با پذیرفتن معیارهای اساسی میتوان در سازندگی مشارکت کرد
يادداشت اختصاصي
محمد کیانوشراد

فعال سیاسی اصالحطلب

جامعه به عنوان مهمترین بس��تری که جریانات
گوناگون سیاسی و اجتماعی به کنش اجتماعی
در آن میپ��ردازد واجد ویژگیهایی اس��ت که
بس��ته به نوع نگرش کنشگران میتواند کیفیت
تعامل ،تقابل یا تعارض میان نیروهای اجتماعی
را رقم زند.
جامعه ب��ه عنوان پدی��دهای اجتماع��ی واجد

تفاوتها و تخلفهای گوناگونی اس��ت .از سوی
دیگر کنش��گران سیاس��ی و اجتماعی به دلیل
تفاوت در قابلیتها ،هوش ،ذکاوت و میزان تالش
برای برخورداری از مواه��ب جامعه به رقابت با
یکدیگر میپردازند.
در میان برخی از نظریهپردازان ،اصوال جامعهای
مثبت ارزیابی میش��ود که جامعهای مبتنی بر
وحدت کامل و بدون هرگونه اختالفی باش��د .از
دیدگاه این دسته از نظریهپردازان اصوال تبعیض
امری مضموم شمرده میشود ،اما در نگاه دیگر
جامعه به دلیل تفاوته��ای ذاتی و طبیعی چه
در بس��تر طبیعی و چه در نگاه و توانمندیهای
کنش��گران همواره با تضاد روبهرو بوده و خواهد
بود .در نتیجه این دس��ته از کنش��گران جامعه

متکثر و پررقابت را جامعهای زنده و پویا ارزیابی
میکنند.
در جامع��ه ما آنچه ک��ه میتواند باعث رش��د و
توسعه سیاس��ی و اجتماعی شود ،اول پذیرفتن
اصل تغییر در جامعه اس��ت و پس از آن پذیرش
دیگری به عنوان فرد یا گروه مقابل ما.
از همین رو با به رس��میت ش��ناختن گروه های
متقاب��ل و مقاب��ل ،زمین ه گفتوگ��و را میتوان
فراهم س��اخت .از س��وی دیگر در وهله س��وم
رقابت به عنوان اصل��ی در جهت رفع اختالفات
احتمالی که میتواند در بستر تحوالت اجتماعی
اجتنابناپذیر باشد؛ محسوب میشود .همچنین
باید به وجود یک قانون برتر و مقیاسی برای رجوع
به آن برای حل اختالفات اتکا کرد که در جوامع

امروزی قانون اساس��ی به عنوان باالترین قانون
قانون مورد توافق س��ازوکارهای رقابت و حل
در
ِ
اختالفات میتواند خود را نشان دهد.
صرفنظر از آنکه گروههای سیاسی تمایز و تمایل
خویش را به گفتوگو اظه��ار می کنند در ابتدا
باید نس��بت به اصل تفاوته��ا و وجود تغییرات
قبول ارجاع هرگونه اختالف
اجتماعی و رقابت و ِ
به قانون اساس��ی تمکین کنن��د .اگر گروههای
اصالحطل��ب و اصولگرا حتی در کن��ار یکدیگر
ننش��ینند ،اما به اصول پیشگفته معتقد باشند
راهی برای حل مس��ائل اختالف��ی در جامعه ما
پیدا خواهد شد.
مض��اف بر اینکه ع�لاوه ب��ر چارچوبهای کلی
میتوان به برخی از مسائل اشاره کرد که هر نوع

جناح سیاسی در جهت رفع آن قدم بر میدارند،
اما احتماال در تش��خیص مصادیق اختالف نظر
خواهند داشت.
ب��ه عن��وان مث��ال زدودن فق��ر و نابرابریهای
اجتماعی ،ایجاد اس��تقالل ،پیگیری یا تأکید بر
اس��تقالل و مبارزه با س��لطه بیگانگان بر کشور
یا قانونگریزی و ناس��الم ش��دن سیستم اداری
ازجمله مواردی اس��ت که گروههای سیاس��ی
میتوانند با ارائ ه برنامههای خویش در پیش��گاه
مردم و ش��رکت در رقاب��ت در انتخابات به رأی
م��ردم نیز تمکین ک��رده و عم�لا زمینه اجرای
برنامههای خویش را مهیا سازند ،به این ترتیب
حتی اگر به لحاظ جدی گروههای سیاس��ی بر
دور یک میز ننش��ینند که البته انجام نشستها
بسیار مفید خواهد بود؛ اما با پذیرفتن معیارهای
اساسی میتوانند در سازندگی کشور با یکدیگر
مشارکت کنند.
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در گفتوگو با مرتضی مبلغ درباره پیشنهاد صلح دوفاکتوی ملی مطرح شد:

گفتوگوی روز

کارنامه چهره جانشین

اگر همه منتظر هم باشیم ،اتفاقی نمیافتد

امین معصومی :معاون سیاسی وزیر کشور دولت
اصالحات از سابقه دیرین ایده صلح و گفتوگوی
ملی میگوید .به اعتقاد وی تالشهای پیشین به
علت عدم بلوغ نیروهای سیاسی ،به نتیجه مطلوب
نرسید ،اما امروز شرایط مساعدتری برای پیگیری
این ایده و تفاهم بر سر منافع ملی در یک سامان
سیاسی عادالنه فراهم میباشد.
پیش�نهاد صلح دوفاکتوی ملی را بهزاد
نبوی در یادداشت خود برای اولین شماره
نشریه «جامعه فردا» مطرح کردند .به نظر
ش�ما چنین ایدهای قابلی�ت تحقق را در
جامعه ما دارد؟

ای��ن بحث چندان جدید نیس��ت و حداقل دو دهه
اس��ت به اش��کال مختل��ف در محافل سیاس��ی و
اجتماع��ی مطرح بوده اس��ت .بهعن��وان مثال در
دولت اصالحات به ابتکار وزارت کش��ور ،جلساتی
با نمایندگان احزاب برگزار ش��د ت��ا با هدف ایجاد
هماهنگی میان احزاب تعاملهایی صورت بگیرد.
این جلسات بهخوبی پیش میرفت و به نتایجی هم
دست یافت؛ اما متأسفانه بهعلت برخی نارساییها
و عدم بلوغ احزاب ،خصوصا در جریان اصولگرایی
عملیاتی نشد .در دوره هشت ساله دولتهای نهم و
دهم هم که به صورت کامل این مسئله به فراموشی
سپرده ش��د و دس��تاوردهای آن جلسات هیچگاه
عملیاتی نش��د.اما خوشبختانه امروز دو اتفاق مهم
در کشور وقوع پیدا کرده یا در حال وقوع است ،اتفاق
اول این اس��ت که جامعه به حدیاز بلوغ ،آگاهی و
فرهیختگی رسیده که بهطور عمیق ضرورت چنین
چیزی را احساس میکند و دوم اینکه بین احزاب
اصولگرا هم بهتدریج زمزمه این موضوع میش��ود؛
یعنیآنها هم با تمام وجود احس��اس کرده اند که
روندی ک��ه دنبال میکنند عالوه بر اینکه به منافع
ملی خس��ارت عمیقی وارد میکند به خود آنها نیز
خسارتهای جبرانناپذیری هم وارد کرده و خواهد
کرد .بر همین اس��اس فکر میکنم امروز ش��رایط
مس��اعدتر هس��ت و ما در آس��تانه ورود به فرآیند
سازندهای که تحت عناوین مختلفی ازجمله صلح
بین احزاب ،گروهها و جریانها مطرح اس��ت ،قرار
گرفتیم که البت��ه در ابت��دای کار باید تالشهای
زیادی در این زمینه بشود.
دستاورد جلساتی که در دوره اصالحات
برگزار میش�د ،چه بود و آی�ا آن تجربه
برای امروز جامعه ما کارآمد هست؟

آن زم��ان مطالعات گس��ترده علم��ی در زمینه
کش��ورهایی که در ای��ن زمینه صاح��ب تجربه
بودن��د ،انجام گرف��ت و همینطور در جلس��اتی
که وزارت کش��ور از دبی��ران کل احزاب مختلف
دعوت میکردند ،بحثهای مفصلی انجام گرفت
که کمیت��ه ویژه س��هنفره منتخب��ی از احزاب و
نمایندگان وزارت کشور تشکیل شد که نماینده
وزارت کشور آن زمان بنده بودم ،در این حوزه نیز
کارهای مفصلی انجام گرفت و بعد از کلی تلطیف
نظرات و تنقیح نظرات به منش��وری دس��ت پیدا
کردیم که به عنوان منش��ور قواعد رقابت سازنده
بود .بعد قرار ش��د که به خانه احزاب که آن زمان
تشکیل ش��ده بود ،برود و آنجا به امضای همگان
برسد بر این اس��اس تمام اعضای خانه احزاب که
تقریباً تمام احزاب کشور بودند ،ملزم و متعهد به
اجرای آن بش��وند .این مسئله مطرح و انجام شد
و همه آن را تصویب کردند ،اما متأس��فانه بخشی
از احزاب اصولگرا خصوصاً بخش مؤثر آنها به این
مس��ئله پایبند نبودند ،بهدلیل اینکه اشاره کردم
در آن روز رانتها مانند امروز خیلی گسترده بود
و پایبن��دی به این قواعد رانتهای زیادی را برای
بخشی از این احزاب به خطر میانداخت و از آنها
س��لب میکرد و طبیعی اس��ت که آن زمان اینها
هنوز به مضرات رانتخواری سیاسی و تبلیغاتی
پی نب��رده بودند؛ لذا زیر بار ای��ن قواعد نرفتند و
در عمل منشور اجرا نش��د تا نهایتاً این جریان به
دولتهای نهم و دهم برخ��ورد کرد و تداوم پیدا
نکرد.حتماً کاری که آن زمان انجام گرفت بسیار
ارزشمند بود و میتواند حتماً دستمایههای بسیار
خوبی برای این دوران باش��د ک��ه با تجدیدنظر و
روزآمد ک��ردن آن مبنایی برای ت��داوم کار قرار
گیرد .البته نکته دیگری اشاره کنم آن هم اینکه
وقتی از آش��تی یا صلح ملی صحب��ت میکنیم،
تنها مربوط به احزاب نیس��ت ،چ��ون احزاب در
فصل رقاب��ت موضوع رقابت واقع میش��وند این
موضوع برجستهتر است ،اما اتفاقاً این مسئله در
کل کشور و همه سطوح بهخصوص سطوح قوای
سهگانه و تمام مدیران و مس��ئوالن ارشد کشور
موضوعیت اول دارد .در س��طح حاکمیت بهطور
جدی بایستی س��ازوکارها و تعامالت بهگونهای
شکل بگیرد و برقرار ش��ود که از حالت تخریب و
ایجاد مشکل در روندها به فرآیند سازنده و همافزا
ورود پیدا کنند .در آن سطح کالن اگر این اتفاق

بیفتد ،حتماً آثار خود را در سایر الیههای جامعه
به سرعت نش��ان میدهد ازجمله در بین احزاب
و تشکلهای سیاس��ی .البته من همه را به عهده
احزاب نمیگذارم .این مس��ئولیت به عهده همه
است ،حال چه در بخش فرهنگسازی و ترویجی
چه در بخ��ش عملیاتی و اجرای��ی ،البته احزاب
به دلیل اینکه خودش��ان موضوع رقابت هستند
میتوانند پیشتاز و پیشگام بش��وند ،درواقع اگر
قصد اولویتبندی داش��ته باشیم فکر میکنم در
سطح حاکمیت که یک امر ضروری ،واجب و الزم
است باید این اتفاق شروع شود .منتها نباید منتظر
کسی بود ،احزاب میتوانند پیشتازی کنند .قطعاً
چهرهها و ش��خصیتها میتوانن��د در این زمینه
مؤثر باش��ند و حتی برخی میتوانند پیش��تاز و
پیش��گام این زمینه باش��ند .به نظ��رم هیچ نوع
آسیب و مش��کلی پدید نخواهد آورد ،این مسئله
فرآیند ملی و تاریخی اس��ت ک��ه همه باید در آن
دخیل باشند.
نیروه�ا و اح�زاب سیاس�ی از این صلح
ملی ی�ا گفتوگوی ملی به دنبال چه باید
باشند؟

خیلی روشن است .فضای بهشدت نامطلوبی که
در کشور بهتدریج ایجاد ش��ده که بهنحوی همه
جریانها در این رقابت سعیش��ان این ش��ده که
جریان مقابل را تخریب کنند و در این وس��ط هم
باندهای مافیایی فرصت و ق��درت پیدا کردهاند.
نکته بسیار اساسی در یک سامانه سیاسی سازنده
این است که سطح منافع ملی برای یک کشور در
حکومت تعریف شود .منافع ملی جایی است که شرع و قانون اس��تفاده میکند .این اتفاق مخرب
همه آحاد کشور ،احزاب و گروهها و نهاد حاکمیت دومی است که افتاده است .منتها همان جریانی
باید بر س��ر آن اجماع داشته باشند و به هیچوجه ک��ه از همین رانتها هم��واره برخ��وردار بودند
آن را مورد تعرض و تخطی ق��رار ندهند و رقابت امروز به تدریج احساس میکنند که این رانتها
در ذیل منافع ملی و در حوزههای پس از آن باید برخالف تصور اولیه که امتیاز چشمگیری برایشان
شکل بگیرد ،در حوزههایی که راهکارها و روشها بوده اس��ت ،بالی جان آنها شده و آنها را ناکارآمد
برای رس��یدن به اهداف ملی و تحقق اهداف ملی کرده و در دوران اولیه نگاه داشته و اجازه رشد به
است باید رقابت اتفاق بیفتد .در کشور ما به دلیل آنها نداده است .به عالوه اینکه کشور با مشکالت
فقدان س��امان سیاسی ش��رایط اتفاقاً بهگونهای عدیدهای مواجه شده و جریانهای باندی در حال
است که در همان ابتدا منافع ملی موضوع رقابت جان گرفتن هس��تند که عرصه را بر همانها هم
تلقی شده و قربانی میشود .یک نمونه بارز بحث تنگ میکنند .لذا امروز هم که اشاره کردم شرایط
برجام است که یکی از مهمترین موضوعات ملی مس��اعدی به وجود آمده برای اینکه این آموزه به
این کش��ور بوده که با نظر هم��ه مقامات و قوای طور جدی در جامعه مطرح و دنبال ش��ود .آقای
کش��ور اتفاق افتاده است .ببینید که بعد از برجام نبوی و امثال ایش��ان مانند آقای خاتمی و س��ایر
چه اتفاقی در این کشور رخ داد که هیچیک از آنها دلس��وزان به کرات مطرح کردن��د و امروز فضای
در راستای منافع ملی نبودند ،در واقع منافع ملی بیش��تری برای جانیافتن و ش��کلگیری دوباره
را موضوع رقابت مخرب قرار داده بود .در بسیاری این آمیزهها مطرح شده که همه دلسوزان اعم از
از زمینهها این مسائل وجود دارد و به دلیل فقدان اصولگرا و اصالحطلب باید دنبال کنند ،شرایط را
سامانه سیاسی و شکلگیری قواعد رقابت سازنده فراهم کنند و خودشان را برای ورود به فرآیندهای
اس��ت .این جز تخریب ،هیچ نیس��ت؛ هر دولت ،سازندهتری در سامانه سیاسی کشور آماده کنند.
پس بهعبارتی نیروها و احزاب سیاس�ی
مسئول و حکومت َمردی تالشی انجام میدهد با
بای�د روی دو مؤلف�ه به تفاه�م یا مخرج
یک هجمه تخریبی جریان دیگر مواجه میشود
مشترک برس�ند؛ یکی بحث منافع ملی
و در واقع س��نگ روی س��نگ بند نمیشود و هر
و دیگری س�امان سیاس�ی عادالنه برای
آجری که روی دیگری گذاشته میشود ،بهوسیله
رقابت و فعالیت؟
یک هجمه دیگر مخدوش و تخریب میشود .این
در ابتدا آثار مخربش معلوم نبود؛ اما بهتدریج خود بله .برای شروع این مسائل بسیار مهم است.
ایده عملیاتی شما برای اجرای این شیوه
را نشان داده و امروز در شرایطی قرار داریم که با
چیست؟
بحرانهای مختلفی مواجه هستیم و تقریباً همه
کسانی که بهنحوی سر در گرو ملت و نظام دارند ،ب��ه نظر من اگر آغاز را از ح��ال بگیریم ،چون این
متوجه شدند که این روند قابل تداوم نیست و جز مسئله مدتهاست مطرح است ،دو کار موازی و
جدی باید انجام ش��ود؛ ابتدا کار
افزایش تخریبها و از دس��ت رفتن
ترویجی و فرهنگس��ازی اس��ت
فرصته��ا چیزی در بر ن��دارد و باید در کشور ما به خاطر
که به ط��ور عمی��ق و همهجانبه
جایی متوقف ش��ود و فک��ری برای فقدان سامان سیاسی
آن بش��ود .زیرس��اختها آماده شود شرایط اتفاق ًا به گونهای ابع��اد ای��ن فرآیند ب��رای جامعه
و فرآیندهای جدیدی ش��کل بگیرد است که در همان ابتدا
تشریح ش��ود ،ضرورت مشخص
منافع ملی موضوع
ش��ود ،خط��رات فق��دان فرآیند
که از این حال��ت بیرون بیاییم .امروز
رقابت تلقی شده و
جدید ک��ه تاکنون اتف��اق افتاده
این به خوبی خود را نشان میدهد و قربانی میشود .یک
و در آینده میتوان��د اتفاق بیفتد
همانطور که اش��اره کردم در فضای نمون ه بارز بحث
برای جامعه روشن شود .در کنار
فقدان س��امان سیاس��ی متأس��فانه برجام است
آن ب��ه نظرم اح��زاب مؤثر ،قوی،
در قواع��د رقاب��ت ،دو اتفاق بس��یار
نامطلوب و مخرب افتاد؛ یک��ی اینکه منافع ملی اصیل و ریش��هدار کشور از اصالحطلب و اصولگرا
مورد رقابت ،هجوم و تخریب واقع ش��د و فرصت باید از نقطهای شروع کنند .باالخره باید مالقات
شکلگیری سطوح منافع ملی و اجماع بر سر آن و گفتوگوهای سازنده را با یکدیگر شروع کنند.
به وجود نیامد یا بس��یار کمتر به وجود آمد .دوم شخصیتهای اصلی و مهم احزاب مؤثر و ریشهدار
اینکه رانت بس��یار وس��یعی برای یک جریان در باید وارد این فرآیند شده و از یکدیگر دعوت کنند
بخش سیاس��ی و تبلیغاتی فراهم شد .یعنی شما در کنار هم بنشینند و در فضای دوستانه گفتوگو
در رقابت میپرس��ید که یک جناح کشور از همه و بحث داشته باشند تا این فضا بهتدریج شکل پیدا
مزایای سیاست و تبلیغات برخوردارند ،یک بستر کرده و پیشروی کند.
متول�ی بحث فرهنگس�ازی کج�ا باید
و راه همواری در مقابل آنها فراهم است ،یک جناح
باشد؟
در سختترین و محدودترین شرایط وارد عرصه
رقابت میشود که نام آن را رقابت میگذارد آن هم فکر میکنم همه سیاس��تورزان و کسانی که به
رقابتی که به شدت تبعیضآمیز است و هیچنوع درکی از این موضوع رسیدهاند ،باید به این مقوله
عدالتی در آن وجود ندارد و شما میبینید که یک بپردازند .خود احزاب ،سایر افراد فرهیخته و اهل
جناح با ردصالحیتهای گستردهای مواجه است و نظر در زمینه سیاست و سیاستورزی میتوانند
اتهامات سنگینی به آن وارد میشود از فرصتهای مقاالتی بنویسند ،میزگردهایی تشکیل بدهند،
سیاست ،تبلیغات و ...بهشدت محروم است و یک دانش��گاهها میتوانند مؤثر باش��ند .یک جریان
جناح همهچیز برایش فراهم است و حتی به شکل گس��تردهای که تبدیل به روند در کش��ور بشود
بسیار گسترده از امکانات بیتالمال هم برخالف میتواند ش��کل بگیرد ،میزگرده��ا ،گفتوگوها،

مرتضی مبلغ ،معاون اسبق
سیاس��ی وزارت کشور بوده
عکس :اعتماد
است.
آنالین

مقالهها و مطبوعات میتوانند نقش بسیار مؤثری
داشته باشند .همین کاری که شما انجام میدهید،
باید به این مسئله دامن بزنید و ابعاد آن را مطرح
کنی��د ،میت��وان در این زمین��ه کنفرانسهایی
تش��کیل داد تا این کار ترویجی و فرهنگسازی
همهجانبه اتفاق بیفتد .البت��ه به نظر من وزارت
کش��ور در این زمینه میتواند کار بس��یار مؤثری
انجام دهد ،اما متأسفانه چه در دوره قبل و چه در
این دوره نشان داده که در این زمینهها کارآمدی و
ظرفیت الزم را ندارد؛ وگرنه وزارت کشور به عنوان
مدیر سیاس��ت داخلی کش��ور از طرف حاکمیت
میتواند در این زمینه بسیار بسترساز باشد.
آق�ای ت�اجزاده برای ش�روع ای�ن روند
پیش�نهاد ورود چهرههایی را که با اقبال
جناحهای مختلف مواجه شوند ،داشتند
و بهطور مش�خص از آقای ناطقنوری نام
بردند .به نظر شما ورود چنین چهرههای
غیر حزبی آیا میتواند باعث اتحاد احزاب
هم بشود؟

قطعاً بعد از عبور سطوح عالی حاکمیت بهعنوان
مرحله اول ،در مرحله دوم هرچه سطح چهرهها،
ش��خصیتها و نهادهایی که در این فرآیند ورود
میکنند مؤثرتر ،واالتر و س��ازندهتر باشد ،طبعاً
اثرات بیشتری دارد و ملموستر و فوریتر خواهد
بود .این مسئله کام ً
ال نهتنها در جامعه ما ،بلکه در
همه جوامع روش��ن است .کس��انی که در جامعه
مرجعی��ت دارند ،اگ��ر حرکتی را ش��روع کرده و
فرآین��د جدیدی را در جامعه ش��کل بدهند ،آثار
خ��ود را در الیهه��ای بعدی و پایینی هم نش��ان
خواهن��د داد،منتها این مس��ئله چیزی نیس��ت
که بتوانیم دس��توری و کلیش��های با آن برخورد
کنیم .بله ،من عنوان میکنم که اگر قصد داشته
باش��یم به خوبی پیش برویم ،ابتدا باید این اتفاق
در سطوح عالی حاکمیتی رخ دهد ،اما به دستور
و گفته و پیشنهاد من ممکن است چنین اتفاقی
نیفتد .ما تبیین و طرح مسئله میکنیم ،اما آیا به
این معناس��ت که اگر چنین اتفاق��ی نیفتاد ،باید
در الیهه��ای بعدی هم اتفاق نیفتد و منتظر روند
ابتدایی باشیم؟ اگر همه منتظر هم باشیم کاری
اتفاق نمیافتد .اگر دقت کنید در دهههای گذشته
نیز هر اتفاق مثبتی که رخ داده اس��ت از جاهایی
شروع شده که شاید قب ً
ال خیلی توقع نمیرفته یا
حالت دس��توری و کلیشهای نداش��ته است یا از
طرف کس��انی که از آنها انتظار بیشتری میرفته
نبوده است .طبعاً افرادی مانند آقای ناطقنوری و
امثالهم اگر ورود کنند مؤثر خواهد بود ،اما فرض
کنید چنی��ن اتفاقی نیفتاد ،آیا احزاب نباید ورود
کنند و باید منتظر بنشینند؟ حتی اگر احزاب این
کار را نکردند ،آیا صاحبنظران و س��ایر دلسوزان
نباید این نیاز را مطرح کنند؟ فکر میکنم اکنون
جامعه به شدت وارد فضایی شده که احساس نیاز
جدیای به این آشتی ،همدلی ،انسجام و ورود به
فرآیند سازنده سامان سیاسی میکند و آمادگی
پیدا کرده اس��ت بنابراین فعاالن سیاسی ،مدنی،
فرهنگی و اجتماعی باید شرایط را فراهم کنند و
به تدریج این پیشتازیها را از خود نشان بدهند تا
این اتفاق بیفتد .طبیعی اس��ت که اگر چهرههای
باالتر و مطرحتر این کار را س��ریعتر انجام دهند

اثر بیشتری خواهد داشت و اگر این کار را نکنند،
طبعاً با تأخیر بیشتری روبهرو میشویم؛ اما نهایتاً
انشاءاهلل چنین اتفاقی خواهد افتاد.
دامنه احزاب و گرایشهای سیاس�ی که
قرار اس�ت گفتوگ�و و در بح�ث منافع
ملی مفاهمه داشته باشند ،چه بازهای را
شامل میشود؟

باید گفت س��نگ بزرگ عالمت نزدن است ،اگر
بخواهید یک ط��رح بدهید که هم��ه جریانها،
گروهه��ا و نحلههای فکری در آن حضور داش��ته
باش��ند ،ای��ن یعنی این اتف��اق نخواه��د افتاد یا
خیلی س��خت اتفاق خواه��د افتاد .ب��ه هر حال
امروز دو جریان اصالحطلب��ان و اصولگرایان ،بر
سیاست کش��ور مسلط هستند .این به معنای آن
نیست که سایر نحلهها وجود ندارد .در اینجا نیز
اصالحطلبان خیلی زودتر به ضرورت آشتی ملی
پی بردند و آمادگی خود را نشان دادند .اصولگرایان
نیز بهخصوص عوامل و عناصر ریش��هدار و اصیل
آن ،بهتدری��ج به این ضرورت پ��ی بردهاند .اگر از
اینجا شروع شود ،خیلی زود بسترهایی را فراهم
میکند ،برای اینکه هرچه بیش��تر پیش برود .در
این مقطع که بش��ود یک گفتوگو را شکل داد و
این گفتوگو صمیمانه و س��ازنده باشد ،از همین
فرصت برای ورود به س��احتهای گس��تردهتر،
فراگیرتر و بازت��ر هم فراهم خواهد ش��د .به این
دلیل اس��ت که میگوی��م از این نقط��ه میتوان
ش��روع کرد و عملیتر اس��ت که از اینجا ش��روع
کنیم ،اما حتماً این جریاناتی که نام آن ملی است
باید همه اقشار ،جریانات و نحلههای فکری را اعم
از سیاس��ی و غیرسیاسی در بر بگیرد تا انشاءاهلل
بتوانیم س��طوح تعریف منافع ملی ،اجماع بر سر
آن و تداوم و پایبندی مداوم بر سر آن برسیم.
از نظ�ر برخ�ی تحلیلگران ،عن�وان این
پروژه میتواند مهم باشد .بر همین اساس
انتقاداتی بهعنوان صلح دوفاکتوی ملی
پیشنهاد شده توس�ط بهزاد نبوی وجود
دارد .از نظ�ر ش�ما ای�ن انتق�ادات وارد
هست؟

به نظر من محتوایی که اشاره شد مهم است .اینها
اسم است ،آشتی ،صلح ،دوفاکتو ،همدلی ،انسجام
و ...اس��امی است که گذاش��ته میشود ،سطحی
و مقطعی است .ممکن اس��ت من پیشنهاد اسم
بدهم و دیگران نیز پیشنهادهای دیگری بدهند
که همه خیلی خوب اس��ت و مشکلی نیست ،اما
فحوای کالم تعامل و گفتوگوی س��ازنده است.
گفتوگو به معنای واقع��ی کلمه ،به معنای آنکه
دو طرف صاحب حق و حرف هس��تند و هر طرف
قبول کند که طرف دیگر نیز حرف میزند و حرف
آن را باید ش��نید .البته نه بهص��ورت مونولوگ،
بلک��ه دیالوگ واقعی و تعامل س��ازنده باید اتفاق
بیفتد .این محتوای کار اس��ت ک��ه بین احزاب،
جریانهایی که با ه��م رقابت دارند ،جریانهایی
که به نحوی همدیگر را تخطئه میکنند ،در همه
س��طوح حاکمیت ،غیرحاکمیت ،سیاست و غیر
سیاس��ت باید این اتفاق بیفتد که طبعاً شروع آن
باید با حوزه و عرصه سیاسی باشد تا اثرات جدیتر
خود را نش��ان بدهد و نام خیلی مهم نیست ،بلکه
محتوا مهم است.

آشتی ،صلح،
دوفاکتو،
همدلی،
انسجام و...
ی است
اسام 
که گذاشته
میشود که
سطحی و
مقطعی است.
اما فحوای
محتوا ،تعامل
و گفتوگوی
سازنده است.
گفتوگو به
معنای واقعی
کلمه به معنای
آنکه دو طرف
صاحب حق و
حرف هستند
و هر طرف
قبول کند که
طرف دیگر نیز
حرف میزند
و حرف آن را
باید شنید

از او ب��ه عن��وان م��رد صحنهگ��ردان جریان
اصولگرای��ی نام میبرند .مردی که همیش��ه
به س��ختی تن به ارتباط با رسانهها میدهد و
هیچگاه هم حاضر به گفتوگو با رس��انههای
اصالحطلب نیس��ت .یکی از تأثیرگذارترین
شخصیتهای اصولگرا که اکنون بر صندلی
ناطقن��وری در دفتر بازرس��ی مق��ام معظم
رهبری تکیه زده اس��ت .حس��ین فدایی در
کارنامه خود س��ابقه نمایندگی در دورههای
هفتم و هشتم مجلس و همچنین عضویت در
کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس و
دبیرکلی جامعه ایثارگران را دارد .دو ماه پیش
از انتخابات دوم خرداد 76بود که به همراه چند
تن از همفکرانش اقدام به تأسیس یک حزب
سیاسی کرد و از همان زمان تا شهریور ماه سال
جاریبهعنواندبیرکلاینجمعیتایثارگران
فعالیت میکرد .اگرچه زمان کنارهگیری او از
دبیر کلی ،محمد فروزنده ،سخنگوی جمعیت
ایثارگران این اق��دام را اصرار فدایی و رویکرد
جوانگرای��ی او بیان کرد؛ اما به نظر میرس��د
افول اصولگرایی در این سالها حسین فدایی
و تشکیالت سیاسیاش را نیز تحت تأثیر خود
قرار داده است .افولی که جرقههایش با حضور
محمود احمدینژاد در پاستور و در شرایطی
آغازشدکهاصولگرایانسرخوشازفتحپاستور
توسط او بودند .اما این ماه عسل قرار نبود دوام
چندانی داشته باش��د و هر چه زمان گذشت،
ش��کاف میان جریان احمدی ن��ژاد در مقابل
جبهه پایداری و اصولگرایان س��نتی بیش��تر
ش��د .حس��ین فدایی هم روابطش با محمود
احمدینژاد مانند بسیاری از اصولگرایان فراز
و نشبهای خاص خودش را داشت .سالهای
گذش��ته روزهای خوبی برای او و همفکرانش
شمرده نمیشود و اکنون او از وظیفه خود در
تشکیالت سیاسیاش فاصله گرفته و در نهاد
حساس��ی همچون دفتر بازرسی رهبری قرار
گرفته اس��ت؛ اما فارغ از همه اینها نکته مهم
این اس��ت که او جایگزین چهرهای همچون
علیاکبر ناطقنوری شده است ،چهرهای که در
سالهای اخیر تالش کرد از خط اعتدال خارج
نشود و تالش خود را به کار بست تا جریانهای
سیاسی کشور را به هم نزدیک کند .حال باید
دید حسن فدایی در سمت جدید خود هم مرد
ساکت اصولگرایان خواهد بود یا مهر سکوت را
خواهد شکست.

دادستان تهران :دستگاه
قضا عقبنشینی نمیکند
دادس��تان تهران با انتق��اد از برخی متهمان و
محکومان که به مسئوالن قضائی توهین کرده
یا به نهادهای رسمی کش��ور افترا میبندند،
با بیاثر خواندن چنی��ن اقداماتی بر عملکرد
قضات رس��یدگیکننده ب��ه پروندهها گفت:
مراج��ع نظارتی قوه قضائیه ب��ر نحوه فعالیت
قضات نظارت دارند و ای��راد توهین به قاضی
و افترا زدن به نهادهای رس��می کشور ،صرفاً
با هدف تزلزل عزم قضات در رس��یدگیهای
قضائی به عمل میآید؛ ام��ا قوه قضائیه با این
فرافکنیها عقبنشینی نمیکند .به گزارش
ایلنا ،جعف��ری دولت آب��ادی در پانزدهمین
نشست ش��ورای معاونان دادس��تانی تهران،
مفتوح شدن بزرگترین پروندههای اقتصادی
در دوره اخیر مدیریتی قوه قضائیه را از جمله
افتخارات دستگاه قضائی دانست و با اشاره به
تالش متهمان پروندههای فس��اد برای تغییر
ی قضائ��ی گفت :ه��دف آنان،
روند رس��یدگ 
انحراف افکار عمومی است .آنها با انجام اقدامات
غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی
دارند و تصور میکنند چنین اقدامهایی موجب
ماندگاری آنان نزد مردم میشود .او تأکید کرد
صدور احکام متقن ،مستند و مستدل از سوی
مراجع قضائی موجب تقویت مبارزه با متهمان
اقتصادی خواهد شد .دادستان تهران در پاسخ
به ادعای برخی متهمان دایر بر وقوع اشتباهات
قضائی در برخی پروندهها ،اظهار کرد :این امر
مجوز توهین به مس��ئوالن قضائی و نهادهای
رسمی کش��ور نیس��ت .او با بیمبنا خواندن
سخنان توهینآمیز برخی متهمان اظهار کرد:
نقد حقوقی غیر از افتراست و کسانی که تصور
میکنند با اینگونه اقدام��ات میتوانند روند
رسیدگی را تغییر دهند ،سخت در اشتباهند؛
زیرا مردم بهخوبی س��ره را از ناسره تشخیص
میدهند .دولتآبادی خطاب به قضات گفت:
مبارزه با فساد ،کاری سنگین و پرهزینه است
و تا زمانیکه به چنین پروندههایی رسیدگی
میکنیم،بایدسختیهاوناهمواریهایمبارزه
با فساد را پذیرا باشیم.

