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روی موج کوتاه

»اصالحات هنوز به بن بست نرسیده 
است. عدم تمایل اکثریت ملت ایران به 
تغییرات خشونت آمیز باعث می شود که 
اصالحات هنوز توان این را داشته باشد تا 
به شــرط انجام اصالحات الزم در خود، 

مطرح باشد.«
مصطفی تاجزاده، فعال سیاســی 
اصالح طلب صبح دیروز در بیســت و 
هفتمین مجمع عمومی انجمن اسالمی 
جامعه پزشکی ایران که در سالن اجالس 
سران برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق؛ 
دلیل دیگر اینکه هنوز اصالحات به پایان 
نرسیده اســت را تجربه کشور در طول 
سالیان گذشته به ویژه بعد از حوادث ۸۸ 
دانست و یادآور شــد: حوادث بعد از ۸۸ 
نشان می دهد که جمهوری اسالمی در 
شرایط سخت اگرچه دیر و با هزینه های 
غیرضروری، اما تصمیمات درســتی 
اتخاذ کرده است؛ و با توجه به این تجربه، 
این امید ایجاد می شود که باز هم تصمیم 
درستی اتخاذ شود و راه برای اصالحات 

بنیادین برای جامعه باز شود.
وی با طرح این پرســش کــه اگر 
سیاست ورزی ممکن است، آیا اصالحات 
نیز ممکن است، گفت: اگرچه این موضوع 
روز به روز دشوارتر و تا حدودی ناممکن تر 
می شــود، اما همچنان امکان آن وجود 
دارد؛ مادامی که اصالح طلبان بتوانند 

به عنوان یک جریان سیاسی تشکیالت 
خود را داشته باشــند و در انتخابات ها 
شــرکت کنند و صالحیت نامزدهای 
آنها تائید شود مستقل از اینکه مردم به 
آنها رأی بدهند یا خیر، برنامه های خود 
را برای برون رفت از مشــکالت جامعه 
عرضه کنند، اصالحات به لحاظ نظری 
ممکن است اما از نظر عملی با مشکالتی 

مواجه است.
این فعال سیاسی تصریح کرد: تا وقتی 
که نظام این فرصــت را همچنان باقی 
گذاشته که بتوانیم سخن خود را مطرح 
کنیم، سیاست ورزی ممکن است. فضای 
مجازی نیز این امکان را خیلی گسترش 

داده است.
سلیقه ملت طالقانی و منتظری 

است یا مصباح و جنتی؟
تاجزاده ادامه داد: مردم علی االصول 
همواره در میزانی که می توانســتند، 
بهترین ها را انتخاب کردند و اگر انتخابات 
آزاد باشــد، حتما بهترین ها را انتخاب 
خواهند کرد. امروز می بینیم عزیزترین 
چهره های زنده یــا از میان ما رفته، چه 
کسانی هستند؛ ســلیقه ملت همان ها 
هستند؛ ببینید سلیقه ملت ما طالقانی 
و منتظری و بهشتی اســت یا مصباح 
و یــزدی و جنتی؟ به گفتــه این فعال 
سیاسی،  امروز برخی تالش بی حاصلی 

می کنند و می خواهنــد بگویند که راه 
خروج از بن بست، این است که ملت ایران 
انتخاب هایشان را تغییر دهند؛ این در 
حالی است  که راه خروج از این بن بست، 
پذیرفتن رأی و حاکمیت ملت است؛ ملت 
ایران ملتی بزرگوار است که حاضر است 
خطاهای حکومت را ببخشــد به شرط 
آنکه حکومت از حقوق و رأی و خواست و 

نظر اکثریت ملت تمکین کند.
 در عرصه داخلی و خارجی،

 راهی جز مذاکره نداریم
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه »ما 
راهی جز بازگشت به رأی ملت نداریم«، 
به تجربیات کشورهای تونس و مراکش 
در پذیرش نظر مردم خود اشاره و اظهار 
کرد: در عرصه هــای داخلی و خارجی 
محکوم به گفت وگو و مذاکره هســتیم 
و راهی جز آن نداریم. اشــتباه شــاه در 
سال ۱۳۵۸ دادن آزادی به مردم نبود، 
بلکه اشــتباه او دیــر دادن آزادی بود؛ 
اگر همان آزادی را ســال ۵۶ داده بود و 
به محض شــنیدن اعتراضات مردمی، 
به آنها می گفت بیایید دولت و مجلس 
را تشــکیل دهید؛ در این صورت دیگر 
به ما انتقاد نمی شــد که چرا به دنبال 
اصالحات نرفتید. وی در بخش هایی از 
صحبت های خود به ارائه  تحلیل هایی 
درباره شرایط امروز جامعه ایران پرداخت 

و با طرح این پرسش که آیا در ایران امروز 
سیاســت ورزی ممکن اســت؟ گفت: 
دســت کم تا زمانی که بتوانیم سخن و 
روایت خود را از مسائل و حوادث، مستقل 
از سخن رسمی حاکمیت عرضه کنیم و 
تشکیالت، تجمعات و رسانه های خود را 
داشته باشیم، امکان سیاست ورزی وجود 
دارد. این موضوع زمانی ناممکن می شود 
که مانند زمان شــاه، بعد از کودتای ۲۸ 
مرداد عمال مخالف او به رسمیت شناخته 
نشد و هیچ کسی نمی توانست سخنی بر 
خالف سخن شــاه مطرح کند. تاج زاده 
گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسالمی 
هنوز در بین اقشــاری از جامعه پایگاه 

دارد و اراده بقــا و امکان خاموش کردن 
صداهای معترض را دارد، یک توهم است 
که کسانی فکر کنند می توانند در کوتاه 
مدت او را سرنگون کنند؛ اما در صورت 
عدم اجرای اصالحات ســاختاری روز 
به روز هزینه اداره کشور باال می رود و بر 

خشم جامعه افزوده می شود.
مردم هرگز 88 را فراموش نکردند

تاج زاده ادامه داد: در ســال ۸۸ بعد 
از آن اتفاقات بســیاری فکر می کردند 
انتخابات در ایران به پایان رسیده، اما در 
سال ۹۲ کسی که روایت رسمی جامعه 
را نمایندگی نمی کــرد، رئیس جمهور 
شد و انتخابات به نوعی احیا شد و مردم 
دوباره آشتی کردند. در مجموع مردم در 
۶ انتخابات به گونه ای عمل کردند که ۸۸ 
را هرگز فراموش نکردند اما آن را پشت سر 
گذاشتند و برای حرکت رو به آینده وارد 
عصر جدیدی شــدند. وی در پاسخ به 
این پرســش که در چنین شرایطی آیا 
انتخابات ممکن اســت و می توان به آن 
دل بســت و در آن مشارکت فعال کرد، 
با تاکید بر اینکه انتخابات نهاد بی بدیلی 
برای حاکمیت مردم در عرصه سرنوشت 
است، گفت: هنوز بشــر هیچ نهادی را 
مهمتر از انتخابات بــرای حاکم کردن 
مردم بر سرنوشت کشورشان پیدا نکرده 
و به رغم تمام پیشرفت های دموکراتیک 
در کشــورهای مختلف دنیا، همچنان 

چشم ها به سمت انتخابات ها است.
 اصالحات هنوز به انتخابات

 معتقد است، اما ...
این فعال سیاسی با اشاره به رویکرد 
اصالح طلبان در انتخابات اســفند ماه 
امسال، اظهار کرد: اصالحات هنوز هم 
معتقد اســت که انتخابات موثرترین، 
مســتقیم ترین، کم هزینه تریــن و 
مطمئن ترین راه برای حاکمیت مردم 
بر سرنوشت خودشان اســت اما با این 
وجود، شــرکت در انتخابات و معرفی 
نامزد در انتخابات به هر قیمت، نه تنها 
مفید نیســت، بلکه می تواند آثار زیان 
باری به همراه داشته باشد. تاج زاده با بیان 
اینکه ما هرگز انتخابات را رها نمی کنیم، 
افزود: تاکید می کنم انتخابات موقعی در 
جمهوری اسالمی معنا دارد که امکان 
ایجاد تفاوت معنادار با انتخابات وجود 

داشــته باشــد اما اگر این امکان به هر 
دلیل منتفی شــود، هیچ دلیلی برای 
شــرکت در انتخابات وجود ندارد. وی 
خاطرنشان کرد: ما درباره اصل انتخابات 
هرگز تردید نمی کنیم و با شــعارهای 
اصالح طلبان انتخاباتی و غیرانتخاباتی 
فریب نمی خوریم اما معتقدیم اساس 
اصالحات بــر انتخابات آزاد اســت. ما 
حتی جنبش ســبز را مدیون انتخابات 
هســتیم؛ چراکه اگر انتخابــات نبود 
مهندس موسوی در جایگاه امروز نبود و 
ما خاتمی و جنبش دوم خرداد نداشتیم 
و اگر انتخابات نبود، نمی توانستیم مسیر 

کشور را در سال ۹۲ تغییر دهیم.
این فعال سیاسی گفت: اگر مجلس 
مقدمه ای برای اصالح سیاســت های 
حکومتی شود، شــرکت در انتخابات 
توجیه دارد، حتــی اگر اکثریت جامعه 
رأی ندهند؛ در این شرایط وظیفه ما این 
است که به محض آنکه حکومت گامی در 
جهت اصالحات برداشت، از او استقبال 
کنیم. همچنین وظیفه دیگر ما این است 
که با مردم سخن بگوییم و آنها را تشویق 

کنیم تا در صحنه بیایند.

مصطفی تاجزاده:

اصالحات هنوز به بن بست نرسیده است

خبر

عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت 
اینستاگرامی خود خبر از دیدار تعدادی از فعالین 
اصالح طلب، از جمله عارف، انصاری و خرازی با 

اعضای حقوقدان شورای نگهبان داد.
هادی طحــان نظیــف در این یادداشــت 
اینستاگرامی نوشته اســت: چند روز قبل دکتر 
عارف، رئیس محترم فراکســیون امید به شورا 
آمدند و نهار را با حقوقدانان شورا صرف کردند. 
دکتــر صادقی مقدم، عضو حقوقــدان و معاون 
اجرایی شورا هم حق میزبانی را ادا کرد و به خاطر 
کســالت آقای عارف که ناشی از سرماخوردگی 
بود، برایشان آبلیمو و عسل آورد. جلسه خوبی 

بود، صمیمی و صریح. در مورد مســائل مجلس 
و انتخابات گفت وگوهایی شد. تاکید حقوقدانان 
شورا بر ســه مولفه مهم در بررسی صالحیت ها 
یعنی دوری کاندیداها از فســاد اخالقی، فساد 
اقتصادی و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در 
این موارد کامال همراه دیدم که نشان از سالمت 

نفس و توجه ایشان به قانون دارد.
وی خاطرنشــان کرد: ما در شورای نگهبان 
همواره ســعی بر اجرای ُمــّر قانــون داریم و 
جریان های سیاسی مختلف نیز در تردد، تعامل 
و گفت وگو با این شورا هســتند و البته شورای 
نگهبان هم گوشی شــنوا برای شنیدن نظرات 

و دیدگاه ها دارد. چنــد روز قبل نیز آقای مجید 
انصاری و افراد دیگری آمده بودند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه 
به دیدار ســایر گروه های اصالح طلب با اعضای 
شــورای نگهبان نیز پرداخت: این موارد غیر از 
دیدارهای رســمی احزاب و نمایندگان آنها با 
اعضای این شوراست مثل دیدار چند روز پیش 
دبیرکل و مسئوالن حزب ندای ایرانیان با قائم 
مقام دبیر شــورا. طحان نظیف تاکید کرد: رفت 
و آمدهای کارشناسان و متخصصان موضوعات 
مختلف و شــخصیت های سیاســی به شورای 
نگهبان از حیث تنوع و گستردگی، شاید در میان 

سایر دستگاه ها کم نظیر باشد. افراد متخصص 
در هنگام بررســی مصوبات، و فعاالن سیاسی و 
احزاب در ایام انتخابات ارتباط شــان با شورای 
نگهبان بیشتر می شود. شورای نگهبان وظیفه 
خود می داند دغدغه های آنان را بشــنود و البته 

چارچوب های قانونی را تشریح کند.
وی شورای نگهبان را پناهگاه مردم دانست و 
نوشت: همانطور که قوه قضائیه در جایگاه پناهگاه 
مردم اســت، امروز شــورای نگهبان نیز ملجا و 
پناهگاه احزاب و فعاالن سیاسی و مرجع بررسی 
شکایات آنان از عملکرد هیات های اجرایی است. 
داور خوب کسی اســت که اظهارات طرفین و 

مســتندات را خوب بشــنود و پس از بررسی و 
تطبیق با موازین قانونی اعالم نظر کند. شورای 
نگهبان داور ملی انتخابات است. مسابقه ای که 
جناح های سیاســی با یکدیگر رقابت می کنند 
و نهایتا پیروز آن مردم اند. تالش ما این اســت 
که نگذاریم حقی از کســی ضایع شود و خالف 
قانون عمل نشود. این مهم بدون یاری همه مردم 

و خصوصا فعاالن سیاسی محقق نخواهد شد.

طحان نظیف تشریح کرد؛

جزئیات دیدار اصالح طلبان با اعضای شورای نگهبان در روزهای اخیر
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میرلوحی:
خاتمی به عده ای گفت که 
ثبت نام کنند، اما آنها نیامدند

محمــود میرلوحــی، عضو شــورای عالی 
اصالح طلبــان دربــاره ثبــت نام هــا برای 
کاندیداتوری مجلس یازدهم به ایســنا گفت: 
گرچه از حیــث عدد ظاهرا تعــداد داوطلبین 
حضور در مجلس شــورای اســالمی بیش  از 
دوره های پیش اســت؛ اما چهره های شناخته 
شده دو جناح سیاسی کشور،  هم اصولگرایان و 
هم اصالح طلبان در این مرحله حضور کمرنگی 
داشــتند. وی افزود: تا جایی که می دانم حتی 
وقتی آقای خاتمی به عده ای گفتند تا در عرصه 
انتخابات حضــور پیدا کنند هــم آنان حاضر 
نشدند ثبت نام کنند. نه فقط اصالح طلبان که 
حضور اصولگرایان هم ســرد بود، الریجانی و 

امثال او نیامدند.
    

هم مشکل FATF حل می شد، 
هم رابطه با آمریکا، اگر ...

به گزارش »عصر ایــران«، علی مطهری، 
نماینده تهران در مجلس درباره معطل ماندن 
لوایــح CFT و پالرمو در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام گفت: رفتار برخی مخالفان این 
لوایح سیاسی اســت. برخی افراد و نهادها نیز 
منافع اقتصادی در این قضیه دارند. اگر دولت 
دســت خود این افراد بود مطمئن باشید هم 
برجام اجرا شده بود و ما به اینجا نمی رسیدیم 
و هم ماهها بود که مشــکل FATF حل شده 
بود و حتی معتقــدم که رابطه بــا آمریکا هم 
برقرار شده بود. ولی چون کار دست خودشان 
نیست نمی خواهند پیشــرفت ها و گشایش 
معیشت مردم به نام رقیب شان ثبت شود. وی 
افزود: متاسفانه هوای نفسانی در بروز اتفاقاتی 
 CFT مثل معطل نگاه داشتن لوایح پالرمو و

نقش دارد.
    

لزوم تغییر برند جریان های 
سیاسی برای ادامه حیات

مهدی آیتی، کنشگر سیاسی اصالح طلب 
و عضو ســابق حزب اعتماد ملی به ایلنا گفت: 
در پروژه هــای اقتصادی هم وقتــی یک برند 
شکست می خورد اگر قرار است همان صاحبان 
اقتصادی بیایند و دوباره وارد مارکتینگ شوند، 
اسم برندشــان را عوض می کنند، برای اینکه 
آن برند دیگر مورد قبول نبــوده و اعتبارش را 
از دست داده اســت، گفت: اگر امروز هر کسی 
بهترین حرف ها را هم با پرچم اصالح طلبی یا 
اصول گرایی بزند، مــردم نمی پذیرند چرا که 
امتحانشــان را در این ۴۰ ســال پس داده اند. 
هر کســی بخواهد بیاید و حرف تازه ای بزند و 
حرکتی ایجاد کند، حتما بایــد با پرچم و برند 
جدید این کار را بکند و باید به شدت از واژه های 

اصالح طلبی و اصول گرایی پرهیز کند.
    

اطالعات سپاه ۴ سلطنت طلب را 
دستگیر کرد 

۴ نفر از اعضای شــبکه فعال سلطنت طلب 
استان اصفهان و اعضای شبکه »مبارز وطن« 
اصفهان با اقدام اطالعاتی و عملیاتی پاسداران 
سازمان اطالعات سپاه استان دستگیر شدند. 
به گزارش فارس، این افراد روز پنجشنبه حین 
برگزاری جلسه با موضوع موج دوم اغتشاشات 
در منزل یکی از اعضا حضور داشتند که با حضور 
به موقع مأموران این طرح نــاکام مانده و همه 
افراد در محل دســتگیر شــدند. همچنین در 
بازرسی از منزل مذکور تعدادی شب نامه، پرچم 
شیر و خورشید، ابزار شعارنویسی و شیشه های 

بمب های آتش زا کشف شد.
    

الریجانی امروز به ترکیه می رود
علی الریجانــی، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی امروز )شــنبه، ۲۳ آذر( بــه منظور 
ســخنرانی در دوازدهمین مجمــع عمومی 
مجالس آســیایی، در رأس هیئتــی پارلمانی 
تهران بــه ترکیه ســفر می کند. بــه گزارش 
تسنیم، در نشست های مجمع عمومی عالوه بر 
سخنرانی رؤسای هیئت ها و گزارش دبیرکل، 
گــزارش کمیته های دائمــی و قطعنامه های 
پیشــنهادی آنها ارائــه و مــورد تصویب قرار 
می گیرد و در پایان بیانیه نهایی مجمع قرائت و 
به عنوان بیانیه پایانی به تصویب می رسد. رئیس 
مجلس شورای اسالمی در حاشیه دوازدهمین 
مجمع عمومی مجالس آســیایی با رؤســای 
مجالس کشورهای آسیایی دیدار و گفت وگو 
خواهد کرد و روز در روز یکشنبه، ۲۴ آذر، ترکیه 

را ترک و به کشور باز می گردد.

اصالحات هنوز هم 
معتقد است که انتخابات 

موثرترین، مستقیم ترین، 
کم هزینه ترین و 

مطمئن ترین راه برای 
حاکمیت مردم بر سرنوشت 

خودشان است اما با این 
وجود، شرکت در انتخابات 
و معرفی نامزد در انتخابات 

به هر قیمت، نه تنها مفید 
نیست، بلکه می تواند آثار 
زیانباری به همراه داشته 

باشد برخی تالش بی حاصلی 
می کنند و می خواهند 
بگویند که راه خروج از 

بن بست، این است که ملت 
ایران انتخاب هایشان را 
تغییر دهند؛ در حالی که 

راه خروج از این بن بست، 
پذیرفتن رأی ملت است؛ 

ببینید سلیقه ملت طالقانی 
و منتظری و بهشتی است یا 

مصباح و یزدی و جنتی؟

یک نماینده مجلس گفت: اینکه دولت پارلمانی از سوی 
مجلس یازدهم روی کار بیاید بسیار محتمل است و شاید در 

آینده این اتفاق بیافتد.
رسول خضری در گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه آیا در مجلس 
برای تغییر دولت به سمت پارلمانی رفتن بحثی شده است، یا 
خیر اظهار کرد: در مجلس بحثی برای پارلمانی شدن دولت 
مطرح نشده است اما مجلس آینده با شکل گیری که خواهد 
داشت شــاید این موضوع را مطرح کند. خضری تاکید کرد: 
پیش بینی آن چه که در آینده اتفاق خواهد افتاد بسیار سخت 
است، زیرا نمی دانیم چه افرادی در مجلس حاضر خواهند بود 
اما با توجه به طیفی که برای حضور در خانه ملت ثبت نام کردند؛ 

مطرح کردن دولت پارلمانی یکی از احتماالت است.

پارلمان یازدهم شبیه به مجلس هفتم خواهد بود
وی درباره آرایش سیاسی یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی با توجه به ثبت نام افراد در این دوره از انتخابات، گفت: 

مجلس آینده با توجه به آن چه که در ثبت نام ها مشــاهده 
کردیم قطعا با اکثریت اصولگرایان خواهد بود. نماینده 
مردم پیرانشهر با اشاره به عدم ثبت نام برخی از چهرهای 
شناخته شده و همچین نماینده های فعلی مجلس، بیان 
کرد: تنها ۴ درصد از نمایندگان ادوار در این دوره ثبت 
نام کرده اند؛ ۹۶ درصد به نوعی افرادی هستند که سابقه 

نمایندگی ندارنــد و از کل نمایندگان 
مجلس دهم تنهــا ۲۴۸ نفر ثبت 
نام کرده اند. وی خاطرنشان کرد: 

آرایش جریان های حاضر در سپهر سیاسی کشور در وهله اول 
به تائید و احراز صالحیت ها بستگی دارد؛ باید منتظر ماند و دید 
چه کسانی به میدان انتخابات می رسند آن زمان است 
که می توانیم بگوییم کــه حضور جریان ها و 
گرو ها به چه صورتــی خواهد بود. به گفته 
نماینده اهل ســنت مجلس دهم با توجه 
به افرادی که در انتخابات ثبت نام کردند،  
پارلمان یازدهم یک پارلمان اصولگرا خواهد 
بود. خضری ادامــه داد: اصالح طلبان هم با 
چهره هایی همچــون علی مطهری وارد 
انتخابات شده اند که باید در آن 
طرف منتظر ماند و دید چه 

اتفاقاتی می افتد، اما پیش بینی ها نشان می دهد مجلس آینده 
ما شبیه به مجلس هفتم باشد.

مجلس آینده، دو جریانی است با اکثریت اصولگرا
وی در خصوص اینکه یکی از ایراداتی که به مجلس دهم 
گرفته می شود سه فراکسیونی بودن آن است که باعث شد آن 
تحرک و پویایی الزم را نداشته باشد اما حال که پیش بینی شما 
تک جریانی است آیا این مجلس هم بی تحرک و ایستا خواهد 
بود، اظهار کرد: بله گفته می شود مجلس دو جریانی به دلیل 
ایجاد حس رقابت باعث پویای می شود. این نماینده مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: البته باید بگویم مجلس یازدهم کامال 
یک دســت اصولگرایی نخواهد بود بلکه اکثریت با این جناح 
خواهد بود. وی ادامه داد: همان طور که پیش بینی می کردند 
این دوره هم با اصالح طلبان باشد اما طیف مستقلین هم آمد و 
به دور از سیاسی کاری دو فراکسیون دیگر به دنبال دغدغه های 
کف جامعه رفت و امروز با قاطعیــت می گویم مجلس آینده 

دوجریانی خواهد بود با اکثریت اصولگرایان.

خضری در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛

احتمال روی کار آمدن دولت پارلمانی از سوی مجلس آینده


