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 توس��عه س��ريع، فناوري هاي راهبردي و جدي��د، صنعت فرهنگي 
مدرن، رشد علمي و حتي قدرت نظامي امريكا پس از جنگ جهاني 
اول، اين كشور را به درجه اي از جذابيت و هژموني رساند كه نه تنها 
براي شبه روشنفكري خودباخته جهان س��ومي بلكه براي مدعيان 
روشنفكري اروپايي چون » دوتوكويل« حس��رت و غبطه اي را رقم 
مي زد كه حاكي از قدرت نرم امريكايي بود. همين قدرت به فروپاشي 
بلوك شرق و سپس توهم ش��كل گيري نظام تك قطبي با محوريت 
امريكا انجاميد و به خيال پايان تاريخ با ارزش هاي امريكايي ميدان 
داده و زمينه ساز پذيرش كدخدايي امريكا براي دهكده واحد جهاني 

به حساب مي آمد. 
اما اين دوران ب��راي امريكا همچون س��اير قدرت هاي م��ادي دولت 
مس��تعجل بود و برخالف دس��تيابي و در اختيار داش��تن امپراتوري 
رسانه اي براي پوشاندن ضعف ها و مديريت ادراك و فهم ديگران براي 
حفظ موقعيت برتر، نشانگان زوال اين قدرت برمال شده است. به گونه اي 
كه اخيراً دبيركل سازمان ملل هم اين زوال را به طور رسمي مورد اشاره 
قرار داد كه گرچه بيان يك واقعيت بديهي است، اما جاي تأمل و بررسي 

جدي نيز دارد. 
تغييرات فرهنگي- اجتماعي در دنياي جديد، شرايطي را خلق كرده كه 
حفظ سلطه و هژمون به قدرت نرم پيوند خورده كه متكي بر جلوه گري، 
جذابيت و اقناع س��ازي براي تعيين ترجيحات و انتخاب ها و پذيرش 
ارزش ها و سبك زندگي يعني همان قدرت نرم است. بنابراين وقتي اين 
قدرت رو به زوال باشد به معنای زوال سلطه و هژمون آن واحد سياسي 
به حساب مي آيد كه استفاده از قدرت سخت و نيمه سخت هم نه تنها 
نمي تواند س��لطه و برتري را تضمين كند، بلكه با تحميل هزينه هاي 

سنگين مادي و حيثيتي روند افول و زوال را تشديد مي كند. 
نشانگان افول قدرت نرم امريكا را مي توان در موارد ذيل مشاهده كرد: 

1- ناتواني امريكا در اقدامات نيابتي و مجبور ش��دن به ورود مستقيم 
به ميدان منازعات منطقه اي كه نمونه آن حضور مس��تقيم نظامي در 

عراق و سوريه است. 
2- واگرايي برخي متحدان از جمله كشورهاي اروپايي نسبت به امريكا و 
اعالم بي فايده بودن و بي اعتباری تعامل و مناسبات اتحادي با اين كشور 
و اعتراض به مداخالت ناش��ي از اين نوع مناسبات كه نه تنها كشوري 
مثل پاكستان به صراحت چرخش به ش��رق را به دليل پرهزينه بودن 
تعهد به امريكا اعالم مي دارد بلكه بسياري از شخصيت هاي اروپايي نيز 
ضرورت استقالل از امريكا را براي منافع و حيثيت اروپايي خود، مورد 

تأكيد قرار مي دهند. 
3- توسعه و تشديد گرايشات ضد امريكا در جهان كه ديگر متعلق به 
كشورهاي انقالبي و استقالل طلب نبوده و امروز امواج آن به كشورهاي 
اروپايي رسيده و نه تنها ملت ها از سران كاخ سفيد استقبال نمي كنند، 
بلكه اعتراض به سفر مقامات امريكا در كشورهاي مختلف به يك رويه 

تبديل شده است. 
4- غيبت امريكا در نشس��ت ها و اجالس هاي مقابله با بحران ها و حل 
مسائل منطقه اي و بين المللي كه نمونه آن برگزاري نشست هاي مقابله 

با تروريسم و حل بحران سوريه بدون امريكا است. 
5- ايستادگي و مقابله آشكار كشورهاي مختلف با تصميمات و اقدامات 
راهبردي امريكا كه مقابله كش��ورهاي روسيه، چين، مكزيك، كانادا و 
برخي كشورهاي اروپايي با جنگ اقتصادي امريكا و مقابله به مثل با وضع 
تعرفه هاي وارداتي و همچنين محكوميت انتقال سفارت امريكا به قدس 

اشغالي از سوي بسياري از كشورها در اين راستا مي باشد. 
نشانگان فوق كه در خارج از كشور امريكا قابل مشاهده است، مي تواند 
همراه با نش��انگاني از افول قدرت نرم در داخل امريكا فهرست بلندي 
را تشكيل دهد كه بخش اخير را بايد از شهروندان آزارديده و خسته از 
آپارتايد نژادي امريكا و از جمله شاهد آن رفتار وحشيانه و غيرانساني 
پليس امريكا جويا شد كه ضعف و خأل فرهنگي را تالش دارند با قدرت 

عريان و خشن جبران نمايند. 

رسول سنائی راد

اعلام  بلا  مسلتضعفين  بسليج  سلازمان  رئيلس 
اينكله تلا پايلان سلال  ۱۸ هلزار گلروه جهلادي بله 
محروميت زدايلی در سراسلر كشلور مي پردازنلد، گفلت: 
هملكاري دوللت بلا گروه هلاي جهلادي كافلي نيسلت.

به گزارش فارس، سردار غالمحسين غيب پرور در گفت وگويي، در 
مورد نقش سازمان بسيج مس��تضعفين در تحقق توسعه و آباداني 
كشور، اظهار داشت: هم اكنون ۸ هزار گروه جهادي در كشور فعال 
اس��ت و 1۰ هزار گروه جهادي تا پايان س��ال به اين گروه ها اضافه 
مي شوند كه ظرفيت سازندگي بااليي در كشور به وجود مي آورند. 
1۸ هزار گروه جهادي تا پايان سال فرصتي براي نوسازي و توسعه 

كشور در مسير توسعه و تحقق اهداف، برنامه ها و اسناد باالدستي 
براي دولت ايجاد مي كنند. رئيس س��ازمان بسيج در مورد اهداف 
گروه هاي جهادي خاطرنش��ان كرد: برنام��ه گروه هاي جهادي به 
اين نحو است كه يك نقطه مش��خص را براي هر گروه تعيين كرده 
و با تمركز بر آن به صورت يك مجموعه از خدمات مورد نياز بر آن 
محل مشخص شده، متمركز مي شوند. غيب پرور، محروميت زدايی 
را از اصلی تري��ن رس��الت های گروه هاي جهادي دانس��ت و گفت: 
فعاليت هاي خدمت رس��انی در بخش س��المت و بهداشت، تأمين 
نيازهاي اجتماعي و فرهنگي از ديگر فعاليت هاي گروه هاي جهادي 
با محور محروميت زدايی است. وي همچنين يادآور شد: تا حدودي 

در انجام فعالي��ت گروه هاي جهادي با دول��ت هماهنگي هاي الزم 
صورت گرفته است و جهادگران با يك وزارتخانه تعامل ندارند، بلكه 
با چند وزارتخانه تعامل دارند. از جمله وزارتخانه جهاد كشاورزي و 
بهداشت و درمان كه همكاري دولت ناكافي است. همكاري دولت 
با بسيج بايد بيشتر شود، چرا كه استعداد بسيج يك اقيانوس است 
و عمق، طول و عرض بسيج مشابه قوه اليزال است و من همواره در 
مورد همكاري بسيج با دولت اعالم آمادگي كرده ام. غيب پرور گفت: 
دولت بايد از ما بخواهد و ما اعالم آمادگي كرديم و برنامه هم به دولت 
ارائه كرديم و براي تحقق اهداف برنامه شش��م توسعه هم آمادگي 

كامل داريم تا به كمك دولت بياييم.

سردار غيب پرور:  همكاري دولت با بسيج بايد بيشتر شود

براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد صورت مي گيرد

نيويورك پرچالش مقابل  روحاني 

حسن روحاني بار ديگر عازم نيويورك مقر دائمي 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد خواهد شد. 
اين خبري اس��ت كه بهرام قاس��مي سخنگوي 

وزارت امور خارجه روز گذشته اعالم كرد.
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه گف��ت: رئيس 
جمهوري به س��ازمان ملل عزيمت خواهد كرد 
و اين فرصت مغتنمي است كه بتوانيم در سطح 
رياس��ت جمهوري و وزي��ر خارج��ه ديدارهاي 
متع��ددي با س��اير مقامات در حاش��يه اجالس 

داشته باشيم.
س��خنگوي وزارت امور خارجه درب��اره كيفيت 
حضور روحاني در اين اج��الس و ديدارهاي وي 
با ساير روسا و شخصيت ها در اين اجالس گفت: 
نمايندگی ايران در سازمان ملل در حال تنظيم 
ديدارهاي دوجانبه رئيس جمهور با همتايان خود 
از ديگر كشورها در حاشيه نشست مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد اس��ت. من در حال حاضر 
ليس��ت اين ديدارها را ندارم ول��ي اين احتمال 
وجود دارد ك��ه چنين ديداري ص��ورت بگيرد. 
با توجه به اينك��ه در آن مقط��ع هيئت هايي از 
كش��ورهاي مختلف براي ش��ركت در نشس��ت 

مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد به نيويورك 
سفر مي كنند.

البته سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان منكر 
هرگونه اختالفي بين وزارت امور خارجه و ساير 
دستگاه ها در خصوص سفر به نيويورك است. اين 
س��فر روحاني به نيويورك در امتداد تالش های 
ساير روس��اي جمهور كش��ورمان براي حضور 
فعال در عرصه جهاني است كه سابقه آن به زمان 

رياست شهيد محمدعلی رجايي مي رسد.
   حضور ثابت روحاني

حقيقت اين اس��ت تا پيش از دولت نهم حضور 
رؤس��اي جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد يك اس��تثنا محس��وب مي ش��د. حضور 
محمدعلي رجايي رئيس جمهور وقت جمهوري 
اس��المي ايران اولين حضور يك مقام عالی رتبه 
در اين سمت محس��وب مي شد. پس از آن رهبر 
معظم انقالب اسالمي در دوران رياست جمهوري 

خود در اين اجالس حضور يافت.
هاشمی رفسنجانی ترجيح داد كه هيچ گاه در اين 
اجالس حضور نيابد. از سوي ديگر رئيس دولت 
اصالحات نيز تنها دو بار در هش��ت سال در اين 

اجالس حضور يافت اما اين محمود احمدي نژاد 
بود كه هر س��ال در اين اجالس حضور يافت كه 
البته هر بار نيز با حاشيه هايي همراه بود. در اين 
ميان حسن روحاني نيز به دليل اينكه ديپلماسي 
مهم ترين ستون دولت وي را در سال هاي گذشته 
تشكيل مي داد، در چهار سال دولت اول خود به 

طور كامل در مجمع حضور يافت.
    اشتباه تاكتيكي روحاني

 در س��ال 92 و كمت��ر از دو ماه پ��س از حضور 
روحان��ي در پاس��تور او ب��راي حض��ور در 
شصت وهش��تمين مجمع عمومي سازمان ملل 
و در حالي كه هنوز تكليف پرونده هسته اي ايران 
مشخص نش��ده بود راهي نيويورك شد و براي 
آنكه نش��ان دهد ايران به صل��ح جهاني اهميت 
ويژه اي مي دهد در س��خنراني خود طرح جهان 
عاري از خش��ونت را مطرح كرد. او در اين سفر 
با 11 نفر از رؤس��اي دولت ها و مقامات ارش��د 
بين المللي ديدار و گفت وگو كرد. مالقات با بان 
كي مون دبيركل س��ازمان ملل متحد، فرانسوا 
اوالند رئيس جمهور فرانسه و كريستين الگارد 
رئيس صن��دوق بين المللي پ��ول از جمله اين 

ديدارها بود اما مهم ترين اتفاق اين سفر در پايان 
آن رخ داد كه به س��رعت به س��رخط خبرهاي 
مهم دنيا تبديل شد. در حالي كه مقامات ايراني 
در حال آماده ش��دن براي پرواز به تهران بودند 
يك مكالمه تلفني ميان رئيس جمهور روحاني 
و باراك اوباما رئيس جمهور وقت اياالت متحده 
برقرار شد؛ تماسي كه بعدها بس��ياري از آن به 
عنوان يك اش��تباه تاكتيكي ي��اد كردند كه در 

زمان بدي انجام شد. 
يكي ديگر از حاشيه هاي اين سفر برگزاري اولين 
مذاك��ره رو در رو بين مقام��ات ايراني و مقامات 
امريكايي پ��س از پيروزي انقالب اس��المي بود. 
دومين س��فر روحاني به نيويورك نيز  بر مبناي 
رايزني براي مذاكرات هسته اي شكل گرفته بود. 
او در شصت ونهمين مجمع عمومي سازمان ملل و 
نشست سران در زمينه تغييرات آب و هوا شركت 
كرد و عالوه بر حضور در جمع مديران رسانه هاي 
امريكايي، مصاحبه هايي با شبكه هاي تلويزيوني 
سي ان ان، ان.  بي. س��ي و بي.  بي . سي انجام داد. 
رئيس جمهور در سخنراني خود در مجمع عمومي 
سازمان ملل باز هم به مسئله مبارزه عليه خشونت 
و افراطي گري اشاره كرد. حضور در جمع ايرانيان 
مقيم امري��كا، كارآفرينان ايران��ي مقيم امريكا، 
فعاالن، صاحبنظران و سرمايه گذاران شركت هاي 
امريكاي��ي، اعض��اي انديش��يده های امريكايي، 
رهبران جوامع اسالمي امريكا و نخبگان سياسي 
انديشكده های امريكايي از ديگر برنامه هاي سفر 

رئيس جمهور در نيويورك بود.
 دي��دار روحاني با ديويد كامرون، نخس��ت وزير 
وقت انگليس كه در آن زمان روابط ديپلماتيكش 
با ايران قطع بود از ديدارهاي مهم اين س��فر به 
حس��اب مي آيد، البته در اين مي��ان نحوه رفتار 
ديپلماتيك كامرون در اين س��فر باعث ش��د تا 
برخي انتقادها نس��بت به اين دي��دار در داخل 

مطرح شود.
   فاجعه منا و مذاكره با سعودي ها

يكي ديگر از سفرهاي پر حاشيه روحاني به مقر 
سازمان ملل متحد، سفر سوم وي بود. به محض 
ورود روحاني تلفني به او خبر دادند كه فاجعه منا 
رخ داده و از همان جا دستورات الزم را صادر كرد. 
سفر سوم رئيس جمهور به اياالت متحده تحت 
تأثير فاجعه من��ا و البته به دس��ت آمدن توافق 
هسته اي )برجام( قرار گرفت. ش��هادت زائران 
ايراني در منا از مس��ائل مهمي بود كه روحاني 
در بس��ياري از ديدارهاي خود آن را مورد توجه 
قرار داد و در سخنراني اش در مجمع عمومي هم 
با اش��اره به آن انتقاداتي را نس��بت به عربستان 
سعودي مطرح كرد. رئيس جمهور براي پيگيري 
بيشتر اين مسئله سفر خود به نيويورك را زودتر 

به پايان رساند و به ايران بازگشت.
يكي از مسائلي كه در اين سفر و در جريان حادثه 
منا سر و صدا كرد، تالش محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه براي ديدار ب��ا الجبير وزير خارجه 
عربس��تان و امتناع وي از اين ديدار و زانو زدن 
ظريف در مقابل امير كويت از جمله صحنه هايي 

بود كه باز هم حواشي فراواني را پديد آورد.

اقدامات اروپايي ها 
براي حفظ برجام ضعيف است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه 
راهكارهاي دور زدن تحريم ها از سلوي اروپا پايلدار و قابل اعتماد 
نيسلت، گفت: اقدامات اروپايي ها براي حفظ برجام ضعيف اسلت.
به گزارش خانه ملت، حشمت اهلل فالحت پيش��ه با اشاره به تالش آلمان 
براي ايجاد سيستم پرداخت مالي در راستاي حفظ توافق هسته اي با ايران، 
اظهار داشت: حفظ صادرات نفت، حفظ مبادالت مالي و بانكي و همچنين 
سرمايه گذاری در ايران از جمله مباحثي است كه پس از خروج امريكا از 

برجام با اروپايي ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه اقدامات اروپايي ها نسبت به حفظ برجام ضعيف است، 
اظهار كرد: طرح مباحثي مانند دور زدن تحريم ها نشان دهنده اين است 
كه نظام مالي و بانكي دنيا به جوالنگاه امريكايي ها تبديل شده است. در 
واقع برون رفت اروپايي ها از حوزه مالي و بانكي دنيا و تالش براي كمك به 
كشورمان از ناحيه دور زدن تحريم ها پايدار و قابل اعتماد نيست و به نوعي 

نظر ايرانيان را تأمين نمي كند.
فالحت پيشه تصريح كرد: اتحاديه اروپا حتي براي اعمال برخي اقدامات در 
راستاي برجام صرفاً سود خودشان را مدنظر قرار مي دهند. قاره سبز از همه 
توان و نفوذش براي رفع مشكالت ايران استفاده نمي كنند، از اين رو طرح 
ايجاد شبه سوئيفت صرفاً براي تأمين منافع خودشان است. براي مثال، 
در روند دور زدن تحريم ها، از محل گردش دارايي ها و حق بازگشت پول 
به كشورمان سودي عايد شركت ها و بانك هاي اروپايي مي شود، بنابراين 

اقداماتشان باعث اقبال ايران نشده است.

جزئيات مشموالن
 قانون منع  به كارگيري بازنشستگان

رئيلس كل ديلوان محاسلبات كشلور جزئيلات مشلموالن 
قانلون منلع به كارگيلري بازنشسلتگان را تشلريح كلرد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني ديوان محاسبات، عادل آذر رئيس كل ديوان 
محاسبات كش��ور جزئيات قانون ممنوعيت به كارگيری بازنشسته ها را 
تش��ريح كرد و گفت: اين قانون كليه دس��تگاه هاي اجرايي، مؤسسات و 
نهادهاي عمومي غيردولت��ي را كه در ماده)5( قانون خدمات كش��وري 
بيان شده است، در برمی گيرد و نس��بت به قانون بازنشستگي قبلي كه 
اجراي آن از تاريخ اول فروردين 1395 بوده است، يكسري از مقامات مثل 
استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزرا و فرزندان جانبازان را كه قباًل 
مي توانستند بازگشت به كار داشته باشند، از به كارگيری پس از بازنشستگي 

منع كرده است.
وي، تعداد مقامات مشمول اين قانون را حدود 17۰ نفر بيان كرد و با تشكر از 
قانونگذاران، افزود: برخي از افراد به دنبال روزنه اي براي دور زدن اين قانون 
هستند، در صورتي كه ديوان محاسبات كشور جهت استفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي اين قانون، اجراي آن را به ط��ور كامل رصد خواهد كرد و 

هيچ گونه دور زدن، ايجاد روزنه و يا بهانه اي را نمي پذيرد.
عادل  آذر به افرادي كه به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل كردن حكم 
بازنشستگي خود و يا اعاده خدمت در اين تاريخ هستند، هشدار داد كه تمام 
اين كارها تخلف محسوب مي ش��ود و از سوي ديوان محاسبات پيگيري 
خواهد ش��د و افزود: نه تنها خوِد ش��خص خاطي مرتكب جرم شناخته 
مي شود، بلكه تصميم گيرندگان، مديران مجري و پرداخت كنندگان به اين 
اشخاص نيز در حكم تصرف كنندگان در اموال دولتي محسوب و مشمول 
مجازات خواهند بود. وي، در پاسخ به اين سؤال كه آيا با كنار رفتن افراد با 
تجربه مشكلي پيش نمي آيد، گفت: آمار افراد مشمول زياد نيست، عالوه 
بر اين بيش از 1۰۰ هزار نفر مدير مياني و تحصيل كرده و با تجربه در كشور 
داريم كه مي توانند اين خأل را پر كنند. نه تنها كشور دچار چالش نخواهد 
شد، بلكه با وجود ظرفيت و گنجينه مديريتي باالي كشور، سن مديران 

كمتر و شادابي سازماني و اداري در كشور بيشتر خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبري:
هيئت هاي سكوالر امام حسيني نيستند

يلك نماينلده مجللس خبلرگان بلا بيلان اينكله يكلي از 
كاركردهلاي منبلر و مراسلم هاي علزاداري نهادينه سلازی 
فرهنلگ مبلارزه بلا ظللم و اسلتكبار اسلت، گفت: يلك هيئت 
تلراز اسلامي نمي توانلد صرفلاً بله جنبله علزاداري بپلردازد.
آيت اهلل س��يد رحيم توكل در گفت وگو با رسا، با اش��اره به اينكه يكي از 
كاركردهاي منبر و مراسم هاي عزاداري نهادينه سازی فرهنگ مبارزه با ظلم 
و استكبار جهاني است، گفت: يك منبر و يا هيئت تراز اسالمي نمي تواند 
از چارچوب محورهاي اهداف امام حسين)ع( خارج شود و صرفاً به جنبه 

عزاداري بپردازد.
نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه يكي از 
شاخصه هاي قيام امام حسين)ع( مبارزه با ظلم و امر به معروف بود، اظهار 
داشت: اگر يك هيئت خود را منسوب به امام حس��ين)ع( مي داند، بايد 
شاخصه هاي قيام ايشان را نيز به خوبي درك كند و بداند كه حضرت براي 
قيام خود چه اهدافي را ترسيم كرده اند تا در همين راستا ادامه دهنده راه 
ايشان باشد. هيئت هايي كه سكوالر هستند و كاري به مسائل روز ندارند 
امام حسيني نيستند و در مسير ايشان قرار ندارند، بلكه راه هواي نفس خود 

را پيشه كرده اند.
آيت اهلل توكل به تبيين آسيب هاي منابر و هيئت هاي سكوالر پرداخت و 
ابراز كرد: همراهي با ظالم، سكوت در برابر ظلم و قرار گرفتن در مسير باطل 

از جمله آسيب هايي است كه هيئت ها و منابر سكوالر در پي دارند.
استاد درس خارج حوزه علميه قم با بيان اينكه س��كوالر نبودن منابر و 
هيئت ها سبب تقويت روحيه انقالبي گري مردم خواهد شد، عنوان كرد: 
هنگامي كه افراد وارد هيئت هايي مي شوند كه مسائل روز جامعه را مطرح 
كرده و موضع گيری انقالبي دارند، بدون شك درمی يابند كه امام حسين)ع( 
مظهر »هيهات من الذله« بوده اند و آنها نيز بالطبع در برابر ظلم ظالمان و 
استكبار جهاني سكوت نخواهند كرد. اساساً انقالب ما ريشه در عاشورا دارد، 
زيرا اين انقالب شكل گرفت تا با مردم با ظالمان و طاغوتيان همراه نشوند و 

به تبعيت از امام حسين)ع( با ظلم آنها كنار نيايند.

اطالعيه دفتر ناطق نوري
 در واكنش به اظهارات ۲ نماينده مجلس

دفتلر عللي اكبلر ناطلق نلوري در واكنلش بله اظهلارات 
كلرد. صلادر  اطاعيله اي  مجللس  نماينلده  دو 

به گزارش فارس، دفتر علي اكبر ناطق نوري طي اطالعيه اي اعالم كرد: 
حجت االسالم ناطق نوري از ابتداي ش��كل گيری دولت يازدهم تاكنون 
صرفاً نظرات و مش��ورت هاي خود را در خص��وص موضوعات راهبردي 
مطرح مي كردند و اساساً هيچ توصيه و سفارشي چه ايجابي و چه سلبي 
درخصوص افراد نداشته اند. ايشان معتقدند انتخاب و انتصاب مسئوالن و 
مقامات بايد بر اساس شايستگي و توانمندي ها صورت گيرد و شيوه توصيه 
و سفارش در جامعه رو به توسعه منسوخ شده است. ضرورت دارد در اظهار 
نظر و بيان مواضع، تقوا و اخالق اسالمي در نسبت دادن مطالب به ديگران 
رعايت شود. پيش تر حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر 
گفته بود: علي اكبر ناطق نوري در پيغامي به رئيس جمهور عنوان كرده كه 
ديگر از عباس آخوندي با عنوان وزير راه و شهرسازي حمايت نخواهد كرد 
و خبر اين پيغام ها به نمايندگان مجلس هم رسيده است. همچنين احمد 
عليرضابيگي نماينده مردم تبريز نيز عنوان كرده بود آقاي ناطق نوري پيام 
داده است كه آقاي آخوندي هزينه اش براي ما زياد شده و ديگر ما از وي 

حمايتي نداريم؛ خود دانيد.

 بيانيه ستاد كل نيرو هاي مسلح در هفته دفاع مقدس
با جهاد خستگي ناپذير

 سيلي محكم ديگري  به دشمن خواهيم زد
سلتاد كل نيرو هلاي مسللح اعلام كلرد كله بله ملت شلريف 
اطمينلان مي دهيم با جهاد خسلتگي ناپذير، خاقانله و نوآورانه 
فرزنلدان مللت در نيرو هلاي مسللح در عرصه هلاي گوناگون و 
مورد نياز كشلور، سليلي محكم ديگري به دشلمن خواهيم زد.

به گزارش فارس، ستاد كل نيرو هاي مسلح به مناسبت تقارن هفته 
دفاع مقدس با ايام سوگواري اباعبداهلل الحسين )ع( بيانيه اي صادر 
كرد كه در آن با اشاره به فرصت هفته دفاع مقدس براي بازخواني 
مقطع تاريخي جنگ هش��ت س��اله آمده اس��ت: بدون شك آحاد 
رزمندگان غيور و جان بركف ايران اس��المي با اله��ام از آموزه هاي 
مقدس نهضت عاشورا و پيام عزت و آزادگي اباعبداهلل الحسين )ع(، 
ايثار و مقاوم��ت در برابر ظالمان و زياده خواه��ان را رمز پيروزي و 
سربلندي مي دانستند و با سرمشق قرار دادن شعار الهي »هيهات 

من الذله« امام حسين )ع( جانانه مقاومت كردند.
ستاد كل نيرو هاي مسلح در اين بيانيه خاطرنشان كرده است: هشت 
سال دفاع جانانه و مقاومت نستوه ملت ايران و كسب پيروزي هاي 
بي ش��مار در اين رخداد دفاعي در برابر دنياي استكبار به مزدوري 
صدام حسين ملعون، حاصل وحدت، يكدلي، اعتماد به نفس و اراده 
آهنين جان بركفان ارتش حزب اهلل و رزمندگان كفرس��تيز س��پاه 
اسالم و بس��يج مردمي در س��ايه رهنمود ها و رهبري هاي داهيانه 
بنيانگذار كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني )ره( است كه 
به الگويي بارز براي مقاومت و ايستادگي در برابر زياده خواهي هاي 

دشمنان اين ملت تبديل شده است.
اين بيانيه در ادام��ه تصريح مي كند: دفاع مق��دس، نه  تنها الگوي 
مقاومت ملت ايران اس��ت، بلكه با نفوذ به فراسوي مرزها، تبلوري 
منطقه اي و فرا منطقه اي يافته و دستاورد ها و بركات اعجاب آور خود 
را در صحنه بيداري اسالمي و انقالب هاي مردمي ضد امريكايي و 
ضد صهيونيستي و مقاومت مردمي ملت ها در يمن، سوريه، لبنان 
و فلسطين آشكار ساخته اس��ت و با ابطال افسانه شكست ناپذيري 
نظام سلطه و به چالش كشيدن ترفند ها و طرح هاي خائنانه برخي 
دولت هاي سرسپرده و مرتجع منطقه در حال تبديل شدن به يك 

فرهنگ و مقاومت جهاني است.
ستاد كل نيرو هاي مس��لح افزوده است: در ش��رايطي كه استكبار 
جهاني با تمام نيرو و دسيس��ه ها و توطئه ه��اي مذبوحانه، جنگ 
اقتصادي و رسانه اي وسيع و گس��ترده اي را عليه كشورمان به راه 
انداخته است، ملت قدرش��ناس و با بصيرت ايران اسالمي با تأسي 
به روز هاي سخت دفاع مقدس كه با تمام وجود فرزندان خود را در 
جبهه هاي حق عليه باطل ياري مي رس��اندند، مي توانند در كمك 
به مسئوالن نظام، نقشه هاي ش��وم امريكاي جنايتكار را به يأس و 
شكست تبديل سازند. به ملت ش��ريف اطمينان مي دهيم با جهاد 
خستگي ناپذير، خالقانه و نوآورانه فرزندان ملت در نيرو هاي مسلح 
در عرصه هاي گوناگون و مورد نياز كشور، سيلي محكم ديگري به 
دشمن خواهيم زد و در دستيابي به موقعيت ممتاز بين المللي موفق 

خواهيم شد.

ژه
وی

روحانيبهوعدههاعملنكرد 
امانگویيمپشيمانيم!

محمدعلي ابطحي، اصالح طلبی است كه در مصاحبه با 
روزنامه آرمان اذعان مي كند حسن روحاني بيشتر شعارها 
و وعده های انتخاباتي  خود را جامه عمل نپوشانده است. 
او تصريح مي كند »مي توان اذعان كرد بيش��تر شعارها و 
وعده هايی كه آقاي روحاني ب��راي جلب آراي انتخاباتي 
بيان كرد و مي توانست تأثير مثبت در جامعه داشته باشد، 
محقق نشد... روحاني براي آنكه اين ش��عارها را بدهد و 
عمل نكند، انتخاب نش��د، بلكه انتخاب شده كه شعارها 
را عملياتي كند. اما مس��ئله اي كه وجود دارد اين است 
كه حتي در چارچوب قدرت رياس��ت جمهوري هم آن 
شعارها را عملياتي نكرد.« او در عين حال تأكيد مي كند 
كه نبايد بگوييم از حمايت روحاني پشيمان هستيم: »ما 
حق نداريم به مردم بگوييم پش��يمانيم، چرا كه مردم را 
براي اين انتخابات راهنمايي كرده ايم. بايد توجه داشت 
كه مردم هنوز به آن آقاي روحاني زمان انتخابات وفادار 
هستند اما آقاي روحاني به شعارهايي كه ارائه داد وفادار 

نيست.«
ابطحي گرچه از وفادار بودن مردم به روحاني مي گويد، 
اما از عبارات بعدي اش روشن مي شود كه خود هم اعتقاد 
چنداني به آنچه گفته، ندارد. چه آنكه از آسيب از دست 
دادن مردم مي گويد: »مي توان گفت كه مهم ترين آسيبي 

كه يك سياس��تمدار در تاريخ با آن مواجه خواهد ش��د، 
نداشتن پشتوانه مردمي است... آقاي روحاني با توجه به 
مسيري كه طي مي كند، مردم را هم از دست خواهد داد.«

 مدیرانغيرنقنقورا
چهكسيبایدانتخابكند؟

هفته گذشته اس��حاق جهانگيري در مراسمي گفته بود 
كه »در اين شرايط يك مديريت پا به كار و تمام وقت نياز 
است تا بتواند كش��ور را به خوبي اداره كند و از مشكالت 
عبور دهد. در اين شرايط، مديران كم انگيزه كه فقط به 
دنبال اشغال پس��ت هاي مديريتي و اهل نق زدن باشند 
و بخواهند كه از اين ش��رايط در جهت منافع ش��خصي 
اس��تفاده كنند ب��ه درد نمي خورند، زيرا ش��رايط فعلي 
مديراني را مي طلب��د كه از حيثيت و ت��وان خود هزينه 
كرده و پاي كار مردم بايستند.« معاون اول رئيس جمهور 
با انتقاد و ابراز تأسف از كس��اني كه از شرايطي كه مردم 
تحت فشار هستند سوءاستفاده مي كنند تا بتوانند پول 
بيش��تر و رانت باالتري به جيب بزنند، خاطرنشان كرده 
بود كه »اگر مديري چنين رويكردي داشته باشد، مرتكب 

خيانت بزرگي شده است.«
س��ايت تابناك در اين زمينه مي نويسد: »انتقادي كه به 
سخنان معاون اول رئيس جمهور مي توان وارد دانست، 
اين است كه وظيفه به كارگيري مديران كارآمد در دولت 

بر عهده كيس��ت؟ پس از به كارگيري چنين مديراني از 
سوي دولت، مگر نبايد افرادي كه آنها را به كار گمارده اند 
بر عملكردش��ان هم نظارت كنند و اگر مديري به تعبير 
جهانگيري فقط دنبال اشغال پست و اهل نق زدن بود و 
كارآمدي الزم را نداشت، او را از مسئوليت بركنار كرد و 
مدير توانمند و كارايي را به جاي او بگمارند؟ اتفاقاً حاال كه 
فرصت خوبي هم براي دولت به منظور بركناري مديران 
ناكارآمد و ناتوان فراهم آمده است، چون با اجراي قانون 
»منع به كارگيري بازنشس��تگان« قوه مجريه مي تواند 
نس��بت به به كارگيری نيروهاي توانمند، جوان، متعهد، 
متخصص و پاي كار اق��دام كند و به تعبي��ر معاون اول 
رئيس جمه��ور مديراني را به كار بگيرد ك��ه تنها به فكر 
اشغال كردن يك پست و البته نق نقو نيز نباشند.« و در 
ادامه مي افزايد: »دولتمردان در جريان باش��ند كه صرفاً 
»حرف درماني« در اوضاع كنوني كشور، نه تنها كمكي 
به بهبود وضعيت مردم نخواهد كرد، بلكه عصبانيت آنان 
از اين گونه حرف زدن و فكر ك��ردن را به همراه خواهد 
داشت. قطعاً براي عبور از شرايط فعلي دولت بايد خيلي 
مقتدرانه عمل كند و به عهد خود با مردم پايبند باشد، در 
اين موقعيت صرف حرف زدن درباره مديران نق نقو دردي 
دوا نخواهد كرد، بلكه كنار گذاشتن اين تيپ از مديران 

انتظاري است كه مردم آن را از دولت دارند.«

به نظر مي رسد سفر اين دوره روحاني به نيويورک جزو سفرهايي خواهد 
بود كه به شلدت مورد توجه جهانيان خواهد بود. مهم ترين ويژگي اين 
سفر، لغو توافق برجام از سوي دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا است. 
بدون شك بسياري از مقامات و تحليلگران منتظر نحوه واكنش دولت 
كشورمان در قبال اين بد عهدي امريكايي هستند. از سوي ديگر يكي از 
دستوركارهاي روحاني پيگيري اجراي مطالبات برجامي ايران از طرف 
اروپايي است. از همين رو اجاس وزراي خارجه ايران و ساير كشورهاي 
باقي مانده در برجام يكي از دستوركارهاي هيئت ديپلماتيك ايران در 
اين سفر اسلت.  اما شلايد چالش برانگيزترين نكته اين سفر اجاسي 

است كه ترامپ قصد دارد، آن را در خصوص ايران و با استفاده از رياست 
امريكا بر شوراي امنيت سازمان ملل متحد به رياست خود برگزار كند. 
قراراست كه در اين نشسلت ادعاهاي امريكا در خصوص نقض قوانين 
بين المللی از سلوي ايران بررسلي شود. حال سلؤال اينجاست كه چه 
كسي قرار است از سوي ايران در اين نشست حاضر شود. بهرام قاسمي 
در اين باره مي گويد: پس از اتمام بررسلي هاي الزم، نحوه حضور ايران 
در اين جلسه اعام خواهد شد. به طور حتم هر اتفاقي كه در اين اجاس 
روي دهد، دولت دستورصريح مقام معظم رهبري مبني بر ممنوعيت هر 
گونه مذاكره در هر سطحي با دولت امريكا را بايد مد نظر خود قرار دهد.


