
پ�س از فجايع رقت ب�اري كه خ�روج نيروهاي 
امريكاي�ي از افغانس�تان رق�م زد و موج�ب 
قربان�ي ش�دن ج�ان تع�دادي از ش�هروندان 
افغانستاني شد، رسانه هاي غربي طي روزهاي 
بعدي تالش كردند با برجسته س�ازي حواشي 
اين خ�روج بر اخب�ار مربوط به كشته ش�دگان 
بگذارن�د.  س�رپوش  خ�ود  اقدام�ات  ب�ر 
به نوشته پايگاه خبري تحليلي نورنيوز، نزديك به 
دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي، دقايقي پس 
از برخاس��تن هواپيما از فرودگاه كابل دس��تِ كم 
س��ه نفر از بدنه و چرخ هاي هواپيما سقوط كردند 
و جان باختن��د. در تصاويري ك��ه لحظاتي پس از 
برخاستن هواپيما به ثبت رسيده است سقوط آنها 
ديده مي شود. يك روز بعد نيز بقاياي جنازه دو نفر 
كه وارد بخش چرخ هواپيما ش��ده بود پيدا ش��د و 
انتش��ار خبر آن يك آبروريزي ديگ��ر براي خروج 
امريكايي ها به حساب مي آمد. در همين حال چند 
روز بعد خبري منتشر شد كه از اخاذي 2هزار دالري 
س��ربازان امريكايي حاضر در گيت سوم حفاظتي 
فرودگاه كابل از اتباع افغانستاني كه قصد خروج از 

كشورشان را داشتند حكايت داشت. 
كشته ش��دگان پرواز هواپيماي c17 ارتش اياالت 
متحده امريكا تنها بخش��ي از فاجعه اي است كه با 
خروج از افغانس��تان ايجاد كرده اند. برخي اعضاي 
طالبان كه اكنون كنترل پروازها را در دست دارند 
گفته اند از روز يك شنبه هفته پيش حداقل 12 نفر 
تنها در باند فرودگاه يا اطراف آن كش��ته شده اند. 

يك مقام ناتو نيز گفته است دس��ِت كم 2۰نفر در 
هفت روز گذشته در فرودگاه كابل و محوطه اطراف 
آن كشته شده اند. شاهدان مي گويند از اين تعداد 
ش��ماري در تيراندازي و بقيه حين فرار و ازدحام 
جمعيت كشته ش��ده اند، با اين  حال احتمال دارد 

اعداد واقعي بيش از اين اعداد باشد. 
پس از اين فجايع رس��انه هاي غرب��ي به اين نتيجه 
رسيده اند كه اين تصاوير بايد از ذهن افكار عمومي 
پاك شود. اين رسانه ها به طور واضح تالش مي كنند 
با انتشار اخبار حاشيه اي و درجه دوم در جست وجوي 

كليد واژه هاي گوگل براي عبارات »فرودگاه كابل« و 
»هواپيما افغانستان« در زبان هاي فارسي و انگليسي 
تغيير ايجاد كنند و خبر اصلي را به اليه هاي بعدي 
بفرستند و با اين ترفند قصد دارند آنچه در رسانه ها 
به عنوان يك رسوايي بزرگ تلقي شده بود را از ذهن 
مخاطبان پاك كنند. شيوه انحراف افكار عمومي از 
اتفاق اصلي توسط رسانه هاي انگليسي زبان و پس از 
آن در رسانه هاي فارسي خارج از كشور بدين صورت 
بود كه نخست با برجسته سازي حاشيه هايي مانند 
چاپ تيشرت هايي با طرح سقوط انسان از هواپيما 

مردم را به واكنش به تجاري س��ازي اين اتفاق و نه 
اصل اتفاق سوق دادند. از س��وي ديگر با حركاتي 
اقدام به برانگيختن احساس��ات عمومي نسبت به 
نظاميان امريكايي كردند. از جمله انتشار دو خبر و 
عكس مبني بر تولد يك كودك افغانستاني در پرواز 
امريكايي و ديگر انتشار تصوير كودك در آغوش يك 

زن نظامي امريكايي. 
نكته قابل  توجه در خصوص اين عمليات رسانه اي 
غربي ها ب��راي پاك كردن دام��ن امري��كا از خون 
شهروندان افغانستان اين است كه در بيشتر موارد 
با تأكيد بر سوژه كودك و مادر سعي در سوءاستفاده 
رسانه اي از احساس��ات مخاطبان دارند، البته ابعاد 
اين عمليات به اينجا ختم نشده است. از زمان انتشار 
تصاوير فجايع ف��رودگاه كاب��ل، درگاه هاي طرفدار 
نظاميان امريكا اقدام به انتشار گسترده تصاويري از 
اين هواپيما در نقاط مختلف دنيا كرده اند، به  طوري 
 كه بارگذاري تصاوير اين نوع هواپيما در روزهاي اخير 

بيش از ماه هاي گذشته بوده است. 
بي بي س��ي و »ايرفورس مگ« از جمله پايگاه هايي 
بودند كه با انتشار تصاويري از اين نوع هواپيما تالش 
مي كنند تا در جس��ت وجوهاي اينترنتي تصاوير 
مربوط به رفتارهاي غير انساني نظاميان امريكا با 
مردم افغانستان در صفحات و رديف هاي اول منتشر 
نشود، با اين  حال و با وجود تالش زياد اين رسانه ها، 
مردم در خود كشورهاي غربي با انتشار تصاوير اين 
اتفاق در ش��بكه هاي اجتماعي موجب شدند، اين 

اتفاق تا چند روز در صدر اخبار باقي بماند.
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اقتصاد مقاومت
روزنام��ه كيهان يادداش��ت روز خ��ود را به 
ماجراي خريد نفت ايران توسط لبنان به رغم 
تهديدها و توطئه هاي دشمنان اختصاص داد 
و نوشت: جبهه مقاومت پس از پيروزي هاي شگفت انگيز نظامي چند 
سال گذشته برضد  تروريسم غربي، عبري و وهابي، حاال طي روزهاي 
اخير نشان داده قدرت مقاومت صرفا به عرصه نظامي محدود نمي شود 
بلكه اين گفتمان قادر خواهد بود حتي در عرصه اقتصادي نيز خالقانه 

و قهرمانانه در مقابل دشمنان بايستد. 
سخنان قاطع روز عاشوراي آيت اهلل س��يد حسن نصراهلل درخصوص 
حركت نفتكش ايراني به س��وي لبنان براي شكس��ت پ��روژه تحريم 
سوخت اين كشور، نمونه اي از پيروزي اقتصادي محور مقاومت عليه 

دشمنانش است. 
نكت��ه مه��م ديگ��ر اينك��ه در اي��ن معامل��ه، ه��م خري��دار و ه��م 
فروش��نده)حزب اهلل و ايران( تحت س��خت ترين تحريم ه��اي امريكا 
هس��تند و قصد آنها از اعمال اين تحريم ها مهار ايران و ناكامي جبهه 
مقاومت بوده است، اما حاال با اين تجارت ميان دو محور مقاومت بخش 
قابل توجهي از تأثيرگذاري تحريم هاي امريكا زير س��ؤال رفته است، 
ضمن اينكه اين حركت مي تواند براي ايران آورده اقتصادي داشته و 
براي لبنان، حالل بحران بزرگ س��وخت باش��د... بنابراين همگرايي 
اقتصادي محور مقاومت نه تنها براي هم افزايي آنها يك ضرورت است 
بلكه اتصال  ترابري اين محور به معناي خط  ترانزيت چين به مديترانه 
در آينده اي نزديك خواهد بود و مي توان��د محل خوبي براي درآمد و  

اشتغال زايي تمامي اين كشورها باشد. 
نويسنده در پايان نتيجه گرفته است:مسئوالن محور مقاومت خصوصاً 
ايران بايد تالش مجدانه اي براي گسترش همكاري هاي اقتصادي داشته 
باش��ند و با راه اندازي اتاق همكاري هاي مش��ترك اقتصادي به ايجاد 
ظرفيت هاي پيش روي جبهه مقاومت و اس��تفاده از فرصت هاي ناب 
فعلي همت گمارند. دولت سيزدهم بايستي ديپلماسي اقتصادي خود 

را با تكيه بر همين فرصت ها و ظرفيت هاي محور مقاومت پيش برد. 
........................................................................................................................

 بسياري از تنش ها عليه ايران 
غيرواقعي است

روزنام��ه اعتم��اد در يادداش��تي راه هاي رفع 
تنگناهاي اقتصادي در دول��ت آينده را مورد 
ارزيابي قرار داد و نوشت: وزارت خارجه كشور، 
فارغ از اينكه منصب وزارت دراختيار چه كسي باشد، دو اولويت دارد كه 
كاماًل با هم مرتبط هستند. نخستين اولويت رفع تنگناهاي اقتصادي در 
خارج از كشور است و دومي تنش زدايي است. اين دو مسئله باهم ارتباط 
مس��تقيم دارند و يكي بر ديگري برتري ندارد. اعتقاد من اين است كه 
بدون تنش زدايي امكان گشايش هاي اقتصادي و سياسي در خارج شكل 

نمي گيرد و اعتقاد من بر اين است كه بايد اين دو را باهم پيش برد. 
نويسنده اضافه كرد: بسياري از تنش هايي كه عليه ايران شكل گرفته 
غيرواقعي است، بخش��ي از اين تنش هاي غيرواقعي به دليل نزاع هايي 
اس��ت كه بيش از اندازه طوالني و در آنها اغراق شده، بخشي از تنش ها 
ناشي از نقش عوامل واسط و طرف هاي ثالث است كه از افزايش تعداد 
دشمنان ايران نفع مي برند و نفع خودش��ان را در تداوم خصومت هاي 
بين المللي عليه ايران تعريف مي كنند و البته بخشي از اين تنش هاي 
غيرواقعي هم ناش��ي از اش��تباهات سياس��تمداران ماس��ت كه باعث 
شده ايران يكي از پردش��من ترين كش��ورها در جهان محسوب شود. 
اصل بنيادين اين اس��ت كه دولت كنوني، اصل تنش زدايي را در صدر 
اولويت هاي خود چه در عرصه بين المللي، چه در عرصه منطقه اي و چه 
در حوزه دوجانبه قرار دهد. نويسنده در پايان نوشته: خيلي از بازيگران 
امروز جامعه جهاني روي تبديل كردن ايران به يك خاكريز تنش حساب 
ويژه باز كرده اند. چه برخ��ي از قدرت هاي روز دنيا ك��ه حتي برخي از 
آنها ادعاي دوس��تي با ايران را مطرح مي كنند، چه برخي از گروه هاي 
ميليشيايي كه فقط در فضاي تنش تنفس مي كنند. بايد از هزينه هايي 

كه تنش ها در منطقه براي ايران ايجاد مي كند، كاست. 
........................................................................................................................

نقد يك رفتار پارلماني مزمن
روزنامه ش��رق در ش��ماره روز پنج شنبه 
يادداش��ت خود را به برخ��ي رفتارهاي 
نماين��دگان در ادوار مختل��ف مجل��س 
اختصاص داد و براي اينكه متهم به جانبداري از جرياني سياسي نشود، 
يادداش��ت خود را ب��ا نقد كليپي كوت��اه از مجلس شش��م )حاكميت 
اصالح طلبان( آغاز كرد كه در آن رئيس جلسه محمدرضا خاتمي است 
و يكي از نمايندگان خوزستان با حرارت در خصوص مسائل آب استان 
سخنراني مي كند، اما رئيس جلسه خود را به خواندن نامه اي مشغول 
كرده است و ديگر نمايندگان نيز يا توجه نمي كنند يا راه مي روند و حتي 
دو نفر ملبس به لباس روحانيت، به گفت وگو و خنده في مابين در مدت 
سخنراني مشغول هستند و... نويسنده با نقد اين رفتارها نوشت: مجلس 
ش��وراي اس��المي »ما« از ابتدا محل داد و فرياد، كتك زدن، راه رفتن، 
خنديدن و ش��عار بوده است، نه نشس��تن و مش��اوره از نوع احسن و 
نتيجه گيري درست، زيرا اصوالً تشكيل مجالس ما بر اساس اقدامات و 
ديدگاه هاي سياسي بوده و بالطبع سياسيون نوعاً در پي مرعوب كردن 
و ملكوك كردن مخالفان هستند و نه عمل به مصداق فبشر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون احس��نه، حتي موضوع تحصن و از اكثريت 
انداختن مجلس نيز مطرح بوده است و اين به معناي آن است كه اقليت 
كه به هر حال بايد تابع تصميمات اكثريت باشد، از شيوه هاي سياسي 
خالف ماهيت مجلس استفاده كرده است. در اينكه مجلس حق دارد و 
البته وظيفه دارد كه رئيس جمهور و وزرا را به مجلس فرا بخواند و آنان 
را مورد سؤال و نقد قرار دهد، ترديدي وجود ندارد، اما مالحظه مي شود 
هرگاه وزيري در صحن مجلس حاضر مي ش��ود، جز دش��نام، فرياد و 
مطالب نامربوط مطلبي نمي ش��نود. ممكن اس��ت گفته شود برخي 
انگشت ش��مار چنين مي كنند. آيا انگشت ش��ماران را نبايد از اين كار 
بازداشت؟ اگر به پارلمان انگليس نگاه كنيم، مي بينيم نخست وزير كه 
در حقيقت فرد اول كشور است، مرتب در مجلس حاضر مي شود و درباره 
مسائل مختلف با نمايندگان به بحث مي نشيند، درحالي كه در مجلس 
ما دو رويكرد مختلف ديده مي شود، يا مي گويند دعوت از رئيس جمهور 
و به سؤال كشيدن او، شأن او را پايين مي آورد يا مي خواهند رئيس جمهور 
را به مجلس بياورند تا هرچه فحش، تهمت و ناسزاست نثار او كنند و 
البته رئيس جمهور هم با پيش بيني اين امر و آنچه در مقابل وزرا انجام 
شده، در مجلس حاضر نمي شود. چنين مي ش��ود كه مجلس مطابق 
فيلمي كه ذكر شد، محله برو و بيا بشود يا مركز خنده، شوخي و تفريح 

نماينده يا نمايندگان يا مركز دشنام، يقه گيري، تهمت و ناسزا. 
نويس��نده ابراز اميدواري كرده اين روش مذم��وم در مجلس فعلي و 
در تعامل مثبت با رئيس جمهور به فضاي دائمي مش��اوره و گفت وگو 

تبديل شود.

88498443سرویس  سياسي

با حكم رهبر انقالب صورت گرفت

 انتصاب حجت االسالم كالنتري 
به توليت آستان حضرت احمد بن موسي)ع(

حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي در حكمي 
حجت االس�الم ابراهيم كالنت�ري را به 
توليت آستان مقدس حضرت احمد بن 

موسي)ع( منصوب كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري، در حكم رهبر انقالب اسالمي 
به حجت االس��الم ابراهي��م كالنتري آمده 
است: ضمن قدرداني از جناب حجت االسالم آقاي دژكام در تمشيت امور 
حرم مطهر و نوراني حضرت احمد بن موسي)ع(، جنابعالي را كه بحمداهلل 
مزين به علم و اخالق و داراي سوابق ارزشمند علمي و فرهنگي و اجرايي 
مي باشيد، به توليت آن بارگاه بلند آستان كه سومين حرم اهل بيت)ع( در 
كشور عزيزمان است، منصوب مي كنم. اميد است از ظرفيت هاي فراوان 
اين پايگاه معنوي و روحاني براي خدمت هر چه بهتر به زائران و مجاوران 
و عالقه مندان مشتاق و تشنگان معارف نوراني اهل بيت)ع(، بيشترين 
بهره گيري به عمل آيد. از خداوند متعال توفيقات روزافزون براي جنابعالي 

و ديگر دست اندركاران آن بارگاه مقدس را خواهانم. 
در س��وابق حجت االس��الم كالنتري، معاونت فرهنگي و دانشجويي 
دانش��گاه آزاد اسالمي، رياس��ت دانش��كده معارف و انديشه اسالمي 
اسالمي دانشگاه تهران و مسئوليت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 

در دانشگاه هاي تهران، الزهرا و اصفهان ديده مي شود. 
............................................................................................................................

رئيس جمهور در ديدار وزير خارجه پاكستان:

 خروج امريكا، نقطه عطفي
براي صلح و ثبات در افغانستان است

رئيس جمهور در ديدار وزير خارجه پاكس�تان با بيان اينكه روابط 
تهران و اسالم آباد ديرينه، اعتقادي و مردم محور است، گفت: روابط 
اقتصادي و تجاري ايران و پاكستان رضايت بخش نيست و جمهوري 

اسالمي ايران آماده افزايش اين روابط است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، حجت االسالم 
سيدابراهيم رئيسي عصر پنج ش��نبه در ديدار »شاه محمود قريشي« 
وزير امور خارجه پاكستان، روابط تهران و اسالم آباد را ديرينه، اعتقادي 
و مبتني بر رويكرد مردم محور دانست و اظهار كرد: روابط اقتصادي و 
تجاري دو كشور رضايت بخش نيست و بايد با برنامه ريزي مناسب سطح 
اين گونه روابط را در راستاي منافع ملت هاي خود افزايش دهيم. رئيسي 
خاطرنش��ان كرد: تقويت روابط دوجانبه مي تواند زمينه ساز توسعه و 
تحكيم همكاري هاي منطقه اي و بين المللي ايران و پاكس��تان باشد. 
رئيس جمهور، خروج امريكا از افغانس��تان را نقطه عطفي براي تعامل 
همه اقوام و گروه هاي افغانستاني در راستاي صلح و امنيت و ثبات در 
افغانستان دانست و گفت: بي ترديد حضور امريكا در افغانستان و منطقه 
امنيت ساز نيس��ت و كش��ورهاي منطقه بايد كمك كنند تا گروه هاي 
مختلف در افغانستان يك حكومت فراگير و مشاركتي تشكيل دهند. 

رئيس��ي با رد هرگونه رويكرد مبتني بر قيم مآبي در قبال افغانس��تان 
گفت: قيم مآبي در قبال افغانستان، الگوي شكست خورده امريكاست 
و ظرفيت ايجاد صلح و ثبات پايدار در افغانس��تان را ندارد. نقش ساير 
كشورها از جمله همس��ايگان نيز صرفاً بايد تس��هيل كننده استقرار 
حكومت فراگير و مشاركتي با حضور همه اقوام و گروه هاي افغانستاني 
باشد. وي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران خواهان همكاري هاي 
منطقه اي بدون دخالت بيگانگان است، گفت: حضور امريكا و بيگانگان 
در منطقه نه تنها امنيت ساز نيست بلكه خودشان مشكل زا هستند و 
كشورهاي منطقه به ويژه ايران و پاكستان با همكاري يكديگر مي توانند 
زمينه تعامل اقوام و گروه هاي فعال در افغانستان را براي ايجاد امنيت 
و آرامش در اين كشور فراهم كنند تا آنها بتوانند سرنوشت خودشان را 
رقم بزنند. رئيس جمهور با اش��اره به اينكه سياست جمهوري اسالمي 
ايران در چهار دهه گذشته حمايت از مردم افغانستان بوده است، اظهار 
داش��ت: ايران ميزبان حدود ۴ميليون نفر از مردم افغانس��تان است و 

همواره حامي و پشتيبان مردم افغان بوده و خواهد بود. 
»شاه محمود قريشي« وزير امور خارجه پاكستان نيز در اين ديدار روابط 
ايران و پاكستان را تاريخي و عميق دانست و با اشاره به مواضع مشترك 
دو كشور در بسياري از مس��ائل منطقه اي و بين المللي، اظهارداشت: 
پاكس��تان به دنبال تعميق و تحكيم روابط دو كش��ور در زمينه هاي 
مختلف اقتصادي، سياس��ي و منطقه اي است و مصمم هستيم سطح 
مناسبات خود را بيش از پيش ارتقا دهيم. وزير امور خارجه پاكستان 
در ادامه اهميت همكاري و هماهنگي تهران و اسالم آباد را براي استقرار 
صلح و ثبات پايدار در افغانستان مورد اشاره قرار داد و گفت: جمهوري 
اس��المي ايران، نقش آفرين بزرگي در تحوالت منطقه اي اس��ت، لذا 
معتقديم با همكاري يكديگر مي توانيم در ايجاد و تقويت صلح و ثبات 
در منطقه به ويژه افغانس��تان همكاري هاي مثبت و مفيدي داش��ته 
باشيم. وي با بيان اينكه مردم ايران عزت خودشان را در برابر تحريم ها 
حفظ كرده اند، اظهار كرد: روابط مردم پاكس��تان و ايران كليش��ه اي 
و رسمي نيست بلكه قلبي اس��ت و بي صبرانه منتظر استقبال گرم از 

رئيس جمهوري اسالمي ايران در پاكستان هستيم. 
............................................................................................................................

قاليباف در نامه اي به رئيسي:
 همكاري مجلس و دولت

زمينه مناسبي براي رفع مشكالت معيشتي
رئيس مجلس ش�وراي اس�المي اظهار ك�رد كه هم�كاري قواي 
مقننه و مجريه زمينه مناس�بي براي حل مش�كالت معيش�تي، 
ثبات اقتصادي، كارآمدي و پيش�رفت كش�ور به وجود مي آورد. 
به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در 
پاسخ به نامه حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي، تعامل دو قوه را زمينه 
مناسبي براي حل مش��كالت معيش��تي، ثبات اقتصادي، كارآمدي و 
پيشرفت كشور عنوان كرد. در نامه قاليباف به دكتر رئيسي آمده است:  
الزم مي دانم از سوي خود و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي 

از نامه صميمانه جنابعالي كمال تشكر را داشته باشم. 
همدلي و همكاري قواي مقننه و مجريه كه نمونه آن در بررس��ي هاي 
كارشناسانه نمايندگان و تعامل وزراي پيشنهادي و مجموعه دولت و 
رأي اعتماد حداكثري نمايندگان مجلس مشاهده شد، زمينه مناسبي 
براي حل مشكالت معيش��تي، ثبات اقتصادي، كارآمدي و پيشرفت 
كش��ور را به وجود آورده اس��ت. در اين مس��ير مجلس با اس��تفاده از 
ظرفيت هاي خود تالش خواهد كرد دولت در رسيدن به اهداف مذكور 
و جلب رضايت مردم عزيز ايران موفق و كامياب باشد. براي جنابعالي و 

همكاران محترم در دولت سيزدهم آرزوي توفيق دارم .

پايگاه خبري نزديك به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خبر داد

تالش رسانه هاي غربي براي فراموشي فاجعه فرودگاه كابل
   گزارش 2

وزراي س�يدابراهيم رئيسي مي توانند نشان 
دهند كه هشت س�ال جنگ سياسي مداوم 
كه بس�ياري از آنه�ا حاصل حاش�يه آفريني 
ش�خص رئيس جمه�ور در س�خنراني هايش 
بود، تمام ش�ده و روزهاي خدمت رس�اني به 
مردم و ت�الش بي وقفه بدون سياس�ي كاري 
اس�ت.  ش�ده  آغ�از  حاشيه س�ازي  و 
با ش��ناخت وزراي جدي��د، دولت س��يدابراهيم 
رئيسي رس��ماً كار خود را آغاز كرد؛ نه از فرداي 
گرفت��ن رأي اعتم��اد، بلك��ه از س��اعتي پس از 
رأي گي��ري در مجل��س و قطعي ش��دن حضور 
18تن از وزراي پيش��نهادي در دولت، گرچه در 
ساعات پاياني روز بوديم اما وزرا كار خود را آغاز 
كردند. حضور در مح��ل وزارتخانه و بازديدهاي 
مرتبط آغاز شد و وزرا عزم خود را براي انجام كار 
و خدمت نه با حرف بلكه در عمل نش��ان دادند.  
وزراي پيش��ين هم بعضاً به استقبال وزير جديد 
آمدند و چراغ سبز همكاري با وزارتخانه در دولت 
جديد را روشن كردند. اوج اين واكنش ها از سوي 
محمدج��واد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات در 
دولت دوم حسن روحاني بود كه ضمن استقبال از 
حضور وزير جديد در وزارتخانه اعالم كرد كه »من 
كارمند وزارت ارتباطات هس��تم و از شنبه مانند 

يك كارمند در محل كار حاضر مي شوم.«
  آغاز كار وزراي پركار

بهرام عين اللهي، وزير بهداشت در بخشي از اولين 
توئيت خود بعد از كسب رأي اعتماد از مجلس، 
نوشت: »كار را با حضور در ميان كادر درمان آغاز 
كردم. خط مقدم ما آنجاس��ت.« عين اللهي پس 
از كسب رأي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، به بيمارستان مسيح دانشوري رفت و از 
بخش هاي مختلف اين مركز درماني بازديد كرد. 
او عالوه بر بازديد از بخش هاي كرونايي و بخش 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ب��ا كادر درمان و 

بيماران گفت وگو كرد. 
وزير بهداشت س��پس به بيمارستان بهارلو رفت 
و از نزديك در جريان مسائل و مشكالت درمان 
بيماران ق��رار گرفت. عين الله��ي در گفت وگو با 
كادر درمان، از وضعيت تجهيزات مورد نياز براي 

بيماران مطلع شد. 
سيداحسان خاندوزي، وزير جديد امور اقتصادي 
و دارايي نيز ساعاتي پس از گرفتن رأي اعتماد از 
مجلس در محل اين وزارتخانه حاضر ش��د. او با 
اشاره به افق روش��ن پيش روي دولت سيزدهم، 
ارتقاي نقش وزارت اقتصاد در سياستگذاري هاي 
كالن و ايجاد ثبات اقتصادي و افزايش درآمدها 
را از اولويت ه��اي خود برش��مرد. وزي��ر اقتصاد 
افزود: بايد اثرپذي��ري اقتصاد كش��ور از عوامل 
خارجي و تحريم ها به حداقل برس��د.  حس��ين 
اميرعبداللهي��ان، وزير امور خارج��ه نيز درباره 
برنامه هاي اولين روز كاري خود پس از جلس��ه 
هيئت دولت اظه��ار كرد: »كارم را ب��ا دو برنامه 
ش��روع خواهم كرد؛ ما در وزارت ام��ور خارجه 
س��تادي را ب��راي تس��ريع واردات واكس��ن از 
كشورهاي مختلف تشكيل داده ايم كه جلسه آن 
با حضور مسئوالن وزارت خارجه و دستگاه هاي 
مرتبط و همچنين با حضور وزير بهداشت برگزار 
ش��د. بعد از آن نيز ميزبان وزير خارجه پاكستان 
هس��تيم كه طبعاً يكي از موضوعات مورد بحث 
تحوالت افغانس��تان و منطقه خواهد بود.« او به 

زودي سفري هم به بغداد خواهد داشت. 
همزمان ب��ا اولين روز حضور احم��د وحيدي، وزير 
كشور دولت سيزدهم در محل وزارت كشور، شوراي 
معاونان وزارت كشور به رياست وي تشكيل شد. او 
همچنين به صورت ويدئوكنفرانسي اولين نشست 
استانداران سراسر كشور در دولت سيزدهم را تشكيل 
داد.  سيدحميد سجادي، وزير ورزش هم در اولين 
ق��دم و در دقايق اوليه پس از كس��ب رأي اعتماد از 
نمايندگان مجلس، ش��بانه از اردوي تيم هاي ملي 
تنيس روي ميز بازديد كرد. جواد اوجي، وزير نفت 
هم بعدازظهر پنج شنبه، چهارم شهريورماه در ا ولين 
روز كاري اش در وزارت نفت نخس��تين نشس��ت با 
اعضاي شوراي معاونان اين وزارتخانه را برگزار كرد.  
رستم قاسمي هم روز پنج شنبه با استقبال وزير پيش 
از خود وارد وزارت راه و شهرسازي شد و برنامه هاي 

خود را مجدداً اعالم كرد. 
زارع پ��ور، وزي��ر ارتباط��ات ه��م با اس��تقبال 
آذري جهرم��ي وارد وزارتخانه ش��د. س��اير وزرا 

نيز با اس��تقبال مدي��ران وزارتخانه ه��ا كار خود 
را در مق��ام وزير آغ��از كردند و ب��ا معاونان خود 
جلس��ه گذاش��تند، گزارش هاي آنان را شنيدند 
و اولويت ه��اي برنامه هاي خ��ود را اعالم كردند. 
يك نكته جالب توجه از اين حضور وزراي جديد 
هم همين استقبال وزراي سابق از وزراي جديد 
بود كه نشان دهنده عزم همكاري براي استفاده 

احتمالي از تجربيات و نظرات آنان است. 
   استقبال شريعتمداری از عبدالملكی

حج��ت اهلل عبدالملكی، وزير تع��اون، كار و امور 
اجتماعی ساعتی پس از كسب اعتماد از مجلس 
با استقبال شريعتمداری، وزير پيشين در محل 
اي��ن وزارتخانه حاض��ر ش��د. عبدالملكی گفت: 
مسائل مالی بازنشس��تگان و امور مالی فوری در 
اولويت كارهای ما قرار دارد. وزيرتعاون، كار و رفاه 
اجتماعی در گفت وگو با شبكه خبر گفت: مسائل 
مالی مربوط به صندوق ها و موضوع اش��تغال از 

اولويت های وزارت تعاون است.
   اميدهاي احيا شده

اين روزهاي مردم اي��ران را مي ت��وان در همان 
عبارت سيدحس��ن نصراهلل، دبي��ر كل حزب اهلل 
لبنان در پيام تبريكش به س��يدابراهيم رئيسي 
ديد كه نوشته بود: »پيروزي شما اميد ملت ايران 

و ملت هاي منطقه براي آين��ده و قدرت مقابله با 
چالش ها را زنده كرد.«

مردم ايران هشت سال سخت را گذرانده اند و از 
رأيي كه داده اند، پشيمان شده اند، برخي از آنها 
حتي با صندوق رأي قهر كردن��د و در انتخابات 
ش��ركت نكردند - كه البته تصميم غلطي بود و 
آنچنان كه رهب��ري گفتند »اگر نابس��اماني اي 
وجود دارد، اگر ناكارآمدي اي وجود دارد، ما بايد 
آن را با انتخاب درس��ت و انتخاب خوب جبران 
كنيم، نه با عدم انتخاب. خ��ب اگر چنانچه واقعاً 
يك ضعفي وجود دارد در مديريت ها، راه چاره اش 
چيس��ت؟ راه چاره اش اين اس��ت كه ما اصاًل در 
مديريت ها دخالت نكنيم يا راه چاره اش اين است 
كه دخالت كنيم و يك مديريت درست و حسابي، 
مديريت به معناي واقعي كلمه اسالمي و مردمي 
به وجود بياوري��م؟« - اما حاال امي��د مردم زنده 
شده است، حتي بسياري از آنان كه در انتخابات 
شركت نكردند يا به كانديدايي غير از سيدابراهيم 
رئيسي رأي دادند، حاال اميد دارند كه او و وزرايش 
براي كشور كار كنند و اوضاع را بهبود ببخشند. 
در جريان بازديد رئيسي از داروخانه 29فروردين، 
خانمي كه كارش با حضور رئيسي راه افتاده بود، 
به او گفت كه من به شما رأي نداده ام. او تنها يك 
نماينده از قشري بود كه به رئيسي رأي نداده اند، 
اما طبيعتاً حاال رئيس��ي رئيس جمهور آنان هم 
است و اميد آنان به رئيسي مي تواند عميق باشد، 
اميدي ك��ه پيش از اي��ن ه��م در انتخابات هاي 
گذشته بود، اما ناكارآمدي دولت تدبير و اميد آن 

را از بين برد و حاال احيا شده است. 
    روزهاي خدمت، بدون سياسي كاري

سيدابراهيم رئيسي از ابتداي اعالم نتايج انتخابات 
رياست جمهوري و روش��ن شدن پيروزي اش در 
انتخابات، با نوع موضع گيري ها و رفتار خود نشان 
داد رقابت هاي انتخابات��ي را پايان يافته مي داند، 
البته در انتخابات هاي گذش��ته ه��م فرد پيروز، 
يعني حسن روحاني در حرف، پايان رقابت هاي 
انتخابات��ي را اعالم كرد، ام��ا در عمل همه طول 
رياست جمهوري به دفعات خود را و فضاي ذهني 
جامع��ه را درگير كينه هاي دروني ش��ده خود از 
دوران انتخابات رياست جمهوري كرد. رئيسي اما 
آنچنان كه در دوران رقابت هاي انتخاباتي نشان 
داد كه اخ��الق انتخاباتي را نه در ش��عار بلكه در 
عمل مي توان پياده كرد، با پيروزي در انتخابات 
هم انتخابات را تمام ش��ده نشان داد. حاال وزراي 
او هم مي توانند نم��اد همين رفتار رئيس جمهور 
باش��ند و روزهاي دولت را بدون سياسي كاري و 
بدون در نظ��ر گرفتن منافع جناح��ي و صرفاً بر 
محور منافع ملي و مطالب��ات مردمي رقم بزنند.  
ح��ال گرچ��ه تريبون حاشيه س��ازي از حس��ن 
روحاني گرفته شده، اما رسانه ها و فعاالن سياسي 
حامي او در فضاي مجازي و رس��انه هاي رسمي 
حضور دارند و آيه ي��أس خواندن در مورد دولت 
جديد و نااميد كردن م��ردم را در همين آغاز كار 
ش��روع كرده اند. اين اق��دام اصالح طلبان گرچه 
كار دولت جديد را س��خت تر مي كند، اما وزراي 
س��يدابراهيم رئيس��ي مي توانند نشان دهند كه 
هشت سال جنگ سياس��ي مداوم كه بسياري از 
آنها حاصل حاشيه آفريني شخص رئيس جمهور 
در س��خنراني هايش بود، تمام ش��ده و روزهاي 
خدمت رس��اني به مردم و ت��الش بي وقفه بدون 
سياسي كاري و حاشيه سازي آغاز شده است. آن 
مرد و آن دولت كه مدام حاش��يه هاي سياسي و 
رسانه اي درست مي كرد، رفته است، اين را دولت 

رئيسي مي تواند و بايد در عمل نشان دهد. 

آغاز خدمت بدون حاشيه
 وزرای دولت قبل وزارتخانه  ها را يكی يكی تحويل وزرای دولت سيزدهم دادند

 سردمدار حاشيه در دولت قبل شخص رئيس جمهور بود كه اين حاشيه وی به برخی نيروهای او نيز سرايت كرده بود
با شخصيت بدون حاشيه رئيس جمهور جديد اميد می رود كل كابينه به چنين فضايی آراسته شود

   گزارش   یک

با شناخت وزراي جديد، 
دول�ت س�يد ابراهي�م 
رئيس�ي رس�مًا كار خود 
را آغاز كرد؛ ن�ه از فرداي 
اعتم�اد،  رأي  گرفت�ن 
بلك�ه از س�اعتي پس از 
رأي گي�ري در مجل�س و 
قطعي شدن حضور 18تن 
از وزراي پيش�نهادي در 
دولت، گرچه در س�اعات 
پاياني روز بوديم اما وزرا 
كار خ�ود را آغ�از كردند


