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   دادگاهي كه نيست!
علي عليزاده در توئيتي نوشته: در چنين روزي شاه از 
ايران ف��رار كرد. به گفت��ه واشنگتن پس��ت خانواده 
سلطنتي حداقل ۲۰ميليارد دالر اموال مردم را با خود 
برد. به پول امروز ۷۰ميليارد دالر. ۴۱س��ال گذشته. دستگاه خارجي 
جمهوري اسالمي هنوز نتوانسته فرزند مفت خور شاه دزد را براي پس 

دادن اموال دزديده شده ايرانيان به يك دادگاه بكشاند.
-----------------------------------------------------

  تهديد عليه خانواده قربانيان هواپيما
سعيد ساداتي سردبير خبرگزاري آنا در توئيتي نوشته: براي گفت وگو 
با خانواده جانباختگان هواپيما تالش كرديم، تعدادي گفتند مالحظه 
داريم. فك��ر كرديم مراجع امنيت��ي مانعند، پيگير ش��ديم فهميديم 
»تهديد شده اند كه اگر با رسانه هاي ايراني گفت وگو و از نظام حمايت 
كنند ويزايشان لغو مي شود و ديگر نمي توانند به ديدار فرزندانشان در 

خارج از كشور بروند.«
-----------------------------------------------------

   ناراحتي مشكوك!
محسن پورپير نوشته:  شوراي نگهبان حدود۹۰مفسد اقتصادي، مفسد 
اخالقي، رانتخ��وار، قاچاقچي مواد مخدر و... كه هنوز مس��ئوليت دارن و 
چندين نفر كه تازه كانديدا شدن رو ردصالحيت كرده، به نظرتون چه كسي 

از ردصالحيت اينا ناراحت ميشه؟
-----------------------------------------------------

   بي خبري از نظاميان امريكايي
سيدمهدي هاش��مي زاده در توئيتي با توجه به مصاحبه اي در يك شبكه 
تلويزيوني غربي نوش��ته: وضعيت نامعلوم نظامي امريكايي كه در پايگاه 

عين االسد عراق بوده است. پدر نظامي امريكايي:
رسانه هاي امريكا گفتند هيچ تلفاتي در عين االسد نبوده، اما االن يك 
هفته است از وضعيت پسرم بي خبرم و پاسخ تماس هاي مرا نمي دهد. 

خدا ترامپ را لعنت كند!
-----------------------------------------------------

  قطعنامه يا عمليات رواني؟!
علي خضريان در توئيتي نوشته:  با بيانيه اروپايي ها مشخص شد استدالل 
منتقدان  برجام پيرامون  مكانيسم ماشه كه منجر به بازگشت قطعنامه هاي 
گذشته حتي در صورت نقض عهد طرف مقابل مي شود، درست بوده است 
اما نكته اينكه امروز تحريم هاي  ايران باالتر از قطعنامه هاي گذشته اعمال 

شده و اين اقدام صرفاً يك  عمليات رواني است. 
-----------------------------------------------------

   اقتصاددان هاي دولت كجا هستند؟!
الياس نادران در توئيتي نوشته:  روحاني در مورد حل مشكالت اقتصادي با 

نگاه به درون، گفته  من بلد نيستم اگر اقتصادداني بلده بياد به ما بگه. 
اينكه خودش ندونه ايرادي نداره چون هميش��ه آدم امنيتي بوده  اما 
اينكه اقتصاددان هاي دولتي هم ندونن خيل��ي بده! خوبه روحاني يه 

وقت مالقات بهشون بده، شايد آنقدرها هم بي سواد نباشند!
-----------------------------------------------------

  رئيس چنين دولتي!
مهدي خانعلي زاده در توئيتي نوشته:  

روابط با چين و شرق آسيا: ضعيف تر از هميشه. 
با آفريقا و امريكاي جنوبي: تعطيل. 

با اروپاي شرقي: تعطيل. 
با اروپاي غربي: شكايت از ايران به شوراي امنيت. 

با غرب آسيا: در بحراني ترين حالت. 
رئيس اين دولت مي گويد  من بلد نيس��تم بدون روابط خارجي خوب، 

اقتصاد را درست كنم!
-----------------------------------------------------

   نابلد اما با لبخند!
محمد نصوحي در توئيتي نوش��ته:  روحاني:  من بلد نيستم كاري به دنيا 

نداشته باشم و براي حل مشكالت فقط به داخل نگاه كنم.
آره حاجي! مشكالت فقط: با مذاكره حل مي شود/ با لبخند حل مي شود/ با برجام 
حل مي شود/ با زبان حل مي شود/ با بسته ركود حل مي شود/ با بسته ۱۰۰روزه 

حل مي شود/ با حسين فريدون حل مي شود/ با صفدر حل مي شود/ با... 
-----------------------------------------------------

   قوه مجريه يا قوه حرفيه؟!
عليرضا خدابخشي نيز نوش��ت: رئيس جمهور گفته است: »اگر كسي 
بگويد من به سياس��ت خارجي كاری ندارم، كاماًل درون گرا هس��تم 
و داخ��ل دروازه ها فكر مي كنم و همه مش��كالت اقتص��اد را هم حل 
مي كنم! من بلد نيستم، اگر اقتصادداني بلد است بيايد به ما بگويد- در 
ش��رايطي- كه تمام روابط خارجي تخريب شده باش��د، تحريم هاي 
بين المللي به ما فش��ار بياورد و در فروش محصوالت از جمله نفت با 
مشكل مواجه باشيم اما اقتصاد مملكت دست نخورد، حاال حداقل من 
بلد نيستم.« تمايل عجيبي در مديران جمهوري اسالمي وجود دارد 
كه اختالفات بر سر اداره كشور و پاسخ به انتقادات را به مباحث نظري 

بكشانند و آقاي روحاني هم از اين تمايل مستثني نيست. 
اداره كشور بايد بر مبناي قانون باشد، حتي قانونگذاري كشور هم بر 
مبناي مباحث نظري نبايد باش��د بلكه اين سياست هاي كلي و اسناد 
باالدس��تي اس��ت كه ريل قانون را در كش��ور تعيين مي كند و البته 
سياست هاي كلي و اسناد باالدستي از مباحث نظري و فكري استخراج 
مي شود. آنچه گفته شد نظر و س��ليقه شخصي نگارنده نيست، قانون 

اساسي جمهوري اسالمي است. 
رئيس قوه مجريه در ايران تمايلي به گ��زارش دادن ندارد و البته اين 
خصلت مختص رئيس جمهور كنوني نيس��ت و قبلي ها را هم ش��امل 
مي شود و البته مختص رؤس��اي قوه مجريه هم نيست و همه رؤساي 
قوا را در بر مي گيرد و در ايران هنگامي كه نامي از رؤس��اي قوا آورده 
مي ش��ود كم لطفي اس��ت كه نام رئيس مجمع تش��خيص و مجلس 
خبرگان و دبير ش��وراي نگهبان از قلم بيفتد! قانون اساسي و قوانين 
مجلس، وظايفي را براي هر يك از مديران جمهوري اس��المي معين 
كرده اس��ت و آنان حاضر نيس��تند درباره انج��ام آن وظايف به مردم 
گزارش بدهند. بهترين جايگزين گزارش درباره انجام وظايف، بحث 
نظري و فكري اس��ت! آيا طرف حس��اب رئيس جمهور در مشكالت 
اقتصادي ام��روز كش��ور اقتصاددانان هس��تند يا قواني��ن مجلس؟! 
اقتصاددنان بايد به رئيس جمهور بگويند چه كند يا مصوبات مجلس؟! 
ده ها قانون اقتصادي راهگشا سال هاست به تصويب رسيده و معطلي 
اجراي برخي از آنها از ۱۰سال هم گذشته است! اگر احياناً رئيس قوه 
قضائيه خواست به سخنان رئيس جمهور پاسخ نظري بدهد به خاطر 
داشته باشد سازمان بازرسي كل كشور سال هاست كه وظيفه خود را 
براي نظارت بر اجراي قوانين كشور به درستي انجام نمي دهد و دستگاه 

قضا پرونده هاي سازمان بازرسي را رسيدگي نكرده است!
از جمله قوانيني كه اجراي آنها سال هاست به تأخير افتاده مي توان به 

موارد ذيل اشاره كرد:
- قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴

- قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
- قانون هاي مرتبط با رقابت

- قانون هاي مرتبط با شفافيت
- قانون هاي پياده سازي دولت الكترونيك

- قانون پزشك خانواده و پرونده الكترونيك سالمت
- قانون هاي مرتبط با مجوزهاي كسب و كار

آنچه رئيس جمه��ور گفته و در ابتدا به آن اش��اره ش��د هم��ان خط اول 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه از شش سال پيش مي گويد: 

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي برون گرا ابالغ مي گردد. 
حرف هاي آقاي رئيس جمهور درست است اما گزارش »اجراي« قوانين 

نيست. قوه مجريه، قوه حرفيه نيست.

ادگار آلن پو نويس�نده امريكايي داستاني كوتاه 
به نام »مغ�اك و آون�گ« دارد. در اين داس�تان 
شخصي كه در يكي از دادگاه هاي تفتيش عقايد 
اسپانيا به زندان محكوم شده است، ناگهان خود 
را در زنداني مي يابد كه يك آونگ تبرزين مانند 
در حال نوسان از سقف آويزان است و مرتب در 
حال نزديك ش�دن به وي اس�ت. تمام داستان 
به چال�ش روحي اي�ن زنداني به اي�ن تهديد در 
حال افزايش مي گ�ذرد و جنوني ك�ه زنداني در 
حال مرگ  اس�ت او را فرا مي گي�رد. حاال به نظر 
مي رس�د آنچه در موضوع ارس�ال درخواس�ت 
كش�ورهاي اروپايي براي بررسي تخلفات ايران 
از برجام در هيئت مشترك حل و فصل اختالفات 
برجام در جري�ان اس�ت و مي توان�د در نهايت 
به فعال ش�دن مكانيسم ماش�ه براي بازگشت 
تحريم هاي شوراي امنيت س�ازمان ملل متحد 
منجر ش�ود، فراهم آوردن شرايطي مشابه براي 
ايران است؛ ش�رايطي كه هدف غايي آن همان 
است كه بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا در 
گفت وگو با بي بي سي آن را بيان كرد؛ جايگزيني 
طرح ترام�پ به جاي برج�ام و آغ�از مذاكراتي 
جدي�د ك�ه بتوان�د موضوع�ات گس�ترده تري 
همچ�ون فعاليت ه�اي منطقه اي اي�ران و بحث 
موشك هاي بالستيك را زير پوشش خود بگيرد. 
مهم ترين قطعنامه تحريمي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد عليه ايران قطعنامه۱۹۲۹ شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد است كه در سال۲۰۱۰ميالدي 
عليه ايران ب��ه تصويب رس��يده اس��ت. طبق اين 
قطعنامه ايران نبايد از هيچ فعاليت تجاري مرتبط 
با غني سازي اورانيوم و ديگر مواد هسته اي يا فناوري 
ديگر كشورها بهره مند شود. همچنين همه كشورها 
از تأمين و فروش مس��تقيم و غيرمستقيم هرگونه 
تانك ه��اي جنگي، ماش��ين هاي جنگ��ي زرهي، 
سيستم هاي داراي كاليبر س��نگين، هواپيماهاي 
جنگي، بالگردهاي تهاجمي، ناوها و موش��ك ها يا 
سيستم هاي موش��كي در زمره سالح هاي متعارف 
غيرهسته اي، به ايران منع ش��ده اند، از سوي ديگر 
كشورها بايد از ورود شمار ديگري از مقام هاي ايران 
به قلمرو خود جلوگيري كنن��د و دارايي هاي تعداد 
ديگري از افراد و ش��ركت هاي ايراني را در فهرست 
تحريم ها براي مسدود شدن قرار  دهند. بر اساس اين 
قطعنامه كشورها بايد مراقب مبادالت مالي بانك هاي 
ايراني از جمله بانك مركزي اين كشور باشند و مانع از 
افتتاح شعبه ها، شركت هاي فرعي يا نمايندگي هاي 

ادارات بانك هاي ايراني در خاك خود شوند. 
 در اين ميان س��ؤال جدي اين اس��ت كه بازگشت 
تحريم هاي ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد چه 
مخاط��رات جدي��دي را متوجه اي��ران مي كند. آيا 

می توان انتظار موج جديدي از بحران هاي اقتصادي 
را داشت؟

  تحريم هاي شوراي امنيت 
چه امتيازاتي از ايران مي گيرد

 به طور حتم تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد در حوزه اقتصادي تاثير جدي بر ايران نخواهد 
داشت، چراكه هم اكنون تحريم هاي يكجانبه امريكا 
باالترين فش��ار اقتصادي را بر اي��ران وارد مي كند. 
كاهش ش��ديد صادرات نف��ت ايران، ايج��اد موانع 
جدي براي هر گونه مبادله بانكي با ايران و در نهايت 
جلوگي��ري از هر گونه س��رمايه گذاري مؤثر بخش 
مهمي از تبعات تحريم هاي يكجانبه امريكاس��ت. 
بازگش��ت تحريم هاي ش��وراي امنيت ب��ا توجه به 
شرابط فعلي تاثيري اندك بر سخت تر شدن فعاليت 
اقتصادي ايران در عرصه بين المللي خواهد داشت، 
با اين حال ايران به دنبال برخي از امتيازات مهم در 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره 
برجام است كه از دست دادن آنها مي تواند تاثيري 
مهم بر معادالت بين المللي داش��ته باش��د. يكي از 
مهم ترين امتيازات پايان تحريم تس��ليحاتي ايران 
در تابستان سال آينده اس��ت كه مي تواند فرصتي 
مهم براي بازسازي نيروهاي مس��لح ايران باشد. از 
س��ال۲۰۰۷ ميالدي به دليل اعم��ال تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران تاكنون امكان خريد هر گونه 

تس��ليحات در قالب كالن براي ايران ناممكن بوده 
است،  حتي در اين ميان كشور روسيه نيز هر گونه 
همكاري براي فروش تسليحات را موكول به پايان 
تحريم تسليحاتي ايران كرده است، از اين رو بازگشت 
تحريم هاي شوراي امنيت ايران را از اين امتياز مهم 

محروم مي كند. 
عالوه بر اين ايران اميد داشت تا با پايان مهلت هشت 
سال كه تا سه سال ديگر پايان مي يابد، تحريم هاي 
موجود بر بخش موشكي ايران نيز پايان بپذيرد. به 
اين ترتيب يكي از مهم ترين ابزارهاي فش��ار عليه 
بخش نظامي ايران ني��ز خاتمه مي يافت. همچنين 
بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه 
ايران خطر برخي اقدامات تهاجمي ضدكشورمان را 
نيز گسترش مي دهد، به عنوان مثال امريكا مي تواند 
از اين تحريم ها به عنوان بهانه اي براي بازرس��ي از 
كش��تي هاي ايراني در آب هاي بين المللي استفاده 
كند، همان گونه كه در مورد كره ش��مالي نيز شاهد 

اقدامات مشابهي بوديم.
  فضا س�ازي رواني با بازگش�ت تحريم هاي 

شوراي امنيت
بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت به دليل مكانيسم 
چيده ش��ده در برجام نيازي به رأي گيري و اجماع 
ندارد و در صورت عدم قانع شدن يكي از شش كشور 
پرونده اتمي ايران براي رأي گيري مجدد در خصوص 

ادامه معافيت ايران از تحريم ها به ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد بازگردانده مي شود. 

ايران اعالم كرده است كه اين اتفاق مي تواند تبعات 
گسترده اي براي امنيت منطقه و حتي امنيت اروپا 
داشته باشد و شايد كشورهاي اروپايي نيز با توجه به 
چالش هاي موجود تمايلي به اين اقدام نداشته باشند. 
در كنار اين تالش امريكا ب��راي مطرح كردن طرح 
ترامپ براي پرونده هسته اي ايران اين فرضيه جدي 
را مطرح مي كند كه اساساً هدف از آغاز اين ساز و كار 
قرار دادن تهران در يك فشار گسترده براي پذيرش 

مذاكره مجدد در برجام است. 
طبيعي است كه مطرح كردن بازگشت تحريم هاي 
ش��وراي امني��ت س��ازمان مل��ل متح��د در كنار 
فضاس��ازي هاي گس��ترده رواني مي تواند تاثيري 
مهم در افكار عمومي و اراده ايران براي ايستادگي 
در مقابل فشار غرب داشته باشد،  به خصوص آنكه 
هم اكنون اقتصاد ايران از كمند شوك هاي تحريمي 
رهايي يافته و ديگر اميدي به آن نيست كه بتوان 
يك نابساماني جدي در اقتصاد ايران داشت. بنا بر 
برآوردهاي بانك جهاني اقتصاد ايران به رغم رشد 
منفي۹درصدي در سال جاري از سال آينده رشد 
مثبت اقتصادي خواهد داش��ت و اميدي به بسته 
ش��دن راه هاي مبادالت��ي فعلي به دلي��ل تكيه بر 
ارزهاي محلي و روش نامتقارن دور زدن تحريم ها 

وجود ندارد. 
از س��وي ديگر اتفاقات روي داده در ماجراي حمله 
ايران به پايگاه عين االسد نشان داد كه امريكايي ها 
از توانمندي كافي براي مقابله با تمام توانمندي هاي 
نظامي ايران برخوردار نيستند و مطرح كردن فشار 

نظامي يك طرف بي فايده بود. 
  ايران زير آونگ بازگشت به شوراي امنيت 

از همين رو اس��ت كه برخي تحليلگران معتقدند 
بيش از آنكه بحث ارجاع پرونده ايران به ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد اهميت داش��ته باشد، 
هدف اصلي درگير ك��ردن ايران در ي��ك فرآيِند 

سخت فرسايشي است. 
از آنجا كه زمان رس��يدگي ۱5روزه به درخواس��ت 
برخي كشورها براي بررسي تخلفات ايران در برجام 
مي تواند با اكثريت آرا تمديد شود، به احتمال زياد 
شاهد تمديد مداوم اين دوره زماني به صورت مداوم 
خواهيم ب��ود. اين كش دادن زمان ع��الوه بر اينكه 
فرصتي براي امريكا و كشورهاي اروپايي براي مطرح 
كردن درخواست مذاكره مجدد بر سربرجام را مطرح 
مي كند، عمالً وضعيتي شبيه همان زنداني در مغاك 

داستان آلن پو براي ايران ايجاد مي كند. 
به ط��ور حتم طرف مقابل اميدوار اس��ت ت��ا از اين 
طريق فشارها در داخل ايران را براي تن دادن به اين 
خواسته فراهم كند. بخش مهمي از ايجاد اين جو نيز 
بر عهده رسانه ها و مطرح كردن گزينه بازگشت سايه 

جنگ با اجماع جهاني عليه ايران خواهد بود. 
     ايران چگونه با نقشه غرب 

مقابله خواهد كرد
به نظر مي رسد در شرايط فعلي مهم ترين اقدامي كه 
مي تواند ايران بر آن تكيه كند، افزايش توانمندي هاي 
داخلي به خصوص در حوزه توانايي هاي فني است. 
ايران نشان داده كه از زيرساخت هاي فني الزم براي 
ايجاد يك جهش جدي در حوزه توان غني سازي و 
ميزان انباشت و ذخيره مواد برخوردار است، همين 
نكته هم موجب نگراني جدي رژيم صهيونيستي و 
امريكا شده است، از اين رو بايد پيامي قدرتمند در 
اين باره به كشورهاي غربي ارسال شود كه در صورت 
پس گرفته نشدن درخواست فعال شدن مكانيسم 
ماشه ايران مي تواند تمام خطوط قرمز قبلي خود را 

در حوزه هسته اي به طور كامل پشت سر بگذارد. 
در كنار اين همان گونه كه مقام معظم رهبري بارها 
تأكيد كرده اند، توجه به اقتصاد درون زا و دور شدن 
از وابس��تگي به نفت مي تواند زمينه مقاوم ش��دن 
كشور را فراهم كند. در اين زمينه نيز وظيفه دولت 
بسيار سنگين است. خوش��بختانه در اين حوزه نيز 
ظرفيت هاي خوبي وجود دارد كه در صورت استفاده 
از آنها امكان حفظ آرامش اقتصادي داخل كشور براي 

مقابله با فشارهاي خارجي به خوبي فراهم است.

غرببهدنبالانداختنایراندرتلهآونگتیغدار

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه زنجيره 
ارتباط ليبرال دموكراسي در حال از هم پاشيدن است، گفت: 
با تفسير رهبر انقالب همه چيز در نظام واليي، مردم هستند. 
به گزارش فارس، محس��ن رضايي عصر پنج ش��نبه در سومين 
كنفرانس »حكمراني و سياس��تگذاري عمومي« كه در س��الن 
همايش هاي بين المللي صدا و س��يما برگزار شد، با تسليت ايام 
فاطميه و ش��هادت جمعي از هموطنان در س��انحه هواپيماي 
اوكرايني گفت: بدون ش��ك مس��ئله حكمراني يكي از مسائل 
كليدي جامعه و حكومت ماس��ت كه با بس��ياري از چالش هاي 

كشور ارتباط دارد. 
رضايي با اش��اره به ان��واع حكمراني در جهان گف��ت: چند نوع 
حكمران��ي در جامعه بش��ري خود را نش��ان داده اس��ت. يكي 
ليبرال دموكراس��ي، ديگري سوسيال دموكراس��ي و همچنين 
دموكراسي مشورتي بر پايه آزادي و عدالت و حقوق بشر است. 
نوع ديگر حكمراني، مردم ساالري ديني است كه در ايران بر پايه 

آزادي و عدالت و فطرت شكل گرفته است. 
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اش��اره به تالش برخي 
متفكران غربي براي ارائه الگوي��ي نجات بخش گفت: هابرماس 
در پي ارائه الگوي��ي بود كه از نواقص ليبرال دموكراس��ي نجات 

پيدا كنند، ب��راي همين بر موضوع عدال��ت در كنار آزادي هاي 
فردي تأكيد كرد. 

  زنجي�ره ارتب�اط ليبرال دموكراس�ي در ح�ال از هم 
پاشيدن است

وي با اشاره به اينكه امروز در امريكا دموكراسي در برابر ليبراليسم 
قرار گرفته اس��ت، گفت: آق��اي ترامپ بس��ياري از ارزش هاي 
ليبراليس��م را هم زير پا گذاش��ته اس��ت و خ��ودش را نماينده 
دموكراس��ي مي داند. زنجيره ارتباط ليبرال دموكراسي در حال 
از هم پاش��يدن اس��ت و در فرانس��ه مي بينيم كه دموكراسي و 

ليبراليسم نمي تواند يكپارچگي جامعه را حفظ كند. 
استاد دانشگاه جامع امام حسين)ع( با اش��اره به مفهوم واليت 
گفت: با تفسير رهبر انقالب، واليت به معناي پيوستگي و با هم 
بودن اس��ت. يكي از معاني واليت، محبت است و آن هم به اين 
دليل كه موجب پيوستگي مي شود، اما واليت معناي حكومت 
را با يك تفس��ير جديد از حكمراني ارائه مي كند. حكومت بايد 
در شأن انس��ان و در تراز انسانيت باش��د. در اين الگو و با تفسير 
رهبر انقالب، همه چيز در نظام واليي، مردم هستند. شخصيت، 
خواست و مصالح آنها در نظام اسالم آمده است. حقيقت واليت 

الهي در ارتباط با مردم است. 

  »رهبري جه�ادي« و »مديريت جهادي« 2ركن اصلي 
حكمراني است

وي با اشاره به انواع پيوس��تگي در نظام واليي و حكمراني صالح 
گفت: اي��ن حكمران��ي از دو بعد »رهبري اس��المي جهادي« و 
»مديريت اسالمي جهادي« برخوردار اس��ت كه در امتداد هم 
واليت را ش��كل مي دهند. هر چه در ارتباط و پيوند مديريت با 

رهبري نواقصي باشد،  به كل جامعه منتقل مي شود. 
رضايي گفت: مديريت جه��ادي در امتداد رهبري جهادي، بايد 
بتواند در سطح قواي سه گانه، وزرا و استانداران، جريان پيدا كند و 
در هر سطحي ما رهبري و مديريت را در ارتباط دين و مردم دنبال 
كنيم. مديريت جهادي سابقه اي در صدر اسالم دارد و بازتوليدش 

در اول انقالب در ايران شكل گرفت. 
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اش��اره به ويژگي هاي 
مديري��ت جهادي گف��ت: خالقي��ت و ن��وآوري از ويژگي هاي 
مديريت جهادي اس��ت و هيچ مدير جهادي پشت موانع توقف 
نمي كند. مسئله دوم مردمي بودن اين نوع از مديريت است كه 
از دل مردم به وجود مي آيد و در درون مردم ادامه پيدا مي كند. 
مس��ئله س��وم فرايندي عمل كردن مدير جهادي است. مدير 
جهادي هميشه به صورت ش��هودي با مسائل برخورد مي كند، 

حتي در زندگ��ي عادي هم از 
اين مديري��ت مي توانيم براي 
مديريت رويدادها اس��تفاده 
كنيم.  وي اف��زود: در امنيت 
و دف��اع، امت��داد مديريت با 
رهبري را شاهد هستيم اما در 
اقتصاد و فرهنگ اين امتداد را 
نمي بينيم. عالمتش اين است 
كه با وجود سياستگذاري در 

اكثر مسائل اقتصادي و فرهنگي كشور، اين سياست ها كمتر از 
3۰-۲۰درصد اجرايي شده اند. 

رضايي با اشاره به اهميت يكپارچگي مديريتي گفت: مشكل 
عدم يكپارچگي و انضباط راهب��ردي را در فرهنگ و اقتصاد 
شاهد هس��تيم. ما با رويداد نوظهوري فراتر از فضاي مجازي 
روبه رو هستيم. حادثه شهادت حاج قاسم كه در دنياي واقعي 
صورت گرفت، دنياي مجازي را منفعل كرد، حتي ضدانقالب 
را س��اكت كرد، اما برنامه ري��زي نكرده بوديم ك��ه در دنياي 
مجازي چه كنيم. خود به خ��ود دنياي موازي متأثر از دنياي 

واقعي قرار گرفت. 

جمهوري اسالمي ايران عالقه اي به توسعه تنش ندارد ولي هر 
اقدام غيرعقالني و تجاوزكارانه را به شدت پاسخ خواهد داد. 
به گزارش سپاه نيوز، ژنرال حلوصي آكار وزير دفاع كشور تركيه در 
تماس با سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران ضمن تسليت سردار سپهبد سليماني به 
دولت، ملت و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، خواستار همكاري 
و تالش مشترك براي جلوگيري از توسعه تنش ها در منطقه شد. 

وزير دفاع تركي��ه در اين تم��اس تلفني كه پنج ش��نبه صورت 
پذيرفت با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه بين دو كشور تأكيد 
كرد: متأس��فانه به دنبال ترور و شهادت سردار سليماني حوادث 
پي درپي و حساس��ي در منطقه اتفاق افتاد كه مي تواند به شدت 
نگران كننده باشد. وي افزود: از نظر ما حفظ ثبات و آرامش به نفع 
همه كشورهاي منطقه مي باشد. ما بايد براي حفظ ثبات، همكاري 
و تالش مشترك داشته باشيم و اجازه ندهيم تروريست ها از فرصت 
افزايش تنش ها سوءاستفاده نمايند.  سرلشكر پاسدار محمد باقري 
نيز در اين تماس تلفني ب��ا قدرداني از پيام تس��ليت وزير دفاع 
تركيه گفت: ترور سردار سپهبد سليماني توسط امريكا، اقدامي 
ناجوانمردانه، غيرانس��اني، غيراخالقي و برخ��الف همه ضوابط 
حقوقي و بين المللي بود و اين اقدام امريكايي ها و ساير اقدامات آنها 
در حمله به مراكز حشد الشعبي عراق يا برخي پايگاه ها در سوريه، 

مبدأ دور جديدي از تنش در منطقه گرديد. 

رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح جمه��وري اس��المي ايران 
خاطرنشان كرد: امريكايي ها در حالي كه خودشان با ترور شهيد 
سليماني و همراهانش منطقه را در آستانه يك درگيري گسترده 
قرار داده بودن��د، پيام هايي ب��راي جلوگي��ري از افزايش تنش 
مي دادند، اما جمهوري اسالمي ايران با عمليات متقابل عليه پايگاه 
نظامي امريكا در عين االسد اراده قطعي براي دفاع از حقوق خود را 
نشان داد و ثابت كرد اگر شرارت هاي امريكا ادامه يابد، پاسخ هاي 

سنگين تري دريافت خواهد كرد. 
 سرلشكر باقري تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران عالقه اي به 
توسعه تنش ندارد ولي هر اقدام غيرعقالني و تجاوزكارانه را به شدت 
پاسخ خواهد داد و اميدواريم با خروج امريكا از منطقه ريشه همه 

بي نظمي ها و كشمكش ها خشك شود. 
   اميرحاتمي: دقت اصابت موشك ها
به پايگاه »عين االسد« صددرصد بود

به گزارش مهر، امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
روز پنج شنبه در حاشيه ديدار با دانشجويان دانشگاه افسري امام 
علي)ع( با اشاره به انتقام سخت از امريكا، اظهار داشت: به لطف الهي 

همان جوري كه پيش بيني شده بود، عمل كرديم. 
وي افزود: درصد موفقيت شليك موشك ها كامالً همان طوري بود 
كه تعيين شده بود و دقت اصابت موشك ها به پايگاه عين االسد هم 
صددرصد بود. در واقع همان اهدافي كه با دقت انتخاب شده بود، 

مورد اصابت قرار گرفت. 
اميرحاتمي گفت: با اين اقدام اين پيام به دش��من منتقل شد كه 
ما به چيزي كه مي گوييم، عمل مي كنيم و ت��وان و اراده عمل به 
گفته هايمان را داريم و آرزو مي كنيم كه مجدداً جمهوري اسالمي 

را آزمون نكنند، چراكه پاسخ سختي مي گيرند. 
   آماده پاسخ مقتدرانه به هر ماجراجويي هستيم

همچنين امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در تماس تلفني وزير دفاع تركيه اقدام امريكا در ترور شبانه 
و بزدالنه سردار سپهبد قاسم سليماني را مصداق واقعي تروريسم 
دولتي دانست و گفت: امريكايي ها بار ديگر چهره جنايتكار خود را 
به جهانيان نشان دادند و ماهيت تروريستي خود را به همگان اثبات 

كردند.  وي با اشاره به اشتباه محاسباتي و راهبردي ترامپ در پي 
اين اقدام وحشيانه، تأكيد كرد: قطعاً شهادت سردار سپهبد قاسم 
سليماني و يارانش نقطه پايان مقاومت نخواهد بود و موجب جاري 

شدن خون تازه در كالبد محور مقاومت خواهد شد. 
وزير دفاع افزود: نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ايران آماده 
پاسخگويي مقتدرانه به هر ماجرايي هستند و ما در دفاع از خود 
در اقدامي محدود و با استفاده از توان موشكي بومي پايگاه نظامي 

امريكا را مورد هدف قرار داديم. 
امير حاتمي خاطرنش��ان ك��رد: امريكايي ها پ��س از اين اقدام 
فهميدند كه اگر مجدداً حماقت كنند با پاسخ شديدتري روبه رو 
خواهند ش��د.  وي تصريح كرد: از تمام كشورهاي مستقل دنيا 
و از جمله كش��ورهاي دولت در منطقه انتظ��ار داريم اين اقدام 

تروريستي امريكايي ها را به شدت محكوم كنند. 
ژنرال »خلوصي آكار« وزير دفاع تركي��ه نيز در تماس تلفني با 
وزير دفاع ايران با تسليت شهادت سردار سپهبد قاسم سليماني 
به ملت و دولت ايران گفت: ايجاد تنش و بي ثباتي در منطقه به 
نفع هيچ يك از كشورهاي منطقه نيس��ت و ما همواره خواهان 

استقرار امنيت پايدار در منطقه هستيم. 
وزير دف��اع تركيه گف��ت: همواره خواس��تار تداوم و اس��تمرار 
تعامالت دو كشور ايران و تركيه در خصوص موضوعات دوجانبه 

و منطقه اي هستيم. 

رضايي: با تفسير رهبر انقالب همه چيز در نظام واليي، مردم هستند

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح در گفت وگوي تلفني با وزير دفاع تركيه:

ايران هر اقدام تجاوزكارانه را به شدت پاسخ خواهد داد

   دفاعی

    چهره

مهدی پورصفا
   گزارش


