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»پارلمان اصالحات« كه از س��ال 87 ت��ا به امروز خاك 
خورده اس��ت چند م��اه آخر س��ال 96 بر س��ر زبان ها 
افتاد. ب��ه گونه اي كه برخي چهره ه��اي حزبي از تالش 
براي اجراي��ي كردن آن گفتند و حت��ي دبيركل حزب 
مردم س��االري از رونمايي آن در خرداد م��اه 97 يعني 
دو ماه آينده خبر داد  و به نظر مي رس��د همچنان يكي 
از جدي ترين پروژه هاي سياسي اصالح طلبان به شمار 
مي آيد با اين حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه 
طرح كنندگان دوباره اين ايده طيفي بودند كه در عمل 
در ادوار انتخاباتي مجلس دهم و ش��وراي ش��هر پنجم 
نارضايتي هايي از ليست اصالح طلبان ابراز كرده بودند. 
همين ها هستند كه امروز خواستار تحولي براي پويايي 
تشكيالتي جريان اصالحات هستند. احزاب در حاشيه، 
با مدلي جديد براي كار تشكيالتي به ميدان آمده اند. با 
اين حال آنچه در ايران حزب مي ناميم، هنوز در ساختار 
سياس��ي دورنماي دقيقي از خود به دست نداده است. 
اگرچ��ه قانون جديد اح��زاب تالش��ي در جهت حذف 

احزابي بود كه جز يدك كشيدن تابلوي حزب نيستند. 
آنها كه از ضرورت اجرايي ش��دن پارلم��ان اصالحات 
سخن گفتند، از اختالل در فرآيند تشكيالتي و تكميل 
ايده ش��وراي عالي سياس��تگذاري حرف زدند. مسلم 
است كه وقتي ابعاد و مختصات طرحي به درستي ارايه 
نشده اس��ت، تبعا موافقت و مخالفت با آن وجه دقيقي 
نيافته اس��ت اما اظهار نظر برخي چهره هاي سياس��ي 
اصالح طلب نش��ان مي داد كه اين ط��رح را قابل بحث 
مي دانند. همين بود كه نيمه اسفندماه حسين مرعشي، 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگ��زاران از توافق هاي 
صورت گرفته بر س��ر اين ايده چني��ن گفت: »اختالف 
نظر وجود دارد ولي در كل هيچ فردي در ش��وراي عالي 
سياستگذاري مخالف اين طرح نيست و ما در حال بحث 

روي جزييات اين طرح هستيم.«
با اين حال مواضع ضد و نقيضي در اين خصوص شاهد 
بوديم. محمود ميرلوحي، يكي از اعضاي ش��وراي عالي 
سياس��تگذاري در بهمن ماه گفته بود كه »دوستان در 
شوراي عالي سياس��تگذاري به اين نتيجه رسيدند كه 
اشخاص حقيقي با س��ازوكار ديگري انتخاب و به شورا 
ملحق شوند. شكل گيري پارلمان اصالحات در شوراي 
عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان منتفي ش��ده و اين 

شورا اين پيشنهاد را رد كرده است. «

مدل هاي تشكيالتي پارلمان اصالحات
دو مدل و تصوير از ساختار تشكيالتي پارلمان اصالحات 
در رسانه ها از سوي چهره هاي اصالح طلب مطرح شده 
اس��ت. يكي از اين مدل ها پارلمان اصالحات با كارويژه 
نظارتي و باالدستي نس��بت به يك نهاد اجرايي كه تا به 
امروز در دو انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم 
با عنوان »شوراي عالي سياس��تگذاري« فعاليت كرده، 
خواهد بود. در اين م��دل احتماال پارلم��ان اصالحات 
آنچنان كه از نام��ش هم برمي آيد قواع��د و قوانين كار 
ش��وراي عالي سياس��تگذاري را تعيين مي كند. حزب 
كارگزاران اين ايده را مطرح كرد. حسين مرعشي چنين 
گفته بود: »براس��اس طرحي كه به پيشنهاد كارگزاران 
سازندگي در شوراي هماهنگي اصالحات تصويب شد، 
قرار است ش��وراي عالي سياس��تگذاري كار خود را به 
عنوان نهاد اجرايي ادامه بدهد و پارلمان اصالحات هم 
نهادي باالدستي و نظارتي خواهد بود. « البته طراحان 
اين مدل هن��وز از ابعاد س��اختاري پارلمان و چگونگي 
چينش اعضاي آن س��خني ب��ه مي��ان نياورده اند؛ اما 
شايد بتوان در اين حالت پارلمان اصالحات را در نقش 
مجمع عمومي در ساختار متداول احزاب در دنيا تصوير 
كرد. مجمع عموم��ي اي كه ريل حرك��ت جريان كلي 
اصالحات را تعيين مي كند و شوراي عالي سياستگذاري 
مطابق سياس��ت هاي مصوب پارلمان اصالحات روي 
اين ريل حركت خواهد كرد. در ادام��ه اين ديدگاه اين 
پرسش اساسي مطرح مي ش��ود كه پارلمان اصالحات 
به لحاظ چينش اعضا چقدر عموميت خواهد داش��ت؟ 
آيا همه طيف ها و جريان ها و اح��زاب اصالح طلبي در 
آن حضور خواهند داشت؟ وزن هر كدام از اين طيف ها 
در پارلمان اصالحات چه خواهد بود؟ وابس��ته به اينكه 
وظيفه مش��خص پارلمان اصالح��ات تصويب چه نوع 
قواعدي خواهد بود، پاس��خ به دو پرسش پيشتر مطرح 
شده، مي تواند محل بحث و بررسي قرار بگيرد. اين ايده 
به لحاظ ساختار تشكيالتي شايد تا حدي بتواند جريان 
اصالحات را به س��مت يك حزب سراسري شدن پيش 

ببرد. 

تالش براي حذف شوراي عالي 
سياستگذاري

مدل دومي كه در رابطه با پارلمان اصالحات بيان شده از 
سوي مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم ساالري 
بوده اس��ت. وي در توضي��ح اهداف ش��كل گيري اين 
طرح بيان كرده بود: »پارلم��ان اصالحات يك پارلمان 
دموكراتيك، سراس��ري، پويا و حزب محور اس��ت كه با 
نيت خارج كردن احزاب اصالح طلب از رخوت ش��كل 
خواهد گرفت و البته باز ه��م تاكيد مي كنم كه پارلمان 

اصالحات در برابر آقاي خاتمي قرار نگرفته است. « 
اگرچه تكوين ساختاري كه هر چه بيشتر تصميم گيري 
در جريان اصالحات را دموكراتيك كند، هدفي مثبت 
تلقي مي ش��ود اما مدل س��ازي با هدف خ��ارج كردن 
فعاالن سياس��ي از رخ��وت، جاي تعج��ب دارد. اصوال 
رخوت يك حزب يا فعال سياس��ي امري پذيرفته شده 
نيست و قاعدتا حزبي كه در رخوت به سر مي برد، هيچ 
س��اختار مش��خصي هم نمي تواند اين موهبت را به او 
هديه كند. كواكبيان معتقد است كه پارلمان اصالحات 
بايد 4000 عضو داشته باش��د. وي درتشريح ايده خود 
گفته اس��ت: »ما گفتي��م مثال ٥٠ ح��زب اصالح طلب 
داريم. بر اين اس��اس، ابتدا هر حزب، ح��دود ٣٠ نفر از 
اعضاي خود در سراسر كش��ور را انتخاب و معرفي كند. 
در مرحله بعد بنابر ش��اخص هاي فعاليت هاي احزاب 
ازجمله تع��داد كنگره هايي كه برگ��زار مي كند، اينكه 
آيا ارگان انتش��اراتي دارد ي��ا خير، دفاتر اس��تاني دارد 
يا خير، ش��وراي مرك��زي و مجمع عموم��ي آنها تا چه 

ميزان فعال است و مس��ائلي از اين دست، مي توانند تا 
١٥٠ نفر ديگر سهميه داشته باشند و اعضاي شان را به 
پارلمان اصالحات بفرستند. هم اكنون ٢٥ حزب داخل 
شوراي هماهنگي جبهه اصالحات هستند، ٢٥ حزب 
اصالح طلب هم خارج از شوراي هماهنگي هستند و در 
نتيجه اين ٥٠ حزب مي توانند هر كدام ٣٠ عضو معرفي 
كنند و درنتيجه حداقل اعضاي پارلمان اصالحات يعني 
١٥٠٠ نفر تشكيل مي ش��ود. « البته شايد براي فعاالن 
سياسي خبره هم س��خت باش��د كه نام اين 50 حزب 
اصالح طلب را بگويند. حتي نام ب��ردن 25 حزب عضو 
ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات هم كاري اس��ت 
كارس��تان. به هر حال اينكه به صورت پيشيني و بدون 
هيچ ش��اخصه اي حداقل حق عضويت 30 نفر براي هر 
حزب وجود داشته باش��د، جاي تامل دارد. ضمن اينكه 
اين حق تنها و تنها به اين دليل تعلق مي گيرد كه حزبي 
نامش را در وزارت كشور ثبت كرده است. البته اين ايده 
نقاط قوتي نيز مي تواند داشته باشد. تالش براي ساختن 
مجمعي كه شموليت بيشتري از طيف ها و افكار اصالح 
طلبي داشته باش��د، مي تواند گامي مثبت تلقي شود. 
گامي كه مطابق وظايف و كاركردهاي هر مجموعه در 
آن بايد تنظيم ش��ود. طراحان اين مدل چندان تمايلي 
به ادامه كار شوراي عالي سياستگذاري ندارند. همچنان 
كه احمد حكيمي پور، دبيركل ح��زب اراده ملت ايران 
بيان كرد: »اينك��ه ذيل پارلمان اصالحات چه باش��د و 
چه نباشد، مساله اي است كه شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات بايد درباره آن تصميم بگيرد. اين مساله اي كه 

گفتم، نظر حزب اراده ملت ايران است. حزب اراده ملت 
معتقد است كه ش��وراي عالي اصالح طلبان فقط براي 
انتخابات تشكيل ش��د و االن انتخاباتي در كار نيست و 
از طرفي هم ش��وراي عالي اصالح طلبان علنا جلسه اي 

ندارد و كاري انجام نمي دهد.«

اجماع براي پويايي اصالحات
شوراي عالي سياس��تگذاري، شوراي هماهنگي جبهه 
اصالح��ات و پارلم��ان اصالح��ات عالوه ب��ر ظرفيت 
ساختاري شان براي ارتقاي تشكيالتي جريان اصالحات 

اقدامات ويژه اي در اين سال ها داشته اند.
شوراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان دو موفقيت 
چشمگير داشت. ليست اصالح طلبان در دو انتخابات 
مجلس دهم و ش��وراي ش��هر پنجم به طور كامل راي 
آورد تا بر ضرورت انسجام تشكيالتي و عملكرد در ايام 
انتخابات صحه بگذارد. امروز جري��ان اصالحات به اين 
مس��اله پي برده اس��ت كه بدون يك رفتار منسجم در 
انتخابات شانسي براي پيروزي نخواهد داشت. مساله اي 
كه جريان اصولگ��را نيز با فاصله ب��ه ضرورتش پي برد. 
انسجام تشكيالتي در غالب كشورها در ساختار حزبي 
دنبال مي شود. حزبي كه پرچم عقيده و مشي مشخصي 
را بلند مي كند. مسلم اس��ت كه جريان هاي سياسي با 
فاصله نه چندان كمي كه از اح��زاب پايدار دارند، هنوز 
نمي توانن��د از بركات اين ش��كل سياس��ت ورزي بهره 
بگيرند اما تالش براي رسيدن به اين س��اختار بايد در 

مركز توجه فعاالن سياسي قرار بگيرد. 

ب��ازار  نجف��ي  اس��تعفاي  ب��ا 
گمانه زني در خصوص شهردار 
بعدي تهران داغ شده است. در 
اين ميان ن��ام محمدرضا عارف 
نيز به عنوان گزين��ه مورد نظر 
برخي از اعضاي ش��وراي شهر 
تهران به چشم مي خورد. عارف اگرچه در گفت وگو با 
خبر آنالين در اين باره سكوت كرده اما در گفت وگو 
با اعتماد آنالين واكنش��ي متفاوت نشان داده است. 
رييس فراكسيون اميد در پاسخ به سوال خبرآنالين 
درباره آنكه شنيده مي ش��ود قرار است شهردار شود 
مي گويد: »من در اي��ن رابطه صحبت��ي نمي كنم.« 
او در پاس��خ به س��والي ديگر درباره اينكه ش��هردار 
ش��دن او يا محس��ن هاش��مي نادي��ده گرفتن حق 
كساني اس��ت كه به آنها راي داده اند، تكرار مي كند: 
»گفت��م صحبتي نمي كن��م.« محمد رض��ا عارف در 
گفت وگويي ديگر ب��ا »اعتماد آنالين« در پاس��خ به 
س��والي درباره امضاي ميثاقنامه اعضاي شوراي شهر 
در جهت ع��دم خروج از ش��ورا مي گوي��د: »اعضاي 
شوراي ش��هر بايد به راي مردم احترام بگذارند و در 
شوراي شهر حضور داش��ته باش��ند. ما ميثاقنامه را 
گرفتيم براي اينكه اجرا ش��ود و انتظارم��ان از تمام 
اعضاي شوراي ش��هر در تمام شهرستان ها اين است 
كه به امض��ا و ميثاق ش��ان احت��رام بگذارن��د و اين 
خواهش و دغدغه ما اس��ت. آنها بايد به تعهدات خود 
مطابق ميثاقنام��ه عمل كنند كه طبيعت��ا احترام به 

راي مردم و حضور در شوراي شهر است.« 

محس��ن ميردامادي به مصاحبه 
تصوي��ري عب��اس اميرانتظ��ام 
ب��ا حس��ين دهباش��ي واكنش 
نش��ان داد و گفت: موضوع آقاي 
اميرانتظام و مش��كالتي كه براي 
ايش��ان پيش آمد دغدغه ذهني 
من و احتماال امثال من بوده اس��ت. به همين دليل من 
اسناد س��فارت امريكا در رابطه با آقاي اميرانتظام را كه 
پس از اشغال سفارت منتشر شد بار ديگر مطالعه كردم. 
در ش��رايط فعلي كه آن هيجان زدگ��ي فضاي عمومي 
دوران انق��الب و ب��ه خص��وص ماه هاي پس از اش��غال 
س��فارت ديگر وجود ندارد طبعا منصفانه تر مي توان در 
اينگونه موارد قضاوت كرد. من در اين اسناد هيچ مطلبي 
كه بر جاسوس بودن آقاي اميرانتظام داللت كند نديدم. 
طي بررس��ي هايي كه اخيرا ك��ردم پس از ارايه اس��ناد 
س��فارت به مراجع ذيربط، گروهي كه مسوول بررسي 
آن اسناد و انجام تحقيقات از آقاي اميرانتظام شده بودند 
نيز در همان زمان به اين نتيجه رس��يده بودند كه اتهام 

جاسوسي متوجه ايشان نيست. 
وي تصري��ح كرد: از هم��ان س��ال هاي اول انقالب بحث 
اتهام جاسوسي نسبت داده ش��ده به ايشان مورد پرسش 
و ابهام بوده است ولي امروز در فضاي كنوني خيلي قاطع تر 
مي توان گفت كه اتهام جاسوسي درست نبوده و به ايشان 

آشكارا ظلم شده است. 
ميردام��ادي در م��ورد اظه��ارات امير انتظ��ام مبني بر 
بازجو بودن عباس عبدي نيز گف��ت: اين اظهارنظر آقاي 
اميرانتظام كه آقاي عبدي مامور مراقبت از ايش��ان بوده 
است، صحيح نيست. حوزه كاري آقاي عبدي اصوال اين 
نوع امور نبود. فردي كه آقاي اميرانتظ��ام با آقاي عبدي 
اش��تباه مي گيرد يكي ديگر از دانش��جويان ب��ود كه نام 
كوچك وي نيز عباس بود و با توجه به اينكه آنجا افراد نوعا 
با اسم كوچك يكديگر را صدا مي كردند احتماال اين تشابه 

اسم باعث اين برداشت اشتباه شده است. تاريخ ايراني

س��ردار محمدحس��ين سپهر 
ب��ا حك��م سرلش��كر جعفري، 
فرمان��ده كل س��پاه ب��ه عنوان 
جانشين رييس سازمان بسيج 
مس��تضعفين، جايگزين سردار 
علي فضلي ش��د. علي فضلي از 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي است. وي از 
س��ال 1363 تا 1376 به مدت 13 سال فرمانده لشكر 
10 سيد الش��هدا بود. از س��مت هاي ديگر نظامي وي 
مي توان به جانشين سابق قرارگاه ثار اهلل تهران، معاونت 
عمليات فرماندهي كل سپاه پاسداران و فرمانده سپاه 
سيدالشهدا استان تهران اشاره داش��ت كه در تيرماه 
1387 به اين سمت منصوب ش��د. علي فضلي در 18 
آذرماه 1388 به عنوان جانش��ين جديد غالمحسين 
غيب پرور، رييس سازمان بسيج مستضعفين معرفي 
ش��د. پيش از اين س��ردار همداني اين مسووليت را بر 
عهده داش��ت كه به عنوان فرمانده سپاه تهران بزرگ 
منصوب ش��د. س��رانجام روز گذش��ته پس از نزديك 
به 9 س��ال علي فضلي از بسيج مس��تضعفين رفت و 
سردار محمد حسين سپهر جانش��ين وي شد. سردار 
محمد حسين س��پهر از رزمندگان و ايثارگران دوران 
دفاع مقدس در استان كرمانش��اه است كه تاكنون در 
رده هاي مختلف فرماندهي س��پاه در غرب كش��ور و 
نمايندگي ولي فقيه در سپاه فعاليت داشته و سال 86 
نيز به عنوان گزينه اول اس��تانداري كرمانشاه معرفي 
شد كه با امتناع وي از پذيرش اين مسووليت موضوع 
منتفي شد. او در تيرماه س��ال 1387 به عنوان معاون 
هماهنگ كننده نماينده ولي فقيه در كل سپاه منصوب 
و معرفي ش��د و تا روز گذش��ته در اين سمت مشغول 
فعاليت بود. »س��ازمان بسيج مس��تضعفين« كه در 
گذشته با نام نيروي مقاومت بسيج شناخته مي شد در 
5 آذر 1358 به فرمان امام خميني تشكيل شد و پس 
از تصويب مجلس شوراي اسالمي در دي 1359 قانونا 
رسميت پيدا كرد و به سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

تعلق گرفت. 

 دو   واكنش متفاوت از
» محمدرضا عارف« درباره شهرداري

ميردامادي:  نه اميرانتظام جاسوس 
بود، نه عبدي بازجو

 سردار محمدحسين سپهر 
جانشين علي فضلي شد

»اعتماد«بررسيميكند

اصالحات و  پارلمان اصالحات
مريم وحيديان

هاشمي به روايت هاشمي )50(

اگر از خوانندگان ثابت روزنامه باشيد مي دانيد كه 
از ماه هاي پاياني سال گذشته به صورت دنباله دار، 
خاطرات  آيت اهلل هاش�مي را در اين س�تون چاپ 
كرده ايم و چاپ و انتش�ار قس�مت هاي بعدي اش 
ادامه دارد.  آيت اهلل هاشمي رفس�نجاني در شماره 
قبلي به ماجراي دس�تگيري خود در ق�م و پس از 
تظاهرات دوم شوال اش�اره مي كند. همچنين در 
شماره قبل ماجراي پخش اعالميه ها مطرح شد. در 
اين شماره ادامه اين گفت وگو و ماجراي دستگيري 

ايشان را مي خوانيم.
   اين  طور كه نقل كردند ش�ما ش�ماره تاكسي را 
برداش�ته بوديد بعد در يك مالقات�ي داده بوديد 

شماره را به اخوي تان؟
 يادم نيس��ت كه حاال اين  طور كرده باشم. به هرحال بعدا 
فهميديم آن تاكس��ي چيزهاش را به رژيم ن��داده بود و 
جايي رس��انده بود. نواري بود و چيزهايي ب��ود، اعالميه 
بود. در مس��ير هم كه ما را بردند ما اينقدر خنديديم كه 
آن ماموريني كه با ما بودن��د از رو رفته بودند كه اينها چه 
بازداشتي هايي هستند كه اين  طور، اينقدر تفريح مي كنند 
و اين ق��در. اصال اعتنايي نمي كردم ب��ه اين چيزها ديگر. 
قزل قلعه كه وارد شديم آقاي قريشي -شهيد شد ايشان- 
و امام را هم از خمين اينجاها گرفته بودن��د آوردند. يادم 
است كه، وقتي رفتيم اينها بودند. من هنوز نمي دانستم 
كه هيات موتلفه را در ظرف يك��ي دو روز يعني آن هيات 
مركزي موتلفه را گرفتند. چون ما تا تهران بوديم نگرفتند، 

فقط آن گروه منصور را گرفته بودند. 
   يعني هنوز آنها را نشناخته بودند يا لو نرفته 

بودند؟
يعني س��رايت نكرده بود تا آن روز كه قم بودم بازداش��ت 
شدم، قضيه به اصل هيات موتلفه س��رايت نكرده بود. در 
قزل قلعه، يك روز من كنار ديواري ايس��تاده بودم پنجره 
داشت - شما رفتيد آنجا- در حياط، همين طور كه كنار 
ديوار ايستاده بودم و باال سرمان پنجره بود ديدم كه از آن 
پنجره كس��ي با من صحبت مي كند، آقاي توكلي قمي 
بود. سيد ابوالفضل توكلي خب، از دوستان ما بود و ما هم 
نمي دانستيم كه اينها را گرفتند. يواش صحبت كرد و خبر 
داد كه هيات مركزي موتلفه را گرفتند و گفت ما را دارند 
زجر مي دهند. از ديشب تا حاال خيلي زجرش داده بودند و 
بازجويي ها و كتك ها و اين چيزها را يك مقدار همانطوركه 
ايس��تاده بوديم فوتبال بچه ه��ا را تماش��ا مي كرديم، او 
مي گفت. آنجا من در جريان قرار گرفتم كه اينها را گرفتند. 
بعد آمدند ما را صدا كردند بردند براي بازجويي. دو روز هم 
ما اينجا بوديم بدون اين كه، نمي دانم ي��ك روز يا دو روز 
احضار نكرده بودند، مثل همه، شب احضار كردند بردند، 
آنجا كه بردند وضع عوض ش��د ديگر، ما را برنگرداندند به 
عمومي. پرونده  ما شكل ديگري به خودش گرفت و ما را 
بردند در آن جريانات ترور و مسائل ديگري مطرح كردند. 
ابتداش بازجوي من اين كوچصفهاني بود. -كوچصفهاني 
را مثل اينكه بعد از چيز اعدامش كردند- از آن بازجوهاي 
قديمي س��اواك بود. جوان هم نبود ي��ك پيرمردي بود. 
خب، او خش��ن برخورد نكرد. همه چيزه��اي معمولي را 
از ما پرسيد. منبرهايي كه رفتيم همان منبرهايي كه در 
مس��جد صاحب  الزمان)عج( مي رفتيم. يك چيزهايي از 
آنجا گزارش داش��ت. يك مقدار از همان جلس��ه مان در 
مدرسه از آنجا گزارش داشت، چيزهايي كه گفته بوديم. 
تظاهرات قم را پرسيد. سوابق مان را پرسيد. كتاب، همين 
سرگذشت فلسطين را پرس��يد. اين يك مقدار بازجويي 
كرد، دو سه ساعتي بازجويي كرد. باالخره تا بعدازظهري 
رس��يد به اين هيات هاي موتلفه و آش��نايي ما ب��ا اينها و 
با بخارايي و با اماني و كم كم س��واالت را برد سر اين طور 
چيزها، ما هم جواب ه��اي عمومي داديم. مث��ال اينها را 
از كجا مي ش��ناختيم؛ هيات هاي موتلفه، ما اسمش را در 
اعالميه ها يا جاي��ي مثال ديديم. بي��ش از اين نمي دانيم. 
توجيهاتي هم براي سخنراني هاي مان و اينها، در آن حد 
هم صريح بوديم كه مخالف هس��تيم با اين كارها، مقلد 
امام هستيم حرف مان را مي زنيم ديگر صريحا. رفت سراغ 
مس��اله ترور منصور و س��واالت را برد روي آن مسائل كه 
من گفتم من از اين چيزهايي كه شما مي گوييد چيزي 
نمي دانم. گفت كه من با ش��ما با احت��رام رفتار مي كنم 
ولي اگر به من جواب ندهيد كسان ديگري مي آيند، آنها 
اين طوري رفتار نمي كنند با تو. آنجا ط��ور ديگري رفتار 
خواهند ك��رد. گفتم هر كس بياي��د اگر حرف صحيحي 
بخواهد همين ها است ديگر. ما را آن موقع آوردند به جاي 
اينكه بياورن��د در عمومي، بردند در س��لول. عصري بعد 
از نماز مغرب دوباره ما را احض��ار كردند كه از اينجا ديگر 
داستان شكل ديگري پيدا مي كند كه براي بعد صحبت 

مي كنيم كه اينجا حرف خيلي هست. 
   چه كسي عليه شما اعتراف كرده بود، سرنخ 

اين از كجا دست شما آمد؟
 من ي��ك احتمالم همان من��زل آقاي ش��ريعتمداري 
هست. چون آنجا يك صحبتي شد كه نصيري را احتماال 
فالن جا - جايي مطرح ب��ود- مثال آنجا مي خواهند ترور 
كنند. اين حرف آنجا به يك نفر گفته شد، يك احتمال 
هم آنجاس��ت كه تا آخرش هم اين را درست رو نكردند 
فقط مي گفتن��د تو يك جاي��ي گفتي. گفتن��د در بازار 
گفتي، فالن گفتي. يكي هم بود كه ما ب��ا آقاي بهادران 
-در مسجد شاه- بعد از ماه رمضان يك مالقات طوالني 
در بازار سلطاني و مسجدشاه داشتيم، بحث مي كرديم 
براي اس��تخالص اين بچه ها. برنامه ري��زي اي كه پيش 
علما برويم پيش آقاي خوانساري برويم، قم پيش آقاي 
گلپايگان��ي برويم، برنامه ريزي مي كردي��م. براي تالش 
براي نجات بچه ها كه موتلفه و اينها، كه ديگر گير نيفتند 
و امثال اينها. ظاهرا آن صحنه مذاكرات ما با آقاي بهادران 
هم مخفي ش��ده بود، اينها را نگرفته بودند. اين را اينها 
مي دانستند حاال اين را چطوري ماموري گزارش داده بود 
كه ما آنجا با ايشان چيز مي كرديم، جلسة آن مدرسه هم 

ديگر براي شان كشف شده بود. 

موضعحزب

حزب 
كارگزاران

 ايده پارلمان اصالحات متعلق به هيچكس نيس�ت و در عين حال متعلق به همه اس�ت. همه شخصيت هاي موثر 

محمد  عطريانفر

اصالحات جمع بندي كرده اند كه در افق پيش رو بايد حوزه هاي موثر اصالحات كه در قالب ش�وراهاي مش�ورتي و 
شوراهاي فردي و شوراي هماهنگي كه هر يك صدايي را نمايندگي مي كردند، تجميع شده و به يكپارچگي و توافق و 
تفاهم دست پيدا كنند. در اين راه گام هايي برداشته شده و برخي احزاب پيشنهاداتي داده اند. جمعي از چهره هاي 
موثر اصالح طلب نمايندگي پيدا كرده اند كه پيش نويسي را تنظيم كنند و با همفكري ديگر احزاب و شخصيت ها و 

تحت ارشادات آقاي خاتمي به عنوان نماد و پرچمدار جريان اصالحات آن را به توافق عمومي برسانيم. اعتماد

حزب اتحاد 
ملت ايران

 تشكيل پارلمان اصالحات به منظور انتخاب اعضاي حقيقي شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان مطرح شد كه 

محمود  ميرلوحي

البته شرايط آن فراهم نيست و اعضاي حقيقي با سازوكار ديگري انتخاب خواهند شد. سرفصل دوم اين بود حاال كه 
شوراي عالي بايد به فعاليتش ادامه دهد اعضايش بايد چگونه انتخاب شوند؟ سوال اين بود كه مثل گذشته اشخاص 
حقيقي و حقوقي در شوراي عالي باشند يا فقط اشخاص حقوقي عضو باشند؟بنا شد تعداد اشخاص حقيقي نصف 
اشخاص حقوقي باشد مساله بعدي اين بود كه اشخاص حقيقي چطور بايد انتخاب شوند؟ كه دو شيوه مطرح شد؛ يك 
شيوه مدل قبلي است كه سازوكاري مانند شوراي عالي يا شوراي مشورتي پيشنهاد دهند. ديگري هم اين بود كه 400 
تا 500 نفر از اصالح طلبان از سراسر كشور جمع شوند و اشخاص حقيقي را انتخاب كنند. البته اينكه اسم اين جمع چه 
باشد معلوم نبود و برخي آن را پارلمان اصالحات نام دادند. او تاكيد كرد شكل گيري پارلمان اصالحات در شوراي عالي سياستگذاري 

اصالح طلبان منتفي شده و شورا   اين پيشنهاد را رد كرده است. اعتمادآنالين 

حزب 
مردم ساالري

 ايده پارلمان اصالحات كه اخيرا مطرح شده، در گذش�ته نه چندان دور در جريان اصالحات به شكل شوراي عالي 

داريوش قنبري

سياستگذاري اصالح طلبان تشكيل شده است. اين شورا، فراگير ترين جرياني است كه در جريان اصالحات شكل 
گرفته است تا جايي كه اصالح طلبان حزبي و غيرحزبي در اين پارلمان حضور دارند. اگر منظور از پارلمان اصالحات 
يك جريان فراگير حزبي باشد، اين جريان فراگير در كشور ما شوراي عالي سياستگذاري است. يكي از مهم ترين 
كاركرد هايي كه پارلمان اصالحات بايد داش�ته باش�د، ايجاد همدلي و وحدت اس�ت به نحوي طيف هاي مختلف 
اصالح طلب را به يكديگر نزديك كند. اكنون اين كاركرد را شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان دارد. به نظر من 
با وجود شوراي عالي سياستگذاري، نيازي به پارلمان اصالحات نيست. هرچند نبايد از اين مهم غافل شد كه شوراي 
عالي سياستگذاري نياز به اصالحات دارد. اصالحاتي كه نقاط قوت اين شورا را تقويت كرده و نقاط ضعف آن را برطرف كند. در مجموع 
ارزيابي كلي من از شوراي عالي سياس�تگذاري اصالح طلبان به واسطه موفقيت در انتخابات هاي مختلف مثبت است به همين سبب 

ضرورتي در تشكيل پارلمان اصالحات احساس نمي شود.اعتماد 

حزب 
اسالمي كار 

 پارلمان اصالحات بحث جديدي نيست؛ دو سال پيش كلياتش در شوراي هماهنگي جبهه اصالحات به تصويب رسيد و 

حسين كمالي

مجدد با پيشنهاد حزب مردم ساالري در دستور كار قرار گرفت. وظيفه پارلمان اصالحات توليد مانيفست و مفاهيم مشترك 
است تا بين نظرات اصالحات با بقيه جمعيت ها فرق بگذارد. چون گاهي اوقات كساني كه افكاربراندازانه دارند، خود را در 
چارچوب هاي اصالح طلبي تعريف مي كنند در حالي كه اين طور نيست. اصالح طلبان به بقاي نظام و اصالح امور معتقدند، 
بنابراين كامال متفاوت هس�تند با كس�اني كه اصل نظام را قب�ول ندارند. نقش پارلم�ان اصالحات با نقش ش�وراي عالي 
اصالح طلبان متفاوت است. يعني پارلمان اصالحات توليد مانيفست، سياست و خط مشي مي كند و با هيچ بخش ديگري 
موازي نخواهد بود. تفاوت ديدگاه در همه جريانات و گروه ها اعم از اصالح طلب، اصولگرا و ميانه وجود دارد. هيچ دو انساني 
شبيه هم فكر نمي كنند اما اينكه ما مي توانيم با هم بنشينيم گفت وگو كنيم و با آنها به تفاهم برسيم، نكته مهمي است كه اصالح طلبان تاكنون 

توانسته اند از اين نعمت بهرمند شوند. خانه ملت  

 حزب
 اعتماد ملي

 هر تصميمي كه از يك منش�أ خردمندانه در حوزه اصالحات اتخاذ شود و پاسخگوي نياز هاي جديد جريان اصالحات به 

جوادي حصار

ويژه در تحزب باشد از آن استقبال مي شود. درباره شوراي عالي سياس�تگذاري نيز ايرادي وجود دارد كه اين شورا يك 
شوراي انتخاباتي است و در مقاطع انتخاباتي براي آنكه از تجدد جلوگيري شود، شوراي هماهنگي اصالح طلبان يك كميته 
انتخابات تشكيل داد كه اين كميته گسترش پيدا كرد و تبديل به شوراي عالي سياستگذاري شد. اگر قرار باشد پارلمان 
اصالحات جايگزين شوراي عالي ش�ود، بايد به تاييد شوراي هماهنگي جريان اصالحات برس�د. آيا پارلمان اصالحات 
مي خواهد جايگزين دايمي شوراي عالي سياستگذاري شود كه تنها كاركرد انتخاباتي داشته باشد؟ در اين صورت ضرورتي 
براي تشكيل آن وجود ندارد. اما اگر مي خواهد پارلماني تشكيل شود كه به موازات شوراي هماهنگي احزاب اصالح طلب 
عمل كرده و ديگر مراجعه اي به احزاب نشود، معناي ديگري خواهد داش�ت. در اين باره به صورت جزيي در حزب اعتماد ملي صحبتي انجام 
نشده است اما اگر قرار باشد اين اتفاق رخ دهد، حتما اين موضوع در دستور كار قرار خواهد گرفت و نظر رسمي خود را اعالم خواهيم كرد. اعتماد 

احمد معيني جم/ ايرنا


