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اگر مردم بیایند ،شانسی برای اصولگراها نمیبینم

سید عبدالواحد موســوی الری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز میگوید :من
معتقدم آنچه در اســفند  ۹۸اتفاق افتاد متوجــه اصالحطلبان نبود و متوجه کل مدیریت
کشور بود .یعنی قهر مردم از صندوقهای رأی ربطی به اصالحطلبان نداشت .اصالحطلبان
که کاندیدایی نداشتند تا کســی بگوید اینها از اصالحطلبان قهر کرده اند .اصالحطلبان،
چون کاندیدا نداشتند ،کاندیدایی هم معرفی نکردند و احزابی هم که از بین افراد ثبت نام
شده عدهای را شب آخر انتخاب کردند ،معلوم بود که تکلیفشان چیست .بنابراین قهری که
صورت گرفته از کل مدیریت است و کل مدیریت باید دست به کار شود که این سرخوردگی
مردم از بین برود.به گزارش جماران ،بخشهایی از گفتگوی این فعال سیاسی اصالحطلب
را در ادامه میخوانید:
فکر میکنید که نهاد اجماع ساز اصالحطلبان چقدر به شکلگیری اجماع بین
اصالحطلبان و دعوت مردم به حضور در انتخابات کمک کند؟ همچنین این تشکیالت
جدید چقدر میتواند اشکاالت تشکیالت قبل را برطرف کند؟
در عرصه سیاســی کشــور ،به صورت نوشته یا نانوشــته ،دو جریان حضور دارند؛ جریان
اصالحطلب و جریانی که به اصولگرا موسوم شده است .جریان اصولگرا هم به صورت نانوشته
از سوی تعدادی از نهادها مثل صدا و سیما و امثال آنها حمایت و پشتیبانی میشوند .جریان
اصالحطلب تکیه گاهی جز مردم ندارد و درون نهادهای مختلف مرتبط با حاکمیت حامی
جریان اصالحات نمیبینیم و یا اگر هم باشد ،بسیار کم است .اما به دلیل اینکه عامه مردم
خواهان اصالح امورهستند از جریان اصالحات هم حمایت میکنند.
این پیوستگی بین اصالحطلبان و عامه مردم از سال  ۷۵به این طرف بیشتر خودش را نشان
داده است .بنابر این حمایت مردم به صورت قطعی پشت سر اصالحطلبان هست؛ مشروط
به اینکه اول درون خود اصالحطلبان انسجام وجود داشته باشد و چند دستگی و پراکندگی
وجود نداشته باشد و دوم اینکه در هر مقطع زمانی زبان مفاهمه با مردم را از دست ندهند ،از
مردم فاصله نگیرند ،با مردم و نیازها و مطالبات مردم همراه باشند.
بخش اول مسئله ،یعنی انسجام درونی ،تالشی بوده که توسط خیلی از چهرههای سیاسی
درون و بیرون احزاب و تشکلها صورت گرفته که به این نهاد اجماع ساز منتهی شده است.
در حقیقت این نهاد در برگیرنده احزاب اصالحطلب به اضافه تعدادی از چهرههایی است که
در بین اصالحطلبان مقبولیتی دارند و به صفت شخصیت حقیقی شان مطرح هستند و این
تشکل را پایه ریزی کرده اند.به نظر من این حداقل کاری بوده که میشده انجام بگیرد .به این
معنا نیست که همه مشکالت با این نهاد حل میشود ،ولی تالش در جهت ایجاد انسجام و
وحدت بین جریان اصالحطلب گام بزرگی است .پس اصالحطلبان یک قدم جلو رفتهاند و آن
پاسخ به مطالبه مردم و هواداران که شما درون خودتان منسجم باشید که با این کار انتظار
مردم از این طریق تا حدی برآورده شده است.
البته گام دوم که از آن مهمتر هست این است که اصالحطلبان در مراحل بعدی همراه با توقعات
مردم حرکت کنند .یعنی ببینند مسائل واقعی مردم چیست ،آن مسائل را شناسایی و با زبانی
که برای مردم قابل درک و فهم هست مطرح کنند و نهایتا همگام با مردم به سمت آینده بهتری
حرکت کنند.در هر حال من معتقدم که این تشکل اجماعی قدم مبارک و خوبی برای ادامه
مسیر است .یعنی این شروع کار است و پایان کار نیست .از اینجا شروع میشود به سمت
تحقق اهداف و آرمانهای مردمی که ان شــاء اهلل دوستان ما در قالب این تشکل بتوانند تا
حدودی برآورده کنند؛ مطمئن نیستم که همه آنها را میتوانند برآورده کنند ،ولی باألخره
تا حدودی میتوانند به آن سمت حرکت کنند.
بعضی از جوانان اصالحطلب انتقاد میکنند که کماکان افراد نسل اول و مسن
در این تشکیالت محوریت دارند و آقای نبوی به عنوان یک فرد کهنسال هم رئیس
این تشکل شده اند .این انتقاد را چقدر قبول دارید؟ یعنی باعث میشود که مطالبات
نسلهای جدیدتر در تشکیالت اصالحطلبان دیده نشود؟
تشــکیالتی که از آن اســم میبریم حدود  ۴۶عضو دارد که هم شخصیتهای حقیقی و
هم حقوقی هســتند ۳۲ .حزب نمایندگان خودشان را معرفی کرده اند .احزاب ما عمدتا با
نمایندگانی از نیروهای جوان وارد عرصه میشوند و تعداد زیادی از نمایندگان احزاب نیروهای
جوان هستند .از بین چهرههای مستقل یا غیر حزبی هم تعدادی از نیروهای جوان هستند
و طبیعی است که ما آمیختگی تجربه و توان و نشاط را با هم میخواهیم .نمیشود بگوییم
تشکلی راه میافتد و همه آنها نیروهای جوان و یا همه آنها نیروهای با تجربه مرتبط با
نسلهای قبل باشند .باید ترکیبی از نسل جوان رو به آینده و نسل با تجربه مرتبط با گذشته
در این ترکیب باشند.به نظر من این ایرادی نیست که به این تشکل وارد باشد .این تشکل
ظرفی برای حضور تجربه دارها و انرژی دارها است و به نظر من خیلی این انتقاد وارد نیست.
به بحث انتخابات میرســیم .ما در این چهار سال شاهد دو اعتراض از جنس
جدید یکی در دی مــاه  ۹۶و دیگری در آبان ماه  ۹۸بودیم .همچنین تحریمهای
آمریکا از ابتدای ســال  ۹۷و فشــار شدید و ســنگین اقتصادی که به مردم وارد
آورد و اتفاقات دیگری مثل مســئله جنگ روانی بیرونی که در ادامه سیاست فشار
حداکثری آمریکا علیه ایران بود و قضیه هواپیمای اوکراینی نارضایتیهای فزایندهای
را در جامعه به وجود آورده که حتی شــرایط کشور را از آستانه انتخابات سالهای
 ۷۶و  ۹۲هم متمایز میکند .اوال به عنوان وزیر کشــور دولت اصالحات و کســی
که ســالها در رأس امور حضور داشــتهاید تحلیلتان را از اوضاع کشــور برای ما
بفرماییــد و دوم اینکه در فضای فعلی اصالحطلبان در خصوص انتخابات چه کاری
میتوانند انجام بدهند .به ویژه اینکه آقای روحانی در صحبتهای اخیر خود گفت
دستهایی پشت پرده هست که میخواهد بگوید رئیس جمهور هیچ کاری نمیتواند
انجام بدهد.
از اول تا اآلن یکی از ویژگیهای منحصر بفرد انقالب اسالمی تکیه بر مردم بوده است .یعنی
گروههای سیاسی قبل از انقالب ،چریک ،مسلح و امثال اینها به صحنه آمدند و تقریبا بعد از
کودتای سال  ۳۲در صحنه بودند و خیلی از گروهها از حزب توده گرفته تا مجاهدین خلق و
اکثریت و اقلیت و خیلیهای دیگر به صحنه آمدند ،ولی چیزی که توانست نظام  ۲۵۰۰ساله را
متالشیوجمهوریاسالمیراعرضهکند،حضورمردمبامحوریتیکرهبرکاریزمایموردقبول
عامه مردم بود.بنابر این همانطور که پیدایش نظام با اراده مردم بود ،ستون فقرات حفظ این
نظام هم حضور مردم است .هر جایی که مردم غیبت کنند نظام هم آسیب پذیر میشود.
مردم جایی از صحنه غیبت میکنند که احســاس کنند سخن آنها شنیده نمیشود ویا با
ســازوکارهایی دارند آنها را حذف میکنند .ما مدتها اســت که میگوییم این نوع رفتار
انتخاباتی در شأن جمهوری اسالمی نیست که یک گروه با استفاده از امکانات درون حاکمیت
گروه دیگری را حذف کند .بگذارید همه در صحنه حضور داشته باشند و در جهت اعتالی
نظام رقابت کنند.
nمردم ما در انتخابات اسفند  ۹۸حضور پیدا نکردند

این یک بخش قصه اســت که وقتی مردم احســاس کنند برای انتخاب آنها احترام قائل
نیستند و یک عدهای هرکسی را خواستند تأیید و هرکسی را نخواستند رد میکنند و فضا
را محدود میکنند به چیزی که خودشان میپسندند ،مردم بیتفاوت میشوند .دوم اینکه
فشارهای بیش از حد دشمنان اسالم و ایران به جمهوری اسالم ،دولت و ملت کامال مشهود
اســت .مردم این را میبینند ،اما انتظاری که از حکومت ،دولت و دست اندرکاران امر دارند
این است که مشکالت مردم را ببینند و برای آن چاره اندیشی کنند و اگر نمیتوانند راه حلی
پیدا کنند الاقل با مردم همدردی کنند.من معتقدم که مجموعه این عوامل باعث شد که در

داستان برجام؛ انتهای تعامل
ادامه از صفحه اول:
لذا در این خصوص صبر نظام برابر با طول مدت دولت مطبوع و فعال در موضوع است.
حال در ماه دوم دولت بایدن شاهد وقایعی در کشور ،منطقه و فرامنطقه هستیم؛ ابتدا
مختصری در این باره عرض کنم لیکن شــرایط مسائل و راهبردهای برون رفت آمریکا
از چالش برجام را ذکر کنم.
اوالً ،بایدن بداند نظام جمهوری اســامی ایران در هر شــرایطی نسبت آمریکا با رژیم
صهیونیستی و کشورهای هم پیمان عربی را میداند .دیروز میدانست امروز نیز میداند؛
همچنین نسبت ایران و خط مقاومت کام ً
ال مشهود است؛ سرویسهای اطالعاتی معاند
دســت به کار شــدهاند که بتوانند در ایران با پول و تجهیــز گروهکهای حقیر ایجاد
نا امنی یا حداقل احساس ایجاد نا امنی بوجود بیاورند .یا با فعالسازی داعش ،تکرار همان
اشتباهی ست که یکبار در شکلگیری داعش در منطقه انجام دادید .لذا بایدن بداند در
چهار سالی که در راس سیاست نبوده «خط امنیت منطقه از تهران مدیریت میشود»

بیبرو برگرد از او حمایت میکنیم.
اینها بحثهایی است که ایشان گفته و خود من هم فکر میکنم جنس آقای ناطق با جنس
الریجانی و امثال او متفاوت است .یعنی اگر آقای ناطق بیاید به احتمال زیاد زمینه اینکه جمع
قابل توجهی از اصالحطلبان از ایشان حمایت کنند ،هست .اما این را باید به آن جمع و اراده خود
آقای ناطق واگذار کنیم .فعال تلقی من این است که به هیچ نحو آقای ناطق به صحنه نمیآید.
ولی اگر آقای ناطق بیاید قاعدتا شرایط آقای ناطق در جمع اصالحطلبان با امثال آقای الریجانی
متفاوت است.

nاالن زود است که بگوییم آقای ظریف ،یا آقای فالنی خوب است

به نظر من اصولگرایان یک بار دیگر مثل سال  ۷۵دچار یک اشتباه
شــده اند .در سال  ۷۵اصولگرایان فکر میکردند که آقای ناطق نوری
رئیس جمهور است و حتی داشتند تالش میکردند که برای کابینه هم
نیرو به ایشان معرفی کنند .بعد شرایط به سمت دیگری ورق خورد .اآلن
هم به نظر من اصولگرایان با توجه به انتخابات  ۹۸باورشــان این است
که مردم پای صندوقهای رأی نمیآیند و آنها هرکســی را که مطرح
کنند برنده هستند.
اســفند سال گذشته مردم از صندوقهای رأی فاصله بگیرند .این یک واقعیت است و هیچ
کس در داخل و خارج از ایران نیســت که این مسئله را قبول نداشته باشد که مردم ما در
انتخابات اسفند  ۹۸حضور پیدا نکردند .ما اآلن باید کاری کنیم که مردم حاضر شوند .برای
اینکه مردم حاضر شوند باید ببینیم که انتقاد و اعتراض مردم و عامل سرخوردگی مردم چه
چیزی بوده و آن عامل را برطرف کنیم و علت را از بین ببریم و زمینه حضور مردم را باز کنیم؛
مردم احساس نکنند باز انتخابات ریاست جمهوری شده و دو سه نفر را از یک گروه تأیید
میکنند و بعد هم بگویند انتخابات رقابتی بوده است .باید مردم احساس کنند همه سالیق
موجود در جامعه که میخواهند زیر چتر قانون اساسی کار و فعالیت کنند بتوانند حضور پیدا
کنند .کسانی که همین قانون اساسی را مبنا قرار میدهند نگویند این باشد و این نباشد؛ این
خوب است و آن بد است.
nانتخابات  ۱۴۰۰آزمون بزرگی است

بنابر این تلقی خود من این اســت که انتخابات  ۱۴۰۰آزمون بزرگی برای دست اندرکاران
است که چه جوری با مردم رفتار میکنند .مردم انتظار این را دارند که عرصه تصمیمگیری و
حوزه اختیار آنها باز باشد و بتوانند از بین همه چهره و سالیق کسی که خودشان میپسندند
را انتخاب کنند .این برای حکومت کار سختی نیست ،ولی باید این کار را انجام بدهند .ریلی
که در قالب نظارت اســتصوابی برای انتخابات گذاشته شده ریل معیوبی است .به نظر من
حذف کردن عده زیادی از افراد برای اینکه عده دیگری بمانند ،چیز خوبی نیست.
خیلی این انتقاد از اصالحطلبان شنیده میشود که مثال در دو سه اتفاق اخیری
که اسم بردم ســکوت کردند و کنار مردم نایستادند ،موضع درست نگرفتند و یا
کنار حکومت ایســتادند و چنین دوگانههایی ساخته میشود .دیدگاه شما راجع به
این مسئله چیست؟
اصالحطلب کسی است که میخواهد زیر چتر این نظام کار کند .اصالحطلب یعنی کسی
که قانون اساســی و نظــام را قبول دارد و بعضی از رفتارها و روشها را نمیپســندد و در
جهــت اصالح آن حرکت میکند .بنابر این اصالحطلبان حتما بــا مردم بوده اند ،اما مردم
روشهای مختلفی برای بیان خواســته خود انتخاب میکنند .ممکن اســت بعضی از آن
روش ها ،روشهایی نباشد که اصالحطلبان قبول داشته باشند .بنابر این معنای بودن یا نبودن
استفاده از روشهایی است که ممکن است کسی این روش و کسی آن روش را بپسندد.
nآنچه در اسفند  ۹۸اتفاق افتاد متوجه اصال حطلبان نبود

با توجه به اینکه یأس از صندوق رأی و همه مسائلی که گفتید وجود دارد ،در
آستانه انتخابات  ۱۴۰۰فکر میکنید که اصالحطلبان به فرض داشتن یک کاندیدای
مطلوب اقبالی دارند که بتوانند مردم را پای صندوق دعوت کنند؟
من معتقدم آنچه در اسفند  ۹۸اتفاق افتاد متوجه اصالحطلبان نبود و متوجه کل مدیریت
کشور بود .یعنی قهر مردم از صندوقهای رأی ربطی به اصالحطلبان نداشت .اصالحطلبان
که کاندیدایی نداشتند تا کسی بگوید اینها از اصالحطلبان قهر کرده اند .اصالحطلبان ،چون
کاندیدا نداشتند ،کاندیدایی هم معرفی نکردند و احزابی هم که از بین افراد ثبت نام شده
عدهای را شب آخر انتخاب کردند ،معلوم بود که تکلیفشان چیست .بنابر این قهری که صورت
گرفته از کل مدیریت است و کل مدیریت باید دست به کار شود که این سرخوردگی مردم
از بین برود .قدم اول این اســت که مردم احساس کنند مطلوب آنها همین صندوق رأی
است؛ حاال ممکن است به نفع آنها یا به ضررشان باشد .مردم احساس کنند که صندوق
رأی واقعا برای کل جریان حاکمیت مبنا است .دستگاه نظارت مثل شورای نگهبان و امثال
اینها باید این را بپذیرند و بزرگان جامعه بپذیرند که مردم میخواهند رأی آنها دیده شود.
مردم میخواهند احساس کنند که رأی آنها واقعی است.
اآلن چشم انداز چنین چیزی را میبینید که نشانههایی دیده شود؟
من تا امروز با توجه به مجموعه گفتگوهایی که دارد صورت میگیرد چنین چیزی نمیبینم.
یعنی هنوز هم فکر میکنم حال و هوای اســفند  ۹۸بر جریان انتخابات حاکم اســت .ما
امیدواریم که دست اندرکاران امر پیام قهر مردم در اسفند  ۹۸را دریافت کرده باشند و زمینه
آشتی را فراهم کنند.
nاصال حطلبان نمیتوانند روی فردی مثل علی الریجانی به تفاهم برسند

ممکن اســت اصالحطلبان به سراغ یک گزینه ائتالفی مثل آقای ناطق نوری یا
آقای الریجانی بروند؟
من در جمع نهاد اجماع ساز نیستم .ولی تا جایی که با دوستان در تماس هستم ،احساس
اصالحطلبان این اســت که باید در انتخابات  ۱۴۰۰بــا زبان مردم و با کاندیدایی از جنس
اصالحطلبان وارد عرصه شــوند و باألخره هم زبان مردم را بفهمند و هم کاندیدایی معرفی
کنند که بتوانند با مردم صحبت کنند.
من شــخصا معتقد نیستم که اصالحطلبان میتوانند روی فردی مثل آقای علی الریجانی
به تفاهم برسند؛ خیلی بعید میدانم و چنین چیزی اصال به ذهنم نمیآید که یک روزی
اصالحطلبان دور ایشان جمع شوند و از ایشان به عنوان کاندیدای خودشان استفاده کنند.
nبه هیچ نحو آقای ناطق به صحنه نمیآید

آقای ناطق چطور؟ آقای مرعشــی صحبتی کرده و گفته اگر آقای ناطق بیاید
این ادعا نیســت این واقعیت اســت و چشمانتان را باز کنید و ببینید؛ فک کنم همین
حقیقت برای تغییر چنین راهبرد فشلی مکفی ست.
ثانیاً ،بایدن باز هم بداند نقش کشورهای اروپایی در چهار سال ترامپ و نحوه کنشگری
در برجام با ایران مشخص شد و البته که مشخص بودهاند و شاید کلمه زیباتر نتوان برای
آن پیدا کنم ،انگلیس ،فرانسه و آلمان «عروسکهای بازیچه آمریکا» هستند .هر کنشی
چه در شورای حکام و در هر سازمانی این سه کشور انجام دهند بازی بایدن است .این
اتفاقها جدیدی نیســتند .بایدن این کشورهای بازیچه را بیش از این برای چالش که
فع ً
ال ورود به برجام هست خرج نکند و تحقیر نکند؛ آنها به خودی خود برای جمهوری
اسالمی ایران دارای هیچ جایگاهی نیستند!
ثالثاً ،بایدن بداند در حماقتهای ترامپ برای نظام و مردم ،حقیقتهایی روشــن شد و
آن مسئلهای است که آمریکا هر چه میتوانست کرد و منتهای فشار حداکثری بر روی
جمهوری اسالمی ایران وارد کرد .پس چیزی بیشتر از این با هر اسمی :فشار حداکثری،
فشار هوشمندانه و ...واضح بگویم ،برای این نقطه از دنیا جواب نخواهد داد.
پس بایدن بفهمد روش مواجهه با ایران چیست؟

راجع به کاندیدای اختصاصی بخواهیم صحبت کنیم ،فکر میکنید که آقای دکتر
ظریف بتواند این کاندیدای اختصاصی باشد؟
به نظر من اآلن نباید روی کاندیداها بحث کرد .من طرفدار این هستم که همه کسانی که در
خودشان این توانایی را احساس میکنند باید عرصه مطرح کردن داشته باشند .آقای ظریف،
آقای عارف آقای جهانگیری ،آقای پزشــکیان ،آقای عباس آخوندی ،آقای علی مطهری و
خیلیهای دیگر بیایند و حرف هایشان را بزنند و اصالحطلبان هم باید لحظات پایانی تصمیم
بگیرند و اآلن نگویند کاندیدای ما آقای الف یا آقای ب است .بگذارند اینها بیایند و با مردم
مواجه شوند و کنش و واکنشی بین حرف ها ،منش و برنامههای اینها و تلقی مردم به وجود
بیاید و اصالحطلبان از این بده بستان دیدگاههای مردمی و کاندیداها بتوانند به نتیجه برسند.
به نظر من اآلن زود است که بگوییم آقای ظریف ،یا آقای فالنی خوب است.
شــاید زمان این مسئله اوایل اردیبهشت مناسب باشد .آن زمان فضا روشن است و گرایش
مردم تا حدودی مشــخص شده ،بگویند کاندیدای اختصاصی ما این است و بقیه هم از او
حمایتکنند.
nاصولگرایان یک بار دیگر مثل سال  ۷۵دچار یک اشتباه شده اند

اوضاع اصولگرایان را چه طور میبینید؟ یعنی به نظر شما آنها چه کاندیدایی
دارند که بتواند مورد اقبال قرار بگیرد؟ اآلن بیشترین بحث روی آقای رئیسی است
که تا این لحظه ظاهرا قصد حضور در انتخابات را ندارد .ممکن است بعدا این قصد
را پیدا کند؟
به نظر من اصولگرایان یک بار دیگر مثل ســال  ۷۵دچار یک اشتباه شده اند .در سال ۷۵
اصولگرایان فکر میکردند که آقای ناطق نوری رئیس جمهور اســت و حتی داشتند تالش
میکردند که برای کابینه هم نیرو به ایشان معرفی کنند .بعد شرایط به سمت دیگری ورق
خورد .اآلن هم به نظر من اصولگرایان با توجه به انتخابات  ۹۸باورشان این است که مردم پای
صندوقهای رأی نمیآیند و آنها هرکسی را که مطرح کنند برنده هستند.
تمام شرطبندی آنها روی نیامدن مردم است .اگر مردم نیایند حرف آنها درست است و
هرکسی را آنها مطرح کنند میآید .ولی تلقی من این است که اطمینان به اینکه آینده متعلق
به آنها است باعث تشتت در داخل خودشان شده است .همه فکر میکنند که اگر بمانند
رأی میآورند .چون رقیب که جریان اصالحات اســت با قهر مردم شانسی ندارد و میماند
همان  ۱۵درصدی که در مجلس دوازدهم رأی دادند و هر کاندیدایی آنها داشته باشند را
رأی میدهند .این برداشت عمومی اصولگرایان است و همین هم باعث شده اختالفات آنها
دامنه دار شود.تا چندی پیش تلقی آنها این بود که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه است،
آقای قالیباف هم رئیس دستگاه اجرایی و دولت میشود و یک کسی مشابه آقای قالیباف
هم رئیس مجلس میگذارند و این ســه قوه به اضافه ســایر نهادها در اختیار آنها است و
دیگــر هیچ چیزی باقی نمیماند .اما به نظر من رفتار مجلس دوازدهم و نوع حضورش در
متن جامعه و برنامه ریزیهایی که صورت گرفته ،سفر روسیه با آن مشکالتی که پیش آمد،
تردیدهایی نسبت به آقای قالیباف درون جریان اصولگرا ایجاد شده و دنبال این هستند که
یک فرد جایگزین بیاورند .آقای رئیسی هم باورش شده که آن فرد جایگزین به صورت قطع و
بالمنازع ایشان است و لذا آقای رئیسی علی رغم اینکه عالقهمند بوده و هست که در صحنه
حاضر شود ،عاقالنه رفتار میکند و خیلی اشتیاق نشان نمیدهد.بنابر این به نظر من اآلن
جریان عاقل اصولگرا احساسشان این است که ریسک شرطبندی روی آقای قالیباف باال است
و باید به سراغ کسی بروند که ریسک کمتری دارد و آقای رئیسی میتواند آن فرد باشد .آقای
رئیسی هم به نظر من تا اینجا خوب عمل کرده و خیلی میدان نداده تا اشتیاق آنها بیشتر
شود .به جای اینکه آقای رئیسی اشتیاق نشان بدهد ،هوادارها اشتیاق نشان بدهند .این هم
روشی است که ایشان در پیش گرفته است.
در هر صورت همه مســائلی که آنها دارند بر میگردد به اینکه مردم به صحنه میآیند یا
نمیآیند .اگر مردم به صحنه آمدند ،من شانسی برای کاندیدای اصولگرا نمیبینم .ولی اگر
مردم مثل  ۹۸عمل کردند هرکسی اصولگرایان روی او توافق کنند رأی میآورد.
nضرغامی میداند من با ایشان هیچ وقت اصطکاک نداشته ام

در خصــوص بحث آقای ضرغامی که در مــورد القای حکم معاونت پارلمانی
خودشــان چیزی را نســبت داده بودند هم چون در جریان بودهاید میخواســتیم
توضیحات شما را بشنویم.
متأســفانه در ایام انتخابات هرکســی ســعی میکند برگی را بیاورد و عرضه کند .آقای
ضرغامی خودشــان هم میداند من با ایشــان هیچ وقت اصطکاک و درگیری نداشته ام.
متاســفانه ایشــان مطلبی گفتهاند که هم ادبیاتش خوب نبود و هم اصل مســئله غیر از
چیزی اســت که ایشــان میگوید .اگر یادتان باشــد ،در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی
ســال  76فیلمی به نام «کارناوال شادی در عصر عاشــورا» در جامعه دست به دست شد.
فیلمی ســاخته بودند که گویا طرفداران آقای خاتمی عصر روز عاشــورا زدهاند و رقصیده
انــد .این فیلم در فضای عمومی علیــه آقای خاتمی و تخریب چهره مذهبی آقای خاتمی
منتشــر شــد .آقای خاتمی رأی آورد و تمام شد .پیگیری شــد که این فیلم را چه کسی
ساخته و چه کســی عرضه کرده اســت .وزارت اطالعات و دستگاههای مسئول پیگیری
کردند .حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری که بنده مســئولش بودم هم از طریق وکیل
حقوقی پرونده را دنبال میکرد.افراد مختلفی در مظان اتهام قرار گرفتند که آقای ضرغامی
هم یکی از آن افراد بود نمیخواهم بگویم حتما همین بود یا نبود ولی ایشــان از متهمین
پرونده بود .پرونده باز بود و درست همان زمان که توسط وزارت اطالعات و آقای دری دنبال
میشد ،آقای شمخانی این کار را انجام داد .دوستان ما میگفتند بگذارید تکلیف این پرونده
روشن شود و بعد شما هر کاری خواستید انجام بدهید.
nانتصاب به معاونت پارلمانی؟

بله .نه من با ایشان مشکل داشتم و نه ایشان با من مشکل داشته است.
فیلم ساختگی با سناریوی معین و کارگردان مشخص بود و طبق تحقیقات وزارت
اطالعات انگشت اتهام به طرف ایشان و بعضی از زیر مجموعه ایشان هم بود و من
هم هیچ وقت دنبال نکردم.
باالخره جریان به این ســمت رفت که یک روز خدمت رهبری جلســهای داشتیم و بعد از
برگشتن در محوطه ریاست جمهوری به آقای دری گفتم این پرونده چه شد؟ گفت نظر آقا
این بود که دنبال نشود و آقای خاتمی هم گذشت کردند .وقتی آقای خاتمی گذشت کردند
و نظر بزرگان هم این بوده و آقای دری هم گفت که دیگر پرونده دنبال نمیشود ،ما مشکلی
نداشتیم و آقای ضرغامی هم معاون حقوقی شد دیگر بحثی نبود .نه بنده از آقای خاتمی
تذکری گرفتم در خصوص ایشان و نه مسئله شخصی یا گروهی مطرح بود.
اوالً ،عــذر خواهی از مردم و نظام کند و در مقام جبران خســارتهای مادی و معنوی
خروج از برجام دست به کار شود.
ثانیاً ،از موضعی برابر با ورود بیقید و شــرط به برجام و لغو تمام چهار دسته تحریمها
فــی الجمله :تحریمها ذیل برجام ،تحریمها ی بخش اقتصادی ،تحریمهای اشــخاص
و شرکت ها ،همچنین تحریمهای بانکی که ترامپ وضع کرد سریعتر برداشته شود.
ثالثاً ،قدرت نظام جمهوری اسالمی ایران را قبول و تغییر نحوه رفتار اساسی با ایران را
پیش بگیرد .منطقاً حکومتی که  ۴۲ســال توانسته از همه گردنهها سخت عبور کند،
کار کشــته شده اســت و این وعدهی صبری که خداوند در برابر مشکالت با شیرینی
پیروزی داده است .مخاطبان عزیز ،آمریکا همانطور که در واگذاری جایگاه تولید ناخالص
جهانی به چین تنزل پیدا کرده است در آینده شاهد سقوط سلسلهوار قدرت نظامی و
نهایتاً منجر به سقوط سیاسی در جهان خواهد رسید .دیر و زود دارد اما سوخت و سوز
ندارد! لیکن داستان برجام که بنده تفسیر به انتهای تعامل نظام با غرب میکنم به خودی
خود تا به االن تاثیر خود را در آینده تحول نظام جمهوری اسالمی ایران گذاشته است،
آیندهای روشن و دارای جایگاهی مقبول نزد منطقه و دنیا خواهد بود.
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ایران 9/2میلیارد دالر
بدهی خارجی دارد

گزارش های رســمی نشــان مــی دهد که
بدهی خارجی ایران با رشــد  ۷.۲درصدی به
 ۹.۲میلیارد دالر رسیده است .به گزارش ایسنا،
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شــده
در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت
دریافتی از بانک جهانی و ســایر سازمان ها
و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی
پروژه های از طریق فاینانس ،پیش فروش نفت
و اوراق قرضــه بین المللی را در بر می گیرد.
ایــن در حالی اســت که بررســی گزارش
مرکز آمار ایران از وضعیت تجاری کشور نشان
می دهد که در تابستان امسال بدهی خارجی
ایران به  ۹.۲میلیارد دالر رســیده اســت که
افزایش  ۷.۲درصدی دارد.
در همیــن دوره ارزش صــادرات غیر نفتی
ایــران  ۷.۲میلیارد دالر بوده که نســبت به
دوره قبل  ۲۴.۴درصد کاهش داشــته است.
در دیگر بخش ها نیز تراز حســاب جاری در
بهار منفی  ۶۲۲میلیون دالر اعالم شــده که
 ۱۱۲درصد منفی شــده اســت .تراز حساب
جاری در واقع بیشــترین اجزایی اســت که
صادر یا وارد شــده و کلیه معامالتی که طی
آن ارزش اقتصادی معامالت ناشــی از کاال و
خدمات و دریافت ها و همچنین پرداخت های
انتقالی بین اشخاص مقیم و غیر مقیم مبادله
شــده را در بر می گیرد ولــی مبادالت اقالم
مالی را شامل نمی شود .بر اساس این گزارش
تراز حساب سرمایه نیز در بهار امسال منفی
 ۲۹۰۳میلیون دالر بوده که  ۶.۸درصد مثبت
شده است.

انتخابات
هشدارهایزودهنگام
ستادانتخاباتبهکاندیداها:

هرگونه تجمع تبلیغاتی
ممنوعاست

ســخنگوی ستاد انتخابات کشــور از افزایش
شــعب اخذ رای به  ۷۰هزار شعبه خبر داد و
گفت :بیش از  ۲میلیون نفر در انتخابات خرداد
 ۱۴۰۰بهکار گرفته میشوند که برای این تعداد،
ماســک ،دستکش و رعایت فاصله پیشبینی
شده اســت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
وزارت کشــور ،سیداســماعیل موســوی
در پنجاه و نهمین نشست کمیته به برگزاری
انتخابات سال گذشته اشاره کرد و اظهار کرد:
 ۲۸خرداد ماه ســال  ،۱۴۰۰چهار انتخابات،
ریاست جمهوری ،خبرگان رهبری ،مجلس
شــورای اسالمی و شوراهای شــهر و روستا
را خواهیم داشــت .سخنگوی ستاد انتخابات
کشور به آسیبشناسی تاثیر کرونا بر انتخابات
و تاثیر انتخابات بر کرونا اشــاره کرد و افزود:
این آسیبشناسی ســه بازه زمانی قبل ،بعد
و روز رایگیری را شــامل میشود.موسوی
ادامه داد :قبل از رایگیری که مرحله ثبتنام
است و اپلیکیشنی طراحی شده است که هم
از طریــق موبایل ،هــم کامپیوتر و هم دفاتر
پیشخوان قابل استفاده و ثبتنام است .با این
حال اگر کسی نتوانست ثبتنام کند میتواند
به فرمانداری و بخشــداری و برای نامزدهای
ریاســت جمهوری به وزارت کشور مراجعه
کند .وی گفت :نکته دوم مکان شــعبه است
که این تعداد را از  ۶۲هزار به  ۷۰هزار افزایش
دادیم یعنی  ۸هزار شــعبه اضافه کردیم که
فضای باز و تهویه داشته باشند.
دبیر ســتاد انتخابات کشــور به تعداد افراد
عوامل شعبه اشــاره کرد و افزود :بیش از ۲
میلیــون نفر در ایام انتخابــات بهکار گرفته
میشــوند کــه برای ایــن تعداد ،ماســک،
دســتکش و رعایت فاصله پیشبینی شــده
است.موسوی بحث تبلیغات انتخابات را فصل
شور و نشاط انتخابات دانست و افزود :به دلیل
اهمیت سالمت مردم هرگونه تجمع تبلیغاتی
ممنوع است اما نامزدها میتوانند از پتانسیل
رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده کنند.
وی در ادامه آسیبشناسی به روز رایگیری
اشاره کرد و گفت :به دلیل اینکه ممکن است
عوامل تا  ۷۲ساعت بعد در مکان رایگیری
باشــند ،آموزش داده شده تا با رعایت موارد
بهداشــتی نظیر اینکه از خودکار شــخصی
اســتفاده کنند ،فاصله  ۲متر رعایت شود و
اینکه استامپ حذف شــده و دستگاه احراز
هویت ساخته شد ،کمترین آسیب را داشته
باشیم.

انتقال کرونا از طریق
سطوح ضعیف است اما...
ادامه از صفحه اول:
همچنان توصیهها بر این اســت که از ماسک
اســتفاده کنند که به تازگی اســتفاده از دو
ماسک که خطر ابتال به کرونا را خیلی پایین
میآورد توصیه میشود .رعایت فاصله فیزیکی
و شستن دستها از دیگر نکاتی است که باید
افــراد رعایت کنند .اما این نگرانی وجود دارد
که به هوای این موضوع مردم نکات بهداشتی
به خصــوص ماســک زدن را رعایت نکنند
به خصوص آنکه از شرایط موجود خسته هم
هستند در حال حاضر برخی از مردم از ماسک
استفاده نمیکنند و اگر هم ماسک میزنند به
درستی نیست بنابراین برای حفظ جان خود
و اطرافیانشان همچنان تاکید بر این است که
نکات بهداشتی چون ماسک زدن ،شستشوی
دستها و فاصله فیزیکی را رعایت کنند.

