
روحانی
 تنها نیست

مبارزه انتخاباتی 
یا 

مبارزه طبقاتی؟

ادعای گزافی نیست اگر آغاز نهضت 
در جمهوری  اصالح طلبــی سیاســی 
اســالمی ایران را به انتخابات مجلس 
پنجم نسبت دهیم؛ هرچند که بی شک 
اوج این حرکت در دوم خردادماه 1376 
بود. امــا در انتخابــات مجلس پنجم 
)1374( دو جریان سیاســی- اجتماعی 
جدیــد در جامعه ی ایران متولد شــد: 
اول- جریان راست مدرن که با اعالم 
ایران  کارگزاران ســازندگی  موجودیت 
اندیشــه ی توســعه را از یک برنامه ی 
دولتی بــه یک راهبرد انتخاباتی/ حزبی 
بدل کــرد و دوم - جریان چپ مدرن 
که در شکل نخســتین خود در نشریه 
»عصر ما« )ارگان ســازمان مجاهدین 
انقــالب اســالمی ایــران( آرام آرام از 
جریان چپ ســنتی فاصلــه می گرفت 
و مهمتریــن نقطه تمایــز و تکامل آن 
پذیرش تدریجی مفهوم دموکراسی بود. 
این جریان سیاسی بعدا با تاسیس جبهه 
مشارکت ایران اسالمی پس از پیروزی 
اصالح طلبان در دوم خرداد ماه 1376 به 
اوج خود رسید و صورت تشکیالتی خود 

را پیدا کرد.
اصالح طلبی به معنای سیاسی خود 
البته سابقه ی تاریخی درازدامنی دارد که 
به هیچ حزب و جناح سیاســی و فکری 
محدود نمی شــود. اگــر میرزاتقی خان 
امیرکبیر را نخستین مصلح عصر جدید 
در ایران بدانیم که به فکر توسعه و ترقی 
ایران افتاد، در طــول زمان کارگزاران و 
وزیران و مدیران ارشــد بسیاری بودند 
که در درون نهاد دولت به فکر توسعه ی 
ایران بوده انــد افرادی مانند محمدعلی 
فروغی، علی اکبر داور، محمد مصدق و در 
پی انقالب اسالمی ایران و شکل گیری 
نظام جمهوری اسالمی؛ مهدی بازرگان، 
اکبر هاشمی رفســنجانی، ســیدمحمد 
خاتمی و حسن روحانی... اینان با همه ی 
تفاوت های ماهوی و فکری خود دارای 

سه ویژگی برجسته بودند: 
اول آنکه برخالف مبارزان و انقالبیون 
در بیــرون نهــاد دولــت و حاکمیت و 
دولت گریز نبودند. در واقع بخش عمده ای 
از کوشــندگان راه اصالح امور در ایران 
از مبارزان چپ گرا تا اســالم گرا افرادی 
بوده انــد که ضددولت ونــه فقط دولت 
مســتقر که کلیت نهاد دولت شــناخته 
می شدند و تنها راه اصالح امور را حرکت 
اجتماعی در میان خلــق یا توده یا امت 
می دانســتند، افرادی ماننــد دکتر علی 
شــریعتی، بیژن جزنی و حتی بزرگانی 
مانند آیت اهلل سیدمحمود طالقانی از این 

زمره بوده اند.
و  مدیــران  برخــالف  آنکــه  دوم 
فن ساالران عصر جدید در ایران منحصردر 
درون نهــاد دولــت و حاکمیــت نبود و 
دولت گرا نبوده اند؛ افرادی مانند احمد قوام، 
علی امینی و پس از انقالب اسالمی برخی 
مدیران عالی رتبه قوه مجریه را می توان 
در مجمــوع بورکرات هایی دانســت که 
مهمترین وظیفه ی آنها حفظ نهاد دولت، 
افزایش اقتــدار آن و اعمال قدرت برای 
اداره کشور بود. این افراد البته جزء اصلی 
هر نوع حکمرانی هستند و هر حکومتی 
به آنها به خصوص در دوره اســتقرار نیاز 
مبرم دارد. اما در دوران تغییر و تحول )که 
متاســفانه برای ما ایرانیان بیش از 150 
سال به درازا کشیده است( هنوز به گروه 
اول کارگزاران پیش از گروه دوم آنان نیاز 

وجود دارد.
ســومین ویژگی این نخبگان، آن 
است که برنامه سیاسی و فکری خود را از 
صورت یک دولت به شکل یک جنبش 
اجتماعی درآورده اند و با آن پیوند زده اند. 
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نظام های سیاســی جهــان، به منظور 
مدیریت بهینه منابع و ارائه خدمات شایسته 
به شــهروندان خویــش، تکالیف مهمی 
به دوش دارند که عمده ترین آن توســعه 
منابع انســانی و تربیت و تقویت کادرهای 
همه جانبه برای پیشبرد اهداف تعریف شده 
است. فلسفه سیاسی مدرن، در این زمینه 
ماموریت مهمی را به دوش احزاب گذارده 
است. احزاب اوال در ساختار قدرت سیاسی 
جایگاه مهم و تعیین کننــده ای دارند، ثانیا 
موظفند به مثابه مدرسه سیاست و مدیریت، 
شایستگانی را تربیت کنند تا در وقت مقرر 
دولت های برخاسته از رقابت های حزبی را 
سامان دهند و ماموریت های ذاتی خود را در 
حق شهروندان به احسن وجه تحقق بهشند. 
در منظومه تقویت سیاسی با کاربست واقعی 
و نقش آفرینی درست احزاب، امنیت خاطر 
و امیدی به جامعه منتقل می شود که برون 
داد آن پیشرفت اســت و ارتقا و بهره وری 
از نتایج قهــری و بالتردیدی اســت که 
حاصل می شود. در نظام جمهوری اسالمی 
ایران، نخبگان اولیه که از سوی انقالبیون 
برانگیخته شدند تا منشــور ملی و میثاق 
فراگیــری را در چارچوب قانون اساســی 
مدون کنند به ضرورت شکل گیری احزاب 
و کارآمدی آن در نظام سیاسی واقف بودند، 
از این جهت در فصل حقوق مردم )ملت(، به 
موضوع تشکل های سیاسی و فرآیند فعالیت 
نخبه گرایان در نهادهای حزبی توجه وافری 
شده است. قانون و قانون نویسی به خودی 
خود اگرچه امــری الزم، مفید و ضروری 
اســت اما اجرای آن که به عهده مدیران و 
مسئوالن است، موضوع مهمتری است که 
جزو الینفک امر قانونمداری است. چه بسیار 
قانون های مدرن و مترقی تدوین شده است 
اما مجریان یا از عمل به آن طفره رفته اند 
یا با تفســیری ناصواب، آن را دور زده اند و 
عمال کارآمدی قانــون را تضعیف کرده و 
در نهایت بی هیچ تاثیری آن را از خاصیت 
انداخته اند. با کمال تاسف، سوگمندانه باید 
اعتراف کرد، موضوع فعالیت احزاب سیاسی 
و در افق گسترده تر نقش آفرینی نهادهای 
مدنــی و مردم نهــاد، به طور جــد و احیانا 
به صورت عمدی به واسطه استیالی برخی 
اقتدارگرایان مغفول واقع شده و دست هایی 
کوشیده اند، با ترسیم نگران کننده ای از تاثیر 
اجتماع نخبگان زیر چتر واحد و خیمه کار 
گروهی و حزبی، ذهن مسئوالن ارشد نظام 
را نسبت به فعالیت های جمعی مشوه، مکدر 

و مردد کنند.
نتیجه این رویکرد، قهرا جامعه برخاسته 
از انقالب اســالمی ایران را نسبت به کار 
احزاب و فعالیت گروه های سیاســی بدبین 
می کنــد و فرجام این تشــویش و تردید، 
حاصلی جز فقر و ناتوانی در تربیت و گزینش 
نیروهای کارآمدی که سکان مدیریت ها را 

به دست گیرند، نخواهد بود.
امروز ایران اســالمی نزدیک به 4 دهه 
آغاز تحول سیاسی و انقالب مردمی خود 
را پشــت سر گذارده است، در دهه نخست 
مردانی در صحنه قدرت آمدند که با توشه 
و ذخیــره و توانایی های پیــش از انقالب، 
اداره جامعه را به دســت گرفتند و با اعتماد 
فراگیری که مردم نســبت به آنها داشتند 
و بــا ظرفیت های خودســاخته ای که آنها 
از پیش برای خویــش فراهم کرده بودند، 
تمشیت امر ملت را به خوبی عهده دار شدند. 
حادثه تلخ جنگ تحمیلی و محدودیت های 
جهانــی علیه انقالب مقدس اســالمی و 
بازیگری های دشــمن، ملت و مسئوالن 
را به خودبــاوری و اعتماد به نفس باالیی 
رســاند و مردم توانستند با ایمان سترگ و 
اعتماد به رهبری و دولت سازی امام راحل 
و تکیه بر هوش ذاتی و سختکوشی بسیار، 
عقبه های ســنگینی را از سر بگذرانند و با 
شکست دشمن غدار، به فتح الفتوحی بزرگ 
در ترک مخاصمه و ورود به عصر استقرار 

همه جانبه و دوره سازندگی دست پیدا کنند. 
عصر آزمون و خطا، عصر درخشانی بود که 
در غیبــت احزاب، مردانی بزرگ را در متن 
تجربه و تالش خــود آزمود و آنها را برای 
ایفای نقش های بــزرگ و بزرگ تر آماده 
کرد. با ورود بــه دوره پس از دفاع مقدس 
و تشــکیل دولت ســازندگی به رهبری و 
توانــای مرد دوران ســختی ها  مدیریت 
حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، بستر 
شایسته ای فراهم شد تا نظام تربیت مدیران 
الیق و شایســته در غیاب احزاب در متن 
دولت سردار سازندگی شکل گیرد و آینده 
را هدف و افق پیــش روی خود قرار دهد. 
در چتر فراگیــر دولت فقید مظلوم آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی و همچنین با تکیه بر 
رهاوردهــای دوران تاســیس پارلمان که 
به محوریت هم ایشان پا گرفت، بسیاری 
چهره های خدوم و هوشمند، تربیت شدند 
و رشد بســیار یافتند و امروز کشور ایران و 
سرنوشــت اداره ملت، بر عهده توانای آنان 
قرار گرفته اســت. اگر با چشم باز و دقت و 
بصیرت نگریسته شود، هر دست آوردی که 
امروز نصیب ملت ما می شود، در میانه آن 
میدان، نقش تعیین کننده مردانی را می بینیم 
که تربیت عصر هاشمی رفســنجانی را در 
کارنامه رشد و ارتقای خویش به همراه دارند 
و بر جبین آنها منطق دولتمردی هاشــمی 

حک شده است.
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم 
و تبلیغات مقدماتی آن فرصتی را فراهم کرد 
تا در عرصه رقابت هــای موضوعه، احدی 
از چهره های ســاخته، پرداخته شده عصر 
سازندگی و اصالحات، شخصیت خودساخته 
و برگزیده اندیشــه اصالح طلبی رخ نشان 
دهد و ظرفیت و توانایی خود را با شفافیت 
بیشتر به همفکران و دوستان اش بنمایاند. 
دکتر اسحق جهانگیری، نماد برجسته و زبان 
گویای اندیشه اصالحی، اعتدالی و سازندگی 
است که در مناظره زنده و رودررویی که بین 
دو جبهه سیاســی عمده و اصیل کشور در 
رسانه ملی برپا شد، خوش درخشید، در این 
ســوی میدان رقابت و سیاست مردی، سه 
شخصیت ممتاز قامت برافراشته اند، نخست 
آقای حسن روحانی با تجربه های گرانسنگی 
که از پیش از انقالب در انبان خود داشــته 
و تــا پیروزی انقــالب از آن بهره گرفته و 
در صحنه رقابت ها رای مردم را به دســت 
آورده و در پارلمــان حضور یافته و مدیریت 
کرده و در جنگ برای دفاع از ســرزمین و 
اندیشه اسالمی، دســت راست فرماندهی 
الیق آن مرحوم هاشــمی رفسنجانی، روز 
و شــب را به پاســداری از حماسه اسالم 
و انقــالب گذرانــده و در عصر اصالحات، 
سیدمحمد خاتمی را در شورای عالی امنیت 
ملی با صداقت و سختکوشی همراهی کرده 
و از ســال 92 تا به امروز ســکان مدیریت 
اجرایی را در کســوت ریاســت جمهوری 
به دســت گرفتــه و عمده تریــن بحران 
گریبانگیر، خطیر و نگران کننده هسته ای را 
با سرپنجه تدبیر و تفکر و شجاعت ضمن 
همسو کردن همه نیروهای مدافع نظام به 
فرجامی پایدار و ارزنده و پرشــکوه رسانده 
و در کنار او سیاستمرد خودساخته، انقالبی 
زجرکشیده، مدیر الیق در دولت سازندگی 
و اصالحات آقای اسحق جهانگیری است 
که تجارب مدیریتی اش را از ســطح روستا 
و شهرســتان و استان آغاز کرده، نهادهای 
انقالبــی ای همچون جهاد ســازندگی از 
حضورش بهره بــرده و پابه پای محرومان 
خطه کرمان خدمات شــایانی در حق آنان 
ارائــه کرده و در مراتــب باالتر، موقعیت و 

تاثیر تدابیر و مدیریت خویش را در ســطح 
اســتان به شایستگی بذل کرده و سپس با 
رای مردم شریف خطه جیرفت، پای در نهاد 
قانونگذاری کشور نهاده و پارلمان را به وجود 
موثر خود در همه عرصه هایی که نمایندگان 
را می طلبیده روشــن کرده و مورد حمایت 
قرار داده و در نظــام برنامه ریزی و تدوین 
بودجه کشور، مود اعتماد هاشمی رفسنجانی 
و قاطبه مدیــران الیق دولت بوده و نقش 
مهمی چون ســخنگویی آنان را بر عهده 
گرفته و در ادامه، مدیریت یکی از مهمترین، 
انقالبی ترین  و  پردامنه ترین  حساس ترین، 
استان های کشــور را که در درون خویش 
انواع و اقسام خطوط و جریانات سیاسی را 
جای داده، بر دوش گرفته و استان پهناور و 
واجد متنوع ترین ماموریت ها یعنی اصفهان 
را به بهترین وجــه ممکن راهبری کرده و 
ســپس به دلیل صالحیت های همه جانبه 
به دولت اصالحات راه یافته و مســئولیت 
مهمترین بخش اقتصاد ملی، یعنی وزارت 
صنایع و معادن را عهده دار شــده اســت و 
بیشترین رهاورد و رشد اقتصادی و توسعه 
را به همــت نیروهای الیــق و مدیریت 
شایســته خویش، در اختیار ملت قرار داده 
و به رغم قدرت یابی رادیکالیســم خشن و 
افراطی در شــالکه دولت های نهم و دهم، 
نقش سیاســی، اجتماعی خود را در جمع 
همفکران، فراموش نکرده و نقش ارشادی 
و صواب دید خود در حق مقامات مســئول 
را به بهترین وجه ایفا کرده و پس از 8 سال 
خانه نشــینی و محرومیت دولت و جامعه از 
برکات وجود ذیقیمــت او، لحظه ای از درد 
مردم و اعتالی کشور و استقرار جامع دولت 
انقالب و سازندگی و اصالحات فارغ نشده، 
تا فرصتی که بــه همت مردم و رای قاطع 
آنها در بازگشت اندیشه اصالحات و اعتدال 
به عرصه قدرت و کسب ریاست جمهوری 
آقای روحانی فراهم شد، امکان بهره گیری 
از قدرت مدیریتی اســحق جهانگیری در 
مقام مدیریت ارشــد کابینــه، معاونت اول 
رئیس جمهور عهده دار سخت ترین ماموریت 
تاریخی خویش که همانا فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اســت، کارهای شگرفی را به نفع 
مردم و کشــور به ثمر نشــانده است. البته 
حضور ذی قیمت آقای مهندس هاشمی طبا 
هم که از اقدم مدیــران دولت انقالبی در 
عصر دفاع مقدس است و با واقع بینی هرچه 
تمام تر، موضعی همراه و همدالنه ای با دولت 
آقای روحانی به کار بسته، قرار دارند نقش 
موثری دارند و در آن سوی میدان، سه چهره 
شناخته شــده ای که اندیشه اصولگرایان را 
نمایندگی می کنند، در مقدم آرایش حضور 
آنها، جناب رئیســی ظاهر شــده است که 
همچنان جوان اســت و 30 سال تجربه در 
حوزه قضاوت را در اختیار دارد، وی همواره 
»پرسشگری« بوده است که دیگران در برابر 
او باید »پاسخگو« می بودند چنین شخصیتی 
امروز آمده است تا در کرسی »پاسخگویی« 
یعنی ریاســت دولت جمهوری قرار گیرد 
که به آحاد ملت »پاسخگو« باشد، پاسخی 
قانع کننده و عاقالنه و مدبرانه و واقع بینانه، 
اگرچه تصور تحقق این جابه جایی مسئولیت، 
یعنی واگذاری کرســی »پرسشــگری« و 
استقرار بر کرسی »پاسخگویی« کار سخت 
و صعب و گرانی اســت اما به هر حال این 
حضور که داللت بر تهــور او دارد، موجب 
احترام اســت. در کنــار او آقای محمدباقر 
قالیباف با 12 سال ســابقه مدیریت شهر 
تهران و 5 ســال مدیریت در نهاد انتظامی 
کشور و تجاربی در فرماندهی نیروی هوایی 
سپاه که در آغاز حضور او در جبهه های دفاع 
مقدس است. او آمده است که هم در برابر 
روحانی و جهانگیری بایســتد و نقد دولت 
اعتدال را شــعار خویش قرار دهد و هم به 
صورت مکتوم و در پرده، صالحیت، فریت و 
رجحان خویش را نسبت به رفیق همسنگر 
انتخاباتی اش جناب رئیسی در چشم جبهه 
اصولگرایی که حامیان آن دو هستند بنشاند. 
او که با اتکا به 12 سال مدیریت شهر تهران 
ســخن می گوید حتی از سوابق فرماندهی 
خویش در نهادهای نظامی و انتظامی فاصله 

می گیرد و به آن سوی تجارب پیشین نقبی 
نمی زند و توانایی خــود را در آن عرصه به 
رخ نمی کشد، او به رغم اشکاالت عدیده ای 
که به نوع مدیریــت اش به خصوص در 7 
سال اخیر مسئولیت در شــهر تهران وارد 
است می کوشد، نشــان دهد، که مدیریت 
دولت اعتدالی روحانی، شکست خورده است 
امــا رویکرد او و تجاربی که به کار بســته 
می تواند جایگزین دولت روحانی شــود، در 
حالی که جامعه شهری، به خصوص نخبگان 
و کانون هایی که دارای مرجعیت اجتماعی 
هستند، به سهولت و روشنی و بی هیچ لکنتی 
استدالل می کنند که مدیریت آقای قالیباف 
در تراز عزت و نجابت شــهروندان تهرانی 
نیست. حال چگونه او اراده کرده است ملتی 
را آلوده به نــوع مدیریت بی برنامه خویش 
کند و در کنــار آن دو، البته با چهره ای آرام 
و متین و فاقد صالحیت الزم و کافی برای 
ریاست جمهوری حضور یافته که بیشتر نماد 
سنت بازار ماست و داللت بر قدمت حزبی 
او می کند که شرافتمندانه زیست اجتماعی 
و ســنتی داشته و از منظر اصولگرایی ناب، 
حزب موتلفه کوشیده اســت تا مهندسی 
را بــه صحنه رقابت بیاورد که هم نشــان 
از جوانگرایی حزب شــان داشته باشد و هم 
داللت بر بقاء، حیات و رمق سیاســی آنها 
کند. حضور جناب میرسلیم یادآور جوانگرایی 
حزب کمونیست چین است که پس از گذر 
ایامی چند فایل به واگذاری کرسی قدرت 

حزب به نیروهای جوان تر شدند.
فارغ از این دو صحنه که آرایش رقابت ها 
را نشان می دهد. سخن نگارنده در این مقام 
تاکید بر حضور فعال، معنادار و تعیین کننده 
چهره شاخص مناظره اول است که هم اکنون 
در عرصه شبکه های مجازی و اطالع رسانی 
عمومی و سنتی و مدرن، زبانزد خاص و عام 
شد است. آقای اسحق جهانگیری! آری به 
درستی ماموریت مهمی را عهده دار شده تا 
اوال نشــان دهد که در شایستگی روحانی 
و رفعت و منزلت سیاســی او همین بس، 
که چهره ای چــون او را در کانون و محور 
کابینه خویش در اختیار دارد، ثانیا این حضور 
می خواهد نشــان دهد جوانمردی سیاسی 
و توافق و اجمــاع دو جبهه اصالح طلبان 
به حدی پایدار و از منزلت اخالقی برخوردار 
اســت که به رغم صالحیت هــای ذاتی و 
شایستگی های اکتسابی جناب جهانگیری، 
او بــه صراحت اعالم مــی دارد که آمده ام 
موضع روحانی را تحکیم بخشــم و صدای 
مظلوم اندیشه اصالح طلبی باشم و غربت و 
تنهایی و محرومیت حقوق بخش بزرگی از 
اندیشه سیاسی حذف شده را فریاد و از دولت 
اعتــدال دفاع کنم و جنگ هفتاد و دو ملت 
را فرو نهم و خشــم و عصبیت رقیب را به 
آرامی پاســخ دهم سوم اینکه اصالحات با 
حضور جهانگیری قصد دارد نشان دهد این 
جبهه بزرگ مردمی اصالح طلب، قهرمانان و 
چهره های برجسته ای دارد؛ که بنا به اقتضای 
زمان و نیاز جامعه، اســتعداد حضور و بروز 
دارند اصالح طلبان امروز افتخار می کنند که 
فرزندی از تبار آنها، صدای مظلومیت شان را 
در رقابت های سیاســی انتخاباتی به گوش 
ملت ایران می رساند، آنها مفتخرند به ملت 
صمیمانه اعالم دارند که خادمان واقعی شان 
اگر امکان حضور برابر در فرصت های برابر با 
رقیب را نمی یابند اما از دغدغه و درد و داغ 
آنها غافل نیستند و همواره خود را در غربت 
هم که باشــد برای خدمت به آنها آماده و 

محفوظ نگه می دارند.
امروز »اســحق جهانگیری« نماد تمام 
عیار 30 ســال تجربه شکوهمند ملت ما 
در دفــاع مقدس، عصر ســازندگی دولت 

اصالحات و دوران اعتدال است.
دست این فرزند برانگیخته را به گرمی 
می فشــاریم و بــر همــت واالی او درود 
می فرستیم و شجاعت، صالبت، صداقت، 
مردانگی و اعتماد به نفس اش را می ستاییم. 
آرزومندیــم ملت ایران در ســال 1400 از 
خدمــات و تدابیر بابرکت دکتر اســحق 
جهانگیری در کسوت مدیریت عالی نظام 
اجرایی کشور به احسن وجه بهره مند باشد.

همیشه دگرگونی هایی که در سیاست داخلی 
صورت می گیرد، سیاست خارجی را نیز تحت تاثیر 
قــرار می دهد و اگر این دگرگونی مربوط به یک 
کشور قدرتمند باشد، سیاست و نظام بین المللی 
را هم دگرگون خواهد کرد. آنچه در آستانه دهه 
1930 در آلمــان اتفاق افتاد و منجر به روی کار 
آمدن هیتلر شد، یک امر داخلی بود ولی طوفانی 
در روابط بین الملل به وجود آورد که کمتر کسی 
پیش بینــی آن را کــرده بــود. روی کار آمدن 
گورباچف در شوروی هم همین وضعیت را داشت 
ولی نظام دوقطبی را دگرگون ســاخت. توجه به 
انتخابات فرانســه در ماه گذشته نمونه ای از این 
مساله بود. اروپائیان به فرانسه چشم دوخته  بودند. 
زیرا می دانستند که پیروزی مارین لوپن و ورود او 
به کاخ الیزه چیزی نیست که به مرزهای فرانسه 
محدود بماند؛ خصوصا که ممکن است سرنوشت 
اتحادیه اروپــا را که با دقــت و زحمت به این 
مرحله رسیده است، یک شبه دگرگون ساخته و 
بنیادش را بر باد فنا دهد. چنین است که مکتب 
جامعه شناســی روابط بین الملل قائل به تداخل 
حوزۀ داخلی و خارجی اســت و در واقع ما با یک 
جامعۀ بین المللی ســروکار داریم که هیچ علمی 
به اندازۀ جامعه شناســی صالحیت ورود به آن 
را ندارد. در عین حال اشــاره ای هم به این نکتۀ 
ظریف داشته باشیم که رژیم هایی که از ثبات و 
انسجام برخوردارند و معموال هم این ثبات به ضرر 
دموکراسی فراهم شده است، سعی دارند سیاست 
خارجی خود را ثابت نگه داشــته و آن را از تأثیر 
رفت وآمد سیاســتمداران و تغییر دستگاه اجرایی 
مصون نگه دارند. چنان که در همین شــوروی 
به رغم تموجات سیاسی، گرومیکو نزدیک به سه 
دهه پســت وزارت خارجه را در دست داشت که 
خود نشــان از یکنواختی نگاه روس ها به غرب 
داشــت. بد نیست که در اینجا از گراهام آلیسون 
مدد گرفته و به سه سطح سیاستگذاری اشاره ای 
بکنیم: یک کشــور را می توان یک بار به عنوان 
یک بازیگــر خردمند تصور کرد که دارای منافع 
مشخصی است که با عقل سلیم قابل تشخیص 
است و این منافع فارغ از اینکه چه کس یا رژیمی 
بر آن حکومت می کند، تعقیب می شود. سطح دوم 
مربوط به ســازمان یا نهادی می شود که وظیفه 
اخذ تصمیم بر عهدۀ آن گذاشته شده است. تبعا 
ماهیت این نهاد یا سازمان بر چگونگی تصمیم 
اثر می گذارد. برای مثال اگر تصمیم گیرنده یک 
نهاد نظامی باشد، رویکرد نظامی هم بر تصمیم 
اثر می گــذارد و اگر نهاد دیپلماتیک مثل وزارت 
امورخارجه باشــد، تصمیم هم بــر پایه مصالح 
دیپلماتیک اتخاذ می شــود. سطح سوم مربوط 
به کارگزار یا صاحب منصبی است که وظیفه اخذ 
تصمیم را بر عهده دارد. در اینجا تبعا روانشناسی 
و شــخصیت این فرد یا افراد از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت. مثال اگر اوباما و ترامپ را با هم 
مقایسه کنیم، متوجه می شــویم که خلقیات و 
منش تصمیم گیرنده تا چه انــدازه بر ظرافت یا 
زمختی رفتار ســایه می افکند. در اینجاست که 
انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار می شود. اگر 
خانم کلینتون به جای ترامپ به ریاست جمهوری 
آمریکا انتخاب شده بود آیا باز هم جهان تا این حد 

با کابوس جنگ درگیر می شد؟ 
حال اگر به سیاست خارجی کشور خودمان نیز 
از همین منظر بنگریم و بخواهیم بدانیم انتخابات 
پیش رو چگونه ممکن است سیاست خارجی ما را 
دگرگون ســازد، باید به پیشینه سیاسی نامزدها و 
تعلقات حزبی و گروهی آن ها توجه بیشتری مبذول 
داریم. اگــر بخواهیم ایران را یک بازیگر خردمند 
به حســاب آوریم، جنبه ایدئولوژیک یک متغیر 
مستقل نســبت به آن به حساب می آید در انگاره 
بازیگر خردمند، میزانی از عناصر ثابت وجود دارد 
که در خصوص آن اختالف نظری بین گرایش های 
مختلف به وجود نمی آید ولی در نگاه ایدئولوژیک 

با دنیاهای متفاوتی سر و کار داریم. درست است 
که همیشه جایی برای تفسیر باقی می ماند ولی در 
رویکرد عقالیی اجماع به حدی می رسد که مثال 
نمی باید بیــن حکومت های دیروز و امروز تفاوتی 
در رفتار مشــاهده شــود. در عین حال پایبندی 
به ایدئولــوژی و انعکاس آن در قانون اساســی 
سبب شده تا پاره ای مواضع به صورت بی چون و 
چرا جزو پایه های ثابت سیاســت خارجی ما باقی 
بمانند؛ ولی در مجموع نتیجه این گزاره این است 
که در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
باید به ســطح دوم و سوم رجوع کنیم. اینکه چه 
سازمان یا نهادی مسئول سیاست خارجی است، 
به قوانین کشــور برمی گردد ولی شفافیت در این 
حــوزه هم تابعی از ســطح نهادمندی و انفکاک 
ساختاری جامعه است و سطح نهادمندی هم خود 
تابعی از توسعه سیاسی و اجتماعی است. در تشریح 
وضعیت کنونی کشــور همین نکته کافی است 
که بگوییم گاه وزارت امورخارجه هیچ نقشــی در 
سیاست خارجی ما ندارد. بعضی از حوزه ها در اختیار 
نهادهای دیگر است و بقیه هم با دخالت انبوهی 
از گروه ها و ســازمان های پیــدا و پنهان روبه رو 
هســتند که از امر به معروف تا نهی از منکر و از 
انذار و تبذیر تا ارشاد و تبشیر سر سوزنی کوتاهی 
نمی کننــد. در این میان تصمیمی از خوش اقبالی 
برخوردار است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
را هم یدک بکشد ولی در اینجا هم هیچ تضمینی 
وجود ندارد که با مخالفت روبه رو نشود. چنین است 
که فرصت ها می سوزند و تهدیدها می مانند. تداخل 
وظایف و بالتکلیفی نهادها تا به حدی است که در 
عمل امکان تصمیم گیری در سیاست خارجی وجود 
ندارد. دلیل این وضعیت درهم پیچیدگی سیاست 
داخلی و خارجی است. به عبارت دقیق تر سیاست 
خارجی ما چیزی جز ادامه کشمکش های داخلی 
نیست. در چنین وضعیتی نقش افراد و شخصیت ها 
بر حســب جایگاه آنها در سلســله مراتب قدرت 
برجسته می شود. انتخابات یکی از راه های ورود و 
صعود در سلسه مراتب قدرت است. ولی انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران راه رســیدن به قلۀ 
قدرت نیست. زیرا رئیس جمهور در نظام سیاسی 
ما که نه پارلمانی اســت و نه ریاســتی، از قدرت 
زیادی برخوردار نیســت. در حالی که کشورهای 
موفق آنهایی هســتند که رئیس قوه مجریه شان 
از اقتدار زیاد برخوردار باشــد؛ مانند نخست وزیر 
انگلســتان - که قوی ترین رئیس قوه مجریه در 
اروپاســت- و صدراعظم آلمان که نمونه هایی از 
این اقتدار هستند نمونه یک نخست وزیر ضعیف 
هم در ایتالیا مشاهده می شــود که اوضاع داخل 
و خارجش همیشه نابســامان است. با وجود این، 
پیامی که انتخابات ریاست جمهوری ایران به خارج 
مخابره می کند، از اهمیت برخوردار اســت؛ وقتی 
احمدی نژاد انتخاب می شــود با زمانی که روحانی 

انتخاب می شود، خیلی متفاوت است.
انتخاب روحانی به معنی ادامه راهی است که 
چهار سال پیش آغاز شده است. کسی نمی تواند 
منکر این حقیقت بشــود که موافقت با برجام و 
موفقیت آن تنها به ارادۀ روحانی صورت نگرفته 
است ولی انجام این کار با حضور یک فرد تندرو 
در مقام ریاســت جمهوری هم امکان پذیر نبود. 
آنچه می ماند، حضور گسترده مردم در انتخابات 
است که از نقطه نظر بعضی از سیاستمداران تنها 
راه بازدارندگی اســت. تاریخ در این باره بهترین 
معلم اســت، تاریخ نگاران مارشال پتن را دیدند 
که با یک تز غلط و عوام فریبانه توانســت همه 
مردم فرانســه را در آستانۀ جنگ جهانی دوم با 
خود همراه ســازد ولی چهار سال بعد فقط یک 
پتنیست در فرانسه وجود داشت که خود پتن بود. 
آنها همچنین دیدند که مردم تز درست دوگل را 
نپذیرفتند ولی چهار سال بعد همه مردم فرانسه 
گلیست بودند. بنابراین خیلی نباید دنبال این باشیم 
که غربی ها چه فکر می کنند زیرا آنها همان طور 
ما را می بینند که هستیم. نه ساده لوح هستند و 
نه عجول. صدها محقق غربی یا در خدمت غرب، 
شب و روز در حال پژوهش هستند. بهتر آن است 
که با خود صادق باشیم و دنبالۀ کار خویش گیریم.
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3 سال اول . شماره یک

 

فقهای محترم شورای نگهبان طی ابالغیه ای 
اعــالم کرده انــد: در اجرای اصل چهــارم قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران و طبق مواد 19 
و 21 آیین نامه داخلی شورای نگهبان نظریه فقهای 
محترم شــورا راجع به تبصره یک ماده 26 قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب شــهرداران، مصوب 1375 که در 
جلســه 96/1/23 مورد بحث و بررسی واقع شده 

جهت ابالغ به مراجع ذی ربط تقدیم می گردد:
»با عنایت به اطالعات واصله از برخی مناطق 
کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب 
رسمی کشور هســتند و افراد غیرمسلمان در این 
مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای اسالمی 
شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات 
شــوراها در خصوص مسلمین بدون رسیدگی آن 
در شــورای نگهبان الزم االتباع خواهد بود تبصره 
یک ماده 26 قانون نســبت بــه چنین مناطقی با 
نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
حضرت امام خمینــی در تاریخ 1358/7/12 مغایر 

است و لذا خالف موازین شرع شناخته شد.«
ریشــه فقهی این برداشــت فقهای شورای 
نگهبان در مورد برابری مســلمان و غیرمسلمان 
ســابقه تاریخی دارد؛ مرحوم شیخ فضل اهلل نوری 
در ارتباط با قانون اساسی مشروطه می گوید: یکی 
از موارد آن ضاللت نامه )قانون اساسی( این است 
که افراد مملکت متســاوی الحقوقند... و این یکی 
از ارکان مشــروطیت است... محال است با اسالم 
حکم مســاوات... ای بی شرف، ای بی غیرت ببین 
صاحب شــرع برای اینکه تو منتحل به اسالمی 
برای تو شــرف مقرر فرموده و امتیــاز داده تو را و 
تو خودت از خودت سلب امتیاز می  کنی و می گویی 
من با مجــوس و ارمنی و یهودی بــرادر و برابر 
باشــم.« )رساله حرمت مشروطه از شیخ فضل اهلل 
نوری، کتاب و مسائل مشروطیت ص 151 تا 167(

در طول تاریخ یک هزار و چهارصد ساله فقهای 
شــیعه مرجع مردم در مسائل مبتالبه بوده اند و به 
دلیل آنکه مردم در ارتباط با مسائل فردی از فقها 
اســتفئاء می کرده اند هزاران جلد کتاب و رساله در 
ارتباط با مســائل فردی تدوین شده است ولی در 
ارتباط با مســائل اجتماعی به دلیل دوری فقها از 
حکومت و عدم مراجعه مردم به فقها در این رابطه 
تحقیقات جامعی انجام نشده و موضوعات سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و علمی مورد 

توجه فقهای عظام نبوده است. 
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 
1286 مقرر کرده بــود: »باید در هیچ عصری از 
اعصار مواد قانونیه آن مخالفت با قواعد مقدســه 
اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیر االنام نداشته 
و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه 
با قواعد اســالمیه بر عهده علمــای اعالم بوده و 
هست. لذا مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی 
که کمتر از پنج نفر نباشــد از مجتهدین و فقهای 
متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند... 
موادی که در مجلس عنوان می شــود و به دقت 
مذاکره و غوررسی نمود. هر یک از مواد معنونه که 

مخالف با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرد و رد 
نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات 
علما در این باب مطاع و متّبع خواهد بود و این ماده 
تا زمــان حضور حضرت حجت عصر عج اهلل فرجه 
تغییرپذیر نخواهد بــود.« به تعبیر مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی؛ عدم تشکیل هیات مجتهدین 
در دوران مشــروطیت این فرصت را در جمهوری 
اسالمی برای فقه شیعه ایجاد کرد که با منابع غنی 
و روش مجرب خود با مسائل اجتماعی دست وپنجه 
نرم کند و نقصان عظیم خأل احکام اجتماعی اسالم 
را پر کند، جامعه فقهی ما هنوز شــاید به اهمیت 
ضرورت اهتمام به مسائل اجتماعی پی نبرده باشد 
ولی نهادهای مسئول نظیر رهبری، شورای نگهبان، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان 
قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضائیه 
و... با درک مشــکالت اجرایی بایستی تمام سعی 
خود را بنمایند که به تعبیر امام خمینی)ره( اسالم 
در پیچ و خم های اقتصــادی، نظامی، اجتماعی و 
سیاسی متهم به عدم قدرت در اداره جهان نشود.  
مرحوم آیت اهلل هاشــمی می فرمودنــد اگر هیات 
علما در صدر مشــروطیت تشکیل می شد چه بسا 
با عدم درک صحیح مســائل اجتماعی، اقتصادی،  
فرهنگی، سیاســی و... با نظــرات ناهماهنگ با 
مقتضیات زمان، جمهوری اسالمی را با مشکالت 
عظیم تری مواجه می کرد. آیت اهلل هاشمی در نامه 
1360/7/5 خــود به امام خمینی به نحوی به این 
موضوع اشــاره دارند که قوانینی که در دستور کار 
شــورای نگهبان قرار می گیرند مسائل اجتماعی 
روزند که با موازین شــرعی که قرن هاست صیقل 
نخورده و فارغ از حیات اجتماعی مورد اجتهاد قرار 
گرفته، منطبق نیستند و از امام راه حل می خواهند 
و وقتی که فقهای شورای نگهبان موازین اسالم 
مندرج در اصل چهارم قانون اساســی را منحصر 
در احــکام اولیه و احکام ثانویــه می دانند امام در 
تذکری به شــورای نگهبان اعالم می کنند »تذکر 
پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که 
خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر 
بگیرند. چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای 
پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع 
تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد 
با شرک و کفر و معضالت داخلی و خارجی را تعیین 
می کند و با این بحث ها طلبگــی مدارس که در 
چارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست که 
ما را به  بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض 
ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین اینکه 
باید تمام توان خود را بگذارید که خالف شــرعی 
صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی 
خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسالم در پیچ و 
خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم 
به عدم قدرت در اداره جهان نگردد.« )صحیفه نور 

ج 31 ص 61(
آنچه که فقهای شــورای نگهبان از کالم امام 
اســتنباط کرده اند با واکنش موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام مواجه شد و قائم مقام موسسه در پاسخ به 
فقهای شورای نگهبان اعالم کردند: »... سخنان 
امام... ناظر بر شــرایطی بود که کمونیســت ها و 
گروه های ضد انقالب با شعار نفوذ در شوراها قصد 
جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام 
اسالم را داشتند و سخنان امام اصال در مقام تعیین 

شرایط برای ثبت نام صالحیت نامزدهای انتخابات 
شــوراها نبوده بلکه... در مقــام بیان مالک های 

انتخاب صحیح بوده...«
فحوای کالم امام هم وقتی می فرمایند: »... در 
هر شهری باید همچو اشخاص مومن معتقد، مومن 
به نهضت اسالمی، به جمهوری اسالمی و منحرف 
نبودن به یکی از این مکتب های فاســد را انتخاب 
کنند« احســاس خطر نسبت به نفوذ افرادی است 
که با طرح خود مختاری دنبال تجزیه کشور بودند 
وگرنه استناد به قاعده نفی سبیل و موازین اسالمی 
مندرج در اصل چهارم قانون اساسی برای منع ورود 
اقلیت های دینی شناخته شــده در شوراها موجب 
مخدوش شــدن مشــارکت عامه مردم در تعیین 
سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
خویش، توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون 
عمومی بین همــه مردم, اتکاء بــه آراء عمومی، 
تساوی حقوق مندرج در اصول متعدد قانون اساسی 
است. آیا شــوراها در جایگاه باالتری قرار دارند یا 
مجلس شورای اســالمی؟ اصل سیزدهم قانون 
اساسی اقلیت های دینی را به رسمیت می شناسد و 
اصل شــصت و چهارم قانون اساسی اجازه حضور 
نمایندگان زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان آشوری 
و مســیحیان ارمنی در مجلس شورای اسالمی را 
می دهد و چه بســا رای نمایندگان غیرمســلمان 
مجلــس در انتخاب یا عزل وزیــر یا عدم کفایت 
رئیس جمهور بتواند نقش آفرین باشد یا در تصویب 
یا عدم تصویب قوانین موثر واقع شود.  آیا اینگونه 
تفسیر از قانون عادی آن هم بعد از اینکه در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شــده و به تایید شورای 
نگهبان رسیده این نگرانی را ایجاد نمی کند که با 
این استنباط، فقهای شورای نگهبان یک روز هم با 
استناد به حاکمیت اصل چهارم بر عموم و اطالق 
همه اصول قانون اساســی در پی مخدوش کردن 

قانون اساسی برآیند؟
اگر نگرانی فقهای شورای نگهبان آنچنان 
که در ابالغیه آورده اند عدم رسیدگی مصوبات 
شــوراها در شــورای نگهبان اســت که اصل 
یکصدوپنجم قانون اساسی تکلیف را روشن کرده 
و مقرر نموده »تصمیمات شوراها نباید مخالف 
موازین اسالمی و قوانین کشور باشد« در صورت 
عدول شــوراها از اصل یکصد و پنجم ماده 80 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای 
اسالمی هیات حل اختالف مرکزی و رسیدگی 
به شکایات را مرجع رســیدگی به اعتراض به 
تصمیمات شــوراها قــرار داده و اصل 170 و 
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مرجع 
رسیدگی و ابطال تصمیمات خالف موازین شرع 
و قانون شوراها را دیوان عدالت اداری قرار داده 
اســت؛ نگرانی فقهای شورای نگهبان از عدول 
شوراها از موازین اسالمی مندرج در اصل چهارم 
قانون اساســی با توجه به نظارت های قانونی 

موجود بر مصوبات شوراها موردی ندارد. 
محروم کردن اقلیت های دینی از حقوق قانونی، 
خود عدم توجه به مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد 
و نوع تصمیم گیری هاست و کشور را با معضالت 
داخلی و خارجی مواجــه می کند. در وضعیتی که 
می بینیم یک مسلمان، شهردار شهر لندن می شود 
آیا این منطقی است که هم وطنان غیرمسلمان را از 

حقوق اساسی خود محروم کنیم؟ 

میانگین سنی مدیران ارشــد كشور ما امروز 
به گونه ای است كه طی ده سال آینده بسیاری از 
آنان به افتخار بازنشستگی نائل شده یا دیگر كارآیی 
الزم و قدرت تصمیم گیری در شــرایط حساس را 
نخواهند داشت. این واقعیتی است كه از آن گریزی 
نیســت و از قضا منحصر و محدود به كشــور ما 
نیست؛ چرا كه از ابتدای خلقت شرایط به گونه ای 
بوده كه به هر حال انسان ها كم یا زیاد عمرشان 
محدود است و طبیعتا آنچه باعث پیشرفت جوامع 
می شــود، عمر نوح مدیرانشــان نیست بلكه رمز 
موفقیت آنهــا در تعریف منطقی چرخه مدیریتی 

اســت. آنها كه نگاهشــان محدود به دوره های 
چهارساله دولت، یا پارلمان نیست، با دوراندیشی 
منافــع ملیشــان را در نظر می گیرنــد و تالش 
می كنند تا نسل های مختلف را در ادوار گوناگون 
آماده پذیرش مسئولیت كنند و در غربالگری های 
مختلف می توانند از میان یك نسل ده ها مدیر ارشد 
و چندین نامزد كســب پست های حساس تربیت 
كنند. به همین دلیل نیز می بینیم كه هرگز در این 
كشورها با پیری و سالخوردگی مدیران ارشد مواجه 
نیستیم و آنها به مثابه یك نظام دینامیك همواره 
با تزریق مدیران جوان در حال ترمیم خود هستند.

اما در ایران چه اتفاقی رخ داده اســت؟ آیا در 
طول 20 ســال گذشته كشور ما توانسته مدیرانی 
در تراز مدیریتی ارشد و شایسته تصمیم های بزرگ 
تربیت كند؟ نگاهــی به متولدین دهه 50 به بعد 

داشته باشیم. چند مدیر در متوسط سنی 30 تا 45 
سال تربیت كرده ایم؟ اندك تجربه هایی كه جناح 
راست در این حوزه داشته، منجر به پكیجی از رانت 
و ناكارآمدی شده و در جریان اصالحات نیز امروز 
شاهد نســل جوانی كه توان اداره كشور را داشته 
باشند، نیســتیم. این اتفاق كه می توانیم نام آن را 
خأل نســلی - مدیریتی بگذاریم، می تواند منجر 
به مهمترین بحران كشور شود. فرصتی كه امروز 
جریان اصالحات در فرآیند انتخابات شورای شهر 
به دست آورده می تواند نخستین گام برای حل این 
مشكل باشد. به دالیل متعدد امروز فرصت بحث 
پیرامون این نیست كه چرا در این سال ها نسبت 
به كادرســازی بی توجه بوده ایــم اما این فرصت 
فراهم است تا از شكل گیری یك بحران تمام عیار 

جلوگیری كنیم.
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حزب کارگزاران سازندگی

مبارزه انتخاباتی یا مبارزه طبقاتی؟
 ادامه از صفحه 1

بدون شک آرمان های نهضت مشروطیت 
ایران در نهادهــای برآمده از فکر اصالح طلبی 
دهه ی اول قرن بیستم )مانند دادگستری، بانک 
ملی، ارتش، دانشگاه، مدرسه های جدید، قانون 
مدنی و...( متجلی شد و آرمان های نهضت ملی 
ایران نیز در اندیشــه هایی مانند استقالل ایران 
و انتخابات آزاد در قالــب گروه های ملی گرا و 
میهن دوســت تداوم یافت و آرمان های انقالب 
اســالمی ایران هم در تــداوم منطقی خود در 
نهضت اصالحات سیاســی به صورت حرکتی 
فراگیر از انتخابات مجلس پنجم تا امروز تداوم 
یافته است. نهضت اصالح طلبی سیاسی در ایران 
احیای آرمان ها و ارزش های انقالب اســالمی 
بود. فــارغ از داوری  درباره علل وقوع انقالب و 
اینکه تا چه اندازه امــکان اصالح در آن دوران 
وجود داشت؛ ارزش های انقالب اسالمی ایران 
برخالف آنچه این روزها مرسوم است ارزش های 
مارکسیستی نبود. انقالب اسالمی ایران حرکتی 
برآمده از طبقه متوســط ایران بود که استبداد 
سیاســی، انحطاط اجتماعی و فساد اقتصادی 
رژیم سلطنتی پهلوی را برنمی تافت و خواهان 
آزادی های سیاســی، احیای اخــالق و عدالت 
اقتصادی در کشور بود. جریان اصلی در انقالب 
ایران نه از آن بنیادگرایان؛ بود و نه چپ گرایان 
هر چند که هر دو جریان سعی کردند انقالب را 
به نفع خود مصادره کنند. انقالب اسالمی ایران 
به رهبری امام خمینی در شرایطی به پیروزی 
رسید که در کادر مرکزی آن مجتهدان معتدلی 
مانند آیت اهلل بهشتی، آیت اهلل مطهری، آیت اهلل 
طالقانی، آیت اهلل منتظری، آیت اهلل هاشــمی و 
آیت اهلل خامنه ای و روشــنفکران متدینی مانند 
مهندس بازرگان، مهندس عزت اهلل ســحابی 
و دکتــر ابراهیم یزدی قرار داشــتند. اینان در 
فاصله ســال های 1356 تا 1360 که به لحاظ 
منطقی زمان شــکل گیری و پیروزی انقالب 
اسالمی ایران است، در کادر مرکزی آن نهضت 
قرار داشــتند نه آنان که در سال 1396 انقالبی 
شده اند! و با وجود همه ی تفاوت هایی که میان 
این صفوف اول انقالبیون وجود دارد این ترکیب 
و صورت بندی از آن تاریخ غیرقابل حذف است. 
در آرمان های این مجتهدان و روشــنفکران نه 
خبری از مبــارزه با آزادی های اقتصادی بود نه 
جنگ با جهان و نــه وعده حکومت فقرا. آنان 
از اصولی مانند مالکیت فردی )اما مشــروع و 
قانونــی( و حریم خصوصی دفاع می کردند و با 
وجود دفاع از اندیشه استقالل ایران، غرب ستیز 
نبودند. گفتمان انقالب اســالمی از منظر این 
بزرگان همان اســتقالل، آزادی، جمهوریت و 
اسالمیت بود و نه »غرب ستیزی یا وابستگی«، 
»هرج و مرج طلبی یا استبداد« و دوگانه هایی که 
امروز برخی »تازه انقالبی شدگان« از آن سخن 

می گویند.
نهضت اصالحــات ایران احیــای همین 
ارزش هــای انقــالب اســالمی ایــران بود. 
اصالح طلبــان گروهی از مدیــران و فرزندان 
انقالب بودند که فکــر می کردند انقالب نباید 
به سوی انسداد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
حرکت کند و چون به حقانیت و مشــروعیت 
انقالب و نظــام باور داشــتند راه اصالح را نه 
انقالبــی دیگر که احیای انقالب و اصالح امور 
می دانستند و مهمترین مجرا برای این اصالح 
و احیــا را نهاد انتخابات یافتنــد. پس از دوران 
اســتقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی در 
دهه ی شصت که سران کشور و روسای دولت 
و مجلس با اجماع انتخاب می شدند، به تدریج 
برای ورود نسل دوم انقالب به ارکان عالی نظام 
رقابتی شــکل گرفت که یک سوی آن روایتی 
محافظه کارانه از ارزش های انقالبی بود و سوی 
دیگر روایتی اصالح طلبانه. اوج این رقابت در دوم 
خرداد ماه 1376 به وجود آمد؛ دو جریان اصیل 
محافظه کار و اصالح طلب شــکل گرفت که 
رقابتی شرافتمندانه برای کسب قدرت سیاسی 
را انجام دادند. اما از انتخابات مجلس هفتم و به 
طور مشخص انتخابات ریاست جمهوری سال 
1384 جریان تازه ای در کشور به وجود آمد که 
محافظه کاری اخالقــی را به نوعی بنیادگرایی 
سیاسی تبدیل می کرد. این جریان در یک دهه 
اخیر به تدریج از صورت رقیب اصالح طلبان به 
رقیب نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده 
اســت. این جریان انحرافی در آغاز فقط خود را 

دشمن مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نشان 
می داد اما در ادامه با برابر قرار دادن آن مرحوم و 
نظام سیاسی )به علت نقش بی بدیل ایشان در 
چهار دهه گذشته( خود را در برابر کلیت نظام قرار 
داده است. جریان انحرافی البته می کوشد خود را 
جریان انقالبی بدانــد و دیگران را ضدانقالب 
بخوانــد. غافل از آنکه هنوز به چهل ســالگی 
انقالب نرسیده ایم و از آن دوران رهبرانی زنده اند 
و متفکرانی در یــاد مانده اند و انحراف در فهم 
ارزش های انقالب را برنمی تابند. انقالبیون تازه 
به دوران رسیده از انقالبی دیگر سخن می گویند 
و نــه آن انقالبی که در 22 بهمن ماه 1357 در 
ایران رخ داد و رقیبان آنان نه فقط اصالح طلبان 
که اصول گرایان اصیلی هستند که هنوز گفتمان 

انقالب اسالمی ایران را از یاد نبرده اند.
این روزها جریان های انحرافی مختلف و 
متعددی با نفوذ در اردوگاه رقیب اصول گرایان 
می کوشــند دوقطبی تازه ای بسازند که البته 
پوستینی کهنه است: دوقطبی فقیر و غنی... 
این مرده ریگ مارکسیســم مبتذل در ایران 
اکنون در صورت بنیادگرایانه و فرصت طلبانه ای 
احیا شده است که از نظام جمهوری اسالمی 
تصویری تیره و تار و سیاه ارائه می کند. تلقی 
مارکسیستی از اسالم که از منافقین و فرقان 
به اینان به ارث رســیده است، انحرافی تازه 
نیســت. در حالی که نسل اولیه اصالح طلبان 
)جناح چپ اســالمی( از التقاط های اولیه خود 
در دهه شصت فاصله گرفته است، این جریان 
سیاسی می کوشد در خوش بینانه ترین صورت 
با اعتقاد و در واقع بینانه ترین شکل با ابزارسازی 
از شــکاف واقعی فقیر و غنــی در ایران امروز 
انتخابــات را از یک مبارزه سیاســی به مبارزه 

طبقاتی تبدیل کند.
مبارزه طبقاتی البته در تفکر مارکسیستی بر 
عهده کارگران است نه پیمانکاران شهرداری 
یا متولیان دینداری اما از شگفتی های روزگار 
این است که نامزد حزب بازار در ایران لباس 
کارگری می پوشد تنها و تنها به این علت که 
حریف را - که از قضا در گذشته به این جریان 
سیاسی نزدیک تر بود تا چپ گرایان اسالمی - 
برخاک کند. آنچه در حال رخ دادن است چیزی 
جز آتش زدن قیصریه به خاطر یک دســتمال 
نیســت. هر نهضتی روزی بــه نظام تبدیل 
می شود و هر انقالبی به دولت می رسد اما برای 
پیروزی در انتخابــات نمی توان انقالب کرد 
و پس از پیروزی در انتخابات نمی توان همه 

ارزش های گذشته را زیر سوال برد. 
روشن است که هیچ کس نمی تواند بحران 
اقتصادی و حتی اجتماعــی در ایران امروز را 
انکار کند. بحرانی که پیش از همه ریشــه در 
آن هشت ســال بدتر از جنگ تحمیلی دارد و 
راه عبور از آن پناه به مارکسیسم اسالمی که 
بازگشت به مسیر توســعه ایران است. ایراِن 
پس از جنگ تحمیلی در دولت های هاشمی و 
خاتمی حرکت به سوی توسعه را آغاز کرده بود، 
رشد اقتصادی دوران هاشمی در حرکت منطقی 
خود به رشد سیاسی دوران خاتمی رسیده بود و 
آسیب های اجتماعی ناشی از توسعه ی نامتوازن 
اولیه در آسیب شناسی اصالح طلبان با توجه به 
مقوالتی چــون رفاه اجتماعی در حال اصالح 

بود.
اشتباه استراتژیک اصالح طلبان در انتخابات 
ســال 1384 در نامزدی همزمان چهار چهره 
اصالح طلب و اشتباه استراتژیک اصول گرایان در 
همان انتخابات در نامزدی دو اصولگرا سبب شد 
همان جریان انحرافی به قدرت برسد و کشور 
را از مســیر توسعه دور کند. در آن انتخابات هر 
6 نامزد )هاشمی، کروبی، معین، مهرعلیزاده و 
حتی الریجانی و قالیبــاِف آن زمان( به برنامه 
توسعه کشور متعهد و ملتزم بودند اما مردی به 
قدرت رسید که اعتقادی به کلمه توسعه نداشت 
و متاســفانه با وجود گردن فــرازی او در برابر 
نظام، امروز لباس او بر تن کسانی است که در 
انتخابات سال 1384 خود را در تداوم دولت های 
قبل )دســت کم در اقتصاد( می دانستند و نه در 

تقابل با آنان.
کارگزاران ســازندگی ایــران یکی از 
نخستین گروه های اصالح طلب ایران. در آغاز 
انتشار هفته نامه »ســازندگی« )ارگان رسمی 
خود( همچنان بر دو رکن بنیادی خود پافشاری 

می کند:

اول- استراتژی توسعه بــه عنوان اولین و 
آخرین برنامه ی اداره کشور برای گذار از شکاف 
فقیر و غنی و از بین بردن تضادهای طبقاتی و 

بحران های اجتماعی.
ما معتقدیم راه حل مســئله فقر و فســاد و 
تبعیض نه دامــن زدن به جنگ طبقاتی میان 
طبقــه محروم و طبقه مرفه کــه تالش برای 
رشــد اقتصادی، تولید ثروت و توزیع مناســب 
فرصت های کارآفرینی در کشــور اســت تا نه 
قله های ثروت شــکل بگیرد و نــه چاله های 
فقــر. برنامه محوری ما در دو دهه گذشــته 
تالش بــرای تقویت طبقه متوســط و یک 
بورژوازی مســتقل ملی است که در تعامل با 
ســرمایه گذاران خارجی فرصت های کسب 
و کار و صنعت و تجــارت ملی را فراهم کند. 
ما نه از تقدم توســعه بر عدالت که از ایجاد 
عدالت براساس توسعه سخن می گوییم. به 
نظر ما این که همه ی جناح های سیاسی به مانند 
کارگزاران از اهمیت اقتصاد ســخن می گویند، 
نشانه یک اجماع ملی است به شرط آنکه اقتصاد 
را به معنای توزیع ثروت ندانیم و آن را به تولید 
ثروت معنا کنیم. همین که اصولگرایان در این 
انتخابات مبارزه با فقر را بر مبارزه با کفر مقدم 
می دانند، یک گام بلند در فهم صورت مســئله 
است که راه کفر از فقر می گذرد و برای مبارزه 
بــا هر نوع الحاد فکری باید با پوچی در زندگی 
روزمره مــردم مبارزه کرد. اما برای مبارزه نباید 
همچون مجاهدین خلــق در دام علیه مبارزه 
مارکسیســتی افتاد. ایجاد یک اقتصاد آزاد به 
معنای واقعی کلمه راه رانت خواری را مســدود 
می کند. شــاید اصولگرایان در این باره باید از 
برخی دوستان اصالح طلب )چپ گرای( ما درس 
بگیرند که چند دهه از تقدم عدالت اجتماعی بر 
توسعه اقتصادی سخن گفتند و اکنون خود در 

تله ی آن گرفتار آمده اند!
دوم - استراتژی انتخابات به عنوان اولین 
و آخرین روش فعالیت سیاسی برای حفظ حقوق 

و آزادی های سیاسی.
کارگزاران در شــرایطی در انتخابات سال 
1374 »مجلــس پنجم« را تشــکیل داد که 
اکثریت جناح چپ )به خصوص مجمع روحانیون 
مبــارز و دفتر تحکیم وحدت به جز ســازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی( انتخابات را تحریم 
کرده بودند. کارگزاران پرچم داران مخالفت با 
تحریم انتخابات در همه ادوار مجلس و ریاست 

جمهوری از بیست سال گذشته بوده اند.
و اکنون خوشــحالیم که از ســال 1392 
این راهبرد به یک اســتراتژی عمومی در میان 
اصالح طلبان بدل شــده اســت کــه حتی در 
انتخابات مجلس دهم با همه مشــکالت یک 
فهرست حداقلی سرنوشــت مجلس را پس از 

دوازده سال تغییر داد.
کارگزاران سازندگی ایران در طلیعه انتشار 
نشریه ســازندگی خوشحال اســت که امروز 
در کنار رئیس جمهور معتــدل و مصلح ایران 
دکتر حســن روحانی یک کارگزار سازندگی 
ایران به نام دکتر اسحاق جهانگیری ایستاده 
است که عصاره ی تجارب دولت های هاشمی 
و خاتمــی و روحانی اســت و بــا صراحت و 
شــجاعت به دوربین نگاه می کنــد و به مردم 
می گوید یک اصالح طلب است. اصالح طلبی 
که در دام تضادهای کهنه ای مانند »توسعه و 
عدالت«، »توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی«، 
»فقیر و غنی«، »دولت و ملت«، »حاکمیت و 
اصالحات« نمی افتد. نســل دوم اصالح طلبان 
ایــران به میدان آمده اند. عبور از رادیکالیســم 
هشت سال قبل، بازسازی مفهوم اصالح طلبی 
در درون نهاد دولــت، احیای راهبرد انتخابات 
و تشکیل شــورای عالی اصالحات با همه ی 
ایرادات، قرار گرفتن سرمایه های اجتماعی جبهه 
اصالحات در صدر ساختار تشکیالتی آن و تولد 
تازه اصالح طلب همگی محصول  چهره های 
یک نهضت و حرکت اصالح طلبانه از دو دهه 

قبل بدین سو است:
22 سال پس از اعالم موجودیت کارگزاران 
سازندگی ایران و 20 سال پس از پیروزی بزرگ 

اصالح طلبان در دوم خرداد ماه 1376.
راز پیــروزی مــا در آن روزگار اتحاد همه 
اصالح طلبان بود و راز پیروزی ما در این روزگار 
هم اتفاق ماست: آری به اتفاق می توان جهان 

را گرفت.

اقلیت ها و شوراها

در آستانه بحران
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صبح روز پنج شــنبه 24 فروردین 96 همایشی 
تحــت عنوان دیدبــان اعتدال که بــه تبیین آرا و 
اندیشه های آیت اهلل هاشمی می پرداخت، با سخنرانی 
محمدعلــی نجفی دبیر علمی همایش و ســپس 
سیدحسن خمینی، ســیدمحمدعلی ایازی، سروش 
محالتی، ســیدمحمود دعایی و جالل رفیع برگزار 
شــد. در نوبت عصر این همایش نیز محمد فروزنده، 
ســردار حسین عالیی، مسعود نیلی و مسعود روغنی 
زنجانی به همراه مرتضــی الویری و احمد نقیب زاده 
در مرکز همایش های رازی به ســخنرانی پرداختند. 
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس  جمهوری نیز 
ســخنران اختتامیه این همایش بود. در این همایش 
که با حضور جمعی از دولتمردان، نمایندگان مجلس 
و شخصیت های سیاسی برگزار شد، به بررسی وجوه 
شــخصیتی آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته 
شــد. این همایش مقدمه ای بود بر کنگره دوم حزب 
کارگزاران سازندگی  ایران که در 25 فروردین ماه یعنی 

یک روز بعد برگزار شد.

سیدحسن خمینی:
مراقب جامعه باشیم

در ابتدای مراســم، سیدحســن خمینی، آیت اهلل 
هاشمی را شاگردی خواند که باعث افتخار استادش 
بود. او گفت: »بــاال برویم، پایین بیاییم، بخواهیم و 
نخواهیم، ایشان شــاگرد و فخر امام است که با آن 
یکی، دیگری را می شناســیم. روایتی است که یکی 
از بزرگان مکتب نجف گفت پیامبر را دوســت دارم 
چون علی را تربیت کرده اســت. وصف حال امام )ره( 
و آیت اهلل هاشــمی هم همین اســت. آقای هاشمی 
هیچ گاه نخواست عامل انشقاق جامعه باشد؛ مانند امام 
که عامل وحدت بود.«  او با بیان اینکه آیت اهلل هاشمی 
معتقد به مردم بود و اعتقاد داشت مردم اگر با هم باشند 
توفــان به پا می کنند، درباره انتخابات پیش رو گفت:  
«باید بسیار مراقب باشیم که جامعه دچار چندپارگی 
و چنددستگی نشــود.« فرزند یادگار امام خمینی )ره( 
در بخش دیگری از ســخنانش درباره شــخصیت 
رئیس دولت سازندگی گفت: »واقعیت این است که 
آقای هاشــمی در عمل و گفتار به دور از ریا بود. در 
سخنرانی هایی ایشان گفتند به این دلیل جذب امام 
شدم که ریا نداشت. آقای هاشمی هم هیچ گاه بنای 
کتمان نداشتند و خودشان بودند.« سیدحسن خمینی 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و ثبت نام آیت اهلل 
هاشمی در این انتخابات را یادآور شد و گفت: »روزی 
که برای ثبت نام ســال 92 رفته بود، به ایشان گفتم 
با همان ماشــین هایی که همیشه رفت وآمد می کنید 
رفتید؟ گفتند بله. بــرای رای مردم که نباید ریا کرد. 
اشــرافیت یعنی مال داشتن؛ اگر ابراز کنیم به جهت 
تفاخر به دور از شأن انسانی است، اما حاال کسی مال 
دارد اما کتمان می کند که ریا و مصداق چون به خلوت 
می روند آن کار دیگر می کنند، است.« یادگار امام تاکید 
کرد: »آقای هاشمی معتقد بود ریا مانع رشد در جوامع 
اسالمی است؛ او معتقد بود علت عقب ماندگی در جامعه 
اسالمی این است که به تولید ثروت فکر نمی شود و 
برای این است که توسعه کنار گذاشته می شود.« نوه 
بنیانگذار جمهوری اسالمی با بیان اینکه باید دنیاسازی 
دنیاگریزانه داشت، ابراز کرد: »آقای هاشمی براساس 
نــگاه عمل گرایانه و واقع بینانه می گفت جامعه را باید 
به تالش دعوت کنید تا به اندازه کفاف بهره مند شود 
و به همین خاطر اســتراتژی ایشان در حکومت داری 

به توسعه و تولید بیشتر میل پیدا می کرد.«
   

محمدعلی ایازی: ابعاد شخصیتی 
هاشمی مغفول مانده است

بعد از سخنرانی سید حسن خمینی، از محمدعلی 
ایازی استاد حوزه و دانشگاه خواسته شد که به جایگاه 
بیاید و در خصوص وجوه شخصیتی آیت اهلل هاشمی 
و جایگاه قرآن در اندیشه های او سخن بگوید. ایازی با 
بیان این که برخی از ابعاد شخصیتی هاشمی مغفول 

مانده است گفت: »کســانی که با آیت اهلل هاشمی 
آشنا هستند، کمتر شخصیت دینی و فقهی و قرآنی 
ایشــان را می شناسند و این بعد از شخصیت ایشان 
مغفول مانده اســت.« او با اشاره به جایگاه قرآن در 
اندیشه هاشمی اظهار کرد: »آیت اهلل هاشمی سال ها 
در حوزه قم تحصیل کرد و شــاگرد امام)ره( بود و با 
وجود دغدغه های سیاسی و اجتماعی، در حوزه علم و 
قرآن نیز تحقیقات و تألیفاتی داشت و مجله »مکتب 
تشیع« را نیز با سه نفر از همراهانش منتشر می کرد.«

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه »امروز 
کســانی را داریم که با چند ســال تحقیق، خود را 
آیت اهلل می نامند«، تصریح کرد: »آیت اهلل هاشمی با 
وجود سال ها تحقیق و تألیف، علمیت خود را نشان 
داد ولی تفاخری هم نمی ورزیــد. در این موضوع 
می توان به تفســیر راهنما در 20 جلد و تفســیر 
موضوعی در 33 جلد اشــاره کرد. این تفاسیر که 
دغدغه شان بود را ایشان قبل از انقالب و در آستانه 
پیروزی انقالب انجام دادند یعنی در زمان تئوریزه 

کردن انقالب این کار را انجام دادند.«
وی خاطرنشــان کــرد: »ایشــان در آخرین 
زنــدان خود پیش از انقــالب به این فکر افتاد که 
تفسیر راهنما را بنویسد. آنچه که امروز به صورت 
دست نویس شاهدش هستیم، 22 دفتر دست نویسی 
است که ایشان پس از نماز صبح می نوشتند. این 22 
دفتر بعدها به شکل کنونی تدوین شد و براساس آن 

کار، کارهای دیگری هم صورت گرفت.«
ایازی درباره تفاسیر آیت اهلل هاشمی گفت: »این 
تفاسیر برخاســته از اندیشه ای بود که متفکران ما 
به عنوان بازگشت به قرآن آن را مطرح می کردند. 
درباره اندیشه بازگشت به قرآن دو تلقی وجود دارد؛ 
در تلقی اول، بازگشــت به مســائل صوری قرآن 
ماننــد حفظ و قرائت قرآن، مســابقه قرآن و چاپ 
رنگارنگ قرآن است که ربطی به شناخت و عمل 
پیدا نمی کند. تلقــی دوم، معرفی آموزه های قرآن 
به جامعــه و مأنوس کردن مردم با قرآن اســت تا 
دســتورالعمل های قرآن را به شکل قانون اساسی 
درآورد. این مسئله متفکران ما درخصوص بازگشت 

به قرآن بوده است.«
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم افزود: »مهمترین ویژگی تفســیر هاشمی بُعد 
اجتماعی این تفسیر است. آیت اهلل هاشمی در کنار 
تفسیر مســائل اعتقادی به مسئله حقوق و کرامت 

انسان و عدالت اجتماعی هم توجه داشت.«
وی گفت: »قرآن دســتوراتی ماننــد عدالت و 
کرامت انسان را مطرح می کند و مسئله مهمتر که 
می تواند پایه عدالت و کرامت باشد، آزادی است چون 
تا آزادی نباشــد عدالت و کرامتی هم در کار نیست. 
این آموزه هایی است که خداوند در قرآن مطرح کرده 

است.«
این اســتاد حوزه و دانشــگاه خاطرنشان کرد: 
»برجسته بودن ابعاد اجتماعی تفسیر هاشمی نشان 
از دغدغه های ایشان اســت، متأسفانه درخصوص 
تفســیر راهنمای ایشان کم کار شده است و این در 
حالی است که این تفسیر با زبان معیار و ساده نوشته 

شده است.«
وی در بخش دیگری از این ســخنرانی از نظام 
بانکداری انتقاد کرد و گفت که می شود با بازنگری 
جــدی در این حوزه و توجه به آیــات قرآن و علم 

فقه، مجدد قوانینی برای کارآمدی بیشتر بانکداری 
اسالمی تنظیم کرد.

  

سروش محالتی: به هاشمی گفتند در نماز 
جمعه از دیدگاه امام عبور کردید 

بعد از آیــت اهلل ایازی نوبت آیت اهلل ســروش 
محالتی بود. این ادیب حوزه و دانشــگاه با تأکید بر 
اینکه »دیدگاه آیت اهلل هاشمی رفســنجانی نسبت 
به حکومت دینی، عملی و تجربی بوده است«، گفت: 
»پس از انقالب اسالمی در مسائل مختلف و در پاسخ 
به این سؤال که »حاال چه باید کرد؟« نظر برخی این 
بود که قم فتوا دهد و تهران به عنوان مرکز حکومت، 
آن فتاوی را اجرا کند؛ اولین فقیهی که گفتند چنین 
کاری امکان ندارد آیت اهلل هاشمی رفســنجانی بود. 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی دغدغه کارآمدی نظام 
دینی را داشــت، قبل از انقالب این دیدگاه توســط 
بسیاری از علما مطرح شد؛ اما ایشان نگاه متفاوتی 

به بحث حکومت اسالمی داشت.«
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 
ادامه داد: »علمای ما برای اثبات حکومت اســالمی 
بحث نظری می کنند که نظــام دینی همان نظام 
مطلوب و دینی اســت، قبل از انقالب و تا چند سال 
اخیر این رویکرد وجــود دارد. اما رویکرد دومی هم 
وجود دارد که به جــای مباحث صرفا نظری عقلی 
و نقلی برای اثبات مطلوبیت و مشروعیت حکومت 
دینی، به دنبال آن است که با رویکرد عملی و تجربی  
کارآمدی حکومت دینی را نشــان دهد. این رویکرد 
تأکید می کند که واقعیت ها را ببینیم و بر اساس آن 
داوری کنیم. بین بزرگان فقط آیت اهلل هاشمی وارد 

این رویکرد شد.«
وی درباره ریشــه و دلیل ایــن نوع نگاه گفت: 
»دلیلش روشــن اســت؛ حکومت دینی ادعاهایی 
دارد. پژوهشــگر می گوید آیا می شود این ادعاها را 
در زمینه زندگی مردم محک بزنیم یا نه؟ باید ببینیم 
این آموزه ها چقدر می تواند عملی باشد. فقط آیت اهلل 
هاشــمی در این بحث ورود کردنــد؛ واال مواردی 
مثل بحث فقهی درباره مقوله عمربن حنظله سابقه 
طوالنی دارد و هنری جز فقاهت نیاز ندارد. اما انقالب 
بعد از پیــروزی باید ادعایی چــون امنیت، عدالت، 
عمران و آبادانی و آزادی را در صحنه عمل نشــان 

می داد و هاشمی دنبال این بود.«
ســروش محالتی اضافه کرد: »پس از انقالب 
اســالمی ما درگیری های زیادی داشتیم؛ مجلس 
مصوبه ای تصویب می کرد و شــورای نگهبان آن را 
رد می کرد. درگیری های سال های 62 وجود داشت؛ 
حاال چه باید کرد؟ یک نظر این بود که قم فتوا دهد 

و تهران به عنوان مرکز، حکومت کند.«
وی ادامه داد: »اولیــن فقیهی که گفت چنین 
کاری امکان ندارد، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود، 
آن هــم نه با ادعا، نه با موضــع مخالفت با مبنای 
حکومت اســالمی؛ بلکه بر پایه عقل و اســتدالل 
این روش را ناممکن می دانســت و برای آن راهکار 
جایگزین داشت. مثل موضوع مالیات که علما معتقد 

بودند جامعه اسالمی مالیات نمی گیرد، همان خمس 
و زکات کافی است اما مباحث صورت گرفته مسائل 

را طور دیگری رقم زد.«
این اســتاد حوزه و دانشــگاه افزود: »زمانی که 
مشــاجرات در مجلس باال گرفته بود و همه منتظر 
نظر امام بودند و امام هم بنا بر مصلحت سکوت کرده 
بودند، آیت اهلل هاشــمی این بحث را مطرح کرد که 
اساسا آیا می شود حکومت داشته باشیم و دولت نتواند 
مالیات بگیرد؛ پس دولت تکالیف خود را چگونه انجام 
دهد؟ از همین رو نامه ای به امام نوشتند که در ابتدای 
آن یادآور شدند این نامه تاریخی خواهد بود، امام تا 
آن زمان در برابر مالیات ســکوت کرده بودند، اولین 
نفر آیت اهلل هاشــمی بود که با استدالل و مستند با 
امام وارد بحث شــد؛ با امام هم که یک فقیه مبرز 
بود با ادعا نمی شــود بحث کرد و آقای هاشمی هم 
در نامه ای پنج صفحه ای اســتدالل کرد و موضوع 

به نتیجه رسید.«
وی افزود: »آیت اهلل هاشمی معتقد بودند اگر همه 
ادله نظری حکومت اسالمی را داشته باشیم، اما در 
عمل نتوانیم کارآمدی را نشــان دهیم، هیچ دردی 
دوا نمی شود. می گفتند کارآمدی نظام دینی باید بر 
اســاس اجتهاد و احکام شــرعی باشد، نه بر اساس 
فتوای خاص؛ زیرا برخی از فتاوی ناظر به مشکالت 
و زمانه ما نیست. از این رو چالش هایی با برخی علما 

پیدا کرد.«
اســتاد دروس خارج حوزه علمیه قم به خطبه 
نماز جمعه آیت اهلل هاشــمی در ســال 63 و زمانی 
که کشور از جنگ و کمبود منابع رنج می برد، اشاره 
کرد و گفت: »در این خطبه ایشان راهکارهایی برای 
حل مشکالت داد، اما بعد از نماز جمعه جلسه جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم در قم تشکیل شد و گفتند 
که خطیب نماز جمعه پایش را از موازین اســالمی 
جلوتر گذاشــته اســت و بزرگانی نامه ای به ایشان 
نوشتند؛ آیت اهلل هاشمی هم به آن پاسخ دادند و در 
خاطرات سال 63 ایشان موجود است. می توان قوت 
این نامه را که آقای هاشــمی به علمای ردیف اولی 
که برخی در ردیف استادانش بودند، مشاهده کرد و 
شناخت مبانی فقهی را در آن لمس کرد. لذا چالش 
با هاشمی مربوط به دیروز و امروز نیست؛ 33 سال 
از نامه معروف جامعه مدرسین می گذرد که خود گواه 

این مطلب است.«
وی بــا بیان اینکه »تا اهل فکر و نظر در جامعه 
وجود دارد، می تواند قدرت استدالل آیت اهلل هاشمی 
را درک کند«، گفت: »به یاد دارم به آیت اهلل هاشمی 
گفتند در خطبه های نماز جمعه از دیدگاه امام عبور 
کردید و او پاسخ داد که اتفاقا امام به من پیغام دادند 

که خطبه خیلی خوبی خواندید.«
ســروش محالتی تصریح کرد: »حــاال امروز 
همــه می دانیم که اگر دیدگاه های مد نظر ایشــان 
اجرا نمی شد نظام در آینده نمی توانست موفق باشد. 
دیدگاه ایشان این بود که فقها در کنار کارشناسان و 
متخصصان هر موضوع در کنار هم بنشینند و طبق 
مبانی اسالمی و واقعیات موجود نظر بدهند. ایشان 
25 سال قبل به جامعه مدرسین آمد و گفت نمی شود 
شما صرفا فتوا بدهید و حکومت عمل کند. بلکه در 
کنار شما فقها باید کســانی که اقتضائات زندگی و 
بازار و واقعیت ها و... را می شناسند، همفکری کنند و 
حاصل این همکاری را حکومت اسالمی عمل کند.«

وی گفت: »البته برخالف دهه اول که ایشــان 
خطاها و کوتاهی ها را در اجرا می دید، در ده سال اخیر 
نظرشان این بود که برای تامین کارایی نظام باید در 
برخی نهادها مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، 

صداوسیما و... اصالحات و بازنگری هایی شود.«
ســروش محالتی در پایان با بیان اینکه علما 
کمتر در این وادی وارد شدند، اظهار کرد: »نمی دانیم 
بعد از رحلت آیت اهلل هاشمی ادامه این حرکت برای 
کارآمدی هرچه بیشتر نظام اسالمی چگونه محقق 
خواهد شد، اما امیدوارم یاران و همراهان ایشان این 
پروژه بزرگ و مهم کارآمدی نظام اسالمی را جدی 

بگیرند.«
   

دعایی: هاشمی رفسنجانی یار همیشگی 
امام بود

آخرین ســخنرانان بخش صبح همایش، سید 
محمود دعایــی و جالل رفیع بودند. محمود دعایی 
مدیر مسئول روزنامه اطالعات با بیان این که افتخار 
دارم از سالیان دور در محضر آیت اهلل هاشمی باشم، 
گفت: »حضور من در قم با آغاز نهضت امام همراه 
بود؛ شاگردان امام دســته های مبارزاتی را آموزش 
می دادند و من افتخار داشتم در گروه آقای هاشمی 
قرار بگیرم. در ابتدای مبارزات دوستان به این نتیجه 
رســیده بودند که کار فرهنگی کنیم و نشریه بعثت 
منتشر شــود؛ اخوان حجتی کرمانی، آقای هاشمی، 
شهید باهنر و آقای منتظری از جمله آنها بودند. عمده 

کار هم با طراحی شهید باهنر و هاشمی بود.«
دعایی گفت: »در این حرکت، من با منش آقای 
هاشمی محشور بودم و خود را مدیون ایشان می دانم. 
پیشرفت مبارزه به آنجا رسید که مجبور به مهاجرت 
از ایران شــدم. در مقطعی مشــاهده کردم که تنها 
به اسم لو رفته ام ولی تصویری از من نداشتند چراکه 

مامور ساواک سراغ مرا از خودم گرفت.«
وی افزود: »من به عراق رفتم. امام به من گفتند 
شــما امکان چاپ و تکثیر دارید؟ گفتم بله. دوستان 
گفتند که امام اعالمیه ای دادند و بهتر اســت آن را 
نشــر دهید. به ایران آمدم و آن اعالمیه را منتشــر 
کردم. آن زمان، همزمان با جشن های شاهنشاهی 
بود. هیچ کس جرات مخالفت نداشت و تنها روحانیت 
مخالفت کرد. آقای هاشمی اعالمیه ای در این باره 
صادر کردند. من آن را منتشــر کردم و قرار شــد از 
طریق پست آن را پخش کنیم.« مدیرمسئول روزنامه 
اطالعات همچنیــن تصریح کرد: »یک دوســت 
اصفهانی آن اعالمیه را برای بازار می خواســت ببرد 
که دستگیر شد و زیر شکنجه آقای هاشمی را لو داد. 
آقای هاشمی را دستگیر کردند ولی گفتند اطالعی 
ندارنــد. به من پیام دادند و مــن مخفیانه به عراق 
رفتم.« دعایی در بخش دیگری از این ســخنرانی 
گفت: »در عراق به راهنمایی حاج آقا مصطفی قرار 
شد از موج رادیو بغداد برنامه ای را اجرا کنم. به دلیل 
موفقیت کار موج مستقلی به نام صدای روحانیت را 
گرفتیم. این برنامه بین 40 تا 45 دقیقه در روز و در 
دو نوبت پخش می شــد. هدایت این برنامه توسط 

آقای هاشمی و حاج احمد آقا بود.«
این فعال سیاســی با اشــاره به سفر هاشمی 
به آمریکا و اروپا خاطرنشــان کــرد: »آقای محمد 
هاشمی در آمریکا تحصیل می کردند؛ آقای هاشمی 
به بهانه دیدار با ایشان به آمریکا رفتند و با راهنمای 
ایشــان ســعی کردند جامعه آمریکا را به درستی 
بشناسند. آقای هاشمی به جاهایی رفتند که هیچ کس 
نرفته بود. سپس به اروپا رفتند و برنامه شان شناسایی 
اپوزیسیون خارج از کشور بود. تشکل های اسالمی و 
غیر اسالمی را شناسایی کردند و با سعه صدر با آنها 
نشست داشتند و همه را با توجه به بینش باال تحت 
تاثیر خود قرار دادند.« وی افزود: »همه تشکل های 
ایرانی در آن زمان به آیت اهلل هاشمی گفتند که اگر 
شما در خارج از کشور باشید، می توانید محور همگان 
باشید، ایشــان پس از اروپا به سوریه رفتند و سپس 
به عراق آمدنــد و بعد با لباس غیر روحانی به نجف 
رفتند. پس از مالقات عــادی با حاج آقا مصطفی، 
آقای هاشمی ملبس شــدند. من خاطره این دیدار 
را فراموش نمی کنم. این دو بزرگوار پس از ســال ها 
همدیگر را مالقات کردند و لحظات طوالنی ایستاده 
اشک می ریختند. این صحنه، صحنه دیدار یک پدر 
رنجیده و محروم از یاران بود که توانست یک فرزند 
خود را در آغوش بکشــد.« وی اظهار کرد: »در آن 
دیدار آقای هاشــمی تحلیلی از وضعیت داخل ارایه 
کرد. آقای هاشمی گفت می دانم به ایران برگردم به 
زندان می روم ولی می خواهم به ایران برگردم. لحظه 
خداحافظی این دو نفر دیدنی و فراموش نشدنی بود 

زیرا یار عزیز امام می خواست به وسط آتش برود.«
  

فروزنده: آیت اهلل هاشمی باعث مقاومت 
فرزندان امام شد

پنل دوم همایش در بعدازظهر پنجشنبه برگزار 
شد. ســخنران این بخش نیز وجوه شخصیت های 
آیت اهلل هاشمی را بررسی کرد و در آخر نیز اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به ســخنرانی 
پرداخت. اما اولین سخنران بخش بعدازظهر محمد 
فروزنده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. 
او درباره تاثیر آیت اهلل هاشمی در جنگ به سخنرانی 
پرداخــت و گفت: »حضور آیت اهلل هاشــمی باعث 
مقاومت فرزندان امام شــد.« محمد فروزند گفت: 
»اولیــن لحظه ای که از جنــگ به خاطر دارم خبر 
فتح خرمشــهر بــود، آن لحظه آیت اهلل هاشــمی 
چشمانی نمناک و لبانی خندان داشت. آن لحظه ها 
از سخت ترین لحظه های تاریخ و لحظات جنگ بود، 
وقتی به آن لحظه ها فکر می کنم غم و خنده آقای 
هاشــمی یادم می آید. حضور آیت اهلل هاشمی باعث 

مقاومت فرزندان امام شد.«
فروزنــده با بیان اینکه جنگ نیاز به توســعه و 
هماهنگی داشت، تصریح کرد: »ایشان از وقتی که 
فرماندهی جنگ را بر عهده گرفتند، در بحث توسعه 
و هماهنگی مشکالت زیادی را مرتفع کردند. حضور 
آیت اهلل هاشمی همه مشکالت و مخالفت هایی که 
بین سیاسیون و نظامیان وجود داشت را از بین برد؛ او 
در پشتیبانی جنگ نقش به سزایی داشت و در جنگ 
ما به موفقیت های چشمگیری دست یافتیم. با وجود 
آیت اهلل موفقیت های بزرگی به وجود آمد، ایشــان 
نصف موفقیت های جنگ را در پشت جبهه به وجود 
آورد. جبهه از درون اختالف داشــت، در مجلس و 
دولت مشکالت و معضالتی وجود داشت که باعث 

می شد موفقیت ها جواب ندهد.«
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه 
داد: »نقش آیت اهلل هاشــمی در توسعه و رشد برابر 
جنگ انکار ناپذیر است، حضور او باعث شد انسجام 
میان ارکان نظام به وجود بیاید. بار بسیار سنگینی بر 
دوش آقای هاشمی بود، ایشان فرصت های اقتصادی 
و نظامی را در پشت موضوع جنگ قرار داد تا بتواند 
کشور را از خطر نجات دهد. جنگ بر ایران تحمیل 
شــد، در یک جاهایی می شود گفت جنگ عشق و 
هدف عده ای شده بود اما آقای هاشمی می گفت با 

فکر گام بردارید.«
فروزنده همچنین افزود: »آقای هاشمی به این 
نتیجه رســید راه رفع فتنه قبول قطعنامه است که 
عمیق ترین فکر ایشــان بود، آن روزها خیلی ها اخم 

جای خالی هاشمی
همایش دید بان اعتدال به یاد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و به همت کارگزاران سازندگی برگزار شد

خبرنامه: اخبار کارگزاران
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کردند و خیلی های دیگــر قهر کردند. یک ماه بعد 
از پذیرش قطعنامه به خدمت ایشان رسیدم، گفتند 
واقعا نمی شــد جنگ را ادامه داد؟ آقای هاشمی در 
گوش دادن حوصله داشت، ساعت ها به صحبت های 
فرماندهــان جنگ گوش می داد. ایشــان در میدان 
جنگ حضور پیدا می کرد، این روحیه عالی در جنگ 
متصل می شــد به شجاعتشــان در تصمیم گیری، 
اگر روزی نقشــه عملیات والفجر 8 منتشــر شود، 
مشخص می شــود مهندسی جنگ یعنی چه. آقای 
هاشمی رفسنجانی تصمیم به این مهمی را گرفتند. 
شــجاعت و حوصله باعث شد آقای هاشمی جنگ 

را هدایت کند.«
وی با اشــاره به اینکه فرماندهی جنگ کاری 
دشوار اســت، گفت: »بعد از جنگ این روحیه ادامه 
داشت و ما شــاهد بودیم که قراردادهایی در زمینه 
تانک و سایر تجهیزات بسته شد. موشک اس 300 
که امروز در کشــور وجود دارد حاصل تفکر آیت اهلل 

هاشمی است.«
این عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
افزود: »ایشان اعتقاد داشــت مبارزه باید در تمامی 
زمینه ها باشد و برای همین است که بعد از انقالب 
ما می بینیم که ایشان همچنان در تالش و پیگیری 
بود و جلوی تحقق استبداد را گرفت. تاکید داشتند که 
بعد از جنگ واقعیت ها گفته شود، اعتقاد داشت تهدید 
باید به فرصت تبدیل شود. ایشان سختی های زیادی 
کشیدند، او توجه زیادی به زندگی رزمندگان داشت.«

فروزنده در پایان گفت: »آیت اهلل هاشمی دغدغه 
زندگی رزمندگان بعد از جنگ را داشــت. او فضای 
کار آفرینی را برای بچه های رزمنده گشود. ما امروز 
درباره جنگ و صلح در تبیین اثرگذاری اندیشه های 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خیلی کار داریم که انجام 
دهیم. ساعت ها برای ساخت موشک وقت گذاشت، 
ما امروز چنین شخصیتی را نداریم که تا این حد بتواند 
تاثیر گذار باشد. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دانش و 
تفکر جمهوری اسالمی ایران است، او مرد روزهای 

بحرانی بود.«
  

سردار عالیی: آیت اهلل هاشمی درک 
درستی از جنگ داشت

سخنران بعدی، ســردار حسین عالیی فرمانده 
ســابق نیروی دریایی ســپاه بود. او گفت: »آقای 
هاشــمی همان دیدگاه امام که جنــگ، جنگ تا 
پیروزی و رفع فتنه بود را قبول داشت و بر این اساس 
استراتژی خود را برای جنگ طرح ریزی کرده بود و 
معتقد بود ما می توانیم در جنگ به پیروزی برسیم.«

او با بیان اینکه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یکی 
از کسانی بود که در هر حوزه ای وارد می شد، دارای 
استراتژی بود، گفت: »ایشان با آغاز جنگ، استراتژی 
خود را برای مقابله با دشمن طراحی کرد که تمامیت 
ارضی حفظ شــود، معاهده 1975 نقض نشود و ما 
بدون دادن امتیــاز، جنگ را به پایان ببریم. یکی از 
کســانی که از ابتدای جنگ به فکر طرح استراتژی 
برای پایان جنگ بود، آیت اهلل هاشــمی بود که در 

تمامی مقاطع جنگ با برنامه حضور پیدا کرده بود.«
عالیی با تاکید بر اینکه آیت اهلل هاشمی از بهمن 
اداره جبهه های جنگ  ماه 1362 مسئولیت رسمی 
را با حکم امام )ره( دریافت کــرد، ادامه داد: »آقای 
هاشــمی همان دیدگاه امام که جنــگ، جنگ تا 
پیروزی و رفع فتنه بود را قبول داشت و بر این اساس 
استراتژی خود را برای جنگ طرح ریزی کرده بود و 
معتقد بود ما می توانیم در جنگ به پیروزی برسیم.«

فرمانده ســابق نیروی دریایی ســپاه پاسداران 
با بیان اینکه یکی از کســانی که درک درســتی از 
جنگ داشت، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود، گفت: 
»تصمیماتی که ایشان می گرفت بر اساس شناخت 
درست بود و این موضوع در حوزه تکنیک، عملیات و 

تاکتیک های نظامی هم خود را نشان می داد.«
وی با اشــاره به نقش آیت اهلل هاشمی در رفع 
اختالفات میان ارتش و سپاه در دوران جنگ، گفت: 
»برخی فرماندهان جنگ می گفتند سپاه چون بسیج 
را در اختیار دارد، می تواند به خوبی بجنگد و اگر این 
نیرو در اختیار ارتش هم قرار بگیرد، مثل سپاه عمل 
خواهد کرد و در چنین شرایطی آیت اهلل هاشمی نقش 
هماهنگی بین ارتش و سپاه را بر عهده گرفتند چراکه 
بچه های جبهه نیز به ایشان اعتماد فراوانی داشتند و 
در نهایت به این نتیجه رسیدند که هماهنگی فقط با 
کدخدا منشی انجام نمی شود؛ بلکه نیازمند شکل گیری 

یک ساختار درست برای این منظور است.«
عالیی افزود: »در عملیات بدر ســپاه فرماندهی 
نیروهای مســلح را بر عهده داشت؛ ما به بخشی از 
اهداف رسیدیم اما نتوانستیم همه اهداف را محقق 
کنیم؛ پس از آن، شــهید صیاد شیرازی به آیت اهلل 
هاشمی پیشــنهاد طراحی یک عملیات را داد و من 

هم از کسانی بودم که با شهید صیاد شیرازی در این 
عملیات همکاری کردم اما پس از چند هفته بررسی 
به این نتیجه رســیدیم که این عملیات امکان پذیر 
نیست و موفقیتی دربرندارد اما از طرفی شهید صیاد 

به اجرای این عملیات اصرار داشت.«
وی افزود: »من درباره اجرای این عملیات با آقای 
هاشمی صحبت کردم و ایشان هم سخن من را در 
زمینه غیرقابــل اجرایی بودن عملیات پذیرفت و در 
نهایت پس از مذاکره با شهید صیاد شیرازی ایشان 
را هم به منصرف شدن از این عملیات راضی کرد.«

فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه در پایان تأکید 
کرد: »استراتژی آقای هاشمی برای پایان جنگ این 
بود که بخشی از خاک عراق را بگیریم و سپس وارد 
مذاکره برای پایان جنگ شویم که در نهایت به قبول 

قطعنامه 598 انجامید.«
  

نیلی: جای خالی مدل مدیریت هاشمی 
در عرصه اقتصاد ایران

اما مسعود نیلی مشــاور ارشد رئیس جمهوری 
به وجه اقتصــادی و دیدگاه هایی که هاشــمی در 
خصوص توسعه داشت، پرداخت و با ترسیم اوضاع 
کشور در آستانه دولت سازندگی و توضیح چالش های 
آن دوران، عملکرد مدیریتی دولت را بررســی کرد. 
مسعود نیلی معتقد اســت در شرایط کنونی اقتصاد 
ایران، نیاز به سیاست مدارانی که سرمایه سیاسی خود 
را در راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند، بیش 

از پیش حس می شود.
طبق نظر نیلی، دولت پنجم با مدیریت مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، یک انتخاب سخت در 
آن زمان انجــام داد که باعث تحقق نقطه چرخش 
در اقتصاد کشور شد. رئیس جمهور دولت سازندگی با 
تحمل هزینه های سیاسی، مسیر توسعه و رشد را در 
کشور هموار کرد. مسیری که تا سال 86 امتداد یافت. 
اکنون نیلی بر این باور اســت که در شرایط حاضر 
نیز ایران به چنین سیاست مدارانی نیاز دارد. او سرمایه 
اجتماعی که در تشییع جنازه میلیونی آیت اهلل هاشمی 
مشاهده شد را الزمه تحقق نقطه چرخش چهارم در 

اقتصاد ایران عنوان کرد.
نیلی معتقد اســت که طی 4 دهه گذشته، سه 
نقطه چرخش در اقتصاد ایران رقم خورده اســت. او 
در این خصوص گفت: »نخســتین نقطه چرخش 
در ســال 1356-1355 و در اوج درآمدهــای نفتی 
اقتصاد ایران رخ داد. چنانکه درآمد ســرانه خانوار در 
این سال، به دلیل افزایش درآمدهای ارزی به مقدار 
بیشینه رسید. اما پس از سال 1356 و در پی کاهش 
تولید نفت ایران، ایجاد تحوالت عمیق نهادی و وقوع 
جنگ تحمیلی، این درآمدها تنــزل یافت. روندی 
نزولی که طی ســال های پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی و دوران دفاع مقدس نیز تداوم پیدا کرد.« 
نقطه دوم چرخش در ســال 68 بود. به اعتقاد این 
استاد دانشگاه، از سال 1368شاخص  های اقتصادی، 
مجددا روند صعودی به خود گرفت و درآمد سرانه با 

رشد همراه شد.
تغییر در شرایط بیرونی کشور و به طور مشخص 
پایان جنگ تحمیلی و تغییــر در رویکردهای اداره 
کشور به ویژه در حوزه اقتصاد دو عاملی بودند که از 
نگاه نیلی، سبب تغییر در روند اقتصادی کشور شدند. 
او تاکید دارد که در هر دو مورد، آیت اهلل هاشمی نقش 
مهم و تعیین کننده ای را ایفا کرد. مشــاور اقتصادی 
رئیس جمهوری ادامه داد: »این روند رو به رشــد تا 
سال 1386 ادامه پیدا کرد و سپس متوقف شد؛ سالی 
که به نظر می رسد باید آن را سومین نقطه چرخش 
اقتصاد ایران نام گذاری کرد.« او در ادامه این همایش 
به صحبت در مورد نقطه چرخش دوم اقتصاد ایران 

پرداخت.
مشــاور اقتصادی رئیس جمهوری دهه 1360را 
دهه ای تکرارناشــدنی در تاریخ ایران دانســت؛ چه 
از نظر حاکم بودن شــرایط جنگی که هشت سال 
به طول انجامید و چه از نظرمشکالت اقتصادی. نیلی 
در ادامه به بخشی از مشکالتی که دولت پنجم در 
آستانه آغاز به کار با آن مواجه بود، اشاره کرد: »دولت 
پنجم در شــرایطی زمام امور را به دست گرفت که 
عدم توازن های عمیقی در سطح اقتصاد کالن موج 
می زد و در سطح اقتصاد خرد، نظام  های چندقیمتی 
وجود داشــت که شکاف چشمگیر 2 هزار درصدی 

میان نرخ آزاد و رسمی ارز از جمله آن است.
تجارت خارجی به دلیل شــرایط بازار ارز و روابط 
نه چندان مطلوب بین المللی در وضعیت مناســبی 
نبــود؛ چنان که صادرات ســرانه حقیقی نفت و گاز 
)به قیمت های ثابت ســال 1390( در سال 1367، 
با کاهشی چشمگیر، حدود 447 دالر به ثبت رسید 
که 20 درصد ســال 1357 بود. در این مقطع درآمد 
سرانه خانوار شهری به پایین ترین حد رسید و دولت 

با کســری بودجه بیش از 50 درصد مواجه بود. نرخ 
بیکاری به 5/ 14 درصد افزایش یافت که باالترین 
میزان تجربه شده طی 4 دهه اخیر به شمار می رود.« 
او ادامه داد: »حال پرسش این است چگونه شد که 
با این شــدت نزول در شاخص های اقتصادی، طی 
ســال های بعد، اقتصاد ایران روند صعودی خود را 

بازیافت و دومین نقطه چرخش را رقم زد؟«
مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصادی بر 
این باور اســت که دولت پنجم، بین دو انتخاب بد و 
سخت، دومی را برگزید. طبق نظر او، در دولت پنجم 
اصالحاتی مورد توجه قــرار گرفت که با محوریت 
منافع بلندمدت کشــور و با اجتناب از هرگونه منافع 
شخصی و حزبی اعمال شــد که یقینا هزینه قابل 
توجهی را بر شخص رئیس دولت تحمیل می کرد؛ 
هزینه  هایی همچون خطر ریزش رای در انتخابات 

بعدی و کاهش محبوبیت.
نیلی ادامه داد: »طی این مقطع، سیاســت  هایی 
همچــون بازســازی زیرســاخت های اقتصادی و 
صنعتی، آزادسازی قیمت ها، توسعه روابط خارجی و 
اصالح ساختار مدیریتی کشور در دستور کار دولت 
قرار گرفت.« نیلی چالش هایی را که دولت پنجم در 
ابتدای کار خود به منظور ترمیم اقتصاد با آن مواجه 
بود را به دو دسته نظری و اجرایی تقسیم کرد. در این 
راستا چالش های نظری دولت پنجم نیز دو سرچشمه 
دارند؛ نخســت نبود تجربه داخلــی و بین المللی در 
اجرای  اصالحات گســترده اقتصــادی و دوم عدم 
ســازگاری نظام فکری در سطح سیاست گذاری با 

اصالحاتی در این مقیاس.
چالش  های اجرایی نیز شــامل سرعت اجرای 
اصالحات به صورت آنی یا تدریجی، میزان پوشش 
کاال و خدمات و نیز بازارهای مورد اصالح قیمتی و 
چگونگی شکل گیری قیمت های تعادلی با مالحظه 
قیمت های آزاد بود. این اقتصاددان با اشاره به تجربه 
کشورهایی که در گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 
موفق بودند، گفت: »طی دهه 1990 کشــورهایی 
که در حرکــت از اقتصاد دولتی به ســوی اقتصاد 
بازار و اصالحات اقتصادی تجربه  ای موفق داشتند، 
مجموعه ای از قواعد را رعایت کردند؛ قواعدی نظیر: 
تعامل گســترده با دنیای بیرون برای تجهیز منابع 
مالی و دسترسی به بازارها، اعمال گسترده اصالحات 
تعدیل قیمت در عمده بازارهــا و اجرای اصالحات 
به طور ســازگار و همزمان در بازارهای کلیدی مانند 

انرژی، ارز و پول.«
اما به گفته نیلی این شــرایط و الزامات در ایران 
وجود نداشــت. او ادامه داد: »در ایران اما به دالیلی 
همچون عدم دسترسی به منابع مالی بیرونی برای 
تخفیف یا تعدیــل هزینه های اجــرای اصالحات 
به موجب روابط نه چندان مطلــوب خارجی، عدم 
توافق برای اجرای اصالحــات در بازار انرژی، عدم 
پوشش گسترده برای اجرای اصالحات در بازارهای 
مختلف و نیز عدم امکان اصالح قیمت در بازار پول، 
برآینــد متفاوتی رقم خورد و بر این اســاس، بانک 
مرکزی همچنان نقش پررنگی در تامین منابع مالی 
برای اقتصادی که در دوره بازسازی خرابی های پس 
از جنگ به منابع زیادی نیاز داشت، بر عهده گرفت.«

نیلی در بررســی عملکرد اصالحات دوره دولت 
پنجم توضیــح داد: »در این دوره تــورم با افزایش 
همراه شد و در سال 1374 به اوج خود یعنی میزان 
حدود 50 درصد رسید، تولید ناخالص داخلی سرانه در 
فاصله ســال های 1367 تا 1371 رشد 28 درصدی 
را تجربه کرد که پس از آن تا ســال 1374 با ثبات 
نســبی همراه شــد، نرخ بیکاری از 14 درصد به 9 
درصد طی ســال های زمامداری دولت پنجم رسید، 
سرمایه گذاری در این دوره نوسان شدیدی داشت و از 
نرخ منفی 24 درصد در سال 1367 تا نرخ 52 درصد 
در سال 1370 پیش رفت و همچنین رشد اقتصادی 
غیرنفتی ســرانه از رشد صادرات نفت سرانه فاصله 
گرفت.« مشــاور اقتصادی رئیس جمهوری در مورد 
نقش هاشمی رفسنجانی در این تحوالت گفت: »در 
واقع آقای هاشمی که پیش تر نقش بسزایی در خاتمه 
جنگ هشت ساله داشــت، به خوبی توانست با یک 
چرخش اقتصاد دچار توقف را به اقتصادی متحرک 

تبدیل کند.
ایشان نقطه قعر ســال 1367 را شناسایی کرد 
و بــا مدیریت تحوالت، توفیق یافــت اقتصاد را در 
مســیری رو به بهبود قرار دهد. چنــان که پس از 
سال های جنگ تا به امروز، بیشترین رشد اقتصادی 
کشور طی سال های 1368 تا 1372 به ثبت رسیده 
اســت.« از نگاه نیلی درسی که می توان از مدیریت 
هاشمی گرفت، آن است که کشوری مانند ایران که 
با تعدد مسائل اقتصادی و اجتماعی مواجه است، نیاز 
به سیاستمدارانی دارد که دارای جسارت و شجاعت 
در تصمیم گیری باشــند. مدیــران واقع گرایی که 
به موضوعات خرد و کالن اقتصادی واقف بوده و این 
آمادگی را داشته باشند که سرمایه سیاسی خود را در 

راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند.
او ادامــه داد: »آقــای هاشــمی در نقش یک 
رئیس جمهوری، تحرک بسیاری داشت و به عنوان 

یــک مدیر راهبردی و معتقد به کار کارشناســی و 
شایسته ساالری، همواره با نگاهی جامع رو به آینده 
و توسعه، مسائل اساسی کشــور را مورد توجه قرار 
می داد.« مسعود نیلی معتقد است انسجام به وجود 
آمده پس از درگذشــت آیت اهلل هاشــمی می تواند 
سرآغاز نقطه چرخش چهارم در اقتصاد ایران باشد. 
او در این زمینه توضیح داد: »رمزگشایی از پیام تشییع 
جنازه میلیونی آیت اهلل هاشــمی نیز نشان می دهد 
جامعه به خوبی قدردان چنین سیاســتمدارانی است 
و امروز ســرمایه  ای اجتماعی در کشور شکل گرفته 
که می تواند سبب ایجاد انســجام برای برون رفت 
از معضالت جاری کشور باشــد. مشکالتی که در 
صورت نبود یک بنیه منســجم اجتماعی، به تهدید 
بزرگ تبدیل خواهد شــد. در واقع زندگی سیاسی و 
مدیریت آقای هاشمی و در نهایت درگذشت ایشان 
می تواند نقطه چرخش دیگری نظیر آنچه در ســال 
1367 اتفاق افتاد، باشد؛ اما این بار با پیام انسجام و 
همدلی و صبر و مدارا، تا بتوان به حل و فصل مسائل 

پرشمار کشور امید بست.«
   

الویری: چرا آیت اهلل هاشمی برای 
مرگ »فیدل کاسترو« پیام تسلیت نداد؟

مرتضی الویری شــهردار اســبق تهران دیگر 
ســخنران این مراســم بود. او نیز به ذکر خاطراتی 
از هاشمی رفســنجانی پرداخت. او گفت: » آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی همواره به شکل گیری احزاب 
مختلف در کشــور تاکید و از تضــارب آرا در جامعه 

استقبال می کرد.«
شهردار اسبق تهران با بیان اینکه در سال های 
پس از جنگ آیت اهلل هاشمی به فکر توسعه اقتصادی 
و حل مشــکالت اقتصادی مردم بــود، اظهار کرد: 
»آقای هاشمی برای این کار نیاز به تامین منابعی در 
این زمینه داشت اما این منابع زمانی به دست می آمد 
که قیمت نفت افزایش پیدا می کرد. طبیعتا برای این 
کار الزم بود رضایت عربستان جلب شود که با تدبیر 
آیت اهلل هاشــمی و سفرش به عربستان، رابطه ما با 

این کشور به بهترین وضعیت رسید.«
او یادآور شــد: »آقای هاشــمی همواره به فکر 
تنش زدایی در روابط خارجی بود. وقتی جنگ عراق و 
کویت اتفاق افتاد و آمریکا در این جنگ دخالت کرد، 
برخی از نمایندگان جناح چپ مجلس سوم به دنبال 
حمایت از صدام در برابر آمریکا بودند اما درایت آقای 
هاشمی کشور را از فرو غلتیدن به یک جنگ دیگر 

نجات داد.«
نماینــده ادوار مجلس با بیان اینکه ســاعت ها 
می توان درباره شاخص های سیاسی مرحوم آیت اهلل 
هاشمی بحث کرد، گفت: »وقتی آقای کاسترو فوت 
کرد به آیت اهلل هاشــمی از طریق مجمع تشخیص 
مصلحت فشار آوردند که تسلیت بگوید که گفت من 
این کار را نمی کنم، به وزارت خارجه بگویید. به خاطر 
ندارم وزارت خارجه نامه ای نوشــته باشد که ایشان 
امضا کننــد. دو روز نامه روی میز کار او بود. گفتند 
چرا امضا نمی کنید؟ گفت دســتم به امضا نمی رود. 
آیت اهلل هاشمی گفت وقتی نتیجه کار یک فرد باعث 

خوشبختی ملتی نشده چرا باید این کار را کرد؟«
الویری با بیــان اینکه نمی توان کتمان کرد که 
آیت اهلل هاشمی عالقه خاصی به مقام معظم رهبری 
داشــتند، افزود: »همان طور که رهبر انقالب در پیام 
تسلیت رهبری خود فرمودند با وجود اختالف نظرها 
میان من و آقای هاشــمی ذره ای محبت کم نشده 

است.«
 او ادامه داد: »حتی وقتی یک بار به آقای هاشمی 
گفتم که اگر شما نظری را مطرح کنید و رهبری با آن 
مخالف باشد چه می شود، آیت اهلل جواب داد که چه 
اشکالی دارد که در جامعه آرای مختلف وجود داشته 
باشد؟ رهبری یک نظر دارند و من هم یک نظر، قرار 

نیست که همه با یکدیگر هم نظر باشند.«
شــهردار اســبق تهــران گفــت: »آیــت اهلل 
هاشمی رفســنجانی همواره به شکل گیری احزاب 
مختلف در کشــور تاکید و از تضــارب آرا در جامعه 
اســتقبال می کرد. او به ســالیق مختلــف احترام 

می گذاشت.«
  

جهانگیری: روزی که هاشمی رد 
صالحیت شد...

سخنران اختتامیه این مراسم اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری بود. او از دست اندرکاران 
برگزاری این همایش قدردانی کرد و گفت: »برگزاری 
این نشست علمی و تبیین ویژگی ها و نقش آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در جامعه و نظام، می تواند افق های 
تازه ای به جامعه کنونی و نسل های آینده باز کند تا 
تاریخ پیچیده ی امروز را با تأمل بیشتر بخوانند و بهتر 

به وضع امروز و فردای کشور بیندیشند.«

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به حوادث و 
اتفاقات معاصر نظیر پیروزی انقالب اسالمی، دفاع 
مقدس، اتفاقات شوروی ســابق، جنگ اول و دوم 
خلیج فارس، حمله به افغانســتان و...، اظهار داشت: 
»ایــران از هر کدام از این حوادث تاثیر جدی گرفت 
و یکی از مهم ترین شخصیت ها که اندیشه اش برای 
برون رفت از حوادث، نقش مهم و کلیدی داشــت، 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی بود و اگر اندیشــه ی 
ایشان به خوبی تبیین شود نه تنها برای مردم ایران 
بلکه می تواند برای مردم کشورهای دیگر نیز مفید 

و کارساز باشد.«
وی افــزود: »نســبت انقالب اســالمی، نظام 
جمهوری اسالمی، دفاع مقدس، توسعه و سازندگی 
و اصالحات و اعتدال با هاشــمی نسبتی وثیق و از 
یاد نرفتنی است و به تعبیر امام خمینی )ره( »مردان 
تاریخ تا آخر زنده اند و بدخواهان بدانند هاشمی زنده 

است چون نهضت زنده است«.
جهانگیری با بیان اینکه میراث فکری و سیاسی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی سرمایه ای کم نظیر برای 
تأمل تاریخی ملت و نظام ماست خاطر نشان کرد: 
»با توجه به این میراث بهتر می توان مســائل ایران 
و رویکردهای مناســب را در برابر آنها شناخت و از 

فرصت ها و تهدیدهای پیش رو غافل نماند.«
معــاون اول رئیس جمهور ادامــه داد: »آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به حق یاور و مشاوری امین برای 
امام خمینی)ره( و رهبر انقالب و متفکری با تجربه 
و راهگشا برای همه ی مسئوالن و کارگزاران نظام 

بود.«
وی از آیــت اهلل هاشمی رفســنجانی بعنــوان 
صاحب نظری همدرد و دلســوز برای عموم طبقات 
و شهروندان کشــور یاد کرد و گفت: »او همواره در 
اندیشــه ی ایران بود و آگاهی اش به مسائل زمان و 

مکان درک او را از اسالم، پویا و خالق می کرد.«
جهانگیری تصریح کرد: »امروز در دنیای اسالم 
سیاستمداری که یک متفکر دینی باشد و ده ها جلد 
کتاب درباره ی قرآن نوشــته باشــد به ندرت یافت 
می شود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یک سرمایه ی 
نمادین برای کشــور بود و هســت و سرمایه های 
نمادین در واقع ستون خیمه ی یک جامعه هستند که 
مانع از آسیب پذیری جامعه در برابر مخاطرات داخلی 
و خارجی هســتند و از فروپاشی اجتماعی در زمان 

بحران های بزرگ جلوگیری می کنند.«
معاون اول رئیس جمهورافزود: »هاشمی هم در 
دوران گفتمان انقالبی و هم در دوران سازندگی و هم 
در دوران گفتمان اصالحات و هم در دوران اعتدال 

نقش موثر و تعیین کننده ای دارد.«
وی با تاکید بر اینکه در روش هاشمی بن بست 
معنا ندارد و همیشه راهی وجود دارد، خاطر نشان کرد: 
»هاشمی سیاستمداری بود که از زمان حضورش در 
اولین عرصه های مبارزاتی و ورودش به نخســتین 
مســئولیت های حاکمیتی تا آخریــن لحظه حیات 
پربــارش هیچ گاه غایب از صحنه نیســت و در هر 
عرصه ای از مسئولیت که وارد می شود آن عرصه و 
نهاد را به کانون تاثیر گذاری در کشور تبدیل می کند 
و در واقع به دلیل توانمندی های فکری و شخصیتی 

می تواند حتی به مسئولیت ها اعتبار دهد.«
دکتر جهانگیری اضافه کرد: »این گونه حضور 
پررنگ هاشــمی در قدرت سیاســی از شورای 
انقالب و حزب جمهوری اسالمی تا عرصه های 
قبول مسئولیت در دولت و مجلس در زمان جنگ 
و صلــح در حوزه های نظری و اجرایی عماًل از او 
نقشــی بی بدیل در ایجاد موازنه و تعادل در نظام 
اجرایــی و در میان جریان های رقیب سیاســی 

به وجود آورد.«
معاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکه آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی به معنای واقعی موسس بود، 
تصریــح کــرد: »او در دوران دولت موقت با حضور 
در وزارت کشــور این وزارتخانــه را به کانون مهم 
اداری کشور تبدیل کرد و زمانی که مجلس شورای 
اسالمی تشکیل شــد، هاشمی بعنوان اولین رئیس 
مجلس انتخاب شد و این تعبیر امام خمینی )ره( که 
مجلس در رأس امور قرار دارد در همین دوران بود و 
این جایگاهی است که هاشمی به مجلس داده بود.«

وی افزود: »وقتی که دوران دفاع مقدس به پایان 
رسید، مهم ترین انتظارات جامعه این بود که کشور 
بازسازی شود و هاشمی برای پاسخ به این مطالبه ی 
جامعه دولت ســازندگی را تشــکیل داد و کارهای 
بزرگــی در آن دوران صــورت گرفت و برنامه های 

توسعه تدوین شد.«
جهانگیــری همچنین با اشــاره به نقش موثر 
آیــت اهلل هاشمی رفســنجانی در مجلس خبرگان 
رهبری گفت: »هاشمی با ورود به مجلس خبرگان، 
نقش آفرین شد و تردیدی نیست که پس از امام)ره(، 
آیت اهلل هاشمی نقش اصلی در تعیین رهبری پس 
از امام خمینی)ره( ایفا کرد و این در حالی اســت که 
بسیاری از کسانی که هاشمی را به مخالفت با رهبری 
متهم می کردند، در تعیین رهبری پس از امام نظرات 
و پیشــنهادات دیگری داشتند و در مجلس خبرگان 

مطرح کردند اما رأی نیاوردند.
»آیــت اهلل  داشــت:  اظهــار  جهانگیــری 
هاشمی رفسنجانی به رغم برخورداری از تاثیرگذاری 
در نظام سیاسی، رویکردی روشن به سیاست ورزی 
مبتنــی بر مردم و جامعه داشــت. تاکید مداوم او بر 
برگزاری انتخابات آزاد و مبتنی بر مشــارکت باال و 
دفاع از رقابت های سیاســی و حقوق اساسی ملت 
از جمله نقش آفرینی های مهم ایشان در دوران معاصر 

است.«
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه 
انتخابات در نظام ما از جایگاه مهمی برخوردار است، 
تصریح کرد: »نظام ما نظام انتخابات است و حتی در 
دوران دفاع مقدس، امام خمینی)ره( یک لحظه هم 
انتخابات را به تاخیر نینداخت چراکه انتخابات عامل 

اقتدار نظام جمهوری اسالمی است.«
وی افــزود: »در شــرایط فعلی نیــاز فراوانی 
به مشارکت گسترده ی مردم وجود دارد و حق الناس 
در انتخابات که رهبر معظم انقالب بر آن تاکید کردند 

نیز از حقوق اساسی ملت است.«
جهانگیری گفت: »رویکرد هاشمی در خصوص 
انتخابــات آزاد و ضرورت رعایت حقوق اساســی 
ملت از او شخصیتی ســاخت که همواره خود را در 
معرض نظر و رأی مردم قرار می داد و در این مسیر 
نه از تصمیمات قهر می کرد و نه به عافیت نشینی 

می رسید.«
معاون اول رئیس جمهور افــزود: »هیچ یک از 
مسئولین رده ی اول کشور به اندازه هاشمی خود را 
در معرض رأی مردم قرار نداده است و ایشان بارها 
در انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان رهبری در معرض رای 
مردم بوده و در بســیاری از این انتخابات ها از جمله 
انتخابات مجلس ششم حمالت زیادی به او شد اما 
میــدان را خالی نکرد و اما پس از اعالم نتایج، بنا بر 
برخی دالیل مصلحت ندانست که در مجلس حضور 

یابد و استعفا داد.«
وی اضافــه کرد: »هاشــمی در ســال 84 نیز 
به شیوه ی انتخابات اعتراض داشت اما حاضر نشد 
صحنــه را ترک کند و انتخابات را به کام مردم تلخ 

کند.«
جهانگیری با بیان اینکه مسئولیت ریاست ستاد 
انتخابات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سال 92 یکی 
از افتخارات برای بنده است، گفت: »تصور نمی کردیم 
که ایشان رد صالحیت شوند اما این اتفاق افتاد و همه 
شوکه شدیم. من بعنوان رئیس ستاد انتخابات ایشان 
خدمتشان رسیدم و گفتم که حاال تکلیف چیست و 
ایشان گفتند ستادها را جمع کنید، من همان هاشمی 
دیروز هســتم و حتی ذره ای در روش و رویکرد من 
نســبت به نظام و رهبری و آینده انتخابات تغییری 
پیدا نشده اســت. نه قهر کرد و نه شکایت بلکه در 
صحنه ی انتخابات از دوســت خــود حمایت کرد و 

رئیس جمهور ساخت.«
معــاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همواره نسبت به جوانان 
و جوانــی توجه زیادی داشــت، گفت: »پیر مجرب 
سیاست همیشه نسبت به جوانان توجه داشت و در 
نوگرایی و نواندیشی و آینده نگری لحظه ای از روند 

پرشتاب جامعه عقب نماند.«
وی افزود: »انسان در دوران پیری محافظه کار تر 
می شــود و بیشــتر به فکر خودش اســت و کهنه 
می اندیشــد اما هاشــمی پــرکار و جوان فکر بود و 
به هر میــزان که نیاز بود بــرای اداره ی امور وقت 

می گذاشت.«
جهانگیری اضافه کــرد: »جامعه ما بخصوص 
بخش جوان و فعال جامعه روزبه روز اقبال بیشتری 
به هاشمی پیدا می کردند و این پدیده ای بود که در 

مراسم تشییع تاریخی او تجلی یافت.«
آیــت اهلل  رئیس جمهــور،  اول  معــاون 
هاشمی رفسنجانی را پل و مفصلی میان نسل های 
مختلف جامعه، میان حکومــت و ملت و نیز میان 
جریانات سیاســی مختلف توصیف کــرد و گفت: 
»هاشمی حلقه وصل بود نه عامل فصل، گوش شنوا 
بود، خوب می شــنید، نقطه اتصال جریانات سیاسی 
بود و به تعبیر یکی از دوستان پل بود نه دیوار و هر 
جریانی که می خواســت جریان دیگر را حذف کند، 

هاشمی مانع بود.«
وی گفت: »امروز که بیش از هر زمان جامعه و 
نظام ما نیازمند اعمال سیاست های عقالنی و اعتدالی 
و انسجام و همبســتگی ملی است و به واقع امروز 

جای هاشمی خالی است.«
جهانگیری با بیان اینکه دغدغه هاشمی اعتدال 
و تــالش مداوم او بــرای دور کردن نظام اجرایی و 
سیاسی کشــور از تنش، تندروی و افراط بود اظهار 
داشت: »هاشمی اقتضائات زمان را به درستی درک 
می کرد و میراث انقالبی کشور را به کار می گرفت.«

معــاون اول رئیس جمهــور افزود: »هاشــمی 
دور اندیش بود، نگاه آینده نگر داشت و بر همین اساس 
به ایجاد و تقویت زیرساخت های توسعه ای کشور در 

مقاطع مختلف پرداخت.«
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کارگزاران سازندگی ایران دومین کنگره 
ملی خود را بیست وپنجم فروردین ماه 1396 
در مرکز همایش های بین المللی رازی -تهران 

برگزار کرد.
حزب کارگزاران ســازندگی ایران فعالیت 
خــود را به صــورت یک گروه سیاســی از 
انتخابــات مجلس پنجم آغاز کــرد و اولین 
بیانیه خــود؛ بیانیه اعــالم موجودیت را در 
1374/10/27 صادر کرد که امضای 16 نفر از 
مدیران اجرایی و سیاسی دولت سازندگی )به 
ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی( 

پای آن بود. 16 نفر اولیه عبارت بودند از:
1- محمدعلی نجفی 2-محسن نوربخش 
3-مرتضی محمدخان 4-سیدمحمدغرضی 
5-غالمرضــا فــروزش 6-اکبــر تــرکان 
8-محمدرضا  شوشتری  7-محمداسماعیل 
نعمت زاده 9-عیسی کالنتری 10-بیژن نامدار 
زنگنه 11-غالمرضا شافعی 12-رضا امراللهی 
14-ســیدمصطفی  هاشــمی  13-محمد 
هاشــمی طبا 15- ســیدعطاءاهلل مهاجرانی 

16-غالمحسین کرباسچی
این گروه سیاســی با تغییراتی در اسامی 
موسسین در 1378/5/25 موفق به اخذ پروانه 
فعالیت حزبی از وزارت کشــور شد اما تا آغاز 
دوره ی جدیــد فعالیت خود در ســال 1393 
تحت نظارت هیات موسس حزب اداره می شد 
که اعضا عبارت بودند از: 1-محمدعلی نجفی 
2-غالمحسین کرباسچی 3-محمد هاشمی 
5-سیدعطاءاهلل  نوربخش  4-سیدمحســن 
مهاجرانی 6- فائزه هاشــمی 7-سیدحسین 
مرعشــی 8-رضا امراللهی 9-سیدمصطفی 
هاشــمی طبا 10-علــی هاشــمی. این 10 
نفر اعضای اولین شــورای مرکزی را بدین 
شــرح برگزیدنــد: 1-محمدعلــی نجفی 
2-غالمحسین کرباسچی 3-محمد هاشمی 
5-سیدعطاءاهلل  نوربخش  4-سیدمحســن 
مهاجرانی 6-فائزه هاشــمی 7-سیدحسین 
مرعشــی 8-رضا امراللهی 9-سیدمصطفی 
هاشــمی طبا 10-علی هاشمی 11-محسن 
هاشمی 12-اسحاق جهانگیری 13-غالمرضا 
ملــک زاده 15-محمد  فروزش 14-رضــا 
عطریانفر 16-علی مصلحی 17-سیدحسین 
هاشمی 18-اسماعیل جبارزاده 19-عبدالناصر 
همتی 20-فاطمه رمضــان زاده 21- یداهلل 

طاهرنژاد 22-هدایت اهلل آقایی
شــورای مرکزی مذکور تا سال 1392 به 
کار خود ادامه داد. در این زمان هیات موسس 
تصمیم گرفت به بازسازی حزب دست زند و 
اعضای تازه ای را به شــورای مرکزی دعوت 
کند. براین اساس تعداد اعضای شورا افزایش 
یافت و با توجه به کناره گیری برخی از اعضای 
شــورای مرکزی )ســیدعطاءاهلل مهاجرانی، 
سیدمصطفی هاشمی طبا، غالمرضا فروزش، 
علــی مصلحــی و فاطمه رمضــان زاده( و 
درگذشت مرحوم دکتر سیدمحسن نوربخش 
افراد زیر از ســوی هیات موسس )که طبق 
اساسنامه در غیاب کنگره جانشین آن است( 

به شورای مرکزی حزب دعوت شدند:
لیالز  عادلی 2-سعید  1-محمدحســین 
3-محمد قوچانی 4-علی جمالی 5-شهربانو 
امانی 6-فاطمه مقیمی 7-عباس آقاعلیخانی 
8-علی اشرف افخمی 9-سیدافضل موسوی 
10-غالمرضا پناه 11-ســیدعبداهلل حسینی 
12-عباســعلی اللهیــاری 13-فرزانه ترکان 
14-معصومه کفایتی 15-جهانبخش خانجانی؛ 
بعدا با اســتعفای خانم معصومه کفایتی خانم 
پروانه مافی جانشــین ایشان شدند. این افراد 
جدید در سال 1392 در کنار افراد قدیمی حزب 
جلســات شورای مرکزی را برگزار کردند و به 
تشکیل کمیته ها و ارکان حزب پرداختند و در 
یک اقدام تشکیالتی موثر اولین پیش کنگره 
کارگزاران ســازندگی ایــران در 15 مردادماه 
1394 برگزار شد که در آن شکل گیری ارکان 
حزب مورد پایش قرار گرفــت. 6 ماه بعد در 
پایان دوره قانونی دوســاله ی شورای مرکزی 
جدید حزب و بیســت ســال پــس از اعالم 
موجودیت گروه کارگزاران، هیات موســس 

مســوولیت های خود را به کنگره ملی حزب 
واگذار و اعالم انحالل کرد. طبق تبصره ی دوم 
ماده ی دهم اساسنامه حزب یک سال پس از 
استقرار اولین شورای مرکزی حزب دوازده نفر 
از بیست و چهار نفر ]شورای مرکزی[ به قید 
قرعه مستعفی شناخته شده و اقدام الزم توسط 
کنگره برای تکمیل شورا به عمل آمد. براساس 
قرعه کشــی در ســال 1394 اعضایی که در 

شورای مرکزی باقی ماندند بدین شرح بودند.
1-اســحاق جهانگیری 2-غالمحسین 
کرباســچی 3-سیدحسین مرعشی 4-فائزه 
هاشمی 5-رضا امراللهی 6-محمد قوچانی 
7- عباس آقاعلیخانی 8-سیدحسن هاشمی 
آقایی  10-هدایــت اهلل  پنــاه  9-غالمرضا 
کفایتی  مافی 12-معصومــه  11-پروانــه 

13-اسماعیل جبارزاده.
در انتخابات کنگره اول افراد زیر از اعضای 
حزب )که بیــش از 600 نفر آنان دارای حق 

رای بودند( رای اعتماد گرفتند:
14-شــهربانو امانــی 15-فرزانه ترکان 
16-فاطمــه مقیمی 17-ولــی اهلل افخمی 
18-علی جمالی 19-ســیدعبداهلل حسینی 
21-علیرضا  خانجانــی  20-جهانبخــش 
عطریانفــر  22-محمــد  سیاســی راد 
طباطبایــی  علیــزاده  23-ســیدمحمود 
24-سیدافضل موســوی 25-علی هاشمی 
26-محسن هاشــمی 27-یداهلل طاهرنژاد 
نقیــب زاده  29-احمد  لیــالز  28-ســعید 
حاتمی  هاشم زایی 31-احمد  30-عبدالرضا 
32-علی ظفــرزاده 33-علی محمدنمازی 
34-طاهره میرســاردو 35-مختار طاهریان 

36-اسفندیار عشوری.
کنگــره دوم حــزب در 25 فروردین ماه 
1396 برگزار شــد. براساس همان اساسنامه 
اعضایی که در کنگره اول برگزیده شده بودند 
تا کنگره سوم در شــورای مرکزی می مانند 
)دوره شورای مرکزی دوساله است اما کنگره 
ساالنه برگزار می شود( اما اعضایی که با قید 
قرعه برجا مانده بودند این بار در کنگره دوم 

خود را در معرض رای قرار می دهند.
براساس گزارش دفتر کنگره )که ریاست 
آن برعهده سیدحســین مرعشی بود( تعداد 
شــرکت کنندگان در این کنگره 635 نفر از 
سراسر کشور بود که 614 رای صحیح و 21 

رای باطله بود.
16 عضــو دیگر شــورای مرکــزی نیز 
براساس میزان آرا به شرح زیر انتخاب شدند:

1-سیدحسین مرعشی، 572 رای
2-غالمحسین کرباسچی، 566 رای

3-محمد قوچانی، 452 رای
4-علی محمد نمازی، 442 رای

5-غالمرضا پناه، 440 رای
6-علی جمالی 344 رای

7-عبدالرضا هاشم زایی، 339 رای
8-یداهلل طاهرنژاد، 327 رای

9-رضا امراللهی، 319 رای
10-جلیل رحیمی جهان آبادی، 319 رای
11-محمدرضا علی حسینی، 295 رای

12-هدایت اهلل آقایی، 287 رای
13-علیرضا سیاسی راد، 274 رای
14-سیدافضل موسوی، 273 رای
15-اسماعیل جبارزاده، 261 رای
16-سیدعبداهلل حسینی، 247 رای

کارگــزاران به عنوان یــک حزب مترقی 
و پیشــرو از اعضای خود خواسته است و به 
صــورت ثابت به 5 تن از زنــان رای دهند تا 
حضور زنان در شــورای مرکزی دستخوش 
رقابت های درون حزبی نشود؛ بنابراین این افراد 
با این آرا به عضویت شورای مرکزی درآمدند 
]برای این کار در برگه رای ستون ثابتی طراحی 

شد که حتما به 5 تن از زنان رای داده شود[:
1-فائزه هاشمی، 582 رای
2-پروانه مافی، 504 رای

3-فاطمه سعیدی، 495 رای
4-ناهید تاج الدینی، 462 رای
5-طاهره میرساردو، 403 رای

همچنین کارگزاران برای تمرکززدایی از 
حزب، برای شهرستان ها و استان های کشور 
سهمیه 2نفره ای در نظر گرفته است که افراد 
زیر براساس میزان آرا برای این دو کرسی در 

شورای مرکزی انتخاب شدند:
1-محمدمهدی بهزادیان )از کارگزاران 

گلستان( با 320 رای
2-بهرام فیاضی )از کارگزاران تهران( با 

176 رای.
شــایان ذکــر اســت نامــزدی زنان و 
هم حزبی های شهرستانی بیش از این سقف 
5+2 نفر برای 16 کرســی باقی مانده منع 
ندارد؛ چنان که افراد دیگری نامزد برای بقیه 
کرسی های شورای مرکزی شدند و رای هم 

آوردند.
خانم های لیال دودمان با 311 رای و طیبه 
اصفهانی با 268 رای نیز به عنوان بازرســان 
حزب انتخاب شدند و آقایان ولی  اهلل افخمی، 
حاتمی، ظفرزاده، هدایت اهلل امیری و مسعود 
رضایی به عنوان اعضای علی البدل شورای 

مرکزی انتخاب شدند.
اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران 
با همه پیچیدگی های خود آمیزه ای از ثبات 
و تغییراست: از 35 عضو شورای مرکزی 23 
نفر هر سال براســاس رای اعضای کنگره 
ملی حزب تغییر می کنند )65 درصد شورای 
مرکزی( که باقی ماندن 35 درصد در شورا به 
معنای تالش برای حفظ تجربیات هر شورای 

مرکزی برای شورای مرکزی جدید است.
همچنین تعیین کــف حداقل 5 زن و 2 
هم حزبی  استانی کارگزاران را از مردساالری 
و پایتخت محــوری جدا می کنــد. اما نحوه 
اطالع رسانی ممکن است این شبهه را ایجاد 

کند که اعضایی از حزب از آن جدا شده اند.
در هر صورت شــورای مرکزی منتخب 
دومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی ایران 

براساس حروف الفبا به شرح زیر است:
1-شــهربانو امانــی 2-رضــا امراللهی 
3-غالمعباس آقاعلیخانی 4-هدایت اهلل آقایی 
5-محمدمهدی بهزادیــان 6-غالمرضا پناه 
7-ناهید تاج الدینــی 8-فرزانه ترکان 9-علی 
جمالی 10-سیدعبداهلل حسینی 11-جهانبخش 
رحیمــی جهان آبادی  خانجانــی 12-جلیل 
13-فاطمه ســعیدی 14-علیرضا سیاسی راد 
15-یــداهلل طاهرنژاد 16-مختــار طاهریان 
-18 عشوری ســوادکوهی  17-اســفندیار 

محمد عطریانفر 19-محمدرضا علی حسینی 
20-ســیدمحمود علیزاده طباطبایی21-بهرام 
قوچانی 23-غالمحسین  فیاضی 22-محمد 
کرباسچی 24-سعید لیالزمهرآبادی 25-پروانه 
مافی 26-سیدحســین مرعشــی 27-سیده 
فاطمه حســینی 28-ســیدافضل موســوی 
29-طاهره میرساردو 30-احمد نقیب زاده 31-

علی محمدنمازی 32-عبدالرضا هاشــم زایی 
33- علی هاشــمی 34- فائزه هاشمی 35-

محسن هاشمی

گزارش

کنگره دوم
دومین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار و شورای مرکزی 

جدید حزب با رای اعضا انتخاب شد

حزب  مرکزی  شورای  ساختار 
کارگزاران سازندگی ایران آمیزه ای 
به گونه ای  و  تغییرات  و  ثبات  از 
طراحی شده که امکان مرکزگرایی، 
آن  در  پیرگرایی  و  مردساالری 

وجود ندارد

کارگزاران به عنوان یک حزب مترقی 
اعضای خود خواسته  از  پیشرو  و 
است و به صورت ثابت به 5 تن از 
زنان در  تا حضور  رای دهند  زنان 
شورای مرکزی دستخوش رقابت های 

درون حزبی نشود

ستاد انتخاباتی حزب کارگزاران سازندگی 
ایــران با شــعار »اتفــاق« روز شــنبه 16 
اردیبهشت96 با حضور سید حسین مرعشی، 
سید افضل موســوی، رضا امراللهی، فاطمه 
ســعیدی و شــهربانو امانی، اعضای شورای 
مرکزی حزب و احمد مســجدجامعی، عضو 

شورای شهر تهران افتتاح شد. 
بهرام فیاضی، دبیر اول حزب ســازندگی 
اســتان تهران، هــدف از نامگذاری ســتاد 
انتخاباتی حــزب به نام »اتفاق« را ارســال 
پیام کارگزاران به سراســر ایران دانست و با 
وجود تعدد ستادهای مختلف با توجه به تعدد 
نامزدهای ریاســت جمهوری، بر فعالیت های 
حزبی و تشکیالتی تاکید و از حضور اسحاق 
جهانگیری، چهره شاخص سیاسی ملی و عضو 
حزب کارگزاران سازندگی در عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم در کنار دکتر حسن 
روحانــی یاد کرد. از این رو پوســترهایی که 
سراسر فضای دفتر حزب را در بر گرفته بود دو 
عکس رئیس جمهور و معاون اولش را داشت؛ 
اولی با رنگ بنفش و دیگری سبز و شعار اتفاق 
و شعر  »آری به اتفاق جهان می توان گرفت«. 
ســتاد اتفاق بنا به گفته مســئوالن آن با 
همفکری بزرگان حزب و فعاالن سیاســی و 
رسانه ای تشکیل شــده و قرار است متمرکز 
عمل کرده و هر روز در ستاد گردهمایی برگزار 

شود.

رقبا ۴ سال صبر کنند��
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
سازندگی در سخنانی، مراسم افتتاح ستاد اتفاق 
که به گفته او »به دعوت فرزندان جوان حزب 
کارگزاران« انجام شده را نشانه ای از نوسازی 
در حزب دانسته که با جایگزینی جوان ها، سعی 
در بهره گیری از تجارب سرمایه های حزب در 

قالب شورای مشورتی دارد.
مرعشی افرادی که تصمیم به شرکت در 
انتخابات 29 اردیبهشت نگرفتند و می گویند 
فایده نــدارد را به حضور در پای صندوق های 
رای دعوت کرد و ایــن پیام را به آنها داد که 

حضورشان موثر است.
او گریــزی تاریخــی بــه ادوار پیشــین 
انتخابات ریاست جمهوری زد و گفت:  »پس 
از رحلت حضــرت امام و انتخاب مقام معظم 
رهبری که با پایان جنگ همراه بود، آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی بر اساس اجماع جناح های 
سیاســی کار خود را به عنوان رئیس جمهور 
شروع کردند. اولین انتخابات در دوره رهبری 
و آیت اهلل رفسنجانی، انتخابات مجلس چهارم 
بود که با شــعار »اطاعت از رهبری، حمایت 
از هاشــمی« کرسی های مجلس را در دست 
گرفت. از آنجــا که مجلس بیــش از اندازه 
به جناح راســت گرایش یافت و اقلیت اندک 
شد، تعادل از بین رفت و در نتیجه مجلس شعار 
حمایت از هاشمی را فراموش کرد. در نتیجه در 
آن انتخابات مردم دیدند که شرایط چگونه رقم 
خورد. منتقدان ما می گفتند مشکل سفره مردم 
است و بقیه نیازها جدی نیست؛ نتیجه حاکمیت 

جناح راست و چنین تفکری در مجلس چهارم 
را هم دیدیم. نتیجه انتخابات مجلس چهارم 
کاهش رشد اقتصادی کشور بود که در برنامه 

اول 6/7 درصد بود و به 5/2 رسید.«
مرعشــی با بیان اینکه »حضرت امام)ره( 
به ما یاد داد هرجا مشــکل داشــتید مردم را 
به صحنــه بیاورید« گفت: »بر این اســاس 
برای مجلس پنجم تالش کردیم و نتیجه اش 
یک مجلس متعادل شد. مجلس پنجم زمینه 
ریاســت جمهوری 76 را فراهــم کرد. قانون 
برنامه  توســعه را تدوین کرد، رشد اقتصادی 
به 6/5. رسید، روابط ایران با عربستان عادی 
شد، فرهنگ توسعه ایجاد شد و به طور کلی 

همه شاخص ها تغییر کرد.«
او به ادعاهای آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره تحقیقات هسته ای ایران در اواخر دوره 
خاتمی اشــاره کرد و گفت:  »ما مجبور بودیم 
تحقیقــات را به دور از چشــم دیگران انجام 
دهیم چون حق ما بود. در بوشهر تمام هزینه 
را به زیمنس داده بودیم اما آمریکایی ها جلوی 
تحویــل نیروگاه ایران را گرفتند و طبیعی بود 
تحقیقات هسته ای را ادامه بدهیم. آن بحران 
از بحران های بزرگی شــد کــه آقای خاتمی 
رئیس جمهور و دکتر روحانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملــی وقــت آن را به خوبی مدیریت 

کردند.«
عضــو شــورای عالــی سیاســتگذاری 
اصالح طلبــان، انتخابــات 84 را »نقطه اوج 
آشفتگی سیاسی« دانست که نه اصولگرایان و 

نه اصالح طلبان خوب حرکت نکردند. 
وی افــزود:  »طبیعی بود در آن شــرایط 
نمی توانســتیم به نتیجه کارهایی که انجام 
می شــد امیدوار باشــیم. انتخابات 84 اشتباه 
تاریخی سیاســیون بود، نه مردم. دوره بسیار 
خسارت باری برای ایران آغاز شد. تقریبا همه 
سرمایه کشــور مورد بی مهری، بی توجهی و 
هجوم قرار گرفت. از اعتبار شخصیت ها چیزی 
نمانــد. دیدیم که در مناظره 88 چه اتفاقات و 
بگم بگم هایی پیش آمد. حداقل خسارت آن 
زمان این است که دوره توسعه صنعتی ایران 
کامال ســوخت، 700 میلیارد دالر درآمد نفتی 
هزینه رفــع تحریم و تنظیم بــازار و واردات 

کاالهای مصرفی شد.«
مرعشی تاکید کرد: »اگر معجزه انتخاب 92 
نبود معلوم نبود آینده چه می شد! مردم کشور 
را به مسیر خردورزی آوردند. نمی گوییم اگر ما 
انتخاب شویم همه چیز خوب می شود و رقیب 
انتخاب شــود بد می شود؛ اما روحانی بسیار با 
تجربه تر از چهار سال قبل است. کارهایی که 
شروع کرد نیمه تمام است؛ خرد حکم می کند 
کارها تمام شــود. یک مثال آن در سیاســت 

خارجی، برجام است.«
وی افزود: »روحانــی کار تاریخی کرد و 
آن لغو پنج قطعنامه شــورای امنیت بود. دبیر 
اول ســفارت ژاپن در دوره احمدی نژاد به من 
می گفت کارهای رئیس جمهور شــما خیلی 
برای کشورتان دردسرســاز است. من گفتم 
نه، ایشان سیاست نظام را اجرا می کند. گفت 

تعدادی قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل 
علیه ژاپن تصویب شده که مدعی است کشور 
ما دشمن صلح بشریت اســت اما هر بار که 
درخواست لغو آن ها را داریم چین وتو می کند. 
شما چندین قطعنامه دارید که اگر درخواست 
کنید لغو شــود، با 5 عضو دائم شورای امنیت 
صاحــب وتو روبه رو خواهید شــد. قبل از آن 
فکر می کردیم اگــر یک رئیس جمهور عاقل 
بخواهد این قطعنامه ها را لغو کند چقدر وقت 
می خواهیــم اما روحانی این کار را کرد و همه 

قطعنامه ها را لغو کرد.«
سخنگوی حزب کارگزاران در ادامه گفت: 
»امروز ترامپ در آمریکا ســر کار آمده، کار او 
را می بینید. سال ها کارشناسان می گفتند زمین 
در حال گرم شدن است. چند سند بین المللی 
امضا شده تا گاز گلخانه ای را کم کنند. ترامپ 
گفتــه بی خود می گویند زمین گرم می شــود 
من می گویم نمی شود. کسی که ضد محیط 
زیســت بوده را رئیس این حوزه کرده است. 
ترامپ گفت برجام بدترین توافق آمریکا است 
اما نتوانسته آن را برهم بزند چون متن توافق 
برجام تبدیل به یک قطعنامه شده و باید برای 
لغو برجام به شــورای امنیت مراجعه کند که 

دیگر اعضا آن را وتو می کنند.«
مرعشــی با بیان اینکه »هنوز همه منافع 
برجــام نصیب مردم نشــده« گفت:  »برخی 
می گویند بدعهدی آمریکا دلیل بوده، برخی هم 
می گویند آزمایش های موشکی دلیلش است. 
به هر حال روحانی باید کار نیمه تمام برجام را 

به اتمام برساند.«
به گفته او »دولت توانســت 5,1 میلیون 
بشکه نفت بیشــتر بفروشد. 200 میلیارد دالر 
پروژه نفتی آماده شــده است. سهم ما از بازار 
100  میلیون بشکه ای نفت، 4 میلیون بشکه 
نفت اســت. عده ای تالش کردند قراردادهای 
نفتی منعقد نشــود. هر یــک درصد افرایش 
بازیافت نفت ایــران، 250 میلیون دالر درآمد 
نصیب ما می کند. االن ظرفیت بازیافت نفت 
27 درصد اســت که باید به 35 درصد برسد و 
ببینید با آن چه رشدی در درآمدهای ما حاصل 
می شود. قراردادهای اولیه امضا شده و خیلی از 
صاحبان تکنولوژی دنیا منتظر انتخابات ایران 
هستند. مشابه همین موضوع در دیگر بخش ها 

کشور با کار نیمه تمام روبه روست.«
مرعشــی افزود: »دولت طرح مهم نظام 
سالمت را انجام داده اما هماهنگی بیمه ها با 
این نظام انجام نشده و پرستاری تحت پوشش 
قرار نگرفته است؛ این کارها باید کامل شود.«

وی در پایان گفــت: »همانطور که آقای 
ریاســت جمهوری  صحنه  گفت  جهانگیری 
صحنه کارآموزی نیست. باید اجازه دهیم دولت 
روحانی کارهایی خود را به ســرانجام برساند. 
دوستان تحمل کنند چهار سال دیگر فرصت 
هست. در این شرایط رکود مردم را قانع کنیم 
یک ساعت رای بدهند تا چند سال کشور در 
مسیر پیشرفت باشــد. البته من هم انتقاداتی 
به دولــت دارم اما بعد از انتخابات می گویم تا 
دولتی جوان و پرکارتر داشته باشیم. همه بسیج 

اتفاق 96 در راه است
سید حسین مرعشی در افتتاحیه ستاد حزب: 

نقد دولت را باید به پس از انتخابات واگذار کرد

خبرنامه: اخبار کارگزاران
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شوند و تالش کنیم افرادی که نمی خواهند از 
حق رای خود استفاده کنند را قانع کنیم.«

نگران بسط بی انضباطی هستم��
احمد مســجدجامعی، عضو شورای شهر 
تهــران در ســخنانی در این مراســم گفت: 
»ایرانیان از تبار بزرگی و ســرافرازی هستند. 
هیچ چیز تلخ تر از این نیست که حیثیت ایران 
خدشه دار شود. در داستان های اساطیری این 
را می بینیم. در یک دوره هایی دســت ایران را 
بستند و شأن ایران نادیده گرفته شد. در بحث 
برجام واقعیتی اتفاق افتاده و آن توانایی ایرانیان 
در اداره دیپلماسی بود. افتخار نبود که باالترین 
مقام اجرایی ایران برای سخنرانی در سازمان 
ملل برود و همه سالن را ترک کنند. اکنون این 
عزت جبران و ترمیم شد. نگذارید وضع به آن 

روز برگردد.«
وزیر دولت اصالحــات گفت: »اگر دولت 
خاتمی موفق بود چون دولــت اخالقی بود. 

اینطور نبود که به رای شخصی پایبند باشد.«
او افزود: »من نگران بســط بی انضباطی 
هســتم. با بی انضباطی توسعه ممکن نیست. 
آقای روحانــی در خاطره ای می گفت که بعد 
از دولت اصالحات، رئیس دولت جدید ایشان 
را خواستند و گفتند چقدر به البرادعی  بدهیم 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی را اداره کنیم. 
روحانی مبلغــی می گوید و رئیس دولت وقت 
بی مالحظــه می گوید پرداخــت کنید. آقای 
روحانی گفتند مگر می شــود بدون تصویب 
مجلس پرداخت شود. او جواب داده من گفتم 
باید بشــود. این منم منم ها آینده ما را تهدید 
می کند. من نگــران بی انضباطی در اقتصاد و 

اجتماع و زندگی مردم هستم.«
به گفته این عضو شــورای شــهر »همه 
چیز از بی انضباطی در فکر شروع می شود که 
به بی انضباطی در عمل می رســد. اگر دولت 
خاتمی موفق بود چون مبتنی بر اخالق بود و 
به رای شخصی مبتنی نبود. من نگرانم کشور 
در کار امروز خود بماند. ما که در دوره ساسانی 
آثار زیادی درباره نظام مالیه داشتیم و در تاریخ 
دارالضرب داشــتیم چرا باید در کار امروز خود 
بمانیم و گرفتار بلیه شویم و وعده هایی بدهیم 
که هیچ دولتمردی نمی تواند به آنها وفا کند. 
چرا باید شــاهد گزارش هایی که جهانگیری 
از وضع گذشــته کشور داد، باشیم. وعده هایی 
ندهیم که هیچ دولتمــردی نتواند به آن وفا 
کند. من نگران کسانی هستم که فریب این 
وعده هایی که محقق نمی شــود را بخورند و 

به آنها رای بدهند.«
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: »در تهران گروه های مختلفی هستند که 
ممکن است به این حرف ها امید ببندند و شما 
با زبان و ادبیات تعریف شده مطالب را بگویید 
که با فهم همــه ارتباط برقرار کند. زمانی که 
آیت اهلل هاشمی دولت را در دست گرفت تئاتر 
و ســینما و برنامه های هنری ما بداقبال بود 
ولی ظرف هشت سال نشاط آمد و شاخص ها 
افزایش کرد. فعالیت اجتماعی رو به رشد رفت 

و در همه بخش ها پیشرفت کرد. در آن زمان 
این روند مقدمه ای شد تا خاتمی حصور یابد و 
موفق شــود. ما االن وظیفه داریم نشاط حال 
حاضر که در خطر شــعارهایی است که منجر 

به توسعه نمی شود را حفظ کنیم.«
مسجد جامعی، شوراها را یکی از اصول قانون 
اساسی و رکن نظام خواند و گفت:  »نخستین 
قانون شورا توسط موســوی به مجلس ارائه 
شــد. در دولت خاتمی اولین انتخابات برگزار 
شد. هر بار اقبال نسبت به انتخابات باال بوده 
شــورا در اختیار اصالح طلبان بوده و شورایی 
که اصالح طلبان در آن نیامدند زمینه ای شد تا 
دولتی روی کار آمد و آن بالها را ســر کشور 
آورد. نگاه کنید اگر دولت ملی و مدیریت محلی 
همسو باشد می تواند بسیاری از مشکالت مردم 
حل شــود. اگر 20 هزار میلیارد سرمایه کشور 
برای مقابله با دولت باشد چه می شود. اگر در 
سطح بین المللی توانستیم موفق باشیم به دلیل 
این بود که هنر گفت وگو را یاد گرفتیم. در این 
دوره کمیسیون کالنشهرها ایجاد شد که بسیار 

ارزشمند است.«
او هشــدار داد: »اگــر مشــارکت باال در 
انتخابات شوراها نباشد و منافع ملی و محلی 
همراستا نباشد ما شــاهد آسیب هایی هم در 
حــوزه ملی و هم حوزه محلــی خواهیم بود. 
برنامه ریزی درســت آن است که ساختار ملی 
و محلی از هم پشتیبانی کنند نه اینکه ساختار 

محلی با ساختار ملی رقابت کند.«

هر یک از ما ستاد روحانی باشیم��
فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس 
شورای اسالمی و عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی نیز در سخنانی یادآوری 
کرد: »چهار سال پیش در چنین روزهایی پس 
از آن هشت سال سیاه و تاریک که امیدواریم 
هرگز روی خودش را به ایرانیان نشان ندهد، 
به حمایــت و رهبری  تجمیع اصالح طلبان 
خاتمی شــکل گرفــت. در آن زمان روحانی 
توانست آرای مردم را جمع کند و دولت تدبیر و 

امید را راه بیندازد.«
وی افــزود: »به دولت روحانی نقد دارم اما 
فکــر می کنم در این چنــد روز باقیمانده باید 
نقدها را کنار گذاشــت و جز وحدت، یکدلی و 
یکپارچگی حرفی نزد، به عنوان یک نماینده 
مــردم در مجلس خواهش می کنــم در این 
انتخابات پای صندوق ها بیایند و دیگران را نیز 

دعوت کنند.«
به گفته این نماینده مجلس »روز چهارشنبه 
مهمان آقای خاتمی بودیم و فقط یک سفارش 
کرد اینکه مردم پای صندوق های رای بیایند، 
نه از کسی حمایت کرد و نه کسی را نقد کرد 
فقط گفت یک سفارش دارم و آن حضور مردم 
پای صندوق های رای اســت و فکر می کنم 
وقت آن است که اکثریت بیایند و پیروز خواهند 
بود. به امید اینکه روز 29 اردیبهشت همه ما 
بــرای ایرانی آباد و آزاد پای صندوق های رای 
بیاییم و هر کدام از ما ســتاد روحانی با صدها 

رای باشیم.«

اصالح طلبان فهرست نهایی نامزدهای خود 
را برای انتخابات شــورای شــهر تهران منتشر 
کردند. اگر همان اتفاقی که در انتخابات مجلس 
در سال 94 رخ داد امسال نیز رخ دهد هر 21 نفر 
از کاندیداها وارد شورای شهر تهران خواهند شد. 
این 21 نفر توسط شورای عالی اصالح طلبان و 
با اتخاذ یک مکانیــزم واحد از میان حدود 600 
نفر تایید صالحیت شده در جریان اصال ح طلبی 
به وسیله شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
انتخاب شده اند. این فهرست هم مانند فهرستی 
که در انتخابات مجلس شورای اسالمی منتشر 
شد افراد ناشناس زیادی دارد و در مرحله اول هم 
انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. اما تاکید 
اعضای شورای سیاستگذاری که انتخاب کننده 
این افراد هستند، وجود مکانیزم و در نظر گرفتن 
تخصص این افراد است. اگرچه افراد ناشناخته 
زیادی در میان این فهرست 21 نفره وجود دارد 
اما افراد براســاس تخصص و سهمیه بندی ای 
که در شورای عالی در نظر گرفته شده انتخاب 
شده اند. در این میان همچنین خبری از اسامی 
بازیگران، ورزشــکاران، روزنامه نــگاران و... در 
فهرست نیست. موضوع دیگری که در نگاه اول 
به چشم می آید این است که از آقازاده ها هم جز 
یک مورد، اثری در لیست نیست البته که برای 
مشخص شدن وضعیت و روابط آنها باید بیشتر و 

بهتر گذشته شان را مورد واکاوی قرار داد.
 
چه کسانی منتخب شورای عالی ��

هستند؟
اما آن اســامی که از طرف شــورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان از کاندیداهای مورد 
نظر آنها منتشر شده به شرح زیر است: محمدجواد 
حق شناس، محمد ســاالری، مرتضی الویری، 
ســید محمود میرلوحی، افشین حبیب زاده، زهرا 
نژادبهرام، علی اعطا، محســن هاشمی، محمد 
علیخانی، زهرا صدراعظم نوری، آرش میالنی، 
ابراهیم امینی، الهام فخاری، خلیل آبادی، شهربانو 
امانی، احمد مســجدجامعی، بهاره آروین، ناهید 
خداکرمی، مجید فراهانی، حسن رسولی و حجت 
نظری. سیدحسین مرعشی، عضو شورای عالی 
سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان در واکنش 
به انتقادها و اخبار ضــد و نقیض درباره چگونه 
به وجود آمدن آن در کانال تلگرامی خود نوشته  
اســت:»اصالح طلبان در این لیســت به دنبال 
گردش نخبگان، جوانگرایى و افزایش سهم بانوان 
در مدیریت شهرى بوده اند.« مرعشی همان گونه 
که چند روز پیش از انتشار فهرست هم در کانال 
خود از سهمیه بندی ها سخن گفته بود، توضیح 
داده که این لیست براساس تخصص هاى مورد 
نیاز شورا و با احتساب سهمیه ٤ كرسى براى زنان 
و ٢ كرســى براى زنان جوان و ٤ كرسى براى 
مردان جوان تهیه شــده است. پس از آن هم با 
اشاره به برخی اسامی ناآشنا که در فضای مجازی 
مورد توجه قرار گرفته اند و نسبت به حضور آنها 
انتقادهای زیادی شده است، عنوان کرد: »خانم ها 
دكتر الهام فخارى و دكتر بهاره آروین سهمیه زنان 
جوان هستند و دكتر ناهید خداكرمى تنها دكتراى 
بهداشت محیط اســت كه در این دوره ثبت نام 
كرده و در امر بهداشت محیط سابقه ای طوالنى 
دارد. همچنین در خصوص سهمیه مردان جوان 
آقایان دكتر آرش میالنى، حجت نظرى، مجید 
فراهانى)كرسى خدمات پیشرفته و شهر هوشمند( 
هستند و دكتر على اعطا داراى دكتراى شهرسازى 
است و از سوى جامعه مهندسان مشاور ایران به 
شورای عالى اصالح طلبان پیشنهاد شده است.« 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین 
تاکید کرده که »مراحل تهیه این لیست براساس 
فراخوان عمومى و با ارزیابى كارشناسان برجسته 
خارج از شورا صورت گرفته« و قول ارائه جزئیات 
بیشتر درباره مکانیزم این انتخاب ها را داده است.

 
اهمیت تهران��

شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان 
همان طور که پیش از این هم از طرف شخص 
محمدرضا عارف، رییس این شورا اعالم شده 
بود تنها فهرســت »تهران« را تعیین می کند. 

عارف در همان ابتدای ســازوکار ثبت نام ها و 
تاییدصالحیت کاندیداها در سراسر کشور تاکید 
کرده بود که شــورای عالی تنهــا در انتخاب 
لیست تهران دخالت می کند و هیچ دخالتی در 
انتخاب افراد در شهرســتان ها نخواهد داشت. 
البته که این به دلیــل عدم توجه و بی اهمیت 
بودن شهرستان ها نیست، بلکه احتماال به دلیل 
گســتردگی حوزه های انتخابیه و گزینش های 
بومی افراد اســت که افراد بومــی در جریان 
اصالحات بهتر می توانند در سازوکار و چینش 
رویه آن تاثیرگذار باشند. اما به هر حال نمی توان 
منکر استراتژیک بودن پایتخت سیاسی برای 

همه جریان ها شد.
 
تالش مخالفان برای تغییر جهت��

تفاوت هم آنجا روشــن تر می شود که در 
تهران به عنوان پایتخت سیاســی و برخی از 
تاثیرگذارتر نوع اعمال فشار  کالنشــهر های 
متفاوت اســت. در غیاب شــورای نگهبان و 
هیات نظارت هایی که حامی مخالفان جریان 
اصالحات باشــند، گروه ها و نهادهایی در این 
مدت پیدا و پنهان تالش کردند تا در وضعیت 
کاندیداها تاثیرگذار باشند. آنگونه که نمایندگان 
مجلســی که در هیات های نظارت و اجرایی 
حضور دارند سخن گفته اند، فشارهای زیادی 
بعد از تایید صالحیت نامزدها در شهرستان های 
مختلف و از جمله تهران به این هیات ها وارد 
شــده تا برخی افراد و چهره های شاخص که 
پیش از این فعالیت سیاســی خاص داشته اند، 
)سابقه بازداشت داشته یا در جریان های سال 
88 دخیل بوده اند،( رد شــوند. البته مهلت این 
بررسی ها سه شنبه به اتمام رسید، اما قانون در 
این باره به صراحت صحبت کرده اســت. در 
ماده 48 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا 
آمده کــه بعد از اعالم نظر هیات های اجرایی، 
این نظــر قابل تغییر نیســت. در این ماده به 
صراحت آمده »نظر هیات های اجرایی بخش و 
شهرستان مبنـی بـر تأیید صالحیت داوطلبـان 
قطعـی اسـت و نظـر هیات هـای مـذکور در 
مورد ردصـــالحیت داوطلبان، حسب مورد با 
تایید هیات های نظارت معتبر است.« بنابراین 
هیات های نظارت اگر شــکایتی از طرف افراد 
ردصالحیت شــده داشته باشند، امکان بررسی 
آن را دارنــد، اما این هیات ها حق ردصالحیت 
افــرادی را که تایید شــده اند، ندارند. برهمین 
اســاس علی مطهری، نماینده تهران هم در 
نطق روز سه شنبه خود با اشاره به این موضوع 
علنا پرده از نمونه ای از این فشارها برداشت و 
از نمایندگان خواست که زیر بار نروند. مطهری 
در پایان نطق خود که در اختیار رســانه ها قرار 
گرفت، با نشــان دادن فشــاری که به هیات  
نظارت مرکزی برای ردصالحیت برخی از تایید 
شده ها اعمال شده، بیان کرد: »ارسال لیست از 
طرف دادگستری استان تهران به هیات مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراها برای ردصالحیت 
برخی کاندیداها خالف قانون است و این هیات 
نباید زیر بار آن برود.« او روز چهارشــنبه هم 
بین خبرنگارانی که در این باره کنجکاو بودند 
با بیان اینکه »هیات نظارت استعالم های الزم 
را اخذ کــرده و بر این اســاس تصمیم گیری 
کرده« گفت: »هنگامی که یک نامزد در هیات 
مرکزی تایید صالحیت شد، ورود دیگر نهادها 
درست نیســت و باعث می شود هیات مرکزی 
نظارت بر انتخابات شــوراها تحت فشار قرار 
گرفته و احیانا این افراد تســلیم بشوند.« او در 
ادامه با تاکید بر اینکه »شخصا نامه  دادگستری 
استان تهران را در این رابطه مالحظه کردم و 
عالوه بر آن گویا شورای عالی امنیت ملی نیز 
درخواست مشابهی را مطرح کرده است« بیان 
کرد: »این موضوع ارتباطی به این نهادها ندارد 
و نظارت بر شورای شهر بر عهده مجلس است 
و دستگاه های امنیتی و اطالعاتی از این طریق 
وارد می شوند.« نماینده تهران همچنین درباره 
خبری مبنی بر ارســال نامــه از هیات نظارت 
مرکزی بــه هیات های شهرســتان ها عنوان 
کرد: »در مالقاتی که با اعضای هیات مرکزی 
نظارت داشتم به آنها توصیه کردم که به هیچ 
عنوان تحت تاثیر فشارها قرار نگیرند چراکه در 
این صورت به الگویی نادرست در آینده تبدیل 

خواهد شد.«
 انتقادها از کجا نشأت می گیرد؟��

اما ارائه این فهرست با چالش ها و شایعات 
زیادی همراه بود. پیش از نهایی شدن آن، چند 
فهرســت به صورت موازی در فضای مجازی 
منتشر شــدند که موجب دامن زدن به برخی 
مســائل و موضوعات شد. در کنار آن برخالف 
یکی دو دوره گذشــته که هیات های نظارت و 
اجرایی در استان ها در اختیار نمایندگان اصولگرا 
بود و موجب عدم گزینش بسیاری از چهره های 
مطرح جریان اصالح طلب می شــدند این دوره 
نمایندگان فراکسیون و فهرســت امید کار را 
در دســت داشــتند و به همین دلیل هم تعداد 
ردصالحیت هــا پایین بود. تاییدصالحیت های 
گسترده اگرچه خوشایند است اما مشکل دیگری 
به وجود آورد و آن انتخاب های محدود از بین 
تعداد کثیر بود. آن هم در جریان سیاســی که 
پس از فجایــع 88 و ضربه هایی که در عرصه 
سیاســی و اجتماعی به آن وارد شد، چندسالی 
است تالش می کند آهسته آهسته خود را ترمیم 
کند و این ترمیم را هم در انسجام یافته است. 
از سال 92 این ایجاد انسجام آغاز شد و نتیجه 
آن پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری بود. 
پس از نتیجه مثبت این اجماع بود که در سال 
94 و انتخابات مجلس شورای اسالمی هم با 
وجود ردصالحیت های گسترده اصالح طلبان از 
طرف شــورای نگهبان، همان راهکار در پیش 
گرفته شد. با حداقل امکانات فهرستی تهیه شد 
که اکثریت قریب به اتفاق آن را افراد ناشناخته 
تشــکیل می دادند. اما شاید ترســی که از آن 
تجربه با وجود حفظ انسجام حاال به دل منتقدان 
افتاده نشات گرفته از سرپیچی ها، ناروزدن ها و 
بی اطالعی از عقبه برخی از همان افراد ناشناس 
است. با انتشار فهرست امید و باال آمدن برخی از 
چهره ها، تعدادی از افرادی که میثاق نامه را امضا 
کرده بودند و برخی که تعهد شفاهی داده بودند 
به آن پشت پا زدند و این ضربه سنگینی برای 
گروهی تازه پا بود که قرار است چهار سال راه پر 
پیچ و خم »البی« را در راهروهای مجلس پشت 
ســر بگذارند. اتفاق بعدی درباره حضور فاطمه 
حسینی، دختر صفدر حسینی در فهرست تهران 
بود که به دلیل فیش حقوقی پدر و صحبت هایی 
کــه در دفاع از آن در مجلس مطرح کرد، مورد 
انتقادهای شدیدی قرار گرفت و فراکسیون امید 
را هم تحت الشــعاع خود قرار داد. اگرچه اتفاق 
روی داده خالف قانون نبود و نشــأت گرفته از 
قوانین دولت گذشته بود اما صحبت هایی مطرح 
شــد که افکار عمومی را دچار دلزدگی کرد. در 
کنار این اصالح طلبان تجربه ناخوشایندی هم از 
دوره چهارم شورای شهر و فهرست آن دارند. در 
دوره چهارم این جریان با اکثریت وارد شورای 
شهر شد اما زمان انتخاب شهردار و رای نیاوردن 
محســن هاشــمی به عنوان گزینه مورد نظر 
جریان اصالحات، مشخص شد که الهه راستگو 
و احمد دنیامالی موضع خود را به نفع محمدباقر 
قالیبــاف و اصولگرایان تغییــر داده اند. همین 
است که با توجه به اینکه این بار اصالح طلبان 
محدودیت نبود گزینه های شاخص را نداشته اند، 
انتخاب این فهرست برای بسیاری قابل توجیه 
نیســت، ضمن اینکه تاکید بر تخصص هم از 
نظر بسیاری قابل قبول نیست چراکه معتقدند 
افراد زیادی هستند که بدون داشتن تخصص در 

حرفه خود موفق هستند.
عالوه بر این برخی هم هســتند که به دلیل 
عدم شناختی که نسبت به این افراد وجود دارد، 
میزان رای آوری این فهرست را پایین می دانند. 
رای آوری ای که به نظــر نمی آید با توجه به آن 
تجربه ها حتی با وجود سفارش سیدمحمد خاتمی، 
رییس دولت اصالحات هم این بار حامیان »به 
همه لیست« رای دهند. مگر اینکه راهکار و روش 
جدیدی برای توجیه این فهرســت ارائه شود تا 
بتواند افکارعمومی را قانع کند که اوال تجربه های 
گذشته تکرار نمی شــود، دوما این افراد توانایی 
بیرون کشــیدن تهران از منجالبی را که هشت 

سال مدیریت قالیباف به وجود آورده را دارد.
 
لیست چگونه تهیه شد؟��

آنگونه که افراد مختلف در شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان درباره ســازوکار 

انتخاب افراد حاضر در فهرست صحبت کرده اند، 
این تعداد از میان حدود 600 نفر انتخاب شده اند. 
به گفته مرتضی حاجی، عضو این شورا و رییس 
شورای ستاد اصالح طلبان شهر تهران »برای 
دستیابی به ترکیبی مناسب در شورا پیش بینی 
کردیم افرادی مورد حمایــت قرار بگیرند که 
اوال با یکــی از حوزه های مربوطــه از جمله 
محیط زیست، معماری و شهرسازی، مدیریتی و 
حقوقی و به طور کلی 10 حوزه ارتباط داشته و 
در یکی از آنها تخصص داشته باشند که در هر 
کدام از این بخش ها از یک تا چهارنفر در لیست 
سهمیه خواهند داشت.« همچنین او در نشست 
»نقش رســانه ها در انتخابات« که دوشنبه 18 
اردیبهشت برگزار شد در توضیح انتخاب افراد 
و ســهمیه بندی های موجود در فهرست بیان 
کرد: »اولویت، برتری و سهمیه ای برای جوانان 
و زنان درنظــر گرفتیم چرا که این دو گروه به 
دالیلی معموال از حوزه های مدیریتی دور بودند 
و حداقل50 درصــد به این دو گروه تخصیص 
یافت.« او همچنین بیان کرد که با توجه به این 
سازوکار و براساس کمیسیون های تخصصی که 
در شوراهای شهر وجود دارد به فهرستی 150 
نفره رسیده اند و تا روز سه شنبه فهرست 21 نفره 
مشخص خواهد شــد. حاجی همچنین خبر از 
برگزاری دو نوبتی جلسه مجمع شورای عالی در 
روز سه شنبه داد. بنابراین ابتدا در جلسه بعدازظهر 
سه برابر میزان لیست به دو برابر کاهش یافت و 
در جلسه ای که از ساعت 18 بعدازظهر آغاز شد، 
تالش ها برای انتخاب فهرست اصلی در دستور 
قرار گرفت. حدود ساعت 21 باالخره اسامی 21 
نفر منتخب این شورا اعالم شد. اسامی که در 
انتشــار اولیه نام »مرتضی الویری« در آن نبود 
اما اعالم شــد که در لحظه آخر و با رای گیر او 
جایگزین »معروف صمدی« شده است. البته 
جای اسامی بسیاری در این فهرست خالی است 
و همین موضوع انتقاد های گســترده را در پی 
داشته است. انتقادهایی که وهم چند فهرستی 

شدن و از بین رفتن انسجام را به همراه دارد.
 
راهکار شورای عالی برای ��

جلوگیری از تکرار تجربه های گذشته
اینکه افراد الیه هــای مختلف این جریان 
دلهره تکرار تجربیات تلخ گذشته را دارند، امری 
عادی است. اما باید دید که اعضای شورای عالی 
سیاستگذاری که حاال همه چارچوب ها، اصول 
و راهبرد جریان اصالحات به آنها سپرده شده، 
برای جلوگیری از تکــرار آن تجربیات چه در 
چنته دارند. باید در نظر داشــت که اگر انسجام 
لیســتی رای دادن در این جریان رخت بربندد، 
نتیجه بار دیگر ســپردن شورای شهر به چنبره 
اصولگرایان و تمدید مجدد مدیریت اصولگرایی 
است که احتمال حضور مجدد قالیباف هم در آن 
کم نیســت. بحثی که البته عارف درباره آن در 
گفت وگو با »ایلنا« با تاکید بر اینکه »قصد داریم 
لیستی ببندیم که اتفاق اسفند 94  بار دیگر رخ 
دهد. انشاهلل اصالح طلبان همانند دوره قبل با 
یک لیست به میدان خواهند آمد.« گفت: »ما 
طبق میثاق نامه از افراد تضمین می گیریم که 
بعد از اینکه در لیســت قرار گرفتند حق ندارند 
برای تصاحب هیچ ســمتی اعــم از حضور در 
کابینه، مجلس یا هرجای دیگر انصراف دهند. 
ضمانت اجرای ما اخالقی است. با آنها صحبت 
می کنیم که انسجام شــورا حفظ شود.« البته 
عارف توضیح بیشتری در این باره نداده که آیا 
زمانی که پای بازی های سیاسی در میان می آید 
او و دیگر اعضای شــورای عالی می توانند به 
بدنه اصالحات تضمین دهند که افراد در برابر 
قدرت و رانت استقامت خواهند کرد، یا بار دیگر 
و در انتخابات دیگری فردی پیدا می شود که به 
میثاق نامه ها و تعهدات اخالقی جلوی چشم همه 
پشت پا می زند. اگرچه این اتفاق ابتدا تخریب 
خــود آن افراد را به دنبال دارد اما عقب ماندگی 
از برنامــه و ضربه  به اعتماد بدنه این جریان را 
هم در پی خواهد داشت. نباید فراموش کرد که 
به وجود آمدن اینگونه موارد به مرور زمان موجب 
خواهد شد که بدنه مطمئن به اصالحات گمان 
سوء استفاده از خود را متصور شود و پایگاهی را 
که مخالفان و تندروها نتوانستند از این جریان 

بربایند، خود با دست خود از دست بدهد.

گزارش

1+21
فهرست اصالح طلبان برای شورای شهر تهران اعالم شد

مهتاب اسفندیاری
خبرنگار
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 ســعید لیالز: اگر اجــازه دهید با یک 
پرسش عمومی که در میان مردم، به ویژه 
در بین رقبای دولت و شخص جناب آقای 
جهانگیری مطرح می شــود، آغــاز کنم. 
حضرتعالی، همان گونه که در رقابت ها هم 
فرمودید 36-35 ســال است که در راس 
کار هستید، پست های بسیار سطح باالیی 
در دو دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت 
آقای خاتمی داشتید، در دولت آقای روحانی 
هم به باالترین پســت ممکن رســیدید. 
همه این دولت ها متهم هســتند به اینکه 
به طبقات محروم جامعه و به ویژه قشری 
که فراموش شــدگان یا به حاشیه راندگان 
خوانده می شــوند، رســیدگی نکرده اند. 
بســیاری هنوز هم معتقدند، پیروزی آقای 
احمدی نژاد محصول این خطای استراتژیک 
دولت های 16 ســال ماقبل ایشان بود. در 
دوره  ریاســت جمهوری  انتخابات  جریان 
دوازدهم نیز به خوبــی و به کمال به این 
پرسش پاسخ داده نشده که واقعا رویکرد 
دولت های اصالح طلب در برابر شکاف های 
طبقاتی و حل مســائل معیشتی مردم چه 
بوده است. آیا با تکیه بر چهار سال گذشته 
ما واقعا می توانیم در برابر این هجمه ها، از 

دستاوردهایمان دفاع کنیم؟
من فکر می کنم وجه مشترک دولت هایی که 
شــما نام بردید، این است که هر سه دنبال یک 
ایران پیشرفته بودند؛ یعنی برای ایرانی توسعه یافته 
تالش می کردند. در دوره آقای هاشمی به دلیل 
اینکــه زیربناها در اثر جنگ تخریب شــده بود، 
به هر حال اولویت هایی که تعریف می شد عمدتا 
بر پایه بازســازی زیربناها بود؛ چون کشوری که 
می خواهد به ســمت توسعه پیش رود نخستین 
کارش این است که دست کم زیربناهای توسعه 
را از نظر فیزیکــی به صورت کامل فراهم کند، 
به همین دلیل در آن دوره سدسازی، بنادرسازی، 
اتوبان سازی، راه آهن سازی و ساخت کارخانه های 
بزرگ فوالد و پتروشیمی و... آغاز و پیشانی اصلی 
کار شد. خود آقای هاشمی هم نشان داد که توجه 
ویژه ای به این بخش دارد؛ یعنی به مدیرانی که 
کارهای بزرگ می کردند توجه داشت؛ ولی خوب 
در همــان زمان جنگ زده ها نیــز باید به مراکز 
ســکونتی خودشــان بازگشــت داده می شدند؛ 
بنابراین مناطق جنگ زده در حال بازســازی بود. 
همچنین روســتاها و مناطق محرومی که بعد از 
انقالب فرصتی برای کار جدی در آن ها پیدا نشده 
بود مــورد توجه قرار گرفت. اصال »دفتر مناطق 
محروم« توســط آقای هاشمی به همین منظور 
ایجاد شد. ایشــان کوشید نقش پررنگ تری نیز 
به جهاد ســازندگی بدهد؛ بنابراین در دوره آقای 
هاشــمی اقدامات جدی در این زمینه انجام شد؛ 
یعنی ایشــان در عین حال که توجــه ویژه ای 
به کارهای بزرگ داشــت؛ رسیدگی به مناطق 
محروم را به هیچ عنوان از دســتور کار خود کنار 

نگذاشت.
انتقادی که می فرمایید در این زمینه به دولت 
آقای هاشمی وارد می کنند بیشتر به این دلیل بود 
که در این دولت کارهــا و مدیران بزرگ، جلوه 
بسیاری داشتند؛ چراکه دولت به این جمع بندی 
رســیده بود که مدیرانی را کــه کارهای بزرگ 
می کنند، پررنگ و حمایت خود را از آنها نشــان 
دهــد. از طرفی دولت می خواســت با دنیا کار و 
جذب ســرمایه هم بکند؛ بنابراین مجبور بود که 
نوعی تعامل را نیز با دنیا تعریف کند. آنهایی که 
توان درک این تعامل را نداشتند، از مجموعه این 
اقدامات این پیام را دریافت کردند که دولت فقط 
می خواهد با کسانی که از وضع بهتری برخوردار 

هستند کار کنند.
دولت آقای خاتمی، در واقع از ابتدا بیشترین 
تمرکز را بر توســعه سیاسی و مسائل آزادی ها و 
... گذاشت؛ اموری که شاید مقداری در دوره آقای 
هاشــمی به آن کم توجهی شده بود؛ یعنی ما در 
دوره آقای هاشمی، محوریتمان مقداری بر توسعه 
سیاســی، آزادی ها و مسائل فرهنگی کم رنگ تر 
شده بود؛ بنابراین آقای خاتمی ابتدا به این بخش 
پرداخت؛ ولی در دولت دوم یعنی تقریبا از ســال 
آخر دولت اول برنامه سوم نوشته شد )برنامه ای 
که توســط دولت آقای خاتمی نوشته و به طور 

کامل اجرا شد( که به تعبیر همه دوستان تقریبا 
موفق ترین برنامه توسعه قبل و بعد از انقالب از 
نظر شاخص و عملکرد است. در این دوره عالوه 
بر اینکه همه شاخص ها از جمله شاخص توسعه 
صنعتی، رشــد اقتصادی، ایجاد اشــتغال، تورم، 
اصالح ســاختارهایی که به نفع به صحنه آمدن 
بخش خصوصی انجام گرفت )مثل نرخ ارز، ایجاد 
سازمان خصوصی سازی( مثبت بود؛ ولی از سوی 
دیگر به طور جدی به مناطق محروم و ضعیف 
جامعه نیز توجه شد؛ اصال وزارت رفاه در این دوره 
شکل گرفت و انگیزه ایجاد آن ساماندهی کامل 
وضعیت محرومان جامعه بود. آئین نامه ســهام 
عدالــت نیز در اواخر دولت آقای خاتمی تصویب 

شد.
 به اسم سهام عدالت؟

نه »سهام دار شــدن مردم در کارخانجات«. 
هدف از تصویب این آئین نامه ســهام دار کردن 
اقشــار ضعیف جامعه در کارخانه های کشور بود. 
آقــای احمدی نژاد که آمد، مجــوزی از رهبری 
گرفت و این طرح را به سهام عدالت تبدیل و آن 
را به بدترین وجه ممکن اجرا کرد. پس می بینیم 
که در دولت آقــای خاتمی نیز در عین حال که 
توسعه از ابتدا با هدف سیاسی - فرهنگی اجرا شد 
در نهایت به این نتیجه رسید که بخش اقتصادی 
باید پررنگ باشد، نمودش هم برنامه سوم است 

که در آن تقریبا به همه بخش ها پرداخته شد.
دولت آقای دکتر روحانی در شــرایطی ویژه  
شکل گرفت؛ یعنی اوال آقای دکتر روحانی هیچ 
وقت به عنوان کاندیدای اصالح طلب به صحنه 
نیامد، بلکه از ابتدا خود را به عنوان شــخصیتی 
مســتقل که فراجناحی فکر می کنــد و با همه 
جناح ها )از جمله آقای هاشمی و آقای خاتمی( کار 
کرده، معرفی کرد. ایشان چهره ای مقبول بود که 
جریانات سیاسی همواره در باالترین سطح ممکن 
از نظراتش بهــره می بردند. در مقطعی که آقای 
دکتر روحانی آمد، گرفتاری های کشور خیلی زیاد 
بود االن از آن گرفتاری ها عبور شــده است: در 
فضای بین المللی موضوع هسته ای ما را به یک 
نقطه حساسی رسانده بود به طوری که همواره 
گفته می شد همه گزینه ها روی میز است؛ یعنی 
هر اتفاقی ممکن بود بیفتد، منطقه بعد از بحث 
بیداری اســالمی ملتهب شده بود و تقریبا همه 
کشــورهای اسالمی اطراف ما دچار تنش بودند، 
آمریکایی ها دو جنگ مهم در افغانستان و عراق 
کرده بودند و به هر حــال در فضای بین المللی 
شــرایط ویژه ای برقرار بود، تحریم های بســیار 
جدی هم علیه ایران وضع شده بود. تحریم ها و 
سوءمدیریت، کشور را از جهات مختلف به نقطه 
بسیار خطرناکی رسانده بود. در سیاست داخلی بعد 
از جریان 88 نیروهای اصلی رو در روی هم قرار 
گرفته بودند و اصال امکان گفت و گو و نشست بین 
آنها وجود نداشت و دچار یک واگرایی جدی شده 
بودیم. در مسائل فرهنگی نیز تقریبا در میان اهالی 
فرهنگ و هنــر، نوعی انزواگری در پیش گرفته 

شده بود و نشاطی به آن معنا وجود نداشت.
اقتصاد به شرایط بسیار دشواری رسیده بود؛ 
فروش نفت به شــدت کاهش پیــدا کرده بود، 
صــادرات کاالهای دیگر متوقف شــده و بعضا، 
تحریم ها به نقطه ای رســیده بود که جابه جایی 
پول اندک نفتی هم که می فروختیم، با هزینه های 
بسیار باال و تقریبا می شود گفت غیرممکن بود. در 
همان اوایل شروع دولت یکی از دغدغه هایمان 
این بود که دارو را چگونه به سرعت تامین کنیم 
که داروهای ضروری و حیاتی در اختیار مردم قرار 
بگیرد. گندم را چگونه به سرعت بتوانیم وارد کنیم 

که نیاز مردم دچار مشکل نشود. تقریبا ما در تامین 
همه کاالهایی که جزو مواد غذایی تلقی می شد 
مشــکل داشــتیم. در تحریم ها معموال در مورد 
واردات مواد غذایی سختگیری نمی کردند؛ ولی 
ما امکان نقل و انتقال پول نداشــتیم که بتوانیم 

خرید بکنیم.
در مقطعــی، در همــان ماه هــای اول، من 
گزارش هایش را دارم، شاید شصت هفتاد کشتی 
کاال در عمان و خلیج فارس مانده و حاضر نبودند 
کنار بندر کاالیشان را تخلیه کنند، می گفتند اول 
به ما پول بدهید تــا کاال را تخلیه کنیم. انتقال 
پول یکی از دشــوارترین امور بــود. خب آقای 
دکتر روحانی در چنین مقطعی بر ســر کار آمدند 
و مهم ترین مسئله شــان این بود که پیش از هر 
جهت گیری باید مســائل اصلی از جمله مسئله 
هسته ای را حل کنیم، باید ثبات به اقتصاد کشور 

برگردد و بعد مسائل بعدی را حل کنیم.
این شرایط پیچیده نیازمند این بود که مدیران 
باتجربه تری بر ســر کار بیایند. من همان موقع 
هم چند بار گفتم که مــا دیگر فرصت آزمون و 
خطا نداریم و باید در هر جلســه ای چند تصمیم 
مطمئن بگیریم و بیرون بیاییم، وزیر فرصت دوران 
کارآموزی نــدارد، باید از فردایی که به وزارتخانه 
می رود، شروع به تصمیم گیری کند. نتیجه این 
شــد که باالخره بخشی از مسائل را حل کردیم؛ 
ولی به دلیل اینکه وزرای باتجربه و قوی در واقع 
چکیده مدیریت 36-35 ســاله کشور بر سر کار 
بودند، علی رغم محدودیــت منابع، توجه زیادی 
نیز به مناطق محروم خصوصا اقشــار نیازمند و 

روستاها شد.
 آقــای دکتر! برای فقــرا و محرومین 

محسوس است؟
ببینید یک اتفاقی در ســال 90 و 91 افتاد و 
آن ایــن بود که به دلیل تورم های باال و به دلیل 
تغییر نرخ ارز، سفره مردم به شدت کوچک شد. 
محاسبه ای آقای دکتر نیلی و... انجام داده بودند 
که نشــان می داد طی این مــدت قدرت خرید 
طبقات شــهری 25 درصد و روستایی 35 درصد 
کاهش یافته است؛ یعنی مثال اگر تورم 35 یا 36 
درصد بود ممکن بود همین مقدار یا حتی کمتر در 
زندگی طبقه متوسط اثر بگذارد؛ ولی طبقه ضعیف 
که سهم کاالهای خوراکی در زندگی اش، سهم 
اصلی است، عمده ترین منابعش را خرج کاالهای 
خوراکی می کرد و تورم در آن 57 درصد بود؛ یعنی 
شرایط بسیار سختی بود. سفره مردم کوچک شده 
است، مثال اگر سفره ای 35 درصد کوچک شده، 
شما هرچه هم تالش کرده باشید 10 درصد آن 
را جبران کرده اید. به همین دلیل مردم هنوز حتی 
احساس نمی کنند به سال 85 یعنی زمانی که این 

تورم نبوده رسیده اند.
 محمد قوچانی: ایــرادی که در اینجا 
به دولت گرفته می شــود در بعد رسانه ای 
است. می شــود می گفت این دولت حتی 
نمی توانــد از خودش دفــاع کند. و حس 
صیانت از نفس ندارد. چرا دولت نمی تواند 
بدون لکنت زبان از اقدامات خود دفاع کند؟ 

چرا گذاشتید برای سال چهارم؟
دو مشکل وجود دارد: مشکل اصلی این است 
که دولت زبان گویایی برای طرح مســائل خود 
ندارد. من این ضعف را قبول دارم. مکرر هم گفته 
شده است. آقای دکتر روحانی، ماه رمضان سال 
گذشته سی شب به گروه های مختلف سیاسی و 
اجتماعی افطار داده بود، یک روز به من می گفت: 
»تمام گروه های این سی شب از وضع رسانه ای و 

اطالع رسانی دولت گالیه داشتند.«

  چرا در حالی که ایــن انتقاد در این 
سطح باال مطرح می شد ولی حل نمی شد؟

من البته به اسناد دولت مراجعه کردم و دیدم 
در دوره آقــای خاتمی هــم این گالیه به دولت 
مطرح می شــده که ما وضع اطالع رســانی مان 
خوب نیســت؛ اما تفاوتش این است که در دوره 
آقای خاتمی، دولت در بیرون یک عقبه  داشــت 
و آن عقبه احساس می کرد که باید از دولت دفاع 
کند. دولت آقای دکتر روحانی به آن معنا عقبه ای 
ندارد که خود را متعهــد به دفاع از دولت بداند... 
هم اصالح طلبان هم اعتدالیون و هم چهره های 
اصوالگــرای معتدل، همه می گویند این دولت را 
قبول داریم، کارهای خوبی می کند؛ ولی هیچ کدام 
برای اینکه پای آن بایســتند و برایش کار انجام 
دهند، احساس مسئولیت نمی کردند؛ ولی در عین 
حال هم هر کمکی از آن ها  خواستیم انصافا دریغ 
نکردند. به هر حال این اشکال وجود داشت و اگر 
ما بخواهیم االن یکی از اشــکاالت دولت را هم 
قبول بکنیم حتما وضع ضعف اطالع رسانی مان 
بوده است. در نقطه مقابل برخی از دستگاه های 
حاکمیتی که این دولت را از ابتدای روی کار آمدن 
قبول نداشتند، از امکانات بسیار قوی رسانه ای و 

تبلیغاتی برخوردار بودند.
  با پول خود مردم.

با پول خود دولت، با پول مردم؛ مخالفان آقای 
دکتر روحانی در نهادهایی بودند که ابزار تبلیغاتی 
داشت، آنها از تمام امکانات برخوردار بودند. بارها 
در جلسات صداوسیما بین آقای دکتر روحانی، وزرا 
و رئیس صداوسیما، بگومگوهای تندی در مورد 
اینکه مثال صداوســیما علیه دولت کار می کند 
درگرفت یا گفته می شد برخی رسانه های قدرتمند 
که متعلق به برخی نهادها بودند، ماموریتشان فقط 

تخریب دولت است.
 محمد قوچانی: آقــای دکتر! حضور و 
درخشش شــما در مناظره ها نکته ای را در 
درون خــود اصالح طلبان هــم طرح کرد؛ 
اصالح طلبان همان گونه که اشاره کردید در 
دولت آقای خاتمی که دولتی اصالح طلب تر 
بود به بحث های سیاسی و فرهنگی بیشتر 
از اقتصــاد اهمیت می دادند و حتی از تقدم 
توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی صحبت 
می کردند. وقتی شما می آیید، سخنگوی این 
جریان می شــوید و محکم دفاع می کنید، 
انگار آمیزه ای از بین دولت آقای هاشــمی 
که توسعه اقتصادی برایش اهمیت داشت 
و دولت آقای خاتمی که توســعه سیاسی 
و فرهنگــی برایش مهم بــود، پدید آمده 

اســت. آیا شــما آگاهانه در این پوزیشن 
قرار گرفتید؟ جناح راســت می گوید: شما 
عدالت را قربانی توســعه می کنید، جریان 
اصالح طلب تندتر یــا رادیکال تر می گوید 
دموکراســی را قربانی توســعه می کنید. 
می خواهم یــک مقــدار از موضع نظری 
بفرمایید که آیا از رابطه این دو سه موضوع 

به یک جمع بندی رسیده اید؟
من واقعا فکر می کنم هرکدام از ابعاد توسعه 
تضعیف شود، توسعه پیش نمی رود؛ یعنی به همان 
میزانی که توسعه اقتصادی نیازمند حمایت توسعه 
فرهنگی اســت، نیازمند حمایت توسعه سیاسی 
اســت و اگر هر کدام از آن ها همپای هم پیش 
نروند، توســعه متوقف می شود. بله ممکن است 
در مقطعی مثل مقطع فعلی، مسائل اقتصادی و 
معیشت مردم این قدر پررنگ  شده و این قدر برای 
مردم اهمیت پیدا کرده باشد که اگر ببینند وقت 
مدیری روی مســائل مربوط به توسعه سیاسی 
گذاشته شده، احساس می کنند که او اصال با مردم 
ارتباطی نــدارد و نمی داند به مردم چه می گذرد، 
به این دلیل ممکن است توسعه اقتصادی مقداری 
پررنگ تر جلوه کنــد. ما به هیچ وجه نمی توانیم 
تنها به یکی از این ابعاد توسعه توجه کنیم و فکر 
کنیم با پیشبرد آن توسعه اتفاق می افتد. یکی از 
دالیل شرایط سخت ما نیز همین است؛ ما تمرکز 
اصلی مان را بر سیاست خارجی، ثبات اقتصادی و 
حل مسائل و گره های اقتصادی گذاشتیم و االن 
تازه باید زحمت بکشیم که بخش سیاسی فعال 

شود.
 ســعید لیالز: یعنی پروســتوریکا بدون 

گالسنوست نمی شود...
بله واقعا باید با هم باشــد؛ لــذا حداقل ما در 
دولت یازدهم در توسعه بخش سیاست داخلی و 
فرهنگی مقداری ضعیف تر عمل کردیم، مقداری 

اشکاالتمان هم در این حوزه ها آشکارتر است.
  بخش عدالت اجتماعی چه؟

به نظرم مــا در دولت زحمــت زیادی برای 
عدالت اجتماعی کشیدیم. ما در مقطعی این کار 
را کردیم که پول نداشــتیم؛ نفت از 120-110 
دالر بــه 50 دالر کاهش یافت. اینکه می گویند 
برجام، خب برجام یک سال است منعقد شده ما 
تا یک ســال پیش که همان یک میلیون بشکه 
نفت را صادر می کردیم؛ همین مقدار هم به جای 

بشکه ای 100 دالر به 35 دالر کاهش یافت.
  محمد قوچانی: پس چرا رقبای شما در 
موقعیتی قرار گرفتند که جنگ فقیر و غنی 

راه بیندازند.
در این دوران گاهی اوقات من حداقل در مورد 
خودم می دیدم که انگار یک اتاق فکری در جایی 
نشسته و خبر جعل می کند، بعد خبر جعل شده را 
بزرگ و تکرار می کند و خودشان هم باور می کنند. 
در این یک ســال ونیم اخیر مکرر این خبر جعل 
می شد که بین من و آقای روحانی اختالفات باال 
گرفته در حالی که در این ســه سال و نیم، حتی 
یک بار بیــن من و آقای روحانی اختالفی پیش 
نیامد، حتی در موضوع کاری هم اختالفی مطرح 

نشد که مثال ما با هم  یک ودو کنیم.
راجع به همین توسعه، ببینید به هر حال در 
بهترین دوران این کشور وضع استان سیستان و 
بلوچستان روشن است. باالخره در این دوره درباره 
مسائل آن تصمیم گرفته شد، فقط با یک ابتکار از 
نظر مالی. همه می گفتند مقرون به صرفه نیست؛ 
ولی ما گاز را به سیســتان و بلوچستان رساندیم، 
زاهدان و زابل. همه می گفتند که اگر فکری نکنید 
مردم به خاطر این ریزگردها و شن ها حتما از آنجا 

خارج می شوند و این به یک دغدغه امنیتی تبدیل 
شــده بود. ما تدبیری کردیم، 500 میلیون دالر 
به آن منطقه بردیم و کاری در زابل کردیم که هر 
اتفاقی بیفتد به هر حال مردم زابل پای کشاورزی 
و تولیدشــان بمانند. آب هیرمنــد را باز کردیم. 
به بهانه بستن مرز بتون گذاشته بودند که دیگر 
آبی هم به سمت هامون نمی آمد بعد گفتند هامون 
خشک شده است، برخی از اینها را برداشتیم و آب 
سیالب ها به هامون آمد، االن هامون در وضعیت 
بسیار خوبی قرار گرفته است. در مورد غرب کشور 
نیز کل استان های غربی کشور، جزو استان های 
محروم تلقی می شدند ما در طول همین سه چهار 
سال، 8 میلیارد دالر به آن مناطق بردیم و اصال 
غرب کشــور تبدیل به یک کارگاه شد. یا طرح 
تحول ســالمت در بدتریــن دوران پولی دولت 
اجرا شد. دولت وقتی دید طبقات ضعیف هم رنج 
بیمــاری دارند و هم پول درمان ندارند، این طرح 
را اجرا کرد. پیش از آن حتی در بیمارســتان های 

دولتی اتفاق های عجیبی می افتاد.
  سعید لیالز: نکته ای که من اطالع دارم در 
دولت یازدهم اتفاق افتاده این است که در چهار 
سال گذشته تقریبا 5 میلیون نفر با دقت تمام از 
لیست یارانه بگیرها حذف شدند و در همین مدت 
دولت روی حاشیه نشین ها متمرکز شده و 11 
میلیون نفر از حاشیه نشین ها ارتقا پیدا کردند. 
این اصال روح طرح هدفمندی یارانه ها بود؛ ولی 
ما هرگز حتی این را هم به مردم نگفتیم. یکی 
از اتهاماتی که به دولت می زنند این است که 
دولت نمی خواهد ثروتمندان را حذف کند و 

به اجبار این کار را انجام می دهد.
واقعا اتهام اســت. مــا اوال در یک مرحله، از 
مردمی کــه توانایی دارنــد خواهش کردیم که 
خودشــان انصراف دهند، خب تعداد کمی در آن 
مرحله انصراف دادند. بعد علی رغم ضعف سیستم 
اطالعاتی و آماری کشــور، بدون اینکه کاری بر 
خالف روال امنیت اقتصادی کشور انجام دهیم، 
ده ها بانک اطالعاتی درست کردیم و اطالعاتی 
را در مــورد از افرادی که درآمد باالیی داشــتند 
کســب کردیم، مثال اینکه یــک نفر چند بار در 
طول سال به خارج سفر می کند یا مثال اطالعاتی 
را از نیروی انتظامــی، اطالعاتی از وضع منزل، 
ماشــین و به طــور کل اموری کــه خیلی جزء 
اطالعات محرمانه نبود، به دســت آوردیم. بعد 
تیمــی را مامور کردیم که اگر از میان افرادی که 
یارانه شان حذف می شود کسی اعتراض کرد با او 
صحبت کنند و اگر قانع نمی شد یارانه اش را دوباره 
وصل می کردیم؛ یعنی نمی خواستیم بر سر اینکه 
کســی اصرار دارد یارانه بگیرد بحث کنیم؛ حتی 
اگر اطالعاتمان نشــان می داد که فردی نیازمند 
نیست. واقعیت این است که پنج شش میلیون نفر 
جوانمردانه خودشان از این حق گذشتند و نتیجه 
این شــد که ما برای ضعیف ترین طبقات جامعه 

بسته های امنیت غذایی تهیه کردیم.
   این بســته ها تاکنون چند بار توزیع 

شده؟
فکر می کنم 9 بار. ما 9 بار بســته های غذای 
حداقلی برای گروه های آسیب پذیر و نیازمند تهیه 
و در طول هر ســال دو یا ســه بار اعالم کردیم 
که این سبدهای غذایی در اختیارشان قرار بگیرد.

   محمد قوچانی: من فکر می کنم بحث 
کهنســالی دولت هم یکی از مواردی بوده 
که در تبلیغات انتخاباتی مورد سوءاستفاده 
رقیب قرار گرفته اســت. این اســتدالل 
را می فهمم که دولت بــرای خارج کردن 
ماشین کشور از دره  به رانندگان مجرب نیاز 
داشته اســت؛ ولی آیا اصال در دولت چنین 
افقی دیده می شود که در صورت تداوم، از 
نســل ها و نیروهای جوان تر استفاده کند؟ 
نکته دوم در مورد حواشی است که در مورد 
برخی اشخاص و افراد در دولت وجود دارد، 
ضمن اینکه ناجوانمردی های رسانه ای سر 
جای خودش است، به نظر می رسد دولت 
برخــی اوقات برای خودش حاشــیه های 
زیادی درست کرده است. به نظر می رسد 
مدیریت دولت تمرکز زیــادی روی رفتار 

برخی از نیروهایش ندارد.
یکی از دالیلی که وزرای مجرب تر انتخاب 
شدند، شرایط کشــور بود؛ یعنی شرایط کشور 

کار دولت نخوابیده؛ معاون اول فقط ساعاتی که برای ضبط برنامه های انتخاباتی به صداوسیما می رود، 
از کار فراغت دارد که آن هم با ســاعاتی زودتر رفتن به نهاد ریاست جمهوری جبران می شود. حتی 
پوســتری که حزب کارگزاران ســازندگی برایش آماده کرده با عنوان »اتفاق« و عکس او و حسن 
روحانی را باالی شــعری از »آری به اتفاق جهان می توان گرفت« منتشــر کرده، ندیده است. ستاد 
ندارد و آمده در کنار رئیس جمهور از کارنامه دولت دفاع کند. این کاندیدای پوششی، مکمل، ضربه گیر 
یا کمکی می گوید نماینده اصالح طلبان اســت و آمده تا بگوید »چه کردند با این جریان ریشه  دار. 
دولت های نهم و دهم )دولت های احمدی نژاد( با کشــور و ســرمایه های انسانی چه کردند؟ با آقای 
هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری چه کردند؟« فرزند کارگر معدنی که امروز معاون رئیس جمهور ایران 
اســت؛ رودرروی دوربین صداوسیمای جمهوری اسالمی نشســت و خاطره ای از دوران استانداری 
اصفهان نقل کرد؛ از ســفر آیت اهلل منتظری به نجف آباد که با گفت وگو با ایشان بدون هیچ مشکلی 

برگزار شد و استاندار دیروز و معاون اول امروز را به این نتیجه رساند که »همه مسائل کشور را می توان 
اینگونه حل کرد. در حالی که خودمان مسائل را به بحران تبدیل می کنیم و بعد می گوییم که حل شدنی 
نیست.« او برای دیگر مسائل کشور هم با همین نسخه پیش می رود؛ پیشنهادش اینست که الگوی 
برجام برای رفع گره های سیاست داخلی ایران هم کاربرد دارد. نشریه »سازندگی« در میانه مناظره 
دوم و سوم سراغ این چهره شاخص حزب کارگزاران سازندگی رفت تا از او درباره کاندیداتوری اش 
در انتخابات، هجمه ها به دولت و نقدهایی که به کابینه روحانی می شود، بپرسد. سعید لیالز و محمد 
قوچانی اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با دیگر عضو این حزب گفت وگو کردند. 
اسحاق جهانگیری با شناسنامه اصالح طلبی و کارگزارانی اش به عرصه آمده و در این مصاحبه برای 

اولین بار بخشی از گفت وگوهایش با رهبر معظم انقالب را بیان کرده است.

رهبری به من گفتند اصالح طلبان فرزندان من هستند
گفت وگوی سعید لیالز و محمد قوچانی با دکتر اسحاق جهانگیری

در این دوران گاهی اوقات من حداقل 
در مورد خودم می دیدم که انگار یک 
اتاق فکری در جایی نشسته و خبر 
جعل می کند، بعد خبر جعل شده را 
بزرگ و تکرار می کند و خودشان هم 
این یک سال ونیم  در  باور می کنند. 
اخیر مکرر این خبر جعل می شد که 
بین من و آقای روحانی اختالفات باال 
گرفته در حالی که در این سه سال 
و نیم، حتی یک بار بین من و آقای 
روحانی اختالفی پیش نیامد، حتی در 
موضوع کاری هم اختالفی مطرح نشد 

که مثال ما با هم  یک ودو کنیم.

دیدار: گفت وگو با کارگزاران
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به گونه ای بود که ما فرصت نداشتیم چند ماه 
یا بیشــتر برای کارآموزی مدیران وقت صرف 
کنیم و بعد آنها به مرحله تصمیم گیری برسند. 
فرصت ها از دست کشور می رفت و این اصال 
برای مردم قابل تحمل نبود. ما برای این شرایط 
خاص نیازمند مدیران مجرب بودیم؛ ولی حتما 
در کشــوری که جمعیت جوانش زیاد اســت، 
نیازمند این هستیم که جوان ترها باید بیایند و 
هم در مدیریت کالن کشور و هم در مدیریت 
میانی قــرار بگیرند. البته من خــودم طرفدار 
مدیریت پله ای هستم و معتقد نیستم که فردی 
یک دفعه از پایین بیاید و در سطحی باال قرار 
بگیرد. افراد بایــد این پله ها را طی کنند، حاال 
می شود دوران پله ها کوتاه تر شود یا اگر یک فرد 
استثنایی پیدا شد، در شرایطی می تواند به جای 
پله پله، یک در میان ســطوح را طی کند؛ اما 

باالخره باید سطوح مدیریتی را طی کند.
با آقای دکتر روحانی نیز مکرر در این زمینه 
صحبت کردیم، حتی قرار بود که ترمیمی هم 
در کابینه  انجــام بگیرد؛ اما این کار در مجلس 
قبلی اصــال امکان پذیر نبود. مــا در مجلس 
قبلی در برخــی از وزارتخانه هایمان چهار وزیر 
معرفی کردیم یــا برخی از وزرای توانایی مثل 
آقــای دکتر فرجی دانا یا آقــای دکتر نجفی، 
نخســتین انتخاب های آقای دکتــر روحانی 
انتخاب هــای خیلی خوبی بودند. به هر حال با 
محدودیت هایی روبه رو بودیم، این محدودیت ها 
هم واقعیت هایی بود و نمی شد هر روز بیاییم و از 
آنها سخن بگوییم. یکی از وظایف رئیس جمهور 
این است که با تدبیر از محدودیت ها عبور کند، 
اینکه بیاید به مردم بگوید نمی گذارند و ... نقش 
رئیس جمهور نیست. در چشم اندازی که نسبت 
به آینده وجود دارد این وضعیت حتما باید تغییر 
کند، کابینه حتما باید جوان تر باشد و تردیدی 
در این نیست. مدیران جوان باید بیایند. من در 
همین دوره مصوبه ای را در شورای عالی پیگیری 
کردم که بر مبنــای آن تعداد زیادی از جوانان 
به عنوان دســتیاران ویژه وزرا، اســتانداران و 
معاونان وزرا و حتی در رده های میانی به عنوان 
دستیار ویژه قرار بگیرند و بتوانند برای دوره های 

بعد تجربه کسب کنند.
راجع به حواشی نیز آقای دکتر روحانی دو 
کار انجام دادند: یکی اینکه اول از وزرایشان یک 
تعهد اخالقــی گرفتند و حتی آنها امضا کردند 
که در دوره ای که مسئولیت دارند هیچ گونه کار 
اقتصادی انجام ندهند. به هر حال آنها 8 سال 
از صحنه سیاسی دور بودند و بعضا پی کارهای 
اقتصادی رفته بودند، نمی شد به آن ها بگوییم 

کارهایتان را واگذار کنید.
  این تعهد مکتوب شد؟

بله در جلسه اول اینها ایستادند و همه با هم 
آن را خواندند، سوگند خوردند و امضا کردند.

   وفادار هم بودند؟
برداشت من این است که واقعا وفادار بودند. 
اگــر هم واقعا موردی خــالف آن اتفاق افتاده 
تخلف شده و باید رســیدگی شود. دوم اینکه 
این مدیران ســطوح باالی کشــور همه شان 
مکلف بودند که در ابتدای شــروع مسئولیت، 
لیست اموالشان را به قوه قضائیه بدهند در پایان 
دوره هم مکلف هستند لیســت اموال خود و 
فرزندانشان را به رئیس قوه قضائیه بدهند. یک 
بار معاون اول قوه قضائیه گفت برخی از اعضای 
دولت لیســت ندادند. من تلفنی ســوال کردم 
که چه کسی لیســت نداده که شما در فضای 
رسانه ای این طور می گویید؟ ایشان از دو نفر از 
وزرا نام برد من آن دو نفر را خواستم و تک تک 
پرسیدم که چرا لیســت را ارائه نداده اند. گفتند 
دادیم فقط یکی از آنها گفت از ما کپی سندی 
خواستند که تا تهیه کردیم مقداری طول کشید 
- شماره حسابی مربوط به یکی از فرزندانشان 
بوده مثال نداشتند و بعدا ارائه داده اند - اخیرا هم 
دیدم اعالم کردند که همه اعضای دولت لیست 

اموالشان را به قوه قضائیه داده اند.
اگر اعضای دولت کاری کرده باشــند که 
اموالشــان به صورت غیرطبیعی افزایش پیدا 
کرده باشــد، رئیس قوه قضائیــه طبق قانون 
اساسی مکلف به رسیدگی و برخورد است. قانون 
اساسی در این زمینه به صراحت اظهار نظر کرده 
است. من فکر می کنم بخشی از اینها حواشی 
اســت، البته ممکن است جایی هم دوستان ما 
بی جهت بهانه ای به دســت داده باشــند، من 
نمی خواهم بگویم هیچ ضعفی نبوده اســت. 
ما باید اشــکاالت را بپذیریم و حتما ان شاءاهلل 

اصالح کنیم.
 سعید لیالز: انتقادی که به خصوص 
در دو ســه ماه اخیر علیــه دولت مطرح 
می شود این است که تحرک دولت بعد از 
عید نوروز خیلی زیاد شده است هم آقای 

روحانی سفرهای بسیار زیادی دارند و هم 
مثال طرح هایی چون افزایش مســتمری 
و  بهزیستی  ســازمان  مستمری بگیران 
کمیته امداد از اول امســال اجرا شده که 
گفته می شود شــائبه تبلیغات انتخاباتی 

دارد. آیا برای این اتهام پاسخی دارید؟
واقعا هیچ کــدام از این افزایش ها به خاطر 
انتخابات نبوده است، بلکه تماما تکالیف قانونی 
بوده که بعضا در ســال 94 یــا 95 در الیحه 
پیشنهادی برنامه دولت )در برنامه ششم( وجود 
داشته اســت؛ چون برنامه پنجم تا پایان سال 
95 اجرا شده است. برنامه سال 96 از سال 94 
به مجلس رفته و ممکن است مثال یک جایی 
از آن هم در الیحه نبــوده اما در گفت و گویی 
که در هنگام رســیدگی بین مجلس و دولت، 
شکل گرفته به تصویب رسیده است. شورای 
نگهبان اصال طرحی که بار مالی داشــته باشد 
را به رسمیت نمی شناسد؛ لذا در یک نقطه ای 
تفاهم کردند. این ها مواردی بوده که در برنامه 
ششم دیده شده است. به هر حال ما به همان 
دلیلی که گفتیم باید برای طبقات نیازمند فکری 
می کردیم، این  افزایش ها بر اساس همان برنامه 

قبلی مان انجام گرفته است.
راجع به سفرهای آقای رئیس جمهور هم اوال 
ســفرهای من به استان ها قبل از این دو سه ماه 

اخیر بسیار زیاد بود.
  بعضی وقت ها در طی یک روز به چند 

استان تشریف می بردید.
بله مــا مجموعه ای از طرح هــای بزرگ را 
شروع کردیم یا طرح هایی از قبل شروع شده بود 
و طبیعی است که اینها به بهره برداری می رسد. 
انتظار طبیعی مجری طرح این اســت که توسط 
رئیس جمهور، معاون اول و یا وزیر افتتاح شــود. 
برخی از طرح ها واقعا در حدی هســتند که باید 
برای افتتاح آنها رئیس جمهور برود. انباشت طرح ها 
االن زیاد است، هنوز هم طرح های بسیاری برای 
افتتاح مانده که ما دیگر گفتیم افتتاح آن را به بعد 

از انتخابات موکول کنیم.
  ســعید لیالز: شــاید آقای قوچانی 
یادشان باشــد، من از نیمه سال گذشته 
به ایشــان عرض می کردم که شــما آثار 
اقتصادی دولت یازدهم را  سیاســت های 
از این به بعد اول مــاه به ماه و بعد هفته 
به هفته خواهید دید. فکــر می کنید برای 
دولت دوازدهــم، مهم ترین و فوری ترین 
اولویتتان چه خواهد بود؟ یک بار دوســتی 
فرانسوی من می گفت اصالح طلبان معموال 
انتخابات را شعارها  یادشــان می رود که 
می برند نه برنامه ها و می گفت ما در فرانسه 
بحثمان همیشــه این است. االن دولت در 
نظر دارد چه وعده شــدنی - نه مثل آنچه 
االن رقبای دولت می گویند و هیچ محلی از 
اعتبار ندارد - به رای دهندگان به خصوص 
اقشار فرودســت اجتماعی بدهد و بنا هم 
دارد که ان شاءاهلل از روز 15 مرداد 1396 

به دنبال اجرای آن برود؟
ما همچنان فکر می کنیم مسائل اقتصادی، 
مسئله اول کشــور است؛ یعنی استنباط من این 
است که اقتصاد همچنان تا چند سالی مسئله اول 
کشور خواهد بود و ما بر حل آن تمرکز می کنیم. 
در حل مســائل اقتصادی، مهم ترین چالش ما 
مسئله بیکاری و سپس معیشت مردم است. این 
دو موضوع دستور اول کار ماست. همین االن هم 
که صحبت می کنیم در دســتور کار ما قرار دارد. 
ما باید کاری کنیم که اقتصاد کشــور قادر باشد 
هشتصد هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کند. این 
خود یک اتفاق مهم است؛ مجموعه طرحی هم 
در این راستا تهیه کرده ایم که در چه زمینه هایی 

چه کارهایی می توان کرد.
  یعنی می فرماییــد اینها از 15 مرداد 

اجرا خواهد شد؟
بله. امســال در راســتای نامگذاری ای هم 
که شــد، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال، ما 
تمرکزمان را روی این مسئله گذاشتیم. من حتی 
در همین ایام هم به طور مرتب با وزرا جلســه 
برگزار می کنم. همین امروز مهم ترین جلسه ای 
که داشتم راجع به اشتغال در سال 96 بود که در 
آنجا تصمیم گیری کردیم که هدف برنامه ششم 
که 950 هزار شــغل است را هدف گذاری کنیم، 
طرح های مختلفی هم آنجا مطرح و تصویب شد.

 محمد قوچانــی: پس دولت به خاطر 
انتخابات تعطیل نیست؟

نه. تنها وقتی که برای انتخابات از من گرفته 
می شود، وقتی اســت که از اینجا به صداوسیما 
مــی روم و در آنجا در حدود یک یا نیم ســاعت 
در برنامه ای شــرکت می کنم و مجددا به دفترم 

برمی گردم.
  کــه در واقع آن هــم جبران نقص 

اطالع رسانی دولت است.
واقعا هم همین است. تازه به همان نسبت هم 
سعی می کنم از صبح کمی زودتر بیایم که بتوانم 

جبران کنم یا شب کمی زیادتر بمانم.
   چرا می گویند دولت تنبل است، دیر 

حرکت می کند، سفر نمی رود؟
واقعا بی انصافی می کنند. من فکر نمی کنم در 
تاریخ دولت های بعد از انقالب هیچ معاون اولی 
این قدر سفر کرده و برای استان ها وقت گذاشته 

باشد.
    در مورد دیگران می پرسیم. دولت 
پیشــین مدعی بود که مثال رئیسش ۱۶ 

ساعت کار می کند.
من اصال این روش کار کردن را مفید نمی دانم، 
بلکه معتقدم که به هر حال بعد از ساعتی که مغز 
خسته می شود تصمیم های دقیق گرفته نمی شود. 
من اصرار دارم که بیشتر از ساعت 9 شب، مگر 
در موارد استثنایی، در دفتر نمانم. اصرار دارم که 
شــب حتما در دفتر نخوابم. من در طول این 4 
سال حتی یک شب در دفتر نخوابیده ام. حتما فکر 
می کنم برای اینکه آرامش کامل داشته باشم باید 
به منزل بروم و استراحت کنم و مجددا فردا صبح 
به دفتر کارم برگردم. می گویند برخی از مسئوالن 
پیشین شــب در دفتر می خوابیدند؛ اما من اصال 
فکر نمی کنم این کار امتیازی محسوب شود. مهم 
این است که با این وقت گذاری بازدهی چه باشد.

باالخره شــما یک منابعــی در اختیار دولت 
می گذارید و می گویید شما با این میزان منابع چه 
بازدهی ای برای ملت خواهید داشت. اگر منابعی 
که در اختیار دولت گذاشــتید، نتیجه اش این شد 
که 5 بازدهی به ملت داد و 10 ساعت کار کرد یا 
12 ساعت کار کرد 2 بازدهی داد، حتما ملت ضرر 
می کند. ملت باید ببیند چه بازدهی از منابعی که در 
اختیار دولت قرار داده می گیرد؛ چون ملت صاحب 
منابع است. اگر دولتی با زمان کمتر خدماتی بیشتر 

ارائه داد، این دولت کاراتری است.
    محمــد قوچانی: آخرین سوال. شما 
کردید،  تاکید  اصالح طلبــی  به هویت 
خودتان از بنیانگذاران کارگزاران بودید؛ 
از جهاد سازندگی تا کارگزاران سازندگی! 
آیا به نظرتان این هویت حزبی در سیاست 
ایران، در مورد کل فضا، باید پررنگ شود 
یا نه؟ بسیاری می گویند آقای جهانگیری 
هم بــرای اینکه رئیس جمهور شــود 
می خواهد از کارهای حزبی فاصله بگیرد. 
نکته دوم در حوزه سیاســت داخلی 
جدا از اهمیت مسائل اقتصادی، چون 
به داستان آقای منتظری اشاره کردید 
انجام  که در یک محــدوده محلی 
به لحاظ کشوری  شد، فکر می کنید 

آیا واقعا آنچــه در مورد بهبود فضای 
سیاسی شعار است؟ آیا این دومی به نظر 

شما در دولت آینده امکان تحقق دارد؟
من با هویت سیاسی خودم آمدم، هویت من 
قابل پنهان کردن نیســت. من نماینده مجلس 
بوده ام، بخشی از مســئولیت هایم هم در دوران 

جنگ و دوران سازندگی بوده است.
 سعید لیالز: رهبری هم هویتتان را تایید 

کردند.
بله. در آن جلسه آقای علی الریجانی گفت 
»آقا ایشان چپ بودند.« ایشان گفت: »آن موقع 
چپ بودند حاال اصالح طلب اند.« من اصالح طلب 
بوده ام، عضو حزب کارگزاران بوده ام و همین االن 
هم عضو حزب هستم ولی جزء مسئوالنش نیستم. 
از مشروطه تاکنون بیش از صد سال می گذرد. ما 
از آن زمان به دنبال استقرار دموکراسی در ایران 
به معنای واقعی اش هســتیم؛ اما هنوز نواقصی 
داریم. یکی از دالیل این نواقص هم این است که 
نتوانستیم دموکراسی را به گونه ای نهادینه کنیم 
که مانع از آن شــود که ناگهان فردی گمنام که 

هویت روشنی ندارد به قول شما با چهار شعار بیاید 
و در راس کار قرار بگیرد. وقتی دموکراسی نهادینه 
شود، افرادی می آیند که سابقه شان معلوم است و 
مشخص است از چه طریقی حمایت می شوند. 
االن برخی از کاندیداها واقعا چیزهای عجیب و 

غریبی می گویند.
   سعید لیالز: آقای رئیسی گفته بود من 
میزان تولید پتروشیمی را از دو به 10میلیون 
تن می رسانم. آقای زنگنه به من می گفت 
من از آن زمان تا حاال در این فکر هســتم 
که چطور می شود میزان تولید پتروشیمی را 

از ۴5 میلیون تن به 10میلیون تن رساند!
حاال این بخش مورد نظر من نبود. این مورد 
نظر من بود که فرض کنید آقای رئیسی، باالخره 
از سوی جریان اصولگرا آمده و جریان اصولگرا او 
را کاندیدای خود می دانند. اصال مهم نیست این 
فرد چه سابقه و توان مدیریتی دارد، به هر حال 
یک جریان شناسنامه داری آمده و می گوید ایشان 
کاندیدای ماست و مسئولیتش را هم می پذیرد؛ اما 
در مورد برخی هیچ کس رسما نمی گوید ایشان 
کاندیدای ماســت؛ یعنی اصال کسی مسئولیت 
کارش را به عهده نمی گیرد. اینکه طرف تا آخر 
می گوید من به هیچ حزب یا گروهی وابســته 
نیســتم یا وامدار هیچ گروهی نیستم، خطرناک 

است.
    محمــد قوچانی: ولی شما نخستین 
فردی هستید که می گویید من یک هویت 
حزبی دارم در حالی که حتی آقای خاتمی 

هم مستقل وارد شد.
بله حــاال اصالح طلبان هم که از ما حمایت 
نکردند ما خودمان گفتیم اصالح طلبیم. من این 
را قبول دارم که رئیس جمهور وقتی انتخاب شد، 
رئیس جمهور همه ملت ایران است و باید هم از 

همه ملت استفاده کند.
   آقــای روحانی این را به واقعیت 

اجرا کردند.
بله االن واقعا دولت ما دولتی اســت 
که همه گروه ها احساس می کنند در آن 

حضور دارند.
  ســعید لیالز: به همین دلیل 
استخوان دار  افراد  تمام  که  است 

جناح راســت که اصولگرا خوانده 
می شوند مثل آقای ناطق نوری، علی 
الریجانی و آقای باهنر مدافع دولتند.

من در آن گفت و گویی که راجع به آیت اهلل 
منتظری مثــال زدم، اوال خواســتم نمونه ای از 

مدیریت کشور را مثال بزنم گفتم در کشور 

دو نمونه مدیریت وجود دارد: یکی کارهای ساده 
را به بحران تبدیل و کشور را گرفتار می کند و بعد 
با ســختی و هزینه باال آن را حل می کند، یک 
عده هم کارشــان این است که آنچه را ممکن 
است به بحران تبدیل شود، بدون تحمیل هیچ 
هزینه ای بر کشور، ســاده حل می کنند و حتی 
دستاوردی هم برای کشور می آورند. بعد همین 
نمونــه را مثال زدم که در همین داســتان آقای 
منتظری می شد طوری رفتار کرد که اصفهان و 
نجف آباد به هم بریزد، در قم مسئله ایجاد شود و 
کشــور هزینه زیادی پرداخت کند؛ اما ما با یک 
روش ســاده مثال با یک مذاکره توانستیم این 
مسئله را به بهترین وجه ممکن حل کنیم. مسائل 
کشور اکنون به نقطه پیچیده بدی رسیده است. 

شرایط خاصی هم هست.
  محیط بین المللی؟

شرایط بین الملل، منطقه و مسائل اقتصادی و 
سیاسی مهم است. به هر حال نسل اول کشور، 
آقای هاشمی رفسنجانی، از بین ما رفت ما اکنون 
دیگر ایشــان را نداریم؛ بنابراین باید برای حل 
مسائل فکر کنیم؛ مسائلی که اتفاقا همین االن 
هم باید حل شود. من معتقدم االن وقت حل همه 
مسائل ایران است و این کار شدنی است. حسن 
برجام این بود که الگویی را ارائه داد که می توان با 

آن پیچیده ترین مسائل کشور را حل کرد.
    محمد قوچانی: یعنی می شــود در 

سیاست داخلی هم همین کار را کرد؟
بله می شود با همین الگو، تیمی کارآمد قرار 
دهیم که مورد اعتماد و حمایت رهبری باشــد و 
رئیس جمهور خود مدیریت کار را به عهده بگیرد، 
جریانات سیاسی نیز این مسئله را به عنوان مسئله 

اصلی کشــور بپذیرند و به دنبال راهکار باشند و 
بحث کنند. در همین هفته گذشــته من با یکی 
از بزرگان اصولگرا نشستی طوالنی داشتم؛ یعنی 
ایشان درخواست کرده بود من هم قبول کردم. 
بعد از مناظره اول گفته بود اگر بشود همدیگر را 
ببینیم، استنباط من این بود که تاثیر مناظره است 
بعد دیدم نه. من در آنجا با ایشان هم بحث کردم 
وقتی یکی دو موضوع پیچیده مطرح شد، گفتم 
»از نظر من این مســئله باید حل شود« ایشان 
گفت »نه حل نمی شود« من گفتم »می شود.« 
گفت »خــوب پس باید این کار را انجام دهیم« 
گفتم »وقتی شما می گویید باید این کار را بکنید 
معنی اش این اســت که شما هم قبول دارید که 
باید حل شود. حاال شــما برای حل آن دو قدم 
را مطرح می کنیــد، من راجع به ایــن دو قدم 
می نشینم با شما مذاکره می کنم اگر ممکن است 
یک قدم من جلو بیایم یک قدم شــما بیایید و 
باالخره به یک نقطه تفاهم می رسیم چون هر 
دو می خواهیم که ایران و نظام سربلند و مسائل 

کشور حل شود.«
مــن فکــر می کنم اگــر گروهــی؛ یعنی 
رئیس جمهور و تیمش مورد اعتماد قرار بگیرند و 
قدرت چانه زنی داشته باشند، رهبری حمایت کند و 
مردم هم بپذیرند که این گروه خواستار حل مسئله 
است، سخت ترین مسائلی هم که االن دوستان 
مطرح می کنند با این مدل قابل حل است. من در 
گفت و گوهایم با رهبری مخصوصا در گفت و گوی 
آخر راجع به اصالح طلبان و بحث هایی که آنجا 
انجام دادم، اطمینان حاصل کردم که همه مسائل 
را می شود حل کرد. من البته نمی توانستم همه 
مباحث آن جلسه را مطرح کنم تنها در حدی که 
می توانستم منتقل کردم؛ ولی برای شخص خود 
من االن اطمینان کامل وجود دارد که با حمایت 
شخص رهبری مسائل قابل حل است. ایشان با 
صراحت به من گفتند اصالح طلبان فرزندان من 
هستند من اجازه نمی دهم با کسی به عنوان اینکه 
اصالح طلب است برخورد شود بله ممکن است 
یک اصالح طلب تخلفی کرده و برای تخلفش 
با او برخورد می کنند این بحث دیگری اســت، 
همین طور که ممکن اســت با اصولگرایی که 
تخلفی کرده برخورد شود؛ لذا این مدلی است که 
من اعتقاد دارم بر اساس آن می شود همه مسائل 

کشور را حل کرد.
    و ان شاءاهلل ۱۴00 می آیید؟

حاال تا 1400 خدا عمر بدهد.

 من اصالح طلب بوده ام، عضو حزب 
کارگزاران بوده ام و همین االن هم عضو 
ولی جزء مسئوالنش  حزب هستم 
نیستم. از مشروطه تاکنون بیش از صد 
سال می گذرد. ما از آن زمان به دنبال 
استقرار دموکراسی در ایران به معنای 
واقعی اش هستیم؛ اما هنوز نواقصی 
داریم. یکی از دالیل این نواقص هم 
این است که نتوانستیم دموکراسی را 
به گونه ای نهادینه کنیم که مانع از آن 
شود که ناگهان فردی گمنام که هویت 
روشنی ندارد به قول شما با چهار شعار 

بیاید و در راس کار قرار بگیرد.
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 لیست نهایی شده را چگونه می بینید؟ 
لیست  به این  انتقادهایی  که  شاهدیم 

وجود داشته است؟
بنده به عنوان فردی که بنابر توصیه برخی 
بزرگان اصالحات و اعتدال، در انتخابات ثبت نام 
کردم، نقشی در انتخاب افراد لیست نداشته ام، 
اما بایــد این واقعیت را در نظــر گرفت زمانی 
که قرار اســت از بین حــدود 900 کاندیدای 
متقاضی، تنها حدود ســه درصد انتخاب شوند 
نارضایتی همواره وجود خواهد داشت اما شفافیت 
معیارها واقناع افــکار عمومی و بدنه اجتماعی 
اصالح طلبان می تواند این اعتراضات را کاهش 
دهد در هرصورت موضوع لیست های موازی یا 
جایگزینی چند نفر در فهرست اصلی، مساله ای 
است که می تواند موفقیت کل لیست را تهدید 
کند و موجــب رای آوری افراد غیراصالح طلب 
شــود، البته موضوعات سیاسی و مدنی با شیوه 
دستوری حل نمی شود و بزرگان اصالحات حتما 
راه حل مناسبی برای پاسخ به اعتراضات بدنه 

اجتماعی دارند.
 شــما گزینه شــهرداری از ســوی 
اصالح طلبان بودید، چطور شــد برای 

شورا داوطلب شدید؟ 
عمده انتقاداتی که امروزه به ساختار اجرایی 
مدیریت شهر می شود ناشی از ضعف در عملکرد 
شوراســت، اگر شورای شــهر به وظایف خود 
بدرســتی عمل می کرد هیچ یک از معضالت 
فوق تا این حد حاد نمی شــد،ابزار شــهروندان 
برای نقش آفرینی در مدیریت شهری و تحول 
در رویکردها، شورای شهر است، یعنی رای مردم 
به نمایندگانشان در شــورا پشتوانه و تکیه گاه 
مدیریت شهری است واگر قرار باشد تحولی در 
شــهرداری ایجاد شود گام نخست از شورا باید 
برداشته شود. من به این دالیل برای انتخابات 

شورای شهر پنجم نامزد شدم.
 نظرشما در موردآینده شورا چیست؟ 

شورای پنجم مسیر دشوار و سختی را پیش 
رو دارد، بدهی های انباشــته و پروژه های نیمه 
تمام، پیش فروش تراکم و حاد شدن معضالت 
اجتماعی از جمله موانع جدی در مسیر شورای 
آینده هســتند، البته برخی از دوســتان تعبیر 
آواربرداری 12 ســاله را به کار می برند که من 
به این اندازه بدبین نیســتم و معتقدم کارهای 
مثبتی نیز در مدیریت شهری انجام شده است 
که باید مورد قدردانی قرار گیرد اما مسیر آینده 

مدیریت شهر بسیار مشکل و حساس است. 
 درصد موفقیت لیست اطالح طلبان در 
انتخابات شورای شهر را چقدر می بینید؟

موفقیت لیست بسته به حمایت مردم و بدنه 
اجتماعی اصالح طلبان دارد و همانقدر که اقناع 
این بدنه مهم اســت حفظ وحدت نیز اهمیت 
دارد، اگر این دو موضوع اتفاق نیفتد امکان عدم 
تکرار نتیجه انتخابات مجلس در تهران وتکرار 
نتیجه ای مشابه انتخابات دوره قبل شورا وجود 

دارد.
 در لیســت اصالح طلبــان 30 درصد 
کرسی ها به زنان و جوانان تعلق گرفته 
است، به نظر شــما جوانان و زنان چه 

تاثیری در شورا خواهند داشت؟ 
جوانــان و زنان بعنوان اقشــار فعال حوزه 
مدنی، نقش قلــب را در جامعه شــهری ایفا 
می کنند و حیات اجتماعی شهر به آنها وابسته 
است، متاســفانه بعضا ما فرصتها وسرمایه ها 
را تهدید تلقی می کنیم. باید ســعی می کنیم از 
ظرفیت جوانان وزنان برای فعال ســازی حوزه 
اجتماعی وفرهنگی شهر اســتفاده کنیم و به 
جای تصدی گری فعالیتهای فرهنگی واجتماعی 
توسط شــهرداری، این حوزه را به تشکل های 
مردم نهــاد که عمدتا توســط زنــان وجوانان 
فعال شــده اند بسپاریم و فقط مدیریت شهری 
زیرساخت ها وبســترها را فراهم کند. گزینش 
زنان وجوانان درلیست شورای شهر اگر براساس 
معیارهای شــفاف و اقناع کننده برای این قشر 
صورت گرفته باشد و اعضای شورا بدنه اجتماعی 
خود را حمایت کنند می تواند در قدرت، کارایی و 

موفقیت شورا بسیار موثر باشد.
 نظر شما در مورد عملکرد شورای چهارم 
چیست؟ دستاوردهای این شورا که قابل 
ادامه و توســعه هستند کدام ها و نقاط 

ضعف شورای چهارم که نیازمند اصالح 
است، کدام است؟

شورای چهارم نتوانست از اختیارات قانونی 
خود برای نظــارت وسیاســتگذاری مدیریت 
شهری استفاده کند و به همین دلیل شاید نوعی 
دلسردی در مردم نسبت به کارآمدی نهاد شورا 
ایجاد شد، البته این شورا در فعال کردن برخی 
مکانیزیم های نظارتی در تفریغ بودجه وحفاظت 
از باغات و محیط زیســت نســبت به گذشته 

عملکرد خوبی داشته است.
 یکی از مواردی که مانع از کار شــورا 
می شــد رابطه پر از اصطکاک دولت و 
شورا در چندین سال گذشته بود، حاال 
در صورت موفقیت لیست اصالح طلبان 
در شــورا و تداوم دولت آقای روحانی 
رابطه بین شــورا و دولت چه تغییراتی 
خواهد کرد؟ ابعــاد مثبت و منفی  این 

همسویی پچه چیزهایی خواهد بود؟ 
البته اینکه روابط شــورای شهر و دولت از 
حوزه سیاسی خارج و به تعاملی -کارشناسی و 
در جهت مصالح شهر تبدیل شد، بهترین حالت 
است و باید تبدیل به رویه شود. اگر بدنه شورای 
شهر پنجم تخصصی وکارشناسی باشد و رویکرد 
دولت نیز براســاس مصالح شــهروندان باشد 
تنش ها و گله های گذشته را شاهد نخواهیم بود.
 آیا شما هنوز به شــهردار شدن فکر 
می کنید؟ اگر نه گزینه  اصالح طلبان برای 

شهرداری چه کسی خواهد بود؟ 
موضوع شهردار شدن بحثی است که مربوط 
به شورای شهر است و متاســفانه در رسانه ها 
ومحافل سیاســی، به اندازه ای که به عملکرد 
شــهرداری و نقش آن می پردازند به شــورای 
شهر و اهمیت وتاثیر آن پرداخته نمی شود، اگر 
شــورای شــهر نقش خود را به خوبی ایفا کند 
و سیاســتگذاری، تصویب بودجــه و نظارت را 
به صورت کامل انجام دهد طبعا شهردار مجری 

برنامه های شورا خواهد شد.
 به عنوان مدیر عامل سابق مترو تهران 

وضعیت شهر تهران را چگونه می بینید؟
شاید بتوان ضعف در سیستم حمل ونقل 
عمومی شهر را سرچشمه بسیاری از معضالتی 
نظیــر ترافیک، آلودگی هــوا و تراکم خودرو 
دانســت، باوجود اینکه با اقدامات مناسبی که 
طی دو دهه گذشــته در شــبکه مترو انجام 
شــده است، زیرساخت های اســتفاده از مترو 
فراهم شــده اســت اما به دلیل ناکافی بودن 
ســرمایه گذاری انجام شــده در بخش تامین 
تجهیزات وتکمیل خطوط، بارگذاری الزم در 

شبکه مترو انجام نشده است.
 شما متروی تهران را در چه شرایطی 
تحویل دادید و شهردار بعد آن را در چه 

شرایطی تحویل خواهد گرفت؟
بنده از سال 1372 در هیات مدیره شرکت 
مترو واز ســال 1376 تا انتهای ســال 1389 
بعنوان مدیرعامل و تا ســال 1392 نیز بعنوان 
هیات مدیره این شــرکت حضور داشتم، طی 
این بیســت ســال تقریبا همه خطوط اصلی 
مترو یا به بهره برداری رســید ویا با استفاده از 
دســتگاههای حفاری وساخت تونل عملیات 
آن بصــورت جدی آغاز شــد، البتــه در این 
مدت عملیــات حفاری تونل های خط ســه، 
شش وهفت در جریان بوده است اما درجهت 
بارگذاری و استفاده از ظرفیت کامل این خطوط 

تجهیزات و واگن کافی باید تامین شود.
 به طور کلی عملکرد آقای قالیباف را در 

۱2 سال شهرداری چگونه می بینید؟ 
آقای قالیباف طی این 12 ســال که رکورد 
تصدی شهرداری تهران را به خود اختصاص 
داده است، عملکردی داشته دارای نقاط مثبت 
ومنفی که در جای خود باید نقد شود اما در کنار 
اقدامات گسترده در حوزه ساخت پل و بزرگراه 
وتونل به نظر می رسد توجه کافی به تجهیزات 
متحــرك و ثابت حمل و نقل عمومی و حفظ 
محیط زیست وصیانت از سرمایه های فرهنگی 
ایرانی اسالمی صورت نگرفته است و رویکرد 
مدیریت شهری عمدتا خودرومحور و سازه محور 

بوده است تا انسان محور.
 تهران در ۱0 ســال گذشته دو برنامه 
پنج ساله را پشت سر گذاشته است، 
همچنین برنامه جامــع تهران نیز از 
دیگر اسناد باالدستی بود که چشم انداز 
توسعه شــبکه حمل و نقل و وضعیت 
دیگر  و  پایدار شهر  میزان درآمدهای 
زیرســاخت های پایتخت را مشخص 
کرده بــود، این برنامه ها چقدر محقق 
شــده اند تا کنون و نظر شما در مورد 
میــزان پایبندی شــهرداری به این 

برنامه ها چیست؟
ایــن برنامه ها کمتــر از 30 درصد محقق 
شده اند و در این 12 سال کاری که شهرداری 
کرد تنها نوشــتن برنامه بود. متاسفانه در این 
سال ها ضعف نظارت شورای شهر نیز انحراف 

شهرداری از اسناد باالدستی را هموارتر کرد. 
 به عنوان سرلیست اصالح طلبان فکر 
می کنید شورای پنجم چه اقداماتی را 

باید در راس کار قرار دهد؟ 
معضالت اصلی شــهر تهران مشــخص 
است، فربه شــدن و هزینه های سنگین اداره 
شــهر، ترافیک، آلودگی هوا، ضعف سیســتم 
حمل ونقل عمومی، بارگذاری نامناســب در 
نقاط شمالی ومرکزی، بافت های فرسوده،آسیب 
دیدن محیط زیست و نابودی باغات، معضالت 
اجتماعی و شعاری وغیرمردمی بودن رویکرد 
فرهنگی مدیریت شهری، از مشکالت امروز 
تهران است که شــورای پنجم باید در جهت 
کاهش و حل آنها گام بــردارد. من برنامه ای 
برای فعالیت شورا تدوین کرده ام که در صورت 
موفقیت آن را با دوستان اصالح طلب شورا در 

میان خواهم گذاشت. 
 بــه برنامه هایتان اشــاره کردید، چه 
اولویت هایی را برای تهران در این برنامه 

در نظر گرفته اید؟ 
موسسه مرسر در گزارش خود شرایط زندگی 
را در بیش از 450 شهر در سراسر دنیا ارزیابی 
کرده است که متاســفانه پایتخت ایران رتبه 
199 دنیا را در اختیار دارد. اوضاع وخیم مسکن، 
وضعیت بحرانی محیط زیستی و دالیل دیگری 
را می تــوان در چرایی قرارگیــری تهران در 
فهرست بدترین شهرهای جهان دخیل دانست. 
از سوی دیگر سند چشم انداز 1404 با مدیریت 
شهری در شهر تهران ارتباط مستقیمی دارد و 
می  تواند راهنمای مدیریت شهری در ارائه مدلی 
مطلوب در مســیر توسعه شهری شهر تهران 
و نیز بررســی میزان عملکرد مدیریت شهری 
در ســال های آینده باشد اما میزان تحقق این 
چشم انداز و توان مدیریت شهری در بهره گیری 
از ایــن ظرفیت در ایفای نقش واقعی خود، در 
گرو الزامات و تمهیدات دیگری اســت. از این 
رو با عنایت به پتانســیل های بســیار زیاد در 
حوزه های اجرایی و علمی، باید به تولید، تقویت 
و ارائه مدل های راهبردی نوین توسعه شهری 
و ملی پرداخت و با این رویکرد نقش بسزایی 
را در جهت راهبری غالب حوزه های مدیریت 

شهری جهانی داشت.
لــذا پس از انجام اقداماتــی چون تدوین و 
تکمیل سلسله ای از نظام برنامه های بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت در راستای تحقق سند 
چشــم انداز نظام جمهوری اسالمی ایران باید 
گام موثری در ترسیم الگوی ایرانی - اسالمی 
پیشرفت مدیریت شــهری تهران و ارتقای آن 
در راستای تحقق توســعه ملی در افق 1404 
برداشــت. اولویت های برنامــه تاکتیکی من 
خدمات شــهری، اولویت همیشــگی، توسعه 
فرهنگی، با محوریت صیانت از فرهنگ و هویت 
دینی و ملی، توســعه حمل و نقل عمومی، با 
محوریت خطوط ریلی انبوه بر )پکن و سئول(، 
توسعه شهرسازی و معماری، با محوریت بافت 
فرســوده و زلزله، توسعه مدیریت، با محوریت 
شهر الكترونیك، كنترل و كاهش آسیب های 
اجتماعــی، با محوریت مســاجد و ســمن ها، 
غنی سازی اوقات فراغت، با محوریت سالمت 
و ورزش همگانی، تأمیــن منابع، با محوریت 
افزایش  دریافت عوارض، مالیات و اعتبارات در 
درازمدت، بهبود ســاختار سازمانی، با محوریت 

كوچك و چابك سازی مدیریت شهری است.

قالیباف در 12 سال فقط برنامه نوشت
گفت و گوی صدا با محسن هاشمی، نامزد اصالح طلبان در انتخابات شورای پنجم

دیدار: گفت وگو با کارگزاران

خانم مافی با گذشــت یک سال از اعالم 
موجودیت فراکســیون امیــد در مجلس 
شورای اسالمی، اکنون می توان ارزیابی ای 
از عملکرد آن داشــت، شــما چه نگاهی 

به فعالیت یکساله این فراکسیون دارید؟
فراکســیون امید بــا توجــه به اینکه کلیه 
نمایندگان متعلق به این تفکر را دور هم جمع کرد، 
ظرفیت مناسب و قابل توجهی را در خود جای داد. 
با توجه به تصمیمات مهمی که گاهی در مجلس 
نیاز به اجماع مشترک اعضا برای پیروی از آن بود، 
اقدام های الزم اتخاذ و هماهنگی انجام می شد و 
در این راستا فراکسیون امید در بسیاری از زمینه ها 

موفق و موثر ظاهر شد.
به مصادیقــی از این تاثیرگذاری اشــاره 

می کنید؟
به عنوان نمونه فراکســیون امید در رای آوری 
وزرایی که آقای روحانی به مجلس معرفی کردند، 
تالش های زیادی داشــت و در این راســتا موفق 
ظاهر شــده و نقــش موثری داشــت. در آن ایام 
پس از برگزاری نشســت هایی بــا وزرا و دریافت 
نقطه نظرات در یک تصمیم مشترک هر سه وزیر 
ارشاد و فرهنگ اسالمی، ورزش و جوانان و آموزش 
و پرورش رای مورد نیاز را کســب کردند.همچنین 
در بخش پست ها و موقعیت هایی که برخی مواقع 
در شوراهای عالی مطرح است، هر زمان فراکسیون 
تصمیم نهایی را می گرفت، به اعضا ابالغ و پیروی 
می شد و آن شخصی که فراکسیون مطرح می کرد 
می توانست رای مورد نیاز را از مجلس کسب کند. 
همچنین در مــوارد خاص که نیاز به موضع گیری 
سیاسی خاص بود، تصمیم جمعی فراکسیون موثر 
بوده و اثرگذاری خود را در نتیجه آن کار داشته است.
اگر بخواهیم یک بررســی آسیب شناسانه 
داشته باشیم، چه مواردی در فراکسیون امید 
نیاز به اصالح دارد؟ نقاط ضعف و قوت آن تا 

امروز چه بوده است؟
آنچه به اعتقاد من در فراکســیون امید باید 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد، برنامه ریزی و بازدهی 
بیشتر اســت که این موارد مستلزم آن  است که 
هیأت رئیسه فراکسیون امید نقش آفرینی بیشتری 
داشته باشــد. به هر رو در فرایند انتخابات، هیأت 
رئیسه فراکسیون انتخاب و به آنان این اختیار داده 
شده که تصمیماتی برای ایجاد تغییر و تحوالت 
اساسی در فراکسیون اتخاذ کنند؛ این امر نیازمند 
ایجاد کمیته های چندگانه ای بوده که معتقدم هیأت 
رئیسه فراکسیون امید باید در فعال نگه داشتن این 
کمیته ها موثرتر ظاهر شود. نگاه ما این است که 
تصمیمات کارگروه ها و کمیته ها به صورت طرح 
در سطح فراکســیون مطرح و از آنجا به مجلس 
بیاید. در این بخش ما توفیق چندانی نداشــتیم. 
این از وظایف هیأت رئیسه فراکسیون بوده که با 
فعال کردن کمیته ها و کارگروه ها فضایی در آنها 
ایجاد می کرد تا برنامه ها در مجموعه فراکسیون 
رای آورد و به صحن مجلس بیاید تا در تغییرات 
اثرگذار باشــند و برای فراکســیون کارنامه قابل 
توجهی را اخذ کند. در فراکسیون ساالنه انتخابات 
هیأت رئیسه داریم که برای انتخابات سال آینده 
باید براساس تقویت کمیته ها برنامه ریزی کرد تا 
افرادی صاحب اندیشه و برنامه ریز به هیأت رئیسه 
راه یابند و بتوانند فعالیت های مربوط به فراکسیون 
و اداره کمیته ها و برنامه ریزی مربوط به آن را بهتر 

از گذشته راهبری کنند.
نامزدهای  صالحیــت  بررســی  بحث  به 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
بپردازیم. مجلس در این مسیر چه وظیفه ای 

را عهده دار است؟ 
براساس قانون اساســی، نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا بر عهده مجلس 
شــورای اسالمی و عمدتا کمیسیون شوراهاست. 
به عبارتی اگر چه ناظر ســایر انتخابات شــورای 
نگهبان اســت؛ اما در انتخابات شــوراها به طور 
خاص ایــن کار و وظیفه را مجلس عهده دار بوده 

و کمیسیون شوراها از طرف مجلس نمایندگی این 
کار را دارند. در این دوره از انتخابات اتفاقات نسبتا 
مناسبی انجام شد. ترکیب اکثریت تیم معرفی شده 
برای نظارت در هیأت مرکزی اصالح طلب و اقلیت 

اصولگرای معتدل بودند. 
این ترکیب چه تاثیری در تایید صالحیت ها 

داشت؟
ایــن ترکیب بر هیــأت نظارت اســتان ها، 
شهرستان ها و شهرها نیز نظر داشته و موثر بودند.

با توجه به آمار باالی ثبت نام کنندگان در این دوره 
از انتخابات شوراها، این هیأت کار سنگینی را عهده 
دار بوده و تالش زیادی داشــت تا حقی از کسی 
ضایع نشود. از جمله تالش های این هیأت این بود 
که محکومیت های سیاسی چندان مورد توجه قرار 
نگیرد؛ مگر محکومیت های موثر کیفری و قضایی. 
البته همانطور که قانون اشاره می کند هیأت نظارت 
باید تصمیمات خود را براســاس تصمیماتی که 
مراجع چهارگانه اعالم می کنند، تنظیم کند و این 
اتفاق در این دوره رخ داده و آنچه مراجع چهارگانه 
اعالم کردند مورد توجه هیأت نظارت قرار گرفته 

است.
آماری از میزان ثبت نــام متقاضیان وجود 

دارد؟
فکر می کنم ثبت نام داوطلبان از افزایش 10 
تا 12 درصدی برخوردار بوده است. 6 هزار و 750 
تن در این شوراها به عنوان عضو اصلی انتخابات 
و 2هزار و 754 تن نیز عضو علی البدل می شوند. 
انتخابات شــوراهای اسالمی در هزار و 244 شهر 
انتخابات شورای شهر برگزار خواهد شد.همچنین 
در 40 هزار روستا انتخابات داریم که نسبت به دوره 
قبل پنج هزار روســتا اضافه شده است و در این 
انتخابات 126 هزار تن اعضای اصلی شــوراهای 
روستا و 42 هزار و 700 تن نیز اعضای علی البدل 

خواهند بود. 
از میزان ردصالحیت ها آماری وجود دارد؟

آمار هنوز نهایی نشــده است؛ اکثریت قریب 
به اتفاق کســانی که محکومیــت موثر کیفری 

نداشتند، صالحیت شان تایید شده است.
شــاهد  اســتان ها  از  برخــی  در  امــا 

ردصالحیت های گسترده بودیم.
رد صالحیت در برخی استانها به دلیل ترکیب 
هیأت نظارت بوده اســت که متاســفانه مسائل 
سیاسی را مورد توجه قرار دادند و براساس آن تایید 
و رد صالحیت انجام شده است. البته این قانونی 
نیســت و مراجع چهارگانه بایــد اظهارنظر کنند. 
به عبارت دیگر محکومیت سیاسی جزو اختیارات 
مراجع چهارگانه است که در بخش نظارت طبیعتا 
قانون اینگونه پیش بینی کرده است در صورتی که 
در حوزه اجرا نامزدی ردصالحیت شــد، می تواند 
شکایت خود را به نظارت شهرستان، نظارت استان 
و باالخــره نظارت مرکزی اعالم کند و در این دو 

سه مرحله بررسی ها دقیق تر و موثرتر خواهد بود.
در مرحله تجدیدنظر آمار بررســی ها تغییر 

چشمگیری داشت؟
بله این اتفاق افتاد و در بسیاری از کسانی که 
در استانها ردصالحیت شدند، در اعتراض ها مجدد 

مورد بررسی قرار گرفته و تایید صالحیت شدند.
شــما توصیه خاصی برای لیست شوراها 

دارید؟
بــا توجه به تایید صالحیت هــا امیدواریم در 
عرصه مبارزات انتخاباتی خصوصا در کالنشهرها 
در تعیین لیست هایی که رای آوری دارند، بتوانیم 
افراد متخصص، متبحر، سالم، پاکدست، با سابقه و 
تجربه اجرایی را در حوزه مدیریت شهری داشته 
باشــیم و این ترکیب بتواند شورای پنجم را یک 
شــورای بیشتر متخصص و فنی و کمتر سیاسی 
بچینند زیرا کار سخت مدیریت شهرها با تصمیمات 
اعضای این شــوراها انجام می شود و آنان بتوانند 
برای مدیریت هر چه بیشتر کالن شهرها اقدامات 

موثری داشته باشند.

مجلس

شوراها جای متخصصان است
گفت وگو با پروانه مافی نماینده مردم تهران و کارگزار سازندگی ایران

مینایوسفی: محسن هاشمی،  زمانی که 13 اسفند 1389 از متروی تهران استعفا داد؛ در مراسم 
سخنرانی خود گفت که از مدیریت شــهری خداحافظی نمی کند و در آینده ای نزدیک دوباره 
باز خواهد گشت؛ اگر چه یک بار در بازگشت و آن هم برای مدیریت شهری ناکام ماند. او که 
13 سال ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متروی تهران را بر عهده داشت با آغاز کار 
چهارمین دوره شورای اسالمی شهر تهران، گزینه اصلی اصالح طلبان برای شهرداری تهران 
بود، اما در نهایت با یک رأی مغلوب محمدباقر قالیباف شــد. حاال در چرخش سیاست های 
اصالح طلبان، او که تا همین یک ماه پیش گزینه اصلی اصالح طلبان برای جایگزینی محمدباقر 
قالیباف بود، این بار به احتمال زیاد به عنوان سرلیست اصالح طلبان برای انتخابات پنجمین 
دوره شورای شهر تهران معرفی خواهد شد. محسن هاشمی از وضعیت مدیریت شهری تهران 
انتقاد دارد و می گوید: به عنوان عضو احتمالی شورای تهران برنامه هایی ویژه برای شهر دارم. 
البته در عین حال او پاسخ روشنی به تمایلش برای شهردار شدن نمی دهد. در ادامه گفت وگوی 
صدا با محسن هاشمی را چند روز بعد از انتشار لیست کاندیداهای اصالح طلب در شورا که نام 

او نیز به عنوان عضوی شاخص در آن به چشم می خورد، می خوانید: 
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بعد از توفیق لیســت امید در انتخابات هفتم 
اسفند 9۴، قرار شد شورای عالی سیاستگذاری 
ادامه دهد.  به فعالیت خــود  اصالح طلبــان 
این شورا چه همپوشــانی ها و تقسیم کاری 
با شــورای هماهنگی جبهه اصالحات دارد؟ 
رسالت این شــورا انتخاباتی است یا ماهیت 

تشکیالتی دارد؟
شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان کشور 
از ســال 93 فعالیــت خود را آغاز کــرد که به دلیل 
اختالف نظرهایی که بین رویکرد شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات و شورای مشورتی آقای خاتمی وجود 
داشــت و بعضا مواضع و تصمیمات بر هم منطبق 
نبود، تصمیم بر این شــد کــه بین این دو مجموعه 
یکپارچگی و هماهنگی ایجاد شــود. در آستانه سال 
94 که انتخابات مجلس شــورای اسالمی در دستور 
کار بود، شــورای هماهنگی جبهه اصالحات کمیته 
انتخابات تشــکیل داده بود و شــورای مشورتی هم 
کمیته انتخابات داشــت. این دو کمیته از ناحیه این 
دو مجموعه وارد اســتان ها شده بودند و سردرگمی 
بین نیروهــای اصالح طلب ایجاد کرده بود که ادامه 
آن روند می توانست به انشقاق کامل جبهه اصالحات 
بینجامد. من قائم مقام کمیته انتخابات بودم که ریاست 
آن با آقای محسن رهامی بود. ماه ها بحث می کردیم 
که این دو مجموعه باید در هم ادغام شــوند. نهایتا 
با ابتکار آقای خاتمی در دو جلســه مفصل خدمت 
ایشان رســیدیم و بحث کردیم. قرار شد که این دو 
کمیته انتخابات شورای هماهنگی و شورای مشورتی 
در هم ادغام شــوند. اسم این مخلوق جدید سیاسی 
شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان شد که در 
ســال 94 امر انتخابات مجلس شــورای اسالمی را 
هدایت کرد و در سایه آن انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری هم مورد توجه بود. نتیجه خوبی هم حاصل 
شــد. بعد از انتخابات بعضی دوســتان ما در شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات اعتقاد داشتند که ماموریت 
این شورا تمام شده اســت و دیگر دلیلی برای ادامه 
فعالیت آن نیســت. ما معتقد بودیم که شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان تجربه موفقی بود ضمن 
اینکه بیش از 160 نفر از لیست این شورا در سراسر 
کشور وارد مجلس شدند و در قبال این شورا متعهدند 
و عمکردشان باید مستمر رصد بشود برای اینکه در 
ادوار آتــی بتوانیم در مورد آنها تصمیم گیری کنیم و 
برای انتخابات سال 96 هم این شورا می تواند کارساز 
باشــد. کمیته ای تشکیل شد که نقاط قوت و ضعف 
را بررســی کند و تصمیم بگیریم که ادامه دهیم یا 
فعالیت شورای عالی متوقف شود. این کمیته در سال 
95 تشکیل شد و تا مردادماه بررسی ها را انجام داد و 
در شهریورماه بود که جلسه ای در حضور آقای خاتمی 
برگزار و نظر بر این شــد که شورا با شمایل جدیدی 
بــه کار خود ادامه دهد. به این معنا که همه اعضای 
شورای هماهنگی به عالوه چهار حزب جدیدالتاسیس 
اصالح طلب و تعــدادی از شــخصیت های در تراز 
ملی، شــورای جدید را تشکیل دهند. این اتفاق افتاد 
و 24 حــزب عضو شــورای عالی شــدند؛ 20 حزب 
عضو شورای هماهنگی و 4 حزب جدید. بعالوه 15 
شخصیت اصالح طلب در تراز ملی با مشورت دوستان 
و با عنایت آقای خاتمی به این جمع اضافه شــدند و 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با این شکل 

جدید خود فعالیت خود را آغاز کرد.
تمام اعضــا و نمایندگان احزاب آرای برابری 

دارند؟
هر حزبی یک نماینده در این شورا دارد که او هم 
یک رای دارد. در شهریورماه جلسات شروع و انتخابات 
هیأت رئیسه برگزار شد. بعد کارگروه ها تشکیل شد و 
هیأت رئیسه کارگروه ها انتخاب شدند. آئین نامه های 
مختلف توسط کارگروه ها تهیه شد و به صحن آمد. 
سه کارگروه اصلی شهرســتان ها، تعامل و تدوین 
مقررات و برنامه ریزی به ســرعت کار خودشان را 
شروع کردند و بعد با مدیریت کارگروه استان ها وارد 
استان ها شدیم. در هر استان 3 نفر انتخاب شدند که 
ماموریت داشــتند شورای اصالح طلبان آن استان را 
تشــکیل دهند. در حال حاضر تقریبا در 28 استان 
شــورای اصالح طلبان شکل گرفته و دو سه استان 
مانده که با رفع مشکل آنها این شورا تشکیل می شود. 
در این استان ها اکثرا شورای شهرستان ها هم تشکیل 
شــده اســت. بنابراین در حال حاضر شورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان در تمام کشور تقریبا 
تشکیل شده و مشغول فعالیت است. ما در ابتدا فکر 
می کردیم بتوانیم در سراسر کشور در انتخابات شوراها 
لیست بدهیم ولی تعدادی از دوستان اظهارنظر کردند 

که ممکن است در شهرهای کوچک که بافت های 
قومی در آن پررنگ است ارائه لیست باعث ریزش 
آرای کاندیدای ریاست جمهوری شود و لطمه ببینیم. 
لذا تصمیم گرفتیم موضوع را محول کنیم به استان ها 
که آنها تشخیص دهند در چه شهرهایی ارائه لیست 
مفید خواهد بود و در چه شــهرهایی ضرورتی برای 

ارائه لیست نیست.
اما اولین و مهم ترین دســتور کار این شورا 

انتخابات ریاست جمهوری بود؟
مهم ترین موضوع در دســتور کار شورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبــان معرفــی کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری بود که بعد از چند جلسه 
صحبت و مذاکره و نشســت اعضای هیأت رئیسه 
شــورا با رئیس جمهور نهایتا شورا تصمیم گرفت از 
کاندیداتوری آقای دکتر روحانی حمایت کند و این 

را اعالم کرد.
آیا نظرات دیگر یا افــراد دیگری هم مطرح 
بودند و یا نــه صرفا درباره نــوع حمایت از 
روحانی جلسه تشکیل شد؟ آیا احزاب دیگری 
بودند که نظر دیگری داشــتند که شــورا را 

به خود مشغول کند؟
هیچ رقیبی برای آقای روحانی در جلسات شورا 
مطرح نشــد ولی عمدتا معتقد بودند باید کاندیدای 
دیگری در کنار آقای روحانی داشــته باشیم تا اگر 
خدای ناکــرده اتفاقی افتاد عرصه خالی نباشــد و 
در عیــن حال کاندیدای کمکــی می تواند به آقای 
روحانی در مناظره ها کمک کند که پاســخ برخی 
از نقد ها و شــبهات و ابهامات را بدهد که مقداری 
فشــار از روی آقای روحانی برداشته شود. بر اساس 
این جمع بندی بود که بعــد از مالقات اول هیأت 
رئیسه با رئیس جمهور، در مالقات دوم آقای روحانی 
پذیرفتند که کاندیدای دیگری در کنار ایشان ثبت نام 
کنند و بعد از رایزنی در جبهه اصالحات هیأت رئیسه 
شــورای عالی و بزرگان عرصه اصالحات، به آقای 
جهانگیری رسیدیم که در دقایق آخر در وزارت کشور 

برای انتخابات ثبت نام کردند.
جلســات با رئیس جمهور در چه تاریخ هایی 
برگزار شد؟ شــنیده شــده که در روز آخر 
ثبت نام آقایان موسوی الری وحسین مرعشی 
به مالقــات آقای روحانی رفتند و ایشــان را 
متقاعــد کردند با نامزدی آقــای جهانگیری 

موافقت کند.
بله جلسه دوم در روزهای آخر بود. اما جلسه اول 
حداقل 3 ماه قبل از آن بود که با آقای روحانی جلسه 
داشتند و این پیشنهاد را مطرح کردند. آقای روحانی 
در ابتدا موافق نبود ولی بعد قرار شــد که فکر کند و 
پاسخ دهد و بعد متقاعد شد که بودن کاندیدای دیگر 

به نفع ایشان است.
مخالفت آقای روحانی با حضور کاندیدای دیگر 
به این علت بود که هزینه رد صالحیت ایشان 

را کاهش می داد؟
نه البته فقط این نبود. آقای روحانی به طور قاطع 
مطمئن بود که صالحیتش مشکل پیدا نمی کند و 
به همیــن دلیل می گفت کــه ضرورتی به حضور 
کاندیــدای دیگر ندارد. از این باب نگرانی نداشــت 
ولی بعضی از اطرافیان ایشــان فکر می کردند که 
کاندیدای پوششی ممکن است سیگنالی باشد برای 
شورای نگهبان که می شود آقای روحانی را هم رد 

صالحیت کرد.
آن موقع کــه با آقــای روحانی مذاکره 
می کردیــد، این کاندیــدای دیگر را چطور 

تعریف کردید؟ قرار بــود این کاندیدا چه 
باشد؟ پوششی یا ضربه گیر یا کمکی یا 

زاپاس؟
اصــل نگرانی این بود که ممکن 
است شــورای نگهبان آقای روحانی 
را رد صالحیــت کنــد و اگر اینطور 

شد اصالح طلبان دستشان خالی نباشد. 
بحث ضربه گیر و پوششــی جدی نبود. چون 

آقای روحانی نمی پذیرفت رد می شــود. دوستان 
می گفتند حتی اگر ردصالحیت هم نشوید یک 
کاندیدایی به کمک شما می آید. اصل بر این بود 

و ما دغدغه جدی داشتیم که اگر رد صالحیت آقای 
هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان میسر است، 
چرا ردصالحیت آقای روحانی ممکن نباشد؟ بنابراین 
گفتیم حتما باید احتیاط کنیم و کســی بگذاریم که 
مطمئن باشیم تایید می شود. به صرف اینکه کاندیدا 
داشته باشیم مشکل ما را حل نمی کرد. کاندیدایی 
باید معرفی می کردیم که مطمئن بودیم از شورای 

نگهبان عبور می کند.
آقای جهانگیــری موافق بود ایــن نقش را 

برعهده بگیرد؟
خیر موافق نبود.
دلیلش چه بود؟

آقای جهانگیری برای خود جایگاهی قائل است، 
فراتر از اینکه به عنوان پوششی بخواهد بیاید و وقتی 
موضوع احتمال ردصالحیت دکتر روحانی مطرح شد 

پذیرفت در روز آخر ثبت نام کند.
برنامه ای که شــما به ایشان ارائه کردید چه 
بود؟ حضور در مناظره ها؟ یا ماندن در صحنه 

تا آخرین روز و سپس انصراف؟
آن را به عهده آقای روحانی گذاشتیم که ایشان 
مطمئن باشد هیچ قصد و نیت سویی در کار نیست. 
هدف کمک به ایشــان است. بنابراین ادامه حضور 
آقای جهانگیری در عرصه را بر عهده آقای روحانی 

گذاشتیم که هر وقت صالح می دانند ایشان بمانند.
همانطور که آقــای جهانگیری در مناظره اول 
گفتند حضور ایشان برای این بود که صدای 
طیف اصالح طلب هم شنیده شود. این قرار از 
اول بود کــه در کنار نماینده طیف اعتدال یک 

نماینده از طیف اصالحات باشد؟
اعضای شــورای عالی سیاســتگذاری  بعضی 
اصالح طلبان این را مطرح می کردند ولی واقعیت این 
بود که عمده ترین دلیل کاندیداتوری آقای جهانگیری 
که توســط بزرگان اصالحات تصمیم گیری شــد، 

نگرانی از رد صالحیت اقای روحانی بود.
کاندیدای دیگری هــم در نظرتان بود؟ چون 
گفتید آقای جهانگیری در ابتدا موافقت نکردند. 

آیا سراغ چهره های دیگری هم رفتید؟
بله 5 نفر مطرح بودند. آقایان جواد ظریف، دکتر 
ملک زاده )وزیر بهداشت دولت هاشمی(، حبیب اهلل 

بیطرف و بیژن زنگنه.
این افراد به عنوان نمایندگان طیف اصالحات 

مطرح شدند؟
بله همه اینها اصالح طلب هستند.

مذاکره شد با آنها؟
با آنها صحبت اولیه ای شد.

شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان پس 
از گذر از گردونــه انتخابات به کار خود ادامه 
می دهد؟ چون موضوع شوراها مطرح می شود 

و رصد اعضای آن؟

بله درصدد هستیم از کمیسیون ماده ده مجوز 
بگیریم.

به عنوان شورا یا جبهه؟
می تواند به عنوان شورا باشد اما کارکرد جبهه ای 

داشته باشد.
شوراها می توانند مجوز بگیرند؟

ماهیت جبهه و عنوانش شوراست.
این مــورد توافق همه هســت؟ چون درباره 
لیست شوراهای اسالمی شهر و روستا برخی 
اعضای شــورای هماهنگی جبهه اصالحات 

درصدد ارائه لیست دیگری هستند.
شورای هماهنگی جبهه اصالحات 20 عضو دارد 
که ابتدا 6 عضو مخالف پیوستن به شورای عالی بودند 
و معتقد بودند شــورای هماهنگی باید محور باشد. 
مخالفین معتقد بودند شورای هماهنگی پوشش الزم 
را برای اینکه همه اصالح طلبان کشــور را پوشش 
بدهد ندارد و نهایتا رای گیری شــد، اکثریت قاطع 
رای دادند به اینکه فعالیت در قالب شورای عالی ادامه 
پیــدا کند. از 6 حزبی که مخالف بودند بعدا 4 حزب 
پیوستند. 2 حزب بیرون ماندند؛ حزب مردمساالری 
و مجمع نیروهای خط امام )ره(. این دو حزب هنوز 
عضو شورای عالی هســتند ولی نمایندگانشان در 
جلسات شرکت نمی کنند. اینها به اتفاق احزابی که 
در نوبت پذیرش شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
بودند با هم بیانیه ای دادند که ما در انتخابات لیست 

جداگانه می دهیم.
سیاســتگذاری  شــورای عالی  در  االن 
اصالح طلبــان هــادی غفاری عضو اســت 

به عنوان نماینده مجمع نیروهای خط امام.
بله اما در جلسات شرکت نمی کنند.

برای انتخابات شــوراها چه برنامه ای در نظر 
دارید؟ گفته می شــود حدود 800 رزومه آمده 

است. این افراد تک تک بررسی شدند؟
کمیته ای مامور غربالگری بوده است. بررسی ها 
در هیأت رئیســه شده است و گزارش آن به جلسه 

شورای عالی داده می شود.
طبق همان سهمیه بندی برای زنان و جوانان 

این فهرست ارائه شد؟
ما ســهمیه نداریم. یک رویکرد است که نقش 
زنان و جوانان را هم در ترکیب شورا ببینیم؛ پررنگ تر 

از گذشته.
اغلب افرادی که در شورای عالی سیاستگذاری 
عضویت دارند کاندیدای انتخابات شــورای 
شهر شدند. آیا این امتیازی برای اعضا برای 
رفتن در فهرســت اصالح طلبان در شورای 

شهر نبود؟
مــا آیین نامــه ای تصویب کردیــم که جدول 
امتیازات ضمیمه آن اســت و اعم از کسانی که در 
شورا هستند یا داوطلب عضویت در لیست هستند 
در جدول آنالیز شدند که اگر امتیاز آوردند در لیست 
قرار بگیرند. به صرف در شورا بودنشان کمک زیادی 

به آنها نکرد.
این امتیــازات را در آینده اعــالم می کنید؟ 
چون نامه هایی منتشــر و درخواست شده از 
شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان که 
شفاف تر دست به چینش فهرست انتخاباتی 
بزنند. آیا این معیارها را پس از انتشار لیست 
اعالم می کنید که افراد بدانند چرا در لیســت 

گنجانده نشده اند؟
ما به استان ها اعالم کردیم که معیارها چیست و 

امتیازات چگونه داده شده است؟
اگر فردی فعال سیاسی نیست یا فعال جامعه 
مدنی یا روزنامه نگار یا تکنوکرات است شانس 
برابری با اعضای شورای عالی سیاستگذاری 

داشت که در فهرست اصالح طلبان بگنجد؟
عضویت در شورای عالی هیچ امتیازی تلقی 
نمی شــود. این افراد موقع رای گیری حضور 
پیدا نکردند. امتیازات به گونه ای تعریف شده 
که اگر فردی اصال سیاسی نباشد اما بقیه 
امتیازات را داشته باشد می تواند در لیست 
قرار بگیرد. اگر رشــته و تجربه مرتبط و 
فعالیت های اجتماعی موثر داشته باشد 

می تواند امتیاز بگیرد.
تعهدات اخالقی یا میثاق هایی امضا 

می کنند؟
بله امضا کردند.

درباره شــهردار تصمیم گیری شده 
است؟

نه فعال تصمیم گیری نشده است.

با 5 نامزد پوششی مذاکره کردیم
گفت وگو با یداهلل طاهرنژاد درباره ورود اسحاق جهانگیری به انتخابات

برای اولین بار رئیس جمهور و معاون اولش هر دو در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کرده اند؛ اما 
چه شــد که اســحاق جهانگیری در دقایق آخر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خود را به وزارت 
کشــور رساند؟ شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان چه نقشــی در متقاعد کردن حسن روحانی 
داشتند؟ »سازندگی« پاسخ این سواالت را از یداهلل طاهرنژاد، نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری 

اصالح طلبان و نماینده حزب کارگزاران سازندگی ایران در این شورا جویا شده است.
شــعارهای انتخاباتــی را باید در بســتر 
مناســبات اجتماعی بررسی کرد؛ هر شعاری 
پاسخ به تقاضایی است که در قعر مناسبات 
اجتماعــی وجود دارد و بازتابنده خواســت و 
ســاخت الیه های مختلف جامعه اســت. از 
این جهت باید دید شــعارهایی کــه در ادوار 
گوناگون انتخابات مطرح شده، پاسخ به کدام 
خواســته های مقطعی و منطقــی و بازتاب 
چه نیاز و نظری اســت؟ آیا باید با انگ زنی 
به رقیب، شعارش را به سخره گرفت یا با نگاه 
علمی، آثــار و آرای حاکم بر طیفی از جامعه 
رای دهندگان را بررسی کرد؟ من با راهکار دوم 
موافقم. معتقدم شعار را باید در ترازوی زمانه و 
زمینه خود وزن کرد تا به این باور رســید که 
این شعار بازتاب واقعی تقاضاهای موجود در 
قعر مناســبات اجتماعی است یا از زمانه خود 
عقب تر و یا از زمینه خود جلوتر است که در هر 

دو صورت ناکامی به بار می آورد. 
یکی از شــعارهای پرتکرار در این دوره از 
انتخابات که از سوی یکی از نامزدها مطرح 
می شود، تقسیم جامعه به دو گروه 4 درصدی 
و 96 درصدی است. اولین پیام کاندیدایی که 
با این شعار به میدان آمده اینست که باور ندارد 
می خواهد رئیس جمهور شــود. کسانی که از 
این دست شعارها می دهند تالطمی در جامعه 
ایجــاد می کنند که خــود به خوبی می دانند 
توانایی اداره و مهار آن را ندارند. کســانی که 
می خواهنــد در نظام حاکــم به نقطه باالی 
اجرایی برســند باید در وهله اول این نظم را 
حفظ کنند ولی این شعارها درصدد بی ثبات 
کردن این نظم اســت. از این جهت آنان که 
اینگونه شعار می دهند به این باور رسیدند که 
قرار نیست در مقام حفظ نظم در آینده برآیند 

چون توانایی اداره تالطم ها را ندارند. 
این شعار به طور تلویحی به این معناست 
که انقالب اسالمی در اصلی ترین ماموریت 
خود یعنی رفع تبعیض شکست خورده است. 
یکی از اصلی ترین انگیزه ها و عوامل انقالب 
اسالمی سال 57، وجود احساس تبعیض در 
الیه های مختلف اجتماعی بود. تقسیم جامعه 
به یک اقلیت چهــار درصدی و اکثریت 96 
درصدی چه معنی می دهد جز اینکه 38 سال 
پس از انقالب، نظام را از تحقق این خواسته و 

رفع این دغدغه ناتوان نشان می دهد؟
در اوایل انقالب بی اعتنایی مشــهودی 
به مســائل اقتصادی و معیشتی رواج داشت 
و این روزها توجه مبرزی به این نوع مسائل 
می شــود. انتخابات فعلی ریاست جمهوری 
تبدیل به ماتریالیستی ترین انتخابات پس از 
انقالب شده که گویی این افراط امروز بازتاب 
تفریط دیروز است. کدام تحول موجب شده 
که در ارزشی ترین و عقیدتی ترین الیه های 
سیاسی این دست شعارهای مادی گرایانه موج 
می زند؟ برخی به ماتریالیسم مبتذلی سقوط 
کرده اند که انتخابات را تبدیل به بازار مکاره ای 
کرده که چهره تاثربرانگیزی در جهان به ما 
داده است. اینان که در سال 96 با شعارهای 
پوپولیســتی قصد صیــد رای دارند، به کدام 
تقاضای موجود در قعر مناســبات اجتماعی 
پاسخ می دهند؟ آیا این متاعی که می خواهند 
در ایــن بازار بفروشــند االن دیگر خریداری 
دارد؟ در ســال 84 از هفت کاندیدای ریاست 
جمهوری، پنج نفرشان شعارهای پوپولیستی 
مطــرح کردند و بعضا هم جواب گرفتند ولی 
چندان مشخص نیســت که این شعارها با 
گذشــت 12 سال همچنان همان جاذبه ها را 
داشته باشــد. طراحان شعارهای پوپولیستی 
در سال 96 دیر اقدام کردند؛ این شعارها 12 
سال قبل آن هم در برخی الیه های اجتماعی 
خریدار داشت و برخی با یک تاخیر فاز تاریخی 
تازه به آن رســیده اند. اینکه یخ شــعارهای 
انتخاباتی پوپولیستی نگرفته به دلیل همین 
عقب ماندگی تاریخی طراحان آنســت. حتی 
اگر برخــی از نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری سال 84 که شعارهای پوپولیستی 

می دادند دوباره مجال شــرکت در انتخابات 
می یافتند، نوع تکامل یافته تری از شعارهای 
خود را مطرح می کردند نه اینقدر ناشیانه. این 
شعارها دیگر تازگی ندارد و حتی شعور ملت 
ایران را دست کم گرفته است چراکه انتخابات 
سال 92 نشان داد این گفتمان توزیع مناسب 
نبود که پیروز شــد چراکــه آرای روحانی در 
روستاها بیشتر از شهرها بود. کسانی که دوباره 
به شعارهای 84 رجعت کرده اند در واقع این 
شعور روستاییان را دست کم گرفتند. شعارهای 
پوپولیستی سال 84 بعد از 12 سال نمی تواند 
موتور محرکه اصلی جامعه باشــد. پوپولیسم 
84 مخلوق وفور درآمدهای حاصل از فروش 
نفت خام بود نه پایگاه اجتماعی در بین مردم. 
امروز نه در شــرایط وفور هســتیم و نه آن 
پایگاه اجتماعی وجود دارد. پوپولیسم به همان 
نســبت که قدرت زیادی دارد، عمرش کوتاه 
اســت. دوران آلمان هیتلر از 1933 تا 1937 
نرخ بیکاری عمال به صفر رســید اما کتاب 
ســوزان و یهودی کشی و حمله به اتریش و 
لهستان آن هم با پشتیبانی مردمی 10 سال 
بیشتر عمر نکرد و در سال 1945 فروپاشید. 
این کاندیداها آیا بهتــر از مادورو در ونزوئال 
می توانند شعار پوپولیستی بدهند؟ ایران بدون 
روحانی را در آینه امروز ونزوئال می توان دید؛ 
تازه کشوری که مانند ایران تحریم هم نیست. 
دولت احمدی نژاد دو تا ســه برابر موجودی 
جیب مردم را برداشــت کــرد و یک چهارم 
آن را در قالــب یارانه به مردم تحویل داد. با 
تک نرخی شدن تورم دیگر این پول از جیب 
مردم برداشــت نمی شود تا به جای آن مبلغ 
اندکی به حسابشــان واریز شود. یک حساب 
سرانگشــتی صداقت طراحان شعار افزایش 
یارانه ها به 250 هزار تومان را در رفع نیازهای 
معیشتی مردم روشــن می کند: برای اینکه 
دولت بتواند یارانه را به 250 هزار تومان در ماه 
افزایش دهد، دالر در این شرایط 8 هزار تومان 
می شود. آیا طراحان شــعارهای پوپولیستی 
حاضرند که حقیقت را به مردم بگویند و تورم 
برخی دیگــر از حامل های انرژی و ارز را هم 
بشمارند؟ طراحان شعارهای پوپولیستی این را 
هم به مردم بگویند که به ازای هر 60 تا 70 
هزار تومانی که به یارانه اضافه شود، قیمت 
بنزین هزار تومان افزایش می یابد. دولت طی 
پنج سال گذشــته 320 هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی پرداخت کرده اســت؛ اما در این 
مــدت جمع کل بودجه عمرانی خرج شــده 
در ایران به 100 هزار میلیارد نرســیده است. 
حاال که تورم تک نرخی شــده، عمال قدرت 
خرید مردم 5 برابر افزایش یافته است؛ یعنی 
هر ایرانی بــا 45 هزار تومان فعلی و با ثبات 
تورم در مرز تک رقمی حــدود 250 تا 300 
هزار تومان قدرت خرید دارد. این محاســبه 
هم باید در نظر آید کــه رقم پرداختی یارانه 
در حال حاضر بیشتر از رقم عایدی است. رقم 
اولیه یارانه 27 هزار تومان از مازاد آزادسازی 
حامل هــای انرژی بود و قرار بــود 13 هزار 
تومان وارد بخش تولید شود که رئیس جمهور 
وقت آن را به 45 هزار تومان بدون پرداخت 
یک ریــال به بخش تولید افزایــش داد. در 
حال  حاضر  دولت برای پرداخت یارانه ماهانه، 
مابه التفاوت 27 تــا 45 هزار تومان را به زور 
از شرکت ها می گیرد. مثال در سال 89 منابع 
افزایش سرمایه شرکت ملی فوالد را که مبلغ 
هزار میلیارد تومان بود و به حسابشان واریز 
شــده بود، شــب عید از حسابشان برداشت 
کرد. در دولت ســابق قدرت خرید کارگران 
73 درصد ســقوط کرد و تنها در عرض سه 
سال )89 تا 92( قدرت خرید بازنشستگان 50 
درصد افت کرد و قدرت خرید کارگران نیز 35 
تا 40 درصد کاهش یافت. 11 درصد ســقوط 
قدرت خرید کارگران فقط متعلق به سال 90 
است. اما در چهار سال دولت روحانی، قدرت 
خرید کارمندان 20 تا 25 درصد، قدرت خرید 
کارگران 25 درصد و قدرت خرید بازنشستگان 
27 درصد افزایش یافت. با این کارنامه منتقدان 
به دولت می تازند درحالی که نسیه ای که آنها 
می خواهند به مردم بدهند، چهار سال است که 

با تدبیر دولت روحانی نقد شده است.

اقتصاد
سیاسی

آدرس غلط:
 تقابل ۴درصد ی ها و 96درصدی ها؟

سعید لیالز
کمیته اقتصادی
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22سال پیش، دی ماه 137۴شانزده نفر 
از مدیران اجرایی و سیاسی دولت آیت اهلل 
بیانیه ای  انتشار  با  اکبر هاشمی رفسنجانی 
اعالم کردند که قصد دارند با انتشار فهرستی 
از نامزدهای مورد نظرشان برای نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی، وارد انتخابات دوره 
پنجم پارلمان شــوند. این بیانیه پس از آن 
صادر شــد که جامعه روحانیت مبارز تحت 
تاثیر متحد سیاســی خود، جمعیت موتلفه 
اســالمی قرار گرفتن نــام حداقل پنج نفر 
از نیروهای میانه رو در فهرســت نامزدهای 
نمایندگی مجلــس از تهران را قبول نکرده 
بود. به گفته منابع آگاه تاریخی این پنج تن: 
عبداهلل  نوری، مصطفی معین، فائزه هاشمی، 
مسعود روغنی زنجانی و ایرج فاضل بودند. 
البته پیش از ایــن امضاکنندگان بیانیه 27 
دی ماه )که خود را  کارگزاران سازندگی ایران 
می خواندند( از سیدمحمد خاتمی هم خواسته 
بودند در راس این فهرســت قرار گیرد که 
ظاهرا او نپذیرفته بود. آنچه می خوانید متن 
کامل نخســتین بیانیه کارگزاران سازندگی 

ایران است. 
پای این بیانیه امضای 16 تن قرار داشت. 
10 وزیر، دو رئیس سازمان دولتی، شهردار 
تهران رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام 

وزیر امور خارجه.
وزرای امضاکننــده عبارت بودند از: اکبر 
ترکان، سیدمحمد غرضی، غالمرضا شافعی، 
بیژن زنگنه، عیسی کالنتری، سیداسماعیل 
شوشــتری، محمدرضا نعمت زاده، مرتضی 
محمدخان، غالمرضــا درویش، محمدعلی 
نجفی در کنار محسن نوربخش )رئیس بانک 
مرکزی( غالمحســین کرباسچی )شهردار 
تهران( ســید عطــااهلل مهاجرانی )معاون 
پارلمانــی و حقوقی رئیس جمهور( ســید 
مصطفی هاشمی طبا )رئیس  سازمان تربیت 
بدنی( رضا امراللهی )رئیس سازمان انرژی 
اتمی( و محمد هاشمی )قائم مقام وزیر امور 

خارجه(

متن کامل بیانیه مهم انتخاباتی 16 عضو 
دولت 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
17 سال پیش، با فروپاشی رژیم ستمشاهی، 
روزی که ملت سلحشور ایران با گذر از دریای 
خون و حماســه، جشــن انقالب خویش را 
گرداگرد شــمع وجود مبــارک امام خمینی 
رضوان اهلل تعالی علیه، در سرتاسر میهن اسالم 
و در وســعت قلب های ملتهب پیشکسوتان 
جهاد و شــهادت برپا داشت، به راستی بر این 
باور بود که با نفخه مســیحائی و هدایت های 
روشنگرانه و گرانقدر امام عظیم الشان، پایه های 
حکومتی را بنیــان خواهد نهاد که حاصل به 
ثمر نشستن استقامت ها و مولود حق طلبی ها 
و مظلومیت های فرزنــدان خویش، در طول 
دو دهه جهاد مبارزه باشد ملت ایران با دست 
نیرومند امام و پیشوای هوشمندش به غرس 
شجره طیبه ای همت گماشت که نسل های 
آینده از ثمرات پربار آن برخوردار شوند. درخت 
تناوری که امروز در غیبت رهبر کبیر انقالب، 
نگاهبانی و حراســتش به دســت باکفایت و 
اراده بابرکــت خلف صالح امام عظیم الشــان 
ادامه دهنده نهضت جهانی اسالم، سرسلسله 
مجاهدان و ســرحلقه بســیجیان سلحشور، 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، مد ظه العالی قرار 
گرفته تا ملت های مسلمان دنیا در زیر بارش 
انوار ارشادات الهی و ریزش فیوضات معنوی و 

هدایت های قیمه او متنعم شوند. 
سامان سیاسی و تمرین تشکل زجردیدگان 
و مجاهدان انقالب، تحت ارشــادات حضرت 
امام )قدس سره( که برخاسته از اعتقاد راسخ 
و وجدان بیــدار و خودآگاهی امت و امام بود، 
بــه فرجامی نیک رســید و از بلوغ و پختگی 
واالئی برخودار شد و بدین سان نظام جمهوری 
اسالمی به دســت معمار بزرگ انقالب تولد 
یافت. زیباترین و پرمعناترین جلوه حقیقت و 
ناموس انقالب - حاکمیت مردم- در چارچوب 
نظام، در هیبت مجلس شورای اسالمی ظاهر 
شــد و امام بزرگوار لحظه ای از تقویت و تایید 

این نهاد مردمی بازنایستاد، تا بدآنجا که مجلس 
را که فراهم آمده از اهلل اکبرهای مردم بود، به 

نام عصاره فضایل ملت نامید. 
تاریخ پرنشیب و فراز 17 ساله انقالب چه 
در دوران حیات امام راحــل)ره( و چه در ایام 
پربرکت رهبری حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
نشــان می دهد که در چشم تیزبین پیشوایان 
و راهبران انقالب در هیچ شرایطی نه تنها از 
عزت و اقتدار و حیثیت سیاسی اجتماعی نهادی 
چون مجلس کاسته نشد بلکه همواره بر عمق 
و ابعاد عظمت آن افزوده گشــت و در مقاطع 
گوناگون بزرگان دین و سیاست علی الخصوص 
روحانیون واالمقام و پیشــتاز و مسئولیت پذیر 
برای حفظ شــان و منزت آن همت واالیی را 
مصروف داشــتند، و تحقق مجلسی را که در 
شــان انقالب باشد، وجهه همت خویش قرار 

دادند. 
در مقــام تبیین جایــگاه رفیع مجلس و 
به منظور ادای حق شناســی و شــکرگزاری، 
 ضرورتــا باید بــه نقش بــارز و تعیین کننده 
حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که خود 
از سررشته داران نهضت 15 خرداد و »صحابی 
بلندمرتبه« امام راحل بود، بیش از همه اشاره 
کرد؛ شخصیت واالمقام و دلیرمردی که دوران 
15 ساله نهضت را همچون ابوذر، در حبس و 
زجر و شــکنجه و هجرت و غربت به سرآورد 
و هــر روز در مقام پاســداری از کلمه طیبه 
خمینی که تجلی اســماء اهلل بود و انعکاسی از 
روح خــدا در کالبد زمان و ســرادقی ایمان از 
اســارتی به هجرتی و از هجرتی به غربتی، 
رنج روزگار را به جان خرید و مهاجر الی اهلل در 
موکب رهبری غیرتمند و عزت بخش انقالب، 
نگاهبــان فروغ هدایت بــود و صیقل بخش 
جهاد مردان بزرگمردی که دوشــادوش سید 
شهیدان انقالب، شهید مظلوم حضرت آیت اهلل 
سیدمحمد حسین بهشتی رحمت اهلل علیه و در 
پیوندی پایدار و اخوتی عمیق با ذخیره انقالب 
خمینی حضرت آیــت اهلل خامنه ای مدظه، به 
تجدید بنای کعبه آمال ملت مجروح و مظلوم، 
سلمان وار همت گماشــت و در هر بحرانی و 

در چرخش هر گردابی با جانفشــانی از حریم 
والیت پاســداری کــرد و در تحکیم مواضع 
اصولی انقالب از جان مایه گذاشت. در شان و 
منزلت و عزت مجلس شورای اسالمی همین 
افتخار بس که والتش را با »هاشــمی« آغاز 
کرد و دوران بلوغ، رشد و کمالش را با او سپری 
نمود. هاشــمی زنده دل ده سال از چنین عمر 
بابرکتی را در شکل گیری و استقرار مرتبت و 

رفعت مجلس به کار گرفت. 
آقای هاشــمی رفســنجانی، در طول دوران 
مسئولیت خویش در مجلس بر اساس اندیشه واال 
و جامع و درکی درســت، نسبت به حفظ تمامی 
نیروهای زجردیده انقــالب که ضمن دارا بودن 
دیدگاه ها و سالیق شخصی و سیاسی متفاوت، 
خدمتگزار کشور بودند، همت بلندی را به کار بست 
و چون پدری دلسوز و مهربان در تالیف و تحکیم 
و همبستگی مجلســیان و دولتیان از هر خط و 
ربطی نقش به ســزایی را ایفا نمود. حمایت های 
گســترده ایشــان در دفاع از دولت خدمتگزار و 
دســتگاه های اجرایی نظام و همچنین هدایت 
نظریات و اعتقادات متنوع نمایندگان مجلس به 
سمت تشخیص، تسجیل و تحقق مصالح انقالب، 
زبانزد آن دوران بود و از این رهگذر وزن و شــان 

مجلس را اعتباری دو چندان بخشید.
هاشــمی و مجلس دو کلمه مترادفند که 
اقتدار هر یک مایه عزت دیگری است و هر دو 
محل امن و امید رهبری نظام و روشنی چشم 

و قوت قلب ملت ایران. 
حال به راستی وقتی نهاد شریف و نیرومندی 
به نام مقام و مظهــر اراده ملت و با اوصافی 

آنچنان که شــرحش برفت، شکل گرفت و 
ملتقای اندیشه فرهیختگان و شایستگان امت 
اسالمی شد و اراده شگرف و حقیقت بین مردم 
شــاکله وجودی آن را محقق ساخت و عزم 
ملی بــر این تعلق گرفت که این نهاد آینده و 
سرنوشــت ملتی را رقم زند و تداوم حکومت 
اســالم را در این ســرزمین صیانت نماید، با 
چه جراتی می توان چشــم توجه و عنایت از 
این نهاد مهم و حســاس برگرفت و در قبال 
این همه شهادت طلبی ها و عشق و اخالص 
بی توجه بود؟ حق شناسی از قدر و منزلت ملتی 
که با اعتمادی به وســعت آحاد مردمش و به 
عمق دریای پرتالطم قلب های شان مجلس 
را به مثابه ســنگری نیرومند برای شکوفایی 
آزادی و توحید و امامت جهانی نبی اکرم)ص( 
برگزید. این است که افراد برجسته و کارآمدی 
به نمایندگی از این ملت در مجلس شــورای 

اسالمی حضور یافته و ایفای وظیفه کنند. 
امروز پس از شــش سال که از عروج روح 
بلنــد و ملکوتی امام راحــل)ره( می گذرد، ما 
مجریان صحنه سازندگی و کارگزاران میدان 
خدمت آمده ایم تا تحت لوای والیت عظمای 
رهبری برومند و ناخدای سکان عظیم انقالب، 
که امر هدایت و سرپرســتی ملت ایران را بر 
دوش پرتوان و شایسته خویش فداکارانه  تقبل 
فرموده اســت، به ادای وظیفه بپردازیم و در 
قبال تکلیفی که همــواره به انجام آن دعوت 

می شویم، به ندای تاریخی امام پاسخ دهیم. 
امــروز آحاد ملــت هر یــک »علی قدر 
منزلتهم«  مکلفند براســاس ارشادات صریح 

و دستورات مهم رهبر معظم انقالب حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مدظه که در دیدار اخیرشان 
با استانداران محترم سراسر کشور بر شرکت 
همه جانبه و گسترده مردم در انتخابات تاکید 
فرمودند، در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی 
خویش مشــارکت نمایند. غفلــت از این امر 
واجب همانگونه که بارها و بارها امام بزرگوار 
مردم را نســبت بهدان تنبه و هشدار می داد و 
بر مدخلیت و حضور تمام و کمال آنان تاکید 
می ورزید، خبطی عظیم و گناهی نابخشودنی 
می دانیم. معتقدیم، صحنه گسترده انتخابات 
مجلس شورای اسالمی صحنه شکوهمندی 
است که آهنگ موزون و مقدس توحید کلمه 
و کلمــه توحید همــواره در فضای آن مترنم 
اســت و این شــکوه و اعتبار و اقتدار ناشی از 
حضور یکپارچه قاطبه عظیم مردم و همچنین 
شــخصیت ها و عناصر ذی صالحی است که 
از متن ملت برخاســته و در خویش مراتبی از 
توانمندی ها و شایســتگی ها را سراغ دارند و 
مصمم اند تا به نمایندگی از مردمشان، مدافع 
ارزش های انقالب و دســتاوردهای بلند آن، 
در تمامــی ادوار و از جمله در فراخنای دوران 
ســازندگی باشند. بدیهی است تحقق این امر 
عظیم و شکوهمندی آن مرهون این دو حضور 
گسترده اســت و باید عنایت داشت که بنا به 
سنت تاریخی و تجربه عقل سیاسی، حضور 
گسترده و موثر ملت، در گروی حضور نیروهای 
شایســته مردمی به منظور تقبل مســئولیت 
نمایندگی است، تا از این رهگذر به دور از هر 
گونه توهم و جبر و انقیاد، بنا به تشــخیص و 
تصمیم خویش و مبتنی بر اهداف و آرمان های 
بلند انقالب و رهبری معظم نظام که او را چراغ 
راه و مشــعل فروزان حیات سیاسی خویش 
می دانند، داوطلبان اصلح را برگزینند، کسانی 
که سرنوشــت آینده نظامشان را اسالمی و با 

عزت رقم زنند. 
امروز ما مدیران و خدمتگزاران »ســنگر 
سازندگی« معتقدیم که تضمین حیات باعزت 
و اقتدار جامعه بزرگ اســالمی ایران در پرتو 
اتحاد نیرومند همه اقشــار و گروه های مردم، 

گرد محور عظیم والیت و با اتکای گســترده 
بر حضور خادمانــه روحانیت زنده دلی حاصل 
می شــود که در طول مبارزات ستم شاهی و 
همچنین در ایام دفاع مقدس در صحنه های 
نبرد با دشمن، در تشویق و ترغیب جوانان غیور 
لحظه ای نیاســود و راحت را بر چشم خویش 
حرام کرده و با شهادت ابناء خویش، استقالل 
و عزت اسالمی مان را صیانت و حفاظت کرد. 
درخشــش و پیروزی و بهروزی نسل های 
آینده و فرزندان ما ریشــه در چنین انســجام 
عمیقــی میان مردم و روحانیت و مســئولین 
دارد که امروز باید بیش از پیش بر صالبت و 
استحکامش تاکید کرد و تمامی عوامل مخل 
به این همبستگی را با کفایت تمام از حیز قدرت 

و انتفاع ساقط ساخت. 
تحقق وحدت ملی زیر سایه سار والیت و 
چتر حمایت او ضرورت تاریخی زمان ماست 
و عزت و ســربلندی ملت نیز در رهان تجلی 
شکوهمند آن که باطلبع توان انسانی و مکنت 
و مکانت مدیریتی نظام، قوت مضاعف خواهد 
یافت و بدانیم که »ســازندگی و توســعه« و 
تحقق ایرانی آباد و ســرافراز با پیشــانی بلند 
سعادت اســالمی, کمترین نمره و نتیجه ای 

است که بدان بشارت داده خواهیم شد. 
امروز عزت اســالمی ما، اقتدار و شــکوه 
ملی ما، توســعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی ما، منوط به حضور شایســته همه 
نیروهــای مردمی در صحنه انتخابات و احراز 
کرســی نمایندگی ملت توسط شایسته ترین 
شخصیت های کارساز و جامع ترین نیروهاست 
که دل در هوای اسالم ناب محمدی داشته و 
جنگ هفتاد و دو ملت را عذر نهاده، در مسیر 
تحقق عدالت اجتماعی متواضعانه و به دور از 
هر گونه هیاهو، برای ایجاد شرایط بهتر زندگی 
مردم دل سوخته، دل سوزانده اند و لحظه ای از 
تالش و کوشش در مسیر احیای توانایی ها و 
استعدادهای نهفته این سرزمین نایستادند. حق 
این اســت که در این دوران پرتالطم و حادثه 
که هر روز از ســوی دشمن به بهای آزادی و 
تاوان اســتقالل و عزت خویش، آزار می بینیم 
و در صدر سپاه کفر، آمریکای جنایتکار پرچم 
تهاجم فتنه و شبیخون را در اهتزاز برافراشته 
و لحظه ای بر زمین ننهاده است و علیه دولت 
و مردم، تضییقات و تحمیالت فروانی را برای 
در هم شکستن استخوان ملت فراهم می آورد، 
بکوشــیم تا مجلس را کانون گرم و پرجنب و 
جوش و تحرک اجتماعی، سیاســی در سطح 
کالن مسائل ملی نگه داریم و با اندیشه های 
واالی تداوم سازندگی و توسعه، بقای نظام و 
استقالل کشور را در پرتو قوتمندی و تجهیز 
ملت به منظور مقابله با ترفندهای نوین خصم، 
که همانا درگیری و جنگ اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی است، آماده کنیم. 
ایرانی آباد و نیرومند و توسعه یافته، اقتصادی 
توانا و ســالم و مســتحکم، فرهنگی غنی و 
پاک و بی آالیش بــرای رویارویی با تهاجمات 
فرهنگی دشمن، رفاه و آسایش عمومی و ترمیم 
جراحت ها و خســتگی های بازمانده از جنگ و 
اندوه زدایی از قلب رئوف ملت نجیب و شریف، 
تقویت همبســتگی اجتماعی و سیاســی و... 
همه و همه شاخص ها و اهرم ها و سالح های 
نیرومندی است که طبق سنت جاری پرودگار 

در برابر آن دشمن به زانو درخواهد آمد. 
ما مدیران خدمتگزار مردم که به دور از هر 
وابستگی حزبی، تنها با ابتناء بر این حقیقت که 
عامل مهم خدمت به مردم همبستگی توانمندی 
را بــه محوریت مرد بزرگ صحنه های جهاد و 
اجتهاد، شــکل داده است برای ادای وظیفه در 
این صحنه اعالم حضــور می نماییم. حضور 
برای تکمیل و تتمیم رســالت چهره منظور و 
بلندمرتبه ای که بــازوی توانای رهبری معظم 
انقالب اســت و آموزش دیــده مکتب آموزگار 
بزرگ زمان، همو که به حق سردار سازندگی، 
عاشــق و دلباخته مردم و خادم راستین ملت 

است. 
ما بر این باوریم که بــا حضور چهره های 
درخشان روحانی و اجرایی کشور که دوشادوش 
در سنگر قانونگذاری مجلس خدمات و سوابق 
و تجارب ارزشمندی را به همراه دارند ملت ما 

آغاز اصالح طلبی انتخاباتی
مجموعه بیانیه های کارگزاران سازندگی ایران/ 1: بیانیه اعالم موجودیت

کارگزاران سازندگی ایران به صفت شخصی و حزبی خود در این بیست ساله نشریات بسیاری 
منتشر کرده اند. پس از روزنامه همشهری )که نشریه شهرداری تهران بود( هفته نامه بهمن، 
نخستین ارگان غیررسمی کارگزاران بود که سید عطا اهلل مهاجرانی معاون وقت رئیس جمهوری 
هاشمی، دو هفته قبل از اعالم موجودیت کارگزاران آن را منتشر کرد. سردبیر این نشریه علیرضا 
علوی تبار بود و فعالیت کارگزاران در آن محوریت اساسی داشت. محسن کدیور و مسعود بهنود 
از نویسندگان این نشریه هفتگی بودند. »سازندگی« به عنوان ارگان رسمی حزب در این صفحه 
می کوشد با گردآوری و بازنشر همه بیانیه ها، اعالمیه ها و اطالعیه های کارگزاران سازندگی ایران 

یک بایگانی حزبی ایجاد کند. 
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شماره 34 
نوروز 93

راهبرد
علم سیاست

تکنوکراسی 
جاده صاف کن دموکراسی

محمد اسماعیل شوشتری
وزیر دادگستری دولت هاشمی
سال هاست از فعالیت سیاسی 

علنی خودداری می کند

محمدرضا نعمت زاده
وزیر صنایع دولت هاشمی

رئیس ستاد روحانی در انتخابات 
92 شد و همان وزارت قبلی را 

عهده دار شد

مرتضی محمدخان
وزیر اقتصاد دولت هاشمی

وقتی محافظه کاران به نوربخش 
رای ندادند جایگزین او شد اما 

سال هاست که فعال نیست

غالمرضا فروزش
رئیس وزیر جهاد سازندگی

هنوز همراه هاشمی است و 
امور اجرایی مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص 

مصلحت نظام را برعهده دارد

محمدعلی نجفی
وزیر آموزش و پرورش هاشمی

چهره محبوب دولت های هاشمی، 
خاتمی و روحانی شد اما بیماری 

قلبی مانع از تداوم مسوولیتش 
شد

غالمرضا کرباسچی
شهردار تهران در دولت هاشمی

پس از دولت هاشمی برای ده 
سال انفصال از خدمات دولتی 

محکوم شد

سیدعطاءاهلل مهاجرانی
معاون پارلمانی و حقوقی هاشمی

در مقام وزیر فرهنگ خاتمی 
سخنگوی دولت هم شد اما 

ناگزیر به استعفا شد

محمد هاشمی
قائم مقام وزارت خارجه در 

دولت هاشمی
رئیس دفتر سیاسی حزب 
کارگزاران و از راسخ ترین 
مدافعان آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی است

سیدمصطفی هاشمی طبا
رئیس سازمان تربیت بدنی در 

دولت هاشمی
از کارگزاران فاصله گرفت 

و در سال 80 خود نامزد 
ریاست جمهوری شد

رضا امراللهی
رئیس سازمان انرژی اتمی در 

دولت هاشمی
عضو شورای مرکزی حزب 

کارگزاران است

روسی در آن وجود داشت که در مدرنیسم آمرانه شبیه یکدیگر بودند. به تدریج احزاب سیاسی 
دیگر هم ایجاد شدند که در میانه ی ملی گرایی و چپ گرایی فکر می کردند. ملی گرایی در این دوره 
بازتاب اشغال ایران و چپ گرایی بازتاب حکومت اشراف بر ایران بود که با امیال طبقه متوسط تازه 

پدیدار شده ایران تضاد داشت. 
همه ی احزابی که در این سال ها در ایران ایجاد شدند در این دو ویژگی مشترک بودند:

اول-  بیگانه  ستیزی که بازتاب اشغال ایران بود ]ناسیونالیسم[
دوم- اشراف ستیزی که بازتاب برآمدن طبقات متوسط جدید در ایران بود ]سوسیالیسم[

ترکیب این دو ایدئولوژی معجون شــگرفی از نظریات و ایدئولوژی های سوسیالیســتی -  
ناسیونالیستی می ســاخت. بعد از حزب »توده«، حزب دیگری که در مقابل آن پا گرفت حزب 
»ایران« بود. حزبی تکنوکرات مرکب از مهندسان و تحصیل کردگان رشته های فنی و مهندسی که 
گرچه از طبقه متوسط برخاسته بودند اما شیفته سوسیالیسم بودند و در واقع در رقابت با حزب 
توده همان دوگانه  ی اعتدالی /انقالبی دوره ی مشروطه را بازسازی می کردند. حزب ایران بعدا هسته 

اصلی جبهه ملی شد و تضاد با حزب توده را در این قالب تازه ادامه داد.
شگفت آنکه انشعابیون این احزاب هم هرگز از سوسیالیسم دست نمی کشیدند. خلیل ملکی 
هنگامی که بر ســر وابســتگی حزب توده به اتحاد شوروی از آن جدا شد و با مظفر بقایی - که 
ملی گرایان حزب ایران او را قابل اعتماد نمی دانستند -  متحد شد، نام حزب تازه خود را »حزب 
زحمتکشان« گذاشتند که تعبیری سوسیالیستی و طعنه به حزب توده و تداوم سنت اجتماعیون 
بود. اندکی بعد اسالم گرایان هم به تحزب روی آوردند. در میان آنان جناح بنیادگرای اسالم گرایان، 
جمعیت فدائیان اسالم را ایجاد کردند که نام و برنامه ای اجتماعی داشت. مجتبی نواب صفوی از 
طبقات فرودست جامعه برخاسته بود و نه تنها با سلطنت که با نهاد مرجعیت سنتی هم مخالف 
بود و در برنامه سیاسی خود خواستار تسویه مرجعیت و روحانیت بود. فدائیان اسالم اولین گروهی 
بود که با نظام سنتی شهریه روحانیت مخالف کرد و خواستار ایجاد »صندوق منظمی برای حقوق 
شرعیه تحت نظر معتمدین پاک« شدند و در واقع علیه پیوند تاریخی »بازار -  حوزه« برخاستند. 
آنان در برنامه سیاســی خود رسما خواســتار جلوگیری از »ورود و خرید جنس های خارجی«، 
تبدیل بانکداری موجود به بانک های قرض الحسنه، پایین آوردن سطح مخارج زندگی عمومی و... 
شدند که آمیزه ای از ملی گرایی، جامعه گرایی و اسالم گرایی بود. )سیدمجتبی نواب صفوی: جامعه 

و حکومت اســالمی: انتشارات اطالعات: 1379، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، صص 217 
و 243-249.(

احزاب اسالمی بعد از فدائیان اسالم البته بیشتر محافظه کار بودند؛ نهضت آزادی ایران به عنوان 
حزبی که ایرانی بودن، مسلمان بودن و مصدقی بودن را برنامه ی خود قرار داده بود از آغاز بیش از 
همه احزاب سیاسی عصر خود از سوسیالیسم دور بود و به نوعی لیبرالیسم مذهبی باور داشت اما 
با دستگیری رهبران این حزب اسالمی در دهه ی 40 نهضت آزادی به دست جناح رادیکال آن 
اداره شد که رسما سوسیالیست بودند. این جناح بعد از پیروزی انقالب اسالمی از نهضت آزادی 
جدا شد و نطفه یک جریان سوسیال دموکرات را پایه گذارد که بعدا به نام ائتالف نیروهای ملی 
مذهبی مشهور شد. نهضت آزادی تحت تاثیر این متحدان خود در تنها دوره ای که دولت را در 
دست گرفت )دولت موقت انقالب اسالمی( هیچ برنامه لیبرالی را پیاده نکرد و حتی در اصالح نظام 

بانکداری کشور بعد از انقالب راه و روش سوسیالیستی در پیش گرفت.
هیات های موتلفه اسالمی هم که بر پایه سنت فدائیان اسالم شکل گرفته بود گرچه همچون 
فدائیان اسالم رادیکال نبود و بنیان ضدبازار نداشت اما هرگز به عنوان یک حزب لیبرال شناخته 
نشد و در اوج اقتدار سیاسی خود در دهه های 60 و 70 هرگز حاضر نشد به صراحت از اقتصاد آزاد 
دفاع کند و بیشتر به دنبال یک اقتصاد بازار کنترل شده و رانتی بود. مخالفت این هیات ها -  که 
بعدا به جمعیت و حزب واحد بدل شدند -  با آزادسازی اقتصادی در دهه ی 70 فصل مهمی از 

مجادالت اقتصاد سیاسی در ایران امروز را تشکیل می دهد.
موج »سوسیالیسِم تشکیالتی« در ایران به اندازه ای قدرتمند بود که حتی محمدرضا پهلوی هم 
در طراحی نظام حزبی رژیم خود نیاز به یک حزب شبه سوسیالیستی به نام مردم را در برابر حزب 
شبه لیبرالی ایران نوین احساس می کرد. حزب مردم که به تقلید از حزب کارگر بریتانیا ساخته بود 
تحت نفوذ اسداهلل علم بود و حزب ایران نوین که به تقلید از احزاب لیبرال -  محافظه کار اروپا 
بنا شده بود از بقایای کانون مترقی -  مجمع تکنوکرات های وفادار به پهلوی دوم -  بنا شد. اما 
عمر نظام حزبی محمدرضا پهلوی کوتاه بود. او به عنوان یک سوسیال ناسیونالیست حلقه مفقوده 
ســلطنت پدرش را یافت و حزب واحد رستاخیز را با ایدئولوژی مدرنیسم آمرانه بنا کرد که در 

شکل گیری آن توده ای توبه کرده ای چون منوچهر آزمون نقش برجسته ای داشتند:
مخالفان محمدرضاشــاه که تکلیف شان روشن بود. گروه هایی مانند سازمان فدائیان خلق و 
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شماره 34 
نوروز 93

تکنوکراسی 
جاده صاف کن دموکراسی
چگونه کارگزاران سازندگی از تکنوکراسی به لیبرال دموکراسی رسیدند؟

AP : عکس

اکبر ترکان
وزیر دفاع دولت هاشمی

بعدا به حزب اعتدال و توسعه و 
دولت روحانی پیوست

سیدمحمد غرضی
وزیر مخابرات دولت هاشمی

در سال 76 برخالف کارگزاران به 
ناطق نوری رای داد و در سال 92 

مقابل حسن روحانی بود

غالمرضا شافعی
وزیر تعاون دولت هاشمی

به عنوان یک بوروکرات با 
دولت های بعد از هاشمی همکاری 

کرد

بیژن زنگنه
وزیر نیرو در دولت هاشمی

از مدیران موفق دولت خاتمی 
بود که با اصرار روحانی به دولت 

بازگشت

عیسی کالنتری
وزیر کشاورزی دولت هاشمی

گرچه هنوز به کارگزاران نزدیک 
است اما خود بعد خانه کشاورز را 

پایه گذاشت

محسن نوربخش
رئیس بانک مرکزی در دولت هاشمی

پایه گذار اندیشه اقتصاد آزاد در 
دولت بود اما فوت ناگهانی اش به 

کارگزاران صدمه زد

27دی ماه 1374 در تاریخ احزاب سیاســی ایران روز مهمی است. روزی که نخستین حزب 
غیرایدئولوژیک ایران پدیدار شد؛ حزبی که سوسیالیست نبود.

تولد دموکراسی: اسطوره ی سوسیالیسم احزاب سیاســی ایران از نهضت مشــروطیت بدین ســو همه احزابی ایدئولوژیک -  1
سوسیالیست بوده  اند، یعنی به یک مرام فکری، فلسفی و اجتماعی از پیش تعیین شده و تثبیت 
شده باور داشتند که گاه رنگ مذهبی داشت و گاه صورت غیرمذهبی می یافت اما همه به نوعی 

سوسیالیستی بودند:
در آغاز همزمان با برخاستن جنبش مشروطه خواهی فرقه ی »اجتماعیون عامیون« در قفقاز 
ایجاد و به ایران روانه شــد که نامش خود گویای مرامش بود: »اجتماعیون عامیون« ترجمه ی 
تحت اللفظی سوسیال دموکرات ها بود. بعدا در کوران مشروطه از درون این فرقه دو حزب برآمد: 
حزب »دموکرات« که همچنان به برنامه ی سوسیال دموکراسی پای بند بود و حزب »اجتماعیون 
اعتدالیون« که گرچه به عنوان حزبی محافظه کار شناخته می شد اما در برنامه ی سیاسی خود 
از یک سوسیالیسم معتدل حمایت می کرد. این تفکر نه تنها در نامه حزب که حتی در مقاالت 
علی اکبر دهخدا از نویسندگان مشهور اعتدالیون به چشم می خورد. )صور اسرافیل، ش 29، 12 
ربیع االخــر 1326 ه.ق(  این واقعیت حتی با نقد دموکرات  ها نیز مواجه می شــد تا جایی که بر 
سر تملک ایدئولوژی سوسیالیسم میان دموکرات ها و اعتدالی ها جدال و جدل بود. محمدامین 
رســول زاده از نظریه پردازان حزب دموکرات در ســال 1328 در رساله ای به نام »تنقید فرقه ی 
اعتدالیون« به نقد ایدئولوژی اولین حزب محافظه کار ایران می پردازد و می نویسد: »عجبا اعتدالیون 
ما که با یک افتخار تمام با خطوط نیم زرعی در عنوان مسلک خود لفظ اجتماعیون را که ترجمه 
سوسیالیســت است ضمیمه مسلک متضادی را یکجا جمع می نمایند« و ابراز شگفتی می کند 
که » در مسالک سوسیالوجی ]سوسیالیستی[ اعتدالیون ما مسلک تازه ای اختراع نموده و برای 
عالم تمدن یک مذهب تازه سیاسی ارمغان آورده اند.« و متذکر می شود که: »اجتماعیون که در 

اروپا آنان را سوسیالیســت می گویند فرقی می باشند که کنسرواتورهای اروپا را که سهل است، 
دموکرات ها، لیبرال ها و رادیقال ها ]رادیکال ها[ آنان را نیز اعتدالیون می دانند.«)منصوره اتحادیه 
)نظام مافی(: مرام نامه ها، نظام نامه های احزاب سیاسی در دومین دوره ی مجلس شورای ملی، نشر 
تاریخ ایران، 1361، ص 70( )محمد امین رســول زاده: تنقید فرقه ی اعتدالیون، ]مجله[ اندیشه 

)نشریه تئوریک مارکسیستی(، شماره ی 1، فروردین 1358، ص 147(
با فروپاشی پی در پی دولت های مشروطه و شیوع جنگ جهانی اول ساختار حزبی ایران به هم 
ریخت و هر دو حزب مشهور دموکرات و اعتدال فرو پاشید اما ایدئولوژی سوسیالیستی همچنان 
به مانند روحی سرگردان بر سر دیگر احزاب آن زمان در حرکت بود. رضاخان برخالف آتاتورک 
-  که همتا بلکه الگوی فکری اش بود -  به احزاب سیاسی باور نداشت. در آغاز حزب »تجدد« 
نزدیک ترین حزب به رضاخان بود که رهبر آن »تدین« در به قدرت رسیدن رضاخان نقش مهمی 
داشــت و حزبی طرفدار مدرنیســم آمرانه به شیوه ی سوسیال ناسیونالیسم آلمان بود. تدین به 
هنگام به سلطنت رسیدن رضاخان رئیس مجلس بود و بعد از مدتی حزبش رو به افول رفت. بعدا 
تیمورتاش تالش کرد یک حزب وفادار به رضاشاه بنا کند و حتی نام حزب »ایران نوین« را انتخاب 
کرد. اما رضاشاه مخالف نظام حزبی بود و به نصیحت های سفیر ترکیه در تهران هم گوش نداد که 
معتقد بود: »رضاخان حزب ندارد. باید برای او یک حزب دست و پا کرد.«)ممدوح شوکت بیگ: 
خاطرات تهران، یادداشت های سفیر ترکیه از ماجرای تغییر سلطنت در ایران، نشر پردیس دانش 
1390، ص 43( در واقع سفیر ترکیه تجربه ی آتاتورک را برای رضاشاه توصیه می کرد که همپای 
جمهوری در ترکیه حزب جمهوری خواه خلق را هم بنا کرد که حزبی سوسیال -  ناسیونال بود. 

اما رضاشاه که از جمهوری خواهی دست کشیده بود، نظام حزبی را هم پیگیری نکرد.
همین فقر نظام حزبی بود که در پایان دولت پهلوی اول در پی شیوع جنگ جهانی اول به 
ایران در کشور بحران جانشینی پدیدار شد و تنها با برنامه محمدعلی فروغی بود که دولت پهلوی 
باقی ماند. اما در ضعف سلطنت تازه احزاب مخالف بسیاری پدیدار شدند که مهمترین آنها حزب 
»توده« بود. ایدئولوژیک ترین و سوسیالیستی ترین حزب سیاسی که در تاریخ معاصر ایران پدیدار 
شده است. حزب توده هم البته تحت تاثیر دو سنت سیاسی آلمان و شوروی بود. از سویی به تقی 
ارانی  نسب می برد که دانش آ موخته آلمان بود و از سوی دیگر با حمایت اتحاد شوروی تاسیس 
شد که دژ سوسیالیسم به حساب می آمد. بنابراین رگه هایی از ناسیونالیسم آلمانی و سوسیالیسم 

محمد قوچانی
سردبیر

بیانیه ی اعالم موجودیت کارگزاران در 27 دی 74 به امضای این 16 نفر رسیده بود

ویـــژه
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شماره 34 
نوروز 93

تکنوکراسی 
جاده صاف کن دموکراسی
چگونه کارگزاران سازندگی از تکنوکراسی به لیبرال دموکراسی رسیدند؟

AP : عکس

اکبر ترکان
وزیر دفاع دولت هاشمی

بعدا به حزب اعتدال و توسعه و 
دولت روحانی پیوست

سیدمحمد غرضی
وزیر مخابرات دولت هاشمی

در سال 76 برخالف کارگزاران به 
ناطق نوری رای داد و در سال 92 

مقابل حسن روحانی بود

غالمرضا شافعی
وزیر تعاون دولت هاشمی

به عنوان یک بوروکرات با 
دولت های بعد از هاشمی همکاری 

کرد

بیژن زنگنه
وزیر نیرو در دولت هاشمی

از مدیران موفق دولت خاتمی 
بود که با اصرار روحانی به دولت 

بازگشت

عیسی کالنتری
وزیر کشاورزی دولت هاشمی

گرچه هنوز به کارگزاران نزدیک 
است اما خود بعد خانه کشاورز را 

پایه گذاشت

محسن نوربخش
رئیس بانک مرکزی در دولت هاشمی

پایه گذار اندیشه اقتصاد آزاد در 
دولت بود اما فوت ناگهانی اش به 

کارگزاران صدمه زد

27دی ماه 1374 در تاریخ احزاب سیاســی ایران روز مهمی است. روزی که نخستین حزب 
غیرایدئولوژیک ایران پدیدار شد؛ حزبی که سوسیالیست نبود.

تولد دموکراسی: اسطوره ی سوسیالیسم احزاب سیاســی ایران از نهضت مشــروطیت بدین ســو همه احزابی ایدئولوژیک -  1
سوسیالیست بوده  اند، یعنی به یک مرام فکری، فلسفی و اجتماعی از پیش تعیین شده و تثبیت 
شده باور داشتند که گاه رنگ مذهبی داشت و گاه صورت غیرمذهبی می یافت اما همه به نوعی 

سوسیالیستی بودند:
در آغاز همزمان با برخاستن جنبش مشروطه خواهی فرقه ی »اجتماعیون عامیون« در قفقاز 
ایجاد و به ایران روانه شــد که نامش خود گویای مرامش بود: »اجتماعیون عامیون« ترجمه ی 
تحت اللفظی سوسیال دموکرات ها بود. بعدا در کوران مشروطه از درون این فرقه دو حزب برآمد: 
حزب »دموکرات« که همچنان به برنامه ی سوسیال دموکراسی پای بند بود و حزب »اجتماعیون 
اعتدالیون« که گرچه به عنوان حزبی محافظه کار شناخته می شد اما در برنامه ی سیاسی خود 
از یک سوسیالیسم معتدل حمایت می کرد. این تفکر نه تنها در نامه حزب که حتی در مقاالت 
علی اکبر دهخدا از نویسندگان مشهور اعتدالیون به چشم می خورد. )صور اسرافیل، ش 29، 12 
ربیع االخــر 1326 ه.ق(  این واقعیت حتی با نقد دموکرات  ها نیز مواجه می شــد تا جایی که بر 
سر تملک ایدئولوژی سوسیالیسم میان دموکرات ها و اعتدالی ها جدال و جدل بود. محمدامین 
رســول زاده از نظریه پردازان حزب دموکرات در ســال 1328 در رساله ای به نام »تنقید فرقه ی 
اعتدالیون« به نقد ایدئولوژی اولین حزب محافظه کار ایران می پردازد و می نویسد: »عجبا اعتدالیون 
ما که با یک افتخار تمام با خطوط نیم زرعی در عنوان مسلک خود لفظ اجتماعیون را که ترجمه 
سوسیالیســت است ضمیمه مسلک متضادی را یکجا جمع می نمایند« و ابراز شگفتی می کند 
که » در مسالک سوسیالوجی ]سوسیالیستی[ اعتدالیون ما مسلک تازه ای اختراع نموده و برای 
عالم تمدن یک مذهب تازه سیاسی ارمغان آورده اند.« و متذکر می شود که: »اجتماعیون که در 

اروپا آنان را سوسیالیســت می گویند فرقی می باشند که کنسرواتورهای اروپا را که سهل است، 
دموکرات ها، لیبرال ها و رادیقال ها ]رادیکال ها[ آنان را نیز اعتدالیون می دانند.«)منصوره اتحادیه 
)نظام مافی(: مرام نامه ها، نظام نامه های احزاب سیاسی در دومین دوره ی مجلس شورای ملی، نشر 
تاریخ ایران، 1361، ص 70( )محمد امین رســول زاده: تنقید فرقه ی اعتدالیون، ]مجله[ اندیشه 

)نشریه تئوریک مارکسیستی(، شماره ی 1، فروردین 1358، ص 147(
با فروپاشی پی در پی دولت های مشروطه و شیوع جنگ جهانی اول ساختار حزبی ایران به هم 
ریخت و هر دو حزب مشهور دموکرات و اعتدال فرو پاشید اما ایدئولوژی سوسیالیستی همچنان 
به مانند روحی سرگردان بر سر دیگر احزاب آن زمان در حرکت بود. رضاخان برخالف آتاتورک 
-  که همتا بلکه الگوی فکری اش بود -  به احزاب سیاسی باور نداشت. در آغاز حزب »تجدد« 
نزدیک ترین حزب به رضاخان بود که رهبر آن »تدین« در به قدرت رسیدن رضاخان نقش مهمی 
داشــت و حزبی طرفدار مدرنیســم آمرانه به شیوه ی سوسیال ناسیونالیسم آلمان بود. تدین به 
هنگام به سلطنت رسیدن رضاخان رئیس مجلس بود و بعد از مدتی حزبش رو به افول رفت. بعدا 
تیمورتاش تالش کرد یک حزب وفادار به رضاشاه بنا کند و حتی نام حزب »ایران نوین« را انتخاب 
کرد. اما رضاشاه مخالف نظام حزبی بود و به نصیحت های سفیر ترکیه در تهران هم گوش نداد که 
معتقد بود: »رضاخان حزب ندارد. باید برای او یک حزب دست و پا کرد.«)ممدوح شوکت بیگ: 
خاطرات تهران، یادداشت های سفیر ترکیه از ماجرای تغییر سلطنت در ایران، نشر پردیس دانش 
1390، ص 43( در واقع سفیر ترکیه تجربه ی آتاتورک را برای رضاشاه توصیه می کرد که همپای 
جمهوری در ترکیه حزب جمهوری خواه خلق را هم بنا کرد که حزبی سوسیال -  ناسیونال بود. 

اما رضاشاه که از جمهوری خواهی دست کشیده بود، نظام حزبی را هم پیگیری نکرد.
همین فقر نظام حزبی بود که در پایان دولت پهلوی اول در پی شیوع جنگ جهانی اول به 
ایران در کشور بحران جانشینی پدیدار شد و تنها با برنامه محمدعلی فروغی بود که دولت پهلوی 
باقی ماند. اما در ضعف سلطنت تازه احزاب مخالف بسیاری پدیدار شدند که مهمترین آنها حزب 
»توده« بود. ایدئولوژیک ترین و سوسیالیستی ترین حزب سیاسی که در تاریخ معاصر ایران پدیدار 
شده است. حزب توده هم البته تحت تاثیر دو سنت سیاسی آلمان و شوروی بود. از سویی به تقی 
ارانی  نسب می برد که دانش آ موخته آلمان بود و از سوی دیگر با حمایت اتحاد شوروی تاسیس 
شد که دژ سوسیالیسم به حساب می آمد. بنابراین رگه هایی از ناسیونالیسم آلمانی و سوسیالیسم 

محمد قوچانی
سردبیر

بیانیه ی اعالم موجودیت کارگزاران در 27 دی 74 به امضای این 16 نفر رسیده بود

ویـــژه

هاشمی و مجلس 
دو کلمه مترادفند 
که اقتدار هر یک 
مایه عزت دیگری 
است و هر دو 
محل امن و امید 
رهبری نظام و 
روشنی چشم و 
قوت قلب ملت 
ایران. 

غالمحسین کرباسچی



13 سال اول . شماره یک

اولیــن کتــاب خاطــرات آیــت اهلل اکبر 
هاشمی رفســنجانی در فراق او منتشــر شد. 
وقتی محســن هاشمی رفسنجانی مدیر دفتر 
نشــر معارف انقالب داشت یادداشت آغازین 
کارنامه و خاطرات پدرش در ســال 1373 را 
می نوشت 40 روزی از درگذشت رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور آن 
سال ها می گذشــت. »صبر و پیروزی« از این 
نظر اولین کتاب از روزنوشت های هاشمی است 
که در غیاب او منتشــر شده و فرزند ارشدش 
از این رو روزنوشــتی از ایام درگذشت پدرش 
نوشــت: »غروب روز نوزدهــم دی ماه 1395 
به منزل باز می گشــتم که محافظان تماس 
گرفتند و گفتند که حال پدرم نامساعد است و 
او را به بیمارستان منتقل کرده اند. به بیمارستان 
که رسیدم، تیم پزشکی در حال انجام عملیات 
احیا بودند. بعد از حدود نیم ساعت، زمانی که 
اظهار می کردند هیچ امیدی نیست، با مشورت 
پزشکان محترم، آقایان هاشمی وزیر بهداشت 
و درمان، زالی رئیس سازمان نظام پزشکی و 
طباطبایی رئیس واحد پزشــکی دانشگاه آزاد 
اسالمی تهران، خواستم عملیات احیا متوقف 
شود. ایشان در ســن 82 سالگی، به جز قند 
محدود و کنترل شــده، سابقه بیماری خاصی 
نداشــتند و در سالمتی بودند. او به ما آموخته 
بود در برابر ابتالئات و نامالیمات، صبور و قوی 
باشیم و در هر حال، خدا را ناظر بر اعمال خود 
ببینیم. پیکرشان را به جماران منتقل کردیم و 

حسینیه برای مراسم وداع مردم آماده شد.«
میــراث مکتوب هاشمی رفســنجانی که 
به دست فرزندانش رسیده شامل 35 سررسید از 
خاطرات روزنوشت ایشان از ابتدای سال 1360 
تا یک روز قبل از رحلت در 19 دی 1395 است؛ 
از این تعداد 13 کتاب منتشر شده و یک جد هم 
همین کتاب کارنامه خاطرات سال 1373 است 
که توسط خودشان بازبینی و آماده سازی شده 
بود. دفتر نشــر معارف انقالب جز آن بیش از 
100 کتاب جنبی هم آماده کرده که مجموعه 
خطبه ها و سخنرانی ها و مصاحبه های ایشان در 

طول سال های مختلف است.
سال 1373، اولین سال دولت دوم سازندگی 
است. به تعبیر فرزند رئیس جمهور، وقت سالی 
که »قطار بازسازی کشور با سرعت باورنکردنی 
پیش می رفت.« ســالی که قطــار راه آهن 
بندرعباس-بافق حرکــت کرد و با آن آرزوی 
اتصال بازارهای بکر آســیای میانه به دریای 
آزاد محقق شــد. ســد 15 خرداد افتتاح کرد، 
اولین شبکه تلفن همراه تهران شروع به کار 
شد، مجتمع عظیم پتروشیمی بندر امام با 11 
کارخانه تولیدی، وارد مدار صنعت شد، نیروگاه 
سیکل ترکیبی کازرون، نیروگاه بزرگ بیستون 
کرمانشــاه و نخســتین نیروگاه بادی کشور 
در رودبار افتتاح شــد. کشور از لحاظ نیازهای 
پروتئینی به خودکفایی رســید. دیگر گوشت، 
پنیر و بسیاری از محصوالت لبنی وارد نمی شد. 
بیش از 95 درصد داروهای مورد نیاز کشــور 
در داخل ســاخته می شد. تولید نفت خام به 4 
میلیون و 200 هزار بشــکه در روز رسید که 
به طور متوســط روزانه 2 میلیون و 343 هزار 
بشکه به خارج صادر شد. سهم یارانه ها و دیگر 
کمک های دولتی در کل بودجه به 21 درصد 
رســید. میزان صادرات کشــور که در ابتدای 
دولت سازندگی، کمتر از یک میلیارد دالر بود 
به پنج میلیارد رسید؛ با اینکه جمعیت کشور از 
35 میلیون نفر به 62 میلیون نفر بالغ شــده و 
مصرف کشور هم بهبود یافته بود. برای تکمیل 
نیروگاه بوشهر پس از یأس از برگشت آلمان با 
روسیه مذاکره شد و نهایتا قرارداد تکمیل آن در 

سال 1373 منعقد شد.
در ضمایــم کتاب مکتوبات پدر - فرزندی 
آمده که نامه محســن هاشمی مسئول دفتر 
بازرسی ویژه رئیس جمهور به هاشمی رفسنجانی 
و پاسخ پدر به ایشان است. محسن هاشمی در 
نامه اش در روز 22 بهمن 1373 خطاب به پدر 
نوشت:  »حال که گزارش بازرسی ویژه را جدی 
نگرفته اید، تقاضــا دارم نه به خاطر من، بلکه 
به خاطر مشــکالت اقتصادی کشور، دستور 

فرموده و نظارت کنید که حداقل اولویت های 
تصویبــی در مجمع مترو اجــرا گردیده، تا در 
سال 76 شاهد راه اندازی بخشی از مترو باشید. 
باعث تاســف اســت که هیچ وقت نتوانستم 
رودرروی شما مسائلم را به بحث جدی بگذارم 
و فقــط به دادن توضیحات پرداختم. البته این 
خوشــبختانه به علت کم رویی و عدم اعتماد 
به نفس نیست بلکه ابهت شما و احترام پدرانه 
مرا دچار مشکل نموده است.« پاسخ پدر که روز 
6 اســفند نوشته شد از این قرار است: »مسئله 
مترو بعد از انقالب فوق العاده پیچیده و مشکل 
شد. اوایل با شیطنت عواملی از کمونیست ها که 
هنوز در خیلی از جاها نفوذ داشتند و با استفاده از 
روحیات خاص انقالبیون آن زمان که با اینگونه 
طرح هــای پر خرج آن هم در تهران و آن هم 
به دســت خارجی ها مخالف بودند به عنوان 
یک اقدام انقالبی لغو شد... با آن همه منفعت 
مترو و با آن همه خسارت نداشتن مترو، یکی 
از اصول مورد توجــه آن روز و امروز من این 
بوده و هست که هرچه زودتر این طرح به ثمر 
برسد، به صالح اســت و با آن همه مخالفت 
که وجود داشت خوف داشتیم که اگر محدود 
شروع کنیم، در همان حد بماند و هنوز هم این 
خطر رفع نشده است. بنابراین وسعت دامنه کار 
حساب شده بوده و هست شجاعت و بی پروایی 
مدیر فعلی، جزو امتیازات کار است و به همین 
دلیل حمایت شد.« محسن هاشمی که از سال 
69 تا 76 عضو عیات مدیره شــرکت راه آهن 
شــهری تهران و حومه )مترو( بود از سال 76 
به بعد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مترو شد 
و در دوران او بــود که رویای متروی پایتخت 

محقق شد.
در این ســال اتفاقات سیاســی متعددی 
چون سقوط هواپیما و شــهادت فرماندهای 
نیروی هوایــی ارتش جمهوری اســالمی، 
رحلت یادگار امام حجت االســالم سید احمد 
خمینی، رحلت آیت اهلل العظمی اراکی و مسأله 
مرجعیت، تصویــب قانون ممنوعیت ماهواره، 
پیشروی آب دریای خزر، بلوای قزوین و... رخ 
داد که هاشمی دیده ها و شنیده هایش را از این 

رخدادها به رشته تحریر درآورده است.
یکشنبه اول آبان 1373؛ هاشمی رفسنجانی 
در یادداشــت های روزانــه اش درگذشــت 
آیت اهلل العظمی اراکی را قریب الوقوع می داند: » 
شب میهمان آیت اهلل خامنه ای بودم، درباره حال 
آیت اهلل ]محمدعلی[ اراکی که در بیمارســتان 
قلب بستری است و احتمال فوتشان زیاد است، 
صحبت کردیم؛ مسئله مرجعیت بعد از ایشان و 
لزوم تقویت قم در مقابل نجف و راه های وصول 
به این هدف.« روز نهم آبان سران سه قوه در 
دفتر آیت اهلل یزدی رئیس قوه قضائیه جلســه 
داشــتند: »درباره مرجعیت بعد از آقای اراکی، 
نامه آیت اهلل منتظری به جامعه مدرسین ]حوزه 
علمیه قم[ و جواب آنها، فشــارهای خارجی و 
تحرکات جریان چپ داخلی مذاکره کردیم.« 
روز 16 آبــان بعــد از نمــاز صبح علی محمد 
بشارتی، وزیر کشور تلفن کرد و خبر درگذشت 
آیت اهلل اراکی را همراه با پیشنهاد تعطیلی آن 

روز می دهد و هاشمی هم در تماس با آیت اهلل 
خامنه ای این خبر را به ایشان می دهد و راهی 
بیمارستان قلب می شود که »در بیمارستان هیچ 
عالمتی از عزا و مرگ ندیدم، داخل شدم. پسر 
آقای اراکی به اســتقبال آمد. خواستم تسلیت 
بگویــم، دیدم لبخند بر لــب دارد. جمله را با 
عبارت:  »خداوند به شــما...« شروع کردم، با 
دیدن لبخند او تردید کردم و به جای صبر بدهد 
گفتم زحمت درست کرده! با هم به طرف تخت 
آقای اراکی رفتیم. دیدم زنده اند؛ خوشحال شدم 
و از خبر نادرســت آقای بشارتی تعجب کردم. 
احوالپرســی نمودم. معلوم شد حالشان خوب 
نیست. به دفتر رفتم. جریان را تلفنی به آیت اهلل 
خامنه ای گفتم. ایشــان هــم مثل من از خبر 
آقای بشــارتی ناراحت شــدند و گفتند آقای 
محمدی گلپایگانی را به بیمارستان فرستاده اند 
و خبر فوت را به اطرافیــان داده اند و نیمی از 
اطالعیه شان را نوشــته اند. من هم تسلیتی 
خطاب به رهبری نوشته بودم! به آقای بشارتی 
تلفنی عتاب کردم. گفت نیمه شب خبر مرگ 
رسید.آقایان  ]محمدرضا[ نقدی و ]یوسف رضا[ 
ابوالفتحی به بیمارســتان رفتند و خبر را تایید 
کردند و من هم اول وقت به شما اطالع دادم 
و جای دیگری نگفتم. قرار شــد تعقیب کنیم. 
خبر در بین مســئوالن سطح باال پخش شده 
است، لذا صداو سیما خبر وخامت حال و رویه 
بهبود را پخش می کند.« ششم آذر بین رهبری 
و رئیس جمهوری درباره اصرار خانواده آیت اهلل 
اراکی برای بردن او به خارج از کشور صحبت 
می شــود: »در عین مخالفت اطبــا که بی اثر 
می دانند - آقای خامنه ای هم با اینکه مخالفند 
نمی خواهند دخالت کنند.« ساعت 10 شب 8 
آذر دکتر ]علیرضا[ مرندی اطالع می دهد که 
حال آیت اهلل اراکی وخیم اســت و ساعت 11 
خبر داد که ایشان به رحمت ایزدی پیوسته اند: 
»گفتم فردا را تعطیل و یک هفته عزای عمومی 
اعالم کنند. پیام من خطاب به آیت اهلل خامنه ای 
را بخوانند. این پیام را چند روز پیش، به دنبال 

اخبار آقای بشارتی نوشته بودم.«
تشــییع جنازه روز 9 آذر با حضور هاشمی 
برگزار شــد: »خانواده ایشان دورم جمع شدند. 
از محبت هــای من ممنون بودنــد و از اینکه 
این مرگ در ســفر به انگلســتان واقع نشد، 
اظهار خوشحالی کردند. قرار بود برای معالجه، 
به زودی به انگلســتان برونــد و گفتند روح 
ایشان خیلی از بیگانه و به خصوص انگلیس 
متنفر بوده و تعجب اســت چرا با این اطالع 
می خواســتند برخالف نظر پزشکان ببرند.« 
به فاصله دو روز بعد احمد جنتی در نماز جمعه 
تهران صریحا روی مرجعیت آیت اهلل خامنه ای 
تبلیغ و تاکید کرد »که با نظراتی که رهبری با 
من در میان گذاشته بودند، نمی سازد. چون مایل 
نبودند از تریبون های رسمی و به خصوص آنها 
که به خودشان مربوط است تبلیغ شود؛ حتی 
به نوعی در بیانیه ای کــه برای وفات آیت اهلل 
اراکی صادر کردند، مرجعیت را به علمای قم 
حواله دادند. شاید این دو روز با اصرار دیگران، 
تغییری در نظرشان پیش آمده که من نمی دانم 

و یا اینکه بدون کســب موافقت ایشان، اقدام 
شده باشــد. موارد دیگری هم در تریبون های 
دیگر نماز جمعــه و اظهارات علما پیش آمده؛ 
مثل اظهارنظر آقای ]محمد[ یزدی و بعضی از 
علمای حوزه ها و بالد که در رسانه ها هم آمده 
اســت.« فردای آن روز جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز اسامی جمعی 
از علما را به عنوان افرادی که دارای صالحیت 
مرجعیت هستند منتشر می کند که نام آیت اهلل 
خامنه ای هم در لیست بود. به نوشته هاشمی 
»این باعث خوشحالی عالقه مندان به رهبری 

و باعث خشم دیگران شده است.«
روز 13 آذر علــی اکبر والیتی وزیر خارجه 
پس از ســفر به قم همراه بــا علی الریجانی 
رئیس سازمان صداوسیما و مالقات با اعضای 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم گزارشی از 
قرار دادن نــام آیت اهلل خامنه ای در لیســت 

ذی صالحان مرجعیت ارائه داد.
بعد از رحلت آیت اهلل اراکی، بار دیگر مسئله 
مرجعیت آیت اهلل منتظری توســط عده ای از 
علمای حوزه مطرح شــد. بعد از آن گروهی از 
طالب به بیت ایشان حمله کردند و در روز سوم 
دی ماه 1373 یورش مجدد به محل درس و 
شکســتن تریبون و لوازم حســینیه و تهدید 
شــاگردان انجام شد. هاشــمی در خاطراتش 
می نویسد که در جلسه شورای عالی امنیت ملی 
)3 دی 73( اعتراضات جمعی از طلبه های قم 
به آیت اهلل منتظری مطرح شده و او به وزارت 
کشور و اطالعات گفته جلوی شلوغی را بگیرند 
و حتی علی فالحیان، وزیر اطالعات هم خبر 
داد که آیت اهلل خامنه ای هم از این اقدام طالب 
اظهار نارضایتی کرده اند. فــردای آن روز این 
موضوع در گفت وگوی هاشمی با رهبری هم 
مطرح می شــود:  »هر دو مخالف بودیم و پیام 

فرستاده بودیم که مهار شود.«
در آن ایام البته تبلیغات منفی علیه آیت اهلل 
سیســتانی هم از تریبون های رسمی شنیده 
می شــد: »دکتر روحانی ]دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی[ آمد. درباره مسائل زیادی، از جمله 
ضعف ها و مشکالت وزارت اطالعات، مسائل 
مرجعیت و نحوه تبلیغات جاری و نادرست بودن 
تبلیغات منفی آن هــم از تریبون نماز جمعه 
تهران در مورد آقای سیستانی، انتخابات مجلس 

و ریاست جمهوری آینده صحبت کردیم.«
یک روز پس از درگذشــت آیت اهلل اراکی 
جامعه روحانیت مبارز تهران با صدور بیانیه ای 
حضرات آیات خامنه ای، فاضل لنکرانی و میرزا 
جوادآقا تبریزی را به عنوان علمای جایزالتقلید 
اعالم کرد. در بیانیه این تشکل دینیـ  سیاسی 
پایتخت آمده بود: »اسامی آیات عظام و فقهای 
واالمقامی که تقلید از آن بزرگواران جایز و عمل 
به فتاوی آنان صحیح و مبرءالذمه می باشــد 
اعالم می دارد... قابل ذکر است که هر سه نفر 
از این آیات عظام، بقای تقلید بر مجتهد میت را 
جایز می دانند و آن افرادی که احیانا دسترسی 
به بخشــی از فتاوای مرجع تقلیدشان نداشته 
باشند می توانند طبق فتوای مجتهد میت مثال 
مانند امام خمینی عمل نموده و نگرانی برای 

عدم انتشار رساله عملیه نداشته باشند.«
فردای آن روز، جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم با صدور بیانیه ای اسامی هفت نفر از علمای 
کشور را به عنوان مراجع جایزالتقلید اعالم کرد. 
عالوه بر سه مجتهد مذکور در لیست جامعه 
روحانیت، نام حضرات آیات عظام محمدتقی 
بهجت، حســین وحید خراسانی، سید موسی 
شــبیری زنجانی و ناصر مکارم شــیرازی در 
لیســت مورد نظر این نهاد حوزوی به چشم 
می خورد. بعد ها اعالم شد که اسامی این لیست 
به ترتیب آرای موافق آنها در جلســه جامعه 

مدرسین نوشته شده بود.
لیست جامعه مدرســین از لیست جامعه 
روحانیــت کامل تر بود، اما باز هم نام چند نفر 
از علمای بزرگ قم و نجف که مقلدین قابل 
توجهی داشــته و دارند در فهرســت جامعه 
مدرســین نبود. افرادی همچون آیت اهلل سید 
علی سیســتانی، آیت اهلل حسینعلی منتظری، 
آیت اهلل لطف اهلل صافــی گلپایگانی، آیت اهلل 
یوسف صانعی و آیت اهلل حسین نوری همدانی 
که غیبتشــان در فهرست اعالم شده حرف و 

حدیث هایی را در پی آورد.

هر دو مخالف برخورد باآیت اهلل منتظری بودیم
نخستین جلد خاطرات آیت اهلل هاشمی پس از درگذشت ایشان به حوادث سال 1373

به خصوص تغییر و تحول در نهاد مرجعیت شیعه اختصاص دارد

خواهد توانست خط مشی سازندگی و توسعه 
را که ریاست محترم جمهوری طبق منویات 
رهبری معظم انقالب آغاز نموده، به فرجام 
و نیکی رساند. تداوم این راه،  یگانه راه حل و 
طریقتی است که موجبات تقویت بنیان های 
انقالب و ارکان نظام را فراهم خواهد آورد 

و بر عزت و سرافرازی امت خواهد افزود.
اجرای موفق برنامه اول توسعه، کارنامه 
درخشان سال ها تالش و جهاد مستمر در 
ساحت اجتماع و فرهنگ، اقتصاد و صنعت 
تحت مدیرت باکفایت جناب آقای هاشمی 
رفسنجانی، به منظور تقدیر معیشت مادی 
و تدبیــر امور معنوی مردم و تاکید بر ادامه 
همین راه، یعنی اجرای برنامه  دوم توسعه، 
شاهدی بر حصول نتیجه قطعی و تحکیم 

زیرساخت ها و مبانی کشور خواهد بود. 
ملــت ما امروز با آگاهی دینی و شــعور 
سیاســی زایدالوصفی دریافته اند که شــعار 
حمایت از هاشــمی فی الواقع همان شــعار 
فطری و قلبی مردم برای سازندگی و توسعه 
ایران اسالمی است. حمایت از هاشمی تنها 
بیان ارادتمندی صرف کسی نیست. حمایت 
از هاشــمی توصیف  و تشریح تداوم بخشی 
خط روشــن آرمان ها و اهداف بلند انقالب 
خمینی)ره( و پاسخگویی به منویات مقدس 
مردم و رهبری و روحانیت عضیم القدر است. 
حمایت از هاشــمی یک لفظ نیست و نباید 
به حصارهــای تنگ حزبی و جناحی گرفتار 
آید. شــعار حمایت از هاشمی نباید تنها در 
انتخاباتی  مبارزات  تاکتیکی  بهره وری های 

محصور و محدود شود. 
تحدید و حصر شخصیت آقای هاشمی 
رفسنجانی در قالب جزمیت ها و اندیشه های 
گروهــی و جناحی به همــان اندازه خطا و 
جفاست که بخواهیم سنگر مجلس شورای 
اسالمی را در حد و حصر گروه ها قرار دهیم؛ 
گروه هایی که تنها بخشی از توانمندی های 
ملت را دارا هســتند و حق این اســت که 
مجلس نیرومند پنجــم، برخوردار از تمامی 
قدرت ها و فضایل ملت باشــد، سرشــار از 
همه شایستگی ها و پربار برای هدایت جامعه 

اسالمی ایران. 
ما مجریان و کارگزاران نظام بر این باوریم 
کــه مجالس اول تا چهــارم در حد کفایت 
همواره بهره مند از وجود و حضور نمایندگانی 
بوده اســت که در مقــام تثبیت ارزش های 
انقالب و نظام گام های مهمی برداشــته و 
به تدبیر سیاست های عمومی کشور پرداخته 
و تا حــد رضایت بخشــی در جهت تنقیح 
برنامه های توسعه پیشنهادی دولت خدمتگزار 
به ادای وظیفه ملی و قانونگذاری خود اهتمام 
ورزیده اند. لکن امروز که نیازهای مبرم دوران 
اولیه انقالب برآورد شــده است و پایه های 
نظام در عالی ترین وضع ممکن تثبیت گشته 
و موجودیت انقــالب و نظام را تهاجمات و 
خطرات خارجی تهدید نمی کند و کشــور از 
ناحیه دشمن بیرونی تا حد اطمینان بخشی از 
نگرانی رهیده و عمده مقدورات و امکانات او 
در مسیر تضعیف پایگاه اقتصادی و قدرت 
سازندگی و بالندگی کشور متمرکز گشته و 
به کار گرفته می شــود. باید سالح کارآیی و 
خبرویت خویش را به سوی خطراتی نشانه 
رویــم کــه در لباس عدم توســعه یافتگی 
ظهور خواهد یافت و با تقویت سیاست های 
اقتصادی و بهبود ساختار اجتماعی و تعمیم و 
تقویت اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت 
خدمتگزار، عالقــه و عقیده آحاد ملت را به 

قدرت، کفایت و صالحیت خویش برای اداره 
حکومت اسالمی بیشتر نماییم و این مهم 
میسر نیســت مگر اینکه عالوه بر حضور 
شایســتگان از نمایندگان فعلی مجلس، با 
اســتفاده از فرصت ارزنده و میدان موسعی 
که به فرموده و با عنایت و هدایت های مقام 
معظم رهبری فراهم گردیده، صلحاء بخش 
اجرایی و تخصصی نظام و اصلح کارشناسان 
ارشد در صحنه رقابت های سالم انتخاباتی 
حضور یافته تا با مشــارکت چنین نیروهای 
الیــق و تالشــگر که صادقانه در مســیر 
تحقق اهداف توســعه و رشد و شکوفایی 
مدنیت اسالمی می کوشند و بنا به تشویق 
و راهنمایی اخیر رهبر عظیم الشان و به اعتبار 
احراز شرایط و صالحیت های الزم در خود، 
قصد ادای تکلیف و داوطلبی و پاسخگویی 
به دعوت رهبرشــان را دارند، سرمایه های 
سنگین مکتسبه ملی را برای مقابله با دنیای 
پرآشــوب و فرهنگ های منحط زمانه، در 
صحنه هــای تنازع بقاء جهانــی به میدان 
آوریم و بر قدرت و کفایت مجلس بیافزاییم. 
و مســلم اینکه مردم هوشمند ما با فراست 
خاص خویش در صحنه تنگاتنگ رقابت ها، 
چنین خدمتگزارانی را شناخته و از آنها برای 
موفقیت بیشتر و حضور در مجلس حمایت 

خواهند کرد. 
بدیهی است مجلس پنجم، با اتکال به 
لطف پرودگار متعال و با بهره گیری از حجت 
بالغه الهی برای مقابله با دشــمنان اسالم و 
ایران، نقطه عطفی خواهد بود که نیروهای 
کارآمد و تحت امر سردار صحنه سازندگی و 
توسعه به نهاد قانونگذاری کشور ملحق شوند 
و توان ملی را مضاعف سازند و زمینه رشد 
و بالندگی نظام را در بســتر توسعه و تعمیم 
عدالت اجتماعی مبتنی بر اهداف بلند رهبری 
معظــم انقالب و راهنمایی های مشــفقانه 

روحانیت دلسوز و صادق، فراهم سازند. 
مردم شریف و عزیز ما در سراسر میهن 
اسالمی روز 18 اسفند با اتکا بر روشن بینی 
و توجــه به حقایق ملموس روزگار خویش 
در عرصه بلند و وسیع انتخابات در بسیجی 
عظیم، فراسوی هم آمده و با داوری درست، 
به انتخاب داوطلبان اصلح می پردازند و در 
ادای دین خویش به پیام امام عظیم الشان 
که فرمــود: »مجلس امروز مواجه اســت 
با دنیای پرآشــوب و سیاســی پیچیده و 
فرهنگ های غربی و شرقی و صحنه های 
تنازع بقــاء بین المللی و چنین مجلســی 
باید انباشــته از مطلعین و دانشــمندان و 

متخصصان هر رشته باشد. 
پاسخی به موقع و شایسته خواهند داد. 
آنها با انتخاب شایســته ترین افراد، عمال 
پایداری »عزت اسالمی - تداوم سازندگی 

- آبادانی ایران« را تضمین خواهند کرد. 
امید آنکه در پاســخ بــه فرمان و حکم 
رهبر بزرگ و سمبل عظیم القدر وحدت ملی، 
 مرزبان حریم دین و سیاســت چهره های 
خدوم و تالشــگری که شایســتگی احراز 
مســئولیت نمایندگی ملــت را در خویش 
می یابند و دارای سوابق درخشان سیاسی و 
اجرایی در مقام خدمت به مردم عزیز هستند 
و صداقت و دلسوزی شــان بر این حقیقت 
داللــت می نماید، به صحنه فــرا آیند و با 
حضور شکوهمند خویش، آینده درخشان و 
توسعه روز افزون ایران اسالمی را نوید دهند.
والعاقبه للمتقین 
137۴/10/27
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پیش گفتار
در ارزش ها و روش های حزب کارگزاران 

سازندگی ایران:
حزِب برنامه  محور

»کارگزاران سازندگی ایران« حزبی است 
سیاســی و قانونی، برآمده از آرمان های انقالب 
اسالمی که می کوشــد در چارچوب قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران با فعالیت تشکیالتی به 
بهبود و اصالح مدیریت کشــور و حاکمیت اصول 
»حکمرانــی خــوب« کمک کند. مــا یک حزب 
سیاسی هستیم و سیاســت ورزی مسالمت آمیز را 
بهترین راه اصالح امور کشور می دانیم. ما معتقدیم 
نهاد انتخابات به عنوان نماد دموکراسی بدون نهاد 
تحزب، ناتمام است اما فعالیت انتخاباتی را تنها شکل 

فعالیت حزبی نمی دانیم.
ما معتقدیم گرچه »اســاس« حکومت باید بر 
»رضایت« جامعه باشد و گرچه »استقرار« حکومت 
باید با »انتخاب«  ملت صورت گیــرد اما »تداوِم« 
مشروعیت حکومت فقط با رضایت جامعه از عملکرد 
دولت ممکن است. بر این اساس سیاستمداران نباید 
تنها به انتخابات یا دیگر فرآیندهای مشارکت سیاسی 
فکر کنند بلکه با توجه به اصول »حکمرانی خوب« 
باید کشــور را به صورتــی اداره کنند که کارآمدی 
دولت هــا موجب تداوم و توســعه ی مشــروعیت 
حکومت ها شود. از این رو به نظر ما احزاب سیاسی 
ضمن طرح مباحث سیاسی و فکری و انتخاباتی باید 
برای اداره ی دولت و کشــور »برنامه« داشته باشند 
و مقدم بر »ایدئولوژی«های ذهنی با پیشــنهادی 
»برنامه«های عینی کشور را به سوی توسعه، عدالت 
و آزادی هدایت کنند. درســت به همین علت است 
که ما از جمع فکر »تکنوکراسی« و »دموکراسی« 
 حمایت می کنیــم و به همین دلیل اســت که ما 
»کارگزاران ســازندگی ایران« در این منشــور به 
جای مباحث کالن فلسفی و نظری به نسبت نهاد 
دولت به عنوان مهم ترین نهاد اداره ی جامعه با دیگر 
نهادهای عمومی )دین، اقتصــاد، جامعه، قانون و 
سیاست( پرداخته ایم. ما خود را حزبی »برنامه محور« 
می دانیم و سعی داریم در این منشور، اصول و قواعد 
سیاســی و فکری خود را در صورت کسب قدرت و 
اخذ رأی ملت در نسبت با همه ی ارکان و نهادهای 
اجتماعی روشن کنیم. »کارگزاران سازندگی ایران« 
از آن جایی که خود را یک حزب سیاسی می داند نه 
ایدئولوژیک، برنامه ی اصلی خود را تشکیل یا تقویت 
یک »دولت خوب« می داند و منشور خود را بر این 
اساس به رابطه ی نهاد دولت با نهادهای اجتماعی 
دیگر اختصاص داده اســت. این اصول چهل گانه 
مانیفست )سند مواضع( حزب ما را تشکیل می دهد 
و مبنا و معیار هر نوع سیاستگذاری، برنامه نویسی، 
مبارزه ی انتخاباتی و فعالیت مدنی ما در »کارگزاران 
ســازندگی ایران« در درون یا بیــرون از حاکمیت 

خواهد بود.

گفتار یکم
در اندیشه ی سیاســی حزب کارگزاران 

سازندگی ایران/ رابطه ی دولت و ملت:
حزب آزادی خواه معتدل

»کارگزاران سازندگی ایران« 
یک حزب »آزادیخواه معتدل« است.

به باور ما تاریخ تحزب در ایران از وجود احزاب 
میانــه رو، آزادیخواه و معتدل به معنای جدید آن در 
اندیشه سیاســی تهی یا دست کم فقیر بوده است. 
درواقع عمده ی احزاب ایــران یا رادیکال بوده اند یا 
محافظه کار، یا چپ گرا بوده اند یا راستگرا. در مواردی 
که از صدر مشــروطیت تا امــروز احزاب معتدل و 
میانه رو شــکل گرفته اند به علل تاریخی و نظری 
مفصلی که جای بحث آن در این منشــور نیست 
این احزاب ناپایــدار بوده اند. احزاب و جمعیت های 
متفاوت و متنوعــی مانند »اعتدالیون اجتماعیون« 
در صدر مشروطه، حزب »دموکرات« احمد قوام در 
سال های شهریور 1320 »نهضت آزادی ایران« در 
ســال های پس از کودتای سیاسی 28 مرداد 1332 

و نیز حزب »جمهوری اســالمی« پس از پیروزی 
انقالب اســالمی همه ســعی می کردند خود را به 
اصطالح جامعه شناسی سیاسی یک »حزب مرکز« 
معرفی کنند که »نه چپ/ نه راست« و »نه رادیکال 
و نه محافظه کار«اند امــا در عمل »هم چپ/ هم 
راســت« و »هم رادیکال و هم محافظه کار« شدند 
و همین عامل سبب شد بسیاری از این تجربه ها به 
علت خصلت غیرحزبی و صورت بندی جبهه ای خود 
تداوم پیدا نکنند و دچار انشــعاب، انحالل یا توقف 

فعالیت شوند.
»کارگزاران سازندگی ایران« از نظر تبارشناسی 
سیاســی خود را حزبی میانــه رو و معتدل و دارای 
افکار آزادیخواهانه می داند. آزادیخواهی »کارگزاران 
سازندگی ایران« بیش از آن که متأثر از ایدئولوژی 
»لیبرالیســم« باشــد مبتنی بر تاریخ، فرهنگ و 
اندیشــه ی سیاســی ای اســت که در بند اول از 
ماده ی سوم مرامنامه حزب مصوب هیات موسس 
کارگزاران ســازندگی ایران آمده اســت: »توجه و 
احترام به کرامت ذاتی و شــرافت وجودی انسان و 
حاکمیت او بر سرنوشــت خویش و آزادی توام با 
مسوولیت وی در برابر خداوند«. در بند دوم از همین 
ماده به خط مشی حزب پرداخته شده است: »تقویت 
روح آزادگی و آزادیخواهی و نفی هرگونه ستمگری 
و ســتم پذیری در روابط متقابل انســانی براساس 
معیارهای الهی« که از اصول فکری حزب برشمرده 
شده است و در بند چهارم: »دفاع از آزادی اندیشه، 
بیان، نــوآوری و خالقیت های فکری و هنری« از 

اهداف حزب شمرده شده است.
ما براساس مرامنامه ی کارگزاران »آزادیخواهی« 
را بــه عنوان یک ارزش فکری و روش سیاســی، 
مبنای تعریف حزب خود در همه ی ابعاد تشکیالتی 
آن می دانیم. از نظر ما، آزادی ارزشــی ذاتی، حقی 
فطری و طبیعی و مبنای حقوق فردی و اساســی 
انسان هاست که در حق انتخاب او نسبت به دین، 
دولت و جامعه تحقق می یابــد. ما به آزادی نه به 
عنوان یک شعار که به عنوان یک »ارزش« و نیز 
»روش« اداره ی جامعه می نگریم و آن را بر همه ی 
اصول و مواضع دیگر حزب مقدم می دانیم. به نظر ما 
اسالم و ایمان تنها با آزادی است که مجال ظهور و 
بروز می یابد و درواقع بنا به آیه ی شریفه ی »الاکراه 
فی الدین...« هیچ اجبار و اکراهی در دینداری وجود 

ندارد و انتخاب دین یک حق الهی است.
 مبنای نگرش مــا به آزادی )به عنوان مبنای 
اندیشه سیاســی کارگزاران ســازندگی ایران( به 
گونه ای اســت کــه آن را حتی بر دموکراســی 
)مردم ســاالری( مقدم می دانیــم؛ یعنی معتقدیم  
هر انسان به صرف انســان بودن دارای حقوق و 
آزادی هایی است که جامعه و دولت نمی تواند حتی 
در صــورت تصویب اکثریت، آن حقوق و آزادی ها 
را از انســان سلب کند. مبنا و معیار مواجهه فرد با 
جامعه و دولت، قانون است اما حتی قانون نمی تواند 
نافی حقوق انســان باشــد این حقوق در اندیشه 
دینی به »حقوق فطری« و در اندیشــه سیاســی 
جدید به »حقوق بشــر« مشهورند و اسنادی برای 
تعریــف آن وجود دارند. به ایــن معنا »کارگزاران 
سازندگی ایران« دموکراســی را تنها با حکومت 
اکثریت تعریف نمی کند بلکه رعایت حقوق اقلیت 
و فردیت انسان ها را مهمترین معیار دموکراسی و 

مردم ساالری می داند.
بدین ترتیــب »کارگزاران ســازندگی ایران« 
حتــی از آزادی و آزادیخواهی تلقی اعتدال گرایانه 
و میانه روانــه ای دارد. در نظر ما آزادی نه به معنای 
رهایی فرد از هر قید و بندی اســت و نه به معنای 
اختیار جامعه و دولت در نقض حقوق اقلیت است. 
از نظــر ما آزادی به عنوان یک حق در نســبت با 
حکومت معنــا می یابد و حدود خود را با هرج و مرج 
تعیین می کند و این گونه اســت که یک حکومت 
معتدل و مطلوب شکل می گیرد. در اندیشه سیاسی 

»کارگزاران ســازندگی ایران« اصول »حکمرانی 
خوب« عبارتند از:

1 اصل حکومت قانون: تنها معیار اداره جامعه 
از سوی دولت، »قانون« مصوب منتخبان اکثریت 
جامعه اســت که در پارلمان، شورا، کابینه و دیگر 

نهادهای انتخابی مستقر می شوند.
2  اصل رعایت حقوق انسان: تنها معیار قانون 
»خوب« ابتنای آن بر حقوق )فطری و طبیعی( فرد 
است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره 

شده است.
3  اصل مالکیــت خصوصی: یکی از مهمترین 
این حقوِق »فطری/ طبیعی« حق مالکیت فردی 
و خصوصی انسان است که غیرقابل سلب و نقض 

است.
۴ اصل توســعه متوازن: مهمتریــن وظیفه 
»دولت/ حکومت« فراهم  آوردن زمینه توســعه ی 
همه جانبه و پایدار سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی کشور است.
5 اصل جامعه باز: اداره جامعه از سوی دولت 
باید براســاس حفظ حقوق و آزادی های فردی با 
رعایت حدود و قوانین اجتماعی باشد. دخالت دولت 
در امور فرد و جامعه حداقلی است و باید از سپردن 
امور جامعه به دست جامعه حمایت کرد. تساهل و 

تسامح در امور اجتماعی مبنای حکمرانی است.
6  اصل عدم خشونت: اداره جامعه از سوی 
دولت باید براساس خشونت زدایی از روابط اجتماعی 
و مصالحه میان نیروهای اجتماعی باشد. ابزار این 
کار اعمال قانون اســت و اعمال خشونت قانونی 
)مجازات های قانونی( تنها از ســوی دولت ممکن 
اســت که آن نیز باید حداقلی و برای دفاع از کیان 
کشور و جامعه در برابر خشونت و در برابر دشمن و 

منطبق بر قانون باشد.
7 اصل حکومت معتدل: ســازمان دولت 
برای اداره جامعه باید براســاس آشــتی نیروهای 
اجتماعی و مشارکت همه ی گروه ها، اقشار و طبقات 
در حکومت باشد. »کارگزاران ســازندگی ایران« 
از نظریه ی  »حکومــت مرکب و معتدل« حمایت 
می کند که اســاس آن بر ائتالف نیروهای سیاسی 

در ساختار حکومت است.

گفتار دوم
در اندیشــه ی دینی حــزب کارگزاران 
سازندگی ایران /رابطه ی دولت و شریعت:

حزب آزادی خواِه متدین

کارگزاران سازندگی ایران یک حزب 
»آزادیخواه متدین« است.

کارگزاران ســازندگی ایران در عین اینکه یک 
حزب ایدئولوژیک نیســت )یعنی از یک تفســیر 
منجمد از دین، تاریخ و اندیشه دفاع نمی کند و قائل 
به تنوع در فهم دین، تاریخ و اندیشــه است( یک 
حزب الئیک هم نیســت )یعنی از نقش اجتماعی 
و سیاســی دین در جامعه دفاع می کند( این تفاوت 
و تمایز واجد تناقض نیســت چراکه ما میان »دین 
ایدئولوژیــک« و »دین مدنــی« تمایز می گذاریم 
از نظر ما »دین مدنی« دینی اســت که در جامعه 
حضور دارد اما حضورش را با اجبار و زور به دســت 
نمی آورد و با رای و نظر عامه مردم در سیاســت و 
جامعه ایفای نقش می کند. ما به عنوان »کارگزاران 
ســازندگی ایران« تاکید می کنیم که دین اسالم 
افزون بر اخالق، واجد فقه و شــریعت هم هست و 
نمی توان نقش آن را در زندگی اجتماعی و سیاسی 
نادیده گرفت. نظریه ی »دین مدنی« به رســمیت 
شناختن نقش اجتماعی و سیاسی دین اسالم است 
با این فرض که این نقش از راه دموکراتیک یعنی 
اتخاذ روش های مردم ساالرانه مبتنی بر حق رای، 
حکومت اکثریت و حقوق اقلیت ایفا می شود. »دین 
مدنی«پذیرش نقش تمدن آفرین و تمدن ساز دین 

است که از نظر ما یک واقعیت تاریخی و اجتماعی 
است و فکر می کنیم حتی حکومت اسالمی پیامبر 
اسالم در مدینه یک حکومت مدنی یعنی حکومت 
مبتنی بر رضایت عمومی بوده است و گرچه رسالت 
آن حضرت یک امر الهی بوده اســت اما حکومت 
ایشان با رضایت عامه مردم استقرار یافته است. به 
نظر ما اگر دین بخواهد در جامعه ایفای نقش کند 
متدینین باید این اصول در الهیات سیاسی خود را در 
دستور کار خود قرار دهند و از چنین دینی دفاع کنند:
8 اصل دیــن عقالنی: ما گرچــه منکر 
سودمندی برداشت های عرفانی در فهم فردی دین 
نیستیم اما معتقدیم تنها راه پذیرش دین در جامعه 
بهره بردن از عقل در درک دین اســت یعنی تنها 
با استدالل عقلی می توان حضور اجتماعی دین را 

پذیرفت.
9 اصل دین اخالقی: مبنای دین بر رعایت 
اخالق و عدالت اســت و احــکام دینی نمی تواند 
غیراخالقی و غیرعادالنه باشــد. چنان که شیعه را 
مذهب عدلیه نامیده اند و اسالم بر تقوا تاکید دارد. 
بنابراین ما از آن دینی سخن می گوییم که اخالق 

مبنای اجتهاد در آن است.
10 اصل دین رحمانی: به نظر ما گرچه دین 
دارای ابعاد قهرآمیز هم هست اما اساس دین اسالم 
بر رحمت است و خشونت تنها زمانی مجاز است که 
از حدود اجتماعی تجاوز شود. خدای اسالم از نظر 
ما نسبت به ادیان و مذاهب دیگر و نیز معتقدان و 

ملتزمان به خود رحمان و رحیم است.
11 اصل اجتهاد دینی: مــا ضمن تاکید بر 
اهمیت ســنت های دینی، به ضرورت نواندیشــی 
دینی براساس سنت های فقهی و فلسفی و کالمی 
معتقدیم و بدون آنکه خود را )به عنوان یک حزب 
سیاسی( در این عرصه مدعی بدانیم معتقدیم باید 
ضرورت های زمــان و مکان در اندیشــه دینی و 
اســالمی مورد توجه قرار گیرد و عنصر اجتهاد در 
فهم دین به کار بســته شود. این کار البته بر عهده 
مجتهدان و دین پژوهان حوزه و دانشــگاه اســت 
و مــا به عنوان یــک حزب آزادیخــواه متدین به 

دستاوردهای این عالمان توجه داریم.

گفتار سوم
کارگزاران  اقتصادی حزب  اندیشــه  در 

سازندگی ایران / رابطه ی دولت و بازار:
حزب آزادی خواِه توسعه گرا

کارگزاران سازندگی ایران یک حزب 
»آزادیخواه توسعه گرا« است. 

کارگزاران نهاد اصلی اقتصاد را نهاد »بازار آزاد 
رقابتی و غیرانحصاری« می داند و گرچه برای دولت 
در توســعه نقش قائل است اما این نقش را زمانی 
می پذیرد که دولت تنهــا در مرحله ی گذار جامعه 
از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی به موتور توسعه 
تبدیل شود نه اینکه با انحصار مانع از رشد بخش 
خصوصی شود و اســتقالل و اختیار و آزادی نهاد 
بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری را تهدید کند. نظریه 
محوری »کارگزاران سازندگی ایران« در این بخش 
نظریه »توسعه متوازن« است که براساس آن میان 
رشــد اقتصادی و رشد سیاســی رابطه ای متوازن 
برقرار است و در واقع سازندگی و آزادی به یکدیگر 
یاری می رسانند. از نظر »کارگزاران« هر نوع رشد 
اقتصادی در نهایت به صورت ناگزیر به رشد سیاسی 
منتهی می شود و مردم ساالری ریشه در اقتصاد آزاد 

دارد. اصول اندیشه اقتصادی کارگزاران عبارتند از:
12 اصل بازار آزاد: کــه خود مبتنی بر اصل 
مالکیت خصوصی اســت یعنی هر کس حق دارد 
از راه های مشــروع صاحب دارایی شود و حق دارد 
دارایی های خود را در یک بازار آزاد و غیرانحصاری 
بدون دخالت هیچ نهاد سیاسی یا عقیدتی و براساس 

قانون معامله کند.

13 اصل رقابت آزاد: بازار تنها زمانی آزاد است 
که رقابت در آن آزاد باشد و هیچ نوع ویژه خواری و 
انحصار اطالعاتی و امنیتی در آن صورت نگیرد. هر 
کس حق دارد محصوالت خود را که از راه قانونی 
به دست می آورد در یک رقابت و مشارکت عمومی 

عرضه کند.
1۴ اصل تجارت آزاد: هیچ کس و هیچ نهادی 
حق ندارد خرید و فروش )چه در اقتصاد داخلی و چه 
در اقتصاد خارجی( را به انحصار خود درآورد. انحصار 
بازرگانی خارجی در دســت دولت برخالف اصول 
اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اســت و تحریم های 
سیاسی در عرصه ی بین المللی نیز مانع اقتصاد آزاد 

است.
15 اصل توســعه ملی: دولت به عنوان یک 
نهاد ملی )برآمده از جامعه و منتخب ملت( وظیفه 
دارد زمینه رشد اقتصادی جامعه را فراهم کند و آن 
را در توازن با اجزای دیگر رشد اجتماعی و فرهنگی 
و سیاســی قرار دهد. اما دولــت و دیگر نهادهای 
عمومی حاکمیتــی یا حکومتی نباید به رقیب بازار 
)بخش خصوصی( تبدیل شــود و تنها در جاهایی 
که بخش خصوصی امکان فعالیت ندارد باید وارد 
اقتصاد شوند. این نقش باید در طول زمان اندک و 
اندک تر شود اما نقش دولت به عنوان موتور توسعه 

ایران در میان مدت قابل انکار نیست.
16 اصل توسعه صنعتی: دولت باید استراتژی 
اقتصادی کشور را براســاس توسعه صنعتی، رشد 
فنــاوری و تکنولوژی هــای نو قرار دهــد. تمام  
بخش هــای اقتصادی اعم از خدمــات، تجارت و 

کشاورزی باید صنعتی شوند.
17 اصل فن ســاالری: دولت باید به دست 
متخصصین و کارشناسان اداره شود و در اداره کشور 
و انتخاب مدیران اجرایی نباید گرایش های سیاسی، 
جناحی و حزبی معیار و مالک قرار گیرد. از نظر ما 

در مدیریت دولت و کشور اصل بر تخصص است.
18 اصل کارآفرینــی: دولت باید از رشــد 
سرمایه گذاری ملی توسط کارشناسان و کارآفرینان 
داخلــی حمایــت کنــد و ضمن جلــب و جذب 
سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاری های داخلی 
حمایت کند و از طریق آن استقالل اقتصادی کشور 

را تامین کند.
19  اصل اقتصاد غیرنفتی: به نظر ما درآمد 
نفت به عنوان یک ثروت ملی باید از بودجه عمومی 
کشــور جدا شود و در برنامه های توسعه ملی ایران 
ســرمایه گذاری شود. تنها راه توسعه واقعی اقتصاد 
ایران استقالل بودجه دولت از نفت و اداره ی دولت 
به وسیله ی مالیات است و تنها در این صورت است 
که می توان از تداوم یک دولت رانتی جلوگیری کرد 
و مانع ویژه خواری افراد، اقشار و نهادهای خاص شد 
و نفت را به جایگاه واقعی خود به عنوان نماد ثروت 

ملی ایران بازگرداند.

گفتار چهارم
کارگزاران  حزب  اجتماعی  اندیشــه  در 

سازندگی ایران/ رابطه دولت و جامعه:
حزب آزادی خواِه شهروند محور

کارگزاران سازندگی ایران یک حزب 
»آزادیخواه شهروندمحور« است. 

اســاس نظریه اجتماعی کارگزاران گسترش 
و رشــد »طبقه متوســط« جامعه اســت. از نظر 
کارگزاران سامان دهی جامعه باید به گونه ای باشد 
که با کاهش فقر و کاستن از ثروت های بادآورده 
)که نه در یک اقتصاد آزاد و رقابتی که در اقتصادی 
انحصاری به دست آمده اســت( اکثریت مطلق 
جامعه از ســطح زندگی آبرومندانه، مرفه و رو به 
رشــد برخوردار شوند و اگر رویای جامعه بی طبقه 
ممکن نیست تا حد امکان شکاف و فاصله طبقاتی 
کم شود.  در یک جامعه متعادل فاصله اجتماعی 

نباید به گونه ای باشد که سبب بی عدالتی شود. ما 
طرفدار مساوات گرایی نیستیم اما از عدالت طلبی 
حمایــت می کنیم و عدالت از نظــر ما یعنی هر 
کسی این امکان را داشته باشد که با کار و سرمایه 
شــخصی اش بتواند به رفاه و آســایش بیشتری 
برســد. به نظر ما طبقه متوسط در برابر دو طبقه 
فرودست و فرادست تمایل بیشتری به دموکراسی 
و مردم ساالری دارد و برای بزرگ تر ساختن کمیت 
این نیروی اجتماعی دولت باید از توانمندســازی 
شهروندان حمایت کند. از نظر ما افراد نه به شکل 
»رعیِت« جوامع استبدادی و سنتی، نه به صورت 
»تودِه« بی هویت انسان ها در دموکراسی توده ای 
و نه به شــکل مفاهیم کالنی مانند »مردم« که 
به صورت شهروندان دارای حقوق )چه در شهر و 
چه در روستا( اساس جامعه را تشکیل می دهند و 
خدمات دولتی و اجتماعی باید انسان صاحب حق و 

تکلیف یعنی شهروند را در بر بگیرد.
از نظر ما شــهروند هم دارای حق است و هم 
دارای تکلیف. حقوق فردی و تکالیف اجتماعی را 
قانون مشخص می کند اما اساس وجودی دولت، 
شــهروندان و اجتماع آنان است. تاکید بر هویت 
شهروندی، دموکراســی را از تبدیل به پوپولیسم 
نجات می دهد، اصول اندیشه اجتماعی کارگزاران 

به شرح زیر است:
همه  اجتماعــی:  اصل مشــارکت   20
شهروندان حق دارند از فرصت برابر برای پیشرفت 
و ترقی و مشــارکت در حوزه عمومی اعم از بازار 
)اقتصــاد(، دولت )سیاســت( و فرهنگ برخوردار 
باشند. این برابری فرصت ها همه ی زنان و مردان 

با هر عقیده سیاسی یا مذهبی را در بر می گیرد.
21 اصــل تقویت، جامعــه مدنی: همه 
شهروندان حق دارند بنا به حق آزادی انتخاب شغل 
خود اتحادیه های صنفی و اجتماعی تشکیل دهند 
و در میان حوزه فردی و حوزه حکومتی، یا عرصه 
عمومی را تشــکیل دهند و دولت باید از این حق 
حمایت کند. حق تاسیس اتحادیه های کارگری و 
کارفرمایی در این حوزه یک حق بنیادین و اساسی 

است.
22   اصل حمایــت از حقوق اقوام: ایران 
یک جامعه و کشور متکثر و متنوع با اقوام، مذاهب، 
زبان ها و فرهنگ های متنوع اســت باید هر گونه 
تبعیض میان این اشکال زندگی اجتماعی برچیده 
شود و ضمن به رسمیت شناختن حق خودگردانی 
در امور شــهری در امور کشوری هم باید امکان 
مشارکت آنان، به گونه ای که مانع از استقالل ملی 

و تمامیت ارضی ایران نشود، فراهم آید.
23  اصل توسعه فرهنگی: از نظر ما یکی از 
مبانی توسعه ی جامعه، رشد فرهنگ و آموزش است 
و دولت ضمن جلب مشارکت بخش خصوصی در 
این عرصه باید از توسعه ی آموزش عمومی و تقویت 
مبانی فرهنگ ملی به خصوص ترویج زبان فارسی 
حمایت کند. البته این حمایت نباید با نادیده گرفتن 
دیگرزبان ها و فرهنگ های بومی ایران همراه باشد. 
همچنین دولت باید مدافــع آزادی خالقیت های 
فرهنگی و هنری باشــد و به نام مصالح سیاسی یا 

امنیتی دست به سانسور نزند.
2۴ اصل صیانت از نهاد خانواده: ما نهاد 
خانواده را طبیعی ترین و مشروع ترین نهاد اجتماعی 
می دانیم و معتقدیم در میانه ی فرد، جامعه و دولت 
باید حرمت و اصالت نهاد خانواده حفظ شــود و در 
همه ی قوانین ضمن رعایت حقوق افراد و دولت، 
حقوق و صالحیت های نهاد خانواده محفوظ بماند.

25   اصل حفاظت از محیط زیســت: ما 
حفظ محیط زیست و زیســت بوم انسانی را یک 
ضرورت اجتماعی می دانیم و به شدت نگران بحران 
آب، آلودگی هوا و از دست رفتن دیگر منابع طبیعی 
در کشور هستیم و معتقدیم دولت به عنوان نماینده 
جامعه باید از طبیعت و منابع طبیعی صیانت کند و 
در برنامه توسعه متوازن و پایدار حفظ محیط زیست 

را به عنوان یک اصل موردتوجه جدی قرار دهد.
26  اصل تامین اجتماعی: ما ضمن دفاع از 
اقتصاد آزاد معتقدیم دولت موظف است مبانی یک 
زندگی انسانی مبتنی بر عزت و کرامت را برای همه 
شهروندان فراهم آورد. این مساله تنها شامل حقوق 
بازنشستگی نیست. حق سالمت و حق آموزش از 
اصول زندگی اجتماعی است که دولت ها باید حداقل 
آنها را برای همه شهروندان فراهم آورند و با تقویت 
نظام های بیمه و تامین اجتماعی با مشارکت بخش 

خصوصی از کرامت همه شهروندان حمایت کنند.
ادامه دارد

منشور سازندگی و آزادی 
سند مواضع حزب کارگزاران سازندگی ایران/ بخش اول

7 نظریه برگزیده کارگزاران
تداوم مشروعیت حکومت به کارآمدی آن است حکمرانی خوبنظریه سیاسی1

نقش سیاسی و اجتماعی دین از راه دموکراتیک ممکن استدین مدنینظریه االهیاتی2

رشد سیاسی و رشد اقتصادی دو روی یک سکه استتوسعه متوازننظریه اقتصادی3

اعضای جامعه شهروند آزاد هستند، نه رعیتشهروند توانمندنظریه اجتماعی4

عدالت حقوقی برتر از مساوات اقتصادی استعدالت به مثابه انصافنظریه حقوقی5

تنها راه تحول سیاسی مبارزه انتخاباتی استاصالح طلبی سیاسینظریه  سیاسی داخلی6

با ایفای نقش فعال در نظام بین الملل می توان منافع و امنیت ملی ایران را حفظ کردبازیگر صلح طلبنظریه  سیاسی خارجی7

گفتمان : اندیشه ی کارگزاران



15 سال اول . شماره یک

پس از پایــان مبارزات مقدماتــی انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، دموکرات ها پیش نویس 
برنامه کاری ســال 2016 خود را منتشر کردند، 
برنامه ای متفاوت با پلت فــرم 2012 این حزب؛ 
هم به لحاظ ســاختار نگارشــی و هم از منظر 
مواضع سیاسی. پیش نویس این برنامه توسط 15 
عضو کمیته فرعی حزب دموکرات تایید و برای 
تصویب نهایی به کمیته اصلی ارسال شد. اکنون 
کمیته اصلی فرصت دارد تا پیش از تصمیم گیری 
کنوانســیون ملی که قرار است اواخر جوالی در 
فیالدلفیا تشکیل جلســه دهد، ابعاد مختلف این 
پلت فرم را بررســی کند. کمیته نگارش، مواضع 
دموکرات ها را در مورد موضوعات مختلف اعالم 
کرد. موضوعاتی که در میانه تنش های سیاســی 
و تهدیدهای بین المللــی حاکم بر فضای داخلی 
آمریکا و جامعه بین الملل منعکس کننده دغدغه 
میلیون ها شهروند آمریکایی است. در پیش نویس 
این پلت فرم، رد پای مطالبات جریان های مختلف 
سیاســی و مدنی دیده می شــود؛ جنبش هایی 
چون »زندگی سیاهان« و کمپین های انتخاباتی 

نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا. 
هشدار نسبت به نابرابری اقتصادی و نژادی، 
دستمزد کارگران، اصالح ساختارهای اقتصادی، 
آموزشی، بهداشــتی و کاهش مالیات مهم ترین 
مســائلی بودند که نگارندگان پیش نویس فوق 
بدان ها پرداختند. موضوعاتــی که مطمئنا مورد 
استقبال جنبش »مبارزه برای 15 دالر« در بخش 
غذاهای فوری و حامیان برنی سندرز، نامزد حزب 
دموکرات، قرار خواهند گرفت. اصالح ســاختار 
کیفری از دیگر مسائلی بود که در این پیش نویس 
بدان اشاره شد و در راستای آن نگارندگان، برای 
نخستین بار خواستار حذف مجازات اعدام شدند. 
دموکرات ها بــرای لغو اعدام، حقیقتا مســافتی 
طوالنی را طی کردند، از سال 1992 تاکنون، یعنی 
از زمان رقابت های انتخاباتی بیل کلینتون)نامزد 
دموکرات ها( تا به امــروز. در آن زمان بیل، نامزد 
دموکرات ها از ایالت آرکانــزاس، از اعدام ریکی 
ری رکتــور حمایت کرد، همان کســی که چند 
مامور پلیس را کشت و در نهایت اقدام به خودزنی 
کرد. حاال دموکرات می خواهند اعدام از لیســت 

مجازات ها حذف شود. 
پیش نویــس پلت فــرم 2016 کــه جنبــه 
پراگماتیستی دارد، نشان از چرخش محوری این 
حزب از تمرکز بر گفتمان صرف در پلت فرم 2012 
به اجرای واقعیت های سیاسی و مدنی حاکم دارد. 
واقعیت هایی که نگارندگان در چارچوب طرح فوق 
جــزء به جزء بدان پرداختند. بــا این حال به باور 
ناظران، دموکرات ها با تاکید بر مسائلی چون حقوق 
کارگران، اصالح وگســترش ساختار بهداشتی و 
تامین بیمه شــهروندان آمریکایی زمینه را برای 
رویارویی میان هیالری کلینتون و برنی ســندرز 
فراهم کردند. سندرز نماینده ای است که همچون 
نگارندگان ایــن پیش نویس بارها بر نقش دولت 

جهت تامین مطالبات فوق تاکید داشته و دارد. 
فارغ از ایــن گمانه زنی ها، کمیته ملی حزب 
دموکرات)DNC( در راســتای اســتراتژی ای که 
برایش تعریف شــده، برنامــه کاری نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری را در پیش نویس این 
پلت فرم درج کرده بود، این بار با زبانی شفاف و رسا. 
این نهاد هر چهار سال یک بار برگزار کننده نشست 
کنوانسیون ملی حزب دموکرات است، نشستی که 
در آن و به واسطه برگزاری اش مختصات استراتژی 
مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات طی پلت فرمی 
تایید می شود. این کمیته 200 نفره که اعضایش 
منتخب 50 ایالت آمریکا هســتند در جمع آوری 
کمک هــای مالی بــرای حمایــت از نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری نیز نقشی فعال دارد. 
فارغ از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 
نظر می رسد مسائل مطرح شده در پلت فرم 2016 
از یک منظر نوعی پیروزی برای این حزب قلمداد 
می شــود چرا که نگارندگان آن بر خالف گذشته 
حقوق اقلیت ها، فقرا و دیگر گروه هایی که مورد 
تبعیض قرار گرفته اند را نادیده نگرفته و با بیانی 
صریح و قاطع به دغدغه های اکثریت شهروندان 
آمریکایی پرداختند و برخالف چهار سال گذشته 
برنامه شــان را براساس خواسته های جنبش های 

مدنی و لیبرال ترسیم کردند. 

پیش نویس پلت فرم 2016 حزب دموکرات
مقدمه

فارغ از تفاوت در نگرش ها، ما متحدیم. این 
همان باور اصلی و مشترکی است که دموکرات ها 
را واداشت تا همچون کنگره قاره ای که 240 سال 
پیش برگزار شــده بود، در فالدلفیا دور هم جمع 
شده و با یکدیگر دیدار کنند. تحت لوای ریاست 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا و با تکیه بر 
عزم و اراده شهروندان امریکایی مسیر طوالنی را 
طی کردیم، مسیری که به دلیل رکود و سیاست 
جمهوری خواهان پر از فراز و نشیب بود. در طول 
75 ماه متوالی شاهد رشد نرخ اشتغال و افزایش 
14,5 میلیون فرصت شغلی بودیم. بیست میلیون 
نفر تحت پوشــش بیمه درمانی قــرار گرفتند، 
صنعت خودروسازی امریکا سال خوبی را پشت 
سر گذاشت، با استفاده از انرژی خورشیدی و بادی 
توانســتیم واردات نفت را به شکل چشم گیری 
کاهش دهیم. با این حال در این سال ها شرایط 
نامطلوب بسیاری از شهروندان امریکایی نادیده 
گرفته شد، کسانی که ساعات طوالنی بدون آن 
که از امنیت شغلی برخوردار باشند، کار می کنند، 
میزان دستمزدها تغییر چندانی نداشت و کماکان 
شکاف مالی عمیقی بر ساختار اقتصادی ایاالت 
متحده امریکا حاکم اســت. این در حالی است 
که هزینه ها رو به افزایش اســت، از هزینه های 
نگهداری کودکان گرفته تا هزینه های مربوط به 
آموزش و دانشــگاه. در شرایطی که افراد شاغل 
در تالش برای رسیدن به وضعیت مالی مطلوبی 
هستند، تنها یک درصد شهروندان امریکایی از 
ثروت و قدرت بیشتری برخوردارند. در این میان 
جمهوری خواهان به جای چاره اندیشی برای حل 
مشکالت پیش رو در تالشند تا مانع تراشی کرده 
و ما را در مســیر نیل به اهدافمان با چالش های 
جدی روبه رو سازند. خب پس جای تعجب نیست 
که بسیاری تصور می کنند که ساختار حاکم علیه 
آنها بسیج شــده و عمل می کند. دموکرات ها بر 
این باورند که همکاری و تعامل در قیاس با نزاع 
و کشمکش گزینه مناســب تری است. وحدت 
مطمئنا بهتر از اختالف و تفرقه است، تالش برای 
توانمندسازی در اولویت قرار دارد، در یک کالم، 
ساخت پل بهتر از کشیدن دیوار است. ایده های 
فوق در عین سادگی بسیار تاثیرگذارند. ما در کنار 
یکدیگر قوی تر  خواهیم بود. به باور دموکرات ها 
ما زمانی که ساختار اقتصادی قدرتمندی داشته 
باشیم طبیعتا قوی تر هستیم؛ ساختاری که برای 
همه شــهروندان امریکایی کارایی داشته باشد، 
برای افراد شــاغل درآمدزا بــوده، فرصت های 
شــغلی ایجاد کند و موجب رشد سطح زندگی 
طبقه متوسط شود. در یک ســاختار اقتصادی 
مفید، ســرمایه گذاری های بلندمدت نسبت به 
هرگونه ســرمایه گذاری کوتاه مــدت و هرگونه 
منفعت طلبی در اولویت قرار دارد، منافع مشترک 
در قیاس با منفعت شخصی بااهمیت تر است و 
زمینه برای گسترش ایده های نوآورانه و همچنین 
کارآفرینی فراهم اســت. به عقیده ما نابرابری 
شدیدی بر جامعه امریکا حاکم است، تنها درصد 
کمی ثروتمندنــد و نزدیک به 150 میلیون نفر 
وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند، همین مسئله 
موجب می شود ساختار اقتصادی مان ضعیف تر، 
جامعه فقیرتر و سیاســت هایمان مسموم باشد. 
ما بــه خوبی می دانیم که ملت امریکا برای رفع 
تبعیض نژادی، مبارزات طوالنی را در تاریخش 
ثبت کرده اســت، نیم قرن پــس از آن که رزا 
پارکس بر صندلی اتوبوس نشست، دکتر کینگ 
در تظاهرات اعتراض آمیز شــرکت کرد و خون 
جان لوییس ریخته شــد، بیش از نیم قرن پس 
از ســزار چاوز، دولورس هورتا، کماکان نژاد در 
ساختار امریکا نقش مهمی ایفا می کند، ما باید با 
واقعیت ها روبه رو شویم و مشکالت را حل کنیم. 
ما معتقدیم که آموزش خوب، حق اساسی همه 
شهروندان امریکایی اســت، ما باید از خالفکار 
شدن دانش آموزان و دانشجویان ممانعت کرده 
و اجازه ندهیم که جوانــان و نوجوانان به جای 
مدرســه یا دانشــگاه، بزه کرده و راهی زندان 
شــوند، هر کودکی با پتانسیل ها و توانایی های 
خدادادی اش متولد شــده و رشد می کند. ما در 
تالشــیم تا به جامعه امریکا برای ایجاد تعادل 
در دو حوزه خانــواده و اجتماع کمک کنیم، آن 
هم فارغ از اجرای سیســتم تنبیه و مجازات. ما 
از گذشــته در تالش بودیم تا حقوق و دستمزد 

مســاوی را برای زنان تضمین کنیم. به عنوان 
یکی از احزاب فعال در حوزه سیاست امریکا و با 
هدف تامین امنیت اجتماعی معتقدیم که هریک 
از شهروندان امریکایی باید از حق بازنشستگی 
برخوردار باشند، حقی که مبتنی بر شان و منزلت 
انسانی بازنشســتگان باشد. ما بر این باوریم که 
باید به حرص و طمــع، بی مباالتی و رفتارهای 
غیرقانونی در وال استریت پایان داد. وال استریت 
نباید به مثابه تهدیدی علیه خانواده های امریکایی 
و فعالیت هــای اجتماعی قلمداد شــود. حزب 
دموکرات صرفا با حمایت از حق رای شهروندان، 
نه حق رای شــرکت ها و میلیاردهــا می تواند 
عملکرد مقتدرانه ای داشته باشد، در همین راستا 
ما باید به سیستم مالی ناسالم حاکم بر مبارزات 
انتخاباتی خاتمه دهیم، سیســتمی که می تواند 
آرای شهروندان امریکایی را تحت تاثیر قرار دهد، 
بنابراین باید قانون مرتبط با حق رای شهروندان با 
دقت اجرا شده و نتیجه انتخابات به رای و تصمیم 
امریکایی ها واگذار شــود. به بــاور دموکرات ها 
تغییرات اقلیمی و آب و هوا می تواند تهدید جدی 
علیه ساختار اقتصادی امریکا، امنیت ملی و حتی 
آینده و سرنوشــت فرزندان این سرزمین قلمداد 
شود. امریکایی ها ســزاوار برخورداری از انرژی 
پاک هستند و این موضوع از جمله مسائلی است 
که باید در اولویت قرار بگیرد. ما اعتقاد داریم که 
ایاالت متحده امریکا زمانی قدرتمندتر و امن تر 
است که جهانی متحد را بر مبنای اصول و اهداف 
خویش هدایت و رهبری کرده و به جای تضعیف 
متحدانمان، زمینــه را برای تقویت توان نظامی 
و اقتصــادی اش فراهم کند. ما به قدرت حاصل 
از توســعه و دیپلماسی اعتقاد داریم. ما معتقدیم 
کــه ارتش ایاالت متحــده امریکا چه به لحاظ 

آموزشی و چه از منظر تجهیزات نظامی در 
شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و در همین 
راستا ما باید هر آنچه ســزاوارنیروهای 
نظامی مان است انجام داده و از قربانیان 

یا ســربازانی که در جنگ ها مصدوم 
شــدند، حمایت کنیم. ما معتقدیم 

که تنها ایــاالت متحده امریکا 
می تواند با تکیه بر اقدام جمعی، 
چالش های  برابــر  را  جهان 
تروریســم  چون  فرامرزی 
اقلیمی  تغییرات  بین المللی، 
و بیماری های واگیردار بسیج 

کند. فارغ از هر آنچه ذکر شد، 
دموکرات ها حزبــی فراگیرند، ما به 

خوبی می دانیم که تفاوت ها مشکل ساز 
نیست و درک شــان بخشی از تعهد ما 
است. به عنوان اعضای حزب دموکرات 
به تفاوت های موجــود در دیدگاه ها و 
اختالف عقاید انسان ها احترام گذاشته 
و برای پیشرفت کشور به همکاری و 
تعامل فارغ از هرگونه تفاوت پایبندیم. 
در همین راســتا ما بــا ارائه این برنامه 
صرفا در جست وجوی دستیابی به نتایج 
بهتر در کلیه زمینه ها هستیم. ما کشوری 
مهاجرپذیر بوده و هســتیم، این میراث 
ما اســت و ما بدان می بالیم. ما به خوبی 
می دانیم که مهاجران امــروز، معلمان، 
ســربازان آینده و در یک کالم ســتون 
جامعه مان محســوب خواهند شد. ما به 
حمایت از آزادی ها و حقوق مدنی، حقوق 
زنــان، کارگران و افراد ناتــوان و معلول 
ادامه خواهیم داد. به باور ما ایاالت متحده 
امریکا همانگونه که رابرت کندی گفت، 
کشــوری بزرگ اســت که شهروندانش 
متواضع و دلسوزند. اصول مورد اعتقاد ما در 
تعارض آشکار با اصول جمهوری خواهان 
قرار دارد، حزبی که پرچمدارش، کســی 
که قرار اســت به عنوان نامزد این حزب 
در انتخابات ریاســت جمهوری شــرکت 
کنــد، به جای تکیه بر مســائل ماهوی 
مثبت جامعه امریــکا، تفاوت های ناچیز 
و پیش پا افتــاده را فریاد می زند. طبیعتا 
در انتخاباتی که در گذشــته برگزار شد، 
خطرات، تهدیــدات و احتیاط هایی وجود 

داشت، اما انتخابات 2016 کامال متفاوت 
اســت، خطرات حاصل از آن می تواند 

گریبان مهاجران را بگیرد، کسانی 
که خانه هایشان را رها کرده 

و در امریکا مامن گزیده اند؛ مسلمانی صلح جو و 
مومن، نامزد جمهوری خواهان حقیقتا نسبت به 
متحدانمان بیگانه شــده و آغوشش را به روی 
دیکتاتورها گشوده است. انتخابات پیش رو چیزی 
فراتر از رقابــت دموکرات ها و جمهوری خواهان 
است، این انتخابات به ملت امریکا مربوط است 
و آینده کشــورمان را رقم خواهد زد. دویست و 
چهل سال پیش در فیالدلفیا در حوزه ایده و عمل 
انقالبی به پا کردیم، انقالبی که نتایجش تاکنون 
نیز ادامه دارد. از آن زمان تاکنون، اتحاد ما بارها و 
به اشکل مختلف به بوته آزمایش گذاشته شد، از 
استعمار و جنگ داخلی و تبعیض نژادی گرفته تا 
تجربه تلخ دو جنگ جهانی و حتی خطر نابودی 
توسط تسلیحات هسته ای. نسلی از امریکایی ها 
در این مســیر جنگیدند، تظاهرات اعتراض آمیز 
برگــزار کردند و دایره فرصت هــا و ارزش های 
مربوط به کرامت انسانی را روز به روز گسترده تر 
کردند، ما هنوز هم برای پاسداری از این اصول 
مبارزه می کنیم. برخالف آنچه می گویند، امریکا 
کشوری بزرگ اســت، اما این به معنای کامل 
بودن و بی نقص بودنمان نیســت. آنچه موجب 

می شود امریکا بزرگ و قدرتمند جلوه کند، اجرای 
اصول مورد اعتقادمان و عدم لغزش در این زمینه 
اســت، ما می توانیم و باید زمینه را برای ایجاد 
ساختار اقتصادی عادالنه تر فراهم کنیم، جامعه ای 
برابر و کامل تر که می تواند ما را قدرتمندتر کند. 

افزایش درآمد و تامین امنیت ��
اقتصادی طبقه متوسط

دموکرات ها بر این باورند که می توان با تکیه 
بر اصولی بنادین قدرت طبقه متوسط را احیا کرد، 
با شکسته شــدن موانع خاص، سخت کوشی و 
رعایــت قواعد بازی می توانیم پیشــرفت کرده 
و در نقطه اوج بمانیم. اما اگر ســاختار اقتصادی 
حاکم ناسالم باشد، افراد با دستمزد پایین سخت 
کار می کننــد، اما در نهایت تنهــا یک درصد 
شهروندان امریکایی ثروتمندند. در همین راستا 
ما بر این باوریم که دونالد ترامپ برای حراست 
از کرامت انسانی و حفظ ساختار اقتصادی سالم، 
قابل اعتماد نیســت. او این حقیقت تلخ را ثابت 

کرده است. 

حداقل دستمزد��
به باور دموکرات ها دســتمزد پایین نه تنها 
موجب ارتقای سطح زندگی شهروندان نمی شود 
بلکــه زمینه را برای تضعیف طبقه متوســط و 
نابودی طبقه پایین جامعــه فراهم خواهد کرد. 
خانواده افرادی که تمام وقت کار می کنند نباید 
طعم فقر را بچشند، ما معتقدیم که امریکایی ها 
بایــد به ازای هر ســاعت کار، 15 دالر دریافت 
کرده و حق ایجاد یا پیوســتن به اتحادیه های 
مختلف را داشته باشند. ما راهکارها و طرح هایی 
که توسط ایاالتی چون نیویورک و کالیفرنیا 
در این زمینه ارائه شده است را تحسین 
می کنیم. حداقل درآمد افراد تعیین شده 
بایــد افزایش یابــد، امریکایی ها باید 
فارغ از هر شــغلی که دارند بتوانند به 
اتحادیه ها بپیوندند، ما باید با توسل به 
راهکار هایی جدید نه تنها ساختار اقتصاد 
کشور را قدرتمندتر کنیم بلکه در کنار آن 
باید زمینه را برای پرداخت دستمزد عادالنه 
به کارگران فراهم کنیم. دموکرات ها از مدلی 
که مبتنی بر تکیه کارفرما بر اهرم هایی چون 
دالر فدرال برای حراســت از حقوق کارگران 
و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنهاست 
حمایت می کنند، دولت ســاالنه در حدود یک 
تریلیون دالر برای ارائه وام و کمک های مالی 
آن هــم در جهت ایجاد فرصت های شــغلی 

مطلوب برای طبقه متوسط صرف می کند. 

وضعیت کارگران��
حزب دموکرات معتقد است که اگر شرایط 
کارگران مطلوب باشد، امریکا قوی تر از امروز 
خواهد بود. دموکرات ها از حقوق کارگران فعال 
در دو حوزه عمومی و خصوصی و عضویتشان 
در اتحادیه هــا حمایت خواهند کــرد. ما برای 
تصویب قانونی مرتبط با فدراسیون ملی کارگران 
امریکا تالش خواهیم کرد تا زمینه الزم را برای 
تضمین فعالیت اتحادیه های کارگری فراهم کنیم 
تا از این طریق اکثریت کارگران واجد شــرایط 
بتوانند به واســطه کارت عضویت در چارچوب 
این ســاختارها مشــارکتی فعال داشته و پشت 
میز نشسته و مذاکره کنند، ما حتی به کارگران 
برای پیوستن به اتحادیه ها کمک خواهیم کرد. 
دلیل اصلی نزول 40 ساله وضعیت طبقه متوسط 
این است که حق کارگران برای چانه زنی جمعی 
جهت کسب حقوق و مزایای بهتر در تمام سطوح 
تضیع شده است. در این میان دونالد ترامپ نیز 
عزمش را بــرای بدتر کردن این وضعیت جزم 
کرده، آن هم به واسطه ایجاد رقابت ناسالم در 
میان طبقه متوسط برای دستیابی به شغل، آن 
هم با دســتمزد اندک. در واقع ترامپ تالش 
دارد تا تالش کارگران برای تشکیل اتحادیه 
را به بن بســت کشــانده و با ایجــاد نهاد یا 
اتحادیه ای خصوصی، غیردولتی و شخصی، 
حقوق کارگران را تحت سلطه اش قرار داده و 
شرایطشان را تضعیف کند. دموکرات ها بر این 
باورند که قانون موسوم به حق کار به درستی 
اجرا نمی شــود و این نقطه منفــی در کارنامه 
ایاالت متحده امریکا است. در همین راستا در 
تالشــیم تا برای پرداخت دستمزد کارگران، 

استانداردهایی را لحاظ کرده، بهره برداری از حق 
عضویت برای نیل به اهداف سیاسی را محدود 
و تالش ها برای کســب مجوز ساالنه عضویت 
را لغو کنیم. حزب دموکرات بر این باور اســت 
که مصرف کننــدگان کاال و کارگرانی که مورد 
بدرفتاری قرار گرفتند، باید تحت لوای قانون قرار 
گرفته و در دادگاهی منصفانه به حقوق خویش 
دســت یابند. به همین دلیل اســت که حزب 
دموکرت تالش می کند تا برای استفاده از شرط 
داوری اجباری محدودیت هایی اعمال کند، حقی 
که کارگران و مصرف کننــدگان را در موقعیتی 

نادعادالنه قرار می دهد. 

برخورداری از حق دستمزد برابر و ��
مرخصی با حقوق 

ما برای تضمین پرداخت دستمزد برابر برای 
زنان مبارزه خواهیم کــرد، حقی که پس از 240 
سال در قالب اصالحیه ای در قانون اساسی برای 
حراست از حقوق برابر زنان لحاظ شده است. به 
عقیده دونالد ترامپ اشتغال زنان و ترک خانواده 
می تواند ضربات سهمگینی به ساختار اقتصادی 
کشور وارد کند. این در حالی است که دموکرات ها 
در تالشــند تا با تصویب قانونی، حق استفاده از 
مرخصی اســتعالجی را بــرای کارگران جهت 
مراقبت از کودک تازه متولد شده یا درمان بیماری 
لحاظ کنند. ما همچنین در تالشیم تا کارفرمایان 
را برای دادن مرخصی به کارگران ترغیب کنیم تا 
آنها فرصت داشته باشند از تعطیالت خود استفاده 
کنند. برای تدوین هر سیاستی در زمینه کاری باید 
اصل حراست از بنیان خانواده را لحاظ کرد، باید 
مسیر برای ایجاد نیروی کار قوی و پایدار هموار 
شود. ما باید برای گسترش و تقویت مراقبت های 
خانوادگی برای افراد شاغل اولین گام را برداریم. 
ســرمایه گذاری برای کودکان نیز حائز اهمیت 
است، در همین راستا افزایش دستمزد کارمندان 
مهدکودک ها و معلمان مدارس بسیار بااهمیت 
اســت و این در حالی اســت که باید عالوه بر 
کودکان، حقوق افراد سالخورده، ناتوان و معلول 

را نیز مورد توجه قرار داد. 

حق مسکن��
بحران مســکن، موضوعی است که دونالد 
ترامپ نه تنها راهی برای حــل آن نیافته بلکه 
تنش ها در این زمینه را نیز افزایش داده اســت، 
دموکرات ها تالش هایشــان را برای حراست از 
خانواده هایی که مسکن شان را از دست داده اند، 
متوقف نکرده و نخواهند کرد. همه خواســته ما 
این است که افراد از ثبات مالی بیشتری برخوردار 
شده و بحران مسکن کاهش یابد، دموکرات ها به 
خوبی می دانند که افزایش بی اندازه نرخ اجاره بها 
موجب شــده برخــی از خانواده هــا و کارگران 
حاشیه نشین شده و به لحاظ مسائل کاری تحت 
فشار قرار گیرند. عرضه مسکن با تکیه بر افزایش 
مشوق ها و کاهش موانع محلی برای ساخت وساز، 
هم به کاهش بحران موجود در این زمینه کمک 
می کند و هم فرصت های اقتصادی مناسبی را در 
اختیار خانواده ها قرار می دهد. در همین راستا ما 
بودجه قابل توجهی را به صندوق مســکن ملی 
جهت بازسازی میلیون ها خانه اختصاص دادیم، 
این امر نه تنها می تواند به کاهش بحران مسکن 
کمک کند، بلکه زمینه رابرای کارآفرینی جهت 
اشــتغال افراد بیکار و فاقد شغل فراهم خواهد 
کرد. به باور دموکرات ها منابع مالی دولت فدرال 
باید بیشتر در اختیار خانواده های کم درآمد، افراد 
ناتوان و معلول مسن قرار گیرد. در همین راستا 
ما برنامه دقیقی طراحی کرده و درصددیم تا منابع 
مالی بیشتری را برای بازسازی خانه های دولتی و 
ساخت مسکن فراهم کنیم. این برنامه می تواند 
بحران بی خانمان ها را تا حد زیادی کاهش دهد. 
ما باید اطمینان پیــدا کنیم که هر فرد در حوزه 
مالکیت خانه از سهم عادالنه ای برخوردار است. 
ما باید وضعیت خانواده ها را از طریق حراست از 
بازار مسکن و تقویت و گسترش آن ارتقا دهیم 
و بــرای نیل به این منظور نیازمند تدوین قاونی 
منصفانه در این حوزه هســتیم. در گام اول باید 
از فروشندگان خانه حمایت کرد، با این حال باید 
اصالحاتی را برای حراست از حقوق وام گیرندگان 
اعمال کرد، بدین معنا که با توســل به موسسه 
حمایت مالی از مصرف کننده)CFPB( از ارائه وام 

با بهره های باال ممانعت کنیم. 
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