
  گزارش

  بازسازی انقالبی نظام اجرایی  
از مهم  ترین توصیه های اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیئت 
دولت سیزدهم، بازسازی انقالبی و عقالنی عرصه های مدیریتی کشور بود. 
اکنون و با ابالغ این مأموریت مهم به دولت جدید، فهم از چیستی و چرایی 

این بازسازی ضرورتی انکارناپذیر است. 
هسته اصلی نظام اجرایی و مدیریتی کشور، چارچوبی دیوان ساالرانه است 
که از حدود یک قرن پیش و با ورود ساختارهای اصلی دولت مدرن به ایران پا 
گذاشته شد. این ساختار در برخی از ابعاد، عیناً از مدل های متعارف اروپایی 
وام گرفته بود، تا جایی که پیاده سازی و تحقق آن بدون حضور مستشاران 
غربی امکانپذیر نبود. در دوره پهلوی اول شکل گیری دولت مدرن با کمک 
سرنیزه قزاق چکمه پوش شدت گرفت و البته تعارضات هویتی این تحمیل 

ساختاری نیز بیش از گذشته رخ نمایی می کرد. 
با وقوع کودتای 28 مرداد 1332، امریکایی   ها جای پای محکمی در ایران 
یافتند و یکی از مهم  ترین دستورکارهای آنان انطباق ساختار دولت در ایران 
با اهداف کالن و جهانی ش��ان بود که این هدف با کنترل و هدایت سازمان 
برنامه وبودجه و در قالب پنج برنامه عمرانی در دهه های 40 و 50 دنبال شد. 
ثقل اصلی این نظام برنامه ریزی و ساختارسازی در راستای تحقق »الگوی 
توس��عه وابس��ته« و »جایگیری ایران به عنوان یکی از اقمار کوچک نظام 
تقسیم کار جهانی امریکا« بود و افس��ران اصلی تحقق این نقشه راهبردی 

امریکا طبقه ای بودند که از آنها به عنوان تکنوکرات )فن ساالر( یاد   می شد. 
با پیروزی انقالب اسالمی، تغییر نظام سیاسی، استمرار مدل دولت وابسته را 
متوقف کرد و نظام اسالمی برای جبران کاستی های نظام بروکراتیک موجود 
به نهادس��ازی انقالبی روی آورد. تأسیس   نهادهای انقالبی همچون سپاه، 
جهاد و کمیته   ها همه برای رفع خأل  هایی بود ک��ه دولت به میراث مانده از 
رژیم گذشته در رفع حوایج مردم و تحقق آرمان های انقالب اسالمی داشت. 
هرچند طبقه تکنوکرات در حدود یک دهه به حاشیه رفت، اما با روی کار 
آمدن دولت سازندگی، بار دیگر فرش قرمز در مقابلشان پهن شد و در قابل 
برنامه های توس��عه، همان ایده های مأخوذ از تفکر لیبرال سرمایه داری به 
نظام اجرایی کشور راه باز کرد. در این مقطع به تدریج برخی نهادهای انقالبی 
برآمده از انقالب اسالمی به حاشیه رفته و حتی به اسم ادغام به انحالل کشیده 
شدند. به نام »مدیریت علمی«، حاکمیت دین در جامعه و تجربه انقالبی و 
جهادی دهه اول انقالب تضعیف شد و جای خود را به الگوهای توصیه شده از 

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داد. 
هرچند رهبر معظم انقالب با رهنمود ضرورت تولید الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت و نیز طرح گفتمان مدیریت جهادی در مقابل این روند ارتجاعی 
ایستادند، اما گاه قصور و گاه تقصیر دولت   ها در این زمینه، سبب شده است 
که در تحقق این فرمان رهبر انقالب راه زیادی نپیموده ایم. به رغم آنکه در 
سال های پایانی دهه 80، تالش   هایی در جهت بروز و ظهور رویکرد جهادی و 
انقالبی در عرصه های مدیریتی رخ داد و برنامه پنجم نیز با تفاوت   هایی نسبت 
به برنامه گذشته تنظیم گردید، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بار 
دیگر در به روی همان پاشنه سابق چرخید و جلب رضایت کدخدا و گفتمان 

توسعه وابسته مورد اهتمام دولتمردان وقت قرار گرفت. 
اینک 42 سال از پیروزی انقالب اسالمی گذشته و به رغم آنکه نظام سیاسی 
کشور سال هاست که تغییر نموده، نظام اجرایی و مدیریتی تا حد زیادی بدون 
تغییر مانده و همین تعارضات میان این نظامات است که سبب شده بسیاری 
از آرمان های انقالب همچنان بر روی زمین مانده و البته مردم عزیزمان را نیز 

با چالش های متعددی مواجه ساخته است. 
فرصت بی نظیر کنونی در حاکم ش��دن جریان انقالبی و هم افزایی قوا در 
این راستا، امید به گام برداش��تن در جهت این کار بزرگ بر زمین مانده را 

زنده می کند. 
اکنون نیازمند دگرگونی گسترده در ساختار اجرایی و نظام مدیریتی کشور 
و منطبق ساختن هرچه بیش��تر آن با اهداف و آرمان های انقالب اسالمی 
هستیم. روحیه انقالبی و مدیریت جهادی باید اصلی   ترین پیشران سازمان 
اجرایی کشور بوده و بر تمام هدف گذاری ها، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، 
اقدامات و انتصابات سایه افکند. عرصه های مدیریتی کشور در امور سیاست 
داخلی و خارجی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند این تحول بزرگ 
است. دال اصلی این تحول نرم افزاری، بازسازی انقالبی و خردمندانه دولت و 
نظام اجرایی است و در صورت تحقق این هدف بزرگ می توان انتظار داشت 
که معاش و معاد مردم مطابق رضایت خداوند متعال تأمین شده و بتوان در 

مسیر آرمان های جهانی انقالب اسالمی گام برداشت. 
در این میان »بیانیه گام دوم انقالب اسالمی« را می توان اصلی   ترین سند 
راهبردی »بازس��ازی انقالبی« کشور دانس��ت. علم و پژوهش؛ معنویت و 
اخالق؛ اقتصاد؛ عدالت و مبارزه با فساد؛ استقالل و آزادی؛ عزت ملی، روابط 
خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی، به عنوان توصیه های مؤکد این 

بیانیه مهم  ترین حوزه های این بازسازی انقالبی هستند. 
به نظر می رسد کابینه سیزدهم و سایر قوا، بایستی تمرکز خود را معطوف به 
این مأموریت بر زمین مانده انقالب اسالمی نموده و بیانیه گام دوم را چراغ 
راه خود در این مسیر نمایند. این نوشتار را با این توصیه رهبر معظم انقالب 
اسالمی به دولتمردان س��یزدهم، پایان می دهیم که فرمودند: »هّمتتان 
را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقالبی و البّته عقالنی و فکورانه در 
همه عرصه های مدیریّتی ان ش��اءاهلل به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی 
ریل انقالب، در بخش های مختلف مدیریّتی ای که در کشور هست. در همه 
بخش ها؛ بخش های اقتصادی، بخش های سازندگی، بخش های مربوط به 
سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش های خدمت رسانی به مردم، بخش های 
علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه ای��ن بخش   ها یک تحّرک انقالبی باید به 

وجود بیاید.«

محمدجواد اخوان

مقایسهنگرشدورئیسجمهور

 تدبیری  که نبود  و   امیدی که هست

ب�هفاصل�هکمت�راز10روزازتش�کیلکابین�ه
دولتمردم�ی،نهضتخدمتگزاری،ازش�خص
رئیسدول�تگرفتهت�اوزراراهافت�ادهوهمگی
ب�دونهی�چهیاهوی�یس�ختمش�غولکارو
تالشش�دهاند.اینمهمازهمانس�اعاتاولیه
اخذرأیاعتمادوزرایکابینهآغازش�دوبرخی
وزیرانش�بانهدرمحلکارخودحض�وریافتند.
مدعیان اصالح طلبی و وارثان وضع موجود، زبان به نقد 
و کنایه به دولت نوپای مردمی گشوده و تالش می کنند 
نقطه قوت رئیسی)مردمی بودن و در میان مردم بودن( 
را به نقطه ضعف او تعبیر کنند. آنها که در تمام هشت 
سال گذشته دربرابر ناکارآمدی های دولت برآمده از 
اصالحات سکوت و بلکه حمایت کردند، اکنون از دولت 

رئیسی انتظار معجزه دارند ! 
این سو اما حضور در میان مردم و بررسی نارسایی های 
اقتصادی، حضور در استان خوزستان، بازدید سرزده از 
مراکز مختلف و مجموعه های تحت مدیریت دولت، 
بخشی از اقداماتی است که در همین یک هفته گذشته 
افتاده است. به رغم همه مشکالت ناشی از »تدبیر «! 
دولت گذش��ته نه رئیس جمهور و نه وزرا س��خنی از 
گذش��ته نمی کنند و ب��ه آینده های امیدوار چش��م 
دوخته اند. چه آنکه آنها به خوبی می دانند، بازگشت 
به گذشته و فهرست کردن ناکارآمدی  ها و مشکالت 
گذشتگان نه تنها دردی از مردم دوا نمی کند که نمکی 

بر زخم آنهاست. 
اما به یاد بیاورید روزگاری که در دولت گذشته خصوصاً 
در چهار سال نخست ، رئیس جمهور در قریب به اتفاق 
نطق های خود ، عامل همه مشکالت و نارسایی  ها را به 
دولت گذشته حواله کرد و در تمام چهار سال نخست 
این ادبیات »بازگشت به گذشته « پای ثابت همه مواضع 
او بود. بی آنکه برای آینده طرح و برنامه ای داشته باشد. 
آن دولت تمام تخم مرغ های خود را در س��بد برجام 
نافرجام گذاشت؛ برجامی که به تعبیر اعضای همان 

دولت نتیجه آن »تقریباً هیچ « بود. 
دولت رئیسی اما اکنون تصمیم گرفته به جای موعظه و 

فرافکنی وارد میدان کار و تالش شود. مسئولیت بپذیرد 
و بر امور نظارت کند. این نظارت هم با پشت میزنشینی 
و دستور حاصل نمی ش��ود باید در متن قضایا حاضر 
ش��د و پیگیری کرد. کاری که نه از روحانی دیده شد 
و نه از کابینه اش. اگر روزی رئیس جمهور فریاد می زد 
که »خزانه خالی« تحویل گرفته و نادانسته به دشمن 
گرای تحریم می داد، رئیسی اما از مرتفع شدن ذخایر 
کاالهای اساسی خبر می دهد. او آمده است امیدآفرینی 
کند؛ امیدی که پشتوانه آن تدبیر و عقالنیت انقالبی 
است. روحانی اما برای تدبیرش هیچ پیوستی نداشت 

از این رو به »امید « هم نزدیک نشد. 
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت بی 
آنکه فرافکنی کند و همچون روحانی همه تقصیر  ها 
را گردن دولت گذشته بیندازد،گفت: »دغدغه   هایی 
درباره ذخایر کاالهای اساس��ی وجود داش��ت که با 
پیگیری های انجام ش��ده این دغدغه   ها مرتفع شده 
است. ذخیره کاالهای اساس��ی انجام شده بود، اما با 
میزان مصوب فاصله داشت که با اقدامات انجام شده 
در روزهای اخیر این نگرانی برطرف شده و دوباره به 
وزارتخانه های ذی رب��ط تأکید می کنم با رصد دقیق 

وضعیت بازار اجازه ندهند در زنجی��ره تأمین کاال از 
تولید تا مصرف هیچ اجحافی در حق تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان اعمال شود.«
رئیس جمهور سپس با استقبال از طرح پیشنهادی 
نهضت مسکن س��ازی که برخی در دولت گذشته از 
آن با تعابیری مانند »مس��کن مزخرف « یا »قوطی 
کبریت « یاد می کردند، با اشاره به پیشنهاد تخصیص 
زمین ساخت 5 هزار واحد مس��کونی برای خانواده 
ایثارگران گفت: »این پیشنهاد را به فال نیک می گیریم 
و خیلی مناسب است که نهضت مسکن سازی در دولت 
سیزدهم با ساخت مسکن برای ایثارگران و خانواده های 

معظم شهدا و جانبازان آغاز شود. « 
افزایشواکسیناسیونالزماست

اماکافینیست
رئیسی در بخش دیگری از س��خنانش، به اولویت 
کنونی کشور یعنی مقابله با کرونا اشاره کرد و با بیان 
اینکه افزایش آمار واکسیناس��یون در برابر بیماری 
کرونا قابل تقدیر است، اما کافی نیست  تأکید کرد: 
»اخبار خوبی از افزایش واردات و توأمان تولید داخلی 
واکسن دریافت کرده ایم که جای خوشحالی دارد. « 
او با بیان اینکه مراکز واکسیناسیون به همت وزارت 
بهداشت و همکاری نهادهای ذی ربط دو تا سه برابر 
شده است، گفت: »امیدواریم با تأمین واکسن های 
مورد نیاز از محل واردات و تولیدات داخلی هر چه 
س��ریع تر امکان بازگش��ایی مراکز آموزشی فراهم 
شود و اگر رسیدن به حدنصاب الزم با تأخیر انجام 
شود، بازگش��ایی مراکز آموزشی نیز با تأخیر انجام 

خواهد شد. «
افغانستانتابلویدودههنقضحقوقبشر

رئیس دول��ت س��یزدهم گریزی هم ب��ه تحوالت 
افغانس��تان زد و دو دهه اشغالگری امریکا را تابلوی 
گویایی از تج��اوز و نقض حقوق بش��ر امریکایی  ها 
توصیف کرد. وی با اش��اره ب��ه رخدادهای اخیر در 
افغانس��تان، آنچه را که حداقل در دو دهه گذشته 
در افغانستان رخ داده تابلویی گویا از تجاوز و نقض 
آش��کار حقوق انس��ان   ها در عصر حاضر توصیف و 
تصریح کرد: »اگر فقط به تعداد زنان و کودکانی که 
در این سال   ها در افغانستان کشته یا دچار جراحت یا 
نقص عضو شده اند، توجه کنیم، خواهیم دید که چه 
فاجعه ای به شکل خاموش در این کشور در جریان 
بوده است. « رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تجربه 
حضور امریکا در کشور  ها و نقاط مختلف جهان گواه 
آن است که این حضور هیچ گاه امنیت آفرین نبوده 
بلکه برعکس مخل امنیت و ثبات و آرامش بوده است، 
ادامه داد: »امریکایی   ها با چنین سابقه و عملکردی به 
جای آنکه در دادگاه افکارعمومی جهانیان پاسخگو 
باشند، با بهانه سازی های مختلف به فضاسازی علیه 
کشورهای دیگر می پردازند. امروز امریکایی   ها به بهانه 
مسائلی، علیه کشورمان فضاسازی می کنند که پاسخ 
آنها موجود است و اینجا از دستگاه های مسئول و از 
جمله رسانه ملی می خواهم که پاسخ اینگونه اتهامات 

و انگ زدن   ها را به شکل مناسب ارائه کنند.« 
رئیس جمهوری ارتقای س��طح تعام��الت و افزایش 
تبادالت با کشورهای همسایه را جزو اولویت های دولت 
سیزدهم برشمرد و گفت: »فعال   ترین دیپلماسی دولت 
باید با همسایگان جریان داشته باشد و باید همه تالش 
خود را برای افزایش تج��ارت و همکاری اقتصادی با 
همسایگان به کار بگیریم چرا که زمینه های مناسبی 
نیز برای تقویت این مناسبات و افزایش سهم ایران از 

تبادالت منطقه ای وجود دارد. « 

باحکمآیتاهللرئیسی
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور شد

آیتاهللدکترسیدابراهیمرئیسیطی
حکمیدکترمحمددهقانرابهس�مت
معاونحقوقیرئیسجمهورمنصوبکرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست 
جمهوری دکتر دهقان متولد سال 1341 
مش��هد، دانش آموخته دکترای تخصصی 
حقوق خصوصی و از آزادگان سرفراز کشور 

و دارای سابقه ایثارگری است که چهار دوره نمایندگی مجلس، عضویت 
در هیئت رئیسه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
و عضو حقوقدان شورای نگهبان را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود 

دارد. 
انسیهخزعلی،معاونامورزنانوخانواده

آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیس��ی همچنین طی حکمی خانم دکتر 
انسیه خزعلی را به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 

منصوب کرد. 
خانم خزعلی متولد 1342 قم و دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات 
عرب است و تحصیالت حوزوی را تا سطح 3 در حوزه علمیه خواهران قم 
پشت سر گذاشته است. ریاست دانشگاه الزهرا،  ریاست پردیس دانشگاه 
رضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشجو و استاد نمونه کشوری از 

جمله سوابق علمی و مدیریتی وی است. 
 

دردیداروزیراطالعات
بافرماندهکلارتشعنوانشد
تأکید خطیب بر هم افزایی
 ارتش  و وزارت اطالعات

حجتاالس�المخطیببرتعاملوهمافزاییبیش�تربینوزارت
اطالعاتوارت�شجمهوریاس�المیایرانب�رایتأمینامنیت

کشورتأکیدکرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت اطالعات، حجت االسالم سید 
اس��ماعیل خطیب، وزیر اطالعات در دیدار با امیر سرلشکر موسوی، 
فرمانده کل ارتش جمهوری اس��المی ای��ران در وزارت اطالعات ، از 
همکاری های ارزش��ی، والیی و مردم محور ارتش جمهوری اسالمی 
ایران تش��کر و قدردانی کرد. خطیب بر تعامل و هم افزایی بیشتر بین 
وزارت اطالعات و ارتش جمهوری اس��المی ایران برای تأمین امنیت 

کشور تأکید کرد. 
در این دیدار امیر سرلش��کر موس��وی ضمن تبریک انتصاب حجت 
االسالم خطیب به عنوان وزیر اطالعات، از سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در راستای تأمین امنیت کشور تشکر و قدردانی کرد و بر آمادگی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران برای تعامل و همکاری بیشتر با وزارت 

اطالعات تأکید کرد. 

مقامارشدپدافندهوایی:
می توانیم با ۱۰ دالر 

کروز ۹۰۰ هزار دالری  را بزنیم
معاونطرحوبرنامهپدافندهواییخاتماالنبیابابیاناینکهبیاثر
شدنتحریمهاوتقویتمامنجربهاینشدهکهاعتباراتمانرابه
خوبیمدیریتکنیماعالمکردکهدرارتفاعکمضدکروز،ماحداقل
پنجتاش�شپروژهداریمکهدرمرحلهتستتارونماییهستند.
در آستانه سالروز تشکیل   پدافند هوایی خاتم االنبیا، امیر سرتیپ مهدی 
ثقفی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تبدیل شدن نیروی پدافند 
هوایی ارتش به یک نیروی مولد، حرف های بسیاری برای گفتن دارد، 
اظهار کرد: مأموریت نیروی پدافند هوایی کشف و رصد همه پرنده   هایی 
است که در جغرافیای ایران و فراتر از آن پرواز می کنند و در صورت نیاز 
انجام اقدام الزم درباره آنهاس��ت که با هدف امنیت بخش��ی به آسمان 
ایران انجام می ش��ود. ما اگر بخواهیم بگوییم امروز در حوزه کش��ف به 
کجا رس��یدیم باید بگویم با تجهیزاتی که توسط نیروهای غربی پیش 
از انقالب برای ما فراهم شده بود ما می توانستیم کشف   هایی در حدود 
380 کیلومتر داشته باشیم. اما امروز ما در حال رونمایی از پروژه   هایی 
هستیم که برابر تعاریف اسمی فنی تا 3 هزار کیلومتر قابلیت مراقبت و 
کشف اهداف را دارند و با رادار  هایی کار می کنیم که تا 800 کیلومتر را 

به راحتی رصد می کنند. 
وی افزود: تعداد سکوهای راداری که پیش از انقالب داشتیم امروز تا 
حدود 400 برابر افزایش یافته است و ما توانستیم پوشش کشف کشور 
را به این اعداد برسانیم. غیر از این سامانه های کشف متحرک را داریم 
که از منظر شناسایی سازمان رزم نیروهای دشمن بسیار اهمیت دارد 
و صحنه کشف ناپایداری برای ما فراهم می کند که به هیچ وجه توسط 
دشمن قابلیت ردگیری ندارد و اگر هم شناسایی شود به راحتی قابل 

تغییر و جابه جایی است. 
معاون ط��رح و برنامه پدافند هوای��ی خاتم االنبیا تصری��ح کرد: ما با 
تالش های مس��تمری که داشته ایم توانستیم س��کوهای زمینی را به 
س��کوهای هوایی بدل کنیم. یعنی موفق ش��دیم با سنسور  هایی که 
تعبیه کردیم و با استفاده از پهپاد  ها صحنه رصد را ارتقا دهیم و پوشش 
کاملی به شبکه های پدافند هوایی ما بدهند. ثقفی فر با تأکید بر اینکه 
برد 3 هزار کیلومتر در رصد برای ما بس��یار معنادار است، اظهار کرد: 
این نتیجه حرکت و عمل پدافند هوایی به عالوه کار دانش بنیان   ها در 

کشور بوده است. 
 معاون طرح و برنامه پدافند هوایی خاتم االنبیا با اش��اره به تولید 
سامانه باور 3۷3 در حوزه درگیری و انهدام اظهار کرد:اگر در شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی کشور که دارای طراحی کاماًل بومی است و 
نرم افزارهای آن هم داخلی است، با رصد شبانه روزی در سال فضا و 
هوای کشور را رصد کنیم، موضوعی را خارج از موارد مجوزدار کشف 
کنیم، قابلیت این را داریم این کشف را در چرخه رصد وارد کنیم و 
نوع اقدام در برابر آن را معین نماییم. ثقفی فر ادامه داد: عالوه بر این 
ما ساختارهای موشکی و سیستم سالح موشکی داریم که بسته به 
تصمیم گیری شبکه می توانیم با تهدیدات مقابله کنیم. ما در واقع 
یک ساختار چندالیه دفاعی داریم که برای برخی مراکز حساس تر 
از موارد مهندسی شده تر استفاده می کنیم. ما در ارتفاع های مختلف 
دارای توان دفاعی پدافندی متفاوت هستیم و در این میان سامانه 
باور 3۷3 یک ماراتنی از قدرت نمایی میان ایران و قدرت های غربی 

و به ویژه رژیم نحس صهیونیستی است. 
  ثقفی فر با اشاره به مهم  ترین تحوالت اخیر در پدافند هوایی خاتم 
االنبیا یادآور ش��د: در ارتفاع کم ضدکروز ، ما حداقل پنج تا شش 
پروژه داریم که در مرحله تست تا رونمایی هستند، از جمله سامانه 
مجید، نواب، زوبین و دزف��ول. ما در انرژی مس��تقیم هم در یک 
تالش ده ساله توانستیم به جایی برسیم که کشورهای صاحب این 
فناوری در سطح جهان دارند ادعا می کنند. انرژی مستقیم یعنی 
ما بتوانیم ریزپرنده ای که مزاحم آسمان مان می شود، زحمتش را 
کم بکنیم. یعنی یک کروز ۹00 ه��زار دالری را با 10 دالر بزنیم.  
وی در پایان با اشاره به پیشرفت های پدافند هوایی در زمینه جنگ 
الکترونیک گفت: در زمینه جنگ الکترونیک به جایی رسیدیم که 
دنیا باور نمی کند، ما موفق شدیم س��امانه   هایی طراحی کنیم که 
صحنه جنگ ما را نه تنها باروتی که س��یگنالی و در آینده نزدیک 

سایبری کند. 
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ژه
در ازدحام انتقادات سیاسی اصالح طلبان از حضور میدانی وی

ابراهیم رئیس��ی در اماکن و مناطق مختلف )از غس��الخانه 
بهش��ت زهرا تا پروژه تصفی��ه آب اهواز و بیمارس��تان های 
کرونایی( ی��ک نفر از می��ان اصالح طلبان به تحس��ین این 

اقدامات او پرداخت. 
حسن رس��ولی، فعال اصالح طلب و عضو سابق شورای شهر 
تهران در مصاحبه ای که س��ایت جماران آن را منتشر کرده 
است، از اقدامات میدانی رئیس جمهور رئیسی قدردانی کرد: 
»من فکر می کنم کمی باید صب��ر کنیم و اگر رفتار خوبی از 
آقای رئیسی می بینیم بیان کنیم. اینکه آقای رئیسی در این 
مدت کوتاه بین مردم حاضر شدند و از راه دور مدیریت نکردند 
این رفتار مدیریتی، رفتار مدیریتی خوب و پسندیده ای است 
چه از سوی آقای خاتمی که مورد قبول اصالح طلبان است، 
باشد چه از آقای احمدی نژاد باشد و چه از آقای رئیسی باشد. 

کار خوب، خوب است؛ از هر کسی که سر بزند. «
اینکه رسولی از روحانی نام نمی برد، شاید از این رو است که 

روحانی در طول هشت سال شدیداً تحت انتقاد بود که چرا در 
میان مردم نیست و رفتاری از موضع باال با مردم دارد. در یک 
سال و نیم اخیر، کرونا بهانه بیشتری دست روحانی داد و او 

جز منزل و محل کار جای دیگری نرفت. 
رسولی البته تأکید می کند: »منتها مسائل مبتال به کشور ما 
در شرایط فعلی، بس��یار عمیق تر و پیچیده تر از این مسائل 
اس��ت. این  ها هم مهم است اما اهم مس��ائل کسری بودجه 
است، عدم تعادل تراز بازرگانی کش��ور است، باال بودن نرخ 
تورم اس��ت، زیر صفر بودن نرخ س��رمایه گذاری است، فرار 
نخبگان است، باالبودن نرخ بیکاری است و مشخص نبودن 
تکلیف برجام است. مسائل استراتژیک کشور در شرایط فعلی، 
تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت دولت است که آن هم 
در کوتاه مدت، اخالقی نیست که ما اگر ایرادی از دولت آقای 
رئیس��ی می بینیم در حقیقت آن را بزرگنمایی کنیم و باید 

نقاط مثبتی را هم که می بینیم بیان کنیم. «
او مج��دد تأکید می کند: »نف��س حضور آقای رئیس��ی در 

بین مردم کار درست و پس��ندیده ای اس��ت...  اینکه آقای 
رئیس جمهور از موضع باال با مردم رفت��ار نکنند از نگاه من 

صفت های خوبی است. «
باید به فال نیک گرفت که فردی از میان اصالح طلبان بدون 
در نظر گرفتن جهت گیری های سیاسی، تالش می کند نقطه 
مثبت مدیریتی سید ابراهیم رئیسی را ببیند. البته بعید است 
باقی اصالح طلبان که منتقد هستند و حضور میدانی رئیسی 
را تخطئه می کنند، متوجه مثبت بودن اقدام رئیس جمهور 
نشده باشند، منتهی دو دلیل باعث می شود که نه تنها آن را 
تحسین نکنند، بلکه به تخطئه آن بپردازند و آن اینکه، اوالً 
رئیس جمهوری که آنان س��ال های ۹2 تا 1400 بر سرکار 
آوردند، رسماً از مردم به دور بود، ثانیاً نمی خواهند به اقدامات 
مثبت کسی که رقیب انتخاباتی ش��ان بوده، اذعان کنند. در 
واقع در هر دو مورد آنها می خواهند س��طح مقایسه پررنگی 
را که میان رئیس��ی و روحان��ی از این جهت ش��کل گرفته، 

کمرنگ کنند. 

تحسین یک اصالح طلب از اقدامات میدانی رئیسی

 نماي نزديك

اعتمادازمسیرارتباطبامردممیگذرد
احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت وگویی  با تأکید براینکه خیلی مهم است که مردم احساس 
کنند مسئوالن با همه توان در خدمت آنها هستند، افزود: »الزمه این احساس، ارتباط نزدیک 
مسئوالن با مردم است، چون اعتماد از مسیر ارتباط می گذرد و نوع ارتباط هم باید صمیمی، 

اعتماد برانگیز و مؤثر باشد. « 
وزیر کشور دومین مس��ئله برای افزایش اعتماد اجتماعی را رس��یدگی به مشکالت مردم و 
خواس��ته آنها عنوان کرد و افزود: »مردم مطالباتی دارند و باید به این مطالبات پاس��خ داده 
شود. مردم انتظار ندارند که معجزه ش��ود، اما انتظار دارند اگر وعده ای داده شد، آن وعده در 
زمان خودش محقق شود. « وی با تأکید براینکه مردم ایران، ملت بزرگی هستند و انتظارات 
فوق العاده ای ندارند، گفت: »اگر ما به وعده   هایی که می دهیم عمل کنیم و به تعبیر رهبر معظم 
انقالب اگر هم در مسئله ای اشتباهی کردیم، اعالم کنیم اشتباه کردیم و عذرخواهی کنیم، 
مردم حتما اعتماد خواهند کرد. « وحیدی عمل به موقع به تعهدات و پذیرش مسئولیت از 
سوی مسئوالن را پایه اساسی سرمایه اجتماعی خواند و افزود: »این سرمایه اجتماعی یک رکن 
مهم قدرت ملی، و قدرت ملی اساس بقای کشور و جامعه است. « وی با تأکید بر لزوم استفاده 
از جوانان در انتخاب مدیران گفت: »نخستین معیار من برای انتخاب مدیران، استانداران و 
فرمانداران، شایستگی، توانمندی و کفایت فرد مورد نظر برای اداره آن مجموعه است. مدیر 
انتخاب شده باید حتماً کفایت الزم را داشته باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و در این 
انتصابات باید توجه به جوانگرایی هم باشد، اما مفهوم جوانگرایی این نیست که فرد بی کفایت را 
برای کاری انتخاب کنیم. « وحیدی با تأکید بر اینکه در انتخاب مدیران باید به گونه ای انتخاب 
کنیم که هم جوانگرایی و هم کفایت همزمان محقق شود، گفت: »اگر هم در مواردی امکان 

انتخاب همزمان محقق نشد، باید به طور تدریجی آن انتخاب منجر به جوانگرایی شود. « 

   ایرنا:غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی مهدی 
مجاهد را به سمت »معاون هماهنگی، پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت 

دفتر رئیس جمهوری« منصوب کرد. 
  ایس�نا: وزیر س��ابق امور خارجه ایران با بیان اینکه حقارت امریکا در 
افغانستان قاعده است، یک استثنا نیست، تأکید کرد: اکنون زمان آن فرا 
رسیده که مغلطه » همه گزینه   ها روی میز است « را کنار بگذارید. محمدجواد 
ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: حقارت امریکا در افغانستان 
قاعده است، یک استثنا نیست؛ ویتنام، افغانستان )اتحاد جماهیر شوروی(، 
ایران و کویت )عراق(، سومالی، بالکان، لبنان، عراق، لیبی، سوریه، یمن و...  
استفاده از زور فقط غیرقانونی نیست، بلکه خودکشی است. وزیر سابق امور 
خارجه خطاب به مقامات امریکایی اظهار داشت: اکنون زمان آن فرارسیده 

است که مغلطه » همه گزینه   ها روی میز است « را کنار بگذارید. 
  سپاهنیوز: حجت االسالم عبدالحمید رئیس��ی با حکم نماینده ولی 
فقیه در سپاه به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه 

منصوب شد. 

      خبر

امروزمردمبهحلمشکالتبااستفادهازظرفیتداخلیامیدوار
ش�دهاندومیدانندکهدولتبهتوانمندیهایمردمیاعتماد
دارد.درآیندهنزدیکشاهدافزایشسرمایهاجتماعیدولت
وهمراهیمردمبادولتدرجهتحلمش�کالتخواهیمبود.
حمیدرضا ترقی، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی در 
گفت وگو با مهر درباره سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت 
دولت سیزدهم مبنی بر اینکه چنانچه دولت اقتدار عمل نشان ندهد 
و حالت رهاشدگی در کشور مشاهده شود، قطعاً سیاست   ها اجرایی 
نخواهند ش��د، گفت: آنچه از این س��خنان رهبر انقالب استنباط 
می شود این است که دولت باید بخش نظارتی خود را تقویت کرده 
و وقتی دستور و برنامه ای را در دست اجرا قرار می دهد، با پیگیری 

دقیق و مجدانه وزیر و معاونان نسبت به پیشبرد امور، وظیفه خود را 
انجام دهد و تا به نتیجه مطلوب نرسیده است کار را ر  ها نکند. 

وی افزود: علت اینکه در گذشته شاهد این رهاشدگی در وزارتخانه   ها 
و عدم پیگیری مصوب��ات و برنامه   ها بودیم ب��ه همین علت بود که 
متأس��فانه دولت قبل، عزم جزمی برای پیش��برد اهداف و مسائل 

نداشت. 
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی با اشاره به تأکید رهبر 
انقالب در خصوص تعیین روزشمار برای وعده   ها تعقیب دانه به دانه 
برنامه   ها عنوان کرد: باید مس��یر و برنامه برای وعده   هایی که ارائه 
شده صریحاً مشخص باشد، همچنین دولت مسئولی را در تیم خود 
موظف کند تا اجرای دقیق مس��ائل مختلف را پیگیری کند. نفس 

چنین رویکردی موجب امیدواری مردم خواهد شد و جامعه حس 
می کند که وعده   ه��ا صرفاً برای دلخوش کردن ی��ا تبلیغات یا رأی 
جمع کردن نبوده است بلکه اینها اهدافی است که مسئوالن آنها را 

پیگیری کرده و برای تحقق آنها روی کار آمده اند. 
 عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی تصریح کرد: امروز که 
مردم به حل مشکالت با استفاده از ظرفیت داخلی امیدوار شده اند و 
می دانند که دولت به توانمندی های مردمی اعتماد دارد، می خواهد 
حرکتی مردمی را آغاز کند و به حل مشکالت مردم توجه ویژه داشته 
باشد، این سرمایه از دست رفته بر خواهد گشت و در آینده نزدیک 
شاهد افزایش سرمایه اجتماعی دولت و همراهی مردم با دولت در 

جهت حل مشکالت خواهیم بود. 

ترقی:مردم به حل مشکالت با استفاده از ظرفیت های داخلی امیدوار شده اند
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 انهدام یک تیم تروریستی در مرزهای غربی
روابطعمومیس�پاهبیتالمقدسکردستاندراطالعیهایاعالم
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س�پاهبیتالمقدسدرشهرستانمرزیس�روآبادمتالشیشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این درگیری 
تعدادی از نیرو های ضدانقالب به هالکت رس��یده و مجروح شدند و 
مقدار قابل توجهی تجهیزات و مهمات از آنان نیز توس��ط رزمندگان 
سپاه سروآباد کشف و ضبط شد. این تیم تروریستی به قصد خرابکاری 

از مرز اقلیم کردستان عراق وارد خاک ایران شده بودند. 


