فصل جدید سر برآوردن جبههها

تعطیلی جمنا؛ آغاز به کار جبهه جدید در اصولگرایان
جامعه فردا« :جبهه مردمی نیروهای انقالب»
که با نام «جمنا» در فضای سیاســی کشــور کار
خــود را در روزهای پیش از انتخابــات آغاز کرد
امیدهای زیادی داشــت که بتوانــد اتحاد را به
جبهه اصولگرایــان بازگرداند ،اما از همان ابتدای
شکلگیری گویی نوزاد نارسی بود که پا به عرصه
حیات گذاشــته بود .جمنا قرار بود صدای اتحاد
باشــد؛ اما عدم حضور برخی تشــکیالت جریان
اصولگرایی و همچنین چهرههای تاثیرگذار این
جریان در جمنا ،سبب شــد تا نه تنها نماد اتحاد
نباشــد ،بلکه بار دیگر آشفتهبازارشــان را نیز به
نمایــش بگذارد .با همه اینها از تــک و تا نیفتاد و
تا پایان انتخابات تالش کــرد تا نقش خود را ایفا
کند .از همان ابتدا همــه امکانات و تالش خود را
برای ابراهیم رئیســی بســیج کرد و با کنار رفتن
قالیباف از میدان انتخابات و با وجود باقی ماندن
مصطفی میرســلیم در مبــارزات انتخاباتی ،به
نوعی خود را در هــدف اولیه که حضور یک نامزد
واحد بود ،موفق پنداشــت .انتخابات با پیروزی
حســن روحانی به اتمام رســید و اصولگرایانی
که زیر چتر جمنا جمع شــده بودند  16میلیون
رأی رئیســی را هم موفقیت خوبی دانســتند .به
نظر میرسید جمناییها برنامه جدیدی را برای
آینده در نظــر دارند و میخواهند به فعالیت خود
در قالب یک جبهه اصولگرایی ادامه دهند .اما در
همــان روزهای پیش از انتخابات ،وزیر کشــور و
معاون سیاسی وقت ،علی اصغر احمدی به جمنا
هشــدار دادند که طبق قانون جدید احزاب آنها
غیرقانونی شمرده میشوند ،زیرا جبهه متشکل
از چند حزب اســت و جمنا بر پایه شــخصیتها
شکل گرفته است ،نه احزاب .اما فضای انتخاباتی
سبب شــد تا این مســئله به طور کلی به حاشیه
برود و وزارت کشــور هم به نوعی مسیر مماشات
در پیش گرفت.
اکنون سید محمد حسینی ،عضو شورای مرکزی
جمنا در گفتوگو با ایلنا ،درباره چگونگی وضعیت
شورای مشورتی که قرار بود اعضای آن تکمیل و
معرفی شوند ،میگوید :جلسات شورای مشورتی
دیگر برگزار نشد ،بنابراین برخی افراد که مطرح
بودند هنوز نهایی نشــدهاند .او همچنین درباره
اینکه جبهه مردمی در راســتای تطبیق خود با
قانون جدید احزاب اقدامی برای اخذ مجوز داشته
است ،گفت :ســخنگوی جبهه باید این مسئله را
بازگو کند ،امــا تا آنجایی که اطالع دارم بحثی در
این باره در جبهه مردمی صورت نگرفته است .عضو
شورای مرکزی جمنا ادامه داد :با توجه به تعریف
ســاختار جدید جبهه مردمی ،اعضای شــورای
مرکزی تقسیم شدهاند تا در استانهای مختلف
حضور یافته و ارزیابی جدیدی داشــته باشند و
شورای جدید در استان و شهرستان و مجمعی که

لزوم حفظ آبروی مردم
در رسیدگی به استعالمات
عکس :جام نیوز

میخواهد تشکیل شود را مورد بررسی قرار دهند.
به نظر میرسد جمنا تالش دارد تا به عنوان یک
حزب فراگیــر در جریان اصولگرایی قدرتنمایی
کند؛ اما دستکم تا امروز که هفت ماه از انتخابات
گذشته حتی یک جلسه مشورتی هم برگزار نکرده
است؛ ولی از ســوی دیگر تالش دارد تا با گرفتن
مجوز خود را به صورت رسمی در فضای سیاسی
ایران به عنوان یک حزب به رخ بکشد.
در این میان اما به نظر میرسد اصولگرایان دیگر
چندان امیدی به این مسئله ندارند .به باور برخی
از فعالین سیاسی این جریان ،اگر جمنا بنا داشته
باشــد بر همان ریل ســابق حرکت کند به نوعی
به پایان خود نزدیک شــده و نمیتواند به اهداف
خود برسد.
رئوفیان :کار جمنا پایان یافته است

ابوالقاســم رئوفیان ،دبیرکل حزب اسالمی ایران
زمین میگوید حزب متبوعش از ابتدای تشکیل
جمنا با این جبهه همراهی نکرد و در انتخابات به
طور رسمی از حسن روحانی حمایت کرد .رئوفیان
در گفتوگو با «جامعه فردا» با اشاره به اینکه ساز
و کاری که جمنا از ابتدا اتخاذ کرده بود غلط بوده

است ،گفت :همین ســاز و کار غلط نشان از این
داشت که اقدامات جمنا منجر به نتیجه نخواهد
شد و حرکتشان پا نخواهد گرفت .او در ادامه اضافه
کرد :حتی اعضای جمنا هم هیچ امیدی به اینکه
این مجموعه به صورت یک مجموعه فعال ادامه
حیات بدهد ،ندارند و کار جمنا پایان یافته است.
دبیرکل حزب اســامی ایران زمین در پاسخ به
این ســؤال که چه چیزی ســبب کم رنگ شدن
این امید شده است ،میگوید :دایره محدودی که
جمنا برای سیاستگذاری و برنامهریزی انتخاب
کــرد ،مهمترین دلیل شکســت ایــن مجموعه
شمرده میشــود .او در تشریح این موضوع اضافه
کرد :افرادی در ســالهای گذشــته و در جریان
انتخابات بــرای اصولگرایــان برنامهریزیهایی
میکردند و در جریان انتخابــات اخیر ،برخالف
سالهای گذشته جمنا آنها را پشت صحنه برد و
در عوض چهره های جدید را به مردم عرضه کرد
که فعالین سیاسی نبودند و بیشتر به عنوان فعالین
اجتماعی شناخته میشدند.
رئوفیــان ادامه داد :ایــن مهمترین خطای جمنا
بود که در ظاهــر اصرار داشــت بگوید تغییرات
بزرگی در جریــان اصولگرایی رخ داده اما در واقع

تصمیمسازها همان افراد قبلی بودند ،بنابراین تا
زمانی که تفکر حاکــم در جمنا تغییر نکند ،امید
هیچ موفقیتی را نمیتوان از آن داشت و اوضاع بر
همان مدار قبل پیش خواهد رفت.
واعظ آشتیانی :جمنا تغییر رویه ندهد کاری
از پیش نخواهد برد

واعظ آشــتیانی که از حزب مؤتلفه جدا شده و به
جبهه یاران انقالب پیوسته ،معتقد است که جمنا
میتوانــد ظرفیت خوبی در جریــان اصولگرایی
داشته باشد؛ اما برای این موضوع پیششرطی را
نیز مطرح میکند و میگوید :جمنا توجه داشته
باشــد ،افرادی که قرار است نقش محوری در این
جریان بازی کنند ،باید افرادی با ســابقه اجرایی
و تشکیالتی موفق باشــند .او در ادامه میگوید:
باید افرادی مســئولیت کار را در دســت بگیرند
که قابلیــت گفتمان اثرگذار در میــان نیروها را
داشته باشند .آشتیانی همچنین اضافه میکند:
نه تنها جمنا بلکه هر تشــکل و سازمانی نیاز دارد
که برای پویایی به ســمت نوسازی و کادرسازی
حرکت کند و این اقــدام نیاز به افــراد با تجربه
و کاربلــد دارد ،اگــر قرار باشــد بر همــان رویه

این رابطه را برقرار کرد ،از جمله با دو نهادی که از آنها یاد شد.
وی افــزود :گفتوگو تــا حدی میتواند به کاهش ســوءظن
کمک کند ،اما ســوءظن را از بین نمیبــرد .دلیلی هم ندارد
زیاد به دنبال این باشــیم که ســوءظن از بین برود .در حوزه
سیاست اساس روابط مبتنی بر حســن ظن و اعتماد نیست،
بلکه اساس بر بیاعتمادی و سوءظن است ،اما باید روابط را به
گونهای تنظیم کرد که ضمانت کافی برای اینکه مطمئن شویم
طرف مقابل خلف وعده و پیمانشــکنی نخواهد کرد به وجود
آید .بنابراین اینطور نیســت که فکر کنید صرفا با گفتوگو
مســائل حل میشــود و یکی میگوید من اینطور هستم و
دیگری میگوید من آنطور هســتم و همه چیز ختم به خیر
میشــود و آخر آن هم صلوات میفرســتند و بلند میشوند.
نه! بــا گفتوگو به هیــچ وجه نمیتوان چنین حســنظنی
را ایجاد کرد .در ساختار قدرت باید طرفین تضمینهای کافی
داشته باشند تا مطمئن شوند طرف مقابلشان دست از پا خطا
نخواهد کرد.
سردبیر روزنامه سالم بر ضرورت مسئله گفتوگو تأکید کرد:

پیش از اینکه بخواهید به سقف یا کف مطالبات بپردازید ،مسئله
اساسی این است که چنین ارتباطاتی باید وجود داشته باشد.
گفتوگو درباره همین مطالبــات طرفین از یکدیگر میتواند
دستور کار باشد تا متوجه شویم اساســا چگونه میتوان این
مســائل را طرح ،پیگیری و مطالبه کرد .این هم یک موضوع
دو طرفه است ،چون گفتوگو قرار نیست تنها منجر به طرح و
تأمین مطالبات یک طرف شود.
وی تصریح کرد :درباره این دو نهاد همانطور که از ابتدا توضیح
دادم معتقد نیستم که معنای گفتوگو بتواند صدق کند .این
دو نهادهای حاکمیتی هستند و طبیعی است که باید مانند هر
نهاد دیگری پاسخگویی داشته باشند .الزمه اینکه بنشینید و
گفتوگو کنید این اســت که طرف مقابل نیز یک نیرو و گروه
سیاسی باشد .فکر نمیکنم در اینکه چقدر درباره چنین چیزی
اجماع وجود دارد و ضرورت اصل توافق درباره آن چیست شک و
شبههای باشد ،اما طبیعی است که تأمین مقدمات آن از سوی
طرفین محل بحث و گفتوگو خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه اطالعی از اراده شــورای عالی و شورای

محبیان :وقتی راه سیاست بسته است چه باید کرد

به گزارش «فرارو» ،محبیان در مقابل فضای حاکم
بر مدیریت دولتی را متفاوت میداند .او میگوید:
در ایران متأســفانه مدیریت دولتی به دلیل اینکه
به یک مفهوم مدیریت کســب درآمد یا بهرهوری
نیست و عمدتا مدیریت توزیع بودجه و درآمد است
در چنین فضایی نیاز به شایســتگی و قوه ابتکار و
خالقیت باال وجود ندارد .از اینرو ،این گونه نبوده
اســت که فرد بر حسب توانایی خود در این عرصه
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عبــاس عبدی ،فعال سیاســی اصالحطلب ،با بیــان اینکه با
صحبتهای سخنگوی شورای نگهبان درباره غیرسیاسی بودن
این شورا موافق است میگوید :با این نظر موافق هستم ،اما باید
یک نکته را به آن اضافه کنم .شــورای نگهبان طرف سیاسی و
نهاد سیاسی نیست که بخواهد گفتوگوی سیاسی داشته باشد،
اما به عنوان یک نهاد باید پاسخگو باشد که متأسفانه پاسخگوی
کارهای خود نیست.
عبدی درخصوص مسئله گفتوگوی اصالحطلبان با نهادهایی
مانند سپاه و شــورای نگهبان ،به «اعتمادآنالین» گفت :اگر
منظور از گفتوگو ،گفتوگوی سیاســی و برای رســیدن به
تفاهم است فکر نمیکنم که سپاه یا شورای نگهبان طرفهای
مناســبی برای انجام این کار باشند .به خاطر اینکه این نهادها
نباید سیاسی باشند و زمانی که سیاسی نباشند چه گفتوگوی
سیاسیای میخواهد با آنها انجام شود؟ گفتوگو باید حول این
محور باشد که چنین نهادهایی فراتر از سیاست قرار بگیرند و
وارد سیاست نشــوند .اما اگر منظور از گفتوگو سؤال کردن و
پاسخگویی اســت طبیعتا با همه نهادهای حکومتی میتوان

مدیریت دولتی بیشتر رابطه را در خود نگه
میدارد

سـيـاسـت
فـردا

۳

گفتوگو سوءظن را کاهش میدهد ،اما از بین نمیبرد!

امیر محبیان درباره چگونگی ورود به عرصه سیاسی
با وجود بسته بودن راههای قدیمی برای جوانان به
عرصههای مدیریتی و سیاسی گفتوگویی انجام
داده اســت .او میگوید :حضــور جوانان در حوزه
مدیریت دو معنا دارد .یکی حوزه مدیریت دولتی و
دیگری حوزه مدیریت خصوصی است.
این استاد دانشگاه معتقد است که با توجه به فضای
رقابت اقتصادی که در حــوزه بازرگانی و تجارت
خصوصی وجود دارد ،جوانان در مدیریت خصوصی
بسیار موفق بودهاند .اکنون استارتآپهای زیادی
که توسط جوانان طراحی شده است توانستهاند به
موفقیتهای کالن برسند و در عین حال اشتغالزا
هم باشند .فعالیت خصوصی مکانیسم خاص خود
را دارد و هرکس هر چقدر توانایی داشته باشد در این
حوزه میتواند موفقتر باشد .طبیعتا جوانان به خاطر
ایدههای نو و انرژی زیاد خود نه تنها مورد استفاده
قرار میگیرند بلکه نقش حساسی را ایفا میکنند.
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رشد کند تا اگر موفق باشد او را نگه دارند و در غیر
اینصورت او را کنار بگذارند .این اســتاد دانشگاه
معتقد است که در فضای مدیریت دولتی به جای
شایستگی ،متأسفانه بیشتر روابط افراد را در جای
خود نگه میدارد .او ادامه میدهد :کسانی هم که
در این مناصب قرار میگیرند ،تمایل زیادی برای
خروج از این حوزه ندارند .یکی از دالیل این است
که افراد کارآمد و پرتوان عمدتا در بخش خصوصی
جذب میشوند .بیشتر افرادی هم که باقی میمانند
کسانی هستند که توانایی جذب سرمایه را ندارند.
بنابراین اگر بعضــی از این افراد در حوزه مدیریت
دولتی نباشند ،امکان رشد فوقالعادهای هم ندارند.
حتی اگر افرادی در حــوزه کاری مدیران دولتی
موفق عمل کنند ممکن است او را رقیب تلقی کنند
و سعی کنند او را به شکلی از میدان ب ه در کنند .اما
اگر آنچنان که در دنیا رایج اســت مالک مدیریت
دولتی کارآمدی باشــد ،بســیاری از مدیرانی که
سالهای سال بر کرســیهای وزارت و مدیریت
تکیه زدهاند از میدان به در خواهند رفت .اما چون
کارآمدی مالک نیست ،هرکسی که موفقتر عمل
کند فعالیت او بیشــتر زیر ذرهبین قرار میگیرد و
حتی زیر سؤال میرود.
این کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط با فضای
سیاسی نیز معتقد است :ما در حوزه سیاست هم
میتوانیم دو نوع مدیر داشته باشیم .یکسری از
مدیران در یک فرآیند رشد طبیعی از پایینترین
ســطوح یعنی توده مردم آموزشهای سیاسی و
حزبیمیبینندوبارشدتدریجیمیتوانندمدیریت

سیاسی را در همه سطوح آن لمس کنند .در نهایت
هم به سطوح باالتر میرسند .آنها یاد میگیرند که
یک تشکیالت سیاســی برای بقای خود به انرژی
جوان نیاز دارد .بنابراین مکانیســم رشد یا پلکان
رشد را زیر پای نسل جوان میگذارند .چون احزاب
و جریانهای سیاسی بدون جوانان میمیرند .در
مقابل بخش عمدهای از سیاســیون ما در مقطعی
به وجود آمدند و رشد کردند که هیچ سدی مقابل
آنها نبوده است .آنها خود جوانانی بودهاند که جهش
پیدا کردهاند و با قرار گرفتن در موقعیتهای خوب
نردبان را از جلوی پای دیگران برداشــته و اجازه
رشد به آنها ندادهاند .بنابراین تشکلهای آنها دچار
فرسودگی و پیری میشود و یا اینکه بدون اتکا به
قدرت ،توانمندی الزم را بــرای حفظ بقای خود
ندارد .وقتی هم که کنار میروند هیچ جایگزینی
برای خود آماده نکردهاند .این اســتاد دانشــگاه
میگوید :بنابراین مکانیسم درست این است که اوال
تا جایی که ممکن است ،روحیه رقابتپذیر و کارآمد
بخش خصوصی را در بخش دولتی تزریق کنیم و
اگر کسی کارآمد بود او را نگه داریم و اگر ناکارآمد
باشد او را کنار بگذاریم .در این حالت مکانیسم از
بقا به تالش برای رشد تغییر پیدا میکند .یعنی فرد
برای بقای خود دیگران را حذف نمیکند ،بلکه یک
رقابت مثبت شکل میگیرد.
بــه اعتقــاد محبیــان ،تا زمانــی کــه در حوزه
فعالیــت سیاســی فعالیتهــا بــه صــورت
حزبــی درنیایــد و رقابتها جدی و براســاس
( political marketingبازاریابی سیاســی)

پیشین حرکت کنند قطعا نمیتوانند نسل جدید
را با خــود همراه کنند و در این مســیر با چالش
روبهرو خواهند شد.
او خبــر از تاســیس جبههای جدیــد در جریان
اصولگرایی میدهد و گفت که جبههای جدید به
نام یاران انقالب درحال تاسیس است.
سخنگوی جبهه یاران انقالب بر خالف رئوفیان که
کارنامه جمنا را قبول شده نمیداند ،معتقد است
جمنا در نخســتین آزمون خود ،یعنی انتخابات
ریاســت جمهوری  96نمره خوبــی گرفته و اگر
بستر مناسب را آماده کند میتواند در اصولگرایان
جریانساز شود .او در پاسخ به این سؤال که حضور
چه افرادی میتواند به موفقیت جمنا کمک کند،
میگوید :من تمایل ندارم از کســی نام ببرم ،اما
معتقدم افرادی از نســل اول اصولگرایی که هم
تجربه خوبی دارند و هم اثرگذاری قابل توجهی از
خود نشان دادهاند ،میتوانند کادرسازی نسل بعد
را بــه عهــده بگیرند و کمــک شــایانی به این
جریان بکنند؛ امــا اگر جمنا تغییــر رویه ندهد
بیشــک نمیتوانــد در جریــان اصولگرایی و
فضای سیاســی ایران اثرگذاری داشــته باشد و
جریانساز شود.

رئوفیان:
دایره
محدودی که
جمنا برای
سیاستگذاری
و برنامهریزی
انتخاب کرد
مهمترین
دلیل شکست
این مجموعه
شمرده
میشود
گفتوگوی ملی

هماهنگی اصالحطلبان در خصــوص انجام گفتوگوی ملی
ندارد گفت :من با این اظهارنظر ســخنگوی شــورای نگهبان
که شــورا یک نهاد سیاسی نیســت موافقم ،اما باید یک نکته
را بــه آن اضافه کنم .شــورای نگهبان طرف سیاســی و نهاد
سیاسی نیست که بخواهد گفتوگوی سیاسی داشته باشد ،اما
به عنوان یک نهاد باید پاسخگو باشد که متأسفانه پاسخگوی
کارهای خود نیست.
او در پایان با اشاره به تالش اصالحطلبان برای بسط و گسترش
گفتوگو میان خودشــان با حکومت اینگونــه ادامه داد :هر
نیروی سیاســی که بخواهد فعالیت سیاســی مسالمتآمیز
داشته باشد به ناچار باید با نیروهای مقابل خود ارتباط خوب و
منطقی برقرار کند .طبیعی است که گفتوگو یکی از شرطهای
الزم برای ایجاد این ارتباط اســت .بیــش از اینکه بخواهیم
بگوییم گفتوگو نیاز اصالحطلبان است باید گفت که این یک
وظیفه تعریفشــده برای یک نیروی سیاسی است و باید این
کار را انجام دهد.

جستوجو برای روشهای
نوین مبارزه با تروریسم

نظر روز

نباشــد ،افراد یک بازار را منحصر بــه خود تلقی
میکننــد و به هیچ کس اجازه رشــد نمیدهند.
برای همین است که علیرغم آنکه ایرادهای نظام
حزبی را میدانیم بر ضــرورت وجود نظام حزبی
تأکید میکنیم .یــک نظام حزبی حداقل نردبانی
در توده مردم برای رســیدن به صدر قدرت است.
هر چند افراد ،اعم از آنکه صادق باشند یا ناصادق،
میتوانند از این نردبان باال بروند ،اما در عین حال
این فرصت برای کسانی که صالحیت و توانمندی
دارند هم وجود دارد .به خاطر یک خار نباید هزار
گل را کنار گذاشت.
استارتآپ در سیاست هم باید شکل بگیرد

این فعال سیاسی معتقد است که در حوزه سیاست
هم باید مثل حوزه اقتصاد استارتآپهای سیاسی
شکل بگیرد .محبیان میگوید :استارتآپ زمانی
که شــکل میگیرد یک ایده به همــراه مقداری
انرژی اســت که امکان حفظ و تحقق بخشیدن به
یک ایده خود را ندارد .به این ترتیب به سرمایهای
بــرای تقویت شــدن نیــاز دارد .بــرای همین
جاهایی هستند که کار سرمایهگذاری را برعهده
میگیرندaccelator .ها (یا شــتابدهندهها و
تقویتکنندهها) کانونهایی هستند که با مقداری
سرمایهگذاری روی این اســتارتآپها ،آنها را از
مرحله ایده به مرحله تولید میرسانند و بخشی از
سهام بین  10تا  20درصد را برای خود برمیدارند.
این تقویتکنندهها یا در حوزه سیاســی ما وجود
ندارند و یا اگر هستند آشکار نیستند و پنهانی عمل
میکنند .برای همین است که ما میبینیم بسیاری
از جوانان ایدههای بسیار خوبی طرح میکنند ،اما
احزاب ما از آنها حمایت نمیکنند .اگر هم بخواهند

حمایــت کنند مکانیســم ارباب و بــرده را پیاده
میکنند ،یعنی از ایده جوانان استفاده میکنند،
اما جوانان را کنار میگذارند .این در حالی است که
در استارآپهای اقتصادی accelatorها بخشی
کم از ســهام را برعهده میگیرند و مابقی آن را به
صاحب ایده برمیگردانند .به این ترتیب افراد در
سیاست یا رشد نمیکنند یا با گذشت زمان دچار
سرخوردگی میشوند.
محبیان در پایان تأکید میکند :فراموش نکنیم
که بین نظام رقابت اقتصادی و نظام رقابت سیاسی
مکانیسمها و قوانین ثابت و مشخصی حاکم است.
همینها که در اقتصاد باعث فعالیت و رشد میشود
در سیاســت هم وجود دارد .شما تا زمانی که یک
نظام اقتصادی باز نداشــته باشید ،فضای سیاسی
باز هم نخواهید داشــت .در نظام سیاسی باز است
که امکان رقابت وجود دارد و هرکس که توانمندتر
باشد رشد میکند .اما در یک نظام بسته یعنی بازار
منحصر به کارتلهای خــاص طبیعتا هیچ کس
نمیتواند رشــد کند .به همین خاطر یکسری از
نیروهایی که صاحب سرمایه هستند در آنجا حضور
پیدا میکنند و بــازار را منحصر به خود میکنند.
در حوزه سیاست هم همین وضعیت وجود دارد.
لذا به نظر میرســد که یک بازســازی در حوزه
سیاســت در چارچوب روشهای موفق اقتصادی
باید در پیش گرفته شــود .امروز بحران جامعه ما
بحران کارآمدی است .ما ســطح منابع انسانی و
اقتصادیمان بسیار باالست و توانمندیهای خوبی
در سطح جهانی داریم .اما نظام مدیریت اجرایی ما و
اساسا روشهای بوروکراتیکی که به کار میگیریم
بسیار فرسوده ،غیرکارآمد و نابودگر استعدادهای
جدید است.

ایسنا :وزیر اطالعــات بر لزوم حفظ آبروی
مردم در رسیدگی به استعالمات تأکید کرد و
گفت :وزارت اطالعات در احراز صالحیتها
دقت الزم را انجام میدهد.
ســیدمحمود علوی در شورای اداری استان
ســمنان در جمع مدیــران این اســتان از
همدلیها و همافزاییهای مدیران اســتانی
و شورای تامین استان ســمنان قدردانی و
اظهار کرد :حکومت و مســئولیت وسیلهای
برای اجرای احــکام عادالنه و تبیین معارف
انسانساز و اقامه حدود زندگیساز اسالم و
بهرهمندی مردم از نعمتهای الهی است.
وی با بیان اینکه «اگر حکومت به عنوان هدف
شمرده شــود بیارزش خواهد بود» به نگاه
حضرت امیر(ع) به حکومت اشاره و اظهار کرد:
حکومت امانتی برای خدمت بیمنت به مردم
است .در نظام اسالمی رفتارها باید برگرفته از
آموزههای اسالمی باشد و در این صورت نباید
در صورت محقق نشدن منافع فردی ،منافع
ملی را به مخاطره انداخت.
وی با اشاره به تأکیدات ائمه معصومین(ع)در
خصوص حفظ اساس نظام اسالمی و پرهیز
از دامن زدن به مسائل اختالفی و فتنهافکنی
و ســیاهنمایی در جامعه گفت :اگر حکومت
وسیلهای برای احقاق حقوق مردم باشد باید
از غلبه افراد بیصالحیت جلوگیری کرد.
این عضو کابینه دوازدهم بر توجه مسئوالن
به ضعفا و محرومان تأکید کرد و افزود :وزارت
اطالعات در دولتهــای یازدهم و دوازدهم
اساس کار خود را پایمال نشدن حقوق افراد
و جامعه قرار داده است.
وی با اشــاره به لزوم حفظ آبــروی افراد در
پاسخگویی به استعالمات اضافه کرد :وزارت
اطالعات در احراز صالحیتها دقت الزم را
انجام داده و ایجاد همدلی و همگرایی میان
مدیران و مسئوالن را سرلوحه اقدامات خود
قرار داده است.
وی با اشاره به مشکالت جامعه خاطرنشان
کرد :دولت باید با همراهی مدیران و مسئوالن
و با کاهش برخی ســیاهنماییها در برخی
رســانهها مشــکالت را یکی پس از دیگری
برطرف کند.
وزیر اطالعــات دولت دوازدهم به شــرایط
پرآشوب منطقه اشاره و تصریح کرد :وجود
امنیــت بیبدیل درجمهوری اســامی به
برکت تالشهــا و فعالیتهــای همه قوا و
همدلی مســئوالن در عالیترین ســطح به
دست آمده است.

ایســنا :رئیس مجلس شــورای اسالمی
هدف برگزاری نشســت راهکارهای مبارزه
با تروریســم در پاکســتان را یافتن راهکار
پایداری برای مبارزه با تروریسم خواند.
علی الریجانی ظهــر پیش از ترک فرودگاه
مهرآباد تهران به مقصد اسالمآباد پاکستان
درباره اهداف این ســفر گفــت :مبارزه با
تروریسم در گذشــته چندان موفق نبود و
بعد از توجــه به عناصر فعــال در منطقه و
حساسیت نسبت به آنها روشهای نوینی
از سوی کشورهای منطقه برای ارائه راه حل
در مبارزه با تروریسم دنبال شد.
رئیس مجلس شــورای اســامی در ادامه
عنــوان کــرد :در همیــن زمینــه چین،
افغانستان ،روسیه ،ترکیه ،پاکستان و ایران
همواره نسبت به مبارزه با تروریسم حساس
بودهاند که رؤسای مجالس این کشورها در
این نشست حضور دارند.
وی با اشاره به هدف ســفر سهروزه خود به
پاکستان اظهار کرد :قرار است در اجالسی
با عنــوان راهکارهای مبارزه با تروریســم
در اســامآباد شــرکت کرده و راهکارهای
پایداری برای مبارزه با تروریسم پیدا کنیم
که کشورهای منطقه محوریت این مبارزه
هستند.
الریجانی ادامه داد :اصل کار نشان میدهد
کشورهای منطقه که در گذشته رویکردی
به کشــورهای بزرگ دنیا داشتند ،امروز به
سمت درون بازگشته و کشورهای منطقه را
محوریت میدانند.
رئیس مجلس ،مبارزه با تروریسم در سوریه
را تجربه موفقی دانســت و افزود :کشوری
همچون روسیه در این مبارزه فعال بود ،لذا
امروز میتواند نقش مؤثری در این نشست
داشته باشد و یکی از زنجیرههایی است که
به مبارزه با تروریسم کمک میکند.

