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دولت مردمي و مأموريت انقالبي 
اعتمادبخشي و اميدآفريني

روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي 
نوشت: نارضايتي عميق اجتماعي از 
عملكرد دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
كار را به آنجا رساند كه تا چند ماه پيش، »اميد« حلقه مفقوده جامعه 
ايران بود. حتي بخش��ي از مردم به دليل كارنامه خالي روحاني و عدم 
تحقق وعده هاي او با صندوق هاي رأي قهر كردند. روحاني طي هشت 
سال گذش��ته كاري كرد كه ش��عار »تدبير و اميد« دولتش به عكس 
خودش يعني »سوءتدبير« دولت و »نااميدي« اجتماعي تبديل شد. 
تورم هاي چندصد درصدي در بخش هاي مسكن، خودرو و ارز، افزايش 
بيكاري، جهش نقدينگي، بدهي دولت و ساير آمارهاي بد اقتصادي كه 
ماحصل عملكرد روحاني بود، همه و همه در خاموش��ي چراغ اميد در 
جامعه مؤث��ر ب��ود... در دولت هاي يازده��م و دوازدهم ب��روز و ظهور 
پرونده هاي��ي چون حقوق هاي نجومي، فس��اد در خصوصي س��ازي و 
واگذاري ها )هفت تپه، دشت مغان و...(، رانت و دزدي در ارز 4هزارو200 
توماني و پرونده هاي فس��اد در مجتمع گوش��ت اردبيل، نگين غرب، 
ايران خودرو، صندوق ذخيره فرهنگيان، بانك سرمايه و... آسيب هاي 
جدي به سرمايه اجتماعي دولت وارد كرد. مضاف بر آنكه افكار عمومي 
در اين هشت س��ال هر از گاهي با ش��نيدن خبر بازداشت يا محاكمه 
اطرافيان برخي دولتمردان )برادر روحاني، ب��رادر جهانگيري، دختر 
نعمت زاده، پسر آخوندي، داماد شريعتمداري، خواهرزن آذري جهرمي، 
دختر دانش آش��تياني و...( اميدش نااميد ش��د. عالوه بر حجم وسيع 
فسادها، خلف وعده هاي دولت هاي تدبير و اميد نيز يكي ديگر از نكات 
قابل  تأملي اس��ت كه اعتماد مردم به دولت را مخدوش كرد... اكنون 
دولت حجت االسالم والمسلمين رئيس��ي آمده و حضورش اميد را به 
جامعه تزريق كرده است؛ اميدي كه هم ستايش منتقدان را برانگيخته 

و هم صحبت درباره احياي اعتماد را پيش كشيده است. 
.......................................................................................................................

شكست توسعه آمرانه خارجي در افغانستان
روزنامه شرق در س��رمقاله خود نوشت: 
اگر چه امريكا بعد از ۱۱سپتامبر با حمله 
به افغانس��تان متأث��ر از ش��تاب زدگي و 
برخورد انعكاسي براي مبارزه با القاعده بود ولي در كنار آن ادعاي نجات 
مردم افغانستان، برقراري دولت مدرن، دموكراسي، نظام اداري و ارتش 
مدرن و رشد و توسعه اقتصادي براي مردم افغانستان داشت و در  طول 
اين 20س��ال كه طوالني ترين جنگ خارجي امريكا بود، نتوانست به 
اهداف خود برسد. دولتي  دست نشانده و ناكارآمد، سازماندهي و آموزش 
ارتش ۳۵0 هزار نفري كه بدون ايده ها و آرمان هاي وطن دوستانه شكل 
گرفته بود، سرازير كردن كمك هاي خارجي و آلوده كردن بدنه دولت به 
پول هاي بادآورده كه حاص��ل كار و تالش جامعه نب��ود و نوعي رانت 
خارجي تلقي مي شد و تقسيم آن بين شركت هاي خارجي و كارگزاران 
فاسد دولت افغانس��تان، چيزي براي توسعه كشور باقي نمي گذاشت. 
آنچه بعد از 20سال در سرزمين افغانس��تان باقي ماند، شامل دولتي 
فاسد و دست نشانده پول هاي خارجي، به وجود آمدن رانت در بدنه فاسد 
و غيرتوسعه اي، بي دولتي در ساختاري كه قادر به حمايت از ملت نبود 
و ارتش دست ساخت خارجي و بيگانه به اهداف، انگيزه ها و آرمان هاي 
ملي و وطن دوستانه، يك  بار ديگر ثابت كرد توسعه ملي درون زا ست و  
نمي توان از بيرون آن را بر جامع��ه اي تحميل كرد. اگر ظرفيت دروني 
وجود داشته باشد، عوامل برون زا نيز مي توانند )مثل ژاپن و آلمان بعد 
از جنگ جهاني( به كار توسعه كشور در آيند. افغانستان امروز دوباره و 
چندباره اين درس اول توسعه را به آزمون جهاني گذاشت كه توسعه را 

نمي توان از بيرون به »پيكره جامعه دوخت«. 
.......................................................................................................................

افغانستان؛ نماد شكست بايدن
روزنامه صبح نو در بخشي از مطلبي نوشت: خروج 
پرحاش��يه، هزينه س��از و جنجال��ي اش��غالگران 
امريكايي از افغانستان، به نماد شكست دولت بايدن 
تبديل شده است. اگرچه رئيس جمهور امريكا مدعي است وي به اندازه 
كافي در حوزه سياست خارجي تبحر داشته و خروج فوري از افغانستان 
بهترين تصميم ممكن ازسوي وي تلقي مي شود اما اين استدالل ازسوي 
طرفداران باي��دن در انتخابات2020 و حتي برخ��ي هم حزبي هاي وي 
پذيرفته نشده است! همين مسئله، بايدن را نسبت به آثار و تبعات تحوالت 
افغانستان و انعكاس آن بر نتايج انتخابات ميان دوره اي كنگره )2022( و 

انتخابات رياست جمهوري سال2024 نگران كرده است. 
نظرس��نجي هايي كه در اين باره منتش��ر مي ش��ود، به س��ود بايدن و 
دموكرات ها نيس��ت. نتايج نظرسنجي مش��ترك خبرگزاري رويترز و 
موسسه پژوهشي آيپسوس در روز جمعه )۱4اوت( نشان داد ۵۳درصد 
پاسخ دهندگان بر اين باور بودند كه ورود طالبان به كابل، نتايج دو دهه 
حضور نظامي امريكا در افغانستان را كه نزديك به يك تريليون دالر هزينه 
داشت از بين برد. بااين حال برخي پاسخ دهندگان نيز با تصميم بايدن 
براي خروج از افغانستان موافق بوده اند. نظرسنجي مؤسسه آيپسوس در 
روز دوشنبه )۱۶اوت( نيز نشان داده است كه تا قبل از حمالت فرودگاه 
كابل، 42درصد از شهروندان امريكايي از عملكرد ديپلماتيك و نظامي 
بايدن در افغانستان دفاع كرده اند. در اين نظرسنجي، عملكرد او نسبت به 

سه رئيس جمهور پيشين امريكا »بدتر« ارزيابي شد. 
.......................................................................................................................

مبارزه با فساد در دولت ايجابي باشد
روزنامه آرمان ملي در يادداش��تي نوش��ت: 
دولت اگر بتوان��د مبارزه واقع��ي، جدي و 
مبتني بر سازوكار با فساد انجام دهد قطعا 
بخش زيادي از اعتماد از دست رفته مردم 
به مسئوالن بازسازي خواهد شد. دولت بايد از اقدامات تند پرهيز كند 
و مبارزه با فس��اد را به جاي تمركز ب��ر افراد بر تمركز بر س��ازوكارها 
طراحي كند، رئيس جمهوري درر قوه قضائيه تا حدي توانس��ت اين 
مدل را به پي��ش ببرد، البته در اين قوه به دلي��ل ماهيت اقدامات اين 
نهاد، بيشتر برخورد ها قضايي و س��لبي بود اما در قوه مجريه اقدامات 
بايد ايجابي و تالش براي از بين بردن بس��تر هاي فساد باشد نه اينكه 
منتظر باشيم فس��ادي اتفاق بيفتد تا بعد با آن فس��اد برخورد كنيم. 
رئيس جمهوري هم هدف خود از ورود به انتخابات را همين موضوع و 
همين كاركرد قوه مجريه عنوان كردند. مهم ترين آفت مبارزه با فساد 
ورود نگاه هاي جناحي به اين عرصه است، دولت سيزدهم اگر به دنبال 
مبارزه با فساد و در نهايت بازسازي سرمايه اجتماعي است بايد از توان 
همه نخبگان و فعاالن كشور اس��تفاده كند و مسئله مبارزه با فساد را 
آلوده به رقابت هاي جناحي و سياس��ي نكند؛ امري كه متأس��فانه در 

گذشته ما شاهدآن بوديم. 

88498443سرویس  سياسي

 وحيدي : كشور را
 استان محور اداره می كنيم 

اداره  وزارتخانه مح�ور  به ص�ورت  هم اكن�ون  م�ا  كش�ور 
مي ش�ود و ي�ك نظ�ر وج�ود دارد ك�ه كش�ور را اس�تان محور 
و  ش�ود  بس�يج  اس�تان ها  در  امكان�ات  و  كني�م  اداره 
وزارتخانه ه�ا ب�ر اي�ن مس�ئله نظ�ارت و پش�تيباني كنن�د. 
به گزارش تس��نيم، احمد وحيدي، وزير كش��ور يك ش��نبه ش��ب با 
حضور در برنامه »نگاه يك« ش��بكه يك بيان كرد: حكمراني عمومي 
با اين وزارتخانه اس��ت و نق��ش تجميع كننده را دارد؛ وزارت كش��ور 
بين كاركردهاي مختلف دولت در هر س��طحي از مناطق يا استان ها 
يكپارچه سازي مي كند و بسيج كننده ظرفيت هاي كشور، ميدانداري و 

موتور محرك بودن نيز توسط اين وزارتخانه انجام مي گيرد. 
وحيدي گفت: وزارت كش��ور بايد در جايگاه اصلي خود بنش��يند و ما 
ارتقاي كيفيت و كفايت حكمراني را در نظر داريم؛ بعضاً برخي خألها 
پر نمي شود و در اين زمينه به مشكل بر مي خوريم. جريان حكمراني 
چنداليه و چندجانبه اس��ت و بايد هنجارهاي حكمراني را بين مردم 

شكل بدهيم. 
وي خاطر نش��ان كرد: برنامه هاي بخشي، اس��تاني و ملي داريم و اگر 
اين ها در تعادل نباش��د مزاحمت بين اجزا ايجاد مي كند، مثاًل برخي 
صنايع كه مص��رف زياد آب دارند آن منطقه دچار بحران آب ش��ده و 
زماني كه اين كار انجام مي گرفت، اين مسئله در نظر گرفته نشده بود. 
اين تعادل عدالت و توازنه منطقه اي ايجاد مي كند و اين مسئله مورد 

تأكيد بوده است. 
كش��ور ما هم اكنون به  صورت وزارتخانه محور اداره مي ش��ود و يك 
نظر وجود دارد كه كش��ور را اس��تان محور اداره كنيم و امكانات در 
استان ها بسيج شود و وزارتخانه ها بر اين مسئله نظارت و پشتيباني 
كنند، بنده قائل بر اين نگاهم و استان ها براي توسعه و رشد در نظر 

گرفته بشوند. 
وحيدي گفت: االن اختيارات استانداران و فرمانداران كم است و بايد 
اختيارات كافي را داشته باشد و اين مسئله بايد به خوبي تعريف شده و 

تا حد امكان نيز بودجه ها استاني نوشته بشود. 
وزير كش��ور درباره امنيت مرزهاي كش��ور گفت: امنيت مرزهاي ما با 
حضور نيروهاي مس��لح و نيروي انتظامي بس��يار عالي است و مشكل 
امنيت��ي نداريم، البته دش��من تالش دارد ك��ه اين را به ه��م بزند اما 
استحكام نيروهاي مسلح و ناجا در مرزها اين تالش ها را بي حاصل كرده 
است. گاهي در مرزهاي غربي يا شرقي گروه هاي تروريستي اقدامات 
تروريستي بعضاً انجام داده اند ولي تالش شده كه امنيت مرز تأمين شود 

و به  صورت مستمر ادامه دارد. 
.......................................................................................................................

كارشناس مسائل سياسی:
 حضور امريكا در منطقه 

چيزي جز هرج ومرج به همراه ندارد 
كارش�ناس مس�ائل منطق�ه اظه�ار ك�رد: سياس�ت دول�ت 
جدي�د اي�ران اس�ت ك�ه از رهگ�ذر همگراي�ي نق�ش امري�كا 
را در منطق�ه كاه�ش ده�دآن ه�م در حال�ي ك�ه حض�ور 
امري�كا در منطق�ه چي�زي جز ه�رج و م�رج ب�ه همراه ن�دارد. 
حسن هاني زاده، كارشناس مس��ائل منطقه در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان درباره نشست بغداد، گفت: اين نشست با هدف 
كاهش سطح تنش هاي منطقه غرب آسيا برنامه ريزي شده است، 
نخستين هدف سران كش��ور هاي منطقه در نشس��ت بغداد، گام 
برداش��تن براي كاهش تنش هاي منطقه اي اس��ت، البته با تأكيد 
بر امكانات منطق��ه اي و دور كردن امري��كا از دخالت هاي منطقه 
نيز تلقي مي ش��ود؛ نشس��تي كه مصر، اردن، قط��ر، كويت، ايران، 
عربستان، فرانس��ه، نمايندگان اتحاديه اروپا و ساير كشورها كه در 
آن شركت دارند. به نظر مي رسد اين اجالس كاماًل عملي و مبتني 
بر ابداعات منطقه اي ش��كل گرفته و نزديك شدن ديدگاه ايران به 
كشور هاي حوزه خليج فارس مي تواند به بومي كردن سياست هاي 

منطقه كمك كند. 
وی ادامه داد: حضور امريكا در منطقه چيزي جز هرج ومرج و بي ثباتي 
به همراه ندارد، از آنجا كه شرايط منطقه به گونه اي است كه افغانستان 
با بحران داخلي روبه رو اس��ت و امريكا با خارج ش��دن خود موجبات 
هرج ومرج اين كشور را برنامه ريزي و دنبال كرد، كشور هاي منطقه به 
اين نتيجه رس��يدند كه امريكا نمي تواند امنيت منطقه را برقرار كند و 
نخستين گام اين است كه بومي سازي تصميمات و سياست هاي منطقه 

از سوي اين كشور ها دنبال شود. 
اين كارش��ناس مس��ائل منطقه با بيان اينكه حضور كشور هاي 
اروپاي��ي در اجالس بغداد نش��ان دهنده اين اس��ت ك��ه امريكا 
بي ثباتي منطقه را دنب��ال مي كند، اظهار ك��رد: حضور امانوئل 
مكرون رئيس جمهور فرانسه، اعضاي ش��وراي امنيت و مقامات 
ژاپن در اين اجالس مي تواند اين نگاه را در جامعه جهاني ايجاد 
كند كه امريكا عامل بي ثباتي منطقه است و فرانسه خيز بلندي 
براي كشور هاي منطقه برداشته است. اتحاديه اروپا تالش مي كند 
نقش امري��كا را در منطقه كمرنگ كند و اتحادي��ه اروپا جا پاي 

امريكا در منطقه بگذارد. 
وي ادامه داد: بعد از حوادث افغانستان كه اكنون هم ادامه دارد، به نظر 
مي رسد شاهد كمرنگ شدن نقش امريكا و همگرايي كشور هاي منطقه 
هستيم؛ همگرايي ای كه ايران، ميداندار آن است. سياست دولت جديد 
ايران است كه از رهگذر همگرايي نقش امريكا را در منطقه كاهش دهد 
و اگر اين همگرايي قوت گيرد طبيعتاً توس��عه پايدار در منطقه بيشتر 

از گذشته مي شود. 
.......................................................................................................................

مشاور رئيس مجلس:
 پشت رفتار امريكا تفكر صهيونيستي است 

مش�اور رئي�س مجل�س ده�م اظه�ار ك�رد: رؤس�اي جمه�ور 
كش�ور  اي�ن  رفت�اري  پلتف�رم  در  نقش�ي  هي�چ  امري�كا 
ندارن�د و آنه�ا در واق�ع عروس�ك هاي خيمه ش�ب بازي 
مي كنن�د.  ب�ازي  را  خ�ود  نق�ش  فق�ط  ك�ه  هس�تند 
منص��ور حقيقت پور، مش��اور رئيس مجلس ده��م در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي 
هيئت دولت با ايش��ان در مورد عملكرد دولت ها در امريكا گفت: 
رؤساي جمهور امريكا هيچ نقش��ي در تعيين پلتفرم رفتاري اين 
كش��ور ندارند و آنها در واقع عروسك هاي خيمه شب بازي هستند 
كه پلتفرم رفتاري به آنها ديكته مي ش��ود و آنه��ا نيز نقش خود را 

بازي مي كنند. 
وي افزود: با تغيي��ر رئيس جمهور امريكا تنها ابزار س��ر بريدن ملت ها 
تغيير مي كند، يك نفر با چاقو س��ر مي برد و ديگري با پنبه، واال اينكه 
رئيس جمهور از دموكرات ها باشد يا از جمهوريخواهان هيچ فرقي ندارد. 
درواقع سگ زرد برادر شغال است. رفتار ما در قبال امريكا بايد بر اساس 
اقتدار و استقالل باشد و با امريكا نه از سر رحم بلكه رفتاري مقتدرانه 
بايد داشته باشيم كه البته ابزارهاي الزم را براي اين رفتار مقتدرانه در 

قبال امريكا داريم. 
حقيقت پور خاطرنشان كرد: پش��ت صحنه پلتفرم رفتاري امريكا 
تفكر صهيونيس��تي اس��ت و اين تفكر اس��ت كه تعيي��ن مي كند 
سياس��تمداران امريكا چه رفتاري را در قبال كشورها و ملت هاي 

مختلف داشته باشند.

قضایی

سخنگوي كميس�يون اصل90 مجلس اظهار 
كرد: فيلم هايي كه از زندان اوين منتشر شده، 
آرش�يوي بوده، ضمن اينكه به نظر مي رسد 
دسترسي به اصل دوربين ها انجام نشده است. 
علي خضريان، سخنگوي كميس��يون اصل90 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با مهر در 
توضيح بازديد اين كميسيون از زندان اوين، گفت: 
در پي انتشار تصاويري از زندان اوين، پرونده اي 
در كميته قضايي و حقوقي كميسيون اصل90 
مجلس به عنوان نهاد نظارتي تشكيل شد و اين 
فيلم ها مورد بازبيني دقيق ق��رار گرفت، ضمن 
اينكه با نظر رياست محترم مجلس و تشخيص 
اعضاي كميسيون بنا شد نظارت ميداني از زندان 
اوين انجام ش��ود كه ديروز به هم��راه جمعي از 
اعضاي كميس��يون و نمايندگان م��ردم تهران 

بازديد چند ساعته اي از زندان اوين داشتيم. 
وي افزود: جلس��ه اي هم با مس��ئوالن دستگاه 
قضايي، سازمان زندان ها و زندان اوين در حاشيه 

اين بازديد تشكيل شد كه موضوع به دقت مورد 
بررس��ي قرار گرفت. آنچه مسلم است اينكه اين 
اتفاقات تلخ اس��ت و كام همه مردم را تلخ كرده 
اس��ت، هرچند اين واقعه كمك ك��رده كه اين 
اشكال بروز پيدا كند. آنچه مسلم است اينكه نقض 
كرامت انساني گاهي ناشي از محدوديت هاست، 
همچون تعداد بي��ش از اس��تاندارد زندانيان در 
ندامتگاه ها كه موجب بروز مشكالتي جهت حفظ 
كرامت انساني زندانيان مي گردد كه در جاي خود 
بايد تمهيداتي انديش��يد اما گاهي اين موضوع 
ناشي از رفتارهاي غيرانساني است كه اين بخش 
غيرقابل توجيه اس��ت، لذا م��ردم بايد اطمينان 
پيدا كنند كه اراده اي براي نقض كرامت انساني 

زندانيان وجود ندارد. 
سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس ادامه داد: 
سوءاستفاده مبني بر اينكه اراده اي در نظام براي 
تضييع كرامت زنداني وجود دارد را به  طور جدي 
مورد بررسي و بازرسي قرار داديم. در اين جلسه 

هم كه در زندان اوين برگزار شد، تمامي فيلم ها 
مجدداً با حضور نمايندگان مجلس، كارشناسان 
قوه قضائيه و دادس��تاني كل و مسئوالن ذي ربط 
مورد بررسي قرار گرفت، تخلف برخي موارد براي 
ما محرز ش��د كه حتماً بايد ب��ا خاطيان برخورد 
شود. خضريان با تأكيد بر اينكه دفاع از حيثيت 
نظام جمهوري اسالمي براي ما يك امر ضروري 
است، گفت: بر همين اساس، ترك فعل برخي از 
مسئوالن براي ما مسلم اس��ت و به همين دليل 
برخورد قانوني با مس��ئوالن خاطي مورد انتظار 
است. از سوي ديگر مس��ئله بعدي اين است كه 
فيلم هايي كه منتشر ش��ده فيلم هاي آرشيوي 
بوده، ضمن اينكه به نظر مي رس��د دسترسي به 
اصل دوربين ها انجام نشده است، ما مطلع شديم 
اين تخلفات قباًل مورد توجه مس��ئوالن مربوطه 
قرار گرفته است و تعدادي از متخلفان به مراجع 
مربوطه منتقل ش��دند و با آنها نيز برخورد شده 
است، اما مواردي هم بود كه يا به تازگي رخ داده 

بود يا به داليل مختلف مورد رسيدگي قرار نگرفته 
است، لذا تأكيد شد اين افراد به عنوان متخلف به 

مراجع مربوطه معرفي شوند. 
وي در ادامه اظهار كرد: نتايج جمع بندي كميته 
قضايي و حقوقي كميسيون و در نهايت كميسيون 
اصل90 را خدمت مردم اعالم خواهيم كرد، البته 
گفتني است آنچه به شكل گسترده درباره تضييع 
حقوق زندانيان يا خدشه دار شدن كرامت زندانيان 
در حال انتشار است، طبق نظارت ميداني و بررسي 
صورت گرفته چنين نيست و اتفاقات موردي بوده 
و تجميعي از تخلفات آرش��يوي كه از سال هاي 
گذشته در آرشيو زندان ذخيره شده است، منتشر 
گردي��ده و اينگونه در فض��اي اجتماعي قلمداد 
ش��ده كه همه اين اتفاقات در ي��ك زمان كوتاه 
صورت پذيرفته كه خالف واقعيت است، البته اين 
موضوع از مواردي است كه با توجه به مباني ديني 
و انقالبي ما حتي يك مورد هم زياد است و همه 

كشور بايد نسبت به آن حساس باشند.

سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس:

فيلم هاي منتشر شده از زندان اوين آرشيوي است

اسالمي: تله هاي بيگانگان به بهانه هاي هسته اي را برمی داريم
رئيس جديد سازمان انرژي اتمي 

اظهار كرد: ما در راستاي رفع موانع    خبر
بر سر راه پيشرفت كشور و برداشتن تله هايي كه بيگانگان به 
بهانه ه�اي هس�ته اي ايج�اد كردن�د، حرك�ت مي كني�م. 
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي، رئيس جديد سازمان انرژي اتمي 
اظهار كرد: سازمان انرژي اتمي يكي از بخش هاي بسيار استراتژيك 
كشور است و تأثير مهمي براي قدرت سازي ملي دارد. مردم براي 
اينكه قله هاي رفيع پيش��رفت را تس��خير كنند، بيش از پيش به 

فعاليت س��ازمان هاي تأثيرگذار كه محرك توسعه در بخش علم و 
فناوري هستند، مثل سازمان انرژي اتمي نياز دارند. 

وي ادامه داد: ما با راهبرد توس��عه، تعالي و تحول گرايي در راستاي 
رفع موانعي كه بر سر راه پيش��رفت كشور است و برداشتن تله هايي 
كه بيگانگان بر سر راه پيش��رفت كشور به بهانه هاي هسته اي ايجاد 
كردند، حركت مي كنيم. به ياري خداوند و تالش بي وقفه دانشمندان 
ارزشمند و جواناني كه در سازمان انرژي اتمي شاغل هستند مي توانيم 
اين اهداف را محقق كنيم. همچنين در بخشي از اين رويداد تغيير و 

تحول مديريتي سازمان انرژي اتمي، دكتر صالحي، رئيس پيشين 
سازمان با تقدير از رئيس جمهور به دليل انتخاب شخصيتي فرهيخته 
براي سازمان، گفت: اكنون خيال خانواده سازمان انرژي اتمي ايران 
مطمئن شد كه مديريت اين دستگاه در دست فردي دلسوز، صاحب 

اخالق و تدين و صاحب علم و تجربه است. 
وي با اشاره به پروژه هاي در شرف اتمام سازمان انرژي اتمي از جمله 
ساخت بيمارستان يون درماني ابراز اميدواري كرد اين پروژه ها در 

يك سال آينده به بهره برداري برسند. 

تأكيد بر بازس��ازي رابطه مردم و دولت يكي از 
مهم ترين محورهاي س��خنان رهبري در ديدار 
اعضاي هيئت دولت بود. ص��رف نظر از داليل 
اين مطالبه ش��ايد س��ؤال اصلي اين باش��د كه 
چگونه مي توان اعتمادي را كه در طول سال هاي 
گذش��ته به دليل عملكرد دولت ه��اي قبلي به 
شدت صدمه ديده است، ترميم كرد. گزاره هاي 
فراواني در اين باره مطرح اس��ت اما شايد بتوان 
گفت افزايش مش��اركت مردم در دولت، تالش 
براي عملي ك��ردن وعده ه��ا و همچنين بيان 
صادقانه داليل شكست ها و موفقيت ها مهم ترين 
محورهاي اين اقدام باش��د؛ اقداماتي كه كمتر 
نش��انه اي از آن در عملكرد قوه مجريه در طول 

سال هاي قبل وجود دارد. 
تأكيد رهبر انقالب اس��المي بر بازسازي رابطه 
بين م��ردم و دولت مهم ترين مس��ير جديدي 
بود كه به روي دولت سيزدهم باز شد. شايد هم 
اكنون مهم ترين سؤال در اين باره اين باشد كه 
بازسازي بايد در چه حوزه هايي باشد و چرا رابطه 

بين مردم و دولت اينچنين آسيب ديده است، 
از س��وي ديگر اين بازس��ازي چه فرصت هايي 
در مقاب��ل دولت و نظ��ام جمهوري اس��المي 
ق��رار مي دهد ك��ه مي تواند از آن ب��راي بهبود 
اوضاع كشور نه در سطح داخلي بلكه در سطح 

بين المللي نيز استفاده كند. 
نظام جمهوري اس��المي اس��المي ايران نيز از 
همان ابتدا به دنبال حداكثري كردن نقش مردم 
در پي ريزي ساختارهاي حاكميتي بوده است و 
بنيانگذاري ساختارها، نهادها و انتخاب افراد با 
رأي مردم در يك »تاريخ فش��رده« در ابتداي 
انقالب نشانه ساماندهي سياست با تكيه بر مردم 
است. در 40سال بعد از آن دو سال و هشت ماه 
ابتدايي، باقي س��اختمان سياست نيز روي آن 
بنيان اوليه ساخته شد. اين راهبرد كالن، مسئله  
رابطه  حاكميت با مردم را به صدر مسائل نظام 

سياسي آورد. مردم در تش��كيل و انتخاب ايده  
نظام سياسي و بعد انتخاب افراد به ميدان آورده 
شده بودند و بعدتر در فواصل كوتاه تقريباً هر دو 
سال، يكي از نهادهاي انتخابي با رأي مردم در 

ميان گروه هاي سياسي جابه جا شد. 
همين مسئله نش��ان مي دهد اين رابطه تا چه 
اندازه در موفقيت نظام تأثيرگذار اس��ت. يكي 
ديگر از نشانه هاي اين مسئله در تأكيد بر اهميت 
مردم براي حض��ور در انتخابات از س��وي مقام 
معظم رهبري است اما ش��ايد سؤال اصلي اين 
باشد كه چگونه مي توان اين اعتماد آسيب ديده 

را بازسازي كرد. 
    سلوك مس�ئوالن با مردم بايد اصالح 

شود
ش��ايد يكي از مهم ترين اتفاقات��ي كه در حوزه 
بازس��ازي اعتماد مردم به دول��ت بايد رخ دهد 
و تاكنون نيز فراموش شده نحوه سلوك و رفتار 
مسئوالن است. طبيعي اس��ت كه اين سلوك 
و رفتار عمومي با مردم و اهمي��ت آن در افكار 
عمومي تنه��ا مختص ايران نيس��ت و حتي در 
نظام هاي س��رمايه داري نيز بح��ث رابطه بين 

مسئوالن و دولت نيز مهم و حياتي است. 
اين مسئله از كوچك ترين زاويه رفتار مسئوالن 
گرفته تا نوع زندگي ش��خصي متأثر مي ش��ود. 
نظام جمهوري اس��المي به عن��وان مهم ترين 
انقالب در نيمه دوم قرن بيستم رابطه جديدي 

بين مردم و مسئوالن بنيان نهاد. 
اين رابطه ب��ر مبناي نوعي خدمتگ��زاري بين 
مسئوالن و مردم تعريف ش��ده كه تمام روابط 
قبلي را به طور كام��ل از بين برد، با اين حال در 
طول سال هاي گذشته به تدريج بسياري از اين 

روابط دچار تغيير ماهوي شده است. 
اين مس��ئله خود را در زندگي مسئوالن نشان 
داده است، به عنوان مثال در بحث حقوق هاي 
نجومي اعتماد مردم به شدت ضربه ديد. زماني 

كه بسياري از مردم در ش��رايط سخت زندگي 
مي كنند، انتشار فيش حقوق هاي نجومي ضربه 

سختي به مردم وارد كرد. 
همين مس��ئله را می ت��وان به نق��اط مختلف 
همچون نح��وه زندگ��ي و حتي رس��يدگي به 
وضعيت مردم تعميم داد. اصالح اين رابطه كه 
متأسفانه از زمان دولت سازندگي در ايران شروع 
شد، بارها و بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري 

قرار گرفته است. 
حاال هم به نظر مي رس��د يكي از مس��ائل مورد 
توجه بحث اصالح رابطه بين مردم و مسئوالن 
اس��ت كه بايد در دولت س��يزدهم روي آن كار 

شود. 
نكته ديگر در رابطه بين مردم و دولت استفاده 
از ظرفيت رس��انه اي براي بيان مشكالت است. 
متأسفانه در سال هاي گذشته با وجود مشكالت 
فراوان هيچ ك��دام از موانع موجود به درس��تي 

براي مردم تشريح نشده است. 
همي��ن مس��ئله در كالم مقام معظ��م رهبري 
نيز انعكاس ياف��ت. زماني كه ايش��ان از دولت 
خواس��تند به صورت جدي مش��كالت را براي 
مردم تش��ريح كرده و اج��ازه ندهند تا س��ياه 

نمايي ها بر افكار عمومي غلبه پيدا كند. 
در طول سال هاي گذش��ته نيز بارها عدم توجه 
به اين مسئله سبب خسارت هاي جدي به نظام 
شده اس��ت. در دنيا نيز سياس��يوني كه ارتباط 
بهتر و مستقيم تري با مردم دارند، باعث تقويب 
رابطه نظام سياسي متبوع خود با افكار عمومي 

شده اند. 
    وعده ها بايد دقيق اجرا شود

يك��ي ديگ��ر از بحث ه��اي ج��دي در م��ورد 
بازس��ازي اعتماد مردم،  اجراي دقيق و صريح 

وعده هاست. 
با قاطعيت مي توان گفت محوري ترين مؤلفه در 
بازسازي اعتماد عمومي همين »حس نااميدي 

از عملي شدن وعده ها« باش��د. دولت سيزدهم 
مي تواند در كوتاه مدت اين حس را تغيير دهد و 
در طول زمان از بين ببرد. عملي كردن حرف ها و 
وعده ها هر چند راهي سخت و دشوار است، ولي 
كليد اصلي بازس��ازي اعتماد عمومي است، هر 
چند در مسير پيچيده  عملي شدن وعده ها حتماً 
موارد قابل توجهي از عملكرد دس��تگاه بزرگ 
اجرايي با كمبودها و اشتباهاتي مواجه خواهد 
شد. دولت براي ماندن در مسير بازسازي اعتماد 
عمومي بايد ايراد و اش��كال احتمالي را بپذيرد 
و صادقانه با مردم رفتار كند. كتمان اش��تباه از 
اصل اشتباه آس��يب بزرگ تري به رابطه  دولت 
و افكار عموم��ي مي زند. همان طور كه س��ابقه  
پُرفرازونشيب تاريخ سياسي در ايران به ما نشان 
مي دهد، در صورت گفت وگوي صادقانه با مردم، 
اثر تصميمات اشتباه كم مي شود، البته حضور 
مداوم در ميان مردم، شجاعت پذيرش اشتباه در 

دولتمردان را نيز تقويت مي كند. 
    اين ديوار بايد شكسته شود

نكته بعدي اين است كه دولت با حضور در ميان 
مردم حس اميد را زنده مي كند و با تصميمات 
عاقالنه اميد مي آفريند. براي بازس��ازي اعتماد 
عمومي به ني��روي اميد نياز بيش��تري داريم؛ 
نيرويي كه بدنه  كارشناس��ي كشور را به ميدان 
م��ي آورد و چت��ر انق��الب را به وس��عت تمام 
دلس��وزان ايران گس��ترش مي دهد. انقالب از 
مس��ير خردورزي و توجه به انديش��ه  نيرومند 
كاردان هاي دلس��وز متولد و تثبيت شد، البته 
در مورد حض��ور دولت در ميان م��ردم يكي از 
انتقادات اصلي اين است كه آيا مديران كالن با 
حضور در ميان مردم مي توانند به رفع مشكالت 
كمكي كنند يا در نهايت جز رفع مقطعي برخي 
از آنها تنها به بقاي آنها در ش��رايط فعلي كشور 

كمك مي كنند. 
شايد در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت كه مهم ترين 
تأثير حضور ميداني دولت در ميان مردم تزريق 
روحيه خدمتگزاري به تمام نقاط اجرايي كشور 
اس��ت. نبايد از ياد برد كه مشي مديران مياني و 
حتي نيروهاي اجرايي رده پايين دولت از سلوك 
مديران ارش��د با مردم تبعيت مي كند. طبيعي 
اس��ت كه وقتي اين حضور يك حضور حداقلي 
است، نمي توان انتظار داش��ت كه مديران رده 
پايين نيز ب��ه دنبال خدمت به مردم باش��ند، از 
اين رو حضور دولتمردان در ميان مردم نه تنها 
به بازس��ازی اعتماد مردم كم��ك مي كند بلكه 
به درك مستقيم برخي شرايط كمك مي كند. 
نبايد فراموش كنيم كه حتي در نظام نخبگاني 
و اقتدارگرا نيز حضور در بين م��ردم و اطالع از 
شرايط آنان جزو فاكتورهاي كارآمدي محسوب 
مي شود، از اين رو در نظام جمهوري اسالمي به 
عنوان يك نظام پيشرو و مردمي مي توان انتظار 
داشت كه همين رويه ادامه پيدا كند. خوشبختانه 
دولت سيزدهم و ش��خص رئيس جمهور در اين 
مس��ير گام هاي جدي برداشته اس��ت و انتظار 
مي رود همين رون��د در ماه هاي آينده نيز تكرار 
شود، البته حتماً در اين باره انتقاداتي نيز از دولت 
خواهد شد اما دولت سيزدهم نبايد مقهور چنين 
فضاسازي هاي رسانه اي شود و بايد تالش كند 
با حض��ور در ميان مردم صداي قش��ر بي صدا و 

مستضعف جامعه باشد.

چگونه مي توان اعتماد مردم را به دولت بازسازي كرد

مسير دولت سيزدهم در جلب  اعتماد جامعه
مهدی  پورصفا
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