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دیــروز رئیس جدید قــوه قضائیه 
اعتراف کرد؛ اعترافی که بیان آن عالمت 
ســؤال های زیادی را در اذهان و افکار 

عمومی ایجاد کرد.
غالمحسین محسنی اژه ای که دیروز 
در شورای عالی قضایی سخن می گفت با 
بیان این جمله که »اعتراف می کنم هنوز 
در قوه قضائیه تحولی ایجاد نکرده ایم« 
غیرمستقیم به عملکرد دوره گذشته قوه 
قضائیه که ابراهیم رئیسی، ریاست آن را 

برعهده داشت، انتقاد وارد کرد.
ابراهیم رئیسی از پایان سال 1397. 
ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفت و 
همان زمان بود که اعالم کرد بر اساس 
سندی به نام سند تحول قوه قضائیه قصد 

دارد این قوه را اداره کند.
به این ترتیب پیــش از صدور حکم 
توسط رهبر انقالب در 1۶ اسفند 1397، 
رئیسی برنامه های خود برای اداره عدلیه 
را زیر عنوان »سند تحول قضایی« برای 
رهبری ارسال کرد و مقام معظم رهبری 
هم در متن حکم خود، برنامه پیشنهادی 
رئیســی برای تحول در قوه قضائیه را 
»مفید و کارساز« توصیف کرد؛ هرچند 
که رهبر انقالب در این حکم توصیه هایی 
به رئیس جدید قوه قضائیه کرد و مردمی 
بودن، انقالبی و ضد فساد بودن، سالمت 
قضات و پاکی دامن آنان از هرگونه فساد و 
ریشه کنی فساد از درون قوه، خودداری 
از مالحظه »این و آن« در برخوردهای 
قضایی، همــکاری با قــوای مجریه و 
مقننه را به عنوان ســفارش به رئیسی 

گوشزد کرد.
این گونه بــود که برنامــه تحولی 
دستگاه قضا با محوریت قانون اساسی، 
سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 
در افق 1۴۰۴، سیاست های کلی نظام به 
ویژه سیاست های کلی امنیت قضایی 

و سیاســت های کلی قضایی، بیانات 
حضرت امام خمینی )ره( و رهبر معظم 
انقالب، اســناد و مطالعات انجام شده 
درزمینه تحوالت راهبردی قوه قضائیه، 
اخذ نظرات صاحب نظران درون و بیرون 
قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج 
حاصل از اجرای آن تدوین و نسخه ارتقا 
یافته سند تحول قضایی ششم دی ماه 
سال گذشته توسط رئیس دستگاه قضا 
و با عنوان »سند تحول قضایی« تصویب 
و 3۰ آذر 1399 به عنوان مبنای عمل 
دستگاه قضا تا انتهای ســال  1۴۰۲ از 
سوی رئیس قوه قضائیه به روسای کل 

دادگستری استان ها ابالغ شد.
بر همیــن مبنا هم رســیدگی به 
تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل 
دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق 
عامه، گســترش عــدل و آزادی های 
مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین 
و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب 
و مجازات و تعزیر مجرمــان و اجرای 
حدود و مقررات مدون جزایی اســالم، 
پیشــگیری از وقوع جرایــم و دعاوی، 
اصــالح مجرمان و حمایــت از حقوق 
مالکیت اشــخاص هفــت مأموریت 
محوری قوه قضائیــه و مبنای تدوین 

سند تحول قضایی قرار گرفت.
به این ترتیب واژه »تحول« از ابتدای 
حضور ابراهیم رئیســی به عنوان یکی 
از اصلی ترین شــاخص های مدیریت 
وی موردتوجه قــرار گرفت. در همین 
راســتا هم در مدت حضور وی برخی 
اقدامات و پاک ســازی ها از قوه قضائیه 
انجام و دادگاه های علنی ویژه مفاســد 
اقتصادی برگزار شــد و به قول معروف 
با دانه درشــت ها برخوردهایی صورت 

گرفت.
اما از سوی دیگر اتفاقاتی هم رخ داد 

که انتقادات زیادی 
را به عملکرد  وی 

وارد کرد مسائلی هم چون صدور احکام 
سنگین علیه کارگران و دانشجویان و 
فعاالن سیاسی، فیلترینگ رسانه های 
فضای مجازی )در دوره معاون اولی وی( 
و.. از مواردی بوده است که نسبت به آن 
همواره اعتراض وجود داشته و از سوی 
فعاالن حقوقی و سیاسی موردنقد قرار 
گرفته و با سند تحول قوه قضائیه مغایر 

خوانده  شده است.
 اگر مردم راضی بودند؛ 
تحول ایجاد شده است

و حاال به چشم محسنی اژه ای، رئیس 
جدید قوه قضائیه هم تحولی خاص رخ 
نداده و همین است که او که قبل از این 
گفته بود ســند تحول قائم به شخص 
نیســت و حتماً با همه توان این سند 
اجرا و ارتقا می یابد و اجرای آن پیشرفت 
خواهد داشت و پسرفت نخواهد داشت، 

دیروز گفته است: »اعتراف می کنم 
هنوز در قوه قضائیه تحولی 

ایجــاد نکرده ایــم، اگر 
کاری کردیــم ورودی 
پرونده ها به قوه قضائیه 
بســیار پاییــن آمد، 
رسیدگی ها کوتاه شد 

و رضایت مردم باال رفت، 
تحول ایجاد کرده ایم.«

اژه ای ســند تحول را چندان مؤثر 
ندانست و گفت که: »درست است که 
به فکر هستیم و ســندی هم نوشتیم 
اما عماًل ما تحولی ایجاد نکردیم. فرض 
کنید تالش می کنیم تعدادی زندانی را 
آزادی کنیم خب تعــدادی زندانی که 
محکوم شدند را عفو می کنیم، آزادی 
مشروط می دهیم اما این تحول نیست. 
تحول زمانی اتفــاق میافتد که کاری 
کنیم زندانی نداشــته باشیم و کسی 
زندان نرود. اما اگر حکــم دهیم و عفو 
کنیم یا آزادی مشروط بدهیم درست 
است که بد نیست اما تحول هم نیست.«

به گفته رئیس قوه قضائیه اگر بر اثر 
وظیفه شناسی نیروهایمان یا فشاری 
که می آوریم پرونده های معوقه را به روز 
برسانیم کار خوب و الزمی است اما اگر 
دوباره معوقه شود تحولی ایجاد نشده 
است. اگر کاری کردیم ورودی به 
قوه قضائیه نبود، کم شد و 
پرونده ها بسیار پایین آمد 
و رسیدگی ها کوتاه شد 
و رضایت مردم باال رفت 
تحولی ایجاد کردیم اما 
اگر آن قدر زیرمجموعه 
فشار آوردیم که فرسوده 
شد و از خانه وزندگی اش هم 
کسر گذاشت و به 

کار پرداخت تحولی ایجاد نکردیم.
اژه ای در ادامــه باز هــم به صورت 
غیرمستقیم به رئیســی و سند تحول 
وی انتقاد کــرد و گفته: »کاری کردیم 
که بیش از 1۰ درصد و ۲۰ درصد و باالتر 
از آن حکم به زندان داده نشود می توان 
گفت تحول ایجاد شــده است؛ اما اگر 
حکم زندان دهیم و آزادی مشــروط 
لحاظ کنیم بد نیســت، اما به معنای 

تحول هم نیست.
وی یکی از راه های تحــول در قوه 
قضائیه را وابســته به کاهش ورودی 
پرونده ها به محاکم قضایی عنوان کرد 
و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه 
قضائیه کاهش داشــت، رسیدگی به 
پرونده ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم 
باال رفت تحول ایجاد کردیم. اگر فشار به 
قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد 
کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی 
شــود درحالی که فرد از اســتراحت 
وزندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار 
کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، 
هیچ تحولی ایجاد نشده است. تحول آن 
زمانی اســت که ما دیگر پرونده معوقه 
نداشته باشیم و این محدود به دستگاه 

قضایی نیست.
رئیس قوه قضائیــه تحقق تحول 
واقعی در مقوله زندان ها و زندانیان را 
منوط به باز اجتماعی شدن زندانیان 
دانســت و گفت: »زمانی که یک فرد 
در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه 
و مجازات به معنــای واقعی متحول 
و اصالح می شــود و پــس از مدتی 
که در زنــدان می مانــد و به آغوش 
خانواده بازمی گردد، اعضای خانواده 
او و محیــط اجتماعــی او تحــول و 
اصالحش را احســاس می کنند، در 
آن صورت اســت 
که مــا می توانیم 
از تحقــق تحول 

واقعی در بخــش زندان ها و زندانیان 
سخن بگوییم.«

به گفته وی بخش هــای مختلف 
دستگاه قضایی ازجمله پژوهشگاه قوه 
قضائیه و معاونت راهبردی دســتگاه 
قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی 
در قســمت ها و مقوله هــای مختلف 
ازجمله تقلیل میزان ورودی پرونده ها 
و همچنین کاســتن از حجم زندانیان 
و سایر مســائل و موضوعات اقدامات 
اساسی انجام دهند و باید توجه داشت 
که با انجام کارهــای مختصر و موقت 
و صرف هزینه های مــادی، نمی توان 

تحول ایجاد کرد.
به ابن ترتیب در شــرایطی که سند 
تحول قوه قضائیه به عنوان یک ســند 
باالدســتی و با دســتور رهبر انقالب 
الزم االجرا بوده است حاال رئیس دستگاه 
عدلیه می گوید تحول چشم گیری رخ 
نداده است؛ او که چند ماه است سکان 
این قوه را در دست گرفته است حتماً در 
سخنانش نیم نگاهی به عملکرد گذشته 
این قــوه و رئیس تحــت نظارتش هم 
داشته است، رئیسی که اکنون سکان دار 
دولت است و قباًل گفته بود اجرای سند 

تحول قائم به فرد نیست.

انتقاد غیرمستقیم رئیس دستگاه قضا از مجموعه تحت مدیریتش؛

تحول؟ كدام تحول؟!

دیپلماسی

سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل گفته است ما مایلیم 
مذاکرات را به سمت مسائل مهم تری ببریم که در برگیرنده رفتار 

دولت ایران در منطقه می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عبداهلل المعلمی، نماینده 
عربستان سعودی در سازمان ملل متحد مدعی شدکه عربستان  
گفت وگوهای اساسی تر با ایران است، اما تهران تنها با مذاکرات 
بازی می کند.وی در ادامه گفــت: تاکنون هیچ نتیجه مهمی 
حاصل نشــده اســت. ما می خواهیم این بحث ها را به سمت 
موضوعات اساسی سوق دهیم که رفتار دولت ایران در منطقه 
را در بر می گیرد. اما تا زمانی که ایرانی ها به بازی با این مذاکرات 
ادامه دهند، راه به جایی نخواهند برد. ایرانی ها نگرش بلندمدتی 
نسبت به این مذاکرات دارند. ما عالقه ای به گفت وگو به خاطر 
گفت وگو نداریم.معلمی در مورد موضوع یمن مدعی شد: بحران 
یمن ثابت کرده که این بحران صرفــاً به این دلیل که انصاراهلل 
همچنان به دریافت مداوم تسلیحات و مهمات از دوستان خود، 
به ویژه ایران ادامه می دهد، غیرقابل حل است.المعلمی با مطرح 
کردن ادعایی درباره مواضع ایران در این مذاکرات گفت: اما تا 
زمانی که ایران این مذاکرات را به بازی بگیرد، به جایی نخواهند 
رسید.بر اســاس گزارش رویترز، سفیر عربستان سعودی در 
سازمان ملل در ادامه ادعا کرد: ایرانی ها رویکردی بلند مدت 
نسبت به این مذاکرات دارند. ما تمایلی به مذاکره برای مذاکره 

نداریم.روابط دیپلماتیک ایران و عربســتان سعودی از سال 
۲۰1۶ به دلیل تنش هایی که در مناسبات دو کشور ایجاد شده 
بود، قطع شــد. اما تهران و ریاض از سال گذشته در راستای از 
سرگیری روابط، چند دور مذاکره برگزار کرده اند.ادعا های این 
سفیر سعودی درباره مذاکرات تهران-ریاض در حالی مطرح 
می شود که فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
ماه گذشته در گفت وگویی با شبکه فرانس ۲۴ در این باره گفته 
بود: مذاکرات تاکنون مقدماتی بوده و ریشــه ای نبوده اند. ما 
در مذاکراتی ریشه ای و جامع با ایران به طرح نگرانی هایی که 
خود و دیگر کشور های منطقه داریم، متعهد هستیم. تاکنون 
به نتایجی کلی برای این مذاکرات دست نیافته ایم، اما به اندازه 
کافی پیشرفت داشته ایم که به ما اجازه دهد جلو برویم.سعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در 
این باره گفته بود: گفتگو های تهران و ریاض در بغداد شروع یک 
فرایند است که انتهای این فرایند می تواند به این موضوع ختم 
شود که البته همه آن مشروط و منوط به تعهد جدی ریاض برای 
اقدام موثر است. وی ادامه داد:  واژه ای که می توانم در مورد این 
گفتگو ها بگویم این است که این گفتگو ها محترمانه و به همان 

مقدار جدی است.
از ســوی دیگر روز گذشــته محمود عباس زاده مشکینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، 

درباره مسائل مطرح شده پیرامون بازگشایی دفتر نمایندگی ایران 
در عربستان گفت: بازگشایی دفتر نمایندگی ایران در عربستان 
صحت ندارد و این موضوع در دستور کار جلسه کمیسون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس نبوده است. 
اخباری تحت عنوان بازگشــایی دفتر نمایندگی ایران در 
عربستان مطرح شده و گفته شده که در جلسه اخیر کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده که تا چند روز 
دیگر در جده عربستان دفتر نمایندگی ایران بازگشایی شود تا 
کارهای دیپلماتیک ایران را در عربستان پیگیری کند.سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد که بازگشایی دفتر نمایندگی 
ایران باید در گفت وگوهای رســمی مطرح شود و سپس مورد 
توافق قرار بگیــرد که ما هنوز به مرحله گفت گوهای رســمی 

نرسیده ایم.

 عدم حضور مقامات رسمی در دیدار
 کارشناسان ایرانی و سعودی در اردن 

از سوی دیگر یک دیپلمات ایرانی تاکید کرد که هیچ مقام 
رسمی در دیدار کارشناســان ایرانی و سعودی در اردن حضور 
نداشته است.به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک دیپلمات ارشد 
ایرانی در مورد دیدار میان ایران و عربستان در امان پایتخت اردن 
به رویترز گفت: هیچ مقام رسمی از ایران در دیدار کارشناسان 
ایرانی و ســعودی در اردن نبوده و این یک  جلسه رسمی نبوده 
است.رســانه های اردن پیش از این خبر دادند که یک نشست 
امنیتی میان ایران و عربستان ســعودی در امان پایتخت اردن 
برگزار شد. این نشست که با حضور کارشناسان هر دو طرف برگزار 
شد، با محوریت گفت وگو در مورد تهدید موشکی و اقدامات فنی 

برای اعتمادسازی میان این کشورها و بحث درباره برنامه هسته ای 
ایران بوده است.سایت »انتخاب«، اما گزارش داده سرتیپ ستاد 
»عبدالعزیز بن عبداهلل المنذری« معاون عملیات و برنامه ریزی 
ستاد نیرو های مسلح سلطنت عمان صبح )دوشنبه( در رأس 
هیئت نظامی با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح دیدار و گفت وگو کرد.این دیدار در راستای 
گسترش و توسعه مناســبات و همکاری نظامی و بین المللی 
صورت گرفت.ارتقای روابط آموزشی و نظامی، مقابله با تروریسم 
و برقراری امنیت منطقه بدون دخالت بیگانگان از جمله محور های 
این دیدار بود.رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به سیاست 
تنش زدایی در سطح منطقه گفت: در بخش مسائل منطقه ای، ما 
دیدار هایی با مقامات کشور های امارات و عربستان داشته ایم و تا 
حدودی سوءتفاهم ها نیز برطرف شده است؛ همچنین روابط 
خوبی با قطر و کویت داریم. البته با کشــور بحرین هنوز ارتباط 
چندانی برقرار نشده است که کشور عمان قطعاً در این زمینه هم 

می تواند نقش آفرینی کند.

اظهارات مقام سعودی در مورد مذاکرات با ایران

تاکنون هیچ نتیجه مهمی حاصل نشده است
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دیروز رئیس جدید قوه 
قضائیه در شورای عالی 

قضایی با بیان اینکه 
»اعتراف می کنم هنوز در 
قوه قضائیه تحولی ایجاد 

نکرده ایم«؛ غیرمستقیم به 
عملکرد دوره گذشته قوه 

قضائیه که ابراهیم رئیسی، 
ریاست آن را برعهده 
داشت، انتقاد وارد کرد

پری شاکرین

نشست اعضای ۱+۴ با آمریکا
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی 
در وین از دیدار و رایزنی شــرکای برجام )1+۴( با 
 هیــات آمریکایی درباره وضعیــت مذاکرات وین
 خبر داد. به گزارش ایســنا، میخائیــل اولیانوف 
در صفحــه توییترش نوشــت: شــرکای برجام 
و آمریکا)بــدون ایران( نشســتی بــرای ارزیابی 
وضعیت مذاکرات وین و بحث درباره مسیر پیش 
رو تشــکیل دادند.اولیانوف همچنین یکشــنبه 
شــب پیش از اعــالم برگــزاری این نشســت، 
از دیــدار و رایزنی ســه جانبه مذاکــره کنندگان 
 ایران، چین و روســیه درباره رونــد مذاکرات وین 

خبر داده بود. 
    

 واکنش به ضرب و شتم 
مادر ستار بهشتی

رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
به حمله موتورسواران ناشــناس به گوهر عشقی، 
مادرستاربهشتی واکنش نشان داد. عصر ایران در 
این مورد نوشت: موســی غضنفرآبادی با اشاره به 
حمله موتورسواران ناشناس به گوهر عشقی، مادر 
ستار بهشــتی گفت: قانون باید از هرکسی که در 
جمهوری اســالمی ایران زندگی می کند حمایت 
کند؛ تفاوتی نمی کند چه کسی است، مسلمان است 
یا غیرمسلمان، انقالبی است یا ضدانقالب است.وی 
در مورد امکان شناسایی این افراد گفت: ممکن است 
امکان شناسایی موتورسواران ضارب وجود نداشته 
باشد اما دستگاه های امنیتی و انتظامی باید اقدامات 
الزم را انجام دهند. نماینده بم  درباره اینکه آیا مجلس 
از نهادهای امنیتی  و انتظامی بــرای این موضوع 
گزارش می خواهد، گفت: حتما این دســتگاه ها 
به وظایف قانونی خودشــان عمل می کنند اما اگر 
گزارشاتی به ما ارائه شــود که نسبت به موضوعی 
کوتاهی شده، حتما مســئله را پیگیری می کنیم.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، روز پنجشنبه 1۸ 
آذر هنگام رفتن بر سر مزار فرزندش ستار بهشتی 
در رباط کریم تهران مورد حمله افراد ناشناس قرار 

گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد.
    

 تکذیب »نگاه به شرق« 
معاون پارلمانی رئیس جمهور

معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اخبار منتشر 
شده اخیر از اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور 
را خطای خبرنگار دانست و ضمن انتقاد از تفاسیر 
نادرست رســانه ها مبنی بر یک خبر جعلی، آن را 
تکذیب کرد. به گزارش خبرآنالین در جوابیه معاونت 
پارلمانی ریاست جمهوری عنوان شده:گویی برای 
بهانه جویان اصالت خبر مهم نبــود و همچنان بر 
طبل تفاســیر نامربوط کوبیدند و متاسفانه برخی 
دوستان انقالبی هم بی اطالع و بی مطالعه و با استناد 
به اخبار جعلی منتشر شده در رسانه های معاند، آن را 
تکرار کردند. البته هدف رسانه های معاند برای همه 
دوستداران انقالب مشخص اســت، اما از دوستان 
انقالبی انتظار می رود که به اخبار نادرست و اخبار 

رسانه های بیگانه استناد نکنند.
    

20 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی 
آمریکا در لیست تحریمی ایران 

باشگاه خبرنگاران نوشت: دبیر ستاد حقوق بشر 
گفت که بیش از ۲۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی 
آمریکایی که ناقض حقوق بشر هستند در لیست 
تحریمی ایران قرار گرفتند.کاظــم غریب آبادی 
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق 
بشر در پاسخ به سوالی درباره تحریم برخی از افراد 
آمریکایی توسط ایران اظهار کرد:شاید پرسیده شود 
مگر ما آمریکا هستیم که تحریم می کنیم اما در پاسخ 
باید بگویم ما در مقابل نقض قوانین آمریکا ساکت 
نمی نشینیم اگر آن پشتیبانی قوی مالی را نداریم تا 
بتوانیم آمریکا را تحریم کنیم می توانیم حداقل کار 
خود را انجام دهیم و نام افراد را اعالم کنیم و بگوییم 

که آن ها هم نقض حقوق بشر کرده اند.
    

علی باقری: 
هیچ ابتکاری از طرف مقابل 

دریافت نکرده ایم
ایسنا نوشت: علی باقری،مذاکره کننده ارشد 
ایران گفت: در حال اعمال اصالحات و دیدگاه های 
ایران بر روی متن پیش نویس وین ۶ هستیم و این 
گفت وگوها مثبت و رو به جلوست.وی خاطرنشان 
کرد: درباره لغو تحریم ها و اقدامات هســته ای در 
محورهای متعددی بین دو طرف اختالف وجود 
داشــته که در پیش نویس وین ۶ مشــهود بوده 
و به ویژه در بحث هســته ای اختالفات متعدد و 
متنوع بوده اســت و در این زمینه هیچ ابتکاری از 
سوی طرف مقابل دریافت نکرده ایم اما خودمان 
در چارچوب اصالحات و پیشنهاداتی که به طرف 
مقابل دادیم، دیدگاه مان را درباره این اختالفات 

بیان کردیم.

روی موج کوتاه

فعال سیاسی اصولگرا گفت که احمدی نژاد 
هم در این ســال ها هر کجا رفت به نظر مردم 
کاری نداشت و تبدیل به فاجعه ای شد که این 
دیدارهای استانی به یک ضد ارزش تبدیل شد و 
باالی دو هزار مصوبه اجرا نشد که یک جرم برای 
رئیس جمهور بود.به گزارش نامه نیوزسفرهای 
استانی اگرچه ظاهری موجه و با دلیل شنیدن 

صدای مردم اتفاق می افتد اما در نتیجه چندان 
سودی به حال مردم نداشته است. این سفر ها 
مربوط به امروز نیست و روسای جمهور پیشین 
از جمله احمدی نژاد هم بخشی از زمان خود را 

به سفر های استانی اختصاص دادند.
 احمد کریمی اصفهانی، درباره سفرهای 
استانی رئیسی و نتایج آن گفت: یکی از وعده 
های کاندیداها این بود که ارتبــاط خود را با 
بدنه ی جامعه و مردم زیاد کنند. در رابطه با این 
موضوع وعده ای که دادند قرار شد تحقق پیدا 

کند تا اینجا نیز کارها انجام می شود. ولی بعد 
از این مهم است که وقتی اشکاالت به مسئولین 
منتقل می شــود وعده هایی می دهند و باید 
وعده ها عملی شود. اگر پیگیری قضایا توسط 
مسئول انجام نشود، چیزی که ارزش هست به 
ضد ارزش تبدیل می شود؛باعث می شود این 
ذهنیت ایجاد شود که مسئولین هم آمدند اما 

مشکلی حل نشد.
او درباره شــباهات رفتارهای سیاســی و 
سفر های استانی رئیسی با احمدی نژاد بیان 

کرد:ببینید گاهی برخی ها دیدارشان را به یک 
رفتار پوپولیستی تبدیل می کنند و مردم در 

همین حد اکتفا می کنند
 این فعال سیاسی ادامه داد:احمدی نژاد هم 
در این سال ها هر کجا رفت به نظر مردم کاری 
نداشت و تبدیل به فاجعه ای شد که این دیدارها 
به یک ضد ارزش تبدیل شد و کارهای مردم را 
انجام نداد و حتی صحبت های نمایندگان مردم 
را هم نشنید و باالی دو هزار مصوبه اجرا نشد که 
یک جرم برای رئیس جمهور بود. از آن مهم تر 

این بود که نظام باالخره در سیاســت کالن با 
رهبری مربوط بود در آن جا هم نقص داشت و 

حرف رهبری را هم گوش نمی کرد
او گفت: احمدی نژاد خودش هم اشاره کرد 
که مملکت را به ســمتی ببرد که کسی نتواند 
کاری کند و بزرگترین جنایت در چهل سال 
اخیر در دوران احمدی نژاد انجام شد که ما را فلج 
کرد و به اعتقادات مردم لطمه زد و در مجموع 
هیچ مقطعی در نظام جمهوری اسالمی به اندازه 
دو دوره احمدی نژاد ضربه نزد و لذا هیچ رئیس 
جمهوری نباید به این سمت برود. ما معتقدیم 
احمدی نژادی ها و هم فکران او نباید در دولت 
باشند اگر در دولت باشــند سیستم ضعیف 

خواهد شد.

فعال سیاسی اصولگرا:

احمدی نژادی ها نباید در دولت حضور داشته باشند


