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در پی انتشار فراخوان همایشی با عنوان دومین اجالس مدیران دوایر حقوقی ادارات کل کشور ،هرگونه ارتباط این همایش با نهاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکذیب شد.
به گزارش جماران یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری در این خصوص اعالم کرد :نهاد ریاست جمهوری با هر گونه همکاری و حمایت دستگاههای اجرایی از فعالیت برخی شرکتهای تبلیغاتی که در قالب برگزاری همایشهای پرزرق و برق و فروش تندیس و
لوح افتخار به شرکتها و اشخاص اقدام و جشنواره یا اجالسهایی با اهداف و وظایف حاکمیتی نهاد ریاستجمهوری برگزار مینمایند  ،مخالف بوده و همواره تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی دارد .همچنین روابط عمومی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و اداره
کل امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی نیز که در اطالعیه بانیان برگزاری این همایش ساختگی عنوان شده بود به شرکت کنندگان لوح تقدیری با امضای معاونت حقوقی ریاست جمهوری اهدا میشود طی تماسی اعالم کردند که معاونت حقوقی
نهاد و اداره کل امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی هیچگونه اطالعی از برگزاری اجالس مذکور نداشته و برنامهای نیز برای حقوق معاون محترم حقوقی رئیسجمهور و ارائه لوح تقدیر پیشبینی نگردیده است

سخن روز

تاملی بر مصاحبه مصطفی معین
با روزنامه شرق
رحمتاله بیگدلی  -فعال سیاسی اصالحطلب
ق اظهار داشت ه که برخی از
جناب دکتر مصطفی معین در گفتوگو با روزنامه شر 
اهم گزارههای آن بهشر ح ذیل است:
 .۱در سال  ۸۴هدفم این نبود که حتما رئیسجمهور شوم.
 .۲خانوادهام در سال  ۸۴همه مخالف کاندیداتوریام بودند ،پسرانم مستقیم بهمن
گفتند و دخترم هم نامه نوشت.
 .۳پیروز نشــدن ما در انتخابات ریاستجمهوری نهم که در سال  ٨٤برگزار شد،
یک باخت جبری نبود؛ دالیلی داشــت که مهمترین آنها تفرق آرای اصالحطلبان،
شرکت نکردن در انتخابات از سوی جنبش دانشجویی و ...بود.
 .۴البته انتخاب شخص آقای خاتمی ،من بودم .کما اینکه بعد از رد صالحیت هم
شاه بیت صحبتشان -معین باید بیاید -را پوستر کردند.
دیدید که 
چند سوال از جناب دکتر معین:
 .۱شــما که هدفتان رئیسجمهور شــدن نبود ،پس چــرا وارد کارزار انتخابات
ریاســتجمهوری شدید و عالوه بر فراهمکردن زمینه شکست اصالحطلبان ،تبدیل
بهبزرگترین عامل اختالف و شقاق بین اصالحطلبان شدید؟
ث و بیهوده نمیکند ،آیا شما که قصد
 .۲حکما میگویند که انسان عاقل ،کار عب 
ی خود در سال  ۱ ۳۸۴را عاقالنه ارزیابی
رئیسجمهور شدن نداشــتید ،کاندیداتور 
میکنید؟
 .۳جناب معین ،شــما تصریح کردهاید که :خانوادهام در ســال  ۸۴همه مخالف
کاندیداتوریام بودند ،پسرانم مستقیم بهمن گفتند و دخترم نامه نوشت.
س چرا بهنظر
جناب دکتر معین ،شــما که قصد رئیسجمهور شــدن نداشتید ،پ 
خانواد ه خودتان ،و خیل دلسوزان کشور که مخالف کاندیداتوری شما بودند ،وقعی
نگذاشتید و تحت تاثیر عدهای که بهدنبال جوشاندن دیگ آش برای خودشان بودند
ت اصالحطلبان را علیرغم
کاندیدا شــدید و نتیجه کاندیداتوری شما فاجعه شکس 
داشتن رای باالتر در مرحله اول انتخابات رقم زد؟
ن گفتهاید :البته انتخاب شــخص آقای خاتمی ،من بودم .کما
 .۴جناب دکتر معی 
اینکه بعد از رد صالحیت هم دیدید که شاهبیت صحبتشان  -معین باید بیاید -را
پوستر کردند .اما در آن شرایط ،جبهه اصالحات مدیریت نداشت .مدیری که بتواند
ا ِعمال مدیریت کند .اگرچه رهبری اصالحات را آقای خاتمی برعهده داشــتند ،ولی
آقای خاتمی رئیسجمهور بودند؛ بههمیندلیل چون شخصیت حقوقی ایشان اجازه
نمیداد که وارد انتخابات شوند و کمک کنند ،عمال ایشان هم کنار بودند.
«گرایش ایشان به سمت من بود ،ولی خب طوری نبود که بخواهند مثل سال ۹۲
مدیریت کنند .این هم یک محدودیت بود .»...
جناب دکتر معین ،بهنظر میرســد که این بخش از سخنان شما یا ناشی از توهم
است و یا بهمنظور تراشیدن شریک جرمی چون آقای خاتمی برای عوامل شکست
اصالحطلبان در انتخابات سال  ۱۳۸۴ایراد شده است؛ زیرا حجتاالسالم والمسلمین
خ  ۱۹دیماه  ۱ ۳۹۱در حضور دو نفر از دوستان یعنی
ســیدمحم د خاتمی در تاری 
آقایــان دکتر علــی عبایی و مهندس میثــم عطایی صریحا بهشــخص اینجانب
(رحمتالــه بیگدلی) گفتند که :با کاندیداتوری شــما مخالف بوده و مخالفت خود
را هم رســما ب ه حامیان شما ابراز کرده و از آنان خواستهاند با توجه بهکاندیداتوری
آقایان هاشمیرفسنجانی و مهدی کروبی کاندیداتوری شما صالح نیست.
 .۵گفتهاید :پیروز نشــدن ما در انتخابات ریاســتجمهوری نهم که در سال ٨٤
برگزار شــد ،یک باخت جبری نبود؛ دالیلی داشــت که مهمترین آنها تفرق آرای
اصالحطلبان ،شرکت نکردن در انتخابات از سوی جنبش دانشجویی و ...بود.
جناب دکتر معین ،این نکته از ابده بدیهیات اســت و هر بچهمدرسهای نیز آن را
ق آرا و شکست آن
ی یک جریان در انتخابات ،موجب تفر 
میداند که تعد د کاندیداها 
جریان میشــود و شما این واقعیت را مدتی پیش در جریان انتخابات شورای شهر
دوم تهــران تجربه کرده و دیده بودید که چگونه اصولگرایان با دادن یک لیســت
اجماعی ،شورای شهر را فتح و محمود احمدینژاد را شهردار کردند ،پس چرا شما با
ق آرای اصالحطلبان شدید و زمینه شکست خسارتبار
کاندیداتوری خود موجب تفر 
اصالحطلبان و برآمدن احمدینژاد و آن همه فســاد و اختالس و ناکارآمدی و  ...را
فراهم آوردید؟
 .۶شما یکی دیگر از علل شکست اصالحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری سال
 ۱۳۸۴را شرکت نکردن جنبش دانشجویی در انتخابات دانستهاید.
جناب دکتر معین ،شــما در دولت اول آقای خاتمی ،وزیر ایشــان در وزارتخانه
حساس علوم ،تحقیقات و فناوری بودید.
حال اگر جنبش دانشــجویی در انتخابات سال  ۱۳۸۴شرکت نمیکند ،بخشی از
ص شما است و
ی متوجه شخ 
ش دانشجوی 
پرسشها در خصوص شرکت نکردن جنب 
این شما هستید که باید پاسخ دهید که چرا در سایه وزارت شما جنبش دانشجویی
ن بخش جامعه ما در حضور سیاسی بوده است بهجایی برسد که در
که آوانگاردتری 
انتخابات شرکت نکند؟
 .۷جناب دکتر معین ،از همه اینها که بگذریم از این نکته نمیتوان گذشــت که
ت آقای غالمعلی حداد
صالحیت شــما در انتخابات  ۸۴رد شده بود و شما با وساط 
عادل ،چهره صد در صد اصولگرا و مخالف جدی جنبش اصالحات و اصالحطلبان و
با حکم حکومتی وارد عرص ه انتخابات شدید و زمینه شکست اصالحطلبان را فراهم
آوردید و پیروزی مسلم اصالحطلبان را مبدل بهشکست کردید...
جناب دکتر معین ،در خصوص چرایی و چگونگی بازگشــت شما بهعرصه کارزار
انتخاباتی سه نکته اساسی بهذهن متبادر میشود:
ی که در ذهن هر انسان عاقلی مطرح میشود این است که چه
یک .اولین ســوال 
ی بین کســانی که خود را نوک پیکان اصالحات میدانســتند با نوک پیکان
صنم 
اصولگرایی وجود داشــت کــه نوک پیکان اصولگرایی در دفــاع از آنان وارد میدان
شــود و با گرفتن حکم حکومتی ،کاندیدای آنان را که رقیب جبهه اوست بهکارزار
انتخاباتی برگرداند؟!
ی برای کسانی که مخالف سرسخت حکم
واقعا عجیب است ،گرفتن حکم حکومت 
حکومتی بودند و در مخالفت با چنین حکمی ،زمینه از دست رفتن پارلمان از دست
اصالحطلبان را برای چند دوره فراهم آوردند ،بهطوری که آثار مصیبتبار این زخم
هنوز هم التیام نیافته است و همچنان پارلمان در دست اصولگرایان است.
دو .از آنجایی که من برخالف این دوستان معتقد بهتوهم توطئه نیستم و دوست
ندارم که افراد و گروهها را مثل این دوســتان مته م بهمعامل ه با اصحاب قدرت کنم،
این نوع رفتار را در مرحله ذهنیت ،ناشــی از فهم نادرســت از مناسبات قدرت در
ایران و پیچیدگیهای جامعه ایرانی و مطالبات مردم و در مقام عمل ناشی از نوعی
ی میدانم.
سکتاریسم و انحصارطلب 
ی و سیاستورزی
سه .نکتــه آخر هم این اســت که این چه نوع سیاســتمدار 
اســت که برخی خود را مغ ز متفکر اصالحات و اصالحطلب پیشــرو و  ...بدانند و از
ضعیفترین حلقه اصولگرایی یعنی فردی چون آقای غالمعلی حداد عادل که در هر
ی و اتخا ذ موضعی ،چندین گاف بزرگ میدهد ،فریب بخورند و با وساطت
اظهارنظر 
او وارد میدانی شوند که نتیجه آن شکست اسفبار اصالحطلبان و سلطه فردی چون
احمدینژاد بر مقدرات کشو ر و نابود کردن منابع انسانی و مادی آن شود؟
جناب دکتر معین عزیز؛
ی و چگونگی
بدون تردید ،تامل و داوری منصفانه درباره عملکرد خود از جمله چرای 
ورود شما بهانتخابات ریاستجمهوری  ۱۳۸۴و نتایج اسفبار آن برای کشور و ملک
ی از ملت ،حاکی
و ملت و اعتراف صادقانه شــما بهاشتباه و یک عذرخواهی معمول 
از صداقت ،انصاف و عبرت گرفتن از خطاهای بزرگ گذشــته و تالش برای جبران
آن خواهد بود.

یادداشت روز

روحانی با اشاره به مسئله اقلیم کردستان:

مرزهای جغرافیایی نباید تغییر کنند
رئیسجمهوری اسالمی ایران
گفت :در موضوع علم و فناوری،
اولین اجالس ســران کشورهای
اسالمی در قزاقســتان برگزار
شــد که برای پیشرفت کشورها
و قدرت کشــورهای اسالمی و
حل معضالت دنیای اسالم حائز
اهمیت است.
به گزارش انتخاب ،حجتاالســام
حســن روحانی یکشنبهشــب پس
از بازگشــت از ســفر قزاقســتان در
جمع خبرنگاران اظهار داشــت :این
سفر اولین ســفر دولت دوازدهم بود.
خوشــحالم به یک کشــور همسایه
و مســلمان رفتم که محورش علمو
فناوری بود .این اجالس از این جهت
اهمیت دارد که ســران کشــورها در
جایی جمع میشــوند و در رابطه با

مسائل دنیای اســام نظرات خود را
اعالم میکنند .شــعار بنــده در این
اجالس این بود که برای توســعه علم
و دانش در میان کشــورهای اسالمی
باید از تعامل ،تسامح و تعاون استفاده
کرد .روحانی گفت :علت اینکه دنیای
اسالمی در گذشته همه دانشمندان را
جذب میکرد و همه کتابهای دیگر
کشــورها را ترجمه میکرد تعامل با
جهان و تسامح با آنها بود.
وی ادامــه داد :در کنــار اجــاس
نشســتی در رابطه با موضوع میانمار
برگزار شــد که بهدلیــل فرصت کم
بحث زیــادی صورت نگرفــت .البته
بیانیهای تنظیم شده بود که کشورها
بــه آوارگان در میانمار کمک کنند تا
جلوی نسلکشی گرفته شود.
رئیسجمهــوری اظهــار داشــت:

در حاشــیه اجــاس دیدارهایــی با
روســای جمهور برخی از کشورها از
جمله ترکیه ،آذربایجان ،قزاقســتان،
ازبکستان و ونزوئال صورت گرفت .در
رابطه با ترکیــه وارد مرحله جدیدی
شــده ایم و روابط گسترده جدیدی
در زمینه امنیتی و نظامی آغاز کردیم.
همچنین در زمینه سفر آینده رئیس
جمهوری ترکیه بــه تهران گفتوگو
کردیم .همچنین در زمینه هماهنگی
بین ایران ،ترکیه و روســیه در رابطه
با ســوریه بحث و تبادل نظر صورت
گرفــت ،تا از طریق صلح در ســوریه
و مبارزه با تروریســم در این منطقه
هماهنگیهایی صورت گیرد.
رئیس جمهــوری اظهار داشــت:
همچنین در موضوع اقلیم کردستان
بحث و تبادل نظر صــورت گرفت و

نظرات طرفین مشــابه یکدیگر بود.
در ایــن زمینه مرزهــای جغرافیایی
نبایــد تغییر کند تا اختالف و معضل
جدیدی در دنیای اسالم به وجود آید
و در زمینه گســترش همکاریهای
دوجانبــه اقتصادی نیــز تبادلنظر
صورت گرفت.

دستور ویژه جهانگیری به  4وزیر در خصوص وضع ایمنی جادههای کشور:

باید نقشه راهی برای بهبود اوضاع در بازه زمانی مشخص تهیه کرد

معاون اول رئیــس جمهور با
اشاره به وضع ایمنی جادههای

کشــور و حــوادث رانندگی و
خسارتهای جانی و مالی ناشی
از آن ،بر ضرورت انجام اقدامات
اساســی در این خصوص تاکید
کرد و گفت :باید نقشــه راهی
برای بهبود اوضاع در بازه زمانی
مشخص تهیه کرد.
بــه گــزارش انتخاب ،اســحاق
جهانگیری پــس از مطالعه گزارش
دفتــر هیــات دولــت در خصوص
ارزیابــی ایمنی جــادهای ایران در

حــوادث رانندگی و خســارتهای
جانــی و مالی ناشــی از آن ،به یک
مســاله بســیار مهم تبدیل شــده
است.
علیرغم تالشهــای انجام گرفته
و کاهش تعــداد افراد فوت شــده،
باید یک اقدام اساســی انجام داد و
نقشــه راه را برای بهبــود اوضاع در
بازه زمانی مشخص تهیه کرد .ضمن
بررسی ،پیشنهاد الزم را ظرف دو ماه
تهیه و گزارش نمایید.

بهزاد نبوی در دیدار دوستانه با خبرنگاران:

آذری جهرمی وزیر ارتباطات:

از افراد بت نسازید

وابستگی به گوگل کم میشود
وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات گفــت :در حال
پیگیری رفع فیلتر توییتر
هســتیم و این موضوع در
سراســر کشــور در حال
بررسی است.
به گــزارش انتخــاب ،وی با
بیــان اینکه در حــال پیگیری
رفع فیلتر توییتر هستیم ،اظهار
داشــت :بخشهــای مختلف
کشــور در حال بررسی هستند؛ نگاه ما عوض نمیشود و مثبت
است ،اما شاید کار ما به نتیجه نرسد .به گفته وی ،محدودیتی در
استفاده از اسنپ و تپسی در کرج به وجود نیامده است.
جهرمی خاطر نشان کرد :شــرکت سامسونگ برنامهای برای
کمتر کردن وابستگی به گوگل دارد .میتوان با آنها و یا کشور
ژاپن مذاکراتی داشت.
وی با بیان اینکه از دشــمن جز دشــمنی چیز دیگری نباید
انتظار داشــت ،عنوان کرد :تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع
نشده است؛ دولت جدید آمریکا عالقهمند است در توافق صورت
گرفته اختالل ایجاد کند.
وی در ادامه عنوان کرد :ما تصمیم نداریم زندگی عادی مردم را
مختل کنیم؛ این همان هدفی است که تحریمکنندگان ما دارند؛
پس باید از برخورد تند شــعاری پرهیز کنیم؛ ما نمیپذیریم که
کسب و کارهای سنتی جلوی کسبوکارهای نوپا را بگیرند .یک
دسته از مشــکالت به شرکت گوگل برمیگردد و سعی میکند
انحصارات ذاتی ایجاد کند .به گفته وزیر ارتباطات ،تمام تالش ما
بر این است که مساله را حل کنیم چون موضوع مهمی در کسب
و کار نوپا برای جوانان است.
وی گفت :کره جنوبی وابســتگی مطلق خــود را به گوگل و
اندروید کم کرده اســت ،این موضوع در دستور کار ما نیز وجود
دارد.

پینوشــتی خطاب به وزرای کشور،
راه و شهرســازی ،صنعت ،معدن و
تجارت ،بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی ،رییس ســازمان برنامه و
بودجــه کشــور و فرمانــده نیروی
انتظامی تصریح کرد:
جنابــان آقایان دکتــر آخوندی،
دکتر شــریعتمداری ،دکتر رحمانی
فضلی ،دکتر نوبخت ،دکتر هاشمی
و سردار اشتری
با ســام ،وضع ایمنی جادهها و

احزابی که پایگاه اجتماعی نداشته و اعضای آن به  200نفر هم نمیرسد نباید ادعایی برای اداره
کشور داشته باشــد .طبق قانون جدید فعالیت احزاب کسانی که سابقه محکومیت داشته باشند،
نمیتوانند در قالب احزاب و تشــکلهای سیاســی فعالیت داشته باشند؛ بنابراین من هم فعالیت
سیاسی ندارم اما در همین منزل خود دیدارها و جلسات دوستانهای مانند جلسه همین امروز داریم
که در محضر خدا برگزار میشود .من فعالیتی در زمان انتخابات سال  88نداشتم .پس از انتخابات
یک روز عدهای در یکی از میادین نزدیک منزل ما تجمع کرده بودند که من و همســرم رفتیم
ببینیم چه خبر اســت اما وقتی برگشتیم جلو در منزل بازداشت شدم .آنقدر افراد را بزرگ نکنید،
بلکه دنبال تقویت کارهای جمعی باشید .افراد میآیند و میروند اما این فعالیتهای جمعی است
که میماند .از افراد بت نسازید.
پس از پیروزی روحانی در سال  ،۹۲نامهای برای رئیس جمهور فرستادم و در ضمن تبریک به
او ،تاکید کردم که دولت باید تمام وقت خود را برای سیاســت خارجی و اقتصاد بگذارد .در حال
حاضر نیز مشکل کشور مســائل اقتصادی است و اقتصاد هم در گرو سیاستخارجی است .قبل
از دولت روحانی ،برخی مشــعلهای بزرگی به دست گرفتند و جنگل اقتصاد کشور را آتش زدند.
کاری که روحانی کرد این بود که این مشــعلها را زمین گذاشــت ولی هنوز این جنگل در حال
سوختن اســت .سرمایهگذاری همچون آبی است که این آتش را خاموش میکند .اقتصاد کشور
به ســرمایه نیاز دارد ولی دولت فاقد ســرمایه کافی است .بخش خصوصی داخلی هم یا سرمایه
ندارد یا جرئت ســرمایهگذاری ندارد و اول باید یکی پیدا شــود و خط شکنی کند تا سایرین هم
وارد این مسیر شوند
توافق برجام دستاورد خوب دولت اول روحانی بود .بعضی عوام فریبی میکنند که دستاوردهایی
برجام کجاســت؟ در حالیکه برجام فی نفسه کاری نمیکند بلکه جادهای را آماده میکند تا در
آن مسیر حرکت کنیم .ما قبل برجام هیچ ارتباط اقتصادی با دنیا نداشتنم اما االن تحریمها رفع
شــده ،امکان سرمایهگذاری شرکتهای خارجی و گشایشاعتباری ایجاد شده ،امکان داد و ستد
با دنیا را داریم و کشــتیهای ما در بنادر سایر کشورها پهلو میگیرند .در واقع برجام راه را برای
عادی شدن نه دوستانه و برادرانه شدن رابط ما با دنیا باز کرد و ما هم باید از این فرصت استفاده
کنیم .پس از توافق برجام هیاتهای مختلفی نه از کشورهای آفریقایی بلکه از کشورهای دارای
ســرمایه به ایران آمدند اما با اجرای برخی اقدامات در خارج از مجموعه دولت ،سرمایهگذران را
فراری دادیم .اوباما میگفت که ما مشکلی برای ایران درست نکردهایم اما سرمایه جایی میرود
که امنیت باشد .با وجود مخالفتهایی که با دولت میشود ،باید دولت بتواند امنیت سرمایهگذاری
را در کشــور تامین کند .گفته میشود باید سالی  ۶۰میلیارد دالر در کشور سرمایهگذاری کنیم تا
میزان اشتغال در سطح فعلی حفظ شود .به دولت توصیه میکنم تمام تالش خود را برای جذب
سرمایه به کار ببندد مثل سرمایهگذاری که در بخش نفت انجام شد.

امیر رضا واعظ آشتیانی سخنگوی جبهه یاران:

اصالحات ساختاری در دستور کار جبهه است

ســخنگوی جبهه یاران انقالب
گفت :نباید تصور داشــته باشیم
که صرفا افراد باتجربه میتوانند
تصمیمگیری و تصمیمسازی کنند.
باید مشارکت جوانان را هم مدنظر
قرار دهیــم و از ظرفیت فکری و
چابک بودن و جســارت آنها در
تصمیمگیریها استفاده شود.
ظ آشتیانی
به گزارش ایلنا ،امیررضا واع 
در واکنش به اظهارات اخیر احمد خاتمی
مبنی بر اینکه اعتماد مردم به محاســن
سفید بزرگان بیش از جوانان است ،گفت:
جوانان پشــتوانههای انسانی یک جامعه
به شــمار میروند ضمن اینکه دلیل ندارد
که همه جوانان مدیر و پشــت میزنشین
شوند اما معتقدم در دوران جوانی صداقت
در عمل ،انــرژی و افکار بهروزتری دنبال
میشود .وی با بیان اینکه جوانان باید در

کنار افراد باتجربه سعی در تجربه آموزی
داشته باشــند ،اظهار داشت :اینکه جامعه
نــگاه مثبتی به افراد باتجربــه دارد ،نگاه
درستی اســت اما در عرصه مدیریت هر
تجربهای را نمیتوان تجربه دانست لذا باید
جامعه بر مبنای علم روز دنیا حرکت کند.
حال اگر فردی در گذشته  ۳۰سال پیش جا
مانده باشد ،نمیتوان او را باتجربه قلمداد
کنیم و جوانان باید در کنار افراد باتجربهای
که اندوخته بــهروز دارند ،در عرصههای
مختلف سیاسی ،اجتماعی تجربه آموزی
کننــد .وی با بیــان اینکــه ورود بدون
پشــتوانه جوانان در عرصههای مختلف
میتواند اثری مخرب داشته باشد ،گفت:
غیر منطقی است که بخواهیم بدون تدبر
جوانگرایی داشته باشیم ،حضور جوانان در
جمنا در کنــار افراد باتجرب ه بود که بحث
میکردند و راهکار میدادند .ســخنگوی

جبهه یاران انقالب گفت :به دنبال کارهای
تشــکیالتی خود هستیم و اصالحاتی که
نیاز اســت را پیگیری میکنیم ،همچنین
اصالحات ســاختاری را در دســتور کار
داریم و مسئولیتها از پیش تعریف شده
بــود اما مجددا مــورد بازبینی قرار گرفته
اســت و همچنین معتقد هستیم جدای
ازبحث ساختاری باید فضای جامعه را مورد
رصد و بررسی قرار دهیم .وی با اشاره به
بررســی عملکرد دولت گفت :کمیتههای
مختلف عملکرد دولت را مــورد ارزیابی
قــرار میدهند و در جاهایــی که نیاز به
پیشنهادها باشد ،پیشنهادهای خود را ارائه
میدهیم و در جایی که منتقد هستیم هم
ســعی میکنیم انتقادات را منتقل کنیم و
برداشــت از انتقادات را به عهده دولت و
مسئولین میگذاریم و وظیفه تشکیالتی
ایجاب میکند که کار خود را انجام دهیم.

سیاسی

ســخنگوی جبهه یاران درباره اینکه آیا
فعالیتهــا در انتخابات آینده بر محوریت
جمنا خواهد بود ،گفت :اعتقاد ما این است
که اگر بنا است مجموعههای اصولگرایی
برای دوره یازدهم مجلس انتخاب افراد را
داشته باشند ،باید براساس شایستهساالری
و شاخصهای منطقی باشد و جبهه یاران
در این صورت حمایت خواهد کرد ،اما اگر
تشکیک در این قضیه طرح شود و گروهها
نظرات دیگر داشته باشند این خود میتواند
چالشــی در مجموعــه اصولگرایی ایجاد
کنــد .وی ادامه داد :تــاش جمنا باید بر
این اساس باشــد که گروههای مختلف
اصولگرا به ســمتی هدایت شوند که به
یک اجماع برســند .در عین حال که کار
دشوار اســت اما زمان مناسبی است که
بتوانند گروههای سیاســی اصولگرایی و
نزدیک به آن را به اجماع برسند.

رابطه بین پیران و بازنشستگان
اصالحطلب و پدیده سیاسی احمدی نژاد
عابدین ساالری اسکر -روزنامه نگار
فصل مشترک تمامی جریانات و چهرههای اصالحطلب نقد و نفی کامل
پدیده سیاســی احمدی نژاد و عملکرد دولت احمدی نژاد در دوره 8ســاله
(فاصله ســالهای84تا )92میباشــد .اکنون در یک تصور فرضی به سال
 83،84بازگردید و حوادث آن مقطع را بازخوانی کنید .به طور قطع ،در تبیین
ریشــههای شکلگیری پدیده اجتماعی احمدی نژاد و سپس پدیده سیاسی
احمدی نژاد به عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی مختلفی میتوان اشاره
کرد که یکی از عمدهترین آنها عملکرد مجموعه فکری و مدیریتی حاکم
بر جامعه ایرانی در فاصله سالهای  68تا  83میباشد .گرچه این دوره بلند
بیست ساله از حیث کیفیت و مدل توسعه ،تفاوتهای چشمگیری دارد ،لیکن
در وجود یک مســاله اشتراک نظر وجود دارد و آنهم عبارتست از  :حضور
نسبتا دائمی حلقه محدودی از مدیران و چهرههای سیاسی که در آن سالها
در باالترین سطوح قدرت اجرایی حاضر بودند .به عبارت گویاتر میتوان یک
دلیل عمده شــکلگیری پدیده احمدی نژاد :را عملکرد مدیران سیاســی و
اجرایی این مقطع بلند تاریخی دانست.
در نتیجه تحوالت اجتماعی و سیاسی حاصله در سطح بینالمللی و داخلی،
در سال  92سامانه قدرت چرخشی مجدد پیدا کرد .این تحول در سال 94و
 96و مشــخصا در انتخابات شورای شهر تهران با راهیابی اصالحطلبان به
چرخه قدرت نمود تازهای پیدا کرد.
حال تغییرات مدیریتی بعد از این مقطع را مشــخصا در فضای شــهر و
شهرداری تهران آنالیز نمایید.
دقیقا افراد و چهرههایی اداره مجدد شهر تهران (در دولت و سطح وزراء به
ســرعت وعدههای چند ماه پیش خود را به فراموشی سپرد ،وضعیت بغرنج
تر اســت) به عهده میگیرند که در آن دهه پیش گفته( ،سال های)84-68
در در باالترین ســطح قدرت حضور داشتهاند .این مساله از چند زاویه قابل
تامل میباشد.
 -1چسبندگی و گیرایی باالی قدرت در میان اصالحطلبان :هم در سطح
شــورای عالی سیاست گذاری و هم در سطح نیروهایی که اداره امروز شهر
تهــران را بر عهده گرفتهاند ،رنج و دامنه حضور آنها در قدرت سیاســی از
سنین 20سالگی آغاز شــده و بخش عمده آنها در آستانه  70-60سالگی
میباشد .و صرفا متغییر مردن میتواند به عنوان یک متغیر بیرونی آنها را از
این چسبندگی خالص نماید( .البته میدانید که مرگ دست خداوند است و
کسی از آن اطالعی ندارد) و البته اخیرا پدیده ژن خوب نیز میتواند در سطح
معدودی این چسبندگی را کاهش دهد.
 -2در ســطح تحلیل سیاســی و اجتماعی ،اکثر جامعه شناســان پدیده
اجتماعی ســال  84را محصول نابرابری شــدید قدرت و ثروت در ایران در
نتیجه اجرای مدلهای توســعه نئوکالسیکی در دو دهه قبل میدانند.که
حامــان و واضعان آن دیدگاهها امــروزه دوباره بر صدر امور قرار گرفتهاند.
به عبارت دقیق تر ،در فضای کنونی جامعه ایرانی که مســاله فقر ،نابرابری،
فســاد و تبعیض نســبت به سال  84عمیقتر و جدیتر شــده است ،ادامه
کاربستهای قبلی توســط این مدیران ،به معنای شکلگیری یک فرآیند
اجتماعی از نوع ســال  84با ابعاد و اندازههای بســیار عمیقتر و جدیتر
میباشد .با این تفاوت که به دالیل سیاسی و شرایط بینالمللی متفاوت با آن
مقطع (سال  )84این بار تحوالت جامعه ایرانی با ابهام بیشتری همراه خواهد
بود .خالصــه کالم اینکه،در صورت ادامه روند کنونــی با تفکرات  ،آدمها
و مدلهای قبلی در امر توســعه شــهر تهران و کشور ،امکان تکرار پدیده
اجتماعی ســال  84بسیار قوی  ،فوری و نزدیک (در انتخابات سال )1400
میباشد .مسئولیت تاریخی این فرایند به عهده کسانی است که در شکلگیری
وضعیت موجود سهیم و دخیل میباشند .عقل سلیم حکم میکند که از تجربه
موفق استفاده مجدد کرد نه از تجربه شکست خورده!
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چشم دوخته ام به ِ
و سال ِم روز را رجا وارم
حواس ظاهری
سفری است باطنی زین
ِ
حس مشترک1
رو به ِ
قرآن حکیم-
و
مرهم حال اَلیم استِ ،
قلب سلیم - 2به ِ
قول ِ
ِ
حجاب حائل را طالبیم
کشف این
ِ
ِ
درمان در ِد مشترک3
ِ
ُچنینی که شاملو خواند نشسته بر شاخساری؛
ُچنانی که حافظ رفت
سان کوه ساری:
ریشههای این
ِ
درخت شناخت را به ِ
بیم موج و گردابی ُچنین حائل
ِ
شب تاریک و ِ
سبکباران ساحلها4
حال ما
کجا دانند ِ
ِ
آه آی علی را به مقا ِم رضا طلبیده؛
مذهب رجایی را رفته،
و
ِ
مثلّ ِث معلّم ممتاز ساختی بُعدی چهارمین؛
در زمان ،در زمین ،در عمل
میان خوانشی نو شوندهِ ،ز رابعه5
ِ
تا اسفا ِر اربعه6
خَ ّل ِق خَ ّلق:
عرفان ،برابری ،آزادی؛7
اخالق ،اخالق ،اخالق...
پی نوشت ها:
درون
حواس پنج گانهی ظاهری و
حس مشترک مجموع
باطنی ِ
ِ
ِ .1
ِ
انسان است( .بِنتاسیا ،فانتاسیا ،فانتزی)
سید
شیخ شهید شهاب ال ّدین یحیی سهروردی ،حکمه االشراقّ ،
جعفر سجادی ،چ ( ،2تهران :دانشگاه تهران ،؟) ،صص .357-345
 .2قرآن حکیم ،شعراء 89/و صافات.84/
 .3احمد شاملو ،م.آ دفتر یکم :شعرها ،چ( ،2تهران :زمانه -نگاه،
 ،)1380ص .213
غزلیات ،خلیل خطیب رهبر ،چ ( ،32تهران :صفی
 .4حافظ ،دیوان ّ
علیشاه ،بهار  ،)1381ص .1
عارف قرن دوم هجری بود.
العد ِو َّیه بانوی ِ
 .5رابعه َ
 .6مالصدرا ،الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه( .سفرهای
چهارگانهی سالک :از خلق به حق ،از حق به حق با حق ،از حق به
خلق با حق ،از خلق به خلق با حق)
 .7علی شریعتی ،م.آ  :2خود سازی انقالبی ،چ ( ،8تهران :الهام،
 ،)1381ص .59

