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جهانگيري ـ به نظر مي رسد آه موضوع انتخاب وزيران آابينه اين بار به مساله حساسي؛ چه در ميان      
 شما علت اين حساسيت را در چه مي بينيد؟. مردم و چه در مجلس و قوه مجريه تبديل شده است

 ـ ترآيب آابينه جديد محمد خاتمي، موجي از دلسردي را ميان راي دهندگان نسل جوان؛ بخصوص      تهراني
.  خرداد نيست18مي توان اينطور گفت آه اين آابينه، بازتاب رويداد . اصالح طلبان واقعي به وجود آورده است

است؛ از حضور خاموش در واقع اين آابينه بيشتر نشانه وحشت زدگي مجموعه حكومتگران و مافياي قدرت 
حاصل .  ميليون راي به روند اصالحات از سوي ديگر22 خرداد  از يك طرف و 18 ميليون نفر از مردم در  14

جمع اين دو رقم هم راي عدم اعتماد و عدم مشروعيت نظامي است آه بر اساس واليت مطلقه فقيه تشكيل شده 
ه حاصل تكاني است آه در مجموعه هرم قدرت جمهوري به بياني ديگر اين آابين. و نافي حاآميت ملي است

مي توان چنين . اين وضعيت هم پيش زمينه هايي دارد. اسالمي، در ترس از سقوط آليت نظام پديدار شده است
گفت آه اين آابينه، آابينه اصالح طلبان و آابينه اصالحات نيست؛ بلكه آابينه اي است براي حفظ آليت نظام و 

يدن ترمز حرآت اصالح طلبانه؛ حتا در ميان برخي از پايوران نظام جمهوري اسالمي و شخص به يك معنا آش
اين آه خاتمي نتوانسته است افرادي نظير محسن سازگارا، شعله سعدي، اصغر زاده و مهاجراني . محمد خاتمي

آنوني آمادگي پذيرش را وارد آابينه آند، نشاندهنده اين است آه حكومتگران فعلي جمهوري اسالمي در شرايط 
 .  حتا اين آمادگي را ندارند آه حضور زني را در آابينه تحمل آنند. هيچ گونه رفرمي را ندارند

به عنوان .      جهانگيري ـ نكته جالب توجه اين آه در دو وزارتخانه خيلي مهم، همان افراد پيشين ابقا شده اند
واند روش جديدي در راستاي تنش زدايي با همسايگان، رابطه نمونه گمان نمي رود آه وزير خارجه ابقا شده بت

در رابطه با . با اياالت متحده، روند جهاني شدن و بخصوص روند صلح اعراب و اسرائيل در پيش بگيرد
هيچ گونه چشم اندازي براي تنش زدايي بين . وزارت خانه اقتصاد و دارايي هم وضع به همان روال پيشين است

 و بانك مرآزي پيش بيني نشده است؛ حتا گفته مي شود آه اين بار هم رفع معضالت اقتصادي، اين وزارت خانه
 . در اولويت اين دولت نيست

 ساله وجود داشت و همچنان 8     تهراني ـ بر سر برنامه اقتصادي در ايران، جدال طوالني اي از دوران جنگ 
ا پيرو خط امام مي دانستند، به دولتي آردن اقتصاد ـ حتا برخي از حكومتگراني آه در گذشته خود ر. ادامه دارد

البته در دوران هاشمي رفسنجاني اين روند تا حدودي آند شد؛ اما به عللي . بيش از گذشته ـ نظر دارند
آنچه فعال به چشم . خصوصي آردن ها هم فعال متوقف شده است. نهادهاي مستقل اقتصادي در جامعه پا نگرفتند

اصوال . الفي است آه بين مظاهري وزير جديد اقتصاد و سازمان برنامه، با بانك مرآزي وجود داردمي خورد اخت
آنچه اما خيلي مهم است، . سردرگمي زيادي در راه برنامه گزاري اقتصادي در جمهوري اسالمي ديده مي شود

 سال گذشته براي 4تمي در در شرايط ايران و با تالش هاي محمد خا. ابقاي آمال خرازي در وزارت خارجه است
تنش زدايي در روابط خارجه، حضور مجدد آمال خرازي در راس وزارت خارجه، به انسداد سياسي در روابط 

بسياري از محافل آگاه مي گويند آه آادرهاي وزارت خارجه اصال عوض نشده اند؛ چرا . خارجي انجاميده است
اخيرا هاشمي رفسنجاني گفته است آه اگر . ه اداره مي شودآه اين وزارت خانه هم مستقيما زير نظر ولي فقي

اين اظهار نظر نشان مي دهد آه اوال . عراقي ها اسراي ما را پس بدهند ما مي توانيم با ايشان به توافق برسيم
 ثانيا هاشمي رفسنجاني با اين اظهار نظر نشان مي دهد آه هنوز. اختالفات با عراق آماآان حل ناشده مانده است

 . هم در سياست خارجي سياست گزار است
البته نبايد .      انسداد در سياست دولت محمد خاتمي در رابطه با جناح مقابلش همچنان به قوت خود باقي است

پيش زمينه هاي تشكيل اين آابينه را فراموش آرد؛ پيش زمينه هايي مثل افزايش فشار محافظه آاران، تشديد 
ب و وحشت در جامعه با اجراي علني مجازات هاي اسالمي مثل سنگسار زنان؛ شرايط اختناق، ايجاد رع

همچنين بستن انجمن هاي دانشجويي، تعطيل روزنامه ها، محاآمه  وآالي مجلس به جرم اظهار نظر و در نهايت 
نحوه اجراي مراسم تحليف رياست جمهوري در حضور رفسنجاني، هاشمي شاهرودي و لفظ عامدانه سيد علي 

مجموعه اين شرايط يادآور به توپ بستن مجلس ! منه اي، مبني بر نصب محمد خاتمي به رياست جمهوريخا
اين وضع نشان مي دهد آه اصالحات حكومتي در ايران به بن بست . اول مشروطه به دستور محمدعلي شاه است

 .  رسيده است



انم ها را در آابينه شرآت نمي دهند؛ به اين      جهانگيري ـ مساله اي آه روي آن تاآيد مي شود اين است آه خ
آابينه قبلي محمد خاتمي نشان داد آه چند صد نفري از . بهانه آه ايشان سابقه مديريت در سطوح باال را ندارند

خودي ها تمام مشاغل و مديريت ها در سطوح باال را در اختيار دارند، فقط گاه به گاه مشاغلشان را با هم عوض 
 به عبارتي مديريت هاي سطح باال در دست اين چند …هي وزيرند، گاه سفير، گاه استاندار و غيرهگا. مي آنند

 ! به اين ترتيب زنان و جوانان چگونه مي توانند تجربه مديريت سطح باال به دست بياورند؟. صد نفر مي چرخد
بسياري از زنان . هانه اي بيش نيست     تهراني ـ ادعاي بي تجربگي بانوان در آار اداري و مديريت هاي باال، ب

چگونه است آه زنان براي . اين فعاليت ها هم چنان ادامه دارد. در دوره هاي گذشته در مشاغل دولتي آار آرده اند
واقعيت اين است آه عدم توجه به نقش ! معاونت ادارات آارسازند؛ اما براي شرآت در آابينه صالحيت ندارند؟

نشانه عقب ماندگي محافظه آاران و آن محافلي است آه هنوز هم نقش تعيين آننده اي در زنان در جامعه ايران، 
زنان ما نه تنها براي شرآت در آابينه لياقت دارند، بلكه براي تمام پست هاي . رهبري جمهوري اسالمي دارند

شت ديگر صالحيت آليدي حكومت ايران هم از رياست جمهوري تا رياست دولت و تمام مسئوليت هاي ريز و در
در اين ميان، تنها امثال شاهرودي ها و ديگر .  سال و حتا قبل از آن نشان داده اند23خودشان را در اين 

نيروهاي محافظه آارند آه به دليل عقب ماندگي فكري و فرهنگي خود، زنان را براي احراز اين مشاغل اليق 
 .نمي بينند
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