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جوان گرايي در دولت رئيسي
احمد معنوي در روزنامه آفتاب يزد نوشت: شايد 
يكي از داليلي ك��ه دولت هاي پ��س از جنگ 
رغبتي به سپردن امور جوانان نداشتند ضعف 
تجربه كاري و عملياتي در حيطه هاي مختلف بود كه باعث شده بود مسئوالن 
به جوانان اعتماد كافي در موضوعات مختلف را نداشته باشند اما اين مسئله 
مردود است چراكه در ابتداي انقاب اس��امي حضرت امام خميني)ره( با 
اعتماد به جوانان هدايت كشتي انقاب و جنگ را بر عهده گرفتند كه به خوبي 
نيز از عهده مس��ئوليت محوله برآمدند، لذا دليل كم تجربگي بهانه اي بيش 
نبوده و اين دولت ها با انحصارگرايي وشكل گيري يك ساختار بوروكراتيك 
س��نگين امكان ورود جوانان به عرصه هاي مديريتي را فراهم نياوردند. اين 
همان نكته اي است كه به نظر مي رسد بايد در آن يك تجديد نظراساسي شده 
و دولت جديد ب��ا مديريت رون��د جوان گرايي، عاوه بر اس��تفاده از نيروي 
متخصص، جوان و پرتاش كشور، زمينه پيشرفت و تعالي را در بخش بخش 
كشور فراهم آورد. از جمله انتظارات مهم از دولت جديد ايجاد تغيير و تحول 
اساسي و بهبود زندگي در سطح عمومي است، بنابراين نسل جوان بايستي 
وارد عرصه مديريتي كشور شود تا رخوت و سستي از بدنه تصميم گيري رخت 
بربسته و ش��اهد تحول و انقابي گري باش��يم و اين همان چيزي است كه 
مديريت كشور در دهه پنجم انقاب اس��امي به آن نيازمند است. جوان به 
واس��طه آنكه كمتر تعلق دارد و روحيه محافظه كاري بر شجاعت و غرور و 
حريت جواني غلبه نكرده اس��ت، به ذات يك انقابي است. سخن گفتن با 
صراحت از ضرورت س��پردن عرصه مديريت به جوانان را مي توان راهبردي 
ممتاز دانست كه تحقق آن ضرورتي اساسي براي امروز و آينده كشور است و 
انتظار آن اس��ت تا زمينه هاي تحقق آن فراهم آيد. نياز امروز كش��ور براي 
مسئوليت هاي اجرايي به عناصري است كه در كنار اعتقاد به مباني انقاب 
اسامي، از شور و نشاط جواني همراه با روحيه انقابي، رفتار جهادي و انگيزه 
قوي معنوي براي خدمت به مردم برخوردار باشند. بي ترديد اعتماد به جوانان 
غيور و انقابي ايران، كش��ور را از مش��كات متعدد نج��ات خواهد داد و به 

سرمنزل مقصود خواهد رساند. 
........................................................................................................................

اين خانه از پاي بست ويران است
حنيف غفاري در سرمقاله روزنامه رسالت 
با اشاره به فروپاش��ي دروني در ساختار 
امريكا نوش��ت: امروز ما با س��اختاري 
نامتوازن، بحران ساز و دفرمه در امريكا مواجه هستيم كه نه تنها قدرت پمپاژ 
ثبات و آرامش به جامعه خود و ديگر كشورهاي دنيا را ندارد، بلكه ماهيت آن 
با بحران و سردرگمي گره خورده است؛ ساختاري كه امروز در امريكا، نسبت 
به هر زمان ديگري فش��ل تر به نظر مي رس��د. وقوع بحران هاي ناش��ي از 
سوءمديريت واشنگتن در قبال شيوع كرونا در اين كشور، تشديد بحران هاي 
 نژادپرس��تانه در امري��كا و در نهاي��ت، ش��كل گيري دوقطب��ي ويرانگ��ر 
سياسي- اجتماعي )كه در انتخابات شاهد آن بوديم و حداقل طي يك دهه 
ادامه خواهد داش��ت(، زيرس��اخت ها و بنيان ه��اي قدرت و س��اختار در 
اياالت متحده را هدف قرار داده است، با اين  حال »ساختار حاكم بر امريكا« 
سعي دارد »بازيگر طغيانگري به نام ترامپ«كه اتفاقاً دست پرورده همين 
ساختار بوده را مهار كنند و در مقابل، از جو بايدن و دموكرات ها فعاً به  عنوان 
بازيگراني نظم پذير و قاعده مند ياد كنند! اين دوگانه سازي هاي كاذب، قطعاً 
كمكي به الپوشاني حقايق موجود در امريكا نخواهد كرد. بايد تأكيد كنيم 
كه دوگانه»بازيگر- ساختار« هيچ گاه در امريكا تا اين حد پررنگ نبوده است. 
در اين منازعه تمام عيار، مرز ميان جمهوريخواهان سنتي، جمهوريخواهان 
طرفدار ترامپ، نومحافظه كاران، دموكرات ها و افراد مس��تقل كامًا بر هم 
ريخته است. آنچه مسلم اس��ت اينكه محصول منازعه بازيگر- ساختار در 
امريكا، قطعاً پيروزي يكي از اين دو طرف نخواهد بود. بدون شك در پايان 
اين منازعه، همه طرف ها شديداً ضعيف يا حتي نابود خواهند بود؛ موضوعي 
ك��ه بس��ياري از تحليلگران مس��ائل سياس��ي، امنيت��ي و بين المللي در 
اياالت متحده نسبت به آن هشدار داده اند. درهرحال، حضور بايدن در كاخ 
سفيد نه تنها نقطه پايان اين مجادله ويرانگر در امريكا نمي باشد  بلكه اجزا و 
مصاديق مجادالت س��اختار- بازيگر در امريكا هر روز بيش ازپيش ايجاد و 
تكثير مي شود. اين منازعه زماني به نقطه اوج خود مي رسد كه ديگر كاري 

از دست سران دو حزب سنتي امريكا ساخته نخواهد بود. 
........................................................................................................................

ضرورت مبارزه با قاسطين
سيدمحمد س��عيدمدني در س��رمقاله روزنامه 
كيهان با اش��اره به ضرورت مبارزه با قاس��طين 
زمان نوشت: دشمنان انقاب با كمك دنباله هاي 
داخلي خود )نفوذي ها، غربزده ها، رسا نه هاي اجيرشده، مديران نااليق و...( 
از هر ابزاري )از مرغ و گوشت و كشك و روغن گرفته تا... بنزين و گاز و آب و 
برق( براي به زانو درآوردن مردم اس��تفاده مي كنند. ابايي هم در ابراز اين 
دشمني و اعام اينكه تشنه خون مردم ايران و خواهان نيستي اين سرزمين 
هستند، ندارند، حق هم دارند چراكه مردم ايران بر خاف خواسته و منافع 
آنها، پاي انقاب و اس��تقال خود قرص و محكم ايس��تاده اند. كساني كه 
مي گفتند مردم ايران ۴٠سالگي انقاب را نمي بينند... يكسره تبليغ و القا 
مي كردند كه زير ٢٠درصد در انتخابات ش��ركت مي كنند... وقتي رمالي و 
پيش بيني هاي عالمانه!! خود را به وسيله همين مردم نقش بر آب مي بينند 
و مردم مثل هميشه با ايفاي بايسته نقش خود توي دهان آنها مي كوبند بايد 
هم از اين مردم خش��مگين و تشنه خون آنها باش��ند، بنابراين آنهايي كه 
داوطلب خدمت و تصدي امور اين ملك و ملت انقابي مي شوند وظيفه دارند 
مردم را در مسيري كه در پيش گرفته اند و تحقق هدف هاي ملي و آرمان هاي 
انقابي آنها، حمايت كنند نه اينكه با عملكرد و رفتار خود، دانسته يا ندانسته، 
مغرضانه يا ناآگاهانه در پي اثبات نظرات دشمنان و تأمين منافع بدخواهان 
باشند و براي پوشش و توجيه بي عرضگي ها و كارنابلدي و كوتاهي هاي خود 
در پي اين باشند كه نش��ان دهند برپايي انقاب اسامي از اساس حركتي 
غلط بوده! و اس��تقال خواهي و عزت طلبي و... كه از پيامدهاي اين انقاب 
است دليل اصلي همه مش��كات و معضات اقتصادي و فرهنگي مردم و 
جامعه است! و خاصه نش��ان دهند كه اين ما ايراني ها هستيم كه مشكل 
داريم و... دشمناني مثل امريكا خوبند و حق دارند و حرفشان منطقي است 

و »... اصل مشكل تحريم دست ايران است«! 
پس راه درست و چاره منطقي دست شستن از انقاب و استقال و حتي 
ارزش هاي اعتقادي و دربست تسليم خواسته هاي نامشروع دشمن شدن 
و زانو زدن مقابل اوست! حق و انصاف آن است كه كساني كه اينجا و آنجا، 
در آن و اين قوه، رداي مس��ئوليت امور مردم و جامعه را بر تن كرده اند 
بايد با همه توان و قوا در برابر اين بدخواهان شرور و دشمنان خون آشام 
از مردم حمايت كنند. با تكيه بر ظرفيت هاي سرشار دروني و پرهيز از 
حاشيه روي و دام هايي كه حاشيه سازان بر سر راه آنها مي گسترانند و با 
تدبير و همت و هماهنگي و تاش يكسره و جهادي بار سختي معيشت 
و سنگيني زندگي را براي آنان سبك و سبك تر كنند و در جهت فراهم 
آوردن وسايل حيات سرزنده و پرنشاط و اميدبخش كه در شأن اين مردم 
مقاوم و نجيب باشد و فراهم آوردن آن از سوي جمهوري اسامي انتظار 

طبيعي است، كوتاهي و تنبلي نكنند.
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كمتر از ي�ك ماه ديگر تا زم�ان تحويل دولت 
باقي است و رئيس جمهور منتخب در هفته هاي 
اخير در تالش است براي پيشبرد امور كشور 
وزراي خ�ود را انتخاب كند تا دس�ت كم طي 
چهار سال آينده آوارهاي ناشي از ناكارآمدي 
و ناتواني دولت كنوني را به كمترين حد ممكن 
كاهش ده�د. بديهي اس�ت انتخ�اب وزراي 
توانمن�د و مج�رب توس�ط رئيس جمه�وري 
منتخب بايد بر اساس اولويت ها و چالش هاي 
پيش روي دولت سيزدهم باشد؛ اولويت هايي 
كه مهم ترين آن بدون ترديد در حوزه معيشت 
و اقتص�ادي قابل احصاس�ت چراكه طي چند 
س�ال اخير بيش�ترين ضربات جبران ناپذير 
از ناحيه دول�ت در اين عرصه ص�ورت گرفته 
است، البته به همين ميزان در ساير حوزه هاي 
فرهنگي، سياس�ي و روابط بين المللي و حتي 
حوزه اجتماع�ي ني�ز مي ت�وان اولويت هاي 
مهم�ي را براي دول�ت آينده در نظ�ر گرفت. 
آنچه بديهي اس��ت به واسطه عملكرد بحث برانگيز 
دولت كنون��ي در حوزه ه��اي مورد اش��اره اعتماد 
عمومي جامعه به شدت مورد تهديد قرار گرفته است 
تا جايي كه غربي ها و شبكه گس��ترده اپوزيسيون 
تاش مي كنند اينگونه القا كنند كه اعتماد مردم به 
اصل نظام به پايين ترين سطح ممكن رسيده است و 
دولت سيزدهم نيز نمي تواند تأثير آنچناني در بهبود 
فضاي حاكم بر جامعه در جهت تقويت روابط مردم با 
حاكميت بردارد، بنابراين پروژه نااميدسازي مردم از 
آينده كشور و دولت سيزدهم نيز يكي از چالش هاي 

دولت آتي است. 
طبيعي اس��ت عملكرد مطلوب دولت سيزدهم در 
جهت كنترل گران��ي، تورم، ركود و مب��ارزه با فقر 
و بيكاري مي تواند بارقه هاي اميد در اقش��اري كه 
اميدي نسبت به آينده ندارند و زمينه احياي اعتماد 
عمومي جامعه بعد از هش��ت س��ال پرمشقت را به 

 وجود بي��اورد. اگر چه كاهش مش��كات حاصل از 
عملكرد ضعيف دولت در طول س��ال هاي گذشته 
به راحتي امكانپذير نيست و الزمه آن اولويت بندي 

مناسب توسط وزراي كاردان و مجرب است. 
    نگاه ويژه به همسايگان و آسيا 

 در طول هشت سال گذش��ته نگاه افراطي دولت 
به برجام و تمركز دستگاه سياست خارجه به اين 
مسئله باعث شد بس��ياري از اولويت هاي مهم در 
عرصه سياست خارجه مورد بي مهري قرار گيرد، 
به طوري كه بيشترين وقت مقامات ارشد دستگاه 
سياست خارجه صرف مس��ئله پرونده هسته اي 
می شد آن هم در شرايطي كه اين پرونده نه تنها 
گرهي از مشكات كشور باز نكرد بلكه اصلي ترين 
عامل مش��كات اقتصادي، معيش��تي و سياسي 
چند سال اخير نيز ش��د. در همين زمينه حسين 
اميرعبداللهي��ان، دس��تيار وي��ژه رئيس مجلس 
در امور بين الملل در صفحه ش��خصي اش درباره 
اولويت دولت سيزدهم در عرصه سياست خارجه 
مي نويسد: »با مروري بر سوابق، عملكرد و مواضع 
رئيس جمهور منتخ��ب، در نگاه دكتر رئيس��ي، 
سياس��ت خارجي متوازن، روابط فع��ال و پويا با 
ش��رق و غرب عالم و نگاه ويژه به همه همسايگان 
و آس��يا اولويت سياست خارجي اس��ت«،  البته 
مالك ش��ريعتي، نماينده مردم تهران در مجلس 
درباره اولويت ه��اي دولت آينده نظ��ر متفاوتي 
دارد، وي در اين باره مي نويسد: »به آقاي رئيسي 
پيش��نهاد مي كنم اقدامات چند ماه پاياني دولت 
شامل: انتصاب و ارتقاي مديران، تبديل وضعيت 
استخدامي، اعزام به مأموريت، تأسيس مؤسسات، 
واگذاري پروژه، جذب هيئت علمي، افزايش پايه 
حقوق و اعطاي مجوز را بررس��ي، موارد خارج از 
ضابطه را در نخستين جلس��ه هيئت دولت خود 
باطل اع��ام كن��د و بازگرداند.« س��يدمصطفي 
ميرس��ليم ني��ز مي نويس��د: » تجرب��ه ويروس 

دستكاري ش��ده  كرونا نش��ان داد بايد در زمينه 
ش��ناخت و مقابله كامل با تهديده��اي راهبردي 
و جديد، نسبت به تأس��يس مركز پژوهشي ويژه 
اقدام مي كرديم و اكنون هم در دولت سيزدهم بايد 

تأخير خود را جبران كنيم.«
  ساماندهي بازار آشفته مسكن

اقبال ش��اكري، نماينده مجلس شوراي اسامي 
نيز درب��اره اولويت هايي كه باي��د در وزارت راه و 
شهرس��ازي دولت آتي دنبال ش��ود، بيان كرد: با 
انتخاب آيت اهلل رئيسي به عنوان رئيس قوه مجريه، 
بارقه اميدي براي رفع مشكات مردم ايجاد شده 
و اميد است با همسويي ای كه ايشان با قوه مقننه 
دارند، هم افزايي براي رفع مش��كات مردم شكل 
بگيرد. وزيري كه به مجلس نيز معرفي مي كنند 
بايد توانايي پاسخگويي به مطالبات مردم را داشته 
باشد و داراي كارنامه اي قوي باشد. بايد مشخص 
باشد كه آثار عملكرد وي در مسئوليت قبلي چه 
بوده و چه گره هايي از مشكات مردم گشوده است. 
چه ميزاني با شجاعت و پاك دستي نقش خود را ايفا 
كرده و چقدر به نيروهاي جوان اهميت داده است. 
اين فرد بايد از توانايي الزم براي پيشبرد برنامه هاي 

كاربردي در سطح ملي برخوردار باشد. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي 
با بي��ان اينكه س��اماندهي بازار آش��فته خريد و 
اجاره مس��كن يكي از مهم ترين اولويت هاي اين 
وزارتخانه اس��ت كه بايد با جديت دنبال ش��ود، 
تصريح كرد: امروز يكي از مهم ترين اولويت هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي بحث س��اماندهي بازار 
مسكن و تأمين مسكن است، اين وزارتخانه بايد 
حداقل سالي يك ميليون واحد مسكن بسازد و در 
س��ال جاري نيز بايد حداكثر تا آبان اين قرارداد 
بسته شود. در حوزه راه هاي مواصاتي نيز اتصال 
بزرگراه ه��ا و خطوط ريلي به ش��مال و جنوب و 
ش��رق و غرب كش��ور و ايجاد برقراري ارتباط با 

مرزه��اي كش��ور از اولويت هايي اس��ت كه بايد 
دنبال شود. توسعه خطوط ريلي كشور و جبران 
عقب ماندگي ها در اين ح��وزه از ديگر اقداماتي 

است كه بايد با جديت دنبال شود. 
شاكري با بيان اينكه همچنين به روزرساني ناوگان 
حمل و نقل درون شهري از ديگر اولويت هايي است 
كه بايد در وزارت راه دولت س��يزدهم دنبال شود، 
افزود: اكنون ما شاهد فرس��ودگي در اتوبوسراني، 
مترو و خطوط ريلي كش��ور هس��تيم كه نيازمند 
اورهال و نوس��ازي اس��ت. از س��وي ديگر جبران 
كمبودهاي موجود در ن��اوگان حمل و نقل ريلي، 
جاده اي و هوايي از ديگر مس��ائلي اس��ت كه بايد 
دنبال شود. همچنين سامانه هاي موجود در حوزه 
حمل و نقل بايد يكپارچه شده و به صورت آناين 
به ويژه در مب��ادي ورودي و خروجي اطاعات را 

جمع آوري كنند. 
  رئيس دولت سيزدهم 

براي چالش  آب  و انرژي راهكار داشته باشد
حجت االس��ام محمدتقي نقدعلي در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: س��يد ابراهيم رئيسي صاحب 
تجربيات گرانسنگي در سابقه مديريت خود است، 
ايشان مشاوران اميني دارند اما مي خواهم به عنوان 
يك مشاور پيشنهاد كنم ضمن توجه به اشتغال و 
اقتصاد، مديريت عادالنه منابع آب��ي را در اولويت 

قرار دهند. 
نماين��ده مردم خميني ش��هر در مجل��س با بيان 
اينكه احتياجات مناطق مختلف ايران بايد جدي 
گرفته ش��ود، اظهار كرد: رئيس دولت س��يزدهم 
بايد راهكارهايي ب��راي چالش هاي ح��وزه آب و 
انرژي داشته باش��د چراكه اين چالش ها ناشي از 

سوء مديريت هاي گذشته است. 
اين عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس در خصوص وضعيت آب استان 
اصفهان گف��ت: بعض��ي برداش��ت هاي آبي از 
زاينده رود، خاف ش��رع، خاف فقه و قواعد و 
قانون كشور است. متأس��فانه حقابه كشاورزان 
استان اصفهان را تحت عناوين مختلف مثل آب 
كشاورزي و ش��رب برداشت  كرده اند. مسئوالن 
تعهداتي را براي جبران برداشت آب از زاينده رود 
دادند كه متأس��فانه تعهدات انجام نشده است. 
زاينده رود اصفهان كه ش��اهرگ حيات استان 

بود، خشكيده است. 
   4 سال اميدواري

بديهي است روي كارآمدن دولتي انقابي ميزان 
توقعات و انتظارات از دولتمردان س��يزدهم را به 
طرز قابل ماحظه اي افزايش مي دهد و اين توقع 
عمومي به  وجود مي آيد كه همسويي و همگرايي 
سه قوه كه رؤساي آن اختافات زيربنايي و مبنايي 
باهم ندارند، بس��ياري از بهانه هاي موج��ود را از 
بين مي برد و مي تواند عنصر مهمي براي كاهش 
مشكات كشور به  وجود بيايد. اين در حالي است 
كه سر دادن شعارهايي نظير »ساخت يك ميليون 
خانه در هر س��ال« توسط سيدابراهيم رئيسي در 
مناظرات انتخاباتي نيز س��طح توقعات مردمي را 
به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. حال بايد 
به انتظار نشست و مشاهده كرد دولت سيزدهم تا 
چه ميزان مي تواند مطالبات عمومي را پاسخ و با 
اولويت بندي هاي مناسب مش��كات كنوني را تا 

حدود قابل تأملي كاهش دهد.

نماينده تهران:
 حضور نمايندگان در دولت 

خسارت محض است 
اس�المي  ش�وراي  مجل�س  از  نماين�ده  ه�ر  كناره گي�ري 
جه�ت حض�ور در دول�ت خس�ارت مح�ض اس�ت و ش�ائبه 
دارد.  دنب�ال  ب�ه  را  مجل�س  جاي�گاه  ش�مردن  س�بك 
روح اهلل ايزدخ��واه در گفت وگو با مهر، با انتقاد از س��هم خواهي برخي 
نمايندگان مجلس و اصرار به حضورشان در دولت، اظهار داشت: كساني 
كه در انتخابات مجلس يازدهم داوطلب شدند و خودشان را در معرض 
انتخاب مردم قرار دادند، بايد به وظايف خود در قالب نمايندگي مجلس 
پايبند باشند. نمايندگاني كه اين روزها به دنبال كناره گيري از مجلس 
و حضور در دولت هستند، بايد بگويند كه اگر اعتقادي به مجلس شوراي 

اسامي نداشتند، پس چرا نامزد انتخابات مجلس شدند؟
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: آنان مي دانستند كه دولت 
جديد در سال۱۴٠٠ روي كار مي آيد و اگر تمايل زيادي به حضور در 
دولت داشتند، مي توانستند صبر كنند تا در دولت به مردم خدمت كنند 

و نبايد نامزد انتخابات مجلس مي شدند. 
ايزدخواه با تأكيد بر اينكه نمايندگان نبايد خواس��تار حضور در دولت 
باش��ند، ادامه داد: كناره گيري هر نماينده از مجلس شوراي اسامي 
خسارت محض است و ممكن است شائبه سبك شمردن جايگاه مجلس 
را هم در پي داشته باشد. در كشور قحط الرجال نداريم كه نمايندگان 
مجلس به دنبال حضور در دولت باشند. نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسامي تأكيد كرد: نيروهاي زبده و اليق بسيار زيادي در خارج 
از مجلس وجود دارند و اين طور نيس��ت كه فكر كنيم براي يك پُست 
دولتي هيچ فردي وجود ندارد و بايد حتماً نمايندگان مجلس از سمت 
نمايندگي خود انصراف دهند و در دولت حضور يابند. نمايندگاني كه به 
شدت اصرار دارند تا در دولت كار كنند، مي توانند منتظر بمانند تا اين 

مجلس به پايان برسد و سپس در دولت خدمت كنند. 
........................................................................................................................

ربيعي در نشست خبري:
شواهدي از امنيتي بودن انفجار پارك ملت 

نداريم
طب�ق گ�زارش ارائ�ه ش�ده از س�وي وزارت كش�ور، حادث�ه 
پ�ارك مل�ت ب�ه هي�چ عن�وان ش�بيه خرابكاري ه�اي اخي�ر 
نيس�ت، ب�ا اي�ن ح�ال ب�ه مح�ض درياف�ت اطالع�ات جدي�د، 
ش�د.  خواه�د  داده  توضي�ح  عموم�ي  اف�كار  ب�ه  حتم�ًا 
به گزارش مهر، علي ربيعي س��خنگوي دولت صبح ديروز در نشست 
خبري خود كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، در رابطه با اظهارات 
راب مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران از پيش��رفت در مذاكرات 
براي آزادي ش��هروندان امريكايي زنداني در ايران، بيان كرد: ما مكرراً 
اعام كرده ايم جمهوري اس��امي ايران به خاطر نيات انسان دوستانه 
آماده تبادل همه زندانيان سياس��ي در ازاي آزاد كردن همه زندانيان 

ايراني در سراسر جهان است كه با دستور امريكا محبوس شده اند. 
وي عنوان كرد: ما حتي در دولت پيش��ين امريكا ه��م از اين آمادگي 
طرف ايراني خبر داده بودي��م اما اين دولت امريكا ب��ود كه با اصرار بر 
گروگانگيري ايرانيان از نشس��تن پاي ميز مذاكره امتن��اع كرده بود. 
مذاكرات در اين زمينه در جريان اس��ت و در ص��ورت آزادي زندانيان 
ايراني و تأمين منافع كشورمان و نيز به نتيجه رسيدن مذاكرات، متعاقباً 

اطاع رساني خواهد شد. 
سخنگوي دولت در پاسخ به س��ؤالي در رابطه با علت و عوامل صداي 
انفجار بامداد جمعه در پارك ملت گفت: بررسي ها نشان مي دهد صداي 
انفجار شنيده شده، ناشي از ايجاد يك گودال در بخشي از پارك بوده 
كه محموله اي از مخلوط بنزين و گازوئيل درون حفره اي جاسازي شده 
بود. تاكنون هم هيچ شواهدي درخصوص امنيتي بودن موضوع، از طرف 

دستگاه هاي اطاعاتي و امنيتي ارائه نشده است. 
........................................................................................................................

همچنان سياست امريكا در قبال ايران 
تحريم هاي ظالمانه است

سياس�ت امري�كا و متحدانش در 
مقاب�ل جمه�وري اس�المي ايران 
مش�خص اس�ت؛ اگرچه رؤس�اي 
جمهور اين كشورها تغيير مي كنند، 
ام�ا سياست هايش�ان نس�بت به 
كشورمان هيچ گاه تغيير نمي كند. 
حس��ن همتي، رئيس كميته امنيتي 
كميس��يون امنيت مل��ي مجلس در 

گفت وگو با خانه ملت، به تحريم هشت شركت به دليل نقض تحريم ها 
عليه كشورمان اش��اره كرد و گفت: امريكايي ها با تحريم افراد حقيقي 
و حقوقي كشورمان و همچنين شركت ها و افرادي كه با ايران ارتباط 
دارند به دنبال دستيابي به اهداف پليد خود هستند و چنين موضوعي را 
نيز در اين سال هاي اخير به اثبات رسانده اند، اما ما هم استوار در مقابل 

مستكبران جهاني ايستادگي كرده ايم. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي 
بيان كرد: مي خواستند تعدادي از تحريم ها عليه كشورمان را لغو كنند 
تا به سمت آنها اقبال نشان داده شود و در واقع حسن نيت خود را با اين 
اقدام ناچيز نشان دهند، اما ما ش��ناخت كافي را نسبت به سردمداران 

اياالت متحده داشته و اعام كرد ه ايم تحريم ها بايد يكجا لغو شود. 
نماينده مردم شاهين دژ و تكاب در مجلس افزود: امريكايي ها غيرقابل 
اعتماد هستند، قطعاً اگر بخواهند تحريمي را عليه كشورمان لغو كنند، 
تحريم هاي ديگري را عليه ايران وضع مي كنند چراكه آنها به دنبال منافع 
خودشان هس��تند و ما نيز در مقابل زياده خواهي هاي آنها ايستادگي 
كرده ايم. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار 
كرد: سياس��ت امريكا و متحدانش در مقابل جمهوري اس��امي ايران 
مشخص است، اگرچه رؤساي جمهور اين كشورها تغيير مي كنند، اما 

سياست هايشان نسبت به كشورمان هيچ گاه تغيير نمي كند. 

اولويت هاي متنوع دولت سيزدهم، از بازگرداندن اميد به جامعه تا كاهش مشكالت معيشتي و اقتصادي

وظيفه  دشوار احياي اعتماد عمومي پس از 8 سال پرمشقت

گزارش 2

با عملياتي شدن نخس�تين گام رئيس جمهور 
منتخب براي تشكيل دولت مردمي با راه اندازي 
س�امانه معرفي مديران دولت سيزدهم، مردم 
و نخبگان ب�راي معرفي مديران آينده كش�ور 
مش�اركت فعال�ي در اين س�امانه داش�ته اند. 
به گزارش صدا و سيما، »سامانه معرفي مديران« كه 
يكي از وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهور منتخب 
براي معرفي مديران جهت تصدي مسئوليت ها در 
دولت سيزدهم بود، چندي است راه اندازي شده و 
آخرين آمارها حكايت از آن دارد كه هم نخبگان در 
معرفي مديران مشاركت خوبي داشته اند و هم افراد 
با سابقه و تجارب مناس��ب براي رده هاي مختلف 

مديريتي معرفي شده اند. 
ارتباط نزديك و بي واس��طه با م��ردم از وعده هاي 
انتخاباتي آيت اهلل دكتر س��يدابراهيم رئيس��ي در 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود 
كه وي پس از انتخاب از س��وي مردم، به آن جامه 
عمل پوشاند و با راه اندازي »سامانه معرفي مديران« 
سعي كرد بس��تر مناس��ب براي دسترسي مردم 
به رئيس جمهور منتخب جه��ت معرفي مديران 

متخصص، شايسته و متعهد را فراهم كند. 
بر اين اس��اس يك��ي از مهم تري��ن گلوگاه هاي 

انتخاب مديران دولت سيزدهم از مسير »سامانه 
معرفي مديران« مي گذرد؛ س��امانه اي كه همه 
مردم، تشكل ها و گروه ها مي توانند به آن متصل 
شوند و مدير مدنظر خود را معرفي كنند. پس از 
معرفي مديران از سوي مردم و تشكل ها، اطاعات 
اوليه، پاي��ش و ارزيابي هاي ابتدايي بر اس��اس 
معيارهاي عموم��ي مانند تحصيات، س��وابق 
اجرايي و س��ن و با در نظر گرفتن شاخص هاي 
اعام ش��ده توس��ط رئيس جمهور منتخب كه 
همان كارآمدي، فسادستيزي، روحيه انقابي و 
مردمي بودن است، صورت مي گيرد و نتيجه به 
كارگروه هاي تخصصي كه از سوي آقاي رئيسي 

تشكيل شده، ارائه مي شود. 
فرآيند كار در اين كارگروه ها نيز به اين شكل است 
كه بر اساس شاخص هاي شايستگي براي احراز هر 
مس��ئوليتي در كابينه، با لحاظ نقاط ضعف و قوت 
و كارنامه مديريتي فرد معرفي شده، انتخاب و نام 
آنها پس از تأييد اوليه و انجام اس��تعامات الزم از 
مراجع ذي صاح، به مرحله انجام مصاحبه و تطبيق 
خصوصيات با سياست هاي كان دولت سيزدهم 
و معيارهاي انتخ��اب كابينه رس��يده و در ادامه، 
پيش��نهادات جمع بندي ش��ده به رئيس جمهور 

منتخب معرفي مي شوند. 
اين كارگروه ها براي اين منظور فهرست چند برابر 
ظرفيت را به همراه برنامه هاي افراد مدنظر و نتايج 
ارزيابي هاي تخصصي، ب��ه رئيس جمهور منتخب 
عرض��ه مي كنند ت��ا در نهايت با انتخاب ايش��ان، 
شايسته ترين مديران براي تصدي مسئوليت ها در 
كابينه سيزدهم، انتخاب و براي كسب رأي اعتماد 

به مجلس شوراي اسامي معرفي شوند. 
بر اساس آخرين آمار استخراج شده از اين سامانه، 
۳۶ درصد از معرفي كنندگان كه از اين سامانه براي 
ارائه پيش��نهادات خود اس��تفاده كرده اند، داراي 
مدرك دكترا بوده اند. ۳۴٠نفر از معرفي كنندگان، 
وزير، معاون وزير يا معادل آن و هزارو۱۳5 نفر هم از 

اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها بوده اند. 
مشاركت دو گروه از معرفي كنندگان نيز در سامانه 
قابل توجه است؛ ۴هزارو٢5۱ نفر از معرفي كنندگان 

از معلمان و ۹٢5 نفر هم از صنعتگران بوده اند. 
بررس��ي روي اطاعات اين سامانه نشان مي دهد، 
افرادي كه ب��ه عضويت اين س��امانه درآمده اند، از 
همه استان ها مشاركت داشته اند اما در عين حال 
اس��تان هاي تهران، خوزس��تان، فارس و خراسان 

رضوي بيشترين مشاركت را داشتند. 

بر اس��اس آخرين آمارهاي اعام شده، تاكنون 
٢هزارو٢5٠ نفر از معرفي شدگان و به تعبيري 
گزينه هاي پيش��نهادي ب��ه »س��امانه معرفي 
مديران« را اعضاي هيئت علمي دانش��گاه ها و 
مراكز تحقيقاتي و نيز ٢۳٠ نفر را وزراي سابق، 
معاونان پيشين رياس��ت جمهوري و معادل آن 

تشكيل مي دهند. 
در اين مي��ان ۷۸٠ نفر نيز با س��ابقه معاونت وزير 
و معادل آن به »س��امانه معرفي مديران« معرفي 

شده اند. 
بيش از 55 درصد از معرفي شدگان نيز داراي مدرك 
دكتراي تخصصي بوده اند و بيش از ۳۶ درصد آنها 

نيز در بازه سني بين ۴٠ تا 5٠ سال قرار دارند. 
٢هزارو5٢۶ نف��ر در اين ميان توس��ط گروه هاي 
تخصصي مثل تشكل ها و انجمن هاي علمي معرفي 

شده اند. 
دو عدد قابل توجه ديگر هم درباره س��ن و س��ابقه 
كار و تجرب��ه گزينه هاي پيش��نهادي وجود دارد: 
جوان ترين مديران پيش��نهادي مربوط به وزارت 
ارتباطات و فناوري اطاعات بوده و باالترين سطح 
سابقه مديران پيشنهادي نيز مربوط به وزارت امور 

خارجه مي باشد.

مشاركت فعال مردم و نخبگان در سامانه معرفي مديران دولت سيزدهم

سعيد همتي
   گزارش   یک

سامانه »ياران رئيسي« كمپين نيست
س�امانه  بدانن�د  باي�د  سياس�ي  گروه ه�اي  و  م�ردم 
كدمل�ي  برخ�ي  ك�ه  نيس�ت  كمپي�ن  رئيس�ي«  »ي�اران 
خري�داري كنن�د و تع�داد طرفدارانش�ان را ب�اال ببرن�د. 
مهرداد ويس كرمي، عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس در 
خصوص رايزني ه��اي مجلس با رئيس جمه��ور منتخب براي معرفي 
كابينه س��يزدهم در گفت وگو با مهر اظهار داشت: تا امروز نمايندگان 
ديداري با رئيس جمهور منتخب نداشته اند و با توجه به تراكم برنامه هاي 
رئيسي براي انتخاب كابينه به نظر مي رسد امكان چنين ديداري وجود 

نداشته باشد. وي در مورد رايزني هاي رئيس جمهور منتخب با فعاالن 
سياسي اصاح طلب گفت: اين رايزني ها نشان دهنده سعه صدر و ديد 

باز آقای رئيسي براي شنيدن صداي مخالفان است. 
ويس كرمي با اشاره به راه اندازي سامانه مردم يار رئيسي گفت: مردم 
و گروه هاي سياسي بايد بدانند كه سامانه »ياران رئيسي« كمپين 
نيست كه برخي كدملي خريداري كنند و تعداد طرفدارانشان را باال 
ببرند. اين سامانه براي كشف افراد توانمند راه اندازي شده است و باال 
رفتن تعداد پيشنهاددهندگان يك مدير هيچ تأثيري بر انتخاب وي 

ندارد. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با انتقاد از تاش 
برخي سياسيون و مديران دولتي براي راه اندازي كمپين در سامانه 
مردم يار گفت: اين روش بيراهه اس��ت و قطعاً اي��ن افراد در دولت 
مردمي به كار گرفته نخواهند شد. وي اظهار داشت: در دوره رياست 
جمهوري احمدي نژاد نيز چنين سامانه اي با حضور خواص ايجاد شد 
كه افرادي مانند وزير بهداشت آن دوره از طريق اين سامانه شناسايي 
شدند. در حال حاضر با گسترش فضاي مجازي امكان تشكيل سامانه 

مردم يار و نظردهي مردم فراهم شده است.

   خبر


