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در دیدار اعضای کنگره  بزرگداشت شهدای استان قزوین

رهبر انقالب:شهدا نیازی به اغراق ندارند

 رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: بزرگداشت شهیدان دل ها را منقلب 
می کند و بر همین اساس اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد، گرایش 

به شرق و غرب و کفر و الحاد رخت برخواهد بست.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در دیدار 14 آبان سال جاری دست اندرکاران کنگره شهدای 
استان قزوین به موقعیت جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی این استان اشاره کردند و 
گفتند: بزرگان، علما و شهدای برجسته قزوین و سوابق این استان در آزمون بزرگ 

دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس مایه افتخار است.
ایشان شهدا را مایه رونق حیات معنوی در کشور و حفظ حرکت به سمت اهداف 
آرمان ها دانستند و افزودند: شهید در دوران زندگی با تن و جان خود در خدمت 
اسالم است و پس از شهادت با ایجاد فضای معنوی به جامعه اسالمی خدمت می کند.

رهبر انقالب اسالمی صدای شهیدان را تأثیرگرفته از خداوند متعال خواندند و 
خاطرنشان کردند: بزرگداشت شهیدان این صدای بیدارگر و هوشیارکننده را به 
گوش همه می رساند و دل ها را منقلب می کند و بر همین اساس اگر روحیه جهاد و 

شهادت گسترش یابد، گرایش به شرق و غرب و کفر و الحاد رخت برخواهد بست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کسانی که درصددند یاد شهدا را به فراموشی 
بسپارند یا در عظمت کار بزرگ شهیدان خدشه وارد کنند، گفتند: اگر چه 30 سال از 
پایان دوران دفاع مقدس می گذرد اما یاد شهیدان نه تنها فراموش نخواهد شد بلکه 

روز به روز در جامعه زنده تر می شود چرا که شهدا الگو و اسوه هستند.
ایشان با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از یاد شهیدان و انجام کار هنرمندانه و 
دقیق در مورد آنان، افزودند: گاهی برخی افراد در بیان آثار شهدا مبالغه می کنند در 
حالی که شهیدان از جان و آرزوهای خود برای خدا گذشتند و عملشان آنقدر مهم، 

عظیم و باشکوه است که نیازی به اغراق ندارد.

سرلشکر رحیم صفوی: آمریکا رو به افول است
مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: امروز شاهد قدرت مکتب تشیع و دین 
اسالم به برکت انقالب اسالمی هستیم و خون شهیدان ما عزت، عظمت و 

امنیت را برای 80 سال آینده ایران اسالمی تضمین کرده است.
به گزارش ایسنا، سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا 
در  کنگره سه هزار شهید استان قزوین اظهار کرد:در برهه ای خاص از زمان شاهد 
گسیل شدن بهترین جوانان به سمت جبهه ها و شهادت آن ها بودیم که نامشان در 
لوح محفوظ الهی ثبت است و امروز با برگزاری این کنگره ها زمینه ای برای یادآوری 

آن برای نسل امروز است.
رحیم صفوی بیان کرد: امروز جوانان ما به برکت برگزاری چنین محافلی می توانند 
در رودخانه عظیم ظلم ستیزی در برابر خواسته های یزیدیان زمان ایستادگی کرده و 

مقاومت کنند چراکه شهدا چراغ راه بشریت اند.
این مسئول با مقایسه دوران دفاع مقدس با زمان کنونی ابراز کرد: در آن دوران 
کشور ما تنها بود و تمامی دنیای استکبار پشت صدام در راستای تحمیل اراده ظالمانه 

خود قرار گرفته بودند تا در نهایت نظام ما را سرنگون سازند.
وی بیان کرد: آن زمان کل درآمد ملی که صرف جنگ شد 12 درصد بود و 
فروش نفت ما با قیمت 8 دالر تا مرز 2 میلیون بشکه می رسید و درآمد نفتی کشور 
7 میلیارد دالر بود اما در حال حاضر تنها صادرات ما به عراق بیش از 7 میلیارد و 

برای ترکیه نیز بیش از 10 میلیارد دالر است.
رحیم صفوی یادآورشد: امروز به واسطه داشتن رهبری حکیم، مقتدر، دانا و دلسوز 
که بیش از 28 سال است که زمام حکومت را در دست دارد توانسته ایم کشتی 

کشورمان را در طوفان حوادث منطقه به کشوری امن و با صالبت تبدیل کنیم.
وی با انتقاد از ایجاد رابطه برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بیان  
کرد: ننگ بر حاکمان عربی که اسرائیل را به رسمیت شناختند و خیانتی بزرگ را بر 

آرمان های مردم فلسطین روا داشتند.
مشاور عالی فرمانده کل قوا تأکید کرد: رهبران نادان ملت ها را به ذلت خواهند 
کشاند از این رو به طور حتم ملت آمریکا نیز به واسطه داشتن رئیس جمهوری نادان 
رو به افول خواهد رفت و در برابر قدرت کشورمان و محور مقاومت شکست خواهد 

خورد.
وی یادآور شد: برای عبور از شرایط نامساعد اقتصادی چاره ای جز انسجام کشور 
و کمک ملت و دولت و تبعیت از بیانات مقام معظم رهبری و محور قرار دادن آن 

نیست؛ از این رو با توجه به این امر می توان به پیروزی دست یافت.

میرلوحی:به FATF به عنوان یک منفعت ملی نگاه کنید
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: جنگ امروز کشور در جنگ اقتصادی 
است و موضوعاتی مثل  FATF ، تحریم ها، بی اثر کردن برنامه های ترامپ، 
شرایط پولی و بانکی امروز از جمله موضوعاتی است که باید با چشم منافع 

ملی به آن نگاه کرد.
محمود میرلوحی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام میان 
مسئولین کشور،  اظهار کرد: اولویت ها االن دیگر فقط برای یک بخش نیست که 

بگوییم دولت در حال حاضر چه اولویت هایی را باید رعایت کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و اتفاقاتی که برای کشور طی ماه های اخیر 
رخ داده است، بیش از گذشته میان سه قوه نوعی همگرایی و هماهنگی ایجاد شده 
است. این فعال سیاسی گفت: در واقع مشکالتی که در کشور است می طلبد تا در 
حوزه موضوعاتی مثل امنیت، تمامیت مرزی، مواجهه با رفتارهای ترامپ، عربستان و 

اسرائیل، مشکالت اقتصاد و تورم همه باهم در یک جبهه عمل کنیم.
وی افزود: باید امروز همه جناح ها و همه قوا با هم هماهنگ باشند تا انتظارات 
ملی را فراهم کنند. باید انتتظارات خاص خود را کنار گذاشته و به معنی واقعی کلمه 
منافع ملی را در نظر گرفت و به آن پایبند بود، حتی اگر آن موضوع مورد خوشایند 

خود و گروه و جناح مان نباشد.
میرلوحی گفت: اگر این اصل را قبول کنیم، در می یابیم که فضای ملتهبی که با 
تبلیغات دشمنان ایجاد شده را باید به آرامش برسانیم. مدیریت آرامش و روان جامعه 

اولویت امروز است. بحث مسائل اقتصادی در ادامه این موضوع قرار دارد.
 FATF  وی ادامه داد: جنگ امروز کشور جنگ اقتصادی است، موضوعاتی مثل
، تحریم ها، بی اثر کردن برنامه های ترامپ، شرایط پولی و بانکی امروز از جمله 

موضوعاتی است که باید با چشم منافع ملی به آن نگاه کرد.
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رحمانی فضلی خطاب به استانداران: از تعصب های نابجا و حواشی پرهیز کرده و آمار صحیح را اعالم کنید
وزیر کشور خطاب به استانداران کشور گفت: از تعصب های نابجا و حواشی پرهیز کرده و آمار صحیح را اعالم کنید. هرگز در مقابل مردم تکبر نکنید و در انجام وظایف کم نگذارید. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش استانداران سراسر کشور که  با حضور وزرای صنعت، 

معدن و تجارت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات استانداران به ویژه در ماه های محرم و صفر، اظهار کرد: در این مدت مجموعه مسائل استان ها از جمله در عرصه های امنیتی و انتظامی و احیاناً موارد خاصی که در برخی از 
استان ها داشتیم، به لطف خدا و تالش های استانداران به خوبی مدیریت شد. همچنین برنامه راهپیمایی باشکوه اربعین نیز با مدیریت خوب ستاد مرکزی اربعین و مدیریت میدانی دستگاه های مسؤول و استانداران، در مجموع به صورت مطلوب و بهتر از سال های قبل به فرجام رسید.

باهنر:

 بازگشت خاتمی به سیاست را مفید می دانم
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی خود را از وضعیت 
مجلس دهم، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و دفاع از کمپین فرزندت 

کجاست و... بیان کرد.
باهنر اداره و جمع کردن مجلس را بسیار سخت می داند و معتقد است 
کار رئیس مجلس از جهاتی از کار روسای دو قوه دیگر سخت تر است چرا 
که روسای قوه مجریه و قضائیه می توانند معاونان و افراد تحت امر خود را 
عزل و نصب کنند اما رئیس قوه مقننه اول اینکه آمر نیست و بعد هم اینکه 

نایب رئیسانش را هم نمی تواند خودش انتخاب کند.
باهنر معتقد است: »با ِمن و ِمن کردن و شل حرف زدن ) در جایگاه 
ریاست مجلس ( یکدفعه یک سال طول می کشد یک الیحه یا طرح هم از 

مجلس بیرون نمی آید«
او همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: »برخی من باب 
خیراندیشی می خواستند دولت را عوض کنند« و »بعضی انقالبی گری را در 

پرخاش به همه می دانند«
باهنر در این مصاحبه به مباحثی ازجمله تشکیل شورای عالی سران قوا 
به دلیل همراه نبوده سران سه قوه، آقازاده ها و کمپین فرزندت کجاست، 
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و روسای جمهور قبلی اشاره می کند.

مشروح گفت و گوی ایلنا با محمدرضا باهنر را در زیر می خوانید:
با توجه به اینکه شما حدود سه دهه در مجلس حضور داشتید 
ارزیابی شما از مجلس دهم چیست؟ برخی معتقد هستند نقش 
قوه  قانون گذاری در کشور کمرنگ شده است. همچنین با توجه به 
اینکه سال آینده انتخابات مجلس را پیش رو داریم چه راهکارهایی 
برای تشکیل مجلسی پویاتر پیشنهاد می دهید؟ شما پیشنهاداتی 
در باب اداره مجلس به صورت تحزب یا ایجاد دو مجلس در کشور 
داشته اید اما این پیشنهادات برای سال آینده محقق نخواهد شد. 
درنتیجه با ساز و کارهای فعلی کشور چه پیشنهادی دارید که سال 

آینده مجلس بهتری تشکیل شود. 
باالخره مجلس یک سری اشکاالت ساختاری دارد که خیلی هم ارتباطی 
با اشخاص و نمایندگان ندارد و تفاوتی به وجود نمی آورد که این افراد چه 
کسانی و از چه جریانی باشند. اول اینکه خاستگاه مجلس ما منطقه ای و 
بعضا قومیتی و صنفی و جنسیتی است و بنابراین فرصت، توان و امکاناتش 
را ندارند که به منافع ملی فکر کنند. منافع منطقه ای، صنفی، حزبی و 
جنسیتی الزاما بر منافع ملی منطبق نیست و خیلی جاها پیش می آید که 
منافع ملی در مقابله با منافع منطقه ای باشد. نماینده چاره ای ندارد و باید 

منافع ملی را برای منافع منطقه ای فدا کند.
من اخیرا یک حرف سنگینی زدم و حال بازهم می گویم چراکه شاید 
تکرار آن، توجه را جلب کند و آن این است که من مدعی هستم که 
اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای انتخاباتی که می خواهند وکیل بشوند و 
همچنین مردمی که می خواهند رای بدهند نمی دانند مورد وکالت چیست. 
نمی دانند که اختیار و وظایف یک نماینده چقدر است و وظایف نماینده 
چیست. نمی دانند نماینده با توجه به قانون اساسی باید چه مسائلی را 
پیگیری کند. به همین دلیل گفت وشنود های زمان انتخابات منطبق بر 
اختیارات و امکانات و وظایف شکل نمی گیرد. برخی مطرح می کنند که 
نماینده یا نامزدها دروغ می گویند. در ریاست جمهوری هم یک عده وعده و 
وعیدهایی می دهند که در توان و اختیارشان نیست بعد که به میدان عمل 
وارد می شوند، آن اتفاقاتی که حدس می زدند نمی افتد و مردم تصورشان 
این می شود که این ها یا از اول خالف گفتند یا چون  به مجلس رسیده اند 
حرف هایشان یادشان رفته است. در حالی که موقعی که این ها به مجلس 
می روند می بینند که اصال آن اختیارات را ندارند و آن کارها را نمی توانند 
انجام دهند. فرصت نمایندگی نماینده ها بعد از انقالب به طور متوسط 
یک ونیم دور بیشتر نبوده است، البته افرادی هم استثنا هستند. در هر 
دوره انتخابات مجلس به طور متوسط ۶0 یا ۶۵ درصد از نمایندگان عوض 
می شوند. بعضی ها می گویند این ها چون خوب کار نمی کنند این اتفاق 
می افتد، اما همه نماینده ها که بد کار نمی کنند، همه زحمت  می کشند 
و دوندگی می کنند، مردم را می بینند و حوزه انتخابیه خود را رسیدگی 
می کنند، اما علت اینکه یک نماینده بیشتر از یک ونیم دوره نمی تواند در 

مجلس بماند این است که مورد وکالت را نه موکلین و نه وکال نمی دانند.
نماینده به مجلس می آید و می گوید در دوره های گذشته هیچ کس 
برای منطقه ما کاری نکرده است من آمده ام تا اشتغال و بیکاری و رکود را 
حل و پروژه های عمرانی را تمام کنم، بعد که به مجلس می آید می بیند که 
از این خبرها نیست و این ها چیزهایی نیست که یک نفر تصمیم بگیرد و 
حل شود. نماینده بیچاره هفته ای صد نامه می نویسد که فالنی کار ندارد 
و به او کار دهید و خطابش هم یا فرماندار یا اداره کل و... است، خب آن ها 
هم چه کار کنند؟ و این نامه ها مدام بیرون می آید و بی خاصیت می شود. 
این اشکاالت ساختاری در همه مجلس ها بوده در مجلس دهم هم هست.

نماینده وقتی به مجلس می آید حداقل توقعش این است که پروژه های 
عمرانی نیمه کاره حوزه انتخابه او تمام شود ولی ما 400 هزار میلیارد تومان 
پروژه نیمه تمام داریم و هرساله  دولت خیلی هنر کند، بین 20 تا 30 هزار 
میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص دهد که این 30 هراز میلیارد تومان 
هزینه  نگهداری آن ها هم نمی شود یعنی استهالک این پروژه ها بیش از این 
30 هزار میلیارد تومان است بنابراین نماینده این توقعات را دارد اما بعد که 
به مجلس می آید، می بیند که نمی شود و راه  حل آن مسائل این نیست، 

بلکه راه حل های دیگری دارد.
مورد خاص مجلس دهم این است که فراکسیون اکثریت ندارد. تمام 
مجالس گذشته باالخره چپی ها یا راستی ها فراکسیون اکثریت داشتند 
و می دانستند که باید در مجلس چه کار کنند. مجلس دهم شده سه تا 
فراکسیون اقلیت و بنابراین نمی توانند تصمیم درستی در مجلس بگیرند. 
به عنوان مثال مجلس دهم در اسفندماه سال گذشته سه وزیر را استیضاح  
کرد و به هرسه  هم رای داد و رایی باالتر از روز اول هم به آن ها داد بعد یک 
مقدار به کیان مجلس برخورد و بعد از این هر وزیری را که استیضاح کردند 
به استیضاحش رای داد که آقای ربیعی و کرباسیان از این نمونه هستند، 
بعد دیدند که تند شد دولت چهار وزیر را معرفی کرد و دوباره به همه رای 
دادند و آدم احساس می کند اصال تعادلی وجود ندارد. ان شااهلل وزرایی که 
انتخاب شدند موفق باشند. خیلی ها معتقد بودند که آقای شریعتمداری اگر 
در وزارت صمت استیضاح می شد استیضاحش رای می آورد اما همان وزیر 
استعفا داد و جایی دیگر رای آورد و علت اصلی این  اتفاقات این است که 

مجلس فراکسیون اکثریت ندارد.
بعضی ها تعارف می کنند و می گویند به این دلیل که برخی ها در مجلس 
نیستند، مجلس ضعیف شده است. همین االن هم آدم های سابقه دار با 
سوابق مدیریت وزارت خانه ها و استانداری ها در مجلس دهم زیاد هستند اما 
یک فراکسیون اکثریت وجود ندارد. در عالم سیاست در دنیا هم همینطور 
است که دولت های ائتالفی معموال دولت  های ضعیفی هستند. در مجلس 
دهم هم نمایندگان هرکاری که بخواهند بکنند، باید با هم ائتالف کنند 
که باعث ایجاد ضعف می شود. نکته جالب این است که این فراکسیون ها 
کفشان هم شناور است، یعنی اگر ما می دانستیم که این 80 نفر در این 
فراکسیون و این ۹0 و ۹۵ نفر در این فراکسیون ها هستند، امکان مذاکره 
وجود داشت. این دوره در مجلس دهم 140 نفر از نردبان امید کاندید شده 
و رای آوردند و وقتی که خود آقای عارف کاندیدای ریاست می شود، 103 
رای بیشتر نمی آورد پس آن ۵0 نفر مابقی کجا هستند؟ بنابراین یک سری 

اشکاالتی این شکلی هم وجود دارد.
دولت هم در این قضایا یک حالت ویژه ای دارد، بعضی پارامترها مثل 
برجام پارامتر بیرونی است. دولت هم جاهایی احساس می شود که به دنبال 
یک تحول و اتفاق جدید نیست، وضعیت کشور هم که عادی نیست این ها 
دست  به دست هم می دهد و آنگاه افکار عمومی به این جمع بندی می رسد 

که مجلس، دولت، قوه قضاییه و بقیه ضعیف و ناکارآمد هستند.
شما قبال از سخت تر شدن کار رئیس مجلس در دوره دهم گفته 
بودید اما آیا این مورد باعث نشده آقای الریجانی برای مدیریت 
مجلس به سمت دیکتاتوری پیش برود؟ الریجانی بعد از گذشت 
یکی دوساعت از آغاز صحن علنی جلسه را ترک می کند و برای 

برخی طرح ها خود را به مجلس می رساند. 
اوایل همین دوره دهم بود بنده یک مصاحبه زنده از صدا و سیما داشتم و 
آنجا داشتیم راجع به مسائل سیاسی کشور صحبت می کردیم. مجری سوال 
کرد که شما از عملکرد نواب رئیس مجلس راضی هستید یا نه؟ من آنجا 
پاسخم این بود که »شما یک  موقع می خواهید سال اول نایب رئیسی آقای 
پزشکیان را با سال دوازدهم من مقایسه کنید که این بی انصافی است. من 
دوازده سال تجربه داشتم و فراز و نشیب هایی را طی کردم تا مقداری تجربه 
به هم رساندم اما آقای پزشکیان روز اول که آمده نایب رئیس شده و شما 
اگر توقع داشته باشید که مسلط به آیین نامه باشد و... خب اینطور نیست. 
اما اگر عملکرد آقای پزشکیان را با سال اول من مقایسه کنید خیلی هم 

خوب دارد کار می کند و مسلط هم هست.«
در تاریخ مجلس نداشتیم کسی را که دو سه دوره منشی یا دبیر باشد و 
بعد نایب رئیس شود و فقط من هستم که دو دوره منشی بودم و بعد نایب 
رئیس شدم. آن موقع که دبیر بودیم در مجلس رفت و آمد داشتیم و توصیه 
می کردیم، البی می کردیم. روز اولی که آقای حدادعادل در مجلس هفتم 
جلسه را برای اداره به من تحویل داد در حال اداره جلسه یادم رفت که من 
رئیس جلسه هستم که بلند شدم و رفتم و تا نزدیکی های پله ها هم رسیدم 
که یکدفعه یادم آمد که من رئیس جلسه هستم و آن موقع خبرنگاران 
حواسشان به من نبود از ما عکس و فیلم نگرفتند و اگر فضاهای مجازی 
مثل امروز بود کلی سروصدا در کشور راه می انداختند. به هرحال اینطوری 
است که آدم روز اول ممکن است این اشتباهات هم بکند اما به عنوان نایب 
رئیسی که سال اولشان است که دارند کار می کنند خوب اداره می کنند. 
آقای الریجانی رئیس مجلس دهم همان آقای الریجانی رئیس مجلس 
نهم است. آقای الریجانی وقتی مجلس نهم را می خواهد ترک کند، جلسه 
را به دست کسی می دهد که 12 سال نائب رئیس بوده است و خیالش 
راحت است و اطمینان دارد. سابقه من در نایب رئیسی بیش از سابقه آقای 
الریجانی در ریاست است. آقای الریجانی موقعی که می خواهد جلسه را 
ترک کند جلسه را به کسی تحویل می دهد که مطمئن است این فرد ده 
سال مجلس را اداره کرده است و حتی برخی می گفتند آقای حدادعادل 
و الریجانی اگر جایی سخت بود جلسه را تحویل من می دادند و می رفتند. 
آقای الریجانی امروز موقعی که می رود مجلس را به دست کسی می دهد که 
سال اولش است که نایب رئیس شده و جمع کردن مجلس هم کار شوخی و 
ساده ای نیست. در مجلس هفتم آقای حدادعادل رئیس مجلس و بنده نایب 
رئیس بودم و آقای ابوترابی هم نایب رئیس دوم بود. روزی من داشتم جلسه 
را اداره می کردم آقای مرحوم سید مهدی طباطبایی که نماینده تهران بود 
هم داشت سخنرانی و نطق انجام می داد. ایشان گفت »ما در عجب مجلسی 
گیر کردیم! سه تا رئیس داریم یکی شان شاعرانه اداره می کند که منظورش 
آقای حدادعادل بود، یکی شان متواضعانه اداره می کند که به آقای ابوترابی 
اشاره داشت و یکی هم مستبدانه اداره می کند که مقصودش با من بود.« 
و من هم همان جا صحبتش را قطع کردم و گفتم آقای طباطبایی خیلی 
ممنون که دارید از من تعریف می کنید. همه مجلسی ها معتقد بودند که 
باهنر خیلی مستبد است اما جالب است که این قاطعیت در اداره جلسه در 
کوتاه  مدت ممکن بود که نماینده را دلخور و گالیه مند کند اما موقعی که 
برای نایب رئیسی کاندیدا می شدم دوباره همه به من رای می دادند. بعضی 
وقت ها یک موضوع در مجلس یک ساعت و نیم طول می کشید و بعد من 
جلسه را اداره می کردم ظرف یک ربع مساله را حل می کردم. مدام ِمن و ِمن 
کردن و شل حرف زدن یکدفعه یک سال طول می کشد یک الیحه یا طرح 
هم از مجلس بیرون نمی آید. رئیس مجلس عمال با رئیس قوه مجریه و قوه 
قضائیه فرق می کند. رئیس قوه مجریه اگر یک وزیر را قبول نداشته باشد او 
را عزل می کند و رئیس قوه قضائیه اگر معاون خودش را قبول نداشته باشد 
هم همینطور، اما رئیس مجلس تنها کسی است که نایبانش را هم خودش 
انتخاب نمی کند. رئیس مجلس که نمی تواند نایب رئیسان را انتخاب کند 
و دیگران هستند که نایب رئیسان را انتخاب می کنند. زمانی آقای اعلمی 
نماینده مجلس بود که زیاد ایراد می گرفت. یک موقع یک تذکر آیین نامه ای 
داشت و من داشتم جلسه را اداره می کردم و بعد من گفتم تذکر وارد 
نیست، داد زد و گفت آقای باهنر ما تو را باال برده ایم و خودمان هم تو را 
پایین می آوریم و من هم جواب دادم حرفت کامال درست است من با رای 
شما باال آمده ام و با رای شما پایین می آیم اما تا زمانی که اینجا هستم به 
وظایف خودم عمل می کنم، هرموقع شما نخواستید من را پایین آورید. اما 
رئیس جمهور اینطور حرف نمی زند و می گوید اگر این کار را نکنی تو را عزل 
می کنم. بنابراین می خواهم بگویم ریاست بر مجلس اتفاقا باید ریاست بر 
قلب ها باشد، ریاست بر اقناع و افکار باشد. رئیس مجلس عمال مبصر است 
و آمر نیست. رئیس مجلس دستور دهنده نیست. بنابراین رئیس مجلس 
باید یک جاهایی شل بگیرد و یک جاهایی سفت بگیرد و قاطعانه عمل کند. 
اگر یک نماینده ای خیلی عصبانی می شد یک طنز و شوخی با او می کرم 
و مساله را حل می کردم. بنابراین این که برخی می گویند که آقای رئیس 
مجلس وقتی مسائل مهمی است خودش می آید اداره می کند خب حقش 

هست و باالخره رئیس مجلس است و پاسخگو است.
اما رئیس مجلس چه کاری مهمتر از ریاست مجلس دارد که پس 

از ساعاتی جلسه را ترک می کند؟
اینکه رئیس مجلس چهار ساعت روی یک صندلی بنشیند، من فکر 
می کنم یک زندانی را اگر قوه قضائیه محکوم کند که مجبوری چهار ساعت 
روی یک صندلی بنشینی و از سر جایت هم تکان نخوری این شکنجه 
آقای رئیس مجلس  نیست.  ربات که  نیست  است، آدم است آهن که 
خیلی کارهای مهمتر از اداره مجلس دارد. اداره مجلس که فیزیکی نیست. 
شما مدیرعامل یک شرکت چند ملیتی بزرگ که برخی از آن ها گردش 
مالی شان از گردش مالی پنج کشور هم بیشتر است را مشاهده کنید. اما 
این مدیرعامل هم کارش سر جایش است و هم به وقت خودش تفریح 
دارد و بنگاهش هم دارد می چرخد. درنتیجه سیستم باید اداره کند، کارگر 
که نیستند. همین االن هم من معتقدم در کشور خودمان رئیس جمهور 
اگر خوب بتواند اداره کند، روزی پنج شش ساعت باید کار کند. یک 
رئیس جمهور اگر روزی 18 ساعت کار کند، این بیچاره که سلول های 

مغزش هم می میرند.
کارهای مهمتر رئیس مجلس؛ هر رئیس مجلسی که از خارج می آید باید 
با رئیس مجلس ما مالقات داشته باشند، با شورای امنیت باید مالقات داشته 
باشد، جلسات سران سه  قوه را باید برود، مساله هسته ای که پیش می آید 
باید برود مذاکره کند و مشورت کند، در شورای عالی انقالب فرهنگی 
باید حضور داشته باشد. رئیس مجلس همزمان عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو ده ها جلسات مهم 
کشوری که تصمیم قاطع می گیرند، هست. یک زمانی هم که مساله مهمی 

در مجلس باشد، برمی گردد و خودش اداره می کند.
در این مدت اخیر ما شاهد این هستیم که تصمیمات کشوری 
دارد در یک سطوح باالتری از حاکمیت انجام می شود مثل شورای 
هماهنگی سه قوه، شورای نظارت مجمع تشخیص و... اما آیا از نظر 

شما این شوراها اصل تفکیک قوا را مخدوش نکرده است؟
کسی شوخی می کرد و در عین حال جدی هم بود و می گفت این 
مونتسکیو هم که مرده است وقتی تفکیک قوا را تعریف کرد اینطوری 
تفکیک قوا را تعریف نکرده بود. در تفکیک قوا، قوا باید همگرا و همسو و 
همراه مملکت را اداره کنند، اگر قرار باشد به جای اینکه دست همدیگر را 
بگیرند پای همدیگر را بگیرند که مملکت اداره نمی شود. متاسفانه قبل از 
همین جلسه روسای قوا که اخیرا با پیشنهاد و تدبیر مقام معظم رهبری 
تشکیل شد، روسای قوا همه شان از هم طلبکار بودند؛ دولت می گفت 
مجلس نمی گذارد من کار کنم، مجلس می گفت دولت نمی گذارد من 
کار کنم و قوه قضائیه می گفت این دوتا دارند خرابکاری می کنند و دولت 
می گفت من هرجا می خواهم کار کنم قوه قضائیه جلوی من را می گیرد، 
اینطوری مملکت پیش نمی رود. اصال قرار نیست تفکیک قوا این باشد که 

هرکس کار خودش را بکند.
پس چرا در گذشته و اوایل انقالب اختالفات به این شکل وجود 

نداشت؟

اوایل انقالب هم اتفاقا همینطوری بود. اوایل انقالب سه تا رئیس قوه 
همدل و همراه کار می کردند.

در  خودشان  می خواهند  و  داده اند  رای  مردم  هم  طرفی  از 
تصمیم گیری های کشوری نقش داشته باشند.

نظر من این است که مردم رای داده اند و درست هم هست. مردم به 
رئیس جمهور هم رای داده اند سیاست خارجی کشور طبق قانون اساسی 
کشور به ریاست رئیس جمهور تنظیم و تدوین می شود. اگر یک زمانی یک 
اتفاق غیرمترقبه ای بیافتد ما خودمان هم در مجلس یک قانون تصویب 
کردیم که دولت موظف است سطح رابطه خود را با انگلستان یک پله پایین 
بیاورد آن یک استثنا هست و اشکالی ندارد اما یک قرارداد نفتی و قرارداد 
بین دولت ها در قانون اساسی آمده که مجلس باید تصویب کند اما شرکت 
ملی نفت ایران اگر خواست با یک شرکت نفت مالزی قرارداد فروش نفت 
ببندد، آیا این باید به مجلس بیاید؟ فرض کنید یک قرارداد نفتی مثال 
فروش صدهزار بشکه به فالن شرکت چینی مطرح باشد. این قرارداد اگر 
اسناد و مدارکش را بیاورید ده زونکن بزرگ بین المللی است و واژه به واژه 
آن هم معنا و تعریف حقوقی دارد. تفسیر شورای نگهبان هم این نیست. 
قرارداد بین شرکت ها ربطی به مجلس ندارد قرارداد بین دولت ها است که 
ربط پیدا می کند. زمانی دولت می خواست ساعت کار اداری را عوض کند، 
مجلسی ها یک مقدار دعوا داشتند با دولت و رفتند یک قانون تصویب 
کردند که ادارات صبح ها باید ساعت 8 شروع بشود، این موضوعات ربطی به 

مجلس ندارد اجرایی است و قوه مجریه باید تصمیم بگیرد.
جلسه همدلی و همراهی یک مساله است و یک مساله دیگری هم که 
مهم است مربوط به زمان بحران ها است. فرض می کنیم که االن آقای 
ترامپ دارد ظالمانه تحریم می کند ما برای اینکه نفتمان را بفروشیم باید با 
یک عده مذاکره کنیم و برای یک عده باید دون بپاشیم. اگر بگوییم برای 
رضای خدا یا برای شب اول قبرتان بیایید و از ما نفت بخرید که نمی شود 
چون منافع متقابل است. ما باید دون بپاشیم که مثال کشور چین اگر تا 
به حال نفت را به قیمت جهانی از ما می خریده االن بتوانیم دو درصد به 
او تخفیف دهیم و بگوییم بیا نفت بخر اگر ما تخفیف ندهیم عراق که 
یک سری مخازن نفتی مشترک داریم، می آید به شل تخفیف می دهد و 
می گوید این توسعه میدان نفتی را انجام بده و اگر به نتیجه رسید من هر 
بشکه نفتی را اینقدر می دهم، حال اگر ما بگوییم که تخفیف نمی دهیم خب 

تمام نفت های زیرزمینی را بر می دارد و می برد.
مجری باید دستش آزاد باشد و بتواند مذاکره کند و تخفیف بدهد، 
سوبسیت بدهد و قیمت را پایین و باال ببرد. اگر تمام این مسائل قرار باشد 
به یک جایی در مجلس برود یا حتی در اعضای هیات دولت تصویب شود 
که اصال کار جلو نمی رود. االن که یک جنگ تمام عیار اقتصادی به نام 
تحریم ها علیه ما شروع شده و فرماندهی جنگ هم از پنتاگون به وزارت 
خزانه داری امریکا و سیاست خارجی امریکا رفته است، 400 نفر را در وزارت 
خزانه داری و وزارت خارجه امریکا مامور کرده اند که دقیقا تحریم های ما 
را دنبال کنند. طرف می آید با یک شرکت کوچکی در انگلستان مذاکره 
می کند که این را فروختی یا نفروختی؟ این کار و آن کار را بکن. االن 400 
نفر در هیات حاکمه امریکا برای این جنگ مامور هستند. ما هم داریم 
می جنگیم و باید بجنگیم. تعدادی فرمانده باید تعیین کنیم و به آنها اختیار 
هم بدهیم، مثل زمان جنگ است. یک فرمانده گردان را در نظر بگیرید 
گردان هایش را در اختیارش می گذارند و می گویند برو حمله کن، طرف 
اگر بترسد و بگوید من اگر از این طرف بروم دوتا شهید بیشتر بدهم فردا 
مرا محاکمه می  کنند که چرا شما گردان را از این سمت بردید باید از آن 
سمت می بردید. با این وضعیت که فرمانده اصال نمی تواند کار بکند. فرمانده 
اوال باید قابل اعتماد باشد و سپس مختار. مختار در میدان تا بتواند جنگ 
کند. ممکن است سه تا شهید بدهد ممکن است چهارتا کشته هم بگیرد 

که هردوتایش حق است.
ما از نظر فضای کسب و کار در دنیا کشور صد و دهم هستیم مثال یک 
کسب و کار در کشور ما می خواهد راه بیافتد 12 ماه طول می کشد و یک 
کسب و کار در گرجستان بخواهد راه بیافتد 24 ساعت طول می کشد این 
12 ماه سیستم بروکراسی هست و می گویند برو از این امضا بگیر و از آن 
امضا بگیر و اینجا و آنجا استعالم کن که این استعالم هایی که می گیرند اوال 
در آن فساد ایجاد می شود، این امضاها امضاهای طالیی می شود که طرف 
امضا بکند یا نکند. آقای رئیس جمهور می گفت محرمانه به وزیر صنعت 
گفته ام که بعضی از مدیران قدرتشان باالست. آقای روحانی می گفت من به 
وزیر صنعت توصیه کرده ام که بعضی از این مدیران هستند که اگر سلمان 
و ابوذر هم هستند یک سال که ماندند عوضشان کن. این ها اگر آنجا بمانند 
فاسد می شوند. فرمانده باید اختیار داشته باشد و تصمیمی بگیرد و اقدام 
کند و البته اگر سواستفاده کرد و چشم و دستش آلوده شد آن موقع هم 
باید برخورد شود. ما درحال حاضر بحران نداریم اما االن زمان غیر عادی و 
زمان یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و دولت باید اختیار داشته باشد و 
در جلسه سران قوا تصمیم بگیرند و اختیارات باید بدهند و البته دولت هم 

باید سرحال و شاداب عمل کند.
اگر در این جلسات این تصمیم گیران از قانون فراتر رفتند آیا 

ایرادی ندارد؟
قانون مراحل مختلفی دارد. بخش نامه هم از نظر حقوقی قانون است.

منظور من قانون مجلس است یعنی نیازی نیست که در مجلس 
بیاید و تصویب شود؟

اگر قانونی بود که قرار شد این قانون شکسته شود، بله هیچ مرجعی در 
کشور ما حق کار فراقانونی ندارد. اما یک موقع است که باید یک قانون دو 
فوریتی به مجلس بیاید تا هماهنگ کنند و کمک کنند و ظرف 72 ساعت 
تصویب و حل شود. اگر این را خواستد 72 روز طول بدهند، اصال سیل 
وقتی همه چیز را برد تازه آقایان به این نتیجه می رسند که تصویب بکنند 
و یا نکنند. آنجا بله یک اختیارات مطلقه ولی امر داریم. یعنی فرض کنیم 
که روسای سه قوه به یک جایی رسیدند که الزما باید یک قانونی را دور 
بزنند خودشان حق ندارند ولی اگر شورای عالی امنیت ملی تصویب کند و 

به تایید مقام معظم رهبری برسد حق دارند.
بحثی که االن رسانه های خارجی آن را مطرح می کنند بحث 
آقازاده ها است که در خارج از کشور به سر می برند. با اینکه مردم 
از  امریکا سر می دهند چرا برخی  بر  و مسئوالن ما شعار مرگ 

فرزندان مسئوالن در امریکا بوده یا هستند؟
همان کمپین فرزندت کجاست خوب است و دنبال شود که هر کس 
آقازاده اش کجاست و چکار می کند، آیا درس می خواند و چقدر موقعیت 

دارد، همین خوب است.
نظر شما درباره صف بندی های انتخاباتی برای سال های آینده در 
کشور چیست و آیا فکر می کنید آقای علی الریجانی در انتخابات 

آینده ریاست جمهوری شرکت می کند؟
طی هفت هشت سال گذشته به این دلیل که ما هرسال یک انتخابات 
داشتیم، قانونی تصویب کردیم و انتخابات ها را دوتادوتا بر هم منطبق کردیم. 
ریاست جمهوری و شوراها را برهم و مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان را هم برهم منطبق کردیم. انتخابات در کشور ما بسیار مهم است 
و خیلی از افکار را تحت الشعاع قرار می دهد حتی مسئوالن اجرایی تحت 
تاثیر انتخابات سه ماه قبل از انتخابات دست و بالشان شل می شود، بعد 
از انتخابات هم می خواهند ببینند که حاال چی بشود و وزیر کی بشود و 
رئیس کی بشود و درنتیجه کارها زمین می ماند. ما گفتیم هر دوسال یک 
انتخابات داشته باشیم اگر قرار باشد سه ماه قبل و سه ماه بعدش اینطور 
باشد هر دوسالی شش ماه درگیر انتخابات هستیم. انتخابات خیلی مهم 
است و مردم هم بسیار حساس هستند و حساسیت شان هم بجا است اما 
اگر ما همیشه بخواهیم فضای کشور را انتخاباتی نگه بداریم این ظلم است 
ما خیلی کارهای دیگری هم در کشور داریم بنابراین توصیه اولم به رسانه ها 

این است که انتخابات را زود شروع نکنید.
االن من در موضع یک فرد ایرانی می گویم همه باید از دولت حمایت 
کنند ولی نزدیک انتخابات بشود باید رقابت هم بکنیم و آن یک بحث دیگر 
است. رقابت انتخاباتی سرجای خود اما سر زمان خودش؛ اگر قرار باشد از 

حاال به فکر انتخابات 1400 باشند اولین چیزی که به ذهنشان می رسد 
این است که ما چکار کنیم که دولت موفق نشود که موقع انتخابات بگوییم 
این دولت بی عرضه بود. در حالی که االن وظیفه همه جریانات سیاسی این 
است که کاری بکنند که دولت موفق شود. با اینکه دولتی که مستقر است 
از حزب ما نیست اما ما معتقدیم که االن موفقیت دولت یعنی موفقیت 

نظام و شکست دولت هم یعنی شکست نظام بنابراین االن رقابت نداریم.
درباره انتخابات مجلس بنده معتقد هستم انشااهلل از تیرماه سال آینده 
) شروع شود (؛ البته ما االن کارهایمان را داریم انجام می دهیم از جمله 
هماهنگی و همفکری ها را انجام می دهیم اما معتقدم این ها نباید به رسانه ها 
کشیده شود. برای انتخابات 1400 هم که دیگر به مراتب اصال نباید بحث 
شود. االن اگر بخواهید بگردید و آدم ها را پیدا کنید ممکن است خیلی ها 
دنبال گرم کردن خود بیافتند که مربی آنها را وسط زمین بفرستد، برای 
ریاست جمهوری خودشان را گرم می کنند و عالقه مند هم هستند. خیلی ها 

از من سوال کردند که تو هستی؟ ما گفتیم نه.
آقای الریجانی چطور؟ می تواند باشد؟

آقای الریجانی می تواند یکی از کاندیداها باشد اما اینکه آیا باهنر االن 
ازش حمایت  برود  و  باشد  الریجانی  آقای  که  باشد  این  قاطعا  نظرش 
کند یا نه من می گویم االن اصال بحثش را نباید کرد. چند وقت پیش 
تعدادی از اصالح طلبان می گفتند آقای الریجانی خیلی خوب است. من 
نمی دانم آن ها می خواهند آقای الریجانی را خراب کنند که این حرف را 
می زنند یا می خواهند آبادش کنند؟ من هنوز نیتشان را نمی دانم. چون 
چندتا از نماینده های اصالح طلب تند هم گفته بودند. من باز هم شوخی 
می کنم نمی دانم که این ها می خواستند آقای الریجانی را خرابش کنند یا 
می خواستند آبادش کنند. ولی من معتقدم که االن اصال نباید بحث کرد. 
آن کسی که خودش می خواهد رئیس جمهور بشود بسیار خوب دنباش 
برود. از من سوال کردند که تو هستی من گفتم نه بنده در مجلس هم 
نیستم. البته در ستادها هستم فعال هستم، ممکن است از لیستی هم 
حمایت کنم ولی االن نباید رسانه  ای شود و االن هم آدم ها را نباید تعیین 
تکلیف کرد اگر شما از االن فکر کنید و معلوم شود که یک نفر می خواهد 
رئیس جمهور شود این را اگر از حاال من مطرحش کنم که داغونش میکنند. 
اینقدر این فضای مجازی و غیر مجازی سرش می ریزند که اصال نمی گذارد 
جان سالم به در ببرد بنابراین حتی آنهایی هم که کاندیدا دارند از حاال نباید 

کاندیدایشان را علم کنند و رو کنند.
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد بارها در مقابل توصیه های مقام 
معظم رهبری ایستاد اما می بینیم که می تواند در مجامع حضور پیدا 
کند و سخنرانی کند اما در مورد شخصی مثل سید محمد خاتمی 
که والیتمداری بیشتری از خود نشان داده است می بینیم که در 
مجامع ملی دعوت نمی شود و محدودیت برایش ایجاد می شود و 
االن دفترش هم تخلیه شده است. این نوع رویکرد متعارض آیا 
سوال برای مردم ایجاد نمی کند؟ ما چه جوابی برای مردم داریم که 

این تعارض در برخورد حاکمیت با اشخاص وجود دارد؟ 
روسای جمهور قبلی متاسفانه هرکدامشان یک جنس خاص خودشان را 
دارند. خدا رحمت کند آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی، بنی صدر، شهید 
رجایی، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی و روحانی این ها هرکدامشان یک 
شخصیت های خاص خودشان هستند این ویژگی های خاص خودشان را 

دارند.
من بارها و بارها گفته ام آقای خاتمی اگر در جریان سیاسی کشور برگردد 
می تواند منافعی داشته باشد اما باالخره ایشان مواضعی را در سال 88 
داشت من بارها گفته بودم که من آقای خاتمی را جزو سران فتنه نمی دانم 
اما در جریانات فتنه خوب عمل نکرد و این مشکل باید حل شود االن هم 
من اتفاقا می دانم خیلی از این ها امروز دلشان برای استقالل و استقرار نظام 
و اقتدار نظام می سوزد و االن اتفاقا ما با جریانات رقیب مان در بعضی از 
مسائل کامال مشترک هستیم که باید حمایت و کمک کنیم بنابراین آن 
یک مسالها ی جدا است. آقای خاتمی باید به یک صورتی آن کوتاهی ها و 
قصور و تقصیرهایش را جبران کند و من معتقدم اگر همه این کارها اتفاق 
بیافتد من این مساله ) بازگشت آقای خاتمی به سیاست ( را مفید می دانم.
آقای احمدی نژاد یک مقوله دیگری است و اصوال آدمی است که من 
همان موقع هم بارها گفته ام او متوهم است و فکر می کند ناجی جهان 
ویژه  به صورت  باید  بشریت خودش است و یک سری کارها می کند. 
مدیریت بشود. و من فکر می کنم دارد خوب مدیریت می شود. درست 
است که ممکن است گاه گاهی حرف های غیر اصولی و هنجارشکن بزند 
اما دارد مدیریت می شود. من هم معتقدم آقای احمدی نژاد برای آینده 
جایی ندارد و نمی تواند داشته باشد، مخصوصا با تفکراتی که داشته است. اما 
اینکه االن برخورد بشود و دادگاهی بشود آن هم به مصلحت نظام نیست و 

موقعیت باید مناسب باشد.
شما قبال گفتید که یک سری افراد و جریان هایی بودند که قصد 
داشتند مقام معظم رهبری را قانع کنند به این دلیل که دولت 
و شوراهای  انقالب  ندارد شوراهای  را  امور  اداره  توان  یا  کفایت 
اینچنینی برای کشور ایجاد کنند که گفتید مقام معظم رهبری 
هوشیارتر بودند و قبول نکردند و گفتند راهی جز دولت نیست. 

حال این ها چه کسانی بودند؟
اینکه یک عده از آقا وقت گرفتند و رفتند خدمت آقا و آنجا گفتند 
خواهش می کنیم دولت را برکنار کنید اینطور چیزی نیست. من یک زمانی 
درباره مهندس موسوی گفتم من به ایشان گفته ام فالن! بعد گفتند تو با 
مهندس موسوی مالقات کردی؟ گفتم نه من از طریق رسانه ها گفته ام که 
اگر مهندس موسوی بخواهد مساله حصر شود یک راه هایی دارد باید این ها 
آن راه ها را بپذیرند. در این رابطه هم مساله عبور از روحانی را در زمستان 
سال گذشته اتفاقا یک عده از اصالح طلبان شروع کردند که روحانی دیگر 
تمام شده است و باید عبور کرد. بعضی ها تصورشان این بود که چون دولت 
االن سرحال نیست و خسته است و آن مسائل تحریم ها هم دارد پیش 
می آید از این فرصت استفاده شود و یک انقالبی شود و فرض کنیم دولت 
کنار برود. یک زمانی خود احمدی نژاد می گفت؛ رئیس جمهور استعفا بدهد 
و رئیس قوه قضائیه هم برکنار شود و رئیس مجلس هم همینطور و از اول 
بچینیم و از این حرف ها می زد و دیگران هم گفتند. بعضی ها داشتند یک 
فضایی در کشور به وجود می آوردند که برخی از آنها من باب خیراندیشی 
هم بود می گفتند که االن موقعیت مناسبی است و از این تنور گرم استفاده 

کنیم و دولت و همه عوض بشوند.
زمانی که خبرگان رهبری یک اجالسیه داشتند و بیانیه دادند و یک 
مطالباتی را از دولت بیان کردند که دولت باید مشکالت گرانی را حل کند و 
... پنج شنبه همان هفته با حضرت آقا مالقات داشتند حضرت آقا مضمون 
حرفشان این بود که همه این مشکالت باید حل شود اما همه کارها را 
دولت باید انجام دهد و همه باید از دولت حمایت کنند یعنی حضرت آقا 
این بحث را آوردند که وضعیت غیر عادی نیست. دولت سر جایش است و 
باید کارش را بکند و البته در کنارش جلسه روسای سه قوه را هم تشکیل 
دادند و گفتند شما با هم کشور را مدیریت کنید و اگر در جاهایی هم نیاز 
به اذن من داشتید من به شما اذن می دهم. بنابراین بحث من این است که 
اینکه شما می گویید چه کسانی؟ ما همواره هم در جناح راست و هم در 

جناح چپ یک سری آدم های تندرو داریم.
متاسفانه بعضی وقت ها فضای رسانه ای طوری می شود که اگر یکی کسی 
وسط چهاراه بلند شد و ایستاد و به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و 
رئیس مجلس و اینها فحش داد، می گویند این خیلی آدم انقالبی هست. 
به همه  را در پرخاش  انقالبی گری  انقالبی گری نیست. بعضی ها  اینکه 
می دانند. این که انقالبی بودن نیست. انقالبی بودن این است که حرف 
مستدل بزنید و حرفت مشفقانه باشد و اینکه می گویید چه کسانی هستند 

تندروهای هر دو جناح هستند.
نزد مقام معظم رهبری هم رفتند؟

نه اصال. یک عده فشار می آوردند و می خواستند در مملکت چو بیاندارند 
که االن وقتش هست که بزنیم زیرش و دولت عوض بشود که حضرت آقا 

فرمودند مملکت خیلی هم عادی هست و باید کارش را ادامه بدهد.


