
شــهروند| حدود پنج ماه از روی کار آمدن حسن 
روحانی می گذرد و در همین چنــد ماه، بعد از معرفی 
وزرای دولت دوازدهم و ســپس تحویل بودجه 97 از 
سوی دولت به مجلس، انتقادهایی از رئیس جمهوری در 
فضای مجازی و برخی از رسانه  ها به وجود آمده که شاید 
بتوانیم آن را چیزی شبیه همان وضعیتی بنامیم که در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری  سال 84 به وجود آمده 
بود؛ پروژه عبور از خاتمی نیز در همان زمان کلید خورد 
و بسیاری از فعاالن اصالح طلب هم به این موضوع تأکید 
داشتند و نسبت به تداوم آن هشدار دادند.در حالی در 
چند وقت اخیر برخی از حامیان روحانــی از او درباره 
مسائلی همچون افزایش نرخ خروج از کشور و کاهش 
و افزایش بعضی نهادها انتقاد می کنند که این موضوع 
مخالفان و موافقان زیادی پیدا کرده است. اصولگرایانی 
که از همان آغاز دولت یازدهــم به بعد با دولت تدبیر و 
امید سر ناســازگاری گذاشــته بودند حاال از انتقادها 
علیه روحانی حمایت می کننــد و انتقادهای برخی از 
اعتدالیون یا اصالح طلبان از روحانی را به »پروژه عبور 
از روحانی« تعبیر می کنند و در مقابل برخی از حامیان 
روحانی معتقدند عملکــرد رئیس جمهوری آن قدر بد 

نبوده که حاال بخواهیم از او انتقادهای تند و تیز کنیم.
 باید روحانی را نسبت به انتخاب کابینه

 آگاه می کردند
علی صوفی، عضو شــورایعالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان ماجــرای انتقادهای اخیــر از روحانی 
را به نقش خنثي فراکســیون امید نسبت می  دهد و 
معتقد است: »اکنون در بررسی عملکرد فراکسیون 
امید ضعف های فاحشی دیده می شــود، به ویژه در 
جریان رأی اعتماد به کابینه آقای روحانی. به  هر حال 
تحلیل ها این بود که آقای روحانی، وزرایی که معرفی 
کرده است، کسانی نیستند که مد نظر ایشان بوده بلکه 
تحت فشار این انتخاب ها را انجام داده اند.« وی در ادامه 
می گوید: »به  هر حال چه در فشار این تصمیم گیری 
صورت گرفته باشد چه آزادانه؛ این کابینه منطبق با 
عقبه رأی آقای روحانی نیست. در این جا فراکسیون 
امید به عنوان فراکســیونی اصالح طلب می بایست 
نقش خودش را ایفا می کرد؛ آقــای روحانی را یا وادار 
می کردنــد تا انحرافــات را برطرف کننــد و کابینه 
پیشــنهادی را اصالح کنند و یا نــه، قاطعانه اعالم 

می کردند که از این کابینه دفاع نخواهند کرد.« 
واکنش مشاور رئیس جمهوری

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری هم به این 
موضوع واکنش نشان داده و در صفحه شخصی خود 

نوشته است: »پویش فرمایشی پشیمانی با پشتیبانی  
کسانی شکل گرفت که باید در مورد  کارهای کرده 
و نکرده خود به تک تک مردم ما پاسخگو باشند.آنها 

ثروت و سعادت ملت را به تاراج دادند.«
روحانی از درگیری های حیدری- نعمتی 

فاصله گرفته است
برخی از اصالح طلبان نیز در راستای ظرفیت های 
اصلی و جایگاه خود روحانی در اتمسفر سیاسی ایران 
ســخن می گویند و معتقدند که روحانی را نمی توان 
به جریان خاصی سوق داد. غالمرضا ظریفیان، عضو 
شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها در 
این مورد می گوید: »دولت روحانی مخالفان و منتقدان 
ویژه ای دارد که در این شرایط فرصت استفاده از این 
نکات را برای آسیب زدن و بی اعتمادکردن مردم نسبت 
به دولت به دست می آورند که همین مسأله باید سبب 
شود تا دولت به افکار عمومی و کار کارشناسی توجه 
کند.« ظریفیان به رویکرد دولت مستقر در این شرایط 
و تکلیفی که دارد، اشاره می کند و می گوید: »دولت 
روحانی با تمام انتقاداتی که به آن وارد است، درمجموع 
به طور نســبی توانسته اســت تا آرامش را به جامعه 
برگردانــد و از درگیری های حیدری - نعمتی فاصله 
گیرد و با وجود تمام پیچیدگی های نظام بین الملل 
آسیب های مخالفان این مملکت را در مجموع کاهش 
دهد.« ظریفیان در ادامــه به توجهات دولت در وضع 
کنونی نسبت به عرصه عمومی اشــاره می کند و در 

این مورد معتقد است: »دولت باید گوش شنواتر پیدا 
کند و به مسائل کارشناسی جدی تری بپردازد، امکان 
ندارد امروز بتوان نسبت به افکار عمومی بی تفاوت بود. 
دولت باید به این نکته توجه داشته باشد تا دوباره اسیر 

پوپولیسم و عوام فریبی در آینده نشویم.«
در جهت مطالبات طیف الریجانی

برخی از فعاالن حزبی اصالح طلب تفســیرهای 
دیگری ارایه می دهند و در ارزیابی های خود نقشــه 
راه را در جای دیگری جست وجو می کنند؛ اسماعیل 
گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و از اعضای 
شــورایعالی سیاســت گذاری اصالح طلبان در این 
خصوص معتقد اســت: »در این مورد باید گفت که 
مطالبات طیف آقای الریجانی مــورد پیگیری قرار 
می گیرد، بدین معنا خواسته افرادی که در حمایت از 
آقای روحانی نقش بسیار کم و کوچکی داشتند، دنبال 
می شود و این گروه دســتاوردهای ائتالف را مصادره 
کرده اند. بــه همین دلیل از مطالبــات مردم غفلت 
صورت گرفته و گالیه مندی جریان اصالح طلب از این 

دسته از اصولگرایان معتدل است.«
عبور از روحانی اشتباه است

اگر چه مشــارکتی ها زمانی متهم به گناه »عبور 
از خاتمی« بودند، اما این بار در مقابل طرح »عبور از 
روحانی« ایستادگی می کنند. مصطفی تاج زاده، فعال 
سیاسی اصالح طلب ازجمله این افراد است و در این 
مورد معتقد اســت: »مخالف عبور از روحانی هستم 

همچنان که مخالف عبور از رئیس دولت اصالحات 
بودم. موافق تــداوم ائتالف اصالح طلبــان با دکتر 
روحانی و حامیانش هســتم که از  سال 92 تا کنون 
شکل گرفته است.« این فعال سیاسی اصالح طلب در 
مورد اولویت های انتخاب و رأی به روحانی می گوید: 
»من به روحانی رأی دادم تا سایه شوم جنگ را حتی 
در دوره ترامپ نژاد پرســت و جنگ طلب از آسمان 
کشــور دور نگه دارد، برجام را حفــظ کند و به جای 
منزوی کردن ایران مانند دوره احمدی نژاد، آمریکا را 
در عرصه بین المللی و نــزد دولت های جهان و حتی 
نزد متحدانش مانند اروپا، منزوی و تنها کند. روحانی 
اجازه نمی دهد تحریم هــای بین المللی دوباره علیه 
ما شکل بگیرد و به تعبیر رهبری »جنگ تمام عیار 
اقتصادی« بار دیگر به دلیل فرصت طلبی دشــمن 
و جهل مقامات بــه ایران و ایرانی تحمیل شــود.« 
تاجزاده ادامه می دهد که »ما رأی دادیم تا بتوانیم هم 
از رئیس جمهوری و دولتــش و هم از مخالفانش و از 
همه نهادها اعم از انتصابی و انتخابی انتقاد کنیم. تا 
زمانی که این مسائل و دالیل پا برجا باشد، هرگز نباید 

از روحانی عبور کنیم.«
شبکه های اجتماعی و طرح عبور از روحانی 

بدون  تردید در این روزها شبکه های اجتماعی نقش 
برجسته ای در پوشش اخبار مربوطه به انتقادها علیه 
روحانی داشته اند؛ در حالی  که مثال بعضی از کاربران 
که چهره های سیاسی و هنری هم جزو آنها هستند 
از هشتگ »پشیمان نیســتم« در حمایت از رأی به 
حسن روحانی استفاده کرده اند، برخی از کاربران هم 
با هشتگ »پشیمانم« نسبت به بودجه 97 اعتراض 

کرده اند.
واکنش رسانه های اصولگرا 

همچنیــن در ایــن روزها چهره های سیاســی 
منتقد دولت و رســانه های همســو با آنان خوراک 
تبلیغاتی چربی برای خود پیــدا کرده اند. به گونه ای 
که گزارش ها، تحلیل ها و نوشــته های فراوانی را در 
این مورد منتشــر کرده اند؛ پایگاه خبری »قم نیوز« 
در مطلبی در این مورد آورده اســت کــه »عبور از 
روحانی جدی شــد، روحانی به ضرر اصالح طلبان 
تمام می شود.« این ســایت خبری در ادامه گزارش 
خود می نویســد: »به نظر می رســد جمع بندی در 
اردوگاه اصالح طلبی می بایست عبور از روحانی باشد 
و این نباید مورد فراموشی قرار گیرد. اصالح طلبان به 
این جمع بندی خواهند رســید که بودن روحانی به 

ضررشان تمام می شود.« 

»شهروند« از فضاسازی ها حول انتقاد از رئیس جمهوری گزارش می دهدروی خط خبر

برخی مراجع حضور زنان در ورزشگاه ها #پشیمانم، # پشیمان نیستم
را فاقد مشکل شرعی می دانند

ایلنا|  نماینده مردم تهران با اشاره به دیدار اعضای 
فراکســیون زنان با برخی از مراجع عظام در قم، از 
عدم مخالفت جدی مراجع در بحث اصالح ســن 
ازدواج دختران خبر داد و با بیان این که توضیحاتی 
درباره حضور زنان در ورزشگاه ها به این آقایان داده 
شد، اظهار کرد: در واکنش به توضیحات ارایه شده، 
بعضــی از آقایان فرمودند که بــرای حضور زنان در 
ورزشگاه ها مشکل شــرعی وجود ندارد اما بعضی 
از بزرگان نیز این مسأله را به هیچ عنوان قابل قبول 
نمی دانند.طیبه سیاوشی درباره بحث ورزش زنان 
نیز گفت: با توجه به اهمیت و حساســیت های این 
مسأله، الزم دیدم به استحضار حضرات برسانم که 
به هرحال دستگاه های متولی ورزش در کشور توجه 
ویژه ای به این حساسیت های جامعه دارند و تأکید 
می کنند که ورزش زنان در اماکنی صورت گیرد که 
تمامی مالحظات بزرگان لحاظ و دغدغه های شرعی 
در نظر گرفته شود. در حاشیه این بحث همچنین 
موضوع حضور زنان در استادیوم های ورزشی مورد 

اشاره قرار گرفت.

خروج جهانگیری از دولت برای 
انتخابات ۱۴۰۰ به صالح نیست

رویداد 24|  اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی 
حــزب اعتماد ملی گفــت: جهانگیــری در دولت 
دوازدهم تنها کســی اســت که درحال حاضر در 
راستای عمل به مطالبات مردم که از آقای روحانی 
داشتند، قدم برمی دارد و به همین دلیل به هیچ وجه 
خروج او از دولت به صالح نیست.به گزارش نامه نیوز، 
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی 
و از اعضای شورایعالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
در رابطه با مفید یا مضر بودن اســتعفای اســحاق 
جهانگیری از دولت دوازدهم برای کاندیداتوری  سال 
1400 گفت: پیش از بررســی مفید یا مضر بودن 
مسأله فوق بر این تصور نیستم که چنین بحثی وجود 
داشته باشد چراکه تا  سال 1400 زمان  داریم و آقای 
جهانگیری هم ازجمله مدیــران کارآمد جمهوری 
اسالمی محسوب می شود و نبود او در دولت قطعا با 
خساراتی برای این دوره از ریاست جمهوری همراه 
خواهد بود.این عضو شــورایعالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان در ادامه افــزود: جهانگیری در دولت 
دوازدهم تنها کســی اســت که درحال حاضر در 
راستای عمل به مطالبات مردم که از آقای روحانی 
داشتند، قدم برمی دارد و به همین دلیل به هیچ وجه 

خروج او از دولت به صالح نیست.

وزیر اطالعات: 

 برخورد امنیتی راهکار مقابله با 
شبهه های فکری نیست

ایرنا|  وزیر اطالعات گفت: برخــورد امنیتی با 
شبهه های عقیدتی و فکری موجب استحکام آن و 

تعصب طرفدارانش می شود و نتیجه الزم را ندارد.
حجت االســالم ســیدمحمود علوی در مجمع 
طالب و فضالی اســتان فارس مقیم گفت: دعوت 
پرخاشــگرانه به دیــن و تعالیم دینی بــا ادبیات 
نامناسب نتیجه معکوس دارد، اساس حرکت نظام 
اســالمی رفتار مبتنی بر ارزش های اخالقی است 
و با استفاده از شــیوه های مناسب رفتاری می توان 
درانجــام فعالیت های مادی و معنــوی موفق بود. 
روحانیــان در تبلیغ معارف دینــی جایگاه رفیعی 
دارند که باید قــدر این موقعیت ممتــاز را درتمام 
لحظه ها برای تأثیرگذاری بیشتر در جامعه دانست. 
امروز داشتن اخالق خردمندانه و دانش روشن برای 
تبلیغ دیــن و مذهب امری ضروری اســت، چراکه 
اکنون آسیب هایی که دین مردم را تهدید می کند، 
کم نیستند. او ادامه داد: امنیت نعمت ناشناخته ای 
است که اســاس شکوفایی کشــور در عرصه های 
علمی، اقتصــادی، فرهنگی واجتماعــی را فراهم 
می ســازد. اگر در جامعه ای امنیت نباشــد در دل 
مردم عقده جای می گیــرد و خروجی آن به تکبر و 
عقده گشــایی می انجامد، اما اگر انتقادها به صورت 
مودبانه مطرح شود و بستر پذیرش نقدهای سازنده 
وجود داشته باشد، ناهنجاری ها از بین رفته و رفتار 
کریمانه در جامعه گسترش می یابد و موجب رشد و 
تعالی آن می شود.علوی گفت: احساس امنیت روانی 
از امنیت فیزیکی مهم تر است، ارزش حفظ حرمت 
و آبروی افراد از ایجاد امنیت فیزیکی باالتر اســت و 
همه دستگاه های متولی باید احساس داشتن چنین 
امنیتی را در جامعه تقویت کنند.وزیر اطالعات ادامه 
داد: حساب کسانی را که علیه نظام و مردم دست به 
ماشــه برده اند از دیگران جدا است. باید با دشمنان 
به ســختی برخورد کرد اما با کســانی که در درون 
نظام قرار دارند با عطوفت و مهربانی برخورد شــود. 
اکنون وزارت اطالعات ارتبــاط با مراکز تخصصی 
برای برخورد مستدل و منطقی با نحله های فکری 
و عقیدتی را جزو راهبردهای خود قرار داده اســت 
و بر مبنای شرع عمل می کند. مردم باید با شنیدن 
اسم وزارت اطالعات و حراست ها آرامش پیدا کنند 
و متخلفان به هراس بیفتند. در اقدام های امنیتی و 
اطالعاتی باید واقع بینانه عمل کرد و کاری به زندگی 
خصوصی مردم نداشت؛ نیت خوانی در مسائل امنیتی 
ممنوع اســت. با آمیختن تدابیر امنیتی و اخالقی، 
اقدام های ســنگین به راحتی برطرف می شــود و 
دستگاه اطالعاتی امروز حکیمانه و با تدبیر مسائل 

کشور را حل می کند.

ذوالنوری: دولت از درآمد 
شرکت های وابسته به سپاه مطلع است

خبرآنالین|  عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با بیان این که بر بودجه 
نظامی نظــارت کامل وجــود دارد، گفت: دولت 
از درآمدهای شــرکت های وابســته به نهادهای 
نظامی مطلع است.با داغ شدن بحث بودجه یکی 
از موضوعاتی که بیشتر اهمیت پیدا می کند، بحث 
نظارتی است که باید بر این بودجه ها وجود داشته 
باشد. در این میان شاید بودجه نیروهای مسلح و 
موضوع نظارت بر آن بیشتر مورد سوال قرار گیرد.
مجتبی ذوالنوری نماینده مــردم قم در مجلس 
دهم که پیش از این وظیفه نمایندگی جانشــین 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را برعهده داشته است، در این رابطه گفت: اگر ایراد 
و نقدی نسبت به نیروهای مسلح مطرح باشد که 
الزم است از سوی مجلس پیگیری شود، در دولت 
جایگاه پاســخگویی وجود دارد و وزارت دفاع این 
وظیفه را به عهده دارد.او توضیح داد: دولت اساسا 
از درآمد شرکت های وابسته به سپاه مطلع است، 
چراکه در بسیاری موارد خود دولت طرف قرارداد 
اســت که می داند چقدر پول داده و جای کتمان 
ندارد. مثال در خیلی از موارد وزارت نفت با قرارگاه 
سازندگی طرف قرارداد است و می داند چقدر پول 

داده است.
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مالقات های سیاستمداران خارجی با  
هاشمی از سوی احمدی نژاد ممنوع شده بود

اعتمادآنالین نوشــت: غالمعلی رجایی گفت: 
دولت انحرافی محمــود احمدی نــژاد، آیت اهلل 
 هاشمی رفســنجانی را در حصــر مالقات هــای 
خارجی قرار داده بود. اگر سیاستمداران خارجی 
می خواستند با آقای  هاشمی دیدار کنند، وزارت 
خارجه ممانعت می کرد و اگر می خواست این کار 
را انجام دهند، شخص احمدی نژاد با آنان برخورد 
می کرد. مشاور مرحوم آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
اضافه کــرد: من به خاطر دارم در مــواردی که از 
اســتان های دیگر کشــور ازجمله مازندران یا از 
اصفهان می خواســتند به دیدار آیت اهلل  هاشمی 
بیایند، با دخالت مستقیم وزارت اطالعات دولت 
انحرافــی احمدی نــژاد، این مالقات ها کنســل 
می شــد. درحالی  که ما منتظر مالقات بودیم، به 
مالقات کننده ها زنــگ می زدند و می گفتند که از 
شهرتان خارج نشــوید.رجایی اظهار کرد: به نظر 
من احمدی نژاد تمام شــده است. او نسخه غلطی 
بود که متاســفانه برخی به تهیه آن کمک کرده 
بودند. آیت اهلل  هاشــمی با درد و نگرانی می گفت 
که هنوز برخی دست بردار نیستند و نمی خواهند 
اقرارکنند که اشتباه کرده اند. بنابراین نسخه تمام 
شده است و با تدبیر نظام از حضور او و نزدیکانش 
در انتخابات جلوگیری شد و حتما در دوره بعد هم 
با این اقداماتی که انجام داده انــد، از حضور آنان 

جلوگیری می شود. 

بررسی پیشنهاد گفت وگو با جامعه روحانیت
 در جلسه آینده مجمع روحانیون

ایلنــا نوشــت: حجت االســالم محمد مقــدم در 
گفت وگویی درباره اظهارات اخیر ســخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز مبنی بر این که در گذشته مطرح شده 
است تا جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز 
با یکدیگر به گفت وگو بنشینند، گفت: به یاد ندارم که در 
گذشته چنین اتفاقی افتاده باشد اما این که گروه های 
سیاســی یکدیگر را به گفت وگو دعوت می کنند، امر 
مبارکی است.وی تأکید کرد: بســیاری از معضالت و 
مشکالت عرصه سیاســی ما به نظر من به خاطر عدم 
وجود گفت وگو است. گفتن و شنیدن چیزی است که 
می تواند مواضع هر دو طرف را مشخص و شفاف کند 
و آســتانه تحمل یکدیگر را باال ببرد.این عضو مجمع 
روحانیت مبارز خاطرنشــان کرد: این که ما به سمت و 
سوی گفت وگو پیش برویم، یک امر میمون و مبارک 
اســت، اما در گذشــته چنین موردی نبوده است. اگر 
درحال حاضر این مسأله مطرح می شود، در کم وکیف 
قضیه قرار ندارم.وی تأکید کرد: در جلسه آینده مجمع 
این مسأله مطرح می شــود و باید ببینیم دیدگاه های 
مختلف دوستان در این مورد چیست. طبعا موضع گیری 
شفاف و روشــن مجمع در پاسخ به این پرسش ها داده 
خواهد شد.او خاطرنشان کرد: مردم صداهای مختلف را 
می شنوند و براساس شناختی که از جامعه دارند، مبتنی 
بر اهدافشان انتخاب می کنند. به نظر می آید دوستانی 
که طرح گفت وگو را مطرح می کنند، دست به یک امر 

مبارک و میمون زده اند.
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