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دولت یا قوه مجریه در نظام جمهوری اسالمی ایران، در زمره بخش های 
انتخابی به حس��اب می آید که رئیس آن به طور مستقیم توسط مردم 
انتخاب می ش��ود و اعضای کابینه با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس 

معرفی می شوند و از نمایندگان منتخب مردم رأی اعتماد می گیرند. 
این ساز و کار می تواند کارآمدی را که الزمه ادامه مسئولیت است، در 
پیوند با انتخاب مردم تأمین کند. یعنی اگر مردم با ش��ناخت کامل از 
نامزدهای ریاست جمهوری یک رئیس جمهور کارآمد را انتخاب کنند 
که او به دنبال گزین��ش افراد کارآمد برای کابینه باش��د و نمایندگان 
منتخب مردم هم با مدنظر قرار دادن منافع مردم و نظام به افراد کارآمد 
رأی اعتماد داده و اگر در انجام وظایف و مسئولیت ها، اعضای کابینه را 
فاقد توانمندی و کارایی یافته مورد سؤال یا استیضاح و برکناری قرار 
دهند، نوعی ضمانت قانونی در ساختار نظام برای حفظ کارآمدی تعبیه 

شده که رضایتمندی مردم را نیز تضمین می کند. 
البته کسانی که در این فرایند خود را در معرض انتخاب قرار می دهند، 
هم باید از قبل به وظایف و اختیارات قانونی توجه داشته و برای انجام 
آن با همین شرایط و زمینه موجود داوطلب پذیرش مسئولیت باشند، 
نه اینکه پس از تصدی مس��ئولیت  ها مدعی کمبود اختیارات ش��ده و 
فقدان توانمندی و ضعف خود را به نداشتن اختیار کافی یا خرابی های 
پیشین پیوند زده و از پاسخگویی طفره روند. پدیده ای که متأسفانه در 
کشور ما رایج بوده و ناتوانی و ناکارآمدی در سالیان اولیه مسئولیت به 
وجود خرابی های باقیمانده از مس��ئوالن قبل پوشش داده می شود و 
در سال های آخر مسئولیت هم نداشتن اختیار کافی یا عدم همراهی 
بخش های انتصابی را پوشش فرار از پاسخگویی قرار می دهند. حال آنکه 
این حضرات باید قبل از پذیرش مسئولیت به حوزه وظایف و اختیارات 
مربوط به آن پست و مس��ئولیت توجه داش��ته و حدود ساختاری آن 

مسئولیت را مدنظر قرار می دادند. 
بدیهی است تعویض این دسته از مسئوالن و جایگزین ساختن افرادی 
با توانمندی، رویکرد و عملکرد مناسب راه اصلی اصالح و کارآمدسازی 
به حساب می آید که عمدتاً در برخورد با مصلحت اندیشی ها بسیار کم و 
کند و با تأخیر اتفاق می افتد که چرایی آن نیاز به بررسی جداگانه دارد.  
اما هرگاه جسارت و شهامت تغییر وجود داشته و افراد دیگری جایگزین 
مدیران و مسئوالن خسته، فاقد انگیزه یا دارای رویکردهای بی حاصل و 
عملکردهای بی نتیجه یا کم بازده شده اند، نه تنها این بخش  ها متحول 
شده و به افزایش کارایی میل کرده اند، بلکه موجب رقابت و تحرک در 

سایر بخش ها نیز بوده اند. 
نمونه اخی��ر و گویای آن تغیی��ر رئیس کل بانک مرک��زی و تغییر در 
وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی است که مدعیان شیخوخیت در 
عرصه تکنوکراسی جای خود را به چهره های جدیدی داده اند، مسئوالن 
جدید، با تفاوت در رویکرد  ها و عملکرد  ها موجب تحرک در این بخش  ها 
شده و توانسته اند روند کاری گذشته را به نفع امید و رضایتمندی در 
ذی نفعان تغییر دهند. گرچه حضور این آقایان در این مدت کوتاه برای 
ارزیابی قطعی آنان کفایت نمی کند اما همی��ن میزان از واکنش های 
مثبت در حوزه مسئولیت های آنان گویای تغییر مثبت و امیدوارکننده 
است که در صورت تداوم می تواند بس��یاری از چالش  ها را حل کرده و 
ضعف های کارآمدی در این حوزه   ه��ا را برطرف و رضایتمندی جامعه 

ذی نفع را افزایش دهد. 
به عنوان مثال واکنش بازار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گرچه با 
نوساناتی همراه بوده اما روند کلی آن مثبت است و نه تنها روند افزایشی 
نرخ ارز متوقف شده بلکه خوشبختانه روند نزولی پیدا کرده و امید به 
بهبود سیاست های مالی و بانکی نیز افزایش یافته است. در بخش تولید 
نیز با آوردن وزیر جدید صمت شاهد پویایی و امید هستیم و تغییر در 
وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن واکنش مثبت داشته و منتظران 
سرنوشت مسکن مهر که عمدتاً از طیف محروم جامعه هستند، به حل 

مشکل خود امیدوار شده اند. 
یک کارکرد ضمنی ولی قابل توجه دیگر ه��م تقویت امید در مدیران 
جوان برای ورود به چرخه مدیریتی کالن کش��ور و شکس��تن حلقه 
بسته مدیریتی کالن و پدید آمدن انگیزه کاری در سطوح پایین تر نیز 
می باشد.  سرجمع تغییرات مدیریتی دارای برکاتی است که می تواند 
کارآمدی، رضایتمندی و امید را  در س��طح توده مردم تا بدنه نخبگی 
و کارشناس��ی کش��ور تقویت کند و لذا هرچند هزین��ه ناچیزی برای 
معدودی از فن ساالران دارد، اما فواید آن برای بدنه اداری و مردم عزیز 

کشورمان بیشتر است. 

رسول سنائی راد
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دوگانه های جهان غرب از تهران تا پاریس
 اخب��ار اعتراض و 

کبری آسوپار
  گزارش

آشوب و خشونت 
در فرانس��ه ای��ن 
روزها در ایران و خصوصاً در شبکه هاي اجتماعي و 
توسط کاربران فضاي مجازي به دقت دنبال مي شود. 
ایراني ها خوب به خاطر دارند که چگونه با کوچک ترین 
تجمع اعتراضي در ایران سیاستمداران و مقامات و 
رس��انه هاي غربي براي تبدیل کردن اعتراضات به 
موضوعي علیه انقالب و نظام تالش مي کنند و چگونه 
با کم ترین حضور مأموران پلیس براي کنترل فضاي 
تجمعات صحبت از اعمال خشونت علیه مردم ایران 
مي کنند و نگران حقوق بشر مي شوند و ریشه ماجرا را 
در نوع حکومت مي بینند و با غیرمردمي خواندن نظام 
جمهوري اسالمي، دموکراسي را راه پایان آشوب ها 
معرفي مي کنن��د. حاال کاربران ایراني ش��بکه هاي 
اجتماعي به دق��ت اعتراضات و آش��وب هاي چند 
هفته اي پاریس را که کم کم به دیگر شهرهاي فرانسه 
هم کش��یده مي ش��ود، رصد مي کنند تا ببینند در 
فرانسه اي که مهد دموکراسي و آزادي و حقوق است، 
اعتراضات مردم چگونه انجام مي شود و دولت فرانسه 
چگونه برخورد مي کند و کشورهاي دیگر که همیشه 
نگران دموکراسي و حقوق بشر در ایران هستند، چه 

مي کنند. 
بیاعتناییبهدموکراسيآتشوخوندر

شانزهليزه!
تصویري که این هفته ها از پاریس مي بینیم، یک سو 
اعتراضات مردمي است که عمالً به آشوب و اغتشاش 
انجامیده و امنیت جاني و مالي را زیر سؤال برده است. 
بانک ها و ماشین ها آتش زده مي ش��وند و مغازه ها 
غارت و زندگي عادي مختل؛ سوي دیگر هم پلیس 
ضدشورش فرانسه است و سالح گرم و باتوم و نفربر و 
ارتش و اشک آور. آنچه دو سوي ماجرا انجام مي دهند 
دیگر چیزي از فرانسه  مهد دموکراسي و پاریس هنر 
و عشق و ادبیات باقي نگذاشته است. زد و خوردهاي 
خیاباني و تعداد باالي بازداش��تي ها و اس��تفاده از 
نفربرهاي ارتش و دود آتش و اشک آور و غارت مغازه ها 
و تخریب اموال مردم تصویر این روزهاي پاریس براي 
ایرانیان است. تصویر خشونتي که باید این روزها از 
پاریس، نه فقط براي مردم ایران که براي کل جهان 
مخابره شود، اما نمي شود و رسانه ها و سیاستمداران 
جهان با آشوب مردم فرانسه و برخورد خشونت آمیز 
پلیس و ارتش فرانسه خیلي عادي برخورد مي کنند. 

چرا این تصویر خشونت کسي را نگران نمي کند؟!
فقط کافي است اتفاقات و اخبار همین تجمعات روز 
شنبه در پاریس را مرور کنیم. تعطیلي 50 ایستگاه 
مترو، بازداش��ت دانش آموزان، اس��تفاده از نفربر و 
نیروهاي ارتش عالوه بر چند ده هزار نیروي پلیس 
و لباس شخصي، تعطیلي مراکز گردشگري پاریس 
از جمله برج ایفل و موزه لوور، تعطیلي کالس هاي 
دانشگاه، درخواس��ت پلیس از مردم براي ماندن در 

منازل و از کسبه شانزه لیزه براي باز نکردن مغازه هاي 
خود، قطعي اینترنت و بازرس��ي بدني مردم عادي 
در برخ��ي خیابان ه��اي منتهي به مح��ل تجمع و 
ضبط وسایل قابل پرتاب! و در نهایت بیش از 1700 
بازداشتي و زخمي شدن 130 نفر اعم از معترضان و 
نیروهاي امنیتي. آیا این اوضاع آن طور که مقامات 
کش��ورهاي جهان به آن بي اعتنا هس��تند، عادي 

است؟!
دوگانههايجهانغربازتهرانتاپاریس

این هفته ها کسي نگران حقوق بشر در فرانسه نیست 
و حتي برخورد غیرمتعارف پلیس فرانس��ه با دانش 
آموزان معت��رض که همچون اس��یران جنگي رو به 
دیوار، دست روي سر و تحت کنترل بودند، هیچ نهاد 
بین المللی را نگران نمي کند. کسي هم نمي گوید دلیل 
اعتراض مردم نوع حکومت در فرانسه است و باید براي 
تغییر حکومت و تغییر سیاست هاي کلي دولت فرانسه 
رفراندوم برگزار شود. همه چیز عادي است. کساني 
حق اعتراض دارند و کس��اني دیگر حق برخورد؛ ولو 
به خشونت! کش��ورهاي دیگر از معترضان حمایت 

نمي کنند؛ نمایندگان معترضان در رسانه هاي معاند با 
حکومت فرانسه تریبون به دست نمي آورند و لیدرهاي 
معترضان از سازمان هاي اطالعاتي کشورهاي بیگانه 
خط نمي گیرند. عماًل همه چیز به عنوان »یک اتفاق 
داخلي و بي نیاز از دخالت خارجي« براي کشور فرانسه 
توسط جهان به رسمیت شناخته مي ش��ود. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور غیرمتعارف امریکا هم که توئیتي 
متوهمانه در مورد خواست مردم فرانسه براي داشتن 
رئیس جمهوري همچون او مي زن��د، از وزیر خارجه 
فرانسه جواب مي گیرد که »در امور داخلي ما دخالت 
نکنید« درست هم مي گوید. اما بگذارید حدود یک 
س��ال به عقب برگردیم و زماني آشوب و اغتشاش نه 
چند هفته که تنها سه، چهار روز برخي شهرهاي ایران 
را درگیر کرد. همین وزارت خارجه فرانسه بیانیه داد و 
از بروز ناآرامي  در برخي از شهرهاي ایران و »آمار باالي 
قربانیان و بازداشت شدگان« ابراز نگراني و تصریح کرد: 
»مقامات فرانس��وي به دقت وضعیت ایران را دنبال 
مي کنند. حق اعتراض آزادانه یک حق اساسي است. « 
در واقع دولت فرانسه امروز به اقدامي از ترامپ اعتراض 

مي کند که خود سال گذشته آن را در مورد ایران انجام 
داد. سال گذشته دولت هاي غربي دیگر همچون امریکا، 
انگلیس و آلمان و نیز اتحادیه اروپا هم نگران آشوبگران 
در ایران شده بودند، اما در موردبرخورد خشونت آمیز 
پلیس فرانسه ساکت مانده اند. و این همه در حالي است 
که فرانسه چهارمین قدرت اتمي دنیاست که دشمن 
خارجي ندارد و رسانه معاند ندارد و کشورهاي دیگر 
براي براندازي حکومتش بودجه تخصیص نداده اند 
و در جنگ اقتصادي نیست و انقالب مخملي برایش 
تدارک ندیده اند و قومیت هایش را تحریک نکرده اند 
و ... و پلیس ایران چه نجیبانه و بدون اس��لحه گرم و 
بدون حضور ارتش مقابل آشوبگران ایستاد و شهید 
داد و ... چه غیرمنصفانه برخي ها رفتار پلیس در اروپا را 
براي نیروي انتظامي نجیب ایران مثال مي زدند. انتظار 
زیادي نیس��ت؛ دولت فرانسه حق مدیریت و کنترل 
مسائل داخلي را براي کشورهاي دیگر هم همچون 
کشور خود قائل باش��د و در امور داخلي دیگران، چه 
مردم معترض و چه پلیس حافظ امنیت دخالت نکند. 
سلبحقایرانبرايمدیریتاوضاعداخلي

خود
دخالت هاي خارج��ي در تجمع��ات اعتراضي مردم 
ایران تاکنون آس��یب هاي زیادي به مردم زده است. 
اول آنکه مسیر اعتراض مردمي را منحرف مي کند و 
با بزرگ نمایی تعداد و بزرگ نمایی خواسته ها و ارائه 
اخب��ار دروغ تحریک آمیز آن را به ضدی��ت با نظام و 
انقالب گره مي زند، در حالي که چنانکه در اعتراضات 
کارگران نیشکر هفت تپه دیدیم، آنان خواسته هاي 
به حقی داشتند که اصالً سیاسي نبود و با کلیت نظام 
هم مشکلي نداشتند. البته هوشیاري کارگران مانع 
از نفوذ معاندان و منافقین ش��د؛ وگرن��ه آنها کنترل 
تجمعات را بارها در دس��ت گرفته و با به خش��ونت 
کشاندن تجمعات که پلیس را ناگزیر از ورود مي کند، 
عمالً حق مردم براي برپایي تجمعات اعتراضي را سلب 
مي کنند. اتفاقي که با دخالت بیگانگان از جمله همین 
دولت فرانسه در اعتراضات حق و ناحق مردم ایران هم 
مي افتد و موجب حساسیت به این تجمعات و ندادن 
مجوز برگزاري مي شود. در واقع دشمنان ایران از یک 
سو در تجمعات دخالت کرده و آنها را از مسیر اصلي 
منحرف مي کنند و اعتراض مسالمت آمیز را به آشوب 
مي کشند و حق مردم را سلب مي کنند و از سوي دیگر 
با بزرگ نمایی و دروغ سازي کاریکاتوري در مورد مدل 
برخورد پلیس ایران با آشوب  و اغتشاش، حق دولت 
را براي تأمین امنیت ش��هروندان ایراني به رسمیت 
نمي شناسند. مس��یري که در نهایت به ناامن سازي 
ایران منتهي مي ش��ود و البته در ژست هاي شیک و 
زیباي دموکراسي خواهي و حقوق بشر و حق آزادي 
و اعتراض پیچیده شده است. تمدن غرب یک دروغ 
بزرگ است و این از تصاویر پاریس امروز هویداست؛ 
فقط کافي است پاریس را بدون سانسور به مردم نشان 

دهیم؛ دو سوي اغتشاش و خشونت. 

جدیدتریندستاوردهايعلميوپژوهشياقشار
بسيجبهنمایشدرآمد

رونمایي از  4 طرح جدید فناورانه بسیجیان
اینبرکتانقالباسالميبودکهاستقالل،خودباوريورويپايخود

ایستادنرابهماآموخت.
به گزارش خبرگزاري بسیج، سردار غالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین در گردهمایي فعاالن علمي بسیج اظهار داشت: خودباوري 
جوانان ما از برکات نظام مقدس جمهوري اسالمي است که صاحب فکر و 
اندیشه هستند. اگر این اندیشه با روحیات معنوي و جهادي همراه باشد، 
پیشرفت و توسعه روزافزون کشور حتمي اس��ت. وي با بیان اینکه انقالب 
اسالمي آمد تا ملت ما به خودباوري برسد افزود: اگر قرار باشد یک زماني در 
فلسفه انقالب اسالمي بحث کنیم، یکي از دالیل وقوع انقالب، خودباوري 
ملتي بود که در دهه هاي گذشته به آن القا کرده بودند »تو نمی توانی«. سردار 
غیب پرور گفت: این برکت انقالب اسالمي بود که استقالل، خودباوري و روي 

پاي خود ایستادن را به ما آموخت. 
رئیس سازمان بسیج اذعان کرد: امروز اگر جوانان ما این جوهره و خودباوری 
را در خود حفظ کنند، هیچ کس توان مقابله با ما را نخواهد داشت. وي با بیان 
اینکه در نیروهاي مسلح و خصوصاً بسیج با اقیانوسي از فکر و اندیشه افراد 
نخبه مؤمن و انقالبي مواجه هستیم، افزود: افرادي به ما مراجعه مي کنند که 
طرح هاي بی نظیری دارند، اگر از این افراد حمایت نشود دچار یک خسران 
بزرگ خواهیم شد. رئیس سازمان بس��یج در پایان گفت: ما براي نخبگان 
علمي کشور داراي برنامه هس��تیم. من از مسئوالن سازمان بسیج علمي 
مي خواهم موضوع حمایت از نخبگان را ب��ه عنوان مهم ترین وظیفه مورد 

توجه قرار دهند. 
افتتاحنمایشگاهدانشوپژوهشاقشاربسيج

جدیدترین دستاوردهاي اقش��ار بسیج در نمایش��گاه علمي و پژوهشي 
بس��یجیان به نمایش درآمد. این نمایشگاه ش��امل 35 غرفه از طرح ها و 
دستاوردهاي علمي بسیج اس��ت که براي مرحله تجاری سازی آماده ارائه 
مي شوند. ازجمله دس��تاوردهاي به نمایش درآمده در این مراسم، 4 طرح 
جدید فناورانه بس��یجیان بود. این طرح ها عبارتند از طراحي پهپاد بدون 
سکان vtcu133 که در آن برخالف سایر پهپادها که براي هدایت آنها از 
سکان ها و سطوح کنترلي استفاده مي شود، هدایت و جهت گیري پهپاد با 
استفاده از تغییر زاویه در خروجي موتورها صورت مي گیرد. این پهپاد مي تواند 
در مأموریت های شناسایي و رزمي کاربرد داشته باشد. محصول دیگر، تولید 
ماده شیمیایي نیترات باریم است که در صنایع نظامي و آتش نشانی کاربرد 
داشته که تا پیش از این وارداتي بوده که محققان بسیجي موفق به تولید 
آن شده اند.  محصول س��وم، تولید فراورده گیاهي بامبو به دست محققان 
جوان بسیجي استان گیالن بود. این محصول یک منبع غذایي فرایودمند 
ارگانیک است که حا وي 17 نوع آنزیم و 10 عنصر سودمند معدني است. دیگر 
دستاورد جدیدي که در این نمایشگاه رونمایي شد، کتاب کاربرد پالسما در 

صنعت هوافضا بود. 

قاليبافدردانشگاهتهران:
راه حل مشكالت نه مذاکره  با بیگانه

 که سخن گفتن با مردم است
محمدباق�رقاليب�اف،تصری�حک�ردک�هضع�فمدیریت�ي
باع�ثميش�ودفرص�تدراختي�ارفرصتطلب�انق�رارگي�رد.

 به گزارش ایسنا، شهردار سابق تهران عصر دیروز طي سخناني در مراسم 
بزرگداشت روز دانشجو که از س��وي انجمن اسالمي دانشجویان مستقل 
در دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه 
امروز جامعه و ملت ما با چالش بزرگي روبه رو هستند و در این شرایط سخت 
دانشجو و دانشگاه باید به کمک مردم بیایند، گفت: ملت ما ملتي است که 

همه سختي ها و ضعف مدیریت ها را به جان خریدند.
 امروز باید دانشگاه با روحیه مطالبه گري و عدالت طلبی صداي مردم محکوم 
و مظلوم را به گوش کم شنوای مسئوالن برساند. وي با طرح این پرسش که 
ریشه اصلي بحران اقتصادي امروز چیست، اظهار کرد: ریشه این بحران آیا 
مبارزه با دشمنان است؟ آیا به وجود تحریم ها باز می گردد؟ آیا ادامه مسیر 
سیاسي امام راحل مانع رشد و حرکت اقتصاد ما شده است؟ آیا سستي مردم 
باعث این وضعیت شده است؟ بنده معتقدم که این موارد، نه تنها مشکالت 
ما نیستند، بلکه نقاط قوت ما براي حل مشکالت اقتصادي است. مشکل ما از 
جایي شروع مي شود که مسئوالن به جاي اینکه چشم شان به داخل کشور 
باشد به بیرون کشور معطوف است و ضعف مدیریتي باعث مي شود فرصت 

در اختیار فرصت طلبان قرار گیرد. 
قالیباف تصریح کرد: مش��کل به قدرت دوس��تي و ماندن در قدرت به هر 
قیمتي آن هم در شرایطي که ضعف مدیریتي به گوش همه رسیده است، باز 
می گردد. تا زماني که مسئوالن به جاي سخن گفتن با اقشار مردم، بنشینند 
و با بیگانه مذاکره کنند، مشکلي از مشکالت اقتصادي کشور حل نمي شود. ما 
اگر مي خواهیم روزي مذاکره اي هم بکنیم ابتدا باید قدرت ملی مان را افزایش 
دهیم، نه اینکه با ضعف اقتصادي در پي مذاکره باشیم. شهردار سابق تهران 
گفت: در مورد شهرداري هم مي بینیم که همین ضعف مدیریتي وجود دارد؛ 
مي گویند شهرداري تهران 52 هزار میلیارد تومان بدهي دارد و زماني که 
خودشان درباره این توضیح دادند مشخص شد که 37 هزار میلیارد تومان آن 
مربوط به پروژه هاي آینده شهرداري است. سؤال این است که در کجاي دنیا 
آنچه مربوط به آینده است به عنوان بدهي امروز محسوب مي شود؟ وي در 
ادامه اظهار کرد: وقتي به آقایان مي گوییم که چرا حساب هاي بانکي را درست 
رصد نمي کنید و از برداشت ها و واریزها به درستي اطالع ندارید، مي گویند 
که ما نمي خواهیم به حریم خصوصي مردم سرک بکشیم. حال پرسش این 
است، شما که پیرو و دنبال لیبرالیسم و کشورهاي لیبرالیستي هستید، یکي 
از این کشورها را مثال بزنید که به حساب هاي بانکي دسترسي نداشته و بر آن 
نظارت نکند. اتفاقاً شما به همه شئون زندگي مردم فضولي مي کنید و سرک 

مي کشید، به جز آنجا که باید این کار را انجام دهید. 
قالیباف تأکید کرد: شما به جاي اینکه بروید و ببینید آن 4درصدي ها که 
خون مردم را مي مکند کجا هستند و چقدر در حسابشان پول دارند و به جاي 
اینکه مشخص کنید از چه کساني باید مالیات گرفت، مي روید از همه مردم 
و از کساني که وضعیت مالي خوبي هم ندارند مالیات مي گیرید و آن وقت 
به دنبال اجراي عدالت و حمایت از اقشار ضعیف هم هستید. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما در دوره مدیریت در شهرداري تهران 
تحت تحریم جهاني و تحریم دولت هاي نهم تا یازدهم بودیم، گفت: در این 
شرایط نگذاشتیم که رشد تهران متوقف شود. البته نمي گوییم که ایرادي 
به کارمان وارد نبوده اس��ت. اما این واقعیتي است که مي توانیم مشکالت 
کشور را حل کنیم، اگر فرصت ها را به جوانان و کاربلدان بدهیم، نه اینکه هم 
حزبي هاي خسته، بسته و نشسته خود را به کار گیریم مي توانیم مشکالت 

اقتصادي این کشور را حل کنیم.  

خانهملت:حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملي 
و سیاست خارجي مجلس از اعالم نظر نهایي در خصوص استیضاح وزیر 

امور خارجه در دو هفته آینده خبر داد. 
ایرن�ا:سردار سرتیپ پاسدار علي فضلي، فرمانده دانشگاه افسري 
امام حسین )ع(: اگر بسیج نبود، قطعاً تحریم ها اثرگذار بودند، تقویت 

افکار بسیجي کشور را با قدرت از مراحل تحریم ها عبور مي دهد. 
مهر:س��عید جلیلي: بعد از سه س��اعت از خروج امریکا از برجام، 
اروپایي ها همان حرف هاي امریکا را در اطالعیه اي به نوعي دیگر تکرار 
کردند. این خوابي که اروپایي ها ب��راي برجام دیدند تا آن را با هزینه از 

جیب ملت ایران حفظ کنند تعبیر نخواهد شد. 

ژه
وی

 برایدرخواستمنعبازنشستگی 
دولتاولاست

مرتضي مبلغ، فعال سیاسي اصالح طلب خبر داده که بیشترین 
نامه نگاري ها به رهبري براي گرفتن مجوز استثنا شدن از قانون 
منع به کارگیري بازنشستگان توسط دولت انجام شده است. او 
طي یادداشتي در روزنامه سازندگي مي نویسد: » بدعت بسیار 
نادرستي بعد از اجرا کردن این قانون شکل گرفت که به ضرر 
مدیریت کشور تمام ش��د. چند صباحي از تصویب این قانون 
نگذشته بود که نامه هایي به رهبري نوشته شد که مجوزي براي 
استثنا کردن برخي پست ها انجام شود. این مسئله عمدتاً از طرف 
دولت انجام شد. اگر دولت نظري براي اصالح داشت، باید قبل از 

تصویب و اجرا آن را مطرح مي کرد. «
او این مسئله را نقض قانون و استفاده از حکم حکومتي در امور 
جزئی مي داند: »اکنون که بیش از چند ماه از تصویب این قانون 
نگذشته، شاهد نقض آن هستیم. این مسئله به مصلحت کشور 
نیست. ضمن اینکه حکم حکومتي و جایگاه رفیع آن را نباید 
به این موضوعات جزئی تقلیل داد؛ چرا که این مسئله از طرق 
دیگري قابل حل بود. باید این درخواست مجوز براي استثنائات 

متوقف شود؛ چرا که فلسفه این قانون را زیر سؤال مي برد. «
این اذعان اصالح طلبانه به استفاده بیشتر دولت از اجازه رهبري 
براي بازنشستگان دولت یادآور س��خنان رهبري در جلسه با 

نمایندگان کاندیداها پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 88 
است که فرمودند: »برخي از دوستاني که در این جلسه حضور 
دارند هر گاه به انتخابات ها نزدیک مي شویم، مدام با یک ژست 
خاص در شعارهاي شان تبلیغ مي کنند که اختیارات رهبري 
در چارچوب قانون اساسي است و رهبري در چارچوب قانون 
اساسي بایست عمل کند و اختیارات فراقانوني یا حکم حکومتي 
نداریم. جناب آقاي خاتمي نیز وقتي س��ال 76 مي خواستند 
کاندیداي ریاست جمهوري شوند، آمدند پیش بنده و گفتند 
که بنده عقیده ام این است که رهبري بایست در چارچوب قانون 
اساسي عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبي است؛ 
ولي شما جناب آقاي خاتمي کس��ي خواهي بود که در آینده 
بیشترین تقاضاها را براي اس��تفاده از اختیارات فراتر از قانون 
اساسي رهبري جهت حل مشکالت کشور خواهید داشت. در 
طول سال هاي ریاست جمهوري، ایشان بارها نامه مي زدند که 
فالن مطلب را تنها شما مي توانید حل نمایید... شما ببینید این 
اختیارات رهبري در انتخابات هاي مختلف مثل تأیید انتخابات 
مجلس تهران یا تأیید صالحیت کاندیداي ریاست جمهوري و... 

تاکنون به نفع چه جریاني بیشتر به کار گرفته شده است... «
از س��وي دیگر، پیش از این و در جریان استعفاي شهیندخت 
موالوردي به دلیل همین قانون، برخي اصالح طلبان به روحاني 
انتقاد کردند که نخواسته موالوردي در دولتش باقي بماند، وگرنه 

او اجازه افراد زیادي را براي استثنا شدن از قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان گرفته و مي توانست اجازه موالوردي را هم بگیرد. 


 ظریفبهتيتركيهانرسيد؟

پاییز 96 روزنامه کیهان مواضع انصاراهلل یمن را با تیتر »شلیک 
موشک انصاراهلل به ریاض هدف بعدي، دوبي« بازتاب داد اما این 
عنوان  موجب تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به مدیرمسئول 
کیهان شد و نوبخت هم که آن زمان سخنگوي دولت بود، گفت 
که »این یک تخلف آشکار رسانه اي است و برخوردهاي قانوني 
در حال پیگیري است. هیچ چیزي براي ما مهم تر از منافع ملي 
نیست، در برخي از موارد افراد تمایل دارند نظرات شخصي خود 
را در انتخاب تیتر به عنوان منافع نظام مطرح کنند. نباید بگذاریم 
رفتارها منافع ملي ما را مورد تهدید قرار دهد و اگر چنین اتفاقي 

بیفتد برخورد خواهد شد. «
درباره این تیتر همان زمان بحث ها ش��د و روزنامه کیهان هم 
پاسخ داد و نیاز به طرح دوباره نیست؛ اما توئیت روز پنج شنبه 
محمد جواد ظریف پس از انفجار تروریستي چابهار و در دفاع از 
امنیت کشورمان به درستي از کشور امارات نام برد و البته وزیر 
خارجه کشورمان در آن توئیت تأکید کرده بود که »حرفم را به 
خاطر داشته باشید: ایران تروریست ها و اربابان آنها را به سزاي 

عمل شان مي رساند. «

علیرضا زاکاني:  وقت آن است
 مسئولیت را به شایستگان بسپاریم

نمایندهم�ردمته�راندرمجلسنهمگفت:ش�أنای�رانوملت
ماوضعيتکنونينيس�تونبایدغ�رهودچارروزمرگيش�ویم.
به گزارش مهر، علیرضا زاکاني اظهار داش��ت: جنبش دانشجویي قبل 
از انقالب همواره به دنبال ضدیت با امریکا بود اما جنبش دانش��جویي 
پس از انقالب این مسئله را با پیروي از انقالب اسالمي دنبال کرد چرا 
که اساس انقالب ما ضدیت با امریکا است و 13 آبان 58 هم حاصل این 
تفکر بود. وي با تأکید بر اینکه ما باید ضمن گرامیداشت یاد پرچمداران 
این حرکت انقالبي، ادامه دهنده راه آنان باشیم، گفت: امام خمیني در 
انقالب اسالمي سه ویژگي مهم یعني توجه به گوهر دین، قیمت و ارزش 
باالي مردم و اهمیت رهبري دیني جامع��ه را همواره مورد تأکید قرار 

مي دادند و برجسته مي کردند. 
زاکاني تأکید کرد: بزرگ ترین امتحان فعلي ما، کارآمدي است و باید 
از ظرفیت هاي بزرگ کشور استفاده کنیم تا طعم شیرین کارآمدي و 
حرکت در مسیر تحول پیش روي ملت ما قرار گیرد. وي تصریح کرد: در 
شرایط فعلي فرصت آزمون وخطا کردن و افتادن و بلند شدن از زمین 
زیاد نداریم و نباید این رویه مدام تکرار شود و باید مسیر اصلي خود را 
دنبال کنیم. وي ادامه داد: ما در حال حاضر در آستانه یک جهش و تغییر 
بزرگي در کشور قرار داریم که دشمنان به دنبال مدیریت آن هستند که 
ما باید این مسیر را تا حصول اهداف انقالب دنبال کنیم. نماینده سابق 
مجلس با ابراز تأسف از اینکه ما استقالل اقتصادي و فرهنگي نداریم و 
به همین دلیل بیگانگان در این عرصه ها توانسته اند بر ما تأثیر بگذارند، 
اظهار داشت: با وجود این، استقالل سیاسي ما در کل دنیا زبانزد است. 
وي افزود: همچنین ما در مسیر عدالت و آزادي حرکت کرده ایم اما آن 
آزادي و عدالتي که مورد نظر اسالم اس��ت، هنوز در جامعه ما ظهور و 
بروز نیافته و تحقق کامل نیافته است که باید به این مسئله توجه کنیم. 
وي با تأکید بر اینکه باید مسیر کشور در عرصه رشد و بالندگي را ادامه 
دهیم گفت: براي رس��یدن به این مهم، باید توجه به تعلیم و تربیت را 
به عنوان یک رکن اصلي در نظر داشته باشیم و انسان های مسئول را 
به جامعه تحویل دهیم چرا که چنین مس��ئله اي جامعه را به س��مت 
آینده اي درخشان تر رهنمون مي کند. زاکاني با تأکید بر اینکه ما باید 
محور حرکت کشور را بر مدار شایستگان بگذاریم، اظهار داشت: در واقع 
باید افراد صاحب صالحیت به مسئولیت برسند و تعهد الزم را به دین 
و مردم، تخصص الزم و همچنین عرضه و توان کافي داشته باشند چرا 
که میدان دادن به شایستگان یک امري است که به ما جهش مي دهد. 
نماینده سابق مجلس بیان کرد: همچنین وقت آن رسیده است که یک 
انتقال اساسي صورت گیرد و جریان جوان کشور مسئولیت هاي اساسي 
را بپذیرند و پرچم تغییر در کشور را دنبال کنند که این مسیر مي تواند ما 

را به عرصه هاي باالتري در زمینه قدرت جهاني برساند. 

      خبر

فقرزیبندهمردممانيس�توح�قمردماین
اس�تکهبپرس�ندآی�اموضوع،نخواس�تن
مس�ئوالناس�تیانتوانس�تنآنها؟ماهمه
مشكالترامحصولدشمنيدشمننميدانيم،
بلكهناش�يازناکارآمديمسئوالنميدانيم.
به گزارش فارس، حجت االس��الم س��ید ابراهیم 
رئیسي، تولیت آستان قدس رضوي عصر دیروز در 
جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتي16 آذر را 
روز مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي 
برش��مرد و گف��ت: ماهیت جنبش دانش��جویي 
عدالتخواهي اس��ت. تولیت آستان قدس رضوي 
در پاسخ به سؤال یکي از دانشجویان که پرسیده 
بود »فکر مي کنید اگر رئیس جمهور مي شدید، 
وضع کش��ور بهتر از این بود«، خاطرنشان کرد: 
خدا رحم کرد که من رئیس جمهور نشدم که دالر 
5هزار تومان شود. وي با بیان اینکه ما دانشجوي 
سیاسي را کسي مي دانیم که جامعه را بشناسد و 

وظیفه خود را در قبال آن ایفا کند، گفت: ما شهدا 
را به عنوان روشنفکر واقعي مي شناسیم نه کساني 
که کشور را به سمت وابس��تگي مي برد. دشمن 
کنوانس��یون ها و قراردادهایي را پیش روي ملت 
مي گذارد که به ظاهر مشکالت را برمي دارد، اما 
در واقع خود تحریمي م��ي آورد. وي افزود: امروز 
وظیفه مس��ئوالن است که به داش��ته هاي خود 
اعتماد کنیم و بدانی��م که راه کار ب��رون رفت از 
مشکالت فقط اتکا به خداست . بیگانگان نه گرهي 
از کار ملت گشوده اند و نه خواهند گشود. تولیت 
آستان قدس رضوي خاطرنشان کرد: فقر زیبنده 
مردم ما نیست و حق مردم این است که بپرسند 
آیا موضوع، نخواستن مسئوالن است یا نتوانستن 
آنها؟ ما همه مشکالت را محصول دشمني دشمن 
نمي دانیم، بلکه ناش��ي از ناکارآمدي مس��ئوالن 
مي دانیم. وي در پاسخ به س��ؤاالت دانشجویان، 
گفت: آس��تان قدس دو سال اس��ت که مالیات 

مي دهد، مالیات را از یقه سفیدها بگیرید؛ اگر ما 
بودیم تولید مسکن را متوقف نمي کردیم و سامانه 

هوشمند بنزین نیز تعطیل نمي شد.
 عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام درباره 
تخلفات انتخابات سال 96 گفت: انتخابات 96 از 
انتخابات هاي پرتخلف کش��ور بود و ما هم بیش 
از 600 گزارش داش��تیم، اما من معتقد بودم که 
نباید کشور با بحران مواجه شود، بنابراین با اینکه 
بس��یاري از ادارات دولتي را ستاد انتخاباتي خود 
کرده بودند، اما گفتم صرفاً به تخلفات رسیدگي 
شود تا س��نگ بنایي براي آینده نش��ود و دولت 
مس��تقر به خود اجازه ندهد دس��ت به هر کاري 
بزند  و ما رس��یدگي به تخلف��ات انتخاباتي را به 
جد از مس��ئوالن مي خواهی��م. وي ب��ا انتقاد از 
تسویه حس��اب ها با حامی��ان کاندیداهاي رقیب 
دولت مستقر در پاسخ به سؤالی در مورد اعدام هاي 
سال 67 بیان داشت: در همین تهران روزي 100 

تا 120 ترور صورت مي گرفت، از نیروهاي انقالبي 
و هرکس که عکس امام را در مغازه زده بود تا رئیس 
جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالي کشور و 
... را کشتند. قهرمان مبارزه با نفاق در کشور امام 
خمیني اس��ت، همه کس��اني که با نفاق مبارزه 
کردند باید مورد تشویق قرار گیرند که کشور را از 
شر منافقان نجات دادید. وي تصریح کرد: آیا این 
درست است که همه خطوط امنیتي نظام شکسته 
شود که رأی عده اي را جذب کنند؟ چرا با این کار 
خواستند رأی ضد انقالب را بگیرند؟ تفاوت من با 
رقیبم این است که ما به استقالل کشور معتقدیم 
اما او آب خوردن را ه��م به بیگانه متصل مي کرد. 
کاندیداي انتخابات ریاس��ت جمهوري سال 96 
اظهار داشت: افتخار من آن است که با جریان نفاق، 
فساد و چپاول مبارزه کرده ام، اما تعجب نسبت به 
کساني است که مدعي حقوقداني هستند، اما بین 

دادستاني و قاضي فرقي نمي گذارند . 

حجتاالسالمرئيسی:

آستان قدس ماليات مي دهد، سراغ یقه سفيدها  بروید


