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سرمقاله

خبر

دالیل افزایش روزافزون نهادهای موازی بررسی شد

مردم خسته
تبعات فشار بر
ِ

ادامه از صفحه یک
به نظر میرسد رفتارهایی از این دست که از
انگارهها و کنشهای عقالئی کمبهره برده است،
نتیجهای جز واکنش هیجانی و البته برهمخوردن
آرامش در فضای دانشگاه نخواهد داشت .این
فشارها اما در سایر مسائل اجتماعی ،فرهنگی
و هنری نیز افزایش یافته است و صداوسیما
نیز بهعنوان یک رسانه ملی با جهتگیریهای
سلیقهای مانند حذف برنامه  90که خواست
عمومی را نیز در پی داشت؛ به این فضا دامن
زد .از طرف دیگر شعارهای انتخاباتی حسن
روحانی که اکثر آنها محقق نشد حاال حتی
سایه پاسخگویی را نیز از سر خود برداشته است.
چرا که رئیسجمهوری طی روزهای گذشته به
طور صریح از محدودیت اختیارات خود برای
حل مشکالت سخن گفته بود .گو اینکه مردم
در حالتی از تعلیق برای درخواست مطالبات
خود قرار گرفتهاند که حتی رای آنها نیز ارادهای
برای تغییر نخواهد داشت .در این شرایط ،باید
ت عمومی
هشدار داد که بیمرجعبودن ِ خواس ِ
تنها میتواند به ناهنجاری بیشتر منجر شود و
به طور قطع باید برای آن دست به اصالحات
اساسی در ساختارها زد .تعامل اجتماعی زمانی
صورت میگیرد که شرایط اجتماعی دارای سامان
باشد و این در نظریههای جامعهشناختی از
جمله نظریه «فشار اجتماعی» به طور کامل
تبیین شده است .همبستگی اجتماعی و ایجاد
فشار به انحاء مختلف بر دوش جامعه ،رابطه
معکوس با یکدیگر دارند و در صورت ادامه این
فشارها نمیتوان به راحتی از جامعه انتظار
همبستگی در برابر فشارهای خارجی را داشت.
سوال اساسی اما این است که این نوع از اعمال
فشارها بر اساس چه منطق و یا نظریهای صورت
میگیرد ،در حالی که همه میدانند فشارهای
اقتصادی مجالی برای سایر تشنجها بر روان
جامعه نگذاشته است .اگر حالت بدبینانه آن را
که منافع عدهای در برهمخوردن نظم اجتماعی
نهفته است را کنار بگذاریم باید گفت که این
اشتباهات میتواند تبعات بدی برای جامعه
خسته ایرانی داشته باشد.

خبر
واکنش جهانگیری به اتفاقات دانشگاه
تهران

باید حرف و اعتراض دانشجو را
شنید

دولت فربه و ادامه نهادسازی
درواقع تشکیل یک سازمان جدید برای حل یک
مشکل و یا مسئلهای زمینهساز ایجاد یک ساختار
موازی و انجام موازیکاری با دستگاههایی میشد که
وظایف ذاتی آنها رفع همین مشکالت است .بنابراین
هر روز ما شاهد ایجاد نهادهایی هستیم که نه تنها
مشکلی را حل نمیکنند بلکه بدنه دولت را هر روز
فراختر کرده و هزینههای آن را بیشتر میکنند.
وجود تشکیالت و دستگاههای موازی به بخشهای
اصلی کشور ضربه اساسی وارد میکند و هزینههای
هنگفت و رقابتهای نامناسب را به همراه خواهد
داشت.
به نظر میرسد از ابتدای انقالب ،برای رفع
ضعفهای اجرایی و بوروکراتیک ،همواره یک
راه پیش گرفته شد؛ ایجاد یک تشکیالت جدید
برای انجام کارهای بر زمین ماندهای که تشکیالت
سابق نتوانست آن را حل کند ،آن هم بدون اینکه
تشکیالت گذشته برچیده شود .هر چه از سالهای
ابتدایی انقالب فاصله گرفتیم ،اما این موازیکاریها
گسترش یافت ،پیچیدهتر شد و اشکال تازهای به
خود گرفت تا جایی که به جرئت میتوان گفت امروز
کنار اکثر قریب به اتفاق نهادهای دولتی مسئول،
یک نهاد موازی دیگر هم فعال است .به همین دلیل
است که امروز در حوزه سیاست داخلی ،خارجی،
فرهنگ ،اقتصاد و حتی امنیتی ،شاهد نهادهایی در
کنار ساختار اجرایی قوه مجریه هستیم که ایفاگر
نقشهایی هستند .البته این نهادها انتقادهایی را نیز
از سوی برخی کارشناسان به دنبال داشتهاند مبنی بر
اینکه این ساختارها گاهی به جای یار شاطر بودن،
بار خاطر شده و تصمیمگیریها را پیچیده کرده و
منجر به دخالت خواسته یا ناخواسته در کار یکدیگر
شده و چه بسا زمینهساز هدررفت منابع.
درد ما عدم اجرای قانون توسط مجری آن است
نعمت احمدی ،حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان
اینکه ما تاکنون نتوانستهایم به یک تعادل برسیم ،به
«ابتکار» گفت :ما همچنان در حال ساخت نهادهای
تازه هستیم .ابتدا قرار بود که یکسری موسسهها و
سازمانها مردمنهاد باشند و عمال در امور دخالتی
نداشته باشند ،اما چنین اتفاقی رخ نداد .درواقع
یکسری نهادهای غیرمسئول داریم که در قانون ما
مسئولیتی برای آنها مشخص نکردهایم پاسخگو هم
نیستند ،اما عمال تصمیمگیر و یا تصمیمساز و یا
دستوردهنده هستند .این معضلی است که به نظر
من از مدتها پیش مانده است بنابراین یک بازنگری
باید در بسیاری از موارد داشته باشیم.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود :باید توجه
داشت که همین عمل نکردن به قانون باعث ایجاد
نهادهای فراقانونی میشوند .در ادامه افزایش
روزافزون همین نهادهای فراقانونی باعث میشود
یک بیاعتمادی به وجود بیاید .ما با کمبود قانون
در هیچ حوزهای روبهرو نیستیم ،بلکه با انباشت
قانون روبهرو هستیم .ما یک درد مزمن داریم و آن

سخنگوی وزارت کشور:
معاون اول رئیسجمهوری در واکنش به
درگیریهای روز دوشنبه در دانشگاه تهران،
در صفحه توئیترش نوشت« :به دانشجو در
هر سطحی باید حرمت گذاشت و حرف و
اعتراضش را شنید.
دو هفته پیش با حضور وزرای محترم علوم و
بهداشت با جمعی از دانشجویان عزیز دومین
نشست صمیمانه را داشتم ،سخنان صریح
و انتقادیشان را شنیدیم .به همه مدیران،
استادان و دانشجویان توصیه میکنم که از این
ضرورت در هیچ موردی غفلت نکنند.
هر حادثهای در دانشگاه با موضوعیت
دانشجو رخ دهد هر قدر کوچک هم باشد،
نیازمند توجه و اهتمام فراوان است .دانشگاه
محل گفتوگو ،عقالنیت ،اخالق ،التزام
اجتماعی و تفکر انتقادی است و دانشجویان
اعضای این خانوادهاند که باید بتوانند با خود،
استادان ،مدیران و با مسئوالن کشور آزادانه و
حتی منتقدانه گفتوگو کنند».

رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن و
کارگزاران نظام:

الهام برخوردار

مذاکره سم است

el.barkhordar13@gmail.com

در کشور ما شاید بخش قانونگذاری موازیکاری زیاد داشته وجود باشد .ساختارهای موازی و نهادهای مختلفی که در شرایط خاص برای رفع برخی
مشکالت ایجاد میشوند اگر چه به ظاهر با هدف تسهیل و کمک در امور مدیریتی کشور تشکیل شدهاند اما برخی دیدگاهها بر این است که این
ساختارها نظام تصمیمگیری را در نهادهای مختلف با مشکل روبهرو کردهاند ،در واقع این ساختارها به جای تسهیل امور ،به نوعی به دنبال مانعتراشی
بر سر راه نهادهای قانونگذار عمل میکنند .درواقع مانند درختی میماند که هر روز شاخ و برگ آن بیشتر و گستردهتر میشود اما ما محصول و میوهای
از آن را شاهد نیستیم .این مسئله که در جمهوری اسالمی ایران یک مرجع قانونگذاری داریم یا مراجع متعدد از دیرباز مطرح بوده و در این خصوص
نظریات مختلفی ابراز شده است .هنوز هم به دلیل مرتفع نشدن مسئله این مطلب قابل بحث است.

درد ما عدم
اجرای قانون به
وسیلهمجری
آن است ،ما در
اجرای قوانین
معضل داریم
هم عدم اجرای قانون به وسیله مجری آن است.
در واقع ما در اجرای قوانین معضل داریم که این
برمیگردد به سه قوه قضائیه ،مجریه و مقننه ،به
نظر من هر سه قوه در اینجا مسئول هستند و باید
پاسخگو باشند .اگر روزی مسئوالن ما به وظیفه
قانونی خودشان عمل کنند مطمئنا یک جامعه
قانونی معتدل و متعارف خواهیم داشت .همه ما به
کرات از اجرای قانون صحبت میکنیم اما بیشترمان
در عمل به قانون پایبند نیستیم .اینجاست که ما هر
روز شاهد افزایش و درواقع زایش بسیاری از نهادها
و سازمانهایی هستیم که قرار است قانونی را اجرا
کنند.
تا زمانی که تصدیگری دولت را کم نکنیم
نهادسازی ادامه دارد
این حقوقدان در ادامه با بیان خاطرهای از چرچیل

گفت :در خاطرات چرچیل ،نخستوزیر انگستان
آمده است که «در زمان جنگ جهانی دوم وی
یک جلسه محرمانه داشته است که باید به سرعت
خودش را به آن جلسه میرساند .لذا از راننده خود
میخواهد برای اینکه بهموقع به جلسه برسد از مسیر
ورود ممنوع برود .در این حین پلیس راهنمایی و
رانندگی جلوی آنها را میگیرد و راننده چرچیل را
جریمه میکند و اجازه ورود نخستوزیر انگلستان
به آن مسیر را نمیدهد .چرچیل با توجه به آنکه به
جلسه مهم و محرمانهاش دیر رسید خوشحال شد و
گفت ما پیروز جنگ خواهیم شد .راننده وی دلیلش
را میپرسد چرچیل میگوید زمانی که در اوج جنگ
و بمبماران لندن قانون در کشور حاکم است ،پس ما
برنده این نبرد خواهیم شد».
پس یک کشور زمانی در راه درست پیش خواهد

رفت و مشکالتش رفع خواهد شد که در آن قانون به
درستی اجرا شود و مجریان قانون به وظایف خود به
درستی عمل کنند .وقتی که قانونشکنی تداوم داشته
باشد پشتبند آن بیاعتمادی به وجود میآید.
نعمت احمدی با بیان اینکه تشکیل همین نهادهای
موازی برای کشور هزینه ایجاد میکند ،گفت :باید
سعی کنیم جامعه را از حالت دولتمحور خارج کنیم
و دخالت دولت در امور را کم کنیم .در اصل 104
قانون اساسی اکثر مالکیتها در اختیار دولت قرار
گرفت .ما در حال حاضر هزینه اجرایی بسیار باالیی
را متحمل میشویم .برای مثال ژاپن تعداد کل افرادی
که از دولت حقوق دریافت میکنند اندازه مدیران
کل ما هستند .ما درواقع یک دولت فربه داریم و تا
زمانی که تصدیگری دولت را کم نکنیم نهادسازی
همچنان ادامه دارد.

مثلث توسعه با مشارکت احزاب ،سمنها و شرکتهای اقتصادی محقق میشود

سخنگوی وزارت کشور گفت :راهبرد وزارت کشور تقویت احزاب،
سمنها و شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی در فضایی امن و
امیدوارانه است.
به گزارش ایسنا ،سیدسلمان سامانی با بیان اینکه مثلث توسعه
ایران با مشارکت احزاب ،سمنها و شرکتهای اقتصادی بخش
خصوصی محقق میشود ،گفت :راهبرد وزارت کشور تقویت هر
سه ضلع در فضایی امن و امیدوارانه است و هرچه احزاب در حوزه
سیاسی ،سازمانهای مردم نهاد در حوزههای اجتماعی و شرکتهای

بخش خصوصی در حوزه اقتصادی فعالتر ،پویاتر و باانگیزهتر ظاهر
شوند توفیقات بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد.
قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره
به نقش سازمانهای مردمنهاد اظهار کرد :سازمانهای مردمنهاد
یکی از مهمترین گروههای مرجع برای مردم هستند و سرمایه انسانی
موجود در این تشکلها جزو ِ تاثیرگذارترین افراد جامعه هستند
و هرچه نقش این گروهها در هدایت جریانات اجتماعی کشور و
ساماندهی مطالبات عمومی و پیگیری آنها بیشتر شود جامعه از
منافع بیشتری برخوردار خواهد شد.
سامانی در ادامه با بیان اینکه وزارت کشور تشکلها و سازمانهای
مردمنهاد را یک فرصت میداند و معتقد است این سازمانها
باید تقویت شوند ،افزود :تسهیل روند صدور مجوز فعالیت برای
سازمانهای مردمنهاد از سیاستهای مهم وزارت کشور از ابتدای آغاز
به کار دولت تدبیر و امید بوده است ،بهطوریکه تعداد سازمانهای
مردمنهاد که از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کردند با احتساب
اعتبارنامه سازمانهای مردمنهاد جوانان که در چارچوب همکاری
وزارت ورزش و جوانان با وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است

یکفعالسیاسیاصالحطلب:

از  ۴۲۰۰تشکل در سال  ٩٢به  ٨٦٠٠در سال  ٩٧افزایش یافته است
و این در حالی است که این سازمانها هم اکنون نرخ مشارکت ۲۵
درصد را به خود اختصاص دادهاند.

سامانی با بیان اینکه سیاست دولت این است که در همه امور و
هر جا که میتواند وظایف را به مردم و تشکلهای مردمی واگذار
کند ،اضافه کرد :هرچه سرمایه اجتماعی تشکلهای مردمنهاد
و اعتماد مردم به این تشکلها در فعالیتهای اجتماعی بیشتر
شود ،تحقق تصمیمات مهم کشور در الیههای مختلف اجتماعی
آسانتر میشود و این در گرو ِ فرصت دادن به سازمانهای
مردمنهاد برای مشارکت در تصمیمگیری و اجرای بسیاری از
تصمیمات مهم است.
قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با بیان
اینکه برای حل مشکالت در زمینههای زیستمحیطی ،سالمت
مردم ،مبارزه با آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ ترافیک نیازمند
سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد هستیم ،اظهار کرد :نیاز داریم
تشکلهای غیردولتی در این زمینهها در کنار دولت وارد عمل شوند تا
لوفصل کنیم.
مشکالت را ح 

در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان ،سران
قوا ،مسئوالن ،کارگزاران و جمعی از مدیران
ارشد دستگاههای مختلف کشوری و لشکری
عصر دیروز با حضرت آیتالله خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب در بخشی از بیاناتشان
در دیدار با کارگزاران نظام در تبیین علل مذاکره
نکردن با آمریکا فرمودند :جنگی به وقوع
نمیپیوندد و گزینه قطعی ملت ایران مقاومت
مقابل آمریکا است و در این رویارویی ،آمریکا
وادار به عقبنشینی خواهد شد.
ن داشتند :این رویارویی ،نظامی
ایشان بیا 
نیست؛ چون بنا نیست جنگی انجام بگیرد .نه
ما دنبال جنگ هستیم ،نه آنها؛ که میدانند که
به نفعشان نیست .این برخورد ،برخورد ارادهها
است و اراد ه ما قویتر است ،چون عالوه بر
اراد ه خود ،توکل به خدا را هم داریم.
مقام معظم رهبری فرمودند :بعضی در
داخل میگویند مذاکره چه عیبی دارد؟ مذاکره
سم است ،تا وقتی آمریکا این است که االن
هست و مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک سم
مضاعف است .مذاکره یعنی معامله و داد و
ستد اما آنچه در نظر آمریکاست ،نقاط قوت
ما است .ایشان تاکید کردند :میگویند مذاکره
کنیم درباره سالح دفاعی شما که چرا موشکی
با فالن برد میسازید؛ این برد را کم کنید که
اگر شما را زدیم نتوانید پایگاه ما را بزنید و
جواب بدهید! خب معلوم است که هیچ ایرانی
غیرتمند و باشعوری درباره نقاط قوت خود
معامله نمیکند .یا مثال ًمیگویند درباره عمق
راهبردیتان در منطقه صحبت کنیم؛ یعنی
این را از دست بدهید .رهبر معظم انقالب بیان
داشتند :پس اصل مذاکره غلط است ،حتی با
آدم حسابی .اینها که آدم حسابی هم نیستند
و به هیچ چیز پایبند نیستند .البته هیچکس در
عقالی ما هم دنبال مذاکره نیست.
آیتالله خامنهای فرمودند :شکی نیست که
دشمنی آمریکا که از اول انقالب شروع شده،
امروز شکل آشکار به خود گرفته است .قبال ً هم
همین دشمنی بود ولی به این صراحت نبود .االن
صریح میگویند و تهدید میکنند .باید دانست
کسی که با صدای بلند تهدید میکند ،قوه
واقعیاش آنقدر نیست.
ایشان اظهار داشتند :اینها [دولتمردان آمریکا]
مصالح رژیم صهیونیستی را بیشتر از هر دولت
دیگری رعایت میکنند .فرمان بسیاری از کارها
جامعه صهیونیستها است.

دست
رهبرمعظمانقالبفرمودند:آمریکاییهااحتیاج
دارند به اینکه هارت و پورت کنند .میگویند رفتار
ما ایران را تغییر داد! بله ،این را درست میگویند؛
تغییرش این بود که نفرت مردم ایران از آمریکا ۱۰
برابر شده و نزدیک شدن آنها به منافع جمهوری
اسالمی برایشان دستنیافتنیتر شده؛ همت
جوانان ما برای آماده نگه داشتن کشور بیشتر
شده و نیروهای نظامی و امنیتی ما حواسشان
جمعتر شده است.
ایشان تاکید داشتند :ببینید چقدر دستگاه
محاسباتی دشمن [دچار اشتباه است] که
رئیسجمهورشان میگوید هر جمعه در تهران
علیه نظام راهپیمایی است .اوال ً جمعه نیست و
شنبه است؛ ثانیا ًتهران نیست و پاریس است.

وزیر کشور:

جریان اصالحات به هیچ عنوان قصد عبور از روحانی را ندارد

مشکالت را بیش از آنچه هست نشان ندهیم

یک فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :درست است که اصالحطلبان نقدهایی را به دولت دارند اما به هیچ عنوان قصد عبور از
روحانی را ندارد.
به گزارش ایلنا ،علی تاجرنیا درباره شروع موج جدید تخریبها علیه دولت و اینکه گفته میشود یک «کودتای مدیریتی در
دولت در راه است» است ،گفت :معتقدم مسئله مهمی در کشور ما وجود دارد و آن این است که در حال حاضر مردم نسبت
به عملکرد برخی از نهادهای حاکمیتی تردید جدی دارند و یکی از این مجموعهها مجلس است.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :مجلس متاسفانه ترکیبش به گونهای شکل گرفته است که از کارآمدی الزم برای حل
مسائل و مشکالت برخوردار نیست و همین امر باعث شده بخش عمدهای از نمایندگان مورد اقبال افکار عمومی حوزه انتخابیه خود
قرار نگیرند ،بنابراین یک سبقتی گرفتهاند و به نوعی اپوزیسون شدهاند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه یکی از مشکالت اساسی کشور مسائل اجرایی است ،این نمایندگان به نوعی ژست مخالفت و تندی کردن با رئیسجمهوری
به خود میگیرند که در این دوره ممکن است خریدار داشته باشد برای همین است که این روزها شاهد موج جدیدی از تخریبها علیه دولت هستیم.
تاجرنیا افزود :معتقدم آنچه ایراد دولت در این دوره است ،این است که از تمام ظرفیتهای مصنوبان و چهرههای کارآمد که بخشی در درون و بخشی در
بیرون هستند ،استفاده نکرده است بنابراین آن چیزی که به عنوان کودتای مدیریتی یاد میشود ،بیشتر برای تخریب دولت و سوار شدن بر موج اعتراضات
مردمی نسبت به ناکارآمدی دولت است.
وی خاطرنشان کرد :دولت حتی از طرف برخی از طرفدارانش به محافظهکاری و تحمل نیروهای مخالف در بدنهاش متهم است.
این نماینده اسبق مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این روزها مطرح میشود اصالحطلبان قصد عبور از رئیسجمهوری را دارند و از حمایت خود
ناراضی هستند ،آیا به واقع چنین مسئلهای در جریان اصالحطلبی مطرح است ،گفت :اصالحطلبان نسبت به اشخاص حاضر در دولت مخصوصا افراد
نزدیک به رئیسجمهوری انتقادهایی را دارند اما به هیچعنوان قصد عبور از روحانی و دولتش را دندارند.
وی تاکید کرد :با توجه به شرایط سخت و دشوار کشور اصالحطلبان معتقد هستند که رئیسجمهوری را حمایت کنند اما نقد و نقادی هم همراهش است.

بیست و سومین جلسه ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ،شامگاه دوشنبه  ۲۳اردیبهشت ماه در وزارت کشور
برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این نشست ضمن قدردانی از نمایندگان دستگاههای عضو برای
پیگیری و اجرای مصوبات پیشین ستاد ،به برخی موارد مد نظر در این جلسه ستاد پرداخت و گفت :تقاضای ما در شرایط
حساس کنونی از فعاالن بازار این است که بیش از پیش به فکر مردم باشند و با دولت همکاریهایی بهتر از قبل داشته باشند
و تالش کنند خودشان فضای بازار را مدیریت کنند.
رحمانی فضلی افزود :اخبار مبتنی بر شایعات و شنیدهها در مردم دغدغه و نگرانی ایجاد میکند ،بنابراین ضمن تاکید بر
اطالعرسانی به موقع و پاسخگویی به ابهامات و شبهات و اشکاالتی که در حوزههای کاالهای اساسی ایجاد میشود ،تاکید میشود
دستگاههای اجرایی در کنار تصمیمگیری به موقع و موضعگیری صحیح ،اخباری که در جهت سیاهنمایی و به صورت غیرواقعی مطرح میشود را
دنبال کرده و از روشهای کامال ً قانونی ،حتما ً تذکرات الزم داده شود و در صورت تعدد و تکرار باید برخوردهای مناسب قانونی انجام شود.
رحمانی فضلی ضمن اشاره به اینکه در این جلسه ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور درخصوص موضوع کاغذ به عنوان یکی از مصارف اصلی
و مورد نیاز کشور بحث شد ،گفت :ما باید بر فعال شدن ظرفیت تولید داخل کاغذ حساب کنیم .گزارشها نشان میدهد که میتوانیم  ۵۰درصد نیاز کاغذ
کشور را در داخل تولید کنیم که این عدد بسیار خوبی است .لذا باید مواد اولیه مورد نیاز وارد شود تا کارخانجات فعال شوند و تولید داخلی و اشتغال افزایش
یابد و همچنین قیمت تمامشده کمتر باشد.

رئیس ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت :موضوع مالیات و اصناف نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که درخواست ما از
سازمان مالیات این است که در شرایط کنونی ،ضمن اینکه وظیفه قانونی خود را در اخذ مالیات انجام میدهد ،اما مراعاتهای الزم را با اصناف
داشته باشد و با تعامل و مذاکره و هماهنگی و همکاری به گونهای عمل کنند که هم قانون اجرا شود و هم مراعات حال مردم در این شرایط صورت
گیرد.

