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صادق زیباکالم از تاکتیکهای مخالفان برای تخریب دولت میگوید

هجمه انتخاباتی علیه روحانی به بهانه برجام و اقتصاد

مرتضی گلپور

خبــر

توصیه های الریجانی
به رئیس صداوسیما

رئیس صدا و ســیما با رئیس مجلس
توگو کرد .به گزارش ایســنا،
دیدار و گف 
علی الریجانی در این مالقات تأکید کرد:
از صدا و ســیما انتظار میرود به گونهای
عمل کند که همه اقشار جامعه مخاطب
صدا و سیما باشــند .وی افزود :مجلس
شورای اســامی برای کمک به سازمان
صدا و ســیما به منظور رفع تنگناهایی
که با آن مواجه اســت ،اعــام آمادگی
میکند؛ این امر میتواند صدا و سیما را
در راســتای نقشآفرینی بهتر به عنوان
رســانه ملی ،یاری کند .الریجانی تأکید
کرد :آنچه از صدا و ســیما انتظار میرود
طرحها و برنامههای نو و متنوع اســت و
باید به گونهای عمل کنند که همه اقشار
جامعه مخاطب صدا و سیما باشند .رئیس
قوه مقننه ادامه داد :جامعه ایران ،جامعه
متکثری اســت لذا باید بــه همه جهات
جامعه توجه شــود؛ بخصوص برای نسل
جوان که مهمترین مخاطبان هستند باید
برنامههای جذاب تهیه شود .علی عسکری
نیز در این جلسه گفت :تعامل و همکاری
بــا نمایندگان و اســتفاده از دیدگاهها و
توانمندیهای فکری و اندیشــهای آنان
در برنامههای رسانهای به منظور تبیین
مسائل کشور ،از جمله اولویتهای رسانه
ملی در حوزه مجلس است .رئیس سازمان
صدا و سیما افزود :این سازمان همکاری
با کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی
در راستای گردش دانش و اطالعات را به
عنوان مقدمهای برای قانونگذاری مدنظر
قــرار خواهد داد .به گفتــه وی ،انعکاس
دیدگاههای نخبــگان از موضوعات مورد
تأکید رسانه ملی است.

امیرحسام زرافشان  /ایران

برخی منتقدان و مخالفان دولت در سه سال
گذشــته ،در حالی به هجمه علیه کابینه اصرار
دارند ،بــی آنکه بگویند خود چه برنامهای برای
اداره کشــور دارند .آنان در سه سال گذشته ،از
هیچ حملهای به برجام خودداری نکردهاند ،بی
آنکه بگویند خود چه جایگزینی برای مذاکرات
هســتهای و برجام پیشــنهاد میکنند .به این
ترتیــب ،منتقدان دولت ،ناتــوان از ارائه بدیلی
به مردم در مقابل سیاســتهای دولت ،رویکرد
ســلبی را در پیش گرفته و بــه تخریب دولت
روی آوردهاند .به نظر میرسد با گرم شدن تنور
انتخابات ریاست جمهوری ،روند تخریب شدت
هم بگیرد .از صادق زیباکالم ،اســتاد دانشگاه و
تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم که تندروها
برای تخریب دولت روی چه محورهایی تمرکز
خواهند کرد و کدام سیاست آزموده شده خود
را بــار دیگر تکرار خواهند کرد .این گفتوگو را
میخوانید.
ëëبحــث انتخابات ریاســت جمهوری
دوازدهم رو به گرم شــدن است .به نظر
شما منتقدان دولت یا طیف رقیب ،روی
چه محورها و حوزههایی برای تخریب و
حمله به دولت تمرکز میکنند؟
مخالفــان دولــت آقای روحانــی در عرصه
سیاست خارجی ســعی خواهند کرد برجام را
زیر ســؤال ببرند .آنان در نقد برجام ،این نکته
را مطرح خواهند کرد که امریکاییها به تعهدات
خود عمل نکردند ،بویــژه اینکه یک ماه دیگر
سالروز توافق تاریخی وین و برجام است ،در این
شــرایط مخالفان دولت خواهند گفت که هیچ
تغییر و تحول ملموسی از نظر اقتصادی به وجود
نیامده است .به بیان دیگر ،شاهد دو گونه حمله
بــه برجام خواهیم بود؛ در گونه نخســت عمل
نکردن امریکاییها به تعهداتشان مدنظر قرار
میگیرد تا سیاست امریکاستیزی تداوم یابد .در
شیوه دیگر ،دولت را متهم خواهند کرد که بنا به
گفته آقای روحانی قرار بود بعد از برجام ،وضع
اقتصادی ایران متحول شــود ،پس چرا اتفاقی
نیفتاده است.
ëëبنابراین ،مخالفان از برجام آغاز میکنند
و به اقتصاد میرسند؟
بله .در حوزه اقتصاد دولت را متهم خواهند
کرد که نتوانســته بیکاری را سامان دهد .زیرا
اکنون بیش از  5میلیون بیکار در کشور داریم.
یا ضمن اشاره به وجود رکود در کشور ،خواهند
گفت سیاســتهای اقتصادی دولــت ،ملهم از
دیدگاههای اقتصادی دولت ســازندگی و آقای
هاشمی رفسنجانی اســت .در عرصه فرهنگی
هم خواهند گفت که دولت به فرهنگ و حجاب
توجهی نکرده و فرهنــگ در صدر اولویتهای
دولت نیست.
ëëمخالفان درحالی مدعی حل نشــدن
مشــکالت اقتصادی هستند که به طرق

مختلف ،در راستای سیاستهای اقتصادی
دولت ،سنگاندازی میکنند ،مث ً
ال برخی با
ابزارهای رسانهای خود ،تالش میکنند راه
ورود سرمایه خارجی به کشور را ببندند.
مخالفان دولت ،نه تنها عم ً
ال ســنگاندازی
میکننــد ،بلکه با ترفندهــای مختلف ،تا آنجا
که میتوانند ،جلوی سرمایهگذاری خارجی در
کشــور را میبندند ،آن هم در شرایطی که نیاز
کشور به سرمایه خارجی مانند نیاز به نان شب
اســت .به عنوان مثال ،قراردادهای نفتی که با
هدف تسهیل ورود ســرمایه خارجی در بخش
انرژی تدوین شــده را با قراردادهای استعماری
و توافقهای دوران «دارسی» مقایسه میکنند.
مخالفــان در این رویکــرد ،خواهند گفت ما از
دولت و مجلس بعدی میخواهیم که جلوی این
قراردادهای نفتی استعماری را بگیرد و قس علی
هذا .این مخالفتها در شرایطی صورت میگیرد
که مخالفان میدانند این قراردادها چقدر برای
توســعه کشــور و موفقیت دولت روحانی مهم
است ،اما سعی میکنند با جوسازی جلوی این
توافقات را بگیرند ،حتــی اگر با به راه انداختن
راهپیمایی با عناوین دانشجویی و غیره باشد .در
آینده شاهد تکرار بیشتر این رویدادها خواهیم
بــود ،رویدادهایی چون تظاهرات دانشــجویی
هفتههای اخیر در دانشگاه امیرکبیر.
ëëبنابراین مخالفان از آســیب زدن به
منافع ملی ،برای رسیدن به منافع خود،
هیچ ابایی ندارند .زیرا درحالی به برجام
حمله میکنند که میدانند برجام تصمیم
نظام بوده است.
حتی اگر دولت روحانی نباشد ،با هر معیار و
شاخصی ،برجام به نفع کشور بوده است .برجام
کشور را از قعر چاه بیرون آورد و این مسأله بسیار
اساسی است .اما مخالفان دولت حتی حاضرند
برجام را از بین ببرند ،تا دولت موفق نشــود .یا
حال که دشمنی ما با برخی از کشورهای بزرگ
اروپایی کاهش یافته است ،آنان حاضرند دست
به عملیاتی بزنند تــا روابط ما با اتحادیه اروپا و
کشــورهای مهم آن ،بار دیگر خدشهدار شود.
متأســفانه این جریان به تنها چیزی که توجه
ندارد ،منافع ملی اســت .تنهــا چیزی که برای
آنــان معنا دارد ،ایدئولوژی خود اســت و اینکه
با این ایدئولوژی ،سیاست غربستیزی خود را
جلو ببرند و اص ً
ال به این فکر نمیکنند که آینده
این کشــور  80میلیونی با بیــش از  5میلیون
بیکار چگونه خواهد شــد؟ برایشان مهم نیست
که قطر با  3میلیون جمعیت 30 ،برابر ایران از
میادین مشترک گاز برداشت میکند ،آنان تنها
میخواهند با قراردادهای نفتی مخالفت کنند تا
کار دولت پیش نرود.
ëëمخالفان دولت با شکست در انتخابات
مجلس ،اصلیترین تریبــون خود را از
دست دادند .اکنون کجا متمرکز میشوند؟
همچنــان دو نقطه در انحصار آنان اســت،
نخســت ،برخی تریبونهای عمومی و دیگری،

حتی اگر دولت روحانی نباشد،
با هر معیار و شاخصی ،برجام
به نفع کشور بوده است .اما
مخالفان دولت حتی حاضرند
برجام را از بین ببرند ،تا
دولت موفق نشود .یا حال
که دشمنی ما با برخی از
کشورهای بزرگ اروپایی
کاهش یافته است ،آنان
حاضرند دست به عملیاتی
بزنند تا روابط ما با اتحادیه
اروپا و کشورهای مهم آن ،بار
دیگر خدشهدار شود .متأسفانه
این جریان به تنها چیزی که
توجه ندارد ،منافع ملی است
صدا و ســیما .میدانیم که برخی ائمه جمعه به
جریان مخالفان دولت نزدیک هســتند .عالوه
بر این دو ،دهها رســانه ،ســایت و خبرگزاری و
روزنامه در اختیار جریان مخالف است که آنها را
علیه دولت آقای روحانی بسیج کردهاند.
ëëمخالفان دولت در انتخابات  94هرچه
که داشتند به میدان آوردند و حتی به
دفتر رئیس جمهوری تهمت زدند یا یک
فهرست را انگلیســی خواندند ،اما با
وجود این هجمهها ،طرفی نبستند .آنان
دوباره روش شکست خورده را امتحان
خواهند کرد؟
آنــان قبول ندارند که شکســت خورده اند.
آنان معتقدند که برخی اختالفات داخلی میان
اصولگرایان باعث شد که انتخابات هفتم اسفند

به چنین نتیجهای منتج شود ،بخشی از شکست
را هم متوجه انگلستان میدانند.
ëëچه اختالفی ،وقتی توانستند به لیست
واحد دست یابند.
همیــن کــه اصالحطلبــان و اعتدالیها ،با
کیاست توانستند برخی از اصولگرایان معتدل را
جذب کنند ،گام مهمی بود .این شــکاف میان
اصولگرایــان را نباید دســتکم گرفت .اما این
باعث نمیشــود که تندروها در سیاســتهای
خود تجدیــد نظر کنند .آنان با اعــداد و ارقام
بازی میکنند تا نگذارند اقلیت  4یا  5میلیونی
طرفداران آنان سرخورده شود .آنان نمیخواهند
بپذیرند که سیاستهایشــان خالف منافع ملی
است .متأســفانه قدرت و منافع سیاسی باعث
میشــود که منافع ملی زیر پــای یک اقلیت
تندروی قدرتطلب له شود.
ëëبا توجه به ائتالف اخیر و شکاف میان
اصولگرایان،آیا طیف رقیب دولت میتواند
در سال  96برای روحانی رقیب بتراشد،
رقیبی که همه روی آن اجماع کنند؟
تندروها میدانند که مجموعه جریان اصولگرا
بویژه بخش تندرو هیچ شانسی نزد مردم ندارند،
بنابراین ســعی میکنند با آرایش جدید ظاهر
شــوند .حاال نیز اگرچه از کســی نام نمیبرند،
امــا نامزدهای اصلی تندروها دو نفر هســتند؛
نخست احمدینژاد که بسیار جدی برنامهریزی
و کار میکند .فرد دیگری که روی او نظر دارند
سردار قاسم سلیمانی است .میخواهند از وجهه
ملی این سردار برای جناح خود استفاده کنند،
هرچند معلوم نیست بتوانند سردار سلیمانی را
قانع کنند ،سردار سلیمانی نیز هنوز هیچ عالمتی
نشان نداده که اوالً ،بخواهد وارد انتخابات شود
و ثانیاً ،به عنوان نامزد اصولگرایان وارد شود .اما
شانس مخالفان دولت در مورداحمدینژاد زیادتر
است ،زیرا او برخالف سلیمانی ،کام ً
ال نشان داده
که میخواهد نامزد شــود و در جریان انتخابات
شــرکت کند .یادمان نــرود که نامــزد بالقوه
اصولگرایان تندرو ،چهرههایی مانند حسینیان و
آقاتهرانی ،احمدینژاد است.

ëëبرجام تصمیم نظام بــود و نظام به
دلیــل عواقب سیاســتهای خارجی
آقای احمدینژاد به برجام تن داد .در
این شرایط ،آیا دوباره ظرفیت ظهور او
وجود دارد؟
قطعاً احمدینژاد نخواهد گفت که برجام را
قبول ندارد یا از بین خواهد برد .اتفاقاً تاکتیک او
درباره برجام این خواهد بود که ما سعی خواهیم
کرد امتیازاتی را که ظریف و روحانی نتوانسته از
طرف غربی بگیرد بگیریم .یا خواهد گفت ما به
ملت ایران قول میدهیم که کوتاه نخواهیم آمد
و حقوق ملت ایران را تأمین خواهیم کرد.
ëëپس اگر احمدینژاد وارد رقابت شود،
اصل برجام را میپذیرد؟
بله ،آنان تنها خواهنــد گفت که روحانی و
تیم مذاکره ،کاســتیهایی داشــتند ،واال آقای
احمدینــژاد اینقدر عاقل هســت کــه نگوید
میخواهیم به وضعیت سال  90یا  91یا دوران
تحریمهای کمرشکن برگردیم .احمدینژاد به
هیچ وجه نخواهــد گفت میخواهم زیر برجام
بزنــم ،بلکه خواهــد گفت روحانــی و ظریف
نتوانستند کار را درست انجام بدهند و ما کار را
درست انجام خواهیم داد.
ëëبه محور هجمههای مخالفان اشــاره
کردید .دولت در پاسخ چه باید بکند؟
دولت و دستگاه تبلیغاتی آن ،اساساً نباید به
بازی مجادله با طیف احمدینژاد و تندروها وارد
شــوند ،زیرا اتالف وقت است .دولت باید بسیار
جدی و محکم به مردم نشــان بدهد که کشور
در چه وضعیتی بود و دولت یازدهم کشور را در
چه وضعیتی تحویل گرفت .به شخصه حسرت
میخــورم که چرا برای یک بار هم که شــده،
روحانی در تلویزیون از فاجعه ملی به نام یارانه
نقــدی پرده برنمیدارد؟ از  89که این پرداخت
آغاز شــد تا پایان  ،94طی  5سال 220 ،هزار
میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد ،درحالی
کــه طی این مدت ،کل بودجه عمرانی کشــور
 200هــزار میلیــارد تومان بوده اســت که در
بســیاری از سالها ،همه این بودجه هم محقق
نشــده اســت .روحانی باید به مردم بگوید که
سیاســت پرداخت یارانه چه بالیی ســر کشور
آورد ،چه هزینهای بــود ،یا اینکه تحریمها چه
ضربهای به صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی و
مسیر توسعه ما وارد کرده است .روحانی طوری
صحبت میکند که طرف مقابل طلبکار میشود.
درحالــی که باید واقعیتهــای اقتصاد ایران و
اینکه چرا امروز به این نقطه رســیدیم را برای
مردم بازگو کنند ،اما ایشان این کار را نکرد و در
تمام سه سال گذشته ،هر بار که با مردم صحبت
کــرده ،گفته همه چیز خوب اســت و داریم با
شــیب مالیم جلو میرویم .روحانی باید بگوید
که  7میلیون بیکار ،محصول یک سال و دو سال
نیست بلکه محصول سیاستهای غلط اقتصادی
است .اما روحانی نجیبانه صحبت میکند و این
باعث میشود به حریف میدان داده شود.

رئیس سابق بنیاد شهید ،رئیس کمیته تفحص از این بنیاد را متهم کرد

جعفرزاده :پاسخ زریبافان را امروز میدهیم

پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شــهید ،به
کالفی ســر درگم در مجلس نهم تبدیل شد و
در نهایت هم مشخص نشد گزارش تهیه شده
کمیته تحقیق و تفحــص چرا در صحن علنی
قرائت نشد .امیر خجســته ،نماینده همدان و
رئیس کمیته تفحص از بنیاد شهید در آخرین
اظهار نظر رســمی خود در صحن علنی گفت
که گزارش را به هیأت رئیســه مجلس تحویل
داده است و از این پس مسئولیت پرونده و نحوه
رسیدگی به آن برعهده هیأت رئیسه است.
حال اما مسعود زریبابافان ،رئیس وقت بنیاد
شــهید و یکی از نزدیکان محمود احمدینژاد
در گفتوگویــی ضمن دفــاع از عملکرد خود،
رئیس کمیته تفحص را متهم به دور زدن قانون
کرده و گفته است« :اگر به اندازه یک حبه قند
زریبافان در بنیاد اســتفاده کرده ،رو کنند ».او
به «انتخاب» گفــت« :تهیهکنندگان گزارش
نتوانستند نظر کمیته تفحص را جلب کنند و
عم ً
ال کار متوقف است .با این حال رئیس هیأت
تحقیــق و تفحص آن هیأت را دور زد و پرونده

را برای کمیسیون اجتماعی برد .کمیسیون هم
دو جلســه بحث کرد و در نهایت آن را تصویب
نکرد و به عبارتی تفحص رد شــد ».زریبافان
تأکید دارد که «چون گزارش به تصویب هیأت
تحقیق و تفحص نرسیده ،پس مختوم است و
هیچ تخلفی توسط مدیران صورت نگرفته و اگر
تخلفی بوده ،مربوط به گذشته بود».
درخواست تحقیق و تفحص از بنیاد شهید
خــرداد  92و پــس از دریافــت گزارشهایی
مبنی بر تخلف در ایــن بنیاد در صحن علنی
بهارستان تصویب شــد .در جریان بررسی سه
ساله این تحقیق و تفحص اطالعات غیررسمی
از تخلفات این پرونــده همچون اختالس 15
میلیارد تومانی و جابهجایــی  170میلیاردی
در حسابهای بنیاد شهید تا خروج این منابع
از کشــور رسانهای شد .حتی از سوی خجسته
اعالم شد که برخی بانکها و مؤسسههای مالی
و اعتباری از جمله بانک دی و سازمان اقتصادی
کوثر هم تخلفات زیادی در این پرونده دارند.
ســازمان بازرسی کل کشــور در بازرسی از

محمدرضا باهنر :ترکیب فعلی مجلس
خوب و متناسب است

محمدرضــا باهنر ،با یادآوری «انگلیســی» خوانــدن یکی از
فهرســتهای انتخابات مجلس خبرگان رهبــری ،تأکید کرد:
در جریان انتخابات خبــرگان ،برخی اظهاراتی مطرح کردند و
از «لیســت انگلیسی» و «لیست ضد انگلیسی» سخن به میان
آوردند .بنده معتقدم به هر میزان که برخی رسانهها و اشخاص
«من باهنر» مقصر بودیم ،باید تقصیر خود را بپذیریم.
منجمله ِ
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتوگو با تسنیم
افزود :عارف در مرحله دوم انتخابات بینهایت تالش کرد و بنده
رصد میکردم و شاهد بودم که ایشان بعضاً روزی  1500کیلومتر
در جاده سفر میکرد و واقعاً همت باالیی گذاشت و حتی بعد از
انتخابات نیز با بسیاری از نمایندگان بهصورت تکبهتک تلفنی
صحبــت کرد .بنده اگر اینها را عرض میکنم به هیچوجه قصد
توهین ندارم اما باید گفت با وجود تالش بســیاری که صورت
گرفت درنهایت  103رأی کسب کردند که مبارکشان هم باشد.
وی افزود :تکلیف  103رأی آقای عارف که مشخص است130 .
رأی آقای الریجانی نیز مربوط به اصولگرایان و حدود  30تا 40
رأی نیز مربوط به مســتقلین بود که مجموع آن به  170رأی
رسید .اکنون ترکیب فعلی مجلس خوب و متناسب است و امید
داریم که یک مجلس کارآمد و خوب در پیش داشته باشیم.

بنیاد شهید در ســال  91متوجه میشود یکی
از مســئوالن باسابقه بخش تسهیالت بانک دی
درحالیکــه مبلغ بدهی بنیاد به شــرکت بیمه
پنج میلیارد تومان بود ،مبلغ  ۹میلیارد تومان به
حساب این شــرکت واریز کرده است .ابتدا رقم
این اختالس  ١٥میلیارد تومان اعالم شــد ،ولی
مســعود زریبافان رئیس بنیادشهید ،اعالم کرد
این اختالس  6میلیارد تومان بیشتر نبوده است.
خجسته پیش از این گفته بود هفتنفر از مدیران
مرتبط با پرونده تخلفهای مالی بنیاد شــهید
بازداشت شدهاند که در نهایت یک نفر به خارج
از کشور فراری و برخی دیگر بازداشت شده بودند.

بررسی آخرین وضعیت سردفتر متخلف
پرونده بابک زنجانی

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در خصوص آخرین
وضعیت پرونده سردفتر متخلف در پرونده بابک زنجانی اظهار
کرد :پرونده ارزیابی ملک ایران زمین ،متعلق به بابک زنجانی
در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
احمد تویسرکانی با بیان اینکه استعالمات در این خصوص
انجام شده ،به مهر گفت :فع ً
ال دادگاه نکته خاصی را به سازمان
ثبت اســناد و امالک کشــور اعالم نکرده است و این پرونده
همچنان در مرحله دادسرا درحال رسیدگی است .وی افزود:
هنوز حکم قطعی این پرونده صادر نشــده است و اگر دادگاه
به این تخلف برســد و به سازمان ثبت اسناد اعالم کند ،تابع
رأی دادگاه بوده و اجرا میکنیم .بنابراین گزارش ،سی ام آبان
ماه ســال گذشته در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده
بابک زنجانی ،متهم نفتی به ثبت ملک ایران زمین در یکی از
دفترخانهها اشاره کرد .وی در پاسخ به سؤال قاضی در مورد
میزان حق ثبت در دفترخانه گفت :مبلغ دقیق را به یاد ندارم.
بــا این حال قاضی صلواتی از وقــوع یک تخلف دیگر در این
پرونده خبر داد و گفت :کل هزینه دفترخانه  ۱۰میلیون تومان
میشده است در صورتی که سردفتر شماره  ۸ ،۸۱۹میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومان از شما پول گرفته است.

از جملــه محورهای تحقیق و تفحص مجلس از
بنیاد شــهید ،اقدامات و تصمیمات خالف قانون
و خارج از اختیار از ســوی ریاســت بنیاد ،مانند
انسداد پرونده ایثارگران ،برداشت خالف قانون از
حسابهای ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس
از چندماه به حسابها ،افزایش میزان شکایات در
مراجع قضایی از بنیاد شهید و بیعدالتی در نظام
پرداخت ایثارگران بود.
زریبافان در حالی از مدیریت پاک خود دفاع
میکند که پیش از ایــن غالمعلی جعفرزاده،
یکــی از اعضای کمیته تحقیــق و تفحص به
«ایران» گفته بود« :حجم فسادهای مالی آنقدر
زیاد است میترسیم اگر آنها را افشا کنیم ،مردم
شــوکه شــوند ،چراکه اتفاقهای بسیار تلخی
در ایــن نهاد رخ داده که همه ناشــی از توهم
و سوء مدیریت اســت ».جعفرزاده روز گذشته
هم در تماس خبرنگار «ایران» گفت که پاسخ
زریبافــان را امروز و بعد از هماهنگی با اعضای
کمیته تحقیق و تفحص به صورت مســتدل و
منطقی خواهیم داد.

آیتاهلل غروی :تحریم نفتی ایران
شوخی بردار نبود

عضو جامعه مدرســین قــم گفت :دولت تالش داشــته
شعارهای خود را عملیاتی کند ،توانسته تورم را کنترل کند.
بینی و بیناهلل دولت خواســته بــه مردم خدمت کند و به
اندازهای که توان و امکانات داشته ،انجام داده است .دولت
با توجه به مشــکالتی که داشته و دارد ،توفیقات خوبی را
داشته است ،چه در بخش اقتصادی ،چه در بحث سیاست
توگو با انتخاب،
خارجی .آیتاهلل سیدمحمد غروی در گف 
افزود :تحریم نفتی ایران موضوع شــوخیبرداری نبود ،اما
خدا را شکر این مشکل حل شد .در گذشته ،نفت به 130
دالر هم رســید که فرصتهایی به وجود آمد ،ولی شرایط
را به گونه دیگری رقم زدنــد .این مدرس حوزه ادامه داد:
برای برخیها واقعاً برجام جا نیفتاده ،علیالخصوص بعضی
از کسانی که تریبون دستشان است و میگویند که با برجام
هیچ مســألهای اتفاق نیفتاده اســت .این سخنان درست
نیست .غروی با بیان اینکه دولت باید اطالعرسانی بهتری
در مورد دستاوردهای خود انجام دهد ،گفت :اقداماتی که
انجام شده ،باید روشن و توضیح داده شود .فرصتهای پدید
آمده باید با مردم در میان گذاشته شود ،آن موقع است که
نتایج کار دیده میشود.
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ëëســرمقاله« :ظریف ،سرمایه بزرگ دیپلماسی
کارآمد ایران»؛ کاظم موسوی بجنوردی
دگرخوان
متأسفانه فرهنگ زشت و سیاه تطمیع ،تهدید و ارعاب
مخالفان و هتک حرمت و حیثیت شخصی و خانوادگی
آنان از آن مناظره کذایی و از دولت قبل شــدت گرفت
و در فقــدان محاکمــه آن رفتارهــای غیراخالقی و
غیرقانونی؛ به امری رایج در میان برخی اهالی سیاست
و رسانه تبدیل شد .امروز نیز مخالفان ظریف با تکیه بر
آن تجربه به مصاف او و در نهایت دولت روحانی رفتهاند .آنان برای رســیدن به
هدف؛ حتی از همآوایی و همنوایی با دشمنان قسم خورده ایران و صهیونیستها
در مخالفــت با برجام ابایی ندارند و با گفتار و کردار روزانه خود آب به آســیاب
جنگطلبان خارجی میریزند .این جریان افراطی ،خیال میکنند که اگر ظریف
را زمین بزنند ،در زمینگیر کردن روحانی و مهار او موفق میشوند .به نظر میرسد
که درستترین تصمیم در این شرایط ،برنیاشوبیدن در برابر این اهانتها و دلسرد
نشدن است .ظریف و روحانی باید متوجه این نکته باشند که در سه سال گذشته
با تحمل زجر و سختی توانستهاند با تحقق برجام بزرگترین خدمت را به ایران
کرده و زمینه را برای توسعه کشور فراهم کنند .آنان تاکنون در میدان رزم فقط
خون دل خوردهاند و مردم هم با وجود تمام کارشکنیها و تخریبها ،به صداقت
و حسن نیت آنان اعتماد کامل دارند .چند سال آینده دوره بهرهبرداری از فرصت
برجام و رســاندن ایرانیان به آرزوهایشان است ...برای وزارت خارجه دولت آقای
روحانی در سالهای آینده هیچ کس مناسبتر از او و تیم متخصص ،پاکدست و
کارآمدش نیست .راز و رمز موفقیت ملی و جهانی ظریف ،یکی در تناسب دانش
و تجربه او با حوزه کاری و دیگری داشــتن اندیشه و شخصیت جهانی است .به
یقین فعالیت در هیچ حوزهای همانند وزارت خارجه نمیتوانست چنین پدیدهای
از ظریف بسازد ...اگر ظریف وزیر خارجه کشوری پیشرفته بود ،حتماً منش ،روش
و مکتبش را در مدارس ،مراکز آموزشــی و رسانهها تدریس و تبلیغ میکردند تا
الگویی برای ساخته شدن نسل فردای جوانانشان باشد .حال که ما چنین کاری
را انجــام نمیدهیم ،حداقل او را قربانی دعواهای جناحی و بازیهای سیاســی
نکنیم .باید هشیار باشیم که دشمنی با ظریف قطعاً یک عمل ضد ملی و نادیده
گرفتن اخالق ،وجدان و قضاوت ایرانی و نوعی خودزنی کامل است.
ëëسرمقاله« :یک بستر و سه رؤیا»؛ احمد غالمی
علی الریجانــی اینک در حال مزهمزهکردن
طعم ریاســت جدید اســت ،ریاســتی در
فضای ســهقطبی که کار را برایش سهل و
ممتنع کرده اســت ...مســأله اصلی اینک
دیگر اصولگرایان و اصالحطلبان نیســتند ،بلکه مسأله ،اعتدالیون و
طیفهایی هســتند که خود را متعهد به حمایت از دولت میدانند.
گرهگاه مجلس اینجاســت .علی الریجانی ب ه لحاظ منش و روش با
اعتدالیون همسو است ،گرچه در منافع با آنها چندان نزدیکی ندارد.
برهههایی که یک سیاستپیشــه رودرروی خودش قرار میگیرد کم
نیستند ،اما وضعیت الریجانی به این جهت نادر است که اختالفش با
اصولگرایان در سیاست «انتولوژیک» (معنایی) نیست ،بلکه «آنتیک»
(شکلی) است و همین اختالف آنتیک او را به اعتدالیون نزدیک کرده
اســت .به بیان دیگر ،میوه سیاسی علی الریجانی رسیده و اگر چیده
نشــود ،یا خودش میافتد یا روی شاخه میپالسد و از بین میرود .با
ایــن رویکرد اکنون تالش نافرجام علی الریجانی برای تشــکیل یک
حزب نزدیک به خود قابل درک اســت .اما در سیاست ،در همیشه بر
یک پاشنه نمیچرخد .این در به آمال بزرگتری نیز باز میشود .اگر
یکی از این آمال نامزدی ریاســتجمهوری در سال  ١٤٠٠باشد ،کار
برای علی الریجانی ن ه تنها دشــوار ،بلکه نقشآفرینی در آن حیاتی
میشود ...شرایط سیاسی داخلی بشدت تغییر کرده و از حالت دوگانه
اصالحطلب و اصولگرا -که ریشــه در چپ و راست سنتی دارد -وارد
فاز سهگانهای شده است و این وضعیت تازه برای بسیاری هنوز قابل
جذب و هضم نیست .سیاستهای دوگانه ،روشن و شفاف هستند .ما و
دیگران ،دیگران و ما .علی الریجانی در این دوگانه راحتتر میتوانست
عقالنی برخورد کند ،اما اگر طیف دیگری به این مجموع ه اضافه شود،
قطعاً شــرایط سیاســی دیگری را رقم میزند که برای هرکسی قابل
پیشبینی نخواهد بود .خاصه اگر این طیف ،طیف اعتدالیون منتسب
به حسن روحانی باشند .دوری و نزدیکی اصالحطلبان به اعتدالیون و
اعتدالیون به اصولگرایان شکل سیاست را دگرگون و قدرت را جابهجا
میکند و تصمیمگیری در شــرایط لغزنده جابهجایی قدرتها بسیار
دشوار و خطاپذیر است و اشتباه بسیار پرهزینه.
ëëسرمقاله« :کدام خاصیت؟»؛ علیرضا خانی
جنجالی که ماه گذشــته با انتشــار فیشهای حقوقی
معاونان بیمه مرکزی خلق شــد ،به اســتعفای رئیس
بیمه مرکزی انجامید و فروکش کرد .انتشار فیشهای
حقوقی از  ۴۳تا  ۸۷میلیون تومانی برخی مدیران بیمه،
افکار عمومی را با حیرت و تأســف مواجه کرد .این رخداد اینک با انتشار فیش
حقوقی برخی مدیران بانکی با ارقامی بیشــتر از ارقام فوق وارد فاز دوم شــده
است .انتشار این اسناد و اخبار در فضای عمومی ،آثار متفاوتی بر جای میگذارد
که همه آنها یقیناً زیانبار اســت ...انتشــار این فیشهای حقوقی در سال پایانی
دولت حسن روحانی میتواند کاری هدفمند ،برنامهریزی شده و مرحلهای برای
بیاعتماد کردن و حتی کینهمند کردن مردم از دولت با هدف چهارســاله کردن
عمر دولت حســن روحانی باشد .چنانچه این تحلیل درست باشد ،با سرد شدن
موضوع و پایان اثرگذاری آن بر افکار و وجدان عمومی ،باید منتظر کلید خوردن
مرحله بعد و انتشارها و افشاگریهای پیاپی به طور متناوب باشیم ...کسانی که
این ماجرا را رســانهای کردند ،هرچند به قصد سلب اعتماد مردم از دولت باشد،
عمــ ً
ا به اعتماد مردم به حاکمیت نیز لطمه جــدی وارد میکنند .به هر روی،
چندین نهاد نظارتی ،زیر نظر قوای مختلف بر عملکرد دستگاهها نظارت و از آنها
حسابرســی میکند .مردم میپرسند مگر این اتفاقات به طور ناگهانی رخ داده و
مث ً
ال حقوق کســی دفعتاً و یکباره از یک میلیون به صد میلیون تومان رســیده
است؟ تا به حال چگونه بوده؟ آنها که اکنون وامصیبتا میکنند ،قب ً
ال کجا بودند؟
چرا جلوی این رود از سرچشمه گرفته نشد؟ مگر این اتفاقات در خأل افتاده است؟
تا به حال کجا بودند چشمان ناظر و وجدانهای بیدار و دلسوزان محرومان؟ اگر تا
به حال هم بوده و افشا نمیشده چرا افشا نمیشده؟ اگر بوده و کسی نمیدانسته،
پس نهادهای نظارتی چه میکردهاند؟ اگر آن پولها را مدیران نگیرند آیا به مردم
میرسد یا در چاه هزینهها یا خدای ناکرده فساد ،گم میشود؟ ...ابر بیاعتمادی
اگر باریدن بگیرد ،بر سر همگان به یکسان خواهد بارید و هیچکس و هیچ جریان
و هیچ جناحی را سرپوش و سرپناهی نخواهد بود و این نه به نفع ملک و مملکت
است و نه به نفع ملت و دولت و حاکمیت.
ëëسرمقاله« :حرکت تک بعدی در سیاست خارجی»؛ سعید
طلوعیان
حسب اظهارنظرهای مدیران ارشد دولتی و
اجرایی مبنی بر اینکه تحریمها تنها تأثیری
اندک و  ۲۰درصدی بر کشــور دارد و نقش
متغیر اصلی یعنــی «کیفیت مدیریت» ۸۰
درصد اســت ،میتوان گفت که تمرکز همه نیروی کشور برای مذاکره
و گره زدن اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات کام ً
ال اشتباه و مردود است.
چرا که هیچ عقل سلیمی سرمایهگذاری روی متغیری با ضریب تأثیر ۸۰
درصدی را رها نمیگذارد و همه امید و انرژی خود را معطوف به متغیری
با ضریب تأثیر پایینتر نمیکند .از سوی دیگر عدم ابتکار اقتصادی ما در
عرصه اقتصاد سیاسی بینالملل و وابستگی تمام عیار اقتصاد بینالملل
بر واحد پولی دالر و اســتواری وجــه خارجی اقتصاد ما بر این موضوع
و همچنین تنظیم تمام مراودات و برنامهریزیهای اقتصادی کشور بر
مبنای الگوها و قوانین ظاهراً متعارف اقتصاد سیاســی جهانی ،اقتصاد
داخلی ما را بشدت آســیبپذیر کرده است ...مهمترین وظیفه دولت
در عرصه کنونی «ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی» در داخل کشور و
همچنین «ابتکار در استفاده از ظرفیتهای اقتصاد سیاسی بینالملل»
است ...اقتصاد مقاومتی عقالنیترین ،واقعبینترین و علمیترین برنامهای
است که میتوان نه تنها برای وضعیت فعلی کشور به عنوان یک ضرورت،
بلکه به عنوان یک برنامه برای آینده کشور پیشنهاد داد.

