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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 جوانان انقالبی و دلسوز ایران عزیز 

آیناد    ةهای جدی خود درباار  حضوری با من از دغدغه حضوری و غیر به صورتبسیاری از شما  ماههای گذشته در

دسات باه    که شما مرا برآن داشت برانگیزِ تحسین مسئولیتِ کشور و انقالب سخن گفتید. این شور و شوق و احساسِ

 انتخابااتی باه ماناایِ    هایِ رقابت های خودم را با شما و مردم عزیزمان در میان بگذارم. پایانِ برخی نگرانی و قلم برد 

انقالب نیست. ناکارآمدی  هةجب دوستانِ گرفتن برخی خطاهایِ  یا نادید رمستق دولتِ هایِ ناکارآمدی فراموش کردنِ

دشاوارتر  روز باه روز   بارای بسایاری از ماردم،    را خاطر همرا  با آرامشِ زندگیْ اقتصادی، گذرانِ ماضالتِ در حلِ

ادی را با نسبت هرگونه انتق ،و پاسخگویی د برای فرار از مسئولیتنخواه می ای و این در حالی است که  عد  کند می

 هاایِ  باشاد باه رقابات    انهر زمان کاه باه سودشا    ؛دننادید  گرفته و کم اهمیت جلو  دهانتخاباتی  هایِ دادن به رقابت

د رقابت تمام شد  است. این برخورد دوگانه خطر نگوی می باشد  انش د و هر زمان که به ضررنده انتخاباتی ارجاع می

داناد کاه باه هار      مای  سایر مردمیخود را بی نیاز از  گویی دولت به همرا  دارد؛ ی رارفتن سرمایه اجتماعی و ملّ هدر

برای آن گذشته  ةچند هفتضروری  غیرِ سیاسیِ د. کیست که نداند دعواهایِان مستقر رای نداد  جمهورِ دلیلی به رئیس

 .اقتصادی به حاشیه برد  شود اضالت و ناکارآمدیِم بود  که

 ،ماردم  شاود و  یکای پاس از دیگاری شانید  مای      کارگرانْ تولیدی و بیکار شدنِ هایِ بنگا  تاطیلیِ خبرِدر حالی که  

زند. این  رکود می دورانِ محترم حرف از پایانِ جمهورِ رکود هستند، رئیس و تداومِبانکی  هایِسیاست عواقبِ نگرانِ

 بینند کاه دولاتِ   میخود  وگرنه مردم به چشم ؛بتوان حل کرد سیاسی  هایِ جنجال ندازیِا تناقض را ای بسا تنها با را 

کشاور   ةشکاف در حاکمیت و ادار سازی و ایجادِ بر طبل حاشیه ،کشور اقتصادیِ کالنِ مشکالتِ مستقر به جای حلِ

 کوبد.  می

: پرسش اول این استهای دلسوزانه، دو پرسش بیش از هر چیز، ذهن من را به خود مشغول کرد   در برابر این نگرانی

دولت زمینه را برای تغییر در وضع موجود در افکارعمومی کامال مهیا کرد  بود، چاه عاواملی باعا      که ناکارآمدیِ

شد که ما این فرصت بزرگ را هم مانند گذشته از دست بدهیم و در عمل اجاز  بدهیم با تثبیت مدیریت خسته، بسته 

م و آرمانهایِ انقالبِ اسالمی چهار ساال دیگار   دار با گفتمان انقالب اسالمی و منافع ملی، زندگیِ جاریِ مرد و زاویه
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در بیم و نگرانی سپری شود؟  و در پی این سوال، پرسش بادی مطرح می شود کاه بارای اصاالح ایان رونادی کاه       

سالهاست ادامه دارد و باع  شد  جمهوری اسالمی نتواند در دوران پس از دفاع مقدس حتی یک دولت کارآمد در 

  اسالمی را تشکیل دهد، چه باید کرد؟ انقالبِهای  وی مردم و نزدیک به افق آرمانحل نیازهای مادی و مان

هاا   متااددی در پاساب باه ایان دغدغاه      ایِها  جاواب  ،انقالب و نظام و کشاور  لسوزِد ،منمؤ در گفتگو با شما جوانانِ

تخابات مردم در ان نظرِ در جلبِ ،گرایی اصول جریانِ های اخیرِ شکست دهد بسیاری از شما دلیلِ نشان می ام که شنید 

دانید. لذا باه ایان بااور رسایدم کاه       رد میکالن و خُ در سطوحِ عملکردیْ ساختاری، رویکردی و اشکاالتِ ةنتیج ،را

انقالب و  مومن و دلسوزِ شما جوانانِ امروزِ اصلیِ یکی از مطالباتِ« گرایی اصول جریانِ کنشِ ةاساسی در نحو تغییرِ»

اسالمی، در  جمهوریِ انقالبیِ هایِ مبانی و ارزش ظِگرایی باید با حف امروز دیگر روشن است که اصولکشور است. 

را  «گرایای  اصاول  نو» حرکت در راستایِ ،هایی نو و چهر  و با گفتمان متحوّل شود خودْ ورزی سیاست ةنگرش و شیو

 . آغاز کندهرچه زودتر 

 برادران و خواهران عزیزم 

 ة. در اداما دکاری آنها بقای خود را تضمین کرانان پیروز شد و این نظام با فداتکیه بر شور و انگیز  جواین انقالب با 

 جساارتِ  بزرگ و مانادگار نیسات و یکای از کارهاای بازرگْ      کارهایِ در انجامِای جز تکیه بر جوانان  را  نیز چار 

 هنار آنْ  تارینِ  این جریان در مقابل رقیبی است که اصالی  تضایفِ بدونِ ،گرایی ل کردن اصولو متحوّ «انتقادی خود»

 امیادوارم دیگار دوساتانِ   اسات.   هایش ها و ناکارآمدی وعد  کردنِ فراموش به قصدِ ،مصنوعی به جاماه ترسِ تزریقِ

 ،بازرگ و ضاروری   ایان تحاولِ   بارای ایجاادِ   ،شاما را  این پیام و درخواستِ گراییْ اصول جبههدر  و اثرگذار مسئول

  و نه ضاف.است و تغییر نشانه قوت  «خودانتقادی»بشنوند و بدانند 

از باال به  اقداماتِ اختیار وارد صحنه شد ، منتظرِ به فااالنه و آتش ،این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که شما امیدوارانه

گیری  تصمیم دهدْ نشان می برخی دوستانْ پس از انتخاباتِ رفتارهایِ زیرا تحلیلِ؛ دیگرایی نباش اصول پایین در جریانِ

 اختالل است.  همچنان دچارِ جریانْ سِأدر این مورد در ر
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 هاا و مباانیِ   ترسایم ویگگای  ، آن مهم و باه سار منازل مقصاود رسااندنِ      بدون شک نخستین گام در انجام این رسالتِ

و شاما را   میاان بگاذارم   جدی را با شما در ةچند پرسش و دغدغ باباست و لذا برآنم که در همین  «گرایی نواصول»

 جواب آنها را به بح  و گفتگو بگذارید:  ،و در صورت تمایل به صورت خصوصی ،عمومی ةدعوت کنم در عرص

عملکردی و رویکردی دارد که باید آنهاا   های ساختاری، چه ضاف «گرایی اصول» شناسانه، از یک منظر آسیب – 1

گرایای   نواصول در این سه مورد کدام دغدغه ها را باید مورد توجه قرار دهد؟ چتر «گرایی اصول نو»را اصالح کرد؟ 

 باید شامل کدام گروههای جاماه باشد؟ 

های جدیادی کاه    گرایی حرکت کرد؟ و چهر  واصولگرایی به سمت ن توان از اصول ی میچگونه و با چه روش – 2

 در این روند چیست؟ توانند این کار را انجام دهند باید چه خصایصی داشته باشند و نقش جوانان  می

گرایی چگونه باید باشد؟ آیا ما نیازمند بازگشت به مردم و توجاه باه مطالباات و نقاش      در نواصولجایگا  مردم  – 3

 ةطبقا  زنادگیِ  سابکِ  تغییارِ  ها با واقایاتِ  آرمانتوان بدون چشم پوشی از  ؟ چگونه مینیستیمآنها در ادار  همه امور 

 متوسط کنار آمد؟ 

 گرایی با دولت چگونه باید باشد؟  شیو  تاامل نواصول – 4

 رقیب چگونه باید باشد؟  سیاسیِ هایِ گرایی با رهبری انقالب، نهادهای حاکمیتی و جریان نسبت نواصول – 5
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