
پیام مّلت - خانه مطبوعات اســتان زنجان با صدور بیانیه ای از صدور حکم 
محکومیت »مهدی سهرابی« خبرنگار روزنامه صدای زنجان ابراز تاسف کرد و 
خواستار پشتیبانی دستگاه قضایی از جامعه رسانه ای برای افشای فساد در جامعه 

شد.
در بیانیه خانه مطبوعات استان زنجان آمده است : »خبر محکومیت آقای مهدی 
ســهرابی خبرنگار روزنامه ی صدای زنجان موجب تلخکامی خبرنگاران استان 

زنجان در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ شد.« 
»خانه ی مطبوعات و جامعه ی خبرنگاران اســتان زنجان صدور چنین حکم 
حیرت آوری را ناعادالنه دانســته و آن را به معنای ســلطه ی شبنامه نویسان بر 
روزنامه نگاران می داند. این روشنگران حق و حقیقت که بی هیچ استتار و اختفایی 
در پی اعتالی مشعل فروزان رســتگاری و بردباری اند خواستار تجدید نظر در 
مرحله ی واخواهی بوده تا با پاسداشــت آزادی بیان برای خبرنگاران و جامعه ی 
رســانه ای، انگیزه  و اراده ی آنان، برای مبارزه با فساد و کنترل کیفی امور عمومی 

بیش از پیش تحکیم گردد.«
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: »بدیهی است که به رسمیت شناختن 
آزادی بیان، پیش شــرط فعالیت حرفه ای  خبرنگاران و رسانه های آزاد است تا از 
این رهیافت با نظارت بر محیط و کنکاش در مســائل عمومی  به پاالیش امور و 

تنویر افکار عمومی بپردازند.« 
در بیانیه خانه مطبوعات بر لزوم حمایت دستگاه قضایی از خبرنگاران تاکید 
شده است: »بنا بر این نه تنها انتظار حمایت از خبرنگاران بلکه توقع پشتیبانی از آنان 
نیز از سوی عدالتخانه و دستگاه  قضا، توقعی به جا و عقالنی است، چرا که اطالع 
رسانی چیزی جز گردآوری وقایع  برای داوری عمومی نیست و دستگاه قضا نیز 
رسالتی جز صرافی امور و گسترش عدل و داد ندارد. تابانیدن نور به تاریکخانه ها 
و وجوه پنهان سازمان های اداری و عمومی جز خدمت به آزادی و امنیت اجتماعی 

نیست که خود قوه قضاییه مدعی ترویج و منادی آن است.«
در بخش دیگری از بیانیه بیانیه آمده است: »همچنین از یاد نبرده ایم که رئیس 
جمهور همین کشور نیز در سال ۹۲ و در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات اظهار 
داشــت: »رسانه ها بزرگترین قدرتی هســتند که می توانند با فساد مبارزه کنند و 

هزینه ی فساد را آن قدر باال ببرند تا کسی در این مسیر قرار نگیرد.«
بخش پایانی بیانیه خانه مطبوعات بر لزوم حمایت دستگاه قضایی از جامعه 
رســانه ای و خبرنگاران تاکید شده است: »بنا بر این انتظار می رود با حمایت از 
حقوق حرفه ای  خبرنگاران برای بهبود امور و برای کاستن از آالم عمومی در این 
شــرایط خطیر به ویژه با توجه به مشکالت مبتالبه کشور، صدای روشن و امید 
بخش جامعه ی رسانه ای استان شنیده شود.« و در انتهای بیانیه به دستگاه قضایی 
استان زنجان یادآوری شده اســت : » بگذارید - خبرنگاران - پلیس سوت زن 

جامعه باشند.«
گفتنی است : مهدی سهرابی دبیرتحریریه و خبرنگار رونامه صدای زنجان با 
شکایت یکی از اعضای برکنار شده شورای شهر زنجان و یک شاکی خصوصی 
دیگر از سوی دادگاه کیفری زنجان به اتهام تشویش اذهان عمومی به ممنوعیت 
فعالیت رسانه ای به مدت یک سال ، عذرخواهی رسمی در یکی از رسانه های 

جمعی از شاکیان و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

واکنش خانه مطبوعات استان زنجان به حکم محکومیت خبرنگار صدای زنجان:

بگذارید خبرنگاران »پلیس سوت زن« جامعه باشند
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دوهفته نامه اجتماعی- سیاسی

رئیسی می آید !

 رئیسی را شکست می دهم !

سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان:

محسن رهامی؛ نامزد ریاست جمهوری:



یادداشت، اخبار و گزارش های اجتماعی جامعه 2

سردار شریف:
خبر خلع درجه معاون سابق سپاه صحت ندارد

نماینده زنجان و طارم در مجلس:
اهداف انتخاباتی با ورود کالب هاوس عیان شد

استاندار قزوین:
دورکاری در شرایط قرمز کرونایی ممنوع شد 

کاردار ایران در عراق خبر داد:
انتقال بیش از ۴۰ زندانی ایرانی از عراق به کشور

عضو مجلس خبرگان رهبری:
آینده کشور به انتخاب مردم گره خورده است

با حکم دادگاهی در زنجان؛
مهدی سهرابی به ممنوعیت از
 فعالیت رسانه ای محکوم شد

عصرمّلت- سخنگوی ســپاه با تکذیب شدید خبر منتشره در یک 
کانال تلگرامی پیرامون خلع درجه معاون هماهنگ کننده ســابق سپاه 
گفت: عملیات روانی و خبرسازی های کذب علیه سپاه مذموم و محکوم 

به شکست است. 
 سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط 
عمومی کل ســپاه با تکذیب این خبر، تصریح کرد: خلع درجه سردار 
آبرومند معاون هماهنگ کننده سابق سپاه صحت نداشته و خبر جعلی 
و ساختگی یک کانال تلگرامی در این خصوص به شدت تکذیب می 

شود. 
سردار شریف تاکید کرد: اینگونه خبرسازی ها و عملیات روانی علیه 
ســپاه که معموالً در موسم انتخابات شدت می یابد، مذموم و به مانند 
همیشه در برخورد با سد هوشمندی و هوشیاری مردم شریف و بیدار 

ایران، محکوم به شکست است و نباید به آن توجهی کرد.

عصرمّلت-  مصطفی طاهری گفت: کالب هاوس برای تاثیرگذاری در 
انتخابات 1400 انتخاب شده است تا انتخابات به سمت دیگری حرکت کند.
طاهری اظهار داشــت: دو دیدگاه در خصوص شبکه های اجتماعی 
وجود دارد که دیدگاه اول نسبت به شبکه های اجتماعی داخلی و دیدگاه 
دوم در خصوص شبکه هایی است که کنترل آنها در دست کشور نیست.

 وی با بیان اینکه برای مقابله با هجمه های شبکه های خارجی باید افراد 
تاثیرگذار در آن شبکه  ها حضور داشته و به شبهات پاسخ دهند، خاطرنشان 
کرد: باید در فضای کالب هاوس نیز نیروهای متعهد و تاثیرگذار حضور 

داشته و  کارهای تاثیرگذار انجام دهند.
این عضو مجلس شورای اسالمی در خصوص وعده های دولت برای 
بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم نیز گفت: دولت در ابتدای فعالیت خود 
شعارهای بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم داد که در انتهای 

فعالیتش به هیچ یک از این وعده ها جامه عمل نپوشاند./موج رسا

عصرمّلت؛ ترنم شکوهی -  »نیسان آبی« از زمانی که 
در ســریال پایتخت مطرح شده است همواره با حواشی 
همراه شده است و به سمت چالش رفته است. خودرویی 
قدرتمند و بی حاشیه و موجه که کار با آن شک برانگیز 
نیست اما نیسان آبی کارش به جایی می رسد که در بخش 
های بعدی ســریال پایتخت حذف می شود. »ترورهای 
مهم و قتل های بی گمان« از»نیسان آبی« رقم می خورد 

یک بار در تهران و این بار در زنجان!.
 کشورمان 143 شــهید محیط بان دارد. 16 فروردین 
ماه امســال نیز مهدی مجلل و میکاییل هاشــمی نیز به 
عنوان شهدای محیط بان زنجان از میان ما رفتند. به نظر 
می رسد همه چیز از نیت شکار آهو شروع شد اما اتفاقی 
که رقم خورد آنقدر ناگوار بود که حزن سنگینی را بر دلها 
گذاشــت. اقدام نابخردانه ای که آرامش چهار خانواده را 
بهم ریخت آرامشی که شاید هیچ وقت باز نگردد. هرچند 
همه زوایای این اتفاق ناگوار آشــکار نیست اما می توان 

برای بررسی ماجرا تحلیل ها را تا حدی پیش برد.  
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محط زیســت استان 
زنجان با ابراز تاســف نسبت به شــهادت 2 محیط بان 
زنجانی در حادثه اخیر می گوید: استان زنجان 50 محیط 
بان دارد که از این تعداد 14 نفر مختص شهرستان زنجان 
هستند. با شهادت این دو تن اکنون 12 تن به عنوان محیط 
بان در مناطق حفاظت شــده شهرستان زنجان به فعالیت 
مشغول هستند. انگوران، سرخ آباد و منطقه فیله خاصه از 

مناطق محافظت شده زنجان هستند.
اسماعیل قلی زاده با اشاره به اینکه منطقه »فیله خاصه« 
اخیرا به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است، می افزاید: 
این منطقه با منطقه حفاظت شده آذربایجان شرقی یعنی 
محدوده شهرستان میانه هم مرز است. در این منطقه محیط 
بانان متغیر بوده و گاه تعدادشان به 3 نفر نیز می رسد که به 
صورت شیفتی کار می کنند. 15 شبانه روز در ماه فعالیت 

دارند و 15 شبانه روز نیز استراحت می کنند.
وی با اشــاره به رخداد اخیر تعریف می کند: در روز 
حادثه من در بخش دیگری از منطقه حضور داشــتم که 
همکاران بالفاصله تماس گرفتند که یک خودرو نیسان 

آبی رنگ با هدف شــکار تحت تعقیب ما قرار گرقته و 
از ما در خواســت کردند در منطقــه ای به آنها بپیوندیم. 
ما به ســرعت به سمت منطقه مورد نظر اعزام شدیم. بار 
دیگر اعالم کردند که تغییر مســیر داده اند. در واقع ابتدا 
گفتند به ســمت روستای رجعین به سمتشان برویم  اما 
بعدا متخلفان به سمت اتوبان بازگشته تا به سمت زنجان 
پیش روی کنند. این دو شهید به ما اعالم کردند که در سه 
راهی چپ چپ منتظر ما باشــید تا به نوعی در محاصره 

قرار بگیرند. 
قلــی زاده ادامه می دهد: ما در این محدوده مســتقر 
شــدیم. حداکثر تا 10 دقیقیه آنها باید به ما می رسیدند. 
اما خبری نشد نه از خودروی متخلفان و نه از خودروی 
همکاران. تماس گرفتیم تا از ماجرا مطلع شــویم. اما از 
طریق بی سیم یا تلفن همراه تماس ها نتیجه نداد و کسی 
پاسخگو نبود. در نتیجه به جستجوی منطقه ای که ارتباط 

ما با آنها قطع شد  پرداختیم تا آنها را بیابیم. 
این مســئول با بیان اینکه در ادامه اکیپ گشــت زنی 
به 5 تیم 3 نفره متشــکل از 15 نفــر افزایش یافت، بیان 
می کند: با این تعداد تمام شــب را به دنبال آنها منطقه را 
بررسی کردم تا اینکه صبح روز بعد حوالی ساعت 7:15 
در ابتــدا خودرو همکاران را یافتیم و در همان زمان یک 
فرد که مظنون اولی بود را در ســر صحنه دستگیر کردیم 
کــه از خودرو همکاران ما در حال پیاده شــدن بود. در 
ابتدا موضوع را انکار کرد و اذعان می کرد دیدم همکاران 
شما درگیر شدند اما حرکات غیر عادی و رفتار او  نشان 
می داد که ممکن است گفته هایش صحت نداشته باشد. 
این فرد شاید برای پاک کردن صحنه بازگشته بود. 70 تا 
80 متر محوطه را گشت زنی کردیم تا اینکه پیکر شهدا 

را نیز یافتیم. 
وی با اشاره به اینکه تاکنون در زنجان شهدای محیط 
بان نداشتیم، اضافه می کند: هر دو محیط بان اهل زنجان 
هستند. اما یکی از شکارچی ها اهل زنجان و دیگری اهل 
روستای نوروزآباد از توابع شهرستان میانه است. با توجه 
به اینکه گونه شــاخص منطقه فیله خاصه آهو است به 
نظر می رسد شکارچیان با این نیت به منطقه آمده بودند . 

ظاهرا شکاری از طرف این دو انجام نشده بود کما اینکه 
خودروی آنها نیز در محل حادثه یافت نشد.

تعقیب و گریز خارج از محدوده بوده، آیا این روال به 
لحاظ قانون محیط بانی درســت بوده است؟ قلی زاده در 
پاســخ به این سوال توضیح می دهد: این تعقیب و گریز 
دقیقا از داخل منطقه حفاظت شــده شــروع و به خارج 
از منطقه کشیده شــده است. وقتی متخلفان در محدوده 
شهرســتان زنجان بوده اند به لحــاظ قانونی منعی برای 
تعقیب آنها از ســوی محیط بانان وجود نداشــته است. 
ممکن است یک تخلف در محدوده آزاد استان نیز انجام 
شود مانند شکار غیر مجاز، محیط بان طبق ماموریت خود 

می تواند پیگیر ماجرا باشد.
وی در واکنــش بــه موضوع چگونگی به شــهادت 
رســیدن محیط بانان با گلوله اســلحه جنگی می گوید: 
ظاهرا همکاران ما با گلوله جنگی به شــهادت رسیدند 
و تحقیقــات در این زمینه ادامــه دارد و اکنون نمی توان 
اطالعات دقیقــی در این باره مطرح کرد. پلیس در حال 
پیگیری است. محیط بانان نیز اسلحه داشتند اما فرق یک 
محیط بان با یک شــکارچی در این است که وقتی یک 
محیط بان از یک حیــوان محافظت می کند چگونه می 
تواند به راحتی به انســان صدمه وارد کند. روحیه لطیف 

آنها اجازه این اقدام را نداده است. 
 فرمانده یگان حفاظت اداره کل محط زیســت استان 
زنجان ادامه می دهد: با توجه به قانون به کار گیری سالح 
که مرحله به مرحله باید انجام شــود برای مثال تذکر تیر 
انــدازی هوایی و ... که همکاران ما این اقدامات را انجام 
داده بودند در مرحله نهایی می توانستند شلیک نیز کنند. 
این شکارچیان نیز اسلحه داشته اند اما اینکه آیا همکاران ما 
با اسلحه جنگی متعلق به شکارچیان به شهادت رسیده اند 
یا خیر نیاز به بررسی بیشتر از سوی پلیس دارد که مراحل 

آن در حال انجام است. 
وی در پاســخ به این سوال که اگر برعکس این اتفاق 
ناگوار محیط بانان به شــکارچیان تیراندازی کرده و آنها 
جان خود را از دست می دادند اعمال قانون به چه شکلی 
انجام می شد، روال چگونه پیش می رفت؟ می گوید: زمانی 

که قانون به کارگیری سالح انجام شود و محیط بانان در 
مقابل افراد مسلح متخلف قرار گیرند می توانستند شلیک 
کنند و مشکلی هم برای آنها پیش نمی آمد. یک شکارچی 
که جان یک حیــوان را می گیرد و از آن لذت نیز می برد 

دور از ذهن نیست که به انسان نیز آسیب وارد کنند.
قلی زاده اضافه می کند: اگر این افراد تنها به دلیل شکار 
دستگیر می شدند 25 میلیون بابت ضرر به آهو پرداخت 
می کردند و اندک جزای عمومی نیز داشتند. متاسفانه این 
دو را نمی توان شکارچی دانست چون اقدامشان چیزی 
جز جنایت نبوده اســت. در واقع کار یک محیط بان به 
نوعی درگیری با شکارچیان اســت که در مقابل اعمال 
قانون که تحویل اسلحه شکاری و تشکیل پرونده است 
مقاومت می کنند. تاکنون تا این حد شکارچیان پیش نرفته 

بودند. 
وی با اشاره به اینکه احتمال وجود خصومت شخصی 
میان محیط بانان و این شــکارچیان صفر اســت، اظهار 
می کند: امسال پروانه و مجوز شکار داده نشد که بسیاری 
از شکارچیان نیز دســت به اسلحه نشدند. حساب این 
شکارچیان با متخلفان متفاوت است. دقت داشته باشیم 
که اکنون در فصل جفت گیــری حیوانات قرار داریم و 
فصل شکار پاییز و یک ماه از زمستان را شامل می شود. 
در ادامه لیال روجبیان کارشــناس حوزه حقوقی نیز با 
اشاره به اینکه اگر اتفاق اخیر کامال برعکس می شد اعمال 
قانون در بحث قصــاص نمی گنجید، می گوید: با توجه 
به اینکه محیط بانان وظیفه خود را انجام می دهند شــاید 
محیط بانان محکوم به پرداخت دیه می شدند اما قصاص 
نمی شــدند چرا که مجوزهایی به آنان به لحاظ دفاع از 

خود داده شده است. 
وی با اشاره به اینکه این اتفاق دقیقا از منطقه محافظت 
شده شروع شــده و به خارج از منطقه کشیده که شروع 
جرم نیز مهم است، عنوان می کند: حکم این دو شکارچی 
قطعا قصاص خواهد بود چرا کــه عالوه بر خانواده دو 
شهید، دادستان جزو شاکیان محسوب خواهد شد. اجرا 
شدن حکم اعداد 2 الی 3 سال حداقل زمان می برد و در 

این خصوص نیز مراحل قانونی باید طی شود.

عصرمّلت- اســتاندار قزوین گفت: دورکاری کارمندان و کارکنان 
دستگاه های اداری و اجرایی استان در شرایط قرمز یا نارنجی کرونایی 
ممنوع اســت و کارمندان باید با حفظ پروتکل های بهداشتی به کار 

خود ادامه دهند. 
هدایــت اهلل جمالی پور در ارتباط با وضعیــت فعالیت کارکنان در 
وضعیت قرمز اظهار داشت: دورکاری کارمندان و کارکنان دستگاه های 
اداری و اجرایی استان در شرایط قرمز یا نارنجی کرونایی ممنوع است 
و کارمندان باید با حفظ پروتکل های بهداشتی به کار خود ادامه دهند.
استاندار قزوین اضافه کرد: تجربه ثابت کرده که تعطیلی و دورکاری 
کارمندان نتیجه ای به جز هجوم آنان به همراه خانواده هایشان به سطح 
بازار و اماکن عمومی دیگر ندارد که بیشــتر از اینکه باعث پیشگیری 
شــود، به شیوع بیشــتر ویروس کرونای انگلیسی در سطح جامعه و 

استان قزوین منجر می شود./ ایرنا

عصرمّلت- کاردار سفارت کشورمان در بغداد، از انتقال بیش از 40 
زندانی ایرانی از عراق به داخل کشــور برای ادامه دوران محکومیتشان 

خبر داد. 
سید موسی علیزاده طباطبایی اظهار کرد: به دنبال سفر موفقیت آمیز 
آیت اهلل رئیســی رئیس قوه قضاییه به عراق و در چهارچوب توافقات 
انجام شده در جریان این سفر و همچنین پیگیری های سفارت ایران در 
بغداد، قرار است بیش از 40 نفر از زندانیان ایرانی از این کشور به داخل 

ایران منتقل شوند.
وی با بیان اینکه "این زندانیان که روز پنجشــنبه به کشــور منتقل 
خواهند شد، بین سه سال تا حبس ابد حکم قضایی دارند"، افزود: برخی 
از ایــن زندانیان یک چهارم دوران حبس خود را در عراق گذرانده اند و 
قرار اســت انتقال آنها با حضور نمایندگان دادگستری عراق و نماینده 

سفارت ایران در بغداد در مرز شلمچه انجام شود./ایرنا

عصرمّلت-عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: آینده کشور به حضور و انتخاب مردم گره خورده 

است.
آیت اهلل محمد حاج ابوالقاســم دوالبی با اشــاره به اهمیت انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار کرد: کشور ما کشوری است که بر پایه رای مردم 
و اراده عمومی اداره می شود که بر همین اساس انتخابات به عنوان تجلی 

خواست عمومی مردم مورد توجه جدی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه انتخابات می تواند یک حرکت عمومی را به سمت 
اهداف انقالب سوق دهد، خاطرنشان کرد: حضور یکپارچه و باشکوه مردم 
در انتخابات موجب اقتدار نظام و یاس دشمنان و عقب نشینی آنها خواهد 
شد. عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری این نکته که انتخابات 1400 
به موضوع ریاســت جمهوری گره خورده است، گفت: مهمترین عنصر 
اجرایی در کشور رئیس جمهور بوده و همانظور که رهبر معظم انقالب 
فرمودند، اختیاراتی که رئیس جمهور دارد در هیچ یک از نهادها و قوای 

دیگر وجود ندارد./موج رسا

عصرمّلت-  مهدی سهرابی روزنامه نگار زنجانی با رای دادگاه شعبه 
108 کیفــری زنجان به جزای نقدی ، ممنوعیت فعالیت رســانه ای و 

عذرخواهی رسمی در رسانه های زنجان محکوم شد.
 به گزارش »پایگاه خبری - تحلیلی پیام مّلت« بر اساس رای دادگاه 
شعبه 108 کیفری زنجان ، این روزنامه نگار با شکایت یکی از اعضای 
برکنار شــده شورای شهر زنجان و یک شاکی خصوصی دیگر به اتهام 
تشــویش اذهان عمومی به مبلغ 20 میلیون ریال جزای نقدی ، یکسال 
ممنوعیت فعالیت رسانه ای و خبرنگاری و عذرخواهی رسمی در یکی 

از رسانه های زنجان محکوم شده است.
این رای از ســوی دادگاه تجدید نظر استان زنجان مورد تایید قرار 

گرفته است.

اخبار کوتاه

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک آسیا گستر ابهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2390 و شناسه ملی 14003887270 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا آذر افروز به شماره ملی 6159374125 
- آقای اصغر ربیعی به شــماره ملی 6159372068 - آقای رامین ربیعی به 
شماره ملی 6159912968 برای مدت دو سال انتخاب شدند. - خانم اعظم 
باقری به شماره ملی 4400024611 به سمت بازرس اصلی خانم معصومه 
برجی به شماره ملی 6159374729 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ابهر )1096837(
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»رئیسی« می آید !
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان:

عصرمّلــت ؛ آزاده رحیمی -  کمتر از ۳۰ روز به ثبت نام 
کاندیداهای ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه فرصت باقی 
مانده اما اصولگرایان همچنان بر ســر انتخاب کاندیدای واحد 
بالتکلیف مانده اند هر چند ابراهیم رئیسی را به عنوان گزینه اول و 
آخر خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند اما در 
عین حال گوشه چشمی نیز به سایر کاندیداها دارند.او بر این باور 
است که آغاز رایزنی ها با کاندیداهای دیگر به معنای قطع امید 
کردن از  آمدن رئیسی نیست بلکه در عین حال شواهدی وجود 
دارد که احتمال آمدن آقای رئیســی را قوت می بخشد. هرچند 

رئیسی سخنی از آمدن به عرصه انتخابات به میان نیاورده است
متکی هم مانند سایر چهره های سیاسی، این جمله تکراری 
که »نمی توان به طور قاطع گفت رئیسی برای انتخابات می آید 
یا نمی آید« را عنوان می کند؛ وزیر امور خارجه پیشین کشورمان 
که سابقه حضور در ستادهای انتخاباتی را دارد از فعالیت شورای 
وحدت با عمری کمتر از شــش ماهه سخن می گوید و ضمن 
گالیه از شورای ائتالف برای نپیوستن به فرایند وحدت  می گوید: 
تاکنون از سوی شورای ائتالف، اقدام جدی عملی را شاهد نبودیم 
از این رو بر این باوریم که باید ظرفیت سازی  خودمان را به عنوان 
شورای وحدت پیش ببریم. این چهره سیاسی اصولگرا تاکید دارد 
ورود به صحنه انتخابات با کاندیداهای متعدد، شانس موفقیت 
اصولگرایان در انتخابات پیش رو را تضعیف می کند. مشروح 
مصاحبه خبرگزاری خبرآنالین با منوچهر متکی، ســخنگوی 

شورای وحدت را می خوانید؛
*آقای متکی! فضای انتخاباتی کشور را در فرصت کمتر 
از یک ماه مانده به ثبت نام کاندیداهای ریاســت جمهوری 

چگونه می بینید؟
بهار احزاب و سیاسیون، انتخابات است؛ در واقع انتخابات، 
فرصتی است برای گروه های بر سر کار، تا یک ارزیابی کلی از 
خودشان انجام دهند و در مقابل گروه هایی که در جایگاه منتقد 
حضور دارند اگر ســخنان جدیدی دارند بیان کنند تا مردم به 
قضاوت بنشینند و انتخاب کنند. در میان انتخابات ها، انتخابات 
ریاست جمهوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه 
به جایگاهی که دولت و قوه مجریه و شخص رئیس جمهور در 
امر کشــورداری و حوزه اختیارات و مسوولیت ها دارند حادثه 

مهمی تلقی می شود.
تجربه چهل ساله پس از انقالب اسالمی نشان دهنده این است 
که مردم، فرصت های مختلفی را برای گرایشات متنوع سیاسی 
در کشــور فراهم کرده اند و دولت های مختلف با گفتمان های 
گوناگون، طی این چهل سال، عمدتا دوره های ۸ ساله، مسئولیت 
در جمهوری اسالمی را در اختیار داشتند. شرایط کنونی کشور، 
شــرایط ویژه ای اســت و وضعیت ما از لحاظ داخلی اعم از 
اقتصادی و حوزه های دیگر و هم از لحاظ بین المللی ویژه است 
از این رو این وضعیت بر اهمیت انتخابات پیش رو می افزاید. 
مجموعه های سیاسی برای ورود به صحنه انتخابات، یک سری 

وظایف عمومی بر عهده دارند که بین آنها مشترک است.
اولین وظیفه این است که همه این گروه ها باید سهم خودشان 
را در ترغیب مردم در مشــارکت، حضــور در انتخابات ایفا و 
پرداخت کنند. بنابراین این مسئله می تواند فصل مشترک فعالیت 
احزاب و جریان های مختلف سیاســی باشد. در نتیجه می توان 
گفت وظیفه مشترک جریانات سیاسی، پاسداری از میراثی است 
که از حضرت امام با ســقوط رژیم دیکتاتوری گذشــته برای 
کشورمان ارمغان آمد که همان جمهوری و مردمساالری دینی 
است. الزمه حفاظت از آنها نیز این است که همگان را دعوت 
و تشویق به حضور در انتخابات کنیم. یک انتخابات پرشور و 
پرنشاط برای کسانی که می خواهند مسئولیت هایی را برعهده 

بگیرند بسیار مهم است.
نکته دوم، اخالق مداری سیاسی یا رعایت اخالق انتخاباتی 
است. در واقع اگر بپذیریم که پذیرش مسئولیت از سوی مردم 
یک تکلیف و محدودیت برای مســئول اســت که از زندگی 
شخصی  و خانوادگی اش عبور کند و به مسئولیت اجتماعی اش 
بپردازد، این هدف عالی ایجاب می کند که ما از هر وســیله ای 
اســتفاده نکنیم به بیانی دیگر یک هــدف عالی به ابزار عالی و 

ارزشمند نیاز دارد.
نکته سومی که ما در انتخابات های گذشته، گاهی شاهد آن 
بودیم هزینه کردن از حیثیت، داشته ها و آبروی نظام برای پیروزی 
در انتخابات اســت در واقع سیاه نمایی از مجموعه نظام ، برای 
اینکه حزب، گروه و یا فرد خاصی در انتخابات پیروز شود یقینا 
کارنامه ای به جای خواهد گذاشت که قابل دفاع نیست اصل در 
یک انقالب این است که از خود برای انقالب هزینه کنیم نه اینکه 

از انقالب برای خود هزینه کنیم.
نقیصه مهمی که در انتخابات های ریاست جمهوری وجود 
دارد این اســت که معموال همه به دنبال پدیده شدن هستند و 
در آن فضای پدیده شدن موفق شوند رأی بیاورند. در حالی که 
مردم به ویژه نخبگان جامعه باید براساس برنامه به کسی یا حزبی 
رأی بدهند از این رو تاکید مقام معظم رهبری بر این مسئله که 

کاندیداها برنامه داشته باشند از شرایطی بود که مطرح کردند.
* آقای متکی! با توجه به اینکه جریان اصولگرا هنوز به 
یک انسجام کلی برای رسیدن به وحدت نرسیده اند، بحث 
تشکیل شورای وحدت ملی )ادغام شورای ائتالف و شورای 
وحدت( چقدر جدی است؟ آقای پورمحمدی اخیرا اعالم 
کردند نه تایید می کنند نه تکذیب، این یعنی احتمال تولد این 

شورای جدید وجود دارد؟
آنچه که مهم است تولید ظرفیت هایی در یک جریان سیاسی 
است که می تواند در انتخابات نقش آفرین و موثر باشد؛ از نظر 
شــخصی بنده، همه مجموعه های سیاسی اصولگرا، ارزشی و 
والیی در صحنه های سیاســی به ویژه انتخابات، چه در یکی 
شدن چه در مجموعه های جداگانه نقش موثرشان را داشته باشند 
و هم افزایی کنند الفبای انتخاباتی این اســت که مجموعه های 
فکری واحد که دارای اشتراکات بسیاری دارند هرچند ممکن 
است اختالفاتی نیز با یکدیگر داشته باشند در انتخابات مهمی 

مانند مجلس و ریاست جمهوری، باید بتوانند خط مشی واحد و 
نامزد واحدی داشته باشند. اگر این مجموعه ها به یک نامزد واحد 

برسند مهم نیست چند تشکیالت باشند.
در جریان اصولگرایی، مجموعه شــورای وحدت، شورای 
ائتالف و جبهه پایداری وجود دارد که در عین حال ممکن است 
ظرفیت های دیگری، چه با نام و چه بی نام وجود داشته باشند. 
آنچــه بر آن تاکید داریم همگرایی این مجموعه ها در انتخابات 
اســت. مراد و هدف محوری از همگرایی نیز رسیدن به نامزد 
واحد اســت. همه بر این باورند که ورود به صحنه انتخابات با 
کاندیداهای متعدد، شانس موفقیت اصولگرایان در انتخابات پیش 

رو را تضعیف می کند.
شــورای وحدت ضمن اینکه از این همگرایی و هم افزایی 
استقبال می کند اما درعین حال معتقد است که یکی شدن، نیازمند 
دو اراده است. نخست، اراده سیاسی و دیگری اراده عملی است. 
شورای وحدت و شورای ائتالف، اراده سیاسی شان را با شدت و 
ضعف برای ایجاد این همگرایی نشان داده اند اما برای تحقق این 

همگرایی، نیازمند اراده عملی است.
*منظورتان این است که شورای ائتالف اراده عملی برای 

تحقق همگرایی از خود نشان نمی دهد؟
ما اقدام جدی عملی را شاهد نبودیم و به همین دلیل بر این 
باوریم که باید ظرفیت سازی  خودمان را به عنوان شورای وحدت 
پیش ببریم؛ در طراحی هایمان طی چهار ماه گذشته، به این دلیل 
که یک مجموعه نوپا هستیم )اگرچه هر کدام به صورت جداگانه 
در عرصه های مختلف، فعالیت هایمان را داشــتیم( اما در قالب 
بیرق شورای وحدت، مجموعه ای با عمر پنج، شش ماهه هستیم 
به همین دلیل اولویت نخســت تشکیالتی مان را، سازماندهی 
نیروها قرار دادیم. طی شــش ماه گذشته هم در سطح تهران و 
هم در سطح کشور، تالش کردیم سامانه های تشکیالتی مان را 

ایجاد کنیم.
جای خوشــحالی اســت که در حال حاضــر در قریب به 
اتفاق استان های کشور، شوراهای وحدت را تشکیل داده ایم و 
ساختارهای الزم را نیز تعریف کرده ایم. در تهران و در ذیل هیئت 
عالی شورای وحدت، هیئت اجرایی با ریاست بنده تشکیل شد. 
بنابراین نکته قابل توجه شکل گیری شورای وحدت و هیئت 
اجرایی، این است که ســه ضلع مثلث شورای وحدت اعم از 
احزاب، اقشار و جامعه روحانیت مبارز، در بدنه تعریف می شوند. 
هیئت اجرایی شورای وحدت متشکل از نمایندگان بلوک های 
حزبی، نمایندگان اقشار و نمایندگان جامعه روحانیت مبارز است 

که مسئولیت این هیئت با شخص بنده است.
عالوه بر این، ۱۹ کمیته تشکیل دادیم که با کمیته دیگری که 
در حال تشکیل است در مجموع ۲۰ کمیته است. این کمیته ها 
یا موضوعی هستند یا اقشاری. کمیته جوانان، بانوان، دانشجویان، 
اساتید، پزشکان و پیراپزشکان و پرستاران، کمیته کشاورزی و 
امنیت غذایی، صنعتگران، هیئات، رزمندگان، کارمندان، فرهنگیان، 
کارگران. کمیته نفت و انرژی نیز کمیته بیستم است که در حال 
شکل گیری است. هر کمیته ساختاری ۲۱ نفره و دو وظیفه دارد؛ 
وظیفه نخست هر کمیته، تولید محتواست یعنی هر کمیته چه در 
ارتباط با قشــر مربوط به خود اعم از زنان، جوانان، کارمندان و 
غیره، باسه ضلع مثلث شورای وحدت اعم از احزاب، اقشار و 
جامعه روحانیت مبارز، در بدنه تعریف می شوندید به سه سوال 
پاسخ بدهند. نخست: در موضوع این قشر، وضعیت کشور را 
چگونه می بینند؟ دوم: چالش هایی که در ارتباط با قشر مربوطه 
وجود دارد چیست؟ سوم: راهکارهای برون رفت از این وضعیت 

برای رسیدن به وضع مطلوب چیست؟
هر کمیته ای در پایان کارش، مانیفست ۵ تا ۱۰ صفحه ای تولید 
می کند که موضوع و مسائل تخصصی قشر مربوطه خود را برای 
ارائه مورد بررســی قرار می دهد. مجموعه اینها، مانیفست کلی 
برنامه ای است که به کاندیدایی که تعیین می شود ارائه می کنیم 
و بر این اساس پیشنهادات ما ارائه می شود. این مانیفست ها در 
حال تولید است جلسات همچنان برگزار می شود. وظیفه دوم 
کمیته، ساختارسازی است یعنی جمع ۲۱ نفره کمیته در گام اول، 
با ۲۰۰ نفر باید ارتباط ایجاد کرده و اولین همایش خود را برگزار 
کنند همایشــی که حداقل جمعیت آن، ۲۰۰ نفر است تاکنون 
شش همایش برگزار شده است. همایش جوانان، زنان، کارگران، 
فرهنگیان، صنعتگران و سمن ها یا سازمان های مردم نهاد برگزار 
شده است عالوه بر اینها، همایش کشاورزی و امنیت غذایی نیز 
برگزار شده است. در اولین همایش ها، حدود ۲۰۰ نفر شرکت 
کردند امــا در همایش های بعدی این جمعیت به بیش از ۴۰۰ 
نفر در سالن های ۷۰۰ نفره هم رسید که با رعایت پروتکل های 

بهداشتی کرونا، تالش داریم این جلسات را برگزار کنیم.
تقریبا ده همایش دیگر تعریف شــده کــه با رعایت کامل 
پروتکل ها برگزار خواهیم کرد و در سطح کشور، در مرکز هر 
استانی یک شورای وحدت داریم که شامل ۱۴ نفر است. در آنجا 
هم تالش کردیم شورای وحدتی که تاسیس می کنیم سه ضلع 

احزاب، اقشار و نماینده روحانیت در آن حضور داشته باشند.
*تعامل شما در این زمینه با شورای ائتالف چگونه است؟

در حال حاضر شــورای وحدت، اقدامات خــود را انجام 
می دهد. شورای وحدت به شورای ائتالف اعالم آمادگی کرده 

که هرگاه اعالم آمادگی کنند همکاری می کنیم.
*با پاسخی که دادید بازهم متوجه نشدم که احتمال تولد 
شورای ملی که آقای پورمحمدی آن را نه تایید و نه تکذیب 

کرده اند، وجود دارد یا نه؟
شورای وحدت ملی از سوی آقای پورمحمدی مطرح نشده 
بلکه از او پرسیدند و او هم گفته که نه تایید می کنم و نه تکذیب.
*خودتان چطور؟ احتمال تشکیل چنین شورایی را چقدر 

می دانید؟
ما بحث تشــکیل شورای ملی را مطرح نکردیم بلکه بحث 
همگرایــی ظرفیت های هم جهــت را در این انتخابات مطرح 

کردیم.
*منظورتان این است که شورای جدیدی تحت عنوان شورای 

وحدت ملی وجود ندارد...
البته اگر بنا باشد این همگرایی صورت گیرد که یک مذاکرات 
مقدماتی نیز برای آن انجام شــده است،ممکن است تداوم این 
مذاکرات به هر تصمیمی بیانجامد ما هیچ موضوعی را به عنوان 
تصمیم از پیش تعیین شده، نمی توانیم اعالم کنیم بلکه تصمیمات 
از داخل مذاکرات خارج می شــود. منتهی در حال حاضر، تمام 
برنامه ریزی هایمان برای سازماندهی تشکیالتی مان در شورای 
وحدت است و در آینده نزدیک، یک مجموعه ۲۰۰ هزار نفره 

تشکیالتی شورای وحدت را ساماندهی و اعالم می کنیم.
عالوه بر این، ما در شــورای وحدت، یک سامانه ملی ایجاد 
کردیم که در این سامانه، عناصر تشکیالتی  ما در سراسر کشور 
قرار می گیرند هر فرد دارای کارتابل و پنجره ای است که در آن 
نظرات دریافتی و اقداماتی که انجام می شود تعبیه می شود. در این 
سامانه که به زودی اعالم می شود ۲۰۰ هزار نفر، نیروی سازمانی 
و تشکیالتی مان قرار می گیرند. شبیه همین کمیته ها در استان ها نیز 
تشکیل و فعالیت دارند. محدویتی هم از نظر عضوگیری وجود 

ندارد.
*شورای وحدت رایزنی  با کاندیداها را آغاز کرده  است؟ 

چه کسانی مدنظر هستند؟
اقدام جدیدی که اخیرا اعالم شده و ما در نوزدهمین نشست 
هیئــت عالی به آن پرداختیم مباحث مربوط به چگونگی ورود 
به بحث کاندیدای موردنظرمان بود. ما قبال یک بار در این باره 
بحث و مروری درباره فضای موجود انجام دادیم و در آنجا به 
اتفاق، گزینه نخست خود را آقای رئیسی اعالم کردیم بنابراین 
حجت االسالم  والمسلمین رئیسی گزینه نخست شورای وحدت 
است البته به شرطی که بیایند. تصمیم جلسه اخیر این شد که ما 
گفت و گو با ســایر نامزدها را نیز آغاز کنیم. در واقع هدف از 
این گفت و گو این اســت که در شرایط ویژه، اگر آقای رئیسی 
نیایند ما بتوانیم به نامزد اصلح برسیم این اتفاق رخ نمی دهد مگر 
از طریق گفتگو و مذاکراتی که صورت می گیرد بدین گونه که 
ما پرسش هایی را مطرح می کنیم، برنامه هایی از سوی کاندیداها 
ارائه می شود  و غیره، تا اینها نتیجه بررسی های ما برای رسیدن به 

اولویت های بعدی باشد.
*گزینه های بعد از آقای رئیسی چه کسانی هستند؟

جلسه فوق العاده ای در هیئت عالی برای پاسخ به این سوال 
گذاشتیم که چه کسانی دعوت شوند. چارچوب و روال ورود به 
مباحث، سواالت موردنظر و خواسته های ما مدون شود. احتماال 
طی این هفته جزییات بیشتری را ممکن است در اختیار رسانه ها 

قرار بدهیم.
*آقای محســن رضایی، الریجانــی و قالیباف در میان 

گزینه های بعد از آقای رئیسی هستند؟
در جلسه فوق العاده هیئت عالی، نفرات اولی که بنا داریم با 
آنها گفت وگو داشــته باشیم را مشخص خواهیم کرد. بنابراین 

هنوز نمی توان از فرد خاصی سخن گفت.
*آیا آغاز این گفت و گو بــا کاندیداهای دیگر، بدین 

معناست که آمدن رئیسی ضعیف شده است؟
خیر، چنین مفهومی ندارد و مقابل این گفته اســت در عین 
حال شواهدی وجود دارد که احتمال آمدن آقای رئیسی را قوت 
می بخشد. منتهی ما نمی توانیم به طور قاطع بگوییم که ایشان برای 
انتخابات می آیند یا نمی آیند. بنابراین در این باره بحث هایی مطرح 
می شــود برخی بر این باورند که بهتر است آقای رئیسی برای 
انتخابات نیایند به بیان دیگر برخی کسانی که می گویند بهتر است 
آقای رئیسی نیاید بدین علت است که خودشان نامزد معینی را 
مدنظر دارند. برخی معتقدند آقای رئیسی در قوه قضاییه عملکرد 
بسیار خوب و موثری داشته است بنابراین حیف است که قوه 

قضاییه را رها کند در نتیجه بهتر است در قوه قضاییه بماند.
در حالی که ما معتقدیم پرونده های عمده قوه قضاییه، غیر از 
شکایت مردم از خودشان یا برخی دعاوی خانوادگی یا تجاری 
و چک بالمحل، پرونده های قوه قضاییه به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم به دولت وصل می شوند. سازمان خصوصی سازی 
تولیدکننده برخی از این پرونده ها است، بانک ها تولیدکننده برخی 
از پرونده های کالن اختالس هستند. معتقدیم اگر دولت، دولت 
پاکدســتی باشد درصد باالیی از پرونده هایی که در قوه قضاییه 
وجود دارد و به دولت متصل اســت، قطع می شود. این همان 
نکته ای است که آمدن آقای رئیسی مهم و ضروری است. فردی 
هم که جایگزین آقای رئیســی خواهد شد همین روشی را که  
آقای رئیسی در قوه قضاییه شــروع کرده اند و مورد تایید مقام 

معظم رهبری است ادامه دهد.
* این روزها شنیده می شود که برخی می گویند ابراهیم 
رئیسی حاضر نیست کاندیدا شــود آیا این بیان آرزوهای 
عده ای است یا برایند رایزنی های اصولگرایان هم همین است؟
چنین برایندی مشاهده نمی شود بالعکس، اکثر کاندیداها در 
جبهه نیروهای ارزشی و انقالبی گفته اند که اگر آقای رئیسی بیاید 
نمی آییم بنابراین این مسئله نشان می دهدکه همه یک نگاهی به 

آقای رئیسی دارند.
*منظورتان این است که آقای رئیسی همچنان به عنوان 

نقطه اصلی اجماع اصولگرایان است؟
در این باره باید گفت که بخشی به شخصیت آقای رئیسی باز 
می گردد و بخشی نیز به ظرفیت هایی باز می گردد که به باور بنده 
از کمی قبل تر از سال ۹۶ از خودشان بروز و نشان دادند. آقای 
رئیسی، فرد کمتر شناخته شده ای بود در قوه قضاییه معاون اول 
بود اما چندان نمود بیرونی و اجتماعی به ویژه در صحنه افکار 
عمومی نداشت؛ از سال ۹۵ به این سو، با آقای رئیسی متفاوتی 
آشنا شدیم. شخصیتی که مبانی فکری خود اعم از اقتصادی و 
باورهایش در مبارزه با فساد را تبیین  و معرفی می کند بنابراین 
جامعه با شخصیت جامع االطرافی به نام آقای رئیسی آشنا شده 

است.
ضمنا از ویژگی های آقای رئیسی این است که پس از سال ها، 
برای اولین بار، مجموعه نیروهای ارزشی و انقالبی در سال ۹۶، 
برای انتخابات ریاســت جمهوری به نامزد واحد رسیدند که 

قبل از آن نداشــتیم. در ۹۲، ۸۴ و حتی ۸۸ هم نداشتیم به بیان 
دیگر کاندیدهای اصولگرایان، متعدد بودند اما در سال ۹۶، آقای 
رئیسی نشان داد ظرفیتی است که می توان به او تکیه و  روی آن 
برای انتخاب نهایی، اجماع کرد. بنابراین یک بُعد شخصیتی آقای 

رئیسی، برخورداری از توانمندی اجماع سازی است.
*درباره محسن رضایی، قالیباف و سایر دیگر، نمی توان 

چنین تفکری را در جریان اصولگرایی متصور بود.....
چون وضعیت آقای رئیســی را بررسی کردیم نظر واحد و 
مشخصی داریم وضعیت سایر کاندیداها را هنوز مورد بررسی 

قرار نداده ایم.
*آخرین رایزنی با آقای رئیسی  به کجا رسیده؟ 

فکر می کنیم آقای رئیسی هم مالحظاتی را مدنظر دارند، دیگر 
اینکه باید برخی از زمینه ها فراهم شود تا پس از آن بتوانند تصمیم 

گیری کنند.
*چه زمینه هایی؟

به هر حال آقای رئیسی در جایگاه مهمی حضور دارند و باید 
برای آمدن به انتخابات ریاست جمهوری، آن جایگاه را ترک کنند 

که این نیازمند یک سری زمینه سازی هایی است.
*در همین فضای امیدواری که اصولگرایان به رأی آوری 
رئیسی دارند برخی نیز معتقدند که این ریسک وجود دارد که 

آقای رئیسی رأی نیاورد.
خیر، ما یقین داریم که اگر آقای رئیسی وارد عرصه انتخابات 
شود با توجه به یکپارچگی ِ قوی و جامعی که آقای رئیسی، هم 
در بین سیاسیون ارزشی و انقالبی و هم در بدنه جامعه دارد رأی 
می آورد. پس از اقداماتی که آقای رئیسی در قوه قضاییه انجام داد 
در در بدنه جامعه، بارقه هایی از امید مشاهده می شود. بنده فکر 
می کنم پس از انتخاب آقای رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه 
و پس از آن، روی کارآمدن مجلس یازدهم، در حال حاضر مردم 
منتظر یک گام سومی هستند که امر کشورداری را سامان بخشد 

که به باور بنده بسامان نیست.
بر این باوریم که کشــورداری ما هم در سیاستگذاری های 
اقتصادی و هم در سیاســتگذاری های سیاسی داخلی و هم در 
حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی ، دارای ایرادات و اشکاالت 
فراوانی است. بنابراین تصورمان بر این است که دولت کنونی 
طی ۷ سال و نیم گذشته، پرونده جدی قابل دفاعی را ندارد و در 

بحث های تخصصی، نقدهایی به آن وارد است.
*آقای متکی! بــدون رودربایســتی بگویید وضعیت 
اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ چقدر امیدوار کننده است؟ به 
نظر می رسد تصور کمرنگ بودن حضور رقیب اختالفات را 
به درون جریان اصولگرا کشانده است؟ تجربه این نوع نگرش 

و شکست در انتخابات را هم داشته اید مثل انتخابات ۹۲
وضعیت اصالح طلبان یا جریان رقیب را در انتخابات ۱۴۰۰ 
کمرنگ نمی بینیم بر این باوریم که اصالح طلبان، با شــدت و 

حّدت، موضوع انتخابات را در دستور کارشان قرار داده اند.
*اما خیالشــان به ویژه از سوی شورای نگهبان به دلیل 

ردصالحیت ها مانند اصولگرایان آسوده نیست....
اصالح طلبان همواره در دوره های چهل ساله گذشته کاندیدا 
داشــته اند؛ اینکه موضوع ردصالحیت به یک ابزار سیاســی 
برای برخی چانه زنی ها تبدیل شــود، به باور بنده رنگ باخته 
اســت بنابراین بهتر است اصالح طلبان روی این مسئله چندان 
سرمایه گذاری نکنند. آنها باید پاسخگوی عملکرد ۸ ساله شان 
باشــند اگر نگرانی هم دارند به باور برخی آقایان اصالح طلب، 

نگرانی از عملکردشــان اســت. در واقع صدنفر را که در یک 
انتخابات تاییدصالحیت نمی کنند! در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶، 
مجموعه کاندیداهای ما از استاندارد بین المللی، تا حدودی باالتر 
بود. معموال در انتخابات ها، دو، ســه ، چهار یا پنج نفر کاندیدا 
می شــوند اما در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری، ۸ نفر 

کاندیدا بودند که رقم قابل توجهی است.
در حال حاضر هم در جریان اصالحات آقای عارف مطرح 
است که ممکن است بیاید در جبهه اصولگرا هم همین مسئله 
مطرح اســت؛ کاندیداهایی هستند که دو، ســه دوره به میدان 
انتخابات آمده اند این بدین معنا بود که عزمشــان برای رئیس 
جمهور شدن جزم بود اما قاعده شناخته شده ای وجود دارد و آن 
قاعده این است که وقتی یک جریان سیاسی، تعداد کاندیداهایش 
زیاد می شــود طبیعی است تدبیری به کار می برد که به وحدت 
کاندیدایی برسد ما در گذشته دراین امر موفق نبودیم در ۹۲، ۸۴ 
موفق نبودیم اما در سال ۹۶ موفق بودیم اما اصالح طلبان هم در 
سال ۹۲ و هم ۹۶ موفق بودند. در این دوره هم ممکن است این 
اتفاق رخ دهد یعنی اصالح طلبان به یک نامزد واحد برسند. به هر 
حال نمی توان با دست عقب زدن و با پا پس کشیدن، عمل کنیم.

انتخابات ۱۴۰۰ یکی از میدان هایی است که جریانات سیاسی 
صداقت خود را نســبت به شــرایط و وضعیت اثبات کنند.در 
این باره که وضعیت اصولگرایان یا نیروهای ارزشی و انقالبی، 
چگونه خواهد شد باید گفت اولین نماد این مجموعه این است 
که با نشاط در حال بررسی انتخابات هستند و خودشان را برای 
انتخابات آماده می کنند و فکر می کنند حادثه دیگری از حوادث 
مهم انقالب در حال رخ دادن است بنده در بین مجموعه نیروهای 
ارزشی و انقالبی تفرق و پراکندگی مشاهده نمی کنم شخصا بر 
این باورم ما هم ظرفیت یکی شــدن برای رسیدن به کاندیدای 
واحد را داریم هرچند تشکیالت های ما ممکن است جدا باشند 
اما نامزد واحدی را معرفی خواهیم کرد. به بیان دیگر اگر به نامزد 
واحد برسیم می توانیم در تشکل های جداگانه مان کار واحدی 

را دنبال کنیم.
*پس احتمال وحدت یا رسیدن به کاندیدای واحد وجود 

دارد؟
ظرفیت رســیدن به نامزد واحد در بین نیروهای ارزشــی و 

انقالبی وجود دارد.
*پس نگرانی وجود ندارد؟

نگرانی خاصی نســبت به حرکت کلی نیروهای مومن به 
انقالب و نیروهای ارزشی و انقالبی نداریم و کامال امیدواریم.

* قبال فقط جبهه پایداری به عنوان بازی بهم زن معروف 
بود ولی به نظر می رسد این بازی بهم زن ها فقط محدود به 
پایداری ها نیســت و طیف های جدید اصولگرا که خود را 
نیروهای انقالبی معرفی می کنند سر سازگاری با سازوکارهای 
وحدت گرا را ندارند. برنامه شورای وحدت برای مدیریت این 

وضعیت چیست؟
اولویت کنونی ما، ســاماندهی تشکیالتی نیروهای شورای 
وحدت است و فکر می کنیم برای ادامه گفتگوها، فرصت داریم. 
تصور بنده این اســت که در نیمه دوم اردیبهشت، بازگشت به 
موضوع تجمیع ظرفیت ها و تقویت همگرایی برای امر انتخابات 
باشد. بنده به مجموعه خاصی نظر ندارم اما با توجه به وضعیتی 
که در کشــور وجود دارد، مجموع ظرفیت اصولگرایی با نامزد 
واحد و تجمیع ظرفیت هایشان برای ورود به انتخابات، موفقیتشان 

را تضمین می کند.
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پیام مّلت- ممحسن رهامی، کاندیدای اصالح طلب انتخابات 
1400 می گوید: اگر تایید صالحیت شوم، یک روحانی با حرف 
های جدیدتر یا یک خاتمی با یک نگاه نوتر در مسائل حقوقی 
و اجتماعی هســتم. اصالح طلبی که نقدی به عملکرد مردان 
اردوگاه اصالحات در دورانی که قدرت داشتند می زند و می 
گوید:» اکنون پس از پایان دوره مجلس و ریاست جمهوری و 
شورای شهر، کدام مشکل از مشکالت مردم را حل کرده و کدام 
بار از دوش آن ها برداشته شده است؟«. او مدل»ماهاتیر محمد« 

را برای اداره امور کشور پیشنهاد می دهد. 
خبرگزاری »خبرآنالین« گفت و گوی مبسوطی با »محسن 
رهامی« داشت. این نامزد انتخابات به دعوت حزب اراده مّلت 
ایران شاخه زنجان اولین سفر انتخاباتی اش را از زادگاهش کلید 

زد. مشروح این گفت و گوی طوالنی را در ادامه می خوانید.
* زمانی اصــاح طلبان به اصولگرایان برای داشــتن 
کاندیدای زیاد در انتخابات کنایه می زدند و می گفتند چرا 
انقدر احســاس تکلیف می کنید. به نظر می رسد اصاح 
طلبان این روزها به چنین حالی دچار شــده و همه اعام 
کاندیداتوری می کنند. خود شما هم احساس تکلیف کردید 

که کاندیدای انتخابات شدید؟
حضور اصالح طلبان در انتخابــات 1400 خیلی عمومی 
نیست، به غیر از آقای مطهری که با سابقه اصالح طلبی شناخته 
نمی شود، برای اصالح طلبانی که خود را کاندیدای انتخابات 
1400 معرفی کردند؛ حالت نهضت ثبت نامی وجود ندارد. مگر 

آنکه شما مصداقی بگویید.
* آقایان عارف و کواکبیان هم هستند.

آقای عارف هنوز به صورت رسمی نامزد انتخابات نشده و 
آقای کواکبیان هم فقط در کنگره  حزبشان اعالم کاندیداتوری 
کردند. من هم به دلیل مراجعات و درخواســت دوستان اعالم 
آمادگی کرده ام. افرادی که سال های متمادی با هم کار کرده ایم، 
از مجموعه نمایندگان ادوار، اســتادان دانشــگاه ها و مسؤالن 
اجرایی کشــور ، درخواست کردند و پاسخ من به آنان این بود 
که اگر شرایط فراهم شود، ان شاءاهلل ورود پیدا می کنم. با کمک 
همفکران خــود، کارگروه هایی را برای برنامه ریزی در حوزه 
های مختلف و وزارتخانه های مربوطه تشــکیل داده ایم که با 

جدیت مشغول کار و برنامه ریزی هستند.
گاهی خبرنگاری یک ساعت مصاحبه در خصوص وضعیت 
انتخابات و شرایط کشور می گیرد، سپس تیتر می زند که فالنی 
گفــت در انتخابات 1400 کاندیدا هســتم، در حالی که زمان 
کاندیداتوری و ثبت نام دهه سوم اردیبهشت می باشد و هنوز 
وقت آن نرسیده است، در حال حاضر بیشتر جنبه مشورت و 

ارزیابی و فراهم ساختن مقدمات اولیه می باشد.
نباید برای ثبت نام در انتخابات دســتپاچه شد و یک سری 
شعار بدون برنامه سرهم کرد. ما فعال در کمیته های کارشناسی 
خیلی قوی که مســئولیت آن با وزرای سابق، رؤسا و استادان 
دانشگاه ها اســت به صورت گروهی به برنامه ریزی مشغول 
هســتیم تا اگر شرایط فراهم شد آنها را مطرح و اجرا کنیم. در 
صورتی هم که شــرایط فراهم نشد، به دوستان دیگری که به 
موفقیت دســت یافته اند، پیشنهاد می کنیم تا از این برنامه ها 

را ارائه کنند.
حوزه هایی چون تعلیم و تربیت، دانشگاه ها، جوانان، زنان 
و اشــتغال از حوزه هایی هستند که برای من اهمیت فراوانی 
دارند و همچنین درباره کاهش مهاجرت و کاهش خشــونت، 
روابط خارجی، توسعه متوازن، تعمیق عدالت در استانهای کمتر 
برخــوردار و امثال آن  با جدیــت کار می کنیم. این مطالعات 
اختصاصی به انتخابات ریاســت جمهوی نــدارد و زمانی که 
رئیس دانشــگاه بودم، در استان قم برنامه ریزی یک مرکز بین 
المللی مطالعات داشتیم و فعال بنیاد بین المللی صلح در آمده که 
بصورت NGO فعالیت می کنیم، این مطالعات و برنامه ریزی 
ها در جهت توسعه متوازن و تعمیق عدالت و امثال آن، از حوزه 

های فعالیت بنیاد مذکور می باشد.
تا کنون به چند اســتان سفر کرده ایم و بعد از عید نیز برای  
اســتان های دیگر برنامه دارم. با انتخابات به ۲ نوع کنش گری 
فعاالنه و عدم کنش گری و انفعال برخورد می توان کرد. طبع 
کنش گری سیاســی ایجاب می کند که در مسئله مهمی مانند 
انتخابات ریاست جمهوری کنار نکشیده بلکه در متن واقعه قرار 
گرفته و فعاالنه با مســائل برخورد کرد. یک تعداد هم حالت 
انفعالی پیدا کرده و عدم کنشگری و حاشیه نشینی را برگزیده 
اند. با انفعال و حاشــیه نشستن به نظر من هیچ مشکلی حل 

نمی شود.
در انتخابات شــورای چهارم در سال ۹۲ در تهران و بعضی 
اســتان ها، موفقیت نسبی اصالح طلبان، عمدتا مدیون همین 
روش کنشگری جدی و تالش های همفکران ما بوده که بعد 
از ملجراهای سال ۸۸ و ۸۹، توانستیم بر فضای یاس و نا امیدی 
و انفعال غلبه کنیم و حرکت ما نقطه عزیمت مجدد اصالحات 
برای مشارکت در اداره کشور بود. در حالی که  برخی به سمت 
عدم حضور و تحریم انتخابات تمایل پیدا کرده بوند، ما تالش 
کردیم با تهیه لیست برای شورای شهر در تهران و شهرستان ها 
و با دعوت به حضور حد اکثری، بر آن فضای انفعال غلبه کرده 
و در نتیجه با موفقیت تعداد قابل توجهی از کرسی های شوراها 

را به دست آوردیم.
* آقای رهامی، ارزیابی از سبد رأی تان دارید؟ می توانید 

آرای خاکستری را جلب کنید؟
در حال حاضر پیش بینی در این باره ســخت اســت؛ زیرا 
فضای عمومی خیلی مساعد نیست. فشار اقتصادی و معیشتی 
زیادی در زندگی مردم وجود دارد و نوعی ناامیدی از صندوق 
های رای مالحظه می شــود. این ناامیدی و انفعال مبنی بر این 
استدالل است که مردم می گویند آرای ما در سیاست های کالن 
نظام چندان تاثیر نداشــته و حضور یا عدم حضور ما در پای 
صنــدوق های رای اهمیتی ندارد و ماحصل این فضا را هم در 

انتخابات مجلس شاهد بودیم.
البته عالوه بر مشکالت کلی در کشور، بخشی از این حالت 
انفعال هم به برآورده نشدن وعده های دولت آقای روحانی باز 
می گردد. بر ایــن باورم که اگر کمی زمان بگذرد و کاندیداها 
جدی تر وارد تبلیغات انتخابات شده و با مردم صحبت کرده و 
رقابت واقعی ایجاد شود، فضای سردی که وجود دارد تا حدی 
گرم خواهد شد؛ اما آن حضور پرشور مردم در انتخابات خرداد 

۷۶ یا ۹۲ به نظر مشکل است تکرار شود.
مثال یک ماه پیش کمتر کســی حاضر به برگزاری جلسات 
استانی بود، اما اآلن استقبال بیشتری از این جلسات می شود. به 
طور مثال در سفر اخیری که به زنجان رفته بودم، با وجود بارش 
تگرگ و سرمای شدید، تعدادی از عالقمندان در ۳۵ کیلومتری 
زنجان برای استقبال آمده بودند. بنابراین اگر با یک برنامه ریزی 

و حرکت مناسب وارد انتخابات شده و در دل مردم امید ایجاد 
کنیم، فضا بهتر خواهد شد.

* یعنی فکر می کنید نظر مردم تغییر کرده و در انتخابات 
شرکت می کنند.

من معتقد هســتم که فضای انتخابات از حالت سردی که 
بــه خود گرفته، برمی گردد و گرم تر می شــود. به طور مثال 
شیوع ویروس کرونا و پروتکل های بهداشتی خیلی اجازه سفر 
کاندیداها و تجمع مردم را نمی دهد؛ اما اســتان هایی که مارا 
دعوت کرده اند با مقامات بهداشــت استانداری هماهنگی می 
کنند که چه تمهیداتی برای برگزاری نشست های انتخاباتی باید 
اندیشید و چگونه انتظارات مردم را  در این خصوص و با وجود 
پروتکل های بهداشتی برآورده کرد و این نشان دهنده گرم شدن 

فضا می باشد.
در چند ماه گذشته، هیج آمادگی برای برگزاری نشست های 
انتخاباتی نبود. اکثرا از عدم حضور در انتخابات می گفتند، در 
حال حاضر خودشان از من برای سفرهای استانی دعوت کرده 

و گالیه می کنند که چرا اول به شهر ما نیامدید.
به همین دلیل فضا رو به گرم تر شدن است البته با توجه به 
خطر شدید ابتال به بیماری کرونا، تعطیالت نوروز و در پیش 
بودن ماه رمضان که همگی از عواملی مهم هستند؛ مانع گرم تر 
شدن فضای اجتماعات می شوند، باید در مورد سردی فضای 

تبلیغاتی به این مسائل هم توجه شود.
* آقا رهامی، به نظر شما مشــارکت کم در انتخابات 
مجلس یازدهم دوباره تکرار می شود؟ آن انتخابات در عدم 

مشارکت رکورد زد.
برای بررسی مشارکت در انتخابات ۹۸، باید شهرهای بزرگ 
و شهرســتان ها را از یکدیگر تفکیک کرد. در شهرستان های 
کوچک، به دلیل وجــود رقابت محلی و قومی برای مجلس، 
ممکن اســت میزان مشارکت با آمار سال های گذشته تفاوتی 
زیاد نداشته باشد. در کالن شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج، 
تبریز، مشهد، میزان مشارکت بسیار پایین بود و به دلیل جمعیت 
زیاد این شهرها، بر روی معدل کل آمار مشارکت تاثیر زیادی 

داشته و درصد نهایی مشارکت مردم را پایین آورد.
در تهران هم آمار میزان مشارکت در مناطق پایین مانند 1۷، 
1۸ و 1۹ نســبتا بهتر از مناطق باالتر تهران مانند منطقه 1، ۲, ۳ 
بود. در این مناطق خبــری از حضور مردم پای صندوق های 
رای نبــود. من با خانواده برای انتخابات مجلس دهم به حوزه 
انتخابابیــه ای در منطقه 1 رفته بودم، زمــان زیادی را در صف 
مانده بودیم ؛ اما در انتخابات مجلس یازدهم اصال کسی در پای 
صندوق رای نبود. در انتخابات شوراها نیز چون رقابت محلی 
و قومی علی الخصوص در شهرستان ها جدی است، احتماال 
میزان مشارکت بیشتر باشد، به همین دلیل انتخابات شوراها را 
با ریاســت جمهوری گره زدند تا مردم پای صندوق های رای 
بیایند. اما من فکر نمی کنم که در تهران و ســایر کالن شهرها، 

میزان مشارکت مردم بهتر از انتخابات مجلس یازدهم باشد.
* آقای رهامی، فرض کنید که شما رئیس جمهور  ۱۴۰۰ 

شدید. کابینه خود را بر چه اساسی انتخاب می کنید؟
در حال حاضر در کمیته ها و کارگروه های خود عمدتا بر 

روی برنامه های حوزه ها، وزارتخانه و معیارهای وزرا کار می 
کنیــم و درباره مصادیق، هنوز تصمیم قطعی نگرفته ایم. فعال 
روی اشخاص مختلف  مطالعه می کنیم. به نظرم آقای ظریف یا 
شخصی در حد توانایی او، برای پست وزارت خارجه مناسب 
اســت. من عنوان دولت خود را قانون و توســعه نام گذاری 
کرده ام، اگر توسعه را به عنوان یک محور در نظر بگیریم، کسی 
به عنوان معاون اول بایــد روی کار بیاید که در این زمینه کار 
کرده و دیدگاه قوی داشــته باشد. نظر من بیشتر روی افرادی 
مانند آقایان عارف و فرجی دانا، وزیر سابق علوم است. معاون 
اول ریاست جمهوری باید تکنوکراتی توانمند، دارای جایگاه و 
حرمت مدیریت باشد و طوری نباشد که حرمت خود را فقط 

از رئیس جمهور بگیرد.
آقای فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش هم یکی دیگر از 
گزینه هایی است که در زمینه تعلیم، تربیت و آموزش و پرورش 
در حال حاضر همکاری نزدیکــی داریم و اگر مجالی فراهم 
شــود به نظرم در این زمینه هم کسی با توانایی ایشان باید در 
کابینه حضور داشته باشد. در حوزه  ورزش و جوانان، هم آقای  
گودرزی وزیر ســابق ورزش و در زمینــه وزارت علوم، آقای 
نصیری، رییس دانشگاه شهید بهشتی از جمله کسانی هستند 
که از نظریات شــان در برنامه ریزی ها بهره مند هستیم و برای 

وزارت خانه های مربوطه،  همکاری آنها را مدنظر قرار داده ام.
از ســوی دیگر، به غیر بحث توسعه متوازن، مسئله قانون 
اســت که متاسفانه کشور ما، شدیدا از بی قانونی رنج می برد. 
از آنجایی که من شخصا تجربه فعالیت حقوقی باالیی را دارم، 
دولتی قانونمند و پاســخگو ایجاد خواهم کرد و از همکارانی 
استفاده می کنم که نشان دهنده پایندی دولت به قانون باشند و 
کشور را از بی قانونی و هرج و مرج نجات دهند. سعی می کنم 
لیست دولت خود را تا قبل از فرصت تبلیغات انتخابات قطعی 
کنم. در واقع هر کدام از رؤسای کارگروه ها ما، بالقوه یک وزیر 

برای حوزه مربوطه می باشد.
* اخیرا بحث کاندیداتوری آقایان ظریف، محسن هاشمی 
و جهانگیری بسیار مطرح می شود. چقدر احتمال ورود آن ها 
به انتخابات مطرح است و آیا شما به نفع شان کنار می کشید؟

فعال آمدن کسی قطعی نیست.
*اآلن همه چیز روی احتماالت است.

اتئالف کردن در انتخابات طبع کار سیاســی است اما کنار 
کشــیدن از نظر من تعبیر درستی نیست. معنی ندارد که کسی 
کــه کار کرده بعد بگوید خداحافظ مانند موردی که بین آقای 
عارف و آقای روحانی در سال ۹۲ پیش آمد. این روش صحیح 
کار سیاسی نیست، روش صحیح و قاعده درست کار سیاسی، 
ائتالف دو  یا چند کاندیدا یا حزب سیاسی برای تشکیل دولت 
می باشــد. برای ائتالف کردن هم باید موقعیت سنجی کرده و 
دید که با چه کسی می توان ائتالف سیاسی کرد. مانند ائتالف 
هایی که در همه کشورها مانند آلمان، ایتالیا، یونان و امثال آن ها، 

مرسوم بوده و احزاب دولت را به دست می گیرند.
 در کشورهایی مثل آمریکا دموکرات ها یا جمهوری خواه ها 
برنده انتخابات می شوند و دیگر دولت ائتالفی معنی ندارد؛ اما 
در بیشتر کشورها که یک حزب واجد اکثریت مطلق آرا، برای 

تشکیل دولت نمی شود، موضوع دولت ائتالفی مطرح می شود. 
دولت ائتالفی به این معنا است که به طور مثال، یک حزب یا 
یک کاندیدا، ۲0 درصد رای دارد و دیگری 40 درصد رای دارد؛ 
بنابراین، به نسبت رای و زمینه اش، با دولت همکاری می کنند. 
در انتخابات ۲004 آلمان نیز خانم مرکل و آقای شرودر، ائتالف 
کردند و آقای شــرودر صدر اعظمی را به خانم مرکل واگذار 
کرد، در مقابل وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت صنعت 
و وزارت اقتصاد به حزب آقای شــرودر واگذار شد. پس مدل 
ائتالفی که شکل می گیرد به شرایط ماندن فرد مقابل در صحنه 

رقابت ها و پذیرش قاعده سیاسی توافق، بستگی دارد.
* اگر ائتالف نکنید و تا آخر انتخابات بمانید، فکر می کنید 
سبد رای که قرار است به شما رای دهند با کدام سرمایه اجتماعی 

پر می شود؟
یک بخش از سبد رای من، قشر متوسط یعنی دانشگاهیان، 
وکال و حقوقدانان هســتند. بیش از ۳0 سال در حوزه حقوقی 
کار کرده و به عنوان وکیل در پرونده های حســاس کشور نیز 
حضور داشــتم، این قشر تاکنون عالقمندی و حمایت خود را 
نشــان داده اند. در حوزه های مرکزی، خصوصا تهران و قم، به 
دلیل سابقه حضور فعالیت طوالنی، زمینه رای مناسبی  وجود 
دارد. بخش دیگر سبد رای من توسط مردم مناطقی که در آن کار 
کرده و زمینه سیاسی و اجتماعی داریم، مانند مردم استان زنجان 
و سایر استان های ترک شمالغرب کشور مانند مردم آذربایجان، 
اردبیل و ارومیه پر می شــود. همچنین حوزوی ها، افرادی که 
خواهان ایده ی نو و شنیدن حرف جدیدی هستند، به من رای 
می دهند. البته تا خرداد زمان زیادی باقی مانده و مشخص نیست 

که چه رخدادهایی پیش می آید.
* صریح عدد رأی آوری تان را بگویید؟ پیش بینی شما 

از تعداد آرای خود در انتخابات، چیست؟
در حال حاضر زود است که عدد بگویم، بستگی به رقبای 
انتخاباتی و سفرهای استانی که می روم دارد. در انتخابات، یک 
طرف زمین خود فرد اســت و در طرف دیگر زمین رقبای فرد 
قرار دارند. به طور مثال کاندیدای اصالح طلبان چه کسی قرار 
است باشد، یا آقایان رئیسی و قالیباف کاندیدا می شوند یا خیر. 
مانند مبارزه یک کشــتی گیر که از او می پرسند، شکست می 
خورد یا پیروز می شــود. در حالی کــه اول باید بدانیم با چه 
کسی کشتیی خواهیم گرفت. بنابراین نمی توان صریح نظر داد و 

فضای فعلی غبارآلود است.
* مثا اگر رقیب شما میرسلیم یا محسن رضایی باشند؟

این افراد باشند، وضعیت من بهتر است. اگر بتوان طرح ها و 
دیدگاه هایم را در پشت تریبون و برنامه های مناظره بیان کنم، به 
نظرم می شود فضا را مساعد کرد. من یک آدم دانشگاهی هستم 
که لباس روحانیت به تن دارد، مانند برخی از افراد از حوزه به 
دانشــگاه نیامده ام. تحصیالت دانشگاهی خودرا تا دکتری در 
معتبرترین دانشگاه های کشور طی کرده ام و سپس دوره های 
تخصصی پس از دکتــری را در آلمان گذارنده و در بعضی از 
دانشگاه های آمریکا هم کار تحقیقی و تخصصی کرده ام، سال 
های متمادی به تدریس و تحقیق در دانشــگاه تهران و سایر 
دانشگاه های معتبر مشغول هستم و مقاالت متعددی در حوزه 

تخصصی، از من در مجالت علمی خارج و داخل چاپ شده 
است. 

من با کمک  سایر همکاران، هزاران وکیل و قاضی و حقوقدان، 
تربیت کرده و به جامعه تحویل داده ایم و قریب ۳ دهه اســت 
که در کسوت وکالت به دفاع از حقوق شهروندی، دستاوردهای 
حقوق بشری، آزادی بیان و آزادی قلم مشغول بوده و از تجربه 

کافی و قوی در نظام قانون گذاری و اجرایی برخوردار هستم.
* فرض کنید رقیب شــما در انتخابات آقای رئیسی و 
آقای قالیباف است، آن موقع چقدر پیش بینی می کنید رای 

بیاورید؟
اظهار نظر خیلی زود است، اگر اصالح طلبان بر روی فردی 
اجماع کرده و  از من حمایت کنند، به لحاظ توانایی های فردی 
و زمینه اجتماعی و سیاسی از عهده این اشخاص می توانم برآیم. 
آقای رئیســی  1۶میلیون رای آوردند و من بیشتر رای خواهم 

آورد و ایشان را شکست می دهم.  
* یعنی حداقل ۲۰ میلیون را می آورید؟

بله، البته فعال که وضعیت فضای سیاسی کشور، میزان آرا و 
شرکت کنندگان معلوم نیست، اما، اگر دوستان اصالح طلب از 
من حمایت کنند و خصوصا آرای خاکستری به صحنه بیایند، 
با توجه به آن که تازه قدم اول را شــروع کرده ایم ولی استقبال 

خوبی شده است.
مردم بیشتر به سابقه کار افراد توجه می کنند. اینکه افراد برای 
خانواده و آشنایان و کسان خود در مقایسه با دیگران چه اندازه 
در مدت مســؤلیت خود تفاوت قائل شده و آن ها از موقعیت 
او بهره مند شده اند، درباره من به هیچوجه من صدق نمی کند. 
من در دوران نمایندگی مجلس ۸ ســال یک پیکان را داشته ام 
و در پایــان دو دوره نمایندگــی، آن را برای اجاره کردن منزل 
فروخته ام. هیچ یک از اطرافیان و همکاران و دوستان من تا کنون 
از موقعیت من ســوء استفاده نکرده اند و اگر هم می خواستند 
عمال امکان نداشت، شما این سبک زندگی را چه اندازه در بین 

مسئوالن مشاهده می کنید؟.
پسر و ۲ فرزند دخترم در دانشگاه شاگرد خودم بوده اند؛ پسرم 
برای درس تخصصی که من ارائه می کردم؛ از دانشکده ما برای 
دانشگاه شهید بهشتی نامه گرفت تا در ترم تابستانی آن دروس 
را بگذراند که این شبهه که نمره او به خاطر موقعیت پدرش بوده 
پیش نیاید. افرادی که مرا می شناسند می دانند که در این 40 سال 

چگونه با پاکدستی زندگی کرده ام.
متاسفانه دید نسل جوان به صنف روحانیت و مسئوالن کشور 
چندان خوب نیست. خیلی مهم است که مردم، خصوصا جوانان 
بدانند یک نفر می خواهد در صحنه انتخابات وارد شــود که با 
تصورات که آنها از روحانیت و مســوالن دارند، تفاوت جدی 

دارد.
* آقای رهامی االن موضوعات مختلفی مطرح است، از 
مذاکره با آمریکا گرفته تا بحث های فرهنگی و فضای باز 
سیاسی که همه قول آن را می دهند ولی این اتفاق نمی افتد. 

برنامه شما برای این مباحث چیست؟
برخالف دوستانی که از دفاع از آزادی، حقوق بشر و حقوق 
مردم دم می زنند، اما مشخص نیست که دیدگاه آنان چیست و 
در عمل چه اندازه پایبند وعده هایشان باشند؛ مرور اجمالی بیش 
از 40 سال از زندگی سیاسی من نشان می دهد که همیشه برای 
دفاع از حقوق مردم در میدان بوده ام. مثال وقتی روزنامه سالم 
بسته شد، تنها کسی بودم که با داشتن مسؤلیت اداره دانشگاه، 
وکالت از صدها نفر از دانشــجویانی را که به تعطیلی روزنامه 
ســالم اعتراض داشتند ولی با آنها برخورد شده بود و در کوی 
دانشگاه شدیدا آسیب دیده بودند بر عهده گرفتم و هزینه این 
حمایت را هم پرداختم. من ده ها پرونده از این نوع فعالیت در 
دفاع از روزنامه هــا دارم و روزنامه خرداد آقای عبداهلل نوری 
نمونه ای از آن ها است. البته این کارها را برای ریاست جمهوری 
نکرده ام چرا که بر اساس اعتقادم عمل کرده و نفع مالی هم برای 
من نداشته است. بنابراین همواره نشان داده ام که به آزادی بیان 
اعتقاد دارم، حرف هایم را گفته و انتقاد نیز کرده ام تا جایی که 

کاری از دستم برآمده دفاع کرد و هزینه اش را هم پرداخته ام.
عملکردم در دو دوره مجلس هم نشان می دهد که در پارلمان 
جزء منتقدین جدی بعضی سیاست های اول انقالب بوده ام. در 
مجامع بین المللی مختلف از جمله در کشورهایی مانند آمریکا، 
چین، آلمان و سوئد به صورت مکرر حضور یافته و دیدگاه ها 
خود را مطرح و مقاله هــای تخصصی در ارائه نظریات خود 
نوشــته ام. مدتی هم در دانشگاه پورتلند ایالت اورگان آمریکا، 
دانشــکده جرم شناسی دانشگاه پکن در چین به تدریس دوره 

های تخصصی پرداخته ام.
بنابراین کسی که به خواهد دیدگاه ها، سابقه تعهد و شجاعت 
من را ببیند؛ کافی است به خود کمی زحمت داده و با جستجو 
در فضای مجازی، صدها مطلب در خصوص دیدگاه های من 
در مورد حقوق شــهروندی، حقوق بشر، اصالح مجازات ها، 
حقوق زنان و توســعه متوازن، عدالت کمی و کیفی آموزشی، 
عدالت اقتصادی، و ضرورت اصالح ســاختار اداری کشور و 

امثال آن ها را ببیند.
ضمن اینکه دیدگاه های من مبنای شرعی داشته و به عنوان 
یــک مجتهد حرف می زنم و آرای خود را بر اســاس حجت 
شــرعی ارائه می کنم. بنابراین، مردم می توانند به سابقه بیش 
از  40 ســال فعالیت سیاســی و اجتماعی من مراجعه کرده و 
ببیند که همواره به صحبت هایی که در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح می کنم، چه اندازه پایبند بوده و عمل کرده ام.

بر این باورم که به عنوان یک وکیل الزم نیســت در دفترم 
بنشینم و مردم بیایند با من قرارداد ببندند، مثال من پروندهایی 
از کودک آزاری و امثال آنر ا در سوابق کاری خود دارم و دفاع 
از کسانی را به عهده گرفته ام که نه زبان دفاع داشته اند و نه زبان 
تشکر. به طور مثال در گذشته، از طریق گزارش روزنامه ایران 
متوجه مورد کودک آزاری دختر بچه دو و نیم ساله شده ام که بر 
اثر شکنجه بیهوش شده و در بیمارستان کودکان بستری بود و 

وکالت این نوع پرونده ها را به عهده گرفته ام. 
این مطالب را به ایــن دلیل توضیح می دهم که مردم برای 
تصمیم گیری اطالعات بیشتری داشته باشند و بدانند که یک 
شخص در قامت وکیل دادگستری چگونه از حقوق شهروندی 

و مظلومیت افراد بی پناه دفاع می کند. 
در عین حــال عالوه بر مطالعات مفصلی که در مورد نظام 
قضایی، دادگاه ها و زندان ها و وضعیت زندانیان، در ایران دارم. 
مطالعه میدانی بسیار تخصصی و پیشرفته در مورد زندان های 
آلمان، ســوئد و آمریکا، با حضــور در دادگاه ها و زندان های 
پنسیلوانیا و پورتلند آمریکا، استکهلم سوئد و فرایبورگ آلمان 
داشتم که چنین فرصت و امکانی تا کنون برای کمتر کسی فراهم 

گردیده است.                                ادامه در صفحه 5

اگر تایید شوم
»رئیسی« را شکست می دهم !
مردم را از وضعیت فاکت بار فعلی نجات می دهم

 محسن رهامی؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
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5سیاستیادداشت، اخبار و گزارش های سیاسی
* شما برای این کارها نیاز به مجلس هم دارید و زمانی که 

مجلس با شما هماهنگ نباشد نمی توانید.. 
 من در زمانی که اختیار چندانی هم نداشــته ام، روی حقوق 
جامعه، دفاع از مردم و موضوعاتی که بیان شد کار کرده و برای 
هر کدام راه حلی پیدا کرده ام. حال اگر به جایگاهی برسم، درباره 
این موارد وارد تعامل شــده و راه را پیدا می کنم. تا کنون هم با 
مقامات و مراکز تصمیم گیری تعامل کلی داشــته ام، با مراجع 
عظام در قم طرح موضوع کرده و خیلی از مسائل اساسی را هم 
به آنها و هم به رهبر انقالب گفته ام. بنابراین، اگر رئیس جمهور 

شوم به طریق بهتری می توانم با آنها مذاکره و تعامل کنم.
راه حل ها را از طریق تعامل می توان پیدا کرد و این تعامل 
را آن زمانی که در حال حاضر که مسؤلیت ریاست جمهوری 
نــدارم، انجام می دهم. دفتر من به عنوان مرکز بنیاد بین المللی 
صلح، مرکز چنین گفتمانی بوده اســت. در تهران با دوســتان 
سیاسی و اجرایی،  در قم با مراجع جلساتی دارم و در سیستان و 
بلوچستان هم در گذشته با آقای مولوی عبد الحمید شیخ االسالم 
اهل سنت جلسه ای در مورد همین مسائل داشته ام، در کردستان 

هم با دوستان کرد اهل سنت تعامل دارم. 
بنابراین یک بخشی از مسیر و  راه حل برای دفاع از حقوق 
جامعه، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان تعامل با رهبری، مراجع 
تقلید، مجلس، قوه قضاییه و سایر مراکز تصمیم گیری است. 
اگر کسی اهل تعامل باشد، وقتی در جایگاهی محکمتر و قوی 
تری قرار می گیرد، این جایگاه قدرت تعامل او را به مراتب قوی 

تر می کند.
بخشی از راه حال ها هم به جدیت و مصمم بودن خود رییس 
جمهور، داشتن اراده قاطع در استیفای حقوق، اختیارات مربوط 
به رییس قوه مجریه ، و به عنوان باالترین مقام رسمی کشور ، 
بعد از مقام معظم رهبری  است. قطعا اگر توفیق پیدا کرده   و 
در آن جایگاه قرار بگیرم، تمامی حقوق این جایگاه را با تمامی 

توان استیفا می کنم.
* آقای رهامی، اگر قرار باشد اصالح طلبان برنده انتحابات 
باشند نیاز به مشارکت مردم دارند. یعنی اگر نرخ مشارکت باال 
رود احتمال پیروزی اصالح طلبان وجود دارد. آیا شما در این 
شــرایط منتظر یک معجزه برای مشــارکت مردم در انتخابات 
هستید یا چقدر روی »تکرار« خاتمی حساب می کنید؟ هرچند 

خودشان گفته اند که دیگر خیلی تاثیری ندارد.
من البته منکر معجزات الهی نیستم، اما در انتخابات معجزه رخ 
نمی دهد. اگر قرار بر رخ دادن معجزه در کارهای اجتماعی بود، 
باید آن زمان که مردم از کنار امام حسین پراکنده شده و به سمت 
عمر سعد رفتند، معجزه ای رخ می داد و خدا امام حسین را از 

دست عمر سعد را نجات می داد.
مردم کوفه یک زمان سمت امام حسین رفتند و زمانی دیگر 
پشت ایشان را خالی کرده و به سمت ابن زیاد رفته و امام حسین 
را به شهادت رساندند. وقایع جامعه بر اساس قواعد طبیعی پیش 
می رود. خداوند گردش عالم را بر اساس اسباب و علل بنا نهاده 
و به مردم هم حق انتخاب و اختیار داده اســت. بنابراین من به 
جای نشستن و انتظار کشیدن برای وقوع معجزه، تالش خواهم 
کرد. به مثابه یک فعال جدی سیاسی، جلسات بسیاری با فعاالن 
سیاسی داشته، تمام ایام هفته را کار کرده و به استان ها نیز سفر 

می کنم که نوعا رسانه ای نمی شود.
مانند انتخابات ســال های ۹۲ و ۹۶ تالش خواهیم کرد که 
مردم را برای حضور در انتخابات قانع کنیم. در انتخابات مجلس 
دهم در ســال ۹۴، ریاست جمهوری و شورای شهر، به همراه 
همفکران و دوستان به حدود ۱۹ -۲۰ استان و شهرستان های 
مختلف سفر کردیم تا مردم را تشویق به حضور در پای صندوق 
های رای کنیم. لیست شورای شهر چهارم در دفتر من بسته شد 
و هیچ کدام از اعضای دفتر و یارآشناها را در لیست نگذاشتیم. در 
مجلس دهم هم خودم در آن لیست حضور نداشتم ولی بیشترین 

تالش را برای اقناع مردم و حضور پای صندوق رای کردم.
در انتخابات اخیر هم که برخی از دوستان ما لیست ندادند، 
جزء معدود کسانی بودم که اطالعیه داده و از لیستی که سرلیست 

آن آقای مجید انصاری بود، دفاع کردم. پشیمان هم نیستم.
من معتقد هستم یک کرسی هم در مجلس داشته باشیم یک 
کرسی است و نباید تریبون مجلس را از دست دهیم. فکر می 
کنم در انتخابات ریاست جمهوری خود رهبری هم این توجه 
را خواهند داشت، انتخابات ریاست جمهوری در واقع پیشانی و 
ویترین جمهوریت نظام است. رهبر انقالب از خرداد ۷۶ تالش 
کردند فضای رقابــت آزاد در انتخابات را ایجاد کرده تا زمینه 

حضور اصالح طلبان را فراهم شود.
بنابراین علی القاعده باید فضای رقابتی واقعی فراهم گردد. 
اگر چنین فضایی فراهم شــود و کسی در چنین فضایی تبلیغ 
مناسبی داشته باشد و رسانه ها که در این فضای کرونایی خیلی 
مؤثر هستند، درست کار کنند، خیلی تاثیر گذار در حضور مردم 

خواهد بود.
* شــما چقدر روی »تکرار« آقای خاتمی حساب کرده 
اید؟ ظاهرا از میرحسین موســوی هم دعوت شده تا یک 

فراخوانی برای انتخابات دهند.
هر کدام از این آقایــان تاثیرگذاری خود را دارند اما ممکن 
است مانند انتخابات قبلی نباشد. در جامعه یک نوع نارضایتی 
عمومی هم به عملکرد دولت، عملکرد مجلس، شورای شهر و 
به عبارتی به کلیت نظام وجود دارد. این نارضایتی ها و عملی 
نشدن وعده ها تاثیر خود را خواهد گذاشت. خصوصا بعد از 
ماجراهایی که در آبان ۹۸ و قبل از آن در دی ماه ۹۶ اتفاق افتاد، 
مردم فکر می کنند که حکومت و اصالح طلبان به آن ها توجه 
ندارند، یعنی نارضایتی ها  و ناامیدی که در جامعه وجود دارد؛ 
باعث می شود تا »تکرار« آقای خاتمی تاثیر سابق را نداشته باشد.
باید با نخبگان و توده مردم بیشــتر صحبت کرد. نمی توان 
گفت اگر حضور پیدا کنند همه مشــکال حل خواهد شد اما با 
عدم حضورشان هم مشــکلی حل نمی شود. ۲ تا ۳ ماه آینده 
فرصت باقی است و آقایان موسوی و خاتمی نیز می توانند تاثیر 
گذار باشند اما باید دید در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت.

* آقای رهامی، شما و آقای منتجب نیا یکسری دیدارها 
با رهبری داشتید، این دیدارها همچنان ادامه پیدا می کند؟ آیا 

نامه آقای خاتمی در راستای همان دیدارهای شما بود؟
ما از محتوای نامه جناب خاتمی اطالعی نداریم زیرا اعالم 
نشد؛ اما چهارچوب آن بر همان صحبت هایی که از قبل باهم 
داشته ایم؛ می باشد. دیدگاه آقای خاتمی یک چهارچوب کلی 
دارد؛ ایشان مایل به تعامل با رهبری و حکومت هستند و بارها 
تاکید کردند که دیدار و تعامل با رهبری را ادامه داده و قطع نکنیم. 
ادامه دیدار ها با رهبری نیز به دلیل شرایط کرونا، با محدودیت 

مواجه شده ولی به صورت مکتوب این تعامل ادامه دارد.

در جلسه ای که با ایشان داشتیم، ما از ایشان درخواست دیدار 
و جلسات بیشتری داشتیم و رهبری در پاسخ فرمودند به دلیل 
محدودیت های موجود، اگر مالقات ها زود فراهم نشد، مطالب 
را بنویسید، البته به دلیل نامه های زیادی که برای ایشان ارسال می 
شود؛ رهبری فرمودند برای آنکه فرصت خواندن داشته باشند، 
نامه ها خیلی طوالنی نباشد. ایشان فرمودند که مطالب مهم ما را 
حتما می خوانند و به آن توجه می کند. ایشان نظرشان این بود 

که ارتباط ادامه پیدا کند و قطع نشود.
*مشخصا رابطه آقای خاتمی با رهبری مورد بحث قرار 

گرفت؟
در دیدار های ما در مورد مجموعه جریان صحبت شــد و 

بحث جنبه شخصی نداشت.
*یعنی اصال در مورد خاتمی صحبت نشد؟

ما کمتر به اشــخاص پرداختیم. روی اشخاص که می رود 
بحث شخصی می شود، مجموعه جریان اصالحات و کلیات 
روابط بیشتر مدنظر بوده است، طبیعی است اشخاص هم در این 

مجموعه قرار می گیرند..
*باالخره آقای خاتمی و حصر میرحسین موسوی یکی از 

معضالت مهم اصالح طلبان بود.
درباره موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی 
و خانــم رهنورد عالوه بر صحبت با رهبر انقالب، با برخی  از 
مراجع تقلید قم، همچنین با بعضی از مشاوران رهبری و مقامات 
قضایی در چند مرحله صحبت کرده ایم. ما از ارتباط کم خود با 
رهبر انقالب و اینکه مسائل و دیدگاه های ما غیر مستقیم و به 
وســیله دیگران به گوش ایشان می رسد گالیه کردیم و گفتیم 
دوســت داریم حرف هایمان با قرائت و به وسیله خودمان به 
گوش ایشان برسد. رهبری هم موافقت کردند که همین روش 
ادامه پیدا کند و اگر دیدار ما با ایشان به تاخیر اقتاد؛ برایشان نامه 

بنویسیم.
* فکر می کنید این رایزنی ها با رهبرانقالب و نامه آقای 

خاتمی می تواند راه گشا باشد؟
بله، قطعا در آینده هم تاثیر دارد؛ اما راه گشا به این مفهوم که 
همه معضالت را حــل کند، نبوده و باید تعامل و رایزنی ادامه 

پیدا کند.
* یعنی می تواند مجوزی برای تایید صالحیت اصالح 

طلبان باشد.
ما در صحبت هایمان با رهبر انقالب، نمی گوییم که شــما 
دســتور بفرمایید تا ما تایید صالحیت شویم. بیشتر به تحلیل 
اوضاع و مسائل کالن کشور می پردازیم. نامه ای که اعالم شد 
۳۷ صفحه است قطعا تحلیلی از اوضاع و شرایط جامعه، تحلیل 
دیدگاه ما راجع به روابط خارجی و سیاستهای کالن اداره جامعه 
است. به طور مثال، یکی از اصول انقالب، استقالل است و هرگاه 
صحبت از داشتن روابط صحیح سیاسی را با دنیا مطرح می شود، 

عده ای می گویند پس شعار های انقالب چه می شود؟
در حال حاضر، کســی نمی گوید که چین یا هندوســتان 
کشوری وابسته به آمریکا است، استقالل چین و هندوستان حفظ 
شده و در عین حال مشکالت شان نیز با در پیش گرفتن روابط 
صحیح با دنیا تا حدی حل شــده است. ما تالش خود را برای 
انتقال دیدگاه های خود، در مسائل کالن کشور به مسئوالن سطح 
اول نظام به کار گرفته ایم تا در تصمیم گیری ها مدنظر قرار گیرد.

* آقای رهامی اگر تایید صالحیت شوید شما یک کاندیدا 
شــبیه میرسلیم، غرضی یا هاشمی طبا هستید یا شبیه آقای 

روحانی و جهانگیری؟
قطعا مثل آنها نمی شــوم. اگر تایید صالحیت شــوم، یک 
روحانی با حرف های جدیدتر یا یک خاتمی با یک نگاه نوتر 
در مســائل حقوقی و اجتماعی هستم. یک خاتمی که در عین 
حال تکنوکرات اســت، در دانشگاه های داخل و خارج کشور 
ســالها کار کرده، یک وکیل مدافع حرفه ای حقوق شهروندی 
و مدافع آزادی های اساســی مردم با سابقه بیش از ۳۰ سال در 
داخل و خارج از کشور هستم. شاید خیلی از افراد این سوابق 

را نداشته باشند.
 * آقای رهامــی! در این دوره از انتخابات، بحث ورود 
و کاندیداتوری نظامیان در انتخابات مطرح است. نظر شما 
درباره ورود نظامی ها به انتخابات چیست؟ اوایل انقالب، 
برای ورود نظامی ها و روحانی ها منعی وجود داشت. اگر 
االن نظامی ها بگویند روحانیون نباید وارد انتخابات شوند، 

شما چه جوابی دارید؟
یک زمانی فعالیت سیاسی انجام می دهیم و یک کسی فعال 
سیاسی است. به طور مثال، فردی نظامی که از شغل خود بیرون 
آمده و در حال حاضر یک فعال سیاســی است. در این بحثی 
نیســت؛ اما، دولت نظامی با پیشانی رئیس جمهور که پیشانی 
جمهوریت است؛ در هیچ یک از کشورهای منطقه موفق نبوده 

است. 
 سیاست حوزه چانه زنی، حوزه البی کردن و حوزه روش 
های متعادل است. در دولت آقای احمدی نژاد، تا حدی دولت 
نظامی را امتحان کرده و متوجه شدیم که آنان خیلی به قوانین 
پایند نبوده و ممکلت را بهم می زنند. اگر به کشورهای دیگری 
مانند ترکیه و پاکســتان، چه در دوره نظامی ها و چه در دوره 
غیرنظامی ها نگاه کنید؛ زمانی که ژنرال ها برای اداره کشور روی 

کار آمدند؛ در گفتگو با دنیا موفق عمل نکردند. 
ممکن است نظامیان بگویند پس روحانیت چه؟، روحانیون 
همانند نظامیان نیز تشکیالت منسجم اداری سازمانی ندارند در 
حالی که نیروهای مسلح یک سازمان است. من استاد دانشگاه 
بوده و به دلیل تحصیل در حوزه، مرســوم به پوشــیدن لباس 
روحانیت هســتم. این موضوع به صنف مــن مربوط نبوده و 
تعهدات صنفی خاصی ندارم. این لباس تحصیل من اســت نه 

لباس شغلی ام و از  قِبَل آن هم پول در نمی آورم. 
مانند پزشکان که لباس پزشکی می پوشند؛ لباس روحانیت 
نیز علی القاعده باید برای مسجد و منبر استفاده شود؛ زیرا برای 
آن فعالیت تعریف شده است. اما گاهی آن را بیرون پوشیده و 

این در مقایسه با زمان های نظامی، قیاس مع الفارق است. 
*با این تفاسیر، موافق ورود نظامی ها هستید یا نه؟

ورود نظامیان به انتخابات، هم به حیطه کاری آنان و هم به 
فضای رقابت آسیب می زند. نهادهایی مانند شورای نگهبان، قوه 
قضاییه و نیروهای مسلح یک نهاد اجماعی و برای همه ملت 
هستند. اگر این نهادها وارد رقابت های سیاسی شوند، بیشتر به 
خودشان آسیب می زنند. سپاه، بسیج و نیروهای مسلح زمانی 
که وارد درگیری های سیاسی شوند، مردم را به اساس انتخابات 

بدبین می کنند.
در کشورهای که دولت آنان نظامی بوده است، از پشتیبانی 
مردم بی بهره بوده و ضعیف بودن دولت باعث آســیب های 
جدی اقتصادی و ... شــده اســت. در ترکیه، حاکمیت مداوم 

ژنرال ها، این کشور را به ورشکستگی رسانده و پول شان به بی 
ارزشترین پول دنیا تبدیل کردند؛ زیرا نه زبان تعامل با دنیا را بلند 
بودند و نه زبان گفتمان با مردم را. ژنرال های ترکیه در فکر حل 
کردن مشکالت با حالت پادگانی بودند اما جامعه پادگان نیست. 
در حــال حاضر، جامعه، از محدودیت هایی که دولت ها و 
حکومت ها ایجاد می کنند؛ به حد کافی رنج می برند. اگر قرار 
بر این باشــد که یک فرد با ژست نظامی بنشیند و روش های 
پادگانی را در بحث های اقناعی و تعامل با جامعه داشته باشد؛ 
همین میزان آزادی مردم محدودتر شــده و در تنگنای بیشتری 

قرار می گیرند. 
* شما اشاره کردید که اگر کاندیداها برنامه داشته و به 
مردم امید دهنــد، آن ها پای صندوق های رای می آیند. با 
توجه به اینکه مردم خیلی به لحاظ اقتصادی در فشار هستند 
و تمام دغدغه شان مشکالت معیشتی است، برنامه شما برای 

حل مشکالت اقتصادی مردم چیست؟
از نظر من بخشی از مشکالت اقتصادی ناشی ضعف تعلیم، 
تربیت و ضعف مدیریت اســت نه ضعف منابع. اولویت مهم 
من تعلیم، تربیت و اداره کردن کشور به صورت قانونی است و 

سپس اصالح روابط خارجی و دیپلماسی است.
نمی توان دور کشــور حصار و دیوار کشید و بدون تعامل 
جهانی مشــکالت را به تنهایی حل کرد. بــرای بهبود اوضاع 
اقتصادی، تالش خود را می کنم تا یک گشایش سیاسی داشته و 
مانند چین، هندوستان، ژاپن، ویتنام و مالزی با دنیا ارتباط صحیح 
برقرار کنیم. ژاپن با توجه به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، 
بدترین نوع جنگ را با آمریکا داشت؛ ولی جنگ قواعد خود را 

و صلح هم قواعد خودش را دارد.
نمی توان کشور را در دوران صلح با قواعد جنگ اداره کرد 
و این بزرگترین ایراد کشور ما است که دوران صلح را با قواعد 
جنگ اداره می کنیم. اینکه ما بزرگترین دشمن آمریکا هستیم و 
بخواهیم رابطه مان را با همه دنیا قطع کنیم چه مزیتی محسوب 

می شود.
متاسفانه ما دور کشور یک حصار کشیده ایم، به نحوی که 
به کره جنوبی یا هندوستان و چین نفت می فروشیم، ولی نمی 
توانیم پول خود را بگیریم. عراقی که همسایه و دوست ما است 
اما بدهی ها خود را از خرید گاز و برق ایران پرداخت نمی کند. 
به جای آن که کشورهای منطقه را علیه اسرائیل بسیج کنیم، با 
عربستان و مصری که باید از نزدیکترین دوستان ما باشند، قطع 
ارتباط کرده و علیه یکدیگر اقدامات منفی انجام می دهیم. این 

مسائل باید حل شود.
از سوی دیگر، در داخل کشور نیز بخش زیادی از منابع، به 
دلیل عدم کنترل و حسابرسی که در منابع درآمد و هزینه کشور 
وجود دارد، به هرز مــی رود. موالنا مثال معروفی دارد که می 
گوید: اگر می خواهی گندم انبار کنی اول سوراخ موش را بگیر؛ 

چون موش ها دارند گندم ها را از انبار خارج می کنند.  
رقم های میلیاردی از بدنه دولت و نظام به صورت اختالس، 
عناوین مختلف و هزاران فرمول تحت عنوان دور زدن تحریم 
خارج می شود و کشــور را روز به روز فقیرتر می کند. یکی 
دیگر از مشــکالت عظیم کشور این است که  برخی از استان 
ها، از امکانات محروم هستند و به همین دلیل  برای یک لقمه 
نان به شهرهای کرج، تهران و قم مهاجرت می کنند. جمعیت 
قم ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بود اما اآلن یک میلیون و چهارصد هزار نفر 
جمعیت دارد. ما به جای آنکه امکانات مثال آذربایجان، کردستان 
و سیستان و بلوچســتان را بیشتر کنیم؛ آن ها را رها کرده ایم. 
درحالی که اگر توسعه متوازن باشد، عدالت برقرار می شود. باید 
مدرسه ی فول امکاناتی را که در تهران ساخته ایم؛ در سیستان نیز 
بسازیم. متاسفانه مدارسی که در شهرستان وجود دارد از لحاظ 
محتوا و کیفیت آموزشی به نسبت تهران ضعیف تر بوده و این 

نشان می دهد که عدالت کیفی برقرار نشده است.  
همچنین باید راهی برای ورود ســرمایه گذاران خارجی به 
کشــور پیدا کرد. ما باید با کشورهای صنعتی دسته اول جهان 
ارتباط داشته باشیم و صنعت کشور را پا به پای آنان رو به جلو 
ببریم. ما در حال حاضــر آهن و معدن داریم اما پا به پای دنیا 
حرکت نکرده و به دلیل ضعف علم و نیروی انسانی، خروجی 
تولیدمان پراید می شــود. در خارج با همین منابع بنز و پورشه 
تولید می کنند. هر سال نزدیک به ۳۰ درصد از فروش اتومبیل 
بنز به پژوهش و بهتر شدن کیفیت آن اختصاص پیدا می کند 
و نتیجه اش را هرسال می توان در خودروی جدیدی که تولید 

می شود دید.
هیچ کدام از تولیدات ما در دنیا قابل رقابت با کاالی صنعتی 
مدرن نیستند. مثال کره جنوبی  یک سال پس از ایران شروع به 
ساخت اتومبیل کرد اما در حال حاظر در بسیاری از خیابان های 
آمریکایی و سایر کشورهای صنعتی غرب ماشین های کره ای 
را می توان دید. ما باید جنسی را ارائه کنیم که قابلیت رقابت در 
بازارهای جهانی را داشته باشد و این به سیاست های حاکم و 
مدیریت علمی در کشور باز می گردد. اگر این فرصت در اختیار 
من قرار گیرد اقتصاد را درست کرده و قطعا مردم را از وضعیت 

فالکت بار فعلی نجات می دهم.
* آقای رهامی! به نظر شما چه کسانی مخالف مشارکت 

حداکثری هستند؟
کسانی که به موفقیت و ادامه کار جمهوری اسالمی راضی 
نیســتند؛ همواره سعی کردند تا مردم را به عدم حضور در پای 
صندوق های رای تشویق کنند. این نداها بیشتر از سوی منافقان، 
سلطنت طلبان و از رسانه های منتسب به آنان و نیز دیگرانی که 
با بقا و دوام جمهوری اسالمی موافق نیستند، شنیده می شود. 
در داخل نیز مخالفان دولت، منتقدان رفتار و سیاست های کالن 

حکومت، مردم را به تحریم انتخابات تحریک می کنند. 
وقتی آزادی های مردم محدود می شود یا برخورد هایی که با 
زنان، دانشجویان یا مطبوعات می شود؛ یا اختالس ها و حیف و 
میل هایی  که صورت می گیرد؛  مخالفان داخلی وقتی این امور 
را می بینند؛ فرصت بیشتری پیدا می کنند و به نارضایتی ها دامن 

زده و مخالفت خود را بیشتر و علنی تر می کنند.
منتقدان حکومت می گویند شــرکت در انتخابات به نوعی 
تایید اعمال نظام است. خارجی ها با سوء نیت مردم را تشویق 
به تحریم انتخابات و الاقل گوشــه نشینی و انفعال می کنند و 
در داخل هم گاهی  با حســن نیت ظاهری، بر این باورند که با 
شرکت نکردن در انتخابات و با مبارزه منفی، حکومت مجبور 
به اصالح، تغییر سیاست و روش های خود شده و به فکر حل 

مشکالت مرم می افتد.
پس از رد صالحیت گســترده ای که شــورای نگهبان در 
انتخابات مجلــس یازدهم انجام داد؛ برخــی از ردصالحیت 
شدگان به احزاب خود می گفتند برای حفظ حرمت کسانی که 
رد صالحیت شده اند، دیگر نباید لیست انتخاباتی ارائه کرد و 

مردم را به رای دادن تشویق نکنند؛ زیرا حضور در پای صندوق 
های رای همراهی با افراد و نهادهایی است که به ما ظلم کردند. 
در گذشته این نوع تفکر محدود تر بود اما اآلن در سطح وسیعی 

از جامعه چنین نگاهی جا افتاده است. 
* فکر می کنید رفتار شورای نگهبان در این دوره چگونه 

است و چقدر می تواند در مشارکت نقش داشته باشد؟
شورای نگهبان در تایید و رد صالحیت های انتخابات ریاست 

جمهوری، اختیار تام ندارد و تابع سیاست کلی نظام است.
* یعنی رد صالحیت های مجلس هم تابع سیاست های 

کلی بود؟
خیر، به نظر می رســد در انتخابات مجلس دست شورای 
نگهبان بازتر بوده باشد و سیاست های کلی کمتر دخالتی داشته 
باشــد. اگر  مثال ۲ تا ۳ نفر از افراد موسوم به جناح اصولگرا و 
محافظه کاران و ۲ تا ۳ از اصالح طلبانی که زمینه رای دارند تایید 
نهایی شوند؛ احتمال این که جامعه برای مشارکت تحرکی نشان 
دهد و حداقلی از رقابت حفظ شود، وجود دارد. شورای نگهبان 
تــا یک جایی خوب عمل می کند ولی گاهی یک طرف را به 
کلی قلع و قمع می کند. ما در سال های ۷۶، ۸۰ و ۸۴ به همین 
صورت آمدیم و نظام همواره ســعی کرده تا ظاهر یک رقابت 

سیاسی در کشور حفظ شود.
*یعنی حکم حکومتی ممکن است این دوره هم باشد؟

حکم حکومتی نیســت، یعنی اگر صحیح عمل شود، الزم 
نیست حکم  حکومتی باشد.

* یعنی اصالح طلبان مثل سال ۹۲ با رهبر انقالب رایزنی 
می کنید؟

ما قبال رایزنی هایی  با رهبری داشته ایم و االن هم این رایزنی 
ها تا حدی ادامه دارد. ممکن اســت خود ایشان فضا را ایجاد 
کنند، چون فعال فضای سیاسی خیلی سرد است. من فکر می 

کنم خودشان به نحوی مناسب باید ورود کنند .
* شما قبال با شورای نگهبان رایزنی داشتید، آیا برای این 

انتخابات هم آن رایزنی ها را دارید؟
در گذشته یک کمیته تحت عنوان کمیته تعامل و رایزنی با 
شورای نگهبان، سایر نهادها و اشخاص مؤثر در انتخابات داشتیم 
که مسئولیت کمیته مزبور بنده بود. در واقع بعد از ماجرای سال 
۸۸، برای صحبت و تعامل با ارکان حکومت از جمله شورای 
نگهبان اقداماتی را شــروع کرده ام. به طور مثال، ۳ تا ۴ ساعت 
وقت گذاشته و با بعضی از فقهای شورای نگهبان در منزلشان 
در قم دیدار می کردم که این ارتباط بیشتر به آشنایی قبلی مان باز 
می گشت. با آیت اهلل یزدی و آیت اهلل مؤمن یا بعضی از مشاوران 
رهبــری مثل آقای ناطق نوری، آقای قمی و ... این ارتباطات را 
داشــته و خیلی به انتخابات شورای چهارم، مجلس و ریاست 
جمهوری کمک کرده و برای ترمیم آن شــکافی که ایجاد شده 
بود، موثر واقع شــد. سپس یک جلسه طوالنی با رهبر انقالب 

برگزار شد.  
هنوز هم این رایزنی ها ادامه دارد ولی  به صورت رسمی و 
رســانه ای نیست. من هیچ وقت رابطه ام را قطع نکرده و مشی 
خودم را داشــتم. مثال همان قدر که با دوستان اصالح طلب به 
بحث می نشینیم، اگر فرصتی باشد با دوستان اصولگرا، که مردم 
بر این باورند باید شکاف و دیواری بین ما باشد، هم ارتباط دارم.
من به دیوارهای مصنوعی که به لحاظ سیاسی بین ما کشیده 
می شود اعتقادی ندارم. معتقدم که هرکسی دیدگاه خودش را 
دارد و زمانی که با این دوستان صحبت می کنم، نقاط مشترک 
زیادی بین مان پیدا می شود. همچنان که نقاط مشترک فراوانی 
با برادران اهل سنت یا مسیحیان داریم. همچنین نقاط مشترک 
فراوان فرهنگی، سیاســی و اجتماعی بین مــردم ایران و مردم 

کشورهای مصر، عربستان و امثال آنها داریم.
این فضا را خودمان ســاخته ایم. ما یک دیواری دور خود 
کشیده و تصور می کنیم که اصالح طلبان باید با خودشان بنشینند 

و رقیب درصدد حذف مطلق ماســت. البته رقیب هم همچین 
فکری می کند. حفظ اســاس نظام، حفظ مملکت و مســائل 
مملکت، از نقاط مشترک بین اصالح طلبان و اصولگرایان است 

و اختالف نظر هم که طبیعی است داشته باشند.
* االن شما می گویید ما مرتب این ارتباطات را داشتم. 
ارتباطــات و رایزنی هایی که با شــورای نگهبان بوده که 
آخرش به انتخابات ۹۸ رســید و بیش از ۷۰ نماینده ای که 

رد صالحیت شدند...
تایید صالحیت ها معادله یک مجهولی نیست که یک عامل 
داشته باشــد. یک بخش از علت رد صالحیت ها در سال ۹۸ 
پاسخ به لیست قبلی بود، گفتند زدی ضربه ای، ضربه ای نوش 
کن. در سال ۹۴ لیست ما در تهران هم برای مجلس دهم و هم 
مجلس خبرگان، یکدســت برنده شد و باقی لیست ها به کلی 
حذف شد. در شورای پنجم نیز همین طور شد؛ طرف مقابل هم 
در انتخابات ۹۸ به نحوی جبران کرد؛ منتهی نه از طریق صندوق 
های رای، بلکه با محروم ساختن بخشی از جریان اصالحات از 

امکان رقابت انتخاباتی.
من در ذهنم این بود که برای لیست مجلس دهم، چند نفر از 
افرادی مانند آقایان ابوترابی فرد و توکلی را در لیست خود داشته 
باشــیم که احساس شکست مطلق  و حذف کلی برای جریان 
رقیب ایجاد نشــود و با آن ها جلساتی هم داشتیم که چند نفر 
معرفی کنند، ولی دوستان گفتند ما اکثریت هستیم و دموکراسی 

یعنی حاکمیت اکثریت!
قاعده تعامل این است که زمانی که مردم از شما استقبال می 
کنند، به حذف مطلق رقیب فکر نکرده و قدری هم به آنان میدان 
بدهید تا دفعه ی بعد هم رقیب از ابزارهای مختلف برای حذف 
کامل شما استفاده نکند. به عبارت دیگر این که ما در اکثریت 
هستیم تمامی امور را باید مطابق میل خود اداره کنیم ، دیدگاه 
سیاسی کاملی نیست، در یک جامعه توسعه یافته سیاسی، مسئله 
حفظ جایگاه و موقعیت جریان اقلیت هم بسیار مهم است. این 
دیدگاه من مبتنی بر تجربه بیش از ۴۰ سال سیاست ورزی است؛ 
اما متاسفانه هرکسی که از ما انتقاد می کند را کنار می گذاریم 

و این هم در اصالح طلبان و هم در اصولگرایان وجود دارد.
مثال روش خانم مــرکل در آلمان مبنی بر تعامل با جریانی 
اقلیت و اســتفاده از همکاری رقبای خود، روش خوبی است. 
این حرفا ها را برای لیســت تهران گفتیم اما انتقادات زیادی از 
این روش شد.  به فرض در شورای چهارم، بعد از این که آقای 
محســن  هاشمی برای شهردار شدن رأی نیاورد، می توانستیم 
روی افراد معتدل تری رای گیری کنیم؛ چند نفر از اصولگرایان 
هم با این نظر موافق بودند و می گفتند که به آقای قالیباف رای 
نخواهیم داد اما برخی از دوستان ما هر دو پای خود را در یک 

کفش کرده و می گفتند که یا آقای هاشمی یا هیچکس.
تعامل و همکاری با رقیب برای اهداف مشــترک قاعده کار 
سیاسی است ،این امور مثل نماز نیست که وحی منزل باشد و 
اگر اینطوری نباشد باطل می شود. مسائل سیاسی همه جای دنیا 
به همین شــیوه ادراه می شود. در واقع دموکراسی به این معنی 
نیست که وقتی اکثریت میدان پیدا کرد؛ هرکاری را که خواست 
انجام دهد. آن جناحی که در میدان بازی اقلیت شــده، حقش 
چقدر تضمین می شود و در اداره امور کشور، چقدر مشارکت 
می کند؟ در آمریکا که به صورت فدرالی اداره می شــود، یک 
ایالتی ۱۰ میلیون جمعیت دارد و ایالتی دیگر پانصد هزار جمعیت 
دارد اما هر دو ایالت ۲ نماینده در سنا دارند. یعنی می گویند ما 
باید حقوق اقلیت را هم تضمین کنیم. من بارها به دولت آقای 
روحانی گفتم که اگر شما می خواهید دولت تان نماد دموکراسی 
باشید؛ حتما جایگاهی برای برادارن اهل سنت و زنان در کابینه 
تعریف کنید، چون ما اکثریت و شیعه هستیم؛ چرا آنها در حد 
وزارت و استانداری نباید جایگاهی داشته باشند، این روش نه 

دموکراسی است و نه تعامل.
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* شما می گویید که نقطه مشترکمان زیاد است و این 
کارها را با هم بکنیم، خب این همان تعبیر مردم می شود 

که »سر و ته یک کرباس« هستند. 
ســر و ته نیست، یک کرباس هم نیســت. دیدگاه های 
مختلف در اداره کشور باید دخالت داده شوند. جریان چپ، 
که عنــوان اصالح طلب را یدک می کشــند قائل به نوعی 
سوسیالیسم اقتصادی هستند،  قائل به تعامل با دنیا، برقرای 
روابط سیاســی صحیح و توأم با عزت و استقالل با تمامی 
کشورها هستند. در مقابل محافظه کاران به نوعی لیبرالیسم 
اقتصادی و حاکمیت بازار اعتقاد دارند. یعنی دو دیدگاه در 

بسیاری از سیاست های کالن وجود دارد.
فرض کنید، برای تقسیم زمین ها الیحه را بردیم و زمین 
های بزرگ را تقســیم کردیم، مثال مسؤلیت استان زنجان با 
من بود، آن ها این تفکر را قبول ندارند، ما چگونه می توانیم 
در این دیدگاه های سیاسی و اقتصادی به هم نزدیک شویم 

که به یک حد تعادلی برسیم؟
جریان راست، قائل به اقتصاد بازار هستند و اقتصاد بازار 
هم مبتنی بر واردات است. خیلی به تولید توجه ندارند چون 
سود در واردات است، دیدگاه های ما بیشتر به تولید داخل 
و حذف واسطه ها است، حذف واسطه ها یعنی حذف بازار، 
مگر کار بازار غیر از این اســت که جنس بخرد و روی آن 

بکشد و آن را بفروشد؟
بنابراین اینطور نیست که سر و ته یک کرباس باشیم، اگر 
میدان باز شــود، زمانی در مورد مانیفست اصالحات بحث 
کرده و گفتیم مانیفســت اصالحات تدوین و اعالم شود. به 
طور مثال، ما قبال مخالف مدرســه های غیرانتفاعی بودیم و 
جریان راست دفاع از آن کرد، االن جریان چپ دفاع می کند 
که مدارس غیرانتفاعی باشــد و آنها مخالف هستند. ما فکر 
می کنیم بخشی از آموزش و پرورش را باید به مردم واگذار 
کــرده و بقیه  بودجه را به مناطقی که توان ســرمایه گذاری 

ندارند؛ ببریم.
ایــن دیدگاه های اقتصادی مبتنی بــر یک ایده آل هایی 
است. توزیع عادالنه امکانات می گوید که نباید مدارس غیر 
انتفاعی باشد زیرا معلم های خوب به آنجا می روند. ما می 
گوییم اگر شــما نمی توانید برای همه مردم مدرسه بسازید 
۲۰ درصد مدیریت را به مردم ســپرده و ۸۰ درصد باقی را 
در شهرها و مناطق دیگر سرمایه گذاری کنید. باید بیشتر از 
قبل مشارکت عمومی و مشارکت همگانی مردم را در اداره 
کشــور به عنوان یک اصل اجتماعی در همه حوزه ها داشته 
باشیم. دولت باید حداقل دخالت ها را در زندگی مردم داشته 
باشد، دولت باید کوچک باشد و مردم بیشتر مدیریت کشور 

را به عهده گیرد.
در حوزه اقتصاد کارخانجات را به رقابت آزاد واگذار کند 
و به جای تولید ماشین های بی کیفیت پراید و تحمیل ضرر 
و خســارت به مردم، اجازه تولید را به مردم بدهیم. حتی در 
اداره زندان ها قوه قضاییه می تواند به شــرکت ها و بخش 
هــای خصوص کمک بگیرد تا با پرداخت ســرانه، افراد را 
تربیت و اصالح شده به ما تحویل دهند و در این صورت ما 

هم به آنان امتیازاتی می دهیم.
در کمیســیون بودجه در مجلس اول و دوم مخالف این 
دیدگاه بودم اما در حال حاضر فکر می کنم باید مردم را در 
امور کشور بیشتر مشارکت داده و دولت را کوچک کنیم. ۸۰ 
الی ۹۰ درصد بودجه مملکت بودجه جاری دولت اســت، 
یعنی هر روز دولت بزرگ تر شــده و دستگاه های موازی 
بیشتری درست شــده است؛ لزومی ندارد حکومت مثال در 
امور حــوزه و تربیت طالب در دخالت کندیا مثال پلیس به 

امور حجاب و پوشش زنان ورود کند.
بایــد بعضی از حوزه ها را به مــردم واگذار کنیم. یعنی 
دولت باید حداقل دخالت را در زندگی مردم داشــته باشد 
و بقیــه اداره امــور را به عهده مردم بگذاریــم. ما به عنوان 
حکومت باید متولی اداره امنیت کشور، مردم ، حفظ حدود 
و ثغور کشور و تعیین سیاست های کالن اداره کشور باشیم، 
چون امنیت را نمی شود واگذار کرد. امنیت، قضاوت، ارتش 

و نیروهای مسلح باید وابسته به حکومت باشد.
* این مقداری تفکر آنارشیســمی نیست؟ اگر مردم 

بخواهند خودشان، خودشــان را اداره کنند یک هرج و 
مرجی پیش می آید؟

این همان نگرانی اســت که گفته می شــود. ما به مردم 
اعتماد نکرده ایم و نتیجه این بی اعتمادی باعث دخالت ما در 
اس ام اس های مردم می شود یا می گوییم چرا در صفحه ی 
اینستاگرام خود فالن مطلب را نوشته اید. برخی خود را قیم 
و ولی مردم می دانند و بر این باورند که مردم هنوز رشــید 
نیستند، پس حکومت باید در همه مسائل آن ها دخالت کند. 
کسی که در اوضاع سیاســی و اجتماعی دنیا مطالعه نکرده 

باشد، خود چنین فکری دارد.
در ترکیه، دولت برای پــول برق و آب به درب خانه ها 
نمی آید. دولت برق را به شــهرداری که غیردولتی بوده و با 
رای مردم روی کار آمده؛ می فروشد و مردم نیز برق را بنابر 
آنچه شــهرداری نرخ گذاری کرده می گیرند. ادراه پلیس و 
امنیت شهر هم با شهرداری است. به طور مثال در انتخابات 
اخیر لندن، یک آقای پاکستانی مسلمان خوب کار کرده بود 
و شــهردار لندن شد.  درآنجا شــهردار اختیاراتش کمتر از 
نخست وزیر در اداره شهر نیست. باید به مردم اعتماد کنیم و 
در صورت الزم، با روش های ارشادی به آن ها کمک کنیم. 
اگر خانمی در ماشین روسری اش افتاد، نباید پلیس ورود کند 

و با ارسال پیامک به او استرس وارد کند.
دخالت حکومــت در زوایای زندگی مــردم هیچ موقع 
جواب صحیح نداده است. بنابراین من در این حوزه ها بیشتر 
به دخالت حداقلی و میدان دادن به حضور و مشارکت مردم 
معتقد هســتم. ما باید به رشد یافتگی و تشخیص مردم باید 
احترام بگذاریم، مسائل اعتقادی و فکری با توسعه مطالعه، 
چاپ کتاب روش های تضــارب آراء و عقاید حاصل می 
شــود و دخالت حکومت نه تنها در این امور نتیجه مطلوب 

نمی دهد، بلکه گاهی نتیجه عکس می دهد.
* مقــداری خوش بینانه فکر نمــی کنید؟ اگر مردم 
بخواهند پای رای بیایند این تفکر را تفکری شــعار گونه 
نمی بینند؟ یعنی به توجه به اینکه االن تمام توجه مردم، 
به مشکالت معیشتی اســت فکر می کنید این مشکالت 
معیشتی اجازه می دهد به چنین برنامه هایی توجه کنند؟

ما مردم را در گوشه رینگ گیر انداخته ایم و زندگیشان را 
به روزی انداخته ایم که بیشتر به فکر نان شب شان هستند تا 
حوزه های اجتماعی. اگر مردم ایران به عنوان مردمی با سابقه 
فرهنگ باال قبول داشــته باشــیم، آن ها به مسائل اجتماعی 
خود، آزادی ها و رفاهشــان به همان اندازه توجه می کنند 
که ســفره نان شــان فکر می کنند. دیگر زمانی که دختر یا 
همسرشان بیرون می روند، شب با چشمانی گریان باز نمی 

گردند.
شعار آقای خاتمی، توسعه سیاسی و جامعه مدنی بود و با 
تالش برای آن، اوضاع اقتصادی هم درست شد. مشکل قفل 
شدن اقتصاد لزوما در خود حوزه اقتصاد نیست و بخشی هم 
به مشــکالت سایر حوزه ها بر می گردد و باید آن حوزه ها 
را هم درســت کرد. اقتصاد تابع و معلول این روابط سیاسی 
و اجتماعی جامعه اســت. ما با ترســاندن مردم از آمریکا و 
غرب، آن ها و زندگی شــان را در شعارهایمان محصور و 

قفل کرده ایم.
مردم نمــی توانند پول نفتی که روی آن نشســته اند را 
به دست آورند. این شــعار نیست که من بگویم اگر رئیس 
جمهور شوم، این مشــکالت را حل کرده و پول شما را به 
کشور بر می گردانم تا خودتان خرج کنید. چرا باید پول ما 
در چین ، هندوســتان و کره و عراق بلوکه شــود؟ به جای 
اینکه ما به اقتصاد بازار توجه کرده و ازشــرکت های بزرگ 
واردات داشته باشــیم، جنس های بنجل چینی وارد کشور 
شده و ســودش هم به جیب واردکنندگان می رود. باید به 
مردم اجازه داد تا خودشان تولید کنند و از تولید ملی حمایت 

کرد. ما باید برای سرمایه گذار خارجی امنیت ایجاد کنیم و 
به آنان تضمین دهیم که در ایران ســرمایه گذاری کند مانند 

همان کاری که چینی ها کردند.
مدل پیشنهادی بنده در ایران مدل کار چینی ها و کره ای 
ها اســت، روش ماهاتیر محمد در مالزی است. چینی ها از 
سرمایه گذاران خارجی دعوت کردند و بازگشت سرمایه و 
سود آن را تضمین کردند تا با سرمایه گذاری آنان اقتصادشان 
جان بگیرد و در حال حاضر خودشــان در حال تبدیل شدن 
به اقتصاد اول دنیا هستند. کشور ما کشوری ۴ فصل بوده و 
در تمــام فصول قابلیت تولید و کار دارد. نفت، گاز، منابع و 

معادن بسیاری داریم. 
به عنوان مثال ترکیه ســاالنه میلیاردها دالر فقط از طریق 
توریســم زیارتی آرامگاه موالنا در قونیه و مساجد قدیمی 
استانبول درآمد دارد. ما باید اعتماد به نفس داشته و با ایجاد 
یک فضای اجتماعی مناســب میلیون ها نفر از اروپا ،آسیا و 
آمریکا توریست داشته باشیم ، به نظر من قویا باید از صعنت 
توریسم حمایت کرد. آثار باســتانی ایران ۱۰ ها برابر امثال 
کشور ترکیه اســت. زمانی که صنعت توریست فعال شود؛ 
قطعا هــزاران صنعت در کنار آن فعال می شــود بدون آن 
که احتیاجی به دالر نفتی داشــته باشــیم. این سیاست های 
بســته حاکم بر کشور اســت که صنعت توریست، روابط 
خارجی، ســرمایه گذاری در ایران را فلج کرده و در نتیجه 
مردم احساس می کنند پول و حقوقشان کفاف زندگیشان را 
نمی دهد و هر روز با افت بیشتر ارزش پول ملی و بیکاری 

بیشتر مواجه می شوند.
* آقای رهامی! شــما یکی از منتقدین شورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان بودیــد. چه قدر با نهاد 
اجماع ســاز موافق هستید و  آیا حضور بهزاد نبوی می 

تواند مؤثر باشد؟
 با این هدف که روش مناســبی برای به اجماع رسیدن و 
کاهش اختالفات داشــته باشیم، موافق بوده و از آن حمایت 
می کنم. در شورای سیاســتگذاری انتخاباتی اصالح طلبان 
عضــو بودم و عضو هیأت رئیســه و رئیس کمیته تعامل و 
رایزنی شــورای مذکور را بر عهده داشته ام. نقد من یک نقد 

درون سازمانی بوده و به معنی عدم همکاری من نیست.
به نظر من هر روشــی که منجــر به کاهش نقش احزاب 
و به حاشــیه رفتن آنها منجر شــود؛ در بلند مدت به ضرر 
دموکراســی و مردم ساالری تمام می شود و این یک تجربه 
جهانی است. ما باید به سمتی رویم که در انتخابات؛ احزاب 
حرف ۰ تا ۱۰۰ را بزنند، لیست تهیه کنند، با شورای نگهبان 
چانه زنی کننــد، تایید صالحیت کاندیداهای حزبی با خود 
احزاب باشد و اگر عضوی خالف کرد، حزب ضامن است 

و آبرویش می رود، برنامه ها را حزب تهیه کند.
در همه دنیا که دموکراســی و حاکمیت مردم ، به معنی 
واقعی وجود دارد، احزاب کشور را اداره می کند. زمانی هم 
که برنامه یک حزبی که اداره کشــور را بدست دارد، نتیجه 
نداد و مردم از آن انتقاد کردند، حزب بعدی سر کار می آید 
و کشــور را اداره می کند. کسی  آن حزب را به تبلیغ علیه 
نظام متهم نمی کند، بلکه آن ها به وسیله مردم کنار گذاشته 
می شود. نظام هم سر جای خودش است و آسیب نمی بیند.
ایرانــی ها فکر می کردند اگر مشــروطه را برداشــته و 
جمهوری را جایگزین آن کنند؛ همه مشــکالت درست می 
شــود. مردم در اوایل سده گذشــته می گفتند که جمهوری 
رضاخانی را نمی خواهند و مشــروطه می خواهند، بعد از 
انقالب گفتند مشــروطه نمی خواهیم و نظام جمهوری باید 
درست شود تا مشکالت کشور حل شود. این ها همه قالب 
هســتند و مهم آن اســت که مردم از طریق احزاب بیایند و 
مقدرات خود را بدست گرفته و کشور را اداره کنند. پادشاه 
هم فقط نماد وحدت می باشــد و در مقدرات کشور نقش 

چندانی ندارد.  
به طور مثال، در انگلســتان و سوئد نظام پادشاهی است 
ولی کســی نمی گوید آنجا به صورت اســتبدادی اداره می 
شــود. در منطقه سوریه را با اردن مقایسه کنید. سوریه نظام 
جمهوری است و علی القاعده باید دموکراسی اش بیشتر از 
اردن که نظام پادشاهی اســت؛ باشد ولی مردم اردن خیلی 
وضع شان از مردم سوریه بهتر است. این ها همه اسم هستند. 
حرف ما این اســت که باید روشی در پیش گرفته شود که 
تقویت احزاب را تقویت کرده و اداره انتخابات و امثال آن را 

به احزاب واگذار کرد.
اشــخاص حقیقی اگر آدم های خیلی مهم بوده و به کار 
سیاسی عالقه دارند، باید در حزب ها کار کنند تا به مدلی از  
اداره کردن  کشور، مانند ترکیه، کره جنوبی و هندوستان و یا 

کشورهای اروپایی برسیم.
بنابراین، نقد من درون ســازمانی و نقد مبنایی بود. هنوز 
اشــکاالت مبنایی ما برطرف نشده است. مثال گفته می شود 
حزبی که ســال ها کار کرده، در اکثر اســتان ها دفتر فعال 
دارد و ده ها ســال هزینه کار حزبی را داده اســت، دبیر کل 
این حزب با کســی دیگری که هیچ مسؤلیت حزبی ندارد و 
هزینه ای نداده، در شــورای مذکور باید رأی مساوی داشته 
باشد، این کار با اســاس کار حزبی و قانون احزاب منافات 
دارد. متاسفانه بعضی دوستان به جای برطرف کردن انتقادات 

اساسی، می گویند منتقدان مخالف اجماع هستند.
نکته مهم دیگر است که آیا مشکل جامعه ای که با صندوق 
های رای قهر کرده، با این ساز و کارها حل می شود، خیر؟ 
اضافه کردن چند نفر به عنوان شــخص حقیقی در شورای 
سیاست گذاری یا نهاد مشابه،  در دیدگاه های انتقادی مردم 
نسبت به اصالح طلبان، تاثیر چندانی ندارد و این ها ساز و 
کارهای درون حزبی اســت. جامعه باید به این نتیجه برسد 
که رای مردم حرف اول و آخر را در اصالح امور و در اداره 
کشــور می زند. اصالح طلبان در ایــن چند دوره انتخابات 
اخیر مانند انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ و ۹۶، مجلس 
دهم و شــورای شهر پنجم از حمایت قاطع مردم برخوردار 
بودند؛ اکنون پس از پایان دوره مجلس و ریاست جمهوری 
و شورای شهر، کدام مشکل از مشکالت مردم را حل کرده 
و کدام بار از دوش آن ها برداشــته شده است؟ پاسخ به این 
سؤاالت و نقد عملکرد نهادهای مذکور که با رأی قاطع مردم 
انتخاب شــدند، خیلی مهم تر از اضافه کردن چند شخص 

حقیقی به نهاد اجماع ساز می باشد.
 هنگامی که به اســتان ها و شهرستان ها می رویم، مردم 
می پرسند ما برای چی باید در انتخابات شرکت کنیم؟؛ آرای 
مــا چه تأثیری در اصالح اوضاع و تغییر وضعیت زندگی ما 
داشته است؟ مردم سوال نمی پرسند که چه تعداد نفر به نهاد 
اجماع ســاز اضافه شده است یا آقای بهزاد نبوی رئیس این 
نهاد است یا شخص دیگری. البته حضور آقایانی چون بهزاد 
نبوی در این ساز و کار ها قطعا مغتنم است اما مشکل جامعه 
ایرانی این است که ۴۰ سال پای صندوق های رای رفته اند 
و االن می بینند که اوضاعشان به نسبت کشورهای دیگر، نه 
تنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه روز به روز نیز بدتر شده است. 
فســاد کماکان وجود دارد و پول ملی بی ارزش تر می شود. 
مردم احســاس می کنند حضورشان در انتخابات تشریفاتی 
بوده و باید این مسئله حل شود، لذا با کم کردن چند نفر در 
آن شــورا یا جا به جایی افراد چندان مشکل اساسی جامعه 

حل نمی شود.
*یعنی فکر می کنید سرنوشت نهاد اجماع ساز هم به 

سرنوشت شورای عالی دچار می شود؟
طبــق قانون، جبهه باید موقتی بــوده و نمی تواند دائمی 
باشــد . ظاهرا آن را بــرای ۶ ماه تمدید کــرده اند. این ها 
نهادهای فصلی هستند ولی نســبت به جریان اصولگرا که 

تشتت بیشــتری دارند؛ به نظرم کار خوبی است و نباید آن 
را تضعیف و خراب کرد. نقدهای من در جهت بهتر شــدن 

روش اجماع سازی و فانونمند شدن کار است.
در اصولگرایان نیز مثال جمعی از احزاب و اشخاص روی 
آقای رئیسی توافق دارند و  جمعی هم نظرشان روی دیگران 
اســت و تالش می کنند با ریش سفیدی جامعه روحانیت 
مبارز تهران و امثال آن، به اجماع برسند و یا حداقل اختالفات 
را کاهــش دهند. در  مجموع وضعیت اصالح طلبان با همه 

اختالف نظر ها، خیلی بدتر از اصولگرایان نیست.
* فرض کنید شــما یا یکی از همفکران شما رئیس 

جمهور شد، با مجلس یازدهم چگونه رفتار می کنید؟ 
قانون اساســی و چهارچوب های ما مشــخص است و 
من می خواهم در همیــن چهارچوب کار کنم. روش های 
تعاملی که در گذشته داشــته ام، نشان می دهد که با زبان و 
روش تعامل آشــنا هســتم و قطعا با مجلس از در چالش و 
جنگ سیاسی وارد نمی شوم. به طور مثال، من در شرایطی 
مقدمات انتخابات شــورای چهــارم و تمهیدات الزم برای 
شــرکت اصالح را در آن را آغاز کردم که آقای احمدی نژاد 
رئیس جمهور بود و وزارت کشور وی  انتخابات مذکور را 
برگزار می کرد. تأیید صالحیت ها در دست مجلس نهم بود 
و در آن زمان نیز برای تایید صالحیت ها و انجام انتخابات 
تعامل کردیم، اکنون اگر من توفیق به عهده گرفتن مسولیت 
ریاســت جمهوری را داشته باشــم، قطعا با مجلس و قوه 

قضائیه و سایر ارگان ها تعامل و همکاری خواهم داشت.
من زمانی در سخت ترین شــرایط بعد از قضایای سال 
۸۸  موفق به راه اندازی ده ها شــورا در تهران و شهرستان 
ها با همان مجلس و وزارت کشور آقای محصولی شدم. با 
توجه به زبان تعامل و ارتباط خود با رهبر انقالب، همچنین 
شــناختی که از برخی از نمایندگان مجلس به دلیل رفاقت، 
همکاری قبلی، همشــهری بودن و امثال آنها دارم؛ می توانم 
بــا آنان تعامل کنم و عناصری کــه گفتم ارتباط ما را به هم 

پیوند می زند.
* آقای رهامی اگر تایید صالحیت شــوید شما یک 
میرســلیم، غرضی یا هاشمی طبا هســتید یا شبیه آقای 

روحانی و جهانگیری؟
قطعا مثل آنها نمی شــوم. اگر تایید صالحیت شوم، یک 
روحانی با حرف هــای جدیدتر یا یک خاتمی با یک نگاه 
نوتر در مسائل حقوقی و اجتماعی هستم. یک خاتمی که در 
عین حال تکنوکرات است، در دانشگاه های داخل و خارج 
کشــور ســالها کار کرده، یک وکیل مدافع حرفه ای حقوق 
شــهروندی و مدافع آزادی های اساسی مردم با سابقه بیش 
از ۳۰ سال در داخل و خارج از کشور هستم. شاید خیلی از 

افراد این سوابق را نداشته باشند.
* نظر شــما درباره رفتارهــای انتخاباتی اخیر آقای 

احمدی نژاد چیست؟
دوســتان اصولگرا، دولت آقای احمدی نــژاد را دولتی 
پاکدست، عدالت خواه، مردمی و به عنوان پدیده قرن مطرح 
می کردند ولی عملکرد دولت ایشــان با این ویژگی ها، در 
تناقض آشکار در آمد. در حال حاضر هم تعدادی از معاونان 
و مشــاوران ایشــان به دلیل تخلفات مالی، محکومیت پیدا 
کرده و بعضا در زندان هســتند. آقای احمدی نژاد و بعضی 
همکارانشان هم به جریان های سیاسی که در قدرت گرفتن 
او نقش داشــتند پشــت پا زدند و هم با رهبری زاویه پیدا 
کردند. اکنون ایشــان می خواهد خــود را مطرح کرده و به 
راحتی مواضع آشــکار قبلی را انکار می کند و همچنین به 

شعور سیاسی جامعه اهانت می کند.
* باالخره ایشان می داند که تایید صالحیت نمی شود.
آقای احمدی نژاد می خواهد مجموعه طرفدارانش را در 
صحنــه نگه دارد و به همین دلیل حرف هایی را می زند که 
دیگران نمی گویند. او قصد دارد تا دیدگاه جوانان را به خود 
جلــب کند و برای این هدف ســعی می کند از بقیه جلوتر 
صحبت کند. زمانی که آقای قالیباف برای پوتین نامه می برد، 
احمدی نژاد نیز به پوتین نامه می نویســد. او می خواهد در 
بورس باشد. مشاورانش به او می گویند با این روش ها در 

بورس اخبار می ماند.

مدل ریاست جمهوری ام مدل ماهاتیر محمد است
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عصرمّلت - واقعه ای در نوع خود بی نظیر در تاریخ صفوف به هم پیوســته 
مــردم ایران در صف خرید مرغ رخ داد، آن هم در زمانه ای اســت که دیو پلید 
ویــروس کووید- ۱۹، همچنان در حال تارومار کردن جمع زیادی از هموطنان 

ما از بهمن ۹۸ تاکنون است و در حال پا گذاشتن به موج چهارم آن هم هستیم!
سالی که با شــیوع کرونا آغاز شد و مشــکالت زیادی ایجاد کرد، آخرین 
روزهایــش را با صف مرغ پایان داد، صف مرغی که پایش به ســال جدید نیز 

باز شد.
افزایش قیمت مرغ تا ۳۰ هزارتومان در خرده فروشی ها و از آن طرف عرضه 
مرغ تنظیم بازاری ۲۰ هزارو۴۰۰ تومانی در میادین میوه و تره بار و برخی از خرده 
فروشی های سطح شهر باعث شد که مردم برای خرید این کاالی پروتئینی سبد 
غذایی خود در صف های طوالنی بایستند و رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم 

تجمع در این دوران به طور کل به فراموشی سپرده شود.
واقعه ای در نوع خود بی نظیر در تاریخ صفوف به هم پیوسته مردم ایران در 
صف خرید مرغ رخ داد، آن هم در زمانه ای است که دیو پلید ویروس کووید- 
۱۹، همچنان در حال تارومار کردن جمع زیادی از هموطنان ما از بهمن ۹۸ تاکنون 

است و در حال پا گذاشتن به موج چهارم آن هم هستیم!
در آن زمان بسیاری از فروشندگان علت افزایش قیمت مرغ را کاهش عرضه 
مرغ تنظیم بازاری در میدان بهمن )بزرگترین مرکز عرضه مرغ تهران( و خرید مرغ 

به صورت عمده بیش از نرخ مصوب اعالم کردند.
فعاالن صنعت طیور نیز علت گرانی مرغ را افزایش مولفه های تولید مانند ذرت 
و سویا، جوجه و... اثرات آن را بر روی قیمت تمام شده تولید، عدم هم خوانی 
نرخ مصوب با قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش رغبت به تولید،  

تصمیمات جزیره ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استان ها عنوان کردند.
با این وجود اما وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت از همان روزها وعده 
تعدیل قیمت ها و افزایش عرضه مرغ تنظیم بازاری را دادند. مثال وزیر صمت در 
روزهای پایانی بهمن ماه اعالم کرد با توجه به نوسانات اخیر در بازار گوشت مرغ، 
وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار بیان کرده که ظرف ۳ روز آینده نسبت 

به عرضه گوشت مرغ در بازار اقدام می کند تا شرایط به حالت عادی بازگردد.
 یا دبیر ستاد تنظیم بازار کشوراعالم کرد که ذخایر مرغ منجمد در کشور کافی 
اســت و اگر تا آخر هفته قیمت مرغ عادی نشــود از این ذخایر به بازار عرضه 
خواهد شد و اینکه در حال حاضر مشکلی در تامین نهاده  مورد نیاز مرغداران 
وجود ندارد و نوسانات اخیر قیمت مرغ به دلیل اقدامات وزارت جهادکشاورزی 
در خصوص زمینه ســازی برای تنظیم بازار موثر این کاال برای ایام نوروز و ماه 

مبارک رمضان بوده است.
با وجود همه این اظهارنظرها و اقداماتی که مسؤوالن انجام دادند، اتفاقی در 

بازار مرغ نیفتاد و تا همین چند روز پیش شاهد صف های طویل مرغ بودیم.
در همین راستا جلســه پیگیری مطالبات مردمی و بررسی کمبود کاالهای 
اساسی از جمله مرغ و روغن به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان با 
حضور دو نفر از فعاالن رسانه و همچنین رئیس سازمان صمت و رئیس جهاد 

کشاورزی برگزار شود.
قنبر رسولی مدیر خبرگزاری فارس از زنجان در واکنش به کمبود کاالهای 
اساسی در زنجان سواالتی از مسووالن مطرح کرد که بی ارتباط با وضعیت امروز 

بازار زنجان نبود.
چرا نهاده ثبت شــده بعد از یک ماه بدســت تولید کننده می رسد؟ بعد از 
کشــتارگاه مرغ چطور از استان خارج می شود، پس چرا نظارتی بر خروج مرغ 
وجود ندارد که چنین اتفاقی رخ می دهد؟ یکی دیگر از ســواالت مطرح شده 
از ســوی این خبرنگار محدودیت در ثبت نهاد بود که از رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی خواستار پاسخگویی آن شد.
مشکل شــکر و قنادان، بحث عدم خرید میوه از باغداران زنجانی از جمله 

سواالتی که این خبرنگار مطرح کرده و خواستار پاسخگویی مسؤوالن شد.
» چرا اقوام مســؤول اتحادیه مرغ فروشــان همه در کار بسته بندی و... مرغ 
هستند؟ خود فرد فروشنده، فرزند ایشان بسته بندی کننده، اقوام ایشان در بحث 

قطعه بندی هستند؟ نمی خواهم از لفظ مافیا استفاده کنم. اما آیا این شیوه درست 
است؟«

مهدی سهرابی دبیر روزنامه صدای زنجان نیز در این جلسه سخن از مافیای 
مرغ در زنجان به میان آورد و گفت: چرا اقوام مسؤول اتحادیه مرغ فروشان همه 
در کار بسته بندی و... مرغ هستند؟ خود فرد فروشنده، فرزند ایشان بسته بندی 
کننده، اقوام ایشان در بحث قطعه بندی هستند؟ نمی خواهم از لفظ مافیا استفاده 

کنم. اما آیا این شیوه درست است؟
از دیگر سواالت این خبرنگار زنجانی این بود که تصمیم جهاد کشاورزی پس 

از واگذاری اختیارات توزیع مرغ به این سازمان چه خواهد بود؟ 
کاالی بعدی که گران می شــود چیست و چه تضمینی وجود دارد که در ماه 
رمضان دوباره مرغ گران نشود و با افزایش حامل های انرژی تصمیم جدیدی در 

این باره گرفته نشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ارتباط با مشکالت مطرح شده 
در زمینه نهاده های مرغ و همچنین مباحث مربوط به توزیع گفت: ۲ موضوع مهم 
درباره مرغ وجود دارد، موضوع اول این است که متاسفانه جامعه هنوز به بلوغ 
کافی در مطالبه گری نرســیده و این مورد جا نیفتاده و باید توجه داشت که این 
شرایط و تجمع مردم برای خرید مرغ، زودگذر و موقتی بوده و به اصطالح، این 

هم خواهد گذشت.
جواد تاراســی افزود: موضوع بعدی این است که باید مشکالت مربوط به 

زیرساخت های بخش کشاورزی را بررسی کنیم که از این موضوع هم بگذریم.
وی تصریح کرد: تا آذرماه ســال ۹۹ ثبت سفارش و خرید نهاده ها بر عهده 
وزارت صمت بود و هر چند ســازمان های جهاد کشاورزی و صمت در استان 
زنجان، بسیار باهم هماهنگ بوده و ارتباطات گسترده و موثری با یکدیگر دارند 
اما تا آذرماه سال ۹۹ این هماهنگی در تامین نهاده و تولید مرغ در سطح کشور 
وجود نداشت و حداکثر ۴۰ درصد نهاده ها را می توانستیم تامین کنیم و به همان 

اندازه نیز مرغ از مرغداران تحویل می گرفتیم.
» ثبت سفارش، خرید و تخصیص نهاده دامی در جهادکشاورزی متمرکز شد 
و از آذرماه سال ۹۹ به بعد، تامین و تخصیص نهاده به مرغداران از طریق سامانه 

بازارگاه انجام شد و این مورد سبب شد تا ۹5 درصد مشکالت حل شود«
وی با بیان اینکه این مشکل، ریشه یابی شد و تمام موارد مربوط به مرغ بر عهده 
وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد، خاطرنشان کرد: بر این اساس، ثبت سفارش، 

خرید و تخصیص نهاده دامی در جهادکشاورزی متمرکز شد و از آذرماه سال ۹۹ 
به بعد، تامین و تخصیص نهاده به مرغداران از طریق سامانه بازارگاه انجام شد و 

این مورد سبب شد تا ۹5 درصد مشکالت حل شود.
وی از وارداتــی بودن بیش از ۹۰ درصد نهاده های دامی در جیره غذایی مرغ 
یعنی کنجاله ذرت و سویا خبر داد و گفت: تا آذر سال قبل ثبت سفارش و خرید 
انجام شــده بود، اما با به هم خوردن هماهنگی بین جهاد کشاورزی و وزارت 
صمت، حداکثر ۴۰ درصد نهاده ها تامین شده و به همان اندازه نیز مرغ از مرغداران 

تحویل گرفته شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پاسخ به سواالت مطرح شده 
توضیحاتی درباره تولید مرغ در استان داد و گفت: بحث الگوی مصرف مردم و 
زیرساخت های کشاورزی دو موضوعی است که باید در این بحث مورد توجه 

قرار گیرد.
تاراســی با اشــاره به اینکه عدم رعایت قیمت مصوب از سوی استان های 
همجوار موجب شد که صف های طوالنی تشکیل شود، تصریح کرد: همین دلیل، 
سبب خروج مرغ از استان زنجان شد زیرا بعضی استان ها توانایی کنترل قیمت را 

نداشتند و بعضی ها هم اعتقادی به رعایت قیمت مرغ نداشتند. 
وی با بیان اینکه تعداد روزهایی که در استان زنجان، صف مرغ تشکیل شد 
خیلی کمتر از بســیاری از استان هایی بود که قیمت مرغ را افزایش داده بودند، 
گفت: باید برای حل این مشکل و حمایت از ۲۴6 واحد مرغداری استان فکری 

اساسی اندیشیده شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه امروز متوسط 
تولید روزانه مرغ در استان زنجان ۱۱۰ تن است که یک هفته مانده به ماه مبارک 
رمضان به ۱۳۰ تُن هم خواهد رسید، گفت: تولید مرغ بیش از نیاز مصرف استان 
اســت، اما زمانی می توان بازار مرغ را کنترل کرد که سایر استان ها هم قیمت را 

کنترل کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه ۲۴6 واحد مرغداری 
گوشتی در استان داریم، گفت: اگر نتوانیم از تولیدکننده حمایت کنیم، آینده استان 

دچار صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
» امروز متوسط تولید روزانه مرغ در استان زنجان ۱۱۰ تن بوده و یک هفته 
مانده به ماه مبارک رمضان به ۱۳۰ تُن هم خواهد رسید و تولید مرغ بیش از نیاز 

مصرف استان است«

وی مصرف مرغ استان را بین ۴5 تا 5۰ تُن بیان کرد و افزود: در سال های قبل با 
فعالیت صنعت و رستوران ها بین 65 تا 7۰ تن بود در حالی که امروز متوسط تولید 
روزانه مرغ در استان زنجان ۱۱۰ تن بوده و یک هفته مانده به ماه مبارک رمضان 
به ۱۳۰ تُن هم خواهد رسید و تولید مرغ بیش از نیاز مصرف استان است اما پاشنه 
آشیل موضوع این است که استان های دیگر نیز بتوانند قیمت مرغ را کنترل کنند تا 
مشکلی پیش نیاید اما اگر نتوانند کنترل کنند، باز هم با مشکل مواجه خواهیم شد.
تاراســی در پاسخ به اینکه مرغ ها پس از کشــتار و قبل از رسیدن به دست 
مصرف کننده از اســتان خارج می شد و به دست مردم نمی رسید، اظهار داشت: 
به هر حال، خروج مرغ از استان به دلیل اختالف قیمت آن با سایر استان ها بود 
اما اکنون چند روزی است که قیمت افزایش یافته و مرغ در بازار موجود بوده و 
مشکلی نیست ضمن اینکه مشکالت مرغداری ها نیز احصا شده و بعضی از آن ها 

حل شده و مابقی نیز حل می شود.
»رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان« نیز در پاسخ به سواالت 
مطرح شده در ارتباط با بازار مرغ و کمبود، روغن و شکر گفت: اولویت وزارت 
صمت، تامین به موقع و کافی کاالها است و  ما مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار 
کشور هستیم و در صورت وجود اختالف حتی ۱۰۰ تومان، بخش های نظارتی 

از ما توضیح می خواهند.
ناصر فغفوری با اشاره به اینکه برخی ها معتقدند مرغ گرم در هنگام توزیع از 
استان خارج می شود، گفت: با شیوه هایی که برای توزیع مرغ در بازار تدوین شده، 

امکان خروج مرغ گرم از استان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در روز ۱۲ فروردین ماه ســال جاری ۲۴۰ تن مرغ در بازار 
توزیع شــده که در عرض ۴ ساعت به اتمام رسیده است، خاطرنشان کرد: مرغ 
پس از کشــتار در کشتارگاه، پلمب شده و در هر خودروی حامل مرغ نیز یک 
نیروی بسیجی مستقر شده و به بازار می آید پس امکان خروج مرغ در این فرآیند 

وجود ندارد.
» مرغ توسط افرادی که در صف ها ایستاده و مازاد بر نیاز خریداری می کنند از 
استان خارج می شد چرا که مرغ ها در کشتارگاه به صورت پلمب شده و با مجوز 

دامپزشکی و با حضور نیروهای بسیجی در بازار توزیع می شود«
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه نیاز، نیاز 
کاذب بوده و مشتریان نیز غیرواقعی هستند، تصریح کرد: مرغ توسط افرادی که 
در صف ها ایستاده و مازاد بر نیاز خریداری می کنند از استان خارج می شد چرا 
که مرغ ها در کشتارگاه به صورت پلمب شده و با مجوز دامپزشکی و با حضور 

نیروهای بسیجی در بازار توزیع می شود.
وی در ارتباط با صف های تشکیل مرغ نیز گفت: نمی گویم صف نداشتیم، چرا 
صف مرغ تشکیل شد و شاید تعداد روزهای آن بیشتر از ۱۰ روز بود، اما خرید 

بر اساس نیاز هم نبود و خرید کاذب صورت گرفت.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ارتباط با کاالهای 
اساسی در نظر گرفته شده برای ماه مبارک رمضان نیز گفت: تدابیر الزم برای تامین 

اقالم اساسی در ماه مبارک رمضان اندیشیده شده است.
وی با اشاره به اینکه قند به میزان بیش از ۴ برابر نیاز استان تولید می شود و 
در شکر نیز خوشبختانه وضعیت استان خوب است و با قیمت مصوب در حال 
عرضه است، اضافه کرد: در رابطه با شکر نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است 
و شکرهای فله ای نیز جمع آوری شده و تمام راه ها برای استفاده صنف و صنعت 
از شــکر خانوار، بسته شده است و تالش می کنیم شکرهای بسته بندی شده را 

جهت نظارت بهتر از طریق فروشگاه های بزرگ عرضه کنیم.
وی در ارتباط با بحث روغن نیز گفت: شرکت روغن نباتی جهان روزانه بین 
۲5 تــا ۳۰ تُن روغن تولید می کند که از امروز ضبح مجدداً تولید خود را آغاز 
کرده و روغن مایع خوراکی تولید می کنند و روغن این شکرت نیز به خارج از 

استان نمی رود.
فغفوری افزود: هم اکنون شرکت روغن جهان حدود ۲۰۰ تن روغن بسته بندی 
در انبار دارد که کمک بزرگی به استان استو محصوالت این شرکت را صرفا در 

اختیار اتحادیه خواروبارفروشان قرار می دهیم.
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کرونای »سفر« یا »صف«!
گزارش عصرمّلت از شیوع طوفانی کرونا در زنجان؛

عصرمّلت؛ زهرا انصاری - بــا افزایش تعداد 
مبتالیــان به کرونا، دیگر جای ســوزن انداختن در 
بیمارســتان ها نیســت و تخت ها همه اشغالند، در 
چنین شرایطی مسؤوالن سفرهای نوروزی و مردم 
صف های مرغ را مقصر این افزایش تعداد می دانند 
و کرونای ســرکش بی توجه به همه چیز در حال 

فراگیری است و کسی جلودار آن نیست.
قبل از تعطیالت نوروزی  سخنگوی ستاد مقابله با 
کرونا بارها بر مخالفت وزارت بهداشت بر سفرهای 
نوروزی تاکید کرد که تا حد امکان و به هیچ وجه این 
سفرها نباید انجام شود تا شرایط کشور به ثبات برسد. 
هرچندرکه تاکید ســخنگوی وزارت بهداشت، 
انجام ســفر در شــهرهای زرد و آبی بــا رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی بسیار سختگیرانه بود و وزیر 
بهداشت مردم را قسم داده به سفر نروند، اما برخی 
توجهی به این موضوع نکردند و همچون سال هایی 

که شرایط عادی بود، به سفر رفتند.
همان مسؤوالنی که در ستاد مقابله با کرونا همواره 
بر عدم تجمع تأکید داشــتند، چاره ای برای صف ها 
نیاندشیند و هرچند که بیش از سه دهه است که کوپن 
از اقتصاد ایران حذف شده، اما مردم همچنان برای 
خرید برخی از کاال های مورد نیازشان باید ساعت ها 
در صف انتظار بکشند، با این تفاوت که ممکن است 
بعد از ساعت ها انتظار، کاالی مورد نظر تمام شود و 

دست خالی به خانه برگردند. 
در روزهایی که برخی از خانوارها در سفر بودند، 
عده ای دیگر وقت خود را در صف گذراندند و در 
واقع این دو موضوع علتی شد که کرونا بیش از پیش 
سرکش تر شود و روز به روز افراد بیشتری را مبتال 

کند.
امروز کار به جایی رسیده که در حال حاضر ۴۳۹ 
نفر در بیمارســتان های استان زنجان به دلیل ابتال به 
کووید ۱۹ و یا مشکوک بودن بستری هستند که ۲۸ 

مورد از این آمار جزو مبتالیان روز هستند.
براســاس همین گزارش آمار تجمیعی بیماران 
بستری شده در بیمارستان های استان زنجان شامل 

بیمــاران مبتالی قطعی به کوویــد ۱۹ و همچنین 
مشکوک ۲۱ هزار و ۳6۳ نفر اعالم شده است.

همچنین طی مدت زمان شیوع ویروس کرونا یک 
هزار و ۲۱۲ نفر جان خود را از دست داده اند که دو 

نفر از این مجموع جزو آمار روزانه بوده است.
با افزایش تعــداد مبتالیان شــرایط به گونه ای 
شده است که مســؤوالن سفرهای نوروزی و مردم 

صف های مرغ را مقصر این افزایش تعداد می دانند.
شرایط قرمز کرونایی، ارمغان دید و بازدید نوروزی
استاندار زنجان با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد 
یکی از علل مهم تغییر وضعیت زرد کرونایی شهر 
زنجان به قرمز ورود مســافران بــرای دید و بازدید 
نوروزی است، افزود: در زمان حاضر افزایش شمار 
مبتالیان کرونایی استان به روزهای قبل از عید نوروز، 
بــاز می گردد که روند کنونی، خود را در هفته های 

آینده نشان خواهد داد.
فتح اهلل حقیقی با اشــاره به اقدامات انجام گرفته 
خاطرنشان کرد: این استان با ساز وکارهای الزم میزان 
تست پی سی آر کرونا در اســتان را به ۹.۲ درصد 
رساند، بطوریکه به ازای هر یک هزار نفر جمعیت، 

باالی ۱۹۰ نفر تست انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: بر این اســاس به ازای یک نفر 
۱۲ نفر رهگیری شده است و در این میان نقاهتگاه 
مطلوب برای افراد دارای پی سی آر مثبت ایجاد شود 
و برای مقابله با این بیماری خطرناک عموم مردم باید 

همراهی و همکاری الزم را داشته باشند.
اســتاندار زنجان با تاکید بر اینکه پیش از این نیز 
نســبت به رعایت پروتکل ها، اجتناب از سفرهای 
نــوروزی و برگزاری دورهمــی و تجمعات تاکید 
شــد، اما عده ای بی توجهی کردند، ادامه داد: همین 
وضعیت به طغیان بیماری در تعدادی از روستاهای 
استان منتهی شد و از طرفی بازگشت باالی ۲۰ هزار 
زنجانی شاغل در دیگر استان ها به زنجان بدون انجام 
تست پی سی آر با وجود توصیه های قبلی بر تعداد 

مبتالیان به این بیماری افزوده شده است.
حقیقی با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی 

توسط زنجانی ها کاهش یافته است، گفت: زن ماسک 
در زنجان بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه تنها راه قطع زنجیره کرونا رعایت 
بهداشــت فردی و اجتماعی است، اظهار کرد: باید 
محدودیت های تردد و جلوگیری از دور همی ها در 

زنجان تشدید شود.
اســتاندار زنجان گفت: کرونا نسبت به گذشته 
وحشــی تر و جهش یافته تر شده و رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشــت فــردی و اجتماعی فاجعه 

خواهد بود.
ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان 
اینکه مراجعات سرپایی روز گذشته و امروز تنها در 
شهر زنجان از ۸۰۰ نفر به ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در روز 
رسیده است، عنوان کرد: موج جدید و بی سابقه کرونا 

در استان زنجان آغاز شده است .
پرویزقزلباش با اشاره به اینکه موج چهارم بیماری 
کرونا در استان با یک رفتار جدید و کامال مثل رفتار 
ویروس کرونای انگلیسی اســت، گفت: این الگو 
همانند الگویی اســت که در استان خوزستان اتفاق 

افتاده بود، آغاز شده است.
قزلباش با بیان اینکه در دوره جدید بیماری کرونا 
اطفال و سنین پایین تر بیشتر گرفتار می شوند، افزود: 
اکنون ظرفیت همه بخش های ICU تکمیل بوده و 
۱5 نفر در انتظار هستند و ۱5 نفر دیگر در انتظار باز 

شدن بخش مراقبت های ویژه هستند.
وی با اشــاره به ترس مــردم در فروردین ۹۹ از 
ویروس کرونا و به تعویق انداختن درمان های خود 
و مراجعه نکردن به مراکز درمانی استان، گفت: اکنون 
همانند مدت مشابه سال گذشته نیست و با آشنایی 
اجمالی که مردم با ویروس کرونا داشتند، سایر بیماران 

درمان های خود را دیگر به تعویق نمی اندازند.
قزلباش با اشــاره به اینکه زنجان دارای ۲ هزار 
تخت بیمارستانی است، ادامه داد: حدود ۱5 درصد 
این تخت ها در شهرستان های کوچک استان هستند 
و پیش بینی می شود اگر با همین منوال به پیش رویم، 

روزانه حدود ۲5۰ و در بدترین شرایط به ۳۰۰ بیمار 
کرونایی بستری در استان زنجان برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان 
اینکه بیماری کرونا در شهرســتان های زنجان، ابهر 
و خرم دره شدت بیشــتری دارد، تصریح کرد: این 

شهرستان ها بیشترین نیاز به تخت را دارد .
وی با بیان اینکه 5۰ بخش ICU در استان زنجان 
آماده شده است که توان تجهیز این بخش ها را نداریم، 
گفت: یک هزار و ۳۰۰ تخت در نقاهتگاه های استان 
داریم که می توانیم از ظرفیت آن برای بستری آخرین 

روز بیماران مرخصی استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه بحث تامین اکسیژن موردنیاز 
بیماران مبتال به کرونا یکی از اصلی ترین مشکالت 
موجود در استان است، عنوان کرد: از چند روز قبل 
بیمارستان امام حســین )ع(، بیمارستان امید ابهر و 
درمانگاه مطهری تا ساعت ۱۲ شب اقدام به گرفتن 

تست می کنند.
ایجاد بیمارستان صحرایی در زنجان

فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به اینکه پیشنهاد 
ایجاد بیمارســتان صحرایی در شهرستان داده شده 
است، گفت: موافقت ستاد کرونای استان با دایر شدن 

این بیمارستان صادر شده است.

رضا عسگری با اشــاره به اینکه از هالل احمر 
درخواســت شــده آژیر خطر کرونا را در شهر و 
محل های پرتردد به صدا درآورند و هشــدار دهند، 
گفت: نیاز به همراهی مردم داریم چرا که شــرایط 
کرونایی کنونی ماحصل تراکم بازار شب عید، دید 
و بازدید نوروزی، دورهمی های خانوادگی و سفرها 
بوده است و همه با هم نسبت به کنترل شرایط موجود 

اقدام کنیم.
وی با اشــاره به اینکه یک هــزار و  ۳۰۰ تخت 
نقاهتگاهی در زنجان دایر شــده اســت، بیان کرد: 
مجموعه مراکز اقامتی ادارات نیز به عنوان نقاهتگاه 

پیش بینی شده است.
فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه از نقاهتگاه ها 
در حوزه درمان نمی توان اســتفاده کرد، تصرح کرد: 
این محل برای افرادی اســت که شرایط قرنطینه در 

منزل را ندارد.
وی همچنیــن از تعطیلــی مجموعه صنوف ۲، 
۳ و ۴ در شهرســتان زنجان خبــر داد و اظهار کرد: 
بر اساس مصوبه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با 
کرونا، مشاغل گروه یک در شهرستان زنجان شامل 
عرضه کننــدگان مواد غذایی، خدمات پزشــکی و 
دارویی، خدمات ضروری مورد نیاز شــهروندان به 

شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی امکان فعالیت دارند و در صورت رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی، عالوه بر پلمب شدن 

به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
عسگری با بیان اینکه در وضعیت قرمز کرونایی، 
ادارات خدمات رسان شهرستان زنجان با 5۰ درصد 
ظرفیت امکان خدمات رسانی به مردم را دارند، افزود: 
ســایر ادارات این شهرستان، با یک سوم ظرفیت از 

پرسنل امکان فعالیت خواهند داشت.
وی از تعطیل شدن همه آموزشگاه های شهرستان 
زنجان اعم از دانشــگاه ها، مدارس، مراکز آموزش 
عالی و مجموعه حوزه های علمیه در وضعیت قرمز 
کرونایی خبر داد و تصریح کرد: همه اجتماعات در 
سطح شهر زنجان اعم از فرهنگی، اجتماعی و مذهبی 

)نمازهای جمعه و جماعت( تعطیل خواهند بود.
فرماندار زنجان گفت: در این شرایط آرامستان ها 
نیز بســته است و مراسم تشــییع و تدفین صرفاً با 
حضور بستگان درجه یک و حداکثر ۱۰ نفر خواهد 
بود و بر اســاس اعالم جرمی که مجموعه دانشگاه 
علوم پزشکی استان و مرکز بهداشت خواهند داشت، 

به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
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دکتر ســعید نمکی در جلسه هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان و ســتاد دانشگاهی پیشــگیری و کنترل کروناویروس اظهار 
داشت؛ دانشــگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان یکی از بهترین های 

کشور، در بحث مدیریت بیماری کرونا خوب عمل کرده است .
 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در جلســه هیأت 
رییسه دانشگاه علوم پزشــکی زنجان و ستاد دانشگاهی پیشگیری 
و کنترل کروناویروس با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان به 
عنوان یکی از بهترین های کشــور، در بحث مدیریت بیماری کرونا 
خوب عمل کرده اســت اظهار داشت؛ سال گذشته با وجود بیماری 

کووید۱۹ سال سختی بر همه ما گذشت .
دکتــر نمکی با اشــاره به اینکه کووید ۱۹ یکــی از پیچیده ترین 
مخلوقات است که همه دنیا را گرفتار کرده است ادامه داد: ما سال ها 
با این ویروس زندگی خواهیم کرد و لذا، باید بدانیم، واکسیناسیون 

تنها راه عالج این بیماری نیست.
وزیر بهداشت با بیان اینکه راه حل درمان بیماری کرونا، در زمینه 
پیشــگیری در حوزه درمان، آموزش و پژوهش؛ اولویت اول جمع 
کردن ویروس است ابراز داشت: در زمینه مراکز سرپایی، اصلی ترین 

مکانیزم اجرایی، مدیریت بیماری باشد.
وی بــا تاکید بر جدی گرفتن آنتی وایرال تراپی، اظهار داشــت: 
در خوزستان با انجام اقدامات درمانی مناسب درخصوص ویروس 

جدید، موفقیت های خوبی به دست آوردیم.
دکتر نمکی با اشــاره به بهره گیری از تجربه یکســال گذشــته، 
درخصوص ویروس جدید، تاکید کرد: در بحث ترخیص و سرپایی 

دقت زیاد باشد .
وزیــر بهداشــت با تاکید بــر اینکه حوزه پژوهش فعال شــود، 
اظهار داشــت: در حوزه آموزش هم، باید آموزش از راه دور برای 

دانشجویان و مردم مدیریت شود .
به گفته دکتر نمکی بایــد در این حوزه، برای آموزش، پژوهش، 
درمان و بهداشــت برنامه داشته باشیم و فضای فکری هم تغییر یابد 

و باالتر از این سطح باشد .
وی با بیان اینکه در حوزه توســعه اتفاقات خوبی در کشور رخ 
داده ادامه داد: توســعه زیرساخت ها خوب بوده، ولی تعداد تخت ها 

باید افزایش یابد .
وزیر بهداشــت با تاکید بر استفاده از ظرفیت منازل، با برنامه "هر 
خانه یک پایگاه ســالمت"، در حوزه بهداشت خاطرنشان کرد: این 

برنامه حتما پیگیری شود .
دکتر نمکی با اشــاره به اهمیت بحث بیماری های مشترک حیوان 
و دام، ادامه داد: حوزه ســالمندان بحث جدی ماست و رسیدگی به 

این عزیزان باید بیشتر مدنظر باشد .
وی تاکید کرد: بحث بهداشت دهان و دندان، جدی گرفته شود و 

مراکز دندانپزشکی دولتی فعال شود .
وزیر بهداشــت با بیان اینکه حوزه فرهنگی از حوزه های مهم و 
جدی ماســت، تاکید کرد: فضای نشاط در جامعه جدی گرفته شود 

و دانشجویان تک بعدی تربیت نشوند .
دکتر نمکــی در حوزه غذاودارو نیز اظهار داشــت: میزان تولید 
داروهای داخل و وابســتگی به خارج در ایــن حوزه حائز اهمیت 
است و تقریبا باوجود کرونا، اتفاقات بزرگی در این حوزه رخ داده 

است .
وی با اشــاره به گام دوم انقالب و ابالغیــه مقام معظم رهبری، 
تاکید کرد: در این راســتا، در دانشگاه ها هیاتی برای تبیین، تفسیر و 
اجرای این رهنمودها تشــکیل شود. چراکه یکی از اسناد باالدستی 
ارزشمند و ذی قیمتی است که باید در دانشگاه ها جدی گرفته شود .

اجرای اکسیژن درمانی سرپایی
 بیماران کرونایی در زنجان

دکتر فتح اله حقیقی ضمن ارائه گزارش تفصیلی از اقدامات ستاد کرونای استان، گفت: 
بحث اکسیژن درمانی سرپایی بیماران مبتال به کرونا در استان آغاز شده و کپسول اکسیژن نیز 

در اختیار افراد بی بضاعت مبتال به کرونا قرار داده می شود تا در منزل مداوا شوند. 

دکتر قزلباش؛ سردار سالمت استان 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، از  

دکتر قزلباش به عنوان سردار سالمت استان نام برد.
دکتر سعید نمکی در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مدیریت کرونا، با حضور حضرت 
آیت ا... خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و دکتر حقیقی استاندار زنجان؛ 
از دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان سردار سالمت استان نام 
برد و افزود: با تالش همکاران در مجموعه دانشگاه که الگوهایی به یادماندنی در سال گذشته 

بودند، بیماری کرونا به خوبی در استان زنجان مدیریت و کنترل شد.
وی هدف از سفر به استان زنجان را؛ یافتن راه حل برای برون رفت از چالش کنونی بیماری 
بیان، و تصریح کرد: هفته آینده و موج آینده با افزایش بیماران سرپایی کار سخت تر از این هفته 
است؛ هفته آینده سخت ترین مدیریت ۱۴ ماهه گذشته را تجربه خواهید کرد. ولی با همدلی 

و وفاق و مدیریت خردمندانه و صالبت همه ارگان ها این نیز به درستی اداره خواهد شد.

دکتر سعید نمکی عصر چهارشنبه ۲۵ فروردین با استقبال دکتر حقیقی استاندار زنجان و دکتر 
قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارد زنجان شد.

برنامه سفر نیم روزه وزیر بهداشت به زنجان
۱- دیدار با آیت اله خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان 

۲- حضور و سخنرانی در جلسه ستاد استانی مبارزه با کروناویروس 
3- افتتاح ۲۹ پروژه در حوزه سالمت شامل: 

- ایجاد بخش آنکولوژی اطفال ییمارستان آیت اله موسوی زنجان
-توسعه اورژانس ییمارستان آیت اله موسوی زنجان 

-توسعه و استانداردسازی بلوک زایمان ییمارستان آیت اله موسوی زنجان 
-ایجاد زیرساخت و نصب دستگاه آنژیوگرافی دوم بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان 

-ایجاد بخش اندوسونوگرافی بیمارستان حضرت ولیعصر زنجان 
-ایجاد بخش ۴۰ تخت ICU بیمارستان حضرت ولیعصر زنجان 

-ایجاد زیرساخت و نصب دستگاه CT- SCAN دوم بیمارستان حضرت ولیعصر زنجان 
-ایجاد زیرساخت و نصب دستگاه CT- SCAN بیمارستان الغدیر ابهر 

-توسعه اورژانس بیمارستان شهید بهشتی زنجان 
-تغییر کاربری ساختمان معاونت درمان سابق و تبدیل به بخش بیماران کرونایی بیمارستان 

شهید بهشتی زنجان 
-توسعه اورژانس بیمارستان امدادی ابهر  

- احداث مرکز تشخیصی و غربالگری سرطان بیمارستان امدادی ابهر 
-احداث بخش ۸ تخت ICU  بیمارستان امیرالمومنین ) ع ( خدابنده 

-توسعه و استاندارد سازی اورژانس بیمارستان رازی ماهنشان 

-احداث پایگاه اورژانس هوایی بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان 
-ایجاد آزمایشگاه تخصصی تشخیص مولکولی شهرستان زنجان 

-مرکز خدمات جامع سالمت شهری زرین رود خدابنده 
-مرکز خدمات جامع سالمت شهری گرماب خدابنده 
-مرکز خدمات جامع سالمت شهری سجاس خدابنده 

-مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره۴ شهرستان زنجان 
-مرکز خدمات جامع سالمت روستایی اندآباد زنجان 

-مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره ۱۹)نانوایان( شهرستان زنجان 
-پایگاه سالمت غیر ضمیمه شماره3 مرکز سلطانیه 
-مرکز خدمات جامع سالمت شهری آب بر  طارم 

-مرکز خدمات جامع سالمت روستایی دوزکند شهرستان ماهنشان 
-مرکز خدمات جامع سالمت روستایی قره ناس شهرستان ماهنشان 

-پانسیون پزشک مرکز جامع سالمت شهری دندی ماهنشان 
-مرکز پارک علم و فناوری و مرکز رشد 

-مرکز خدمات جامع سالمت روستایی درام طارم 
۴- دیدار با خانواده معظم شهید مدافع سالمت اسداهلل شیخ جابری

۵- دیدار با خانواده شهدای محیط بانی 
6- حضور در جلسه قرارگاه پیشگیری و مدیریت کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

7- بازدید از استودیوسالمت و توسعه زیرساخت های روابط عمومی الکترونیک دانشگاه 
۸- تقدیر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دکتر قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی 

زنجان

مجموعه بهداشت و درمان
 در مبارزه با کرونا خوش درخشیدند

آیت اله علی خاتمی با بیان اینکه مجموعه بهداشت و درمان کشور و استان در مبارزه با 
مهمان ناخوانده خوش درخشیدند، اظهار کرد: کادر درمان نام نیکی در این برهه ماندگار 
از تاریخ باقی گذاشتند و خوشبختانه در دل کارگزاران نظام در استان زنجان یک همدلی 

وجود دارد.
موفقیت و پیشرفت در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مرهون همدلی و تعامل است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جلسه هیأت 
رییسه دانشگاه باحضور وزیر بهداشت، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در دانشگاه علوم 

پزشکی زنجان، از روی فکر و هدفدار است . 
وی افزود: مدیریت خوبی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان حاکم است و همدلی و تعامل 

در واحدهای دانشگاه سبب پیشرفت در کارهاست .

تقدیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 از رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر سعید نمکی در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا،  به پاس تعهد سازمانی و 
حرفه ای در مدیریت بیماری کرونا، پیگیری های مجدانه و همزمان، توسعه زیرساخت های 

بهداشت و درمان، و حرکت متوازن در مسیر توسعه از دکتر پرویز قزلباش قدردانی کرد .

سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به زنجان

پیامبر اکرم )ص( :  از نفرین مظلوم بپرهیز؛ زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا می خواهد و خدا حق را از حق دار دریغ نمی دارد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  علی اکبر شیوخی             

زیر نظر شورای سردبیری
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