
احمد خرم در گفت وگو با »اعتماد«: 

گروه سياس�ي| هم اصولگرايان و هم 
اصالح طلبان س��خت تاكي��د دارند كه 
پرونده انتخابات رياس��ت جمهوري بسته شده است و 
بايد به رييس جمهور فرصت تشكيل كابينه را داد اما در 
اردوگاه اصولگرايان گروه كوچكي هس��تند كه به زبان 
پايان انتخابات را ابراز مي كنند اما در عمل مسير ديگري 
را در پيش گرفته اند. همين هم هس��ت كه دولتي ها از 
آغاز موج شديد تخريب دولت دوازدهم پيش از آغاز به 
كارش شوكه هستند و معاون حقوقي رييس جمهور در 
همين مورد مي پرس��يد: »عده اي به استقبال تخريب 
دولت دوازدهم رفته اند، يعني چ��ه؟« معاون حقوقي 
رييس جمه��ور تصريح ك��رد: فكر منتخ��ب مردم در 
آستانه تشكيل دولت دوازدهم معطوف به سازماندهي و 
تشكيل كابينه اي قوي، ادامه راه پيروزي هاي گذشته، 
س��اماندهي اقتصاد مقاومتي و ايجاد اش��تغال و رونق 
توليد و كار در كشور است، همه به ايشان و دولت كمك 
كنند و پرونده رقابت هاي انتخاباتي را ببندند. به گزارش 
ايسنا، مجيد انصاري در ديدار فرمانداران استان تهران 
اظهار كرد: با همه وجود بايد از مردم ايران تشكر كنيم 
كه نهايت بلوغ سياس��ي و هوش��مندي و در عين حال 
تعهد انقالبي خودش��ان را در اين انتخابات به نمايش 
گذاشتند. در اين انتخابات، نه تبليغات دشمنان توانست 
آنها را از مش��اركت منصرف كند و نه تبليغات تخريبي 
گسترده توانس��ت آنها را از انتخاب احسن بازدارد. اين 
نش��ان مي دهد مردم ايران در هر دور انتخابات، نسبت 
به دور قبل گامي بلند به س��مت توسعه يافتگي و بلوغ 
سياسي بيشتر، توام با حفظ روحيه انقالبي و تعهد ملي 
بر مي دارند و اين جاي بسي شكر به درگاه خدا و سپاس 
متواضعانه از تك تك مردم ايران دارد. انصاري تصريح 
كرد: اين مساله مايه غرور و افتخار ملي براي همه مردم و 
به خصوص نسلي است كه شرايط دشوار گذشته ايران 
قبل از انقالب و اس��تبداد و خودكامگ��ي حكام و رژيم 
شاهنش��اهي را درك كرده اس��ت. امروز در منطقه اي 
آش��وب زده و توام با انواع ناامني ه��ا، در حالي كه هنوز 
برخي كش��ورها با رژيم هاي حكومتي قرون وسطايي، 
قبيلگي، طايفگي، فردمحور وابسته و استبدادي اداره 
مي شوند، جمهوري اسالمي ايران نصاب هاي بااليي از 
مردمساالري و دموكراسي را براي ده ها بار طي نزديك 
به 40 سال گذشته تكرار و تجربه كرده كه آخرين آنها 
هم انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم بود. وي 
خاطرنش��ان كرد: نكته اي كه اين روزها از يك سو مايه 
تاسف است و از يك سو مايه خوشحالي، جرياني است 
كه در امريكا و در اردوگاه دش��منان انقالب مي گذرد. 
ما هر روز ش��اهد هستيم كه يكسري س��خنان ياوه و 
بي اساس عليه جمهوري اسالمي ايران در كنگره امريكا، 
در البي صهيونيست ها، محافل مختلف، يا جمع هاي 
تركيبي ارتجاع و صهيونيسم و امريكا عليه ايران به گوش 
مي رسد. مايه تاسف است كه اينها در 38 سال گذشته 
با وجود تكرار شكست هاي مفتضحانه، در توطئه هاي 
گوناگوني كه داش��تند، از توطئه ترورهاي اول انقالب، 
ايجاد ناامني در داخل كش��ور، تحميل جنگ، توطئه 
كودتا، دخالت نظامي و تحريم هاي به اصطالح خودشان 
فلج كننده و تبليغات مسموم، در عين حال همان روش 

را ادامه مي دهند. 
در داخل برخي از روي حسادت يا جهالت با 

توتال برخورد مي كنند
معاون حقوق��ي رييس جمهور تصريح ك��رد: قرارداد 
توتال ب��ا وجود اينك��ه برخي ها در داخل ي��ا از روي 
حس��ادت يا جهالت طوري وانمود مي كنند و برخورد 
مي كنند ك��ه آن را يك نقطه ضعف تلق��ي كنند، اما 
اين نقطه ق��وت بزرگي بود كه يك ش��ركت بزرگ و 
معتبر بين الملل��ي، آمده و در يك قرارداد مش��ترك 
بين الملل��ي حجم ب��االي بيش از ۵ ميلي��ارد دالر در 
حوزه نفت ايران سرمايه گذاري مي كند. قراردادهاي 
مشابه و به طور كلي اقبال سرمايه گذاري جهاني نشان 
مي دهد كه جمهوري اسالمي توانسته در ديپلماسي 
اقتص��ادي و حقوق��ي خ��ودش موفق باش��د. معاون 
حقوقي رييس جمهور در بخش ديگري از س��خنانش 
تصريح كرد: ب��ه دنبال فراخوان ب��زرگان مورد وثوق 
مردم، بزرگان اصالحات، جناب آقاي خاتمي، آيت اهلل 
سيدحس��ن خميني، جناب آقاي ناطق نوري، جناب 
آقاي عارف و ديگر بزرگان و در راس همه فراخوان مقام 
معظم رهبري براي حضور مردم در صحنه انتخابات، 
حماسه بزرگي آفريده شد؛ هم به لحاظ اصل مشاركت 
م��ردم در انتخابات و هم به لحاظ انتخاب مجدد آقاي 
دكتر روحاني. انتخاب مردم نش��ان داد كه به اعتدال، 
عقالنيت و ادامه راه زندگي مسالمت آميز و صلح آميز با 
دنيا راي داده اند. اميدوارم اكنون كه در آستانه تشكيل 
دولت دوازدهم هستيم و منتخب محبوب مردم جناب 
آقاي دكتر روحاني همه مش��غله ذهني اش مصروف 
به س��ازماندهي و تش��كيل كابينه اي قوي و ادامه راه 
پيروزي هاي گذشته، س��اماندهي اقتصاد مقاومتي و 
ايجاد اشتغال و رونق توليد و كار در كشور است، همه 
به ايش��ان و دولت كمك كنند و پرون��ده رقابت هاي 
انتخاباتي را ببندند. وي اضافه كرد: به نظر مي رسد كه 
بعضي ها از نتيجه انتخابات خيلي عصباني هس��تند و 
رفتاري مي كنند كه گويا مايل نيستند منتخب مردم 
موفق ظاهر ش��ود و همان تيترها و مطالب تخريبي 4 
سال گذشته را در رس��انه ها و تريبون هاي شان دارند 
تكرار مي كنند. با اطمينان مي خواهم بگويم كه تجربه 
4 سال گذشته نش��ان داد كه مردم با هوشمندي اين 
حركات را رصد مي كنن��د و اين نوع عملكرد در ذهن 
مردم تاثير منفي دارد. م��ردم خوب مي فهمند اينكه 
وقتي هنوز رييس جمه��ور منتخب كابينه جديدش 
را معرف��ي نكرده، عده اي به اس��تقبال تخريب دولت 
دوازدهم رفته ان��د، يعني چه؟ انصاري در پايان گفت: 
اميدوارم كه اين افراد هم واقعا همراه مردم شوند و در 
جهت تامين منافع ملي حركت كنند و آقاي روحاني 
را رييس جمهور همه مردم ايران و 80 ميليون ايراني 
بدانند و نه فقط رييس جمه��ور 24 ميليون نفري كه 
به ايشان راي دادند. به خصوص كانديداهاي محترم، 
طرفداران ش��ان و ستادهاي ش��ان را ب��ه همكاري و 
همراه��ي و بس��تن پرون��ده تبليغ��ات و رقابت هاي 
انتخاباتي فرابخوانند. به هر ح��ال من اميدوارم كه با 
لطف خداوند متعال و با همت و انسجام مردم، شاهد 

روزهايي بهتر و شرايط بهتر براي كشور باشيم.

  س�عيدي، نماين�ده ول�ي فقي�ه در س�پاه: 
مهم ترين اركان حوزه انقالب�ي، معنويت افزايي، 
بصيرت افزايي و آگاه سازي جامعه است و حوزه در 

اين مسير بايد هوشيارانه گام بردارد. مهر
   امير ف�رزاد اس�ماعيلي، در مراس�م افتتاح خط 
توليد انبوه و تحويل دهي موشك برد بلند صياد 3: 
اين موش�ك از كالس برد متوسط به باال و متصل به 

سيستم سالح تالش 2 است. فارس
   سردار غالمحس�ين غيب پرور، رييس سازمان 
بس�يج مس�تضعفين: براي حفظ دس�تاوردهاي 
انقالب اسالمي و پاس�داري از آن بايد با توجه به 

شرايط جديد و اقتضائات روز عمل كنيم. تسنيم
 عبدالكري�م حس�ين زاده، عضو ش�وراي عالي 
سياس�تگذاري اصالح طلبان: اعضاي ش�ورا در 
مورد انتخاب ش�هردار از بين منتخبان يا بيرون 
از اين مجموعه از آزادي عمل برخوردارند. ايسنا

رسانه های منتقد فضایی ایجاد می کنند که دولت به سمت افراد همفکر خود نرود
مسعود پزشكيان، نماينده اصالح طلب مردم تبريز در مجلس شورای اسالمی در ارتباط با اينكه چرا در كشور ما برخی جريان ها اصالح طلبان را متهم به سهم خواهی كرده و حتی صداوسيما نيز اين مساله را به عنوان رفتاری 
ناپسند جلوه می دهد، تصريح كرد: واقعيت اين است كه علت اين رفتارها را نمی دانم! اما به نظر می رسد كار رسانه ها است. اين كار رسانه هايی است كه نمی خواهند اين دولت موفق شود؛ بر اين اساس جوی ايجاد می كنند كه 
رييس جمهوری تا حد ممكن به سمت كسانی كه همفكر و متعامل هستند، نرود. به گزارش ايلنا، او ادامه داد: اين رسانه ها سعی می كنند با ايجاد چنين جوی ميان افراد همفكر تقابل ايجاد كنند اما نبايد فريب اين رفتار را بخوريم.

گروه سياسي| حاال شش ماه و چند روز از فوت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني مي گذرد؛ روزهايي كه موقعيت هاي 
مختلفي را در اركان نظام جمهوري اس��المي ايران با 
خأل مواجه كرده اس��ت. از مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تا مجلس خبرگان رهبري يا دانشگاه آزاد اسالمي 
كه البته اين خأل اخيرا پر ش��ده است. رياست 28 ساله 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني بر راس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در دي ماه س��ال گذشته تمام شد و در 
اسفند ماه همه در انتظار بودند تا با پايان دوره پنج ساله 
برخي از اعضا، احكام جديد از سوي مقام معظم رهبري 
صادر شود تا تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
روشن شود. با اين حال اين انتظار به درازا كشيده است تا 
اينكه روز گذشته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از تعيين اعضا و رييس جديد اين مجمع 
در مردادماه سال جاري يعني كمتر از چند روز ديگر خبر 
داده است. روز گذشته دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اعالم كرد كه اعضا و رييس جديد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در مردادماه تعيين تكليف مي شوند. به 
گزارش ايسنا، محسن رضايي در رابطه با انتخاب اعضا 
و رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: به 
زودي تعيين تكليف و احكام صادر مي شود. خيلي طول 
نخواهد كشيد و ان شاء اهلل در مرداد ماه قطعي مي شود. 
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص گزينه هاي احتمالي 
رياست مجمع تشخيص مصلحت اظهار كرد: احكام كه 
صادر شد همه مردم در جريان قرار مي گيرند. رضايي 
درباره آخرين دستورات كار مجمع نيز اظهار كرد: ما در 
حال حاضر در حال بحث درباره سه سياست هستيم كه 
در رابطه با دو سياست اختالفاتي بين شوراي نگهبان 
است اما كميسيون ها چه كميسيون هاي دبيرخانه و چه 
كميسيون هاي صحن مجمع فعال بودند، هر چند كه 

دستوري براي صحن مجمع نياورديم. 

گروه سياسي| هرچند كه در پايتخت اعضاي شوراي 
ش��هر به دنبال انتخاب شهردار در روزهاي آتي هستند 
اما در برخي از شهرها هنوز پرونده انتخابات شوراها بسته 
نشده اس��ت. انتخاباتي كه اگرچه از زمان برگزاري اش 
بيش از دو ماه مي گذرد اما برخي موضوعات باعث شده 
است تا پرونده آن در هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي 
شهر بسته نش��ود. موضوعاتي كه رييس اين هيات آن 
را »ش��كايات ش��خصي « عنوان مي كند. رييس هيات 
مركزي نظارت بر انتخابات ش��وراهاي اسالمي شهر و 
روستا در كشور با بيان اينكه »انتخابات شوراها با ابطال 
دو حوزه در كش��ور به پايان رس��يد« گفت كه درحال 
حاضر اين هيات در حال بررس��ي ش��كايات شخصي 
اس��ت كه از جمله آن جعلي بودن مدرك پايان خدمت 
و معتبر نبودن م��درك تحصيلي برخ��ي از منتخبان 
اس��ت. به گزارش ايسنا، محمد محمودي شاه نشين، با 
بيان اينكه »گزارش روند بررس��ي صحت انتخابات در 
كل كش��ور به هيات رييسه داده شده است« گفت: اين 
گزارش در هيات رييسه مورد بررسي قرار مي گيرد و در 
صورت صالحديد در صحن علني قرائت خواهد شد. اين 
گزارش ناظر به جزييات بررس��ي ها و آخرين اطالعات 
درباره انتخابات شوراها اس��ت كه رييس مجلس نيز با 
ارايه تقديرنامه اي از ۵ عضو هيات مركزي قدرداني كرده 
است. وي در توضيح جزييات اين گزارش گفت: صحت 
انتخابات در كل كشور به جز دو شهر تاييد شده است. اين 
شهرها منصوريه اهواز و جزيره مينو در استان خوزستان 
است كه در منصوريه انتخابات ابطال شده است اما هنوز 
به صورت قطعي نمي توان درباره جزيره مينو خبر داد، 
چون آمار متفاوتي درباره ميزان س��اكنان اين منطقه 
از فرمانداري و منطقه آزاد رس��يده است. بعد از قطعي 
شدن آمار س��اكنان مي توان درباره وضعيت انتخابات 
در جزي��ره مينو خبر داد. محمودي شاه نش��ين درباره 
ابطال انتخابات در يكي از روس��تاهاي مازندران گفت: 
درخواس��ت ابطالي براي يكي از روس��تاهاي مازندران 
مطرح شده بود اما به دليل آنكه هيات نظارت شهرستان 
و استان چنين موضوعي را مطرح نكرد، ما نيز طبق قانون 
نمي توانستيم انتخابات را بدون وجود چنين پيشنهادي 
باطل كنيم. بنابراي��ن اين موضوع را به هيات اس��تان 
پيشنهاد داديم اما هيات نظارت استان در نهايت به نتيجه 
ابطال نرسيد. رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات 
شوراهاي اسالمي ش��هر و روستا در كشور با بيان اينكه 
»تنها بررسي شكايات شخصي باقي مانده است« گفت: 
برخي شكايات ناظر به آن است كه افرادي معتقدند در 
برخي صندوق ها آراي شان شمارش نشده است و براي 
اين ادعا حتي شاهد هم دارند. محمودي شاه نشين افزود: 
نمونه ديگر در مورد م��درك تحصيلي يا پايان خدمت 
منتخبان اس��ت. در حال حاضر دو نف��ر از منتخبان در 
شهرهاي جنوب غربي استان تهران مدرك تحصيلي از 
دانشگاهي ارايه كردند كه مورد تاييد وزارت علوم نيست 
به همين دليل مدرك آنان قابل استناد نيست. يا اينكه 
فردي مدرك پايان خدمت غيرواقعي ارايه كرده اس��ت 
كه در تمامي اين موارد در صورت اثبات به دادگاه جهت 

رسيدگي ارايه مي شود. 

پيشخوان
پايان انتظار در مورد وضعيت مجمع: 

صدور احكام اعضا و 
رييس مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در مرداد ماه

رسيدگي به شكايات در مورد 
ارايه مدارك جعلي تحصيلي 

توسط برخي منتخبان
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روحاني به 
نظرات ما عمل 
نکند هم، دست 

از حمایتش 
برنمي داریم

ك�ه  بداني�د  را  اي�ن 
اصالح طلبان ب�ه خاطر 
مناف�ع مل�ي حت�ي اگر 
آق�اي روحان�ي ه�م به 
عم�ل  ن  ت ش�ا ا نظر
نكند، دس�ت از حمايت 
برنمي دارن�د.  دول�ت 
اصالح طلب�ان در هم�ه 
ادوار، بي�ش از هرچيزي 
مناف�ع ملي براي ش�ان 
مه�م اس�ت. منافع ملي 

خط قرمزشان است.

در روزه�اي منته�ي ب�ه 
انتخ�اب اعض�اي كابينه 
دوازدهم، نقش مش�ورتي اصالح طلبان 
بيش از پيش خودنمايي مي كند. هرچند 
در همي�ن هفت�ه، ديدار كميت�ه تعامل 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
ب�ه رياس�ت محمدرضا عارف با حس�ن 
روحاني، تا حدودي از سروصداهاي ايجاد 
شده در فضاي سياسي كشور كاست، اما 
همچنان نحوه نقش آفريني اصالح طلبان 
ب�ه عن�وان اصلي ترين حامي�ان دولت 
روحان�ي در چهارس�ال گذش�ته محل 
بحث است. پس از آنكه محمدرضا عارف 
از ع�دم مش�ورت دولت با فراكس�يون 
اصولگرايان گاليه  ك�رد، خيلي ها از آن 
تعبير به »سهم خواهي« كردند. اما آنچه 
از س�وي رييس فراكس�يون اميد اعالم 
ش�د، از موضع نگراني ب�ود. اين را احمد 
خرم، وزي�ر دولت اصالح�ات مي گويد 
و اع�الم مي كن�د: »آقاي ع�ارف به اين 
مفتي ها موضع گيري نمي كند. ايش�ان 
آدم منطقي و ماليم و مورد تاييد بزرگان 
اس�ت. در راس ي�ك فراكس�يون صد و 
خرده اي نفره قرار گرفته و تحت فش�ار 
است و باالخره بايد به نوعي نگراني خود را 
نشان دهد.« خرم هرچند حامي روحاني 
است، اما نمي تواند دلخوري خود و ديگر 
اصالح طلب�ان را از دولت يازدهم كتمان 
كند. به حس�اب نياوردن اصالح طلبان 
و ب�ه كار نگرفتن آنها مخصوصا مديراني 
ك�ه در دوره احمدي ن�ژاد خانه نش�ين 
ش�دند، از مواردي بود كه وزير راه دولت 
اصالح�ات از آن ن�ام مي ب�رد. خ�رم در 
گفت وگو با »اعتماد«، س�عي مي كند كه 
ذره اي از حمايت ه�اي اصالح طلب�ان از 
روحاني را ه�م بازخواني كند. از روزهاي 
انتخابات مي گويد و معتقد است كه »اگر 
اصالح طلبان در صحنه نبودند و تمام قد 
براي انتخابات تالش نمي كردند، نتيجه 
انتخابات طور ديگري رقم مي خورد، حتي 
اين احتمال وجود داش�ت كه انتخابات 

به مرحله دوم كش�يده شود.«مش�روح 
گفت وگوي »اعتماد« با احمد خرم، وزير 

راه دولت اصالحات در ادامه مي آيد: 

در آستانه تعيين كابينه دوازدهم از 
سوي حسن روحاني، تغييراتي كه 
مد نظر حاميان دولت و به خصوص 
اصالح طلبان اس�ت چ�ه مواردي 

مي تواند باشد؟
دولت دوم آقاي روحاني علي القاعده بايد با 
تجربه اي كه در دولت يازدهم اندوخته شده 
و مسائل و مش��كالتي كه براي دولتمردان 
عيني تر ش��ده، قوي ت��ر از دول��ت يازدهم 
تش��كيل ش��ود. در توقعاتي كه وجود دارد: 
نخس��ت اينكه رنگ دولت بايد پررنگ تر از 
قبل به لحاظ استفاده از نيروهاي اصالح طلب 
باشد. دوم اينكه ميانگين سني دولتمردان 
بايد پايين تر بياي��د و از نيروهاي جوان تر و 
با انگيزه تر استفاده شود. انتظار سوم، مربوط 
به بهبود وضعيت اقتصادي است. اين دولت 
كه توانسته در مهار تورم موفقيت پيدا كند، 
باي��د برنامه هايش را ب��راي مقابله با ركود و 
رفتن به مرحله رونق حركت دهد. به خصوص 
در ايجاد اش��تغال براي نيروه��اي جوان و 
فارغ التحصيالن با برنامه  روشني پيش برود. 
در اين چند سالي كه از عمر دولت 
گذش�ت، يك�ي از موان�ع كاري، 
مخالفانش بودند كه اكثريت مجلس 
را ه�م در دس�ت داش�تند. اينكه 
حضور نيروهاي اصالح طلب پررنگ 
نبود را مي توان به اين امر ربط داد... 
البته اين بار هم به نظر مي آيد كه اصولگرايان 
تندرو و مخالفان دولت، ع��زم خود را جزم 
كرده اند كه حركت دولت در مس��ير جديد 
كند ش��ود و دنبال اين هستند كه از همين 
ابتدا دول��ت دوازده��م را ناكارآمد و بدون 
اثربخشي جلوه دهند. در حالي كه در شرايط 
كنوني دولت با مشكالت عديده اي روبه رو 
اس��ت و بايد اين مش��كالت را حل كند. از 
مشكالت خارجي گرفته، تا مشكالت داخلي 
و مس��ائل مربوط به بانك ها و كافي نبودن 
اعتب��ارات و... دولت هنوز هم با مش��كالت 
اينچنين��ي دس��ت و پنجه ن��رم مي كند. 

بنابراين چوب الي چرخ گذاش��تن ثمري 
جز از دس��ت رفتن منافع ملي ندارد. دولت 
كه نمي تواند هم در جبهه بيروني كش��ور 
دوباره به دنبال تعامل باشد و براي پيشبرد 
آن برنامه ريزي كند و هم در داخل كش��ور 
درگير اختالفات باشد. بايد در داخل اجازه 
داد تا دولت بتواند رسالت خود را عملي كند. 
اي�ن عزم ج�دي چگونه از س�وي 
مخالفان در حال شكل گيري است؟

دولت يازدهم در اواخر عمرش يك قرارداد 
بسيار خوب با توتال امضا كرد. ديديد كه اين 
قرارداد خوب كه مورد تاييد بزرگان كشور 
هم هس��ت، با چه مش��كالت و اعتراضاتي 
روبه رو شد. طرح سه فوريتي داده شد! انگار 
كه چهارستون مملكت با اين قرارداد پايين 
آمده كه برخي نمايندگان چنين طرحي را 
براي تصويب به مجلس دادند. اين برخوردها 
نشان مي دهد كه عزم عده اي جزم است كه 

نگذارند دولت كار خود را به انجام برساند. 
دول�ت چگون�ه مي توان�د ب�ا اين 
اقدامات مقابله كند؟ فكر مي كنيد 

توان اين كار را دارد؟
دولت بايد افراد باقيمانده از طيف تندروي 
اصولگرا كه در مديريت كشور باقي مانده اند 
و در دولت يازدهم كارشكني كرده اند را به 
كنار براند و آدم هاي مثبت و متعادل تر را بر 
سر كار بگذارد. در دستگاه هاي مختلف در 
دولت هاي نهم و دهم، آدم هايي بي تخصص 
ي��ا كم تخص��ص، كم دانش ي��ا بي دانش، 
كم ت��وان يا نات��وان، در همه دس��تگاه ها، 
گمارده ش��ده اند. من فقط ي��ك نمونه را 
مي گويم. وزارت نفت، در سال 84، با 110 
هزار پرسنل تحويل داده شد، در سال 92، 
همين آقاي زنگنه كه اين وزارت خانه را 8 
سال پيش تحويل دولت احمدي نژاد داده 
بود، با 280 هزار پرس��نل تحويل گرفت. 
يعني بيش از دو و نيم برابر، تعداد پرسنل 
اين وزارتخانه در هشت  سال حضور دولت 
احمدي نژاد افزايش يافته بود. از اين ميان 
تنها تعداد ناچيزي متخصص بودند، بقيه 
اين افراد روي دست اين وزارتخانه مانده اند. 
وزارت كش��اورزي هم همينطور، صنعت، 
معدن و تجارت ه��م همين طور، تمام اين 

افراد اس��تخدام رس��مي ش��دند. اينها در 
گوش��ه و كنار هستند و كار اصلي شان هم 
كار راه انداختن يا دنبال كارشكني و ناراضي 
كردن مردم اس��ت. دولت بايد اينهايي كه 
مردم را ناراضي مي كنن��د، در دوره جديد 

كنار بگذارد. 
اصالح طلبان از حاميان هميشگي 
روحان�ي ب�وده و هس�تند، در اين 
روزه�ا واكنش ه�اي زي�ادي ب�ه 
س�خنان اصالح طلباني مي ش�ود 
كه خواهان مشورت روحاني براي 
تش�كيل كابينه جدي�د بوده اند. 
اصالح طلبان در اين مسير چگونه 
حسن روحاني را همراهي خواهند 
كرد؟ چگونه مي توانند درخواست 
خود را مطرح كنند، كه به آن انگ 

سهم خواهي زده نشود؟
اعتقادم اين اس��ت كه اگر اصالح طلبان در 
صحنه نبودند و تمام قد براي انتخابات تالش 
نمي كردند، نتيج��ه انتخابات طور ديگري 
رقم مي خ��ورد. اگر اصالح طلب��ان تمام قد 
به ميدان نيامده بودند و آراي خاكس��تري 
را ب��راي حضور در پ��اي صندوق هاي راي، 
ترغيب نكرده بودند، نتيجه انتخابات ممكن 
بود به نوع ديگري رقم بخ��ورد. روندي كه 
نظرسنجي ها نش��ان مي داد كه روحاني با 
حركت كندتر و رييس��ي ب��ا حركت تندتر 
درصدد تغيير بودند، ممك��ن بود منجر به 
نتيجه ديگري شود. در هفته آخر ارديبهشت 
بود كه راي روحاني توانست از مرز ۵0 درصد 
باالتر رود. حتي اين احتمال وجود داشت كه 
انتخابات به مرحله دوم كشيده شود ولي با 
حض��ور پررنگ و حماس��ي اصالح طلبان، 
روحاني توانست راي خوبي بياورد و دولت 
دوازدهم، باز به رياست ايشان تشكيل شود. 
در س�ال 92 ه�م اصالح طلب�ان 
حمايت گسترده اي داشتند. حتي 
در انتخابات مجلس در س�ال 94، 
پ�س از اين اتفاقات ه�م انتظارات 
خود را مطرح كرديد؟ تا چه حد به 

آن توجه شد؟
ما آن دفعه )س��ال 92( ورود پيدا كرديم و 
اصالحات تالش كرد اما نظرات اصالح طلبان 
آن ط��ور كه توق��ع مي رفت منظور نش��د. 
اي��ن انتخاب��ات هم بس��يار حس��اس بود. 
اصالح طلب��ان هركاري كه از دست ش��ان 
برمي آمد، با بدنه اجتماعي قوي كه در سطح 
كش��ور دارند براي پيروزي دوباره روحاني 
انجام دادند و حاال مناسب نيست كه با آنها 

مشورت نشود. 
ول�ي اعتراض�ات وارد ش�ده ب�ه 
اصالح طلبان واكن�ش به حرف هاي 
آقاي ع�ارف ب�ود. هرچن�د منظور 
اصلي ايشان، صرف مشورت خواهي 
از جري�ان اصالح�ات ب�ود ام�ا ب�ه 

»سهم خواهي« از آن تعبير شد. 
در مجلس آقاي دكتر ع��ارف، در راس يك 
فراكس��يون صد و خرده اي نفره قرار گرفته 
و تحت فش��ار اس��ت. بايد باالخره به نوعي 
نگراني خود را نش��ان ده��د. حاال بعضي  ها 
معتقدند كه بايد در خصوص چينش كابينه 
با رييس جمهور تعامل مي كردند اما، علني و 
رسانه اي نمي ش��د. اين هم نظري است كه 
بايد از عارف و فراكسيون اميد و اصالح طلبان 
پرس��يد كه چرا، موضوع به اينجا كش��يده 
شده اس��ت. حتما مش��كلي وجود داشته. 
آقاي ع��ارف به اين مفتي ه��ا موضع گيري 
نمي كند. ايشان آدم منطقي و ماليم و مورد 
تاييد اصالح طلبان، رهبري است. منظورم 
اين است كه همواره مواضع معتدلي دارند. 

چگونه بايد اين پيشنهادات مطرح 
شود كه سهم خواهي از آن برداشت 

نشود؟
اين را بداني��د كه اصالح طلب��ان به خاطر 
منافع ملي حتي اگر آق��اي روحاني هم به 
نظرات ش��ان عمل نكند، دست از حمايت 
دولت برنمي دارن��د. اصالح طلبان در همه 
ادوار، بيش از هرچيزي منافع ملي براي شان 
مهم است. منافع ملي خط قرمزشان است. 

پيشنهاد اصالح طلبان چيست؟
چند مس��اله وجود دارد، انتخاب آدم هاي 
ش��جاع و باانگيزه كه با س��ختي ها بتوانند 
مقابله كنند و مشكالت را حل كنند. جوان تر 
ش��دن كابينه هم يك نكته مهم اس��ت كه 
بايد مورد توج��ه قرار بگيرد. همچنين فكر 
مي كنم كه باالخره حداقل دو نفر از جامعه 

زنان بايد در كابينه حضور داشته باشند. 
اح�زاب واس�طه دول�ت و مل�ت 
هس�تند. جري�ان اصالح طل�ب، 
توقعات م�ردم از دول�ت را در چه 

قالبي شكل داده اند؟
توقع مردم بهب��ود وضع اقتصادي و اصالح 
س��اختار بانك ها اس��ت. همه مي دانيم كه 
باالي 9۵ درص��د اقتصاد اي��ران متكي بر 
جريان بانك ها است. اما، بانك ها متاسفانه 
تبديل ب��ه بنگاه هاي اقتصادي ش��دند. به 
جاي بانكداري، بنگاهداري مي كنند. دولت 
همانط��ور كه تورم را به كنت��رل درآورد، با 
حف��ظ تورم يك رقمي باي��د از ركود خارج 
ش��ود و نرخ بيكاري هم يك رقمي ش��ود. 
االن نرخ بيكاري فارغ التحصيالن و جوانان، 
نزديك به 40 درصد اس��ت. اين رقم خيلي 
مشكل ايجاد مي كند. شما در هر خانه اي كه 
سر بزنيد، يك يا دو نفر فارغ التحصيل بيكار 
هس��تند و اينها خاطر پدر و مادرها را آزرده 
مي سازد. غير از اينكه جوان به يأس كشيده 
مي شود و افسرده مي شود، پدر و مادرهاشان 

هم دچار معضل مي شوند. 
تبع�ات فاصل�ه گرفت�ن دولت از 
جبه�ه اي ك�ه از آنه�ا ب�راي روي 

كارآمدن حمايت كرده، چيست؟
اعتم��ادي ك��ه الزم اس��ت ب��راي حركت 
در راس��تاي توسعه انجام ش��ود، تضعيف 
مي شود. روحاني بايد اينها را در نظر بگيرد، 
ب��ه خصوص ب��ه س��رمايه هاي اجتماعي، 
مديران و كارشناسان و افراد نخبه بايد توجه 
بيشتري كند. البته دولت تنگناي مالي دارد 
ولي بايد تيم اقتصادي دولت، اين مسائل و 
مشكالت را حل كند. اگر در اين چهار سال 
اين تحوالت صورت نگيرد و تغييرات جدي 
انجام نش��ود، بازنده اصلي جبهه اصالحات 
است كه همه موجودي خود را در اين چند 
س��ال در طبق اخالص گذاشت. بچه هاي 
اصالحات، از برخورد دولت يازدهم، مقداري 
دلگير هس��تند و ب��ا س��ختي در انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم به صحنه كشيده 
شدند. فقط در نظر گرفتن منافع ملي بود كه 

باعث شد باز هم به صحنه بيايند. 
دلخوري اصالح طلبان به چه دليل 

است؟
به حس��اب نياوردن اصالح طلب��ان و به كار 
نگرفتن آنه��ا. مديران و كارشناس��اني كه 
در دوره احمدي نژاد حذف ش��دند و تقريبا 
كف بر شدند، انتظار داشتند دولت كه عوض 
مي شود، توجهي به آنها ش��ود كه در اداره 

زندگي ساده خود درنمانند. 
توقع�ات اصالح طلبان اين س�ري 

بيشتر از قبل است؟
اين دفعه توقعات بيش��تري وج��ود دارد تا 

توجه بيشتري صورت بگيرد. 
توجه خواهد شد؟

اينكه بيش��تر توجه كنند يا نه را نمي دانم 
ولي اگر توجه نكنند، براي دولت مشكالتي 

ايجاد مي شود.

رضوانه رضايي پور

گروه سياس�ي| اگر پيش از اين 
چهره هاي اصالح طلب بودند كه از 
تكريم و ضرورت نقد سخن مي گفتند اما اين روزها 
اعتداليون هم سخت از »نقد« مي گويند. مسيح 
مهاجري، مدير مسوول روزنامه جمهوري اسالمي 
از جمله چهره هاي معتدلي است كه در مورد نقد 
و انتقاد گفته است و براي آن مثال هايي هم آورده 
است. مثال از شخصيت هاي سياسي كشور و نحوه 
برخوردهاي ش��ان در زمان حضور در هرم قدرت 
و در زمان خ��روج از اين هرم. به گزارش ايس��نا، 
مهاجري به مناسبت گراميداشت شهيد بهشتي 
با اعضاي انجمن قلم و انديش��ه در دفتر روزنامه 
جمهوري ديدار داش��ته و بر لزوم نقد چهره هاي 
انقالب تاكيد داشته است. او همچنين خبر داده كه 
حسن روحاني به ناطق نوري پيشنهادهايي براي 
حضور در كابينه داشته كه ناطق نوري از پذيرفتن 

آنها سر باز زده است. 
در كنار تكريم نيازمند نقد هم هستيم

مناسبت هاي مختلف هميشه فرصتي براي تكريم 
چهره ه��اي اثرگذار در نظام جمهوري اس��المي 
شمرده مي شود و بسته به اينكه اين تكريم در باب 
كدام ش��خصيت اس��ت، گاه بزرگ ترين دستگاه 
تبليغاتي هم وارد عمل مي ش��ود و شاهد هستيم 
صدا و س��يما هم در اي��ن مورد نق��ش مهمي را 
عهده دار مي شود. در طول دهه هاي اخير بسياري 
از اين س��خن گفتند كه بايد نقد را هم در دستور 
كار ق��رار دهيم اما گوينده اين س��خنان معموال 
از س��وي صاحبان قدرت چندان ج��دي گرفته 
نمي ش��دند. اكنون مس��يح مهاجري مي گويد: 
»گراميداشت بزرگان انقالب نظير شهيد بهشتي 
نبايد فقط به جنبه هاي تبليغي و تكريمي محدود 
ش��ود، اگر مي خواهيم انديشه بهشتي و مطهري 
در جامعه زن��ده و پويا بماند باي��د مورد تحليل و 
نق��د قرار بگيرد.« او افزود: »ش��هيد بهش��تي در 
كنار تجليل و تكريم نياز به نقد نيز دارد. بخشي از 

مشكالت داخل نظام حكومتي از عمل نكردن به 
قانون اساسي اس��ت، اما بخش مهمي نيز به خود 
قانون اساسي برمي گردد كه تدوين كننده اصلي 
آن آقاي بهشتي بودند و آن بخش ها در بازنگري 
باقي مانده اند. با اين حال آيا مطلق نش��ان دادن 
بزرگان كار درستي است؟«مدير مسوول روزنامه 
جمهوري اسالمي با بيان اينكه »شهيد مطهري و 
ديگران را نيز بايد نقد كرد«، گفت: اگر اين نقدها 
مطرح شود  مي تواند روي افكار كساني كه تصور 
مي كنند همه چيز خوب است، تاثير بگذارد و آنها را 
متوجه اشتباه شان بكند. من به دوستان دانشمند 
و محققي كه قصد برگزاري همايش��ي علمي در 
مورد انديش��ه هاي آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
را هم داش��تند همين را عرض كردم كه در كنار 
تبيين انديشه هاي ايشان نقد هم ضروري است.«
خاطره مهاجري از آخرين عمره آيت اهلل  هاشمي

مهاج��ري در ميانه صحبت هايش ب��ه خاطرات 
خود چنگ مي زند تا پ��اي موضوع ديگري را نيز 
به ميان بكش��د. او خاطره اي از آيت اهلل هاش��مي 
را بيان مي كن��د و موضوع تاثير ق��درت در رفتار 
چهره هاي سياسي را بيان مي كند و اينكه در دايره 
قدرت بودن گاه نگاه انس��ان ها را تغيير مي دهد. 
او مي گويد: »خاطرم هس��ت در س��فري كه من 
همراه آقاي هاشمي حدود 10 سال قبل به عمره 
داشتيم، از مسووالن عربستان نخواستند امكاني 
فراهم كنند كه به داخل خانه كعبه مشرف شوند، 
در حالي كه در سال 76 كه تازه رياست جمهوري 
ايشان تمام شده بود، ايشان وارد خانه كعبه شده 
بودند. زماني كه دليل اين موضوع را از ايشان جويا 
ش��دم؛ گفتند من در ديد مردم هس��تم و ممكن 
اس��ت مردم عادي هم آرزوي اين توفيق را داشته 
باش��ند و حس��رت بخورند. من همانجا به ايشان 
گفتم تفاوت آقاي هاش��مي در ق��درت با زماني 
كه در قدرت نيس��ت، اين است و در قدرت نبودن 
اين آثار را دارد. برخي از مس��ووالن نيز اگر امروز 

در قدرت نبودند با ش��رايطي كه در جامعه ايجاد 
شده است كفن مي پوشيدند و با بسياري مفاسد 
به مبارزه مي پرداختند. ولي چون بر س��ر قدرت 
هستند سكوت مي كنند.« مديرمسوول روزنامه 
جمهوري اس��المي ادامه داد: »در ارديبهش��ت 
1368 زماني كه دو ماه به پايان رياست جمهوري 
آيت اهلل خامنه اي مانده بود از ايشان پرسيدم كه 
بعد از پايان اين دوره چه مي كنيد. ايشان گفتند 
كه احساس مي كنم قم از نيروهاي كارآمد خالي 
شده است و همه درگير مس��ائل اداري و اجرايي 
كشور هستند و من تمايل دارم به قم بروم تا عده اي 
را تربيت كنم كه نيروي نظام ش��وند. اين نش��ان 
مي دهد ك��ه آرمان ها و ذهنيت ايش��ان در مورد 

اولويت هاي انقالب چه بود.«
فكر نمي كردم روحاني دوام بياورد

رفتار حسن روحاني در روزهاي انتخابات بسياري 
را ش��گفت زده كرد نه حاميانش و نه منتقدانش 
توقع روبه رو شدن با اين حسن روحاني را نداشتند 
و بس��ياري نيز بر اي��ن باورند حس��ن روحاني با 
روندي كه در انتخابات پيش گرفت توانست بدنه 
اجتماعي خود را تقويت كند. مسيح مهاجري هم 
از اين دسته است و مي گويد: »اين طور نيست كه 
هميشه خروج از مسووليت اثر مثبت داشته باشد. 
مثال در مورد دكتر روحاني، بنده آقاي روحاني را 

از نوجواني مي شناسم و با هم همراه بوديم و از 
ايشان شناختي حدود ۵0 ساله دارم، اما فكر 
نمي كردم ايشان در مقابل هجمه و سيلي كه 
در اين انتخابات از همه طرف عليه او، ايجاد 
شده بود، بتواند دوام بياورد و تسليم نشود اما 

توانست يك س��يل خروشان تري 
به تنهاي��ي راه بيندازد تا اين 

هجمه را هضم كند و در 
انتخابات پيروز شود. 

من چنين وجهي 
شخصيت  از 

آقاي روحاني سراغ نداشتم و نمي شناختم. ايشان 
را يك ش��خصيت رسمي و بس��يار محافظه كار 
مي دانس��تم. مدير مس��وول روزنامه جمهوري 
اسالمي گفت: البته افراد بسيار كمي وجود دارند 
كه در زماني كه در قدرت هس��تند با زماني كه در 
قدرت نيس��تند تفاوت ندارند. امام خميني)ره( 
در زمره اين معدود اف��راد بودند. همچنين آقاي 
بهشتي هم اگر در قيد حيات بودند، فكرمي كنم 
اينگونه بودند. زيرا ايشان رييس قوه قضاييه و در 
مدت كوتاهي رييس شوراي انقالب شدند اما هيچ 
تفاوتي نكردند و اخالق، رفتار و مواضع ش��ان به 
همان صورت اول باقي ماند. آقاي بهشتي از معدود 
كساني بود كه اگر به قدرت هاي باالتر هم مي رسيد 

اين وضع را حفظ مي كرد و از دست نمي داد.«
شهيد بهشتي در قانون اساسي ابزار مناسبي 

براي سالم ماندن قدرت در نظر نگرفته است
مديرمس��وول روزنامه جمهوري اسالمي تنها به 
تاكيد ب��ر لزوم نقد بس��نده نمي كند و مهم ترين 
س��رفصل نقد خود به شهيد بهش��تي را »تدبير 
نكردن ابزارهاي نظارتي كافي در برخي بخش ها 
در قانون اساسي« عنوان و اضافه مي كند: » شايد 
الزم ب��ود در مورد مكانيس��م ها و س��اختارهاي 
حكومتي و ارتباط و تعامل آنها با يكديگر و توزيع 
مت��وازن ابزاره��اي نظارتي در س��اختار 
بيشتر فكر مي شد و آينده درازمدت 
پيش بين��ي مي گرديد به نحوي 
كه مكانيس��م براس��اس افراد 
طراحي نشود. او در ادامه تصريح 
كرد: اگر بهش��تي را نقد كنم در 
كنارش خواهم گفت كه بهشتي 
40 س��ال پي��ش آن 
تصميمات را گرفته 
است و تجربه هاي 
اي��ن س��ال ها را 
نداش��ته است. 

ايشان در زمان خودش بسيار خوب فكر مي كرد و 
خوشبينانه )مانند امام( به مسائل نگاه مي كردند. 
ولي اگر مي دانستند بعدا چه اتفاقي مي افتد شايد 
جور ديگر عمل مي كردند. با اين حال بايد نقد كنيم 
تا اين گونه به نظر نيايد كه شهيد بهشتي تا قيامت 
را مي ديدن��د.« مديرمس��وول روزنامه جمهوري 
اسالمي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود 
در پاسخ به سوالي درباره آينده جبهه اعتدال گفت: 
من معتقد هستم كه اعتدال را مردم پيش مي برند. 
امروزهم به خوبي اين موضوع مشهود است. نقش 
مردم در مواقع مختلف خود را بسيار نشان مي دهد. 
همين موضوع باعث شده است كه عده اي جرات 
كنند، حرف بزنند. اي��ن جراتي كه آقاي روحاني 
پيدا كرده، به دليل حمايت مردم اس��ت. ديديد 
كه در اين انتخابات هم تحت تاثير حمايت مردم، 
جرات ايشان بيش��تر شد و مردم به صحنه آمدند 
و راي ايش��ان نسبت به س��ال 92، 8 ميليون هم 
بيشتر ش��د. من معتقدم اگر مي گذاشتند راي به 
آقاي روحاني بيشتر هم مي ش��د. بنابراين مردم 

اصل هستند. 
ناطق نوري كار اجرايي قبول نمي كند

موض��وع اس��تعفاي ناطق نوري از رياس��ت دفتر 
بازرسي رهبري موضوعي بود كه در ميانه روزهاي 
پر خبر انتخابات تحليل ه��اي زيادي را در فضاي 
مجازي به همراه داش��ت. برخي اين كناره گيري 
را مقدم��ه اي ب��راي حضور او بر رياس��ت مجمع 
تشخيص مي دانس��تند و برخي حتي آن را تا مرز 
كناره گيري سياسي پيش بردند. مسيح مهاجري 
به عنوان يك چهره اصولگرا در مورد اين اس��تعفا 
مي گويد: ايشان كنار نكشيده اند، فقط مسووليت 
در دولت قبول نمي كنند. پيشنهاداتي را كه از طرف 
آقاي رييس جمهور به ايش��ان ش��ده است قبول 
نكرده اند. مديرمسوول روزنامه جمهوري اسالمي 
اما جزيياتي از اينكه حسن روحاني پيشنهاد چه 
مسووليتي را به ناطق نوري داده است، را بيان نكرد. 

مسيح مهاجري: روحاني به ناطق پيشنهاد مسووليت داد اما او قبول نكرد
چهره روز

معاون حقوقي رييس جمهور: 
پرونده رقابت هاي انتخاباتي 

را بسته و به رييس جمهور 
 دولت  دوم روحانيمنتخب كمك كنيد

 باید اصالح طلبانه تر باشد

حسين موسوي فراز


