
ظرفيت هاي جريان اصالحات براي ارتقا و 
تقويت ارتباط ب�ا دولت روحاني كه زماني 
با حمايت و پش�تيباني اصالح طلبان روي 
كار آمد، چقدر اس�ت؟ آي�ا قاعده مندي 
و س�امان دادن ب�ه اين ارتب�اط مي تواند 
موجب�ات تقوي�ت آن را فراه�م كن�د؟ 
اصالح طلبان در شرايطي بودند كه اگرچه 
پس از مهجوريتي تام و تمام در سال هاي 
بعد از س�ال 88، امكان سياست ورزي در 
عرصه سياس�ت از دست ش�ان رفته بود 
اما س�ال 92 با حمايت از حس�ن روحاني 
ديوار س�خت مقابل ش�ان را شكس�ته و 
زمينه ها و امكانات حضورش�ان در عرصه 
سياس�ت را فراه�م كردند. اي�ن راهكار 
مثب�ت پي�روزي حس�ن روحان�ي را در 
انتخابات در پي داش�ت اما اي�ن پيروزي 
به منزله سرآغازي بود و اصالح طلبان در 
ادام�ه بايد تالش مي كردند ت�ا با برقراري 
ارتباط با دولت امكانات بيش�تر را فراهم 
كنند. غالمرضا ظريفيان، فعال سياس�ي 
اصالح طل�ب معتق�د اس�ت ارتباطي كه 
بي�ن اصالح طلب�ان و دولت وج�ود دارد، 
كف ارتباطي اس�ت كه مي توانست شكل 
گيرد و اصالح طلبان بايد براي ارتقاي آن 
بكوشند و كريدور هايي را براي ساماندهي 

اين ارتباط به كار بگيرند. 

 بع�د از اينك�ه دول�ت يازدهم روي 
كار آمد ارتباط بي�ن اصالح طلبان و 
دولت چط�ور پيش رفته اس�ت؟ در 
برهه هاي مختلف در ارايه راهكارها، 
پيشنهادات و نقدهاي اصالح طلبان 
چقدر مورد توجه روحاني بودند؟ در 
بزنگاه هايي كه اين جريان سياس�ي 
در م�واردي از جمله برج�ام يا روي 
كار آمدن وزيري مش�خص موضعي 
داش�ته، چطور آن را به گوش دولت 
رسانده اس�ت؟ كانال ارتباطي براي 
طرح اين نوع نظرات اصالح طلبان با 

دولت چه بوده است؟
ائتالف بين اصالح طلبان و دولت به اتفاقاتي 
باز مي گردد كه بعد از س��ال 88 رخ داد و فراز 
و نشيب هايي كه كش��ور تحمل كرد. در آن 

س��ال ها حاصل برخ��ي بي تدبيري هايي كه 
در اث��ر برخي سياس��ت ها و رويه ها توس��ط 
دولت قبل رخ مي داد، آس��يب ديدن جامعه 
و زير س��اخت هاي اقتصادي و سياسي كشور 
بود. در اي��ن دوران اعتم��اد عمومي كاهش 
پيدا كرده بود و س��رمايه هاي انساني بسيار 
ارزش��مندي ك��ه در كش��ور در عرصه هاي 
مديريت و فعاليت هاي فرهنگي و سياس��ي 
داش��تيم، يك به ي��ك در گوش��ه اي خزيده 
بودن��د. حاص��ل آنچ��ه در س��ال 92 رخ داد 
يك درياف��ت بس��يار عمي��ق از بحران ها و 
مش��كالت و منافع ملي كش��ور ب��ود. اينكه 
چگونه بايد به بازس��ازي نيروها و جرياناتي 
بپردازيم كه نقش بيش��تري را در سرنوشت 
و سياس��تگذاري هاي كشور ايفا كنند، مورد 
توجه قرار گرف��ت. اين ائتالف البته با حضور 
مرحوم آق��اي هاشمي رفس��نجاني رخ داد. 
كسي كه سكانداري مهم براي نظام و انقالب 
بود. رهبري، س��ران اصالحات در اين پروژه 
نقش مهمي را بازي كردند. انتخابات سال 92 
مرحله بسيار خوبي بود براي اينكه بتوانيم هم 
م��ردم را اميدوار تر كنيم و هم س��رمايه هاي 
انساني كش��ور را كه توانايي زياد داشتند، در 
عرصه كنش اجتماعي و سياسي وارد كنيم. 
دولت آقاي روحاني در بحران ها و مشكالتي 
كه در آن زمان در كش��ور وجود داشت، روي 
كار آمد. ب��ه خصوص مش��كالت موجود در 
سياس��ت خارجي به مرز بحراني رسيده بود. 
اجماع جهاني عليه ايران به وجود آمده بود. 
از قبل اين بحران در حوزه سياست خارجي، 
اقتصاد كشور دچار بحران هاي فراواني شده 
بود. همه و هم��ه نهايتا و با همدلي مجموعه 
نظ��ام و ب��ه خص��وص رهب��ري جمهوري 
اس��المي ايران روي ريل درس��ت افتاد. در 
دوره اول دولت آقاي روحاني اصالح طلب ها 
س��عي كردند با نوعي تنزل از خواس��ته هاي 
خودشان و توجه به واقعيت هاي كشور نهايتا 
همراهي، همفكري و همدلي براي مشكالت 
كش��ور كنند و از دولت حماي��ت حداكثري 
داش��ته باش��ند. در عين حال هميشه توجه 
داش��تند كه مواض��ع و چارچوب هاي تفكر 
اصالح طلبانه خودش��ان را حفظ كنند. اين 
دوره در مجموع در مقايس��ه با دو دوره قبل 
رياست جمهوري به لحاظ قرار گرفتن در ريل 
سياستگذاري بهتر اس��ت. مسير طبيعي تر 

و با اطمينان بيش��تر طي ش��د. شاهد بوديم 
كه ه��م در عرصه اقتص��ادي و هم در عرصه 
سياس��ت خارجي و سياس��ت داخلي نوعي 
آرامش و اطمينان نس��بي در كش��ور ايجاد 
ش��د. اين امر حاصل توافق و تصميم بس��يار 
منطق��ي اصالح طلبان در حماي��ت از آقاي 
روحاني بود. جري��ان اصالحات، اعتداليون و 
 اصولگرايان معتدل در ش��كل گيري اين فضا 

نقش داشتند.
 آق��اي روحاني ب��ا اعتباري ك��ه از دوره اول 
رياس��ت جمهوري اش و به دليل عملكردش 
كس��ب كرده بود، نيازمند سرمايه اجتماعي 
مهمي بود ك��ه عمدتا معطوف ب��ه حمايت 
ب��ود.  اصالح طل��ب  همه جانب��ه جري��ان 
اصالح طلبان در موضوع انتخابات به س��هم 
خود ب��ه ميدان آمدند و به بس��يج اجتماعي 
كمك كردند تا اينكه نهايتا با وجود اينكه در 
انتخابات با يك مبارزه خيلي جدي توس��ط 
جري��ان اصولگرا رو ب��ه رو بوديم، س��رمايه 
اجتماعي ب��ا جريان اصالحات همراه ش��د. 
آقاي روحاني در انتخابات توانست با حمايت 

گسترده و راي گسترده پيروز شود. انتظاراتي 
كه اصالح طلبان از دول��ت دارند، نه به دليل 
منافع و خواسته هاي خودشان بلكه به دليل 
بهبود و بهتر طي ش��دن حركت توس��عه اي 

كشور بود. 
اينكه ماشين دولت بتواند با شتاب بيشتري 
پيش برود. اصالح طلبان انتظار دارند دولت 
از نيروه��اي كارآمد ت��ري در دولت و هم در 
اس��تانداري ها و هم در رده هاي مياني كشور 
اس��تفاده كند. دولت از ش��هامت و س��رعت 
بيش��تري بر اعمال سياس��ت هاي درس��ت 
برخ��وردار باش��د. آنچ��ه در عم��ل رخ داد 
انتظارات اصالح طلب��ان را در چند ماه اخير 
تامين نكرد؛ هرچن��د در مواضع كالن يعني 
منافع ملي و واقعيت هاي موجود در كشور و 

مش��كالتي كه در سياست خارجي و منطقه 
داش��تيم و مش��كالتي كه در مورد انتخاب 
ش��دن آقاي ترامپ و سياس��ت هاي برخي 
از كش��ورهاي منطقه به خصوص عربستان 
بود، باعث شد تا اصالح طلبان ترجيح دهند، 
با وج��ود انتقاد از دولت حماي��ت كنند. آنها 
معتقدند دولت مي توانست با قدرت بيشتري 
عمل كند اما از توانايي هاي بيشتري در نظام 
اجرايي كش��ور اس��تفاده كند. اصالح طلبان 
همچنان معتقد هس��تند ضم��ن اينكه بايد 
نق��ش اصالح طلبان��ه خود را حف��ظ كنند و 
نقد مش��فقانه ب��ه دولت كنند ام��ا معتقدند 
بايد از اين دولت حمايت كنند. در عين حال 
س��ازوكارهايي را فراهم كنند تا كريدور هاي 
بيشتر براي گفت وگوي بيشتر با دولت فراهم 
آورند. براي اينكه دولت از سرمايه اجتماعي 
ج��دي بتواند حداكثر اس��تفاده را براي حل 
مش��كالت مردم ببرد. رفتن به س��مت حل 
بهتر مشكالت منطقه و حل مشكل اشتغال 
و كاه��ش آس��يب هاي اجتماع��ي و تقويت 
نهادهاي مدني و احزاب بايد در دس��تور كار 

دولت قرار بگيرد تا به نهادينه ش��دن حقوق 
شهروندي منجر شود. آنها بايد با گفت وگوي 
بيشتر و نقد مشفقانه و همكاري ها و همدلي 
بيشتر سعي كنند بر مشكالتي كه دولت در 

پيش روي خود دارد، فايق بيايند. 
  كان�ال ارتباط�ي اصالح طلب�ان و 
دولت بايد از طريق سازماندهي و به 
صورت جمعي در جلسات نمايندگان 
اصالح طلب ب�ا دولتم�ردان صورت 
بگيرد يا اي�ن ارتباط باي�د از طريق 
افراد مش�خصي كه لينك ارتباطي 
قوي ت�ري دارن�د، در پي�ش گرفته 

شود؟
هر دوي اي��ن روش ها بايد م��ورد توجه قرار 
بگيرند. اصالح طلب ها نيروهاي تاثيرگذاري 

دارن��د كه تج��ارب اجرايي جدي داش��تند. 
چه رهب��ري اصالحات و چه بدنه اين جريان 
مي توانن��د نق��ش موث��ري در اي��ن ارتباط 
داش��ته باش��ند اما اين كافي نيس��ت. حتما 
بايد كريدور هاي مستمر تري را هم استفاده 
كنيم. بخشي از اين كريدورها شكل عمومي 
دارد. ب��ه عنوان مثال فراكس��يون اميد يكي 
از آنها س��ت. با جايگاهي كه مجلس شوراي 
اس��المي دارد مي تواند مستمرتر، پايدارتر و 
موثرتر اين ارتب��اط را برقرار كند. برخي وزرا 
و اس��تانداران كه به اصالح طلبان نزديك تر 
هس��تند يا خودش��ان اصالح طلب هستند، 
در اين زمينه مي توانند نقش بيشتري را ايفا 
كنند. در عين حال نبايد نقش نهادهاي مدني 
مثل احزاب و سازمان هاي مردم نهاد را هم كه 
اصالح طلبان از يك توانايي خوبي برخوردار 
هستند به عنوان يك كريدور غافل شويم. به 
هر حال اصالح طلب��ان به دليل توانايي هايي 
كه در دنياي مجازي و رسانه ها دارند، از اين 
ابزار كمك بگيرند. نقش نخبگان اصالح طلب 
دانشگاهي مي تواند بسيار مهم باشد. دانشگاه 
يك مركز تاثيرگذار در جامعه است. مي توان 
از اي��ن كانون براي گفت وگوي بيش��تر ارايه 

راهكارهاي مناسب تر استفاده كرد. 
  آيا جريان اصالحات تا به حال پالس 
مثبت يا اب�راز تمايلي براي برقراري 
چنين ارتباطي از س�وي دولت ديده 

است؟
پالس مثبت وج��ود دارد ام��ا اصالح طلبان 
به اي��ن پالس ها قان��ع نيس��تند و معتقدند 
ك��ه هرچقدر بت��وان از اين خ��رد جمعي به 
شكل موثرتر اس��تفاده كرد اين دولت است 
ك��ه مي توان��د ب��ا توانمندي ها و پش��توانه 
اجتماع��ي جريان اصالح��ات و ارتباطي كه 
ب��ا نخب��گان دارد، از حداكث��ر ظرفيت اين 
جريان استفاده كند. ارتباط در حد پالس ها 
و گفت وگو ها در س��طوحي همچنان برقرار 
است اما اصالح طلبان اين را كافي نمي دانند 
و معتقدند دولتي كه با اين پشتوانه اجتماعي 
و اتكا به اصالح طلبان توانس��ت موفق ش��ود 
بايد ب��ه اي��ن س��رمايه اجتماعي ب��ه دليل 
ظرفيت هايي كه دارد، توجه بيشتري كند و 

توانايي ها و تجاربش را به كار بگيرد. 
 شما قايل به سازماندهي و قاعده مند 
كردن ارتب�اط بي�ن اصالح طلبان و 
دو لت هس�تيد ي�ا فك�ر مي كنيد به 
دليل نب�ود پيش زمينه ه�اي حزب 
مقتدر نمي تواند اساسا چنين اتفاقي 

رخ دهد؟
به هر حال بخشي از اصالح طلبان در مجلس 
شوراي اسالمي هستند كه به عنوان يكي از 
كانون هاي ارتباط ارگانيك با دولت شناخته 
مي ش��ود. بنابراين نمايندگان فراكس��يون 
اميد مي توانند همين ارتباط ارگانيك را هم 
با دولت در كميس��يون هاي مختلف تقويت 
كنند و ارتباطات جدي با دولت داشته باشند. 
به نظر من احزاب اصالح طلب هم مي توانند 
اين ارتباط را به صورت ارگانيك، در صورتي 
كه دولت تمايل داشته باشد، برقرار كنند تا به 
پخته تر شدن و هموار شدن مسير دولت براي 

تحقق برنامه هايش كمك كنند. 
  ثم�رات مثب�ت وج�ود اي�ن تعامل 
بين اصالح طلب�ان و دولت را در چه 

مي دانيد؟
دولت بايد اي��ن ارتباط را حت��ي با جريانات 
شناس��نامه دار اصولگ��را ني��ز برق��رار كند. 
گفت وگو و ارتباط در ش��رايط سخت كشور 
در حوزه هاي مختل��ف اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي اس��تفاده از خرد جمعي 
و سرمايه هاي پذيرفته ش��ده، قطعا مي تواند 
ب��ه دولت كمك كن��د تا راه��ش را هموار تر 
كند و كمك فكري بيشتري را به كار بگيرد. 
نيروهاي توانمند تري در اداره امور اس��تفاده 
كند. اين ارتباط كمك به كارايي موثر دولت 
مي كن��د. اگر اين مس��اله محقق ش��ود، در 
انتخابات آينده نيز مي تواند تاثيرگذار باشد. 
 ارتباطي كه تا االن وجود داشته قابل 
قبول بوده است يا به نظرتان ارتباط 
ضعيف�ي بين اصالح طلب�ان ودولت 

برقرار بوده است؟
اين ارتباط كف ارتباطي بوده كه اصالح طلبان 
ب��ا دولت داش��تند. البت��ه به خ��ودي خود 
ارزشمند اس��ت اما كافي نيست. ما معتقديم 
كه دولت به داليلي نمي تواند س��قف ارتباط 
با اصالح طلبان را داش��ته باش��د اما مي توان 

آن را ارتقا داد. 

رصدخانه اصولگرايي
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گفت و گوي روزپارلمان

جلس��ه علني روز گذش��ته مجلس شوراي 
اسالمي متاثر از زلزله غرب كشور بود و بارها 
در طول جلسه به بهانه هاي مختلف ابراز همدردي و پرداختن 
به مش��كالت مردم كرمانش��اه و ايالم در ميان صحبت هاي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، به چشم مي خورد. در اين 
جلسه مسعود پزشكيان، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
در نطق ميان دستور خود ضمن تسليت به مردم غرب كشور 
به دليل زلزله يكشنبه بر ضرورت وجود وحدت بين مسووالن 
كشور تاكيد كرد. نايب رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: 
بپذيريم در اين كشور مشكل وحدت داريم و خودمان خودمان 
را حذف مي كنيم. به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان گفت: 
بحث عدالت و وحدت را بيان مي كنم. امام حس��ين )ع( كه 
ح��دود 2/5 ميليون نفر با پاي پياده ب��راي زيارتش به كربال 
رفتند، چه مي گويد و در راه چه چيزي به شهادت رسيدند؟ 
قرآن به پيامبر )ص( مي فرمايد كه پيامبران را فرس��تاديم و 
كتاب و ترازو داديم تا بين مردم به عدالت رفتار كنند. نماينده 
مردم تبري��ز در مجلس ادامه داد: قرآن پر اس��ت از عدالت و 
قسط، اما سوال اينجاس��ت كه در وضعيت جاري كشور، آيا 
عدالت آنگونه كه خدا و پيامبر)ص( و امام حسين)ع( دستور 
دادند، اجرا مي شود؟ آيا حقوق قوميت ها آن طور كه حق شان 
اس��ت را مي دهيم؟ آيا پرداخت حقوق در كش��ور بر مبناي 
عدالت است؟ يكي 500 هزار تومان مي گيرد و ديگري 100 
ميليون تومان. در آموزش و پرورش نيز يكي حتي نمي تواند 
فرزندش را براي آموزش اوليه به مدرس��ه بفرستد و ديگري 
با 10 ميليون تومان فرزندش را در بهترين مراكز آموزش��ي 
ثبت نام مي كند. همين وضعيت در استخدام ها، آموزش ها، 
تصميم گيري ها و مسائل اقتصادي مان وجود دارد، آيا اين روند 

بر مبناي قرآن و دستور ائمه اطهار است؟وي خاطرنشان كرد: 
آيا ما براساس عدالت و قسط و ميزان با مردم رفتار مي كنيم؟ 
اگر به آيات قرآن در خصوص عدالت عمل كنيم، كشور آباد 
مي ش��ود، قوميت ها، عادالنه پس��ت مي گيرند، ش��غل پيدا 
مي كنند و سخن شان شنيده مي ش��ود. ما اجازه نمي دهيم 
كه قوميت ها براس��اس قانون و قرآن بنويسند و حرف بزنند. 
امام حسين )ع( براي پيدا شدن همين عدالت شهيد شدند. 
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي، كشور را بيش از هر زمان 
ديگر نيازمند وحدت دانس��ت و افزود: باي��د بپذيريم در اين 
كش��ور مش��كل وحدت داريم و خودمان خودمان را حذف 
مي كنيم. وحدت بين مسلمانان، از سال ها نماز و روزه مهم تر 

است. پزشكيان ادامه داد: مصداق اين بي عدالتي اين است كه 
به رييس جمهور قبل حتي اجازه نمي دهيم از منزلش  خارج 
شود. در كشور عقده ناگشوده داريم و اين گره بايد گشوده شود. 
نماينده مردم تبريز در مجلس ادامه داد: با بررس��ي مراودات 
جهاني مشخص مي شود كه فقط در خاورميانه، مسلمانان با 
يكديگر دشمني دارند و يكديگر را مي كشند در حالي كه بايد 
با يكديگر همكاري كنيم و با يكديگر قطع رابطه نكنيم ولي 
دايما از پشت تريبون ها برادران ديني مان را تخريب مي كنيم. 
با حصر و خانه نشيني، با گرفتن و بستن و هر روز بر طبل تفرقه 
كوبيدن، مشكل كشور حل نمي شود. بايد كه جمله جان شويم 

تا اليق جانان شويم. 

بپذيريم در كشور مشكل وحدت داريم
سوژه روز

 مخالفت كميسيون اجتماعي مجلس
با انتزاع وزارتخانه ها

 الريجاني نتوانست
نمايندگان را راضي كند

 از حمله كيهان
تا التهاب آفريني اقتصادي

كيهان: گريبان تان را رها نمي كنيم
كيهان ني��ز بعد از بازگش��ت از توقي��ف دو روزه، در تيتر 
اول خود به دول��ت و مخالفانش حمله ك��رد و معتقد بود 
»آنها مش��غول انتقام  كش��ي كور از كيهان« هستند. آن 
هم به خاطر »روشنگري هايي« كه كيهان انجام مي دهد. 
همچنين اين روزنامه در تيتر ديگري در صفحه اول خود 
بار ديگر تهديد انصار اهلل عليه عربس��تان را منتشر كرد كه 
اين بار نفتكش هاي عربستان مي تواند هدف حمالت جديد 
باشد. حسين ش��ريعتمداري در اين ش��ماره سرمقاله اي 
بلند نوش��ت و در آن عنوان كرد: »آقاي��ان درباره چرايي 
توقيف كيهان هيچ توضيحي ن��داده و نمي دهند و بر اين 
باوريم كه حق دارند! چون كمترين توضيح مستند و قابل 
پذيرش��ي در چنته ندارند. اگر غير از اين اس��ت بسم اهلل! 
كيهان توضيح آنان را بي كم و كاس��ت منتش��ر مي كند«. 
ش��ريعتمداري ضمن بيان اينكه ماجرا به »خط س��ازش 
و مرم��وز در دولت« باز مي گردد، معتقد اس��ت كه »فتنه 
گران 88 ب��ا اين كار از كيه��ان »انتقام ك��ور« گرفتند.« 
مديرمس��وول كيهان همچنين تاكي��د دارد كه »گريبان 

آنها را رها نخواهيم كرد.«
زلزله براي احمدي نژادي ها 

احمدي نژادي ها در چند روز گذش��ت درگير واكنش هاي 
پي��دا و پنهان ب��ه ماج��راي صحبت هاي اخي��ر محمود 
احمدي نژاد بودند. روزنامه جمهوري اس��المي نقد تندي 
ب��ر اظه��ارات احمدي نژاد نوش��ت و از س��مت دولت نيز 
حسام الدين آشنا به آن واكنش نشان داده بود. عالوه بر آن 
وقوع زلزله در غرب كشور موضوع ساخت و سازهاي مسكن 
مهر را بر سر زبان ها انداخت. فضاي مجازي و رسانه اي از دو 
س��و وارد درگيري شد. يك طرف به كيفيت پايين مسكن 
مهر انتقاد داشت و طرف ديگر ضمن پاسخگويي دولت را 
متهم به كمكاري در كمك به مردم مي گرد. اصولگرايان نيز 
در فضاي مجازي به بهانه حمايت از طرح هاي احمدي نژاد 
به نقدها پاسخ دادند كه نشان مي داد آنها همچنان انتقادي 
به شيوه »حكومت داري« احمدي نژاد نداشتند، بلكه دعوا و 
اختالفات به دريافت بعضي  پست هاي نزديك به او بود. در 
البه الي اخبار ديروز اعالم شد مشايي به دادگاه فراخوانده 
ش��ده و پنج روز براي معرفي خود فرصت دارد. مهم ترين 
اتهامات او »توهين به مقام معظم رهبري، تبليغ عليه نظام، 

تصرف غيرقانوني در اموال دولتي« و نشر اكاذيب بود. 
خلع سالح حزب اهلل با ربودن حريري 

سعد حريري يكشنبه شب در مصاحبه اي زنده حاضر شد 
و تالش كرد به بخش��ي از ابهامات استعفايش پاسخ دهد. 
او صراحت��ا گفت كه در ديدار با واليت��ي مورد تهديد قرار 
نگرفته اس��ت. با اين حال مهدي محمدي از نويسندگان 
وطن امروز معتقد اس��ت كه دليل استعفاي حريري فشار 
بر حزب اهلل لبنان براي خلع س��الح بوده است. امري كه با 
محقق نشدنش احتماال روند معكوس را طي خواهد كرد. 
محمدي معتقد است راهبرد تعيين شده از سوي اسراييل 
و امريكا براي محمد بن سلمان نوشته شده و او تنها مجري 
اس��ت. نام اين پروژه نيز »راهبرد منطق��ه اي مهار ايران« 
اس��ت. نگاه او را ب��ه تحوالت منطقه مي ت��وان نگاه بخش 
مهمي از اصولگرايان در اليه هاي دروني دانست كه از اين 
طريق به بيرون منتشر مي شود. او مي نويسد: »مثال درباره 
لبنان ظاهرا برنامه اين اس��ت –و ش��ايد هم اين بود- كه 
امريكا، كشورهاي اروپايي، اعراب منطقه و برخي ديگر از 
كشورهاي جهان به يك باره اعالم كنند كليه روابط خود را 
با دولت لبنان قطع مي كنند تا زماني كه وزراي حزب اهلل به 
طور كامل از دولت اخراج شوند و بازگشت آنها هم مشروط 
به خلع سالح حزب اهلل شود. راز ربودن سعد حريري و وادار 
كردن او به اس��تعفا هم همين بوده است چرا كه وقتي بنا 
باش��د چنين اتفاقي بيفتد، طبيعي است كه كسي مانند 
حريري نمي تواند و نبايد رييس دولت لبنان باش��د. تصور 
طراحان اين بازي اين است كه نتيجه اجراي اين سناريو، 
ايج��اد درگي��ري داخلي در لبن��ان، اختالف ح��اد ميان 
حزب اهلل و ديگر گروه هاي لبناني و در نتيجه ايجاد فش��ار 
داخلي بي س��ابقه بر حزب اهلل خواهد بود كه با تحريم هاي 

بين المللي تشديد هم مي شود.«
تمركز بر اخبار اقتصادي 

خبرگ��زاري فارس روي اخب��ار التهاب آفري��ن اقتصادي 
تمركزي زيادي در چند روز اخير داش��ت. به عنوان نمونه 
چند تيتر زي��ر را بخوانيد: نقدينگي در پايان ش��هريور به 
1390 تريليون تومان رس��يد/ رش��د 23 درصدي در يك 
سال گذشته / قاچاق و فرار مالياتي با استفاده از خأل ارتباط 
سيستمي گمرك و ماليات / رشد 20 هزار ميليارد توماني 
درآمدهاي نفتي نس��بت به س��ال 95/ كسري بودجه 55 
هزار ميليارد تومان شد / معامله دالر به نرخ 4122 تومان/ 
رشد 11 هزار توماني قيمت سكه / مسووالن دولتي پاسخ 
دهند؛ 667 روز از اجراي توافق هسته اي گذشت/ سهم هر 

ايراني از سود برجام كجاست؟
برخورد با كساني كه از مذاكره موشكي حرف مي زنند

يداهلل جواني، مشاور عالي نماينده ولي فقيه در سپاه طي 
يادداش��تي  در خبرگزاري فارس خواهان برخورد امنيتي 
با افرادي ش��د كه از مذاكره موشكي حرف مي زنند. اخيرا 
دكترنقي��ب زاده در گفت وگو با آرمان امروز اين موضوع را 
مطرح كرده بود. جواني مي نويس��د: »اگر كسي اكنون در 
داخل كشور از ضرورت مذاكره موشكي سخن بگويد، ديگر 
نمي توان آن را به پاي اشتباه محاسباتي گذاشت. به عبارت 
ديگر در ش��رايط كنوني، هر كس در داخل كش��ور مويد 
مذاكره موشكي باشد، از يك طرف دستگاه هاي اطالعاتي 
و امنيتي بايد او را با توجه به پروژه نفوذ دشمنان به صورت 
جدي مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهند، و از طرف ديگر، 
ش��وراي عالي امنيت ملي براي كور كردن اين جريان ضد 
امنيت ملي، فعاالنه و به هنگام بايد وارد عمل شود. به طور 
قطع، هر كسي در راستاي تضعيف بنيه دفاعي كشور، هر 
اقدامي را انجام دهد؛ آن اقدام يك حركت ضد منافع ملي 

و ضد امنيت ملي خواهد بود.« 

انتزاع و ادغام وزارتخانه هاي كش��ور چند روزي است كه 
به گفته عبدالرضا عزيزي، رييس كميس��يون اجتماعي 
در مذاكراتي كه س��ران قواي مقننه و مجريه داشتند، در 
صدر دغدغه ها قرار گرفته اس��ت. درس��ت است كه طرح 
موضوع طي موافقت روساي دو قوه صورت گرفته است اما 
بي ترديد بدون موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
با چنين طرحي، عملي نخواهد شد. اگر چه هنوز مشخص 
نيست كه اجرايي شدن چنين طرحي در تضاد با سياست 
كوچك سازي دولت با توجه به ميزان بودجه كشور خواهد 
بود يا مي تواند در چابك سازي ماشين اجرايي كشور موثر 
باش��د اما نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در تالش 
هستند تا با بررسي پيامدهاي مثبت و منفي پياده سازي 
اين طرح موضع مش��خص خود را بيان كنند. از همين رو 
بود كه روز گذشته نشستي مشترك ميان علي الريجاني، 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي و اعضاي كميس��يون 
اجتماعي برگزار ش��د تا به ابعاد اين طرح پرداخته شود. 
محمد وحدتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي ضمن اعالم اين خبر در مورد خروجي اين جلسه 
اعالم كرد كه اعضاي كميسيون متبوعش با انتزاع و ادغام 

وزارتخانه ها مخالف هستند. 
طي اين طرح قرار اس��ت تا وزارت راه و شهرس��ازي به دو 
وزارتخانه مسكن و شهرس��ازي و امور راهداري تقسيم و 
سازمان ش��هرداري ها از وزارت كش��ور به وزارت مسكن 
ملحق ش��ود. همچنين امور مربوط به برق از وزارت نيرو 
جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت 
ان��رژي تغيير كند. وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به دو 
وزارتخانه توس��عه صادرات و بازرگاني تقس��يم مي شود. 
حوزه جوان��ان از وزارت ورزش و جوانان منفك و در قالب 
س��ازمان ملي جوانان به كار خود ادام��ه  دهد. ايجاد يك 
وزارتخانه براي رسيدگي به امورات روستاهاي كشور نيز 
يكي ديگر از موضوعات مورد توافق است. با ادغام سازمان 
محيط زيس��ت، منابع طبيعي و بخش آب، آب وفاضالب 
ش��هري و روس��تايي و آب منطقه اي يك وزارتخانه ديگر 

نيز شكل مي گيرد. 
همين مساله موضوع جلس��ه روز گذشته اين كميسيون 
با عل��ي الريجاني بود كه محم��د وحدتي در خصوص آن 
توضي��ح داد: رييس مجلس در اين جلس��ه درباره انتزاع 
و اق��دام برخ��ي وزارتخانه ها مانن��د انت��زاع وزارت راه و 
شهرسازي و همچنين كار، تعاون و رفاه اجتماعي نكاتي 

را مطرح كرد. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با بي��ان اينكه پس از 
اظهارات آقاي الريجاني اعضاي كميسيون نظرات خود را 
درباره اين موضوع مطرح كردند، گفت: اكثر نمايندگان به 
طور ضمني با نظرات رييس مجلس درباره انتزاع و ادغام 

برخي از وزارتخانه ها مخالفت كردند. 
وحدتي با بيان اينكه نمايندگان معتقد بودند كه ساختار 
دولت به ش��كل فعلي باقي بماند، به تسنيم گفت: اعضاي 
كميس��يون همچني��ن معتق��د بودند ك��ه اولويت هاي 
مهم تري نس��بت به ادغام وزارتخانه ها در كش��ور وجود 
دارد، مش��كالتي مانند هدفمندي يارانه ها، شركت هاي 
تامين اجتماعي و همچنين مش��كالت مديريتي كه بايد 

در اولويت قرار بگيرند. 
وي با تاكيد بر اينكه اعضاي كميس��يون در اين نشس��ت 
عنوان كردند كه اگر قرار اس��ت كه تغييراتي در ساختار 
دولت ايجاد شود كار كارشناسي بيشتري روي آن انجام 
شود تا اگر اين تغييرات صورت گرفت در آينده پشيماني 
ايجاد نشود، ادامه داد: نمايندگان معتقد بودند كه اگر اين 
تغييرات زمانبر و هزينه بر بوده و هزينه اضافي را بردوش 
دولت خواهد گذاشت، لذا ضروري است تا كار كارشناسي 
بيشتري روي اين كار صورت بگيرد و در صورت احساس 

نياز مي توان اين كار را به مرور زمان انجام داد. 
وحدت��ي با بيان اينك��ه زمينه براي اي��ن تغييرات فراهم 
نيست، گفت: مقرر شد تا بررس��ي ها ادامه يابد و اگر قرار 
شد وزارتخانه اي منتزع يا ادغام شود محاسن و معايب آن 
بررسي شده و در صورتي كه الزم شد جلسات بيشتري را 

در اين باره برگزار خواهيم كرد. 

نظرات خود را 
برای ما پيامك 

كنيد
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كريدورهايي براي ارتباط با دولت فراهم شود
غالمرضا ظريفيان در گفت وگو با »اعتماد«: 

ارتباط حداقلي بين اصالح طلبان و دولت وجود دارد

مريم وحيديان

  بخش�ي از اصالح طلبان در مجلس ش�وراي اسالمي هس�تند كه به عنوان يكي از كانون هاي 
ارتباط ارگانيك با دولت شناخته مي شود. بنابراين نمايندگان فراكسيون اميد مي توانند همين 
ارتب�اط ارگانيك را هم ب�ا دولت در كميس�يون هاي مختلف تقويت كنن�د و ارتباطات جدي با 

دولت داشته باشند.
 اين ارتباط كف ارتباطي بوده كه اصالح طلبان با دولت داشتند. البته به خودي خود ارزشمند 
اس�ت اما كافي نيست. ما معتقديم كه دولت به داليلي نمي تواند سقف ارتباط با اصالح طلبان را 

داشته باشد اما مي توان آن را ارتقا داد. 

مريم مجد


