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توانمندی های دفاعی ایران موجب وحشت دشمنان 
رئیس دانش��گاه عالی دفاع ملی توانمندی های دفاعی کش��ورمان را عامل هراس 
دش��منان دانس��ت و گفت: محور مقاومت موفق شده اس��ت که خود را در سطح 
جدیدی از توانمندی های تکنولوژیک معرفی کند. سردار سرتیپ  احمد وحیدی 
اظهار داشت: امروز نقطه عطفی در اقتدار جمهوری اسالمی ایران به وجود آمده 

اس��ت، آن هم در اوج فش��ار هایی که دش��منان به کش��ورمان وارد می کنند تا آن 
را تضعیف کنند. وی افزود: پیروزی های درخش��انی که توس��ط رزمندگان اس��الم در 

عرصه های مختلف به دس��ت آمده و نیز توانمندی هایی که ارائه ش��ده، دش��منان را به 
وحش��ت انداخته اس��ت. در همین حال در ادامه س��ردار وحیدی گفت: امروز کشور های 
اروپایی در اعمال تحریم ها، فش��ار حداکثری علیه ایران و توطئه چینی آمریکا را همراهی 
می کنند؛ به عنوان مثال در همین موضوع »استاکس نت« شش دستگاه جاسوسی آمریکا، 

فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند و رژیم صهیونیستی با هم همکاری داشتند.   ایسنا 

این حکم در شأن قوه قضائیه است
رئیس س��ازمان مردم نهاد دیدبان ش��فافیت  و عدالت گفت: برخورد قوه قضاییه با 
تخلفات و مفاسد صاحبان قدرت نشان دهنده قدرت و عزت سازمان قضاییه کشور 
اس��ت. در ادامه واکنش ها به اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاس��د اقتصادی، 
احمد توکلی رئیس  سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت ، درباره محکومیت 

حس��ین فریدون به 5 س��ال حبس قطعی و 31 میلیارد تومان جریمه نقدی که از 
سوی غالمحسین اسماعیلی س��خنگوی قوه قضاییه رسانه ای شد، گفت: برخورد قوه 

قضاییه با تخلفات و مفاس��د  صاحبان قدرت نش��ان دهنده  قدرت و عزت دستگاه قضایی 
کش��ور اس��ت. همچنین مایه  افتخار جمهوری اسالمی اس��ت که در پیاده کردن عدالت 
میان افراد تفاوتی قائل نمی ش��ود. الزم به ذکر است که  توکلی در عین حال خاطرنشان 
کرد: اینگونه حکم دادن در ش��أن قوه قضاییه است. هرچند من معتقدم حکم داده شده 

کم است و می شد جزای بیشتری هم در نظر گرفت.  تسنیم

برخورد قوه قضائیه بدون درنظر گرفتن جناح  سیاسی است
عضو فراکس��یون امید مجلس با تاکید بر اینکه مهم ترین مسأله برای قوه قضائیه 
اجرای عدالت اس��ت گفت:  برخوردهای دس��تگاه قضا با متهم��ان بدون در نظر 

گرفتن جناح های سیاسی آنان است.
محم��د قمی گفت:  مهم ترین مس��ئله ب��رای قوه قضاییه اجرای عدالت اس��ت و 

اگر قرار باش��د در این مس��یر حرکت کند اینکه متهم به کدام جناح سیاسی و یا 
شخصیت وصل است مهم نیست. 

عضو فراکس��یون امید مجلس افزود:  از نظر قوه قضاییه هر کس��ی متخلف باش��د بدون 
تعلق به جناح های چپ و راس��ت و بی طرف با آن برخورد خواهد ش��د. عضو فراکسیون 
امید مجلس گفت:  برخورد قوه قضاییه سیاسی نیست بلکه برخورد با یک متخلف است. 
در همین حال قمی گفت: اگر جرمی انجام ش��د قطعاً دس��تگاه قضا برخورد قاطع انجام 

خواهد داد.   فارس 

در براب�ر خطایی که انج�ام میگیرد، 
واقعاً پاسخگو باشند

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحّتم 
بدانی��د. واقع��اً وزیر در حوزه ی کار خ��ودش، مدیران 
وزارتی در حوزه ی کار خودش��ان، معاونان هر کدام در 
حوزه ی کاِر خودش��ان پاسخگو باش��ند. یعنی هم در 
برابر خطایی که انجام میگیرد، واقعاً پاس��خگو باشند؛ 
ه��م در برابر کار الزمی که باید انجام میگرفته و انجام 
نمیگیرد، پاس��خگو باش��ند. در خیلی از موارد خالفی 
انجام نگرفته؛ اما خ��الف این بوده که کارهای زیادی 
باید انج��ام میگرفته، ولی انجام نگرفته. کار نکردن به 

مقدار الزم هم یک نوع تخلف است.
توصی��ه ی دیگر، کار جمعی و متوازن اس��ت. از جمله 
چیزهایی که ما همیشه در طول این چند سال توصیه 
کرده ایم و صورت هم نگرفته است و تا همین آخر هم 
مسؤوالن دولتی به ما ش��کایت کردند، عدم همکاری 
در بخش های مختلف و در جاهای حساس است؛ مثاًل 
بخش های اقتصادی ما ب��ا وزارت خارجه ی ما. وزرای 
خارجه - چه زمان آقای دکتر والیتی، چه زمان آقای 
دکتر خرازی - همیشه به من شکایت میکردند که ما 
با فالن کش��ور در زمینه ی سیاسی مشکلی داریم، که 
این مشکل را میتوان با یک کار اقتصادی و با محاسبه 
حل کرد؛ ولی دستمان خالی است. یک وقت میبینیم 
بخ��ش اقتصادی ما آمده ی��ک کار اقتصادی کرده که 
ما اصاًل از آن باخبر نش��دیم؛ که اگر باخبر میش��دیم، 

مشکل سیاسیمان را به وسیله ی او حل میکردیم. 
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مخاطب شمایید

قریب به یک س��ال  و هشت ماه از آخرین نشست 
خبری حسن روحانی با اصحاب رسانه و ۴13 روز 
از آخرین گفتگوی تلویزیونی وی با مردم می گذرد 
و هن��وز خب��ری از برگزاری نشس��ت خبری و یا 

گفت وگوی تلویزیونی نیست.
این روزها جای خالی برگزار نشدن نشست خبری 
از س��وی حس��ن روحانی رئیس جمهور بس��یار 
محسوس است.به موجب اصل 1۲۲ قانون اساسی 
رئیس  جمهور در حدود اختیارات  و وظایفی  که  به  
موجب  قانون  اساس��ی  و یا قوانین  عادی  به  عهده  
دارد در برابر ملت  و رهبر و مجلس  شورای  اسالمی  
مسئول  اس��ت و به تعبیری اگر پاسخگو بودن را 
از مصادیق مسئولیت پذیری بدانیم می توان گفت 
یکی از وظایف رئیس جمهور پاس��خگو بودن در 
برابر ملت، رهبر انقالب و مجلس شورای اسالمی 
اس��ت. با توجه به اینکه انتصاب رئیس جمهور در 
کش��ور ایران حاصل انتخاب م��ردم از طریق رای 
گیری اس��ت، ارائه گزارش عملک��رد و حتی قرار 
گرفتن در مقام پاسخگویی به مردمی که انتخابات 
را رقم زده اند از الزامات و اس��باب موفقیت دولت 
به معنای عام خواهد بود. از تاریخ ۲۹ اردیبهشت 
ماه س��ال ۹۲ و پس از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی سکاندار 
اداره دولت ش��د و ن��ام او به عنوان رئیس جمهور 
منتخب دول��ت  یازدهم به ثبت رس��ید، از اولین 
اقدام��ات رئیس جمهور منتخب ای��ن بود که در 
تاریخ ۲۷ خردادماه سال ۹۲ اولین نشست خبری 
خود را با اصحاب رس��انه که به نوعی نمایندگان 

افکار عمومی محسوب می شوند برگزار کند.
در فاصله کمتر از یک ماه یعنی در تاریخ 15 مرداد 
ماه سال ۹۲ دومین نشست خبری رئیس جمهور 
برگزار ش��د. این در حالی است که کمتر از چهار 

ماه بعد، پرونده برگزاری نشس��ت خبری در سال 
۹۲ از س��وی حسن روحانی بس��ته شد و آخرین 
نشست خبری سال ۹۲ رئیس جمهور در تاریخ 3 
آذر ماه ۹۲ برگزار ش��د. در پرونده نشست خبری 
سال ۹3رئیس جمهور دو بازه زمانی ۲۴ خرداد و 
۸ ش��هریور ماه به ثبت رسیده است و تقریبا سال 
۹۴ هم، چهار نشس��ت خب��ری در تاریخ های ۲3 
خرداد، ۷ ش��هریور، ۲۷ دی و 1۶ اسفند ماه این 

سال برگزار شد.
س��ال ۹5 نیز تنها یک نشس��ت خبری در تاریخ 
۲۸ دی م��اه برگزار ش��د و ۲1 فروردین ۹۶ هم 
به عنوان آخرین نشست خبری دولت یازدهم در 

پرونده خبری روحانی به ثبت رسید. 
بر همین اساس می توان گفت که پرونده »نشست 
خب��ری« رئیس جمهور در دول��ت یازدهم به 11 
نشس��ت خبری رس��ید. البته پرون��ده مربوط به 
نشس��ت خبری روحانی در دولت یازدهم به این 
11 نشس��ت خبری محدود نشد و رئیس جمهور 
ع��الوه بر این ه��ا در مجموع از س��ال ۹۲ تا ۹۶، 
11 گفتگوی تلویزیونی نیز با مردم داش��ته است. 
اولین گفت وگوی تلویزیونی رئیس دولت یازدهم 
در تاریخ 1۹ ش��هریور ماه ۹۲ و آخرین گفتگوی 
تلویزیونی اش 1۲ دی ماه ۹5 انجام شد که متاسفانه 
نتایج تاثیرگذاری نداشت و به حرف های خاصی از 
حیث دفاع از عملکرد و کارنامه دولت ختم نش��د. 
روند نزولی اهتمام برای برگزاری نشست خبری با 
نمایندگان رسانه ها و گفتگوی مستقیم با مردم در 
دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهور دولت دوازدهم کامال مشهود است؛ 
به نحوی که با وجود گذش��ت بیش از دو سال از 
عم��ر دولت دوازدهم، رئیس جمهور کمتر خود را 
در مقام پاس��خگویی به نماینده رسانه ها و به تبع 

آن آح��اد ملت قرار داده اس��ت. وی در تاریخ های 
یکم خرداد م��اه و 1۷ بهمن ماه ۹۶ و ۲3 خرداد 
ماه سال ۹۷ تنها سه نشست خبری با اهالی رسانه 
داشته اس��ت. روحانی همچنین در ۷ شهریور، ۷ 
آذر، ۲ بهمن ماه س��ال ۹۶ و 1۸ اردیبهشت و 15 
مرداد ماه سال ۹۷ از طریق گفت وگوی تلویزیونی 

با مردم صحبت کرده است.
این در حالی اس��ت که در مقایسه با دوره یازدهم 
ریاس��ت جمهوری ک��ه در مجموع ۲۲ نشس��ت 
خبری و گفت وگوی تلویزیونی از س��وی حس��ن 
روحانی برگزار شد، ضعف مشهودی در این راستا 
احساس می ش��ود و حاال با گذشت نیمی از عمر 
دولت دوازدهم در مجموع تنها ۷ نشست خبری و 

گفت وگوی تلویزیونی از سوی وی رقم خورده، آن 
هم در شرایطی که این دولت مدت زمان زیادی را 

نیز بدون سخنگو گذرانده است.
در ی��ک بازه زمان��ی یعنی ح��دود 1۰ ماه دولت 
دوازدهم با فقدان سخنگو به فعالیت های خود ادامه 
می داد که این امر نیز به نوبه خود ابواب پرسشگری 
از دولت در حالت کلی و س��وال در مورد عملکرد 
رئیس جمه��ور را به معنای خاص محدود کرد تا 
اینکه س��رانجام علی ربیعی به عنوان س��خنگوی 
دولت دوازدهم و به جای نوبخت معرفی شد. جای 
خالی نشس��ت های خبری رئیس جمهور و حتی 
کمرنگ شدن گفت وگوهای تلویزیونی روحانی به 
قدری در میان اصحاب رس��انه محسوس بود که 
در تاری��خ 5 تیرماه ۹۸ از عل��ی ربیعی به عنوان 
سخنگوی دولت در رابطه با زمان برگزاری نشست 
مطبوعاتی روحانی سوال ش��د و وی در پاسخ به 
این سوال که چرا با وجود این همه اتفاق در کشور، 
روحانی نشست مطبوعاتی برگزار نمی کند، گفت: 
آقای دکتر روحان��ی این موضوع و زمان بندی آن 
را در اختی��ار بن��ده گذاش��تند و درآینده نزدیک 
رئیس جمهور مصاحبه رادی��و تلویزیونی خواهند 
داش��ت. حدود ۴۷3 روز و قریب به یکس��ال ونیم 
از آخرین نشس��ت خبری حجت االس��الم حسن 
روحانی با خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین 
۴11 روز از آخری��ن گفت وگوی تلویزیونی وی با 
مردم می گذرد و هنوز خبری از برگزاری نشست 

خبری و یا گفت وگوی تلویزیونی با مردم نیست.
با این تفاس��یر، به نوعی می توان س��ال ۹۴ را در 
پرونده کاری روحانی از حیث ارتباط با رس��انه ها 
به عنوان س��الی پرکار در برگزاری نشست خبری 
و گفتگوی مستقیم با مردم دانست. اگر بخواهیم 
ب��ه دنبال یافتن ارتباط میان اختالف چش��مگیر 

برگزاری  نشس��ت  های خب��ری رئیس جمهور در 
سال ۹۴ با سایر سال های دوران ریاست جمهوری 
روحانی باشیم، در نظر گرفتن نزدیکی به انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی خالی از نظ��ر و توجه 
نیست. انتخابات مجلس شورای اسالمی سال ۹۴ 
در دو مرحله برگزار شد که اولین مرحله آن تاریخ 

۷ اسفند ماه ۹۶ بود.
حس��ن روحانی تا تاریخ ۷ اس��فندماه ۹۴ حدود 
۶ نشس��ت خبری با اهالی رس��انه و گفت وگوی 
تلویزیونی داشته است که می توان از این پرکاری 
و توجه روحانی در حضور رس��انه ای خود چنین 
برداشت کرد که وی تالش می کند که سبد رای 
خود را به حس��اب مجلس بریزد و از فضای رسانه 
ای بهره ببرد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن تمایل 
دولت به انعقاد معاهده طرح جامع اقدام مشترک) 
برجام( در مورد برنامه هس��ته ای ایران در ژنو که 
مذاکرات رس��می آن در نوامبر ۲1۰3 شروع شده 
بود و در نهایت پ��س از حدود ۲۰ ماه مذاکره در 
۲3 تیرماه ۹۴ در وین اتریش میان ایران، اتحادیه 
اروپا و گروه 1+5 منعقد شد، می تواند یکی دیگر از 
دالیل پر بار بودن دولت یازدهم علی الخصوص در 

سال ۹۴ از حیث برگزاری نشست خبری باشد.
دول��ت در این مقطع از عم��ر خود تالش می کند 
رضایت م��ردم را در پذیرفت��ن برجام جلب کند 
و حت��ی مانوری برای القای احس��اس پیروزی در 
کارنام��ه دولت اجرا کند ک��ه البته این واقعیت با 
توجه ب��ه وجود فضای رقابتی پیش رو در س��ال 
۹۶ برای انتخابات ریاس��ت جمهوری خیلی دور 
از نظ��ر نبود، زیرا دولت ب��رای موفقیت دوباره در 
انتخابات و برای کس��ب کرسی ریاست جمهوری 
دوره دوازدهم همچنان نیاز داشت ارتباط با مردم 

را در کانون توجه خود قرار دهد.  مهر
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آگهى استخدامى

یک شرکت عمرانى، جهت انجام پروژه خود در شهر 
دماوند به یک نقشه بردار مسلط و باسابقه نیاز دارد.
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