
-»چرايي اختالف دولت و مجلس«؛ براي 
اي�ن س�وال اذه�ان عمومي چه پاس�خي 

مي ت�وان داد؟
»اختللاف، چالش، بحث يا درگيري«. بهتر 
اسللت اين همه به اين مساله ها پرداخته نشود 
تا كشللور بتواند آرامش الزم را براي رسلليدن 
به هدف هاي ترسيم شده در اختيار خود ببيند. 
واقعللاً نمي دانم ايللن همه توجه نشللان دادن 
به حاشلليه هايي كه مشخص اسللت هزينه ساز 

هسللتند، چه علتي دارد.
-يعن�ي اختالف�ات موج�ود بي�ن دولت و 

مجل�س   را  نباي�د  ج�دي گرف�ت؟!
ببينيد دشللمنان نظام و اسللام در كمين 
نشسللته اند تللا اختافللات داخلللي را ابزاري 
بللراي تخريب ما كنند، به همين دليل اسللت 
كه ضرورتي ندارد بحللث درباره اختافات در 
ادبيات روزمره ما جاي ثابتي داشته باشد. همه 
بايللد اين را در نظر بگيرند كه دشللمن با هيچ 
كدام از جريان هاي سياسي داخل نظام دوست 
نيسللت و فقط به اين فكر اسللت كه ضربه اي 

به   ما  وارد كند.
-آي�ا اين دليل خوبي ب�راي نپرداختن به 

اختالفات اس�ت؟
اصولگرايللان در اصللول بللا هم اتفللاق نظر 
دارند و بر اساس شاخصه هايي كه مقام معظم 
رهبللري براي اصولگرايللي تبيين كرده اند، در 
حللال خدمتگللزاري به كشللور و البتلله مردم 
هسللتند. واقعاً تعجب آور اسللت كه چرا برخي 
دنبللال اين هسللتند تا بللا بزرگنمايي اختاف 
سللليقه هايي كه بين دولتي ها و مجلس نشينان 
به وجود آمده، فضاي داخلي ايران را متشللنج 

كنند. 
-»رابط�ه دولت و مجلس مي تواند بهتر از 
اين باشد.« اين گفته رئيس مجلس نشانه 

وجود اختالف نيس�ت؟
اينكه در اين سللطح به اختافات دامن زده 
شللود، هيچ توجيهي نمي تواند داشللته باشللد. 
 اي كاش مسللووالن در مواقع پاسللخ دادن به 
سواالت، بيشتر دقت كنند و با چنين اظهاراتي 

كار را خراب نكنند.
-حتي اگر »مس�ووالن« نگران هزينه هاي 

احتمالي اختالفات موجود باش�ند؟
هيچ كسللي نمي تواند ادعاي اين را داشللته 
باشللد كه بدون عيب و نقص است. پس طبيعي 
اسللت كه همه كساني كه باالخص در سطح اول 
اجرايي وظيفه هايي را بر عهده خود مي بينند، با 
انتقاداتي از سللوي ديگران مواجه شوند كه اين 
در نهايت مي تواند در هر چه بهتر اجرايي شدن 
برنامه ها نقش داشللته باشللد. با اين حال تاكيد 
من اين اسللت كه بهتر اسللت اختافات داخلي 
به گونه اي برطرف شللود كلله خارجي ها نتوانند 

سوءاستفاده كنند.
 حرف من اين اسللت كلله اختافات فعلي 
نمي تواند اختافاتي نگران كننده تلقي شود به 
همين دليل بهتر است اختافات جزيي را بهانه 
دسللت مسللتكبران براي تخريب ايران نكنيم.  

-»اختالف�ات فعلي نمي توان�د اختالفاتي 
نگران كنن�ده تلق�ي ش�ود« ام�ا واقعيت 
موجود در رابط�ه قوه هاي مقننه و مجريه 

چيز ديگري را نش�ان مي دهد.
مگر مي شللود مجلس و دولتي كه از جبهه 
اصولگرايي به خانه ملت و كابينه راه يافته اند، 
بللا هم به اختافات عميقي برسللند. اختافات 
فعلللي فقط به اين دليل اسللت كه همه دنبال 
اين هسللتيم تللا قوانيني با كمترين مشللكل و 
بيشللترين كارايي تصويب شللود و همه حرف 
و حديث هايي كه شللنيده مي شللود، ريشه در 
حساسلليت هاي دولتي ها و مجلسللي ها نسبت 

به سرنوشللت مردم دارد.
ط  ب�و ي مر بحث ها -
به دانش�گاه آزاد اسالمي 
ي  س�تا ا ر ر ه�م   د
خدمتگزاري مطرح شد؟

به  انتظار  ايللن  اينكلله 
وجللود  آيد كلله مجلس و 
طرح ها  هملله  در  دولللت 
باشللند،  با هللم هللم راي 
منطقللي نيسللت و حتللي 
موجوديللت مجلس را زير 
سللوال مي بللرد. مجلللس 
زيادي  آراي خوب  هشتم 
را داشته در حالي كه يك 
راي قابل نقد داشللت كه 
مجموعه اي  هر  در  اشتباه 

قابل پيش بيني ا سللت. 
نماين�دگان  علي�ه   ك�ه  -رفتارهاي�ي 
مجلس نش�ين مش�اهده مي شود  هم قابل 

پيش بيني بود؟
ايللن »حس«  متاسللفانه  »انتقام گيللري«؛ 
موجب شللد دولللت و حتي حاميان مجلسللي 
بلله تصميم  نادرسللتي  واكنش هللاي  دولللت، 
مجلس در پرونده دانشللگاه آزاد اسامي نشان 
دهنللد. اينكه ذهنيت ها تا اين حد نسللبت به 

هم منفي باشللد، پديده اي اسللت كه هم مانع 
همللكاراي الزم دسللتگاه هاي اجرايي كشللور 
مي شللود و هم اينكه بايد هميشلله منتظر اين 
باشلليم كه بين مسللووالن حرف و حديث هاي 

آنچناني مطرح شللود.
ب�ه  اعتق�ادي  كه»دول�ت  ش�ائبه  -اي�ن 
تصميم�ات مجل�س ن�دارد«، ب�ه اعتب�ار 

مجلس صدمه وارد نمي كند؟
گمللان نمي كنللم دولتي هللا و در راس آنها 
احمدي نللژاد چنين ذهنيتي داشللته باشللند. 
حفللظ جايگاه مجلس يكي از تاكيدهاي قانون 
اساسي است و تحت هر شرايطي اين گفته امام 
خمينللي را كه »مجلس در راس امور اسللت« 

نبايد  ناديده گرفت.
 قانون گريللزي در چارچللوب اصولگرايللي 
جايي ندارد به همين دليل مشكاتي كه ديده 
مي شود بايد برطرف شود. دولتي ها بايد بدانند 

»قانون« اصلي مهم براي اصولگرايي اسللت.
-اب�الغ نكردن مصوب�ات دولت به مجلس 

چه دليلي مي تواند داش�ته باش�د؟
اينكه دولتي ها بايد طرح هاي تصويب شللده 
خللود را به اطللاع مجلس برسللانند، يكي از 
بايدهايي اسللت كه بايللد انجام آن مورد توجه 
دولللت قرار بگيرد. با اين حال دولتي ها تمايل 
دارنللد برخللي از موضوعللات را خللود به طور 
مسللتقيم از طريق رسللانه ها بلله اطاع مردم 
برسانند و »عدم ارسللال مصوبات به مجلس« 

را اين گونه توجيه  مي كنند.
-توجي�ه حركتي ك�ه در چارچوب قانون 

توجيهي ندارد؟! 
بلله هر حال مشللكاتي در رابطه مجلس و 
دولت وجود دارد كه بايد به نوعي حل و فصل 
شللود. اما اينكه اين مشللكات نه چندان مهم، 
موجب تنش و اختافات پرسللر و صدا شللود، 
اتفاقي اسللت كه تحت هيچ شرايطي نبايد رخ 
بدهد. مجلس و دولت هميشه نيازمند رابطه اي 
مسللالمت آميز هستند و بايد به اين مهم دست 
يافللت تا بتوان با حداقل دغدغه ممكن به فكر 

پيشبرد  اهداف  باشيم.
-براي رس�يدن به اين مهم چه بايد كرد؟
اميللدوارم منطق گرايللي و قانونمللداري به 
حللدي برسللد كلله حاشلليه هاي فعلللي ديگر 
جايللي در رابطه اين دو قوه با اهميت كشللور 

نداشته باشد.
-اما آقاي كدخدايي س�خنگوي ش�وراي 
نگهبان نس�بت به تلطيف ش�رايط موجود 

اميدوارانه پيش بيني نكرده بود!
اين گونلله اظهارنظرها باعث نااميد شللدن 

مردم مي شود.
-البته برخ�ي معتقدند كارهاي فراقانوني 
هزينه س�ازتر از اظهارنظرهايي اس�ت كه 

مطرح مي ش�ود.
ايللن درسللت كلله برخللي از اشللكاالت را 
نمي تللوان جللدي نگرفت و بايللد درصدد رفع 
آنها بللود، اما با اين حللال نبايد فراموش كرد 
كلله اتحللاد و همصدايي ضرورتللي انكارناپذير 
براي نظام و كشور است و با توجه به شرايطي 
كلله به وجود آمده اسللت، بايد همه اين را در 
نظللر بگيرند كه قبللل از هر چيللز رفتارهايي 
منطقللي از خللود بروز دهنللد و بعد از آن هم 
اختاف گريللزي را يكي از اصول خود بدانند تا 
آسلليب ها به پايين ترين حد ممكن خود برسد. 
تشكيل شوراي حل اختاف با حضور جمعي از 
دولتي ها و مجلسللي ها مي تواند در اين مسللير 

تاثيرگذار باشللد.
-اما تشكيل اين شورا به نوعي موازي كاري 
نظ�ام مصلح�ت  تش�خيص  مجم�ع   ب�ا 

 نيست؟
مجمللع زماني وارد بحث هللاي قانونگذاري 
مي شود كه مجلس و شوراي نگهبان به اختاف 
بربخورند. شوراي احتمالي 
و  دولتي هللا  از  متشللكل 
مجلسللي ها بايللد بللا اين 
كار كند  به  هدف شللروع 
كلله جلللوي اختافات به 
وجودآمللده در »رابطلله« 
دو قوه را قبل از تشللديد 

اختاف   بگيرد. 
ز  ا خ�ي  بر لبت�ه  ا -
سياس�ت هاي  مخالفان 
دولت،  قبال  در  مجلس 
نمايندگاني هس�تند كه  
به عن�وان حامي دولت  

شناخته  مي شوند.
ز  ا برخللي  متاسللفانه 
عنوان  بلله  كه  دوسللتاني 
منتخللب مردم يكي از صندلي هاي بهارسللتان 
را بلله خود اختصاص داده انللد، با حمايت هاي 
آنچناني از دولت، كاري مي كنند تا اين شائبه 
بلله وجللود بيايد كه نسللبت به شللأن مجلس 
بي تفللاوت هسللتند و »حمايللت از دولت« را 

»تحت هر شللرايطي« الزم مي دانند.
-ب�ه همين دلي�ل حتي با هم�كاران خود 

درگيري هاي ش�ديدي پيدا مي كنند.

يللك نماينللده مجلس به عنللوان نمادي از 
حللوزه انتخابيه خللود وارد صحن بهارسللتان 
مي شود و به همين دليل بايد مراقب رفتار خود 
باشللد. اينكه به بهانه دفاع از دولت، اختافات 
داخلللي مجلللس روز بلله روز بيشللتر شللود، 
نتيجه اي جز بي اعتمادي و رويگرداني مردم از 
 مجلس نخواهد داشت كه اين مي تواند شرايط

 بحث  برانگيزي  را به  وجود  بياورد.
-تحليل تان از عملكرد نماينده هايي كه به 
عنوان حاميان معروف هس�تند، چيست؟

بلله هللر حال  آنهللا با اين هللدف دولت را 
مورد حمايت خود قرار مي دهند كه دولتي ها 
بتواننللد از ابللزار الزم بللراي اجرايللي كردن 
برنامه هللاي خللود بهره منللد باشللند. اما اين 
دليل نمي شللود اين طور تلقي شللود كه آنها 
هيللچ گاه انتقادي را وارد نمي كنند. به عنوان 
مثللال در پرداختن به سياسللت هاي فرهنگي 
دولللت تقريباً همه بللر اين باور هسللتند كه 
تفكللرات فرهنگللي دولت تفكراتي اسللت كه 
اصولگرايللي جايي  در چارچللوب  نمي توانللد 
داشللته باشد. به همين دليل حاميان مجلسي 
احمدي نللژاد هم انتقاداتي تند در اين  رابطه  

بلله  او  وارد كردنللد.
-و البته طيف گس�ترده اي از اصولگرايان 

و حت�ي اغل�ب ائم�ه جمعه سياس�ت هاي 
فرهنگ�ي دول�ت را خ�ارج از چارچ�وب 

اصولگرايي مي دانند.
معضللات فرهنگللي مسللاله اي نيسللت كه 
بتللوان به راحتي بللا آن كنار آمد. احمدي نژاد 
و هملله حاميانللش بايد به اين نتيجه برسللند 
كلله تحركات غيراسللامي نمي تواند در جامعه 

اسللامي مورد اسللتقبال قرار بگيرد.
-البت�ه دولت توجه چندان�ي به انتقادات 

از خود نش�ان نمي دهد.
متاسللفانه رفتللاري در دولتي ها مشللاهده 
مي شللود كلله راي بلله »خودرايي«دولتي هللا 
مي دهد. اين در حالي اسللت كلله هيچ فرد يا 
گروهللي نمي تواند نظراتللش را نظراتي كامًا 
در چارچللوب منطق و قانون بداند و هميشلله 
بايد منتظر انتقادات باشللند و البته به نظرات 

ديگران احترام   بگذارند.
-اما مصداق هاي متعددي از انتقاد ناپذيري 

دولت مي توان نام برد.
اين يكي از ايراداتي است كه هر چه زودتر 
بايد برطرف شللود. چلله معني دارد دولتي كه 
مهر اصولگرايي به پيشللاني اش خورده اسللت، 

بلله توصيه هاي    اصولگرايان  گللوش ندهللد.
-حامي�ان دول�ت انتق�ادات منتق�دان را 

حتي به نوع�ي تالش براي تخريب عنوان 
مي كنن�د، منتق�دان اصولگرا ه�م از اين 

قاعده مستثني نيستند.
اين پديده اي اسللت خطرنللاك كه دولت و 

حاميانش با آن مواجه  شللده  اسللت.
-چرا به اين پديده به زعم شما خطرناك، 

اصرار مي ورزند؟
شايد به دليل راي بااليي كه از مردم گرفته اند، 
به اين نتيجه رسيده اند كه مي توانند همه برنامه ها 
را با نظرات خود اجرايي كنند. اين در حالي است 
كه احمدي نژاد با حمايت اصولگرايان به اين سمت 
رسيده و كارنامه اش از نظر اذهان عمومي كارنامه 

جبهه اصولگرايي است.
-ام�ا آقاي احمدي نژاد باره�ا به صراحت 
اع�الم كرده اند ك�ه وامدار هي�چ حزب و 

گروهي نيستند. 
بلله هللر حال افللراد نقللاط ضعللف و قوت 
متعددي دارند و اين نگاه رئيس دولت را بايد 

يكللي از ضعف هللاي  او  بدانيللم.
-نقاط ضعف نگران كننده  نيس�ت؟

در اين شرايط وظيفه چهره هاي ديگر است 
كلله با هشللدارهاي الزم از به انجام رسلليدن 
 كارهايللي كه نبايللد انجام بگيللرد، جلوگيري 

كنند.

يادداشت 3 سياست سال پنجم  شماره 1029  پنجشنبه 14 مرداد 1389
زير آسمان هاي جهان  

افغاني هاي روزگار

سوسن شريعتي

1- صف بلندي از خارجي ها شللكل گرفته است. صبحي سرد و مرطوب كه 
اسللتخوانت را مي سللوزاند. هر كس با تمهيدي خودش را گرم مي كند تا برسد 

زماني كه در اداره پليس باز شللود. 
يكي بر روي نوك پاهايش راه مي رود، آن يكي دسللتانش را مشللت كرده و 
جلوي دهانش گرفته اسللت، ديگري سللرش را فرو كرده در يقه كتش تا سرما 
گوش هايش را نبراند. هنوز تا سللاعت 9 صبح دو سللاعتي مانده اسللت. اگر از 
صف خارج شللوي، ماموري خسته و سللرمازده و منزجر از تو مي خواهد كه به 
داخللل صف برگردي و نظللم را رعايت كني. بلله زودي نمره هاي نوبت پخش 
مي شللود و معلوم خواهد شللد كه اين ايسللتادن در صف به كاري آمده اسللت 
يا خير؟ سياهپوسللتان، زردپوستان، قهوه اي پوسللتان و خاورميانه اي ها همگي 

هسللتند؛ مرد و زن، پير و جوان.
 از هللر ملتي نمونه اي آمده اسللت كه در اين عروس شللهرها شانسللش را 
امتحللان كند، ديروزش را فراموش كند يا فردايش را رقم زند و الخ. اصًا مهم 

نيسللت براي چه آمده اسللت.
 شللايد گمان مي كرده آسللمان هر جا رود يك رنگ نيست. هنوز زود است 
فكر كردن به رنگ آسللمان هاي جهان و يك رنگي شللان. فعًا آنچه مهم اسللت 
داشللتن يك نمره اسللت. در اين سرماي مرطوب سللحر، نفس ورود به داخل 
سللاختمان و خود را سللپردن به گرماي آن دلپذيرترين چشللم انداز است. اين 
همه راه آمده اي، دريا و كوه و جاده را به هم دوخته اي، از قاره اي به قاره اي، 
هرچه داشللته اي رها كرده اي تا سللبكبال باشللي براي همين لحظه. چه وقت 
آن اسللت كه فكر كني به رنگ يكدسللت آسللمان. ساعت 9 مي شود. لحظه باز 
شللدن درها چنان موعود اسللت كه اصًا يادت مي رود نمره داري و اصًا فرقي 
نمي كند زودتر برسللي يا ديرتر. بايد منتظر شللوي تا شللماره ات را بخوانند و 
بعد تللر نامت را. فعًا يك شللماره اي، همين. اما مي دانللي. همگي مي دويم. از 
حياط ساختمان تا داخل محوطه براي خودش مسيري است. قرار است در آنجا 
اگر مداركت كافي باشللد، اگر داليلت قانع كننده باشللد، اگر سفارشت را كرده 
باشللند، اگر نامه هوشمندانه اي برايت نوشته شده باشد، »ورودت« را - قانوني 
يللا غيرقانوني - به اين عروس شللهرها ناديللده بگيرند و اين بار »حضورت« را 
قانوني كنند تا بتواني منبعد را آزادانه در شللهر بگردي و بچرخي، كارهايي را 
كه خودشللان از انجامش سللر باز مي زنند به تو بسپارند )و با منت(، در بهترين 
شللكل درس بخواني، پولي جمع كني، بفرسللتي، خانه اي قسللطي بخري براي 
خانواده ات و اميدوار باشللي به روزي كه براي خودت كسللي شللوي. گيرم در 

غربت، گيرم در تبعيد.
 از ايللن در كه بيرون بيايي ديگر الزم نيسللت پنهان شللوي، مدام در پيچ 
مترو و سر ميدان ها با ديدن مامور دست و دلت بلرزد كه از ريخت و قيافه ات 
حدس بزند كه اهل اينجا نيسللتي، برگه  شناسايي نداري، بگيرندت و حواله ات 
كننللد بلله مرزها. از اين در كه بيرون بيايي، »توشلليح مقيم، مي رود زير برگه 
وجودت« و مي تواني سرت را باال بگيري و براي خانواده ات بنويسي: »حال مرا 
اگر بخواهيد بحمداهلل خوبم و جز دوري شللما مالي نيست. چيزي مي خواهيد 

برايتان بفرسللتم«!  
2- از سللر پيچ كوچه كه مي گذري صف طوالني مردانه اي توجهت را جلب 
مي كند. دم در بانك است. ظل تابستان. چند كوچه باالتر همان صف با همان 
تركيب مذكر، اما طوالني تر، بسلليار طوالني تر و اين بار جلوي در مدرسه ديده 
مي شللود. همگي جوانان افغاني محات باالي شللهر. با آن صفي كه 30 سللال 
پيش در عروس شللهرها بسته شللده بود فرق هايي دارد: تك مليتي اند، همگي 
مردنللد، همگي جوان. پيرتر ها نمي آيند؟ زنان چه؟ ملت هاي ديگر همسللايه؟ 
يعني اينكه بايد جوان باشللي، افغاني و مرد براي اينكه به دنبال آزادي، كار و 
امنيت به كشللور دوسللت و مجاور بيايي؟ هر يك دستش را گذاشته بود روي 
شللانه نفللر بعدي و ماموران بسللياري مراقبت مي كردند كه كسللي از پياده رو 

باريك كوچه اين سللوتر نيايد.
 مامللور جوانِ  گرمازده اي به قصد برقراري نظم بود يا از سللر قدرت نمايي 
هر از چندي با باتومي كه در دسللت داشللت – به نرمي- به پاهاي آنها مي زد 

تا به صف برگردند.
 معلوم بود از اقتدارش لذت مي برد. جوانان افغاني با اين همه شاد و سرحال 
بودند. حتماً خبر خوشللي آنها را به خيابان ها كشللانده اسللت. طي اين سال ها 
مهاجران بسياري را مي بينم كه آسته مي روند و آسته مي آيند »كه گربه شاخت 
نزنه« حاال چه شللده اسللت كه جرات كرده اند در خيابان هاي كشور دوست و 
همجوار آزادانه راه بروند، صف ببندند و..؟ بي ترس از گربه و شاخش؟ معنايش 
شللايد اين باشللد: همه آنهايي كه براي »امنيت« و »كار« به كشللور دوست و 
همجوار آمده اند، منبعد مي توانند آزاد هم باشللند. ديگر الزم نيسللت از ديدن 
آجان بترسللند، به زيرزمين هاي خانه هاي اعيان نشللين شمال شهر پناه ببرند، 
نگاه هاي مشكوك پرفخر را تحمل كنند. معنايش اين است كه مي توانند درس 
بخوانند، كار رسللمي كنند زندگي تشللكيل دهند، براي خودشان كسي شوند. 
گيرم در غربت، گيرم در تبعيد. در نامه اي به خانواده بنويسللند كه حال شللان 
خوب اسللت و آنچه را نداشللته اند به دسللت آورده اند: آزادي، امنيت، كار. جز 

دوري مالي نيسللت. يعني ممكن اسللت؟ 
»آقللا! مللا براي جوانان خودمان هللم كار نداريم. ايللن خارجي ها اينجا چه 

مي كنند؟ امنيت ما را برهم ريخته اند!«
واكنللش اين ناسيوناليسللت هاي وطني مرا به يللاد تندرو هاي همان عروس 
شللهرها مي انللدازد. اين صف هاي بلند مهاجران در سللرزمين مللن نيز مرا ياد 
خللودم مي انللدازد در صف هللاي بلند سللرزمين آنها. همه كسللاني كه به قصد 
آزمايش شللانس، زندگي و فردايشللان به اينجا و آنجا آمده اند. به يكي از همان 
جوانك هاي معصوم در صفوف بلند، داسللتان آسمان و رنگش را تعريف كردم:

- معلوم نيسللت خانم! 
ايللن همه راه را طي كرده تا به اينجا. در گرما ايسللتاده از خروسللخوان تا 
بلله حال به اميد ورود به سللاختمان خنك و گرفتن برگلله اي كه منبعد بتواند 

خيابان ها را طي كند و نامه بنويسللد و...
3- چللرا مي رويم؟ چرا مي آيند؟ براي آزادي؟ با بي وطني چه كنيم؟ براي 
كار؟ بللا تحقيرشللدگي چلله بايد كرد؟ بللراي امنيت؟ با تنهايللي چگونه كنار 
بياييم در زير اين آسللمان هاي يك رنگ؟ اين سللوال ها هنوز زود است؟ زود 
اسللت. آسللمان هاي جهان هم كه يك رنگ باشللند، آدم هاي زيرشان اما رنگ 
به رنگ اند. نه مهاجرفرستي شللان يكي اسللت، نه مهاجرپذيري شللان. براي ما 

افغاني هاي روزگار.

محمدتقي رهبر رئيس فراكسيون روحانيون مجلس: 

انتقاد را تخريب دانستن خطرناك است
اختالف با مجلس، اختالف با اصولگرايان، اختالف با مجمع تشخيص 
مصلحت و... گويا  بايد با اين واقعيت كنار آمد كه چالش هاي دولت دهم  
با دستگاه ها و چهره هاي ديگر اختالفاتي است كه شايد نتوان نقطه 
پاياني برايش متصور شد و شايد به همين دليل نگراني هاي زيادي هم 
در طيف منتقد و هم در جمع اصولگرايان به وجود آمده  است.دولت 
اين روزها براي چندمين بار با مجلس اختالف پيدا كرده اس�ت  و به 
گفته كدخدايي»فاصله دولت و مجلس در اين دوره مقداري بيش�تر 
شده و طرفين حاضر نيستند نظريات يكديگر را مقداري تعديل كرده 
و به نقطه مشتركي برسند.« به همين دليل موج تازه اي از انتقادات 
چهره هاي اصولگرايي به س�مت احمدي نژاد روانه ش�ده است، البته 
رئي�س دولت و همچنين مس�ووالن دولتي به انتق�ادات بي توجهي 

مي كنند و بر درس�تي نظرات خود تاكيد دارند. »شايد به دليل راي 
بااليي كه از مردم گرفته اند، به اين نتيجه رسيده اند كه مي توانند همه 
برنامه ها را با نظرات خود اجرايي كنند.« محمدتقي رهبر با گفتن اين 
جمله نگراني هاي خود را از اين سياست دولت اعالم مي كند، اما با اين 
حال معتقد است نبايد به اختالفات دولت با مجلس پرداخت تا از اين 
طريق دشمنان خارجي فرصت سوءاستفاده را به دست نياورند. او در 
نيمي از مصاحبه ما س�عي در انكار هر گونه اختالفي دارد اما  بعد از 
آن مي پذيرد كه خودرايي نقطه ضعفي جدي است و انتقاد را تخريب 
دانستن  پديده اي خطرناك. رئيس فراكسيون روحانيون مجلس كه 
چندي پيش براي تذكر دادن به رئيس دولت از نماينده ها امضا جمع 

مي كرد، در همين رابطه به سواالت »شرق« پاسخ مي گويد.

 سعيد شمس

متاسفانه رفتاري در
دولتي ها مشاهده مي شود كه راي به 
»خودرايي« دولتي ها مي دهد. اين در 

حالي است كه هيچ فرد يا گروهي 
نمي تواند نظراتش را نظراتي كاماًل در 

چارچوب منطق و قانون بداند و هميشه 
بايد منتظر انتقادات باشند و البته به 
نظرات ديگران احترام بگذارند. شايد 
دولت به دليل راي بااليي كه از مردم 

گرفته، به اين نتيجه رسيده كه مي تواند 
همه برنامه ها را با نظرات خود اجرايي 
كند. اين در حالي است كه احمدي نژاد 

با حمايت اصولگرايان به اين سمت 
رسيده و كارنامه اش از نظر اذهان عمومي 

كارنامه جبهه اصولگرايي است.

معضالت فرهنگي مساله اي نيست كه بتوان به راحتي با آن كنار آمد. احمدي نژاد و همه 
مهره هايش بايد به اين نتيجه برسند كه تحركات غيراسالمي نمي تواند در جامعه اسالمي مورد 

استقبال قرار بگيرد.


