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نیاز جهان اسالم به وحدت

ایســنا :یک عضو سابق
کمیســیون امنیــت ملی و
سیاســت خارجــی مجلس
گفــت :جهان اســام باید از
اختالفات جزئــی صرفنظر
کند چرا که ایســتادگی مقابل دشمنان واحد
اهمیت بیشتری دارد .عباسعلی منصوری آرانی
در ارتباط با تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر انتقال
سفارتخانه آمریکا از تل آویو به قدس اظهار کرد:
این تصمیم شــخص ترامپ نبوده و قطعا تیمی
پشت سر او قرار داشته است؛ چراکه دیدیم برخی
کشورهای عربی هم از این قضیه حمایت کردند.
ترامــپ به خوبی می دانســت کــه اگر این
تصمیم گرفته شــود بــا واکنشهای مختلفی
روبرو می شود.
وی ادامه داد :او در حقیقــت این موضوع را
مطرح کرد تا حملهای کرده باشد .بعد صبر می
کند تا واکنشها را بســنجد .اگر شرایط مساعد
بود یک قدم بــه جلو بر مــی دارد و این طرح را
اجرایی می کند ،اما اگر شــرایط مساعد نبود به
نظر خودش چیزی را از دســت نداده و به همین
نقطهای که هست ،باقی می ماند.

جریان دولت دهم متوهم است

ایلنا :یک فعال سیاســی
اصالحطلب تاکید کرد :طرح
مســتمر مطالبات و وعدهها
امری بسیار ضروری است اما
در بیان کــردن آنها باید این
نکته را در نظر داشــت کــه از واقعیاتها فراتر
نرود و در حاشیه امن قرار بگیرد .مرتضی مبلغ با
اشاره به سکوت اصولگرایان در مقابل رفتارهای
رئیس دولتهای نهم و دهــم و یارانش گفت:
اصولگرایان در مواجهه بــا احمدینژاد در یک
شرایطبسیارسختگرفتارشدهاند.
وی خاطرنشان کرد :احمدینژاد محصول
تمامگرای جریان اصولگرایی است که روزگاری
پیوند عمیــق و همهجانبهای با هم داشــتند.
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات
با بیان اینکه زمانی اصولگرایان دفا ع گسترده و
اغراقآمیــزی از احمدینژاد میکردند ،عنوان
کــرد :امروز ســکوت اصولگرایــان در مقابل
احمدینژاد قابل قبول نیست آنان تا آخر پای
دولت نهم و دهم ایســتادند و نمیدانند که این
ساکت بودن به ضررشان است.

از غالب شدن
اصولگرایان نترسیم

خبرآنالیــن :عضــو
مجمــع نیروهــای خــط
امــام گفــت :اصولگرایان از
شکســتخوردن خســته
نمیشــوند یعنی  10مرتبه
هم شکست بخورند ،برای مرتبه یازدهم نیز به
صحنه انتخابات می آیند ،یعنی دقیقا برعکس
اصالح طلبان هســتند .چون اصالح طلبان تا
شکســت می خورند پا پس بکشــند ،در واقع
مقداری نازک نارنجی بازی در می آورند اما باید
درس بگیرند و خیلی زود میدان را خالی نکنند
چون آینده و راه نجات ایران در گرو اعتقاد جدی
به قابل اتکا بودن جریان اصالح طلبی است.
حجت االسالم هادی غفاری درباره ساختار
تشــکیالتی جریان اصالحات بــرای انتخابات
آینده گفت :اصالحات یک شخص نیست بلکه
یک اندیشــه است و تبلور اندیشــه نیز با روش
محقق میشود یعنی عقالی قوم می نشینند و
متناسب با زمان روشــی را که به اصالحات می
انجامد یا وضعیت را بــه اصالحات نزدیک می
کند ،تدبیر می کنند .وی با بیان اینکه از افتادن
اصالحات به دامن اصولگرایی باید مراقبت کرد،
افزود :االن چنیــن فکری وجود دارد که و دیگر
دنبال نیروها و نامزدهای کرایــه ای و اجاره ای
نباشیم.از غالب شدن اصولگرایان نترسیم و برای
انتخابات ریاست جمهوری سال  1398و1400
روی نیروهــای اصالح طلــب کار کنیم .عضو
مجمع نیروهای خط امام افــزود :اگر ما اصالح
طلبان وحدت خود را در جریان اصالحات حفظ
کنیم به دالیل مختلف برد با ماست.

مسئولیتهرگونهدرگیری
در منطقهمتوجه آمریکاست

فارس :وزیر دفــاع اقدام
ســردمداران کاخ ســفید در
به رسمیت شــناختن قدس
ف به عنــوان پایتخت
شــری 
رژیم جعلی صهیونیســتی را
فتنهای عمیق برای تضییع حقوق مردم مسلمان
فلســطین دانست و گفت :مســئولیت هرگونه
تنش و خــون ریزی بیشــتر در منطقه متوجه
آمریکاست .امیر سرتیپ حاتمی در جمع مدیران
ارشد وزارت دفاع اقدام خصمانهسردمداران کاخ
شریف به

سفید در به رســمیت شناختن قدس
عنوان پایتخــت رژیم جعلی صهیونیســتی را
فتنهای عمیق برای تضییع حقوق مردم مسلمان
فلسطین دانست و اظهار داشت :این اقدام نابودی
رژیم صهیونیستی را جلو خواهد انداخت و اتحاد
و وحدت مسلمانان را دو چندان خواهد کرد.

تصمیم اخیر ترامپ تهدید صلح جهانی است

یک عضو حزب اتحاد ملت گفت :تصمیم ترامپ ناقض و مغایر
با قطعنامههای سازمان ملل متحد است و تمامی مذاکرات صلح را
تحت الشعاع قرار داده و در عین حال تهدید جدی برای صلح است.
به گزارش ایسنا ،آذر منصوری در ارتباط با تصمیم ترامپ مبنی
بر انتقال پایتخت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس ،اظهار کرد :در
مقابل اقدام ضد انسانی دولت آمریکا مبنی بر پایتخت نامیدن بیت
المقدس ،برگزاری نشســت فوق العاده ســران سازمان همکاری
اســامی برای اتحاد ومقابله در برابر این تصمیــم ،یک ضرورت
تاریخی و عاجل ترین اقدام می تواند باشد.

وی ادامه داد :با توجه به اینکه که عالوه بر مســلمانان ،جامعه
جهانی نیز به این اقدام واکنش نشان دادهاست؛ کشورهای اسالمی
و عرب می توانند از این فرصت بــرای مقابله چنین قلدری هایی
استفاده کنند و متحد شوند .کشورهای مسلمان با حفظ اتحادشان
میتوانند به تصمیم واحدی در این زمینه برسند.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :تصمیم اخیر ترامپ اجرای
چ کدام از آنها
مصوبه دولت های پیشین آمریکاست که تا کنون هی 
بنا به دلیل اختالف دیدگاههایشــان و یا به دلیل اقتضائات زمانی
جامعه بینالمللی و به خصــوص موقعیت دولت آمریکا در جهان
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این تصمیم را اجرایی نکردند .وی همچنین افزود :اما ترامپ در بین
روئسای جمهوری آمریکا پدیده جدیدی است و با توجه به طبیعت
رفتاری او که برگرفته از جریان راست افراطی آمریکا است ،اتحادش
با رژیم اسرائیل شکل گرفته است .از طرف دیگر ماجراجوییهای
که مختص شخص ترامپ است ،باعث شــده تا اجرایی شدن این
تصمیماعالمجهانیشود.
منصوری در تبییــن چرایی تصمیم جدید دولت آمریکا گفت:
اســتراتژی دولت آمریکا از یک سو ایجاد اختالف بین کشورهای
عربی و اســامی بوده و از سوی دیگر پیشبرد اهداف کوتاه مدت و
بلند مدت خود در خاور میانه را در اجرایی شدن آن می دیدند .نباید
فراموشکنیمکهاینتصمیم ناقضومغایرباقطعنامههایسازمان
ملل متحد است و تمامی مذاکرات صلح را تحت الشعاع قرار داده و

در عین حال تهدید جدی برای صلح است.
این عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت :اگر کشورهای
اسالمینگاهواقعبینانهنسبتبهموقعیتخودونیزحساسیتالزم
را نسبت به بیت المقدس داشته باشند و از سوی دیگر مخاطرات
این اقدام دولت آمریکا را در نظــر بگیرند ،برای مقابله با آن متحد
میشوند.
وی در پایان اظهار کرد :در واقع اگر اتحاد مسلمانان شکل نگیرد،
جهان اســام در مقابل با این تصمیم به نوعی عقب نشینی کرده
اســت .تغییر پایتخت اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس عالوه بر
نقض قطع نامه های سازمان ملل تحت تاثیر قرار دادن جایگاه بیت
المقدس (قدس) که هم برای کشورهای اسالمی ارزش دینی و هم
اهمیت استراتژیک دارد ،به حساب میآید.

تاکتیکتغییر؛نسخههمیشگیاصولگرایان

اعتراف به سکوت و حمایت از احمدی نژاد در 88
P

تغییر و تحوالت در جریان اصولگرایی متفاوت از
هر جا و هر گفتمان دیگری است .اینجا  ،جایی است
که تغییر کامال نمادین است و بیشتر در عنوان و اسم
تا هر چیز دیگری خالصه می شــود .در واقع از چند
دهه گذشته تا امروز اگر روند انتخاباتی و ائتالفی آنان
را بررسی کنیم  ،صرفا تغییرات را می توان در نام های
ائتالفی و گفتمانی دید وگرنه ،چهره ها ،چارچوبها،
رفتارها و حتی وعده ها و شــعارها یکســان است.
آنچنانکهمیتوانبخشیازشعارهایانتخاباتیآنان
را از دهه ای سابق تا امروز باز استفاده کرد .همچنان
می توان به همان شــعارهای ابتدایــی اکتفا کرد و
این دقیقا همان وضعیت ایستایی است که محافظه
کاران سابق  ،اصولگرایان دیروز و جمنایی های امروز
و ضد احمدی نژادی های فردا را دچار مشــکالت و
بحران های عدیده کرده اســت .چیزی که نه فقط
جامعه شناسان و تئوریســین ها که حتی بخشی از
بدنه همین جریان به آن اذعان داشته اند .آنچنان که
حاال کنعانی مقدم به تلویح اصولگرایان را دور مانده از
مطالبات اجتماعی بداند یا علی مطهری آنان را ناچار
به ایجاد یک تغییــرات و تحوالت عمقی و جدی در
گفتمان و ساختار عنوان می کند؛ راهکاری که البته
بعید اســت به این زودی ها مورد توجه قرار بگیرد و
فعال با خروج چهــره های سیاســی از این جریان،
خسارات این گفتمان را در یک دهه اخیر به حداکثر
رسانده است و همچنان چون سریالی بی پایان  ،ادامه
خواهد داشــت .کما اینکه امروز نیز به نظر می رسد
که آنان به نوعی در تالش هســتند که با طرح شعار
ضد احمدی نژادی و البته ایجاد تغییراتی در مواضع
خود نسبت به انتخابات  88و نسخه برداری از برخی
شعارهای انتخاباتی اصولگرایان مانند حمایت از زنان
و مشارکت بیشــتر آنان در فعالیت های اقتصادی و
مشاغل و تعامالت اقتصادی با کشورها خود را با نقابی
جدید مهیای رقابت های آینده با اصالح طلبان کنند.
در 84از احمدی نژاد حمایت نکردیم
روز گذشــته جامعه روحانیت مبــارز با حضور
غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی این تشکل یک
نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به بهانه اعمال
برخی تغییرات جزئی در آیین نامه این تشــکل بعد
از یک دهه ،برگزار کرد .اهم صحبت های مصباحی
مقدم نیز در این نشســت حول همین محور بود تا
در نهایت اشاره به آن داشته باشــد که اصولگرایان
در حال به روزرســانی خود و قرابت بیشتر نسبت به
جامعه هستند ولی مهمترین محورهای این نشست

گزارش

نمی توان با یک طرز تفکر
کشور را اداره کرد

مصباحی مقدم  :در آن زمان بیانیه دادن ورق را برمی گرداند

رسانهها به این موضوع بپردازند ،ایشان به چیزی که
میخواهد میرسد .بنابراین این موضوع مورد بحث و
گفتوگویماقرارنگرفت».
علت سکوت اصولگرایان
مصباحی مقدم نیزدر پاسخ به اینکه چرا در زمان
احمدینژاد جلوی انحرافی که در ســال  ۸۸در شب
مناظرهها داشــتند و اتهامی که به آقای هاشمی زد
ایستادگی نداشتید ،گفت :شاید کسی وقتی حرفی را
زده باشد جامعه روحانیت مبارز حمایتی نداشت .این
گونه یادم میآید که علت عدم واکنش ما تاثیرگذاری
روی انتخابات بود و یــک خطایی احمدینژاد کرده
بود اما یک بیانیه دادن از ناحیه جامعه روحانیت مبارز
احیانا ورق را برمیگرداند.

از زمان طرح سواالت خبرنگاران آغاز شد .از آنجایی
که مصباحی مقدم مجبور شــد تــا درباره حمایت
توامان اصولگرایان از احمدی نــژاد طی یک دهه و
ســکوت امروزشان نســبت به اقدامات اخیر رییس
دولت های نهم و دهم و نزدیکان او صحبت کند .او در
این خصوص چنین پاسخ داد که « جامعه روحانیت
مبارز در سال  ۸۴از احمدینژاد حمایت نکرد .ابتدا از
هاشمی اعالم حمایت کرد و در دور دوم هم حمایتی
چ کاندیدایی نداشت .احمدینژاد خود را مبعوث
از هی 
از ناحیه جریان سیاســی اصولگرایان نمیدانست و
خود را کاندیدای مستقل معرفی کرد .طبیعتاً وقتی
کسی ا ز آغاز مسئولیت کاندیداتوری ایشان را نگرفته
معنی هم ندارد که امروز از او بخواهیم پاســخگوی
رفتار وی باشــد ».مصباحیمقدم افــزود :عالوه بر
این اقتضای اصولگرایی پایبندی به اصول اســت و تا
وقتی که کاندیداها و مسئوالن ،اصول را مدنظر قرار
میدهند از آنها حمایت میکند و وقتی که اصول را
کنار نهادند دیگر انتظار حمایت نباید داشته باشند و
امروز هم مسئله این است و اتفاقاً از کسانی که فردی
را کاندیدا کرده و حمایت میکنند و بعدا ًرفتار غلط و
ناصواب از آنها مشاهده میکنند و فاصلهای بین خود
و آن فرد برقرار نمیکنند ،گالیه داریم.
کارهای احمدی نزاد مهم نیست
او ســپس بحث را به حوادث ســال  88کشاند تا

در بیان علت حمایت اصولگرایــان از احمدی نژاد،
این مســاله را بیــان کند که « در ســال  ۸۸عدهای
کاندیدایی داشــتند کــه او رای نیــاورد و جرزنی
سیاسی کرد و کشور را دچار بحران کرد و شاید ،۱۵
 ۱۶ماه دچار بحران شــدیم .چه کسی از کسانی که
از او حمایت میکردند حاضر شــد بگوید وقتی در
انتخابات شکســت خوردی باید در مقابل رای مردم
خضــوع کنی .امروز هم حتی چنین ابــراز برائتی از
سوی حامیان ایشان نمیبینیم و همچنان حمایت
میکنند و این نشــاندهنده این اســت که حاضر
نیستند مسئولیت رفتار کاندیدای خود را بپذیرند و
اینغلطاست.اگرمسئولیتآنرانمیپذیرندحداقل
ابراز فاصله کنند .ما امروز چنیــن رفتاری را در بین
اصولگرایان نمیبینیم آنها در آغاز کار احمدینژاد یا
قبل از ریاست جمهوری از او حمایت کردند و بعدا ًاز او
برائت کردند این رفتار را میستاییم چون مسئولیت
آنها اقتضا میکند در جایی که رفتارها مطابق با اصول
اســت حمایت کرده و در جایی که انحراف در رفتار و
مواضع پدید آمد ،فاصله بگیرند و اعالم کنند ،و این
ضرورت دارد چراکه انســانها موجوداتی متغیرند.
امام فرمودند میزان حال فعلی افراد اســت و بر این
اساس باید به افراد نزدیک شد و یا از آنها فاصله گرفت.
البته مصباحی مقدم رفتارهای اخیر احمدی نژاد را
نیــز خیلی مهم تلقی نمی کند و اعتقــاد بر آن دارد
که «احمدی نژاد میخواهد خود را مطرح کند و اگر

روایتی از اختالفات مجمع روحانیون و
جامعهروحانیت
مصباحیمقــدم در ادامه دربــاره اینکه اختالف
ســلیقهای بین مجمع روحانیون و جامعه روحانیت
وجود دارد که افکار عمومــی را تحت تاثیر قرار داده
چرا در این چند سال گامی برای برداشتن فاصله بین
این دو تشکل برداشته نشده اســت ،گفت :در سال
 ۸۴مقام معظم رهبری سه تشکل جامعه مدرسین
حوزه علمیــه قم ،جامعه روحانیــت مبارز و مجمع
روحانیون مبارز را جداگانه دعوت کردند و خواستند
که این تشکلهای سیاسی جلسه بگذارند که جامعه
مدرســین و جامعه روحانیت این جلســه را برگزار
کردند اما در جلسهای که جامعه روحانیت در تهران
برگزار کرد ،آقــای کروبی که لیدر مجمع روحانیون
بودند اظهار کردند که نمیشود با هم وحدت داشته
باشیم و گفتوگو کنیم چراکه شما در جایگاه قدرت
هستید و ما در قدرت نیستیم .شما تایید صالحیت
و رد صالحیــت میکنید و ما را کنــار میگذارید و
دستگاه قضایی دست شماست و محاکمه میکنید
و شــورای نگهبان را در اختیار دارید و در تایید و رد
صالحیتها اقداماتی دارید که آیتاهلل مهدویکنی
فرمودند ایــن جایگاهها جایــگاه جامعه روحانیت
نیســت و به عنوان یک تشــکل صحبت میکنیم و
اگر مشکلی دارید باید با همان دستگاه بحث کنید.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به اینکه
چرا برای این اختالفها گامی برداشــته نمیشود،
گفت :در گفتوگوهایی که اخیرا داشــتیم اشــاره
کردیم و اظهارات نشــان میدهد که تمایل داریم و
امیدواریم که دوستان اعالم آمادگی کنند.

چهرهها

ظریف دردفاع از برنامه موشکی:

ربیعی دوباره در ذره بین بهارستان؛

هیچ دولتی درایرانمردم رابیدفاعنمیگذارد

طرح استیضاحی با  26سوال

محمد جواد ظریف اخیرا مقاله ای در اختیار «نیویورک
تایمز» قــرار داده که دیروز به چاپ رســید .او در این مقاله
حول محور اصلی بحران های موجود در منطقه مســائل و
موضوعات مختلفی را از مواضع جمهوری اســامی مطرح
کرده اســت؛ جالب آنکه این مقاله نیز در صفحات کاربری
وزیر امورخارجه کشورمان نیز در همان ساعات ابتدایی روز
گذاشته قرار گرفت که با استقبال جالبی نیز همراه شد .البته
این اولین بار نیســت که ظریف به گفــت و گو و مصاحبه با
روزنامه های بین المللی می پردازد و مقاالتی از او در این نشریات به چاپ می رسد که نقطه آغازین ماجرا را
می توان در بحبوحه مذاکرات هسته ای ایران با گروه  5+1برشمرد.
وزیر امورخارجه کشورمان در تشریح بحران های منطقه خاورمیانه و مواضع ایران نسبت به این اتفاقات
چنین نگاشــته است که «در حالی که ایران و شــرکایش برای خاموش کردن آتش تالش میکنند ،آتش
افروزان در منطقه ما دیوانهتر و وحشیتر میشوند .آنها به ضرورت تعامل فراگیر بی توجه هستند .با وجود
اهمیت بســیار زیاد این موضوع ،کشــورهای مهم ذینفوذ ،آمادگی ندارند آتش افروزان را به پاسخگویی
وادارند».به نوشته وزیر امور خارجه کشورمان ،توانایی های نظامی ایران مطابق با قوانین بین المللی و کامال
دفاعی هستند .آرایش دفاعی و اتکای به خود ناشی از محاسبات ژئو استراتژیک معقول و همچنین اعتقادات
اخالقی و مذهبی ماست .دکترین نظامی ما همچنین مبتنی بر تجربیات تاریخی ماست  -به ویژه در جنگ
ایران و عراق ،زمانی که صدام حســین با موشک های ساخت شوروی ســابق ،که برخی از آنها حامل مواد
شیمیایی تامین شده توسط غرب بودند ،شهرهای ما را موشکباران می کرد؛ و جهان نه تنها سکوت کرده
بود ،بلکه هیچ کشوری هیچ سالحی به ایران نمیفروخت تا دستکم در برابر متجاوز ایجاد بازدارندگی کند.
تعهد ما به دفاع مشروع تنها یک شعار نیست .ما از موشکهای خود صرفاً علیه معدودی دشمنان پلید
ت آن و داعش .و حمالت ما در پاسخ به کشتار
اســتفاده کردهایم :رژیم صدام حسین و متحدان تروریســ 
بیرحمانه مردم ایران توسط آنها بود .هیچ دولتی در ایران ،مردم خود را بی دفاع نخواهد گذاشت .جامعه بین
المللی  -و بطور ویژه اروپا  -باید این را درک کند و به جای پرداختن به آن ،بر تالشها برای مقابله با تهدیدات
واقعی جهان ،مانند جنگهایی که خاورمیانه را در برگرفته است ،تمرکز کند.
ما از کسانی که احساس مسئولیت میکنند میخواهیم که نیاز به آینده نگری را درک کنند .بنابراین،
بیایید برای حصول به یک چشم انداز مشترک برای آینده صلح آمیزتر امید داشته باشیم و شجاعت الزم در
انجام اقدامات ملموس برای تحقق آن را داشته باشیم.

وزارت کار همچنان جزو دستگاه های پر چالش
دولت دوازدهم طیهمین چند ماهگذشته است .علی ربیعی
وزیر این وزارت خانه اگرچه توانست در جلسات رای اعتماد
از نمایندگان آرای خوبی را کسب کند ولی از همان زمان چه
بسا پیش از آن با نقد ها و نظرات مختلفی مواجه بوده است.
آنچنان که در دوره ای حتی زمزمه هایی مبنی بر آن شنیده
می شد که اصالح طلبان نیز از حمایت او دست کشیده و به
او رای ندهند .همچنان که بعدا مشخص شد برخی از اعضای
فراکسیون امید به ربیعی و نیز آذری جهرمی وزیر ارتباطات رای ندادند .اما فارغ از آنکه در جلسه رای اعتماد
چه اتفاقاتی گذشت ،همچنان بحث های پر فراز و نشیبی حول وزارت کار وجود دارد .تاکنون طرح سواالت
مختلفی از ربیعی در مجلس مطرح شده که از این میان نیز برخی طرح سواالت به صحن علنی مجلس راه
یافت و برخی دیگر با رایزنی و وساطت هیات رییسه و یا برگزاری جلسات کمیسیونی برطرف شدند.
حاالدوبارهصحبتهاییدربارهاحتمالاجرایطرحاستیضاحوزیرکارمطرحمیشود.البتهایناولینبار
نیست و شاید آخرین بار هم نباشد اگر ربیعی و حامیان او در صحن علنی موفق شوند که در نهایت طراحان و
منتقدان وزارت کار را قانع کنند .آنچنان که خبرگزاری تسنیم درباره این طرح استیضاح توضیح داده است،
در طرح تنظیم شده  ،نمایندگان  26بند را در طرح قید کرده اند که از این میان می توان بحث صندوقهای
بازنشســتگی ،افزایش نرخ بیکاری ،بکارگیری و اشــتغال بازنشســتگان جزو مهمترین مفاد این طرح
استیضاحبرشمرد.
البته بندهای دیگری در این طرح استیضاح وجود دارد که پیشتر نیز در جلسه طرح سوال از وزیر کار
نیز مطرح شده بود و ربیعی برای توضیح به این پرسش راهی صحن علنی مجلس شده بود و در آخر نیز با
بیان اینکه تمامی این مساله منحصر به وزرات کار نمی شود توانسته بود در این مساله رای اعتماد مجدد را
از نمایندگان مجلس البته با قید مهلت و فرصت دوباره کسب کند .با این وجود به نظر می رسد که همچنان
اختالفات بین این وزارت خانه و برخی نمایندگان بر ســرجای خود باقی است و باید دید که آیا ربیعی یا
نمایندگان حامی او در مجلس و همین طور هیات رییسه می تواند راهی را پیش پای ساکنان بهارستان
و پاستور قرار دهد که این اختالفات و طرح استیضاح رفع شود یا خیر؛ آن هم طرحی که با قید کردن این
همه سوال که می تواند پاشنه آشیلی برای تعامالت بین دولت و مجلس باشد چون اساسا پاسخ دادن به
 26سوال آن هم در یک جلسه علنی کاری نیســت که بتوان به راحتی برای آن رای اعتماد مجلس را در
پایانمتصوربود.

یک فعال سیاســی اصالحطلــب تاکید کرد:
هــر چند در مــورد لیســتهای شــورای عالی
سیاســتگذاری حرف و حدیث زیاد بوده و قطعا
برخی بعد از ورود مجلس به وعدههای خود پشت
پا زدند اما شــورا در مقابل رای مردم مسئول است
و این جایگاه و حمایت مــردم را نباید فدای افراد
بیتعهدکندوبایدبهدنبالپیگیریمطالباتمردم
باشــد در غیر این صورت با استقبال منفی مردم
مواجه خواهد شد.
به گــزارش ایلنا ،جــال جاللــیزاده درباره
پیشــنهاد باهنر بــرای گفتوگو میان ســران
جریانهایسیاسیکشور،بیانکرد:اگرجناحهای
مختلف قصد اداره یک کشور براساس روشهای
مدیریتی جدید و مترقــی را دارند ،چارهای جز به
کارگیری همه نیروهای کشور نیست .متاسفانه با
وضعیتی که در حال حاضر در کشــور وجود دارد
روز به روز دچار مشــکالت عدیدهای میشویم و
نمیتوان با یک جریان و طرز فکر کشور را اداره کرد.
در نتیجه نیاز به حضور جریانهای مختلف است.
هر چند مشکل اساســی این است که یک جناح
خاصی که دارای قدرت اســت اجازه حضور جناح
دیگر را نمیدهد و این مسائل موجب شده خیلی
از جناحهای دلسوز از صحنه سیاسی حذف شوند.
این نهادها باید کنترل شــوند و این محدودیتها
برای حضور همه افراد جامعه در راستای سازندگی
برداشته شــود .اگر مســئولین تصمیم جدی و
روشهای درســت و منطقی دارند با تکجناحی
بودن نمیتوان آنها را اجرایی کرد و کشــور هر روز
دچار مشکالت و مسائل میشود.
وی افزود :فکــر و اندیشــه اصولگرایی روز به
روز کمرنگتر میشــود .نســل جوان ما میانهای
با اندیشــههای تندگرایانه و اصولگرایانه ندارد در
نتیجه کسانی که در این جریان هستند خودشان
به این نتیجه رسیدهاند که در جامعه حضور سایر
جریانها الزم اســت .اصولگرایان ناچارند میدان
را بازتر بگذارند تا دیگــر نیروهایی که در جنگ و
حفظ نظام نقش داشتهاند ،حضور پیدا کنند چون
بدون حضور آنها اصولگرایان قدرت اداره کشور را
نخواهند داشــت و بدون داشتن برنامه و مدیریت
صحیح در خارج و داخل با مشکالت جدی مواجه
خواهند شد و زمانی که با نارضایتی اقشار جامعه
مواجه شوند ،پاسخگوی وضعیت حاضر نخواهند
شد در نتیجه ناچار هستند دیگر جریانهای کشور
را هم مشارکت دهند.
وی در پاسخ این سوال که آیا این پیشنهاد هم
جزء تغییر تاکتیکهای اصولگرایان اســت یا بعد
از رفتــار احمدینژاد به این نتیجه رســیدهاند که
گفتوگو میان جریانهای سیاسی کشور میتواند
مثبت باشــد ،افزود :اصولگرایان به مشارکت دادن
اصالحطلبان نیاز دارند .عنواناین تغییر تاکتیک
اهمیتی ندارد و محتوای این پیشنهاد اهمیت دارد .
این فعال سیاســی اصالحطلب در جواب این
ســوال که آیا رفتار رئیس جمهــور در تغییر این
تاکتیک تاثیر داشته یا خیر ،افزود :عملکردی که
تاکنــون آقای روحانی داشــته موجب نارضایتی
افرادی بوده که بــه او رای دادند اما اینکه روحانی
دارای چه برنامه و نقشــهای در این تغییر تاکتیک
باشــد و به چه نتایجی منجر خواهد شود ،اهمیت
دارد .وی درباره عملکرد لیســتهایی که تاکنون
شــورای عالی سیاســتگذاری ارائه کرده است،
افزود :هر چند در مورد لیســتهای شورای عالی
سیاســتگذاری حرف و حدیث زیاد بوده و قطعا
برخی بعد از ورود مجلس به وعدههای خود پشت
پا زدند اما شــورا در مقابل رای مردم مسئول است
و این جایگاه و حمایت مــردم را نباید فدای افراد
بیتعهــد کند و باید به دنبــال پیگیری مطالبات
مردم باشــد در غیر این صورت با استقبال منفی
مردم مواجه خواهد شــد .جاللــیزاده در بخش
دیگــری از حرفهــای خــود دربــاره ضرورت
اســتمرار دیدارهای اصالحطلبان با رهبری بیان
کرد :آنچه سیاســتهای ملی را مشخص میکند
اظهارنظرهای رهبری اســت که خط مشــی را
تعیین میکند .این دیدارها موجب اعتماد بیشتر
خواهد شــد .اصالحطلبان بارها نشان دادهاند که
هدفشان مقابله با نظام نیست و میخواهند حالل
مشکالتباشند.

