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«همدلی» به بهانه تشکیل دو جبهه جدید در اردوگاه اصولگرایان و اصالحطلبان ،عدم به اجماع رسیدن اصولگراها را بررسی کرد

ائتالفهایشکننده

معاون سیاسی وزارت کشور:

مجریان انتخابات قانونمداری و
بیطرفی را سرلوحه کار خود قرار
دهند
ایرنا| به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،جمال
عرف ،معاون سیاســی وزارت کشور ،در همایش فرمانداران
جدیداالنتصــاب ضمن مــرور آخرین وضعیت کشــور در
عرصههای داخلی ،منطقهای و بیــن المللی افزود :یکی از
مهمتریــن وظایف و تکالیف فرمانــداران تحلیل وضعیت
سیاسی کشور است.
وی افزود :موضوعی که به فرمانداران به عنوان نمایندگان
عالی دولت در شهرستانها باز میگردد ،تالش برای حفظ
انســجام ،جلوگیری از ایجاد شکاف و چنددستگی و ترویج
گفتمان مقاومت و ایســتادگی اســت و فرمانداران باید در
حوزههای مدیریت خود به خوبی عمل کنند.رئیس ســتاد
انتخابات کشــور در بخش دیگری از سخنان خود ،ضمن
یادآوری این نکته که ســال  ۹۸ســال انتخابات است و بار
ســنگین اجرایی و برگزاری آن در شهرســتانها بر عهده
فرمانداران است ،گفت :وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور
و همچنین ستادهای استانی ،مجری انتخابات هستند و باید
دو کلید واژه اصلی قانونمداری و بیطرفی را سرلوحه کار
خود قرار دهند.
وی در تشــریح همین موضوع تاکید کــرد :قانونمندی
و قانونمداری ،بی طرفی و عدم جانبداری سیاســی ،پرهیز
از ایجاد هرگونه شــائبه در امر برگزاری و اجرای انتخابات،
حفظ اســتقالل وزارت کشور و عوامل اجرایی انتخابات در
عین تعامل با نهادهای نظارتی از جمله مواردی اســت که
از فرمانداران انتظار میرود به خوبی مورد توجه قرار دهند.
عرف خاطرنشان کرد :نهایت تالش در ستاد وزارت کشور
در حال انجام اســت که زمینههای الزم برای حضور برنامه
محور و نه شخصیت محور احزاب سیاسی در انتخابات ۹۸
فراهم شود.وی ادامه داد :جلسات و نشستهای متعددی با
مشارکت ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان برای رسیدن
به ادبیات و ذهنیت مشــترک و تعامل در حال برگزاری و
پیگیری است.

«اسداهللعباسی»
سخنگوی هیات رییسه مجلس شد

ایسنا| بهروز نعمتی ،عضو هیات رییسه مجلس شورای
اســامی گفت :بر طبق قرعه کشــی انجام شده در هیات
رییســه مجلس ،اسداهلل عباسی به عنوان سخنگوی هیات
رییسه مجلس برای سال چهارم مجلس دهم انتخاب شد.
وی عنوان کــرد :بنده با قید قرعه بــه عنوان ناظر بخش
پشتیبانی ،محمد عاشوری تازیانی به عنوان ناظر بخش مالی
و اسداهلل عباســی نیز به عنوان ناظر فرهنگی و سخنگوی
هیأت رئیسه مجلس انتخاب شدند.
در انتخابات هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی که
 ۵خرداد ماه برگزار شــد ،علی الریجانی به عنوان رییس و
مسعود پزشکیان و عبدالرضا مصری به عنوان نواب رییس
اول و دوم مجلس شورای اسالمی انتخاب شدند.
محمد علی وکیلی ،علیاصغر یوســفنژاد ،امیر حسین
قاضیزاده ،علیرضا رحیمی ،احمد امیرآبادی فراهانی ،اکبر
رنجبر زاده به عنوان دبیران هیات رییســه انتخاب شــدند
همچنین بهروز نعمتی ،محمد آشــوری تازیانی و اسداهلل
عباسی ناظرین مجلس شدند.
جمالی:

شکایت شورای نگهبان از محمود
صادقی در حال پیگیری است
ایرنا| محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی در جمع
خبرنگاران در توضیح جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
گفت :در این جلسه پرونده شکایت یک مؤسسه فرهنگی از
آقای محجوب نماینده تهران مورد بررسی قرار گرفت که با
توجه به بررسیها و عدم ارائه مستندات قانونی ،این پرونده با
عدم احراز تخلف این نماینده مختومه اعالم شد.
همچنین پرونده مربوط به وزارت شــرکت نفت از آقای
خادمی نماینده ایذه درباره اظهاراتش پیرامون اوراق شدن
جکتها (ابزارهای پاالیشگاهی) نیز مورد بررسی قرار گرفت.
قرار شد هیأت نظارت دوباره از کمیسیون انرژی مجلس در
این باره اســتعالم بگیرد .شکایت دیگری هم وزارت نفت از
این نماینده داشــته که آقای خادمی در جلسه بعدی برای
بررسی آن حضور پیدا میکند.وی افزود :رئیس حفاظت و
بازرســی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شکایتی را از
آقای صادقی نماینده تهران پیرامون اظهاراتش مطرح کرد
که این موضوع در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت .در
نهایت هیأت نظارت صحبتهــای آقای صادقی را خارج از
وظایف نمایندگی ندانست.همچنین شورای نگهبان از این
نماینده شکایتی را کرده بود که برای بررسی آن آقای صادقی
پنج شهود را معرفی کرد که در جلسه قبلی هیأت نظارت
حضور یافته و توضیحات خود را ارائه کردند .هنوز پرونده این
موضوع در هیأت در حال پیگیری است.
اسماعیلی خبر داد:

آییننامه قانون رسیدگی به دارایی
مقامات و مسئوالن ابالغ شد
ایســنا -سخنگوی قوه قضاییه از تصویب ،ابالغ و اجرایی
شدن آییننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن
و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری خود از تصویب،
ابالغ و اجرایی شــدن آئیننامه قانون رســیدگی به دارایی
مقامات و مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی خبر
داد و گفت :تصویب آئین نامه با تأخیر مواجه شــده بود و
ریاست قوه اعالم کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین
است و معطل ماندن قوانین را نمیپذیریم و از جمله قوانین
معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و دیروز
ابالغ شد.

سیاست
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همدلی | گروه سیاسی :هفته گذشــته بود که حمید
مالنوری مدیرکل سیاســی وزارت کشور و دبیر کمیسیون
مــاده  ۱۰احزاب از تشــکیل دو جبهه جدیــد در اردوگاه
اصولگرایان و اصالحطلبان خبر داد و با برشــمردن احزابی
کــه در هر یک از این جبههها حضــور دارند ،زمینه را برای
گمانهزنیهای رسانهای درباره اینکه آیا تشکیل این جبههها
به معنی بهوجود آمدن افتراق در این جریانهای سیاســی
است یا خیر فراهم آورد.
«جبهه شــورای هماهنگی اصولگرایان» اگر چه با حضور
شــش گروه جمعیت ایثارگران انقالب اســامی ،جانبازان
انقالب اسالمی ،وفاداران انقالب اسالمی ،پیشرفت و عدالت،
آبادگران ایران اســامی و رهپویان انقالب اسالمی تشکیل
شــده بود اما پسوند استان قم مشخص میکرد که جبههای
استانی اســت و تنها این ســؤال پیش میآمد که چرا باید
احزاب سراسری در یک استان خاص جبهه جداگانه تشکیل
دهند.
در حالــی که دهها گروه در تدارک یک ائتالف سراســری
هســتند ،از شــهرهای کوچک و بزرگ خبر میرســد که
اصولگرایان بدون توجه به ســاز و کار حزبی به سازماندهی
فعالیتهای خود مشــغولند و ائتالفهای اصولگرا نهایتاً در
تهران ممکن است توانایی ارائه لیست را داشته باشند.
ســوابق ائتالفهای اصولگرایان نشان میدهد که آنها در
میان دهها الگوی سیاســی اعالم شده ســردرگم هستند و
تالش برای رســیدن به لیست مشترک میان اصولگرایان با
دشــواریهای فراوانیرو به رو شده است .هنوز یادمان نرفته
کــه الگوهایی از جمله الگوی چند بــه عالوه چند یا الگوی
ســه روحانی ،الگوی سه حزب ،الگوی شــورای هماهنگی
اصولگرایان و الگوی اعتدال و ائتالف مخرج مشــترکی برای
اصولگرایان به همراه نداشــت و نتوانســتند آنها را یک چتر
اصولگرایی به توافق برساند .اگرچه تا انتخابات مجلس زمان
زیادی باقی نمانده است اما خوف جریان اصولگرا باعث شده
از هماکنون به دنبال وحدت باشــند .این خوف به این دلیل
است که آنان میدانند جریان اصالحات و اعتدال در وحدت
با هم باز به دنبال تصاحب مجلس آینده هستند .با این حال
فعالیتهای علنی و غیر علنی اصولگرایان آغاز شده تا بتوانند
با حربهای مشهور به نام «ائتالف» که سالهاست نتوانستهاند
زیر ســایه آن ،به اجماع برســند ،مجلس و قوه مقننه را در
چنگ خود نگه دارند.
اما همیشــه این ســؤال برای کســانی که در این احزاب
نیستند ،یا عضو هیچ حزبی هم نیستند مطرح است که چرا
اصولگرایان با توجه به نفوذ و قدرتی که دارند نمیتوانند به
اجماع برســند و لیســتی واحد ارائه کنند؟ ،آیا اصولگرایان
اینبار میتوانند به یک ائتالف برسند؟ این جریان علیرغم
تالشهایی که داشت در انتخابات گذشته ناکام بود و با تکثر
کاندیدا در انتخابات ریاســت جمهــوری روبهرو بود .به نظر
میرسد در انتخابات مجلس آتی نیز این جریان توفیقی برای
رســیدن به وحدت نداشته باشد .حول محور این سؤاالت با
حمیدرضا ترقی ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
گفتوگو کردیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
اصولگرایان از روند انتخابات عقب نیستند
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با «همدلی» ،با اشاره به اینکه
اصولگرایان برای انتخابات آینده طبق برنامه و جدول زمانی
در حال فعالیت هستند ،گفت :اصولگرایان از روند انتخابات
دور یا عقب نیســتند ،چون فعالیت انتخاباتی اصولگرایان از
مدتها پیش آغاز شده ،و امیدواریم برنامهریزیها به نتیجه
الزم برسد .البته رســانه ها نباید سکوت جریان اصولگرایی
را به فعال نبودن ترجمه کنند چون واقعا اینگونه نیست».
او در ادامــه افزود« :اصولگرایان در هر دورهای از انتخابات
تشکیالت و سازوکار مشخصی داشته و اینگونه نبوده است
که یک تشکیالت و سازوکار ثابت در همه انتخاباتها داشته
باشند و براساس شرایط خاص هر انتخابات ،سازوکار جدیدی
ایجاد کردهاند .در هر دوره ،فعالیت تشــکیالت اصولگرایان

آسیبشناســی شده و ضعفهای آن برطرف میشود .جمنا
هم فعالیت خود را ادامه میدهد ولی ممکن است شاکله آن
وسیعتر شود».
این عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در حالی
از اجماع اصولگرایان میگوید که «جبهه شورای هماهنگی
اصولگرایان» با حضور شش گروه جمعیت ایثارگران انقالب
اسالمی ،جانبازان انقالب اسالمی ،وفاداران انقالب اسالمی،
پیشرفت و عدالت ،آبادگران ایران اسالمی و رهپویان انقالب
اســامی تشــکیل شــده که این اجماع نیز فقط در استان
قــم صورت گرفته اســت .ترقی در ادامه گفــت « :فعالیت
انتخاباتی اصولگرایان از مدتها پیش آغاز شــده اســت اما
احزاب اصولگرا یک مأموریت دارند و شورای وحدت هم یک
مأموریت جداگانه دارد .در حــال حاضر احزاب اصولگرا در
حال انجام مأموریت خود در سطوح پایین هستند تا در زمان
الزم ،در ســطوح باال تصمیمگیری برای ائتالف اصولگرایان
انجام شود».
او در پاسخ به این ســوال که اصولگرایان چه ساز وکاری
بــرای ائتالف جدیدشــان دارند؟ گفت « :جریــان اصولگرا
فعالیتهای انتخاباتی خود را رســانهای نمیکند تا جریان
رقیب حســاس نشــود .ما فعالیتهای حــزب رقیب را نیز
رصد میکنیم .رصد رقیب بخشــی از کارکرد احزاب است.
ما وضعیــت جریان رقیب و موقعیت آنهــا در میان جامعه
را بررســی میکنیم .جلسات جامعتین با حضور اصولگرایان
هــم مرتب در حال برگزاری اســت که انتخابات هم یکی از
موضوعات مورد بررسی در این جلسات است».
وحدتی که شکل نگرفت
امــا برخالف آنچه حمیدرضا ترقی میگوید ،باید گفت که
نباید فراموش کرد که زمانی نیز شــخصیتهای تاثیرگذار
اصولگرا در جلسات وحدت اصولگرایان شرکت نمیکردند و
حتی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری زمانی اعالم
کرد که ائتالف «ســه ضلعی» را قبول نــدارد ،یا همچنین
باید خبر خروج موتلفه از ائتالف ســه ضلعی توسط اسداهلل
بادامچیــان را نیز ،به حمیدرضا ترقی یــادآوری کرد .این
وضعیت نشــان از این دارد که گره کور ائتالف اصولگرایان
همچنان کورتر از پیش است.

بر کســی پوشیده نیســت که پایداری و همچنین جریان

حمیدرضاترقی:
اصولگرایان در هر دورهای از انتخابات
تشکیالت و سازوکار مشخصی داشته و
اینگونه نبوده است که یک تشکیالت و
سازوکار ثابت در همه انتخاباتها داشته
باشند و براساس شرایط خاص هر انتخابات،
سازوکار جدیدی ایجاد کردهاند .در هر
دوره ،فعالیت تشکیالت اصولگرایان
آسیبشناسی شده و ضعفهای آن برطرف
میشود .جمنا هم فعالیت خود را ادامه
میدهد ولی ممکن است شاکله آن
وسیعتر شود

اصولگرایان ســنتی ،در درون خود دچار انشــقاق شــده و
درگیری پیدا کردهاند .و جالبتراینکه تمام این درگیریها
در یک آرایش  ۳۰درصدی جامعه ایران اســت که برآمده از
آن طیف هستند .بدون شک این درگیری درون آنهاست،
و اگر ائتالفی هم در میان اصولگرایان شــکل بگیرد شکننده
است .در میان اصولگرایان شاهد حضور طیفهای متعددی
از جبهه پایداری تا حزب موتلفــه و افرادی نظیر الریجانی

و باهنر تا آیتاهلل مصباحیزدی و حمید رســایی هستیم که
دارای اختالفاتی اساســی و مبنایی با یکدیگر هستند و اگر
ائتالفی هم میان اصولگرایان صورت بگیرد ،شــکننده است
هرچند افراد ریشهدار این جریان سیاسی همانند آقای باهنر
و الریجانی سعی در کاهش تفرقها در جریانشان هستند که
البته این تالشها بیفایده است.
بیتوجهی به جایگاه
اگر احزاب جایگاه خودشان را پیدا نکنند و جریانها بیشتر
حول محور افراد باشند طبیعتاً مشکل عدم رسیدن به وحدت
در جناحها و جریانهای مختلف وجود دارد .بایستی احزاب
بتوانند به جایگاه واقعی خودشــان برسند .ما شاهد بودیم
که اصولگرایان در انتخابات قبلی هم نتوانســتند به وحدت
و تفاهم برســند ،زیرا آنان دچار افزونطلبی شــدند .اینکه
هر کسی بخواهد حرف خود را بزند نمیتوان به جمعبندی
رسید .اصالحطلبان توانستند در انتخابات گذشته به وحدت
برسند و منافع جناحی و گروهی خود را کنار بگذارند.
اگر منافع ملی و نفع کشــور مدنظر قرار گیرد میشود به
وحدت رســید .اما برخی اوقات منافع حزب مانع میشــود
که بتوان به ائتالف دســت پیدا کرد .البته همه اصولگرایان
دعا میکنند که به وحدت برسند اما به نظر میرسد چنین
موضوعی غیر ممکن و ســخت اســت .زیرا منافع ملی برای
برخی در میان اصولگرایان آنچنان مهم نیســت .همانطور
که میبینیــد امروز برخی اصولگرایان در جناح راســت در
مجلس و نهادهای دیگر خالف منافع مردم عمل میکنند و
شعارگونه اقدام میکنند.
طبیعتاً پس از شکست ســنگین اصولگرایان در انتخابات
ریاست جمهوری که برایشان غافلگیرکننده هم بود ،آنها
تالش میکنند تا دیگر بار به هر شــکلی که شــده است در
انتخابات مجلس شورای اسالمی شکست نخورند .اصولگرایان
تالش خواهند کرد که پس از عدم به دســت آوردن کرسی
ریاست جمهوری ،کرسیهای مجلس را پس ندهند و برای
همین نیز دست به اقداماتی نظیر بازسازی خود ،تالش برای
اجماع به روی کاندیداها و افرادی که شــانس بیشتری برای
رأی آوردن دارند و همچنین غبارآلود کردن فضا برای دیگر
کاندیداها خواهند زد.

تریبون
جهانگیری:

جلوگیری از تکرار فسادهای مشابه ضروری است

ایسنا| اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در چهل و چهارمین جلسه
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه آسیب شناسی تخلفات
صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشــتر دنبال شود ،گفت :در مبارزه
با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام
برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به این که متاسفانه شاهد تکرار فسادهای
مشابه در کشور هستیم ،تصریح کرد :پروندههای فسادی که کشف و با آنها برخورد
شده است نباید رها شوند ،بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد ،رویه ها و
روندها نیز اصالح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلیترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست
و افزود :اگر فرایندها اصالح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد از
بسیاری تخلفات و سوءاستفاده ها جلوگیری خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان این که بخش زیادی از تخلفات و سوءاستفاده ها
در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق می افتد ،گفت :بانک مرکزی باید به عنوان اصلی
ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران
حرفه ای و اعضای هیئت مدیره بانک ها که دارای صالحیت اخالقی و تخصصی
هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.
جهانگیری با اشــاره به سیاســت گذاری بانک مرکزی در خصوص چک های
تضمینی گفت :این اقدام نتایج مثبت و سازندهای به همراه داشت و امیدوارم این
گونه برنامه ها و اصالح فرایندهای نادرســت در سایر بخش های اقتصادی نیز با
قاطعیت دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص
کمیته تخصصی فرادســتگاهی آسیب شناسی شکل گیری مفاسد اقتصادی ،از
دبیرخانه ســتاد خواست برنامه آسیب شناســی علل وقوع فساد را با جدیت هر
چه بیشــتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات الزم برای شناسایی گلوگاههای

فسادخیز و نیز اصالح فرایندها را در جلسات بعدی ارائه کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای ســنگین اقتصادی از سوی آمریکا
علیه ملت ایران خاطرنشــان کرد :آمریکا  30درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد
و به تعبیر خودشــان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسالمی ایران به
راه انداخته اند .آنها تصور می کردند که با این فشارها ،اقتصاد ایران به سرعت با
فروپاشی مواجه خواهد شد ،اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه
روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می شود.
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه
نیز با بیان این که ضعف ها و اشــکاالتی در برخی بخش ها وجود دارد گفت :با

وجود همه این ضعف ها و علیرغم فشارهای بسیار سنگین دشمنان ،اما به لطف
خداوند و با همت مدیران کشــور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل قبول
است.
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی هم در این جلسه با بیان این
که ریشه تمام مشکالت کشور نبود اطالعات و داده های دقیق برای تصمیم گیری
است گفت :اگر بانک اطالعاتی کامل وجود داشته باشد تصمیم گیری ها با دقت
بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد رفت.
در این جلســه که وزرای دادگستری ،اطالعات ،امور اقتصادی و دارایی ،رییس
کل بانک مرکزی ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه ،رئیس ســازمان بازرسی کل
کشور ،رئیس کل دیوان محاسبات ،دادستان عمومی و انقالب تهران ،نمایندگان
اطالعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو ستاد نیز حضور داشتند،
دبیر ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده
کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های
فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پرونده های مفاسد کالن اقتصادی که با
مشارکت قوای سه گانه و نهادهای اطالعاتی و امنیتی برگزار می شود ،ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شــکل گیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد
آســیب شناسی قرار گرفت و ضمن تشریح پرونده های فساد در برخی بانک ها،
راهکارهای پیشــگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه شد و مقرر گردید این
جلسات برای بررسی و آسیب شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه
یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
در ادامه این جلســه پس از ارائه گزارش کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب
شناســی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز ،اعضای جلسه نظرات و
دیدگاه های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند و راهکارهای پیشگیری
از بروز تخلفات و تکرار فســادهای اداری و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت.

