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  براي حذف دالر از چرخه مبادالتي مان چه كرديم؟!
علي قلهكي در توئيتي نوش��ته: چين و روسيه توافقات 
اوليه حذف  دالر را از چرخه مبادالتي ش��ان آغاز كردند. 
آقاي روحاني، اگر مثل طلبه هاي قمي دستور بازداشت 
ما رو نميديد، ميشه س��ؤال كنيم دقيقاً در پنج سال گذشته شما و مردان 

اقتصادي كابينه چه اقدامي براي كاهش ضريب نفوذ دالر كرديد؟!
  چرا هميشه اروپا؟!

ليلي محسني نوشته: از نماينده مجلس پرسيده اند در اين اوضاع معيشتي 
و ارزي چرا رفتي اروپا؟! فرموده دعوت بوديم، نمي رفتيم بد بود! از اين خانم 
و همه نماينده ها دعوت مي كنم بيايند اردوهاي جهادي در جنوب كرمان، 
بروند جبهه شمال س��وريه، بروند وضع حاشيه نشينان را ببينند، ناشناس 

بروند بازار حرف مردم را بشنوند... 
  پيام حسين)ع(

 معصوم قنبري با هش��تگ پيام حسين)ع( نوشته: روش��نفكران آن زمان 
نيز امام  حس��ين)ع( را از درگيري با يزيد كه تا بن دندان مسلح بود برحذر 
مي داشتند، اما آن بزرگوار و ديگر عاشوراييان از ايستادگي در برابر يزيد و 
حكومت اموي هرگز ترديدي به خود راه ندادند و با ايثار جان خود درخت 

اسالم را آبياري كردند. 
   محرم دانشگاه آموزش ايثار

 وحيد يامين پور هم در پستی در شبكه توئيتر نوشته: اينكه مدام مي گويند 
به جاي عزاداري پول را خرج كمك به فقرا كنيد مثل اين است كه بگويند 
دانشكده هاي علوم پزشكي را تعطيل كنيد، پولش را خرج درمان بيماران 
كني��د. نمي فهمند كه  محرم دانش��گاه آموزش انس��انيت و ايثار اس��ت و 

دانش آموختگان آن پناه فقرا و بي پناهان اند. 
  ايران و عراق برادرند

  ساسان سروش نوشته: مردم بصره، كنسولگري ايران رو آب و جارو كردند و 
پرچم مقدس و عزيز كشورمون رو برافراشتند تا كور شود، دق كند و بميرد 

هرآن كه نتواند ديد.
  حاال مقصر كيست؟

فريد ابراهيمي هم نوشته: ولي اهلل سيف يكي از مسببان اصلي بحران ارزي 
كشور است. پس از احمد عراقچي نوبت بازداشت و محاكمه او بود اما امروز 
به عنوان مشاور بانكي و پولي رئيس جمهور منصوب شد. چرا؟ چون اكثر 
اقدامات ويرانگر سيف از جمله فروش بي ضابطه دهها ميليارد دالر در بازار 

آزاد با دستور شخص روحاني بوده است!
...............................................................................................................................

  ديپلماسي پاسپورتي مان زير سؤال است
صفحه لبنانايران در اينستاگرام نوشته: يكي از حرف هايي 
كه عليه انقالب زده مي شود، كاهش ارزش پاسپورت ايراني 
است. مدعيان مدعي مي شوند زمان شاه با پاسپورت ايراني 
به ۱۵۷ كشور مي رفتيم و جلوي ما خم هم مي شدند. بايد 
بدانيد اين ادعا تنها در مورد سياستمداران و بزرگان صدق مي كند چراكه اساساً 
به همه مردم به راحتي پاسپورت داده نمي شد. براي دريافت پاسپورت بايد زبان 
انگليسي و فرانس��ه بلد مي بوديد، وگرنه امكان نداشت به شهروند معمولي و 
بي سواد پاسپورت بدهند. دوستي ايراني االصل در لبنان تعريف مي كرد، در زمان 
شاه، عمويم سفير در كويت بود، عموي ديگرم معاون سفير فالن كشور بود، پدرم 
در لبنان از سفير ايراني مهم تر بود، به عموي كوچكم پاسپورت نمي دادند كه 
بيايد در دانش��گاه امريكايي بيروت درس بخواند. هر س��ه به كاخ زنگ زدند تا 
دستور داده شد به وي پاسپورت بدهند. عزت پاسپورت ايراني هم، به نوكري 

امريكا بود، لذا مي بينيد با تمام شدن نوكري، آن عزت هم رفت. 
اما از حق نگذريم، مسئوالن ما هم كم در س��قوط ارزش پاسپورت مان در 
سال هاي اخير بي تاثير نبوده اند. مردم هم همينطور؛ آنها كه در كشورهاي 
ديگر دنبال ناموس خارجي ها هستند، معتاد ها و قاچاقچيان مواد مخدر، 
كساني كه بدون داشتن زبان، سواد و اخالق، آبروي ايراني را در كشورهاي 
ديگر مي برند. جالب است بدانيد يكي از شروط اعطاي پاسپورت در زمان 

شاه اين بود كه شخص در كشورهاي ديگر سوء سابقه نداشته باشد. 
عزت را بايد ايجاد كرد. وگرنه منتظر شدن و فحش دادن به ديگران يا خودمان 
چاره كار نيست. چرا با عراق لغو ويزا نمي شود؟ با سوريه كه لغو ويزا داشتيم، 
به خاطر آوارگان جنگي، آنان را ملزم به دريافت ويزا كردند و در مقابل ويزاي 
ايرانيان به سوريه هم عماًل لغو شده. زنگ بزنيد سفارتشان مي گويند ايراني 
ويزا نمي خواهد، دفتر هواپيمايي مي گويد ويزا مي خواهد، ايراني راه نمي دهند، 
سفارت ايران در لبنان مي گويد، اگر ما از آنها بخواهيم اجازه مي دهند وارد 

سوريه شويد! خالصه ديپلماسي پاسپورتي ما واقعاً زيرسؤال است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:

تصويب CFT به صالح كشور نيست
رئيس كميس�يون اقتصادي مجل�س اعتقاد دارد در ش�رايط كنوني 
 FATF ب�ه عنوان يكي از لواي�ح چهارگانه مرتب�ط با CFT تصويب
به صالح كش�ور نيس�ت و باي�د در مقاب�ل آن تضمين گرفته ش�ود. 
به گزارش ف��ارس، محمد رضا پور ابراهيمي رئيس كميس��يون اقتصادي 
مجلس، در خصوص تعيين تكليف لوايح چهارگان��ه مرتبط با FATF و 
آينده روابط بانكي كشورمان، گفت: اصالح قانون مبارزه با پولشويي و اصالح 
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي 
و تصويب قرار گرفت و مش��كلي ندارد. در اين بين حتي به ايجاد شفافيت 
نيز كمك ش��اياني مي كند. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي 
اس��المي اظهار كرد: همچنين الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم 
سازمان يافته فراملي يا پالرمو نيز با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه 
شد كه بر اساس آخرين ش��نيده ها از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي 

مجلس امكان برطرف شدن آنها وجود دارد. 
وي ادامه داد: در اين بين الحاق دولت جمهوري اس��المي ايران به كنوانسيون 
بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريس��م نيز از ديگر لوايحي اس��ت كه مورد 
نظر گروه ويژه اقدام مالي قرار دارد اما نس��بت به آن نگران��ي هايي وجود دارد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اش��اره به اينكه در شرايط كنوني تصويب 
اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با 
تأمين مالي تروريسم به صالح كشور نيست، تصريح كرد: دغدغه هايي نسبت به 
فرارسيدن پايان مهلت ارائه شده از سوي FATF وجود دارد اما بايد براي رفع 
آنها تضامين الزم اخذ شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنشان كرد: به عبارتي اگر كشورمان هر چهار اليحه را تصويب و اجرايي كند، 
تضميني براي اينكه بانك هاي دنيا با ايران فعاليت مشترك انجام دهند وجود 
ندارد، لذا رويكرد مثبتي وجود ندارد و بايد تضميني از گ��روه ويژه اقدام مالي 

دريافت شود. در واقع ادبيات FATF سياسي است و جنبه اجرايي ندارد. 
...............................................................................................................................

 حيدر مصلحي جانشين رئيس
عقيدتي- سياسي دفتر فرمانده كل قوا شد

جانشين و معاونان جديد دفتر عقيدتي- 
سياسي فرماندهي كل قوا منصوب شدند. 
به گزارش فارس، حجت االسالم حيدر مصلحي 
طي حكمي به عنوان جانشين دفتر عقيدتي- 
سياس��ي فرماندهي كل قوا منصوب شد. در 
احكام��ی جداگانه از س��وي حجت االس��الم 
والمسلمين علي س��عيدي رئيس عقيدتي- 
سياس��ي فرماندهي كل قوا، حجت االسالم س��يد ضياءالدين آقاجانپور به 
عنوان مشاور عالي، حجت االسالم عبدالعلي گواهي به عنوان معاون تربيت 
و آموزش، حجت االسالم مهدي حسيني به عنوان معاون نظارت و بازرسي و 
حجت االسالم صفرعلي مرادي نيز به عنوان مسئول واحد ويژه امور روحانيون 

دفتر عقيدتي- سياسي فرماندهي كل قوا منصوب شدند.

فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اس�المي 
و جانش�ين او در دو اظه�ار نظ�ر جداگان�ه ب�ا 
تأكي�د ب�ر آمادگ�ي س�پاه پاس�داران انقالب 
اسالمي از ناتواني دش�من براي به وجود آوردن 
هر گونه درگي�ري جدي�د نظامي خب�ر دادند. 
به گزارش »جوان« پرواز موش��ك هاي ايراني بر فراز 
النه تروريست ها در خاك كردستان عراق پيامي واضح 
به دشمنان ايران اسالمي بود. اين دومين بار در طول 
۱۵ماه گذشته بود كه ايران اينچنين مواضع نيروهاي 
تروريستي را در آن سوی مرزها درهم می كوبيد، البته 
عمليات هاي برون مرزي ايران در تقابل با گروه هاي 
تروريس��تي تنها به اين دو مورد محدود نمي شود و 
پس از جنگ تحميلي ايران از اين ابزار عليه نيروهاي 
منافقين اس��تفاده كرده اس��ت. از جمله اين موارد 
مي توان به حمله متقابل ايران به پايگاه هاي منافقين 
به وسيله طيف گسترده اي از موشك هاي بالستيك و 
همچنين گلوله و خمپاره در دهه ۷0 شمسي و پس از 

ترور شهيد صياد شيرازي اشاره كرد. 
با اين حال آنچه عمليات ماه هاي اخير عليه مواضع 
منافقين را برجسته مي كند، تالش براي گسترش 
عمليات هاي تروريس��تي در ش��رق و غ��رب عليه 
مرزهاي كشورمان است. به نظر مي رسد امريكا بار 
ديگر به همان سياستي بازگشته است كه در دوران 
جرج بوش و با هدف تقويت عمليات هاي تروريستي 

عليه كشورمان در پيش گرفته بود. 
باال رفتن آمار عمليات هاي تروريستي از سوي گروه 
جنداهلل و همچنين تشكيل گروه هاي تروريستي در 
غرب كشور نشانه اي از همين سياست است. ايران 
با دو عمليات اخير خود نشان داد به هيچ عنوان در 
مقابل چنين گس��تاخي هايي موضع انفعالي نشان 

نخواهد داد و هر گونه اقدامي را تالفي خواهد كرد. 
از س��وي ديگر روز پنج ش��نبه دو تن از فرماندهان 
ارشد س��پاه پاسداران انقالب اس��المي بر اين نكته 
تأكيد كردند كه نظام جمهوري اسالمي ايران آماده 
هدف قراردادن پايگاه هاي دش��من در هر مقياس 
جغرافيايي تا ب��رد 2000 كيلومتر اس��ت؛ نكته اي 
كه مورد تأكيد رسانه هاي بين المللي نيز قرار گرفت. 
  ابرقدرت ها بدانند موشك هاي ما از قدرت 

بااليي برخوردار است
سردار سرلش��كر محمد علي جعفري فرمانده كل 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي روز پنج شنبه در 
حاشيه مراسم وداع با ۱۳۵ شهيد گمنام دوران دفاع 
مقدس كه در موزه دفاع مقدس برگزار ش��د، اظهار 
داشت: مجموعه سپاه با كار اطالعاتي و فرماندهي 
و به كارگي��ري تجهي��زات دقيق موش��كي و پرواز 
فناوري هاي در اختيار س��پاه، توانست انتقام خون 
شهيدان مظلومي را كه در مريوان به شهادت رسيدند 

و بقيه شهيدان منطقه كردستان بگيرد. 

وي با بي��ان اينكه اي��ن توانمندي پيام بس��يار 
تعيين كنن��ده اي براي همه دش��منان به ويژه 
ابرقدرت هايي كه فكر مي كنند مي توانند اهداف 
پليد و زورگويي هايش��ان را به ما تحميل كنند 
داشت، ادامه داد: آنهايي كه در اطراف و در شعاع 
2000 كيلومتري خاك مقدس ايران، نيرو، پايگاه 
و تجهيزات دارند بايد بدانند كه همه موشك هاي 
سپاه پاس��داران از دقت بااليي برخوردار است. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان 
اينكه امروز برخورداري ما از انبوه موشك هاي با 
برد 2000 كيلومتري نقطه زن، توان بي نظيري 
را به جمهوري اسالمي ايران داده است، تصريح 
كرد: ملت ما به پشتوانه اين قدرت ها و توانمندي  
نيروهاي مومن و انقالبي مي توانند مقابل استكبار 

جهاني ايستادگي كنند. 
سرلش��كر جعفري همچنين در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود با بيان اينكه هر چه داريم از شهيدان 
اس��ت و راه آنها را ادامه مي دهيم، گفت: ش��هيدان 
گمنام كه پيكر آنها س��ال ها در دل خ��اك مانده و 
مشتي استخوان برگشته اس��ت، حتماً پيام خاصي 
دارند كه در اين دوران وانفسا و غربت اسالم و عدالت 

و در شرايطي كه مردم به شدت نياز به روحيه و چراغ 
راه براي ايثارگ��ري و فداكاري و س��ازش نكردن با 

دشمن دارند، به ميهن بازگشته اند. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تأكيد 
بر اينكه مديون شهيدان هستيم، افزود: اميدواريم 
بتوانيم در آينده بيش��تر از گذش��ته، پيام آنها را با 

استقامت و پايداري به دنيا برسانيم. 
   امريكا شرايط جنگ ندارد

سردار حسين سالمي نيز در يادواره سرداران و 2۳0 
شهيد شهرستان مهدي شهر كه در حسينيه اعظم 
اين شهر با حضور شمار زيادي از مردم، خانواده هاي 
معظم ش��هيدان، ايثارگران، جانبازان و آزادگان و 
نيز عزاداران حسيني برگزار شد، اظهار كرد: تجربه 
گذشته و نتايج تحليل هاي مختلف نشان مي دهد 
گزينه جنگ عليه ملت بزرگ و رشيد ايران منتفي 
است. وي بيان كرد: رهبر معظم انقالب اسالمي نيز 
به درستي و با تحليل هوش��مندانه اي فرمودند كه 

»جنگ نمي شود« و اين اساس و زيربنايي دارد. 
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
اضافه كرد: بررس��ي ها نش��ان مي دهد امروز هيچ 
كشوري حاضر نيست با امريكايي ها متحد شود و عليه 

ما اقدام نظامي انجام دهد و هي��چ نگراني اي از اين 
بابت وجود ندارد. سالمي افزود: در ابعاد مختلفي، 
رفت��ار امريكايي ه��ا را رصد مي كني��م و اطمينان 
مي دهيم اين كش��ور امروز در زمينه هاي مختلفي 
دچار آسيب هاي فراواني شده و مشكالتش بسيار 
زياد است و امريكا، شرايط جنگ ندارد. وي گفت: 
در چند روز گذشته شاهد بوديم كه بار ديگر اقتدار 
فرزندان ملت ايران به نمايش درآمد و موشك هاي 
سپاه پاسداران عليه دشمنان ملت به پرواز درآمدند 
كه واكنش ه��اي مختلفي را نيز به همراه داش��ت. 
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
اضافه كرد: دشمنان بايد بدانند كه امروز اگر بخواهند 
اقدامي عليه امنيت ملي م��ا انجام دهند و ضد ملت 

ايران اقدام كنند، با خاك يكسان مي شوند. 
س��المي اضافه كرد: ملت ايران همواره در ميدان 
بوده است و هرگز انقالب اسالمي و نظام شكوهمند 
خود را به مش��كالت نمي فروش��د؛ مش��كالتي در 
كش��ور امروز وجود دارد اما مردم جهاد و مقاومت 
را به دالر و ارز ترجي��ح مي دهند. وي تصريح كرد: 
مردم كش��ورمان همواره با درك بااليي از شرايط 
كشورش��ان و اوضاع بين الملل در مي��دان حاضر 

بوده اند و ايس��تادگي مقابل توطئه هاي دشمنان 
براي مردم ما اولويت مهمي است؛ مردم هرگز عزت 
خود را خدشه دار نمي كنند و برابر ياوه گويي هاي 
دشمنان مي ايستند. جانش��ين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي گفت: توطئه هاي استكبار 
جهاني كه همواره عليه نظام اسالمي وجود داشته 
است، با همين مقاومت مردم در 40 سال گذشته به 
نتيجه نرسيده و همه ترفندهاي غربي ها عليه ملت 

و كشور ما خنثي شده است. 
س��المي بيان كرد: امريكايي ها امروز با اتحاد ملت 
ايران روبه رو هس��تند كه چيز كمي نيس��ت، آنها 
خود را به تمام معنا من��زوي مي بينند و از اين رو، 
هرازچندگاهي توطئه هاي��ي مي كنند كه به ياري 
الهي همه آنها به نتيجه كامل نرس��يده است. وي 
افزود: امريكا جنگ بزرگ جهاني در هش��ت سال 
دفاع مقدس ب��ر ما تحميل ك��رد و نتايجش را هم 
ديد؛ آنها مدت ها عليه ملت ايران برنامه ريزي كرده 
بودند ولي با ايستادگي مردم به نتيجه نرسيدند و 

شكست نهايي همراهشان شد. 
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
بيان كرد: ط��رح »خاورميانه جدي��د« كه مدت ها 
امريكايي ه��ا در ذه��ن مي پروراندند، با رش��ادت 
بسيجيان هميشه در صحنه و همين مردم و شهداي 
كشورمان فرجامي برايشان نداشت و شهدا و جوانان 

ايراني امريكا و دولت اين كشور را مأيوس كردند. 
سالمي گفت: خنثي سازي تمام توطئه هاي دشمنان 
به تجربه ثابت شده است و در ماه هاي اخير نيز مردم 
افزايش قيمت ها و مش��كالت اقتص��ادي را تحمل 
كرده اند ولي همواره بر حفظ نظام اسالمي و مقابله با 

دشمنان نيز تأكيد داشته اند. 
وي ادامه داد: دش��منان ما امروز ضعيف ش��ده اند 
و امري��كا منزوي تر از ه��ر زمان ديگري ش��ده و با 
كش��ورهاي مختلف از جمله چين، روسيه، كانادا، 

تركيه و اروپا در حال دشمني است. 
  زمينگير كردن اقتصاد؛ تنها ابزار دشمن 

با درك چنين شرايطي نيكي هيلي نماينده امريكا 
در شوراي امنيت سازمان ملل متحده به اين مسئله 
اشاره مي كند كه تمام فشارها براي اين است كه ايران 

فكري به حال موشك هاي بالستيك خود كند. 
اين سخنان به معني آن است كه عماًل امريكايي ها 
توانمن��دي جلوگي��ري از پيش��رفت برنامه هاي 
موشك هاي بالستيك ايران را ندارند و ايران با تكيه 
بر توان درون زاي خود بدون هيچ مشكلي در حال 
پيشرفت اس��ت. در اين ميان تقويت توان داخلي 
و درون زا براي اقتصاد وظيفه س��نگين تري را در 

مقابل دولت قرار مي دهد. 
زمينگير كردن اقتصاد كشور مس��ئله اي است كه 

دشمن اميد بسياري به آن بسته است.

فرمانده كل و جانشين از توان باالی سپاه می گويند

پيام موشك هاي دقيق ايران به دشمن، شعاعی 2000 كيلومتری دارد

با اب�الغ قانون منع ب�ه كارگيري بازنشس�تگان از س�وي 
ش�وراي نگهبان قانون اساس�ي زمينه براي جوان گرايي 
در بي�ن مدي�ران اجراي�ي و حرك�ت قدرتمند ت�ر دولت 
در مس�ير ح�ل مش�كالت م�ردم به وج�ود آمده اس�ت. 
انقالب اسالمي با حضور جوانان بود كه كليد خورد و شايد اگر 
جوانان نبودند، هيچ گاه نظام جمهوري اسالمي نمي توانست 
به اين درجه از موفقيت برسد. پس از پيروزي انقالب اسالمي 
اين جوانان بودن��د كه بار اصلي انقالب را ب��ه دوش گرفتند و 
توانستند با موفقيت سيستمي نو را بر اساس نظام ديني پايه 

گذاري كنند. 
اگر در حال حاضر كشور ما در مسير توس��عه پايدار درون زا با 
ابرچالش هاي اقتصادي، سياسي و زيست محيطي مواجه است 
بي شك اتكا به جوانان راهگشا خواهد بود، اما متأسفانه اكنون 
اگر بگوييم چالش هاي پيش روي كشور ريشه در بي توجهي به 
ظرفيت و سرمايه عظيم نيروي انس��اني به ويژه جوانان كشور 

دارد، حرف اشتباهي را نگفته ايم. 
مقايسه سن مسئوالني كه در سال هاي بحراني ابتداي انقالب 
به خص��وص در دوران هشت س��اله دفاع مقدس مس��ئوليت 
پست هاي كليدي كشور را به عهده داشته اند با مسئوالن فعلي 
جمهوري اسالمي شايد ضرورت جوان گرايي و اهميت تصويب 
قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان را بيش از پيش نش��ان 
دهد. شايد بهتر باشد برخي مس��ئوالن فعلي مانند بسياري از 
كشورهاي موفق جهان از پست هاي اجرايي خود كنار بروند و با 
حضور در اتاق هاي فكر و سپردن مسئوليت به جوانان، در نقش 
مشاور ظاهر شوند تا هم كشور از تجربيات آنها بي بهره نماند و 

هم مديريت كشور دچار رخوت و كندي نشود. 
اوايل انقالب بيش��ترين سن را سرلش��كر محمدولي قرني به 
عنوان اولين رئيس ستاد ارتش جمهوري اسالمي داشت كه با 
۶۵ سال سن اين پس��ت را در اختيار گرفته و از طرفي محسن 
رضايي وقتي تنها 2۷ سال سن داشته به فرماندهي كل سپاه 
پاسداران منصوب شد. محمدكريم خداپناهي نيز با ۳۶ سال 
سن پس از صادق قطب زاده مدتي به عنوان سرپرست وزارت 

امور خارجه ايران فعاليت مي كرد. 
  چرا جوان گرايي

بحث جوان گرايي نيز بارها و بارها از سوي رهبر معظم انقالب 
اسالمي مورد تأكيد قرار گرفته و ايشان در دولت هاي مختلف 

دولتمردان را به حمايت از جوانان توصيه كرده اند. 
ايشان در سال ۹۵ و به مناسبت فرارسيدن روز بسيج و در جمع 
بسيجيان مي فرمايند: »جوان پيشران اس��ت، موتور حركت 
است. اگر نسل جوان نمي بود و نمي خواست و اقدام نمي كرد، 
حركت متوقف مي شد. انديش��ه پيران و فكر و تجربه آنها آن 

وقتي ب��ه كار مي آيد كه حركت جوانانه جوانان وجود داش��ته 
باشد، پيشران اين حركت، جوان ها هستند. بنابراين امروز، شما 
جوان هايي كه امام را نديده ايد مخاطب اماميد، امام با شما حرف 

زده است، امام با شما صحبت كرده است.« 
امروز در دنيا مديريت جوانان به عنوان يك اصل راهبردي در 
تمام كشور ها مطرح است. شايد روشن ترين نماد آن به قدرت 
رسيدن دو سياس��تمدار 40 و ۳۱ ساله به باالترين سمت هاي 
سياسي در كشور هاي اتريش و فرانسه است. زماني كه ماكرون 
40 ساله توانست گوي سبقت را از بقيه بربايد، بر همه روشن 

شد كه عصر سياستمداران پير به پايان رسيده است. 
اين مطلب حتي در بررسي هاي كارشناسي و تحقيقاتي نيز به 
اثبات رسيد. جك زنگر در مجله كس��ب و كار هاروارد با اشاره 
به مطالعه اي كه در همين باره داش��ته اس��ت، مي نويس��د: ما 
اطالعات مربوط به ۶۵ هزار رهبر و مدير مشهور را جمع آوري 
كرده و از ميان اين داده ها، اطالعات مربوط به مديران زير ۳0 
سال را در يك گروه و اطالعات مربوط به مديران باالي 4۵ سال 
را در گروهي ديگر قرار داديم )مديران زير ۳0 سال 4۵۵ نفر و 
مديران باالي 4۵ سال 42۹۸ نفر(، سپس به مقايسه ويژگي ها 
و وجوه تمايز هر دو گروه پرداختيم. هنگام مقايسه دو گروه ما 
تالش مي كنيم تا هر دو گروه تا جايي كه ممكن اس��ت مشابه 
يكديگر باش��ند، اما با توجه به اينكه مديران جوان اين قابليت 

را داشته اند كه در سنين جواني به س��مت مديريت ارتقا پيدا 
كنند، ما به اين نتيجه رسيديم كه پتانسيل دستيابي به اهداف 
و موفقيت در اين افراد بيشتر اس��ت. به هر حال ارتقا يافتن به 
يك پست مديريتي در سنين جواني كار ساده اي نيست. نتايج 
آماري اين تحقيقات نشان داد 44 درصد از كارآمدترين رهبران 
مورد مطالعه ما را افراد زير ۳0 سال تشكيل مي دهند در حالي 
كه افراد باالي 4۵ سال تنها 20درصد از كل جمعيت مديران 

كارآمد را به خود اختصاص داده اند. 
  نقطه ضعف دولت های يازدهم و دوازدهم 

متأسفانه يكي از مهم ترين مش��كالتي كه دولت های يازدهم 
و دوازدهم با آن روبه رو بوده اس��ت، عدم به كارگيري مديران 
جوان بوده است. به عنوان مثال حضور نعمت زاده در سمت وزير 
صنعت و تجارت با انتقادهاي فراواني در بدنه خود دولت روبه 
رو بود و با وجود تمام انتقادها تنها پايان دولت يازدهم بود كه 

توانست به حضور نعمت زاده در اين سمت پايان دهد. 
نگاهي به سن ساير مديران نيز نش��ان مي دهد اين مشكل به 
عنوان يك اپيدمي در سرتاس��ر دولت ريش��ه دوانده است. در 
اين ميان اين اميد وجود داشت كه با پايان دولت يازدهم و آغاز 
دولت دوازدهم دوران جديدي آغاز شود. با اين حال با معرفي 
دولت عماًل اين اميد به طور كامل از بين رفت. تنها نقطه روشن 
براي دولت معرفي آذري جهرمي وزير ۳۶ ساله دولت دوازدهم 

بود، اما اين حرك��ت در تمام بدنه دولت فراگير نش��د. همين 
مسئله سبب شد تا مجلس شوراي اسالمي طرحي را براي عدم 
به كارگيري بازنشستگان ارائه دهد. اين طرح با فراز ونشيب هاي 
فراوان و چندين بررسي در كميسيون هاي مربوطه سرانجام در 

صحن علني مجلس تصويب شد. 
اما برخی ابهامات در خصوص تعيين اس��تثنائات سبب شد تا 
اين طرح يك بار از شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسالمي 
برگشت بخورد. نمايندگان مجلس در بررسي مجدد اين طرح 
تالش كردند تا تمام منافذ را براي س��وء استفاده از اين قانون 
ببندند. در نهايت اين طرح براي اظهار نظر نهايي به ش��وراي 
نگهبان بازگشت و اين شورا با تصويب آن، اين طرح را به قانون 

تبديل كردند. 
  جزئيات قانون تصويب شده از سوي شوراي نگهبان 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در ارتباط تلفني 
با خبر2۱ شبكه اول با بيان اينكه قانون منع به كارگيري يا پايان 
همكاري بازنشس��تگان تا دو ماه آينده الزم االجراست، افزود: 
طي بندهاي الف، ب، ج اين مصوبه به كارگيري بازنشستگان 
دولتي در جايگاه هاي رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهور 
و نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا و نمايندگان 

و معاونين رئيس جمهور بالمانع اعالم شده است. 
كدخداي��ي تأكيد ك��رد: بنده��اي )د( و )ه( م��اده ۷۱ قانون 
مديريت كشوري شامل استانداران و سفرا و معاونان وزراست 
مش��مول ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مي شود، البته 
در اين مصوبه استثنائاتي هم براي جانبازان باالي ۵0 درصد، 
آزادگان باالي سه سال و فرزندان شهدا ديده شده است. وي با 
اشاره به استثنائات ديگري در برخي دستگاه ها گفت: نيروهاي 
مسلح تابع قوانين ديگري هستند. سخنگوي شوراي نگهبان 
همچنين تصريح كرد: رويه اجراي اين مصوبه مشمول فرصتي 
دو ماهه است و سازمان ها و ارگان هايي كه اين قانون برايشان 
صادق است ظرف دو ماه بايد در خصوص اجراي آن اقدام كنند 
و ضمانت اجراي اين قانون مانند ديگر قوانين، جرم انگاري يا 

انفصال از خدمت خواهد بود. 
  قانوني به نفع دولت 

حاال بايد در انتظار نحوه تنظيم آيين نامه اين قانون از س��وي 
هيئت دولت نشست. طبيعي است كه دولت مي تواند با برخي 
سنگ اندازي ها زمينه عدم اجراي قانون فوق را فراهم كند، كما 
اينكه در خصوص ش��هردار تهران حرف و حديث هاي فراواني 

درباره اعمال آن وجود ندارد. 
با اين حال نكته اساسي اين اس��ت كه اجراي دقيق اين قانون 
سبب خواهد تا بدنه اجرايي دولت نيز جوان شود و در شرايط 

فعلي اقدامات مؤثرتري صورت بگيرد.

با ابالغ قانون منع به كارگيری بازنشستگان فراهم شده است

فرصتی طالیی برای جوان سازی بدنه اجرایی کشور
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