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رویداد

در گفتوگوی علیتاجر نیا با «همدلی» مطرح شد

هزینههایموازیکاری

پاسخ مدیرعامل بنیاد باران به ادعای دبیر
کل حزب سازندگی درباره سیدمحمد خاتمی

کذب محض است

جواد امام :متاسفانه اظهارات آقاي کرباسچی دبير
كل محترم حزب كارگزاران ســازندگي درخصوص
اطالع آقاي سيد محمد خاتمي در خصوص ارتباط
آقاي نجفي با مرحومه استاد در زمان انتخاب ايشان
به عنوان شهردارتهران كذب محض است
َ
عـل ٌِّى(ع) ب ّ ِ
ِالص ْد ِق تَ ْك ُم ُل ال ْ ُم ُر َّو ُة
قـال َ
مردانگى باراستگويى كامل مى شود

گزارش علی ربیعی
از جلسه دیروز هیئت دولت

ایلنا -علی ربیعی دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس
جمهور و ســخنگوی دولت در تشــریح جلسه امروز
هیئت وزیــران ،تصویب الیحه حق تحصیل و آموزش
دانشجویان ستاره دار ،تصویب آیین نامه اجرایی «برنامه
مدیریت سبز» و تصویب آیین نامه مقابله با پایان نامه
های تقلبی و انتخاب اســتانداران گلستان و کهگیلویه
و بویــر احمد را از اقدامات مهــم امروز هیئت وزیران
را اعالم کرد.
بررســی مجدد الیحه حق تحصیل و اموزش
دانشجویان ستاره دار
ســخنگوی دولت یکی از تصمیمات مهم جلســه
امــروز هیات وزیران را مربوط به الیحه حق تحصیل و
آموزش دانشجویان ستاره دار عنوان کرد و گفت دولت
پیشتر ،این الیحه را به مجلس ارسال کرده بود ،اما در
کمیســیون های مجلس رای الزم را به دست نیاورده
بود امــا از آنجا که دولت بــه تصویب این الیحه مصر
اســت در این نشست الیحه الحاق یک تبصره به ماده
 ۵قانون ســنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و
مراکز آموزش عالی کشــور در خصوص حق تحصیل و
آموزش دانشجویان ستاره دار را مجددا برای قرار گرفتن
در دستور کار مجلس شورای اسالمی به تصویب رساند.
ربیعی تاکید کرد که ایــن الیحه مورد پیگیری دولت
است؛ چرا که هر ساله تعدادی از دانشجویان و جوانان
ما با مسئله ستاره دار بودن مواجه می شوند و این از نظر
دولت پذیرفتنی نیست و امیدواریم با تبدیل این الیحه
در مجلس به قانون ضمن اینکه حقوق این افراد مراعات
می شود شــاهد پرهیز از رفتارهای مبتنی بر سلیقه و
بهانه های موهوم باشیم.
تصویب آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز»
به گفته سخنگوی دولت ،پیگیری تصویب و اجرای
آیین نامه برنامه مدیریت ســبز یکی دیگــر از موارد
مهم جلســه امروز هیات دولت بوده اســت .ربیعی در
این خصوص گفت :هیئت دولت به پیشــنهاد سازمان
محیط زیســت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و
در راستای اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه،
آیین نامه اجرایی « برنامه مدیریت سبز» را به تصویب
رســاند .وی با اشــاره به چالش هایی که در سال های
گذشته به دلیل کم توجهی به محیط زیست ایجاد شده
است گفت :این مساله موجب شد سالهای سال بر آب
و خاک کشــور فشار وارد شود و کم توجهی به رعایت
مســائل زیست محیطی از ســوی صنایع نیز وضعیت
نگران کننده ای در کشور پدید آورد .از همین رو دولت
بــر اجرای این برنامه تاکیــد دارد و به جد آن را دنبال
می کند.ربیعی با بیان اینکه نیازمندیم که در طوالنی
مدت با نگرش جامع و کامل برنامه های محیط زیستی
از جملــه مدیریت مصرف آب و بازیافت را دنبال کنیم
تصریح کرد :در این مسیر نیازمند همکاری دستگاه ها
و هم نهادهای عمومی هســتیم و من از همه رسانه ها
تقاضا می کنم در امر فرهنگ سازی به منظور نهادینه
کردن این مهم در جامعه و خانواده ها به دولت کمک
کنند.
مقابله با پایان نامههای تقلبی
ســخنگوی دولت در ادامه از تصویب پیشــنهاد
وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی و دادگستری آیین نامه
اجرایی قانون پیشــگیری و مقابله با تقلب در تهیه
آثار علمی برای اولین بار در ســطح دولت خبر داد.
ربیعی گفت :همه ما شــاهد هســتیم که چقدر
تبلیغات فروش مقالــه و پایان نامه در خیابان های
انقالب و حتی اماکن دیگر زیاد شــده و تقریبا یک
امری عادی شده است .امروز دیگر نصب اگهی های
مربوط به ایــن معضل از زمینی و دیــواری فراتر
رفتــه و در ایمیل ها و پیامک ها و حتی در و دیوار
دانشــگاهها هم پر کرده است  .متاسفانه این پدیده
نامیمون مقاله نویســی و تقلب در تهیه آثار علمی
فراگیر شده و سو اســتفاده افراد سودجو که آن را
کســب و کار نامشــروعی برای خودشان کردند در
مراکز ما قابل مشــاهده و رنج دهنده است  .امروز
این موضوع در دولت بررسی شد و از مدت ها قبل
هم مطرح بود و دولت امــروز باالخره تصویب کرد
دانشگاهها تمهیداتی جدی برای مقابله با آن اتخاذ
کنند .از جمله اینکه مصوب شــد برای پیشگیری
از تقلب علمی ،کمیته اخالق در ســطح دانشگاهها
برای رســیدگی تخصصی و بــه دور از هیجانات به
اتهام تقلب تشــکیل شود و در این کمیته ها امکان
ابطال و ملغی اثر نمودن مدرک تحصیلی حاصل از
تقلب حتی پس از فارغ التحصیلی پیش بینی شود.
همچنین دانشگاه ها مکلف می شوند تا متن پایان
نامه ها را  ۵سال پس از تاریخ دفاع بر اساس قانون
دسترســی آزاد به اطالعات منتشر کنند .این آیین
نامه به نزاهت و پاکسازی محیط های علمی کمک
می کند ،موضوعی که خواســت گســترده اساتید
فرهیخته و زحمت کش دانشگاهی ما نیز هست.

سیاست
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همدلی| ســیما پروانهگهر :علیتاجرنیا
نماینده مجلس ششــم درباره نهادهای
موازی تاکید میکند کــه این معضل در
اقتصاد و سیاســت ایران ریشه دوانده
و به دلیل فقر شــفافیت سالهاست که
مــوازیکاری در ایــن دو عرصه فعالیت
داشته و اثرگذار بودهاند.
مشــروح گفتوگــوی علیتاجرنیا با
« همدلــی» دربــاره چرایــی و تبعات
موازیکاری در زیر میآید:
نهادهای موازی در ایران یکی از موارد
مورد انتقاد همیشــگی از جانب فعاالن
سیاســی و نخبگان بوده اســت .ریشه
تشــکیل این نهادها در تاریخ جمهوری
اســامی به کجا بــر میگردد؛آیا ضعف
قانونی یا ابهام در قوانین کشور بهخصوص
قانون اساسی بستر تشــکیل نهادهای
موازی را فراهم کرده است؟
تصور میکنم ،شــاید در بدو تشــکیل قانون
اساســی ،بخشهایی بهصورت غیرشفاف وجود
ِ
دولت در سایه میشــوند و وسیلهای میشوند صالحیت خودشان» نمایش داد و تلقی کرد؛ در
داشته است که زمینه تشکیل نهادهایموازی کشورهای همسایه ،نهادهایی از درون دولت-
را در حوزههــای مختلف ایجاد میکند .هم در چه در سیستم وزارتخارجه و چه در سیستم که بر مســائل مهم کشور تاثیرگذاری خواهند حالیکه خود بنده در همان زمان از نمایندگانی
که رد صالحیت شده بودند ،میشنیدم که تاکید
حوزه موارد اجرایی و مباحث تقنینی و حتی در اطالعاتی-امنیتی – در خارج از دولت و ماورای داشت.
در زمان رد صالحیتهای مجلس هفتم داشتند ،حاضر هستند همه آنها انصراف دهند
ت ملی ،خود
ســاختار قضایی .به نظر بنده یکی از مهمترین دولت در ساختار شورایعالیامنی 
ســاختارهایی را کــه بهنوعــی نقــش واضح ســاختارهای نظامی رفتارهای چندگانهای را بســیاری از نمایندگان مجلس ششــم و ردصالحیت شــوند ،اما مابقــی دو هزار نفری
نهادموازی دارد ،مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میدهند و خیلی از کسانی که در بیرون این گالیه را داشــتند کــه رد صالحیت که رد صالحیت شــده بودند ،تایید شوند .اینجا
ن اساسی شکل هستند با شناختی که از این موازیکاری دارند ،آنها بر اســاس گزارشهایی بوده که نه از باز هم میبینیم که نقش نهادهایموازی بسیار
اســت که قبل از تغییرات قانو 
چهاربخش اصلی که باید شورای نگهبان موثــر از نهادهایی بود که در قانون اساســی به
گرفته اســت .در قانون اساسی ظرفیتهایی را در شکاف بین اینها حرکت میکنند.
شــما میبینید که ایران بعضا برای کشوری از آنها استعالم میگرفتند که از نهادهای آنها اشاره شده است.
باز گذاشــتهاند که چنیــن ظرفیتهایی برای
در حوزههای سیاســی و اطالعاتی این
ی نگهبان رسیده
ایجــاد نهادهایمــوازی مورد اســتفاده قرار هزینههای زیاد میکند و آن کشور را با کمک موازی بهدست شــورا 
نهادها قویتر هســتند یا تعداد بیشتری
میگیرد .در قانون اساسی باید ساختار مشخص زیاد از چنگال دشمن خطرناکی نجات میدهد ،بوده است.
واقعیــت مطلب این بود کــه اگرچه در قانون دارند؟
و مدونی را تعیین میکردیم .اما بعد از تغییراتی امــا بازهم در افــکار عمومی آن کشــور افت
من تصــور میکنــم ،مجموعههــا در همه
که در قانون اساسی داده شد – که اصل قانون جایگاهی دارد .علت این مســاله این است که اساسی صریحا ذکر شده اســت ،باید از مراجع
اساسی و شــالوده آن از قوانین برخی کشورها برخی از این نهادهای موازی در آن حوزه بعضا چهارگانه اســتعالم بگیرد؛ اما شــوراینگهبان عرصهها ریشه دارند .اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ،
مثل فرانسه گرفته شده بود –این تغییرات فضا رفتارهایی از خود نشــان دادهاند که نه تنها به از این جهت که تفســیر نظارت اســتصوابی از اجتماع و حتی جایــی مثل ورزش درگیر این
بهبود جایگاه ایــران کمک نکرده که ضرر هم اختیارات خود داشــت – یعنی چون باید برای مســاله هستند .به عرصه ورزشــی کشور نگاه
را برای ایجاد نهادهایموازی ایجاد کرد.
بهدســت آوردن صالحیت افراد به یقین برسم ،کنید و دقیق شــوید تا قدرت ایــن نهادهای
زمانی که ما شرایط را برای برخی از ارکان در زده است.
بحث من این اســت ،نهادهای موازی عمدتا میتوانــم از هر اهرمی برای کســب گزارش و موازی را ببینید .حتی من احســاس میکنم،
داخل ساختار حکومت به گونهای باز میکنیم
که اصطالحا برای آنها اختیارات غیرشــفاف در چنین فضاهایی رشــد میکنند و متاسفانه استعالمات اســتفاده کنم – عالوه بر اهرمهای این نهادها و تفکری که پشت ساختن نهادهای
تعریف میکنیم ،بهخودی خود موجب میشود بدتر از همه این اســت کــه نظارتی نیز بر این چهارگانه از مســائلی در ارتبــاط با تفتیشها و موازی است ،تکلیفی بر خود احساس میکنند
تا نهادهایموازی شــکل بگیرند .بهطور مثال نهادها انجام نمیشــود .بهطــور مثال اگر وزیر گزینشهای محلی و بخشهای اطالعاتی سپاه که همه کشــور باید در ید اختیار آنها باشد و
در تعریــف رســالتها و اهداف یک ســازمان خارجه در معرض ســوال یا استیضاح از جانب پاســداران هم نظرخواهی کــرد .یعنی عالوه بر این مشــکالتی که در اثر عدم شفافیت رسالت
نظامی مواردی را مطرح میکنیم که آن موارد مجلس در چهارچــوب وظیفه نظارتی مجلس قانون اطالعات سپاه هم بهعنوان یکی از مراجع نهادهــا و عدم شــفافیت در عملکــرد احزاب
بهگونهای است که با تفسیرهای زیادهخواهانه ،قرار بگیرد ،اما اگر یک نظامی در خارج از کشور شوراینگهبان و برخی دیگر از نهادهای نظارتی درگیر آنها هستیم.
البته الزاما همه ،به نهادهایموازی به
هر رفتاری را توجیه میکند و هر رسالتی را آن رفتاری بکند که منتج به این شــود تا ضربهای در آمده است.
نکته مهمتر این بود ،آنها معموال نظر کسانی یا چشم مشکل نگاه نمیکنند .بهطور مثال
به کشور وارد شود ،مجلس اختیاری برای سوال
نهاد میتواند برای خود تعریف کند.
این مباحث اگر چــه در نگاه اول و در ظاهر از آنهــا ندارد .چرا که آنها بههیچ وجه خود را مجموعههایی را مالک قرار میدهند که در قانون جهاد سازندگی و فعالیتهای جهادی زمان
هیچ بســتر قانونی ندارد ،اما در قانون اساسی پاســخگو نمیدانند .در حوزههای مختلف این به آنها هیچ اشارهای نشده است .یعنی علیرغم جنگ و انقالب یا مثال جهاد دانشگاهی را
این کــه در یک موردی که چهــار نهاد قانونی نمونه نهادهای مــوازی مثمرثمر و مثبت
و قوانین موضوعه فضا و شــکافی ایجاد شــده مشکالت است.
در حــوزه اقتصادی هم ایــن نهادها فعال و نسبت به فردی هیچ اظهارنظر منفی نمیکنند ،میخوانند.
است که این نهادها در آن فضا تنفس میکنند.
جهــاد دانشــگاهی و در برهــه زمانی مثل
فضایی غیرشــفاف ،نامعلــوم و کلیگوییهایی بســیار مضر هســتند .همین نهادها باعث این اگر یکی از همین مجموعههای موازی اظهارنظر
که هم در قوانین اساســی و قوانین موضوعه ما شدهاند که اقتصاد ما بهعنوان یکی از رانتیترین منفی درباره فرد داشــته باشــد؛ این اظهار نظر جهادســازندگی عمدتا مجموعههایی بودند با
جریان دارد .اتفاقی که در حال رخ دادن است ،اقتصادها شناخته شود .مجموعه نهادهای غیر منفی برای آنها مبنا قــرار میگیرد .با این نگاه یکســری وظایف مشــخص در یک بازه زمانی
این اســت که در مجموع حجم مجموعه دولت وابســته به دولت اما وابسته به حاکمیت که به در عمل هیچ متر و خطکش درستی برای تایید مشخص .شــاید در ابتدای پیروزی انقالب که
– نه بهمعنی قو ه مجریه بلکه به معنی حاکمیت هیچ کجا هم پاســخگو نیستند و هیچ نظارتی صالحیتها وجود ندارد و شوراینگهبان همیشه دولت بهاندازهای که باید مســتقر نشــده بود،
 بســیار بزرگ ،هزینهبر و بودجهبر میشود و بر آنها وجود ندارد و از هر رانتی نیز برخوردار میتواند بگوید من علیرغم نظرات مثبت قانونی این مســائل مطرح شد و شــکل گرفت .بهنظرخروجی اینها نه تنها ازدیاد نمیشود ،بلکه در هســتند؛ به راحتی ساختارهای اقتصادی را به میتوانــم خودم به یافتههایی برســم .در مورد بنده امروز اگر قرار باشــد بــه عقب برگردیم،
رد صالحیتهای گســترده مجلس ششم برای باز معتقدم این کارها اشــتباه بوده اســت .ما
جاهایی به دلیل موازیکاریها و خنثی کردن هم میزنند.
نهادهایموازی در همه حوزهها وجود دارند .مجلس هفتم نیز همین اتفاق افتاد .متاســفانه زمانــی جهاددانشــگاهی درســت کردیم که
یکدیگر؛ با کاهش خروجی نیز روبهرو هستیم.
بهطــور مثال روش ما در سیاســتخارجی ریشه آنها در ســازمان و نهادها و ساختارهای دســتگاه تبلیغاتی صداوسیما که بههیچ وجه و تصــور مســئوالن آن زمان این بــوده که باید
در کشــورهای همجوار قابل مشاهده است که انتسابی است که هر زمان نهاد انتخابی خالف هیچ زمانی رسانه ملی نبوده است ،در آن مقطع پاکســازی جدی و سریعی در دانشگاهها شکل
در یک سیاســت پیچیده در تعامل با منطقه و نظــر آنها عمل کند ،آنها فعال میشــوند و زمانی نیــز اعتراض نماینــدگان را تنها به «رد بگیــرد .در حالیکه بهنظر من باید همان زمان

متوجه میشــدیم که این مسیرها و تصمیمها
راه درســتی نیست .من تصور میکنم که یکی
از بزرگترین مشــکالت کشور وجود نهادهای
متعدد در حوزه تصمیمگیری ،تصمیمســازی
و سیاســتگذاری اجرایی است و این موضوع
تنها شــامل مجموعههــای اطالعاتی و نظامی
نمیشود.
در همیــن حــوزه آموزش و موضــوع جهاد
دانشگاهی برخی ممکن است ،بعضی از کارها را
مطابق استانداردهای سیستم دانشگاهی ندانند
و دنبال نکنند و افــرادی دیگر در مجموعهای
دیگر چهارچوبهای دیگری تعریف میکنند،
حتی مدرک دست مردم در جامعه میدهند!
چیزی که امــروز بهعنوان شــورای انقالب
فرهنگی داریم با چه مفهومی ســنخیت دارد؟!
شما وزیر علوم و وزیر بهداشت و درمان انتخاب
میکنیــد ،اما وزیــر نمیتواند سیاســتهای
دانشگاه را تعیین کند و حتی روسا و همکاران
خود را نمیتواند تعیین کند و عمده این افراد
به صورت انتسابی هســتند و با تغییر دولت و
تغییر تصمیم و خواســت و نظــر مردم عوض
نمیشوند.
در واقع بزرگترین مشــکل امروز جمهوری
اســامی فعالیتهای نهادهای موازی اســت.
بردارهایــی که خالف جهت هم عمل میکنند
و حتی کارهای کوچکی را که به صورت مثبت
و در راه پیشــرفت برداشــته میشود ،خنثی
میکنند و جــدا از این که بدنــه حاکمیت را
فربه کردهاند ،کارآمدی آن را بهشــدت کاهش
دادهاند.
این نهادها عموما با یکدیگر درگیری نیز
دارند.
بهعلــت تعــارض منافعــی که بــا یکدیگر
پیدا میکننــد .بهدلیل تعــارض منافع حتی
در زمانهایــی که بر حســب ظاهــر دولت و
مجموعهای از این نهادهایموازی از یک جناح
سیاسی خاص بودند ،باز هم درگیری داشتند.
چرا که مسائل درونبخشی خودبهخود تنشزا
اســت .بین اطالعات ســپاه و وزارت اطالعات،
بین شــورایعالی انقالبفرهنگــی و وزارت
علوم ،بیــن مجمع تشــخیص مصلحت و قوه
قانونگذاری – چه مجلس و شــورای نگهبان
– این درگیریها همواره وجود داشته و دارد.
تولد این نهادها امری غیرقابل اجتناب
بعــد از فرآیند و وقوع یــک انقالب در
کشورها است؟
بههیچ وجه این موضوع امر غیرقابل اجتنابی
نبــوده اســت ،بلکه عــدم تعریــف صحیح از
مانیفســت جمهوری اســامی منجر به چنین
وضعی شــده است .یعنی کسانی که در ابتدای
پیروزی انقالب بهطور شــفاف ودر حوزه عملی
نمیدانســتند به چه صورت باید ساختارهای
اجرایــی و حکومتی را تعریــف کنند ،با ایجاد
فضایی غیرشفاف بهتولد این نهادها دامن زدند.
کمااینکه میبینید ،بعد از گذشت کمتر از 10
ســال قانون اساسی دچار بازنگری میشود .آن
هــم بازنگری که در جهت تحدید حقوق مردم
و قدرت بخشیدن بهبخشهایی است که تحت
نظــارت مردم و منتخبان مردم نیســتند .من
تصور میکنم ،در ابتدای امر به موضوع تدوین
قانون اساسی و اداره کشــور فکر جدی نشده
اســت و چنین اتفاقاتی الجرم در پی داشــته
است.

یادداشت

چنددستگی در جبهه اصولگرایی
جالل میرزایی

نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس

پیش از اینکه به عدم وحدت اصولگرایان بپردازم باید بگویم که اصولگرايان
فعاليتهاي خود را براي انتخابات سال آینده آغاز كردهاند ،اگرچه بزرگان اين
طيف سياســي همچنان به دنبال دستيابي به انسجامي بيشتر هستند هدفي
اساســي كه به نظر مي رســد تا تحقق آن راه درازي در پيش است .اما بعید
است بتوانند به یک وحدت و انسجام برسند .به تجربه ثابت شده که تا لحظه
انتخابات مجالس و نشستهای زیادی برای وحدت برگزار میکنند اما هنگامی
که وارد عرصه میشــوند ،هیچکدام حاضر نیستند به نفع حزب یا اجماعی که
در آن تمکین کرده اند کناره گیری کنند.
در اين ميان بخشــي از اصولگرايان به دنبال درانداختن طرحي نو هستند و
از نو اصولگرايي سخن مي گويند و برخي ديگر در ميان دوگانه شوراي وحدت
اصولگرايان و جمنا در رفت و آمد هستند.
جامعتيــن يكي از قديمي ترين ائتالف هاي اصولگرا اســت كه از جمع دو
تشــكل جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم ايجاد شد،
اما اين روزها خبري از جامعتين نيســت .تشكل هاي جديد عمال جامعتين را
به حاشيه برده اند.
بسياري از فعاالن اصولگرا به روند فعلي ايجاد ائتالف ها و تشكل ها اعتراض
دارند .در واقع پراكندگي اصولگرايان باعث شده فعاالن سياسي اين گروه حتي
مواضــع بزرگان اصولگرا را نيز تحمل نكنند .مرداد ماه امســال بود كه حجت

االســام و المســلمين علي اكبر ناطق نوري عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظــام و از بزرگان جريان اصولگرايي در مورد مذاكره با آمريكا گفت كه ايران
نبايد ابتدا به ســاكن پيشنهاد مذاكره رييس جمهوري آمريكا را رد كند .الزم
است اين موضوع با تامل و در شوراي عالي امنيت ملي مورد بحث قرار گيرد.
همين سخنان وي موجي از انتقادات را در ميان جريان اصولگرايي عليه ناطق
نوري رقم زد.
اما اكنون بخشي از اصولگرايان بعد از شكست در انتخابات رياست جمهوري
و شوراي شهر به دنبال همگرايي و ايجاد ساز و كاري براي بازگشت به قدرت
هستند بر همين اســاس با وجود زمان زيادي كه تا انتخابات مجلس شوراي
اسالمي باقيمانده اصولگرايان فعاليت هاي انتخاباتي را آغاز كرده اند.
محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اســامي مهندسين معتقد است كه اگر چه
در جريان اصولگرايي آدم تندرو ،كندرو و ميانهرو وجود دارد و ممكن اســت
اختالف درون تشــكيالتي باشــد اما بايد يك ائتالف بزرگ از اصولگرايان به
وجود بيايد.
بر همين اساس شــوراي وحدت اصولگرايان با حضور شخصيتهايي مانند
محســن رضايي ،سعيد جليلي ،محمدباقر قاليباف و حداد عادل تشكيل شد و
جلســات مرتب و منظمي برگزار شــد .تا آنكه در فضاي مجازي خبر از توقف
اين جلسات منتشــر شد .حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه
اســامي تلويحا اين خبر را تاييد كرد و گفت :نشنيدم در آذر جلسات برگزار
شده باشد ولي پيش از اين طبق روال معمول جلسات برگزار مي شد.
در واقع در روزهايي كه تصور مي شــد كه اصولگرايان صاحب نام گام هاي
مقدماتي را براي همگرايي محكم برداشته اند و در حال ورود به فاز اصلي كار
تشكيالتي براي انتخابات مجلس يازدهم هستند ،ظاهرا مسائلي باعث شد كه

اوضاع تغيير كند.
بر اســاس خبرها ظاهرا توقف اين جلسات به دليل خودداري سعيد جليلي
و محمدباقر قاليباف از حضور در آنها بود .هر چند مهدي چمران نايب رئيس
جبهه مردم نيروهاي انقالب اســامي در اوايل دي ماه اعالم كرد كه جلسات
شوراي وحدت اصولگرايان از سر گرفته شده و تشكيل مي شود.
در اين ميان ظاهرا محمد باقر قاليباف با خروج از شوراي وحدت اصولگرايان
در قالب تشــكلي با عنوان جمعيت پيشــرفت ،رفاه و عدالــت براي انتخابات
فعاليت مي كند .جمعيتي كه در ســال  1387تأســيس و مرتضي طالئي به
عنوان دبيركل آن انتخاب شــد و بســياري از اعضاي ارشد آن در شهرداري
تهــران كار مي كردند .در ســال  1394مرتضي طالئي از ســمت دبير كلي
جمعيــت كنارهگيري كرد .ايــن جمعيت فعاليتهــاي انتخاباتي محمدباقر
قاليباف در انتخابات رياســت جمهوري  1392ايران را ســازماندهي مي كرد.
اين گروه چندي قبل از مانيفست نواصولگرايي پرده برداري كرده اند.
ي نژاد هم مدتي است كه خود را به عنوان جريان سومي
جريان حامي احمد 
معرفي مي كنند كه نه اصولگرا و نه اصالح طلب اســت .معتقدند كه ساختار
فعلي سياست و قدرت در دست دو جريان اصالحطلب و اصولگراست و نياز به
ورود يك جريان ديگر براي شكست اين انحصار است .اين گروه همه اشتراكات
فعلي و قرابتهاي ذهني و سياســي فعلي و گذشته خود با اصولگرايان منكر
ميشوند.
اصولگرايان تا كنون تالش زيادي براي اتحاد و ائتالف كرده اند از جامعتين
گرفته تا جمنا و اكنون شــوراي وحدت اصولگرايان اما هنوز نتوانســته اند به
اتحادي درون تشــكيالتي برسند ،اگر چه بسياري از چهره هاي اصولگرا بارها
به لزوم ايجاد اتحاد براي پيروزي در انتخابات تاكيد كرده اند.

