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صاحبنظران سیاسی حامی دولت تأکید کردند

تداوم ائتالف انتخاباتی؛ هم استراتژی ،هم تاکتیک

به گفته فعاالن سیاســی حامی دولت اظهار نظرها و پیشــنهادات آنها ناظر به شاخصههای کابینه است و نه سهم خواهی
سیل توصیهها برای انتخاب اعضای کابینه دوازدهم به راه افتاده؛ حتی اصولگرایان
مجلس هم کمیتهای 15نفره تشکیل دادند تا بابت این موضوع با رئیس جمهوری
وارد رایزنی شـــوند .در این میان بحث پر رنگ و چالشی ،تأکید گروههای مختلف بر
«سهمخواهی» رقبا از کابینه است .این موضوع خصوصاً جایی که به نظر میرسد
اختالفاتیبینجریانهایاعتدالواصالحاتایجادشده،قابلمالحظهترمیشود.

ائتالف ایندو جریاندر انتخاباتســـالهای 92و 96زمینهپیروزی حسن روحانی را
ایجاد کرد و حاال هر کدام تأکید میکنند که برای وزرای دولت بعدی شـــاخصههایی
دارند.طیفمقابلدولتتااینجایکاراینوضعیترابهشکافجریانحامیاندولت
تعبیرکردهاست.درچنینشـــرایطیآیاائتالفشکلگرفتهبینجریانهایاعتدال
واصالحاتبرســـرترکیبکابینهدوازدهمسستخواهدشد؟سؤالدیگرایناست

که پایدار ماندن این ائتالف چقدر برای آینده هر دو جریان حیاتی است؟ چهرههای
دو جریان امـــا در گفتوگو با «ایران» ،عموماًمیگویند اظهـــار نظرهای آنها درباره
ترکیبکابینهدوازدهمناظربهشاخصهاومعیارهایچینشوزراومعاونانرئیس
جمهوری است نه ارائه گزینه به دولت یا سهمخواهی از روحانی .به گفته آنها تداوم
ائتالفانتخاباتیحامیاندولتهماستراتژیاستهمتاکتیک.

ائتالف استراتژیک

ضرورت حفظ انسجام انتخاباتی

عبرتآموزی از تشتت سال 84

حفظ ائتالف؛ اولویت اول

 -۱طبــق قانــون اساســی ،رئیــس
جمهــوری بایــد در موعــد مقــرر هیأت
وزیــران را بــه مجلــس معرفــی کنــد.
بنابراین باید به رئیس جهوری منتخب
مــردم حــق داد شــخصیتهایی را
معرفی کند که از جهت فکری -سیاسی
غالمعلی دهقان
همان جهتگیریهایی را داشته باشند
کــه خــود دارد .الزمه کارگروهی  ۴ســاله
عضو شورای مرکزی
حزب اعتدال و توسعه
میطلبــد نوعــی همگرایــی حداکثری
میان تیم دولت برای رســیدن به هدف
وجود داشته باشد.
 -۲فالســفه معتقدند علت محدثه هــر پدیده علت مبقیه آن هم
است .حسن روحانی چه در دور اول و چه در دور دوم گفتمان خود
را اعتــدال معرفــی کرد و در شــکلگیری کابینه اول خود هم نشــان
داد مشــی و ســلوک اعتدالی را در انحصار جناحی خاص نمیداند
و در عمل کابینه فراجناحی متشکل از اصالحطلبان و اعتدالیون و
اصولگرایان اعتدالی را به مجلس معرفی کرد.
واقعیت این اســت همچنــان خطــر افراطیگری برطرف نشــده و
جبهه اعتدال با مشارکت ۳جریان فوقالذکر ضرورت دارد .اختالف
و انشقاق  ۳جریان اصلی جبهه بزرگ اعتدال آب به آسیاب رقیب
تندرو است و ائتالف استراتژیک این  ۳مجموعه را در آینده تهدید
میکند و این در حالی اســت که این ائتالف ســهگانه توانســت طی
۴سال گذشته دستاوردهای فراوانی برای منافع ملی داشته باشد که
مهمترین آنها برجام بود.
 -۳هــر  ۳جریــان فوقالذکر حق دارند گزینههــای خود را به رئیس
دولــت آینــده معرفی کنند امــا انتظار مــیرود به انتخاب ریاســت
جمهوری احترام و انسجام و ائتالف استراتژیک را بر منافع جناحی
ترجیح دهند و شایستهساالری را به عنوان یک اصل بپذیرند.
 -۴رأی  ۲۴میلیونــی روحانــی یــک رأی ملــی و فراجناحــی بود .به
خواســت مردم احترام قائل شــویم و دور از وابســتگیهای حزبی و
جناحی به تشکیل کابینهای کارآمد و فراجناحی با حضور جمعی از
شایستگانمتخصصمتعهدبیندیشیم.

تشکیل کابینه از اختیارات
رئیــس جمهوری منتخب
اســت .اما ایــن انتظار هم
بــه حــق اســت کــه رئیس
جمهوری در گزینشهای
خــود مالکهایــی را در
آذر منصوری
نظــر بگیــرد کــه درنهایت
بــه تحقــق مطالبــات
عضو شورای مرکزی
اتحاد ملت
رأیدهندگان منجر شــود،
مطالباتــی کــه شــعارهای
رئیــس جمهوری منتخب
در راســتای تحقق آنها ،توانســته اســت رأی اکثریت
را بــه دنبــال داشــته باشــد .از ســوی دیگــر ،نبایــد از
خاطــر برد که علت اصلی پیروزی در ســه انتخابات
اخیــر ،شــکلگیری ائتالف در ســال  ،92تکرار ائتالف
در ســال  94و در نهایــت تثبیــت ائتالف در ســال 96
بوده اســت .آنچه در کنار چینــش کابینه باید به جد
مــورد توجه قــرار گیرد ،حفــظ این ائتــاف و تقویت
انســجام موجــود اســت .ایــن امر بــا ترجیــح منافع
ملــی بــه منافع حزبی و فــردی محقق میشــود .اگر
جریانهای سیاســی که اضالع اصلــی ائتالف بودند
بــه این اصــل توجه نداشــته باشــند ،انســجام دچار
آسیب خواهد شد.
نکته اینجاست که رقیب نیز براساس تجارب سه
انتخابات گذشــته ،دریافته است که درصورت حفظ
انســجام در میــان اصالحطلبــان و اعتدالگرایــان،
بخــت کمتری بــرای پیــروزی خواهد داشــت .از این
رو ،بر جریانهای پیروز در انتخابات فرض اســت که
از ائتالف و انســجام بــه عنوان رمز پیــروزی صیانت
کــرده و بــا تکیه بــر مطالبات مردم به عنــوان مبنای
کابینــه ،دســتاوردهای سیاســی و اجتماعــی خــود را
تثبیت کنند.

حمایــت اصالحطلبــان
از رئیــس جمهــوری بــه
معنای سهمخواهی نبوده
اســت .اما واقعیت دیگری
نیــز وجــود دارد؛ مبنــی بــر
اینکــه رئیــس جمهــوری
جهانبخشخانجانی
بــرای تحقق خواســتههای
رأیدهنــدگان ،بــه تــداوم
عضو شورای مرکزی حزب
کارگزارانسازندگی
حمایتهــا نیــاز دارد .در
این شــرایط راه میانه ایجاد
همپوشانی میان اختیارات
رئیــس جمهــوری و انتظــارات حامیان ایشــان اســت،
اما این همپوشــانی قطعاً به معنای تحمیل به رئیس
جمهورینیست.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل غیرحزبــی بــودن ســاختار
انتخابات،طبیعیاستکهیکجریانحزبینمیتواند
از رئیس جمهوری انتظار حزبی داشــته باشد .اما نباید
ایــن واقعیت را هم فراموش کــرد که پیروزیها نتیجه
ائتالف ،همگرایی وحدت بوده است.
از این رو ،هرکدام که زمینهســاز شکست وحدت
شــویم ،زمینههــای شکســتهای آتــی انتخاباتــی را
فراهم کردهایم .با توجه به نتیجه شکســت در ســال
 ،84قطعــاً تاریــخ دربــاره عامالن شکســت وحدت
قضــاوت خوبــی نخواهــد داشــت .خســارتهای
غیرقابــل جبران اشــتباه اصالحطلبــان و اعتدالیها
در ســال  84بــه مــا یــادآوری میکنــد که اگــر این بار
نیــز فرصتطلبیها ســبب وضــع محدودیتهایی
برای رئیس جمهوری شــود ،یا تیم رئیس جمهوری
مطالبــات را در نظــر نگیرد ،بــار دیگر دچار مشــکل
خواهیــم شــود .چــاره ،در گفتوگــو اســت و تنهــا
گفتوگــو اســت که میتواند مانع خدشــهدار شــدن
وحدت شود.

بیــان مؤلفههــای مــد نظــر
جریانهــای سیاســی حاضر در
پارلمــان دربــاره وزرای دولــت
یکی از حقوق اساسی نمایندگی
در نظــام جمهــوری اســامی
است .اما قطع به یقین استفاده
غالمعلی جعفرزاده
از چنیــن حقــی نباید در مســیر
ایجــاد اهــرم فشــار بــه دولــت
عضو هیأت رئیسه
فراکسیونمستقلینمجلس
بهکار گرفته شود .بسیار طبیعی
است که گروههای حامی دولت
کــه زمینــه رأیآوری رئیــس
جمهــوری منتخــب را فراهــم کردنــد ،به دنبــال انعکاس
صدا و دیدگاه خود در ترکیب کابینه پیشنهادی به مجلس
باشــند ،اما رفع چنین نیازی نباید تبدیل به موقعیتی شود
تا ائتالف سیاســی شــکل گرفته برای موفقیت دولت از هم
بپاشــد .چرا که از بین رفتن این ائتالف سیاسی که به نوعی
همپوشــانی توان گرایشهای مختلف در کشــور برای اداره
وضع موجود اســت ،خود میتواند اولین پاشنه آشیل برای
زمیــن خــوردن و عدم موفقیت دســتگاه اجرایی باشــد .به
عبارت دیگر تأکید بیش از اندازه بر چنین موضعی به نوعی
علیــه تمــام گروههای دخیــل در موفقیت انتخاباتی ســال
 96عمل خواهد کرد .بر این اســاس از منظر سیاســی مهم
آن اســت که اول ائتــاف انتخاباتی چهار ســال اخیر حفظ
شــود و بعد در اثر تعامالت ناشــی از آن کابینه رنگ و بوی
حامیــان خود را بگیرد .از منظــری دیگر و به لحاظ حقوقی
نیز گروههای مختلف سیاسی و خصوصاً حامیان دولت هر
چند باید بازتاب نقش خود را در کابینه ببینند اما این مهم
بایــد به صورت بیــان و ارائه شــاخصها و معیارها صورت
بگیرد نه فشــار برای ورود افــرادی خاص به ترکیب دولت.
با چنین راهبردی هم چارچوب حقوقی شــخصیت رئیس
جمهوری حفظ میشود و هم حامیان دولت مزد همراهی
خود را خواهند دید.

دیدار کمیته تعامل
شورای عالی اصالحطلبان با روحانی
کمیتــه تعامــل شــورای عالــی سیاســتگذاری بــا دولــت روز گذشــته بــا
رئیسجمهــوری دیــدار کــرد .کانال خبری منســوب به عــارف و همچنیــن کانال
خبری شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان از دیدار عارف و روحانی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،گفته میشــود اعضای کمیته تعامل شــورای عالی سیاســتگذاری
نیز در این دیدار عارف را همراهی کردند .در این دیدار تأکید شده که کابینه نهایی
هنوز قطعی نشــده اســت و رئیسجمهوری همچنان در حال بررســی گزینههای
پیشنهادی است .در این نشست روحانی عنوان کرده که با برخی از شخصیتهای
اصالحطلب نیز همچون دیگر جریانها برای انتخاب کابینه مشــورت کرده است
اما هنوز به نتیجه قطعی دست نیافته است .در این جلسه که پیش از ظهر دیروز
و در پاستور برگزار شده است ،مقرر شده تا دیدار کمیته تعامل با دولت حتی پس
از معرفی و رأی اعتماد وزرا نیز استمرار داشته باشد .گفته میشود در این جلسه
که با محوریت چینش کابینه دوازدهم بوده ،بیشتر در مورد کلیات کابینه صحبت
شــده و بحثهای صورت گرفته آنچنان وارد مصادیق نشــده است .در این دیدار
رئیــسجمهوری و اعضای کمیتــه تعامل بدون ورود بــه گزینههای موجود برای
شــهرداری تهران بر ضرورت حضور فردی شایســته و کارآمد در شهرداری تهران
تأکید شده است .این دومین دیدار عارف و روحانی طی دو هفته گذشته است.

رئیس ستاد انتخاباتی شهردار تهران:

رأیآوری قالیباف بیشتر از رئیسی بود

رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف ،نتیجه کنار رفتن قالیباف به نفع رئیسی را ریختن
 ۵۰درصد از آرای او به ســبد روحانی دانست و گفت :طبق نظرسنجیها معتقد به
ماندن آقای قالیباف در عرصه بودیم چون احتمال رأیآوری او بیشــتر بود .محمد
دهقان ،نماینده طرقبه و چناران تأکید کرد :اگر آقای رئیسی به جای آقای قالیباف
کنــار میرفــت ،نتیجــه بهتــری رقم میخــورد .البتــه این بــدان معنا نیســت که ما
حتماً پیروز انتخابات میشــدیم .بلکه نتیجه تفاوت بیشــتری داشــت .چون حدود
۵۰درصد آرای آقای قالیباف به ســبد آقای رئیســی نرفت و به سمت آقای روحانی
رفت .به گزارش ایســنا ،رئیس ســتاد انتخاباتــی قالیباف با بیــان اینکه «پیشبینی
پیــروزی در انتخابــات را نداشــتیم» ادامــه داد :مــا مرتب در جلســات رســمی این
موضــوع را مطــرح میکردیــم چــون این یک رونــد و نرم جهانی اســت که معموالً
رئیسجمهوری مستقر دردور دوم انتخابات رأی میآورد و فقط در موارد استثنایی
خالف آن دیده شــده اســت که این موضوع مرتباً در جلســات رســمی اصولگرایان
مطرح میشــد؛ لذا براســاس همین تحلیلهــا به این نتیجه رســیدیم که تنها یک
نفر باید با رئیسجمهوری مســتقر رقابت کند .اســتراتژی مــا در انتخابات این بود
که حتیاالمکان انتخابات به دور دوم کشــیده شــود ،اگر میســر شد تمامی تالشها
بــرای پیــروزی در دور اول انجام شــود و اگــر این دو فرضیه به نتیجه نرســید ،هزینه
س جمهوری
شکســت را کم کنیم؛ بنابرایــن طبیعی بود که ما به عنــوان رقیب رئی 
مســتقر که از تمامی ابزارها در دوران تبلیغات اســتفاده میکرد ،روی یک گزینه به
اجماع برسیم .دهقان با بیان اینکه «برای کنار رفتن قالیباف هیچ توصیهای در کار
نبود» ،تأکید کرد :جمنا به این نتیجه رسید که امکان کنارهگیری آقای رئیسی نیست.
او درباره دیدار رئیســی و امیرحســین مقصودلو (تتلو) گفت :نفس و اصل برگزاری
جلسه بین فردی با ادعای توبه با یک روحانی اشکال ندارد .اما برگزاری این جلسه
در دوران انتخابات کار بد و غلطی بود و نباید در این زمان انجام میشد .این کار در
نهایت برای آقای رئیســی ضرر داشــت و بسیاری از افراد را به تردید انداخت .شاید
اگر آقای تتلو با آقای رئیســی در زمانی غیــر از انتخابات دیدار میکرد ،هیچ ایرادی
به آن وارد نبود ،اما اینکه این دیدار با تلقی تبلیغات و رأیآوری انجام شد ،به نفع
آقای رئیسی نبود .آن هم در شرایطی که صاحبان جنگ روانی و برخی از سیاسیون
از هر وســیلهای برای تخریب رقیب استفاده کردند .این دیدار به ضرر آقای رئیسی
بود و حتی ممکن است باعث ریزش آرای ایشان نیز شده باشد.
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ëëسرمقاله«:مردمکارخودشان
رامیکنند»؛احمدغالمی
دگرخوان
مــردم کار خودشــان را میکننــد.
آنــان دولتهــا و جناحهــای سیاســی را بهدنبــال خــود
میکشــند و کنشــگران اصلــی جریانهــای سیاســی،
اجتماعی و فرهنگی هســتند .آنجایــی که ابتکار عمل در
دســت مردم نیست ،حوز ه اقتصادی اســت .مردم در حوزه اقتصاد بیش از هر نهاد
و هرکس چشــم به دســت دولت دوختهاند .در ســه دوره انتخابات سالهای ٩٢ ،٨٤
و  ٩٦مردم رویکردی اقتصادی داشــتند و دولتی را برگزیدند که پاسخگوی مطالبات
اقتصادیشــان باشــد ،بیــکاری را کاهش دهد و رفاهی نســبی برای آنــان به ارمغان
بیــاورد .بــرای مردم عیان شــده که از بینبردن نابســامانیها ،بیــکاری و فقر ،جرم و
جنایت ،رذیلتها و خشونتها در گرو حل مسائل اقتصادی است .بیدلیل نیست
که گرانیگاه تمام بدبختیهای مردم را میتوان در سیاستهای اقتصادی جستوجو
کرد .سیاســتهایی که درســت یا نادرســت آنــان را به عرش یا فرش میکشــاند .در
حوزههای دیگر مردم فعال مایشاء هستند و در توسعه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
از کنشــگران سیاسی جلوترند و اغراق نیســت اگر بگوییم در این حوزهها مردمند که
دولتمــردان را بهدنبــال خود میکشــانند ...اصالحطلبان تنهــا کاری که باید بکنند،
سازماندهی این گرایشات و تمایالت است .از این منظر انتخاب روحانی حاوی پیامی
بسیار جدی است که مردم بهطور بطئی در سالیان اخیر به آن رسیدهاند .آنان ایران
را از کشوری کهدنبال ایدههای آرمانی بود ب ه سمت کشوری دیپلماتیک یا با تسامح
نظام وستفالی سوق دادهاند.
 ëëیادداشت« :آقای زنگنه! بازهم قراردادهای بزرگ
ببندید»؛ محمد کاظمی
موضوع قرارداد نفتی با توتال فرانسه و منافع مختلف آن
برای همه دلسوزان و خصوصاًاکثریت نمایندگان مجلس روشن بود و با سخنان وزیر
محترم نفت روشنتر شد ولی اشاره سربسته به یک نکته بسیار مهم و اساسی در این
میان ضروری به نظر میرسد .فرض میکنیم این قرارداد ،قرارداد مطلوبی نیست،
فرض کنیم در یک معامله ما مجبور شدهایم بهایی بیشتر از خدماتی که میگیریم
بدهیــم ،فــرض میکنیم امکان غــش در معامله از ســوی طرف مقابل وجــود دارد
که خوشــبختانه هرگز چنین نیست ولی واقعاً چه کســانی چنین وضعی را به وجود
آوردند؟ چرا شــرکتهای نفتی بزرگ دنیا یکی پس از دیگری از ایران خارج شــدند،
٢٠٠میلیــارد دالر الزم بــرای ســرمایهگذاریهای نفتی از کجا باید تأمین شــود؟ آری
انداختن سنگی درون چاه به ثانیهای صورت میگیرد ولی برای در آوردن آن باید صد
عاقل جمع شوند و خوندل بخورند.
ëëسرمقاله«:نشانههایسندروماستکهلم!»؛محمدصرفی
در ماجرای رشــوه ســالها پیش توتال به یک مقام دولتی
ایران ،جناب آقای زنگنه در مجلس میگوید از خودشــان
پرســیدیم و گفتند صحت نــدارد و رشــوهای ندادهایم! 44
ســال پیش عدهای دزد به بانکی در اســتکهلم -پایتخت ســوئد -حمله کرده و چند
کارمند بانک را گروگان گرفتند .کارمنــدان طی این ماجرای  6روزه با دزدان رابطهای
عاطفی برقرار کرده و نهتنها با پلیس همکاری نمیکردند که حتی پس از آزادی نیز
از آنــان دفــاع میکردند .این ماجرا تعجب روانشناســان را برانگیخــت و به موضوع
مطالعه آنها تبدیل شــد .بعدها نام این وضعیت و اختالل را «ســندروم استکهلم»
گذاشــتند .وضعیتــی کــه در آن گروگان حس یکدلــی و همدردی و احســاس مثبت
نسبت به گروگانگیر پیدا کرده و در مواقعی این حس تا اندازهایاست که از کسی که
جــان ،مال یــا آزادیاش را تهدید کرده ،دفاع نمــوده و به صورت اختیاری و با عالقه
خــود را تســلیمش میکند! آیا عدهای در ایران ،نســبت به دشــمن دچار «ســندروم
استکهلم»شدهاند؟!

