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مردمی بودن دولت و دولتمردان
 ضرورتی برای حکمرانی اسالمی

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران که بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی 
به حساب می آید، همان گونه که در ش��کل گیری متکی بر سیاست دینی و 
حمایت و همراهی مردم بوده، تداوم آن نیز با پشتیبانی و مشارکت مردم ممکن 
خواهد بود. برای تأمین این پشتوانه راهبردی، هم رهبر کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( و هم رهبری فعلی امام خامنه ای در سیره عملی و 
نظری خود بر رعایت مشی س��اده و به دور از تکبر در رفتار و گفتار با مردم، 
ساده زیستی و حفظ ارتباط با توده مردم مقید بوده و همواره مطالبه گری مردم، 
به ویژه اقشار محروم را مدنظر قرار داده و از کارگزاران نظام رعایت حال مردم 
را پیگیر بوده اند.  راز همراهی مردم با والیت و رهبری در نظام نیز در همین 
سیره مردمی نهفته است که امکان عبور از چالش   ها و بحران   ها را با وجود تمام 
دشمنی ها، تهدید  ها و فشارهای ظالمانه فراهم کرده است. با وجود این یکی 
از آفات و آسیب   هایی که به تدریج دامنگیر برخی مسئوالن و کارگزاران نظام 
شده فاصله گرفتن از مردم و گفتار و رفتاری شبه طاغوتی و مغایر ارزش   ها و 
فضیلت های دینی و انقالبی و حتی به دور از عقالنیت سیاسی است. رویکرد 
برخی مسئوالن به زندگی تجمالتی و اش��رافی که تأمین آن به حقوق های 
نجومی یا دستیابی به رانت   ها و سوءاستفاده های مالی و اقتصادی پیوند خورده، 
به  تدریج نه تنها فاصله طبقاتی با مردم را پدید آورده بلکه موجب فاصله بین 
درک معنایی، فهم و گفتمان سیاسی و اجتماعی آنان با توده مردم نیز شده 
است.  در این میان وجود برخی محدودیت  و حصارهای مرتبط با مسئولیت و 
مقام در بین مسئوالن و کارگزاران عالی که بخشی ناشی از تهدیدات امنیتی و 
بخشی نیز تشریفات سازمانی و کاری است و همچنین مشغله   ها و گرفتاری های 
ناشی از اشتغاالت کاری و مسئولیتی نیز به این فاصله   ها دامن زده و عالیمی 
از شکل گیری نوعی طبقه حاکمیتی را پدید آورده است. طبقه ای که بعضاً با 
خوی اشرافی گری، به ارتجاعی غیر قابل قبول و خصلت   هایی طاغوتی نیز آلوده 

شده و چون لکه ای سیاه بر دامن نظام جمهوری اسالمی نشسته است. 
پدیده ای که با فلسفه اصلی کارگزاری و مسئولیت در نظام اسالمی در مغایرت 
و تعارض آشکار بوده و نه تنها عدالت، بلکه شأن مسئولیت یعنی خدمتگزاری را 
به سایه انداخته و پیامدهای خطرناکی چون نارضایتی و بی اعتمادی نسبت به 
مسئوالن و کارگزاران و بی تفاوتی و حتی اعتراض جامعه را موجب می شود. 

از این رو این آسیب مورد توجه رهبری نظام بوده و بار  ها مسئوالن را به مردمی 
بودن و توجه به مشکالت و رنج مردم و تالش  برای برآوردن و رفع آن توصیه 

شده و مورد تذکر و هشدار قرار گرفته اند. 
اینک با تشکیل کابینه آقای رئیس��ی که با ش��عار دولت مردمی به میدان 
رقابت های سیاسی آمده و رأی مردم را کسب کرده، زمان عملیاتی ساختن 
این شعار و به منصه ظهور رساندن آن فرا رسیده است که البته حضور آقای 
رئیسی در جمع غسال های زحمتکش بهشت زهرا و سپس سفر به خوزستان 
و دیدارهای مردمی به ویژه حضور در مناطق و محالت محروم نشین و گوش 
دادن به گله مندی   ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم، آغازی مناسب و بلکه 
زیبا برای مردمی بودن دولت جدید به حساب می آید. اما مهم تر از این آغاز، 
تداوم، توسعه و کاربست این فضیلت و ضرورت حکمرانی در شرایط سخت 
و پیچیده کنونی و مردمی ماندن دولت تا پایان خط است که اقدامات ذیل از 

جمله الزامات آن می باشد:
1- برداشتن حصار  ها و محدودیت های تماس و ارتباط مسئوالن با مردم که 
گرچه بخشی از آن موجه و قابل درک است ولی بخش های زیادی هم برآمده 
از نوعی تشریفات اداری و بعضاً توهم امنیتی اس��ت که باید مورد بازنگری 
و اصالح قرار گیرد و امر تماس و ارتباط گیری مردم و مس��ئوالن به سرعت 

تسهیل شود. 
2- اجتناب از تجمل گرایی و تشریفات در انجام وظایف کارگزاری و زندگی 
شخصی مس��ئوالن و گنجاندن ساده زیس��تی و دوری از تجمالت و رعایت 
بیت المال در شاخص های ارزیابی عملکرد کارگزاران و مسئوالن و تقید به آن 
در آشکار و پنهان که نه تنها موجب کاهش هزینه   ها می شود، بلکه احساس 

محرومیت در مردم و فاصله از مسئوالن را کاهش می دهد. 
3- اختصاص زمان به رفتن میان مردم و حضور در بین مردم و شنیدن بدون 
واسطه مشکالت و مسائل آنها که نه تنها رنج مردم را التیام می دهد، بلکه زمینه 
ارائه گزارش های کاذب برخی کارگزاران بی تعهد و مسئولیت نشناس را نیز از 

بین می برد و امکان دیدن واقعیت های میدانی را به مسئوالن می دهد. 
4- کنار گذاشتن نگاه از باال به مردم و پذیرش این اصل که مردم ولی نعمت 
بوده و آنها که این مسئولیت را به شما سپرده  اند، حق دارند مطالبه گری و از شما 
درباره چگونگی انجام مسئولیت   ها سؤال کنند، شما نیز موظف به پاسخگویی 
بوده و نباید منتی بابت انجام مسئولیت خود بر مردم داشته باشید و اگر باالتر 

نشسته اید، باالتر از مردم نیستید بلکه خدمتگزار این مردم هستید. 
با رعایت موارد فوق می توان امید داشت که آسیب  جدایی و فاصله مسئوالن از 
مردم زدوده شده و امکان جلب رضایت مردم که موجب تقویت مشروعیت و 

مقبولیت مسئوالن و اقتدار حاکمیت است فراهم آید. 
آخرین نکته اینکه مقدمه حضور در بین مردم و ارتباط گیری با آنان اقدام و انجام 
کار و ادای مسئولیت است که هنگام مواجهه با مردم بتوان گزارش اقدامات 
انجام شده را ارائه نمود. چرا که خدمتگزاری که بین مردم می رود باید برای ارائه 
گزارش خدمت دستی پر داشته باشد که آن هم منوط به داشتن برنامه و انجام 

اقدامات  برنامه ریزی شده برای حل مسائل مردم و پیشرفت کشور است. 

رسولسنائیراد

محورهلای اقتصلادی فرمایش هلای رهبلر معظم انقلاب باید 
از طریلق دبیرخانه سلتاد و هلر یلک از اعضای تیلم اقتصادی 
دوللت، بله طلور دقیلق و مسلتمر پیگیلری و اجرایی شلود. 
به گزارش   ایرنا، آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در نخستین جلسه 
س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور اعض��ای جدید دولت با 
قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظ��م انقالب تأکید کرد: 
محورهای اقتصادی این فرمایش ها باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر 
یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری 

و اجرایی شود. 
رئیس جمهوری با اشاره به 1۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در 
رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکالت 
اقتصادی به مذاکرات هس��ته ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه 
همه اعضای دولت به ویژه س��تاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و 

باید محور اصلی در تصمیم گیری  ه��ا ظرفیت های داخلی و تکیه بر 
نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد. 

رئیس دولت س��یزدهم توجه الزم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی 
در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه های اجرایی را ضروری دانست و 
گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و 
بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود. رئیسی با اشاره به ضرورت 
ش��ناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه   ها و اهمیت اشراف دولت بر این 
موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادالنه و بهره مندی عموم مردم به 
ویژه دهک های پایین جامعه از یارانه، برنامه  ریزی   ها و س��ازماندهی 
الزم انجام شود. رئیس جمهوری همچنین بهبود فضای کسب و کار و 
اصالح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی 
اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست های اصل 44 
قانون اساسی و برطرف کردن اشکاالت و موانع خصوصی سازی گفت: 

این ستاد بررس��ی های الزم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای 
دقیق و در عین حال س��ریع اجرای آن را ارائه کند. رئیس��ی به تیم 
اقتصادی دولت هم مأموریت داد با استفاده از تجربه   ها و دیدگاه های 
نخبگان هرچه س��ریع تر بودجه دولت و راهکاره��ای تقویت ارزش 
پولی را بررسی و ارائه کند. انس��جام در تصمیم گیری و عملکرد تیم 
اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه های مورد نیاز برای برقراری نظام 
ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش های اقتصادی و روان سازی امور 
در این زمینه از جمله دیگر محوره��ای مورد تأکید رئیس جمهور در 

این نشست بود. 
در این جلس��ه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص 
کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد، 
به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان 

یابند که دولت در این زمینه اهتمام الزم را به کار گرفته است. 

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دستور اقدامات فوری برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین تکریم و معارفه وزیر دفاع 

صادرات تجهیزات دفاعی دستور کار نیروهای مسلح  است 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می گوید توسعه 
قلدرت دفاعلی بلرای نظلام اسلامی یلک 
اسلت.  اجتناب ناپذیلر  و  قطعلی  وظیفله 
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع ، سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری، روز گذشته در آیین تکریم امیر 
س��رتیپ »امیر حاتمی « وزیر س��ابق دفاع و معارفه 
امیر »محمدرضا قرایی آشتیانی« وزیر جدید دفاع 
و پش��تیبانی نیرو های مس��لح با بیان اینکه توسعه 
قدرت دفاعی برای نظام اسالمی یک وظیفه قطعی و 
اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد:خداوند در قرآن کریم 
به مسلمانان دستور داده که از جهت ساز و برگ نظامی 
تالش کنید و خود را بسازید تا موجب بازدارندگی و 
عدم تعرض دشمنان شوید و بدین وسیله تهدیدات را 

از جامعه اسالمی دور کنید. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه تدابیر 
فرمانده معظم کل قوا را در این زمینه دایماً شنیده و 
آویزه گوش قرار داده ایم، افزود: افزایش و ارتقای توان 
دفاعی همواره در احکام به فرماندهان نیرو های مسلح 
ابالغ شده است و وزارت دفاع تمهید مقدمات آمادگی 
دفاعی و توس��عه توان دفاعی را مبتنی بر پیشرفت 

تکنولوژی نظامی بر عهده دارد. 
    امریکا عامل نا امنی های منطقه

سرلشکر باقری گفت: امروز نظام اسالمی در مقطع 
زمانی خطیر قرار گرفته است؛ چراکه در منطقه ای 
قرار گرفته ایم که مهم  ترین درگیری های جهان را در 
طول سال های اخیر دیده است؛ امریکا به بهانه های 
گوناگون از جمله حادثه مش��کوک 11 سپتامبر به 
این منطقه لشکرکشی کرد و در طول تمام 42 سال 
گذشته، همواره در منطقه حضور داشته و آن را ترک 
نکرده اس��ت و توطئه های متنوع تری را در منطقه 
ایجاد کرده که آخرین آن در افغانستان محقق شده 
است. امریکایی   ها با ظلم و کشتار مردم افغانستان وارد 
این کشور شدند و پس از مدتی با شکست خفت بار، 
این کشور را ترک کردند؛ در واقع مردم افغانستان را 
دچار مشکالت متعدد کرده و سپس این کشور را ر  ها 

کردند و رفتند. 
رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح اضافه کرد: امریکا 
با وجود بیش از 2 هزار میلیارد هزینه که روی دست 
ارتش افغانستان گذاشت، ارتش این کشور را به ارتشی 
بی خاصیت، ظاهری و سست بنیان تبدیل کرد که تنها 

11 روز توانست در برابر گروه مهاجم مقاومت کند. 
    ارتقای فناوری  ها

 صحنه نبرد را  تغییر داده است
سرلش��کر باقری با اشاره به اینکه س��االنه بیش از 4 
میلیارد دالر هزینه ارتش افغانس��تان ش��د، افزود: 
امریکایی   ها مسبب سایر توطئه   ها و تهدید   ها در این 
منطقه شده اند و در چنین شرایطی، کشوری می تواند 
با اقتدار به راه خود ادامه دهد که از توان دفاعی بومی، 
کارآمد و خوداتکا برخوردار باشد. وی با تأکید بر اینکه 
امروز عصاره دانش   ها در حوزه توان دفاعی و در خدمت 
ارتش   ها قرار گرفته است، گفت: آنچه امروز مشاهده 
می ش��ود، تغییر صحنه نبرد و تغییر نوع جنگ   ها و 
ارتقای فناوری   ها بر اس��اس دانش روز است که این 
موضوع سبب می شود تا وزارت دفاع نیز در این عرصه 

متناسب با تغییرات پیش رو کار را پیش ببرد.   
    توجه به دانش های نوین

 مهم  ترین اولویت وزارت دفاع
امیر سرتیپ محمدرضا آش��تیانی، وزیر جدید دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح هم طی سخنانی در 
این مراس��م با قدردانی از زحمات امی��ر حاتمی در 

وزارت دفاع و تش��کر از اعتماد مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور به این سرباز والیت و کشور ، با اشاره به 
برنامه های خود برای پیشرفت وزارت دفاع، اعالم کرد: 
تقویت توان دفاعی و توجه به دانش های نوین اولویت 

ما در وزارت دفاع خواهد بود.
 وزیر دفاع تصریح کرد: دیپلماسی دفاعی و صادرات 
تجهیزات دفاع��ی را مورد توجه ق��رار خواهیم داد و 
تجاری سازی در دستور کار ما است. همچنین تقویت 
بازار سرمایه و ساماندهی شرکت های تحت پوشش 
»ساتا« و »اتکا« را در دستور کار داریم. امیر آشتیانی 
ارتقای بخش سالمت دفاعی و پیش��گیری از نفوذ 
و شکس��ت های حفاظتی در راستای سیاست های 
ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح را از دیگر برنامه های 
خود اعالم کرد و گفت: با قدرت، سیاست های ابالغی 

فرماندهی معظم کل قوا را دنبال خواهیم کرد. 
     رابطه صادراتی وزارت دفاع با ۴۲ کشور

 وزیر سابق دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح هم با 
تبریک به وزیر جدید دفاع اظهار داش��ت: با توجه به 
شایستگی های زیادی که امیر آشتیانی دارد و آشنایی 
عمیق به مسائل راهبردی و اولویت دار نیروهای مسلح 
و کمک و همکاری ای که همه با او خواهند داش��ت، 
بس��یار امیدوارم که برگ زرین دیگ��ری به کارنامه 

درخشان او افزوده خواهد شد. 
وزیر سابق دفاع  با اش��اره به اقدامات انجام شده در 
س��ال های اخیر اظهار کرد: هر گوشه که نگاه کنیم 
می بینیم که کار بزرگی انجام ش��ده است؛ در حوزه 
رزم زمینی 3۰۰ دس��تاورد جدید داشتیم، در حوزه 
موشکی و موشک های کروز کارهای بسیار افتخار  آمیز 
انجام شد، در حوزه پدافند هوایی- که آرزوی قلبی 
من بود- دستاوردهای خوبی داشتیم و دست مان پر 
است. در جنگ الکترونیک، وضع بسیار خوبی داریم و 
حرکت مؤثری دوستان انجام دادند. در حوزه دریایی 
زیرسطحی، سطحی شناورهای تندرو و تجهیز آنها 

اتفاقات خوبی افتاد. 
س��رتیپ حاتمی ادامه داد: چهار سال گذشته دوره 
حیات حوزه رزم هوایی بود و اتفاقات خوبی در حوزه 
هواپیماهای آموزشی و پهپاد  ها به وقوع پیوست. در 
حوزه پشتیبانی از محور مقاومت و با تالش رزمندگان 
این جبهه و حمایت های صورت گرفته امروز شاهد 
ارتقای توان دفاعی این جبهه هستیم. وی با اشاره به 
دیپلماسی دفاعی و صادرات محصوالت دفاعی گفت: 
سال ۹۹ دو برابر سال ۹۸ صادرات دفاعی داشتیم و 
این با وجود همه دشمنی   ها به دست آمده است. ما 
امروز با بیش از 42 کشور رابطه خوب صادراتی داریم و 

پهپادهای ما مورد استقبال سایر کشور  ها است. 

ژه
وی

تحلیلمتفاوتازرفتارهوشمندانهامیرعبداللهیاندربغداد 
تصویر منتشر شده از عکس یادگاری مقامات سیاس��ی حاضر در نشست بغداد و جایگاه حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در این عکس محل بحث در فضای مجازی شده است. 
چه آنکه تصویر جانمایی مقامات حاضر نشان می دهد که جایگاه امیرعبداللهیان در ردیف دوم و 
پشت سر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و در مجاورت مقام سعودی بوده است، اما در عکس 

او در ردیف اول حضور دارد. 
برخی دلیل این اقدام را تالش امیرعبداللهیان برای قرار نگرفتن در کنار مقام سعودی دانستند و او را 

تحسین کردند. برخی به انتقاد از او پرداخته و این اقدام را خالف آداب دیپلماتیک دانستند!
جهان نیوز در مطلبی نوشت: »عده ای معتقدند که این کار سهواً و از سر عدم اطالع از موقعیت ایستادن 

رخ داده است که با توجه به سابقه طوالنی او در رد این موضوع نباید تردید داشت.«
در این مطلب با رد گمانه زنی   ها در مورد این اقدام، آمده: »می توان از این رفتار وزیر خارجه کشورمان 
برداشت دیگری هم داشت. امیر عبداللهیان هرچند طبق قواعد دیپلماتیک به عنوان وزیر خارجه باید 
در پشت ردیف رؤسای جمهور و خصوصاً در پشت سر رئیس جمهور فرانسه قرار می گرفت اما حسب 
نقش بزرگ و تعیین کننده جمهوری اسالمی ایران در عراق، هوشمندانه و مقتدرانه خود را در صف 
اول جای داد تا مشخص شود نه فرانسه و نه حاکمان کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس در این 
باره صرف حضور در سطح رئیس جمهور یا نخست وزیر حق ندارند در ردیف اول و مهم ایستاده اما 

ایران مؤثر به ردیف دوم رفته باشد. «
جهان نیوز می افزاید: »از نکات قابل توجه این اجالس عدم دعوت از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
به عنوان یکی از اصلی   ترین همسایگان عراق است که ظاهراً فشارهای فرانسه و ترکیه در این باره مؤثر 
بوده است. از سوی دیگر به رغم دعوت رسمی از رئیس جمهور ایران برای حضور در این اجالس، وزیر 

معتقد هستند عدم حضور رئیس جمهور ایران به دلیل عدم دعوت از بشار اسد صورت گرفته است. «  خارجه ایران به عنوان نماینده جمهوری اسالمی در این اجالس شرکت کرد که برخی کارشناسان 

 زیارتامامخمینیراهمتشریفاتیکردید؟!
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی و از حامیان متعصب هاشمی رفسنجانی 
و حسن روحانی، حضور ابراهیم رئیس��ی و اعضای کابینه اش در حرم امام خمینی را تشریفاتی و 
نمایشی خواند: »اقدامات تشریفاتی و نمایشی از قبیل حضور یافتن در حرم امام خمینی، عکس 
گرفتن با کارکنان غسالخانه بهشت  زهرا، نیمه شب به وزارتخانه رفتن وزرا و روز پنج  شنبه جلسه 
دولت را تشکیل دادن، فقط در صورتی جواب می دهند که در سفره مردم اثر بگذارند، قیمت   ها را 

کاهش بدهند و مرگ و میرهای کرونایی را به طرف صفر شدن ببرند.«
این در حالی است که رئیس و اعضای هیئت دولت در همه ادوار، هر سال در آستانه هفته دولت )2 
تا ۸ شهریور( در حرم امام خمینی حاضر می شوند و ضمن زیارت مزار ایشان تجدید عهد و پیمان 
می کنند. اما این اولین بار است که مسیح مهاجری معترض شده و زیارت مزار امام را تشریفاتی 

خوانده است. 
البته مسیح مهاجری امسال و با کاندیداتوری و رأی آوردن سید ابراهیم رئیسی، از این اولین   ها زیاد 
دارد. آنچنان که او پس از چهار دوره حمایت انتخاباتی از کاندیدای معمم برای انتخابات ریاست 
جمهوری )در س��ال های 6۸، 72، ۹2 و ۹6( یک ماه قبل از انتخابات خردادماه امسال و در حالی 
که همه نظرسنجی های معتبر و نیز پیش بینی کارشناسان سیاسی حکایت از پیروزی رئیسی در 
انتخابات داشت، یادداشتی منتشر کرد تا ثابت کند که رئیس جمهور معمم و روحانی برای ایران 

مناسب نیست!
او همچنین پس از مراسم تحلیف رئیسی هم حضور مهمانان خارجی در این مراسم را تشریفاتی 
دانسته بود. در حالی که فردای مراسم تحلیف روحانی در سال ۹6، تصویر عکس یادگاری مهمانان 
خارجی مراسم با حسن روحانی عکس یک روزنامه جمهوری اسالمی بود و به نظر این روزنامه و 

مدیرمسئولش حضور مهمانان خارجی در مراسم تحلیف تشریفاتی نیامده بود!
از سویی تنها چند ساعت پس از تشریفاتی دانستن حضور رئیسی در بین مردم توسط مدیر مسئول 
روزنامه جمهوری اسالمی، دیدار هیئت دولت با رهبری برگزار شد و رهبر انقالب در آن دیدار به طور 

خاص از حضور رئیس جمهور در میان مردم تشکر کردند. 
موافق و مخالف رؤسای جمهور بودن، حتی از باب سیاسی اش بد نیست؛ اما قربانی کردن اصول 
یا متناقض بودن در حمایت و مخالفت، باعث ابتذال در قلم زنی سیاسی و نگارش تحلیل می شود، 
چنانکه بغض از رئیسی و اقداماتش به حدی باشد که زیارت امام خمینی را هم تشریفاتی بدانیم یا 

امر الزمی همچون حضور مسئوالن در میان مردم را تخطئه کنیم!

رئیس کمیسیون امنیت ملی:
 چارچوب مذاکرات وین ایراد دارد

روش مذاکره در دولت روحانی ایراد داشت و باید پلتفرم و روش جدیدی 
در مذاکرات هسته ای دنبال شود. 

وحید جالل زاده رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت  وگو با مهر، درباره روند مذاکرات ایران و 4+1 در 
دولت سیزدهم، اظهار داشت: همان طور که رئیس جمهور در زمان انتخابات 
و در برنامه خود به مجلس مطرح کرد، دولت به دنبال برقراری یک سیاست 
خارجی متوازن و متعادل با اولویت ارتباط با کشورهای همسایه و آسیا است. 
البته تعیین تکلیف مذاکرات موضوع مهمی بوده که از دولت قبل به دولت 
رئیسی به ارث رسیده است و مذاکرات وین قطعاً باید به سرانجام برسد. دولت 
سیزدهم هم همان طور که رئیس جمهور اعالم کرد، مذاکره را نفی نمی کند اما 

مذاکره بر اساس منافع جمهوری اسالمی ایران دنبال می شود. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: ادامه و استمرار مذاکرات باید به گونه ای دنبال شود که لغو کامل 
تحریم   ها و راستی آزمایی آن هم به دقت پیگیری شود. جالل زاده ادامه داد: 
اعتقاد ما این بود که پلتفرم و چارچوبی که در مذاکرات وین و در دولت قبلی 
دنبال شد، ایراد داشت و اگر بتوانیم چارچوب جدیدی را در مذاکرات مطرح 
کنیم، قطعاً می توانیم منافع بیشتری را عاید ملت ایران کنیم. بر این اساس 
اولویت اول سیاست خارجی ما در دولت جدید روشن کردن و تعیین تکلیف 
موضوع مذاکرات اس��ت. همچنین ما باید به دوستان خود در منطقه پالس 
مثبت دهیم و باید با کشورهای همسایه یک رابطه جدی را تعریف کنیم چرا 
که برخی از این کشور  ها اعتمادشان را نسبت به ما از دست داده اند و می گویند 
که شما به لبخند اروپایی ها، کشورهای همس��ایه و دوستان قدیمی خود را 
فراموش می کنید. لذا ما باید یک اطمینانی به کشورهای همسایه دهیم که 
اولویت اول سیاست خارجی ما افزایش و ارتقای روابط با کشورهای دوست و 
همسایه خواهد بود. جالل زاده در پاسخ به این سؤال که آیا تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایران تغییر می کند،  گفت: ما روش های مختلفی را امتحان کردیم و 
به اعتقاد بنده قبل از تیم مذاکره کننده، تعیین جایگاه مذاکرات اهمیت دارد؛ 
به این معنا که باید ببینیم آیا وزارت امور خارجه مذاکرات را دنبال خواهد کرد 
یا شورای عالی امنیت ملی و زمانی که این مسئله مشخص شود، در آن زمان 

هم تیم مذاکرات معین می شود. 

رئیس قوه قضائیه:
بسیاری از مشکالت را

 می توان  با یک دستورالعمل رفع کرد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از مشکات کارشناسی   ها را 
می توان بدون وضع یا اصاح قانون و با یک دستورالعمل رفع کرد، متذکر 
شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد. 
به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه، حجت االسالم محس��نی اژه ای در 
هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای س��ند تحول قضایی که به منظور 
بررسی »هوشمندسازی ارجاع و س��اماندهی زمان فرایند کارشناسی« 
برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و 

بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی شود. 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از نارضایتی  ها نسبت به اطاله دادرسی 
و آرای صادره ناشی از کارشناسی های مسئله دار است که ریشه در ارجاعات 
نادرست از س��وی برخی قضات، ضعف کارشناسی ها، خألهای قانونی و 

ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد. 
حجت االس��الم محس��نی اژه ای با انتقاد از عدم نظارت دقی��ق بر روند 
کارشناسی  ها گفت: بخشی از مش��کالت با الزام قضات به تبیین شفاف 
موضوع کارشناس��ی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناس��ی و نظارت و 
پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر 
اینکه بسیاری از مشکالت کارشناسی  ها را می توان بدون وضع یا اصالح 
قانون رفع کرد، متذکر ش��د ک��ه در صورت لزوم دس��تورالعملی در این 
خصوص صادر خواهد کرد. محسنی اژه ای با انتقاد از رانتی شدن برخی 
کارشناسی ها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طوالنی 
می شود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می دهد، باید حتماً از سوی 
قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه 
همچنین متذکر شد که مشکالت ناشی از خألهای قانونی را می توان از 
طریق پیگیری اصالح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از 

معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند. 
در این نشست، رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی ارائه 
کرد. علی بهادری جهرمی گفت: نظام کارشناس��ی به نس��بت اهمیتی 
که دارد، ساماندهی نشده است. وی با اش��اره به چالش غیر متقن بودن 
برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی 
از لزوم تخصصی و هوشمندس��ازی فرایند کارشناسی  ها سخن گفت و 
افزود: سیستمی نبودن اعالم تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در 
ارزیابی ها، صدور قرارهای غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در 
توزیع کارشناسی  ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صالحیت مهم  ترین 
چالش های حوزه کارشناسی می باشد. ادامه جلسه به بحث کارشناسی و 
تخصصی در مورد چگونگی رفع این چالش  ها و موضوعات دیگری ذیل سند 

تحول دستگاه قضا اختصاص یافت. 

محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی شد
محمد اسامی با حکم سیدابراهیم رئیسی 
به ریاست سلازمان انرژی اتمی منصوب 

شد. 
به گزارش ف��ارس، محمداس��المی با حکم 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی منصوب شد. پیش از 
این علی اکبر صالحی ریاست سازمان انرژی 

اتمی را برعهده داشت.  محمد اسالمی متولد 133۵ در شهر اصفهان و فوق 
لیسانس مهندسی راه و ساختمان است که وزارت راه و شهرسازی، استانداری 
مازندران، معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و مدیرعاملی شرکت 

صنایع هواپیماسازی ایران را در سوابق اجرایی خود دارد. 

تجهیز شبکه دیده بانی پدافند هوایی
 به سامانه های الکترواپتیک بومی  

معلاون هماهنگ کننلده نیلروی هوایی ارتلش از تجهیز شلبکه 
دیده بانی نیروی پدافند هوایی ارتش به سلامانه های الکترواپتیک 
پیشلرفته بومی و مقلاوم در برابلر جنلگ الکترونیک خبلر داد. 
به گزارش ایرنا ، امیر سرتیپ س��پهری راد، فرمانده تمرین دیده بانی 
بصیر نیروی پدافند هوایی، در مرکز عملیات حضرت ولیعصر این نیرو 
اظهار کرد: امروز بیش��ترین تمرکز این تمرین بزرگ بر روی کارکرد 
س��امانه های دیده بانی در دقت کش��ف و انتقال گزارش��ات است که 
در سراسر کشور مس��تقر ش��ده اند. وی افزود: نزدیک به 4 هزارنقطه 
پدافن��دی که وظیف��ه دیده بانی بصری را ب��ر عهده دارن��د به عنوان 
دیده بان در کل گستره جغرافیایی کشور مستقر هستند و از الیه های 
مختلف ارتباطی و مخابراتی پیشرفته اس��تفاده می کنند تا نسبت به 
انتقال اطالعات به مراکز فرماندهی و کنترل منطقه ای )soc( و شبکه 

یکپارچه پدافندی کشور اقدام کنند. 
سرتیپ سپهری راد با بیان اینکه در این تمرین سامانه های پیشرفته 
مخابراتی با قابلیت انتقال صوت و دیت��ا، مقابله با جمینگ در اختیار 
مجموعه دیده بان های کش��ور قرار گرفته اس��ت، گفت: بر این اساس 
داده  ها و اطالعات پس��ت های دیده بان��ی در کوتاه   ترین زمان ممکن 
به مراکز فرماندهی و کنترل منطقه ای )soc( جهت پردازش، تلفیق 
و تطبیق با اطالع��ات راداری منتق��ل و از آنجا ب��رای تصمیم گیری 
و اقدام در اختی��ار ش��بکۀ یکپارچۀ پدافن��د هوایی ق��رار می گیرد. 
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوای��ی ارتش با تأکید بر اینکه 
سامانه های به کارگرفته شده در این تمرین ساخت داخل کشور و بومی 
هستند، تصریح کرد: این سامانه  ها مجهز به سیستم های پیشرفته ای 
هستند که در الیه های مختلف ارتباطی و سرویس های مختلفی که 
برای آنها فراهم شده است به انجام ماموریت می پردازند و می توانند در 
مقابله با جنگ الکترونیکی مقاوم و پایدار باش��ند و مداومت عملیاتی 

خود را حفظ کنند. 

تقوی رئیس مجمع نمایندگان استان تهران شد
با رأی اکثریت اعضا سید رضا تقوی و رضا تقی پور انوری به ترتیب به 
عنوان رئیس و نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران انتخاب شدند. 
علی خضریان، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در گفت وگو با 
فارس،  با اشاره به نتایج انتخابات اعضای هیئت رئیسه مجمع نمایندگان 
استان تهران برای دومین اجالسیه دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی، 
ضمن اش��اره به انتخاب خود به عنوان س��خنگوی اجالسیه دوم مجمع 
نمایندگان استان تهران، افزود: بر اساس نتایج آقایان سید رضا تقوی و رضا 
تقی پور انوری به عنوان رئیس و نایب رئیس مجمع و آقایان سید نظام الدین 
موسوی و حسن نوروزی به عنوان دبیران اول و دوم مجمع نمایندگان استان 
تهران برای اجالس��یه دوم دور یازدهم انتخاب شدند. سخنگوی مجمع 
نمایندگان استان تهران یادآور شد: در مجمع نمایندگان با توجه به استقرار 
دولت س��یزدهم بر همکاری و همدلی با دولت و دولت مردان جهت رفع 
مشکالت مردم استان تهران تأکید شد، به همین جهت قرار شد جلساتی را 
با وزرای دولت سیزدهم برگزار کنیم. در ادامه نشست امروز جهت پیگیری 

تخصصی موضوعات استان تهران،  شش کمیته نیز تشکیل شد. 
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: کمیته های سیاسی- امنیتی و 
قضایی، اقتصاد و اشتغال، فرهنگی- اجتماعی و علم و فناوری، صنایع و 
انرژی، عمران و امور شهری و روستایی و همچنین سالمت و محیط زیست 
در مجمع نمایندگان استان تهران تشکیل ش��د و هر کدام از نمایندگان 
استان در یک یا دو کمیته مربوطه عضو شدند تا مسائل و مشکالت مردم در 

سطح استان تخصصی تر پیگیری شود. 
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