
چرا از یاد برده ایم؟ 
درحالی که دولت ها در سال اول کاری خود، زمان زیادی را صرف برنامه ریزی، 
تغییر برخی سیاست ها، احصای مسائل اساسی، تعیین اولویت ها، گزینش 
مدیران ارشد، چینش کابینه و...  می کنند، این زمان معموالً مالکی برای 
قضاوت بسیاری می گردد و بر همین اساس عده ای مغرضانه و غیر منصفانه 

و برخی نیز عجوالنه و ناآگاهانه به اظهار نظر می پردازند. 
بررسی تطبیقی دولت دوازدهم و سیزدهم جهت یادآور شدن شرایطی که 
داشتیم و آنچه داریم، به کسانی که به طور طبیعی دچار فراموشی شده و 
عده ای که میل به فراموشی دارند، کمک می کند تا قضاوت منصفانه تری 

داشته باشند. 
1. به طور طبیعی خیلی ها فراموش کرده اند ک��ه وقتی روحانی دولت را 
تحویل داد، گرمای تابستان در اوج بود که البته به گرمای امسال نمی رسید 
اما در آن ایام با پدیده کالفه کننده ای به نام خاموشی و قطعی برق مواجه 
بودیم که این روز ها به لطف الهی نداریم، اما ظاهراً عده ای به شکلی غیر 
طبیعی خود را به فراموشی زده اند که این دولت موفق به افزایش 6 هزار 
مگاواتی ظرفیت نیروگاهی و کنترل پرمصرف ها گردیده تا این مشکل بر 
طرف شود. به همین علت یادآوری می شود علت اصلی کمبود برق به کم 
کاری دولت قبلی بازگشته که از سال 1392 تا پایان سال 1399، ظرفیت 
اسمی تولید برق کشور فقط 23 درصد افزایش داشته است. این کم کاری 
که در بین دولت های پ��س از انقالب، با فاصله بس��یار، بد ترین عملکرد 
محسوب می شود، س��بب افزایش نیاز به برق موجود گردیده و مشکل 

قطعی برق را ایجاد کرده بود. 
2. همچنین خیلی ها فراموش کرده اند که در تابس��تان س��ال گذشته 
بزرگ ترین مشکل کش��ور جان مردم بود که روزانه شاهد از دست دادن 
بیش از 700 تن از هموطنان مان بودیم و برای واکسن باید راهی کشورهای 
همسایه  می شدیم. عده ای اما خود را به فراموشی زده اند که این رقم به مدد 
الهی به صفر رسید و امروز در اوج هفتم کرونا با تلفاتی حدود 70 نفر مواجه 
بودیم. در زمینه واکسن نیز خیلی ها گمان می کنند اینکه از وارد کننده به 
صادر کننده رسیده ایم و از مردم برای تزریق واکسن خواهش می کنیم، 
امری طبیعی بوده و برنامه ریزی دولت و هزینه های فراوانی را که صرف آن 
شده باید فراموش کرد، چنانکه الزم نمی بینند که به وضعیت کرونایی سایر 

کشور ها نگاهی انداخته شود. 
3. خیلی راحت فراموش شده که یکی از بیشترین انتقادات از دولت گذشته 
این بود که اگر امکانات الزم برای حل مشکالت را ندارد الاقل با حضور در 
کنار مردم با آنها همدردی کند. اما امروز عده ای نمی خواهند حضور میدانی 
دولتمردان در سیل، خرابی ها و قرار گرفتن میان مردم آن هم با رکورد 31 
استان در یک سال را ببینند. برخی نیز گستاخانه آن را زیر سؤال می برند. 
4. باز هم به شکل طبیعی دچار فراموشی شده ایم که سال ها به خاطر 
عدم تصمیم گیری به موق��ع به ویژه تصمیمات ب��زرگ، عدم توجه به 
ظرفیت های داخل، گره زدن مشکالت کشور به برجام و تحریم در دولت 
گذشته رنج می بردیم. اکنون اما برای خیلی ها مهم نیست که دولت هم 
مسیر مذاکرات را ادامه داده و هم با همه توان برای حل مشکالت مردم 
تالش کرده و تصمیمات بزرگی مانند حذف ارز رانتی را اتخاذ کرده که 
می داند هزینه زیادی باید بابت آن بپردازد تا منافع ناشی از  آن در دراز 

مدت عاید ملت شود. 
5. سیر صعودی فراموش��ی های طبیعی در زمینه های مختلف مشهود و 
قابل درک است اما اصرار بر خودفراموشی و نادیده گرفتن موفقیت هایی 
چون »رشد س��ه برابری وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز«، »اعطای 
16هزار میلیارد تومان تسهیالت بدون ضامن با سرانه پرداختی 33 میلیون 
تومان به 475 هزار نفر«، »کاهش 18 درصدی نرخ تورم که از 59 درصد 
در اوایل دولت گذشته به 41 درصد در ابتدای دولت فعلی رسیده«، »رشد 
68درصدی ترانزیت خارجی«، »اقدام به ساخت 1/5 میلیون مسکن پس 
از چند سال مسکن نسازی«، »کاهش3/ 35 درصدی رشد نقدینگی معادل 
4/1واحد درصد« و...  را نه می توان درک کرد و نه می توان طبیعی دانست.

معاوناولرئیسجمهور:
 بسیج در محرومیت زدایی 

جهادی عمل می کند
مع�اوناولرئیسجمه�وربابی�اناینک�هنقشبس�یجدربحث
محرومیتزداییبهرنگمجاهدتهاوتالشهایجهادگونهاست،
گفت:بسیجدرمقابلهباکرونابااجرایطرحشهیدسلیمانیدرخشید.
محمد مخبر در گفت وگو با خبرگزاری بسیج در خصوص توانمندی  ها و 
نقش مهم بسیج در بحران ها، بسیج را یک شجره طیبه در انقالب اسالمی 
برشمرد و گفت: بسیج در تمامی صحنه  ها و بحران  ها از اول انقالب تا اآلن 
نقش کلیدی داشته اس��ت. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: بسیج 
در دوران دفاع مقدس، ش��گفتی آفرید و آن حماسه های بزرگ در جنگ 
تحمیلی خلق و ماندگار شد. مخبر با اشاره به نقش پر رنگ بسیج در حوزه 
سازندگی، تصریح کرد: بسیج در چهار دهه اخیر، نقشی اساسی و مهم در 
بحث سازندگی در تمام عرصه  ها داشته است. معاون اول رئیس جمهور با 
بیان اینکه یکی از صفحات ماندگار خدمت مخلصانه این لش��کر مخلص 
خدا را در میدان مقابله با بیماری کرونا شاهد هستیم، اضافه کرد: بسیج 
در این میدان با اجرای طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به ویژه در 
بحث واکسیناسیون درخشید. مخبر با تأکید بر اینکه نقش بسیج در بحث 
محرومیت زدایی به رنگ مجاهدت  ها و تالش های جهاد گونه است، اظهار 
داشت: هیچ نقطه ای در سطح کشور وجود ندارد که شاهد تالش  ها و ایثار 

مخلصانه بسیجیان عزیز نباشیم. 

وزیرکشور:
 امنیت در جمهوری اسالمی ایران 

مردم محور است
وزیرکشوربابیاناینکهمردمپایهاصلیامنیتدرجمهوریاسالمی
ایرانهستند،گفت:مؤلفهاساسیدراینزمینه،حضورمردمدر
صحنهاستکههموارهبابصیرتوهوشمندانهوجودداشتهاست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در همایش 
معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور افزود: 
مسائل امنیت در دوره های مختلف، چهره های متفاوت داشته است؛ زمانی 
دشمن با استفاده از منافقان به دنبال جنگ مسلحانه بود و امروز از ابزارهای 
فرهنگی و هویتی برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی استفاده می کند. 
وی تصریح کرد: برای همین باید با زمان شناسی و شناخت دقیق چالش ها، 
به مقابله با تهدید ها علیه امنیت کشور بپردازیم.  وزیر کشور بزرگ ترین 
تالش دشمن را در شرایط کنونی، القای فضای یأس و ناامیدی در کشور 
برشمرد و اظهار کرد: هدف اصلی دشمن از بین بردن هویت های اصیل 
فرهنگی همچون حجاب و عفاف، ایجاد تفرقه و دوگانگی در داخل کشور 
است که البته با توجه به ریشه های اعتقادی مردم و پایه های مستحکم 
نظام جمهوری اسالمی ایران، همواره در رسیدن به این اهداف پلید، ناکام 
مانده است.  وحیدی مسائل امنیتی را زیرساخت اصلی تحقق سایر نیاز ها 
و اهداف کشور دانست و گفت: مواجهه عالمانه با مسائل امنیتی و در نظر 
گرفتن جمیع ش��رایط و مالحظات منطقه ای هر استان، باید به صورت 
جدی مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: یکی از ابعاد مهم تولید قدرت، 
گفتمان سازی است. برای تقویت این ظرفیت بایستی مدیران همواره در 
میان مردم حضور داشته باشند تا همدلی، هم افزایی، اعتماد عمومی و 

سرمایه اجتماعی در کشور بیش از گذشته ظهور یابد. 

تولیتآستانقدسرضوی:
 هجمه به مدافعان حرم

 نشانه سقوط و انحطاط است
تولیتآستانقدسرضویدرسخنانی
ضمنمحکومی�تاظه�اراتاخیریکی
ازس�رانفتن�ه،ای�نقبی�لرفتارهای
غیراخالقیراعقدهگشاییهاییبااهداف
شومونشانهگمراهیوظلمتآنهادانست.
به گزارش آس��تان نیوز، حجت االسالم احمد 
مروی، با اشاره به اهانت اخیر یکی از سران فتنه 

به شهدای گرانقدر مدافع حرم، ابراز کرد: این گونه اهانت  ها به شهدای بزرگ 
و عزیزی که تمام عمر خود را صرف مبارزه با دشمنان انقالب و اسالم کرده اند، 
دل هر مسلمان انقالبی را به درد می آورد.  تولیت آستان قدس رضوی مراسم 
باشکوه تشییع پیکر پاک شهید سلیمانی را مصداق بارز قدرشناسی ملت ایران 
از شهدای مدافع حرم دانست و تصریح کرد: حضور مردم و به میدان آمدن 
اقشار و اصناف مختلف در تش��ییع پیکر پاک سردار دل  ها شهید سلیمانی 
به عنوان نماد جریان مقاومت، مصداق بارزی از س��پاس و قدردانی مردم از 
شهدا و مجاهدان گران قدر مدافع حرم بود. وی اضافه کرد: این تشییع باشکوه 
تنها بزرگداشت شهید سلیمانی نبود، تجلیل از تمامی شهدای مدافعان حرم 
و شهید همدانی  ها بود که مردم انصافاً حق مطلب را ادا کردند.  حجت االسالم  
مروی تصریح کرد: عده ای که خداوند بر دل هایشان مهر زده از درک حقیقت 
عاجز هستند، لذا ش��هدای عزیز و گران قدری را که امنیت، عزت، عظمت و 
اقتدار منطقه ای کشور ما از برکت خون این بزرگواران است مورد هجمه قرار 
می دهند. وی افزود: انسان به حال افرادی که چنین اظهارنظر هایی می کنند 
غصه می خورد که تا چه حد گرفتار س��قوط، انحط��اط، گمراهی و ظلمت 
شده اند.  تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به مظلومیت فرزندان 
رهبر معظم انقالب، ابراز کرد: متأس��فانه عده ای به هر مناس��بتی تهمت و 
حرف های بی ربطی برای فرزندان رهبر معظم انقالب درست می کنند؛ اهداف 
سوء اشخاصی که چنین تهمت  هایی می زنند مشخص است، بنده با اطمینان 
و اطالع عرض می کنم، هیچ کدام از فرزن��دان رهبری معظم انقالب منزل 
شخصی ندارند، حال اینکه اشخاصی که از حیث درجه علمی و تحصیالت 
مشابه آنها هستند به مراتب از شرایط و امکانات بهتری در زندگی برخوردارند، 
بنده بااطالع و در حرم امام رضا)ع( عرض می کنم که فرزندان رهبری معظم 
انقالب در حداقل وضعیت زندگی طلبگی به سر می برند و تهمت های عده ای 
به ایشان نوعی عقده گشایی با اهداف شوم است، اگرچه که این هجمه  ها پاداش 

فرزندان رهبری را نزد خداوند بیشتر می کند. 

حسینعبداللهیفر

دولتومجلسبرایگرهگشاییازمشکالتمردمهمقسمشدهاند

فصل همدلی و هم افزایی

با روی کار آمدن دولت و مجل��س انقالبی، افکار 
عمومی یک سالی است که دیگر شاهد دعواهای 
حیدری نعمتی قوا که نوعاً با انگیزه های سیاسی و 
جناحی راه می افتاد، نیست. قوای کشور عزم خود را 
جزم کرده اند که از یک سو در یک رویکرد همدالنه 
از زندگی و معیش��ت مردم گره گشایی کرده و از 
سوی دیگر برای جبران عقب ماندگی های گذشته 
تالش کنند؛ تالش��ی که البته به همت مضاعف 
و زمان زیادی الزم دارد تا از خرابی های ناش��ی از 
عملکرد دول��ت برآمده از اصالحات طی هش��ت 
سال گذش��ته آواربرداری شود. همسویی کنونی 
قوا البته هیچ منافاتی با وظایف اجرایی و نظارتی 
مجلس و دولت ندارد، بلکه گاهی اگر نقد هایی از 
این سو یا آن سو شنیده می شود، نه با هدف تخطئه 
و تخریب دیگری که در مسیر اصالح روش هاست. 
هرچند جریان ها و تریبون های ناهمسو، این نقد ها 
را به اختالف و دو دس��تگی تعبیر کنند، اما آنچه 
اکنون واقعیت دارد، فصل همدلی و هم افزایی قوا 
برای حرکت پرشتاب کشور به سوی پیشرفت آغاز 
شده است. نکته ای که در نشست مشترک عصر 
یک شنبه دولت و مجلس مورد تأکید قرار گرفت و 
در آن رئیس جمهور تأکید کرد که از فرصت ایجاد 
شده بین دولت و مجلس باید به نفع مردم و کشور 
بهره برد و رئیس مجلس هم تصریح کرد خط قرمز 

ما باید منافع مردم و مصلحت های نظام باشد. 
قالیباف:دولتومجلسمستقلامامکملهماند

محمدباق��ر قالیباف، رئیس مجلس در نشس��ت 
مش��ترک دول��ت، هیئ��ت رئیس��ه و رؤس��ای 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی، 
طی سخنانی با اشاره به نکاتی درباره برگزاری این 
جلسه گفت: اگر این جلسات در مدار خود بیفتد، 
می تواند تأثیرات جدی داش��ته باش��د، باید باور 
کنیم که دولت و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی 
در کشور هستند و در حین اینکه براساس قانون 
اساسی، قوا از یکدیگر استقالل دارند اما واقعیت 
این است که مجلس و دولت با داشتن استقالل در 
اوج همکاری و در هم تنیدگی با یکدیگر هستند، 
به نوعی که امکان ندارد، بتوانند رسالت و وظیفه 
خود را بدون همکاری انجام دهند. مجلس و دولت 
مس��تقل از هم اما مکمل یکدیگرند، از این رو در 

راستای وظیفه ذاتی خود که تأمین منافع عمومی 
و حل مشکالت مردم است گام برمی داریم و آن را 

خط قرمز خود باید بدانیم. 
قالیباف یادآور شد: بیانیه گام دوم انقالب سندی 
برای نشان دادن ادامه مسیر انقالب است که مسیر 
ما را از جهت برنامه  ها و اهداف روشن و مشخص 
کرده اس��ت و از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم 
توقع می رود که چنین رویکردی را دنبال کنند، 
مردم نیز از ما انتظار دارن��د که با یکدیگر کار ها را 
پیش ببریم. مردم و رهبری از دولت س��یزدهم و 
مجلس یازدهم توقع چنی��ن رویکردی دارند، به 
این معنا که ما هم بای��د با یکدیگر کار کنیم و هم 
باید در چارچوب قانون، کار کنیم تا خروجی این 

هم افزایی حل مشکل مردم باشد. 
محکومبهموفقیتهستیم

رئیس مجل��س ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
صحبت ه��ای خ��ود در معارفه حجت االس��الم 
محس��نی اژه ای در قوه قضائیه یادآور شد: در این 
مراسم بیان کردم که ما محکوم به موفقیت هستیم 
و جز این راه نباید مسیری برویم. معتقدم جمعی 
که اکنون کنار هم هستیم حق نداریم هیچ کاری را 
در کشور به شخص دیگری ارجاع کنیم. باید آن را 
حل کنیم. حضرت آقا در یکی از مالقات های شان 
با مسئوالن نظام، مخاطب باید ها را تعیین کردند و 

اکنون مخاطب این باید ها ما هستیم. 
رئیس قوه مقنن��ه افزود: مهم  تری��ن ویژگی این 
جلس��ه این اس��ت که حق نداریم کار را به جای 
دیگری ارجاع کنیم، ما هستیم که باید موضوعات 
را حل کنیم. قالیب��اف با تأکید بر اینک��ه باید با 
یکدیگر عهد ببندیم که افراد حاضر در این جلسه 
نگویند که منتظر کسی هس��تیم، افزود: مکلف 
هستیم کار مردم و وظایف خود در نظام حکمرانی 
را پیش ببریم. این موضوع رس��الت همه افرادی 
است که در زیر این سقف جمع شده اند. همیشه 
می گویم به جز سه قوه، قوه دیگری نیز در کشور 
داریم، بدین معنا که به جز قوای مجریه، مقننه و 
قضائیه، قوه چهارم که بروکراسی در کشور است 
نیز وجود دارد که هیچ کدام بر آن سوار نیستیم و 
این سیستم بر هر سه قوه اثرگذار است، ما باید این 

بخش را مهار کنیم. 

منافعمردمومصلحتهاینظام،خطقرمزما
رئیس قوه مقنن��ه با بیان اینکه نباید به حاش��یه 
برویم، تصریح کرد: خط قرمز ما باید منافع مردم 
و مصلحت های نظام باشد. این دو موضوع باید در 
اولویت قرار گیرد. برای تحقق این مهم ما نیازمند 
فهم مشترک هس��تیم. قالیباف با بیان اینکه من 
بار ها خدمت آیت اهلل رئیس��ی ع��رض کردم که 
مجلس قلباً و روحاً خ��ود را موظف می داند که با 
دولت همراه��ی کند، گفت: در برخ��ی مواقع در 
بعضی موضوعات به این فهم مشترک نمی رسیم، 
ما االن در شرایطی هستیم که باید به فهم مشترک 
در موضوعات برس��یم که یکی از رسالت های این 

جلسه همین موضوع است. 
نبایدقانونگذاریشویمکهقانونشکنیمیکند

قالیباف با بیان اینکه ما نباید قانونگذاری شویم که 
قانون شکنی می کند، ادامه داد: اگر قانونی تصویب 
کنیم که بدانیم این قانون قابلیت اجرایی ندارد یا 
اگر ما قانونی که ظرفیت مناس��ب دارد، تصویب 
کنیم، خدای ناکرده دول��ت آن را زیر پا بگذارد و 
اجرا نکند، اولین کسی که قانون شکنی کرده خود 
ما هستیم. وی با بیان اینکه کشور در قانونگذاری 
متورم اس��ت، افزود: باید اولویت  ها را به درستی 
مش��خص کنیم، ما دو بازوی حکمرانی کش��ور 

هستیم که باید آسایش مردم را برقرار کنیم. 
رئیس مجلس شورای اس��المی افزود: این جلسه 
نباید جلسه گزارش کار ما به یکدیگر باشد، آمدیم 
بگوییم چه کار هایی باید انجام شود. از این رو باید 
به یکدیگر گزارش بدهیم که چه کار هایی بر زمین 

مانده تا بتوانیم آنها را اولویت بندی کنیم. 
رئیسی:وفاقموجودفرصتیبرایغلبه

برمشکالتاست
رئیس جمهور هم در این نشس��ت سخنان خود را 
با ضرورت وفاق و همدلی آغاز کرد و با بیان اینکه 
دولت مردمی در ش��رایطی خاص مسئولیت اداره 
کش��ور را بر عهده گرفت، گفت: 43 س��ال بعد از 
استقرار نظام جمهوری اسالمی، انتظار این است 
که کار ها با همگرای��ی، همدلی و وفاق همه ارکان 
نظام حکمرانی پیش برود.  س��یدابراهیم رئیسی 
وفاق موجود میان دولت و مجلس را فرصتی برای 
غلبه بر مشکالت دیرپای کشور دانست و با تأکید 

بر همدلی می��ان دو قوه مجری��ه و مقننه، گفت: 
مسئولیت مشترک همه اجزای جمهوری اسالمی، 
گره گشایی از زندگی مردم، جبران عقب ماندگی  ها 
و حرکت پرشتاب به سوی پیشرفت و تعالی کشور 
است. او اضافه کرد برای طی این مسیر، سند گام 
دوم انقالب اس��المی را در اختیار داریم که وضع 
موجود، وضع مطلوب و گام های الزم برای رسیدن 
به سبک زندگی شایسته انقالب اسالمی را بسیار 
دقیق ترسیم کرده است. رئیسی با بیان اینکه دولت 
و مجلس به عنوان وضع کنن��ده و مجری قوانین 
کشور مسئولیت مشترکی برای باز کردن گره های 
زندگی مردم و ایجاد گشایش در مسائل اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی دارند، اظهار داشت: اقتضائات 
و دغدغه های جامعه باید بسیار دقیق شناسایی و 
در جهت تأمی��ن و حل و فصل آنها گام برداش��ته 
شود. رئیس جمهور تصریح کرد: نمایندگان مجلس 
همانگونه که با بررس��ی و دقت نظر خود در زمان 
بررسی صالحیت وزرا از دولت حمایت کردند، هم 
اکنون نیز از دولت به عن��وان تجلی اراده مردم در 

مسیر توسعه و پیشرفت کشور حمایت کنند. 
مصوباتمجلسرابایدبدونمعطلیاجراکنیم

رئیسی قوای کشور را ساکنان یک کشتی توصیف 
کرد که ناکامی هر یک از آنها به پای نظام جمهوری 
اسالمی نوشته می ش��ود. به همین دلیل بنده به 
س��هم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس 
تصویب می ش��ود، بدون معطلی برای اجرا ابالغ 
می کنم و باور دارم حتی اگر قانونی از نظر ما نقص 
یا ضعفی دارد، نباید در اجرا با تأخیر مواجه شود، 
بلکه باید تالش کرد در حین اجرا اشکاالت آن در 

خود مجلس برطرف شود. 
رئیس جمهور دولت و مجلس را دو بازوی حکمرانی 
در کشور معرفی کرد و افزود: ضرورت دارد دولت 
و نمایندگان مجلس به ویژه درباره طرح  هایی که 
دارای بار مالی اس��ت، هماهنگی بیشتری داشته 
باشند. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز همه 
ارکان کشور موظف به امیدآفرینی هستند، تصریح 
کرد: دشمنان جمهوری اسالمی همه توان خود را 
به کار بسته اند تا مردم را از نظام مأیوس کنند و در 
این زمینه از هیچ کارشکنی، دروغ و فریبی دریغ 
ندارن��د. در مقابل این جریان، دولت و مجلس��ی 
قرار دارند که می گویند مسائل جامعه را به خوبی 
ش��ناخته و به دنبال رفع آنها هستند. مقتدای ما 
سخنی دارد که ما کاماًل به آن باور داریم و آن این 
است که هیچ مشکلی در کشور نداریم که راه حل 

آن در داخل وجود نداشته باشد. 
نظارتمجلسنبایدشجاعتراازمدیران

دولتبگیرد
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه نظارت 
مجلس بر عملکرد دولت امری پسندیده و شایسته 
است، خاطرنش��ان کرد: نظارت البته باید به شکلی 
اعمال شود که شجاعت مدیران را از آنان نگیرد، چرا 
که اگر این اتفاق افتاد دیگ��ر یک مدیر نمی تواند به 
خوبی از عهده مأموریت های خود برآید. رئیسی با بیان 
اینکه همکاری دولت و مجلس تاکنون نتایج سازنده  و 
مهمی داشته است، افزود: اصالحات اقتصادی که در 
این دولت با حمایت مجلس آغاز شد، از جمله کار هایی 
بود که سال  ها معطل مانده و دولت  ها و مجالس قبل از 
زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده بودند. رئیس جمهور 
افزود: امروز فرصتی در اختیار دولت و مجلس است 
که می توانیم و باید از آن به نفع کش��ور و مردم بهره 
ببریم. رئیسی در خاتمه سخنانش از برگزاری جلسات 
تخصصی میان وزرا و کمیسیون های مجلس استقبال 
کرد و گفت این جلس��ات می تواند به فهم مشترک 
دولت و مجلس از مس��ائل کش��ور کمک کند و به 

هماهنگی بیشتر دو قوه بینجامد.

ژه
غالمحسین کرباسچی که پس از جدایی از روزنامه سازندگی وی

و در واقع از حزب کارگزاران سازندگی، روزنامه هم میهن را 
منتشر می کند، در گفت وگویی با روزنامه خودش، نکاتی را 
در مورد مطلبی که اخیراً از میرحسین موسوی منتشر شده، 
بیان کرده است. نکاتی که نشان می دهد مشکل در جریان 
اصالحات فقط یک فرد و توهمات سیاسی اش نیست بلکه 
سیاست حاکم بر این جریان سیاس��ی، قبیله گرایی ا ست و 
طبعاً در چنین وضعیتی، درخواست »مرزبندی با موسوی « 

تخطئه می شود. 
کرباسچی ابتدا گفته »شاهد فشار زیادی به شخصیت های 
سیاسی هستیم که بیایید و موضع بگیرید...  سؤال من این 
است که اگر کسی در مقدمه کتابی یک جمله نوشت، همه 

باید موضع بگیرند؟«
یعنی کرباسچی نمی داند که نه موس��وی »کسی« است و 
نه کرباسچی و غیره، »همه« هستند؟! کاندیدای انتخاباتی 
جریان اصالحات و لیدر جنبش )فتنه( سبز که خاستگاه آن 
جریان اصالحات و مورد حمایت این جریان بود، به یکی از 
فرماندهان نظامی که در مس��یر تأمین امنیت کشور جان 
داده اس��ت، توهین کرده و عالوه بر آن، با توصیف شهادت 
مدافعان حرم به »تلف شدن جان در راه حفظ یک مستبد « 
به صد ها شهید مدافع حرم ایرانی جسارت کرده و کل حضور 
ایران در سوریه را هم زیر س��ؤال برده است. آیا امر عجیبی 
ا ست که نظر حامیان همیشگی موسوی در مورد این موضع 

پرسیده شود؟ 
و جالب آنکه همچنان هم دس��ت از حمایت او برنمی دارند 
و کرباسچی در همین سخنان می گوید: »ما آقای مهندس 

موسوی را شخصیتی می شناسیم که به انقالب اسالمی، به 
رفاه و آزادی و امنیت کش��ور و مردم اعتقاد کامل دارد.  « اما 
فکر قبیله گرا نمی گذارد که کالم در نقد موس��وی بچرخد! 
اجبار به موضع گرفتن همه نیست، اما موسوی دیگر باید چه 
کند تا امثال کرباس��چی و خاتمی و حسن خمینی راه خود 

را از او جدا بدانند؟
کرباس��چی می گوی��د: »واقعی��ت این اس��ت ک��ه نیرو ها و 
شخصیت های سیاس��ی، باید در جریان آزاد اطالعات باشند 
و منابع مختلف به آنان مشورت و اطالعات بدهند. وقتی کسی 
13،12 س��ال در حصر بوده، چنین امکانی را ندارد...  درباره 
روش و نوع بیان مسائل، نقدهای جدی به ایشان داشتم و دارم. 
اما از وقتی که ایشان زندانی شدند، مسلماً دیگر درباره درستی 
یا نادرستی عملکرد ایشان حرفی نمی زنم؛ چون قضاوت درباره 

افراد، باید در شرایط آزاد و برابر صورت گیرد. «
میرحسین موسوی سرداری را مورد اهانت قرار داده که در 
این دنیا نیس��ت تا امکان دفاع از خودش را داشته باشد و در 
زمان حیات او هم حرفی نزد، حاال چون موس��وی در حصر 
بوده، دیگران نباید او را نقد کنند؟! از سویی، زمانی هم که در 
حصر نبود، همین وهمیات را داشت. آیا وقتی حمله کنندگان 
به مردم عزادار عاشورا را مردم خداجو نامید هم در حصر بود؟ 
آیا وقتی همزمان با انقالب مردم مصر، اردوکشی خیابانی در 
تهران راه انداخت و علیه نظام و هم ردیف با براندازان ش��عار 
دادند هم از مشاوره مشاورانش محروم بود؟ و آیا اکنونی که 
به حسین همدانی فحاشی می کند، سردار شهید شرایط آزاد 
و برابر دارد و می تواند از خود دفاع کند؟! بامزه آنکه کرباسچی 
در انتهای سخنانش می گوید که جریان حاکم باید رقیب را 

تحمل کند و نقد ها را بپذیرد!
از حق نگذشته، او البته پس از دفاع متعدد از موسوی نکاتی 
را هم در نقد دیدگاه موسوی بیان کرده است. از جمله اینکه 
»اگر جمهوری اسالمی در این قضیه )سوریه( ورود نمی کرد 
و نیرو های نظامی ایران به عنوان مستشار یا هر عنوان دیگری 
آنجا دخالت نمی کردند، آیا مسئله سوریه به نحو مطلوبی حل  
می شد و مثالً یک نظام دموکراتیک و عادالنه سر کار می آمد؟ 
آن هم در کشوری که با این همه چنددستگی های قومی و 
مذهبی روبه روس��ت و از یک طرف، ترکیه و از طرف دیگر، 
اسرائیل و از یک طرف، کشور های عربی و نیز امریکا، روسیه، 
فرانسه و غیره در آن دخالت دارند. شما لیبی را ببینید! بعد از 
این همه سال که هیچ مداخله ای هم از ناحیه کشوری مثل 
ایران هم نبوده، می بینیم که در نتیجه تضاد منافع نیرو های 
رقیب، بر باد رفته است و معلوم هم نیست چه سرنوشتی پیدا 
خواهد کرد. می دانید که ماجرای زندان ابوغریب از اتهامات 
اثبات شده نیرو های امریکاست. اما در داخل امریکا با همه 
ادعا  هایی که درباره آزادی و دموکراسی و رقابت های سیاسی 
و حقوق بشر دارند، چنان رفتار می کنند که گویی اصالً چنین 
جنایاتی اتفاق نیفتاده یا مربوط به قرن 15 میالدی است. این 
جناح و آن جناح یا فالن شخصیت سیاسی یا نظامی را هم 
متهم نمی کنند. یک هواپیمای مسافربری را زدند و بعد به 

فرمانده آن مدال شجاعت دادند. «
او همچنین در مورد ادعای موس��وی پیرام��ون رهبری آینده 
می گوید: »اینکه ما شائبه ای را درباره آینده حکومت مطرح کنیم 
و بعد بگوییم اگر نیست، تکذیب کنید؛ مناسب نیست. برای طرح 

چنین مسائلی، حتماً باید دالیل و شواهدی داشته باشیم.«
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   گزارش

رئیسمرکزپژوهشهایمجلس:
 حکمرانی مردمی 

کلید حل مشکالت جامعه امروزی است
مشارکت،مسئولیتپذیریواختیاردادنبهمردمباعثرشدکشور
میشودوحکمرانیمردمیحلالمسائلمشکالتجامعهامروزیاست.
به گزارش ایرنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در نخستین نشست هم اندیشی و افتتاح اندیشکده های حکمرانی 
و قانونگذاری استان ها همچنین  با اشاره به تالش های مرکز پژوهش  ها 
در چند ماه گذشته برای راه اندازی این مجموعه افزود: امروز نتیجه این 
تالش  ها را از طریق افتتاح این اندیش��کده  ها با حضور نخبگان استان  ها 
و اس��تادان دانش��گاه  ها پیگیری می کنیم چرا که انتظ��اری که از مرکز 
پژوهش  ها در سال های گذشته وجود داش��ت و پژوهشگران و استادان 
دانشگاه های استان  ها در این زمینه نسبت به عملکرد این مرکز نقد داشتند 
این بود که ما بیشتر از ظرفیت استادان و نخبگان مستقر در تهران برای 
پیش نویس قوانین و پژوهش  ها استفاده می کردیم و از توان خیل عظیم 

پژوهشگران سایر استان  ها کمتر بهره می بردیم که این نقد وارد بود. 
رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس اف��زود: دغدغه ای که ب��ا ایجاد این 
اندیشکده  ها داشتیم، مردمی س��ازی حکمرانی یا حکمرانی مردم بود 
چرا که ما معتقدیم مردمی سازی حل المسائل مشکالت امروز جامعه 
ایران است، ضمن اینکه توجه به این مهم در رهنمودهای امامین انقالب 
مشاهده می شود که بار ها بر نقش و حضور و مش��ارکت مردم در اداره 
کشور تأکید کردند. تجربه تاریخی نیز نشان می دهد توجه به این مهم 
در حکمرانی موثر است کما اینکه در هشت سال دفاع مقدس به اثبات 
رس��ید و اگر در مواردی کمتر مورد توجه قرار گرفت توفیق زیادی در 
حکمرانی نداشتیم، بنابراین مش��ارکت مردمی و استفاده حداکثری از 
این ظرفیت در مجلس یازدهم دنبال می شود. وی تأکید کرد: مشارکت، 
مسئولیت پذیری و اختیار دادن به مردم باعث رشد کشور می شود و الزمه 
رشد مردم نیز در گرو توجه به این مهم است که در حکمرانی و توسعه 
مشارکت داشته باشند. توسعه جامعه در گرو رشد مردم است بنابراین ما 

استفاده از این ظرفیت مهم را در بحث حکمرانی دنبال می کنیم. 
نگاهداری با اش��اره به اقداماتی که مرکز پژوهش های مجلس در ابعاد 
مختلف مردمی س��ازی مورد توجه قرار داده اس��ت، افزود: حکمرانی 
مردمی از چند بعد قابل بررسی است؛ یکی مسئله شناسی است یعنی 
بتوانیم در شناسایی مسائل اولویت دار، صورت بندی و مهندسی مسائل 
از ظرفیت حداکثری مردم و نخبگان اس��تفاده کنیم چرا که ما گاه در 
تشخیص مسائل دچار اشتباه می شویم و بیشتر بر عوارض و پیامدشان 

تمرکز می کنیم و در این زمینه مسیر نادرست را طی می کنیم. 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه حکمران باید زمین 
بازی را تعریف کرده و قواعد آن را تعیین کند، تصریح کرد: اگر تکیه ما در 
شناسایی مسائل، رویکرد نوآوری باز باشد و با جامعه نخبگان استان های 
مختلف و نظرات مردم برای احصای مسائل تمرکز کنیم، مسیر درستی را 
در شناسایی اولویت  ها در پیش می گیریم بنابراین در این راستا در مرکز 
پژوهش ها، مرکز افکارسنجی را راه اندازی کرده که نمایندگان را قبل از 
تصویب قوانین در جریان دیدگاه نخبگان قرار می دهد. همچنین مرکز 
نوآوری و خانه خالق را راه اندازی کردیم که در یک رویکرد 2 هزار نخبه 
و در رویکرد دیگر 1400 نخبه و در بخش دیگ��ر 1500 نخبه را در آن 
مشارکت دادیم، همچنین به تازگی پارلمان دانشجویی را برای بررسی 
طرح ارائه شده درباره برنامه هفتم توسعه راه اندازی و از بین 500دانشجو، 

150 نفر را برای فعالیت در این زمینه انتخاب کردیم.
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