
رسانهملیوپروژههتکحرمتها!

انگار متولی این پایگاه که باید در همه احوال محافظ و مدافع منافع و حفظ حرمت های کســانی باشــد 
که همه چیز خود را برای اعتا و ســربلندی میهن و پاســداری از رهاوردهای انقاب اســامی در طبق 
اخاص گذاشته اند این روزها را به نعل وارونه زدن سپری کند که اگر منتقدی باالی دست تر از خودش 
داشت تا با امکانات گسترده و بودجه ای فراتر از نیاز و بازدهی می توانست به  نقد و بزرگ نمایی و تخریب 
دیگران بپردازد اول از این رســانه شــروع می کرد که امروز یکی از معاونان مدیران مراکز استانی که در 
طول خدمت رسانه شنیداری زیرمجموعه اش سوتی های فراوان داده و به کرات مورد اعتراض و افشاگری 
رســانه های مکتوب قرار گرفته بجای توبیخ، ارتقاء نمی یافت و قائم مقام یکی مراکز اســتانی استراتژیک 
نمی شــد که هرگونه ســهل انگاری در آن با هزینه های بسیار باال روبرو است. شاید بهتر باشد که بگوییم 
متولی رســانه ملی طی این محدود ســال های مدیریت خود اصل را بر چشم پوشی و باری به هرجهت ها 
گذاشته اند و از یاد برده اند که رسالتشان دراین باره چیست که این مجموعه مقدس یکی از عالی ترین و 
حســاس ترین نهادهایی است که می تواند و باید بتواند مدافع خدمتگزاران بی پیرایه جامعه چه در زمان 
حیات و چه پس از وفات باشــد که امروز بیشــتر اوقات را به بند دوم آن اختصاص داده اند و کمتر به 
انعکاس و قدردانی از کســانی می پردازند که با چراغ خامــوش خط مقدم جبهه ای با خاک ریزهایش به 
آن ها محول شــده و قاطعانه از آن حراســت می کنند که اگر به جز این است باید وقت بیشتری را صرف 
رسانه ملی و وسعت آن در شبکه های متعدد نمایند تا خدای ناخواسته از این طریق جفا به امثال کسانی 
این چنین نشــود اگرچه هر نوع جفایی در درگاه احدیت نابخشــودنی است. دورانی که در حال سپری 
کردن آن هستیم به دلیل حساسیت های باال همانند راه رفتن بر روی پلی به ضخامت مویی باریک است 
که می توان آن را بی شــباهت به پل صراط ندانست که اگر کســی قادر نیست عوامل زیر دست خود را 
به منظور عبور صادقانه و بدون پیرایه از آن مدیریت کند چه بهتر که شــجاعانه استعفا داده و اجازه دهد 
این مســئولیت حساس به حق دار آن برســد زیرا اینجا بزم شعر و مشاعره نیست بلکه صدای جمهوری 
اســامی ایران اســت! برنامه های مختلف این مجموعه کان چه ازنظر دیداری و چه از جنبه شنیداری 
هرکدام به نوبه خود می توانند با غفلت ها و شــیطنت هایی مواجه باشــند که این روزها به دلیل نزدیک 
شــدن به یکی از مهمترین و درعین حال مخاطره انگیز ترین پدیده ها یعنی انتخابات ریاست جمهوری 

سیزدهم هستیم و رسانه ها و بخصوص ملی آن نقش کلیدی را دارند. 
افشــاگری پیرامون کوتاهی بعضی از مســئوالن در انجام وظایف خود نه تنها در این مقطع از زمان بلکه 
در همــه احوال یکی از تعهدات اجرایی رکن چهارم دمکراتی هر نظام یعنی رسانه هاســت اما نگاهی به 
پیامدهــای مخرب آن ازنظر قضاوت آحاد جامعه بیش از این افشــاگری ناقدانــه اهمیت دارد حاال اگر 
پیش نویس این خبر نیز توســط افرادی مبتدی و تازه کار و بر اســاس شور و احساس جوانی نوشته شده 
باشــد که اصوالً ندانند پیشــینه مثبت فردی که درباره آن بی پروا نقد می شود چگونه است و در بیست 
سال رزومه کاری گذشته چه مراحلی از خدمات صادقانه و مؤثری را در اقصی نقاط کشور از صفر شروع 

کرده و ۲۴ ساعت شبانه روز را دربست به آن ها اختصاص داده است.
 کارمندی ساده اما پرانگیزه یکی از شهرداری های کوچک بخش و سپس شهردار که هنوز اهالی آن پس 
از گذشــت سال ها چشــم به راه دیدن او هستند زیرا شاهد بودند چگونه شوق و عشق به این نوع خدمت 
خاص علیرغم کار شــبانه روزی او را موفق به دریافت دکترا کرد تا شهردار یکی از کان شهرها مطرح و 
اســتراتژیک کشور شود و طی دو سال تحولی عمیق در آن ایجاد کند و سپس راهی مرکز استانی دیگر 
در دل کویر شده تا تجربیات و تحصیات خود را در آن شهر به منصه ظهور برساند. اما دیری نپایید تا 
پایتخت نشــینان این مروارید گرانبهای خدمت را به تور انداخته و به این ســو آورند و سمت های معاون 
عمرانی وزارت کشــور. ریاست سازمان شهرداری ها و دهداری ها و مدیریت ترافیک کشور را بر دوش او 
اندازند تا ۲۴ ســاعت شــبانه را در سه فقره هشت ساعته به اداره و امور این سه ارگان بپردازد و در طول 
چهل روز بحران ســیل در شــمال و جنوب و غرب ساکن و ناظر شــبانه روزی در این مناطق باشد و به 
رتق وفتق امور در تعهد وزارت مطبوع خود باشــد که به میل و خواســته شخصی هرگز رسانه ای نشد و 
همچنان ترجیح داد معامله ای باشد بین خود و خدای خود که حاصل آن بیماری سینوزیت حادی است 

که این روز گریبان او را گرفته و نفسش به سختی باال نمی آید و فایل مصاحبه شاهد این مدعا است.
کلیدواژه این چهره خدوم در تمام این ســال ها که شــخصاً یکی از منتقدان او برای ســازندگی هرچه 
بیشــتر بوده ام چیزی نیســت به جز صداقت در کام و رفتار بخصوص در برخورد با رســانه ها که رادیو 
ایران در اخبار دوشنبه هشتم دی ماه جاری این منش پسندیده را به سخره گرفت تا خبرنگاری تازه کار 
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آیتهللارئیسی:

عامالنترورسردارسلیمانیدیگر
امنیتنخواهندداشت

یک ســال از رفتنش می گذرد، یک ســال 
سراســر غم و انــدوه جان کاه. یک ســالی 
اســت که رخت شــهادت بر تن کرده است 
و جهانــی در فراغش می ســوزد. آری امروز 
سالروز شــهادت مردی اســت که در کنار 
ابومهــدی المهندس معاون حشدالشــعبی 
و همرزمانشــان در فــرودگاه بغــداد هدف 
تروریسم دولتی آمریکا قرار گرفت. یک سال 
گذشت و جهان امروز در سوگ او همچنان 
اشــک ماتم می ریزد و فریــاد انتقام و ادامه 
راهش را سر می دهد. آری یک سال گذشت 
از شــهادت مردی که تا آخرین لحظه خود 
را سرباز می نامید و ســرباز بودن افتخارش 
بود. راســتی چرا این قدر به ســرباز بودنش 
اصرار داشت چنانکه گفت روی سنگ مزارم 

بنویسید سرباز؟
 سرباز یعنی همیشه در میدان بودن، سرباز 
یعنــی آنکه در طول 8 ســال دفاع مقدس 
لبــاس رزم بپوشــی و در جبهه هــا تا مرز 
شــهادت پیش روی، سرباز یعنی آنکه وقتی 
در نقطه ای از کشــور ســیل یا زلزله می آید 
لباس کار پوشیده و برای نجات مردم پای در 
میدان نهی و شان و منزلت خویش را خدمت 
به مردم بدانی و نه در پســت و مقام، سرباز 
یعنی آنکه آب بر لبان تشــنه فرزند شهید 
مدافع حرم می دهد تا مرحمی بر بغض های 
در گلومانده اش باشــد، سرباز یعنی آنکه در 
صف نماز برای گرفتن شاخه گلی از کودکی 
قنوتش را می شــکند چرا که می داند رضای 
خداوند در بدست آوردن دل خلق خداست، 
سرباز یعنی آنکه خاک نشین بودن را بر کاخ 
نشین بودن برتری می دهد چنانکه وقتی به 
روستای زادگاهش می رود خود را پایین تر از 
یک کشاورز می سازد تا مبادا که آن کشاورز 
احساس کوچک بودن کند، سرباز یعنی آنکه 
روزی که نیاز اســت مرزها را درمی نوردد و 
هزاران کیلومتر آن طرف تر از وطن و خانواده 
برای آزادی و امنیــت وطن و جهان جانش 
را به دســت می گیرد تا جان بخش دیگران 
باشد، سرباز یعنی آنکه وقتی نشان ذوالفقار 
و فتح بر ســینه اش قرار می گیرد سر به زیر 
می آورد چرا که باالترین نشــان را در آغوش 
رهبرش بودن و بوســه والیت بر پیشانی اش 
می داند، ســرباز یعنی آنکه وقتی دشــمن 
با لبخند تــو را به قــدم زدن در خیابان ها 
لوزان فرا می خواند او در میدان عمل چشــم 
از تحرکات دشــمن برنمی دارد و دشــمن 
را که 5 ســاعت با ســران داعش در موصل 
گفت وگو  و ســاح برایشان ارسال می کند 
را زیر نظر دارد چرا که می داند به دشــمن 
هرگز نمی تــوان اعتماد کرد، ســرباز یعنی 
آنکه وعده اش وعده صادق اســت چنانکه در 
مراسم شهید حججی انتقام خونش را نابودی 
امارت داعش طی ۲ ماه عنوان و به وعده اش 
عمل می کند، سرباز یعنی آنکه چون پدری 
مهربان کودکان ســوری و عراقی را که تمام 
تروریست های داعش  توســط  خانواده اشان 
قتل عام شــده اند در آغوش می گیرد تا در 
آغوش پدرانه احســاس امنیت کنند، سرباز 
یعنی پاسدار مردم، وطن، استقال و آزادی، 
انسانیت، شرافت، صداقت، بصیرت، آرمان ها 
و ارزشــها بودن و دل کندن از مقام و ثروت 
و میزهای ریاســت، ســرباز یعنی شهامت، 
رشــادت، بصیرت چنانکه دوست و دشمن 
لب به تحســین آن می گشایند و نامش را با 
افتخار و احترام بر زبان می آورند، سرباز یعنی 
آنکه در لحظه شــهادت دستش از بدن جدا 
می شــود اما اجازه رسیدن دست دشمن به 
وطنش را نمی دهد، سرباز یعنی آنکه محبوب 
دلها می شــود و ســردار دلها لقب می گیرد 
چنانکه میلیون ها نفر در سراســر جهان در 
سوگش اشک ماتم می ریزند و فریاد انتقامش 
را ســر می دهند، ســرباز یعنی آنکه پس از 
گذشت یک ســال از شــهادتش همچنان 
نامش در جهــان پرآوازه اســت و جهانیان 
سالگرد شــهادتش را گرامی می دارند، سرباز 
یعنــی آنکه پس از شــهادتش نیز برکاتش 
ادامه دارد و نامش و راهش حال مشکات 
است. آری سرباز همیشه سرباز است و سرباز 
بودن افتخاری تمام ناشدنی است. به احترام 
این ســرباز در سالگرد شــهادتش، بار دیگر 
می گوییم، شهادتت که آرزوی همیشگی ات 

بود مبارک؛ حاج قاسِم همیشه سرباز.
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چالش قانون گزارش های پژوهشی 
پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، 

نقد و بررسی 208 می کند: 

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:  
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تحریم می بندد
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آقای روحانی روز گذشته در سخنانی بر این مسئله 
تأکید کرد که ما »اصاًل در قانون اساسی نظارت بر 

کار دولت نداریم.«
چنین ســخنی برداشــت رئیس جمهور از قانون 
اساسی است که نشان از تفسیر او از قانون می دهد. 
یک نکته  دیگر که شخص رئیس جمهور در سخنان 
روز گذشــته خود به آن اشــاره کرد این است که 
گفت؛»قوای ســه گانــه فهم مشــترکی از قانون 
اساســی ندارند.« درباره موضوع اول باید گفت که 
در قانون اساســی وظایف همه قوا مشخص شده و 
هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد. در قانون اساسیی 
اصل بر تفکیک و استقالل قوا بر اساس قانون است.
آیا یک قوه می تواند ســاز خود را بنوازد و توجهی 
به وظایف و اختیــارات دیگر قوا که در قانون برای 
آن تعیین شــده نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی 
در قانون اساســی وجود ندارد و همه قوا باید فهم 
مشــترک از قانون اساسی داشــته باشند در غیر 
این صورت هر قوه، برداشــت و تفســیر خود را از 
قانون خواهد شــد و آنگاه کارها گره خواهد خورد 
و ســنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای 
روحانی برای مجلس شورای اسالمی جایگاه نظارتی 
نمی بیند، برگرفته از همان فهم نامشــترکی است 
که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. 
رئیس جمهور برداشــت و تفســیر خود را از قانون 
اساســی در این می بیند که مجلس حق نظارت بر 
کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسالمی 
تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی 

بر حسن اجرای آن داشته باشد؟
مواضع و سخنان روحانی در باره اختیارات و وظایف 
مجلس شــورای اســالمی از آنجا شدت گرفت که 
مجلــس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شــورای 
نگهبان و شــورای عالی امیت ملی نیز رســید که 
دولت را موظف بــه اجرای قانون راهبردی مجلس 

برای لغو تحریم ها کرده است.
در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن 
این قانون گنجانده شده که به دولت باز می گردد. اما 
در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسالمی در قانون 
اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد یا نه؟ مجلس 
شورای اسالمی به منظور تحقق امر نظارت ۱۴ ابزار 
در اختیار دارد. ۱- تذکر  2- ســوال 3- استیضاح 
۴- تحقیــق و تفحــص 5- رأی اعتماد 6- نظارت 
بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس 7- کمیسیون 
اصل ۹۰ قانون اساسی 8- نظارت دیوان محاسبات 
۹- نظارت رئیس مجلس بر مقــررات دولت ۱۰- 
نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی ۱۱- دریافت 
گــزارش از نهادهــای دولتــی ۱2- نظارت خاص 
کمیســیون های تخصصی ۱3- ایجاد کمیسیون 
ویژه به منظور نظــارت ۱۴- تصویب برخی موارد 
اجرایی خاص و مهم با وجود این ابزارها که همگی 
قانونی است، آیا می توان ادعا کرد که مجلس وظیفه 
نظارت بر کار دولت را ندارد؟ رئیس جمهور، دولت را 
مجری قانون اساسی می داند که البته درست است و 
در قانون اساسی به آن تأکید شده است، اما دولت 
و یا هر دولتی که بر سر کار است، قانون اساسی را 
تاکنون مو به مو اجرا کرده اســت؟ یک نمونه تر و 
تــازه برای مثال بازگو می کنیم. دولت بدون آن که 
از مجلس شورای اسالمی اجازه بگیرد، سند 2۰3۰ 
را اضمــا و اجرای آن را از ســال ها پیش آغاز کرده 
است، در حالی که بر اســاس قانون اساسی دولت 
باید و موظف است که چنین قراردادهای بین المللی 
را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی 
بدهد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شــورای 
نگهبان، دولت می تواند آن را اجرا کند.اما در ســند 
2۰3۰ چنین روندی طی نشــده است. حتی رهبر 
معظم انقالب نیز نسبت به اجرای سند 2۰3۰ انتقاد 
کرده و خاهان قطع اجــرای آن در نظام آموزش و 
پرورش کشور شدند. روز گذشته نمایندگان مجلس 
از ردیف بودجه برای اجرای ســند 2۰3۰ در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند که نشان دهنده عزم دولت 
برای اجرای آن اســت.آیا چنین رفتاری از ســوی 

دولت تدبیر و امید مغایر قانون اساسی است یانه؟
اگر رئیس جمهور اعتقــاد دارد که در قانون بحث 
نظارت بر دولت ذکر نشده پس وجود نهادهای دیگر 

همچون مجلس شورای اسالمی برای چیست؟

چه کسی قانون را شخصی 
تفسیر می کند؟

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

روحانی: 

ما اصالً در قانون اساسی نظارت بر 
کار دولت نداریم
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سرمقاله

صفحه 8

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

روحانی: 

دولت در راستای تأکید رهبر انقالب درباره حمایت هایی 
نظیر آب و برق رایگان اقداماتی داشته است

رئیس جمهور گفت: درباره موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز )دوشنبه ۱ دی ماه( به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به 
شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز 
گزارشی از ابالغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقالب به دستگاه های اجرایی مرتبط 
توسط ریاست محترم جمهور ارائه کرد. در این نشست، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با 
اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقالب و دیدگاه های 
مطرح شــده از ســوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت 
ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند طرح های مؤثر در اقتصاد کشور 
که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمکهای سایر قوا 

تهیه شده است تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشــار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
وی ادامه داد: در مورد بخش های دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دســتور کار جلســه شــورای 
هماهنگی قرار می گیرد. روحانی در ادامه با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق 
و افزایش امید و اعتماد ســرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع ســرمایه گذاری، گفت: عمده ترین راه 
نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعاالن اقتصادی است و با اصالح رفتاری و 
ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم. رئیس جمهور افزود: همه ما موظف به حمایت و تامین 
امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه 
قوا کمک کنند تا ســرمایه گذاران داخلی ســرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند. روحانی با بیان 
اینکه در زمینه ارتقا و امنیت ســرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و 
نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که روسای قوای سه گانه برای رسیدن 
به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی های نزدیک تر داشته باشند. رئیس قوه قضائیه 
نیز طی ســخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس جمهور در ابالغ دستورات مقام رهبری 
به دستگاه های اجرایی کشور، ایجاد ساز و کار کارشناسی فراگیرتر در بررسی های مقدماتی تصمیمات 
شــورای هماهنگی سران قوا با مســاعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشــاره قرار داد. حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی، در ادامه افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای 
هماهنگی ســران قوا می تواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری 
دستور فرموده اند، مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه همچنین درخصوص موضوع واگذاری ها و تأثیر آن در 
ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصالح ساختار واگذاری ها می توانیم امیدوار باشیم 
که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و عالقمندان به 
تولید ایجاد کنند. حجت االسالم رئیسی افزود: در واگذاری هایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت 
بر آنها رعایت شــده و فرایند قانونی را طی کرده اند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد 
هستیم. رئیس مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره 
تاکید بر هماهنگی ســران قوا داشته اند و این بر دوش همه ما است و ما موظف هستیم با همکاری و 
همدلی کارها را پیش ببریم. محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک های حمایتی برای 
مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه 
و مقننه بوده است. قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفته اند تکلیف و وظیفه است و این 
جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تالش کنیم که امور کشور پیش 
برود، افزود: شــورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه ای در رفع موانع و حل مشکالت و معضالت 
اقتصادی کشور دارد و می تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام 

می گیرد به بهبود روند امور کمک کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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صفحه 2

شرایط امروز 
کشور حاصل 

بی نظارتی است

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در 
قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس  

کرونای انگلیسی، اتحادیه اروپا را به 
جلسه اضطراری کشاند

دلهره بر جان آمران و 
عامالن ترور

سردارقاآنی:ممکناستازداخلآمریکاپاسخترور
شهیدسلیمانیرابدهند

صفحه ۲


