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دولت روحانی باالخره در فرجه 
قانونی ب��ه پایان رس��ید و دولت 
مستعجل نشد اما دولت مستغرق 
بود. در مس��ائل فرو رفت��ه بود  و 
بسیاری از شاخص ها را فرو برد. 
بسیاری از مردم عادی را سیاسی 
کرد و رش��د اعتراضات در ایران 
رکورددار شد. اینکه بگوییم دولت 
روحانی هیچ اقدام مثبتی نداشت 
قطعاً بی انصافی است اما اگر بیان 
مردم ش��اخص اندازه گیری اس��ت، رضایتی را حس نمی کنیم. 
خروج ایران از بند هفتم منشور شورای امنیت یا توجه ویژه به افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی نمونه های خوبی از هزاران 
کاری است که روحانی به صورت تک موردی انجام داد. در تحلیل 
چگونگی عمل دولت روحانی صرفاً نمی توان به تحلیل سیاسی 
یا اقتصادی بسنده کرد. در تحلیل دولت روحانی باید جایگاهی 
برای مسائل اعتقادی باز کرد که در ادامه خواهد آمد. برخی دولت 
روحانی را بدشانس ترین دولت بعد از انقالب اسالمی می دانند که 
البته بر سر مفهوم کلمه شانس معموالً در ایران مناقشه است. این 
شانس را باید به حوزه اعتقادی برد و براساس قاعده »نزن در کسی 

را که می زنند درت را« تحلیل نمود. 
به زعم نگارنده نمی توان دولت روحانی را بدون توجه به محورهای 

زیر فهمید، قضاوت کرد و در تاریخ ثبت نمود. 
1- درست است که تحریم یکی از عوامل ناکامی دولت روحانی 
بود اما روحانی قبل از گرفتار شدن در کارنامه و برنامه و کارآمدی، 
گرفتار تنش های زبانی شد. شاید 50 درصد مشکالت روحانی به 
زبان وی برگردد. هر جا کم می آورد به بدترین شکل از زبان استفاده 
می کرد. ادبیات،  الفاظ و مفاهیم وی جبهه ای را علیه وی گشود 
که فراتر از جریان و جناح بود و تا کف خیابان گسترده شد. زبان 
توهین برجسته بود. رقابت با نظام برای »رأی سیاه« در سال 96 
مشهود بود و تقریباً چیزی باقی نگذاشت. هر آنچه گفت امروز آیینه 
نقد او شد که »شما مذاکره بلدید؟ شما بلدید با دنیا حرف بزنید؟ 
آب و صابون، قتل و اعدام« و... محتوای وی در سال 96 بود. با فهم 
اعتقادی می توان گفت دولت دوم روحانی دولت رنج و درد بود که 

هم برای خود او و هم برای مردم این درد و رنج ملموس بود.
2-روحانی لباس پیامبر پوشیده  اما برخالف امام جنبه های معنوی 
/اخروی/فرهنگی / روحی را منتزع از حکومت می دانست و حکومت 
را مسئول یک بعد از حیات آدمی می دانست. بودجه های نهادهای 
فرهنگی با هدف ایجاد اعتراض و لوث ش��دگی به ش��بکه های 
اجتماعی فرستاده می شد تا مقابل معیشت مردم قرار گیرد و امثال 
زیباکالم ها  آن را مقابل محیط زیست و ... قرار دهند و به سخره 
بگیرند. روحانی به کار فرهنگی توس��ط نظام سیاسی اعتقادی 

نداشت و از بازگو کردن این بی اعتقادی ابایی نداشت.
3-روحانی تیم منسجم نداشت. برای رأی آوری از راست عبور کرده 
بود و در به کارگیری چپ ها هم محتاط بود و هم بعضاً مانع داشت. 
بنابراین، عموماً سراغ کسانی می رفت که وسط لحاف خوابیده 
بودند و وقتی هم برای آنان نمی گذاش��ت. گرفتار روشنفکری و 
تساهل در مدیریت ش��ده بود. هر کس هر کاری می خواست در 

دولت بکند راحت بود. 
4- روحانی جز مذاکره نسخه ای نداشت و توسعه ایران را صرفاً 
در س��رمایه گذاری خارجی آن هم از مس��یر غرب می دانست و 
چون اعتقاد نداشت که مش��کل غرب با ما بر سر »وجود« است 
نه »حدود«، فرصت را از دست داد. هم به ظرفیت های داخل باور 

کمی داشت و هم شرق را ناآرام و نامطمئن کرده بود.
5 - رئیس  شورای عالی امنیت ملی بود اما بارها و خصوصاً روزهای 
سی و یکم شهریور تالش کرد ارتش و سپاه را مقابل هم قرار دهد 
یا ارجحیت یکی بر دیگری را تبیین کند و تا مرز جدایی ارتش از 
حکومت و قرار گرفتن آن در کنار مردم پیش رفت. خود ارتشیان 

از همه متعجب تر شده بودند.
6- روحانی درباره کارهایی که معلوم نبود چه سرنوشتی داشته 
باشند با یقین صحبت می کرد و وعده  می داد و دولت را بی اعتبار 
می کرد. وقتی می گفت »واهلل قس��م اگر مس��ائل کشور راه  حل 
نداش��ت نمی آمدم« و بعد از مفاهیمی مانند »نمی گذارند« یا 
»نمی توانم بگویم« استفاده می کرد که از آن  دو برداشت می شد؛ یا 
بی عرضگی را پنهان می کرد یا از ساختار قدرت داخلی و ماهیت  و 
مواجهه امریکا با ایران بی خبر بود که هر دو آن سؤال برانگیز است. 
7 - مدیران ارشد روحانی عمدتاً ارضای مالی شده بودند و میلیاردر 
بودند، حقوق دولتی برایشان جذابیتی نداشت. ابایی نداشتند که 
در رسانه بگویند پورشه سوار می شوند یا عید نوروز به فرزندان سکه 
می دهند یا فرزندان در فرنگ هستند. این افراد به قول جهانگیری 
با پول زیاد خوب کار می کردند، اما اهل دردسر و سختی و بحران 
نبودند. بعضی مدیران یا خانواده آنها به چهار سال یا هشت سال 
دولت به عنوان فرصتی برای فربگی اقتصادی نگاه می کردند که در 

این دولت رکورددار پرونده های فساد شدیم.
8- روحانی حرمت اعت��دال را نگه نداش��ت. در داخل هیچ کس 
نفهمید اعتدال یعنی چی؟ 45 توهین به منتقدان واقعی و فرضی، 
و 30 مورد تقابل کالمی علنی با رهبری مواردی بود که جبهه انقالب 

را فراتر از کارنامه روحانی برد و گویی دعوا به مبانی رسیده بود.
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 حضور 11۵ مقام  رسمي
 از ۷۳ كشور  در مراسم تحليف رئيسي 

دولت با حضور خودش از خودش قدردانی كرد

خطیبزاده:هرگونهماجراجوییاحتمالیرا
بیدرنگپاسخمیدهیم

    رئیس قوه قضائیه در خصوص تسریع در تعیین تکلیف پرونده های مفاسد اقتصادی، پرونده   هایی که در آن 
متهم زندانی حضور دارد و پرونده های کثیرالشاکی مأموریت ویژه ای به این مقامات قضایی داد و از دادستان کل 
کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریع تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند. پروند ه   هایی 
که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می کشد الزم 

است تکلیف زندانی روشن شود | صفحه2

   سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:   10 نفر از سران کشورها، 20 رئیس مجلس، 11 وزیر خارجه، 10 وزیر 
دیگر، فرستادگان رؤساي دولت ها، نواب رئیس مجالس، هیئت هاي پارلماني، رؤسا، مقامات و نمایندگان 11 
سازمان بین المللي و منطقه اي براي حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور  منتخب اعالم آمادگي کرده اند. 
نمایندگان دبیرکل سازمان ملل، رئیس اوپک، IPU و اتحادیه اروپا، اتحادیه اوراسیا، اتحادیه بین المجالس، 
اتحادیه بین المجالس اسالمي، بین المجالس آسیایي، اکو و نمایندگان شخصیت هاي برجسته ادیان و مذاهب و 

همچنین شخصیت هاي مؤثر فرهنگي و اجتماعي جهان اسالم حضور خواهند یافت | صفحه۵

  رئیس و اعضای هیئت دولت دوازدهم، آخرین دورهمی خود را در س��الن اجالس سران و با قدردانی 
از روحانی برگزار کردند. سخنران این مراس��م روحانی بود که به روش شناخته شده همیشگی از شعار و 
روش مدیریت دولت تدبیر و امید تمام قد دفاع کرد وگفت: باید به این نتیجه برس��یم که دوران تندروی 
و افراطی گری به پایان رسیده است. با تخریب و هتاکی نسبت به یکدیگر نمی توانیم کشور را به پیشرفت 
برسانیم. رئیس جمهور البته گویا فراموش کرده است، سال 92 و در اوج تکبر ناشی از پیروزی در انتخابات 

ریاست جمهوری، چگونه منتقدان خود را با بد  ترین الفاظ توهین  آمیز و افراطی نواخت | صفحه2

  در شرایطی که مقامات رژیم صهیونیستی و امریکایی تالش می کنند ایران را به بی ثبات سازی در منطقه و 
هدف قرار دادن کشتی های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان متهم کرده و فشارهای بین المللی را علیه 

ایران افزایش دهند، وزارت خارجه کشورمان نسبت به این ماجراجویی    ها واکنش نشان داد | صفحه1۵

یادداشت  سیاسییادداشت  سیاسی

چرا 
نمی بخشیم؟

جایگاه تنفیذ 
در نظام سیاسی ایران

کبری آسوپارعبداهلل متولیان

آنچه حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولتش 
گفت، طلب عفو و عذرخواهی نبود،  بلکه »نمایش« 
طلب عفو و عذرخواهی بود؛ نمایش��ی که چندان هم 
حرفه ای اجرا نشد و بازیگر مربوطه آنقدر غرق عجب 
و غرور است که نتوانست این سکانس پایانی و طلب 
بخش��ش را که نیاز به مقادیر معتنابه��ی تواضع – از 
نوع واقعی و نه نمایش��ی- دارد، به خوبی اجرا کند. او 
می گوید »ما معصوم نیستیم« اما آنقدر خود را از مظان 
عیب و خطا دور می داند که عیبش را به »اگر« مشروط 

می کند  | صفحه2

امروز سه     ش��نبه 12 مردادماه 1400 مراس��م تنفیذ 
حکم ریاست جمهوری آیت اهلل رئیسی انجام می شود. 
با گذش��ت بیش از چهاردهه از عمر نظام جمهوری 
اسالمی و برگزاری 13 انتخابات، هنوز »برخی درباره 
تعریف، ماهیت و نقش و...  تنفیذ ابهام دارند«، »برخی 
تنفیذ را تفویضی و برخ��ی دیگر توکیلی می دانند«، 
»برخی تنفیذ را امری تشریفاتی می دانند«، »برخی 
تنفی��ذ را از وظایف ول��ی فقیه می دانن��د و برخی از 
اختیارات وی« و »برخی نیز ایرادهای دیگری به تنفیذ 

می گیرند«  | صفحه2

راهمقابلهباپاندمیایننبود
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