
  دليل ارس�ال پالس همصدايي 
و اتحاد از س�وي برخ�ي بزرگان 
جري�ان اصولگراي�ي ب�ه دولت 

حسن روحاني چيست؟
اينكه بپذيريم جريان عاقل اصولگرا از 
دولت حمايت مي كند، پذيرش اين 
نكته اس��ت كه براي پيشرفت كشور 
و جلوگيري از بحران هاي سياسي و 
اجتماعي راهي جز حمايت از قوه اي 
كه امكانات تدارك امور كش��ور را در 

اختيار دارد، نيست. متاسفانه بخشي از جريان اصولگرا در انتخابات 92 
و بخشي ديگر در انتخابات 88 مانده و متصور است هر گنجشكي كه 
دير تر از ديگري بپرد حتما عاملي به نام فتنه در آن دخيل است. كساني 
كه در 92 گير كرده اند، متصور هستند در هر شرايطي بايد كانديداي 
مطبوع آنها پيروز مي شد. اين جريان خيلي به صندوق راي پايبند نبوده 

و مي گويند چون ما حق هستيم بايد بر نا حق شوريد. 
  به نظر شما راه حل مشكالت كشور چيست؟

حل مشكالت كشور با تقويت بنيان هاي قوه مجريه امكان پذير است. 
مشكل اصلي در آن است كه برخي از س��ازمان ها و نهاد هاي قدرت در 
كشور براي امور مرتبط با دولت ايجاد مزاحمت مي كنند. من از حمايت 

برخي مقامات از دولت اس��تقبال مي كنم اما با 
حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود. اينكه 
يك نهادي يك روز در ميان با يك چهره دولتي 
درگير شود يا در كارهاي كوچك و پيش پا افتاده 
مانند گران شدن بليت هواپيما يا پرداخت دير تر 
از موعد سود توسط موسسات مالي دخالت كند، 
هم هتك حيثيت برخي نهادها است و هم نظم 
سيس��تمي قوه مجريه را مخت��ل مي كند. اين 
اقدامات اعتماد به قوه مجريه را نيز از بين مي برد. 
تفاوتي ميان تخريب اعتماد مردم به قوه مجريه 

يا قوه قضاييه نيست. به عنوان نمونه تصور كنيد مسوولي بگويد احكام 
قضايي فصل الخطاب اس��ت اما بر تك  تك اركان قضايي در رسانه هاي 
رس��مي ايراد بگيرد يا برخي درباره موضوعي ك��ه از آن اطالع ندارند، 
اظهارنظر كنند. به همين موضوع FATF نگاه كنيد؛ من به ضرس قاطع 
مي گويم كه 95 درصد از كساني كه در اين باره اظهارنظر مي كنند اصال 
نمي دانند اين كلمه مخفف چيست. يكي از جدي ترين ايرادات اساسي 
در ساختار سياسي ما آن است كه سياسيون ما به هيچ نحوي حاضر به 
تحمل دولت مستقر نيستند. حال تفاوتي نمي كند كه اين دولت مستقر 

براي روحاني باشد يا احمدي نژاد يا خاتمي يا هاشمي. 
  منظور شما آن است كه نبايد از دولت ها انتقاد شود؟

خير. انتقاد بس��يار هم خوب است و گهگاه مي تواند س��ازنده باشد اما 
بايد يك حد و خط قرمز داشته باشد. خط قرمز انتقاد آنجايي است كه 

اعتماد به نظام را از بين مي برد. به نظر 
من اگر واقعا درميان برخي از جريان 
اصولگرايي عقالنيتي پيدا شده است 
كه از دولت حمايت مي كند، اگر كلك 
سياسي نباش��د به آن دليل است كه 
به اين نتيجه رسيده اند از بين بردن 
اعتبار قوه مجريه به معن��اي از بردن 
اعتبار نظام است. اگر اين جريان به اين 
نتيجه رسيده باشد من به آنها تبريك 

مي گويم. 
  آيا اين پالس ها به بدنه اصولگرايي سرايت خواهد كرد يا پس 

زده مي شود؟
در بدنه جريان اصولگرايي بخش��ي به نام تندرو و عصباني وجود دارد 
كه از هيچ كس هيچ حرف شنوي ندارند حتي مقام معظم رهبري. اين 
افراد معتقدند براي انجام امور تكليف شرعي دارند. افراد تندرو ويژگي و 
خصلت هاي بيمار گونه اي دارند كه هيچگاه درست نخواهند شد. من از 
بين رفتن جريان تندرو را به نفع كشور نمي دانم زيرا معتقدم اين گروه ها 
بايد حضور داشته باش��ند تا جريانات عاقل شناسايي شوند. متاسفانه 
بخش نجيب جريان اصولگرايي رسانه ندارد و زياد هم اهل حرف زدن 
نيست. بخش عمده رسانه هاي جريان اصولگرايي در اختيار افراطيون 
اين جريان قرار دارد. عامل اين اتفاق سه حالت 
است نخست آنكه اين اتفاق بنا بر خواسته بزرگان 
جريان اصولگرايي بوده. دوم با سكوت معني دار 
خود اين موضوع را تاييد كرده اند يا نتوانسته اند 
بر آن مس��لط ش��وند. بزرگان اصولگرايي خود 
نيز بارها و بارها از اين رسانه ها لطمه خورده اند. 
به عقيده من بدن��ه اصولگراي��ي از آنجايي كه 
تحت تاثير فعاليت رس��انه هاي تن��دروي خود 
قرار دارد، نمي توان ارزياب��ي دقيقي از حمايت 
بدنه اصولگراي��ي از دولت داش��ت. مهار جريان 
اصولگرايي در دست جريان تندرو است؛ دورنماي روشني از اين موضوع 

ندارم. 
  از كجا مي توان مطمئن شد كه اين حمايت هاي لفظي از دولت 

به قول شما كلك سياسي نيست؟
بايد منتظر ماند و به نظاره نشس��ت. بارها پيش آمده است كه جريان 
اصولگرايي با يك موضوعي موافق نبوده است. به عنوان مثال باال رفتن از 
سفارت عربستان يا حمله به الريجاني در قم. در ميان بزرگان اصولگرايي 
جست وجو كنيد، اگر 5 درصد اين افراد اين اقدامات افراطي را محكوم 
كرده بودند، نشان مي دهد تمام جريان اصولگرايي پشت جريان معتدل 
خود قرار دارد اما ش��اهد هس��تيم بخش معتدل جري��ان اصولگرايي 
در بس��ياري از اوقات از جريان تن��درو ارتزاق مي كند ك��ه اين مهم به 

قدرتمند تر شدن افراطي ها كمك كرده است. 

كرسي آزاد انديشيسوژه روز فضاي مجازيپيشخوان گزارش
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ليس�ت هاي  مديري�ت  آمادگ�ي  جمن�ا 
انتخاباتي سال ۹۸ را دارد

س�يدمحمد حس�يني، عض�و 
ش�وراي مركزي جمنا: صحبت 
درمورد انتخابات س��ال 98 زود به 
باي��د  اكن��ون  مي رس��د.  نظ��ر 
افكارعمومي را نس��بت ب��ه عدم تحق��ق وعده هاي 
انتخاباتي نمايندگان جناح رقي��ب آگاه كنيم و اين 
امر هم با بازنمايي موضع گيري ه��اي نمايندگان در 
زمان رقابت ه��اي انتخاباتي محقق مي ش��ود. هنوز 
بطور رسمي ستادي تشكيل نش��ده ولي رايزني ها و 
سفرهاي استاني مسووالن احزاب اصولگرا آغاز شده 
اس��ت. جبهه مردمي نيروهاي انقالب اس��المي در 
انتخابات 96 از 21 نامزد متفرق به يك نامزد رس��يد 
و اكنون ه��م آمادگ��ي مديري��ت جري��ان انتخاب 

ليست ها را دارد. باشگاه خبرنگاران جوان

الزم باشد روحاني در جلسات مجمع
حاضر مي شود

 محم�ود واعظ�ي، رييس دفتر 
آق��اي  روش  رييس جمه�ور: 
رييس جمه��ور ب��راي حض��ور در 
جلس��ات مجمع با گذش��ته فرقي 
نكرده اس��ت اما اين روزها سر ايش��ان بسيار شلوغ 
اس��ت. هم در اين مجم��ع و هم مجمع قب��ل به اين 
دليل كه روزهاي ش��نبه ايشان برنامه هايي دارند كه 
عمال ب��ه آن برنامه ها مي پردازند، ام��كان حضور در 
جلس��ات مجمع فراهم نمي ش��ود. اين روزها آقاي 
رييس جمهور بسيار سرشان شلوغ است به هر حال 
در مجمع افراد مختلفي هستند و اگر زماني هم الزم 
باش��د آقاي روحاني در اين جلسات شركت مي كند. 

ايلنا

FATF  پشت پرده مسكوت ماندن اليحه
 غالمرضا تاجگ�ردون، رييس 
كميس�يون برنام�ه و بودج�ه: 
پيش��نهاد مس��كوت ماندن اليحه 
مقابل��ه با تامي��ن مالي تروريس��م 
مورد اتفاق نظر ليدرهاي جريانات سياس��ي مجلس 
بود. با اين اقدام طرف ايراني مي تواند در مذاكرات از 
اين ابزار استفاده كند. مش��خص نبود كه اين اليحه 
تصويب ش��ود يا ن��ه و فرآيند ش��وراي نگهب��ان نيز 
ش��فاف نبود. اما آنچه ش��فاف بود اين بود كه ما در 
مذاكرات با اروپا هس��تيم و الزم ب��ود وقفه اي ايجاد 
ش��ود. بس��ياري از تندروها به مس��كوت ماندن اين 
اليحه راي ندادند، اين كار مشورتي هر دو جريان در 
10 تا 20 دقيق��ه ب��ود. در واقع يا ب��راي اين اليحه 
راي گيري مي ش��د و اين اليحه راي نمي آورد يا اين 
اليحه راي م��ي آورد و احتماال در ش��وراي نگهبان و 
فرآيندهاي بعدي متوقف مي شد، اما يك روش ديگر 
اين بود كه آن را براي دو م��اه متوقف كنيم تا آقايان 

در مذاكرات از اين ابزار استفاده كنند. ايسنا

بايد با سياست هاي كف خياباني
برخورد كرد

 سيدمصطفي هاشمي طبا: همه 
باي��د مطاب��ق قانون عم��ل كنند. 
رفتاره��اي ك��ف خيابان��ي خوب 
نيست و مسووالن كشور بدانند كه 
همه ضرر مي كنند، حتي كس��اني كه از اين گروه ها 
حمايت مي كنند. من كه موافق اين روش ها نيس��تم 
ولي مس��ووالن مملكت بايد چاره كنند. اگر دوست 
دارند در مملكت آنارشيسم باشد بحث ديگري است 
اما اگر دوس��ت ندارند باي��د با اين مس��ائل برخورد 

كنند.   نامه نيوز

تندروه�ا مي خواهند بگوين�د رييس جمهور 
كاره اي   نيست

 عبدالرضا هاشم زايي، نماينده 
تهران: باي��د حركت هاي تندروانه 
از جمله حمله به س��فارت ها، آتش 
زدن پرچم در مجلس و... را ارزيابي 
كنيم كه با اي��ن اقدامات چ��ه منافعي ش��امل حال 
جمهوري اس��المي و مردم شده اس��ت. بايد ديد كه 
منافع ملي كش��ور در اين نوع اقدامات است؟ در حال 
حاضر مجلس و نهادهاي ديگر در وضعيتي نيس��تند 
كه در اين موقعيت و مشكالتي كه داريم عدم كفايت 
رييس جمه��ور را مط��رح كنند و اي��ن موضوع تصور 
نمي ش��ود اما به نظر مي رس��د كه آنه��ا مي خواهند 
بگوين��د دولت حتي اگ��ر راي اكثري��ت را بگيرد و ما 
نخواهيم، موفق نيس��ت. تندروها قطع��ا اين نگرش 
س��طحي را به دلي��ل مخالفت ب��ا دولت دارن��د. آنها 
مي خواهند بگويند مردم ش��ما راي بدهيد يا ندهيد 
خيلي نمي تواند كارساز باشد. آنها مي خواهند بگويند 
رييس جمهوري كه 24 ميليون راي آورده در كش��ور 

كاره اي نيست و اين خطرناك است. اعتماد آنالين

تجرب�ه نش�ان داده ك�ه ايج�اد محدودي�ت 
جواب نمي دهد

 غالمرض�ا حي�دري، نماين�ده 
تهران: تجربه نشان داده كه ايجاد 
محدودي��ت هرچه بيش��تر ش��ود 
عكس العمل ب��ه آن منفي خواهد 
بود. يعني اين نوع برخوردها }گشت نسبت{ نه تنها 
نتيجه بخش نيست بلكه برخالف نظر اجراكنندگان 
طرح كه فكر مي كنند اين ن��وع برخوردها بازدارنده 
اس��ت مي تواند به تش��ديد آن موضوع خاص كمك 
كن��د. فك��ر مي كنم نظ��ام بايد نس��بت ب��ه چنين 
موضوعاتي، رويكردش را واقع بينانه كند و از س��يره 
ائمه اس��تفاده كند، زيرا ما مسلمان هس��تيم و بايد 
ببينيم كه الگوها و نمادهاي ما مسلمانان در رابطه با 
موضوعات مختلف چطور عمل مي ك��رده و آنگاه ما 
هم به همان س��بك عم��ل كنيم. حداق��ل در ايران 
مي توانيم اين نتيجه را بگيريم كه اين نوع برخوردها 
نه تنها جواب مثب��ت نداده كه حتي ب��ه مرور زمان 

شرايط را بدتر هم كرده است. رويداد 24

هشدار به نمايندگان

پيامك هايي با مضمون توصيه و بعضا هشدار و تهديد 
به نمايندگان مجلس در روزهاي پيش از جلسه علني 
روز يكشنبه مجلس توسط افرادي كه خود را فعاالن 
دانش��جويي معرفي كرده بودند، ارس��ال شده است. 
موضوعي كه احمد مازني، عضو فراكس��يون اميد با 
انتش��ار تصوير يك��ي از اي��ن پيامك ها در حس��اب 
كاربري اش در توييتر نسبت به آن واكنش نشان داد و 
نوش��ت: »متاس��فانه البالي پيامك هاي متنوع كه 
بس��ياري از آنها با ادبي��ات محترمانه اس��ت، بازهم 
پيام هاي تهديدآميز و موهن ب��راي نمايندگان ملت 
ارسال مي شود. اين هم نمونه اي ديگر از رفتار نادرست 
اين جماعت.« در بخشي از متن پيامك آمده است: »و 
اما هش��دار به نمايندگان موافق! خود را اصالح كنيد 
وگرنه آتش به اختيار خودم��ان اصالح تان مي كنيم؛ 
مگر از روي جنازه ما رد بش��ين كه اين سند تصويب 
بشه.« مازني پيش از برگزاري اين نشست پرحاشيه 
مجلس نيز مت��ن پيام��ك ديگ��ري را در توييترش 
هم رس��اني كرده بود كه عالوه بر اس��تفاده از لحني 
س��خيف و به دور از ادب و اخالق، پر ب��ود از ايرادها و 
اغالط اماليي؛ موضوعي كه ازقض��ا با واكنش برخي 
ديگر از كاربران نيز مواجه شده بود. همزمان عليرضا 
رحيمي، ديگر نماينده اصالح طلب مجلس نيز به اين 
موض��وع پرداخت و ب��ا درج هش��تگ هايي ازجمله 
#برجام #مجلس #نماينده #امنيت #تروريسم، 
توييت كرد: »اكثريت مجلس پيوستن به كنوانسيون 
مقابله با تامين مالي تروريسم را به نفع كشور مي دانند 
و مالحظات الزم در دول��ت و نيز مراجع مهم امنيتي 
كشور بررسي و تمهيد شده است. فضاسازي گسترده 
عليه مجلس و نمايندگان به تحري��ك كدام مراكز و 

پايگاه ها صورت مي گيرد؟!!«

پشت پرده مخالفت با مبارزه عليه پولشويي
 

همزمان با تعويق 2 ماهه در تصويب اليحه موسوم 
به CFT به عنوان يكي از ش��روط خ��روج ايران از 
فهرس��ت س��ياه FATF و درحالي كه يكي ديگر از 

اين ش��روط اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي بود، 
محمود صادقي، نماين��ده اصالح طلب مردم تهران 
در مجلس در چند توييت مختلف ب��ه بيان نكاتي 
درباره پشت پرده مخالفت ها با شفافيت اقتصادي و 
اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي پرداخت. صادقي 
كه ازجمله فعال ترين نمايندگان و سياس��يون در 
فض��اي مجازي اس��ت، س��والي را پيش كش��يد و 
نوش��ت: »فضاس��ازي ها علي��ه قوانين مب��ارزه با 
پولش��ويي با چه اهداف��ي انجام مي ش��ود؟!« اين 
نماينده مجلس در توييتي ديگر اضافه كرد: »بنابر 
اع��الم كارش��ناس مبارزه ب��ا #پولش��ويي وزارت 
اقتص��اد در جلس��ه غيرعلن��ي مجلس ب��ا اجراي 
مقررات مبارزه با پولشويي ظرف دو سال گذشته از 
بيش از 10 ه��زار ميليارد توم��ان #فرار_مالياتي 
جلوگيري ش��د. همچنين اجراي اي��ن مقررات در 
رديابي و شناس��ايي #تروريس��ت هاي مهاجم به 
مجل��س موثر ب��وده اس��ت. « رييس فراكس��يون 
شفاف س��ازي و سالم س��ازي اقتص��ادي و انضباط 
مالي در توييت بعدي خود بار ديگر سواالتي در اين 
رابطه مط��رح كرد و درنهايت تويي��ت كرد: »ايران 
يك��ي از قربانيان بزرگ تروريس��م اس��ت؛ ش��مار 
قربانيان ترور در ايران بي��ش از 20 هزار نفر برآورد 
مي ش��ود. همكاري ه��اي بين الملل��ي در مبارزه با 
تامين مالي تروريس��م مي تواند در قطع كمك هاي 

مالي به تروريست ها موثر باشد.«

تفحص از اس�تقالل و پرس�پوليس در آستانه 
جام جهاني

 

در روزهاي��ي كه ب��ا نزديك ش��دن ب��ه برگزاري 
رقابت هاي جام جهاني فوتبال 2018 در مسكوي 
روس��يه، تب فوتب��ال داغ ت��ر و داغ تر ش��ده، يك 
نماين��ده اصالح طلب مجلس در حس��اب كاربري 
خود در توييتر از دس��توركار فوتبالي امروز مجلس 
خبر داده است. سيدفريد موسوي كه از چندين ماه 
گذش��ته تاكنون به دنبال انجام تحقيق و تفحص از 
عملكرد دو باش��گاه بزرگ فوتبال كشورمان است، 
توييت كرد: »طرح تحقيق و تفحص از دو باش��گاه 
#اس��تقالل و #پرس��پوليس فردا در صحن علني 
مجلس ش��وراي اس��المي بررس��ي خواهد ش��د، 
اميدوارم ب��ا راى همكاران��م به اين ط��رح بتوانيم 
ضمن ايجاد ش��فافيت در عملكرد اين دو باش��گاه 
پرطرفدار، به سمت باشگاهداري با استانداردهاي 

جهاني حركت كنيم.«

»در س��ال 1400 ش��رايط ب��راي احمدي ن��ژاد و 
همفكرانش فراه��م خواهد ش��د و ش��وراي نگهبان 
چاره اي ج��ز تاييد صالحي��ت احمدي ن��ژاد نخواهد 
داش��ت.« اين خب��ري بود ك��ه تحت عن��وان تحليل 
نزديكان احمدي نژاد به س��رعت در فضاي رس��انه اي 
و شبكه هاي مجازي منتش��ر و منعكس شد. هر چند 
علي اكبر جوانفكر از چهره هاي نزديك به احمدي نژاد، 
او را تنها چهره اي شايسته از نظر قاطبه مردم خوانده 
و تالش ك��رده ت��ا دو قطب��ي احمدي نژاد-الريجاني 
را تبيين و تقويت كند. جوانفكر گفته اس��ت: »من بر 
اين باورم كه تح��ركات اخير آقاي عل��ي الريجاني، از 

برنامه ري��زي وي براي رس��يدن 
ب��ه كرس��ي رياس��ت جمهوري 
حكايت مي كند. بنابراين به نظر 
من تنها كس��ي كه قاطبه مردم 
و بر اس��اس تجربه او را شايسته 
چني��ن جايگاه��ي مي دانن��د، 
دكتر احمدي نژاد اس��ت! كامال 
واضح است كه ايش��ان را سد راه 

خود تلقي مي كن��د. چنين به نظر مي رس��د كه آقاي 
علي الريجاني قص��د دارد پيش از فرارس��يدن زمان 
انتخابات در سال 1400، با اس��تفاده از اهرم ها مسير 
رياس��ت جمهوري اش را هموار كن��د. هيچ كس خود 
را براي بار دوم و چندم در مع��رض انتخاب مردم قرار 
نمي دهد، اما به نظر مي رسد در كشور ما كسي به اين 
منطق روش��ن اعتنايي ندارد. البته عالوه بر اين بهمن 
ش��ريف زاده، روحاني نزديك به رييس دولت هاي نهم 
و دهم اخبار مربوط به قصد محمود احمدي نژاد براي 
كانديدات��وري در انتخابات رياس��ت جمهوري 1400 
را رد ك��رد و ب��ه »اعتماد آنالين« گفته اس��ت: »آقاي 
احمدي نژاد اصال در اين باره حرفي نزده اند و نخواهند 
زد.« شريف زاده مدعي است فضاي سياسي كشور در 
سال 1400 بسيار متفاوت خواهد بود و خيلي چيزها 

تغيير خواهد كرد. 
همه اين تاييد ها و تكذيب ها در ش��رايطي اس��ت كه 
محمود احمدي نژاد همچنان ب��ه ديدارهايش با مردم 
و گروه هاي مختلف ادامه مي دهد. او اخيرا در مراس��م 
افطار فع��االن رس��انه و فضاي مج��ازي در محموديه 
ته��ران حاضر ش��د؛ ديداري ك��ه بع��د از فيلترينگ 
تلگرام با دس��تور قضايي معنا و مفهوم خاصي به خود 
مي گيرد. احمدي نژاد پيش از اي��ن ديدار هم به تبريز 
رفت ت��ا بالفاصله فيلم ه��ا و عكس هاي س��فرش در 
فضاي مجازي انعكاس پيدا كند. البته مناس��بت هاي 
مذهبي نيز اهميت زيادي براي سازماندهي ديدارهاي 
رييس جمهور سابق با طيف هاي 
مختل��ف م��ردم دارد. حض��ور 
احمدي ن��ژاد در مراس��م احياي 
21 ماه رمضان تبديل به تصاوير 
و فيلم هايي ش��د تا به سرعت به 
اس��تفاده هاي تبليغاتي برس��د. 
راهپيمايي روز قدس نيز همچون 
ديگ��ر چهره ه��اي سياس��ي به 
اجتماع مردم رفت. بيس��ت و نهمين سالگرد بنيانگذار 
جمهوري اسالمي به حرم مطهر رفت تا همچون ديگر 
چهره هاي سياس��ي خود را يار ام��ام بخواند. از طرفي 
س��عي مي كند تا خود را چهره اي منتقد نسبت به قوه 

قضاييه نشان بدهد. 
همه رفت و آمد هاي احمدي نژاد در ماه هاي اخير و در 
شرايطي كه خط قرمزش- مش��ايي و بقايي- با احكام 
قضايي و امنيتي مواجه ش��ده اند حكاي��ت از آن دارد 
كه او به اين راحتي ه��ا قصد خداحافظ��ي از قدرت و 

بازنشستگي از سياست را ندارد. 
بي ترديد احمدي ن��ژاد منتظر فرصت��ي طاليي براي 
رس��يدن به آرزوي خود اس��ت. اما به واقع با توجه به 
وضعيت او در فضاي سياسي كش��ور، بسترهاي الزم 

جهت تحقق اين آرزوها فراهم خواهد شد؟

اتفاقات روز يكشنبه در پارلمان باعث شد تا اين بار 
در »كرسي آزاد انديشي« روزنامه اعتماد به طرح 
اين سوال بپردازيم كه مرز آزادي نماينده مجلس 
براي بيان نظرات خود كجاس�ت و چرا اين مفهوم 
در مورد جريان ه�ا و گروه هاي سياس�ي مختلف 
دچار خوانشي متفاوت مي شود. جالل  جاللي زاده، 
نماينده مجلس ششم معتقد است آزادي بايد در 

چارچوب عقالنيت و قانون تعريف شود. 

  در جري�ان تصوي�ب CFT ش�اهد كنش هايي از 
برخي نمايندگان مجلس بوديم كه مش�ابه همان 

آتش زدن برج�ام در پارلمان 
بود. نگاه ش�ما به اين كنش در 

چيست؟
واژه آزادي، آزادانديش��ي، آزادي 
بي��ان و مفاهيم��ي از اين دس��ت 
معاني مشخص و البته گسترده اي 
دارد كه بايد متناسب با اين معاني 
و مفاهيم برداش��ت هاي درستي 

داشته باشيم. متاسفانه ما هميشه واژه ها را وارونه مي فهميم 
و معنا مي كنيم به همين دليل اس��ت ك��ه گاهي نگاه به 
اين واژه ها محدود يا منفي است. وقتي صحبت از آزادي 
مي شود اذهان به سمت معاني وارونه و نادرست مي رود. 
آزادي بيان و انديش��ه به معناي اين است كه جلوي رشد 
فكري و انديشه اي افراد گرفته نشود و بتوانند عقايد و افكار 
خود را در جامعه اظهار كنند بدون اينكه باعث محدوديت 
فكر و انديش��ه ديگران ش��وند اما اعمال برخ��ي افراد كه 
مخالف عقل و فكر و مصلحت جامعه اس��ت را نمي توان 
به پاي آزادي نوش��ت و نام آزادي بر آن نه��اد. براي مثال 
وقتي بحث آزادانديش��ي در دانش��گاه مطرح مي شود به 
اين معنا است كه دانشجو و استاد از ابراز نظر و عقيده در 
محيط دانشگاه نگران نباشند. دانشجوي مسلمان يا غير 
مسلمان،  اصالح طلب و اصولگرا بدون دغدغه انديشه خود 

را بيان كند. اما اگر يك استاد يا دانشجو جرات بيان انديشه 
خود را نداشته باش��د و تنها عده اي خاص حق اظهارنظر 

داشته باشند اين نقض آزادي بيان و انديشه است. 
  در زمان مجلس ششم رقباي اصالح طلب تحصن 
نمايندگان در مجلس را هم عملي خ�الف و دور از 
شأن مجلس مي دانستند در صورتي كه متحصنين، 
 واكنش خ�ود را در جهت احقاق حقوق خود تعبير 
مي كردند. به نظر شما چرا مرز اين آزادي مخدوش 

است و براي روشن شدن آن چه بايد كرد؟ 
بح��ث آزادي در ارتب��اط ب��ا جامعه،  عدال��ت،  حقوق 
ش��هروندي،  مصالح مل��ي و... بايد تعريف ش��ود. براي 
مثال كس��اني بلندكردن صداي 
ضبط ماش��ين در مكان عمومي 
نمي گوين��د.  آزادي  ك��ه  را 
آزادي زمان��ي اس��ت ك��ه عمل 
در چارچوب عقالني��ت و قانون 
تعريف شده باش��د و داراي هدف 
و مقصود انساني و اخالقي باشد. 
اگر گروهي فقط به خاطر مصالح 
جناحي و گروه��ي، عملي انجام دهن��د و آن را توجيه 
كنند موجب برهم زدن آسايش جامعه و نهادهاي آن 
مي شود. جامعه بايد داراي ضوابط و قوانين مشخصي 
باشد و مفهوم آزادي درست تعريف شود. متاسفانه در 
جامعه ما به آزادي به درستي و كفايت بها داده نشده و 
مردم نتوانسته اند از مفهوم درست آزادي استفاده كنند 
طبعا كساني كه از پشتوانه قدرت برخوردار هستند از 
اين آزادي سوءاستفاده مي كنند و ديگران كه در مقابل 
هنجارش��كنان مي ايس��تند از آزادي محروم هستند. 
همه بايد ح��ق بيان آزاد انديش��ه و حق انتخ��اب آزاد 
داشته باشند نه اينكه كس��اني به نام آزادي هر آنچه را 
مي خواهند انجام دهند و كسي آنها را بازخواست نكند 
و كساني كه سخن حق مي گويند نتوانند فكر و انديشه 

خود را بيان كنند. اين عين اختناق و سانسور است. 

»اعتماد«تحركاتيكماهاخيرمحموداحمدينژادرابررسيميكند

محمودو1400؟
جاللجالليزاده،نمايندهمجلسششمدرگفتوگوبا»اعتماد«مطرحكرد

سوءاستفادهقدرتمندانازآزادي

  چرا جريان اصولگرا تصميم به 
حمايت از دولت گرفته است؟

جريان اصولگرايي ش��امل دو بخش 
اس��ت. جريان عاق��ل اصولگرايي از 
گذشته تالش داش��ته ضمن حفظ 
رويكرد انتقادي ب��ا دولت همراهي و 
همكاري كند اما بخش تندروي اين 
جريان همچنان در مسير مخالفت با 
دولت قرار دارد. اما در ش��رايط امروز 
كشور اگر ما شرايط همدالنه و اتحاد 

را بيش از پيش ببينيم كامال اتفاقي طبيعي اس��ت. فراز و نشيب هاي 
چند سال اخير سبب ش��ده اس��ت تا نوعي عقالنيت بر فضاي سپهر 
سياسي ايران حاكم ش��ود. اين عقالنيت موجب تفكيك ميان منافع 
حزبي و ملي شده است كه اتفاق مباركي اس��ت. ايران امروز هم تحت 
تاثير فشار خارجي دارد و هم در موضوعات داخلي چالش هاي بسياري 
دارد. بنابراين منطقي ترين كار آن است كه لبه هاي تيز نفي و نقد هاي 

شالوده شكن را در عين حفظ هويت جريان سياسي كم كنيم. 
  براي برون رفت از وضعيت كنوني چه بايد كرد؟

به نظر من گذشت زمان يك اثر مناس��بي براي دلسوزان، متعهدان به 
مردم و منافع ملي با هرگرايش سياسي ايجاد كرده است. اظهارنظر هاي 

اخير ايرانيان خارج از كشور كه انتظار از آنها در 
حداقل ها هم جاي نمي گيرد، نشان مي دهد يك 
حس مشترك ميان تمام ايرانيان شكل گرفته 
است كه براي نجات اين حس همگان بايد به گود 
بيايند. اين حس همان احساس خطر براي ايران 
عزيزمان است. كشور ما با مسائلي رو به رو است 
كه اگر همفكري نداش��ته باش��يم، آسيب هاي 
جدي به كش��ور وارد خواهد ش��د. اين فضاي 
مثبتي كه شكل گرفته نبايد به شرايط بحراني 

محدود شود. 
  اظهار كالمي حمايت از دولت توسط جريان اصولگرايي نشانه 

چيست؟
اكنون بهترين فرصت براي اجراي سياس��ت هاي جديدي است كه به 
افزايش همبس��تگي ملي كمك كند. اين همبستگي به دلسوزان اين 
خاك چه در داخل و چه در خارج از كش��ور انگي��زه مي دهد تا با انرژي 
و روحيه مناس��ب بتوان از تنگناها و پيچ هاي سخت عبور كرد. جريان 
معقول اصولگرايي امروز به درستي اين موضوع را درك كرده و به همين 

دليل در راستاي همبستگي ملي تالش مي كند. 
  خروج امريكا از برجام چه مقدار در اين تصميم سهيم بود؟

برخورد امريكا با جمهوري اسالمي ايران بس��يار غلط بود. امروز مانند 
8 سال گذش��ته در انزواي جهاني قرار نداريم. برخورد امريكا موقعيت 
سياس��ي ما در جهان را تقويت كرده و اكنون آنها هستند كه در محل 

پرسش قرار گرفته اند. به شرط آنكه 
ما بتوانيم از اين ش��رايط اس��تفاده 
كنيم موقعيت بس��يار مناس��بي در 
اختيار ما قرار دارد. ش��رط اس��تفاده 
از اين موقعيت تقويت همبس��تگي 
ملي اس��ت. مردم ايران هم��واره در 
برابر تهديد ها فارغ از هرنگاه سياسي 
با يكديگر متحد بوده اند و اين بار نيز 
از اين موضوع مستثني نيست. عزم 
داخلي كه اكنون ش��اهد هس��تيم 
و جريان اصولگرا نيز عالقه دارد در آن س��هيم باشد نيازمند پيش نياز 
است. يكي از مهم ترين پيش نياز هاي اين مهم كمك به افزايش اعتماد 
و اطمينان جامعه است. اكنون فرصت مناسبي در اختيار ما قرار گرفته 
است تا با ساماندهي نيروهاي توانمند خود همبستگي ملي را تقويت 
كنيم. رويه هاي گذشته امروز ديگر پاسخگوي نياز جامعه و مردم نيست. 

ما بايد رويه هاي رفتاري گذشته خود را اصالح كنيم. 
  چرا اتحاد هايي از اين دس�ت تنها در شرايط بحراني حاصل 

مي شود؟
اين موضوع بيشتر جنبه هاي روان شناسي دارد. عموما انسان ها وقتي 
احساس نگراني ندارند، بس��ياري از موضوعات را رها مي كنند. در كنار 
عوامل روان شناسي موضوعات سياسي نيز حايز 
اهميت است. جامعه ما در عرصه سياسي نيازمند 
سياست ورزي حرفه اي است. براي اين مهم بايد 
احزاب و سازمان هاي مردم نهاد تقويت شوند. در 
كنار اين موضوعات از آموزش نبايد غافل شد. در 
دانشگاه ها و مدارس به اندازه كافي به موضوعات 
سياسي و مهم مانند منافع ملي و خرد جمعي 
آموزش داده نمي ش��ود. استفاده از خرد جمعي 
و فرصت ه��اي ملي نيازمند آم��وزش، عملكرد 
حرفه اي و تقويت ساختار و س��ازو كار ها است. 
در اين ميان نبايد از تقويت رسانه ها غافل شد. ما نبايد اقداماتي انجام 
دهيم كه مردم نسبت به رسانه هاي خود بي اعتماد شوند. اين رسانه هاي 
خودي ش��امل رس��انه ملي و رس��انه هاي مكتوب و مجازي مي شود. 
بي اعتمادي مردم به رسانه هاي داخلي ضربات جبران ناپذيري به كشور 
زده است زيرا در صورت بروز اين اتفاق رسانه ها نقش آموزشي و ايجاد 

همبستگي خود را در ميان افكار عمومي از دست خواهند داد. 
  برخورد هاي اخير جري�ان اصولگرايي چه ميزان تحت تاثير 

اظهارات اخير مقام معظم رهبري است؟
حرف رهبري تاثير بسزايي در اين تصميم داشته است زيرا اين جريان به 
كمك رهنمود هاي رهبري توانسته براي اين حمايت پا پيش بگذارد اما 
در كنار صحبت هاي اخير رهبري، مسير تنگنا ها و تجارب گذشته نيز در 

اين تصميم تاثرگذار بوده است. 

غالمرضاظريفياندرگفتوگوبا»اعتماد«:

گذشت زمان و تجربه روزهاي سخت، اصولگرايان را معقول كرده است

»اعتماد«مواضعحمايتطيفيازاصولگراياننسبتبهدولترابررسيميكند

تغيير فاز جناح راست

اصولگراي��ان در مواجه��ه ب��ا بح��ران، راه راس��ت را 
برگزيده اند. »انصافا دولت تالش خود را كرده اس��ت.« 
جمله اي است كه شايد در 5 سال اخير كمتر اصولگرايي 
به زبان آورده باشد. آيت اهلل محمدعلي موحدي كرماني، 
 دبيركل س��ابق جامعه روحانيت مبارز ديروز موضعي 
متف��اوت در م��ورد »دول��ت« داش��ت. محمدعل��ي 
موحدي كرماني در مورد خروج امريكا از برجام و اينكه 
برخي گروه هاي سياس��ي دول��ت را به عن��وان متولي 

برجام عامل بدعهدي امريكا مي دانن��د، گفت »انصافا 
دولت تالش خود را كرده اس��ت و مسووالن هم زحمت 
كشيده اند و تمام مساله، عهدشكني امريكا است وگرنه 

دولتمردان تالش خودشان را كرده اند.«
دبيركل سابق جامعه روحانيت كه يك بار در واكنش به 
اظهارنظر غالمرضا مصباحي مقدم، سخنگوي تشكيالت 
مذهبي- سياسي كه از مذاكره جامعه روحانيت مبارز با 
مجمع روحانيون در راستاي تحقق »گفت وگوي ملي« 
سخن گفت جنجال به پا و حرف هاي سخنگو را تكذيب 
كرد و حرفش را »اش��تباهي« خواند؛ ديروز از »ضرورت 

گفت وگوي مل��ي و اتحاد« گف��ت و تاكيد ك��رد »رمز 
پيروزي م��ا از ابتدا وحدت بوده اس��ت و اميدواريم همه 

مردم يكپارچه در مقابل دشمن   بايستند.«
ا و كه حتي در خطبه هاي نم��از جمعه تلويحا به دولت 
مستقر اشاره كرده و گفته  بود عده اي »ساده لوح« گول 
دولت اوباما را خوردند و در نهايت همه چيز به »برجام« 
ختم شد، در پايان گفت وگوي روز گذشته خود از خدا 
خواس��ت تا همه دولتمردان پيروز باشند و البته تاكيد 
كرد كه»اميدواريم مردم و مس��ووالن ما بيدار باشند و 

ديگر با امريكا هيچ عهد و پيماني نبندند.«

همزم��ان با اي��ن واكن��ش غالمرض��ا مصباحي مقدم، 
 س��خنگوي جامعه روحانيت مبارز ه��م در گفت وگو با 
ايرنا از تمايل جامعه روحانيت مب��ارز به اتحاد،  همدلي 
و وحدت ميان مردم و گروه هاي سياس��ي سخن گفت. 
موضوعي كه به گفته او نياز امروز كش��ور اس��ت. البته 
او متذكر ش��د كه تاكيد بر وحدت به اين معنا نيس��ت 
كه جامع��ه روحانيت مبارز ب��راي اين وح��دت برنامه 
خاصي تدوين كرده اس��ت اما تصميم دارد حول محور 

وحدت آفريني گام بردارد. 
البته اين تنها چرخ��ش اصولگرايان در مدت اخير نبود 
چه آنكه محمد جعفر منتظري، دادستان كل كشور نيز 
روز يكش��نبه عليه تخريب گران دولت موضع گرفت و 
گفت كه » تخريب دولت به هيچ وجه درس��ت نيست« 
اما تاكيد كرد »اين نگاه به اين معنا نيست كه عملكرد 
دولت را نقد نكنيم. نقد هميشه سازنده است اما تخريب 

به هيچ وجه درست نيست.«
پيش از اين و پس از اعالم ترامپ مبني بر خروج امريكا 
از برجام اصولگرايان ديگري نيز بودند كه از دل همراهي 
با دولت وارد شدند و ايده شان اين بود كه نبايد در چنين 
شرايطي دولت از س��وي نيروهاي سياسي داخلي هم 
تحت فشار باشد. غالمرضا مصباحي مقدم همان زمان 
از جمله همين اصولگرايان بود كه ب��ر نگاه ملي تاكيد 
كرده و گفته ب��ود »از نگاه ملي به نظر م��ن بايد مصالح 
و منافع ملت ايران را دنبال ك��رد و اين مصالح و منافع 
در هر ش��رايطي بايد با توجه به همان ش��رايط در نظر 
گرفته شود. در اين شرايطي كه امريكا دشمني خود را 
به حداكثر رسانده و س��عي مي كند از اهرم هايي كه در 
اختيار دارد استفاده و حداكثر فشار را بر ايران وارد كند 
ما در داخل بايد به صورت منسجم و مستقل با هم كار 
كنيم.« او البته تاكيد كرده بود كه »بايد دولت را حمايت 

كنيم كه از اين برهه بگذرد.«
احمد توكلي ه��م كه اصولگراي معتدل اس��ت، پس از 
اعالم تصميم ترامپ گفت »االن شرايطي به وجود آمده 
كه نه موقع تسويه حس��اب و نه موقع مالمت و مذمت 
است.« او همچنين تاكيد كرده بود كه »اگر هم مالمتي 
پيش مي آيد بايد از باب باز ش��دن و گشايش راه آينده 
باش��د. چون به هرحال در وضعيتي هستيم كه به اندازه 
كافي دشمن داريم و بايد در كشور حامي سياست هاي 

راهبردي تعيين  شده  رهبري    باشيم.«
محمدرض��ا باهنر،  دبي��ركل جبهه پيروان خ��ط امام و 
رهبري نيز از ديگر اصولگراياني بود كه به جاي مالمت، 
دس��ت كم سياس��ت خارجي دول��ت را تايي��د و از آن 
حمايت كرد. او ب��ه ميزان گفته بود »هن��وز هم عده اي 
مي گويند برجام چه ش��د؟ بله در برج��ام از آن مقداري 
كه مي خواس��تيم نتيجه بگيريم، كمتر جواب گرفتيم. 
اما اگر همين االن از من بپرسند كه اگر به سه سال قبل 
بازگرديم و قرار باش��د دوباره در خصوص برجام تصميم 
بگيريم، آيا بايد برجام را امضا كنيم يا خير؟ مي گويم بله 
بايد امضا كنيم. ولي عده اي مي گويند نخير ما برجام را 
كه امضا كرديم متحمل ضرر شديم.« او در گفت وگويي 
ديگر تي��م مذاكره كننده را برخ��الف تندروهاي جناح 
متبوعش متدين و قاب��ل اعتماد براي نظ��ام و رهبري 

توصيف كرد. 
باهنر پي��ش از خ��روج امري��كا از برجام ه��م مواضع 
واقع بينان��ه اي در مقابل دولت اتخاذ ك��رده و گفته  بود 
»همه مي دانند به لح��اظ جناح بندي جزو جناح دولت 
محسوب نمي ش��وم، اما باالخره نمي توان گفت دولت 
براي حل مش��كالت كاري انج��ام نداده اس��ت. دولت 
زحمات زيادي كش��يده و البته مي توانس��ت اقدامات 

بيشتري انجام دهد و حواشي هم به وجود نياورد. «
سياست داخلي زير سايه سياست خارجي 

 تمايز و تفارق ش��ايد اصلي ترين ويژگي جامعه مدرن 

باش��د كه زمانه امروز در صورت ناديده گرفته ش��دن، 
بحران ساز مي ش��ود. از همين روي »وحدت و اتحاد« 
در سطح ملي بايد الزمه جوامع امروزي براي جلوگيري 
از بحران هايي اساس��ي باش��د. تجربه تاريخي پس از 
انقالب اسالمي نشان داده است كه »بحران« تمام آن 
چيزي است كه ش��ايد پيش ش��رط تحقق »وحدت« 
باشد. از آن دست بحران هايي كه عموما ريشه خارجي 
و برون مرزي دارند. بهترين ش��اهد مثال آن هم شايد 
حمله عراق ب��ه ايران در ش��هريور 58 باش��د. جنگي 
تحميلي يا به تعبيري ديگر بحراني خارجي كه مالزمت 
با ارزش ه��اي دهه 60 كه ختم به خير ش��د. زماني كه 
قطعنامه 2231 در شوراي امنيت به راي گذاشته  شد 
بسياري آن را با قطعنامه 598 قياس كردند. با اين حال 
روي كار آمدن ي��ك جمهوريخواه بي پ��روا در امريكا 
اي��ن مشابهت س��ازي را مخدوش كرد. پ��س از خروج 
امريكا از برج��ام كه اميد مردم و البت��ه دولت »تدبير و 
اميد« بود بار ديگر كشور با بحراني تحميلي با ريشه اي 
خارجي مواجه ش��د. در چنين ش��رايطي جريان هاي 
سياس��ي داخلي هر كدام از ميان دو راه پيش رو يكي 

را برگزيدند  . 

اصولگرايان و راهبردهاي رهبري
تكليف اصالح طلب��ان و معت��دالن كه از هم��ان ابتدا 
مش��خص بود. آنها از ابتدا ق��رار را بر حماي��ت نقادانه 
گذاشتند و تاكيدش��ان بر منافع ملي نشان از همراهي 
آنها با دولت مس��تقر بود. حال اصولگرايان هستند كه 

بايد تكليف شان را مشخص كنند. 
راست سنتي با موضع گيري هاي اخير پالس هاي مثبتي 
براي دولت مي فرستد. نش��انه هايي كه نشان از آن دارد 
همچنان ب��راي جريان راس��ت س��نتي فصل الخطاب 
راهبردهاي رهبري است. چه آنكه پس از خروج امريكا 
از برجام رهبر معظم انقالب از دولتي ها تش��كر كرده و 
گفتند »مس��ووالن محت��رم زحمت كش��يدند و عرق 
ريختند و خب، نتوانس��تند. دو س��ال و نيم است كه ما 
در حال انجام اين قرارداد هس��تيم و ح��اال اين مردك 
مي گويد من قب��ول ندارم.« البته نس��بت ب��ه گرفتن 
تضمين كتبي از اروپايي ها و آغ��از مذاكره با »گروه 5« 

هشدار دادند. 
از همين رو به نظر مي رسد كه طيف سنتي اصولگرا به 
ادراك واقع بينان��ه اي از موقعيت و مختصات سياس��ي 
كشور دست يافته است و با افقي بلندتر به شرايط ايران 
در منطق��ه و جهان مي نگرد. جريان ريش��ه دار و اصيل 
راستگرا كه در يك دهه گذشته تاوان تندروي هاي هم 
جرياني هاي خود را داده اس��ت مي خواهد با نگاهي به 
منافع ملي به كمك دولت بيايد و البته مشكالت كشور 
را فراتر از ظرف دولت دانس��ته و ب��راي آن چاره جويي 

كند. 
در كنار اين س��نتي ها كه نش��انه هايي از پررنگ  شدن 
منافع ملي در نگاه آنها به چش��م مي خ��ورد، همچنان 
گروهي تندرو س��ناريوچيني مي كنند. 4 س��ناريوي 
قانوني و شبه قانوني كه س��عيد حجاريان چندي پيش 
در گفت وگو با »اعتم��اد« آنها را اينگونه دس��ته بندي 
كرد: تهدي��د به طرح ع��دم كفاي��ت رييس جمهوري، 
 ترغيب و سوق دادن روحاني به اس��تعفا، پرونده سازي 
براي رييس جمهوري مستقر و دست آخر اعمال فشار 
بر سر مسائل ش��خصي رييس جمهوري پرونده هاي باز 
تندروهاي اصولگرا البته در يك صورت با در بسته مواجه 
خواهد شد و آن در شرايطي است كه راست سنتي براي 
پاسداري از منافع ملي بر محور وحدت بچرخد و دولت 
نيز همانطور كه پيش تر حسن روحاني تاكيد كرده بود 
از هم��ه جريان ها و جناح هاي سياس��ي ب��راي عبور از 

گردنه اي سخت درخواست كمك كند. 

محمدمهاجريدرگفتوگوبا»اعتماد«:

اصولگرايان براي عبور از بحران هاي كشور راهي جز حمايت از روحاني ندارند

 تندروها از هيچ كسي حرف شنوي 
ندارند حتي از رهبري.

 تفاوتي ميان تخريب اعتماد مردم 
به قوه مجريه يا قوه قضاييه نيست.

مي گوي�م  قاط�ع  ض�رس  ب�ه   
كه 95 درصد از كس�اني ك�ه درباره 
FATF اظهارنظ�ر مي كنن�د اص�ال 

نمي دانند اين كلمه مخفف چيست.

همه رفت و آمد هاي احمدي نژاد در 
ماه هاي اخير و در شرايطي كه خط 
قرمزش- مشايي و بقايي- با احكام 
قضاي�ي و امنيتي مواجه ش�ده اند 
حكاي�ت از آن دارد ك�ه او قص�د 

خداحافظي از قدرت را ندارد. 

بح�ث آزادي در ارتباط ب�ا جامعه، 
 عدالت،  حقوق ش�هروندي،  مصالح 
مل�ي و... باي�د تعريف ش�ود. براي 
مث�ال كس�اني بلندك�ردن صداي 
ضبط ماشين در مكان عمومي را كه 

آزادي نمي گويند.

  اكن�ون بهتري�ن فرص�ت براي 
اج�راي سياس�ت هاي جدي�دي 
اس�ت كه به افزايش همبستگي 

ملي كمك كند.
 امروز مانند 8 س�ال گذشته در 

انزواي جهاني قرار نداريم.
 شرط اس�تفاده از اين موقعيت 

تقويت همبستگي ملي است.

حجتاالسالمآقاتهرانيدرگفتوگوبا»اعتماد«:

خيليهاقربتالياهللبه»جبههپايداري«حملهميكنند

14 خردادماه امس�ال آخرين ضرب االج�ل وزارت 
كش�ور به تمامي احزاب بود كه يا با برگزاري كنگره 
و افزايش تع�داد اعضاي ش�وراي مرك�زي و فعال 
كردن دفاتر اس�تاني، در يك كالم اساسنامه ش�ان 
را با قانون جديد تطبيق دهند يا حداقل گزارشي از 
آنچه تاكنون در اين راس�تا انجام دادند، تقديم اين 
كميسيون و وزارت كشور كنند. حاال اما با اتمام اين 
مهلت و عبور از ضرب االجل تعيين ش�ده، هستند 
احزاب و تش�كل هايي كه اين مراحل را آغاز نكرده 
و بعضا حتي نش�انه اي از انجام اين تغييرات از خود 
بروز نمي دهند. جالب اينكه در اين ميان هس�تند 
تش�كل هايي كه اتفاقا در بس�ياري از مناس�بات 
سياسي كشور فعال بوده و درحالي اينچنين نسبت 
به رعايت قانون بي تفاوتند كه هر روز به بهانه اي به 
دولت به خاطر آنچه عدول از قانون مي خوانند، حمله 
مي كنند. »جبهه پايداري« يكي از اين تشكل هاست 
كه البته باتوجه به آنكه »حزب« به معناي مصطلح آن 
در قانون نيست، طبيعتا نيازي به انجام اين اصالحات 
ندارد ام�ا باتوجه ب�ه آنكه در مقاطع�ي زمزمه هاي 
تبديل اين جبهه سياسي به يك حزب مطرح شد، 
با حجت االس�الم مرتضي آقاتهران�ي دبيركل اين 
تش�كيالت درباره اين مهم به گفت وگو نشستيم. 
همچنين از آقاتهراني درباره آخرين وضعيت جبهه 
پايداري پرس�يديم كه پاس�خ اين چهره سياسي 
اصولگرا درنوع خود جالب توجه بود. آقاتهراني گفته 
است كه بناي س�ر و صدا ندارند؛ چرا كه »خيلي ها 
قربت  الي اهلل همين كه متوجه شوند، كاري مي كنيم 
بنا مي كنند به حمل�ه ك�ردن«؛ اظهارنظري جالب 
ازسوي دبيركل جبهه پايداري كه به زعم بسياري از 
ناظران، بيشتر اهل حمله و هجمه است، تا مقاومت و 

پايداري در برابر حمالت ديگران!

  با توجه به ابالغ قانون جديد احزاب و لزوم تطبيق 
اساسنامه تمامي احزاب و تشكل هاي سياسي با اين 
قانون، بسياري از احزاب نسبت به برگزاري كنگره 
و اصالح اساس�نامه خود اقدام كرده اند؛ آيا جبهه 

پايداري برنامه اي در اين راستا دارد؟
واقعيت اين است كه اساسنامه و مرامنامه جبهه پايداري 
از مدت ها پيش تهيه و نگارش ش��ده است و گردهمايي 
مختلفي ازجمله كنگره يا برگزاري مجامع عمومي نيز در 
اين مدت در دس��توركار جبهه پايداري بوده است. با اين 
حال، بنا داريم پس از ماه مبارك رمضان نشس��تي داشته 
باشيم تا ببينيم در آينده بايد به چه سمتي برويم. به بيان 
ديگر جبهه پاي��داري درحال حاضر تا پاي��ان ماه مبارك، 

تعطيل است. 
   با اين حساب فعاليت هاي سياسي و تشكيالتي 

جبهه پايداري در حاضر تعطيل است؟
خير! ما ه��ر هفته برنام��ه داريم و جلس��ات مان تعطيل 
نمي ش��ود اما باتوجه به فرارس��يدن ماه مبارك رمضان و 

اينكه عمده اعضا در مسافرت هستند، نشست ها و جلسات 
تشكيالت با آن نظم هميشگي برگزار نمي شود. 

   همان ط�ور كه مس�تحضريد متاس�فانه احزاب 
بس�ياري در كش�ور ما اح�زاب يك نف�ره و وزارت 
كشور در قانون جديد احزاب براي رفع اين مشكل، 
تمامي احزاب را ملزم كرده كه حداقل در يك سوم 
استان هاي كشور دفتر استاني فعال داشته باشند و 
نيز با برگزاري كنگره، ضمن اصالح اساسنامه، تعداد 
اعضاي شوراي مركزي شان را مطابق قانون جديد 
افزايش دهند؛ سوالم اين است كه برنامه شما در اين 

راستا   چيست؟
ببينيد، برگزاري زمان كنگره جبهه پايداري زماني مقرر 
و مش��خص دارد و اين اقدام را به موقع انجام خواهيم داد و 
درنتيجه بنا داريم پس از اتمام ماه مبارك رمضان، دور هم 
جمع شده نسبت به برنامه ريزي دقيق براي برگزاري كنگره 
جبهه پايداري اقدام كنيم ام��ا در حال حاضر نمي توانيم 
زمان و برنامه اي دقيق از فعاليت هاي آينده جبهه پايداري 

عنوان كنيم. 
   نكت�ه حائ�ز اهمي�ت اي�ن اس�ت ك�ه آخرين 
ضرب االجل كميسيون ماده 10 احزاب براي برگزاري 
كنگره و تطبيق اساس�نامه احزاب با قانون جديد 
پس از يكي، دو مرحله تمديد درنهايت 14 خردادماه 
اعالم ش�د و قرار شد اگر تش�كيالتي تا اين موعد 
اقدامات الزم را انجام نداد، حداقل گزارشي از آنچه 
انجام داده ارايه كند. البته جبهه پايداري يك حزب 
نيس�ت اما آيا فكر نمي كنيد درح�ال حاضر براي 

برگزاري كنگره دير است؟
دقيقا مساله اين است كه پايداري حزب به معناي اصيل و 
مصطلح اين واژه نيست؛ بلكه ما يك جبهه هستيم كه از 
چندين حزب تش��كيل ش��ده و اين احزاب زيرمجموعه 
جبهه هستند كه مش��مول اين اصالحات مي شود و آنها 
هم برنامه هاي خود را دارند و با اين همه، بايد ببينيم پس از 
اتمام ماه مبارك كه گردهم جمع شديم چه اقداماتي انجام 

شده و چه اقداماتي بايد انجام شود. 
   با اين حس�اب زمان دقيقي براي برگزاري كنگره 

مشخص نشده است؟
در حال حاضر نمي توانم زمان دقيقي اعالم كنم. 

   اگر اش�تباه نكنم آخرين كنگره جبهه پايداري، 
مهرم�اه 95 بوده اس�ت؛ آي�ا پ�س از آن كنگره يا 

همايشي داشته ايد؟!
خير! بعد از اين تاريخ، كنگره اي برگزار نكرديم اما جلسات 
متعدد و همايش هايي در شهرستان ها و تهران داشتيم و 
دوستان گردهم جمع مي شوند و درباره مسائل روز بحث 
و تبادل نظر مي كنند اما برنامه اي براي برگزاري كنگره و 
راي گيري جهت انتخاب ش��وراي مركزي نداش��ته ايم و 

آخرين كنگره همان حدود 2 سال قبل بوده است. 
   آيا جبهه پايداري برنامه مشخصي براي انتخابات 
مجلس يازده�م درس�ال 98 ي�ا انتخاب�ات 1400 

رياست جمهوري دارد؟
به هر حال ما هم مثل آدم هاي ديگر در انتخابات ش��ركت 
مي كنيم و قبول داريم كه بايد در اين مسائل ورود داشته 
باش��يم و بايد وس��ط ميدان بياييم. درواقع در جلس��ات 
درون گروهي مان درمورد مسائل و موضوعات روز بحث و 
تبادل نظر مي كنيم كه طبيعتا يكي از اين مباحث همين 
موضوع انتخابات است. قرار نيست شب انتخابات به ياد آن 

بيفتيم. 
   نكته ديگر اينكه احزاب معموال درباره موضوعات 
روز موضع گيري مي كنند، اما مدتي اس�ت كه خبر 
خاصي از جبهه پايداري به عنوان يك تش�كيالت 

سياسي نمي شنويم. علت خاصي دارد؟
اتفاقا همين چند وقت پيش درباره يكي از مس��ائل بيانيه 
داديم اما به طور كل چندان عالقه نداريم سر و صدا كنيم. 
كارهايي كه انجام مي دهيم درچند جهت پيگيري مي شود. 
اول ارتباط با شهرستان ها است كه سعي داريم اين ارتباط 
را وسعت بخشيده و س��اختار و س��ازمان دروني جبهه را 
منسجم تر سازيم. اقدام مهم ديگر جبهه پايداري مسائل و 
اقدامات فرهنگي است كه در اين مورد نيز چندان بنا نداريم 
س��ر و صدا كنيم؛ چرا كه خيلي ها قربت الي اهلل همين كه 
متوجه ش��وند ما كاري مي كنيم، اقدام مي كنند به حمله 
كردن به ما. چه ضرورتي دارد كه ديگران را تحريك كنيم؟ 
درنتيجه كارهاي مان را آرام آرام پيش مي بريم و انتخابات 
هم يكي از وظايف ما است كه بايد نسبت به آن حساسيت 

داشته باشيم كه داريم. 
   تعدادي از اعضاي شناس�نامه دار جبهه پايداري 
ازجمله نمايندگان فعلي مجلس هستند كه بعضا 
افرادي تاثيرگذار هستند. به عنوان مثال اتفاقاتي 
كه روز يكشنبه در مخالفت با تصويب CFT افتاد، با 
محوريت اين نمايندگان انجام شد؛ آيا اين اقدامات 

با هماهنگي تشكيالت انجام مي شود؟
سبك جبهه پايداري با باقي تشكل ها تفاوت دارد. شيوه ما 
اين طور نيست كه مسائلي را ديكته كنيم و اعضا موظف به 
اجراي آن باشند. بلكه ما معتقديم بايد اصول كلي را رعايت 
كنيم و اعضا نيز خود را موظف به پايبن��دي به اين اصول 

مي دانند و بر اين مبنا جلو مي روند. 

  پس از ماه رمضان ب�راي برنامه ريزي درباره 
آينده تشكيل جلسه   مي دهيم.

    جبهه پايداري تا پايان رمضان تعطيل است.
    قرار نيست شب انتخابات به ياد آن بيفتيم.

  در انتخابات 98 و 1400 وسط ميدان مي آييم.
  هدف نخست مان گسترش و توسعه ساختار 

تشكيالت    در شهرستان هاست.

گفت وگوي روز

ابوالفضل عرب جوادي/ مهر

مرجان   زهراني
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