مصاحبه دکتر علیرضا امینی کارشناس مسائل سیاسی با خبرگزاری فارس

اصالحات بوی مرگ را استشمام میکند /هجمه به شورای نگهبان رفتار جناحی است

علیرضا امینی کارشناس مسائل سیاسی و سردبیر ماهنامه دیپلماسی  ،در گفت و گو با خبرنگار گروه
سیاسی خبرگزاری فارس ،با اشاره اظهارنظر اخیر رئیسجمهور درباره نظارت و جایگاه شورای نگهبان
اظهار داشت :آقای روحانی با این صحبت ها سعی می کند تا شرایط کشور و افکار عمومی را به دلیل
عدم پاسخگویی دولت به مباحث اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی کشور ،به سمتی ببرد که جامعه با
مباحثی روبرو شوند که چندان ضرورتی ندارد و برای مطرح شدن ،جایگاه عمومی ندارد

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران وی ادامه داد :مر قانون و رعایت قانون از اصولی است که حضرت امام راحل و قانون اساسی چندین
مرتبه بر آن تأکید داشتند .آقای روحانی فراموش کرده است که مشروعیت او برای حضور در انتخابات ،توسط شورای نگهبانی حاصل شده است که
او امروز آن را زیر سؤال می برد .ما تجربه این اتفاق را از نفرات قبلی هم در حوزه ریاست جمهوری در سال های گذشته شاهد بودیم
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد :مشروعیت ریاست جمهوری یکی از شاخص های اصلی بوده که بر اساس همین مبنای سنجش قرار گرفته
است ،طبیعتا آقای روحانی با این جمله فرام وش نکند که مشروعیت خودش هم زیرسوال می رود و اساسا این حمله به جایگاه قانونی که براساس نگاه
دین مبین اسالم و قانون اساسی مورد تأیید بوده یک حمله هدفمند است
امینی با اشاره به بخش دیگری از صحبت های رئیس جمهور که از دور اول مجلس به عنوان بهترین دوره یاد کرد ،گفت :آقای روحانی در بیاناتش،
از منافقین یاد کرد و عنوان داشت که دوره اول ،بهترین مجلس شورای اسالمی بود .در پاسخ این بیان آقای رئیس جمهور باید گفت مجموعه ای که
 ۷۱هزار ایرانی را شهید کردند و عموم مردم نسبت به منافقین نگاه منفی دارند ،عجیب است او مجلسی را مجلس خوب می داند که حتی منافقین هم
در آن بوده است

وی یادآور شد :دربخش دیگری از صحبت های آقای روحانی شاهد بودیم که او از نهضت آزادی نام می برد؛ حزبی که حضرت امام راحل مستقیما
نسبت به این حزب اعالم کردند که وضعیت شان چگونه است .عجیب است او مجلسی را که جمعی از مخالفان اسالم و نظام و جمهوری اسالمی بوده
است را مجلس خیر و خوبی می دانداین کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد:آقای روحانی در این صحبت ها به دنبال دو قطبی کردن کشور است.
.متأسفانه در کشور این نگاه وجود دارد و برخی ها از این ظرفیت استفاده می کنند تا کشور را به یک وادی دو قطبی برسانند
وی با اشاره به این موضوع که اصالحات بوی مرگش را استشمام می کند ،گفت :آنها متوجه شده اند که جایی برای حضور در عرصه اقدامی ندارند
و تمام این دروغ پردازی ها و فضاسازی را انجام می دهند تا جامعه را دچار دوقطبی کنند و در نهایت مردم دچار بحران شوند ،درحالی که مقام معظم
رهبری چندین مرتبه فرموده اند که از فضای دو قطبی در انتخابات خارج شوید
امینی اظهار داشت :در این صحبت های اخیر رئیس جمهور شاهد نگاه جناحی او هستیم .زمانی که نگاه جناحی به موضوعی شود ،قطعا خروجی اش
منفعت عمومی را در بر نخواهند داشت .وقتی صحبت از نگاه جناحی می شود ،یعنی همان جریان به دلیل عدم فعالیت و ضعفی که در افکار عمومی
ایجاد شده بهترین فرصت این است که فضا را به نوعی دو قطبی کند تا امتیاز بگیرد
وی ادامه داد :نکته حائز اهمیت این است که باید یک نفر به آقای روحانی یادآوری کند که شما پاسدار قانون اساسی کشور هستید
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به این موضوع که شورای نگهبان سنگر دفاع از حقوق مردم است ،گفت :این موضوع یک بحث سیاسی نیست
بلکه کسی که جرم کیفری و پرونده قضایی دارد ،چگونه باید برای نمایندگی مجلس انتخاب شود.کسی که حداقل های صالحیت عمومی را ندارد،
چگونه باید به عنوان نماینده مردم در مجلس باشد؟ کاری که شورای نگهبان می کند ،مقوله منطقی و گزینش منطقی از یک فرد است
امینی خاطرنشان کرد :این فضاسازی و تحریک افکار عمومی به هنگام انتخابات مجلس برای این است که جریان مرتبط با آقای روحانی و جریان
لیبرالی که در کنارش بوده به دنبال فضای دوقطبی جامعه است که سبب پایین آمدن مشارکت مردم و دو قطبی شدن جامعه می شود و در این راستا
نگاه ها و خواسته های جناحی شان را پوشش می دهند
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