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پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیتاهلل روحاهلل شاهآبادی

حضرت آیت اهلل خامنهای در پیامی درگذشت عالم ربانی و پارسا آیت اهلل روحاهلل شاهآبادی را تسلیت گفتند .متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیت اهلل آقای حاج آقا نصراهلل شاهآبادی دامت برکاته
درگذشت عالم ربانی مرحوم آیت اهلل آقای حاج آقا روحاهلل شاهآبادی رحمةاهللعلیه را به جنابعالی و بیت رفیع شاهآبادی بالخصوص خانوادهی مک ّرم ایشان و نیز به ارادتمندان آن شخصیت منزّه و
پارسا و پرهیزگار تسلیت عرض میکنم و علو درجات ایشان را مسألت مینمایم.
س ّیدعلیخامنهای

توگو با «ابتکار» بررسی کردند
فعاالن سیاسی در گف 

اخبار

اصالحاتی برای اصالح طلبی

احمد مسجدجامعی:

مقدمات حضور نجفی در هیات دولت فراهم میشود
عضو شورای شهر تهران از پیگیری مسئوالن ارشد دولت برای حضور
شهردار تهران در جلسات هیات دولت خبر داد.
احمد مسجدجامعی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در سالهایی که از تشکیل
بلدیه میگذرد تنها در زمان ریاست جمهوریی هاشمی رفسنجانی و در زمان رئیس
دولت اصالحات ،شهردار تهران در دولت حضور مییافت ،گفت :بعد از آن ادبیات
شهرداری و دولت از حالت تعامل به تقابل رسید و از طرفین (دولت و شهرداری)
اشتیاقی وجود نداشت؛ اما ادبیات نجفی متفاوتتر از ادبیات شهرداران گذشته است و
میتواند ارتباط خوبی فیمابین دولت و شهرداری تهران شکل بگیرد .مسجدجامعی با
بیان اینکه نجفی برای حضور در جلسات هیات دولت به مصوبه احتیاج دارد ،گفت :این
در حالیست که برخی مسئوالن ارشد دولت نیز در حال فراهم کردن مقدمات حضور
نجفی در دولت هستند که امیدواریم هر چه زودتر این مهم محقق شود؛ چرا که ارتباط
خوب دولت و شهرداری به نفع مردم پایتخت است.

وزیر دفاع:

پرداخت کسری حقوق کارکنان نیروهای مسلح
در حال انجام است
وزیر دفاع با اشاره به نشست مشترک با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس
سازمان برنامه و بودجه گفت :در این نشست توافق شد سریعا مابقی حقوق کارکنان
نیروهای مسلح پرداختشود.
امیر سرتیپ امیر حاتمی با تاکید بر اینکه دولت و نیروهای مسلح نسبت به معیشت
کارکنان نیروهای مسلح توجه ویژهای داشته و دارند ،اظهار کرد :پس از اختالف
ی که در موضوع پرداخت حقوق کارکنان نیروهای مسلح در مرداد ماه پیش
محاسبات 
آمده بود ،بالفاصله نشست مشترکی با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس
محترم ستاد کل نیروهای مسلح ،دکتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رئیس جمهوری
و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئوالن ذیربطبرگزارو موضوع مورد بررسی
قرار گرفت .وی گفت :در این نشست اختالف محاسباتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر
شدسریعا نسبت به پرداخت کسری حقوقمرداد ماه کارکنان نیروهای مسلح اقدام شود
ی هر
که این پرداخت در حال انجام است .وزیر دفاع خاطرنشان کرد :به منظور سامانده 
چه بهتر موضوع پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان عزیز نیروهای مسلح ،توافق
شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح،سازمان برنامه و
بودجه و وزارت دفاعتشکیل و کلیه فرآیندهای برآورد محاسبات و تخصیص اعتبارات
رسیدگی شود.

سرمقاله
دو روی سکه تهور و محافظهکاری
ادامه از صفحه یک
در این میان گاه برخی از این واژهها به اشتباه جای واژههای دیگری مینشینند.
مثال نمیتوان محافظهکاری را با ترسو بودن یکی دانست .محافظهکاری میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد .همچنین هر تهوری نشان شجاعت نیست و چنان که میگویند
گاه مرز میان شجاعت و حماقت بسیار باریک است! با این حال و گذشته از این تداخل
معنا و مفهوم ،دو نکته دیگر مطرح میشود.
اول این که ،قضاوت این صفات در نسبت با کنشهای سیاسی چگونه شکل
میگیرد؟ در واقع به کدام حرف یا عمل میتوان شجاعانه گفت و کدام حرف ،عمل یا
حتی سکوت و بیعملی را میتوان نشانی از ترس و بزدلی دانست؟ محافظهکاری کجا
عاقالنه است و کجا نشان بیجربزگی؟ به نظر میرسد هر چند پاسخ به این سوالها
قطعا شامل الزم بودن شناخت کافی و البته آگاهی از زیر و بم هر حرف و عملی
میشود ،اما به هر حال این قضاوتها بدون توجه به این شروط همواره در فضای
سیاسی و اجتماعی ما جاری هستند.
دوم ،آیا شجاعت و تهور و بیپروایی در هر حال ارزش محسوب میشوند و در مقابل
محافظهکاری تبدیل به یک ضدارزش میشود؟ شاید بتوان پاسخ به این سوال را با
نگاهی به فرهنگ داد؛ فرهنگی که از یک سو حماسههای شاهنامه و سایر افسانهها
و داستانهای حماسی را در خود جای دادهاند و از سوی دیگر در میان اقوام گستره
جغرافیاییاش ،میتوان همواره تفاخر به جنگآوری و شجاعت را مشاهده کرد .سر
برگهای این ریشهها امروز در مورد توجه قرار گرفتن حرکتهای متهورانه و شجاعانه
از سوی جامعه بروز و نمود مییابند .با این حال اگر کمی نیک بنگریم ،سیاست و
کیاست در بسیاری موارد با هالهای از محافظهکاری در هم آمیخته شده است .حتی
رستم دستان هم وقتی در مقابل سهراب در میدان نبرد کم آورد ،به سیاست مهلت
خواست و وقتی از پس اسفندیار بر نیامد ،دست به دامن دانش سیمرغ زال شد .با این
همه رستم همچنان رستم ماند .در عرصه تاریخ نیز کسب دستاوردهای بسیار و البته
جلوگیری و پیشگیری درباره بسیاری از دست دادنها توسط چهرههایی انجام شده
است که در همان زمان یا بعدها به سازش و مصالحه و محافظهکاری متهم شدند.
در فضای سیاسی معاصر ،در هر جریان سیاسی عمال نه با یک تفکر مطلق که با یک
طیف فکری مواجهیم .هر جریان سیاسی اغلب شامل طیفی از زیرگروهها ،افراد و البته
رسانههای وابسته به خود میشود که جایی در میانه طیفی از تندروی تا محافظهکاری
جای میگیرند .با این حال به نظر میرسد هر چند اغلب حامیان و سمپاتهای هر نگاه
سیاسی ،نگاه و مواضع متهورانه طالب بیشتری دارد و مطلوبتر تلقی میشود ،اما با این
حال بسیاری از حرکتهای یک جریان سیاسی بر مدار حرکتهای آرام و کم صدا و به
تعبیری محافظهکارانه شکل میگیرد .حتی گاه در هنگامه دردسرهایی که حرکات تند
و تیز و از نگاهی متهورانه میسازد ،این بخش محافظهکار یک طیف فکری هستند که
با توان چانهزنی و گفتوگو میتواند جریان فکری مطلوب خود را از چالش عبور دهند.
عالوه بر این طرفداران هر جریان فکری سیاسی باید به این نکته توجه کنند که نیت
در پیش گرفتن هر رفتار از سوی چهرهها و گروههای جریان مطلوبشان چیست؟ مثال
آیا راه محافظهکاری با سیاست و کیاست «انتخاب» شده است یا این شیوه در مرام
شخصی و شخصیتی فرد وجود دارد؟ یا آن چه به عنوان شجاعت مطرح میشود ،یک
هوچیگری خودنمایانه است یا شکستن سکوتی به جا؟ آیا شکستن هر تابو و عبور از
هر خط قرمزی با شجاعت انجام شده است و به هزینههایش میارزد؟
در این میانه شاید اشاره به دیالوگی از یک سریال محبوب جهان که این روزها پخش
قسمت پایانی فصل ما قبل آخرش مورد توجه قرار گرفته است ،جالب توجه باشد.
یکی از قهرمانان داستان ،وقتی در پاسخ به درخواست قول وفاداری جواب رد میدهد،
از سوی دوستانش به نداشتن سیاست متهم میشود .همراهانش به او میگویند که
گاهی میتوان برخی دروغها را گفت .او پاسخ میدهد« :وقتی خیلیها قول دروغ
بدن ،قولها ارزششون رو از دست میدن .اونوقت دیگه قولی در کار نیست ،فقط
دروغهای خوب و بهتر هستن» .مساله اصلی در فضای سیاسی ایران این است که با
توجه به شفافیت پایین و البته فرهنگ غالب بر فضای سیاسی و اجتماعی که منجر به
قضاوتهای سریع و احساسی میشود ،تمیز راست و دروغ و برگزیدن دروغهای خوب
و بهتر ،سخت و دشوار است .به نظر میرسد جریانهای سیاسی برای تداوم بقای خود،
بیش از هر چیز باید به این نکته فکر کنند که هیزم ریختن در آتش چنین وضعیتی و
دامن زدن به آن علیه رقیب ،همواره میتواند دامن خودشان را هم بگیرد.
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ادامه از صفحه یک
اما طراحان لیست در واکنش به انتقادها تاکید کردند که
شورای نگهبان افراد موردنظر و شاخص اصالح طلبان را در سطح
وسیع رد صالحیت کرد و آنها مجبور به پذیرش شرایط موجود و
حداقل ایده آل مورد نظر خود بودند .این توضیح به نظر منتقدان
منطقی آمد و تا حدود زیادی انتقادها فروکش کرد .اما پس از آن
نوبت به چیدمان و انتخاب لیست امید برای شورای شهر بود که
باز هم در پی آن حواشی زیادی مطرح شد .چنان که افراد شاخص
جریان اصالح طلبی مدعی شدند بعضی از چهرههای حاضر با
استفاده از روابط و البی در لیست قرار گرفتند .این نارضایتی تا
حدی پیش رفت که حتی در شبکههای اجتماعی کاربران اعالم
کردند که تمایلی ندارند به لیست اصالح طلبان رای دهند و به
صورت پراکنده افراد مختلفی که در لیست اصلی قرار نداشتند را
در یک لیست واحد قرار دادند و منتشر کردند.
اما هم زمان با مطرح شدن این حواشی اصالح طلبان به مردم
یادآور شدند که انتقادها به لیست درست است اما در صورت رای
نیاوردن همه افراد لیست ،امکان تکرار ترکیب اصولگرای شورای
چهارم بسیار زیاد است و این میتواند تبعات بسیاری داشته
باشد .بنا براین بار دیگر فضای عمومی تصمیم گرفت با وجود
انتقادها به لیست کامل رای دهند .بعد از همه این حواشی تازه
آغاز انتقادها و به نوعی افشاگریها درباره ناکارآمدی شورای عالی
سیاست گذاری بود که در پی آن نیز پیشنهادات زیادی به شورای
عالی سیاست گذاری برای رفع این نواقص داده شد که تا مدت
ها بعد هم از سوی افراد مختلف بیان میشد .اما از جدیدترین
پیشنهاد ها به شورای عالی سیاست گذاری برای ساماندهی بیشتر
به مسائل و سازماندهی بهتر بین افراد مطرح شد پیشنهاد عباس
عبدی تحلیلگر مسائل بود که تحت عنوان ایجاد تشکلی جدید
بود .در واقع به گفته عباس عبدی جریان اصالح طلبی با توجه
به ناکارآمدی شورای عالی سیاست گذاری در بعضی موارد ،نیاز
به ایجاد تشکلی جدید در جریان اصالحات احساس میشود.
عباس عبدی معتقد است که «:اصالحطلبان نياز به يك تشكيالت
دارند که سازوكار تشكيالتي آن ميتواند به اين شكل باشد كه
نمايندگان تعدادي از احزاب شناخته شده و همچنين نيروهايي
كه بيرون از احزاب هستند به صورت يك تفاهم عام يك شوراي
مركزي را شكل بدهند و مشابه آن را در استانها نيز پياده كنند
و براي مسائل اساسي همين جمع تصميمگيري كند و همه از آن

تبعيت و حمايت كنند .به نظر بنده شوراي عالي عمال غيرشفاف
عمل ميكرد و افرادشان چون منتخب از نيروهاي پايين نبودند
مسووليتپذيري درستي از خودشان نشان نميدادند و چون
مسووليتپذيري نشان نميدادند عوارضي پيش ميآيد كه در
جريان انتخابات شوراها شاهد آن بوديم».
تشکل جدید نیاز نیست و وقت زیادی راهم تلف میکند
پیرامون صحبت های عباس عبدی و همچنین سوالهای
زیادی که در خصوص نیاز جریان اصالحات به ایجاد تشکلی
جدید مطرح شد شهربانو امانی فعال اصالح طلب طی گفتوگو با
«ابتکار» گفت« :معتقدم اصالح طلبان نیاز به تشکل جدید ندارند،
زیرا اصالح طلبان در راه اندازی و ایجاد تشکل ها موفق بوده اند
اما در حفظ و تقویت و پیشبرد این تشکیالت مشکالتی داشته
اند .من با تاسیس تشکل جدید مخالفم چون نیروهایی که به
کار گرفته میشوند همین نیروهای فعلی هستند .بنابراین تشکل
جدید نیاز نیست والبته وقت زیادی راهم تلف میکند .به نظرم به
جای تشکیل نهادهای متفاوت همین شورای عالی سیاستگذاری
 ،تقویت و اصالح شود ».وی همچنین راجع به نقدهای وارد به
شورای عالی سیاست گذاری افزود «:وقتی رفتار سیاسی اصالح
طلبان با تشکیل شورای عالی و سازماندهی مثبت آن ،به قدری
موفق است که جریان رقیب از آن الگو برداری میکند و جریان

جمنا را تشکیل میدهد قطعا میتواند با اصالح ساختار و تغییرات
مناسب بدون ایجاد تشکل موفق باشد».
باتوجه به صحبت های شهربانو امانی  ،شورای عالی سیاست
گذاری موفقیتهایی هم داشته است که از جمله آنها میتوان به
اجماع به موقع آنها طی انتخابات  96اشاره کرد که با وجود نواقص
موجود توانستند جریان اصالح طلبی را به پیروزی برسانند .پیرو
موضوع ایجاد تشکل جدید برای جریان اصالحات رسول منتجب
نیا قائممقام حزب اعتماد ملی به «ابتکار»گفت «:تشکیالت جدید
اگر به عنوان حزبهای قدرتمند باشد قابل قبول است اما اگر
باز هم تشکلهای هیاتی باشد قطعا با شکست مواجه میشود.
بنابراین تنها راه نجات اصالح طلبی بازگشت به تحزب است که
مبنای توسعه همه جانبه همه کشورهاست .تاکید میکنم اگر
تشکل جدید حزبی باشد ،عملی است و در صورت تقویت احزاب
برای آینده اصالح طلبی جای نگرانی وجود ندارد».
ایجاد تشکل جدید عالوه براین که امکان دارد زمانبر باشد نقاط
ابهام زیادی هم دارد برای مثال وجود افراد غیر حزبی در آن تا
چه اندازه امکان پذیر است و حتی اگر تشکل جدید هم ایجاد
نشود افراد غیرحزبی چطور میتوانند به درون جریان اصالح طلبی
جذب شوند؟
در این باره شهربانو امانی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از

نیروهای جدید و خوش فکر درون جریان اصالح طلبی و شورای
عالی سیاست گذاری گفت« :اصالح طلبان باید نقد پذیری خود را
تقویت کنند و دایره افرادی که تحت عنوان شورای عالی در جریان
اصالح طلبی حضور دارند را بزرگتر کنند ،ضمن اینکه فرایند
پیشبردی اصالح طلبان پروسه ای است نه پروژه ای و به همین
دلیل باید نهادهای صنفی ،دانشگاهی و رسانه ای ،به کار گرفته
شوند تا اجماع اصالح طلبی که بخش مهمی از شورای عالی است
تقویت شود .البته افراد حقیقی که تعدادی از اساتید و افراد خارج
از احزاب هستند در شورا حضور دارند و حضور آنها الزم است اما
شورا به اندازه کافی از وجود آنها بهرهمند نیست».
حزب قلعه مسدود و در بسته نیست
وجود افراد غیر حزبی که از متخصصان و اهالی رسانه هم باشند
بحثی است که همیشه مطرح بوده و همواره بر لزوم آن تاکید شده
است .اما نمیتوان با تکیه بر مطرح بودن آن از ادامه تالش برای
احقاق حضور بیشتر افراد خارج از حزب دست کشید .در این باره
رسول منتجب نیا به «ابتکار» گفت«:اصالح طلبان راهی ندارند
جز آنکه به صورت حزبی عمل کنند .به صورت حزبی عمل کردن
فاصله از دموکراسی و مردم ساالری را از بین میبرد ،فعالیت
حزبی به عبارتی دیگر فرار از خرد شخصی و روی آوردن به خرد
جمعی است واز فردگرایی جلوگیری میکند.
طی این سالها من بارها به این موضوع اشاره کردم که
احزاب باید از انزوا بیرون بیایند .چراکه ایجاد تشکل جدید تنها
در صورت حزبی بودن میتواند به انسجام در اصالح طلبی
کمک کند .حزب قلعه مسدود و در بسته نیست و خاصیت
آن گستردگی وکادر سازی آن است و مهم ترین نکته مثبت
تقویت احزاب هم استفاده وجذب اساتید و متخصصان غیرحزبی
است که میتوانند تاثیرگذار باشند ،حزب نباید منحصر به
تعداد محدود شود و در همه اقشار نماینده داشته باشد ،افراد
اندیشمند و صاحب فکر در دانشگاه ها و اهالی رسانه باید در
داخل احزاب قرار گیرند یا خود حزب تشکیل دهند ،همان
طورکه وزیر کشور خبر داد در اسرع وقت مجوز برای احزاب
صادر میشود و این نشان میدهد اهالی فکر و حتی غیرحزبی
به سرعت میتوانند حزبی تشکیل دهند و فعالیت خودرا آغاز
کنند».
در پایان گفتنی است وجود نواقصی که در شورای عالی سیاست
گذاری وجود دارد کامال مشهود است اما ایجاد تشکل جدید بدون
برنامه ریزی و اهدافی که بررسی شده باشند امکان پذیر نیست و
هر تشکلی که تاسیس میشود باید بتواند با استفاده از نیروهای
خارج از حزب ساختار سنتی موجود را عوض کند ،اما ایجاد
تشکل جدید تنها به این دلیل که شورای عالی سیاست گذاری از
کارآمدی الزم برخوردار نیست پس باید تشکلی دیگر ایجاد شود
نتیجه بخش نخواهدبود.

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

بسیار قدرتمند اما صبوریم
رئیس جمهوری گفت :شهیدان رجایی و باهنر مردانی بودند که راه ایثار و
فداکاری را از ابتدای زندگی خود انتخاب کرده بودند و ان شاء اهلل ما هم بتوانیم
راه آنها را ادامه دهیم.
حجت االسالم روحانی در جلسه هیات دولت با گرامیداشت هشتم شهریورماه سالروز
شهادت شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر و با اشاره به زندگی سراسر پربار این شهیدان
اظهارکرد :شهیدان رجایی و باهنر مردانی بودند که راه ایثار و فداکاری را از ابتدای زندگی
خود انتخاب کرده بودند و انشاءاهلل ما هم بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم .روحانی افزود:
این روزها یادآور روزهای بسیار پیچیده و سخت در پایان دهه  ۵۰و اوایل دهه  ۶۰در
جمهوری اسالمی ایران است یعنی در سال هایی که انقالب و نظام اسالمی با توطئه
های قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا تحت فشار شدید بود ،تحریمهای جدید و کودتا را
طراحی و جنگ را در سراسر مرزهای غربی و جنوب غربی ما تحمیل کرده بودند .رئیس
جمهوری افزود :در آن شرایط گروهک ها هم در داخل ایران از فرصت سوء استفاده
کردند و در واقع مجری اوامر ابرقدرتها واربابانشان شدند و آنچه امروز در سراسر دنیا
از مساله داعش وجنایات بسیار وحشیانه آنها گفته می شود شبه آن را در سالهای
 ۵۹تا  ۶۱در ایران و در همین تهران شاهد بودیم یک نمونه اش در همین ساختمان
نخست وزیری انجام گرفت .روحانی با بیان اینکه در لحظه انفجار دفتر وزیری در مجلس
شورای اسالمی و در کمیسیون دفاع مجلس مشغول فعالیت بود ،افزود :مردم ما در
شرایط بسیار سخت ،از انقالب ،نظام و کشورشان حفاظت و حراست کردند و خم به ابرو
نیاوردند و ضربههای بسیار سخت و سنگینی را تحمل کردند و این ضربهها و زخمهای
سنگین نتوانست زانوی مردم را در برابر ابر قدرتها خم کند .
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مردم رشادت و فداکاری کردند و هیچ جایی احساس
خستگی نکردند ،اظهارکرد :دشمنان هر کاری علیه ملت ما انجام دادند ملت ما با روح
ایمانی که امام بزرگوار با نفس گرمشان در میان مردم دمیده بودند  ،مقاومتر  ،رشیدتر
و بااراده مستحکم تر راه خود را ادامه دادند .رئیس جمهوری با اشاره به اینکه شهیدان
رجایی و باهنر در همه مراحل زندگی و در مناصب متفاوتی که داشتند ،پیوسته همان
تواضع و ساده زیستی و روحیه ایثار و فداکاری را حفظ کردند ،گفت :این دو شهید
بزرگوار الگو و نمونه برای همه مسووالن و مردم هستند و باید راه آنها را دنبال کنیم و
ادامه دهیم  .خاطرات فراوانی از این دو عزیزان دارم و جزو نمونههای کم نظیر تاریخ
انقالب اسالمی هستند و باید در برابر عظمت آنها سر فرود بیاوریم  .روحانی با تاکید بر
اینکه «مردم از ما امروز ادامه راه شهیدان باهنر و رجایی و دیگر شهیدان و امام شهیدان
را می خواهند و این بار مسوولیت ما را سخت تر و سنگین تر می کنند» ،گفت :از این
هفته باید برای تبیین کارهایی که انجام دادهایم استفاده کنیم .مردم باید از اقداماتی که
انجام گرفته مطلع شوند ،دولت را نقد و راهنمایی و راه بهتر را به ما معرفی کنند .تکیه
گاه ما بعد از خداوند مردم بزرگ ما هستند و ما نیازمند به حمایت و رهنمود مردم و
رهنمود رهبری معظم انقالب هستیم.
رئیس جمهوری در ادامه به عید قربان اشاره کرد و با بیان اینکه عید قربان می آموزد
که سنگ اندازی به شیطان باید جاودانه بماند ،گفت :یک نمونه باالتری از فداکاری هم
داریم که مربوط به همین ایام است که به مناسبت عید سعید قربان و ایثار و فداکاری
ابراهیم خلیل است قرآن از او به عنوان بالی مبین یاد می کند .همه در زندگی آزمایش
میشوند و در پیشگاه خداوند امتحان پس می دهند و اجر خداوند هم بر اساس همین
آزمایش ها است  .کوره آزمایش است که خلوصی را به خوبی نشان میدهد .روحانی
افزود :این آزمایش بزرگی برای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است ؛ پدری که
خود را آماده می کند عزیزترین و گرانبهاترین داشته خود را به قربانگاه ببرد و عجیب
اینکه خداوند خواسته این حادثه جاودانه بماند .یعنی خداوند دستور داده هر سال مردم
بروند و آن کار را تکرار کنند و این کار عادی نیست بلکه کاری فوق العاده است .رئیس
جمهوری تاکید کرد :خداوند خواسته است قربانگاه و منا برای همیشه جاودانه بماند تا
ما یک مثل اعلی برای فداکاری داشته باشیم و ما باید در راه خدا و برای مردم و به نفع

مردم  ،آماده فداکردن عزیزترین هایمان باشیم .روحانی با اشاره به اینکه «وقتی نیکوکار
محسوب می شویم که آنچه را که از عمق جان دوست داریم در راه خدا بدهیم» ،گفت:
این مهم است که ادم آن چیزی را که باهمه وجود دوست دارد در راه خدا بدهد و البته
مردم ایران و خانواده معظم شهدا ابراهیم وار زندگی کردند و فرزندانشان با افتخار در راه
خدا به شهادت رسیدند و برخی از این خانواده های گرانقدر نه یک فرزند که گاهی تا ۴
فرزندشان نیز به شهادت رسیدند.
مردم نباید پشت میز این آقا و آن آقا بهشان توهین شود و یا تحقیر شوند
همچنین حسن روحانی عصر دیروز طی سخنانی در سیزدهمین جشنواره شهید
رجایی اظهار کرد :ما باید خدمات را تا جایی که میتوانیم رقابتی کنیم و در اختیار
مردم قرار دهیم چرا که مردم بهتر کار را انجام میدهند .وی ادامه داد :میبینیم بخش
کشاورزی که بیشتر به عهده مردم است خیلی راحتتر حرکت میکند .یا مثال کدام
اداره است که ساعت سه صبح به میدان میوه و ترهبار برود و پنج صبح میوه در مغازهاش
باشد؟ این کار را بخش خصوصی انجام میدهد و اگر دولت بخواهد انجام دهد اگر
خیلی سحرخیز باشد حداقل هفت صبح این کار را میکند .برای این موضوع انواع
مثالها را میتوان زد و حتی در آموزش و پرورش و علوم ما میتوانیم خدمت را به
مردم واگذار کنیم .روحانی تصریح کرد :سیستم اداری و دولتی ما کهنهشده بخش
خصوصی بهتر میتواند کار کند .در یک سیستم اداری کهنه و فرسوده حتی با یک مدیر
قوی کار پیش نمیرود .ما باید برنامهریزی کنیم که هم سیستم اداری متحول شود و
هم مدیران و کارمندان بهتری در سراسر کشور به کار بگیریم .رئیس دولت دوازدهم
در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه در مدیریت کشور باید جوانان،
بانوان ،اقوام و مذاهب مختلف حضور داشته باشند ،بیان کرد :نمیشود بگوییم مدیران
ارشد کشور اهل یک مذهب هستند پس بقیه چه کنند؟ مگر اینها ملت ایران نیستند؟
پس از آنها مالیات نگیرید و به سربازی نفرستید و وظیفهای برعهدهشان نگذارید .اگر
تکلیفشان مثل بقیه است حقوقشان هم باید مثل بقیه باشد .وی افزود :بگذارید همه
کار کنند و اساس شایستهساالری باشد .آیا در حکومت امیرالمومنین و پیامبر اینگونه
رفتار میشد؟ چطور موقع انتخابات همه را پای صندوق دعوت میکنید؟ اگر بناست آنها
انتخاب نکنند چرا در انتخابات به آنها میگویید تشریف بیاورید؟ اگر ما وحدت ،انسجام
و یکپارچگی میخواهیم باید مبنای ما در مدیریت شایستهساالری باشد نه وابستگی به
این جناح و آن جناح.
روحانی در ادامه یادآور شد :گروهی که حاکم میشوند برای کل ملت ایران هستند.
اگر قرار است یک جناح حاکم باشد و آن یکی به مرخصی برود بهتر است به آنها
حقوق بدهیم .چرخش ما در مدیریت بسیار کند است .من برای دولت دوازدهم که
میخواستم وزیر انتخاب کنم با خیلیها مشورت کردم .هر چه لیست پیش من میآمد
سنین باال بود .سنهای باالی  ۶۰سال و حتی سن  ۵۰خیلی کم پیدا میشد .باید
پرسید چرا؟ چرا گردش نخبگان ما در جایی متوقف شده است؟ رئیسجمهور همچنین
خاطرنشان کرد :من خواهش کردم و به تمام وزرا دستور دادم که هر کدام در این
دوره دو جوان که در پرانتز نوشتم بین  ۳۰تا  ۴۵سال در سمتهای باال استفاده کنند
تا به سمت معاون وزیر برسند که یکی از وزرا گفت پس ما باید خداحافظی کنیم.
به هر حال یک روزی باید خداحافظی کنیم و جوانها بیایند پس چرا به جوانها
تجربه و آموزش ندهیم اینها نشاط ،شور و سالمتی بیشتری دارد .وی با اشاره به اینکه
باید از خانمها در سمتهای باال استفاده کرد ،گفت :خانمها از نظر قدرت مدیریت،
دانش ،فهم و تدبیر بسیار باال هستند .چون خانمها را در مدیریت باال نیاوردیم االن
مشکل داریم .خانمها توانمند هستند .بگذارید تجربه الزم را به دست بیاورند .اینکه به
حضور جوانها ،خانمها ،اقوام و مذاهب مختلف اصرار میکنم در سطح کل دولت و در
بخشهای مختلف کشور است.
رئیسجمهور ادامه داد :خداوند اختیار کار مردم را به خودشان داده و این مردم هستند
که آن را واگذار میکنند البته بحث والیت الهی مساله دیگری است که در طول والیت

الناس و والیت اهلل قرار دارد .اگر ما خادم مردم نباشد حتما کار ما نامشروع است .شرعیت
تمام امور کشور بر مبنای خدمت به مردم است .روحانی در ادامه تاکید کرد :کارمندان
نباید در اجرای امور کشور و خدمت به مردم کاهلی کنند و یا فکر کنند مقام باالتری از
مردم هستند در حالی که هیچکس باالتر از ملت نیست .ملت به عنوان صاحبان کشور
اختیاردار ما هستند و همه دستگاهها حتی دستگاه نظامی مشروعیت شان بر این است
که به مردم خدمت کنند .رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه مسئولیت سازمان
امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به عهده رئیسجمهور است که میتواند به
شخص دیگری تفویض کند ،افزود :یکی از دو مسئولیت بسیار مهم ،پیچیده و سخت
این دو سازمان هستند .اگر پول ما دقیق خرج نمیشود و اگر سیستم اداری درست کار
نمیکند رئیس این دو سازمان مسئول هستند.
وی اضافه کرد :ما باید درست چیدمان انجام دهیم .مردم نباید پشت میز این آقا و آن
آقا بهشان توهین شود و یا تحقیر شوند .اگر یک ثانیه وقت مردم به خاطر سیستم غلط
ما تلف شود همه ما در پیشگاه خدا مسئولیم .از طرفی ما باید بدانیم کارمندان ما چه
میکنند و این نیروی عظیم چطور خدمترسانی میکند .رئیس دولت دوازدهم با تاکید
بر اینکه باید سیستم را درست کنیم ،تصریح کرد :دولت الکترونیک در کشور سامان
پیدا نکند و شفافیت نباشد مشکل خواهیم داشت .حقوقهای غیرمتعارف به دلیل عدم
شفافیت به وجود آمد .همه چیز از جمله حقوقها ،مناقصهها و مزایدهها باید در پیشگاه
مردم باشد .ما نباید امضای طالیی داشته باشیم و مردم نباید معطل بمانند .وی ادامه
داد :وقتی نگاه میکنیم تمام مشکالت در جایی به سرمایهگذاری وابسته میشود .ما
میخواهیم شغل پایهدار ایجاد کنیم که آن هم نیاز به سرمایهگذاری دارد .در ایران
اگر یک نفر بخواهد سرمایهگذاری کند چقدر طول میکشد .این مجوزها را چند نفر
باید امضا کنند و از کدام اداره به کدام اداره برود .چند ماه باید پشت در محیط زیست،
ادارات صنعت و معدن ،سازمان سرمایهگذاری و غیره بمانند .روحانی ادامه داد :با آنها که
متخصص این امور هستند گفتم که شما را به خدا کاری کنید موانع راه مردم را بردارید
تا در آخر چهار سال دولت پیش خدا شرمنده نباشیم .کشورهایی هستند که مجوز کار
و فعالیت اقتصادی را در  ۴۸ساعت صادر میکنند .ما میتوانیم  ۴۸روزه صادر کنیم.
اشکال در سیستمهای اداری ماست که ناصحیح و نادرست است .بگذریم که در این
میان حقوق شهروندی رعایت میشود یا نه .آیا من مسئول همه را به یک چشم میبینم
یا همشهری ،رفیق و یا آنکه برایم منفعت و ضرر دارد برایم فرق دارد .اساس حقوق
شهروندی در شفافیت و یکسان دیدن مردم در برابر قانون و مقررات است.

