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بسیج و دولت سیزدهم
یکی از مهم  ترین ظرفیت های ارزشمند انقالب اسالمی، »بسیج « است که 
در طول چهار دهه گذشته در بسیاری از گلوگاه های تاریخی به کمک نظام 
آمد و بارهای بزرگی را از دوش دستگاه های مسئول برداشته است. اینک که 
کارآمدی نظام های اجرایی، یکی از چالش های اساسی کشور در سال های 
اخیر است، بس��یج به عنوان س��رمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش آفرینی 
عمومی و تخصصی مردم در حاکمیت جمهوری اس��المی ایران، همچون 
گذشته می تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی ازاین دست 
باشد. هرچند دولت گذشته چندان از این ظرفیت عظیم به سود کارآمدی 
بهره نجس��ت، اما امید می رود که دولت س��یزدهم نس��بت به این فرصت 
ارزشمند بی توجه نباشد؛ برخی از مهم  ترین فرصت های موجود در آن را در 

ادامه بررسی می کنیم.
الف- یکی از مهم  ترین موانع کارآمدی نظام اجرایی، وجود تزاحماتی است 
که باعث اتالف انرژی جریان های فعال کشور است و از جمله این تزاحمات، 
تزاحم های میان دستگاهی و بین دستگاه   ها و جامعه است. گاه دستگاه های 
مسئول در اجرای برخی تصمیمات دچار اختالفاتی هستند که عدم همراهی 
و حتی مخالفت برخی دیگر از دستگاه ها، تصمیمات را متوقف یا ناکارآمد 
می سازد. گاه دستگاه های مسئول بدون در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی 
به دنبال پیشبرد سریع امور و اتخاذ تصمیماتی هستند که با عدم همراهی 
و حتی تعارض مردم مواجه می ش��ود که نمونه های آن را در دولت گذشته 
مشاهده کردیم و گاه مطالبه ای در میان مردم وجود دارد که به دلیل وجود 
دیوان ساالری های دست وپاگیر یا عدم تعامل مستقیم برخی مسئوالن با 
مردم، به مرحله اجرا نمی رسد. در همه این حاالت تزاحمات نهادی و اجتماعی 
مانع کارآمدی نظام اجرایی است و همان گونه که پیداست، وجود ظرفیتی 
همچون بس��یج با ویژگی های مردمی- حاکمیتی می تواند در حل بخش 

عمده ای از این چالش   ها مفید فایده واقع شود. 
ب - از دیگر موان��ع کارآمدی، نگ��رش بوروکراتیک و فرس��ودگی برخی 
سامانه های موجود است، به گونه ای که گاه برخی تصمیمات مهم و راهبردی 
که اتفاقاً موردقبول نخبگان و جامعه نیز هست در میان چرخ دنده های فرسوده 
و کند بدنه دستگاه های اجرایی متوقف ش��ده و سال   ها به طول می انجامد. 
میزان هزینه مالی، انسانی و روانی از چنین آسیبی در کشور به حدی زیاد است 
که به هیچ عنوان قابل محاسبه نیست. در این میان آنچه می تواند عالج بخش 
این آسیب مدیریتی کشور باشد، »نگرش، فرهنگ و مدیریت جهادی« است 
که با هم افزایی همه ظرفیت های دلسوز انقالب و متخصص در امور، توانی وارد 
عرصه اجرا می کند که بسیاری از گره های کور گشوده شده و تجربه تاریخی 
انقالب اسالمی در دوره دفاع مقدس و پس ازآن نیز مؤید همین ادعا است. 
اکنون بسیج به عنوان مهم  ترین منبع رشد و تسری گفتمان جهادی در جامعه 
و با وجود ظرفیت عظیم انسانی نیروی »مؤمن جهادی« می تواند رهاوردهای 
بی نظیری را در دهه چهارم انقالب اسالمی در حل چالش کارآمدی به ارمغان 
آورد. اینک که رئیس جمهور خود به عنوان یک مدیر جهادی در میدان حاضر 

شده، می تواند این ظرفیت عظیم را به یاری طلبد. 
ج � یکی دیگر از موانع کارآمدی، عدم چرخش نخبگانی و خصوصاً نسلی در 
حوزه های مدیریتی است. فرسودگی و رکود مدیران در دستگاه های اجرایی، 
پس از مدتی آنها و دستگاه های تابعه ش��ان را دچار روزمرگی و ناکارآمدی 
می کند و متأسفانه در دوره دولت گذشته این وضعیت بغرنج تر شد. اکنون 
و در طلیع��ه گام دوم انقالب یکی از مهم  ترین آس��یب های جدی  که نظام 
مدیریتی و اجرایی و به طورکلی کارآمدی را تهدید می کند، خأل مدیر جوان و 
متخصص در تراز انقالب اسالمی است. اکنون تا دیر نشده است باید برای این 
مهم چاره ای اندیشید و یکی از بهترین ظرفیت های پرورش سرمایه انسانی 
در تراز انقالب اسالمی، بسیج است که لزوم توجه هرچه بیشتر دستگاه های 

مسئول به این فرصت راهبردی را نشان می دهد. 
البته شایان ذکر است بهره گیری از این مجموعه عظیم و جریان سازی برمبنای 

آن، نیازمند توجه به چند نکته اساسی است:
1. مسئوالن، مؤثرین و آحاد بسیج در سراسر کش��ور مسئولیت و رسالت 
تاریخی خود را در این امر سرنوشت ساز شناخته و برای نقش آفرینی عمومی 

و تخصصی خود طرح ریزی ویژه داشته باشند. 
2. جریان مستمر تربیت سرمایه انسانی که در جهت نیروی تراز انقالب اسالمی 

است، بی وقفه ادامه یافته و بر توان و عزم بر آن افزوده گردد. 
3. متولیان امور کشور خصوصاً در دولت س��یزدهم نیز در جهت شناخت 
ظرفیت   ها و استعدادهای عظیم انس��انی این مجموعه و بهره گیری هرچه 
بیشتر از آن تالش کنند و حمایت های الزم را از گسترش این تفکر، روحیه و 

تشکیالت پیش برنده آن بنمایند. 
د �. مهم  ترین حوزه ای که ناکارآمدی نظامات موجود در آن رخ می نماید و به 
چشم اسفندیار کشور نیز تبدیل شده است، حوزه اقتصادی است. می توان 
گفت ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور منشأ عمده نارضایتی   ها و بستر بسیاری 
از سوءاستفاده های بدخواهان ملت ایران بوده است. اکنون، به نظر می رسد 
مقاوم سازی اقتصاد و تکیه به پیشرفت درون زا، یگانه راه حل عبور از چالش 
مزمن اقتصادی کشور است که دستیابی به این جایگاه، نیازمند عزم عمومی 
نخبگان و آحاد جامعه در اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز 

به میدان آوردن همه ظرفیت ها، از جمله ظرفیت بی بدیل بسیج است. 
رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت امام خامنه ای خطاب به دولت گذشته 
فرمودند: »بخش   هایی وجود دارند خارج از دولت؛ این   ها می توانند در اقتصاد 
مقاومتی نقش ایفا کنند، از جمله بس��یج؛...  بسیج چیز کمی نیست، چیز 
کوچکی نیست؛ بسیج یک مجموعه عظیم و آماده به کاری است؛ این   ها را 
بخواهید، ببینید چه کار می توانند بکنند؛ این   ها می آیند امکانات خودشان 
را عرضه می کنند و می گویند این کار  ها را هم کرده ایم. به نظر من امکاناِت 

]خوبی هست[. «
هرچند گام های مهمی از س��وی مجموعه بس��یج در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتی برداشته شد، اما با تأسف باید گفت از سوی دولت گذشته میدان الزم 
برای بروز و ظهور همه ظرفیت های بسیج در حوزه مقاوم سازی اقتصاد پدید 

نیامد و به نظر می رسد دولت سیزدهم باید این کاستی را جبران کند. 
اکنون می توان گفت بسیج یکی از کلیدهای اصلی گشایش چالش کارآمدی 
نظامات اجرایی و مدیریتی کشور است و البته بسیج تنها منحصر به سازمان 
و تشکیالت آن نیست، بلکه هر آن که معتقد به اصول انقالب اسالمی و در پی 
ارتقای ساخت درونی قدرت با تکیه بر ظرفیت های خودی است، در خط بسیج 

و ظرفیتی برای نظام اسالمی است. 

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
ناامیدی در اردوگاه دشمن خیمه زده است

اس�ت،  زده  خیم�ه  دش�من  اردوگاه  در  ناامی�دی  ام�روز 
هرچن�د ک�ه آنه�ا ای�ن موض�وع را ب�ه روی خ�ود نمی آورن�د. 
به گزارش ایرنا، سردار رمضان شریف در همایش سراسری بسیجیان راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج گفت: کشور 
با حرکت بسیجیان رو به جلو است اما دشمن تالش می کند ما را ناامید و 
مایوس کرده و شرایط ما را بحرانی نشان دهد. اما مردم ما می دانند که از اول 
انقالب تا امروز از چه گردنه های سختی عبور کردند و چه موانع بزرگ را از 
پیش روی خود برداشته اند یا آن موانع را دور زدند و برای عمران و آبادانی 
و سرافرازی این ملت تالش کردند، استقامت کردند و بیش از 2۰۰ هزار 

شهید دادند. 
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که افق آینده برای ملت 
ما بسیار روشن است، بیان کرد: ناامیدی در اردوگاه دشمن خیمه زده است. 
هرچند آنها این موضوع را به روی خود نمی آورند. در افغانستان هزاران نفر 
را به خاک و خون کشیدند، کشته و زخمی های متعددی دادند اما سرانجام 

با خفت و خاری کشور همسایه ما را ترک کردند. 

محمدجواد اخوان

رئیسی در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد 

نظام اداری کشور از نداشتن روحیه بسیجی ضربه خورده است
اگ�ر نظ�ام اداری کش�ور از روحیه بس�یجی 
برخوردار باش�د، شاهد بس�یاری از مشکالت 
و ناکارآم�دی موج�ود نخواهی�م ب�ود، ل�ذا 
ب�رای کارآم�دی نظ�ام اداری الزم اس�ت 
ای�ن روحی�ه را تروی�ج و گس�ترش دهی�م. 
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه نقش و تأثی��ر ترویج 
فرهنگ و روحیه بس��یجی در هم��ه امور زندگی 
فردی و اجتماعی، گفت: بسیجی در هر سازمان 
و اداره ای باید پرچم برافراشته ارزش های انقالبی، 
دلسوزی برای رسیدگی به مشکالت مردم و دعوت 

به صداقت و پاکی باشد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری ، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی روز 
گذشته در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری 
و سازمان های تابعه با گرامیداشت هفته بسیج، با 
بیان اینکه مسئولیت پذیر بودن و خطرپذیری از 
ویژگی   ها و ش��اخصه های اصلی بسیجیان است، 
اظهار داشت: اگر در نهاد ریاست جمهوری کارکنان 
مسئولیت پذیر و به مردم و ارباب رجوع پاسخگویی 
شایسته و مناسب داشته باشند، بدون تردید بقیه 

سازمان   ها هم از این نهاد الگو خواهند گرفت. 
رئیس جمه��ور اصالح نظ��ام اداری و تالش برای 
تقویت کارآمدی در سازمان   ها و ادارات را ضروری 
دانست و گفت: کارآمدی در سیستم اداری به این 
است که کارکنان نسبت به وظیفه خود شناخت 
کامل داشته و با احساس مسئولیت و محبت نسبت 

به رفع مشکالت مردم و ارباب رجوع عمل کنند. 
دکتر رئیس��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اهمی��ت روحیه 
مسئولیت پذیری انسان در نهاد خانواده و جامعه، 
اظهارداش��ت: در فرهنگ دینی، همه مس��ئول 
هستند و باید نس��بت به موضوعات اطراف خود 
احس��اس مس��ئولیت کنند و همه وظیفه داریم 
برای ترویج عدالت، صفا و صمیمیت، امانت داری، 
گسترش خوبی   ها و نهی از منکر در جامعه تالش 

کنیم. 
آیت اهلل رئیس��ی اف��زود: برخ��ورداری از روحیه 
مسئولیت پذیری اجازه نمی دهد تا انسان نسبت به 

اطراف خود و مشکالت مردم بی تفاوت باشد. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در جامعه قرآنی، 
صبر در مقابل نامالیمات و مصائب و ایستادگی در 
برابر دشمنی   ها از اصول اساسی است، خاطرنشان 

کرد: در جامعه دینی صالح بودن به تنهایی کافی 
نیست، بلکه انس��ان باید مصلح باش��د و دیگران 
را نیز به کارهای خوب دع��وت و از منکرات نهی 
کند و باید فرد بس��یجی در اداره و سازمان خود، 
روحیه بسیجی و جهادی را در بین همکارانش نیز 

گسترش دهد. 
رئیسی با انتقاد از نارسایی   ها و مشکالت موجود 
در سیستم اداری کشور، گفت: یقیناً اگر نظام 
اداری کشور از روحیه بسیجی برخوردار باشد، 
شاهد بسیاری از مشکالت و ناکارآمدی موجود 
نخواهیم بود لذا برای کارآمدی نظام اداری، الزم 

است این روحیه را ترویج و گسترش دهیم. 
رئیس جمهور برپا داشتن نماز، ارتباط صمیمی 
با م��ردم، ت��الش ب��رای گس��ترش خوبی   ها و 
نهی از زش��تی   ها در جامع��ه و برپایی عدالت و 
مس��ئولیت پذیری را از اصول محوری تشکیل 

جامعه صالح و قرآنی دانس��ت و اظهارداش��ت: 
باید تالش کنی��م در جامعه پاک��ی، صداقت، 
امانت داری، اخالق، معنویت و عدالت گسترش 
پیدا کند و الزمه تحقق آن توجه به این اصول 

محوری از درون نهاد خانواده تا جامعه است. 
رئیس جمهور در ادامه وظیفه شناس��ی و عمل 
به وظیفه را مورد تأکید ق��رار داد و گفت: همه 
باید وظیفه خود را به درس��تی ش��ناخته و به 
بهترین نحو ممکن آن را انجام دهند و در اصول 
فکری حضرت علی)ع( اگر کس��ی در س��نگر 
وظیفه شناسی و عمل به وظیفه  خود فوت کند 
این فرد از درجه شهادت برخوردار است. رئیسی 
با تأکید بر اینک��ه با روحیه بس��یجی می توان 
مشکالت کش��ور را برطرف کرد، گفت: تفاوت 
و وجه امتیاز نظام اداری ایران اسالمی با سایر 

کشور  ها برخورداری از روحیه بسیجی است. 

آیت اهلل رئیس��ی با تأکید بر اینکه تحریم هرگز 
کش��ور را متوقف نخواهد کرد، گف��ت: هر روز 
که از عمر دولت می گذرد به پیش��رفت کشور 
امیدوارتر می شوم و یقین دارم که گشایش های 
جدی در مس��ائل مختلف ایجاد خواهد ش��د و 
امروز دشمنان به خوبی متوجه شدند که ایران 
در موضع اقتدار ایستاده است و این اقتدار را از 
خون ش��هیدان خود داریم و اجازه نمی دهیم 
آثار خ��ون ش��هدا از بین ب��رود. رئیس جمهور 
تصریح کرد: باید با روحیه بس��یجی و همت و 
کار مضاعف در مس��یر رفع مش��کالت و ایجاد 
گش��ایش حرکت کنیم و بی تردید اگر درست 
حرکت کنیم، ی��اری خداوند نی��ز برای جبهه 
حق حتمی خواهد بود. رئیس��ی تأکید کرد: با 
پیشرفت در ابعاد مختلف، روزهای روشنی برای 

کشور انتظار می کشیم. 

وزیر کشور در سنندج تأکید کرد
  آبادانی مناطق مرزی در کانون توجه دولت

وزیر کشور با بیان اینکه دولت سیزدهم دولتی مردمی است، گفت: 
ما به دنبال توسعه کشور و استان   ها با استفاده از ظرفیت های مردم 

و نخبگان هستیم. 
به گزارش ایرن��ا، احمد وحیدی روز گذش��ته در آیین معارفه اس��تاندار 
کردستان بر استفاده از ظرفیت  های مردمی برای رفع مشکالت و پیشرفت 
در همه بخش   ها تأکید کرد و اظهار داش��ت: توسعه همه جانبه و داشتن 
برنامه  مدون با تأکید بر مزیت های نسبی و اولویت ها، سرلوحه کار دولت 

در کردستان است . 
وی با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت، توجه به اولویت  ها است، افزود: دولت 
سیزدهم به همه استان   ها به ویژه اس��تان های مرزی توجه ویژه ای دارد 
و عمران و آبادانی مناطق مرزی در کانون توجه دولت اس��ت، همچنانکه 
همت دولت توجه بیش از پیش به کردستان است. وزیر کشور بر لزوم تکیه 
بر توانمندی های داخلی برای رفع مشکالت و خدمت به مردم تأکید کرد و 
گفت: حرکت های بزرگی در راستای به میدان آوردن ظرفیت های مردمی 
و سرمایه محلی، داخلی و خارجی در حال انجام است و با این کار، ایرانی 

قوی و به دنبال آن کردستانی توسعه یافته خواهیم داشت. 
وحیدی یادآور شد: تالش می کنیم مشکالت کردستان در بخش های مختلف، 
از جمله مشکل آب شرب سنندج و ادامه کریدور شمال جنوب و دیگر پروژه های 
مهم استان را پیگیری کرده و برای توسعه استان با تمام توان گام برمی داریم. 
وی تأکید کرد: کردستان استانی فرهنگی و پرافتخار است و مردم این خطه 
در دو جبهه مقاومت در برابر ضدانقالب و رژیم بعث مجاهدت کردند که بسیار 
ارزشمند است، البته در جبهه جنگ نرم هم در مواجهه با دشمن که تالش 

داشت میان اقشار مختلف ایجاد تفرقه کند، به خوبی عمل کردند. 
وزیر کشور با بیان اینکه مردم کردستان با تمام توان در برابر دشمن ایستادند 
و بیش از 5 هزار و 4۰۰ ش��هید تقدیم انقالب کردند، ادام��ه داد: زمانی 
دشمنان با انواع تهدید  ها بر این منطقه فشار می آوردند که ناامنی ایجاد 
کنند، اما موفق نشدند،به راستی آنان اکنون کجا هستند؟همان دشمنان 
داخلی که به دروغ ادعای دفاع از ملت کرد را داشتند، مزدور دشمن و تحت 
حمایت صدام بودند و اکنون تحت حمایت رژیم صهیونیستی و امریکا قرار 
دارند. وی با بیان اینکه همین داعیان حام��ی کرد بزرگ ترین ضربه را به 
کردستان وارد کردند، یادآور شد: مردم استان با بصیرت و روحیه مقاومت، 
مشت محکمی به مزدوران خارجی زدند و آنان را از منطقه راندند، هرچند 
آغوش مردم برای کسانی که از آنان فاصله گرفتند و اکنون پشیمان هستند، 
باز است. وحیدی همچنین ضمن تأکید بر تالش برای رفع محرومیت و 
فقر در کردستان، خواستار استفاده بهینه از ظرفیت های طبیعی، استفاده 

از ظرفیت منطقه آزاد تجاری، برای توسعه منطقه شد. 
اسماعیل زارعی کوشا روز چهار  شنبه 2۶ آبان در جلسه هیئت دولت به 
ریاست آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان استاندار کردستان در 

دولت سیزدهم معرفی شد. 

سردار سلیمانی:
بسیج برای ایجاد تحول

 نیازمند حرکت عمومی هدفمند است
ب�رای ایج�اد تح�ول نی�از ب�ه حرک�ت عموم�ی هدفمن�د و 
منضب�ط داریم. انضباط اس�المی با انضب�اط غربی متفاوت اس�ت. 
به گزارش فارس، سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح 
دیروز در آیین رونمایی از آغاز عملیات اجرایی طرح تحقق محله اسالمی 
گفت: این روز  ها هفته  مبارک شجره طیبه الهی بسیج است که از همین جا 
این هفته را به رهبر معظم انقالب و ملت بزرگ ایران تبریک عرض می کنم. 
وی با بیان اینکه در گام دوم انقالب اسالمی قرار داریم، ادامه داد: بیانیه گام 
دوم از محضر امام مسلمین رهبر معظم انقالب اسالمی صادر شده که سند 

راهبردی و نقشه راه گام دوم انقالب اسالمی محسوب می شود. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد:رهبر معظم انقالب اسالمی 
ایران فرمودند که الگوی جمهوری اسالمی ایران از سوی امام راحل برای 
ایران صادر شده است که ۹۸ درصد مردم با آن موافقت کرده اند. این الگو 
یک الگوی منحصر به فرد و برآمده از مکتب اسالم است. سلیمانی با اشاره به 
اینکه این الگو عاریه گرفته شده از دموکراسی غربی نیست، خاطرنشان کرد: 
شاید این سخنرانی بار  ها باید شنیده شود تا به همه مشخصه  ها و زوایای 
الگوی امام راحل به عنوان یک الگوی منحصر به فرد برای اداره کشور و برای 

رشد و سالمت و موفقیت یک ملت بزرگ وقوف کامل به دست آید. 
سردار سلیمانی نظام ایران را نظام امام و امت دانست و گفت: مطالب بسیار 
زیادی در همین جمله است. در غرب احزاب هستند که مردم را سازماندهی 
می کنند و با توجه به گرایشی که دارند دولت  ها را جهت می دهند. در الگوی 
جمهوری اسالمی ایران در این نظام علوی و عاشورایی که برآمده از اسالم 
ناب است، یک تشکیالت بزرگ و مردم پایه برای تحقق همه زوایا به نام 
بس��یج وجود دارد. وی با تأکید بر اینکه وقتی می گوییم بسیج به معنای 
یک مجموعه خارج از مردم نیس��ت، یادآور شد: ما برای ایجاد تحول نیاز 
به حرکت عمومی هدفمند و منضبط داریم. انضباط اس��المی با انضباط 
غربی متفاوت است. سردار سلیمانی مطرح کرد: برای عبور از وضع موجود 
وظیفه تشکیالت انقالب اسالمی که بسیج است، سنگین می شود. بسیج 
یک تشکیالت یک بعدی یا جهت اوقات فراغت نیست. بسیج مظهر مردم 
ساالری اسالمی و مردم ساالری دینی است. مردم باید بر اساس دین مبین 
اسالم ساالر خودشان باشند.  به گفته سردار سلیمانی بسیج یعنی ملت 
ایران و در منظومه فکری حضرت آقا حداقل ۸ تا 1۰ میلیون جوان انقالبی 
باید در این مجموعه فعال شوند تا بتوانند در این حرکت عمومی پیشقراول 
باشند. وی با بیان اینکه هر جا بر دیوان ساالری تکیه کردیم توفیقی وجود 
نداشتیم، تصریح کرد: آنجایی که ما از نظام امام امت پیروی کردیم موفقیت 
داشته ایم، مثل دوران دفاع مقدس که حضرت امام راحل دفاع را مردم پایه 
کردند و هر کدام از مردم که می خواستند وارد میدان نبرد شوند به راحتی 

می توانستند جای خودشان را پیدا کنند. 

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
داریم بدهی های دولت روحانی را می دهیم

بدهی های بس�یار زیادی از دولت سابق به ما رس�یده است و به رغم 
این مش�کالت، دولت عزم جدی برای رفع مش�کالت کش�ور دارد. 
سید محمد حسینی در گفت وگو با مهر، در واکنش به اظهارات اخیر برخی 
از اصالح طلبان مبنی بر اینکه رئیسی باید گزارش عملکرد 1۰۰ روزه دولت 
را ارائه دهد، گفت: دولت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای 
رفع مشکالت کشور دارد. وی بیان کرد: ما باید عملکرد هشت ساله دولت 
روحانی را مدنظر قرار دهیم و به رغم اینکه آنها وعده های زیادی دادند، همه 
دیدیم که نتیجه چه شد. االن بدهی های بسیار زیادی به دولت سیزدهم 
رسیده است و هر ماه دولت مبالغ زیادی را برای تسویه بدهی های دولت 
سابق پرداخت می کند. معاون پارلمانی رئیس جمهور متذکر شد: باید این 
مسئله را هم مورد توجه قرار داد که وزرا از سوم شهریور آغاز به کار کردند 
و باید به دولت فرصت داده شود تا همه مسئوالن اجرایی خود به ویژه در 

استان   ها را مستقر کند که این کار تا حدی زمانبر است. 
حس��ینی تأکید کرد: دولت در همین مدت کوتاه کارنامه موفقی داشته 
است. همه دیدیم که دولت در بحث واکسیناسیون عمومی و گشایش های 
اقتصادی اقدامات خوبی را انجام داده و همه بخش های دولت در این زمینه 
فعال هستند. وی اظهار داشت: جلسات هماهنگی بین وزرا و دیگر مسئوالن 
دولت هر هفته تشکیل می شود و شخص رئیس جمهور دغدغه جدی برای 
رفع مشکالت معیشتی مردم دارد. البته تمرکز دولت فقط رفع مشکالت 
اقتصادی کشور نیست بلکه دولت برنامه   هایی برای رفع مسائل اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی کشور هم دارد.  
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      گزارش

   ادامه از صفحه اول
انتش��ار س��ه فیش حقوقی از مدیران شرکت 
پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر بحث حقوق های 
نجومی را بر سر زبان   ها انداخت. مدیر امور مالی، 
215 میلیون، مدیر منابع انسانی 125 میلیون و 

رئیس حراست ۸4 میلیون تومان. 
این در حالی  اس��ت که پنج روز پیش از انتشار 
این فیش های حقوقی ب��ا ارقام جنجالی، مدیر 
امور مالی و نیز مدیر منابع انسانی این شرکت 
برکنار و افراد جدید جایگزین آنها شده بودند. 
اخبار غیررسمی حکایت از برکناری نفر سوم، 
یعنی مدیرکل حراست شرکت هم دارد. روشن 
نیس��ت که دلیل جایگزینی آنها با افراد جدید، 
همین موضوع میزان حق��وق آنها بوده یا بحث 

دیگری در میان است. 
تا لحظه نگارش این گزارش، مدیران پتروشیمی 
امیرکبیر در مورد افشای این فیش های حقوقی 
»سکوت « کرده و حاضر به گفت وگو با خبرنگار 
صداوسیما هم نشدند. محس��ن ادیبی، رئیس 
روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
به خبرنگار صداوس��یما گفت ک��ه موضوع این 
فیش   ها »هنوز مبهم« اس��ت و بررس��ی های 
حاکمیتی ما از طریق مراجع ذی صالح درباره 
این موضوع آغاز ش��ده اس��ت. روابط عمومی 
شرکت پتروش��یمی امیر کبیر موظف و مکلف 
به روشنگری و شفاف سازی فیش های نجومی 
صادر ش��ده در این شرکت اس��ت و در صورت 
هرگونه مقاومت از س��وی ش��رکت درباره رفع 
ابهام ها، موضوع از سوی منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی پیگیری خواهد شد. «
با این حال، مدیر س��ابق امور مالی شرکت، که 
یکی از افرادی است که فیش حقوقی منتسب 
به او منتشر شده، این فیش را »جعلی « خواند.  

اما فیش حقوقی واقعی را هم منتشر نکرد!
مجتم��ع پتروش��یمی امیرکبیر در بن��در امام 
خمین��ی در جنوب منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
پتروشیمی در زمینی به مس��احت 55 هکتار 
واقع است. بیش از 51 درصد از شهام این شرکت 
متعلق به بان��ک رفاه کارگ��ران )زیر مجموعه 
وزارت کار، تع��اون و رف��اه اجتماعی ( و حدود 
11 درصد س��هام آن متعلق به سرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی کشوری است. 
   فیش حقوقی اصلی را منتشر کنید!

ف. ر مدیرمالی س��ابق پتروش��یمی امیرکبیر، 
فی��ش حقوقی منتس��ب به خ��ود را »جعلی « 
خوان��ده و ای��ن اق��دام را در راس��تای آنچ��ه 
»سناریوی حذف و پرونده سازی برای مدیران 
بومی پتروش��یمی امیرکبی��ر « توصیف کرده، 

دانسته است.   
صحت و سقم ادعاهای او البته روشن نیست. اما 

کاری که او می توانست برای اثبات ادعاهایش 
انجام دهد، انتشار فیش حقوقی واقعی در برابر 
این فیشی که جعلی می خواند، بود. اگر او فیش 
اصلی را منتشر کند، طبعاً افکار عمومی حقیقت 
ماجرا را مقابل خود خواهند دید و حرف او اثبات 

خواهد شد. 
هفته گذش��ته و در جریان رس��یدگی به یک 
فقره شکایت از سوی وزارت نفت علیه خبرنگار 
منتش��ر کننده فیش های حقوق��ی دو مدیر و 
مش��اور در وزارت، برای متهم از س��وی شعبه 
چهارم بازپرس��ی دادس��رای فرهنگ و رسانه 
)کارکن��ان دولت( قرار منع تعقیب صادر ش��د 
و در بخش��ی از رأی منتشر ش��ده، با تأکید بر 
اصل »اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان 
مردم به اخبار، اطالعات و اسناد موجود در نزد 
نهادهای دولتی « آمده: »قانونگذار از محرمانه 
تلقی نمودن اس��نادی که افش��ای آنها لطمه و 
خسارتی به مصالح اداری سازمان   ها و نهادهای 

دولتی وارد نمی آید جلوگیری نموده است.«
لذا فیش حقوقی کارمن��دان و مدیران دولتی 
محرمانه نیس��ت و از آنجا که ای��ن فرد، فیش 
منتشره را جعلی خوانده، الزم است برای اثبات 
ادعای خویش، فی��ش اصلی را منتش��ر کند. 
شفافیت اگر قانون و الزم االجرا شده بود، اکنون 

با چنین وضعیتی مواجه نبودیم. 
   حقوق ه�ای نجوم�ی، ماجرای�ی حل 

نشده
بهار س��ال ۹5 و در دومین س��ال دولت حسن 
روحانی بود که افش��ای چند فی��ش حقوقی و 
ارقام نجومی آنها جنجالی را در فضای رسانه ای 
و مجازی کشور ایجاد کرد. دولت قول رسیدگی 
داد، و رهب��ری در خطبه های نماز عید فطر آن 
س��ال )1۶ تیر ( این حقوق   ها را »برداشت های 
غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت المال « دانستند 
که »نامشروع « و »گناه « است و »باید برگردانده 

بش��ود«. آیت اهلل خامنه ای همچنین خواستار 
مجازات افرادی شدند که »بی قانونی« کرده اند 
و یا اگر »سوءاستفاده« از قانون شده، »برکنار « 

شوند. 
ایشان در آن سخنان، چندباره تأکید کردند که 
»مسئله  عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن 
آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده 
است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه  
همه است؛ مردم نس��بت به این مسئله اهمیت 
می دهند و اگر چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و 
دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته 

می شود که این فاجعه  بزرگی خواهد بود. «
سوم ش��هریور همان س��ال، رهبری مجدد در 
دیدار اعضای هیئت دولت تأکید کردند که »از 
مسئله  حقوق های نجومی آسان عبور نکنید...  
به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضّیه، 

مردم اعتمادشان ضربه خورده. «
با این حال، ماجرای حقوق ه��ای نجومی حل 
نش��د و هر از چند گاهی، خبری از آن منتشر 
شده و جنجال به پا می شود. 7 آذر همان سال، 
رهبری در دی��دار فرماندهان نی��روی دریایی 
ارت��ش فرمودند: »ناتمام ماندن کارها، س��ؤال 
و اش��کال ایجاد می کند و متأسفانه اکنون این 
وضعیت در بعضی از بخش های مختلف کشور 
دیده می ش��ود که از جمله این مسائل موضوع 
حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل 
مهمی اس��ت که نتیجه رس��یدگی به آن برای 
مردم روش��ن نش��د و س��ؤاالت در ذهن مردم 

باقی ماند.«
   شفافیت، راهی برای مبارزه با فساد

روز گذش��ته، محمدباق��ر قالیب��اف، رئی��س 
مجلس شورای اس��المی در بخش��ی کوتاه از 
س��خنرانی خود در هفتمین اجالس��یه کنگره 
ملی همفکری بس��یج دانش آموزی با تأکید بر 
موضوع شفاف سازی عنوان کرد: »این موضوع 

را از پیش از ورود به مجلس پیگیری می کردم 
و اکن��ون خ��ود را متعه��د ب��ه آن می دانم اما 
شفاف سازی فقط برای مجلس نیست و باید در 
همه دستگاه   ها اجرا شود. با صراحت بگویم، اول 
مجلس شفاف  خواهد شد و سپس این شفافیت 

به همه حوزه ها گسترش پیدا خواهد کرد. «
موضوع شفافیت نهاد  ها و دس��تگاه   ها و میزان 
پرداختی   ها و نح��وه تعامالت نمایندگان و وزرا 
و نهادهای مختل��ف در کش��اکش جدل های 
سیاس��ی همچنان خاک می خ��ورد و طرح آن 
در مجلس هنوز تبدیل به قانون نشده است. در 
حالی که شفافیت در مسائل مختلف، از جمله 
میزان پرداختی   ها راه فساد و دست متخلف را 
می بندد. اگ��ر مدیران دولت��ی، بدانند که همه 
مردم از میزان دریافتی آنان مطلع می ش��وند 
و گویی این حقوق، مقابل چش��م ۸5 میلیون 
ایرانی به آنان داده می ش��وند، طبعاً هر پولی را 
دریافت نخواهند کرد، گرچ��ه بندهای قانونی 

برای دریافت آن دست و پا کرده باشند!
به نظر می رسد شفافیت چون با منافع بسیاری 
مدیران تع��ارض دارد، برای تبدی��ل به قانون 
ش��دن راه س��ختی در پی��ش دارد. چنانکه در 
مجالس گذشته و حتی مجلس دهم که دست 
اصالح طلبان با آن همه ادعاهای مبارزه با فساد 
بود، تصویب نشد. اما اکنون از ریاست مجلس 
و نماین��دگان کنونی با س��ابقه انقالبی گری و 
ش��عار  هایی که هنگام ورود ب��ه مجلس دادند، 

انتظار بیشتری می رود. 
   قدم اول مبارزه با فساد در دولت است

روزی که سید ابراهیم رئیسی بعد از ثبت نام در 
انتخابات، دلیل حضورش را » مبارزه با فساد « 
دانست، برخی به تمس��خر پرداختند که جای 
مبارزه با فس��اد در قوه قضائیه اس��ت و نه قوه 
مجریه و اگر رئیس��ی در مبارزه با فساد جدی 
اس��ت، باید در همان قوه قضائی��ه بماند. حال 
آنکه این تمس��خر  ها حتی صرف نظر از رویکرد 
غیراخالقی آن، نمایان کننده بی اطالعی و البته 
کم سوادی از روند مبارزه با فساد است. مبارزه 
و مانع تراشی برای فساد و بس��تن راه های آن 
ابتدا در ساختارهای اداری و دولتی باید انجام 
شود و اگر آنها به هر دلیلی موفق نشدند، کار به 
برخورد قضایی و مجازات می رسد. خیلی ساده  

است؛ پیشگیری بهتر از درمان است. 
در جهان هم » مب��ارزه با فس��اد « از وعده   ها و 
شعارهای اصلی نامزدهای ریاست جمهوری و 
نخست وزیری است. حاال همین مورد هم روشن 
می کند که اول باید گلوگاه های فساد در دولت 
بسته شود و اگر دولت نخواس��ت یا نتوانست، 
کار به قوه قضائیه می رس��د. موضوع فیش های 

نجومی حاال باید به قوه قضائیه هم برسد. 
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