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خبر
ماجرای مقابله مرحوم فیروزآبادی
با شیطنت علیه سپاه

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه «یکی از ویژگیهای آقای فیروزآبادی ،شــجاعت
ایشــان در جاهایی نظیر دفاع از اساس و مبنای انقالب،
والیت و ســپاه بود» ،اظهار کرد :در ماجرایی که همه آن
ماجرا را نمیشود تشــریح کرد ،تعدادی از عزیزان خود
سپاه هم حضور داشتند و شیطنتی راجعبه سپاه در حال
شکلگیری بود ،آقای فیروزآبادی شجاعتی از خود نشان
داد که منحصر به فرد بود.به گزارش ایسنا ،دریادار پاسدار
علی فدوی جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی صبح پنجشنبه در حاشیه مراسمی که به مناسبت
چهلمین روز درگذشــت سرلشکر بسیجی سیدحسن
فیروزآبادی در مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقالب
اســامی و دفاع مقدس برگزار شد ،در جمع خبرنگاران
با اشــاره به ویژگیهای شخصیتی سرلشکر فیروزآبادی
خاطر نشان کرد :سرلشکر فیروزآبادی در طول مدت زمان
بســیاری که به حکم رهبری عهدهدار ریاست ستاد کل
نیروهای مسلح بود ،مدیریت خوبی داشت.وی شجاعت را
مهمترین ویژگی سرلشکر فیروزآبادی عنوان کرد و گفت:
یکی از ویژگیهای آقای فیروزآبــادی که باید از آن یاد
شود و من شــاهد آن بودم ،شجاعت ایشان در جاهایی
نظیر دفاع از اساس و مبنای انقالب ،والیت و سپاه بود که
افراد خیلی کم شجاعت به خرج میدهند؛ در ماجرایی که
تعدادی از عزیزان خود سپاه هم حضور داشتند و شیطنتی
راجعبه سپاه در حال شکل گیری بود ،آقای فیروزآبادی
شجاعتی از خود نشان داد که منحصر به فرد بود؛ چون در
آنجا به عنوان رئیس ستاد کل و همچنین فردی انقالبی
و فردی که برای سالهای طوالنی از نزدیکان رهبری بود،
شــجاعت سیدی خود را نشان داد و این بسیار ویژه بود؛
چراکه خیلی کم اتفاق میافتد که فردی چنین کاری را
انجام دهد.جانشین فرمانده سپاه با بیاناینکه «همه آن
ماجرا را نمیشود تشریح کرد» ،افزود :آنچه که باید از آقای
فیروزآبادی یاد شود ،شجاعت او در بزنگاهها برای اجرای
تکالیف و وظایفی است که درباره اساس و مبناهای انقالب
اسالمی داشت.

رونمایی از دائرةالمعارف دفاعی و
امنیتی تا پایان سال ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا ،سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی
صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید
ســپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشــیه برگزاری اولین
نشســت شورای راهبردی این پژوهشــگاه ،اظهار داشت:
شورای راهبری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی پس از هیات امناء پژوهشگاه
باالترین ســطحی است که فرماندهان ،مدیران و مسوالن
نیروهای مسلح ،مراکز پژوهشی کشوری و سازمانهایی که
در رابطــه با علوم و معارف دفــاع مقدس در امر پژوهش
فعال هستند ،تشکیل شده است.وی ادامه داد :در نشست
امروز انتظارات پژوهشــگاه در حوزه تعامل و همفکری در
پروژههای راهبردی جبهه مقاومت ،امنیت داخلی ،مرکز
دائرة المعارف امنیتی و انقالب اسالمی و نیز حوزه مربوط
به جنگهای نامنظم مطرح و اعضای شــورا پیرامون آن
تبادل نظر پرداختند .سرلشکر صفوی خاطرنشان کرد :در
این نشست از حاضران خواسته شد برای مشارکت علمی
در اولین جلــد دائرة المعارف دفاعی امنیتی که مرکب از
 ۶۰۰مدخل است شرکت کنند؛ این دائرة المعارف تاکنون
پیشــرفت  ۶۰درصدی داشته اســت و تا پایان سالجاری
اولین دائرة المعارف دفاعی امنیتی با همکاری سایر مراکز
که دانشنامه نویسی میکنند آماده کنیم .رئیس پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس شــهید ســپهبد حاج قاسم
سلیمانی گفت :دائرة المعارف دفاعی امنیتی به زبانهای
عربی ،انگلیسی و فرانسوی ترجمه خواهد شد؛ جلدهای
بعدی این دائرةالمعارف در آینده آماده و چاپ خواهد شد.

محسنی اژهای:به دنبال کوتاهکردن
فرآیندهایفسادزاهستم

رئیس قوه قضائیه در نشست کارشناسی بررسی مشکالت
مربوط به ماده  ۴۷۷گفت :من شخصاً قائل بودم و دنبال
این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با
همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر ،چابکتر
و کارآمدتر شدن ســاختار نظام قضایی مشکالت مردم
کاهش یابد.به گزارش ایســنا ،به نقل از مرکز رسانه قوه
قضائیه ،در ادامه سلسله نشستهای تخصصی مسئوالن
عالی دســتگاه قضا برای بررســی چالشها و راهکارهای
اصالح فرایندهای قضایی در جهت کاهش مشکالت مردم
در دوره «تحول و تعالی» ،نشستی کارشناسی با موضوع
«علل و عوامل شکل گیری پروندههای ماده  »۴۷۷برگزار
شــد.ماده  ۴۷۷درخواســت اعاده دادرسی به رئیس قوه
قضائیه در خصوص پروندههایی اســت که ادعا میشود
در آنها حکم خالف ّبین شــرع صادر شده است.رئیس
قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای
ریشهیابی چالشهای موجود در نظام قضایی کشور تأکید
کرد و متذکر شــد :قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و
بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب
فساد و کندی کار شدهاند ،باید اصالح شوند.حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای گفت :من شخصاً قائل بودم و
دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا
را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شــفافتر،
چابکتر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکالت مردم کاهش
یابد.وی برای نمونه به پیچیدگیهای قانون مالیات و فرایند
صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طوالنی و
الیه الیه در این حوزهها عالوه بر آن که مشکالتی را برای
مردم به وجود آورده ،قطعا فســادزا هم هست.رئیس قوه
قضائیه از ماده  ۴۷۷بهعنوان یکی از فرایندهای پیچیده
قضایــی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تســهیل این روند ،به
تشــریح مســیری که برای اصالح این فرایند طی شده
پرداخت و اظهار داشت :در یک دوره شعب تخصصی برای
رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها
مشخص شد کارآمدی الزم را نداشتهاند.
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واگذاری امور توافقنامه چین به دولت رئیسی

ِ
در خروجی
الریجانی؛
نزدیک ِ

همدلی| گمانهزنیها درباره سرنوشــت
علی الریجانی به سمت و سویی واقعیتر
میرود .ســمتی که پیش از این بســیاری
تأکید داشــتند احتماال او هم مانند دیگر
چهرههای مهم موثر عرصه سیاست ایران
کمکــم از میدان خارج میشــود .هرچند
که خیلیها موافق ایــن نظر نبودند اما به
نظر میرســد این اتفاق کمکم در حال رخ
دادن است .الریجانی آخرین مسئولیتی را
کــه رهبری به او واگذار کــرده بود بنا به
درخواست رئیســی به دولت واگذار کرده
است و از حاال قرار بر این است که موضوع
قــرارداد ایران و چین را نه علی الریجانی
بلکــه یــاران ابراهیم رئیســی در دولت
پیگیری کنند.
خطر از میدان به در شدن علی الریجانی
زمانــی برای همه عیان شــدن که در قم
مورد حمله برخی از نیروهای حزباللهی
قرار گرفت .آنــان وقتی او رئیس مجلس
و نماینــده قم بــود او را در حرم حضرت
معصومه در حین ســخنرانی با مهر مورد
حملــه قرار دادند .از همــان موقع برخی
پیشبینــی میکردند کــه احتمال دارد
دیر یا زود الریجانی مجبور شود با میدان
سیاســت خداحافظی کند .اما با این حال
الریجانــی رئیــس مجلس مانــد و نقش
مهمی در مجلس نهم و دولت اول روحانی
برای به ثمر رســیدن برجام ایفا کرد که
البتــه همین هم باعث شــد که فاصله او
با خاســتگاه اصولگراییاش بیشتر شود؛
موضوعــی که دقیقا آینده سیاســی او را
بــه خطر انداخت .از همــان روزهایی که
الریجانی تــاش میکرد هرچــه زودتر
برجام را در مجلس تصویب میکرد همان
خشــمی که در قم به او نشان داده بودند
در مجلس ،علنی شد .اصولگرایان رسما
خط الریجانی را با خــود از همان روزها
جدا و به طور علنی شروع به فعالیت علیه
او کردند.
در عین حــال برخی بر این بــاور بودند
کــه الریجانــی میتوانــد در پیوندی با
اصالحطلبــان آینده روشــنی برای خود
تصــور کند و با توجه به جایگاه اصالحات
و دولــت روحانــی این گونــه پیشبینی
میشــد که اگر در آینــده دولتی دوباره
از اصالحطلبــان روی کار بیایــد احتماال
الریجانی اگر در رأس آن نباشد ولی حتما
مســئولیت مهمی برعهده خواهد داشت.
اما روشــن شــد که پیشبینیها خیلی
خوشبینانه بوده و شرایط خیلی زود کامال
برعکس شد .هیچ اصالحطلبی نتوانست از
فیلتر شورای نگهبان عبور کند ،ولی علی
الریجانی هم رسما برای همیشه از حضور
در صحنه انتخابات ریاست جمهوری خط
خورد .حاال همان سمتی پایانی را هم از
دست داده است.
تا چندی پیــش زمزمههایــی از این که
الریجانــی مســئولیت توافق بــا چین را
واگــذار کرده به گــوش میرســید ،اما
این خبر دیروز رســما از ســوی یکی از
نزدیکانش تأیید شد.
دیروز منصــور حقیقتپور مشــاور علی
الریجانــی در گفــت و گو بــا «انتخاب»
درباره علت اســتعفای الریجانی از سمت
خود در توافقنامه  ۲۵ساله ایران و چین،
گفت« :ســابقه موضوع را باید نگاه کنیم.

حاشیههای سیاست
برنا« :حسین میرزایی» ،نماینده مردم اصفهان گفت :در
ماجرای تیراندازی به دختران در اصفهان خبر مستقیمی به
ما نرسیده و این یک شیطنت و توطئه است .چنین چیزی
در اصفهان نبوده است .اسیدپاشیهایی که در اصفهان اتفاق
افتاد فقط به صورت دختران بدحجاب نبود ،بلکه دخترهای
محجبه و انقالبی هم مورد این خشونت قرار گرفتند.
مدارا :آیتاهلل ســیدمحمدرضا مدرسی در خطبههای
نماز جمعه گفت :کرونا یک بال است و همانگونه که تحریم
به عنوان یک بال ،موجب رشد و کمال ایران شده است ،در
صورت برخورد صحیح با کرونا میتوان این بال را به نعمت
مبدل ساخت.
آیت اهلل علم الهدی امام جمعه مشــهد :در دوران دفاع
مقدس روزنامههای آمریکایی نوشــتند شبهای تاریک
تهران از روزهای روشن نیویورک امنیتش بیشتر است و این
امنیت مرهون خدمات جریانهای انتظامی آن روز بود که
امروز در نیروی انتظامی قهرمان و دالور متبلور شده است.

خبر
انتصاب مدیران اجرایی متناسب
با وعدهها باشد

بعــد از برجام دولت آقای روحانی تمایلی
به کار کردن با شــرق و به خصوص چین
نداشــت .برآورد خودشــان ایــن بود که
بــا غربیهــا میتواننــد کار را به صورت
اقتصــادی و صنعتــی جلو ببرنــد و این
باعث شد بســیاری از کارها و حوزههایی
که میشــد با شــرق و چین انجام شود،
در دولت روحانــی جلو نرفت .ما کمترین
بهرهبــرداری توســعه اقتصــادی بــرای
کشورمان را از سبد چین برداشت کردیم.
در سفری که رئیس جمهور چین به ایران
داشــتند وقتی مقام معظم رهبری بحث
توافقنامه طوالنی مــدت و راهبردی را با
ایشــان مطرح کردند ،مشکالت را ارزیابی
کردند و دیدند کــه دولت روحانی تمایل
سیاســی برای همکاری با شــرق و چین
را ندارند بنابراین تدبیر هوشــمندانهای را
انجام دادند و رئیــس مجلس وقت یعنی
دکتر الریجانی را بــرای این کار انتخاب
کردند».
وی ادامه داد« :دکتر الریجانی هم محبت
کردنــد در چندین مرحله پیشنویســی
تهیه و دو طــرف باهم گفت و گو کردند.
در نهایت در سفر اخیر وزیر خارجه چین
به ایران این توافقنامه امضا شــد .در این
فاصله هم آقای الریجانی بر اســاس مفاد
توافق 25ســاله چین که یک موافقتنامه
همهجانبــه اســت ،تعداد قابــل توجهی
کمیته اجرایــی ســازماندهی کردند که
برآوردهای خوبی هم به همراه داشــتند
و بعضی از آن کمیتهها توانســتند کار را
جلو ببرنــد .دولت که تغییــر کرد ،آقای
الریجانی حرفشــان این بــود که دولت
روحانی تمایل نداشــت با شرق همکاری
کنــد ،اما این دولت گویــا میخواهد کار
کند و اگر تمایل به کار دارند بهتر اســت
که خودشان آن را پیش لبرند .لذا ایشان
با آقای رئیسی تماس گرفتند و گفتند اگر

تمایل دارید ما کار را به شما منتقل کنیم
و شما ادامه دهید .بر این اساس هم آقای
رئیسی گفتند که معاون اول کار را تحویل
میگیرد و جلو میبرد».
هرچند که حقیقتپور تالش کرده ماجرا را
به گونهای تشــریح کند که یک واگذاری
ســاده انجام شده اســت ،اما در واقعیت
مسئله این اســت که کنار گذاشتن یک
شخصیت سیاســی تفسیر میشود .دولت
رئیسی میتوانست مانند کاری که با همه
رقبــای انتخاباتیاش کرد از الریجانی هم
برای پیشبرد امور کمک بگیرد اما ترجیح
داد به جای این که کار توافق  25ســاله
را بــا همکاری او به پیش ببرد کار را از او
تحویل بگیرد.
البته به غیــر از حقیقتپور دیگر نزدیکان
الریجانی هم تالش میکنند که این اتفاق
را عادی جلوه دهنــد .میرمحمد صادقی
معاون ســابق الریجانی در مجلس دهم
با اقتصاد نیوز نیــز در این باره گفته« :به
نظر من مسئله مهمی نیست ،این قرارداد
مراحلــی در راســتای آمادگــی و انعقاد
قرارداد داشــت کــه باید انجام میشــد.
زمانی که این مراحل آماده شد؛ یک سری
بحثها به امور اجرایی مربوط میشود که
باید در مجموعه اقتصادی دولت حل شود.
بنابراین ،این اســتعفا در این راستا است
که مراحل قرارداد طی شده و دولت باید
ان را اجرا کند .به نظر میرســد که آقای
الریجانی قصد داشتند که دولت مسئله را
پیگیری کرده و از تداخل کارها جلوگیری
شــود .بنابراین استعفای ایشــان مسئله
مهمی نیست و فاز کاری مربوط به ایشان
به پایان رسیده است».
او همچنیــن تأکرد کرده«:آقای الریجانی
خودشــان خواســتند کناره گیری کنند.
زیرا موضوع اجرایی قراردادها را وزرا باید
پیگیــری کنند ،طبعا دولت بهتر میتواند

این کار را انجام بدهــد و اگر وزرا حرفی
بزنند امکان تداخل کار وجود دارد ».این
مســلم است که الریجانی با خواست خود
از این سمت استفعا داده است اما موضوع
این اســت که دولت هم تمایلی به حضور
او در این کار نداشــته و به جای همکاری
ترجیح داده که الریجانی نباشد.
حاال حقیقتپور میگوید« :کار با چین با
محوریت دولت و آقای مخبر پیش خواهد
رفــت و هیــچ نگرانی بابت عــدم اجرای
مفاد توافقنامه نیســت .توافقنامه بســیار
منطقــی و برد برد اســت .در زمینههای
پتروشــیمی ،صنعت ،معدن ،انرژی ،راه و
راهسازی ،و ...سرمایهگذاریهای بسیاری
را فراهم میکند و برای جمهوری اسالمی
فرصت بسیار خوبی است که برای ترمیم
کرسیهای سرمایهای خود استفاده کند.
ضمــناینکه ما میدانیم که چینیها در
زمینههای مختلف پیشرفت خوبی داشتند
و میتوانیم به تبادل و انتقال تجربه و علم
روز بپردازیم که بتوانیم ســرمایه ،معادن
و ســازمانهای مورد نیــاز را به نحوی با
تکنولوژی چینیها به روز کنیم».
به هرحال معلوم اســت که علی الریجانی
یک قــدم دیگر با عرصه سیاســت ایران
فاصله گرفته اســت و این موضوع را هم
حتی نزدیکانش تأیید میکنند.
حقیقتپور در این باره گفته«:ایشان نظام
و پیشرفت انقالب را مدنظر قرار دادهاند و
حاضر به ســکوت شدهاند .اگر در مقطعی
نیاز باشــد نقدی صورت گیرد ،منصفانه
نقــد هم میکننــد؛ اگر نیــاز به حمایت
باشــد حتما ورود پیدا میکنند .ایشــان
اقتــدا کردهاند به حضــرت علی(ع) و در
خانه نشسته و سکوت کردهاند ».البته به
نظر میرســد که فعال حذف الریجانی در
مرحله انکار کالمی اســت ،هرچند که به
طور عملی شاهد آن هستیم.

جلسات اصالحطلبان برای بازسازی پس از شکست
همدلی| این روزهــا اخبار کمی از فعالیتهای اصالحطلبان
منتشر میشــود و همین هم باعث شده تا بسیاری به این
باور برســند که فعالیت سیاسی این جبهه بعد از ناکامی در
انتخابات ریاســت جمهوری اخیر رو به افول بوده است .در
روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری خرداد گذشته
این جریان جلســات فشردهای را برگزار میکرد ،اما همین
که انتخابات تمام شد همه چیز هم تغییر کرد .اما حاال یکی
از اعضای جبهه اصالحات ایران گفته که جلسات این جبهه
برگزار میشود اما برای بازسازی نیروها.
اســماعیل گرامی مقدم در گفتوگو با ایسنا ،با بیاناینکه
بعــد از انتخاباتــی مثــل انتخابات ریاســت جمهوری چه
اصولگرایان باشــند چه اصالحطلبان یک ســکوت حداقل
شــش ماه تا یک سال طبیعی اســت ،اظهار کرد« :جریانی

که پیروز شــده باید وزرا ،استانداران و روسای سازمانها را
انتخاب کند و در واقع دولت را به عهده بگیرد که این زمانبر
است .جریان شکست خورده هم طبیعی است که به دولت
زمان بدهد تا کار خود را انجام دهد که این بار اصالحطلبان
بخاطر نظارت استصوابی در این انتخابات شکست خوردهاند
اما آنهــا عملکرد دولــت را رصد میکننــد .اصالحطلبان
همزمان با رصد دولت ،اقدام به بازســازی جریان خود هم
میکنند به همین دلیل هم جلسات جبهه اصالحطلبان هم
ادامه دارد».
در هفتههای گذشته بســیاری از اصالحطلبانی که معموال
نسبت به فضای موجود منتقد بودند سکوت کردهاند همین
موضــوع هم باعث افزایش انتقادات به آنان شــده اســت،
اما حاال گرامیمقدم معتقد اســت که فعــا برای انتقاد از

دولت رئیسی زود است .موضوع بازسازی ساختاری جریان
اصالحات از بعد از مجلس دهم مطرح شد.
برخــی از نیروهای این جریان تأکید داشــتند که باید
حتما تغییراتی در این جریان شکل بگیرد اما برخی دیگر
اعالم کردند با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاســت
جمهوری فعال زمان مناســبی برای این کار نیســت در
نتیجه به سمت تمرکز بر انتخابات رفتند که البته در آن
نیز ناکام ماندند.
در چند ســال اخیر دغدغه اصلی این جریان سیاســی از
دســت رفتن سرمایه اجتماعی بوده اســت که تاکنون هم
مانند سابق بازنگشته است .برخی میگویند اصالحات برای
بازگشــتن به روزهای اوج باید دست به تغییرات جدی در
اهداف خود بزند.

مردان رئیسجمهور در کار تعریف وتمجید
همدلی| کشــور درگیر مشــکالت پیچیدهای است .هنوز
کرونا کامل در کشــور مهار نشده و تورم هم افسارگسیخته
جلــو میرود .معضــات اجتماعی به شــدت افزایش پیدا
کرده اســت و هر روز کشور شــاهد تجمعات صنفی است.
امــا در عین حال همچنان برخی مقامــات تالش دارند به
جای ارزیابــی واقعی از وضعیت تنها بــه تعریف و تمجید
از خودشــان بپردازند .بخصوص دولــت مردان جدید که تا
چندی پیش بهشدت منتقد وضعیت کشور بودند.
«سیدمحمد حسینی» روز جمعه در حساب کاربری خود

در توئیتر با اشاره به سفر رئیس جمهوری و برخی اعضای
هیات دولت به اســتان فارس نوشــت« :روز پُر کار دولت!
آقای رئیســی و وزرا دیروز در اســتان فارس از نزدیک در
جریــان امور قــرار گرفتند تا تصمیمــات و اقدامات آتی
واقعبینانه باشــد .مثال بنده به  ۴شهرستان فسا ،استهبان،
نیریز و بختگان ســفر کردم .کاش درصدی از این اهتمام
در  ۸ســاله گذشته وجود داشت تا اوضاع چنین نابسامان
نشود».
حســینی در حالی از رئیس جمهــوری تمجید میکند که

تاکنــون اتفاق مثبتی در کشــور رخ نداده اســت و عمده
مشکالتی که از قبل بوده به قوت خود همچنان باقی است.
نکته قابل توجه این اســت که تا چندی پیش بســیاری از
دولتمردان فعلــی منتقد وضعیت کشــور بودند و تالش
میکردند با پرداختن به مشــکالت مــردم حمایت آنان را
جلب کنند اما حاال چند وقتی اســت که ادبیات آنان کامال
تغییر کرده و تالش دارند که کمتر به تشریح وضعیت فعلی
کشــور بپردازند و تنها به تعریف و تمجید از کارهای دولت
جدید که هنوز به ثمری نرسیده میپردازند.

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با سفرهای استانی
رئیسجمهور و در پاســخ بهاینکه «این سفرها چه
فایدهای برای مردم داشته یا میتواند داشته باشد؟»،
گفــت:اینکه به عنوان یک مســئول به میان مردم
میروند تا از نزدیک در جریان مشــکالت و کاستیها
باشند فینفسه قابل تقدیر است .امااینکه این سفرها
میتواند اثربخش و مفید باشد یا نه؟ به ساختار مدیریتی
ما برمیگردد و همچنین به نوع مدیریتی که میخواهیم
در آنجا اعمال کنیم مرتبط است.وی ادامه داد :اصوالً
سیاستگذاران یا روسا یک سیاستگذاری انجام میدهند
و این مدیران صف هستند که باید آنها را اجرایی کنند
و اهداف و وعدهها را تحقق ببخشند؛ در اینجا اگر رئیس
دولت نتواند مدیران اجرایی ،توانمند ،کارکشته و عالم
منصوب کند ،این سفرها توقعات را باال برده و به دلیل
عدم انجام وعدهها نارضایتی را افزایش خواهد داد .اما
اگر همزمان مدیرانی باشــند که بتوانند سیاستها را
اجرایی کنند ،میتواند خیلی تاثیرگذار باشد.پزشکیان
در رابطه با مصوبات سفرهای استانی رئیسجمهور که
از زمان احمدینژاد باب شــد ،خاطرنشان کرد :گاهی
این مصوبات غیرعلمی است ،مصوبات زمان احمدی
نژاد  ۱۰۰ســال دیگر هم خیلیهایشان ممکن است
اجرا نشــوند چه برســد به اینها.وی افزود :اصوال هر
مصوبهای براســاس درآمد و پولی کــه دولت دارد در
قانون بودجه میآید؛ اگر قرار است وعدهای داده شود
و مصوبهای شکل بگیرد باید بیاید در بودجه وقتی در
بودجه نمیآید یعنی پولی وجود ندارد و در نتیجه توقع
ایجاد میکند که عدم اجرای آن هم نتیجهاش افزایش
نارضایتی مردم خواهد بود.
منصوری:

هر نظامی بدون اصالح ،حلقه
خودیهایش محدودتر میشود

آذر منصوری در گفتوگو با ایلنا ،در خصوص تعامل
اصالحطلبان با حاکمیت ،اظهار کرد :ابتدائاً باید منظور
از حاکمیت مشخص شود که وقتی صحبت از تعامل
میشــود ،منظور چه سطح و چه رکنی از حاکمیت
اســت .به نظر میرسد تعامل مســتقیم و جدی در
سالهای اخیر با سطوح مختلف وجود نداشته است.
در ســطح تعامل با قــوای انتخابی و انتصابی تا قبل
از انتخابات  ۱۴۰۰هر نوع تالشــی برای شکلگیری
توگوهای مستقیم انجام شد و به نتیجه نرسید.
گف 
این فعال سیاسی اصالحطلب افزود :اگر تعاملی وجود
داشت ،انتخابات  ۱۴۰۰به این شکل برگزار نمیشد.
البته پس از این انتخابات تالشهایی از طرف دولت
مســتقر و قوه قضائیه برای تعامل شکل گرفته است
و در حد ارائه پیشــنهاد به دستگاهها و یا اعالمنظر
در خصوص سیاستگذاریها از ســوی این دو رکن
از قدرت صــورت گرفته و برخی از اصالحطلبان هم
نظرات و پیشنهادات خود را اعالم کردهاند .امااینکه
این نظرخواهیها چه تأثیری بر سیاستگذاریها و
عملکردها داشته باشد ،باید منتظر ماند و نتیجه آن
را دید.وی گفــت :هر نظامی بدون توجه به ضرورت
اصالح شــیوه حکمرانی و توجه به اقتضائات زمان،
ممکن است حلقه خودیهایش روز به روز محدودتر
شود .در حالی که توجه به تغییرات جهانی و منطقهای
و اقتضائات زمان و اعمال اصالحات ،نظام حکمرانی
را روزآمدتر ،پویاتر و کارآمدتر میکند ،متأسفانه در
کشور ما به خصوص از جانب طیف افراطی ،در برابر
آن مقاومت میشــود و نتیجه ایــن رویکرد تعمیق
شکافها و گسســتهای قبلی بین نظام و جامعه و
حاکمیت و نخبگان و نیز پیدایش گسستهای جدید
است .متأسفانه این رویه باعث شده قطار انقالب در
هر مرحله بخشی از نیروهای خود را پیاده کند و روز
به روز حلقه خودیها تنگتر و محدودتر شــود.قائم
مقام حزب اتحاد ملت بیان کرد :متأسفانه پیامد این
روند ،نفی دیگری و دیگرپذیری (یعنی دیگرانی که
ممکن است مانند ما فکر نکنند) و فقدان شکلگیری
توگو بین حاکمیت و جامعه و نخبگان و همچنین
گف 
اصــرار بر رویکرد حذف دیگران و غیرخودیها باعث
شده که افرادی مانن د هاشمی ،ناطق نوری و الریجانی
و روحانی نیز که زمانی خودی محســوب میشدند،
امروز به گروه غیر خودیها افزوده شــوند و این رویه
در نهایت باعث میشــود غیر از یک اقلیت محدود و
اندک ســاالر دیگر کسی در قطار انقالب باقی نماند.
وی خاطرنشان کرد :اما در یک نگاه کلی اساساً چون
تغییر با حذف دیگری میآید ،در فردای تغییر هم این
شیوه ،به یک شیوه مرسوم تبدیل میشود و این بحث
نیاز به آسیبشناسیهای عمیقتر دارد.

