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شنبه  ۲۱مرداد شماره ۲۰۹

سخن روز

تیم یا گروه اقتصادی؟!
نصرت اهلل تاجیک -فعال سیاسی اصالح طلب

از این عزیزانی که قبول مسئولیت کرده اند تا در دولت دوازدهم حضور داشته باشند باید
تشکر کرد .چه آن هشتاد درصد قبلی و چه بیست درصد اضافه شده که یا دل شیر دارند،
یا به عمق مشکالت واقف نیستند ،یا بر عکس من نهتنها به سیر تحوالت بدبین نیستند
بلکه البد خوشبین هم بوده و خیالشان راحت است! و احتماالت دیگر که بماند برای بعد!
مهمترین دغدغه عمومی حل ابرچالشهای اقتصاد کشور است که در حد دولت تنها هم
نیست اما درصورت وجود یک تیم کاری هدفمند ،منسجم و بابرنامه میتوانست حداقل
زمینــه را برای حل آنها فراهم کند .به نظر میرســد رئیسجمهور یک گروه اقتصادی
تشــکیل داده تا یک تیم .کمترین فرق گروه و تیم اختالف مخلوط و محلول اســت! با
این مخلوط یکبار دیگر برای چهارســال اقتصاد کشور سرگردان میماندبین یک گروه
نامنسجم که فصل مشترک و نظریهپردازی واحد ندارند تا بخواهند در پی تحقق آن باشند
و دخالت افراد و نهادهای غیرمســئول دیگر هم که بر مشکالت آن میافزایند .مردم از
دولت دوازدهم انتظار دارند در صحنه داخلی و خارجی سلسله اقداماتی انجام دهد که مردم
احســاس آرامش و امنیت نموده و در زندگیشان اثرات آن اقدامات را لمس کنند و بتوانند
از میوه آنها در آینده اســتفاده کنند .در نتیجه یکی از مهمترین اقدامات دولت دوازدهم
در صحنه داخلی «فرمول بندی برای بهبود معیشت خانوار و ایجاد رفاه نسبی» از طریق
راهاندازی تولیدات داخلی است تا به رشد و توسعه درونزا و متوازن داخلی برسیم .به عنوان
مثال برجام یک نمونه خوب و قابل ذکر است زیرا کشور را از آستانه جنگ و ورشستگی
اقتصاد داخلی دور کرد و دستاوردهای بلندمدت دارد .همچنین دولت یازدهم از التهاب بازار
سفتهبازی کاست که این اقدام خوبی بود و با حذف عامل روانی و هیجان از اقتصاد بازار
باعث کاهش تورم شد .سفتهبازی بههر صورت یک ابزار مالی نوین است و باید در اقتصاد
بازار از آن استفاده شود .اما این ابزار بهدلیل عدم وجود ساختارهای الزم مادی و معنوی و
مهمتر از همه عدم شفافیت و نبود اطالعات الزم برای مردم و وجود نظام رانتی نمیتواند
محور بازار خدمات مالی قرار گیرد.
بافت جمعیتی و اقتصاد ایران و بازار آن و فرهنگ نیروهای عملکنندهاش فقط با تقویت
و توســعه واحدهای کوچک عجین است که اتفاقا هزینه تولید شغل را هم از روی دوش
دولت برمیدارد .مهم پویایی اقتصادی و بهبود فضای کســب و کار است تا این واحدها
بتوانند با تولید کاالهای قابل رقابت به ســوددهی برســند .در اثر عدم توجه به این امر و
تأکید بیش از حد بر روشهای ضد تورمی ،مسئله رکود حل نشد که شاید هم نمیشد و یا
نباید هم لزوما به این زودی منتظر سامان یافتن اوضاع اسفناک قبلی بود که دولت مهرورز
محافظهکاران بر مملکت تحمیل کرده بودند .اما از این به بعد رکود نباید بیش از این طول
بکشد زیرا این امر را به تنشهای اجتماعی تبدیل خواهد کرد و مدیریت و کنترل مسائل
سیاسی و اجتماعی را سختتر خواهد نمود .این نقیصه با برنامه و استراتژی و تیم اقتصادی
منســجم ،هم نظر و پابهکار از طریق رونق اقتصــادی و افزایش تولیدات داخلی در این
دولت قابل ترمیم است .بستگی به گروه اقتصادی دولت دارد که با چه نگرش و گرایشی
میخواهد ابتدا خود را به تیم منسجم تبدیل نموده و سپس اوضاع اقتصادی را سامان دهد.
اگر دولت رویکرد اشتباهی انتخاب کند فرصتش را از دست خواهد داد .بافت و ساختار
اقتصاد ایران هم پیچیده اســت و هم شکننده؛ اگر گروه اقتصادی دولت دست به سوی
تئوریهایی ببرد که در ایران آزمایش نشده و یا شده و جواب نداده باشد ضربهپذیری دولت
را افزایش میدهد .البته ریز این مسائل و ارائه نظرات کارشناسی از حوزه تخصصی حقیر
خارج اســت و من بیشتر از منظر مدیریت اجتماعی و چگونگی طراحی سیاست عمومی
برای اداره جامعه و مدیریت ســیر تحوالت اجتماعی به این مســائل نگاه میکنم .اما از
آنجایی که همه نهادهای مجری و سیاستگذار اقتصادی در اختیار دولت نیست ،بعید است
بتواند تمام مشکالت اقتصادی را یک تنه حل و فصل کند .بنابراین دولت به طور مشخص
عالوه بر نکات ذکر شده نیاز به حمایتهای حاکمیتی دارد و سه قوه باید در کنار هم قرار
بگیرند .این امر نهتنها نیاز به یک عزم حاکمیتی دارد بلکه یکی از اثرات آن نیز عالوه بر
سامان دادن مشکالت جامعه ،باعث افزایش وحدت و انسجام ملی نیز خواهد شد.
نکتـه روز

ِ
مرغوب» دولت اعتدال
«ژن
ِ
نادر فتورهچی -روزنامه نگار

سابقه کار ۳:سال و نیم
سن ۳۸:سال
سمت :معاون ارزی بانک مرکزی ایران (نفر پنجم اقتصادی کشور)
هر چه تالش کردم نتوانستم آمار دقیقی از میزان «فارغ التحصیالن فوق لیسانس و دکترای
اقتصاد» اعم از شاغل و بیکار پیدا کنم .ظاهرا« ،دولت اعتدال» نیز همچون «دولت عدالت»،
عالقهای به انتشار «آمار» ندارد .در منابع پراکنده ،از  ۳هزار تا  ۵۰هزار «فارغ التحصیل دارای
مدرک دکترا» یاد شــده است .اشــتیاقم برای پیدا کردن این آمار ،انتشار خبر انتصاب احمد
عراقچی ،برادر «عباس عراقچی ،معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ،از اعضای
تیم مذاکره کننده ایران با گروه  ۵+۱در موضوع هستهای» به «معاونت ارزی بانک مرکزی
ایران» بود که او را به شکل «دو فاکتو» به نفر پنجم اقتصاد کشور تبدیل میکند .سایتهای
حامی دولت (خبرگزاری ایلنا) دربارهاش نوشتهاند«:دانش آموخته کارشناسی اقتصاد از دانشگاه
شهید بهشتی ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی (فاینانس) از دانشگاه نیویورک و کارشناسی ارشد
اقتصاد از دانشــگاه تهران است .وی دانشجوی نخبه و رتبه اول کنکور در مقطع کارشناسی
ارشد بوده است .سابقه عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی داخلی و بینالمللی را در کارنامه
خود دارد .وی سابق بر این عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز معاون اجرایی
آن سازمان بوده است» .سایتهای جناح رقیب نوشتهاند «:تابستان سال قبل احمد عراقچی
بدون تجربه کافی در بانک مرکزی مدیرکل شده بود؛ هرچند برخی هم نوشتند که روند قانونی
در این انتصاب طی نشده است .وی که متولد سال  ۵۷و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد در رشته اقتصاد است ،هیچ سابقه استخدامی پیش از این نداشته و تنها در یک وزارتخانه
یک سال بهعنوان کارشناس فعالیت داشته است».
این هر دو روایت چندان تفاوتی نمیکند و مخرج مشترک هر دوی آنها این خواهد بود:
احمد عراقچی ،برادر عباس عراقچی ،دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد ،متولد سال ،۵۷
حاال یا با یک ســال سابقه کار در دولت ،یا با سابقه عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی
داخلی و بینالمللی به نفر پنجم اقتصاد کشــور تبدیل شده است .این بدان معناست که اگر
میانگین آمارهای شلخته «فارغ التحصیالن دارای مدرک دکترا» را در نظر بگیریم ،ایشان،
از بین  ۲۶هزار متخصص ،که اگر تنها  ۱درصد از آنها یعنی  ۲۶۰نفر دکترای اقتصاد داشته
باشــند ،صالحیت بیشتری برای تصدی این مقام حساس داشته است .بماند که اصال دکترا
ندارد ،ولی ما فرض میکنیم دارد .در صفحه «لینکدین» ایشان نیز تجربیات و سوابق کاری
که با مدیرعاملی شرکت «تدبیر پرداز» (بزرگترین شرکت ارائهکننده خدمات نرم افزاری بازار
سرمایه) شروع میشود متعلق به سال  ،۲۰۱۳یعنی  ۳سال و نیم قبل است.
بسیار خوب ،ایشان فوق لیسانس دارد ۳ ،سال و نیم سابقه کار در یک شرکت نرم افزاری.
اکنون چند سوال مطرح است:
 -۱نحوه انتخاب ایشــان به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز
معاون اجرایی آن سازمان چگونه بوده است؟
 -۲نحوه انتخاب ایشــان به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران
چگونه و بر اساس کدام سوابق کاری و تجربیات بوده است؟
 -۳آیــا از بین  ۲۶۰دکترای اقتصاد موجود در بــازار کار ایران که رقم واقعی آن قطعا به
مراتب بیشــتر از رقم تخفیفی و تخمینی ماست ،فردی با صالحیتتر از او برای تصدی این
مقام وجود نداشته است؟
 -۴اگر وجود داشته ،چرا او انتخاب شده است ،و اگر وجود نداشته ،اسناد و مدارک موجود
دال بر بررسی صالحیت  ۲۵۹نفر باقیمانده را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنید.
-۵اگــر بانک مرکزی نتواند صالحیت برتر این فرد را اثبات کند ،آیا ما حق داریم که فکر
کنیم ماجرای ژن برتر تنها یک توهم از ناحیه پسر عارف نبوده و دامنهای به مراتب وسیعتر
دارد یا خیر؟

معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به ادعای ترامپ مبنی بر پایبند نبودن ایران به برجام ،این ادعاها را دروغ توصیف کرد و گفت :دولت ترامپ خود تا کنون بارها تأکید
بن رودز در پاسخ به اظهارات ترامپ:
کرده است که ایران به این توافق عمل میکند .به گزارش ایسنا ،بن رودز معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا با انتشار پیامی به ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر
پایبند نبودن ایران به برجام اینکه ایران برجام را نقض میکند ،پاسخ داد .وی در پیام خود نوشت :این یک دروغ است .دولت ترامپ خود بارها تأیید کرده که ایران به توافق هستهای پایبند است.
رودز در پیامی دیگر با اشاره به مسأله هستهای کره شمالی نوشت :این یک نکته کلیدی است که اگر ترامپ توافق هستهای را که ایران به آن عمل میکند ،لغو کند هرگونه شانس
دروغ است
توافق با کره شمالی از بین میرود.

یادداشت روز

مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصالحطلب:

جریان اصالحات از خرداد  ۷۶برای شکستن
تک صدایی تالش میکند

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات با بیان اینکه حقانیت
گفتمان خاتمی ثابت شــده اســت ،گفت :امروز یک مقام ممنوع
التصویر با چند کلمه سرنوشت انتخابات را عوض میکند.
به گزارش ایلنا ،مصطفی تاجزاده در دوازدهمین کنگره ســازمان عدالت و آزادی
گفت :در کشــور ما دو جناح هستند که بالفعل در سیاست و قدرت فعال هستند که
تبارشان به جناح چپ و راست میرسد.
این فعال سیاسی اصالحطلب افزود :یک جناح در ربع قرن گذشته و از سال  ۷۶تا
امروز سعی کرده با ایجاد محدودیتهایی مانع فعالیت جناح رقیب شود و جناح دیگر
نیز از خرداد  ۷۶برای شکستن تک صدایی تالش میکند.
تاجزاده با اشاره به ویژگیهای جناح اصولگرا گفت :برخی از فعاالن این جناح از
مصونیت آهنین برخوردار هستند و مسئولیتهای انتصابی اکثرا در اختیار این جناح
است اما در پنج انتخابات اخیر جناح مقابل آنها پیروز قاطع بوده است.
معاون سیاســی وزیر کشور دولت اصالحات ادامه داد :اتفاق مهمی که افتاده این
است که برای اولین بار شاهد اعتراف اصولگراها هستیم که امکانات در مجموع به
ضرر اینها بوده است .بهترین تحلیل را وحید جلیلی کرد که گفت :پیروزی دوپینگی،
ما را مفنگی کرده است .کمابیش این اعترافات را قالیباف نیز داشته است که گفته
باید آتش به اختیار عمل کنیم چون به خاطر ارتباط با نهادهای خاص ،ارتباط ما با
مردم قطع شده است.
تاجزاده تأکیــد کرد :تالش برای محــدود کردن رقابتهــا ،در کوتاه مدت به
اصالحطلبان ضربه زد و با حذف چهرههای مشهور ما انتخابات را از دست میدادیم
اما در بلند مدت این روش اصولگرایان را از مردم دور کرد.
او تصریح کرد :اصالحطلبان در داخل میگفتند با این محدودیتها نمیتوان آینده
روشن برای ایران رقم بزنیم چنانچه در عرصه جهانی هم با ماجراجویی نمیتوانیم
آیندهای روشن بهوجود بیاوریم .امروز حقانیت گفتمان آقای خاتمی ثابت شده است
و داعش نشان داد چهره خشن از اسالم و ایران و تشیع خدمت به بدخواهان ایران
و اسالم و تشیع است.
تاجزاده اضافه کرد :امروز احدی به خود اجازه نمیدهد بگوید اگر کاری کنیم که

آمریکا و چین و اروپا علیه ایران متحد شوند به نفع ایران است .امروز همه میخواهند
با اعتماد سازی آمریکا را در انزوا قرار دهند تا دست از سر ایران بردارد چنانچه وقتی
بوش گفت ایران محور شرارت است کسی از اوحمایت نکرد و با همه جنگ طلبی
یک گام بیشتر از آنچه قبلیها گفته بودند ،برنداشت.
تاجزاده به صحبتهای مسئوالن قضایی اشاره کرد و گفت :میگویند این تهمت
است که قوه قضاییه میخواهد فضای مجازی را ببندد .آنها از فضای مجازی دفاع
میکنند چون روشهای گذشــته جواب نداده اســت و بعد از توقیف فلهای به این
نتیجه رســیدند اما امروز یک مقام ممنوع التصویر با چند کلمه سرنوشت انتخابات
را عوض میکند.
معاون سیاســی وزیر کشــور دولت اصالحات گفت :حاال کــه اصول گرایان از
نهادهای انتخابی حذف شدند باید به سمت ائتالف بروند چون در شکستها ،جناحها
به سمت وحدت میروند اما آنها درگیر اختالف هستند و احمدینژاد و نزدیکان او
که حامی مرتضوی بودند ،امروز نان قوهقضاییه را حرام میدانند.
تاجزاده به دوران بازداشــت خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال  ۸۸اشاره
کرد و گفت :یکی از بازجوها در اوین گفت  ۹۱درصد مردم طرفدار گشتهای ارشاد
هستند ،من به ایشان گفتم خوب این آمار را به نامزدهای انتخاباتی بگویید تا شعار
افزایش گشتهای ارشاد را بدهند .این فعال سیاسی اصالحطلب یادآور شد :پیش
از انقالب ،اسالم؛ اسم مستعار عدالت و آزادی بود .امروز ما برای اولین بار توانستیم
امنیت و آزادی را با هم جمع کنیم .در منطقه کشورها یا آزادی دارند؛ مثل عراق و
افغانستان .یا کشورهایی که امنیت دارند؛ مثال ،شیوخ خلیج فارس .اما ایران در کنار
ترکیه از کشورهایی است که این دو را با هم دارد.
معاون سیاســی وزیر کشور دولت اصالحات گفت :در بســیاری از خطاها ما با
اصولگراها شریک بودیم اما خطاها را پذیرفتیم و عذرخواهی کردیم و سعی کردیم
خطاها را جبران کنیم.
او از اصالحطلبان خواست با فساد ستیزی و پاکدستی و فداکاری این دستآوردها
را حفظ کنند و گفت :انشاءاهلل با وحدتی که اصالحطلبان دارند و کمیته خوبی که
آقای عارف در مجلس تشکیل دادند شاهد رفع حصر باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

ذ مجوزقانونی
استفاده از عنوان شورایعالی بدون اخ 
وجاهت ندارد
به گزارش مستقل ،دکتر عبدالرضاعزیزی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی گفت  :بنیاد شهید و امور ایثارگران
در چهار سال اخیر خدمات اثربخشی را برای
ایثارگران داشته است .از جمله میتوان به
پرداخت مطالبات ایثارگران بعد از  14سال
به مبلغ  5هزار میلیارد تومان ،اشتغالزایی
برای چندین هــزار ایثارگر  ،اجرایی کردن
طرح پایش ســامت ایثارگران و بازدید از
ایثارگران با حضور عالیترین مقام اجرایی
کشور اشاره نمود.
ناظر مجلس در شورای عالی اشتغال کشور با اشاره به لزوم استمرار اشتغالزایی برای ایثارگران افزود :

از حجت االسالم شهیدی میخواهیم به رویه اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینی ایثارگران سرعت بخشد
و مجلس شورای اسالمی با تمام توان از این اقدام حمایت مینماید.
رئیس کمیســون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به رضایت از عملکرد  4سال اخیر بنیاد
شــهید افزود :خدمات انجام شده برای ایثارگران در تاریخ کشور اهمیت دارد و نسلهای آینده به میزان
توجه نسل ما به مدافعین و جان نثاران کشور و دین ،به قضاوت خواهند نشست.
وی با اشاره به ایجاد تشکلهایی با استفاده از عنوان شوراهای عالی گفت  :استفاده از عنوان شورای
عالی باید از مسیر دولت و مجلس شورای اسالمی عبور نماید و استفاده از عنوان شورای عالی بدون اخذ
مجوز از مراجع قانونی وجاهت ندارد.
دکتر عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد  :تنها شورای عالی قانونی
در حوزه ایثارگری  ،شــورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است که طبق ماده  63قانون
جامع خدمات رسانی به ایثارگران به ریاست رئیس جمهور و عضویت  16نفر از وزرا  ،نمایندگان مجلس
و مقامات عالیرتبه نظام در حال فعالیت میباشد.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق:

کنارهگیری بشار اسد میتواند به برقراری صلح کمک کند
رهبر جریان صدر در عراق از نقطه نظرات یکســان خود با ولیعهد
ســعودی خبر داد و گفت که همه اختالفات منطقه را میتوان به طور
تدریجی حل کرد.
به گــزارش انتخاب ،مقتــدی صدر رهبر جریــان صدر در ســخنانی مطبوعاتی
تصریح کرد که همســان بودن دیدگاهها را در جریــان مالقات اخیرش با محمد بن
ســلمان بن عبدالعزیز ولیعهد سعودی در شهر جده عربســتان احساس کرده است.
مقتدی صدر افزود :هردوی آنها چند پرونده منطقه از جمله یمن ،بحرین ،ســوریه،
قــدس و روابط ایران  -عربســتان و نیز روابط بین بغداد و ریاض را بررســی کردند.
رهبــر جریــان صدر گفــت :این دیــدار بــا صراحت بیــن دو طرف برگزار شــد.
وی افزود :ریاض به منزله پدر برای همگان است و قدرت خود را ثابت کرده است و در
تالش برای برقراری صلح در منطقه است .مقتدی صدر گفت :همه اختالفات حاکم در

منطقه را میتوان به طور تدریجی حل کرد؛ حتی اگر مدتی زمان ببرد.
وی تصریح کرد :در این دیدار همچنین وضعیت موجود بین چهار کشور عربستان،
امارات ،مصر و بحرین با قطر مورد بحث قرار گرفت و دوحه در قبال کوتاه آمدن حساسیت
دارد اما کوتاه خواهد آمد و اندک اندک به آغوش و خاستگاه عربی خود بازخواهد گشت.
مقتدی صدر فاش کرد که وی از بیش از یک ماه پیش خواستار کنارهگیری بشار اسد رئیس
جمهور نظام سوریه شده است زیرا کنارهگیری اسد میتواند به برقراری صلح کمک کند.
وی درباره عراق نیز گفت« :باید کشور عراق از مرکزیت برخوردار باشد؛بدون این که دو
ارتش در کشور وجود داشته باشد».
رهبــر جریان صدر افزود :اگر عراق به مرحله ادغام بین نیروهای دولتی و الحشــد
الشعبی تحت رهبری نخســت وزیر و نیز فرمانده نیروهای مسلح نرسد؛ با مشکالت
بزرگی روبهرو خواهد شد.

محمدرضا عارف در کنگره سازمان عدالت و آزادی:

گفتمان جعلی نمیتواند جایگزین گفتمان ریشهدار اصالحات شود
به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف در کنگره ســازمان عدالت و
آزادی ایران اسالمی ،گفت :محوریت اصلی این سازمان در اختیار
جوانان است که رویکردی درست بود و امیدواریم این رویکرد در
کل جریان اصالحات حاکم باشد.
او به برخی مخاطرات جدید پیشروی جریان اصالحات اشاره کرد و گفت :اگر
در گذشته از بیرون جبهه اصالحات میخواستند گفتمان اصالحات را از بین ببرند
االن از درون به دنبال جایگزینی گفتمان اصالحات هستند .از این رو یک گفتمان
جعلی نمیتواند جایگزین گفتمان ریشه دار اصالحات شود.
رئیس فراکســیون امید در عین حال به بررسی و ارزیابی دقیق عملکرد وزرای
دولت یازدهم در این فراکســیون اشاره کرد و گفت :از شنبه جلساتمان با وزرای
پیشــنهادی آغاز میشود و احتماال آخرین جلسه ما روز سه شنبه خواهد بود و به
احتمال زیاد در شامگاه پنجشنبه نظر نهایی و اجماعی فراکسیون اعالم میشود.
همچنین به گزارش ایســنا ،محمدرضا عارف در نخستین کنگره مجمع زنان
اصالحطلب گفت :زنان به جای رقابت با یکدیگر ،باید با هم همکاری کنند.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان تأکید کرد :همه باید بدانند این
ســرمایه به دلیل گفتمان اصالحات اســت و به هیچ حزبی تعلــق ندارد و البته
امیدواریم که در آینده نزدیک به یک حزب فراگیر اصالحطلب دست یابیم.
رئیس فراکسیون امید مجلس با تأکید بر اینکه همه اعضای شورا باید پایبند
بــه گفتمان جریان اصالحات باشــند ،گفت :ما نگرانیم کــه رفتارهای فردی و
شــخصی به گفتمان ضربه بزند .تجربه سال  ۸۰نباید تکرار شود .رقیب و طرف
مقابل طبیعی اســت که بخواهد وحدت و انســجام ما را برهم زند ،ولی همه ما
موظف به حفظ مسوولیت گفتمانی خود هستیم.
رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان بیان کرد :برای رسیدن به
جایگاه اصلی زنان باید تشــکلهای زنانه ایجاد شود ،ما نیاز به تشکلهای زنان
داریم.
وی افزود :زنان به جای رقابت با هم باید رفاقت و همکاری کنند ،چرا که نتیجه
رقابت زنانه حذف یکدیگر بوده اســت و امروز زمان رقابت زنان با یکدیگر نیست
بلکه مبنا بابد رفاقت باشد.

سياسي

چرا وزیرکشور روحانی
اصولگراست؟
ابوذر پورادیب  -عضو حزب اعتماد ملی

با تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری توسط مقام معظم
رهبری و برگزاری تحلیف دکتر حسن روحانی در مجلس شورای اسالمی،
دولت دوازدهم به طور رســمی فعالیت خود را برای چهار سال آینده آغاز
کرد و رئیس جمهور ،طبق قانون و در مهلت دو هفتهای ،وزرای پیشنهادی
خود را برای کســب رای اعتماد ،به مجلس شورای اسالمی معرفی و به
گمانه زنیها درباره کابینه پایان داد.
در بین وزرای پیشــنهادی ،نمایندگان اصالحطلب مجلس نسبت به
معرفی رحمانی فضلی برای وزارت کشــور ،ابراز نارضایتی دارند .وی در
دولت اول روحانی هم ،وزیر کشور بود و با وجود مخالفتهای اصالحطلبان،
روحانی وی را برای تصدی این مسئولیت به مجلس نهم معرفی کرد و
در چهار سال اول هم هیچگاه در برابر فشارهای اصالحطلبان کوتاه نیامد.
هر چند انتخاب وزرا حق رئیسجمهور است و در بین وزرای معرفی شده،
ســهمی هم به اصالحطلبان داده شد ،اما این سؤال مطرح است که چرا
روحانی در دولتهای خود ،یک اصولگرا را به عنوان وزیر کشور انتخاب
کرد؟ و چرا این فرد اصولگرا ،رحمانی فضلی است؟ پاسخ به این دو سؤال
در دولتهای یازدهم و دوازدهم ،متفاوت است.
کارویــژه مهم روحانــی در دولت اول او ( )92 - 96به ثمر رســاندن
مذاکرات هستهای بود که برای تحقق این مهم ،باید نهادهای مهم نظام او
را همراهی میکردند .وی با درک این واقعیت که اگر تمامی اصالحطلبان
و شخص خاتمی هم تمام قد پشت سر او بایستند اما نهادهای مهم نظام
از او حمایت نکنند ،نمیتواند مذاکرات هســتهای را پیش ببرد و چهبسا
مشکالت دولت اصالحات را هم برای او ایجاد کنند که در برخی موارد هم
این اتفاقات افتاد ،لذا روحانی به نوعی معامله با اصولگرایان ،روی آورد.
چون با انتخاب وزیر کشور اصولگرا حضور اصولگرایان در مدیریتهای
استانی و شهرستانی تضمین میشد و این نهادها ،نسبت به احیا و بازسازی
فعاالن حوادث سال  1388هیچگونه دغدغهای نداشتند .در نتیجه چنین
سیاستی بود که برجام امضا و در نهایت هم توسط نظام ،تأیید شد.
اما نگاه روحانی نسبت به انتخاب یک اصولگرا برای وزارت کشور ،در
دولت دوم تدبیر و امید ( ،)96 - 1400با وجود شباهت ،متفاوت از دولت
اول وی است .وجه تشابه این دو دوره ،حفظ اصولگرایان در قدرت است.
اما صرف نظر از خاستگاه اصولگرایی روحانی ،شاید آنچه که باعث شد
وزیر کشــور وی ،اصولگرا باشد ،مربوط به ائتالف اعتدالگرایان (حزب
اعتدال وتوسعه) و اصولگرایان (طیف علی الریجانی) است که میتوان
به شرح ذیل ،ذکر کرد:
مهمترین پشتوانه دولت روحانی در سالهای  92تا  96در سطوح عالی
نظام ،مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود .رایزنی و چانهزنیهای آن
مرحوم به ویژه در بحث پرونده هستهای و ارتباطات نزدیک با مقام معظم
رهبری ،موجب میشــد بخش زیادی از مشکالت دولت توسط مرحوم
هاشــمی ،رفع شود ،اما با فوت وی ،روحانی مهمترین پشتوانه خود را از
دســت داد و چه بسا نیازمند جبران این خسران باشد ،اما چگونه و به چه
قیمتی؟ آیا از بین اصالحطلبان کسی قدرت تعامل با نهادهای مهم نظام
را دارد؟ اگر هم باشــد آیا این نهادها روی خوش به او نشــان میدهند؟
بدون تردید این فرد یا افراد باید اصولگرا باشــند تا روحانی به پشتوانه
آنها بتواند هم همراهی این نهادها را به دست آورد و هم اینکه در برابر
فشارهای افراطیون اصولگرا ،در برابر آنها مقاومت کند .با توجه به نفوذ
خانواده الریجانی در نظام که هم اکنون دو قوه قضائیه و مقننه در اختیار
آنهاست ،شاید ائتالف با علی الریجانی برگ برنده روحانی باشد.
چند روز قبل از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ،حسین فریدون ،برادر
روحانی ،به اتهام فســاد مالی بازداشت شد و این سؤال به وجود آمد که
صرف نظر از متهم بودن یا نبودن فریدون ،چرا دستگاه قضایی پیش از
این چنین اقدامی نکرد؟ و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم دست به چنین
کاری زد؟ حدس و گمانها حاکی از این بود که هدف از این کار ،فشــار
به روحانی در تشــکیل کابینه است .در عین حال برخی از اصالحطلبان
انتظار داشتند که وی در این ماجرا همانگونه رفتار کند که مرحوم هاشمی
در ماجرای مربوط به خانواده خود به ویژه بازداشت مهدی رفتار کرد ،اما
معرفی کابینه حاکی از این است که روحانی مانند هاشمی نیست و چه بسا
برای رهایی برادرش از بازداشت ،تن به معامله با اصولگرایان داد که علت
آن را هم باید در بند  1جستجو کرد.
از پیروزی اصالحطلبان در دوم خرداد  76تا کنون  20ســال میگذرد
و در طول  8ســال که قدرت در اختیار آنها بود ،برخی از آنها بهجای
رسیدگی به مشکالت کشور ،ساختارشکنی کردند و در نتیجه 12 ،سال از
اریکه قدرت رانده شدند .واقعیت این است که نظام هنوز هم به بخشی
از اصالحطلبان اعتماد ندارد و شــاید حتی برخی از نهادهای مهم نظام،
خطری را باالتر از این ندانند که خاتمی در غیاب هاشــمی و کروبی به
فردی رئیس جمهور ساز ،مجلسساز و شورای شهرساز تبدیل شود .به
نظر نگارنده ،با توجه به پایگاه اجتماعی اصالحطلبان ،شاید سیاست بر این
باشد که با ورود حداقلی اصالحطلبان به عرصه قدرت ،از پایگاه اجتماعی
آنها به نفع جریان اصولگرا و یا اعتدالگرایی که ریشه در اصولگرایی
دارد استفاده شود و این کاری است که در سالهای  92و  96اتفاق افتاد
و با وجود حمایت قاطع اصالحطلبان از روحانی ،اما چون خاســتگاه وی
اصولگرایی است ،آنگونه که حق اصالحطلبان بود در قدرت قرار نگرفتند
و اصولگرایان ،کنار آنها در اریکه قدرت ،ماندند و این روند ،قرار است در
 4سال آینده نیز با وجود وزیر کشور اصولگرا ادامه یابد.
چرا اصولگرایی همچون رحمانی فضلی به عنوان وزیرکشور معرفی
شد؟ پاسخ به این سؤال را باید در اتحاد روحانی  -الریجانی طبق آنچه
که در بند  1آمد و همچنین با نگاه به انتخابات ســال  1400جســتجو
کرد .انتخاباتی که احتماال الریجانی ســودای بر تن کردن ردای ریاست
جمهــوری را دارد و برای او ،چه کســی بهتر از رحمانی فضلی میتواند
انتخابات را برگزار کند؟ بدون تردید حضور وزیر کشور اصولگرا آن هم
رحمانی فضلی موجب میشود بخش قابل توجهی از مناصب مدیریتی
استانها و شهرستانها با نگاه به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اســامی و سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،به نیروهای اصولگرا به
خصوص حامیان الریجانی واگذار شود.
با این توضیحات ،آیا ســال  1400باز هم شاهد ائتالف اعتدالگرایان
و اصالحطلبــان خواهیم بود؟ یا اینکــه اعتدالگرایان و اصولگرایان با
یکدیگر ائتالف میکنند؟ ائتالفی که پیش از این ،با حمایت از ریاســت
علی الریجانی در مجلس دهم آغاز شــد و در انتخابات دوازدهمین دوره
ریاســت جمهوری ادامه یافت .آیا اصالحطلبان طبق آنچه که در بند 3
گفته شد اجازه میدهند از اعتبار آنها به نفع اصولگرایان استفاده شود؟
اصولگرایانی همچون الریجانی ،جاللی و نعمتی که یکبار با لیست امید
وارد مجلس دهم شدند و پس از آن به اصالحطلبان و لیست آنها پشت
پا زدند آیا برای ائتالف دوباره ،قابل اعتماد هســتند؟ راه برونرفت از این
شرایط چیست؟

