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مصطفی درایتی :
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سواستفادهسیاسی
از مقدسات به
اعتقادات مردم
لطمه خواهد زد

خبر

درخواست برای تغییر رئیس شورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلبان

صد فعال سیاس��ی اصالحطلب با نگارش نام��های خطاب به
رئیس دولت اصالحات ضمن انتقاد از تسلط بیش از حد جریان
بوروکرات بر ش��ورای عالی سیاس��تگذاری تلویحا خواس��تار
برکناری محمد رضا عارف از ریاست این شورا و حضور چهرههای
ملی در میان اعضای حقیقی این شورا شدند.
به گزارش ایلنا در بخشی از این نامه آمده است « :نیروهای
کمتر سیاس��ی یا کمت��ر متعهد ب��ه آرمانه��ای اصالحات -
بوروکراته��ا و محافظ��هکاران این جبهه  -دس��ت ب��اال را در
مناس��بات درونی آن پی��دا کردهان��د .درحالی که به ب��اور ما و
بسیاری دیگر گفتمان اصالحطلبی گفتمان دموکراسیخواهی
و توسعه سیاس��ی و البته گفتمان تغییر اس��ت؛ اما امروز شاهد
رش��د گونهای از اصالح طلبی هس��تیم که به نوعی سیاس��ت
ورزی صرفا بوروکراتی��ک ،بیبرنامه و ته��ی از آرمان به منظور
جابهجایی درمیان حلقهای محدود از مدیران سیاس��ی تقلیل
پیدا کرده؛ حلقههای محدودی که شوربختانه گاه شاهد نشانه
هایی از فساد و خویشاوندساالری هم در میان آنها هستیم .نیک
میدانیم که اصالحات اگر مایه و س��رمایهای دارد که انتخابات
و جمهوریت را در این کش��ور بیمه کرد ،ناشی از حضور مردم و
گروههای متکثر اجتماعی اع��م از جوانان ،زنان ،اقوام ،مذاهب،
دانش��گاهیان ،کارگران ،فرهنگیان ،هنرمندان ،فعاالن محیط
زیس��ت و ...بوده اس��ت اما متاسفانه بس��یاری از بوروکراتها و
اصالحطلبان محافظهکار بی��ش از آنکه مطالبه تغییر داش��ته
باشند در پی حفظ وضع موجود و موقعیت خود هستند .اکنون
ش��ورای عال��ی اصالحطلبان که بای��د محلی برای کنش��گران
سیاسی دموکراسیخواه باش��د در خطر تبدیل شدن به موضع
اس��تقرار دائمی بوروکراته��ا و تکنوکراته��ای محافظهکار
دولتی قرار دارد ،نتیجه هم البته معلوم اس��ت :فراکسیون امید
در مجلس که علی رغ��م برخی تکصداه��ا و عملکرد مثبت و
قابل تقدیر برخی از منتخبان لیس��ت امید ،به هی��چ عنوان از
ظرفیتهای فراوان آن اس��تفاده نش��ده اس��ت؛ فراز و فرود در
انتخاب ش��هردار تهران و ضع��ف در هماهنگ کردن ش��ورای
یکدس��ت اصالحطل��ب آنکه میتوانس��ت کاروی��ژه مدیریت
شورایعالی باشد اما از چنین نفوذ و مدیریتی خبری نبود.
از این رو گس��ترش حس ع��دم اعتماد عموم��ی به کارآیی
ش��ورایعالی ،غیبت بس��یاری از چهرههای موثر و مورد وثوق
ملی و انتخاب افراد برای عضویت در این ش��ورا ب��ا معیارهایی
به جز س��ابقه موفق کار سیاسی و تش��کیالتی و قدرت تحلیلی
و توان اجرایی در این عرصه ،در کنار ع��دم وزندهی واقعی به
احزاب عض��و که گاه در می��ان آنها احزاب تکنف��ره و بیاثر در
فضای سیاسی به چش��م میخورند ،باعث ش��ده که نسبت به
آینده این نهاد و مقبولیت آن نگرانیهای زیادی وجود داش��ته
باشد.
اگر در سالهای اخیر به دالیل قابل فهم ،قرار بر بهرهگیری
از چهرهه��ای ب��ه اصطالح س��فید اصالحطلب در لیس��تها و
مناصب و مدیریتهای کالنی بود که در دسترس اصالحطلبان
ق��رار میگرفت؛ تس��ری ای��ن دی��دگاه از «ح��وزه کارپردازی
دولتی» به حوزه «کنشگری و سیاس��تورزی اصالحطلبانه»،
جایی که دیگر س��دی وجود ندارند ،هر اصالحطلب دلس��وز و
متعهد ب��ه آرمانهای این جریان را نس��بت به آین��ده مایوس
میکند .از س��وی دیگر به صراح��ت تاکید میکنی��م که هیچ
چهره ش��اخص ملی  ۴۰یا  ۵۰سالهای س��راغ نداریم که بتوان
فرد او را بر جماعتی ترجیح داد و اص��وال در مورد مصداق یابی
ش��خصیتهای حقیقی متص��ف به صفت چهره ملی بایس��تی
کامال با تفسیر مضیق عمل کرد».
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عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت :سوءاستفاده سیاس��ی از مقدسات ،مجالس مذهبی ،رویهها و
سنتهای مردم که مورد انتظار آنها نیست ،به خود آنها ،باورهایش��ان و حتی خود آن مراسم آسیب خواهد زد.
حجتاالسالم مصطفی درایتی در گفتگو با ایس��نا ،در خصوص استفاده سیاسی برخی مداحان از تریبونهای
مذهبی ،اظهار کرد :ما مشکالت متعددی داریم .یک مشکل این است که برخی از افرادی که تریبونی به دست
میگیرد ،به خود اجازه میدهد که با صالحیت ،بدون صالحی��ت و با اطالع یا بدون اطالع راجع به هر موضوعی
اظهارنظر کند .وی افزود :این آفت بدی در ایران بوده که گاهی هزینههای سنگینی را نیز برای کشور ایجاد کرده
است .ما تجمعات متعدد و گوناگونی داریم که برخی سنتی بوده و مردم با توجه به اعتقادات مذهبی خود در ایام و
مکانهایخاص،برایاهدافخاصومشخصیکهازآنایاممدنظرآنهااست،تجمعبرگزارمیکنند.

محمد رضا تابش :

»

در مورد الیحه تامین
مالیتروریسم
بین بد و بدتر
فرقی وجود ندارد

محمدرضا تابش نماینده مجلس درباره پیشنهاد مس��کوت ماندن الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریس��م نیز تصریح کرد :در این باره تصمیم فراکس��یونی گرفته نشد و خیلی فوری
به این تصمیم رس��یدند .وقتی آن صحنهها اتفاق افتاد و تومار پهن شد ،گفتند ممکن است این الیحه رای
نیاورد .وی افزود :در واقع تصمیم بین بد و بدتر گرفته ش��د اما فکر میکنم نتیج��ه آن فرق چندانی ندارد
چراکه تشکیالت بینالمللی گفته طبق ضرباالجل عمل میکند .نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان
اینکه فرصت رای فراکسیونی در این باره وجود نداش��ت ،خاطرنشان کرد :درباره مسکوت ماندن این الیحه
مشورتهایی با جمع محدودی از فراکسیونها صورت گرفت ،با من هم صحبتی شد و من هم بین بد و بدتر
همان را انتخاب کردم تا قدری زمان بخریم ولی االن فکر میکنم نتیجهاش فرقی ندارد.

گزارش «روزان» از تعیین اماکن رسمی برای اعتراض خیابانی :

نامهصدفعالسیاسیاصالحطلببهرئیسدولتاصالحات:

خبرنگاران :فرشاد اعظمي ،آتنا سلطاني

سیاست

»

احقاق یا تضییع حق اعتراض مردم؟

خبر از اعتراض خیابانی میرسد ،اما
این بار توسط نمایندگان دولت و مجلس
و مسئوالن رسمی کشور .اعتراضات دی
ماه  ،96رخداد بی س��ابقهای ب��ود که از
فعاالن و تحلیلگران سیاسی تا نهادهای
انتخابی و دولت را به توجه و پرداختن به
موضوعواداشت.
پ��س از اعتراض��ات دی ماه س��ال
گذش��ته ،اولی��ن ب��ار ش��ورای ش��هر
اصالحطلب تهران ،ب��ر ایجاد فضاهایی
برای اعتراضات قانونی شهروندان تاکید
کردند .و در همان ماه طرحی با دو فوریت
به تصویب رس��اند که در آن شهرداری
تهران موظف به در نظ��ر گرفتن مکان
وی��ژهای ب��رای برگ��زاری تجمعهای
اعتراضیمردممیشد.
دولت در ابتدا ،مصوبه ش��ورای شهر
تهران را تنها «یک پیش��نهاد» خواند و
محدود کردن تجمع به یک نقطه معین
راپسندیدهندانست.
اما در بهمن ماه  ،96خبر از اقداماتی
در راس��تای تهی��ه پیشنوی��س الیحه
«تجمع��ات قانونی» خبر رس��ید .بهرام
سرمست ،مدیرکل سیاسی وزارت کشور
بیان کرد که «در راستای اصل  ۲۷قانون
اساس��ی ،قانون احزاب و منشور حقوق
شهروندی ابالغی از سوی رئیسجمهور
با رویکرد مثبت دولت ،وزرات کش��ور و
کمیسیون ماده  ۱۰قانون احزاب نسبت
به راهپیمایی و تجمعات قانونی ،اقداماتی
در حوزه سیاس��ی وزارت کشور در حال
انجاماست».
در نهایت هی��ات دولت در جلس��ه
روز یکش��نبه  ۲۰خ��رداد س��ال ۹۷
مش��خصات و محلهای مناس��ب برای
برگزاری تجمعات را تعیین و اعالم کرد
با هدف س��اماندهی برگزاری تجمعات،
در مورد تعیین محلهای مناسب برای
تجمعهای اعتراضی مردم در پایتخت و
دیگرشهرهایکشورتصمیمگیریکرده
است.
پایگاه اطالعرس��انی دول��ت در این
باره گ��زارش داد بنا ب��ه تصمیم دولت
دوازدهم ،ورزش��گاههای دس��تجردی،
تخت��ی ،معتم��دی ،آزادی و ش��هید
شیرودی ،بوستانهای گفتگو ،طالقانی،
والیت ،پردیسان ،هنرمندان ،شهر و ضلع
شمالی مجلس شورای اسالمی ،بهعنوان
محلهای مناسب تجمع در کالنشهر
تهرانتعیینش دهاند.
بر اس��اس ای��ن الیح��ه ،در س��ایر
شهرهای کش��ور نیز ش��وراهای تأمین
محلهای مناس��ب را تعیین میکنند.
این شوراها برای ش��هرهای با جمعیت
کمتر از یک میلیون نفر ،یک محل و برای
شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون
نفر ،دو محل را تعیین خواهند کرد .دولت
ش��وراهای تأمین را موظف ب��ه رعایت
«شرایط ایجابی و سلبی»متعددی برای

تعیین ای��ن مکانها کرده اس��ت .طبق
الیحه مذکور ،دور ب��ودن این محلها از
اماک��ن دارای ردهه��ای حفاظتی ،عدم
قرار گرفتن ناخواسته دیگران در محل یا
تسهیل پیوستن افراد با انگیزههای دیگر
به تجمع ،قابلیت دسترس��ی و جانمایی
در محیط شهری ،وس��عت متناسب با
جمعیت ،امکان دیده و ش��نیده ش��دن
ص��دای تجمعکنن��دگان برای س��ایر
شهروندان و رس��انهها ،قابلیت حفاظت
انتظامی و امنیتی در محل ،امکان حضور
فوری نیروهای ام��دادی در محل ،عدم
ایجاد اخالل جدی در خدماترس��انی
روزانه دولت و بخ��ش عمومی به مردم،
دوری از محلهای پر ت��ردد ،عدم ایجاد
انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر
مسیرها و نیزحتیالمقدور عدم اخالل
شدید در کس��ب و کار و فعالیت روزانه
سایر شهروندان ،از شروطی بود که هیات
دولت برای مکانهای تجمع و اعتراض
شهروندان در سراسر کشور در نظر گرفته

»

الیحه را مثبت ارزیاب��ی میکنند ،و آن
را به رس��میت ش��ناختن حق اعتراض
خیابابی میدانند .حقی ک��ه همواره با
محدودیته��ای فراوان مواج��ه بوده و
س��ایه نگاههای امنیتی بر آن سنگینی
میکرده است.
روز گذش��ته احمد مسجد جامعی،
عضور شورای ش��هر تهران ضمن اشاره
به طرح مصوب دی ماه  96در ش��ورای
ش��هر ،در این باره گف��ت« :این طرح با
واکنشها و مخالفتهایی از سوی برخی
از اعضای شورا و س��ایر مدیران شهری
مواجه ش��د .بهعنوان مث��ال منتقدان
میگفتند اگر قرار اس��ت چنین نقاطی
مشخص شود ،چه کسی باید مجوز آن
را بدهد و اصال چگونه باید مجوزها صادر
شود؟ البته این انتقادها بیشتر به وزارت
کش��ور بر میگش��ت ولی تمام تالش
ما این ب��ود که کال حق اعت��راض برای
شهروندان درعمل به رسمیت شناخته
ش��ود که با این مصوبه ی��ک گام به آن

روی آورند و حتی کار به خش��ونت و...
کشیده شود»
همچنی��ن پروان��ه ماف��ی عض��و
فراکس��یون امی��د مجل��س ش��ورای
اسالمی دیروز ضمن استقبال از تعیین
مکانهایی برای برگ��زاری تجمعات از
سوی هیات دولت گفت« :قانون اساسی
تجمعات مردم را برای ابراز درخواستها
و نظراتشان مجاز دانسته است و به طور
مشخص نیز اعالم شده بنابراین این حق
مهم قانونی باید مورد توجه قرار گیرد و
جاری شود».
به گزارش ایلن��ا او با بیان اینکه اصل
به این خوبی تاکنون اجرایی نشده است
ک��ه باید اجرایی ش��ود ،گف��ت« :دولت
خوشبختانه به این مسئله ورود کرده و
مکانهاییرامانندورزشگاهها،بوستانها
و پارکها که فضاهای مناسبی هستند
تعیینکردهاست».
وی خاطرنش��ان کرده است« :افراد
بای��د ب��رای برگ��زاری تجم��ع در این

اکنون جهت ای�ن الیحه بیش از هر جایی توس�ط کمیس�یون ماده  10اح�زاب تعیین
میشود نگاه این کمیس�یون به حق تجمع شهروندان ،تفس�یر آنان از مفهوم امنیت،
ن�گاه فراجناح�ی و گروهی ب�ه این موض�وع و نح�وه صدور مج�وز به درخواس�تها
در ای�ن مورد اس�ت ک�ه تعیی�ن میکند آی�ا تعیین م�کان تجم�ع ب�رای اعتراضات
ش�هروندان در خیاب�ان ،باع�ث محدودی�ت بیش�تر و محص�ور ک�ردن معترضین به
مکانهایی خاص خواهد بود با به رس�میت ش�ناختن حق اعتراض برای ش�هروندان؟

است .معاون سیاس��ی وزیر کشور اعالم
کرده که در تنظیم پیشنویس این الیحه
جلسات مس��تمری با نمایندگان خانه
احزاب ایران داشتهاند.
تضییعیااحقاقحق
برخی از تحلیلگران بر این باورند که
تعیین محلهای مناس��ب و مکانهای
خاص ب��رای تجمع��ات اعتراضی نقض
ابتداییتری��ن حق معترض��ان ،یعنی
تعیین محل اعتراض از سوی نهادهای
رس��می و دولت��ی اس��ت؛ با ای��ن حال
برخی از حقوقدان��ان و تحلیلگران این

نزدیک شدیم .البته مسئوالن بارها در
مورد این حق صحبت کرده بودند ولی
واقعیت این اس��ت که هی��چگاه عمال
تالش��ی برای اجرای آن نمیش��د ...در
واقع تمام تالش ما این بود که با تصویب
این مصوبه ،صدای کسانی که احساس
میکردند ح��ق و حقوقش��ان پایمال
شده شنیده و از خواست آنها پشتیبانی
و حمایت شود چرا که معتقد بودیم اگر
این اتفاق نیفتد و مردم نتوانند به شیوه
هایی قانونی اعتراضهایش��ان را بیان
کنند ممکن است به شیوههای دیگری

مکانها مجوز الزم را از کمیسیون ماده
 ۱۰احزاب اخذ کنند و برگزاری تجمع
در محلهایی غیر از اماکنی که از سوی
دولت اعالم شده ،غیرقانونی است».
این عضو کمیسیون ش��وراها و امور
داخلی مجل��س درباره تامی��ن امنیت
تجمع��ات در ای��ن مکانها ه��م گفته
است «:هنگامی که همه مسائل در قانون
مشخص شود دستگاهها ،وزارت کشور
و نی��روی انتظامی هرکدام وظایفش��ان
مش��خص اس��ت و نمیتوانن��د رفت��ار
خشونت آمیز داشته باشند.وی درپاسخ

به این سؤال که نگرانیهایی وجود دارد تا
گروههاییامنیتاینتجمعاتراحتیدر
مکانهایتعیینشدهبرهمبزنند،عنوان
کرد :حضور نیروهای امنیتی و انتظامی
در این مکان برای همین امر است».
قاس��م میرزایی نیکو دیگر نماینده
فراکس��یون امی��د ه��م ک��ه از اعضای
کمسیون ماده احزاب اس��ت ،برگزاری
تجمعات قانونی را حرکتهای خوبی در
مسیر شفافیت دموکراس��ی و باز شدن
فضاهایرسمیبرایبیانمطالباتمردم
و حق قانونی شهروندان دانسته است که
هر فردی حق دارد حرفش را بزند و نباید
به خشونت و هنجارشکنی و دستگیری
افراد منجر شود.
وی در گفتگو با ایس��نا درخواس��ت
برگزاری تجمع��ات و راهپیمایی و اتخاذ
تصمی��م در این زمینه بر اس��اس قانون
نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
با کمیس��یون ماده  ۱۰احزاب است اما
اینکه در کجا و چه ش��کلی برگزار شود
قوانینجستهوگریختهاست.
این عضو کمیسیون ش��وراها و امور
داخلی در ادام��ه گفته اس��ت« :الیحه
برگ��زاری تظاهرات و تجمع��ات قانونی
باید در وزارت کش��ور کامل شود ،البته
رایزنی مقدماتی با احزاب در این زمینه
صورت گرفته و در دس��تور جلسه آینده
کمیس��یون ماده  ۱۰احزاب ق��رار دارد.
میرزایی نیکو تصریح کرده هیات دولت
نیز مکانهایی را برای برگزاری تجمعات
تعیین کرده است اما چارچوبها و نحوه
آنها به آییننامهای باز میگردد که باید
در هیات دولت تصویب شود».
احقاقحقدردستکمیسیون
بهرام سرمست ،دبیر کمیسیون ماده
 ۱۰قانون احزاب تاکید کرده است ،این
کمسیون رویکرد مثبتی به ارائه الیحه
«تجمعاتقانونی»دارد.
اکنون جهت این الیحه بیش از هر
جایی توسط کمیسیون ماده  10احزاب
تعیین میش��ود نگاه این کمیسیون به
حق تجمع شهروندان ،تفس��یر آنان از
مفهوم امنیت ،نگاه فراجناحی و گروهی
به این موضوع و نحوه ص��دور مجوز به
درخواس��تها در این مورد اس��ت که
تعیین میکند آی��ا تعیین مکان تجمع
برای اعتراضات ش��هروندان در خیابان،
باعث محدودیت بیشتر و محصور کردن
معترضین به مکانهایی خاص خواهد
بود با به رسمیت شناختن حق اعتراض
برای شهروندان.
اگر رویک��ردی متس��اهالنه در این
باره اتخاذ شود ،و اصل  27قانون اساسی
مبنا عمل قرار گیرد ،میت��وان امیدوار
بود که گامی در راس��تای احقاق حقوق
شهروندی ،تقویت جامعه مدنی و حضور
اثر بخشت��ر جامعه در سیاس��ت ایران
برداشته شده است.

تریبون

»

سهیال جلودارزاده در گفتگو با «روزان»:

نباید وحدت داخلی تضعیف شود

روزان :س��هیال جلودارزاده یکی از اعضای فراکسیون امید
در مجلس شورای اسالمی طی گفتگویی با «روزان» به ارزیابی
عملکرد دولت روحانی و در عین حال ضرورت و اهمیت حفظ
و تقویت وحدت و انسجام داخلی می پردازد .او در این خصوص
به ما چنین توضیح می دهد که « آقای روحانی و یارانش تالش
دارند تا برنامه ها و اهداف دولت یازدهم ،چه آن دسته از اقدامات
و اهدافی که به نتیجه رس��یده اند و چه آن دس��ته از اقدامات و
برنامههایی را که ابتر ماندهاند به سرانجام برسانند .البته این در
حالی اس��ت که دولت دوازدهم با چالش هایی نسبتا متفاوت با
دولتیازدهممواجهشدهاستوهمینمسئلهباعثشدهاستتا
برخی تفاوتهاییرابیندولتیازدهمودوازدهمقائلباشند».
در خصوص ارزیابی و مقایس�ه دولت های روحانی
برخی این فرضیه را مطرح می کنند ک�ه دولت دوازدهم
به نحوی راهی متفاوت از دولت یازدهم را در پیش گرفته
است.شمااینموضوعراچقدردرستتلقیمیکنید؟
دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم تفاوت چندان بزرگی
نداشته است .البته این درباره سایر دولت ها نیز صدق می کرده
است و معموال دولت های دوم ادامه دهنده راه دولت اول بوده اند.
برهمیناساسنیزماشاهدآنهستیمکهآقایروحانیویارانش
تالش دارند تا برنامهها و اهداف دولت یازدهم ،چه آن دس��ته از
اقداماتواهدافیکهبهنتیجهرسیدهاندوچهآندستهازاقدامات
و برنامههایی را که ابتر ماندهاند به سرانجام برسانند .البته این در
حالی اس��ت که دولت دوازدهم با چالش هایی نسبتا متفاوت با
دولت یازدهم مواجه شده است و همین مسئله باعث شده است
تا برخی تفاوت هایی را بین دولت یازدهم و دوازدهم قائل باشند
ولی واقعیت آن است که در شرایط کنونی دولت دوازدهم تالش
دارد تا از طریق تعامل چه در داخل و چه در خارج از کشور مانند
گذشتهیکآرامشروانینسبیرادرکشورایجادکردهوسپساز
طریقآنموانعوچالشهایپیشروراحلکند.
کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم از نظر شما
چقدرموفقبودهاست؟
برای این موضوع ش��اخصه ها و معیارهای مختلفی وجود
دارند .نمی توان قاطعانه تمامی این ش��اخصه ها و معیارها را در
چند جمله توضیح داد .به هرحال ما در این خصوص باید شرایط
کشورراپیشازآمدندولتآقایروحانیبررسیکنیم،بعدازآن
این پژوهش و تحقیق را انجام بدهیم که شاخصه های کشور بعد
از آمدن دولت آقای روحانی چقدر تغییر کرده است .همچنین
باید به این مجموعه جایگاه کش��ور را در عرصه بینالمللی چه
قبل از آمدن و چ��ه بعد از آمدن آقای روحان��ی مورد توجه قرار
دهیم .البته به صورت نسبی می توان یک ارزیابی کلی و جمعی
نسبت به عملکرد دولت های آقای روحانی مطرح کرد .من تصور
میکنم که آقای روحانی طی چند سال گذشته توانست به نوعی
تعامالت داخلی را تقویت کند .از طرف دیگر آقای روحانی این
فرصت را داشت تا جایگاه بین المللی کشور را ارتقا دهد .فراموش
نکنیم که در عرصه داخلی کشور ما با چالش ها و موانع جدی و
بزرگی مواجه بود که آقای روحانی توانست بخشی از آنها را حل
کند .البته در این میان ممکن است که انتقاداتی به دولتهای
آقای روحانی وارد باش��د ول��ی در کل می توان گفت که س��یر
اقداماتدولتآقایروحانیمثبتبودهاست.
شمابهتعامالتداخلیاشارهکردید.دولتروحانی
چقدردروحدتوانسجامدرونیتوانستموفقباشد؟
این مسئله بسیار مهمی است و اگر به خاطر داشته باشید هم
اصالح طلبان و هم دولت در این جریان گام هایی برداشتند ولی
متاسفانه برخی جریان های سیاس��ی هیچ گاه به این مهم قائل
نبودند و بعضا با جریان سازی ها باعث آن ش��دند تا این وحدت و
انسجام تقویت نشود .من تصور می کنم که امروز بیش از هر زمان
دیگریکشورمابهوحدتنیازمنداست.اینوحدتبهماکمکمی
کندتادربرابراتفاقاتوچالشهاییکهپیشرویماقرارمیگیرد
موفقعملکنیم.فراموشنکنیمدرماجراییمانندبرجام،وحدتو
انسجامدرونیبهماکمککردتابتوانیمدرعرصهبینالمللیعملکرد
موفقیداشتهباشیم.

