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روایت محمدرضا باهنر از البیگری در سیاست در گفت وگو با «ایران»

مذاکرات اصالحطلبان برای رفع حصر

غلظتتوهمتوطئهماباالست

علی محمدی  /ایران

گــروه سیاســی /بــه البــی گــری شــناخته
میشــود .اگــر چــه در هفــت مجلــس
بــر کرســی نمایندگــی تکیــه زده امــا در
مجالــس هفتــم و هشــتم و نهــم بود که
بــه چهــره تأثیرگــذار در تصویــب لوایح
و طرحهــا و مهمتــر از آن جلوگیــری از
اســتیضاح وزرا شــهره شــد .حــاال مدتی
اســت کــه در همراهــی بــا چنــد چهــره
اصالحطلب و اصولگرا آستینها را برای
سروســامان دادن بــه گفت و گــوی ملی
میان جریانهای سیاســی باال زده است.
بــا این حــال در این گفت و گــو به تجربه
گذشــته او بازگشتیم .به البیگری و جای
خالی آن در سیاست امروز.
٭٭٭
مهندس باهنر! شــما در دورههای متعدد
مجلــس حضــور داشــتید و در محافــل
سیاسی و رســانهای بهعنوان «البیمن»
مشــهور و شــناخته شــدید .نگاه جامعه و
محافل سیاســی را بــه البیگــری چگونه
میبینید؟
توگــو؛ یعنــی تالش
البــی یعنــی گف 
کنیم بــا مذاکره ،هم عقیــده خودمان را
زیاد کنیم یا عقاید و رفتار خود را اصالح
کنیــم .بر این اســاس تعریف مــن از البی
امر به معروف و نهی از منکر اســت .یعنی
مذاکــره کنیم ،حرف بزنیــم و همدیگر را از
منکرها باز بداریم و به کارهای خوب دعوت
کنیــم .اما همیــن االن در اقشــار مختلف
یکی از ما تعریف میکند و میگوید« :تو
البیمــن بــودی و خیلــی خوب اســت»؛
از آن طــرف افرادی هســتند کــه مذمت
میکننــد و میگوینــد« :چــرا آدم اینجــا
توگو کند ،به همه
حرف بزند ،آنجــا گف 
جا ســرک بکشــد و بخواهــد از همه چیز
ســر دربیاورد و با همه رفیق باشد؟» من
االن نمیتوانم خط کشی روشنی داشته
باشــم امــا احســاس میکنــم در عــرف
عامه البیگری را بیشتر مذمت میکنند.
در حالــی کــه البــی به معنــای امر به
معروف و نهــی از منکر یا گفتوگو برای
توســعه دادن فکر و مواضع خود آن هم
در جایــی مثل مجلس الزمه کار اســت؛
تمــام صحبتها ،نطقهــا و گفتوگوها
در مجلــس بــرای همیــن اســت؛ کســی
کــه بهعنوان مخالف صحبــت میکند یا
کســی که بهعنــوان موافق پشــت تریبون
قــرار میگیــرد؛ کســانی کــه فراکســیون
تشــکیل میدهنــد .نتیجــه البــی در
مجلــس کامــاً ملمــوس اســت و حس
میشــود .اگــر بخواهــم ســادهتر عــرض
کنــم ،بایــد بگویــم در مجلــس از منظــر
آییننامــه و قانــون اساســی هــر نماینده
یک رأی بیشــتر ندارد .رأیها را هم وزن
نمیکنند ،میشــمارند .اصــاً هم مهم
نیســت که کســی یک میلیون رأی آورده
و نماینده مجلس شــده اســت و کسی با
 10هزار رأی نماینده شــده اســت؛ رئیس
مجلــس هــم مثــل نماینــده معمولــی
یــک رأی بیشــتر نــدارد .در مجلــس هنر
این اســت که حــوزه نفوذ رأی پیــدا کرد.
بــه همیــن دلیــل بعضــی نماینــدگان
تــاش میکنند حــوزه نفــوذ رأی خود را
بیشــتر کنند .برخی پشــت سر من حرف

میزدنــد و میگفتنــد :فالنی در مجلس
 50رأی دارد؛ درســت هــم بــود .من این
ور و آن ور میرفتــم و مذاکــره میکــردم
و بعضیهــا آنقــدر اعتمــاد داشــتند کــه
آرایشــان را بــا بنــده چــک میکردند؛ نه
چماقی بود نه هویجی.
همان طور که خودتان اشاره کردید ،در
مجلس حــوزه نفــوذ رأی قابل توجهی
داشتید؛ شما زمانی که از مجلس بیرون
آمدیــد صحبتهایــی داشــتید که این
انتظار را ایجاد میکــرد از توانایی خود
در همــراه کــردن جامعــه اصولگرایــی
در ابتــدا و بعــد برقــراری دیالــوگ بــا
اصالحطلبــان اســتفاده کنیــد .حضور
شــما در رأس جبهه پیروان خط امام و
رهبــری نیز به ایــن انتظــار دامن میزد
اما با گذشــت بیش از سه سال اگر البی
و گفتوگویــی بــوده ،یا نمــود بیرونی
نداشته یا ما از آن بیاطالعیم.
البــی زمانــی میتواند مؤثر باشــد که
یکســری ضوابط حاکم باشــد؛ اگــر ما در
کشــور یکــی دو حــزب فراگیــر ،قدرتمند
و بــزرگ داشــته باشــیم ضوابــط حاکــم
میشــود؛ همانطــور کــه میدانیــد
اختــاف دیــدگاه در حــزب زیــاد اســت؛
بحــث پیــش میآید؛ گفتوگو میشــود؛
کمیتــه سیاســی دارنــد؛ کمیتــه فرهنگی
دارنــد و اصــاً احــزاب محل برخــورد آرا
و اندیشههاســت .امــا در نهایــت تعیین
تکلیــف میشــود و وقتــی تصمیمگیری
شــد ،الزم االجراســت .مشــکل مــا ایــن
اســت که رقابتها و حرفهای ما حزبی
نیســت ،جناحی اســت .جناح هم شناور
اســت؛ ضابطهمنــد نیســت ،حتــی در
مجلس پایین فراکســیونها شناور است؛
یعنی نماینــدهای یــک روز در این جناح
اســت؛ یک روز در آن جنــاح و روز بعد با
هیچکدام .اگــر حزبی تالش کرد و  10نفر
را بــه مجلــس فرســتاد 10 ،رأی دارد؛ امــا
اگر جناح  10نماینده فرســتاده باشــد10 ،
رأی نــدارد .من بــرای دکتر عارف احترام
قائل هســتم؛ از لیست امید در انتخابات
مجلــس دهم به هر دلیلــی  140نفر رأی
آوردند امــا وقتی آقای عــارف کاندیدای
ریاست مجلس شــد 104 ،نفر بیشتر رأی
ندادنــد .آن  36نفر کجا هســتند؟ آنها از
نردبان لیست امید باال رفتند؛ اما متعهد
نیستند.
یکــی دیگــر از معایــب جناحــی بودن
ایــن اســت کــه همــه کســانی کــه در یــک
جریان سیاســی تعریف میشــوند ،فارغ از
میزان فعالیتشان باید درباره کل جریان
پاســخگو باشــند .مثالً امام جمعه شهری
بــه تنــدروی یا کنــدروی یــا اصالحطلبی یا
اصولگرایی مشهور میشــود .جالب است
مــن اصولگــرا باید
کــه او هــر حرفــی بزندِ ،
دربارهاش توضیح دهــم .آن هم در حالی
که شــاید حرفهایش را قبول هم نداشته
باشــم .به این ترتیب اداره حزب و جناح
یکطرفه میشــود .یعنــی جناحی تالش
میکند  100نفر را به مجلس بفرستد ،اما
آن  100نفر تعهــدی به آن جناح ندارند.
اینجاســت که جــاده یکطرفه میشــود و
هزینههای زیادی هم دارد.

با تمام اشکاالتی که به ساختار غیرحزبی
مــا در مجلــس و فراکســیونها بــاز
میگردد ،شــما یــک فضــای تأثیرگذاری
بــرای خــود تعریــف کردیــد امــا چــرا در
جناحها نتوانســتید چنین فضایی ایجاد
کنیــد؟ زمانی مرحــوم عســگر اوالدی که
نمیتوانســت گفتوگو با اصالحطلبان
را حزبــی پیش ببرد ،نامهنــگاری میکرد؛
ما این فضاسازی را از شــما ندیدیم؛ حاال
یا اطالع نداریم یا نمود نداشــته اســت یا
اصالً ارادهای نبوده است...
مــن االن در مجلــس نیســتم؛ امــا
خیلیهــا مراجعــه میکننــد کــه االن
مجلــس کذا و کذاســت و مــن این حرف
را قبــول نــدارم .مــا در مجلس دهــم آدم
قدرتمنــد زیــاد داریــم .امــا تفــاوت جدی
مجلس دهم با بقیه مجالس ما این است
کــه مــا در تمــام مجالــس بعــد از انقالب،
فراکسیون اکثریت داشتیم .مجلس دهم،
فراکســیون اکثریت نــدارد .مــا در مجلس
دهــم  3فراکســیون داریــم کــه قدرتمند
هســتند ،اما متأســفانه در اقلیت هستند.
در ســاحت سیاســت دنیا هــم میگویند
دولتهــای ائتالفــی ،ضعیــف ظاهــر
میشــوند .مجالس ائتالفی هم ضعیف
ظاهر میشــوند زیرا دولتی کــه با ائتالف
روی کار میآیــد ،مرتــب باید بیــن وجوه
ائتالفی بده بســتان داشــته باشــد؛ وگرنه
ممکــن اســت گروهــی از ائتــاف بیــرون
برونــد و اگــر این اتفــاق بیفتد ،حــزب در
اقلیــت قــرار میگیــرد و گرفتــاری ایجــاد
میکنــد .شــما بــه نامهنــگاری مرحــوم
عســگر اوالدی بــا اصالحطلبــان اشــاره
کردیــد؛ امــا مــن میگویــم کــه مــا درون
جنــاح خودمــان هم مشــکل داریــم .اگر
جناح اصولگرا را یک ســتون آدم به طول
 100متــر درنظــر بگیریم ،بنده این وســط
ایســتادم 10 .نفــر اولی آنقدر تند هســتند
که اگــر بگوییــد کاله بیاور ،ســر میآورند.
 10نفــر آخری هــم آنقــدر محافظهکارند
که در خفا میگویند :مــن اصولگرایم اما
به کســی نگو؛ من زن و بچه دارم؛ پست و
مسئولیت دارم .کسی که وسط این ستون
ایســتاده ،باید هم هوای  10نفر اول و هم
هوای  10نفر آخر را داشــته باشــد .ممکن

اســت کســی کــه وســط ایســتاده حرفــی
بزند؛ اول صفیهــا میگویند عجب آدم
محافظهکاری اســت! و آخر صفیها هم
میگویند عجب رادیکالی است!
در دنیــا گروههــا و نهادهایــی هســتند کــه
خــارج از دســتگاه رســمی دیپلماســی
البــی میکننــد؛ ایــن گروههــا از پایههای
دموکراســی هســتند؛ از جنگ و تند شدن
فضــا جلوگیــری میکننــد؛ ما چــرا از این
ظرفیت اســتفاده نکردیم؟ چرا گروهها و
نهادهایــی نداریم کــه در دوران تحریم به
کارمــان بیاینــد؟ رایزنهــای فرهنگی نیز
بیشــتر نقش مبلغ دارند .چــرا ضرورتش
احساس نشد؟
مــن نمیخواهــم در ذهنــم بهدنبال
مقصر بگردم؛ این قصور وجود داشــت؛
مــن فکــر میکنــم یکــی از مراکــزی
کــه قصــور داشــت ،سیســتم رســمی
دیپلماســی کشــور اســت .وزارت خارجه
از دیپلماسی رسمی استفاده کرده است
اما از دیپلماســی عمومی استفاده نکرد.
مــا غیــر از رایزنهــای رســمی؛ کاردار،
تاجــر ،قانونگــذار ،حقوقدان و ورزشــکار
داریــم که میتوانند در ســاحت عمومی
دیپلماســی فعــال باشــند 15-10 .ســال
پیش گروه  10 ،10نفر از رؤسای حکومت
بودنــد ،امــا االن وقتــی گــروه  10دور میز
مینشــینند 80 ،نفرنــد؛ چــون عــاوه بر
رئیس حکومت ،رئیس ان جی او ،فعال
سیاسی و کنشگر اقتصادی هم هست.
مورد دیگر این اســت که ما متأسفانه
با بدبینی به همدیگر نگاه میکنیم و اصوالً
مذاکره کردن با مخالف را تقبیح میکنیم؛
جرمانگاری میکنیم و میپرسیم :چرا این
اتفاق افتاده اســت؟ چــرا مذاکــره کردی؟
چه جــوری مذاکره کــردی؟ البته دســتگاه
اطالعاتی و امنیتی باید مراقبت کند چون
در این قضایا ممکن است نفوذ هم بشود؛
مملکت فروشــی هــم بشــود ،غیرممکن
نیســت .اما باعث نمیشــود که ما صورت
مســأله را پــاک کنیــم .در دوران دفــاع
مقــدس زمانــی کــه قــرار شــد نیروهــای
خارج از ارتش و سپاه بهصورت عمومی
هم بروند به جبهــه برای دفاع مقدس،
یک ســری از دوستان ســفت و سخت ما

میگفتنــد که بایــد گزینش کنیم؛ ســؤال
جــواب کنیــم که چــرا میخواهــد برود؟
نماز میخواند؟ مسلمان هست یا نه .ما
گفتیم :چرا سختگیری میکنید؟ شاید
در میــان اینهــا  4نفــر نفــوذی منافقیــن
هــم باشــند .درنهایــت نظــام بــه ایــن
جمعبندی رســید که رها کنید و بگذارید
همه بروند 10 .هزار نفر میروند و فرض
میکنیم  50نفر هم ســتون پنجمند؛ آن
 50تــا بیــن  10هــزار نفــر حل میشــوند؛
نمیشــود  10هــزار نفــر را بــه خاطــر
نگرانــی از  50نفر معطل کرد .به همین
دلیــل به جایی رســید که اســم طــرف را
هــم نمیپرســیدند .هرکــس میگفــت
میخواهــم بروم ،آیینه قرآن میگرفتند
و موفقیت هم در آن بود .ما در سیســتم
دیپلماســی هــم بایــد از هــر ظرفیتی که
میتوانیم اســتفاده کنیم .از دانشــجویی
که میفرســتیم ،از اســتادی کــه فرصت
مطالعاتــی دارد ،از تاجری که میرود ،از
نماینده مجلس.
مــا چهرههایــی مثــل آقــای موســویان
داریم کــه آن هم به نظر میرســد بیشــتر
پانسیونرند تا البیمن؟
مــن نمیخواهم درباره افــراد اظهار
نظــر کنــم؛ اما خیلــی دوز بدبینــی ما به
ایــن چیزهــا زیــاد اســت .ایــن دوز بایــد
پاییــن بیایــد؛ بایــد راحتتــر فکــر کنیم.
شما موســویان را مثال زدید که برخیها
متهمــش میکنند در حالی که در قضیه
نفوذ آدمهایی داریم خیلی علیه السالم
هســتند ،ولی رفته و ارتبــاط برقرار کرده
است.
نمیشــود از ظاهــر قضــاوت کــرد.
مــا توهــم توطئهمــان باالســت .هرکس
میخواهد هر کاری بکنــد ،توهم داریم که
نکند خودش را فروخته اســت .مملکت را
فروخته اســت .علقههــای آن طرف آبی
دارد و قس علیهذا .فکر میکنم غلظت
توهــم مــا باالســت .تو ّهــم بــا ذکاوت و
زیرکی تفاوت دارد .ما باید زیرکی داشته
باشــیم ،ذکاوت داشــته باشــیم ،رصــد
جــدی داشــته باشــیم امــا نبایــد متوهم
باشــیم و فکرکنیــم همــه میخواهنــد
توطئه بکنند.

واکنش کارگزاران به سوء برداشت از سخنان کرباسچی
مرعشی:همچنانخاتمیرارهبراصالحاتمیدانیم

رضا معطریان/ایران

ســخنان منتشــر شده
بــه نقــل از دبیــرکل
تاانتخابات حــزب کارگــزاران در
روزنامه ســازندگی که میتوانست بیش از
هر چیز سبب خشنودی جریانهای رقیب
اصالحــات و حتــی منتقــدان درونــی این
جریان سیاســی باشــد ،خیلی زود از سوی
اعضای شــورای مرکــزی این حزب و حتی
خود غالمحسین کرباسچی رد شد.
کرباسچی در گفتوگویی که روز گذشته
«ســازندگی» منتشــر کــرد ،در واکنــش بــه
چهرههایــی که از ضــرورت تعیین رهبری
جدید برای جریان اصالحات سخن گفته
بودنــد ،جریــان اصالحــات را از گذشــته تا
حال فاقد رهبری مشخص دانسته و گفته
بود« :آقای خاتمی فردی شــناخته شــده،
مورد احترام و فرهیخته اســت و از بهترین
شخصیتهاییاستکهدرعرصهسیاسی
فعالیت میکنــد ،اما موضوع رهبری یک
جریانسیاسیامریمتفاوتونیازمندساز
و کار تشکیالتی در جبهه اصالحات و ورود
به مسائل مدیریت و ساماندهی است».
کرباســچی حل و فصل مشکالت ،رفع
نواقص و مدیریت وضعیتهای حساس
را از ویژگیهای رهبری یک جریان سیاسی
دانســته و افــزوده بــود« :نه آقــای خاتمی
هرگز چنین ادعایی داشــته اســت که رهبر
مجموعــه جریــان اصالحات هســت و نه

جریــان اصالحــات بــا هــم بر ســر رهبری
جریان اصالحات توافق کردهاند .گروههای
جریــان اصالحات به آقای خاتمی بســیار
عالقهمند هســتند اما این گونه نیســت که
همه بــا هم توافــق کردهاند که در شــرایط
فعلی ایشان رهبر جریان اصالحات تلقی
شوند .شــاید جمله درستتر این باشد که
جریــان اصالحات پیــش از آنکه بــه رهبر
جدید نیاز داشته باشــد ،از اساس نیازمند
رهبراست».
همین سخنان دبیرکل حزب کارگزاران
ســازندگی بود که بالفاصله پس از انتشــار
در خبرگزاریهــا و ســایتهای خبــری بــا
تیترهایــی نظیــر «جریان اصالحــات روی
رهبــری خاتمی توافق ندارد» و تفاســیری
مبنــی بر بروز افتراق جــدی در این جریان
سیاســی و خــروج کارگــزاران از جریــان
اصالحــات بازتــاب یافــت .کمــا اینکــه در
تفسیریدقیقترمیشدسخنانکرباسچی
را نقــدی تلویحی بــر عملکرد محمدرضا
عــارف در جایــگاه ریاســتش بــر شــورای
عالی سیاســتگذاری تعبیر کرد ،اما کمتر
رســانهای بــه چنیــن تحلیلــی از ســخنان
کرباسچیپرداخت.
ëëعطریانفر:جهتگیریکارگزاران
تحکیماصالحاتاست
اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران
اما بالفاصله نســبت به آنچه در رســانهها

مطــرح شــده بــود ،موضع گرفتنــد .چنان
که محمد عطریانفــر در گفتوگو با «پانا»
اخبار مبتنی بر خروج کارگــزاران از جریان
اصالحــات را حاصــل برداشــتهای
ناصــواب از مصاحبه دانســت و با تکذیب
آن گفــت« :دبیــر کل ســازندگی اظهاراتی
کرده است که به مفاد مباحث باز میگردد
و ارتباطــی با خــروج از جریــان اصالحات
ندارد ».عطریانفر در عین حال تأکید کرد:
«جهتگیری حــزب کارگزاران ســازندگی
همواره به ســمت تحکیم و بازسازی برای
حفظ اصالحات بوده است».
به گزارش ایرنــا ،محمد قوچانی دیگر
عضو شــورای مرکزی کارگزاران و ســردبیر
روزنامه ســازندگی نیــز در واکنش به آنچه

«سوء برداشــتها از مصاحبه کرباسچی»
میدانســت ،تأکید کــرد« :از نظر گفتمانی
خروج کارگزاران از اصالحطلبی به معنی
خــروج از هویــت خــود بــوده و امکانپذیــر
نیســت و از نظــر تشــکیالتی هــم تــا ایــن
لحظــه در همــه ارکان اصالحــات حضــور
دارد و بــا تمــام جریانهــای اصالحطلب
در حال همکاری است ».قوچانی در ادامه
با بیــان اینکه «موضع کرباســچی تالش و
رایزنی به رهبری و محوریت رئیس دولت
اصالحات ،برای بازسازی و نوسازی جبهه
اصالحات است» ،افزود« :اتفاقاً مصاحبه
آقای کرباســچی دعوت خاتمی به رهبری
اصالحــات اســت نــه عبــور از رهبــری
اصالحات».

ëëکرباسچی:مصاحبهامرادوبارهبخوانید
دبیــرکل حــزب کارگزاران ســازندگی
هــم خــود بــه برداشــتهای نادرســت
از مصاحبــهاش بــا ارگان مطبوعاتــی
ایــن حــزب واکنــش نشــان داد و گفــت:
«اینکــه میگویــم اشــکاالت اصالحــات
بایــد برطــرف شــود ،بــه معنــای خروج
از اصالحــات نیســت؛ ایــن را کســانی به
«خروج» تعبیر کردنــد که آن معایب را
دارند و نمیخواهند اصالح شود توصیه
میکنم اگر فردی شــبههای دارد ،دوباره
مصاحبــه را بخوانــد ».کرباســچی البته
در گفتوگوی روز گذشــتهاش با ایرنا به
عملکرد رئیس فراکسیون امید مجلس
و رئیــس شــورای عالــی سیاســتگذاری

توصیــه شــما بــرای ســهلگیری در ایــن
عرصه برای شــرایط االن کشــور اســت یا
شرایط عادی؟
بــرای همیشــه .دیپلماســی عمومی
فقط بهعنوان درمان نباید باشــد .خیلی
وقتهــا بایــد بــرای پیشــگیری فعالیت
کنــد .در حالــت عــادی هــم ما بایــد این
ارتباطــات قــوی را داشــته باشــیم .نکته
دیگر این اســت که فعالیت دیپلماســی
ما باید پهن شود .طرفهای مذاکرهمان
 5-4کشــور بیشتر نیســتند .من از زمانی
کــه دکتر والیتی وزیر خارجه بود ،معتقد
بــودم و بــه ایشــان میگفتــم و االن هــم
میگویــم  200کشــور در دنیــا وجود دارد
اما ما با  8-7کشور بیشتر رابطه نداریم.
مــا در اغلب کشــورها ســفیر داریــم؛ چرا
ســفرا کارنامــهای از برقــراری ارتبــاط
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و نظامی
ندارنــد .یعنــی مــا حتــی نتوانســتیم از
نهادهــای رســمی هــم خــوب اســتفاده
نکردیم و گرفتار شدیم.
شما گاندو را تماشا کردید؟
بله .البته نتوانســتم کامــل ببینم .به
صورت گذرا دیدم.
حتمــاً انتقــادات را شــنیدهاید .نظرتــان
چیست؟
مانــور و نشــان دادن قــدرت و اشــراف
نهادهــای اطالعاتــی و امنیتــی بســیار
پســندیده اســت .موضوعــی که دســتمایه
دســتاندرکاران و تهیهکننــدگان ســریال
«گانــدو» قــرار گرفت و نتیجهاش ســاخت
ســریالی فاخر بود .اما الزمــه نمایش توان
اطالعاتــی و امنیتــی یکــی از دســتگاههای
کشــور ،ایــن نیســت کــه بخــش دیگــری
از حکومــت زیــر ســؤال بــرود .کارگــردان
گانــدو میتوانســت قدرت دســتگاههای
اطالعاتی و امنیتی کشور را به رخ دشمن
بکشــد و همزمــان شــهروندان و دیگــر
مســئوالن را هــم خوشــحال کنــد .تــوان
دســتگاههای اطالعاتــی و امنیتی کشــور
مــا بســیار باالتر از آنی اســت که در فیلم
نشان داده شــد و اصالً ضرورت نداشت
مــا گــروه دیگــری را که داخــل مجموعه
نظــام فعالیت میکند و جزئــی از نظام
اســت تخریــب کنیــم .شناســایی و توقف
فعالیــت جاسوســان و افــرادی کــه قصــد
آســیب به منافع ملــی کشــورمان را دارند،
هر قدر پیچیدهتر باشــد ،ارزشمندتر است؛
امــا معامله کــردن با ایــن افراد شناســایی
شــده و بازداشــت شــده هــم یــک عــرف
اســت .کما اینکــه در دوران دفــاع مقدس
هم چنین چیزهایی بــود .موارد متعددی
بود که ما برای آزادی اســرایمان با رژیم
بعثــی عــراق معاملــه کردیــم و اســرای
آنهــا را آزاد کردیــم؛ افــرادی را کــه هــر
کدامشــان دهها نفر از بچههــای ما را به
شهادت رســانده بودند .ســؤال اصلیتر
از ســازندگان این سریال این است که آیا
این اتفــاق ،بدون هماهنگی با مجموعه
نظام بوده اســت؟ هر کــدام از ما وظیفه
داریم به تهیهکنندگان این سریال دست
مریــزاد بگوییم؛ اما در تکرار این دســت
ســریالها بایــد مراقبت شــود تــا بخش
دیگری از حکومت زیر سؤال نرود.

اصالحطلبــان نقبــی زد و گفــت اتفاقــاً
عملکــرد محمدرضــا عارف در شــورای
عالی و ناکارآمدی این شــورا باعث شده
اســت کــه رئیــس دولــت اصالحــات به
سراغ نهاد باالدستی برود.
ëëمرعشی:همچنانخاتمیرا
رهبراصالحاتمیدانیم
با وجود انتشار توضیحات کرباسچی
درباره اظهارات منتشر شدهاش ،حسین
مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران نظر
دبیر کل این حزب در مورد ســید محمد
خاتمــی و رهبــری جریان اصالحــات را
نظر شــخصی دانســت .به گزارش ایلنا،
مرعشــی در نظری متفاوت از کرباسچی
به وجــود رهبــری در جریــان اصالحات
اذعــان کــرد و گفــت« :مــا بــرای آقــای
خاتمی احتــرام ویژهای قائل هســتیم و
طبــق مصوبات قبلــی ،آقــای خاتمی را
رهبــر اصالحــات میدانیــم و اگــر آقای
کرباسچی مقصودش این بوده که آقای
خاتمی رهبر اصالحات نیســت ،باید در
کمیته سیاســی حزب در ایــن باره بحث
شود».
او در عیــن حال تأکید کــرد« :در حال
حاضــر هم تشــخیص مــن این نیســت
کــه آقــای کرباســچی چنیــن منظــوری
داشــته بلکه شــاید منظور ایشان رهبری
تشکیالتی بوده است».

خبر اول اینکه،عضو شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبــان بــا بیــان اینکــه جلســات هفتگــی بــا
مشــاوران مقــام معظم رهبــری ادامــه دارد ،گفت:
نقطه نظرات مطرح شــده در جلســات توســط آقای
ابوترابیفــرد بــه دســت رهبــری میرســد .محســن
رهامی به ایلنا گفت« :یکی از ســرفصلها و نقاط عطف در رفع حصر
دیــدار مــن و آقــای منتجبنیا با مقــام معظم رهبری بود کــه یکی از
موضوعاتی که به طور رســمی مطرح شــد همین رفع حصر بود .بعد
از جلســه ،مــن و آقــای منتجبنیــا به شــکل مکتــوب مســائل را برای
مقــام معظــم رهبــری ارســال کردیم کــه البته ایــن میتواند ســرآغاز
و نقطــه عطفــی برای رفــع برخی محدودیتهــای حصر باشــد .ما با
برخی از مراجع قم هم دیدار داشتهایم و یکی از موارد مورد بحث ما
درخواســت کمک برای رفع حصر بوده آنها وعده دادند که با رهبری
تماس گرفته و درباره حصر با ایشان صحبت کنند».

اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت گریس 1

خبر دیگر اینکه،روز گذشته خبرگزاری «ای اچ اِی» ترکیه در خبری
فــوری گــزارش داد کــه جبل الطارق امــروز اعالم کــرد ،توقیف گریس
 ۱عصــر شــنبه به وقت محلی پایــان خواهد پذیرفت .پیــش از آن این
خبرگــزاری رویتــرز بــود که در خبری بــه نقل از ســخنگوی جبل طارق
نوشــت« :این منطقه تحت حاکمیت انگلیس در تالش برای کاهش
تنشها با ایران بر سر توقیف این نفتکش است».
بــه گزارش فارس ،ســاعتی پس از انتشــار ایــن خبرهــا و احتمال رفع
قریبالوقــوع توقیف گریس  ،۱یــک مقام جبل الطارق گفته که دولت
محلــی جبــل الطارق ،اختیاری برای رفع توقیــف این نفتکش ندارد و
تصمیمگیری در این باره در حیطه اختیارات دادگاه قرار دارد.
رویتــرز روز گذشــته نوشــت کــه مقامهــای انگلیــس اعــام کردنــد که
تحقیقــات دربــاره نفتکــش ایرانــی گریــس  ۱موضوعــی مهــم بــرای
مقامهــای جبلالطارق اســت .این مقامها افزودند کــه از آنجا که این
تحقیــق در حال انجام اســت ،ما قــادر به اظهارنظــر در این خصوص
نیســتیم .سیزدهم تیرماه بود که تفنگداران نیروی دریایی انگلیس در
اقدامــی غیرقانونی در تنگــه جبل الطارق به عرشــه نفتکش گریس ۱
که حامل نفت خام ایران بوده است وارد شده و آن را توقیف کردند.
مقامهــای جبــل الطــارق بــا ادعــای اینکــه نفتکــش مذکــور ناقــض
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ســوریه و مقصد آن «بانیاس» ســوریه
بــوده ،تــاش کردهانــد توقیــف آن را توجیه کننــد اما ایــران ضمن رد
ایــن ادعاها ،توقیــف گریس  1را راهزنی دریایی خوانــده و آزادی آن را
خواستار شده است.

حسن عباسی بازداشت شد

دست آخر اینکه ،برخی کانال ها و صفحات مجازی منتسب به حسن
عباسی از دستگیری وی با شکایت وزارت اطالعات خبر دادند .هنوز منبع
رســمی ایــن خبــر را تأیید نکرده امــا کانال و صفحــه توئیتر او ایــن خبر را
منتشــر کرده است .گفته میشود این دستگیری به علت برخی سخنرانی
ها و ادعای وی درباره رابطه آمدنیوز و وزیر اطالعات بوده است.

معاون سیاسی وزیر کشور:

نباید پول مجهول وارد انتخابات شود

معــاون سیاســی وزارت کشــور گفــت :هرانــدازه رقابــت در
انتخابات بیشتر باشد ،مشــارکت نیز افزایش خواهد داشت.
اخبار به گزارش ایســنا ،جمال عرف در دیــدار با نماینده ولی فقیه
در اســتان خراسان شمالی با اشــاره به اینکه ارزیابی دشمنان انقالب اسالمی از
رضایتمندی مردم از نظام جمهوری اســامی به مشــارکت مردم در انتخابات
بســتگی دارد ،اضافه کرد :دشمنان انقالب اسالمی اعتماد عمومی از نظام را با
میزان مشــارکت مردمی در انتخابات ارزیابی میکنند و باید بستر مناسبی برای
حضور مردم در انتخابات فراهم شود .وی ادامه داد :چهار رکن در انتخابات باید
وجود داشــته باشد که مشــارکت ،امنیت ،ســامت و رقابت ارکان این انتخابات
اســت .عرف اظهار کرد :امیدواریم در ســالجاری انتخاباتی باشکوه برگزار شود
و مجلسی کارآمد را در نظام داشته باشیم .معاون سیاسی وزارت کشور تصریح
کرد :در وزارت کشور بهدنبال ایجاد آمادگی کامل در کشور هستیم تا انتخاباتی با
رقابت و باسالمت باال برگزار کنیم .به گفته وی ،جبهه و حزبهای سیاسی برای
ما اهمیتی ندارد و هدف اصلی برگزاری انتخابات باشکوه و سالمت کامل است
و نگاهی حزبی و سیاســی نداریم .عرف عنوان کرد :دشمنان انقالب اسالمی در
حال حاضر میخواهند ملت ایران را دلسرد کنند و عمالً باید در مقابل این جبهه
ایســتاد و مردم ایران مانند همیشه که باشکوه در صحنه حضور دارند در مقابل
افکار دشمنان انقالب اسالمی صف آرایی کنند .وی تأکید کرد :انتخابات ،آبروی
نظام است و نگاه حزبی و جناحی را مد نظر نداریم تا بتوانیم انتخاباتی سالم و با
رقابت باال برگزار کنیم و ازهمین جهت نگاهی فراجناحی را در سرلوحه کار خود
قرار دادهایم .معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در نشست معتمدین خراسان
شمالی با بیان اینکه نباید اجازه داد پولهای مجهول وارد عرصه انتخابات شود،
از حاضران خواســت برای جلوگیری از این موضوع ســتاد انتخابات را در شفاف
سازی یاری کنند چراکه هرچه شفاف سازی بیشتر شود ،اعتماد مردم هم به ما
بیشتر می شود .او تاکید کرد :از نظر ستاد انتخابات ،همه گروهها و جریان سیاسی
کــه مجوز فعالیت دارند ،صرف نظر از گرایشها می توانند در عرصه انتخابات
حضور داشته باشند منتها در چارچوب قانون اساسی!

موسوی الری :ائتالف با غیراصالحطلبان ضرورتی ندارد

نایــب رئیــس شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبــان دربــاره شــائب ه سرلیســتی
اصالحطلبــان برای انتخابات آتی مجلس گفت :مــن از روزی که از دولت بیرون
آمــدم بهقــول معروف ،آردم را بیخته و اَلَ َکــم را آویختهام و قصدی برای حضور
مجدد در قدرت ندارم .حجتاالسالم عبدالواحد موسوی الری وزیر کشور دولت
اصالحات و نایبرئیس شــورای سیاستگذاری اصالحطلبان در گفتوگویی که با
خبرگزاری تسنیم داشــت ،درباره برخی مسائل روز پیرامون جریان اصالحات از
جملــه اظهارات اخیر بهزاد نبوی درباره نحوه حضور اصالحطلبان در انتخابات
مجلس شورای اسالمی و احتمال ائتالف با گروههای نزدیک به دولت ،احتمال
سرلیســتیاش در انتخابات آتی مجلس و انتقــاد برخی چهرههای اصالحطلب
از او بــرای شــیوه سیاســتورزیاش ســخن گفــت .وی دربــاره ائتــاف انتخاباتی
اصالحطلبــان و گــروه هــای اعتدالی بــرای انتخابــات مجلس یازدهــم گفت :ما
در قــدم اول حرکــت جبهــهای را باید ســاماندهی کنیم که احــزاب اصالحطلب
در یــک جبهــه بهعنــوان جبهه اصالحطلبــی حضور پیــدا کننــد .در مرحله دوم
بهشــکل طبیعی وقتی میخواهیم فعالیت سیاســی داشــته باشیم ،باید با همه
کسانی که در انتخابات نقشی دارند از جمله شورای نگهبان و احزاب رقیب وارد
گفتوگو شــویم .ممکن اســت حتی با احزاب رقیب نیز دارای مشترکاتی باشیم
که بر اساس آن مشترکات با هم بتوانیم حرکت کنیم اما اینکه بخواهیم در مورد
کاندیداها و لیست مشترک ائتالفی با جریانهای غیراصالحطلب داشته باشیم،
تلقی من این است که این کار نه شدنی است و نه ضرورتی دارد .بهتر است آنها
کاندیداهــای خــود را معرفی کنند و ما نیز کاندیداهــای مورد نظر خود را معرفی
کنیم تا مشکالتی که در عدم شفافیت لیست ائتالفی در گذشته اتفاق افتاد ،تکرار
نشود.

