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   دنيا در سوگ نوتردام؟! 
يكي از كاربران توئيتر در صفحه خود با انتشار عكس روزنامه 
آفتاب يزد كه تيت��ر يك خود را به حادثه كليس��اي نوتردام 
اختصاص داده و تيتر »دنيا در س��وگ نوتردام« را براي آن 
اختصاص داده، واكنش نشان داده و نوشته است: »دنيا در سوگ نوتردام؟ وقتي 
خون كه هيچ، س��وختن س��اختماني در پَغي، از كش��ته ش��دن روزانه صدها 
خاورميانه اي، مهم تر است! بله! ما فكر مي كنيم به زور در خاورميانه مانده ايم، 
جايگاه مان جايي ميان ميالن و پاريس و مونيخ اس��ت. همدردي هاي مان هم 

براي آنهاست!«
----------------------------------------------------------

   بي تفاوتي وزير صنعت و رنج مردم 
حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده مجل��س در صفحه توئيتر خود نوش��ت: 
»بي تفاوتي وزي��ر صنعت، بيش از گران��ي مردم را اذيت مي كند. تنها نس��خه 

تجويزي وزارتخانه نظاره گري و رها كردن بازار است.«
----------------------------------------------------------

   در بحران هاي بزرگ تر زخم هاي كاري تر خواهند زد 
مهدي محمدي در واكنش به مس��دود ش��دن صفحات مجازي منس��وب به 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در شبكه اجتماعي اينستاگرام خود 
نوشت: »مسدود شدن صفحات اينس��تاگرام مرتبط با سپاه عالمت روشني از 
ماهيت كاماًل امنيتي و ايدئولوژيك اين شبكه اجتماعي است. زمان آن است كه 
درباره تسخير زيرساخت افكار عمومي كشور توسط اين پلتفرم ها تصميم گيري 

اساسي شود. در بحران هاي بزرگ تر، زخم هاي كاري تر خواهند زد.«
گفتني است از صبح ديروز همزمان با اجرايي شدن اقدام خصمانه امريكا عليه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي صفحات برخي از فرماندهان سپاه از جمله سردار 
قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران، سردار جعفري فرمانده كل 
سپاه و سردار كمالي رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح 

توسط اينستاگرام مسدود شده است. 
----------------------------------------------------------

  پادگان اشرف و انتفاضه شعبانيه
كانال تگرامي دلنوش��ته هاي يك عراقي با انتشار تصاويري از 
پادگان سابق اشرف نوشت: اين روزها نام پادگان اشرف يادآور 
مشاركت منافقين در س��ركوب انتفاضه شعبانيه مردم عراق 
است. ۲۸ سال پيش مانند چنين روزهايي انتفاضه شعبانيه در 
استان هاي وسط و جنوب عراق شكل گرفت و نزديك بود پايان رژيم صدام در 
آن روزها رقم بخورد ولي حمايت امريكا و منافقين از صدام باعث ش��ده تا اين 
انتفاضه به شكل بسيار وحشتناكي قمع و سركوب شود. سال ها از آن روزهاي 
تاريك مي گذرد و اراده خداي متعال بر آن شد تا امروز پادگان منافقين معروف 
به پادگان اش��رف به يك پادگان آموزش و تربيت جوانان انقالبي عراق جهت 
حمايت از عتبات و مردم عراق و مرزها تبديل شود. هم اكنون اين پادگان به نام 

شهيد ابو منتظر محمداوي از فرماندهان سپاه بدر مزين شده است. 
----------------------------------------------------------

   از پرنسس رانيا تا حشدالشعبي
مسعود يارضوي از فعاالن رسانه در كانال تلگرامي خود نوشت:

خب مي دانيد، من از روز اول زلزله بم تا مدت ها در محل حادثه بودم. 
آن روزهاي دولت اصالحات نيز اگرچه تحريم بوديم و »محور شرارت« هم بوديم 

ولي به هر روي تعدادي از گروه هاي امداد غربي به شهر بم آمده بودند. 
كارهايشان را از نزديك مي ديدم. . . 

روزي يك يا نهايت دو عمليات امدادي و بعد هم استراحت تا روز بعد. 
نمي خواهم بگويم كاري نمي كردند ولي راستش اين بود كه از جنس خودمان 

نبودند. 
نه مي فهميدي دقيقاً دارند چه كار مي كنند، نه مي شد كاري را بهشان سپرد و نه 

ما فهميديم كه كدام كار مهم را به آخر رساندند؟!
در قبرستان بم كار با طلبه ها و بس��يجي ها بود. توي شهر هم بيشتر گروه هاي 
مردمي و هالل احمر و نظامي ها و دانشجوها مشغول خارج  كردن اجساد بودند؛ 
كاري كه البته آن  هم از نظر من قسمت هاي سختش تمام نشد تا اينكه تيم هاي 

تفحص سردار باقرزاده رسيدند. 
ماجراي انتقال آوار شهر به بيرون نيز دست آخر دست مديران دولت اصالحات را 
بوسيد و به هر زحمتي بود بعد از چند ماه توانستند آوارها را از شهر خارج كنند. 

)يعني حتي در اين بخش ساده هم اسمي از گروه هاي امداد خارجي نبود(.
دقت كنيد! يعني در هيچ كجاي اين تمام شدن ها و تعيين تكليف ها كه الزمه 

مديريت بحران بود؛ رّد پاي گروه هاي خارجي را نمي ديدي. 
حتي اطالعاتي هم كه بعد از حضور اين گروه هاي امداد خارجي درز كرد، بيشتر 

نشان داد كه امداد و نجات، شايد فقط يك روي ماجرا بوده است. 
از شوآف حضور پرنس��س رانيا )ملكه اردن( تا ورود چندصد جاسوس به كشور 
در لواي گروه هاي امدادي و ايجاد مهدكودك هاي عجيب و غريب در چادرهاي 

امدادي!
خالصه اين روزها كه بچه هاي حشدالش��عبي و النجب��ا و فاطميون در مناطق 
س��يالب زده ايران حضور يافته اند و كمك مي كنند و در جريان كارهايش��ان 

هستم، حس ديگري دارم... 
اينها از جنس خودمانند، مثل جهادي ها بيل مي زنند، مي شود يك منطقه را به 
دستشان سپرد و جالب اينكه انتظاري هم ندارند و كمك هايشان مثل كمك هاي 

امريكا و اروپا منوط به چيزي نيست. 
اين بچه ها منفعتي از جاسوسي از ما نمي برند، شبه نظامي هم اگر هستند، تفنگ 
و پرچمشان را خودمان بهشان داده ايم نه كس ديگر! و از همه مهم تر اينكه ملكه 

و پرنسس ندارند كه مطمئن باشي براي شوآف آمده!
و شوآفي هم اگر داشته باشند براي خدمت بيشتر به نظام جمهوري اسالمي ايران 

است نه به دربار اردن و پارلمان اروپا و يونيسف.

سخنگوی سپاه:
  اظهارات قاسمي درباره  بوسني 

اعتبار است و مورد تأييد سپاه نيست  فاقد 
س�ردار رمض�ان ش�ريف در واكن�ش ب�ه ويدئوي�ي منتش�ر ش�ده 
از س�عيد قاس�مي در خص�وص بوس�ني، تأكي�د ك�رد: اظه�ارات 
وي ش�خصي و فاق�د اعتب�ار ب�وده و م�ورد تأيي�د س�پاه نيس�ت. 
به گزارش فارس، در پي انتش��ار ويدئويي اينترنتي از س��عيد قاسمي يكي از 
بازنشستگان س��پاه درباره اس��تفاده از پوش��ش هالل احمر در جريان جنگ 
بوس��ني و متعاقباً واكنش جمعيت هالل احمر كش��ور و برخي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، سردار رمضان شريف سخنگو و مسئول روابط عمومي 
كل سپاه اظهار داشت: اظهارات آقاي سعيد قاس��مي كه مدتي داوطلبانه در 
بوسني حضور داشته اند و سال هاي زيادي هم از بازنشستگي ايشان مي گذرد، 
ديدگاهي ش��خصي و فاقد اعتبار بوده و مورد تأييد س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمي هم نيست. 
وي افزود: مواضع و كاركردهاي سپاه در عرصه هاي مختلف تابع منطق و منطبق 
با قوانين و مقررات بوده و اقدامات امدادي سپاه به مردم مسلمان بوسني نيز از 

اين قاعده تبعيت كرده است. 
سردار ش��ريف همچنين با اش��اره به تالش امريكايي ها براي قلب واقعيات و 
وارونه جلوه دادن اقدامات س��پاه در حوزه هاي مختلف تصري��ح كرد: تجربه 
نشان داده است مستنداتي كه امريكايي ها براي واقعيت سازي هاي موردنظر 
خود ارائه مي كنند فاقد وجاهت و اعتبار بوده و بايد با ترديد و هوش��مندي با 

آن برخورد شود. 
وي در پايان با يادآوري اينكه اين گونه اظهارات از آقاي سعيد قاسمي مسبوق 
به سابقه بوده و مسئوليت اظهارات اخير بر عهده وي است، گفت: در عين حال 
تأكيد مي كنيم ايشان و برخي افراد كه از سازمان سپاه بازنشسته يا به گونه اي 
جدا شده اند، از اظهارنظرهاي غيرمس��ئوالنه و خالف واقع پرهيز نموده و براي 

دشمنان انقالب و ملت ايران توليد بهانه و دستاويز نكنند.

»بدانيد كه آنچه امروز دش�منان عليه جمهوري 
اسالمي به يك صورت و عليه امت اسالمي به يك 
صورت انجام مي دهند، نََفس هاي آخِر دش�مني 
دشمن نس�بت به جمهوري اسالمي است. هر چه 
آنها سخت تر بگيرند، اراده  ما قوي تر خواهد شد، 
هر چه آنها شدِت عمل به خرج بدهند، ما قوي تر 
خواهيم شد« اين بخشي از س�خنان رهبرمعظم 
انقالب در ديدار ش�ركت كنندگان در مس�ابقات 
بين المللي قرآن در هفته جاري است كه اشاره به 
شكست هاي پياپي هيئت حاكمه اياالت متحده از 
زمان پيروزي انقالب تاكنون دارد و مهم ترين بخش 
از اين سخنان آن اس�ت كه دشمني ها رو به زوال 
است و كماكان براي غرب نتيجه بخش نخواهد بود. 
پيشينه دشمني هاي ضدايراني حداقل به پيروزي 
انقالب اس��المي باز مي گردد و در تمام دوره هاي 
رياست جمهوري امريكا از كارتر، ريگان و واكربوش 
گرفته تا كلينتون، بوش پس��ر و اوبام��ا و ترامپ با 
توطئه ه��اي گس��ترده و دامنه دار ادامه داش��ته و 
عماًل هيچ دس��تاوردي براي آنها به دنبال نداشته 
اس��ت. تمام سياس��تمداران غربي )اعم از امريكا 
و اروپا( ي��ك هدف مش��ترك را در برابر جمهوري 
اسالمي ايران پيگيري مي كنند و آن فروپاشي نظام 
اسالمي يا دست كم تضعيف قدرت كشور با ايجاد 
تغيير رفتار ايران در عرصه منطقه اي و بين المللي 
است، به همين دليل است كه واژگان به كار گرفته 
شده توسط رؤساي جمهور امريكا در ادوار مختلف 
درباره ايران مشابه يكديگر اس��ت. »متهم كردن 
ايران به تروريس��ت پروري«، »اتهام دخالت ايران 
در امور داخلي كش��ورهاي منطقه غرب آس��يا«، 
»نقض قوانين حقوق بشري توس��ط ايران چه در 
عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي«، »توليد 
بمب اتم و تهديد بش��ريت توس��ط اي��ران« و »به 
هم زدن صلح و ثب��ات و امنيت جهان��ي« عناصر 
تكراري س��خنراني هاي ضدايراني تمام اين افراد 

طي سال هاي گذشته بوده است. 
اينكه معظم له در س��خنراني اخير بي��ان مي كنند 
كه تح��ركات ضدايراني غرب همچن��ان محكوم به 
شكست اس��ت و نفس هاي آخر خود را مي كشد به 
اين دليل است كه تمام توطئه هاي متفاوت غربي ها 
در حوزه های مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي طي چهار دهه اخير عمال نتيجه اي براي 
غرب به دنبال نداشته است و هيچ كدام از اين توطئه ها 

نتوانسته مانعي در مسير اقتدار روزافزون جمهوري 
اسالمي ايجاد كند. 

   شكست هاي غرب  از ايران
شكس��ت كودتاي ژنرال هايزر امريكايي در آستانه 
پيروزي انقالب يكي از تلخ ترين شكست هاي امريكا 
در روزه��اي منتهي به پيروزي انقالب اس��المي و 
آغازي اس��ت براي شكس��ت هاي پياپ��ي غرب در 
مواجهه با انقالب و نظام جمهوري اس��المي ايران، 
كمااينكه بعد از پيروزي انقالب امريكا اين بار سعي 
كرد با توسل به سفارت خود در تهران توطئه هاي 
خود عليه نظ��ام را مديريت كند ك��ه متعاقب اين 
توطئه ها دانشجويان پيرو خط امام سفارت امريكا 
در تهران را تسخير و به عمر اين النه جاسوسي پايان 
دادند. رمزي كالرك وزير دادگستري اسبق امريكا 
می نويسد، »براي ۲۵س��ال، ايران نگهبان و حافظ 
منافع ما در يك��ي از مهم ترين مناطق جهان يعني 
خاورميانه و خليج فارس بود. ويليام كولبي )رئيس 
سيا( بارها به من گفت كه گزينش شاه و تحميل او 

بر مردم اي��ران، يكي از پرافتخارترين دس��تاوردها 
براي سياست خارجي امريكا بوده است زيرا شاه به 
مدت ۲۵سال، خدمات خوبي به ما داد.« امريكا در 
حمله نظامي به ايران مشهور به »طبس« نيز ناكام 
مي ماند و پس از آن نيز در جريان هدايت كودتای 
نقاب )معروف به نوژه( نيز امريكايي ها بار ديگر طعم 

تلخ شكست را تجربه مي كنند. 
پس از شكس��ت كودت��اي نقاب، ط��رح حمله رژيم 
بعث عراق به ايران روي ميز ق��رار گرفت كه به رغم 
هزينه هاي فراوان اقتصادي، سياس��ي و امنيتي كه 
براي غرب و متحدان منطقه اي آن به همراه داشت با 

شكست روبه رو شد. 
تحريم هاي تسليحاتي امريكا در س��ال ۱۳۶۲ و در 
ش��رايطي كه ايران درگير جنگ نظامي با عراق بود 
با هدف تضعيف توان نظامي ايران عملياتي ش��د كه 
به عمليات انسداد معروف ش��د. اين عمليات برنامه 
ديپلماتيك امريكا براي ممانعت از رسيدن تجهيزات 
نظامي به اي��ران بود كه اجراي آن ب��ه عهده ريچارد 

مورفي، معاون وزي��ر خارجه امريكا ب��ود و نهايتاً به 
شكست  انجاميد.  

حمايت و تجهيز و تش��كيل گروه هاي تروريس��تي 
مانند گروه فرقان، سازمان مجاهدين يا گروهك هاي 
جدايي طلب در منطقه ش��رق و غرب كشور در طول 
چهار دهه اخير نيز از جمله توطئه هاي امريكاست كه 

هميشه به شكست منجر شده است. 
  تحريم جزء الينفك سياست هاي ضدايراني

يكي از ثابت ترين سياست هاي ضدايراني امريكايي ها 
استفاده از ابزار تحريم عليه جامعه ايراني بوده است؛ 
ابزاري كه از آغاز انقالب اس��المي اي��ران تاكنون و 
به بهانه های مختلف توس��ط اروپ��ا و امريكايي ها 
به كار گرفته ش��ده اس��ت و كماكان اين سياست 
در دولت ترامپ و با همراه��ي اروپايي ها نيز ادامه 
دارد؛ سياس��تي كه هم��واره محكوم به شكس��ت 
بوده و در طول دوران دونالد ترامپ نيز بارها به بن 
بست رسيده اس��ت، كمااينكه مهم ترين سياست 
رئيس جمهور فعلي امريكا جهت توسعه تحريم ها 

پياده س��ازي پروژه تابس��تان داغ بود كه بار ديگر 
اثبات كرد توطئه هاي ضدايراني نتيجه اي تكراري 
و مأيوس كننده براي غربي ها به دنبال دارد. بعد از 
روي كارآمدن دونالد ترامپ سياستي تحت عنوان 
»ارتباط گيري با اقش��ار متوس��ط به پايين جامعه 
ايراني« براي احي��ا و پياده س��ازي ايده هاي عقيم 
مانده ضدايراني به كار گرفته ش��د. در اين طرح از 
دولتمردان و سياستمداران غربي تا انديشكده هاي 
تحقيقات��ي و رس��انه هاي وابس��ته به آنه��ا در آن 
نقش پذيري و براي بهبود نتايج اين طرح و افزايش 
ق��درت اثرگذاري آن ت��الش كرده ان��د؛ گروهي از 
فعاالن سياسي، رسانه اي و مجازي ايران را كه سابقه 
سياس��ي آنها مخالفت و حتي معاندت با حاكميت 

سياسي كشور است نيز به كار گرفته شود. 
 در طرح مورد اشاره اقش��ار كم درآمد و آسيب پذير 
جامعه با توجه به موقعيت اقتصادي و اجتماعي شان 
مورد هدف ق��رار گرفته ت��ا نارضايتي هاي اقتصادي 
حاص��ل از ناكارآم��دي و ناتواني برخی دس��تگاه ها 
در جهت تحقق ش��عار هاي انتخاباتي- سياس��ي به 
شورش هاي اجتماعي- سياسي تبديل شود. به لحاظ 
زماني نيز امريكايي ها از مقطعي طرح »تشديد فشار 
و تحريم به اقشار كم بضاعت« را جدي تر و به صورت 
رس��مي كليد زدند كه در اقدامي مشكوك در اواخر 
آذرماه سال گذش��ته چند مقام رسمي در مواضعي 
هماهنگ از »حذف ياران��ه بنزين، نان و برخي ديگر 
از كاال هاي اساسي« و »حذف نزديك به ۲۰ميليون 
نفر از يارانه بگيران« و »افزايش چشمگير حامل هاي 
ان��رژي« در اليحه بودجه س��ال بعد خب��ر به ميان 
آوردند. غربي ها طي سال هاي گذشته نيز بارها تمركز 
اصلي خود را براي تحريك و ترغيب اقشار كم در آمد 
متمركز كرده ان��د اما از دي ماه س��ال 9۶ تاكنون به 
صورت ويژه و براي جبران شكس��ت هاي چهار دهه 
گذش��ته خود چنين پروژه اي را هدايت مي كنند كه 
يكي از دالي��ل آن نااميدي از اقش��ار طبق��ه مرفه و 
پردرآمد كشور است )قشري كه در فتنه های 7۸ و ۸۸ 
س��رمايه گذاري زيادي روي آن جهت ايجاد فتنه در 
كشور صورت گرفته بود(، چنين طرحي نيز با حجم 
و كيفيت مورد اش��اره به بن بست رسيده است و اين 
برآورد را مي تواند براي غربي ها به  دنبال داشته باشد 
كه جمهوري اس��المي ايران در برابر محدوديت ها، 
فشار ها و تحريم هاي بين المللي تغيير رفتار نداده و به 

تعبيري روئين تن است.

چرا رهبر معظم انقالب شكست هاي گذشته غرب عليه ايران را ناظر بر آينده نيز مي دانند؟

شكست هايي به اندازه تمام تاريخ

   مجلس با توجه ب�ه خروج 
كشورهاي اروپايي 
از برجام و اق�دام امريكا در قرار دادن س�پاه در 
ليست گروه هاي تروريستي، بايد بررسي لوايح 
CFT و »پالرمو« از دستور كار مجمع خارج شود. 
به گزارش مهر، سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس با اش��اره به تروريست 
خواندن س��پاه پاسداران توس��ط امريكا، گفت: ُدم 
خروس غربي ه��ا و امريكايي ها با قراردادن س��پاه 
پاس��داران در ليس��ت گروه هاي تروريستي بيرون 
زد. وي با بي��ان اينكه سياس��تمداران غرب گراي 

 FATF كشور تالش داش��تند تا لوايح چهار گانه
را در مجلس، ش��وراي نگهبان و مجمع تشخيص 
به تصويب برس��انند، افزود: در اين صورت غرب و 
امريكا با تعاريف��ي كه خود صالح مي دانس��تند با 
جمهوري اس��المي برخورد مي كردن��د. اين كار را 
امريكا با پاكس��تان و عربس��تان نيز انجام داده و با 
تصويب برخي توافقنامه ها آنها را مجبور به باج دهي 
كرده است. عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: تعريف 

اشتباه امريكا از تروريسم با قرار دادن سپاه پاسداران 
در ليست گروه هاي تروريستي مشخص شد، سپاه 
پاس��داران تنها گروه نظامي بود ك��ه عليه داعش 
مقاومت كرد. قاضي زاده هاش��مي با اشاره به اينكه 
داعش توسط سازمان ملل متحد تروريست شناخته 
شده است، اظهار داشت: نبايد امريكا و كشورهاي 
غربي، سپاه پاس��داران را كه تنها مبارز عملي عليه 
داعش بود در ليس��ت گروه هاي تروريس��تي قرار 

مي دادند. اي��ن اق��دام امريكا و كش��ورهاي غربي 
نشان دهنده كج فهمي آنهاست. 

وي تأكيد كرد: در واقع دولت ترام��پ با اين اقدام 
دست سياستمداران امريكايي در خصوص حمايت 

از گروهك هاي تروريستي را رو كرد. 
نماينده مردم مشهد در مجلس تصريح كرد: امروز 
غرب گراياني كه به دنب��ال تصويب لوايح چهارگانه 
و الحاق به كنوانس��يون پالرمو و CFT بودند، بايد 

دريافته باشند كه مخالفان اين لوايح واقع نگر بودند 
و واقعيت هاي جامعه بين المللي را درك كردند اما 
غرب گرايان با توهم و خوش بين��ي نزديك بود كه 

كشور را در دام غرب بيندازند. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس با اش��اره به بررسي 
لواي��ح CFT و »پالرم��و« در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، گفت: سياس��ت مجم��ع مبني بر 
بررسي دقيق و شفاف سازي اين لوايح كار درستي 
بود. اگر مجمع در اثر فش��ارهاي غرب گرايان اين 
لوايح را به تصويب رس��انده بود با توجه به مصوبه 
جديد امريكا و خروج اروپا از برجام دچار مشكالت 

فراواني مي شديم.

پيشنهاد عضو هيئت رئيسه مجلس:  

بررسي FATF از دستور كار مجمع خارج شود

محمد  اسماعیلی
   گزارش   یک

يكي از مهم ترين اصولي كه رهبر معظم انقالب اسالمي در بيانيه 
گام دوم به آن پرداخته اند، بحث جوانگرايي بود كه تنها راه حل در 
مقابل نظام جمهوري اسالمي از مشكالت و چالش هاي فعلي است. 
دي��روز روز والدت حضرت علي اكب��ر)ع( بود؛ روزي ك��ه در نظام 
جمهوري اسالمي به نام روز جوان ناميده شده است؛ روزي كه اغلب 
با برنامه هاي نمادين سپري مي شود، بدون آنكه نقش واقعي جوانان 

در داخل كشور مورد تحليل دقيق قرار بگيرد. 
نگاهي به تاريخ انقالب اس��المي نش��ان مي دهد جوان��ان يكي از 
اصلي ترين موتورهاي محركه هاي كشور در پيشبرد اهداف كالن 
بوده اند به گونه ای كه متوسط س��ن مديران كشور در اوايل انقالب 
اسالمي نزديك به ۲۵سال بود، با اين حال در ادامه روند استفاده از 
جوانان دچار ركود شد به گونه اي كه در دولت يازدهم شاهد يكي از 

پيرترين كابينه هاي نظام جمهوري اسالمي بوديم. 
اين مسئله سبب شده است تا مقامات ارشد نظام به خصوص مقام 
معظم رهبري بر ضرورت استفاده از جوانان تأكيد كنند. اين مسئله 
به قدري مهم است كه گاه ايشان در مجموعه هاي زيرمجموعه خود 
شخصاً وارد عمل شده و از مديران عالي رتبه استفاده از جوانان حزب 

انقالبي را به عنوان يك مطالبه مطرح كرده اند. 
با اين حال شايد يكي از مهم ترين اقدامات ايشان اشاره به اين مسئله 
در بيانيه گام دوم انقالب به عنوان مانفيست اصلي نظام جمهوري 

اسالمي در پايان 4۰سالگي است. 
ايشان در بيانيه گام دوم مي فرمايند: با اين همه، اينجانب به جوانان 
عزيزي كه آينده  كشور، چشم انتظار آنهاست صريحاً مي گويم آنچه 
تاكنون شده با آنچه بايد مي شده و بشود، داراي فاصله  اي ژرف است. 
در جمهوري اسالمي، دل هاي مسئوالن به طور دائم بايد براي رفع 
محروميت ها بتپد و از شكاف هاي عميق طبقاتي به شدت بيمناك 
باشد. در جمهوري اسالمي كسب ثروت نه تنها جرم نيست كه مورد 
تشويق نيز هست اما تبعيض در توزيع منابع عمومي و ميدان دادن 
به ويژه خواري و مدارا با فريبگ��ران اقتصادي كه همه به بي عدالتي 
مي انجامد، به شدت ممنوع است، همچنين غفلت از قشرهاي نيازمند 
حمايت، به  هيچ  رو مورد قبول نيست. اين سخنان در قالب سياست ها 
و قوانين، بارها تكرار شده است ولي براي اجراي شايسته  آن، چشم 
اميد به شما جوان هاست و اگر زمام اداره  بخش هاي گوناگون كشور 
به جوانان مؤمن و انقالبي و دانا و كاردان - كه بحمداهلل كم نيستند- 

سپرده شود، اين اميد برآورده خواهد شد. 
  كفگير همه به ته ديگ خورده است

واقعيت ايت است كه مس��ئله اس��تفاده از جوانان و پير شدن هرم 
مديريتي كشور تبديل به دغدغه اي براي دو حزب اصلي كشور چه 

اصالح طلبان و چه اصولگرايان شده اس��ت. نابساماني هاي اجرايي 
كشور ناشي از پير شدن ساختار مديريتي كشور سبب شده تا اين 
سؤال به صورت جدي مطرح شود كه آيا احزاب سياسي در اين حوزه 
اقدام به كادرس��ازي و فراهم كردن زمينه اي براي ورود جوانان به 

حوزه هاي مديريتي كرده اند يا نه؟ 
با جرئت مي توان گفت كه كفگير اصالح طلبان نيز به ته ديگ خورده 
 البته اين مسئله نياز به بررسي هاي بيشتر دارد، اما واقعيت اين است 
كه خطر فوق را اصالح طلبان به خصوص در حوزه مديريتي احساس 
كرده اند.  شايد يكي از معروف ترين اظهارنظرها در اين باره سخنان 
سعيد حجاريان در مورد به بن بست خوردن ذخاير فعلي براي پاسخ 
دادن به پر شدن مناصب باشد. وي با اشاره به انتقادهاي موجود در 
خصوص چينش كابينه روحاني مي گوي��د: خود آقاي روحاني هم 
نيرويي بهتر از اين وزراي پيشنهادي نداش��ت، اگر داشت معرفي 
مي كرد. مس��ئله اين اس��ت كه كفگير به ته ديگ خورده است و نه 

كسي را باقي گذاش��ته ايم و نه نيرويي تربيت كرده ايم. حاال سؤال 
اين است كه وضعيت گروه هاي جبهه انقالبي به خصوص در حوزه 
سياسي چگونه اس��ت. آيا اين كفگير در اين سوي ميدان نيز به ته 

ديگ خورده است. 
دولت و حزب اعتدال و توس��عه ني��ز با اينكه قول ه��اي فراواني در 
خصوص جوانگرايي داده بود، اما عمال هيچ اقدامي در اين حوزه رخ 
نداد. در طول رقابت هاي انتخاباتي سال 9۶ بحث جوانگرايي يكي 
از مهم ترين شعارهاي دولت مستقر به رياست حسن روحاني بود. 
نمي توان فراموش كرد كه روحاني در ش��عارهاي خود به اين نكته 
اش��اره كرد كه بحث جوانگرايي و توجه به فعاليت ه��اي جوانان از 
مهم ترين اهداف وي در انتخابات است. وي در يكي از سخنراني هاي 
خود در جريان انتخابات تصريح كرد: من مج��دداً قدرت ملي را به 
اين كشور به كمك شما جوانان بازخواهم گرداند و به افراطي گري و 
خودسري ها پايان خواهم داد چراكه ما خواهان اجراي قانون هستيم. 

همچنين توجه به وضعيت اشتغال و اقتصاد جوانان نيز از مهم ترين 
نكاتي بود كه در سخنان روحاني مطرح شد، با اين حال گذشت چند 
ماه از انتخابات و تالش روحاني در اين فضا نشان مي دهد عملكرد وي 
نتوانسته حتي طرفداران خود را راضي كند. معرفي وزرا و همچنين 
برخي انتصابات وي در كابينه و پايين نيامدن متوسط سن اعضاي 
كابينه از مهم ترين اتفاقاتي بود كه نشان داد شعار جوانگرايي روحاني 
به جايي نرسيده است. عباس عبدي از روزنامه نگاران اصالح طلب 
نيز بعدها در مطلبي با اشاره به اين مسئله مي نويسد: نخستين ايراد 
مهم اين است كه سن كابينه به جاي كاهش افزايش هم داشته است. 
چرا كابينه جوان نشد؟ تقريباً اتفاق نظر بود كه ميانگين سن كابينه 
باالست و بايد كاهش يابد. در اين مورد قول و قرارهاي زيادي هم داده 
شد ولي در عمل هيچ اتفاق مثبتي جز اضافه شدن يك وزير متولد 
دهه ۱۳۶۰ رخ نداد. تازه يكي از بيش��ترين مخالفت ها نيز با همين 

وزير پيشنهادي است!
اضافه شدن برخي مشاوران و مديران جوان نيز اغلب با اعتراضاتي 
همراه شد كه واضح ترين نمونه آن انتصاب مشاور جوان وزير كار و 

رفاه بود كه در نهايت با نارضايتي شخص روحاني منتفي شد. 
   جريان انقالبي پيشرو باشد

به نظر مي رسد اين وضعيت در جريان اصولگرايي هم با كمي شدت 
و ضعف جاري اس��ت. يكي از بخش هايي كه بايد بتواند مورد توجه 
جبهه انقالب قرار بگيرد استفاده از نيروهاي جوان در ساختار احزاب 
و گروه هاي جبهه انقالب اس��ت. در حقيقت در س��ايه بي توجهي 
روزافزون مردم به دس��ته بندي هاي مرسوم سياس��ي بايد فضاي 

جديدي بر فعاليت جوانان در حوزه سياسي فراهم شود. 
حضور جوانان انقالبي در اين ح��وزه مي تواند عالوه بر دميدن روح 
تازه اي از نشاط و حركت در جمع فعاالن سياسي به ايجاد يك جريان 
جديد براي حضور نخبگان جوان در عرصه مديريتي كش��ور ختم 
شود. اين حركت عالوه بر برانگيختن اميد در سطح جامعه به ارتقاي 
كلي فضاي رقابت هاي سياسي منجر مي ش��ود. انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي كه قرار است در اسفندماه سال جاري برگزار شود، 
فرصت مناسبي براي به ميان آوردن جوانان به خصوص چهره هاي 
جديد است. اين مس��ئله زماني اهميت پيدا مي كند كه نگاهي به 
خواس��ته هاي مردم نش��ان مي دهد، حضور مدي��ران و چهره هاي 
جوان جزو خواسته هاي اصلي مردم نيز است. در هر صورت تأكيد بر 
جوانگرايي نكته اي است كه رهبر انقالب اسالمي آن را به عنوان يك 
راهبرد مطرح كرده اند و در عمل نيز رسيدن به اهداف بزرگ نظام 
دقيقاً از همين مسير مي گذرد؛ مسيري كه شايد در ابتدا ورود به آن 

سخت باشد اما با فتوحات فراواني همراه خواهد بود.

نگاهی به داليل تأكيد بر جوانگرايی از سوی رهبر معظم  انقالب

نیروهای تازه نفس در پیچ و خم بوروكراسی

گزارش  2  | مهدی پورصفا


