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پیگیریهای عارف برای حل موضوع خبرنگاران ممنوعالورود به مجلس
به دنبال ممانعت از ورود تعدادی از خبرنگاران پارلمانی به مجلس در پی تهیه گزارش از محل وقوع حادثه تروریستی ،رئیس فراکسیون امید برای حل مشکل پیش آمده رایزنیهایی انجام داده
است .به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف پس از مطلع شدن از ممانعت از ورود تعدادی از خبرنگاران پارلمانی به مجلس در پی تهیه گزارش از محل وقوع حادثه تروریستی ساختمان مراجعان
مردمی ،با ابراز ناخشنودی از مشکل پیش آمده نامهنگاریهایی از طریق هیات رئیسه مجلس برای حل مشکل پیش آمده و حفظ حرمت خبرنگاران انجام داده است .به دنبال تهیه گزارش هفت
تن از خبرنگاران پارلمانی از محل وقوع حادثه تروریستی در مجلس ،این افراد فعال از حضور در صحن مجلس برای تهیه خبر منع شدند.

در فاصله دو انتخابات ،برای بهبود عملکرد احزاب و سازوکارهای سیاسی چه باید کرد؟

سرمقاله

نیاز سیاست به شفافیت

معاون اول یخ اقتصاد را بشکند
ادامه از صفحه یک
از  1372تا امروز و در انتخابات گوناگون دولت یک پای مبارزه بوده و هست  .این وضع
چند پیامد دارد که یکی از آنها تعطیلی روال عادی کار دولتها است  .دولتهایی که رئیس
آنها برای بار دوم کاندید میشود جز رفتار و گفتار نمایشی و رای جمع کن در چند ماه آخر
تصمیم بلند مدت در هیچ حوزه ای نمیگیرد .در این بیتصمیمی برخی از وزیران و مدیران
ارشد دولت مستقر از هراس یا از رخوت و یا در بدترین حالت گرویدن به جبهه حریف
تصمیمی نمیگیرند .دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود و رئیس دولت به همراه
معاون اول و برخی معاونان و برخی از چهره های تندتر دولت از زمستان پارسال به مرور برای
مبارزه آماده شدند و در بهار امسال تمام قد در برابر رقبای سرسخت ایستادند .سفرهای پر
شمار روحانی و حضور در میتینگ های انتخاباتی و مناظره ها و نشستن در کنار استراتژیست
های تبلیغاتی در عمل به تعطیل دولت در بهار امسال منجر شد .از سوی دیگر فعاالن
اقتصادی در بخش تولید  ،تجارت ،بازرگانی  ،معدن ،بانکداری و حمل و نقل و کشاورزی در
بخش خصوصی نیز در این فصل داغ انتخابات از تحرک همیشگی کاسته و با همه نیروی
خود میدان مبارزه را رصد می کردند .اینگونه شده است که اقتصاد ایران در فصل داغ
انتخابات بدنش سرد و قلبش یخ زده است .بازار سرمایه به مثابه نبض آشکار و پیدای فعالیت
اقتصادی در این روزها با نوسان چشمگیر مواجه بود .بازار پول که صدای شیون و ناله اش
از دوربه گوش می رسید در این فصل داغ با رخدادهای ترسناک مواجه شده است  .در این
فضای یخ زده است که شوربختانه سیاستهای آزاردهنده گروه جدید حاکم برکاخ سفید به
مرور از روی زبان و مغز و اندیشه به عمل نزدیک شده و بر پیچیدگی وضع اقتصاد کالن ایران
افزوده است .این روزها با وجودی که منتقدان سیاسی حسن روحانی با چشم بهت زده می
بینند که دامنه تحریمهای در حال گسترش به پشت در بخشی از نهادهای موثر در سیاست
و اقتصاد ایران رسیده است اما به دالیل عجیب و انگار که مبارزه ادامه دارد از هر سو دولت
مستقر ودولت در حال تاسیس را زیر آتش گرفته و گونه ای وانمود می کنند که هیچ شرکت
و دولت خارجی به ایران نیاید .اکنون یک فصل سال را سپری کردهایم؛ یخ ضخیم بازارها
هنوز سفت و محکم برسر جای خود هستند و هرجا هم گشایش و واشدگی دیده می شود
شوربختانه به سوی بدتر شدن است .چه می توان کرد؟ به نظر می رسد رئیس دولت و معاون
اول او که حاال چهرهای ملی دارد و اقبال شهروندان و گروههای اجتماعی به او روند فزاینده
ای دارد باید با شهامت به میدان آمده و شروع به آب کردن یخ کسب و کارها کرده و هر چه
می بندند و هرسنگ اندازی داخلی و خارجی را به شهروندان نشان دهند .معاون اول رئیس
جمهور نقش اول را در شکستن یخ اقتصاد می تواند بازی کند .اكنون معاون اول چند كار بايد
انجام دهد كه يخ اقتصاد ايران آب شود و چشمان فعاالن اقتصاد را از خيره ماندن بر شروع
دوباره فعاليتها رهاسازد .نخستین کار اين است كه فرمان صادر شده اش در زمستان پارسال
و فروردين ماه امسال را كه وظايف پرشماري براي دهها دستگاه ،وزارتخانه و نهادهايي مثل
بانك مركزي صادر كرده است را دنبال كند  .در اين دستورها كه در سه بخش رونق توليد،
رونق سرمايه گذاري و رونق اشتغال است همه وزارتخانه و بانك مركزي موظف شده اند راه
بندانهاى موجود بر سر راه توليد و سرمايهگذارى را حذف كنند .دقت در اين ماموريتهاي
داده شده به دستگاههاى دولتى در مسير به اندازهاي مدرن و پرشمار هستند كه اجراي حتى
چند بند آن مى تواند گره هاي بزرگ را بر طرف كند .به طور مثال به بانك مركزى فرمان
داده شده است كه نرخ بهره بانكي را در حالت تعادل با نرخ تورم و نرخ سود ساير فعاليتها
قرار دهد .در اين دستورهاي منطبق بر اقتصاد رقابتي به بانك مركزى آمده است كه بايد تا
بهار امسال نرخ ارز را به سويي هدايت كند كه فعاالن اقتصادى ايران احساس آرامش كنند.
در اين دستور به وزارت صنعت ،معدن وتجارت فرمان داده شده است راه را براى توليد
صنعتى و نوسازى تكنولوژى بنگاهها هموار کند.معاون اول و همكارانش اكنون وظيفه دارند
از دستگاههاى مشمول بخواهند گزارش اقدامهاى خود را ارائه كرده و نشان دهند در مسير
اين كار ها چه كرده اند .كار دومى كه معاون اول بايد انجام دهد سخن گفتن با شهروندان
و گروههاي گوناگون اجتماعى را در دستور كار قرار دهد .اکنون ايرانيان منتظرند يك مدير
ارشد دولت و يك فردى كه مورد اعتماد فعاالن صنعت ،بازرگانى ،حمل ونقل ،بانكدارى و
ساير فعاليتها است و زبان شهروندان را می شناسد به میدان بیاید و یخ اقتصاد رابشکند.
توصیه کارشناسان این است معاون اول یا رئیس جمهور در نخستین فرصت ممکن به
میان فعاالن اقتصادی رفته و زنگ راه افتادن قطار فعالیت های اقتصادی را به صدا در آورد.

یادداشت
می ترسم بار دیگر امیدها به یأس بدل شود
ادامه از صفحه یک
او در نهایت با اعالم این تصمیم که نمی خواهد وارد انتخابات شود ،علت تصمیم خود را
در این جمله خالصه کرد :می ترسم بار دیگر امیدها به یأس بدل شود.
جمله ای که به روشنی از بیم و امی ِد آن روزها حکایت می کرد .تردید و ترغیب؛ بیم و
امید؛ دوگانه هایی که او در نهایت جانب بیم و تردید را در آنها گرفت.
موانع راه آگاه بود .از اینکه چه اراده هایی حتما مقابل این حرکت خواهند
سید خندان از ِ
ایستاد و چه دست های قدرتمندی به کا ِر اخالل ،اشتغال خواهند یافت.
لذا خوف آن داشت ،امی ِد اصالح ،که پیش تر یک بار در سال  1376برافروخته شده بود
و بار دیگر در سال 1388شعله گرفته بود ،باز هم گرفتار بادهای سر ِد ناموافق شود و این
امید بار دیگر به یأس بدل شود .تردید او طبیعی بود .هم اصالحات نحیف تر شده بود چرا
که گرفتار بحران عمیق امنیتی بود و هم مخالفان اصالحات ،ثروتی از سرمایه های اقتصادی
و سیاسی اندوخته بودند و هم کشوری سقوط کرده و سوخته بر جای مانده بود .او چشم
امکان عبور از آن غیر ممکن می نمود.
اندازی از موانعی را می دید که
ِ
با همه این احوال ،او همیشه می گوید که هنوز از اصالح امید نبریده است .ملت نیز
امیدوارنه به صحنه آمده بودند و گویا قصد پای کشیدن هم نداشتند .با همه مشکالت تا به
امروز امیدوارانه در صحنه مانده اند .و در سه انتخابات 94 ،92و  ،96نشان دادند که تمام
همت و حمیت خود را به میدان آورده اند.
کشمکش امید/یاس به چه
حال باید دید که جدال دو گانه اراده عمومی/موانع؛ و
ِ
سرانجامی می رسد؟! آن موانع که سید اصالحات از آن بیم داشت هنوز پابرجا است و
امروز به جان روحانی افتاده است .پاره ای از آن موانع ،ریشه درونی دارد و پاره ای بیرونی،
پارهای به خو ِد اصالح طلبان و اعتدال گرایان بر می گردد و پاره ای دیگر به مخالفان این
معرض افتادن به دام های غرور ،دعوای قدرت طلبانه
دو گروه .از یک طرف مثلت امید ،در
ِ
و نا کارآمدی است .هر کدام از این دام ها ،پای این مثلث را گیر اندازد ،در واقع پای امید را
شکسته است .هیچ چیز مانند این دام ها ،امید سوز نیست .تجربه این دو دهه اصالح طلبی
این جریان را به یک بلوغ رسانده که امید می رود که از این دام و دانه ها فاصله بگیرد.
از سوی دیگر اما ،مثلث امید ،زیر سایه تهدیدهای مخالفان خود است .کسانی که به
هر علتی با جریان امید مخالفند .اینان امکانات ،انگیزه و جسارتشان قابل مقایسه با سال
های گذشته نیست .به طوری که هنوز امضای رای بیست و چهار میلیونی روحانی خشک
نشده ،حمالت خود را آغاز کرده اند .این عده سال ها است که پست و پاداش های کالن
تبعیض مستمر و
را میگیرند در حالی که خود توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارند .این
ِ
بعضا سیستمی ،آنان را به ِ
سقف جسارت در خودحق پنداری کشانده است.
ِ
خطرناک بنی صدر
آش این حمالت در ادامه شورتر هم خواهد شد .آنان تازه پروژه
قطعا ِ
نمایی از روحانی را آغاز کرده اند .مشخص نیست این پروژه را تا کجا می خواهند ادامه
دهند .به زور هم که شده می خواهند او را به سرنوشت بنی صدر دچار کنند .البته بدیهی
است که موفق نخواهند شد و روحانی کجا و بنی صدر کجا؟! اما مشخص نیست تالش آنان
در این پروژه چه خسارت هایی بر کشور تحمیل کند.
ِ
ِ
شاید البته ِ
عصبانیت ناشی از نتیجه
غلظت هجمه ها به دولت در این هنگامه،
علت
انتخابات باشد اما از یک نکته نیز نباید غفلت کرد که شاید دستی در کار است تا در همین
ابتدا دولت را گرفتار حاشیه کند و با حمله های رادیکال ،فضا را رادیکالیزه کند و مقدماتِ
سناریوی بنی صدر سازی از روحانی را فراهم آورد!
لذا باید هوشیارانه این روزها را گذراند.

.

بهاران آزادی

Baharan.fdn@gmail.com

ادامه از صفحه یک
در آستانه انتخاباتهای مهم مانند ریاستجمهوری شاهد ظهور
سازوکارهای جناحی -سیاسی هستیم که مسئولیت احزاب را بر
عهده میگیرند و با تاکید بر محوریت لزوم همگرایی بین تمام
چهرهها و احزاب و گروههای یک جناح سیاسی ،کار را پیش
میبرند .به همین دلیل است که خبرها از وجود  223حزب در
کشور حکایت دارد اما در واقعیت چندان اثری از آنها نیست.
شاید پيچيدگي فضاي سياسي جامعه ايراني در طول سالیان
موجب شده تا برخی احزاب کارکشته و ریشهدار قادر به فعالیت
نباشند و در مقابل آنهایی دست به تاسیس حزب بزنند که یا سود
خاصی را دنبال میکنند و یا ترس از فراموش شدن در دنیای
سیاست دارند .جایگزین شدن سازوکارهای جناحی به جای احزاب
نیز باعث میشود روشها و شیوههای آنها برای مسائلی مثل
تعیین کاندیداها و معیارهای آن تا حد زیادی در برابر انتقادهای
احتمالی بدون مسئول باشند و غیرشفاف خوانده شوند .در حالی
که در آستانه هر انتخابات ،راه رفع این ایرادها را تقویت احزاب و
یا ساختارمندی سازوکارهای جایگزین احزاب مطرح میکنند ،اما
این قضیه تا آستانه انتخابات بعدی به فراموشی سپرده میشود و
شاید دور از انتظار نباشد که در صورتی که جریانهای سیاسی
در فاصله دو انتخابات فکری به حال آن نکنند ،ضرر آن را در
انتخابات بعد ببینند .در بسیاری از کشورهای متمدن نامزدهای
انتخاباتی از دل احزاب بیرون میآیند؛ احزابی که رزومه کاری و
فعالیتهای حزبیشان مشخص است و مردم نیز به انتخاب آگاهانه
دست میزنند .در ایران اما به طورکل دو جناح اصلی اصالحطلبی
و اصولگرایی مطرح بوده و هر حزبی در کشور زیرمجموعهای از
این دو جریان است که براساس سیاستهای کلی آنها حرکت
میکنند اما عدم فعالیت گسترده موجب شده تا به جای افرادی
از دل احزاب ،برخی به میدان بیایند که یا سابقه کار اجرایی
نداشتهاند و یا به هیچ جناحی وابسته نیستند ،لذا مشخص نیست
که در صورت تحقق نیافتن وعدههایشان چه شخص یا گروهی
مسئولیت آن را میپذیرد .بحث ادغام احزاب کوچک یا غیرفعال با
احزاب شناسنامهدار و در راستای ایجاد وحدت و گسترش تحزب
هم از مواردی است که بسیار به آن پرداخته شده اگرچه کماکان
چالشهایی بر سر آن وجود دارد .اصالحطلبان سال  92و همزمان
با انتخابات ریاستجمهوری عالوه بر ائتالف با اعتدالیون در راستای
ی را راهاندازی
رسیدن به وحدت ،سازوکار شورایعالی سیاستگذار 
کردند که در ابتدا با سرسختی برخی گروههای سیاسی همراه
بود اما درنهایت باتوجه به آن که وحدت در میان این جریان از
اهمیت باالتری برخوردار بود ،همسویی با سیاستهای شورای
عالی را ارجح دانستند .ثمره این وحدت نیز انتخابات مجلس دهم
شورای اسالمی ،ریاستجمهوری  96و شورای شهر پنجم را رقم
زد ،با سازوکاری به نام ارائه لیست مشترک اصالحطلبی .نتیجه
انتخاباتهای مهم در طول این سالها اما نشان از آن دارد که جناح
اصولگرایی باید راه دیگری برای رسیدن به وحدت پیدا کند ،بهتر
آن است که این جناح ریشهایتر به مسئله وحدت بپردازد تا شاید
بتواند در انتخابات  4سال دیگر با مهرههای مطرحتری به کارزار
گام نهد .جریان اصولگرایی در انتخابات ریاستجمهوری سال 92

نخستین شکست خود از اتحاد اصالحطلبی را متحمل شد .پس
از آن در انتخابات مجلس شورای اسالمی تالش کرد با اتحادی
متزلزل لیستی مشترک ارائه دهد که این سیاست نیز تجربه تلخی
ت اخیر برخی
را برای اصولگرایی رقم زد .پس از آن اما در انتخابا 
اصولگرایان تالش کردند تا در قالب «جمنا» بار دیگر شانس خود
در راستای رسیدن به وحدت را بیازمایند ،به همین جهت ،برخی
چهرههای این جناح با کدخدامنشی گردهم آمده و ضمن دعوت از
احزاب مجوزدار ،مردم حامی اصولگرایی و دیگر گروههای سیاسی
سعی کردند وحدت را معنا بخشند ،با این حال شاهد بودیم که
زمان اعالم کاندیداها ،حزبهایی با سهمخواهی ازاین جبهه ،راه
خود را جدا کردند و برخی دیگر برائت جستند؛ نتیجه این بود
که جریان اصولگرایی با سه نامزد به میدان رقابتها وارد شد ،تا
لحظه آخر پا پس نکشیدند و بنیانهای وحدت اصولگرایی بار دیگر
فروریخت .جبهه مردمی نیروهای انقالب ،نوظهور و بدون مجوز
رسمی به عرصه سیاست وارد شد تا ماندگار شود ،اصولگرایان را به
زیر یک چتر جمع کند و کعبه آمال آنهایی شود که سودای اتحاد
در سر داشتند؛ اما ناکام ماند .سران آن بارها اعالم کردند که این
جبهه به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما اکنون که زمان زیادی هم
از انتخابات نگذشته تب آنها فروکش کرد و جبهه و فعالیت سیاسی
دیگری به فراموشی سپرده شد.
چهارسال دیگر بازهم دو جریان اصالحطلبی و اصولگرایی در
مقابل یکدیگر ایستاده و برای رسیدن به قدرت مبارزه خواهند کرد
اما تا آن زمان فرصت بسیاری باقی است که احزاب و گروههای
سیاسی برای اجتناب از آنچه که اخیرا رخ داد ،در راستای
گسترش وحدت و تقویت تحزب تالش کنند ،نه اینکه در آستانه
انتخابات دیگری قرار گیریم ،مطالبات مردمی مطرح شود و آنگاه
شاهد باشیم که احزاب توانایی فعالیت به عنوان پیوند مردم و
حاکمیت را نداشته باشند.
احزاب باید ضمن بازسازی تشکیالت خود به دولت
مستقرکمککنند
حسین کنعانیمقدم ،دبیرکل حزب سبز در اینباره گفت :در

هشت محور بحث تحزب در کشور قابل بررسی است؛ در وهله
اول ،قوانینی که احزاب را در کشور خطاب قرار میدهد و به نظر
میرسد که باید متناسب با جایگاه و نقش احزاب در شکلگیری
اداره سیاسی کشور بررسی شود ،همانند قانون احزاب ،قانون
انتخابات و قانون جرم سیاسی که تا همسو نشوند ،نمیتوان بر روی
نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور تاکید کنیم .مسئله بعدی،
جایگاه احزاب در شکلگیری اراده سیاسی کشور است ،هنگامی که
دولتها برسر کار آمده و عنوان میکنند که زیرمجموعه هیچ جناح
یا حزب سیاسی نیستیم ،عمال جایی برای ظهور و بروز احزاب
نمیماند و همین موجب میشود که کشور در مسائلی همچون
انتخابات با مشکالتی روبهرو شود .این فعال سیاسی ادامه داد :احزاب
که پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند ،باید در میان مردم
جایگاه خاص خود را پیدا کرده و قارد باشند این وظیفه را برعهده
گیرند .احزابی که تنها درحد چند موبایل و کانال مجازی خالصه
میشوند ،نمیتوانند چنین نقشی را ایفا کرده و خاستگاه سیاسی
مردم باشند .در وهله بعد ،اگرچه انتخابات ،بهار احزاب است و
حضور آنها فعال میشود اما باالخره نیازمند برنامهریزی ،کادرسازی
و شکلگیری احزاب به صورت یک سازمان قدرتمند برای مشارکت
در قدرت هستیم ،فصلی بودن احزاب هم گاهی مشکلساز است.
کنعانی مقدم خاطرنشان کرد :وقتی حزبی نمیتواند در دولت یا
مجلس اکثریت آرا را به دست بیاورد ،باید دولت در سایه را شکل
دهد ،یعنی با به کارگیری نیروهای همسو خود در تخصصهای
مختلف به برنامهریزی و مدیریت دولت مستقر کمک کند .در این
مسیر میتواند مطالبات مردم را به خواست عقالنی بدل کرده و
در اختیار دولت قرار دهد .در این شرایط هم قدرت انتقادی دارد
و هم دیدهبانی دولت مطرح است که ما درحزب سبز نیز پیگیر آن
هستیم .برخی احزاب که نتوانستند در انتخابات ریاستجمهوری
اخیر اکثریت آرا را از آن خود کنند ،باید به دور هم جمع شده،
سازمان وتشکیالت خود را بازسازی و دولت درسایه را تشکیل
دهند و از این طریق به دولت کمک کنند ،چراکه پیروزی دولت
مستقر ،پیروزی ملت ایران است.

روحانی باید نظام توسعه یافتگی سیاسی را شکل دهد
ژاله فرامرزیان ،عضو شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان
نیز معتقد است که واقعیت تحزب در کشور ما با نگاه مدیریت
کشور نسبت به تحزب باید تناسب داشته باشد .آنچه که در دنیا
تحزب معنا میگیرد ،در کشور ما جناح نامیده شده است .بازیگران
جریان جناحی نیز در سایزها و اشکال مختلف متناسب با قانون
در حال فعالیت هستند .به طورمثال تشکلهای صنفی سیاسی
داریم و تشکلهایی که مشخصا خود را حزب معرفی میکنند که
کلیات تشکیلدهنده آنها تعریف مشخصی ندارد .وی در ادامه
گفت :شاکلهای که در جریان فعالیت حزبی تعریف شده است،
مبنی بر تفکر است و ما نیز تابع تفکر اصالحطلبی هستیم؛ در
جریان اصالحات 20 ،الی  40حزب وجود دارد ،آنهایی که صنفی
هستند تکلیفشان روشن است .اما دیگر احزاب همانند اتحاد،
کارگزاران ،اراده ملت ،مردمساالری چه تفاوتی با هم دارند؟ در
پذیرش چند اصل ،قانون و مقررات ،اساسنامه یا حق عضویت؟
باید بپذیریم ،آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده ،متناسب با واقعیت
کشور است .فرامرزیان خاطرنشان کرد :حقیقت امر این است که
احزاب قوی ما آنهایی هستند که در دوران فعالیت دولتها ،توسط
آنها ساخته شدهاند .بر پاشنه آن قدرت رشد پیدا کرده و بزرگ
شده اند و اکنون به عنوان یک حزب ،مختصات آن را دارند .به
اعتقاد این فعال سیاسی اصالحطلب ،با احزاب باید رویکرد متفاوت
داشته باشند؛ یک حزب در حوزههای مختلف سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و مدیریتی کشور باید دیدگاه مشخصی داشته و حزب
دیگری هم تفکر خاص خود را در این زمینهها داشته باشد اما
متفاوت از هم .به گفته وی ،آنچه که تا به امروز شاهد بودهایم
این است که واحدهای حاکمیت تمایل به قدرتمند شدن احزاب
ندارند ،اگر این تصور اشتباه است ،در این چهارسال دولت در
تعامل با تمامی اجزا قوا باید فکری به حال این مسئله کند؛ باالخره
اگر قادر به ترسیم سازوکارهای حزبی نیستند ،الاقل جناحها به
رسمیتبشناسند.
فرامرزیان تاکید کرد :خوشبختانه در قانون جدید بحث جبههها
آمده و تعریف شده است .اما آنها نیز باید مشخص کنند که
برای مدیریت کشور و حضور در نهادهای سیاسی چه تفکر و
برنامهای دارند و چگونه قارد به اجرای آن خواهند بود .اگر
برسرکار آمدند و  4سال خدمت کردند ،به مردم پاسخگو باشند
تا مردم نیز براساس تفکر به یک جبهه و جناح بپیوندند نه تحت
تاثیر فضاهای احساسی ،شعار یا فضای تخریبی .وی ادامه داد:
اگر این اتفاق افتاد ،میتوانیم بگوییم توسعه یافتگی در کشور
ما شکل میگیرد .باید سازوکاری طرح شود تا مردم از ترس
سرکار آمدن یک شخص یا تفکر و یا تحت تاثیرکاریزما به پای
صندوق رای نروند .به نظر من باید برنامههای این جبههها ،نیاز
مردم را برآورده کند .عضو شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :چنین عملکردی ،مستلزم داشتن نظام حزبی صحیح است
که دقیقا برنامه و مجموعه مختصات فکری خود را در قالب یک
مدل مدیریتی ارائه دهند ،آنها را ضمن کار به اثبات برساند و
نتیجه را به مردم اعالم کنند .تفکر مقابل هم از اقدامات خود را
اعالم و از آن دفاع کند .جریان فکری روشن و توسعه یافته در
این شرایط شکل خواهد گرفت وگرنه همچنان انتخابات ما در
فضای احساسی برگزار میشود و نهایت بدون اینکه بدانیم تیم
اجرایی نامزد انتخابات قادر به تامین مطالبات است یا خیر به یک
تفکر رای میدهیم .یکی از بزرگترین کارهایی که حسن روحانی
میتواند در این ایام انجام دهد ،شکل دهی به نظام توسعه یافته
سیاسی برای تحقق برنامههای کشور است.

انتظارات اصولگرایان از کابینه دوازدهم بررسی شد
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هر چه به پایان عمر دولت یازدهم نزدیکتر میشویم ،اظهارنظرها در مورد
کابینه جدید نیز باال میگیرد .گمانهزنیها در مورد کابینه جدید از سوی هر
دو جریان اصلی کشور (اصالحطلب و اصولگرا) صورت میگیرد .در این میان،
اردوگاه اصالحطلبان و مشاوره آنها به دولت در امر انتخاب وزراء امری طبیعی
به نظر میرسد .دلیل آن هم کام ً
ال واضح و روشن است؛ اصالحطلبان به دلیل
پشتوانه مردمی که دارند ،تاثیر قاطعی در انتخاب روحانی داشتند .اما رویکرد
اردوگاه اصولگرایان در مورد کابینه دولت دوازدهم که در برخی مواقع حالت
مظلومانه یا توصیهگرایانه نیز به خود میگیرند ،در نوع خود شگفتانگیز است.
جریانی که تمام قد در طول چهار سال اول استقرار روحانی بر پاستور ،دولت
را تحت شدیدترین هجمهها و حمالت ناجوانمردانه قرار داد و در انتخابات نیز
تمام نیرو و توان خود را علیه گزینه اصالحطلبان و اعتدالگرایان بسیج کرد،
اکنون به دنبال سهمخواهی یا بعض ًا در اندیشه مشاوره به دولت در امر انتخاب
کابینه جدید برآمدهاند .این در حالی است که جریان مخالف دولت پیش از این
با طرح استراتژی «دولت در سایه» سعی بر آن داشت و دارد تا رفتارهای دولت
را در این چهار زیر زرهبین ،البته با چاشنی تخریب ببرد .ناگفته نماند که در هر
حالت سازوکار دولت بر این است که کابینه شمایل جدیدتری به خود گیرد،
کابینهای که قرار است عالوه بر به اتمام رساندن کارهای ناتمام دولت اول،
وعدههای انتخاباتی روحانی برای دوره دوم را هم عملیاتی کند.
اگر همه وزرا از یک جناح باشند شعار وحدت یک شعار توخالی خواهد بود؟
بر کسی پوشیده نیست که اصولگرایان در آستانه شروع کار دولت جدید روحانی آن
را زیر ذرهبین خود قرار دادهاند .جریان مذکور این باور را دارد که دولتی موفقتر است که
از دو جناح مدیران متخصص را انتخاب کند .آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی استاد برجسته
حوزه در این رابطه به دولتمردان توصیه میکند اگر همه وزرا ،استانداران و فرمانداران از
یک جناح باشند در این صورت شعار وحدت یک شعار توخالی خواهد بود و همه جناحها
باید در مدیریت کشور سهیم باشند .پرویز کاظمی چهره سیاسی نزدیک به اصولگرایان
و از وزرای احمدینژاد به آسیب زننده بودن سهمخواهیها از دولت دوازدهم اشاره دارد و
میگوید :با توجه به درایتی که آقای روحانی دارند معتقدم این موضوع در دولت دوازدهم
جایی نخواهد داشت .معتقدم مدیران بسیاری وجود دارند که فارغ از جناحبندیها افراد
خدوم و شایستهای هستند که میتوانند به دولت آینده کمک کنند .مطمئنم با درایت
و هوشمندی رئیس جمهوری و همکاری مجلس مشکلی از این بابت نداشته باشیم.

خواسته مردم وزرای کارآمد فارغ از جناحبندیهای سیاسی کشور است
حسین کنعانیمقدم دبیرکل حزب سبز ایران نوع انتخاب کابینه را به مطالبات مردم
و خواستهای که آنها در انتخابات اخیر داشتند منوط میداند و در این مورد میگوید:
پیام رای مردم به روحانی این است که با اعتمادی که صورت گرفته است باید شعارهایی
که در انتخابات وعده داده شده محقق کند و مردم ارتقای معیشت ،رونق اقتصادی و
آزادیهای شهروندی را لمس کنند و این فرصت استثنایی است که روحانی در این
مقطع پیدا کرده است .در همین راستا او معتقد است :با توجه به تجربه چهار ساله دولت
یازدهم و عملکردی که وزرا داشتهاند مردم به دنبال این هستند که وزرای کارآمد فارغ از
جناحبندیهای سیاسی کشور را مدیریت کنند .این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه
رقابتهای سیاسی در انتخابات کارآییهایی دارد اما بعد از استقرار دولت این رقابتها را
باید تبدیل به کارآمدی نظام کرد ،افزود :به نظر میرسد برخی وزارتخانههای کلیدی
کشور که اثرگذارتر هستند و همچنین مشاوران کلیدی که به مسائل اقتصادی مربوط
میشوند ،باید تغییراتی انجام شود.
 50درصد کابینه یازدهم باید تغییر کند
گمانهزنی در مورد کابینه جدید دولت البته طیف متکثری از جریانات اصولگرا را
در برمیگیرد .سخنان یکی از اعضای حزب موتلفه را باید در این راستا ارزیابی کرد.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در ارتباط با رسالتی که
دولت جدید دارد ،معتقد است :با توجه به چالشهایی که ما در سال  96داریم اولویت
دولت دوم آقای روحانی در درجه اول بحث تدبیر برای ایجاد اشتغال ،بیکاری در کشور
و همچنین رونق تولید باشد .این فعال سیاسی اصولگرا همچنین با اشاره به اینکه
کابینه فعلی برای ادامه فعالیت در دولت آینده توانایی زیادی ندارد ،افزود :برخی از وزرا
توفیقی در فعالیتهای کاریشان نداشتد تا پاسخگوی مطالبات مردمی باشد و به نظر من
مجموعا باید  50درصد کابینه تغییر پیدا کند.
به دولت دوازدهم توصیه میکنم با کابینه پویاتر عمل کند
اظهارات برخی از سیاسیون اصولگرا در مورد کابینه جدید ،ژست توصیهگرایانه
نیز به خود گرفته است؛ محمدرضا باهنر ،رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در
مورد چگونگی عملکرد کابینه جدید میگوید :به دولت توصیه میکنم با کابینه پویاتر
و سرحالتر عمل کند ،چرا که برخی از دولتمردان فعلی وضعیت جسمیشان اجازه
فعالیت را به آنها نمیدهد .دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین در پاسخ به اینکه روند
فعالیت دولت در چهار سال آینده را چطور میبینید ،معتقد است :به دولت توصیه
میکنیم کارهای نیمه تمام خود را به اتمام برساند و مسیرهایی را که نیاز به تغییر دارد
اصالح کند و حتما باید دولت دوازدهم پویاتر و سرحالتر باشد .البته ناگفته نماند اعضای
دولت یازدهم هم افراد کارآمدی بودند اما برخی از آنها علیرغم اینکه نیروهای متدین و
خوب هستند وضعیت جسمیشان نمیکشند بتوانند فعالیت خوبی داشته باشند .رئیس
جبهه پیروان با بیان اینکه تدبیر دولت یازدهم خوب بود اما باید یک مقدار شجاعت
حرکت هم بیشتر شود ،اظهار کرد :دولت در برخی امور خود میتواند تحول ایجاد

میکرد از جمله آنکه بسیار تکرار میکرد درآمد ما از مالیات و نفت است که این درآمدها
کامال قابل تحول است و میتوان آنها را تا دو برابر افزایش داد و روشهای مشخص است.
روحانی به واسطه اصولگرا یا اصالحطلب بودن افراد وزرا را انتخاب و یا
برکنارنمیکند
صادق زیباکالم استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره وضعیت حضور
اصولگرایان در کابینه جدید دولت میگوید :این دیدگاه خطاست که انتظار داشته
باشیم آقای روحانی به واسطه اصولگرا یا اصالحطلب بودن افراد وزرا را انتخاب و یا
برکنار کند .او معتقد است :تا آنجایی هم که من از آقای روحانی سراغ دارم ایشان این
تمایل را ندارند .اما به نظر میرسد فشار زیادی بر روی ایشان است تا اینگونه عمل کنند.
زیباکالم اظهار کرد :وزیر اصولگرا ممکن است عملکردش خیلی خوب باشد .حتی
قابل قبولتر از هر وزیر اصالحطلب دیگری ،در این شرایط دلیلی برای تغییر او وجود
ندارد .این استاد دانشگاه در دفاع از عملکرد رحمانیفضلی به عنوان وزیری که مشی
اصولگرایانه دارد و مورد انتقاد هم قرار گرفته ،گفت« :عدهای میگویند در فرمانداریها
و استانداریها مدیران دولت احمدینژاد فعال بودند .در حالی که درباره عزل و نسبهای
استانی یک نکته مهم را نباید فراموش کرد؛ متاسفانه در کشور ما مدیران محلی با نفوذ
نمایندگان مجلس ،امامان جمعه و دیگر نهادهای قدرت انتخاب میشوند .این فقط در
دولت آقای روحانی نبوده است ،در تمام دولتها نمایندگان ،امامان جمعه و  ...در عزل
و نصبهای مدیران دخالت میکردند .او از عملکرد وزارت کشور در انتخابات اخیر دفاع
کرد و گفت :درباره انتخابات فقط یک مشکل وجود داشت و آن هم مشکل تعرفه رای
بود .در این خصوص هم باید بپذیریم که کسی تصور نمیکرد که انتخابات ریاست
جمهوری با این مشارکت گسترده همراه شود .به نوعی موج مشارکت وزارت کشور و
همه فعاالن سیاسی را غافلگیر کرد.
اساس در انتخاب کابینه مطالبات حداکثری مردم است
عبداهلل ناصری ،عضو بنیاد باران با بیان اینکه تغییرات در کابینه امری مرسوم است،
به «ابتکار» میگوید :تغییر و تحول در کابینه خواست همه گروهها و جریانات است ،با
این حال معتقدم در اصالحطلبی در کابینه جدید افزایش مییابد .این تحلیلگر سیاسی
اصالحطلب میگوید :در حال حاضر برای چينش كابينه دولت دوازدهم قيد و بندها ،تا
حدی برداشته و فضا برای روحانی بازتر شده است .پيروزی قاطعی كه او در انتخابات
 ٢٩ارديبهشت به دست آورد ،كمك میكند كه او اعضای دولت خود را بهتر انتخاب
كند .ناصری در مورد ادعاها و گمانهزنیهایی که اصولگرایان در مورد کابینه آینده دولت
مطرح میکنند ،گفت :گفتمان اصولگرایان در مورد کابینه اگر مبتنی بر خواست جمعی
باشد ،اشکالی بر آن وارد نیست ،اما اگر استراتژی آنها مبتنی بر فضاسازی و سهمخواهی
باشد که گمان نمیکنم منطقی باشد .ناصری انتخاب کابینه را منوط به رای و نظر
رئیسجمهوری میداند و میگوید :اساس در انتخاب کابینه مطالبات حداکثری مردم
است و در این مورد شخص آقای روحانی بهتر از هر کس یا جناحی میتواند تصمیمات
درستی را در این زمینه اتخاذ کند.

