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  بر اس�اس اص�ل 27 قان�ون اساس�ي تجمعي 
كه ب�دون حمل س�اح ب�وده و مغاير ب�ا مباني 
اسام نباشد آزاد است. با اس�تناد به اين ماده از 
قانون اساس�ي و با توجه به اينك�ه اكنون دولت 
مكان هاي ويژه اي براي اعتراضات در نظر گرفته 
است آيا اين امكان وجود ندارد كه براي اعتراض 
دس�ت كم در اين مكان ه�ا نيازي ب�ه اخذ مجوز 
نباش�د؟ تعيين اين مكان ها به معني غيرقانوني 

بودن اعتراض در ساير مكان ها است؟
تعيين مكاني خاص براي اعتراض در جهت تس��هيل 
تجمعات قانوني بوده اس��ت. ما همه جا از لفظ قانوني 
اس��تفاده كرده ايم چرا كه نمي ش��ود ب��راي تجمعي 
غيرقانوني مكان در نظ��ر گرفت. تا به امروز هم س��ير 
قانوني اخذ مجوز وجود داشته اس��ت كه بايد نهايتا تا 
سه روز كاري بررسي ش��ده و نتيجه به متقاضي اعالم 

معاون سياسي وزارت كشور در پاسخ به »اعتماد«:

باشگاه اصاح طلبيپارلمان گزارش

پارك طالقاني، ورزشگاه ش�هيد شيرودي،  ضلع 
شمالي مجلس شوراي اسامي، ورزشگاه تختي، 
ورزشگاه ش�هيد معتمدي،  بوس�تان واليت،  باغ 
هنرمن�دان، بوس�تان ش�هر، ورزش�گاه آزادي، 
ورزشگاه شهيد دس�تگردي،  بوستان گفت وگو و 
پارك پرديسان از خرداد امسال تنها يك بوستان، 
 پارك يا ورزش�گاه س�اده ب�ا كارك�ردي كه وجه 
تسميه آنهاست،  نيستند. اين 12 نقطه در تهران 
قرار اس�ت از اين پس شاهد حضور مردم معترض 
باش�ند. كس�اني كه نس�بت به هر چيز از گراني 
تخم مرغ گرفته تا يك مصوبه آموزشي در مجلس 
اعتراض دارند قرار اس�ت در يكي از اين 12 نقطه 
تهران گردهم  آيند،  احتماال شعار  دهند،  پاكارد 
به دست  گيرند و ش�ايد هم توانستند مسوول يا 
مسووالن مربوطه را به ميدان اعتراض بكشانند و 

بازخواست كنند. 
با اين حال بايد در استفاده از لفظ »مردم معترض« 
در مورد اين مصوبه محتاط بود. چ�را كه در عين 
حال كه مصوبه اخير دول�ت دوازدهم گاهي رو به 
جلو در جهت به رس�ميت ش�ناختن »اعتراض« 
اس�ت اما كمي ها و كاس�تي هايي نيز دارد كه در 
جلسه پرس�ش و پاسخ روز سه ش�نبه اسماعيل 
جب�ارزاده،  مع�اون سياس�ي وزارت كش�ور ب�ا 

خبرنگاران به برخي از آنها پاسخ  داده شد. 
اما از زم�ان طرح اين اليح�ه تا زم�ان تبديل آن 
به مصوبه براي فرس�تادن به مجل�س انتقاداتي و 
البته ابهاماتي نسبت به انتخاب مكان هايي براي 
اعتراض مط�رح بود. »پيگ�رد قانون�ي« از جمله 
مهم ترين دغدغه  منتق�دان اين طرح ب�ود. آنها 
بر اين ب�اور بودند ك�ه اين اليحه هي�چ تضميني 
ب�ه دنبال ن�دارد كه پ�س از اتم�ام تجم�ع افراد 
شركت كننده يا دست كم رهبران اعتراض تحت 

پيگرد قانوني قرار نگيرند. 
موض�وع ديگر بح�ث اخ�ذ مج�وز ب�ود. برخي 
حقوقدانان در مواجهه با اي�ن مصوبه دولت اظهار 
كردند كه بحث اصلي تعبيه مكان هايي خاص براي 
تجمع نبوده و آنچه روند ب�روز اعتراضات مردمي 
را كند  و اي�ن راه را صعب العب�ور مي كند، فرآيند 
اخذ مج�وز اس�ت. فرآيندي كه بعضا به س�ختي 
به نتيجه مي رس�د. بنابراي�ن از منظر اي�ن افراد، 
آنچه نس�بت به تعبيه مكان هايي ب�راي اعتراض 
اهميت بيشتري دارد تس�هيل فرآيند اخذ مجوز 
اس�ت. همچنين گروهي معتقدند ك�ه اگر مكاني 
خاص ب�راي تجمع تعبيه مي ش�ود دس�ت كم در 
اين مكان ها نبايد به دنبال مجوز بود.  مورد بعدي 
ناديده انگاش�تن اصناف و تش�كل ها و در مرتبه 
بعدي اش�خاص اس�ت. در واقع بر اس�اس قوانين 
موجود تنها احزاب و گروه هاي سياسي هستند كه 
مي توانند براي درخواس�ت مجوز اقدام كرده و در 
يكي از اين مكان ها گردهم جمع شوند. همچنين 
اشخاص به هيچ وجه قادر نيستند كه براي اعتراض 
به موضوعي تعه�دات الزم براي وزارت كش�ور را 
فراهم آورن�د.  اين موضوعات در نشس�ت خبري 
ظهر سه ش�نبه با معاون سياس�ي وزارت كش�ور 

مطرح و در مورد آنها توضيح داده شد. 

  روند درخواست مجوز و ويژگي هاي محل هاي 
اعتراض چيست؟

نمايندگان مجلس در ۱۱ ماه گذشته ۸۳۴ سوال از وزيران 
پرسيدند، سه وزير را اس��تيضاح كردند، به ۱۶ وزير از ۱۷ 
وزير پيشنهادي رييس جمهور راي اعتماد دادند و دو هزار و 

۴۳۶ تذكر كتبي نيز به مسووالن اجرايي دادند. 
حسين مظفر، معاون نظارت مجلس در جلسه امروز خانه 
ملت گزارش اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسالمي در 
اجالس��يه دوم دور دهم مجلس از هفتم خرداد 9۶ تا ۱5 

ارديبهشت 9۷ را قرائت كرد. 
به گزارش ايرن��ا، نماين��دگان در اج��الس دوم اين دوره 
مجلس، تعداد ۸۳۴ س��وال از وزيران مط��رح كردند كه 
هيات رييسه اين سوال ها را به كميسيون هاي تخصصي 
ارجاع داد، از اين تعداد سوال ۱05 سوال به علت انصراف، 
اقناع و تغيي��ر وزير مربوطه مختومه ي��ا به صورت تعليق 
در آمده و ۷29 س��وال باقيمانده نيز در كميس��يون هاي 

تخصصي در مراحل رسيدگي قرار گرفته است. 
همچنين ۳9 سوال در صحن مطرح شده كه از اين تعداد 
در ۳۳ مورد نمايندگان از پاس��خ هاي وزير قانع ش��دند و 
۶ س��وال نيز منجر به عدم اقناع و دريافت كارت زرد وزير 
مربوطه شده است.  براساس اين گزارش از كل سوال هاي 
مطرح شده، ۱0۳ س��وال مربوط به وزير راه و شهرسازي 
و ۱۳0 س��وال نيز مربوط به كميسيون كش��اورزي، آب و 
منابع طبيعي از وزيران جهاد كشاورزي و نيرو بوده است.  
طبق گزارش معاونت نظارت مجلس، اين آمارها نش��ان 
مي دهد كه در مقايس��ه با س��ال اول مجلس دهم، تعداد 
س��وال هاي نمايندگان از وزيران ۷۳ درصد رش��د داشته 
اس��ت.  همچنين نمايندگان در اين مدت دو هزار و ۴۳۶ 
تذكر كتبي به مس��ووالن اجرايي داده اند كه در مقايسه با 
اجالس��يه اول به ميزان 9 درصد كاهش و نسبت به دوره 

مشابه در مجلس نهم ۴۳ درصد كاهش داشته است. 
از اي��ن تعداد بيش��ترين تذكره��اي كتبي به وزي��ر راه و 
شهرسازي با محور جاده هاي شهري و روستايي بوده و پس 
از آن بيشترين تذكر كتبي مربوط به وزير جهادكشاورزي 
با مح��ور خريد تضميني محصوالت كش��اورزي اس��ت.  
همچنين نمايندگان در سال دوم كاري مجلس دهم، هزار 
و ۳۱5 تذكر شفاهي به مسووالن اجرايي داده اند كه ميزان 
اين تذكرها نس��بت به س��ال اول مجلس دهم ۱۱ درصد 
افزايش داشته اس��ت. در اين مدت دو هزار و ۶0۸ شكايت 
نيز به كميسيون اصل90 مجلس شده اس��ت.  براساس 
گزارش معاونت نظارت مجلس در روزهاي پاياني س��ال 
۱۳9۶ س��ه نفر از وزيران دولت دوازدهم استيضاح شدند 
كه مجلس به هر سه وزير مجدد راي اعتماد داد.  براساس 
گزارش معاونت نظارت مجلس خبرآنالين نوش��ته است 
»كميس��يون هاي فعال مجلس در نظ��ارت بر عملكرد 
دس��تگاه هايي اجرايي و اجراي احكام قوانين عبارتند از: 
كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي، كميس��يون هاي امنيت ملي و 
سياست خارجي، برنامه و بودجه، عمران، انرژي، شوراها و 

امور داخلي، صنايع و معادن و اقتصادي«.
همچنين نمايندگان فعال مجلس در حوزه هاي مختلف 
نيز از اين قرارند:  نمايندگان فعال در امر نظارت بر تهيه و 
تصويب آيين نامه هاي اجرايي و مقررات و نظارت بر اجراي 
قوانين: »عباسعلي پوربافراني، حسينعلي حاجي دليگاني« 
نمايندگان فعال در اس��تفاده از احكام سياست هاي كلي 
نظام: »غالمرض��ا تاجگردون، احمد مازني، حس��ينعلي 
حاج��ي دليگان��ي« نماين��دگان فع��ال در اس��تفاده از 
گزارش هاي تحليلي اجراي بودجه: »غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آب��ادي« نمايندگان فع��ال در نظارت ب��ر مجامع، 
هيات ها و شوراهاي ملي و استاني عبارتند از: »محمدرضا 
تابش، الياس حضرتي، محمود شكري، علي اكبر كريمي، 
محمد حسيني، سيدمهدي مقدس��ي، احمدعلي كيخا، 
رضا كريمي، حميدرضا فوالدگر، محم��د عزيزي، احمد 
عليرضابيگي، قاسم احمدي الشكي، احمد مازني، احمد 
سالك كاشاني، محمدعلي وكيلي، محمد آشوري تازياني، 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي، غالمرضا كاتب، خديجه 
ربيعي، پروانه سلحشوري، طيبه سياوش��ي و فريده اوالد 
قباد كه به صورت بسيار فعال در تمامي جلسات تشكيل 
شده بدون غيبت شركت كرده اند و گزارش جلسات را نيز 

به صورت منظم به معاونت نظارت ارايه كرده اند.«

گزارش اقدامات نظارتي مجلس از سوي 
معاونت نظارتي منتشر شد

موسوي الري در مورد  تصويب طرح 
پارلمان اصالحات

وزير راه و شهرسازي ركورددار 
پاسخ به سواالت نمايندگان 

نامه جمعي از فعاالن سياسي به 
پي��ش از انتخابات رياس��ت جمهوري رييس دولت اصالحات

س��ال 9۶، جري��ان اصولگراي��ي ب��ا 
عب��رت از نتيج��ه انتخاب��ات س��ال 92، تصميم به 
اص��الح روش گرفت. اي��ن جريان با تش��كيل يك 
جبهه تصمي��م گرفت تا ضمن جم��ع آوري بزرگان 
اصولگراي��ي زير يك س��قف، با معرف��ي كانديدايي 
واحد شكست س��ال هاي 92 و 9۴ را جبران كنند. 
جبه��ه مردمي نيروه��اي انقالب )جمن��ا( از همان 
روز هاي نخس��ت انشعاب داش��ت اما ريش سفيدان 
اصولگرا همواره تالش در مخف��ي كردن اختالفات 
داشتند. با نزديك تر شدن به 29 ارديبهشت و زمان 
برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري، رقابت ميان 
كانديداه��اي اصولگ��راي كارزار انتخابات بيش��تر 
مي شد. ابراهيم رييس��ي، محمدباقر قاليباف و سيد 
مصطف��ي ميرس��ليم س��ه كانديدايي بودن��د كه با 
حمايت جمنا وارد ميدان ش��ده بودن��د. بنا بر گفته 
اعضاي جمنا قرار بود در انتها يكي از اين سه نفر كه 
بيش��ترين اقبال عمومي را دارد در صحنه بماند كه 
اين اتفاق ممكن نشد. در حالي كه تا 25 ارديبهشت 
و در فاصله ۴ روزه تا انتخاب��ات محمدباقر قاليباف و 
اطرافيان او اذعان داشتند كه او كناره گيري نخواهد 
ك��رد و همين موض��وع تبدي��ل به مح��ل اختالف 
ميان اعضاي جمنا ش��ده بود، ناگهان خبر انصراف 

از  قاليب��اف  محمدباق��ر 
رقابت هاي انتخاباتي روي 
خروج��ي خبرگزاري ه��ا 
و كانال هاي خب��ري قرار 
گرفت؛ انصرافي كه بعد ها 
به گفته قاليب��اف با وجود 
ميل باطني او بود و باعث 
شد تا يكي از ركوردداران 
انتخاب��ات  نام��زدي 
ب��ار  رياس��ت جمهوري 
ب��ه  رس��يدن  از  ديگ��ر 
پاس��تور ب��از بمان��د. اما 
نكت��ه جالب توج��ه عدم 
از  ميرس��ليم  انص��راف 
اعض��اي ح��زب موتلف��ه 
اس��المي بود كه با وجود 
تصمي��م حزب��ي مبني بر 
كناره گي��ري از انتخابات، 
او حاضر ب��ه انجام اين كار 

نش��د و تا لحظه آخر در صحنه ماند. پس از شكست 
س��نگين جريان اصولگرايي كه با تمام قوا به ميدان 
آمده بود از حس��ن روحاني بار ديگ��ر آتش اختالف 
در ميان طيف هاي مختلف اين جريان شعله كشيد. 

مصاحبه پش��ت مصاحبه؛ 
هركسي از هر تريبوني كه 
استفاده  نصيبش مي شد، 
مي كرد تا گاليه هاي خود 
در زمان انتخابات را بازگو 
مش��اور  قربانزاده،  كن��د. 
قاليباف معتقد بود كه اگر 
رييس��ي كنار مي كش��يد 
دوم  دور  ب��ه  انتخاب��ات 
نزديك  اكن��ون  مي رفت. 
به ي��ك س��ال از انتخابات 
رياست جمهوري مي گذرد 
و اتح��اد اصولگرايان بيش 
از پيش در خطر فروپاشي 
ق��رار دارد. در حال��ي كه 
موتلفه منتظ��ر دعوتنامه 
براي ش��ركت در جلسات 
جمن��ا اس��ت، از قاليباف 
خبري در دس��ت نيست، 
عزت اهلل ضرغامي خود را عضو جمنا نمي داند، جبهه 
پايداري به فكر تش��كيل جلس��ات مس��تقل است، 
لط��ف اهلل فروزنده از عضويت در جمنا اس��تعفا داده 
و رييس��ي در جلساتي ش��ركت مي كند كه هرچند 

براي جمنا نيست اما تعدادي از اعضاي جمنا در آن 
جلسات حضور دارند كه اين خود نشان دهنده نوعي 
انشعاب است، حال سيد محمد حسيني، سخنگوي 
جبهه مردم��ي نيروه��اي انق��الب در گفت وگويي 
اعالم كرده اس��ت كه جمنا آماده است ليست هاي 
انتخاباتي مجلس را تهيه كن��د و در واقع محور اين 
كار شود. س��خنگوي جمنا در حالي از آمادگي اين 
جبهه براي محور قرار گرفتن ليس��ت هاي انتخابات 
مجلس مي گويد ك��ه ظاهرا در جري��ان كم و كيف 
اتفاقات رخ داده در اين جريان نيس��ت. محمد نبي 
حبيبي، دبي��ركل ح��زب موتلف��ه در گفت وگويي 
با اعتمادآنالين درب��اره عدم حضور اي��ن حزب در 
جلسات جمنا گفت: »هر وقت دعوت كنند، شركت 
مي كن��م« حبيبي در ادامه وج��ود هرگونه اختالف 
در جمنا را تكذيب كرد و اف��زود:  »هيچ اختالفي در 

جمنا نيست.« 
دبي��ركل موتلفه در حال��ي از عدم وج��ود اختالف 
س��خن گفته اس��ت ك��ه اي��ن اختالفات با چش��م 
غيرمس��لح نيز مشهود اس��ت. كافي است نگاهي به 
عكس هاي دس��ته جمعي جبهه مردم��ي نيروهاي 
انقالب قبل و بعد از انتخابات 9۶ داش��ته باش��يم تا 
عمق اختالف در يكپارچه ترين تش��كيالت جريان 

اصولگرايي نمايان شود. 

جمناي اصولگرايان چه وضعيتي دارد؟

غيبت قاليباف، انتظار موتلفه، همراهي رييسي

باشگاه اصولگرايان

مرجان  زهراني

نهاد باالدستي شوراي 
سياستگذاري

»پارلمان اصالح��ات«؛ اين ايده اي ك��ه اصالح طلبان 
چند س��الي اس��ت براي س��اماندهي امور سياسي و 
جناحي خ��ود درصدد اج��راي آن هس��تند. هر چند 
ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلب��ان در حال 
حاضر مسووليت اين مهم را بر عهده دارد اما براي باال 
بردن ضريب اتحاد و انس��جام س��ازمان هاي سياسي 
رفورميست هاي ايران قرار اس��ت پارلمان اصالحات، 
فصل الخطاب اصالح طلبان باش��د.  اين همان چيزي 
اس��ت كه عبدالواحد موس��وي الري از آن خبر داده و 
گفته اس��ت كه پارلمان اصالح��ات قرار اس��ت نهاد 
باالدستي شوراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان 
باش��د. موس��وي الري درباره طرح پارلمان اصالحات 
ك��ه اخي��را در ش��وراي هماهنگي جبه��ه اصالحات 
به تصويب رس��يد به تس��نيم گفت: »اين پارلمان در 
حقيقت تش��كيالتي اس��ت ك��ه بعد از ش��كل گيري 
شوراي سياس��تگذاري به عنوان نهاد باالدستي شورا 
كارش را ش��روع مي كند.« او همچنين درباره احتمال 
تغيير در س��اختار شوراي سياس��تگذاري تاكيد كرد: 
»ممكن اس��ت برخي تغيي��رات حاصل و ب��ه اعضاي 
ش��وراي سياس��تگذاري اضافه ش��ود.« س��يدمحمد 
خاتمي نيز طبق گفته محس��ن رهامي، گزارش هاي 
مربوط به اين ايده را ش��نيده و تصميم گيري در مورد 
پارلم��ان اصالحات را ب��ه اصالح طلبان واگ��ذار كرده 
است. حال تصميم گيري به عهده اصالح طلبان است 
كه كارآمدترين مكاني��زم و كارويژه را ب��راي پارلمان 
اصالحات انتخاب كنند تا حركات ناهماهنگ و واگراي 

برخي گروه ها در ايام انتخابات كمتر شود. 
درباره شيوه س��ازماندهي در قالب پارلمان اصالحات 
هنوز نظ��ر واحدي وجود ن��دارد اما فعاالن سياس��ي 
اصالح طلبي ايده ه��اي خ��ود را در اي��ن زمينه بيان 
كردند. حسن رسولي، عضو شوراي شهر پنجم معتقد 
است كه با توجه به گس��تره اجتماعي، قومي، نسلي و 
جنسيتي اصالحات بايد اين پارلمان مدلي از پايين به 
باال را پياده كند. او تاكيد كرد: »ايده پارلمان اصالحات 
عبارت بود از اينكه جريان اصالحات با توجه به گستره 
اجتماعي خود در شهرستان، استان ها، مناطق مختلف 
كشور و در بين اقشار و گروه هاي مختلف قومي، نسلي 
و جنس��ي اين س��امانه را از پايين به باال شكل دهد و 
به همين دلي��ل نيز ن��ام پارلمان به خ��ود گرفت. در 
تبادل نظرهاي بعدي اين ايده در مقايس��ه با ش��وراي 
عالي سياس��تگذاري مورد اجرا و عمل قرار نگرفت. در 
سال ٩٧ و براي كس��ب آمادگي جهت حضور موثر در 
انتخابات سال ٩٨ مجلس مجددا نيازمند به سازو كار 
انس��جام بخش هس��تيم و از همين رو مج��ددا بحث 
پارلمان اصالحات در برخي از محافل سياسي و توسط 
برخي از چهره هاي سياسي مطرح شده است. تا جايي 
كه مي دانم اكثري��ت اصالح طلبان با توج��ه به نتايج 
مثبتي كه از شوراي عالي سياستگذاري در سه پروژه 
انتخاباتي اخير جريان اصالحات معتقد به تداوم همين 

شيوه كارهستند«
محم��د عطريانفر ني��ز مهم تري��ن كاروي��ژه پارلمان 
اصالح��ات را همسو س��ازي نهادها، مجام��ع، گروه ها 
و اح��زاب اصالح طل��ب دانس��ته و اظه��ار ك��رد: »به 
دليل اينكه تش��كيالت اصالح طلبان اعم از ش��وراي 
هماهنگي، شوراي عالي سياستگذاري و حتي برخي 
مجامع فردي بايد هر چه بيش��تر همس��و و هماهنگ 
باش��ند و در بزنگاه هاي انتخاباتي ص��داي واحدي از 
اردوگاه اصالح طلبان شنيده شود تصميم بر اين است 
بر اس��اس فكر جمعي و اجماع بزرگان اصالحات همه 
اين مجموعه ه��ا در قالب مجمع مل��ي اصالح طلبان 

يكپارچه شود.«
حسين مرعشي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران 
از پارلمان اصالحات ب��ه عنوان مجمع��ي از احزاب و 
شخصيت هاي ملي و اس��تاني ياد كرده و تصريح كرد: 
»ما يك نهاد قديمي داري��م به نام جبهه اصالحات كه 
متشكل از 25 حزب و گروه است و هم يك نهاد جديد 
و موخر به نام شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
داريم كه دو دوره را با موفقيت پشت سر گذاشته است. 
در كنار اي��ن نهادها در آينده ه��م مي توانيم يك نهاد 
فراگيرتر و جديدي داشته باشيم كه مي تواند اسمش 
مجمع ملي يا پارلمان اصالحات باشد؛ مجمعي كه هم 
احزاب و هم شخصيت هاي ملي و استاني در آن حضور 

داشته باشند.«
عبداهلل ناصري، فعال سياس��ي اصالح��ات از نظرات 
مختلفي كه در باب الگوي فعالي��ت و كارويژه پارلمان 
اصالحات وجود دارد، چنين گفت: »بعضي از دوستان 
در احزاب عضو ش��وراي هماهنگي دنبال اين هستند 
كه پارلمان اصالحات جايگزين ش��وراي عالي ائتالف 
ش��ود اما ش��وراي عالي ائتالف يك كارك��رد اجرايي 
و عملياتي در ام��ر انتخابات دارد و ب��ا توجه به اصالح 
آيين نامه و تغييراتي كه در تركي��ب جمعيتي اش در 
حال ايجاد اس��ت حتما ماندگار و هميشگي مي شود. 
اين نهاد حتما مرجع رس��مي براي انتخابات پيش رو 
و انتخابات هاي بعدي اس��ت. به هر ترتيب در صورت 
اتفاق نظر جبهه اصالحات اين نهاد به عنوان يك نهاد 
نظارت��ي و ردياب در نظ��ر گرفته مي ش��ود و عملكرد 
ش��وراي عالي ائتالف يعني آن كاركرد اجرايي در امر 
انتخابات يا امور ديگر را نخواهد داشت. « هرچه هست 
با وجود نظ��رات مختلف تنها يكي از پيش��نهادات كه 
كارآم��دي خ��ود را در ح��ل چالش هاي تش��كيالتي 
اصالح طلبان اثبات كند، بايد به مرحله عمل دربيايد تا 
در ادوار انتخابات آتي ديگر شاهد ليست هاي موازي، 

اقدامات واگرا و متفرق در جريان اصالحات نباشيم. 

شرايط تجمع  در اماكن اعتراضي تعيين شده اعالم شد

 اصناف و اشخاص
 بدون جاي اعتراض 

اجازه آشوب نمي دهيم
امكان تجمع در مكان هايي غير از اماكن دوازده گانه وجود دارد

معاون سياسي وزارت كش��ور: دبيران احزاب متقاضي 
بايد تقاضاي خود را با تكميل كاربرگ حداقل س��ه روز 
قبل به وزارت كشور اعالم كنند و بگويند زمان كي هست 
و مكان كجا خواهد بود و اس��امي س��خنران را نيز اعالم 
كنند و موض��وع را بگويند. فرمانداري ه��ا بايد بالفاصله 
به استانداري ابالغ كنند و اس��تانداري     ها همراه با نقطه 
نظرات خود اين درخواس��ت را به كميس��يون ماده ۱0 
احزاب مجلس اعالم كنند. در قوانين داريم كه تجمعات 
را اس��تانداري    ها با اختياراتي كه كميسيون ماده ۱0 به 
آنه��ا تفويض ك��رده تصميم گي��ري كنن��د. دبيرخانه 
كميسيون مكلف است جلس��ه فوق العاده تشكيل دهد 
كه در اين جلس��ه حداكثر طي دوازده س��اعت اس��ت 
نسبت به تقاضا عمل كنند. از لحظه ثبت تقاضا در دفتر 

استانداري تا تعيين تكليف سه روز كاري است. 
در موقع صدور، مجوز تجمع مي تواند براي چند حزب 
به صورت همزمان باش��د ولي نمي ش��ود همزمان در 
يك مكان براي چند حزب مجوز صادر ك��رد. در ماده 
يازده آيين   نامه مسوول تامين امنيت تجمعات قانوني 

نيروي انتظامي اس��ت و گروه هاي ديگر در اين زمينه 
مسووليتي ندارند. براي ساير شهرها مثل مصوبه قبلي 
ش��وراي تامين مكلف اس��ت كه براي ش��هرهاي يك 
ميليون نفر ي��ك محل تجمع و براي ش��هرهاي بيش 
از يك ميلي��ون، دو محل مجمع در نظر گرفته ش��ده 
است. همچنين امكان دسترسي،  امكان ارايه خدمات 
امدادي،  امكان ديده و شنيده شدن،  حفاظت اطالعاتي 
و امنيتي،  عدم اخالل در كسب و كار و تردد و... از جمله 
ويژگي هايي اس��ت كه در تعيين محل هاي اعتراض به 

آن توجه شده است. 
محل بايد به ش��كلي باش��د كه هم ديده و هم شنيده 
شود. طبيعي است كه مسووالن بايد باشند و بشنوند. 
اميدواريم به ش��كلي پيش رود كه اگر همان جا امكان 
تحقق و اجرا وج��ود ندارد ب��ه فاصله كم��ي بتوان به 

خواسته معترضان رسيدگي كرد. 
اف�راد  ك�ه  دارد  وج�ود  تضمين�ي    چ�ه 
شركت كننده در اعتراض بعد از اتمام تجمع از 

طريق تصاوير تحت پيگرد قانوني قرار نگيرند؟

امروز در ش��هرهاي بزرگ دنيا و ايران كل شهر تحت 
نظر پوشش تصويري است و خيلي از متخلفان توسط 
همين مانيتورينگ پيدا مي شوند. اينكه بگوييم اين 
مكان   ها براي آن تعيين شده كه تصاوير گرفته شود، 
غيرمنصفانه اس��ت. اگر بنا به اين باشد كه هر كس از 
منزل بيرون مي آيد، تحت نظر اين دوربين   ها اس��ت. 
اگر كسي رفتار قانوني داشته باش��د پيگردي در كار 

نخواهد بود. 
  با توجه به تاكيد بر اخذ مجوز از سوي احزاب 
تكلي�ف اتحاديه ه�ا و تش�كل هاي صنف�ي، 
انجمن ه�ا و جمعيت هاي�ي از اين دس�ت براي 

استفاده از مكان هاي اعتراض چيست؟
همين ج��ا از فرصت اس��تفاده مي كن��م و نمايندگان 
مجلس را خطاب قرار مي دهم. ما ه��م مكتوب تقاضا 
كرديم هم با تعدادي از نمايندگان ديدار داش��تيم كه 
برخي از آنها هم طرحي را در اين زمينه آماده كرده اند. 
هنگام تصويب قانون احزاب و تش��كل هاي سياس��ي 
سال 9۴ در مجلس پيش��نهادي مطرح شد تا عبارت 
صنوف و اتحاديه ه��ا از اين قانون حذف ش��ود. تا قبل 
از سال 9۴، كميس��يون ماده ۱0 احزاب نه تنها متولي 
و مس��وول مجوز دادن به گروه هاي سياس��ي بود بلكه 
متولي اين امر در مورد تش��كل هاي صنفي، كانون ها و 
تش��كل هاي غير سياس��ي هم وزارت كشور محسوب 
مي شد. در قانون جديد عبارت صنفي را حذف كردند 
و به دس��تگاه ديگري هم واگذار نكردن��د ولي با وجود 
اين براي رعايت ح��ال صنوف مختلف،  تش��كل هاي 
غيرسياسي و اتحاديه ها كه تعداد آنها شايد نزديك به 
۶00 تا ۷00 تشكل اس��ت ما هنوز خودمان را مسوول 
مي دانيم و اميدوار هستيم با اصالح قانون احزاب عبارت 

اتحاديه هاي صنفي هم افزوده شود. 
  آيا اتحاديه هاي صنفي تا پيش از اصاح قانون 
بايد براي درخواس�ت مجوز از طري�ق احزاب 

اقدام كنند؟
ما دوست نداريم كه مردم را براي حل مشكالت سراغ 
ديگران بفرس��تيم. فعال به وزارت كش��ور درخواست 

دهند ما هم كمك مي كنيم. 
  در چنين شرايطي تكليف اشخاص يا افرادي 
كه در اتحاديه صنفي جاي نمي گيرند، چيست؛ 
براي مثال تجمع مالباختگان موسسات مالي و 

اعتباري يا...؟
اش��خاص نمي توانند درقب��ال رعايت اص��ول و رفتار 
ديگران به وزارت كشور تعهدات الزم را بدهند. ما فعال از 
تشكل سياسي و حزب صحبت مي كنيم كه تعريف شده  
و شناس��نامه دار اس��ت. اعضاي آن، رابطه بين اعضا و 
هيات مديره و سرپرس��تان مشخص اس��ت. بر اساس 
قانون دبيران كل احزاب يا روساي انجمن هاي صنفي 
مي توانند درخواس��ت تجمع بدهند كه ذات��ا توانايي 
تعهدي دوطرفه داشته  باشند. االن براي افرد اين امكان 

وجود ندارد. 
  آيا همان  اندازه كه مس�ووالن م�ردم را براي 
تجمع ب�ه مكان ه�اي خاصي س�وق مي دهند 
اين اجبار براي حضور مس�ووالن در پاس�خ به 

اعتراضات نيز وجود دارد؟
يكي از ويژگي هاي تعيين محل، گفت وگوهاي دوطرفه 
است. اگر مجوز درخواست شود، موضوع و عنوان مجوز 
مطرح شود طبيعي است كه تالش مي شود متناسب با 
موضوع و عنوان طرح شده مسووالن مربوطه هم حضور 
داشته  باشند و اين مي تواند يكي از دستاورد هاي تعيين 
محل باشد. ما هميشه مجبوريم در برابر مردم پاسخگو 

باشيم و اين جزو  ذات مسووليت است.

 جمعي از فعاالن سياس��ي با انتش��ار نامه اي خاطرنشان 
كردند كه بايد به ش��وراي عال��ي اصالح طلبان ماموريت 
داده شود تا زمينه را براي شكل گيري نهاد ملي اصالحات 
به عن��وان يك س��امانه سياس��ي وحدت بخ��ش ميان 
اصالح طلبان فراهم آورد. در اين نامه كه خطاب به س��يد 
محمد خاتمي نوشته  ش��ده ، آمده است: راهكار تشكيل 
ش��وراي مش��ورتي اصالحات و س��پس ش��وراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان به خصوص ب��راي عبور از 
بحران و گذار از شرايط دشوار و امنيتي سال هاي پسا ۸۸، 
راهكاري كارآمد و گامي به جلو بود؛ گامي كه نتايج مثبت 
آن در چند انتخابات اخير مشاهده شد. اما بروز اختالفات 
و مش��كالت جدي در ش��يوه تهيه فهرس��ت نامزدهاي 
انتخاباتي در انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر نشان 
داد كه عملكرد اين ش��ورا و س��اختار و تركيب آن دچار 
ضعف ها و نقايص جدي  اس��ت كه در صورت بي توجهي 
به آنها بيم آن مي رود كه حتي ن��ام و اعتبار جنابعالي نيز 
ديگر براي جذب آراي م��ردم موثر نيفتد. بنابراين انتظار 
مي رفت كه در فرصت كافي باقيمانده تا انتخابات ۱۳9۸ 
و ۱۴00، اين نقايص با ه��دف افزايش فراگيري، كارايي و 
دموكراتيك تر كردن اين نهاد و تقويت رويكرد جبهه اي 
آن مرتفع شود، اما شوربختانه اخباري كه شنيده مي شود 

حاكي از حكايت ديگري است. ايسنا

شود. براي مثال در سه ماه گذشته همكاران ما در دفتر 
سياس��ي به بيش از ۴0 حزب و تش��كل اج��ازه تجمع 
داده اند. البته بايد به اين نكته نيز اش��اره كرد كه تعيين 
مكان هاي مشخص به اين معنا نيست كه امكان تجمع 
در مكاني ديگر وجود ندارد و تعيين مكان براي تسهيل 
كار اس��ت اگر حزب يا گروهي درخواس��ت مجوز براي 
تجمع در محل يا مكاني ديگر بدهد بررس��ي مي شود و 
در صورتي كه محل با موضوع تناسب داشته  باشد، مجوز 
داده مي ش��ود. بر اس��اس روند قانوني تصميم نهايي با 

شوراي تامين است. 

  آيا گزارش�ي كه در م�ورد تجمع�ات دي ماه به 
رييس جمهوري ارايه ش�د قرار نيست هيچ وقت 
رس�انه اي ش�ود؟ ش�ما به عنوان مقام سياسي، 
سياس�ي ترين وزارتخانه دولت فكر مي كنيد آيا 

امكان احياي اعتراضات دي ماه وجود دارد؟
گزارش��ي كه از آن صحبت مي كنيد مختص ش��خص 
رييس جمه��وري ب��وده و قس��مت هايي ك��ه قاب��ل 
اطالع رساني بود از سوي وزير كش��ور مطرح شد. اما در 
مورد سوال دوم بايد بگويم كه اعتراض بد نيست. جامعه 
زنده، جامعه معترض است. اعتراض نشانه حيات جامعه 

اس��ت. مهم اين اس��ت كه به چه موضوعي باشد. در 
طول دولت يازده��م و مدتي كه از دول��ت دوازدهم 
مي گذرد هزاران تجمع و اعتراض داش��تيم و نگاه ما 
اين اس��ت كه معترضان به ما پناه آورده اند. زماني كه 
من استاندار بودم جلوي فرمانداري تجمعاتي صورت 
مي گرفت اين تجمعات را عليه خود تلقي نمي كردم 
چرا كه ب��راي مث��ال كارگ��ري بعد ۱0 م��اه حقوق 
نگرفتن اعتراض داش��ت. اين افراد را راهي نمازخانه 
مي كرديم از آنها پذيرايي مي كرديم و مسوول مربوطه 
را براي پاسخگويي فرامي خوانديم. اما داستان آشوب 
متفاوت است. آنچه در جريان اعتراضات دي ماه رخ 
داد آش��وب خياباني بود كه طيف��ي از اعتراض مردم 
سوءاس��تفاده كرده و به اموال م��ردم و اموال عمومي 
آس��يب زدند. ما هرگ��ز اجازه آش��وب نمي دهيم؛ ما 

هستيم كه آشوبي رخ ندهد.

موتلفه منتظر دعوتنامه براي ش�ركت در 
جلسات جمنا است، از قاليباف خبري در 
دست نيس�ت، عزت اهلل ضرغامي خود را 
عضو جمنا نمي داند، جبهه پايداري به فكر 
تشكيل جلسات مس�تقل است، لطف اهلل 
فروزنده از عضويت در جمنا اس�تعفا داده 
و رييسي در جلساتي شركت مي كند كه 
هرچند براي جمنا نيس�ت اما تعدادي از 

اعضاي جمنا در آن جلسات حضور دارند

خبر
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