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ëëفرصتی برای تحقیر ترامپ /حسین شریعتمداری
دگرخوان
امســال اجالس ســاالنه مجمع عمومی ســازمان
ملــل متحــد در حالــی برگــزار میشــود کــه دونالــد
ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا ریاســت دورهای
و یک ماهه شــورای امنیت ســازمان ملــل را برعهده
دارد .اعــزام نیروهــای پاســدار صلــح ،تصویــب
تحریمهــای بینالمللــی و اعطای اجازه اســتفاده از نیروی نظامی علیه
کشورهای دیگر و ...از جمله اختیاراتی است که در حوزه وظایف این شورا
قــرار دارد .شــورای امنیت ســازمان ملــل و مجمع عمومی این ســازمان
ضمن آنکه مسئولیتها و شرح وظایف جداگانهای دارند ولی برای آنها
وظایف و اختیارات مشــترکی نیز تعریف شده است بهگونهای که رئیس
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد ،بعد از دبیر کل این سازمان دومین
جایگاه را در اختیار دارد.
ریاســت دونالد ترامپ بر شورای امنیت سازمان ملل اگرچه دورهای
و یــک ماهــه و بر اســاس حــروف اول نــام کشــورها (به زبان انگلیســی)
اســت ،ولی به هر حــال ،امروز دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری هتاک،
خونریــز و غارتگــر امریکا که هیــچ فرصتی را برای کینهتوزی و دشــمنی
بــا ایــران اســامی و اهانتهای پــی در پی به مــردم ایران و ...از دســت
نداده ،بر این کرســی تکیه زده اســت و اکنون فرصت مناســبی به دست
آمده اســت که رئیس جمهوری کشــورمان با اعتراض رســمی و آشــکار
به ریاســت ترامپ بر شــورای امنیت ســازمان ملل متحد از شــرکت در
مجمــع عمومی ســاالنه این ســازمان خودداری کند تــا از این طریق و با
تحقیر ترامپ ،الاقل به بخشــی از اهانتهای امریکا علیه ایران و مردم
ایران پاسخ داده باشد.

ëëمصداقی از اقتصاد رفاقتی/
غالمحسین حسن تاش
کشــور بســیار جالبــی داریــم .اتفاقاتــی در آن
میافتــد کــه خارقالعاده اســت ،یعنی حداقل در عادت هیچ کشــور
پیشــرفته و حتی کمی پیشــرفته هم نیست ،شاید عقل شان نمیرسد
یا عواطف شان ضعیف است! یک نفر که به همراه نفراتی از بستگان
خود ســی و چند سال است (البته با یکی ،دو وقفه زمانی)تجارت یکی
از مهمتریــن کاالهــای انحصــاری صادراتی دولت و بعضی مشــتقات
آن را در تســخیر خــود دارد ،یکــی دو ســال در میــان ،طرفیــت خود را
در ایــن تجــارت عوض میکنــد .چنــد روز پیش در راهروهای دســتگاه
دولتــی که ایــن تجارت مربوط به آن اســت در موضــع خریدار یا دالل
یــک خریــدار رفــت و آمــد داشــت و بــرای چنــد دالر و ســنت تخفیف
گرفتن چانه میزد.
پریــروز از باالتریــن مقــام همــان دســتگاه حکــم گرفــت که مســئول
همان تجارت باشــد و تمام بخشها و شــرکتهای مربوط به فروش آن
محصــوالت زیر نظــر او قرار گرفت .تــا دیروز ضوابط فــروش و قیمت را
تعیین میکرد .دوباره امروز از همه ســمتهای دولتی خود اســتعفا داد
و بــه خریــدار یا دالل خریدار تبدیل شــد .گاهی هم تحریم و پســاتحریم
بهانه خوبی بوده اســت برای از موضع خریدار به موضع فروشنده رفتن
یــا برگشــتن از بخــش دولتی بــه بخــش خصوصی .تــا فردا ،کجــای این
تجارت باشد.کســی که با خود شــطرنج بازی میکند ،باخت هم خواهد
داشت.
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الریجانی :امروز ،روز اختالف نظر نیست
رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکه شــرایط ما در ایران متفاوت شــده
و زورگوییهــای غربیهــا بــرای ایجــاد
شکست در انقالب است ،اما آنها اشتباه
میکنند و ملت ایــران در مقابل ترامپ
یزیدی ایســتادگی میکند ،گفت :در این
شــرایط باید تدبیر کنیم که به معیشت
مــردم توجــه خــاص شــود و جلــوی
عربدهکشــی امریــکا بایســتیم ،مســأله

آنها انرژی هســتهای نیست بلکه به زانو
درآوردن ماســت اما تفکر شــیعه ،تفکر
استقامت و ایستادگی است.
بهگــزارش ایســنا ،علــی الریجانــی در
همایــش تقدیــر از خادمیــن و خیریــن
حســینی در الرســتان ادامــه داد:
جامعــهای کــه بــه سرنوشــت یکدیگــر
حساس باشــد ،دارای استقامت هستند
و جوامعی که تعلقــات عاطفی در آنها

کم شده باشد حتی برای تشکیل نیروی
نظامــی نیــز مجبــور بــه گرفتــن مــزدور
هســتند همانند اتفاقی که در امریکا رخ
میدهد ،اما جامعهای هم که سرنوشت
و طریقی مانند انقالب اســامی داشــته
باشــد و والیــت فقیــه رکــن آن باشــد در
مقابــل طوفانهــا ایســتادگی میکنــد،
شــماها میدانیــد کــه از ابتــدای انقالب
چه فــراز و فرودهایی در این مســیر قرار

دادهانــد امــا چــون جامعه اهــل والیت
بــود و همپیمانــی در درون و راه آنهــا
وجود داشــت عامــل پیروزی آنها شــد،
در جنگ همه افــراد درگیر جنگ بودند
و این موضوع نشاندهنده این بود که با
همه هستی انقالب و مسیر استقالل آن
را قبول دارند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در این
دوره باید همگان تالش بیشتری داشته

باشــند و همه افــرادی که اختــاف نظر
دارند باید بدانند کــه امروز ،روز اختالف
نظــر نیســت و بایــد روی اصــل والیت،
تفکــر امــام خمینــی(ره) و رهبر معظم
انقالب ایســتادگی کنند ،ادامه داد :برای
آبادانــی و اســتقامت ایــران روی اصول
تمرکز کنیم ،اینجا بحــث ایران ،انقالب
اســامی و میراث حسینی مطرح است،
آنهــا با حرکت ریشــهای تشــیع مشــکل

دارند و نظر آنها این اســت کــه ایران در
دســت آنهــا باشــد ،فشــار را روی مردم
میآورنــد و قصــد دارنــد راه حســینی را
از آنهــا بگیرنــد .رئیس مجلس شــورای
اســامی در پایان تصریح کرد :تالش ما
در مجلــس و دولــت این اســت که دوره
فعلــی بــا صالبــت طــی شــود و تــاش
میکنیــم فشــارها را بــر اقتصــاد کشــور
کاهش دهیم.

معاون اول رئیس جمهوری:

شرایط دشوار است ولی بنبست نیست

معــاون اول رئیــس جمهوری بــا تأکید بر
اینکه یکی از اصلیترین مؤلفههای قدرت
هــر کشــور دانــش و توانمنــدی علمی آن
کشــور اســت ،گفت :توســعه علمی کشور
کــه کانــون اصلی آن دانشــگاهها هســتند
ضامن اصلی بقای کشور است.بهگزارش
پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
اسحاق جهانگیری روز گذشته در نشست
رؤسای دانشــگاهها ،مراکز آموزش عالی،
پژوهشــگاهها و پارکهای علــم و فناوری
سراســر کشــور کــه در دانشــگاه علــم و
صنعت تهران برگزار شد با اشاره به اینکه
کشور امروز در شرایط خطیری قرار گرفته
است ،اظهار داشــت :البته این به معنای
آن نیست که همه عواملی که وجود دارند
تهدید هستند بلکه فرصتهای خوبی نیز
میتوان از دل شــرایط سخت بیرون آورد
و از آن اســتفاده کرد.معــاون اول رئیــس
جمهوری افزود :بعد از هر سختی ،آسانی
اســت و خداونــد وعــده داده کــه روزهای
ســخت ماندگار نیســت و بهدنبال شرایط
سخت حتماً آســانی خواهیم داشت.وی
ادامــه داد :تجربه کشــورهای مختلف نیز
نشــان میدهد که تحــوالت بــزرگ از دل
شرایط دشوار بیرون آمده است و بسیاری
از جنگها و شــرایط ســختی که کشورها با
آن مواجه بودهاند ،به نتایج و اتفاق مهم
و مثبت برای آنها تبدیل شده است.
جهانگیری اظهار داشــت :وقتی کشور
در شرایط سخت و خطیر قرار دارد ،چشم
امید جامعه به کانونهایی برای مواجهه
با این شــرایط دوخته میشود که در رأس

آنهــا دانشــگاهها و نخبگان قــرار دارند که
میتوانند راهکارهایی برای عبور از شرایط
سخت ارائه دهند.
جهانگیری با اشاره به مدیریت حاکم
بــر امریکا و تــاش دولت این کشــور برای
فشــار بــر ملت ایــران ،تصریح کــرد :البته
آنها بهدنبال اقدام نظامی نیســتند چون
از عواقب مخــرب آن بر دنیا آگاهی دارند
اما وارد نبردی از نوع نرم علیه ملت ایران
شــدهاند و از طریق فشار اقتصادی و فشار
رســانهای تالش میکنند تا افکار عمومی
کشور ما را تحت تأثیر قرار دهند.
ëëفعالیت دهها اتاق فکر علیه ایران
معــاون اول رئیــس جمهــوری افزود:
دهها اتاق فکر در طول ســالهای گذشــته
بر این موضوع تمرکــز کردهاند که چگونه
میتواننــد تأثیــر مخربی کــه مدنظر آنان
اســت را بر ملت ایــران بگذارنــد و در این
شــرایط ما نیازمنــد قدرت نــرم تأثیرگذار
هســتیم تا بتوانیــم از ایــن چالشها عبور
کنیم.وی با بیان اینکه وقتی امریکا اقتصاد
ما را هدف قرار میدهد تصمیمات صرف
اقتصــادی نمیتواند با آنهــا مقابله کند،
گفــت :امریکا در تالش اســت کــه فروش
نفــت ایران را به صفر برســاند و با تحریم
بانکهــا و حمل و نقل ایران از دسترســی
ما به منابع مالی و نیز واردات کاال به کشور
جلوگیــری کنــد کــه البتــه دولت بــا وجود
همــه ســختیها و دشــواریها بهدنبــال
راهکارهایی برای خنثیسازی برنامههای
آنها اســت.جهانگیری افزود :تالش دیگر
امریــکا این اســت کــه بــرای مــردم ایران

آیندهای نامطمئن ترسیم کند و این گونه
در ایــران القــا کنــد که اگر ســریعاً نســبت
بــه خریــد کاال اقــدام نکنید ممکن اســت
کــه کاالها نایــاب شــوند .وی تصریح کرد:
دشــمن تــاش میکند تــا اعتمــاد و امید
مردم را نسبت به کشور و مسئوالن از بین
ببرد و این وظیفه ماست که امید و اعتماد
مردم نســبت به آینــده را تقویت کنیم که
البته ایــن امر از نخبگان و صاحب نظران
کشــور بــر میآید.جهانگیــری با یــادآوری
دوران جنــگ تحمیلــی و همســویی همه
جناحها و قوا در کشور در خصوص جنگ،
اظهار داشــت :در شــرایط امروز کشور نیز
بایــد مســأله اصلی این باشــد کــه چگونه
بتوانیــم در برابــر طراحیهــای دشــمن
مقاومت کنیم و از این پیچ خطرناک عبور
کنیم .مــا قادر خواهیم بود ملــت ایران را
بــا این ســابقه تمدنی و تاریخــی با کمک
نخبگان نسبت به آینده امیدوار و مطمئن
ســازیم.وی افزود :نســبت بــه اینکه چقدر
در تقویت امید و اعتماد مــردم و نیز اداره
کشور به شکل قابل قبول موفق باشیم به
همان میزان دوره سخت پیش رو میتواند
کوتاهتــر یــا طوالنیتر باشــد .اگــر بتوانیم
اداره کشــور را به شــکل قابل قبولی انجام
دهیــم به گونهای که امریکا احســاس کند
شکســت خورده اســت این دوران سخت
میتواند در همین سال  97به پایان برسد.
جهانگیــری در بخــش دیگری از ســخنان
خود با اشــاره به وجود برخی ابرچالشها
در کشــور نظیر کمبود منابع آب و مسائل
زیست محیطی گفت :متأسفانه امروز در

ایرنا

 FATFëëبه کدام سو میرود؟ /مهدی پازوکی
FATFیــک ســازمان بینالمللــی نیســت بلکــه
مجموعــه مقــررات بینالمللــی بــرای اقــدام مالــی
در جهــت شــفافیت اســت .بــرای حضــور در سیســتم بانکــی جهــان
بســیاری ازکشــورها آن را پذیرفتهانــد .این موضوع ماننــد فیفا در فوتبال
اســت ،یعنــی نباید برخــاف مقررات فیفــا عمل کــرد FATF.مجموعه
مقــررات برای تعامل بانکی با جهان اســت ،بنابراین تصویب این طرح
منفعتهایی دارد ...تصویب این طرح توســط ایران ،ســیگنال مثبت به
بازار ارز میدهد.
بانــک مرکزی و مقامات ارشــد اقتصادی باید از شــورای امنیت ملی
درخواســت کنند کــه اطالعاتی را در مــورد این مقررات بــه مجلس ،قوه
قضائیــه و دولــت ارائــه دهــد و براســاس اجمــاع ،تصمیــم مناســب در
راســتای منافع ملی کشــور اتخاذ شــود .کشــورهایی مثل عراق ،روســیه،
چین ،ترکیه و حتی ســوریه نیز این مقررات را پذیرفتهاند .یکی از دالیلی
که کشــور ما بیشــترین فرار مالیاتی را دارد این اســت که سیســتم پولی و
بانکی ما شــفافیت الزم را ندارد و صــورت مالی بانکهای ما چه دولتی
و چــه خصوصــی دچار مشــکالت فــراوان اســت و تصویب ایــن طرح تا
حدودی موجبات ثبات سیستم اقتصادی ایران را فراهم خواهد کرد.
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برخی شــهرها و روســتاهای کشــور تأمین
آب شــرب مناســب بــه مســألهای جــدی
تبدیل شــده و انتظار ما از دانشــگاهها این
اســت که چالشهای جدی آینده ایران را
به موضوعات پایان نامههای دانشــگاهی
تبدیــل کننــد تا از ایــن طریــق راهکارهای
عملی و علمی برای حــل چالشها ارائه
گردد.
ëëوضعیــت اســفبار صندوقهــای
بازنشستگی
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــه
محدودیــت بودجــه دولــت بــا وجــود
درآمدهــای نفتــی و درآمدهــای مالیاتــی
اشاره کرد و افزود :متأسفانه صندوقهای
بازنشســتگی وضعیــت اســفباری دارند و
در هیچ جــای دنیا مانند ایران نیســت که
حقوق بازنشســتگان پس از بازنشســتگی
همچنــان توســط دولــت پرداخــت شــود

و فقــط ردیــف بودجــهای آن بــه ردیــف
دیگری انتقال پیدا کند .امروز تقریباًحقوق
صددرصد بازنشســتگان نیروهای مسلح
و حدود  80درصد بازنشســتگان کشــوری
توسط دولت پرداخت میشود و این روند
همچنــان ادامــه دارد.وی شــرایط فعلــی
کشــور را شــرایطی اســتثنایی توصیف کرد
و از دانشــگاهیان خواســت از کنار مســائل
کشور ساده عبور نکنند.معاون اول رئیس
جمهوری با اشــاره به برخی سودجوییها
کــه توســط برخــی افــراد بــ ه نــام بخــش
خصوصیانجاممیشود،افزود:متأسفانه
در کنار فعالیت بخش خصوصی ســالم،
عــدهای نیــز بــ ه نــام بخــش خصوصــی
تــاش میکنند زمانــی که مردم در فشــار
هســتند از این شــرایط بهرهبــرداری کرده
و ســود بیشــتری کســب کنند.وی تصریح
کــرد :بخش خصوصی باید ســود معقول

و منطقی داشته باشد اما باید منافع ملی
و مصلحــت عمومی را نیز در نظر بگیرد و
عواقب اقدامات خود را در شــرایط سخت
کشور مدنظر قرار دهد.
ëëنمــی تــوان بــه مشــکالت دانشــگاه
بیتفاوت بود
معــاون اول رئیــس جمهــوری با بیان
اینکــه البتــه دانشــگاهها بــا مشــکالت و
مســائلی نیــز مواجه هســتند ،ادامــه داد:
نمی توان نســبت به مشکالت دانشگاهها
بیتفاوت بود و دولت همواره تالش کرده
بــه رغــم محدودیــت بودجــه و بــا وجود
کاهــش درآمدهــا مشــکالت دانشــگاهها
را مرتفــع ســازد .وی تصریــح کــرد :اینکه
امریکا میگوید میــزان فروش نفت ایران
را به صفر میرســاند حرف بیجایی است
امــا احتمــال آنکــه میــزان فــروش نفــت
کاهــش پیدا کند وجود دارد و این موضوع
در میزان بودجه دســتگاهها نیز تأثیرگذار
خواهــد بــود کــه البتــه امیــدوارم دولــت
بتواند به گونهای عمل کند که دانشــگاهها
دغدغه جدی نداشــته باشند.جهانگیری
همچنیــن بــا اشــاره بــه نیــاز دانشــگاهها
بــه ارز بــرای برخــورداری از فرصتهــای
مطالعاتــی ،مجــات علمــی و تجهیزات
آزمایشــگاهی ،اظهــار داشــت :دولــت بــا
اســتفاده دانشــگاهها از تســهیالت مالــی
خارجی برای تأمین نیازهای تحقیقاتی و
تجهیزات آزمایشــگاهی موافقت دارد اما
بهدلیل اتفاقــات بهوجود آمده در نرخ ارز
انتظار داریم دانشگاهها نیز در حد امکان،
هزینههای غیرضرور خود را کاهش دهند.

پیرهادی در گفتوگو با «ایران»:

دفاع اصولگرایان از نهادهای حاکمیتی ،اشتباه تاکتیکی است
بسیاری از اصولگرایان بهدنبال بسط آزادیهای مدنی نیستند

مهر

تصویــب مرامنامــه «نواصولگرایــی»
نخستین چراغ ســبز اصولگرایان به طرح
محمدباقــر قالیبــاف اســت .کاندیــدای
مســتعفی انتخابــات ریاســت جمهــوری
سال  96که پس از شکست اصولگرایان در
آن انتخابــات ،قصد کرد طرحی نو در این
جریان دربیندازد ،اگرچه در اوایل پیشنهاد
خــود خیلی مــورد اســتقبال هــم قطاران
خــود قــرار نگرفــت امــا امــروز بــا تکاپوی
آنان روبهرو شــده است .توجه به جوانان،
اقتصاد مردمی ،نسبت جریان نواصولگرا
بــا عدالت و نهادهــای حاکمیتی از جمله
مــواردی اســت کــه در مرامنامــهای که از
سوی جمعیت پیشــرفت و عدالت ایران
اســامی تدوین شــده ،به تصویب رسیده
است .محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت
پیشــرفت و عدالــت ایــران اســامی ،در
گفــتوگو بــا روزنامه «ایران» ،در بررســی
این مرامنامه با بیان اینکه نواصولگرایی،
نفــی اصولگرایی نیســت بلکــه در امتداد
آن اســت ،از اشــتباه تاکتیکی اصولگرایان
نام میبرد و میگوید « :یکی از اشتباهات
ی چــون و چــرا
جریــان اصولگــرا دفــاع بــ 
از نهادهــای حاکمیتــی اســت ،بــه طوری
کــه در ذهــن عمــوم تداعــی اینهمانــی
جریــان اصولگرا بــا مجموعههایی مانند
صداوسیما ،قوه قضائیه ،نهادهای نظامی
و سایر بخشهای انتصابی نظام میکند».
پیرهادی همچنین معتقد است« :اغلب
سیاسیون از آنجا که کمتر با مردم مراوده
دارنــد ،دغدغههایــی کامــاً متفــاوت از
عموم مردم دارند .بسیاری از اصولگرایان
شاید بهدنبال بســط آزادیهای مدنی در
چارچوب قانون اساسی نباشند».مشروح
این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
ëëتهیــه منشــور نواصولگرایــی ناظــر بر
چه اشــکاالتی در این مجموعه سیاسی
اســت؟ این اشــکاالت عمدتــاً تاکتیکی
و در شــیوههای سیاســتورزی اســت
یــا موضوعــات گفتمانــی را هم شــامل
میشود؟
تدوینمنشورنواصولگرایی،بیشازآنکه
ناظربهاشکالدیگرمجموعههایاصولگرا
باشد ،نقشه راه نوعی از سیاستورزی است

که در سپهر سیاسی ایران مشابهش را کمتر
دیدهایــم و قرار اســت جمعیت پیشــرفت
و عدالــت ،پرچــمدار آن باشــد .در واقــع
نواصولگرایی،نفیاصولگرایینیست،بلکه
در امتداد آن اســت ،بعضی از اشکاالت آن
را برطرف کرده و برخی مبانی را بازتعریف
و برخــی ســاختارها و فرآیندها را بازتحلیل
کردهاست.
ëëناظــر بــه بحثهــای گفتمانــی بــه
نظرتــان چــه اقداماتــی بایــد در بیــن
اصولگرایان انجام شود؟
سیاسیون باید بیاموزند که فرزند زمان
خود باشــند ،دغدغــه مــردم را بفهمند و
در راســتای آن حرکت و تــاش کنند .این
نکتــهای اســت کــه در برخــی بخشهای
جریانــات سیاســی کشــور و از جملــه آنها
بســیاری از اصولگرایان کمتــر مورد توجه
قــرار گرفته اســت .بهعنوان نمونــه امروز
دیگر مــردم تصمیمگیری پشــت درهای
بســته و سیاســتهای بــاال بــه پاییــن را
برنمیتابنــد ،از مصلحتســنجی هــای
منفعتگرایانــه بیزارنــد و نبود شــفافیت
در اطالعرســانی را نمیپذیرنــد .جامعــه
ما ،جامعه جوانی اســت و طبیعی اســت
کــه مطالبــه جوانگرایــی داشــته باشــد.
جــوان امــروز واقعــاً دیگــر برای احــزاب و
افــراد ژلهای که هر روز بــه رنگی و طرحی
درمیآینــد احترامــی قائــل نیســت .او
میخواهــد مواضــع و مــوارد مــد نظرش
را صریــح و شــفاف بشــنود ،در انتظــار
اطالعرســانی پیرامون شــبهات است و از
مسئوالن جواب میخواهد .از سوی دیگر،
اتــکای حقیقــی و نــه فقط لفظی و شــب
انتخاباتی به نظر مردم ،خواسته همگان
اســت .مجموعــه ایــن مــوارد میتوانــد
ضامن ثبات و بلکه پیشــرفت کشور در دو
بعد جمهوریت و اســامیت باشد و تفکر
نواصولگرا دقیقاً بهدنبال همین است.
البتــه بایــد بــر این نکتــه تأکید کــرد که
وجــود نقاط ضعــف در زمینههــای پیش
گفتــه مختــص بــه اصولگرایــان نیســت.
بهعنــوان مثــال ،مــردم بــه هیــچ عنــوان
از نحــوه اطالعرســانی در مــورد برجــام
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن پروندههــای

بینالمللی تاریخ  40ساله انقالب اسالمی
راضی نیستند و این موضوع به لکه ابهامی
در کارنامــه سیاســی  -رســانهای جریــان
اصالحات  -اعتدال تبدیل شده است.
ëëدر بدنــه جریــان اصولگــرا اســتقبال
زیادی از طرح نواصولگرایی که از ســوی
آقای قالیباف مطرح شد به عمل نیامد.
دلیــل آن را چــه میدانیــد؟ اختالفات
سیاســی درون مجموعــهای باعــث
چنیــن اتفاقی شــد یــا محتــوا و راهبرد
نواصولگرایی؟
اگــر قــرار باشــد بســیاری از ســران و
احزاب اصولگرا به ایده نواصولگرایی باور
داشــته باشــند و مدافع آن باشند که دیگر
نیازی به طــرح ایده نواصولگرایی نبوده و
اســاس اصولگرایی بینیاز از نو شدن بود.
وقتی همه اصولگرایان به شــاخصهایی
که امــروز نواصولگرایــان مطرح میکنند،
در نظــر باورمند و در عمل ملتزم باشــند
کــه دیگــر طــرح موضوعــی تحــت عنوان
نواصولگرایی بیفایده و تحصیل حاصل
اســت .مــا میدانیــم بســیاری در برابــر
نواصولگرایان خواهند ایستاد و ایرادی هم
ندارد؛ چرا که باور داریم نواصولگرایی راه
خــود را باز خواهد کــرد و در آینده راه حل
بســیاری از مشــکالت کشــور در حوزههای
سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خواهد بــود .اما باید بگویــم که واکنشها
نســبت به نواصولگرایی تاکنون مجموعاً
مثبــت بــوده و سیاســیون اغلــب بــا آن
منطقی برخورد کردهاند.
ëëدرمرامنامهنواصولگراییاشارهکردهاید
که اصولگرایی از مسیر خود فاصله گرفته
است .این مسیر چه بوده و چه انحرافاتی
درآنایجادشدهاست؟
برای پاســخ بــه این ســؤال نیاز اســت
که ابتــدا کارنامه نواصولگرایی را مختصراً
مرور کنیم .جریان اصولگــرا در انتخابات
بهعنــوان نقطــه اوج کنــش سیاســی
جریانهــا با چند کاندیدا حاضر میشــود
و با ائتــاف رقبا باز هم بــه خود نمیآید،
در یــک انتخابــات دیگر از کســی حمایت
میکنــد که نــه در کالم و نــه در عمل خود
را اصولگرا نمیداند؛ در دوره تصدی خود

در دســتگاهها تحول و تغییــر جدی ایجاد
نمیکنــد؛ در حــوزه نمادســازی ضعیــف
عمل میکند و چند چهره عمدتاً تکراری
را در ذهن مردم بهعنوان نماد اصولگرایی
ترســیم میکنــد؛ از سیاســتهای غلــط
برخی بخشها و دســتگاههای حاکمیتی
بیمنطق دفــاع میکند و خالصه اعتماد
مــردم را آن طور که شایســته مــردم ایران
و نظام مقدس جمهوری اســامی باشــد
جلــب نمیکنــد .بهعنــوان یــک موضوع
متأخــر ،جریــان اصولگــرا در انتخابــات
 96در برابــر یــک رقیب که پیــش از آن در
عمل در ذهن مردم مردود شده شکست
میخورد .شکست از یک دولت مستقر که
مستحکم و محبوب باشد ،طبیعی و قابل
پیشبینی است اما شکست از این دولت
واقعاً غیرقابل قبول اســت .این شکســت
در نتیجــه تشــخیص غلــط اولویتهــا،
تصمیمســازی غیرمردمــی و واگــذاری
زمیــن رقابــت به رقیــب و تغییــر ماهوی
آن از حــوزه اقتصــادی – عملکــردی بــه
حوزه سیاســی – اجتماعی است .در واقع
نقد ما بهعنوان بخشــی از اصولگرایان به
اصولگرایــی بیشــتر کارکردگرایانــه اســت
تــا ســاختارگرایانه؛ بــه ایــن معنــی که ما
خروجــی را میبینیــم .بهعنــوان مثــال،
خروجی این جریان ،شکست در انتخابات
ریاست جمهوری  96و مجلس  94است،
بــا وجود اینکه واقعاً رقیــب نه ایده جدی
بــرای تحول و نه کارنامــه قابل قبول برای

عرضه داشته است .این نتیجه و خروجی
نامناســب ،نشان میدهد که یک اشکالی
هســت .یعنــی خروجــی غیرقابــل قبول
نشــان از ســاختار نامناســب دارد .ایــن
جملــه ،خالصــه همــه نقدهایــی اســت
که جریــان نواصولگــرا به سیاســت ورزی
اصولگرایانه دارد.
ëëیکــی از محورهــای مرامنامــه گویــا
کیفیــت ارتباط بــا نهادهــای حاکمیتی
اســت .توضیــح دهیــد کــه ایــن بنــد
ناظــر بــر چیســت؟ آیــا اصولگرایــان
کمــا فیالســابق بایــد حامــی مواضع و
سیاستهای نهادهای حاکمیتی باشند
یــا ممکــن اســت نقدهایی هم داشــته
باشند؟
یکــی از اشــتباهات جریــان اصولگــرا
ی چــون و چــرا از نهادهــای
دفــاع بــ 
حاکمیتــی اســت ،به طــوری کــه در ذهن
عموم تداعی اینهمانی جریان اصولگرا
بــا مجموعههایــی ماننــد صــدا و ســیما،
قــوه قضائیــه ،نهادهــای نظامــی و ســایر
بخشهــای انتصابــی نظام میکنــد .این
اشــتباه البته براســاس مبانی یا راهبردها
نیســت ،بلکه یک اشــتباه تاکتیکی است.
در شــرایطی کــه رهبــر معظــم انقــاب
اســامی بهعنــوان شــخص اول کشــور که
طبیعتــاً فراجریــان اســت ،پشــت همــه
اقدامات نهادهای انتصابی نمیایســتد و
مرتبــاً آنها را در جلســات و گاهی حتی در
سخنرانیهایعمومینقدمیکند،دلیلی

ندارد که جریــان اصولگرا بخواهد از همه
کردهها و نکردههای این دســتگاهها دفاع
کنــد .ما معتقدیم دســتگاههای انتصابی
هرچــه شــفافتر عمــل کننــد و هرچه به
مــردم پاســخگوتر باشــند ،بیشــتر ضامن
بقــا و پیشــرفت انقالبنــد و اندیشــه امــام
و رهبــری و روح حاکــم بــر قانون اساســی
هم همین اســت .البته بماند که امروز در
سایه سیاســتهای منفعتطلبانه حتی
نهادهــای انتخابــی هــم بــه ســمت نبود
شــفافیت حرکت میکنند ،مســألهای که
نمونــهاش را در رأی نیــاوردن شــفافیت
آرای نمایندگان در مجلس دیدیم.

ëëارتباط بــا طبقه متوســط و کم توجهی
به آزادیهای مدنــی یکی از ضعفهایی
استکهبرایاصولگرایانبرمیشمارند.
در مانیفســت شــما چگونه به این موارد
توجهشده؟
متأســفانه بــا وضعیتــی مواجهیــم
کــه اغلــب سیاســیون از آنجــا کــه کمتــر
بــا مــردم مــراوده دارنــد ،دغدغههایــی
کامــاً متفــاوت از عمــوم مــردم دارنــد.
بســیاری از اصولگرایــان شــاید بهدنبــال
بســط آزادیهــای مدنــی در چارچــوب
قانون اساســی نباشــند .از سوی دیگر نگاه
سیاســتزده اصالحطلبــان بــه موضــوع
آزادیهــای مدنــی ،اغلــب مــردم را بــه
ایــن بــاور رســانده کــه آنهــا نیــز از آزادی
مدنی بهعنوان حربــهای برای جذب رأی
و دوقطبیســازی کاذب بــا رقیــب بهــره
میبرنــد و در عمل اعتقاد چندانی به آن
ندارنــد .دقیقــاً همیــن ســرگردانی مردم
باعــث میشــود کــه نســخههای تقلبــی
مردمگرایی یعنی عوامگرایی از رونق بازار
برخوردار شود و بتواند در دورههایی سکه
رایج شود .از همین رو است که مانیفست
نواصولگرایــی ضمن طــرح ایــن نکته ،با
برشــمردن شــاخصهای مــردم بــاوری
بــه صورت عــام که در اقتصاد و سیاســت
و فرهنــگ و جامعــه مصداقهایــی برای
آن بیــان کرده ،به موضوع طبقه متوســط
شــهری پرداخته اســت ،طبقــهای که باید
حرفهایــش شــنیده و فهمیــده شــود و
جدیتر گرفته شود.

