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 ëëشما چهرهای رســانهای هستید اما اتفاقاتی در
چند ســال گذشته رخ داده که شــما را از این فضا
دور ســاخته اســت .خودتان هم در بــدو ورود به
مؤسســه ایــران ،گفتیــد کــه آخریــن حضورتان
در ایــن روزنامــه بــه حــدود دوازده ســال پیــش
بازمیگردد .خیلی دوست داریم حس شما را از
حضور در موسسه ایران بدانیم.
هم احســاس خوشــحالی از دیدن دوســتان
دارم و هم حس تأســف از اینکه در این ســالها
روزنامههــا جایــگاه و پایــگاه خــود در جامعه را
از دســت دادهانــد .البتــه بخشــی از این ســقوط
بهدلیل فضای مجازی اســت اما بخش دیگری
از آن بــه محدودیتهــا و محذوریتهایــی
برمیگــردد کــه موجــب شــدهاند روزنامههــا
نتواننــد بهطــور صریــح در مــورد مهمتریــن
مســائل کشــور حــرف بزننــد .بنابرایــن تیــراژ
آنــان افــت کــرده اســت .در زمــان اصالحــات،
اگــر نگویــم یــک روزنامه ،بــه جــرأت میتوانم
بگویــم کــه تیراژ دو روزنامه به تنهایــی بیش از
کل روزنامههای فعلی کشــور بود و یک میلیون
نســخه منتشــر میشــدند و برگشــتی آنهــا هــم
خیلی کمتر از امروز بود .شــنیدم که بســیاری از
روزنامهها نزدیک به  ۵۰درصد برگشتی دارند.
البتــه میدانم که در ســطح جهانی ،فضای
مجازی به رســانههای مکتوب لطمه زده است
امــا ،افت تیراژ آنها به هیچوجــه قابل قیاس با
ایران نیست .بعالوه در کشورهای دیگر بسیاری
از روزنامههای قدیمی سعی کردهاند که رسانه
مجــازی بــا نــام خــود و در تیــراژ بــاال منتشــر و
مخاطبــان میلیونی جذب کننــد .انتظار میرود
که روزنامههایی مانند همشــهری  ،ایران و جام
جم کــه از بیتالمال ارتــزاق میکنند پا به پای
روزنامههــای مکتــوب ،روزنامههــای مجــازی
منتشر کنند .در کشــورهای دیگر برخی روزنامه
های مجازی چندین برابر روزنامههای مکتوب
تیراژ دارنــد اما هنوز هیچ کــدام از روزنامههای
مــا به ایــن مرحلــه نرســیدهاند؛ نه دولتــی و نه
خصوصی.
 ëëوضعیت کشور در شرایط خاصی قرار دارد...
 ۴۰سال اســت که ما در برهه حساس کنونی
هستیم! ( خنده)
 ëëهمین شــرایط خــاص ،حال چــه معطوف به
خــارج از کشــور باشــد و چه ناشــی از مشــکالت
داخلی و عملکرد دولت و بحرانهای اقتصادی
و اجتماعی که در کشور وجود دارد ،چگونه قابل
حل اســت و کــدام یــک از آنها بایــد در اولویت
حل قرار بگیرند؟
در این  ۴۰سال همواره در شرایطی حساس
و بــا مشــکالت متعددی نیــز روبــه رو بودهایم.
اما چنــد اتفاق افتاده که وضعیت را با گذشــته
متفاوت کرده است.
اول و متأســفانه امید مردم به آینده بشدت
کاهش پیدا کرده و این خطرناک اســت .کشــور
میتوانــد مشــکالت اقتصــادی زیــادی داشــته
باشــد اما با حمایــت مردم و مدیریت درســت
میتوان آنها را پشــت سر گذاشــت .ولی وقتی،
هــم مشــکالت اقتصــادی داشــته باشــیم و هم
مــردم بیاعتمــاد شــده باشــند گــذر از بحــران
سخت و حداقل پرهزینه میشود.
مســأله دیگــر فضــای مجــازی اســت کــه
تکصدایــی را ناممکن کرده اســت ،چون مدتی
فضا بســته بود ،امــروز از آفات بازشــدن یکباره
فضــا رنــج میبریــم .هــر کســی هــر حرفــی را
میتواند بزند؛ راســت یــا دروغ .این حرفها در
مجموع شنیده میشــود و متأسفانه در شرایط
بیاعتمــاد ،مــردم هرچیــزی را میپذیرنــد،

ولو صددرصد کذب باشــد .مســأله ســوم اینکه
در هیــچ زمانــی امریــکا چنیــن آشــکار بــرای
ایــران خط و نشــان نمیکشــید .کســانی به کاخ
ســفید راه یافتهانــد که آرزو و حتی برنامهشــان
سرنگونی جمهوری اسالمی است و اینکه ایران
در وضعیــت باثبات فعلی خود باقی نماند.
 ëëیعنــی فکر میکنیــد که بــرای تمامیت ارضی
ایران برنامه دارند؟
بلــه ،یکــی از برنامــههــای آنــان یکپارچگی
سرزمینی ماست .مبتال شدن ایران به وضعیت
کشــورهای منطقــه و گرفتــار درگیریهــای
بیپایــان داخلــی شــدن ایرانیان .اخیــراً آماری
از هزینه خشــونت در جهان دیدم که حدود ۱۴
هزار میلیارد دالر بود .ســه کشــور سوریه ،عراق
و افغانســتان هم در رتبههای اول تا ســوم قرار
داشــتند .باالی  ۵۰درصد تولیــد ناخالص ملی
ایــن کشــورها صرف هزینه خشــونت میشــود.
ایــن وضعیتــی اســت کــه هیــچ ایراندوســتی
خواهــان آن نیســت ولــو اینکــه بــا جمهــوری
اسالمی مخالف باشد.
خوابهــای شــومی بــرای مــا دیدهانــد،
مشــکالت هــم روی هــم انباشــته شــده و بــا
بیاعتمادی مردم مصادف شده است .فضای
بــاز مجــازی را هــم باید بــه این مســائل اضافه
کرد .این وضعیت اســتثنایی اســت ،ما هیچگاه
این مشــکالت را بــا هم یکجا نداشــتهایم .البته
مثــل همیشــه تاریخ وقتی فشــار زیاد میشــود
احتمــال فــرج منتفــی نمیشــود .بــه عکــس،
شــاید مجموعه فشارها باعث شــود که همه ما
در افــکار و اعمال خــود تجدیدنظــر و اموری را
اصالح کنیم که در شرایط عادی نمیتوانستیم.
 ëëهمانطور که طیف مخالفان دولت میگویند،
آیــا دلیــل بیاعتمــادی مــردم بــه دولــت و
حاکمیت و همچنین ناامیدی آنها را باید ناشــی
از مشــکالت معیشــتی دانســت یا موارد دیگری
هم وجود دارد؟
از دوم خــرداد  ۷۶بــه ایــن طــرف در هیــچ
نظرســنجیای ندیدهام که مطالبــات مردم در
درجــه اول اقتصادی نبوده باشــد .مشــکل اول
مــردم همواره یا بیکاری بوده یا گرانی و تورم یا
ترکیبی از هــر دو .البته اگر ناامنی به وجود آید،
مســأله اول مــردم امنیــت میشــود؛ ولی وقتی
امنیــت برقرار باشــد اولیــن چیزی کــه اکثریت
مــردم میخواهنــد ،رفــع مشــکالت اقتصــادی
اســت .بعد بــه نیازهای دیگر مثــل آزادیهای
اجتماعــی و سیاســی میرســند .بنابرایــن اگــر
ســؤال این اســت که بیشــترین نارضایتی مردم
چیســت ،میگویــم اقتصــادی؛ چــون نگــران
گــذران زندگــی و آینــده خــود هســتند کــه تــا
حدودی برایشان نامعلوم و مبهم شده است.
همچنیــن یکــی از تفاوتهــا بــا گذشــته این
اســت کــه هیچــگاه تــا ایــن حــد گرفتــار فســاد
نبودهایم و اینقدر مردم به فساد حساس نشده
بودند .باوجود این اگر از من بپرســید که ریشــه
مشــکالت کجاســت ،میگویــم سیاســی اســت.
چــرا؟ بهدلیل اینکه اولین مشــکل امــروز ایران
 ،مدیریتــی اســت زیــرا دایــره ورود شایســتگان
را بــه حکومــت روز به روز محدودتــر کردهاند و
نمیگذارنــد از نیروهــای توانا چــه متخصصان
داخــل و چــه ایرانیــان خارج از کشــور اســتفاده
شــود .نمونه آخر آن کاوه مدنی است .به ایران
آمــد و ایدههــای بســیار خوبی در مــورد محیط
زیســت داشــت .دولت نیز از عملکرد او راضی
بود؛ اما رسماً او را بیرون کردند.
 ëëخودتــان هــم اشــاره کردیــد کــه مشــکالت
اقتصادی در دورههای مختلف هم وجود داشته

اعضایکابینهدرگفتوگوبا«ایران»تأکیدکردند

موازیکاری آفت مدیریت کشور
مرتضی گلپور
خبرنگار دولت

نهی رهبــر معظم انقالب از موازیکاری با دولت ،مســألهای راهبــردی و کلیدی برای
ایجــاد توازن میان دو مقوله مســئولیت و اختیار اســت .ایشــان در دیــدار اخیر خود
با اعضــای مجلس خبرگان تأکیــد کردند« :دعوا کردن راه اصالح نیســت ،همچنان
که ایجاد تشــکیالت و کار موازی بــا دولت نیز به صالح و موفــق نخواهد بود و تجربه
ثابت کرده اســت کار باید به وسیله مســئوالن آن ،در مجاری قانونی انجام بگیرد».
تاکنون نهادها و ســازمانهایی که حیطه کاری آنها در مــوازات یک یا چند وزارتخانه
یا ســازمان دولتی وجود دارد ،به این ســخنان واکنشی نشــان ندادهاند .این درحالی
اســت که از همــه این بخشهــا انتظار میرفــت به این راهبــرد توجه و بــه آن عمل
کنند .زیــرا مطابق اظهارات اعضای دولت ،اعــم از وزرا و معاونان رئیس جمهوری،
موازیکاریها در نظام اداره کشور بسیار گســترش یافته است ،به گونهای که باوجود
اینکه همه مســئولیتها متوجه دولت اســت ،امــا عمالً برای دولــت اختیار اندکی
بــرای اداره بخشهــای مختلــف کشــور باقــی مانده اســت .ایــن نکتهای اســت که
جنیــدی ،معاون حقوقــی رئیس جمهوری ،صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی،
بطحایی وزیر آموزش و پرورش ،آوایی وزیر دادگســتری و امیری معاون امور مجلس
رئیــس جمهوری در آن اتفاق نظــر دارند .آنان در گفتوگوهای کوتــاه با «ایران» که
در حاشیه جلسه هیأت دولت انجام شــد هم نمونههایی از موازیکاریهای منتج به
مداخالت در حوزههای کاری خود را برشــمردند و هم پیامدهای ناگوار آن برای نظام
اداره کشــور را تشریح و تأکید کردند که موازیکاری آفت مدیریت کشور شده است.

توگوبامصطفیتاجزاده
تحلیلشرایطکشوردرگف 

دولت پنهان مشکل ایران

بحرانهادردولتروحانیبیشترازدورهآقایخاتمیشدهاست
ابراهیم بهشتی
رضوانه رضایی پور

مصطفی تاجزاده ،معاون سیاســی وزیر کشــور دولت اصالحات میهمان روزنامه ایران بود .او در بدو ورود به روزنامه و بازدید
از تحریریه یادآور شــد که  12ســال پیش به روزنامه آمده و حاال در این مدت وضعیت رســانهها بسیار تغییر کرده است .معتقد
است یکی از مؤلفههایی که اتفاقاً امروز عالوه بر رسانهها بر وضعیت کشور هم تأثیرگذار بوده فضای مجازی است .این فعال
سیاسی اصالحطلب در تحلیل شرایط کشور هم معتقد است که بجز فضای مجازی ،کاهش اعتماد مردم به حاکمیت و خط
و نشــانهایی که بهصورت بیسابقه امریکا علیه ایران میکشد ،مشــکالت را دوچندان کرده است .او البته نقش دولت پنهان
را نیز بسیار برجسته میداند و معتقد است که یکی از مهمترین مشکالت دولت آقای روحانی همین موازی کاریهایی است
که در قالب دولت پنهان انجام میشــود .نهادهایی که اگرچه پاســخگو نیستند و شــفافیتی درباره عملکرد آنها وجود ندارد،
امــا بههرحال در عرصههای مختلف سیاســت داخلی ،خارجی و اقتصادی و فرهنگی نقش آفرین هســتند .بر همین اســاس
تاجزاده پیشــنهاد میکند آقای روحانی واقعیات را به مردم بازگو کند اما نه به شــکل مرســوم و معروف «بگم بگم»های دوره
قبلی که منجر به ایجاد تنش بیشــتر میشــود .تاجزاده درباره این ادعای برخی مخالفان دولــت مبنی بر عبور اصالحطلبان
از روحانــی هــم میگوید :ما هنوز هم از آقای روحانی دفــاع میکنیم .انتقادهایمان نیز برای کمک به اوســت تا بهتر بتواند به
حل مشــکالت بپردازد .آن دســته از انتقادها را که به دولت برمیگردد ،خودش اصالح کند و آن بخش بیشتری را که به دولت
برنمیگردد ،شفافســازی کند .بخش قابل مالحظهای از مشــکالت اقتصادی کشور بهدلیل دخالتهای دولت پنهان است.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

اســت .االن آن چیزی که در فضای رسانهای ما و
اظهارنظرها مشــهود اســت ،این است که همه،
تقصیرهــا را گردن دولــت میاندازنــد .چقدر از
ایــن مشــکالت معطوف به حــوزه ســاختاری در
کشور ماست و چه بخشی مربوط به کارگزاران و
مشخصاً عملکرد دولتمردان است؟
بحــران امــروز ایران ســه علــت دارد؛ یکی از
آنها که نه تنها برای ایران بلکه برای جهان هم
غیرقابل پیشبینی بود ،ترامپ رئیسجمهور
امریکا شــود .دومین عامل دولت پنهان اســت
کــه تالش زیادی کرد تا برجام شکســت بخورد.
مــن گفته بودم کــه به دکتر روحانــی رأی دهید
تــا دالر به  ۱۰هزار تومان نرســد .علتش این بود
کــه فکــر میکردیم بــا دکتر روحانــی میتوانیم
همچنــان بــا برجــام از تحریــم گــذر کنیــم
همچنان که دولت اول او عبور کرد .حتی تصور
میکردیــم که میتوانیم به ســمت برجامهای
ملی و منطقهای برویم اما تندروها در دو طرف
مجدداً تحریمها را به ما تحمیل کردند.
تحریمهــای امــروز ترامپ قرار بود در ســال
 ۹۲اعمال شــود و صادرات نفــت ایران به ۵۰۰
هزار بشــکه کاهش یابد و سپس به صفر برسد.
البتــه ممکن بــود هیچ وقت به صفر نرســد اما
حتــی اگر بــه  ۵۰۰هــزار بشــکه میرســید بهای
دالر قطعــاً تا دو ســه برابر افزایــش مییافت و

ëëمخاطبان باید از سخنان رهبری تبعیت کنند
حســینعلی امیری ،معاون امور مجلس رئیس
جمهــوری نیــز بــا بیــان اینکــه فرمایــش مقــام
معظم رهبری مبنی بر اینکه تشــکیالت موازی
بــا دولــت نبایــد ایجــاد شــود ،بســیار صحیح و
حکیمانــه بــود ،گفــت :قانــون اساســی وظایف
نهادهای سیاســی کشــور را تعیین کرده اســت،
ضمــن اینکــه بــرای وضعیتهــای مختلــف
هم کمبــود قانون و مقــررات نداریــم .بنابراین
ایجــاد تشــکیالت موازی بــه ضرر کشــور و نظام
جمهــوری اســامی اســت و قطعــاً هزینههــای
مــادی و غیرمــادی کشــور را بــاال میبــرد و در
سطوح و ســاحتهای مختلف ،اداره کشور را با
مشکل مواجه میکند.
وی بــا بیــان اینکــه قاعدتــاً همــه کســانی کــه
مخاطب فرمایشــات مقــام معظم رهبری قرار
گرفتنــد ،باید از این فرمایــش حکیمانه تبعیت
کننــد ،تصریــح کرد :مســأله دیگر این اســت که
اکنــون کشــور در وضعیــت بحرانــی نیســت تــا
نیــازی بــه ســاختارهای موازی داشــته باشــیم،
امــا این واقعیت هم هســت که دولــت امریکا و
صهیونیســتها یک جنگ تمام عیار اقتصادی
علیه جمهوری اسالمی ایران شروع کردهاند ،از
این رو در شــرایط خطیری هســتیم که باید این
شرایط خطیر را درک کنیم.

قیمت طال هم به تبع آن باال میرفت .برجام ۴
ســال این قیمت را تثبیت کرد ،ولی یک مرتبه با
تحریمهای نفتی و بانکی مواجه شدیم.
یعنــی اوباما همیــن تحریمها را بــا موافقت
نــه فقــط اروپا بلکه روســیه ،چیــن  ،هنــد  ،ژاپن
و برزیــل اعمــال میکــرد .بــه هــر حــال دومیــن
عامــل مشــکالت کشــور دولــت پنهان اســت که
قدرت زیــادی دارد اما پاســخگو نیســت .یکی از
اقدامهای آن راه انداختن تظاهرات مشــهد بود
کــه در واقع کودتا علیه دولت بود اما جوانان آن
را برهــم زدنــد و شــعارهای دیگری ســر دادند و
به این ترتیب سررشــته کار را از دستشــان بیرون
کشــیدند .یکی دیگر از کارهای آنها اجتماع چند
هفته گذشــته طالب در مدرســه فیضیه شهر قم
اســت .با نــگاه بدبینانــه میتوانیــم بگوییم این
تجمــع مقدمــه کودتا بود .مــورد خطرناک تر در
آســتانه ســفر آقــای روحانی بــه اروپا بــود که در
بلژیــک روی داد .تصورم این اســت که اگر آن را
ریشهیابی کنیم ،به اسرائیل میرسیم.
ëëهمان بازداشت دیپلمات ایرانی؟
بلــه؛ ادعا کردند که او قصد داشــت عملیات
تروریســتی در اروپــا آن هــم در آســتانه ســفر
رئیس جمهــوری انجام دهد .آن هــم در زمانی
که اروپــا در مقابل امریکا ایســتاده و میگوید که
نبایــد از برجــام خــارج شــوی و ایــران را تحریم

ëëبطحایی« :مسجد و مدرسه»
موازیکاری در آموزش و پرورش

وزیــر آمــوزش و پــرورش برای روشــن شــدن پیامدهای
مــوازیکاری ،طــرح «مســجد و مدرســه» را یکــی از
نمونههای اخیر این امر برشمرد و به «ایران» گفت :یکی
از زمینههایــی کــه مصــداق این فرمایــش مقام معظم
رهبری قرار میگیرد ،تالشهایی اســت که برخی افراد،
ولو با نیت دلســوزانه ،تحت عنوان «مســجد و مدرســه»
در کشــور ایجــاد کردانــد .ســیدمحمد بطحایــی افــزود:
البتــه تعــداد این مــوارد بســیار کم اســت ،اما ایــن افراد
دانشآموزانی را که در سن تحصیل هستند به مسجد و
اماکن مرتبط با مســجد میبرند و در آنجا دانشآموزان
را تحــت آموزشهــای خاص خود قــرار میدهند .وی با
بیــان اینکه آموزش و پــرورش با هماهنگی و همکاری با
مدیریت حوزههای علمیه ،بشــدت مقابل آن ایســتاده
است تا جلوی این کار را بگیرد ،اضافه کرد:ما معتقدیم
ایــن برنامه بایــد کامالً مطابق بــا موازین قانونی باشــد،
ضمن اینکه در ســایر حوزهها بویژه حوزههای فرهنگی و
پرورشی نیز دستگاههای موازی در کشور داریم که اگر این
تالشها ،هزینهها و انرژیها در راســتای اهداف آموزش
و پرورش در کشــور منسجم و یکپارچه شود ،حتماً بسیار
اثرگــذار خواهد بود .بطحایی با بیان اینکه از دســتگاهی
اســم نمیبرم تا شائبهای ایجاد نشود ،اظهار کرد :اکنون
در حوزههای فرهنگی و تربیتی کودک و نوجوان که ســن
دانشآموزان را تشکیل میدهد ،دستگاههای موازی در
کشور داریم که میتواند تالشهای این دستگاهها در یک
راستا و یک ساختار قرار بگیرد و تعریف شود.

کنــی و راه را باز کنــی که رابطه ما بــا ایران حفظ
و این کشــور از مواهب برجام اســتفاده کند تا به
ســمت بمب هســتهای نــرود .امکان نــدارد یک
آدم معمولــی چنین تصمیم ابلهانــهای بگیرد
چــه برســد به اینکه حرکتی ســازمانی باشــد .آن
هم بــا آن تجربیاتی که در قدیم داشــتیم .زمان
ریاســت جمهــوری آقــای هاشــمی که قــرار بود
میتران رئیس جمهوری فرانســه به ایران بیاید،
شــاپور بختیــار در پاریس به قتل رســید .ســفر او
منتفی شــد و رابطه ایران و فرانسه لطمه خورد.
البتــه گفتنــد اینهــا ســرخود بودنــد و بــا مســائل
بینالمللی آشــنا نبودند اما امروز بعد از برجام
ایــن کار بــه احتمــال زیاد بــا هدف ایجــاد تنش
بیــن ایران و اروپا و منزوی کردن کشــور و ترامپ
را حق به جانب نشــان دادن و شــاید هم فراهم
کردن مقدمات جنگ انجام گرفت.
علت ســوم مشــکالت کشــور بــه ضعفهای
دولــت برمیگــردد .مــن دو انتقــاد بــه دولــت
دارم .اول اینکــه چــرا آنجــا که مانع در راه شــما
میگذارنــد آن را با مــردم در میان نمیگذارید؟
درســت اســت کــه در بخشهایی ممکن اســت
تنــش ایجاد شــود امــا بزرگترین پشــتوانه دولت
افــکار عمومی اســت .میتوان مســائل را به نحو
بهداشــتی بیان کرد ،زیــرا دولت پنهان را فقط با
افــکار عمومــی میتــوان کنار زد ،نه بــا البیهای

پشــت پرده .آن هــم در دورهای کــه میخواهند
روحانی را بدنام و تضعیف کنند.
 ëëایــن تجربه را قبالً هم داشــتهایم .در دوره آقای
خاتمی هــم این موضوع مطرح بــود و بعد منجر
به این شــد کــه آقای خاتمــی اعالم کننــد که هر ۹
روز یک بحران داشــتهایم .دولت پنهــان اینقدر
قدرت دارد که بتواند این تنشها را زیاد کند؟
قطعــاً بحرانهــا در دولــت آقــای روحانــی
بیشــتر از دوره آقــای خاتمی شــده اســت .آقای
روحانــی بیشــتر از آقــای خاتمــی البــی کــرده
اســت ولــی آنهــا دســت از بحرانســازی خــود
برنداشــتهاند .در دوره اصالحــات از ایــن جهت
مشــکلی نداشــتیم .میدانســتیم با رقیبی ســر و
کار داریم که نمیخواهد بازی را به مردم واگذار
کنــد و رأی و حــق آنــان را بهرســمیت بشناســد.
بنابراین هر  ۹روز یک بحران درست میکردند و
ما هم با افکار عمومی به مصاف آنها میرفتیم
و در موارد زیادی پیروز هم بودیم .ســال  ۸۴هم
که شکســت خوردیــم بهدلیل ضعــف خودمان
بود .چند نامزد معرفی کردیم زیرا مغرور شــده
بودیم.
مشــکل دوم ضعــف اجرایــی دولــت اســت.
وقتــی مشــکالت جــدی و حــاد میشــود بایــد
متناســب بــا آن مدیــران را آرایــش داد و بــه
میــدان آورد و سیاســتهای خود را بــه روز کرد.

ëëآوایی:نیتهاییکهخدایینیست

وزیر دادگستری ،مفهوم رهنمود اخیر رهبر معظم انقالب را روشن دانست
و گفــت :علــت هــم ایــن اســت کــه ظرفیتهــا و منابــع مختلف کشــور ما،
محدود و مشخص است ،زمان و نیروی انسانی کشور برای پیگیری مسائل،
مأموریتهــا و کارهــای مختلــف هم محــدود اســت .بنابرایــن ،باید تالش
کنیم از این محدودیتها بیشترین استفاده را برای بهبود شرایط و بهروزی
کشــور ببریم .اما با توجه به این محدودیتها ،اگر وقت ،نیرو ،اعتبار و توان
خود را صرف کاری کنیم که ســازمان ،نهاد یا فردی قبالً انجام داده اســت،
حتماً موجب اتالف نیروها ،اتالف انرژی و موجب از دســت دادن زمان و از
دســت دادن سرمایههای کشور خواهد شد .سیدعلیرضا آوایی افزود :از این
رو ،قطعاً موازیکاریها مذموم اســت و کشور ما را با مشکل مواجه میکند.
بنابراین رهنمود اخیر مقام معظم رهبری ،اصلی مدیریتی و عقالیی است.
وی با اشــاره به اینکه صرف وجود نهادهــای مختلف به خودی خود ،عیب
یا نقص نیســت ،اظهار کرد :نفس تکثر ضرری برای کشور ندارد ،اما مسأله
این اســت که این نهادها و ســازمانها با یکدیگر همپوشــانی داشــته باشند
کــه در این صورت ،قطعاً کار کشــور را به جلو خواهنــد برد ،اما اگر غیر از این
باشــد ،در نهایت موجب اتالف ســرمایههای کشور خواهد شد .به گفته وزیر
دادگســتری ،مصیبت و فاجعه آنجــا خواهد بود که نهادهــای موجود ،کنار
هم نباشند و به جای اینکه رسالت و هدف اول خود را پیشرفت کشور و حل
مشکالت مردم بدانند ،هر کدام تالش کنند تنها خود را مطرح کنند .در این
صورت ما به جای کنار گرفتن کنار هم و هم افزایی ،ممکن است در تقابل با
هم قرار بگیریم .زیرا در این صورت هم هدفی به نام خدا وجود ندارد و هم
کشــور و ملت .زیرا در این هنگام تنها میخواهند نفســانیات خود را مطرح
کننــد که قطعاً نتیجهای هم گرفته نخواهد شــد .وی ابــراز امیدواری کرد که
در شــرایط فعلی ،بویژه با جلســات مشــترک ســران قوا ،جهــت گیریهای
سازمانهای بخشهای مختلف ،کنار هم و در یک راستا باشد.

