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برود استراحت کند
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بنی صدر هم می خواست 

۴ متر مربع

رئیس کمیسیون محیط زیســت شورای شهر تهران از مرگ ساالنه ۴۰۰۰ 
نفر بر اثر آلودگی هوا خبر داد. زهرا صدراعظم نوری در مراسم تجلیل از سفیران 
هــوای پاک با بیان این که ایــن روز بهانه و تلنگری برای جلب توجه و افزایش 
حساسیت هاست گفت: ما در جهانی زندگی می کنیم که طی ۱۲ ماه اخیر دو میلیون 
نفر از مردم جهان به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند و می بینیم که 
همگان به تالش افتادند که جلوی این روند را بگیرد؛ اما چگونه است که ما ساالنه 
شاهد مرگ ۷ میلیون نفر در جهان به علت آلودگی هوا هستیم، ولی حساسیتی 
دیده نمی شود. وی با بیان این که در شهر تهران ساالنه ۴۰۰۰ مرگ در اثر آلودگی 
هوا و ناشی از آن ثبت می شود، اظهار کرد: چه فرقی بین مرگ با کرونا یا آلودگی 

هوا وجود دارد و مرگ، مرگ است و باید حساسیتها افزایش یابد.

نماینده ایالم در مجلس شورای اسالمی از نامه  نمایندگان مناطق کردنشین 
بــه رهبر معظم انقالب در اعتــراض به اهانت به قوم کرد در یکی از برنامه های 
تلویزیــون خبــر داد و گفت که نمایندگان کرد این اتفاقات را بر خالف منویات 
حضرت آقا تشخیص دادند و برای ایشان به عنوان یک ملجأ و پناهگاه نامه نوشتند 
که حضرت آقا در این راستا ورود مبارکی داشته باشند. سارا فالحی در واکنش به 
توهین به قوم کرد در یکی از برنامه های تلویزیون گفت: گفتمان انقالب اسالمی، 
گفتمانی موسع و مترقی است که نه تنها توان ایجاد وحدت میان همه اقوام ایرانی 
را دارد، بلکه توان گرد هم آوردن ملت های مظلوم جهان را دارد. وی افزود: مطابق 
قانون اساســی قانونگذار ماهیت و جوهر جهت گیری نظام را بر مبنای رعایت 
حقوق همه اقوام تنظیم کرده، همچنین نظرات امامین جامعه بر حفظ وحدت و 
یکپارچگی ملی است و دشمن نمی تواند این ساختار را با چالش مواجه سازد. 
در داخل هم باید همه عوامل و سیاســتگذاران نهادها مخصوصا نهادهای دارای 
نقش تریبون و ویترین نظام از جمله صدا و سیما دقت زیادی در برنامه سازی و 
اجرا در مورد اقوام داشته باشند، چون عدم دقت هم وحدت زدا بوده و هم باعث 

سوءاستفاده دشمن می شود.

علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که برخی از نزدیکان 
بایدن معتقدند او به برجام بر خواهد گشت، آیا ایران به مذاکرات جدید تن خواهد 
داد، اظهار داشــت: تمرکز ما در حال حاضر به احیای کامل برجام از ســوی همه 
طرف های توافق است و انتظار داریم که تمرکز دولت جدید آمریکا هم بر جلب 
اعتماد ایران از راه انجام کامل و فوری همه تعهداتش باشد. سخنگوی دولت ادامه 
داد: موضع ایران درباره بازگشــت آمریکا به برجام از سوی مقامات کشور بارها 
اعالم و تکرار شده است. دولت امریکا باید ابتدا تعهدات خود را بر اساس برجام 
و نیز قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل انجام دهد و این تنها مسیر موجود 
پیش روی دولت جدید در امریکاست. ربیعی گفت: ضمن اینکه ما هیچ پیامی 
از طرف تیم آقای بایدن دریافت نکرده ایم، تا وقتی اطمینان پیدا نکنیم که آمریکا 
ضمن بازگشت بی قید و شرط به تعهدات خود، به این وظایف قانونی کامل عمل 

خواهد کرد، مذاکره ای بی معناست.

فرمانده کل سپاه گفت : ما احساس نیازی به برجام نمی کنیم. چون رزاق ما 
خداست. آمریکا نمی تواند ملت گرسنه خود را سیر کند. تکیه گاه ماه خدا است 
و ظالمان تکیه گاه ما نیســتند. حتی میل خفیف هم نداریم. امروز تمرکز ارتش 
آمریکا به حفظ کنگره آمریکا محدود شده است. نظام آمریکا پوسیده است. در 
قلب آمریکا ارتش آمریکا از کنگره در برابر مردم خشمگین آن دفاع می کند. سنگر 
آنها به کنگره آمریکا منتقل شده است. نور خدا جلوه کرده است. این امتداد دفاع 
مقدس و تاثیر والیت فقیه است. ما با اعتماد بیشتر به خدا و تبعیت محض از والیت 
فقیه ، ایمان و باور ایســتاده ایم. راهمان را یافته ایم. فرمول های غلبه بر دشمن را 

آموخته ایم. وعده ها حق هستند. خداوند خلف وعده نمی کند.

تهیه کننده برنامه »عصر خانواده« درباره حضور نداشتن مجری زن این برنامه 
در چند وقت اخیر توضیح داد. علی اکبر کریمی تهیه کننده برنامه تلویزیونی »عصر 
خانــواده«، درباره ممنوع التصویری رزیتا قبادی مجری این برنامه، گفت: رزیتا 
قبادی مجری برنامه »عصر خانواده« ممنوع التصویر نیست؛ چرا که هیچ نامه ای 
برای ما نیامده اســت و تنها به یک تذکر بســنده شد.وی ادامه داد: بعد از اتفاقات 
اخیر برنامه و جنجالی که پس از به کار بردن یک کلمه توسط مهمان برنامه شب 
یلدای ما ایجاد شد، تصمیم گرفتم خانم قبادی دو هفته استراحت کنند. ان شاء اهلل 
او از هفته آینده در جمع گروه عصر خانواده حضور خواهد یافت. گفتنی است؛ 
برنامه عصرگاهی شبکه دو تلویزیون به خاطر اینکه مهمان شب یلدایش مردم را 

به انجام رقص دعوت کرده بود، جنجالی شد.

عیسی کالنتری گفت : وقتی من وزیر کشاورزی هستم، قانون من را موظف 
کرده اســت خودکفا شــوم و کاری به مصرف آب ندارم، وزارت نیرو خودش 
مصرف کننده است و کاری به پایداری ندارد و در حالی قانون جامع آب از سوی 
وزارت نیرو با عنوان بهره بردار نوشته می شود که جای محققان با دیدگاهی زیست 
محیطی خالی است. رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: زمانی این چالش ها 
بیرون می زند. منابع محیط زیست ما پایمال می شود و این مساله نه امنیتی است 
و نه سیاسی است و به آن انگ زد این کشور باید پایدار بماند. مقام معظم رهبری 
بارها گفته اند مساله محیط زیست مساله این دولت و آن دولت نیست. وی افزود: 
مســاله امنیت و سیاســت را باید از محیط زیست خارج کنید و بگذارید محیط 

زیست برای مردم باقی بماند.

سردار عزیز جعفری گفت : یکی دیگر از ویژگی های دفاع مقدس که گفتیم 
نابرابری بود، همه قدرت ها رژیم بعث عراق را پشــتیبانی می کردند و ایران در 
تنهایی و تحریم کامل بود، اما حضور مردم این نابرابری را جبران  کرد. وی بیان 
داشت: اوایل جنگ با نگاه غیرمردمی بنی صدر، ارتش عراق توانست بسیاری 
از نقاط را تصرف کند و بنی صدر رفت خدمت امام و  گفت باید مذاکره کنیم. 
امام گفت اگر نمی توانی کنار بنشــین و حرف مذاکره نزن. اما وقتی فرماندهی 
عالی جبهه به دست افراد انقالبی چون صیاد شیرازی افتاد، با نگاه به ظرفیت های 
داخلی توانســتیم خرمشهر را آزاد کنیم. امکانات ما که همان بود، اما مهم نگاه 
بــه ظرفیت های مردمی و ظرفیت های موجود بود. مثل وضع امروز که امید به 
برجام و دیگران داریم و وضع این اســت، اما اگر نگاهمان عوض شود، آزادی 
خرمشهرها در پیش است. جعفری ادامه داد: این هم از نکات دیگری است که 
باید منتقل شــود. ابعادی که امروز به درد جامعه می خورد، باید از دفاع مقدس 

حفظ و  منتقل شود.

محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت :حضور برای دانش آموزان در مدارس اختیاری اســت و در مناطق زرد 
و آبی پایه اول و دوم بازگشــایی می شوند. مدارسی که حداکثر ۵۰ دانش آموز 
در کل مدرســه داشته باشــند، می توانند با رعایت دستورالعمل ها کالس های 
حضوری را برگزار کنند. کالس ها حداکثر ۱۰ نفره خواهد بود و ما ۴ مترمربع 
برای هر دانش آموزان فضا نیاز داریم. هر مدرســه ای که دســتورالعمل های 

بهداشتی را رعایت نکند، تعطیل خواهد شد.

اخبار ویژه ...

جزئیات طرح تقسیم کار توسط اصول گرایان،

رئیسی در قوه قضائیه، قالیباف به پاستور می رود، جلیلی رئیس مجلس

سرویس سیاسی- فعال سیاسی اصالح طلب گفت: رأی آوری نامزد اصالحات 
بســتگی به مشــارکت مردم در انتخابات دارد. با مشارکت حداکثری مردم، شانس 
کاندیدای اصالح طلبان برای پیروزی زیاد است اما اگر میزان مشارکت مثل مجلس 
یازدهم ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد، احتمال رأی آوری نامزد اصالح طلبان بسیار ضعیف 
خواهــد بــود. اصالح طلبان امروز روی یک نکته پا فشــاری می کنند و آن اینکه با 
نامزد اختصاصی وارد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهند شد و دیگر زیر بار 
حمایت از نامزد اجاره ای یا به تعبیر روشن تر علی الریجانی نمی روند اما با وجود این 
تأکیدات، محمدرضا خباز می گوید »امکان دارد سناریوی انتخاباتی این جناح سیاسی 
در ماه های آینده تغییر کند«. محمدرضا خباز در گفتگو یی  درباره برنامه انتخاباتی 
اصالح طلبان برای سال ۱۴۰۰ گفت: امروز اصالح طلبان اعالم می کنند با کاندیدای 
اختصاصی می خواهند وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شوند چون معتقدند 
»در انتخابات مجلس دهم کاله سرشــان رفــت«. عده ای از امکانات اصالح طلبان 
استفاده کردند ولی به محض آنکه وارد مجلس شدند به تعهدشان پشت پا زدند«. وی 
افــزود: اصالح می گویند »دیگر وقت، توان و امکانات مان را برای نامزد اجاره ای یا 
شخصیتی که گرایش اصالح طلبی اش ۱۰۰ درصد ثابت نشده باشد، به کار نمی بریم 
چون همان اتفاق می افتد که در مجلس دهم رخ داد. ما یک بنیه ای در کشور داریم 
بنابراین کاندیدای اختصاصی معرفی می کنیم یا اگر رأی آورد چه بهتر، اگر هم رأی 
نیاورد ما وظیفه مان را انجام دادیم.« عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره 
احتمال عدم اجماع روی یک نامزد در جریان اصالحات به علت عزم شخصیت های 
متعدد برای کاندیداتوری، اظهار کرد: اصالح طلبان حتما به اجماع می رسند چون در 
رأس جریان اصالحات آقای خاتمی حضور دارد که نظر او خوشبختانه مورد قبول 
همه اصالح طلبان است بنابراین حضور آقای خاتمی باعث می شود که اصالح طلبان 
دور هم جمع شوند و به جمع بندی برسند. کما اینکه در سال 9۲ نیز به توصیه آقای 
خاتمی، آقای عارف کنار رفت و آقای روحانی پیروز انتخابات شد. وی درباره شانس 
رأی آوری کاندیدای اجماعی اصالح طلبان افزود: رأی آوری او بستگی به مشارکت 
مردم در انتخابات دارد. با مشارکت حداکثری مردم، شانس کاندیدای اصالح طلبان 
برای پیروزی زیاد است اما اگر میزان مشارکت مثل مجلس یازدهم ۳۰ تا ۴۰ درصد 
باشــد، احتمال رأی آوری نامزد اصالح طلبان بســیار ضعیف خواهد بود. این فعال 
اصالح طلب یادآور شد: نمایندگان مجلس کنونی با مشارکت حداقلی انتخاب شدند 
و آنها در ظرف همین 8 ماه طرح های آبروریزانه ای را مطرح و گرفتاری و مشکالت 
بزرگی را برای کشــور درست کردند. با این اوصاف اگر مردم از عملکرد نمایندگان 
مجلس یازدهم ناراحت و ناراضی بودند و پای صندوق های رأی آمدند، کاندیدای 
اجماعی اصالح طلبان رأی می آورد و ما نیز شانه مان را زیر بار مسئولیت می دهیم 
اما اگر او رأی نیاورد ما تکلیف مان را انجام داده ایم. خباز در پاسخ به این سئوال که 
منتفی شدن حمایت اصالح طلبان از علی الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 

۱۴۰۰ گفت: خیر، آینده را آینده مشخص می کند. االن این موضوع را نمی دانیم.

سرویس سیاسی- محمدجواد ابطحی گفت: آنچه ممکن است میز بازی را بر 
هم بزند، نامزدی آقای احمدی ن ژاد و متعاقبش تأیید صالحیت اوست.

همان طور که در میــان اصالح طلبان نامزدهای بالقوه زیادی را برای انتخابات 
ریاست جمهوری می توان دید، در جبهه اصولگرایی نیروهای زیادی وجود دارند که 
بر هر کدام پیش بینی هایی در جریان است و ارزیابی هر کدام مختصات خود را دارد.

محمدجواد ابطحی درباره روند انتخاباتی اصولگرایان گفت: »قضاوت درباره 
انتخابات۱۴۰۰ زود اســت و این احتمال وجود دارد که تا انتخابات تحوالت مهمی 
در آرایش نیروهای سیاسی رخ دهد. به هیچ وجه هم نباید از تحرکات اصالح طلبان 
غافل شــد و باید بدانیم که هر لحظه ممکن اســت آنها گل دقیقه9۰ را بزنند. برخی 
از اصولگرایان واقع بینانه نگاه نمی کنند و تصورشــان این اســت که در هر حالتی 
اصولگرایان پیروز انتخابات می شــوند. واقعا این طور نیست و اگر حواسمان جمع 

نباشد، هیچ بعید نیست اصالح طلبان در انتخابات پیشی بگیرند«.
او دربــاره جایگاه علی الریجانی در انتخابــات۱۴۰۰ بیان کرد: »هنوز احتمال 
اجماع بخشی از اصولگرایان و مجموع اصالح طلبان بر علی الریجانی منتفی نیست«.
این فعال سیاسی درخصوص احتمال نامزدی سید ابراهیم رئیس هم اظهار کرد: 
»من بعید می دانم که آقای رئیسی نامزد ریاست جمهوری شود زیرا از یک سو به تازگی 
از سند تحول قضایی رونمایی کرد و قاعدتا می خواد تا پایان دوره کاری اش در قوه 
قضائیه برای تحقق این سند تالش کند و از سوی دیگر آقای رئیسی می داند که مقام 
انتصابی از سوی رهبر انقالب چه شأنی دارد که چه بسا از جایگاه ریاست جمهوری 
هم مهم تر باشــد زیرا ریاســت قوه قضائیه با انتصاب مســتقیم از طرف ولی فقیه 
صورت می گیــرد. البته برخی اصولگرایان خواهان آمدن آقای رئیســی در عرصه 
ریاست جمهوری اند زیرا طبیعتا اجماع بر او راحت شکل می گیرد. در هر صورت به 
نظرم آقای رئیسی نخواهد آمد اما اگر بیاید، باید انتظار داشته باشیم که تغییرات کالنی 
در آرایش سیاسی اصولگرایان رخ دهد«. او در پاسخ به این پرسش که آیا اخباری که 
مبنی بر حضور سعید جلیلی در انتخابات میان دوره ای مجلس و احتمال ریاست او بر 
مجلس به گوش می رسد، می تواند به واقعیت بپوندند، تصریح کرد: »بعید می دانم آقای 
جلیلی قصدی برای ریاست مجلس داشته باشد. او فعال مردد است که در انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد بشود یا نه و اگر احساس تکلیف کند برای ریاست جمهوری 
نامزد می شود«. ابطحی درباره احتمال نامزدی محمدباقر قالیباف هم گفت: »نامزدی 
آقای قالیباف به شدت جدی است و در روند اصالح قانون انتخابات هم دیدیم که او 
بی تمایل به ریاست جمهوری نیست«. این فعال سیاسی گفت که محسن رضایی هم 
به طور جدی مشــغول کار برای انتخابات است: »آقای محسن هم قصد نامزدی در 
انتخابات دارد و همین که مدام بحث های اقتصادی را مطرح می کند برای آن است که 
توجه جامعه را به خود جلب کند زیرا امروز مهم ترین دغدغه کشور اقتصاد است. آقای 
روح االمینی هم عهده دار فعالیت انتخاباتی آقای رضایی شده است و برای انتخابات 
مشغول کار است«.این فعال سیاسی درخصوص وضعیت حسین دهقان هم یادآور 
شد: »آقای دهقان هم که هم حمایت بخشی از اصالح طلبان معتدل و هم بخشی از 
اصولگرایان را با خود دارد، در انتخابات نامزد می شود و اکنون برای انتخابات ۱۴۰۰ 
مشغول رایزنی با نمایندگان ادوار است«.او درباره موضع انتخاباتی جبهه پایداری هم 
بیان کرد: »جبهه پایداری مشــغول ارزیابی شرایط است و اگر به فرد اصلح رسید، از 
او حمایت می کند. اگر فرد اصلح که والیی باشــد و در عین حال از توانمدی الزم 
برخوردار باشد، دیده شد، حتما از او حمایت و حتی بر او با دیگر نیروهای اصولگرا 
اجماع می کند. اینکه گفته می شود پایداری نامزد خود را دارد درست نیست و نیروهای 
پایداری هم به دنبال اجماع هستند، مشروط به آنکه مصداق اجماع، فرد اصلح باشد«. 
او آمدن محمود احمدی نژاد را اتفاقی دانست که می تواند هم معادالت اصولگرایان 
و هم اصالح طلبان را بر هم بزند: »آنچه ممکن است میز بازی را بر هم بزند، نامزدی 
آقای احمدی ن ژاد و متعاقبش تأیید صالحیت اوست. گویا تالش هایی در حال انجام 
است که احمدی نژاد نامزد شود و برخالف پیش بینی ها این احتمال وجود دارد که او 
تأیید صالحیت شود. من شنیده ام که صحبت هایی برای تأیید صالحیت احمدی نژاد 
در جریان است و باتوجه به اظهارنظر اخیر آقای کدخدایی مبنی بر اینکه ممکن است 
فردی که در دوره ای صالحیتش تأیید نشده، اکنون تأیید شود و میزان حال افراد است، 
این احتمال قوت یافته که آقای احمدی نژاد تأییدصالحیت شود. با تغییر برخی اعضای 
شورای نگهبان هم شانس تأییدصالحیت احمدی نژاد باال رفته است؛ از سوی دیگر 
به یاد داریم که آقایان معین و مهرعلیزاده در سال8۴ با حکم رهبری تأییدصالحیت 
شدند. این احتمال هم منتفی نیست که آن شرایط برای احمدی نژاد هم رخ دهد. به هر 
حال آمدن آقای رئیسی و آقای احمدی نژاد می تواند فضای انتخابات را طور دیگری 
کند«.ابطحی در پایان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه به فرض تأییدصالحیت 
احمدی نژاد آیا ممکن است جبهه پایداری از او حمایت کند، گفت: »جبهه پایداری 

همسو با نظر رهبر انقالب و شورای نگهبان خواهد بود«.

خباز فعال سیاسی اصالح طلب: 

قطعا اصالح طلبان برای معرفی 
نامزد به اجماع می رسند

محمدجواد ابطحی؛

صحبت هایی برای تأیید صالحیت 
احمدی نژاد در جریان است

عقد نظامیان و کارگزاران را در
 آسمانها بسته اند

ســرویس سیاسی- ســعید حجاریان در باره 
موضوعات مختلف سیاســی روز مصاحبه ای انجام 

داده است که می خوانید:
آقای حجاریان! چنانکــه اطالع دارید در 
فضای سیاسی کشور مدتی است بحث قدرت  
گرفتن نیروهای نظامی و ورود نماینده آنها 
به قوه مجریه مطرح شــده است. شما فاصله 
»ایده« نظامی شــدن و اجــرای آن را چگونه 

می بینید؟
فکر می کنم من جزو اولین کســانی باشــم که از 
سال های ابتدایی انقالب نسبت به چگونگی بازیگری 
نظامیان و حدود و ثغور آن -  چه در قالب حقوقی و چه 
در قالــب عملیاتی- بحث کرده ام. عالوه بر این موارد، 
از منظر تئوریک هم ایده ها و نمونه های دولت نظامی 
را مطالعــه و تحلیل و نقد کــرده و درباره انطباق  آنها 
با ایران صحبت کــرده ام که همگی این موارد موجود 
و قابل مطالعه هســتند. اما، االن بحث ما قبضه قدرت 
از ســوی نظامیان و تشکیل دولت نظامی است و باید 
حرف های تازه تــری مطرح کرد. باید وضعیت امروز 
را دقیق تــر تحلیل کنیم. به گمان من وضعیت اکنون ما 
تماما غیرنظامی نیست؛ توضیح بیشتر را درباره این ادعا 

به فرصت های آتی موکول می کنم.
در این شرایط علت حساسیت نسبت به 

تشکیل دولت نظامی چیست؟
باید توجه کنیم که یک دولت غیرنظامی می تواند 
کمابیش ســطحی از موازنه سیاسی و اجتماعی را به 
وجود بیاورد. بــه عنوان مثال، در دوره اصالحات هم 
این وضعیت برقرار بود یعنی رهبری، شأن فرماندهی 
کل قوا را داشــت و فرماندهان سپاه هم مواضع خاص 
خود را داشــتند اما دولت، به  هر حال موضع مستقل و 

مدنی خود را داشت. 
قصد من انتشــار رپرتاژ آگهی برای آقای خاتمی 
و دولت اصالحات نیســت اما به  هر حال اگر مواضع 
نظامیان در ماجرای کوی دانشگاه، نامه فرماندهان سپاه 
به آقای خاتمی و مسائلی از این دست را بررسی کنیم، 
می بینیم حداقلی از وضعیت دموکراتیک و مدنی وجود 
داشــته است. گفتن این حرف آسان نیست اما جریان 
اصیل اصالحات چند دهه اســت دارد برای حداقل ها 
تالش می کند یعنی دست کم در حوزه سیاست فقط به 

فکر ایجاد موازنه بوده است.
مجددا بــه بحث تشــکیل دولت نظامی 
برگردیم. در حال حاضــر چند گرایش فکری 
و سیاســی تشکیل چنین دولتی را نمایندگی 
می کنند یــا اینکه دســت کم نســبت به آن 

خوش بین هســتند. این گرایش ها را به  لحاظ 
جریان شناختی چگونه ارزیابی می کنید؟

من معتقدم تا رســیدن یک نقطه عطف، دولت 
نظامی یکپارچه تشکیل نخواهد شد، چراکه مقدمه ای 
خواهــد بود بر تعارض های جدید. ببینید از یک ســو 
التفــات داریم که دولت نظامی اساســا میل به اطالق 
دارد و همــه  چیز را برای خود می خواهد و از ســوی 
دیگر می بینیم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برخی دیگر از 
موارد منصوص و غیرمنصوص این اختیارات را برای 
رهبری احصاء کرده اند. بنابراین تشکیل چنین دولتی 
نقض غرض خواهد بود. اما این تحلیل نباید به معنای 

بی تفاوتی نسبت به یکپارچه سازی قدرت باشد.
در حال حاضر ۳ صدا با رگه هایی از نظامی گری 
وجود دارد که هر کــدام هدف خاصی دارند. صدای 
اول، از خارج از کشــور اســت. این گــروه عموما از 
اصطالح »دولت نیمه نظامی« اســتفاده می کنند و حتی 
به خاطر تبعات احتمالی اش عنوان دولت »اقتدارگرای 
بوروکراتیک« را به کار نمی برند. اینها در حقیقت نسخه 
چنین دولتی را می پیچند تا علیه روحانیان کودتا کنند و 

به تعبیر خودشان »رژیم آخوندی« را تغییر دهند. 
اینها اساسا به بخش بوروکراتیک این دولت بی اعتنا 
هستند و صرفا زور و چکمه می خواهند تا یک گذار رخ 
دهد تا در ادامه، آنچه را که مطلوب است پیش بگیرند.

صدای دوم، از درون کشــور و متعلق به نظامیان است. 
این  گروه کشورداری را به حوزه امنیت تقلیل داده اند و 

معتقدند همه بار کشور به دوش ماست و باید باقی امور 
را هم خودمان در دست بگیریم. این میل روزافزون از 
آنجایی شدت گرفته است که کار قرارگاهی و انحصار 
پیمانکاری کالن پروژه ها در بسیاری از زمینه ها بیش از 
پیش افزایش پیدا کرده است.لذا، گفته می شود سد و راه 
و نیروگاه و تجهیزات مخابراتی و... را ما می سازیم،چرا 
بایــد پیمانکار دولت غیرخودی باشــیم؟! یا دولت را 
نظامی کنید یا ســهم مان را از دولت بدهید.فقره دوم را 
درصحبت اخیر مقام ارشد قرارگاه خاتم االنبیا مشاهده 
کردیم؛ایشان می گوید بدهی دولت به ما زیاد است، در 
حال رصد اموال جهت تملک هستیم. البته که نیم نگاهی 
هم به تسخیر بخش های عمرانی دولت دارند. ضعف 
قبضه دولت از ســوی نظامیان در ایران این اســت که 
آنها در دو زمینه بوروکراســی و اقتدار واجد تشــکیل 
دولت اقتدارگرای بوروکراتیک نیستند.به عنوان مثال 
فرماندهی نظامی جنــگ، یکی از نمادهای نظامی در 
کشور ماست؛ مدیریت ایشان در جنگ زیر سوال است 
و به هر ترتیب کارنامه قابل دفاعی به جا نگذاشته است. 
مــن فعال قصد نــدارم وارد مصادیق و جزییات 
بشوم اما حرف  در زمینه نحوه اداره جنگ بسیار است. 
شما اگر نظامی گری پارک در کره جنوبی و پینوشه در 
شیلی را مطالعه کنید، تفاوت ها را احساس می کنید. در 
زمینه ورود به بوروکراسی هم تجربه نظامیان پیش روی 
ماست؛به عنوان مثال شهرداری تهران...دستاورد شهردار 
نظامی تورم نیروی انسانی، زیان انباشته، اجرای پروژه به 
چندبرابر قیمت، امالک نجومی و... بود. حاال شهرداری 
تهران را به اندازه یک کشور بزرگ کنید و عاقبت کار را 
حدس بزنید. صدای سوم هم از درون کشور است اما 
متعلق به تکنو-بوروکرات هاست. اصلی ترین نماینده 
این صدا بخشی از کارگزاران سازندگی هستند. به  لحاظ 
نظری و تجربی دولت »اقتدارگرای بوروکراتیک« برپایه 
دو نیاز اساســی یعنی معیشت و امنیت شکل می گیرد 
و به  تبع آن مقوالتی از جمله آزادی، دموکراســی و... 
تعلیق می شــود و این نقطه کانونی تحلیل های حامیان 
دولت نظامی )اعــم از نظامی  یکپارچه و اقتدارگرای 
بوروکراتیک( است که تالش دارند براساس آمار دقیق 
نشــان  دهند که مردم نان و امنیت می خواهند نه آزادی 
و دموکراســی.  باری، عقد این دولت میان بخشــی از 
کارگزاران سازندگی و بخشی از نظامیان در آسمان ها 
بســته شده اســت! اما کارگزاران سازندگی متاسفانه 
منطق موقعیت را در نظر نمی گیرند. دولت نوستالژیک 
اعضای این حزب بالطبع دولت ســازندگی است اما 
متاسفانه به تفاوت های ایجاد شده از آن سال ها تاکنون 

توجهی نمی کنند. 
 چنانکه می دانیم اقتدار و شیوه ایجاد موازنه مرحوم 
هاشــمی به  نحوی بود که می توانست اوال با شخص 
رهبر ارتباط مستقیم و »یک به یک« بگیرد و ثانیا زمین 
بازی را خود برای نظامیان تعریف کند و اصطالحا سهم 
آنها را بدهد؛ هر چند که من وارد کردن نظامیان به اقتصاد 
و صنعت به دســت آقای هاشمی را نادرست دانسته و 
آن را مقدمه سهم خواهی بیشتر می دانم. اما اکنون منطق 
موقعیت ما بیانگر چنین موازنه ای نیســت؛ اوال افراد 
محدودی هستند که قادر به برقراری ارتباط مستقیم و 
»یک به یک« هستند و ثانیا نظامیان -همچون پاکستان- 
زمین بازی را تعریف می کنند و اختیار عمل از دســت 
بوروکرات ها خارج است. اال اینکه بوروکرات های ما 
بخواهند متکفل قبوض آب و برق و کارت ســاعت 
ادارات بشوند یا آنکه بخواهند سرمایه تجاری خود را 

در حاشیه چنین دولتی حفظ و ارتقا دهند.

ســرویس سیاسی- فعال سیاســی اصولگرا 
گفت: یک طرح در سطح کالن اصولگرایی آن است 
که آیت اهلل رئیســی رئیس قوه قضائیه بماند، آقای 
دکتر جلیلی برای انتخابات میان دوره ای مجلس از 
حوزه انتخابیه تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس کاندیدا و وارد پارلمان شــود و ریاست قوه 

مقننه را به عهده بگیرد. 
آقــای قالیباف هم کاندیدا انتخابات ریاســت 
جمهوری شــود و ریاســت قوه مجریه را در اختیار 
بگیرد. حتی در این طرح آمده که آقای سردار محمد 

نیز برای شهرداری تهران آماده شود.
اصولگرایــان می خواهنــد در تمام جنبه های 
انتخابات ۱۴۰۰ قوی حاضر شوند. آنها برای ریاست 
جمهوری، شورای شهر و میان دوره ی مجلس برنامه 

ها دارند و گویا تقسیم کاری هم انجام داده اند.
سیدحســین نقوی حســینی درباره سناریوی 
اصولگرایان بــرای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: طرح ها 
و دیــدگاه هایی وجود دارد که هر کدام از این آقایان 
در جریان اصولگرا ســال آینده در انتخابات ریاست 
جمهوری، میان دوره ای مجلس و شــورای شهر و 

مدیریت شهری تهران ایفاگر چه نقشی باشند.
وی افــزود: یــک طرح آن اســت که آیت اهلل 
رئیســی رئیس قوه قضائیه بماند، آقای دکتر جلیلی 
برای انتخابات میان دوره ای مجلس از حوزه انتخابیه 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس کاندیدا 
و وارد پارلمان شــود و ریاست قوه مقننه را به عهده 
بگیرد. آقای قالیباف هم کاندیدا انتخابات ریاســت 
جمهوری شــود و ریاســت قوه مجریه را در اختیار 

بگیرد.
رئیس ســتاد اســتان تهران ســعید جلیلی در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 9۲ افزود: البته به 
شــخص معتقدم آقای دکتر جلیلی باید دقیقا برای 
ریاست جمهوری بیاید و برای ریاست جمهوری کار 
کند و ورود به مجلس اصال به صالح ایشــان نیست 
ولی در نهایت تصمیم گیر خود ایشــان است؛ هنوز 
هم آقای جلیلی این مســئله را نه تأیید و نه تکذیب 

کرده و موضعی در این باره نگرفته است.
عضو شــورای مرکزی جمعیــت ایثارگران 
توضیح داد: البته طرح یادشده در سطح کالن مطرح 
اســت و هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است. 
در واقع محاوراتی اســت که بین آقایان بوده و مورد 

صبحت قرار گرفته است.

سعید حجاریان گفت: باری، عقد این دولت میان بخشی از کارگزاران سازندگی و بخشی از نظامیان در آسمان ها بسته 
شده است! اما کارگزاران سازندگی متاسفانه منطق موقعیت را در نظر نمی گیرند. دولت نوستالژیک اعضای این حزب بالطبع 

دولت سازندگی است اما متاسفانه به تفاوت های ایجاد شده از آن سال ها تاکنون توجهی نمی کنند.

سعید حجاریان: 
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چنانکــه می دانیم اقتدار و شــیوه ایجاد 
موازنه مرحوم هاشــمی به  نحوی بود که 
می توانســت اوال با شخص رهبر ارتباط 
مســتقیم و »یک به یک« بگیــرد و ثانیا 
زمین بازی را خود برای نظامیان تعریف 
کند و اصطالحا سهم آنها را بدهد؛ هر چند 
که من وارد کــردن نظامیان به اقتصاد و 
صنعت به دست آقای هاشمی را نادرست 
دانسته و آن را مقدمه سهم خواهی بیشتر 
می دانم.امــا اکنون منطــق موقعیت ما 
بیانگر چنین موازنه ای نیســت؛ اوال افراد 
محدودی هســتند که قادر بــه برقراری 
ارتباط مســتقیم و »یک به یک« هستند 
و ثانیــا نظامیان -همچون پاکســتان- 
زمین بــازی را تعریف می کنند و اختیار 
عمل از دســت بوروکرات ها خارج است.


