
مواجهه منطقي مجلس با دولت در حال فرود
یكي از مهم ترین محورهاي بيانات دیروز رهبر معظم انقاب اسللامي در 
دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم   ذیل چهارمين توصيه معظم له   
در خصوص »تعامل و هم افزایي قوا« مطرح شد. بر این اساس ایشان اجراي 
دقيق و كامل مصوبات مجلس را وظيفه قواي مجریه و قضائيه   و در نظرگرفتن 
ظرفيت ها و واقعيت هاي كشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در 
همين بخش بود كه در ميان نكات مطروحه در بيانات معظم له به مسئله نوع 

مواجهه با مدیران اجرایي از سوي نمایندگان مجلس نيز اشاره شد. 
وضعيت بغرنج اقتصادي كشور و چالش هاي گسترده معيشتي كه مردم با آن 
روبه رو هستند، بر كسي پوشيده نيست. از سویي نوعي بي عملي، حرف درماني 
و حتي فرافكني در برخي مسئوالن اجرایي در مواجهه با این مسائل به چشم 
مي خورد كه سبب ناراحتي مردم نيز شده است. در این ميان در چند هفته 
اخير زمزمه هاي پررنگي در ميان برخي نمایندگان مجلس در خصوص لزوم 
استضياح و بازخواست كابينه و حتي شخص رئيس جمهور مطرح شد كه 
بيانات اخير رهبر معظم انقاب اسامي، نقشه راه مواجهه صحيح و منطقي 
با دولتي را كه سه چهارم عمر خود را سپري كرده و دوره مأموریتش در حال 
پایان یافتن است، ترسيم كرد. به نظر مي رسد مؤلفه هاي مهم این مواجهه را 

مي توان در قالب زیر صورت بندي كرد:
1- مهمترین اصل تعيين كننده كلي در روابط ميان مجلس و دولت در همه 
شرایط و به ویژه شرایط كنوني »ضوابط و مقررات شرعي و قانوني« است. 
ایفاي نقش نظارتي نمایندگان باید در چارچوب قوانين مصرح كشور و ضوابط 
شرعي تحقق یابد. طبيعي است كه نمایندگان مجلس باید مستند به قوانين 
و مقررات از وزرا و رئيس جمهور توضيح بخواهند و به جاي طرح مشكات 
متعدد كشور )كه همگي از آن مطلعيم و نيازي به بازگویي مكرر ندارد( فعل یا 
ترك فعل مسئوالن اجرایي كه جنبه تخلف یا جرم بر اساس قوانين كشور را 
دارد، مشخص نموده و در خصوص آنها سؤال نمایند. از سویي رعایت ضوابط 
اخاقي و كارشناسي در مواجهه با وزرا و رئيس جمهور، عاوه بر آنكه پایبندي 
مجلس به »اصول« را اثبات مي كند، بهانه برخي مسئوالن اجرایي براي فرار از 

پاسخگویي به نمایندگان مردم را از آنها مي گيرد. 
2- مؤلفه تعيين كننده و  مهم دیگر   در روابط مجلس و دولت حاكم شدن 
»نگاه كارشناسي« و »تصميم گيري خردورزانه« به جاي »كنش هيجاني و 
غيرمنطقي« است. انتظار این است كه اظهارات نمایندگان در مقام نظارتي 
نسبت به كاستي ها و چالش هاي كشور، از اسللتحكام منطقي و پشتوانه 
كارشناسي كافي برخوردار باشد و به جاي طرح صرف مشكات )كه نوعي 
نمك پاشيدن بر زخم هاي متعدد مردم است( متضمن راه حل هاي منطقي و 
قابل اجرا نيز باشد. در این ميان بهره گيري از ظرفيت هاي تخصصي همچون 
كميسيون ها، مركز پژوهش هاي مجلس، جامعه اندیشگاهي و اندیشه ورزي 
كشور و متخصصان دانشگاهي و... مي تواند به قوت مطالبات نمایندگان از 
منظر كارشناسي و تخصصي كمك كند. طبيعي است كه طرح مطالبات 
این چنيني نيز راه فرار برخي مسئوالن اجرایي از پاسخگویي در خصوص 

قصور و تقصيرها را مي بندد. 
3- چالش مهللم در روابط ميان مجلللس و دولت در روزهاي اخير بر سللر 
نوع و ميزان بهره گيري از قدرت نظارتي نمایندگان است. روشن است كه 
نمایندگان مردم از سللوي موكان خود در حوزه هاي انتخابيه  تحت فشار 
هستند تا به مسائل و مشكات آنان در مدت كوتاهي رسيدگي كنند و عمده 
این مشكات نيز از جنس اقتصادي و مرتبط با عملكرد دولت است. هيچ عقل 
سليمي مخالف بهره گيري مجلس از ظرفيت نظارتي خود براي حل مشكات 
كنوني نخواهد بود. اما پرسش مهم این است كه آیا باید به دنبال حل مسئله 
بود یا پاك كردن صورت آن؟ استيضاح یا عزل دولت و رئيس آن در شرایط 

كنوني، آیا به حل مسائل كشور كمكي خواهد كرد یا بر آنها خواهد افزود؟
نيك مي دانيم كه معموالً یك چهارم پایاني عمر دولت ها خصوصاً در پایان 
دوره هشت ساله ریاست جمهوري، به دليل آن كه بسياري از مدیران، دوره 
مسئوليت خود را خاتمه یافته تلقي مي كنند، با نوعي كاهش سرعت و كندي 
عملكرد همراه است و مدیران بيشتر مایل به جمع بندي اقدامات قبلي و نيز 
توجه به شرایط دوران پسامدیریتي خود هستند. حال در نظر بگيرید با وجود 
دولتمرداني كه بعضاً از ابتدا نيز نوعي بي عملي چاشني كارنامه شان بوده است 
)كه مورد اذعان آقاي روحاني در موضوعي چون »مسكن« نيز قرار گرفت(، 
در این شرایط چه بر سر مردم و كشور خواهد آمد؟ آیا حذف یك شبه چنين 
مدیراني، مشكل را حل خواهد كرد؟ اگر از منظر حقوقي و راهبردي به مسئله 

بنگریم پاسخ منفي است. 
از منظر حقوقي استيضاح وزرا در شللرایط كنوني به سقوط كل كابينه 
مي انجامد كه نتيجه آن اداره چندماه دولت با سرپرسللتان وزارتخانه ها 
)بدون اختيار و البته بدون تكليف پاسخگویي به مجلس( خواهد بود كه 
طبيعتاً نتيجه آن بهتر از وضع كنوني نيست و استيضاح رئيس جمهور نيز 
كشور را چندماه به معاون اول كنوني وي خواهد سپرد و عمًا تا شرایط 
براي برگزاري انتخابات ریاست جمهوري مجدد فراهم آید، زماني نزدیك 
به موعد رسللمي پایان دولت دوازدهم خواهد رسيد. به این ترتيب عمًا 
از منظر حقوقي چنين اقداماتي كمكي به حل مسللئله نخواهد كرد.  از 
منظر راهبللردي نيز باید این واقعيت را پذیرفت كه كشللور در شللرایط 
جنگ اقتصادي، از سوءمدیریت ها و سوءتدبيرهاي داخلي رنج مي برد، 
اما هرگونه تصميم شتاب زده و هيجاني مي تواند كشور را با مشكل دومي 
به نام »بحران خأل سياسي« مواجه كند كه بخش مهمي از دستگاه هاي 
مسللئول در جنگ اقتصادي )وزارتخانه هاي و سللازمان هاي دولتي( را 
درگير خود خواهد كرد. اگر مشكل امروز كشور »بحران اقتصادي« است، 
منطقي نيست كه آن را با »بحران سياسي« مضاعف كنيم.  به این ترتيب 
باید گفت نقش نظارتي مجلس باید معطوف به »نتيجه بخشي« و »غلبه 
فایده بر هزینه« باشد تا یك سال پایاني دولت كه در واقع در حكم فرود یك 
هواپيماي آسيب دیده است، به سامت پایان یابد و گزندي به سرنشينان 
هواپيما كه در واقع جامعه ایران اسللت، نرسد. بر این اساس رهبر معظم 
انقاب اسامي در دیدار با نمایندگان فرمودند:   سال آخر دولت ها معموالً 
سال حساسي است و باید مراقبت شود كه پيگيري امور به هيچ وجه سست 
نشود و بر همين اساس اعتقاد راسخ دارم كه دولت ها باید تا روز آخر وظایف 
خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره    قانوني خود، امانت را با ارائه   صورت 
وضعيت، به دولت بعدي تحویل دهند. در شرایط حساس سال آخر دولت 
و همچنين سال اول مجلس، باید دو قوه قضا را به گونه اي مدیریت كنند 

كه به كار مهم كشور لطمه نخورد. 

۲۳ تیرماه ۷۸ نقطه عطف انقالب سوم
»انقاب پرشكوه ملت ایران كه بزرگ ترین و مردمی ترین انقاب عصر 
جدید است، تنها انقابی است كه یك چله  پرافتخار را بدون خيانت به 
آرمان هایش پشت سللر نهاده و در برابر همه  وسوسه هایی كه غيرقابل 
مقاومت به نظر می رسيدند، از كرامت خود و اصالت شعارهایش صيانت 

كرده است.« )بيانيه گام دوم انقاب اسامی 23 بهمن ۹۷(
23 تيرماه یادآور حضور حماسللی و انقابی مردم ایران در سللال ۷۸ 
در دفاع از آرمان های انقاب اسللامی و والیللت مطلقه فقيه، فرصت 
مغتنمی است تا به بررسی و تبيين برخی از ابعاد ناگفته سومين حركت 
انقاب گونه مردم ایران بپردازیم. انقاب اسللامی تاكنون سلله فصل 
انقابی را پشت سر گذاشته و اینك در وسط ميدان شكل گيری فصل 
چهارم  انقاب   )انقاب مركب مدیریتی، اقتصادی و...( در قالب بيانيه 
گام دوم انقاب اسللامی بر بستر اسللتفاده حداكثری از ظرفيت های 

عظيم انسانی خود قرار دارد. 
انقاب اول مردم ایران در سللال ۵۷ با پيروزی بر طاغوت پهلوی رقم 
خورده و جمهوری اسامی پی ریزی شد. به فاصله كوتاهی و كمتر از 
۹ ماه در تاریخ 13 آبان ماه ۵۸ سللفارتخانه و به عبللارت دقيق تر النه 
جاسوسی امریكا، توسط تعدادی از دانشجویان تسخير شد  و ۶۶ نفر از 
جاسوسان امریكایی دستگير شدند. این انقاب در مقياس انقاب اول 
بسيار كوچك و توسط تعداد معدود و محدودی از قشر دانشجو انجام 
شد، اما به سه دليل مشخص توسللط امام راحل و بنيانگذار جمهوری 
اسللامی ایران انقابی بزرگ تر از انقاب اول ناميده شللد: دليل اول 
اینكه انقاب دوم انقاب استكبارسللتيزی و حركت دانشللجویان بر 
عليه امریكا به عنوان تجسللم اسللتكبار جهانی بوده و نسبت استكبار 
جهانی به طاغوت داخلی نسبت عموم و خصوص من وجه است. دليل 
دوم اینكه نظام سلطه ریشه و سرمنشأ شللرارت و توطئه عليه كشور 
و ملت ایران و عامل ایجادی نظام طاغوت در ایران محسللوب شده و 
حركت دانشجویان عليه امریكا زدن به ریشه و علت همه بدبختی های 
مردم ایران تلقی   می شد و دليل سللوم اینكه حركت دانشجویان فقط 
یك حركت تعبدی نبوده و از عمق، بصيرت و شناخت آنان نسبت به 

استكبار سرچشمه گرفته بود.
تسخير النه جاسوسی امریكا ، تمام برنامه های آن كشور برای تحقق 
اهداف استكباری خود و استحاله انقاب اسامی ایران را نقش بر آب 
و نظام اسامی ایران را بزرگ ترین مانع پيشبرد اهداف خود، به ویژه 
در منطقه غرب آسيا تلقی كرد و مانند مار زخم خورده بر حجم توطئه 
و دسيسلله عليه انقاب مردم ایران افزود و باالخره پس از 1۰ سللال 
شللرارت، كودتا، ترور، تخریب و جنگ تحميلی بللا تحميل قطعنامه 
۵۹۸ شللورای امنيت سللازمان ملل، وارد فاز جنگ نيمه سخت و نرم 
شللده و برنامه نفوذ در حاكميت ایران را بر بسللتر نياز فوری ایران به 
بازسازی خرابی های جنگ تحميلی استوار ساخته و با اجرای طرح های 
»ناتو، شبيخون فرهنگی و آندلو سلليزه كردن ایران«، »تفكيك دین 
از حاكميت و سللكوالریزه كردن نظام در اندیشلله مللردم« و »تبعيد 
علمای دین به قم و واتيكانيزه كردن«، بر اساس الگوی تجربه شده در 
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی خود را آماده اجرای طرح تجزیه ایران 

)طرح بالكانيزه كردن( در سال ۷۸ كرد.
پيروزی بر فتنه سال ۷۸ و خنثی شللدن توطئه تجزیه ایران به چند 
كشور  و فروپاشی و طرح بالكانيزه كردن ایران مدیون حداقل دو عامل 
اصلی است: عامل و علت اول؛ هوشللياری و رهبری معنوی و بی بدیل 
امام خامنه ای در كشف دقيق توطئه )در حالی كه هيچ كس در ایران از 
این طرح خبر نداشت، معظم له در 1۹ تير ۷۹ پرده از ابعاد این توطئه 
و فتنه امریكایی انگليسی برداشللتند( و ایستادگی و مقاومت در برابر 
خواسته های فتنه گران )كه بعدها با نوشتن نامه های متعدد به رهبری 
از آن تحت عنوان ضرورت تسليم رهبری و نوشيدن جام زهر یاد شد(   

و دليل دوم همراهی بی نظير مردم ایران با مقام عظمای والیت بود.
در شللرایطی كه در فتنه ۷۸ : 1- به دليل تضعيف قوای سلله گانه و 
همچنين آسلليب دیدن وزارت اطاعات، نيروی انتظامی و رسللانه 
ملی، بی شللك ویژگی های یك بحران بزرگ را با خود همراه داشت. 
2 - حتی خواص نظام به رهبری پيشللنهاد سللازش با فتنه گران را 
مطرح می كردند. 3 - رهبری نظام در سخنان روز دوشنبه 21 تيرماه 
خود مردم را به بردباری توصيه و تصریح كرده بودند كه اگر فتنه گران 
به ایشان جسللارت هم كردند مردم تحمل كنند. ۴ - معاون سياسی 
وزیر كشور صریحاً تمام شللوراهای تأمين و فرمانداران سراسر كشور 
را به  ممانعت از هرگونه راهپيمایی در حمایت از سللخنان سوزناك 
رهبری فراخوانللده بود. ۵ - یأس و نااميدی نسللبت به آینده انقاب 
گریبان خواص انقاب را هم گرفته بود. روز چهارشنبه 23 تير سال 
۷۸ مردم ایران شگفتی ساز تاریخ شدند و در انقابی بزرگ تر )از حيث 
كمی و كيفی و بصيرت انقابی( از دو انقاب پيشين با عزمی راسخ، 
اميدوار و روحيه های پوالدین، جمجمه های خود را به خداوند عاریه 
داده و با پاهای ميخكوب شللده بر زمين و دندان های به هم فشللرده 
شللده به ميدان آمدند و سللنگ بنای مسللتحكم دفاع از جمهوری 
اسامی و آرمان های نظام اسامی را بنيان نهادند كه آثار گرانسنگ 
این حركت عظيم در تمامی توطئه ها و فتنه های پس از آن به عيان 

مشهود است.
راهپيمایی 23 تيرماه ۷۸ سرآغاز تحولی بس بزرگ در تاریخ انقاب 
به شمار می رود. حماسلله عظيم ۹ دی ۸۸ تصویر به روز شده انقاب 
23 تيرماه ۷۸ است. حركت خروشللان مردم ایران در ناكام گذاشتن 
دشمن در فتنه آبان ماه ۹۸ از آثار و نتایج آن راهپيمایی عظيم است. 
حضور خيره كننده و معجزه گونه مردم در مراسم خداحافظی با سردار 
فاتح دل ها، شهيد سللليمانی از بركات انقاب سوم مردم ایران است. 
مردم ایران در راهپيمایی 23 تيرماه ۷۸ به دشمنان خارجی و عوامل 
و تفاله های دشمن در داخل نشان دادند كه در دفاع از آرمان های نظام 
اسللامی ذره ای تردید و دودلی به خود راه نداده و بی درنگ و گوش 
به فرمان والیت وارد ميدان عشق بازی می شوند. 23 تيرماه ۷۸ نقطه 
عطف تاریخ انقاب اسامی در پيشللی گرفتن مردم بصير و انقابی 
بر خواص بی بصيرت و غيرانقابی اسللت. آن چيزی كه بيش از همه 
دشللمن و عوامل داخلی اش را ناكام و عصبانی ساخته است، همين 
ساختمان عظيم بنا شللده بر حضور آرمانی و ایمانی مردم در صحنه 

است كه در انقاب 23 تيرماه ۷۸ كليد زده شد.
حقيقت این است كه در كنار الطاف خفی و جلی الهی و عنایات حضرت 
صاحب االمر ارواحنافداه و رهبری بی بدیل حضرت امام خامنه ای، آن 
چيزی كه انقاب اسامی و این كشور را در برابر همه فشارها، تحریم ها، 
توطئه ها، فتنه ها و دسيسه های دشمن خارجی و تحركات شبكه نفوذی 
دشمن در داخل بيمه ساخته، حضور آرمانی، مؤمنانه و انقابی مردم 
فهيم و بصير به عنوان بزرگ ترین سللرمایه انقاب اسامی است و اگر 
انقاب اسللامی را انقاب تحول گرا و امام راحل را امام تحول بناميم، 
راهپيمایی 23 تيرماه ۷۸ سرآغاز و نقطه عطف تحول زایی، تحول خواهی 

و تحول گرایی انقاب اسامی به شمار می رود.

محمدجواد اخوان

سيدعبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري با نمايندگان مردم در مجلس:

همه بايد در مقابل دشمن يكصدا باشيم، مردم با مجادله و تشنج ميان قوا مخالف هستند

مجلس يازدهم مظهر امید و انتظار مردم است

رهبر معظم انقالب اس�المي صب�ح ديروز در 
ارتباط تصويري با نمايندگان ملت در مجلس 
شوراي اسالمي، مجلس يازدهم را »مظهر اميد 
و انتظار مردم« خواندند و با استناد به »بنيه قوي 
و ظرفيت هاي مادي كش�ور« و »توانايي هايي 
معنوي و ايماني ملت« تأكيد كردند: اطمينان 
داريم همه مش�كالت موجود قابل حل است و 
مجلس بايد با اولويت بندي مس�ائل، پرهيز از 
حاشيه سازي و نيز كار مخلصانه براي مردم در 
روند حل مش�كالت، تأثير محسوس بگذارد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسللاني دفتر مقام معظم 
رهبري، ایشللان همچنين با ابراز تأسف عميق از 
اوج گيري مجدد كرونا، هملله را به رعایت كامل 
دستورالعمل هاي بهداشتي فراخواندند و افزودند: 
مردم با گسللترش نهضت تعاون به نيازمندان بار 
دیگر كشور را از طراوت كمك به قشرهاي ضعيف 

وخانواده هاي نيازمند سرشار كنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي حضور درصد قابل قبولي 
از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شللرایط 
سللخت اقتصللادي و تبليغللات مأیوس كننللده 
دشمنان، نشللان دهنده اميدواري و انتظار ملت 
براي حللل مشللكات خواندند و بلله نمایندگان 
مجلس توصيلله كردند، قدر ایللن موقعيت مهم 

را بدانيد. 
   مجلس يازدهم از قوي ترين و انقالبي ترين 

مجالس پس از انقالب
ایشان مجلس یازدهم را از قوي ترین و انقابي ترین 
مجالس پس از انقاب خواندند و افزودند: حضور 
»جوانان پرانگيزه، پر ایمان، پر توان، تحصيلكرده و 
كارآمد« در كنار شماري از مدیران انقابي و داراي 
سوابق اجرایي و نيز شماري از پيشكسوتان داراي 
سوابق نمایندگي، مجلس یازدهم را به مجلسي 

بسيار خوب و اميدبخش تبدیل كرده است. 
حضرت آیللت اهلل خامنه اي با ابراز خرسللندي از 
حساسيت نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل 
انقاب و سللرعت عمل نمایندگان در تشللكيل 
هيئت رئيسه  ها و كميسلليون ها افزودند: مهلت 
چهللار سللاله نمایندگللي، فرصت خوبللي براي 
ریل گذاري حركت عمومي كشور و تأثيرگذاري 
فراوان در روند حل مسللائل و پيشللرفت و آینده 

ایران است. 
رهبللر انقللاب اسللامي در بخش دیگللري از 
سخنانشان مشللكات فراوان اقتصادي كشور را 
به »بيماري« تشبيه و در عين حال تأكيد كردند: 
به علت بنيه قوي و قدرت دفاعي، كشللور بدون 
تردید توان غلبه بر این بيماري را دارد، همان گونه 
كه دشمنان نيز امروز اذعان مي كنند كه با وجود 
سللخت ترین تحریم ها و فشللارهاي همه جانبه 
نتوانسته اند به اهداف ضد ایراني خود دست یابند. 
ایشان »تورم، كاهش ارزش پول ملي، گراني هاي 
بي منطق، مشكات بنگاه هاي توليدي و مشكات 
ناشي از تحریم ها« را از جمله مسائلي خواندند كه 

سختي معيشللت را به ویژه براي طبقات پایين و 
متوسط به همراه آورده است. 

   ظرفيت ه�اي معن�وي مل�ت مكم�ل 
ظرفيت هاي فراوان طبيعي

حضرت آیللت اهلل خامنلله اي در تشللریح برخي 
ظرفيت هاي كشور افزودند: ایجاد هزاران شركت 
دانش بنيللان، اجللراي صدهللا طللرح زیربنایي، 
بهره بللرداري مسللتمر از طرح هللاي جدیللد، 
پيشللرفت هاي حيرت انگيللز در صنایع نظامي و 
موفقيت هاي تحسللين برانگيز در مسائل فضایي 
نتایج استفاده از بخشي از ظرفيت هاي بسيار قوي 

وگسترده در كشور است. 
رهبر انقاب ظرفيت هاي معنوي ملللت را كه در 
ایمان مذهبي و انقابي مردم ریشلله دارد، مكمل 
ظرفيت هاي فراوان طبيعي، جغرافيایي و تاریخي 
برشمردند و افزودند: باید ظرفيت هاي معنوي را به 
عنوان عاملي بسيار مهم، مورد توجه و استفاده قرار 
داد. ایشان »حضور بهنگام و فداكارانه مردم در مقابله 
با موج اول كرونا«، »خدمات بسيار با ارزش ملت در 
نهضت كمك مؤمنانه بلله خانواده هاي ضعيف« و 
»حضور با شكوه و خيره كننده مردم در بدرقه سردار 
سليماني« را نمونه هایي از ظرفيت معنوي عميق 
ملت ایران دانسللتند و افزودند: مردم در تجليل از 
»مظهر اقتدار ملي و جهادي« ایرانيان یعني شهيد 
سليماني نشللان دادند كه به مبارزه و مقاومت در 
مقابل استكبار ایمان دارند و براي قهرمان ملي خود 

باالترین ارزش ها را قائل هستند. 
   اعتماد به نفس ملي و دل كندن از بيرون 

مرزها راه حل مشكالت
حضللرت آیت اهلل خامنلله اي با یللادآوري حضور 
تعيين كننده مردم در مقابللله با غائله هایي نظير 
حوادث سال هاي ۷۸ و ۸۸ افزودند: ملت در مقابله 
با هر حركت ضدنظام، دشمن را مأیوس مي كند و 
آیا توانایي و ظرفيتي باالتر از این براي یك كشور 

قابل تصور است؟
رهبللر انقللاب در جمع بنللدي از ایللن بخش از 
سخنانشان، بخشللي از مشللكات موجود را نيز 
ناشللي از بي توجهي و كم توجهي مسللئوالن در 
طول سللال هاي مختلف خواندند و افزودند: اگر 
تفكر خوداتكایي و اعتماد به نفس ملي به ویژه در 
جوانان همچنان رو به گسترش باشد و از بنيه قوي 
كشور استفاده شللود و اميدهاي واهي به بيرون 
مرزها و شرطي كردن اقتصاد كشور تضعيف شود، 
من اطمينان كامل دارم كه مشللكات اقتصادي 

قابل حل است. 
   4 توصيه رهبر انقالب به مجلس يازدهم

رهبر انقاب اسامي سپس توصيه هایي را خطاب 
به نمایندگان مجلس یازدهم بيان كردند. »نيت 
الهي و خالص«، »كار براي مللردم« و »پرهيز از 
جو زدگي« اولين توصيه حضرت آیت اهلل خامنه اي 
به نمایندگان مجلللس بود. توصيلله دیگر رهبر 
انقاب مربوط به »سللوگند نمایندگان« بود كه 

گفتند: سللوگندي كه نمایندگان در آغاز به كار 
مجلس ادا مي كنند، یك سوگند شرعي است و بر 
اساس آن باید به صورت جدي پاسدار حریم اسام 

و نگهبان دستاوردهاي انقاب اسامي باشند. 
حضرت آیللت اهلل خامنه اي در سللومين توصيه، 
»توجه به مسائل كليدي و اصلي كشور و پرهيز از 
دچار شدن به حاشيه ها و اولویت دادن به مسائل 
فرعي« را مللورد تأكيد قرار دادنللد و افزودند: در 
شرایط كنوني، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلي 
كشللور عبارتند از: »توليد، اشللتغال، مهار تورم، 
مدیریت نظللام پولللي و مالي  و عدم وابسللتگي 
اقتصاد كشور به نفت«. ایشللان در زمينه مسائل 
اجتماعي هم تأكيد كردند: موضوع »مسللكن« 
به عنوان یك مسئله بسيار مهم و كليدي، مسئله 
»ازدواج جوانان و راه هاي تسللهيل آن«، مسئله 
»فرزندآوري و جلوگيري از حركت كشور به سمت 
پيري جمعيت« و مسئله »مدیریت فضاي مجازي 
در كوتاه مدت و ميان مدت« از دیگر مسائل اصلي 
كشور هستند. رهبر انقاب اسامي توصيه چهارم 
خود به نمایندگان مجلس یازدهم را به »تعامل و 
هم افزایي قوا« اختصاص دادند و گفتند: نقشه كلي 
تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایي و قوه قضائيه 
به اینگونه است كه آنها باید مصوبات مجلس را به 
صورت دقيق و كامل اجرا كنند و هيچ گونه تعللي 

در این زمينه جایز نيست. 
حضرت آیللت اهلل خامنه اي افزودنللد: این تعامل 
از جانب مجلس نيز باید به اینگونه باشللد كه در 
مصوبات، ظرفيت ها و واقعيت هاي كشور در نظر 
گرفته شود. ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به 
نمایندگان مجلس تأكيد كردند: روابط مجلس با 
دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعني 
سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته 
باشد، اما توهين و دشنام و نسللبِت بدون علم به 
دولتمردان به هيچ وجه جایز نيست و برخي از این 

نسبت ها حرام شرعي است. 
   مجلس از برخوردهاي احساسي

 و غير منطقي پرهيز كند
رهبر انقاب اسللامي خاطر نشان كردند: حضور 
وزرا در یللك مللاه اول آغاز به كار مجلللس و ارائه 
گزارش از شرایط كشور، كار بسيار خوبي بود، اما 
نباید به وزرا توهين یا تهمتي زده شللود. حضرت 
آیت اهلل خامنه اي افزودند: از برخوردهاي احساسي 
و غيرمنطقي پرهيز شللود و بيان دیللدگاه و نظر 
مخالف متيللن، خردمندانه، قللوي و قابل توجيه 
باشد. ایشان درباره همكاري مجلس با قواي دیگر 
گفتند: مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بيان 
حق و پيگيري آن رادارند و به شللدت با مجادله و 
گریبانگيري و تشنج ميان قوا مخالف هستند و همه 
بدانند فضاي منازعه در رئوس دستگاه ها براي افكار 

عمومي زیان بخش و ناراحت  كننده است. 
رهبر انقاب اسللامي، اتحاد و انسللجام داخلي 
و یكصدایي در برابر جبهه گسللترده دشللمن را 

تكليف همه مسئوالن و قوا برشمردند و افزودند: 
امروز جبهه دشمن كه خبيث ترین و قبيح ترین 
آن امریكاست، تمام توان سياسللي، اقتصادي و 
تبليغاتي خود را براي به زانو درآوردن ملت قوي 
ایران به كار گرفته است و در چنين شرایطي حتي 
با وجود اختاف سليقه و نظر در داخل، در مقابل 
دشمن یاوه گو باید دسللت به دست هم بدهيم و 

یك سخن گفته شود. 
   نقش نظارتي مجلس بايد با متانت

 و خردمندانه ايفا شود
حضرت آیت اهلل خامنه اي نقش نظارتي مجلس 
را بسلليار مهم و حياتي دانسللتند و خاطر نشان 
كردند: این نقش باید با متانت، خردمندانه و بدون 
حاشيه ایفا شود. ایشان همچنين با اشاره به سال 
آخر دولت گفتند: سال آخر دولت ها معموالً سال 
حساسي است و باید مراقبت شود كه پيگيري امور 
به هيچ وجه سست نشود و بر همين اساس اعتقاد 
راسخ دارم كه دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود 
را انجام دهنللد و بعد از پایللان دوره قانوني خود، 
امانت را با ارائه صللورت وضعيت، به دولت بعدي 

تحویل دهند. 
رهبر انقاب اسللامي تأكيد كردند: در شللرایط 
حسللاس سللال آخر دولت و همچنين سال اول 
مجلس، باید دو قوه فضا را بلله گونه اي مدیریت 
كنند كه به كار مهم كشور لطمه نخورد. حضرت 
آیت اهلل خامنه اي همچنيللن مركز پژوهش هاي 
مجلس و مركز نظارت بر رفتللار نمایندگان را دو 
مركز بسلليار مهم برشللمردند و بر لزوم استفاده 
مطلوب از دیدگاه هاي كارشناسي مركز پژوهش ها 

تأكيد كردند. 
   همه دستگاه ها براي قطع زنجيره كرونا 

بسيج شوند
رهبر انقاب اسامي در بخش پایاني سخنانشان، 
گسترش مجدد بيماري كرونا و جان باختن روزانه 
تعداد زیللادي از مبتایللان را حقيقتللاً غم انگيز 
خواندند و بللا تجليللل چندین بللاره از خدمات 
درخشللان و فداكاري هاي كادرهاي درماني كه 
بعضي از آنها نيز در راه خدمت به مردم به بيماري 
مبتا شدند یا جان باختند، گفتند: با وجود این 
خدمات، بعضي افللراد حتي كار سللاده اي مثل 
ماسللك زدن را انجام نمي دهند كه مللن واقعاً از 
آن پزشك و پرستاري كه فداكارانه در حال ارائه 
خدمت است خجالت مي كشم.  حضرت آیت اهلل 
خامنه اي با اشاره به واقعيت تلخ دور شدن كشور 
از موفقيت اوليه در مقابله با كرونا، خطاب به همه 
دستگاه ها، گروه هاي خدمت رسان و آحاد مردم 
تأكيد كردند: همه نقش خللود را به بهترین وجه 
ایفا كنند تا در كوتاه مدت زنجيره سرایت را قطع 
كنيم و كشور را به ساحل نجات برسانيم. ایشان 
مشاركت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه 
در آستانه ماه رمضان را بسيار با ارزش و گره گشا 
از زندگي قشرهاي ضعيف دانستند و افزودند: این 
نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پيدا كند 
و هر كس به هر شكل كه مي تواند كمك و مراقبت 

كند كه كسي از نيازمندان از قلم نيفتد. 
رهبر انقاب اسللامي در پایان همللگان به ویژه 
جوانان را به دعا و توسل عمومي به درگاه خداوند 

متعال براي دفع با فراخواندند. 
   قاليباف: هدف اصلي مجلس يازدهم 

حل مسائل مردم است
پيش از سللخنان رهبر انقاب اسللامي، قاليباف 
رئيس مجلس در گزارشي از رویكردها، اقدامات و 
برنامه هاي مجلس، هدف اصلي نمایندگان را حل 
مسللائل مردم و تبدیل مجلس به یك نهاد چابك 
و انقابي بيان كرد و گفت: »اصاح ساختار بودجه 
ریزي«، »نوسللازي نظام مالياتللي«، »حمایت از 
قشللرهاي ضعيف«، »رفع موانع جهش توليد« و 
»تحول در حوزه تجارت خارجي« از جمله محورهاي 

بسته تحولي مجلس یازدهم براي اقتصاد است. 
قاليباف »سللاماندهي امور نمایندگان و صيانت 
از آنان«، »شفافيت در فرآیندهاي قانونگذاري« 
و »توجه ویژه به نظارت در كنار تقنين« را نيز از 
دیگر برنامه هاي مجلس برشمرد. رئيس مجلس 
همچنين بللا بيان اینكلله پرداختن بلله هرگونه 
حاشلليه اي كه مجلللس را از حل مسللائل مردم 
دور كند خطاسللت، بر ضرورت همكاري با سایر 

قوا تأكيد كرد.

      خانه ملت: عباس مقتدایی، نایب رئيس كميسلليون امنيت ملی 
مجلس با اشاره به مذاكرات واشنگتن- بغداد گفت: روند بيرون انداختن 

امریكایی ها از منطقه خاورميانه در حال شدت یافتن است.
       ايسنا: سيدامير موسوی، مدیر مركز مطالعات استراتژیك و روابط 
بين الملل با اشللاره به قرارداد امنيتی و نظامی منعقد شده بين ایران و 
سوریه گفت: این قرارداد می تواند كمك شایانی به سوریه جهت مقابله 

با حمات هوایی رژیم صهيونيستی كند.

ژه
شنبه 21 تيرماه اولين جلسه دادگاه رسلليدگی به اتهامات وی

برخی از مدیران سللابق بانك مركزی در مجتمع قضایی امام 
خمينی برگزار شد. متهم ردیف هشتم این پرونده، سيدرسول 
سجاد است كه پيش از این، مدیر اداره بين الملل بانك مركزی 
بوده است. دریافت رشللوه شامل ۷۰۰ عدد سللكه تمام بهار 
آزادی از متهم اسدبيگی، دو قطعه شمش طای 1۰۰ گرمی 
از متهم سيفی، دریافت سللكه بهار آزادی از متهمان آل علی، 
فرجام، حسللين زاده و تيمور عامری و دریافت یك دسللتگاه 
آپارتمان به ارزش ۷۰۰ هللزار دالر از متهم محمدرضا قائدی 
در قبال واگذاری قرارداد كارگزاری از سللوی بانك مركزی از 
موارد اتهامی سيدرسول سجاد است. وی همچنين 3۰ هزار 
دالر در قالللب مسللتركارت و ویللزاكارت از متهم محمدرضا 

قائدی دریافت كرده اسللت. اما نكته ای كه در جست وجوی 
سللابقه این فرد قابل تأمل است، حضور رئيس جمهور حسن 
روحانی در منزل او در تاریخ 3۰ بهمن ۹۸ اسللت. این دیدار 
در قالب دیدارهای هميشللگی رئيس جمهور بللا ایثارگران و 
خانواده های شللهدا انجام شللده و در متن خبری كه سایت 
ریاسللت جمهوری از آن دیدار منتشر كرده، زیر عكس دیدار 
آمده است: »حجت االسام والمسلمين دكتر حسن روحانی 
شللامگاه چهارشللنبه با حضور در منزل دكتر رسول سجاد، 
جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقللدس در فضایی صميمی و 
معنوی با این جانباز سرافراز دیدار كرد. دكتر روحانی همچنين 
از زحمات و ایثارگری های خانواده این جانبازان قدردانی كرد. 
این جانباز گرانقدر در عمليات كربای ۵ به درجه جانبازی نائل 

آمد. در این دیدار كه حجت االسام والمسلمين شهيدی، معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران هم 
حضور داشت، لوح تقدیری به رسم یادبود توسط رئيس جمهور 

به این جانبار گرانقدر دوران دفاع مقدس اهدا شد.«
این دیدار در زمانی انجام شده كه در فاصله بين آزادی رسول 
سجاد از بازداشللت با قرار وثيقه تا زمان برپایی دادگاه او بوده 
است، یعنی حسن روحانی به دیدار یك متهم به فساد اقتصادی 

كه در انتظار برگزاری دادگاه بوده، رفته است. 
بدیهی اسللت كه هماهنگی این دیدارها نه برعهده شللخص 
رئيس جمهور، بلكه توسللط دفتر او انجام می شود و باید دید 
چگونه نام یك متهللم اقتصادی در نوبت ليسللت دیدارهای 

رئيس جمهور قرار گرفته است.

   خبر اول
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    آقای رئیس جمهور!  متوجه اطرافیانتان هستید 

دبير ستاد حقوق بشر:
در حقوق بشر امريكايي 

انسان ها يا برده اند يا مرده!
دبير س�تاد حق�وق بش�ر ب�ا بي�ان اينك�ه هي�چ نمايش�گاهي 
نمي توان�د عم�ق و ابعاد ض�د انس�اني رفت�ار رژيم امري�كا را در 
قبال ملت ها به نماي�ش بگذارد، گفت: در حقوق بش�ر امريكايي، 
زندگي معن�ا ن�دارد، انس�ان ها باي�د يا ب�رده باش�ند ي�ا مرده!

علي باقري، معاون امور بين الملل و حقوق بشللر قوه قضائيه در حاشيه  
بازدید از نمایشللگاه كارتللون و كاریكاتور »نمي توانم نفس بكشللم«  
گفت: »در حقوق بشللر امریكایي، ملت ها باید تسللليم خواسللته ها و 
زیاده خواهي هللاي رژیم امریكا شللوند كه در این صللورت از »حقوق 
بردگي« برخوردار خواهند شد، ولي چنانچه از انجام خواسته هاي این 
رژیم سرپيچي كنند و قصد داشته باشند تا از هویت خود صيانت كرده و 
تسليم امریكا نشوند، هيچ حقي حتي حق حيات هم نخواهند داشت.« 
وي افزود: »در حقوق بشر امریكایي، »زندگي« معنا ندارد، انسان ها باید 

یا »برده« باشند یا »مرده«.«


