2

شنبه10 /شهریورماه / 1397شماره4074

سرمقاله

خبر
احمدتوکلی:

جوانان انگیزه خود را برای
عدالتخواهی از دست ندهند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب
به جوانان گفت :انگیزه خود را از دست ندهید؛
بدانید با فعالیتهای عدالتخواهانه خود ،راه
امامحسین (ع) را میروید.
به گزارش مهر ،احمد توکلی عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام عصر روز گذشته در
جشن پنج سالگی «دکتر سالم» در ورزشگاه
امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسالمی اظهار کرد:
امام حسین (ع) میگوید هر کسی زنده است،
راه من را میرود.
انگیزه خود را از دست ندهید؛ بدانید
با فعالیتهای عدالتخواهانه خود ،راه
امامحسین (ع) را میروید.
وی با اشاره به فعالیت سازمان مردمنهاد
«دیدهبان شفافیت و عدالت» خطاب به
جمعیت حاضر در همایش گفت :شما به ما
کمک کنید.
دیدهبان شفافیت و عدالت برای همه
شماست؛ عضو شوید و حق عضویت هم
بدهید.
البته فعالیتهای سازمان مردمنهاد
دیدهبان شفافیت و عدالت مدتها است
که از نظر برخی فعاالن اجتماعی و سیاسی
در کشور جهتگیریهای خاصی را دنبال
میکند.
هر چند احمد توکلی دبیرکل این سازمان
هرگز اتهامهایی از این دست را نپذیرفته است.
توکلی طی سالهای طوالنی فعالیت سیاسی
همواره سعی کرده است چهرهای مبارزهطلب
با فساد و ظواهر آن داشته باشد .تالشی که
گرچه در برخی مواقع پاسخ مثبت داده ولی
موارد بیشماری هم بوده که توفیق چندانی در
آنها نداشته است.
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اخبار

«ابتکار» مواضع اصالح طلبان نسبت به دولت پس از سوال از رئیس جمهوری و استیضاح وزرا در مجلس را بررسی میکند

پوپولیسم آفت مبارزه با فساد!
ادامه از صفحه یک
اگر در مبارزه با فساد جدی باشیم باید بیش
و پیش از تالش برای تشکیل «هیات رسیدگی
به اموال نامشروع مسئوالن» (که در جای خود
نیاز است) ،در تصویب قوانینی که ضامن
شفافیتاند جدیت به خرج دهیم.
دومین علت در اینکه چرا گاهی برخورد با
استنباط
فاسد را کسی جدی نمیگیرد و از آن
ِ
مبارزه با فساد را نمیکند .از طرفی نشاندن
فرع به جای اصل و از طرف دیگر برخوردهای
گزینشی و خودی و ناخودی کردن است .گاه
برای یک پفک دزدی گردوخاک میکنند اما
برای حیف و میلهای چند هزار میلیاردی به
اشارههای مختصر و در ابهام و ایهام بسنده
میکنند و گاهی نیز به راحتی بر آن چشم
میبندند! نمیتوان اصال ً اینگونه برخوردهای
گزینشی در برخورد با فساد را جدی گرفت.
مشخص است که در این روزهایی که مردم
زیر فشارهای بیامان ِ اقتصادی و معیشتی
هستند ،تشنه شنیدن ِ اسمی هستند تا آن را
بر چوب ِ دشنه کنند و بچرخانند .در این فضا،
برای عامالن ِ فسادهای کالن ،راحتترین کار
این است که چیزکی از رقیب گیر بیاورند و
به آن آب ببندند و در کرنا کنند تا حواسها
را بچرخانند و افکار عمومی را منحرف کنند.
پوپولیسم آفت مبارزه با فساد است؛ در این
بستر دوغ و دوشاب به راحتی یکی میشود و
در نهایت ،عدالت قربانی میشود .در چنین
ل فساد را پوشاند و بر
وضعیتی میتوان اص 
فساد خودیها ماله کشید.
این دو عامل اخیر ،یعنی فرعی را به جای
اصلی نشاندن و خودی و غیرخودی کردن،
آفت مبارزه با فساد است .در وضعیت
اینچنینی ،نه کسی برخوردهایی که با فساد
میشود را جدی میگیرد و نه اساسا ًمیتوان با
برخوردهای گزینشی فساد را برچید.

سیاستروز
فرمانده کل ارتش در بیانیهای اعالم کرد

انتقادهای حمایتی و حمایت های پر انتقاد

قنبری با بیان اینکه حمایت نسبت به دولت
آقای روحانی از سوی اصالحطلبان ادامه خواهد
داشت ،به «ابتکار» گفت :بعید میدانم تغییراتی
در استراتژی جریان اصالحات نسبت به دولت
آقای روحانی به وجود آید .حتی در این شرایط
حمایت بیشتری نسبت به دولت وجود دارد و
قطعا این حمایت از طرف اصالحطلبان ادامه پیدا
خواهد کرد .موضوع و انتظاری که این جریان
از روحانی دارد آنقدر حاد نیست که بخواهیم
آن را شکاف تلقی کنیم .به هر حال اگر برخی
مواقع دوستان اصالحطلب نقدی بر دولت وارد
میکنند به معنی آن نیست که شکافی بین دولت
و این جریان به وجود آمده است .این نقد با نقد
مخالفان دولت کامال فرق دارد در واقع چنین
انتقاداتی در جهت کمک به دولت و بهبود اوضاع
است .به نظر من این نقد ،نقدی دوستانه است و
برای تخریب یا تضعیف دولت نیست.
او در ادامه گفت :اصالحطلبان دولت را از
خودشان میدانند و تالش آنها بر این جهت است
که دولت نهایت موفقیت را داشته باشد .آنها
موفقیت روحانی را موفقیت خودشان میدانند
چرا که این دولت بر اثر حمایت این جریان شکل
گرفت .من بعید میدانم که جریان اصالحات
ریشه مسائل کنونی کشور را ناشی از اقدامات
دولت بدانند چرا که این دولت نهایت تالش
خود را کرده است .اگر در حال حاضر مشکلی در
اوضاع فعلی کشور وجود دارد وضعیتی است که
در سیاست خارجی پیش آمده است .بنا نیست
به خاطر تالش دشمنان ،ما دولت را زیر سوال
م اما متاسفانه این
ببریم و همسو با دشمنان شوی 
مساله را مخالفان آقای روحانی متوجه نیستند.
تندروهای اصولگرای مخالف دولت در مسیری
حرکت میکنند که اقتضاعات فعلی کشور را در
نظر ندارند .مسیری که اینها حرکت میکنند
مسیر پیشبرد منافع ملی نیست.
ریشه همه مشکالت فعلی در دولت نیست که
کسی بخواهد آن را زیر سوال ببرد
این فعال سیاسی اصالحطلب افزود :جریان
اصالحات به هیچوجه ریشه مشکالتی مانند
گرانی را فقط متوجه دولت نمیدانند .ما معتقدیم
مسالهای که ایجاد شده ناشی از حوزههای دیگری
است که بر اقتصاد کشور نیز تاثیر گذاشته است.
به نظر من اگر آقای روحانی رئیسجمهور نبود
دالر االن از  25هزار تومان رد شده بود .یعنی اگر
برجام را به نتیجه نمیرسانید و اوضاع سیاست
خارجه بهبود بخشیده نمیشد االن وضعیت
کشور بسیار بدتر از این بود که ما میبینیم.
ایشان تالش خود را کردند .حتی در دور اول
ریاستجمهوری موفق شدند یک ثبات اقتصادی
خوب را در کشور ایجاد کنند و ارزش پول ملی
را تثبیت کنند .روحانی همان مدیری است که
در چهار سال اول ریاستجمهوری خود این
اقدامات داشته است .نمیشود این نابسامانیها
را به عملکرد آقای روحانی نسبت داد .متاسفانه
ت خارجه
با توجه به فشاری که در حوزه سیاس 
بر کشور وارد شد بسیاری از افراد تندرو داخل
به کمک ترامپ رفتند و به بازگشت تحریمها
کمک کردند .مسائل و مشکالتی که ما امروز در
کشور میبینیم .ریشه این مشکالت در دولت
نیست که کسی بخواهد آن را زیر سوال ببرد.
نه اصالحطلبان و نه هر کس دیگری که الفبای
سیاست اقتصادی را بلد باشد همه تقصیر را
متوجه آقای روحانی نمیداند.
موضع کلی جریان اصالحات حمایت از دولت
آقای روحانی است
او افزود :برخی انتظارات که اصالحطلبان
نسبت به دولت دارند درست و بجا است .اما
باید این را هم در نظر گرفت که دولت از سوی
یک سری جریانات تحت فشار است .برای مثال
در انتخاب وزیر زن در کابینه ،خود ایشان تمایل
داشتند اما موانعی سر راه بود .باید این موانع و
این نشدنها را در نظر گرفت و دید ریشه آن در
کجا بوده است .نمیخواهم بگویم آقای روحانی
به عنوان رئیس دولت و قوه مجریه هیچ اشتباهی

قرارگاه قدس سپاه خبر داد

الهام برخوردار

آسمان ایران در حصار امنیت و
دیوار نفوذناپذیر قرارگاه پدافند
هوایی ارتش

el.barkhordar@gmail.com

اخیرا برخی از افراد با توجه به انتقاد تعدادی از اصالحطلبان نسبت به عملکرد دولت بر این باور هستند که شکافی بین دولت و جریان اصالحات پیش
آمده است .آیا اصالحطلبان در ادامه از دولت روحانی حمایت خواهند کرد؟ رویکرد این جریان در ادامه نسبت به دولت چگونه خواهد بود؟ داریوش
قنبری ،فعال سیاسی اصالحطلب معتقد است جریان اصالحات از دولت حمایت کرده ،میکند و خواهد کرد .او بر این باور است که دولت باید پایگاه
اجتماعی خود را دریابد .این انتقادی است که همواره نسبت به دولت وارد بوده چرا که آقای روحانی نسبت به پایگاه اجتماعی خودش کم توجه بوده
است .ایشان باید چه در مجلس و چه خارج از مجلس به بازسازی این پایگاه اجتماعی بپردازند.

حطلبان
آیااصال 
در ادامه از
دولت روحانی
حمایتخواهند
کرد؟ رویکرد
این جریان
نسبت به دولت
چگونهخواهد
بود؟
نداشتند ،معصوم که نیستند .من فکر میکنم
در کل روند دولت آقای روحانی یک روند مثبت
بوده است .اگرچه شاید برخی از اصالحطلبان
به شکل فردی یک سری از مسائل را مطرح
میکنند اما موضع کلی جریان اصالحات حمایت
از دولت آقای روحانی است و در آن هیچ شکی
نیست .کسی نمیخواهد این حمایت را زیر سوال
ببرد .یک منتقد فردی را نمیتوان به کل جریان
اصالحطلبان نسبت داد .کلیت جریان اصالحات،
احزاب اصالحطلب و جریانهای سیاسی آن از
آقای روحانی حمایت خواهند کرد .انتقادات وارده
در راستای کمک به دولت است نه هیچ چیز
دیگری .قنبری در ادامه گفت :افرادی که بر علیه
دولت صحبتی میکنند اصالحطلبانی نیستند
که در چارچوب سیاستهای جریان اصالحات
حرکت کرده باشند .سیاست جریان اصالحات
کامال مشخص است در شرایطی که عملکرد دولت
را منطقی و معقول تشخیص دهند .ما اگر بیاییم
همه تصمیمگیریها را ارزیابی کنیم باید همه افراد
و نهادهایی که در تصمیمگیریها دخالت دارند را
در نظر بگیریم .باید مجموعه عملکردها ارزیابی
شود .اینکه ما فقط از دولت انتظار داشته باشیم
که معجزه کند و همه مشکالت را حل کند به
هیچوجه نه منطقی است و نه امکانپذیر .به هر
حال در مجموع سیاستهایی که در دولت وجود
دارد که قابل انتقاد است .حتی قوانین مجلس
هم قابل انتقاد است .مگر میشود در قوه قضائیه
نسبت به عملکرد انتقاد وجود داشته باشد .انتقاد
به عملکرد و سیاستهای گذشته وارد است .اگر
ما بخواهیم ریشه برخی از مشکالت را بررسی
کنیم نقش همه نهادها را ببینیم نه اینکه همه
کاسهها سر دولت شکسته شود.
اصالحطلبان در دام طیف تندرو اصولگرا برای
اهداف تبلیغاتی خود نیفتند
این فعال سیاسی گفت :امروز همه یاد گرفتند

دبیرکل خانه کارگر:

که فقط مشکالت را بیان کرده و دولت را مورد
نقد کنند .بیان و تحلیل مشکالت راحت است.
بحث اینجا است که چگونه میشود بر مشکالت
غلبه کرد و راهکار داد .اینجا است که ما میبینیم
که برخی از منتقدان و تندروهایی مخالف دولت
عمال حرفی برای گفتن ندارند .هدف اینها
صرفا این است که مشکالت را برای اهداف
تبلیغاتی خود بیان کنند .اصالحطلبان در دام
طیف تندرو اصولگرا برای اهداف تبلیغاتی خود
نیفتند .همین منتقدان مسبب مشکالت موجود
کشور هستند .انتقاد اصالحطلبان به دولت هم
به خاطر همین موضوع ،مراعات کردن و نگفتن
برخی از موضوعات است .میگویند چرا آقای
روحانی نقش این جریان تندرو را که مسبب این
همه مشکالت در کشور هستند را به خوبی بیان
نکردند .هر چند آقای روحانی وارد این جزئیات
نشدند ولی در صحن مجلس کد را دادند و گفتند
در یکی از شهرهای کشور اعتراضی صورت گرفت
که در برخی از شهرهای دیگر کشور ادامه پیدا
کرد .این اعتراضات در مشهد صورت گرفت.
مشخص بود که جریان تندرو و افراطی پشت این
اعتراض بودند .اما ما میبینیم این جریان بعدا
خود را در جایگاه منتقد قرار میدهد تا میوه خود
را برای انتخابات سال آینده بچیند .آنچه که هست
باید مردم نسبت به خطرات این جریان تندرو
آگاه شوند .اینها متهم به ایجاد این مشکالت
در کشور هستند .اینها نمیتوانند فرار روبه جلو
داشته باشند ،فرافکنی کنند و بخواهند گذشته را
به فراموشی بسپارند .اگر دوستان اصالحطلب
انتقادی به دولت دارند بیشتر از این نظر است که
دولت شفافتر نقش اینها را بیان کند و اجازه
ندهد این جریان در جایگاه طلبکار قرار گیرند.
با تمام این اوصاف به نظر میرسد حداقل
بخشی از جریان اصالحات نسبت به حمایت
از دولت حسن روحانی دچار تردیدهایی جدی

شدهاند .تردیدهایی که میتوان آنها را از البهالی
پیامها و سخنرانیهای شخصیتهای برجسته
جریان اصالحطلبی مشاهده کرد .کم نیستند
فعاالن و چهرههای برجسته سیاسی اصالحطلب
که انتقادهایی جدی ،بنیادین و حتی تند نسبت
به عملکرد دولت روحانی دارند.
البته بروز چنین وضعیتی از گذشته قابل
رویت بود .چرا که حسن روحانی در سابقه
طوالنی فعالیتهای سیاسیاش هرگز متمایل
به جریان اصالحطلبی نبود .او همواره در طیف
اصولگرایان ـ راستهای درون حاکمیتـ تعریف
میشود .حضور و دلبستگی روحانی به جریان
راست را میتوان هم در وابستگیهای تشکیالتی
ـ عضویت در جامعه روحانیت مبارز تهران ـ و
هم در مشی و مشرب او ـ به ویژه در نهادهای
امنیتی کشور ـ جستوجو کرد .در نتیجه و در
خوشبینانهترین فرض ممکن ،ائتالفی میان او
ن اصالحطلبی در دو انتخابات ریاست
و جریا 
جمهوری گذشته به وجود آمده است .ائتالفی که
مو
از همان زمان شکلگیری هم با تردیدها و بی 
امیدهای فراوانی روبهرو بود .اما تا اینجا به نظر
میرسد جریان اصالحطلبی که تصور میشود با
یک استراتژی معین دست به حمایت از روحانی
زده بود ،هنوز هم بر همان میثاق پیشین استوار
است و بنا دارد تا زمانی که صحنه سیاسی کشور
به همین منوال شکل گرفته است ،به حمایت
از رئیس دولت دوازدهم ادامه دهد .گرچه در
این مسیر هزینههای گاه هنگفتی را هم متحمل
شود.
با بروز این وضعیت ،باید منتظر بود و نظاره کرد
که حمایت اصالحطلبان از دولت روحانی تا کی و
کجا ادامه خواهد داشت .آیا آنها این حمایت را تا
پایان دولت او ادامه میدهند؟ و مهمتر آنکه آیا
آنها در انتخابات ریاست جمهوری  1400باز هم
به سراغ چهرههایی نظیر روحانی خواهند رفت؟

علمالهدی:

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس قرارگاه
پدافند هوایی حضرت خاتماالنبیاء (ص) آجا
گفت که آسمان ایران در حصار امنیت و دیوار
نفوذناپذیر قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا
(ص) ارتش است.
به گزارش روابط عمومی ارتش در پیام
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی آمده
است« :دشمنیها و تهدیدهای دشمنان علیه
جمهوری اسالمی ایران در ۴۰سالی که از عمر با
برکت انقالب میگذرد ،هرگز لحظهای متوقف
نشده و همین موضوع دلیل و الزمه هوشیاری
همیشگی تمامی نیروهای دفاعی کشور را
روشن میکند .قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا
(ص) با حکمت ،درایت و درک دقیق و
عمیق فرماندهی معظم کل قوا ،حضرت امام
خامنهای (مدظلهالعالی) در راستای تغییرات
ترفندها و تاکتیکهای دشمن شکل گرفت
و در طول ۱۰سالی که از تشکیل آن گذشته،
همچون پیش از آن و به ویژه روزهای دفاع
مقدس ،چشم بیدار و گوش شنوای دفاعی
کشور مقدس اسالمی بوده و آسمان ایران در
حصار امنیت و دیوار نفوذناپذیر قرارگاه پدافند
هوایی خاتماالنبیا (ص) ارتش است.
پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران،
انشاءالله و به یاری خداوند بزرگ ،همواره به
سوی رشد و استحکام بیش از پیش سازمان
پدافندی همراه با شناخت اهداف و عمل
دشمن ،تقویت آموزشها ،نگهداری به روز
از ابزار و تجهیزات و استفاده حداکثری از
آنها ،هوشیاری و بهنگام بودن آمادگیها با
بهرهگیری از روشهای متنوع پدافندی در
تعامل اثربخش و همافزا با مجموعه بزرگ
ارتش جمهوری اسالمی ایران و بخشهای
مرتبط لشکری و کشوری حرکت خواهد کرد.
دهمین سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیاء (ص) را به پیشگاه فرمانده معظم
کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
و فرماندهان و کارکنان این قرارگاه تبریک و
تهنیت گفته ،توفیق روزافزون این قرارگاه در
حفظ و حراست از مرزهای آسمانی سرزمین
ایران ،ذیل سایه توجهات امام عصر (عج)
و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و
فرماندهی معزز کل قوا را از خداوند منان
خواستاریم».

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:

انهدام یک تیم تروریستی در منطقه مرزی سراوان

شورای عالی کار دستمزد کارگران را افزایش می دهد

هدف عوامل استکباری از بین بردن قداست مشهد است

اطالعات غلط به شما دادهاند

روابطعمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
جنوب شرق کشور از انهدام یک تیم تروریستی
در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق
سیستان و بلوچستان و هالکت و زخمی
شدن هفت تروریست خبر داد.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی
سپاه جنوب شرق روز جمعه در اطالعیهای
اعالم کرد :در ساعات اولیه بامداد روز جمعه یک
تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی که از مرزهای
کشور همجوار قصد نفوذ به داخل و ارتکاب اقدامات خرابکارانه و ضدامنیتی
داشت ،با هوشیاری رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مواجه و
طی یک درگیری منهدم شد .این اطالعیه میافزاید :این درگیری در نقطه
صفر مرزی حدفاصل میلهای  158تا  160منطقه عمومی سراوان در استان
سیستان و بلوچستان رخ داد که طی آن چهار تن از تروریستها به هالکت
رسیده و سهنفر دیگر از آنان زخمی شدند .همچنین در این درگیری یکی
از نیروهای خودی به طور سطحی زخمی شد و مرزداران سپاه به پایگاههای
خود بازگشتند .شهرستان سراوان در  335کیلومتری جنوب شرق زاهدان
مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

دبیرکل خانه کارگر و اعضای هیات اجرایی خانه
کارگر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند با
جمشید انصاری ،معاون رئیسجمهوری و
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیدار
کردند .به گزارش ایلنا ،علیرضا محجوب ،در
ابتدای این جلسه ،ضمن تبریک هفته دولت
گفت :این ایام همراه با خاطره شهیدان باهنر
و رجایی است و به این مناسبت باید از کارمندان
دولت تجلیل و قدردانی کنیم .وی ادامه داد :در شرایط
فعلی اقتصادی ،شورای عالی کار مجاز است دستمزد کارگران را افزایش
دهد اما به دلیل اینکه صراحت ندارد نسبت به آن اما و اگرهایی میآورند.
ما میخواهیم پیشنهاد بدهیم که در سال جاری این افزایش وجود داشته
باشد .نماینده مردم تهران ،ری ،اسالمشهر ،شمیرانات و پردیس در مجلس
افزود :در همه کشورها در چنین شرایطی ،یعنی زمانی که قیمت ارز شناور
است ،دستمزدها را شناور میکنند .مسئلهای که مورد اشاره محجوب قرار
گرفته سالها است که مورد بحث و مناقشه میان نمایندگان کارگران،
کارفرمایان و دولت بوده است .هر یک سعی میکنند سهم بیشتری در
تعیین دستمزدها داشته باشند.

امام جمعه مشهد تاکید کرد :شکست استکبار
جهانی و اذنابش در سوریه عراق آنقدر
مفتضحانه بود که موجب شد تا جهان
متوجه شود عامل گسترش تروریسم بر روی
کره زمین آمریکا است و همه آبرویش رفت و
هم پولهایشان بر باد رفت.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم سیداحمد
علمالهدی در خطب ه دوم نماز جمعه این هفته
گفت :عید غدیر برای تجدیدخاطره و برگزاری سالگرد
مشهد
نیست بلکه غدیر جریانی است که در همه زمانها و مکانها جاری
و ساری است و امروز هم جریان قابل توجه و عظیم و دکترین باال و
بلند سیاسی است .امام جمعه مشهد با اشاره به شایعه استفاده از
زنان ایران توسط زوار عراقی در مشهد ابراز داشت :مستکبرین آمدند
که کاری کنند تا این سه ملت را در مقابل هم قرار دهند و در مقابل
هم قرار بدهند؛ حداقل در عرصه بدبینی و سوءظن .عامل این توطئه
هم انگلیسیها هستند چون این توطئه از روزنامه گاردین شروع شد که
بگویند مردم عراق وقتی به خراسان میآیند زنان ایرانی را در معرض
امیال شهوانی خود قرار میدهند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه خطاب به
مشاور رسانهای محمّدرضا عارف نوشت :واقعیت
این است میان اختالف نظر و تنوع سالیق در
یک مجموعه با کنارهگیری باید تمایز قائل
شد .جناب خامسیان! اطالعات غلط به شما
دادهاند .به گزارش فارس غالمعلی دهقان،
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ،طی
یادداشتی ،کنارهگیری سه عضو سرشناس حزب
اعتدال و توسعه از این حزب را تکذیب کرد .در یادداشت
دهقان آمده است« :جناب خامسیان توئیت کردهاند که سهعضو شورای
مرکزی حزب اعتدال و توسعه ،آقایان اکبر ترکان و مرتضی بانک و خانم
فاطمه هاشمی ،از حزب کنارهگیری کردهاند و حزب در آستانه فروپاشی
است! یاللعجب .همین هفته گذشته در جلسه شورای مرکزی دو تن از
این سه نفر حضور داشتند .واقعیت این است میان اختالف نظر و تنوع
سالئق در یک مجموعه با کنارهگیری باید تمایز قائل شد .جناب خامسیان!
اطالعات غلط به شما دادهاند ».گفتنی است پیشتر علیرضا خامسیان در
توئیتی خبر داده بود که اکبر ترکان ،مرتضی بانک و فاطمه هاشمی به دلیل
اختالف با نوبخت و واعظی از این حزب کنارهگیری کردهاند.

