احزاب

درحاشیه

برخی مسئوالن پیاده نظام دشمن هستند

دبیرکل جمعیت رهپویان گفت :بهترین اقدام در مواجهه با توطئه دش��منان
در دلس��رد کردن مردم این است که مسئوالن به تحلیل واحد در مسائل سیاست
خارجی و داخلی ،حقوق بشر و فرهنگی برسند ،وجود تحلیل واحد دشمن را در
رسیدن به اهداف خود در کشور ناامید میکند.
پرویز سروری افزود :برخی مسئوالن با بعضی اظهارات و اقداماتشان به تعبیری
پیادهنظام دشمن هس��تند و با رفتارهای خود مردم را نیز دچار چنددستگی میکنند.
بهترین اقدام در مواجهه با توطئه دش��منان در دلسرد کردن مردم این است که مسئوالن
نظام به تحلیل واحد در مسائل سیاست خارجی و داخلی ،حقوق بشر و فرهنگی برسند.
س��روری گفت :م��ردم ما فرقی با اوایل انق�لاب نکردهاند بلکه مقاومتر ش��دهاند .اگر
مردم ببینند بعضی از مدیران و مسئوالنش��ان تحلیلی را که دشمن دارد ،در سر دارند و
نمیتوانند در یک صف واحدی حرکت کنند ،دچار اعوجاج و تردید میشوند .میزان

الیحه جامع انتخابات در صف ارسال به مجلس

مع��اون پارلمان��ی رئیسجمهور گفت :دولت لوایح زیادی را برای ارس��ال به
مجلس دارد که مهمترین آن الیحه جامع انتخابات است.
حس��ینعلی امیری اظهار داش��ت :قبل از ماه رمضان جلسه مشترک دولت و
مجلس به میزبانی مجلس برگزار شد .این جلسات با فاصلههای مناسب و در فرصت
دیگری با میزبانی دولت برگزار میشود .مجامع استانی و کمیسیونهای مجلس در
آینده با رئیسجمهور جلسه خواهند داشت و مالقاتهای موردی هم برگزار میشود.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا الیحه خاصی در دس��تورکار دولت برای ارائه به
مجل��س وجود دارد یا خیر ،گفت :لوایح بس��یار زیادی در دس��تورکار و نوبت داریم که
مهمترین آن الیحه جامع انتخابات است .یک دوره کار کارشناسی مفصل روی آن انجام
شده است .چند وقت گذشته عمدتا دولت فوریتها را در دستورکار داشته و بعد از این
باشگاه خبرنگاران
فوریتیها به الیحه جامع انتخابات میرسیم.

پارلمان

پیامک درباره اف.ای.تی.اف تهدید نبود

نماینده مردم شاهینشهر و میمه در واکنش به ارسال پیامکهایی تهدید به
نمایندگان مجلس ،اظهار کرد :فضا در کشور آزاد است و افراد میتوانند مطالبات و
خواستههای به حق خود را از طریق ارسال پیامک به نمایندگانشان برسانند.
حس��ینعلی حاجیدلیگانی ادامه داد :مس��ئله مهم در این باره آن است که
برخی از افراد برای بیان مطالبات صنفی خود کلماتی را به کار میبرند که درست
نیست و باید با فرهنگسازی اصالح شود .وی تصریح کرد :برای مثال در این پیامکها
از عبارات تهدیدآمیز به نمایندگان اس��تفاده میشود که اگر به فالن طرح یا الیحه رأی
دهید ،عواقبی را برای شما در پی خواهد داشت.
حاجیدلیگانی افزود :در اینباره میتوان به طرح تعیین تکلیف وضعیت استخدامی
معلم��ان حقالتدریس اش��اره کرد که برخی افراد درباره ای��ن موضوع پیامکهایی را به
باشگاه خبرنگاران
وکالی ملت دادند که نوع عبارات به کار رفته زیبنده نبود.

رویـکرد
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سوشیانت آسمانی

ب��ا پیام��ک اضط��راری که به
ميدان فاطمي
دستمان رس��ید راهی وزارت
کش��ور ش��دیم تا ببینیم نشس��ت خبری فوری و
اضطراری معاون سیاسی وزیر کشور در چه زمینهای
قرار اس��ت برگزار ش��ود .ماجرای نشست از مصوبه
هیات دولت برای تعیی��ن مکانهای تجمعات آغاز
میشد ،ماجرایی که گمان میکردیم قرار است برای
مطالبهگری مردمی تعبیه شود و با توضیحات معاون
سیاس��ی وزارت کشور تازه مش��خص شد بر خالف
تبلیغهای دو روز گذشته رسانههای دولتی ،مصوبه
دولت تنها محلهای مجاز برای برگزاری تجمعها و
راهپیمایی احزاب را مش��خص میکند؛ نه تجمعات
اصناف و افرادی مانند مالباختگان صندوقهای مالی
و اعتباری! هر چند که معاون سیاس��ی وزیر کشور
در پاسخ به سیاس��ت روز اشاره داشت که اصناف و
افراد مالباخته هم میتوانند درخواستهای خود را
به وزارت کش��ور ارسال کنند اما این را هم گفت که
براس��اس قانون مصوب مجلس وزارت کشور متولی
مج��وز دادن ب��ه انجمنه��ای صنف��ی ،کانونه��ا،
س��ندیکاها و تشکلها نیس��ت و قانون هنوز متولی
جدید برای این کار معرفی نکرده است!
توضیحاتی درباره نجوه تعیین محلهای تجمع
اسماعیل جبارزاده با تشریح مصوبه دولت در
مورد تعیی��ن مکانهایی برای برگزاری تجمعات و
همچنی��ن در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت
درباره تعیین محل برای تجمعات ،گفت :سال ۹۴
در مجل��س و پ��س از آن در س��ال  ۹۵در مجمع
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام ،قانون نح��وه فعالیت
احزاب و گروههای سیاس��ی مصوب ش��د و پس از
تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابالغ شد.
وی افزود :این قانون دارای احکام متعددی است

که در ماده  ۱۳این قانون به حقوق و مسئولیتهای
احزاب و گروههای سیاسی اشاره میشود .همچنین
در یکی از بندهای همین الیحه اختیارات و امتیازاتی
که قانون برای احزاب و تش��کلهای سیاس��ی دارد
مشخص شده است که احزاب و تشکلها میتوانند
حس��ب مورد با اطالع و صدور مجوز وزارت کش��ور
و اس��تانداریها و براس��اس اصل  ۲۷قانون اساسی
اجتماعات خود را داشته باشند .در همین ماده دولت
مکلف ش��ده آییننامه اجرایی برای آن تصویب کند
که خوشبختانه آییننامه اجرایی قانون نحوه فعالیت
احزاب و گروههای سیاس��ی در  ۲۹اردیبهش��تماه
سالجاری به وزارت کشور ابالغ شد.
جبارزاده یادآور ش��د :دبیران کل احزاب و در
واق��ع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل س��ه
روز کاری قب��ل از زم��ان برگزاری ب��ه فرمانداری
و اس��تانداریها ارائ��ه دهن��د .فرمانداریه��ا و
اس��تانداریها هم موظف هستند بالفاصله موضوع
را مورد بررس��ی قرار داده و موارد را به کمیسیون
ماده  ۱۰احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون
هم مکلف است جلسه فوقالعادهای را تشکیل دهد
و در این جلسه که  ۱۲ساعت بعد از وصول تقاضا
است نسبت به تقاضا رسیدگی صورت میگیرد.
وی با اش��اره به اینکه طبیعی اس��ت که چند
حزب و یا تش��کل نمیتوانن��د در یک زمان تجمع
داشته باشند ،تاکید کرد :مسئول امنیت تجمعات
و راهپیماییهای قانونی ،نیروی انتظامی است.
متولی نداشتن تجمع انجمنهای صنفی!
جبارزاده م در پاس��خ به سوال نخست سیاست
روز مبن��ی بر اینکه آیا اصناف و مالباختگانی مانند
مالباختگان مالی و اعتباری هم میتوانند درخواست
تجم��ع کنند ،گفت :در س��ال  ۹۴هن��گام تصویب
قانون احزاب ،طی پیش��نهادی ،عب��ارت صنوف و
اتحادیهها از این قانون حذف ش��د .بر این اس��اس
تا قبل از س��ال  ،۹۴کمیسیون ماده  ۱۰احزاب ،نه

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سیاست روز:

متولی قانونی تجمع سندیکاها
و انجمنهای صنفی نیستیم

تنها متولی احزاب سیاسی بلکه متولی تشکلهای
غیرسیاس��ی هم بود اما در قانون جدید ،این عبارت
صنوف حذف شد و به نهاد دیگری هم واگذار نشد.
از نمایندگان مجلس که هم مکتوب تقاضا کردیم و
هم دیدارهایی داشتیم و طرحی از سوی تنها آماده
ش��د .قبل از سال  ۹۴کمیسیون ماده  ۱۰احزاب نه
تنها به گروههای سیاس��ی متول��ی دادن مجوز بود
بلکه برای تش��کلهای غیرسیاس��ی هم کمیسیون
ماده  ۱۰احزاب و وزارت کشور متولی بود .در قانون
جدید این عبارت حذف ش��ده و به دستگاه دیگری
منتقل شده اس��ت .ما هنوز خود را ادامه آن قانون
مسئول میدانیم و امیدواریم با اصالح قانون احزاب،
عبارت اصناف اضافه شود و وزارت کشور متولی همه
تشکلها اعم از سیاسی و غیرسیاسی باشد .اینطور
که باش��د تش��کلهای صنفی هم میتوانند مجوز
بگیرند .برخورد ما با اینها هم همانند تش��کلهای
سیاس��ی خواهد بود و مراجعه میکنند و براساس
همین قانون با تنها رفتار میشود.
وی تاکی��د ک��رد :امیدواریم با اص�لاح قانون
احزاب ،عبارت «اتحادیههای صنفی» هم به قانون
اضافه شود؛ آن وقت کمیسیون ماده  ۱۰احزاب و
وزارت کشور ،متولی همه تشکلها اعم از سیاسی و
غیرسیاسی خواهد بود.
وی اما در پاس��خ به س��وال بعدی سیاست روز
مبن��ی بر اینکه که تا پیش از اضافه ش��دن عبارت
اصن��اف به قان��ون جدید اح��زاب ،آی��ا گروههایی
مانند کامیونداران یا مالباختگان موسس��ات مالی

سوال سیاست روز از سخنگوی دولتی که درهایش را برای پرسش بسته است!!

چه زمانی از وعدههای عملی نشده میگویید؟!

حقوق شاغلین ،بازنشستگان و یارانهها تا قبل از عید فطر پرداخت میشود
ادامه از صفحه اول

س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری خود با تقدیر از حضور پرشور مردم
در راهپیمایی قدس ،اظهار داش��ت :فصل مش��ترکی بین همه ادیان و ملتها
از برداش��ت ظلم به مردم فلس��طین ایجاد شده اس��ت .با این نمادهای انسان
دوس��تی که در روز قدس مش��خص ش��د امید داریم جامعه انسانی روزهای
بهتری داشته باشد و شاهد عدالت باشیم.
وی گف��ت :دول��ت خود را برای عی��د فطر آماده کرده اس��ت که بهترین
تبری��ک دولت به ملت ،پرداخت بخش��ی از معوقات اس��ت .نوبخ��ت افزود :با
توجه به نزدیک بودن به عید بزرگ مسلمین و عید فطر تمهیداتی اندیشیده
شده است بین سازمان برنامه و بودجه و خزانه تا اینکه قبل از عید فطر همه
حقوق شاغلین و هم بازنشس��تگان و یارانهها را پرداخت کنیم .رقم سنگینی
خواهد بود اما تاکید رئیسجمهوری بس��یج امکانات برای این بود که قبل از
عی��د فطر همه حقوق و درصد افزایش��ی که صورت گرفته را برای ش��اغلین
و بازنشس��تگان پرداخت کنیم .س��خنگوی دولت همچنین یادآور ش��د :همه
پاداشهای بازنشس��تگان ظرف س��ه ماه آینده پرداخت میشود .وی با اشاره
به همس��ان سازی حقوق بازنشس��تگان گفت :خود را موظف به جبران فاصله
دریافتها میدانیم .امس��ال مجلس  ٢١٠٠میلیارد تومان برای بازنشس��تگان
در نظ��ر گرفت که دولت خود فاصل��ه  ٢١٠٠میلیارد تومان تا  ٣٤٠٠میلیارد
تومانی را که س��ال گذش��ته پرداخت کرده بود را تقبل کرد .امسال مجموعا
 ٣٤٠٠میلیارد تومان بین بازنشستگان توزیع میشود.
ممنون بابت پرداخت حقوقها قبل از عید هر چند که سه ماه دیر شد.
س��خنگوی دولت افزود :دش��من سیاس��ت جنگ روانی را علیه ما به راه
انداخت��ه و نبای��د به آن دامن زد .وی افزود :رهبر کره ش��مالی با چه کس��ی
میخواه��د مذاکره کند؟ آیا این فردی که در هواپیما با یک توییت نشس��ت
س��ران گروه هفت را دچ��ار اخالل میکند قابل اعتماد اس��ت؟! نوبخت ادامه
داد :این ش��خص نماینده ملت فهیم آمریکا نیس��ت و مطمئنا ملت آمریکا در
انتخابهای آینده خود ،او را از ملت خود مبرا خواهد کرد.
کاش میگفت که چرا دولت با همین کشور مذاکره کرد؟! چرا نوبخت
نمیگوی��د که همین ترامپ ناآگاه و مجنون همه وعدههای انتخاباتی خود به
مردم کشورش را عملی کرده است.
س��خنگوی دولت در پاس��خ به س��والی پیرامون حواش��ی ایجاد شده در
راهپیمایی روز قدس امس��ال ،اظهار داش��ت :در رخ��داد موهومی که در روز
ق��دس ص��ورت گرفت ،چند نفر نس��بت به یک��ی از افراد خدوم و دانش��مند
هس��تهای کشورمان که بخشی از دستاوردهای هستهای حاصل تالش ایشان
اس��ت ،توهینهایی انجام دادند .وی افزود :آنهایی که به آقای صالحی توهین
کردند هم به این س��رمایه ملی توهین کردند و هم حرکت عظیم و پاک ملت
در روز قدس را مخدوش ساختند.
این حرکت قابل دفاع نیس��ت ام��ا کاش کمی هم درباره علت ناراضی
بودن مردم از خودتان جستوجو کنید.
نوبخ��ت ادام��ه داد :آدمهای ای��ن چنینی در طول تاری��خ همواره وجود
داش��تهاند و حتی نس��بت به ائمه اطهار نیز توهین کردهاند .وحدتی که مقام
معظم رهبری به آن اش��اره میکند ،بخش��ی از آن در رویدادهایی مانند روز
قدس اس��ت و امیدوارم قوه قضائیه درخصوص برخورد با این افراد اقدام الزم
را انجام دهد.
س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر صدور احکام برای برخی از
دانش��جویان بازداشت شده در ناآرامیهای دیماه ،گفت :موضع دولت در این
خصوص مش��خص است و بارها گفته شده اس��ت .از آنجایی که استقالل قوا
مطرح است اما در جلسات مشترک پیگیری میکنیم.
کاش میگفتید کارهای مربوط به قوه خاص خودتان مانند نوس��انات
ارز را کی پیگیری میکنید؟!

نوبخت پیرامون اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره کمک به
ایران برای رفع بحران آب اظهار داشت :سخنان نتانیاهو آنچنان پوچ و بیهوده
اس��ت که به جز یک تبسم پاس��خ دیگری ندارد .رژیمی که دانشمندان ما را
ترور میکند ،میخواهد به ما کمک کند! آیا این قابل باور است؟
وی درخصوص افزایش غیرقانونی قیمت خودرو در بازار آزاد ،گفت :حجم
باالیی از نقدینگی در کش��ور وجود دارد که میتواند در بانکها قرار بگیرد و
س��ود دریافت شود .به هر دلیلی اگر احساس شود که این نقدینگی در کوتاه
مدت س��ود بیشتری در بازار دیگری حاصل میش��ود ،عدهای پول خود را از
شبکه بانکی خارج و به آن بازار میبرند .ملت این توقع بجا را دارد که ببینند
چه اتفاقی افت��اده که برخی بنگاهها افزایش قیمت داش��تهاند ،رئیسجمهور
محت��رم در ای��ن زمینه تاکید داش��ته و یکی دو هفته پیش رئیس س��ازمان
بازرسی هم در جلسه دعوت شد تا این مشکالت رفع شود.
ام��ا چرا نتیجه همان اس��ت! تاکید رئیسجمهور چ��ه نتیجهای برای
مردم و مهار بازار خودرو داشته؟! کاش این را میگفتید؟!
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی پیرامون اخذ تضمین در
قراردادهای خارجی ،گفت :پنج کش��ور باقی مانده در برجام اعتقاد به ماندن
در برجام دارند .ش��رط جمهوری اسالمی ایران نیز اجرای تعهدات است .باید
در مدت باقی مانده ببینیم کدام شرکتها میخواهند بروند و کدام شرکتها
میخواهند بیایند؛ اما در مجموع تامین منافع ما مهم است و مهم نیست که
با کدام شرکت باشد.
و غرامت و خس��ارات رفتن آن ش��رکتها را که گفتید قراردادش��ان
محرمانه است را چه کسی پیگیری میکند؟!
سخنگوی دولت درخصوص اصالح نظام بانکی و اظهارات علما در اینباره
گفت :دغدغه بزرگان و علما نسبت به نظام بانکی دغدغه به حقی است .یکی
از دستور کارهای شورای عالی سه قوه بحث نظام بانکی است .دولت چندین
برنامه برای بانکها داش��ته که بخش��ی از آن سال گذش��ته اجرا شد .نوبخت
ادامه داد :افزایش سرمایههای دولت نزد بانکها از جمله دیگر اقدامات بود .در
تعامل با قوای دیگر سعی میکنیم مشکالت نظام بانکی را برطرف کنیم.
 5س��ال اس��ت میگویید در دس��تور کار اس��ت ،لطف��ا بگویید چهع
کردهاید؟!
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درخصوص طرحها و پروژههای در دست
پیگیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،اظهار داشت :از منابع خزانه و دولت
این  ٢٠٠پروژه را انجام میدهیم و کار آن شروع شده است .بعنوان مثال یکی
از این پروژه ها ،بحث توس��عه شبکه حملونقل ریلی است .برای شبکه ریلی
ابتدا به دنبال اتصال مراکز اس��تانها به ش��بکه سراس��ری ریلی است که این
ش��بکه به خارج از کش��ور نیز وصل است .وی افزود :در پنج استان کرمانشاه،
همدان ،آذربایجان شرقی و غربی و استان گیالن این پروژه را دنبال کرده ایم.
بیشترین تونل و پل در مسیر خط آهن قزوین-رشت قرار دارد.
س��خنگوی دولت در پاس��خ به س��والی پیرامون به تاخیر افتادن بررسی
الیحه اف.ای.تی.اف در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :تصویب این لوایح
برای دولت بسیار مهم است .نوبخت ادامه داد :با اینکه تفاوت نگاه داریم اما به
منتقدان نیز احترام میگذاریم و باید ببینیم که اکثریت مجلس چه چیزی را
میخواهد .وجدان عمومی مجلس وجدان آگاه و بیداری است.
با حذف منتقد از جلسه پاسخگوییتان چطور به منتقد احترام میگذارید؟!
وی افزود :اگر برجام نبود حتما روزی بیش از صدها میلیارد تومان ضرر
میکردیم .در ش��رایط تحریم میزان صادرات نفت در حداقل خود قرار داشت
اما پس از برجام توانستیم نفت بیشتری را به فروش برسانیم.
االن که توتال و شرکتهای خارجی میروند و آش همان آش است چقدر
ضرر کردید؟! کاش توضیح مبهم را جایگزین شفافیت نکنید .جناب نوبخت نگفتید
کی به مردم درباره وعدههای عملی نشده در  5سال اخیر توضیح میدهید؟!

و اعتباری و تش��کلها میتوانن��د از طریق احزاب
درخواست تجمع داشته باشند گفت :دوست نداریم
که برای حل مش��کالت ،م��ردم را س��راغ دیگران
بفرستیم .فعال تشکلهای سیاسی درخواست خود
را بفرستند تا ببینیم چه میشود.
نگرانی برای جلب سخنرانان مراسمهای تجمع
جبارزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "این
نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات به
راحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند
آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته میشود تا
تحت تعقیب قرار نگیرند؟" گفت :در اغلب شهرهای
بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی
از متخلفان توسط دس��تگاههای امنیتی و انتظامی
توس��ط مانیتورینگ شناسایی میش��وند لذا اینکه
تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.
وی افزود :حتی از مسئولین دولتی و دستگاههای
دولتی متناس��ب با آن تجمع که میتواند مربوط به
بخشی از دس��تگاهها باش��د میتوانند در تجمعها
حضور داشته و یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده در مورد اینکه اش��خاص هم میتواند
درخواست تجمع بدهند یا نه؟ تصریح کرد :شخص
نمیتواند تعهدی به ما برای رعایت اصول داشته باشد
و رفتار دیگران را تعهد کند .وقتی میگوییم تشکل
سیاس��ی و حزب یا انجمن صنفی اینها تعریف شده
و شناس��نامهدار است و اعضا مشخص است و رابطه
بین اعضا و هیات مدیره مشخص است و گفته شده

دبیران کل احزاب یا روسای انجمنهای صنفی.
پیگیری تقسیمات کازرون با دستور وزیر
جبارزاده گفت :تقاضای تقسیمات کشوری در
شهرستان کازرون برای بررسی کاملتر و بیشتر با
دستور وزیر کشور در حال بررسی است.
وی اف��زود :بحث تقس��یمات کش��وری موضوع
همهجانبه و جامعی اس��ت و تقاضاهایی نیز در این
زمین��ه وجود دارد ک��ه در م��ورد کازرون این اتفاق
در حال انجام اس��ت و تقاضا برای بررس��ی کامل تر
و بیش��تر بنا به دستور وزیر کش��ور در حال بررسی
است .وی با بیان اینکه کار در معاونت سیاسی وزارت
کشور هیچگاه متوقف نمیشود ،گفت :سه اداره کل
تقسیمات کشوری ،انتخابات و معاونت سیاسی وزارت
کشور در تمامی ایام سال در حال فعالیت هستند.
شعارمان هر کس به جای خود باشد
در حاش��یه جلس��ه هم جبارزاده درباره سوال
اختصاصی سیاست روز مبنی بر اینکه «چرا گاهی
واکنش شما در موارد خاص انقدر دیر اتفاق میافتد
که تبعاتی به وجود م��یآورد ،مثال درباره کازرون
ده ماه ماجرا طول کش��ید و متولیان و استانداران
روش��نگری نمیکردند؟» گفت :درباره کازرون اگر
اج��ازه میدادند کازرون براس��اس قوانین و تدابیر
وزارت کشور پیش رود آن اتفاقها نمیافتاد.
وی افزود :باید هر کس به جای خود باشد اگر
در تقس��یمات ،افراد غیر مس��ئولی به جز متولیان
که اس��تانداران و وزارت کش��ور هس��تند دخالت
نکرده و اج��ازه دهند که متولیان کارهایش��ان را
انج��ام دهند همه چیز خوب پیش میرود .وی در
پاسخ به س��وال دیگر ما مبنی بر اینکه چرا درباره
افراد غیرمسئول روشنگری رخ نمیدهد نیز گفت:
خیلی توصیه کردیم ام��ا برخی بنا را بر دخالت و
ادامه دخالت گذاش��تند ،اگر شعارمان «هرکس به
جای خود باشد» همه چیز حل میشود.

3

مخاطب شمایید
کسانی هستند که منتقدین را قبول ندارند

در دولتی منتقدینی دارد ،این دولت هم منتقدینی
دارد ،دولتهای قبلی هم هرکدام انتقادکنندگانی داشتند؛
تا اینجای قضیّه هیچ اش��کالی ندارد .کسانی هستند که
ای��ن روش را قبول ندارند ،این رفتار را قبول ندارند ،این
حرف را قبول ندارند ،این سیاس��ت را قبول ندارند؛ اینها
منتقدن��د و انتقاد میکنند ،مانعی ندارد؛ امّا انتقادها باید
در چهارچوب منطقی باش��د .خود بنده هم به دولتهای
گوناگون انتقادهایی داش��تم ،این انتقادها را همواره هم
تذکّر دادهام ،در هیچ موردی از آنچه به نظر من عیب بوده
و جای انتقاد بوده است ،از تذکّر خودداری نکردم؛ منتها
این تذکّرات را در وضع مناسب و در موقعیّت مناسب و با
شکل مناسب دادیم؛ یا پیغام دادیم ،یا حضوری گفتیم ،یا
اصرار کردیم .تذ ّکردادن هیچ اشکالی ندارد امّا این تذکّر
ی که
بایس��تی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسان 
مسئولند و مش��غول کارند ،سلب نکند؛ تذکّر دادن باید
جوری باشد که موجب بیاعتمادی عمومی نشود ،اهانت
وجود نداشته باش��د و روشهای خشمآلود وجود نداشته
باش��د؛ همه با برادری اسالمی به مسئلهی ارتباطِ میان
دولت و ملّت نگاه کنند و با آن شیوهرفتار بکنند.
البتّه این طرفینی اس��ت .من ،ه��م به مردم این
توصیه را عرض میکنم که با دولت بایستی مهربانانه و
با نگاه همراهی و همدلی سخن گفت ،هم به مسئوالن
کش��ور – در س��ه قوّه – این را تأکید میکنم که آنها
هم باید با منتقدین خود و با کس��انی که از آنها انتقاد
میکنند رفتار مناس��بی داشته باش��ند ،آنها را تحقیر
نکنند ،به آنها اهانت نکنند؛ تحقیر مخالفان از س��وی
مسئوالن ،خالف تدبیر و خالف حکمت است.
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