
    قضایی

جایگاه تنفیذ در نظام سیاسی ایران
امروز سه     شنبه ۱۲ مردادماه ۱٤۰۰ مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
آیت اهلل رئیسی انجام می شود. با گذشت بیش از چهاردهه از عمر نظام 
جمهوری اسالمی و برگزاری ۱۳ انتخابات، هنوز »برخی درباره تعریف، 
ماهیت و نقش و...  تنفیذ ابهام دارند«، »برخی تنفیذ را تفویضی و برخی 
دیگر توکیلی می دانند«، »برخی تنفیذ را امری تشریفاتی می دانند«، 
»برخی تنفیذ را از وظایف ولی فقیه می دانند و برخی از اختیارات وی« و 
»برخی نیز ایرادهای دیگری به تنفیذ می گیرند«. مجموع دیدگاه     ها را در 
دو قالب می توان دسته بندی گرد: دسته اول تنفیذ را امری تشریفاتی و از 
وظایف رهبری دانسته و رهبری را مکلف به امضای حکم رئیس جمهور 
منتخب مردم می دانند و دسته دوم تنفیذ را از اختیارات ولی فقیه دانسته 
و معتقدند رهبر می توان��د از امضای حکم رئیس جمهور منتخب مردم 
خودداری کند. نگارنده در این یادداشت کوتاه برآن است تا در حد توان 

و ظرفیت روزنامه به برخی از این شبهات پاسخ گوید. 
واژه »تنفیذ« پ��س از انق��الب وارد ادبیات حقوقی و سیاس��ی نظام 
جمهوری اسالمی ایران شد. حکم رئیس جمهور منتخب ملت، طبق 
بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید به امضای ولی فقیه که اصطالحاً 
به آن تنفیذ می گویند برسد. تنفیذ اصطالحی شناخته شده و با سابقه 
در فقه اسالمی و به معنای »اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال « 
است که به موجب آن، شخص می تواند از حق خود برای ابطال یک عمل 

حقوقی چشم پوشی کند )فرهنگ فقه ج۲ ص۶٤۳(. 
اگر چه در قانون اساس��ی اصطالح و واژه »تنفیذ« تصریحاً وجود ندارد، 
ام��ا آن چیزی که در بن��د نهم قانون اساس��ی با عن��وان »امضای حکم 
ریاست جمهوری« آمده مس��تند به تصریح آیت اهلل بهش��تی و آیت اهلل 
منتظری در مشروح مذاکرات »مجلس بررسی نهایی قانون اساسی« دقیقاً 
به مفهوم تنفیذ است: »اگر یک رئیس جمهور تمام ملت هم به او رأی بدهند 
اما ولی فقیه و مجتهد حاکم روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد برای 
بنده هیچ ضمانت اجرایی نداشته و از آن حکومت های جابرانه می شود«. 
همچنین در ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶٤ واژه 
تنفیذ تصریح شده است: »دوره  ریاست جمهوری ایران چهار سال است و 
از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد«. بند دهم 
اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم که به نحوه عزل رئیس جمهور اختصاص دارد 
بر اختیار رهبری در قبول یا عدم قبول حکم دیوان عالی کشور و یا رأی 

مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور مهر تأیید زده است. 
در نظام سیاس��ی ایران، انتخاب مردم و انتصاب ولی فقیه در طول هم 
بوده و مقام رهبری کسی را که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی 
با انتخابات احراز شده باشد به ریاست جمهوری »منصوب« می نماید 
و به این ترتیب رئیس جمهور منتخب م��ردم که مورد تأیید ولی فقیه 
قرار گرفته عالوه بر مقبولیت اجتماعی و مردمی از مشروعیت دینی و 

سیاسی نیز برخوردار خواهد شد. 
تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب مردم به هیچ وجه یک اقدام شکلی و 
تشریفاتی نبوده و از مبانی منطقی و قوی فقهی برخوردار است. برخالف دو 
دیدگاه موجود در بین احزاب سیاسی، تنفیذ نه توکیلی و نه تفویضی است 
چرا که در تفویض اختیارات خود رهبری که در قانون تصریح شده است را 
می تواند تفویض کند، یعنی رهبری می تواند تمام یا بخشی از اختیاراتی 
را که در اصل ۱۱۰ احصا شده است به منتخب ملت تفویض کند؛ درقانون 
اساسی قوه مجریه به عنوان وظایف و اختیارات رهبری نیامده که آنها را 
تفوض کند، پس این دیدگاه غلط است. توکیل هم در صورتی واقع می شود 
که رهبری شخصاً رئیس  قوه مجریه باشد و او شخص دیگری را وکیل کند 
که این نیز بر خالف نص صریح قانون قانون اساسی است. بنابراین تنفیذ از 

اختیارات ولی فقیه و به معنای مشروعیت بخشی است. 
بس��یاری از تصمیمات و اقدامات رئیس جمهور منتخب پس از به دست 
گرفتن سکان دستگاه اجرایی کش��ور جزو شئون و اختیارات والیت فقیه 
بوده و بدون اذن و اجازه  ولی فقیه فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی خواهد بود. 
امام خمینی)ره( به عنوان بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران در این زمینه 
می فرمایند: »...  رئیس جمهور اگر با نصب فقیه نباشد غیرمشروع است. وقتی 
غیرمشروع شد طاغوت است؛ و اطاعت از او اطاعت از طاغوت است؛ وارد شدن 
در او وارد شدن در طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای 

تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود )صحیفه امام ج۱۰ ص۲۲۱(«. 
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از نوع تفویض نبوده و مصداق توکیل بخشی 
از اختیارات به فرد منتخب ملت است. مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی 
نیز دقت نظر امام راحل در استفاده از واژه »نصب« به جای واژه »تنفیذ« 
را دلیل دیگری بر این مدعا می داند که تنفیذ نه تنها از اختیارات رهبری 
بوده و هیچ اجباری در این امر ندارد بلکه رئیس جمهور بدون حکم نصب 
رهبری فاقد هرگونه مشروعیت بوده و برای اداره کشور صالحیت ندارد. 
و نکته آخر این که عمده تحلیل گران سیاسی به دلیل»عدم اشراف به جایگاه 
و ابعاد فقهی و وظایف و اختیارات ولی فقیه« و »ناشناخته بودن نظام والیت 
فقیه ناشی از منحصر به فرد بودن این الگو در سطح جهان « در تبیین مسئله 
تنفیذ مرتکب خطای تحلیل ش��ده اند و به همین دلیل درک صحیحی از 
نظام سیاسی والیت فقیه نداشته و نمی دانند که نظام سیاسی ایران اصالت 
و ماهیت خود را از والیت فقیه می گی��رد و همان گونه که نظام جمهوری 
اسالمی بدون وجود والیت فقیه هویت و اصالت خود را از دست داده و فاقد 
مشروعیت خواهد شد، ریاست جمهوری در نظام سیاسی ایران نیز لزوماً 
اصالت و مش��روعیت خود را از والیت فقیه اقتباس کرده و رئیس جمهور 

منتخب مردم بدون نصب ولی فقیه مشروعیت نخواهد داشت.

چرا نمی بخشیم؟
آنچه حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولتش گفت، طلب عفو 
و عذرخواهی نبود؛ بلک��ه »نمایش« طلب عف��و و عذرخواهی بود. او 
می گوید »ما معصوم نیس��تیم« اما آنقدر خود را از مظان عیب و خطا 
دور می داند که عیبش را به »اگر« مشروط می کند: »اگر عیب و نقصی 
داش��تیم از مردم عذرخواه��ی می کنیم واز آنها طل��ب عفو و رحمت 
می کنیم برای اینکه ما در حد توان اقدامات خودمان را در آن شرایط 

انجام دادیم. «
وقتی کسی اذعان به اشتباه که هیچ، حتی بر درستی خطای انجام داده اصرار 
دارد، در واقع، طلب بخششی تحقق نیافته تا از سوی دیگر، این انتظار باشد که او 
را ببخشند. رسم طلب بخشش آن است که فرد خطاهای انجام داده را فهرست 
کند و بابتش عذرخواه باشد، حس��ن روحانی کدام کارش را اشتباه می داند 
که بابتش طلب عفو دارد؟ رفتن یک رئیس جمهور مثل رفتن یک همسایه 
نیست که وقت خداحافظی، محض رعایت آداب معاشرت و بدون آنکه حقی 
بر گردنش باشد، یک حاللم کنید هم بگوید و برود. رئیس جمهور مسئولیت 
اقتصاد و سیاست و فرهنگ 85 میلیون نفر آدم را برعهده دارد؛ کم کاری اش با 
نمایش عذرخواهی جبران نمی شود. این اولین دلیل است که او را نمی بخشیم؛ 

اینکه عذرخواهی اش فراتر از نمایش و ادای تواضع و مردمی بودن نیست. 
از سویی، آثار عملکرد و سیاست های حسن روحانی تا سال های سال و حتی 
بعضاً تا پایان عمر همراه مردم خواهد بود. او با شعار اعتبار بخشی به پاسپورت 
ایرانی آمد، اما عمالَ سیاست هایش اعتبار بین المللی ایران را هدف قرار گرفت 
و ضعفی که او برابر غرب از خود نشان داد و اقتصادی که نابود کرد و تصاویر 
اعتراض و آشوبی که از ایران به جهان مخابره کرد، از ایران چهره ای ضعیف به 
تصویر کشید و صدای بریده شده خیلی   ها را مقابل ما بلند کرد. او با جدال مداوم 
با منتقدانش و کسانی از ملت که او را قبول نداشتند، کشور را در یک دوقطبی 
اجتماعی و سیاسی فرو برد و کسی که خود بذر نفرت در جامعه کاشته، چگونه 
می تواند بانی بخشش جمعی باشد؟ حق شخصی نیست که بگذریم، او یک نفر 
را نکشته تا اولیای دم را دعوت به گذشتن از حق خود کنیم؛ او به یک نفر توهین 
نکرده تا بگوییم کینه   ها را کنار بگذارید و روی همدیگر را ببوسید و بگذرید و 
تمام؛ او با اعتبار و آبروی کشوری قمار کرد که برای رسیدن به آنجایی که قبل 

از ریاست جمهوری روحانی بود، »خون دل   ها خورده اند...  « 
بماند که حق شخصی های این هشت سال هم کم نیست؛ چه زندگی   ها زیر 
چرخش سیاست های حسن روحانی از دست رفت، چه بیکار شدن ها، حقوق 
نگرفتن ها، حسرت به دل ماندن   ها و چه ضرر  ها که به زندگی   ها خورد. حاال 
برویم به کسی که یک شبه سرمایه اش را تورم دولت روحانی و بازار بورس و طال 
و ارز و مسکن و خودروی دولت او بر باد داد، بگوییم روحانی را ببخش؟ شرم 
آور است! درباره آبان 98 هم سکوت کنیم که شرح غصه بسیار است...  و بماند 

اعتبار ولی فقیه که بار  ها خرج او شد و قدر ندانست؛ مگر می شود بخشید؟
نکته بعد آنکه آنچه روحانی انجام داده، عملی منفرد و تک نبوده که یک بار انجام 
و تمام شود و فرصت نقد و بررسی و جبران نباشد. او سال   ها اشتباهات متعدد 
را تکرار کرد؛ انتقاد دلسوزان را نپذیرفت و به منتقدان انواع تهمت   ها و توهین   ها 
را ارزانی داشت و از خطاهای خود تمام قد دفاع کرد. استمرار اشتباهات او بر 
سرنوشت میلیون   ها نفر مؤثر بود؛ او وقتی برجام را پیمانی شکسته توسط امریکا 
دید، باید استعفا می داد، اما ماند و اصرار بر اشتباه کرد. همین استمرار و اصرار 
بر جرم، مجازات را دو چندان می کند. مردم ایران همین که خواهان محاکمه 

او نشده اند، لطف بسیار داشته اند. 
و کالم بعد از آخر آنکه، روحانی رئیس جمهوری مغلوب است، رضایت 
مردم از او بر ب��اد رفته و اعتبارش نزد بزرگان کش��ور ف��رو ریخته، نه 
سیاست اصلی اش )مذاکره با غرب( ثمری داد و نه حامیان سابقش روی 
حمایت از او را - همان قدر پرحجم و متعصبانه- دارند. اغراق اطرافیان 
در مدح او هم )همچون سخن اسحاق جهانگیری که »مطمئن هستم 
روزی قدر کار رئیس جمهور ش��ناخته می شود«( بیش��تر از هر حس 
دیگری، خشم و تمسخر مخاطب را برمی انگیزد. با این حساب، ما هیچ، 
او پس از آنچه با هشت سال بی تدبیری، از سرزمین خود و از شخصیت 

خود ساخته، خودش می تواند خودش را ببخشد؟

عبداهلل متولیان

کبری آسوپار تسلیت رهبر انقالب به یوسفعلی میرشکاک
حضرت آیت اهلل خامن�ه ای در پیامی به یوس�فعلی میرش�کاک، 
ش�اعر و نویس�نده، درگذش�ت فرزن�د وی را تس�لیت گفتن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در پیام رهبر انقالب 
به یوسفعلی میرشکاک آمده است: مصیبت درگذشت فرزند عزیزتان را به 
جنابعالی و همسر گرامیتان و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می کنم. از 
خداوند می خواهم آرامش و صبر بر دل های شما نازل فرماید و با اجر جزیل 

شما را تسالاّ بخشد و رحمت خود را شامل حال آن جوان عزیز فرماید. 

      خبر

تکلیف پرونده های فساد اقتصادی، کثیرالشاکی و بازداشت های موقت را تعیین کنید

3 دستور اژه ای به دادستان  ها و دادگستری ها

رئیس قوه قضائیه در خصوص تسریع در تعیین 
تکلیف پرونده های فساد اقتصادی، پرونده   هایی 
که متهم زندانی دارند و پرونده های کثیرالشاکی 
مأموریت ویژه ای به رؤس�ای کل دادگستری و 
دادستان   ها داد و از دادستان کل کشور خواست 
که به روند رس�یدگی و صدور هرچه سریع تر 
تصمیم نهای�ی در ای�ن رابطه نظ�ارت نماید. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی ق��وه قضائیه، 
حجت االسالم محسنی اژه ای صبح دیروز در جلسه 
شورای عالی قوه قضائیه بر اجرای سند تحول قضایی 
تأکید کرد و گفت: برگزاری مرتب و مستمر جلسات 
ستاد راهبری تحول به صورت هر دو هفته یکبار به 
منظور پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی ضروری 
است. وی خطاب به اعضای شورای عالی قوه قضائیه 
تأکید کرد که به صورت فعال در جلس��ات شورای 
تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و در 

اجرای آن اهتمام الزم را داشته باشند. 
بخش دیگری از اظهارات حجت االسالم محسنی 
اژه ای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به 

رؤسای کل دادگستری   ها و دادستان   ها بود. 
رئیس قوه قضائیه در خصوص تس��ریع در تعیین 
تکلیف پرونده های مفاسد اقتصادی، پرونده   هایی 
که در آن متهم زندانی حض��ور دارد و پرونده های 
کثیرالشاکی مأموریت ویژه ای به این مقامات قضایی 
داد و از دادس��تان کل کشور خواس��ت که به روند 
رسیدگی و صدور هرچه سریع تر تصمیم نهایی در 
این رابطه نظارت کند. پروند ه   هایی که زندانی دارد 
باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر به هر 
دلیلی رسیدگی به پرونده طول می کشد الزم است 

تکلیف زندانی روشن شود. 
محس��نی اژه ای با اش��اره به قانون آیین دادرسی 

کیفری در م��ورد تعیین تکلیف هرچه س��ریع تر 
متهمان در بازداش��ت گفت: قانون، قوه قضائیه را 
موظف می کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش 

از زمان مقرر در این ماده باشد. 
رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده های کثیرالشاکی 
مانند پرونده های لیزینگی و تعاونی های اعتباری، 
برخی از پرونده های کالهبرداری و مفاسد اقتصادی 
نیز عالوه بر رؤسای کل دادگستری   ها و دادستان ها، 
مأموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه تعریف 
کرد. وی خاطرنشان کرد: باید این پرونده   ها به جهت 
اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی 
مرکز رسانه قوه قضائیه در جهت بازدارندگی و ارتقای 
آگاهی های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از 
تشکیل مجدد چنین پرونده   هایی پیشگیری شود. 
محسنی اژه ای تأکید کرد: رؤسای کل دادگستری   ها 
و دادستان   ها پرونده های کثیرالشاکی را هر چه زودتر 
تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در 
مورد پرونده   هایی که حکم قطعی آن صادر می شود، 
برابر موازین قانونی اطالع رسانی هنرمندانه به منظور 

پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد. 
وی همچنین خطاب به رئیس کل دادگستری استان 
تهران به وی مأموریت داد که به برخی پرونده های 
شعب مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آنها طوالنی 
شده نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریع تر با 
اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده   ها مشخص شود.  
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده های 
اعاده دادرس��ی در دیوان عالی کشور گفت: قضات 
دیوان عالی غیر از دریافت الیحه از وکیل و شنیدن 
حرف وکیل و مته��م حتماً پرون��ده قضایی را هم 
بخوانند و درصورت لزوم با قاضی صحبت کنند که 

پرونده ای بی وجه دچار اطاله نشود. 

   سازمان بازرس�ی مأمور نظارت بر اجرای 
سیاست های اصل 44

محسنی اژه ای با مأموریت به س��ازمان بازرسی به 
منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ٤٤، علی الخصوص در باره وظایف شورای 
رقابت، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل ٤٤، ش��ورایی ب��ا عنوان ش��ورای رقابت 
پیش بینی شده اس��ت، فلسفه این ش��ورا تسهیل 
رقابت و جلوگیری از انحصار   ها است. وی ادامه داد: 
وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد 
با ایجاد انحصار ثروت در دس��ت عده معدود باشد و 
فقر گریبانگیر عده ای دیگر از مردم شود، لذا انتظار 
است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط 
اقتصادی امروز مردم جدی تر مورد توجه قرار دهد و 
بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری 
شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این خصوص آن 
طور که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود. 
محسنی اژه ای همچنین بر پیگیری مأموریت های 
سپرده شده به اعضای شورای عالی قوه قضائیه در 
جلسات قبل و ارائه گزارش آن تأکید نمود. رئیس 
قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای عالی قضایی با 
خیرمقدم به حجت االسالم رحیمی معاون قضایی 
جدید قوه قضائیه، تأکید کرد: معاون قضایی سابق 
قوه قضائیه اقدامات خوبی برای س��اماندهی امور 
صورت دادند که نیاز اس��ت اقدام��ات خوب قبلی 
تقویت و کار های بر زمین مانده تکمیل شود. وی 
همچنین تأکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده   ها 
در معاونت قضایی با پرونده خالف شرع بین مواجه 
شدید حتما با قاضی صادر کننده رأی در این زمینه 
صحبت و توضیحات وی ش��نیده شود و اگر حکم 
خالف شرع بیاّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر 

صادر شده است حتما به رئیس کل دادگستری تذکر 
داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد. 

رئیس قوه قضائیه همچنین طی انتقادی این سؤال را 
مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خالف 
بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به 
صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه 
ویژه ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است. 
وی با اش��اره به روز های پایانی دول��ت دوازدهم و 
قدردانی از همه کسانی که تالش کردند و خدمت 
صادقانه داشتند، فرصت   هایی را که برای خدمت به 
نظام و مردم پیش می آی��د یک نعمت بزرگ الهی 
دانس��ت و افزود: فرصت های پیش آمده در جهت 
تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت 

شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد. 
   اعالم آمادگی برای همکاری با دولت سیزدهم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم 
در روز های آتی، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید 
با اتکال به خداوند بزرگ و تکیه بر آموزه های دینی 
و اعتماد به مردم در اس��تفاده از تم��ام ظرفیت   ها و 
توانایی   ه��ا و ظرفیت ه��ای فوق الع��اده موجود در 
جمهوری اسالمی در جهت گره گشایی از کار مردم 

تالش وافری را به منصه ظهور و بروز برساند. 
رئیس قوه قضائیه همچنین به بیانات مقام معظم 
رهبری پیرامون عدم اعتماد به دشمن اشاره و با ابراز 
تعجب از کسانی که با وجود آگاهی از جنایت های 
امریکا در طول سال های متمادی در دنیا، منطقه و 
کشورمان، بازهم بر اثر غفلت یا شیطنت های دیگر 
به دشمن اعتماد می کنند و در پی حل مشکالت با 
تکیه بر دشمن هس��تند، گفت: این روز   ها سالگرد 
بمباران اتمی هیروشیما یکی از جنایت های بزرگ 
امریکا اس��ت که بر اثر آن هزاران انسان کشته و یا 
مجروح و معلول شدند. این جنایت امریکا در تاریخ 
می ماند و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و 
افراد بعدی که از این جنایت عذرخواهی نکردند و به 
این اقدامات جنایتکارانه ادامه دادند، باید پاسخگو 
باشند. حجت االسالم محسنی اژه ای گفت: هرجا به 
خدا تکیه کردیم مشکالتمان حل شد و پیروز شدیم 
و جلو رفتیم و هرجا به غرب خصوصاً امریکا تکیه 

کردیم، عقب افتادیم و گرفتاری   ها مضاعف شد. 
محسنی اژه ای با اعالم آمادگی برای کمک به دولت 
س��یزدهم، تأکید کرد: قوه قضائیه با تمام توان در 
جهت پیش��برد اهداف دولت جدید آماده است و 
تالش می کنیم تا هر مقدار می توانیم از گرفتاری   ها 

و رنج های مردم بکاهیم. 
  عزم جزم دس�تگاه قض�ا برای مب�ارزه با 

تخلفات درونی
همچنین رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش  ها 
درخصوص کشف و برخورد جدی با برخی تخلفات 
درون ق��وه قضائیه، بر پیگیری ج��دی و عزم جزم 
همه ارکان قضایی در زمینه مبارزه با فس��اد درون 
قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: در این زمینه کلیه 
دس��تگاه های تابعه قوه قضائیه اعم از بخش های 
نظارتی، فرهنگی و راهبردی باید با همفکری طرحی 
نو و جامع دراندازند و با ارائه راهبردهای بازدارنده 
تالش ش��ود حیثیت قوه قضائیه که خود در خط 

مقدم مبارزه با فساد قرار دارد، لکه دار نگردد. 

 سخنگوی دولت روحانی: 
دولت آینده راه دشواری در پیش دارد

دول�ت آین�ده راه دش�واری در پی�ش دارد. بای�د هم�گان 
باش�یم.  داش�ته  آین�ده   دول�ت  از  منطق�ی  انتظ�ارات 
علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در آخرین نشست خود با خبرنگاران 
گفت: برای موفقیت دولت سیزدهم دعا می کنیم. دولت آینده راه دشواری در 
پیش دارد. باید همگان انتظارات منطقی از دولت آینده،  داشته باشیم. دولت 
آینده هم، در شرایط تحریم قرار دارد.  تحریم، حقیقتی انکارناپذیر است . 
دولت آتی با چالش های سه گانه  امروز دولت دوازدهم نیز روبه رو خواهد بود. 
تغییرات آب وهوایی و خشکسالی، امری واقعی است و جدی. بدون تردید 
نمی توان با عادات مألوف ،  مسیر را ادامه دهیم. تغییرات اقلیمی و کرونا هم به 
عنوان »افراطی گری انسان ساخته طبیعت«،  چالش   هایی هستند که دولت 
آتی با آن مواجه خواهد بود.  سخنگوی دولت خطاب به خبرنگاران تأکید 
کرد: توصیه ام به همه شما این است که بپذیریم دولت آتی ، دولت همه مردم 
ایران است ؛ بپذیریم که انتخابات تمام شد اما شرارت های خارجی کماکان 

هست و ما در برابر آن شرارت  ها نیازمند حضوری پرقدرت هستیم.
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رئیس و اعضای هیئت دولت دوازدهم، آخرین 
دورهمی خ�ود را در س�الن اجالس س�ران و با 
قدردانی از روحان�ی برگزار کردند. س�خنران 
این مراس�م روحان�ی ب�ود و البته چن�د تن از 
اعضای کابینه از جمله مع�اون اول، محمدباقر 
نوبخت مع�اون برنامه و بودج�ه رئیس جمهور، 
وزرای نف�ت و دادگس�تری و رئیس س�ازمان 
ان�رژی اتم�ی ب�ه ط�رح دیدگاه های خ�ود در 
پرداختن�د.  زمین�ه موضوع�ات مختل�ف 
روحانی اما به روش شناخته شده همیشگی از شعار 
و روش مدیریت دولت تدبیر و امید تمام قد دفاع کرد 
و تأکید کرد:» همچنان معتقدم راه نجات کش��ور 
اعتدال و تعامل سازنده است« او گفت: باید به این 
نتیجه برسیم که دوران تندروی و افراطی گری به 
پایان رسیده اس��ت. با تخریب و هتاکی نسبت به 
یکدیگر نمی توانیم کشور را به پیشرفت برسانیم. 
رئیس جمهور البته گویا فراموش کرده است، سال 
9۲ و در اوج تکبر ناش��ی از پی��روزی در انتخابات 
ریاست جمهوری، چگونه منتقدان خود را با بد  ترین 
الفاظ توهین  آمیز و افراطی نواخت و حتی کسانی که 
به سلیقه ای غیر از او رأی داده بودند، چگونه تاخت. 
او که گفته بود: »از بستن دهان منتقدان به خدا پناه 
می برد. « در طول هشت س��ال ریاست جمهوری 
خود و همکارانش در دولت تدبیر 5٤ بار منتقدان 
خود را با واژه ه��ای توهین  آمیز توصیف کردند. اما 

اکنون سخن از اعتدال می گوید: با افراطی گری به 
جایی نمی رسیم. 

روزی که روحانی در س��ال 9۲ اع��الم کرد دولت 
وی کشور را بر اساس خواس��ته های اکثریت رأی 
دهندگان اداره می کن��د، تلویحاٌ اذع��ان کرد که 
اقلیت و آنهایی را که به او رأی نداده اند، به رسمیت 
نمی شناس��د. اکنون اما نس��خه اعتدال و دوری از 

افراطی گری می پیچد!
روحانی دی��روز و در آخرین روز دول��ت دوازدهم در 
نشست با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: 
با افراطی گری به جایی نمی رسیم ، با چنگ انداختن به 
روی صورت هم و تخریب همدیگر و هتاکی نسبت به 
یکدیگر به جایی نمی رسیم و نمی توانیم کشور را به 
پیشرفت برس��انیم. روحانی افزود: باید به این نتیجه 
برسیم که دوران تندروی و افراطی گری به پایان رسیده 
است، البته برخی فکر می کنند تازه آغاز شده که اشتباه 
می کنند. اکنون باید از روحانی پرسید، مخاطب این 
وعظ و خطابه شما با آن سابقه ای که در منکوب کردن 

منتقدان داشتید کیست؟
روحانی با بی��ان اینکه امروز نیز همانند س��ال 9۲ 
اعتدال و تعامل سازنده در داخل و خارج را راه حل 
رفع مشکالت و نجات ایران می دانم، اضافه کرد: با 
افراطی گری و چنگ انداخت��ن روی صورت هم و 
هتاکی نمی توانیم پیشرفت کنیم باید به این نتیجه 
برسیم که دوران افراطی گری به پایان رسیده و این 

راه اعتدال است که هیچ گاه به پایان نمی رسد. 
رئیس جمهوری اظهار داشت: در طول هشت سال 
گذشته اختالف سلیقه داشتیم اما هر دو جناح به 
آینده امیدوار بودند و با وجود فرازونشیب های فراوان 
همه متفق بودند که کش��ور باید توسعه یافته و به 
الگویی برای منطقه و جهان تبدیل شود و راه اصلی 
رسیدن به این هدف تعامل سازنده با جهان، منطقه 

و دوستان مان است. 
روحانی با اش��اره به این موضوع که ممکن اس��ت 
کسانی بگویند دولت در مس��یر تعامل سازنده به 
موفقیت صددرصدی نرسیده است، گفت: در مذاکره 
و تعامل هر دو طرف به دنبال رسیدن به موفقیت 
صددرصدی هستند اما طبیعی است که هیچ یک به 

این هدف نخواهند رسید. 
روحانی البته توضیح نمی دهد که دستاورد این همه 
شعار و تالش برای تعامل یک طرفه با جهان چیست 
و او از اعتماد به غرب جز بدعهدی چه دستاوردی 
داشت؟ او که با ش��عار تعامل با دنیا و اینکه رقبای 
او زبان تفاهم و دیپلماس��ی بلد نیستند، توانست 
دو دوره س��کان اجرایی کش��ور را به دست بگیرد، 
اکنون و پس از هشت سال تجربه عبرت آموز اذعان 
می کند فکر نمی کردیم امریکایی  ها به این راحتی 
برجام را زیر پا بگذارند: »اتفاقات غیرمنتظره زیادی 
در هشت سال گذش��ته داش��تیم و هیچ گاه فکر 
نمی کردیم که ۲5 استان کشور در کمتر از یک ماه 

گرفتار سیل شوند یا وقوع زلزله عظیم در کرمانشاه 
را پیش بینی نمی کردیم. ش��یوع کرون��ا نیز اتفاق 
غیرمنتظره ای برای ما و همه جهان بود و همچنین 
فکر نمی کردیم امریکایی   ها به این راحتی   ها برجام را 

زیر پا بگذارند. «
رئیس جمهور در پایان با سپاسگزاری از معاون اول، 
وزرا، معاونان، اس��تانداران، فرمانداران، بخشداران، 
و همه معاونان و مدی��ران کل و خدمتگزاران دولت 
در هشت سال گذشته اظهار داشت: هیچ جمعه ای 
نبود که با وزیری تماس گرفته باشم و او مشغول کار و 
تالش نباشد. در هشت سال گذشته همه کارگزاران 
دولت ش��بانه روزی برای رضای خ��دا و خدمت به 
مردم ایران تالش کردند و خوب می دانند که چه بار 
سنگینی را در این سال  ها بر دوش کشیدند. در این 
مراسم لوح تقدیری با امضای اعضای دولت به پاس 
خدمات هشت ساله دکتر روحانی تقدیم وی شد و از 

کتاب عملکرد دولت نیز رونمایی شد. 
به هر تقدیر دولت به اصطالح »تدبیر و امید « به همه 
فراز و فرودهایش به نقطه پایان رسید و عملکرد او در 
اعتماد به دشمن بدعهد و پیوند زدن مقدرات ملت 
به اراده دشمنان به امید گشایش، درس عبرتی برای 
آیندگان شد، امید که این تجربه تلخ و گران چراغ 
راه دولت های آینده باش��د و به جای اعتماد بی جا 
به دشمن، اعتماد ملت را جلب و به ساخت پایه های 

درونی قدرت فکر کند.

در پی نامه وزیر بهداش�ت، درم�ان و آموزش 
پزش�کی به رهبر معظ�م انقالب اس�المی در 
خص�وص م�وج س�همگین و پنج�م کرونا و 
پیش�نهاد تعطیلی دو هفته ای ب�رای کاهش 
چرخش ویروس و بار بیمارستان ها، رهبر معظم 
انقالب اس�المی از رئیس جمهور خواس�تند 
این موض�وع در س�تاد مل�ی کرونا بررس�ی 

شود و هر اقدامی که الزم اس�ت انجام گیرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری ،در مرقومه رهبر انقالب اسالمی خطاب 
به آقای روحانی رئیس جمهور آمده است: »پیرو 
هشدار وزیر محترم بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی و پیش��نهاد تعطیلی به خاطر بیماری 
همه گیر، مقتضی است این موضوع در ستاد ملاّی 

کرونا مطرح و بررسی ش��ود و هر اقدامی که الزم 
است انجام گیرد«. 

دکتر نمکی در نامه روز یک  ش��نبه خود به رهبر 
انقالب پ��س از برش��مردن عل��ل و زمینه های 
گسترش بیماری و فشار سنگین بر کادر درمان، 
به صحنه آوردن کلیه امکانات کشور برای مقابله 
جدی با این پدیده را ضروری دانس��ت و نوشت: 

»شاید دو هفته تعطیلی جدی و ایستادگی و به 
کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد با 
شکستن پروتکل   ها بتواند تا حد قابل توجهی از 
چرخش ویروس و بار بیمارستان   ها و فشار نفسگیر 

بر همکاران ما بکاهد«. 
رونوش��ت دس��تور رهبر انقالب اس��المی برای 

رئیس جمهور منتخب نیز ارسال شده است. 

دولت با حضور خودش از خودش قدردانی کرد

دستور رهبر انقالب به رئیس جمهور پیرو پیشنهاد وزیر بهداشت در خصوص تعطیلی به خاطر کرونا:

ستاد ملی کرونا درباره پیشنهاد تعطیلی دوهفته ای تصمیم بگیرد

    دولت

دولت مستغرق 
 ادامه از صفحه اول 

9- روحانی هر جا تحت فشار اصالح طلبان- رأی دهنده- قرار می گرفت راه 
خالصی را بلد بود؛ یا ابهام سازی با کالم می کرد یا رفراندوم را طرح می کرد یا 
گزاره »نمی توان گفت« یا »اجازه نمی دهند«، یا »اگر با ما بود چه می کردیم« 
را به کار می برد و گویی اصاًل پیش از ورود به قدرت، ساختار را نمی شناخته 

است و یا ریاگونه فرار می کرد.
۱۰- زبان روحانی، نخبگان سیاسی و عملکردش، مردم عادی را به تقابل با وی 
کشاند. در دولت روحانی بسیاری از مردم عادی سیاسی شدند و ناخودآگاه با 
درک مشکالت اقتصادی ذهن سیاسی یافتند و متوجه حکومت و دولت شدند 
و قضاوت می کردند. علت مشکالت را فساد می دانستند و... همین جا بخشی از 

سرمایه اجتماعی سوخت رفت.
۱۱- عملکرد دولت روحانی جز خودش و دو ، سه نفر دیگر هیچ مدافعی نداشت. 
در عرصه سیاسی بعضاً اصالح طلبان به دفاع می آمدند اما در حوزه کارنامه و 

عملکرد هیچ کس حاضر به دفاع از دولت نبود. دولت، دولت تنها بود.
اینکه با برشماري بالیا و حوادث طبیعي و عملکرد ترامپ، دولت روحاني را 
بدشانس ترین دولت ها بدانیم باید تحلیل اعتقادي شود. روحاني با لباس پیامبر 
بود اما در پوشش نظام دیني، عملگرایي سکوالر را برگزید و خداوند نیز اکثر 
مسیرهاي توفیق را براي وي سد نمود. سیل ویرانگر بي سابقه، تحریم بي سابقه، 
پدیده هاي امنیتي نادر، سلسله زلزله ها، خشکسالی مفرط و تصمیمات فاحش 

اشتباه براي هجو و تخفیف روحاني دست به دست هم داده بودند. 
نگارنده با توجه به هویت و کسوت روحاني معتقد است عزت اجتماعي روحاني 

افول کرد و مگر نه این است که عزت دست خداست؟
۱۰- سیاست هاي کلي نظام که نقش��ه راه و ریل قواي کشور است، بعضاً با 
بي مهري روحاني مواجه یا با اکراه انجام شد. اشتیاق برای پیوستن به معاهدات 
بین المللي پررنگ بود که سند ۲۰۳۰ و معاهده آب و هوایی نمونه آن بود. دولت 
در حوزه عمران و در شرایط سخت ارزي تالش هاي نسبتاً خوبي کرد اما فضایي 
که روحاني با زبان علیه خود ایجاد کرده بود باعث بسته شدن چشم ها و گوش ها 
شده بود و هر قدر فریاد مي زد که دولت افتخارات دارد، کارهاي بي نظیري کرده 
و مصداق مي آورد اما گوشي بدهکار نبود. این گوش هاي جناح مقابل نبود که 
بدهکار نبود. گوش های جریان همسو و مردم نیز بدهکار نبودند و این ظلم از 
ناحیه روحاني هم به همکارانش شد و هم به خودش. معتقدیم گالویز شدن با 
راه و اهداف الهي امام عزت را از بین مي برد، حرف و عمل روحاني از این منظر 

باید بیشتر مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. 
۱۱- از آن طرف جهانگیري مي گفت این ما هستیم که به قرارگاه خاتم پروژه 
مي دهیم، مي توانیم ندهیم یا پس بگیریم )در پاسخ به زیباکالم( اما روحاني 
ابایي نداشت که س��پاه را مداخله کننده در اقتصاد بداند. در درون حاکمیت 
دشمناني را مانع کار دولت براي مردم بداند... امروز پروژه سپاه ساخته را افتتاح 
مي کرد و فردا به خاطر دس��تگیري فالن فرد نزدیک به خود به سپاه حمله 
مي کرد. ظرفیت هاي کوچک بیرون دولت مورد بي مهري روحاني بود که اگر 
نبود آنان را به کمک خود در شرایط تحریم مي آورد. البته آنان بعضاً ایثارگرانه 
آمدند اما دولت میلي به هم افزایي نداشت و چالش با آنان را واجد تولید سرمایه 
اجتماعي اختصاصي براي دولت مي دانست که نشد. این آیینه عبرت مقابل 
همه دولت ها از جمله دولت رئیسي اس��ت؛ نه خداوند عزت را تضمین کرده 
است و نه مردم عقد اخوت بس��ته اند و نه نظام از اصول و چارچوب هاي امام 
عدول خواهد کرد. نمی دانیم دولت رئیسی در عرصه کار و عملکرد چگونه عمل 
خواهد کرد، اما در حوزه زبان که 5۰ درصد مشکالت روحانی را تشکیل می داد 

سرمایه ای نخواهد سوزاند.


