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هاشمیطبا در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:

مسائل مملکت را هیچ رئیسجمهوری نمیتواند حلکند

قحطالرجال نداریم؛ گره زیاد داریم.کاندیداها هم درتبلیغات فقط آرزوهایشان را میگویند

گفتوگو :محبوبه ولی

پس از منتفی شدن کاندیداتوری
سیدحسن خمینی ،کارگزاران سه
گزینه محمدجواد ظریف ،اســحاق
جهانگیری و محســن هاشــمی را
بــرای کاندیداتــوری در انتخابات
ریاســتجمهوری  1400مطــرح
کرد .برخی دیگــر از اصالحطلبان
نیز از محمدرضا عــارف نام میبرند
تا جایــی که غالمعلــی رجایی ،دو
روز پیــش در گفتوگویــی اعالم
کرد که عارف ســتادهای انتخاباتی
خود را تشکیل داده است .از گوشه
و کنار نــام چهرههای دیگری نیز به
گوش میرســد .برای نمونه احمد
شــریف ،دبیرکل حزب همبستگی
دانشآموختــگان دیــروز گفتــه
است که مسعود پزشــکیان نامزد
مورد حمایت این حزب اســت ،اما
بهطورکلی مطرحترین کاندیداهای
اصالحطلب تا این جــای کار ظاهرا
همــان چهار تــن هســتند .اما آیا
اصالحات با فرســتادن آنها به گود
رقابت انتخاباتی شــانس پیروزی
دارد؟ چقدر احتمال دارد که یکی از
این چهار تن بتواند رأی حداکثری
را جلب کند و آیا اساسا در این دوره
از انتخابات مشــارکت حداکثری
خواهیم داشــت تا به واســطه آن
کاندیداها آرای قابلتوجهی کسب
کنند؟
مصطفی هاشــمیطبا که خود
ســال  96کاندیــدای انتخابــات
ریاســتجمهوری بــود ،اکنون در
پاسخ به این ســواالت میگوید که
اکثر گزینههای مطرح شــده برای
انتخابات ریاستجمهوری  1400را
مناسب نمیبیند .آنچه میخوانید
گفتوگویــی اســت بــا او درباره
انتخابــات پیــشرو و گزینههای
مطرح اصالحطلبان برای پاستور.
آقای هاشــمیطبا به نظر
شــما در صورت کاندیداتوری
یکــی از آقایــان ظریــف،
جهانگیری و محسن هاشمی؛
اصال حطلبان شانســی برای
پیــروزی در انتخابات پیشرو
دارند؟
به نظر مــن اگر کســی برنامه
مشــخص و معینی بدهد و صادقانه
آن برنامه و تبعاتــش را با مردم در
میان بگذارد ،مردم جذب میشوند.
این برنامه مشــخص باید
کمکی به وضــع موجود بکند،
خود شــما اما در جایی گفته
بودید «هیچ کس در شــرایط
کنونی توانایی حل مسائل کشور
را ندارد»؛ با این حساب آقایان
ظریف ،جهانگیری و هاشــمی

حتی اگر برنامهای هم داشــته
باشند ،میتوانند مشکالت ریز و
درشــتی که گریبان کشور را
گرفته ،حل کنند؟
نه؛ اینها هــم بایــد بگویند که
چقــدر میتواننــد کار کنند .آنچه
که میتوانند عمل کنند را بگویند.
روی کاغــذ بیاورنــد .برنامهای که
قابلاجرا نباشد فایده ندارد .اما من
میدانم همه اینهایی که االن کاندیدا
خواهند شد اول از همه میگویند که
معیشــت مردم را درست میکنیم،
ولی نمیتوانند .بنابراین کســی که
واقعگرایانهتر برنامه دهد به نظر من
شانس بیشتری دارد .مردم صداقت
را تشــخیص میدهند و هر کدام از
این آقایان که میخواهند بیایند باید
برنامه اجرایی ارائه دهند.
اما تجربــه ثابت کرده که
تبلیغات پوپولیســتی خیلی
بیشتر از تبلیغات صادقانه منجر
به جلب آرا میشود .حتی خود
آقــای روحانی هــم در زمان
انتخابات بسیاری از وعدههایی
که میدادند قابــل اجرا نبود و
بعدا هم عملی نشد.
بله اشکال در همین جاست که
آرزوها را گفتند.
بــه نظــر شــما درباره
کاندیداهای فعلی اصالحات هم
همین اتفاق خواهد افتاد؟
به نظرم ترجیحشــان این است
که آرزوهاشــان را بگوینــد .هیچ
کدام نمیآیند بگوینــد که این کار
را میکنم و تبعاتش هم این اســت.
اگر کســی بتواند ایــن را بگوید ،او
صداقت دارد.
حضوردردولتروحانینقطه
ضعفیبرایکاندیداتورینیست
از بین این سه نفر ،آقایان
ظریــف و جهانگیری در هر دو
دولت آقــای روحانی حضور
داشتند که برخی شکستها و

مناکثرکسانیکه
اسمشان میآید را گزینه
مناسبینمیبینم.بعضیها
شأن علمی دارند ، .اما
دلیلنمیشودکهبیایند
رئیسجمهورشوند.بعضی
کسانیکهاصولگراها
مطرحمیکنند؛هیچکاری
نکردهاند ،اما اسمشان را
میآورند و میگویند که
بایدرئیسجمهورشوند.
متاسفانهازکسانیکه
استخوان خرد کردهاند
حمایتنمیشود

ناکامیها را هم به آنها نســبت
میدهند؛ ماننــد دالر 4200
تومانی که به هــر حال بحق یا
ناحق بــه آقــای جهانگیری
منســوبش کردند یا شکست
برجام که به نوعی بخشــی از
مســئولیت آن را متوجه آقای
ظریف میدانند .با این تجربه آیا
به نفع جریان اصالحات هست
کــه روی این چهرههــا برای
انتخابات سرمایهگذاری کند؟
دالر  4200تومانــی به نام آقای
جهانگیری شــد ،اما ایشان تکذیب
کرد .از طرف دیگر این سیاستها،
سیاســتهایی اســت کــه همه
دولتها داشــتند و نکته جدیدی
نیســت .تبلیغات علیه جهانگیری
و موضــوع دالر هم بایــد درمورد
همه سیاســتهای ارزی کشــور
در طول  40ســال گذشته صورت
میگرفت که قرعه شانس به نام آقای
جهانگیری افتاد! ولی بهطور کلی به
نظرم حضور در دولت روحانی ،نقطه
ضعفی برای آنها نیست.
موضــوع دالر یک نمونه
است ،اما گذشته از آن حواشی
دیگری نیز وجود داشــت که
کمکم آقــای جهانگیری را به
حاشــیه برد و جوی نسبت به
ایشان شــکل گرفته است که
میتواند مانعی برای پیروزی در
انتخابات و کسب رأی باشد .شما
موافق هستید که چنین جوی
وجود دارد؟
بله به نظــر من در مــورد آقای
جهانگیری ایــن جو وجــود دارد
و خب وقتــی میخواهنــد اعالم
کاندیداتوری کننــد باید این جو را
بسنجند و بعد نامزد شوند.
عارف در دانشگاه بماند
مفیدتر است
در مــورد آقــای ظریف
چطور؟
در مورد ایشان فکر میکنم وجه
مثبت غالب است.
نظرتان در مورد محســن
هاشمی چیست؟
ایشــان که خودش اســتنکاف
میکند و بعید اســت قبــول کند.
خودش گفته است نمیآید.
به نظرتان حساسیتهایی
که درباره آیتاهلل هاشــمی و
بهطورکلی خانواده هاشــمی
وجود دارد ،به نفع کاندیداتوری
محسن هاشمی خواهد بود یا
بالعکس؟
دید مردم درباره آیتاهلل هاشمی
مثبت اســت و شــاید گروه خاصی
علیه ایشان تبلیغات کنند ،ولی کال
نظر مردم راجع به آقای هاشــمی
مثبت اســت .حاال اینکه رأیشــان

همهاینهاییکهکاندیدا
میشوند ،اول از همه
خواهندگفتکهمعیشت
مردم را درست میکنیم؛
ولی نمیتوانند .روش کار
سیاسی در کشور ما به حل
مشکالتکشورنمیانجامد
به محســن هاشــمی چه باشد را
نمیدانم اما دیدی کــه به آیتاهلل
هاشــمی وجود دارد ،تاثیر مثبتی
برای او خواهد داشت.
نظر تــا ن د ر بــا ر ه
کاندیداتــوری آقــای عارف
چیســت؟ گفته شده که ستاد
انتخاباتی ایشان هم تشکیل
شده است.
به نظرم ایشــان یک چهره مفید
دانشگاهی هســتند و اگر در همان
دانشگاه باشــند هم برای خودشان
مفیدتر است هم برای جامعه علمی
کشور.
اصالحطلبان اصراری برای
کاندیداتوری حسن خمینی
نداشتند
چرا اصالحطلبان قبل
از دیگــر گزینههــای
اصال حطلب به ســراغ
سیدحســن خمینــی
رفتند؟ با توجه به اینکه
هیچ سابقه اجرایی هم
ندارنــد ،اصــرار

اصالحطلبان برای کاندیداتوری
ایشان چه دلیلی داشته است؟
بــه نظــرم نمیآیــد کــه
اصالحطلبهــا دربــاره ایشــان
اعالمی کرده باشــند .گزینههای
مختلفی مطرح بودنــد یکی از آنها
هم سیدحسن خمینی بود اما چنین
استنباطی ندارم که به ایشان اصرار
شده باشد.
شما ایشان یا بهطورکلی
کسانی که هیچ سابقه اجرایی
نداشــتهاند را صرفا به واسطه
مواضع سیاسیشــان ،گزینه
مناسبی برای ریاست جمهوری
میبینید؟
من اکثر کســانی که اسمشان
میآید را گزینه مناسبی نمیبینم.
بعضیها شــأن علمی دارند .فرض
کنیم استاد دانشــگاه هستند و در
دانشگاه موفق هســتند ،اما دلیل
نمیشــود که بیایند رئیسجمهور
شــوند .برخی ســنگ روی سنگ
نگذاشــتهاند مثل بعضی کســانی
کــه اصولگراها مطــرح میکنند؛
هیچ کاری نکردهاند ،اما اسمشــان
را میآورنــد و میگوینــد که باید
رئیسجمهور شــوند .متاسفانه از
کسانی که استخوان خرد کردهاند
حمایت نمیشود.
چرا؟
چون بیشتر جنبههای سیاسی
در نظر گرفته میشود.
قحطالرجال نداریم؛
گره زیاد داریم
پس یعنی آن قحطالرجال
معروف وجود نــدارد؟ اگر این
طور است پس این سرگشتگی
برای پیدا کردن یک کاندیدای
جامعالشــرایط و اصلح از کجا
ناشی میشود؟
نه ما اصال قحطالرجال نداریم.
منتهــی مســائل مملکــت را به
حدی رســاندهایم که دیگر آدمها
نمیتوانند حل کننــد .یک وقتی
یک نخی را گــره میزنیم و آن یک
گره را میشود یک جوری باز کرد؛
اما وقتی ده تا گره روی
هم میخورد دیگر

نه ما اصال قحطالرجال
نداریم.منتهیمسائل
مملکترابهحدی
رساندهایم که دیگر
رئیسجمهورهانمیتوانند
حلکنند؛مشکلاصلی
این است وگرنه اینهایی
هم که در کشورهای دیگر
رئیسجمهورمیشوند،
سوپرمننیستند
باز نمیشود؛ مشکل اصلی این است
وگرنــه اینهایی هم کــه در خارج
رئیسجمهور میشــوند ،سوپرمن
نیستند.
با این حســاب معتقدید
برای حل مســائل کشــور به
بنبست رسیدهایم؟
نه میشــود حل کرد ،ولی خب
ویژگیهای خاصی میخواهد.
شما راهکار مشخصی برای
آن دارید؟
من نمیتوانم راهــکار انتزاعی
دهم ،اما همینقــدر میدانم با این
مجلس و وضعیتی کــه االن داریم
قابلحل نیست .آن مجلس دهم هم
چندان قابل توجه نبود .متاســفانه
مجالس ما احساس میکنند اختیار
ندارند و هم اینکه فکر منسجمی در
درونشان نیســت که بتوانند اقدام
کننــد .همان که گفتــم گرههایی
روی هــم آمــده که بــاز کردنش
سخت است.
میزان مشارکت مانند
انتخابات مجلس خواهد بود
همین شــرایط منجر به
ناامیدی مــردم و بیانگیزگی
برای مشارکت در انتخابات نیز
شــده اســت .با این حساب
میتوان امیــدی درباره آینده
داشت؟
آینده خیلی خوبــی میتوانیم
داشته باشــیم ،اما من مسیر را در
جهت حل مسائل نمیبینم .روش
کار سیاســی در کشــور ما به حل
مشکالت کشــور نمیانجامد و باید
نقطه عطفی در جایی پیدا شــود تا
بتوان تغییر ایجاد کرد.
با این حســاب به نظرتان
میزان مشــارکت مــردم در
انتخابات چقدر خواهد بود؟
مثل همان انتخابات مجلس؛ فکر
نمیکنم خیلی بیشتر باشد.
یکی از مواردی که در این
سا لهای اخیر مردم را بسیار
ناامید و دلسرد کرده موضوع
برجام و مشکالت میان ایران
و آمریکاســت .به نظر هم
میرســد با توجــه به
اختالفات بنیادینی که
بین دو کشور وجود دارد،
هزینههای ناشــی از آن
ادامهدار باشد .در این مورد
آیا مردم میتوانند امیدی به حل
موضوع و تبعات ناشــی از آن
داشته باشند؟
ما در برجــام با حســن نیت و
انعطاف وارد شــدیم ،اما متاسفانه
آمریکا نشــان داده که سر لجاجت
دارد .خــب وقتــی حاکمیــت
آمریکا چنین برخــوردی میکند
و از امضــای خــود در صحنــه
صلحجویانــه بینالمللــی خارج
میشــود ،نمیتوانیــم تســلیم
آمریکا شویم.
آمریکا نشان داده که با ما لجاجت
دارد و سیاستهای مخرب را دنبال
میکند ،حاال ما باید مقاومت کنیم.
حرف من این است که تا آخرش باید
مقاومت کنیم.

روی موج کوتاه
پیام رهبر انقالب به مناسبت روز ارتش؛

آمادگیها را تاسرحد نیاز
افزایش دهید

فرمانده معظم کل قوا ب ه مناسبت سالروز ارتش
جمهوری اسالمی و حماســهآفرینیهای نیروی
زمینی ،پیامی صادر کردند .به گزارش ایسنا ،متن
پیام حضرت آیــتاهلل خامنهای خطــاب به امیر
سرلشکرعبدالرحیمموسوی،فرماندهکلارتشبه
اینشرحاست«:سالممنرابههمهیکارکنانعزیز
ارتش و خانوادههای محترمشــان برسانید .امروز
ارتشدرصحنهوآمادهیانجاممأموریتاست.این
آمادگیهاراهمچنانتاسرحدنیازافزایشبدهیدو
نقشآفرینیکنید».
صداوسیما:

عامل خرابکاریدر نطنز
فرار کرده است

به گزارش «انتخاب» ،بر اســاس گزارشی
که در صداوسیما پخش شده ،وزارت اطالعات
عامل اقدام خرابکارانه در سایت هستهای نطنز
را شناسایی کرده است .بنابراین گزارش ،رضا
کریمی ،عامــل اصلی این اقــدام خرابکارانه
قبــل از حادثه به خــارج از کشــور گریخته
اســت؛ البته اقدامات الزم برای بازگشت وی
از مســیرهای قانونی در دســت اجراست .بر
اساس تصویری که در گزارش نشان داده شده،
کریمی ۴۳ساله است.
بایدن:

هنوز برای نتیجهگیری در مورد
مذاکرات وین زود است

جو بایــدن ،رئیسجمهوری آمریــکا که در
کنفرانس خبری در کاخ ســفید ،در پاســخ به
پرسشی درخصوص اقدام ایران برای غنیسازی
 ۶۰درصدی اظهار داشــت ،ما از این اقدام ایران
حمایــت نمیكنیم و بــه نظر ما اصــا کمکی
نمیکند .این اقــدام برخالف توافــق (برجام)
اســت .وی افزود :با این وجود خوشــحالیم که
ایــران همچنان به مشــاركت در گفتوگوهای
غیرمستقیم با ما و با شــرکای ما ادامه میدهد.
جو بایدن بار دیگر تاکید کرد که به نظر او آمریکا
«هرگز نباید از این توافق خارج» میشــد .وی
همچنین گفت که هنوز برای نتیجهگیری درباره
مذاکرات وین زود است.
کیهان:

تاسیسات هستهای«دیمونا» در
اسرائیل را بزنید

کیهان با تاکید بر اینکه نباید استفاده از حقوق
و صالحیتهای داخلی را به عنوان واکنش ایران
به اعمال دشمنی اسرائیل ســند بزنیم ،نوشت:
متأســفانه رئیسجمهــور با طرح این مســئله
که پاســخ ما نصــب موتورهای نســل  ۶و آغاز
غنیسازی  ۶۰درصد اســت ،در واقع اعالم کرد
اقدام متقابلی علیه اســرائیل در کار نخواهد بود!
این روزنامه ادامه داد :در پاســخ به حادثه نطنز،
ایران باید اقداماتی را علیه تأسیسات «دیمونا»ی
اســرائیل به اجرا بگذارد چراکه واکنش در هیچ
ســطح دیگری همطراز و بازدارنده نخواهد بود.
واکنش ایران باید اوالً داخل رژیم اسرائیل و ثانیاً
تأسیسات هستهای آن را هدف قرار دهد.
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص:

قانونانتخابات ریاستجمهوری با
سیاستهایکلینظام مغایرت دارد

در جلســه دیروز صبح هیــأت عالی نظارت
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با حضور آیتاهلل
صادق آملی الریجانی و محســن رضایی ،رئیس
و دبیر مجمع ،مغایرت یا عــدم مغایرت مصوبه
مجلس در خصوص طرح اصالح موادی از قانون
انتخابات ریاست جمهوری با سیاستهای کلی
نظام بررسی شــد .در نهایت هیأت عالی نظارت
مجمع به این جمعبندی رســید که دو مورد از
اشــکاالت ســابق این هیأت به مصوبه مجلس
همچنان به قوت خود باقی اســت و اشکاالت به
شورای نگهبان ارسال شد.
وکیل حمید بقایی:

بقاییدر بیمارستان روانپزشکی
بستری شده

به گزارش «مدارا» ،مهران عبداهللپور ،وکیل
حمید بقایی گفت :آقــای بقایی به دلیل عوارض
جسمی و عصبی متعدد با نظر کمیسیون پزشکی
قانونی اساســا امکان تحمل زندان را نداشــته و
جهت معالجه در بیرون از زندان هستند و در حال
حاضر نیز در بیمارستان مهرگان بستری و تحت
درمان هستند.

