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راهبرد

سـيـاسـت
فـردا

صلح ملی ،هدف مطبوعات متعهد
بهزاد نبوی

شروع انتشار روزنامه «جامعهفردا» را به فال نیک
میگی��رم و ب��رای روزنامهنگارانی ک��ه در آن قلم
خواهن��د زد ،آرزوی موفقی��ت دارم .موفقیت یک
روزنامه فقط در قالب نیل به اهداف آن قابلارزیابی
است .اهداف ،اگر نیک باشند و خیرخواهانه ،حتی
هنگامی که به بخشی از آنها دست مییابیم حسی
از موفقیت همراه خود دارند.
دوستانی از دستاندرکاران تحریریه «جامعهفردا»
طی دیداری نس��بت به چگونگی انتشار و چیستی
مأموریته��ای روزنام��ه از م��ن نظر خواس��تند.
گفتوگویی میان ما شکل گرفت ،آنچه میخوانید
ماحصل این گفتوگو است.
ق این متن
خوانندگان عزیز روزنامه را به مطالعه دقی 

۲
اخبار کوتاه

رهبر معظم انقالب:

دعوت میکنم .مسئوالن نشریات معتدل و میانهرو
را ،اع��م از اصالحطلب و اصولگرا ،به ش��عار «صلح
دوفاکتوی ملی» و در واقع همان ش��عار «آش��تی
ملی» س��رور گرام��یام ،رئیس دول��ت اصالحات
توجه میدهم.
***
اهداف نیک برای روزنامهنگاران چیس��ت؟ مسلم
اس��ت کهاین اه��داف ش��خصی نیس��تند ،بلکه
آماجهای��ی اجتماع��ی هس��تند ک��ه ی��ک گروه
روزنامهنگار در مقابل خویش و فراراه رسانهش��ان
قرار میدهند .من تالش خواهم کرد تااین اهداف
را از نگاه خودم و متناسب با موقعیت کنونی کشور
شرح دهم.
برایاین کار ،ابتدا میخواهم عبارتی را در فرهنگ
سیاسی کشورمان وضع کنم و از «صلح دوفاکتوی
ملی» سخن بگویم .مراد من از صلح ملی در وضعیت
دوفاکتو ،وضعیتی است که در آن مردم کشور فارغ
از تمرکز روی اخت�لاف بین دیدگاهه��ا یا تفاوت

جایگاه اجتماعی و س��طح زندگی اعضای جامعه و
حتی نامتوازن ب��ودن توزیع قدرت ،نارضایتیهای
سیاس��ی و حتی اختالف��ات حلنش��ده و مزمنی
که بین آنها وج��ود دارد ،تواف��ق میکنند تا برای
دادن فرصت به تغییرات مس��المتآمیز سیاسی و
اجتماعی ،اصالح روشهای اداره جامعه و دورکردن
کشور از تهدیدهای خارجی -که همیشه کموبیش
وجود دارند -روابط درونی خود را برمبنای پذیرش
یکدیگر به صورت دو فاکتو تنظیم کنند.
یعنی بپذیرند دیگری وجود دارد ،نمیتوان وجود او
را انکار کرد ،قابلحذف نیست و عقاید و برنامههایش
در جامعه ریش��ه دارد .مثال اصالحطلبی در جامعه
ما گرایش��ی قابلتکذیب و حذفش��دنی نیست و
ف��ارغ از اراده ما به حیاتش ادامه میدهد .در چنین
شرایطی ،نه نیازی به توافق کامل یا تسلیم کسی در
برابر شخص دیگر است و نه نیاز به ترس و سوءظن
و مقابلهجویی و تحدید و گاردگیری دائمی و روحیه
تهاجمی .تداوم چنین وضعیت��ی تکوین تدریجی
تغییرات مثبت و اصالح امور را در بطن خود میپرورد
و ظرفیتهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشور
را افزایش میدهد و فرص��ت اقدامات ضدملی را از
اجزای ناس��الم و مغرض داخ��ل و بیرون حاکمیت

به آمریکا اعتماد نکنید

حض��رت آی��تاهلل خامنهای رهب��ر معظم
انقالب اسالمی صبح روز پنجشنبه در دیدار
با حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق ،وحدت
اقوام مختلف و حمایت دولت این کش��ور از
نیروه��ای مردمی و جوانان مؤمن و ش��جاع
عراق��ی را رمز پیروزیه��ای اخیر در مقابل
تروریستها و حامیانشان خواندند.
پایگاه اطالعرس��انی مقام معظم رهبری
خب��ر داد ،حض��رت آی��تاهلل خامن��های
از اقدام��ات دول��ت ع��راق ب��رای دفاع از
حاکمیت یکپارچ��ه و تمامیت ارضی این
کش��ور حمایت کردند و عراق را کشوری
تعیینکنن��ده و مه��م در جه��ان ع��رب
خواندند .ایش��ان با حمایت از تالشهای
دولت عراق برای توسعه روابط با کشورهای
همس��ایه و منطقه ،تأکید کردند :در عین
حال باید مراقب مکر آمریکاییها باش��ید
و هرگز به آنها اعتماد نکنید .رهبر انقالب
اس�لامی افزودند :آمریکاییها خودشان
داعش را بهوج��ود آوردند ام��ا اکنون که
تروریستها از دولت و مردم عراق شکست
خوردهاند ،خود را با این تحول مهم ،همراه
و همجهت نش��ان میدهن��د؛ البته بدون
تردی��د هر وقت فرصت بیابن��د ،دوباره به
ع��راق ضربه خواهن��د زد .رهب��ر انقالب
اسالمی با حمایت از گسترش همهجانبه
روابط تهران -بغداد در زمینههای مختلف،
خطاب به آقای حیدر العب��ادی افزودند:
توجه ملتهای منطقه ب��ه موفقیتهای
عراق ،نتیجه زحمات و شجاعتهای مردم
عراق ،شما و دیگر مسئوالن عراقی است.

گـــــــزارش

نتیجة این صلح ملی بدون
ش��ک یک همبستگی ملی
خواهد بود و این همبستگی
راحتترین و سادهترین ابزار
ب��رای ثبی��ت و تحکی��م
سرزمین و تحکیم تمامیت
ارزی کش��ور اس��ت.

عکس:مس�عود توفیقی/
فارس

عبداله ناصری:

درجستوجویهمبستگیملیباشیم

گروه سیاسی :مضمون یادداشت تبریک مهندس بهزاد نبوی عضو برجسته و پرنفوذ جبهه اصالحات به مناسبت شروع انتشار «جامعه فردا» ،بالفاصله
پس از انتشار در پیش شماره روز جمعه ،مورد توجه فعاالن سیاسی کشور قرار گرفت و در مقابل آن واکنش نشان دادند .پیشنهاد صلح صلح دوفاکتوی
ملی یا به ترجمه نسبتا نزدیک به ذهن« ،صلح درجا» ،از آنرو میتواند اهمیت یابد که از سوی یکی از گرایشهای اصلی جبهه اصالحات عرضه میشود
و راه برونرفت از برخی مشکالت دامنگیر نظام در زمینه به قاعده آوردن رقابت همه جناحها در عرصه سیاست را پیش پای ما میگذارد .با وجود انتشار
دیرهنگام ،برخی واکنشها را دریافت کردهایم .در همین خصوص بهسراغ عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب رفتیم .این عضو شورای مشورتی
اصالحطلبان معتقد است که باید با اراده رأس حاکمیت و در سطوح اصلی قدرت ،ستادی ملی برای تحقق این امر تشکیل شود.

معضل آب اولویت باشد

ایسنا :مسعود پزشکیان ،با تأکید بر اینکه
گزینه پیشنهادی وزارت نیرو دارای تجربه
کاری و سوابق فنی بسیار خوبی بوده که طی
س��الیان اخیر نیز این روند مناسب را حفظ
کرده اس��ت ،عنوان کرد :بزرگترین چالش
فعلی کشور مرتبط با معضالت بخش آب و
نیرو اس��ت به طوری که امروزه موضوع آب
به عنوان اولویت اصلی کشور مطرح است.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه تمامی
بخشهای کش��ور به س��مت خشکس��الی
حرک��تمیکن��د ،تصریح ک��رد :مدیریت
آب اگر براس��اس مبانی علمی و مناس��ب
شکل نگیرد و برای آن راهحل درستی پیدا
نکنیم مسلما تمام توس��عه و تمدن کشور
زیر سؤال میرود چرا که بدون آب زندگی
بیمعناست.

ناص��ری گفت :من گم��ان میکن��م از آنجاییکه
جمهوری اسالمی در  4دهة گذشته تجربة تشکیل
ستادهای مختلف برای تحقق آرزوهای گوناگون
ازجمله س��تاد اقتصاد مقاومتی یا ستادهای دیگر
مشابه را داشته ،بد نیست که برای یک دوره هم که
شده آن را تجربه کند .با اراد ه و در رأس حاکمیت و
در سطوح اصلی قدرت ،ستادی ملی برای این امر را
تشکیل دهد و بهطور جدی وظیفهای را در چارچوب
تحقق همراهی ملی برای آن تعریف کند.
او ادامه داد :اگر چنین ستادی شکل بگیرد ،آن زمان
به نظر میرسد که فراتر از گفتوگوهای رسانهای
یا س��خنانی که هرازگاهی دیگ��ران از دو جناح و
کنش��گران هر دو جناح بیان میکنن��د ،میتوان
در دایره و در غالب یک س��تاد رس��می کشور آن را
در نظر گرفت.
او با اشاره به سابقه چنین ستادهایی ،گفت :افغانها
که به هیچوجه از لحاظ توس��عه و پیش��رفت با ما
قابلمقایسه نیس��تند ،در این زمینهها تجربههای

نهنگ آبی در هیأت دولت
خبرآنالین :وزیر آموزش و پرورش گفت:
هنوز میزان شیوع بازی اینترنتی نهنگ آبی
در ای��ران و آثار مخربش به اثبات نرس��یده
اس��ت .درباره اینکه آیا الزم است نگرانی از
آن را وارد ح��وزه آموزش و پ��رورش کنیم
یا خیر ،منتظ��ر گ��زارش وزارت ارتباطات
هستیم .س��یدمحمد بطحایی افزود :آقای
آذریجهرمی وزی��ر ارتباطات در جلس��ه
هیأت دولت روز چهارشنبه  3آبان گزارشی
از اپلیکیشن نهنگ آبی ارائه کرد .وی درباره
احساس خطر این وزارتخانه نسبت به بازی
اینترنتی چالش نهن��گ آبی ،گفت :نه فقط
برای بازی نهنگ آب��ی ،بلکه فضای مجازی
یک تهدی��د جدی برای ح��وزه نوجوانان و
جوانان است .آموزش و پرورش نیز در کنار
سایر دستگاهها به ویژه شورای عالی فضای
مجازی به جد مشغول پیگیری و بررسی این
موضوع است.

تخلفات احمدینژاد
ایسنا :یک عضو کمیسیون اصل  90مجلس
شورای اسالمی از انتشار دیر هنگام گزارش
دیوان محاس��بات از تخلف��ات نفتی دولت
قبل انتقاد کرد و آن را تخلف دانست .بهرام
پارسایی اظهار کرد :انتش��ار گزارش دیوان
محاس��بات از تخلفات نفتی دولت گذشته
آن هم بعد از گذشت بیش از  4سال از پایان
آن دولت جای تعجب دارد .به نظر میرسد
دیوان محاس��بات باید زودتر این گزارش را
ارائه میداد .همچنان که طبق قانون موظف
است سال به س��ال هزینهکرد دستگاهها را
به مجلس گزارش دهد .ب��ه اعتقاد من ارائه
دیرهنگام این گزارش تخلف است.

احزاب

حسن روحانی
رئیسجمهور
همه است و
چون با تشکلی
مانند جامعه
روحانیت
جلسه دارد و
چند ساعت
تبادل نظر
میکنند این
حق برای
احزاب هم
ایجاد میشود
که آنان هم
خواستار
مالقات و
جلسه با
رئیسجمهور
باشند

بازگشت
بهنقطهصفر
روابط پر دست انداز
به صلح رسید

گروه سیاسی«:جلس��ات را همینجا در پاستور
برگزار کنید!» ش��اید این یک��ی از تاریخیترین
جمالتی باش��د که چرخش یک رئیسجمهور را
نش��ان میدهد .یکی از همان جمالتی که ش��اید
بعدها در گزارشهای تاریخی به آن اس��تناد شود
و آن را به عنوان نمونهای ش��اخص از بازگشت به
نقطه آغازین ،تعریف کنند.
حسن روحانی این روزها بیشتر رو به سمت و سوی
دوستان قدیم اصولگرای خود دارد ،سمت و سویی
که آنچنان هم به مذاق تشکل روحانی طیف مقابل
هم خوش نیامد و بعضی از آنان با گفتن جمالتی
مالیم ،این اعتراض و گالیه را نشان دادند.
حضور اعضای جامعه روحانیت مبارز در پاس��تور
میتوان��د معنادار باش��د .برگزاری جلس��ات این
تش��کل روحانی س��نتی به بهانه تأمی��ن امنیت

باس��ابقهتری از ما دارند .به نظر میرس��د تشکیل
ستادی ملی بهطور جدی با ارادة کانونهای اصلی
قدرت در هرم قدرت سیاسی کشور میتواند زمینة
صلح ملی و چارچوبهای آن را فراهم کند و نتیجة
اینصلحملیبدونشکیکهمبستگیملیخواهد
بود و این همبستگی راحتترین و سادهترین ابزار
برای تثبیت و تحکیم سرزمین و تحکیم تمامیت
ارزی کشور اس��ت .در شرایطی که حتی بیشترین
قدرت دفاع��ی را در س��اختار حکومت جمهوری
اسالمی و ساختار قدرت سیاسی و دولت جمهوری
داشته باشیم ،اما این همبستگی ملی بنا به تجربة
تاریخی در دهة  60در دوران دفاع مقدس بهترین
وسیله برای حفظ تمامیت ارزی و تحکیم سرزمین
ما خواهد بود.
مدیرعام��ل خبرگزاری ایرن��ا در دولت اصالحات،
افزود :مدتهاست زمزمهای در این کشور شنیده
میش��ود خصوصاً در یک س��ال اخیر در ارتباط با
پدیدة صلح ملی ،آش��تی ملی یا تفاهم ملی ،بدون

شک این مقوله با هر واژه و هر پسوند و پیشوندی که
آن را تعبیر کنیم ،مقولهای است مطلوب و دلخواه
هر انسان منصفی که در این کشور زندگی میکند و
از جهان پیرامونی ایران خبر دارد؛ جهانی در بحران
مطلق و ناآرامی و ناپیوستگی علیاالطالق.
او با بیان اینکه بدون شک صلح ملی آرزوی همگان
اس��ت ،الزم ه آن را گفتوگوی ملی ،همزیس��تی
ملی و به رس��میت شناختن در چارچوب ضوابط و
قوانین ملی یکدیگر دانس��ت و ادامه داد :چرا این پا
نمیگیرد؟ این پدیدهای که مورد پذیرش هر عقل
منصف و هر انسان منصفی است چرا پا نمیگیرد؟
به عبارت دیگر برنام ه جامع اقدام مش��ترک جهان
که تحت عن��وان برجام از آن یاد میش��ود ،پس از
دو سال به سامان رسید ،اما چرا برنامه جامع اقدام
مشترک ملی یا برجام داخلی شکل نمیگیرد؟ به
نظر میرسد مهمترین مانعی که بر سر این راه است،
قدرت سختی است که خود فینفسه مانعی است
در برابر اقتضائات تحقق این واقعیت و این ضرورت

رئیسجمهور برای حضور در جلس��ات ش��ورای
مرکزی آن ،سرآغاز گمانهزنیهای جدید و مهمی
شده است که جدا از گالیههای طیف اصالحطلب
نشان از چرخش رئیسجمهور دارد.
روابط حسن روحانی با جامعه روحانیت مبارز باال و
پایین زیاد داشته ،روابطی که دستخوش موجهای
کوتاه و بلند بوده اما گویی کم��ی ابرهای تیره به
کنار رفته و شاید باید در انتظار پدیدار شدن فصلی
آفتابی در این روابط باش��یم .حسن روحانی در دو
دوره انتخابات ریاس��تجمهوری از سوی تشکل
متبوع��ش حمایت نش��د و البته ای��ن اختالفات
به پیش از ای��ن حرفها برمی گردد .س��ال  88و
انتخابات پرحاشیه ریاستجمهوری دهم سرآغاز
این دوری بود ،فراقی که به عدم ش��رکت روحانی
در جلس��ات جامعه روحانیت منجر شد .سکوت
اعضای این تشکل روحانی در برابر توهینهایی که
در مناظرههای انتخاباتی به هاشمیرفس��نجانی
و ناطق نوری ش��د ،دلیل اصل��ی کدورت روحانی
عنوان شد.
او پ��س از ای��ن جری��ان دیگ��ر حاضر نش��د در
جلس��ات ش��رکت کند و مانن��د ناطق ن��وری و
هاشمیرفسنجانی از جامعه روحانیت دوری کرد.
ش��اید وجود همین کدورتها ه��م مانع حمایت
جامع��ه روحانی��ت مب��ارز از حس��ن روحانی در
انتخاب��ات س��ال  92ش��د .آن��ان در انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری یازده��م هرچن��د ک��ه روی
کاندیدایی اجماع نکردند اما حاضر هم نش��دند از
روحانی حمایت خود را اعالم کنند و روحانی بدون
پشتوانه آنان بر کرسی ریاستجمهوری تکیه زد.
عدم حمایت از عضو قدیمی ،مانع از آن نش��د که
پس از انتخابات اعض��ای جامعه روحانیت مبارز،

خواستار آش��تی و برقراری مجدد ارتباط نشوند
اما روحانی روی خوشی به آنها نشان نداد و حاضر
به تشکیل جلسه با آنان نشد .شاید روحانی غیر از
کدورتهای قدیمی ،معذوریت دیگری هم داشت.
بدنه اصالحطلبان که رایش��ان را به سبد روحانی
ریخته بودند شاید عنصر بسیار مهمی به حساب
میآمدند که روحانی برای دلس��رد نکردن آنان از
آشتی با دوستان قدیمیاش پرهیز میکرد.
در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم هم تغییر
چندانی در روابط روحانی با تشکل متبوعش دیده
نشد .آنان از سیدابراهیم رییسی تمام قد حمایت
کردند و حتی بعد از انتخابات و پیروزی روحانی،
تیر ماه سال جاری نامهای انتقادی به رئیسجمهور
نوشتند و نسبت به سیاستهای دولت انتقاداتی
کردند .دور دوم ریاس��تجمهوری روحانی طور
دیگری پیش رفته است .تاکنون او از بین تشکلها
و احزاب سیاس��ی تمایل بیش��تری ب��ه ارتباط با
جناح راس��ت از خود نش��ان داده و دیدار اخیرش
با جامعه روحانیت و پیش��نهاد تش��کیل جلسات
این تش��کل روحانی س��نتی در پاس��تور و دفتر
ریاستجمهوری ،سمت و سوی رئیسجمهور را
تغییریافته نشان داد.
هرچند که هنوز مش��خص نیس��ت روحانی تا چه
میزان روی حرف خود درخصوص برگزاری جلسات
جامعه روحانیت مبارز در پاستور میماند اما حتی
همین دیدارش با اعضای ش��ورای مرکزی جامعه
روحانیت مبارز هم در صورت عدم دیدار با همتای
آن یعنی مجمع روحانیون مبارز میتواند سرآغازی
در چرخش او باش��د .با این حال باید دید روحانی
گوشه چش��می هم به تشکل روحانی اصالحطلب
مجمع روحانیون مبارز میاندازد یا خیر؟

میگی��رد .بهنظر من ،هنگامی که س��اختار قدرت
از یکپارچگی کامل برخوردار نیس��ت و گونههایی
از مش��ارکت سیاس��ی آح��اد جامعه وج��ود دارد،
خطمش��ی صلح دوفاکتوی ملی نتیجهبخشترین
رویک��رد سیاس��ی و اجتماع��ی خواهد ب��ود.این
دیکتهای است که وضعیت کنونی خطیر کشور -که
نیازی به شرح و بسط آن نمییابم -به تاریخ ما و ما
میکند.
بدیهی اس��ت صلح ملی با رویکرد ف��وق بهمعنای
تس��لیم عموم��ی ب��ه بیعدالتیهای سیاس��ی و
اجتماع��ی ،چشمبس��تن ب��ر فس��اد ،جمعکردن
بس��اط نقد ش��یوههای اداره جامعه و حکومتگری
و کنارگذاش��تن مطالبات اجتماعی نیست .صلح
دوفاکت��وی ملی بهمعنای پذی��رش وضع حاضر از
جنبه تن��وع و تکثر از یکس��و و متعهد بودن همه
به حفظ اساس س��اختار موجود سیاسی بهمنظور
امنک��ردن مس��یر تحرک مل��ی در رون��د حیات
اجتماعی از س��وی دیگر اس��ت .تح��رک ملی نیز
چیزی نیس��ت جز مش��ارکت آگاهانه و متین در
تصمیمگیریه��ای مبتنی ب��ر رای و نمایندگی.
عقالی جامعه باید پیش��نهاد چنی��ن صلحی را به
هم��ه -مردم و زعمای قوم -بدهن��د و بر آن اصرار

کنند.اینک��ه هماکنون صدها ه��زارنفر از اعضای
جامعه علیرغم ناخش��نودی از برخی سازوکارها
و با داش��تن نقدهایی جدی ب��ر موقعیت ،در قالب
نهادهای مدنی و فعالیته��ای جمعی و فردی در
حیات اجتماعی مشارکت فعال میکنند ،دستاورد
و نمونهای است طبیعی از رفتار مبتنی بر پذیرش
دوفاکتوی وضعیت موجود که ثمربخشی و نیاز به
توسعه آن در کل جامعه ،در قالب صلح دوفاکتوی
فراگیر را آشکار میسازد .دفاع اخیر برخی مسئوالن
ردهباال از ابقای یک هموطن زرتش��تی در شورای
ش��هر یزد -که مخالفان صلح با جامعه براس��اس
موقعیت دوفاکتو با تمس��ک به شرع انور به جنگ
آن رفتهاند -نیز نمونهای است از گرایش به پذیرش
دوفاکتوی همزیستی هدفمند همهایرانیان از سوی
نظام ،هر چند نمونهای نادر است.
با پذیرش چنین میثاقی و تا زمانیکهاین میثاق زیر
پای کسانی خرد نش��ود ،وظایف گروههای مرجع،
مراقبت از موقعیت و نگهداشتن جامعه روی مسیر
است و روزنامهنگاران اصالحطلب کشور نیز در زمره
گروههای مرجع هس��تند .بهنظر من ،تقویت صلح
ملی میتواند بزرگترین هدف روزنامهنگاران متعهد
به اصالحطلبی در شرایط کنونی کشور باشد.

ملی ،قدرت س��ختی که اج��ازه نمیدهد از طریق
رویارویی اخالقمحورانة نرم یا حتی ستیز منطقی
نرم گفتوگو شکل بگیرد و روابط اجتماعی که در
چارچوب اخالق هویت خود را نشان میدهد و نهایتاً
منجربههمبستگیملیخواهدشدونهایتاًتثبیتو
تحکیم سرزمین جمهوری اسالمی یا ارز جمهوری
را در پی خواهد داشت مانع چنین تحققی میشود.
به اعتقاد ناصری این مانع یا قدرت سخت عالوه بر
داشتنقدرتوتوانمندیسختوابزاریجدیبرای
عدم تحقق صلح ملی یا گفتوگوی ملی ،از یک نوع
بینش سلفیگری سیاس��ی نیز برخوردار است که
هرآنچه میخواهد ارزیابی کند به گذشتة سیاسی
مینگرد ،گذش��تهای ک��ه تالطمه��ای جدیای
خصوصاً در دهة  60و حتی در دهة  70داشته است.
وی گفت :این جریان قدرتمند که از قدرت سخت و
از بینش سلفیگری سیاسی برخوردار و به آن متکی
است ،اجازه نمیدهد که نگاه به آینده و نگاه به دنیای
پیش رو و وضعیت مطلوب پیشرو را مدنظر قرار داد.
به نظر من این جریان بیشتر به گذشته مینگرد تا به
آینده ،از یکسو و به نظر میرسد که درک روشنی از
شرایط جهانی و منطقهای و مناطق پیرامونی ایران
ندارد ،بنابراین تا س��خن از صلح ملی ،آشتی ملی یا
تفاهم ملی به میان میآید بالفاصله به نقطة عطف
تاریخی که آن هم ناش��ی از همین نوع نگرش بود
یعنی نقطة عطف س��ال  88بازمیگردد و آن را در
چارچوب نگرش سلفیگرانة و سلفیگری سیاسی
خود آن را برای تحقق آشتی ملی مبنا قرار میدهد.
طبیعتاً اگر این نگاه خصوصاً در دایرة قدرت سخت
حاکم باش��د ،صلح ،تفاهم یا آش��تی ملی و در یک
عبارت همان برجام داخلی شکل نخواهد گرفت.
ب��ه اعتقاد ناصری صل��ح ملی بی��ش از آنکه یک
پروژه باش��د یک پروسه اس��ت و مقدمة تحقق آن
ایجاد شرایطیست در؛ 1ـ چارچوب نگرشها و 2ـ
تنظیم رفتارها.
او توضیح داد :اگر این فرآیند دوگانه ش��کل نگیرد
صلح ملی هم محقق نخواهد ش��د .شاید با کسانی

که حتی به صورت غیررسمی یا به تعابیر بینالمللی
به این مقوله دوفاکتو نگاه میکنند خیلی همس��و
نباشم ،زیرا معتقدم در شرایط ویژة کنونی با توجه
به شرایط بحرانی جهانی و منطقهای صلح ملی باید
مقولة مابهاالجرا و مابهاالتفاق باش��د و بنابراین از
آن به صلح رس��می و مش��روع یاد میکنم نه صلح
مشروط .شاید گام نخس��ت را باید قدرت حاکمه
بردارد ،زیرا وقتی سخن از صلح یا تفاهم ملی به میان
میآید ،بین دو جریان سیاس��ی و نگرش سیاسی
است که یکی از قدرت سخت و به عبارتی مطلق در
حاکمیت برخوردار است و دیگری اگر کانونهایی
از شبههستههای قدرت را در دست دارد ،اما آنچنان
از قدرت برخوردار نیس��ت .بنابراین گام نخست با
حوزة قدرت سخت و حوزة اصلی حاکمیت است که
بتواندزمینةشکلگیریصلحملیرانهبهعنوانیک
پروژه یا پدیدة غیررسمی و مشروط بلکه به عنوان
یکپدیدةرسمیوکام ً
المشروعوهمهجانبه،زمینة
ایجاد آن را فراهم کند.
وی با اشاره به آموزههای دینی که به صورت مکرر از
گذشت ،درگذشتن ،عبور کردن و بخشیدن ،سخن
گفته ،افزود :جریانی که حاکمیت و قدرت سخت را
در اختیار خود دارد گام نخست شکلگیری صلح
ملی را باید فراهم کن��د .اگرچه جریان برخوردار از
قدرت فکری یا قدرت نرم که امروز مشخصاً میتوان
از آن به اصالحطلبان یاد کرد ،گاهی کانونهایی از
ق��درت یا نهادهایی از حاکمیت مل��ی را در اختیار
میگیرد ،اما واقعیت این اس��ت که قدرت س��خت
چندانی ندارد ،اما در عین ح��ال به این نکته بارها
تأکید کرده است که من نیز از حق و حقوق و آنچه
متعلق به خودم اس��ت نیز میگذرم و به رقم همة
هزینههایی که در این راه پرداخت��هام ،امروز برای
حفظ منافع ملی و مصالح مردم در جامعة تکه تکه و
پارهپارهایکهنهازنظرجغرافیاییبلکهازنظرروحی،
عاطفی و اجتماعی شاهد آن هستیم،در این زمانه و
جامعه از حق و حقوق خود میگذرم تا شرایط صلح
ملی فراهم آید.
زوم

بهزاد نبوی پیشنهاد صلح دوفاکتوی ملی داد

بهزاد نبوی میگوید؛ جناحهای سیاسی کشور به منظور ایجاد فرصت برای اصالح روشهای
ادار ه جامعه باید روابطی بر مبنای پذیرش یکدیگر به صورت دوفاکتو تنظیم کنند .به گزارش
خبرنگار ما ،نبوی که از عناصر محوری جناح اصالحطلب کشور است در پیامی این پیشنهاد را
در قالب یک یادداشت برای جامعه فردا ـ در همین صفحه چاپ شده است ـ عرضه کرده است
و صلح دوفاکتو در س��طح ملی را وضعیتی توصیف کرده که در آن جناحهای درگیر در عرصه
سیاست کشور فارغ از اختالفات موجود و نامتوازن بودن توزیع قدرت ،با پذیرش غیرقابل حذف
بودن جناح دیگر به خاطر ریش��هدار بودن گرایش آن در جامعه ،از ص��رف توان و انرژی برای
تکذیب وجود آن و حذف کردنش خودداری میکنند .نبوی اعالم کرده است ،نیل به این وضعیت
مس��تلزم توافق بر سر هر چیز یا تسلیم یکی در برابر دیگری نیست و صلح سیاسی دوفاکتو در
تکوین تدریجی خود تغییرات مثبت و اصالح امور را نتیجه خواهد داد و فرصت اقدامات مضر
ضدملی را از اجزای ناسالم و مغرض میگیرد .بهزاد نبوی در ادامه یادداشت نیروهای سیاسی
و عقالی جامعه را تشویق کرده است این پیشنهاد را به «زعمای قوم» داده و بر آن اصرار کنند.
وی در پایان با اش��اره بر نقش فعاالن جامعه مدنی ،آنها را کسانی توصیف کرده است که صلح
دوفاکتو را به صورتی طبیعی مبنای حضور اجتماعی و فعالیتهای خود قرار دادهاند.

روحانی خواستار بازسازی روابطش با جامعه
روحانیت است

رسول منتجبنیا از اعضای سابق مجمع روحانیون
مبارز است .او هیات موس��س و از اعضای شورای
مرکزی این تشکل بود اما با تشکیل حزب اعتماد
توگو با
مل��ی از مجم��ع اس��تعفا ک��رد .او در گف 
جامعه فردا با اش��اره به رقابت همیش��گی مجمع
روحانیون و جامعه روحانیت با یکدیگر میگوید:
وقتی روحانی عضو یکی از این تشکلها است ،به
صورت طبیعی نمیتواند عضو دیگری باش��د .به
نظر من روحانی میخواهد ارتباط تشکیالتی اش
را با جامعه روحانیت بازس��ازی کند و اما در عین
حال باید حواسش باشد که طبق قانون اساسی و
عرف ،رئیسجمهور همه آحاد و اقشار و جناحهای
سیاسی اس��ت و با توجه به شأنیت رئیسجمهور
باید گوشه چشمی هم به مجمع روحانیون داشته
باش��د .به این معنا که اگر قرار اس��ت در جلسات
جامعه روحانیت ش��رکت کند ،باید جلساتی هم
با تش��کل همتای اصالحطلب آن داشته باشد .در
اصل هنگامی ک��ه ارتباطش را با جامعه روحانیت
بازس��ازی میکند ،این حق هم برای سایر احزاب
و تشکلها چه اصولگرا و چه اصالحطلب محفوظ
اس��ت که آنان هم خواه��ان برگزاری جلس��ه با
رئیسجمهور باشند.
قائممقام حزب اعتماد ملی معتقد اس��ت :ممکن
است پاس��خ دهند که رئیسجمهور سالی یک بار
در ماه رمض��ان با دبیران کل اح��زاب دیدار دارد و
در آن جلس��ه س��خنانی رد و بدل میشود اما باید
گفت که این کافی نیس��ت چرا که در آن جلس��ه
همه احزاب حضور دارن��د و نمیتوانند آنچنان که
باید نقطهنظرهایش��ان را بگویند .حس��ن روحانی

رئیسجمهور همه اس��ت و چون با تشکلی مانند
جامعه روحانیت جلس��ه دارد و چند ساعت تبادل
نظر میکنن��د این حق ب��رای احزاب ه��م ایجاد
میش��ود که آنان هم خواس��تار مالقات و جلسه با
رئیسجمهور باشند.
منتجب نیا میگوید :امیدوارم روحانی مانند مرحوم
هاشمیرفسنجانی فراجناحی عمل کند .هم در نگاه
یکس��ان به احزاب و هم در واگذاری مسئولیت به
آنان! فقط هم حرف کافی نیست باید در عمل این
موضوع را مورد توجه قرار دهد.
او ادام��ه میدهد :روحانی از قبل از پیروزی انقالب
عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بوده
و هیچ گاه هم نه از آن اس��تعفا کرده و نه مخالفتی
با آن داش��ته اس��ت .او هیچگاه نه تنها عضومجمع
روحانیون مبارز که سابقه عضویت در هیچکدام از
تشکلهای اصالحطلب را نداشته است .وی معتقد
است که حسن روحانی در قالب هیچیک از تشکلها
نمیگنجد و او را فردی مس��تقل میداند که با هر
تش��کلی میتواند کار کند .منتجب نیا شخصیت
روحانی را ش��بیه ش��خصیت هاشمیرفسنجانی
میداند و تأکید میکند :مرحوم هاشمی هم عضو
جامعه بود روحانیت مب��ارز بود اما هم با افراطیون
مرزبندی داش��ت و هم با همه جناحه��ا و احزاب
اصولگ��را و اصالحطل��ب دیدار میکرد و جلس��ه
میگذاشت.
این فعال سیاسی ضمن اشاره به شعارهای انتخاباتی
روحانی و وعدههایی که در سخنرانیها به مردم داد،
ادامه میدهد :شعارها و خطمشی روحانی با جناح
گوبوی اصالحطلبی دارد اما
اصولگرا مغایرت و رن 
ارتباط تشکیالتی وی با جامعه روحانیت مبارز است
که تشکلی اصولگرا به شمار میرود.

