
 خانه تكاني در كابينه 
گامي رو به جلو

تغييرات به وجود آمده در كابينه در سه 
وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و 
ارشاد و ورزش و جوانان در حالي انجام شده كه هفت ماه 
تا زمان انتخابات و پايان دوره اول رياست جمهوري آقاي 
روحاني باقي مانده اس��ت. شايد اگر اين تغييرات زودتر 
به وقوع مي پيوست مي توانست آثار مثبت بيشتري براي 
كشور داشته باشد.  با اين حال به جهت مثبت بودن اين 
تغييرات در همين برهه نيز مي توان به آثار مثبت آن در 
مس��ير حركت دولت اميدوار ب��ود.  پيامي كه انتخابات 
سال 94 و دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي از سوي 
مردم داش��ت، ضرورت اين امر را مس��لم مي كرد. البته 
نبايد فراموش كرد كه دولت آقاي روحاني در س��ال 92 
نتوانست كابينه مطلوب نظر خود را تشكيل دهد. همان 
زمان نيز بسياري از گزينه هاي رييس جمهور نتوانستند 
از مجلس راي اعتماد بگيرند و وزير علوم، آقاي فرجي دانا 
نيز مدت كمي بعد از فعاليتش اس��تيضاح ش��د. از اين 
رو كابينه دولت راه دش��واري براي راي اعتماد گرفتن 
از مجلس نهم از آغاز تش��كيل آن پيمود اما در مجموع 
مي توان گفت كه در بس��تر و ش��رايط موجود توانست 
عملكردي مثبت و رو به جلو داشته باشد. مسلم بود كه 
با تشكيل مجلس جديد و گرايش اكثريت آن به اعتدال 
و همراهي با دولت نسبت به مجلس پيشين، دولت بايد 
تغييراتي براي چابك تر، با نش��اط تر و منسجم تر شدن 
كابينه ايج��اد مي كرد. از حقوق اوليه رييس دولت بوده 
و هست كه اگر تش��خيص دهد جايي در تيمش نياز به 
تغييري است كه مي تواند بازدهي دولت را باال ببرد، آن 
را انجام دهد تا نهايتا به اهدافي كه براي خود تعيين كرده 
و به مردم متعهد شده دست پيدا كند.  نيروهايي كه در 
دولت تاكنون انج��ام وظيفه كرده اند نيروهاي با تجربه 
و خوبي بودن��د اما به هر حال همگون ت��ر بودن كابينه 
مي توانس��ت براي حرك��ت كلي دولت مفيد تر باش��د.  
براي اين همگون ش��دن نياز بود كه وزرا هر چه بيشتر 
به اهداف و برنامه هاي دولت، باور و اعتقاد قلبي داشته 
باشند. به نظر مي رسد كه امروز افرادي كه براي وزارت 
معرفي شدند همراهي بيشتري با شخص رييس جمهور 
خواهند داشت و مي توانند هر چه بيشتر آقاي روحاني را 
در رسيدن به اهداف مورد نظرش ياري كنند.  بنابراين 
بايد اين تغييرات را به فال نيك گرفت و آن را مثبت تلقي 
كرد. از آن رو كه اين شخص رييس جمهور است كه بايد 
براي عمل به تعهدات خود به مردم پاسخگو باشد، بايد 
از تغييراتي كه شخصا صالح مي بيند، استقبال كرد. پيام 
سياسي تغييراتي كه در كابينه به وجود آمده خواسته 
رييس جمهور مبني بر تح��ول در حوزه ها و عرصه هاي 
مختلف و تسريع در حركت آن است و ديگر وزرا و كساني 
ك��ه در دولت انجام وظيفه مي كنند باي��د به اين پيام و 
خواس��ته رييس جمهور توجه داشته باش��ند.  آنها بايد 
توجه داشته باشند اگر در وزارتخانه اي آن طور كه بايد و 
شايد كار پيش نمي رود و با برنامه هاي پيش بيني شده 
رييس جمهور هماهنگي ندارد، نيروي محركه اي اعمال 
شود تا بقيه بخش هاي دولت نيز با سرعت بيشتري به 
كارها ادامه دهند؛ ارتباط رسانه اي خود را با مردم قوي تر 
كنند و برنامه ها و دستاوردهاي شان را با مردم در ميان 
بگذارند. به هر حال اين تغيير اگر زودتر انجام مي شد بهتر 
بود اما االن هم صورت گرفته مي تواند جنبه هاي مثبتي 
داش��ته باش��د.  بنابراين تغييرات در كابينه براي ساير 
وزارتخانه ها نيز پيام مهمي دارد. همچنين اگر بخواهيم 
به تاثير اين تغييرات بر انتخابات اشاره كنيم بايد گفت 
كه با وجود اينكه اين تغييرات به خاطر انتخابات نبوده 
است اما عملكرد اين وزارتخانه ها در ماه هاي باقيمانده 
و دس��تاوردهاي آن، چه مثبت و چه منفي، مي تواند در 
نتيجه انتخابات اثرگذار باشد.  به هر حال مردم انتظاراتي 
از دولت آق��اي روحاني دارند و در صورتي كه اين دولت 
بتواند تا پايان دوره اول نظر مردم را جلب كند مي تواند 
پيروز انتخابات 96 باشد. بنابراين تاثير اين تغييرات در 
كابينه ارتب��اط مهمي با انتخابات96 مي تواند داش��ته 
باش��د. مردم از ابت��داي روي كار آم��دن دولت يازدهم 
به چش��م ديدند كه فضاي سياس��ي به كل نس��بت به 
دولت پيش��ين تغيير كرد و فض��اي آرام تري در عرصه 
سياست كش��ورر حاكم شد. اگر مردم به رييس جمهور 
اعتماد و فكر كنند كه با اين نوع تغييرات به صالحديد 
رييس جمهور منتخب مي تواند با س��رعت بيشتري به 
شعارها و تعهداتش جامه عمل بپوشاند، ديد مثبتي به 
تغييرات وزرا خواهند داش��ت.  كارايي بيشتر و فعاليت 
بيشتر و رسيدن دولت به اهداف و برنامه هايش خواسته 
و مطالبه مردم است و هر ميزان كه دولت در عمل بتواند 
به اين فاكتورها بيشتر نزديك شود مردم ديد مثبت تري 
به تصميمات رييس جمهور خواهند داشت.  اميد است 
كه اين تغييرات به وجود آمده در سه وزارتخانه آموزش 
و پرورش، فرهنگ و ارش��اد و ورزش و جوانان بتواند در 
ماه هاي باقيمانده راه دولت را به سمت پيشرفت و توسعه 
تسريع بخشد و ديگر وزارتخانه ها نيز در كنار اين تغييرات 
شتاب بيشتري به حركت رو به جلوي دولت در رسيدن 
به اهداف و جامه عمل پوشاندن به برنامه هايش بدهند. 

  قربانعلي قائمي: در جلس�ه شوراي مركزي حزب 
اعتم�اد ملي در اس�تان ته�ران، از ترمي�م كابينه 

استقبال شد. ايسنا
  پرويز سروري: تصويب كاپيتوالسيون به معناي 

تحقير ملت ايران بود. باشگاه خبرنگاران جوان
  جواد آرين منش: اگرچه ترميم كابينه ديرهنگام 
صورت مي گيرد اما تغييرات اميدبخش است. ايسنا
  حميدرض�ا ترقي: حق رس�يدگي قضايي جرايم 
اتباع خارجي به نماين�ده حقوقي آن دولت، ننگي 
بود كه عزت و منافع ملي كش�ورمان را خدش�ه دار 

مي كرد. باشگاه خبرنگاران جوان
  عل�ي باقري: آقاي مه�دوي در تاريخ انقالب يك 
ش�خصيت مبدع و پيشرو بود يعني يك شخصيت 

پيرو نبود. تسنيم
  مجتب�ي ش�اكري: اطالع�ات صحيح اح�زاب به 

نامزدها موجب اقتدار نظام مي شود. فارس

پيش بيني ناصري از اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي
يك فعال سياس�ي اصالح طلب گفت: مجلس دهم ادعا كرده كه ضمن پايبندي به رس�الت قانونگذاري و نظارتي خود با دولت هماهنگ و همسو است ، بنابراين دليلي بر راي ندادن نمايندگان مجلس به وزراي پيشنهادي 
وجود ندارد. عبداهلل ناصري، درباره نوع واكنش مجلس دهم به وزراي پيش�نهادي دولت، اظهار كرد: اصولگرايان  فارغ از دغدغه هاي اصولگرايان مجلس نهم، صالحيت وزراي پيش�نهادي را بررسي مي كنند. پيش بيني 

من اين است اگر اتفاقي بيرون از مجلس در كار نباشد، مديريت مجلس به سمتي مي رود كه اصولگرايان متقاعد شوند كه به وزراي پيشنهادي راي دهند. فراكسيون اميد هم كه به وزراي پيشنهادي راي خواهد داد. ايسنا

جامع��ه  ارش��د  عض��و 
روحانيت مب��ارز از اضافه 
ش��دن افراد جدي��دي به 
ش��وراي مرك��زي جامعه 
روحانيت پس از راي گيري 
در جامع��ه روحانيت خبر 
داد. حسين ابراهيمي، عضو جامعه روحانيت مبارز از 
اضافه شدن افراد جديدي به شوراي مركزي جامعه 

روحانيت در روزهاي آينده خبر داد. 
ابراهيمي با بيان اينكه اضافه ش��دن اعضاي جديد 
بايد به تاييد ش��وراي مركزي برس��د، تصريح كرد: 
ش��وراي مركزي ما در حال حاضر 27 عضو دارد كه 
به دليل عدم حضور برخي افراد و فوت شدن برخي 
از اعضا الزم اس��ت كه همچنان افرادي به ش��وراي 

مركزي اضافه شوند. 
عضو ارش��د جامعه روحانيت مبارز از پيگيري هاي 
كميته  سياسي جامعه روحانيت مبارز براي برگزاري 
نشست مش��ترك با احزاب اصولگرا خبر داد و اظهار 
داش��ت: آقاي��ان موحدي كرمان��ي، ابوترابي فرد و 

مصباحي مقدم اعضاي اين كميته هستند.  
ط��ي روزه��اي گذش��ته س��عيد مهدوي كن��ي به 
جامعه روحانيت اضافه ش��د و پيش از اين نيز طبق 
اعالم س��خنگوي جامع��ه روحانيت مب��ارز حجج 
االس��الم س��يدجمال الدين، محمدتقي رهبر امام 
جمع��ه اصفهان، منتظري دادس��تان كل كش��ور، 
محمدي عراقي نماينده مردم كرمانش��اه در مجلس 
خبرگان رهبري و آيات آل هاش��م امام جمعه تبريز 
و محس��ن قمي نماينده اس��تان تهران در مجلس 
خبرگان رهبري به عن��وان اعضاي جديد به جامعه 

روحانيت پيوسته بودند. فارس

عال��ي  ش��وراي  عض��و 
انق��الب فرهنگ��ي گفت: 
وح��دت مي��ان نيروهاي 
انقالب ب��ه مراتب از بحث  
رياس��ت جمهوري مهم تر 
است. عزتاهلل ضرغامي در 
بيست و هفتمين نشس��ت جامعه اسالمي مديران 
ايران، گف��ت: آنان كه از آزمايش »مرزبندي خوب« 
در دوران فتنه س��ربلند بيرون آمدن��د بايد مراقب 
»مرزبندي هاي بد« باش��ند كه جز ايجاد تفرقه در 

اردوگاه خودي نتيجه  ديگري ندارد. 
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گفت: اميدوارم 
تابلوي نمايش تفرق��ه در ميان نيروهاي اصولگرا در 
مناظره سوم س��ال 92 هرگز تكرار نش��ود؛ عدالت 
رس��انه اي در مناظره ها ي سال 92 از برجسته ترين 
رويدادهاي آن انتخابات بود و رهبري معظم با آگاهي 

و درايت روي آن تاكيد فراوان كردند. 
ضرغامي تصريح كرد: رهبري ب��ه من فرمودند اگر 
مي گوييم دست دادن زن و مرد حرام است، به دليل 
ضرورت حفظ حريم در نگاه اسالمي است. بعضي ها 
به من پيشنهاد مي دادند كه )نقل به مضمون( اجازه 
ده��م در مالقات ه��اي خارجي با دس��تكش بتوان 

دست داد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه »حقد، حس��د و كينه آفت هاي 
جريان هاي خودي در رقابت هاي سياس��ي اس��ت، 
ب��زرگان اصولگرا بايد ي��ك دوره درس اخالق براي 
سياسيون بگذارند«، گفت: در چهار جلسه سخنراني 
در كرمانش��اه به اين نتيجه رس��يدم ك��ه وحدت و 
هماهنگ��ي در ميان نيروهاي انقالب در اس��تان ها 
فوق العاده اس��ت و آنها نگران ارس��ال سيگنال هاي 
تفرقه آميز از تهران هس��تند. اگ��ر كاري براي خدا 
باشد، انجام و عاقبت آن بهتر از آغاز و اول كار است. 
اين را ش��هيد مطهري در تفسير آيه »و لالخره خير 

لك من االولي« به زيبايي بيان كرده است. 
ريي��س اس��بق س��ازمان صداوس��يما ادام��ه داد: 
وح��دت ميان نيروه��اي انقالب ب��ه مراتب از بحث  
رياست جمهوري مهم تر اس��ت. وحدت نبايد صرفا 
ابزاري و ب��راي عب��ور از انتخابات ها باش��د. هر چه 
جلس��ات همدلي و دورهمي بين نيروهاي انقالبي 
بيش��تر باش��د و چهره در چهره يكديگر را ببينند، 
اختالف��ات كمت��ر مي ش��ود. وقت آن رس��يده كه 
چالش ها و درگيري هاي حيدري - نعمتي در اردوگاه 
اصولگرايان جاي خود را به همدلي و همزباني بدهد. 
وي گفت: چالش ميان ش��هيد حسن باقري و احمد 
متوسليان كه با صداي اصلي آنان در سريال روزهاي 
سرد زمس��تان به تصوير كشيده ش��د بهترين الگو 
براي حل مشكالت بين صف و ستاد در آموزش هاي 
مديريت��ي اس��ت. انگي��زه اوليه همه دانش��جويان 
مسلمان پيرو خط امام )ره( صادقانه بود. بعدها عده  
كمي كه البته جزو س��ردمداران اصلي بودند دچار 

استحاله و تغيير نگرش شدند. 
ضرغامي در پايان گفت: تقديم بيش از 30 ش��هيد، 
بيانگر حقانيت و اخالص دانشجويان خط امام )ره( 
است. نمايش بخش كوتاهي از زندگي شهيد وزوايي 
در فيل��م »ايس��تاده در غبار« بيننده را به راس��تي 

منقلب مي كند. تسنيم

سيدمحمد حسيني با اشاره 
ب��ه تجرب��ه اصولگرايان در 
انتخاب��ات 92 گفت: قطعا 
نيروه��اي انقالبي سراس��ر 
كشور به يك كانديداي واحد 
در انتخابات آينده مي رسند.  
سيدمحمد حسيني، گفت: با توجه به تجربه تلخي كه 
اصولگرايان از سال 92 كسب كردند و منجر به پيروزي 
آقاي روحاني شد، در اين دوره كه از اهميت بااليي نيز 
برخوردار اس��ت اصولگرايان و نيروهاي انقالبي قطعا با 
وحدت بيشتر از انتخابات سال 94 و يك كانديداي واحد 
از ميان نيروهاي متعهد، متدين و ارزش��ي وارد ميدان 
انتخابات س��ال 96 مي شوند. حس��يني  تصريح كرد: 
خوشبختانه گفت وگوهايي كه با بدنه نيروهاي مومن و 
انقالبي در سراسر كشور در حال انجام است بسيار مثبت 
و اميدبخش بوده و فكر مي كنم اگر اين روند پيش برود 
نتيجه مطلوب و وحدت خوبي بين جريان اصولگرايي و 

نيروهاي مومن و انقالبي حاصل شود. تسنيم

خبر كوتاه

 اعضاي جديد شوراي 
مركزي جامعه روحانيت 

 ضرغامي نگران
 وحدت اصولگرايان

 كانديداي واحد 
نيروهاي انقالبي

گزار ش روزنگاهسرخط خبرها
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 آيا تغييرات 
در كابينه به دليل 
فشارهاي بيروني 

بوده  است؟
عبدي: ه�ر دولتي در هر 
لحظ�ه تحت فش�ارهاي 
دارد  ق�رار  گوناگون�ي 
و ب�ر اث�ر اي�ن فش�ارها 
ني�ز سياس�ت هاي خود 
را اص�الح كرده ي�ا تغيير 
مي دهد و البته هميش�ه 
ه�م ادع�ا مي ش�ود ك�ه 
دولت تحت فشار تصميم 
نگرفته است! اين قاعده 
رفت�اري نه تنه�ا ب�راي 
دولت ه�ا بلكه ب�راي هر 
نهاد ديگر نيز صادق است. 
پاسخ دادن به فشارها نيز 
نقط�ه ضعفي ب�راي هيچ 
نهاد و مسوولي محسوب 
نمي ش�ود. بلكه بر عكس 
نقطه ق�وت اوس�ت، فقط 
نحوه پاسخگويي به فشار 

است كه اهميت دارد.

مكت��وب  ش��به مناظره 
كرباسچي و سليمي نمين به 
ايستگاه جديدي رسيده است. پس از پاسخ 
س��ليمي نمين به جوابيه كرباس��چي حاال 
شهردار اسبق تهران در سومين نامه خود بار 
ديگر اظهارات سليمي نمين را زير سوال برده 
و اين بار صريح تر و بي پرواتر از قبل به سخنان 
سليمي نمين پاسخ داده است. اين نامه كه 
در خبرگزاري تسنيم منتشر شده در ادامه 
مي آيد: پس از پاسخ دوم بنده به نوشته هاي 
بي ارتباط آقاي سليمي نمين، ايشان دوباره 
دست به قلم شدند و پاسخ ديگري را و اين بار 
در خبرگزاري تسنيم منتشر كردند كه تنها 
نتيجه آن اثب��ات تمامي مطالب اوليه بنده 
است و معلوم نيس��ت كه اين نوشته ها چه 

چيزي را مي خواهند انكار كنند؟
1- وي در پاسخ اخير خود در توجيه جمله 
عجيب خود مطابق با عذر بدتر از گناه رفتار 
كرده و نوش��ته اس��ت كه: »اين سخن كه 
»كرباسچي بس��يار پيچيده عمل مي كرد، 
آن موقع هيچ چيز در ش��هرداري مكتوب 
نمي شد.« را نابخردانه خوانده ايد... خواننده 
اظهارات بنده و ش��ما از سخن باال اين گونه 
برداش��ت نمي كند كه در شهرداري تحت 
مديريت شما امور عادي، مكتوب نمي شده 
است بلكه همگان مي توانند اين نكته ساده 
را دريابند كه م��راد از آن امور خالف قانون 
اس��ت. اين ادع��ا به مانند آن اس��ت كه اگر 
مجرمي به دلي��ل حرفه اي ب��ودن، اثري از 
خود در صحنه جرم بر جاي نگذاشت نتوانيم 
بگوييم جرمي به وقوع پيوسته است.« انسان 
تعجب مي كند كه فردي مدعي س��ه دهه 
روزنامه نگاري باشد و معناي جمله خود را 
متوجه نشود و جالب اينكه مي پذيرد مردم 
معناي ديگري را از آن برداش��ت مي كنند، 
گويي ك��ه م��ردم وي را مي شناس��ند كه 
جمالت غيردقيق بيان مي كند و مسووليت 
اصالح سخنان اش��تباه او را خوانندگان به 
عهده مي گيرند. از اين پس ديگر هيچ نقدي 
بر اظهارات ناصواب وي نبايد بش��ود، چون 

مردم موقع خواندن آن را اصالح مي كنند!
حمله اول با عبارت »نابخردي«

به عالوه گزاره اخير وي دقيقا همان سخن 
نابخردانه اي است كه پيش از اين مدعي آن 
شديم. اگر كسي مجرم است طبعا بايد جرم 
او اثبات شود و در اين صورت حتما اسناد و 
داليل كافي وجود دارد وگرنه كسي را بدون 

س��ند محكوم نمي كنند، پس اگر سندي 
ندارد، يعني جرمي را نمي توان به او منتسب 
كرد. كس��ي را كه در 60 سالگي با بديهيات 
شرع و قانون ناآشناست چگونه بايد توصيف 
كرد؟ نابخردي كمترين وصف براي او است. 
جالب اينكه ايشان در دفاع از بخشش امالك 
نجومي )كه به طورضمني اصل بخشش ها 
را تاييد كرده اند( در همين پاسخ خود اين 
جمله را گفته اند كه: » چگونه تصور مي كنيد 
مي توانيد قبل از اثبات وقوع جرم به مخاطب 
خود الق��ا نماييد كه بن��ده نه تنها از موضع 
حق طلبانه سخن نمي گويم بلكه همچون 
وكي��ل مدافعي ب��ه منفعت مادي چش��م 
دوخته ام؟... بنده به صراح��ت اعالم كردم 
در صورت��ي كه وقوع تخلف در ش��هرداري 
اثبات شود با تمام توان قلمي خود در مقام 
محكوم نمودن مديريت كنوني شهر تهران 

برخواهم آمد.«
خبري از رسيدگي به تخلفات شهردار 

نيست
چرا در مورد ديگران كه رس��يدگي شده 
و جرمي كه م��ورد نظرتان اس��ت اثبات 
نشده، چشم بسته و بدون سند و با اقرار به 
نبودن سند، مدعي جرم مي شويد ولي در 
مورد نامزد مورد حمايت خودتان كه همه 
اسنادش منتشر ش��ده تا تشكيل و صدور 
حك��م از دادگاهي كه نه به بار اس��ت و نه 
به دار، دفاع مطلق مي كنيد؟ ش��ما خيلي 
نگران نباش��يد خبري از رسيدگي نيست 
كه شما را به زحمت موضع گيري بيندازند. 
آسوده سر بر بالين بگذاريد.  جالب اينكه 
وقتي ديده اند اين دف��اع خيلي گران تر از 
آنكه فكر كرده اند براي ش��ان تمام ش��ده 
نوشته اند: »مطمئن باشيد كارنامه بيش 
از سه دهه عملكرد رس��انه اي ام در مقابله 
با فساد را به س��هولت نخواهيد توانست با 
توسل به توهين و افترا مخدوش سازيد.« 
ع��رض مي كنم همين يك م��ورد دفاع از 
بذل و بخش��ش هاي 2200 ميلياردي كه 
الاقل ادعا شده است براي سه دهه كه هيچ 
اگر سه قرن هم با فساد مقابله مي كرديد، 
آن را جبران و باطل مي كرد! ضمن اينكه 
براي هركسي كه اين ادعاي آقاي سليمي 
را بش��نود و وضع ام��روز فس��اد را ببيند 
ضمن دعاي وافر به جان ايشان كه اينقدر 
كارنامه موثري درمبارزه با فساد داشته اند 
واقع��ا به فكر فرو مي ر ود ك��ه اگر عملكرد 
30 ساله ايش��ان نبود چه وضع اسفناكي 

پيش مي آمد...!

سليمي نمين انجمن حجتيه اي است؟
من كه نمي دانم شما 30 سال چه مبارزه اي 
با فساد كرده ايد و چه دستاوردي داشته  ايد 
ولي مي خواهيد بدانيد چرا اين 30 س��ال 
مبارزه با فسادتان ثمري نداشته؟ چون اين 
مبارزه هم دقيقا مثل همان فعاليت هاي تان 
در انجم��ن حجتيه ب��وده تمام��ا ذهني و 
بي نتيج��ه. خودتان ه��م اي��ن را آخر كار 
فهميديد و به همين دليل هم سال 1356 و 
در اوج نهضت انقالب همه آن را رها كرديد و 

سال ها به انگلستان كوچ فرموديد... 
2- آقاي سليمي نمين در ادامه نوشته اند كه: 
»براي نمونه، شما در دوران مديريت تان بر 
شهرداري، كميسيون ماده 5 را به عنوان تنها 
مرجع قانوني تصميم گير در زمينه بلندمرتبه 
س��ازي، نادي��ده گرفتي��د و از طريق يك 
كميسيون منتخب خودساخته به حل وفصل 
مساله بلندمرتبه سازي پرداختيد... اگر بنده 
بتوانم ثابت كنم دليل اقدام غيرقانوني شما 
در كنار گذاشتن كميسيون ماده5 بر جاي 
نگذاشتن نش��اني از تخلف بوده است آيا باز 
هم مي تواني��د حرمت ش��كنانه ادعاي مرا 
نابخردانه بخوانيد؟« ظاهرا آقاي س��ليمي 
مثل اشتباهات واضحي كه درباره تعاوني ها 
اظهار داش��تند، بي اط��الع از امور مش��ابه 
هستند و كس��اني كه اين نكته را به ايشان 
گفته اند چون خودش��ان جرات بيان ندارند 
و مي دانند كه نادرست است، آن را از طريق 
آقاي س��ليمي بيان كرده اند. كميس��يون 
منتخ��ب زيرمجموعه كميس��يون ماده 5 
بوده ودر جهت استيفاي حقوق شهرداري 
تشكيل مي شده و هيچ پروانه اي بدون تاييد 
نهايي كميس��يون ماده 5 صادر نمي ش��ده 
است. اينها كه مس��تند است. برويد خالف 
آن را بياوري��د. اگريك پروانه خالف قانون و 
بدون مصوبه كميسيون ماده 5 كه مي گوييد 
مرجع قانوني تصميم گير بوده است، آورديد 
بقيه حرف ها پذيرفتني است، ولي هرگز پيدا 
نمي كنيد و چنين چيزي نيست.  مسووالن 
همان كميس��يون منتخب نيز شش ماه در 
زندان انف��رادي بودند تا بلكه چيزي نصيب 
هم جناحي هاي آقاي س��ليمي نمين شود 
ولي چيزي نصيب بازجوها نشده و همه تبرئه 
شدند. به عالوه همين هايي كه مي گوييد در 
صورت صحت به معناي وجود مدرك است 
چون اگر ساختماني بدون تاييد كميسيون 
ماده 5 ساخته شده، تخلف قانوني است. پس 
چطور مي گوييد مدرك نگذاشته اند؟ ظاهرا 

نابخردي حدي ندارد. 

توهمات به جاي تخلفات
گذش��ته از همه اينها موضوع كميس��يون 
منتخ��ب و به فرض صح��ت بقيه توهمات 
شما اين مس��اله چه ربطي به اتهامي دارد 
كه شما زده ايد و گفته ايد من بدون حساب 
و كتاب امالك شهرداري را بذل و بخشش 
كرده ام؟ همه حرف من اين اس��ت كه شما 
يك مورد از اين بذل و بخشش ها را بگوييد. 
اين همه نوش��ته ايد ولي يك كلمه جواب 

من را نداده ايد. 
3 - آقاي سليمي در پاسخ به اين سوال كه 
مدارك خود را در كانال تلگرامي بگذاريد، 
حاش��يه رفته و نوش��ته اند كه: »از اينكه به 
فردي ناآش��نا با پيش��رفت علم ارتباطات! 
يادآور ش��ديد كه مي توان��د مطالبش را در 
كانال تلگرامي قرار دهد سپاس��گزارم، اما 
اطمينان داشته باش��يد كه از غبارآلودگي 
و آل��وده بودن فض��اي مج��ازي بي اطالع 
نيستم، لذا نه تنها آن را عامل رشد سياسي 
نمي دانم كه صرفا مسيري كم هزينه براي 
جريانات سياسي پيش��رفته! و گام نهاده در 
وادي تخريب مي پندارم.« نمي دانيم چقدر 
گفتن اين جمله كه »اش��تباه كردم و عذر 
مي خواهم« سخت اس��ت كه به جاي اين 
آسمان و ريس��مان بافتن از بيان آن پرهيز 
مي كنند. بگوييد اش��تباه ش��ده هم براي 

خودتان بهتر است و هم براي خوانندگان. 
به عالوه در همين پاس��خ هم نوشته ايد كه: 
»اگر بنده بتوانم ثابت كنم...« وقتي كه هنوز 
هم با اما و اگر حرف مي زنيد، چگونه آن قدر 

قاطعانه افراد را مجرم خطاب مي كنيد؟
4 - آقاي س��ليمي چندين بار مرا به عنوان 
راس يك كارتل مطبوعاتي توصيف كرده اند 
و با مظلوم نمايي خواسته اند، بگويند كه اجازه 
انتشار مطالب شان را نمي دهيم. )كه اتفاقا 
بارها و بارها در همين نشريات هم ميهن از 
ايشان مطلب چاپ ش��ده و حتي مطالبي 
عليه كارگزاران و اصالح طلبان.... آيا ايشان 
هم هم��كار كارتل ما هس��تند؟( اگر هيچ 

دليلي بر عدم صالحيت حرفه اي و شكست 
فاحش روزنامه نگاري وي نبود، همين كافي 
اس��ت كه معناي كارتل را نمي دانند. هدف 
كارتل ها تس��لط بر بازار يك كاالي خاص 
از طريق تضعيف يا از بي��ن بردن رقابت در 
بازار آن كاال توس��ط ايجاد انحصار اس��ت. 
ح��اال در جامع��ه اي كه چند هزار نش��ريه 
منتشر مي ش��ود و بيش از نيمي از آنها در 
اختيار هم جناحي هاي اوس��ت و تازه اينها 
در برابر رسانه ملي جزيي هستند حمايت 
از 3 نش��ريه را كه هر از گاه��ي در مي آيد را 
كارتل ناميدن نهايت درك علمي و سياسي 
ايشان اس��ت. اينكه چند روزنامه نگار بيكار 
نباش��ند و زندگي كنند مثل تير در چشم 
عده اي رفته است. خوب اگر شما نمي توانيد 
نشريه حتي با حمايت رانتي درآوريد، تقصير 
ديگران چيس��ت؟ همين كه اي��ن وضع را 
كارت��ل مي ناميد به معن��اي ناتواني در كار 

مطبوعاتي است. 
خدا قوت پهلوان!

آقاي س��ليمي نمين! توصي��ه مي كنيم به 
همان دفاع تان از بذل و بخش��ش ادعا شده 
2200 ميلياردي مش��غول ش��ويد، البته 
بدانيد كه ممكن است پرونده بخشش هاي 
ديگر تحت پوشش خيريه هم اضافه شود. 
البته بابك زنجان��ي را هم فراموش كرديد، 
ايراد ندارد. سه هزارميليارد بانك صادرات و 
بنياد شهيد و... دكل و كشتي هاي گمشده 
از س��وي همفكران سياسي خودتان در آن 
جناح را هم نادي��ده گرفتيد. در اوج انقالب 
)س��ال 1356( با كوله ب��اري از آموزه هاي 
انجمن حجتي��ه راهي انگليس ش��ديد  و 
اكنون به زندانيان آن دوره )امثال حضرت 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني( مي تازيد، از 
اين چيزها در انقالب بوده و هست. خسته 
نباشي قهرمان مبارزه با فساد. جاي يك خدا 
قوت به پهلوان مبارزه با فس��اد خالي است. 
براي مناظره هم اميدواريم ياشار سلطاني 
زودتر بيايند بلكه برنامه مناظره اي دربگيرد. 

از انجمن حجتيه تا كوچ به انگلستان
پاسخ سوم كرباسچي به اظهارات سليمي نمين

مناظره مكتوب

استقبال اصالح طلبان از تغييرات صورت 
گرفته در دولت و همراهي آنان با تصميم 
وزراي مستعفي نشان داد آنها اگرچه نقدهايي به دولت 
دارند اما در فاصله كمت��ر از هفت ماه مانده به انتخابات 
رياست جمهوري همچنان تنها حاميان رييس جمهوري 
در عرصه سياسي كشور هستند. در حالي كه تصور مي شد 
برخي تغييرات در دولت و به ويژه استعفاي علي جنتي، 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي محصول فشارهاي 
بيروني ب��ه دولت باش��د اصالح طلب��ان تصميم تحت 
فش��ار را نيز امري مذموم نمي دانند و معتقدند اس��اس 
سياست ورزي بر اتخاذ تصميم درست حتي در شرايط 
فشار سياسي اس��ت. اصالح طلبان ترجيح مي دهند با 
اعتماد به رييس جمهور او را در تغييرات كابينه همراهي 
كنند تا دولت تدبير و اميد با س��رعت بيشتر مشكالت 
را ح��ل كند. غالمحس��ين كرباس��چي، دبيركل حزب 
كارگزاران در اين خصوص طي مصاحبه اي با »اعتماد« 
با رد فرضيه انتخاباتي بودن تغييرات دولت گفت: آقاي 
روحاني به عنوان رييس جمهور ش��خصي است كه بايد 
دولت را اداره كند و مس��ووليت اداره و مديريت كش��ور 
با او اس��ت. فردي با اين مس��ووليت اگر تشخيص دهد 

كه با توجه به مخالفت هاي درست يا نادرست و مصالح 
كشور بايد تغييري ايجاد شود، مبارك است. اگر كسي 
در جاي��گاه اداره كالن كش��ور به اين نتيجه برس��د كه 
وزيري را تغيير دهد بايد آن را پذيرفت. كرباسچي حتي 
به گمانه زني ها درباره عقب نش��يني رييس جمهور هم 
پاس��خ داد:  اينكه وزيري به هيچ وجه تغيير نكند خيلي 
براي افكار عمومي تعيين كننده نيست. بعضي از مسائل 
را نيز رسانه ها بايد براي مردم تشريح كنند. هرچقدر هم 
كه وزيري موفق باش��د و مردم از عملكرد آن وزارتخانه 
راضي باش��ند اگر با موانعي مواجه ش��ود ك��ه ادامه راه 
برايش ناممكن باش��د نبايد حتما روي ادامه كار همان 
وزير بايستيم. مساله اداره كشور اين طور نيست كه مثل 
برخي از مسائل ش��خصي بتوان آن را حل كرد و در هر 

زمان با مقاومت كردن مساله را پيش برد. 
دفاع از تصميم تحت فشار

عباس عبدي، تحليلگ��ر اصالح طلب نيز وقوع تغييرات 
در دولت حتي به دليل فشارهاي بيروني را امر ناپسندي 
نمي دان��د. او طي روزهاي گذش��ته تحليل خ��ود را در 
»اعتماد« منتش��ر كرد و نوشت: هر دولتي در هر لحظه 
تحت فش��ارهاي گوناگوني قرار دارد و بر اثر اين فشارها 
نيز سياس��ت هاي خود را اصالح كرده يا تغيير مي دهد 
و البته هميشه هم ادعا مي ش��ود كه دولت تحت فشار 

تصميم نگرفته اس��ت! اين قاعده رفت��اري نه تنها براي 
دولت ها بلكه براي هر نهاد ديگر نيز صادق است. پاسخ 
دادن به فشارها نيز نقطه ضعفي براي هيچ نهاد و مسوولي 
محسوب نمي شود. بلكه بر عكس نقطه قوت اوست، فقط 
نحوه پاسخگويي به فشار است كه اهميت دارد و اينكه 
منفعل يا مثبت برخورد كردن با فشار اهميت درجه اول 
را دارد... به طور كلي بايد انتظارات خود را از اين تغييرات 
مح��دود كرد. همين كه اندك��ي از تنش ها در هر حوزه 
كاسته شود خوب اس��ت، ولي اينها رابطه مستقيمي با 

وضع اقتصادي ندارند. 
حمايت در باالترين سطح

محمدرضا عارف، به عنوان رهبر فراكسيون اميد و رييس 
شوراي عالي سياستگذاري انتخابات اصالح طلبان نيز در 
نخستين واكنش به اين تغييرات آن را مثبت ارزيابي و 
اظهار اميدواري كرد هر ترميمي كه در كابينه انجام شود، 
منجر به تحرك بيشتر در آن بخش باشد. اين تغييرات 
به دنبال مطالبه هاي عمومي مردم انجام مي شود و اگرچه 
يكي دو ماه با تاخير اتفاق افتاد، از دولت تشكر مي كنيم. 
او با ابراز اميدواري نسبت به بازتاب مثبت اين تغييرات در 
ايجاد فضاي جديد در دولت، گفت: انتظار مي رود نتيجه 
اين تغييرات تالش بيش��تر دولت براي پاسخگويي به 
مطالبه هاي مردم به خصوص در زمينه اشتغال و مسائل 

اقتصادي باش��د. نتيجه اين تغييرات مثبت خواهد بود. 
انج��ام اين تغييرات در راس��تاي مطالبه ه��اي دولت و 
براساس نظر دولت انجام مي شود و اميدواريم با تعاملي 
كه دول��ت با مجلس خواهد داش��ت، به نتيجه مطلوب 
برسيم. البته زمان مناس��بي براي انجام تغييرات باقي 
مانده اما قرار نيس��ت وزراي جديد براي چندماه آينده 
برنامه ريزي كنند؛ بلكه هر وزيري ك��ه روي كار بيايد، 
بايد براي پنج سال پيش رو فعاليت و برنامه ريزي كند تا 

برنامه اي جامع براي هر دو دوره داشته باشد. 
دولت موفق بوده است

مرتضي حاجي، ديگر فعال سياسي اصالح طلب كه در 
كارنامه اش تصدي وزارت آم��وزش و پرورش نيز ديده 
مي ش��ود در ارزيابي تغييرات كابينه ب��ا موفق ارزيابي 
كردن عملكرد سه ساله دولت معتقد است كه اصولگرايان 
كانديدايي قوي كه بتواند با آقاي روحاني رقابت كند را 
ندارن��د اما عملكرد وزراي جدي��د مي تواند در موفقيت 
رييس دولت يازدهم در انتخابات سال آينده تاثير مثبت 
داش��ته باش��د. در مورد آقاي جنتي بيش��تر فشارهاي 
بيرون از دولت موثر بود و تا جايي كه من استنباط كردم 
مخاطبين وزارت و مديريت ايش��ان به نس��بت وزراي 
دولت هاي قبل رضايت نس��بي قابل قبولي داش��تند و 
به دليل برخي از اتفاقات فرهنگي كه با برداش��ت هاي 
متفاوت بعضي شخصيت هاي اثرگذار مواجه بود، فشار 
به خود وزير وارد ش��د و وزير احساس كرد كه نمي تواند 
آن گونه كه بايد و شايد از عملكرد قانوني و صحيح خود 
دفاع كند.  حاجي در پاسخ به اين سوال كه اين تغييرات 
چقدر مي تواند به موفقيت آق��اي روحاني در انتخابات 
آينده كمك كن��د؟ به جماران گف��ت: در دو مورد فكر 
مي كنم اثر مثبت داش��ته باش��د، نبايد بگويم كدام دو 
مورد، ولي در يك مورد نگرانم كه افكار عمومي را خيلي 
خوش��حال نكند. ضمن اينكه قطعا به جانشينان اينها 
هم بستگي دارد. اينكه چه كسي تصدي هر كدام از اين 
وزارتخانه ها را بر عهده بگيرد و در مدت كوتاه باقيمانده 
تا انتخابات چه حركت مثبت��ي بتواند انجام دهد كه به 
خصوص رضايتمندي مخاطبان و م��ردم را جلب كند 

خيلي مهم است. 
خون تازه در رگ هاي دولت

سيد محمود ميرلوحي، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد 
ملت ايران اسالمي نيز در اظهارنظري گفت: اكنون هم 
كه اين تغييرات آغاز شده مي تواند خوني تازه به رگ هاي 
كابينه بدمد تا بتواند براي دوره دوم دولت نقشي مفيد تر 
در تغيير وضعيت موجود و بهبود آن ايفا كند. اميد است 
كه با همكاري مجلس دهم در راي اعتماد به وزرا بتوانيم 
نتيجه مثبت اين تغييرات را در كش��ور ش��اهد باشيم. 
محمد جواد حق شناس، عضو ش��وراي مركزي حزب 
اعتماد ملي نيز در يادداش��تي كه روزنام��ه دولت آن را 
منتشر كرد اين گونه به استقبال تغييرات دولت رفت: سه 
وزير دولت يازدهم با انگيزه هاي مختلف از مسووليت خود 
استعفا داده و اين فرصت را براي رييس جمهوري فراهم 
كردند تا او با ترميم كابينه، به توقعات و انتظار ميليون ها 
راي دهنده اي كه او را به پاستور فرستادند، پاسخ دهد و با 
اين تغيير و تحول، موجبات كارآمدي بيشتر دولت تحت 
مسووليتش را فراهم آورد... بعد از انتخابات مجلس دهم، 

بسياري منتظر اعمال تغييرات در كابينه بودند.

گروه احزاب

گروه احزاب

 حمايت اصالح طلبان 
از تغييرات كابينه اعتدال 
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