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سياسي

به گزارش ایســنا ،در ادامه بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در جلسه قبل از ظهر روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی ،وقتی سخنان موافقان و مخالفان برنامههای وزیر
توهین نماینده پیشنهادی امور خارجه تمام شد ،ظریف در جایگاه سخنران قرار گرفت تا به دفاع از برنامههای خود بپردازد.
مجلس به ظریف در
اما زمانی که درباره مواهب و دستاوردهای برجام سخن میگفت که تا کنون چه موانعی برداشته شده است ،عبداهلل سامری نماینده خرمشهر با صدای بلند فریاد زد دروغ است ،دروغ.
در این لحظه تعدادی از نمایندهها به سمت نماینده خرمشهر رفتند اما بار دیگر هتاکی کرده و با صدای بلند فریاد زد :عوضی ،اقتصاد خراب شده ،دروغ است.
صحن علنی
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز به سمت این نماینده آمد تا نمایندگان متفرق شوند و سامری هم با همراهی تعدادی از نمایندهها به بیرون از مجلس رفت.

مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطالعات:

برخی از نهادها وارد حوزه کاری وزارت اطالعات شدهاند

نماینده مردم تهران تأکید کرد :وقتی از وزیر
اطالعات درباره بازداشــت مدیران کانالهای
تلگرامی در نزدیکی نوروز  ۹۶ســوال کردیم،
ایشان گفتند که این بازداشت توسط نهادهای
دیگری صورت گرفتــه و من نیز معترض این
مسئله هستم.
به گزارش ایلنا ،علی مطهری روز چهارشــنبه در
صحن علنی مجلس و در مخالفت با حجتاالســام
ســیدمحمود علــوی گفــت :مخالفت من بــا وزیر
پیشنهادی اطالعات ،بیشتر ناشی از نقص ساختاری
در حوزه اطالعاتی کشــور است یعنی در این حوزه
نقصی داریم که موجب کاهش قدرت نظارت مجلس
و تضییــع حقوق مصرح ملت در فصل ســوم قانون
اساسی شده است.
او با بیان اینکه این مخالفت در واقع دفاع از حقوق
مجلس و مردم است ،اظهار داشت :این نقص عبارت
اســت از تداخل مســئولیتها و وظایــف نهادهای
اطالعاتی مختلف با یکدیگر که منجر به پاســخگو
نشدن در برخی امور شده است .به همین جهت نیاز
به وزیری داریم که زمینــه رفع این نقص را فراهم
کند .باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها
و ســازمانها اجــازه دخالت در حیطــه کار وزارت
اطالعات را ندهد .قانون هم همین را میگوید.
نماینده مردم تهران با اشــاره به قانون تاســیس
وزارت اطالعــات و قانون تصویب شــده درخصوص
نهادهــای اطالعاتی در مجمع تشــخیص مصلحت
نظام در ســال  ۷۴تصریح کرد :اساسا فلسفه تدوین
قانون تأسیس وزارت اطالعات مصوب سال  ۱۳۶۲و
قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب
 ۱۳۷۴ایجاد تمرکز در امور اطالعاتی کشــور بود تا
از تداخــل وظایف و مســئولیتها و از موازی کاری

جلوگیری شــود و نهاد مســئول واحــد به مجلس
پاسخگو باشد .طبق این قانون بخش اطالعات همه
نهادها از جمله قوه قضائیه ،ســپاه پاسداران ،ارتش
و نیروی انتظامی ،غیــر از بخش حفاظت اطالعات
خودشان باید در وزارت اطالعات متمرکز باشد.
تبصره  ۳ماده  ۱قانون تاســیس وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی میگوید :هر یک از وزارتخانهها
و موسسات و شــرکتهای دولتی و نهادها و نیروی
نظامی و انتظامی که در کســب اطالعات تخصصی
خود به مســائل امنیتــی برخورد کنــد ،همچنین
هرگونه اطالعاتی که مورد تقاضای وزارت اطالعات
باشد ،موظف هستند در اختیار وزارت اطالعات قرار
دهند .اگر همین یک تبصره اجرا میشــد آن نقص
ساختاری پدید نمیآمد.
مطهری با بیــان اینکه به مرور برخــی از نهادها
حوزه فعالیت خود را گســترش دادند و وارد حوزه
کاری وزارت اطالعات شــدند ،خاطرنشــان کرد :از
ابتدای انقــاب ،وظایف امنیتی و اطالعاتی ســپاه
پاسداران مشخص بوده و عالوه بر حفاظت اطالعات
خود شــامل مخالفان مســلح مثل منافقین ،گروه
فرقان ،پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای
اطالعاتی ســپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه
ذاتی آن شمرده شده است.
اینرویه ،درســت و پذیرفته شــده بوده است اما
در چند ســال اخیر دایره کار برخی نهادها ،البته با
انگیزه پاسداری از انقالب اسالمی وسیعتر شده و به
موضوع رسانهها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع
دانشــگاهها و دانشجویان و نشــریات دانشجویی و
مانند اینها گســترش پیدا کرده و بهلحاظ قانونی
به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که میتواند
مورد ســؤال و استیضاح قرار بگیرد ،وزارت اطالعات

دیدار رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح ایران با اردوغان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمان با رییس جمهور ترکیه
دیدار کرد.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری آناتولی
از دیدار رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیه و سرلشکر محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
کــه در صدر هیات بلندپایه نظامی و
سیاسی وارد آنکارا شدهاند ،خبر داد.
روابــط دوجانبه دفاعــی ،تحوالت منطقــه و موضوع مبارزه
با تروریســم و همکاریهای مرزی مهمترین محورهای ســفر
سرلشــکر باقری با مقامات ترکیه را تشکیل میدهد .باقری در
روز نخست سفرش به آنکارا با ژنرال خلوصی آکار همتای ترک
خود در مقر ستاد مشترک کل ارتش ترکیه در این شهر دیدار
کرده بود.
مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری:

دلیل عدم حضورم در دولت
دوازدهم را از رئیسجمهور و
رئیس قوه قضائیه سوال کنید
وزیر ســابق دادگستری
با بیان اینکــه اولویت اول
ایــن وزارتخانــه در دور
دوم ریاست جمهوری آقای
روحانی بایــد تنظیم روابط
بین قوهقضائیه و قوه مجریه
باشد ،گفت :این که من چرا
در دولت دوازدهم نیســتم از رئیس جمهور و رئیس قوه
قضائیه بپرسید نه من!
به گزارش ایلنا ،حجت االســام مصطفی پورمحمدی درباره
علــت عدم حضورش در دولت دوازدهم گفت :من نباید پاســخ
این نبودن را بدهــم از آقای رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه
سوال کنید.
او با اشاره به اولویتهای وزارت دادگستری در دولت دوازدهم
در ادامه افزود :انشــااهلل در دولت دوازدهم وزارت دادگســتری
به موضوعاتی مانند برخورد با فســاد ،حقوق شهروندی،تنظیم
محیط کسب و کار به طوری جدی بپردازد.
پورمحمدی تأکید کرد :وزارت دادگســتری حتما باید توازن
بین دو قوا را برقرار کند ،این موضوع بســیار مهم اســت ،باید
فضا تلطیف شود تا کمک بزرگی به مردم شود .وزیر دادگستری
دولت یازدهم در پاســخ به سوالی مبنی بر این که رابطه جامعه
روحانیت مبارز با رئیس جمهور در چه سطحی قرار دارد ،گفت:
روابط خوبی بین جامعــه روحانیت مبارز و آقای رئیس جمهور
وجود دارد و همیشــه هم بــر تحکیم این روابط تأکید شــده
است.
او افزود :ســعی کردیم روابطمان با آقــای روحانی حمایتی،
مشــوقانه و ناصحانه باشــد و اگر جایی هــم الزم بوده تذکری
داده شــود قطعــا ایــن کار را کردهایــم .همیشــه هــم برای
کمــک آماده بــوده و ایــن کار را انجام دادهایــم .پورمحمدی
خاطر نشــان کــرد :جامعه روحانیت مبارز همیشــه هم برای
کمــک آماده بوده و هــر زمان هم الزم بوده ایــن کار را انجام
داده و ایــن مشــی از گذشــته تاکنــون جز وظایــف ما بوده
است.
او تأکید کرد :ســعیمان بر این اســت که روابط را مستحکم
کنیم.

اســت .او با قرائت حدیثی از امام علی (ع) مبنی بر
داشتن حقوق مردم و حاکمان بر یکدیگر و پاسخگو
بودن حاکمان بر مردم ابراز داشــت :ما در جمهوری
اسالمی ایران نهاد غیرپاسخگو نداریم و حتی رهبری
نیز در مقابل مجلس خبرگان و مردم پاسخگو است.
عضو فراکسیون امید با بیان اینکه مشکل مجلس
با وزیر اطالعات این است که وزیر اطالعات نمیتواند
به بســیاری از موضوعات و ســواالت ما پاسخ دهد،
عنوان کرد :وقتی از وزیر اطالعات درباره بازداشــت
مدیران کانالهای تلگرامی ســوال کردیم ،ایشــان
گفتند که این بازداشــت توســط نهادهای دیگری
صورت گرفته و من نیز معترض این مسئله هستم.
درباره بازداشت روزنامهنگاران و دانشجویان سوال
میکنیم میگویند آن مســئله از حیطه من خارج
اســت؛ پس مجلس نمیتواند به وظیفه خود درباره
حقوق ملت عمل کند.
مطهری با بیان اینکه این وضع قابل دوام نیســت
و باید راهحلی پیدا شــود ،یادآور شد :وزیر اطالعات
باید فردی باشــد که بتواند ایــن معضل را با کمک
مقامات عالی کشــور حل و فصل کند به طوری که

متولی اصلــی اطالعات در کشــور وزارت اطالعات
باشد و ســایر نهادهای اطالعاتی کار تخصصی خود
را انجام دهند.
او ادامه داد :خالصه حرف من این است که تکلیف
ما نمایندگان مجلس با وزارت اطالعات باید روشــن
باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند.
نمیشود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من
خارج اســت .به این ترتیب بهانههای حقوق بشری
نیز به دســت دشمنان انقالب اسالمی داده میشود
و آنها از آن برای ایجاد فشــار بر جمهوری اسالمی
استفاده میکنند.
نایب رئیس دوم مجلس با تأکید بر اینکه صحبت
مــن فراتر از وزیر اطالعات آقای علوی اســت و آن
حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در
چند سال اخیر آسیبهایی به نظام وارد کرده است،
بیان کرد :نگاه درست آقای علوی به مقوله اطالعات
و تالششــان برای تغییر نگاه برخــی کارکنان این
وزارتخانه بــه مقوله حفظ نظــام و رعایت حقوق
ملــت را درک میکنم ولی این کافی نیســت بلکه
وزیــر اطالعات باید به وضع موجــود خاتمه دهد و
از مجموعه اختیارات و حقــوق وزارتخانه صیانت
کند و در همه مســائل امنیتی و اطالعاتی در مقابل
مجلس پاسخگو باشد.
ایــن امر نیــاز به صراحــت و صالبــت دارد که
بــه فرمــوده امیرالمومنین علی علیه الســام انما
یقیــم امر اهلل مــن الیصانع و ال یضــارع و ال یتبع
المطامع .کســی میتواند امر خــدا را بر پا دارد که
اهل مصانعه و رودربایســتی و مالحظه کاری نباشد.
جناب آقای علوی در چهار ســال گذشــته مرد این
میدان نبود ،گرچــه قدردان خدمات زیاد ایشــان
هستیم.

عزیز اکبریان در موافقت با وزیر پیشنهادی اطالعات :

دولت قبل بخشی از نیروهای وزارت اطالعات
را به بازنشستگی اجباری فرستاد
نماینده مردم البرز گفت :برتری اطالعاتی
و امنیتی مــا در دنیا و منطقــه در ارتباط با
جریانهای نفوذی و جاسوســی یک امنیت
روانی را به وجود آورده است.
به گزارش ایلنا ،عزیز اکبریان در موافقت با سیدمحمود
علوی وزیر پیشــنهادی اطالعات برای دولت دوازدهم
با بیان اینکه امروز احســاس تکلیف میکنم در رابطه
با ســربازان گمنام امام زمان در محضر شــریف مردم
ایــران و نمایندگان مطالبی را عرض کنم گفت :وزارت
اطالعات یکی از ارکان اصلی امنیتی کشورمان است.
در دنیای معاصر این وزارتخانه با مفهوم فیزیکی گره
خورده است.
او خاطرنشان کرد :برتری اطالعاتی و امنیتی ما در دنیا
و منطقه در ارتباط با جریانهای نفوذی و جاسوسی یک
امنیت روانی را به وجود آورده است.
اکبریــان در ادامه با اشــاره بــه فعالیتهای وزارت
اطالعات در چهار ســال گذشته گفت :این وزارتخانه
در کنار نیروهای ارتش و مســلح ،ســپاه دالور ،بسیج
زحمتکــش ،نیروی قدس و انتظامی یک جزیره امن را
به وجود آورده .همه این امنیتها یک منشأ مهم دارد
که آن شخص وزیر اطالعات است .جناب آقای علوی
به عنوان یک عالم مجاهد رســالت خود را به درستی
انجام داده است.
او ادامه داد :نظرسنجیهای صورت گرفته در خصوص
مسائل امنیتی نشــان میدهد که وزارت اطالعات کار
خود را به خوبی انجام داده ،احساس امنیت روانی که در

کشور وجود دارد مثالزدنی است.
نماینده مردم البرز خطاب به نمایندگان مجلس گفت:
بنده به عنوان یک عضو کمیســیون صنایع میتوانم
بگویم مسئله امنیت ســرمایهگذاری که به وجود آمده
بی مثال اســت .وزارت اطالعات نقش بســیار مهمی
در را ستای فرمایشــات مقام معظم رهبری در مبارزه
با مفاســد اقتصادی داشته است .دوستان ما باید امنیت
سرمایهگذاری خارجی را به وجود آوریم .با بودجه دولتی
به جایی نمیرسیم و این امنیت فقط و فقط با همکاری
وزارت اطالعات حاصل میشود .او در ادامه خاطرنشان
کرد:اگر خاطرتان باشــد آقای جهانگیری عنوان کرد
مفاســد اقتصادی عین موریانه نظــام جمهوری را در
متزلزل کردن هســتند .مفاسد اقتصادی و اختالس در
معامالت دولتی زمانــی بیداد میکرد .وزارت اطالعات
 ۶۲۰پرونده را شناســایی و به مقامات قضایی تحویل
داد که این کار بســیار مهم بــا مدیریت آقای علوی و
ســربازان گمنام امام زمان انجام پذیرفت .این نماینده
مجلس با اشــاره به آمار موفق وزارت اطالعات عنوان
کرد :شناســایی بیش از  ۲۰۰پرونده قاچاق ارز ،کشف
 ۳۰۰تن مواد صنعتی و سنتی ،مبارزه با فساد ،کارهایی
اســت که آقای علوی انجام داده است .او در ادامه بیان
کرد :عزیزانم دو قوه مجریه و قضائی باید برای برقراری
آرامش در فضای عمومی با وزارت اطالعات همکاری
کننــد .در دولت قبل بســیاری از نیروهــای خدوم به
بازنشستگی اجباری رفتند اما آقای علوی همان دوستان
را با تشکیل یک کمیته دوباره به سرکار بازگرداند.

این نماینــده مجلس دهــم ادامــه داد :گروههای
تروریستی که قصد انفجار در کشور را داشتند به دست
وزارت ا طالعات سپاه ،نیروهای قدس ،قبل از ورود به
کشور متالشی میشوند .ما باید دشمن را خارج از مرزها
که هزینه کمتری دارد از بین ببریم .اکبریان خطاب به
نمایندگان گفت :من سه دوره در مجلس نماینده بودم و
 ۲۷سال در نهاد مقدس سپاه فعالیت داشتم .به جرئت
میتوانم بگویم آقــای علوی فقیهی که دو دوره عضو
مجلس خبرگان و چهــار دوره نماینده مجلس بوده و
با حکم رهبری به عنوان رئیس عقیدتی سیاسی سپاه
فعالیت داشته میتوانم بگویم که بهترین فرد است.
او خاطرنشان کرد :دوستان ما نباید خود را برتر از مردم
بدانیم .انقالب بدون مردم بیثمر اســت .علیابن ابی
طالب هم که از مردم جدا شد ،در خانه نشست .متاسفم
که ما همه چیز را امنیتی جلوه میدهیم .اگر چیزی هم
امنیتی است باید غیر امنیتی نشان دهیم تا مردم احساس
آرامش کنند .نماینده مردم البرز در خاتمه خاطرنشــان
کرد :علوی بهترین گزینه برای وزارت اطالعات است.

احمدتوکلی در طی نامهای به مجلس:

وزیر بهداشت مصداق بارز تعارض منافع است

احمــد توکلی رئیس هیئتمدیره ســازمان
مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای
به نمایندگان مجلس نوشــت ،به کسانی که
گرفتار تعــارض منافع هســتند رأی ندهند و
مصداق بارز آن را وزیر بهداشت نامید.

به گزارش تسنیم ،در نامه احمد توکلی رئیس هیئت
مدیره ســازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
به نمایندگان مجلس دهم آمده اســت :امروز بیتردید،
فساد خطیرترین دشــمن دین و دنیای مردم ،اسالم و
ایران است .فساد سیستمی و شبکهای است .سیستمی
نه به این معنا که فساد بر همه سیستم چیره شده باشد
که در آن صورت این نامهنگاری نیز بیوجه بود -بلکهبه این معنا که دســتگاههای نظارتــی و تعقیبکننده
مفســدان ،خود به درجاتی آلوده میشوند .در این حال،
سیستم بهطور خودکار ،برخالف حالت سالمت ،از خود
دفاع نمیکند .این فساد ،شبکهای است زیرا حلقههای
قدرت و ثروت بههمپیوستهاند و در برابر مبارزان با فساد
مقاومت برمیانگیزند .در این وضعیت راههای معمولی
کارگر نیست و چارهجویی پرحوصله میخواهد .حوصله
تحمل جوالن رسانهها و نهادهای مردمی آزاد و حوصله
اثربخشی تدبیرهای محدودکننده فساد خیزی ساختارها
و مقــررات و قوانین و حوصله بازســازی و اثرگذاری
فرهنگ دینی .در کنار اینهمه ،مجازات سخت مفسدان
امری حیاتی اســت چراکه اینان مدافعان ســاختارها و
مقررات و قوانین فساد ساز ،مروجان فرهنگ خودپرستی
و بیمسئولیتی نسبت به جامعه و متخصص اسیر کردن
رسانههای آزادند؛ به تطمیع و اگر نشد ،به تهدید .بحث
زیربنا و روبنا اینجا زائد اســت زیــر و رو در هم تأثیر و

تأثر متقابل دارند .یکی از مهمترین عوامل فساد برانگیز
که امروزه کشورهای موفق در حفظ پاکی دیوانساالری
خود ،برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام میدهند پرهیز
از وضعیت تعارض منافع است .آمریکا مدیریت این پدیده
مخــرب را در  1960و کره جنوبی در دهه  90میالدی
آغاز کردند .تعارض منافع به وضعیتی گفته میشود که
ظرفیت بالقوه نقض بیطرفی در تصمیمگیری یا اقدام
مســئول وجود داشته باشــد به این دلیل که تضادی
بین منافع آن فرد و منافــع عمومی مربوط وجود دارد،
وضعیتی که این خطر را ایجاد میکند که انگیزه یا اقدام
آن فرد به فساد کشیده شــود .بهعبارتدیگر ،تعارض
منافع به موقعیتی گفته میشــود که مقام و مســئول
تصمیم گیر بر ســر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی
و منافع خصوصی قرار میگیرد .این دوراهی ازآنجهت
پیدا میشــود که اختیار تصمیمگیــری در حوزهای به
مســئولی سپرده میشــود که خود وی در همان حوزه
منفعت دارد .این تعارض معمو ًال با ترجیح یافتن منافع
خصوصی ،منشأ فساد میشــود .قالبها و اشکال بروز
فساد متعدد اســت :تبارگرایی ،رفیقبازی ،حمایت ویژه
و ویژه خواری که ریشــه همه آنها جانب خدا و مردم
را وانهادن اســت .همین تمایالت است که در تعارض
منافع ،صاحبمنصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع
عمومی میکشاند .این برادرانی که برای قبول مسئولیت
وزارت داوطلب شــدهاند ،سلمان و ابوذر نیستند و اگر بر
سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش مبتال
میگردند .اینان به دلیل منافعی که در حوزه مسئولیت
خویش دارند تصمیماتشان اریب دارد .مصداق این ابیات
مثنویاند که فرمود :چون غرض آمد هنر پوشیده شد/

صد حجاب از دل بهســوی دیده شد /چون دهد قاضی
به دل رشوت قرار /کی شناسد ظالم از مظلوم زار /بلکه
آن ظالم که نفس است اندرون /خصم هر مظلوم باشد
از جنون .یک مصداق بارز تعارض منافع ،وزیر بهداشت
و درمان و آموزش پزشــکی اســت که خود ،معاون و
مدیرکلــش در موقعیت تعارض منافع قرار داشــتهاند.
وزیری که در حوزه مســئولیتش کسبوکاری با صدها
میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد
مبتال شدهاند و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود
یا گروههــای خاص صرف کردند .منابعی که با فروش
 8000میلیارد تومان اوراق قرضه تأمینشده بود .چراکه
پای در شرکتهای خصوصی داشتهاند و دستشان فرمان
هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است .جناب
وزیر که قریب ده ماه پیش مسئوالن اطالعاتی وی را از
این فسادها باخبر ساختند وی را کنار نگذاشت و اخیراً هم
دیدهبان شفافیت و عدالت با اسناد متقن به همین نتیجه
رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد ،بااینکه
وزیر اجما ًال به تغییر رسیده بود ،متأسفانه چند روز بعد در
سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که
هر کس وزیر شود به وجود او نیاز دارد! البته با اعالمجرم
دیدهبان شــفافیت و عدالت که دادستان محترم تهران
دستور رســیدگی به آن را صادر کرده است ،انشاءاهلل
حقایق تثبیت میشود و مفسدان مجازات میگردند که
دیگر پشیمانی بیفایده است.
نمایندگانمحترم!
اگر امــروز به دادهها بیتوجهی شــود و رفاقتها یا
تعلقات دیگر منشأ رأی شود ،فردا در پیشگاه عدل الهی
پاسخگو خواهید بود.
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یادداشت

بحث بر سر قابلیت است
و نه چیز دیگر
افسانه اقبال نیا -فعال امور زنان

بدیهی اســت که معرفی کابینه همیشــه با حاشــیهها و گمانهزنیهای متدوال بعد از
انتخابات همراه است  .این بار اما بهنظر میرسد اصرار بر داشتن وزیر زن کمی پررنگتر از
همیشــه مطرح شده و فقدان وزیر زن درکابینه ،هزار داستان و تحلیل بر ارزیابی دولت و
کابینه آتی افزوده اســت .جدای از این که من و دوستانم اصوال بهعنوان فعال مسائل زنان
و طرفدار حقوق زنان در جامعه خدمت میکنیم ولی منصفانه ببینیم ،قرارداد نانوشتهای
هــم داریم؛ اینکه بودن یــا نبودن وزیر زن در کابینــه دال برکفایت یا عدم کفایت تیم
معرفی شــده دولت نیســت و بهنظر میرســد بزرگنمایی انتخاب وزیر زن ابزار جدیدی
برای به چالش کشیدن دولت شده است .فراموش نمیکنیم ما در دوره دهم وزیر زن هم
داشــتیم و اتفاق خاصی هم نیافتاده اســت .معرفی بیسروصدا و تصدی یک زن در پست
وزارت در دولت دهم دولت طوری بود که کسی از اقتدار یا ضعف مدیریتی زنی بر صدارت
یک وزارتخانه چیزی در ذهن ندارد .بنابراین پیشینه ،بهنظر میرسد طرح موضوع حضور
زن درکابینه با این همه هیاهو اهدافی غیر از بهادادن به عزت زن در مدیریت جامعه باشد.
کامال قابل پیشبینی اســت اینهمهحاشــیه برای معرفی وزیر زن ســناریو را به جایی
خواهدبرد که درصورت تحقق ,افزایــش توقعات از فرد مذکور تمام تالشهای احتمالی
وزیر خانم آتی را به حاشیه رانده و نگاهی ذرهبینی بر عملکرد وی هر اشتباه کوچکی را به
مثابه یک فاجعه معرفی خواهد کرد؛ اشتباهاتی که در کارنامه آقایان هر دو جناح مرسوم
و عادی اســت .آنچه که ما بدان نیاز داریم نگاهی فرا جنســیتی بر امر مدیریت در جامعه
است .ما درحوزههای مختلف از معاونین و مشاورین ریاست محترم جمهوری تا پستهای
مدیریتی در صنعت فرهنگ و هنر و .....خانمهای بسیار توانمند وموفقی داشتهایم  .برای
رســیدن به اهداف وحقوق زنان الزاما داشــتن یک وزیر زن نه شرط الزم و نه کافی است.
اگــر جامعه هنوز دید زنانه /مردانه به مدیران اجرایی مملکت داشــته باشــد قطعا جواب
نخواهیم گرفت ،ولو آنکه بجای یک زن ده زن وزیر داشــته باشــیم .پس برای یکبار هم
شده نگاه ما به مسئله زن طوری باشد که احقاق حقوق برابر با قابلیتهای یکسان مطمح
نظر قرار گیرد .واال آنچه جامعه نیاز دارد درک و درایت مشــکالت مردم صرف نظر از زن
یا مرد بودن است.
خبر

نیویورکتایمز:

تنها سیاستمدار عراقی که در کنار ایران
مانده ،نوریالمالکی است
نیویورکتایمز مینویســد :تنها
سیاســتمداری در عــراق که در
کنار ایران باقیمانده نوریالمالکی
نخستوزیر سابق عراق است که از
زمان خروج از دفتر نخستوزیری
در ســال  ۲۰۱۴میــادی با تهران
همکاری داشته است .او متهم شده
که باعث تضعیــف ارتش و ظهور
داعش شد و محبوبیتاش به شدت
کاهش یافته است.
تنها سیاســتمدار عراقی که هنوز در
کنار ایــران باقی مانده نــوری المالکی
نخســتوزیر سابق عراق است .به نظر نمیرسد با دور شدن عمار الحکیم و مقتدیصدر
دو چهره برجسته شیعه عراقی از ایران پس از انتخابات پیشرو ،ایران بتواند راه راحتی
برای تعمیق نفوذ خود در عراق داشته باشد.
به گزارش آفتــاب ،روزنامه امریکایی نیویورکتایمز درباره چشــمانداز نفوذ ایران در
عراق مینویســد :موصل در دســت دولت عراق اســت و جنگ علیه داعش در حال به
پایان رســیدن است .این خبر خوبی اســت اما یکی از پیامدهای جانبی این کارزار آن
اســت که حضور ایران در عراق تعمیق یافته است و گسترش مییابد و به نظر میرسد
به این زودیها تمام نمیشــود .شــبهنظامیان شــیعه در عراق از کمک ایران برخوردار
هستند.
ابومهدی المهندس فرمانده شــبه نظامیان از نزدیکترین متحدان عراقی ایران در روز
 ۴ژوئیه اعالم کرد که نیروهای بســیج مردمی از بین نمیروند ،حتی اگر دولت دستور
انحالل آنان را بدهد .بیانیه او نشــان میداد که ایران قصد دارد در ســالهای آینده از
منافع خود در عراق محافظت کند.
این واحدها و نیروهای سیاســی وابسته به آن قصد دارند از عراق برای ایجاد سیاست
امنیتی مســتقل خــود که ایران را در حمایــت از متحدانش در ســوریه و نقاط دیگر
تقویت کند ،استفاذه نمایند .نیویورکتایمز مدعی شد :اما بسیاری از عراقیها خوشحال
نیستند که ایران از طریق گروههای محلی در آن کشور کار میکند.
این فقط یک مســئله فرقهای نیست .بسیاری از شــیعیان میخواهند نفوذ ایران در
عراق محدود شود .اکثر چهرههای سیاسی عراق قصد دارند پیش از انتخابات سال آینده
اســتقالل خود را از ایران اعالم نمایند .حیدر العبادی کــه میتواند برنده پیروزیهای
اخیر علیه داعش قلمداد شــود مدتهاست که روابط خود را با ایران کاهش داده است.
او معتقد اســت که حضور برخی از نیروهای حامی ایــران در نیروهای امنیتی رفتاری
غیرقانونی است.
موضــع دولت او تقویــت نهادهای دولتی اســت .همچنین ،عمــار الحکیم یکی از
سیاســتمداران برجسته عراقی و از برجســتهترین اعضای خانوادههای شیعه در اواخر
ماه جوالی اعالم کرد که یک حزب سیاســی مستقل را تشکیل میدهد که از ایران دور
خواهد شد .جنبش صدر که میلیونها مسلمان شیعه در بغداد در سرتاسر جنوب عراق
را نمایندگی میکند علیه ایران موضعگیری کرده است و رهبر آن به عربستان سعودی
سفر کرد و از امارات نیز که دو کشور رقیب ایران هستند بازدید کرد .این سفر نشانهای
از دوری او از ایران است.
نیویورکتایمز مینویســد تنها سیاســتمداری در عراق که در کنار ایران باقیمانده
نوریالمالکی نخســتوزیر سابق عراق است که از زمان خروج از دفتر نخستوزیری در
سال  ۲۰۱۴میالدی با تهران همکاری داشته است .او متهم شده که باعث تضعیف ارتش
وظهور داعش شد و محبوبیتش به شدت کاهش یافته است.
این روزنامه مینویسد به احتمال زیاد در انتخابات آینده نیروهای مورد حمایت ایران
برنده نخواهند بود و این به ضرر نفوذ ایران در عراق اســت .در نظام انتخاباتی عراق هر
ائتالفــی باید بیش از  ۲۰درصد آرا را از آن خود کند و تشــکیل ائتالف کار دشــواری
خواهد بود.
نه امریکا ،نه عربستان سعودی و نه هیچ کشور دیگری قادر نخواهند بود نفوذ قاطعی
در سیاست عراق داشته باشند .یک کارت خطرناک بهنفع ایران وجود دارد که میتواند
چالشــی واقعی برای تهران باشد :مداخله آیتاهلل سیستانی رهبر معنوی شیعیان عراق.
در ســال  ۲۰۱۴میالدی آیتاهلل سیســتانی در فتوایی از عراقیها خواســتار دفاع در
برابر داعش شــد .در پاسخ به او شــبهنظامیان شیعه تشکیل شــدند که طرفدار ایران
بودند.
بسیج مردمی مشارکت گستردهای در کمک به جنگ علیه داعش داشته است .عبادی
نیز مخالف چنین انحالل زودرســی اســت .اما فتوایی جدید از سوی آیتاهلل سیستانی
میتواند ارتش و پلیس را در برابر شبهنظامیان شیعه تقویت کند و از تضعیف حاکمیت
ملی عراق جلوگیری کند .اگر سیســتانی از عبادی درباره لزوم ادغام حشدالشــعبی در
ارتش عراق حمایت کند این میتواند عراق را به سمت استقالل بیشتر سوق دهد.

