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گزارش روز

ش�كايتي درب�اره فيلترين�گ توييت�ر و تلگ�رام
بهمعاونت فرهنگي دفتر رهبري فرستاديم
زين�ب طاهري ،وكي�ل پايه يك
دادگستري :من به همراه تعدادي از
كارشناسان آيتي نس��بت به فيلتر
توييتروتلگراماعتراضيتنظيموبراي
معاونت فرهنگي دفتر رهبري ارسال كرديم .آنها هم اين
نامهرابهشورايعاليفضايمجازيفرستادندتااينمساله
در اين نهاد بررس��ي ش��ود .ما منتظري��م ببينيم نتيجه
بررس��يها در ش��وراي عالي فضاي مجازي چه ميشود.
اعتمادآنالين
رفتار نمايندگان وه�ن مجلس و ضربه به حيثيت
اصولگرايان بود
ابوالقاسمرئوفيان،دبيركلحزب
اسلامي ايرانزمين :م��ن كاري
بهدرس��تي يا نادرس��تي اس��تدالل
موافق��ان و مخالفان الح��اق ايران به
 FATFندارم .اش��كال م��ن به نحوه برخ��ورد و مخالفت
مخالفان با موضوع اس��ت .آنچ��ه را ك��ه از ناحيه برخي
نمايندگان مخالف در صحن مجلس شاهد بوديم اصال در
شان نمايندگي نبود بلكه وهن مجلس و ضربه به حيثيت
اصولگرايانوقوهمقننهبود.اينهاصحنمجلسراباميادين
شهر در هنگام انتخابات اش��تباه گرفتهاند .اينها با آويزان
كردن طوم��ار از جاي��گاه هيات رييس��ه ميخواهند چه
بگويند؟ اعتمادآنالين
ط�رح دوفوريتي نمايندگان ب�راي عفو عمومي
مجرمان سياسي
محمدج�واد فتح�ي ،يك عضو
كميس�يون قضاي�ي و حقوق�ي
مجلس :ي��ك ط��رح دو فوريتي به
هيات رييس��ه مجلس با بيش از ۷۰
امضا تقديم شد كه بر اس��اس آن عفو عمومي ،تخفيف و
تبديلبرخيمجازاتهاوهمچنينمصونيتايرانيانمقيم
خارجازكشورازتعقيبقضاييپيشبينيشدهاست.مادر
اين طرح س��راغ يكس��ري قوانين ارفاقي رفتيم و در ماده
واحدهايكهتقديمهياترييسهكرديم،يكيبحثتبديل
مجازات اعدام و حبس ابد تعزيري به تعزير درجه يك كه
 ۲۰تا ۳۰سالحبساستراپيشبينيكرديم.ايسنا
دراينكهقوهقضاييهاشكالداردشكينيست
محمدمهدي زاهدي ،وزير علوم
دولت اول احمدينژاد :در اينكه قوه
قضاييهمااشكالدارد،شكينيست،ما
هم اين را ميدانيم .بنده نيز در گذشته
در اين باره مصاحبه كردم و مطالب��ي را در اين باره عنوان
كردم كه بايد قضات فاس��دي كه فعاليت ميكنند با نام و
نشانمعرفيوعزلشوند.اسماين قضاتفاسددررسانهها
اعالمشودچونماانتظارنداريمكهيكقاضي،بيعدالتيو
ظلم كند اما نكتهاي كه وجود دارد اين اس��ت كه آيا همه
قضات كشور فاسد هستند؟ يعني ما نبايد به گونهاي جلوه
دهيم كه همه قضات كش��ور فاس��دند اين مساله ظلم به
دس��تگاه قضا اس��ت .قاضي عادل نيز كم نداريم .در مورد
احمدينژاد هم بايد بگويم باالخ��ره اقدامات اخيري كه
آقاي احمدينژاد انجام داد يا برخ��ي از اين نامهنگاريها،
واقعا به صالحش نيست .انتظار از او خيلي بيشتر از اينها
بود.تسنيم
حاال كه جمش�يد بس�ماهللها نيس�تند ،چ�را وضع
اقتصاداسفباراست
مصطفيكواكبيان،نمايندهمردم
تهراندرمجلسشوراياسالمي:
وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم در
حال حاضر مناس��ب نيس��ت .ش��ب
ميخوابيموصبحبلندميشويموميبينيمقيمتهاتغيير
كرده اس��ت ،دالر چند هزار تومان افزاي��ش يافته و وضع
قاچاق كاال و ارز هم به قدري وخيم اس��ت كه من خجالت
ميكش��م بگويم از اين دول��ت حمايت ك��ردم .در قديم
ميگفتند در چهارراه استانبول يك جمشيد بسماهلل است
كه باعث افزايش قيمت ارز ميشود ،حاال كه اين جمشيد
بسماهللها نيس��تند پس چرا وضع اقتصاد اسفبار است؟
بخشي از علت اصلي گراني اين است كه صرافيهاي ما به
وظايفخودعملنميكنند.ايسنا
كفنرابايدازتنكفنپوشاندرآورد
ناص�ر ايمان�ي ،فع�ال سياس�ي
اصولگرا:رهبر معظمانقالبدرديدار
با كارگ��زاران نظ��ام به ط��ور جزيي
سياس��تهاي هس��تهاي و رويك��رد
جمهوري اسالمي درباره برجام را مشخص كردند .سخنان
ايشان به قدري روشن و صريح بود كه هيچ جاي اعتراضي
حتي براي دولت نميگذارد .كسي نيست كه آن سخنراني
را گوش كند و بعد به آقاي صالحي توهين كند! كساني كه
به آقاي صالحي توهي��ن كردند يا براس��اس برنامهريزي
ميخواستند با سياستهاي رهبري مقابله كنند يا آنكه
نادانمحضهستند!راديكاليسمآفتياستكهگريبانگير
هر دو جناح سياسي كشور اس��ت .بايد كفن را از تن آنها
درآورد.خبرآنالين

باشگاهاصولگرايي

پالس حمايتي از دانشجويان بازداشتي

تظاهراتدرهرنقطهايازشهرمنطقينيست
مرتضي مبل�غ ،معاون سياس�ي
وزارت كشور در دولت اصالحات:
شما تصور كنيد يك گروهي هر لحظه
تصميم بگيرد كه در ه��ر نقطهاي از
شهر تظاهرات كند ،اين هم امر معقول و منطقي نيست؛
يعني زماني كه ش��رايط انقباضي به وج��ود ميآيد ،حق
اعتراض آنطور كه بايد و ش��ايد به رس��ميت ش��ناخته
نميشود و واكنش به آن اين است كه سطح مطالبات هم
باال ميرود .اگر ابعاد موضوع اعتراضها لحاظ و اجرا شود،
مكانهايخاصيدرنظربگيرند،ايرادينداردچونآنهايي
كه ميخواهند اعتراض كنند ،در سكوت اين كار را انجام
نميدهند .باالخره اعالم و تبليغات ميكنند و بقيه مردم
هم متوجه ميش��وند ،افرادي هم كه بخواهند بدانند كه
اينهاچهميگويندبهآنجامراجعهميكنند؛يعنيهمهچيز
باهمرعايتواجراميشود.اعتمادآنالين

معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم :از تمام ظرفيتهايمان براي پيگيري احكام
دانشجويان بازداشتي استفاده ميكنيم

«اعتماد» در گفتوگو با معتمديمهر و كواليي نامه  100فعال حزبي اصالحطلب به خاتمي را بررسي كرد

ديالوگاصالحات

برخي فعاالن سياسي و رسانهاي اصالحطلب روز سهشنبه در
نامهاي خطاب به سيدمحمد خاتمي از س�اختار شوراي عالي
سياس�تگذاري اصالحطلبان انتقاد كردند .همزمان با انتشار
اين نامه رس�انههاي رقيب اصالحطلب�ان در گزارشهايي اين
نامه را به انش�قاق در جريان اصالحات تعبي�ر كردند .در حالي
كه در متن اين نامه نيز بر موفقيته�ا و پيروزيهاي اصالحات

با محوريت شوراي عالي سياستگذاري و ش�وراي مشورتي از
سال  92تاكنون اشاره شدهبود 100 .نفر امضاكنندگان اين نامه
ضمن تاكيد بر رويكرد جامع�ه محوري در جري�ان اصالحات
تاكيد كرده و به برخي اصالحطلباني كه وارد قدرت ش�دهاند،
هش�دار دادهاند تا پاس�دار آرمانهاي اصالحطلبي باشند .در
همينراستا«اعتماد»باالههكواليي،عضوهياترييسهشوراي

عالي سياس�تگذاري و همچنين محمدمهدي معتمديمهر از
امضاكنندگانايننامهگفتوگوكردهاست.معتمديمهرتاكيد
دارد كه اين نامه در جهت اصالحاصالحات نوش�ته ش�ده و به
هيچوجهنميتوانايجادانشقاقدرجرياناصالحطلبيراازآن
برداشتكرد.اوهمچنينميگويدامضاكنندگانبههيچوجهبه
دنبالعبورازخاتميياعارفنيستندوتنهاميخواهندساختار

احمدمعينيجم/ايرنا

تصميمسازي و تصميمگيري تغيير كند .كواليي نيز بر اين باور
اس�ت موارد ياد ش�ده در نامه پيش از اين از سوي نخبگان اين
جريان و در كميته ارزيابي ش�وراي عالي سياستگذاري مطرح
شده و پذيرفته شده است .با اين حال كواليي ميگويد اشكال
ايننامهناديدهگرفتنواقعياتجامعهوساختاروفضايموجود
استكهباعثميشودتنهاجابهجاييافرادتاثيرگذارنباشد.

عضو شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان در گفتوگو با «اعتماد»:

معتمديمهر در گفتوگو با «اعتماد»:

تجربهه��اي گوناگ��ون در جامعه
جوان�ان اصالحطل�ب ط�ي
نش��ويم؛ جامعهاي ك��ه نهادهاي
نامهاي خطاب ب�ه آقاي خاتمي
حزبي در آن قدرت پيدا نكردهاند
از عملك�رد ش�وراي عال�ي
و به داليل بس��يار ديرپ��ا و عميق
سياس�تگذاري اصالحطلب�ان
س��اختاري ام��كان اص�لاح در
انتقاد كردهاند .به نظر شما دليل
كوتاهمدت را ني��ز ندارند .ما نبايد
طرح اي�ن انتقادات در ش�رايط
ب��ه ج��اي توج��ه ب��ه زيربناها و
فعليچيست؟
عوامل س��اختاري ،صرفا به افراد و
نكات مهم و قابل توجه طرح ش��ده
كارگزاران بپردازي��م و با تضعيف
در اين نامه برآيند وضعيتي اس��ت
جريان��ي ك��ه در ش��رايط كنوني
كه اصالحطلبان بعد از پيروزيهاي
همچنان نيازمند انسجام است؛ راه
چش��مگير در جري��ان انتخاب��ات
مجلس ،ش��وراي ش��هر و پيش از آن در انتخابات رياس��تجمهوري را براي پيشرفت جريانهاي رقيب هموار كنيم.
از پرداختن به امور زيربنايي و س�اختاري صحبت ميكنيد.
تجربه كردند .اين نامه همچنين برآيند نقش اصالحطلبان در شكل
دادن به تحوالت سياسي كش��ور ،انتظار مردم از اصالحطلبان بعد از تغيير س�اختار در جريان اصالحات به معني جايگزين كردن
تصدي پستهاي قانونگذاري و تصميمگيري در سطوح عالي كشور و ش�وراي عالي سياس�تگذاري با تش�كلهايي مثل پارلمان
انتظارات پاسخ داده نشدهاي است كه بسياري از آنان به سطح توسعه اصالحاتاست؟
كشور و مشكالت عمومي توسعهنيافتگي مربوط و بخشي از آن حتما حرف من اين اس��ت كه ش��وراي عالي را بايد در متن عملكرد خود و
با توجه به واقعيتهاي جامعه ايران در طول تحوالت سالهاي اخير
با عملكرد اين جريان در سطح حكومتي ارتباط دارد.
انتقادات جوانان اصالحطلب در نامه اخير چقدر جدي و قابل ارزيابي كرد .ما نميتوانيم تاثير چشمگير و سرنوشتساز شورا را در دو
انتخابات عمومي در كشور ناديده گرفته و با بزرگ كردن نقاط ضعف
طرحاست؟
نامه مورد اشاره فيالنفسه نكات بسيار مهمي در برداشت كه بايد مورد آن كه كامال هم جدي و غيرقابل انكار است ،به نهادسازيهاي جديد
توجه قرار گيرد .بس��ياري از نكات مورد اش��اره در اين نامه در كميته رو آوريم.
شكل گرفته از سوي هيات رييسه ش��وراي عالي سياستگذاري در دو من تص��ور ميكنم بايد از مكاني��زم گفتوگو ،مش��اوره ،البي و نقد و
سال گذشته مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است .افزون بر اين بسياري ارزيابي همهجانبه براي بهبود عملكرد شوراي موجود استفاده كرد و
از نكات در نامه مذكور پيش از اين از س��وي نخبگان سياسي كشور و همه احزاب و گروههاي اصالحطلب نيز بايد ضرورت گفتوگو و رفع
صاحبنظران ،اساتيد و روشنفكران در حوزههاي سياسي و اجتماعي ايرادات ج��اري را بپذيرند و به جاي گرايشه��اي خصوصي ،فردي،
محدود ،حاشيهاي ،باندي و حزبي؛ منافع و مصالح كالن ملي و مردمي
كشور مطرح شده بود.
اين بررسيها نتيجه مش�خصي نيز داشت؟ گام عملي براي را مبناي طرح دغدغههاي خود قرار دهند.
من تصور ميكنم اگر منافع عمومي مردم كه يكپارچگي اصالحطلبان
اصالح ايرادات موجود برداشته شده است؟
متاسفانه اين بررسيها راهي به عرصه عمل و اجرا در كاركرد شوراي را اقتضاء ميكند ،اس��اس قرار بگيرد بهتر ميتوان به نق��د و ارزيابي
عالي پيدا نكرد .به طور طبيعي اين دغدغهها بيانگر نگرانيهايي است كاركرد شوراي عالي سياستگذاري و احتماال انجام اصالحات ضروري
در ساختار و ماموريتهاي آن پرداخت.
كه در مورد وضعيت كنوني و آتي اصالحطلبان وجود دارد.
االن جلس�ات ش�وراي عالي سياس�تگذاري هرچند وقت
در نامه به طور مش�خص از تغيي�ر مديريت ش�ورايعالي
سياستگذاري صحبت شده است .به نظر شما اين تغيير براي يكباربرگزارميشود؟
هيچ اطالعي ندارم و فكر ميكنم كه اينها ايرادات اساسي است كه بر
اصالحوضعيتاصالحطلبانكافياست؟
شوراي سياستگذاري وارد است و
نكت��ه قاب��ل توج��ه در اي��ن نامه،
بس�ياري از نكات مورد اش�اره در اين نامه در كميته بايد به طور جدي و به س��رعت به
نپرداخت��ن ب��ه ضعفه��ا و
نارساييهاي بنياديني است كه در ش�كل گرفته از س�وي هيات رييس�ه ش�وراي عالي آن رسيدگي كرد.
طول دهههاي گذش��ته در جامعه سياستگذاري در دو سال گذش�ته مورد نقد و ارزيابي
جلس�ات نخب�گان
اي��ران وجود داش��ته اس��ت .نقش قرارگرفتهاست.
اصالحطلب برگزار ميشود يا
در اين نامه همان مشكل س�نتي جامعه سياسي ايران خير؟
ساختار سياس��ي ،اجتماعي و حتي
فرهنگ��ي كنوني در كش��ور در اين تكرارشدهاست.
حتما برگزار ميش��ود .به هر حال
احزاب در حال فعاليت هس��تند
نام��ه به درس��تي مورد توج��ه قرار
نگرفته و همه س��هم به كارگزاران و فعاالن سياس��ي داده شده است ،و ميدانيد كه در جامعه ما به غير از اح��زاب ،محافل و گعدههايي هم
در حالي كه چنين نيس��ت .ما باي��د نگاه وس��يعتر و همهجانبهتر به وجود دارد كه كارهاي حزبي را دنبال ميكند.
برخي از رس�انهها خصوص�ا در جريان رقي�ب ،نامه جوانان
مسائل و مشكالت موجود داشته باش��يم و ضمن اينكه نقش افراد را
جدي ميگيريم ،همه عوامل را به س��طح فردي كاهش ندهيم .نبايد اصالحطلب و انتقاد از ش�وراي عالي سياستگذاري را «عبور
تصور شود كه تنها با جابهجا شدن افراد كاركردها ارتقا پيدا ميكند و از خاتمي» تلقي ميكنند زيرا اين ش�ورا با نظر آقاي خاتمي
تشكيلشدهاست.اينتلقيدرستاست؟
سوءرفتارهااصالحميشود.
به نظر ميرس��د در اين نامه همان مش��كل س��نتي جامعه سياسي نه من چنين تلقي از نام��ه مذكور ندارم .به هر ح��ال با توجه به نقش
ايران تكرار شده است .اين مش��كل همان كمتوجهي به موضوع نقد تاثيرگذار آقاي خاتمي در جنبش اصالحات در كشور اين را ميتوان
همهجانبه و جداكردن جنبههاي مثبت و منفي به شكل يك رويكرد نوعي پن��اه آوردن تلقي كرد .يا حداقل مخاطب ق��رار دادن فردي كه
جامع در تحليل عملكرد ش��وراي عال��ي سياس��تگذاري انتخاباتي همچنان از نفوذ بس��يار اثرگذار و تعيينكننده در سرنوشت جريان
اصالحطلبان است .در واقع اين شورا كاركرد بسيار موفق ،چشمگير و اصالحات برخوردار است.
يكي ديگر از ن�كات مورد توج�ه در اين نامه اين اس�ت كه
سرنوشتسازي را در دو مقطع مهم از انتخابات در كشور ما به نمايش
گذاش��ت .بيانصافي اس��ت كه اين تاثيرگذاري برآم��ده از وحدت و نويسندگان آن شخص آقاي خاتمي را مخاطب قرار داده اما از
يكپارچكي عملي اصالحطلبان را يكسره كنار گذاشته و با تقليل دادن «فرد محوري» در جريان اصالحات انتقاد ميكنند .به نظر شما
اين تناق�ض در پذيرش ايرادات مورد اش�اره آنان چه تاثيري
مسائل به سمت فردي اين موفقيتها را ناديده بگيريم.
يعني از عملكرد ش�وراي عال�ي دفاع ميكني�د .انتقادات دارد؟
اين دقيقا همان نكتهاي است كه در اشاره به ساختار به آن پرداختم.
موجوددرموردفهرستهايانتخاباتيو...راواردنميدانيد؟
شورا عملكردهاي بسيار موفقي در انسجام بخشيدن به اصالحطلبان ما نميتوانيم واقعيتهاي تاريخي و واقعيتهاي سياسي جامعه را
در بزنگاههاي سياسي داشته است اما بدون ترديد به عنوان يك نهاد ناديده بگيريم و بعد براي رس��يدن به اهداف سياس��ي تالش كنيم.
دستساز بش��ري ايرادات و نارساييهاي بس��ياري را نيز در خود به بايد با در نظر گرفت��ن اين واقعيتها براي بهبود وضعيت سياس��ي
نمايش گذاشته اس��ت .بنابراين ما نيازمند نهادس��ازي يا تالشهاي كش��ور تالش ك��رد .بنابراين همي��ن قدر ك��ه در تغيير ي��ا اصالح
بيثمري نيستم كه پيش از اين نيز وجود داشته است .ما بايد بپذيريم خواستن به ش��خص آقاي خاتمي پناه برده ميشود؛ نشان ميدهد
كه اصالح مستمر ضرورت اصالح سياسي در كشور است .اين اصالح كه ما ناگزي��ر از پذيرش بخش��ي از واقعيتها در جامعه هس��تيم؛
مستمر بايد از درون نهادهاي موسوم به جريان اصالحات شروع شود .واقعيتهايي ك��ه در برخي فعاليتهاي سياس��ي م��ورد انكار قرار
ميگيرد .ولي همين رويكرد نش��اندهنده تالش��ي نافرجام و ناكام
اين به معناي نفي و ناديده گرفتن جنبههاي مثبت اين نهادها نيست.
بنابراين به نظر ميرسد كه اين نامه بتواند محركي براي نقد همهجانبه براي انكار واقعيتهايي است كه عمل سياسي در كشور ما را محدود
عملكرد ش��ورا و اصالح آن باش��د تا بيش از اين دچار انقطاع و تكرار يا براي آن فرصت و مجال فراهم ميكند.

از او اين مشكالت را برطرف كنيم.
نام�هاي روز سهش�نبه خطاب
مشكل ساختار اس��ت كه اتفاقا در
به آقاي خاتمي منتش�ر شد كه
جامعه ما س��ابقه تاريخي دارد .اين
امضاكنندگان آن مجموعهاي از
ساختار مدني نيس��ت .همانگونه
فعاالن سياسي و رسانهاي و البته
كه گفتم ريش��ههاي آن به نظامات
اعضايجوانتراينجريانبودند.
ريش سفيدي و سازوكارهايي مانند
آيا اين نامه تعمدا صرفا در اختيار
اهلحلوعقدبازميگردد.البتهاين
اين طيف قرار داد ه شده يا برخي
سازوكار در شرايطي توانست موثر
ازامضايآنسرباززدند؟
باشد همانطور كه در سال  92و 94
پيشفرض تهيهكنن��دگان نامه اين
توانست موثر افتد .امروز كه احزاب
بود كه توس��ط طيف جوانتر جريان
اصالحطلب توانستهاند خودشان را
اصالحطلب (اعم از فع��االن حزبي و
رسانهاي) امضا ش��ود و بعيد ميدانم كه به افرادي از نسل قبل داده شده در سطح اوليه بازسازي كنند ،ميش��ود و ضرورت دارد كه اين ساختار را
باشد و آنان علياالطالق رد كرده باشند .در واقع اين نامه پيامي از سوي اصال حكرد.
درعينحالكهنامهبهفردمحورينقددارداماازشخصيتهاي
نس��ل جوانتر بود با اين مضمون كه ما همچنان شما را رهبر اصالحات
ميدانيم و همچنان به ظرفيت ش��ما به عنوان يك س��رمايه اجتماعي ملي مورد وثوق نيز س�خن ميگويد كه ميتوانند وارد ساختار
تاكيد داريم .از سوي ديگر ،طرح اين نامه از سوي ۱۰۰نفر از اصالحطلبان ش�ورا ش�وند و روند را بهبود بخش�ند .آيا اين تناقضي را ايجاد
جوان ميتواند متضمن اين مرزبندي با مطالبات افراد و گروهي از جوانان نميكند؟
باشد كه در يكي دو س��ال گذش��ته ،دنبال حضور در ردههاي مديريتي هر جامعهاي س��رمايههاي اجتماعي دارد كه نادي��ده گرفتن آنها فقير
بودهاند .اين نامه ميگويد كه دغدغه ما گرفتن موقعيتهاي مديريتي و كردن بدنه جامعه را به دنبال دارد .آقاي خاتمي سرمايه اجتماعي جريان
پستهاي دولتي نيست و بلكه ما نگران اصالحات و كارآمدي شيوههاي اصالحطلب و بلكه كشور اس��ت اما اينكه آيا رهبري ايشان فردمحورانه
اصالحطلبانه هستيم .در خالل اين پيام مسائل و موضوعات ديگري هم باشد يا دموكراتيك ،دو موضوع متفاوت است .ما معتقد نيستيم كه آقاي
خاتمي گزينشها را فردي انجام داده است اما معتقديم ساختار شوراي
مطرح شد.
آياشمامعتقديدبايدساختارشورايعاليسياستگذاريتغيير سياستگذاري به نحوي بوده كه از باال شكل گرفته نه از بدنه و به عبارت
ديگر ،گزينش اعضاي ش��وراي عالي بطور طبيعي انجام نشده و متاثر از
كنديااساساساختارتصميمگيريدرجرياناصالحات؟
در گام اول بايد ساختار شوراي سياس��تگذاري اصالح شود .حرف ما برخي فشارها و تنگنظريها بوده است .به همين دليل هم افرادي وارد
اين است كه چگونه ميشود ش��وراي عالي سياستگذاري متشكل از شورا شدند كه عموما سرمايههاي پيش��گام جريان اصالحات نبودهاند.
اصالحطلبان باش��د اما برخي از افراد يا احزابي كه مشي اصالحطلبي وقتيميگوييمجامعهمابرايرسيدنبهدموكراسيبايدبهسمتتحزب
دارند در آن نماينده نداش��ته باشند .بحث ديگر بر س��ر انتخاب افراد برود در اين زمينه هم بايد انتخاب افراد به عهده احزاب باشد .در گزينش
است .انتخاب نماينده احزاب بايد به عهده خود احزاب باشد نه اينكه احزابهممعيارهايحكومتيودولتيبهكارنبرند.
در واق�ع امضاكنن�دگان ميخواهند آقاي خاتم�ي به عنوان
شورا از باال دستچين كند .شيوه كنوني گزينش اعضاي شورايعالي
اصالحطلبان س��اختاري مش��ابه با «اه��ل حل و عق��د» در نظامات سرمايه جريان اصالحات و به عنوان رهبر اين جريان حفظ شود
اماتصميماتبرعهدهتشكلهاباشد؟
قبيلهاي دارد .ما خواستار جايگزيني شيوهاي مدني هستيم.
درايننامهازتعبيراصالحطلبانمحافظهكاروبروكراتنامبرده آقاي خاتمي تا به حال هم تصميم فردي نگرفته است اما آقاي خاتمي از
شد هاست.منظورازايندوطيفچهكسانيياچهطيفيهستند .اين ظرفيت برخوردار است كه ابتكار عمل را براي بهبود و تغيير ساختار
به نظر ميرسد كه اين تعابير طيفي خاص و شخص خاصي را در آن به دس��ت گيرد .يعني آقاي خاتمي فراخواني به احزاب بدهد و از آنها
بخواهدنمايندهيانمايندگانشانرا
برميگيرديااساسااصالحطلباني
آقاي خاتمي فراخواني به احزاب بدهد و از آنها بخواهد براي حضور در شوراي عالي معرفي
كهدرقدرتهستند؟
لزوما نه هر اصالحطلبي كه در قدرت نماينده يا نمايندگانشان را براي حضور در شوراي عالي كنند .در واقع ايش��ان متولي تغيير
حض��ور دارد اما ه��ر اصالحطلبي كه معرفيكنند.درواقعايشانمتوليتغييرساختارشوند.
ساختارشوند.همانطوركهمهندس
به هيچوجه بحث انشقاق نيس�ت ... .اما تذكر ميدهيم بازرگان از ظرفيته��اي خود براي
دغدغه اصلياش حف��ظ قدرت به هر
قيمتي اس��ت را ميتوان اصالحطلب كه حضور در قدرت يك اصل نيست بلكه موقعيتي براي تشكيل جمعيت آزادي و حاكميت
محافظ��هكار دانس��ت .در واق��ع ارتقايكارآمديودموكراتيككردنجامعهاست.
ملت ايران در دهه نخست انقالب و
در شرايط آن زمان استفاده كرد .اما
اينجاست كه رويكرد محافظهكارانه
ايجاد ميش��ود .محافظهكار كسي اس��ت كه در پي حفظ وضع موجود بازرگان ،از باال اعضاي جمعيت را منصوب نكرد .اين رفتار دموكراتيكتر
اس��ت .ايرادي ندارد كه اصالحطلبي در داخل ساختار قدرت قرار بگيرد است.
در نامه از چهرههاي ش�اخص و مورد وثوق ملي صحبت شده
و حتي ميتواند در مواردي مفيد هم باش��د؛ كساني همچون آقاي دكتر
جهانگيري ،آقاي خاتمي يا حتي مهندس بازرگان در گذشته ،حضور در است.اينافرادچه ويژگيهايي دارند؟
عرصه قدرت را پذيرفتند اما حاضر نشدند به هر بهايي ،دو دسته به قدرت اجازه بدهيد نام نبرم اما اين افراد كساني هستند كه در طول اين سالها
بچسبندوازهمينروبودكهاينافرادبهسرمايههاياجتماعيبدلشدند .نش��ان دادهاند به ش��يوههاي همكاري جمعي معتقدند و اهل تكروي
س��رمايه اجتماعي ،بنيانهاي اخالقي نياز دارد .اين افرادي كه نام بردم ،نيستند .دوم اينكه با منافع ملي و حقوق و حاكميت مردم معامله نكرده
در راستاي امر سياس��تورزي ،هزينه و فايدهكردند اما هرگز براي حفظ باشند ،چه در ساختار قدرت و چه در ميان مردم هستند ،هيچوقت حفظ
قدرت از آرمانها و مطالبات دمكراتيك نگذش��تند .به نظر ميرسد كه قدرت برايش��ان اولويت و مساله اصلي نباش��د .ما چهرههايي داريم كه
امروز ،بخش��ي از جريان اصالحطلبي كه فقط دغدغهاش حفظ و حضور هزينههاي زيادي دادند و هيچوقت حتي منافع فردي يا گروهيشان را به
در قدرت است گرايشات محافظهكارانه پيدا كرده اس��ت و به تدريج در منافعمليترجيح ندادند.
بعد از انتشار اين نامه جريان رقيب اصالحات از ايجاد انشقاق
معرضساختارفسادسازمانيافتهجاريقرارگرفتهوآگاهانهياناخودآگاه
در جريان اصالحطلبي سخن گفتند .آيا انتشار اين نامه منجر به
نقشآفريني ميكنند.
متن نامه ،هم شوراي سياستگذاري را نقد ميكند و هم شوراي چنينبرداشتيميشوديانه؟
مش�ورتي .هر دوي اين دو ش�ورا با تاييد شخص خاتمي شكل به هيچوجه بحث انش��قاق و تفرقه نيس��ت .صريحا اعالم ميكنم تمام
گرفت .از طرفي نقدي بر فردمحوري در جريان اصالحات هم به اصالحطلبان چه آنها كه در ساختار دولت هستند و چه آنها كه خارج از
چشم ميخورد .آيا اين نامه عبور از سيدمحمد خاتمي به معني دولت هستند نقش اصالحطلبانه ايفا ميكنند و ما هم سپاسگزار كساني
تشكيل پارلمان اصالحات است يا تغيير در س�اختار و شوراي هستيم كه با رعايت اين شرايط در قدرت قرار دارند .اما تذكر ميدهيم كه
حضور در قدرت يك اصل نيست .حضور در قدرت موقعيتي براي ارتقاي
عاليسياستگذاري؟
صريح ميگوي��م عبور از آق��اي خاتمي به هيچوجه مطرح نيس��ت و در كارآمدي و دموكراتيككردن جامعه و س��اختار قدرت است .همانطور
گذشته هم كس��اني كه اين ش��عار را مطرح كردند ،خالف منافع ملي و كه خاتمي حاضر نشد براي حضور در قدرت به آرمانهاي اصالحطلبان
گرايشات اصالحطلبانه ،آب به آسياب معاندان اصالحات و اقتدارگرايان پش��ت پا بزند ،بايد اين گزاره را به عنوان قاعدهاي اخالقي در نظر گرفت.
ريختند .ايشان يك س��رمايه اجتماعي بيبديل در شرايط فعلي است .ما ميتوانيم كرسيهايي از قدرت را به دس��ت بگيريم اما نميتوانيم در
آقاي عارف هم خدمات بزرگي براي جريان اصالحات داش��تند و عبور از راستاي فرآيند دموكراسي آنقدر موثر باشيم كه با حضور در حوزه جامعه
ايشان هم مطرح نيست و عارف هم سرمايه اجتماعي براي اصالحطلبان مدني ميتوانيم تاثيرگذار باشيم .اين انشقاق نيست اين تاكيد بر جامعه
به حساب ميآيد .نامه از يك دغدغه صحبت ميكند .به نظر من ايرادات محوري و يادآوري به كس��اني است كه حضورش��ان در قدرت منجر به
شورايعالي سياستگذاريحتي تنهابهعارفهمبازنميگرددكهباعبور استحالهشان به محافظهكاري نشود.

راه را براي پيشرفت جريانهاي رقيب هموار نكنيم

اصالح اصالحات هدف ما از نگارش نامه به آقاي خاتمي بود
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را بپرس��د .ب��ه نظ��ر
«وزارت عل��وم از
ميرس��د آقاي وزير
تمام ظرفيتش براي
ميتوان��د از مق��ام
پيگي��ري وضعي��ت
معظ��م رهب��ري و
دانش��جويان و احكام
بزرگ��واري ايش��ان
صادر ش��ده براي آنها
بهرمن��د ش��ود .وزير
اس��تفاده ميكند»؛
علومميتواند حداقل
اين گفت��ه غالمرضا
با مقام معظم رهبري
غف��اري ،مع��اون
مكاتب��ه كند و عفوي
فرهنگي و اجتماعي
وزير عل��وم در م��ورد دانش��جوياني اس��ت كه در كه در اختيار ايش��ان اس��ت ش��امل دانش��جويان
اعتراضات دي ماه بازداشت ش��دهاند و حاال احكام ش��ود ».علي مطهري نيز به اعتم��اد آنالين اعالم
قضاييشان در حال صادر ش��دن است تا جايي كه كرده صدور احكام س��نگين براي دانش��جويان را
اخيرا براي دو نفر از اين دانشجويان دانشگاه ،حكم پيگيري خواهد كرد.
حبس صادر شده اس��ت .غفاري در همين رابطه به وي گف��ت« :نباي��د با كس��اني كه صرف��ا اعتراض
اعتم��اد آنالين گفته كه در طول ماههاي گذش��ته داشتند و شعار دادند ،س��ختگيري شود اما افرادي
وزارت عل��وم به تالش��ش براي تخفي��ف در حكم كه ام��وال عموم��ي را تخريب يا امني��ت جامعه را
دانش��جوها ادامه داده اس��ت .او ادامه داد« :هفته مخدوش كردند ،قاعدتا بايد مجازات ش��وند .بايد
گذشته تا آنجا كه من در جريان بودم هنوز حكمي ديد كه اين افراد -دانش��جويان -به اموال عمومي
براي دانش��جويان صادر نش��ده بود و اين موضوع آسيب زدهاند يا ايجاد رعب و وحش��ت كردهاند يا
خير اما اگر صرفا تظاهراتي بوده و شعاري دادند به
خيلي جديد است».
محمدرضا تابش ،نماينده مجلس شوراي اسالمي نظر من نبايد مجازات شوند».
نيز با اش��اره به تش��كيل پرونده قضاي��ي و صدور مطه��ري تصريح ك��رد« :بايد در خص��وص احكام
احكام س��نگين براي
ب��راي
س��نگين
دانشجويان بازداشت
دانش��جويان تحقيق
شده در ناآراميهاي علي مطهري :بايد در خصوص احكام سنگين براي و از مس��ووالن ق��وه
ديماه گف��ت« :اين دانش�جويان تحقيق و از مس�ووالن قوه قضاييه قضاييه س��وال كنيم
انتظار از وزي��ر علوم سوال كنيم كه اين محكوميتها در چه حدي بوده كه اين محكوميتها
وج��ود دارد ك��ه ب��ا است .نبايد با كس�اني كه صرفا اعتراض داشتند و در چ��ه ح��دي بوده
اقتدار ،قدرت ،قوت و شعار دادند ،سختگيري شود اما افرادي كه اموال اس��ت» .ب��ه غي��ر از
با تعامل و هماهنگي عمومي را تخريب ي�ا امنيت جامع�ه را مخدوش نماين��دگان مجلس
مي��ان س��اير وزراي كردند،قاعدتابايدمجازاتشوند.
شوراي اس�لامي نيز
دولت ب��راي پيگيري
مرتبط از جمله وزير
اطالعات و وزير كش��ور معضل و مش��كل تشكيل وضعيت دانش��جويان دس��ت به كار ميشود .اين
پرونده قضايي و ص��دور احكام براي دانش��جويان خبري اس��ت كه محم��د باقر نوبخت ،س��خنگوي
را حلوفصل كند .متعجبم كه ب��ا وجود قول آقاي دولت آن را اعالم ك��رده و گفته ك��ه «اين عزيزان
وزير ،شاهد صدور چنين احكامي براي دانشجويان فرزندان ما هس��تند ».نوبخت به پيگيري وضعيت
دانش��جويان از طريق جلسات مش��ترك قوا اشاره
هستيم».
او همچنين افزود« :ش��خص آقاي وزي��ر علوم در ك��رده و تصريح ك��رد« :باي��د ب��راي جلوگيري از
بدو پذيرش مسووليتش��ان قول دادند كه مسائل موج دش��منان دس��ت به دس��ت هم دهي��م .در
دانشجويان از جمله س��تارهداران و بازداشتيها را اينجا اس��تقالل قوا مطرح اس��ت اما در جلس��ات
حل و فصل كنن��د ».در همين راس��تا محمدرضا مش��ترك اين موض��وع را پيگي��ري ميكنيم ،اين
تابش از ابزارهاي مجلس ب��راي پيگيري وضعيت عزيزان فرزن��دان ما هس��تند .ش��ايد در برخي از
دانش��جويان ب��ه س��وال از وزي��ر عل��وم توس��ط مواقع تحملش��ان كم ش��ود و حرفي بزنند ولي ما
فراكس��يون اميد اش��اره كرده و به اعتم��اد آنالين نبايد كاري كنيم كه روح ناآرامش��ان دچار تالطم
گفته اس��ت« :فراكس��يون اميد ميتوان��د از وزير بيش��تري ش��ود بلكه بايد با عطوفت با اين عزيزان
علوم سوال كند و در جلس��هاي از ايشان روند كار برخورد كنيم».

پارلمان

گزارش «اعتماد» از آخرين آرايش انتخاباتي اصولگرايان

موتلفه ساز جدايي كوك كرد
از رياس��تجمهوري
«موتلف��ه از مدته��ا
را پيگيري ميكردند.
پي��ش بررس��يهاي
هدف��ي كه ترق��ي در
خود را ب��راي انتخابات
مصاحبه خ��ود بر آن
مجلس  98آغاز كرده
تاكي��د ك��رده و گفته
اس��ت ».اين جمالت
اس��ت« :نيازي نيست
را حميدرض��ا ترق��ي،
ك��ه منتظ��ر ائتالف
عضو ش��وراي مركزي
بماني��م» .ترقي پيش
ح��زب موتلف��ه در
از اي��ن نيز ب��ه جمنا و
گفتوگويي با نامهنيوز
درباره برنامه اين حزب براي انتخابات مجلس شوراي تش��كيالت متحد اصولگرايي انتقادات شديداللحني
اس�لامي مطرح كرده اس��ت .عضو ش��وراي مركزي واردكردهوگفتهبود«:كاركردجمناتنهابرايانتخابات
حزب موتلفه در حال��ي اين اظه��ارات را مطرح كرده رياس��تجمهوري بود و تاريخ مصرف جمن��ا امروز به
است كه سيدمحمد حسيني ،سخنگوي جمنا خبر از پايان رسيده است» .عضو شوراي مركزي حزب موتلفه
آمادگي جبهه مردمي نيروهاي انقالب براي مديريت از برنامه اين ح��زب براي انتخاب��ات مجلس رونمايي
ليستهاي انتخاباتي سال 98را داده بود .اعالم آمادگي كرد و افزود« :روي نماين��دگان كار ميكنيم ،افرادي
كه به نوبت صداي احزاب اصولگرا را بلند كرده و امروز كه ميتوانند از آنها حمايت كنند يا آنها نامزد موتلفه
بسيار بيپرواتر از سال گذش��ته نداي جدايي از جمنا باشند ».ترقي از كار كردن روي نمايندهها براي حضور
س��ر ميدهند .حميدرضا ترقي در ادامه اين مصاحبه در ليست موتلفه خبر داده اس��ت و اين نشان ميدهد
درباره اعالم آمادگي جمنا براي مديريت ليس��تهاي آنها عالوه بر معرفي چهرهاي جديد براي مردم و عرصه
انتخاباتي افزود« :اگر نظر تشكلهاي اصولگرا بر ادامه سياسي كشور نيمنگاهي به ساكنين فعلي بهارستان
كار جمنا قرار بگيرد ،هم��ان روال ادامه پيدا ميكند و دارند.
فقط تغييراتي در بعضي نيروها يا ساختار آن ميدهند در اين جدايي موتلفه تنها نيست .مرتضي آقاتهراني،
دبيركل جبهه پايداري
اما اين امكان هم وجود
روز سهش��نبه هفت��ه
دارد ك��ه متناس��ب با
ش��رايط ط��رح نويي حميدرضاترقي:موتلفهازمدتهاپيشبررسيهاي جاري در گفتوگويي
دنب��ال ش��ود ».طرح خود را براي انتخابات مجلس  98آغاز كرده اس�ت .با روزنامه اعتماد درباره
جديدي ك��ه ترقي به اگر نظر تش�كلهاي اصولگرا بر ادامه كار جمنا قرار برنامه جبه��ه پايداري
آن اشاره كرده ،همان بگيرد،همانروالادامهپيداميكندوفقطتغييراتي براي انتخابات مجلس
استقالل طلبي احزاب دربعضينيروهاياساختارآنميدهندامااينامكان و همچني��ن تعطيلي
اس��ت .دل موتلف��ه از هموجودداردكهمتناسبباشرايططرحنوييدنبال جلسات اين حزب در
همان ابتدا ب��ا جمنا و شود.نيازينيستكهمنتظرائتالف بمانيم.
م��اه مب��ارك رمضان
گف��ت« :قرار نيس��ت
س��اختار اصولگراي��ي
يكي نبود هرچند آنه��ا اين موضوع را ت��ا پيش از اين شب انتخابات به ياد آن بيفتيم و پس از ماه رمضان براي
تكذيب ميكردند اما آثار و نش��انههايي وجود داشت برنامهريزي درباره آينده تش��كيل جلسه ميدهيم».
كه بر اين ادعا صحه ميگذاش��ت .آغ��از اختالفات از هرچند بس��ياري از فعاالن سياس��ي اصولگرا جبهه
عدم انصراف مصطفي ميرس��ليم ،نامزد حزب موتلفه پايداري را عضو جمنا نميدانند اما تصاوير جلسات اين
در دوازدهمين دوره انتخابات رياس��تجمهوري بود .تشكيالتگوياياخبارديگرياست.
جايي ك��ه هرچند تش��كيالت جمن��ا راي به حضور نزديك به  18ماه تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس
ابراهيم رييس��ي در صحن��ه داد و حت��ي محمدباقر شوراي اسالمي باقي مانده و اصولگرايان خيلي زودتر
قاليباف با وجود ميل باطني از رقابت كنار كش��يد ،اما از موعد آرايش انتخاباتي گرفتهاند .جريان اصولگرايي
نماينده موتلفه حاضر به انصراف نش��د .عدم انصرافي اين روزه��ا حال خوبي ندارد ،انح�لال تدريجي جمنا
كه به مزاج اصولگرايان خوش نيامد و رابطه اين حزب و همچنين اعالم اس��تقالل احزاب مختلف براي ارايه
با بزرگان اصولگرايي كمي تيره و تار شد .تاكيد حزب ليس��ت انتخاباتي س��ال  98نش��ان ميدهد بزرگان
موتلفه بر داش��تن نمايندهاي كه گفتم��ان اين حزب اين جريان كار بس��يار دش��واري براي ايجاد انسجام و
را در مناظرههاي تلويزيوني براي م��ردم بازگو كند از هماهنگي دارند زيرا در فاصله  18ماه تا انتخابات آتش
اهميت ويژهاي برخوردار بود گويي آنها هدفي مهمتر اختالفاتاينجرياناززيرخاكسترخارجشدهاست.

باشگاهاصالحات

در بيانيه حزب اعتماد ملي مطرح شد

انتظارميرودمجلس
مقدماتلغوتبصرهماده 48رافراهمكند

تبصره ماه  48قان��ون آيين دادرس��ي كيفري كه
مبناي تعيين وكالي مورد تاييد قوه قضاييه است،
طي روزهاي گذش��ته با انتق��ادات و واكنشهايي
همراه ب��وده اس��ت .وكالي دادگس��تري ب��ه اين
موضوع اعتراض كردند و برخي از كارشناسان اين
تبصره را با اصل  35قانون اساس��ي مغاير دانستند.
براي همين هم صحب��ت از ارايه طرحي دوفوريتي
براي اصالح اين قانون به مي��ان آمد .آيتاهلل آملي
الريجاني ،رييس ق��وه قضاييه ني��ز در واكنش به
انتقادات موج��ود توضيح داد كه فهرس��ت وكالي
مورد تاييد بر مبناي تبصره قانوني ارايه شده است
كه مصوب مجلس شوراي اس�لامي است .به گفته
وي قوه قضاييه خواس��تار تصوي��ب چنين قانوني
نبوده و خود نيز به تبصره م��اده  48انتقاد دارد .با
اين وجود حواش��ي مربوط به اين ماده كه موجب
تضييع حق افراد در آزادي انتخاب وكيل ميشود،
هنوز ادامه دارد .حزب اعتماد ملي نيز روز گذشته
طي بيانيهاي نس��بت به اين تبصره واكنش نشان
داده و آن را «مي��راث به جاي مان��ده تقنيني دوره
نهم مجلس» خوانده است.
در بيانيه حزب اعتماد ملي آمده اس��ت« :دادرسي
عادالنه از طريق حق انتخاب وكيل از اصول مسلم
و پايداري است كه انسانها در طي قرون متمادي
با آزمون و خطاهاي مختلف بدان دس��ت يافتهاند؛
اين يك اص��ل بديهي اس��ت كه با امتزاج با س��اير
اصول ضامن آزاديهاي ف��ردي و جمعي گرديده
و در ميثاقنامههاي بينالمللي بدان اش��ارت شده؛
ش��وربختانه در آس��تانه هفته قوه قضاييه ش��اهد
اج��راي تبصره م��اده  ٤٨قان��ون آيين دادرس��ي
كيفري كه از مواري��ث دوره تقنيني دوره نهم بوده
ميباش��يم كه به موجب آن نام  ٢٠ت��ن از وكالي
دادگس��تري از ميان  ٢٠هزار وكيل كانون وكالي
دادگس��تري مركز به عنوان فهرس��ت مورد تاييد
رييس محترم قوه قضاييه اعالم گرديده است».
اعضاي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه «اجراي
اين قانون در داخل و خارج از كشور؛ ايران اسالمي
را دچار چالشهاي ناپايدار و غيرقابل دفاع خواهد
نمود ك��ه مغاي��ر با حقوق اساس��ي مردم اس��ت»
نوش��تهاند« :از نمايندگان محترم مجلس شوراي
اس�لامي انتظار ميرود در قالب طرحي دو فوريتي
اين غفلت تاريخ��ي قانونگذار در دوره گذش��ته را
اصالح و ترميم نمايند».
در اي��ن بياني��ه همچنين تاكيد ش��ده اس��ت كه
«حافظ��ه تاريخي مل��ت اي��ران ن��ام نمايندگان
مجلس��ي را ك��ه ب��ه درس��تي ضام��ن حق��وق و
آزاديهاي آن��ان بوده و به س��وگند خ��ود وفادار
بودهاند از ياد نخواهد برد».

دادرس�ي عادالنه از طريق ح�ق انتخاب
وكيل از اصول مس�لم و پايداري اس�ت كه
انس�انها در طي قرون متمادي ب�ا آزمون و
خطاهاي مختلف بدان دس�ت يافتهاند؛ اين
يك اصل بديهي اس�ت كه با امتزاج با ساير
اص�ول ضام�ن آزاديهاي ف�ردي و جمعي
گرديدهاست.
تصوي�ب تبص�ره م�اده  ٤٨قان�ون آيين
دادرسيكيفريدردورهقانونگذاريمجلس
نهم را س�ير قهقرايي و واپسگرايي دانسته
كه هـيچ سنخيتي با مكتب حقوقي اسالم
ندارد.
گفتني است ،در ادامه اين بيانيه به برخي از داليل
تغاير اين تبصره با حقوق مس��لم ملت بزرگ ايران
اشاره ش��ده و نوشته اس��ت« :متاس��فانه تصويب
تبصره ذيل ماده  48در قالب قانون آيين دادرس��ي
در امور كيف��ري كه اع�لام م��يدارد« :در جرايم
عليه امني��ت داخلي و خارج��ي و همچنين جرايم
س��ازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302
اين قان��ون اس��ت در مرحله تحقيق��ات مقدماتي
طرفين دع��وي ،وكيل ي��ا وكالي خ��ود را از بين
وكالي رسمي دادگس��تري كه مورد تاييد رييس
قوه قضاييه باش��د ،انتخاب ميكنن��د «امكان حق
انتخاب وكيل توس��ط متهم را مخدوش مينمايد
بنابراين مخال��ف اص��ل  ۲۰و  ۳۵قانون اساس��ي
است».
اين بياني��ه ميافزاي��د« :در طول س��الهاي اخير
متهمان جراي��م سياس��ي و مطبوعاتي ن��ه با اين
عنوان كه تحت عنوان متهمان جرايم عليه امنيت
داخلي و خارجي و جرايم س��ازمان يافته برخالف
اصل  ۱۶۸قانون اساس��ي و در دادگاههاي ديگري
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مورد تعقيب و محاكمه قرار گرفتهان��د .از آنجايي
كه ش��اكي در اين موارد مدعيالعم��وم و به نوعي
كليت نظام سياس��ي اس��ت در صورت��ي كه وكيل
اين متهمان ني��ز برگزيده قوه قضاييه باش��د آنچه
اتفاق ميافتد را نميتوان محاكمه همراه با دفاعي
عادالنه دانست كه به طور قطع مغاير با اصول اوليه
دادرسي عادالنه است».
س��ومين دليل مورد اش��اره اعتماد ملي اين است
كه «اگر به س��ابقه برخورد نهادهاي حقوق بش��ر
بينالمللي با پروندهه��اي امنيتي در ايران مراجعه
كنيم ،مشخص اس��ت كه اين نهادها در زماني كه
متهمان امكان انتخاب آزاد وكيل مدافع را داشتند
مدعي نقض حقوق آنان در سيس��تم قضايي ايران
بودند حال ب��ا اجراي اي��ن تبصره وجه��ه جهاني
دادرس��ي عادالنه در ايران دچار چالش��ي بيدفاع
خواهد شد».
بر اس��اس اي��ن بيانيه يك��ي ديگر از دالي��ل تغاير
تبصره م��اده  48ب��ا حقوق م��ردم اين اس��ت كه:
«متاس��فانه تبصره مذكور نه تنها موجبات تضييع
حقوق متهمان را فراهم ميآورد بلكه موجب وهن
جامعه وكالت نيز شده اس��ت چرا كه اين تصور در
جامعه ايجاد ميگردد كه يا انبوه وكاليي كه مورد
تاييد رييس قوه قضاييه ق��رار نگرفتهاند هم عقيده
و هم داس��تان با متهمان جرايم عليه امنيت كشور
هستند يا اينكه اسناد و اطالعات پرونده را به ضرر
منافع ملي منتشر خواهند كرد».
نكته پاياني در بيانيه مذكور اين است كه «با توجه
به اينكه تبصره مذكور ب��راي تاييد صالحيت وكال
توسط رييس دستگاه قضايي هيچ مالك و معياري
را تعيين ننم��وده اي��ن روش ،ش��ائبه اعمال نظر
شخصي و سياسي در اين انتخاب را به اذهان مردم
متبادر ميس��ازد و به نوعي دخالت آشكار در نهاد
مستقل وكالت است».
حزب اعتم��اد ملي در اين بياني��ه «تصويب تبصره
م��اده  ٤٨قانون آيين دادرس��ي كيف��ري در دوره
قانونگ��ذاري مجل��س نه��م را س��ير قهقراي��ي و
واپس��گرايي دانسته كه هـيچ س��نخيتي با مكتب
حقوقي اس�لام ندارد» .همچنين تاكيد كرده است
كه اين تبصره را «مغاير با اصول و دادرسي عادالنه
و ح��ق آزادي انتخ��اب وكيل» و «اصالح و نس��خ
صريح آن را از مطالبات جدي ملت شريف و بزرگ
ايران» ميداند .حزب اعتم��اد ملي در آخرين بند
از بيانيه خود آورده اس��ت« :از مجلس قانونگذاري
خاصه منتخبان��ي كه با وعدهه��اي حفظ حقوق و
آزاديهاي مردم راهي مجلس قانونگذاري شدهاند
انتظار ميرود با فوريت و اس��تفاده از سازوكارهاي
قانوني مقدمات لغو اين مصوبه را فراهم نمايند».

از جدال الريجاني و نماينده دولت بر سر اجراي اقتصاد
مقاومتي تا لغو سفر به روسيه

زمينهانجامدادهاست.
صحن علن��ي مجلس
الريجان��ي ه��م در
ش��وراي اس�لامي روز
واكنش به اين سخنان
چهارش��نبه ب��ا حضور
اب��راز داش��ت« :در هر
 ۲۰۱ت��ن از نمايندگان
صورت تخل��ف صورت
و رياست علي الريجاني
گرفت��ه و توضيح��ات
آغ��از ش��د .رس��يدگي
ش��ما هم اش��كال عدم
به ط��رح نح��وه اجراي
اج��راي قان��ون را رفع
قانون پيگي��ري تحقق
نك��رد .در س��طح ق��وه
سياس��تهاي كل��ي
اقتصادمقاومتي،اليحهاصالحقانونمبارزهباقاچاقكاالو مجريه جلساتي برقرار شد ،اما قرار بود اين جلسات براي
ارز و طرح يك فوريتي حقوق و دستمزد مديران و مقامات هماهنگي قوا تشكيل شود و اين قانون به دولت ابالغ شده
كشور در دستوركار روز گذش��ته نمايندگان قرار داشت .بود.دولتبايددرجهتاجرايآنقدمبرميداشت».
رس��يدگي به طرحها و اليحهها در جلس��ه روز گذشته پس از اين تذكر ،الريجاني خطاب به كبيري گفت« :اين
مجلس خالي از حاشيه نبود .نخستين حاشيه مربوط به موضوع در هيات رييسه مجلس مورد بررسي قرار گرفته
گفتوگوي دو طرفه علي الريجان��ي و نماينده دولت در و قرار اس��ت هفته آينده جلس��هاي در اين زمينه داشته
بررسي گزارش كميسيون حمايت از توليد ملي در مورد باشيم».
نحوهاجرايقانوناقتصادمقاومتيبودكهنمايندهدولتبا س��رانجام پاي ليس��ت  20نفره وكاليي كه به تاييد قوه
قرائت گزارشي از افزايش توليد در بخشهاي مختلف ،آن قضاييه رس��يدهاند نيز به مجلس باز ش��د و تع��دادي از
نماين��دگان خواهان اصالح قانون ش��دند .اي��ن طرح به
رادرراستاياقتصادمقاومتيدانست.
علي الريجاني در واكن��ش به اظهارات نماين��ده دولت ،امضاي 55نماينده مجلس رسيد كه در ميان آنها نام علي
خطاب به او گفت« :قرار بود جلس��ات هماهنگي اقتصاد مطهري،محمدرضاتابشومحمدعليپورمختاربهچشم
مقاومتيباحضورمعاوناولرييسجمهور،معاوناولقوه ميخورد .ازديگرحاشيههايروزگذشتهمجلس،واكنش
ب��ه قيم��ت تعمير يك
قضايي��ه و نايبرييس
س��رويس بهداشتي در
مجلس برگزار شود ،چرا
در انجام اين مهم تعلل علي الريجاني خط�اب به نماينده دول�ت در مورد مجلس شوراي اسالمي
شد و اين جلسات برگزار بررسي گزارش كميس�يون حمايت از توليد ملي :بود .سيد ناصر موسوي
قرار بود جلس�ات هماهنگي اقتص�اد مقاومتي با الرگان��ي در خص��وص
نشد؟»
نماينده دولت در پاسخ حضور مع�اون اول رييسجمهور ،مع�اون اول قوه صرف هزينههاي گزاف
به سوال رييس مجلس قضاييه و نايبرييس مجلس برگزار ش�ود ،چرا در از س��وي مجل��س در
اظهار ك��رد« :اين قانون انجام اين مهم تعلل شد و اين جلسات برگزار نشد؟ برخيموارد،مانندتعمير
در عمل اجرا ش��ده اما اينقانوندرعملاجراشدهامادارايابهاماتياست .س��رويس بهداش��تي
گفت« :نه فقط در بحث
داراي ابهاماتي اس��ت.
ضمن اينكه مشخص نيست چه كسي مسوول انجام آن سرويس بهداشتيها ،بلكه بسياري از هزينههاي ديگري
كه در مجلس در حال انجام اس��ت ،خالف شرع قانون و
استودبيرخانهدركجابايدتشكيلشود».
رييس قوه مقننه در واكنش به اظه��ارات نماينده دولت ظلماست».
تصريح كرد :قانون ك��ه ابهامي نداش��ته و صراحتا اعالم ج��ام جهاني فوتب��ال ،مجلس ش��وراي اس�لامي را نيز
شده است و در آن توضيح داده شده كه ستادي با حضور تحتالش��عاع قرار داده اس��ت تا جايي كه موضوع سفر
معاون اول دو قوه و نايبرييس مجلس تشكيل شود .اما نمايندگان به روسيه يكي از داغترين بحثهاي بهارستان
اگر ابهامي هم داشت در دو ،سه سال گذشته از ما در مورد بوده اس��ت .س��رانجام تكليف اين موضوع نيز در جلسه
روز گذشته مشخص ش��د و نمايندگان از سفر به روسيه
آن ميپرسيديد.
نمايندهدولتدرپاسخخاطرنشانكرد:دولتميپنداشت انصراف دادند .فاطمه ذوالقدر ضمن اعالم اين خبر افزود:
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نهادس��ازي مناسبي «پيش از اين هم قرار بود فقط  ۲الي  ۳نفر از كميس��يون
دارد كه طي آن ميتواند اهداف س��تاد هماهنگي اقتصاد فرهنگي و يك نف��ر از فراكس��يون ورزش به جام جهاني
مقاومتي را در جهت تحقق اهداف آن جلو ببرد .ما قانون بروند ،اما متاسفانه ليست بلندبااليي از نمايندگان براي
را در اين چارچوب با دعوت از نايبرييس مجلس و معاون سفر به روسيه منتش��ر ش��د و بازتاب بدي براي جامعه
اول قوه قضاييه اجرا كرديم و دول��ت اقداماتش را در اين داشت».

