
فرشـاد قربانپور: سـفر دكتر هوشنگ 
اميراحمدی بـه تهران آن هـم پس از 
۱۰ سـال سفری پرحواشی بود.  استاد دانشگاه راتگرز و رئيس 
شورای روابط ايران و آمريكا كه يك سازمان غيردولتی است در 
آستانه دور چهارم گفت و گوهای ايران و آمريكا وارد تهران شد. 
او در تهران با چند نفر از مقامات نيز ديدار كرد. با او در يكی از 
آخرين شب های اقامتش در تهران گفت وگو كرديم. گفت وگويی 
كه در اتاق ۳۰۴ هتل رامتين تهران انجام شد. او در شرايطی با 
ما سـخن گفت كه برخی از سايت ها در مورد سفرش به تهران 
اخباری را منتشر كرده بودند از جمله اينكه در راستای تالش 
برای برقراری رابطه بين ايران و آمريكا وارد تهران شده است. 
خودش وجود چنين برنامه ای را تكذيب می كند. اما معتقد است 
كمك به ايجاد درك روشـن تر دو طرف از يكديگر از وظايفش 
اسـت. چند سـاعت قبل از اينكه گفت وگوی ما با اميراحمدی 
چاپ شود، او تهران را به مقصد لندن با پرواز «بريتيش ايرويز» 

ترك كرده است.

  شـما در موقعيتی بسـيار تاريخی به ايران آمده ايـد و در چند روز 
گذشته هم همواره از شما به عنوان ميانجيگر ياد شده است. آيا خودتان 

نيز چنين تعريفی از سفر به تهران داريد؟
من تعريف ديگری دارم. به اين دليل كه بيش از ۲۰ سال در مورد 
رابطه ايران و آمريكا كار و مطالعه كرده  و همواره به عنوان سمبل اين 
ــت بلكه در آمريكا  ــده ام. اين تصور فقط در ايران نيس رابطه مطرح ش
ــن وجود دارد. بنابراين حتی وقتی برای ديدار  هم چنين تصوری از م
ــنگتن  ــتانم به واش خانواده ام به ايران می آيم يا اينكه برای ديدار دوس
ــت تا رابطه را درست كند. اما  می روم می گويند؛ اميراحمدی رفته اس
در اينجا بايد به چند مسئله اشاره كنم. يكی اينكه نه من و نه شورای 
روابط ايران و آمريكا هيچ وقت در جهت ايجاد رابطه بين ايران و آمريكا 
عمل نكرد. رابطه ها را دولت ها می سازند. ما تنها يك NGO هستيم و 
برای ايجاد رابطه بسترسازی می كنيم. نكته دوم اينكه ما هيچ وقت سعی 
نكرديم به عنوان ميانجی و به عنوان كسی كه مسوول تبادل پيام است 
عمل كنيم. ما سعی كرديم افراد رسمی دو كشور را در مقابل هم قرار 
ــفير آمريكا را تشويق می كردم كه با سفير ايران در  دهيم. مثال من س
ژنو گفت وگو كند، اما خودم هرگز در اين مذاكرات حضور نداشتم ولی 
به آنها مشاوره می دادم. اكنون در اين مسافرت هم حامل هيچ پيامی 
نيستم و هيچ پيامی را به آمريكا منتقل نمی كنم. اما من دركی از آن 
طرف (آمريكا) دارم. قبل ازاينكه به تهران بيايم به وزارت امور خارجه، 
ــورای امنيت ملی، سنا، كنگره رفتم و نيز با افراد تاثيرگذار سياسی  ش
صحبت كردم و درك روشن تری از اينكه آمريكا قصد دارد با ايران چه 
كند را به دست آورده و به ايران منتقل كردم و از اين طرف نيز چنين 
ــكالت ايران  دركی را به آمريكا منتقل خواهم كرد. چرا كه يكی از مش

سياست۲ کارگزاران

جبهه مشاركت جنايات اخير اسرائيل را محكوم كرد
ــاركت ايران اسالمی در اطالعيه ای فاجعه كشتار مردم غيرنظامی و بی گناه در  نوروز:  جبهه مش
باريكه غزه را محكوم  كرد. جبهه مشاركت در اطالعيه خود سران كشورهای جهان، به ويژه نهادهای 
بين المللی مدافع حقوق انسان ها و صلح و امنيت را به به كاربستن تمام ظرفيت های خود برای پايان 
دادن به اين نسل كشی فرا خواند و سران كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسالمی را در آستانه 
نشست آتی خود به توجه آنی و ويژه به حل اين معضل دردناك در قلب جهان اسالم دعوت كرد.

  
ممانعت از خروج پروين اردالن

ــركت در مراسم اهدای  ــفند برای ش ــنبه ۱۳ اس تغيير برای برابری: پروين اردالن كه بامداد دوش
جايزه اوالف پالمه، عازم استكهلم بود، پس از انجام تشريفات قانونی خروج از كشور و سوار شدن 
ــد و پس از آن نيز گذرنامه وی ضبط شد. وی گفت:  پس از ضبط  به هواپيما، از هواپيما پياده ش
گذرنامه، به من برگه ای داده شد كه طبق آن بايد طی روزهای آينده، برای رسيدگی به وضعيت 

ممنوع الخروجی ام به اداره كل امور گذرنامه نهاد رياست جمهوری مراجعه كنم.
  
همايش علمی حقوق افراد دارای معلوليت

ايسنا: همايش علمی حقوق افراد دارای معلوليت از سوی كميسيون حقوق بشر اسالمی در شيراز 
ــود. اين همايش در راستای اجرای برنامه های ملی كميسيون برای آموزش مفاهيم  برگزار می ش
حقوق انسانی در عرصه های مختلف، در ۱۵ اسفند ماه در محل تاالر آزادی شيراز برگزار می شود.

  
محكوميت عظيما به يك سال حبس تعزيری

ايسنا: پرناز (نازی) عظيما خبرنگار راديو فردا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقالب به يك سال حبس تعزيری 
محكوم شد. محمدحسين آقاسی، وكيل مدافع عظيما گفت که موکلش بابت تبليغ عليه نظام به يك 

سال حبس تعزيری به علت فعاليت مستمر در «شبكه ضدانقالبی راديوفردا» محكوم شده است. 
  

بازداشت دانشجوی عالمه
ــعيد فيض اهللا زاده دانشجوی دانشكده ادبيات و عضو انجمن اسالمی دانشگاه عالمه  ادوارنيوز: س
طباطبايی بازداشت شد. وی به دنبال اعتراضات دانشجويی خرداد ۸۵ به دو ترم تعليق از تحصيل با 
احتساب سنوات محكوم شده بود که به محض پايان مدت محروميت از تحصيل مجددا  به دو ترم 

تعليق از تحصيل با احتساب سنوات در كميته بدوی تجديدنظر محكوم شد.
  

پيگير مرخصی پزشكی برای اسانلو
ــركت واحد از ادامه  ــانلو رئيس سنديكای كارگران ش ــانلو همسر منصور اس دسـترنج:  پروانه اس
ــكی به همسرش خبر داد. او گفت: با توجه به نظر  پيگيری های خود برای اعطای مرخصی پزش
مثبت پزشكی قانونی با مرخصی يك ماه و نيمه همسرم اميدواريم كه مسووالن قضائی به آقای 

اسانلو اجازه دهند تا ايام عيد را در بيرون از زندان سپری  كند.
  

صدور حكم كميته انضباطی برای دانشجوی دانشگاه تهران
ــته پژوهشگری دانشكده علوم اجتماعی  ــجوی رش زينب پيغمبرزاده فعال حوزه زنان و دانش
دانشگاه تهران به دليل شركت در تجمع ۱۸ آذرماه دانشگاه تهران با حكم كميته انضباطی به يك 

ترم محروميت (به صورت تعليقی) از تحصيل بدون احتساب سنوات مواجه شد.
  

بابك زمانيان، دانشجوی دانشگاه اميركبير
خبرنامه اميركبير: بابك زمانيان دانشجوی دانشگاه اميركبير به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و در پی 
شكايت رئيس اين دانشگاه از وی، پس از محاكمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به يك سال حبس 

محكوم شد. در حكم صادره اشاره ای به تعزيری يا تعليقی بودن حكم حبس نشده است.
  
احضار هشت دانشجوی دانشگاه شيراز

ادوارنيوز: محسن گوهرنيا، عباس رحمتی، لقمان قديری، هادی عسكری، كاظم رضايی، اسماعيل 
جليلوند، مجتبی بخشنده و حميدرضا جنتی هشت نفر از دانشجويان متحصن دانشگاه شيراز به 

دادگاه انقالب شيراز احضار شدند.
  

تجمع در مقابل سردر دانشگاه تهران
ايسنا:  تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران ساعت ۱۱ روز دوشنبه در اعتراض به كشتار مردم غزه 

مقابل در اصلی دانشگاه تهران تجمع كردند. 

ــن نبودن و عدم شفافيت دو كشور از سياست های يكديگر  و آمريكا روش
است. دو كشور چون با هم ديالوگ ندارند اشخاص ثالث در اين ميان آب 

را گل آلوده تر می كنند.
  يعنی شما در حال صاف كردن جاده برای كسانی كه قرار است رانندگی 

كنند هستيد؟
دقيقا من هميشه همين كار را كردم. از اين رو در پی ايجاد شفافيت 

هستم..
  شـما به كنگره، سـنا، وزارت امور خارجه و... در آمريكا رفتيد تا دركی 
جديد را به ايران منتقل كنيد. حاال برآيند نظرات آنان چيسـت؟ آنان در 

قبال ايران چه برنامه ای را دنبال می كنند؟
آمريكايی ها آرزو دارند روزی با ايران رابطه دوستانه برقرار كنند.

  فكر می كنيد چرا بايد چنين آرزويی داشته باشند؟
چون ايران كشور مهم و تاثيرگذاری است. آنها معتقدند كه ايران را ۳۰ 
ــال قبل از دست دادند و به همين خاطر هرگز خودشان را نبخشيدند.  س
آمريكا دوست ندارد با كشور مهم منطقه دشمن باشد. آمريكا واقعا قصد 
دارد مسئله خود را با ايران حل كند، اما به درستی نمی داند كه چه كاری 
ــير تلطيف روابط هر كاری كه  بايد انجام دهد. آنها گمان می كنند در مس
ــتند را انجام داده اند. از اين رو گمان كردند بهتر است  الزم بود و می توانس
مسئله ايران را در مورد غنی سازی جهانی كنند كه تا امروز هم به شورای 
امنيت كشيده شده است. آنها در اين مسير به دنبال گرفتن جواب از ايران 
هستند. به اعتقاد من هر چند كه آمريكايی ها در چارچوب چندجانبه به 
ايران فشار می آورند اما آمادگی دارند در چارچوب دوجانبه گشايش هايی را 
با ايران داشته باشند. اما گمان می كنند كه ايران آمادگی ندارد. يعنی شما 
اگر به وزارت امور خارجه آمريكا برويد و بگوييد ممكن است ايران آمادگی 

گفت وگو داشته باشد همه می گويند محال است.
  آيا شما معتقديد كه اين آمادگی وجود دارد؟

بله. من معتقدم كه اين آمادگی وجود دارد. به اعتقاد من در اين مورد 
ــتباه می كند. يكی از مشكالت آمريكا اين است كه چون تصور  آمريكا اش
می كند آمادگی مذاكره وجود ندارد بنابراين در همان چارچوب عمل می كند 
و به اين صورت، اندك انگيزه های آمادگی را هم در اين طرف از بين می برد. 
ــر دارد. وقتی صحبت می كنيم طرف ايران هم می گويد  اين جريان دو س
آمريكا آماده مذاكره نيست. ايران همچنين می گويد آمريكا نوكر اسرائيل 
ــت و ما نمی توانيم با نوكر اسرائيل كنار بياييم. من قبول دارم كه البی  اس
اسرائيل در آمريكا قوی است، اما اين البی هيچ وقت در قبال البی عربستان 
ــم كاری كنيم كه البی  ــت. ما می تواني ــكا قدرت عرض اندام نداش در آمري
اسرائيل درآمريكا در قبال رابطه ايران و آمريكا قدرت تاثيرگذاری چندانی 

نداشته باشد، اما همواره عملكرد ما به تقويت البی اسرائيل كمك كرد.
  آيا امكان ندارد كه سازمان شما بتواند نقش البی  ايران را در آمريكا در 

مقابل البی اسرائيل برعهده بگيرد؟
ــورای ما نمونه سازمان هايی است كه توانسته است بسيار قدرتمند  ش
ــازه ندهد ايران خطرات  ــت های ايران كار كند و اج برای كمك به سياس

بيشتری متحمل شود. اما اگر كمی رابطه ايران و آمريكا بهتر می شد قدرت 
شورای ما برای دفاع از منافع ايران چندين برابر می شد. مشكل اصلی البی 
ــت كه ايران از سوی آمريكا در ليست كشورهای  كردن برای ايران اين اس
ــت. در آمريكا براساس قانون ضدتروريسم هيچكس  ــم اس حامی تروريس
نمی تواند البی كند مگر اينكه رسما به عنوان البی در دستگاه های امنيتی و 
وزارت امور خارجه ثبت نام كنيم كه به دنبال آن دردسرهای زيادی ايجاد 
خواهد شد. از جمله صورت تمام درآمدهای خود را بايد ارائه داد و همچنين 

سازمان های امنيتی همواره آن فرد را زير نظر خواهند داشت.
  آيا آمريكايی ها حاضر هسـتند ايران را به عنوان يك قدرت منطقه ای 

بپذيرند؟
ــال برخی از  ــتند. مث ــيار عملگرا و واقع بين هس ــه. آمريكايی ها بس بل
سناتورهای آمريكايی معتقدند كه بايد نگرانی های آمريكا را برطرف كرد. اما 
در همين آمريكا افرادی هستند كه معتقدند آمريكا قبل از افغانستان بايد 
به ايران حمله می كرد، ولی ما بايد با عملكرد خودمان به تقويت نيروهای 

طرفدار ايران كمك كنيم.
  مدت زيادی به پايان دو دولت ايران و آمريكا باقی نمانده است و شما هم 
به عنوان كسی كه می خواهيد جاده را صاف كنيد نقش داريد. فكر می كنيد 

اقدامات شما در همين زمان نتيجه بخش باشد؟
من واقعا برای اين كار نيامده بودم. اما چون به عنوان سمبل اين جريان 
شناخته شده ام خودبه خود چنين مسائلی در اطراف سفر من اتفاق می افتد 
و تا آنجايی هم كه بتوانم اين كار را انجام می دهم. من در اين زمينه احساس 
ــور من است. من احساس می كنم می توانم، به  وظيفه می كنم. ايران كش
ايران كمك كنم پس طبيعی است كه اقداماتی خواهم داشت. اما در اين 
مقطع ما بايد با دو استراتژی به پيش برويم. اول استراتژی جلوگيری از يك 
درگيری خطرناك است كه به نظر من تا ۷ يا ۸ ماه آينده هم احتمال آن 
ــنگتن حضور دارند كه واقعا دشمن ايران  وجود دارد. چون عده ای در واش
هستند. مثال حدود دوماه قبل در زمان قضيه قايق ها تا مرز درگيری پيش 
رفتيم و همه چيز به ثانيه رسيده بود. چون بين ايران و آمريكا نه رابطه ای 
وجود دارد و نه تلفن قرمز. بنابراين هر اتفاقی می تواند شعله ايجاد كند. در 
چند ماه آينده هم ما بايد جلوی درگيری ناخواسته را بگيريم. مسئله دوم 
هم اين است كه برای دولت بعدی بايد بسترسازی كنيم. ما اكنون در زمان 

گذار هستيم. اگر اين چندماه سپری شود وارد مرحله ای می شويم كه به 
اعتقاد من آن مرحله بهتر از امروز خواهد بود.

  شما اشاره كرديد كه بين ايران و آمريكا هيچ خط ديپلماتيكی وجود 
ندارد، در حالی كه در زمان بحران قايق ها در دو ماه قبل فقط چند ثانيه 
تا بحران بزرگ فاصله داشتيم. آيا شما در آن زمان سعی كرديد نقش 

اين خط ارتباطی را بازی كنيد؟
ــت. امكان  خير. اصال فرصت برای انجام تالش ديگری وجود نداش

چنين كاری هم نبود. اين حوادث بسيار برق آسا هستند.
  شـايد بتوان گفت شما بيشـتر در پی آن هستيد كه آن تلفن قرمز 

را ايجاد كنيد؟
ــوروی سابق و آمريكا دو دشمن جنگ سرد و  بله دقيقا. ببينيد ش
ايدئولوژيك بودند و جنگ های اقماری داشتند، اما بزرگ ترين سفارت 
شوروی در واشنگتن و بزرگ ترين سفارت آمريكا در مسكو قرار داشت. 
ــای جمهور دو كشور يك خط قرمز مستقيم  در اين حال هم بين روس
برقرار بود. چرا؟ چون وقتی كشورها با هم مشكل دارند بايد با يكديگر 
ــته باشند. كشورها حتی در زمان جنگ روابط ديپلماتيك  ارتباط داش
را حفظ می كنند. من هميشه گفته ام الزم نيست رابطه ايران و آمريكا 
ــتانه باشد چرا كه اعتقاد دارم به علت زخم هايی كه وجود دارد تا  دوس
سال ها دوستانه نخواهد بود. اما مسئله مهم ما بايد اين باشد كه روابط 
ــور را عادی كنيم اين روابط به شدت غيرعادی است. دو كشور  دو كش

بايد كانال صحبت داشته باشند.
  اما درباره سفر شما به تهران اخبار متناقضی منتشر شد كه شما هرگز 

پاسخی به آنها نداديد؟
ــانه ها مسائلی را عنوان  ــنيدم كه برخی رس وقتی به ايران آمدم ش
كرده اند كه واقعيت ندارد. به عنوان مثال نوشتند كه من به كيش رفته ام 
ــتند كه من با برخی از سران  در حالی كه اصال به كيش نرفتم. يا نوش
اصالح طلب مذاكره و مالقات داشتم كه اين اصال صحيح نيست يا اينكه 
ــتم در حالی كه اصال  ــيون هس گفته اند من يكی از چهره های اپوزيس
اين طور نيست. من اگر اپوزيسيون بودم در انتخابات رياست جمهوری 
ــدم. من به ايران آمدم تا خانواده ام را ببينم و  ــته كانديدا نمی ش گذش
ــردم. در مورد آمدنم به ايران هم  ــار آن با افراد زيادی مالقات ك در كن
ــتور داد موانع اين  ــاس لطفی بود كه آقای احمدی نژاد كرد و دس براس

سفر برطرف شود.
  برخی گفته اند شما به دعوت رسمی دولت ايران آمده ايد.

دعوت رسمی به آن شكل نبود ولی براساس نامه ای بود كه آقای دكتر 
احمدی نژاد صادر كرده و به بخشی از سازمان های ذی ربط كشور دستور 
داد تسهيالت مسافرت من را فراهم كرده و هماهنگی های الزم را برای 

رفت و آمد بدون مانع من صورت دهند كه از اين جهت تشكر می كنم.
  شما با پاسپورت ايرانی وارد كشور شديد؟

بله.
  حتی برخی گفته اند كه شما با گذرنامه ديپلماتيك به ايران آمديد.

ــاس  ــادی دارم. براس ــن گذرنامه ع ــزی نبود. م ــال چنين چي اص
ــكلی  ــده بود در فرودگاه هم هيچ مش هماهنگی هايی هم كه انجام ش
نداشتم. در چند روزی هم كه در اينجا حضور داشتم ديدارهای بسيار 
خوبی داشتم تا جايی كه به آينده رابطه ايران و آمريكا اميدوار شدم و با 

خوشحالی بسيار زيادی به آمريكا مراجعت می كنم.
  شما با مقامات دولتی هم ديدارهايی داشتيد؟
بله. با برخی از مقام های مهم ديدار داشتم.

ادامه دارد

سه شنبه 
۱۴ اسفند ۱۳۸۶

جامعه مدنی

پيام مقام معظم رهبری در پی كشتار مردم غزه 
در پی حمالت رژيم اسرائيل به نوار غزه و كشتار مردم غزه و سكوت مجامع بين المللی و كشورهای 
منطقه در قبال اين جنايات، حضرت آيت اهللا خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی پيامی صادر فرمودند.  به 
گزارش ايسنا، متن پيام به شرح ذيل است:  حوادث خونين غزه در اين روزها چنان فجيع و دردناك است 
كه نمی توان غم سنگين ناشی از آن را با زبان و قلم بيان كرد. كودكان بی گناه و زنان و مردان مظلوم پس 
از ماه ها محاصره كامل، اكنون با قساوت و شقاوت صهيونيست ها در خانه و كاشانه خود به خاك و خون 
كشيده می شوند. غنچه های نورس در برابر چشم پدر و مادر و پدران و مادران در برابر كودكان معصوم در 
آتش كينه جالدان غاصب می سوزند. مدعيان تمدن و انسان دوستی با وقاحت تمام، اين فاجعه عظيم انسانی 
را خونسردانه و بی تفاوت تماشا می كنند و حتی برخی با بی شرمی از آن ابراز خشنودی می نمايند. سكوت 
دنيای اسالم در برابر اين تعدی كم نظير به هيچ رو پذيرفته نيست. امت اسالمی بايد به خودش آيد و سران 
اسالمی بايد خشم ملت های خود را به رخ رژيم غاصب بكوبند. دست دولت آمريكا نيز به خون ملت مظلوم 
فلسطين آغشته است. به پشتيبانی آن دولت مستكبر و طغيان گر است كه صهيونيست ها با گستاخی مرتكب 
اين جنايت های نابخشودنی می شوند. ملت ها و دولت های اسالمی ندای مظلوميت فلسطينيان مظلوم را به 

سراسر جهان برسانند و وجدان های خفته را بيدار كنند.  آيا ملت آمريكا می داند كه زمامدارانش اين گونه همه 
حرمت های بشری را در پيش پای صهيونيست ها قربانی كرده اند؟ آيا ملت های اروپايی باخبرند كه تسلط 
سرمايه داران صهيونيست در كشورهای آنان كار سياستمداران شان را به كجا كشانده است؟ و اين تصادف 
و اتفاق نيست كه همزمان با اين جنايت های نظامی در گوشه ای ديگری از جغرافيای زير سيطره استكبار، 
برترين مقدسات اسالمی دستخوش تعرض می شود و قلم های پليد و سياست های شيطانی حامی آنها ساحت 
مقدس حضرت رحمه للعالمين را كه همه بشريت وام دار پيام الهی او و ذات مقدس اوست، مورد هتك و 
اهانت قرار می دهند. آری، اين اسالم عزيز است كه با پيام رهايی بخش و ظلم ستيز خود و با برانيگختن روح 
كرامت و عزت در انسان ها و ملت ها، مستكبران را به وحشت انداخته و آتش و كينه ملت های مسلمان را در 
دل آنها مشتعل ساخته است و حركات آنان را ديوانه وار كرده است. اكنون مستكبران طغيانگر بدانند كه با 
خشونت و درندگی نخواهند توانست فروغ بيداری روزافزون اسالمی را خاموش كنند. مقاومت قهرمانانه ملت 
فلسطين و شجاعت حيرت انگيز مرد، زن و پير و جوان آنان،  در برابر صهيونيست های خونخوار گواه زنده اين 
مدعاست. فرجام اين درگيری پيروزی حق بر باطل است. همچنانکه فرمود.. فانتقنها من الذين اجرموا و کان 
حقا علينا نصر المومنين.  اينجانب به مردم غزه، به مردم و زنان مظلوم و مقاوم،  به كودكان معصوم و غنچه های 

پرپر شده،  درود می فرستم و صبر و فرج و پيروزی آنان را از خداوند مسألت می كنم.  

حامل هيچ پيامی نيستم
هوشنگ اميراحمدی پيرامون سفرش به تهران می گويد

ــائل  ــگر مس عباس عبدی تحليلگر و پژوهش
ــخنران روز آخر سمينار  ــی، اجتماعی، س سياس
«دموكراسی در بستر دين رحمانی» بود كه توسط 
انجمن اسالمی دانشجويان دانشكده فنی دانشگاه 

تهران برگزار می شد.
ــزارش خبرنگار کارگزاران، وی كه ترجيح  به گ
ــاط انتخابات و  ــود محور بحثش را به ارتب داده ب
دموكراسی و تشريح لوازم اين مقوالت اختصاص 

بدهد، طی سخنانی اظهار داشت: «برای نظارت، دستگاه قضائی 
ــت بلكه نظارت اصلی در حكومت بر عهده  به تنهايی كافی نيس
ــت.» وی شرط  نهادهای مدنی و به طور خاص مطبوعات  آزاد اس
ــودن درصدی از منابع  ــك حكومت دموكراتيك را جدا ب ديگر ي
مالی حكومت از منابع مالی مردم دانست و گفت: با توجه به اينكه 
ــخگو بودن هم يكی از عناصر نظام های دموكراتيك می باشد  پاس
بنابراين دولتی پاسخگو می شود كه منابع مالی اش وابسته به كسی 
ــخ دهد مانند مالياتی كه از مردم  ــد كه می خواهد به آن پاس باش

گرفته می شود و در ازای آن دولت بايد به مردم پاسخ دهد.
ــی با بيان اينكه نظام نمايندگی شرط ديگر  اين فعال سياس
حكومت دموكراتيك است گفت: يعنی اركان اصلی حكومت مردم 
را به وسيله انتخابات نمايندگی می كنند و اين حرف وقتی درست 
است كه حكومت نتواند برای آنها حد و حدود قانونی تعيين كند. 
زيرا اگر حكومت محدوديت بگذارد اين انتخاب، انتخاب حكومت ها 
می شود نه انتخاب مردم و در واقع انتخابات يك امر غيرحكومتی 
ــود را بايد از خالل  ــردم نظرات خ ــت. عبدی با بيان اينكه م اس
ــی مطرح كنند نه جدايی از دموكراسی ادامه داد: نهاد  دموكراس
ــد كه نتواند اراده مردم  برآمده از انتخابات نبايد آنقدر محدود باش

را منعكس كند.
وی با بيان اينكه بدون احزاب و مطبوعات آزاد امكان دموكراسی 
ــه به اينكه برنامه يك عمل  ــت وجود ندارد، گفت: با توج و رقاب
غيرفردی است چگونه ممكن است يك فرد به تنهايی برای اداره 
جامعه برنامه داشته باشد. مانند اينكه غالبا افراد عقيد دارند كه 
يارانه ها چيزی جز ضرر برای كشور ندارد ولی وقتی كسی انتخاب 
ــود اولين چيزی كه كنار می گذارد اين امر است، چون آن  می ش
ــردم را با خود همراه  ــرد برای اجرای ادله خود بايد جامعه و م ف

كند. وی حزب را كارخانه برنامه ريزی كشور عنوان 
كرد و ادامه داد: اساس نظام های مدرن اين است كه 
همه چيز كااليی است و انتخاباتی كه حزبی نباشد به 
ميزانی كه حزبی نيست امكان ندارد برنامه فردی در 
آن پيش برود و اگر نظام نمايندگی حزبی نباشد تمام 
مشكالت نظام های غيرحزبی در آن تشديد می شود. 
ــت و  عبدی نظام حزبی را دارای منافع زيادی دانس
اظهار داشت: با توجه به اينكه در انتخابات فردی هر 
فرد تجربه جديدی را با خود به همراه دارد و كسی به فرد نظارت 
ــوان گفت كه نظام نمايندگی بدون حزب  نمی كند بنابراين می ت
ــت نيست و ما اگر اين مشاركت را نداشته باشيم نمی توانيم  درس

افراد شايسته ای در جامعه دموكراتيك داشته باشيم.
ــال يك بار انجام  وی افزود: در جامعه ای كه انتخابات چهار س
می شود اين به اين معنا نيست كه مبارزه سياسی هم چهار سال 
ــی هر روز  يك بار اتفاق می افتد بلكه بايد گفت كه مبارزه سياس
ــتند كه مبارزه سياسی را انجام  ــود و اين احزاب هس انجام می ش
می دهند و مردم هم نظارت يا قضاوت می كنند و بعد از چهار سال 
ــال مبارزه  ــر خود را منعكس می كنند و از خالل اين چهار س نظ
ــت كه افراد می توانند انتخاب شوند. اين فعال سياسی با اشاره  اس
ــت  به اينكه مطبوعات آزاد ركن ديگری از جامعه دموكراتيك اس
كه هيچ چيز نمی توان جايگزين دو نقش اشاعه دهنده و نظارتی 
آن شود، گفت: اگر مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد ركن نظارت 
ــتگاه  نيز ضعيف و بيهوده خواهد بود در واقع حتی نظارت بر دس
قضائی بر عهده مطبوعات آزاد است و وظيفه ديگر مطبوعات آزاد 
اطالع رسانی نقد و تحليل و اشاعه فرهنگ و انديشه است.  وی در 
پاسخ به سوال دانشجويی درباره راهكار برای تقويت احزاب، گفت: 
ــت داد و  در نهادهای مدنی نبايد جمع و فعاليت جمعی را از دس
ــاخته شدن از خالل مشاركت جمعی است، اما اينجا نمی توان  س
راهكار خاصی را ارائه داد زيرا هر كسی متناسب با وضعيت و حيات 

خودش بايد رفتار كند. 
ــرايط فعلی  ــوال هايی در خصوص ش وی همچنين درباره س
ــخ ندادن هم  ــخی نداد و گفت: اين نوع پاس انتخابات مجلس پاس
نوعی پاسخ است و مشكل در مجلس نيست بلكه شرايط كنونی ما 

به گونه ای ديگر است.

عبدی:  انتخابات بدون نظام حزبی قوی درست نيست

گفت وگو

در جلسه اخير شورای مركزی جبهه مشاركت، 
ــتاد  ــوان رئيس س ــاج زاده» به عن ــيدمصطفی ت «س
انتخاباتی اين حزب برای مجلس هشتم انتخاب شد. 
ــا تاج زاده از  ــگار «كارگزاران» در گفت وگويی ب خبرن
ــكيل اين ستاد و فضای انتخابات پرسيده  داليل تش

است.
  

  آقای تاج زاده! در حالی كه گفته می شود اصالح طلبان 
در قالب ستاد كلی در انتخابات حضور پيدا می كنند خبر تشكيل ستاد 
انتخاباتی جبهه مشـاركت به رياست شما اعالم شد. آيا تشكيل اين 

ستاد تعارضی با فعاليت كلی ستاد اصالح طلبان ندارد؟
ــتاد انتخاباتی مجزا از سوی جبهه مشاركت اتفاق  نه. تشكيل س
ــت. در ادوار قبلی انتخابات هم كه در ميان اصالح طلبان  تازه ای نيس
ــای خاتمی به  ــد دور دوم انتخاب آق ــكل گرفته بود، مانن ائتالف ش
رياست جمهوری هم، جبهه مشاركت به شكل جداگانه ستاد انتخاباتی 
داشت و به كمك ائتالف  می آمد تا بتواند با مخاطبان خود و با ادبيات 
ــته باشد و در چارچوب ستاد كلی اصالح طلبان هم  خود ارتباط داش

عمل می كرد.
  شـما گفتيد كه ستاد انتخاباتی جبهه مشـاركت با ادبيات خود و با 
مخاطبان خود ارتباط برقرار خواهد كرد. بحث اصلی جبهه مشاركت در 
انتخابات مجلس هشتم با مخاطبانش حول چه محورهايی خواهد بود؟

ما تاكيد داريم كه مجلس نهادی است كه بايد در همه زمينه ها ايفای 

نقش كند و نمی توان به آن، نگاهی تك بعدی داشت. از 
ــا در حوزه اقتصادی بحث مهار گرانی و تورم  اين رو، م
و مقابله با سياست های نادرست اقتصادی را مورد توجه 
قرار داده ايم. از لحاظ فرهنگی، بر مقابله با محدوديت های 
موجود و نيز قشری گری و خرافات تاكيد داريم. در حوزه 
سياست داخلی هم حضور ما در انتخابات و تالش برای 
ورود  نامزدهايمان به مجلس با اين هدف صورت می گيرد 
كه جامعه تك صدا نشود چرا كه معتقديم تك صدايی 
حاصلی جز انفجار بزرگ در پی نمی آورد. در حوزه سياست خارجی هم ما 
بر اعتمادسازی و تنش زدايی تاكيد داريم و معتقديم كه از اين راه می توانيم 
با تهديدات خارجی مقابله كنيم. ضمن آنكه اگر ما محور سياست های 
خود را «توسعه دموكراتيك» قرار دهيم، نيازمند تعامل سازنده با جهان و 

اعتمادسازی برای فراهم شدن بستر توسعه هستيم.
   جبهه مشاركت اعالم كرده كه حضورش در انتخابات، «معترضانه» 

خواهد بود. مفهوم اين شعار چيست؟
ــت كه در اكثر حوزه های انتخابيه،  علت اصلی اعتراض ما آن اس
نامزدهای اصالح طلب ردصالحيت شده اند و ما عمال امكان شركت در 
ــتاد ائتالف  انتخابات در اغلب حوزه ها را نداريم. از اين رو، طبق نظر س
ــل رقابت در  ــی های قاب اصالح طلبان تصميم گرفته ايم تنها در كرس
انتخابات شركت كنيم تا هم از حداقل ظرفيت های موجود برای تقويت 
و حفظ جريان اصالحات استفاده كنيم و هم محدوديت ها و مظلوميت 

جريان اصالح طلب را به جامعه نشان دهيم.

تاج زاده: هدف اصالح طلبان 
از حضور در انتخابات مقابله با تك صدايی است

سخنگوی ستاد ائتالف اصالح طلبان در شهر اصفهان اعالم كرد كه اين ستاد 
نامزدی در انتخابات مجلس هشتم نخواهد داشت. «مهرداد بال افكن» گفت: هر 
چند كه اصالح طلبان اصفهان قصد داشتند در انتخابات مجلس هشتم حضوری 
فعال داشته باشند و در كل استان ۹۸ نفر به دعوت ستاد ائتالف اصالح طلبان اقدام 
به ثبت نام در اين انتخابات كردند اما ۷۹ نفر از آنها عدم احراز يا احراز عدم صالحيت 
ــهر اصفهان هم با رد صالحيت اكثريت قريب به اتفاق تمامی  ــدند و در ش ش
كانديداهای اصالح طلب اصفهان عمال اين امكان از ما سلب شد. وی با اشاره به 
تاييد صالحيت حجت االسالم اسداهللا كيان ارثی، تنها نامزد تاييد شده ستاد ائتالف 

اصالح طلبان اصفهان افزود: «با توجه به اينكه به رغم انتظار ما و برخی اخبار آقايان 
سيدمحمود حسينی و عبدالرحمن تاج الدين در نهايت تاييد صالحيت نشدند و 
شرايط پيش آمده موجب شد كه در نهايت آقای كيان ارثی با هماهنگی ستاد 
ائتالف اصالح طلبان از حوزه انتخابيه تهران بزرگ كانديدا شود، چاره ای جز عدم 
 ارائه ليست انتخاباتی برای مان نگذاشتند.» سخنگوی ستاد ائتالف اصالح طلبان 
اصفهان مسووليت وضع به وجود آمده را متوجه هيات های اجرايی و نظارت دانست 
و تاكيد كرد كه شرايط به وجود آمده برای اصالح طلبان در اصفهان باعث نخواهد 

شد كه آنها عرصه را ترك گويند و دست به تحريم انتخابات بزنند.

اصالح طلبان در شهر اصفهان ليست ندارند

انتقاد علی اشراقی از صدا و سيما
نوانديش: نوه بنيانگذار جمهوری اسالمی گفت: با توجه به اينکه ممکن است علت داليل 
انصرافم بر کار جريانات مختلفی که در روند انتخابات نقش دارند و همچنين بر نظر مردم 
اثر گذار باشد ترجيح می دهم فعال سکوت کنم. علی اشراقی، نوه امام خمينی درباره علت 
ــتم گفت: طی روزهای گذشته از رسانه های  انصراف از کانديداتوری انتخابات مجلس هش
مختلف داخلی و خارجی و حتی صدا و سيما با من تماس گرفته شد که علت انصرافم از 
ــت علت داليل انصرافم بر کار  کانديداتوری را توضيح بدهم اما با توجه به اينکه ممکن اس
جريانات مختلفی که در روند انتخابات نقش دارند و همچنين بر نظر مردم اثر گذار باشد 
ترجيح می دهم فعال سکوت کنم. وی افزود: بنابراين چنانچه در روزهای آتی شرايطی پيش 
ــالمی اظهار  آيد حتما درباره داليل انصرافم توضيح خواهم داد. نوه بنيانگذارجمهوری اس
داشت: در اين مدت بداخالقی انتخاباتی راجع به شخص خودم مشاهده نکردم و اگر هم بد 
اخالقی باشد ان شاءاهللا زنده ام و پاسخگو خواهم بود.  وی ياد آور شد: متاسفانه شنيده ام در 
سيمای جمهوری اسالمی جمعه شب در برنامه ای مطالبی از سوی فردی عليه مرحوم پدرم 

پخش شده است که جای تاسف 
ــوی  ــه اين موضوع از س دارد. البت
بيت امام خمينی و سيد حسن آقا 
ــت پيگيری است. اشراقی  در دس
ــوم پدرم  ــان کرد: مرح خاطرنش
ــام بودند و  ــال مورد اعتماد ام کام
ــف نمايندگی  ــای مختل در قضاي
ــان را داشتند و با  تام االختيار ايش

اينکه خود مجتهد مسلم بودند هميشه می گفتند که من مقلد امام هستم. وی ادامه داد: 
مرحوم پدرم تمامی مسووليت ها وکارهايی را که انجام می دادند با هماهنگی و اطاعت کامل 
از امام بود و ايشان در آخرين ماموريتشان که از سوی امام برای قضايای همدان عازم اين 
شهر شده بودند بعد از اينکه در چندين جای مختلف سخنرانی می کنند دچار سکته قلبی 
شده و سپس جان به جان آفرين تسليم می كند.نوه امام در پايان گفت: نظر سيدحسن آقا 

نيز درباره انصراف از کانديداتوری من مثبت بود. 


