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دولت سیزدهم
 و چالشی به نام میراث دولت گذشته

این روز  ها که مقدمات دولت س��یزدهم در حال شکل گیری است به طور 
طبیعی بهره گی��ری از تجربیات دولت های گذش��ته ؛فرازوفرود  ها ،دالیل 
موفقیت   ها و ناکامی های آنها بهترین درس و عبرت برای دولت آینده است . 
این امر اگرچه برای تمامی دولت   ها در ادوار گذشته مطرح بوده و به عنوان 
یک اصل منطقی پذیرفتنی است،اما تحوالت سال های اخیر و آسیب های 
وارده بر سرمایه اجتماعی کشور در اثر عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم 
و ضرورت اهتمام به شناخت ریشه   ها و دالیل این ضعف   ها و ناکارآمدی ها، 

اهمیت مضاعفی می یابد.
در این میان البته بنا بر نادیده انگاش��تن خدمات و تالش ه��ای نهاد  ها و 
سازمان های مختلف نیست،چراکه اگر همین تالش   ها و خدمات نبود اکنون 
شرایط کشور بسیار سخت تر بود ،اما تردیدی نیست که اگر به این ضعف   ها و 
ناکارآمدی از همان اوان کار دولت های گذشته توجه   می شد آسیب   ها بسیار 
کمتر دستاورد  ها بهتر و سرمایه های اجتماعی کشور نیز این گونه آسیب 
نمی دید به گونه ای که آن روزنامه حامی دولت تیتر بزرگ صفحه اول خود را 

این گونه انتخاب کند که »کسی دل تنگ رفتن روحانی نمی شود.«
فارغ از مبانی فکری و اندیشه حاکم بر دولت های یازدهم و دوازدهم که طیفی 
از فعاالن سیاسی آن را ناشی از مبانی فکری »حلقه نیاوران « دانسته و مسائلی 
نظیر » تغییر محاسبات در مورد مبانی و اصول نظام « ، »حرکت به سمت 
انقالبی زدایی از انقالب، مقدسات، نهاد  ها و شخصیت ها«،»غرب گرایی« ، 
» تبعیت گزینش��ی از والیت فقیه « ، » تالش جدی برای رابطه با امریکا و 
کاهش قدرت دفاعی « و...  می دانند ،اما به لحاظ کارکردی و در عرصه عمل 
نیز به گونه ای عمل می کنند که در همان دولت یازدهم و در شرایطی که هنوز 
مشکالت اقتصادی کشور جدی نشده بود ،۴ تن از وزرای همان دولت در 
سال 9۴به آقای روحانی نامه می نویسند و با انتقاد از سیاست های اقتصادی 
دولت، گالیه های خود را مطرح می کنند و سپس از احتمال وقوع یک بحران 
در صورت نگرفتن یک تصمیم ضرب االجل اقتص��ادی خبر می دهند، اما 
درحالی که این نامه، اغلب کارشناسان، فعاالن اقتصادی و برخی از دولتمردان 
را به واکنش وامی دارد، عده ای در دولت یازدهم به خصوص در نهاد ریاست 
جمهوری ترجیح می دهند که سکوت کنند. این عده که از نزدیک   ترین افراد 
به رئیس جمهور هستند و مخاطب اصلی نامه گالیه آمیز وزرای معترض هم 

به حساب می آیند، و همان اعضای حلقه نیاوران هستند. 
اما به رغم آن عامل اصلی بسیاری از ضعف   ها و ناکارآمدهای دولت های یازدهم 
و دوازدهم ، ناش��ی از گزینش های دولت بود که از هم��ان روزهای آغازین 
پیش بینی وقوع آن برای هر فعال سیاسی که اندک بهره ای را از علم اقتصاد 
و سیاست برده بود امکانپذیر بود . آنگاه که تصدی وزارتخانه های اصلی کشور 
به سرمایه دارانی سپرده می شود که خودشان ،صاحبان کارتل های بزرگ 
اقتصادی و صنعتی در کشور هستند،بدیهی است آنگاه که تعارض منافع 
میان منافع خودشان با منافع ملی به وجود می آید منافع خود و شرکت های 
وابسته را ترجیح می دهند که مصادیق بسیار زیادی را از آن می توان یافت که 
یک مورد آن که افشا شد ،زمانی بود که قرار می شود که قیمت محصوالت 
پتروشیمی برای کارخانه های پائین دست تعیین شود ۵ وزیر که هریک از 
دارندگان صنایع پائین دست بودند،با افزایش قیمت   ها مخالفت می کنند 

چراکه طبیعتاً افزایش قیمت ها ، منافع آنها را کاهش می داد. 
در این زمینه البته مصادیق بسیار زیاد دیگری را می توان یافت اما وقتی که در 
این عرصه عمل و فعالیت این مدیران ؛ نجومی بگیری اصل می شود ،فاصله 
قابل توجه و معنادار زندگی آنها با محرومان و اقشار متوسط جامعه به گونه ای 
می شود که داش��تن یک کاشانه کوچک مس��کن مهری،مزخرف قلمداد 
می شود و یا در راستای پروژه خصولتی سازی صنایعی با سرمایه های صد  ها 
میلیاردی به ثمن بخس به نزدیکان واگذار می شود ،برای ضعف   ها توجیهات 
زیادی می تراشند و آنگاه است که شرطی سازی کشور نسبت به سیاست های 
بیگانگان و چشم بستن به ترحم بیگانگان برای حل مسائل اقتصادی کشور و 
عدم اهتمام به ظرفیت   ها و توانایی های داخلی،اصل و توجیه پذیر می شود. 

اگرچه در بهترین شرایط اگر منفعت طلبی شخص و رانت خواری و نجومی 
بگیری حاکم نباشد،اما ضعف مدیریتی ،منجر به شکل گیری دولت جزیره ای 
می شود که حاصل آن در روزهای اخیر درزمینه تخصیص ارز ۴200 تومانی 
و خرید و دپوی بیش از ۶ میلیون تن نهاده دامی در بنادر کشور آشکار می شود 
که به رغم نیاز واف��ر دامداران و تهدید صنعت دامداری در کش��ور به دلیل 
عدم دسترسی به این نهاده ها، به دلیل ناهماهنگی میان گمرک،سیستم 
حمل ونقل و وزارت کشاورزی و...  این نهاده   ها در گرمای سوزان بنادر جنوب 

در معرض فاسدشدن قرارگرفته است. 
 بازگردیم به مقدمه بحث و اینکه این شرایط نشان می دهد که درک دالیل 
اصلی ناکارآمدی   ها و به تبع آن پس��رفت   ها دش��وار نیست و این تجربیات 
بهترین چراغ راه برای ساماندهی نظام مدیریتی آینده کشور است که به رغم 
ادعای اعضای همین حلقه که ما باید برویم مدیران متخصص را از خارج از 
کشور بیاوریم تا بتوانند مشکالت اقتصادی کشو را حل کنند ،وجود مدیرانی 
دلسوز و یا روحیه و تفکر جهادی و البته تالش میدانی آنها ،مسائل کشور 

قابل حل است.
براین اساس هم می توان دالیل عدم حضور بخش   هایی از جامعه را در پای 
صندوق های رأی دریافت،چراکه همه تصورش از نظام مدیریت کشور همین 
مدیران کنونی است و به همین دلیل این احساس به این بخش از آحاد جامعه 
دست داده که مشکالت قابل حل نیست ،پس چرا باید در پای صندوق های 
رأی حاضر ش��ود و در نقطه مقابل آن اکثریتی که به رغم همه فش��ار  ها و 
تحریم   ها و جنگ روانی دش��من و. بیماری کرونا در پای صندوق های رأی 
حاضرشده و بارأی به آقای رئیسی بامالحظه کارنامه روشن عملکرد ایشان 
درگذشته و دستاوردهای ارزنده ای که کشور از مدیریت انقالبی و جهادی در 
بسیاری دیگر از عرصه های کشور داشته است ،به موفقیت دولت سیزدهم و 

عمل او مبتنی بر ارزش های دینی و انقالبی امیدوار است. 
ضعف   ها و کاستی   ها و در یک کالم میراث دولت کنونی،به رغم تلخی ها،چراغ 
راه دولت سیزدهم است. »فاعتبروا یا اولی االبصار؛ پس ای هوشیاران عالم پند 

و عبرت گیرید « )آیه 2 سوره حشر(.

عباس حاجی نجاری

حج�ت االس�الم غالمحس�ین اژه ای، رئیس ق�وه قضائیه روز 
گذش�ته در س�فری یک روز ب�ه قم با حض�رات آی�ات نوری 
همدان�ی، م�کارم ش�یرازی، صاف�ی گلپایگان�ی، س�بحانی، 
عل�وی گرگان�ی و حجت االس�الم س�عیدی، تولیت آس�تان 
مق�دس حض�رت فاطم�ه معصوم�ه )س( دی�دار ک�رد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، در این دیدار  ها اژه ای 
برنامه های دستگاه قضا  را در دوره تحول و تعالی تبیین و تأکید کرد: 
در دوره مسئولیت خود مسیر طی شده برای شکل گیری دستگاه 

قضایی در تراز اسالمی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکالت مردم به ویژه مسائلی که در 
حوزه قضایی برای آنها وجود دارد، از هم افزایی و رایزنی با مجلس و 

دولت جدید برای حل این مشکالت سخن گفت: امیدواریم بتوانیم 
با کمک نخبگان حوزه و دانشگاه، کارآمدی دستگاه قضا را افزایش 
دهیم و با کاهش فرآیند دادرسی و هزینه های آن اعتماد از دست 
رفته را به مردم برگردانیم. رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به نقش 
علما و حوزه ه��ای علمیه در تربیت کادر مورد نی��از قضایی تأکید 
کرد: امروز ب��ا پدیده های نوظهور و پیچی��ده ای در عرصه حقوقی 
و قضایی مواجهیم که باید با اجتهاد مس��تمر، برای آنها پاسخ های 
متناس��ب پیدا کنیم. رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد دولت 
جدید و مجلس انقالبی با فهم درست از مشکالت مردم، قوانین و 
مقررات الزم را متناسب با زمان تصویب و اجرا کنند . حجت االسالم 
محسنی اژه ای با بیان  اینکه اقتدار دس��تگاه قضا نیز برای خدمت 

به مردم، استیفای حق و مقابله با کجی هاست، تصریح کرد: کسی 
که می خواهد قضاوت عادالنه، صریح و صحیح داش��ته باشد باید 
علم و توانایی و نفس خودس��اخته داشته باش��د تا از حق تبعیت 
کند. رئیس دستگاه قضا گفت: تالش ما این است که با استفاده از 
تجارب گذشته مسیر تحول و تعالی را با اراده مضاعف ادامه دهیم 
اما در این مس��یر محتاج عنایت خدا، دعای خی��ر علما و همراهی 

مردم هستیم. 
مراجع نیز از رئیس جدید دستگاه قضا خواستند که مسیر تحول 
را با قدرت ادامه دهد و از خود یادگاری ارزشمند به جا بگذارد که 
موجب رضایت و خرس��ندی عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی 

نظام شود. 

رئیس دستگاه قضا به دیدار مراجع و علمای قم رفت

وضع قوانین راهگشا در مجلس
 و عمل به آن در دولت بهترین راه تعامل

 ای��ن روز   ها ترکی��ب و تش��کیل کابین��ه دولت 
سیزدهم و برخی سهم خواهی های پیدا و پنهان 
از رئیس جمهور منتخب که ان ش��اءاهلل به قصد 
خدمت هم است، به یکی از موضوعات روز کشور 

تبدیل شده است. 
انباشته شدن مشکالت ناش��ی از ناکارآمدی و 
انتظارات گسترده مردم نیز جا برای هر گونه خطا 
و اشتباهی را می بندد. طبیعی است که در چنین 
شرایطی جایی برای س��هم خواهی چه از سوی 
مجلس و گروه   ها و احزاب سیاسی و چه از سوی 
نیروهای ستاد انتخاباتی آیت اهلل رئیسی نخواهد 
بود. نکته ای که مهم  تری��ن جلوه همکاری های 
دول��ت و مجلس نه در جابه جایی های انس��انی 
که در تصویب قوانین راهگش��ا از سوی مجلس 
و عمل بدون تنازع آن از س��وی دولت می تواند 
تبلور پیدا کند.  مسیر بین پاستور و بهارستان در 
هفته های آینده اوقاتی شلوغ و پر ترافیک خواهد 
داشت. زمانی که لیست نهایی کابینه دولت به 
دفتر رئیس مجلس در ساختمان قدیم مشروطه 
رسیده و رایزنی   ها برای بررس��ی کارنامه وزرا و 

رأی اعتماد به آنان آغاز خواهد شد. 
امید بسیاری از نیرو   ها و جبهه انقالب این است 
که تش��کیل کابینه ریل از خارج شده دستگاه 
اجرایی کشور را به ریل اصلی بازگرداند و منجر 
به تح��والت جدی در بدنه دولت ب��ه نفع مردم 
و کارآمدی ش��ود. به خصوص اینکه هم اکنون 
کشور با بحران   ها و مشکالت جدی در حوزه های 
مختلف روبه رو است که نیاز به تدبیر جدی برای 
حل مشکالت را فوری تر جلوه می دهد. جامعه 
و به خصوص اقشار و طبقات محروم نیز منتظر 

اقدامات جدی در این باره هستند. 
در این میان شاید مهم  ترین دست انداز و چالش 
برای این حرکت اختالف بر سر تشکیل کابینه 
و یا چینش نیرو   ها در س��مت های مهم اجرایی 

باشد. 
  دولت به دنبال سهم خواهی نیست

اینکه در نهایت کدام ش��خص باید بر روی کدام 
صندلی وزارت بنشیند، رویدادی است که در یک 
فرآیند چندالیه و طوالنی محقق می شود. ارزیابی 

صالحیت شخصی و حرفه ای، بررسی برنامه های 
مربوطه و نظر خواهی از سوی بسیاری از نخبگان 
و مراجع فکری مسئله ای نیست که تنها بر اساس 
نظر یک شخص و یا یک فرد و در البی های پشت 
صحنه محقق شود. خوشبختانه دولت سیزدهم 
و ش��خص رئیس جمهور یعنی آیت اهلل رئیسی 
نسبت به هر گونه س��هم خواهی واکنش منفی 
نش��ان داده اند. به عنوان مثال در اولین نشست 
خبری زمانی که بحث بر سر نحوه چینش کابینه 
مطرح می شود، آیت اهلل رئیس��ی به صراحت بر 
این نکته تأکید می کند که کاماًل مس��تقل وارد 
انتخابات شده و برای تش��کیل دولت به انقالبی 
بودن، کار آمد بودن و فساد ستیزی توجه خواهد 
داش��ت و اینکه توصیه من به رسانه    ها این است 

که گمانه زنی نکنید. 
به زودی روشن ش��د که توصیه آیت اهلل رئیسی 
برای عدم گمانه زنی درباره کابینه تا چه اندازه 
درس��ت بوده اس��ت. از هفت��ه اول انتخابات به 
صورت م��داوم گمانه زنی   های��ی در کانال های 
تلگرامی و فضای مجازی درباره ترکیب کابینه 
منتشر شد که اغلب آنها هیچ نسبتی با واقعیت 
نداشت. برخی از این لیست   ها به فضای مجازی 
نیز نش��ت می کرد و منجر به برخ��ی موج های 
رسانه ای در مورد اساسی خاص    می شد. اگرچه 
بعد   ها اخباری منتشر شد که نشان می داد این 
لیست   ها و این افراد با اهداف خاصی در رسانه   ها 

منتشر می شود. 
با در نظر گرفتن این موارد می توان به حساسیت 
لیست نهایی کابینه پی برد. خوشبختانه تاکنون 
مش��خص ش��ده هیچ کدام از ای��ن جنگ های 
رسانه ای نقشی در تعیین لیست کابینه ندارد. 

   تصویب قوانین راهگشا 
برای خدمت به مردم

تاکنون س��یگنال های خوبی از س��وی مجلس 
شورای اسالمی و دولت درباره ضرورت همکاری 
بین دو قوه مجریه و مقننه بر س��ر کابینه آینده 
منتشر شده است. ش��خص محمد باقر قالیباف 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ، پیشنهادهای 
گوناگونی در این باره مطرح ک��رده که نمونه آن 

تش��کیل س��تاد هماهنگی بین قوا بوده است. از 
سوی دیگر سید نظام الدین موسوی، سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس هفته گذش��ته با اشاره به 
نامه نمایندگان مجلس در خصوص دوری از هر 
گونه س��هم خواهی در خصوص دولت آینده طی 
توئیتی نوشت: بنده نویس��نده نامه دعوت 220 
نماینده مجلس از آیت اهلل رئیسی بوده و بسیاری 
امضا   ها را اینجان��ب اخذ ک��ردم. امضاکنندگان 
نامه هیچ گاه دنبال س��هم از کابینه آتی نبوده و 
نیستند. رئیس جمهور طبق قانون وزرا را معرفی 
و نمایندگان طبق قانون بررسی می کنند. سهم 
خواهی در قاموس مجلس و دولت انقالبی نیست. 
البت��ه برخی اظه��ار نظر   ها در خص��وص هیئت 
دولت و تعیی��ن وزرا به خص��وص در خفا برخی 
نگرانی   ها در این باره برانگیخته است اما در نهایت 
موضع گیری کلی مجلس شورای اسالمی بسیار 

مطلوب بوده است. 
عالوه بر بح��ث تعیین کابینه، مجلس ش��ورای 
اس��المی و دول��ت ب��ر س��ر پروژه ه��ای مهمی 
همکاری های جدی خواهند داشت. تدوین برنامه 
هفتم توسعه کش��ور و همچنین بودجه 1۴00 
بدون همکاری نزدیک مجلس و دولت امکان پذیر 
نیست. این روند می تواند تأثیرات بسیار خوبی بر 
روند اداره کشور داشته باشد و منجر به تصویب 
قوانین راهگشا برای خدمت بیشتر به مردم شود. 

دولت سیزدهم بالفاصله بعد از اینکه کار خود را 
در کشور آغاز کند با این فصل های مهم در روابط 

بین مجلس و دولت روبه رو خواهد بود. 
البته در مقابل نیز مجلس ش��ورای اسالمی حق 
خواهد داش��ت به صورت کاماًل کارشناسی شده 
و دقیق به بررس��ی کارنامه افراد معرفی ش��ده و 
همچنین لوایح ارسالی از دولت بپردازد چرا که در 
غیر این صورت حقوق مردم تضییع خواهد داشت. 
رهبر معظم انقالب اسالمی بار   ها بر ضرورت انجام 
دقیق کار نظارتی از سوی مجلس بدون هیچ گونه 
مالحظه ای تأکید کرده اند؛ روندی که امیدواریم 

در رابطه بین مجلس و دولت نیز اتفاق بیفتد. 
  دوری ستادهای رئیسی از سهم خواهی

عالوه بر بحث همکاری دول��ت و مجلس، بحث 
همکاری احزاب و گروه ه��ای انقالبی و اصولگرا 
با قوه مجریه ضرورتی اس��ت که نباید از نظر دور 
داشت. داشتن روابط خوب بین دولت و گروه های 
اصولگرا و انقالبی و به طور کلی حامیان انتخاباتی 
رئیسی از شروط مهم موفقیت دولت است. ضمن 
اینکه رئیس جمهور منتخب در همین چند وقت 
اخیر با راه اندازی سامانه یاران رئیسی و همچنین 
دعوت و هم اندیشی با صاحبنظران مختلف بدون 
پایگاه سیاسی و گرایش حزبی آنها، به درستی بر 
این نکته واقف است که برای اداره خوب کشور ، 
همه دیدگاه   ها را ش��نید و بهترین   ها را برگزید و 

اجرا کرد. 
طبیعی اس��ت که بحث عدم س��هم خواهی در 
خصوص دولت از سوی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی باید از سوی احزاب و گروه های انقالبی 
و اصولگرا نیز دنبال شود. تاکنون نشانه ای دراین 
باره از س��وی گروه   ها و احزاب انقالبی و اصولگرا 
نیز دیده نشده اس��ت. البته در مقابل نیز دولت 
آیت اهلل رئیس��ی باید تالش کند ارتباط معقول 
و خوبی با گروه   ها و اح��زاب و همچنین نخبگان 

سیاسی برقرار کند. 
با این حال یکی از نق��اط نگرانی، بحث نیرو   هایی 
است که در س��تادهای آیت اهلل رئیسی در دوران 
انتخابات فعال بوده و حاال ممکن است مطالباتی از 
دولت به خصوص در سطوح استانی داشته باشند. 
اگرچه رئیس��ی از همان ابتدا بر ای��ن نکته تأکید 
کرده بود که س��تادهای انتخاباتی وی بر اساس 
فعالیت ه��ای داوطلبانه مردم بنا نهاده ش��ده اما 
طبیعی است که پس از انتخابات و دوران پیروزی 
ممکن اس��ت برخی به دنبال استفاده از این رانت 

برای حضور در دولت و یا سطوح اجرایی باشند. 
شاید در این میان س��خنان حجت االسالم سید 
جواد سلیمانی، امام جمعه الهیجان قابل توجه 
باش��د. وی در س��خنانی با انتقاد از برخی سهم 
خواهی از دولت آقای رئیسی گفته: می گویند من 
رئیس ستاد بودم، رئیس ستاد فعاالن بودم، رئیس 
جبهه راهبردی بودم. ما کس��انی بودیم که رأی 
دادیم و مردم را دعوت کردیم به حضور حداکثری. 
می گویند ما حداقل به معاونت فرمانداری راضی 
می شویم و یا حداکثر رئیس یک اداره. در دولت 
انقالبی و قوی قرار نیست باند بازی و جناح بازی 
شود. اگر این دولت هم مثل دولت قبل اشتباهاتی 

کند به این دولت هم منتقد خواهیم بود. 
این سخنان در ش��رایط فعلی نشان دهنده عمق 
نگرانی از برخی س��هم خواهی ب��ه خصوص در 
ستادهای استانی است. طبیعی است که سطوح 
مختلف مدیریتی در دولت آقای رئیسی باید تالش 
کنند از رس��میت دادن به این س��هم خواهی   ها 
جوگیری و از تکرار تجربی��ات دولت روحانی در 

انتصاب افراد غیر شایسته جلوگیری کنند. 

ژه
اصالح طلبان همان طور که توافق و برجام و مسکن و اقتصاد وی

خوب و رفع تحریم   ها و باقی ش��عارهای حسن روحانی را از 
ابراهیم رئیس��ی مطالبه می کنند، گویا انتظار دارند شورای 
شهر ششم هم که یک ماه دیگر آغاز به کار می کند، شعارهای 
اصالح طلبان را عملی کند! در حالی که هر جریانی مسئول 
تحقق وعده های خود به مردم اس��ت. روزنامه اصالح طلب 
آرمان ملی از زن نبودن گزینه های شهرداری تهران نوشته 
اس��ت؛ مقامی که قرار است شورای ش��هر جدید تهران که 
تماماً اصولگراس��ت، انتخاب کند. آرمان در مطلبی با عنوان 
»ش��هردار زن در بهش��ت جایی ندارد« می نویس��د: »زنان 

می توانند شهردار شوند و مانع قانونی ندارد، اما چرا شهردار 
زن برای تهران انتخاب نمی شود؟...  در حالی عدم تمایل به 
شهردارشدن یک زن در میان منتخبان شورای شهر ششم، 
نمایان ش��ده که آمار نش��ان می دهد پس از انقالب تاکنون 
فقط پنج زن از سوی ش��هرداران، به عنوان شهردار منطقه 

منصوب شدند. «
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت: »اصولگرایان شورای 
شهر ششم به یک خانم اجازه مدیریت شهری نخواهند داد. 
حتی منتخبان زن شورای شهر ششم تهران همچنان برای 
شهردارش��دن یک خانم عالق��ه از خود نش��ان ندادند«. در 

گزارش آرمان در عین حال از » معصومه آباد و مرضیه وحید 
دستجردی « به عنوان دو زن در میان گزینه های اصولگرایان 

برای شهرداری تهران نام برده شده است. 
این در حالی  است که از چهار س��ال پیش تاکنون، شورای 
شهر تهران در دس��ت اصالح طلبان بوده و آنان به رغم آنکه 
به سبب ضعف مدیریتی شهرداران انتخابی، طی چهار سال 
چهار شهردار برای تهران انتخاب کردند، اما به هیچ زنی اجازه 
ندادند که بر کرسی شهرداری تهران بنشیند. در سایر مراکز 
استان   ها هم به رغم آنکه اکثریت شورا  ها با اصالح طلبان بود، 

آنان زنی را برای شهرداری انتخاب نکردند. 

رهبر انقالب
 درگذشت علی حکیمی را تسلیت گفتند 

حضرت آیت اهلل خامن�ه ای در پیامی درگذش�ت حجت االس�الم علی 
حکیمی، قرآن پژوه و از مؤلفان دایرهًْ المعارف »الحیات « را تسلیت گفتند. 
در پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب به خاندان حکیمی 
آمده است: درگذشت جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ علی آقا حکیمی 
)رحمهًْ اهلل علیه( را به خانواده  مکرم و نیز به اخوان بزرگوار ایشان تسلیت 
عرض می کنم. آن مرحوم همه  عمر را با آزادگی و سالمت نفس و پرهیزکاری 
گذرانید و امید است اکنون در پناه رحمت و رضوان الهی قرار گرفته است؛ 

ان شاءاهلل. 
 

حضور رئیسی 
در آسایشگاه جانبازان قطع نخاع

آی�ت اهلل س�ید ابراهی�م رئیس�ی پی�ش از ظه�ر دی�روز ب�ا حض�ور 
س�رزده در آسایش�گاه جانب�ازان ام�ام خمین�ی  ضم�ن عی�ادت 
از جانب�ازان قط�ع نخ�اع، ب�ا آن�ان دی�دار و گفت وگ�و ک�رد. 
به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب در این دیدار صمیمی 
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه جانبازان در میدان جهاد و ایثار به ایفای نقش 
اساسی پرداخته و با جانبازی خود، مدال افتخار و نمره قبولی گرفته اند، اظهار 
داشت: در دولت سیزدهم رسیدگی به امور ایثارگران، جانبازان و خانواده عزیز 
ایشان را به طور ویژه در دستور کار خواهیم داشت. رئیسی خدمت به جانبازان را 
وظیفه همه مدیران و مسئوالن کشور دانست و بر پیگیری مشکالت مطرح شده 
از سوی جانبازان از ابتدای شروع به کار دولت جدید تأکید کرد. رئیس جمهور 
منتخب در گفت وگو با کادر درمانی این آسایشگاه نیز، کار ایشان را سخت، مهم 
و اثرگذار توصیف کرد و افزود: شما به بهترین خلق خدا خدمت می کنید و این 

تالش  ها نزد خدا اجر و ثواب باالیی دارد. 
 

روابط عمومی ریاست جمهوری:
پاداش بازنشستگی به روحانی صحت ندارد

رواب�ط عمومی ریاس�ت جمهوری با ص�دور اطالعی�ه ای در واکنش 
به انتش�ار ناقص یک مکاتب�ه اداری پیرامون پرونده بازنشس�تگی 
رئیس جمهور اس�المی ایران، س�ند منتش�ر ش�ده را فاقد صحت و 
برداشت و تفاسیر درمورد آن را نادرست و بعضًا مغرضانه عنوان کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری در اطالعیه روابط 
عمومی ریاس��ت جمهوری آمده است: در پی انتش��ار ناقص یک مکاتبه 
اداری پیرامون پرونده بازنشس��تگی رئیس جمهور اس��المی ایران و ارائه 
و برداشت های نادرست و تفاسیر بعضاً مغرضانه، نکات ذیل به استحضار 

افکار عمومی می رسد. 
1 -سند مالی منتشر ش��ده بر خالف آنچه ادعا ش��ده، مربوط به پاداش 
بازنشستگی رئیس جمهور نیس��ت بلکه مربوط به انتقال پرونده ایشان از 
صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشس��تگی کشوری است. الزم به 
ذکر است که کلیه بیمه شدگان می توانند با رعایت ضوابط آیین نامه نحوه 
تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های 

بیمه ای، نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود اقدام کنند. 
2 -حس��ب طرح درخواس��ت جابه جایی و تغییر صندوق بازنشس��تگی 
رئیس جمهور روحانی- از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی 
کشوری- این درخواست طی مکاتبه ای از سوی معاونت اداری مالی نهاد 
ریاس��ت جمهوری به صندوق بازنشستگی کشوری ارس��ال شده است؛ 
در پاس��خ به این مکاتبه، صندوق بازنشستگی اس��تان تهران با توجه به 
مستندات و سوابق و محاس��بات، اعالم کرده بابت انتقال حق بیمه دکتر 
روحانی در دوره خدمت در مجلس شورای اسالمی، باید مبلغ حدود 3۵3 

میلیون تومان در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود. 
3- از سوی دیگر از آنجا که بخشی از حقوق ایش��ان )موضوع تبصره ۵ ماده 
۵9 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش 
عالی، پژوهش و فناوری( از تاریخ7/1/ 9۵ لغایت پایان سال 1399 به ایشان 
پرداخت نشده و این رقم حدود 3۶2 میلیون تومان بوده است، در سندی که 
اخیراً در رسانه   ها منتشر شده، معاونت اداری مالی نهاد ریاست جمهوری، مقرر 
کرده که مبلغ بدهی بابت هزینه انتقال صندوق از محل مطالبات پرداخت نشده 
رئیس جمهور از حقوق معوقه ایشان کس��ر و در وجه صندوق بازنشستگی 

کشوری پرداخت گردد. 
۴- با این اوصاف، روشن است که نه تنها رقم ادعایی 700 میلیون تومان که 
اساساً پرداخت پاداش بازنشستگی به رئیس جمهور محترم طی سند مالی 
منتشر شده، فاقد صحت است و از رسانه   هایی که به انتشار و بسط این شایعه 
در فضای عمومی کشور پرداختند، انتظار می رود، هر چه سریع تر این اشتباه 

را تصحیح کنند. 

واکنش ظریف به ادعای مضحک آدم ربایی 
امریکا با متهم کردن دیگران 

روابط مجرمانه خود را پنهان می کند
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به فضاسازی جدید امریکا 
علیه ایران، در توئیتی با اش��اره به دست داش��تن عوامل امریکایی در ترور 
رئیس جمهور هائیتی و تالشی مشابه علیه رئیس جمهور ونزوئال نوشت: افراد 
مسلح وابسته به امریکا برای ترور رهبران در ونزوئال و هائیتی در خاک امریکا 
طرح ریزی می کنند، در حالی که دولت امریکا فعاالنه روابط مجرمانه خود را 
با متهم کردن دیگران به عملیاِت آدم ربایی که به وضوح مضحک و کودکانه 
طراحی شده، مخفی می کند. وی تأکید کرد: پیش از متهم کردن دیگران به 

وضعیت خودتان بپردازید. 
وزارت دادگستری امریکا به تازگی در بیانیه ای مدعی شد »اف بی آی « تالش 
جمهوری اس��المی ایران برای ربودن »یک فعال « را در خاک امریکا خنثی 
کرده اس��ت. تهران، این ادعای واش��نگتن را »مضحک « خوانده و آن را در 
راستای تالش واشنگتن برای »احیای ناامیدانه مهره های سوخته و بی ارزش 
شده خود « توصیف کرده است. بعد از طرح این اتهام، مقام های دولت امریکا 
به موج سواری بر روی این ادعای اثبات نش��ده  پرداختند. این در حالی است 
که پنتاگون روز پنج  ش��نبه اعتراف کرد ش��ماری از عامالن کلمبیایی ترور 
رئیس جمهور هائیتی، در امریکا تعلیم دیده اند و تاکنون چند امریکایی هم 
در ارتباط با این ترور بازداشت شده اند. »خورخه رودریگز « رئیس مجمع ملی 
ونزوئال روز سه   شنبه در کاراکاس گفت که »سی تی یو« شرکت امنیتی مستقر 
در امریکا که در ترور »ژووِنل موئیز « رئیس جمهور هائیتی مشارکت داشته، 
در توطئه علیه »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در سال 201۸ هم 

دخیل بوده است. 
پیش از ترور رئیس جمهور هائیتی، نیکالس مادورو با اشاره به سفرهای رئیس 
سیا و یک مقام ارشد ارتش امریکا به کلمبیا و برزیل از طرح واشنگتن برای ترور 
سران کاراکاس خبر داد. مادورو گفته بود سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( 

و نهادهای نظامی این کشور در حال برنامه ریزی برای ترور او هستند. 
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    ایرنا: قرارگاه نیروهای واکنش س��ریع شهید فکوری پایگاه هوایی 
شهید بابایی اصفهان با حضور امیر سرتیپ نصیرزاده افتتاح شد و آغاز 
به کار کرد. قرارگاه های واکنش س��ریع به منظ��ور مقابله با تهدیدات 
پیرامونی و همچنین حوادث غیر مترقبه طبیعی در یگان از قبیل آتش 
س��وزی و زلزله در اکثر پایگاه های نهاجا تشکیل ش��ده است. قرارگاه 
واکنش سریع یگان های نیروی هوایی ارتش متشکل از کارکنان زبده با 
آمادگی جسمانی باال و تخصص های مختلف است و تحت آموزش های 
مستمر مطابق با تهدیدات روز قرار گرفته و مجهز به سالح های پیشرفته 

هستند. 
    مهر: یک منبع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نقل قول 
منتشر شده از دریابان علی ش��مخانی درباره خروج نیروهای ایران از 
سوریه را تکذیب کرد: دبیر شورای عالی امنیت ملی در هفته گذشته 
هیچ مصاحبه ای با رسانه های داخلی و خارجی نداشته است و به طور 
قطع، انتش��ار این گونه اخبار جعلی با اغراض خاص با رویکرد تضعیف 

اقتدار منطقه ای جمهوری اسالمی ایران تولید و منتشر می شود. 
در روزهای گذش��ته خبری در برخی گروه های غیر رسمی تلگرامی و 
ش��بکه های اجتماعی منتشر ش��د که در آن از قول دبیر شورای عالی 
امنیت ملی اعالم ش��ده که صالح بر این شد که از سوریه خارج شویم، 

چون به نفع ایران و مردم سوریه است. 
     فارس: بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئوالن و مدیران کشور پس 
از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در دستورکار 

این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت. 

اصالح طلبان یاد شهردار زن افتادند!

انباش�ته شدن مش�کالت ناشی از 
ناکارآم�دی و انتظارات گس�ترده 
م�ردم جا ب�رای ه�ر گون�ه خطا و 
اشتباهی را می بندد. طبیعی است 
که در چنین ش�رایطی جایی برای 
س�هم خواهی چه از سوی مجلس 
و گروه   ه�ا و احزاب سیاس�ی و چه 
از سوی نیروهای س�تاد انتخاباتی 
آی�ت اهلل رئیس�ی نخواه�د ب�ود

  طرح: حسین کشتکار/ جوان


