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جلوی لغزشها را گرفتیم
عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفت :مسئولیت کمیسیون ویژه بررسی برجام بالفاصله پس از قرائت گزارش این کمیسیون توسط نقوی حسینی در صحن علنی مجلس به پایان رسید.
عباسعلی منصوریآرانی در گفتوگو با ایلنا ،اظهار کرد :معتقد بودیم یکسری لغزشگاههایی وجود دارد که باید جلوی آنها گرفته میشد .مجلس بر مبنای وظیفه اصلی خود این موضوع را رصد کرد
و بر این اساس از لغزشگاهها جلوگیری شد .وی در پاسخ به این سوال که آیا شروط مدنظر مجلس در طرح اجرای برجام با شروط مستتر در توافق جامع اقدام مشترک ،تداخل ندارند ،یادآور شد :فکر
نمیکنم اجرای این طرح مشکلی برای دولت ایجاد کند ،ما سعی کردیم هم جلوی لغزشگاه را بگیریم ،هم بهگونهای در روند کار تسهیل ایجاد کنیم .چراکه اگر دولت این مصوبات را نداشت ،از مبنا
دچار مشکالتی میشد و نمیتوانست در این خصوص عمل کند .به همین دلیل فکر میکنم کار مجلس در جهت کمک به دولت بود.

رسول منتجبنیا در گفتوگو با «ابتکار»:

اخبار
نایب رئیس مجلس:

موضعگیری و نقدها درباره مساله هستهای نباید موجب
شکاف شود
نایبرئیس اول مجلس شورای اسالمی گفت :بنابر توصیه رهبرمعظم انقالب
موضوع هستهای نباید به شکاف اجتماعی تبدیل شود ،مواضع و نقدها دراین
زمینه هم نباید برای حذف و تخریب باشد ،آیا به این امر عمل میشود؟ کم
نبودند ،کسانی که به این توصیه عمل نکردند.
حجتاالسالم سید محمدحسن ابوترابیفرد در آیین ششمین سالگرد تدفین شهدای
گمنام در دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل بیان کرد :نقدهایی که درزمینه پرونده هستهای
مطرح میشود نه برای حذف یکدیگر که باید مبتنی براخالق ،علم و در راستای افزایش
اقتدار نظام و اسالم باشد .وی بیان کرد :صداقت ،راستی و امانتداری ویژگی اهل ایمان
است که ظلم نمیکنند ،اتهام نمیزنند ،براساس احتمال تحلیل سیاسی ارایه نکرده و
بدون اشراف سخن نمیگویند .وی افزود :باید در سایه نظام اسالمی به سوی استحکام
درونی نظام و شناخت نقاط ضعف حرکت کنیم تا نظام اسالمی را به یک نیروی
نفوذناپذیر در برابر نظام سلطه تبدیل کنیم چرا یک مجموع ه واداده ضعیف که برای خود
جایگاهی متصور نیست ،زیرچکمه نظام سلطه خرد خواهد شد .ابوترابیفرد اضافه کرد:
عزت امروز ناشی از عزت و اقتدار مقام معظم رهبری است که در برابر دنیای کفر ایستاد
و فریاد بلند ایشان در برابر زیادهخواهی نظام سلطه ،تجسم عزت بوده و ما نیز باید همین
راه را دنبال کنیم .نایبرئیس اول مجلس شورای اسالمی ادامه داد :مجلس امروز نماد
وحدت ملی ،انسجام اسالمی و پیوند پیروان ادیان الهی با هم است چرا که نمایندگان
اقلیتها در کنار نمایندگان اسالم دراوج وحدت وهمدلی زمینه مدیریت کشور را فراهم
آوردهاند .وی افزود :پس از  12سال ایران دارای چرخه کامل سوخت هستهای شد که
این امر زمینه طرح برخی سخنان یاوه از زبان آمریکاییها را فراهم کرد.

نباید تصور شود با اجرای برجام ،نیازی به پیگیری اقتصاد
مقاومتی نیست
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر استفاده از ظرفیت نیروهای
نخبه به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد دانش
بنیان تاکید کرد.
جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با توجه به این که برجام در مرحله اجرایی
قرار گرفته است ،برخی مسئولین تصور نکنند نیازی به پیگیری اقتصاد مقاومتی نیست
بلکه بهترین فرصت است که از ظرفیتهایمان استفاده کنیم .وی با تاکید براینکه یکی از
مولفههای اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان است ،گفت :در اقتصاد دانش
بنیان باید به نیروهای نخبه که مهمترین مولفه هستند ،توجه کنیم و اگر بتوانیم فاصلهای
که از این نظر میان ما و کشورهای پیشرفته وجود دارد را پر کنیم باید به سمتی برویم
که از طریق اقتصاد دانش بنیان این شکاف را برطرف کنیم .وی افزود :در واقع باید از تمام
ظرفیت نیروهایی که در اختیار داریم ،استفاده کنیم زیرا این شرایط پذیرفته شده نیست
که بخشی از نیروهای ما در کشورهای دیگر حضور داشته باشند بنابراین باید شرایطی را
فراهم کنیم تا نیروهایی که در طول سالهای گذشته به خارج از کشور رفتهاند ،امکان و
زمینه برای بازگشتشان به کشور باشد .این عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار
کرد :به نظر میرسد تالش دولت دقیقا در این باشد که بستر و زمینهای فراهم شود تا
نیروی نخبه بهترین امکان و ظرفیت را برای تولید علم وتبدیل آن به محصول داشته
باشند .نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین یادآور شد :با توجه به این که برجام در
مرحله اجرایی قرار گرفته است نکند خدای نکرده برخی مسئولین و متصدیان امر تصور
نکنند نیازی به پیگیری اقتصاد مقاومتی نیست بلکه بهترین فرصت است و باید به این
حوزه بیش از پیش توجه کنیم .این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید
کرد :بنابراین در شرایط فعلی باید به گونهای عمل کنیم که اکنون که محدودیتها کمتر
میشود از شرایط بهترین استفاده را ببریم و زیرساختها و بنیانهای علمی را تقویت کنیم
که در این شرایط جدید دشمن ما را از پیگیری اقتصاد مقاومتی دور نکند.

 1+5باید پایبندی خود به برجام را نشان دهد
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
با بیان این که طرف مقابل باید نشان دهد پایبند به محتوای برجام است،
گفت :اگر تخطی کنند ،دولت الزام دارد که بحث اجرای برجام را متوقف کند.
حجتاالسالم حسین سبحانینیا در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت رصد
اجرای برجام از سوی  5+1گفت :ما در زمان مقرر یعنی تا چند روز دیگر برای آن
مدت  90روزی که مشخص شده بود زمان داریم؛ البته خوشبختانه مجلس کار را
نهایی کرد .وی افزود :این مساله هم نشان دهنده پایبندی جمهوری اسالمی ایران به
تعهدات و معاهدات بینالمللی است و هم بهانه را از طرف مقابل برای این که گفته
شود وقتکشی کرده یا در زمان مقرر تصویب نکردیم ،میگیرد.نایبرئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآوری کرد :اکنون که برجام در مجلس
تصویب شده باید منتظر باشیم که ورود به اجرا چگونه خواهد بود؛ زیرا بحث ورود به
اجرا و نیز عمل به محتوای بندها به ویژه در مورد تحریمها حساسیت باالیی در کشور
ما دارد .نماینده مردم نیشابور در مجلس اظهار کرد :در طرحی که مجلس مصوب کرد
همه شرایط ذکر شده است از جمله نگرانیهایی که مردم داشتهاند ،خطوط قرمزی
که رهبری ترسیم کردهاند و  ...لذا اینها را باید جدی بگیرند و بدانند قانونی که تصویب
کردیم قانون مشروطی است و در بندهای آن همه موارد حائز اهمیت ذکر شده است.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد :هر
موردی که طرف مقابل از تعهداتی که داده تخطی کند ،دولت وظیفه دارد و این الزام
به دولت است که بحث اجرای برجام را متوقف کند و به جای اول برگردد لذا آنها
هستند که باید نشان دهند پایبند به محتوای کامل برجام هستند و ما منتظریم که
ببینیم چه خواهد شد.

تایید شورای نگهبان مهر تایید بر رفتار عقالنی نمایندگان
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسالمی گفت :با تایید
فوری مصوبه مجلس درباره برجام از سوی شورای نگهبان اطمینان قلبی
حاصل شد که تصمیم مجلس درباره طرح برجام عاقالنه و مناسب بوده است.
محمد علی اسفنانی در گفتگو با خانه ملت،گفت :مصوبه مجلس درباره برجام
مصوبهای بود که تیم دیپلماسی کشورمان پس از سالها مذاکره و برگزاری جلسات
متعدد همراه با فراز و نشیبهایی در نهایت به نتیجه رساندند و میبایست در مجلس
تعیین تکلیف شده و به قانون تبدیل میشد .نماینده مردم فریدن ،فریدونشهر و
چادگان در مجلس ادامه داد :آنچه مدنظر دولت و مجلس با هدایتهای رهبری بود
در مجلس تصویب شد و این در حالی است که عدم تصویب آن میتوانست آثار
منفی برای کشور به همراه داشته باشد .اسفنانی با تاکید بر اینکه مجلس تصمیم
خوبی درباره طرح برجام اتخاذ کرد ،اظهار کرد :رای نمایندگان برگرفته از آحاد
مردم بود و تایید فوری این مصوبه از سوی شورای نگهبان نیز تمام شبهات موجود
را برطرف کرد و به این ترتیب اطمینان قلبی حاصل شد که تصمیم مجلس درباره
طرح برجام عاقالنه و مناسب بوده است .این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت:
طرح برجام طرح ملی است و نمایندگان با عقالنیت و درک موضوع استقبال خوبی
از این طرح داشتند.

اصالحطلبان و اعتدالگرایان لیست واحد خواهند داد

گروه گفتوگو -علی فراهانی :اصالحطلبان که از بهار 92
شعار پیروزی حداکثری را محور قرار دادهاند؛امروز نیز در
سر ،سودای فتح بهارستان را دارند .بعد از انتخابات ریاست
جمهوری تالش برای فتح سنگر به سنگر از اردوگاه
اصالحات در دستور کار قرار گرفت .اصالحطلبان بعد از
آنکه متوجه شدند کاندیدای حداکثری در این جریان
وجود ندارد با حمایت از کاندیدای دیگر سعی در احیای
خویش در سپهر سیاست ایران کردند.اکنون اصالحطلبان
در پی فتح خانه ملت هستند و البته هیچ ابایی هم ندارند
که این اشتیاق را علنی کنند .پس از تشکیل شورای
مشورتی ،کارگروههای مختلفی برای عملیاتی کردن
گامهای بعدی اصالحطلبان زیر نظر این شورا کار خود را
آغاز کردهاند .کارگروههای سیاسی و انتخابات ،احزاب و
استانها ،اصناف ،نخبگان ،بانوان و جوانان ،امور اجرایی
و تشکیالت و رسانه از جمله کارگروههایی هستند که
زیرمجموعه شورای مشورتی شکل گرفتهاست .اما
اصالحطلبان چه استراتژی و راهبردی را برای انتخابات ۹۴
خواهند داشت؟حجتاالسالم رسول منتجبنیا ،قائم مقام
حزب اعتماد ملی در خصوص برنامههای اصالحطلبان برای
انتخابات آینده مجلسشورایاسالمی و کسب حداکثری
کرسیهای مجلس با روزنامه «ابتکار» گفتوگو کرد.
از سال گذشته بحث انتخابات دهمین دوره مجلس
شورایاسالمی برای اصولگرایان و اصالحطلبان جدی
شدهاست و از آن طرف جریان سیاسی چپ یعنی
اصالحطلبان در قالب شورای هماهنگی و شورای مشورتی
قرار است برای حضور در انتخابات کامال به شکل راهبردی
سیاستگذاری کنند اما چرا هنوز راهبردی دیده نمیشود؟
اصالحطلبان برای حضور در انتخابات به دنبال راهکارهایی
بودند و خوشبختانه به نتایج خوبی در این زمینه رسیدند تا جبهه
اصالحات را برای انتخابات به صورت عمومی هماهنگ و مدیریت
کنند و با توجه به شخصیتها و رهبری اصالحات خوشبختانه به
نقاط خوبی دست پیدا کردیم و برنامه ریزیهایی دقیق و مدون
انجام شده که تا هفتههای آینده به طور هماهنگ این راهبردها
را مطرح خواهیم کرد و اگر هم این سیاستگذاریها تا به حال
بیان نشده تنها یک علت دارد و آن این است که در حال حاضر
در زمان و موقعیتی نیستیم که بخواهیم کاندیداها را معرفی کنیم
و نباید نگران این موضوع باشیم چراکه اصالح طلبان از جبهه
جریان رقیب جلوتر هستند و مهمتر از همه اینکه اصالحطلبان به
وحدت ،اتحاد و انسجام خوبی رسیدهاند که هنوز اصولگرایان به
این اصل مهم دست پیدا نکرده و نمیکنند.
پس علت آن که اصالحطلبان میگویند در حال بررسی
اوضاع هستیم و هنوز وارد مصادیق نشدهایم چیست؟
در این قضیه به قدر کافی زمان داریم و نیازی به مطرح
کردن مصادیق نیست .زیرا اعالم کردن مصادیق باعث میشود
تا کاندیداهای جبهه اصالحات سوخت شوند و تصمیم نهایی در
این موضوع را باید بعد از تایید صالحیتها گرفت و اعالم کرد.
آیا اصالحطلبان از لیست واحد اطالعی دارند؟
لیست واحد هنوز آماده نیست اما اصالحطلبان در حال تهیه
مقدمات این کار هستند و جزییات لیست واحد در جلسات
خصوصی مطرح شدهاست.
با توجه به اینکه کمتر از  6ماه تا انتخابات مجلس
شورایاسالمی باقی است فکر نمیکنید برای اجرایی
شدن راهبردها و برنامهها دیر شدهاست؟
اصالحطلبان در برخی از استانها و حوزهها کاندیداهای خود را
مشخص کردهاند و در آینده شورای اصالحطلبان برای حوزههای
انتخابیه برنامههایی را تعیین خواهند کرد که چه کسانی به عنوان
کاندیدا برای حضور در انتخابات شرکت کنند تا انشاءاهلل بعد از
ورود به مجلس برای پیشبرد اهداف اصالح طلبانه اقداماتی را
انجام دهند بدان معنا که قانون مداری و پاکدستی هدفهای
اصلی اصالحطلبان در مجلس خواهد بود تا به دولت تدبیر و امید
برای تحقق شعارها و وعدهها کمک شود .جبهه اصالحات وظیفه
خود میداند تا در دوره انتخابات برای ایجاد شور و نشاط ،انتخاب

کاندیداهای اصلح ،تبلیغات برای نامزدها و دعوت از مردم برای
حضور پر شور در پای صندوقهای رأی حضور فعال داشته باشند.
کشورمان در سال جاری دو انتخاب مهم پیش رو دارد برای همین
اصالحطلبان از ماههای گذشته فعالیتهای خود را در مراکز
استان و شهرستانها آغاز کرده و کمیتههایی تشکیل دادهاست.
جبهه اصالحات سه سیاست کلی را برای ورود به مجلس
و تایید صالحیت شدن از جمله؛ مذاکره با شورای نگهبان،
معرفی کاندیدای حداکثری و حضور نامزدهای جوان
اصالح طلب به جای افراد سرشناس را در نظر دارند،
شورای هماهنگی کدام سیاست را مد نظر قرار دادهاست؟
همه راهکارها و سیاستهای مد نظر را باید در دستور کار قرار
داد تا اصالحطلبان با قدرت در انتخابات آینده مجلسشورایاسالمی
ظاهر شوند .در خصوص تایید صالحیتها با شوراینگهبان جلساتی
داشتهایم و دوستان در حال رایزنی با این شورا هستند .جبهه
اصالحات اصل را بر جوان گرایی و کاندیدا کردن بانون در باالترین
میزان در دستور کار خود قرار دادهاست .مطمئن باشید اصالح
طلبان با اعتماد به نفس کامل وارد صحنه رقابت ظاهر خواهند
شد .اما اینکه تعداد کاندیداها کم یا زیاد شود دست ما نیست چراکه
اصالحطلبان نمیتوانند حق اجتماعی افراد را سلب کنند.
آیا اصالح طلبان با یکدیگر به وجه اشتراک ،اتحاد و
وحدت رسیدهاند؟
بنا و تأکید اصالح طلبان بر این است که با اتحاد و انسجام وارد
صحنه شوند .زیرا رمز موفقیت اصالح طلبان در اتحاد و وحدت است.
ممکن است اصالحطلبان لیستهای جداگانهای داشته باشند
و اگر این طور باشد از لیستهای یکدیگر حمایت میکنند؟
تمام تالشها بر این بوده تا اصالحطلبان لیست واحد و مشترک
ارائه دهند اگر هم  100درصد چنین اتفاقی رخ ندهد درصد قابل
توجهی از لیستها مشترک خواهد بود تا به نتایج خوبی دست پیدا
کنیم .به نظر من در این رابطه نباید اختالف نظری وجود داشته باشد.
چه تضمینی وجود دارد تا اقدامات و سیاستگذاریهای
شورای هماهنگی موفق باشد؟
ی قانونیاست که از
شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب ،نهاد 
پیشینه خوبی برخوردار بوده و  36سالاست که سابقه سیاسی و
تشکیالتی دارد و این شورا جلسات منظم و خوبی را تشکیل دادهاست.
برای همین با شورای هماهنگی به جمع بندی و نتایج خوبی برای
اجرایی کردن برنامهها ،سیاستگذاریها و راهبردها دست پیدا کردهایم.
آیا اصالح طلبان برنامهای برای ائتالف با اعتدال گرایان و
اصولگراها برای انتخابات مجلس امسال دارند؟
خیر .چنین برنامهای وجود ندارد و اصالحطلبان به هیچ
عنوان با اصولگراها ائتالف نخواهند کرد .چراکه اصالحطلبان به
دنبال رقابت سیاسی سالم هستند .برخی از دوستان گفتهاند که
اصالحطلبان با اصولگرایانی که حامی دولت هستند وارد لیست
و ائتالف خواهند شد .اما این نظرات شخصی افراد است و برای
انجام چنین کاری نیاز به تصمیمگیری جمعی وجود دارد .من

بعد از توافق صورت گرفت؛

دشمنان دیروز ،پسرعموهای امروز
گروه سیاسی -علی فراهانی :روز پنجشنبه ( 23مهر) نشستی تحت عنوان
بررسی ابعاد برنامه جامع اقدام مشترک از اجرا تا فرجام در سازمان جوانان
مجمع نیروهای خط امام (ره) با حضور حجتاالسالم سید هادی خامنهای،
حمید احمدی و ابراهیم متقی اساتید دانشگاه تهران برگزار شد.
رژیمهایتحریم
در این نشست ابراهیم متقی در خصوص اینکه چرا ایران وارد مذاکره با گروه 5+1
شد ،گفت :در سیاست بینالملل رژیمهای بینالمللی وجود دارد که میتواند زمینههای
الزم را برای محدود ساختن قدرت و توان برخی از بازیگران سیاسی به وجود آورد .یکی
از آن رژیمها ،رژیمهای تحریم است .وی در ادامه افزود :وقتی کتابهای کالسیک
سیاست بینالملل را ورق میزنیم یکی از بحثهایی که داخلش گنجانده شدهاست،
مساله تحریمها در سطح بینالملل است .به گفته وی ،بعد از تسخیر سفارت آمریکا در
ایران ،تحریمهای دیگری علیه کشورمان تصویب و اعمال شد و نباید فراموش کرد که
ذات سیاست آمریکا معطوف به کنترل جهان و منطقه بنا شده است.
تحریمتسلیحاتی
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه رسالتگرایی ،مدل و نقشه راه را آمریکاییها
مشخص میکنند ،تصریح کرد :ایاالت متحده آمریکا همیشه به دنبال نظم و کنترل
در جهان بودند و هستند که بر اساس این الگو تضادهای ایران و آمریکا گسترش
پیدا کرد چراکه در دوران جنگ ایران و عراق هم سیاست آمریکاییها تحریم
تسلیحاتی ایران بود.
سال  2003بزرگترین تحول جهان
این استاد دانشگاه سال  2003را تحولی بزرگ و جدی منطقهای دانست و تصریح
کرد :آمریکا در سال  2002به افغانستان حمله نظامی کرده بود و در مارس  2003به
عراق حمله کرد و در هر دو جنگ در زمان محدودی به پیروزی رسید .به گفته وی،
قدرت آمریکاییها در آن زمان و اراده این کشور برای کاربرد هر چه بیشتر قدرت به
گونهای بود که میتوانست برای ایران تهدید کننده باشد .به همین دلیل است که
مذاکرات ایران با  3کشور اروپایی در سپتامبر  2003آغاز و منجر به این شد که جمهوری
اسالمی غنیسازی را متوقف کند.
تحریمها به اقتصاد ایران شوک وارد کرد
این استاد دانشگاه اضافه کرد :این مسائل یک شوک بسیار جدی را به اقتصاد ایران

معتقد هستم که انتخابات باید در یک فضای گرم و رقابتی سالم
باشد تا جناحها و گروهها بتوانند با یکدیگر رقابت کنند .بنابراین
هیچ تصوری نباید وجود داشته باشد که اصالح طلبان با جریان
سیاسی مقابل بخواهند ائتالف کنند و به نظر من باید صف بندیها
مشخص شود.اما در خصوص اعتدالگرایان باید بگویم که حساب
این اشخاص و جریان با اصولگرایان جداست .جبهه اصالحات
معتقد است که اصالحطلبان باید حامی و پشتیبان دولت تدبیر و
امید باشند و از آن طرف هم دولت باید همین رفتار را نسبت به
اصالحطلبان از خود نشان دهد .اصالح طلبان با هواداران دولت
تدبیر و امید یعنی اعتدال گرایان هماهنگ هستند اما معنا ندارد
که اصالح طلبان با اصولگرایان به عنوان یک جریان فکری دیگر
ائتالف کنند .زیرا اگر این اتفاق رخ دهد رقابت انتخاباتی معنای
اصلی خودش را از دست میدهد.
با توجه به اینکه تعدادی از استانهای کشورمان بر
اساس قومیت و طایفه شکل گرفتهاست ،شرایط انتخاباتی
به شیوه کالسیک معنا نمیدهد؛ آیا جریان اصالحات این
مساله را مورد بررسی قرار دادهاست؟
تهران و کالن شهرها وضعیت خاصی دارند و فضای سیاسی
و تبلیغاتی در این استانها میتواند حرف اول را بزند .اما جبهه
اصالحات ،شهرهای کوچک و استانهایی که بر اساس قومیتها،
نژادها و طایفه شکل گرفته را فراموش نکرده و مسلما نمیتوان
یک لیست و سیاست را برای این گونه استانها و شهرها در نظر
گرفت .مطمئن باشید جبهه اصالحات تمام مولفهها را برای
شهرهایی که این خصوصیات و ویژگیها را دارا هستند مد
نظر قرار دادهاست زیرا این شهرها شرایط تعیین کنندهای برای
انتخابات آینده مجلس دارند.
مساله دیگری که وجود دارد اختالف مشارکت مردمی
در انتخابات مجلس است زیرا مردم نسبت به انتخابات
ریاست جمهوری حساسترند تا مجلس شورایاسالمی
و همه این موارد باعث میشود رایهای خاموش
اصالحطلبان بیشتر باشد .آیا اصالحطلبان برای مشارکت
حداکثری مردم در پای صندوقهای رای تدبیری دارند؟
نباید اجازه داد تا رایهای خاموش و خاکستری به ضرر
اصالحطلبان تمام شود .تجربه سیاسی نشان داده که اکثریت
مردم طرفدار عقاید و منشهای جریان اصالحات بودند و هستند
و باید اصالحطلبان برای انتخابات حضور پر رنگی داشته باشند .زیرا
اگر با انتخابات قهر کنند و کاندید نشوند جریانهای سازماندهی
شدهای میتواند اکثریت کرسیهای مجلس را از آن خود کنند.
برای همین باید همه تالشهای خودمان را انجام دهیم تا چنین
اتفاقی رخ ندهد تا افراد تندرو و افراطی وارد مجلس نشوند.
خوشبختانه همان طور که رهبر معظم انقالب بارها تاکید کردند
که ملت ایران همواره برای انتخابات حضوری فعال و گسترده
داشتهاند و برای دهمین دوره انتخابات مجلسشورایاسالمی
حضوری پر رنگ و گستردهای خواهند داشت .چراکه حضور

وارد کرد .متاسفانه تا این مقطع زمانی کارگزاران اجرایی ایران از پولهای نفت بشکهای
 140دالر لبریز بودند و از آن طرف هزینههای کشور را به گونه قابل توجهای افزایش
دادند تا زمینهای برای بیماری هلندی در اقتصاد ایران به وجود آمد و میزان واردات
شدیدا افزایش یافت و هر مجموعهای در ایران در ردیف برنامه بودجه ،پولی را به آن
اختصاص دادند.
قطعنامههایکاغذپاره
وی به شوکهای اقتصادی در سال  1391و کاهش ارزش واحد پول کشور اشاره
کرد و در ادامه گفت :ایران با  300درصد کاهش واحد ارزش پولی مواجه شده بود که
آثاری از جمله؛ افزایش تورم و رشد اقتصادی منفی شد و وضعیتی را به وجود آورد که
احمدینژادی که احساس میکرد ،قطعنامههای شورای امنیت کاغذ پاره است و هیچ
تاثیری بر جای نمیگذارد ،وارد مداری شد که مذاکره با آمریکا را مطرح و آغاز کرد.
این کارشناس سیاسی انتخاب علیاکبر صالحی توسط احمدینژاد بر منصب وزارت امور
خارجه را گامی برای مذاکره با آمریکا دانست و تاکید کرد :درست است که صالحی دانش
زیادی در حوزه دیپلماتیک نداشت اما وی از روابط عمومی بسیار خوبی برخوردار بود
و از همه مهمتر به زبانهای انگلیسی و عربی تسلط کامل داشت .بنابراین احمدینژاد
این احساس را داشت که از این طریق میتواند روابط ایران با آمریکا و کشورهای عربی
را بهبود بخشد.
استراتژیهاتغییرکند
در بخش دیگر این نشست حمید احمدی نیز در خصوص برجام گفت :به نظر من
بستگی دارد که ایران چه استراتژی را برای آینده و مسائل منطقهای در پیش گیرد.
اصوال بحران هستهای و تحریمهایی که برای کشورمان تحمیل شد به نوع استراتژی و
سیاستی که ایران از اول انقالب در پیش گرفته بود ،بر میگردد .به گفته احمدی ،برجام
باید صورت میگرفت چراکه اگر سیاست ایران با روند گذشته ادامه مییافت ،خطرات
جبرانناپذیری گریبانگیر کشور میشد.
بقای ایران هستهای شدن نیست
وی در ادامه به فتوای رهبر معظم انقالب درباره سالح هستهای اشاره کرد و افزود:
رهبر انقالب استفاده از بمب اتم را حرام اعالم کردند و فرمودند ایران هیچوقت به دنبال
سالحهای کشتار جمعی نبوده و نیست اما برخی بر این باورند که هستهای بودن عامل
بقاء ایران میشود در حالیکه چنین تفکری غلط و اشتباه است .این کارشناس سیاسی
ایران غیرهستهای را قدرتمند دانست و تاکید کرد :اگر جمهوری اسالمی هستهای شود،
قدرت ایران از بین خواهد رفت .ایران همیشه معتدل بوده اما دشمنان و رقبای کشورمان
افراطی و تندرو بودهاند .چراکه اگر آنها هستهای شوند ،قطعا ایران را در ضربه اول نابود

مردم در پای صندوقهای رای باعث حفظ آبرو نظام مقدس
جمهوریاسالمیایرانمیشود.
بسیاری از فعاالن سیاسی معتقدند که مجلس امسال
سه قطبی خواهد بود یعنی جریان اعتدالگرا ،اصالحطلب
و اصولگرا در مجلس حضور خواهند داشت آیا شما با این
دیدگاهموافقید؟
ما اعتقاد داشتیم و داریم و تالش کردیم فاصلهای که برخی
بین هواداران دولت و اصالح طلبان ایجاد کردهاند را از میان
برداریم و نباید فراموش کرد که رئیس جمهوری کاندیدای خاص
اصالحطلبان بودند و االن هم مورد حمایت این جریان سیاسی
قرار دارد.من تاکید میکنم که در راس هواداران دولت تدبیر و
امید ،اصالح طلبان قرار دارند و برخی اصولگرایان شخصا و به
صورت شخصیت حقیقی از دولت حمایت میکنند نه تحت عنوان
جریان اصولگرایی .بنابراین حجت االسالم روحانی کاندیدای مورد
اعتماد و حمایت اصالحطلبان بوده و هستند ضمن اینکه سیاست
روحانی مورد قبول اکثر مردم کشورمان است اما این موضوع این
قضیه را نفی نمیکند چراکه او همچنان کاندیدای منحصر به فرد
اصالحطلبان بوده و هست.اصالحطلبی جریان اعتدالگرایی است.
بنابراین اصالحطلبان از سالهای گذشته اصالحات را به معنای
اعتدالگرایی و به دور از افراط و تفریط معنا کردهاند همه این
موارد حرفهایی است که حجت االسالم روحانی داده پس شعار
اعتدالگرایی همان سخنان اصالحطلبان است.
آقای منتجب نیا فکر میکنید چه تعداد از کرسیهای
مجلس در اختیار اصالحطلبان قرار خواهد گرفت؟
در این خصوص نمیتوان نظر قطعی داد .زیرا مقدمات کار در
دست تهیهاست اما اگر اصالحطلبان انسجام و وحدت خود را
تقویت و حفظ کنند و مردم هم مشارکت حداکثری داشته باشند
در مجموع ،کرسیهای مجلس را اعتدالگرایان و اصالحطلبان به
دست میآورند .یعنی اکثریت مجلس در اختیار این دو جریان
خواهد بود .من تاکید میکنم که افراطیها از هر دو جناح ،شانسی
برای ورود به مجلس نخواهند داشت .چراکه ملت ایران از تندروی
و افراط خسته شدهاند و اصالحطلبان معتدل و خط امامی و به
دور از تندروی شانس بیشتری برای ورود به مجلس را دارا هستند.
من تاکید میکنم که اعتدالگرایی به معنای یک قطب نیست
بلکه به معنای روش است که این شیوه را اصالح طلبان همیشه
دنبال کردهاند و اگر فردی به صورت حقیقی تندروی کرده باشد
مورد سرزنش همه اصالحطلبان قرار گرفتهاست .بنابراین نباید
اصالحات و اعتدالگرایی را در مقابل هم قرار دارد .ما امیدواریم
که اکثریت کرسیهای مجلس را اصالحطلبان اعتدالگرا که
مشی آنها میانهروی است در اختیار خواهند داشت تا مجلس
ایران بتواند مجلسی معتدل و دلسوز برای جامعه و کشور باشد تا
نیروهای افراطی و تندرو وارد مجلس نشوند.
اگر حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری قصد ورود به
انتخابات مجلس را داشته باشند ،آیا اتفاق نظری بین
اصالحطلبان در رابطه با او و شخص محمدرضا عارف برای
ریاست مجلسشورایاسالمی وجود دارد و به نظر شما
کدامیک از این اشخاص ارجحیت بیشتری دارند؟
همان طور که گفتم اصالحطلبان هنوز روی مصادیق تصمیمی
نگرفتهاند .زیرا جریان اصالحات در حال مطالعه و مشورت در این
زمینهاست تا شایستهترین فرد را انتخاب کنند و نباید فراموش کرد
که محمدرضا عارف در دایره اصالحطلبان قرار دارد و او در انتخابات
ریاست جمهوری سال  92در فهرست اصالحطلبان قرار داشت و با
ایثار و سخاوتمندی از انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری کرد
و به همین خاطر او مورد عالقه و حمایت همه اصالحطلبان است.
نظر من بر این است که حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری در
دایره اصولگرایان قرار دارد اما اخیرا او به دالیلی نظرات و دیدگاههای
روشنی را بیان کرده که قابل تحسین است و این نظرات با گفتمان
اصالحطلبان همخوانی بیشتری دارد .مانند هواداری و حمایت از
دولت تدبیر و امید .اما همان طور که گفتم نمیتوان مقایسهای بین
عارف و ناطق نوری از نظر تصمیم گیری داشت.من تاکید میکنم که
محمدرضا عارف از دید اصالحات ارجحیت بیشتری دارد و گرایش به
او بیشتراست و اینکه ناطق نوری هم شخصیت محترم و مهمی دارند.

میکنند .وی اضافه کرد :وجود خطرات بسیار زیاد و تعدد دشمنان ایران در منطقه و
جهان باعث شد تا رهبران ایران مذاکره را در سیاست خارجی مد نظر قرار دهند .احمدی
با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای قدرتمند منطقه بوده و در آینده هم باید قدرتمند
باقی بماند ،تصریح کرد :اگر ایران در منطقه هستهای شود و از آن طرف امارات ،کویت،
عربستان و کشورهای دیگر در خاورمیانه هستهای شوند ،دیگر قدرت معنا نمیدهد .اما
اگر کشورمان غیرهستهای باشد با توجه به ارتش ،فرهنگ ،تمدن ،وسعت و جمعیتی
که در منطقه دارد ،میتواند همچنان قدرتمند باقی بماند .این استاد دانشگاه افزود :به
نظر من باید از گسترش سالحهای هستهای در خاورمیانه جلوگیری شود .علیرغم
مشکالتی که برجام میتواند برای کشورمان داشته باشد ،توافق اقدامی الزم برای ایران
بود که باید انجام میگرفت.
استراتژیهایبلندپروازانه
این کارشناس سیاسی گفت :متاسفانه سیاست و استراتژیها بسیار بلند پروازانه
بوده و به دالیلی با بحران رو به رو شدیم .بسیاری از کشورهای منطقه که با ایران
دوست بودند ،عالقه داشتند که جمهوری اسالمی با آمریکا درگیر و نابود شود
که در راس آنها کشورهای عربی هستند و دست در دست اسرائیل داده بودند.
احمدی مذاکره را یک نعمت بسیار بزرگ دولت روحانی دانست و در ادامه افزود:
اگر ایران با گروه  5+1مذاکره نمیکرد و جنگ رخ میداد ،قطعا ایران و همه
کشورها متضرر میشدند .به گفته وی ،اکثر کشورهای منطقه عالقه به شکست
مذاکرات ایران با گروه  5+1داشتند .ممکن است در خصوص برجام نقدهایی وجود
داشته باشد اما مهم این است که جمهوری اسالمی ایران منافع ملی و کیان قدرت
خود را از دست نداده است.
دشمنان دیروزی و پسر عموهای امروز
این کارشناس سیاسی به گروهها و کشورهایی که با کیان ملی ایران مخالف هستند
اشاره کرد و گفت :پاناسالمیسم سلفی یا همان پانسلفیگری دشمن شماره یک
کشورمان محسوب میشود چراکه این جریان با گروههایی که ضدشیعه و ایرانی باشند،
اتحاد دارد .گروه بعدی پانعربیسم است که نسبت به خوزستان ،مرزهای ایران و حتی
خلیج فارس دشمنی خود را نشان داده است .گروه بعد پانترکیسم است که به مرزهای
ایران چشم طمع دارد و کشورهای عربی و غیرعربی منطقه که با اسرائیل برای از بین
بردن ایران همکاری داشتند ،هستند .یعنی دشمنان دیروزی و پسر عموهای امروز
هستند .وی با بیان اینکه اگر نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی ایران نهادینه شود
تمام مشکالت کشور حل خواهد شد ،تاکید کرد :امیدوارم نرمش قهرمانانه روز به روز به
عنوان یک اصل سیاسی پویا تداوم داشته باشد.

