
5| روزنامه جوان |  شماره  6312  |  1443 صف��ر   21  |  1400 مه��ر   6 سه  ش��نبه 
 صحبت هاي رئيسي

 به روايت يك اصالح طلب
علي صوف��ي از ش��خصيت هاي سياس��ي 
اصالح طل��ب ط��ي يادداش��تي در روزنامه 
آفتاب ي��زد نوش��ت: چندي پيش، ش��اهد 
سخنراني رئيس جمهور در س��ازمان ملل بوديم كه به صورت آنالين 
اتف��اق افتاد، پ��س از آن موضع گيري ه��اي زي��ادي در خصوص اين 
سخنراني صورت گرفت، اما به نظر من، چون سخنراني رؤساي جمهور 
در سازمان ملل توسط وزارت خارجه تهيه و تدوين مي شود و چون همه 
ابعاد اين سخنراني از پيش مورد بررسي قرار مي گيرد بنابراين به نظر 
من اين س��خنراني ايرادي نداش��ت و مثل هميش��ه بر مبناي اصول 

ديپلماسي تنظيم شده بود. 
برخي مي گويند مي شد در اين سخنراني به موضوعات مهم تري مثل 
موضع گيري ايران در خصوص طالبان و افغانستان يا موضوع بازگشت 
به برجام اشاره كرد، اما واقعيت اين است كه ايران در رابطه با افغانستان 
بر عليه طالبان تاكنون موضعي نگرفته است و طبعا در سازمان ملل هم 
همين سياس��ت را بايد دنبال مي كرد، چون ايران نسبت به آن چه كه 
در افغانستان اتفاق افتاده تا االن سكوت اختيار كرده و عماًل يك موضع 
حمايتي از طالبان داشته است، بنابراين نمي تواند در سازمان ملل عليه 
طالبان و بر خالف مواضعي كه تاكنون داش��ته صحبت كند به همين 
دليل هم نمي شد انتظار داشت در سازمان ملل در خصوص افغانستان 

و طالبان صحبت شود. 
در خصوص برجام هم بايد بگويم به نظر مي رس��د پشت پرده در حال 
حاضر بين ايران، امريكا، اروپا و آژانس بين المللي يكسري مذاكرات در 
حال شكل گيري است. ما شاهد س��فر رئيس آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ايران و موضع انفعالي مجلس در اين خصوص بوديم كه نشان 
مي داد مجلس به طور كلي اختيارات را به رئيس جمهور سپرده است، 
رئيس جمهور هم كه از اين سفر استقبال كرده، بنابراين به نظر مي رسد 
درخصوص برجام يكس��ري فعل و انفعاالت در حال رخ دادن است به 
همين منظور هم توقع نداش��تيم كه آقاي رئيسي در اين خصوص در 
سازمان ملل صحبت كند. در ساير موارد من فكر مي كنم صحبت هاي 

رئيس جمهور قابل قبول بود. 
.......................................................................................................................

مظلوم مثل سفر اربعين
روزنامه رس��الت در س��رمقاله خود 
نوش��ت: چرا هزاران نف��ر از مرزهاي 
مختلف زميني و هوايي كشورمان به  
راحتي به كشورهاي مختلف دنيا س��فر مي كنند، اما اين  همه مانع و 
مقررات براي سفر اربعين وضع مي ش��ود؟ بر اساس آمارهاي جهاني، 
تركيه يكي از ۱۰كشور با آمار باالي مبتاليان و متوفيان كروناست اما 
روزانه ميزبان تعداد بس��ياري از مسافران ايراني اس��ت، اما براي ورود 
ايرانيان به عراق مانع تراشي مي شود. در ايام منتهي به اربعين حسيني، 
مسئوالن كشور اعالم كردند كه سهميه بسيار كمي به ايران اختصاص 
پيداكرده و اين سهميه هم به موكب داران ايراني مي رسد. برپايي موكب 
نيازمند مواد غذايي و بهداشتي اس��ت و تمام موكب هاي ايراني مسير 
پياده روي اربعين، مجموعاً كمتر از ۲۰۰ كاميون و تريلي بار داشتند كه 
حداقل هاي مورد نيازشان براي خدمات رساني به زوار بود. بنا بر اخبار 
واصله، تعداد كمي از اين ماشين هاي باري توانسته اند به مقصد برسند 
و برخي هنوز پشت مرز هستند. اين در حالي است كه ايران و عراق، ۹ 
گذرگاه مرزي دارند كه تنها از يكي از آنها، روزانه ۷۰۰كاميون تجاري 

عبور مي كند!
مسئله ديگر، نحوه مواجهه رسانه اي دولت با محدوديت هاي ايجادشده 
است. بالتكليفي، سردرگمي، چندصدايي و مواضع متناقض، بيش از 

هر چيزي براي عموم مردم زجرآور و آزاردهنده است. 
 ابتدا اعالم مي شود كه امس��ال زيارت اربعين تعطيل است، بعد اعالم 
مي شود كه سفر اربعين برقرار است اما تنها از مرز هوايي انجام مي شود، 
بعد اعالم مي شود كه سفر اربعين تسهيل شده و از مرزهاي زميني هم 
قابل انجام است، سيل مشتاقان به سوي مرزها روانه مي شوند و سپس 
اعالم مي شود كه گشايش مرزهاي زميني مش��روط است اما شرايط 
دقيق آن اعالم نمي ش��ود. اگرچه براي س��فرهاي ديگر شرط تزريق 
دو دز واكسن وجود نداش��ت، اما اينجا چنين شرايطي هم وضع شد و 
باز بسياري از مردم پشت مرزها ماندند. تنها ساعتي بعد اعالم شد كه 
مرزها بسته است و كسي به سوي مرز نيايد. همه اين مواضع هم از سوي 
مسئوالن رسمي اين كار در وزارت كشور، ستاد عتبات، سازمان حج و 
زيارت، مرزباني و ساير دستگاه ها و اشخاص مسئول اتخاذشده است. 

در دولت جديد، انتظار از مس��ئوالن دوچندان است و اگر هم عملكرد 
دولت عراق، ريشه برخي از اين نابساماني هاست، از مسئوالن انقالبي 
دولت و وزير محترم خارجه كه از معتقدان به جريان اربعين و معتمدان 
جريان انقالب هستند، انتظار مي رود با بسيج ظرفيت ها، دشواري هاي 
مسير حماسه بزرگ اربعين را براي مردم تسهيل كنند. اگر براي سفر 
اربعين تس��هيالت ويژه اي هم در نظر گرفته نمي شود، حداقل از سفر 

تركيه و امارات دشوارتر نباشد!
.......................................................................................................................

تبريك به زبان فارسي!
روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي 
نوشت: نوع مواجهه اي كه در ماجراي 
المپيك و پارالمپي��ك، پيروزي هاي 
پياپي تيم هاي ملي فوتبال، فوتس��ال، واليبال و المپيادهاي علمي در 
ماه هاي اخير شد، نشان داد ارزش و اهميت اين قهرماني ها و پيروزي ها، 
در ساخت قدرت ملي از سوي بزرگ ترين رسانه كشور، يعني تلويزيون، 
ناشناخته مانده است. ايران يكي از كش��ورهايي است كه با بيشترين 
تحريم ها از سوي سازوكارهاي قدرت بين الملل مواجه است. در عين 
حال، بزرگ ترين برنامه ريزي ها براي از بين بردن قدرت ورزش كشور، 
از س��وي كش��ورهاي صاحب نفوذ، ص��ورت مي پذيرد. س��ازمان هاي 
بين المللي ورزش كاماًل دقيق و حساب ش��ده، حتي روي مس��ابقه دو 
تكواندوكار ايراني برنامه ريزي و روي آن حساب باز مي كنند و همه اين 
برنامه ريزي ها براي تأثير بر افكار عمومي داخل كشور، ايجاد افتراق و 
دوقطبي و تضعيف قدرت ملي انجام مي شود، حتي ناداوري ها به امري 
طبيعي در مواجه��ه ب��ا ورزش ايران تبديل مي ش��ود. با هم��ه اينها 
كاروان هاي المپيك و پارالمپيك در جايگاه هايي باالتر از بس��ياري از 
كشورهاي آسيايي و رقباي منطقه اي مي ايستند. اين پيروزي بزرگ، 
تقريباً توسط بخش عمده اي از رسانه ها، جريان هاي رسانه اي و فعاالن 
شبكه هاي اجتماعي، به شكل عجيبي ناديده گرفته مي شود. واقعيت 
آن است كه س��رمايه اجتماعي و ارزش اين پديده ها هنوز به درستي 
درك نشده است. چه اينكه ش��اهدمثال هاي فراواني براي اين ماجرا 
وجود دارد، مثاًل تيم  ملي فوتبال، تيم فعلي گران قيمت  ترين تيم تاريخ 

فوتبال ايران است. 
هر ك��دام از لژيونرهاي اين تيم و حتي بازيكنان داخلي، س��تارگان و 
حرفه اي هاي تيم هاي باش��گاهي خودش��ان هس��تند، موفقيت هاي 
پياپي اين بازيكنان و ضريب دادن به اين توفيق ها و بازي هاي خوب، 
كاري است كه مجموعه جريان هاي رس��انه اي بايد نسبت به آن خود 
را متعهد بدانن��د، چراكه موفقيت طارمي در پورت��و يا جهانبخش در 
فاينورد، بي��ش از هر چيز موفقيت ي��ك ايراني به حس��اب مي آيد و 
اين بايد به رخ كشيده شود اما باز با عادي انگاري مواجهيم. بهانه اين 
نوشته، سوپرگل مهدي طارمي در بازي اخير بود و اقدام باشگاه پورتو 
كه در صفحه اينستاگرامي اش با انتشار گل طارمي به فارسي نوشت: 

اووووف چه گلي!

88498443سرويس  سياسي

معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح: 
 امروز ارتش امريكا و رژيم جعلي اسرائيل

از قدرت ايران مي لرزند 
قدرت هاي ش�يطاني در ح�ال افول 
هستند و امروز ارتش امريكا و رژيم 
جعل�ي اس�رائيل از ق�درت اي�ران 
مي لرزند و اين به واسطه دستاوردهاي 
ارزش�مند دف�اع مق�دس اس�ت. 
به گزارش فارس، سردار س��رتيپ پاسدار 
ابوالفضل ش��كارچي، مع��اون فرهنگي و 
تبليغات ستاد كل نيروهاي مسلح، در مراس��م گراميداشت روز سرباز با 
بيان اينكه رزمندگان اسالم با دست خالي و با توكل به قدرت اليزال الهي 
و با سالح ايمان عليه باطل ايستادند، گفت: ما در جنگ 4هزار تانك و نفربر 
دشمن را منهدم كرديم، در حالي كه عراق جنگ را با نصف اين تجهيزات 
ش��روع كرد و اين بدين معني اس��ت كه هر چه جنگ رو به جلو مي رفت 
قدرت هاي جهاني عراق را بيشتر حمايت و تجهيز مي كردند. جنگ ايران 
و عراق يك نبرد نامتقارن بود و در حالي كه وج��ب به وجب خاك ايران 
توسط دشمن رصد مي شد ما حتي دوربين ديده باني نيز نداشتيم. سردار 
شكارچي ادامه داد: ميدان دفاع مقدس صحنه هاي آموزنده بسياري را براي 
ملت ايران به همراه داشت و ياد گرفتيم كه بايد روي پاي خود بايستيم و به 
ظرفيت هاي ملي و داخلي تكيه كنيم. وي افزود: امروز جمهوري اسالمي 
ايران بدون ضايع كردن حقي از كس��ي روي پاي خود ايستاده است و با 
شعار دفاع از محرومان و مبارزه با مستكبران عالم اميد ملت هاي محروم 
و مظلوم دنيا شده اس��ت و همان گونه كه روز به روز بر قدرت آن افزوده 
مي شود، قدرت هاي شيطاني نيز در حال افول هستند و امروز ارتش امريكا 
و رژيم جعلي اسرائيل از قدرت ايران مي لرزد و اين به واسطه دستاوردهاي 
ارزشمند دفاع مقدس است. سردار شكارچي با بيان اينكه انقالب اسالمي، 
مسير كشور ايران را از ملت فروشي، كشور فروشي و عزت فروشي به سمت 
اقتدار و عزت تغيير داد، گفت: امروز ملت و كشور ايران در جهان به عنوان 
يك الگو معروف است و ملت هاي جهان اميدوار به اين كشور هستند. نبايد 
اسير توطئه و دسيسه هاي جنگ نرم دشمن شد و جوانان بايد با آگاهي و 
درك درست از رخدادها، وقايع و دستاوردهاي نظام اسالمي، به شهداي 
خود، نظام خود، رهبر خود و ميهن خود كه كشوري الهي است و با تمام 

كشورها متفاوت است افتخار كنند و ببالند. 
.......................................................................................................................

رئيس كميسيون حمايت از توليد: 
شانگهاي سدي در برابر تحريم هاست

عضويت اي�ران در ش�انگهاي به مثابه 
سدي است كه تحريم ها عليه ايران را 
كاهش و اثرگذاري اي�ران در منطقه و 

جهان را افزايش مي دهد. 
سيد ش��مس الدين حس��يني،  رئي��س 
كميس��يون حمايت از توليد ملي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با مهر، با بيان 
اينكه اليحه بودجه ۱4۰۰ كس��ري پنهان داشت، گفت: منابع و اعتبارات 
بس��ياري از احكام بودجه در جداول پيش بيني نشده بود. وي تأكيد كرد: 
نبايد در برآورد كس��ري بودجه دچار بيش برآوردي شويم، زيرا دست به 
اقداماتي خواهيم زد كه سبب پايدار شدن كسري بودجه و ايجاد كسري 
بودجه ساختاري در سال هاي آينده مي ش��ود. كل حجم واگذاري اموال 
دولت در چهار ماه ابتداي ۱4۰۰ حدود ۳۶۰هزارميليارد تومان است، اين 

حجم از واگذاري اموال دولت قابل قبول نيست. 
حسيني در بخش ديگري از اين گفت وگو در خصوص پيوستن ايران به 
پيمان شانگهاي، تأكيد كرد: اين پيمان در راستاي همگرايي اقتصادي 
و سياسي بين كش��ورهاي آسيايي ايجاد ش��د. در خالل اين همگرايي 
فرصت هايي ايجاد مي ش��ود تا كش��ورها تالش كنند تجارت خود را با 
كشورهاي درون سازمان افزايش دهند. وي افزود: حضور چين، روسيه و 
همسايگان ايران در شانگهاي اين فرصت را ايجاد مي كند تا حجم صادرات 
به كشورهاي عضو افزايش يابد و جايگاه ايران در منطقه و جهان اعتال يابد. 
عضويت ايران در شانگهاي به مثابه سدي است كه تحريم ها عليه ايران را 

كاهش و اثرگذاري ايران در منطقه و جهان را افزايش مي دهد. 
.......................................................................................................................

دبيركل جامعه اسالمي مهندسين: 
اقدامات رئيسي اميد را در مردم زنده کرد

دولت آقاي رئيسي دولت خوش رزقي است و برخي از اقدامات اخير 
كه اميدبخش بوده سبب تابيدن بارقه اميد به قلب مردم شده است. 
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر طي سخناني در نشست ماهانه جامعه 
اسالمي مهندسين، اظهار داشت: دولت آقاي رئيسي مدت كوتاهي است 
كه روي كار آمده و در اين مدت كوت��اه كارهاي خوبي صورت گرفته كه 
س��رعت گرفتن واكسيناس��يون در ايران و امضای عضويت در سازمان 
شانگهاي كه البته برخي از زحمات آن را دولت هاي قبلي كشيده بودند 
جزو اين اقدامات اس��ت. وي افزود: اين اقدامات مثبت نش��ان داد دولت 
آقاي رئيسي دولت خوش رزقي است و برخي از اين اقدامات اميد بخش 
سبب تابيدن بارقه اميد به قلب مردم شده است. دبيركل جامعه اسالمي 
مهندسين با اشاره به اظهارات رئيس جمهوري در نشست ساالنه سازمان 
ملل نيز تصريح كرد: سخنان آقاي رئيسي قوي، مستدل و قاطعانه بود. 
بنده اوايل پيروزي جناب آقاي رئيس��ي در انتخابات رياست جمهوري 
طي جلس��ه اي به ايش��ان و آقاي مخبر عرض كردم كه مراقب باشيد به 
دليل مشغول شدن به مسائل روزمره، از استراتژي ها و برنامه هاي عميق 
غافل نشويد، بنابراين حتماً بايد كاركرد هاي تخصصي براي نظر دادن در 

خصوص اصالحات ساختاري و اساسي تشكيل شود.
.......................................................................................................................

وزير كشور:
کشور در گام دوم آماده يك خيز بزرگ است

وزير كش�ور با بيان اينكه كش�ور در گام دوم انق�الب آماده يك 
خيز بزرگ اس�ت، گفت: امروز س�خت ترين تحريم ها و تهديدها 
را پشت س�ر گذاش�ته ايم و نفس هاي آخر اين تحريم ها را شاهد 
هس�تيم و مهم ت�ر از دور زدن تحريم ه�ا خنثي كردن آنهاس�ت. 
به گزارش ايرنا، احمد وحيدي، وزير كشور در آيين تكريم و معارفه استانداران 
بوشهر افزود: به جاي ترسيدن، امروز انقالب اسالمي دشمن را به تسليم و زانو 
زدن وادار كرده چنانچه تاكنون نيز چنين شده است. وزير كشور اضافه كرد: 
بر اساس آيه هاي قرآني هيچ تسلطي از غرب و دشمن بر مسلمانان وجود 

ندارد، مگر اينكه اين تسلط به دست خودمان درست شود. 
وحيدي ادامه داد: امروز انقالب اس��المي در گام دوم خود قرار گرفته 
اس��ت، در گام اول براي حفظ عزت و اقتدار انق��الب خون ها ريخته و 
فداكاري ها شد تا اين درخت نوپا به اين مرحله برسد و امروز به بركت 
آن ايثارگري ها نام انقالب اس��المي عزتمند، پرق��درت و باصالبت در 
جهان به عنوان قدرتي كه ظالمان و س��تمگران دنيا را به زير كشانده، 
مطرح است. وي با بيان اينكه كشور در گام دوم انقالب آماده يك خيز 
بزرگ است، گفت: امروز سخت ترين تحريم ها و تهديدها را پشت سر 
گذاشته ايم و نفس هاي آخر اين تحريم ها را شاهد هستيم و مهم تر از 
دور زدن تحريم ها خنثي كردن آنهاست. وزير كشور با بيان اينكه انقالب 
اسالمي امروز پنجه در پنجه ابرقدرت ها انداخته و آنها را به زير كشيده 
اس��ت، گفت: ديري نمي گذرد كه س��ربازان همين سرزمين )بوشهر( 
استعمارگران و متجاوزان را دست بس��ته به زانو درآوردند، اين واقعه 
نشان داد ما رئيسعلي دلواري هاي جديد فراوان داريم كه عزت آفريدند 

و نشان دادند جوهره انقالب اسالمي تا كجاست.

دفاع مقدس س�رمايه ای بي نظير براي كش�ور 
اس�ت ك�ه نمي ت�وان آن را تنه�ا مح�دود به 
يك تجربه تاريخي دانس�ت. دف�اع مقدس با 
نتايج بي نظي�ر آن يك الگوي مديريتي اس�ت 
كه ش�ايد در ش�رايط فعلي بهتري�ن راه براي 
بازس�ازي عقب ماندگي هاي گذش�ته اس�ت. 
خودب�اوري توانمندي ه�اي داخل�ي، دوري از 
هر گون�ه تجمل مديريتي و اب�داع حركت هاي 
جهادي مهم ترين مواهبي اس�ت ك�ه از دوران 
دف�اع مقدس براي كش�ور باقي مانده اس�ت و 
مي تواند توسط دولتمردان به خصوص مديران 
دولت س�يزدهم مورد توجه جدي قرار بگيرد. 
از پايان دفاع مقدس با قطعنام��ه 5۹8 بيش از ۳۰ 
س��ال مي گذرد. اگر چه مي توان گفت كه اين نبرد 
بزرگ و حماس��ي با تمام تأثيرات آن هنوز بخش��ي 
از تاريخ زنده اين كش��ور است اما به صورت طبيعي 
با گذشت نس��ل هاي مختلف نگاه به اين چارچوب 
زماني نيز متحول خواهد شد؛ نگاهي كه ديگر صرفاً 
به دنبال يك قرائت تاريخي محض از آن دوران نيست 
و سؤاالت جديدي را در اين باره مطرح خواهند كرد؛ 
سؤاالتي كه بيش از آنكه درباره خود دفاع مقدس به 
عنوان يك نبرد نظامي باشد به دنبال يافتن جوابي 
براي سؤاالتي مربوط به تأثير آن بر زمان حال است. 
يكي از س��ؤاالتي كه اتفاقاً رهب��ر معظم انقالب بر 
كنكاش جدي در خصوص آن تأكيد دارند، بررسي 
ميراث باقي مانده از دفاع مقدس و اداره كشور است. 
اهميت اين مسئله زماني بيشتر مي شود كه يكي از 
س��ؤاالت جامعه هم ميزان كارايي نظام مديريتي 
زمان جنگ و الگوهاي به جا مانده از آن زمان مانند 
مديريت جهادي اس��ت. واقعيت اين اس��ت كه با 
گذشت اين زمان مديد هنوز پاسخ درستي به اين 
سؤاالت داده نشده است و شايد بسياري از ابهام هاي 

موجود در جامعه بابت همين مسئله باشد. 
  قابلي�ت الگو گي�ري از مديري�ت دفاع 

مقدس
شايد اولين سؤال در خصوص دفاع مقدس و نبرد 

هشت ساله ايران مقابل رژيم بعثي عراق اين باشد 
كه مديريت آن زمان قابليت الگو گيري براي دوره 

فعلي را دارد يا نه؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد به شرايط آن زمان و 
امكانات كشور نگاهي بيندازيم. ايران در شرايطي 
مورد هجوم رژيم بعثي عراق ق��رار گرفت كه از 
كمترين امكان��ات ممكن و ثب��ات نظام داخلي 
برخوردار بود. بس��ياري از مش��كالت داخلي و 
اقتصادي نيز در حال فشار بر كشور بود. در چنين 
ش��رايطي مديريت كردن يك جن��گ مي تواند 
از عهده هر دول��ت و ملتي خارج باش��د. اين در 
ش��رايطي بود كه عراق از بهترين، بيش��ترين و 
به روزتري��ن امكانات رزمي و حمايت مس��تقيم 
قدرت هاي غرب و ش��رق برخوردار بود. عالوه بر 
اينكه شيخ نشين هاي حاش��يه خليج فارس در 
چارچوب عداوت غيرمنطقي خود با ايران حمايت 
مالي نامحدودي را از رژيم صدام حسين فراهم 
كرده بودند، همين بس كه بر اساس گزارش هاي 
موجود نزديك 8۰ميليارد دالر كمك بالعوض 
در اختيار رژيم صدام قرار گرفته بود. اين مقدار 
كمك مالي معادل نصف درآمد نفتي عراق در آن 

زمان بوده است. 
با چنين شرايطي بود كه ايران توانست تا هشت 
سال نه تنها در مقابل اين هجوم مقاومت بلكه در 
8۰درصد طول اين جن��گ موقعيت تهاجمي و 

برتر خود را در مقابل عراق حفظ كند. 
طبيعي است كه چنين دستاوردي مبتني بر يك 
ساختار مديريتي بوده و نمي توان انتظار داشت به 
خودي خود شكل گرفته باشد. نگاهي به شرايط 
فعلي كشور نيز نش��ان مي دهد نه تنها امكانات 
فعلي كمتر از آن زمان نيس��ت بلكه بس��يار هم 
بيشتر است. اكنون سؤال اين است كه آيا تكرار 
همين تجربه در شرايط فعلي امكانپذير نيست تا 

از مشكالت مردم و جامعه كاسته شود؟
   دوري از تجمل مديريتي و ساده زيستي 
بخش��ي از مديري��ت دف��اع مقدس مرب��وط به 

فرهنگ حاكم بر جامعه در آن زمان است. كمتر 
كسي است كه نداند همكاري و همياري مردم و 
مسئوالن در آن زمان تا چه اندازه قوي تر از زمان 
فعلي بوده است. اين اعتماد نيز نتيجه مستقيم 
وضعيت زندگي مردم و به خصوص مس��ئوالن 
بوده اس��ت. ش��ايد برخي اين گونه تصور كنند 
كه بهره من��دي مديران از مواهب مادي س��بب 
خدمات بيش��تر آنها به جامعه ش��ود اما نگاهي 
به ش��يوه مديريت در دفاع مقدس خالف اين را 

نشان مي دهد. 
بس��ياري از فرماندهان دفاع مقدس هم سطح با 
ساده ترين بسيجي ها در ميادين نبرد حضور پيدا 
مي كردند و ساده زيستي و آش��نايي با دردهاي 
مس��تضعفين جزو فرهن��گ حاكم ب��ر مديران 
كشور محسوب مي ش��د. متأسفانه در سال هاي 
بعد از جنگ نه تنها اين رويه تقويت نش��د بلكه 
تا حدود زيادي مورد غفلت قرار گرفت. صدمات 
چنين رويكردي نه تنها در همان سال هاي دولت 
سازندگي بلكه در زمانه فعلي نيز قابل مشاهده 
اس��ت. اعتماد متقابل م��ردم و دولت مهم ترين 
سرمايه مديريتي زمان جنگ بود و ساده زيستي 
از مهم ترين ش��اخص هاي آن محسوب مي شد؛ 
نكته اي كه مي تواند مورد توجه دولت سيزدهم 

براي اداره كشور قرار بگيرد. 
  خودباوري به توانمندي هاي داخلي

نكته ديگري كه مي توان به عنوان ش��اخصي از 
توان مديريتي زمان جنگ به آن رسيد خودباوري 
به توانايي هاي داخلي بود. اهميت اين مس��ئله 
زماني روشن مي ش��ود كه بدانيم در اوج دوران 
جنگ و با تمام محدوديت هاي دوران جنگ تنها 
چرخ اقتصاد و نظام مربوط به جنگ از كار نيفتاد 
بلكه با خالقيت ها و ابداعات گسترده در آن زمان 
همچنان ادامه پي��دا كرد. جالب اين اس��ت كه 
بسياري از توفيقات فعلي نظام جمهوري اسالمي 
نتيجه همين جوشش ها در زمان جنگ است كه 
به يك جريان بس��يار عظيم تبديل شده است. 

اين جريان درست مخالف برخي ادعاها در زمانه 
فعلي است كه تالش مي كنند هر نوع پيشرفت 
ممكن را وابس��ته به توان خارجي معرفي كنند. 
طبيعي است كه اين نوآوري و توانمندي داخلي 
مي تواند در ش��رايط فعلي به خصوص در زمانه 

تحريم ها به كشور كمك فراواني كند. 
نباي��د فراموش ك��رد كه حت��ي در همين دوره 
تحريم ها نيز هرگاه باور به توانمندي هاي داخلي 
اوج گرفت، راه ب��راي مقابله ب��ا تحريم ها حتي 
از طري��ق گفت و گ��و و مذاكره نيز فراهم ش��د. 
نمونه آن خودكفايي كش��ور در ح��وزه مقابله با 
تحريم بنزين بود كه منجر به از كار افتادن يكي از 

ابزارهاي مهم غرب براي فشار بر ايران شد. 
در دوران جن��گ هم همي��ن توانمندي داخلي 
سبب ش��د نيروهاي ارتشي و س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي با وجود مشكالت فراوان بتوانند 
ارتش بعثي را متحمل شكس��ت هاي س��نگين 

كنند. 
  حركت هاي جهادي بايد احيا شود

يكي ديگ��ر از ميراث ه��اي مهم دف��اع مقدس 
براي ش��رايط فعلي حركت هاي جهادي است. 
خوشبختانه در گذشته مفهوم حركت جهادي 
به خوبي از س��وي رهبر معظم انقالب اسالمي 
مورد تبيي��ن قرار گرفت��ه و تبديل ب��ه يكي از 
ويژگي هاي نظام مديريتي كشور شده است، با 
اين حال نبايد فرام��وش كرد كه مفهوم حركت 
جهادي اساس��اً ميراث��ي متعلق ب��ه دوره دفاع 
مقدس اس��ت. در دوره دفاع مق��دس نيروهاي 
انقالبي و بسيجي كش��ور با دور زدن بسياري از 
محدوديت های نظام بوروكراسي معمول كشور 
توانس��تند اقداماتي ماندگار را خلق كنند. اين 
اقدام��ات ماندگار دقيقاً همان الگويي هس��تند 
كه م��ا از حركت هاي جه��ادي انتظ��ار داريم. 
حركت ه��اي جه��ادي در زمان دف��اع مقدس 
برخالف اظه��ار نظر عده اي نه تنه��ا منافاتي با 
بحث هاي مرتبط با علم و تجربه نداش��تند بلكه 
مي توان امروز ب��ه اين نتيجه رس��يد كه در آن 
زمان كاماًل مبتني بر هوش باالي مديريتي قرار 
داش��تند. همين هوش باالي مديريتي بود كه 
توانس��ت با حضور جواناني مانند شهيد حسن 
باقري به افتخ��ارات بزرگي همچ��ون عمليات 

آزادسازي خرمشهر برسد. 
در ش��رايط فعل��ي نيز با تأس��ي از همي��ن الگو 
مي توان كشور را بار ديگر در مدار توسعه قرار داد. 
متأسفانه از مهم ترين گرفتاری هاي نظام اداري 
كشور شبكه بوروكراسي بي حاصل و پروارشده 
است كه عماًل اجازه هر نوع حركت جدي را گرفته 

و منجر به يك ركود عظيم شده است. 
طبيعي است كه با الگوبرداري صحيح و جدي از 
حركت هاي جهادي دوران دفاع مقدس نه تنها 
امكان حل اين مشكل وجود دارد بلكه مي توان 
به يك كالس مديريتي جديد نيز رس��يد، البته 
بهره برداري دقيق از اين الگوه��ا عالوه بر اراده، 
نياز به يك تيزبيني جدي نيز دارد تا بتوان بدون 
هيچ مشكلي آن را در س��طح جامعه پياده كرد 
و نه اينك��ه صرفاً با يك گرته ب��رداري غيردقيق 
موجبات بي اطميناني بخش مهم��ي از جامعه 
نسبت به اين ميراث مهم را فراهم كرد؛ نكته اي 
كه مي تواند مورد توجه جدي دولت سيزدهم نيز 
قرار بگيرد و از اين الگو در بازسازي جدي كشور 

استفاده شود.

پاسخ به سؤالي كه مي تواند شرايط فعلي كشور را متحول كند

 الگوي مديريتي دفاع مقدس
بهترين راه بازسازي کشور

بهارستان 

رئيس كميسيون آيين نامه داخلي مجلس 
ش�وراي اس�المي از ض�رورت ش�فافيت 
عملكرد مجلس و تأثير آن بر جامعه گفت 
و تأكيد كرد: گام بعدي مجلس ش�فافيت 
در س�اير نهاده�اي تصميم گي�ر اس�ت. 
محمدحسين حسين زاده بحريني در گفت وگو 
با خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه شفافيت 
تضمين كننده س��المت هر دستگاهي است، 
درباره طرح شفافيت آرای نمايندگان، گفت: 
اگر تصميمات و فعاليت دستگاه ها براي مردم 
و ذي نفعان به طور شفاف اطالع رساني شود، 

جلوي بسياري از انحرافات گرفته مي شود. 
نماينده م��ردم مش��هد و كالت در مجلس با 
بيان اينكه مجلس ش��فافيت را از خود شروع 
كرده است، ادامه داد: طرح شفافيت در ادوار 
گذش��ته بارها در صحن علني مطرح شد اما 
نتوانس��ت تأييد صحن را بگي��رد، اميدواريم 
نمايندگان مجلس يازدهم همت كنند تا اين 
كار خيلي مهم در نظام قانونگذاري كشور را به 

نتيجه برسانيم. 
وي بيان ك��رد: گام بعدي مجلس در مس��ير 
شفاف س��ازي فرآينده��اي حكمران��ي در 
كشور، شفاف س��ازي س��اير دستگاه هاست. 
اگر بتوانيم فرآينده��اي تصميم گيري و اجرا 
را در دستگاه هاي حاكميتي كه در آنها زمينه 

تخلف وجود دارد، براي مردم و ذي نفعان علني 
كنيم، گام بزرگي در مسير اصالح حكمراني 

كشور برداشته ايم. 
اين نماين��ده مجلس در خص��وص ضرورت 
شفاف سازي رأي نمايندگان گفت: رأي دادن 
مهم ترين وظيفه نماينده است. قانون با رأي 
نمايندگان، قانون مي ش��ود. اقدامات نظارتي 
مجلس مثل سؤال و استيضاح و مانند آن نيز با 
رأي نمايندگان به ثمر مي رسد. وقتي نماينده 
بداند كه م��ردم رأي او را مي بينن��د و بايد در 
مقاب��ل رأيي ك��ه داده به م��ردم و مخاطبان 
توضيح دهد، رأي او، آگاهانه تر، دقيق تر و به 

اصطالح، »كيفي تر« خواهد شد. 
حس��ين زاده بحريني بي��ان كرد: ش��فافيت 
مهم ترين امتي��ازي كه ب��راي مجلس ايجاد 
مي كند اين اس��ت ك��ه نماين��دگان با دقت 
بيش��تري رأي خواهن��د داد. در يك مجلس 
ش��فاف، هم موافق و هم مخالف، اس��تدالل 
خود را مي دانند و با صراحت براي مردم بيان 

مي كنند. 
   ارتقای كيفيت تقنين و نظارت با طرح 

شفافيت
اين نماينده مجلس اظهار داش��ت: با تصويب 
طرح شفافيت آرای نمايندگان، كيفيت تقنين 
و نظارت در مجلس شوراي اسالمي به صورت 

چشمگيري ارتقا پيدا مي كند. مجلس محل 
اجتماع منتخبان ملت است و ما به نمايندگي 
از كل مردم ايران تصميم مي گيريم و طبيعتاً 
حق نداريم بدون مطالع��ه و دقت كافي رأي 
بدهيم. طرح ش��فافيت آرا باعث مي شود كه 
هر نماينده، قبل از رأي گي��ري همه جوانب 
را بسنجد و با استدالل رأي بدهد. وي تأكيد 
كرد: در كميسيون آيين نامه داخلي به دنبال 
آن هس��تيم در گام بعدي، براي هر نماينده 
فضايي ايج��اد كنيم ت��ا اگر تمايل داش��ت، 
اس��تدالل خود را براي موافقت يا مخالفت با 
هريك از موضوعات مطروح��ه در مجلس، با 
س��اير نمايندگان و عموم مردم به اش��تراك 
بگذارد. اي��ن كار باعث اتقان بيش��تر فرآيند 

قانونگذاري و نظارت خواهد شد. 
اين نماينده ب��ا بيان اينك��ه در پارلمان هاي 
بسياري از كشورها به مقوله »كيفيت قانون« 
به خوبي توجه ش��ده اس��ت، گفت: در ايران 
تاكنون به اين مقوله كمت��ر توجه كرده ايم. 
مقام معظم رهبري اخيراً سياست هاي كلي 
قانونگ��ذاري را اب��الغ كرده اند. پي��ام اصلي 
ابالغيه ايش��ان، توجه به كيفيت قانونگذاري 
است. رهبري معظم انقالب مجلس، شوراي 
نگهب��ان و مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
را ك��ه اركان اصلي قانونگذاري هس��تند، به 

رعايت الزام��ات »قانونگذاري ب��ا كيفيت« 
تكليف فرموده اند. سياست هاي ابالغي مقام 
معظم رهبري كل فرآيند قانونگذاري يعني 
از نقط��ه اي را كه ي��ك طرح ي��ا اليحه تهيه 
مي شود تا زماني كه به تصويب نهايي مي رسد 
و به قانون تبديل مي ش��ود در ب��ر مي گيرد. 
بديهي اس��ت در اين فرآيند، بيشترين نقش 
را نمايندگان دارند و كيفيت قوانين كش��ور، 
محصول دقت، مطالعه و دورانديشي آنهاست. 
اگر نماينده خودش قانع نش��ده باشد، حتماً 

نمي تواند ديگران را اقناع كند. 
حسين زاده بحريني در خصوص لزوم شفافيت 
در ساير دس��تگاه ها اظهار داش��ت: بسياري 
از رفتارهاي��ي كه در دس��تگاه ها، از جمله در 
بانك ها اتف��اق مي افت��د و به فس��اد منتهي 
مي شود به دليل عدم شفافيت است، به عنوان 
مثال وقتي اعطاي تسهيالت كالن به اشخاص 
مرتبط با بانك ها ش��فاف باش��د، هيچ بانكي 
جرئ��ت نخواهد ك��رد ب��ا دور زدن قانون، به 
اش��خاص مرتبط با خود تس��هيالت نجومي 
بدهد و زمينه اخت��الس و فيلد را فراهم كند. 
اين نماينده تأكيد كرد: حتماً از دستگاه هاي 
ديگر هم شفافيت را مطالبه مي كنيم اما بايد 
اول شفاف سازي را از خودمان شروع كنيم تا 

حرف و قانون مان نافذ باشد.
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