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هنــوز دل خونــی از ائتــاف ســال ۹۴ میــان 
اصاح طلبان و اعتدالیون دارد، نقدهایش به شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصاح طلبان هم کماکان جدی 
اســت. او به غیردموکراتیک بودن این شورا همواره 
اعتراض داشت و دارد و از سوی دیگر می گوید: »زمانی 
که شــورا اعام کرد برای انتخابات ]مجلس یازدهم[ 
هیچ نظری ندارد و لیستی ارائه نداد این سوال بزرگ 
مطرح شد که چرا این شورا وجود دارد؟«، به گفته او 
»در انتخابات خودمان را ُکشتیم اما بیشتر از ۷۵ نفر 
نامزد تأیید صاحیت شــده نداشتیم ولی من گفتم 
حاال که در تهران نامزد وجود دارد لیست واحد ارائه 

دهیم اما نیامدند.«
» مصطفی کواکبیان« دبیرکل حزب مردم ساالری 
این روزها سرگرم کارهای دانشگاهی و تدریس است 
و به گفته خودش آنقدر مشغولیات دارد که نمی داند 
در دوران نمایندگــی چطــور به کارهــای مجلس 

رسیدگی می کرد.
او ائتاف سال ۹۴ را ظلم به اصاح طلبان می داند و 
معتقد است: »من از ابتدا با ائتاف با دولتی ها مخالف 
بــودم و در طول این مدت هم موافق کوتاه آمدن در 
برابر دولت نبودم«، به گفته کواکبیان »دولت روحانی 
بیش از آنکه با مجموعــه اصاح طلبان مجلس دهم 
هماهنگ باشد با شــخص آقای الریجانی هماهنگ 

بود، حتی با آقای عارف نیز هماهنگی نداشتند.«
او عملکــرد ۴۰ اصاح طلــب مجلس هشــتم را 
قوی تر از ۱۰۰ اصاح طلــب مجلس دهم می داند و 
درعیــن حال می گوید: »من چندبــار گفته ام ما هر 
چه می کشــیم از این دولت می کشیم. اصاح طلبان 
هــر ضربه ای که در افکار عمومــی خوردند از دولت 
خوردند. ما چوب عملکــرد دولت را خوردیم و هنوز 

هم داریم می خوریم.«
کواکبیــان مانند همــه اصاح طلبــان انتقادات 
تندی بــه عملکرد شــورای نگهبان و رونــد تائید 
صاحیــت کاندیداهای انتخابــات دارد اما می گوید: 
»اگر همه نامزدهای ما هم تایید صاحیت می شدند 
بــاز هم امکان عدم اعتماد مردم بــود اما به هرحال 

اصاح طلبان فعال تر می شدند.«
او معتقد است »اگر جوبایدن رأی بیاورد، به نظر 
من در کوتاه مــدت می تواند منافع ملی ما را تأمین 
کند«، اما از ســوی دیگر می گویــد: »رئیس جمهور 
نباید ناکارآمدی دولت را صرفاً پای تحریم ها بگذارد 
و آدرس واشنگتن دی سی را بدهد. من با حرف های 

ایشان موافق نیستم.«
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

 تکلیف شورای عالی اصالح طلبان با توجه به 
استعفای آقای عارف چیست و چه کسی قصد 
مدیریت این شورا را دارد؟ آیا این شورا ادامه 

فعالیت خواهد داد؟
شــورای عالی سیاست گذاری اصاح طلبان دیگر 
فعالیتی ندارد. آقای عارف اســتعفا داده است. همان 
موقع نیز بحث هایی در مورد عملکرد این شورا وجود 
داشت. در حال حاضر فقط شورای هماهنگی جبهه 
اصاحات فعالیت دارد که ۳۲ حزب عضو آن هستند. 
اخیراً دو حزب سازمان معلمان ایران به دبیرکلی خانم 
نقی ئی و جمعیت مدافع حقوق بشر زنان به دبیرکلی 
خانم موالوردی به شورای هماهنگی پیوستند. بنده 

رئیس کمیته استان های شورای هماهنگی هستم.
فعالیت شورای عالی سیاستگذاری به پایان 

رسیده یا معلق است؟
نزدیک به ۸ ماه اســت که شورای عالی جلسه ای 

برگزار نکرده است.
در انتخابات مجلس یازدهم شــورای عالی 
سیاست گذاری، لیســتی ارائه نداد و به نظر 
می رســد با این اقدام پایان کار خود را اعالم 

کرده است.
فلسفه وجودی این شورا برای انتخابات بود. زمانی 
که شــورا اعام کرد برای انتخابات هیچ نظری ندارد 
و لیستی ارائه نداد این ســوال بزرگ مطرح شد که 
چرا این شــورا وجود دارد؟ بنده از منتقدان اساسی 
این شورا بودم. شورای عالی سیاست گذاری برخاف 
شورای هماهنگی جبهه اصاحات که ریاست دوره ای 
دارد، ثبات ریاست داشت. عاوه بر این، یک سری از 
اشخاص غیر از احزاب در این شورا حضور داشتند. ما 
به این موضوع انتقاد داشتیم. زیرا بدین ترتیب برخی 
از احزاب بیش از یک رأی در شــورای عالی داشتند 

لذا این شورا جنبه دموکراتیک نداشت.
عاوه بر ایــن در صورتی که نظام ما به ســمت 
انتخابــات حزبی پیــش برود، نباید همین شــورای 
هماهنگی جبهه اصاحات نیز وجود داشته باشد. در 
کشورهایی که نظام حزبی دارند اول انتخابات برگزار 
می شــود و بعد از آن ائتاف می کنند اما در کشــور 
ما اول ائتاف می شــود بعــد از آن انتخابات برگزار 
می شود. باید فضا به گونه ای شود که احزاب قدرتمند 

شوند و بعد از انتخابات ائتاف کنند.
 در انتخابات اخیر شــما لیست انتخابی ۸ 
حزب اصالح طلب را ارائه دادید، کارگزاران نیز 
لیست یاران هاشــمی را ارائه کرد اما شورای 
عالی سیاستگذاری لیست واحدی ارائه نداد. به 
نظر شما هدف شورای عالی از این کار اعتراضی 

بود یا قصد لجبازی داشتند؟
بســیاری از احزابی کــه در شــورای هماهنگی 
حضور داشــتند نامزدهایشــان رد صاحیت شــده 
بودند و نامزدی برای ارائه لیســت نداشتند. ما گفته 
بودیم اگــر ۲۰۰ نفر نامزد اصاح طلب در سراســر 
کشــور باشد، لیست سراســری ارائه می دهیم اما در 
انتخابات خودمان را ُکشــتیم بیشتر از ۷۵ نفر نامزد 
تأیید صاحیت شــده، نداشــتیم. بنابراین شورای 
عالی نمی توانســت لیست واحد ارائه دهد. البته بنده 
گفتم حاال کــه در تهران نامزد وجود دارد لیســت 
واحد ارائه دهیم اما نیامدند. برخی از مســتقلین نیز 
اعام می کردند که نمی خواهیــم اصاح طلبان از ما 
حمایت کنند. انتخابات مجلس یازدهم بازی خانگی 
بین اصولگرایان بود و در واقع رقابت برای آنها وجود 

داشت.
 آقای مجید انصاری در ایام تبلیغات انتخابات 
مجلس یازدهم در یک نشســت خبری گفت: 
»ماه ها قبل از انتخابات مرتب درباره انتخابات 
مهم  از شخصیت های  لیستی  بحث شد، حتی 
تهیه شد ولی متاسفانه جمع زیادی از آنها ثبت 
نام نکردند که مورد گالیه آقای خاتمی بود«، آیا 
همین عدم ثبت نام ها موجب شد شورای عالی 

لیست واحدی ارائه ندهد؟

خب چه اشخاصی ثبت نام نکردند؟ بنده نمی دانم 
امــا ۱۵ نفر از نمایندگان مجلــس دهم عضو حزب 
مردم ساالری بودند که از میان آنها فقط ۳ نفر تأیید 

صاحیت شدند.
 آقــای انصاری بــه عنوان عضــو مجمع 
روحانیون مبارز و نزدیک به آقای خاتمی این 
موضوع را گفته و به نظر می رسد تعداد زیادی 
از اصالح طلبان ثبت نام نکردند که موجب گالیه 
آقای خاتمی شده اســت. البته شما هم گفته 
بودید اصالح طلبان بــا اعتدالیون در مجلس 

یازدهم ائتالف نخواهند کرد؟
در مجلس دهم هم اشــتباه کردیم و نباید ائتاف 
می کردیم. معتقدیــم این اقدام ظلم به اصاح طلبان 
بود. نه دولت فعلی اصاح طلب اســت و نه مجلس 
دهم مجلس اصاح طلبی بود. مســتقلین اگر سمت 
ما می آمدند ما اکثریت بودیم وگرنه فراکسیون امید 
و اصاح طلبان بــه زور ۱۰۰ نفر بودند. ما ده ها طرح 
ارائه دادیم که نتوانستیم در صحن مجلس به تصویب 
برسانیم. مثل اســتیضاح وزیر کشور. این جمله من 
در همان روزهای اول تاریخی شــد که عده ای با ما 
عکس یادگاری گرفتند اما سبدشان را جای دیگری 

گذاشتند.
 آیا همه اعضای فراکســیون امید به عنوان 
مثال با استیضاح وزیر کشور موافق بودند؟ آیا 
اصالح طلبان فراکسیون امید پای کار بودند؟ به 
نظر می رسد درصد زیادی از اعضای فراکسیون 
امید نیز به ســمت دولت و اعتدالیون گرایش 

داشتند.
بعضــی از اعضــای فراکســیون امید به ســمت 
اعتدالیــون و دولت گرایش داشــتند، امــا اکثریت 
اعضــای فراکســیون امید با اصاح طلبان بود. ســه 
مرحله برای اماک نجومی اقدام کردیم اما با اختاف 
ســه الی چهار رأی، موضوعات مربوط به این تخلف 
تصویب نمی شــد. طرح عفو عمومی هم از سوی ما 
به صحن مجلس ارائه شد اما رای نیاورد. اصولگرایان 
برای رضای خــدا با طرح های ما مخالفت می کردند، 
مســتقلین هم منتظر بودند ببینند باد از کدام طرف 
می آید. مســتقلین در طرح های روابط خارجی با ما 
همراه بودند. مانند CFT و FATF و همیشــه این 

گونه طرح ها، رأی می آورد.
به نظر می رسید جریان اعتدالی و مستقلین 
در طرح هایــی کــه مربوط به دولــت بود با 
اصالح طلبان همراهــی می کردند و هر کاری 
را که فراکســیون امید می خواست در راستای 
حمایت از دولت انجام دهد، جریان اعتدالیون 

با اصالح طلبان هماهنگ بودند.
دولت بیش از آنکه با مجموعه اصاح طلبان مجلس 
دهم هماهنگ باشد با شخص آقای الریجانی هماهنگ 
بود. حتی با آقای عارف نیز هماهنگی نداشتند. یک 
روز صبــح آقای نوبخت در فراکســیون امید حضور 
یافت و گفت برنامه ششــم مصوب کمیسیون تلفیق 
۸۰۰ هزار میلیــارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد 
کرد و ما مخالف هســتیم و اعضای فراکسیون امید 
اعام کردند با ایــن مصوبه در صحن علنی مخالفت 
خواهند کرد. نمی دانیم بــا آقای الریجانی ناهار چه 
خوردند که در صحن علنی اعام کرد با برنامه ششم 
مصوب کمیســیون تلفیق موافقیــم. رئیس مجلس 
منویات دولت را پیش می بــرد. قبول دارم بعضی از 
اعضای فراکسیون امید نیز با ما همراهی نمی کردند. 
در مجلس هشتم که اصاح طلبان ۴۰ نفر بودند بهتر 
عمل می کردیم و بهتر می توانستیم در تصویب برخی 
طرح ها تأثیرگذار تر باشــیم اما در مجلس دهم که 

۱۰۰ نفر بودیم تأثیرگذاری ما به مراتب کمتر بود.
بپذیریم که مجلس دهــم، مجلس اصاح طلبان 
نبود و فقط یک سوم از نمایندگان مجلس دهم اصاح 
طلب بودند. دولت تدبیر هم، دولت اصاح طلبان نبود 
البتــه خیلی ها می گویند با رای شــما دولت اعتدال 

سرکار آمد.
آقای دکتر! مجلس دهــم و دولت تدبیر با 

حمایت ها و تَکرار آقای خاتمی رای آورد؟
آذر ماه ســال ۹۶ یک ماه قبل از حوادث دی ماه 
بنده نطقی در مجلس تحت عنوان »همشهری عزیز 
بجنب« داشتم که سر و صدای زیادی کرد. در همان 
نطق خطاب به آقای روحانی گفتم بنده در ۴۳ شهر 
در عرض ۱۰ روز در جریان تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری برای شما سخنرانی کردم اما االن خجالت 
می کشــم که بگویم من از این دولت حمایت کردم. 
دولتی ها از این نطق خوششــان نیامد. درست است 
ما از این دولت حمایت کردیم و هنوز هم پشــیمان 
نیســتیم چون در آن شــرایط فکر می کردیم آقای 
روحانی خیرالموجودین است. اصاح طلبان صف خود 
را از دولتی ها در وســط راه جدا کردند اما قبول دارم 
اگر مــا حمایت نمی کردیم قطعاً دولت آقای روحانی 

سرکار نمی آمد.
مجلس دهــم و دولت یازدهم و دوازدهم به 

پای اصالح طلبان نوشته شده است.
ولــی شــما دیدیــد ۱۷ کمیســیون در مجلس 
دهم وجود داشــت، دو یا ســه رئیس کمیسیون از 
اصاح طلبان بودند. هر کســی در انتخابات مجلس 
دهم چهارتا بدوبیراه بــه آقای احمدی نژاد می گفت 
ما فکر می کردیم باید در لیســت اصاح طلبان قرار 
گیرد. به همین دلیل مخالف ائتاف در مجلس دهم 
بودم. یک تعدادی از نمایندگان مجلس با هماهنگی 
آقای الریجانی در لیست امید قرار گرفتند. در ترکیب 
دوازده نفره هیات رئیسه هر سال ما سه یا چهار عضو 

داشتیم و اکثریت با اعتدالیون بود.
البته مناصب حســاس مجلس مانند نایب 
رئیســی اول که اختیارات زیادی هم دارد بر 

عهده اصالح طلبان بود.
 نایب رئیســی اول و در اختیار داشــتن ریاست 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پست چندان مهمی 
نبود. نایب رئیس اول با تمــام اختیاراتش چقدر در 

طرح ها و لوایح تاثیرگذار است؟
اگر همــه نامزدهای اصالح طلبــان تایید 
صالحیت می شــدند آیــا مردم مجــدداً به 
اصالح طلبان برای حضــور در مجلس اعتماد 

می کردند؟
البتــه اگر همــه نامزدهای ما تاییــد صاحیت 
می شدند باز هم امکان عدم اعتماد بود اما به هرحال 
اصاح طلبان فعال تر می شدند. مشکاتی برای حضور 

مردم پای صندوق های رای داشتیم.
 سوال اصلی ما این اســت آیا این ظرفیت 

وجود داشــت که مجدداً با تَکرار آقای خاتمی 
مردم برای رای به اصالح طلبان پای صندوق های 

رای بیایند؟
ماجرای افزایش قیمت بنزین بزرگترین ضربه به 
مجلــس دهم بود. ما پس از افزایش قیمت بنزین دو 
طــرح دو فوریتی به مجلس ارائه کردیم، یکی از این 
طرح ها این بود که بنزین تک نرخی شــده و قیمت 
آن ۱,۵۰۰ تومان شود؛ طرح دوم این بود که سهمیه 
مردم از ۶۰ لیتر به ۱۲۰ لیتر افزایش یابد. وقتی صبح 
در مجلس حضور یافتیم آقای شــمخانی به مجلس 
آمد و اعام کرد مصوبه شــورای هماهنگی سه قوه 
به شورای عالی امنیت ملی رفته و به تصویب رسیده 
است. طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی الزم االجراســت و ما نمی توانستیم 
هیچ طرح دو فوریتی بدهیم همین امر موجب شــد 

که مردم بگویند مجلس بی خاصیت است.
بنزین  نرخ  ناگهانی  افزایــش  اصلی  مقصر 
مجلس بود زیرا طی چهار سال گذشته در لوایح 
بودجه قیمت بنزین را به صورت پلکانی افزایش 
نداد و همین امر موجب شد قیمت بنزین یک 

باره افزایش چشم گیری داشته باشد.
بنــده قبا این موضــوع را در جلســه غیرعلنی 
مطــرح کرده بودم که قیمت بنزیــن باید به صورت 
پلکانی افزایش یابد و پیشــنهاد تک نرخی شدن با 
قیمــت ۱,۵۰۰ تومان داده بودم اما دولت و خیلی از 

نمایندگان مخالف بودند.
مجلس دهم آقای زنگنه را بابت حذف کارت 
ســوخت و عدم تعیین تکلیف نرخ بنزین در 
چهار سال مواخذه نکرد و به ژنرال دولت حتی 
یک کارت زرد هــم نداد، خب مجلس دهم در 

این خصوص مقصر است.
ساختار بودجه در دولت تنظیم می شود، مجلس 
نمی تواند تغییر زیــادی در الیحه بودجه ایجاد کند. 
مجلس را به گونــه ای در میان مردم جلوه دادند که 
بی خاصیت است، نمایندگان مجلس از افزایش قیمت 
بنزین خبر نداشــتند وقتی رئیس جمهور می فرماید 
مــن صبح جمعه خبردار شــدم انتظار داشــتید ما 
خبردار شویم؟ ماجرای ســقوط هواپیمای اوکراینی 
نیــز ضربه ای به اعتبار مجلس وارد کرد زیرا در افکار 
عمومی نمی توانســتیم این موضوع را فیصله دهیم 
شــاید من قبول کنم این حادثــه مربوط به جنگ 
الکترونیکی یا خطای انسانی بوده اما در افکار عمومی 

به سادگی قابل حل نیست.
وضعیت معیشتی مردم روز به روز دچار مشکات 
اساسی شده است و اعتماد عمومی کاهش یافته بود 
و انگیزه ای بــرای حضور مردم پای صندوق های رای 
وجود نداشــت. بنده بارها اعام کردم باید جلســات 
مجلس در وضعیت کرونایی برگزار شــود اما رئیس 
مجلس دائم می گفت ســتاد کرونــا اجازه نمی دهد، 
مــا می فهمیدیــم می خواهند بودجــه ۹۹ را بدون 
حضور نمایندگان ببندند؛ در پایان بودجه ســال ۹۹ 
با هماهنگی کامل دولت بســته شد. بنده به عنوان 
مخالف کلیات الیحه بودجه صحبت کردم اما در پایان 

متوجه نشدیم بودجه ۹۹ چه شد.
 چرا آقای عارف به عنوان رئیس فراکسیون 
امید و اصالح طلبــان حتی یک بار به همه این 

موضوعات انتقاد نکرد؟
بنده اعتراضات زیادی کردم. حتی اعام کردم که 
مگر خون نمایندگان مجلس رنگین تر از خون مردم 
است که جلســات را برگزار نمی کنید؟ اعتراض بقیه 

را نمی دانم.
 جریان اصالحات در مجلس رئیس داشــت 
آیا ریاست جریان اصالحات توانست در افکار 
عمومی عملکرد مثبتی داشته باشد که همین 

امر موجب اقبال مردم شود؟
مــردم به اصولگرایان هم اقبــال نکردند، اکثریت 
مردم در انتخابات شــرکت نکردنــد. اعتقاد من این 
اســت که اعتماد مردم به کل سیســتم کاهش پیدا 
کــرده و بحث این نبود که از اصاح طلبان رویگردان 
باشــند. دور دوم انتخابات مجلس قرار بود یک ماهه 
برگزار شود اما بعد از شش ماه برگزار شد و از واجدین 
شرایط یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری شهرستان کرج 
تنها حدود ۲ درصد در انتخابات دوره دوم رأی دادند.
همیشه حضور مردم در دور دوم کمتر بوده 
است، عالوه بر این شرایط کرونا نیز در کاهش 

مشارکت تأثیرگذار بوده است.
میانگین مشــارکت مردم در مجالــس ۱۰ دوره 
گذشــته ۶۳ درصد بوده است اما در مجلس یازدهم 
میزان مشــارکت به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. 
بنده درخصوص مشارکت مردم در خردادماه ۱۴۰۰ 
هشــدار می دهم. اگر این روند ادامه پیدا کند، معلوم 
نیســت چند درصد از مردم در انتخابات مشــارکت 

خواهند کرد.
به هر حــال مجلس دهم بــه خاطر کارت 
به  و وضعیت مسکن  بنزین  قیمت  ســوخت، 
ژنرال های آقای روحانی یعنی زنگنه و آخوندی 
حتی یک کارت زرد هم نداد. فراکسیون امید 
و اصالح طلبان مجلس دهم آبروی خود را پای 
ژنرال های آقای روحانی گذاشــتند و آنها نیز 
عملکرد قابــل دفاعی برای جلب اعتماد مردم 
به اصالح طلبان نداشتند. شما به همه ژنرال های 
آقای روحانی رأی اعتمــاد دادید و حتی یک 
کارت زرد هم به آنها ندادید و صفر تا صد پای 
آنها ایستادید. قبول دارید این عملکرد موجب 

عدم اقبال مردم شده است؟
من معموالً کم از وزرا ســوال می کردم. یک بار از 

وزیر کشــور، یک بار از وزیر خارجه و یک ســوال از 
آقای آخوندی در مورد شــورای ساماندهی پایتخت 

داشتم.
به یاد دارم که از پاسخ های آخوندی هم قانع 

شدید و حتی آن را به رأی نگذاشتید.
 مجلس یازدهم االن صددرصد اصولگراست. چرا 

به آقای رزم حسینی رأی اعتماد دادند؟
چون چاره ای نداشتند، آقای روحانی گزینه 

قوی تری به مجلس معرفی نکرد.
 چطور معتقدید که اصولگرایان می توانند چاره ای 

نداشته باشند اما اصاح طلبان اینگونه نیستند؟
آقای  دولت  می خواهد  فقط  یازدهم  مجلس 

روحانی فرود آرامی داشته باشد.
در ماجرای رأی اعتماد به وزیر علوم، بنده انتقادات 

زیادی داشتم اما هیچکس پاسخ نداد.
 مشکالت کشــور به خاطر عملکرد وزارت 
علوم نبود، مشــکالت کشور ناشی از عملکرد 
وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت و شخص 
رئیس جمهور بود، شما در مجلس در این زمینه 

اقدامی انجام دادید؟
اگــر در دی ماه ســال ۹۶ و آبان مــاه ۹۸ اجازه 
می دادند ما وزیر کشور را استیضاح کنیم، در فضای 
عمومی و جلب اعتماد مردم تأثیر زیادی داشــت اما 
اجازه ندادند. شــما می گویید آقای زنگنه یا آخوندی 
استیضاح شــوند. آیا دیدید که حتی یک اصولگرای 
مجلس دهم پای اســتیضاح آقای رحمانی فضلی را 

امضا کند.
 طرح استیضاح آقای رحمانی فضلی از جانب 
شما بیشتر جنبه سیاسی داشت، چون پشتوانه 
رحمانی فضلی اصولگرایی است. اگر وزیر کشور 
یک اصالح طلب بود واقعاً طرح استیضاح اش را 

مطرح می کردید؟
اگر اتفاقی کــه در ماجرای افزایــش نرخ بنزین 
وحــوادث آبان ماه افتاد، در زمان مســئولیت اصاح 
طلب ترین وزیر نیز افتاده بود، بنده اســتیضاح وزیر 
کشــور را انجام می دادم. حاال مشکات مسکن کجا، 

امنیت مــردم در دی ماه کجا؟ مشــکات اقتصاد و 
مسکن کجا، سقوط هواپیمای اوکراینی کجا؟

شما باید قبل از آقای رحمانی فضلی، آقای 
الریجانی را استیضاح می کردید که به مجلس 

در ماجرای افزایش قیمت بنزین اطالعی نداد.
بله، درست است، بنده بیشترین َکل َکل را با آقای 
الریجانی داشتم زیرا ایشان آیین نامه را اجرا نمی کرد. 
بنده حداقل هشــت بار در این رابطه برای شــورای 
هماهنگی سران سه قوه تذکر دادم که شما از طرف 
چه کســی در شــورای هماهنگی صحبت می کنید. 
آقــای الریجانی درخصوص برنامه ششــم نامه ای به 
رهبری نوشت که اجازه دهید نمایندگان الیحه برنامه 
را تنظیم کنند، بنده تذکر دادم که شما به چه حقی 
به رهبری نامه نوشــتید، آقای الریجانی گفت باید از 

آقای پروفسور کواکبیان اجازه می گرفتم؟!
عملکرد فراکســیون امید در چهار ســال 
حضور در مجلس به گونه ای بود که چاره ای جز 
هماهنگی با دولت ندارد، فراکسیون امید حتی 
بیانیه ای در ماجرای افزایش قیمت بنزین نداد 
و اعتراض نکرد. شخص شما شاید اعتراضاتی 
قابل  اقدام  امید  اما فراکســیون  باشید  کرده 

توجهی انجام نداده است.
بله، بنده گفتم که معتقدم ۴۰ نفر از اصاح طلبان 
در مجلس هشــتم بهتر از صد نفر از اصاح طلبان در 

مجلس دهم عمل کردند.
مایه  برای دولت خیلی  امید  فراکســیون   
گذاشــت و هزینه زیادی کرد و مجلس دهم 
اینکه نمایندگی  از  نیز امروز متهم است بیش 
مردم را به برعهده داشــته باشــد نمایندگی 
دولت را بر عهده داشته است. در قبال این همه 
همراهی، دولت برای اصالح طلبان چقدر هزینه 
کرد؟ دولت چقدر در شکست اصالح طلبان در 

انتخابات مجلس سهم داشت؟
مــن چندبار گفته ام ما هر چه می کشــیم از این 
دولت می کشــیم. اصاح طلبان هــر ضربه ای که در 
افکار عمومی خوردند از دولت خوردند. من از ابتدا با 
ائتــاف با دولتی ها مخالف بودم و در طول این مدت 
هم با هــر گونه کوتاه آمــدن در برابر دولت مخالف 
بودم. مخالفت های بنده بارها اعام شــده اســت. ما 
چــوب عملکرد دولت را خوردیــم و هنوز هم داریم 

می خوریم و در این موضوع شکی نداریم.
ای کاش در مجلــس دهم تفکیــک میان دولت 
و اصاح طلبان شــفاف تر نشــان داده می شد. یکی 
از ضعف های فراکســیون امید این بود که نتوانست 
تفکیکــی میان اصاح طلبان و جریــان دولت ایجاد 
کند. دوســتانی که می گویند دولت با مجلس خیلی 
همراهــی کرد، راســت می گویند. دولــت با رئیس 
مجلــس همکاری زیــادی کرد، نه بــا اصاح طلبان 
مجلس. اصاح طلبان هم واقعاً نمی توانســتند کاری 

انجام دهند.
آقای دکتــر یک بیانیه که می توانســتید 
بدهید، رئیس فراکسیون هم می توانست یک بار 

میکروفن خود را روشن کند و حرف بزند.
بنده بارها در این خصوص در فراکسیون انتقاداتی 
را مطرح کردم اما با رسانه ها در این خصوص صحبت 
نکردم. متأسفانه فراکسیون بندی ها در مجلس دهم 
به گونه ای بود که باعث تضعیف مجلس شــد. جریان 
فراکســیونی ۶۰ تا ۷۰ نفره مستقان غیرقابل پیش 
بینی بودند. اگر ســمت اصاح طلبــان می آمدند ما 
اکثریت بودیم و اگر سمت اصولگرایان می رفتند آنها 
اکثریت بودند و معموالً نیز سمت آنها غش می کردند، 

.CFTمگر مواردی مثل
نیز کسی  امید  فراکســیون  از طرف  البته 
گونه ای صحبت  بــه  نمی کرد.  صریح صحبت 

می کردند که به دولت و الریجانی هم برنخورد.
نقش بنده در فراکســیون امید چندان برجســته 
نبود البته عضویت هیات رئیسه فراکسیون را داشتم. 

هیچ نقش دیگری نداشتم.
آیا عضویت در هیات رئیسه فراکسیون نقش 
کمی است؟ شما یک فرد عادی در فراکسیون 
امید نبودید، بلکه عضو هیات رئیسه فراکسیون 

بودید که این نقش مهمی است.
نه، بنده به عنوان ریاست یا نیابت رئیس یا سخنگوی 
فراکسیون نقشی نداشتم. من به آقای عارف گفتم اگر 
شما برای ریاســت مجلس نیایید، بنده می آیم. وقتی 
برای ریاســت موقت مجلس رأی نیــاورد، گفت برای 
ریاست دائم مجلس نامزد نمی شود. بنده اعام کردم 
که نامزد خواهم شــد، ریختند سِر من که نامزد نشو، 
حتی آقای عارف نیز گفت نامزد نشو، بنده هم با دست 
به آقای الریجانی اعام کردم که نامزد نیستم، سپس 
آقــای الریجانی خطاب به من گفت: »آقای کواکبیان 
بای بای می کند.« بعد هم علی رغم اینکه انصراف داده 

بودم اعام کرد ایشان ۱۱ رأی بیشتر ندارد.
برداشت من از صحبت های شما این است که 
نظرات شما در فراکسیون امید در اقلیت بوده 

است.
این حــرف یک نتیجه منطقی و اخاقی اســت. 
بنده در فراکســیون دیپلماسی و منافع ملی ریاست 
را داشــتم و نقش آفرینی کــردم و قطعاً قوی ترین 
فراکسیون صنفی مجلس دهم، فراکسیون دیپلماسی 

و منافع ملی بود.
به نظر شما با توجه به شرایط سیاسی امروز 
چه قدر زمان می بــرد که جریان اصالح طلبی 

بازیابی شود؟
اصاح طلبان بــرای حضور مجدد باید انســجام 
درونی خود را حفظ کرده و ســازوکار تصمیم گیری 
خود را دموکراتیک کنند. دو ســال است که ما طرح 
پارلمان اصاحات را ارائه دادیم و باید تعیین تکلیف 
شود. اصاح طلبان باید تکلیف خود را با دولت فعلی 
و مجلــس دهم روشــن کنند. صداقــت و صراحت 
لهجه با مردم داشــته باشــند. مردم تصور نکنند که 
اصاح طلبان و دولت با هم هســتند. اگر این کارها را 

انجام دهند، می توانند در انتخابات موفق باشند.
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دبیرکل حزب مردم ساالری: 

دولت آنقدر که با آقای الریجانی ارتباط داشت، با اصالح طلبان ارتباط نداشت
فهیمه رضیان - سینا سنجری

شرکت آب و فاضاب استان تهران درنظر دارد مناقصه برون سپاری تامین اتصاالت انشعاب به همراه عملیات نصب و تغییر 
قطر و اصاحات انشعاب به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۸۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۹۶۹/۰۴۴/۶۳۰ )یک میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و چهل و چهارهزار و ششصد 

و سی( ریال 
مدت اجرا: ۱۲ماه 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۹/۸/۳ 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۲ مورخ ۹۹/۸/۳ الی ۹۹/۸/۶ ساعت ۱۹:۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ساعت ۱۴ تاریخ ۹۹/۸/۱۹ 
زمان بازگشایی پاکات: از ساعت ۹ صبح تاریخ ۹۹/۸/۲۰ )درآبفای جنوبغربی استان تهران( می باشد.

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات: آدرس – تهران 
-کیلومتر ۲۲ جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی)ره( روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوب غربی استان 

تهران – دبیرخانه به کدپستی: ۳۳۱۷۸۶۹۳۷۱
تلفن: ۰۲۱۵۶۱۷۲۵۹۵- داخلی ۱۳۶

ارائه گواهینامه صاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ۴۱۹۳۴ -۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ 
http://iets.mporg.ir  :سایت ملی مناقصات

 swest.tpww.ir :سایت آبفای جنوب غربی استان تهران
www.nww.ir :سایت مهندسی کشور

 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۸/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۸/5 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران )سهامی خاص(

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی به شماره 99-24 

)نوبت اول(

شــهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به خرید اقام مورد نیاز 
عملیات برقی-الکترونیکی جهت ساختمان اداری شهرداری واقع 
در مجموعه البرز شرقی از طریق  برگزاری مناقصه عمومی اقدام 

نماید.
 لــذا متقاضیان می توانند همــه روزه به جزء ایــام تعطیل در 
وقت اداری جهت هماهنگی و کســب هرگونه  اطاعات بیشتر 
بــا تلفن هــای ۴۶ الــی 02332224060 داخلــی ۱۳۳ امور 
قراردادهای شــهرداری شــاهرود و درخصوص و موارد مالی با 
تلفن های فوق )داخلی ۱۴۲یا ۱۲۴( تماس حاصل نموده و یا از 
طریق  سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir دانلود 

اسناد مناقصه فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اســناد مناقصه تا پایــان وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 99/0۸/1۸ می باشد.

»آگهی تجدید 
مناقصه عمومی«

علیرضا حاجی محمدعلی- شهردار شاهرود

 

فراخوان ارزیابی کیفی
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

1- شماره فراخوان: 99011۸1
2- موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای راجع 

به تهیه وتأمین مینی بوس هاي مورد نیاز با راننده.
3- محل و مدت انجام کار: استان خراسان رضوی، سرخس و منطقه عملیاتی 

خانگیران، به مدت ۱۲  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق- مشهد، بلوار 

۵- شرایط مناقصه گر:  خیام، بلوارارشاد، خیابان پیام، نبش پیام ۶، پاک ۱۸. 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي.

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صاحیت انجام کار معتبر در رسته حمل و نقل از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صاحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به 

مبلغ 2/35۸/200/000  ریال )و یا واریز وجه نقد(.

6- کلیه مراحل از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در 
صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ 
انتشــار فراخوان و سایر اســناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/0۸/01 

می باشد. 
7- گشــایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحــل ارزیابی کیفی، از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطاع رسانی قبلی انجام خواهد 

شد.
۸- در صورت نیاز به اطاعات بیشــتر، متقاضیان می توانند با تلفن های  ۳۱۹   
و 3704731۸ -051 تماس حاصل نمایند. ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطاع 

رسانی مناقصات با شماره  23679494  ثبت شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/0۸/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/0۸/05
روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

)نوبت اول(

شماره مجوز: 1399/4057

 

آگهي فراخوان شناسایي مشاورین
شــهرداري اصفهان در نظر دارد طرح مطالعاتی با عنوان »ســنجش میزان اثر گذاری پویش های مردمی در شهر اصفهان« را از طریق شناسایی و 

ارزیابی مشاورین و سپس انجام فراخوان مالی محدود؛ به مشاور صاحب صاحیت واگذار نماید.
لذا اشــخاص حقیقي و حقوقي که در زمینه مذکور داراي توانایی فنی و اســناد مثبته می باشــند؛ دعوت می گردد پیشنهادیه هاي مربوطه شامل: 
۱ _ مــدارک مربوط به اطاعات و تعهــدات حقوقی، ۲_ مدارک مربوط به توان مدیریتي و اجرایي، ۳ _ مــدارک مربوط به توان فنی )تعریف پروژه، 
 تخصص هــاي مورد نیــاز، زمان بندي انجام پژوهش و ســاختار تیم اجرایي( کــه جزئیــات آن در درگاه الکترونیکی شــهرداری اصفهان به آدرس

 Isfahan.ir، بخش معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی شهرداری اصفهان، تکمیل و حداکثر تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ به آدرس: اصفهان، خیابان 
آیت ا... طیب، معاونت برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان، دبیرخانه، کد پستي: 47411 -۸1367، تلفن: 32351400 )031(، 

نمابر: 32344013 )031( ارسال نمایند. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول کیفیت - هزینه )QCBS( مي باشد. 
ضمناً در این مرحله نیاز به ارسال  پاکت ب )شامل تحلیل های مالی( نمی باشد و  پس از ارزیابي فني و کسب حد نصاب کیفی- فني، پیشنهاد مالی 
اخذ خواهد شــد. الزم به ذکر است که امتیاز کسب شــده در این مرحله مبناي استفاده از فرمول قیمت تراز شده و انتخاب مشاور صاحب صاحیت 

خواهد بود. همچنین شهرداری اصفهان در رد و قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- شهرداری اصفهان

شهرداري اصفهان

شرکت آب و فاضالب
جنوب غربی استان تهران


