
اميررضا واعظ آشتياني در گفت وگو با »اعتماد«: 

علوي تبار: 

مناظره يك اصولگرا و يك اصالح طلب 
درباره عملكرد روحاني و احمدي نژاد
فرصت هاي سوخته دولت 

احمدي نژاد

محمدرض��ا ميرتاج الدين��ي، معاون 
پارلماني محمود احمدي نژاد و احمد 
حكيمي پور، سياس��تمدار اصالح طلب و عضو سابق 
شوراي ش��هر به مناظره اي درباره وضعيت عملكرد 
دولت ه��اي احمدي ن��ژاد و روحان��ي پرداختند. با 
اين حال بخ��ش عم��ده اي از اين مناظ��ره به دفاع 
ميرتاج الديني از احمدي نژاد و نقد آن دوره توس��ط 
حكيمي پور اختصاص يافت. خالصه اي از اين مناظره 

در ادامه مي آيد: 
ميرتاج الديني: دولت يازدهم يك شعاري را از اول 
مطرح كرد و همه مش��كالت را بر گردن گذشتگان 
مخصوص��ا دولت ه��اي نه��م و دهم انداخ��ت. االن 
وقتي از دولت گذش��ته حرف مي زنند ديگر منظور 
دولت يازدهم اس��ت. ديگر جامعه و مردم از دولت و 
دولتمردان نمي پذيرند كه باز بهانه اي براي خودشان 
پيدا كنن��د و همه مش��كالت را به گردن گذش��ته 
بيندازند. دوره رياست جمهوري قبل از دولت يازدهم 
هشت سال بود كه مي توان آن را به يك شش سال و 
يك دو سال تقس��يم كرد. همه افرادي كه خواستند 
در مورد گذش��ته قضاوت كنند دو سال آخر را فقط 
گفته اند و كس��ي به آن 6 سال اش��اره نكرد. درحالي 
كه در  آن 6 س��ال، كار و فعاليت و تالش زيادي انجام 
ش��د. مواضع سياس��ي آقاي احمدي ن��ژاد در اواخر 
دوره رياس��ت جمهوري چرخش روشني داشت كه 

اصولگرايان از او فاصله گرفتند. 
حكيمي پور: متاس��فانه ما سياس��ت را عرصه نبرد 
حق و باطل مي بينيم درحالي كه اين طوري نيست. 
در دوره آقاي خاتمي ارتباط ميان قوا وضعيت خوب 
و تعاملي بود و يك وحدت، همراهي و همدلي وجود 
داشت. اما متاسفانه اين وحدت و همراهي و همدلي را 
در بين قوا در دولت دوم احمدي نژاد كم ديديم و كار به 
جاهاي بدي رسيده بود كه در نهايت به ضرر نظام شد؛ 
چون مشكل مردم را بيشتر مي كرد تا اينكه بخواهد 
مشكلي را حل كند. بايد مسائل را كارشناسي بررسي 
ك��رد. دولت آقاي احمدي نژاد هزينه هاي كش��ور را 
خيلي باال برد. در بخش مربوط به كنترل تورم و ثبات 
شغلي و معيشتي مخصوصا در اواخر دوره دولت دهم 
وضع به نحو بدي شده بود. سير گران شدن قيمت ها 
مخصوص��ا ارزاق مردم ديگر به ص��ورت عمودي باال 
مي رفت. من خودم ش��اهد بودم كه سوپرماركت ها 
مي گفتند معلوم نيست اجناسي كه امروز مي فروشيم 
را ف��ردا چند بخري��م؟ حتي مايل بودن��د كاالهايي 
را ك��ه عمر طوالني دارند و فاس��د نمي ش��دند را در 
انبارهاي شان نگه دارند تا بعد به فروش برسانند! اينها 
مشكالتي بود كه با آن مواجه بوديم. ضمن اينكه در 

بحث اشتغال اتفاق خاصي نيفتاد.  
ميرتاج الديني: وقتي آقاي خاتمي دولت را تحويل 
داد، من در مجلس بودم و يادم است كه حدود يكصد 
هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام در كشور بود كه 
بايد دولت بعدي آنها را تكميل مي كرد. وقتي هم كه 
دولت دهم تمام ش��د و كار را تحويل دولت يازدهم 
داد، دو، سه برابر اين پروژه نيمه تمام داشت. هميشه 
دولت ها كه مي آيند و مي روند؛ در مدت خدمت شان 
بايد كار كنند و بقيه كارها را دولت هاي بعدي تكميل 
مي كنند. همچنين ميانگي��ن قيمت نفت در دولت 
يازده��م نزديك به ميانگين قيمت نفت در هش��ت 

سال قبل از آن حدود 65 تا 67 دالر بود. 
حكيمي پور: ما درخشان ترين دوران تاريخ درآمد 
كشور را در زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد 
داشتيم و يك فرصت تاريخي به دست آمد كه كشور 
بتواند در ابعاد مختلف جهش داشته باشد. متاسفانه 
از اين فرصت به خوبي بهره برداري نشد و به دو علت 
تبديل به تهديد شد. نخست تنش در داخل كشور كه 
روز به روز بيش��تر مي شد. دوم هم به خاطر وضعيت 
حاد تقابلي كه در عرص��ه بين الملل بين ايران و دنيا 
ايجاد شده بود. اينها باعث شد كه با تحريم كامل ايران 
ما نتوانيم از اين فرصت تاريخي استفاده كنيم و اين 
ارزها واقعا به هدر رفت و اتف��اق پايداري در اقتصاد 

كشور نيفتاد. خبرآنالين

 لط�ف اهلل فروزن�ده : براي مس�لمانان جهان بد و 
زشت است كه در يك كشور با بيش از يك ميليون 
و چهارصد هزار مسلمان اينگونه رفتار شود كه حق 

طبيعي حيات از آنها گرفته شود. مهر
 حس�ين قربان زاده : هنوز اقدام�ات جديدي كه 
قابليت رسانه اي ش�دن داشته باش�د در جمعيت 
پيشرفت و عدالت ايران اسالمي انجام نشده است 
اما تا اواخر مهرماه، اعضاي جديد ش�وراي مركزي 

انتخاب خواهند شد. ايسنا
 قربانعل�ي قائم�ي: در چن�د انتخاب�ات اخي�ر 
اصالح طلبان و اصولگرايان به اين نتيجه رسيدند 
كه براي رسيدن به اهداف خود بايد در قالب جبهه 

فعاليت كنند تا به انسجام بيشتري برسند. ايسنا
 محمد صالح جوكار: س�هميه خاصي براي بانوان 
جبهه مردمي در سطوح شهرستان، ملي و شوراي 
مركزي در نظر گرفته شده است. باشگاه خبرنگاران

پيشنهادي براي كاهش ميانگين سني شوراي مركزي جريانات اصولگرا 
محسن كوهكن، نايب رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره به لزوم حضور جوانان در بدنه جريان اصولگرايي گفت: كاهش ميانگين سني شوراي مركزي جريانات اصولگرا، اقدامي است كه بايد به آن جامه عمل پوشاند. 
وي با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم حضور جوانان در بدنه جريان اصولگرايي گفت: در كشورهاي مختلف، معموال افراد كهنه كار و با تجربه سياسي، احزاب را تشكيل مي دهند و نقش جوانان در اين زمينه كم رنگ 
است. كوهكن با طرح اين پيشنهاد كه مي توان براي كاهش سن سران جريانات، ميانگين سني لحاظ كرد، ادامه داد: مي توان اينگونه برنامه ريزي كرد كه براي مثال 5 سال از سن اعضاي شوراي مركزي جمعيت ها كم شود. آنا

ديدگاه اصالح طلبان و تاثير در 
انتخاب كابينه 

عضومجمع روحانيون مبارز گفت: مسير دولت بايد در 
زمينه تغيير مديران استاني با نگاهي كه آقاي روحاني 
را انتخاب كرد جدي تر هماهنگ باشد. سيدمحمدعلي 
ابطحي، ب��ا تاكيد ب��ر حمايت اصالح طلب��ان از دولت 
دوازدهم، گفت: دولت براي ادامه كار خود در ابتداي كار 
با مشكالت زيادي روبه رو است و طبيعي است كه بايد 
از دولت حماي��ت و به آن كمك كنيم. وي با بيان اينكه 
دولت مورد تاييد اصالح طلبان بوده و بايد در ادامه كار هم 
مورد حمايت قرار گيرد، اظهار داشت: اما اگر يك حمايت 
عمومي تري در جامعه مورد نياز دولت باشد، نبايد تصور 
كند به دليل اينكه دور دوم است ديگر كار تمام شده است 
بلكه دولت بايد به اصولي كه روحاني در زمان انتخابات 
به آن اشاره كرد پايبند و نزديك باشد. اين فعال سياسي 
اصالح طلب، افزود: با توجه به انتخاب افراد و شيوه هاي 
موجود، بين اصولي كه روحاني در انتخابات بيان كرد و 
واقعيت دولت، فاصله مي بينم، بنابراين فاصله ها به نفع 
دولت و آقاي روحاني نيس��ت. عض��و مجمع روحانيون 
مبارز، اظهار داشت: دولت نمي خواهد تحت تاثير هيچ 
جرياني قرار گيرد اما حداقل توقع جامعه اين است تحت 
تاثير خواسته هاي مردم و همچنين شعارها و ديدگاه هاي 
خود آقاي روحاني باش��د، اين تصور كه ش��عارها براي 
دوران انتخابات اس��ت و بعد از آن پايان مي يابد، تصور 
بحران س��ازي براي آينده كشور اس��ت. ابطحي با بيان 
اينكه براي تحقق شعارهاي دولت، بايد در انتخاب افراد 
دقت بيشتري مي ش��د، ادامه داد: مسير دولت بايد در 
زمينه تغيير مديران استاني با نگاهي كه آقاي روحاني 
را انتخاب كرد جدي تر هماهنگ باشد و خيلي مقبول 
نيست كه در اس��تان ها همچنان هواداران رقباي آقاي 
روحاني قدرتمندتر باشند؛ بايد تالش شود مديريت هاي 
اجرايي منطبق تر با شعارهاي رييس جمهور باشد. وي در 
زمينه رابطه اصالح طلبان با دولت، اظهار داشت: مديريت 
مدنظر اصالح طلبي كه آقاي خاتمي و ديگر دوستان كه 
ديدگاه شان را هم ارايه كردند، چندان تاثيري در انتخاب 
افراد كابينه نداشت، اما اميدواريم در آينده همكاري ها 

بهتر و بيشتر شود. ايلنا

تصميمات الزم متناسب 
با رفتارهاي امريكا 

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اشاره به خروج 
احتمال��ي امريكا از برجام گفت: ما باي��د در برابر امريكا 
واكنش مناسب نشان دهيم. سيد محمد حائري درباره 
رويكرد ايران در برابر خروج امريكا از برجام گفت: چنين 
رفتارهايي از سوي امريكا براي ما مشكل ايجاد نمي كند، 
ما مي توانيم تصميمات مقتضي در برابر امريكا بگيريم و 
بايد در برابر آن واكنش مناسب داشته باشيم، اما از برجام 
خارج نشويم. مسوول دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي با 
تاكيد بر اينكه ما بايد به تناسب رفتار امريكا تصميمات 
خود را تنظي��م كنيم، ادام��ه داد: ما داراي اس��تقالل 
سياس��ي هس��تيم و مولفه هاي قدرت براي يك كشور 
را در اختيار داريم، بنابراين بايد متناس��ب با رفتارهاي 
امريكا تصميمات الزم را بگيريم. وي برجام را يك سند 
بين المللي برشمرد كه شوراي امنيت آن را تاييد كرده 
است، ادامه داد: اگر امريكا بخواهد به تنهايي از آن خارج 
شود تزلزلي در اين مساله به وجود نمي آيد، چون چندين 
كشور جهان آن را پذيرفته اند. حائري تصريح كرد: اين 
يك بازي است كه امريكا به راه انداخته است و اگر امريكا 
بخواهد به تنهايي از برجام خارج شود، اين اقدام به نفعش 

نخواهد بود. باشگاه خبرنگاران جوان

خبر كوتاه

گفت و گوي روزسوژه روزسرخط خبرها
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آرزوي 
اصولگرايانه

ب�ه عنوان كس�ي ك�ه در 
اصولگراي�ي  خان�واده 
و  دارم  آرزو  هس�تم 
عالقه مند هستم كه دولت 
دوازدهم دولتي همراه با 
موفقيت باشد. همه ما بايد 
اين نگاه را تسري دهيم. 
دول�ت هم باي�د توجه به 
اين نگاه ها داش�ته باشد. 
باي�د  روحان�ي  آق�اي 
قدردان گروه هايي باشد 
ك�ه عالقه مندن�د دولت 

دوازدهم موفق شود.

خط مشي 
جريان اصالحات

اصالح طلب�ان باي�د ت�ا 
زماني كه قواعد راهنماي 
و  مش�ي گذاري  خ�ط 
تركيب كل�ي دولت مورد 
قبول شان است، از دولت 
حمايت كنند. اگر اينچنين 
باش�د، نقد اصالح طلبان 
متوج�ه خط مش�ي هاي 
ب�ل  قا غير و  ص  خ�ا
پذي�رش و تصميم ه�ا و 
ج�ه  مو نا ي  ه�ا ر فتا ر
اعضاي دولت مي ش�ود. 
به ويژه اصالح طلبان بايد 
به ش�دت نس�بت به اين 
نكته حس�اس باشند كه 
دولت نباي�د قواعد بازي 
را آنگون�ه كه جريان هاي 
مخالف م�ردم س�االري 

ديكته مي كنند، بپذيرد.

اميررضا واعظ آشتياني، 
سخنگوي جبهه ياران 
انق�الب اس�المي معتق�د اس�ت كه 
روحان�ي در دول�ت دوازدهم هر چه 
بيش�تر تالش ك�رده تا حاشيه س�از 
ك�ه  مي كن�د  بي�ان  او  نباش�د. 
رييس جمهور در اين راستا از تجربه 
روس�اي جمهور گذش�ته اس�تفاده 
ك�رده و در فضاي آرام مي كوش�د تا 
كارآم�دي دولت�ش را افزايش دهد. 
اين فعال سياسي اصولگرا همچنين 
عن�وان مي كند ك�ه در اين ش�رايط 
روحاني مي تواند پيشقراول رسيدن 
به وحدت در بين نيروهاي سياس�ي 
جامع�ه باش�د و تاكي�د مي كن�د كه 
روحاني باي�د به نقد رقبا نس�بت به 

دولت توجه داشته باشد. 

بع�د از انتخابات آرايش سياس�ي 
مي بيني�د؟  چط�ور  را  كش�ور 
ب�ه خص�وص اح�زاب و گروه هاي 
اصولگرا چه وضعيت�ي دارند و چه 

راهبردي را در پيش گرفته اند؟

امروز فضاي كشور نسبت به زمان زمامداري 
دول��ت يازدهم كمتر حاش��يه دار اس��ت. 
آق��اي رييس جمهور از تجربيات روس��اي 
جمهور گذشته اس��تفاده كرده است و در 
دولت دوم آق��اي روحاني ظاهرا عالقه مند 
هس��تند كه آرامش را حفظ كنند. تجربه 
نش��ان داده كه دولت هاي گذشته دومين 
دوره رياست جمهوري همواره با تنش هاي 
سياس��ي همراه بوده اند. برداش��ت من اين 
اس��ت كه آقاي رييس جمهور نمي خواهد 
به سمت و س��ويي برود كه دولت دوازدهم 
حاشيه ساز باش��د، بلكه تالش مي كند در 
فضاي سياس��ي آرام، كارآم��دي را دنبال 
كند. برداشت من چنين است. ضمن اينكه 
اصولگرايان نيز فكوران��ه نظاره گر عملكرد 
دولت و شخص رييس جمهور هستند. آنها 
در حال رصد كردن رفتارهاي دولت هستند 
و جاهايي كه نياز باشد، انتقادشان را عنوان 
مي كنند. اين روزها وقتي مصاحبه برخي از 
نيروهاي اصالح طلب را مي بينيم حكايت از 
نوعي س��هم خواهي از دولت دارد. از اعالم 
نظرهايي ك��ه در عرصه هاي مختلف انجام 
مي شود، مي توان چنين چيزي را دريافت. 
در حالي ك��ه اگ��ر باورمان اين باش��د كه 
انتخابات براي برقراري شور و نشاط سياسي 

در كشور برگزار شد، ديگر دنبال جر زدن و 
سهم خواهي رفتن منطقي نخواهيم بود. به 
هر حال همه ما با هر نگاه و نگرش نسبت به 
مسائل سياسي كشور بايد باور اوليه مان اين 
باشد كه دولت موفق شود. موفقيت دولت، 
هم��ان موفقيت نظام اس��ت. موفقت نظام 
اقتدار بين المللي و اقتدار داخلي است. بايد 
به دنبال اين باش��يم كه دولت با هر گرايش 
سياس��ي اي كه روي كار آمده بتواند موفق 
شود و در پايان دوره چهار ساله اش كارنامه 
قابل قبولي اراي��ه دهد. بعد همين نگاه را با 

يك سري اصالحات ادامه دهد. 
اصولگراي�ان از موفقي�ت دول�ت 

روحاني استقبال مي كنند؟
بن��ده ب��ه عنوان كس��ي ك��ه در خان��واده 
اصولگراي��ي هس��تم آرزو دارم و عالقه مند 
هس��تم كه دولت دوازدهم دولتي همراه با 
موفقيت باشد. همه ما بايد اين نگاه را تسري 
دهي��م. دولت هم بايد توجه ب��ه اين نگاه ها 
داش��ته باش��د. آقاي روحاني بايد قدردان 
گروه هاي��ي باش��د كه عالقه مندن��د دولت 
دوازدهم موفق ش��ود. دول��ت دوازدهم اگر 
مي خواهد موفق ش��ود، باي��د رويه هايي را 
كه در دولت يازده��م انجام مي داد، متوقف 
كند. از جمله اينكه با منتقدين كه با ادبيات 

اصالح طلب��ان در ش��رايط 
آرمان��ي و اي��ده آل خ��ود 
سياس��ت ورزي نمي كنند. آنها در دوره اي 
از تاريخ اي��ران قرار دارند ك��ه پس از يك 
مناقش��ه پرهزينه بر س��ر نتايج انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 88 دوب��اره ب��ه 
عرصه عمومي بازگشته اند و توانسته اند در 
ائتالف با نيروهايي كه نام خود را اعتدالگرا 
گذاشته اند برش هاي قابل توجهي از كيك 
قدرت را در اختيار گيرند. اما آنچه اين روزها 
آنها را زير ضرب نقد برده عدم توازن ميان 
مطالبات بخش��ي از بدنه اجتماعي شان و 
واقعيت هاي زمين سياست است. عليرضا 
علوي تبار، تئوريسين اصالح طلب معتقد 
است قبل از هر نقدي به جريان اصالحات 
باي��د موقعيت اي��ن جريان را ب��ا توجه به 
حوادث س��ال 88 درك ك��رد: ببينيد هر 
ن��وع داوري در مورد رفتار اصالح طلبان در 
س��ال هاي پس از 88 بايد قبل از هر چيز با 

درك موقعيت آنها همراه باشد. براي درك 
اين موقعيت توجه ب��ه چند نكته ضروري 
اس��ت. براي اينك��ه بخواهيم ب��ه صورت 
يك »سياس��ت ورز« و نه يك روشنفكر يا 
يك آموزشگر )آكادميس��ين( بر سياست 
تاثير بگذاريم بايد توجه داش��ته باشيم كه 
»سياس��ت ورزي« هن��ر انتخ��اب از ميان 

گزينه هاي موجود است. 
او سپس به مساله چگونگي حضور افرادي 
با برند اصالح طلبي در س��اختار تقنيني و 
اجرايي مي پردازد: با توجه به اينكه در ايران 
نظارت استصوابي توسط نهادي كه اكثريت 
اعضاي آن ديدگاه و گرايش مشخصي دارند 
كه در نقطه مقابل اصالح طلبان قرار دارد، 
اعمال مي شود؛ دايره انتخاب اصالح طلبان 
در س��ال هاي اخير به ش��دت محدود شده 
اس��ت. يا بايد از ميان همي��ن گزينه هاي 
موجود، كه يك مرحله گزينش ش��ده اند، 

انتخاب كرد يا در انتخابات شركت نكرد. 
علوي تب��ار همچني��ن به نكته اي اش��اره 
مي كن��د كه در اي��ن س��ال ها محل بحث 
و چال��ش اصالح طلبان بوده اس��ت: اغلب 
چهره هاي تاثيرگ��ذار اصالح طلب به اين 
نتيجه رس��يده اند كه رابطه اصالح طلبان 
با س��اختار ق��درت بايد بازس��ازي ش��ود. 
اصالح طلبان منكر اختالف��ات و تفاوت ها 
نيستند و قصد فريب كس��ي را هم ندارند. 
اما ب��اور دارن��د ك��ه تفاوت ها ب��ه خوبي 
مديريت و بيان نش��ده اند و روابط به جاي 
واقعيت، بيشتر بر اساس سوءتفاهم شكل 
گرفته اس��ت. به عالوه آنها )اصالح طلبان( 
مي گويند كه گروهي كه تامين منافع خود 
را دنب��ال مي كرده اند تمامي تالش خود را 
براي تخريب روابط و جايگزين كردن خشم 
و انتقام به جاي گفت وگوي انتقادي به كار 
برده اند و به دليل سوءاس��تفاده از امكانات 
نهادي و عمومي اي كه در اختيار داشته اند 
در اين زمينه موفق هم بوده اند. از اين رو خط 
مشي غالب اصالح طلبان پيش از سال 92 

همراهي توام با سكوت بوده است. 
آنچ��ه در س��ال 92 و به تبع آن س��ال 96 
اصالح طلبان را در حمايت از حسن روحاني 
ترغيب كرد توج��ه آنها به بحران هاي ملي 
فارغ از دس��ته بندي هاي جناحي بود. اين 
نگراني از بحران هاي س��خت ملي در بيان 
علوي تبار نيز ديده مي شود: اصالح طلبان 
به اين تحليل رسيده اند كه برخي بحران ها 
فراتر از جناح بندي ها كل موجوديت كشور 
را به خطر انداخته است. البته اصالح طلبان 
براي خروج از بحران ه��ا چارچوب و توان 
طرح پيش��نهاد دارند اما مهم اقدام واقعي 
و عمل��ي اس��ت. ت��وازن نيروها ب��ه دليل 

نابرابري ش��ديد در توزيع مناب��ع )مادي، 
نهادي، رس��انه اي و...( به گونه اي است كه 
اصالح طلب��ان طرح هاي خ��روج از بحران 
را نمي توانن��د به تنهايي عمل��ي كنند. از 
اين رو نيازمن��د آنند كه ب��ا قرباني كردن 
برخ��ي از مواضع خاص خ��ود براي خروج 
از بحران هاي اجتماعي گس��ترده تر اقدام 
كنند. خروج از بحران ه��اي كنوني تنها با 
ف��داكاري هر يك از جريان هاي سياس��ي 
ممكن است. كم و بيش گمان مي كنم مردم 
هوادار اصالح طلبي و حتي اقشار جوان تر و 
پرش��ورتر اين واقعيت ها را دريافته اند و به 
همين دليل هم همراهي و همدلي كرده و 
در صحنه حاضر مي شوند. مهم ترين فايده 
اين ف��داكاري براي اجم��اع ملي، كاهش 
تنش ه��اي داخلي و ام��كان توجه به حل 
بحران ها و دفع خطراتي است كه مي تواند 

براي كشور بسيار مخرب باشد. 
روي ديگر سكه فداكاري

در عين حال اين فداكاري از نگاه علوي تبار 
سكه اي است كه روي ديگري هم دارد: اگر 
تالش اصالح طلبان براي بازس��ازي رابطه 
با س��اختار قدرت از طرف آنها دفع شود و 
بحران ها و ابرچالش هاي ملي نيز به سوي 
حل شدن سوق داده نشوند، اصالح طلبان 
با بحران خط مشي مواجه خواهند شد. آنگاه 
اگر فشارهايي كه براي حفظ هويت به اين 
جريان وارد مي شود با پاسخ مناسب از سوي 
آنها روبه رو نشود به نااميدي، چندپارگي و 
كاهش اعتب��ار اصالح طلبي منجر خواهد 
شد. البته تضعيف اصالح طلبان به معناي 
تقوي��ت اصولگرايان نيس��ت بلك��ه نوعي 
راديكاليس��م و فراتر رفتن از اصالح طلبي 

تقويت مي شود. 
از ديگر چالش ه��اي اصالح طلبان تنظيم 
رواب��ط آنها ب��ا دولت اس��ت. از يك س��و 
اصالح طلبان تمام قد پشت حسن روحاني 
ايستادند و از سوي ديگر بايد به اين سوال 
پاسخ دهند كه تا كجا مسووليت اقدامات و 
تصميمات دولت را به عهده خواهند گرفت؟ 
عل��وي تبار معتقد اس��ت قب��ل از هر چيز 
بايس��تي در برخورد با دول��ت فعلي ميان 
»اصول راهنماي خط مشي گذاري دولت« 
و »تركيب عمومي« آن با خط مش��ي هاي 
خ��اص در زمينه هاي خ��اص و رفتارهاي 
ف��ردي و ويژگي ه��اي برخ��ي از عناص��ر 

تشكيل دهنده دولت تمايز قايل شد. 
نقد دولت و مسووليت پذيري

او مي گوي��د: اصالح طلب��ان بايد ت��ا زماني 
ك��ه قواع��د راهنماي خط مش��ي گذاري و 
تركيب كلي دولت مورد قبول ش��ان است، 
از دولت حمايت كنند. اگر اينچنين باش��د، 

نق��د اصالح طلبان متوجه خط مش��ي هاي 
خ��اص و غيرقاب��ل پذي��رش و تصميم ها و 
رفتارهاي ناموجه اعضاي دولت مي ش��ود. 
به ويژه اصالح طلبان بايد به ش��دت نسبت 
به اين نكته حس��اس باشند كه دولت نبايد 
قواعد بازي را آنگونه كه جريان هاي مخالف 
مردم س��االري ديكته مي كنن��د، بپذيرد. 
براي روشن تر ش��دن مطلب مثالي مي زنم. 
جريان هاي مخالف با مردم ساالري در نظام 
تصميم گيري مي كوشند تا مديران كشور 
از ميان عده اي محدود انتخاب شوند و تنها 
گاه به جابه جا كردن آنه��ا از يك وزارتخانه 
به وزارتخان��ه اي ديگر رضاي��ت مي دهند. 
متاس��فانه دولت اين قاع��ده را در تركيب 
هيات وزيران معرفي شده به مجلس رعايت 
كرده بود. همه معرفي ش��دگان نزديك به 
30 سال است كه در مسووليت هاي مختلف 
آن هم ب��دون رعايت تخصص حضور دارند. 
نيروهاي جوان تر نيز دوره كارآموزي خود را 
در نهادهاي خاص طي كرده اند. گويي تنها 
به نيروهاي يك يا چند نهاد مي توان به عنوان 
نيروي جوان اعتماد كرد. جالب اس��ت كه 
همين تركيب در نهادهاي انتصابي رعايت 
شده است. گويي نظام سياسي ايران در توليد 
نيروي تازه و پرورش آنها ناتوان بوده اس��ت. 
هر كجا دولت قواع��د بازي را كه به بازتوليد 
»اندك  س��االري« در نظ��ام تصميم گيري 
عمومي كشور منجر شود بپذيرد، بايد مورد 
انتقاد ش��ديد اصالح طلبان قرار گيرد. البته 
اصالح طلبان بايد توقع خ��ود را با توجه به 
اينكه رييس جمه��ور محترم هيچ گاه خود 
را اصالح طلب به معناي متعارف آن ندانسته 
است و تركيب ائتالفي دولت او تنظيم كنند. 
اي��ن تئوريس��ين اصالح طل��ب در ادامه 
مي گويد: ما تنها زمان��ي مي توانيم خود را 
از مس��ووليت در برابر اقدامات دولت مبرا 
بدانيم كه به روش��ني و صراحت نقد خود 
را از آنچه قب��ول نداريم، اعالم كنيم. آنچه 
اصالح طلبان در برخورد با دولت بايد برايش 
طراحي و برنامه ريزي كنند، بردن س��طح 

انتقاده��ا از انتقاد به »افراد و مس��ووالن« 
به س��وي انتقاد از »خط مش��ي ها« است. 
براي ه��ر وزارتخان��ه اي اصالح طلبان بايد 
خط��وط كلي و راهنماي خط مش��ي هاي 
پيش��نهادي خود را تدوين كنند و به طور 
مداوم تصميم گيري هاي هر وزارتخانه را با 
اين خطوط كلي مقايسه و احيانا نقد كنند. 
بايد سطح رقابت ها و نقدها در كشور را ارتقا 
داد. باي��د بحث را متوجه »راهبردها و خط 
مشي ها« كرد و از بحث مسووالن و مديران 

فراتر رفت. 
آينده جريان هاي سياسي

اي��ن روزنامه ن��گار اصالح طل��ب در بخش 
پاياني گفت وگويش با »ايرنا« به پيش بيني 
آينده جريانات سياس��ي ايران مي پردازد: 
پيش بيني آينده البته دش��وار است. اما اگر 
اتف��اق عجيب و غريبي ك��ه همه معادالت 
را عوض نكند رخ نده��د، آرايش نيروها در 
آينده به اين ش��كل قابل پيش بيني است. 
يك جريان »راست ميانه رو« كه كم و بيش 
در عرصه جامعه محافظه كار است اما لوازم 
مردم ساالري را مي پذيرد از تركيب بخشي 
از اصولگرايان محافظه كار و اعتدال گرايان 
پديد مي آيد كه محور اصلي فعاليت هايش 
تامين ثبات و عادي س��ازي جريان امور در 
كش��ور خواهد بود. بخش��ي از اصولگرايان 
محافظه كار به اصولگرايان تندرو مي پيوندند 
و جريان »راس��ت تندرو« ب��ه صورت يك 
اقليت فعال در كشور باقي خواهد ماند. اگر 
اين جريان ترغيب به تصرف قدرت از طريق 
قهرآميز نشود مي توان تا افقي طوالني آن را 
به صورت يك اقليت فعال در كش��ور ديد. 
از ميان جري��ان اصالح طلب نيز دو جريان 
اصلي »راس��ت مدرن« و »چ��پ مدرن« 
بيش��تر نمايان ش��ده و گفت وگو و رقابت و 
در مواردي همكاري خواهند داشت. راست 
مدرن بيش از پي��ش به ايده هاي ليبرال در 
عرصه سياست و اقتصاد ميل خواهد كرد و 
چپ مدرن به س��وي نوعي از مردمساالري 

اجتماعي خواهد رفت.

خاصي سخن مي گفت را كنار بگذارد. بايد 
آس��تانه تحملش را باال بب��رد. دولت طبق 
فرموده مق��ام معظم رهبري باي��د اتحاد و 
همدلي  را در كش��ور ايجاد كن��د. وقتي قوا 
نسبت به مس��ائل كش��ور تعامالت الزم را 
داشته باش��ند، اين آرامش به فضاي جامعه 
تس��ري پيدا مي كند. تس��ري اين آرامش 
بهره وري و كارآم��دي را در جامعه افزايش 
مي دهد. اگر غير از اين باش��د، بين قوا تنش 
باشد و بحث هاي سياسي مخرب ادامه پيدا 
كند هم مجموعه قوا با مشكل عدم كارآمدي 
مواجه مي شوند و هم مردم نسبت به عملكرد 
آنها مايوس مي شوند. لذا براي حضور با نشاط 
مردم در انتخابات مجلس يازدهم و در سال 
1400 رياست جمهوري بايد دولت و ديگر 
قوا دست به دس��ت هم دهند و كارآمدي را 
افزايش دهند. بايد نشان دهيم كه جمهوري 
اسالمي ايران ظرفيت هاي زيادي براي كار 
دارد و ظرفيت ه��اي مديريت��ي غني اي را 

مي تواند در عرصه هاي مختلف بروز دهد. 
آيا در بس�تر اين آرامش نسبي كه 
امروز به وجود آمده مي توان به حل 
ريشه اي اختالفات بين جناح هاي 
سياسي پرداخت و جلساتي براي 

حل اين موضوعات برگزار كرد؟
ديدارها به تنهايي مشكلي را حل نمي كند. 
مس��ووالن در عرصه هاي مختلف و هر دو 
جناح سياس��ي بايد به اين باور برسند كه 
بايد كارآمدي نظ��ام را افزايش دهند. به 
صرف كنار هم نشس��تن و جلوي دوربين 
لبخند زدن مشكالت حل نمي شود. بايد 
در عمل هم به مردم نش��ان داده شود كه 
نظ��ام در عرصه هاي مختلف هدفمند و با 
برنامه جلو مي رود. بايد به مردم نشان داد 
كه كارگزاران نظام در قواي مختلف كشور 
مقيد به قانون هس��تند. همچنين بايد به 
مردم نش��ان دهند كه اتح��اد و همدلي و 
وحدت رويه چقدر مي توان��د در آرامش 
كشور و جامعه نقش بسزايي ايفا كند. لذا 
من فكر مي كنم دولت دوازدهم بايد پيش 
قراول اين موضوع باشد و اگر آقاي روحاني 
مي خواه��د در آين��ده سياس��ي خودش 
فعال باش��د و فردي باشد كه بتواند بعد از 
رياست جمهوري اش نيز بر جامعه اثرگذار 
باش��د، بايد دولتش را دولتي وحدت جو 
معرفي كند. دولتي كه به دنبال كارآمدي 
اس��ت. روحاني بايد از تمام ظرفيت هاي 
كشور و نيروهاي انساني اثرگذار كشور را 
محروم نكند. جامعه را از مديران كارآمد 
محروم نكند و باند ب��ازي و جناح بازي را 
كم كنند. در عين حال گروه هاي سياسي 
نيز در قبال دولت مس��وول هستند كه از 

س��هم خواهي و زياده گويي ه��اي بي اثر 
پرهيز كنند تا شاهد قوايي فعال و اثرگذار 
در كشور باشيم. البته اين عرايض من نافي 
وجود نقد نيس��ت. نقد به خصوص از نوع 
منصفانه بايد در كشور وجود داشته باشد. 
نقد بايد همراه با راهكار باشد. دولتمردان 
نبايد خود را از نقد گروه ها و عقايد سياسي 
مختلف محروم كنند چرا كه در اين صورت 
ب��ه س��مت ديكتات��وري و خود محوري 
خواهن��د رف��ت و مديريت س��ليقه اي، 
جناحي و باندي خواهد شد. اميدواريم كه 
چنين اتفاقي نيفت��د و دولت توجه كافي 
به نظ��رات فعاالن سياس��ي مختلف و به 

خصوص رقبايش داشته باشد. 
ورزي  سياس�ت  اولويت ه�اي 
اصولگراي�ان در ح�ال حاض�ر چه 
مس�ائلي بايد باش�د؟ ب�ه هر حال 
در انتخاب�ات گزين�ه م�ورد نظ�ر 
اصولگرايان نتوانست موفق شود. 
در ش�رايط كنوني اصولگرايان چه 
نسبتي با دولت بايد داشته باشند؟

از تش��كل هاي مختل��ف  مجموع��ه اي 
جامعه اي تحت عنوان جامعه اصولگرايي 
در كش��ور فعاليت مي كنند. اين مجموعه 
طرف��داران خاص خود را در كش��ور دارد. 
تصور من اين اس��ت كه اصولگرايان سعي 
مي كنند با خردورزي مسير سياست ورزي 
خود را انتخ��اب كنن��د. اصولگرايان بايد 
خردمندانه همچون گذشته مسائل كشور 
را رصد كنند و در عي��ن حال راهكارهاي 
الزم را به دولت ي��ادآوري كنند. احزاب و 
گروه هاي ديگر هم بايد چنين كاري انجام 
دهند. پيش��رفت در كش��ور به ديدگاه ها 
و عقايد اصالح طلب��ان و اصولگرايان نياز 
دارد. كشور تنها به اصولگرا و اصالح طلب 
نيز خالصه نمي ش��ود. اقش��ار اجتماعي 
زيادي هس��تند كه دلسوز انقالب هستند 
و باوره��اي انقالب و ارزش ه��اي نظام را 
قب��ول دارند. اف��رادي ك��ه در چارچوب 
نظام جمهور اس��المي فعاليت مي كنند، 
وظيفه دارن��د كه نظ��رات اثربخش خود 
را در عرصه ه��اي مختلف مط��رح كنند. 
اصولگرايان نيز مس��تثني از اين موضوع 
نيس��تند. در بخش اقتصادي، سياس��ي و 
فرهنگي اين احس��اس نياز وجود دارد. تا 
به امروز عملكرد اصولگرايان را وقتي رصد 
مي كنيم، مي بينيم كه فضاي آرامشي در 
اين اردوگاه شكل گرفته است. برخي فعل 
و انفعاالت در برخي از احزاب و تش��كل ها 
در حال رخ دادن اس��ت و برداشت من بر 
اين است كه برخي از گروه هاي اصولگرا به 
سمت نوسازي دروني خود پيش مي روند. 

مريم وحيديان

گروه احزاب

 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومی
 شماره ف96/3/م2 )تجديد شده( 

شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد تهيه مصالح ، لوازم و اجرای عمليات اصالح ؛ بازسازی و توسعه 11 كيلومتر شبكه توزيع آب و 2000 فقره انشعابات فرسوده و 
همچنين مرمت مسير حفاری و آسفالت ريزی و به همراه تأمين مالی بصورت مشاركتی در محدوده ناحيه 1 شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران را از طريق آگهي و فراخوان 

مناقصه عمومي به پيمانكار  واجد صالحيت  واگذار نمايد.   
1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران 

2- نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران _ خيابان كريم خان زند ، خيابان آبان ) شهيد عضدي ( شمالي _  شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
3- حدود برآورد اوليه مناقصه و مدت اجراي كار : 50/932/024/662 ريال - 12  ماه 

  برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاي سال 96 از محل اعتبارات غير عمراني مي باشد. 
4-  مدارك صالحيت و گواهينامه مورد نظر:حداقل 2 س��ابقه كار مرتبط )اصالح و بازسازی و اجرای شبكه آب و نصب انشعابات آب ( و دارای گواهينامه احراز صالحيت رتبه 4 

در رشته آب از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور. 
5- تاريخ مهلت و محل دريافت و تحويل اس�ناد ارزيابي :واجدين ش��رايط مي توانند تا پايان وقت اداري روز چهارش��نبه  مورخ 96/6/29  با در دس��ت داش��تن معرفي نامه 
معتبرو فيش بانكي بمبلغ 400/000ريال به انضمام  9%  ماليات ارزش افزوده )36000ريال( جمعاً به مبلغ 436/000ريال به حس��اب  س��يبا 0107725838002 نزد شماره شبا 
IR 410170000000107725838002 بانك ملی ايران ش��عبه مجيديه كد 149 بنام شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران  جهت دريافت اسناد ارزيابي به امور بازرگاني 
و قراردادهاي اين ش��ركت به نش��اني فوق مراجعه و اسناد دريافتي را پس از مطالعه  و تكميل به همراه كليه مدارك و مستندات خواسته شده طي آن حداكثر تا پايان وقت اداري روز 
سه شنبه مورخ 96/7/11 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند. بديهي است پس از بررسي مدارك ارزيابي ارائه شده ، از واجدين 

شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت  بعمل خواهد آمد. 
6- نام و نشاني مدير طرح : معاونت مهندسي و توسعه  شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

7- هزينه درج آگهي )دو نوبت ( به عهده برنده مناقصه مي باشد و كميسيون در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
8- به پيشنهاد هاي فاقد مهر و امضا، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا مهلت تعيين شده واصل گردد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- ساير جزئيات و اطالعات در اسناد ارزيابي مندرج  مي باشد. 
http:// iets. mporg. ir : نشاني سايت ملي مناقصات -

http: // t2ww tpww.   . co. ir :نشاني سايت شركت آب و فاضالب منطقه دو -
http: //www. nww. ir :نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضالب كشور -

http: //tender. bazresi. ir :نشاني سايت سازمان بازرسي  -
شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

شركت آب و فاضالب منطقه دو 
شهر تهران

نوبت دوم

اصولگرايان به دنبال نوسازي اند
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