
www.sharghdaily.comسیاست۲

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:
قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می کند مقابله کنید

گفت وگوی «شرق» با محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر، درباره وزن کشی سیاسی جدید در مجلس
مواضع پایداری ها در مجلس یا تعدیل شده یا کنترل شده اند

«انجمن پاسداران حق حیات» حمله اسرائیل به ۷ سازمان مدنی فلسطینی را محکوم کرد

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته 
در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، بررســی و بیان عملکرد دولت و یاد و زنده 
نگه داشتن حوادث مهم انقالب و ۴۳ سال اخیر را دو رویکرد اساسی هفته دولت برشمردند 
و با تشریح توفیقات یک ساله دولت، در بیان توصیه های مهم از جمله درباره اولویت مسئله 
اقتصــاد افزودند: مردم در همه حوادث و رویدادها «قهرمان اصلی سرگذشــت انقالب» 
بوده اند و این واقعیت مایه درس و عبرت است و به همه مسئوالن نشان می دهد که با این 
ملت باید چگونه رفتار کرد. حضرت آیت اهللا خامنه ای، شهیدان رجایی و باهنر را دو مدیر 
تراز انقالب اسالمی خواندند و با اشاره به اینکه شهادت، پاداش شایسته پروردگار به این دو 
عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشــی حوادث بزرگ، آفت مهمی اســت که باید همه از آن 
پرهیز کنیم. رهبر انقالب «برانگیختگی عمومی ملت در دوران انقالب»، «حیرت استکبار در 
مقابل عظمت انقالب»، «دشمنی های بی وقفه زورگویان جهانی»، «بی دفاع بودن کشور و 
پایتخت در مقابل حمالت هوایی صدام»، «جوالن دادن تروریســت ها در سراســر کشور و 
ناامنی ســال های اول انقــالب»، «عملکرد دولت ها و مجالس مختلــف پس از انقالب»، 
«حضور تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه های مقابله با دشمنان» و 
«حضور بی دریغ و تحســین برانگیز مردم در راهپیمایی ها و مراســم مختلف» را از جمله 
مسائلی خواندند که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد. حضرت آیت اهللا خامنه ای 
در همین زمینه با یادآوری حضور به یاد ماندنی ملت در تشــییع ســردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی افزودند: مسائل مشــابه از جمله حضور ُپر معنا و گسترده مردم در تشییع پیکر 
آیت اهللا ناصــری در اصفهان و مشــارکت عجیب مردم در میهمانی غدیر، نشــان دهنده 
جهت گیری های عمومی ملت و راه صحیحی است که باید ادامه یابد. رهبر انقالب، بررسی 
و پرداختن به فعالیت های دولت را دومین کارکرد هفته دولت برشــمردند و با اشــاره به 
برخــی توفیقات دولت،  توصیه هایی خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت بیان کردند. 
حضرت آیت اهللا خامنه ای، زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهم ترین توفیق دولت دانستند 
و افزودنــد: مــردم می بینند که دولت در وســط میدان و مشــغول کار و تالش برای حل 
مشکالت و خدمت رسانی به آنها ست و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی 
احیا کرده است. البته این تالش ها در برخی زمینه ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه ها 
نیز هنوز به نتایج الزم نرسیده است. ایشان سفرهای استانی دولت را موضوعی درخشان و 
مهم خواندند و افزودند: ۳۱ سفر در سال اول دولت به سراسر کشور از جمله نقاط محروم 
و دور افتاده، نظارت میدانی بر کارها و همدلی عمیق با مردم از دیگر توفیقات دولت بوده 
است. «سرعت عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشده به نشانه همدردی 
دولت با مردم»، «زدوده شدن رقابت های منفی و مناقشه برانگیز در روابط بین قوا که موجب 

آشــفته کردن ذهن مردم می شــد»، «تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در استمرار این تالش 
آرامش بخــش» و «جوان گرایــی» از دیگر توفیقــات دولت بود که رهبــر انقالب به آنها 
پرداختند. ایشان گفتند: البته مدیران و مسئوالن جوان هم در مواردی اشتباه و خطا می کنند، 
اما در مجموع دمیده شــدن روح جوانی در دولت و مجلس و پرورش مدیران قوی، ارزش 
صبــوری در مقابــل این خطاها و رفع تدریجــی آنها را دارد. حضــرت آیت اهللا خامنه ای، 
«خارج کــردن جامعه از چشــم انتظاری بــرای تصمیم گیری و اقدام دیگــران»، «پرهیز از 
شرطی کردن کشور» و «اهمیت دادن به ظرفیت های داخلی» را از دیگر موفقیت های قوه 
مجریه خواندند. ایشــان دولت سیزدهم را «مسئولیت پذیر» دانستند و گفتند: در یک سال 
اخیر شــنیده نشــد که دولت فرافکنی و بهانه تراشــی کنــد و بگوید «اختیــار نداریم» یا 
«نمی گذارند».  «رویکردهای خوب در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ» و «برجسته کردن 
شــعارهای انقالب از جمله عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافی گری و 
استکبار ســتیزی» از دیگر نقاط برجســته دولت بود که رهبر انقالب بیان کردند. حضرت 
آیت اهللا خامنه ای تأکید کردند: دولت این سررشته و سبک کاری را برای دستیابی به توفیقات 
بیشتر ادامه دهد. رهبر انقالب اسالمی در ادامه توصیه هایی را خطاب به دولت بیان کردند. 
اولین توصیه حضرت آیت اهللا خامنه ای، «شکر نعمت توفیق خدمت به مردم» بود که در 
این خصوص گفتند: شکر این نعمت در درجه اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توسل و 
تضرع و انس با قرآن اســت و در درجه بعد با ادامه تالش جهادی برای خدمت به مردم. 
«داشتن نیت الهی و مخلصانه و پرهیز از کارهای نمایشی» دومین توصیه رهبر انقالب بود. 
حضرت آیت اهللا خامنه ای در همین زمینه خاطرنشــان کردند: اطالع رســانی اقداماتی که 
انجام می شود، منافاتی با اخالص ندارد؛ زیرا موجب افزایش امید مردم می شود. ایشان در 
توصیه سوم گفتند: به میان مردم رفتن را ادامه دهید و اسیر برخی جوسازی ها نشوید و البته 
در مواجهه با مردم صبر و تحمل به خرج دهید. رهبر انقالب، حضور بی واســطه و مکرر 
رئیس جمهور و دیگر مسئوالن دولت در میان مردم را دارای برکات و تأثیرات فراوان دانستند 
و افزودند: البته دولت مردمی فقط به معنای به میان مردم رفتن نیست، باید با برنامه ریزی 
دقیق و اســتفاده از دیدگاه ها و نظرات مختلف، زمینه جلب مشارکت مردم در عرصه های 
مختلف از جمله اقتصادی و سیاســی فراهم شــود. حضرت آیت اهللا خامنه ای در توصیه 
چهــارم بر لزوم عمل بــه وعده ها و پرهیز از بیان وعده های غیرقابل تحقق که زمینه ســاز 
خدشه دارشــدن اعتماد مردم می شــود، تأکید کردند و به عنوان توصیه پنجم، با اشاره به 
موضوع طراحی نقشه جامع حرکت دولت، افزودند: مراقب باشید کارهای روزمره شما را 
غرق نکند و برای اینکه دچار این آفت نشوید با یک طرح کالن و نقشه جامع و قابل توضیح 
برای مردم، حرکت کنید. ایشــان لزوم رعایت اولویت ها را به عنوان توصیه ششــم مطرح 

کردند و گفتند: توان و امکانات دولت محدود است، بنابراین باید ابتدا سرفصل های اساسی 
مشخص شوند و سپس سرفصل ها و زیرمجموعه های آنها اولویت بندی شوند. رهبر انقالب 
با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی،  اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است، خاطرنشان 
کردند: البته این به معنای نادیده گرفتن سرفصل های دیگر همچون علم، امنیت، آسیب های 
اجتماعی و فرهنگ نیســت، ولی اولویت باید اقتصاد باشــد همراه با پیوســت فرهنگی. 
حضرت آیت اهللا خامنــه ای درخصوص موضوع اقتصاد چند نکتــه را بیان کردند؛ «لزوم 
انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی»، «مشخص کردن 
اولویت ها و تمرکز بر شــاخص های اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس جمهور و 
دیگر مسئوالن» نکاتی بود که رهبر انقالب به آنها اشاره کردند. رهبر انقالب اسالمی در بیان 
شاخص های اصلی اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رشــد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد 
اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص هایی هستند که باید به صورت 
دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند. رهبر انقالب در توصیه بعدی، عمده ترین سرفصل در 
پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند و تأکید کردند: قاطعانه با هر عاملی که تولید 
را تضعیف می کند، مقابله کنید. ایشان در بخش تولید کشاورزی، با اشاره به بحران غذا به 
دنبــال وقوع جنگ اوکراین، مســئله امنیت غذایی را بســیار مهم دانســتند و با یادآوری 
توصیه های مســتمر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی در اقالم اساسی مانند گندم، افزودند: 
مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه  یک است که نباید از آن غفلت شود. حضرت آیت اهللا 
خامنه ای در خصوص تولید صنعتی، با اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه بانک ها خواندند و گفتند: بانک مرکزی سخت گیری های 
بجا و به موقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها آغاز کرده است، اما باید مراقبت شود 

انجمن پاســداران حــق حیات در ایران، همگام با ۲۲ گزارشــگر حقوق بشــر 
ســازمان ملل متحد، اقدام اســرائیل در یورش به دفاتر ۷ ســازمان مدنی و نهاد 
حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه فلسطینی را محکوم کرد. در بیانیه این انجمن 
آمده است: متأســفانه این بار هم تل آویو متهم به نقض حقوق بشر با نسبت دادن 
ناروای اتهام تروریســم به نهادهای مذکور، اقدام خود را توجیه می کند. این شیوه 

رفتار، خود نوع پیچیده تر تروریسم شخصیتی است.
اســتفاده ابزاری این قبیل حکومت ها از عنوان تروریســم علیه مخالفان خود، 
روشــنگر این واقعیت است که چرا با وجود جهانی بودن شعار مبارزه با تروریسم، 
توفیق چندانی در این راه حاصل نمی شــود. ما پاســداران حــق حیات به عنوان 
یک ســازمان مردم نهاد مدافع حقوق بشــر، ضمن ابراز همبستگی با سازمان های 
حقوق بشــری مورد حمله اســرائیل از جامعه جهانی به ویژه دولت های اروپایی 
می خواهیم رفتار دوگانه را متوقف و نسبت به اقدامات این حکومت ناقض حقوق 
بشــر در پایمال کردن حقوق شــهروندان فلســطینی، به ویژه فعاالن حقوق بشر، 

واکنش صریح و قاطع نشان دهند. تجربه نشان داده است که ابراز نگرانی کفایت 
نمی کند و تأثیر بازدارنده ای برای این نوع اقدامات نداشته است.

ایــن کنترل ها بــر روی فعالیت هــای غیر مولد بانک هــا همچون خرید زمین و ســکه یا 
فعالیت های بنگاه داری آنها اعمال شــود و تسهیالت الزم برای واحدهای تولیدی آسیب 
نبیند.  رهبر انقالب در برشــمردن اولویت های اقتصادی، مسئله مسکن را مورد توجه قرار 
دادنــد و گفتند: در قضیه مســکن عقب ماندگی زیــادی وجود دارد کــه موجب افزایش 
سرسام آور قیمت و اجاره بها و رنج و زحمت مردم شده است. «ساخت پتروپاالیشگاه ها»، 
«تکمیــل زنجیره ارزش افــزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشــی»، «تکمیل 
مســیرهای حیاتی شــمال- جنوب و شــرق به غرب برای افزایــش ظرفیت حمل ونقل 
بین المللی و همچنین مســیرهای ارتباطی و حمل ونقل داخلی» و «توســعه استفاده از 
ظرفیت بی بدیل دریا» اولویت های دیگری بود که رهبر انقالب بر آنها تأکید و خاطرنشــان 
کردند: نگذارید ظرفیت های طبیعی و انســانی عظیم موجود در کشور هرز برود. حضرت 
آیت اهللا خامنه ای در پایان سخنانشان با تأکید بر پرهیز از نیمه کاره رهاکردن کارها و ضرورت 
پیش گرفتن صبر و استقامت و افزایش کار جهادی برای حل مشکالت متراکم و به جا مانده، 
گفتند: اگر به این توصیه ها عمل شــود، ثابت خواهد شــد که دولت سیزدهم دولتی کامال 
کارآمد، فعال و برطرف کننده مشــکالت زندگی مردم است که نتیجه آن رضای پروردگار و 
مردم خواهد بود. ایشــان همچنین با قدردانی از گزارش رئیس جمهور و چند نفر دیگر از 
اعضای دولت گفتند: باید با فعالیت بیشتر بخش رسانه ای دولت و اطالع رسانی هنرمندانه 
و باورپذیر، این دســتاوردها را برای مردم بیان کرد. پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، 
رئیس جمهور و چهار نفر از اعضای دولت به بیان گزارش هایی از رویکردها و اقدامات اولین 
سال دولت سیزدهم پرداختند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی با اشاره به شرایط دشوار 
کشور در مرداد ۱۴۰۰، «پیوند نزدن معیشت مردم به اراده بیگانگان» را از مهم ترین اقدامات 
دولت دانســت و گفت: در این یک ســال بیش از قبل مطمئن شدیم که برای همه مسائل 
راهکار وجود دارد و هیچ بن بســتی وجود ندارد. رئیس جمهور همراهی و اعتماد مردم را 
بزرگ ترین سرمایه دولت برشمرد و گفت: ابرپروژه دولت «احیای اعتماد عمومی به دولت» 
اســت و کلیه اقدامات در این چارچوب دنبال می شود. کنترل رشد تورم و نقدینگی، مهار 
کرونا و واکسیناسیون سراسری، استقراض نکردن از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، 
ایجاد درآمد های جدید و پرداخت بدهی های سنگین به جامانده از قبل، پایداری در ذخایر 
کاالهای اساسی، سفرهای استانی با راهبرد حل مسئله، فعال کردن سامانه های الکترونیک 
به منظور اصالح بســترهای فســادزا، اجرای عدالت به ویژه در الیحــه بودجه، تغییر ریل 
سیاســت خارجی از برجام زدگی به نگاه متوازن و همچنین ارتقای تجارت و همکاری ها با 
همســایگان از مهم ترین محورهای گزارش رئیس جمهور در این دیــدار بود. آقای مخبر، 
معاون اول رئیس جمهور نیز «مدیریت نوسان های اقتصادی»، «فعال سازی سرمایه گذاری 
داخلی» و «مبارزه با فقر و گسترش عدالت» را سه محور اصلی کار اقتصادی دولت در یک 
سال اخیر خواند و گفت: استفاده از ظرفیت های متنوع کشور از جمله دوهزارو ۷۰۰ کیلومتر 
دسترسی به دریا، معادن و کشاورزی جزء اولویت های دولت است. بیان گزارشی از سفرهای 
استانی در یک  سال گذشته و روند تخصیص منابع برای اجرای مصوبات آنها از زبان آقای 
مرتضوی، معاون اجرائی رئیس جمهور، بیان اقدامات برنامه ای و بودجه ای دولت از جمله 
در اصالح تــراز درآمدها و مصارف در گزارش آقای میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجــه و همچنین گزارش وزیــر نیرو از اقدامات دولت در دو حــوزه آب و برق به منظور 
کاهش تنش های آبی و جلوگیری از خاموشی  ها در تابستان، بخش های دیگر این دیدار بود.

چهارشنبه
۹ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۳

 به نظر می رسد نیروهای سیاسی، جریانی و فراکسیونی مجلس   .
این روزها در حال جابه جایی هستند. درباره وزن کشی های سیاسی 

این روزهای مجلس توضیح بدهید.
قبل از اینکه بخواهیم درباره وزن کشی های سیاسی در مجلس 
حرفی بزنیم، بهتر است بگوییم آنچه تاکنون مانع از توسعه کشور 
شده ، اولویت منافع فردی بر منافع حزبی و گروهی و اولویت منافع 
حزبی و گروهی بر منافع ملی است. اگر اختالفاتی وجود دارد، اگر 
هدف توســعه کشور، اشــتغال، ازدواج و مسکن جوانان و قیمت 
کاالها و رفاه مردم و بهبود اقتصاد کشــور نادیده گرفته می شــود، 
می توانیــم از اختالفات درون گروهی و درون جناحی خود از درون 
اصولگرایان یا درون مســتقلین اجتناب کنیم. اما وقتی مسئله به 
کرســی ها و منافع فردی و حزبی برمی گردد، این اختالفات اتفاق 
می افتد. متأســفانه آفتی که به طور جدی خیلی از وزارتخانه ها را 
تهدید می کند، به همین دلیل است که مثال پشت یک وزارتخانه یا 
یک وزیر گروهی حضور دارند که از آن وزیر حتی اگر ناکارآمد باشد، 
حمایت می کنند و این فاجعه اســت. در یکی از کتاب های یکی از 
کشورهایی که شرایطشان از ما بدتر بود و االن به درجه ای از توسعه 
رســیده و در ۲۰۳۰ یکی از قدرت های برتر خواهد بود، نوشته شده 
اســت حکمرانان آن کشور در تقابل توسعه و سیاست، توسعه را 
انتخاب کردند؛ در حالی که ما در سال های گذشته در تقابل توسعه 
و سیاست، سیاســت را انتخاب کرده ایم. به همین دلیل است که 
سابقه، رزومه و تجربه مدیر کل یک دستگاه به هیچ عنوان با شغلی 
که به او واگذار می شــود، ســنخیت ندارد و این ابتدای انحراف و 
انحطاط در آن عرصه خاص است. می خواهم به مثالی اشاره کنم 
تا تفاوت عملکرد خود با کشــورهای توســعه یافته را بیشتر درک 

کنیم. سال ها پیش وقتی رئیس جمهور وقت آمریکا از الیحه خود 
در کنگــره دفاع می کرد، گفت موتور نجــات آمریکا اصل ۴۴ بوده 
است. آیا اصل ۴۴ که در آمریکا پیاده شد، همان اصل ۴۴ است که 
در ایران اجرا شــد؟ قطعا این طور نیســت و تفاوت فاحشی دارند. 
ما وقتی اصل ۴۴ را پیاده کردیم، به کارمندان فشــار بسیاری آمد و 
خدماتی که قرار بود توسط بخش خصوصی ارائه شود، ناکارآمد و 
بی کیفیت بود. برخالف همه اسناد باالدستی که می گوییم دولت 
باید کوچک تر بشود، با ساماندهی نیروی انسانی، دولت را بزرگ تر 
کردیم. به  جای اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری خدمات به 
بخــش خصوصی را اجرا کنیم و بگوییم بخش خصوصی تو حق 
نداری حقوق کارگر و کارمند را ناقص بپردازی و کارهای محوله را 
ناقص انجام دهی، این اجازه را تلویحا به آنها داده ایم و این شروع 
انحــراف از اجرای اصل ۴۴ اســت. در واقع می توان تأکید کرد که 
ما اســتاد خراب کردن طرح هایی هستیم که خیلی از کشورها را از 
گلوگاه هایی که از آن رنج می بردند، نجات داده است. می خواهم 
به خاطره ای در این باره اشــاره کنم تا موضوع جا بیفتد. در ســال 
۱۹۹۹ یعنی ۲۳ ســال پیش، معاون پژوهشی دانشکده ما در یکی 
از کشــورهای اروپایی بازنشسته شد. در ایران اگر معاون پژوهشی 
دانشــگاهی بازنشسته شود، من سفارش شــما را می کنم و شما 
ســفارش دیگری را و دیگری سفارش من را و با همدیگر سفارش 
نفر بعدی را می کنیم و آن فرد به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه 
انتخاب می شــود، بــدون اینکه این فرد کوچک تریــن توانمندی و 
تخصصی در این باره داشته باشــد. اما آن دانشگاه خاص خارجی 
به همه کشورهای اروپایی فراخوان داد و اعالم کرد پست معاون 
پژوهشــی این دانشگاه خالی شده اســت و از میان کسانی که این 

توانایی را دارند، دعوت می کنیم در این باره رزومه بدهند. این همان 
زمانی بود که آقای خاتمی تالش زیادی داشت تا شایسته ساالری 
را در کشــور مطرح و جا بیندازد. من به واســطه استادم که با این 
موضوع به طور مســتقیم دخیل بود، به طور غیرمستقیم در جریان 
امر قرار داشتم. همان زمان ۵۶ نفر درخواست دادند و دانشگاه از 
همــان ابتدا صفحه اول و معرفی فرد را جدا کرد و به هر صفحه 
مربوط به یک نفر کد داد و بر اساس آن کد فرد قابل شناسایی بود. 
از میــان ۵۶ نفر ۴۴ نفــر را در راند اول حذف کردند؛ چرا که رزومه 
مناســبی نداشتند. در راند دوم از ۱۲ نفر هشت نفر را حذف کردند 
و در نهایت چهار نفر بر اســاس شایستگی شان باقی ماندند که با 
آنها تماس گرفتند. یکی از اســپانیا، یکی از ایرلند و دو نفر از ولز و 
انگلیس بودنــد. دو نفر خانم و آقای جوان و دو نفر خانم و آقای 
مسن بودند که از میان آنها یکی از خانم ها در حال شیمی درمانی 
بود و موهای ســرش ریخته بود، امــا در ۴۴ دقیقه ای که هر کدام 
صحبت کردند و در یک ربعی که به ســؤاالت پاسخ دادند، همان 
خانمی که در حال شــیمی درمانی بود به عنوان معاون پژوهشی 
دانشــگاه انتخاب شــد. با ایــن انتخاب چنان تحولــی در بخش 
پژوهش دانشــگاه ایجاد شد که همه انگشــت به دهان ماندیم. 
بنابرایــن آنها یاد گرفته اند همه چیز قابل کنترل اســت، اما دانش 
یک فرد در درون او اســت؛ نه می توانند دانش را از او بگیرند و نه 

می توانند به او تزریق کنند.
  به بحث اولمان درباره تقابل توسعه و سیاست برگردیم.  .

اگر بتوانیم در تقابل توسعه و سیاست، منافع ملی را در نظر بگیریم 
و در درون سیاســت باز منافــع ملی را در نظر بگیریــم، کارها خوب 
می شود. ممکن است من و شما دیدگاه های متفاوتی داشته باشیم و 

اگر با وجود اختالف دیدگاه سیاســی خود صرفا منافع ملی و توسعه 
کشور را در نظر بگیریم و متفق القول شویم، مشکالت کاهش می یابد.

   از وزن کشــی سیاسی در مجلس طبق مشاهداتتان بگویید. به   .
نظرتان مسیر به چه ســمتی می رود و آیا نسبت به قبل تغییراتی 

ایجاد شده است؟
شــرایط مجلس نســبت به قبل بهتــر و برخوردها منطقی تر 
شده اســت؛ یعنی از رفتارهای هیجانی سال اول مجلس فاصله 
گرفته ایم. وقتی می گوییم مجلس عصاره فضایل یک ملت است، 
باید یک نماینده عصاره فضایل جامعه باشد و از حرف زدن گرفته 
تا راه رفتن و لباس پوشــیدن و اظهارنظر کــردن و نقد کردنش باید 
عصاره فضیلت یک ملت باشــد. من بشــخصه سال اول مجلس 
خیلی رنج بردم و حاال شــرایط بهتر شــده و به سمت منافع ملی 
حرکت کرده اســت. این امر باعث خوشحالی است. اگر نگاه ها به 
سمت منافع ملی پیش برود، در صورتی که اگر حتی به کسی وعده 
و قولی هم داده باشــیم یا امتیاز هم داده باشــیم، سعی می کنیم 
ایــن روند و نگاه را اصالح کنیم. مثال بیش از ۱۲۰ نماینده ای که از 
آقای رئیسی در بیانیه ای خواستند برای انتخابات ریاست جمهوری 
بیاید، بعد از آمدن رئیســی در صورتی که او نتواند به وعده هایش 
عمل کند، چون در روی کار آمدنش دخیل بوده اند، باید ســکوت 
کنند، اما در این مدت بیشــترین تذکرات را به دولت داده اند و خط 
خود را از حمایت نسنجیده از دولت جدا کرده اند. این خوب است 
که با وجود احترامی که برای هم قائل هســتند، بیشترین تالش و 
تذکر را برای معیشت مردم داده اند. اصل موضوع توسعه کشور و 
معیشــت مردم است و حتی اگر قبال از یکدیگر حمایت می کردند، 
دلیل نمی شود در صورت ضعف عملکرد و کاهلی در تصمیمات 

دولت، بــه وظایف خود عمل نکنند و همچنــان حمایت خود را 
حفظ کنند. این اتفاق از بهترین رویدادهای اخیر مجلس است که 

نشان از عقالیی تر شدن فضای مجلس یازدهم دارد.
  به نظرتان این تغییر رویکرد در بین جبهه پایداری ها و حامیان   .

قالیباف هم وجود دارد؟
به دلیل اینکه احزاب فعالی نداریم، سیاســیون ما وابســتگی 
صددرصــدی بــه احزاب خــود ندارند کــه این باعث می شــود 
نوسانات دیدگاه وجود داشــته باشد. نماینده ای داشته ایم که یک 
دوره در سرلیســت اصولگرایــان بوده و دوره بعد در سرلیســت 
اصالح طلبــان قرار گرفتــه و دوره بعد به عنوان نماینده مســتقل 
آمده اســت. در حالی که در هیچ کجای دنیــا چنین چیزی وجود 
نــدارد و اجازه نمی دهند فرد در دو جناح مخالف حضور داشــته 
باشــد، اما در کشــور ما وجــود دارد و این نشــان می دهد احزاب 
اســتخوان دار و جدی نداریم. بنابراین همین امر باعث می شــود 
برخــی در موضع گیری های خود، موضع حزبی شــان را نبینند. در 
نتیجه می بینیم قاطبه افرادی که در یک حزب وجود دارند، اگر چه 
تندروهای آن جریان ها همچنان بر مواضع خود می مانند، اما بقیه 
بعد از کمی فکر به این نتیجه می رســند که شاید رفتارهای قبلی 
آنها تند بوده است و آن را اصالح می کنند . به همین دلیل شاهدیم 
که مثال پایداری ها نســبت به قبل خیلی عقب نشــینی کرده اند، یا 
گروه مخالف آنها را کنترل کرده و به عقب رانده اســت. وقتی در 
مجلس می بینیم فردی به صرف اینکه فالنی هم حزبی او اســت 
از طرح او حمایت نمی کند و به خود طرح بیشــتر از کسی که این 
طــرح را داده توجه می کند، امید خوبی برای توســعه کشــور در 

دلمان روشن می شود.
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سیاسیون ما وابستگی صد درصدی به احزاب خود ندارند
معصومه معظمی:  صبح روز گذشــته در انتخاباتی بی رقیب، محمدباقر قالیباف باز هم رئیس فراکســیون انقالب اسالمی باقی ماند. اگر چه این فراکســیون، فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم است و 
جبهه پایداری ها به عنوان رقیب این جریان تحرکاتی را گاهی در مجلس تدارک می بینند که ابتکار عمل را از دست قالیبافی ها می گیرد، اما شواهد امر نشان می دهد به دلیل برخی تک روی های قالیباف 
به عنوان رئیس مجلس، آرام ترشدن فضای حاکم بر مجلس و فاصله گرفتن نمایندگان از فضای هیجانی سال اول، رفته رفته بر تعداد مستقلین مجلس افزوده می شود؛ چرا که هم از مدل ریاست قالیباف 
و بحث های مربوط به تخلفات آیین نامه ای خسته شده اند و هم جبهه پایداری ها از تندروی های گذشته خود تا حدی کوتاه آمده  و به عبارتی عقب نشینی کرده اند. به همین دلیل فضای منطقی بهتری 
نســبت به قبل بر مجلس حاکم شده ســت و حتی نمایندگانی که تا پیش از این در بیانیه ای بالغ بر ۱۲۰ امضا از رئیسی خواسته بودند برای انتخابات ریاست جمهوری حاضر شود، حاال بیشترین تذکرات 
و تهدید به اســتیضاح وزرای او را در دســتور کار خود قرار داده اند. آنچه گفته شــد، کلیاتی از سخنان محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مردم نوشــهر در مجلس یازدهم، در گفت وگو با «شرق» است. 

ملتمحسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و عضو فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، در ارزیابی وزن کشی سیاسی این روزهای مجلس با «شرق» گفت وگویی داشت که در ادامه می خوانید.
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