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جای خالی قانون
نکته

همه مسئوالن ،تریبون داران احزاب و رسانهها در معرض امتحان هستند

روزنامه نگار

اخالق مداری محور دفاتر نهاد رهبری
در دانشگاهها است

رئیسدفتــر رهبر معظم انقالب گفت :اخالق مداری ،پذیرفتن
دانشــجویان بــا روی خوش و شــنیدن درد دل آنهــا راز موفقیت
اخبــــار در انجام رسالت نهاد نمایندگی ولیفقیه است .بهگزارش ایرنا،
حجتاالســام محمــد محمدی گلپایگانی روز گذشــته در آیین تکریــم و معارفه
رؤســای نهاد نمایندگان رهبر معظم انقالب در دانشــگاهها افزود :دانشجویان در
دانشــگاهها آماده پذیــرش نصیحتها و حرفهای شــما روحانیون هســتند پس
فرصت حضور در دانشگاه را غنیمت شمارید.

تعرض به سفارت ایران در فنالند

تارنمــای خبــری دیلــی فنالند بــه نقل از رســانههای محلــی و پلیس خبــر داد که
«گروهی «آشوبگر» بعد از ظهر دوشنبه در برابر سفارت ایران در هلسینکی تجمع
کرده و پرچم ایران را پایین کشــیده و آتش زدند ».به گزارش ایرنا ،تارنمای «دیلی
فنالند» اعالم کرد ۴ ،آشــوبگری که درهلســینکی به سفارت ایران تعرض کرده و با
پلیس درگیر شده بودند ،دستگیر شدند .از هویت متعرضین خبری منتشر نشده و
در جریان این درگیری کسی آسیب ندید.

واکنش ظریف به تهدیدهای امریکا علیه الهه

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در پیامی که در فضای مجازی ،به
م مقامات دیوان
تهدیــدات جان بولتون مشــاور امنیت ملی امریکا مبنی بــر تحری 
بینالمللی دادگســتری واکنش نشان داد.ظریف در توئیتر نوشــت«:امریکا دیوان
بینالمللی دادگســتری را به اعمال تحریمهایی تهدید میکند و حتی قضات آن
را در دادگاههــای امریــکا تحت پیگرد قانونی قرار میدهد .کســی بــه این اقدامات
اعتراض نمیکند؟ بهنظر میرســد قلدری رژیم امریکای ســرکش ،مرز و حدودی
نمیشناسد .جامعه جهانی چه زمانی خواهد گفت دیگر بس است و امریکا را وادار
به رفتاری همچون یک کشور عادی خواهد کرد؟»

اخراج معترض حامی ایران از سخنرانی جان بولتون

در جریــان ســخنرانی مشــاور امنیــت ملــی امریــکا یــک زن معتــرض که ایــران را
صلح طلب توصیف کرده بود از جلسه اخراج شد .بهگزارش ایسنا به نقل از شبکه
ســیبیاس ،پیــش از آغاز ســخنرانی جان بولتــون در انجمن فدرالیســت یک زن
معترض پالکاردی در دســت داشــت که روی آن نوشــته شــده بود «ایران خواهان
صلح است» .وی همچنین فریاد میزد که بولتون یک جنگ طلب است .نیروهای
امنیتی وارد ماجرا شدند و این زن را از نشست بیرون کردند.

اجازه نمیدهیم ناامنی به داخل خانههای ما بیاید

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :ما بر اساس منشور سازمان ملل متحد دفاع
از خود را حق مشروع خود دانسته و اجازه نمیدهیم ناامنی به داخل خانههای ما،
جمعیت و کشــورمان بیاید و با ریشه این توطئهها مقابله خواهیم کرد .بهگزارش
تسنیم ،سرلشکر محمد باقری در مراسم دانشآموختگی دانشگاه علوم انتظامی
با اشاره به تحرکات تروریستی برخی گروهها در کردستان عراق گفت :دشمنان دهها
توطئه را طراحی کردند که هیچ یک از آنها به نتیجه نرسید و یکی از آنها تبدیل یکی
از کشورهای همسایه به پایگاهی برای ناامن کردن سرزمین ما بود و امروز همه دنیا
دید که برخورد ایران با این مراکز فســاد چگونه بود .وی اضافه کرد :اتفاق موشکی
اخیــر بخش کوچکی از ماجــرا بود و بخش بزرگ آن قــدرت تدبیر ،توان اطالعاتی
و توان فرماندهی ما بود که با قدرت موشــکی اخیر به نمایش گذاشــته شــد و باید
دشمنان بدانند چنانچه چنین توطئه افکنیهایی ادامه یابد نیروهای مسلح ایران
ساکت نخواهند نشست و اگر چه ما همواره صبور بوده و تذکر داده و پیغام میدهیم
ولی در صورت ادامه یافتن این توطئهها چارهای جز برخورد نخواهیم داشت.

آیا ترامپ آخرین حلقه برخورد تمدنها است؟

ëëادامه از صفحه اول
یعنی واقعیتی را گفته اســت که میتوانیم برای پرهیز از تحقق آن دست به اقدام
بزنیم .دیدگاه آقای خاتمی که در سال  1998تحت عنوان گفت وگوی تمدنها در
سازمان ملل مطرح شد ،به نوعی کوششی بود برای آنکه آن نظریه را از نوع «خود
محققکننده» ،به «خود مخربکننده» تبدیل کند و مجمع عمومی نیز سال 2001
را به همین مناســبت ســال گفت وگوی تمدنها نامید .ولی ســال  2001و با سقوط
برجهای دوقلو و حمله به پنتاگون و حمالت ناکام به کنگره یا کاخ سفید ،نشان داد
که دیدگاه هانتینگتون یا عینیتر بوده یا ظرفیت «خود محققکنندگی» آن بیشتر
بوده است .از این رو  11سپتامبر تبدیل به مقطعی آغازین از این مفهوم و واقعیت
شــد .واقعیتــی که در کل منطقه و جهان غرب از خــال حمالت نظامی غرب و به
تبعآن،جنگهایداخلیواقداماتتروریستیدرامریکا،اسپانیا،انگلیس،فرانسه،
آلمانوسایرکشورهابازتابپیداکرد.مسألهاین استکهرویداد 2001تاحدینتیجه
تحقیر سایر فرهنگها و تمدنها بود و البته که یک تمدن به هر دلیلی قدرتمندتر
بوده و هست ،ولی هرکدام از این تمدنها از جمله اسالمی و کنفوسیوسی و چینی
دوران اوج خود را داشتهاند و هیچ تمدنی با نفی و تحقیر و تقابل با دیگر فرهنگها
و تمدنها نمیتواند روی آرامش را ببیند .دنیای امروز ما کوچکتر از آن شده است که
اینها بتوانند درون پوسته و الک خود سنگر بگیرند و با دیگران دشمنی ورزند ،یا حتی
آنها را نادیده بگیرند .اگر نمیتوانیم در سطح ملی با یکدیگر تقابل کنیم به طریق
اولی در سطح بینالمللی هم نخواهیم توانست .آمدن ترامپ شاید آخرین حلقه
از زنجیره این نظریه باشد و امیدوار باید بود که این زنجیره در همین جا تمام شود و
جهان به سوی تفاهم و احترام فرهنگی گام بردارد.

رئیس جمهوری روز گذشــته در شورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ،ماه محــرم را
پیــامآور ایثار ،آرمانخواهی و ایســتادگی
در مســیر حق دانست و تأکید کرد :پیام
قیــام اباعبــداهلل الحســین(ع) بایــد
متناسب با هر مقطع تاریخی برای
مــردم تبییــن و تفســیر و از ایــن
منبع بزرگ الهامبخش در

چارچــوب نیازهــای فرهنگــی جامعه و
عبور از ســختیها بهره بــرد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری،
حجتاالســام حســن روحانــی تأکیــد
کرد :حادثه عاشورا نشــان داد که جوهر
دینــداران واقعی هنــگام آزمایشهای
ســخت و تاریخی عیان میشود .رئیس
شــورای عالــی امنیــت ملــی ســپس به

تحلیل شرایط موجود و توطئه دشمنان
نظــام اســامی بــرای ضربــه زدن بــه
اقتصاد کشــور و ایجاد مشکل در زندگی
مردم پرداخت و افزود :با وجود رهبری
شــجاع و مدبر و مردم فداکار و مصمم
از این مرحله نیز عبــور خواهیم کرد اما
همــه مســئوالن ،تریبــون داران ،احزاب
و رســانهها در معــرض امتحــان قــرار

دارنــد .روحانــی گفــت :ملــت و دولــت
کنار یکدیگرند و دستگاه اجرایی با تمام
تــوان بــه دنبــال حــل مشــکالت مردم
خواهــد بــود .وی با اشــاره به آمار رشــد
 20درصدی نقدینگی کشور در یک سال
گذشــته و با تأکید بر برنام ه دولت برای
هدایت آن به سمت تولید افزود :بخش
قابل مالحظــهای از افزایــش نقدینگی

در ســالهای اخیــر مربوط بــه فعالیت
مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز
بود ،در حالی که علیرغم روال گذشته،
این دولت هرگز برای اداره کشــور در پی
استقراض از بانک مرکزی نبود.
روحانی به نقش مهم دانشــگاهیان در
روحیهآفرینی ،امید و آگاهیبخشــی به
جامعه نیز تأکید کرد.

محسنهاشمی در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

رمزگشایی از نقشه های تخریبی « دولت سایه »

عبور از روحانی مطرح نیست
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

ن هاشــمی ،نفــر اول
روز گذشــته محســ 
انتخابات شــورای اســامی شــهر تهــران و
رئیــس ایــن شــورا ،بــا حضــور در مؤسســه
فرهنگی مطبوعاتی «ایران» ،از بخشهای
مختلــف آن بازدید کرد .میهمــان «ایران»
ضمــن بازدیــد از بخشهــای مختلــف
مؤسســه ،بــه پرســشهای متناســب با هر
گروه نیز پاســخ گفت .پســر ارشــد آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی در گفتوگــو بــا گروه
«ایــران جــوان» ،از تجربههــا و ویژگیهــای
دوران جوانــی خــود گفــت و در پاســخ بــه
پرســشهای شهری نیز مســائل مربوط به
شــورا و مدیریت شهری تهران را بازگو کرد.
محسنهاشمی اما یک صفت سیاسی هم
دارد ،چرا که او عضو ارشــد حزب کارگزاران
سازندگی هم هست؛ حزبی که بیانیه اخیر
آن درباره دولت بحث برانگیز شده بود .در
گروه سیاســی ،درباره این بیانیه ،وضعیت
ائتــاف اصالحطلبــان و اعتدالیهــا و در
نهایــت موازی کاری با دولت که اخیراً رهبر
معظم انقالب صریحاً آن را نهی کردند ،با
محسن هاشمی گفتوگو کردیم .هاشمی
ضمن نفی موازی کاری در دولت یا موازی
کاری بــا دولــت از بیرون ،از «دولت ســایه»
هم ســخن گفــت و آن را به مراتــب بدتر از
مــوازی کاری با دولت دانســت .او با اشــاره
به تجربیات دولت ســازندگی ،تشریح کرد
کــه تخریبهای دولت ســایه ،نه سیاســت
خارجی میشناسد ،نه سیاست داخلی .این
گفتوگو را بخوانید.
٭٭٭
پس از بیانیــ ه کارگزاران و اعتدال و توســعه،
جریان مقابل مدعی شدپایههای ائتالف 92
سست شد یا اصالحطلبان از روحانی عبور
خواهندکرد.پاسخشماچیست؟
ابتــدا باید بــر این نکته تأکید کنــم که آنچه
اتفــاق افتــاد ،تبــادل بیانیه از ســوی این دو
حــزب نبــود .بلکه ابتــدا حــزب کارگــزاران
بیانیــهای صــادر کرد کــه اتفاقاً متن بســیار
متینی هم بود ،اما برداشــتهای غلطی از
آن صورت گرفت .از ســوی مقابل ،نه خود
حزب اعتدال و توسعه ،بلکه کمیته سیاسی
شــاخه جوانان این حزب هم پاسخ داد که
این طور به نظر رسید خود حزب نخواست
بــه این بیانیه پاســخ دهــد .به هــر رو ،برای
تحلیل ایــن رویداد باید بــه محتوای بیانیه
حــزب کارگــزاران دقــت کــرد .اصــل بیانیه
دادن چنــدان مهــم نیســت و هــر حــزب
سیاسی میتواند در هر موضوعی بیانیهای
صادر کند ،اما مســأله این اســت که باید به
متــن بیانیه مراجعــه کرد و دیــد آیا منظور
از بیانیــه ،تضعیــف آقای روحانی اســت یا
تقویت آقای روحانی.
برداشتشماچیست؟

آنچه مــن برداشــت کــردم ،تقویــت آقای
روحانــی در این بیانیه منظور بــود .باالخره
اتفاقاتی در کشــور افتاده اســت و مشکالت
اقتصــادی پیــش آمــده اســت کــه حــزب
کارگزاران ســازندگی هم به نوبه خود سعی
کرده است برای عبور از این مشکالت ،نظر
داده و راهکار ارائه کند .بنابراین این مسأله
نبایدبهعنواندرگیریحزبی یاعبورازآقای
روحانی تعبیر شــود .بنابراین ،اوالً ،بیانیه را
علیه دولت فرض نمیکنم ،بلکه در جهت
تقویت دولت میدانــم ،ثانیاً اینکه اگر هم
برای برخی ســوء تفاهم پیش آمده اســت،
باید گفته شود که کدام بخش از متن یا کدام
مطلب تضعیف روحانی برداشــت شده؟
بیانیــه جمعبنــدی موضع حزب اســت نه
تــک تک اعضا بــه این معنا کــه آن را بنده
نوشته باشم یا موافق همه جمالت باشم.
فارغازبیانیه،شماوضعیتائتالفیکهسال
92شکلگرفتراچطورمیبینید؟
به باور من آن ائتالف نه تنها به هم نخورده
اســت ،بلکــه همچنــان تــداوم دارد .البتــه
زمانــی کــه پیــروزی هســت ،همــه دور هم
جمع میشوند ،اما وقتی که شکستی دیده
میشود ،احســاس تفرقه پیش میآید .لذا
آنچه امروز میبینیم ،احساس تفرق است،
نه خود تفرق .ضمن اینکه باید دید در قبال
دولت آقای روحانــی ،این تفرق چگونه در
حــال رخ دادن اســت ،معتقــدم این تفرق
عمدتــاً در افراطیهــای دو طــرف ،اعــم از
راست و چپ در حال رخ دادن است .به این
معنی که افراطیهای راست ،از ابتدا با آقای
روحانی همراه نبوده یا متمایل به او نبودند.
اما درباره رادیکالهای چپ ،به دلیل اینکه
اصالحطلباندراینائتالفحضورداشتند،
خــود به خود این طیف اظهار نظر چندانی
نمیکــرد ،ولــو اینکه در باطــن موافق آقای
روحانــی هم نبوده باشــند ،امــا معضالت
اقتصادی که بروز کرد ،فضایی را فراهم کرد
که این افراطیها راحتتر بتوانند صحبت
کنند و حرف بزنند.
بنابرایــن ،اصــل ائتــاف تضعیف نشــده و
همچنانبهقوتخودباقیاست؟
اگــر ناکامــی در جایــی بــه پیــروزی منتهی
شود ،دوباره جریانها بیشتر دور هم جمع
خواهند شد .باید از این زاویه به مسأله نگاه
کــرد .ضمن اینکــه وضعیت امــروز دولت
مانند تیم فوتبالی است که یک گل خورده
اســت ،امــا هنوز فضــای وقت اضافــه و کار
هســت و هنوز در دقیقه  50یا  ٦٠هســتیم،
زیرا هنوز سه سال از عمر دولت باقی مانده
اســت .بنابرایــن ،هنوز این ائتــاف به قوت
خود باقی است.
با افزایش مشــکالت ،شــاهد افزایش انتقاد
بودیــم .آیا همــان طور کــه برخــی تندروها
مدعی اند ،در نهایت به عبور اصالحطلبان
ازروحانیمنتهیخواهدشد؟
در گذشته در کشور دو جریان چپ و راست

داشــتیم که از دورهای به بعــد ،به اصولگرا
و اصالحطلــب معروف شــدند .در دورهای
هلل هاشــمی رفسنجانی ،سردمدار
اما آیتا 
جریان اعتدال شــدند ،امــا تعریف اعتدال
میــان چــپ و راســت یــا اصالحطلــب و
اصولگرا چندان مشــخص نشــد .برخیها
فکر میکنند اعتدال و میانهروی موضوعی
است که میان چپ و راست حرکت میکند.
درحالــی که معنــای آن این نیســت ،بلکه
اعتدال به معنای توجه به عقالنیت و پرهیز
از افــراط و تفریط و حرکت در جهت منافع
ملی اســت ،به صورتی که انســان براساس
آرمانها بیندیشد ،اما با تکیه بر واقعیتها
عمل کنــد .لــذا اگر اعتــدال را درســت و به
ایــن صــورت تعریف کنیم که فــرض آقای
روحانی بر این اســت که براساس آرمانها
فکــر کند ،امــا مطابــق واقعیتها تصمیم
بگیرد و تیم و دولت او نیز به همین صورت
رفتار میکند ،در این صورت ما شاهد عبور
از آقای روحانی نخواهیم بود .به طور کلی،
نقش رهبران سیاســی و اجتماعــی ،ایجاد
تــوازن میــان آرمانهــا و واقعیتها اســت
و بــرای این امر هم باید شــناخت درســتی
از اوضــاع داشــته باشــیم .مشــکالتی که ما
داریــم ،اغلب ناشــی از نبود افرادی اســت
کــه بتوانــد مجهوالت را روشــن ســازد ،آنها
را بــه یــک معادله قابل فهــم تبدیل کند و
تصمیمبگیرد.
برخــی فقــدان تصمیمگیــری را یکــی از
معضالت نظام در 40سال گذشته می دانند.
تواناییتصمیمگیریرادردولتمیبینید؟
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه از زمــان بروز
نوســانات اقتصادی تــا امروز ،زمــان زیادی
نگذشته است ،به این معنی که امروز کمتر
از  6یا  7ماه است که ما مشکالت اقتصادی
اخیر را که بیشــتر آن ناشی از تحریم است،
مشــاهده میکنیــم .در همیــن مــدت هم،
اینقــدر مؤلفههــا و عوامــل دخیــل در اداره
کشــور تغییــر کرده اســت کــه قطعــاً اکنون
نمیتــوان مدعــی شــد کــه دیگر بــه دولت
برای اداره کشــور امیدی نیســت .به همین
دلیل اســت که رهبر معظــم انقالب تأکید
دارنــد دولــت باید حمایت شــود تــا بتواند
مشــکالت را مدیریت کنــد .بنابراین ،امروز
ما نیازمند این هســتیم که شرایط جدید را
درک کنیــم و براســاس درک واقعی از این
شرایط،تصمیمبگیریمومدلهایریاضی
خــود را حــل کنیم .ضمن اینکه مــا تنها در
یک شــرایطی که به تعادل رســیده اســت،
میتوانیم تصمیمــات دقیقی اتخاذ کنیم.
معموالً در هر حادثهای تا به شرایط تعادل
نرســیم ،نمیتــوان تصمیمــات واقعــی
گرفــت .در ایــران امــا نقطه تعــادل ،یعنی
نقطهای که وضعیت به صورت کامل خود
را نشان میدهد ،زمانی است که تحریمها
به صورت کامل اجرا میشــود .تنها در این
زمان است که ما میتوانیم ارزیابی دقیقی
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به تازگی خبری منتشــر شد مبنی بر اینکه درب شــورای شهر بروجرد توسط تعدادی
خودسر که عمدتاً از مخالفین دولت هستند با آهن جوش داده شد و به نوعی توسط
آنها پلمب شــد .این رفتار دور از قانون تعدادی خودســر در پلمب درب شورای شهر
بروجرد من را به یاد خاطرهای از دهه شصت انداخت« .تابستان سال  ۱۳۶۲بود ،بعد
از چهار ماه حضور در جبهه برای مرخصی به بروجرد برگشــتم۱۶ ،ســاله بودم عالقه
فراوان به موهای بلند داشــتم ،چهار ماه دوری از شــهر و عدم دسترســی به آرایشگر،
فرصتــی را برایــم فراهم کرده بود که موهایم به اندازه کافی بلند شــود ،در ایام جنگ
عادت داشــتم با لباس شخصی به مرخصی میآمدم ،اتوبوسهای بروجرد در دهه
شــصت بهدلیل عدم پایانه مسافربری در خیابان سعدی بارانداز داشتند .از اتوبوس
پیاده شــدم و خرامان خرامان به ســوی خیابان شهدا راه افتادم ،از دور تعدادی جوان
خشمگین را دیدم که با ریشهای نه چندان بلند و شلوارهای خاکی ،دختران و پسران
آراستهرابهبادکتکوناسزامیگرفتند.جوانانخشمگین،بهنزدیکهایمنرسیدند،
یکی از آنها موهای بلندم را در دستان خود گرفت و من را کشان کشان از این سو به آن
سو میبرد ،تا آمدم بگویم کی هستم و از کجا آمدهام کتک را خورده بودم .غمگین و
ناراحت به سوی خانه راه افتادم ،بچههای محل مژده برگشت من را از جبهه به مادرم
دادند ،مادرم در حالی که اشــک شــوق از گونههایش سرازیر بود خودش را سراسیمه
به من رســاند ،وقتی چهره غمگین و ناراحت من را بعد از ماه ها دوری مشــاهده کرد
به تصور اینکه یکی از همرزمانم شــهید شــده با من همدردی کرد ،من همچنان در
سکوتی طوالنی به رفتار زشت و دور از قانون آن تعداد جوان خشمگین و هیجان زده
میاندیشیدم .مادرم برای اینکه سکوت را بشکند و از سویی با من همدردی کند گفت:
پسرم همسنگر عزیزت که شهید شده نامش چیست؟ چند سال داشت؟ و من پاسخ
دادم نامش «قانون» است و هنوز به دنیا نیامده است».
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شمادردولتسازندگیهمحضورداشتید.بهنظرشمادغدغهاخیررهبرمعظم
انقالب مبنی بر خودداری از موازیکاری با دولت ،ناشی از چیست و چرا ایشان
تأکیدکردندکهبهجایموازیکاری،بایدبادولتهماهنگبود؟
موازیکاری همدلی در کشور را به طور کامل بهم میریزد .به باور من ،منظور
ایشان این است که ما نمیتوانیم دولت در سایه شکل دهیم .زیرا برخی این
طور فکر میکردند که بگذاریم همین دولت ،با همین چهرهها در ظاهر فعال
باشــد ،لذا همه فکر کنند که همه کاره همین دولت اســت ،اما دولتی در سایه
هم شــکل بگیرد و تصمیمات دولت را در این دولت ســایه اخذ کنیم ،آن هم
با این بهانه که دولت فعلی نمیتواند تصمیم بگیرد .اما رهبر معظم انقالب
در سخنان خود این مسأله را رد کردند ،زیرا پیش از این سخنان میدیدیم که
برخی روش دیگری را در پیش گرفته و همه به دولت میتاختند ،ایشان نه تنها
به دولت روحیه دادند ،بلکه تأکید کردند هر کاری که الزم است یا هر اصالحی
کــه بایــد صورت بگیرد ،باید در همین دولت انجام شــود که به نظر من این از
جمالتبسیارمثبتاست.
از همه شــرایط متوجه کشور داشته باشیم.
زیــرا با اجرای کامل تحریمها ،میزان دقیق
درآمدهای کشــور ،امکانات دور زدن و مهار
تحریمها و نیز نیازهای کشور به طور دقیق
مشــخص میشــود .در این صورت با تکیه
بر این واقعیتها و شــرایط باید تصمیمی
گرفت تا کشــور به ســمت تعادلــی برود که
هدف این تعادل ،باید این باشــد که مردم
کمترین آسیب را ببینند .وقتی به این زمان
رســیدیم ،باید دولت را محک بزنیم که آیا
واقعاً توان مدیریت کشــور در این شرایط را
دارد یا خیر؟
آیا تیم فعلی ایــن توانایــی را دارد که هنگام
رسیدنبهحدنهاییتحریم،بهدرستیکشور
راادارهکند؟
مســأله اصلــی در تیــم دولــت ،هماهنگی
است .اگر تیم با هم هماهنگ نباشد ،دچار
مشکل خواهیم شد که اتفاقاً من معتقدم
مســأله اصلی دولت آقــای روحانــی ،نبود
هماهنگی است .مسألهای که کارگزاران در
بیانیــه خود بــه آن پرداخت همیــن بود که
تیمی که میخواهد از بحران عبور کند ،باید
تیم هماهنگ عمل کند و همدل باشد ،اگر
همدل نباشد ،دچار مشکل خواهد شد.
آقای باهنــر گفت برخــی دنبــال راهاندازی
شــورای انقــاب یــا وضعیــت فوقالعــاده

بودند،این«برخی»چهکسانیهستند؟
مــا همین مقدارش را هم نمیدانیم و این
آقای باهنر است که معموالً از پشت پردهها
خبر دارد( .با خنده)
تشریح کنید دولت موازی یا در سایه چگونه
عملمیکند؟
ابتدا روشــن کنــم که وقتــی از مــوازیکاری
درون دولت صحبت میکنیم ،منظور این
اســت کــه مثــاً عــدهای در جایــی از دولت
نشســته باشــند و چیزی خالف آنچه بانک
مرکــزی تصمیــم گرفتــه اســت ،تصمیــم
گرفتــه و اجرا کننــد .به عنوان مثــال ،گاهی
دیده میشود بانک مرکزی تعیین میکند
کــه ارز چگونه تخصیص یابد ،امــا در جای
دیگــری مثــاً در خــود ریاســت جمهوری،
تعیین میکنــد که چطور تخصیــص یابد.
ایــن ،همــان مــوازیکاری اســت کــه درون
دولت اتفاق میافتد .نوعــی از موازیکاری
هــم بیــن نهادهــا اتفــاق میافتــد ،ماننــد
همین ســتاد بازآفرینــی شــهری در دولت
که فعالیتهــای آن گاه موازی اســت ،زیرا
بخشــی از فعالیتهــای این ســتاد متوجه
شــهرداری ،بخشــی وزارت راه و شهرسازی
است و این باعث میشود که هر یک از این
سهحوزه،تصمیماتمتناقضبگیرند.
در حوزه فرهنگ هم ما شــاهد موازیکاری

هســتیم و دولت و نظــام دچار تصمیمات
متناقض هســتند ،چرا که اکنون در دولت،
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی فعــال
اســت ،اما در بیرون دولت ،شاهد فعالیت
ســازمان تبلیغــات اســامی هم هســتیم.
امــا آنچه بحــث و اتفاقــاً بحث بــه مراتب
مهمتــری اســت ،دولــت ســایه اســت .بــه
این معنی کــه مثالً دولــت از طریق وزارت
خارجــه سیاســت خارجــی کشــور را دنبال
میکند ،اما گروه دیگری در جای دیگری که
معلوم نیســت کجاست و در ســایه و دور از
انظار نشستهاند ،مقابل تصمیمات دولت
میایســتند .مثــاً گاهــی دولــت تصمیــم
میگیرد روابط خود را با فالن کشــور بهبود
ببخشد و مشکالت را رفع کند ،اما این گروه
در ســایه تصمیم میگیرد که کاری بکند تا
میــان دولــت و دولــت مقصد دعوا شــود و
روابط میان ایران و آن کشــور خوب نشــود.
این همان دولت در سایه است که تصمیم
میگیــرد کاری بکند تا روابط میــان ایران و
آن کشور را بهم بزند .به همین دلیل است
که میبینیــد رئیس جمهــوری میخواهد
به یک کشــور ســفر کند ،اما ناگهان خبردار
میشــوید که سه ایرانی در آن کشور مقصد
بازداشــت شــدهاند .یــا در دولــت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی که آقای میتران ،رئیس
جمهوری وقت فرانسه قصد سفر به ایران
را داشت ،اتفاق مشابهی رخ داد و این سفر
انجام نشد .بنابراین ،مسائلی از این دست
در سیاســت خارجی مشهود اســت ،اما در
وزارت کشــور هــم میتــوان این مســائل را
دید .به عنوان مثال گاه میشــود که رئیس
جمهوری میخواهد به اســتانی سفر کرده
و سخنرانی کند ،اما ناگهان میبینیم در آن
شهر تنشی ایجاد میشود که باعث میشود
سفر رئیس جمهوری لغو شود .همه اینها،
نشــانه وجــود دولــت در ســایه اســت ،بــه
ایــن معنــی که گروهــی ،همه مســائل یک
وزارتخانــه یا وزیر را زیر نظــر دارند و هر جا
موافــق عملیــات و رویکــرد آن وزارتخانــه
نیستند ،با یک روش عملیاتی یا تبلیغاتی،
آن عمل و برنامــه وزارتخانه مذکور را بهم
میزننــد یا بــا دادن اطالعــات متناقض به
مراجــع باالتر به گونــهای عمل میکنند که
دولــت نتواند در این زمینه خاص تصمیم
بگیــرد و عمــل کند .ایــن همــان دولت در
ســایه اســت .اما آنچــه امروز محــل بحث
هست و اهمیت یافته است ،دولت در سایه
اســت که به اسم دولت موازی مطرح شده
است.
آقای کریمی قدوســی گفت پالکارد معروف
فیضیه قــم ،برنامهریزی خانــواده آیتاهلل
هاشمیبود.پاسخشماچیست؟
ً
اصول مــن پرهیز دارم که با افــراد از طریق
رسانهها وارد بگو مگو شــوم .لذا درباره این
گونه مســائل پاســخ نمیدهم ،پس اجازه
بدهید در این باره هم پاسخ ندهم.

جهانگیری :بخش خصوصی سقفی برای پولدار شدن ندارد
ایــن عضــو دولــت
ادامـــــه از
تصریــح کــرد :مــردم
صفحه اول
بایــد در جریــان ایــن
واقعیت باشند که تا این اندازه بزرگ شدن
دولت مانع توسعه کشور شده است ،دولتی
که باید موتور توسعه باشد و به توسعه کشور
کمــک کنــد ،هرچــه درآمد کســب میکند،
مجبــور اســت کــه خــرج خــود دولــت کند
بنابراین چیزی از بودجه بیرون نمیآید که
به توسعه کشور کمک کند.
معاون اول رئیس جمهــوری ادامه داد :اگر
یک میلیون یا دو میلیون بشــکه نفت  20یا
 120دالر بفروشــیم ،مــردم میبینند هرچه
که فروخته میشــود در بدنــه دولت هزینه
میشود و از آن هم چیزی بیرون نمیآید.
جهانگیــری خاطرنشــان کــرد :البتــه ایــن
پول ،خــرج کارهــای عمومی دولــت مانند
بهداشــت و درمــان ،آمــوزش و پــرورش،
دانشگاهها و مراکز دولتی میشود.
وی یــادآور شــد :زمانــی کــه مــا در مجلس
بودیــم هنــگام تصویــب الیحــه بودجــه،
ســاخت صنایــع بــزرگ ماننــد نیروگاههــا،

فــوالد مبارکه دیده میشــد اما امــروز همه
آنها از بودجه خارج شــده است ،اما باز پول
نمیرســد و بودجه عمرانی همواره یکی از
مشکالتاست.
وی اضافه کرد :هر ســال هم تعدادی طرح
جدیــد یا با فشــار سیاســی یا غیرسیاســی و
براســاس نیازهــا و مطالبــات اســتانها بــه
بودجهاضافهمیشود.
معــاون اول رئیس جمهــوری همچنین با
یــادآوری اینکــه اقتصاد ایران دولتی اســت
و رانــت بســیاری در آن وجــود دارد ،اظهــار
کــرد :عــدهای بــه نــام بخــش خصوصــی
فقط به دنبال رانتخواری و ســوء اســتفاده از
فرصتهای پیش آمده هســتند ،این افراد
را بایــد از بخــش خصوصــی واقعــی جــدا
کنیم .جهانگیری بر مبارزه واقعی با فســاد
تأکیــد کــرد و گفت :مبــارزه واقعی با فســاد
تضمین کننــده فعالیــت واقعــی بخــش
خصوصــی در کشــور اســت .در ایــن مبارزه
نباید تسویه حساب سیاسی انجام شود.
جهانگیــری خاطرنشــان کــرد :هــر کس در
این شرایط که هدف دشمن زمینگیر کردن

اقتصاد کشور است ،دنبال منافع خود باشد،
حتماًبه این کشور خیانت کرده است.
معــاون اول رئیــس جمهــوری با اشــاره به
اینکه برخی ارز رســمی کشــور را بــرای وارد
کردن کاالهای مورد نیاز گرفتند و کاالیی وارد
نکردند ،ادامه داد :این افراد به ملت خیانت
کردند و باید پاســخگو باشد و به دلیل اینکه
سرمایه کشور را خارج کرده و کاالی مورد نیاز
را وارد نکرد و خسارت وارد کردند ،حتماًباید
مجازاتشوند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان اینکه طرحهای عمرانی نیمه تمام
فعلی کشور از  450هزار میلیارد تا  100هزار
میلیارد بودجه نیاز دارنــد ،گفت :دولت در
این سالها توانسته به طور متوسط حداکثر
بیــن  25هــزار میلیارد تــا  30هــزار میلیارد
تومان به بودجــه عمرانی اختصاص دهد.
بــرای همین تکمیل طرحهــای نیمه تمام
چند سال طول میکشد و مردم باید چشم
به بیمارستانی داشــته باشند که چه زمانی
ساخت آن پایان مییابد .
معــاون اول رئیــس جمهــوری با یــادآوری

اینکه واگذاری طرحها به بخش خصوصی
در این سه سال سرعت قابل قبولی نداشته
است ،گفت :در مواردی دستگاهها مقاومت
میکننــد و در جایــی هــم واقعــاً بخــش
خصوصی میبیند که در آن منافعی ندارد،
وارد نمیشــود .جهانگیــری افــزود :یکی از
جهتگیریهای ما در جلســه شورای عالی
ســران ســه قوه که به دستور رهبری تشکیل
شــده اســت و مــواردی فراتــر از قانــون هم
تصمیمگیری میکنــد ،ارائــه راه حلهایی
برایموضوعنقدینگیاست.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ایــن راه حلهــا
این بود که بازار ســرمایه فعال شــود ،ادامه
داد :در جلســه شــورای عالــی اقتصــادی
ســران ســه قــوه تصویــب ،تکلیــف و ابــاغ
کردیم کــه همه نهادهــای عمومی مکلف
هستند شــرکتهای خود را در بازار سرمایه
عرضــه کنند .نهادهــای عمومــی ،بنیادها،
شرکتهای سرمایهگذاری بانکها مکلف
هســتند که شــرکتهای ســودده خود را در
بــورس عرضه کنند .جهانگیــری ادامه داد:
مردم میخواهند ســهام بخرنــد .بنابراین

بیاییــد ســهامهای شــرکتهای ســودده
خود را عرضه کنید ،حتی نیروهای مســلح
شرکتهای سودده خود را که دستور رهبری
است که با وظایف آنها انطباق ندارد ،واگذار
کننــد .معاون اول رئیس جمهــوری با بیان
اینکه کســی بهتر از این شرایط بازار سرمایه
برای واگذاری پیدا نمیکند ،گفت :اگر کسی
نهاد یا شــرکتی داشته باشد و در این مقطع
که مردم میخواهند در آنجا سرمایهگذاری
کنند ،ارائه نکنند به ملت جفا کرده است.
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه اینهــا ارث
مدیریتی ما نیســتند که آنان را حفظ کنیم،
گفت :همه حاکمیت کشــور از بــاال تا پایین
میگوینــد کــه شــرکتها را واگــذار کنیــم
بنابرایــن حال که مردم میخواهند ســهام
بخرنــد ،آنهــا را واگــذار کنیــم .معــاون اول
رئیس جمهــوری به مصوبه شــورای عالی
اقتصادی سران ســه قوه برای ایجاد انگیزه
در بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و گفــت:
براســاس ایــن مصوبه بایــد کارهایی انجام
شود تا این طرحها اقتصادی باشد و توجیه
مالی داشته باشند که متقاضی که این طرح

را میگیرد از ابتدا بداند که این طرح سودآور
اســت بنابراین گفتیــم که کاربــردی اصلی
طرح تغییر نکند ولی کاربریهای چند گانه
به طرح داده شــود که بتواند از آن کاربریها
اســتفاده کننــد یا معافیــت مالیاتــی در آن
داشتهباشد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه مدیران باید به
دنبال واگذاری طرحها باشــند ،گفت :گفته
میشــود کــه مدیــران دولتــی میترســند و
طرحهای خــود را واگذار نمیکنند ،مدیری
که اهل ریســک نباشــد بهتر اســت برود در
خانهاش بنشیند و وقت ملت را تلف نکند،
بگذارد کسی بیایید که جرأت تصمیمگیری
دارد.
وی با بیان اینکه آیا تاکنون مدیری به خاطر
تصمیمگیــریاش مؤاخــذه شــده اســت،
ادامــه داد :ما تصویب کردیم اگر مدیری در
ب مصوبات کارگروه و سیاستهای
چارچو 
تعیین شــده طرحی را واگذار کرد ،حتی اگر
آن واگذاری اشــتباه بود ،بازخواســت نشــود
بنابرایــن آن تصمیم خیلی بــرای مدیران
عالی شده است.

