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جزئیات دیدار رئیسجمهوری با شهردار تهران

رئیسجمهوری در دیدار شهردار جدید تهران ،همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و نهادهای مدنی را برای خدمت رسانی به مردم و توسعه کشور ضروری خواند و بر تداوم حمایت های اصولی
دولت از طرحهای توسعه ای شهرداری تهران تاکید کرد .به گزارش ایلنا ،حسن روحانی روز گذشته و در دیدار محمدعلی افشانی ،ضمن تبریک مسئولیت جدید وی در شهرداری تهران و نیز توصیه
مجموعه مدیریت شهری به اتحاد و همدلی بیشتر در خدمت رسانی به مردم تهران گفت :ضروری است در کنار تالشهای ضابطهمند برای کسب درآمدهای پایدار در تهران بزرگ ،به مجموعه
استانداردهای شهری و نیز ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بیش از پیش اهتمام شود .رئیسجمهور در این دیدار همچنین اهمیت توجه و همکاری در جهت اجرای سریعتر طرحهای بازآفرینی
شهری با بازسازی بافتهای فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داد.سیدمحمدعلی افشانی ،شهردار جدید تهران هم در این دیدار با تشریح سیاستهای تدوین
شده و برنامههای مورد توجه در شهرداری تهران ،تداوم حمایت دولت از طرحهای شهرداری تهران را خواستار شد.

دومین کنگره حزب اعتماد ملی چرا به اغتشاش کشیده شد ؟

اخبار

تنش بی اعتمادی در « اعتماد ملی »

بخشنامه الزام دستگاههای اجرایی
به آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیفشان
گام بلند دولت در جهت آگاهیبخشی دقیق مردم و تنویر افکار عمومی با
بخشنامه مهم هیات وزیران برداشته شد.
به گزارش ایلنا ،هیات وزیران در جلسه  ۹۷/۲/۱۶مصوب کرد« :به منظور آگاهیبخشی
دقیق ،روشن و صحیح از حقوق و تکالیف مقرر در مصوبات هیات وزیران برای مردم و تنویر
و توجیه افکار عمومی در این زمینه و اعالم آثار متعدد احکام مقرر به زبان ساده و قابل فهم
برای مردم ،دستگاههای اجرایی موظفند پیشنهادهای دستگاه متبوع را که متضمن حقوق
و تکالیف برای مردم است ،با پیوست رسانهای و با رعایت ماده  ۲۲آیین نامه داخلی هیات
دولت ارائه کنند .این تصمیم در حالی صورت میگیرد که نزدیک به ده سال از تصویب
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات می گذرد و دولت دوازدهم نخستین گام را برای
اجرایی شدن مهمترین بخش آن با مصوبه هیات وزیران برداشته و آن را در دستور کار
دستگاههای اجرایی کشور قرار داده است .مادهای که در آن عنوان شده بود« :مصوبه و
تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی
نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود» و همچنین تبصره ماده  ۵همین قانون که مقرر
کرده بود« :اطالعاتی که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است باید عالوه بر مواد قانونی
موجود از طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانههای همگانی به آگاهی مردم برسد» ،از
موضوعات مشهود در تصویبنامه هیات وزیران است که از این پس دستگاههای اجرای
ملزم به رعایت آن خواهند بود .البته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات تنها موردی
نبود که بتوان مصوبه جدید هیات وزیران را مختص به آن دانست و گفت که طبق آن
آگاهی ،حق مردم و از وظایف دستگاههای اجرایی است .قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب سال  ۱۳۸۶از دیگر قوانین در این زمینه است که در ماده  ۲۶آن عنوان شده است:
«دستگاههای اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای
اجرایی آشنا کرده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و
مناسب دراختیار مردم قرار دهند».

آسیبشناسی مقررات انتخابات
ریاستجمهوری و مجلس در کمیسیون شوراها
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به ادامه بررسی آسیبشناسی قوانین و
مقررات انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان
شورای نگهبان ،وزارت کشور ،معاونت قوانین و مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی میپردازد.
به گزارش ایلنا ،کمیسیون شوراها و امور داخلی در هفته جاری به بررسی طرح اصالح
مواد ( )۱و ( )۱۰قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با حضور مسئوالن و
نمایندگان وزارتخانههای کشور ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،آموزش و پرورش ،علوم،
تحقیقات و فناوری و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و اتاق اصناف ایران خواهد
پرداخت .همچنین بررسی طر ح اصالح ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور
مسئوالن و نمایندگان سازمانهای برنامه و بودجه کشور ،اداری و استخدامی کشور ،دیوان
محاسبات کشور ،شورای عالی استانها و مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسالمی در
برنامه این هفته کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار دارد .همچنین اعضای کمیسیون
به ادامه بررسی الیحه کمک به ساماندهی و پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی
و کالنشهرها و با مشارکت بخش غیردولتی با حضور مسئوالن و نمایندگان وزارتخانههای
کشور ،نیرو ،امور اقتصادی و دارایی ،سازمان حفاظت محیطزیست ،شهرداری تهران،
اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی میپردازند.
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روز جمعه دومین کنگره حزب اعتماد ملی بعد از مدتها
وقفه در کانون توحید تهران برگزار شد .فارغ از روند عادی
تشکیل یک کنگره ،آخر مراسم با درگیری خاتمه یافت.
بالفاصله این خبر در شبکههای مجازی پخش شد :کنگره
حزب اعتماد ملی به دلیل ورود برخی افراد ناشناس به
تشنج کشیده شد .محمدجواد حقشناس عضو شورای
مرکزی این حزب و از جریان نزدیک به اسماعیل گرامی
مقدم نیز در توئیتر خود ماجرا را به گروههای فشار و
عناصر ناشناس بیرونی مرتبط ساخت و حجت نظری نیز
اعالم کرد که عدهای اراذلواوباش سعی کردند تا مانع
روند عادی رأیگیری شوند .اما از فیلمهای بهدستآمده،
این درگیریها بیشتر درونی به نظر میرسید تا جایی که
برخی از افراد این حزب شروع کردند به نوشتن پیامهای
افشاگرانه در مورد اظهارات حقشناس و نظری.
مهرداد سایه وند در کانال خود نوشت :حقشناس دروغ
میگوید .هیچ گروه فشار مرسومی در سالن کنگره حضور نداشت.
به دکتر مطهری و دکتر عارف تعرضی نشد .گروه فشار حاضر
در سالن کنگره اعضای استیجاری بودند که ضمن برگزاری
کنگره وسط سخنرانیها بلند میشدند و از گرامی مقدم و
امثالهم تعریف و تمجید میکردند .جناب حقشناس در شورای
شهر هم برای پایتخت اینگونه تصمیمگیری میکنید؟ جناب
حقشناس راستگویی و شرافت ویژگی مؤمن است ،از دروغگویی
دستبردارید .گروه فشار را شما به کنگره آوردید.
وی افزود :حجت نظری هم دروغ میگوید .درحالیکه حجت
نظری مدعی است میخواستند با قیام و قعود و تثبیت شورای
مرکزی قبلی کروبی را حفظ کنند کروبی فرم کاندیداتوری شورای
مرکزی را در حصر پرکرده بود و آمادهشده بود یکبار دیگر خود
را در معرض قضاوت اعضای واقعی حزبش قرار دهد .حجت نظری
گفت :الزم باشد پشت پردهها را افشا میکنیم .همین مسئله باعث
شد که رحمتاهلل بیگدلی عضو دیگر شورای مرکزی این حزب
و از جریان نزدیک به رسول منتجب نیا نیز به ارائه توضیحاتی
درباره اتفاقات رخداده در کنگره و رد برگزاری انتخابات به شیوه
قیام و قعود؛ به تعبیری دیگر ،ابقای شورای مرکزی قبلی پرداخت:
برخالف دروغهایی که برخی دروغپردازان منتشر میکنند ،آقای
مهدی کروبی نیز گفت که فرم کاندیداتوری خود در انتخابات
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را پرکرده و مخالف کنگره
تشریفاتی بودند .فرم کاندیداتوری آقای کروبی در دست من
است و قرار بود که آن را در کنگره ارائه بدهم .نکته جالب این
است که شیخ اصالحات از حصر خود را در معرض کاندیداتوری
و انتخاب قرار میدهند ،اما عدهای قدرتطلب برای حفظ خود
از آقای کروبی هزینه میکنند تا مادامالعمر خود را بر دیگران
تحمیلکنند.
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خاورمیانه و هیوالی مداخله خارجی
ادامه از صفحه یک
هر چند در آمریکای التین و جنوب شرق آسیا ،کانون های ناسازگاری فعال است،
اما هیچکدام به مرز تعارض و جنگ نرسیده است و به همین دلیل نقش آنها در تولید
ناخالص جهانی ،منفی و کاهنده نیست و مصائب جهانی در هیچ کجا به اندازه خاورمیانه
بسط و گسترش پیدا نمی کند.
حضور نامیمون قدرت های جهانی ،وابستگی و سرسپردگی تعدادی از حکومت های
منطقه ای ،زیاده طلبی و جاه طلبی برخی از کشورها و اسرائیل ،ملغمه ای ساخته است
که آینده را به مراتب ناامن ،خطرناک و حتی وقوع جنگ جهانی را محتمل تر می سازد.
با این وصف ،سرمایه ،فکر و قدرت به راحتی از کشورهای منطقه رخت بر می بندد
و بازار ،دانشگاه و دولت ،ضعیف تر و میزان اصالت فکری ،آلودگی ها و هیجان های
غیرواقعی ،فزونی پیدا می کند و به همان میزان بخش کارگزاری کشورهای مهاجرپذیر،
قوت می یابد.
کشت خشخاش و تولید مواد مخدر ،فزونی شرارت و افکار غیرمعمول بعضی از گروه
های افغانستان برای ناامن کردن دنیا کافی است تا چه رسد به اینکه مشکالت یمن،
سوریه ،بحرین و عراق بر آنها اضافه شود ،تازه این مشکالت ،بخشی از واقعیت های تلخ
منطقه است که دامنگیر مردم بسیار خوب این کشورها شده است ،اگر کانون های
مسئله ساز پاکستان ،عربستان ،اسرائیل ،قطر ،ترکیه و ایران فعال شود ،بدون شک
منطقه برای زندگانی معمول هم ظرفیتش را از دست خواهد داد.
منطقه ای با ذخایر و منابع نفتی و گاز ،کشاورزی ،آب و هوا ،موقعیت ژئوپلتیک
و ژئواستراتژیک که می تواند مرکز فعل و انفعاالت و تحوالت تکنولوژیک ،اقتصادی،
سیاسی و دینی واقع شود و بدون تعارف جهان را با منطق و حکمت راهبری نماید ،اما
روزگاری است که گرفتاری هایی چون جنگ ،تخریب زیرساخت های اقتصادی ،رشد و
توسعه را تجربه می کند و بیکاری جوانان ،بیخانمانی مردم ،آواره شدن زنان و کودکان
حاصل آن است .از بهشتی که خداوند در اختیار ما ساکنین خاورمیانه گذاشته است،
جهنمی ساخته ایم که شعله های آتش سوزان آن تا ده ها سال آتی را نیز خواهد سوزاند.
خاورمیانه به علت ضعف مدیریت دولت ها ،نبود دموکراسی و پارلمان های قوی و بی
تفاوتی نخبگان ،جریان های سیاسی و مردم ،روزگار بدی را تجربه می کند و سرنوشت
شومی در انتظار آنان کمین کرده است .سیاهه گرفتاری های این مردم قابل شمارش
نیست .از مأذنه معابد ،کنیسه ها و هیکل سلیمان جز وحشت ،بدبینی و استفاده ابزاری،
چیزی شنیده نمی شود .این سرزمین که زمانی مهبط پیامبران الهی به ویژه حضرت
موسی ،عیسی و خاتم پیامبران محمد(ص) بوده است ،هم اکنون در میان شعله های
آتش حاصل از تفرق و تشتت به خاکستر مبدل می شود .به احتمال قوی حل ریشه
مشکالت اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و دینی کشورهای خاورمیانه ،در حال حاضر،
تنظیم صحیح روابط بین الملل است.
اولویت دیپلماسی کشورهای منطقه ،باید فراری دادن هیوالی مداخله قدرت های
خارجی و اهلی کردن تنظیم رابطه با یکدیگر باشد .اگر تحت هیچ شرایطی ،امکان
سازگاری بین دول منطقه موجود نباشد ،حداقل کشورهای مطرح منطقه ،اتحادیه ای
تشکیل دهند و با کشیدن دندان طمع ،سرنوشت خاورمیانه را به سمت و سویی بکشانند
که منفعت همه مردم و کشورها در آن متجلی باشد.
اروپا سرنوشتش را هیچگاه به بیرون از مرزهایش نداد .چین ،روسیه ،ژاپن و آمریکای
شمالی نیز محدوه ای برای خود تعریف کرده است و منافع ملی اش را بر همان مبنا
تنظیم می کند .متأسفانه در خاورمیانه ،جدای از منافع ملی ،منافع حیاتی در معرض
انقراض و نابودی است .آیا کسی هست که به فکر نجات این منطقه از آتشی باشد که
وحشتناک ،سوزان شده است.

او اضافه کرد :کروبی هرگز به دنبال انتخابات تشریفاتی نبود.
کسانی که برای اهداف حقیر خود قصد نشان دادن چهرهای
اقتدارگرا از آقای کروبی داشتند و مدافعان قانون و آقای کروبی را
که همراه با شیخ اصالحات ،خواهان انتخابات دموکراتیک بودند،
اراذلواوباش نامیدند صالحیت نمایندگی مردم را ندارند .اگر
دروغپردازان دست از دروغپراکنیهای خود برندارند پشتصحنه
نیروهای استیجاری را که برای ابقای خود به کنگره آورده بودند و
برنامههای غیرقانونی آنان را افشا خواهم کرد.
بیگدلی تصویری از فرم پرشده مهدی کروبی جهت
کاندیداتوری را در شبکههای مجازی به اشتراک گذاشت تا بر
ابهامات گذشته بی افزاید.
مهدی مازنی رئیس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی هم
از طیف منتسب به رسول منتجب نیا به رسانهها گفته است:
انتخاب اعضای شورای مرکزی یک تشکل سیاسی و یک حزب
طبق قانون احزاب باید از طریق انتخابات و در مجمع عمومی
صورت بگیرد و نمیشود بهگونهای دیگر عمل کرد .وی با اشاره
به پیشنهادهای متعدد برای برگزاری کنگره گفت :حتی اگر
پیشنهادی مبنی بر ابقای شورای مرکزی یا تعیین مدت محدود و
تمدید آن برای یک بازه زمانی مشخص باشد باید به رأی مکتوب
اعضای مجمع مراجعه کرد نه قیام و قعود.
مازنی بابیان این مطلب که هم ه چیز را قانون مشخص میکند
نه سلیقه افراد تأکید کرد :آنچه در کنگره حزب اعتماد ملی شاهد
آن بودیم درواقع پیشنهاد رفراندوم آری یا خیر بود ،آنهم به شیوه
قیام و قعود که کام ً
ال مغایر قانون احزاب ،اساسنامه حزب و اساساً با
ماهیت برگزاری یک انتخابات سالم منافات داشت.

این عضو اعتماد ملی اضافه کرد :خوشبختانه تصمیمات
عاقالنهای در شرف اتخاذ است و قرار بر برگزاری انتخابات با حضور
اعضای رسمی حزب است و توئیت برخی افراد که خبر تأیید از
قیام و قعود دادند نیز صحت ندارد.
وی گفت :ارکان حزب اعتماد ملی نیز طی بیانیهای به
شفافسازی مسائل پرداختند و امیدوارم بزرگان حزب با تدبیر
مسائل را حل کنند تا انشاهلل شاهد تنش و حواشی که به جریان
اصالحات و حزب اعتماد ملی آسیب میزند نباشیم.
به نظر میرسد که ابهامات مختلفی وجود دارد :مهدی کروبی
در حصر است ،چنانچه کاندیدای حزب شود و رأی بیاورد قطعاً
مطابق قانون جدید احزاب استعالم دبیریاش منفی خواهد بود
پس عم ً
ال از صحنه حذف میشود .کسانی که هوادار برگزاری
انتخابات بودهاند به نظر میرسد که نمیتوانند بر طبل حمایت
از دبیر کل محصور ادعایی داشته باشند و نزدیکترین احتمال
به واقعیت جایگزینی رسول منتجب نیا به دبیر کلی حزب اعتماد
ملی است .هواخواهان دبیر کل محصور نیز در وانفسای انتخابات
سعی کردند با یک رفراندوم مبتنی بر قیام و قعود در کنگره
اساس برگزاری انتخابات شورای مرکزی را زیر سؤال ببرند ،بر
اساس شواهد پس از اعالم رأی قاطبه اعضای دارای حق رأی
به عدم برگزاری انتخابات شورای مرکزی و تعیین دبیر کل آری
میگویند و همین مسئله باعث خشم منتجبون میشود و کار به
دعوا میکشد .یکی از شاهدان دراینباره به «ابتکار» میگوید :عده
زیادی معلوم نبود از کجا وارد کنگره شده بودند ،آنها عضو حزب
نبودند و مشخص نیست چگونه و با اجازه چه کسی بهعنوان
سیاهی لشگر وارد صحنه شده و حین درگیری هم نقشآفرین

بودند.
ماجرا از کنارهگیری منتجب نیا و اعالم استعفای کروبی آشکار
شد .دیماه سال  95کروبی ظاهرا ً به دلیل همان مواضعی که
منتجب نیا ،قائممقام حزب برای استعفا اتخاذ کرده بود .دست
به این اقدام زد .مواضعی که در نامهای به کروبی ارائهشده است
و چون فحوای نامه محرمانه بوده ،اعضا از طرح و صحبت درباره
جزئیات آن ابا دارند .بااینحال موضوع اختالفات و دودستگی
در حزب روشن است .آنچه بهعنوان اختالف از آن یاد میشود،
درواقع اختالفنظر بر سر نحوه حضور احزاب و تشکلهای
اصالحطلب در انتخابات است .این اختالف از زمان تشکیل شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم
خود را نشان داد ،اما تأکید بر وحدت مانع از بروز جدی آن شد.
برخی اعضای اعتماد ملی ،ازجمله رسول منتجب نیا در
همسویی با برخی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات که
سخنگویی آنها را محسن رهامی بر عهده دارد ،معتقد هستند
که نقش احزاب در انتخابات مجلس دهم کمرنگ شده است.
حاال ظاهرا ً در اعتماد ملی یک دودستگی رخداده است؛ گروهی
که موافق ادامه فعالیتهای حزب در قالب ترکیب شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان به ریاست عارف است و تشکیالتی
که ترکیب آن را عمدتاً اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل میدهند.
دسته دوم که در رأس آن منتجب نیا قرار دارد ،معتقدند که
احزاب و شورای هماهنگی جبهه اصالحات نادیده گرفتهشدهاند.
آنها به روند فعالیت و ترکیب شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان اعتراض دارند .تداوم اختالفات ،منتجب نیا را بر آن
داشت تا نامهای مبنی بر استعفا دهد و حاال کروبی تأکید دارد از
کلمه انصراف استفاده کند و گویا با این درخواست نهتنها موافقت
نکرده ،بلکه از منتجب نیا خواسته تا در سایه مدیریتش این بار
به موضوع استعفای دبیر کل بپردازد .چهرههای شاخص نزدیک
به شورای عالی سیاستگذاری اسماعیل گرامی مقدم ،الیاس
حضرتی ،محمدجواد حقشناس ،رحیم ابوالحسنی و کمیت غالب
شورای مرکزی را شامل میشود و طیفی که منتقد شورای عالی
است رسول منتجب نیا ،رحمتاهلل بیگدلی ،احمد مازنی و مهدی
رسول پناه که در اقلیت قرار دارند .همین مسائل باعث شد تا
کروبی در نامهای شورای  9نفره را برای هدایت حزب تشکیل
دهد بعد از اعتراض منتجب نیا و تأکید دوباره بر قبول استعفا ،نامه
دومی از حصر به بیرون راه یافت که چند نفر به آن اضافهشده
بودند؛ حمیدرضا کارگر ،رحمتاهلل بیگدلی و مهدی رسولی پناه.
اینها هواداران منتجب نیا بودند که با فشار وارده ،در نامه دوم وارد
شورای اجرایی و هدایتی حزب شدند .نکته دیگر تغییر رویکرد این
دو طیف در وقایع اعتراضات پس از انتخابات سال  88است که
به عنوان مثال در  25خرداد مهدی کروبی به جمع معترضین
پیوست و در مقابل آن رسول منتجب نیا و خباز آن را محکوم
کردند .در هر صورت حزب اعتماد ملی که بابت برخی اشتباهات
حزب اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی از شهردار شدن افشانی
سرمست بود در این کنگره خبر از اختالفات درونی آشکاری داد
که سرنوشت آن مستقیم یا غیرمستقیم به حصر مربوط است.
مسئلهای که همچنان باید در قبالش منتظر بود.

برای پیشبرد اصالحات نخست باید رابطه مردم با یکدیگر تغییر کند
عبداهلل رمضان زاده در سلسله نشستهای حزب اتحاد به سخنرانی درباره
کارنامه اصالحات پرداخت.
به گزارش ابتکار ،در این نشست عبداهلل رمضان زاده گفت :چرا باید اصالحطلب
باقی بمانیم و چرا ماجرا تمام نیست؟ از نظر من اصالحات دنبال توسعه کشور بود،
من توسعه را اینطور تعریف میکنم :بهبود رابطه مردم با خود و بهبود رابطه مردم با
حکومت از طریق شاخصهای چون امنیت ،رفاه و آزادی.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :کدام مسیر به این روند توسعه کمک میکند
و کدام مسیر کمک نمیکند ،آیا تغییر نظام مسیر ما را برای توسعه باز میکند یا
مسیر را میبندد؟ آیا به تعبیر آقای دکتر کاتوزیان همچنان کلنگی نگه میدارد یا
از تجربیات گذشته استفاده میکنیم؟ من این مدت نگاهی کردم به روزنامههای
سالهای  55و  56زمان شاه ،مشکالتی که در آن زمان بود ،فساد اداری ،کاغذبازی،
رانتخواری ،تورم و استبداد بود .حال تغییر نظام کمک کرده به بهبود این شاخصها
و یا اگر نکرده چه باید بکنیم؟ اگر به تعبیر آقای جالیی پور از عهد ناصری شروع
کنیم ،آیا دوباره تغییر رژیم در ایران یکبار نظام قاجار و یکبار هم پهلوی نتیجهبخش
بوده است؟
رمضان زاده تأکید کرد :آیا امروز مشکالت گذشته همه حلشده یا تشدید
ی مانده؟ اگر حلنشده آیا مجددا ً با تغییر نظام سیاسی حل میشود؟
شده و باق 
ما تغییر را در جای دیگر باید دنبال کنیم نه تغییر نظام سیاسی .ما باید اصالحات
را عمیقتر ،گستردهتر و با شتاب مناسبتر دنبال کنیم تا مشکالت کشور را حل
کنیم .سادهانگاری و تقلیلگرایی است اگر گمان کنیم که  4نفر در رأس عوض شود
مشکالت ما حل میشود و بهبود میابد.
وی تأکید کرد :برای پیشبرد اصالحات نخست باید رابطه مردم با یکدیگر تغییر
کند و سپس رابطه مردم با حکومت ،این همان چیزی است که میگویند فرهنگ
عمومی 75 .درصد مردم ایران یکدیگر را دروغگو میدانند .این به معنی دروغگو بودن
نیست بلکه ذهنیت ما به همتغییر کرده و به یکدیگر اعتماد ندارند .برای همین ما
نمیتوانیم کار جمعی کنیم و وفاق عمومی شکل نمیگیرد.
رمضان زاده خاطرنشان کرد :یک مثال در مورد انتخاب میزنم؛ دو نفر برنامه
میدهند یکی دکتر معین که معتقد هستم بهترین برنامه اقتصادی را داشت و
دیگری احمدینژاد که میگفت نفت را ششماهه بر سر سفره میآورد .از نظر مردم
هر دو دروغگو هستند ،اما مردم به دومی رای دادند تا زودتر به این نتیجه برسند

که دروغگو میگوید و بگویند دیدیم گفتیم همه مانند یکدیگر هستند .هنگامیکه
جامعه کلنگی رفتار میکند تغییر سیاسی چیزی را حل نمیکند و این مشکل
اعتماد است.
وی افزود :چرا نمیتوانیم کار جمعی کنیم ،چون به هم اعتماد نداریم و منافع
عمومی را تعریف نکردیم .امروز نیازمند حلقههای اعتماد ساز ملی برای روند
اعتمادسازی در کشور هستیم .این یعنی چی؟ یعنی شروع کنیم به باال بردن ضریب
اعتماد به یکدیگر و راهی پیدا کنیم برای اعتمادسازی بین خودمان و بین خود و
حکومت .اگر راهی پیدا کردیم برای خودمان ،برای حکومت هم پیدا میکنیم .یعنی
یک کار طوالنی نه کاری که با شعار توییتری حل شود.
دستاوردهای اصالحات
وی افزود :کار حزبی کار ویژه خود را دارد .مشکل احزاب ما این است که از حلقهها
تشکیل نشده و از پایین نجوشیدهاند .پایدارترین حزب موتلفه است چراکه از حلقهها
تشکیلشده بود .بسیاری از احزاب تصمیم گرفتهاند از باال تشکیل شوند وعدهای
تصمیم به تشکیل حزب گرفتند.
رمضان زاده در مورد دستاوردهای اصالحات گفت :اگر جایی دستاورد نداشتیم
ت خوردهایم
کمکاری کرده و یا دانش الزم را نداشتهایم .درواقع درجاهایی که شکس 
یا متحد نبودیم و یا ترسیدیم و به هر دلیلی موفق نشدیم از دیگران جلو بزنیم .هر
جا دستبهدست هم دادیم ،دانش الزم را کسب کردیم و متحد عمل کردیم پیروز
شدیم .در مواردی ما معموالً رقیب را دستکم گرفتیم و پیروزی رقیب را ندیدیم.
باید بررسی کنیم چرا رقیب جاهایی از ما جلو زده است ،میگویم اگر نظامیها نبودند
برندهشده بودیم پس چطور  92و  96برنده شدیم؟
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت :راه تغییر و رسیدن به اهداف توسعه کشور
و حفظ آن از بلبشو ،تجزیه ،حمله خارجی و فشار اقتصادی دشمن در تغییر از درون
است .تغییر رأس قدرت و تغییر ساختار سیاسی جواب نمیدهد .ما در انقالب سال
 57حکومت را به صالحترین فرد بدون توجه به تغییر رفتارهای اجتماعی و تغییر در
خودمان دادیم و حال پس از  40در حال غر زدن هستیم .ما با آن چشمانداز روشن
به اینجا رسیدیم ،حال آنهایی که میگویند ماجرا تمام است با کدام چشمانداز
میخواهند چنین تغییری ایجاد کنند؟ ما راهی نداریم جز تغییر رفتارهای اجتماعی.
اصالحطلبی به معنی دفاع از اصالحطلبان نیست
رمضان زاده خاطرنشان کرد :مسیر درست ازنظر من اصالحطلبی به معنی دفاع

از اصالحطلبان نیست .اصالحطلبی به معنی رفتاری که صورت میگیرد مدنظر
است .من مسیری جز اصالحطلبی برای آینده کشور نمیشناسم .هرچند بعضی
اصالحطلبان هم اهداف خود را کنار گذاشتند .بیاعتمادی به بعضی اصالحطلبان
به معنی نفی روش اصالحطلبی نیست .تا امروز هم کسی مسیر دیگری به من یاد
نداده اما حال اگر تمام نقدها به اصالحات را بپذیریم بعد از آن چه میشود؟ آیا تصور
اینکه با تغییر نظام سیاسی تمام مشکالت حل میشود خودمان را گول نمیزنیم؟
سخنگوی دولت اصالحات تأکید کرد :آخرین دستاورد اصالحطلبی رأی به روحانی
بوده است .ما چرا از آن دفاع میکنیم؟ برای آنکه کشور را به عقالنیت برگرداند .اما
آیا فکر میکنید با یک نفر و تصمیم روحانی و رأی ما عقالنیت به کشور برمیگردد؟
پاسخ خیر است .این مسیر نه با چهار و نه با هشت سال که با سالهای طوالنی حتی
بیست سال حل میشود .رقیب ما قدرتمند است و با ما مقابله میکند ،در درون
جبهه اصالحات نیز کسانی هستند که منافع شخصی دارند .نقد به روحانی بسیار
است ،در بخش اقتصادی بسیار غلط عمل کرده است اما آیا باید دست به خودکشی
بزنیم و به خاطر بعضی اشتباهات همهچیز را نادیده بگیریم؟ او در مقابل کارهایی
نیز انجام داده است ،پرستیژ کشور را به آن برگرداند ،امنیت را ایجاد کرد ،اصالحاتی
س جمهوری همه مشکالت کشور حل میشود
صورت داد .اگر فکر کنید با تغییر رئی 
میگویم ،سادهاندیشی میکنید .همه روند اصالحات برای مدار عقالنیت بهبود میابد.
توسعه ،رفاه ،آزادی و امنیت ملی درگرو تحول ،صبر ،مدارا و گفتوگو است.

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه:

همکاری نزدیک سه قوه رسیدن به اهداف رشد کشور را سرعت می بخشد
نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای
سه گانه ،صبح روز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس
جمهوری و با حضور روسای مجلس و قوه قضائیه تشکیل
شد .به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
رئیس جمهوری گفت :همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل
اقتصادی مردم می تواند سرعت دست یابی ما به اهداف رشد
کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.
در این جلسه که معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت،
معاون اول قوه قضائیه ،دادستان کل کشور ،روسای کمیسیون

های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش
های مجلس نیز حضور داشتند ،گزارشی از آخرین وضعیت
اقتصادی کشور به جلسه ارائه شد.
همچنین گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه
دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشویی
و تخلفات مالی ارائه شد و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی
به این لوایح مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت همکاری
سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکالت مردم،

تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت
گرفته است ،اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و
افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم گیری های سریع و
هماهنگ دانست و گفت :همکاری نزدیک تر سه قوه در حل
مسائل اقتصادی مردم می تواند سرعت دست یابی ما به اهداف
رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت
کند.
رئیس جمهوری به دبیرخانه شورا ماموریت داد پیشنهادهای
مشخص در زمینه های همکاری سه قوه در چالش های اصلی

و دراز مدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات الزم برای
مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا
قرار دهد.
آیت اهلل آملی و علی الریجانی نیز طی سخنانی آمادگی قوه
قضائیه و مجلس را برای حمایت از تالش های دولت برای حل
چالش های اساسی اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تولید و
اشتغال و امنیت سرمایه گذاری اعالم کردند و ساماندهی ساز و
کار مناسبی برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استان ها و تصمیم
گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.

