
 حمله به روحاني از تريبون هاي مختلف و 
به بهانه هاي گوناگون در تمام چهارسال 
گذشته امري دايمي و عادي بود كه گاه با شدت بيشتر 
و گاه با ش�دت كمتري انجام مي ش�د ام�ا در طول يك 
ماه و چند روز گذش�ته از انتخابات 29 ارديبهشت اين 
حمله ه�ا رنگ و بوي ديگري به خود گرفته اس�ت. اگر 
در چهار س�ال گذش�ته در روزنامه ها و فضاي مجازي 
و صدا و س�يما براي حمل�ه به رييس جمه�ور تدارك 
مي ديدن�د امروز در خياب�ان و راهپيماي�ي روز قدس 
رسما توهين مي كنند و با اشعار هجوگونه در نماز عيد 
فطر او را خطاب توهين هاي شان قرار مي دهند. تغيير 
رويه مخالفان روحاني به چه دليلي است؟ روحاني در 
زماني كه صندلي قدرت را در دست گرفته چه در سال 
92 و چه در 96 با حمالت گسترده اي مواجه شده است 
تا آنجا كه حتي برخي اصالح طلبان ش�ناخته شده نيز 
براي�ن باور هس�تند دولت خاتمي آنقدر تحت فش�ار 
نبود ك�ه دولت روحاني تحت فش�ار اس�ت كه همين 
امر موجب نگراني هاي زيادي مي ش�ود. يك ماه پيش 
روحاني توانست با آراي چشمگيري صندلي پاستور را 
مجددا به نام خود كند. همين موضوع باعث عصبانيت 
خيل�ي از تندروها ش�د كه در روز قدس توانس�تند تا 
حدودي اين خش�م را در قالبي ناپس�ند نمايش دهند 

ولي اين همه داستان نيست اين افراد تمام تالش خود 
را مي كنند تا بتوانند كابين�ه دولت دوازدهم كه قطب 
اصلي دولت به شمار مي آيد را به نام خود كنند و به اين 
طريق مي خواهند موفق ش�وند. عبدالواحد موس�وي 
الري، وزير كشور دولت اصالحات خود سابقه مفصلي 
از برخورد با چني�ن تجمعاتي دارد چ�ه آنكه او وارث 
وزير كش�وري بود به نام عبداهلل ن�وري كه نماز جمعه 
مورد ضرب و ش�تم قرار گرفت. موس�وي الري معتقد 
اس�ت هدف غايي اي�ن حمله ها اثرگ�ذاري بر تركيب 

كابينه روحاني است: 

ش�اهد هس�تيم بعد از پيروزي آقاي روحاني در 
انتخابات رياس�ت جمهوري اخير حمالت زيادي 
به ايش�ان ش�د و توهين و تخريب رييس جمهور 
حتي در كوچه خياب�ان و از تريبون هاي مختلف 
از جمل�ه در روز ق�دس و نماز عي�د فطر صورت 

مي گيرد. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
چيزي ك��ه در روز قدس اتفاق افت��اد در حقيقت واكنش 
غيراخالقي ع��ده اي بود كه در جري��ان انتخابات از مردم 
شكس��ت خورده بودند و تلقي آنها اين بود كه در جريانات 
انتخابات مي توانند به اهداف خود برس��ند و مردم مس��ير 
ديگ��ري را انتخاب كردند. اين واكنش در واقع واكنش در 
مقابل راي و نظر مردم بود، اما اينكه چرا اين جريان به اين 
شكل واكنش نشان مي دهد و در روز قدس روزي كه مردم 

ما دارند با مردم فلس��طين همبستگي مي كند و دنيا را به 
وحدت دعوت مي كنند عليه رژيم اش��غالگر قدس، روزي 
كه روز همبس��تگي ملي ما و ملت ما با ملت هاي مظلوم به 
خصوص ملت مظلوم فلسطين به ش��مار مي آيد، اينها به 
كس��ي كه نماينده افكار عمومي ما اس��ت كسي كه آراي 
قابل توجهي را آورد و او را به عنوان باالترين مرجع اجرايي 
كش��ور انتخاب كردند توهين و ناس��زا گفته مي شود. اين 
جريان نشان مي دهد كه نه به اخالق اسالمي پايبند است 
و نه به قواعد و مناسبات سياسي خود را مقيد مي داند و نه 
حتي ش��رايط داخلي و مسائل بين الملل را درك مي كند. 
صحنه اي كه در روز قدس ديده ش��د نوعي ش��ورش كور 
عليه راي م��ردم و اهانت به ملت بود. مديران كش��ور و به 
خصوص مسووالن قضايي بايد در مقابل اين هنجارشكني 
واكنش مناس��ب نش��ان بدهند. رفتار اي��ن عناصر كامال 
سازمان يافته و مهندسي ش��ده بود. عناصري نبودند كه 
خودسر وارد صحنه شده باش��ند و بايد با اين سازمان ها و 
عناصر برخورد جدي شود. يعني همه آن چيزي كه پشت 
اين جريان است بايد مورد توجه دستگاه امنيتي و قضايي 
قرار بگيرد تا ما ش��اهد آبروريزي بيشتري در سطح ملي و 

بين المللي نباشيم. 
به نظر شما اين فشارها نسبت به قبل از پيروزي 

آقاي روحاني بيشتر نشده است؟
بله، به دليل اينكه عده اي شكست خوردند و به آن چيزي 
كه ترسيم كرده  بودند نرسيدند و به نظر من، اين حمالت 

كامال طبيعي است؛ چون شكست خوردند به جاي اينكه 
اخ��الق را رعايت كنند به واكنش هاي غيرمعقول دس��ت 
مي زنند، يك بخش��ي هم به نظر مي رس��د ك��ه اين افراد 
در انتخابات ناموفق بودن��د و االن مي خواهند در چينش 
كابين��ه و ش��كل گيري دولت جدي��د تاثيرگذار باش��ند. 
دل ش��ان مي خواهد كه آقاي روحاني دولت را آن گونه كه 
آنها مي پسندند سامان بدهد و از همكاراني دعوت كند كه 
به آنها عالقه مند هس��تند. من فكر مي كنم بخشي از اين 
بداخالقي ها هم به اميد تاثيرگ��ذاري روي تصميم آقاي 

روحاني براي انتخاب همكاران آينده است. 
به نظر شما موفق مي شوند؟

هر اندازه ك��ه در جري��ان انتخابات موفق ش��دند در اين 
برنامه ريزي هم موفق مي ش��وند. چ��ون اين نوع حركات 
به گونه اي است كه اگر ش��ما دقت كرده باشيد مي بينيد 
از روز قدس ك��ه اين اتفاق افتاده تا به امروز هيچ كس��ي، 
هيچ جرياني حاضر نشده اس��ت از اين افراد حمايت كند 
براي اينكه كار بسيار ناپسنديده اي بوده و غيرقابل قبول، 
به همين دليل هم اين نوع حركت ها به جاي نتيجه گيري 
مثبت براي عامالن آن منفي مي ش��ود ب��راي آنها و افكار 
عمومي هم با اينها به گونه ديگ��ري برخورد مي كند. باور 
من اين اس��ت كه اين روش ها شكست خورده است و اين 
روش ها ديگر جواب نمي دهد. بهتر است كه عناصر پشت 
پرده اينها سعي كنند كه با مردم همگام بشوند، سعي كنند 
كه راي مردم را به رس��ميت بشناسند و بپذيرند كه مردم 
مسيري را انتخاب كردند و آنها هم بايد در چارچوب همان 

مسير حركت كنند. 
آيا به نظر ش�ما اين فش�ارها و حمالت در دولت 
دوازده�م بيش�تر از دولت يازدهم خواهد ش�د 

يا خير؟
بستگي به نوع برخورد خود دولت و شخص آقاي روحاني 
دارد. اگر آقاي روحان��ي با صالبت و همين طور كه تا حاال 
آمده مسير را خوب هدايت كند من فكر مي كنم بعد از يك 
مدتي اينها وقتي ببينند كه طرفي نمي بندند و اين رفتارها 
براي شان سودي ندارد الاقل س��عي مي كنند كه مرتكب 
اين نوع اشتباهات نش��وند يا اگر هم بشوند كمتر مرتكب 
اشتباه بش��وند. دولت بايد تمام تالش خود را در اين چهار 

سال باقي مانده انجام بدهد. 
دولت بايد چه اس�تراتژي را در پي�ش بگيرد كه 

ديگر شاهد اين گونه حوادث نباشد؟
مسير دولت روشن است. دولت به عنوان نهاد قانوني برآمده 
از راي مردم بايد بيش از هركسي پاسداشت راي مردم باشد 
و جهت گيري مردم را هدف قرار بدهد. آن هدفي كه دولت 
بايد دنبال كند اين اس��ت كه پيام راي مردم را خوب درك 
كند و به راي مردم وفادار بماند و در چارچوب انتظارات مردم 
حركت كند. اگر چنين عمل كند مردم با تمام وجود پشت 
سر دولت خواهند بود و افراد مردم ستيز هم كاري نمي توانند 
كنند. دولت مخصوصا ش��خص آق��اي رييس جمهور بايد 
مراقبت بكند كه اين حركات به راي مردم لطمه وارد نكند 
و نبايد روي راي مردم تاثير داشته باشد. تلقي من اين است 
كه حتما آقاي روحاني چنين خواهد بود و اگر آقاي روحاني 
وفادار بماند به محتواي راي مردم كه چنين خواهد بود اين 

افراد هيچگاه نمي توانند به مقصد برسند. 
در دول�ت يازده�م انتقادات�ي به ش�خص آقاي 
روحاني از جانب اصالح طلبان وارد بود كه برخي 
از اين انتقادات را عملياتي نمي كرد حال بايد چه 

تغييري را ايجاد كند تا مورد انتقاد قرار نگيرد؟
نخس��تين تغيير همين كه شما گفتيد، بايد احساس كند 
كه كس��اني كه دل در گرو منافع ملي دارند او را مشفقانه 

نقد مي كنند، اين نقد مشفقانه را به عنوان يك هديه تلقي 
كند و واكنش منفي نداشته باشد. ثانيا، جاهايي كه تصميم 
اشتباهي گرفته است با جرأت و جسارت از مسير اشتباه يا 
تصميم اشتباهي كه گرفته برگردد. اين به نظر من درسي 
است كه دولتمردان ما از دوره اول شان بايد داشته باشند. 
حاال ممكن است انسان در مسير گاهي اشتباه كند. بهترين 
كار اين اس��ت كه وقتي دلس��وزان جامعه آن مسير را نقد 
مي كنند و نقد آنها هم مشفقانه و درست است بر اساس آن 
عمل كنند و راه يا تصميمات را تصحيح كنند تا ان شاءاهلل 

دولت و ملت بتوانند به اهداف شان برسند. 
آق�اي روحاني كابين�ه دولت يازدهم خ�ود را از 
تمام�ي گرايش هاي سياس�ي اس�تفاده كرد كه 
همين امر باعث انتقادات زيادي از ايش�ان ش�د 
و حتي در س�ه سال عمر دولت نيز تغييري به اين 
چيدمان نزد؛ با توجه به فضايي كه در سياست ما 
به وجود آمده اساس�ا آيا شما پيشنهاد مي كنيد 
كه كابينه دولت دوم خود را با همين تركيب پيش 

ببرد يا خير؟ 
خير. من معتقد هس��تم كه مردم در جريان انتخابات، در 
تجمعات، در نشست هايي كه داشتند راه را به دولتمردان 
نشان دادند و قاعدتا آقاي روحاني همان طور كه خودشان 
هم گفتند نياز دارند به بازنگري و متناسب با اين مسيري 
كه مردم نش��ان دادند بايد دولت چيده بش��ود و مديران 
انتخاب بش��وند. خود آقاي روحاني هم من فكر مي كنم به 
اين مس��اله واقف اس��ت و اعالم هم كرده است و بايد همه 
كمك كنند كه آقاي روحاني در چينش نيروها متناس��ب 

با انتظاراتي كه مردم دارند اقدام كنند. 
مردادماه مراسم تنفيذ روحاني در مجلس شوراي 
اسالمي برگزار مي شود؛ تا به امروز درباره چينش 
كابينه خروجي خاصي به گوش نمي رسد دليل اين 

موضوع را در چه مي بينيد؟
باالخره دولت نسبت به چهارسال قبل تجربه بيشتري دارد 
و با اي��ن تجريه كار را پيش مي ب��رد. قاعدتا آقاي روحاني 
در طول اين چهار س��ال چهره هاي جدي��دي را خودش 
شناس��ايي كرده است و دوس��تاني كه با ايشان همكاري 
مي كنند حتما روي افراد جدي��دي كار كردند و ضرورتي 
هم ندارد كه از حاال مطرح شود باالخره تا مرداد ماه زمان 

زيادي مانده است. 
ارزيابي تان از دولت يازدهم چيست؟

باالخره دولت يازدهم در شرايط ويژه اي شكل گرفت. دولت 
يازدهم تحت تاثي��ر مجلس نهم بود، و مجلس نهم باالخره 
نظرات خودش را تا حدود زيادي به رييس جمهور تحميل 
كرده بود، مجلس دهم همراهي بيشتري با رييس جمهور 
دارد و آق��اي رييس جمه��ور با نماين��دگان فعلي مجلس 
گفتم��ان نزديك ب��ه هم دارن��د و آرمان هاي ش��ان به هم 
نزديك تر اس��ت لذا نوعي همگرايي بي��ن دولت و مجلس 
شكل مي گيرد كه اين خود در چينش نيروها مي تواند موثر 
باش��د و آن تقابلي كه در مجلس نه��م بين دولت و مجلس 
بود االن به آن ش��كل وجود ندارد اگر هم باش��د يك اقليت 
محدودي هس��تند كه خيل��ي راه به جاي��ي نخواهند برد. 
ش��اهد بوديم مجلس نهم همراه دولت نبود و اين موضوع 
باعث ش��د ك��ه روحاني خيل��ي از افرادي كه چه��ره قابل 
قبولي براي آن وزارتخانه بودن��د راي الزم را نياوردند و اگر 
مجلس آن دوره به آنها راي نداده دليل بر اين نيست كه آنها 
مناسب براي آن سمت يا پست نيس��تند، بنابراين افرادي 
كه آن مجلس راي نداده قابل طرح هستند و مي شود آقاي 
 روحاني مجددا آنها را مطرح كند و از اين مجلس براي آنها 

راي اعتماد بگيرد. 

گفت و گوي روز

احزاب 6
تغيير در كابينه براي كارآمدي بيشتر

دبيركل حزب اراده ملت ايران گفت: مهم ترين موضوعي كه دولت دوازدهم بايد مورد توجه قرار دهد رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال است.  احمد حكيمي پور با تاكيد بر اينكه در دولت دوازدهم مسلما تغييراتي در كابينه ايجاد خواهد 
شد اظهار كرد: شخص رييس دولت به موضوع ايجاد تغييراتي در كابينه اذعان دارند.  رييس جمهوري با تدبيري كه دارند بايد تركيبي را  براي كابينه شان بچينند كه از گذشته كارآمدتر باشد چراكه چهارساله دوم يك دولت در حكم 

بيالن كاري و كارنامه هر رييس جمهور محسوب مي شود و دولت آقاي روحاني نيز الزم است در همه عرصه ها برنامه هاي خود را با تركيبي كارآمد پيگيري كند تا كارنامه ماندگاري از خود به جاي گذارد. ايسنا

پنجشنبه 8 تير1396، 4  شوال 1438، 29 ژوئن2017،  سال پانزد                        هم، شماره 3841 siasat@etemadnewspaper.ir

جرياني كه 
در سال 94 
در مجلس 

شوراي اسالمي 
بسياري از 

كرسي هايي را 
كه در اختيار 

داشت از دست 
داده و قوه 

مجريه را نيز 
نتوانسته از 

آن خود كند 
با استراتژي 
تخريب در 

آستانه چيدن 
كابينه آتي چه 
هدفي را دنبال 

مي كند؟

عليه  مردم  ساالري
روز  در  ك�ه  صحن�ه اي 
قدس دي�ده ش�د نوعي 
ش�ورش كور علي�ه راي 
م�ردم و اهان�ت ب�ه ملت 
ب�ود. مدي�ران كش�ور و 
ب�ه خص�وص مس�ووالن 
قضايي بايد در مقابل اين 
هنجارش�كني واكن�ش 
مناس�ب نش�ان بدهند. 
رفت�ار اين عناص�ر كامال 
سازمان يافته و مهندسي 
عناص�ري  ب�ود.  ش�ده 
نبودند كه خودس�ر وارد 
صحنه شده باشند و بايد 
با اين سازمان ها و عناصر 
برخورد جدي شود. يعني 
همه آن چيزي كه پش�ت 
اين جريان است بايد مورد 
توجه دس�تگاه امنيتي و 
قضاي�ي قرار بگي�رد تا ما 
شاهد آبروريزي بيشتري 
در سطح ملي و بين المللي 

نباشيم.

تحليل موسوي الري از تحركات اخير عليه روحاني در گفت و گو با »اعتماد«: 

مقابل رای مردم صف كشيده اند

گروه احزاب

تخريب ها و توهين هايي كه امروز نس�بت ب�ه آقاي روحاني 
ش�دت بيش�تري گرفته اس�ت مربوط به عصبانيت جريان 
تندروي اصولگرا از پيروزي چشمگير و قاطعي است كه آقاي 
روحاني كسب كرد. واقعيت اين است كه برخي از اصولگرايان 
پيروزي آقاي رييس�ي را دور از ذهن نمي دانستند. حمالت 
گسترده اي از عيد نوروز به اين سو عليه آقاي روحاني به راه 

انداخته بودند مبني بر اينكه دولت نتوانس�ته موفق شود و 
وضع اقتصادي خراب اس�ت و فس�اد و بيكاري بيشتر شده 
اس�ت و به گونه اي عليه آقاي روحاني صحبت مي كردند كه 
گويي تمام مشكالت اقتصادي زير سر آقاي روحاني است و 
نهادها و ارگان ه�اي ديگر هيچ قصور و مش�كلي ندارند. به 
گمان من ش�اهد بوديم كه در دوران انتخاب�ات و مناظره ها 
هر س�ه نامزد اصولگرا به گونه اي تبليغات مي كردند كه اين 
ب�اور را در مردم القا كنند كه هم�ه تلخي ها و ناكامي ها از آن 
سياس�ت ها و عملكرد آقاي روحاني است. آنها صداوسيما و 
تريبون هاي نم�از جمعه و ديگر تريبون ه�ا را نيز در اختيار 

داشتند اما موجي در انتخابات 96 به وجود آمد و بسياري از 
مردم را پاي صندوق هاي راي آورد.

 خيلي از كس�اني كه بن�اي راي دادن نداش�تند، تصميم به 
ش�ركت گرفتند و 24 ميليون راي از آن آقاي روحاني ش�د. 
اصولگراي�ان تندرو پس از پي�روزي قاطع آق�اي روحاني و 
راي 24 ميليوني دو راه و گزينه بيشتر نداشتند. يكي اينكه 
مق�داري به خود بيايند و بگويند كه چرا كس�ر قابل توجهي 
از نس�ل هاي بعد از انقالب ديگر با آنها نيستند. گزينه ديگر 
اي�ن بود كه ب�ا 24 ميليون راي�ي كه آقاي روحان�ي آورده و 
با توجه ب�ه اينكه مجلس هم ب�ا دولت همراه اس�ت، ظاهرا 

چيزي جلوي آقاي روحاني را نمي تواند بگيرد كه چهره ها و 
ش�خصيت هايي مطلوب تر را وارد دولت كند. بنابراين سعي 
كردند كه با حمل�ه، توهين و هتاكي به آقاي روحاني بگويند 
كه فكر نكنيد واقعا قدرتي داريد و چيزي عوض شده است. 
 م�ا همچنان بر س�ر مواض�ع ايس�تاده ايم و فتن�ه همچنان

 خط قرمز ما است.
 س�اير مشكالتي كه از زمان پيروزي آقاي روحاني شاهد آن 
بوديم. بنابراين مي توان گفت كه آنچه كه تندروها مي گويند 
جلوگيري از چيدن كابينه اي كارآمد توس�ط آقاي روحاني 
اس�ت. اصولگرايان تالش مي كنند تا كابينه روحاني ضعيف 

باشد. اين نوع رفتار هاي اصولگرايان باعث شده كه خشم و 
نارضايتي مردم از تندرو ها بيشتر شود. ترديدي ندارم كه با 
وج�ود توهين هايي كه به آقاي روحاني در يك ماه گذش�ته 
ش�د اگر دوباره انتخابات برگزار ش�ود راي او همچنان باالتر 
از س�اير كانديداه�ا خواهد ش�د. اصولگراي�ان مي خواهند 
با مخالفت و فضا س�ازي آق�اي روحان�ي را در چيدن كابينه 
وادار به عقب نش�يني كنند كه آقاي روحاني بترسد و دولت 
كارآم�دي را نچيند، اما اش�تباه مي كنند چ�ون عزم آقاي 
روحاني جزم اس�ت و ب�ه هيچ وجه بن�ا ندارد ك�ه در مقابل 

تندرو ها عقب نشيني كند. 

تالش براي عقب نشيني روحاني در چيدن كابينه كارآمد

صادق زيباكالم
استاد دانشگاه

پس از انتخابات رياست جمهوري و در فاصله مانده به تشكيل دولت دوازدهم 
عمليات رواني اصولگرايان مبني بر تخريب ش�دت گرفته است. هدف اصلي 
اصولگرايان از تخريب دولت، بازدارندگي آقاي روحاني از تشكيل يك دولت 
كارآمد به ويژه در حوزه هاي حاكميتي اس�ت كه او ب�راي دولت خود تعريف 
كرده اس�ت. همچنين مايوس كردن مردم با عدم تحقق وعده هايي كه آقاي 
روحاني داده است و در نتيجه جبران شكست هاي پي در پي كه اصولگرايان 
داشته اند از مواردي است كه جناح راست در اين راستا دنبال مي كند. اين امر 
نشان مي دهد كه اصولگرايان همچنان قواعد بازي سياسي دموكراتيك را بر 
نمي تابند. مشكلي كه در مورد بدنه اجتماعي دارند اين است كه مردم از اين 

جريان سياسي رويگردان شده اند. 
جرياني كه 8 سال دولت را در اختيار داشت، كارنامه بدي از خود به جا گذاشته 
و مردم را نااميد كرده اس�ت. فسادهاي گس�ترده اي كه در اين دوران وجود 
داشت و شكاف طبقاتي بسياري در دوران دولت احمدي نژاد به وجود آمد. به 
ويژه فقر و تبعات اجتماعي ناشي از فقر كه مردم دچار آن شده اند، سبب شد 
كه مردم ديگر به اين جريان سياسي و كانديداهايش راي ندهند. در انتخابات 
اخير مي بينيم كه نزديك 60 درصد به آقاي روحاني راي مي دهند. 15 ميليون 
نفر هم در انتخابات 96 شركت نكرده اند. مجموعه اين دو آمار به ما مي گويد كه 
حدود 40 ميليون نفر از جمعيت راي دهنده از اصولگرايان رويگردان هستند. 

اين امر اتفاقي نيست. در حالي كه اصولگرايان عنوان مي كردند كه اتفاق سال 
92 تنها يك حادثه بود و تكرار نخواهد شد. سال 94 دوباره همان اتفاق سال 
92 با شدت بيشتري تكرار شد. در سال 96 نيز اين امر به اوج خود رسيد. حاال 
امر براي اصولگرايان مسلم شده و مايوس ش�ده اند از اينكه بتوانند در روند 

دموكراتيك و انتخاباتي جايي داشته باشند. 
از همين رو دست به تخريب هايي زدند و سعي مي كنند مردم را از اصالح طلبان 
مايوس كنند. مش�كل اصولگرايان مشاركت مردم در انتخابات است. چيزي 
كه مقام معظم رهبري همواره بر آن تاكيد داشته اند و از همه مردم خواسته تا 

حضور حداكثري در انتخابات داشته باشند. 
از طرفي مش�اركت حداكثري باعث شكس�ت اصولگرايان ب�ود. تندروهاي 
جريان راست در حال حاضر در يك چنين پارادوكسي گرفتار شده اند و براي 
برون رفت از اين مخمصه و بحراني كه براي شان پيش آمده چاره اي ندارند جز 
اينكه دولت برآمده از مردم را ناكارآمد جلوه دهند و پيش پاي آن سنگ اندازي 
كنند و اجازه ندهند كه برنامه هايش را اجرايي كند تا مردم مايوس شده و در 

انتخابات شركت نكنند. 
اين چيزي است كه امروز اصولگرايان تندرو  دنبال آن هستند. البته نمي توانند 
روي عملكرد دولت آقاي روحاني تاثير بگذارند. ممكن است بتوانند كار را براي 
دولت مشكل كنند تا نتواند به مطالبات و خواسته هاي مردم رسيدگي كند اما 
اينكه بتوانند جلوي اين جريان را بگيرند و دولت را ناكارآمد كنند، بعيد به نظر 
مي رسد. آنها نشان داده اند كه به هيچ وجه به دنبال منافع ملي نيستند كه در 
نهايت موجب حفظ نظام مي شود. آنها فقط به منافع فردي خود مي انديشند. 

به هر حال نظام جمهوري اسالمي متولي دارد. 

تخريب براي بازدارندگي از تشكيل دولت كارآمد

علي صوفي
فعال سياسي اصالح طلب

قب�ل از انتخاب�ات ارديبهش�ت 96 پي�ش بين�ي مي ش�د ك�ه انتخاب�ات 
رياس�ت جمهوري يكي از بي نظير تري�ن ادوار انتخابات جمهوري اس�المي 
خواهد بود. علت آن نيز شرايطي بود كه جامعه پيدا كرده بود. بعد از 40 سال 
از عمر جمهوري اسالمي شاهد نسلي جديد در جامعه هستيم كه مي تواند در 
عرصه هاي سياس�ي و اجتماعي تاثيرگذار باشد. نكته ديگر حضور پر قدرت 
ش�بكه هاي اجتماعي بود و هماوردي كه ش�بكه هاي اجتماعي با رسانه هاي 
سنتي و حتي رس�انه قدرتمندي مثل صداوسيما داشت. عامل ديگر نيز اين 
بود كه جامعه ايراني يك تجربه 8 ساله گذشته را داشت كه شاهد تحريم ها، 
ويرانگري ها و آس�يب هاي زيادي در عرصه هاي مختلف كش�ور بود. چش�م 
جامعه از زمامداري و حكمراني اصولگرايان ترس�يده ب�ود. رويكردي كه به 
جاي اينك�ه معطوف به مناف�ع ملي باش�د، دغدغه هاي توه�م آميز جهاني 
داش�ت. اين سه ويژگي باعث مي ش�د كه كنش�گران و تحليلگران سياسي 

انتخابات 96 را ويژه بدانند.
 ليكن جريان راس�ت ف�ردي را نامزد اصلي خ�ود قرار داد ك�ه خيلي داخل 
تحليل هاي اوليه نمي گنجيد و بسيار فرد دور از انتظاري بود. تصور هم مي كرد 
كه مي تواند پيروز انتخابات باشد و زمام قوه مجريه را به دست بگيرد. از طرف 
ديگر حتي در بين اصالح طلب�ان چنين نتيجه اي را پي�ش بيني نمي كردند. 
ضمن اينكه دولت دس�تاورد بزرگي به نام برجام داش�ت اما از آنجايي كه در 

عرصه معيشتي چندان كارآمد نبود و نتوانسته بود خيلي به مطالبات عمومي 
پاس�خ دهد، تصور نمي ش�د كه خيلي خيزش اجتماعي اي ب�راي كانديداي 
اصالح طلب و هوادارانش ش�كل بگيرد. پيروزي در شوراهاي شهر در برخي 
از ش�هرها و پيروزي آقاي روحاني باعث ش�د تا معادالت جريان رقيب به هم 
بريزد. جريان رقيب با تمام امكان�ات و قواي مدني و حكومتي خود به صحنه 
رقابت با آقاي روحاني به عنوان نامزد اصالح طلبان و اصولگرايان معتدل آمده 
ب�ود. لذا به همين جهت در انتخابات 96 عالوه بر اينكه يك انتخابات متعارف 
س�نتي بود، يك رفراندوم تاريخي نيز بود. جري�ان اقتدارگرا يا راديكال كه 
اكثر منابع رسانه اي را در دس�ت دارد و در برابر جناح مقابلش قرار گرفته كه 
كمترين امكانات را دارد. با اين حال جريان راست همچنان مخاطبان خود را 
از دست مي دهد. آنها خود را در برابر يك تراژدي اجتماعي ديدند. با اين حال 
كه راي قابل توجهي آورد اما شكست سنگيني در انتخابات خورد. اين جريان 
سياسي قدرت خود را بسيج كرده بود تا به مردم بگويد كه دولت آقاي روحاني 
بايد يك دوره اي باشد. در رس�انه هاي خود اين مساله را 4 سال پمپاژ كرد. با 
اين حال جامعه مدني پشت سر آقاي روحاني قرار گرفت. امتداد حركت هاي 
ايذايي يا توهين آميز و تخريبي عليه دولت با ش�كل و ش�مايل ديگري ادامه 
پيدا كرد. بايد به اين نكته توجه كرد كه رييس جمهور منتخب با پشتوانه رايي 
كه پشت سر خود دارد به هيچ وجه نبايد منفعل باشد چون اصولگرايان با اين 
تخريب ها چنين چيزي را دنبال مي كنند. الزم هم نيست كه همه وقت خود را 
براي پاسخگويي به اين رفتارهاي تخريبي اختصاص دهند. رييس جمهور فقط 
بايد به تصميم گيري و وظايف خود معطوف به تشكيل دولت مقتدر اجرايي و 

پيش بردن برنامه ها بپردازد. 

تخريب ها دولت را منفعل نكند

عبداهلل ناصري
فعال سياسي اصالح طلب

عرفان خوشخو/ اعتماد

پرونده

انتخاب�ات  پاي�ان  مري�م وحيدي�ان - 
رياس�ت جمهوري، پاي�ان تخريب ه�ا و 
رقابت ها عليه حس�ن روحاني نبود. جريان اصولگرايي 
كه تمام امكانات سرشارش را به كار گرفته بود تا بتواند 
از انتخابات طرفي ببندد و حس�ن روحاني را نخستين 
رييس جمهور يك دوره اي كند، حاال با شكستي كه در 
انتخابات نصيبش ش�د، موتور خود را همچنان روش�ن 

نگاه داشته است. اگرچه هنوز به زبان گفته مي شود كه 
دوران رقابت تمام شده و دوران همكاري از راه رسيده 
اما تخريب ها عليه رييس جمهور نه تنها تمام نشد، بلكه 
افزايش يافت. شايد در نظر گرفتن يك عامل مهم بتواند 
ريش�ه يابي اين رفتار اصولگرايان را جه�ت دهد و آن 
نزديك شدن به آغاز دولت دوازدهم يعني قرار گرفتن 
در آستانه چيدن كابينه اس�ت. جرياني كه در سال 94 

در مجلس ش�وراي اسالمي بس�ياري از كرسي هايي را 
كه در اختيار داش�ت از دس�ت داده و قوه مجريه را نيز 
نتوانسته از آن خود كند، با استراتژي تخريب در آستانه 
چيدن كابينه آتي چه هدف�ي را دنبال مي كند؟ آيا اين 
جريان مي خواهد همچنان كه در س�ال 92 با قوايي كه 
در مجلس نهم داشت اجازه تشكيل دولتي با كارآمدي 
صد درصدي را به روحاني نداد، باز هم دست به كار شود 

تا بلكه از فضاي تيره و تار عليه روحاني براي تاثيرگذاري 
در كابينه بعدي طرفي بندد؟آيا اين جريان با شكست در 
نهادهاي انتخابي همچنان بر عهد و روش پيشين است و 
مي خواهد در نهادهاي انتصابي سهم و اثر داشته باشد؟ 
آيا اين نتيجه آسيب شناسي جناح راست و راهكارشان 
براي بازگشت به قدرت است؟ اين احتماالت را همچنان 
مي توان درنظرگرفت اما در مقابل بايد ديد روحاني كه 

حاال با پش�توانه راي 24 ميليون قدرتمندتر از گذشته 
ش�ده از خواس�ته ها و مطالبات مردم كوت�اه مي آيد يا 
سعي مي كند كه تحت هر شرايطي به عهد خود با مردم 
وفادار باشد؟ عيان است كه ديگر نمي توان با گفتن اينكه 
نگذاشتند كابينه اي كارآمد ببنديم مردم را توجيه كرد. 
در ادامه نظر سه تن از اصالح طلبان در مورد علل و اهداف 
تخريب هاي اين روزها از سوي اصولگرايان را مي خوانيد:

»اعتماد« افزايش تخريب روحاني از سوي يك جريان خاص را بررسي مي كند

هدف تندروها چيست؟


