
ديدار 2 روحاني اصالحات
عبداهلل نوري به عيادت علي اكبر محتشمي پور رفت

عباس عبدي: 
عدم شفافيت و رانت از علل 

بروز فساد هستند
موفقيت هاي رانتي چند وقتي است كه 
به عنوان يك سوژه مهم در روزنامه ها و 
شبكه هاي اجتماعي مورد انتقاد قرار مي گيرد، برخي از 
آن دفاع مي كنند و برخي آن را توجيه ناپذير و آفتي براي 
ايجاد عدالت در جامعه به حساب مي آورند. ديدگاه هايي 
نيز مس��اله سوءاس��تفاده از موقعيت هاي سياس��ي و 
رانت هاي سياسي، اطالعاتي، اقتصادي را كه به داليلي 
از جمله انتساب به اشخاص و جريان هاي سياسي براي 
صاحبان آنها فراهم آمده اس��ت؛ نه از خود اش��خاص 
بلكه به بسترهاي ساختاري كشور براي ايجاد و تداوم 
چنين پديده اي نسبت مي دهند. عباس عبدي، فعال 
سياسي اصالح طلب عدم ش��فافيت و ضعف نهادهاي 
نظارتي را از علل بروز فساد و رانت دانست و گفت: ضعف 
نهادهاي نظارتي اس��ت اعم از نهادهاي رس��مي مثل 
دادگاه، بازرسي ها و چه نهادهاي نظارتي غيررسمي كه 
مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ مي توانند بهترين 
وجه نظارت را داش��ته باشند و مانع فساد و رانت شوند. 

چكيده اظهارات عبدي به شرح زير است: 
  فس��اد در ايران فقط محدود به وابسته هاي سياسي 
نيست بلكه مردم عادي و كاركنان دولت نيز با اين مساله 
درگير هستند. ميان فساد و رانت تفاوت است؛ فساد يك 
امر غيرقانوني است كه جرم محسوب مي شود، مجازات 
دارد، اما رانت مس��اله اي اس��ت كه به ظاهر غيرقانوني 
نيس��ت اما ظالمانه اس��ت. در مورد دانشگاه ها نيز اين 
را مي بينيم ك��ه فرزندان هيات هاي علم��ي از رانت و 
امتيازات ويژه اي استفاده مي كنند اين امكان وجود دارد 

كه رانت در بلندمدت توجيه گر فساد باشد. 
  عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند. ديگر 
علتي كه مي توان به آن اش��اره ك��رد، ضعف نهادهاي 
نظارتي اس��ت اعم از نهادهاي رس��مي مث��ل دادگاه، 
بازرس��ي ها و چ��ه نهاده��اي نظارتي غيررس��مي كه 
مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ مي توانند بهترين 
وجه نظارت را داش��ته باشند و جلوي فس��اد و رانت را 
بگيرند. مقررات فس��ادزا، يكي از عوامل فس��اد است. 
وقتي قوانين به گونه اي تنظيم مي شوند كه به راحتي 
مي توان از آنها سوءاستفاده كرد و مرتكب قانون گريزي 

شد، مظاهر فساد را شاهد خواهيم بود. 
  نباي��د به ادع��اي جريان ه��اي سياس��ي همچون 
شايسته س��االري و... توجه كنيم. جريان سياسي كه 
مدعي شايسته ساالري است بايد در سياست خود، از 
استقالل دستگاه قضايي دفاع كند، در راستاي تقويت 
نهادهاي مدني حركت كرده و فقط به شعار اكتفا نكند، 
بلكه بايد مقدماتي را كه به تحقق شعارها منجر مي شود، 
فراهم كند. هر حزب و گروه و شخصيت سياسي كه خود 
را طرفدار آزادي، عدالت يا شايسته س��االري مي داند، 
باي��د با مقدمات آن موافقت كن��د. موافقت با مقدمات 
به اين معناست كه با ايجاد موازنه قوا بين دولت و ملت 
و گروه ه��اي مختلف، تقويت نهاده��اي مدني، آزادي 
رس��انه ها و مطبوعات و... در نهايت به شايسته ساالري 
و عدم فساد منجر ش��ود. نگاه سلبي به اين مقدمات از 
سوي اشخاص، احزاب و جريان هاي سياسي، هم فرد و 

هم جامعه را به سمت فساد حركت مي دهد. 
  جامعه اي ك��ه در آن عدم اعتماد وج��ود دارد به هر 
چيزي با س��وء ظن نگاه مي كند. شايد واقعا فرزند يك 
شخصيت سياس��ي توانايي ها و صالحيت هاي الزم را 
داش��ته باش��د كه در موقعيتي قرار گيرد، اما چون در 
جامعه اي اعتمادي را شاهد هستيم و مصاديقي وجود 
داشته است كه افراد بدون داشتن شايستگي و به صرف 
وابستگي به يك ش��خص يا جريان به موقعيت خوب 
و مناس��بي دس��ت يافته اند در نتيجه مواردي هم كه 
شايستگي دارند، مورد ترديد قرار مي گيرند. پذيرفتني 
نيست كه يك مقام سياسي يا دولتي چند فرزند داشته 
باشد و همه آنها در موقعيت هاي ويژه قرار گرفته باشند؛ 
وجود چنين مواردي گوياي اين است كه از موقعيت و 

منصب سياسي سوءاستفاده شده است.
  نبود احزاب يك وجه قضيه در مس��اله سوءاستفاده 
از مقام و جايگاه هاي سياس��ي است. خأل ساختارهايي 
كه موازنه قوا را ايجاد كند، يكي ديگر از مس��ائل است. 
از طرفي مردم بايد از طريق نهادهاي مدني متش��كل 
شده باشند، دس��تگاه قضايي و بازرسي، مستقل عمل 
كند، در غياب اينها؛ اگر فقط احزاب مسوول باشند چه 
بس��ا آنها نيز از واقعيت خود فاصله گيرند و با سازش با 
يكديگر به چپاول سرمايه هاي مردم اقدام كنند. احزاب 
در كنار ساير نهادهاس��ت كه مي توانند نقش شايسته 

خود را ايفا كنند. 
  مبارزه با فساد به موارد قانوني محدود نمي شود. زيرا 
سيستمي كه براي مبارزه با فساد اراده كند، به يك شيوه 
بسنده نمي كند. بايد تغيير مقررات و نظارت هاي مدني 
صورت گيرد، مثال درخصوص امتيازات و واگذاري هاي 
غيرقانوني، افش��اگري رس��انه ها و مطبوعات بس��يار 
موثرتر و كارس��ازتر است. در دادگاه ها شفافيت رعايت 
نمي شود. اگر امكان دسترسي به اطالعات به ويژه براي 
رسانه ها فراهم باشد از وقوع بسياري از مفاسد در جامعه 
جلوگيري مي شود. اگر فقط به دستگاه قضايي بسنده 

كنيم، نتيجه نمي گيريم. 
  براي رفع اين مشكل بايد از طريق رسانه ها، احزاب، 
گروه ها و حتي گروه هايي مس��وول مب��ارزه با مظاهر 
رانت و فس��اد در جامعه هستند، بايد اقدام كرد؛ زماني 
كه اين بس��ترها مهيا نش��ود، امكان ندارد كه مبارزه با 
فساد به سرانجام برس��د. از طرفي نظارت هاي رسمي 
همان طور كه اشاره شد بايد مستقل و قدرتمند باشند. 
شفافيت و دسترسي به اطالعات، ركن اصلي مبارزه با 
فساد است. فس��اد بيش از هر چيز در نظام هايي شكل 
مي گيرد كه از دسترس��ي آزاد به اطالعات جلوگيري 
مي شود. قوانين و مقررات فسادزا بايد از ميان برود و به 
جاي آن قوانين و مقررات مناس��ب و با ضمانت اجرايي 

باال بايد براي مبارزه با فس��اد تدوين 
ش��ود. بايد زمينه هاي رانت با به 
حداقل رساندن ارايه مجوزها و از 
ميان برداشتن امضاهاي طاليي 

برچيده شود تا زمينه هاي سالمت 
فعاليت ه��اي سياس��ي و 

دوري از مظاهر فساد در 
ساختار كش��ور اعم از 
رسمي - غيررسمي 
و سياسي -اقتصادي 

و... برچيده شود. 

  حس�ن بي�ادي: بي�ش از 50 درص�د از گروه هاي 
اصالح طلب با ش�وراي عالي مشكل دارند و بيش از 

70 درصد گروه هاي اصولگرا با جمنا. اعتماد آنالين
 حس�ين نوراني نژاد: اصالح طلبان م�دام در حال 
يادگيري هس�تند و با كس�ب تجارب ش�ان پيش 
مي روند آنها طي سال هاي گذشته در روش سياسي 

خود بازنگري كرده اند. ايسنا
 مس�عود زريبافان: من ش�هادت مي دهم »آقاي 
احمدي نژاد ساده زيست بود و اهل تجمالت نبود«، 
لكن آقاي مش�ايي رويه اي بس�يار متفاوت با آقاي 
احمدي نژاد داش�ت و هم خود ايش�ان و هم حلقه 
نزديك به ايش�ان به هيچ وجه مشي ساده زيستي 

نداشتند. فارس
  سيد محمد حسيني: رويكرد جوانگرايي در جبهه 
مردمي آغاز شده و بهره گيري از تجربه پيشكسوتان 

امري مثبت تلقي مي شود. باشگاه خبرنگاران

قنبري: جريان اصالح طلبي پايگاه مردمي محكمي دارد
داريوش قنبري، عضو حزب مردمساالري معتقد است كه جريان اصالح طلبي پايگاه مردمي محكمي دارد و طبقه متوسط جديد كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مي دهند در زمره حاميان آنها هستند. وي ادامه داد: 
جريان اصالحات از پيش از دوران مشروطه و در دوره اي ديگر بعد از جنگ تحميلي و حدود يك قرن قدمت دارد و در اين فرآيند شكل هاي مختلفي به خود گرفته كه جرياني نسبتا قوي  است و نمي توان آن را ناديده گرفت. 
اين فعال سياسي اصالح طلب يادآور شد: جريان اصولگرا، جريان فعال ديگر در كشور است كه قدرتمند محسوب مي شود، اما نه به دليل اينكه پايگاه اجتماعي دارد بلكه چون اهرم ها و ابزار قدرت در اختيار آن است. ايسنا

نخ تسبيح اصالح طلبان
عضو جمعي��ت زنان نوانديش 
مس��لمان گفت: اصالح طلبان 
بع��د از پي��روزي در انتخابات 
اخي��ر به فكر بازس��ازي و رفع 
جري��ان  درون  مش��كالت 
اصالحات هستند. آنان بايد بدانند كليد موفقيت شان 
حفظ انس��جام و ائتالف اس��ت. آذر منص��وري گفت: 
مس��اله اصلي كه بايد به آن توجه كنيم، حفظ انسجام 
و اتحاد اصالح طلبان است كه جريان اصالحات هم به 
اين باور رسيده اس��ت كه بايد اين مهم در اولويت قرار 
گيرد. منصوري با اش��اره به نقش سيدمحمد خاتمي 
در انتخاب��ات س��ال هاي ۹۲، ۹۴ و ۹۶ عنوان كرد: در 
انتخابات اخير ه��م هر زمان اصالح طلب��ان و جريان 
سياس��ي اصالح طل��ب از س��يدمحمد خاتمي كمك 
خواستند، ايش��ان به مدد آمدند. اين بي انصافي است 
كه بخواهيم نقش آقاي خاتمي را به عنوان رهبر جريان 
اصالحات و كسي كه به مثابه نخ تسبيح جريان آن هم 
بدون هيچ چشمداش��تي ايفاي نق��ش كرده متهم به 
رابطه مريد و مرادي كنيم. وي يادآور شد: هنر جريان 
اصالحات اين است كه بتواند به موقع در شرايط پيچيده 
براي خروج از بن بست و براي برداشتن يك گام ديگر 
از همه ظرفيت هاي خود استفاده كند. به هيچ عنوان 
نبايد تصور كنيم كه ش��خصيت ها در يك جريان بايد 
كم اثر شوند، اصالحات بايد تالش كند در آينده با كار 
فكري و برنامه ريزي منسجم بتواند چهره سازي انجام 
دهد. اين فعال سياس��ي اصالح طلب در پاسخ به اين 
سوال كه جريان اصالحات چه ساز و كاري را بايد براي 
تداوم و بقاي خود انتخاب كند، گفت: جريان اصالحات 
بايد يك س��وي فعاليت ها و نگاهش به ساختار قدرت 
باشد و سوي ديگرش به جامعه و اصالحات جامعه محور 
باشد كه اين مساله به اعتقاد من شايد در طول يك دهه 

گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ايلنا

تاسيس حزب پيشروي 
اصالحات

علي صوفي، دبيركل حزب پيشروي اصالحات درباره 
فعاليت هاي تش��كل متبوعش، اظهار داش��ت: حزب 
پيش��روي اصالحات به تازگي مرحله تاسيس خود را 
پشت سر گذاشته است و ما منتظريم تا پروانه فعاليت 
را اخذ كني��م. وي  گفت: بعد از اينكه اعضاي ش��وراي 
مركزي فرم هاي خاصي را تكميل كنند تا با پيوس��ت 
مدارك به آن براي كميس��يون ماده 10 احزاب ارسال 
مي شود. براساس قانون فعلي احزاب بعد از انجام مراحل 
استعالمي، اگر پاسخ ها مثبت بود پروانه فعاليت صادر 
مي شود اما براساس قانون جديد كه تاكنون اجرا نشده 
است، دريافت پروانه فعاليت مستلزم اين است كه ما در 
15 استان دفتر داشته باش��يم و 15 كنگره 300 نفره 

برگزار كنيم. باشگاه خبرنگاران

بي توجهي جمنا به مجوز 
وزارت كشور 

رييس كميته اقش��ار جبهه مردمي نيروهاي انقالب 
از نشس��ت دبيران اس��تاني و كانون هاي اقش��ار در 
هفته آتي خبر داد و گف��ت: جبهه مردمي احتياجي 
به مجوز ب��راي فعاليت ندارد. رضا روس��تاآزاد گفت: 
هفته آينده جلسه اس��تاني و كانون هاي اقشار جبهه 
مردمي نيروهاي انقالب اسالمي در روزهاي دوشنبه 
و سه ش��نبه برگزار مي ش��ود. رييس كميته اقش��ار 
جبهه مردم��ي نيروهاي انقالب، بيان ك��رد: در اين 
همايش دبيران اس��تاني و دبيران كانون هاي اقش��ار 
حضور دارند كه با توجه به دور جديد فعاليت ها كه با 
تجديد و بهسازي ساختار همراه است، توجيه شوند و 
فعاليت هايي كه از قبل انجام مي شده را با اصالحات 
الزم شروع كنند. روستاآزاد درباره اينكه بررسي مجوز 
فعاليت جمنا در كميس��يون ماده 10 احزاب به كجا 
رسيد، گفت: جبهه مردمي احتياجي به مجوز ندارد 
ل��ذا وقتي كه يك جبهه پنج حزب مجوزدار در درون 
آن باش��ند با مجوز احزاب مشاركت كننده به فعاليت 

مي پردازد. ايلنا

منكر محدوديت هاي روحاني 
نيستيم

عبداهلل ناصري، فعال سياس��ي اصالح طلب گفت: من 
روحاني را س��ال هاي زيادي اس��ت كه مي شناسم و با 
روحيات وي آشنايي دارم؛ روحاني هر شعار انتخاباتي كه 
مي دهد الزاما پاي آن مي ايستد. من چنين جمع بندي 
نداشتم اما به هر صورت روحاني نامزد اصالح طلبان بود 
و انتظارم اين بود كه كابينه دوم وي دو بخش جوانان و 
زنان را جدي بگيرد و كوتاه نيايد.وي با اشاره فعاليت هاي 
انتخاباتي جوانان و زنان افزود: من از نزديك شاهد بودم 
كه اين دو قش��ر اجتماعي يعني جوانان و زنان بس��يار 
زياد براي روحاني مايه گذاش��تند. ما گاهي از فعاليت 
ش��بانه روزي اينها خجالت مي كشيديم و فعاليت اين 
دو قش��ر نس��بت به فعاليت ما پيرمردها قابل مقايسه 
نبود. ناصري با تاكيد بر اينكه محدوديت هاي روحاني 
را نمي توان منكر ش��د، گفت: با اين وجود نتوانس��تم 
خودم را راضي كنم؛ وزير زن كه تابويش توسط دولت 
احمدي نژاد شكسته شده بود، چرا روحاني در برابرش 

به اين راحتي تسليم شد؟! مهر

خبر كوتاه

گزارش روزچهره روزسرخط خبرها
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همكاري اوايل 
انقالب 

محتش�مي پور هرچن�د 
از نج�ف ب�ا امام ب�ود اما 
فعالي�ت سياس�ي او و 
نوري پ�س از انق�الب با 
سرپرس�تي در ص�دا و 
سيما آغاز ش�د. از سال 
59 ت�ا 63 ه�ر دو عضو 
شوراي سرپرستي صدا 
و سيما ش�دند. هرچند 
عب�داهلل ن�وري بع�د از 
صداوس�يما ب�ه وزارت 
خارجه و بعد هم به سپاه 
رف�ت و محتش�مي پور 
س�فير ايران در سوريه 
ش�د. اما پ�س از چندي 
دوب�اره اي�ن دو روحاني 
پ�اي  ج�ا  سرش�ناس 

يكديگر گذاشتند. 

مهدي چم��ران، دوران تازه اي را 
آغاز كرده است؛ دوراني كه پس از 
شكست در جلب راي مردم تهران آغاز شده است. 
او كه سال ها بر كرسي رياست شوراي شهر تهران 
نشسته بود و رفيق گرمابه گلس��تان دو شهردار 
اصولگرا ب��ه نام هاي محمود احمدي نژاد و محمد 
باقر قاليباف بود حاال مانند آن دو از گردونه قدرت 
خارج مانده است. البته چمران بايد ۴ سال آينده 
را به عنوان عضو علي البدل در ش��وراي تهران سر 

كند؛ جايي كه البته مطلوبش نيست. 
او اين روزها بيشتر پاسخ رسانه ها را مي دهد و پاي 
مصاحبه مي نشيند. برخالف دوران رياستش بر 
شوراي ش��هر كه عادت به سخنراني داشت حاال 
كمي پاسخگو ش��ده است. او در هفته جاري طي 
مصاحبه اي با روزنامه اعتم��اد ضمن دفاع قاطع 
از احمدي ن��ژاد و قاليباف اظه��ارات تندي عليه 
مصطفي ميرس��ليم، كانديداي حزب موتلفه در 
انتخابات رياس��ت جمهوري داشت كه باعث شد 
در مصاحبه اي ديگر نس��بت ب��ه آن اظهارات از 
اين حزب عذرخواه��ي كند. چمران در مصاحبه 
با روزنامه اعتماد گفته بود: به دس��ت آوردن 1۶ 
ميليون راي يكدس��ت بعد از آن همه اختالف ها 
و انشقاق هاي گذش��ته در مجموعه اصولگرايي و 
۴00هزار راي آقاي ميرسليم واقعا اهميت داشت 
تا ب��ه موتلفه اي ها بگوييم اينقدر كه مي گوييد ما 
حزب هستيم و قديمي هستيم و راي داريم، اين 

۴00 هزارتا راي شماس��ت! من واقعا خوش��حال 
هستم كه آقاي ميرسليم از انتخابات كنار نرفت؛ 
آقاي رييس��ي هم بعد از انتخابات گفت الحمدهلل 
 كه آقاي ميرسليم كنار نرفت وگرنه بعدا مي گفت

10 ميلي��ون راي رييس��ي به خاط��ر كنار رفتن 
من بوده اس��ت. ح��اال در پي آن اظه��ارات او در 
مصاحبه اي با تسنيم گفت: در مصاحبه )با روزنامه 
اعتماد( هم اش��اره اي به حزب موتلفه شد كه جا 
دارد از آنان پوزش بطلبم. ام��ا اين تنها اظهارات 
چمران نبود. او با اش��اره به مصاحب��ه اخيرش با 
روزنامه اعتماد و با تاكي��د براينكه گفت وگويش 
به درستي بيان نش��ده، درباره فضاي شهرداري 
در زم��ان قاليباف و اينكه گفته ش��ده اس��ت در 
زمان احمدي نژاد اين فضا انقالبي تر بود، گفت: در 
خصوص موضوع مطرح شده اينگونه عنوان كردم، 
اول كه وارد شهرداري شديم شاهد ورود يك گروه 
انقالبي به شهرداري بوديم. آغاز هر ورودي با تغيير 
و تحوالت مديريتي و نظاير آن ش��روع مي شود و 
يك دگرگوني را به وجود م��ي آورد. اصوال در اين 
موارد افراد حساس هستند و سعي مي كنند كار 
خودش��ان را بهتر انجام دهن��د و آنهايي كه اهل 
تخلف اند -كه ان شا ءاهلل كم باشند يا نباشند- در 
آن شرايط سعي مي كنند ساكت باشند. چمران 
با بيان اينكه بعد از چند سالي كه مانديم اين فضا 
به عادي شدن انجاميد و بعد از آن سير عادي خود 
را طي كرد و به اينكه چه كس��ي شهردار باشد يا 
نباشد چندان مرتبط نمي شد، گفت: تفاوتي كه 
مي خواهم بگويم اين است وگرنه چه در زمان آقاي 

احمدي نژاد يا قاليباف قطعا و يقينا سعي بر اين بود 
تا هم از سوي شوراي شهر و هم از سوي شهرداري 
جلوي هر تخلفي گرفته شود. ميزان تذكراتي كه 
در زمان آقاي قاليباف از سوي اعضاي شوراي شهر 
مطرح مي شد نيز مويد همين مطلب هست و حتي 
قطع يك درخت در باغي مورد تذكر قرار مي گرفت 
و در شهرداري نيز سعي مي شد تا تخلفي صورت 

نپذيرد و با متخلفين برخورد شود. 
چمران درباره لقب »رييس جمهور س��از« كه از 
سوي برخي رس��انه ها به او نسبت داده مي شود و 
اينكه گفته است »اگر مي خواستيم آقاي قاليباف را 
رييس جمهور كنيم و فشار تبليغاتي مي گذاشتيم، 
مي توانستيم« توضيح داد: معني خواستن در اين 
باره گروهي است نه شخصي، مي خواستيم يعني 
كل جامعه همفكر و همس��و و متفق مي ش��دند 
انجام  شد. حتي اسم آوردم آقاي حداد عادل، آقاي 
واليتي، آقاي جليلي و همه نيروهاي هواداران شان 
اگر مي خواستيم مشخص بود كه مي توانستيم در 
چنين شرايطي آقاي قاليباف رييس جمهور شوند. 
رييس سابق شوراي ش��هر تهران در ادامه درباره 
نواصولگرايي كه از سوي قاليباف مطرح شده است، 
گفت: نواصولگرايي را اينگونه ترجمه كرديم كه هر 
فك��ر و ايده اي بايد دايما در حال نو ش��دن و ارتقا 
باشد. روايتي است كه اگر امروزمان با فرداي مان 
يكي باشد دچار خسران و ضرر شديم. حتما بايد 
امروزمان با فرداي مان متفاوت باشد. برداشت من 
از نواصولگرايي به عنوان يك تفكر جديد اين است 
كه يك فضاي جديدي براي همه اتفاق بيفتد. اگر 

همه توقف كنند و سرجاي شان بنشينند پيشرفتي 
نكنند يقينا كسي به جايي نخواهد رسيد. 

چمران به فصل انتخابات رياس��ت جمهوري كه 
مي رسيد خود را از چرخه تصميمات اصولگرايان 
خارج نشان مي دهد. او معتقد است چون آن ايام 
در شوراي ش��هر حضور داشته چندان ورودي به 
موضوع رياست جمهوري نداش��ت در حالي كه 
او عضو موث��ر جمنا بود. به نظر مي رس��د برخي 
چهره ه��اي اصلي اصولگرايان ت��الش مي كنند 
خود را بيرون از چرخه تصميمات نش��ان دهند 
تا مس��ووليت كمتري در قبال شكس��ت داشته 
باش��ند. چمران درباره مش��ورت ب��ا قاليباف در 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري گف��ت: در م��ورد 
انتخابات رياس��ت جمهوري ب��ه صورت عمومي 

مش��ورت مي كرديم. بيشتر موضوعات مشورتي 
م��ا با قاليباف درخصوص ش��هرداري و مس��ائل 
آن ب��ود و ن��ه انتخابات رياس��ت جمهوري. مثال 
كناره گيري ايش��ان به نفع كاندي��داي ديگر در 
انتخابات رياس��ت جمهوري كه ايثار بزرگي بود 
و ي��ك نوع گذش��ت و مردانگي واقع��ي را انجام 
داد مشورتي نداش��تيم. اطرافيان با كناره گيري 
ايشان به شدت ناراحت بودند و هنوز هم ناراحت 
هس��تند چرا كه معتقد بودند اگر مي ماند پيروز 
مي ش��د. در آن مقطع رياس��ت جمهوري چون 
درگي��ر كارهاي ش��وراي ش��هر بودم ب��ه امور 
انتخابات رياست جمهوري ورود زيادي نكردم و 
بيشتر دغدغه من پرداختن به امور شوراي شهر 

تهران بود. 

درگير شورا بودم؛ به انتخابات رياست جمهوري ورود نكردم

عذرخواهي مهدي چمران از موتلفه
سوژه روز

دو روحاني؛ »عبداهلل نوري 
و علي اكبر محتشمي پور« 
بازهم به هم رسيدند اما نه چون هميشه 
در كوچه پس كوچه هاي سياس��ت كه در 
بيمارس��تان آراد تهران. جايي كه نوري 
به عيادت محتش��مي پور رفت تا از رفيق 
قديمي اش بپرسد: ش��يخنا كيف حالك. 
اين دو روحان��ي پرآوازه نه ب��راي اهل و 
عيال سياس��ت كه براي م��ردم كوچه و 
بازار به ويژه نسل اول و دومي هاي انقالب 
نام آشنايند و شناخته شده. اسم شان كه 
مي آيد كسي ديگر از تبار فكري و سياسي 
و سوابق شان سوال نمي پرسد. هر چه باشد 
در عال��م انقالبي گري و سياس��ت ورزي، 
كهنه كارند و پر س��ابقه. خ��ط امامي اند و 
انقالبي. هر دو ُمهر و ِمه��ر اماِم انقالب را 
در سينه و بر احكام حكومتي خود دارند. 
اين اما همه شباهت هاي شان نيست. چه 
آنكه هر دو اش��تراكات ديگري هم دارند؛ 
از »مسووليت« هاي مشابه تا »مخالفان« 
مش��ابه و از »بحران« ه��اي مش��ترك تا 
»سرنوشت« مشترك. هرچه باشد هر دو 
از يك طايفه فكري اند و مخرج مش��ترك 
سياسي شان يك چيز است؛ »اصالحات«.

 شوراي سرپرستي صدا و سيما 
و مجلس

محتش��مي پور هرچن��د از نجف ب��ا امام 
بود ام��ا فعاليت سياس��ي او و نوري پس 
از انقالب با سرپرس��تي در صدا و س��يما 
آغاز ش��د. از س��ال 5۹ تا ۶3 هر دو عضو 
ش��وراي سرپرستي صدا و س��يما شدند. 
هرچند عبداهلل نوري بعد از صداوس��يما 
به وزارت خارجه و بعد هم به سپاه رفت و 
محتشمي پور سفير ايران در سوريه شد. 
اما پس از چندي دوب��اره اين دو روحاني 
سرش��ناس جا پاي يكديگر گذاش��تند. 
محتش��مي پور در مجلس س��وم نماينده 
مردم تهران ش��د و نوري نماينده امام در 
سپاه پاسداران شد. اين دو البته هرگز در 
مجلس با يكديگر همكار نشدند. عبداهلل 
نوري در انتخابات مجلس پنجم در سال 
7۴ از تهران به مجلس راه يافت و تنها 11 
راي كمتر اج��ازه نداد تا او رييس مجلس 
شود. اگر عبداهلل نوري در مجلس پنجم به 
عنوان رييس فراكسيون اقليت )چپ هاي 
اس��المي( انتخاب ش��د، س��يد علي اكبر 
محتشمي پور هم در مجلس ششم رياست 
فراكسيون دوم خرداد را پذيرفت تا از اين 
جهت اين دو روحاني سوابق و تجربياتي 

مشترك داشته باشند. 
وزارت كشور؛ تجربه مشترك

ليتي  مس��وو و  سياس��ي  م��ه  نا ر كا
س��يدعلي اكبر محتش��مي پور و عبداهلل 
نوري جداي از تجربه مشترك نمايندگي 
مجلس و رياس��ت فراكسيون چپ ها يك 
تجربه مش��ترك ديگر هم دارد؛ »وزارت 
كش��ور«. محتش��مي پور در دولت سوم 
جمهوري اس��المي از س��وي ميرحسين 
موس��وي براي تصدي وزارت كش��ور به 
مجل��س معرفي ش��د و س��كان وزارت را 
برعه��ده گرفت. او ت��ا س��ال ۶8 و پايان 
عمر دولت س��وم ه��م وزير باق��ي ماند. 
هرچند البي هاي بسياري از سوي جناح 
راس��ت صورت گرفت تا محتشمي پور در 
مجلس نتوان��د راي اعتماد بگيرد اما در 
نهايت حمايت امام از او باعث شد او تا 
آخرين روز دولت جنگ مس��ووليت 
وزارت كشور را بر عهده داشته باشد؛ 
ماجرايي كه براي عبداهلل نوري در وزارت 
كش��ور كامال متفاوت ش��د. نوري پس از 
آنكه هاشمي رفس��نجاني رييس جمهور 
ش��د به وزارت كش��ور رفت. حضور او در 
وزارت كشور سبب تحوالتي درخورتوجه 
ش��د؛ ادغ��ام ش��هرباني، ژاندارم��ري و 
كميته ه��اي انق��الب اس��المي و ايجاد 

نيروي انتظامي از اقدامات دوران وزارت 
عبداهلل نوري اس��ت. او تا پايان دولت اول 
هاشمي رفس��نجاني در وزارت كشور بود. 
در دولت دوم هاش��مي اما با فش��ار جناح 
راست و چرخش هاشمي، نوري از كابينه 
دوم دولت س��ازندگي جا ماند تا بشارتي 
جاي او را بگيرد. ناطق نوري در خاطراتش 
از چرايي عدم معرف��ي دوباره نوري براي 
پست وزارت كش��ور اينگونه روايت كرده 
است: در دوره  چهارم، نمايندگان مجلس، 
در زمان آقاي هاش��مي، ط��ي نامه اي از 
ايش��ان خواس��تند تا آقاي عبداهلل نوري 
را به عنوان وزير كش��ور معرفي نكند، من 
هم مداركي خدمت آقاي هاش��مي دادم 
و خواس��تم كه عبداهلل ن��وري به مجلس 

معرفي نشود كه ايشان هم پذيرفتند.
چهار س��ال بعد ب��ا روي كارآمدن دولت 
اصالح��ات، عب��داهلل نوري ك��ه نماينده 
ته��ران در مجل��س پنجم بود، از س��وي 
محمد خاتمي به عنوان وزير پيشنهادي 
به مجل��س معرف��ي ش��د و راي اعتماد 
گرفت. حضور دوباره او در وزارت كش��ور 
باز هم م��ورد انتق��اد راس��تگرايان قرار 
گرفت و پرحاشيه شد. طرح استيضاح او 
موضوعي بود كه بارها و بارها در دس��تور 
كار نمايندگان قرار گرفت و در نهايت 10 
ماه پس از وزارت��ش در تاريخ 30 خرداد 
1377 با راي 137 نف��ر از ۲70 نماينده 
حاضر در جلسه استيضاح توسط مجلس 

پنجم بركنار شد. 
افزايش آزادي ه��اي سياس��ي و دفاع از 
غالمحس��ين كرباسچي ش��هردار سابق 
ته��ران از داليل اس��تيضاح او به وس��يله 
اكثريت مجلس پنجم ب��ود. ناطق نوري 
ماجراي استيضاح عبداهلل نوري را اينگونه 
در كت��اب خاطراتش بيان كرده اس��ت: 
آقاي عب��داهلل نوري مدت��ي وزارت كرد، 
چندين مرتبه هم از او در مجلس س��وال 
ش��د. معموال وقتي وزير پاسخ يك سوال 
را مي دهد، مي نشيند تا نماينده ها بيايند 
ن��زد او هم حرف بزنند، ام��ا آقاي عبداهلل 
نوري ي��ك بار كه براي پاس��خ به مجلس 
آمده بود، به محض تمام ش��دن حرفش، 
سرش را پايين انداخت و بيرون رفت. اين 
رفتار به خيل��ي از نماينده ها برخورد كه 
اين خيلي بي اعتنا حرف زد و بيرون رفت. 
روز استيضاح ايشان، وقتي صحبتش تمام 
ش��د، من را نگاه كرد و گفت: »حاال امروز 
بايد بنشينم يا بروم؟« من گفتم: »نه اتفاقا 
امروز، روز رفتن اس��ت«. بع��د روزنامه ها 
تحلي��ل كردند كه ريي��س مجلس از اول 

گروه احزاب

مي دانست كه آقاي نوري رأي نمي آورد، 
لذا گفت: » امروز، روز رفتن اس��ت«. من 
در صحبت��ي گفتم: »اين ك��ه من گفتم 
امروز، روز رفتن اس��ت« نه ب��ه اين معنا 
كه وزير نش��وي، منظور اين بود كه امروز 
ديگر بعد از صحبت نبايد بنشيني، چون 
راي گيري است و در راي گيري خود وزير 
نبايد بنشيند.« تفسير مطبوعات چنين 
بود كه آق��اي ناطق از اول مي دانس��ته و 
س��ناريو به رهبري او تنظيم ش��ده بود. 
شعارهايي عليه مجلس و شخص من داده 
ش��د از جمله: »مجلس استبداد، مجلس 
زوري« يا »مجل��س زوري نمي خواهيم، 

ناطق نوري نمي خواهيم.«
روزنامه داري نوري و محتشمي پور

عبداهلل نوري و سيدعلي اكبر محتشمي پور 
پس از كسب تجربيات متعدد در مجلس 
و دولت انتشار روزنامه و آگاه سازي افكار 
عموم��ي را در صدر رفتار سياس��ي خود 
قرار دادند. نوري هرچند پيش از انتش��ار 
روزنام��ه در نخس��تين دوره انتخاب��ات 
شوراي ش��هر و روس��تا از تهران كانديدا 
ش��د و به عنوان منتخب اول به ش��وراي 
شهر تهران راه يافت اما روزنامه خرداد را 
تاسيس كرد و سيدعلي اكبر محتشمي پور 
ه��م روزنامه بيان را منتش��ر ك��رد تا اين 
دو عض��و سرش��ناس مجم��ع روحانيون 
مبارز س��هم ويژه اي در روزنامه هاي دوم 
خردادي داش��ته باش��ند. روزنامه خرداد 
عبداهلل نوري بي محابا به بررسي و تحليل 
بحران ه��اي دولت س��يد محمد خاتمي 
همچون قتل هاي زنجي��ره اي پرداخت. 
روزنامه اي كه جناح راس��ت توان تحمل 
آن را نداش��ت تا آنكه كيفرخواس��ت ۴۴ 
صفح��ه اي عليه وي را تنظيم و از س��وي 
دادگاه وي��ژه روحانيت فراخوانده ش��د و 
پس از چندين جلس��ه محاكمه و دفاع، و 
بنابر اتهام هايي مانند توهين به مقدسات، 
نشر اكاذيب، اقدام عليه امنيت ملي و نظاير 
اينها، در دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و 
به 5 سال زندان محكوم شد. روزنامه بيان 
سيد علي اكبر محتشمي پور شايد به تند 
و تيزي روزنامه خرداد نوري نبود اما در 
ماجراي توقيف فله اي روزنامه هاي دوم 
خردادي سرنوش��تي بهتر از روزنامه 

خرداد نداشت. 
تفاوت هاي دو روحاني

علي اكب��ر  و س��يد  ن��وري  عب��داهلل 
محتش��مي پور ه��ر چند ش��باهت هايي 
بس��ياري به هم دارند اما تنها نقطه تمايز 
آنان در ماج��راي مرتبط با نهضت آزادي 
است و حضور در يكي دو برنامه مهم پس 
از انتخابات رياس��ت جمهوري ۹۶. جايي 
كه محتشمي پور هميشه مخالفت فعاليت 
سياس��ي نهضت آزادي و اعضاي آن بود و 
عبداهلل نوري موافق فعاليت هاي آنان. از 
سوي ديگر محتشمي پور برخالف نوري 

توانس��ت پس از اعالم رس��مي بس��تري 
ش��دن آيت اهلل خامنه اي در بيمارس��تان 
به مالقات ايش��ان برود و در مراسم تنفيذ 
حس��ن روحاني حضور پيدا كند. هرچند 
اين دو روحاني سرش��ناس اصالح طلب با 
وجود تفاوت اين تك اختالف سياس��ي و 
موقعيتي در ماجراي انتخابات 88 بازهم 
سرنوشتي مش��ابه داشتند. نوري با وجود 
درخواس��ت ادوار تحكيم وحدت و دفتر 
تحكيم وحدت و تعدادي از روزنامه نگاران 
در نهايت از حض��ور در انتخابات انصراف 
محتش��مي پور  س��يدعلي اكبر  و  داد 
رياست س��تاد انتخاباتي مهدي كروبي را 
برعهده داش��ت و پس از پاي��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوري 88 كميته صيانت از 
آراي كروبي را عهده دار ش��د و در نهايت 
همين مساله منجر به كنارگذاشتن وي از 
دبيركلي كنفرانس بين المللي حمايت از 
انتفاضه مردم فلسطين شد تا اين چهره پر 
سابقه و از موسسين حزب اهلل لبنان پس 
از انتخاب��ات 88 ايران راهي نجف ش��ود. 
حاال دو روحان��ي نامدار اصالحات پس از 
فراز و فرودهاي بس��يار به هم رسيده اند 
اما با ش��رايطي بس��يار متف��اوت از دهه 
۶0. بايد ديد با بازگش��ت اصالح طلبان به 
قدرت و بهبود دم و ب��ازدم اصالح طلبان 
در اتمس��فر سياس��ي ايران آي��ا عبداهلل 
ن��وري و س��يدعلي اكبر محتش��مي پور 
براي تثبيت و بهب��ود موقعيت و وضعيت 
اصالح طلبي فعاليت هاي سياس��ي خود 
را از س��ر مي گيرند يا آنكه بازهم در روي 
همان پاش��نه از 88 به اين سو براي آنان 

مي چرخد؟

مجتبي حسيني

پاسخ و توصيه محمد توسلي به مهدي چمران
شهيد چمران واقعي را توصيف كنيد؛ دوگانگي برمال مي شود

حاشيه هاي مصاحبه مهدي چمران با روزنامه اعتماد و واكنش ها 
به اظهارات او محدود به دلخوري حزب موتلفه نمي شود و محمد 
توسلي، رييس دفتر سياسي نهضت آزادي نيز نسبت به بيان برخي 
اظهارات چمران معترض اس�ت. او در يادداشتي كه براي روزنامه 
اعتماد ارسال كرده نسبت به آنچه »مطالب خالف واقع« ناميده، 

توضيحاتي ارايه كرده است كه در ادامه مي آيد: 
آقاي مهندس مهدي چمران در يك مصاحبه تفصيلي با خبرنگار 
روزنامه اعتماد كه روز يكشنبه 19 شهريور منتشر شد و خبرگزاري 
ايسنا هم كار كرد؛ ضمن اشاره به سوابق بنده با شهيد دكتر مصطفي 
چمران مطالبي را خالف واقع مطرح كرده اند كه ضرورتا  توضيحات 
زير براي انتش�ار در روزنامه اعتماد و خبرگزاري ايس�نا و آگاهي 

عموم ارايه مي شود: 
1- مواضع نهضت آزادي اي�ران در خصوص جنگ تحميلي كامال 
شفاف و در اس�ناد نهضت قابل دسترسي است. نهضت آزادي در 
مرحله تجاوز عراق به خاك ايران، دفاع از تماميت ارضي ايران را 
قانوني، مشروع و وظيفه همگاني مي دانسته و خود نيز در سطوح 

مختلف به اين وظيفه عمل كرده است. حضور دكتر چمران در جبهه 
جنگ و تاسيس ستاد جنگ هاي نامنظم بخشي از اين مشاركت 
بوده اس�ت. نقل اين مطلب: كه »يك بار يكي از دوس�تان نهضت 
آزادي پيش من آمد و گفت قرار نبود دكتر چمران به جنگ برود، 
گفتم چه كسي چنين قراري را گذاشته بود؟ گفت ما در نهضت اين 

قرار را گذاشتيم«. اين گزارش خالف واقع و كذب محض است. 
2- بعد از پذيرش استعفاي بنده از مديريت شهر تهران در بهمن 
ماه 1359 براي بازديد از جبهه هاي جنگ و ديدار با ش�هيد دكتر 
چمران سفري به خوزستان داشتم. اتفاقا در اين سفر آقاي دكتر 
كمال خرازي نيز همراه بودند و در تمام جلسات خصوصي كه با دكتر 
چمران داش�تيم و بيان درد و دل هاي او كامال در جريان هستند. 
ايشان در اين مصاحبه گفته اند: »يك بار هم يكي ديگر كه معروف 
هم هس�ت آمد پيش دكتركه چرا داري مي جنگي و اينها. دكتر تا 
او را ديد فرستادش گفت برو كوه هاي  اهلل اكبر را ببين. نمي خواهم 
نام�ش را بياورم؛ ايش�ان حتي مص�ر هم همراه دكتر ب�ود. وقتي 
ازكوه هاي  اهلل اكبر برگشت كامال عوض شده بود و مي گفت من هم 

مي خواهم در اهواز بمانم و بجنگم.او هم از اعضاي نهضت بود؟ بله، 
هنوز هم هست. اس�م آوردن مشكلي ندارد كه! مهندس توسلي 

همان كس كه نخستين شهردار تهران شد.«
 از آقاي مهندس چمران بايد سپاسگزاري كنم كه سوابق تاريخي 
را اگرچه ناقص، بازگو كرده اند اما بخشي از گزارش ايشان خالف 
واقع اس�ت و قس�مت هاي اصلي رويدادهاي اين س�فر را ظاهرا 

فراموش كرده اند!! قطعا آقاي مهندس چمران اطالع دارند 
كه ما بالفاصله بع�د از آغاز جنگ، از مهرماه س�ال 1359 
در شهرداري تهران تمام ش�وراهاي محالت شهر تهران 
و امكانات مردمي ش�هرداري تهران را براي پش�تيباني 
جبهه هاي جنگ بس�يج كرده بوديم. با چنين سابقه اي و 
مواضع ش�فاف نهضت آزادي در خصوص ضرورت جنگ 

دفاعي تا پيروزي خرمش�هر و رواب�ط برادرانه و 
صميمي فيمابين آيا نقل اين مطلب از سوي بنده 
به دوس�ت و همفكر ديرين خود ش�هيد دكتر 
چمران: »چرا داري مي جنگي؟« چه جايگاهي 

جز معرفي ذهنيت و شخصيت گوينده مي تواند داشته باشد!!
3- بخش�ي از خاطرات قابل انتشار بنده در اين سفر قبال منتشر 
شده است و نيازي نيست در اينجا تكرار شود. الزم مي بينم در اين 
فرصت به آقاي مهندس مهدي چمران مشفقانه توصيه  كنم اينك 
كه ظاهرا  ديگر مس�ووليتي ندارند و مالحظات گذشته براي شان 
موضوعيتي ندارد، نسبت به اصالح روش گذشته خود و معرفي 
چهره واقعي برادر بزرگوارشان شهيد دكتر مصطفي چمران 
و مصائب ايش�ان در آن ايام اقدام كنند. بديهي است اين 
دوگانگي معرفي سوابق دكتر چمران دير يا زود، بيش از 

گذشته، برمال خواهد شد. 
زيرا با توجه به شفافيت اس�ناد و مدارك سوابق زندگي 
دكتر چم�ران، از جمله كت�اب زندگينامه دكتر مصطفي 
چمران كه به هم�ت زنده ياد دكتر ابراهيم يزدي 
يار ديرين ايش�ان تدوين و ب�ه دفعات چاپ 
شده است، جايي براي تحريف سوابق زندگي 

ايشان باقي نگذاشته است. 


