چهار سال و نیم گذشته
برگزاری شایسته تجمعات قانونی بوده است ،تصریح کرد :تمام
موضوعات تجمعات منحصر به مسائل آموزشی ،بهداشتی،
فرهنگی و رفاهی نیست ،بلکه تجمعات ابعاد سیاسی و امنیتی هم
دارد و قانونگذار و آیین نامه مصوب هیات وزیران مرجع فرمانداری
را برای بررسی ابعاد مختلف تجمعات و صدور مجوز آن مشخص
کرده است .ما از برگزاری تجمعات به صورت نظام مند استقبال
می کنیم تا همه از این حق قانونی خود استفاده کنند ،ولی مرجع
صالحیت دار برای صدور مجوز تجمعات ،فرمانداریها هستند.
درخواست افراد برای برگزاری تجمعات به فرمانداری ها اعالم می
شود و این فرمانداریها هستند که مسئول صدور مجوز بوده و
تصمیم الزم رابرای صدور مجوز پس از بررسی های خود اتخاذ
می کنند .وی در مورد رویکرد وزارت کشور در مورد تعیین یک
مکان خاص برای برگزاری تجمع تاکید کرد :محدود کردن محل
برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست .به هر حال
این  43هزار تجمع در محلهای خاصی برگزار شده و مجوز آن
هم پس از بررسی صادر شده است و از برگزاری آن هم صیانت
شده است .ما از نفس برگزاری تجمع استقبال می کنیم اما مجوز
برگزاری تجمع باید از سوی مراجع قانونی صادر شود .قانون شوراها
نیز وجوهی دارد که در حوزه صالحیت سایر دستگاهها است.

