
  گزارش

دولت سیزدهم و نقش آن
 در ترمیم اعتماد اجتماعی 

دولت سیزدهم با پذیرش مسئولیت اداره کشور با حجم سنگینی از 
انتظارات و مطالبات مردمی و مشکالت و مسائل داخلی و بین المللی 
روبه رو اسللت که طبعاً مواجهه با آنها مسللتلزم تللالش مجاهدانه و 
شبانه روزی و خسللتگی ناپذیر دولتمردان در عین توّسل و توّکل به 
خداوند متعال با بهره گیری از هملله ظرفیت های ملی و فرصت های 
منطقه ای وجهانللی و در چارچوب سیاسللت   ها و راهبردهای کالن 
نظام اسالمی است وامید است که محصول تالش   ها و مجاهدت های 
دولتمردان در ماه هللای پیش رو عالوه بر حل تدریجی مشللکالت و 

نارسایی   ها ،در ترمیم اعتماد اجتماعی تبلور یابد. 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسللالمی در دیدار اخیللر خود با اعضای 
دولت سیزدهم ضمن تأکید به رئیس محترم جمهور و اعضای هیئت 
دولت مبنی بر اینکه » همتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی 
انقالبی و البّته عقالنی و فکورانه در همه  عرصه های مدیریتی ان شاءاهلل 
به وجود بیاید«،محصول آن را احیای اعتماد مردم و امید مردم دانسته 
و یادآور شللدند» اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه  دولت است. مردم 
وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می آیند 
و کمکتان می کنند؛ این بزرگ ترین سللرمایه اسللت برای دولت که 
بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البّته این متأسللفانه یک مقداری 

آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید.«
 در تحلیل چرایی فرسللایش اعتمللاد اجتماعی در سللال های اخیر 
اگرچه در سللایه هدایت های رهبری معظم انقالب اسالمی و مبانی 
فکری و اندیشلله ای انقالب،ارزش های انقالب همچنللان زنده و پویا 
و ایسللتادگی و مقاومت مردم ایللران جهانیان را به تحیر واداشللته 
و توطئه   ها و ترفندهای دشللمنان برای اسللتحاله و فروپاشللی نظام 
یک به یک خنثی شده است،اما به دلیل برخی ضعف   ها و آسیب   ها در 
جامعه، اعتماد اجتماعی دچار فرسللایش شده که دالیل آن را در دو 

حوزه می توان برشمرد: 
در حوزه داخلی هرچند محور اصلی جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان 
بر این معطوف گردیده که القا کنند که کاهش سرمایه اجتماعی نظام 
ناشی از مبانی فکری و فرهنگی انقالب اسالمی است تا از این طریق 
قدرت جذب فرهنللگ انقالب را به ویژه در میان نسللل جوان کاهش 
دهند ،اما ریشه اصلی این فرسایش را باید در عمل مردم و مسئوالن 
دانست ؛رواج اشرافی گری در میان برخی از مدیران و مسئوالن ،ضعف 
در اجرای عدالت اجتماعی،ناکارآمدی مدیران دستگاه های اجرایی 
در حل مسائل و مشکالت مردم ،رشد و گسترش مفاسد اداری و ویژه 
خواری،گسترش مفاسد اخالقی و اجتماعی و...  ازجمله عوامل داخلی 

این فرسایش است .
در عرصه سیاسی نیز عملکرد نامناسب برخی از جریان های سیاسی 
و ناکارآمدی آنها در رسللیدگی به مسائل و مشکالت مردم که دوران 
دولت گذشللته از مصادیق بارز آن است ، در کنار دوقطبی سازی های 
کاذب و بر هم زدن وحدت و انسللجام ملی، دامن زدن به چالش های 
درونی نظام ،تضعیف روحیه ظلم ستیزی و استکبارستیزی در میان 
مردم و مسئوالن کشور،عمل در راستای برنامه های دشمنان،نفوذ در 
ارکان اجرایی و اخالل درروند برنامه های کشللور و فتنه انگیزی های 
داخلی نظیر فتنه های 78 و88 از دیگر عوامللل و زمینه های داخلی 

فرسایش اعتماد اجتماعی است. 
با  این حال  در تحلیل چرایی فرسایش اعتماد اجتماعی ، سهم اصلی 
را باید به برنامه های دشللمنان چه در عرصه تهاجم فرهنگی و جنگ 
روانی و چه در عرصه تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی داد. اینکه 
در جریان فشللار حداکثری بر مردم ایران در دوران دولت گذشللته و 
کنونی امریکا اصل بر تداوم تحریم   ها و فشللار علیه مردم ایران است 
،به گونه ای که گردانندگان گذشللته کاخ سللفید تأکید می کردند که 
ما آن قدر به مردم ایران فشللار می آوریم که نان برای خوردن نداشته 
باشللند،هدفی را جز فرسللایش اعتماد اجتماعی و فروپاشی درونی 
نظام اسالمی نداشللته و ندارند. در این راسللتا برنامه های دشمن در 
عرصه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی معطوف به معنویت زدایی و ترویج 
ابتذال و اباحه گری،تقدس زدایی از ارزش های اسالمی ،دامن زدن به 
التهابات فکری و اجتماعی،تغییر باور  هللا و ارزش های دینی از طریق 
رسللانه های جمعی و مجازی ،ناکارآمد نمایی نظام سیاسی،گسست 
بین مردم و مسئوالن،تخریب مسئوالن و مدیران عالی نظام،تضعیف 
والیت پذیری و...  اسللت. اما در عرصه اقتصللادی و امنیتی که بر آن 
صراحت نیز دارند تحریم های فلج کننده اقتصادی با به صفر رسانیدن 
درآمدهای کشور ، افزایش مشکالت اقتصادی مردم و گسترش فقر و 
بیکاری، ناکارآمد سازی اقتصاد کشور،جلوگیری از دستیابی ایران به 
مواد اولیه و کاالهای واسطه ای ،دامن زدن به شکاف اقتصادی و فاصله 

طبقاتی در کشور و...  است. 
فارغ از تأثیرگذاری این راهبرد  ها در بخش   هایللی از جامعه ایران،اما 
نکته مهم آن است که طراحان و مجریان بیرونی و داخلی این جنگ 
میدانی و روانی برای کاهش اعتماد اجتماعی ،که شللاید اوج عملیات 
آنها بتوان در انتخابات اخیر دانسللت،بر شکست و ناتوانی در پیشبرد 
برنامه های خود اعتللراف دارند. اما ایللن امر به معنللی غفلت از روند 
فرسللایش اعتماد اجتماعی در نظام اسالمی نیسللت. نکته ای که در 
بیانات اخیر مقام معظللم رهبری به عنوان یکی از مهم  ترین مسللائل 
پیش روی دولت سللیزدهم مورد تأکید قللرار گرفت،معظم له در این 
زمینه تأکید کردند اعتماد مردم بزرگ ترین سللرمایه دولت است که 
متأسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، »یکی شدن حرف 

و عمل مسئوالن « است. 
ترمیم اعتماد اجتماعی مردم که به عنوان یک مسللئولیت تاریخی از 

دولت سیزدهم مورد انتظار است ،مستلزم چند گام مهم است:
الف: اهتمام دولت مردان بر حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم. 
ب:عدالت ورزی و فسللاد ستیزی به عنوان دو شللاخصه اساسی نظام 

اسالمی.
ج:تحول در سبک زندگی دولتمردان و اتّخاذ سبک زندگی اسالمی و 
ایرانی با شاخصه های بی تکلف بودن در ممشی و منش، دوری کردن 

از منش های اشرافی گری. 
 د:مردمی بودن و ارتباط بی واسطه مسئوالن و کمک خواستن از آنها و 

به ویژه نخبگان برای حل مشکالت کشور .
 و: عمل بلله وعده   هللا و ارائه گزارش هللای صادقانه و بللدون مبالغه و 
بزرگ نمایی و عذرخواهی از مردم اگر درجا  هایی خطایی اتّفاق افتاده 

باشد.
ز: کاهش تنش های سیاسللی و پرهیز از طرح اختالفات و چالش های 

میان مسئوالن در رسانه   ها. 
ح:پرهیز از سیاه نمایی و بحران نمایی شرایط کشور و طرح مشکالت 

بدون ارائه راه حل آن ها.
و: تقویت آموزه هللای دینی و اخالقللی در جامعه و به ویللژه در میان 

مسئوالن کشور.
ز: تالش های بی وقفه در خدمت رسانی به آسللیب دیدگان اجتماعی 
به خصوص در مناطق محروم و حاشیه نشللین   ها و اقلیت های دینی و 

مذهبی کشور و برجسته سازی رسانه ای آن ها.
ح: رفع تعارضات ساختاری در نظام مدیریتی و تسهیل خدمت رسانی 

به مردم .
ط: انتصللاب مسللئوالن انقالبی، جهللادی و مردمی در هر سلله الیه 

راهبردی، عملیاتی و اجرایی. 
ی:تهیه پیوسللته عملیات روانی برای اقدامات کلیللدی که احتمال 

اعتراضات و واکنش های اجتماعی را در پی داشته باشد.

عباس حاجی نجاری

 امین شایانمهر*

مأموریت رئیسی به وزیران برای اجرای عدالت 

اول ساختار فسادزای  وزارتخانه ها را اصالح کنید 

در میان 10 سرفصل مهمی که رهبر معظم انقالب 
در دیدار اعض�ای هیئت دولت س�یزدهم بیان 
کردند، شاید »مبارزه با فساد و فساد ستیزی « 
که ب�ه تعبیر ایش�ان »مکم�ل عدال�ت ورزی« 
است،ازجهاتی از دیگر سرفصل  ها اولویت دارتر و 
بلکه مهم تر هم باشد. چرا که بسیاری از انحرافات، 
نارضایتی ها، بی عدالتی  ها و وی�ژه خواری  ها از 
همین فساد در دستگاه های اجرایی ناشی می شود 
که خروجی همه این ناهنجاری  ها به فاصله گرفتن 
مردم و بی اعتم�ادی در جامعه ختم می ش�ود. 
همین مسئله مهم بود که دستور کار جلسه هیئت 
دولت » اقدام اعضای دولت برای اصالح ساختارهای 
فساد زا و قطع دست های پنهان رانت و فساد «  بود. 

   رهنمودهای رهبری چراغ راه دولت
آیت اهلل دکتر سللید ابراهیللم رئیسللی در دومین 
جلسه هیئت دولت سللیزدهم با قدردانی از بیانات 
و رهنمودهای رهبر معظم انقالب در ترسیم نکات 
راهبردی بللرای دولت سللیزدهم، اظهار داشللت: 
رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولت جدید به 
عنوان چراغ راه است و دستورالعمل   ها و راهکارهای 
ارائه شللده، توسللط همه دولتمردان مللورد توجه 
قرار خواهد گرفت تا در عرصه عمل اجرایی شللود. 
رئیس جمهور با اشللاره به اهمیت توجه به عدالت و 
عدالت خواهی و تأکید رهبللر معظم انقالب در این 
خصوص، اظهار داشت: باید هر الیحه و بخشنامه ای 
در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و در همه 

بخش های دولللت این موضوع مللورد توجه جدی 
قرار بگیرد. 

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، 
مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است، خاطر نشان 
کرد: اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا 
از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود 
انجام دهند و برای اصالح ساختارهای فساد آفرین 
و قطع کردن دست های پنهان رانت و فساد، اقدام 
کنند. وی گفت: بی تردید برخورد و مبارزه با رانت 
و ویژه خواری   ها مللا را به اجللرای عدالت نزدیک تر 

خواهد کرد. 
   شفافیت زمینه فساد را از بین می برد

دکتر رئیسی توجه به موضوع تعارض منافع را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: اینکه بعضی از تصمیمات در 
دستگاه   ها به موقع اتخاذ نمی شود و یا در زمان مناسب 
به اجرا در نمی آید، بعضاً به خاطر وجود تعارض منافع 
است لذا باید نسبت به این مسئله حساسیت داشت 
و الزم است هم خود دستگاه و هم وزارت اطالعات و 
دستگاه های نظارتی دست های پنهانی را که مشکل 
ایجاد می کنند، شناسایی و با آن برخورد کنند. بخش 
دیگری از سخنان رئیسی به فعال کردن سامانه های 
الکترونیکی و تأثیر آن بر مسللئله مبارزه با فسللاد 
اختصاص داشت. رئیس جمهور با اشاره به تأکید رهبر 
معظم انقالب در خصوص فعال شدن سامانه های 
الکترونیکی و تأثیللر آن در مبارزه با فسللاد، اظهار 
داشت: اگر در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله 

بانک ها، گمرکات، دارایی و مالیات این سامانه   ها به هم 
متصل شوند، ضمن اینکه مقدمه شکل گیری دولت 
هوشمند ایجاد می شود، با ایجاد شفافیت زمینه فساد 
نیز از بین می رود. اتصال سامانه   ها به یکدیگر اهمیت 

زیادی دارد و باید سریع تر این کار انجام شود. 
    تصمیمات باید  به موقع محقق شود

دکتر رئیسللی تأکید کرد: حلقه مفقوده، در اجرای 
تصمیمات و نظرات خوبی که اتخاذ می شود، بخش 
پیگیری اسللت که این موضوع مللورد تأکید رهبر 
معظم انقالب نیز بود و باید دو برابر تصمیمات، حوزه 
پیگیری   ها فعال باشند تا تصمیمات به موقع تحقق 
پیدا کنند، لذا دستگاه های مختلف باید بخش   هایی 
را در حوزه مسئولیت خود برای پیگیری امور ایجاد 

کنند. 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم 
رهبری بر استفاده از ظرفیت جوانان و جوان گرایی 
در بدنه دولت، اظهار داشللت: امللروز بهترین زمان 
برای توجه به جوانان در بدنه مدیریتی دولت است و 
می توان اقدامات خوب و مناسبی در این زمینه انجام 
داد. باید به جوانان میللدان دهیم تا در عرصه عمل 

استعداد و توان خود را به منصه ظهور برسانند. 
 آیت اهلل رئیسی با اشاره به مشکالت کشور در زمینه 
اقتصادی، خاطر نشان کرد: تیم اقتصادی دولت باید 
در نشسللت های مختلف، به ویژه با نخبگان درون  
سللازمانی و برون سللازمانی، راهکارهای مناسبی 
را برای عبور از شللرایط نامناسللب اقتصادی فعلی 

تدوین کند تا براسللاس آن در مسیر رفع مشکالت 
گام برداشته شود. 

رئیس جمهور گفت: فروش نفت بلله عنوان یکی از 
محورهای اساسی و موضوع بازگرداندن پول   هایی 
که به ناحق در سللایر کشور  ها بلوکه شللده باید به 
صورت فوری در دستور کار دستگاه های مربوطه قرار 
گرفته و با جدیت دنبال شود. دکتر رئیسی با اشاره به 
اینکه انجام اقدامات فوری و ضروری نباید دولت را از 
توجه به اقدامات ریشه ای و پایدار کشور غافل کند، 
اظهار داشت: کارهای زیربنایی و اساسی کشور باید 
به طور جدی توسط همه دستگاه های دولتی مورد 
توجه قرار بگیرد و دولت در این زمینه اهتمام ویژه 

خواهد داشت. 
   رفع مشکالت را به رفع تحریم  ها

 موکول نمی کنیم
آیت اهلل رئیسی خاطر نشان کرد: راهبرد جدی رهبر 
معظم انقالب را که نباید مشکالت اقتصادی به رفع 
تحریم، موکول شود، دولت با قوت پیگیری خواهد 
کرد و ضمن اینکه به دنبال رفع تحریم   ها خواهیم 
بود، اما تالش برای رفع مشکالت کشور را به تحریم 
متصل نخواهیم کرد و به گونه ای عمل خواهیم کرد 
که در شرایط تحریم هم بتوانیم با توجه به اقتصاد 
مقاومتی و ظرفیت های داخلی کشور را اداره کنیم. 
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه امروز نگاه همه دلسوزان 
و دغدغه مندان نظام به تصمیمات دولت است، اظهار 
داشللت: امروز باید مهار تورم و گرانی و تالش برای 
رونق تولید و رفع مشللکالت مردم را در سللرلوحه 

اقدامات خود قرار دهیم. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه براساس گزارش های 
موجود حللدود ۴۰ درصللد از ظرفیت بخش تولید 
و صنعت معطل و بالاستفاده اسللت، اظهار داشت: 
بایللد کارگروهی با حضللور وزارتخانه های مربوطه 
اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شللود که ضمن پایش 
کارخانجات و کارگاه های تولیدی و شللهرک های 
صنعتی، ظرفیت های موجود امللا تعطیل یا نیمه 
تعطیل را شناسایی و مشکالت موجود را برطرف کند 
و اینگونه اقدامات می تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق 

تولید را نیز به همراه داشته باشد. 
اکنون این امیدواری نزد مردم و ناظران ایجاد شده 
است که دولت مردمی دکتر رئیسی با اهتمام جدی 
و بسیج امکانات در همسویی با دولت و سایر ارکان 
حاکمیت و با اتخاذ روش های انقالبی و در عین حال 
عاقالنه و حکیمانه و به دور از هرگونه شللتابزدگی 
بر مشللکالت پیش رو قائق آید. این امیدواری از آن 
روست که عزم جدی برای حرکت در این مسیر در 
شخص رئیس جمهور به عنوان لکوموتیو دولت کاماًل 
آشکار است و اقدامات او در دستگاه قضا در مبارزه با 
فساد گویای این ادعاست. اگرچه نباید انتظار تحول 
یک شبه برای رفع همه موانع و مشکالت را داشت، 
اما می توان انتظار داشت این مهم در یک زمان بندی 

منطقی به نتیجه برسد. 

ژه
وی

 دولتمرداندرمیانمردم 
طی روزهای گذشته دو تصویر از دو دولتمرد مورد توجه کاربران 
فضای مجازی قرار گرفته است؛ اولی تصویری از احمد وحیدی، 
وزیر کشور است که پوشه و مشما به دست وسط خیابان و بدون 
تشریفات مشغول رفتن به محل کار خود است و دومی تصویری 
از حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان که در اتوبوس 
فرودگاه ایستاده و در بازگشت از سفر به عراق و سوریه به جای 
استفاده از بنز تشریفات، با اتوبوس و در کنار سایر اعضای هیئت 
اعزامی بلله پاویون دولت رفللت.  می توان به حداقل رسللاندن 
تشللریفات و حضور در میان مردم را بخشللی از سبک زندگی 
مردمی دولتمردان سید ابراهیم رئیسی دانست. رئیسی با شعار 
مردمی بودن بر سر کار آمد و »دولت مردمی « عنوان دولت او 
است. به نظر می رسد بیراه نیست که این تصاویر و حضور           ها را 

برای داشتن یک دولت مردمی به فال نیک بگیریم. 
در مورد خود رئیس جمهور هم اقدامات و تصاویری از وی وجود 
دارد که نشان می دهد سللبک مدیریتی کشور از سبک پشت 
میزنشینی و از راه دور، به سبک در میانه میدان بودن تغییر پیدا 
کرده است. حضور رئیسی در داروخانه شبانه روزی 29 فروردین 
و دیدن و شنیدن گالیه و انتقاد مردم نسبت به خدمات دهی و 
کمبود دارو           ها از نزدیک و حضور در غسالخانه بهشت زهرا نشان 

داد که رئیسی مدل متفاوتی از دولت قبلی در این زمینه در پیش 
گرفته است. او در دومین روز پس از رأی اعتماد گرفتن وزرایش 
به خوزستان رفت و در مکان های مختلفی از بیمارستان تا مرکز 
تصفیه آب حضور یافت. شاید کم کم با اقدامات رئیسی امید از 
دست رفته مردم برگردد و خاطرات نگاه از باالی دولت قبل به 

خود را در ذهنشان کمرنگ کند. 
 

افسوسکروبیوابطحی
ازآسیبیکهدولتروحانیزد

محمد علی ابطحی، چهره اصالح طلب و رئیس دفتر خاتمی 
در دولت اصالحات با انتشللار پسللتی در صفحه اینستاگرام 
خود از دیدارش با مهدی کروبی از سللران فتنه سال 88 خبر 

داده است. 
آنچنان که در متن ابطحی آمده، کروبی می تواند درخواسللت 
مالقات افراد را بدهد و آنها به منزل او دعوت می شوند. زیرا او 
نوشته که دیدار او با کروبی اینگونه رخ داده که »برادران باال زنگ 
زدند که دوسه بار اسللت آقای کروبی اسم شما را داده اند برای 

مالقات، اگر خودتان موافقید قرار بگذاریم. « 
ابطحی به صحبللت خود با کروبی در مورد انتخابات ریاسللت 
جمهوری 8۴ اشاره کرده و گفته من با کروبی هم نظر بودم در 

اینکه »استراتژیک            ترین اشتباه اصالح طلبان در آن تاریخ بود.«  
به نظر می رسد عدم داشللتن کاندیدای واحد را که بسیاری از 
اصالح طلبان دلیل شکست خود در انتخابات می دانند، مورد 
اشاره ابطحی و کروبی باشد.  در مورد دولت روحانی هم ابطحی 
از حرف مشترک خود و کروبی نوشته: »از دوران آقای روحانی 
هم صحبت به میان آمد. از آسیبی که دولت او به همه ما           ها زد 
حرف زدیم و از یأسللی که به وجود آمد افسللوس خوردیم. « 
ابطحی در بخشی از متن نوشته است: »حس مشورت دهی ام 
گل کرده بود، به برادران باال هم گفتللم امتیاز رفع حصر را به 
دولت روحانی نمی خواسللتید بدهید، اوکی. االن در مجموعه  
یک دست اگر یک روز صبح بساط حصر را جمع کنید و بروید، 

هیچ اتفاقی نمی افتد. «
ابطحی اما نگفته که آیا توصیه ای به کروبی داشته که تغییری 
در مواضع رادیکالی خود که بتواند مسللیر رفع حصر را هموار 
کند، بدهد یا خیر. ابطحی در جریان دادگاه های 88 گفته بود 
که » حامیان سران فتنه گرچه از رفع حصر آنها می گویند، اما 
اشاره نمی کنند که چه اقدامات آشوب طلبانه ای از سوی آنها 
انجام شد که نظام را مجبور به حصر کرد و در طول این سال            ها 
هم آنها از این اقدامات خود اعالم بازگشت نکردند و قدمی برای 

تغییر برنداشتند. 

حاشیه هایی از یک بازدید سرزده
امیدی مشهودتر از محرومیت

  غروب پنج  شنبه اطالع دادند که برنامه فردای رئیس جمهور را پوشش دهم. 
طبق روال اسامی چهار نفر را به عنوان تیم تصویربرداری و فنی ارسال کردم، 
گفتند فقط یک نفر کفایت می کند. از برنامه پرسیدم، پاسخ دادند بازدیدی 
سرزده. اواخر شب مجدد خبر دادند نماز صبح فرودگاه باشید،گویا ماجرا 

بیش از یک بازدید است. 
خوشحالم که احتماالً دولت طبق رویه سابق، در روز اول کاری می خواهد 
به مشهد برود و در ایام محدودیت تردد، توفیق زیارت دارم! نزدیک پاویون 
فرودگاه بودم که گفتند بیایید ترمینال ۴؛ پس قاعدتاً جدا از رئیس جمهور 
پرواز می کنیم. در هواپیمای کوچک جاگیر شدیم که آقای رئیس هم آمد و 

برصندلی ردیف نخست نشست. 
»با سالم خدمت مسافران محترم، مقصد ما اهواز و مدت سفر یک ساعت 
است. « هواپیما آماده برای تیک آف بود که خلبان باالخره تیم خبری را از 
جهالت خارج کرد و فهمیدیم صبح یک روز تابسللتانی عازم خوزستانیم. 
اما فقط ما در بللی خبری نبودیم، اوضاع مدیران عالی اسللتان هم کمی از 

ما بهتر بود! 
امام جمعه، استاندار و چهار، پنج نفر عضو اصلی شورای تأمین ساعت 9 و نیم 
پنج  شنبه شب به جلسه محرمانه ای دعوت شده بودند که تا 12 شب طول 
کشیده بود و آنجا از سفر رئیس جمهور مطلع شده بودند؛ با این شرط که به 
احدی سفر رئیس جمهور را اطالع ندهند. اما فراهم کردن برخی مقدمات، 

ضروری بود. 
نخستین دقایق جمعه، استاندار به معاونانش خبر می دهد ساعاتی دیگر 
وزیرکشللور به اهواز می آید و به مدیرکل بهداشت هم گفته می شود وزیر 
بهداشت برای سرکشی از بیمارستان    ها عازم اهواز است. 7صبح روی باند 
فرودگاه چند نفر از مدیران که برای استقبال از وزیر آمده اند، شاهد پیاده 

شدن رئیس جمهور هستند. 
آقای رئیسی بدون وقفه عازم پروژه جمع آوری فاضالب شد. پروژه، جمعه    ها 
تعطیل است و شب قبل به مدیران و مهندسانش گفته اند فردا فرمانده سپاه 

برای بازدید می آید و چندنفری حضور داشته باشید. 
برنامه بعدی حضور در بیمارستان رازی است؛ اصلی     ترین مرکز رسیدگی به 
بیماران کرونایی اهواز. پیشتر وزیر بهداشت به آنجا رفته و رئیس بیمارستان 
بی خبر از حضور رئیس جمهور مشغول ارائه توضیحات است که خودروی 
آقای رئیسی وارد حیاط شلوغ بیمارستان شد. مردم و پرستاران متعجب، 

خود را به رئیس رساندند. 
مردی که همسرش را شب گذشته از دست داده و در تالش بود بتواند با وزیر 
بهداشت چند دقیقه ای گفت وگو کند، ناگهان رئیس جمهور را مقابل خود 
دید و چهار، پنج دقیقه با حرارت و عصبانیت با رئیس جمهور درددل کرد. 
او ایستاد تا صحبت های مرد داغدیده تمام شود. سپس وارد بخش کرونایی 

بیمارستان شد. 
رئیس بیمارستان گفت وارد این بخش نشوید، آلوده است، جواب شنید برای 
دیدار همین    ها آمده ام، البته دو تا ماسک هم زده ام. برخالف شایعات نه کسی 
از حضور او خبر داشت و نه بازدیدی از بخش اورژانس پیش بینی شده بود 
که از قبل بخواهند آنجا را مرتب و خالی از بیمار کنند. از بیمارستان سریعاً 
راهی فرودگاه شللدیم، این بار مقصد را می دانم؛ روستای جفیر در اطراف 
هویزه. ساعت 1۰صبح اسللت اما از آسللمان آتش می بارد، گرمای داخل 
بالگرد بدتر از بیرون اسللت و ۴۰دقیقه پرواز. نزدیک روستا فرود می آییم. 
۴۰-5۰ نفر از شیوخ و جوانان منطقه جمع شده اند و منتظر فرمانده سپاه 
خوزستان. گفته شده فرمانده برای افتتاح طرح آبرسانی می آید! اما ناباورانه 
برگرد رئیس جمهور حلقه می زنند و با مهمان نوازی همیشگی شان، اشعار 
زیبای عربی را می خوانند. گرمای ۴5درجه و حضور در حیاط حسینیه بدون 
سایبان در کنار کثرت استفاده از تلفن باعث شده تا گوشی مدام هشدار بدهد 
که امکان فعالیت ندارد!  جوانان حاضر در برنامه که دل پری داشتند و گوش 
شنوایی یافته بودند، یکی پس از دیگری در آن آفتاب سوزان پشت میکروفون 
رفتند و بی پرده و بدون لکنت با رئیس جمهور حللرف زدند. ما که در آنجا 
سایه ای گیر آورده بودیم و بطری خنک آب معدنی! اما آقای رئیس در صف 

اول روی صندلی زیر آفتاب. مسیر بازگشت با بالگرد بیشتر طول کشید!
آقای رئیسی از مناطق هورالعظیم، رفیع و دشت آزادگان که مشکالت آبی 
داشتند، بازدید کرد. باالخره می رسیم به استانداری. ظهر از سرتیم حفاظت 
نقل می کنند که رئیس جمهور از برنامه های سفر ناراضی است و می گوید 

چرا اجازه حضور بیشتر میان مردم را نمی دهید؟
عصر دو جلسه فشرده تنظیم شده؛ یکی با سران عشایر و دیگری شورای 
مدیران اسللتان، مهمانانی که صبح امروز و بعد از رسانه ای شدن سفر، به 
این جلسه دعوت شده اند. جلسات پنج ساعت طول می کشد و نزدیک اذان 
مغرب است که می گویند حرکت کنید، نماز را در فرودگاه خواهیم خواند. 
به فرودگاه شهید سلیمانی اهواز می رسیم اما خبری از آقای رئیس نیست. 
مطلع می شویم که در مسیر به یکی از محالت محروم اهواز رفته تا نماز را در 
جمع مردم بخواند. با اصرار به یکی از راننده ها، پس از نماز، خود را به محله 
منبع آب می رسانیم. مردم در اطراف و داخل مسجد جمع شده اند، اگرچه 
محرومیت در منطقه مشهود است، اما مشللهودتر از آن امید در چشمان 
مردمی است که رئیس جمهوری با انگیزه را میان خود دیده اند که از حل 

واقعی مشکالت سخن می گوید. 
ساعت 1۰ شللب، در حالی که ماسک صورت مان از شللدت گرما و تعریق 
مچاله شللده، از مهماندار پرواز آب خوردن طلب می کنم. آنقدر گرم است 
که همراهان دنبال چای لیپتون می گردند بلکه یک روز چای نخوردن را در 
هواپیما جبران کنند! کمی بعد شام را می آورند؛ یک تی تاپ، مقداری مغز 

آجیل و یک آبمیوه داغ!
 * خبرنگار همراه رئیس جمهور در سفر به خوزستان
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ستاد حقوق بشر ایران همزمان با سالروز ترور 
ش�هیدان رجایی و باهنر، با صدور بیانیه ای به 
مناسبت روز مبارزه با تروریسم خواستار مقابله 
جهانی با نقض فاحش حق حیات و اتخاذ تدابیر 
جدی و پیش�گیرانه با این پدیده ش�وم ش�د. 
به گزارش میزان در بخشی از این بیانیه آمده است: 
تروریسم پدیده ای است بسیار پرهزینه که به دلیل 
حمایت برخی از کشللور های غربِی مدعی حقوق 
بشللر و اعمال نفوذ آنها در مدیریت سازمان های 
مسئول بین المللی، در اقصی نقاط جهان افزایش 

یافته است. 
این بیانیه اضافه کرده است: دقیقاً با همین منطق 
است که ملت ایران به دلیل مجاهدت در سقوط 
رژیم غیردموکراتیک و وابسللته قبلللی و برپایی 
حکومت اسللالمی در سللال 1۳57 با خمیر مایه 
اسللتقالل طلبللی و آزادی خواهی مللورد غضب 
استعمارگران قرار گرفته و از اولین ماه های حیات 
خود به یکی از قربانیان اقدامات گسترده تروریستی 

خصوصاً توسط رژیم های امریکا، انگلیس، فرانسه و 
اسرائیل تبدیل گردیده است. اقدامات سبعانه ای 
که در اشللکال مختلف از جمله ترور دانشمندان 
هسللته ای ایران و ترور ناجوانمردانه بزرگ ترین 
مدافع حقوق بشللر ملت ایران و ملت های منطقه 
و مبارز واقعی با تروریسللت در تمامی اشکال آن 
یعنی شهید سپهبد قاسللم سلیمانی شاهد نقطه 
اوج آن می باشللیم. سللتاد حقوق بشر جمهوری 
اسالمی ایران ضمن یادآوری کشور ایران به عنوان 
قربانی اصلی تروریسم در جهان و گرامیداشت یاد 
و خاطره تمامی شهدای ترور به ویژه شهید رجایی 
و شهید باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر محبوب 

ایران در سال 1۳۶۰، اعالم کرده است:
1. حمایت   هللا و پشللتیبانی های سیسللتماتیک 
رژیم امریللکا و دولت های غربی از تروریسللت   ها 
و جریان های وابسللته به آن در جهللان، ترجمان 
ادعای دروغ آنها در مبارزه با پدیده تروریسللم و 
استفاده ابزاری از این ظرفیت در پیشبرد اهداف 

استعمارگرانه آنهاست. 
2. سکوت و انفعال در برابر ترور در هر نقطه جهان و 
تقسیم تروریسم به خوب و بد، اصلی   ترین ظرفیت 
اشاعه تروریسم در اقصی نقاط جهان بوده و هیچ 
دولت و ملتی از تبعات سللوء آن در امان نخواهد 

بود. 
۳. دولت   ها و سازمان های بین المللی که در برابر 
فجیع   ترین عملیات های تروریستی در ایران عامداً 
سللکوت اختیار کرده و در طول ۴2 سال گذشته 
چشم خود را بر ترور دهها هزار نفر انسان بی گناه 
در ایران بسته و بعضاً با اعطای مصونیت، تابعیت و 
حقوق شهروندی به تروریست ها، خاک کشور خود 
را به پایگاه امنی برای آنها مبدل نموده اند، بانیان 
اصلی اشاعه تروریسم در جهان بوده و مسئولیت 
بین المللی ناشی از هر گونه فعل و یا ترک فعل آنها 
در این رابطه قطعی بوده و هرگز مشللمول مرور 

زمان نخواهد شد. 
۴. نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت   ها به واسطه 

ترور از جمللله نقض فاحش حق حیللات، ایجاب 
می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، 
ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشللگیرانه و مقابله  
مؤثر با ترور در همه ابعللاد آن نهایتاً نقش مؤثری 
در تقویت صلللح و امنیت بین المللللی در جهان 

ایفا کنند. 
5. هجملله رژیم هللای حامللی تروریسللم علیه 
جریان های مقاومت مردمی و شناسایی مزورانه 
آنها به عنللوان گروه هللای تروریسللتی در عصر 
دسترسللی به اطالعات ادبیاتی نخ نما، پرهزینه و 

فاقد ارزش است. 
۶. امروز سللکوت، انفعال و در اختیللار قرار دادن 
امکانات و تریبون های بین المللی به تروریست ها، 
عللالوه بر مسللئولیت دولت   هللا و سللازمان های 
بین المللی به دلیل مساعدت آنها در اشاعه فرهنگ 
ترور و وحشللت خود به یکی از اصلی   ترین عوامل 
تهدید صلح و امنیت بین المللی در سراسر جهان 

تبدیل شده است. 

ستاد حقوق بشر در بیانیه ای تأکید کرد

تقسیم تروریسم به خوب و بد، اصلی   ترین ظرفیت اشاعه تروریسم

درخواست وزیر اطالعات از مردم
حجت االسالم س�ید اس�ماعیل خطیب، وزیر اطالعات در پیامی از 
آحاد مردم ، نخبگان، ش�خصیت های مذهبی و سیاس�ی، صاحبان 
مش�اغل و صن�وف مختل�ف، صمیمان�ه تش�کر و قدردان�ی کرد. 
وزیر اطالعات در بخشی از این پیام تصریح کرده است: قطعاً ایجاد امنیت 
پایدار و اطالعات مردم محور، در گرو همکاری تک تک مردم عزیز کشورمان 
است. از همین امروز، از آحاد ملّت شریف، نخبگان، شخصیت های دینی و 
سیاسی، متخصصان، دانشجویان، طالب، هنرمندان، اقوام، ادیان، مذاهب 
و همه عزیزان، درخواست همکاری می نمایم تا از طریق بهره مندی از توان 
و ظرفیت فرزندان شما در سربازخانه امام زمان )عج( و به لطف حق بتوانیم 
منویات مقام  معظم  رهبری )مدظله العالللی( و برنامه های رئیس جمهور 

محترم و مردمی را اجرایی نماییم. 

    ایسنا: سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره 
به میثاق نامه اعضای هیئت دولت : کسی که در دولت است باید دندان 
طمع را بکشد و دنبال خدمت به مردم باشد. زیبنده نظام اسالمی نیست 
که برخی مدیران به گونه ای عمل کنند که االن در زندان باشند. باید 

مدیران با فساد و رانت مقابله کنند.
   فارس: دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: ظرفیت شناسی جریان 
انقالبی کشور در شکل گیری دولت جدید باعث می شود جریان نفوذ 
حذف و یا حداقل قابل کنترل شود و از این پس مردم می توانند طعم 
شیرین خدمات دولت را حس کنند.همه ظرفیت جهادی و انقالبی باید 

پای نوسازی نظام اجرایی کشور بیاید. 

ریاست جمهوری 


