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بايد و نبايدهاي كابينه 
دوازدهم

كابينه دول��ت يازدهم در ش��رايطي 
انتخاب و به مجلس معرفي ش��د كه 
مي ت��وان آن را به نوعي مصالحه و ائتالفي نانوش��ته 
ميان آقاي روحان��ي و اصولگرايان معت��دل ناميد. 
رييس جمهور به ضرورت مجب��ور بود كه در كابينه 
اول مالحظات اصولگرايان را ني��ز در نظر بگيرد. به 
همين خاطر است كه شاهد حضور برخي چهره هاي 
در كابينه بوديم كه هويت سياس��ي آنها سنخيتي با 
جريان اصالحات و اعتدالگرا نداشت. پرواضح است 
كه قرار گرفت��ن اين نام ها در مي��ان اعضاي كابينه 
انتخ��اب رييس جمهور به معن��اي واقعي اش نبود و 
او مجبور بود دس��ت ب��ه چني��ن انتخاب هايي بزند 
تا بتواند براي آنها از مجلس ش��وراي اس��المي راي 

اعتماد بگيرد. 
ش��رايط در مجلس نهم به گونه اي بود كه ديديم كه 
اگر آقاي روحاني حتي به ميزاني اندك مي خواست 
به سمت اصالح طلبان و نيروهاي مترقي گرايش پيدا 
كند، با مخالفت جدي بخشي از نيروهاي اصولگراي 
حاضر در مجلس مواجه مي ش��د آنها در مجلس در 
برابر او مي ايس��تادند و س��عي مي كردند تعدادي از 
اصولگراي��ان ميان��ه رو را نيز با خود هم��راه كنند و 
مان��ع ورود افرادي به كابينه مي ش��وند كه به لحاظ 
گفتماني به جريان اصالحات تعلق خاطر داش��تند. 
چنانكه ديديم اصولگرايان تندرو اجازه ندادند آقايان 

محمد علي نجفي و فرجي دانا وارد كابينه شوند. 
اما در ح��ال حاضر و ب��راي چين��ش كابينه دولت 
دوازدهم اين قيد و بند، تا حدي برداشته و فضا براي 
آقاي روحاني باز تر شده اس��ت. پيروزي قاطعي كه 
آقاي روحاني در انتخابات 29 ارديبهش��ت به دست 
آورد، كمك مي كند كه او اعضاي دولت خود را بهتر 
انتخاب كند. در عين حال اين نكته را نيز نبايد از نظر 
دور داشت كه جريان تندرو اصولگرا در تابستان 96 
خيلي ضعيف تر از اصولگرايان تندرو در تابستان 92 
شده است به خصوص كه در مجلس شوراي اسالمي 
به جز چند چه��ره، اصولگرايان تندرو جايي ندارند. 
تحول ديگري كه ب��ه نفع آقاي روحاني رخ داده اين 
اس��ت كه حدود يك س��وم از كرس��ي هاي مجلس 

شوراي اسالمي به ليست اميد تعلق دارد. 
حضور ليس��ت اميد به ع��الوه اصولگرايان معتدل و 
ميانه رو در مجلس ش��انس آق��اي روحاني را براي 
اينكه بتواند وزرايي مطلوب تر از دوره قبل را انتخاب 
كند، بيش��تر مي كند. همچنين امروز شكاف ميان 
جريان تندرو و جري��ان اعتدال گراي طيف اصولگرا 
بيشتر شده است. در انتخابات 29 ارديبهشت ديديم 
كه ب��راي اينكه خش��م جريان هاي ديگ��ر اصولگرا 
بر انگيخت��ه نش��ود، اصولگرايان ميانه رو س��كوت 
كردند اما مش��خص بود كه عمال و تلويحا با سكوت 
خود از آقاي روحاني حمايت كرده اند. هيچ بيانيه و 
اظهارنظري از اصولگرايان معتدل در جهت حمايت 
از آقاي رييسي نمي بينيد. اين امر نشان مي دهد كه 
ش��كاف بين اصولگرايان معت��دل و ميانه رو و بخش 
تندرو اصولگرايان زياد ش��ده اس��ت. مجموعه اينها 
كم��ك مي كند تا آقاي روحاني با دس��ت پرتري در 
براب��ر مجلس دهم قرار بگي��رد و بتواند وزراي مورد 
نظر خود را در كابينه دوازدهم به مجلس معرفي كند. 
نگراني ديگر در مورد تبليغات تندروها بود كه امروز 
به دليل اين ش��كاف چندان جدي نيست. پيشنهاد 
من اين است كه تيمي از افراد بي غرض كه با مسائل، 
جناحي برخورد نمي كنند، بايد ارزيابي اي از عملكرد 
برخ��ي از وزارتخانه ها در اين 4 س��ال انجام دهند و 
بررس��ي كنند كه اگر قرار است وزيري كنار برود آيا 
واقعا به مصلحت اس��ت يا خير. آيا وزيري كه گفته 
مي شود مسن است، بايد به صرف اين دليل از كابينه 
كنار برود يا اينك��ه عملكرد او به گون��ه اي بوده كه 
مس��اله سن او را نيز پوشش داده است. نكته ديگري 
كه ب��ه رييس جمه��ور توصيه مي كن��م بحث ورود 
زنان به كابينه اس��ت. در حال حاضر خانم ها ابتكار، 

م��والوردي و بروج��ردي به عنوان 
معاون رييس جمه��ور انجام وظيفه 

مي كنند اما نياز هاي امروز جامعه ايران مي طلبد كه 
وزراي زن هم به كابينه راه يابند. 

تيترهاي امروز نگاه روز
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پيام اروپا براي ترامپ
 موگريني: مستقل از امريكا به اجراي برجام

 و كار با ايران ادامه مي دهيم

گزارش خبرنگار اعزامي » اعتماد« از اسلو:

 جان كري: ايران به تعهدات خود عمل كرد
 سايرين هم به مسووليت هاي خود عمل كنند

ظريف: مردم ايران درپاي صندوق راي اعالم نظر 
مي كنند نه با بستن كمربند انتحاري

» اميد« 51 نفره
 منتخبان تهران در مجلس

 و شوراي شهر يك شوراي مشترك 
تشكيل مي دهند

كاهش ريسك 
سرمايه گذاري در ايران

IPC نتيجه نخستين قرارداد

بنياد باغ هاي تهران 
را حراج زد

اعتراض شديد اعضاي 
اصالح طلب شوراي شهر:

 »مقام طهارت« 
پايان و اوج كمال بشر

 سخنراني سروش محالتي 
درباره برنامه اصلي دين

ممنوعيت مطلق روشن 
كردن آتش در هواي باز

ابتكار براي تابستان خواستار شد

 قدرت اول آسيا
  از لحاظ استعداد 

و نيروي انساني هستيم

 گفت وگوي »اعتماد« 
با امير حاج رضايي

با بخش خصوصي 
مشورت كنيد

آمادگي پارلمان بخش خصوصي 
براي اتمام طرح هاي نيمه تمام
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 سخنگوي دولت 
در پاسخ به »اعتماد«: 

الياس حضرتي ،علي مطهري و تعدادي از  نمايندگان 
در نامه اي مفصل از رييس جمهور خواستند

دولت دوازدهم هماهنگ تر 
از دولت يازدهم خواهد بود

 مطالبات دانشگاه
 از روحاني
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 برنامه سخنرانی در شبهای ماه رمضان و مراسم ویژه 
شبهای قدر در حسينيه حضرت فاطمـ］ الزهرا)س( تهران

عنوان برنامه:

» عدالت، محور وشاخصه حکومت علوی «

شب ۱9 ماه رمضان-حجـ］ االسالم والمسلمین علی یونسیسه شنبه 96/۳/2۳

شب 2۰ ماه رمضان-حجـ］االسالم والمسلمین دکتر رسول منتجب نیاچهار شنبه 96/۳/24

شب 2۱ ماه رمضان-حجـ］ االسالم والمسلمین دکتر محسن رهامیپنجشنبه 96/۳/25

شب 22 ماه رمضان-  جناب آقای دکتر ناصر مهدویجمعه 96/۳/26

شب2۳ ماه رمضان- حجـ］ االسالم والمسلمین دکتر محمد مقدمشنبه 96/۳/27

آدرس: پیچ شمیران، اول خیابان شریعتی، جنب بانک ملت، پالک 4۰ ، حسینیه حضرت فاطمـ］ الزهرا)س(

شروع برنامه ها از ساعت 22 
مقدم عموم برادران وخواهران عزیز را گرامی میداریم

ســازمــان آگــهـي هــاي  روزنــامه  اعتــمــاد

تلفن:66124025

 علی، همسفر رمضان 
و معنا دهنده روزه

رمضان المبارك با ن��ام مبارك على)ع( 
پيوند خورده است، گويى نام و ياد شهيد 
رمضان، اين با فضيلت ترين ماه خدا را با عطر ش��هادت 
درمى آميزد. در ماه صيام گرس��نگي و تشنگي را تجربه 
كردن، دهان و چشم و گوش و فكر را از شبهه ها بر حذر 
داش��تن، پاكي را در همه اعضا و جوارح خويش جاري و 
ساري كردن و پاك ش��دن و به صفت پارسايان آراسته 
گرديدن عرصه و مج��ال مي طلبد كه حضرت حق اين 
عرصه و مج��ال را در رمضان فراهم آورده اس��ت. روزه، 
بازايس��تادن از بدي ها و گسترش نيكي هاست و سنت 
خداوند گسترش پاكي هاست. قبل از بعثت رسول بزرگ 
خداوند، خاتم پيامبران حضرت محمد مصطفي)ص( 
نيز، روزه در ميان گذش��تگاني كه بر جاده شريعت انبيا 
گام مي زدند وجود داش��ت. همچنان كه كالم حضرت 
حق نيز بر اين سخن ناطق است. آنجا كه مي فرمايد: »يا 
ايهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين 
من قبلك��م«. خداوند جهان را بر مدار پارس��ايي خلق 
فرموده اس��ت؛ از همين روست كه مفسرين در تعريف 
اينكه نخستين صايم روزگار چه كسي بوده است سابقه 

امر را به حضرت آدم مي رسانند كه وي 
روزه دار نخستين بوده است. اين ركن از 

مسلماني زداينده دل از پلشتي ها و پليدي هاست و مومن 
هرگز به لباس لئامت و پستي آلوده نمي شود...

نگاه
علی اصغر شعردوست

فعال فرهنگي

 قرارداد با توتال
 گام رو به جلو

بستن قرارداد با ش��ركتي بزرگ مانند 
توتال در شرايط فعلي منطقه كه آشوب 
آن را ف��را گرفت��ه و در حالي كه هي��ات حاكمه اياالت 
متحده گستاخانه تر از هر زماني شمشير را از رو بسته، 
حايز اهميت اس��ت. هرچند خاطره تلخي كه 6 س��ال 
پيش اروپايي ها ايجاد كردند همچنان زنده است، اما بايد 
وزارت نفت هوش��ياري كافي داشته باشد و تمهيداتي 
را فراهم آورد كه در صورت افزايش فش��ارهاي امريكا، 
منافع ملي تامين ش��ود و زياني گريبان ايران را نگيرد. 
در دوراني كه فش��ار به جمهوري اسالمي رو به افزايش 
است و عربستان سعودي به پشتوانه امريكا بيش از هر 
زمان ديگري در منطقه احس��اس قدر قدرتي مي كند، 
بسته ش��دن قرارداد با يك شركت مهم مي تواند گامي 
به جلو براي رفع موانع باش��د. اين امر نشان دهنده آن 
است كه حداقل امروز اروپايي ها قصد ندارند به تمايالت 
امريكا تن دهند و مي خواهند مستقالنه وارد عمل شود؛ 
اما نبايد تنها يك طرف ماج��را را ديد. در حوزه پارس 
جنوبي، مردم ايران خاطره خوبي از شركت هاي خارجي 
ندارند چون برخي از شركت هاي اروپايي، مانند همين 

توتال فرانس��ه آمدند و ق��رارداد امضا 
كردند ولي بعد از فش��ارها همه چيز را 

رها كردند و رفتند. با توجه به ش��رايط ايران، اين سوال 
پيش مي آيد كه ...

نگاه اقتصادي
محمدعلي خطيبي

  كارشناس انرژي و نماينده سابق ايران در اوپك

با تروريسم تكفيري در ايران چه كنيم؟
پس از برمال شدن هويت ايراني داعشي هاي مهاجم 
به تهران، تب نگراني هاي اجتماعي نس��بت به تكرار 
اين قبيل عمليات تروريس��تي در ايران باال گرفته و پرس��ش هايي 
در مورد داليل پيوس��تن برخي ايراني ها به اي��ن گروه مرگ خواه 
و انجام عمليات ايراني هاي پيوس��ته به آن عليه هموطنان ش��ان 
مطرح مي شود. در گام نخست بايد حس��اب اقليت اندك ايرانيان 
پيوندخورده با اين گروه تروريس��تي را از اكثريت مردمان آزاده و 
مداراگر سني مذهب ايراني جدا ساخت. عام سازي قومي و مذهبي 
همواره كاري اس��ت ناصواب و غيرمنصفانه. سنت جامعه شناسي 
چنين اقتضا مي كند كه فارغ از قضاوت پيش��اتحقيقي، به بررسي 
عوامل موثر بر بروز يك پديده يا رخداد اجتماعي پرداخته ش��ود. 
در مق��ام فرضيه س��ازي، عوام��ل مختلفي ممكن اس��ت به ذهن 
جامعه ش��ناس خطور كنند ك��ه آنها را در گراي��ش برخي جوانان 
ايراني به اين گروه زندگي س��تيز و آمادگ��ي عملي آنها براي انجام 
عملي��ات در ايران علي��ه هموطنان ش��ان دخيل بدان��د ازجمله: 
محروميت ه��اي اقتصادي،  محدوديت هاي فرهنگي، مش��كالت 
اجتماعي، تبعيض هاي سياسي و مديريتي، بيكاري و فقر، احساس 
سرخوردگي و يأس جمعي، تفسير تكفيري از قرآن، تلقي نامدارانه 
گرايانه از اسالم، حس انتقام جويي، تحت تاثير تبليغاتي قرار گرفتن 
از ايدئولوژي نفرت زاي داعشي، احساس تعلق نداشتن به ايران به 
عنوان وطن، كش��تن مردم را از مصاديق جهاد با مخالفان مذهبي 
خود دانس��تن، تحت تاثير تبليغات دشمنان ايران )همچون رژيم 
سعودي( قرارگرفتن و... اما با اين همه نمي توان با اطمينان از نقش 
اين عوامل در بروز چنين رخداد تروريس��تي سخن گفت، چراكه 

ميزان و س��هم هر كدام از اين گزينه ها و س��اير عوامل ذكرنشده را 
در ظهور چنين پديده اي، تنها از طريق انجام پژوهش��ي پيمايشي 
مي توان تعيين كرد. اين امري ضروري اس��ت كه وزارت اطالعات 
در چنين م��واردي، اقدامات الزم را براي دس��تگيري و مجازات و 
تامين امنيت در گستره اي ملي انجام دهد. اما چنين رخدادهايي 
خ��اص، همزمان با اقدام��ات امنيتي، به پژوهش هاي پيمايش��ي 
جامعه ش��ناختي نيز نياز دارند تا بس��تر و زمينه ه��اي اجتماعي و 
عوامل موثر بر وقوع اين كنش تروريستي به صورت مستند روشن 
و شناخته شود. بدين منظور پيشنهاد مي دهم برخي از جاهايي كه 
ممكن است گرايشي وجود داشته باشد پژوهشي پيمايشي تحت 
عنوان: »بررسي عوامل موثر بر گرايش برخي جوانان ايراني به گروه 
داعش«، تامين مالي و انجام ش��ود. حتي وزارت اطالعات مي تواند 
كارفرماي اين پروژه پژوهشي باش��د و نتايج آن را كارشناسان آن 
به طور محرمانه رويت كنند و مورد استفاده قرار دهند. البته نتايج 
آن الزم اس��ت براي اقدامات مقتضي در اختيار ساير دستگاه هاي 
اجتماعي ذي ربط نيز قرار گيرد. اين پژوهش راه را براي ش��ناخت 
عوامل دخيل در چنين رخدادهايي هموار مي كند و از پي آن مهار 
و مديريت و مقابله ريش��ه اي با عوامل زمينه ساز و ايجادكننده آن 
را ممكن مي سازد. مقابله امنيتي با چنين رخدادهايي اگرچه الزم 
است، اما رويكردي است ناكافي و ستيزه اي است تنها با تظاهرات 

عيني اين كنش تروريس��تي. مقابله صرف امنيتي 
و نظام��ي حتي مي تواند آتش ح��س انتقام جويي 

را ش��عله ور نگه دارد، چرخه خش��ونت توليد كند و به واكنش هاي 
تروريستي كور جديد دامن بزند. 
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