عبداهلل متولیان

این روش حکمرانی باید نهادینه شود

یکی از مهمترین ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی ،رکن مردمی
بودن آن است .مردمی بودن یکی از ار زشهای واالی انقالب اسالمی
است و در نظام اس�لامی همه نهادها ،ارگانها ،دس��تگاهها و اجزای
نظام مکلف به حفاظت و صیانت از این ارزش واالی انقالب هس��تند.
مردم صاحب انقالب و نظام با تمام قوا در خدمت مردم است .به تجربه
دریافتهایم در طول دهههای گذش��ته هر کج��ا از این رکن حیاتی و
ارزش انقالبی فاصله گرفته و مسئوالنی که به سبب رأی همین مردم
اداره کشور را به دس��ت گرفته اما در اداره امور کشور مردم را نادیده
گرفته و احس��اس بی نیازی کردهاند بیش��ک هم به کشور خسارت
زدهاند و هم به نظام و به مردم آسیبهای فراوان مادی و معنوی و چه
بسا جبرانناپذیر وارد شده است.
مردم��ی بودن و تکیه ب��ه م��ردم ،مهمترین و کلیدیتری��ن مؤلفه
استحکام و اقتدار نظام اس�لامی است .جمهوری اسالمی با تکیه به
حضور و اعتماد به مردم بزرگترین تهدیدهای خارجی و فتنههای
داخلی را خنثی نموده اس��ت .حضور م��ردم در عرصههای مختلف
تبلیغاتی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،فرهنگ��ی ،ام��دادی ،خدماتی و...
همواره منش��أ تحول و حل مشکالت بوده اس��ت .حضور مردم در
تمامی عرصههای دفاع مقدس ،بزرگترین نماد مردمی بودن نظام
اسالمی است .آنچه که جنگ تحمیلی هشت ساله ایران را با تمامی
جنگهای سدههای اخیر متمایز میکند ،تکیه تمام عیار به مردم
است .بی تردید مردمی شدن جنگ علت تامه پیروزی ایران در جنگ
بود .تا پیش از جنگ ایران و عراق ،جنگها با روشهای متداول نظیر
اداره
جنگهای کالسیک ،جنگهای نامنظم و پارتیزانی و نظایر آن 
میش��د ،اما در جنگ تحمیلی که به واقع نه جنگ عراق علیه ایران
بلکه یک جنگ تمام عیار جهانی بود (که حدود  ۱۰۰کش��ور رژیم
سفاک بعثی عراق را در زمینههای مختلف جنگی ،فنی ،اطالعاتی،
لجستیکی ،مستشاری ،پشتیبانی و ...حمایت کردند و دهها کشور
هم با اعزام نیرو رژیم صدام را کمک کردند که اسرای این کشورها
از این حقیقت پرده برمیدارد) ،حضرت امام خمینی سالماهلل علیه
همه مردم را به حضور و اداره جنگ فراخواندند و روش��ی جدید از
جنگ شکل گرفت که در آن مردم در صفر تا  ۱۰۰جنگ (از پشت
جبهه گرفته تا خط مقدم جنگ) حضور عینی و مؤثر داشتند و دنیا
عم َ
ال با ش��یوه جدیدی از جنگ مواجه ش��د .جمهوری اسالمی در
سالهای پس از جنگ نیز بر مردمی بودن دفاع از نظام و حضور در
صحنههای جنگ نرم فرهنگی و تروریزم اقتصادی و ...تکیه داشته
و همواره با کمک و حضور مستقیم همین مردم فتنه ها ،آسیبها و
تهدیدات را دفع و رفع کرده است.
این حقیقت تلخ را هرگ��ز نمیتوان نادیده گرفت که طی س��ه دهه
اخیر متأسفانه منتخبین مردم بهویژه در قوه اجرایی به دالیل متعدد
خواس��ته یا ناخواسته برخالف رس��الت مردمی نظام حرکت کرده و
مسیر کاهش نقش مردم در اداره کشور را طی و نقش مردم را کمرنگ
و کمرنگ تر کردهاند و در این مس��یر ضمن جفای آش��کار به نظام و
مردم ،خسارات س��نگینی به باور و اعتماد مردم به نظام وارد آورده و
موجبات دلزدگی و ناراحتی و حتی ناامی��دی مردم را فراهم آوردند.
نگاهی موشکافانه به بیانیه گام دوم نشان میدهد که عزم نظام در چله
دوم انقالب بر بازگشت به سنت امام خمینی و پررنگ تر کردن نقش
مردم در اداره کشور استوار است و دولت سیزدهم بهعنوان پرچمدار
مردمی کردن دولت و اداره کش��ور پای در میدان خدمت صادقانه به
مردم و باز کردن راه برای حضور مردم گذاشته است.
هنوز یک ماه از عمر دولت آیتاهلل رئیسی نگذشته که افکار عمومی
جامعه مفهوم مردمی بودن ،تغییر مثبت در مدیریت اجرایی کشور
به نفع مردم ،صداقت و راستی دولتمردان با مردم و جهادی و انقالبی
عمل کردن را با تمام وجود درک و لمس کردهاند .س��خنان آیتاهلل
رئیس��ی در اولین برنامه زنده از شبکه یک س��یما تصویر روشنی از
صداقت ،صمیمیت ،امیدبخش��ی ،آرامش دادن و اعتمادسازی بود.
اولین باری بود که رئیسجمهور نه از دولت قبل گله کرد و نه با سیاه
نمایی روحیه و امید مردم را تخریب کرد ..آیتاهلل رئیس��ی در دولت
 ۲۰روزه خود سه سفر به سه استان مشکل دار (خوزستان ،سیستان و
بلوچستان و خراسان جنوبی) داشته و در این سفرها تصویر روشنی از
تغییر نگاه مسئوالن به مردم و مردمی بودن نظام ارائه کرده است:
 - ۱برخالف مسئوالن قبل که به صورت یک طرفه فقط شهوت حرف
زدن داشتند ایشان برای شنیدن سخن و انتقاد و اعتراض مردم گوش
شنوا دارد.
 - ۲این س��فرها به دور از س��فرهای رایج و با کمترین هزینه ممکن
انجام میشود و قرار هم نیست که دولت در مسیر حل مشکالت مردم
هزینههای گزاف بر دوش نظام و مردم تحمیل کند.
 - ۳همه سفرها در روزهای تعطیل انجام شده که نشانگر آن است که
وقتی در نبرد با تروریزم اقتصادی و ناتوی فرهنگی دشمن قرار داریم
تعطیلی بی معنا بوده و دولتمردان باید ش��بانه روز و بدون معطلی و
تعطیلی برای غلبه بر مشکالت موجود گام بردارند.
 - ٤این سفرها عاری از تکلفات و تجمالت رایج بوده و به جای حضور
در مرکز استان و برگزاری جلس��ات بی خاصیت ،مستقیماً در نقاط
پرمشکل استان حاضر ش��ده و برای حل مشکالت مردم و رفع موانع
موجود چاره جویی کرده اند ،عزم و اقدام رئیس دولت سیزدهم برای
مردمی کردن دولت تحسینبرانگیز و قابل تکریم است اما این اقدام
کافی نیست .زمانی میتوان از بارگشت به روش مردمی کردن حکومت
در دوران امام راحل سخن گفت که:
 - ۱روش و س��یره رئیس دولت ،فراگیر ش��ده و تمام مس��ئوالن در
سطوح باالدستی ،میانی و پایین دست و به دیگر سخن سطح ملی و
کشوری ،سطح منطقهای و استانی و سطح محلی و شهرستان ،بدون
اس��تثنا از این روش مبارک تمکین کرده و بدون وقفه و تعطیلی و به
دور از تشریفات و تحمیل هزینه به حل مشکالت و از میان برداشتن
موانع اقدام کنند.
 - ۲عن��وان دولت ب��دون تعطیل و مردم��ی ،فراتر از اقدام ش��خص
رئیسجمهور بابد در متن و بطن نظام نهادینه شود به طوری که آحاد
افراد در کل کشور بدانند از این پس الزمه و پیششرط قبول مسئولیت
التزام عملی به مردمی بودن و حضور بی وقفه و بدون تعطیلی در سنگر
خدمت به مردم است و در این راه به جای حرف زدن و سخنرانیهای
بی خاصیت و ماللآور ،گوش شنوا و پای توانا و همت واال برای اداره
مسئولیت و حل مشکالت باشند.
 - ۳الزمه نهادینهسازی دولت مردمی و بدون تعطیل ،انجام اقدامات
س��ختافزاری و نرمافزاری و تدوین برخی شیوهنامه ها ،آیین نامهها
و روشهای اجرایی الزام آور و در صورت نیاز اصالح قوانین اس��ت به
گونهای که این روش کام ً
ال قانونمند و بهعنوان ش��یوه نامه حکومت
اسالمی در دستور کار همه قوا در همه اعصار باشد.
 - ٤نهادینهس��ازی دولت مردمی و بدون تعطی��ل (دولت در جنگ)
مستلزم پیگیری و مراقبت مداوم از عملکرد مسئوالن در تمامی سطوح
و برخورد جدی و تنبیه خاطیان و متخلفان و معرفی به مردم است که
بیشک این اقدام اعتماد بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.
 - ۵همانگونه که در دفاع مق��دس از همه ظرفیتهای مردم در تمام
عرصههای جنگ استفاده شد ،اینک نیز دولت باید به فوریت نسبت به
شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای مردم در دولت مردمی و تدوین
روشها و راههای استفاده حداکثری از مردم در اداره امور کشور اقدام
کند و تصویری شفاف از اداره امور کشور به دست مردم ارائه نماید به
طوری که همه دولتهای بعدی نیز ملزم به سپردن اداره امور کشور
به خود مردم ب��وده و تخلف از این روش مذم��وم و موجب برخورد با
متخلف باشد.
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میانجی در تهران

نخستوزیر عراق در رأس هیئتی سیاسی ،امنیتی و اقتصادی به تهران آمد
به فاصله کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات
پارلمان�ی در عراق ک�ه نتیجه آن سرنوش�ت
نخس�توزیر ای�ن کش�ور را رقم خواه�د زد،
مصطف�ی کاظم�ی در رأس هیئتی سیاس�ی،
امنیتی و اقتصادی به تهران آمد و مورد استقبال
رئیسجمهور کش�ورمان در ساختمان اجالس
سران قرار گرفت .نخستوزیر عراق نخستین
مقام خارجی است که پس از ریاست جمهوری
دکت�ر رئیس�ی به ته�ران س�فر کرده اس�ت.

درباره دالیل س��فر نخس��توزیر عراق ب��ه ایران
تحلیلهای فراوانی طی چند روز گذشته صورت
گرفته که «پرون��ده انتخابات ع��راق»« ،موضوع
انرژی»« ،پرونده میانجیگری بغداد میان ایران و
عربس��تان» و همچنین «بین تهران و واشنگتن»
میتواند از مهمترین محورهای س��فر کاظمی به
تهران باشد.
موضوعی که دو روز قبل م��ورد توجه پایگاه اطالع
رسانی «العربی جدید» نزدیک به قطر هم قرار گرفت
و یک کارشناس عراقی در گفتوگو با ایسنا به بر این
نکات صحه گذاشت .محمد صالح صدقیان در این
باره عنوان کرده اس��ت «:به نظر میرسد هدف اول
الکاظمی در جریان سفر به تهران ،تبریک پیروزی
ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران
است .کاظمی راغب بود که چند وقت پیش و بعد از
سفر به امریکا به ایران سفر کند ولی مسائل مربوط
به تشکیل دولت جدید در ایران ایجاب میکرد که
او بعد از مراس��م تحلیف و برگزاری کنفرانس بغداد
عازم تهران شود» .وی همچنین با بیان اینکه یکی
از دستور کارهای مهم این س��فر مسائل مربوط به
روابط تجاری و بازرگانی دو کش��ور بهخصوص در
حوزه انرژی از جمله برق و گاز است ،گفته :آقای امیر
عبداللهیان در جریان کنفرانس بغداد اعالم کردند
حجم تبادالت تجاری ایران و عراق حدود ۱۳میلیارد
دالر است و دو کش��ور تالش دارند این رقم را به ۳۰
میلیارد دالر ارتقا دهند .این کارشناس مسائل عراق
با بیان اینکه الکاظمی در این سفر به دنبال تقویت
مناسبات بین دو کشور در حوزه تجاری و بازرگانی
اس��ت ،گفت :احتماالً یکی دیگر از موضوعاتی که
در این سفر در ارتباط با آن بحث و گفتوگو خواهد
شد موضوع تبادالت بانکی بین دو کشور و آخرین
وضعیت پولهای ایران در بانکهای عراق در ازای
فروش انرژی به این کشور اس��ت« :حدود یک ماه
دیگر انتخابات پارلمانی در عراق برگزار خواهد شد و
این انتخابات که از آن به عنوان انتخابات زود هنگام
یاد میشود برای عراق و کل منطقه مهم است و دولت
عراق میخواهد کشورهای منطقه از این انتخابات
حمایت کنند» .
پیگیری پرونده ترور حاج قاسم
مطالبه جدی ایران
عالوه بر این تحلیله��ا ،موضوعی که به عنوان یک
مطالبه جدی همواره در دستور کار جمهوری اسالمی
ایران در تعامل با عراق بوده ،مسئله پیگیری پرونده
ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر
همراهان این دو شهید است که در دیماه  ۱۳۹۸در
فرودگاه بغداد به دست امریکاییها ترور شدند .ایران
تأکید دارد که سردار سلیمانی به دعوت مقام عراق
به این کشور س��فر کرده بود و دولت عراق به عنوان
کشور میزبان سردار س��لیمانی در مورد این پرونده
دارای مسئولیت اس��ت و درخواست دارد که دولت
عراق در پیگیری این پرونده و مج��ازات عوامل آن
نهایت همکاری را با تهران داشته باشد .پیشبینی
میش��ود موضوع خروج نیروهای نظامی امریکا از
عراق و اهمیت خروج آنها از این کش��ور بر اس��اس
مصوبه پارلمان عراق و توافق اخیر امریکا و عراق در
مورد تغییر مأموریت نیروهای امریکایی درعراق به
وضعیت مستشاری از دیگر موضوعاتی است که در
این سفر مقامات تهران و بغداد در مورد آن گفت وگو
میکنند .مسئلهای که طی یک سال و نیم گذشته از
به قدرت رسیدن کاظمی در عراق ،اقدام مؤثری برای
اخراج نظامیان امریکایی از عراق در اجرای مصوبه
پارلمان این کشور صورت نگرفته است.
توسعه روابط دوجانبه اراده تهران و بغداد
دیروز و پس از استقبال رس��می آیتاهلل رئیسی از
مصطفی کاظمی مذاکرات دوجانبه رئیسجمهوری
اسالمی ایران و نخستوزیر عراق آغاز شد .مذاکراتی
که مهمترین محورهای آن« توسعه و تحکیم هر چه
بیشتر همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف
خبر

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و بررسی و تبادل نظر
پیرامون مهمترین مسایل منطقهای و بینالمللی»
اعالم شد .پس از این مذاکرات بود که رئیسجمهور
کش��ورمان و نخس��توزیر عراق در یک کنفرانس
مشترک خبری شرکت کردند و به تشریح مذاکرات
دوجانبه پرداختند.
دکتر رئیسی در این نشست خبری ،ضرورت توسعه
مناس��بات ایران و ع��راق در حوزههای سیاس��ی،
اقتصادی و فرهنگی را مورد تأکید قرار داد و گفت:
در این نشس��ت بر اراده دو دولت به منظور توسعه
روزافزون روابط ته��ران – بغداد در تمامی عرصهها
تأکید شد .او با بیان اینکه روابط تهران – بغداد صرفاً
رابطه همسایگی نیست ،تصریح کرد :ارتباط عمیق
تهران و بغداد از باورها و قلبهای دو ملت ،دو کشور
و دو دولت نشئت میگیرد .رئیسجمهور اضافه کرد:
به رغم خواست دشمنان س��طح روابط و مناسبات
ایران و عراق روز به روز توسعه خواهد یافت .رئیسی
این را هم گفت که« توسعه روابط دو کشور میتواند
نقشآفرینی تهران و بغداد در مناسبات منطقهای،
جهانی و ارتباطات بینالمللی را تقویت کند و امروز بر
تحکیم و تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور تأکید

شد» .دکتر رئیسی با اشاره به خبر خوب نخستوزیر
عراق درمورد لغو روادید سفر برای دو کشور ،اظهار
داشت :در نشست امروز بر اراده دو کشور در توسعه
کریدور ریلی و تسریع در برقراری ارتباط ریلی بین
شلمچه و بصره تأکید شد و تقویت روابط مالی و پولی
بین دو کشور مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
رئیسجمهور با اش��اره به نزدیک ش��دن به اربعین
حسینی خاطرنشان کرد :بدون تردید در وضعیت
امروز کرونایی ،حفظ و صیان��ت از جان زائران عزیز
بسیار اهمیت دارد ،اما در عین حال نخستوزیر عراق
وعده دادند تا جایی که ام��کان دارد تعداد پذیرش
زائران را افزایش دهند.
کاظمی :قدردان حمایتهای ایران هستیم
مصطفی الکاظمی ،نخس��توزیر عراق نیز در این
نشس��ت خبری با تأکید بر اینکه عراق بر گسترش
و تحکیم روابط با جمهوری اس�لامی ایران اهمیت
ویژهای قایل است ،اظهار داشت« :امروز مجموعهای
از پروندههای مربوط به توسعه روابط دوجانبه را مورد
بحث و بررس��ی قرار دادیم و مصمم هستیم سطح
روابط خود را در راستای منافع و مصالح دو ملت هر
چه بیشتر گسترش دهیم .در نشست امروز افزایش و

نماي نزديك

شمخانی:امریکاعاملبیثباتیمنطقه
دریابان علی شمخانی ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان عصر
دیروز با مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر عراق دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه و آخرین تحوالت
سیاسی و امنیتی منطقه گفتوگو کرد.
در این دیدار دریابان شمخانی با استقبال از ابتکار عمل دولت عراق در برگزاری نشست بغداد تصریح
کرد :تمرکز بر اشتراک مساعی و همگرایی کشورهای منطقه بدون حضور کشورهای فرامنطقهای
میبایست در دستور کار دایمی کشورهای منطقه باشد .دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
تحرکات فزاینده گروههای تروریستی در اقلیم کردستان عراق را نگرانکننده و مخل امنیت مرزهای
دو کشور دانست و بر لزوم خلع سالح فوری و اخراج سریع آنان از عراق تأکید کرد.
شمخانی با اشاره به همکاری برخی کشورهای سازشکار منطقه با رژیم صهیونیستی گفت :اینگونه
اقدامات که در چارچوب دکترین جدید امنیت ملی امریکا در منطقه صورت میگیرد نه تنها کمکی
به ایجاد امنیت و ثبات نمیکند بلکه موجب تصاعد بحران و تشدید ناامنی در منطقه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد ۲۰ :سال اشغال فاجعه بار افغانستان از سوی امریکا ثابت کرد حضور و دخالت
امریکا در منطقه ،جز بی ثباتی ،ناامنی و وارد شدن خسارتهای بزرگ مادی و معنوی به مردم منطقه
حاصلی ندارد .شمخانی با بیان اینکه ملتهای منطقه برای پایان دادن به حضور امریکا در منطقه
تاکنون هزینههای زیادی را متحمل ش��دهاند ،تصریح کرد :پیگیری پرونده ترور سرداران بزرگ
مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و مجازات عامالن آن همچنان در صدر
مطالبات دو ملت ایران و عراق و جبهه مقاومت قرار دارد و باید با همکاری دو کشور این خواسته به حق
جامهعملبپوشد.دبیرشورایعالیامنیتملیکشورماناجرایکاملتوافقاتمیانتهرانوبغدادبه
ویژه در حوزه اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و افزود گسترش همکاریهای همهجانبه با همسایگان،
سیاست تغییرناپذیر جمهوری اسالمی ایران و از اولویتهای اصلی دولت جدید است.

توسعه بیش از پیش تبادالت تجاری بین دو کشور را
مورد بحث و بررسی قرار دادیم».الکاظمی با قدردانی
از حمایتهای ایران از دولت و ملت عراق در مقابله
با تروریسم ،اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران از
لحظه نخست برای مقابله با تروریست داعش در کنار
ملت عراق قرار گرفت و ملت عراق همواره قدردان این
حمایتها خواهد بود .نخستوزیر عراق تصریح کرد:
موضع عراق نسبت به رابطه با جمهوری اسالمی ایران
پایدار و ثابت اس��ت و حکومت و ملت عراق در همه
عرصهها در کنار ملت و حکومت ایران خواهد بود.
حمای�ت ای�ران از گفتوگوه�ای درون
منطقهای
آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی همچنین در دیدار
مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر عراق با بیان اینکه
دو ملت ایران و عراق از اشتراکات گسترده و عمیق
تاریخی فرهنگی و مذهبی برخوردار هستند اظهار
داش��ت :روابط دو ملت فراتر از سطح جغرافیایی و
همس��ایگی بوده و هیچ عاملی نمیتواند در پیوند
ناگسستنی دو ملت خدشهای ایجاد کند.
آیتاهلل رئیس��ی با بیان اینکه ظرفیت همکاری دو
کش��ور خیلی بیشتر از س��طح کنونی است ،گفت:
ظرفیتهای همکاری بین دو کشور مورد شناسایی و
توافق قرار گرفته و اکنون زمان اجرایی کردن توافقات
و تعامل گسترده اقتصادی به سود منافع دو ملت و
توسعه منطقهای است.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به لزوم توسعه هر
چه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور ،اجرای
توافقات موجود بین ته��ران و بغداد از جمله اتصال
خطوط ریلی شلمچه-بصره را مورد تأکید قرار داد و
خواستار اجرای تعهدات عراق درخصوص مطالبات
مالی ایران شد.
آیتاهلل رئیسی در ادامه با تأکید بر تداوم همکاری دو
کشور در حوزههای راهبردی ،به اجالس بغداد اشاره
کرد و گفت :جمهوری اسالمی ایران از نقش آفرینی
منطقهای عراق حمایت میکند و به دنبال تثبیت
امنیت منطقه با محوریت ایران ،عراق و کشورهای
پیرامونی بدون مداخله نیروهای خارجی هستیم.
تهران حامی گفتوگوهای درون منطقهای ،بدون
مداخله بیگانگان است.
دکتررئیسیتصریحکرد:حضورنیروهایخارجیبه
ویژه امریکاییها در منطقه در هر یک از کشورهای
منطقه مخل امنیت و ثبات در سطح منطقه است و
هیچ سودی برای کشورهای منطقه ندارد و اجرای
قانون مجلس ع��راق در این رابط��ه میتواند موثر
باشد .رئیسی همچنین مواجهه و بررسی قاطع ابعاد
سیاسی و حقوقی ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی
و ابو مهندس در مجامع حقوقی و بینالمللی را مورد
تأکید قرار داد .رئیسجمهور با اشاره به مالحظات
دولت عراق درباره همهگیری ویروس کرونا اظهار
داشت :امیدواریم تا حد ممکن ،زمینه سفر عاشقان
اباعبداهلل الحسین(ع) تسهیل شود.
استقبال سران منطقه
از تعامل ایران با آنها
مصطفی الکاظمی ،نخس��توزیر عراق نیز در این
دیدار با تأکید بر اینک��ه ارتباطات عمیق تاریخی،
تمدنی و مذهبی ،مناسبات ویژهای در روابط ایران
و عراق رقم زده اس��ت اظهار داشت :بغداد مصمم
اس��ت س��طح همکاریهای خود در عرصههای
مختلف بهویژه اقتصادی و تجاری را هرچه بیشتر
گس��ترش دهد و فعال کردن ظرفیتهای توسعه
روابط اقتصادی در همه بخشها را با جدیت پیگیری
خواهیم کرد.
نخستوزیر عراق با اس��تقبال از سخنان آیتاهلل
رئیسی در مراسم تحلیف خاطرنشان کرد :سخنان
شما درباره تعامل با همسایگان و کشورهای منطقه
بسیار خوب و دقیق بود و این نگاه با استقبال سران
دولتهای منطقه مواجه شد .الکاظمی همچنین با
قدردانی از نقش ویژه حاج قاسم سلیمانی در مبارزه
با تروریسم اظهار داشت :آمادگی داریم فعالیت تیم
مشترکی که مسئله حقوقی این ترور را به صورت
داخلی و بین المللی پیگیری میکند ،تقویت کنیم.
نخس��توزیر عراق همچنین با ارائه گزارش��ی از
موفقیتآمیز بودن اجالس بغداد ،خواستار حمایت
جمهوری اس�لامی ایران از نقش آفرینی عراق در
منطقه شد .وی با اشاره به لزوم عملی کردن تعهدات
کش��ورش در مقابل ایران ،بر پیگیری سریع انجام
کامل این تعهدات تأکید کرد.

قاض�ی زرگر رئی�س دادگاه انقالب اسلامی
تهران درگذشت.

زرگر آب��ان ماه  ۱۳۹۹جایگزی��ن غضنفرآبادی
در سمت ریاس��ت دادگاه انقالب اسالمی تهران
ش��ده بود .مرکز رس��انه قوه قضائیه در این باره
اعالم کرده است:حجتاالسالم سید احمد زرگر،
قاضی باس��ابقه و رئیس دادگاه انقالب اسالمی
تهران ،دارفانی را وداع گفت .این قاضی باسابقه
و خوشنام دادگس��تری ،به دلیل ابتال به بیماری
کرونا مدتی در بیمارستان خاتماالنبیای تهران
بس��تری بود .آن مرحوم از مبارزان دوران رژیم
ستمشاهی بود که بعد از پیروزی انقالب اسالمی
در جهت گسترش عدالت و دفاع از حقوق مردم
ردای قضاوت بر تن کرد و در طول سالها حضور
در دس��تگاه قضا و مس��ئولیتهایی که بر عهده

داشت ،همواره در مس��یر انقالب ثابت قدم بود.
قاضی زرگر در آبان ماه س��ال گذشته جانشین
حجتاالس�لام غضنفرآبادی در سمت ریاست
دادگاه انق�لاب اس�لامی تهران ش��ده بود .وی
همچنین ریاست ش��عبه  36تجدیدنظر دادگاه
انقالب تهران و شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی
به جرائم اخاللگران و مفاسد اقتصادی را برعهده
داش��ت .قاضی زرگ��ر در دوران طوالنی حضور
در منصب خطی��ر قض��اوت ،پروندههای مهمی
را مورد رس��یدگی و صدور رأی قرار داد .قاضی
زرگر در  20اردیبهشت سال  58با حکم حضرت
امام خمینی(ره) ،حاکم شرع در زمینه مبارزه با
مواد مخدر تهران شد و در سال  60به سرپرستی
دادس��رای مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب
گشت .این قاضی باس��ابقه طی سالهای  70تا

رئی�س س�تادکل نیروه�ای مس�لح و فرمان�ده کل س�پاه
پاس�داران انقلاب اسلامی در پیامه�ای جداگان�ه بازگش�ت
عزتمندان�ه و غرورآفری�ن ناوگ�روه  75نی�روی دریای�ی ارت�ش
از مأموری�ت دریان�وردی در اقیان�وس اطل�س را تبری�ک گفتن�د.

به گزارش دفاعپرس ،در پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس
ستاد کل نیروهای مس��لح آمده است:بازگشت ش��کوهمند و غرور انگیز
ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از مأموریت خطیر
دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس و مشارکت مقتدرانه در رزمایش دریایی
بینالمللیکهموجباتخرسندیاماموامتومباهاتنیروهایمسلحکشور
عزیزمانرارقمزد،بهمحضرمبارکمقامعظمایوالیتورهبریوفرماندهی
کلقواحضرتامامخامنهای(مدظلهالعالی)وخالقانایندستاوردشگرفبه
ویژهفرماندهخردمندومعززکلآجاودریادالنخستگیناپذیرنیرویدریایی
ارتش غیرتمند تبریک عرض مینمایم .سردار باقری اضافه کرده است :این
همت سترگ که جلوهای از اقتدار و آمادگیهای نیروهای مسلح کشور برای
نقشآفرینیهای بینالمللی و راهبردی در تأمین امنیت و ثبات جهانی است
را پاس داشته و اطمینان داریم تداوم و تکرار این مجاهدت بزرگ که محصول
راهبرد «ما میتوانیم» و اتکا به توانمندیهای بومی و ایرانی است ،به فضل
خدای کریم و نعیم ،ضامن درخشش و تبلور قابلیتها و شایستگیهای ملت
عظیمالشأن ایران در میدانهای مختلف خواهد بود.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی هم در پیام تبریکی به همین مناسبت نوشت :بازگشت غرور انگیز
و عزتمندانه ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران از
مأموریت خطیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس و شرکت در یک رزمایش
غرورآفرین بین المللی را به محضر رهبر عظیم الش��أن انقالب اسالمی و
فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،فرمانده کل والیی و
انقالبی آجا و دریادالن غیور و مجاهد ارتش جمهوری اسالمی ایران تبریک
و تهنیت عرض مینمایم .این رخداد بزرگ که نشانه عزم و اراده ایران و ایرانی
در دستیابی به قلههای ممتاز اقتدار و بازیگری در صحنه جهانی به شمار
میرود ؛ به فضل الهی سر آغاز فصلی نوین برای قدرت افزایی دفاعی و ارتقای
ظرفیتهای بازدارندگی نیروهای مسلح مقتدر میهن اسالمی خواهد بود.

با حکم رئیسجمهور

قاضیزادههاشمیرئیسبنیادشهیدشد

رئیسجمهور با صدور حکمی دکتر سید
امیرحس�ین قاض�ی زاده هاش�می را به
سمت«معاونرئیسجمهورورئیسبنیاد
ش�هید و امور ایثارگران» منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست
جمهوری ،دکترقاضی زاده هاشمی متولد
 ۱۳۵۰شهرستان فریمان و دانش آموخته
دکتری تخصصی پزش��کی (جراح سر و گردن) ،دانش��یار دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و از جانبازان جنگ تحمیلی است که سابقه چهار
دوره نمایندگی مجلس شورای اس�لامی ،نایب رئیسی مجلس ،ریاست
دانشگاه علوم پزشکی سمنان و معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان
خراسان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

بیانیه  265نماینده مجلس

نیروی دریایی ،دشمن را
در اهداف پلیدش ناکام گذاشت

 265نفرازنمایندگانمجلسدربیانیهایباتجلیلازاقداماتمقتدرانه
نیرویدریاییارتشنوشتند:ایننیروباخلقحماسههاینابدردوران
سختتحریم،دشمنانرادررسیدنبهاهدافپلیدشانناکامگذاشت.

به گزارش فارس ،در این بیانیه آمده اس��ت :اینک ب��ه فضل الهی نیروی
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اقتدار ،صالبت و با خلق
صحنههای ناب و همدلی خود با امام راحل (ره) ،رهبری ،ش��هدا و مردم
در دوران سخت تحریم دش��منان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام
گذاشتهاند و در سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها با عزمی راسخ و با
بهرهگیری از مدیریت جهادی و با تکیه بر جوانان مومن و متعهد حماسه
سالهای حضور مستمر و خستگی ناپذیرخود را در دریا که با تقدیم صدها
ش��هید حاصل ش��ده ادامه خواهند داد .نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران درحالی اقدام به حضور مقتدرانه و غرور آفرین در اقیانوس
اطلس ،دریای شمال و دریای بالتیک نموده که دشمن زبون مدعی است
با اعمال فشار حداکثری کشور ایران را دچار مشکل نموده است .در حالی
که مشاهده مینماییم نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران ضمن تأمین
قطعات با فناوری باال و از منابع داخلی نه تنها آسیبی از تحریمها ندیده
بلکه به مراتب قوی تر از قبل ظاهر ش��د .ما نمایندگان مجلس ش��ورای
اسالمی به نام ملت بزرگ ایران اسالمی و به مصداق حدیث شریف «من
لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از تالشهای صادقانه و مجاهدتهای
خستگیناپذیرامیرفرماندهیمحترمکلارتشجمهوریاسالمیسرلشکر
سیدعبدالرحیم موسوی ،فرماندهان و افسران ،درجه داران و سربازان نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تقدیر و تشکر مینماییم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی:

سفرهایاستانی
نقطه آغازی برای اصالح امور جاری است

س�فرهای اس�تانی آیتاهلل رئیس�ی برخالف دولتهای گذش�ته
واقع�ی ب�وده و ب�ه دور از ح�رکات پوپولیس�تی اس�ت ک�ه ای�ن
موض�وع زمینه ح�ل مش�کالت اس�تانها را فراهم خواه�د آورد.

رئیس دادگاه انقالب درگذشت
 72جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کل
کشور نیز بود .قاضی زرگر همچنین از سال 73
تا  97دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را
برعهده داشت و یکی از مهمترین دستاوردهای
وی در این س��مت تالش برای تصوی��ب قانون
حمایت از آمران معروف و ناهی��ان از منکر بود.
قاطعیت ،شجاعت ،تسلط بر امر قضا از صفات بارز
این قاضی برجسته بود.
رئیسجمهور در پیامی با تس��لیت درگذش��ت
حجت االس�لام س��ید احمد زرگر ،رئیس فقید
دادگاه انقالب اس�لامی اظهار داشت :این چهره
متعهد ،سرشناس و پر تالش ،سالیان متمادی از
عمر شریف خود را در مناصب مختلف قضایی و
نظارتی با اخالص وقف خدمت به اسالم و انقالب و
به ویژه ارتقای ارزشهای واالی فرهنگی و عدالت

تبریک سرداران باقری و سالمی به ارتش

محور نظام کرد.
رئی��س ق��وه قضائیه نی��ز در پیامی درگذش��ت
حجتاالسالم سید احمد زرگر را تسلیت گفت.
در بخش��ی از پیام حجتاالسالم محسنی اژهای
آمده است :قاطعیت ،شجاعت و تالش مخلصانه و
دلسوزانه برای اصالح و تعالی جامعه از صفات بارز
این قاضی برجسته بود.

مجید نصیرایی رئیس مجمع نمایندگان اس��تان خراس��ان جنوبی در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به سفر روز جمعه رئیسجمهور
به استان خراسان جنوبی گفت این گونه سفرهای استانی به معنای واقعی
کلمه موجب دلگرمی و امیدواری مردم میش��وند ،بهخصوص مناطقی
مانند طبس که بیش از  10س��ال عالیترین مقام کش��ور را به خودش
ندیده است .وی ابراز کرد :اینگونه سفرها ضمن کمک به شناخت واقعی
مشکالت موجود در استانها باعث تقویت اعتماد مردم به دولت میشود
و بر خالف گذشته مبنای تصمیمگیریها گزارشهای کاغذی ،اعداد و
ارقام نخواهد بود.
نصیرایی درباره تفاوت سفرهای استانی دولت سیزدهم با دولتهای قبل
از آن گفت :یکی از مهمترین این تفاوتها حضور آیتاهلل رئیسی در کنار
مردم بود که باعث شناخت دقیق ایشان از مشکالت استان خراسان جنوبی
شد .نصیرایی عنوان کرد :سفرهای استانی دولت سیزدهم شعاری نیست
بلکه نقطه آغازی برای تحول و اصالح امور جاری است بهخصوص اینکه
تصمیمات گرفته شده در سطوح باال پیگیری میشود.

