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وضعيت آسيب هاي اجتماعي در تهران زيبنده نظام نيست
محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد در نشست مشترك مجمع نمايندگان استان تهران با استاندار تهران بيان كرد كه بر خالف تصور همگان استان تهران در خيلي از شاخص ها در رديف استان هاي غيربرخوردار 
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گفت وگوي روزنگاه - 1

ارتباط اصالح طلبان و دولت حفظ شده است
عبداهلل ناصري در گفت وگو با »اعتماد«: 

گفتمان اصالح طلبي روحاني محفوظ مانده است

انتخابات رياست جمهوري دوازدهم در 
حالي برگزار ش�د كه اصالح طلبان براي 
بار دوم از حس�ن روحاني حماي�ت كردند. حمايت از 
حس�ن روحاني با توجه به ويژگي ه�اي امروز عرصه 
سياست، مهم ترين دليل براي چنين تصميمي بود. آنها 
در عين انجام اين حمايت بارها گفتند كه ارتباط شان 
با دولت تنها مبتني بر حمايت نبوده و نقد و نظرشان 
را با دولت در ميان خواهند گذاشت. با اين حال امروز 
اين پرس�ش پيش مي آيد كه بهترين و مطلوب ترين 
ش�كل ارتباط جريان اصالح طلب از دولت چيست؟ 
عبداهلل ناص�ري، فعال سياس�ي اصالح طلب معتقد 
است كه »اصالح طلبان از ابتداي روي كار آمدن آقاي 
روحاني چه به صورت فردي و چه با احزاب ارتباط شان 
را با دولت داشته اند. هر گاه هم نقطه نظري داشته اند، 
به طور مس�تقيم ب�ا آقاي�ان روحان�ي، جهانگيري و 
تعدادي از وزرا مطرح كرده اند. همچنين اين ارتباط از 
طريق احزاب نيز تا به حال صورت گرفته است.« اين 
فعال سياس�ي اصالح طلب همچنين بيان مي كند كه 
»روحاني ضمن اينكه گفتمان اصالح طلبي اش را حفظ 
كرده است، به اصالح طلبان و حتي بخش هاي مختلف 
حاكميت نش�ان داده كه مستقل اس�ت و فراجناحي 

عمل مي كند.«
تعام�ل و ارتباط اصالح طلبان و دولت به نظر ش�ما 

بايد چگونه باشد؟
اصالح طلبان در س��ال 92 ب��ا علم به اينكه ي��ك نامزد غير 
اصالح طلب را حمايت مي كنند، پا به عرصه انتخابات و حمايت 
از آقاي روحاني گذاشتند. دولت اول آقاي روحاني دستاورد 
بزرگي به نام برجام داشت و از اين حيث موفق تلقي مي شد. 
اگرچه همان زمان هم اصالح طلبان نمره 20 به آقاي روحاني 
نمي دادند ولي نمره قابل قبولي مي دادند. از همين رو نيز در 
دوره دوم كانديداتوري آقاي روحاني از او حمايت كردند و بر 
همين اساس سازمان رايي كه 29 ارديبهشت ماه براي آقاي 
روحاني ش��كل گرفت نتيجه كار س��ازماني اصالح طلبان و 
جامعه مدني بود كه پشت سر آقاي روحاني آمد و انتظاراتي 
منطبق و مطابق با ش��عارهاي آقاي روحاني داشت. درست 
است كه اصالح طلبان كار تشكيالتي كردند و اين تشكيالت 
اصالح طلبان بود كه جامعه را وارد رقابت كرد اما واقعيت اين 
است كه بخش قابل توجهي از جامعه مدني بدون وابستگي 
به جريان هاي سياسي و به اعتبار شعارها و گفتمان هاي آقاي 
روحاني ب��ه او راي دادند. وقتي فهميدند كه نامزد رقيب او با 
يك پشتوانه تشكيالتي متصل به برخي كانون هاي قدرت به 
ميدان رقابت مي آيد بنابراين از ترس عدم تكرار اش��تباهات 
دولت در پيش از سال 92 به آقاي روحاني راي دادند و طبيعتا 
انتظاراتي ه��م از او دارند. اصالح طلبان كماكان حامي آقاي 
روحاني هستند. محدوديت هاي آقاي روحاني را هم مي دانند 
و نبود فضا براي تحقق بعضي از شعارها و وعده هاي انتخاباتي 
را هم مي دانند. با همه اين اوصاف اين انتقاد را به دولت و آقاي 
روحاني دارند كه بايد از حال انفعال در بيايد. تلقي اي كه در 

جامعه ايجاد ش��ده كه او در دولت دوم خود منفعل تر است، 
الزاما تلقي درستي هم نيست. با اين حال آقاي روحاني بايد 
تالش كند تا با مردم سخن بگويد تا اين رفع ابهام براي جامعه 
صورت بگيرد و دولت بايد اين تلقي را از بين ببرد. اصالح طلبان 
از آقاي روحاني حمايت مي كنند چون شرايط كشور بسيار 
حساس است. به عالوه اينكه اصالح طلبان ذهن جامعه را بايد 
متمركز بر انتخابات 98 مجلس شوراي اسالمي كنند. گاهي 
رسانه ها بحث انتخابات 1400 را مطرح مي كنند كه خيلي زود 
است و بايد توجه به سمت انتخابات 98 برود. بخشي از نتيجه 
انتخابات 98 نيز وابسته به كار آقاي روحاني و دستاوردهاي 
دولت خواهد بود. ش��رايط اقتصادي جامعه س��خت است و 
ش��رايط بين المللي نيز نس��بت به دولت اول سخت تر شده 
است. مردم و اصالح طلبان با توجه به واقعيت موجود، از آقاي 

روحاني حمايت خود را ادامه خواهند داد. 
در انتخ�اب كابينه دولت هاي يازده�م و دوازدهم 

ارتباط اصالح طلبان و دولت چقدر نقش داشت؟
اصالح طلب��ان در هر دو دوره فقط توصيه هاي مش��ورتي به 
آقاي روحاني داشتند و مطالبه شان از او اين بود كه نيروهاي 
كارآمد و با تجربه را به كار بگيرد و هر كسي را سر جاي خود 
بنش��اند؛ وگرنه اصالح طلب��ان چهره مش��خصي را به آقاي 
روحاني پيش��نهاد ندادند. حتي راغب بودند يك��ي از وزرا از 
كابينه بيرون بيايد و در جايگاه شهرداري قرار بگيرد كه آقاي 
روحان��ي چنين چيزي را قبول نكرد و كماكان او رادر كابينه 
نگه داشته اس��ت. اصالح طلبان اساسا سهم خواهي نكردند. 
پيشنهادهايي به دولت داشتند كه بخش اندكي از آنها مورد 

توجه آقاي روحاني قرار گرفت و به بخش هايي هم توجه نشد. 
سامان يافتگي، كارآمدي و انسجام دولت آقاي روحاني مورد 
توجه اصالح طلبان بود و غالب توصيه هايي هم كه از سوي اين 
جريان سياسي مطرح شد، بر اين اساس بوده است. بخشي از 
آن به خوبي عمل شد اما هنوز ناكارآمدي در برخي حوزه ها 
و عدم انس��جام را كه در دولت اول شاهد بوديم تا حدودي در 
دولت دوم هم شاهد هستيم. آقاي روحاني بايد در اين زمينه 
پيش از اينكه برون دادي بر خالف نظر مردم داش��ته باشد، 

كاري انجام دهد. 
كان�ال ارتباطي اصالح طلب�ان و دولت بايد چگونه 
باشد؟ آيا الزم است كه س�ازمان يافتگي اي وجود 
داش�ته باش�د يا همين ارتب�اط گرفت�ن از طريق 
ش�خصيت هاي خاص مثبت و مفيد است؟ارتباط 
اصالح طلبان و دولت چه قاعده مندي اي نياز دارد؟

اصالح طلبان از ابت��داي روي كار آمدن آقاي روحاني چه به 
صورت فردي و چه با احزاب ارتباط شان را با دولت داشته اند. 
هر گاه هم نقطه نظري داشته باشند، به طور مستقيم با آقايان 
روحان��ي يا جهانگي��ري و تعدادي از وزرا مط��رح مي كنند. 
همچنين اين ارتباط از طريق اح��زاب نيز تا به حال صورت 
گرفته است. نقطه كوري در راستاي ارتباط بين آقاي روحاني 
و اصالح طلبان وجود ندارد. نكته مهم اين است كه در راستاي 
كاركرد و بروز و ظهور توانمندي دولت دوازدهم اين ارتباط و 
توصيه وجود داشته است. ممكن است آقاي روحاني در برخي 
موارد از اين نظرات اس��تفاده كرده باشد و برخي موارد ديگر 

استفاده نكرده باشد. 
دولت تا به حال چقدر تمايل به ارتباط با اصالح طلبان 

نشان داده است؟
آقاي روحاني تفاوت هاي شخصيتي زيادي با آقايان خاتمي 
و هاش��مي دارد. او ضمن اينك��ه گفتمان اصالح طلبي اش 
را حفظ كرده اس��ت، به اصالح طلب��ان و حتي بخش هاي 
مختلف حاكميت نشان داده كه مستقل است و فراجناحي 
عمل مي كند. واقعيت اين است كه اين مساله را هيچ وقت 
كتمان نكرده است. اصالح طلبان هيچگاه آقاي روحاني را 
در جبهه و بلوك سازماني اصالح طلبان قرار ندادند و فقط 
به خاطر گفتمان همسو از ايشان حمايت كرده و مي كنند. 
قطع��ا اگ��ر روزي اين گفتم��ان كامال تغيير كن��د و آقاي 
روحان��ي گفتمان اصالح طلبي خ��ودش را كه بزرگ ترين 
دغدغه اصالح طلبان اس��ت كنار بگذارد، جريان اصالحات 
تصميم ديگري خواهد گرفت يا الاقل در مواجهه با جامعه 
مدن��ي زبان ديگري انتخ��اب خواهد ك��رد. از اين بابت نه 
اصالح طلبان خيل��ي نگراني دارند و نه آقاي روحاني. آقاي 
روحاني در همان هويت سياسي و تاريخي خودش است و 
اصالح طلبان هم انتظار ندارند كه او فرضا به طور رسمي از 
جامعه روحانيت مبارز انصراف دهد و به مجمع روحانيون 
مبارز بپيوندد. چنين روحيه و ماهيتي وجود ندارد. آنچه كه 
مشخص است گفتمان اصالح طلبي آقاي روحاني است كه 
تا به حال تاحد زيادي محفوظ مانده است. اميدواريم او به 
اين روند ادامه دهد، چرا كه اين گفتمان مي تواند در عرصه 
بين المللي و توسعه داخلي كارساز باشد. گفتمان هاي ديگر 
در سال 92 يا 96 اگر مي توانستند پيروز شوند، امروز آقاي 

روحاني رييس جمهور كشور نبود. 
آثار و نتاي�ج وجود تعام�ل و ارتب�اط نزديك بين 

اصالح طلبان و دولت را چه مي دانيد؟
تعاملي كه ش��كل گرفته و منجر به يك فعاليت تشكيالتي 
به ن��ام ائتالف فراگي��ر جبهه اصالحات و معتدلين ش��ده 
است، به حال جامعه سودمند اس��ت و اصالح طلبان براي 
انتخاب��ات 98 و 1400 درصددهس��تند تا اي��ن ائتالف را 
فراگير تر كنند ت��ا دوره هاي پيش از ائت��الف يعني پيش 
از 92 در قواي مقننه و مجريه تكرار نش��ود. اين مهم ترين 
دليل��ي بود كه اصالح طلبان را بر آن داش��ت تا به ائتالف با 

اعتدالگرايان روي بياورند. 

مريم وحيديان

سران قوا امروز درحالي با يكديگر به گفت وگو 
مي نش��ينند كه فق��ط 12 روز از ديدار قبلي 
گذشته است. نزديك شدن فواصل جلسات آنان همانقدر كه 
مفيد است و نويد همدلي بيش��تر مي دهد؛ قابل تامل است. 
اين جلس��ات كه به ابتكار آيت اهلل هاشمي شاهرودي رييس 
سابق قوه قضاييه در آبان 88 به صورت رسمي برگزار شد طي 
سال هاي گذشته به صورت مستمر برگزار نشده است. روساي 
س��ه قوه گاهي هر ماه گرد هم جمع شده و حتي از ضرورت 
جلسات هر دو هفته يك بار سخن گفته اند، گاهي نيز ماه ها 
خبري از جلس��ه نبوده و حرف هاي ش��ان را از تريبون هاي 

رسمي بيان كرده اند. 
دومين جلسه سران قوا در دولت دوازدهم

جلس��ه امروز، دومين جلس��ه س��ران قوا در دولت دوازدهم 

اس��ت. اين در حالي است كه روس��اي دو قوه ديگر در دولت 
قبل فقط 9 جلسه مشترك با حسن روحاني داشتند. همين 
9 جلسه نيز يا در چارچوب ديدار با مقام معظم رهبري بود يا 
رييس جمهور باني گفت وگو شده بود. روساي قواي قضاييه و 
مقننه نيز هر كدام يك بار ميزبان بودند. اين درحالي است كه 
از ابتداي كار قرار شده بود اين جلسه به صورت ماهانه و هر بار 
به رياست يكي از قوا برگزار شود. ماه هاي اول اوضاع خوب و 
جلسات برقرار بود اما همين طور پيش نرفت. نخستين جلسه 
سران قوا در س��ال 89 مرداد ماه و با يك وقفه زماني 5 ماهه 
برگزار شد. دليلش اختالفات دولت و مجلس بود. اختالفاتي 
همچون اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، عدم  ارس��ال 
مصوبات دولت به مجلس و اع��الم صريح عدم اجراي برخي 
قوانين مصوب مجلس كه به تاييد مجمع تشخيص مصلحت 

نظام رسيده بود. احمدي نژاد لجباز تر از آن بود كه كدورت ها 
را كنار بگذارد به همين خاطر علي الريجاني پيشقدم شد. او در 
يكي از جلسات مجلس با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در 
ديدار با كارگزاران نظام و با بيان اينكه مجلس براي همدلي و 
همگرايي با ديگر قوا پيشقدم شده است، از برگزاري جلسات 
مشتركي با قواي مجريه و قضاييه خبر داد. به هر حال جلسه 
مرداد 89 نقش موثري در كاهش اختالفات نداشت و سران 
قوا بعد از آن جلسه نزديك به يك سال با يكديگر به گفت وگو 
ننشستند. جلس��ه بعدي شهريور سال 90 برگزار شد و چند 
ماهي ادامه يافت اما باالگرفتن اختالفات دولت با دو قوه ديگر 
كه در يكشنبه سياه مجلس و در جريان استيضاح عبدالرضا 
شيخ االسالمي وزير كار دولت احمدي نژاد كامال علني شد، 
بار ديگر جلسات س��ران قوا را به فراموش��ي سپرد. چهارده 
جلس��ه در چهار سال برگزار شد و پيروزي حسن روحاني در 
انتخابات 92 اين اميد را ايجاد كرد كه روساي قوا با همكاري 
و همگرايي بيشتري كشور را اداره كنند. انتظار مي رفت كه 
همكاري مورد نظر در چارچوب جلسات سران قوا حاصل شود 
اما اين طور نشد. اختالف احمدي نژاد و علي الريجاني جاي 
خود را به اختالف نظرهاي حس��ن روحاني و آملي الريجاني 
داد. نه اختالفات به اندازه چهار سال قبل از آن شديد بود و نه 
اوضاع به آن وخامت. نخستين گام را براي جلسات گفت وگو 
در دولت يازدهم روحاني برداش��ت و در آذر ماه 92 روساي 
قوه مجريه و مقننه را دعوت كرد. طرف هاي اين جلسه ديگر 
تمايلي به تداوم آن نشان ندادندو به همين خاطر روساي قوه 
يكديگر را در اسفند ماه و در جلسه اي در محضر مقام معظم 
رهبري مالقات كردند. س��ه ماه بعد حس��ن روحاني يك بار 
ديگر باني برگزاري نشست سران قوا شد. جلسه بعد از آن نيز 
س��ه ماه بعد و با ميزباني علي الريجاني برگزار شد. نخستين 
ميزباني آي��ت اهلل آملي الريجاني نيز بهمن ماه همان س��ال 
بود. دو جلس��ه بعد از آن در چارچوب ديدارهاي ماه رمضان 
مقام معظم رهبري با سران قوا و كارگزاران نظام در تير 94 و 
خرداد 95 برگزار ش��د. حسن روحاني 6 ماه بعد به بهانه دهه 
فجر بار ديگر با علي و صادق الريجاني گفت وگو كرد. آخرين 
جلسه س��ران قوا در دولت يازدهم نيز مرداد 96 و به ميزباني 

رييس جمهور برگزار شد. 
ارتباط جلسات قوا و علني شدن اختالفات

فاصله 3 ماهه، 6 ماهه يا حتي بيشتر از آن در گفت وگوهاي 
س��ران قوا س��بب ش��د كه اختالفات ميان قوه مجريه با قوه 
قضاييه عميق تر ش��ود. هر مراسم و تريبوني فرصت مي شد 
تا روحاني و آملي الريجاني به يكديگر كنايه بزنند. تازه ترين 
مصداق اين كنايه ها آن بود كه روحاني در دانشگاه تهران گفت 
گويا برخي دس��تگاه ها بيكارند و براي ايجاد شغل براي خود 
عده اي را احضار مي كنند. دو روز نگذشته آملي الريجاني نيز 
پاس��خ رييس جمهور را داد و گفت: »بيكار شما هستيد كه 

چهار سال است دور برجام سينه مي زنيد. گويي كشور كار و 
مشكل ديگري ندارد.« اين شيوه برخورد ميان مسووالن ارشد 
كش��ور كه از دوران احمدي نژاد به يادگار مانده و بعضا تكرار 
مي ش��ود، به هيچ وجه مورد پسند نيست، از همين رو كنايه 
زدن هاي س��ران قوا به يكديگر صداي مسووالن، نمايندگان 
مجلس و چهره هاي سياسي را در آورد. توصيه پشت توصيه 
كه آقايان حرف هايتان را در جلسات خصوصي بزنيد! به عنوان 
مثال محمدرضا باهنر در صفحه شخصي توييتر خود نوشت: 
»وحدت س��ران قوا الزمه وحدت ملي اس��ت. بصيرت حكم 
مي كند سران متحد باشند. پاسخ ندادن بهتر از مقابله است.«

علي مطهري، نايب رييس مجلس نيز گفت كه بهتر اس��ت 
روس��اي قوا حرف هاي خ��ود را با صراح��ت و ادبيات فاخر و 
حتي المقدور در جلس��ات خصوصي بي��ان كنند. ضرورت 
كاسته شدن از فاصله جلسات سران قوا و برگزاري آن به شكل 
مس��تمر در ماه هاي اخير مورد تاكيد قرار گرفته است. مثال 
الياس حضرتي، نماينده مجلس پيشنهاد تشكيل دبيرخانه اي 
به همين منظور را طرح كرده و گفت��ه بود: »با برگزاري اين 
جلسات به صورت منظم اختالف برداشت، نظرات، ديدگاه ها 
و حتي اعتراضات نس��بت به كاركرد و عملكرد يكديگر رفع 
مي شود چون قواي سه گانه داراي مسائل و ماموريت مختلف 
و در عين حال اشتراكاتي هس��تند كه الزم است با تشكيل 
دبيرخانه اي تمامي اين موارد در جلس��ات س��ران قوا مورد 
گفت وگو قرار گيرد.«در اين ش��رايط ك��ه روابط قوه مجريه 
و قضاييه چندان صميمان��ه نبود و كنايه زدن ه��اي آنها به 
يكديگر مورد نقد قرار مي گرفت، قوه مقننه پا پيش گذاشت 
و نخستين نشست سران س��ه قوه در دولت دوازدهم برگزار 
شد. كمتر از دو هفته قبل بود كه حسن روحاني و صادق آملي 
الريجاني ميهمان علي الريجاني ش��دند و پيرامون مسائل 
مهم كش��ور و منطقه گفت وگو كردند. آن ط��ور كه روحاني 
بعد از مالقات گفت ساز و كاري براي امنيت اقتصادي مردم 
و جذب بهتر سرمايه گذاري طراحي كردند. به گفته روحاني 
مسائل منطقه اي از ديگر موضوعات مورد بحث سه رييس قوه 
بوده است. رييس جمهوري بعد از اتمام جلسه پيشين سران 
قوا از تصميم گيري در مورد كاهش فاصله زماني اين ديدارها 
صحبت كرد و گفت: » تصميم گرفتيم كه نشست سران سه 
قوه در فاصله زماني كوتاه تر و بطور منظم تر برگزار شود.«وي 
افزود: »كشور در صورتي مي تواند مسير پيشرفت و تعالي را به 
خوبي بپيمايد كه همه قوا و نيروهاي كشور در كنار هم متحد 
و زيرنظر مقام معظم رهبري باش��يم و بي ترديد همفكري، 
رايزني و هماهنگي سران سه قوه بسيار تاثيرگذار است و اين 
مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم بود كه جلس��ات روساي 
قوا بيشتر تشكيل شود و ما امشب تصميم گرفتيم كه بطور 
نوبه اي، منظم و با فاصله هاي كمتر جلس��ه سران سه قوه را 

برگزار كنيم.«

از تريبون هاي رسمي تا حرف هاي خصوصي

جلسهسرانقوابهميزبانيقوهقضاييهبرگزارميشود

سوژه روز

 الگوي بهتر براي 
ارتباط دولت و اصالح طلبان 

فضاي شفاف تعامالت

حف��ظ و تقوي��ت ارتب��اط بي��ن 
اصالح طلب��ان و دول��ت آق��اي 
روحان��ي مس��اله بس��يار مهمي 
اس��ت. فايده اين ارتباط براي هر 
دو ط��رف جايگاه وي��ژه اي دارد. 
به هر حال پاي��گاه حمايتي آقاي 
روحاني در هر دو دوره از انتخابات 
اصالح طلبان بوده اند و اين نق��ش حمايتي تنها محدود 
به زمان انتخابات نيز نبوده اس��ت. آق��اي روحاني براي 
موفقيت��ش نياز به ت��داوم ارتباط ب��ا اصالح طلبان دارد. 
اصالح طلبان نيز بايد ارتباط شان را با دولت تقويت كنند 
چرا كه مس��ووليت موفقيت و شكس��ت آقاي روحاني به 
دليل حمايت جري��ان اصالحات تاحدي ب��ر دوش اين 
جريان سياس��ي نيز خواهد بود. هر مشكلي براي دولت 
پيش بيايد، مش��كلي پيش پاي اصالح طلبان است. اگر 
دولت موفق نش��ود تا به شعارهايش جامه عمل بپوشاند، 
عدم موفقيت��ش به پاي اصالح طلبان ثبت خواهد ش��د. 
همكاري و همراهي جري��ان اصالحات با دولت از اين رو 
بايد زياد باشد. همچنين از نظر اين جريان سياسي تداوم 
مشي و تفكر دولت كنوني براي آينده نيز الزم است و آنها 
براي تدوام تفكر اعتدالي در آينده نيز بايد برنامه داش��ته 
باش��ند. در دو انتخابات مجلس شوراي اسالمي در سال 
98 و رياست جمهوري در س��ال 1400 بايد تالش شود 
تا بيشترين رضايتمندي را در بين مردم نسبت به دولت 
و جريان اصالحات ايجاد ش��ود. مردم در ه��ر انتخابات 
بر اس��اس عملكرد دو جريان سياسي قضاوت مي كنند. 
اينكه چقدر شعارهاي مطرح شده از سوي آقاي روحاني 
برآورده شده است، اهميت پيدا مي كند. امروز همه بايد 
جوابگوي عملكرد خود باشيم. اميد است كه اين ضرورت 
درك ش��ود و در مس��يري حركت كنيم كه در تعامل با 
يكديگ��ر مجموعه بتوان��د عملكرد قابل قبول��ي را براي 

مردم به جاي بگذارد. 
ارتباط اصالح طلبان و دولت بايد بر اساس الگوي بهتري 
دنبال شود. الگوي فعلي اين ارتباط ناقص است و ارتباط 
مناسبي كه شايسته طرفين باشد، وجود ندارد. خوب است 
كه در چارچوب شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
كه متش��كل از احزاب و ش��خصيت هاي حقيقي و مطرح 
اين جريان سياسي است، اين ارتباط را سازمان داد. به هر 
حال انتظار مي رود كه اين نهاد وحدت بخش اصالح طلبان 
هياتي را براي ارتباط بهتر ب��ا دولت تعيين كند و به طور 
مداوم و منظم جلساتي را با رييس جمهور و شخصيت هاي 
دولتي داشته باشد. اين هيات مي تواند خوراك فكري براي 
دولت داشته باشد و به دولت براي بهتر اداره شدن كشور، 
مش��ورت دهد. ارتباط منتخبين و حاميان نبايد صرفا به 
زمان انتخابات خالصه شود، بلكه بايد هميشگي و مداوم 
باش��د. البته اين موض��وع در مورد نماين��دگان مجلس 
ش��وراي اس��المي نيز صدق مي كند. امروز مي بينيم كه 
ارتباط مناس��بي بين فراكس��يون امي��د و اصالح طلبان 
وجود ندارد. در حالي كه بايد توجه داشت كه فراكسيون 
اميد با حمايت و كار جمع��ي اصالح طلبان راي آورد. اگر 
االن ايراد و اش��كالي وجود دارد، به نبود ارتباط با جريان 
اصالحات بازمي گ��ردد. خرد جمعي جري��ان اصالحات 
مي توان��د به عنوان يك پش��توانه براي فراكس��يون اميد 
عمل كند. از سويي مي بينيم كه منتخبين ارتباط شان را 
با اصالح طلبان قطع كرده اند و اين موضوع باعث شده كه 

منتخبين وضعيت انفعالي پيدا كنند. 
اگر فراكس��يون اميد به نحو شايسته اي با بدنه سياسي و 
اجتماعي خود يعني شوراي عالي سياستگذاري و جامعه 
ارتباط برقرار كند، شايد بخشي از مشكالت اين فراكسيون 
از بين مي رود. در اين صورت مي توانس��تيم ش��اهد فعال 
بودن بهتر اين فراكس��يون باش��يم. در مجموع ارتباط با 
منتخبين در مقطع خاصي و آن هم انتخابات رويه درستي 
نيس��ت و تداوم آن در طول فعاليت و مسووليت افراد در 
قواي مختلف مي تواند كارآمدي آنها را نيز افزايش دهد. در 
اين صورت خرد جمعي جريان اصالحات پشتوانه فرد قرار 
مي گيرد. همچنين سبب مي ش��ود تا نظارتي بر عملكرد 
منتخبين صورت بگيرد. خوب اس��ت ك��ه چنين چيزي 
تبديل به يك رويه ش��ود و ارتب��اط منتخبين و حاميان 
بهتر و قاعده مند تر ش��ود. در اين خصوص ش��وراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان به عنوان نهاد باالدستي نقش 
مهمي را مي تواند ايفا كند. به هر حال اين شورا از ابتداي 
تاسيس تا امروز سعي در رفع نواقص و ايرادات خود داشته 
است و آسيب شناس��ي در غالب آن صورت گرفته است. 
بنابراين خوب است كه در خصوص ارتباط اصالح طلبان 
با دولت و نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي و شوراي 

شهر نيز برنامه ريزي صورت بگيرد. 
*فعال سياسي اصالح طلب

انتخاب آق��اي روحان��ي محصول 
شرايطي بود كه اصالح طلبان گرفتار 
آن بودند. فعاالن اصالح طلب با توجه 
به اتفاقات بعد از انتخابات 88 امكان 
معرفي كاندي��داي اصلي خود را در 
انتخابات نداشتند و نمي توانستند از 
تمام ظرفيت هاي شان براي حضور 
در عرصه انتخابات بهره بگيرند.  اگرچه اصالح طلبان همواره 
تاكيد كرده اند كه سهمي را از قدرت طلب نمي كنند يا آقاي 
روحاني كامال ش��عارهاي اصالح طلبان��ه اي را بيان مي كرد 
اما متاسفانه عدم ش��فافيت فضاي سياسي در كشور و عدم 
محوريت احزاب باعث شد تا عمال در اداره كشور سليقه هاي 
مختلفي به وجود بيايد. اگر در دوره اول حمايت اصالح طلبان 
از آقاي روحاني حمايتي كامل و تام بود، در دوره دوم با توجه 
به انتظاراتي ك��ه از دولت مي رفت و بخش هايي از آن محقق 
نشد، حمايت بخشي از اصالح طلبان در دوره دوم دولت توام با 
نقد بود. به نظر مي رسد كه اين روند ادامه پيدا كند و در آستانه 
دو انتخابات بعدي فضاي عرصه سياس��ي كش��ور شفاف تر 
ش��ود. در چنين شرايطي دو جناح مش��خص تر از مطالبات 
خود حرف خواهند زد و همچنين ممكن اس��ت كه بر نقدها 
افزوده شود.  در دنياي مدرن مسائل حضور در عرصه قدرت و 
نحوه اداره كشور شفاف و روشن است و براساس كرسي هاي 
كسب شده توسط گروه ها و احزاب مختلف تعيين مي شود. 
در ايران چنين فضايي وجود ندارد و بنابراين ما اين مسائل را 
به نوعي با تعارف پيش مي بريم. بدون ش��ك اصالح طلبان تا 
انتهاي دولت آقاي روحاني حمايت شان را ادامه خواهند داد 
اما اگر بخواهيم اين حمايت به صورت استراتژيك باقي بماند و 
نقش هم افزايي خود را حفظ كند، نيازمنديم اين هستيم كه 

مفاهمه و گفت وگوي بيشتري صورت بگيرد. 

داريوش قنبري*

علي تاجرنيا

آگهيفراخوانعمومي
شرکتدرارزيابیکيفیمناقصهشماره96-26

شرکت پتروشيمی جم در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار » پروژه طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي پكيج 200 تني توليد آب DM پتروشيمي جم« 
واقع در عس�لویه )منطقه ویژه اقتصادی پارس(، از طریق مناقصه و فراخوان عمومی اقدام نماید. لذا از کليه ش�رکت های دارای تجربه و صالحيت در زمينه 
فعالي�ت مذک�ور دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل به حضور در مرحله ارزیابی کيفی و تعيين مناقصه گران، نس�بت به دریافت اس�ناد ارزیابی کيفی 

مناقصه اقدام نمایند.
خالصه اطالعات و شرایط ارزیابی کيفی عبارت اند از:

1-موضوع مناقصه: انتخاب پيمانكار EPC جهت انجام خدمات طراحي، تامين کاال، ساخت، نصب، تست و راه اندازي پكيج 200 تني توليد آب DM پتروشيمي جم 
از آب دریا

2- مناقصه گذار: شرکت پتروشيمی جم 
3- محل انجام پروژه: استان بوشهر – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی )عسلویه( - شرکت پتروشيمی جم 

5- نحوه تهيه اسناد: جهت دریافت اسناد ارزیابی کيفی ارائه معرفی نامه رسمی و فيش واریزي به مبلغ 2.000.000 ریال )غيرقابل استرداد( به حساب  2663107006 
بانك تجارت به نام پتروشيمي جم الزامی است.

6- مهلت خرید اسناد: بازه زمانی تعيين شده برای فروش اسناد ارزیابی کيفی مناقصه از روز  سه شنبه مورخ 1396/08/16 لغایت روز چهارشنبه 1396/08/24 
بوده و متقاضيان می توانند از ساعت 9:00 صبح تا 14:00 بعدازظهر با ارائه مدارک فوق الذکر، نسبت به تحویل گرفتن اسناد مذکور از امور حقوقي و پيمان های 

مناقصه گذار به آدرس تهران : خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، پالک 27 )روبروي شهرداري(، طبقه3 اقدام نمایند.
7- مهلت تحویل اس�ناد: اس�ناد خریداری شده بایستی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/09/04 تكميل و با مهر و امضای صاحبان امضای مجاز به دفتر 

مرکزی مناقصه گذار )به نشانی فوق الذکر( تحویل داده شوند.
Email: tender@jpcomplex.com     021-88650457-8 8- شماره تلفن و ایميل: 

تمامی مكاتبات و هماهنگی های الزم از طریق پست الكترونيك بوده و کنترل مستمر دریافت ایميل ها جهت اطالع از آخرین اطالعيه های مناقصه گر الزامی است.
9- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه )ارائه پيشنهاد قيمت(:

الف: رعایت بخشنامه های شماره 39377 مورخ 95/04/28، شماره 70935 مورخ 94/07/21 و شماره 73891 مورخ 93/08/03 صادره از سوي سازمان منطقه 
ویژه اقتصادي انرژي پارس

ب: دارا بودن توامان گواهينامه صالحيت های ذیل و تایيد در مرحله ارزیابي کيفي .
1. گواهينامه صالحيت پيمانكاري پایه 1 در رشته آب

2. گواهينامه صالحيت پيمانكاري پایه 1 ، 2 یا 3 در رشته تاسيسات و تجهيزات
ج: مناقصه گذار بر اساس آیين نامه داخلی خود در رد یا قبول هر یك یا تمام مدارک ارسالی بدون آنكه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.

روابط عمومي  پتروشيمي جم

ريشه يك تيتر
هنگامي كه اعالم شد روزنامه كيهان براي دو روز توقيف شده 
اس��ت، همه خبرهاي ديگر تحت الشعاع اين خبر قرار گرفت. 
علت نيز روشن است. مي گويند ارزش و اهميت هر خبري در 
برخي ويژگي هاي آن است. يكي از اين ويژگي ها غيرمنتظره 
بودن خبر است. مثال مشهور آن گاز گرفتن پاي يك انسان از 
سوي سگ و گاز گرفتن پاي س��گ از سوي يك انسان است! 
دومي خبر اس��ت ولي اولي خبر مهمي نيست، چون تعجب 
شنونده را برمي انگيزد. بارش چند ساعت برف در كوير لوت خبر 
مهمي است، در حالي كه بارش دو متر برف در قله دماوند ارزش 
خبري ندارد. بستن چند روزنامه منتقد و اصالح طلب در ايران 
به لحاظ خبري از فرط عادي شدن كم اهميت است، ولي بستن 
دو روزه كيهان يك بمب خبري است! فعال هم وقت آن نيست 
كه پز آزاديخواهي گرفته شود كه با بستن و توقيف موقت حتي 
كيهان مخالفيم. البته كه در مقام نظر و تئوري بايد مخالف بود 
ولي در مقام عمل و اجرا بايد درخواست اجراي قانون موجود را 
براي همه روزنامه ها و نشريات به صورت منصفانه و برابر داشت. 
در حقيق��ت حتي اگر ب��ه صورت مبنايي مخالف بس��تن هر 
روزنامه اي باشيم، ولي در هر صورت قانون موجود بايد نسبت 
به همه يكس��ان اجرا شود و نمي توان از اين مساله عبور كرد و 
هيچ دليلي بهتر از حكم اخير در مورد برخورد نابرابر با نشريات 
نيست. زيرا اتهامي كه به كيهان وارد شده، فارغ از اينكه اين اتهام 
درست يا نادرست باشد؛ اگر مشابه آن به هر نشريه ديگري وارد 
مي شد، برخوردها كامال متفاوت بود. اين نابرابري در مواجهه 
با رفتار است كه بيش از هر چيز ديگر بايد مورد نقد قرار گيرد. 
اتفاقا ريشه رفتار كيهان در انتخاب تيتر مذكور كه خالف امنيت 
ملي كشور است، در همين رفتارهاي نابرابر، قابل جست وجو و 
پيگيري است. هنگامي كه يك فرد يا يك نهاد احساس كند كه 
آزادي عملي فراقانوني دارد، خودش بيش از هر كس ديگري 
قرباني اين وضعيت خواهد شد. وقتي كه افراد به نوعي داراي 
مصونيت حقوقي و سياسي باشند و موظف به پاسخگويي نيز 
نباشند، ناخواسته و حتي ناخودآگاه وارد فرآيندي مي شوند كه 
نهايت آن پيشاپيش قابل حدس زدن است. نمونه مشخص اين 
وضعيت دادستان سابق تهران است كه در عمل، هر كاري كه به 
نظرش درست بود، انجام مي داد و در برابر كسي نيز پاسخگويي 
نداش��ت و در نهايت كاري در حوزه مسووليت او انجام شد كه 
نه تنها خودش را به پاسخگويي كشاند و متضرر كرد، بلكه مهم تر 
از خودش، زياني بود كه از واقعه تاسفبار كهريزك متوجه كشور 
و انقالب شد. روزنامه كيهان نيز از اين قاعده مستثني نيست، 
حتي پس از نخستين تيتري كه درباره ماجراي يمن زد، چنان 
اعتماد به نفس داشت كه روز دوم نيز به توجيه آن پرداخت و از 
آن مهم تر اظهارات بعدي مدير مسوول روزنامه است كه مدعي 
شد: »بسيار بعيد مي دانم كه شوراي عالي  امنيت  ملي حمايت 
از جنايتكاران كودك كش آل سعود و اماراتي ها را بر حمايت از 
مردم مظلوم يمن ترجيح بدهد و از دادستاني هم انتظار نمي رود 
كه كيهان را به خاطر دفاع از مس��لمانان مظلوم يمن توقيف 
كند.« بنابراين لبه تيغ نقد را بايد متوجه وضعيتي كرد كه براي 
برخي افراد و نهادها مصونيتي به نسبت آهنين ايجاد مي كنند؛ 
مصونيتي كه تحت پوش��ش دف��اع از نظ��ام و انقالب، پنهان 
مي شوند و هر عملي را توجيه مي كنند، مصونيتي كه موجب 
مي شود هر صداي مخالف خود را متهم به همسويي با اسراييل 
و امريكا و عربس��تان كند، ولي هنگامي كه به صورت آشكار و 
روشن صدايي مي دهند كه نه فقط همسويي بلكه هم صدايي 
و هم نوايي با اين كشورهاست، كسي توان و ياراي متهم كردن 
آنان به اين واقعيت روشن را ندارد؛ واقعيتي كه مصداق تخلف 
آشكار است. بنابراين مسووليت اصلي ماجراي كيهان را بيش 
از اينكه در سردبيري و مديرمسوولي اين روزنامه دنبال كنيم، 
بايد در جايي دنبال كرد كه آنان را مصونيت هاي غيرمنطقي 
بخشيده است. به جز نكته فوق، ريشه رفتار مديريت كيهان را 
در يك جاي ديگر هم مي توان س��راغ گرفت.ضديت با برجام 
به هر قيمت و تحت هر ش��رايطي، آنان را به اين نقطه رسانده 
اس��ت تا به هر قيمتي شده اين بازي را خراب كنند و به بحران 
در منطقه دامن بزنند تا در نهايت ثابت شود برجام مفيد نبوده 
است و مرغ آنان يك پا دارد. درواقع مي توان گفت كه مصداق 
اين ضرب المثل رفتار مي كنند كه ديگي كه براي ما نمي جوشد، 
بهتر است كله سگ در آن بجوشد. نزد برخي از تندروها ضديت 
با برجام به عنوان يك فرهنگ و حتي ايدئولوژي در آمده است. 
اگر بگوييم محوري ترين سياست رفتاري آنان ضديت با برجام 
است، اش��تباه نگفته ايم. آنان مي كوشند كه به هر قيمتي كه 
شده ثابت كنند برجام نادرست بوده است و به نتيجه نخواهد 
رسيد و براي اثبات اين ادعاها حاضرند دست به اقداماتي بزنند 
كه آن برداشت را محقق كنند. تيتر هفته گذشته كيهان يكي از 
مصداق هاي اين رفتار عليه برجام است. و اال هركسي با حداقلي 
از شعور سياسي و رسانه اي متوجه مفهوم اين تيتر خواهد شد و 
به طور قطع نويسندگان آن نيز بهتر از همه مي فهميدند كه اين 
تيتر قرار است نقش بنزين را در شعله ور كردن آتشي ايفا كند كه 

نتانياهو و ترامپ و محمدسلمان آن را به پا كرده اند.

نگاه -3

دانيال شايگان/ اعتماد

علي اكبري


