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تمامی سعی ما تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران برای استقالل ،تمامیت ارضی
و حاکمیت ملی کشورها احترام قائل است ،گفت :تمامی سعی مان تقویت قدرت دفاعی و
توان بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران است .به گزارش ایسنا ،سوزانا ترستال سفیر هلند
در ایران با حضور در ســتاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی
ایران دیدار و گفت و گو کرد .امیر ســرتیپ حاتمــی در این دیدار به عالقمندی جمهوری
اسالمی ایران بر توسعه روابط دفاعی با کشور هلند با توجه به سابقه طوالنی روابط دو کشور
تاکیدکرد.
وزیر دفاع در ادامه با اشاره به وضعیت آشوب زده و بی ثبات منطقه اظهار داشت :بخشی از
این بی ثباتی به دلیل شرایط درون منطقه و بخش بزرگی از آن به دلیل شرایط خارج منطقه

و دخالت قدرت های بیرونی اســت .وی با بیان اینکه بحران های منطقه ای با اشغالگری و
مداخله نیروهای خارجی و برخوردهای دوگانه ایجاد شده است ،افزود :اعتراف آمریکایی ها
به تشکیل گروه تروریستی داعش و مدیریت و انتقال این گروه جنایتکار به شرق منطقه،
اختصاص  550میلیون دالر برای حمایت از گروه های تروریستی توسط آمریکا و فعال نگاه
داشتن این گروه ها را نشانگر مداخله جدی آن کشور در ثبات منطقه به منظور تداوم ناامنی
در آن دانست.
حاتمی خاطرنشان کرد :امروز ایران اســامی با تجربه هشت سال دفاع مقدس به این
نتیجه راهبردی رسیده که بدون داشــتن توان دفاعی و بازدارندگی باال نخواهد توانست
امنیت ملی خود را فراهم کند .وی به فاجعه انســانی دردناک در کشــور یمن که حاصل

برخوردهای دوگانه جامعه جهانی است اشاره کرد و از هلند به عنوان یکی از اعضای غیردائم
اعضای شورای امنیت و سایر اعضای آن خواســت از کشتار زنان ،کودکان و مردم بی گناه
توسط عربستان جلوگیری کنند .وزیر دفاع همچنین با اشاره به ادعای تمسخرآمیز آمریکا
مبنی بر ارسال موشک به یمن از سوی ایران گفت :در حالی که یمن تحت محاصره شدید
بوده و از ارســال دارو و مواد غذایی به این کشور جلوگیری می شود ارسال سالح و موشک
به یمن به هیچ وجه امکان پذیر نیست و ادعای آمریکایی ها و متحدین آنها در واقع انحراف
افکار عمومی جهان از جنایت های رخ داده در یمن است.
سفیر هلند در ایران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه تالشهای زیادی برای توسعه روابط
بین ایران و هلند صورت گرفته اســت ،گفت :کشور هلند عالقمند به توسعه روابط دفاعی
با جمهوری اسالمی ایران است .سوزانا ترستال با بیان اینکه هلند خواهان استقرار صلح و
امنیت در تمام جهان بوده و این موضوع برای مقامات کشورش حائز اهمیت فراوانی است،
اظهار داشت :تاکنون اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

سخنگوی دولت بر حمایت از کابینه تاکید کرد:

رهبرانقالب در پی درگذشــت آیتاهلل آقای
حاج نصراهلل شــاهآبادی پیام تســلیتی صادر
کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن این پیام به شرح زیر است:
«بسماهللالرحمنالرحیم
درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیتاهلل آقای
حاج آقا نصراهلل شــاهآبادی رحمةاهللعلیه را به
مکرم ایشان و بیت رفیع شاهآبادی و
بازماندگان ّ
همهی ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم
و عل ّو درجات ایشان راکه از شاگردان و نزدیکان
امام راحل عظیمالشــأن و از وفاداران به انقالب
و خدمتگزاران نظام جمهوری اسالمی بودند ،از
خداوندمتعالمسألتمینمایم.
سیدعلیخامنهای»

محکومیت صادق زیباکالم به
 18ماه حبس

جماران :استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به  18ماه
حبس تعزیری و  2ســال محرومیت از فعالیت
سیاسی و اجتماعی محکوم شد .صادق زیبا کالم
در خصوص رای دادگاه اش که قرار بود دیروز به
وی ابالغ شود ،گفت :دیروز در مراجعه ای که به
شعبه  15دادگاه انقالب داشتم قاضی صلواتی
حکم محکومیتم را به مــن ابالغ کرد .زیباکالم
اظهار داشــت :در حکم ابالغی دادگاه بدوی به
 18ماه حبــس تعزیری و  2ســال محرومیت
کامل سیاســی و اجتماعی محکوم شده ام .وی
در توضیح محرومیت سیاسی و اجتماعی گفت:
در حکم دادگاه نوشته شده است که او به مدت
 2سال حق سخنرانی ،نوشتن مقاله ،مصاحبه و
حضور در فضای مجازی را ندارد.

از هر بیست پرونده ،یکی
وکیل دارد

ایلنا :عضو هیات مدیره کانون وکالی مرکز
بابیان اینکه این آمار ثابت میکند که بازار وکالت
در حال حاضر بســیار بیش از نیاز فعلی جامعه
شــاغل دارد گفت :درحالیکه کشور ما ازنظر
تعداد وکیل در حد اســتانداردهای دنیاســت
اما ازنظر اشــتغال و رجوع به وکیل فاصله زیاد و
شــکاف عمیقی با دنیاداریم .محمدرضا کامیار
در مورد طرح جامع پذیــرش و آموزش وکالت
در مجلس شــورای اسالمی گفت :طراحان این
پیشــنهاد برای تبیین دالیل لــزوم ارائه طرح
مطالبی بیــان کردهاند که به نظــر حکایت از
کماطالعی آنان از موضوع دارد و بیشتر به جلب
نظر عدهای از رأیدهندگان محلی و بومی نظر
داشتهاند .ارائه این طرح به معنی کلید خوردن
جریانی تازه در حوزه وکالت و احتمال تغییراتی
عمده در آن اســت .این وکیل دادگستری بیان
کرد :با بررســی  ۱۵میلیون پرونده مفتوح در
دادگاهها و همیــن میزان پرونــده مفتوح در
مراجع شبه قضایی  ،مالحظه میشود که حدود
یکمیلیون از این پروندهها در دادگســتری و
نصف آن در مراجع شبه قضایی دارای وکیل بوده
و با حضور وکیل رسیدگی میشود .این آمار به
معنی وکیل داشتن  ٥/١میلیون پرونده معادل
پنج درصد کل پروندههای جاری است.ضریب
نفوذ وکالت در دعاوی قضایی کمتر از یکبیستم
اســت یعنی از هــر  ٢٠پرونده یکــی از آنها
وکیل دارد».

حمید بقایی برای تحمل
 15سال حبس راهی زندان شد

دیروز پس از چندبار تایید و تکذیب سرانجام
وکیل حمید بقایی خبر از بازداشت موکلش داد.
عبداهلل پور وکیل حمید بقایی گفت :بنده هم
خبر جلب موکلم را تلفنی مطلع شدم.از جزئیات
رای اطالع نداریم و نمیدانم موکلم زمان جلب از
جزئیات حکم مطلع شده است یا خیر.محمود
احمدی نژاد نســبت به بازداشت حمید بقایی
واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دادســرای
عمومی و انقــاب تهران پــس از تایید حکم
دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر
اســتان تهران و قطعیــت آن و همچنین ابالغ
حکم صــادره ،مأمورین پلیس روز سهشــنبه
( )1396/12/22نسبت به دستگیری و معرفی
محکومعلیه جهت اجرای حکم صادره از جمله
 15ســال حبس و چهل و ســه میلیارد تومان
جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.

بگویند ضد انقالب ها در کدام وزارتخانه ها هستند

روز گذشــته نشست خبری ســخنگوی دولت با
حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جلسات
اســتیضاح وزرای کار ،راه و شهرســازی و کشاورزی
محور کلیدی سواالت خبرنگاران را به خود اختصاص
می داد .به گزارش ایسنا ،محمد باقر نوبخت در نشست
خبری هفتگی خود ،در واکنش به استیضاح سه وزیر
دولت ،اظهار کرد :دولت ایــن اقدام قانونی مجلس را
به نفع کشور نمی داند .از مجلس می خواهیم به وزرا
اعتماد کند .دشــمن از حوادث دی ماه امیدوار شده
است ،عده ای از هر فرصتی از جمله چهارشنبه سوری،
برای متشــنج کردن کشور استفاده می کنند .در این
شرایط ،این استیضاح چه پیامی برای جهان دارد که
سه وزارتخانه دولت ،وزیر ندارد.

کرد :موضع رسمی دولت در چارچوب منشور حقوق
شهروندی این است که کسانی که بازداشت میشوند
و حتی کسانی که جرمشــان ثابت میشود ،امانت ما
هســتند و باید در حد قانون مجازات شــوند .از همه
دســتاندرکاران این حوزه انتظار میرود که واقعا در
جهت صیانت و مراقبت از بازداشتیها و حفظ حیثیت
و آبروی آنها تالش کنند.
خبرنگاری با اشــاره به تهدید به قتل بعیدینژاد
ســفیر ایران در انگلیس پرســید چــه اقدامی برای
حفاظت از دیپلماتها و سفارتهای ما انجام میشود
که نوبخت در پاسخ گفت :ما بر اساس کنوانسیونهای
بینالمللی و عرف دیپلماتیک این انتظار را داریم که
در کشــورهایی که دیپلماتهای ما آنجا هستند ،هم
از فضای فیزیکی و هم از شــخصیتهای ما صیانت و
حمایت کافی شده و هر نوع نقص در این زمینه مورد
اعتراض و تذکر ماســت که در ایــن زمینه هم اقدام
کردهایم .در ارتباط با این مورد خاص که شــما اشاره
کردید حتما از سخنگوی وزارت خارجه میخواهم که
توضیحات الزم را به شما ارائه کند.

چرا وزرا عذرخواهی کنند؟
وی با تاکید بر اینکه استیضاح تاثیر سوء بر منافع
ملی دارد ،خاطرنشان کرد :ربیعی ،حجتی و آخوندی
از وزرای پرتالش هستند ،می گویند وزرا عذرخواهی
کنند تا استیضاح نشوند ،چرا وزرا برای کاهش نزوالت
آسمانیوکاهشارتفاعهواپیماعذرخواهیکنند؟من
نمایندگان را افرادی فهیم ،دلســوز و آگاه میدانم که
ممکن است در یک فضایی مسائلی بیان کنند ،مثل
همین عذرخواهی .نوبخت در پاسخ به این پرسش که
آیا این استیضاح به دلیل اختالف در دولت است ،بیان
کرد :چنین صحبتی مطرح شده است که کامال اشتباه
است .ما که با وزیری تعارف نداریم و اگر بخواهیم کسی
را تغییر میدهیم .ما خواهان این هستیم که مجلس به
هر سه وزیر اعتماد کند.

که این کار از طریق تریبونهای عمومی انجام نشود؟
تصریح کرد :این راه ارتباط بســته نیست و حتی علی
جنتی پسر آیتاهلل که از خودمان است .آیتاهلل جنتی
هم میتوانــد خودش حرفهایش را به ما بگوید و هم
میتواند از طریق پســرش این مواضع را به ما منتقل
کند.

جنتی می تواند مسائل را
بهخودمانبگوید
نوبخت همچنین در واکنش به ســخنان آیت اهلل
جنتــی درباره حضور افراد غیــر معتقد به انقالب در
وزارتخانهها گفت :به جــای کلی گویی مصداق بیان
شود .الزم است بدانیم در کدام وزارتخانه ،غیر انقالبی
ها حضور دارند .وزرا و معاونین آنها دارای سوابق قابل
اتکایی هستند .بدنه وزارتخانه ها نیز که از قبل وجود
داشــته است ،اگر کســی انقالبی نبود نمی دانم باید
اخراجش کنیم یا تبعید .قانون همه چیز را مشخص
میکند .وی در پاســخ به این پرسش که آیا مسیری
برای بیان مواضــع آیتاهلل جنتی به دولت وجود دارد

توکلی فرد فهیمی است
وی همچنین به سخنان اخیر احمد توکلی مبنی
بر تهدید دولت نســبت به دادن فراخــوان به مردم
ن و برگــزاری تجمع اعتراضی
برای حضور در خیابا 
در واکنــش به عدم ثبت حقوق و مزایای مســئوالن
عکسالعمل نشان داد و خاطرنشان کرد :اجازه بدهید
سکوت کنم ،توکلی فرد فهیمی است و حتما می داند
ثبت حقوق و مزایای مســئوالن ،الیحه دولت بود که
سامانه آن در حال تهیه است.
نوبخت در پاسخ به ســوالی در مورد ادعای یکی
از مسئوالن دولت احمدینژاد مبنی بر خروج اشیای
تاریخی در زمان مسئولیت بقایی ،گفت :در خصوص

روزهای اول کمتر رسانه و چهره سیاسی را
می توانستیم پیدا کنیم که راجع به آن حرفی نزده باشد.
همگی در مصاحبه ها و گزارش ها و موضعگیریها بارها
و بارها نسبت به آن اعالم نگرانی می کردند .صفحه های
کاربری فعاالن سیاسی و دانشجویی و مقامات پر شده
بود از اینکه باید به نحوی راه را برای بازگشــت ســپنتا
نیکنام به شــورای شــهر یزد باز کرد؛ این مساله آنقدر
ادامه دار شد که بعدتر پرویز اسماعیلی یکی از مسئوالن
روابط عمومی دولت در حاشیه دیدار رئوسای قوای سه
گانه اعالم کرده بود که حسن روحانی رییس جمهوری
کشورمان رسما این مســاله را به آیت اهلل صادق آملی
الریجانی متذکر شــده و قرار است که در این خصوص
پیگیری هایی نیز انجام شــود .عالوه بر این نیز اعضای
شــورای شــهر تهران در دیداری که با رییس مجلس
شورای اسالمی داشــتند ،صراحتا به این موضوع اشاره
کرده بودنــد و علی الریجانی رییس مجلس شــورای
اسالمی این وعده را داده بود که موضوع را پیگیری می
کند .در پاســتور نیز بعدتر شخص رییس جمهوری در
جلســه هیات وزیران در این خصوص صراحتا موضع
گیری کرد و قرار بر آن شــد که کمیته ای این موضوع
را بررســی کرده و گزارش نهایی را به رییس جمهوری
ارائه دهند .مصطفی میرســلیم یکی از اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز در حساب کاربری خود در
توئیتر اعالم کرده بود کــه این موضوع می تواند در این
مجمع به نتیجه ای مشــخص برسد ولی گویی تمامی
این وعده ها و بررســی ها و پرونده مشمول زمان شده
است و سرانجام سپنتا در قبال شورای شهر یزد چیزی
جز خانه نشــینی نخواهد بود؛ با توجه به آن که شورای
شــهر یزد برای ایجاد یک بستر مناسب در جهت آنکه
پرونده نیکنام به نتیجه ای برسد برای او مرخصی بلند
مدتی را در نظر گرفته است ولی اکنون با توجه به پایان
یافتن این فرصت زمانی ،او از شــورای شــهر یزد کنار
خواهد رفت و برنمی گردد.
فرصتی که تمام شد
نزدیک به  6ماه اســت که از تعلیق عضویت «سپنتا
نیکنام» در پنجمین دوره شــورای شهر یزد میگذرد.
در این مدت ،ابتدا شــورای نگهبان لغو حضور «سپنتا
نیکنام» را به دلیل زرتشتی بودن او و اینکه اقلیتهای
مذهبینمیتوانندعضوشورایشهرباشند،خواهانلغو

دولت قبل از یازدهم ،سیاست ما این شد که اطالعات و
مدارک خود را به جای آنکه منتشر کنیم به قوه قضاییه
بدهیم تا از طریق قانونی پیگیری شود .البته این انتقاد
به ما وارد است که اگر واقعیتها را میگفتیم ،جامعه
متوجه میشــد که ما چه چیزی را تحویل گرفتهایم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه من از این پروندهای که
شــما به آن اشــاره کردید ،بیخبرم ،ادامه داد :دولت
میتوانست مشابه چنین پروندههایی را منتشر کند و
از آن نفع سیاســی ببرد اما دنبال کار اثباتی هستیم.
امیدواریم قوه قضاییه با عدالت و دقت به این مســائل
رسیدگی کند .البته این شــبهه هم مطرح میشود
که قوه قضاییه با وجود داشــتن مدارک و مستندات
کافی و در شرایطی که طرف مقابل در چند وقت اخیر
مواضعی اتخاذ کرده ،چرا اقدامی انجام نمیدهد .ما به
قوه قضاییه اعتماد داریم که آنها افکار عمومی را روشن
میکنند.
همچنیــن خبرنــگاری از نوبخت خواســت که
موضع دولت را در مورد آنچه خودکشــی چند نفر در
بازداشتگاهها مطرح شده است بیان کند که وی اظهار

با عدم تشکیل جلسه مجمع در سالجاری سپنتا عمال حذف میشود؛

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

سپنتانیکنام«:منوهمکیشانمماننددیگرایرانیانحقمشارکتبرایتوسعه
میهن مان داریم .حقی که از آرای مردم که بهترین عیار مصلحت است ،برآمده.
امیدوارم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تا مهلت 6ماهه من به سر نیامده
بر رأی مردم شریف یزد صحه بگذارند .ممکن است تعلل در بررسی این پرونده،
نوشداروبعدازمرگسهرابشود».
عضویت او شد .این تصمیم که واکنش تند و بازتابهای
بســیاری همراه داشــت در مجلس موردبررسی قرار
گرفــت .درنهایت مجلس طرحی بــا دو فوریت تحت
عنوان «اصالح قانون تشكيالت شوراي شهر در انتخاب
شــهرداران» را در دســتور کار قرار داد .در ماده  ۱این
طرح نماینــدگان مصوب کرده بودنــد که اقلیتهای
دینی شناخته شده در قانون اساسی امکان نامزدی در

انتخابات شــوراها را دارند .با تصویــب این طرح ،زمینه
بازگشت عضو منتخب شورای شــهر یزد فراهم شد .اما
این بازگشت یک سد بلند پیش روی خود داشت که آن
شوراینگهبانبودکهخواستارلغوعضویتسپنتانیکنام
است و بر همین اســاس مصوبه مجلس را خالف شرع و
قانون اساسی تشــخیص داد .با اصرار مجلس بر مصوبه
قبلی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال

برای شفافیت هزینه دادیم
خبرنــگاری از نوبخت خواســت تا پشــت پرده
موسسات مالی غیرقانونی و اقدامات دولت برای مقابله
با آنها را بیان کند که ســخنگوی دولت در این زمینه،
گفت :رییس بانک مرکزی در جلســه شــورای عالی
امنیت ملی مشــکل این موسسات را اعالم کرد و ما از
او خواستیم تا برای سالمسازی و شفافسازی فضای
کشور اقدام کند و ســیف هم از ما تقاضای حمایت و
کمک داشت چون میدانست با اقدام او ،منافع عدهای
مخدوش میشود حتی منافع مردم هم در این زمینه
آســیب میبیند .ما هم از او حمایت کردیم اما سوال
من این است که امثال دیدهبانهای شفافیت و عدالت
وجود داشتند یا نه که این موسسات به وجود آمدند و
فعالیت کردند .من دکتر توکلی را به عنوان شخصیت
محترمی میدانم و به اخالصش اذعان دارم اما با وجود
همه دســتگاههای نظارتی و دیدهبانها،این اتفاقات
افتاد .وی خاطرنشان کرد :ما باید برای شفافیت هزینه
میدادیم و ســوال من این اســت که آیا این  20هزار
میلیارد تومانی که هزینه کردیم کم است؟ دولت برای
سالمسازی و شفافسازی هزینههای مالی و سیاسی
پرداختکرد.
شــد تا درباره آن تصمیمگیری کند که اکنون با گذشت
 3ماه هنوز خبری از بررســی طرح مناقشه برانگیز میان
مجلس و شــورای نگهبان به گوش نمیرسد .اکنونکه
غیبت  6ماهه «ســپنتا نیکنام» ابتدای فروردینماه به
پایان میرســد ،نگرانی از لغو عضویت دائم او در شورای
شــهر یزد ایجادشــده اســت و در همین حال «سپنتا
نیکنام» در توئیتی نوشته است« :من و همکیشانم مانند
دیگر ایرانیان حق مشــارکت برای توســعه میهن مان
داریم .حقی کــه از آرای مردم که بهترین عیار مصلحت
است،برآمده.امیدوارممجمعمحترمتشخیصمصلحت
نظام تا مهلت 6ماهه من به سر نیامده بر رأی مردم شریف
یزد صحه بگذارند .ممکن اســت تعلل در بررســی این
پرونده ،نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود».
لغوعضویتسپنتا
بحثی که ســپنتا نیکنام مشخصا در حساب کاربری
خود عنوان کرده  ،به نوعی جلســات پیش روی مجمع
تشخیص مصلحت نظام را مورد خطاب قرار داده است که
باید این مجمع هرچه زودتر در قبال این مساله تصمیم
گیری کند .در همین رابطه نیــز برخی اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام درباره این مساله موضع گیری
هایی داشتند که در این میان برخی چون حجت االسالم
والمســلمین غالمحســین مصباحی مقدم سخنگوی
جامعه روحانیت مبارز اساسا از اظهار نظر در این خصوص
امتناع کرده و گفته است که تمایلی ندارد که در این رابطه
حرفی بزند .محمد صدر دیگر عضو مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام نیز به رویداد 24توضیح داده اســت که
« این ســؤال را باید با دبیرخانه مجمع مطرح کنید .این
اقدام مربوط به دبیرخانه مجمع اســت که پرونده را در
دســتور کار مجمع قرار دهد .البته ایــن طرح یکبار در
دستور کار قرارگرفته و بررسیشده است .اما باید دوباره
بررسی شود ».صدر در پاسخ به این شائبه که تعلل مجمع
برای به پایان رسیدن مهلت غیبت «سپنتا نیکنام» و لغو
عضویت او در شوراســت ،گفت :از این موضوعی که شما
مطرح میکنید ،اطالعی ندارم .همچنین حجتاالسالم
مجید انصاری ،دیگر عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام به همین سؤال این پاســخ کوتاه را داد« :مجمع تا
آخر فروردینماه هیچ جلسهای ندارد» ؛که این به معنای
پایان مهلت غیبت این عضو زرتشتی شورای شهر و لغو
عضویت او است.

گزارش

اصالحات هنوز فرصتی برای
خودنمایی پیدا نکرده است

رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی گفت:
اصالحات هنوز نتوانســته خودش را به شکل نابی
که یک اصالحطلب به آن معتقد است معرفی کند.
البته یک اصالحطلب واقعی با شخصی که هنوز با
باورهای این جریان آشنا نیست تفاوت دارد .چراکه
برخی از ایــن جریان به دلیل اقبالی که میان مردم
دارد خود را با این عنوان معرفی می کنند .
بهگزارشایلنا،اشرفبروجردیدربارهپیشنهاد
ایجــاد تغییر در جریــان اصالحات و بــه عبارتی
اصالحات درون جریان اصالحات گفت :به نظر من
اصالحات بین مردم همچنان پابرجاست اما آنچه
که باعث شــده چنین وانمود شــود که اصالحات
همچون قبل میــان مردم اقبال ندارد ،به این دلیل
است که اصالحات هنوز فرصتی برای خودنمایی
پیدا نکــرده و در واقع در زمــان دولت اصالحات،
اصالحطلبان توانســتند خواســتگاههای خود را
مطرح کنند و خود را به مردم معرفی کنند ،لیکن
به طور پیاپی مورد هجمه و دشمنی قرار گرفتند .با
توجه به این مسئله من فکر میکنم اصالحات هنوز
نتوانسته خودش را به صورت کامل معرفی کند.
وی افزود :یک اصالحطلب واقعی با شــخصی
که هنــوز با باورهای این جریان آشــنا نیســت،
تفــاوت دارد و این به دلیل آن اســت که فضا برای
گفتمــان اصالحطلبی در دوره پــس از اصالحات
وجود نداشــت .به همین جهت من فکر میکنم
اگر عرصه دیدگاههــای اصالحطلبی فرصت پیدا
کند و اصالحطلــب واقعی بتواند گفتمان مختص
به جریان را راهانــدازی کند ،قطعا همواره مردم به
اصالحات پایبند خواهنــد بود.بروجردی با بیان
اینکه اگر فرصتی پیدا نشود و اصالحطلبان نتوانند
فضا را برای گفتمانســازی فراهم کنند ،طبیعی
است که تخلفاتی که بعضا از سوی بعضی افراد رخ
میدهد ،گفت :در اینصورت رویههای اشتباهی که
پیش گرفته میشود به اسم اصالحات تمام شود و
در پی آن بازخوردهای منفی جامعه نسبت به این
موضوع هم وجود خواهد داشت .بنابراین براساس
همین موضوع اصالحطلبی باید فرصت پیدا کند،
ماهیت خود را به مردم نشان دهد تا همچنان پایگاه
امیدواریمردمباقیبماند.
وی با اشــاره به اعتراضات اخیر اظهار داشــت:
اعتراضــات اخیر هیچ ارتباطی بــا اصالحطلبی و
اصولگرایی نداشــت و اصوالً سیاســی نبود البته
ممکن اســت در پــس آن تحریــکات برخی از
اصولگرایان وجود داشته باشــد که افراد فعال در
جریان اصولگرایی هم به این نکته اشــاره کردهاند.
به نظر من این اعتراضات صبغه سیاسی نداشت و
نوعی عصبانیت مردم بود به کمبو دها و مشکالتی
که وجود دارد.این فعال سیاسی اصالحطلب گفت:
مهمترین ابزاری که دولت میتواند از آن اســتفاده
کنــد بازتولید ســرمایههای اجتماعــی یا همان
اعتمادسازی است؛ چراکه سرمایههای اجتماعی
و بازســازی آنها از مهمترین نیازهای امروز دولت
است .بنابراین یکی از مهمترین دغدغههای امروز
دولت این اســت که اعتماد از دست رفته مردم به
نهادهای دولتی و حاکمیتی را بازگرداند و میســر
شدناینامربههمانتقویتسرمایههایاجتماعی
بازمیگردد چرا که مقدار زیادی از این ســرمایه از
دســته رفته اســت و برای بازگرداندن آنها باید به
خواستههای اساسی مردم توجه کند و به نیازهای
اولیه مردم توجه شود.وی افزود :دولت باید با مردم
به گفتوگو بنشیند و فضایی برای نزدیک شدن به
مدیران و مسئولین فراهم کند تا از درون جامعه با
مشکالت مردم آشنا شوند این دیدار زمان انقالب
هم وجود داشت که مدیران یکروز در ماه را معین
میکردند با مراجعین خــود گفتوگو میکردند
و حداقــل این فرصت و آرامش بــرای مردم وجود
داشت که حرفهایشان به مسئولین ذیربط رسیده
است هرچند امکان تحقق برخی خواستهها وجود
نداشته باشــد.بروجردی ضمن یادآوری اقدامات
دولت قبل ابراز داشت :همیشه ویران کردن آسان
است اما بازسازی و ساخت کار سختی است .دولت
مجموعهای را تحویل گرفت که از نظر زیرساختی
ویرانه بود و قطعا مجموعهای از زیرســاختهای
ویران را نمیشــود در زمان کم بازســازی کرد .به
همین جهت من فکــر میکنم اگــر دولتمردان
ســخنی از اجرای عدالت و گفتمان ملی به میان
میآورند باید به آنها زمان داد.

