
كنار گذاشتن محوريت جامعتين 
تبعات منفي دارد 

 واكنش امير محبيان به تشكيل جبهه مردمي نيروهاي انقالب
 در گفت وگو با »اعتماد«:  

هاشمي آبرويش را 
براي نظام گذاشت

مراس��م اربعي��ن آيت اهلل 
ب��ا  هاشمي رفس��نجاني 
حضور موس��وي الري در 
مس��جد جامع رباط كريم 
برگزار ش��د.  اين مراسم با 
حضور م��ردم رباط كريم و 
مسووالن برگزار شد. سيد عبدالواحد موسوي الري 
در بخشي از مراس��م با بيان خاطراتي از روزهاي اول 
انقالب گف��ت: امام راحل در روزه��اي اول انقالب با 
كمك امثال آيت اهلل هاشمي توانست نهال جمهوري 
اس��المي را در بس��تر فكر مردم ب��كارد و با همراهي 
همان ياران وف��ادار خود اين نهال را ب��ارور و به ثمر 
رساند.  موس��وي اضافه كرد: امثال هاشمي شهادت 
و شكنجه هاي قرون وس��طايي را به جان خريدند تا 
پايه هاي نظام به عنوان ي��ك جمهوري با محوريت 

اسالم محكم و پايدار شود.  
وي تصريح كرد: اين پايان تالش ها و مجاهدت هاي 
هاشمي و همسنگرانش نبود و براي ثبات و رشد كشور 
در همه زمينه ها كوش��يدند و در اين راه از هيچ چيز 
خود حتي آبروي ش��ان دريغ نكردند.  وي همچنين 
گفت: از خصوصيات بارز آيت اهلل هاش��مي شجاعت 
بي مثال ايش��ان در ابراز عقايد جمهوري اسالمي در 
همه جاي دنيا و تالش خس��تگي ناپذير براي محقق 
شدن شعاير نظام بود كه همه ديديم در اين راه حتي 

از آبروي شان دريغ نكردند.   
موسوي الري افزود: هاشمي در كنار اشراف كامل به 
قوانين داخلي و بين المللي به مسائل فقهي نيز تسلط 
تمام داشتند و همين ويژگي هاي ايشان سبب شد در 
رشد و نفوذ جمهوري اسالمي در مجامع بين المللي 
نقش بس��زايي داش��ته باش��ند.  وزير كش��ور دولت 
اصالحات خاطرنش��ان كرد: مردم كشور ما به خوبي 
خدمتگزاران خود را مي شناس��ند و در مراس��م هاي 
مختلف آيت اهلل هاشمي قدرشناسي خود را به همه 

نشان دادند.  اعتماد

  اسماعيل شجاعي، س�خنگوي حزب اعتدال و 
توسعه گفت: موضوعات داخلي ايران به خودمان 
مربوط اس�ت و كش�ورهاي ديگر نبايد در امور ما 

دخالت كنند. باشگاه خبرنگاران جوان
  اسداهلل بادامچيان، عضو شوراي مركزي حزب 
موتلفه اس�المي: سياست حزب موتلفه اسالمي، 
همراه�ي با هرگونه وح�دت و همگرايي در ميان 

اصولگرايان است. مهر
  س�ازمان عدال�ت و آزادي ايران اس�المي متن 
برنامه هاي خود در انتخابات ش�وراهاي اسالمي 

كشور را منتشر كرد. اعتماد
  محمدرض�ا ميرتاج الدين�ي، ريي�س كميت�ه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي جبهه مردمي 
نيروهاي انق�الب: ۱۲۰ نماينده مجل�س تاكنون 
از »جبه�ه مردم�ي نيروه�اي انق�الب« حمايت 

كرده اند. تسنيم

امريكايي ها همواره در امور داخلى كشورها دخالت مي كنند 
محمد هاشمي گفت: امريكايي ها همواره به بهانه مسائل مختلف سعي دارند در امور داخلى كشورها دخالت  كنند. امريكايي ها يك روز از حقوق بشر صحبت و يك روز هم تحريم مي كنند اما اين اقدامات هيچ نتيجه اى 
براى آنها نداشته است و اظهارات آنها ارتباطى با افراد داخل كشور ندارد. هاشمى با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه در مقابل دخالت هاى امريكايي ها در كشور گفت: وزارت امور خارجه و دستگاه ديپلماسى به اين 
لفاظى هاى امريكايي ها پاسخ خواهد داد و بايد از طريق ديپلماسى جواب مناسبى به آنها داده شود. دولت و وزارت امور خارجه در اين مورد اقدام خواهند كرد و نبايد به اين موضوعات دامن زده شود. باشگاه خبرنگاران جوان

پورمخت��ار،  محمدعل��ي 
نماينده اصولگراي مجلس 
در مورد گزينه اصولگرايان 
ب��راي انتخاب��ات ٩٦ گفت: 
اصولگراي��ان فرصت كافي 
براي معرفي كانديداي خود 
دارند كما اينكه اصالح طلبان هم هنوز كانديداي مورد 
نظر خود را معرفي نكرده اند. آنها همچنان درباره آقاي 
روحاني مردد هس��تند و بارها اعالم كرده اند كه گزينه 
ديگري به جز روحاني هم داشته باشند.  وي با اشاره به 
سخنراني برخي اصولگرايان از جمله جليلي و بذرپاش 
در شهرهاي مختلف اظهار داشت: بحث فرد تا امروز در 
جريان اصولگرا تعيين و نهايي نش��ده است و اگر آقاي 
جليلي و بذرپاش در شهرها سخنراني مي كنند به عنوان 
يك امر ش��خصي اس��ت و عالقه مند به تداوم اين نوع 
سخنراني ها و شفاف سازي ها و بيان مواضع و ديدگاه ها 
هس��تند ولي به عنوان كانديداي رياس��ت جمهوري 
نيس��تند.  پورمخت��ار در م��ورد اينكه آي��ا پايداري ها 
گزينه اي جدا از جريان اصولگرا معرفي مي كنند، گفت: 
پايداري ها هن��وز اين بحث را كه كاندي��داي جداي از 
جريان اصولگرا معرفي مي كنند را مطرح نكرده اند و آنها 
فعال مستقال كاري نخواهند كرد.  وي با تاكيد بر اينكه 
قطعا اصولگريان حول يك نفر به وحدت مي رسند، گفت: 
ممكن است تا زمان ثبت نام معرفي اين كانديدا طول 
بكشد و اين فرد شناخته شده است ولي جزو اسامي اي 
كه تاكنون در موردشان به عنوان كانديداي اصولگرايان 

گمانه زني شده است، نيست. نامه نيوز

نايب رييس جبهه پيروان 
گف��ت: جبه��ه مردم��ي 
نيروه��اي انق��الب ب��ا در 
نظر گرفتن ساليق تمامي 
مي توان��د  اصولگراي��ان 
در همگراي��ي مي��ان آنها 
تاثيرگذار باشد.  محسن كوهكن، نايب رييس جبهه 
پيروان خط امام و رهبري، اظهار داشت: اصولگرايان 
با رعايت چند مولفه مي توانند در همگرايي و وحدت 

تاثيرگذار باشند.  
وي با تاكيد بر اينكه اصولگرايي يك حزب نيس��ت، 
گفت: نخس��تين مولفه براي ايجاد وحدت و همدلي 
بيشتر از هر فرد اصولگرا بايد خود را جزيي از جريان 
بدان��د و نه اينكه انتظار داش��ته باش��د ديگ��ران از 
وي تبعي��ت كنند. انتخاب س��از و كارهايي كه همه 
ساليق اصولگرايي را دربرگيرد، موفقيت و همگرايي 
اصولگراي��ان را به همراه خواهد داش��ت و مس��ير را 
براي ارايه نقطه نظرات آنها فراهم مي كند.  كوهكن 
تصريح كرد: الزم است نوع نگاه فعاليت ها و تشكيالت 
اصولگرايي به استان ها، شهرستان ها و نقاط دوردست 
كشور صحيح، منطقي و فراگير باشد. وي با تاكيد بر 
نگاه فراگير در انتخاب افراد در نمايندگي استان ها، 
خاطرنش��ان ك��رد: در صورت��ي كه جبه��ه مردمي 
نيروهاي انقالب بتواند فرآيندهاي ذكر شده را به طور 
كامل دنبال كند، به ميزان قابل توجهي در همگرايي 
و وحدت مي��ان اصولگرايان تاثيرگ��ذار خواهد بود. 

باشگاه خبرنگاران جوان

ج��الل جالل��ي زاده، عضو 
ش��وراي مرك��زي ح��زب 
اتحاد ملت با اشاره به طرح 
دوفوريت��ي مجلس مبني 
بر تامين امنيت نشست ها 
و ميتينگ ه��اي عمومي، 
گف��ت: آزادي تجمعات و تظاه��رات و ميتينگ هاي 
سياس��ي و مدني در قانون اساسي با لحاظ شرايطي، 
محترم شمرده شده است و عدم رعايت قانون در اين 
رابطه از س��وي برخي افراد تندرو و راديكال همواره 

تنش آفرين و خسارت بار بوده است. 
وي تصري��ح كرد: حج��م قانون ش��كني و تعرض به 
تجمعات و ميتينگ هاي سياس��ي و مدني از س��وي 
برخي افراد خودسر در مقاطعي به قدري زياد مي شود 
كه حقوق شهروندي به عيان ترين شكل ممكن نقض 
مي گردد؛ از اين رو، قانونگذاران بر آن شدند تا در برابر 
اين نوع رفتار نابخردانه تدبيري بينديشند و نتيجتا 
طرح مزبور از س��وي نمايندگان مجلس دهم تنظيم 

شده است. 
جاللي زاده در ادامه، دايره شمول وسيع طرح اخير را 
نقطه ضعف آن دانست و گفت: طراحان طرح تامين 
امنيت ميتينگ هاي سياسي و مدني بايد توجه كنند 
كه مبادا اين طرح به ضد خود تبدل ش��ود و ذات آن 
كه پاسداش��ت آزادي بيان است، مخدوش شود و به 
مانعي براي تحقق آزادي بيان تبديل شود؛ از اين رو 
نبايد س��وال كنندگان در يك ميتينگ سياسي، در 
زمره تشنج آفرينان قلمداد ش��وند و زمينه برخورد 

قهري با آنها فراهم شود. 
اين عضو ح��زب اتحاد ملت خاطرنش��ان كرد: طرح 
مزبور به گونه اي بايد چكش كاري شود كه مسووليت 
نهادها و دس��تگاه هاي تامي��ن امنيت ميتينگ هاي 
سياسي معين و مشخص شود و مسووالن و متوليان 
اي��ن نهادها به صورت قانونمن��د و مضبوط با اختيار 
تام، موظف و مكلف ب��ه تامين امنيت و جلوگيري از 
برهم خوردن، اين قبيل برنامه ها و تجمعات ش��وند. 

ديدبان ايران

رييس خانه احزاب ايران با 
اشاره به برنامه ايجاد دفتر 
نمايندگ��ي خان��ه احزاب 
در كش��ور، گفت: تا قبل از 
انتخابات رياست جمهوري 
سال ٩٦ در تمام استان ها 
دفتر نمايندگي خان��ه احزاب راه اندازي مي ش��ود.  
قدرت اهلل حشمتيان در حاش��يه برگزاري انتخابات 
ش��وراي اجرايي دفتر نمايندگي خانه احزاب استان 
س��منان، در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه احزاب 
ضربه گير نظام هستند، افزود: احزاب پلي ميان دولت 
و ملت براي كمك و ياري به مردم در صحنه هستند 
و حضور احزاب فعال در استان ها ضروري است. خانه 
احزاب بر اساس آيين نامه به وجود مي آيد و در خانه 
احزاب جريان هاي مختلف در كنار هم و براي ايجاد 

وحدت و همدلي در كشور تالش مي كنند.  
ريي��س خانه احزاب ايران يادآور ش��د: احزاب مردم 
هس��تند و بي توجهي به احزاب به معني بي توجهي 
به مردم اس��ت، دولت نيز بايد توجه كامل به احزاب 
داش��ته و در كنار احزاب باش��د و امكانات در اختيار 
احزاب ق��رار دهند. احزاب نقش بس��يار پر رنگي در 
انتخابات مي توانند داش��ته باشند و مي توانند مردم 
را ب��ه پاي صندوق راي بياورند و انتخابات پرش��ور و 

پرشعف داشته باشيم. 
 وي گفت: خانه اح��زاب ايران اي��ن دوره به صورت 
فراكسيوني در كشور تش��كيل شده است، هفت نفر 
اصولگرا، هفت نفر اصالح طلب و هفت نفر مس��تقل 

و اعتدالگرا در خانه احزاب ايران حضور دارند. ايرنا

يك فعال سياسي گفت: در 
تهيه ليست اصالح طلبان 
براي انتخابات ش��وراها به 
تخصص و تجربه مديريت 
ش��هري توج��ه وي��ژه اي 
داري��م.  محس��ن رهامي 
درباره ويژگي ه��اي نامزدهاي انتخابات ش��وراها و 
رويكرد اصالح طلبان براي اين انتخابات اظهار كرد: 
شوراي ش��هر يك نهاد تخصصي است و كساني كه 
وارد شوراي شهر مي شوند بايد تجربه و تخصص الزم 
در زمينه مديريت شهري داشته باشند.  وي در ادامه 
افزود: نامزدهاي اين انتخابات بايد تجربه و تخصص 
در زمينه مديريت ش��هري از جمل��ه توانايي مقابله 
با بحران ه��ا و حوادث غير مترقبه داش��ته و توانايي 
مديريت بودجه هاي كالن را دارا باشند. همچنين اين 
افراد در حوزه آس��يب ها و مسائل اجتماعي از جمله 
مهاجرت، حاشيه نشيني، بافت شهري و ترافيك بايد 
تخصص داشته باشند.  اين فعال سياسي تاكيد كرد: 
نامزدهاي انتخابات ش��وراها همچني��ن بايد داراي 
سابقه روشن سياس��ي، اجتماعي و مالي باشند، زيرا 
پاك دس��تي يكي از معيارهاي مدنظر اطالح طلبان 
است. از سويي بايد اين افراد به تعهدات حزبي خود هم 
پايبند باشند و هر لحظه به يك سمتي نروند تا ديگر 
شاهد اتفاقي كه در شوراي چهارم تهران افتاد نباشيم 
كه يك فرد با حمايت اصالح طلبان وارد شوراي شهر 

شود اما به تعهدات حزبي خود پايبند نباشد. ايسنا

خبر كوتاه 

نامزد نهايي اصولگرايان يك 
چهره شناخته شده است

تاثير جبهه مردمي  نيروهاي 
انقالب در همگرايي 

اصولگرايان

امنيت ميتينگ هاي سياسي 
و حقوق شهروندي

راه اندازي دفتر نمايندگي 
خانه احزاب در همه استان ها 

توجه به تجربه و تخصص 
مديريت شهري 

گفت وگوي روز خبر سرخط خبرها
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نقد عمليات 
انتخاباتي 

اصولگرايان 
اي�ن س�ازوكار  ظه�ور 
)جبهه مردمي نيروهاي 
انقالب( به مثابه سازوكار 
آلترناتي�و و جايگزي�ن، 
يك معن�اي مقدماتي را 
به ذهن متب�ادر مي كند 
و مف�روض گمش�ده م�ا 
اس�ت و آن اينك�ه در 
نتيج�ه باي�د بپذيري�م 
كه س�ازوكار اوليه براي 
تعيي�ن كانديداي نهايي 
درون اصولگرايان از دور 

خارج شده  است. 

امير محبيان، كارشناس 
و تحليلگ�ر اصولگرايي 
اس�ت كه منصفانه رويدادهاي جريان 
فكري خود را تحلي�ل و نقد مي كند. او 
اين روزها كمتر وارد مناسبات عملياتي 
و اجرايي اصولگرايان مي ش�ود. شايد 
دلي�ل اي�ن كناره گي�ري اش نقدهايي 
باش�د كه ب�ه جبهه ت�ازه متولد ش�ده 
جريان اصولگ�را دارد. جبه�ه مردمي 
نيروهاي انقالب كه با هياهوي بس�يار 
و تبليغات رس�انه اي ش�ديد خود را به 
عرصه سياس�ي كش�ور معرفي كرد و 
حاال مي كوشد يگانه محور اصولگرايان 
در جريان انتخابات 96 باش�د. محبيان 
اما به اين جبهه نقد دارد و معتقد است 
هنوز بن مايه هاي فكري و اعتقادي اين 
جريان جديد روشن نشده تا بتوان آن 
را دقيق و موشكافانه ارزيابي كرد. او در 
نقد رفتارهاي سياس�ي جبهه مردمي 
نيروه�اي انق�الب مي گوي�د: »انتظار 
هم�گان آن ب�ود ك�ه بع�د از تضعيف 
جامعتين در هنگام�ه دوم خرداد 76 و 
پس از آن جوشش جريان هاي نوپديد 
اصولگرا كه براي خود شأن بيشتري در 
سياستگذاري جناح قايل بودند و البته 
نتايج مطلوبي هم به دنبال نداش�تند؛ 
جامعتين يعني جامعه روحانيت و جامعه 
مدرسين به بازسازي و احياي محوريت 
خود بپردازند؛ اما ظاهرا اين كار مهم به 
انجام نرسيد و با وجود تالش هاي اوليه 
مكانيسم جامعتين خود را به جايگزيني 
به نام جبهه مردمي داده است.« محبيان 
در گفت وگويي با »اعتماد« داليل خود 

براي طرح نقدهايش را برمي شمارد. 

آي�ا جبه�ه مردم�ي نيروه�اي 
انقالب س�ازوكاري درون ائتالف 
اصولگرايي اس�ت يا ب�ه عكس؟ 
آي�ا جبه�ه مردم�ي نيروه�اي 

انقالب اس�المي موازي ب�ا ائتالف 
اصولگرايي فعاليت خواهد داشت؟

جبهه مردمي برحسب اظهارات موسسانش 
اصولگرا بوده و قصد دارد چتري فراگير را بر 
سر جريان اصولگرايي ايجاد كند؛ هرچند 
هنوز در مورد مباني نظري، انگيزه ها و نيز 
ظرفيت هاي��ي كه قرار اس��ت اين جريان 
فعال سازد، فراتر از سخنان كلي بعضي از 
موسسانش چيزي نديده ايم. به اين دليل 
نه مي ت��وان قضاوت دقي��ق ايجابي كرد و 
نه س��لبي. از اين رو منتظر هس��تيم كه از 
اين گروه فرات��ر از رويكردهاي انتخاباتي، 
بحث ها و نظرات جدي تري را كه ضرورت 
وجود و بقاي اين جبهه را مشخص مي كند، 
شاهد باش��يم. البته شخصا اكثر موسسان 
اين جبهه را مي شناس��م و دليلي ندارم در 
اصولگرا بودن و حتي نيت خير آنها ترديد 
كنم اما براي تاييد كارآمد بودن س��ازوكار 
پيشنهاد شده توسط آنان، نيازمند داليل 
عقالني و عيني متقن تر و جدي تري هستم. 
به عبارت روشن تر، آنها بايد مشخص كنند 
كه در بازار سياست ايران، چه امر متمايزي 
را عرضه داشته اند كه به اصولگرايان براي 

جذب شدن آنان انگيزه مي دهد.
شما چه كاركردها و نقدهايي براي 
جبه�ه مردمي نيروه�اي انقالب 

اسالمي قايل هستيد؟
به مناسبت سوال دوم شما، پاسخ اجمالي ام 
به پرسش نخست شما را تفصيل بيشتري 
مي دهم. هر تش��كيالتي كه پ��ا به عرصه 
سياسي مي گذارد بايد مشخص سازد كه 
قرار اس��ت چه خلئي را پ��ر كند؛ بعضي از 
تشكل ها اقش��ار خاصي از جامعه را هدف 
مي گيرند؛ مثال زنان يا جوانان يا بعضي از 
احزاب اقشار خاصي را هدف تبليغات خود 
قرار مي دهند مانند احزاب ماركسيس��تي 
كه كارگران يا گروه خاصي از روشنفكران 
با ايده هاي سوسياليستي را جذب مي كنند. 
حتي بعضي احزاب رويكرد خاصي را دنبال 
مي كنند و قص��د دارند در ح��وزه خاصي 
پيشگام باشند مثال تالش براي گسترش 

ايده معيني مثل فمينيس��م ي��ا... پس اول 
يك حزب بايد از خود بپرسد كه در ماركت 
سياسي چه ماموريتي را براي خود تعيين 
كرده است زيرا در غيراين صورت نمي تواند 
هدفگذاري درستي را به انجام رساند. جبهه 
مردمي در آس��تانه انتخابات قدم به عرصه 
سياست گذاش��ت؛ طبعا هدفي انتخاباتي 
دارد ولو موسس��انش منكر اين امر باشند؛ 
اين اشكالي هم ندارد زيرا يكي از مهم ترين 
كاركردهاي ح��زب در انتخاب��ات خود را 
نش��ان مي دهد. پ��س قرار اس��ت از بطن 
جبهه مردمي ما يك كانديداي نهايي براي 
رياست جمهوري داش��ته باشيم. اين هم 
اش��كالي ندارد اما طبيعي است كه ظهور 
اين س��ازوكار به مثابه س��ازوكار آلترناتيو 
و جايگزي��ن، يك معن��اي مقدماتي را به 
ذهن متبادر مي كند و مفروض گمش��ده 
ما است و آن اينكه در نتيجه بايد بپذيريم 
كه س��ازوكار اوليه براي تعيين كانديداي 
نهايي درون اصولگرايان از دور خارج شده  
است. مي دانيم كه جامعتين هسته مركزي 
جريان اصولگرايي تلقي مي ش��ود؛ انتظار 
همگان آن بود كه بعد از تضعيف جامعتين 
در هنگام��ه دوم خ��رداد 7٦ و پ��س از آن 
جوش��ش جريان هاي نوپديد اصولگرا كه 
براي خود شأن بيشتري در سياستگذاري 
جناح قايل بودند و البته نتايج مطلوبي هم 
به دنبال نداشتند؛ جامعتين يعني جامعه 
روحانيت و جامعه مدرسين به بازسازي و 
احياي محوريت خ��ود بپردازند؛ اما ظاهرا 
اين كار مهم ب��ه انجام نرس��يد و با وجود 
تالش هاي اوليه مكانيسم جامعتين خود را 
به جايگزيني به نام جبهه مردمي داده است. 
نقد در مورد اين جايگزيني و تبعات مترتب 
برآن را به آينده واگذار مي كنم ولي انتقال 
از هسته هادي جامعتين به جبهه مردمي 
فارغ از عواقب آن مي تواند يك دس��تاورد 
مثبت و يك هشدار به همراه داشته باشد. 
دستاورد آن اس��ت كه جريان اصولگرا به 
سمت رويكردهاي سياستگذاري از پايين 
رفته يا به عبارتي قصد دارد س��اختار خود 

را در فرآيند دموكراتيك بازسازي كند؛ اما 
هشدار آن است كه به حاشيه راندن هسته 
توليد فكر سياسي- مذهبي ممكن است 
تبعاتي داشته باشد كه يكي از آنها تشديد 
رفتارهاي عرفي گرايانه در بين اصولگرايان 
اس��ت. ضمن آنكه اگر دموكراتيك سازي 
جريان اصولگرا اگر در قالب ساختار دقيق 
حزبي صورت نگيرد خطر غلبه گرايش هاي 

پوپوليستي بسيارزياد است. 
مشكل اساسي ما اصولگرايان اين است كه 
بدون آسيب شناس��ي از علل شكست ها يا 
حتي پيروزي هايي كه بعدا از كنترل خارج 
شد؛ تالش مي شود نس��خه جديدي ارايه 
ش��ود؛ از همين رو شاهديم كه اشتباهات 

تكرار مي شود. 
بنابراين جبهه مردمي هنوز هدف گذاري 
خود در بازار سياس��ي را دقيقا مش��خص 
نكرده اس��ت، از همين رو مي بينيم پس از 
يك حضور اوليه شور انگيز سريعا سوخت 
فعاليت سياس��ي تمام ش��ده و به كماي 
س��كوت مي رود. به گمانم دوستان جبهه 
مردمي حاال كه كاري را ش��روع كرده اند، 
به ص��ورت اورژانس��ي مبان��ي تئوريك و 
هدف گذاري هاي خود را تعيين كرده و به 
انجام پاره اي تحركات تش��كيالتي بسنده 
نكنند زيرا هر تشكيالتي براي حركت نياز 
به سوخت تئوريك و هدف و برنامه ها و حتي 
شعارهاي برآمده از آن دارد كه البته تمامي 
بايد مبتني بر برداش��ت دقيقي از عملكرد 
گذشته و آسيب شناسي آن و ارايه تصويري 

درست و راست نما از وضع حال باشد. 
شما آينده ائتالف اصولگرايي را با 
وجود س�ازوكارهايي كه امروز در 
آن وج�ود دارد، چطور پيش بيني 

مي كنيد؟
بس��يار  ظرفيت��ي  داراي  اصولگراي��ي 
قدرتمند در عرصه سياس��ي اي��ران بوده و 
 هس��ت اما در ح��وزه پذيرفتگي اجتماعي 
 )SOCIAL ACCEPTABILITY(
اگر خوشبينانه بنگريم، دچار سرعت منفي 
اس��ت. ظهور احمدي ن��ژاد را هم نمي توان 
استثنا شمرد، به گمانم ظهوراحمدي نژاد و 
موفقيت او پديده اي بود كه آن را مي توانيم 
تقويت اتفاقي بدانيم. يعني يك پاس��خ كه 
بدون نقش��ه و برنامه پيش��يني اتفاق افتاد 
و جريان اصولگ��را نمي توان��د ظهورش را 

محصول برنامه ريزي خود بداند. 
به عنوان ي��ك اصولگرا دو دهه اس��ت كه 
بر ضرورت تغيي��ر دادن طرح هاي ذهني 
موجود و حتي ايجاد مدل هاي ذهني نو در 
مواجهه با اطالعات و تحوالت نوين تاكيد 
مي كنم اما به صورت برنامه ريزي ش��ده و 

فرآيندي چنين اتفاقي نيفتاده است. 
واقعيت آن اس��ت ك��ه به م��رور، صحنه 
جريان اصولگرايي به جاي آنكه محل نمود 
يافتن عقالني��ت و ديدگاه هاي مبتني بر 
كارآمدي باشد؛ محل تخليه هيجاني شده 
است. بسياري از تمايالت و خواسته هاي 
س��ركوفته با ادبيات غيرفاخر و به صورت 
تهاجمي ناگهان خود را به صحنه سياسي 
تحميل مي كند و بدنه اساس��ا عقل گراي 

اصولگرا به انفعال مي رود. 
اما نگاه به ظرفيت ه��اي جريان اصولگرا 
ما را امي��دوار مي كن��د؛ اصولگرايي بايد 
س��طح انطباق خود با انتظارات جامعه از 
آنها را باال ببرد. اين س��ازگاري اجتماعي 
موجب تعديل رفتارها ش��ده و از شكاف 
ميان جري��ان و مطالب��ات و انتظار بدنه 
اجتماعي كاس��ته و ميان ادبيات مردمي 
و اصولگرايانه نزديكي ايجاد مي كند. نقد 
من به اصالح طلبان آن است كه به قيمت 
حداكثرسازي اين انطباق اجتماعي عمال 

وظيف��ه راهبرانه و اص��ول هويتي خود را 
فروگذاشته اند و نقد من به اصولگرايان اين 
است كه براي حفظ اصول اساسا انطباق با 
اجتماع را در سياست هاي خود محذوف 
گرفته يا همان آرمان هاي بدنه هوادار آنهم 
در راديكال ترين شكل را به جامعه تسري 
مي دهند؛ به همين دليل آس��تانه انطباق 
اجتماعي و پذيرفتگ��ي اجتماعي خود را 

شديدا پايين مي آورند. 
با وجود فعاليت هاي جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب تكليف سازوكار 
پيشين اصولگرايان براي وحدت 
چيس�ت؟ آي�ا اح�زاب همچنان 
نامزدهاي حزبي خود را به ائتالف 
اصولگراي�ان معرف�ي مي كنند؟ 
يا با آمدن س�ازوكار جديد شيوه 

پيشين ديگر حذف شده است؟
رويك��رد موجود جبه��ه مردمي فعال يك 
هس��ته پارادوكس��يكال درون خود دارد 
ك��ه احتماال زماني س��ر ب��از مي كند. اين 
هس��ته آنجاس��ت كه از يك س��و سامان 
مرك��زي اي��ن جبهه ب��ه ناگه��ان از يك 
فضاي ناش��ناخته با مكانيزمي ناشناخته 
انتخاب ش��ده و به صحنه سياسي پرتاب 
مي ش��ود و حمايت گس��ترده چهره هاي 
سياس��ي مطرح با گرايش هاي مختلف را 
كه در حال��ت طبيعي با هم س��ريك ميز 
نمي نش��ينند؛ جلب مي كند و مش��خص 
نمي ش��ود اين فرزند نه ماه تكامل خود را 
در كدامين رحم داش��ته است و طي كدام 
فرآين��د تعاملي حمايت ه��ا را جلب كرده 
است كه قبال در جلب حمايت ها از هسته 
مشروع جامعتين ناتوان بود؟ اما اين روند 
نامش��خص با هويت نامعلوم يا نا آش��كار 
اجتماعي به ناگهان قصد دارد تمامي بدنه 
تش��كيالتي خود را به صورت دموكراتيك 
و بلكه پوپوليس��تي جذب كرده و سامان 
دهد؟ اين همان هس��ته پارادوكسيكال يا 
تناقض درون��ي در رفتار اس��ت. البته اين 
سخنان من با هدف تعميق و تصحيح رفتار 
جبهه براي موفقيت ابراز مي شود زيرا تاكيد 
كردم بخش اعظم چهره هاي موسس آن را 
از نزديك مي شناس��م و بدون قضاوت در 
مورد توانايي ها، آنه��ا را افراد خوش نيت و 
با سابقه مثبت اجتماعي مي دانم و آرزوي 
موفقيت شان را دارم. به هر حال چون فكر 
مي كنم نزد خداوند متع��ال ما نه فقط به 
دليل گفته ها بلكه به دليل بعضي ناگفته ها 
هم مواخذه مي ش��ويم؛ تكليف مي دانم با 

صراحت غيرمخل نكات را بيان كنم. 
اما هنوز نظر من آن اس��ت ك��ه راهكار و 
س��ازمان اصولگرايي باي��د محصول نقد 
عالمانه و دقيق و بلكه سخت دروني باشد؛ 
ن��ه تك��رار رفتارهايي كه امي��د و آرزوي 
اصاب��ت به هدف را داش��ته باش��د. نبايد 
فرام��وش كنيم حكمراني كاري س��خت 
و حس��اس اس��ت و صحنه آن را نبايد به 
كارگاه يادگيري مبتني بر آزمايش و خطا 
تبديل كنيم؛ به ويژه كشوري چون ايران 
كه داعيه و آرمان هاي بزرگي در سر دارد. 
وح�دت  آي�ا ش�ما س�ازوكار 
اصولگرايان را تايي�د مي كنيد يا 

انتقاداتي به آن داريد؟
من از همگرايي اصولگرايان دفاع مي كنم و 
آن را ضرورت مي دانم. اين ضرورت نه فقط 
براي خود اصولگرايان بلكه براي كش��ور و 
حتي اصالح طلبان هم مفيد است. وحدت 
براي كشور خوب است ولي معلوم نيست 
براي جريانات سياس��ي ممكن باشد؛ اما 
بايد همگرايي راتشويق كنيم. انتقادات را 
نيز براي بهبود امور گفت��ه و در آينده نيز 

بايد گفت. 

گزارش روز نگاه روز 

هرچقدر به زمان انتخابات نزديك مي شويم، آرايش سياسي 
جريان هاي اصلي حاضر در رقابت شكل روشن تر و معين تري 
به خود خواهد گرفت. هر جريان سياس��ي تالش مي كند تا 
از راهبردها و تاكتيك هايي استفاده كند تا ضمن رسيدن به 
يك اجماع و اتفاق نظر شانس كانديداي خود را براي پيروزي 
در انتخابات افزايش دهد. در سال ٩٦ دو انتخابات شوراهاي 
اسالمي ش��هر و روستا و رياس��ت جمهوري برگزار مي شود 
كه هر كدام از درجه اهميت خاص خود برخوردار هس��تند. 
غالبا با توجه به ابعاد انتخابات رياس��ت جمهوري، انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روس��تا تحت  الشعاع قرار گرفته و 
به حاش��يه مي رود. اين كم توجهي جريان هاي سياس��ي به 
انتخاب��ات در نهايت اثرات منفي خ��ود را در حوزه مديريت 
شهري و نهايتا شهرداري برجاي خواهد گذاشت. مشكالتي 
كه در فاجعه پالسكو به وجود آمد يكي از اين نمونه هايي بود 
كه در اثر بي توجهي جريان اصالح طلب به انتخابات شوراها 
به وجود آمد و نشان دهنده اين است كه جريان اصالحات به 
هيچ وجه نبايد نگاهي حاشيه اي به انتخابات شوراها داشته 
باشد. جريان اصولگرا در زمان باقي مانده تا انتخابات ضمن 
ارزيابي شرايط موجود، اقتضائات و فرصت هايي كه پيش رو 

دارد، ريزش آراي آقاي روحاني را به عنوان اصلي ترين 
راهبرد در دس��تور كار خود قرار داده است. اينكه در 
مقطعي شايعه عدم حضور آقاي روحاني در انتخابات 
رياس��ت جمهوري دوازده��م مطرح مي ش��ود در 

مقطعي ديگر به موضوع ردصالحيت آقاي روحاني 
دامن زده مي شود و دستاوردهاي دولت آقاي 

روحاني در زمينه سياست خارجي و داخلي 
زير سوال مي رود، همه نمونه هايي از تالش 
اصولگرايان براي در دس��ت گرفتن بازي 
انتخابات ٩٦ اس��ت. آنها با هدف تضعيف 
پاي��گاه اجتماعي آقاي روحاني دس��ت به 

كار تخريب دس��تاوردهاي كوچك و بزرگ 

دولت ش��ده اند. اقدام ديگر اين جريان سياسي ممكن است 
اس��تفاده از تاكتيك تعدد كانديداها باشد. با استفاده از اين 
تاكتيك تالش مي شود تا هر كانديدا بخشي از سبد راي آقاي 
روحاني را به سمت خود جلب كند. قضاوت اينكه اين جريان 
در فرصت باقيمانده تا انتخابات بتواند روي كانديداي واحد 
اجماع كند، هنوز زود اس��ت و بايد ديد تا زمان ثبت نام چه 
اتفاقاتي در آرايش سياسي اين جريان سياسي رخ خواهد داد. 
مش��كلي كه جريان اصولگرا با آن مواجه است، اين است كه 
فاقد يك استراتژي و نقشه راه براي رسيدن به اجماع است و 
از اين نظر جريان اصالح طلب دست پيش را دارد. اين مساله 
رس��يدن به كانديداي واحد را براي جريان اصولگرا مشكل 
خواهد كرد. ضمن اينكه در فرصت باقيمانده تا ثبت نام بايد 

تحوالت سياسي را رصد كرد. 
اگر در نهايت اصولگرايان كانديداي واحد و اجماع نظري در 
انتخابات آينده داشته باشند، باز هم به دليل فقدان برنامه و 
پيشينه غير قابل دفاع در دوران هشت سال رياست جمهوري 
آقاي احمدي نژاد كار راي آوري ش��ان مشكل خواهد بود. در 
مجموع از زم��ان روي كار آمدن دولت نه��م اختالفاتي در 
جريان اصولگرايي ب��ه وجود آمده كه رف��ع آنها كاري بس 
مش��كل است و به نظر مي رس��د كه اجماع بر سر كانديداي 
واحد از س��وي اين جريان سياسي آس��ان نباشد. بخشي از 
توان و انرژي مخالفان سرسخت آقاي روحاني بر اين مساله 
متمركز است كه فضا را از يك فضاي سياسي كه مي تواند 
رقابت��ي منطقي و توام با آرام��ش را در بزنگاه انتخاباتي 
تامين كند، دور كنند. اين مساله به عملكرد دولت در 
اين فاصله باز مي گردد. تيم آقاي روحاني بايد بتواند 
اين رفتارها را رصد كرده و از تشديد دو قطبي هايي كه 
به تنش ها دامن بزند و كشور را از يك انتخابات 
توام با آرامش و اخالق سياس��ي دور كند، با 
مديريت درس��ت جلوگي��ري كند. اصل 
مه��م، برگزاري يك انتخابات پرش��ور با 
مشاركت باالي مردم در انتخابات است. 
فارغ از اينكه كدام جريان سياسي پيروز 

شود، بايد اين اصل مهم رعايت شود. 

تش��كيل خانه احزاب و نقش آفريني بيش��تر اح��زاب در امور 
سياسي كشور يكي از مطالباتي بود كه حسن روحاني در دوران 
مبارزه هاي انتخاباتي سال ٩2 روي آن تاكيد ويژه اي داشت. با 
روي كار آمدن دولت شكل گيري خانه احزاب نيز در دستور كار 
قرار گرفت و پس از رفت و آمدهاي فراوان باالخره اصولگرايان 
و اصالح طلبان توانستند در مجمع عمومي خانه احزاب شركت 
كنند و آن را دوباره تش��كيل دهند. با شكل گيري خانه احزاب 
راه اندازي دفاتر استاني نيز در دستور كار قرار گرفت.  روز گذشته 
محمدامين رضازاده، مديركل سياسي وزارت كشور در مراسم 
افتتاح خانه احزاب اس��تان يزد گفت: خانه احزاب نماد رش��د، 
آگاهي و عقالنيت جامعه است. احزاب با حضور فعال و موثر در 
همه صحنه ها، از نزاع  پرهيز كنند.  امين زاده با بيان اينكه دولت 
يازدهم با اس��تفاده از همه نيروهاي كشور تشكيل شده است، 
اظهار كرد: مدعي هستيم از ميوه هاي شيرين مديريت سياست 
داخلي دولت، فعاليت احزاب در كشور و مهم ترين ثمره آن نيز 
تشكيل خانه احزاب اس��ت.  وي با اشاره به اينكه تشكيل خانه 
احزاب 10سال تاخير داشت، افزود: هدف حضور همه احزاب در 
يك محل تقويت تحمل، پاسخگويي به عملكردها و نقد يكديگر 
است كه براي تحقق اين اهداف احزاب خود نقش آفرين هستند. 
در اصل احزاب در مسائل استراتژي ملي، بحث برجام، راهپيمايي 

روز 22بهمن، روز قدس و ديگر موضوع هاي مهم كشور يكدل 
و يك صدا بوده اند و هيچ حزبي وجود نداشت كه براي نمونه 
در مورد برجام مخالف جدي باشد.  مديركل سياسي وزارت 
كش��ور همچنين با بيان اينكه خانه احزاب فضايي براي 

پيگيري موضوعات صنفي و مسائل اجتماعي 
اس��ت، تصريح كرد: خانه احزاب نماد رشد، 
آگاهي و عقالنيت جامعه است و احزاب نمونه 

بارز اين نمادها هستند. اكنون امكان ندارد 
درخواس��تي مبني بر تشكيل احزاب و 
مجوز سخنراني وجود داشته باشد كه 
بدون پاس��خگويي باشد. بسترسازي 
سياس��ي كش��ور به گونه اي بوده كه 

درخواست تشكيل هيچ حزب و س��خنراني سياسي بي پاسخ  
نمان��ده و تالش دولت تدبير و اميد نيز اين بوده اس��ت كه افراد 

بتوانند ديدگاه هاي خود را آزادانه بيان كنند. 
خانه احزاب محل تضارب آرا

وي افزود: خانه احزاب فرصتي است براي گردآمدن همه احزاب 
و هم انديشي همه ديدگاه ها و نيز محلي براي تضارب آرا، مدارا 
و سازگاري در جامعه اس��ت. خانه احزاب مظهر توسعه گرايي، 
ارتباط با احزاب ساير كشورها، تبلور و مظهر پختگي و تجربه اي 
موفق براي تعامل جريان هاي سياسي در كشور است.  به گزارش 
ايرنا، وي مهم ترين انتظار خدمتگزاران سياس��ي وزارت كشور 
از اح��زاب را رعايت قانون و قانون مندي بيان و بر رعايت اخالق 
سياسي، پرهيز از نزاع ها، حضور فعال و موثر در همه صحنه ها و 
ارايه ديدگاه ها در خصوص امور و رويدادهاي مهم كشور تاكيد 
كرد.  مديركل سياس��ي وزير كشور همچنين خطاب به احزاب 
گفت: تشكيل هرگونه كنگره و گردهمايي با اطالع وزارت كشور 
باشد، آرامش سياسي در كشور تقويت و تثبيت شود، از تجربه 
موفق ساير كشورها استفاده شود، به مفاد اساسنامه خانه احزاب 

وفاداري شود و در احزاب گردش نخبگان وجود داشته باشد. 
رضازاده در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: تعامل 
مثبت و سازنده و سياست برد برد براي نخستين بار در ادبيات 
سياسي كش��ور در س��ال٩2 و در برنامه هاي انتخاباتي دكتر 
روحاني مطرح ش��د. ش��اهد بوديم ديپلماس��ي قوي و منطق 
كشور ما با قدرت هاي بزرگ دنيا باعث شد حقانيت نظام 
جمهوري اسالمي ايران در بحث مهم انرژي هسته اي 
تصويب شود و حق قانوني ايران در مجامع بين المللي 
به رسميت شناخته شود. با رويكرد تعامل، ايران هراسي 
از بين رفت و اجماع عليه كشور منتفي شد و 
برعك��س اجماع عليه مخالف��ان جمهوري 
اس��المي ش��كل گرفت و آنگاه از ايران به 
عنوان كش��وري در جهان ياد شدكه در 
س��طح منطقه و دنيا قدرتمند اس��ت. 
زحماتي كه در 38 سال گذشته انجام 
شده و نيز همت مردم باعث شد كشور 

ما در اوج اقتدار ملي قرار گيرد. 

خانه احزاب ثمره مديريت دولت در سياست داخلي استپرهيز از شكل گيري فضاي تنش در انتخابات آتي 
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