آنها پیرامون پیشرفت جریان اصالحات کماثر
نخواهد بود ،اما ما باید به سمتي حرکت کنیم
که وابس��ته به افراد و اش��خاص نباشیم و خرد
جمع��ی و تش��کیالت کار کند؛ ش��اید یکی از
هدفهای اصلی که در ای��ن فکر جدید دنبال
میشود این اس��ت که ما بتوانیم از این مرحله
اتكاي جريان به «ش��خصیت» عبور کرده و به
مرحله «تشکیالتی» برس��یم؛ ضمن اینکه در
هیچکجای دنیا نقش ش��خصیتهای کاریزما
قابلانکار نیستند ،حتی در جایی که دموکراسی
خیلی پیش��رفت کرده و تش��کیالت و احزاب
خیلی قوی هستند بازهم نقش افراد را نمیتوان
نادیده گرفت؛ ما باید به یک ترکیب متناسبی از
شخصیتهای اثرگذار و تشکیالت موثر برسیم.
چقدر اعمال محدوديتهاي بيش�تر و
سختگيري به آقاي خاتميبه عملكرد
اصالحطلب�ان برميگ�ردد ك�ه هم�ه
تخممرغه�ای خ�ود را در یک س�بد
چیدهاند و اين امكان را فراهم آوردهاند
با محدوديت ايشان به يك جريان ضربه
وارد شود؟

اینطور نیست و این اتفاق نخواهد افتاد؛ آرایش
سیاس��ی کش��ور ما ،با توجه به شخصیتهای
مختلفی که وجود دارند و تش��کیالت موجود
نش��ان داده این اتفاق نخواهد افت��اد؛ اگر قرار
بود چنین اتفاقی بیفتد بعد از س��ال  88اتفاق
میافت��اد اما م��ا میبینی��م که باوج��ود همه
گرفتاریها و مش��کالتی که ب��ود این درخت
ریشهکن نشد و حتی در این جریان قویتر هم
شد ،بنابراین اصال نباید این نگرانی را داشت که
محدودیت بیشتر یا کمتر آقای خاتمیتفاوتی
در این وضعیت اصالحطلبان داش��ته باش��د،
ضمن اینکه روحیه جامع ه ما بهگونهایست که
شاید اگر احساس کند که يك نفر مظلوم واقع
شده اثرگذاری آن در جامعه بیشتر شود ،مگر
در طول چندس��ال گذش��ته آقای خاتمیچه
کاری انج��ام دادند؟ یک ع��ده را دور هم جمع
کردهاند ،آن عده هستند و کار میکنند و شاید
بار اصلی هم روی دوش آنها بوده اس��ت ،آقای
خاتمیاز نفوذ کلم ه خود استفاده کرده و پیامی
چند دقیقهای براي انتخاب��ات داده یا مطلبی
را بهنوعی به جاهای دیگر منتقل کرده اس��ت.
آقای خاتمی این نقش را هميشه داشتهاند که
به نظرم هیچگاه قابل گرفتن نیست.
نق�د ش�خص ش�ما ب�ه ش�ورای
سیاستگذاری چیس�ت؟ آیا انتقادات
خود را مطرح کردهاید؟

اين اتفاقات در شوراي سياستگذاري
قابل پيشگيري نبود؟

احزاب! وقتی نگاه میکنیم افراد حزبی هستند
كه ب��ه قواعد پايبند نيس��تند؛ م��ا تمرین كار
حزبي نكردهايم ،این مس��ائل آموزش و تمرین من واقعا در جریان بستن لیست مجلس نیستم
میخواهد ،اینطور نیست که چهار نفر دور هم و نمیدانم این افراد چگونه وارد لیست شدند،
جمع شویم و بگوییم اخالق تشکیالتی داشته این را باید کس��انی که تصمیم گرفتند ،عنوان
باش��يم و هرچه جمع تصمیم گرفت عملیاتی کنند ،اما مگر قرار است هم ه ما معصوم باشیم؟
میکنیم .بس��یاری از معیارهای دیگر برای ما آن چیزی که میگوییم معیارهای اصالحطلبان
مطرح اس��ت که براس��اس آن عمل میکنیم .اس��ت را همه رعایت میکنیم؟ مگر من یا شما
ضمن اینکه بگویم بسیاری از کسانی
و افراد دیگری که خودمان را
برای انتخابات
اصالحطلب ن��اب میدانیم به
ک��ه وارد این جریان ش��دهاند ممکن آینده ما ائتالف
هم ه اصول اصالحطلبی پایبند
اس��ت به خاطر فش��ارها و مس��ائل موثرتر ،کارآمدتر و
هس��تیم؟ اینطور نیست ،در
گوناگون��ی ک��ه در برابر آنهاس��ت به دموکراتیکتری در
مصلحتاندیش��یهایی روی بیاورند .این جریان خواهیم
آن اجتهاد میکنیم و سالیق
مگر م��ا چند نف��ر آق��ای مطهری و داشت
خودمان را اعم��ال میکنیم.
صادق��ی داریم؟ برای افراد یکس��ری
قرار نیست ما در عالم سیاست
مصلحتاندیش��ییهايي وجود دارد؛ خیلی از مطلقنگ��ری کنی��م و بگوییم هر کس��ی وارد
آنها هم خوب عمل میکنند اما ممکن اس��ت لیس��ت ش��د حتما باید اینگونه باش��د .اصل
وقتی مقایس��ه میکنیم ،بگوییم که شما که با اصالحطلبی این است که این تنوع را پذیرفته
لیست اصالحات به مجلس رفتهاید یا در دولت است ،اما اینکه آیا ما بهتر از این نمیتوانستیم
یا مکانهای دیگر چرا اینطور در برابر مسائل عمل کنیم؟
مختلف عکسالعمل نشان میدهید؟ بنابراین تردیدی نیس��ت که میتوانس��تیم ،اینکه آیا
بای��د بپذیریم ک��ه وقتی تش��کیالت قویای روابط شخصی ،فامیلی و روابط دیگر وارد نشده
نداریم و ب��ا ائتالف وارد میش��ویم معیارهای است،حتما وارد شده است .این برنمیگردد به
ما ب��رای اینکه اف��راد موفق هس��تند یا موفق اینکه بگوییم این نقص خاصی است که بسیار
نیستند ،متفاوت خواهد بود .دومین مسئلهای راحت میتوان آن را برط��رف کرد ،بههرحال
که در اینجا از نظر نظارت وجود دارد ایناست وقتی تشکیالت ندارید و میخواهید در جایی
که ما س��ازوکار نظارت را طراح��ی نکردهایم و استاندار بگذارید ،باید کسی را که میشناسید،
شاید فرصت نداشتهایم؛ یعنی ما دور هم جمع بگذارید ،کسی که با شما کار کرده و با آن رفیق
ش��دیم و بالفاصله چند انتخابات پشتسر هم ب��وده اید و به آن اعتماد و اعتق��اد دارید را باید
داش��تهايم و باید کاندیدا معرف��ی میکردیم؛ بگذاری��د ،این برمیگردد به نقص س��اختاری
مشکالت و موانعی س��ر راه ما بوده كه باید آنها سیاس��ی کالن در کش��ور م��ا ک��ه مختص ما
را میسنجیدیم و پیگیری میکردیم .اما وقتی (اصالحطلبان) نیس��ت و اصولگراه��ا هم این
ما وارد ائتالف میشویم لزوما یک برنامه ندارد ،مشکل و گرفتاریها را دارند ،بنابراین اگر انتظار
برنامهاش این است که نگذارد همهچیز از دست داری��م در یک انتخابات همه ای��ن امور اصالح
برود ،کشور از دس��ت برود ،سقوط کند ،فرض شود و رابطه فامیلی ،آشنایی ،حزبی و ...نباشد
کنید آن زمان تحریمها ب��ود یک زمانی خطر امکانپذیر نیست .ما تا مدتها این گرفتاریها
جنگ بود و نجات کشور بود ،ما برنامهای که در را خواهیم داشت اما باید تالش کنیم که آن را
امر اقتصاد و فرهنگ همه روی آن تفاهم داشته کم کنیم.
باشند ،نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم؛ برای
حتی عنوان شد که افراد پول گرفتند و
اینکه در طیفهای اصالحات تفاوت نظر زيادي
در لیست رفتند!
در مسائل س��ادهتری مانند اقتصاد وجود دارد اینها دروغ محض است ،هیچیک از این حرفها
چه برسد به فرهنگ و مس��ائل ديگر  .بنابراین نبوده است .ما متأسفانه درگیر دوچیز شدیم.
وقتی برنام��های ندارید امکان این را هم ندارید یکی درگیر خودخواهی بعضی از افراد خودمان
ک��ه ارزیابی و نظ��ارت انجام دهی��د؛ نه اینکه که وقتی به هر دلیلی در لیس��ت قرار نگرفتند،
بیبرنامه باش��یم بلکه برنام ه کاملی که بتوانیم موضوعی که واقعیت نداش��ت را شایعه کردند.
آن را ارزیابی کنیم؛ شاید یکی از موضوعاتي که دوم ه��م درگیر دامیکه ط��رف مقابل برای ما
در تشکیالت جدید شوراي سياستگذاري دنبال پهن کرد .من به ضرسقاط��ع میگویم که نه
آن هس��تند برای این باشد که یک امر نظارتی در انتخابات مجلس و نه در انتخابات ش��وراها
هم وجود داش��ته باش��د و بتواننداز کسانی که اصال چنی��ن چیزی که به کس��ی بگویند پول
منتخ��ب جری��ان اصالحات هس��تند و درون بده تا در لیست باشی ،نبوده است .ممکن است
حکومت میرون��د بخواهند ارتباط محکمتری عنوان شده باشد که انتخابات خرج دارد و شما
داشته باشند و بتوانند مسائل و برنامهها را مرور چهقدر کمک میکنید؟ این امری بدیهی ست،
کنند و مانع از این شوند که خیلی افراد فارغ از اما اینگونه نبوده که اگر پول ندهد در لیس��ت
آن برنامهها ،آن کاری که خودشان میخواهند قرار نمیگیرد .اگر هم مواردی بوده که دیگری
انجام دهند.
گفته پول بده تا در لیست باشی ،هیچ یک از آنها
اين بحث نظارت شوراي سياستگذاري دخالتی در بستن لیست نداشتند.

نقدهای��ی که ما داریم ش��اید نقدهایی باش��د
ک��ه ف��رار از آن امکانپذی��ر نیس��ت .یکی از
نقدهای مهم ش��فافیت اس��ت؛ اينكه چطور و
در چه فرآيندي به ای��ن کاندیداها یا برنامهها
ن عملكردها در شرایط
رسیدهایم؟ بسیاری از ای 
ی که ما در كشور داریم
خاص سیاسی_اجتماع 
ام��کان طرح و پرداختن ب��ه آن وجود ندارد به
دليل آنكه ممكن است بهنوعی دستآویز قرار
میگیرد و به کلیت جریان اصالحطلبی ضربه
فرات�ر از میثاقنامهای خواهد بود که از
وارد ش��ود ،اما این بهمعنای آن نیس��ت که در
افراد گرفته شده است؟
درون خود جریان به آن پرداخته نش��ده است؛
در نوش��ته و حرف نیس��ت؛ اما
یکی از مسائل موجود اين است كه
فرض کنی��د که یک نف��ر را در
نحوه تصمیمگیری چگونه اس��ت؟ مهمترين مسئله ترمیم
ش��ورا ی��ا مجلس فرس��تادید و
نحو ه ورود به انتخابات چگونه است؟ یا حتی تغییر ساختار
این مسائلی اس��ت که وجود دارد و جریان تصمیمگیری
عمل نکرد ،مثال شما در شوراي
ما مجبوریم در درون خودمان برای در مجموع ه جریان
سياس��تگذاري تصمیم گرفتید
ضربه نخوردن به کلیت جریان یک اصالحات خواهد بود
که به این وزیر رأی بدهید و یک
نفر گفت که نه من بین خودم و
مقدار ش��فافیتها را کنار بگذاریم.
ایراد و عیب وجود دارد ،اما عیبی است که شاید خدای خودم به این نتیجه رس��یدم که نباید به
در ش��رایط فعلی گریزی از آن وجود نداش��ته این رأی بده��م ،چ��ه کار میخواهید بکنید؟
باش��د .در درون جریان اصالحات میتوان این مثال میخواهید آن را از فراکسیون امید خارج
ايراد را گرفت که بسیاری از شخصیتها هستند کنید؟ در این صورت مگر چه اتفاقی میافتد؟
که سابقه ،تأثیرگذاری ،فکر اصالحطلبی آنها و ما مجبوریم در زمان ائتالف دایره وس��یعی از
هزینهاي كه برای جریان اصالحات دادند بسيار عملکرد برای افراد قائل ش��ویم .برخی مسائل
بیشتر از کس��انی باش��د که االن در مستر امر مهم ممکن اس��ت وجود داش��ته باش��د که ما
جریان اصالحات قرار دارند ،اما همه میدانیم بگوییم همه باید در این مس��ائل پایبند باشند.
حضور و بروز اینها س��بب یکس��ری تنشها و اما اگر واقعا یک نفر به این نتیجه رس��ید که به
مش��کالت دیگری میشود که شاید بهتر باشد ف�لان وزیر رأی بده��د یا خیر آی��ا این وظیفه
به آنها وارد نش��ویم .اینمش��كالت همه وجود شورای سیاستگذاری یا فراکسیون امید است
دارد ،جریان اصالحات نمیتواند از هم ه نیروها و كه وارد شود.
آيا با نظارت دقيق آنها حل ميشود؟
ن محدوديتها منجر
توان خود استفاده کند ،ای 
به این میشود در تصمیمات و برنامههایی که من خاطرم اس��ت که وقتی در مجلس شش��م
عملیات��ی و اجرایی میکنیم ایدهآلهای ما در بودی��م ،در حزب مش��ارکت بوديم و انس��جام
آن خیلی کمرنگ شود ،فکر میکنم جبر زمان داشتیم اما باز هم در داخل خودمان میدیدیم
اس��ت که خیلی از آنها بر ما تحمیل شده است که یک نفر علیه وزیری که از مش��ارکت بیرون
و مجبوریم بهتدریج بهآن بپردازیم تا عیوب ما میآی��د ،س��خنرانی میکند و علی��ه آن رأی
جم��ع میکند .اینه��ا بازمیگردد ب��ه آنکه ما
کمتر و کمتر شود.
عدم شفافیت موضوع انتقادات بسياري تمرین و آموزش ،حزبي نداشتهایم .بههر حال
به عملك�رد ش�وراي سياس�تگذاري یکی از عیوبی که در م��ورد این جریان ائتالف
بعد از انتخاب�ات بود .بهگفته ش�ما در اصالحطلبی وجود دارد ،نظارت است .البته این
مواردي ناچار به اعمال عدمش�فافيت را بگویم بخشی از آن برمیگردد به ناچاری .در
ب�راي ضربهنخ�وردن به اص�ل جريان لیست تهران ما حتی غیراصالحطلب گذاشته
اصالحطلبي هس�تيم اما اگر اين روند شد یا در لیس��ت شهرستانها غیراصالحطلب
اصالح نش�ود و در انتخاب�ات بعد هم با هم گذاش��تیم زیرا فکر میکردیم بهتر اس��ت
همی�ن محور و ب�ا عدم ش�فافیت جلو بجاي آدم تندرو يك آدم معتدلتر وارد مجلس
برون�د آي�ا بدن�ه اصالحطل�ب ناامید ش��ود ،اگر اصالحطلب هم نبود ،نباش��د؛ عقل
اقتضا میکند ،در این شرایط خاص شما نگویید
نميشود؟
همانطور که گفتم این یک ایراد است و درحال که هرکسی که اصالحطلب بود آن را در لیست
پرداخت��ن به این ایراد هس��تیم ،امیدواریم در میگذارم .مجب��ور هس��تید از نیروهای دیگر
مراح��ل بعدی عی��وب ما کمتر و کمتر ش��ود .بگذارید تا از بدتر گریز پیدا کنید.
جدا از بحثهای نظارت�ی یا اینکه فرد
همه به این فکر میکنند و مختص یک جریان
اصالحطلب یا محافظهکار معتدل است
نیس��ت همه فکر میکنند که چطور میشود
یکسری مشکالت دیگری به وجود آمد
مشکالت را کم کرد؛ در گفتوگوها ،صحبتها
که پایهای و اساس�ی بود ،یعنی فردی
و برنامههایی که وجود دارد امیدواریم به نتیجه
از طرف اصالحطلب�ان به مجلس رفت
واحدی برس��یم که بتوانیم وضعیت بهتری در
که در س�خنان يا عملكردش ضربه به
این موضوع داشته باشیم.
مس�ئله ديگر بح�ث نظارت ش�وراي
سياستگذاري بر خروجي و تصميماتش
اس�ت و اينك�ه آيا ش�ورا پاس�خگوي
عملكرد تصميمات خود بايد باش�د يا
اساسا شورای سیاستگذاری ،نمیتواند
بر اجراي تصمیماتش نظارت کند؟

این یکی از اش��کاالت موجود است؛ بخشی از
نظارت امکانپذیر نیس��ت ،زیرا هیچیک از ما
اخالق تشکیالتی الزم را نداریم حتی در درون

كل جريان اصالحطل�ب زد و انتقادات
گس�تردهاي علي�ه اصالحطلب�ان ب�ه
راهانداخت .آن جمله مش�هور «سفره
انقالب» كه هنوز هم بحث آن در جامعه
وجود دارد از س�وي فرزن�د فردی بود
ک�ه از اصالحطلب�ان قدیمیاس�ت اما
ای�ن ش�ائبه را بهوج�ود آوردکه فقط
بهخاط�ر آنکه فرزن�د آن اصالحطلب
قدیمیاس�ت ،وارد لیست شده است؛

این میان هم ممکن است اشتباهات زیاد باشد.
بهتازگی آقای نبوی از سهمخواهیهای
برخی اصالحطلب�ان از دولت روحانی،
ش�کایت کرده بودند و گفته بودند که
نسبت ما با دولت روحانی مانند نسبت
م�ا با دول�ت رئیس�ی میتواند باش�د.
ام�ا با توج�ه ب�ه حمایت گس�تردهای
ک�ه اصالحطلب�ان از روحان�ی کردند،
عملک�رد آق�ای روحان�ی متقابال پای
اصالحطلب�ان نوش�ته میش�ود و در
ص�ورت عدمموفقی�ت ای�ن دول�ت،
آیا ضرب�ه بدی ب�ه جری�ان اصالحات
نمیخ�ورد؟ یعنی م�ا از ایش�ان هیچ
توقع و سهمخواهی نداریم ،اما چهقدر
عملکرد آن به پای اصالحطلبان نوشته
میش�ود و چهقدر منجر به ریزش بدنه
اجتماع�ی اصالحطلب�ان و س�رمایه
اجتماعیشان ممکن است بشود؟
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مطالبهمحور! آقای روحانی ش��ما در انتخابات
این وعدهها را دادید ،اصال برای من مهم نیست
وزیر چه کسی بشود و مهم نیست استاندار چه
کسی باش��د اما این قولها را دادید و اینها باید
اجرا ش��وند .البته ما باید این را در نظر داش��ته
باش��یم که به هیچوجه این مطالبهمحوری ما
سبب این نش��ود که جریان مقابل که به خون
دولت تشنه است ،بتواند میدانداری کند و آن
کورس��وهای امیدی که در اینجا وجود دارد را
بسته و از بین ببرد.

سـيـاسـت
فـردا

با این اوصاف شرایط بسیار پیچیده شد.
طبق توضیح�ات جنابعالی باید طوری
عمل کنیم که هم مطالبهمحور باشیم،
هم دولت ضربه نخورد ،هم سهمخواهی
نکنیم تا رسانهها و شخصیتهای طیف
اصولگرا سوءاس�تفاده نکنن�د و هم از
طرف دیگر باید ط�وری عمل کنیم که
م�ردم ناامید نش�وند .دقیق�ا باید چه
کاری انجام داد؟

هم ما خوب میدانی��م و هم طرف مقابل ما که
اگر دولت آق��ای روحانی موفق نش��ود ،ضربه شرایط حس��اس همین است .ش��رایط خیلی
بسیار بزرگی به جریان اصالحات خواهد خورد ،پیچی��دهای داری��م .گرفتاریها زیاد اس��ت و
بنابراین آنها هم همه همتشان را گذاشتند تا مش��کالت زیادی داریم ،اما فکر میکنم فعال
دولت را موفق نش��ود .بههرح��ال هم انتقادات چارهای نداریم .باید منافع ش��خصی ،حزبی و
جدی به دولت و ش��خص آق��ای روحانی وارد گروهی را ف��دای منافع ملی کنیم ،اگر این کار
اس��ت ،این مسئله شخصی و پس��تخواهی و را انجام دهیم میتوانیم به نتیجه برسیم .البته
هزینه هم دارد و اینطور نیس��ت
س��همخواهی نیست ،موضوع سر
اگر انتظار داریم در یک
که بدون هزینه باش��د .اما وقتی
یک جریان سیاس��ی اصیل کشور
انتخابات هم ه این امور
روند اوض��اع را در داخل کش��ور
است که مردم به آن اعتماد کردند اصالح شود و رابطه
حداقل در طول ده س��ال گذشته
و براس��اس آن اعتماد ،این دولت ،فامیلی ،آشنایی ،حزبی
مقایسه میکنم ،امروز شرایط ما
مجلس و ش��ورا را انتخاب کردند .و ...نباشد امکانپذیر
اگر قرار باش��د پس از چهار سال نیست .ما تا مدتها این از ده سال گذشته مساعدتر است.
بگوییم نشد ،مردم هم میگویند گرفتاریها را خواهیم
جری�ان اصالحطلب�ی در ای�ن
پس نخواهد ش��د ،م��ا تاکنون از داشت
س�الها مش�خصا چ�ه زمانی
مطالبهمحوری کرده اس�ت؟ 4
جریان اصولگرایان بریده بودیم و
سال اول همیشه این حرف بوده که باید
به جریان اصالحات دل بسته بودیم اما جریان
آوار برداری شود ،اما اکنون آیا در دولت
اصالحات ه��م میگوید که نش��د ،اصالحات
دوم وقت آن نرس�یده که این مطالبات
میگوید که ما فالنی و فالنی را داریم که اجازه
پیگیری شود؟
حضور ندارن��د و فقط به همین آقایان روحانی،
عارف ،جهانگیری و ...اجازه ورود میدهند که زمان حزب مشارکت ،خیلی زود مجلس و بعد
اینها هم میگویند نشد .کسانی که در مجلس دولت در اختیار جریان مقابل قرار گرفت .حتی
هس��تند میگویند نش��د ،آنهایی که در دولت همان زمان هم ما همیشه میگفتیم که باید به
هس��تند میگویند نش��د ،پس اصال نمیشود .دولت و مجلسی که روی کار آمده ،فرصت داد
وقتی نمیش��ود م��ا باید فکر دیگ��ری بکنیم .تا ش��کل پیدا کنند و وقتی شکل پیدا کرد ،آن
ش��ما ببینید اتفاقاتی که اخیرا رخ میدهد اعم وقت باید عملکرد آنها را ارزیابی کنیم.
از جریانات اجتماع��ی ـ اقتصادی ،تجمعات و اکنون هم در این مرحله هستیم .ارکان دولت
حوادث جنایی؛ بهنوعی منعکس کننده ناامید هن��وز چندان جا نیفتادهان��د .معموال  8 ،7ماه
طول میکشد تا یک دولت مستقر شود و بتواند
شدن مردم است.
چرا سال گذشته اینها خیلی کمتر بود؟ برنامههای خود را اجرا کند .در این مرحله من
برای اینکه مردم امید داشتند و گفتند شاهد این هستم که نیروهای مختلفی که وجود
دول�ت جدید و مجل�س جدید میآید دارند نس��بت به انتصابات و انتخابات نقدهای
و مملک�ت سروس�امان میگی�رد و به جدی خ��ود را ابراز میکنند ،البته بخش��ی از
دردمان میرسند ،اما میبینند نهتنها نقدها صنفیس��ت .خیلی از نقدها امروز وجود
دارد و ج��دی هم وج��ود دارد اما علن��ی ابراز
بهتر نشد شاید بدتر هم شده است.
مردم نه عاش��ق چش��م و ابروی اصالحطلبان نمیشود .بلکه در دیدارها و پیغامها این نقد و
هس��تند نه اصولگراه��ا! آنها خواس��تار بهبود انتقادهای جدی وجود دارد.
هفته گذشته روحانی با جامع ه روحانیت
وضعیت زندگیشان هس��تند .حال این بهبود
مبارز جلس�ه داشت و به آنها پیشنهاد
یعنی عض�و ش�ورای سیاس�تگذاری وضع زندگی ب��رای هر کس��ی تعریف خاصی
داده که جلسات ش�ورای مرکزی را در
دارد .مردم ع��ادی کوچه بازار یک جور تعریف
نبودند؟
پاستور برگزار کنند .تحلیل شما از این
بله! معیارها برای انتخاب درس��ت نبود و حتی میکنند ،روشنفکران طور دیگر! دانشجویان به
دیدارها چیس�ت؟ به نظرتان روحانی
ممکن است کسی سفارش فرد دیگری را کرده نوعی ،روزنامهنگاران و افراد دیگر نیز یکجور
چرخش به راست داشته است؟
باش��د که برای مثال این آدم خوبی اس��ت ،اما دیگر میبینند .بنابراین این خیلی اشتباه است
اینکه پول یا منافع شخصی خود را در نظر گرفته که فکر کنیم یک دولت یا مجلس تعیین کردیم آق��ای روحانی عض��و جامع ه روحانی��ت بوده
وهس��ت و پای�� ه و بُ��ناش همی��ن تفک��رات
باشند ،به هیچوجه صحت ندارد و با کمال یقین و دیگر به ما مربوط نیست.
میگویم که در هیچ مورد از این موارد نه مسئله اما صحبت آق��ای نبوی ناظر ب��ه چیز دیگری اصولگراییاست ،اما شخصیتی است که مسائل
پول ،نه وعدههای بعدی و ...نه در لیست شوراها است .ناظر به س��همخواهی بود و کامال حرف را خوب درک میکند ،تجربیات زیادی دارد و
ایشان درست است .ما همه با این پدیده روبهرو میداند که راه نجات کش��ور چیست .بنابراین
و نه در لیست مجلس وجود ندارد.
نکت�ه بعدی درباره برخ�ی انتقادها در هس��تیم .واقع��ا آدم را ذله میکنن��د ،رزومه اصال جای تعجب ندارد که آقای روحانی با آنها
خص�وص کادرس�ازی اصالحطلب�ان میفرس��تند ،زنگ میزنن��د و پیغام میدهند بنشیند و جلسه بگذارد ،چهبسا آنها هم عوض
اس�ت .برخی معتقدن�د اصالحطلبان که در فالن س��تاد کار کردهای��م و میخواهیم ش��ده باش��ند و اینطور نیس��ت که ما بگوییم
بهقدری دستش�ان خالی بوده و آنقدر اینکاره یا آنکاره ش��ویم .اگ��ر اصالحطلبان که فق��ط آقای روحانی به اصل خود برگش��ته
این سالها کادر سازی نکردهاند و عضو هیچگاه دنبال سهم خواهی نبودند .اگر ما راجع است ،ممکن اس��ت آنها هم عوض شده باشند.
نداش�تند که حتی یکجاهایی آمدند به وزیر علوم میگوییم که باید یک اصالحطلب یکی از انتقاداتی که در  4س��ال اول به ایش��ان
از اصولگراه�ا در لیس�ت گذاش�تند و گذاشته شود ،بهمعنای سهمخواهی نیست .به میش��د ،این بود که خیلی تند میرود .یکی از
جاهایی کم آوردند و گفتند هرکه رزومه این دلیل است که اگر شما از نیروی اصالحطلب انتقادهای اصلی این بود که ش��ما عمل کنید،
دارد بفرس�تد ما انتخاب کنیم ،آیا این استفاده نکنید ،جوانان ما همه ناامید میشوند .اما لزومیندارد حرفهای تندی بزنید که باعث
وقتی میگوییم وزیر کش��ورتان باید اینگونه کدورت خاطر بسیاری شود چراکه کار شما را
ضعف به اصالحطلبان بازمیگردد؟
باش��د یا اینگونه عم��ل کند ،به مشکل میکند .ظاهرا االن آقای روحانی به آن
این موض��وع را قبول ندارم .امروز
این دلیل اس��ت که پ��س فردا در توصیه با شدت بیشتری عمل میکند.
اگر اجازه بدهند ما ده دولت قوی من به ضرسقاطع
اصالحطلب��ی و چندی��ن مجلس میگویم که نه در
یعنی میگوید ما دعواهایمان را کردیم
ش��هری مانند یزد ،اس��تانداری
ق��وی اصالحطلب��ی میتوانی��م انتخابات مجلس و نه
و حال میتوانیم با همه آشتی و سازش
آذری منص��وب نش��ود .آخر این
تشکیل دهیم .ما نیروی متخصص در انتخابات شوراها
بکنی�م .ما که رئیسجمه�ور حزبی که
چ��ه سیاس��تی اس��ت؟ البته ما
اینکه به کسی بگویند
نداریم ،ی�ک رئیسجمه�ور اصولگرا
نمیگوییم چه کس��ی را بگذارند
زیاد داریم دارد.
پول بده ما اسمت را در
ن حمایت
داریم که اصالحطلبان هم از آ 
و چه کس��ی را خیر .اما انتظار این
نیست.
شما
نسل
نیروهای
منظور
لیست بگذاریم چنین
میکنند ،انتظار ما از آقای روحانی و این
است که این مس��ائل درک شود،
شماست!
از
بعد
نسل
نیروهای
چیزی نبوده است
مجلس این بود که حلقه وصل باش�ند.
ما نمیگوییم به ما س��هم بدهید،
تربیت ش��دهاند و نسل بعدی هم
آقای روحانی االن ب�ا ارکان و نهادهای
میگوییم شما با یکس��ری برنامهها ،شعارها و
هستند.
مختلف�ی که وجود دارد چ�ه نهادهای
نسل بعدی که بعد از پدرانشان سرکار پشتوانههای خاص ،طوری باید عمل کنید که
درون حکوم�ت ،چه نهاده�ای مدنی
این پش��توانهها آسیب نبینند .آقای روحانی یا
میآیند؟
تعاملی را شروع کرده است.
خیر! اینطور نیس��ت که نیرو نباشد ،اما اجازه این مجلس ،چهار س��ال دیگر نخواهند بود اما
ورود به این نیرو نمیدهند .بله ،مشکالت فراوان جریان اصالحطلبی هس��ت و با مردم سروکار ای��ن بهنظر من فینفس��ه کار مثب��ت و خوبی
است ،اما آقای روحانی و امثالهم نباید فراموش
است و فشارهایی که بوده هم باعث افت ما شده دارد.
اس��ت ،اما اینطور نیس��ت که ما نیرو نداشته اکنون دیگر آقای��ان خاتمی ،نب��وی ،کروبی ،کنند ک��ه آنها دو تا دس��ت دارد ،یک دس��ت
باش��یم .سال  88به بعد تش��کیالت حزبی هم موس��وی و هیچیک از کس��انی که در مجلس درون حکومت ،نهادهایی که اصولگرا هستند
پاشید اما چهقدر نیرو باال آمد؟ من نمیخواهم و دولت بودند ،دیگر داعی ه برگش��ت به قدرت و باید با آنها کار و هماهنگ کنند و دست دیگر
بگویم جریان اصالحات ای��ن کار را کرده ،کار ندارند .نه قصد دارند رئیسجمهور ش��وند و نه آنها درون جامعه اس��ت ،آنهای��ی که حمایت
کل کش��ور بود .جریان اصالحطلبی با فطرت وزیر و وکیل ،اما داعیه اصالح کش��ور را دارند و کردند ،هزینه پرداختند و تمام سرمای ه خود را
مردم هماهنگ اس��ت .اکثری��ت اصالحطلب خود را در جریان اصالح��ات تعریف میکنند .گذاشتند که این دولت روی کار بیاید.
هستند و خودشان را بهنوعی وابسته به جریان اتفاقا بس��یاری از کس��انی که دنبال پس��ت و باید منتظر ش��د؛ به نظر م��ن روحانی و دولت
اصالحات میدانند .اصال اینگونه نیست که ما مقام هس��تند حال چه در جریان اصالحات و ایش��ان میتوانند حلقه وصل باش��ند .اگر این
نیرو نداشته باشیم و مجبور باشیم دستمان را چه جریانهای دیگ��ر آدمهای به درد بخوری اتفاق بیفتد بس��یار برای کشور خوب و مثبت
است که امیدواریم این حالت ایجاد شود ،منتها
دراز کنیم که هرکه رزومه دارد برای ما بفرستد .نیستند.
باید منتظر ش��د یعنی آن چیزی که در ظاهر
برنامه شما مشخصا چیست؟
ما نیروهای خوبی داریم اما اجازه داده نمیشود
این برمیگردد به س��ازمانهای سیاسیای که بیرون است و همه تفس��یر میکنند ،یکی این
که نیروهای اصالحطلب کار کنند.
ش��ما ردصالحیتها را ببینید! چ��ارهای برای داریم .من اینجا مصاحب��ه میکنم و مطالبات اس��ت که آقای روحانی به آن طرف چس��بیده
م��ا باق��ی نگذاش��تهاند و مجبوری��م از همین را میگویم آن س��ازمانهای سیاس��یای که است و پشتش را به این طرف کرده ،اما به نظر
موجودی بهترینها را انتخاب کنیم .سیس��تم هس��تند آنها باید براساس تش��کیالتی بودن من این تفسیر خیلی عجوالنه و زودرس است
و باید منتظر مان��د و ببینیم که در ایام آتی چه
انتخابات کش��ور به گونهای شده که هرکسی مطالبهمحور باشند.
یک عکسالعملی نش��ان داده ی��ا جایی حرف کدام س��ازمان اکنون که سازمان یا حزب قوی اتفاق��ی میافتد .مثال بع��د از دولت دوم راجع
زده یا خودی نشان داده دیگر اجازه ورود پیدا و مقت��دری وجود ندارد .همی��ن نیمهاحزاب ،به حص��ر امیدواریهای فراوانی ایجاد ش��د و
نمیکند .م��ا مجبوریم به ای��ن مکانیزمها رو رس��انهها و ...که وجود دارند .به هرحال ما هم حاال هم بعضی گش��ایشها حداقل برای یکی
از عزیزان محصور ایجاد ش��ده است .این شاید
بیاوریم تا در میان افراد ،کاندیداها را شناسایی بدون تش��کیالت نیس��تیم .ما باید از مجلس و
کنیم و آنهایی که بهتر هستند انتخاب کنیم .در دولت آقای روحانی حمایت کنیم ،اما حمایت نتیجه این تعامل باشد که مثبت است.

15
پيام

موضع فراکسیون امید
امروز اعالم میشود

دولت آقای
روحانی اگر
موفق نشود
ضرب ه بسیار
بزرگی به
جریان
اصالحات
خواهد
خورد

موضع فراکس��یون امی��د مجل��س درباره
برنامههای پیش��نهادی و صالحیت  ۲وزیر
پیشنهادی علوم و نیرو صبح امروز در شورای
مرکزی این فراکسیون اعالم خواهد شد.
به گزارش فارس ،نشس��ت شورای مرکزی
فراکس��یون مجل��س ش��ورای اس�لامی،
صبح ام��روز به منظور بررس��ی صالحیت و
برنامههای  2وزیر پیش��نهادی علوم و نیرو
برگزار میش��ود .ب��ه گفته س��یدابوالفضل
موسویبیوکی عضو فراکسیون امید مجلس
قرار اس��ت در نشس��ت ام��روز توضیحات و
دفاعی��ات رضا اردکانیان وزیر پیش��نهادی
نیرو و منصور غالمی وزیر پیش��نهادی علوم
جمعبندی شده و نهایتاً طی پیامی به اعضای
فراکسیون و همچنین عمومی اعالم شود.
وی در ادام��ه اعالم کرد فراکس��یون صبح
امروز نهایتاً مواضع رس��می خ��ود را درباره
 2وزیر پیش��نهادی اعالم خواهد کرد اما در
حال حاضر براس��اس اجماع نظ��رات اعضا،
نظر فراکسیون نس��بت به وزیر نیرو مثبت
و در رابط��ه با وزی��ر پیش��نهادی علوم نیز
نظرات مختلف است و هنوز در این رابطه به
جمعبندی مشخصی نرسیدهایم.
موس��ویبیوکی همچنی��ن عن��وان ک��رد:
فراکس��یون در رابطه با رأی اعتماد  16وزیر
کابینه دوازدهم نیز چنین جلسهای برگزار
ک��رده و پ��س از جمعبندی و نظ��ر نهایی
فراکس��یون ،موضع فراکس��یون ب��ه اعضا
اطالع داده ش��د که این روال درباره  2وزیر
پیشنهادی علوم و نیرو هم صدق میکند.

پیام فرمانده سپاه به
فرمانده ارتش

فرماندهکل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :بیتردید وحدت برادرانه ارکان ارتش
و س��پاه ترکیب مرصوصی برای شکس��ت
دشمنان اسالم و نظام بهشمار میرود.
به گزارش تس��نیم ،محمدعل��ی جعفری،
فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انق�لاب
اس�لامی در پیامی خطاب به امیر سرلشکر
سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
جمهوری اسالمی ایران با اظهار خرسندی
از کیفیت برگزاری آیی��ن دانشآموختگی
دانش��جویان دانشگاههای افس��ری ارتش
جمهوری اسالمی ایران در محضر فرماندهی
معظ��م کل ق��وا و س��تایش از رویشهای
ارزش��ی آن س��ازمان تأکید کرد :بیتردید
وحدت برادرانه ارکان ارتش و سپاه ترکیب
مرصوصی برای شکس��ت دشمنان اسالم و
نظام بهشمار میرود.
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
امیر سرلشکر برادر سید عبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
س�لام علیکم؛ با احترام و تعزیت مصائب آل
اهلل در ماه صفر
خداوند تبارک و تعالی را شاکرم که از زمان
انتصاب جنابعالی ب��ه فرماندهی کل ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،اقداماتی مبارک و
تعالیبخش در حیات طیبه ارتش برای ایفای
رسالت خویش ،تدبیر و تجلی یافت.
ام��روز ارت��ش ب��هبرک��ت برخ��ورداری از
فرماندهی مکتبی ،انقالبی ،فکور و باتقوی،
بیش از پیش در مسیر یک تحول بزرگ برای
ساخت انقالبی خود قرار گرفته تا هندسهای
از ق��درت ب��رای انق�لاب اس�لامی و نظام
مقدسمان به ارمغان آورد که در آن وحدت و
برادری در ارتش و سپاه حقیقتاً یک ضرورت
محس��وب میش��ود .بیتردید این وحدت،
ترکیب مرصوصی برای شکس��ت دشمنان
اسالم و نظام خواهد شد.
خ��دای ب��زرگ را سپاس��گزاریم ک��ه اراده
مخلصانه ،دلسوزانه و جدی شما در تعمیق
وح��دت برادرانه ارکان ارتش و س��پاه و نیز
مدیری��ت برجس��ته معنوی و ارزش��ی آن
فرمانده فداکار در برگزاری مراسمی متفاوت،
از نمایش صالبت دین��ی و تعهد به والیت از
دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاههای
آجا در محضر مول��ی و مقتدایمان حضرت
امام خامن��های (مدظله العالی) مایه افتخار،
سربلندی و دلخوشی همگان قرار گرفت.
در پایان ضمن اعالم آمادگی همهجانبه سپاه
برای همکاری همدالنه و شانه به شانه سپاه
با ارتش در تمامی عرصهها و نیز س��تایش از
این رویشهای ارزش��ی ،توفیق جنابعالی را
در تحقق اوامر فرمانده معظم کل قوا (مدظله
العالی) از ساحت ربوبی خواستارم.

