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وزیرکشوردرنشستمشترکبافعاالنسیاسیوحزبی:

اعتدال به معنای بیطرفی نیست

خطیب نماز جمعه تهران:

بیثباتی اقتصاد ،ارز و خودرو کام مردم را تلخ کرد

معاون حقوقی و امور بینالملل وزیر امور خارجه:

خروج امریکا از پیمان مودت تأثیری بر رأی دادگاه الهه ندارد

معــاون حقوقی و امــور بینالملل وزیر
امور خارجــه ،پذیرش صالحیت دیوان
بینالمللی دادگســتری برای رســیدگی
بــه شــکایت از امریــکا و صــدور قــرار
موقــت را پیروزی مهم ایران دانســت و
گفت« :خــروج امریکا از پیمــان مودت
تأثیری بر ایــن رأی و اجرای آن نخواهد
داشت ».دیوان بینالمللی دادگستری

الهــه چهارشــنبه هفتــه گذشــته حکــم
موقــت خــود را در پرونــده شــکایت از
امریــکا بــه دلیــل بازگشــت تحریمهــا
علیــه ایران صــادر کرد و بــا اعالم اینکه
تحریمها سالمت شــهروندان ایرانی را
نشــانه رفته از دولت امریکا خواســت تا
صدور حکــم نهایی ،موانع صدور اقالم
بشردوســتانه به ایــران را برطــرف کند.

در پــی صدور حکــم دادگاه الهه به نفع
ایران ،مقامهای امریکایی با اعالم اینکه
از پیمان مودت با ایران خارج میشوند،
بــه نتیجــه ایــن دادگاه واکنــش نشــان
دادنــد .در همیــن رابطــه غالمحســین
دهقانــی ،معــاون حقوقــی وزارت امور
خارجه در گفتوگو با ایرنا درباره اینکه
بــا خــروج امریــکا از پیمــان مــودت چه

اثــری بر رأی دیــوان ایجاد خواهد شــد،
گفــت« :هیچ تأثیــری روی حکم دیوان
نــدارد ،چــون ایــن دادخواســت قبــل از
اعــام خــروج امریکا بوده اســت .از این
رو ،نــه روی قــرار موقــت و نــه روی روند
رســیدگی در دادگاه تأثیــری نــدارد».
دهقانی افزود« :بر اســاس مفاد پیمان
مودت در صورت خروج یک طرفه یکی

از طرفیــن ،این قــرارداد یک ســال بعد
قابل فســخ میشــود .از ایــن رو طرفین
میتوانند در طول این مدت در صورت
وجود موارد جدید ،در دیوان اقامه دعوا
کنند ».وی با اشــاره بــه ضمانت اجرای
حکم دادگاه گفت :با تأکید بر اینکه اگر
امریــکا ایــن رأی را اجرا نکنــد ،عالوه بر
نقض قطعنامه  2231و پیمان مودت،

نقــض بند آخــر همین قــرار موقت نیز
خواهــد بــود ،تأکیــد کــرد« :آرای موقت
و قطعــی دیــوان بــرای همــه طرفهــا
الزم االجــرا اســت ،دیوان یکــی از ارکان
ملــل متحد اســت و می تــوان گفت در
کنــار قطعنامههــای شــورای امنیــت،
آرای دیوان از اهمیــت باالیی برخوردار
است».

رئیس جمهوری در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی اصالحطلب:

اصالحطلبان را همراه دولت میدانم

رأی دیوان بینالمللی دادگستری پیروزی بزرگی برای ملت ایران است

ارزیابی سخنگوی کارگزاران از دیدار اصالح طلبان و روحانی:

شروع خوبی بود منتظر گامهای بعدی هستیم
جلســه اصالحطلبــان بــا رئیس
گفت و گوها جمهــوری را چطــور ارزیابــی
مرتضی گلپور میکنید؟
از انتخابــات ریاســت جمهوری در اردیبهشــت ســال
قبل که اصالحطلبان همه ظرفیتهــای خود را برای
حمایــت از دکتر روحانــی به میــدان آوردند ،تا همین
جلسهکههفتهگذشتهبرگزارشد،ارتباطسازمانیمیان
اصالحطلبان و آقای دکتر روحانی وجود نداشت .این
امر یک نقص تلقی میشد که آرام آرام این بیارتباط
بــودن درحال تبدیل به یک مســأله بــود .از اینرو این
جلسهبروزچنینمسألهایرامنتفیکرد.
چهمطالبیازسویدوطرفمطرحشد؟
دعــوت این جلســه از ســوی آقای دکتر روحانــی بود و
اصالحطلبــان هم دعوت ایشــان را پذیرفتند .جلســه
خوبــی بــود از جهت اینکــه آقــای روحانی نســبت به
اصالحطلبــان اظهــار محبــت کردند و نقش آنــان در
انتخاباتهایگذشتهرابرجستهدیدندوبرایناساس،

گفتند که جایگاه اصالحطلبان بهعنوان شریک دولت
اســت .اصالحطلبان هم مجموعــهای از دغدغههای
مردم و مشــکالتی که در جامعه هســت یا مشــکالت
دانشگاهیان بود و جامعه مدنی و مشکالت اقتصادی
جامعه را مطرح کردند .همچنین مســائل مربوط به
ترمیمکابینهوضعفهایاجراییدولتمطرحشد.
واکنشرئیسجمهورینسبتبهایننقدهاچهبود؟
دکتر روحانی با حوصله و با دقت مطالب را شنیدند و
در مرحله بعد این مسأله مطرح شد که چه باید کرد؟
برای ایــن منظور هم دکتــر روحانــی محدودیتهای
دولــت و نظــام در شــرایط جدید را بیــان کردند ،بویژه
فتنهصهیونیستها،عربستانوامریکاییهاراتشریح
کردند .از این جهت هم اصالحطلبان با محدودیتها
و مشکالت دولت بیشتر آشنا شدند و هم دکتر روحانی
بامشکالتجامعهآشناشد.
درایــنمدتانتقاداصالحطلبانچهبودوآیاپاســخی
گرفتند؟

برای شــروع خوب بــود و باید منتظــر گامهای بعدی
باشیم.
دیدگاهروحانینســبتبــهاصالحطلبانمجلسچه
بود؟
گالیههاییداشتند،امادرمجموعصحبتهابهسمت
همگراییبیشتربود.همچنینقرارشدکارگروهمشترکی
برای تداوم این جلسات تشکیل شود .به همین منظور
قرارشددوطرفنمایندگانیبرایتداوماینجلساتو
ارتباطدیدگاههاییکدیگربههممشخصکنند.

ارزیابی سخنگوی حزب اتحاد ملت از دیدار اصالح طلبان و روحانی:

اصالحطلبان با پیچیدگیها و دشواریهای کار دولت آشنا شدند
جلســهاخیراصالحطلبانبارئیسجمهــوریراچطور
دیدید؟
خــوب بــود ،البتــه اگــر با ایــن تأخیر یک ســاله نســبت
بــه انتخابات ریاســت جمهــوری برگزار نمیشــد .زیرا
اصالحطلبان خود را از حامیان جدی دولت میدانند و
معتقدندرسمجوانمردینیستکهدرمیانهراه،پشت
رئیسجمهوریراخالیکنند.بههمیندلیلدغدغهها
و انتقاداتی که در این مدت از سوی اصالحطلبان بویژه
در رسانهها مطرح میشد ،با این رویکرد بود که رئیس
جمهوریباقوتبیشتریتدابیرخودرادرفضایداخی
وبینالمللیادامهبدهد.
چــهمطالبیازســویاصالحطلبــانورئیسجمهوری
مطرحشد؟
ایــن جلســه به دعــوت رئیس جمهــوری برگزار شــد.
نگرانیهایــی کــه مجموعــه دوســتان اصالحطلــب
در این جلســه مطرح کردند بر مســأله بــی اعتمادی
مــردم به حاکمیت و دولت متمرکز بود که حد نگران
کننــدهای رســیده اســت .اینکه مطابق نظرســنجیها
بخش عمدهای از مردم نسبت به آینده نگران هستند
و دربــاره آن ابهــام و تردیــد دارنــد .اصالحطلبــان به
اوج گیــری امید مــردم در انتخابات  96اشــاره و تأکید
کردند که نباید این امید به یأس تبدیل میشد .درباره
سیاســت خارجی نیز تأکید شــد حاال که موقعیت بی
ی به دســت آمده ،چــه از حضور مؤثر
نظیر بینالملل 
ایران در سازمان ملل و چه با رأی دیوان الهه ،فرصت
مغتنمی اســت تــا از داخل ایــران بیشــتر از یک صدا
شــنیده نشــود؛ صدایی مبتنی بر رویکرد دیپلماســی
و اســتفاده از ظرفیتهــای بینالمللــی بــرای اعــاده
حقــوق ملت ایران بــرای عبــور از بحرانهــا و منزوی
کردن کسانی که برای مواجه کردن کشور با مشکالت،
آستینها را باال زده و دنبال براندازی هستند .همچنین
نقدهایــی متوجه ســازمان سیاســی و برخــی مدیران
دولــت بــود مبنــی بــر اینکــه آنــان از اراده الزم بــرای
همراهی بــا دولت برخــوردار نیســتند .دربــاره زنان و
عملکرد اقتصادی دولت هم انتقاداتی مطرح شد.
پاسخآقایروحانیچهبود؟
آقــای روحانی تأکید کردند کــه اصالحطلبان متحدان
دولــت نیســتند ،بلکــه شــرکای دولــت هســتند و ایــن

محمدجــواد فتحــی نماینده تهــران در
مجلــس ،داود محمدی رئیس شــورای
هماهنگــی جبهــه اصالحــات ،مرتضی
حاجــی وزیــر آمــوزش و پــرورش دولت
اصالحات  ،زهرا شجاعی دبیرکل مجمع

شــرکا نباید در نیمــه راه دولــت را رهــا کنند .همچنین
در صحبتهــای مفصلی به تک تک انتقادات پاســخ
دادند و گفتند که دولت به عنوان یکی از ارکان حاکمیت
در کشــور ،بــدون توجــه بــه ســاختار حقوقــی قــدرت و
پیچیدگیهای این ساختار ،نمیتواند به تنهایی یکه تاز
میدان باشد .به عنوان مثال آقای روحانی گفتند که وزیر
علوم معرفی شده ،پانزدهمین گزینه پیشنهادی آقای
رئیس جمهوری بود که این یک نمونه از پیچیدگیهای
کار دولت در کشور است.
ارزیابی اصالحطلبان پس از اطــاع از این پیچیدگیها
چهبود؟
به طور کلی صحبتهای آقای روحانی ناظر بر روشــن
کردن پیچیدگیها و آشــکار کردن دشواریهایی بود که
در دولــت دوم ایشــان به مراتب نســبت بــه دولت اول
بیشــتر اســت .به عنوان مثال آقای رئیس جمهوری به
آغاز اعتراضات دی ماه  96اشاره کردند و گفتند که این
اعتراضات به گونهای ســازماندهی شــده بود تا در نهم
دی مــاه ،یک اعتراضات سراســری علیــه دولت اتفاق
بیفتد .در این باره به غائله مشهد اشاره کردند و سمت و
سویی که اعتراضات به خود گرفت .ایشان به صراحت
گفتند که مخالفان دولت عزم خود را جزم کرده بودند
تا دولت دوازدهم نتواند به دوره چهار ســاله خود پایان
دهــد .بــه این نکته اشــاره کردند کــه باید با ســایر ارکان
حاکمیت تعامل کند ودولــت نمیتواند بدون تعامل
دستاوردیداشتهباشد.
دیدگاهایشاننسبتبهامیدیهایمجلسچهبود؟
درباره جلسه طرح سؤال از رئیس جمهوری هم گفتند
کــه نظر خــود من ایــن بود کــه نطــق غرایی کــه آماده
کــردم را بخوانم تا موانع و مشــکالت بیان شــود ،اما به
توصیه رهبری گوش دادم و سعی کردم حرفهایم به
گونهای باشد که به دوقطبیهای کشور دامن نزند .آقای
روحانی همچنین گفتند که انتظار همراهی بیشتری از
نمایندگان فراکسیون امید با دولت داشتند ،زیرا یکی از
مطالبات حداقلی لیست اصالحطلبان برای مجلس،
همراهی با دولت بود.
دربارهاستیضاحهاچطور؟
بــه طور جزئــی درباره اســتیضاحها صحبت نشــد ،اما
گالیه کردند که همراهی با دولت میتوانســت بیشــتر
از ایــن باشــد ،زیــرا نماینــدگان به بخــش عمــده ای از

زنــان اصالحطلــب ،ژالــه فرامرزیــان
دبیرکل انجمن روزنامهنگاران زن ،زهرا
صدراعظــم نــوری عضــو مجمــع زنــان
اصالحطلب،حمیدرضاجالییپورعضو
حزب اتحــاد ملت ،جــواد اطاعت عضو

آذر منصوری

رئیــس جمهور ،حفــظ و ارتقــای امید و
اعتمــاد عمومــی را عمدهتریــن وظیفه
پیــش روی دولــت و دلســوزان کشــور
دانســت و تأکیــد کــرد :دولــت و همــه
جناحهای سیاسی و نهادها و بخشهای
مختلــف نظــام و کشــور ،بایــد حفــظ و
ارتقــای امیــد و اعتمــاد عمومــی را بــه
عنوان مهمترین ســرمایه کشور و نظام،
اصلیترین مسأله خود بدانند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حســن روحانــی
عصــر چهارشــنبه در دیــدار جمعــی
از فعــاالن سیاســی اصالحطلــب بــا
قدردانــی از حمایتها و تالشهایی که
فعــاالن سیاســی اصالحطلــب در قبال
دولتهای یازدهم و دوازدهم داشــتند،
گفــت :دوســتان اصالحطلــب را همراه
دولتهــای یازدهم و دوازدهم دانســته
یدانم.
وم 
رئیس جمهــوری افزود :علت ورودم به
انتخابات سال  92این بود که باور داشتم
باید کشــور را از آن شــرایط و بنبست به
وجــود آمــده نجــات داد ،چرا کــه در آن
مقطع ایران را به بهانههای واهی نه تنها
بــا امریکا ،بلکه با اروپا و دیگر کشــورها و
شورای امنیت درگیر کرده بودند.
رئیس جمهــور ادامــه داد :اگــر پیگیری
و تــاش دولــت نبود ،برجــام حتی قبل
از خــروج امریــکا از ایــن توافق از دســت
میرفت .نکته مهم دیگر موضع کشــور
پس از خروج امریکا از برجام بود که اگر
با تدبیر عمل نمیشــد ،امروز وضعیت
مناسبی نداشتیم و کشورهایی که اکنون
مقابــل امریکا ایســتاده و بــا ما همراهی
میکننــد ،در مقابل ما قرار میداشــتند.
موضــع مدبرانــه نظــام پــس از اعــام
خــروج امریــکا از برجام ،کشــور را از یک
خطر بزرگ نجات داد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه بحث مــا فراتر
از دولــت ،اصالحطلبــی ،اصولگرایــی
و مباحــث مشــابه اســت ،تصریــح کرد:
امــروز در مقطــع بســیار حساســی قــرار
داریــم؛ دولــت یازدهــم و دوازدهــم در
کنــار دســتاوردهای بزرگــی کــه داشــته،
ضعفها و نقصهایی هم دارد و حتماً
به کمــک و همراهی همگانــی نخبگان
کشور نیاز دارد .فلسفه برگزاری نشست
امروز همین اســت که دســت به دســت
هم دهیم و از نظرات شما دوستان برای
تحقــق هدف بلند و بزرگ اعتالی ایران
که هدف همه ماست ،بهره بگیریم.
رئیس جمهور تصریح کرد :دولت در 5
سال گذشــته موفقیتهای چشمگیری
داشته است .در همین ایام اخیر ،حضور
موفقی در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد داشــتیم کــه به عرصــه رویارویی
کامــل ایــران و امریــکا تبدیــل شــده بود
و هیــچ کس نیســت که در ایــن مصاف
امریکا را پیروز میدان بداند.
روحانــی اضافه کــرد :رأی تأمینی دیوان
بینالمللــی دادگســتری نیــز موفقیــت
حقوقــی و سیاســی بــزرگ و قابــل
مالحظــهای اســت که اگــر چــه احتماالً
دولت امریکا از اجرای آن سر باز خواهد
زد ،امــا بــه هر حــال این پیــروزی بزرگی
برای ملت ایران است که توانسته در یک
نهاد بینالمللی ،امریکا را محکوم کند.
مســائل مختلف بزرگــی در عرصههای
بینالمللــی ،اقتصادی و سیاســی پیش
رو اســت کــه فقــط بــا همفکــری و یاری
همگانــی میتوانیــم از عهــده حــل و
فصــل آنهــا برآییــم .رئیــس جمهوری
پــس از ســخنان و ارائه نظــرات فعاالن
سیاســی حاضــر در جلســه نیز با تشــکر
از دغدغهمنــدی آنــان گفــت :مباحــث
متنوعــی مطــرح شــد کــه بخــش قابل
توجهــی از آنهــا به ایرادات و مشــکالتی
مربوط بود کــه تالش دولت بر رفع آنها
متمرکز بوده است.
 ëëمیانه یک جنگ تمــام عیار اقتصادی
قرارداریم
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز در میانه
یک جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی قرار

داریــم ،تصریح کرد :برخــی از حاضران
در ایــن نشســت انتقاداتی بــه عملکرد
دولت داشتند و افراد دلسوز دیگری نیز
بیرون از این جلسه همه روزه انتقاداتی
را مطــرح میکنند .باز هم تکرار میکنم
که دولت خــود را مبرا از ضعف و نقص
نمیدانــد ،اما دســتاوردهای بزرگی هم
در عرصههای مختلف داشــتیم که باید
ایــن دســتاوردها بــرای مردم تشــریح و
تبییــن شــود .همیــن رأی تأمینــی که از
ســوی دیــوان داوری الهــه صــادر شــده
است ،دستاورد بزرگی بود .دکتر مصدق
در دادگاه الهه در برابر انگلیس ایســتاد
و ایــن دولــت در برابــر کل امریــکا و
تحریمهایی ایستاد که به ایران تحمیل
شده است.
روحانی اظهار داشت :توقعات از دولت
بایــد متناســب بــا شــرایط غیرعــادی و
حساســی باشــد کــه در آن قــرار داریــم.
وضعیــت پیــش روی کشــور پیچیــده
اســت .اگــر ایــن دولت بــر ســر کار نبود،
شاید حتی پیش از اعالم امریکا ،ایران از
برجام خارج شــده بود و امروز وضعیت
بغرنجی داشتیم .امروز با تدبیر دولت از
خطر بزرگ و اصلی عبور کردیم و برای
مدیریــت مشــکالت پیــش رو باید همه
دست به دست هم دهیم.
ëëارتباطدولتبامردمتقویتشود
در ایــن نشســت تعــدادی از فعــاالن
سیاســی اصالحطلب حاضر در جلســه
نیــز بــه بیــان دیدگاههــا و نظــرات خود
پرداختنــد کــه بخشــی از عمدهتریــن
محورهای این نظــرات؛ ضرورت تالش
و توجــه بیش از پیش دولت و دلســوزان
کشــور به حفــظ و ارتقای امیــد و اعتماد
عمومی بــه عنــوان مهمترین ســرمایه
کشور و نظام ،لزوم تقویت ارتباط دولت
بــا بدنــه جامعــه ،بهرهگیــری دولــت از
نظــرات فعــاالن سیاســی و احــزاب و
گروهها بــه عنوان واســطه ارتباط دولت
و مــردم و تقویــت اطالعرســانی دولت
و تبییــن دقیقتر دســتاوردها برای افکار
عمومی بود.
فعــاالن اصالحطلب همچنین با تأکید
بر اینکه برجام و اصالح روابط کشورمان
با دنیا یکی از بزرگترین دستاورد دولت
تدبیــر و امید بوده اســت ،بر لزوم حفظ
ایــن دســتاورد و تــداوم و تقویت تعامل
ســازنده با جهان ،لزوم اصالح و روزآمد
کردن ســاختارهای اقتصادی و سیاســی
کشــور و لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای
موجــود در نهادهــای بینالمللی نظیر
آنچه در طرح شــکایت علیــه امریکا در
دیوان داوری الهه انجام شــد ،نیز تأکید
کردند.
حاضــران در ایــن نشســت بــا اشــاره به
ضــرورت ارائــه اطالعــات و توضیحــات
بموقــع و کافــی به مــردم تأکیــد کردند
که تمــام بخشهای دولت بویــژه بدنه
دولــت در سراســر کشــور ،بایــد ارتبــاط
صمیمــی و نزدیــک خــود بــا مــردم را
تقویت کــرده و تنگناها و مشــکالت را تا
حد امکان برای مردم تشریح کنند.
در دیــدار چهارشــنبه شــب چهرههــای
زیــر حضور داشــتند .محمدرضــا عارف
رئیــس فراکســیون امیــد ،عبدالواحــد
موســوی الری نایــب رئیــس شــورای
سیاســتگذاری اصالحطلبــان ،مجیــد
انصاری عضو مجمــع روحانیون مبارز،
مصطفــی کواکبیــان دبیــرکل حــزب
مردم ســاالری ،محســن هاشــمی عضو
حــزب کارگــزاران ،صفدر حســینی وزیر
اقتصــاد دولــت اصالحــات ،حســین
کمالی دبیرکل حزب اســامی کار ،علی
شــکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت،
محمد نعیمی پور معاون اجرایی حزب
اتحاد ملت ،ابراهیم اصغرزاده دبیرکل
حــزب انجمــن اســامی مهندســین،
صــادق خــرازی دبیــرکل حــزب نــدای
ایرانیــان ،حســین مرعشــی ســخنگوی
حزب کارگزاران سازندگی ،آذر منصوری
عضو حزب اتحاد ملت ،محمد قوچانی
عضو شــورای مرکزی حزب کارگــزاران،

حسین مرعشی

خطیــب ایــن هفته نماز جمعه تهــران گفت :اگــر رئیسجمهوری ،وزیــر و امام
جمعــه یــک محل و ...چیزی از مــا میخواهند ما به دین و شــرع نگاه میکنیم.
هرجا از ما چیزی جز دین خواســتند حق نداریم از هیچ کســی اطاعت و تبعیت
کنیم .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم کاظم صدیقی در خطبههای نماز عبادی-
سیاســی جمعه در تذکری به مجریان کشور ،اظهار کرد :بیثباتی در امر اقتصاد،
ارز و خــودرو کام مــردم را تلــخ کــرد .اینکه قیمتها کاهش مییابــد و افتادن در
ســیر نزولی ،نشــان دهنده این است که این موضوع تصنعی و کار دشمن بوده و
انشاءاهلل در آینده بیشتر کاهش یابد و مردم آن را لمس کنند.
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ایرنا

وزیــر کشــور گفــت :اعتــدال به معنــای بیطرفی نیســت بلکه
اعتــدال به معنای روش و شــیوه و انتخاب افرادی اســت که با
اخبــــار گرایشهای مختلف سیاســی و تخصصهای متفاوت بتوانند
ط گری و انفعال پرهیز داریم.
حد وسط امور را پیش ببرند لذا ما از افرا 
بهگزارش ایســنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور در نشســت مشترک با
استادان علوم سیاسی دانشگاه ها ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و فعاالن
سیاســی و حزبــی که عصــر چهارشــنبه در محل ایــن وزارتخانه برگزار شــد ،در
سخنانی اظهار داشت :اینکه افراد در حوزه سیاسی در سخنان شان وارد جزئیات
میشوند امری طبیعی است لذا هرچه به جزئیات وارد شویم امکان همگرایی
در عمل هم بیشتر میشود همچنین باید تالش کنیم در این جلسه که همگی
پیرامــون اصــول وحدت نظر داریــم و ثبات و پایــداری و حفظ امنیــت ایران را
میخواهیم در راستای تقویت نظام عمل کنیم .وی با بیان اینکه دولت تدبیر و
امید بر اساس تأکید رئیس جمهوری دولت اعتدال است ،اظهارداشت :اعتدال
بــه معنای بیطرفی نیســت؛ بلکه اعتدال بــه معنای روش و شــیوه و انتخاب
افــرادی اســت که بــا گرایشهــای مختلف سیاســی و تخصصهــای متفاوت
ط گری و انفعال پرهیز داریم.
بتوانند حد وسط امور را پیش ببرند؛ لذا ما از افرا 
وزیر کشــور با بیان اینکه «ما اگر هدفمان تقویت نظام اســت ،عنصر برجسته و
اصلی مردم هستند» گفت :اگر مردم نباشند ،هیچ نخواهیم داشت ،باالترین
ویژگی که مردم بخواهند ما را همراهی کنند این اســت که باید راضی باشــند و
آن رضایتمندی باید در حوزه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد
همچنیــن باید در حــوزه رضایتمندیهــای اجتماعی کارهای بیشــتری انجام
بگیــرد .رحمانی فضلی با دفاع از عملکرد اســتانداران تأکید کرد :اســتانداران
چندین انتخابات را در سالمت و امنیت کامل برگزار کردند همچنین استانداران
با کمک ســایر دستگاهها امنیت را در اســتانها برقرار کرده و همین استانداران
اکنون در حوزه اقتصادی نقشآفرینی میکنند .در این جلسه فاطمه هاشمی،
بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس ،حسین سلیمی رئیس دانشگاه عالمه
طباطبایی ،غالمحسین کرباســچی دبیرکل حزب کارگزاران ،احمد امیر آبادی
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی ،احمد حکیمیپور دبیر کل حزب اراده
ملت ایران ،محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی،
امیر حســین قاضیزاده هاشــمی نماینده مشهد در مجلس شــورای اسالمی،
حجتاالســام محسن رهامی دبیرکل انجمن اســامی مدرسین دانشگاهها،
فؤاد ایزدی اســتاد دانشــگاه و فعال سیاســی اصولگرا ،جالل جاللیزاده فعال
سیاسی اصالحطلب به بیان نظرات خود پرداختند.
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پیچیدگیهاییکهدولتباآنمواجهاست،آگاههستند.
دربارهمسائلاقتصادیبویژهبحرانارزیصحبتشد؟
آقای رئیس جمهــوری درباره نوســانات ارزی نقدها را
پذیرفتنــد ،اما گفتند راهــی را در پیش گرفتیم تا دو ماه
آینده به فضایی که درباره ارز ایجاد شــده و نگرانیهای
جامعه در این باره ،خاتمه داده میشــود .همچنین به
نقش و حضور فعال ایران در منطقه اشــاره و از جمله
تأکیــد کردند که امریکا تالش داشــت گــروه دیگری در
عراق به حکومت برسد ،اما تالش و دیپلماسی دولت
درنهایت فرایند سیاسی دیگری را در عراق رقم زد.
بعدازجلسهارزیابیهاچطوربود؟
در ایــن جلســه  19عضــو اصالحطلــب فرصــت یافتند
دیدگاههــای خود را مطرح کنند .رئیس جمهوری از این
جلسه استقبال کردند و خواستار ادامه آن شدند .فضای
جلســه همدالنه و دوســتانه بود و دوستان صریح ترین
نقدها را به دولت مطرح کردند .نکته مثبت این بود که
گرچهدرماههایاخیراصالحطلبانشدیدترینانتقادها
را به دولت داشتند ،اما این جلسه و طرح پیچیدگیهایی
کــه که دولت با آن روبهرو اســت ،باعث همدلی بیشــتر
اصالحطلبان با دولت شــد .این نکته بســیار مثبت این
جلسهبود،زیراآقایروحانینکاتیرامطرحکردکهپیش
از آن اطالعی نداشتیم که دولت با چه مشکالتی مواجه
اســت و با این وجود ،توانســت گام مهمی بردارد .درباره
حصرهمگفتنداقداماتمثبتیشدهوگفتندتصمیماتی
که شورای عالی امنیت ملی میگیرد باید از سوی رهبری
تأیید شــود و این طور نیســت که شــورا به تنهایی بتواند
درباره مسائلی از این دست تصمیمگیری کند .اما گفتند
کهفضایمحصوراننسبتبهسال 92تغییرکردهاست،
اما اگر محصوران همکاری کنند ،مشکل حصر قابل حل
اســت .در مجموع میتوان گفت اصالحطلبان تا امروز
چنینجلسهایباآقایروحانینداشتند.

انجمن اســامی مدرســین دانشگاهها و
علی ربیعی عضو حزب اســامی کار .در
این جلسه که مدیریت آن با محمدرضا
عــارف بــود 18 ،نفــر از مدعویــن به بیان
نقطه نظرات خود درباره مســائل جاری

کشــور پرداختنــد .همچنیــن محمــود
س جمهوری و
واعظــی رئیسدفتر رئیــ 
مجیــد تخــت روانچــی معاون سیاســی
س جمهــوری در این نشســت
دفتــر رئی 
حضور داشتند.

