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ëëیادداشت «این ،استیضاح مجلس بود»
امامخمینی(ره) که نظام جمهوری اسالمی را بنیان گذاشت،
درباره مجلس شــورای اســامی تعبیری دارد که بسیار مهم
دگرخوان اســت .ایشــان میفرمودند مجلــس عصــاره فضائل ملت
اســت .این «عصــاره فضائل ملت بودن» بایــد در گفتارها و
رفتارهای نمایندگان بروز و ظهور داشته باشد ،به این صورت
که مثالً در اســتیضاح یک وزیر از تهمت زدن بپرهیزند ،تا به
چیزی یقین ندارند نگویند ،هرگز از چارچوب انصاف خارج نشــوند و هنگامی
که رأی میدهند ،خدا را در نظر بگیرند ،به منافع ملی توجه داشته باشند و از
اعمال غرضهای شــخصی و جناحی بپرهیزند .متأسفانه وضعیت حاکم بر
مجلس شورای اسالمی اکنون چنین نیست .اینکه یکی از نمایندگان مجلس
خطاب به وزیر بگوید «شــنیدهام» پســر شما با پســر معاونتان در فالن کشور
شــرکت تأسیس کرده و این «شنیده» را از تریبون مجلس به عنوان سند جرم
علیه وزیر به کار بگیرد ،یک انحراف آشکار از تمام ویژگیهایی است که عصاره
فضائل ملت را تشکیل میدهند .همین طور آن نماینده که به دلیل پذیرفته
نشــدن توصیهاش برای انتصاب افراد مورد نظــرش به مناصب دلخواهش،
وزیر را زیر ســؤال میبرد و بــه او رأی اعتماد نمیدهد ،نه تنها از فضائل ملت
بویی نبرده بلکه برای نابودی فضائل ملت فعالیت میکند.
در جریان اســتیضاح وزیر کار ،جلســه مجلس صحنه بدترین و شــرمآورترین
آبروبریهــا نــهفقــط میــان بعضی نماینــدگان و وزیــر بلکه حتی میــان خود
نماینــدگان بود .وقتــی نمایندهای به نماینده دیگر میگویــد تو به دلیل اینکه
افراد مورد نظرت به مســئولیت گمارده نشــدند با وزیر مخالفت میکنی ،این
یعنی مجلس شورای اسالمی ما دچار فاجعهای شده است که آن را از فلسفه
وجودی مجلس آن هم مجلســی که قرار بود اســامی باشــد ،فرســنگها دور
ساخته است.
ëëیادداشت «مسأله چیست و برای کیست؟» ،حبیباهلل معظمی
درغیرعادی و مشــکل و ســخت بودن شــرایط عمومی کشور
در ماههــای درحــال گذر و پیش رو ،تردیــد نمیتوان کرد چرا
کــه از مقــام و مردم ایــران گرفته تــا آفرینندگان این شــرایط
چنین چیزی را به زبان آوردهاند ...این شــرایط عمدتاً ناشی از خروج امریکای
ترامپ از برجام و برخی بهانه دهی ما با خط و نشان کشیدنها و در مرتبه بعد
عملکرد غلط برخی مدیران و عدم پیشبینیهای شایسته آنها برای شرایط
جدید ،پدیدار شده است ....حال سؤال این است که چه کسی و طرفی باید در
حل آن مشــارکت کند و نســبت به برطرف شــدن آن احساس مسئولیت کند.
همــان طــور که ناظران بینالمللی و هم ایجادکننده عمده این مســأله یعنی
ایاالت متحده ترامپ در لفافه و نیز با شفافیت گفتهاند ایران عزیز هدف است،
مسأله و شرایط سخت کنونی کشور ،ابعاد ملی و فراجناحی به خود میگیرد.
یعنی مســأله فراتــر از یک جناح و دولت مســتقر اســت و جنبههای تمامیت
ارضی و منافع ملی پیدا میکند .از این لحاظ ،شــرایط ناخوشایند جدید کشور
دیگر مسأله دولت میانهروی حسن روحانی یا اصالحطلبان حامی آن نیست
بلکه چون مسأله ایران و نظام جمهوری اسالمی در میان است ،مسأله به همه
جناحهای درون نظام و حتی اپوزیســیون داخلی درون نظام مربوط میشود.
وقتی چنین است ،درحیرتیم که جناح اصولگرا چنین احساسی ندارد ،خطر را
احساس نمیکند ،واکنشی ندارد ،گو اینکه مسأله بازگشت تحریمها و شرایط
سخت کنونی فقط مسأله دولت و اصالحطلبان است .در حیرتیم وقتی شروط
15گانه و بیانیه اصالحطلبان از منظر «اصالحطلبان مدافع جمهوری اسالمی
هستند» منتشر میشود ،از جبهه اصولگرایان که مدعی این دفاع البته بهطور
انحصــاری هســتند ،صدایی بلند نمیشــود .چــرا جبهه اصولگرایــان در برابر
خطری که متوجه کشور است ،ساکت است؟
یادداشــت «انگیــزه ســؤال از رئیــسجمهــوری چیســت؟» ،علــی محمد
حاضری
طــرح ســؤال از رئیــسجمهوری بــا محوریــت موضوعات
اقتصــادی توســط  ۸۰نفــر از نماینــدگان مجلــس امضــا و
اعــام وصولشــده اســت .طرح ســؤال صرفــاً انگیزههای
اقتصــادی نــدارد و بازیهــای سیاســی در طرح ســؤال از رئیــس جمهوری
پررنگ است .باید به اقدامات دولت توجه کرد ،کمتوجهی به دستاوردهای
دولت و نادیده گرفتن ســهم سایر دســتگاهها در مشکالت اقتصادی کشور
یکطرفــه بــه قاضی رفتن اســت که شــائبه سیاســی بودن ســؤال از رئیس
جمهــوری را بــه وجود مــیآورد ...برخی معتقدنــد که هنــوز برنامه جامع
و کاملــی از ســوی دولت بــرای رفع مشــکالت خصوصاً در عرصــه اقتصاد
مشــاهده نشــده است .مشــکالتی که در این چند وقت در بازار ارز و اقتصاد
شــکل گرفته است ،زمینهساز طرح سؤال از رئیسجمهوری شده است اما
باید این نکته را در نظر داشــت که ممکن اســت برخی از متقاضیان ســؤال
از رئیس جمهوری قاعدتاً نیت خیری نداشــته باشــند و در ادامه فشارهای
وارده به دولت اقدام کنند .در این شرایط هوشمندی رئیس جمهوری نیاز
اســت تا این تهدید را به فرصتی مناســب تبدیل کند .حســن روحانی باید
طرح معضالت و مســائلی که جریانهــای مختلف برای زمین زدن دولت
اتخــاذ میکننــد را در اولویت قرار دهد و از مردم طلب همکاری و همیاری
بــا دولــت را برای بهتر شــدن اوضاع داشــته باشــد .پــارهای از جریانهای
داخلــی خــروج امریکا از برجــام را موضوع حمله به دولت قــرار دادهاند.
این رویه نهایت کجســلیقگی و بیســلیقگی است .اگر بتوانیم این فرصت
مهــم و کلیــدی را که در جامعــه جهانی اجماعــی به نفع مــا رخ داده ،در
داخل کشــور نیز به یک اجماع ملی ،سیاسی ،اجتماعی ،حزبی و ...متصل
کنیم ،میتوانیم بهترین ســپر را در مقابل مشکالت اقتصادی ،سیاسی و...
بســازیم .ایــن تهدید را بــه بزرگترین فرصــت این چند ســال اخیر تبدیل
چ وجه هم بهانه به دست جریانهای مخالف این اقدام که
سازیم و به هی 
در رأس آن عربســتان ســعودی و نظام حاکم جدید این کشــور و اسرائیل و
حکومت تندرو آن اســت ،ندهیم تا بــاز با بهانهجوییهای خود ،این پیکان
مواضــع منفــی علیه خود را به ســمت ما و منافع ایــران در منطقه و جهان
تغییر دهند.
تیتر یک «وضعیت موجود دستپخت مدعیان اصالحات است فرار نکنند
پاسخگو باشند!»
در روزهای گذشــته مدعیان اصالحــات و بخصوص رئیس
دولــت اصالحات به میانه میدان آمــده و برای نجات خود
بــه انتقاد از دولــت و ارائه راهکارهایی برای حل مشــکالت
عدیــده اقتصادی موجود پرداختهاند .بیآنکه بگویند این مشــکالت ناشــی
از حمایتهــا و حضــور تفکــر جریــان آنــان در بدنــه دولت بــوده و امروز به
جای آنکه ایناشخاص ،جریانها و گروهها الف ارائه راهکار بزنند ،بایستی
ضمن عذرخواهی ،پاسخگوی نقش خود باشند ...اصالحطلبان در روزهای
گذشــته ســفره خــود را از دولت جدا کــرده و خود را در موقعیــت حلکننده
مشــکالت با ارائه راهکارهایی که در بیانیهها و مصاحبههای آنان ذکر شــده
اســت ،قرار دادهاند .ســخن اینجا اســت کــه مدعیان اصالحات بایســتی به
ســخنان و مواضع یک ســال پیش خود مــروری مجدد کرده و بــه جای فرار
بــه جلو ضمن پــوزش و عذرخواهی از ملت که با تخریب رقیب و همچنین
ارائــه تصویــری غیرواقعــی از آینــده زمینهســاز رأی به نامــزد مطلوب خود
شــدهاند ،در پیشــگاه ملت پاســخگو باشــند .اصالحطلبان میگویند دولت
روحانی دولت ما نیســت ولی بررســیها نشــان میدهد که اکثریت مدیران
میانــی و ســطح باال در دولــت کنونی از جریــان اصالحات انتخاب شــدهاند
و در نتیجــه ایــن جریــان نقــش اصلی در وضعیــت کنونی داشــته و دارد .از
ایــن روی میتوان گفت که مدعیان اصالحات بایســتی به جای فرار به جلو
پاســخگوی نقش خود در به وجود آمدن وضعیت کنونی باشــند ،وضعیتی
س دولت اصالحات بیاعتمادی بیســابقهای را نســبت به
کــه بــه گفته رئی 
دولت به وجود آورده است.
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خطیب نمازجمعه تهران :کشور باید آرام باشد
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه
درخصوص مذاکره با امریکا مواضع ما
همان مواضعی اســت که رهبر معظم
انقــاب بیــان کردهانــد ،افــزود :ترامپ
دروغ میگوید ،اگر مذاکره هم بشود ،او
زیر حرفها و تعهدات خود خواهد زد.
بــه گــزارش ایرنــا« ،آیــتاهلل محمــد
امامــی کاشــانی» در خطبههــای نمــاز
عبــادی  -سیاســی جمعــه تهــران بــا

اشــاره به اینکه دشــمنان با فضاســازی
کــه با پــول عربســتان ســعودی ،توطئه
صهیونیســتها و اعمــال قــدرت
امریکایی ایجــاد کردهانــد ،میخواهند
جهــان اســام را به هــم بریزنــد ،تأکید
کــرد :ما باید بیــدار و هوشــیار و وحدت
کلمه داشــته باشــیم؛ همه مــا از مردم
و مســئوالن باید در کنــار یکدیگر متحد
باشــیم و بــه وظایــف و تکالیــف خــود

عمــل کنیــم .امامــی کاشــانی بــا بیــان
اینکــه ایــران امیــد و آرزوی کشــورهای
اســامی اســت ،تأکیــد کرد :کســانی که
بــه دنبــال احتــکار کاال و ارز در کشــور
هســتند ،توبــه کننــد  ،کشــور بایــد آرام
باشــد .امــام جمعــه موقــت تهــران با
اشــاره بــه برخــی ناآرامیهــا در کشــور
گفت :بــا عرق و غیرت ایرانی که داریم
نباید اجازه دهیــم که عدهای ماجراجو

ســر و صدایی را در کشــور شــروع کنند،
افــرادی فریب بخورنــد و تصاویــری را
در رســانههای دشــمن منتشــر کننــد،
چــرا که همه امید دشــمنان این اســت
که ایــران را وادار به مذاکــرهای کنند که
آنهــا میخواهند .وی افــزود :این نکته
را به تمام سودجویان اعالم میکنم که
زندگی خود و زن و بچههایتان را در دنیا
و آخرت روسیاه نکنید چرا که این گونه

سفر اعضای کابینه به استانها

دولت آخر هفته تعطیل نیست
چند هفتهای از سخنان رئیس جمهوری
در جمع مدیران ارشد دولتی میگذرد و
بهنظر میرسد تأکید وی مبنی بر اینکه
مســئوالن دولتی باید جلوتــر از دیگران
وســط میــدان کار و تــاش و مبــارزه بــا
اعمال فشــارهای خارجی باشند ،رنگ
واقعیــت به خود گرفته اســت .اعضای
کابینه اگر چه در طول هفته در پایتخت
و محــل اســتقرار وزارتخانههــای خــود
مشــغول به فعالیــت هســتند ،اما آخر
هفتــه را نیــز برای ســفر بــه اســتانها و
بررســی طرحها و مشــکالت و رسیدگی
بــه مطالبــات منطقــهای انتخــاب
کردهاند .در پنجشنبه و جمعه هفتهای
که گذشت رئیس دفتر رئیس جمهوری
بــرای انتقال پیام حســن روحانی عازم
ترکیه شــد ،وزیر کشــور برای شــرکت در
جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد
مقاومتی اســتان یــزد راهی این اســتان
شــد ،مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش
و جوانــان میهمــان مشــهدیها شــد و
عبــاس آخونــدی وزیر راه و شهرســازی
هــم به اردبیــل ســفر کرد.آخونــدی در
ســفر به اســتان اردبیــل از پایانــه مرزی
بیله سوار ،فاز دوم محوطه پایانه مرزی
بیله ســوار ،جاده بیله سوار به گوگ تپه
و بیلــه ســوار بــه انجیرلــو ،جــاده پارس
آباد -سربند و بیمارستان آماده افتتاح
شــهدای پــارس آبــاد مغــان بازدیــد و
ســپس عازم اســتان آذربایجان شــرقی
شــد .مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش
و جوانــان هم روز پنجشــنبه در مشــهد
چنــد طــرح و پــروژه ورزشــی را افتتــاح
کرد«.محمــد شــریعتمداری» وزیــر

صنعــت و معــدن و تجــارت اگــر چــه
این هفته ســفر استانی نداشــت اما روز
جمعــه در گردهمایــی و هــم اندیشــی
زنــان کارآفریــن کشــور کــه بــا حضــور
معصومــه ابتــکار معــاون امــور زنان و
خانواده رئیس جمهوری و نمایندگانی
از بخش خصوصی برگزار شــد ،حضور
یافت .بدین ترتیب به نظر میرســد بر
خــاف برخــی تصــورات و القائاتــی که
علیــه کابینــه میشــود ،وزرا و اعضــای
دولت در پیشــبرد اهداف و برنامههای
خود عزم جدی دارند و بیراه نیست اگر
گفته شــود که جمعههــا دولت تعطیل
نیست.
ëëوزیر کشــور :امریــکا بایــد عذرخواهی
کند
وزیر کشــور روز پنجشــنبه در جلســه
ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد
مقاومتی اســتان یزد با تشــریح شرایط
کشــور گفــت :مخالفــان جمهــوری
اســامی در چهــار دهه پــس از پیروزی
انقــاب انــواع تحریمهــا و هجمههــا را
علیــه ایــران بــهکار بردهانــد ،امــا برهم
زدن یک معاهــده بینالمللی ماهیت

استکباری آنان را به شکلی عیان مقابل
روی جهانیــان قــرار داد .بهگــزارش
ایرنــا ،رحمانــی فضلــی بــا اشــاره بــه
دشــمنیهای علنــی امریکاییهــا بعد
از زیــر پا گذاشــتن تعهــدات و قولهای
خــود افــزود :با چنیــن افــرادی به هیچ
عنــوان امــکان مذاکــره وجــود نــدارد و
ایرانیها به امریکاییها هیچ اعتمادی
ندارند و بهعنوان یک شهروند معتقدم
بایــد به نقطــه اول در اجــرای تعهدات
برگــردد و بــا پاســخگویی بــه تخلفش،
رسماً عذرخواهی کند.به گفته رحمانی
فضلــی ،ســردمداران امریــکا در ســه
ســطح نظامی ،اقتصــادی و تنشهای
داخلــی تضعیــف ایــران را دنبــال
میکننــد .عضو هیأت دولــت دوازدهم
بیان کرد :حمایت از مردم و برداشــتن
مشــکالت و سختیها از جلوی پای آنها
ضروری است و ایجاد ناامیدی ،یأس و
بیاعتمــادی در این شــرایط پذیرفتنی
نیست.
وزیــر کشــور بــه نگاههــای متفــاوت
درباره شــرایط فعلی ایران اشاره کرد و
افزود :یکی از این نگاهها نگاه ناامیدی،

خیانتها به ملت روی نســل شــما اثر
خواهد گذاشت و در عالم برزخ بخوبی
مشــاهده خواهیــد کــرد .امــام جمعــه
موقــت تهــران خطــاب بــه اخاللگران
اقتصادی افزود :کشور را متالطم نکنید
چــرا کــه در ســایه توجهات امــام زمان
(عــج) از تمامی ایــن گردنهها نیز عبور
خواهیم کرد اما شما در نهایت روسیاه
خواهید ماند.

تخت روانچی :منتظر دیدار روحانی
و ترامپ نباشیم

یــأس و نتوانســتن اســت و نــگاه دیگــر
قــدرت تغییــر در انســان هاســت بــه
همیــن دلیل معتقدیم با وجــود فراز و
فرودهــای کشــور در  40ســال اخیر و در
نتیجه مقاومتهــا ،االن دنیا در مقابل
تواناییها و قدرت ایران ایستاده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه «مشــکالت
دیگر کشورها هم مانند ما و حتی بیشتر
از ایران اســت» ،تصریح کرد :دشمنان
مشــکالتی که در کشــورهای خود وجود
دارند را نشــان نمیدهنــد ولی در ایران
بــا تبلیغــات از طریــق فضــای مجازی
ســعی میکننــد مشــکالت را بســیار
بیشــتر از آنچــه هســت ،نشــان دهند.
ســختترین مســأله برای ما آن اســت
که مردم خدای ناکرده احساس ناامنی
در جامعه داشته باشند و خدای ناکرده
امنیت آنان حتی بهصورت روانی دچار
اختالل شود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه «حادثه
طبیعــی اســت» تصریح کــرد :االن در
یونان دو هفته نمیتوانند آتشســوزی
را خامــوش کننــد یــا در کانــادا بهدلیل
گرمــا زدگــی  ۸۰نفــر جــان خــود را از
دســت میدهند ولی این موارد نشــان
داده نمیشــود و مشــکالت در ایــران
بهصــورت بســیار زیــادی بزرگنمایــی
میشود.
وزیر کشور در سفر یک روزه به یزد در
نشست شورای تأمین استان نیز شرکت
کرد.دیــدار بــا آیــتاهلل محمدرضــا
ناصری یزدی نماینده ولی فقیه و امام
جمعــه یــزد از دیگــر برنامههای ســفر
رحمانی فضلی به یزد بود.

معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری درباره پیشــنهاد
مذاکره رئیــس جمهوری امریکا گفت :پیشبینی نمیکنم
خــــبر
کــه ایــن گفتوگویی که ترامــپ میخواهد هرگز پــا بگیرد،
برای اینکه بنیانهایی که برای این گفتوگو الزم اســت وجود ندارد .مجید
توگو با ایســنا و در پاســخ به این سؤال که پس منتظر
تخت روانچی در گف 
دیدار دو رئیسجمهوری ایران و امریکا در نیویورک نباشیم؟ افزود :نخیر.
مــن خودم فکــر نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد .نبایــد بیهوده برای مردم
انتظــار ایجاد کنیم .وقتــی انتظار مردم باال برود و اتفاقــی رخ ندهد ،مردم
ناراحت میشوند.
به هرحال شــخصاً زمینهای برای مذاکره نمیبینم .وی درباره اظهارنظر و
حضور نظامیان در حوزه سیاســت خارجی هم گفــت :اظهار نظر نظامیان
در عرصــه سیاســت خارجــی ،خیلــی موضــوع غیرعــادیای نیســت .در
کشــورهای دیگر هم میبینید که نظامیانشان در عرصههای خارجی اظهار
نظر میکنند .اتفاقاً بعضی مواق ع بهتر اســت که نظامیها اظهارنظر کنند.
منتها شــرطش این اســت کــه این اظهارنظرهــا در چارچوب طراحی شــده
سیاست خارجی باشد ،که در این صورت
بعضــی اوقــات خیلی هــم مؤثر اســت.
تختروانچی در خصوص سخنان سردار
سلیمانی فرمانده سپاه قدس خطاب به
ترامپ نیز افزود :آقای ســردار سلیمانی
نکتــهای که به آقای ترامپ گفتند به این
معنا نیســت که وزارت خارجــه یا دولت
در حوزه سیاست خارجی کارهای نیست.
ایشــان در واقــع ترامــپ را بــه چالــش
کشــیدند که تو اگر تهدید میکنی ،با من
طرف هســتی .بعضی مواق ع احســاس میکنیــد که باید در حوزه سیاســت
خارجــی بــه یک فرمانــده بگویید اظهارنظر کنــد و این اصــاً موضوع بدی
نیســت .در مقابــل یــک موقع تصمیــم میگیرید کــه بهترین شــخصی که
میتوانــد در موضوعــی اظهارنظر کند ،وزیر خارجه اســت.معاون سیاســی
دفتــر رئیس جمهــوری درباره اینکــه آیا دولت بــا نیروهای نظامــی در این
زمینــه در هماهنگی کامل اســت؟ گفت :دولت و شــخص رئیسجمهوری
با فرماندهان نظامی جلســاتی در ســطوح مختلف دارند و این مباحث در
آنجا مطرح میشــود .مهم اســت که در اعالم موضع در خارج از کشور یک
هماهنگی وجود داشته باشد که چندصدایی نباشد؛ چرا که حتماً بدخواهان
از چندصدایی کشور سوءاستفاده خواهند کرد.

نماینده اصولگرای قم در گفتوگو با «ایران»:

اصولگرایان نگاه به طبقه متوسط و جوانان را تغییر دهند
گروه سیاسی /آیا اصولگرایان هم مانند
اصالحطلبــان بــه فکــر اصــاح جریان
خود هســتند؟ پاســخ احمد امیرآبادی
فراهانــی ،عضو هیأت رئیســه مجلس
به این سؤال مثبت است .او به «ایران»
میگوید آزمودن ســاختارهای مختلف
تصمیمگیــری و اجماع در اصولگرایان
خــودش بخشــی از ایــن تــاش بــرای
اصــاح ایــن جریــان بــوده .جوانگرایی
هم روی دیگر اصالح اصولگرایی است
کــه امیرآبــادی فراهانــی بــر آن تأکیــد
دارد .امــا در ســخنان او مــوردی اســت
کــه نشــان میدهد حداقــل بخشهای
جدیدتــر اصولگرایــان در حــال گــذر از
ســاختارها و مجامع ســنتی این جریان
هســتند؛ جایی که این نماینده مجلس
میگوید ریشســفیدی و کدخدامنشی
بایــد جای خود را بــه فرآیندی مدرنتر
توگو با
بــرای تصمیمگیری بدهــد .گف 
نماینــده اصولگرای قــم در مجلس در
یآید.
ادامه م 
ëëاصالحطلبان ایــن روزها از ضرورت
اصــاح اصالحــات ســخن میگویند.
بهنظر شما جریان اصولگرا هم نیازمند
اصالحــات یــا بازنگــری درون خــود
هست؟
به نظــرم میرســد هر حــزب ،گروه
سیاســی و جریانــی هــر از گاهــی نیاز به
پوســتاندازی دارد .یعنی باید برگردد
و آن برنامههــا و خــط مشــیهایی کــه
داشته را یک بار دیگر مرور کند ،نواقص
و معایــب آن را برطرف و محاســن آن
را هم تقویت کند .اگر کادر آن اشــکالی
دارد ،کســانی را بــه جمع خــود بیفزاید
و حتــی کســانی را طرد کند و کنــار بزند
تا بتواند در میــان مردم موقعیت خود
را حفــظ کنــد یــا اگــر جایگاهی داشــته
و آن را از دســت داده ،برگردانــد .ایــن
واقعیتــی اســت که بایــد اتفــاق بیفتد،
حــاال چــه در جریــان اصالحــات و چــه
جریــان اصولگــرا .بــه هر حــال جامعه
یک موجودیت ایستا ندارد و یک پدیده

اصولگرایان باید ضمن حفظ اصول اولیه
انقالب رفتار و کارهای خود را منطبق با
نیاز روز کنند
یک چیزی که در جریان اصولگرایی باید
مورد بازنگری قرار بگیرد نوعی از ادبیات
آمریت است که هنوز برخی جاها دیده
میشود

ســیال اســت کــه مســائل آن ،ســلیقه
افــراد در آن ،تــوازن گرایشهــا در آن و
فاکتورهایــی نظیــر این تغییــر میکند.
یعنی اگر یک جریان سیاســی در داخل
خود عیب چندانی به لحاظ ســاختاری
یــا چینــش افــراد و نیروها هم نداشــته
باشــد باز این حقیقت جامعه ضرورت
اســتمرار تغییر و دســت زدن به برخی
اصالحات را ایجاد میکند.
ëëآیــا ایــن رونــد ،یعنــی اصــاح
اصولگرایــی در ایــن جریان آغاز شــده
است؟
قطعــاً ایــن برنامــه وجــود دارد.
اینکــه در ســالهای اخیــر ســاختارها و
ســازوکارهای مختلفی برای کنشهای

سیاســی اصولگرایــان متولــد شــد و
روشهای جدیدی برای تصمیمگیری
در این جریان آزموده شــده ،بخشــی از
همین روند اصالح جریان اصولگرایی
اســت .جریــان اصولگرایــی تــاش
میکنــد دو کار را در ایــن مســیر انجــام
دهــد .یکــی اینکــه روز بــه روز بیشــتر از
توان جوانان و نیروهای جدید استفاده
کنــد و برخــی از گروههــای اصولگرایی
هم در شــورای مرکزی خــود از جوانان
اســتفاده بیشــتری در ســالهای اخیــر
کردهاند؛ نمونهاش جمعیت رهپویان
انقالب اسالمی اســت که وقتی شورای
مرکــزیاش را تغییــر داد تعداد زیادی
از آنهــا را از جوانــان انتخــاب کردند .یا

جامعــه اســامی مهندســین و مؤتلفه
و برخــی گروههای دیگر هــم این کار را
کردهانــد .این مســیری اســت کــه همه
گروههای سیاســی بایــد برونــد و اینکه
االن نظــام سیاســی و اداری مــا به یک
پیرســنی و ســالخوردگی غیرمعمــول
رســیده بــه آن خاطــر اســت کــه عمــاً
احزاب نیروی جوانی را برای در اختیار
گرفتــن پســتها و اداره جامعه تربیت
نکردهانــد .یعنــی بــه عبارتی گنــاه این
مدیریت ســالخورده کشور قسمتی هم
متوجــه احــزاب و جریانهای سیاســی
اســت که خیلی دیر متوجه جوانگرایی
شــدهاند و این وضعیــت بازتاب تعلل
مــا در حوزه احزاب اســت .بــه هر حال
جوانــان باید یــک جایی آماده بشــوند
کــه بیاینــد و پســتهای باالتــر کشــور
را بگیرنــد و کشــور را اداره کننــد .در
ایــن حوزه هــم مــا اصولگرایــان تعلل
داشتیم و هم اصالحطلبان .متأسفانه
احزاب ما ضعیف و غالباً متکی به فرد
هســتند و اصالً توان کادرســازی ندارند
یــا اگــر دارنــد ضعیــف اســت و خیلــی
گرهگشــا نیست .شــما ببینید االن هنوز
کــه هنــوز اســت ،کادر نظــام را افرادی
تشکیل میدهند که سوابق آنها مربوط
بــه قبــل از انقــاب اســت .در حالی که
چهــل ســال از انقــاب ما گذشــته و ما
حداقــل باید شــاهد دو تغییر نســل در
مدیــران کشــور میبودیم .این مســأله
بــه نظر مــن یکی از مهمترین مســائل
و چالشهایــی اســت که هــر دو جریان
سیاسی کشــور باید آن را در درون خود
حــل کنند .مســأله دوم هم به نظر من
میرســد که موضــوع ایجاد ســازوکاری
بــرای اجمــاع و تصمیمگیــری اســت.
احــزاب و گروههای سیاســی مــا به این
دلیــل خیلی پایدار نیســتند که معموالً
در تصمیمگیریها اختالف نظر ایجاد
میشود و آن اختالفنظر تشدید شده
و منجر به افتراق میشــود .قســمتی از
این به تربیت سیاســی افــراد و فعاالن

مــا بــر میگردد کــه بایــد در آن تجدید
نظــر کنیــم .امــا قســمت دیگــرش بــه
ســاختارهای مــا در احــزاب و گروههــا
مربوط اســت که نیاز به بازنگری جدی
دارد .مــا از دوره تصمیمگیــری بــر
اســاس ریشســفیدی و کدخدامنشــی
گذشــتهایم و باید روشهای مدرنتر و
بهروزتری را بیازماییم.
ëëاین حرف شما ناظر به مجموعههای
سنتی در جریانهای سیاسی و از جمله
جریان اصولگرا است؟
نــه فراتــر از آن اســت .بههرحــال
برخــی روشهــای تصمیمگیــری االن
دیگــر اقناعکننده نیســتند و نمیتوانند
همدلی ایجــاد کنند و باعــث همراهی
خصوصاً در قشــر جوان بشوند .احترام
پیشکسوتان و متقدمین سیاسی واجب
اســت امــا بایــد بپذیریــم کــه نیازمنــد
یــک تغییــر رفتــار و رویکــرد در حــوزه
تصمیمگیری هستیم و باید متناسب با
این نیاز ساختار آن را ایجاد کنیم.
ëëخودتــان اگــر بخواهیــد قضاوتــی
داشــته باشــید و بــه عبارتــی دســت
شــما بــود ،در جریــان اصولگرایــی چه
اصالحاتی را ایجاد میکردید؟
مــن فکر میکنــم اصولگرایــان باید
ضمن حفظ اصول اولیه انقالب رفتار و
کارهــای خود را منطبق با نیاز روز کنند.
در برخــی جاها نگاهشــان را بخصوص
به اقشــار تحصیلکرده و قشــر متوســط
جامعــه و همینطــور جوانــان بایــد
تغییــر دهند .یک چیزی کــه در جریان
اصولگرایــی بایــد مــورد بازنگــری قرار
بگیــرد نوعــی از ادبیــات آمریت اســت
کــه هنوز برخــی جاها دیده میشــود .از
طرفی هم این اصالحات نباید اســاس
و پایه اصولگرایی را تغییر دهد .من فکر
میکنم همانطور که اصالحطلبان در
ایجــاد ارتباط با اقشــار ضعیف و پایین
دست جامعه مشــکل دارند و ضعیف
عمــل میکننــد ،اصولگرایــان هــم در
ایجاد ارتباط با اقشــار متوسط جامعه و

درک نیازها و مطالبات آنها خیلی قوی
نبودهانــد .بایــد در ایــن حــوزه هم یک
تعادلی به دست بیاید.
ëëشــما اشــاره داشــتید کــه شــاید نیاز
باشــد در مقاطعــی برخــی افــراد بــه
یک جریــان اضافه یا از آن کم شــوند.
بعد هــم در جــای دیگری گفتیــد نباید
اختالفات زمینــه انشــقاق و جدایی را
ایجــاد کنــد .در ســالهای اخیــر بودند
برخی چهرههای ســابقهداری کــه یا از
اصولگرایی فاصلــه گرفتند یا کالً از آن
جدا شــدند .این جداییها تحت تأثیر
کدام عامل بود؟
اگر جریان مســیر خودش را درست
جلــو بــرود ،افراد خودشــان را یــا با این
مسیر وفق میدهند یا از این مسیر جدا
میشــوند .بــرای ما مهم این اســت که
این مسیر درست تشخیص داده شود و
درست انتخاب شود.
ëëبا ایــن احوال نظر شــما در خصوص
ایــن جداشــدگان ســالهای اخیــر از
جریان اصولگرایی چیست؟ این را در
مسیر اصالح جریان خودتان میدانید
یا خیر؟
حــاال برخــی مثبــت بــوده و برخــی
منفــی .به هــر حال برخــی از افــراد اگر
مانــده بودنــد میشــد از ظرفیــت آنها
استفاده کرد و برخی هم از اصولگرایی
فقط نامی داشــتند و ماندنشان در این
جریــان توجیه سیاســی بهلحاظ عقلی
نداشــت .خیلــی از ایــن رفــت و آمدها
هــم بهنظر من موقت اســت ،یعنی در
مقطعــی اتفاقــی میافتــد و شــرایطی
ایجــاد میشــود و افــرادی فاصلــه
میگیرند و در مقطع دیگری وضعیت
جــور متفاوتــی خواهد بــود .مثــاً ما در
انتخابات مجلس ســال  90بــرای دوره
نهــم چهــار یــا پنــج لیســت اصولگــرا
داشــتیم که با هم رقابت میکردند اما
بــرای دوره دهــم همــه آن افــرادی که
چهار ســال قبلش با هــم رقیب بودند،
یک لیست دادند.

