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   قضائی

سناریوهای اصالح طلبانه علیه دولت رئیسی
امیرالمؤمنین علی )ع( مرد عدالت و همنشین محرومان در نامه 53 خود 
به مالک اشتر هنگامی که او را به حکومت مصر برگزید ، می فرمایند:» ای 
مالک هیچ گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهبران ، 
نمونه ای از تنگ خویی و کم اطالعی در امور جامعه می باشد. نهان شدن از 
رعیت ، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد، پس 
کار بزرگ ، اندک و کار اندک ، بزرگ جلوه می کند، زیبا زشت و زشت زیبا 

می نماید و باطل به لباس حق در آید«. 
دولت سیزدهم که شکل گرفت برخی جریانات سیاسی و افراد شاخص آنها 
که مشی این دولت را در تضاد با نگاه اشراف ساالری و فاصله گذاری شان 
با مردم می دانس��تند و مردم را به ش��هروندان درجه یک تا چندتقسیم 
می کردند، یکباره همه هجمه خود را متوجه این دولت کردند و با انتقاد 
از آیت اهلل رئیسی و مش��ی دولت او ، رفتارهای این دولت را پوپولیستی 
دانسته و با چاشنی دلسوزی گفتند که خوب است رئیس جمهور و دولت 
او به جای سفرهای اس��تانی و از این استان به آن استان رفتن ، همچون 
دولت روحانی زیر کولر گازی در پایتخت نشسته و با مدیریت از راه دور، 
مش��کالت مردمی را که در خوزستان و سیس��تان گرفتار ابتدایی    ترین 
نیاز خود هستند برآورده کنند. هرچند رئیس جمهور محترم در اولین 
گفت وگوی تلویزیونی خود در    ش��نبه ش��ب به صراحت پاسخ منتقدان 
سفرهای استانی ش��ان راچنین دادند : » مردمی بودن محوری است که 
همواره باید مورد توجه دولت و مس��ئوالن باش��د. مردم باید دولت را از 
خودشان بدانند. من سعی کرده ام در هر جایی که بودم ارتباط خودم با 
مردم را حفظ کنم. من در این دو استانی که رفتم سعی کردم در بخشی از 
سفر با مردم ارتباط داشته باشم. این از این حیث بوده که مسئوالن در هر 
سطحی بدانند باید با مردم ارتباط داشته باشند. باید رفت و صحنه را دید. 

»شنیدن کی بود مانند دیدن«. 
این نگاه رئیس جمهور همان نگاهی است که امیرالمؤمنین در توصیه به 
مالک اشتر بر آن تأکید داشتند . یعنی ضرورت رفتن در بین مردم و پنهان 
نماندن رهبران از منظر مردم و اطالع یابی از وضعیت جامعه که از همین 
ابتدای دولت ، آیت اهلل رئیسی با رفتن در بین غّسال های بهشت زهرا که 
مسئوالن درجه چندم در دولت های گذشته هم رفتن در بین آنها را امری 
ناپسند برای جایگاه خود می دانستند ، نشان داد مشی او بسیار متفاوت 
با دولت روحانی و اعوان و انصار منتقد او به دولت رئیس��ی است. او آمده 
است تا این سدهای ساختگی و بیگانه با حکمرانی دینی را بشکند و نگاه 

فراموش شده ای را که در این سال   ها شاهد آن بودیم زنده کند. 
هنوز دو هفته نیست که از استقرار دولت سیزدهم گذشته که اصالح طلبان 
فیل شان یاد هندوستان کرده و هشت سال سکوت در مقابل بی عملی 
و رخوت دولت برآمده از خود را که کشور را به قهقرا برد، فراموش کرده 
و یکی یکی کار   هایی را که در این هش��ت سال مس��کوت مانده بود، از 
دولت آیت اهلل رئیس��ی مطالبه می کنند. یکی سرمقاله می نویسد و رفع 
مش��کالت اقتصادی مردم و جمع شدن بس��اط کرونا را در همین چند 
روزِ استقرار دولت سیزدهم مطالبه می کند و برای تخطئه عمل انقالبی 
رئیس جمهوری که با سفر به خوزستان و سیستان و بلوچستان و حضور 
در کپرنش��ینان چابهاری و نقاط صفر مرزی و شنیدن صدای آن جوان 
بلوچی که با حرارت و بی هیچ ترسی از مقامی را که روبه رویش ایستاده 
و به سخنانش گوش می دهد و از بیکاری خود گالیه می کند، بی فایده 
قلمداد می کن��د و آن دیگری ک��ه خود را روش��نفکر جریان اصالحات 
می داند با نگارش مقاله ای مطول در رسانه ها ، رفتار رئیس جمهور مردمی 
سیزدهم را رفتار پوپولیستی می داند . این جماعت ، همان کسانی هستند 
که مردم محروم و بی بهره از امکانات - در واقع ولی نعمتان این کشور – را 
جماعتی قابلمه به دست می دانستند که نباید دولت برآمده از تفکرشان 
به خواسته های آنها وقعی بنهد. کس��انی که امروز منتقد رفتن آیت اهلل 
رئیسی در بین مردم و سفرهای استانی رئیس جمهور آن هم در روزهای 
تعطیل آخر هفته هستند همان کسانی هس��تند که همه هنرشان در 
دوران مسئولیت رئیس جمهور ایده آل شان این بود که به مرکز استان یا 
شهرستان سفر می کرد ودر کنار کولر گازی باید پنکه مخصوص را نیز برای 
او از تهران حمل می کردند تا مبادا وجود نازنین شان احساس گرما کند. 

 این در حالی است که ترس از آینده رو به جلوی کشور با وجود حرکت 
و اراده قوی دولت س��یزدهم را باید دلیل این می��زان از هجمه به دولت 

سیزدهم دانست. 
در این مسیر که دولت س��یزدهم همه تالش خود را متمرکز کرده تا با 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، مش��کالت کشور را که 
حاصل بی تحرکی دولت های یازدهم و دوازدهم روحانی بوده است، مرتفع 
یا حداقل کاهش پیدا کند ، اصالح طلبان سناریو   ها و سوژه   هایی را دنبال 

می کنند که برخی از آنها به قرار زیر است:
1. بزرگنمایی از برخی اختالفات س��لیقه ای پیرامون تشکیل دولت که 
امری طبیعی است . به نظر می رسد جریان اصالحات در آینده با استفاده از 
این اختالف نظرها، سعی خواهد کرد که به این اختالفات اندک وزن داده 

و به نوعی آن را شکاف در هسته قدرت تفسیر کند. 
2. جریان اصالحات با وارونه سازی برخی انتقادات مطرح شده در میان 
رس��انه های جبهه انقالب پیرامون چهره های پیشنهادی سعی دارند تا 
میان شخص آیت اهلل رئیسی و رسانه های جبهه انقالب شکافی مصنوعی 

ایجاد کنند. 
3. دوگانه سازی از ش��عارهای آیت اهلل رئیسی در قبال فساد ستیزی که 
ایشان تابلوی روش��ن این تفکر هس��تند ، مورد توجه جریان اصالحات 
قرار گرفته و به واس��طه آن، موضوع تعارض منافع در دولت سیزدهم را 

مطرح می کنند. 
4. ناکارآمد جل��وه دادن وضعیت تیم اقتصادی دول��ت از دیگر اهداف 
اصالح طلبان ازاین هجمه    ها است. ش��ائبه اختالف میان تیم اقتصادی 
دولت با توجه به انتخاب دکتر رضایی در جای��گاه معاونت اقتصادی و 
دکتر مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور یکی از آن مواردی است 
که در قالب یک س��ناریو، اصالح طلبان آن را کلی��د زده اند و در آینده 
یقیناً بیشتر بر آن خواهند دمید. شاید با توجه به همین شبهه افکنی   ها 
بود که رئیس جمهور محترم در گفت وگوی تلویزیونی     شنبه شب خود 
تأکید کردند که مس��ئولیت هماهنگی اقتصادی دولت بر عهده معاون 
اول رئیس جمهور اس��ت تا در همین ابتدا جلوی هر گونه جوس��ازی 

گرفته شود. 
دولت مردمی س��یزدهم چه اصالح طلبان در این چهار سال جوسازی 
کنند و خدمت بی مّنت این دولت به م��ردم، آن   ها را خوش نیاید و چه 
اقدامات این دولت موجب عصبانی��ت اربابان غربی این جماعت مدعی 
مردم ساالری شود ، از مسیری که انتخاب کرده ، عقب نخواهند نشست 
و این را با میثاق نامه ای که در اولین روز کاری کابینه امضا کردند عماَل 
نشان دادند. دولت مردمی سیزدهم اولویت   هایی را برای چهار سال آینده 
خویش تعریف کرده و برای تحقق این اولویت   ها به فضاسازی رسانه ای و 
شانتاژ آفرینی جریان اصالحات توجه نخواهد کرد. اولویت   هایی همچون 
»تقویت تولید ملی « ، » ایجاد اش��تغال به عنوان یک ضرورت غیر قابل 
انکار« ، » حل مش��کل گرانی و تورم لجام گس��یخته « ، » تقویت ارزش 
پول ملی« ، » اعتبار بخش��ی به هویت ایران اسالمی در عرصه سیاست 
خارجی« ، » افزایش اعتماد عمومی که در سال های اخیر به شدت کاهش 
یافته و خدشه دار شده است« و...  از برنامه های دولت مردمی سیزدهم 
است و این دولت تصمیم دارد بی توجه به هیاهوهای سیاسی آنها را در 
این چهار سال دنبال و در حد توان آنها را برآورده کند. اینها مواردی است 
که مورد تأکید رهبر معظم انقالب به دولت آیت اهلل رئیسی بود و ایشان 
هم در اولین گفت وگوی تلویزیونی خود به برخی از آنها اشاره داشتند. 
دولت مردمی سیزدهم در مسیر حکومت علوی است و ادامه این مسیر 
می تواند حاّلل مشکالت این کشور باشد مشروط بر اینکه در گذر زمان از 
این مسیر حق و دست یافتنی منحرف نشود و به وعده   هایی که در دوران 

تبلیغات انتخاباتی داده شده است ، به درستی عمل شود. 

حسن رشوند

تأکید رئیسی بر لغو همه تحریم ها 
در دومین تماس ماکرون

رئیس جمهور در دومین تماس�ی که  ماکرون با 
وی پس از آغاز دولت سیزدهم داشت با استقبال 
از پیش�نهاد رئیس جمه�ور فرانس�ه درمورد 
بازنگری در روابط دو کشور و آغاز فصل نوینی 
از رواب�ط دو جانب�ه و همکاری ه�ای منطقه ای 
تهران – پاری�س گفت: دولت ایران از توس�عه 
روابط با فرانسه، به ویژه در زمینه های اقتصادی 
و تجاری اس�تقبال می کن�د و آمادگ�ی داریم 
همکاری های جامع با اروپا را از فرانسه آغاز کنیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری ، 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیس��ی عصر دیروز در 
تماس تلفنی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
تأکید کرد: به طور قطع اس��تقالل سیاسی ایران و 
فرانسه اندوخته ارزش��مندی برای برقراری روابط 
متوازن، قوی و پایدار میان دو کش��ور است و منافع 

مش��ترک ما در ممانعت از دخالت عوام��ل برون زا 
در این روابط اس��ت. آیت اهلل رئیس��ی درپاس��خ به 
اظهارات رئیس جمهور فرانسه درمورد نشست سران 
کشورهای همسایه عراق در بغداد، با بیان اینکه ایران 
همواره و در مقاطع مختلف درکنار مردم عراق بوده 
است،گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران همواره 
حمایت از مردم عراق برای برقراری صلح و آرامش در 
منطقه بوده است و همکاری های درون منطقه ای 
را در جهت ایجاد امنیت و آرامش درمنطقه بس��یار 

مفید می دانیم. 
رئیس جمهور درخصوص تالش کشورهای منطقه و 
جهان برای مبارزه با تروریسم و داعش با بیان اینکه 
داعش توسط امریکایی  ها ایجاد شده و مورد حمایت 
قرار می گیرد، گفت: امریکایی  ه��ا برای حمایت از 
داعش و تروریسم جدید باید به افکار عمومی دنیا 

پاسخ دهند . آیت اهلل رئیسی با تقبیح سیاست برخی 
کشور  ها که تروریسم را به بد و خوب تقسیم می کنند، 
تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران تروریسم در 
هر نوع آن را محک��وم می کند و از نظر ما فرقی بین 
داعش دمشق، داعش عراق و داعش خراسان وجود 
ندارد. آیت اهلل رئیسی درخصوص موضوع افغانستان 
با بیان اینکه امریکایی  ها اشتباه بزرگی در افغانستان 
مرتکب ش��دند و 2۰سال اش��غال این کشور هیچ 
سودی برای مردم آن نداشته است،گفت: در شرایط 
فعلی همه باید کمک کنند ت��ا یک دولت فراگیر با 
مشارکت همه گروه  ها در افغانستان تشکیل شود 
و اجازه دهیم مردم افغانستان سرنوشت خود را رقم 
بزنند. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سیاست مداخله 
نظامی ناتو و امریکا در افغانس��تان شکست خورده 
است، گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که گروه های 

افغانی به یک الگوی مورد قبول همه مردم افغانستان 
دست پیدا کنند و در این راستا جمهوری اسالمی 
ایران برای ایجاد صلح و آرامش و امنیت و جلوگیری 

از برادرکشی در افغانستان آماده است. 
آیت اهلل رئیسی همچنین با اعالم حمایت جمهوری 
اسالمی ایران از تشکیل دولت قوی در لبنان که بتواند 
حقوق مردم این کشور را تأمین و حفظ کند،گفت: 
ما از هرگونه کمک انسان دوس��تانه به مردم لبنان 
دریغ نخواهیم کرد و آماده همکاری با فرانسه برای 
پیشرفت و توسعه لبنان هس��تیم. دکتر رئیسی با 
بیان اینکه مردم لبنان امروز از تحریم های اقتصادی 
رنج می برند و فرانسه می تواند در رفع این تحریم  ها 
نقش ایفا کند، گفت: تالش و کمک ایران، فرانسه و 
حزب اهلل برای تشکیل دولت قوی در لبنان می تواند 
به نفع این کش��ور باش��د. رئیس جمهور همچنین 
درخصوص مذاکرات هس��ته ای گفت: ما با مذاکره 
مفید مخالفتی نداریم اما برنامه و نتیجه مذاکره باید 
لغو تحریم  ها علیه ایران باشد، مذاکره برای مذاکره 

بی فایده است. 
ماکرون ، رئیس جمهور فرانسه نیز   با تأکید بر توسعه 
و تعمیق روابط بین ایران و فرانس��ه و لزوم بازبینی 
در روابط دو کش��ور، گفت: باید حرکت جدیدی با 
محورهای جدید در روابط دو کشور در زمینه های 
دوجانبه و در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، 

فرهنگی و همکاری های منطقه ای آغاز کنیم. 
رئیس جمهور فرانسه با اش��اره به تحوالت اخیر در 
افغانستان تأکید کرد: معتقدم دولت آتی افغانستان 
باید حاصل اراده ملی مردم این کشور باشد و طالبان 
در این کشور باید به موضوعاتی همچون حقوق بشر 
و تعهدات بین المللی پایبند باشد. ماکرون با اشاره به 
حضور مهاجران افغانی در ایران و مشکالت ناشی از 
آن بر کمک و همکاری کمیسیاریای عالی پناهندگان 
در این زمینه با ایران تأکید کرد. وی همچنین با اشاره 
به اوضاع لبنان و شرایط سخت مردم این کشور، بر 
همکاری فرانسه و ایران به همراه حزب اهلل لبنان در 
ایجاد یک دولت قوی و کارآمد در این کشور تأکید 
کرد. رئیس جمهور فرانسه در این گفت وگوی تلفنی 
همچنین با اشاره به موضوع هسته ای، ابراز امیدواری 
کرد که مذاکرات وین در این زمینه با حضور ایران از 

سرگرفته شود. 

      ف�ارس: امیر سرتیپ علیرضا الهامی، جانشین نیروی پدافند هوایی 
ارتش: به موازات بحث آفند الکترونیکی از سوی دشمن، ما هم در بحث 
پاسخ الکترونیکی برای خنثی سازی آن قدم برداشتیم و هم در حوزه دفاع 
هوایی، پدافند هوایی ارتش سامانه   ها و سالح   هایی را تولید کرده که مطلقاَ 
وابسته به سیگنال،  موج و اخالل الکترونیکی نیس��ت، پس اصال نگران 
نیستیم، دشمن اصالً بیاید قوی   ترین اخالل الکترونیکی را هم در این فضا 
استفاده کند، من وقتی که از سامانه های کشف اپتیکی استفاده می کنم، 

اخالل الکترونیکی دیگر بر آن کارساز نیست. 
      ایرنا: نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی از اعالم موجودیت 
مجمع نمایندگان حامی ایران قوی خبر داد. سید علی موسوی گفت: در این 
مجمع می خواهیم به دولتمردان و کابینه حضرت آیت اهلل رئیسی که به آن 
رأی اعتماد دادیم کمک کنیم. البته باید به عملکرد آنها نیز نظارت کنیم و 

راهکار  هایی برای کنترل تورم و گرانی ارائه دهیم. 

ژه
این روز   ها اصالح طلبان درباره سفرهای استانی رئیس جمهور وی

زیاد صحبت و نقد می کنند و تالش دارند تا جایی که می شود، 
منتقد این اقدام رئیسی باشند یا حداقل آنکه دست به تأیید 
کام��ل آن نزنند. یادداش��ت ها و مصاحبه ه��ای متعددی از 
اصالح طلبان است که در مورد این موضوع صحبت می شود. 
روزنامه آرمان ملی در همین زمینه و ارتباط آن با بازگش��ت 
اعتم��اد عمومی مصاحبه ای ب��ا محمدرضا خباز، اس��تاندار 
سابق س��منان در دولت روحانی انجام داده است. در ابتدای 
این مصاحبه آمده است: » اعتماد عمومی مسئله ای است که 
این روز   ها بس��یاری در پی باز گرداندن آن به هر نحو ممکن 
هس��تند. به حدی که رئیس جمهور در بحبوحه مرگ و میر 
ویروس منحوس کرونا به استان های محروم سر می زند و رو 
در رو با مردم به گفت وگو می  نشیند تا بتواند با حل مشکالت 
مردم حتی تا حدی این اعتماد از دست رفته را بازگرداند. در 
این راستا هرچند که رئیس جمهور و دولت عزم بازگرداندن 
اعتماد عمومی و امید مردم به آینده ای روشن را دارند اما باید 

به این نکته هم توجه کنند که اگر وع��ده ای بدهند و به آن 
عمل نکنند این اعتماد به لحاظ بدتری کاهش خواهد یافت. 
بهتر است موقع وعده دادن از انجام پذیر بودن آن اطمینان 

حاصل کرد. «
خباز هم در این مصاحبه می گوید: »این سفر   ها مثل تیغ دولبه 
می ماند که اگر آن عملیات انجام بگیرد اثر این رفت و آمد و 
مردمی بودن مثبت تر اس��ت ولی اگر آن قول     هایی که دادند 
عمل نکنند این رفت و آمد   ها اثر منفی تری خواهد گذاشت. به 
این معنی که رفتن و سر زدن فی نفسه خوب است. معتقدم 
حاکم در هر سطحی که هست از رئیس اداره گرفته تا مدیر 
کل معاون وزیر، استاندار، نمایندگان مجلس و وزرا همه باید 
با مردم ارتباط مستقیم داشته باش��ند...  بنابر این فی نفسه 
مردمی بودن را می ستایم ولی مردمی بودنی که گره گشا باشد 
نه فقط بخواهیم با سخن گفتن و گفتار درمانی رضایت مردم 

را جلب کنیم. «
یکی از اقدامات معروف خباز در مقام اس��تانداری س��منان 

»رونمایی از پالک خانه پدری روحانی« طی یک مراسم بود. 
همین مدل اقدامات باعث آس��یب به اعتماد عمومی شد که 

حاال دولت رئیسی به طور جدی در پی ترمیم آن است. 
مدل ریاست جمهوری مدنظر اصالح طلبان، در قالب عبارت 
»کنت��رل از راه دور « قابل توصیف اس��ت. همانگونه که طی 
چندین سال حسن روحانی پشت میز اتاق کارش می نشست 
و بدون رویت از نزدیک و صرف گزارشات رسیده، برای همه 
مناطق کشور تصمیم می گرفت. اصالح طلبان چون چنین 
مدلی را در ذهن دارند، اکنون تصور می کنند اتفاق عجیب و 
خارج از قاعده ای رخ داده و باید مدام آن را نقد و بررسی کنند. 
در حالی که سر زدن به مناطق مختلف کشور، از وظایف عادی 
یک مسئول در سطح ریاست جمهوری است و اتفاق خاصی 
نیفتاده است. اتفاق خاص وقتی بود که رئیس جمهور دو سال 
از دفتر کارش خارج نشده بود و نقد و بررسی    ها باید آن زمان 
انجام    می شد، وگرنه اکنون روال عادی کار و انجام وظیفه در 

جریان است. 

رئیس مجلس شورای اسالمی:
رأی حداکثری به وزرا 

گام اول تعامل با دولت بود
گام اول تعامل بی�ن دولت و مجلس با رأی اعتماد حداکث�ری به وزرا به 
خوبی و با حسن نظر و با روحیه همکاری برداشته شد؛ اراده مجلس از روز 
نخست همین بوده و ان شاءاهلل به همین ترتیب تداوم پیدا خواهد کرد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی روز گذشته در جلسه علنی 
مجلس و در نطق پیش از دستور اظهار داشت: از همه همکارانم در مجلس 
شورای اسالمی که در بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت سیزدهم با تالش 
فراوان و کاری فشرده و برنامه ریزی شده برگی درخشان در کارنامه مجلس 
یازدهم ثبت کردند تشکر می کنم. در یک برنامه ریزی منظم برای اولین بار 
همه نمایندگان مجلس با تشکیل 275 جلسه با تمامی وزرای پیشنهادی 
در کمیسیون های تخصصی و فراکس��یون   ها به صورت مستقیم و چهره به 
چهره آشنا شدند که این امر نقش مهمی در شناخت دقیق تر نمایندگان از 

وزرا ایفا کرد. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: با عدم اج��ازه ورود به افراد 
غیرمسئول امکان ایجاد حاشیه های معمولی که بعضاً در دوره های گذشته 
وجود داشت، از بین رفت و فضایی امن برای رسیدگی به صالحیت وزرا ایجاد 
شد و در نهایت بعد از چند روز پرکار در محیطی منطقی و در نظمی ویژه فرایند 

بررسی و رأی به کابینه در صحن علنی مجلس نهایی شد. 
قالیباف گفت: نمایندگان مجلس برای تسریع در تشکیل کابینه با اعتقاد به 
اینکه رئیس جمهور محترم مسئول اجرایی کشور است، با رأی حداکثری به 
تیم کاری جناب آقای دکتر رئیسی زمینه تش��کیل دولت قوی را برای حل 
مسائل اساس��ی مردم ایجاد کردند.   ما فکر می کنیم این موضوع گام اول در 
تعامل بین دولت و مجلس به خوبی و با حسن نظر و با روحیه همکاری برداشته 
شد؛ اراده مجلس از روز نخست همین بوده و ان شاءاهلل به همین ترتیب تداوم 

پیدا خواهد کرد. 
       حضور میدانی دولتمردان دمیدن روحیه خدمت بود

رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: رئیس جمهور محترم و اعضای 
هیئت دولت هم در هفته ابتدایی مسئولیت خود با حضورهای میدانی جدیت 
خود را نشان دادند و روحیه خدمت را در جامعه دمیدند.  ما به عنوان نمایندگان 
مردم شریف ایران وظیفه خود می دانیم از این شروع امیدآفرین حمایت کنیم 
و تأکید می کنیم که در پیگیری مسائل اساسی مردم مخصوصاً مواردی که 
در زندگی جاری مردم تأثیر مستقیم دارد، مانند مقابله با آسیب های مرتبط 
با حوزه سالمت و معیشت ناشی از بیماری کرونا، قیمت ارز، حفظ ارزش پول 
ملی، تأمین کاالهای ضروری مردم با قیمت مناسب، ثبات اقتصادی و توجه 
به مناطق محروم در کنار دولت هستیم و آماده ایم نیازهای تقنینی دولت را در 
جهت مصالح مردم برآورده کنیم و برای کمک به دولت وظیفه نظارتی خود 
را همدالنه و دلسوزانه در جهت رصد و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی 

انجام دهیم. 
      پیوست عدالت را در تنظیم قوانین لحاظ می کنیم

وی افزود: اتفاق مبارکی که در هفته گذشته صورت گرفت رهنمودهای بسیار 
مهم رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای دولت بود که نقشه راهی روشن 
پیش روی دولت سیزدهم قرار داد؛ عمل به وعده   ها همراه با تعیین روزشمار از 
رهنمودهای مهمی است که تجربه نشان می دهد می تواند عالوه بر امیدآفرینی 
در مردم بخش های مختلف دولت را وادار به برنامه ریزی دقیق و قابل سنجش 
از پیشرفت کار کند.   تأکید بر داشتن پیوست عدالت یکی دیگر از مهم  ترین 
فرازهای این نقشه راه بود که ما در مجلس شورای اسالمی خود را مخاطب آن 
در تنظیم قوانین می دانیم و همان طور که در سال اول مجلس سعی کردیم به 
این مسئله توجه کنیم، تکلیف خود می دانیم که با حساسیت و دقت بیشتر در 
قانون گذاری   ها مخصوصاً در تصویب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه 
به آن توجهی ویژه داشته باشیم و از همه این موارد مهم تر نگاه تحول گرایانه 
ایشان با تأکید بر عقالنیت در انقالبی گری ، ترجیح بند مهمی بود که عالوه 
بر اینکه دولت وظیفه دارد در بازسازی مدیریت های اجرایی کشور آن را به 
کار ببندند، باید نصب العین همه دستگاه های دیگر و جریان های سیاسی و 

اجتماعی و رسانه ای قرار گیرد.  

4  انتصاب در دولت 
  رئیس جمهور فرهاد رهبر را به عنوان دستیار اقتصادی، صولت مرتضوی 
را به عنوان معاون اجرایی و سرپرس�ت نهاد ریاس�ت جمهوری و میثم 
لطیفی را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی منصوب کرد. 
همچنین با تصویب هیئت دولت صادق خلیلیان استاندار خوزستان شد 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری ، جلسه هیئت وزیران 
بعداز ظهر دیروز به ریاست آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
برگزار شد و در این جلسه اعضای دولت به صادق خلیلیان به سمت استاندار 
منتخب خوزستان رأی اعتماد دادند. وی دارای مدرک کارشناسی خاکشناسی 
از دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و 

دکترای اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس است. 
از سوابق مدیریتی و اجرایی آقای خلیلیان می توان به معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو شورای بیمه مرکزی کشور به عنوان 
نماینده این وزارتخانه در دولت نهم و نیز وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای 

پول و اعتبار در دولت دهم اشاره کرد. 
     سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور 

دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر » سید صولت 
مرتضوی « را به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری منصوب کرد. دکتر مرتضوی متولد 134۰ و دانش آموخته دکترای 
حقوق عمومی است که معاونت بنیاد مستضعفان، معاون سیاسی وزیر کشور، 
استاندار خراسان جنوبی و شهردار مشهد از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی 

وی است. 
    فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس جمهور 

آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی همچنین با صدور حکمی دکتر فرهاد رهبر 
را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. دکتر رهبر متولد 
133۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری است که ریاست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد اسالمی و ریاست دانشگاه تهران را 

در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد. 
   میثم لطیفی، رئیس سازمان استخدامی کشور

رئیس جمهور همچنین با صدور حکمی دکتر میثم لطیفی را به سمت معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب کرد. 
دکتر لطیفی متولد سال 1357در همدان و دانش آموخته دکترای تخصصی 
مدیریت منابع انسانی است که عضویت هیئت علمی دانشگاه، ریاست دانشکده 
مدیریت دانشگاه امام صادق و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان 

را در کارنامه علمی و مدیریتی خود دارد. 
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حرف و حدیث های یک انجام وظیفه

درخواست محسنی اژه ای از مجلس برای مبارزه جدی با فساد 

قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی را به روز کنید
رئیس ق�وه قضائیه با اش�اره ب�ه اینک�ه مبارزه 
با فس�اد اقتص�ادی ب�ا آیی�ن دادرس�ی موجود 
دش�وار اس�ت، تأکید کرد: اگر واقعاً می خواهیم 
با فس�اد مبارزه جدی کنیم یک�ی از راه های آن 
ارتقا و به روزرس�انی قانون مج�ازات اخاللگران 
اقتص�ادی اس�ت. او از مجل�س خواس�ت الیحه 
اصالح قانون مج�ازات اخاللگران نظام اقتصادی 
را تا پای�ان ش�هریور م�اه تعیین تکلی�ف کند. 
بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای هیئت 
رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اس��المی به منظور تبادل نظر و هم اندیش��ی درباره 
تقویت همکاری این کمیس��یون با دس��تگاه قضا و 
راه های کاهش مش��کالت مردم و بهب��ود خدمات 
رسانی قضایی با حجت االسالم محسنی اژه ای دیدار 

و گفت وگو کردند. 
  رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از »اعتماد مردم« به 
عنوان یکی از مهم  ترین سرمایه های نظام یاد کرد و 
گفت: از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون هر گام بلندی 
که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده 
است. محسنی اژه ای الزمه افزایش اعتماد مردم را توجه 
به خواست و نیاز آنها و حل مشکالت شان و همچنین 
مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه    ها 
دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه های اجتماعی به 
نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی توان 
مشکالت را حل کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه 
مسئوالن قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته 
باش��ند، گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از 
طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل های مردم 
نهاد، دادستان    ها و رؤسای کل دادگستری    ها و متفاوت 
از نوع ارتب��اط نمایندگان با مردم اس��ت. رئیس قوه 

قضائیه تصریح کرد: اگر می خواهیم قوه قضائیه مردمی 
داشته باشیم یکی از راه    ها این است که روابط مسئوالن 

قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود. 
حجت االس��الم  محس��نی اژه ای با اش��اره به ارتباط 
تنگاتن��گ نمایندگان مجل��س با م��ردم و اطالع از 
مشکالت آنها، به همکاران بخش های مختلف قضایی 
تأکید کرد که نماین��دگان را در اولویت مالقات    ها و 
جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط 
و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام 

نقش بسزایی دارد. 
   دستور اژه ای به رؤسای دادگستری ها

رئی��س ق��وه قضائی��ه همچنین ب��ه رؤس��ای کل 
دادگستری    ها دس��تور داد در نشست های مشترک 
با نمایندگان مجلس و مس��ئوالن عالی هر استان از 
جمله اس��تانداران و فرمانداران مش��کالت و مسائل 
خاص مناطق مختلف کشور را احصا و برای حل آنها 
تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن 

اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد. 
محس��نی اژه ای از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق 
کش��ور به عنوان نمونه ای از معضالت ک��ه نیازمند 
تصمیم گیری جدی اس��ت ی��اد کرد و متذکر ش��د 
نمایندگان مجلس می توانند با هم اندیشی مسئوالن 
دیگر بخش    ها و کارشناس��ان امر، دولت را در تدوین 
سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، 
مش��کالت مربوط به آب هر چه سریع تر کمتر شود. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نمایندگان می توانند در 
پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال تری ایفا کنند، 
از آنها خواست مسائل و مصادیق ترک فعل های کالن 
را به وی اطالع دهند تا در نشس��ت سران قوا طرح و 

پیگیری کند. 

   پرونده های کثیر الشاکی
 معضل نظام قضایی

حجت االس��الم  محس��نی اژه ای از پرونده ه��ای 
کثیرالشاکی به عنوان یکی از معضالت که بخش های 
مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد 
کرد و اف��زود: امروز پرونده های زی��ادی در جریان 
است که صد    ها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری 
زمان بر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر 
سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء می گذارد. وی 
تصریح کرد که نمایندگان مجلس می توانند در کنار 
طرفین دعوای پرونده های کثیرالشاکی، نمایندگان 
دستگاه های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، 
با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب 
شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده    ها 
و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که 
در حل اختالف بین دستگاه    ها می توانند نقش آفرین 
باش��ند. حضور فعال نمایندگان در همین موضوع 
پرونده های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری 
از این پرونده    ها اصالً شکل نگیرد و به سرمایه و زمان 

مردم هم لطمه نخورد. 
 رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی از 
دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معموالً ارتباطات 
دو ق��وه از طریق نماینده ویژه رئی��س قوه قضائیه 
در مجلس هماهنگ می شود، خواستار همفکری 
مجلسی    ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور 
افزایش روابط دو قوه شد. رئیس قوه قضائیه گفت که 
این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و 
اعالم کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به 
مشکالت مردم مقرر شده مدتی نشست های سران 
قوا ب��ا فاصله های کمتر و به ص��ورت منظم برگزار 

شود.  رئیس قوه قضائیه با اشاره به بالتکلیفی الیحه 
شورا های حل اختالف گفت: شورا های حل اختالف 
و برخی نهاد    ها مانند تعزیرات برای خدمت رسانی 
بهتر به مردم و نزدیک تر ش��دن به اجرای عدالت 
و کاهش پرونده ه��ای قضایی از طری��ق داوری و 
میانجی گری تش��کیل ش��ده اند و نباید به نهادی 
دولتی تبدیل شوند. حجت االسالم  محسنی اژه ای 
با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی برای 
صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور 
حکم قضایی بیشتر است، اما هنوز آنگونه که باید و 
شاید از ظرفیت های مردمی در جهت صلح و سازش 
استفاده نکرده ایم، در حالی که گاهی ممکن است 
کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی آید، 
از شورای حل اختالف س��اخته نباشد.  رئیس قوه 
قضائیه به الیحه اصالح قانون مجازات اخاللگران 
در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر 
واقعاً می خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی 
از راه ه��ای آن ارتقا و به روزرس��انی قانون مجازات 

اخاللگران اقتصادی است. 
 حجت االسالم  محس��نی اژه ای با بیان اینکه فساد 
محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر 
یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است 
و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه ساز 
برخی اختالس هاس��ت، بیش از یک فساد مالی به 

اعتماد عمومی لطمه می زند.
 وی با ابراز امیدواری نس��بت به تصویب نهایی این 
طرح در مجلس تا پایان ش��هریور ماه، متذکر شد: 
مبارزه با فس��اد اقتصادی با آیین دادرسی موجود 
دشوار است و الزمه تسهیل و تس��ریع در مبارزه، 

اصالح و ارتقای قانون است. 


