12

www.fdn.ir
چهارشنبه  ۳مرداد ۱۳۹۷

 ۱۱ذیقعده ۱۴۳۹

 ۲۵جوالی  ۲۰۱۸شماره ۲۵۴۸

سراشیبی تغییر کابینه

تغییـــر در دولت حســـن روحانی در بحبوحـــه تالطم ارزی ،التهاب بازار طال و ســـکه و به هم ریختن بازار مســـکن و خودرو با
ســـرعت باالیی به یک مطالبه عمومی از ســـوی بســـیاری از گروههای سیاســـی تبدیل شـــده و به جز معدودی که همچنان
معتقدند ترکیب دولت مناســـب اداره کشـــور اســـت ،اکثر فعاالن سیاسی کشور مطالبه تغییر در تیم اقتصادی روحانی را
مطرح میکنند .در این بین اما انتقـــاد از روحانی و فشـــار برای تغییر کابینـــه در برخی مقاطع بهگونهای پیگیری شـــده
است که نشـــان میدهد قرار نیســـت با این مطالبه مشـــکل اقتصادی کشـــور حل شـــود .پس از اینکه چندی پیش پیام
محمدرضا محمدی
عبور از روحانی توسط سعید حجاریان مطرح شد و او از پایان یافتن پروژه روحانی و از پایان پیش از موعد دولت روحانی
خبرنگار
گفت ،گمانهزنیهای بسیاری از سوی فعاالن سیاسی صورت گرفت .نقطه مشترک همه گمانهزنیها هم این بود که اصالحات
نمیخواهد بیش از این چوب ناکارآمدی دولت روحانی را بخورد و درصدد این است که با جدا کردن حساب خود از روحانی و دولتش اعتماد دوباره بدنه
اجتماعی خود را به دست بیاورد ،به قدری که کار اصالحات -اعتدال به جایی رسیده است که برخی اصالحطلبان ،دیگر حضور جهانگیری را در دولت
به مصلحت اصالحات نمیدانند .گمانهزنیهایی هم در هفتههای اخیر مبنیبر استعفای چندباره جهانگیری از دولت مطرح شده است که مهمترین
آن گزارش سایت انتخاب ،از پایگاههای خبری حامی دولت ،مبنیبر استعفای چندباره جهانگیری از معاون اولی بود .البته این خبر بالفاصله تکذیب
شد ،امـــا گزارههای موجود ،ایـــن خبر را آنقـــدر قابلباور کرده کـــه تکذیبها موثر واقع نشـــوند .از طرفی گمانهزنیها در مورد تغییر در برخی دیگر
از اعضای دولت ،از جمله آقایان ولیا ...سیف در بانک مرکزی ،کرباسیان در وزارت اقتصاد و آخوندی در وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح شده است.
حاال اما ظاهـــرا نتیجه مطالبات منتقـــدان دولت در حال تاثیر اســـت و خبرهایی از برخی تغییرات در کابینه حســـن روحانی شنیده میشود ،چراکه
هفته گذشته محمود واعظی ،رئیس دفتر حســـن روحانی و تعیینکنندهترین فرد ایـــن روزهای هیات دولت ،این تغییـــرات را تایید کرد .محمود
واعظی در جمـــع خبرنگاران و در حاشـــیه جلســـه هیات دولت با بیان اینکه دولت قصد دارد تغییراتی در تیم اقتصادی خود ایجاد کند ،گفـــت:
«پس از خروج آمریکا از برجام ما با شـــرایط جدیدی مانند اعمال تحریمها مواجه هســـتیم .از ســـویی دیگر شـــاهد جنگ روانی ،اطالعـــات غلط و
فشـــارهایی هســـتیم که آنها به ما تحمیـــل میکنند ،از ایـــن رو اعضای کابینه بایـــد با توجه به شـــرایط جدیـــد ،امور را تنظیم کننـــد .رئیسجمهور
برخی از اعضای کابینه را در شـــرایط عـــادی انتخاب کردند و برهمیـــن اســـاس االن در شـــرایط ویژه هســـتیم که دکتر روحانی بررســـی میکنند
تا برخـــی از تغییرات انجام شـــود ».به همین بهانه به سراغ فعاالن سیاسی رفتیم.

نماینده مردم ایالم در مجلس هشتم:

سیف توانایی اداره بانک مرکزی را ندارد
داریوش قنبری ،نماینده مردم ایالم در مجلس هشـــتم در گفتوگو با
«فرهیختگان»ضمنتاکیدبراینکهتغییروتحولمدیرانیکامرطبیعی
اســـت و تا حدودی نیاز کشور هم هست ،گفت« :عملکرد مدیران باید
ارزیابی شود و مدیرانی که خوب عمل نکردند و بهخوبی نتوانستند از
پس وظایف خود برآیند با مدیران توانمندتر جایگزین شوند».
وی افزود« :مدیرانی که بتوانند از دانش مدیریتی خود برای حل مسائل
و مشکالت استفاده کنند ضرورت امروز هستند .اما بحثی که االن وجود
دارد این اســـت که در نگاهی کلی به مجموع مسائلی که در کشور ما
وجود دارد شاید عمده موارد مسائلی نیستند که با تغییر مدیران حل
شـــوند؛ از جمله مسائل سیاسی و مسائلی که در عرصه اقتصاد پدید
آمده است ،علیالخصوص در حوزه سیاست خارجی».
قنبری ادامه داد« :معتقدم تغییر در مهرهها و افراد شاخص
دولت ،نمیتواند هیچ مشـــکلی را از ســـر راه کشور
بردارد ،زیرا مشکالت ریشهایتر از این است که با
تغییر در چهرههای دولت اصالح و ترمیم شود».
این کارشـــناس مسائل سیاســـی با اشاره به
مسائلی از جمله گرانیهای اخیر و تحوالتی
که در حوزه ارز و سکه و طال اتفاق افتاد است،
خاطرنشان کرد« :یک سری سوءتدبیرها در
مدیریت اقتصادی کشور هم انجام شده است
که منشأ مشکالت کشور محسوب میشوند .از
جملهمشکالتیکهمیتوانگفتمنشأاقتصادی
داشـــتهاند ،عبارتاند از افزایش رشد نقدینگی و
کاهش سود بانکی در سال گذشته به صورت همزمان.
اینها در مجموع در نابســـامانیهای اخیر در حوزه ارز و سکه
تاثیرگذار بودهاند».
وی افزود« :برای مثال در ارتباط با کاهش ســـود بانکی باید گفت که
این مســـاله ریشه مدیریتی دارد و قاعدتا نباید سال گذشته این اتفاق
رخ میداد؛ بهخصوص با توجه بـــه اینکه ترامپ مدام تهدید میکرد
برجام را کنار میگذارد و از برجام خارج خواهد شد ،دولت ما باید این
پیشبینی را انجام میداد که با خروج ترامپ از برجام یک موج تورمی
شدیدی در بازار ایجاد خواهد شد و آثار روانی برگشت تحریمها باعث
نابسامانیهایی در حوزه ارز و طال و سکه میشود».
ایـــن نماینـــده ادوار مجلس ادامه داد« :با این حـــال دیدیم که آقای
جهانگیری در سخنرانیشان در اصفهان گفتند که حتی پیشبینی

خروج آمریکا از برجام را هم نداشتند .بنابراین نیاز نبود بانک مرکزی
سود بانکی را همزمان با این وضعیت اقتصادی کاهش دهد تا چنین
بالیی به سر اقتصاد کشور بیاید .این یک اشتباه مدیریتی بود و نباید
این اشتباه رخ میداد».
قنبری یادآور شد« :برخی مسائل صرفا سیاسی هم وجود داشتند که
به صورت جدی در نابســـامانیهای اخیر بازار ارز و سکه نقشآفرینی
کردنـــد .در مجموع میتوان گفت مدیرانی که در حال حاضر در تیم
اقتصادی دولت حضور دارند باید با شرایط روانی بازار ،مسائل سیاسی و
بهخصوصمسائلحوزهسیاستخارجیآشناییمناسبداشتهباشند
و بتوانند وقایع احتمالی سیاسی را هم در تصمیمات اقتصادیشان
لحاظ کنند».
نماینده مردم ایالم در مجلس هشـــتم در ادامه افزود« :من
فکر نمیکنـــم صرفا مدیرانی کـــه متخصص در امور
اقتصادی هستند بتوانند مشکالت اخیر حوزه ارز و
سکه را مدیریت کنند ،بلکه ما نیاز به افرادی در تیم
مدیریتیکشورداریمکهحوزهسیاستخارجیرا
نیزبهخوبیبشناسندوبتوانندبادرایتباترکیب
مسائل اقتصادی و ساختارهای سیاسی مسائل
پیشآمده را مدیریت کنند».
وی اضافه کرد« :برخی مدیران باید تغییر کنند.
علیالخصوص تغییرات جدی در تیم اقتصادی
دولت الزامی اســـت و برخی اعضای تیم اقتصادی
دولت باید جای خـــود را به مدیرانی بدهند که حوزه
سیاست و اقتصاد را بهخوبی بشناسند و بتوانند با توجه به
شناختی که از حوزه سیاست دارند تصمیمگیری اقتصادی کنند».
قنبری یادآور شد« :در مجموع ،کشور ما در شرایط کنونی نیاز به مدیران
بحران دارد که بتوانند بهخوبی اوضاع و شـــرایط کشور را اداره کنند و
بتوانند اقتصاد کشور را طوری مدیریت کنند که تحریمها و فشارهای
اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا منجر به بحران نشوند».
قنبری در پایـــان تصریح کرد« :یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت
که در ســـالهای اخیر بهخوبی نشـــان داده اســـت توان الزم برای
انجام وظیفهاش را ندارد دکتر سیف ،ریاست بانک مرکزی است که
همواره با تصمیمات اشـــتباه ،شرایط را به نحوی رقم زده که به مردم
و دولت آســـیبهایی جدی وارد شده است و احتمال جایگزینی وی
وجود دارد».

معاون پارلمانی دولت دهم:

دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد
لطفا...فروزنده،معاونپارلمانیدولتدهمدرگفتوگوبا«فرهیختگان»
ضمن تاکید بر اینکه دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد ،اظهار داشت:
«دولت روحانی برنامه اصلی خود را در شروع کارش در سال  92بر این
گذاشتکهازطریقارتباطباآمریکاواروپادرقالببرجامبتواندمشکالت
اقتصادی را حل کند .نتیجه این نگاه برونگرا ،اعتماد بیجهت به بیگانه
شد ،لذا کشـــور با این اعتماد دچار فرصتسوزی شد و به دلیل اینکه
دولت تمرکز خود را روی روابط خارجی گذاشـــته بود ،آنطور که باید و
شاید روی زیربناهای اقتصادی کار نکرد و روند واردات در کشور سرعت
گرفت .همه اینها عواملی شـــد تا تولید ملی آسیب ببیند و وضعیت به
حالت نابسامان فعلی برسد».
معاون توسعه و نیروی انسانی دولت دهم در ادامه افزود« :این نگاه به
خارج از کشور باید عوض شود و ما باید به توانمندی داخلی
خود توجه کنیم .تا زمانی که تولید ملی خود را تقویت
نکنیم ،واردات را مدیریت نکنیم و با قاچاق مبارزه
نکنیم ،هیچ چیزی حل نخواهد شد».
فروزنده ادامه داد« :ما امکانات ،منابع و نیروی
انســـانی داریم ،ولی باید اراده برای مدیریت
درســـت هم باشد تا مشکالت حل شود .البته
اینروزهادرکالموبحثهایرئیسجمهوریک
نکاتی در این رابطه دیده میشـــود که خودش
نکته مثبتی است ».وی با ابراز امیدواری نسبت
به اینکه دولت همت کند و سیاستهای اقتصاد
مقاومتی را در دستور کار قرار داده و از کاالی ایرانی و
تولیدکنندهوکارآفرینایرانیحمایتکندتااوضاعکشوربه
سمتبهبودحرکتکند،تصریحکرد«:دولتبایدوارداترامدیریت
کرده و وضعیت ارز را ساماندهی کند .در غیر این صورت نارضایتیهای
اجتماعی بـــه صورت تصاعدی افزایش خواهد یافـــت و امکان ایجاد
مشکالت جدی وجود دارد ».این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر
اینکه انجام این کارها افرادی را میطلبد که به آنها باور داشته باشند،
گفت« :اگر بدون نگاه سیاسی و خطی چهرههایی که توانمند هستند
و بـــاور به این مطلب دارند به تیم اقتصادی دولت بپیوندند ،میتوانند
تحوالت مفید و موثری را در اقتصاد کشور ایجاد کنند».
ویهمچنینبااشارهبهاینکهتفکرحاکمبرتیماقتصادیدولتمیتواند
نقش بسیار کمککنندهای را در حرکت دولت در ریلی که مقام معظم
رهبری طراحی کردهاند ،داشـــته باشد ،گفت« :تغییر رویکرد دولت از

اقتصاد برونگرا به اقتصاد درونگرا و پایان یافتن امید به دشمن ،ابتدائا
باید توسط دولت که پیشقراول است ،شروع شود».
معاون توسعه و نیروی انسانی دولت دهم ادامه داد« :دولت باید با وارد
کردن کارشناســـان و اقتصاددانانی که کارنامه خوبی دارند ،به دور از
نگاهها و اختالف سلیقههای سیاسی امید را به جامعه تزریق کند و اگر
قرار باشـــد همان نگاهی که در چند سال اخیر بر اقتصاد حاکم باشد
و یـــک طیف خاص بخواهد کشـــور را اداره کند ،وضع امیدوارکننده و
اصالحپذیر نخواهد بود».
فروزنده همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشـــور در شرایطی
است که ما نیاز به وحدت داریم ،گفت« :وحدت به شعار نیست و به منزله
آن اســـت که به هر کسی که الیق است و شایستگی و توانمندی دارد
و برای اصالح وضعیت موجود طرح دارد ،میدان داده شود
تا در راستای خدمت به مردم ،به دولت کمک کند ،لذا
دولت باید از نیروهای دلســـوز خواهش کند که در
دولت فعالیت کنند».
وی افـــزود« :معموال فرصتطلبـــان به دنبال
موقعیـــت برای به دســـت آوردن منافع جدید
هســـتند و در به عهده گرفتن مســـئولیتها
پیشـــتازی میکنند ،ولی کسانی که صادقانه
طانگیزهخدمتبهکشوردراین
کارمیکنند،فق 
شرایط را دارند ،لذا اگر چنین نگاهی حاکم شود،
مشکالت به راحتی حل خواهند شد».
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد« :رویکرد
دولت باید تغییر کند و تیم اقتصادی دولت به شکلی عمل
کندکهبتوانداقداماتیموثردرراستایخدمتبهمردمانجامدهد.
چون بسیاری از مشکالت اعم از رکود مسکن ،وضعیت سکه ،وضعیت
ارز،بیثباتیبازار،واردات،قاچاق،همهوهمهمستقیمابهتیماقتصادی
دولتبازمیگردد.اینمشکالتآفتهایجدیوضعیتموجودهستند،
ولی اینکه تصور کنیم قابلاصالح نیستند ،درست نیست».
وی در پایان گفت« :هدف اصلی باید افزایش کارآمدی و اســـتفاده از
افراد توانمند باشـــد .نگاه باید این باشـــد و دولت در فرصتی که دارد،
باید به مردم خدمت کند ،چون مدیون اســـت .در غیر این صورت ،باید
هم در پیشگاه الهی پاسخگو باشد و هم در مقابل افکار عمومی .وقتی
قولها و وعدههای آقای روحانی را میبینیم ،امروز روزی است که باید
به وعدههای خود عمل کند».

گفت وگو
ترقی در گفتوگو با «فرهیختگان»:

طـی ماههـای اخیـر که شـاخصهای اقتصادی کالن کشـور
بـا نوسـانات گسـتردهای روبـهرو شـده و هزینههـای زندگی
مـردم افزایـش یافتـه اسـت ،جریـان طرفـدار دولـت -درون
دولـت یـا بدنـه اجتماعـی آن -سـعی داشـتهاند بـه نوعـی
منشـأ ایـن نابسـامانیها را خـارج از دولـت نشـان دهند و با
دسـتاویز قـرار دادن مسـائلی چون کافی نبـودن اختیارات
رئیسجمهـور ،انتقـادات گسـترده جریانهـای مخالـف،
عـدم حمایـت رهبـری از دولـت و ...کمـی از فشـار افـکار
عمومـی بکاهنـد .امـا حمیدرضـا ترقـی معتقـد اسـت طرح
مسـائل حاشـیهای کـه ایـن روزهـا از سـوی مقامـات دولتی
و فعـاالن سیاسـی اصالحطلـب صـورت میپذیـرد ،تنهـا به
دلیـل «ناکارآمـدی» دولت اسـت و دولت باید درصدد ضعف
جبرانهـا باشـد.
اخیـرا حجتاالسلام انصـاری در گفتوگویـی بـا روزنامـه
«ایـران» اظهـار داشـته اسـت که دولـت به دلیـل دارا نبودن
اختیـارات کافـی نمیتوانـد بهخوبـی از پـس وظایـف
خـود برآیـد و از سـوی دیگـر عـدم ارتبـاط اصالحطلبـان بـا
رهبـری موجـب شـده اسـت تا نتـوان از ظرفیـت این جریان
(بهخصـوص ظرفیتهـای رئیس دولـت اصالحات در عرصه
بینالمللـی) بـرای حـل مسـائل بـا مشـکالتی مواجـه شـد.
همچنیـن بـه نظـر ایشـان نقـد منتقدان بـر قـوه مجریه نیز
درنهایت به تضعیف حاکمیت میانجامد .در وهله نخست
به نظر شـما آیا در شـرایط کنونی رابطه جریان اصالحطلب
بـا رهبـری نظـام قطع شـده اسـت؟

اوال بایـد در نظـر داشـت کـه ایـن سـخنان دارای تناقـض
اسـت؛ ایشـان از یـک طـرف اظهـار داشـتهاند کـه رابطـه
اصالحطلبـان بـا رهبـری قطـع اسـت و از طـرف دیگـر
معتقدند اگر دولتی که تحت حمایت اصالحطلبان است
نقـد شـود ،نقد حاکمیت اسـت! اگر رابطـه اصالحطلبان
بـا حاکمیـت واقعـا قطـع اسـت دیگـر ارتباطی که ایشـان

اصالحطلبانهروقتبهقدرتبرسندمیگویندنمیشودکارکرد
بیـن دولـت و حاکمیـت برقـرار
میکننـد بـر چـه مبنا یـی
اسـت؟!
نکتـه دیگـری کـه نبایـد آن را از
قلـم انداخـت نیـز از ایـن قـرار
اسـت کـه رابطـه رهبـری نظـام
بـا همـه جریانهای سیاسـی،
رابطـهای کاملا تعریـف شـده
اسـت و در مورد سـران فتنه هم
ایشـان بـر راه واقعـی بازگشـت
آنها به جامعه و فضای سیاسی
تاکیـد کردهانـد.
بـه هـر حـال کسـانی کـه در
زمـان انتخابـات سـال  88یک
شـعار دروغ را در جامعـه رواج
دادنـد و بـر اسـاس آن شـعار
مـردم را بـه سـطح خیابانهـا
کشـاندند و مد تهـا آسـیب
فراوانـی را بـه ملـت وارد کردنـد
و پـای بیگانـگان را بـه امـور داخلـی کشـور بـاز کردند ،در
حداقلیترین حالت به خاطر این خسـارتها باید از ملت
عذرخواهی کنند .همچنین این افراد باید از رهبری نظام
هـم عذرخواهـی کننـد ،چراکـه وسـاطت و نصایح ایشـان
را هـم نپذیرفتنـد و فصلالخطـاب رهبـری را زیـر سـوال
بردنـد ،پـس عذرخواهـی از پیشـگاه ملـت حداقلیتریـن
کاری اسـت کـه بایـد انجـام دهنـد.
ایـن جریـان تاکنـون چندین نوبت موضوع آشـتی ملی را
مطرح کرده و مقام معظم رهبری هم بارها پاسخ دادهاند
کسـی کـه بـا ملـت قهر کرده اسـت خـودش بایـد پا پیش
بگـذارد و بـا آنـان آشـتی کنـد .اگـر یک نفر از یـک جریان
رابطـهای بـا رهبـری ندارد ،پـس کل آن جریان رابطهای با

قـوه مجریـه صـورت نمیگیرد،
بلکـه جریا نهایـی خـارج از
دولـت کارشـکنی یـا کوتاهـی
میکننـد! ایـن سـخن تـا چـه
میـزان بـا واقعیتهـای موجـود
د ر سیا سـت د ر کشـو ر مـا
قابل انطباق است؟!

رهبری ندارد ،سـخن درسـتی به نظر نمیرسـد.
رهبری در کشور ما وابسته به هیچ جریانی نیست و کامال
پدرانـه بـر رفتـار همه جریانهـا نظارت دارنـد .ضمن آنکه
ملاک و معیـار ایشـان برای دوری یا نزدیکـی از جریانها
کاملا مشـخص اسـت؛ شـاخصهایی کـه ایشـان بـرای
انقالبیگـری ،دفـاع از نظـام ،خـودی و غیرخـودی و...
مشـخص کردهاند نشـاندهنده آن اسـت که معیار دوری
یـا نزدیکـی بـه رهبـری همیـن شاخصهاسـت نـه صـرف
حضـور در یـک جریان سیاسـی.
بـه نظـر شـما چـرا از سـوی یـک جریـان سیاسـی اینگونـه
القـا میشـود کـه گویی مشـکالت فعلی از قصـور و تقصیر

نظـا م سیاسـی مـا بـه هـر
حـال دارای سـه قـوه مسـتقل
از یکدیگـر اسـت و سـاختار
حکومتی آن به ترتیبی نیسـت
که مانند برخی کشـور ازجمله
ایـاالت متحـده ،رئیسجمهور
بـر همـه قـوا تسـلط داشـته
باشـد و بتوانـد حتـی مجلـس
را هـم منحـل کنـد.
اصوال سـاختار قانون اساسـی
مـا بـه نحـوی اسـت کـه هـر
قـوه مسـئولیت و اختیـارات
مشخصشـده خـودش را دارد؛ برخـی قـوا بـر قـوه دیگـر
نظـارت دارنـد و برخـی دیگر نیز مکلف به اجرای قوانینی
اسـت کـه در قـوه دیگـری به تصویـب میرسـد .بنابراین
هـر کـدام از قـوا بایـد وظیفـه و حـدود خـود را بهدرسـتی
بدانـد و بـر همـان اسـاس عمـل کنـد.
متاسـفانه جریان اصالحات هر زمان که به قدرت رسـیده
به دلیل ضعف در کارآمدی همواره سـعی داشـته اسـت
تـا بگویـد یـا نمیگذارنـد مـا کار کنیـم یـا نمیتوانیم کار
کنیـم یـا اختیـارات کافـی نداریـم و بایـد فراتـر از قانـون
بـه ما اختیـار بدهند.
بـرای مثـال در زمـان دولـت اصالحـات لوایـح دوقلـو را
تقدیـم مجلـس کردنـد تـا اختیـارات رئیسجمهـور را

افزایـش دهنـد و در زمـان دولـت سـازندگی نیـز سـعی
داشـتند کـه اختیـارات کاملتـری را در حـوزه قوه مجریه
مطـرح سـازند و حتی میخواسـتند ریاسـتجمهوری را
مادامالعمـری کننـد!
ایـن مـوارد اصـوال ناشـی از ناتوانـی ایـن جریـان در حـل
مشـکالت کشـور اسـت و پاسـخی بـرای ملـت ندارنـد که
منجـر به چنین موضعگیریهایی میشـود تا مشـکالت
را بـر گـردن دیگـران بیندازند.
قاعدتـا کسـی کـه در انتخابـات شـرکت میکنـد بایـد
از سـاختار سیاسـی و چنـد و چـون آن باخبـر باشـد
و اگـر بـدون اطلاع از سـاختار وارد ایـن عرصـه شـود
کار بیهـودهای انجـام داده اسـت .اگـر هـم میدانـد و
نمیتوانـد در آن چارچـوب عمـل کنـد ،بایـد آن شـخص
بـرای خـودش فکـری کنـد.
اینکـه یـک جریـان سیاسـی هـر زمـان کـه نتوانسـت
مشـکالت را حل کند به چنین دالیلی متوسـل میشـود،
نقطـه ضعـف بـزرگ جریـان اصالحطلـب اسـت.
آیـا امـروز و در شـرایط فعلـی رابطـه سـران اصالحـات بـا
حاکمیـت و رهبـری نظام قطع اسـت یا این هم دسـتاویزی
بـرای مـوارد مطـرح شـده اسـت؟

مـرز رهبـری بـا فتنه و جریانی اسـت که قانون اساسـی را
زیـر پـا گذاشـتهاند اما با اصالحطلبانی کـه در چارچوب
قانـون اساسـی عمـل میکننـد و سیاسـتهای کلـی را
قبـول دارند ،هیچمشـکلی وجـود ندارد.
امـروز بـزرگان ایـن جریـان رفت و آمدهای خـود را دارند و
حتـی در مجالـس و روضههـای دفتـر رهبـری نیز حضور
پیـدا میکننـد .همیـن موضـوع نشـان میدهـد کـه
رهبـری بـا ایـن جریان مشـکلی نـدارد بلکه مشـکل با آن
افرادی است که اصالحات را در خارج از چارچوب قانون
اساسـی دنبـال میکننـد و اصال بـه آن اعتقادی ندارند.

