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یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: درست 
است که افرادی معرفی شدند که در سن جوانی 
قرار دارند اما این احساس نسبت به آنها وجود دارد 
که از پس کار برنیاینــد! جوان هایی که معرفی 
شدند حرف های عجیب و غریب و محیرالعقول 

می زنند.
سید محمود میرلوحی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره معرفی کابینه سیزدهم از سوی سید 
ابراهیم رئیســی و نظرات مطرح شده پیرامون 
اشخاص این لیست، گفت: ایراد اساسی این است 
که کشور ما ساختار سیاسی حزبی ندارد، لذا با 
کمال تاسف یک تیم و مجموعه مجرب، مسنجم  
و با برنامه پشت انتخابات ما نیست؛ این دوره هم 
نسبت به دورهای قبل تفاوتش در این بود هر دو 
جریان تا نزدیک خرداد تکلیف شان روشن نبود و 
نمی دانستند چه فردی می خواهد کاندیدا شود. 
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: شما 
به انتخابات ایاالت متحده نــگاه کنید یا بعضی 
از کشــورهای اروپایی ۲ الی ۴ سال قبل احزاب 
کمیسیون های استانی خود را تشکیل می دهند 
و نفرات مختلف اعالم کاندیداتوری می کنند و 
رقابت درون حزبی صــورت می گیرد؛ در نهایت 
۶ ماه الی یکسال قبل از انتخابات نماینده حزب 
مشخص می شــود بعد کل نیرو و انرژی حزب 
پشــت فرد قرار می گیرد ما هم باید در کشــور  

چنین رویکردی داشته باشیم که نداریم. 
وی با اشاره به اینکه در کشور ما افراد معموال تا 
یک ماه قبل از انتخابات تصمیم قطعی برای حضور 
در میدان رقابت  ندارند، عنوان کرد: مثال آقای رئیسی 
بحثش بود که می خواهد در انتخابات حضور پیدا کند 
اما خود ایشان تا یک ماه قبل از انتخابات اظهار تردید 
می کردند یا نامه می نوشتند و درخواست می کردند؛ 
هنگامی که یک چنین فردی کاندیدا می شود در 
طول یک ماه مگر چقدر می تواند برنامه بنویسد؟ 
نهایتا بتواند یک چندتا شعار بنویسد تازه این کار هم 
بستگی به این  دارد اطرافیانش، ستادش و یا رقبایش 
در مناظره چه بگویند تا او بخواهد حرفی بزند، بازهم 
در چنین شرایطی مگر فرد چقدر می تواند تحلیل 

محتوا کند و پاسخی دهد.

میرلوحی با بیان اینکه واقعیت این اســت 
که انتخابات ما در حال حاضر محدود اســت و 
حداکثر به یک شــعار خاتمه پیدا می کند که 
این شــعارها هم نمی تواند عمیــق، دقیق و با 
پشتوانه کارشناسی باشد، اظهار داشت: امروز 
سیاست خارجی، سیاســت داخلی، امنیتی، 
اقتصادی، فنــاوری، ارتباطاتــی، انرژی هر 
کدام شان مسائل مختلفی دارند از سوی دیگر 
هم سال هاست بحث چشم انداز، سیاست های 
کلی و برنامه ها مطرح است که باالخره روزی 

باید تعیین تکلیف شوند.
وی یادآور شد: شما مشاهده کردید یک فردی 
مانند آقای احمدی نژاد برنامه ســوم را از داخل 
مسیر نهایی شدن شورای نگهبان برمی گرداند به 
مجلس و می گوید باید خمیر شود، مشخص است 
که اینگونه مسائل به این سادگی قابل حل نیست.

این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه داد: به 
طور مثال یک دولتی آمده است برنامه نوشته در 
مورد نفت یک مرتبه دولتی بعدی که می آید آن 
را بر می گردانند مشخص است با چنین مشکالت 

زیر ساختی چه اتفاقاتی رخ می دهد. 
وی خاطرنشــان کرد: عده ای می گویند که 
رئیس جمهور با این شرایط و ســاختار کنونی 
نمی تواند دارای برنامــه و راهبردهای معین در 
حوزه های اصلی و کالن کشور باشد، اگر اوضاع 
این گونه باید در خوشبینانه ترین حالت رئیس 
دولت برنامه موجود و مصوب مجلس شــورای 
اســالمی را اجرا می کند. حال اگر چنین اتفاقی 
بیفتد و رئیس جمهور برنامه مصوبی را اجرا کند، 
شــعارهایی که بیان می کند دارای یک سقف 

معین اســت و یک مرتبه نمی تواند بیاید بگوید 
من نفت را از زمین به آســمان می برم، تورم را از 
۴۰ درصد به ۴ درصد می رسانم و یا صادرات را از 

امروز از ۴۰ میلیارد به ۴۰۰ میلیارد می رسانم.
میرلوحــی افــزود: مالحظــه کردیــم 
رئیس جمهور دو سیاست مطرح کردند و گفتند 
که من می خواهم کابینه فراجناحی تشــکیل 
دهم از ستاد انتخاباتی خود هم استفاده نمی کنم؛ 
به اعتقاد من خود این دو مسئله شوخی است، اما  
حال اگر دو مطلب را  بگوییم که خواسته عملی 
کند سوالی که پیش می آید این است که ایشان 
چگونه می خواهد ظرف یک الی ۲ ماه نیروهای 
کشور را بشناســد؟ اصاًل با اتکا به کدام ظرفیت 
می شــود وزیر و مدیر را در این مــدت محدود 

شناسایی کنیم؟ 
وی ادامه داد: در کشور ما با وضعیت فعلی، 
محدودیــت در تنظیم برنامه و عــدم امکان 
دسترســی کاندیدا به یک برنامه منسجم، از 
مشــکالت پیش روی نامزدهاســت. ۳ عامل 
می تواند به فردی که رئیس جمهور می شــود 
در تشکیل کابینه کمک کند؛ نخست احزابی 
که موجود هســتند؛ مثال احزاب اصولگرا باید 
پیشنهادات شــان را بدهند. محور بعدی بدنه 
وزارت خانه ها اســت حال اگر به فرض مانند 
پاکســتان، هند و ترکیه همین کشــورهای 
همسایه خودمان که یک ســاختاری دارند و 
حزبی هســتند، در درون حزب یک دبیر کل 
انتخاب می کنند که این دبیرکل مانند سلسه 
مراتب نظامی ما است یعنی به صورت رتبه ای 
باال می آید. هنگامی که حزبی پیروز انتخابات 
می شود، باتوجه به این ساختار مجاز نیست از 
بیرون نیرو بیاورد؛ زیرا به دلیل اشرافی که این 
دبیرکل به بدنه وزارت خانه دارد، فرد معرفی 
می شــود، در داخل ایران هم یــک وزیر، یک 
مدیر کالن باید از پشــتیبانی جریان و جناح 
و حزب برخوردار باشــد یا اینکه از پشتیبانی 
داخلــی دســتگاه و وزارت خانه و ســازمان 
برخوردار باشــد و معرفی شود؛ چراکه چنین 

فردی دارای کارآیی است.

گفتوگو

میرلوحیدرگفتوگوباایلنا:

برخی وزرای پیشنهادی حرف های عجیب و محیرالعقول می زنند 

نگرانیکارگرانازمواضعضدونقیضدردولتسیزدهم

 ترمیم مزد براساس تورم،
شکاف هزینه ها را پر نمی کند

سياست 2

دسترنج 4

 اولین جلسه بررسی کابینه ابراهیم رئیسی 

در مجلس ،خیلی هم روان پیش نرفت؛

اختالف در 
منتهی الیه قرابت!

از آن جایی که مجلس و دولت ســیزدهم در 
منتهی الیه قرابت و نزدیکی به یکدیگر قرار دارند، 
بســیاری پیش بینی می کنند که کابینه او یکی 
از بی دردســرترین رأی اعتمادها را از بهارستان 
بگیرد. اما اختالفــات درون گروهی اصولگرایان 
این امر را با تردید مواجه کرده اســت. برای مثال 
برخی از این سخن می  گویند که ابراهیم رئیسی 
سهم پایداری ها در بستن کابینه را تمام و کمال 
نداده و احتماال پایداری هــا برای انتقام گرفتن، 
چوب الی چرخ رأی اعتمادها خواهند گذاشت. 
از سوی دیگر چند تن از وزرای پیشنهادی، ظرف 

روزهای گذشته با اظهارنظرهای پرحاشیه و البته 
کارنامه نه چندان پربار، داد خیلی ها را درآورده اند 
که موجش به بهارستان هم رسیده و موجب شده 
که رأی اعتماد گرفتن آنها هم همراه با شــک و 
شبهه باشد.  با این دو حاشیه دیروز جلسات رأی 
اعتماد به کابینه ابراهیم رئیسی آغاز شد. آنطور 
که قالیباف در ابتدای جلســه عنوان کرد ظرف 
همین چند روز، وزرای پیشنهادی بیش از ۲7۰ 
جلسه با کمیسیون های مجلس داشته اند و وزرا 
و نمایندگان در این جلسات به خوبی با یکدیگر 

آشنا شده اند. 

جهان 5

نقشهحسابشدهاستراتژیستهاینظامی،اطالعاتیآمریکابهثمرنشست

 واگذاری افغانستان به طالبان
 و جهت دهی بحران به شرق آسیا

چرتکه 3

سقوطدولتافغانستان،گوادرپاکستان
رابرندهمعادالتحملونقلمیکند؟

باخت بندر چابهار 
به طالبان!

شهرنوشت 6

تقریبا10برابراستاندادجهانی
اعالمشدهاست

آمار عجيب مرگ 
واکسينه شده ها در ایران


