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سیاسی

هرگز نمایندهای را برای نظر و رأی ،ردصالحیت نکردیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت که شورای نگهبان هیچگاه نمایندگان مجلس شورای اسالمی را
بهخاطر رأیی که آنان به طرح یا الیحهای میدهند ردصالحیت نکرده است.عباسعلی کدخدایی
گفت :این حرفی که برخی میگویند دلیل مخالفت با طرح شفافسازی آرای نمایندگان ،ترس آنان از
شورای نگهبان بههنگام بررسی صالحیتهاست ،حرف بیربطی است .به گزارش ایرنا،او تأکید کرد:
شورای نگهبان ،نمایندگان مجلس را هیچگاه بهدلیل آرا و نظرشان رد صالحیت نکرده است.

دولت

معاون اول رییسجمهور:

مدیری که در شرایط کنونی
به دنبال پول بیشتر است،
خیانت میکند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور
با بیان اینکه شرایط کنونی کشور خطیر و
دش��وار اس��ت ،اظهار داش��ت :بنده مکررا
گفتهام معنای شرایط خطیر این نیست که
هم��ه عوامل تهدید هس��تند و ما در مقابل
مجموعهای از تهدیدها قرار داریم ،ش��رایط
دش��وار اس��ت اما بنبست نیس��ت .از دل
شرایط سخت فرصت پیش میآید و تحقق
بزرگ اتفاق میافتد .مهم این است که عزم
و اراده بر این باش��د که ش��رایط دشوار در
زمان کوتاه سپری شود و از پیک مهم عبور
کنیم.جهانگیری تاکید کرد :انتظار مردم و
مسئوالن این اس��ت که در مدیریت کشور
به نحوی تدبیر ش��ود که حداقل فش��ار در
زندگ��ی مردم باش��د.وی ادام��ه داد :ما در
جاهایی ضعف داش��تهایم که باید آنها را به
مردم بگوییم و اصالح کنیم .در این شرایط
مدیریت جدی قادر اس��ت کشور را به نحو
خوبی اداره کند.
جهانگیری در ادامه ب��ا بیان اینکه مدیران
کمانگی��زه فقط پس��ت اش��غال میکنند و
اهل ریسک و تصمیمگیری نیستند و فقط
نقزن��ی میکنند و به نفع خود بهرهبرداری
سیاس��ی و ش��خصی دارند ،اینها افراد این
دوره نیس��تند ،خاطرنش��ان کرد :این دوره
مدیران باید از آبرو و توان خود برای کشور
هزینه کنند .در شرایطی که مردم در فشار
هس��تند اینکه برخی مدیران دنبال کسب
پول بیش��تر و رانت باش��ند ،عی��ن خیانت
بزرگ اس��ت .باید فش��ارها را بر مردم کم
کنی��م و ب��ه ج��ای بهرهبرداری سیاس��ی
مش��کالت مردم را حل کنی��م .مردم ایران
آگاه و متمدن هس��تند .همه حرکات ما را
زی��ر نظر دارن��د و تش��خیص میدهند که
چه کس��ی دنب��ال خدمت اس��ت .در این
شرایط ما از خدا میخواهیم که کمک کند
تمام توان خود را برای مردم هزینه کنیم.
وی ب��ه م��واردی ک��ه بخ��ش خصوصی را
تهدی��د میکند اش��اره ک��رد و گفت :یکی
از موضوعات س��ابقه فرهنگی ،سیاس��ی و
اجتماعی افراد اس��ت .مثال تا کسی پولدار
میش��ود ،با او مبارزه میش��ود در حالیکه
بای��د بخش خصوص��ی می��داندار اقتصاد
باشد .کس��ی برای پولدار شدن افراد نباید
بخل بورزد .امروز همچنان ش��اهدیم که تا
بخش خصوصی جان میگیرد ،این س��وال
مطرح میشود که پول خود را از کجا آورده
است ،اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست.
کسانی که پولدار میش��وند ،جشن گرفته
و آن را اع�لام عمومی میکنن��د .البته در
فرهنگ ایران این موضوع پذیرفته نیس��ت
ولی باید از نظر فرهنگی و اجتماعی بخش
خصوص��ی را ب��اور کنیم.به گ��زارش ایلنا،
جهانگیری همچنین بیان کرد :در ش��رایط
امروز کش��ور ،دولت آنقدر بزرگ اس��ت که
مانع توس��عه ش��ده در حالی که باید موتور
توس��عه کشور باشد و آنچه به عنوان درآمد
ج��ذب میکند ،هزینه کند .هر چه ما نفت
میفروش��یم به دولت م��یرود و چیزی از
آن خارج نمیش��ود .بنابراین روزبهروز باید
فعالی��ت دول��ت در بخشهای توس��عهای
کاه��ش یاب��د و بودج��ه به س��مت بخش
خصوصی میل کند.

سیاست خارجه

محکومیت ایران به پرداخت
 104میلیون دالر غرامت

عبداله ناصری فعال سیاسی اصالحطلب ،در خصوص
موضوع اس��تیضاحهای اخیر مجلس اظهار داش��ت:
طبق آخرین اخباری که در دست داریم در خصوص
جایگزی��ن وزی��ر اقتصاد با دو نفر صحبت ش��ده اما
هیچ یک از آنها مسئولیت این وزارتخانه را نپذیرفتند
و این افراد هم از معاونان وزارت اقتصاد هستند.وی افزود :البته با
توجه به شرایط فعلی ،افراد حق دارند این مسئولیت را نپذیرند.
این فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه اصالحطلبان از روحانی

اصالح طلبان

واکنش

قاضی زاده هاشمی:

ت شدن
مقصر اصلی سس 
ارتباط دانشگاه و حوزه
روحانیون هستند

س��ید حس��ن قاض��ی زاده هاش��می وزی��ر
بهداش��ت ،طی سخنانی با اش��اره به سست
ش��دن ارتب��اط روحانیت و دانش��گاه گفت:
مقصر اصلی این ماجرا هم روحانیان هستند
تا دانش��گاهیان .یعنی روحانی��ت باید اصرار
بیشتری داشته باشد تا این رابطه ایجاد شود
و انتظار از روحانیون بیش��تر است.وی بیان
داشت  :نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
می تواند جهت تحکم هرچه بیش��تر ارتباط
حوزه و دانشگاه و استمرار بخشیدن آن تاثیر گذار
باش��د.به گزارش ف��ارس ،وی ادام��ه داد :از
نهاد رهبری در دانش��گاه ه��ا انتظار می رود
با ش��رح صدر و نگاه پدرانه همه را زیر بیرق
خودش��ان که بیرق اسالم و رسول اهلل (ص)
است ،جمع کند.

بین الملل

«عمران خان» در اولین سفر
خارجی به عربستان میرود

«فواد چودری» وزیر اطالع رس��انی پاکستان
اعالم ک��رد که «عمران خان» نخس��ت وزیر
این کش��ور به زودی به عربس��تان س��عودی
س��فر خواهد کرد .به گ��زارش مهر به نقل از
روزنامه پاکس��تان ،هر چند تاریخ حتمی این
سفر هنوز اعالم نشده است اما این اولین سفر
خارجی عمران خان بع��د از به عهده گرفتن
سمت نخست وزیری پاکستان است.به گفته
وزیر اطالع رس��انی پاکس��تان ،آمادگی های
الزم جهت این س��فر در حال انجام اس��ت و
عمران خان طی این سفر با پادشاه و ولیعهد
عربستان و س��ایر مقامات این کشور دیدار و
گفتگو خواهد کرد.

و دولت دلخور هستند ،گفت :دلخوری اصالحطلبان از
دولت به خاطر خودشان نیست .اصالحطلبان کماکان
حام��ی روحانی هس��تند و دلخوری آنه��ا برمبنای
نادیده گرفتن برخی تعه��دات و عدم اجرایی کردن
آنهاس��ت .در واقع اصالحطلبان بابت وعدههایی که
روحان��ی در س��ال  ۹۲و  ۹۶به مردم داد اما عملی نش��د ،از وی
دلخور هستند و مطالبه دارند.
وی با اش��اره به روندی که برای اس��تیضاحها در نظر گرفته شده

اس��ت ،گفت :این روند هم در همان چارچوب ناکارآمدی بخش
قابل توجهی از دولت خصوصا در حوزه اقتصادی است ،البته باید
توجه داشت مشکالت اقتصادی نه بر عهده وزیر اقتصاد و نه بانک
مرکزی و نه حتی رئیسجمهور است.
به گزارش ایلنا،ناصری تاکید کرد :باید عوامل مشکالت فعلی را در
خارج از دولت و تیم اقتصادی آن جستوجو کرد .روند فعلی هم
به نظر من بعد از سخنرانی روحانی در مجلس متوقف شده است
و ادامه پیدا نخواهد کرد.

درخواست آفتاب یزد از رئیسجمهور جهت تسکین آالم مردم

آقای روحانی!بفرماییدسفرهایاستانی

موضع من نسبت به دولت
تغییری نکرده است

محمدرض��ا عارف رئیس فراکس��یون امید
مجلس در مورد انتش��ار خب��ری به نقل از
وی مبنی بر اینکه از مردم بابت مش��کالت
عذرخواه��ی م��ی کنی��م چ��ون دولتی را
روی کار آوردی��م ک��ه مجبوریم صورتمان
را با س��یلی س��رخ کنیم ،گفت :در ابتدا از
رس��انهها خواهش میکنم ک��ه اخبار را از
بن��ده ،روابط عموم��ی و دفترمان پیگیری
کنند ،کما اینکه در پی نشس��تی هم که با
یکی از احزاب داشتیم بالفاصله خبر آن را
هم منتش��ر کردیم که موثق است.نماینده
مردم تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر
و پردی��س در مجلس ش��ورای اس�لامی،
ادامه داد :در حاش��یه جلسات ممکن است
مطالبی مطرح ش��ود که به هیچ وجه نباید
مستند باشد ،بنابراین آنچه که مطرح شد،
رد میکن��م و در این مورد اطالعیهای هم
خواهیم داد که رس��انهها باید بدان استناد
کنند که بعد از این وارد مباحث حاشیهای
نشویم.
وی اظه��ار کرد :موضع اولی��ه ما از دولت
حمای��ت ب��وده و در ش��رایط کنونی نیز از
دول��ت حمایت میکنیم و بارها هم گفته ایم
ک��ه دولت بای��د انتقاد مثبت ،مش��فقانه و
صمیمانه را بپذیرد و همچنان هم بر همان
موضع هس��تیم ک��ه اگر در جای��ی نیاز به
اصالح باشد و نظری داش��ته باشیم حتما
در اختیار دولت قرار میدهیم و س��عی هم
میکنیم که فضاسازی رسانهای نشود.
رئی��س کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات
مجل��س ش��ورای اس�لامی ،در رابط��ه با
انتقادات مطرح شده پیرامون نبود سخنگو
ب��رای دول��ت و نداش��تن وزرای اقتصاد و
کار و تعطیل��ی مجلس در ش��رایط کنونی
که کش��ور با مش��کالت اقتص��ادی مواجه
اس��ت ،تصریح ک��رد :مجل��س در ازای هر
س��ه هفت��ه کار باید یک هفت��ه تعطیالت
برای سرکش��ی به حوزهها داش��ته باش��د،
ضم��ن اینک��ه در تعطی�لات کنون��ی هم
نماین��دگان در حال فعالیت هس��تند ،کما
اینکه نمایندگان تهران امروز چهار جلس��ه
دارند ،فراکسیون امید و سایر فراکسیونها
هم فعالیت دارند ،از س��وی دیگر رفتن به
چند روز مرخصی هیچ اشکالی ندارد برای
اینکه بتوانند آرامشی پیدا کنند و بهتر کار
کنند.
به گ��زارش ایلنا ،ع��ارف اف��زود :در مورد
ای��ن موضوع که دولت س��خنگو ندارد نظر
ما هم این اس��ت که باید هر چه س��ریعتر
سخنگو مش��خص کند و آنچه که بارها از
دولت خواس��تهایم و باز هم اشاره میکنم،
این اس��ت ک��ه دولت ب��ا مجل��س تعامل
داشته باشد ،مجلس��ی که میخواهد برای
رفع مش��کالت و عبور از ای��ن وضعیت به
دولت کمک کند ،بنابراین باید هم با واحد
مجلس ،هم فراکس��یونهای مجلس و هم
مجمع نمایندگان اس��تانها تعامل داشته
باشد.

هیچ گزینهای حاضر نیست جایگزین وزیر اقتصاد شود

آفتاب ی�زد -گروه سیاس�ی :اگرچ��ه اکنون
در ای��ران در می��ان برخ��ی از طبق��ات جامع��ه
مانند روش��نفکران و نخبهها از بعضی س��فرهای
استانی مس��ئوالن به دلیل تجربه نامطلوب دولت
احمدی نژاد به عنوان یک امر پوپولیستی یاد میشود
اما سفرهای استانی که با هدف شناخت مسئوالن
نس��بت به نیازه��ای جامعه و گوش س��پردن به
درد و دلهای آنها و آش��نایی با مشکالت مردم
در اس��تانها صورت میگیرد ب��ا برخی از رفتارها
مانن��د توزیع پول و ت��راول و وعده آوردن نفت به
سفرههای مردم از سوی احمدی نژاد در دولتهای
نهم و دهم برای تبلیغ و جلب حمایت مردم کامال
متفاوت اس��ت .از این رو ،برخ�لاف رئیس دولت
اصالحات که با اتوبوس و مترو رفت و آمد میکرد
و ب��ه ط��ور مس��تقیم ب��ه درد و دل م��ردم
گوش میسپرد و همچنین احمدی نژاد که به خاطر
س��فرهای اس��تانیاش حت��ی ادارات و مدارس را
در محل س��خنرانیاش تعطیل میکرد و به جای
پاس��خ به نامههای مردم ،ت��راوال در پاکت نامهها
ق��رار میداد ،روحانی هیچ ی��ک از این اقدامات را
در طول  5س��ال گذش��ته انجام نداده و یا کمتر
انجام داده اس��ت .زیرا او اعتقادی به این مس��ائل
نداشت و معتقد بود که دیدارهای مردمی به عهده
فرمانداران و اس��تانداران به عن��وان نماینده عالی
دولت در استانهاست هر چند از کاهش سفرهای
استانی رئیسجمهور در چند سال اخیر به عنوان
ضع��ف دولت روحانی یاد میش��ود .ام��ا اکنون با
توجه به تشدید نارضایتیها و مشکالت اقتصادی
جامعه به نظر میرس��د که روحان��ی هم نه برای
عوام فریبی و دادن وعدههای پوچ و توخالی بلکه
برای همدردی با مردم ،ش��ناخت مشکالت آنها از
نزدیک و امید به جامعه باید سفرهای استانیاش را
از سر بگیرد و در دیدارها و سخنرانیهای مستقیم
خود به مردم بگویدکه دولت همه تالشش را برای
عبور از مشکالت خواهد کرد .در این صورت قطعا
اعتم��اد و حمایت مردم را حتی بیش از گذش��ته
نس��بت به خود و دولتش جلب خواهد کرد و در
نهای��ت فضای تخریبی کنونی هم نس��بت به او و
دولتش آرام تر خواهد شد.
>سفر استانی ربیعی بعد از استیضاح

یک��ی از خبرهای چش��مگیر و جال��ب توجه روز
گذش��ته ،س��فر ب��دون تش��ریفات عل��ی ربیعی
وزیر کار سابق دولت دوازدهم آنهم با ون به یکی
از روستاهای اس��تان خراسان شمالی چند هفته
پس از استیضاح پرابهامش بود .براساس این گزارش
و ب��ه نقل از ایلنا ،یکی از کاربران اینس��تاگرام در
صفحه شخصی خود از سفر بدون تشریفات ربیعی
به یکی از روس��تاهای اس��تان خراستان شمالی
خبر داد و نوشت :ربیعی به یکی از روستاهای محروم
سفر کرد .او ادامه داد :این حضورش بعد از اینکه
دیگ��ر وزیر نب��ود برای من جذاب ب��ود و رفتم تا
ببینم��ش .ورودش رو دیدم با یک ماش��ین ون و
با تعدادی از خیرین آمده بود .از تشریفات خبری
نبود و حضورش در یک ماشین ون برام جالب بود
و به محضی که وارد شد با زنان و مردان روستایی
که روی زمین نشسته بودن شروع به صحبت کرد.
پیرزنی تنها حدود  ۹۰س��اله نشسته بود .با او به
گفتوگو پرداخت و از حاشیههای این سفر ،بوسه
این پیرزن  ۹۰س��اله بر لپ وزیر بود که به نظرم
خستگی اس��تیضاح رو هم از تن وزیر به در کرد.
واکنش ربیعی هم جالب بود ...هیچ واکنشی نشون
نداد و روسری او رو بوسید .ربیعی رفت به مسجد
و سخنرانی کرد که چگونه خیرین و مردم محلی
را باید در کنار دولت قرار دهد و س��ه جانبه خیر
و نهاد مردمی و روس��تایی و دولت ،صندوقهای
محلی و روس��تایی ایجاد کنن��د .خیرها اومدن و

مدرس��های رو کلنگ زدن و ربیعی با ذوق و شوق
پیگیر بود ،انگار مسئولیت چهار تا وزارت خونه رو
داره دنبال میکنه ...دس��تگاههای اجرایی همراه
ربیعی نبود ولی با خیرین اومده بود».
>سفرهای استانی رئیس دولت اصالحات

س��فرهای استانی روس��ای جمهور ایران از همان
آغ��از انق�لاب به دلیل آش��نایی ب��ا درد و دل و
نیازه��ای مردم همواره جریان داش��ته اس��ت اما
در دول��ت مرحوم آیت ا ...هاش��می رفس��نجانی
س��رعت بیش��تری به خود گرفت .در دوره رئیس
دولت اصالحات س��فرهای استانی حتی از سوی
هیئت دولت هم مورد توجه قرار گرفت .سفرهای
رئیس دولت اصالحات به دلیل رویکرد و عملکرد
مردمیاش از توجه بسیار باالیی از سوی جامعه و
حت��ی نخبگان و کارگران برخ��وردار بود .او هرگز
به خاط��ر س��خنرانی هایش م��دارس را تعطیل
نکرده و یا هیئ��ت دولت را موظف به گوش دادن
و همراه��ی با خود در س��خنرانی هایش نمیکرد
بلکه سخنرانیهای پر شور و حرارت رئیس دولت
هفتم و هشتم همواره مخاطبان فراوانی داشت و
هواداران بس��یاری را مجذوب خود میکرد تا آنجا
که همچنان امروز از رویکرد مردمی رئیسجمهور
دول��ت هفتم و هش��تم در میان جامع��ه به ویژه
نس��لهای ده��ه  50و  60یاد میش��ود .او بدون
تش��ریفات و با اتوبوس و مت��رو مانند مردم عادی
رف��ت و آمد میکرد و با طبقات مختلف جامعه از
نزدی��ک به گفت و گو میپرداخت .جایی نبود که
رئیسجمهور دولتهای هفتم و هش��تم تریبون
بدس��ت بگیرد و رش��ته کالم بگش��اید اما تجمع
عظیمی اعم از دانشجویان ،نخبگان ،معلمان حتی
طبقات کارگری به طور خودجوش و از سرش��وق
در آن مح��ل تجم��ع نکنن��د و دل به س��خنان
پر ش��ور و حرارت رئیسجمه��ور دولت هفتم و
هشتم نسپارند.
>انتقادها به سفرهای استانی احمدی نژاد

ام��ا برخ��ی از س��فرهای اس��تانی در دول��ت
احمدی نژاد رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و بیش
از اینکه هدف ،شناخت نیازهای عمومی جامعه و
گوشسپردنبهدردودلومشکالتمردمباشد،بیشتر
مفهوم عوام فریبی ،تبلیغی و پوپولیستی به خود
گرفت .او در موارد بس��یاری حتی جلسات هیئت
دولت را در سفرهای استانی و شهرستانها برگزار
و ادارات را تعطی��ل و آنها را موظف به همراهی با
خود در سفرهایش میکرد .احمدی نژاد در برخی
از سفرهای استانی خود از چند فروند هلی کوپتر
برای تس��هیل رفت و آمدهایش استفاده میکرد.
گرچه روشه��ای او برای دیداره��ای مردمیاش
در دور نخس��ت ریاس��ت جمهوری در دولت نهم
یک خالقیت از س��وی هوادارانش خوانده شد اما
در دور دوم ب��ه دلیل وعدهه��ای بیش از اندازه به

نعمتی:

سامانه انتشار فیش حقوقی
مسئوالن و نمایندگان در حال طراحی است

سخنگوی هیأت رئیسه
مجلس ش��ورای اسالمی
گفت که س��امانه انتشار
فیش حقوقی مسئوالن
و نماین��دگان در ح��ال
طراحی اس��ت و پ��س از
اتم��ام کار ،ام��کان
دسترس��ی به آن فراهم
خواه��د ش��د.به گزارش
ایس��نا ،بهروز نعمتی اظهار ک��رد :طبق مصوبه
مجلس در قانون برنامه ششم ،دولت باید نسبت

به راهاندازی س��امانه ثبت
حق��وق و مزای��ا اق��دام و
امکان دسترسی نهادهای
نظارتی و عموم مردم را به
آن فراهم کند که از جمله
فیش حقوقی مس��ئوالن
و نماین��دگان باید در این
س��امانه ق��رار گی��رد .در
همین راس��تا دوستان ما
در معاونت نیروی انس��انی ریاست جمهوری در
حال طراحی سیستمی به همین منظور هستند.

مردم دانس��ته و برای جامعه و شنیدن درددلها
ن وقت بگذارند .از سویی
و رسیدگی به مشکالتشا 
محمد ج��واد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت
دوازدهم هم این روزها که انتقادها نسبت به دولت
از سوی جامعه به دلیل مشکالت اقتصادی افزایش
یافته اس��ت ،چهره مردمی از خود نشان داده که
قابل تحسین است .از این رو ،او طی روزهای اخیر
در همایش��ی با انتقاد از ظاهرس��ازی مسئولین و
تناقض پراید آقای مدیر با خودروهای گرانقیمت
آقازادهها ،گفت :این مس��ائل مردم را بیش��تر آزار
میدهد .او همچنین با بیان اینکه مایحتاج منزل
را خودم میخرم ،افزود :فرزندانم را اگر از سرویس
مدرس��ه جا بمانند به مدرس��ه میرسانم و سعی
میکنم اقالم روزمره زندگی را خودم تهیه کنم .اما
شنیدهام برخی از مدیران استانی برای خانوادهشان
ماشین اختصاصی و راننده دارند .اگر اجازه دهند
من حتی تیم محافظتی نمیخواهم.

رئیسجمه��ور مانن��د هم��ه روس��ای
جمهور پیش��ین ایران نه ب��رای تبلیغ
و دادن وعدهه��ا نظی��ر اقدام��ات
احمدی نژاد بلکه برای آرام س��اختن
فضای عمومی و همراهی با جامعه باید
س��فرهای استانیاش را از سر بگیرد و
با شناخت مستقیم دردها و مشکالت
م��ردم ب��ه آنه��ا امی��د ده��د در این
صورت قطعا حمای��ت و توجه جامعه
را حت��ی بی��ش از قبل به دنب��ال خود
خواهد داشت

>تنها  46سفراستانی در  5سال اخیر

جامعه ،افزایش انتظارات مردم و هدر دادن منابع
عمومی مورد انتقادات بس��یار جدی قرار گرفت و
در نهایت بیفایده خوانده ش��د .سفرهای استانی
احمدی نژاد در دور اول ،بس��یاری از مردم به ویژه
در روس��تاها و شهرستانهای کوچک را مجذوب
خ��ود کرده بود تا آنجاکه روزی نبود احمدی نژاد
به یک سفر اس��تانی برود اما انباشتی از نامههای
مردم��ی را دریافت نکند .ای��ن در حالی بود که او
حتی بدون اینکه به این نامهها پاسخ دهد و ببیند
مشکل نویسندگان نامه چیست ،در پاکتهایشان
تراول و پول میگذاش��ت .او در این سفرها وعده
نفت��ی به مردم میداد و میگفت کهای مردم پول
نفت را به س��فره هایتان میآوری��م اما در نهایت
همه س��فرهای استانیاش و وعدههای او به مردم
منجربه ازدیاد مشکالت اقتصادی ،هدر رفتن منابع
و افزایش سطح توقعات جامعه شد تا آنجا که هنوز
نسبت به این سفرها و از دست رفتن منابع کشور
از س��وی احمدی نژاد انتقاد میش��ود .البته این
رویک��رد رئیس دولت نهم و ده��م هرگز متوقف
نشدحتی پس از اتمام دوره ریاست جمهوریاش
همچنان این روند ادامه یافت که سفر به کهگیلویه
و بویراحمد را میتوان به عنوان یکی از س��فرهای
اخیر این مقام ارشد سابق نام برد.
>دیدار با مردم نه در وقت نیاز

رد پای چندانی از س��فرهای استانی و دیدارهای
مردم��ی مس��ئوالن در کارنامه دول��ت یازدهم و
دوازدهم نمیتوان دید جز موارد اندکی نظیر آنچه
که قبل از افزایش درخواستها برای استیضاح وزیر
آموزش و پرورش دولت دوازدهم مش��اهده ش��د.
بطحایی پس از افزایش درخواس��ت نمایندههای
مجلس برای اس��تیضاح او به دلیل عملکردش در
آموزش و پرورش ،برای نخستین بار در میان مردم
قرار گرفت و با دادن وعده حل مش��کالت آموزش
و پرورش به س��خنان و درددلهای آن گوش داد.
در حالی که مس��ئوالن نباید تنه��ا زمانی که در
شرایط بحرانی قرار گرفتند و یا در هنگام نیاز ،به
س��راغ مردم بیایند و از آنها انتظار حمایت داشته
باش��ند بلکه باید در هر ش��رایطی خ��ود را خادم

مجموع س��فرهای استانی روحانی طی  5گذشته
 46سفر به استانهای دور و نزدیک آنهم بیشتر
همراه ب��ا تش��ریفات و اتومبیلهای ض��د گلوله
بوده اس��ت .او در واقع نه راه و رسم رئیس دولت
اصالحات و نه ش��یوه عوام فریبانه احمدی نژاد را
در پیش گرفت .زیرا رئیسجمهور قبل از پیروزی در
انتخابات  92طی گفت و گویی از سفرهای استانی
احمدی ن��ژاد انتقاد کرد و گفت  «:این س��فرها
مدیران محلی و استانداران را در برنامهریزیهای
کالن در اس��تانهای خ��ود بیخاصی��ت کرده و
هزینههای اضافی بر بودجه کشور تحمیل میکند؛
طب��ق برآوردها در هر س��فر اس��تانی بی��ن  ٥تا
 ٨میلیارد تومان هزینه میشود .رو در رو بودن با
مردم بس��یار مطلوب اس��ت اما زمانی که تبدیل
به افراط شود تبدیل به تظاهر میگردد ».روحانی
در نهایت دیدارها و س��فرهای مردمی را به عهده
استانداران و فرمانداران به عنوان نمایندههای عالی
دولت در اس��تانها سپرد و گفت که این دیدارها
وظیفه آنهاست .از این رو ،آثار و ردپای آن ،آن طور
که باید ،از سفرهای اس��تانی در کارنامه سیاسی
روحانی طی چند سال اخیر دیده نمیشود و امروز
حتی تبدیل به یکی از ضعفهای بزرگ دولتهای
یازدهم و دوازدهم شده است.
>لزوم آغاز سفرهای استانی روحانی

به نظر میرسد به ویژه اکنون که جامعه به دلیل
وضعیت معیش��تی و اقتصادی نس��بت به دولت
روحان��ی بیش از هر زمان دیگ��ری انتقاد دارد و
این ش��رایط حتی روز به روز ب��ه صف مخالفان
روحان��ی میافزای��د ،رئیسجمه��ور مانند همه
روس��ای جمهور پیش��ین ایران نه برای تبلیغ و
دادن وعدهه��ا نظیر اقدامات احم��دی نژاد بلکه
برای آرام س��اختن فضای عموم��ی و همراهی با
جامعه باید سفرهای اس��تانیاش را از سر بگیرد
و با ش��ناخت مس��تقیم دردها و مشکالت مردم
به آنها امی��د دهد در این صورت قطعا حمایت و
توج��ه جامعه را حتی بیش از قبل به دنبال خود
خواهد داش��ت .نه تنها رئیسجمهور بلکه حتی
اعض��ای هیئت دولت ،هر یک از آنها که نس��بت
به وزارتخانه هایش��ان انتق��اد و نارضایتی وجود
دارد ،آنه��ا میتوانند از نزدیک ب��ا مردم دیدار و
با گوش دادن به مشکالت و انتقادهایشان به آنها
امید عبور از مش��کالت و تالش دولت برای حل
مسائل را بدهند .از سویی مسئوالن میتوانند به
م��ردم بگویند که امروز هیچ فرقی میان ش��ما و
ما وجود ندارد و برای مقابله با مش��کالت و عبور
از آنها باید حقوق مدی��ران و کارکنان دولت هم
کم شود.

روحانی:

با تمام توان به دنبال حل مشکالت مردم
خواهیمبود

حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ،به تحلیل شرایط
موج��ود و توطئه دش��منان نظام اس�لامی برای
ضربه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد مشکل در زندگی
مردم پرداخ��ت و گفت :با وجود رهبری ش��جاع
و مدبر و م��ردم فداکار و مصمم از این مرحله نیز
عبور خواهیم کرد؛ اما همه مسئوالن ،تریبون داران،
احزاب و رسانهها در معرض امتحان قرار دارند .دکتر
روحانی به برخی از واقعیتهای اقتصادی کشور،
از جمله افزایش صادرات و کاهش واردات کشور در
 ۶ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره

کردگفت:ملتودولتکناریکدیگرندودستگاهاجرایی

با تمام توان به دنبال حل مشکالت مردم خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،رئیس جمهور
ضمن اشاره به آمار رش��د  ۲۰درصدی نقدینگی
کشور در یکسال گذشته ،نقدینگی را بویژه وقتی
با منشأ پایهپولی باشد ،مشکلآفرین برای اقتصاد
ش قابل مالحظهای
کش��ور دانس��ت و افزود :بخ 
از افزایش نقدینگی در س��الهای اخیر مربوط به
فعالیت مؤسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز بود،
درحالیکهعلیرغمروالگذشته،ایندولتهرگزبرای
ادارهکشوردرپیاستقراضازبانک مرکزینشد.

توئیت بازی سیاسی

ی��ک قاضی ف��درال در واش��نگتن ،حکمی
مبن��ی بر پرداخ��ت  104.7میلیون دالر از
سوی ایران به قربانیان حمله ادعایی 1996
در ظهران عربس��تان س��عودی ک��ه در آن
 19نظامی آمریکایی کشته شدند ،صادر کرده
اس��ت.این حکم روز دوش��نبه و به صورت
غیابی با ادعای دس��ت داشتن ایران و سپاه
پاس��داران در بمب گ��ذاری پایگاه نظامیان
آمریکای��ی در نزدیک��ی برجه��ای خُ َبر در
عربستان صادر شده است .براساس گزارش
دویچه وله ،در  ۲۵ژوئن سال  ۱۹۹۶میالدی
بر اثر انفجار یک کامیون بمبگذاریش��ده
در پایگاه نیروهای آمریکایی در ش��هر خُ َبر
عربس��تان ۱۹ ،س��رباز آمریکایی کش��ته و
حدود  ۴۰۰ت��ن زخمی ش��دند.به گزارش
فارس ب��ه نقل از رویترز،اگرچ��ه ایران قویا
مس��ئولیت این دو بمبگ��ذاری را رد کرده
اس��ت اما پ��س از آنکه دادگاهه��ای آمریکا
ایران را به دست داشتن در این بمبگذاری
متهم کردند ،خانواده نظامیان کش��ته شده
آمریکایی با فش��ار دولت واشنگتن از ایران
درخواس��ت غرامت کردند«.بری��ل هوول»
قاض��ی آمریکای��ی میگوید ک��ه این حکم
ب��ر پایه «قان��ون مصونیت ه��ای حاکمیت
خارج��ی در برابر تروریس��م» صادر ش��ده
اس��ت .خبرگزاری رویترز مدعی اس��ت که
نمایندگ��ی ای��ران در س��ازمان مل��ل برای
اظهار نظر در دسترس نبوده است.
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