
  

سیاسی 2
شیوه مدیریتی امروز از نگاه جهانگیری: 
 رفتار شریعتی و فرزانگی چمران 

معاون اول رییس جمهوری در حساب اینستاگرامی خود نوشت: نیاز به 
اندیشه و شیوه رفتار شریعتی، امروز هم جدی و واقعی است، چنانکه نیاز 

به فروتنی و فرزانگی چمران.
اسحاق جهانگیری امروز جمعه با انتشار تصویری از علی شریعتی و 
مصطفی چمران در حساب اینستاگرامی خود نوشت: خرداد به پایان 
رسید، اما حکایت دو نام ماندگار روزهای آخر این ماه همچنان باقی است؛ 

دکتر علی شریعتی و دکتر مصطفی چمران.
»درست  کرد:  اشاره  یادداشت  این  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
گفته اند که شریعتی »غایب همیشه حاضر« این دوران است و چمران 
»نابغه فداکار«. من که هنوز وقتی چشمم به نام و نوشته های این دو 

می افتد، زندگی برایم معنا بخش می شود.«
جهانگیری در یادداشت خود تصریح کرد: همه ما وامداران و در عین 
حال گاه غافل از حق و نقش آن هاییم. نیاز به اندیشه و شیوه رفتار 
شریعتی امروز هم جدی و واقعی است، چنانکه نیاز به فروتنی و فرزانگی 

چمران. خود را اخالقاً موظف به برآوردن این نیازها کنیم.
شهید »مصطفی چمران« به عنوان یک چریک و مبارز سیاسی بهترین 
و شیرین ترین لحظات زندگی خود را صرف معاشرت با یتیمان، فقیران 
علیه طاغوت زمان کرد. مصطفی چمران در طول  مبارزات سیاسی  و 
سال های زندگی خود بارها با ایثار و اخالص فراوان از همه دارایی ها و 
داشته های خود گذشت تا به آرمان های انسانی و اسالمی خود دست یابد. 
مهاجرت از آمریکا به مصر، سپس به لبنان و در نهایت به ایران شاهد این 

ادعای مهم مبنی بر پاکبازی و ایثارگری چمران است.
مصطفی چمران در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۰ در مسیر دهالویه-سوسنگرد 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پشت سرش در ۴٩ سالگی به درجه رفیع 

شهادت نائل شد.

پزشکیان:
 اجازه ندهیم بیگانگان، ما را به جان هم بیندازند

برنامه های  در  امروز  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
تلویزیونی شاهد دعوا و اختالف در بسیاری از کشورهای اسالمی هستیم. 
اجازه ندهیم بیگانگان و کسانی که حتی کتاب دینی شان هم یکی نیست، 

ما را به جان هم بیاندازند.
به گزارش ایسنا - منطقه آذربایجان شرقی، مسعود پزشکیان در مراسم 
اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی خالقیت و نوآوری تبریز در هنرهای 
اسالمی و صنایع دستی با بیان این مطلب اظهار کرد: نباید اجازه دهیم 
رئیس جمهور آمریکا که معلوم نیست چگونه فکر می کند، ما را به جان هم 
بیاندازد. با تمامی مسلمانان دست خواهیم داد، اما در مقابل زور و قلدری 

خواهیم ایستاد؛ چرا که خداوند این اراده را به ما مسلمانان داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه وقتی هنر در جایی حک می شود، پیامش را به 
نسل های بعدی منتقل می کند، اظهار کرد: باید این هنرها را قدر بدانیم، 
هنرمندان مختلف از چندین کشور جهان اسالم که در این جشنواره حاضر 
هستند، می توانند پیام وحدت، انسجام، همدلی و قدرت مسلمانان را به 

جهانیان برسانند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی در 
بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه انسان موجودی خداگونه 
است، گفت: انسان با تمرکز بر هر چیزی که می خواهد، بهترین ها را 
خلق می کند، چه زن و چه مرد اگر راه درست را طی کنند، به حیات طیبه 

می رسند و این برازنده ما مسلمان ها است.

شمخانی:
 ایران، ترامپ را جدی نمی گیرد

»علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسالمی 
ایران، ترامپ و اظهارات وی را جدی نمی گیرد.

شمخانی پنجشنبه شب در گفت و گو با شبکه روسیا الیوم افزود: 
سیاست تحریم و جنگ اقتصادی که ترامپ دنبال می کند نتیجه ای دربر 
نخواهد داشت و این سیاست های خصمانه درپایان شکست خواهد خورد.

وی اظهار داشت: ما ۱۵ همسایه، مرزهای جغرافیایی و محیط اقتصادی 
و مهم تر از آن ملت در صحنه داریم و همه اینها باعث خواهد شد همانند 
۲.۵ سال گذشته، تحریم ها شکست بخورد. دبیر شورای عالی امنیت ملی 
گفت: سیاست ایران در حمایت از امنیت و ثبات به ویژه در شرایط کنونی 
جهان و وضعیت انرژی واضح است و تهران به کسی حمله نخواهد کرد 
ولی در صورتی که مورد حمله قرار گیرد، طرف متجاوز پشیمان خواهد 
شد. شمخانی اضافه کرد: حضور نظامی و ناوهای خارجی بویژه آمریکایی 
در منطقه عامل اصلی تنش است و بهترین مثال دراین باره، پشتیبانی 
آنها از صدام در حمله به ایران و بکارگیری سالح شیمیایی و سپس حمله 

به کویت با چراغ سبز آمریکا است.

اخبار
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واکنش فعال نواصولگرا به انتقادات:

قطار ایستاده را سنگ نمی زنند

محمود صادقی:

وی نمایندگان باز شود امیدوارم با حضور رئیسی درب زندان ها برای بازدید به ر

یکی از همفکران »محمد باقر قالیباف« به انتقادات و 
ابهامات موجود بر سر ایده نواصولگرایی واکنش نشان داد 
و گفت: »قطار ایستاده را سنگ نمی زنند«، نواصولگرایی 
خود را برای برنامه ها و اهداف بزرگ تر آماده می کند 
به همین دلیل در انتظار موج تخریب ها و سنگ پرانی 

ها است.
سیاسی  ادبیات  وارد  واژه ای  کلید  پیش  دوسال  از 
ایران شد که با تجربه گرفتن از ناکامی سیاست ورزی 
این  رویکرد  و  رفتار  در  بازنگری  خواستار  اصولگرایان 
جریان است. »محمد باقر قالیباف« پس از کنار کشیدن 
نفع  به  ریاست جمهوری  دوره  دوازدهمین  انتخابات  از 
حجت االسالم رئیسی نامزد جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی )جمنا( در تیرماه ۹۶ در نامه ای با انتقاد از »کنشِ 
جریانِ اصول گرایی« از ایده ای سخن گفت که قرار است 
با نقد درون جریانی از اصولگرایی و با حفظ آرمان ها، به 

مطالبات جدید جامعه پاسخ دهد.
قالیباف در این نامه خطاب به »جوانان انقالبی و دلسوز 
ایران« نوشت: »شما امیدوارانه، فعاالنه و آتش به اختیار 
وارد صحنه شده، منتظرِ اقداماتِ از باال به پایین در جریانِ 
اصول گرایی نباشید؛ زیرا تحلیلِ رفتارهایِ پس از انتخاباِت 
برخی دوستان نشان می دهد تصمیم گیری در این مورد در 

رأسِ جریان همچنان دچارِ اختالل است.«
در این چارچوب، نواصولگرایی با طرح اینکه اصولگرایی 
برای به حاشیه رانده نشدن نیازمند پوست اندازی و نو 
شدن است، خواهان تغییر نگاه سنتی و ابزاری این جریان 
به جامعه و سیاست و کنار گذاشتن شیخوخیت و توجه 

به جوانان انقالبی است.
این جریان جدید بر مبنای سه شاخص »مردم باوری«، 
»اسالم ناب« و »نوگرایی« در پی پاسخ به مطالبات جدید 
جامعه با حفظ آرمان های انقالب اسالمی است که باوجود 
آنها اصولگرایی نتوانسته آن را برآورده و از سطح آرمان به 
واقعیت نزدیک کند. اگر چه طرح این ایده از همان ابتدا با 

انتقاد و بی توجهی اصولگرایان مواجه شد.
در روزهای گذشته، انتشار پیام تازه ای از قالیباف خطاب 
به جوانان بار دیگر واکنش های برخی شخصیت ها چون 
»محمد مهاجری« را به همراه داشت. این روزنامه نگار 
اصولگرا، تالش قالیباف را سهم خواهی از جریان اصول 

گرا قلمداد کرد.
قالیباف در این پیام خطاب به جوانان با تاکید بر اهمیت 
جوان گرایی در تغییر شرایط سیاسی و مناسبات قدرت 
در کشور، از جوانان انقالبی خواست برای »اصالح ریل 
پیش  انتخابات  در  گذاری«  سیاست  مسیر  در  گذاری 
رو مجلس شورای اسالمی به میدان بیایند و خود را در 

معرض رقابت قرار دهند.
خبرنگار سیاسی ایرنا در این باره روز جمعه در گفت 
و گویی با »محسن پیرهادی« دبیرکل جمعیت پیشرفت 
و عدالت ایران اسالمی و از نزدیکان و همفکران قالیباف 

داشته است که در ادامه آن را می خوانید.
س: محمد باقر قالیباف تمایل دارد به عنوان رهبر جریان 
فکری نواصولگرایی مطرح شود، اما نواصولگرایی تاکنون از 
ایده خارج نشده و به یک گفتمان تبدیل نشده است. 
نواصولگرایی چه طبقات و قشری از جامعه را نمایندگی 
می کند آیا تعریف روشنی از بدنه اجتماعی نواصولگرایی 

وجود دارد؟
پیرهادی: نواصولگرایی نوپاست و تنها دو سال از طرح 
آن گذشته است، ضمن آنکه پیش از این نه در کلیت 
جریان اصولگرایی، بلکه هر جا به صورت موردی شاهد 
رفتار و کنش نواصولگرایانه بوده ایم، مردم طعم شیرین 
خدمت را چشیده اند. همین حاال، مردم تهران، عملکرد 

هیچیک از شهرداران قبل و بعد از قالیباف را با او قابل 
قیاس نمی دانند و این یعنی نواصولگرایی. در عرصه عمل 
هم نواصولگرایی حرف برای گفتن دارد و اتفاقاً معتقدیم 

حالل مشکالت بزرگ کشور است.
پایگاه فکری و بدنه این جریان، عموم مردم و به ویژه 
جوانانی هستند که بر سر آرمان های انقالب ایستاده اند 
و به هیچ عنوان، با رویکردهای تجدیدنظر طلب فعال در 
سپهر سیاسی و اجتماعی کشور سر سازگاری ندارند، اما از 
برخی کنش های سیاسی جریان اصولگرا هم خسته و بلکه 
ناامیدند، به ویژه رفتارهایی که باعث دور شدن از مردم، 
بی توجهی به نقش آنها، تقسیم جامعه به دو گروه خودی 
است. جوانان  پایین  به  باال  و تصمیمات  غیر خودی  و 
انقالبی که مدیریت جهادی را حالل مشکالت می دانند 
می کنند،  مطالبه  توأمان  را  مداری  ارزش  و  کارآمدی  و 

مخاطبان نواصولگرایی هستند.
اصالحات  مقابل  جریانی  آنکه  از  پیش  نواصولگرایی 
باشد نوعی طغیان علیه »شیخوخیت« اصولگرایان است، 
روی  قالیباف  رویکرد  به  اصولگرا  شخصیت های  بیشتر 
خوش نشان ندادند و وی را به عوام گرایی با بهره گیری 
از شعارهای فریبنده متهم می کنند. در چند ماه اخیر که 
مانیفست نواصولگرایی رونمایی شده، حرکت و کوششی 
ایده و تحریک  این  برای شناسایی  این جریان  از سوی 
زمان  تا چه  نواصولگرایی  نیستیم،  عمومی شاهد  افکار 
می خواهد به حرکت آهسته و منقطع خود ادامه دهد و 
آیا بهتر نیست در قالب مناظره و نشستی میان نمایندگان 
جریان های مختلف، ایده نواصولگرایی مورد ارزیابی قرار 

گیرد؟
پیرهادی: نیاز به نو شدن جریان اصولگرا، از مدت ها 
پیش حس می شد اما دو سال پیش، رسماً و با ابتکار عمل 
محمد باقر قالیباف علنی شد. همین حاال اگر از جوانانی که 
حامی همیشگی جریان اصولگرا بوده اند بپرسید، مشاهده 
می کنید که چندان از عملکرد سران این جریان رضایت 
ندارند و این یعنی هرم اصولگرایی، در رأس خود دچار 
اختالل است. باید این نکته را تصریح کرد که نواصولگرایی 

به  معتقد  نیروهای  تمام  ما  نیست،  هیچکس  مقابل 
قانون اساسی و والیت فقیه را جزو دایره نظام و از یک 
خانواده می دانیم و معتقدیم باید از ظرفیت های همه برای 

پیشرفت کشور استفاده کرد.
از  نشانی  هیچ  گذشته،  روز  سه  فراخوان  همین  در 
عملکرد خطی و حزبی وجود ندارد و اگر به این نقطه 
برسیم که شخصی، برای نمایندگی مردم شایستگی دارد، 
حتی اگر در دسته بندی های سیاسی، چندان به ما نزدیک 
نباشد، از او حمایت خواهیم کرد. اتفاقاً یکی از نقدهای 
اصولگرایی به همین دسته بندی های »بی اساس خودی 

و غیر خودی« است.
به  نسبت  اصولگرایان  گیری  موضع  مورد  در  اما 
واکنش  که هیچ  لحظه  این  تا  نواصولگرایی؛  مانیفست 
منفی مهمی نداشته ایم و طبیعی هم هست، چون ما 
وحدت شکن نبوده ایم. انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و 
۹۶ و مجالس ۹۰ و ۹۴ را به خاطر بیاورید. برخی جریان ها 
یا افراد، خواسته یا ناخواسته موجب وحدت شکنی شدند، 
سال ۹۰ بخشی از جریان اصولگرا برای انتخابات مجلس 
لیست مجزا داد، در ریاست جمهوری ۹۲ باوجود ائتالفی 
که صورت گرفت، برخی موجب شکستن آن شدند، اما 
هیچ گاه عملکرد آقای قالیباف و حامیان او موجب چند 
دستگی و تفرقه نبوده است. همین حاال هم تمام عقالی 
جمعیت  و  قالیباف  نهایت،  در  که  می دانند  اصولگرا 
پیشرفت و عدالت، مطمئناً در نهایت تمام ظرفیت خود 
را صرف انقالب و همگرایی نیروهای انقالبی خواهند کرد.

به  نسبت  اصولگرایان  از  برخی  هم  باز  اگر  اما 
نواصولگرایی انتقاد یا اشکالی داشته باشند طبیعی است، 
چه اینکه بخشی از تفکر نواصولگرایی، اساساً نقد روش و 
عملکرد همان هاست. اما از این دسته هم دعوت می کنیم 
که نقدهای خود را مطرح کنند، چرا که در تضارب آرا 

سیاست ها ورز می خورند و عیار می یابند.
وجه غالب مانیفست نواصولگرایی ابهام و کلی گویی 
مفاهیم آن در حوزه های مختلف از جمله سیاست خارجی 
است، آقای قالیباف، همه را برای معرفی جوانان مؤمن، 

از  آنکه  بی  داد  ارجاع  سایتی  به  تحصیلکرده  و  کارآمد 
سازماندهی، سازوکار انتخاب، به کارگیری، نحوه فعالیت 
راهکاری  و  و… سخن  مجلس  انتخابات  برای  افراد  این 
ارائه کند. آیا اظهارات وی به برنامه ای تبلیغاتی شباهت 
ندارد؟ محمد مهاجری روزنامه نگاراصولگرا اخیراً گفته که 
"قالیباف به دنبال سهم خواهی از جریان اصول گرا است. 
قالیباف نامزد انتخابات مجلس یازدهم نمی شود بلکه او در 
سال ۱۴۰۰ با کت و شلوار اتوکشیده وارد انتخابات ریاست 
جمهوری می شود. نحوه ورود آقای قالیباف در انتخابات 
مجلس، بیش از آنکه آسیب شناسانه باشد، کاسب کارانه 
است. به این معنی که او بیش از آنکه دنبال اصالح جریان 
اصولگرایی باشد، می خواهد از این نمد برای خود کالهی 

بدوزد. "
البته  این سوال کمی عجیب و سوگیرانه و  پیرهادی: 
ناشی از اخالق عموم ما ایرانیان است. تقریباً هیچ تشکل 
یا جریان سیاسی برای انتخابات پیش رو، فعالیتی که 
در ارتباط با مردم باشد، تعریف نکرده و تنها جمعیت 
پیشرفت و عدالت و شخص قالیباف در اقدامی ابتکاری 
از جوانان خواسته چهره های مورد نظرشان را از طریق 
سامانه معرفی کنند تا روند بررسی ها آغاز شود. آن وقت 
چگونه است که فعالیت ها و کنش های تنها جریانی که 
مستقیم و روشن با مردم سخن گفته را مبهم و بی برنامه 
می دانید، در حالی که جریان های دیگر هنوز هیچ اقدامی 
نکرده اند و البد می خواهند در روزهای پایانی بر اساس 
مکانیسم های غلط و غیر مردمی، پشت درهای بسته و 
بر اساس رویکردهای غلطی همچون »تکرار«، فهرستی 
تعیین و به مردم معرفی کنند، روش هایی که نه تنها در 
اوج ابهام و بی برنامگی است، بلکه ناکارآمدی آن در عمل 

برای مردم به اثبات رسیده است.
قطار  و  نمی زنند  را سنگ  ایستاده  قطار  که  می دانیم 
نواصولگرایی، همچنان که خود را برای برنامه ها و اهداف 
بزرگ تر که نتیجه اش حل مشکالت مردم و کشور آماده 
می کند در انتظار موج تخریب ها و سنگ پراکنی ها هم 

خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید 
در  تحولی  رئیسی  آقای  حضور  با  می رود  انتظار  کرد: 
وضعیت زندان ها حاصل و درب آن ها برای بازدید به روی 

نمایندگان باز شود.
محمود صادقی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، 
درباره بررسی قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه  
قضائیه  قوه  مقامات  از  یکی  با  راستا  همین  در  گفت: 
صحبت کردم، ایشان گفتند که آقای شیرمحمدعلی قبال 
در زندان رجایی شهر بوده و خودش درخواست انتقال به 

زندانی دیگر را داده است. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه سازمان زندان ها باید مسئولیت افراد تحت مراقبت 
و نگهداری خود را بر عهده داشته باشد، گفت: حتی اگر 
برای یک زندانی عادی این اتفاق غیرعادی ) کشته شدن 
در زندان( هم رخ دهد مسئوالن زندان باید پاسخگو باشند 

و موضوع باید در دادگاه بررسی شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: به آقای اسماعیلی سخنگوی محترم 
قوه قضائیه گفتم پیرو درخواست های مکرر و قبلی اجازه 
بازدید از زندان ها را داشته باشیم، متاسفانه در گذشته به 
ما این اجازه را ندادند.  وی خاطر نشان کرد: امیدوارم با 
حضور آقای رئیسی درهای زندان برای بازدید نمایندگان 
باز شود. صادقی گفت: قصد سوال از وزیر دادگستری را 
داشتم، حداقل ایشان باید در این مسئله پاسخ دهد، در 
حال حاضر این تنها کاری است که از دست ما برمی آید. 

ندارد  دلیلی  این است که  اساسی  افزود: مسئله  وی 
سازمان زندان ها تحت حوزه قوه قضائیه باشد، در بسیاری 
از کشورهای دنیا زندان ها زیر نظر سازمان های خصوصی 
است. باید سازمان زندان ها از زیر نظر قوه قضائیه به 

دولت انتقال پیدا کند تا بتوانیم نظارت داشته باشیم.
این نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: متاسفانه دوستان پاسخگو نیستند و همیشه ما درگیر 

این موضوع هستیم که این عزیزان پاسخ ما را بدهند، از 
آقای رئیسی انتظار می رود که تحولی را در زمینه به وجود 

بیاورند.
وی تاکید کرد: نظارت بر زندان ها به معنی مچ گیری، 
پیدا کردن نقطه ضعف و نقد نیست، بسیاری از اوقات 

نظارت و بازدید است که نیازها را برطرف کند.
تعامل  کرد:  نشان  خاطر  امید  فراکسیون  عضو  این 
مجلس و قوه قضائیه می تواند در فضای بهینه زندان ها 
موثر باشد. امیدواریم که اتفاق بازدید از زندان ها صورت 

گیرد مخصوصا فشار در شهرستان ها زیادتر است.
وی با بیان اینکه بسیار خوب است یک بازدید دوره ای 
از زندان ها صورت گیرد، گفت: مجلس هم در این زمینه 
و کمیسیون حقوقی  رئیس مجلس  از  کوتاهی می کند 
انتظار می رود که حساسیت بیشتری داشته  و قضایی 
باشند. از آقای الریجانی توقع داریم برای دفاع از حقوق 

مردم و جایگاه نظارتی مجلس اقدام کند.

 امیرحاتمی:
شرایط پیچیده و مشکوکی در منطقه حاکم است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معتقد است شرایط بسیار پیچیده و 
مشکوکی در منطقه وجود دارد و سعودی ها نیز کورکورانه در کنار آمریکایی ها 

قرار گرفته اند.
به گزارش ایلنا، تنش بین آمریکا و ایران بعد از خروج ترامپ از برجام 
افزایش یافته است. امریکا هفته گذشته به دنبال حمله به دو نفتکش در 
دریای عمان، در تالش برای ایجاد یک اجماع بین المللی علیه ایران بود اما 
پس از آنکه تالش کاخ سفید برای متهم کردن ایران به دست داشتن در 
انفجار دو نفتکش غول پیکر در دریای عمان مورد اقبال جامعه جهانی قرار 
نگرفت، روز گذشته شاهد ارسال یک فروند پهپاد جاسوسی "گلوبال هاوک" 
آمریکا به خاک کشورمان بودیم که این پهباد بعد از تجاوز به حریم سرزمینی 
کشورمان با آتش پدافند نیروهای مسلح ایران سرنگون شد. آمریکا تالش 
می کند با انجام اقدامات تحریک آمیز مانند فرستادن پهبادهای جاسوسی به 
خاک  ایران، اعزام گسترده نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه و تداوم جنگ 

روانی رسانه ای حداکثر فشار ممکن را در چارچوب راهبرد فشار-مذاکره به 
ایران منتقل کند.

امیر سرلشکر امیر حاتمی در گفت گو با خبرنگار سیاسی ایلنا،  درباره 
این که گفته می شود آمریکایی ها با تحرکاتی در منطقه دنبال یک یازده 
سپتامبرسازی دیگر هستند، گفت: شرایط بسیار پیچیده و مشکوکی در 

منطقه وجود دارد. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: مجموعه ای از تحوالت در 
حال وقوع است و به نظر می رسد همه این ها در راستای سیاست های کلی 

برای ایجاد ایران هراسی و ایجاد اجماع علیه جمهوری اسالمی است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا سعودی ها در کنار آمریکا برای 
ایران هراسی و اجماع جهانی علیه کشورمان قرار دارند، عنوان کرد: بالتردید در 
همه موضوعات، سعودی ها متاسفانه کورکورانه در کنار آمریکایی ها قرار دارند 

و حتی منافع خودشان را هم در این زمینه لحاظ نمی کنند.

روزنامه صبح ایران


