گزارشابتکارازرایمنفیبهارستانبهمسکوتماندنطرحجنجالی؛

سکوت استانی شدن انتخابات شکست

روایت آیتاهلل از تغییر در صفبندی
موافقان و مخالفانش؛

منعوضنشدهام،
آنهاعوضشدهاند

تعدادنمایندگاناستانهاتغییرنمیکند

گروه سیاس�ی – طرح اس��تانی ش��دن انتخابات بعد از مدتها که از طرح آن در صحن علنی
مجلس و بازگش��ت آن به کمیسیون شوراها برای اعمال پارهای از اصالحات گذشته است ،باالخره
به صحن علنی بازگش��ت .این در حالی اس��ت که در جلسه دیروز مجلس رایگیری برای مسکوت
گذاش��تن این طرح نیز انجام ش��د که با نظر مخالف نمایندگان روبرو ش��د.در جریان بررسی طرح
یک فوریتی استانی-شهرس��تانی ش��دن حوزههای انتخابیه انتخابات مجلس  25نماینده با امضای
توگو با ابتكار مطرح کرد:
حمیدرضا فوالدگر در گف 

دوشنبه  25 -خردادماه  -1394سال دوازدهم  -شماره  16 -3169صفحه 1000تومان
پیشخوان

درخواس��تی طبق ماده  195آیین نامه خواس��تار مسکوت ماندن این طرح شدند .احمد امیرآبادی
نماینده قم در توضیح این درخواس��ت گفت :در حالی این طرح در دس��تور کار مجلس قرار دارد
که اس��تارت انتخابات مجلس دهم از هم اکنون خورده ش��ده به طوری که آخرین مهلت استعفای
کاندیداها برای ثبت نام در انتخابات  28خرداد است و ما امروز در  24خرداد مشغول بررسی طرح
استانی شدن انتخابات هستیم.
ادامه در صفحه 2

روایت انتقادی شفیعی کدکنی از بنیانگذار شعر نو ایران؛

نیماازناتلخانلری
کپیبرداری میکرد

كنترلتورم؛مهمترين
دستاورداقتصاديدولت

مصاحبهباپیامدهکردیبهبهانهنمایش«هیچکسنبودبیدارمانکند»؛

ماموظفیمتاریخ
خودمان را مرور کنیم

سرمقاله

رئیسجمهوری در جمع مردم خراسان شمالی:

نمینشینیم و شعار بدهیم
گزارش ابتکار از شبهه های در پرونده کودکان سوخته شین آباد؛

به نام دانش آموزان شین آباد به کام وکیل
صفحـه3

یادداشتهای امروز
پیرمردِ
چشم ما  ...بود؟!
ِ

* احمد جهان بین /شاعر و نویسنده

9

ساختاررمان به مثابه درخت

10

سوء استفاده موسسات مالی و اعتباری از اسماء متبرکه
* مرتضی نجفی قدسی /کارشناس اقتصادی

4

پیدا و ناپیدا درباره 42خرداد
* سعید پایبند /روزنامه نگار

1

ایران دوستی در سایه کوروش یا توهم کوروش
* آزاده غالمی /کارشناس اجتماعی

12

انتخابات  24خردادونقش اصالح طلبان
* محمدعلی خالق نژاد /روزنامه نگار

صفحـه 5

16

اخبار
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره یک ممنوعیت
معاون اول قوه قضاییه گفت :ممنوعالتصویر و ممنوعالبیانی رئیس دولت
اصالحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژهای در گفتوگو با تسنیم ،در پاسخ به این
سئوال که گفته میشود وی اعالم کرده ممنوعالتصویری و ممنوعالبیانی رئیس
دولت اصالحات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است ،عنوان
کرد :قب ً
ال نیز در اینباره سئوال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه
شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است .معاون اول قوه قضاییه
اضافه کرد :دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور
دادستان به قوت خود باقی باشد هر کس مخالفت کند ،برخورد میشود .وی توضیح
داد :در این ارتباط قب ً
ال دو بار این سئوال شده بود که بار اول سئوال کردند آیا این
تصمیم بر اساس شورای عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه
شورای عالی امنیت ملی نیست .محسنی اژهای یادآور شد :بار دوم نیز سئوال شد که
پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور
قضایی داده و اگر کسی مخالفت کند طبیعتاً برخورد میشود.

شش سوال از سه وزیر کابینه اعالم وصول شد
علیرغم تاکیدها بر همراهی مجلس با دولت و نامگذاری امسال از سوی
رهبر معظم انقالب با عنوان «دولت و ملت ،همدلی و همزبانی» ،روند
سوالها و تالش برای استیضاح وزرای کابینه دولت یازدهم ادامه دارد.
در همین راستا دیروز سوال ملی  7نماینده از وزرای نفت ،جهاد کشاورزی و علوم تحقیقات
فناوری اعالم وصول شد .سوال ملی احمد بخشایش نماینده اردستان از وزیر نفت در مورد
علت توقف توسعه گازرسانی به روستاها ،سوال ملی شکر خدا موسوی نماینده اهواز از وزیر
جهاد کشاورزی در مورد عملکرد وزارتخانه در اجرای طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان
و ایالم اعالم وصول شد .همچنین سوال سه نفر از نمایندگان از وزیر علوم در خصوص برخی
عزل و نصبها خالف قانون در دانشگاههای کشور و نیز سوال طبیبزاده نماینده تهران از
وزیر علوم درباره نحوه احقاق حق افرادی که در قضیه بورسیهها مورد اجحاف قرار گرفتهاند
اعالم وصول شد .بر اساس این گزارش سوال ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد از وزیر علوم
درباره ساماندهی آژانسهای اعزام دانشجو به خارج از کشور و نیز عملکرد وزارت علوم در
پیشگیری از آسیبهای پایاننامههای سفارشی در جلسه علنی دیروز اعالم وصول شد.

سیاوش دریابار

یمن یک گام به آرامش

صفحـه 2

* مریم ایجادی  /کارشناس ادبیات

صفحه 2

* دکتر سعید نیاکوثری
تهران ،خيابان بهشت ،ضلع جنوبي پارك شهر ،بسيار بلند قامت
تر از درختاني كه دست به آسمان برافراشته اند ،بنائي با ستونهاي
استوار كه حصين ديوارهايش گويي شاهين عدالت را بر ستبر
سترگ خويش به تفاخر نشانده است ،در برابر ديدگانت نمايان مي
شود :تشكيالت عظيم ديوان عدالت اداري كه ملجاء تظلم خواهي
از مظالم دارالحكومه است...اندك تعللي كافي است تا حجم عظيم
آمد و شدهاي شتابناكي كه درگاه ورودي ساختمان را صحنه رقت
باري مي دهد ،نگاهت را ساعتها به خود خيره كند و انديشه ات را
به تامل برانگيزد كه چگونه ميراث نامحمود اين همه قانون گريزي
و عدالت ستيزي در جامعه ای باور بداری كه قرنها دست در دست
هم بر پيكره بيداد تاخته و عدالت را به بهاي سنگين خون سرخ
سروهايي فرا چنگ آورده اند كه نمازشان را به عدالت علوي اقامه
كردند و به نهضت سرخ حسيني سالم دادند.
معماري با شكوه بناي ديوان عدالت كه در نگاه اول صالبت و
سالمت قوه قضائيه را در چشمانت مي آرايد ،زير سايه روشن رنج
و محنت شهرونداني كه روزگارشان به تيغ عناد و قانون شكني
دولتيان پريش و چرخ زندگي شان فلج شده است ،به ناگاه در
چشمت كوچك و حقير مي نمايد .به رغم جوان سالي عمارت
ديوان ،پيشينه اين تشكيالت حكومتي به دهه اول حكومت
رضاخان و ژستهاي عوام فريبانه ميرپنج شصت تير در سال 1309
باز مي گردد .تشكيالتي كه تار و پودش زور بود و قلدري ،هرگز
نتوانست در برابر بيداد رضاخان عرض اندام نمايد و زودتر از زوال
قانوني آن با تفوق حاكميت بر عدالت به عنواني پوچ خالصه
گرديد .سال  1339پهلوي دوم بر آن شد ،با شعار مسئوليت مدني
دولت در برابر ملت ،سنت پدر تاجدارش را احيا و آنچه رضا خان
بر تحقق آن توفيق نيافت را التزام بخشد ،اما بدنه حكومت او نيز
بيمار تر از آن بود كه بتواند مانع استنكاف طبقه حاكم از پذيرش
ارجحيت قانون بر خواست و منافع دولتي ها شود .بسياري از
احكام قضائي با نامه سفارشي اشرف و شمس و يا تيمسار پاكروان
به شعله ها مي پيوست و خاكستر مي شد ...اينچنين بود كه

یادداشت

صفحـه 7

صفحه 9

ديوانعدالتاداريدژمستحكماستمرارنظام...

حكومت  37ساله پهلوي دوم نيز با نارضايتي مردم و خستگي آنها
از بيداد طبقه حاكم رو به زوال نهاد ...داستاني كه بايد همواره آیينه
عبرت تمامي دولتمردان باشد .دروازه هاي تمدن بزرگ هم قادر
نبود عدالت را به منصه ظهور رساند .عدالت ،آرماني شد اميدوار به
فرداهاي انقالب ...با طلوع بهار آزادي و پيروزي انقالب ،زمستان
بيداد و ستم به پايان رسيد و شرم كهنه اش را بر زغال تيره
استبداد پهلوي نهاد .سامانه نظام به احكام شريعت آراسته شد
و مكتب تشيع علوي فصل الخطاب اركان جامعه اسالمي گرديد.
عدالت جامه تقوي پوشيد و قضاوت پاي از بند تبعيض رهانيد تا
دستگاه قضا بتواند عاري از گره ابروي رضاخاني و نامه هاي ممهور
و سفارش شده پهلبد ،هويدا و ساير درباريان ،چشم به عدالت علي
(ع) بدوزد كه بيست و پنج سال جان به محنت سكوت خليد اما
يغماي خلخالي از پاي دختر يهودي را بر نتافت .عدالتي كه فرمان
نامه اش به مالك اشتر پس از چهارده قرن افتخار تمام شيعيان
جهان است ..عدالتي كه در كوفه فرقش را شكافتند و در نينواي
تفتيده گلويش را خون فشان كردند ...عدالتي كه همواره با خون
و شجاعت و تقوا و ظلم ستيزي همراه بوده است تا پروردگان
مكتبش و جويندگان زالل معرفتش ،شمشير عدالت آهيخته و
به مقابله با بيداد برخيزند و در مبارزه با ظلم آنچنان مصصم كه تا
پاي جان بايستند ،حتي اگر بر دار شوند و به آتش بوريا سوزانده...
بر اين سياق ،نظام مقدس جمهوري اسالمي شاخسار انقالب
را به ديوان عدالت اداري بياراست تا در سايه اقتدار آن ،مسند
داران و ساير اهالي حكومت در هر پست و مقامي ،حتي گمان و
انديشه ستم به مردم را در سر نپرورانند ..باشد كه در زالل عدالت،
دست نظام را از تعدي به حقوق مردم كوتاه نمايند تا آیينه انقالب
به زنگار قانون شكني تشنگان قدرت مكدر نگردد ...اما پرونده
هاي ورودي ديوان شهادت بر هنجار شكني و قانون گريزي هاي
روزافزون در برخي ادارات دولتي مي دهد .دود غليظ آالينده ها و
ترافيك سنگين مناطق مشرف به خيابان بهشت و ديوان عدالت
اداري ،آسمان باالي عمارت ديوان را در هاله اي از تقدس عدالت،
الجوردي تر جلوه مي دهد .اما اين شگفتي در چشم مردمي كه

پیدا و ناپیدا درباره 24خرداد

* سعید پایبند
خرداد سال 92؛ یاد آور گفتمانی است که با خط مشی میانه روی برگ برنده ریاست
جمهوری را از آن خود کرد و با تفکرات اعتدالی چشم های زیادی را به سمت و سوی
خود معطوف نمود .ملت بزرگی که از رفتارهای مخاطره آمیز به ستوه آمده بودند و با
حضور مقتدرانه در پای صندوق های رای دولت راستگویان را آزادمنشانه انتخاب کردند،
این "حرکت تاریخی ملت" هشداری بود برای آن عده ای که در گذشته بر مدار اخالق
و قانون حرکت نکردند و خودشان را تافته جدا بافته تلقی کردند ،ملت رشید و همیشه
در صحنه به خوبی مسائل کشور را رصد کردند و با یک انتخاب مدبرانه آقای روحانی را
انتخاب کردند ،در این میان نقش راهبردی دکتر عارف در کش و قوس روزهای پایانی
تبلیغات در به ثمر رسیدن پیروزی دکتر روحانی بسیار حائز اهمیت بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال  92شاهد تحرکات و فعالیت های انتخاباتی بودیم
که مهم ترین نکته برجسته آن استفاده از ادبیات اخالق محور و دوری گزیدن ازشعارهای
پوپولیستی بود ،رقبای دکتر حسن روحانی که با ائتالفی تحت عنوان  1+2وارد کارزار
انتخابات شده بودند ،هر چند بعلت اختالف سلیقه به اجماع فکری نرسیدند اما درنهایت
آقای حدادعادل بدون حمایت از کاندید خاصی از دور فعالیت ها کنار رفت و بقیه نامزدها
در صحنه باقی ماندند ،که همین یکی دیگراز فاکتورهای پیروزی حسن روحانی بود.
آقای حسن روحانی که سوابق ارزشمندی را به عنوان خادم ملت در کارنامه داشت و در
پست های کلیدی نظام مشغول فعالیت بود ،با شعار تدبیر و امید وارد کارزار انتخابات

با شتاب به سوي ديوان در حركتند چندان نمودي ندارد .نگراني
از سرانجام قضائي پرونده ها چنان همه را در خود فرو برده كه
ديگرمجالي براي به آسمان نگريستن ندارند .توده هايي كه با
داشتن درد مشترك همچون كوهها با هم اند وتنهايند .اين
تنهايي تلخ و دردناك ترجمان بي عدالتي هاي رايج در جامعه،
حدت قانون گريزي مجريان قانون ،و انفعال برخي مسئوالن
از تخطي هاي رايج اداري است كه تحقق عدالت را در چشم
رهگذران بعيد مي نمايد .نگاههاي خسته مراجعين و اضطرابي
كه در چهره هايشان موج مي زند حكايت از اطاله پرونده ها و
خستگي و سرگرداني آنها دارد .ناله و نفرينهايي كه گاه به آسمان
برمي خيزد ،شلوغي موهوم اطراف ديوان را رقت بار تر مي كند،
شعله هاي سوزان ارتشاء اداري و يغماگري هاي برخي كاركنان
وزارتي ،ديري است خرمن اميدهايي كه روزگاري نه چندان آن
سو تر هواي دلپذير آزادي و عدالت را در رگ ميهن مي دميد به
آتش كشيده است ...شاهين قضا اما همچنان بر بلنداي ساختمان
ديوان چون اسطوره اي كه به چهار ميخش كشيده باشند چنان
در نظرت مي نمايد كه گويي مسيح عدالت را به دار آويخته
باشند .ساختمان ديوان اما مغرو ِر نقيشنه عدالت اداري است كه با
سنگي عقيق گونه اي نقش بسته است...
خط نستعليق بر نماي
ِ
پيرمردي كه پس از سالها خدمت به دولت،روزهاي بازنشستگي
اش را با حيراني و سرگرداني در راهروهاي ديوان و پشت اتاق
انتظار قاضي اي مي گذراند .آموزگاري كه با حقوق اندك معلمي
و فشار شكننده تورم اقتصادي دستش از وجدان بيمه اجتماعي
كوتاه ،تظلم به ديوان عدالتي آورده است.
تكرار پرونده هايي از يغماگري و زياده ستاني شهرداري ها
و ...چهره ديوان را در نظر مخدوش مي كند .نبرد تنگاتنگ
حق و باطل ميان مردمي كه با شرافت ،سي و هفت سال نظام
را پشتيباني كرده اند و انقالب را ميراث حضرت بقيه اهلل مي
دانند با معدود صاحب منصباني كه مترصد فروپاشي نظام و تحقق
خواست بيگانگان با عدول از قانون زير نقاب تشرع ،اسالم را ابزار
توجيه تخطي گري هايشان كرده اند و...شگفتا كه چه حلقه هاي

یازدهمین دوره ریاست جمهوری شد ،شیخ دیپلمات که بر امورات ریز و درشت مشکالت
بوجود آمده از دولت قبلی به خوبی آگاه بود به همین منظور با انتخاب کلید واژه های
“تدبیر” و”امید” توانست شور و شعفی را در دل مردم بوجود آورد ،ایشان با منش و حس
مسئولیت پذیری و با کالم آتشین همچون دریای مواج و خروشان مخاطب انبوه و آگاه
را در کام خویش می کشانید ،سخنرانی های جذابش در عمق جان ها نفوذ و هرگاه از
جهان بینی اش که همان برطرف کردن مشکالت ملت است صحبت می کرد در قلوب
اثر خاصی می گذاشت .بیاناتش شوق و شادی به همراه داشت ،سخنان و عباراتش زمزمه
ملت شد .دکتر روحانی اقتدار گرا با عزمی راسخ ،با دلی استوار و پرشور ،بی واهمه و بی
هراس که دغدغه اش رفاه ،منزلت اجتماعی و معیشت بود با جوش و خروش عقالنی در
تبلیغات انتخابات میدان داری کرد.
از آن روزهای به یاد ماندنی و حماسه سیاسی حدود دو سال می گذرد ،دکتر روحانی
مشغول گزینه های مناسب برای انتخاب وزرا بود ،دولتش را فراجناحی معرفی کرد ،گروه
های خاص دنبال سهم خواهی و نفرات مورد نظر برای پست های مد نظرشان بودند ،اما
باور و اراده دکتر روحانی فراتر از این گمانه زنی ها بود ،ایشان با یک تفکر حساب شده
و راهبردی و با یک خرد جمعی وزرای اعتدالی خود را دو هفته قبل از موعد قانونی به
مجلس معرفی کرد .ولی در ادامه برخی به عنوان نماینده مردم علیه برنامه های دولت
یازدهم کارشکنی کردند و تا آنجایی پیش رفتند که به سردار دیپلماسی کشور توهین
کردند؛ هر روز به بهانه هایی وزرای یازدهم را استیضاح و با نشان دادن کارت های
زرد خط و نشان کشیدند ،بدون توجه به پیام تاریخی 24خرداد عمال در مقابل اراده
ملت ایستادگی کردند،دولت حسن روحانی در حوزه سیاست خارجه نقش فعالتری

حمل��ه نظام��ی ب��ه
تاسیس��ات زی��ر بنای��ی،
مناط��ق غی��ر نظام��ی،
مس��کونی ،م��دارس واثار
باس��تانی یم��ن عم�لا
دس��تاوردی ب��رای رژیم
ال س��عود نداش��ت و عالوه بر صرف هزینه های
گزاف برای عربس��تان منجر به ایجاد دو دستگی
در خاندان ال س��عود ،کاهش محبوبیت این کشور
بین کشورهای اسالمی و اعتراضات بین المللی شده
است .سران سعودی و متحدانش از عملیات «توفان
قاطع» دو هدف در سر داشتند .
 -1بحران داخلی مشروعیتش��ان ک��ه از زمان
حرکتهای مردمی علیه حکام دس��ت نش��انده در
کش��ورهای عربی اغاز ش��ده بود تا از این طریق به
مخالفان خود پیام دهند که هر نوع اقدام علیه دولت
را با شدت و بی رحمی سرکوب خواهند کرد.
 -2در عرص��ه خارجی ب��ه دنبال قدرت نمایی و
تثبیت حکومت های دست نشانده بود.
ولی دس��تاوردهای انصار ا ...درجلوگیری از نفوذ
گ��روه های تکفیری و مقاومت علیه تهاجم نظامی
عربس��تان به یمن صفوف محکم حمله به یمن را
سست تر کرد .همین امر باعث گردیده تا در صفوف
دولت مستعفی مستقر در ریاض نشانه های اختالف
بروز کند  ،به گونه ای که خالد بحاج ،معاون منصور
هادی در جلسه انتخاب نمایندگان مذاکره کننده
ش��رکت نکندو هادی نمایندگان وابسته به خود را
معرفی و منصوب نماید.
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اتصال به عقايد مذهبي و علقه هاي ديني كه با زياده خواهي ها
و سوء استفاده هاي كاركنان خاطي ادارات و خود متشرع نماها
زير تيغ بي عدالتي ها سست مي گردد و چه اعتمادهاي محكمي
به نظام كه با ستم ،دروغ ،تهمت و افتراهاي وقيح و ناحق مسند
داران از بين مي رود و جاي خود را به دلسردي و قهر از انقالب و
نظام مي دهد ...و اين پرسش كه ديوان عدالت تا چه حد مسئوليت
مدني -سياسي  -ملي خود را قاطعانه دنبال كرده است؟ آمارهاي
رو به رشد شكايتها از يك سو و ارجاع چهار هزار پرونده به يك
شعبه ،از سوي ديگر و در اين ميانه يك پرسش كه اين همه
عملكرد غير اسالمي از سوي برخي كاركنان دولت اسالمي كشور
را به چه فرجامي خواهد رساند؟ديوان عدالت تنها يك تشكيالت
دادگاهي نيست ...شمشير دو لب است ...استواري ستونهاي انقالب
و نظام به سالمت و قاطعيت آن باز مي گردد...عدالت علوي الزم
است تا جامعه ايران را از اين رنج برهاند...اما به هر حال علي بودن
و علي وار زيستن و در مسند قضا چون علي بي طرف به ميدان
آمدن كار آساني نيست ..بايد شجاع بود و با تقوا ...به ويژه در پرونده
سازان جا گرفته در مسند هاي
هايي كه يك سوي آن معاند
ِ
كليدي باشند و سوي ديگرش مردم....آري اينجاست كه ژرفاي ال
فتي اال علي را با تمام وجود لمس مي كني و شوالي بندگي را بر
جامه صاحبقراني ترجيح ميدهي و باور مي داري عدالت ساختار
مي خواهد نه سوخت آر!!! ...صندلي هاي انتظار ديوان عدالت اداري
هر روز شاهد حضور پيرمردهاي رنجوري هستند كه هزاران فرسخ
دورتر از خيابان بهشت و ديوان عدالت اداري به سوداي تظلم
خواهي روي به ديوان نموده اند و شايد سالها چشم انتظار حكم
حقانيتشان بمانند ...نائره بي عدالتي وقتي از مجمر قانون گذاران
و مجريان عدالت و عالمان علم حقوق برخيزد و با طوفان تساهل
بي مسئوالنه برخي مسئوالن در آميزد،شعله هاي خانمان سوزش
را هزار دريا خاموش نتواند كرد .ازدحام تلخ در ديوان عدالت اداري
و اطاله دادرسي زنگ خطري است كه كرناي آن هنوز نتوانسته
است مسئوالن دلسوز نظام را بيدار كند و اين ناشنيداري قطعا
بنياد نظام را دير يا زود متاثر و مغبون فرجام خود خواهد كرد.

ایفا کرد ،با محوریت قرار دادن سیاست تنش زدایی موفقیت های نسبی به دست آورد؛
طرح پیشنهادی دکتر روحانی علیه خشونت و افراطی گری در سازمان ملل با 199رای
تصویب و از طرفی با دیپلماسی هنرمندانه مانع تحریم های جدید علیه ملت شد ،در
بعد دیگر با تدابیر مثال زدنی تیم مذاکره کننده هسته ای دیوار منحوس تحریمات را
لرزند و با مالک قرار دادن مواضع و عزت ملت دنبال پایان دادن تحریمات یکسویه غرب
علیه ایران است .دولت حسن روحانی در سیاست داخلی دنبال متعادل کردن قیمت
ها و کنترل تورم که ناشی از بی تدبیریهای دولت گذشته بود حرکت تدریجی خود را
آغازکرد ،با بحث های کارشناسی شده توانست نرخ تورم را کاهش دهد و حوزه صنعت
و تولید را فعال و پویا کند ،حرکت دیگر دولت در این راستا اجرای فاز دوم هدفمندی
یارنه ها است که با حواشی زیادی همراه بود ،اما دولت با اتخاذ تصمیم سنجیده و در نظر
گرفتن شیب مالیم حامل های انرژی مرحله دوم یارانه ها را استارت زد ،در زمینه های
دیگر خصوصا حوزه سالمت و بهداشت موفقیت های چشمگیری بدست آورد ،پرداخت
هزینه های 90درصدی توسط دولت به بیماران قابل ستودنی است ،تالش برای بهبود
شرایط کسب و کار و از همه مهم تر مبارزه با مفاسد اقتصادی جای تقدیر دارد .در نگاه
دیگر عده ای رادیکالیست عزم خود را برای ناکام جلوه دادن دولت روحانی جزم کرده
بودند ،مخالفین و منتقدین تندروی که با بهانه های واهی و بی اساس می خواستند روند
شتابان خدمتگزاری را از کابینه یازدهم بگیرند ،فضایی که این گروه تندرو برای دولت
بوجود آوردند و االن هم ادامه دارد اهدافشان بر هم زدن تمرکز دولت و فرآهم کردن
منافع حزب و جناح خودشان است ،امید است که آفتاب اعتدال روز به روز درخشنده تر
از دیروز بر سرزمین ایران اسالمی بتابد.

