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سياسي
» نقدو نظر

شاخصه اصلي مدير تراز انقالب اسالمي

مسعود اميري
بيشک فلسفه وجودي جمهوري اسالمي ايران و همچنين دليل
انتخاب حاکميت اسالمي توسط مردم در انقالب اسالمي  ،57استقرار
کارگزاران و مديران انقالبي در رأس مديريت کشور براي برقراري
عدالت و خدمترساني به مردم ،بهويژه مستضعفين و پابرهنگان بود
انقالبي
تا تحت رهبري امام خميني (ره) و وليفقيه زمان ،با مديريت
ِ
کارگزاران متدين و کار و تالش مضاعف آنان براي محروميتزدايي،
کشور در مسير پيشرفت همهجانبه قرار گيرد و در سايه نظام اسالمي،
مردم و مستضعفين ديگر شاهد بيعدالتي ،ستم ،فساد ،ويژهخواري و
تبعيض نباشند.
جمهوري اسالمي به دست مردم محروم و مستضعفي محقق شد که
اسالمي
با ايمان به گفتمان امام خميني (ره) براي احياي ارزشهاي
ِ
فراموششده و مقابله با فساد گسترده رژيم پهلوي ،انقالب کرده و اعتماد
خود را تقديم به مسئوالن نظام اسالمي کردند تا آنان حافظ آرمانهاي
انقالبشان باشند و در راستاي تحقق آن و همچنين محروميتزدايي از
کشور بکوشند .اين نظام مقدس اسالمي که از منظر امام خميني (ره)،
حفظ آن از اوجب واجبات شمرده ميشود ،پايدار نخواهد ماند مگر
با حفظ اعتماد مردم که صاحبان اصلي اين انقالب هستند و اعتماد
مردم نيز تنها از طريق تحقق عيني و عملي آرمانهاي انقالب اسالمي
جلب خواهد شد.
تحقق آرمانهاي انقالب و جلب رضايتمندي و حفظ اعتماد مردم بدون
شک نيازمند مدير انقالبي و باورمند به اين آرمانهاست؛ مديري که گفتار
و وعدههايش با کار و تالش انقالبي توأم باشد و در راستاي فقرزدايي و
خدمت به محرومين (که از مهمترين آرمانهاي انقالب است) ،از هيچ
کوششي دريغ نکرده و فقط به شعار و وعدهها بسنده نکند ،زيرا شعار
و وعدهاي که محقق نشود و حتي توسط وعدهدهنده انکار شود و مردم
آن را در زندگي خود لمس و احساس نکنند ،چيزي جز دروغگويي
به ولينعمتان و خدشهدار کردن اعتمادشان نسبتبه نظام جمهوري
اسالمي نخواهد بود؛ چراکه همين مردم و مستضعفين از ديدگاه امام
(ره) ،صاحبان حقيقي اين نظام و انقالب هستند و اگر اعتمادشان سلب
شود ،انقالب و نظام اسالمي پابرجا نخواهد ماند« :اين ملت است که
آمد شما را از اينهمه گرفتاريها بيرون آورد و با رأي خودش ،مجلس
درست کرد و جمهوري اسالمي را تنفيذ کرد و رئيسجمهور درست کرد
و آنها هم دولت درست کردند .همهچيزهايي که ما داريم از اين مردم
است ،خصوصاً از اين مستضعفين ]1[».حال اين سؤال مطرح ميشود که
شاخصههاي مدير انقالبي خدمترسان و دغدغهمند چيست؟ کدام مدير
و با چه شاخصههايي ميتواند محققکننده آرمانهاي انقالب اسالمي،
تسريعکننده پيشرفت ،حافظ و شايسته اعتماد مردم باشد؟
مدير تراز انقالب اسالمي از منظر امام خميني (ره)
و مقام معظم رهبري
انقالب اسالمي از بدو ظهور خود ،داراي اصول و معيارهاي بود که در
ادامه و استمرار آن ،بيشازپيش توسط امام خميني (ره) و پس از ايشان
توسط مقام معظم رهبري ،تشريح و تبيين گرديد و مدير تراز انقالب
اسالمي نيز با توجه به اين اصول و چارچوبها قابل تشخيص خواهد بود.
از منظر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري ،مديري در تراز انقالب
اسالمي است که خدمترساني به مردم را اصل و سرلوحه کار خود قرار
دهد و در راستاي تحقق عدالت اجتماعي ،رفع تبعيض ،کاهش فاصله
طبقاتي ،رفع مشکالت معيشتي و نجات محرومين بکوشد.
مقام معظم رهبري در سالگرد ارتحال امام خميني (ره) ،با تشريح خط
امام و گوشزد کردن مسئله توجه به مردم و محرومين توسط مسئوالن
ميفرمايند« :خط امام يعني آن مسلک و سلوک حکومتي امام امت.
يعني چيزي که تفسيرکننده نظام جمهوري اسالمي است .جمهوري
اسالمي ميتواند با جهتگيريهاي مختلفي تحقق يابد .آنچه که اين
جهتگيريها را به صواب نزديک ميکند و مورد قبول و اعتقاد امام
رضواناهللتعاليعليه بوده است ،اينهاست... :نقش محوري دادن به نجات
محرومين و تأمين عدالت اجتماعي .هميشه مردم در چشم امام ،اصل
بودند .در منطق و در خط حکومتي امام امت ،محرومان و مستضعفان
محور تصميمگيريها محسوب ميشدند و همه فعاليتهاي اقتصادي
و امثال آن ،بر محور نجات محرومين از محروميتها بود]2[».
نجات محرومين و تحقق عدالت اجتماعي نيز وابسته به کارآمدي و
تالش انقالبي مديران و مسئوالن نظام اسالمي در درک و فهم شرايط
معيشتي مستضعفين و تالش آنان براي فقرزدايي از طريق مبارزه با
فساد در هر شکل ممکن است .مدير و مسئولي قادر به اين کار خواهد
بود که خود سادهزيستي را پيشه کند و منافع قشر محروم و مستضعف
را بر منافع شخصي خود مقدم بدارد .مديري که ثروت ميلياردياش
زبانزد مردم است ،بيگمان از حال مردم محروم و مستضعف آگاه نيست
و براي محروميتزدايي نيز کاري نخواهد كرد .امام خميني (ره) با
آگاهي از تأثيرات کاخنشيني و نوع نگاه چنين افرادي به محرومين و
کوخنشينان و خطرات چنين افرادي براي نظام اسالمي ،ميفرمايند:
«آنهايي که در خانههاي مجلل راحت و بيدرد آرميدهاند و فارغ از همه
رنجها و مصيبتهاي جانفرساي ستون محکم انقالب و پابرهنههاي
محروم تنها ناظر حوادث بودهاند و حتي از دور هم دستي بر آتش
نگرفتهاند ،نبايد به مسئوليتهاي کليدي تکيه کنند که اگر به آنجا راه
پيدا کنند ،چهبسا انقالب را يکشبه بفروشند و حاصل همه زحمات
ملت را بر باد دهند]3[».
کليد فقرزدايي در دستان «مديريت انقالبي ،فعال ،پرتحرک و سادهزيست»
است ،نه مديران ميلياردي .مديري که دغدغههاي محرومين را از نزديک
درک و لمس کرده باشد و بتواند با برنامهريزي مدون و همچنين
انتخاب مسئوالن جوان ،فعال و انقالبي در راستاي رفع محروميت از
قشر مستضعف گام بردارد.
مديري در تراز انقالب اسالمي است که با شناخت دقيق ظرفيتهاي
نظام اسالمي و همچنين با ايمان به مردم و نگاه به درون ،اميدوار به
نيروي کار و تالش ايراني براي محروميتزدايي و تأمين معيشت مردم
باشد .تازمانيکه مديري نگاه به بيرون داشته و اميدوار به مساعدت
بيگانگان باشد ،محروميتزدايي و تأمين معيشت قشر مستضعف محقق
نخواهد شد.
مدير انقالبي بهجاي اميد بستن به بيگانه و اعتماد به دشمن ،به توان،
ظرفيت و سرمايه داخلي اعتماد ميکند و با تالش و تحرک صدچندان
و با به کار بستن نيروهاي داخلي ظرفيتهاي بالقوه کشور را جهت
فقرزدايي به بالفعل تبديل ميکند؛ همانگونه که مدنظر مقام معظم
رهبري است .ايشان شروط رسيدن به شکوفايي ،استقالل و رهايي کشور
از آسيبهاي اجتماعي را «اتحاد و انسجام ملي»« ،فرهنگ انقالبي»،
«مسئوالن شجاع ،فعال و پرکار»« ،اقتصاد و توليد قوي ،مبتني بر
مديريت کارآمد و تواناييهاي داخلي» ميدانند.
دشمنان نظام اسالمي با وارد کردن فشارهاي اقتصادي گوناگون بهدنبال
دلسرد کردن قشر محروم و مستضعف از جمهوري اسالمي هستند؛
همانهايي که مسبب تحقق و استمرار اين انقالب بودند .تنها راه مبارزه
با اين فشارها و ضربهها ،چيزي جز فعاليت جهادي و مديريت انقالبي
مسئوالن در راستاي فقرزدايي از قشر محروم نخواهد بود.
ادامه در صفحه 4
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فرمانده سپاه محمد رسولاهلل (ص) تهران بزرگ گفت :تضعيف قدرت سپاه از اهداف دشمنان
کشور است.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار محمدرضا يزدي در مراسم صبحگاه مشترک
با بيان اينکه دشمنان نظام تالش ميکنند با دروغپردازي ميان مردم و سپاه تفرقه و شکاف
ايجاد کنند ،گفت :تضعيف قدرت سپاه و از بين بردن واليت فقيه از مهمترين و بزرگترين
اهداف دشمنان کشور و در راس آنها آمريکاست.وي ادامه داد :آمريکاييها و متحدانش به
خوبي دريافتهاند که با تضعيف قدرت و از بين بردن واليت فقيه ،ميتوانند عزت و استقالل
کشورمان را خدشهدار کنند.فرمانده سپاه تهران با بيان اينکه مردان و زنان با ايمان در راه
رضاي خدا هميشه تالش کرده و بر عهد و پيماني که ميان خود و خدايشان بستهاند ،ثابت قدم
و وفادار هستند ،گفت :در طول هشت سال جنگ تحميلي شهداي گرانقدر ما تا آخرين نفس
به عهد خود وفادار بودند و با شهادتشان اين را به اثبات رساندند؛ امروز ما که با افتخار لباس

سبز پاسداري را بر تن ميکنيم ،مديون تمام عزيزاني هستيم که در دوران دفاع مقدس در
راه دفاع از کشور به خاک افتادند ،اما نگذاشتند پرچم جمهوري اسالمي ايران ،عزت و اقتدار
کشورمان زمين بخورد.فرمانده سپاه تهران تصريح کرد :آنگاه که انقالب اسالمي پيروز شد،
امام خميني (ره) با آگاهي کامل به اينکه در بلند مدت چه سعادت و دستاوردهاي عظيمي
شامل حال کشور ميشود ،دستور به تشکيل سپاه پاسداران دادند که در آن جواناني با سالح
و صالحيت حضور پيدا کردند تا براي رسيدن به اهداف بزرگ جهاد کنند .تا به امروز پاسداران
انقالب حافظ نظام و دستاوردهاي انقالب بودهاند و در اين راه از هيچ کوششي دريغ نکردهاند.
يزدي با بيان اينکه سبزپوشان سپاه پاسداران اهل هيچ جناح و سياسي کاري نبوده ،نيستند و
نخواهند بود ،گفت :سپاهيان انقالب تنها حامي و پشتيبان يک جناح هستند و آن هم جناح
انقالب است که مقام معظم رهبري پرچمدار آن هستند.

اخبار برگزيده »
يك منبع آگاه

گاليهاي از سوي ناطق نوري در مورد
رفع حصر مطرح نشد
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جهانگيري :تا پاي جان ايستادهايم
و اجازه نميدهيم نظام آسيب ببيند

معاون اول رئيس جمهور گفت :تا پاي جان ايستادهايم و
اجازه نميدهيم نظام آسيب ببيند.به گزارش خبرگزاري
مهر ،اسحاق جهانگيري در همايش هم انديشي مديران
ارشد دولت تدبير و اميد با اشاره به اولويتهاي دولت
در سال جاري ،گفت :اولين اولويت پيگيري سياست
اقتصاد مقاومتي است که در اين مورد تمام مصوباتي
که در طول سه سال گذشته داشته ايم و شامل
طرح هاي بزرگ و اساسي و برخي مسائل مربوط
به پارس جنوبي است بايد از طريق سياست اقتصاد
مقاومتي پيگيري شود.وي افزود :بايد تعامل سازنده
با جهان داشته باشيم و به موضوع برجام نگاه ويژه اي
کنيم چرا که آمريکا تصور مي کند با رفتن از برجام،
ايران دچار مشکل مي شود در حالي که ما بررسي هايي
انجام داديم و متوجه شديم که ايران کمترين
دغدغه اي درباره اين مسئله ندارد و بايد مديران پاي
کار باشند و از خودگذشتگي داشته باشند.البته اين
مسئله تنها در حرف نيست و بايد مردانه براي اداره
کشور آماده شوند و بدون برجام هم کوچکترين

اتفاقي نمي افتد.وي ادامه داد :مدتي است القائاتي
مبني بر فروپاشي جمهوري اسالمي صورت مي گيرد
که بعضي ها هم در محافل خود با آوردن کدهايي
به آن دامن مي زنند .شکلگيري اين نظام بر دوش
ملت ايران بوده و ملت پاي نظام خود ايستاده و آن
را شکل داده است .در بحران هاي مختلف ملت به
صحنه آمده و اين نظام را عبور داده است و هر جا
نياز بوده مردم بيايند آمده و حضور پيدا کرده اند.
وي افزود :آقايي که ديروز مسئول اداره کشور بود و
 ۸سال رئيس جمهور بوده که اکثر مشکالت امروز،
نتيجه کار آنها بوده است و بسياري از منابع کشور
را نادرست هزينه کرده اند؛ حاال ميگويند سيل در
حال آمدن است و زير پاي همه اينها در حال خالي
شدن است.وي افزود :اين فرد ميگويد آنهايي که
گوش دارند نمي شنوند ،چشم دارند نمي بينند،
انقالبي بزرگ تر از انقالب  ۵۷در حال اجراست ،آيا
شما مي خواهيد انقالب کنيد؟ شما مي خواهيد سيل
راه بيندازيد؟ شما اين نظام را تهديد مي کنيد؟ بهتر

حيثيت شبکه سه را دست رشيد پور ندهيد

است به خودتان بياييد و حد خودتان را بدانيد.وي
با بيان اينکه خارجيها هم خيلي روي اين موضوع
تبليغ مي کنند ،تاکيد کرد :اما ما پاي نظاممان
ايستاده ايم ،با همه انتقادات موجود و نقدهايي که
به يکديگر داشته باشيم تا پاي جان ايستاده ايم و
اجازه نمي دهيم حريم نظام آسيب ببيند و رهبري نيز
متعلق به همه ماست و پاي رهبري نيز ايستاده ايم.

وي افزود :شما اگر با افراد بحث داريد بهتر است
با آنها بحث کنيد ،اما اگر بخواهيد به نظام نزديک
شويد با سيل توده مردم رو به رو مي شويد که اصال
تحمل نمي کنند کسي که سالها با حمايت همين
مردم و مسئوالن در راس دستگاه اجرايي کشور قرار
گرفته و با کشور اينچنين کرده است ،بيايد مطالبه
گر شود و در نظام اخالل ايجاد کند.

س رلشکر موسوي:

نابودي رژيم صهيونيستي تا  ۲۵سال ديگر از مأموريتهاي سپاه است

فرمانده کل ارتش گفت :نابودي رژيم صهيونيستي تا  ۲۵سال ديگر از
مأموريتهاي سپاه است.به گزارش خبرنگار مهر ،امير سرلشکر سيد
عبدالرحيم موسوي در مراسم تجليل از مدافعان حرم با بيان اينکه
انسجام و همدلي نيروهاي مسلح با فرمان رهبر معظم انقالب مبني
بر هم افزايي آنها ،تودهني به دشمنان انقالب اسالمي است که گاهي
در ذهنشان جدايي هايي را تصور مي کنند ،ادامه داد :دشمنان فکر
مي کنند مي توانند به دژ مستحکم انقالب اسالمي که از نيروهاي مسلح
تشکيل شده است خللي وارد کنند.وي با بيان اينکه اين تالش سال ها
است انجام ميشود و همواره با شکست مواجه مي شود ،گفت :حضور
بنده در اين مراسم پاسخي است به دشمنان و کساني که دنباله رو آنان
هستند.فرمانده کل ارتش ادامه داد :دشمني ها و قضاوت هاي ناصحيح
تازگي ندارد .از روز اول تاسيس سپاه قضاوت ها و مواضع خصمانه در مورد
سپاه وجود داشته و امروز هم وجود دارد.موسوي با بيان اينکه هرچقدر
دشمن از طرف مقابل ضربه بيشتري بخورد دشمني خود را بيشتر مي
کند ،اظهار داشت :در عرصه هاي مختلف انقالب اسالمي خط مقدم
مبارزه با دشمنان سپاه بوده است .هرجا که همه سازمان ها و مسئولين
کارشان گره خورده ،آنجا بسيج وارد عمل شد و گره را باز کرد .بنابراين
دشمني در قبال بسيج طبيعي است.وي افزود :قضاوت اشتباه ديگري که

صورت مي پذيرد ،ناشي از مقايسه سپاه با ارتش هاي معمول دنياست
که اين نگاه سرآغاز اشتباه است.فرمانده کل ارتش با تاکيد بر اينکه امام
بزرگوار ريشه ابرقدرتي مانند آمريکا را در اين کشور خشکاند و رشته هاي
وابستگي را قطع کرد ،تصريح کرد :چندکار تاسيسي را هم امام(ره) انجام
داد که از سخت ترين کارهاي ممکن است .تاسيس نظام جمهوري اسالمي
و تاسيس سپاه پاسداران از جمله اين اقدامات بود.وي افزود :امروز سپاه با
اين قدرت و جايگاه جهاني ،نشانگر عظمت آن رهبر بزرگ است چرا که
نهالي را غرس کرد که شاخ و برگ آن در سراسر جهان گسترده است.
موسوي تصور اينکه عدم اعتماد به ارتش دليل تاسيس سپاه بود را اشتباه
برشمرد و خاطرنشان کرد :امام به ارتش اعتماد داشت و بزرگ ترين
عامل حفظ ارتش امام(ره) بود .سپاه پاسداران براي پاسداري از اصل
انقالب و براي پيشبرد آرمان هاي انقالب تاسيس شده است.فرمانده کل
ارتش ادامه داد :انقالبهاي زيادي در دنيا به وقوع پيوست اما آرماني از
آنها باقي نمانده است و تقريبا همه آنها مستهلک شده و بعضا از صفحه
تاريخ هم محو شدند.وي با اشاره به مبناي تشکيل سپاه ،اظهار داشت:
براي اينکه انقالب مستهلک و از نفس افتاده نشود و به دست نا اهالن
و نا محرمان نيفتد سپاه پاسداران انقالب اسالمي شکل گرفت.موسوي
گفت :سپاه در دوران دفاع مقدس در حالي که هيچ سابقه نظامي

نداشت ،اما در قامت يک ارتش قدرتمند نظامي ظاهر شد.وي ادامه داد:
بعد از جنگ صحبت هايي بر اساس اشتباه محاسباتي مبني بر ادغام
ارتش و سپاه مطرح شد ،اما در اينجا تدبير رهبر معظم انقالب به کار
آمد و فرمودند که اگر ما امروز ارتش و سپاه نداشتيم بايد آن را ايجاد
مي کرديم و هرکس حرف از ادغام بزند منافق است.فرمانده کل ارتش،
انقالب اسالمي را در مواجهه با تهديدات ترکيبي برشمرد و خاطرنشان
کرد :سپاه پاسداران بنا بر وظيفه اش بايد در برابر تهديدات فرهنگي،
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و غيره دفاع کند .اينکه بعضي مي گويند
چرا سپاه در آنجا دخالت مي کند ناشي از اين است که متوجه اين
تهديدات نيستند يا به داليلي نمي خواهند متوجه شوند.وي با تاکيد
بر اينکه در مقابل بسياري از تهديدات نظامي نمي توان نشست تا
دشمن به پشت در خانه ما بيايد و بعد با او بجنگيم بلکه براي تحقق
آرمان هاي انقالب بايد به طرف آنها حرکت کرد و از کار انفعالي پرهيز
کرد ،ادامه داد :نظام سلطه به سرکردگي آمريکاي جنايتکار براي رژيم
صهيونيستي حريم امن ايجاد مي کنند و ما نبايد بگذاريم اين اتفاق
بيفتد .سقف  ٢٥سال براي نابودي رژيم صهيونيستي قطعي است اما ما
بايد به سمت آن حرکت کنيم که اين موضوع نيز جزء ماموريت هاي
سپاه پاسداران است.

نايب رئيس انجمن روزنام هنگاران مسلمان:

تجاوز آمريکا و دوستانش به سوريه ،شکست محور استکبار و تکفير بود
نايب رئيس انجمن روزنامهنگاران مسلمان گفت :تجاوز آمريکا و دوستانش
به سوريه شکست محور استکبار و تکفير بود .حسن کرباليي در گفتگو
با خبرنگار فرهنگي ايرنا تجاوز اخير آمريکا و هم پيمانانش به سوريه را
شکست بزرگ ديگري براي محور استکبار و تکفير عنوان کرد.وي در
مورد تهاجم موشکي آمريکا ،انگليس و فرانسه به خاک سوريه گفت:
شکستهاي پي در پي عمال و دستساختههاي استکبار جهاني به
سرکردگي آمريکا در سوريه و خاصه در غوطه شرقي ،نوعي سرگرداني
و عصبانيت را در دشمنان حق و عدالت به وجود آورده بود لذا طبيعي
بود که آنها بدنبال راهي براي روحيه دادن به تروريستهاي تکفيري
باشند و همچنين تالش کنند به نوعي به قدرتنمايي دست بزنند.

ادامه از صفحه آخر
پدرمان يعني دولت پول مان وخرجي مان را به بقال سر کوچه
داده وبقال هم براي کمتر دادن  ،ديرتر دادن يا در مواقعي ندادن
پول هزار جور بهانه مي آورد و ده ها مشکل بر سر اختصاص اين
بودجه فراهم مي کند  .خدا عاقبت ما را با اين بقال به خير کند
انشاءاهلل .
اکنون که بودجه تئاتر بيش از هفتاد وهشت ميليارد تومان است
ديگر چرا بايد تئاتري ها در عسر وهرج باشند .سود اين پول را
اگر چنانچه فقط  10درصد حساب کنيم که بيشتر از اينهاست
ميشود ،سالي بيش از هشت ميليارد تومان واگر با سود بيست
درصد حساب کنيد مي شود بيش از شانزده ميليارد تومان  .در
واقع اينگونه معلوم است که دوستان مديرو مدبر هنرهاي نمايشي
دارند با اين سود کل تئاتر کشور را مي گردانند که واقعا دست
مريزاد دارند  .اما باز اين سوال چند سال پيش کماکان به قوت
خود پابرجاست  ،اصل پول چه ميشود ؟ به سر اصل اين سپرده
چه مي آيد ؟ چقدر از آن در ته حساب مي ماند ؟ با آن چه کار
مي کنند ؟ چه وقت مي خواهند حساب کتاب هاي تئاتر وهنرهاي
نمايشي را شفاف سازي کنند ؟ و ...قس عليهذا .
البته ما داريم با طرح اين پرسشها به وظيفه شرعي  ،قانوني ،
اسالمي  ،انقالبي وحرفه اي امان عمل مي کنيم .مقام معظم
رهبري مد ظله العالي بارها فرموده اند وتاکيد کرده اند که باب
نقد وانتقاد توسط منتقدان ارزشي بايد باز بماند ومنتقدان مسائل
ومشکالت را بايد به رخ بکشند .ايشان فرمودهاند حتي از من هم
بايد انتقاد شود  .پس به طريق اولي ما به فرمايش مقام معظم
رهبري دامت برکاته در خصوص انجام وظيفه حرفه اي و شرعي
عمل مي نمائيم والغير.
بايد گفت موسسه توسعه هنرهاي معاصر فقط يک واسطه است که
ي
کارها را به تعويق مي اندازد وحساب وکتاب صحيح وشفاف هزينه ها 

ادامه از صفحه اول
 -5تعميق و تقويت علمي و فناورانه دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي
در فضاي سايبري براي پيشگيري از آسيبپذيري شبكهها و
پيام رسانهاي داخلي.
 -6شفافسازي قوانين فعاليت در فضاي مجازي و تدوين و تصويب
مواد حقوقي الزم توسط مجلس شوراي اسالمي و تفكيك جرايم امنيتي
و سياسي از ديگر موارد.
-7آماده شدن قوه قضائيه براي ورود تخصصي به عرصه فعاليتهاي
سايبري و حضوري قاطع در اين حوزه.
 -8برنامهريزي رسانه ملي براي آگاه ساختن مردم از حساسيت خاص
فعاليت در فضاي مجازي و تبيين پيچيدگيها و عواقب ناگوار حضور

روزنامه شرق ديروز به نقل از يك عضو شوراي مشورتي مدعي
شد در ديدار ناطق نوري با روحاني ،وي از عدم وعده هاي خود
در مورد رفع حصر گاليه كرده است .يك منبع آگاه به خبرنگار
ما در مورد صحت اين خبر گفت  :اوالً  :اين ديدار به مناسبت
عيد و ديد و بازديد بوده است.
ثانياً  :تنها چيزي كه از سوي آقاي ناطق نوري مطرح نشده همين
خبر گاليه از روحاني در مورد حصر است.
وي تاكيد كرد  :اين خبر دروغ است و اصال ارزش تكذيب ندارد.
***

کرباليي افزود :اين قدرتنمايي جنايتکارانه از دو علت ناشي ميشد
ابتدا اينکه عربستان در قبال قراردادهاي چند صد ميليارد دالري خريد
اسلحه از آمريکا و متحدان غربياش ،متوقع است لذا سران سعودي
در عطش متوقف کردن سرافرازيهاي مقاومت در سوريه به سر مي
برند .دليل ديگر حمله نظامي آمريکا به سوريه اين تصور باطل بود که
قدرتنمايي حاميان صهيونيستها ،هشداري جدي به دشمنان اين رژيم
کودککش محسوب خواهد شد تا از نزديک شدن به جوالن اشغالي و
ساير منافع نامشروع تلآويو خودداري شود!اين مدرس دانشگاه اظهار
داشت :آمريکا و متحدانش در بنبستي سخت گرفتار شده اند آنها از
يک سو نيازمند قدرتنمايي بودند تا از يک طرف نيازهاي دوستان

منطقهاي خود را بيجواب نگذارند و از طرفي ديگر ،در کنار رخ نشان
دادن محور مقاومت در مقابله با تروريسم ،عرصه هيمنهنمايي را به
حريف واگذار نکنند .آنها اما اشتباه بزرگي مرتکب شدند.کرباليي تاکيد
کرد :آنها مي دانستند که تجاوز به سوريه نميتواند نامحدود باشد زيرا
نه از حيث مالي آمريکا ،فرانسه و انگليس توان رويارويي مستقيم با
حريف را دارند ،نه مشروعيت داخلي و بينالمللي را براي به راه انداختن
جنگ به دست آورده اند و نه ميتوانند تجربه زمين گير شدن در
عراق و افغانستان را طي دهههاي اخير به فراموشي بسپارند .پس رو
به تجاوز محدود آوردند تا به خيال خود ضربشستي نشان دهند و
دهان دوستان پولدار منطقهاي را ببندند.

بودجه تئاتر و بقال سر کوچه !...
تئاتري را مخدوش ميکند وشأن ومنزلت هنر تئاتر ونمايش
وايضا تئاتري هارا زير سوال ميبرد  .مديران تئاتر وايضا تئاتري ها
بايد هماره دستشان پيش اين موسسه که به مثابه همان بقال
سر کوچه است ،دراز باشد  .آيا اگر اين دون شأن تئاتر و هنرهاي
نمايشي واهالي آن ومديران ومسئوالن دست اندرکاران آن نيست
پس چيست ؟ اگر اين دون شأن نظام مقدس در خصوص رفتار
با هنرمندان نيست پس چيست ؟
اگر در تهران روزي صد تئاترروي صحنه برود  ،منظور تئاترهايي
است که به نوعي کمک هزينه مي گيرند نه تئاترهاي کمدي
آزاد يا بعضي از نمايش هاي بخش خصوصي که خودشان
تهيه کننده دارند که با اين حساب بايد گفت صد نمايشهمکمي
زياد به نظر مي رسد  .حال ما دست باال را مي گيرم ومي گوييم
صد نمايش  .در واقع ماهي صد نمايش روي صحنه است  ،چون
هر نمايش سي روز کاري اجرا مي شود  .با اين حساب حدودا
سالي هزار ودويست نمايش در تهران به روي صحنه مي رود  .اگر
به هرکدام از اين ها فقط  10ميليون تومان کمک هزينه بدهند
که اگر بدهند گروهها کالهشان را به هفت آسمان مي اندازند
مي شود دوازده ميليارد  .اگر بيست ميليون بدهند که اگربدهند
تئاتري ها با شنيدن اين خبراحتما ال از خوشحالي وناباوري سکته
را خواهند زد ،مي شود بيست وچهار ميليارد تومان  ،هنوز پنجاه
وهفت ميليارد مانده است  .اگر درهر ماه پانصد ميليون تومان ،
نه  ،دست باال را بگيريم وبگوييم يک ميليارد تومان هم حقوقبه
کارمندان وقراردادي ها و روزمزدها وشورا و ...بدهند مي شود در
سال دوازده ميليارد ،باز چهل وپنج ميليارد مي ماند  .خب ميرويم
سراغ شهرستاني ها ،مي دانيد که به بعضي از انجمن هاي نمايش
شهرستانها اصال بودجه نميدهند يا بودجه به آنها نمي رسد .
حتي بعضي از شهرستانها مثال سالي دويست تا پانصد هزارتومان
مي گيرند که خنده داراست  .به هر کدام ازسي وسه استان که

انجمن نمايش دارنداگر يک ميليارد بدهند که نمي دهند ميشود
سي و سه ميليارد  .يعني هر استان اگر يک ميليارد بودجه تئاتر
بگيرد که البته نمي گيرد با آن تئاترش شکوفا مي شود .فرض کنيم
اگر اينگونه شود باز حداقل بيش از دوازده ميليارد اضافه مي آيد .
بودجه جشنواره فجر هم که بيشتر از دو يا سه ميليارد نيست .
جهنم وضرر  6يا  7ميليارد هم بگذاريم براي جشنواره هاي فجر
وسنتي وعروسکي باز بيش از  10ميليارد اضافه مي آيد  .اين تازه
يک حساب سر انگشتي است .حال پول ها وبودجه ها وکمک هايي
که از اين سو و آن سو از شهرداري و  ...به مناسبتهاي مختلف
گرفته مي شوند وايضا پول هايي که از اسپانسرها مي گيرند بماند ،
آنها رابه حساب نياورديم .
مي بينيد که اگر بودجه تئاتر رادرست خرج کنند حداقل
 10ميليارد هم اضافه مي آيد .تازه ما همه اش راسرانگشتي وچرتکه اي
حساب کرديم دست باالرا گرفتيم  .به خانه تئاتر بخت برگشته
واهالي واعضايش هم که فقط از اين بودجه صد يا دويست ميليون
در سال مي رسد که آنهم يا داده نميشود يا عقب مي افتد يا به
بهانه هاي مختلف از سروته آن مي زنند  .حال خودتان پيدا کنيد
پرتقال فروش را ...
پس با اين حساب بايد تکليف اين موسسه توسعه هنرهاي معاصر
که چون وصله اي ناجور و اضافه بر پيکر تئاتر نشسته است به طور
جد هرچه زودتر معلوم گردد ،و بودجه وهزينه هاي تئاتر وهنرهاي
نمايشي شفاف سازي گردد تا تئاتر واهالي اش به حق واقعي شان
برسند و بدانند چقدر بودجه دارند وچقدر دستشان را مي گيرد
و ...تا اينگونه جلو رانت خواري ها وخداي ناکرده اختالس هايي
که در تئاتر البته وجود ندارد گرفته شود .منظورم اختالس ها
ورانتهاي احتمالي است وگرنه مديران ما همگي پاکدست هستند و
شبانه روز به فکر تئاتر وهنرهاي نمايشي و راحتي تئاتري ها وارتقا
سطح کيفي وکمي وکاري و زندگي ومعيشت آنانند  .انشاءاهلل.

نبردي واقعي در فضاي مجازي
ناآگاهانه در اين عرصه به ظاهر ساده  .واقعيت آن است كه اصحاب
رسانه ملي با توجه به اينكه دست اندركارانش بيش از عموم افراد جامعه
با پيچيدگيهاي فضاي مجازي آشنايي دارند ،انتظار مي رفت خيلي
پيش از اين  ،مردم را با ظرفيتها و خطرات اين فناوري جديد آگاه
ميساختند و همچنانكه طي يكي دو ماه اخير فعاليت قابل قبولي در
اين زمينه داشتهاند از اين به بعد با تالش مضاعف خأل گذشته را جبران
نمايند و با برگزاري برنامههاي تخصصي ،مانع آن شوند كه ضرورت
حفظ اقتدار و امنيت ملي در فضاي سايبري  ،دستمايه كشمكشهاي
سياسي شود و با ارائه نمونههايي ازاستفادههاي ابزاري دشمن در عرصه
فرهنگي  ،سياسي  ،امنيتي حتي اقتصادي از اين فناوري بسيار پيشرفته
را به نمايش درآورند تا پدر و مادرها با آگاهي از حساسيت آن  ،از خود

و فرزندانشان در برابر اين هجومها هوشيارانه محافظت نمايند.
 -9وزارت آموزش و پرورش  ،با شتابي بيشتر براي ارتقاي علمي و
مهارتي هوشمندانه دانشآموزان در بهرهگيري از فضاي مجازي ،
برنامهريزي كند و با دعوت از متخصصين بصير.
چگونگي بهرهبرداري سالم نسل آينده و اولياي دانشآموزان در اين
زمينه آموزش دهد.
در هر حال آنچه مسلم است ضريب هوشي مردم ايران از متوسط جهاني ،
باالتر است و با توجه به نوپا بودن دستيابي بشر به اين فناوري ،
اگر از ظرفيت موجود در كشور  ،خصوصا ظرفيت جوانان  ،به خوبي
بهرهبرداري شود .مي توانيم با نبردي واقعي در فضاي مجازي استكبار
جهاني را زمينگير كنيم.

روزنامه جوان نوشت :بعد از حضور يکي از اهالي منطقه زلزله زده
سرپل ذهاب در برنامه تلويزيوني «حاال خورشيد» و اظهاراتش درباره
شرايط نابسامان زندگي اش ،ويدئويي از سوي يکي از خبرگزاريها
منتشر شد که در آن ،خبرنگاري با حضور در محل زندگي آن شخص،
گزارشي از منزل و محيط زندگي آن شخص تهيه کرد که در آن
ادعاهاي مطرح شده در برنامه حاال خورشيد را زير سؤال برد .اين
حادثه باعث شد تا رسانهها نقدهايي عليه روش انتخاب مهمانها و
نوع برخورد رضا رشيدپور در برنامه «حاال خورشيد» منتشر كنند.
اينكه يك برنامه تلويزيوني تا اين حد وابسته به فضاي مجازي باشد
به نحوي كه با هر شايعهاي كه در شبكههاي مجازي راه ميافتد
اين برنامه هم شروع به موج سواري كند و هر بار كه استنادهاي
مجازي اشتباه از آب درميآيد با يك توضيح يك خطي و عادي
نشان دادن ماجرا همه چيز خاتمه پيدا كند ،به يكي از عادتهاي
برنامه حاال خورشيد تبديل شده است .اگرچه به روز بودن و داشتن
آخرين اخبار براي ارائه يك تحليل جامعتر ميتواند به مجريهاي
برنامههاي زنده تلويزيوني كمك كند ،ولي رشيدپور بيش از كسب
اطالع از فضاي مجازي ،سوژههاي برنامه هايش را از اين طريق پيدا
ميكند .زمان بسيار كوتاه از انتخاب سوژه تا بيان آن در برنامه
زنده فرصت الزم براي تحقيق درباره صحت اخبار را كم كرده و در
نهايت آنچه از پربينندهترين برنامه صبح تلويزيون پخش ميشود،
حاشيه ساز ميشود .تكرار مداوم اين نوع اشتباهها در برنامه زنده
تلويزيوني لزوم توجه بيشتر به برنامه «حاال خورشيد» را به مديران
شبكه سه گوشزد ميكند .حداقل ميشود براي انتخاب سوژهها در
كنار توجه به فضاي مجازي ،راهكاري براي راستي آزمايي ايجاد
كرد تا حيثيت شبكه پرطرفدار سيما با موجهاي ارسالي از سوي
شبكههاي مجازي دچار تالطم نشود.
***

مديري که گردشگري را
در بي بند و باري ميبيند

چندي پيش «محمد ابراهيم انصاري الري» مديرعامل منطقه
آزاد کيش در يک رشته توييت نوشت ۱۱« :ميليون ايراني در
سال  ۹۶با قصد خريد و تفريح ،راهي ترکيه و امارات شدند .آيا
وقت بازنگري در سياستها براي مواجهه با گردشگران مناطق آزاد
نرسيده است؟» وي همچنين نوشت« :همچنانکه در حوزه اقتصادي
قائل به تسامح در مناطق آزاد هستيم و معافيت  ۲۰ساله داريم
در حوزه فرهنگي و اجتماعي هم بايد قائل به تسامح باشيم .با
اندکي تسامح و همدلي داخلي مي توانيم سهم خود را از بازار
گردشگري پس بگيريم .روا نيست ثروت ملي ما در پس کوچه هاي
غربت جاري شود ».مشرق نوشت :مشخص نيست که به طور
قطعي منظور اين مدير دولتي از تساهل و تسامح فرهنگي چيست،
اما اگر با موضوع تساهل فرهنگي و اجتماعي مانند همسايگاني
که وي به آنها اشاره مي کند ،باشد قطعا موضوع بسيار حساس
شده و اين تساهل بيشتر به واگرايي و از خود بيگانگي فرهنگي
بايد تعبير و تهي شدن از ار زشهاي جامعه اسالمي شود .اينکه
مديران اقتصادي کم کاري و عدم توانايي خود در جذب گردشگر
ايراني را به گردن موضوعات فرهنگي و اجتماعي مياندازند و از
آن بدتر سعي دارند براي رسيدن به موارد اقتصادي ارزشها را
ذبح کنند ،بسيار جالب توجه است .همچنين اينکه مديران کشور
به اين نتيجه رسيدهاند که بايد از اقتصادهاي الئيک الگو برداري
کنند تا به پيشرفت اقتصادي دست يابند بسيار تاسف بار است.
اين در حالي است که ادعاي مدير منطقه آزاد کيش که با هدف
درخواست آزادي بي بند و باري هاي اجتماعي و فرهنگي ،آمار
گردشگران ايراني ترکيه را  ۱۱ميليون نفر اعالم کرده بود ،تکذيب
شد .اين عدد نجومي که با هدف خاص توييت شده است در واقع
يک ميليون و  ۱۰۰هزار سفر است که درصدي از اين عدد هم
مربوط به سفرهاي تجاري و اداري است .وقتي مسئول منطقه
آزاد کيش نمي داند چقدر گردشگر ايراني به ترکيه مي روند ،بايد
هم چنين اظهارات غير کارشناسانه و آسيبزايي از چنين افرادي
در جامعه پراکنده شود.
***

به لطف برجام ،شرايطمان خيلي بهتر شده است!

روزنامه اعتماد اخيرا در يادداشتي نوشت« :ايران اکنون به لطف
برجام در شرايطي بسيار بهتر قرار دارد و با توجه به حمايت
همه کشورها از برجام و انزواي ترامپ ،برگشت به شرايط قبل از
برجام ممکن نيست ».ادعاي اين روزنامه اصالح طلب درخصوص
«بهترشدن شرايط ايران به لطف برجام»! در حالي است که عالوه
بر دولتمردان ،رسانه هاي اصالح طلب نيز به بي دستاوردي برجام
اذعان کرده اند.
***

سود کالن شوهر ترزا از حمله به سوريه

فيليپ مي ،شوهر ترزا مي ،نخست وزير انگليس از سال  2005به
عنوان مدير ارتباطات شرکت سرمايه گذاري تحقيقاتي Capital
 Groupمشغول به کار است ،اين شرکت سرمايه گذاري تحقيقاتي
بزرگترين سهامدار شرکت اسلحه سازي  BAEو دومين سهامدار
بزرگ  Lockheed Martinشرکت اسلحه نظامي اياالت متحده
است که سيستم هاي تسليحاتي ،هواپيما و پشتيباني لجستيکي
را تأمين مي کند .جام نيوز نوشت :جالب اينجاست که ارزش
سهام شرکتهاي  Capital Groupو Lockheed Martin
از زمان شروع حمالت هوايي اخير به سوريه افزايش چشمگيري
يافته است .اين در حالي است که دولت انگليس ،دليل حمله به
سوريه را حمايت از مردم سوريه اعالم کرده است ،اما مي توان
گفت يکي از مهمترين داليل ،سود کالني است که از اين حمله
نظامي عايد شرکت هاي اسلحه سازي انگليس مي شود.
***

رياست جمهوري هشت ساله شود تا
کلنگ زني ها کم شود

به گزارش صداي ايران ،،دکتر زالي رئيس انديشکده محيط زيست
مرکز الگوي ايراني اسالمي پيشرفت گفت :از نظر عقلي يک رئيس
جمهور بعد از قرار گرفتن در صندلي رياست مرتب در فکر دور
دوم رياست جمهوري است ،چون حساسيت در دور اول باالست،
ن ها ميشود .ولي در
بنابراين شروع به کلنگزنيها و وعده داد 
دور دوم که از حساسيتها کاسته ميشود به دليل خارج شدن
قدرت از دست رئيس جمهور و رئيس جمهور وقت ،اقدامات اساسي
چنداني در دولتها مشاهده نميشود .زالي پيشنهاد داد :براي حل
اين مسئله ،بهتر است دوره رياست جمهوري را  7يا  8ساله کنيم
تا مشکالت در اين بخش تا حدود زيادي حل شود.

