
پايبندي روحاني به وعده هايش 
ثابت شده است

علي شكوري راد در گفت وگو با »اعتماد«: 
كار تشكيالت با »عشق و ايثار« 

به پيش نمي رود
شايد اين حرف كه مي خواهم بنويسم 
خيلي خالف آمد عادت اس��ت. ش��ايد 
خوب فهم نش��ود و سوءتفاهم برانگيز باشد. اما هراسي 
نيس��ت اگر در بادي امر شكس��تن يك تاب��و و توهم با 
سوءتفاهم دچار ديرفهمي شود. نقد و گفت وگو را براي 
همين ساخته اند! دو چيز باعث مي شود كه كار جمعي 
مطلقا شكس��ت بخورد؛ آن هم »ايثار و عش��ق« است.  
مناسبات و رفتار آدميان با يكديگر بر اساس چهار الگو 
 ،)Ethics( اخالق ،)Rights( شكل مي گيرد. حقوق
  . )Caritas( و عش��ق )Compassion( ش��فقت
الگوي ارتباط حقوقي بدان معناس��ت كه ميان فعاالن 
در يك كار جمعي مجموعه حقوق به رسميت شناخته 
تك ت��ك افراد كه مبتني بر قوانين نوش��ته مي ش��ود 
و همگان در برخ��ورداري از آن برابرند، برقرار باش��د.  
الگوي ارتباط اخالقي يعني مي��ان فعاالن در يك كار 
جمعي اصول اخالقي حاكم باشد از جمله قاعده زرين 
اخالق كه »آنچه بر خود نمي پسندي بر ديگران نپسند 
و آنچه بر خود مي پس��ندي بر ديگران ب پسند.«  الگوي 
ارتباطي مبتني بر شفقت يعني نيكخواهي حداكثري 
از س��وي جمع براي يك فرد يا يك حلقه از افراد بدون 

چشمداشت نيكخواهي مقابل. 
الگ��وي ارتب��اط مبتني بر عش��ق يعن��ي نيكخواهي 
حداكثري از س��وي آحاد جم��ع براي ي��ك آرمان يا 

خود جمع. 
 )Egoistic( ناديده گرفتن حس خويشتن خواهي
آدمي در ذات الگوهاي ارتباطي شفقت محور و عشق 
محور است. براساس ش��ناختي كه انسان شناسان و 
روانشناسان اخالق از نظام انگيزشي رفتاري آدميان 
مي دهند بي��ش از ۹۰درصد از انگيزش هاي رفتاري 
آدميان براس��اس خويش��تن خواهي اس��ت و شايد 
۱۰درص��د از انگيزش ه��اي آدمي��ان ديگرخواهانه 
)Altruistic( است.  توجه داريد كه بسياري از رفتار 
و روابط آدميان در ظاهر امر ديگرخواهانه مي نمايد 
اما در باطن امر ارضاي حس خويش��تن خواهانه او را 
مقصود مي دارد.  در رفتار جمعي به خصوص تشكيل 
حزب سياس��ي كه بنا بر تعريف براي كسب و حفظ 
و بس��ط قدرت و نقش آفرين��ي در اداره امور جامعه 
بر اس��اس برنامه عمل منبعث از باور و عمل جمعي 
صورت مي گيرد به ناگزير مبن��اي تعامالت اعضاي 
اينچنين مجموعه اي مبتني بايد باش��د بر حقوق و 
اخالق. هر فرد به مح��ض ورود در يك عمل جمعي 
ش��ريك در منافع و مضار آن عمل مي شود و طبعا بر 
اساس تقسيم منافع و مضار بر آحاد آن جمع الگوي 
رفتاري حقوقي و اخالقي خاص آن جمع بايد حاكم 
ش��ود. اگر از اين دو الگو پارا فرات��ر بگذاريم و انتظار 
حاكم شدن الگوي شفقت و عشق )با توضيح مزبور( 
ميان افراد يك جمع را داشته باشيم آن جمع و اقدام 
جمعي ديرپا نخواهد بود و به سرعت به داليل مختلف 
از هم فرو خواهد پاشيد. دقت بايد كرد كه اگر شفقت و 
عشق الگوي رفتار جمع با سوژه عمل جمعي باشد از 
موضوع بحث من خارج است چرا كه مثال جمع هايي 
كه براي امور خيريه تشكيل مي شود الگوي رابطه خود 
را با گروه هدف )نه اعضاي آن س��ازمان رسيدگي به 
امور خيريه( مشفقانه يا عاشقانه تعريف مي كند. اما 
اين شفقت و عشق ميان گروه عامل و گروه هدف است 
نه در ميان اعضاي گروه عامل. به عبارت خالصه همه 
اعضاي يك حزب سياسي بايد بر اساس الگوي حقوق 
و اخالق به نسبت سهم و جايگاه، از كاميابي هاي حزب 
منتفع و از شكس��ت هاي حزب متضرر ش��وند. اگر 
عده اي ايثار كنند تا ع��ده اي ديگر بهره  ببرند يا عده 
خسران ببينند تا بر دامن عده اي ديگر گردي ننشيند 
اين در ميان مدت و بلندمدت موجب اضمحالل اقدام 

و عمل و كار جمعي و تشكيالتي خواهد بود. 

  سجاد سالك، رييس شوراي سياستگذاري حزب 
نداي ايرانيان: مجلس وظيف�ه دارد بدون تعارف و 
دخيل كردن رفاقت ها به بررس�ي شايستگي هاي 

وزيران پيشنهادي بپردازد. باشگاه خبرنگاران
  قدرتعلي حش�متيان: اعتماد مس�ووالن به خانه 
احزاب و تحزب زمينه گس�ترش همكاري و نشاط 

سياسي را به همراه دارد. ايسنا
  مجمع زنان اصالح طلب پس از نخس�تين كنگره 
طي بيانيه اي تاكيد كرد كه بر اين باور است كه ضعف 
دستيابي زنان به قدرت تنها و مهم ترين معضل زنان 
نيست بلكه بر اساس نگرش جامع و نظام مند بايد به 

تمام امور زنان در همه حوزه ها پرداخت. ايلنا
  علي تاجرنيا: زماني كه نگاه مصلحت انديش�انه و 
محافظه كارانه بر دانش و كارآمدي در تعيين كابينه 
نقش داشته باش�د نتيجه مناس�بي در بر نخواهد 

داشت. جماران

روحاني سعي در چابك سازي تيم دولت داشته است
محمد هاشمي معتقد است كه رييس جمهور سعي در چابك سازي تيم هيات دولت داشته اما تخصص و تجربه همه جانبه اي كه بايد براي گزينش يك وزير به منظور سكان داري بخش هاي حياتي كشور را در نظر 
بگيرد، رعايت نكرده است. وي تصريح كرد: برخي مسائل راهبردي تعيين كننده آينده كشور ارتباطي به وزيران ندارد مثال برنامه اي كه دولت يازدهم در سال ۹۵به منظور افزايش فرصت شغلي پيش بيني كرده 
بود نيازمند ۵۰ ميليارد دالر سرمايه گذاري بود كه يا بايد دولت و بخش خصوص آن را تامين كرده و يا از طريق سرمايه گذاران خارجي به دست مي آمد كه در آن زمان قابليت عملي شدن نداشت. باشگاه خبرنگاران

علي اصغر احم��دي، معاون 
كش��ور  وزي��ر  سياس��ي 
در مراس��م افتت��اح دفت��ر 
نمايندگ��ي خان��ه احزاب 
استان مازندران تاكيد كرد 
كه همه اح��زاب بايد داراي 
برنامه اجرايي باشند و دولت را در شرايط مختلف ياري 
دهند. وي گفت: اداره و توس��عه كش��ور با كادر سازي 
احزاب امكان پذير اس��ت.  معاون سياس��ي وزير كشور 
با اشاره به اينكه دفتر نمايندگي خانه احزاب مازندران 
ششمين دفتر در كشور است كه افتتاح شد، بيان داشت: 
بازنگري قانون احزاب در سال ۹۵ توسط مجلس شوراي 
اسالمي منجر به شكل گيري كميسيون ماده ۱۰ احزاب 
در كشور شد.  احمدي افزود: احزاب بايد در سايه تعامل، 
گفت وگو و همفكري براي توسعه سياسي كشور گام هاي 
بلند و جدي بردارند.  در اين مراسم همچنين عليرضا 
يونسي رستمي، معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي 
اس��تاندار مازندران با اش��اره به نقش و اهميت فعاليت 
احزاب در گسترش مشاركت سياسي آحاد جامعه در 
تعيين سرنوشت خود گفت: امروز احزاب از رخوت در 
حال خروج هس��تند كه بهترين گواه آن افتتاح دفا تر 
نمايندگي خانه احزاب استان هاس��ت.  وي يادآور شد: 
تح��رك در فعاليت اح��زاب و ايجاد خان��ه احزاب در 
س��ايه سياس��ت هاي دولت تدبير و اميد محقق شده 
است.  گفتني اس��ت دراين مراسم همچنين قدرتعلي 
حش��متيان رييس خانه اح��زاب ايران، يوس��ف نژاد، 
نماينده مردم س��اري در مجلس ش��وراي  اس��المي و 
برخي از فرمانداران و مديران استان حضور داشتند. ايلنا

بعد از انقالب نيز موفقيت دولت مهندس موسوي در 
زمان جنگ مرهون كاركرد فوق العاده سازمان برنامه 
و بودجه بود و در دوران س��ازندگي و به خصوص در 
موفقيت هاي اقتصادي دولت اصالحات اين سازمان 
برنامه بود كه نقش آفرين بود. دولت آقاي روحاني در 
چهارسال گذشته توانست زمينه هاي تخريب دولت 
قبلي در اقتصاد را تا ح��دي برطرف كند و با كنترل 
ت��ورم، افزايش تولي��د صادرات نف��ت و محصوالت 
كشاورزي زمينه هاي خوبي براي تحوالت اقتصادي 

فراهم سازد. 
تجربه نشان مي دهد دولت ها در دوره چهار ساله اول 
در اقتصاد كشور زمينه سازي كرده و كارهاي اصلي 
و چش��مگير خود را در دوره چهار ساله دوم به انجام 
مي رس��انند. دولت روحاني در آس��تانه شروع خود 
اگر در سازماندهي، سياستگذاري و انتخاب درست 
همكاران هم  راي و همدل موفق باش��د، مي تواند از 

موفقيت اقتصادي در دور دوم خود بهره مند شود. 
در چهارس��ال گذش��ته  س��ازمان برنامه و بودجه و 
ش��وراي اقتصاد به داليل مختلف نقش واقعي خود 
را بازي نكردند و در كنار دولت قرار داش��ت و اعضاي 
دولت در امر توسعه و اقتصاد كشور هم راي نبودند و 
مفهوم سازي مناس��ب راهبردي، سياستي و اجرايي 
در امر اقتصاد ايران مش��اهده نمي شد. تنها سازمان 
برنامه و بودجه است كه امكان مفهوم سازي راهبردي، 
سياستي و اجرايي براي توسعه ايران را با استفاده از 
ابزارهاي تشكيالتي خود نظير شوراي اقتصاد و برنامه 
و بودجه را دارا اس��ت نه وزارت اقتصادي و دارايي و 
نه بانك مركزي. رييس دولت بايد بيشترين حمايت 
و قدرت نمايي راهبردي و سياس��تي خود را از طريق 

سازمان برنامه و بودجه به نمايش بگذارد. 
بنابراين يكي از ضروريات و الزامات كش��ور از سوي 
رييس جمهور، محور ق��راردادن س��ازمان برنامه از 
طريق انتخاب فرد مناسب براي رياست آن، حمايت و 
دخالت در سازماندهي مناسب دروني آن و نقش دادن 
به رهبري و هدايتگري اين سازمان از طريق هم افزايي 
و همراهي ستاد عالي و ستادبخشي در شوراي اقتصاد 

در جهت رشد و توسعه است.

محس��ن رهام��ي، فع��ال 
سياس��ي اصالح طلب بيان 
مي كند كه هر چند انتخاب 
معاونت ه��اي  در  بان��وان 
رياس��ت جمهوري تحق��ق 
خواسته حداقلي ما است اما 
ما از بابت آن خوشحاليم.  وي با اشاره به اينكه »خانم ها 
ابتكار، م��والوردي و جنيدي داراي س��وابق اجرايي و 
آموزشي خوبي هستند«، اظهار داشت: سابقه آشنايي 
من ب��ا خانم موالوردي و جنيدي به دانش��گاه تهران و 
كانون وكال باز مي گ��ردد. اين دو از زنان شايس��ته اي 
هستند كه من از انتخاب آنها خوشحالم و از هر كمكي 
به آنها كه از دس��تم برآيد دريغ ندارم. خانم ابتكار هم 
سابقه درخشاني در سال هاي گذشته داشته است.  وي 
خاطرنش��ان كرد: البته انتظار ما اين بود كه از زنان در 
سطح وزرا استفاده شود؛ زيرا معتقديم كه زنان زيادي 
هستند كه توانايي اين كار را دارند. ما حتي قبل از انقالب 
هم وزير زن داشته ايم و نبايد بگوييم كه زنان فعال توانايي 
ب��راي وزارت را ندارند. ما همچنين بايد از ظرفيت اهل 
س��نت نيز بهره ببريم و كابينه بايد نموداري از تركيب 
جمعيتي كشور باشد. وي در پايان با اشاره به اينكه »با 
وجود همه اين انتقادات ما هرگونه كمكي كه الزم باشد 
براي موفقي��ت دولت انجام مي دهي��م«، تصريح كرد: 
موفقيت دولت روحاني موفقيت كشور است، بنابراين 
ما از دولت حمايت مي كنيم و اگر انتقادي هم به تركيب 
كابينه داريم ولي دس��ت از حمايت دولت برنمي داريم 
زيرا موفقيت دولت روحاني در منطقه جنگ زده خود را 
نوعي نه گفتن به خشونت و آري به دموكراسي و صلح 

مي دانيم. ايسنا

احمد حكيمي پور با اشاره 
به راي اعتم��اد مجلس به 
كابين��ه دول��ت دوازدهم، 
گفت: مجلس به عنوان قوه 
مقننه حق دارد روي برنامه 
وزرا و س��وابق و تجارب آنها 
بحث كند و همه نماين��دگان اين حق قانوني را دارند 
كه روي تك ت��ك وزرا نظر مثبت و منفي خود ر اعالم 
كنند. او ادامه داد: برداشت من از برآيند كلي مجلس 
اين است كه وزراي پيشنهادي آقاي روحاني از مجلس 
راي اعتم��اد خواهند گرفت. حكيمي پور با اش��اره به 
س��هم خواهي   ها از س��وي جناح هاي سياسي گفت: 
نمايندگان وظيفه ملي دارند و بايد بر اساس مصالح و 
منافع ملي و اهداف كالن كشور تصميم بگيرند و روح 
حاكم بر مجلس در ادوار مختلف هم همين گونه بوده 
اس��ت. در هر دوره اي با وجود باال و پايين ها تعامالت 
وجود داشته اس��ت. او تاكيد كرد: بحث سهم خواهي 
اصالح طلبان از دولت هيچ وقت مطرح نشده و نخواهد 
ش��د و اصالح طلبان هميشه منافع و مصالح ملي را بر 
منافع جناحي ارجح مي دانند. اين بلوغ سياس��ي در 
جريان اصالح طلب كامال جا افتاده است. اصولگرايان 
معتدل هم در همين راستا با دولت همكاري مي كنند.  
اين فعال سياس��ي اصالح طلب با بيان اينكه ضرورت 
دارد فض��اي با ثب��ات و آرام��ش حاكم بر كش��ور را 
تقويت كنيم، گفت: بايد كمك كنيم برنامه هايي كه 
رييس جمهور اعالم كرده است به نتيجه برسد و امنيت 
و آرامش مخصوصا به بازار كسب و كار برگردد تا اميد 

و رونق را در دور دوم بيش از پيش شاهد باشيم. ايلنا

خبر كوتاه

ادامه از صفحه اول

احزاب در سايه گفت وگو 

رهبري سازمان برنامه در 
اقتصادايران

كارنامه درخشان زنان كابينه

اصالح طلبان سهم خواهي 
نكردند

گفت وگوي روزنگاه روزسرخط خبرها
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نظارت روحاني 
بر كابينه

ر  ييس جمه�و ر گ�ر  ا
مي�دان داري ك�رده و بر 
عملك�رد وزرا نظ�ارت 
كن�د، مي توان�د از اي�ن 
مجموع�ه ي�ك كاركرد 
قاب�ل قبول�ي به دس�ت 
بياورد. م�ن اين احتمال 
را منتفي نمي دانم. حتي 
اصولگرا تري�ن اف�رادي 
ك�ه معرف�ي ش�ده اند 
قابليت اي�ن را دارند كه 
اگر رييس جمهور از آنها 
بخواه�د عملكردش�ان 
متناسب با خواست مردم 
باشد. اين طور نيست كه 
كابينه كنوني اين قابليت 

را نداشته باشد.

اگرچ��ه ام��روز ص��داي غالب 
در اردوگاه اصولگراي��ي پ��س 
از شكس��ت در انتخاب��ات ۹6 ت��الش ب��راي 
تحق��ق نواصولگرايي و اقدام براي بازس��ازي و 
آسيب شناسي حركت اصولگرايان تحت لواي 
جمناس��ت اما حزب موتلفه اس��المي  س��ازي 
ديگر كوك كرده است. اين جدايي البته پيش 
از انتخابات س��ال ۹6 شروع شد. همين هم بود 
كه با وجود توصيه هاي جمنا به عنوان سازمان 
وح��دت بخ��ش اصولگرايان س��يد مصطفي 
ميرس��ليم حاضر به كناره گي��ري از انتخابات 
نشد و تا روز راي گيري نيز هيچ يك از  مذاكرات 
و وصاياي بزرگان اصولگرا و سردمداران جمنا 
منشا اثر واقع نشد. محمدنبي حبيبي، دبيركل 
حزب موتلفه اس��المي هم اين روزها سخناني 
به زبان آورده كه نش��ان از ادامه اين جدايي از 
اردوگاه جناح راس��ت دارد. او گفته است كه ما 
اگر مي خواهيم براي انتخابات سال ۱3۹8 موثر 
باشيم، بايد از امروز ش��روع كنيم تا دست مان 
پر باش��د. يعني بايد به تع��داد كل نمايندگان 
مجلس كانديدا براي انتخابات از داخل يا خارج 
در موتلفه اس��المي نامزد شناخته شده داشته 
باش��يم. در اين خط مش��ي كه دبيركل موتلفه 
براي انتخابات آتي مجلس ش��وراي اس��المي 
مي دهد، هيچ نشاني از همكاري با اصولگرايان 
به چش��م نمي خورد و به عكس نشان مي دهد 
كه اين حزب پر س��ابقه همچنان تصميم دارد 
تا س��ازوكار حزب را براي شركت در انتخابات 
تقويت كند. وي با بيان اينك��ه ما در مجموعه 
ح��زب دو وظيفه داريم ك��ه از باالترين درجه 
اهميت برخوردار اس��ت، اظهار كرد: نخستين 
وظيفه ما حفظ نظ��ام و دومين آن حفظ كيان 

حزب موتلفه اسالمي است. 

تاكيد دبيركل بر حفظ كيان موتلفه
كليد واژه وحدت كه اين روزها از زبان بسياري 
از اصولگراي��ان در مورد حركت جبهه اي تحت 
نام جمنا به كار برده مي ش��ود، ب��راي فعاالن 
حزب موتلفه تنها ضرورتي حزبي است. همين 
است كه محمد نبي حبيبي تصريح كرد: ما در 
موتلفه اسالمي در اين موضوع خود را مسوول 
مي داني��م و معتقدي��م زمان��ي مي توانيم اين 
مس��ووليت ها را عملياتي كنيم ك��ه يكپارچه 

ب��وده و مراقب باش��يم تا برخي آفت ه��ا به ما 
آسيب نرس��اند. دبيركل حزب موتلفه اسالمي 
در اج��الس دبيران اس��تان هاي اي��ن حزب با 
تاكيد بر اينكه هر حركت و حرفي كه در موتلفه 
اسالمي بوي تفرق و انشقاق بدهد براي ما مضر 
است، اظهار كرد: بحمداهلل همه ما براي داشتن 
يك حزب مقت��در و يكپارچه توافق داريم. وي 
ب��ا بيان اينكه ما يك حزب ديني بوده و اعضاي 
ما از نيروهاي متدين و انقالبي هستند، تصريح 
كرد: در مجموعه ما يك فصل الخطاب و مرجع 
به نام هيات نظارت وجود دارد كه مس��ووليت 
اصلي آن حفظ كيان موتلفه اس��المي اس��ت.  
همين اس��ت كه تاكيد دبيركل بر حفظ كيان 
موتلفه، آن هم منهاي نام بردن از حركت جبهه 
اصولگرايي پالس هاي مهمي از آرايش سياسي 
اصولگراي��ان در آينده به دس��ت مي دهد. وي 
گفت: در نزديكي هاي انتخابات مجلس در سال 
۹8 هم مي توانيم در م��ورد اينكه آيا روحانيت 
وارد ميدان انتخابات مي ش��ود يا نمي ش��ود يا 
اينكه آي��ا اصولگرايان وح��دت و ائتالف دارند 
يا ندارن��د وارد بحث ش��ويم، اما آنچ��ه امروز 
ضروري به نظر مي رسد، اين اس��ت كه ما بايد 
كار مس��تقل خودمان را انجام دهيم تا اگر قرار 
شد با گروه هاي همفكرمان وارد مذاكره شويم، 
دس��ت مان پر باش��د.  دبيركل ح��زب موتلفه 
اس��المي در ادامه ب��ا بيان اينك��ه امروز حزب 
موتلفه اس��المي به اين س��طح از نظام مندي 
رسيده كه مجموعه تشكيالتش را به جاي اتكا 
به اشخاص، متكي به سيستم كرده است، گفت: 
مرحوم استاد عسگراوالدي پايه گذار اين تفكر 
در حزب موتلفه اسالمي است.  حبيبي با بيان 
اينكه مرحوم عسگراوالدي معتقد به نظام مند 
شدن تشكيالت حزبي بود، خاطرنشان كرد: ما 
براي اين نظام مندي كارهاي فراواني با هدايت 
آن مرحوم و شوراي مركزي حزب انجام داديم. 
اين نظام مند بودن و رش��د معنوي تشكيالت 
شرايط خوبي براي ما فراهم كرده است كه بايد 
اين را حفظ كنيم. امروز موتلفه اسالمي بايد در 
راستاي اقتدار مشروع حركت كند تا بتواند در 

حوادث سياسي اثرات مهمي برجاي بگذارد. 

جدا از جمنا
باره��ا اعضاي حزب موتلفه به س��ازوكار جمنا 

انتقادات��ي را مط��رح كرده اند و حت��ي زماني 
كه محم��د باقر قاليباف در نام��ه اي خطاب به 
جوانان به ض��رورت نواصولگرايي و بازس��ازي 
جرياني اش��اره كرده ب��ود، محمد نبي حبيبي 
عنوان كرده بود كه نواصولگرايي را قبول ندارد 
و اين واژه را مناسب نمي داند. ميرسليم نيز در 
جريان انتخابات و پس از آن نقدهاي بس��ياري 
به عملكرد قاليباف در ش��هرداري داش��ت. او 
اذع��ان كرده بود ك��ه در جري��ان انتخابات به 
دليل هم جناحي بودنش با قاليباف از تخلفات 
او در ش��هرداري چيزي نگفته است. ميرسليم 
ني��ز همچون ديگ��ر ه��م حزبي هايش تالش 
دارد تا بدنه حزبي اش را ب��راي حضور در ادوار 
انتخاباتي آتي تقويت كند و كمتر دغدغه اي از 
موتلفه اي ها براي پيوس��تن به سازوكار جمنا 
ديده مي ش��ود. مصطف��ي ميرس��ليم، رييس 
شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي گفت: ما 
اعتقاد داريم حزب موتلفه اسالمي حرف براي 
گفت��ن دارد و همواره بايد در صحنه سياس��ي 
حضور داشته باشد و حرف خود را مقتدرانه و بر 
مبناي واقعيت هاي موجود جامعه مطرح كند. 
اين مهم به معناي آن اس��ت كه حزب موتلفه 
اس��المي حضوري مس��ووالنه در ميان مردم 
دارد. وي ب��ا بيان اينكه ش��رايط امروز كش��ور 
شرايط پيچيده اي اس��ت و يافتن راه حل براي 
معضالت و مسائل موجود س��اده نخواهد بود، 
اظه��ار كرد: ما در حزب موتلفه اس��المي براي 
برون رفت از اين شرايط اعتقاد به عقب نشيني 
و توجيه گرايي نداري��م. دوران حضور مرحوم 
حبيب اهلل عسگراوالدي در حزب موتلفه هنوز 
هم ب��راي فعاالن اين حزب دوراني درخش��ان 
اس��ت و پيرو همين شخص است كه اين حزب 
همچنان به حفظ اقتدار هويتي اش تاكيد دارد. 
همين است كه ميرس��ليم با اشاره به تذكراتي 
كه مرحوم عس��گراوالدي درخصوص موضوع 
جانشين پروري در حزب مطرح مي كرد، گفت: 
بايد افتخار حزب موتلفه اسالمي اين باشد كه 
جانشين پروري را فراموش نمي كند زيرا حزب 
متكي به افراد نيست بلكه متكي به انديشه است 
و ما بايد بدانيم چه كس��اني در آينده مي توانند 
صداي حقاني��ت موتلفه اس��المي را منعكس 
كنند. بازتاب صداي موتلفه از نگاه ميرس��ليم 
دليل حض��ورش در انتخابات بوده اس��ت. وي 

افزود: من به عنوان نامزد حزب موتلفه اسالمي 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري س��عي كردم 
از ظرفيت ها و اطالعاتي كه دفاتر اس��تاني در 
اختيارم مي گذاش��تند اس��تفاده كنم و صداي 
موتلفه اسالمي را در كشور بازتاب دهم. امروز 
از برخورده��ا و رفتارهاي موتلفه اس��المي در 
انتخابات تمجيد مي كنن��د و اعتقاد دارند اين 
حزب سخناني منطقي و مستدل مطرح كرد و 
درعين حال وارد افشاگري هاي انتخاباتي هم 
نشد و روشنگري كرد. ميرس��ليم خاطرنشان 
كرد: م��ا بايد اقتضائ��ات و ش��رايط جامعه در 
س��ال هاي ۱3۹8 و ۱4۰۰ را در نظ��ر بگيريم 
و ببينيم چگونه مي توانيم با تش��كل هايي كه 
همسو با ما هستند همكاري و با گروه هاي رقيب 
مقابله كنيم. اگر تصميم گرفتيم براي انتخابات 
با هر حزب و گروهي وارد تعامل و ائتالف شويم، 
بايد مراقبت كنيم كه مساله سهم خواهي نباشد 
بلكه كارها براساس شاخص ها، مصالح و منافع 

نظام و مردم انجام شود. 

جامه اعتدال بر قامت موتلفه اي ها
البته حزب موتلفه تنها ش��اخه اي نيست كه از 
درخت اصولگرايي جدا مي ش��ود. خيلي وقت 
است كه چهره هاي معتدل و شاخص اصولگرا 
س��از جدايي از اين جناح را ك��وك كرده اند. از 
علي اكبر ناطق ن��وري كه در جريان ش��راكت 
جناح راس��ت با محمود احمدي ن��ژاد تا امروز 

از جري��ان سياس��ي جدا ش��ده اس��ت و حتي 
در جلس��ات جامع��ه روحانيت مبارز ش��ركت 
نمي كند تا علي الريجاني و چهره هاي معتدل 
نزديك به او كه چند انتخابات اس��ت كه ديگر 
حاضر ب��ه همكاري با اصولگرايان نيس��تند. به 
نظر مي رس��د كه آنها به خوب��ي دريافته اند كه 
صداي بلند از جناح راس��ت مبتني بر تندروي 
كمترين اثر را بر جامعه راي دهنده در انتخابات 
گذاشته اس��ت. حاال موتلفه اي ها نيز تمايل به 
اين دارند كه جامه اعتدال را به تن كنند. آنها نيز 
ديگر حاضر نيستند تاوان تندروي هاي برخي 
اصولگرايان را بدهند. همين اس��ت كه اسداهلل 
عس��گراوالدي، عضو حزب موتلفه اسالمي در 
سخنان اخيرش در گفت وگو با ايلنا در خصوص 
وزراي پيشنهادي حس��ن روحاني گفته است: 
ما با همه آنها موافقيم ان ش��اءاهلل زودتر بيايند 
و پشت صندلي هاي شان قرار بگيرند. سخناني 
كه بوي نزديك��ي اين حزب به دول��ت و البته 
جري��ان اعتدال��ي را مي دهد. وي با اش��اره به 
نظر مثبت خود نس��بت به وزراي پيش��نهادي 
كابينه دوازدهم گفت: فكر مي كنم از ۱8 وزير 
پيشنهادي، ۱6 نفر از مجلس راي اعتماد كسب 
كنند. او با تاييد وزراي پيشنهادي اظهار داشت: 
وزراي پيش��نهادي اقتصاد و دارايي و صنعت و 
معدن گزينه هاي بسيار خوبي هستند و با همه 
آنها موافقيم. ان ش��اءاهلل زودتر بيايند و پش��ت 

صندلي هاي شان قرار بگيرند. 

حبيبي: نخستين وظيفه ما حفظ نظام و دومين آن حفظ كيان حزب موتلفه اسالمي است

جدايي تشكيالتي موتلفه از اصولگرايان
گزارش روز

دوم  دول�ت  بين�ه  كا
روحاني تا اينج�ا نقدها 
و حمايت هاي متع�ددي را برانگيخته 
است كه در اين ميان بخشي از حاميان 
او راه نق�ادي ش�فاف پيرامون تركيب 
كابين�ه را در پي�ش گرفته ان�د. عل�ي 
شكوري راد، دبيركل حزب اتحاد ملت 
ايران اسالمي اما مي گويد نبايد خيلي 
زود درباره كابينه قضاوت كنيم. او البته 
به منتقدين ح�ق مي دهد كه مطالبات 
و وعده هاي ايام انتخابات را در تطابق 
كامل با كابين�ه معرفي ش�ده ندانند، 
ام�ا در عين ح�ال مي گوي�د عملكرد 
اين كابين�ه اگر در س�يطره نفوذ كالم 
رييس جمهور قرار گيرد، مي تواند قابل 
قبول واقع شود. شكوري راد همچنين 
يك نگراني ديگر را نيز مطرح مي كند. 
او معتقد است برخي وزرا به دليل آنكه 
مي دانن�د در پاي�ان دوره دوم دول�ت 
روحاني ديگر او نمي تواند س�كان دار 
قوه مجريه باش�د ممكن اس�ت س�از 
ناهماهنگي با دستورات و رويكردهاي 
رييس جمه�ور بنوازن�د. راه ح�ل اين 
موض�وع از ن�گاه اي�ن فعال سياس�ي 
اين اس�ت كه قامت روحان�ي در ميان 
اعضاي دولت از همه بلند تر و صدايش 
رس�اتر باش�د. ش�كوري راد ب�ه اين 
دولت خوش بين اس�ت و فكر مي كند 

در نهاي�ت عملكرد مطلوب�ي از همين 
تركيب ش�اهد خواهيم ب�ود چه آنكه 
ما روحاني را مي ش�ناختيم و بر اساس 

همان شناخت از او حمايت كرده ايم. 

كابينه دولت دوازدهم به مجلس 
معرفي شده اس�ت. در نگاه كلي 
كابين�ه ۹6 را نس�بت ب�ه كابينه 
پيشين چطور ارزيابي مي كنيد؟

 با دو رويكرد مي توان اين كابينه را ارزيابي 
كرد. اول اينكه بگوييم آقاي روحاني يك 
دوره رييس جمهور بوده و حاال مي خواهد 
در دور دوم كابين��ه اش را بچين��د. خب 
مى توان گفت كه گامي به جلو برداش��ته 
و قابل قبول اس��ت. ليكن اگر ميزان راي 
مردم به آقاي روحاني را در انتخابات اخير 
در نظر بگيري��م و ببينيم كه چه مقدار از 
آقاي روحاني حمايت ش��ده و چه مقدار 
آقاي روحان��ي در تبليغ��ات انتخاباتش 
وع��ده داده در مي يابيم ك��ه اين تركيب 
كابينه نمي توان��د انتظار مردم و حاميان 
را برآورده كند. برآورده نشدن انتظارات 
در بدن��ه اصالح طلب ه��ا تبدي��ل به يك 
موج نارضايتي ش��ده اس��ت. البته نبايد 
به اين م��وج نارضايتي دامن زد بلكه بايد 
مقداري هم آن را مهار كرد. اين نارضايتي 
نس��بت به رايي است كه به آقاي روحاني 
داده شده است و نه در مقايسه نسبت به 
كابين��ه قبلي. اين دو را باي��د از همديگر 
تفكيك كنيم. بيش از آنكه ما به چينش 

كابينه توجه كني��م بايد به رويكردي كه 
اين كابينه خواهد داش��ت، توجه كنيم. 
اين رويك��رد ني��ز زماني قاب��ل ارزيابي 
است كه كابينه مس��تقر شود. ما فعال در 
مرحله چينش كابينه و اخذ راي اعتماد 
هستيم. بنابراين ناگزير به تك تك وزراي 
پيش��نهادي نگاه مي كنيم. ول��ي اينكه 
اي��ن مجموعه چگونه عم��ل خواهد كرد 
و چگونه آقاي روحاني كابينه را مديريت 
خواهد كرد كه متناسب با مطالبات مردم 
حركت كند، االن قابل ارزيابي نيس��ت. 
آق��اي روحان��ي حرف هاي��ي مي زند كه 
داللت بر اين دارد ك��ه اين اتفاق صورت 
خواه��د گرفت اما اينكه اي��ن كار چگونه 
انجام گيرد و چه زماني معلوم شود كه اين 
وعده رييس جمهور تحقق پيدا كرده يا نه 
بايد فرصت داد كه كابينه ش��كل بگيرد و 

بعد ارزيابي كنيم. 
با ش�ناختي ك�ه از وزرا داريد آيا 
اي�ن كابين�ه مي توان�د هژموني 
غالب رييس جمهور را نمايندگى 
كند؟ آي�ا اين توانمندي اساس�ا 

وجود دارد؟ 
 بله، اگر رييس جمهور ميدان داري كرده 
و بر عملكرد وزرا نظارت كند، مي تواند از 
اين مجموع��ه يك كاركرد قابل قبولي به 
دس��ت بياورد. من اين احتمال را منتفي 
نمي دانم. حتي اصولگرا ترين افرادي كه 
معرفي شده اند قابليت اين را دارند كه اگر 
رييس جمهور از آنها بخواهد عملكردشان 

متناسب با خواست مردم باشد. اين طور 
نيس��ت كه كابينه كنوني اي��ن قابليت را 
نداش��ته باش��د ولي اينكه رييس جمهور 
چقدر اين خواسته را باالي سر كابينه نگاه 
دارد و آن را اعم��ال كند، من نمي توانم با 
اطمينان در م��ورد آن صحبت كنم. الزم 
است كه زماني بگذرد و ببينيم اين تحقق 
پيدا مي كند يا نه؟ شخص آقاي روحاني 
باره��ا و بارها گفته كه ب��ه وعده هايي كه 
داده ام، پايبند هس��تم. در طي 4 س��ال 
گذش��ته نيز به اندازه اي پايبندي نشان 
داده كه ب��ه او اعتم��اد كني��م. روحاني 
كسي نيس��ت كه او را نشناس��يم. او يك 
دوره رييس جمه��ور بوده و نش��ان داده 
كه چقدر به وعده هايي ك��ه داده پايبند 
است. در چهار سال گذشته اين پايبندي 
تا حدي اثبات شده است. هرچند برخي 
وزرا با او خيلي خوب همكاري و همراهي 
نكردند. خودش نيز از اي��ن موضوع گله 
كرد و گف��ت برخي پاشنه هاي ش��ان را 
خوابانده بودند. من فكر مي كنم اگر آقاي 
رييس جمهور س��ر بگرداند و كم توجهي 
نس��بت به اي��ن موض��وع كن��د در اين 
كابينه تعداد بيش��تري پاشنه هاي شان 
را مي خوابانن��د. چرا ك��ه مي دانند، دور 
بع��د ديگر آقاي روحان��ي رييس جمهور 
نيست. اگر آقاي روحاني قامتش در ميان 
اعضاي كابينه افراشته و مشخص نباشد 
كه شاخص باش��د و به اعضا جهت بدهد 
اين اس��تعداد وجود دارد كه اين كابينه 
متش��تت عمل كن��د و خيلي اس��تعداد 
اين را دارد كه متناس��ب با رويكرد هايي 
كه معطوف ب��ه انتخابات ۱4۰۰ اس��ت 
حركت كن��د و فارغ از اينك��ه هم اكنون 
يك رييس جمهور حاض��ر داريم ممكن 
اس��ت برخي از اعضاي كابينه متناسب با 
تلقي ش��ان از رييس جمهور سال ۱4۰۰ 
بخواهند آهنگ حركت و برنامه هاي خود 
را تنظيم كند. اين اس��ت كه بسيار مهم 
اس��ت كه آقاي رييس جمه��ور چقدر در 

راس دولت ميدان داري كند. 
در انتخابات اس�فند ۹4 به مردم 
گفتي�م ك�ه راي بدهي�د و باي�د 
مجل�س تغيي�ر كن�د. يك�ي از 
داليل مان ه�م اين بود كه ديديد 
مجلس نهم با كابينه پيشنهادي 
روحاني چه ك�رد؟ راي بدهيد تا 
تكرار نش�ود. مردم هم كار خود 
را درس�ت انجام دادند. آيا دولت 
روحاني هم كار خودش را درست 

انجام داد؟ 
 اين انتظارات برآورده نش��ده اس��ت. لذا 
بايد به اصالح طلباني ك��ه به گزينه هاي 
آقاي روحاني انتق��اد وارد مي كنند، حق 
داد. بنابراين من پاسخي براي اين ندارم و 
نمي خواهم دفاعي از اين بكنم. اين دفاع 
را شخص آقاي رييس جمهور بايد انجام 
دهد ولي مي توانم به عنوان مس��ووليتي 
كه در حزب اتحاد ملت ايران دارم، بگويم 
آنقدر صبوري مي كني��م تا ببينيم از اين 

كابينه چه عملكردي بيرون مي آيد و بعد 
قض��اوت مي كنيم. قضاوت م��ان را مانند  
برخى منتقدان ك��ه اين روزها اظهارنظر 
مي كنن��د، جل��و نمي اندازي��م. مقداري 
صبر مي كنيم تا ببيني��م با چه رويكرد و 

عملكردي مواجه خواهيم شد. 
 با اين كابينه براي 14۰۰ اميدوار هستيد 

يا نگران؟
 من چندان نگران نيس��تم كه بگويم اين 
نگراني خيلي روي ذهنم سايه مي اندازد 
اما مي توان گف��ت كه آنقدر ه��م آينده 
شفاف نيست كه من با اطمينان در مورد 
آن صحبت كنم. ستاد انتخابات اين دوره 
آق��اي روحاني با س��تادش در دوره قبل 
كامال متمايز بود. رويش هايي درون اين 
ستاد اتفاق افتاده كه ما بايد منتظر باشيم 
و ببينيم چه حاصلي به بار مي آورد. به هر 
حال شاكله ستاد آقاي روحاني را در اين 
دوره اصالح طلب ها تش��كيل مي دادند، 
در حالي ك��ه در دوره قبل اصالح طلبان 
سهم ناچيزي داش��تند. اينها ارتباطات و 
موقعيت هاي جديدي را شكل داده است 
كه ممكن است در آينده اثرگذار باشد. بر 
قامت و تش��خص آقاي شريعتمداري در 
موقعيت ستاد انتخابات افزوده شد. بايد 
ببينيم او و آقاي بانك كه س��تاد را اداره 
مي كردند، چق��در مي توانن��د در دولت 
آينده نقش آفرين باش��ند. آن چيزي كه 
مي تواند ما را اميدوار كند اين اس��ت كه 
آنها نقش آفرين تر ظاهر شوند. اگر آقاي 
ش��ريعتمداري در وزارت كش��ور مستقر 
مي ش��د خيلي اميد ايجاد مي كرد. به هر 
دليل اين اتفاق نيفتاد. به هر حال ايشان 
يك عضو برجس��ته دولت خواهد بود كه 
مي توان��د نقش آفريني ه��اي بيش��تري 

داشته باشد. 
از س�ه منظر اين كابين�ه را نگاه 
كنيم. يك منظ�ر جبهه حاميان 
روحاني باشد، حس ش�ما از اين 

منظر نسبت به كابينه چيست؟
 كابينه اتفاق مهمي را رقم نزده اس��ت و 
نمي تواند امي��د جديدى ايجاد كند بلكه 
انتظار ما اين اس��ت كه اين كابينه بتواند 
اميدهايي را كه در فرآيند انتخابات شكل 

گرفته بود، حفظ كند. 
از ن�گاه روحاني در س�ال ۹2 اگر 
به اي�ن كابين�ه نگاه كني�م، چه 

مي بينيم؟
 من فكر مي كنم يك فرصت از دست رفته 
است و آن شور و شعور مردم در انتخابات 
بود كه مي توانست آقاي روحاني را بيش 
از مق��داري كه ام��روز ارتقا پي��دا كرده، 

ارتقا دهد. 
از منظر مجلس ش�وراي اسالمي 

اين كابينه را چطور مي بينيد؟
 در اين مورد زود اس��ت كه قضاوت كنيم. 
من نمي دانم مجلس در بررس��ي اعضاي 
كابينه چطور عمل خواه��د كرد ولي در 
نگاه اول به نظر مي رسد كه تركيب كابينه، 

مجلس را مشعوف نكرده است. 
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