توگو با عضو شورای سیاستگذاری اصالحطلبان بررسی کرد
« جامعه فردا» در گف 

گـــــــزارش

«ناامیدی» از اعمال «شفافیت»
اعظم ویسمه

حس��ن رس��ولی ،از اعض��ای كمیت��ه
ارزیابی عملكرد شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان ،در پاس��خ به این س��ؤال
که ب��ا انج��ام اصالح��ات در ش��ورای
سیاس��تگذاری ای��ن ش��ورا ش��فافتر
و دموکراتیکت��ر میش��ود ،گفت��ه
اس��ت« ::من اعتقاد ندارم که این شورا
دموکراتیک و ش��فاف نیست ».به گفته
او« ،منظور از اصالح روند این اس��ت که
باید کار را در شهرستانها و استانهای
دیگر هم گسترش دهیم ».این سخن او
كه در گفتوگو با «جامعه فردا» مطرح
ش��ده از آنج��ا اهمیت مییاب��د كه اوال
وی از چهرهه��ای نزدیك به محمدرضا
عارف رئیس ش��ورای سیاس��تگذاری
است (رس��ولی به همراه الهه كوالیی و
جعفر توفیقی به خواس��ت محمدرضا
عارف به تركیب شورای سیاستگذاری
اضاف��ه ش��دند) و از س��وی دیگر یكی
از انتق��ادات اصلی به عملكرد ش��ورای
سیاستگذاری عدم ش��فافیت بود كه او
آن را وارد نمیداند .این سخنی است كه
محمدرضا عارف نیز پس از آنكه انتقادات
به عملكرد او و جریانش در جریان بستن
لیست شورای ش��هر تهران باال گرفت،
مطرح كرد .ب��ه گفت��ه او« ،در دور اول
فعالیت ش��ورای عالی سیاس��تگذاری
اصالحطلبان تالش زیادی برای توقف
فعالیت این ش��ورا از طریق تهدیدهای
مختلف صورت گرف��ت ،ولی از آنجا که
عملکرد «شفاف» و «روشنی» داشتیم
به فعالیتمان ادامه دادیم».
با اینکه این جریان قصد داشت عملكرد
شورای سیاس��تگذاری اصالحطلبان را
ش��فاف و قابل دفاع جلوه دهد انتقادات
آنچن��ان جدی ب��ود كه ش��ورا ناچار به
تشكیل كمیتهای برای ارزیابی عملكرد
خ��ود بهویژه پ��س از انتخابات مجلس
ش��د .کمیت��ه ارزیاب��ی ش��ورای عالی
سیاس��تگذاری اصالحطلب��ان حدود
دو ماه ،تش��كیل جلس��ه داد و به گفته
محمود میرلوحی ،دیگ��ر عضو كمیته
ارزیابی« ،از مراکز استانها ،چهرههای
صاحب نظر ،دانش��گاهیان ،سیاسیون
و افراد ،نظ��رات را دریافت كرد ».آنچه

تاکنون از س��وی كمیته ارزیابی مطرح
شده تأكید اكثریت بر استمرار شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان است.
میرلوحی همچنین با اشاره به نتایج به
دست آمده گفته :دیدگاههای مختلفی
درباره نرمافزارها ،شیوهها ،آییننامهها،
خطبن��دی فعالیتها ،هیأت رئیس��ه،
کارگروهها ،اس��تانها و نح��وه فعالیت
استانها و نحوه بسته شدن لیستهای
انتخاباتی در شورای عالی سیاستگذاری
انتخابات��ی اصالحطلبان وجود دارد که
بای��د تالش کنی��م از تج��ارب دو دوره
اول و دوم ب��رای برطرف ک��ردن نقاط
ضع��ف و تقویت نقاط مثبت اس��تفاده
کنیم .همچنین این بح��ث هم مطرح
ش��د که احزابی که عضو ش��ورای عالی
سیاس��تگذاری هس��تند همه در یک
ردیف قرار گیرند یا اینکه آنها را بر اساس
ت و توانمندی تقسیمبندی کنیم و
فعالی 
حوزه اختیارات بیشتری به آنها دهیم.
انتقادات فراوانی نسبت به تركیب اعضای
ش��ورای سیاس��تگذاری اصالحطلبان
و وزن و جای��گاه اح��زاب اصالحطلب و
شخصیتمحوری به جای حزبمحوری
مطرح اس��ت .مهمترین گام و دستاورد
اصالحطلب��ان در دوران��ی ك��ه احزاب
اصالحطلب امكان فعالیت نداش��تهاند
بهبود س��ازوکارهای پیش��اانتخاباتی
و تش��کیل نهادی ائتالفس��از بوده كه
عملكرد این ش��ورا در انتخابات مجلس
دهم و ش��ورای پنجم نگاهها را متوجه
تأثی��ر معكوس این ش��ورا در دلس��رد
كردن بدنه اجتماع��ی اصالحطلبان از
این جریان در بلندمدت كرد .انتقادات
در آخری��ن انتخاب��ات ،یعن��ی انتخاب
شوراها و افرادی كه در لیست امید قرار
گرفتند ،به حدی بود كه این بیم وجود
داشت سیدمحمد خاتمی لیست بسته
ش��ده برای ش��وراها را با توجه به حرف
و حدیثه��ای فراوان تأیی��د نكند؛ در
نهایت هم مهر تایی��د اوآنچنان كه باید
محكم نبود.
تش��كیل ش��ورای سیاس��تگذاری
اصالحطلب��ان گرچه اتف��اق مبارك و
پیروزی بزرگی نسبت به جبهه اصولگرا
بوده كه نتوانسته طی انتخابات اخیر به
ائتالف بزرگ و فراگی��ر درون جناحی
برس��د ،عدم رفع آسیبهای موجود در
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خصوص این شورا و عدم پذیرش برخی
انتقادات اساسی از س��وی اعضای این
شورا برای اصالح روندها میتواند ضربه
بزرگی به این جریان وارد كند.
یكی از انتق��ادات به عملكرد ش��ورای
سیاس��تگذاری این بوده كه فرآیند در
شورا باید از پایین به باال باشد اما اعضای
ش��ورا معتقدند ت��ا زمانیك��ه جایگاه
واقعی احزاب و تش��كلهای سیاس��ی
تعریف شده و مشخص نیست نمیتوان
چنین تعریفی از عملكرد ش��ورا داشت.
اما اعتقاد به ش��فافیت و پاس��خگویی
ش��ورای سیاس��تگذاری درخص��وص
تصمیماتش نكتهای اس��ت ك��ه نیاز به
چنین فرآیندهایی ندارد .این انتقاد كه
چگونه نام برخی از افراد در لیست قرار
میگیرد از نكات مبهم لیس��ت شوراها
و مجل��س بود .ام��ا محمدرضا خاتمی،
از چهرهه��ای ش��اخص اصالحطلبان
كه انتقادات جدی به عملكرد ش��ورای

سیاس��تگذاری دارد ،به «جامعه فردا»
گفت كه نمیتوان خیلی انتظار شفافیت
از عملكرد ش��ورا داش��ت .ب��ه گفته او،
«یکی از نقدهای مهم ش��فافیت است؛
اینكه چطور و در چ��ه فرآیندی به این
کاندیداها یا برنامهها رسیدهایم؟ امکان
مطرح ک��ردن و پرداختن به بس��یاری
ن عملكردها در ش��رایط سیاسی-
از ای 
ی خاصی که ما در كشور داریم
اجتماع 
وجود ندارد ،به دلیل آنكه ممكن است
به نوعی دستآویز قرار گیرد و به کلیت
جریان اصالحطلبی ضربه وارد شود .اما
این به معنای آن نیس��ت ک��ه در درون
خود جریان به آن پرداخته نشده است.
یکی از مسائل موجود این است كه نحوه
تصمیمگیری چگونه است؟ نحوه ورود
به انتخابات چگونه اس��ت؟ این مسائلی
اس��ت که وجود دارد و م��ا مجبوریم در
درون خودمان ب��رای ضربه نخوردن به
کلیت جریان یک مقدار ش��فافیتها را

کنار بگذاریم .ای��راد و عیب وجود دارد،
ی است که شاید در شرایط فعلی
اما عیب 
گریزی از آن وجود نداشته باشد».
از س��وی دیگ��ر محمدرض��ا خاتم��ی
میگوید« :اینکه آیا روابط ش��خصی،
فامیلی و روابط دیگر در بس��تن لیست
وارد نشده است ،حتما وارد شده است.
این برنمیگردد ب��ه اینکه بگوییم این
نقص خاصی اس��ت که خیل��ی راحت
میت��وان آن را برطرف کرد ،به هر حال
وقتی تش��کیالت ندارید و میخواهید
در جایی اس��تاندار بگذارید ،باید کسی
را که میشناس��ید ،بگذارید ،کسی که
با ش��ما کار کرده و ب��ا آن رفیق بودهاید
و آنک��ه ب��ه او اعتماد و اعتق��اد دارید را
باید بگذارید ،ای��ن بر میگردد به نقص
ساختار سیاس��ی کالن در کشور ما که
مختص م��ا (اصالحطلبان) نیس��ت و
اصولگراها هم این مشکل و گرفتا ریها
را دارند .بنابراین اگر انتظار داریم در یک

انتخاب��ات همه این امور اصالح ش��ود و
رابطه فامیلی ،آشنایی ،حزبی و ...نباشد
امکانپذیر نیس��ت .ما ت��ا مدتها این
گرفتاریها را خواهیم داشت».
این نكتهای جدی در خصوص عملكرد
شورای سیاس��تگذاری است كه آنگونه
ك��ه از س��خنان محمدرض��ا خاتمی و
حسن رس��ولی بر میآید نباید منتظر
باش��یم اصالح ش��ود -با این تفاوت كه
رض��ا خاتمی میپذیرد مش��كل وجود
دارد ،ام��ا ح��ل آن را در زم��ان كوتاه با
محدودیتهای اصالحطلبان ش��دنی
نمیداند؛ اما حسن رسولی اصل وجود
مشكل و انتقادات به شورا را نمیپذیرد و
آن را دموكراتیك میداند .در نهایت اما
پیام هر دو نا امیدی از اعمال ش��فافیت
در شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
است ،موضوعی كه به نظر میرسد باید
جریان اصالحات برای حفظ بدنه خود
فكر اساسی برای آن داشته باشد.
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محمدرضا عارف:

دولت در ایجاد فاصله با اصالحطلبان سهیم نباشد

رابط��ه دولت دوم حس��ن روحانی با اصالحطلب��ان و جریان
اصالحات دغدغه این روزهای بسیاری از تحلیلگران و فعالین
سیاسی است .رئیس فراکسیون امید که در جریان رأی اعتماد
به وزرای دولت دوازدهم عملکرد فراکسیون مطبوعش مورد
انتقاد برخی از چهرههای اصالحطلب اس��ت ،در روزهایی که
اخبار غیررس��می حکایت از نارضایتی اسحاق جهانگیری از
کاهش تاثیرگذاریاش ب��ر انتصابات دولت دارد ،نس��بت به
تالش برخی برای فاصله انداختن میان دولت و اصالحطلبان
هش��دار میدهد .محمدرضا عارف در تذک��ری مهم از دولت
میخواه��د ک��ه مراقب باش��د در ای��ن ایجاد فاصله نقش��ی
ایفا نکند.
برخ��ی منابع خب��ری کاهش تاثی��ر جهانگی��ری در فرآیند
تصمیمگیریهای دولت را دلخوریهای وی از پررنگ شدن
نقش نهاوندیان معاون اقصادی ،محمود واعظی رئیس دفتر و
محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهور در انتصابات و چینش
تیم اقتصادی کابینه عنوان میکنند .جهانگیری که زمانی به
عنوان نماینده اصالحطلبان در دولت روحانی شناخته میشد،
اینک به نظر میرسد که نقش کمرنگتری نسبت به قبل ایفا
میکند و حتی برخی زمزمهها از استعفای وی خبر میداد.
اکنون محمدرضا عارف که کمتر عادت به س��خن گفتن دارد
هم نسبت به کاهش نقش اصالحطلبان و ارتباطشان با دولت
واکنش نشان و به دولت هشدار داده است.

تأیید راهبردهای گفتمان اصالحات توسط مردم

بهگزارش «ایلنا» ،عارف انجمن اس�لامی مهندسان را یکی از
تش��کلهای با اصالت و قدیمی برشمرد و با اشاره به پیشتازی
این تش��کل سیاسی در مبارزات قبل از انقالب و نیز نقش آنها
در ش��کلگیری ش��ورای عالی سیاس��تگذاری اصالحطلبان
تصریح کرد :اصالحطلبان در دهه  ۹۰با درک عمیق شرایط در
ترمیم جایگاه این جریان سیاس��ی که در دهه  ۸۰با مشکالت
و چالشهای��ی روبهرو بود تالش کردن��د و توفیقات خوبی به
دست آوردیم.
وی ادام��ه داد :مردم ب��ا رأی آگاهانه خ��ود در انتخابات اخیر
راهبردهای گفتم��ان اصالحات را مورد تأیید قرار دادند و این
رأی نشان از تأثیرگذاری این گفتمان در کشور دارد.
تضعیف گفتمان اصالحات با تخریب برخی چهرهها

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با بیان اینکه
اصالحطلبان در عمل نشان دادند منافع ملی بر منافع جریانی
اولوی��ت دارد ،خاطرنش��ان کرد :بع��د از انتخابات س��ال ۹۲
بهخصوص بعد از انتخابات مجلس دهم جریانهایی در بیرون
و بعضاً داخل جریان اصالحات با تخریب برخی افراد به دنبال
تضعیف گفتمان اصالحات و در نهای��ت درصدد از بین بردن
انسجام تشکیالتی جریان اصالحات هستند و باید هوشیارانه
در مقابل این خط تخریبی ایستادگی کنیم.

عارف با ی��ادآوری عملکرد قابل دفاع دول��ت اصالحات که به
عنوان شاخص این جریان سیاسی از آن نام برده میشود ،ابراز
داشت :آیا با آن عملکرد درخش��ان دولت اصالحات که مورد
اتفاق نظر همه جریانات سیاس��ی کشور بود باید در انتخابات
بع��د از دولت اصالح��ات در دهه  ۸۰با ع��دم موفقیت روبهرو
میشدیم؟
سختی راه زیادی پیشرو داریم

وی با بیان اینکه باید مسیر آغازشده از خرداد  ۹۲را با گامهای
محکم و استوار ادامه دهیم ،عنوان کرد :علیرغم هموار بودن
نسبی مس��یر س��ختی راه زیادی پیشرو داریم .هجمههایی
که در ماههای اخیر به نهادهای تشکیلش��ده از دل گفتمان
اصالحات میش��ود ،به دلیل تأثیرگذاری این جریان سیاسی
است.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :عدهای اصرار داشتند به
جامعه القاء کنند رأی مردم به اصالحطلبان در انتخابات مجلس
دهم اش��تباه بود؛ ولی مردم جواب آنها را در انتخابات شوراها
دادند و حمایت قاطعتری از لیست امید کردند.
هجمه به جریان اصالحات

عارف با بیان اینکه هجمهها از داخل و بیرون جریان اصالحات
به این گفتمان سیاس��ی تصادفی نیس��ت و روزبهروز بیشتر

میشود ،یادآور شد :ممکن است برای تثبیت مسیری که آغاز
کردهایم افرادی از دل گفتمان اصالحات قربانی شوند .باید راه
درست انتخابشده را با استمرار شعار اصلی «اخالق ،عقالنیت
و خرد جمعی» و ترجیح منافع ملی بر منافع جریانی و فردی
ادامه دهیم .البته باید خود را متعهد به وعدههای دادهش��ده و
پاسخگو به مطالبات مردم بدانیم.
وی اضافه کرد :یکی از شعارهای اصلی ما در جریان انتخابات
اخیر آرامش بود و کس��انی که میخواهند آرامش ما را برهم
بزنند بدانند که رمز موفقیت ما حفظ آرامش اس��ت و هیچگاه
عملیات روانی آنه��ا تاثیری در انس��جام و پایبندی ما به این
راهبرد نخواهد داشت.
دولت باید در ایجاد فاصله با اصالحطلبان سهیم نباشد

خبر

شورای نگهبان نمیتواند قانون مورد تأیید خود را نقض کند
او خاطرنش��ان کرد :در مورد ولیفقیه هم اینکه
اختیارات و وظایف و تکالیف او چیس��ت در اصل
 ۱۱۰مشخص شده است .اصل چهار هم میگوید
قوانی��ن مدنی و مالی و غیره نباید مغایر با ش��رع
باشد .تش��خیص این امر برعهده فقهای شورای
نگهبان اس��ت؛ اما اینکه چطور باید تش��خیص
دهند از اص��ل  ۹۲به بعد گفته ش��ده و در اینجا
اشارهای به این نشده که شورای نگهبان میتواند
در قانونی که تصویب شده و الزماالجراست ورود
و آن آراء را لغو کند .بعد از اینکه مصوبهای تبدیل
به قانون ش��د نصب آن با قانون است .همچنین،
حس��ینآبادی در خصوص اینکه گفته شده این
مس��ئله به هیأت حل اختالف قوا سپرده خواهد
ش��د ،گفت :در قانون اساس��ی چنین چیزی که
شورای حل اختالف قوا مسئول رسیدگی باشد،
گفته نش��ده اس��ت .مجلس به صورت الیحه یا
طرح ،قانونی که گذاش��ته و به هموطنان اقلیت
اجازه داوطلب ش��دن را داده ،نقض کرده است و
هیأت حل اختالف قوا صالحیت ورود به این مقوله
را ندارد و این بحث حقوقی اس��ت .رئیس کانون

وکالی مرکز با اشاره به اینکه اقلیتهای رسمی در
مجلس میتوانند نماینده داشته باشند و برای کل
کشور قانون وضع کنند و این قانون میتواند آثار
مهمی داشته باش��د ،ادامه داد :اگر قانونی خالف
شرع تصویب ش��ده باشد فقها میتوانند آن را رد
کنند .اما باید تأکید کرد احتمال اینکه در مجلس
هم مصوبه خالف شرع تصویب شود وجود دارد،
اما اینکه در شورای شهر که برای زیباسازی شهر
تصمیمگیری میکنند چنین اتفاقی بیفتد بسیار
عجیب اس��ت .او تأکید کرد :قان��ون به اقلیتها
اجازه داده عضو ش��ورای شهر ش��وند؛ این قانون
به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است .حاال
اعضای شورا امروز نمیتوانند بگویند ما این حرف
را قبول نداریم و آنوقت اشتباه شده است .رئیس
کانون وکالی مرکز در مورد شکایت مطرحشده
علیه کانون وکالی مرکز در شورای رقابت و اینکه
گفته شده کانونهای وکال در بحث صدور پروانه
وکالت ،انحصار ایجاد کردهاند و آخرین وضعیت
این اختالفات گفت :شورای رقابت فعال تصمیم
گرفته که قانون تفس��یر ش��ود .تبصره ماده یک

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید توسط دولت
یا مجلس تفسیر ش��ود که آیا هنوز باقی است و
باید س��همیهای برای کارآموزان تعیین ش��ود یا
خیر .قوانین بعدی این تبص��ره را نقض کردهاند
و توپ به می��دان مجلس و دولت افتاده اس��ت.
هنوز خبر نداریم ،اما ی��ا دولت باید الیحه بدهد

یا مجلس طرح تفسیری .حس��ینآبادی تأکید
کرد :ما گفتیم ش��ورای رقاب��ت صالحیت و حق
ورود به مسائل کانون را ندارد ،اما شورا این تفسیر
را به قانون محول کرده .از دید ما تعیین سهمیه
برای کارآموزان از مقولههایی که جزو صالحیت
شورای رقابت باشد ،نیست.

حس��ن روحان��ی روز ش��نبه و در دی��دار با
فرماندهان ارش��د ارتش جمهوری اس�لامی
ایران گف��ت :از دیدگاه امام ،یکی از مهمترین
مظاهر استقالل کشور استقالل نظامی است
و در همین راس��تا در قانون اساسی نیز حفظ
نظام ،اس��تقالل کش��ور و تمامی��ت ارضی از
ماموریتهای اصلی ارتش مطرح شده است.
بهگزارش «ایلنا» رئیس شورای عالی امنیت
ملی با اش��اره به اینکه «ارت��ش بعد از انقالب
اسالمی در هر دو بعد اسالمی و مردمی بودن
بس��یار موفق عمل کرده اس��ت» ،ادامه داد:
«نیروهای مس��لح باید فراجناحی باش��ند و
امروز بزرگترین سرمایه ارتش اعتماد عمومی
و عدم وابستگی به جریانهای سیاسی است».
رئیسجمهور با اش��اره به اینک��ه «ارتش در
انقالب ،دفاع مقدس و تاکنون سرافراز بوده و
همواره مورد اعتماد امام راحل ،رهبری و ملت
بوده و هس��ت» ،تأکید کرد« :اقتدار عملیاتی
نیروهای مس��لح در گ��رو چابکی س��اختار،
انضباط درونی و روزآمدی تجهیزات است».
روحانی خاطرنش��ان کرد« :دولت و مردم به
ارتش به عنوان نیروهای مسلح مومن و فداکار
اطمینان دارند و دول��ت همچنان به حمایت
خود از نیروهای مسلح ادامه خواهد داد».
رئیس ش��ورای عالی امنی��ت ملی همچنین
با اش��اره به وظایف نیروهای مسلح در قانون
اساسی ،افزود« :نیروهای مسلح باید در زمان
صلح و در هر زمینهای که دولت ضروری بداند
در کنار دولت باش��ند و به پیشبرد برنامههای
قوه مجریه برای اداره کشور کمک کنند».
در ابت��دای ای��ن دی��دار فرمان��ده کل ارتش
جمهوری اس�لامی ایران ،نماینده ولی فقیه
و رئیس س��ازمان عقیدتی و سیاس��ی ارتش،
رئیس ستاد مشترک ،فرمانده نیروی زمینی،
فرمانده نیروی هوایی ،فرمانده نیروی دریایی،
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا(ص)
و رئیس س��ازمان حفاظ��ت اطالعات ارتش
طی س��خنانی ضمن تقدی��ر از حمایتهای
موثر دول��ت و رئیسجمه��ور،ماموریتها و
مهمترین اقدامات و الزامات ارتش برای ارتقای
حوزههای عملیاتی خود را تشریح کردند.

تحزب
راه نجات جمهوریت

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه
جریان اصالحات تمام انرژی خود را برای پیروزی روحانی در
انتخابات اردیبهشت  ۹۶به کار برد ،گفت :جریانی میخواهد
بین اصالحطلبان و دولت فاصله بیندازد .باید در مقابل اینگونه
تحرکات هوشیار باش��یم و دولت هم باید مراقبت کند که در
ایجاد این فاصله سهیم نباشد.
عارف در پایان بر ضرورت پاسخگویی دولت ،مجلس و شورای
ش��هر به مطالبات مردم و حل مشکالت آنها بهویژه مشکالت
معیشتی و چالشهای اجتماعی تأکید کرد.

رئیس کانون وکال:

در شرایطی که ماجرای تعلیق عضو زرتشتی شهر
یزد همچنان در کش��مکش با شورای نگهبان و
سایر نهادهای نظام قرار دارد و برخی پای شورای
حل اختالف میان قوا را وسط کشیدهاند ،رئیس
کان��ون وکال میگوید :هیأت ح��ل اختالف قوا
صالحیت ورود به پرونده سپنتا نیکنام را ندارد.
به گزارش «ایلنا» ،رئیس کانون وکال تأکید کرد:
قانون به اقلیتها اجازه داده عضو ش��ورای شهر
ش��وند .این قانون به تصویب شورای نگهبان هم
رسیده است .حاال اعضای شورا امروز نمیتوانند
بگویند ما ای��ن حرف را قب��ول نداریم و آنوقت
اشتباه شده است .امیر حسینآبادی درخصوص
مسئله مغایرت اقدام اخیر شورای نگهبان در لغو
عضویت عضو زرتشتی ش��ورای شهر یزد گفت:
شورای نگهبان به هیچ وجه از لحاظ قانون اساسی
حق دخالت در قانون الزماالجرا را ندارد .وظیفه
شورای نگهبان مطابق اصل نود و یک به بعد قانون
اساسی ،تش��خیص مطابقت مصوبات مجلس با
قانون اساسی و شرع اسالم است؛ آن هم شرایط
خاص خود را دارد.
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دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه بنده
معتقدم یکی از راههای نجات جمهوریت نظام
تحزب است ،تأکید کرد :مرحوم عسگراوالدی
شدیدا پایبند به کار حزبی بودند .ایشان چند
روز پی��ش از رحلت گفتند که بای��د به دنبال
دولت و مجلس حزبی باشیم .گفتیم شوراهای
شهر و روستا را هم دنبال کنیم؟ گفتند البته.
بهگزارش ایلنا ،محمد نبیحبیبی ،عصر امروز
در مراسم چهارمین سالگرد مرحوم حبیباهلل
عس��گراوالدی که در مجتم��ع فرهنگی رفاه
برگزار شد ،گفت :یکی از اعضای رسمی حزب
مشارکت که در هیأت منصفه مطبوعات بود،
چنان داد س��خن در حمایت از عسگراوالدی
سرمیداد که من هم به گرد پایش نمیرسم.
او افزود :آقای عس��گراوالدی با مؤتلفه و امداد
زندگی میکرد و حتی روزهای جمعه از صبح
تا ظهر وقت میگذاشتند تا نیازمندان را مالقات
کنند .در مورد حزب مؤتلفه نیز باید بگوییم که
ایشان میراثی در حزب بجا گذاشتند که میراثی
تاریخی است .این فعال سیاسی اصولگرا با بیان
اینکه ما در مؤتلفه اسالمی نظیر عسگراوالدی
نداش��تیم ،نداریم و شخصا هم معتقدم معلوم
نیس��ت بعدا هم داش��ته باش��یم ،اظهار کرد:
انصافا حرف ایشان در بسیاری از معضالت در
حزب فصلالخطاب ب��ود .او ادامه داد :مرحوم
عسگراوالدی شدیدا پایبند به کار حزبی بودند.
ایشان چند روز پیش از رحلت گفتند که باید
به دنبال دولت و مجلس حزبی باشیم .گفتیم
شوراهای ش��هر و روس��تا را هم دنبال کنیم،
گفتند البته .دبیرکل حزب مؤتلفه با یادآوری
وضعیت احزاب درکشور خاطرنشانکرد :حزب
یعنی یک سازمان که بتواند برای حل مشکالت
اساس��ی کش��ور به صورت یک طبیب نسخه
بنویس��د .حبیبی با بیان اینکه بنده معتقدم
یکی از راههای نجات جمهوریت نظام تحزب
است ،ابراز کرد :فکر میکنم ما سرمایه بزرگی
را در حزب مؤتلفه از دست دادیم و از طرفی اگر
این ش��خصیت را در چارچوب مؤتلفه محدود
کنیم ،ظلم کردهایم.او با اشاره به ویژگیهای
مدیریتی مرحوم عس��گراوالدی بیان کرد :با
توج��ه به اینکه خودم هم الفب��ای مدیریت را
میدانم ،باید بگویم مدیریت عس��گراوالدی
مدیریت ممتاز بود.

