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ایلنا | به دنبال ممانعت از ورود تعدادی از خبرنگاران پارلمانی به مجلس در پی تهیه گزارش از محل وقوع حادثه تروریســتی ،رئیس فراکسیون امید برای حل مشکل پیش آمده
رایزنیهای انجام داده است .محمدرضا عارف پس از مطلع شدن از ممانعت از ورود تعدادی از خبرنگاران پارلمانی به مجلس در پی تهیه گزارش از محل وقوع حادثه تروریستی
ساختمان مراجعان مردمی ،با ابراز ناخشنودی از مشکل پیش آمده نامهنگاریهایی از طریق هیات رییسه مجلس برای حل مشکل پیش آمده و حفظ حرمت خبرنگاران
انجام داده است .به دنبال تهیه گزارش حدود  ۱۰تا  ۱۵نفر از خبرنگاران پارلمانی از محل وقوع حادثه تروریستی در مجلس که به درخواست یکی از نمایندگان انجام
شد ۷ ،نفر از این خبرنگاران فع ً
ال از حضور در صحن مجلس برای تهیه خبر منع شدند.

واکنش چهرهها و رسانهها به انتشار اسنادی که به نقش آیتاهلل کاشانی در حمایت از کودتا اشاره میکند

خبر
شمخانی:

تاثیرگذارترین اقدام متقابل ،اتخاذ سازوکار
قانونی تکلیفآور در مجلس است

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی
گفت :در جلسه اخیر هیات نظارت بر اجرای برجام ،مصوبه مجلس
سنای آمریکا به دقت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم
در خصوص انجام اقدامات و فعالیتهای متقابل اتخاذ شد .علی
شمخانی انجام اینگونه اقدامات از سوی آمریکا را فارغ از نسبت
حقوقی آن با برجام ،رفتاری خصمانه و غیر قانونی علیه جمهوری
اســامی ایران دانست و افزود :تداوم مســیر غیر سازنده دولت
قبلی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران نشــان میدهد که حکام
این کشــور بدون توجه به هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی
بــه دنبال بهانهجویی برای افزایــش تنش و بیثباتی در منطقه
هستند .شــمخانی افزود :افراطگرایان آمریکا و داعش دو روی
یک ســکه هستند که با هدف مشــترک و ابزارهای متفاوت به
دنبال تاثیرگذاری منفی بر محیط داخلی کشور و امنیتی کردن
شرایط جمهوری اسالمی ایران هستند .دبیر شورای عالی امنیت
ملی اظهارات ســتیزهجویانه وزیر امور خارجه آمریکا را مصداق
بارز توحش مدرن عنوان کرد و گفت :متاسفانه امروز در منطقه
و در عرصه بینالملل افراد و کشورهایی صحبت از ثبات و امنیت
میکنند که خود ریشه و ثمره ناامنی ،شرارت و توسعه تروریسم
هستند .شمخانی با اشاره به اقداماتی که از سوی مجلس شورای
اســامی به منظور مقابله با مصوبه اخیر کنگــره آمریکا دنبال
خواهد شــد ،اظهار کرد :یکی از تاثیرگذارتریــن اقدامات برای
بسیج مجموعه ظرفیتهای کشور در مسیر برخورد با اقدامات
ســتیزهجویانه آمریکا ،اتخاذ ســازوکارهای قانونــی تکلیفآور
است که در این راستا مجلس شــورای اسالمی اقدامات الزم را
انجام خواهد داد .نماینده مقام معظم رهبری در شــورای عالی
امنیت ملی عنوان کرد :تجربه شکســت خورده تحمیل جنگ،
تحریمهای همه جانبه و اقدامات تروریستی گسترده علیه ایران
نشان دادکه انسجام غیرقابل خدشه کشورمان که بر پایه حمایت
و مشــروعیت مردمی استوار اســت با اقداماتی از این دست در
معرض آسییب قرار نخواهد گرفت .وی هدف دشمن از تحریمها
را تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور و آسیبپذیر کردن جامعه
در برابر فشارهای اقتصادی عنوان کرد و افزود :اقتصاد مقاومتی و
تحکیم ساخت درونی قدرت نظام ،فارغ از وجود یا فقدان تحریم،
راهبرد محوری کشور برای مدیریت تغییرات اقتصادی ،سیاسی
و امنیتی است.
شــمخانی با تاکید بر ضرورت تقویت انســجام ملی در فضای
پس از انتخابات گفت :با عبور از انتخابات ،اکنون باید رقابتها به
فراموشی سپرده شود و مجموعه سلیقههای سیاسی و رسانههای
وابســته به آنها با اتخاذ مشی سازنده و همکاری و انسجام بیش
از پیش ،دولت منتخب را برای تحقق راهبردهای تعیین شده از
سوی مقام معظم رهبری در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
یاری کنند.

وزارت کشور :اخبار را از رسانههای
غیر مسئول پیگیری نکنید

وزارت کشور در اطالعیهای از مردم خواست اخبار را از طریق
مجاری قانونی پیگیری کنند .در برخی رســان هها به نقل از افراد
غیرمسئول در حوزه امنیت داخلی مطالبی انتشار یافت (از جمله
اینکه اهداف گروه تروریستی فوق شبهای قدر در تهران عنوان
شده است) که خالف واقع بوده و بیان اینگونه مسائل که مبتنی
بر اطالعات درســت و صحیح نبوده ،صرفاً موجب تشویش افکار
عمومی میگردد .متن کامل این اطالعیه بدین شرح است:
همانگونه که در اطالعیههای وزارت اطالعات و نیروی زمینی
سپاه پاسداران اعالم شــد در روزهای اخیر با عنایت به خداوند
متعال و مجاهدت نیروهای اداره کل اطالعات استان و مجموعه
نیروهای تحت کنترل قرارگاه قدس ســپاه پاسداران یک شبکه
تروریستی در شرق کشور در دو مرحله در منطقه عمومی چابهار
و قصرقند استان سیســتان و بلوچستان مورد هدف قرار گرفت
و کام ً
ال منهدم شــد .در این رابطه تعدادی از اعضای گروهک به
هالکت رسیده و برخی نیز دستگیر شدند و مقادیر قابل مالحظه
اســلحه ،مهمات و تجهیزات و امکانات انفجاری از آنها کشف و
ضبط شد .براساس اطالعات به دســت آمده از اسناد و مدارک
و اظهارات عناصر دســتگیر شــده این تیم به دنبال اهداف ضد
امنیتی در نقاط خاصی در استان سیستان و بلوچستان بودهاند
کــه با اقدام به هنگام و شــهادت طلبانه نیروهای مدافع امنیت
کشور ،ناکام ماندند.
امــا در برخی رســان هها به نقل از افراد غیرمســئول در حوزه
امنیــت داخلی مطالبی انتشــار یافت (از جملــه اینکه اهداف
گروه تروریســتی فوق شــبهای قــدر در تهران عنوان شــده
اســت) که خالف واقع بوده و بیان اینگونه مســائل که مبتنی
بر اطالعات درســت و صحیــح نبوده ،صرفاً موجب تشــویش
افکار عمومی می گردد .لذا از کلیه هموطنان عزیز درخواســت
می شــود نســبت به پیگیری اینگونــه اخبــار از کانال های
رســمی و قانونی اهتمام داشــته و ســایر مباحث مطروحه از
طریق افراد یا رســانههای غیر مطلع و مسئول مورد توجه قرار
ندهند.

روزنامه گل و شهروند مجرم شناخته
نشدند

ایلنا | جلسه رســیدگی به اتهام مدیران مسئول روزنامههای
گل و شهروند در شعبه ۹دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار
شــد .علی اکبر کساییان در مورد جلسه دیروز دادگاه مطبوعات
که در شعبه  ۹دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی
کشــکولی برگزار شد ،گفت :در این جلســه به شکایت سازمان
امور زندانهای استان تهران از مدیر مسئول روزنامه شهروند به
اتهام نشــر مطالب خالف واقع رسیدگی شد .او افزود :همچنین
شــکایت فیروز کریمی از مجید حســینپور کوهســتانی مدیر
مسئول روزنامه گل به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان
عمومی رسیدگی شد .سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات
گفت :بنابر اتفاق نظر اعضای هیات منصفه این دو روزنامه مجرم
شناخته نشدند.

همدلی| کیاوش حافظی :بعد از گذشته بیش از نیم قرن از
کودتای  28مرداد ،هنوز زوایای تاریک بسیاری از این اتفاق مهم
سیاسی ایران معاصر روشن نشده و بخشهایی از آن در پردهای
از ابهام باقی مانده اســت .در حالی که بســیاری از مردم ایران
کاشانی ومصدق را رهبران جنبش ملی صنعت نفت میدانند
و اختالف نظرهای آن دو را اختالف سلیقههای دو رهبر میانند
که در همه دنیا مسبوق به سابقه است ،انتشار اسناد جدیدی از
سوی وزارت خارجه آمریکا سبب شده تا برخی به صورت مبهم
به نقش آیتاهلل کاشانی در کودتا علیه یار سابق خود و حمایت
از محمدرضا شاه پهلوی اشاره کنند .همین موضوع سبب شد که
در روزهای گذشته حتی یکی از چهرههای مشهور اصالحات ،آن
را پذیرفته و پیشــنهاد کند که نام کاشانی از خیابانی در تهران
برداشــته و نام مصدق بر آن گذاشته شود .از سوی دیگر برخی
از رسانههای اصولگرا نیز تالش کردهاند که این اتهام را از دامن
آیتاهلل کاشانی بزدایند .اگرچه همراهی فرزند آیتاهلل کاشانی با
سلطنتطلبان در «کودتا نخواندن» اتفاقات  28مرداد و سرنگونی
مصدق بر ابهامات ماجرا میافزاید.به هر حال به نظر میرسد که
الزم است مورخان معاصر بر این زاویه تاریک نوری بتابانند.
تهران هم خیابان نواب دارد و هم خیابان فاطمی
شاید این سوال خیلی از شــهروندان باشد که چرا در تهران
هــم نواب خیابان دارد و هم فاطمــی .نواب صفوی ،بنیانگذار
تشــکیالت فدائیان اســام اعتقاد ویژهای به مبارزه مسلحانه
علیه رژیم پهلوی داشــت .این اعتقاد در فدائیان اسالم به ترور
دربار تا آنجا پیش رفت که دســتور قتل حسین فاطمی ،وزیر
خارجه محمد مصدق صادر شد .نواب صفوی در زندان بود که
عبدالحسین واحدی نفر دوم این تشکیالت دستور ترور فاطمی
را بــه محمدمهدی عبدخدایی ابالغ کرد .این ترور نافرجام بود،
اما فاطمــی در دادگاهی غیرعلنی که بعد از کودتای  28مرداد
برگزار شد ،به اعدام محکوم شد .او در قبرستان ابن بابویه تهران
در کنار شــهدای  30تیر مدفون شــده است .اگر ترور فاطمی
در ســال  30موفقیتآمیز بود آنقدر غریب بود که نه بر سنگ
قبرش واژه «شهید» درج میشد و نه یکی از خیابانهای مرکزی
تهران به نامش بود .تاریخ اینگونه روایت میکند که ملی شدن
صنعت نفت را حسین فاطمی مطرح کرده است .سعید فاطمی،
خواهرزاده حسین فاطمی که سردبیر «روزنامه باختر» هم بوده
روایت میکند« :در شرایطی که اصال در ایران به این مسئله فکر
نمیشد ،دکتر فاطمی در رساله دکترایش میگوید کارگران نفت
زندگی بســیار بدی دارند و با این که فالن جا نفتش ملی شده
اســت ،هنوز این مشکل را دارد ،اما به هرحال اوضاع کارگرانش
بهتر شده است .بعد از آن در سال  1328این جرقه زده شد که
ملی شدن نفت میتواند شرایط کارگران صنعت نفت را بهبود
بخشد» (چشم انداز ایران شماره .)8
دو رهبر با دو سرنوشت
اما ملی شدن صنعت نفت آنقدر با نام محمد مصدق در هم
تنیده شده است که نمیتوان نقش او را نادیده گرفت .او در حالی
نخستوزیری را پذیرفت که دو بار پیش از آن دست رد به سینه
این پیشنهاد زده بود .هنگامی که زمزمهای برای نخستوزیری او
در اواخر سال  30در مجلس شکل گرفت ،جمال امامی با تصور
اینکه مصدق این بار هم به مقام اجرایی نه میگوید پیشــنهاد
نخستوزیری مصدق را مطرح کرد .با این حال مصدق این بار
شــرط زمامداریاش را تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت
گذاشت؛ شرطی که نقطه عطفی در تاریخ معاصر این کشور شد.

کاشانی از نگاهی دیگر

در کنار مصدق تاریخ از آیتاهلل کاشانی به عنوان رهبر دیگر
ملی شدن صنعت نفت یاد میکند که سوابق ضدانگلیسی دارد.
مردی که سال  31بعد از استعفای مصدق  -به خاطر اینکه شاه
وزارت جنگ را برعهده نخستوزیر قرار نداد  -با لحن تندی به
شــاه نامه نوشت و گفت« :اگر بیدرنگ دکتر مصدق بر سر کار
بر نگردد شخصاً به خیابان خواهم رفت و دهانه تیز انقالب را با
جلوداری شخص خودم مستقیماً متوجه دربار خواهم کرد ».با
این حال همین تاریخ روایت میکند که در این اواخر بین مصدق
و کاشانی فاصله افتاده بود .آنگونه که بعد از کودتای 28مرداد که
یاران مصدق از گزند کودتا در امان نماندند ،خطری کاشــانی را
تهدید نکرد.
شعبان بیمخ چرا با کاشانی عکس دارد؟
در این رابطه عدهای از طرفداران نظریه توطئه ،با اســتناد به
تصاویر و سخنان بعضی چهرههای موثر تاریخ به موضعگیری
علیه کاشانی میپردازند .عکس شعبان جعفری با کاشانی یا این
جمله او که «آنچه امروز بر مصدق گذشــته است نتیجه عدل
خداوندی است( ».نچه امروز بر مصدق گذشته است نتیجه عدل
خداوندی است) از این موارد بوده است .از این موارد نمونههای
بیشتری وجود دارد .شعبان جعفری مشهور به شعبان بیمخ در
سالهای آخر عمر خود گفته :من اصال طرفدار کاشانی بودم .ما
صبحی برای دیدن کاشــانی به خانه او رفته بودیم .به ما گفت
اعلیحضرت دارد از مملکت بیرون میرود .بروید نگذارید بیرون
برود .ما هم تا آن روز نمیدانستیم که مصدق و کاشانی به هم
زدهاند .اردشــیر زاهدی ،فرزند فضلاهلل (یعنی همان کسی که
پیروز نخستوزیری کودتای مرداد  32بود) هم در پروژه تاریخ
شفاهی به شدت از کاشــانی تمجید کرده است« .این آیتاهلل
کاشانی هم وطنپرست بود و هم مرد شجاعی بود .او بیخودی
آیتاهلل نشده بود».
آمریکا :ما کودتا کردیم
به تازگی هم آمریکاییها بعد از گذشت  64سال از مرداد 32
کتاب اسناد کودتای  ۲۸مرداد را منتشر کردند .آمریکا که قبال

هم بــه نقش خود در کودتای  28مرداد اعتــراف کرده بود در
این کتاب هم به حوادث قبل از کودتا ،عملیات سرنگون کردن
مصدق و نیز وقایع پس از آن میپردازد .در یکی از این اســناد
آمده اســت« :شاه باید هر چه سریعتر خود را آماده بازگشت به
ایران کند .ما توصیه کردیم که در تهران جمعیت بسیار زیادی
از حامیان شــاه استقبال خوبی از او کنند .ما احساس میکنیم
خیلی مهم است که شاه هر چه سریعتر به ایران بازگردد ،چراکه
اوضاع همچنان مشخص نیســت و حضور او میتواند اوضاع را
متفاوت کند .در صورتیکه شــاه همچنان در بازگشت به ایران
تردید داشت ،در محافل دیپلماتیک در واشنگتن باید این سخن
را تکرار کنید :آنچه او انجــام داد کامال با قانون ایران مطابقت
داشت و همچنین در راستای حفظ سنت و عمل ایرانی بود .اگر
شاه در کشور باقی میماند و فرار نمیکرد و با حضورش از زاهدی
حمایت میکرد ،تغییر دولت در همان وهله اول اتفاق میافتاد.
بخش اعظم این ناکامی به خاطر این حقیقت اســت که شاه به
طور ناگهانی کشــور را ترک کرد و تنها چند برگه از خود به جا
گذاشت که محتوای آنها معنادار نیست».
دهانه تیز انقالب متوجه دربار یا قوام؟
جنجالیترین جنبه این سند آنجاست که آیتاهلل کاشانی را
متهم به نقش داشتن در این کودتا میکند .با پذیرش این ادعا
هم میتوان جمله تاریخی کاشانی خطاب به شاه قبل از قیام 30
تیر را فهمید .کاشــانی پیش از آنکه یکی از رهبران ملی شدن
صنعت نفت باشد روحانیای بود که مورد غضب احمد قوام قرار
گرفته بود .شش سال قبل هنگام نخستوزیری قوامالسلطنه،
زد و خوردی بین کارگران هوادار حزب توده و مخالفان رخ داد.
حکومت قوام آیتاهلل کاشــانی را مســبب ماجرا میداند و او را
دستگیر میکند .بنابر این با پذیرش ادعای مطرح شده از سوی
آمریکاییها ،تهدید شاه به سر دادن انقالب علیه دربار در اعتراض
به روی کار آمدن احمد قوام بعد از مصدق خوانده میشود.
تالش برای تکذیب اتهام
بعضی رســانههای داخلی در روزهای گذشته تالش کردند

ادعای نقش داشــتن آیتاهلل کاشانی در کودتا را تکذیب کنند.
خبرگزاری تسنیم میگوید آیتاهلل کاشانی  27مرداد به مصدق
هشدار داده بود که زاهدی قصد کودتا دارد .استناد این مطلب
نامهای است که در سالهای گذشته با عنوان نامه هشدار کاشانی
به مصدق منتشر شــده بود .در آن نامه آمده بود :این نامه من
ســندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود
همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک
کودتا بهوسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم
که فردا جای هیچگونه عذر موجهی نباشد.
روایت دیگر :نامه هشدار کاشانی جعلی است
ایرادات زیادی به این نامه گرفته شده است .مثال در برابر این
گفته که حسن سالمی ،نوه دختری کاشانی این نامه را به دست
مصدق رسانده است گفته می شــود او  27مرداد زندانی بوده
است .یا مثال در برابر این که نوه کاشانی شخصا این نامه را افشا
کرده است این نقد وجود دارد که در این صورت باید در آرشیو
خانوادگی مصدق «یعنی گیرنده نامه» پیدا میشد ،چرا که ادعا
شــده این نامه در اختیار مصدق قــرار گرفته و با بیاعتنایی او
روبهرو شده است .همچنین با فاصلهای که میان کاشانی و مصدق
بهوجود آمــده بود ،چه انگیزهای برای هشــدار درباره کودتای
زاهدی به مصدق داشت؟!
فرزند کاشانی 28 :مرداد اصال کودتا نبود
جالب اینجاســت که رسانههای اصولگرا در حالی میگویند
کاشانی به مصدق هشــدار کودتا داده است که فرزند کاشانی
اساسا 28مرداد را کودتا نمیداند .محمود کاشانی که پیشتر هم
این ادعا را مطرح کرده به خبرآنالین گفته :نه در اســناد وزارت
خارجه امریکا مربوط به سال  1989و نه اسنادی که به تازگی
انتشــار یافتهاند ســند و مدرکی بر اینکه مصدق با یک کودتا
آن هم از ســوی امریکا برکنار شده باشــد وجود ندارد .این در
حالی است که اسناد به جای مانده از مبارزات آیتاهلل کاشانی و
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره هفدهم که در برابر اقدامات
ضدمیهنی مصدق و برنامهریزيهای انگلســتان برای براندازی
نهضت ملی ایران ایســتادگی کردند و نیز خاطرات ارزشمندی
که در  65سال گذشته انتشار یافتهاند انبوهی از اسناد و مدارک
تاریخی را در اختیار پژوهشگران تاریخ کشور ما قرار دادهاند که
شناخت واقعیتهای تاریخی ناکامی نهضت ملی ایران را روشن
ساخت هاند.
پیشنهاد تغییر نام خیابان کاشانی
با این حال آیتاهلل کاشانی اکنون با هزاران سوالی که نامش
در ذهن ایجاد میکند ،از جمله افرادی اســت که سهمی مهم
در نامگذاریهای پایتخت ایران دارد .البته در برخی از شهرهای
کشــور نیز برخی میدانها و خیابانها و حتی بیمارستانها به
نام آیتاهلل کاشــانی نامگذاری شــده است .بعد از انتشار اسناد
کودتای  32از سوی آمریکا ،برخی از سیاسیون همچون عبداهلل
رمضانزاده ،ســخنگوی دولت اصالحات با اشاره به اتهامی که
متوجه کاشانی شده خواســته :نام خیابان «آیت اهلل کاشانی»
تغییر داده شود .با این حال هنوز هم خبری از نامگذاری حتی
یک کوچه به نام محمد مصدق ،رهبر دیگر جنبش ملی شدن
صنعت نفت و مردی که کودتای شاه ،دربار و آمریکا علیه او بود
نیست .شاید پیشنهاد رمضانزاده مبنی بر تغییر خیابان کاشانی
یا الاقل نامیدن خیابانی به نام مصدق در دستور کار شورای شهر
پنجم قرار بگیرد که همگی اعضایش را اصالحطلبان تشــکیل
میدهند.

احمد مازنی در گفتوگو با همدلی:

همدلی | معصومه معظمی :احمد مازنی ،نماینده تهران
در مجلس در گفتوگو با همدلی گفت که میانگین سنی دولت
دوازدهم باید نسبت به کابینه فعلی پایین بیاید .او همچنین
تاکید دارد که روحانی باید در کابینه خود از افراد توانمند اعم
از زن و مرد ،بدون نگاه جنســیتی استفاده کند و حتی تاکید
دارد از میان افرادی که برای یک سمت استفاده میشوند باید
زنان توانمندتر از مردان باشند تا به این بهانه که دولت تبعیض
مثبتی نســبت به زنان برای استفاده در کابینه استفاده کرده
است ،آنها را زیر سوال نبرند .این عضو فراکسیون امید و عضو
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین با توجه به وعده
روحانی در مناظــرات انتخاباتی برای رفع تحریمهای داخلی
گفت :آقای رئیس جمهور مــردم به وعده خود عمل کردند،
حاال نوبت وفای به عهد شما است .آنچه میخوانید حاصل این
گفتوگو است.
نظرتان درباره تغییر کابینه دولت دوازدهم چیست؟
در دیــداری که برای انتخابات با آقای روحانی داشــتم به
ایشــان گفتم که به شما به خاطر تعلق گفتمانی چک سفید
امضا میدهیم ،ولی درباره کابینه دولت جدید حتما سختگیر
خواهیم بود و شــما هم باید در انتخابهایتان سختگیری
بیشــتری داشته باشــید .با توجه به وضعیت داخلی کشور و
شرایط بینالمللی ،اولین چیزی که از دکتر روحانی توقع داریم
این است که برای ایجاد امنیت پایدار و انسجام ملی باید کابینه
جدید بیشترین سطح هماهنگی با ارکان نظام را داشته باشند.
چرا که هر گونه نبود انسجام با سایر ارکان نظام باعث کاهش
راندمان کار و اهداف دولت میشود .بنابراین رئیس جمهور باید
به این نکته توجه بیشتری داشته باشد.
مسئله بعدی وضعیت اقتصادی کشور و چالشهایی است
که با آنها مواجه هستیم .انتظار میرود مجموعه منسجمی در
دولت شــکل بگیرد و وزرای اقتصادی با برنامههای اقتصادی
دولت و همچنین با یکدیگر هماهنگتر باشند .یعنی بین وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه و
حتی رئیس دفتر رئیس جمهور که او هم در اقتصاد کشور تاثیر
دارد ،ناهماهنگی وجود نداشته باشد چون میتواند آسیب بزند.
نکته سوم که برای روحانی مهم است و باید به آنها توجه کند
مطالبات مردم است .ایشان در همه سفرهایی که به استانهای
مختلف کشــور داشــتند و همچنین در سفرهای تبلیغاتی
که برای انتخابات داشــتند ،با مطالبات مــردم اعم از زنان و

در رای به کابینه جدید سختگیری میکنیم

جوانــان و اقشــار مختلف
با نوع خواســته و مطالبه
و شــعارهایی که میدادند
آشنا شدند .روحانی باید در
ترکیب کابینه در بخشهای
مختلف خواستههای مردم
را مــورد توجه قــرار دهد.
بخشــی از ایــن مطالبات
مربوط به حــوزه فرهنگ
اســت و بخشــی دیگر به
سیاســت داخلی ،بخشی
دیگــر بــه موضوعــات
اجتماعــی ،بحــث زنان و
جوانان ،آزادیهای مدنی و
حل اختالفات بین جناحهای سیاسی که از سال  88تاکنون
ادامه داشته و به گرهی کور تبدیل شده است اختصاص دارد.
امیدواریم دکتر روحانی این گره را با کمک مقام معظم رهبری
هرچه زودتر باز کنند .اینها مطالبات صریح مردم است و باید
به آنها توجه شود.
همانطور که اشــاره کردید یکی از مطالبات جدی
مردم که قبل از هر چیزی مطرح میکردند موضوع رفع
حصر بود.
بله  .من هم در زمان انتخابات ریاســت جمهوری به همه
مناطق زاگرسنشــین ســفر کردم و در منطقــه البرز هم
همینطور بود .به هرکجا که برای سخنرانی میرفتیم مردم
خواستار رفع ممنوعالتصویری آقای خاتمی و رفع حصر آقایان
موسوی ،کروبی و خانم رهنورد بودند .شاید این موضوع از نظر
برخی افراد مهم نباشد ،ولی این مسئله به یک گره تبدیل شده
است و باید در یک بازی برد -برد حل شود .همانطور که در
انتخابات  92با بازی برد -برد بین اصالحطلبان و اصولگرایان
معتدل توانستیم ائتالفی ایجاد کنیم ،االن هم باید این موضوع
به صورت برد -برد حل شــود .نکته بعــدی اظهارات دکتر
روحانی در مناظرههاســت .ایشان به مردم گفت همانطور که
سال  92به من رای دادید و تحریمهای هستهای را برداشتم،
اگــر این بار هم به من رای بدهید باقی تحریمها را برمیدارم.

حاال مردم کار خود را انجام
دادهاند و زمان وفای به عهد
آقای روحانی است.
بنابراین این انتظار وجود
دارد کــه در کنــار همــه
ســختیهای عمل به این
مطالبــات و وعدهها ،رئیس
جمهور موضوع را پیگیری
کنــد .همانطــور که گفته
بود در کنار جنگطلبیها
جنگ کردن کار ســختی
نیست ،ولی به سمت دشمن
دست دوســتی دراز کردن
کار سختی اســت و توان و
کارآمدی میخواهد ،باید از آبــرو مایه بگذارد و این وعدهها
را محقق کنــد .البته پس از انتخابات انتظار میرفت موضوع
برای همه حل شود و برای پیشبرد اهداف نظام ،همه به دولت
جدید کمک کنند ،ولی این اتفاق نیفتاد .االن باید تالش کنیم
تا کابینهای همراه و همدل تشــکیل دهیم .به نظرم اگر همه
ظرفیتها و جناحهای سیاسی و همه ارکان نظام ،زنان و مردان
برای آباد کردن ایران و دفع شر دشمنان و کارآمدی نظام دست
به کار شوند باز هم کم است.
درکدام حوزهها و وزارتخانهها نیاز به تغییرات جدی
در کابینه جدید وجود دارد؟
به طور سلبی اسم نمیبرم ولی به طور ایجابی میگویم که
در وزارت جهاد و کشــاورزی وزیر خوشفکر و اصالحطلب و
توانمندی داریم و در تولید گندم به خودکفایی رسیدهایم .در
دولت قبل از خودکفایی گندم در دولت اصالحات عبور کردیم
و واردکننده گندم شــدیم .ولی در این دولت باز آقای حجتی
کاری کرد که به خودکفایی در تولید گندم و حتی صادرات آن
برسیم .بنابراین در این حوزه نیاز به تغییر نداریم.
همچنین دکتر قاضیزادههاشمی در حوزه سالمت تحول
ایجاد کرد و اگر وزارت رفاه در حوزه ســامت کمی بیشتر با
ایشان هماهنگ میشد ،اتفاقات بهتری رخ میداد .طرح تحول
ســامت با وجود ایرادهایی که برخی میگیرند ولی مردم از

آن راضی هستند و این مهم است .بنابراین ایشان هم عملکرد
خوبی داشتهاند .دکترهاشمی یک فرصت برای کابینه است.
همچنیــن دکتر ظریف هم راهی که برای دیپلماســی فعال
شــروع کردند باید ادامه داشته باشد و در دولت جدید باید به
آن سامان دهد .به نظرم مجلس آمادگی دارد از ایشان حمایت
کند .همچنین آقای علوی ،وزیر اطالعات هم با درنظر گرفتن
واقعیتهای موجود وزیر موفقی بوده است که کارنامه خوبی
در این 4ســال از خود ارائه داده است .آقای آخوندی ،وزیر راه
و شهرســازی هم درکارش موفق بــوده و یک نگاه علمی و
تخصصی به کارش داشته است.
آیا شما معتقد به حضور وزیر زن درکابینه دوازدهم
هستید؟
معتقــدم باید از زنان به عنوان وزیر و معاون رئیس جمهور
در کابینه دوازدهم اســتفاده شود ،ولی نگاه جنسیتی و زن و
مرد در هر مسئولیتی نگاه مناسبی نیست و موافق آن نوع نگاه
نیســتم .به نظر من باید از افراد توانمند اعم از زن و مرد ،در
کابینه استفاده شود .مثال خانم ابتکار فرد توانمندی است که به
درستی در کابینه یازدهم از ایشان استفاده شد و شایسته است
که کابینه دوازدهم هم از وجود ایشان بیبهره نباشد .همچنین
معتقدم اگر قرار است در کابینه جدید از زنان استفاده شود ،باید
از زنانی استفاده شود که در آن حوزه از مردان توانمندتر هستند
تا کسی نتواند بگوید که چون رئیس جمهور میخواسته از زنان
در کابینه استفاده کند ،صرفا تبعیض مثبتی به نفع زنان به کار
برده است ،بلکه بگوید از افراد توانمند استفاده کرده است .نکته
قابل توجه دیگر اینکه در کابینه جدید باید جوانگرایی صورت
بگیرد .البته به کابینه اول دکتر روحانی خداقوت میگویم ،ولی
از نظر سنی این کابینه مسن بودند .در پاسخ به حرف یکی از
نمایندگان منتقد دولت در مجلس که گفته بود وزرای دولت
یازدهم در جلسه خواب هستند ،یک نکته باید بگویم که خواب
عالم از عبادت جاهل بهتر است .اگر یک وزیر مسن که حتی
از نظر برخی توان اجرایی نداشــته باشد ولی علم و تخصص
داشته باشد ،از بسیاری وزرای دولت دهم که توانایی نداشتند،
خیلی بهتر هستند .این وزرا با یک اشاره خود میتوانند حوزه
خودشان را اداره کنند .ولی از آقای روحانی میخواهم در کابینه
دوازدهم از وزرای جوان و کارآمد استفاده کنند و افراد توانمند
و مسن به عنوان مشــاور واقعی درکنار وزرای جوانتر به کار
گرفته شوند و میانگین سنی کابینه دوازدهم باید پایین بیاید.

