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توضیحات دادستان کل کشور درباره خودکشیهای اخیر در زندانها
حجتاالسالم منتظری دادستان کل کشور در حاشیه مراسم سالگرد ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش وی در انقالب و دفاع مقدس ،گفت :نقش آن مرحوم در پیدایش،
تثبیت و تداوم انقالب و در دوران دفاع مقدس بیبدیل بود .وی با اشاره به تعداد بازداشتیهای اعتراضات اخیر و وضعیت فعلی آنان ،گفت :کسانی که نقش مهمی در تخریب نداشتند ،آزاد شدند و تعداد اندکی
باقی ماندند .در این زمینه فرقی بین دانشجو و غیردانشجو نیست و مالک درباره بازداشت شدگان عمل آنهاست .منتظری درباره خودکشی فردی که در زندان اوین در بازداشت بوده است ،توضیح داد :فردی
که خودکشی کرده است معتاد بوده است و فیلمش هم موجود است و در عین حال در حال ادامه تحقیقات در این زمینه هستیم .وی ادامه داد :فردی که در اراک خودکشی کرده در زندان نیروی انتظامی بوده و
پزشکی قانونی در حال تحقیق در این زمینه است و بنابر گزارشها وی هم خودکشی کرده است .دادستان کل کشور در پایان درباره خبر خودکشی فردی در دزفول نیز تاکید کرد :این خبر جعلی است.

اصولگرایان چگونه مشغول بازسازی و آماده سازی خود برای تداوم حضور در عرصه سیاسی هستند؟

اخبار

چالش واگرایی و زایش نواصولگرایی

معاون پارلمانی رئیسجمهوری:

به طور مستمر پیگیر طرحها و لوایح مرتبط با حقوق
شهروندی هستیم
معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت :این معاونت با توجه به شرح وظایف
خود و آییننامه داخلی هیات دولت ،بطور مستمر پیگیر طرحها و لوایح
مرتبط با حقوق شهروندی است.
حسینعلی امیری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه «معاونت امور مجلس ریاست
جمهوری با عنایت به شرح وظایف خود عهده دار تعامل میان دولت و مجلس است» اظهار
کرد :در اجرای ماده  22آیین نامه داخلی هیات دولت مستمرا ً طرحهای مرتبط با حقوق
شهروندی را از زمان اعالم وصول در مجلس تا تصویب نهایی در صحن علنی و ابالغ ،پیگیری
میکند .وی افزود :در همین راستا معاونت امور مجلس ریاست جمهوری همه تالش خود
را جهت تصویب لوایح و طرح هایی که موضوع آنها حقوق شهروندی است ،به کار می گیرد.
از جمله می توان به اظهارنظر این معاونت و مشارکت در به تصویب رسیدن طرح اصالح
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ،طرح اصالح
موادی از قانون مجازات اسالمی ،طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی
کل کشور و طرح اصالح تبصره  26قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد .وی
لوایح در جریان مانند الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،الیحه
تاکید کرد :در خصوص ِ
حمایت از حقوق معلوالن ،الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای
ساحلی و کالنشهرها ،الحاق به موافقتنامه پاریس و نیز موافقتنامه های متعدد بین المللی در
خصوص معاضدت قضایی ،انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین که در دستور کار
مجلس می باشند ،تمامی مساعی و تالش خود را جهت تصویب آنها به کار می بندد .معاون
پارلمانی رئیسجمهوری همچنین گفت :با مساعی این معاونت ،لوایحی مانند قانون هوای
پاک ،قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی از اهم مواردی است که با تالش و هماهنگی صورت گرفته از
سوی این معاونت به تصویب مجلس رسیده است .وی همچنین در خصوص برنامههای یک
سال آینده معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در این حوزه ،اعالم کرد :این معاونت در
حال حاضر پس از بررسی و ارائه گزارش در خصوص پیش نویس لوایح اصالح قانون تعیین
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،مدیریت تعارض منافع
در خدمات عمومی ،ارتقای حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی ،الیحه حمایت
از محیط بانان و میراث بانان و نیز الیحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات
اسالمی را در دست بررسی و اقدام دارد.

بیانیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حواشی اخیر
مربوط به برخی اعضای این مجمع

بستری شدن آیتاهلل هاشمی شاهرودی
در آلمان بر خالف تمایل وی بوده است
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوعات و
شایعات اخیر که درباره بیماری و سفر درمانی آیتاهلل هاشمی شاهرودی
ایجاد شد بیانیهای صادر کرد.
در بخشی از متن این بیانیه آمدهاست :بی تردید دو رسالت سترگ آگاهیافزایی و
روشنیبخشی نسبت به ارتقا و جهتدهی به افکار عمومی از توقعات شفاف جامعه نسبت
به رسانهها به شمار میرود که باید براساس انصاف و صداقت نسبت به آن عامل باشند هر
چند ممکن است برخی رسانهنماها از این جریان زالل استثنا باشند .بنابراین با توجه به
مخابره رسمی اخبار توسط روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،برخی رسانههای
ضدانقالبی اقدام به جعل و گمانهزنیهای خالف واقع کردهاند که الزم است برای شایعه زدایی
و تنویر افکار عمومی مطالب ذیل را تقدیم کنیم .۱ :بستری شدن حضرت آیتاهلل شاهرودی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از بیمارستان های آلمان بنا بر توصیه
اکید تیم پزشکی و بر خالف تمایل ایشان بوده است و پس از بهبودی و طی روند درمانی در
آلمان به ایران مراجعت نمودهاند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاههای دیگر در
خدمت مردم و انقالب اسالمی خواهند بود .٢ .اخیرا در یکی از سایتهای خبری ادعا شده
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اغتشاشات اخیر اختالف نظر داشتهاند و یا
این که دبیر مجمع گزارش شورای امنیت ملی را قرائت کرده است که روابط عمومی مجمع
تشخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب مدعای فوق متذکر میگردد در جلسه اخیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام تمام اعضا روی خاستگاهها و ریشههای اغتشاشات اخیر اتفاق نظر
داشته و پیروی از فرامین و منویات رهبر معظم انقالب و وحدت نیروهای سیاسی را تنها راه
مقابله با توطئههای دشمنان و حل مشکالت کشور اعالم کردهاند.
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سالهاست که اصولگرایان با مشکالت بسیاری دست
و پنجه نرم میکنند و از عدم انسجام تا عدم ساختار
مناسب و کاهش پایگاه اجتماعی از مواردی است که جناح
راست سیاسی کشور با آنها دست به گریبان است .این در
حالی است که نه تنها شخصیتهای برجسته این جریان
نتوانستند آنها را رفع کنند بلکه راهکارهایی مانند جمنا
نیز اصولگرایان را نجات نداد .با این حال این روزها مشغول
آماده سازی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی
هستند و گویا برنامههایی هم برای آینده دارند.
با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری که امسال
برگزار شد ،اصولگرایان به این جمعبندی رسیدند که برای
جلوگیری از ادامه شکستهای یازدهمین دوره انتخابت ریاست
جمهوری و انتخابات مجلس دهم الزم است تشکیالتی ایجاد
کنند که بتواند اتحاد و انسجام از دست رفته این جریان سیاسی
را به آنها بازگردانند .همین مسئله موجب تولد تشکیالتی شد
تحت عنوان جبهه مردمی نیروهای انقالب یا همان جمنا .آغاز
ماجرا شرایط بنا بر اظهارات اصولگرایان کامال گل و بلبل بود و
همه در تالش بودند نوعی محبوبیت عمومی برای جمنا دستوپا
کنند اما مشکل از آنجایی آغاز شد که نخستین رایگیری داخلی
جمنا برگزار شد و موجی از انتقادها به راه افتاد .برخی صحبت
از پشت پرده این مجموعه میکردند و برخی دیگر که به عنوان
کاندیدا انتخاب شده بودند ،اعالم میکردند که نه تنها تمایلی برای
حضور در انتخابات ندارند بلکه جمنا هم مورد تائیدشان نیست .با
این وجود و پشت سرگذاشتن فراز و نشیبهای بسیار باالخره زمان
نام نویسی کاندیداها فرا رسید و گزینه نهایی آنها که ابراهیم رئیسی
بود اعالم کرد قصد دارد مستقل وارد انتخابات شود و قالیباف هم
که دلخوریهای بسیاری از جمنا داشت ،مستقل وارد این کارزار
سیاسی شد .بنابراین جمنا برخالف آنکه باید معرف یک کاندیدا
میشد ،تبدیل به یک حامی شد که مجبور بود از ابراهیم رئیسی
حمایت کند .مجموع اینها موجب شد که بعد از انتخابات این تشکل
تازه متولد شده در انزوای کامل به سر ببرد و اصولگرایان نیز دچار
بحرانی عمیق و تشتتی فرساینده شوند.
بازگشتبهنواصولگرایی
در این میان محمدباقر قالیباف که به اجبار مجبور به انصراف از
انتخابات شده بود ،در اواخر تیر ماه سال جاری نامهای خطاب به
جوانان اصولگرا نوشت که ابعاد دیگری از این بحران و تشتت میان
اصولگرایان را نمایان کرد .شهردار سابق تهران در این نامه به تشریح
دیدگاههایش درباره دلیل شکستهای اخیر جریان اصولگرایی
پرداخته و اعالم کرده بود که روند تصمیمگیری در رأس این جریان
دچار اخالل است و باید متحول شود .او ضمن انتقاد از رهبری
اصولگرایان ،خواستار گذار به «نواصولگرایی» شده بود .از نظر او
در شرایط فعلی تغییر اساسی در نحوه کنش جریان اصولگرایی به
یکی از مطالبات اصلی جوانان تبدیل شده است .قالیباف در نامهاش
نوشته بود که اصولگرایی باید «در نگرش و شیوه سیاستورزی
خود متحول شود و با گفتمان و چهرههایی نو ،حرکت در راستای
«نواصولگرایی» را هرچه زودتر آغاز کند» .او شخصیتهای مسئول
و اثرگذار اصولگرا را به خودانتقادی و تغییر فراخوانده و خطاب به
جوانان «انقالبی و دلسوز» نوشته بود« :این مهم ،زمانی اتفاق خواهد
افتاد که شما امیدوارانه ،فعاالنه و آتشبهاختیار وارد صحنه شده،
منتظر اقدامات از باال به پایین در جریان اصولگرایی نباشید؛ زیرا
تحلیل رفتارهای پس از انتخابات برخی دوستان نشان میدهد که
تصمیمگیری در این مورد در رأس جریان همچنان دچار اختالل
است» .اما هیچ کدام از این نظرات نه تنها مورد توجه اصولگرایان
قرار نگرفت بلکه بعضا با انتقادهای شدید با این موضوع برخورد
کردند .با اینحال ،بعد از گذشت چندین ماه اصولگرایان دست

به کار شدند و در حال آماده سازی خود برای انتخابات مجلس
شورای اسالمی هستند اما آنها تغییراتی نیز در دستور کار خود
قرار دادند .از یک سو تصمیم گرفتند که از تهران خارج شوند و
تمرکز خود را به شهرستانها و استانهای دیگر معطوف کنند و
از سوی دیگر نیم نگاهی هم به پیشنهاد «نواصولگرایی» قالیباف
خواهند داشت.اما آیا این تفکر و راهکار اصولگرایان با وجود اینکه
در اردیبهشت ماه سال جاری با شکست مواجه شده بود میتواند
این بار موفقیتآمیز باشد؟ آیا قرار است شاهد نوعی تقابل میان
نواصولگرایان و چهرهها اصولگرای مستقل که خارج از ساختار این
جریان فعالیت میکنند ،باشیم؟ اما چه اتفاقی رخ داد که اصولگرایان
که نسبت به طرح موضوع«نواصولگرایی» مخالف بودند و آن را
مورد انتقاد قرار دادند ،اکنون تصمیم دارند آن را هم مورد توجه قرار
دهند؟ علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به سابقه جمنا
و نو اصولگرایی رد گفتوگو با «ابتکار» اظهار کرد« :در حقیقت،
دغدغهای که نواصولگرایی را به وجود آورد ،مسئلهای است که در
سالیان گذشته از سوی برخی چهرههای اصولگرای دغدغهمند و
کسانی که نگرانی از دست دادن سرمایههای اجتماعی را داشتند،
همواه مورد تاکید بوده است و من هم از منتقدان سیاستورزی
اصولگرایان در دو دهه گذشته بوده ام و در مناسبتهای و انتخابات
مختلف هم این انتقادات را مستقیما مطرح کردهام و حتی این
پدیدهای که در این روزها مطرح است و به عنوان جمنا شناخاته
میشود ،من در سال های گذشته راه تجات اصولگرایان دانستم».
وی تصریح کرد« :جمنا ،در انتخابات گذشته تشکیل شد که
درنهایت با شکست مواجه شد و ایراد اساسی اصولگرایان که منجر
به این شد که نتوانند در جامعه رای بیاورند همین سیاستهای
غلط آن گروه بود .در این خصوص میتوان به این مسئله اشاره کرد
که بسیاری از تصمیماتی که میگرفتند پشت درهای بسته صورت
میگرفت و سیاست گذاریهای کالن محرمانه مشخص میشد و
همین مسئله منجر میشد که نتوانند از پتانسیل نیروی جدید و
جوان استفاده کنند».
ماهیت تشکلهای حزبی در ایران
حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز ایران در مقابل مشکل
را کلی ترین از این دانست که معطوف به یک حزب باشد .وی
در گفتوگو با با «ابتکار» گفت « :تجربه سیاسی ایران نشان
داده است که اکثرا این شخصیت ها بودهاند که احزاب را شکل
داده اند و اینگونه نبوده است که از درون احزاب شخصیتها به
وجود آید و این اتفاق در ایران برعکس صورت میگیرد و این
مسئله منجر شده است که چهرههای سیاسی ما به دنبال خرید
یک مجموعه برای خود باشند و یا اینکه اجاره کنند البته از احزاب

نگاهی به عوامل واگرایی
ادامه از صفحه یک
عامل آن،
در واقع ،به یک معنا ،مقوماتِ این جامعه
ِ
آسیب جدی دیده است .مهمترین ِ
بیاعتمادی به کارکر ِد نهادهای اجتماعی است .دامن ه این بی اعتمادی ،هم نهادهای رسمی
بحران کارکردی و کارآمدی ،بسیاری از
و هم نهادهای غیررسمی را دربر میگیرد .اساسا
ِ
نهادهای اجتماعی ما را فرا گرفته است .این بحران کارآمدی ،بحران اعتماد را آفریده است.
بحران این روزها است .نباید صورت مساله را بد فهمید؛ حمله و هجمه
بیاعتمادی مهمترین
ِ
به نهادهای رقیب ،اعتبار و آبرو برای ما نمیآورد .دیوار اعتماد جامعه به هم ه نهادهای
دادن
رسانهای ،حکومتی ،غیرحکومتی ،درون مرزی یا برون مرزی ،ترک برداشته استُ .هل ِ
دیوا ِر رقیب ،ترک دیوار ما را ترمیم نمیکند .به همین سبب از همان ابتدای اعتراضات،
فاعلی بیگانه هم که در تحریک مردم نقش داشته باشد ،فرقی
عامل
هشدار دادیم که هر ِ
ِ
سواران داخلی و خارجی نزد
نمیکند .حمله به آنان ،اعتماد عمومی را ترمیم نمیکند .موج
ِ
اصل بیاعتمادیِ
مردم آبرویی ندارند که بخواهیم آنان را افشا کنیم .وانگهی ،افشای آنان ،در ِ
حال کارکر ِد نهادهای خود
مردم به نهادهای رسمی تغییری ایجاد نمیکند .باید فکری به ِ
دامن گروههای مرجع را نیز گرفته است .مردم نسبت به همه بدبین
کنیم .این بحران ،حتی ِ
شدهاند .لذا جامعه دارد روز به روز واگراتر میشود .در یادداشت هفت ه گذشته به پارهای از
عوامل بحران آفرین ،و پارهای از راهحلهای خروج از بحران اشاره کردم .به نظر میآید،
ِ
مستقل از آن عوامل کلی ،عوامل منطقهای و بومی نیز در این بحران نقش داشتهاند .به طور
مثال در مناطق لرنشین سطح اعتراضات و عوامل آن متفاوت از پارهای از بچهپولدارهای
موجسوا ِر تهراننشین بود .سالهاست که باوجود همه وفاداریهای مردم قوم لر نسبت به
انقالب و نظام ،اما گونهای با آنان رفتار شده است که حس تبعیض ،تحقیر ،نادیده گرفته
شدن و بیعدالتی به آنان دست داده است .این قوم همیشه کمربند محافظ امنیتی نظام بوده
شورش این مناطق،
است اما زیر نگاههای تبعیضآمیز ،سر و رویشان را َگر ِد فقر گرفته است.
ِ
فوران این بغضهای فروخورده بود .به عبارت دیگر ،این اعتراضات عوامل متفاوتی داشتند.
اگر در برخی مناطق خاص ،خیلی از «الکچری»ها ،موجسواری میکردند ،در مناطقی مانند
لرستان ،خوزستان و ...بیکاری جوانان و ناامیدی از دیدهشدن ،عامل اصلی بود.
در هرحال باید فکری جدی کرد .شیشههای شکستهی بانکها و پمپ بنزینها را
میتوان ترمیم کرد .باید فکری به حال دیوارها و سنگرهای اعتمادی که در ذهن مردم
فروریخته کرد .ما تا وقتی مشروعیت داریم که در میدان وجدان مردم ،سنگر اعتماد
داشته باشیم .این روزها بیش از هر زمان جای خالی مرحوم هاشمی حس میشود .او
همیشه دلهر ه همین سنگر را داشت .همیشه ،مهمترین سرمای ه نظام را اعتماد مردم
میدانست .به همین سبب گاه از ابروی خود میگذشت تا آبروی نظام و انقالب در
ذهن مردم آسیب نبیند .امروز به شدت نیازمن ِد تدبیر و ایثا ِر هاشمیگونه هستیم.

ما هم بعید است که در این خرید و فروش حضور پیدا کنند ،چراکه
اعتقاد یک تشکل حزبی این است که با یک حرکت فراگیر داشته
باشند و مقبولیت خود را در میان مردم به جایی برسانند که از
میان خود نمایندگان مجلس و روسای جمهوری داشته باشند ».وی
تصریح کرد « :در حقیقت به دنبال این هستند که با ارائه برنامهای
مدون یک تشکل سیاسی با ساختاری قوی به نمایش بگذارند
و یک گفتمان متناسب با شرایط جامعه داشته باشند ،اما چنین
چیزی مشاهده نمیشود ».کنعانی مقدم دررابطه با ماهیت احزاب
در شرایط کنونی عنوان کرد « :در حال حاضر ،ما تنهاعنوانها را
عوض میکنیم و یا جابجایی شخصیتها مشاهده میشود و ضعف
ما دقیقا در همین بخش است ،من فکر میکنم که هر شخصی که
میخواهد در عرصه سیاسی حضور داشته باشد ،باید در ابتدای امر
رویکرد خود را مطرح کند و پس از آن میتوانند با همراهی احزاب
مشروعیت الزم را بدست بیاورد و به نظر میرسد که دو عنصر
مشروعیت و مقبولیت برای هر فردی الزم و ملزوم باشد ».دورانی
نیز با بیان اینکه برخی چهرههای اصلی وجود دارند که در احزاب
تصمیمگیری میکنند ،عنوان کرد « :در حقیقت مشکل اصولگرایان
از اینجا است که عده قلیلی خود را کارگزاراصلی میدانند و من به
این گروه کارگزاران خود خوانده میگویم و مابقی حلقههای سیاسی
و جناحی را محکوم به جدایی و انشقاق میکنند و این رویکرد به
جریان کلی و اصلی لطمه میزند ،این گروه خاص با رانتهایی که
داشتند هم سایر افراد را بایکوت میکردند و از فعالیت این گروه
جلوگیریمیکردند».
انحراف در جمنا
علی دورانی با بیان اینکه اگر شکلگیری جمنا را بررسی کنیم،
متوجه میشویم که جمنا مانیفست خوبی داشت ،مطرح کرد« :اما
در عمل چنین نبود البته در نوع خود باز هم موفق بود ،چراکه
توانست نزدیک به  2هزار نفر را جمع کند و به رغم اشکاالتی که
مطرح است ،موفقیت بزرگی محسوب میشد اما متاسفانه به دلیل
آفتهایی که وجود داشت میوه آن به ثمر نرسید ».وی تصریح
کرد«:انتخاب چهرههای خاص در شعب استانی منجر به این شد
که سایر افراد دیده نشوند و این قضیه اولین انحراف بود و در نهایت
اشکال اساسی تصمیمی بود که گرفتند و در حقیقت بسیاری این
نظر را داشتند رای آقای رئیسی کمتر از آقای قالیباف است و آقای
رئیسی به دلیل سوابقی که دارد ،در نهایت بر آقای روحانی غالب
نخواهد شد اما تصمیمی که جمنا گرفت به شکست اصولگرایان
منتهی شد .در شرایط کنونی ،برخی نزدیکی آرای این دو چهره را
موفقیت میدانند اما چنین نیست و در انتخابات ریاست جمهوری
برد و باخت مهم است و جمنا باخت ».علی دورانی مطرح شدن

مجددا نواصولگرایی را اتفاق خوبی برای جمنا تلقی کرد اما به ثمر
رسیدن آن را ملزم به رعایت مسائلی دانست و گفت «:اگر این اتفاق
رخ دهد باید خرد جمعی اصولگرایان بر سیاستورزی جمنا حاکم
شود و تصمیمات اصولگرایان از پایین به باال اتفاق بیفتد و همان
طور که مشخص است و از اسم نو اصولگرایی پیدا است ،بخشی از
این رویکرد به این ماجرا باز میگردد که اصولگرایان از تصمیمسازان
سنتی در سالهای گذشته عبور و از چهرههای جوان و جدید در
اجرای برنامه استفاده کنند تا شاید این بار بتوانند در جامعه با
مقبولیت مواجه شوند ».وی در ادامه افزود« :اگر این اتفاق مهندسی
خوبی داشته باشد ،طبیعتا اصولگرایان به دلیل ادعایی که خود دارند
و خود را پایبند به اصول و قواعد میدانند ،باید در حفظ وحدت
و رسیدن به هماهنگی بیشتر قدم بردارند و اگر قالب کار درست
باشد به نظر من دلسوزان و بزرگان در کنار فعاالن حزبی اصولگرا
جمعبندیهای خوبی هم خواهند داشت ».دورانی خاطرنشان کرد:
«البته در این میان زمان نیز عامل بسیار مهمی است که باید در
نظر داشت ،اگر این ماجرا به زمان انتخابات موکول شود اتفاقی رخ
نمیدهد و باید از همین حاال شروع کنیم و کارها را سامان دهیم».
لزوم انسجام در میان اصولگرایان
بسیاری یکی از دالیل اصلی شکست اصولگرایان در انتخابات
 96را نبود اتحاد و انسجام کافی در میان اعضای آن میدانندو
جمنا که به همین دلیل تشکیل شد هم در نهایت نتوانست
در این زمینه توفیقی داشته باشد .کنعانی مقدم نیز در همین
راستا ،اظهار کرد « :تجربه نشان داده است که اگر اجماعی در
میان اصولگرایان شکل نگیرد و وحدت و انسجام وجود نداشته
باشد ،در انتخابات پیروز نخواهند بود .بنابراین در ابتدای کار باید
وحدتی در میان اعضا شکل گیرد .اینکه در زمان انتخابات احزاب
فعالیت خود را آغاز میکنند هم راه به جایی نمیبرد و در 40
سال گذشته ما همواره شاهد این بودیم که نقل و انتقاالتی مانند
آنچه در فوتبال وجود دارد درعرصه سیاست نیز رخ میدهد».
وی تصریح کرد « :همانطور که تیم ها و باشگاه های ایرانی به
دنبال جذب بازیکن هستند احزاب در ایران هم چنین روندی را
دنبال می کنند و به نظرمن تغییر در تاکتیکها هرچه که باشد
فرصتهای خوبی را برای تشکل های سیاسی ایجاد می کند».
وی در ادامه افزود «:شاید بتوانیم در آستانه انتخابات تاکتیکها
تغییر را انجام دهیم اما مشکل این است که استراتژیهایی که ما
را به وحدت و انسجام میرساند،عمدتا دستخوش تغییر سلیقهای
شخصیتهای مطرح قرار میگیرد .بنابراین ما در گام نخست باید
فکری برای تفکر شخصیتهای مطرح سیاسی داشته باشیم
تا بتوانند تشکیالتی فکر کنند و خودمحوری را کنار بگذارند .
مشکلی که در میان اصولگرایان وجود دارد همواره همین تمامیت
خواهی برخی اشخاص است که در حقیقت ضد تشکیالتی هم
محسوب میشوند ».این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به نقش
رویکرد نواصولگرایی در چنین فضایی بیان کرد « :ممکن است با
مطرح شدن این قضیه گفتمانی جدی صورت گیرد اما ما از مبنا
و اصول این نواصولگرایی اطالعاتی نداریم و تا زمانی که در میان
مردم مقبولیت نداشته باشد اتفاق خوبی رخ نمیدهد و به نظر
میرسد که اتاق فکراصولگرایان باید فکری اساسی داشته باشد تا
بتواند گفتمانی قالب ایجاد کند و آرای خاکستری را به دست آورد،
چراکه آرای خاکستری دارند به سمتی میروند که در انتخابات
نقش تعیین کننده داشته باشد و گفتمانی که نتواند این آرای
خاکستری جذب کند موفق هم نخواهد بود».
با توجه به اظهارات این فعاالن سیاسی اصولگرا می توان
چنین برداشت کرد ،شکستهایی که اصولگرایان در سالهای
اخیر متحمل شده اند به ضعفهای ساختاری و تشکیالتی آنها
بازمیگردد و هر اتفاقی که منجر به ایجاد تغییر در این روند شود
ممکن است برای اعضای این جناح سیاسی تبعات مثبتی داشته
باشد و توجه به رویکرد نو اصولگرایی نیز از همین دست محسوب
میشود .اما مشکالت این جریان سیاسی تا حدی عرض و طویل
شده است که آنها برای تغییر اوضاع نیازمند تحول در ساختار و
زیربناهای خود دارند و همان مسئلهای است که با تشکیل و تغییر
و تحول در یک تشکل و مجموعه ایجاد نمیشود.

وزیر دفاع در دیدار با مراجع عظام تقلید:

در صنایع دفاعی با وجود تحریمها به اقتدار دست یافتهایم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هیات همراه ضمن بازدید از مرکز
بصیرت افزایی الغدیر قم و در راستای دیدار با ابرار ،با جمعی از مراجع عظام
تقلید دیدار کرد.
امیر سرتیپ حاتمی در برنامههای بازدید استانی خود با سفر به استان قم با حضور
در مرکز بصیرت افزایی الغدیر قم ،ضمن حضور در جمع دانش پژوهان ،از دوره های
بصیرتی این مرکز پژوهان و اساتید مرکز الغدیر دیدار کرد .وی همچنین در نشستی با
مدیران ارشد وزارت دفاع در استان قم در جریان اقدامات و فعالیت های آنان در این
استان قرار گرفت .امیر حاتمی در ادامه با حضور در بیوت آیات جوادی آملی ،مکارم
شیرازی ،علوی گرگانی ،نوری همدانی و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)،
گزارشی از فعالیت های وزارت دفاع در حوزه های فرهنگی و صنعتی ارائه کرد.امیر
سرتیپ حاتمی دراین دیدارها با بیان اینکه بحمداهلل کارکنان وزارت دفاع از نیروهای
متخصص ،متعهد ،والیتمدار و با روحیه انقالبی تشکیل شده است ،اظهار کرد :کارکنان

این وزارتخانه با وجود تحریم های شکننده توانسته اند صنعت دفاعی را با اقتدار به پیش
برده وموجبات سربلندی بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسالمی را فراهم کنند .
وی محیط سازمانی وزارت دفاع را فضایی مذهبی ،انقالبی ،دینی و مانوس با روحانیت
دانست و افزود :پس از بازدید فرمانده معظم کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای صنعت
دفاعی و شرفیابی مدیران وزارت دفاع به محضر معظم له ،ایشان در بیانات ارزشمندی
که مایه مباهات وزارت دفاع بود ،فرمودند دستاوردهای صنعت دفاعی شیرین و خرسند
کننده بود ،علت این خرسندی ،عالوه بر دیدن توانایی های دفاعی که نقش بهسزایی در
افزایش سطح و ضریب اقتدار کشور دارد ،مشاهده نیروهای عال ِم ،محقق ،پژوهشگر ،اهل
فکر و اقدام و با ایمان است که بسیار خوشحال کننده و لذت بخش است .وجود چنین
نیروها و عناصری در مجموعه صنایع دفاعی کشور ،همچون جواهری بسیار گرانبها و
غیرقابل قیمت گذاری است .وزیر دفاع با برشمردن اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
تاکید کرد :به همین منظور ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر در کلیه سطوح
وزارت دفاع با محوریت وزیر دفاع تشکیل شده است .وزیر دفاع از جذب و به کارگیری
روحانیون فاضل و پرتالش از حوزههای علمیه سراسر کشور برای اشتغال در عقیدتی
سیاسی های وزارت دفاع خبر داد و اضافه کرد :جا دارد از حمایت های مراجع عظام
تقلید و حوزههای علمیه در همکاری بی شائبه با سازمان عقیدتی سیاسی در نشر و
گسترش فرهنگ اسالم ناب محمدی (ص ) تقدیر و تشکر فراوان کنیم .وی یکی از
فعالیتهای ارزشمند وزارت دفاع را راهاندازی هیئتهای عاشورائیان در سطح سازمان
ها و صنایع تابعه اعالم کرد و گفت :هیئت مرکزی عاشورائیان در شمال شرق تهران در
مناسبت های مختلف مذهبی با حضور حدود  2000نفر از آحاد مردم به صورت
مستمر و منظم برنامه دارد .امیر حاتمی در پایان سفر خود به قم از روند ساخت مرکز
جدید بصیرت افزایی الغدیر قم بازدید کرد و خواستار تسریع در اتمام این پروژه جهت
ارائه خدمات بیشتر به کارکنان وزارت دفاع شد.
آیت اهلل حسین نوری همدانی نیز در دیدار با وزیر دفاع والیت مداری و جدیت
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را یک نمونه و الگو برای جهانیان دانست و
گفت :امروز نیز دشمنان انقالب و اسالم این قدرت عظیم را درک کرده ولی راز آن که
ایمان و اعتقاد به خداوند است را هنوز متوجه نشدهاند .وی با اشاره به اینکه فعالیت
وزارت دفاع از اهمیت بسیاری برخوردار است ،اظهار کرد :نیروهای مسلح باید از نظر
قدرت عبادی ،نظامی و جهادی افراد قوی را در اختیار داشته باشد و در چارچوبی که

قرآن قرار داده است حرکت کند.آیت اهلل علوی گرگانی نیز در دیدار با وزیر دفاع با اشاره
به اینکه باید از درون خودمان را تقویت کنیم زیرا اگر از درون دچار فساد شویم در
مقابل کوچکترین تحریکی آسیب پذیر هستیم ،گفت :باید نسبت به رفع نقاط ضعف
اهتمام داشت تا مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد .وی اظهار کرد :دشمن همیشه
در کمین این انقالب و اسالم بوده است و چنین شرایطی نیازمند هوشیاری و دقت
نیروهای نظامی و دفاعی است زیرا دشمنان هر زمانی که به غفلت این نیروها پیببرد
یکنند .این مرجع تقلید با اشاره به اینکه باید از درون خودمان را
فتنه جدیدی را آغاز م 
تقویت کنیم زیرا اگر از درون دچار فساد شویم در مقابل کوچکترین تحریکی آسیب
پذیر هستیم ،مطرح کرد :باید نسبت به رفع نقاط ضعف اهتمام داشت تا مورد سوء
استفاده دشمنان قرار نگیرد.
همچنین امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در
بنیاد بین الملی علوم وحیانی اسراء با آیت اهلل جوادی آملی دیدار کرد .آیت اهلل العظمی
جوادی آملی در این دیدار در سخنانی اظهار کرد :اسالم قدرت را با عظمت به همراه
دارد ،لذا فرمود نه سلطه پذیر باشید و نه سلطه گر .وی ادامه داد :قبل از اسالم و در
دوران جاهلیت شعار رسمی این بود که در جنگ از حزب و دوستانت حمایت کن،
چه حق با او باشد و چه نباشد اما اسالم آمد و این شعار را تغییر داد و گفت از مظلوم
حمایت کن چه دوست تو باشد و چه دوست تو نباشد .وی تصریح کرد :اولین اثر کار
خیر این است که انسان به وسیله آن موقعیت انسانیت خود را تثبیت کرده است گرچه
اجر معنوی و اخروی در جای خود محفوظ است .وقتی یک درخت در پای خود آب
بریزد در حقیقت ریشه و موقعیت خود را تثبیت کرده است ،امام و شهدا ،درخت انقالب
را با خون آبیاری کردند و باعث تثبیت و استحکام او شدند .آیت اهلل جوادی آملی اذعان
کرد :اکنون در میدان مین هستیم و به لطف الهی در امنیتیم ،این چیزی جر نعمت و
لطف الهی نیست اما آنچه در کنار اسلحه این مملکت را حفظ می کند شما عزیزانید،
شما بازوان این نظامید ،اسلحه را بسیاری در اختیار دارند اما آنچه شما عزیزان را متمایز
می کند این است که آنها می گویند ما چرا کشته شویم؟ شما می گویید ما چرا شهید
نشدیم؟! او مرگ را پوسیدن می داند و شما مرگ را از قفس آزاد شدن می دانید ،شما
پرورش یافتگان این مکتب هستید این می شود .وی اضافه کرد :باید عظمت و خدمات
ارتش عزیز و دوست داشتنی و دیگر نیروهای مسلح کشور را به جهانیان نشان داد ،چرا
که شما از مفاخر و عظمت های ایران اسالمی هستید.

