پیشاپیش شایعههای استعفای روحانی تکذیب میشود

پنجشنبه  24بهمن 1398
وطنامروز شماره 2865

سخنگوی دولت در رابطه با خبر استعفای رئیسجمهور در شبکههای مجازی تاکید کرد :من پریشب نوشتم و اعالم کردم تا  ۱۲مرداد  ۱۴۰۰دولت
در کنار مردم هست و رو به آینده هم نگاه دارد .به گزارش مهر ،علی ربیعی گفت :دولت به دهه جدیدی نگاه میکند و در مدت باقیمانده خود قطعاً
دولت هست و از این به بعد هر شایعهای در اینباره هست ،پیشاپیش تکذیب میشود .یک بار برای همیشه بگوییم پیشاپیش تکذیب میشود.

سیاسی

با اعالم ستاد انتخابات کشور فرصت تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی
و میاندورهای مجلس خبرگان از امروز پنجشنبه آغاز میشود و تا اول اسفند ادامه دارد

اخبار

دعوت از مردم برای حضور
در مراسم اربعین سردار سلیمانی

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از ملـت بـزرگ ایران
برای حضور در مـراس��م اربعین سردار حاج قاسم سلیمانی
دعوت کرد .به گزارش فارس ،در بخشی از این بیانیه آمده
است :مراسم اربعین س��ردار سرافراز سپاه اسالم و فرمانده
محبوب دلها ،سپهبد شهید حاج قاسم سـلیمانی و مجاهد
فـیسـبیـلاهلل ســردار ابـومهــدی المـهنـدس و یـاران
وفـادارشان ،هــمزمان بـا اذان و اقـــامه نمــاز جمــاعت
مغرب و عشا ،پنجشنبه شب 24بـهمنماه ۱۳۹۸در مصـالی
بزرگ حضرت امام خـمیـنـی(رحمهاهلل علیه) تــهـران با
حضور ملـت قـدرشــناس و فـهـیـم و خانوادههای معظم
شهدا ،جانبازان ،رزمندگان و مسؤوالن عـالیرتبه کشـوری
و لش��ـکری بـرگـزار خـواهد شـد .با تـقـدیـر و ســپاس
مجـدد قلبـی از عظـمت ملـت رشـید در خلــق حمـاسه
شـکـوه بـصـیرت و اقتدار در آوردگاه راهپیـمایی یــوماهلل
 22بـهمــن ،از عمـوم مـردم عـزیـز ایـران اسـالمی دعـوت
میشود با حضور پرشور و شعور خود در ویژه مراس م چهلمین
روز شهادت این شهیدان گرانقدر ،ضمن گرامیداشت نام و یاد
و زنده نگاه داشتن خاطره آنان ،اعــالم کنند اگر چه شهید
حاج قاسم سلیمانی دیگر کنار ما نیست اما راه و اندیشههای
راهبردی او پرطرفدار و پرحرارتتر از قبل توس��ط مردمان
حماسهساز این سرزمین و تمامی وفاداران و فرزندان برومند
مکتب نورانی شهید سلیمانی در «جبهه بیداری و مقاومت
اس�لامی» در منطقه و سراسر جهان تا پاک کردن هرگونه
ظلم و استکبار در سطح جهان و محو کامل غده سرطانی
رژیم اشغالگر قدس از صحنه روزگار ادامه خواهد داشت.

ملت ایران ثابت کرد
مسیر انقالب را با قدرت ادامه میدهد

فرمانده کل س��پاه گفت :ملت ایران
 ۲۲بهمن ثابت کرد مس��یر انقالب
را بیهی��چ تردیدی با ق��درت ادامه
میدهد .به گزارش مهر ،سرلش��کر
حس��ین س�لامی دی��روز در آیین
رونمایی از کتابهای «روایت پدرخوانده» و «دانشگاه تراز
انقالب اسالمی» که در دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار
شد ،با بیان اینکه بر اساس تدبیر و اندیشه مقام معظم رهبری
و فرماندهی کل قوا (مدظلهالعالی) راه سعادت جامعه ما قوی
شدن است ،گفت :ما زمانی قوی میشویم که تولید قدرت بر
اساس ظرفیتهای درونی جامعه اتفاق بیفتد؛ زمانی که عالم
باشیم و به علوم و فنون زمان مسلط شویم .وی با تاکید بر
اینکه مسیر سختی برای تثبیت استقالل ،عزت و سرافرازی
این سرزمین طی شده است ،گفت :امروز به فضل الهی ایران
اس�لامی بهرغم تمام توطئهها و خباثتهای دشمنان ،در
قلههای اعتبار ،منزلت ،شکوه ،عظمت و پیشرفت قرار دارد
و ملت عزیز ایران در  ۲۲بهمنماه ثابت کرد مسیر انقالب را
بیهیچ تردیدی با قوت و قدرت ادامه میدهند و رهبر عزیز
و حکیم و ملت ایران و دین مبین اسالم ،بهترین سرمایه ما
برای پیشرفتهای بزرگ هستند.

تداوم حضور آمریکاییها باعث
ضررهای امنیتی برای عراق میشود

سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق ،تداوم حضور
نیروه��ای آمریکایی در عراق را موجب نقض اس��تقالل،
تش��دید دخالتهای آمریکا در امور داخلی این کشور و
ضررهای امنیتی دانست .به گزارش ایسنا ،ایرج مسجدی
در مراس��می که از س��وی مدیریت «جامعه المصطفی
العالمیه» و مدیریت تعلیم و تربیت حشدالشعبی در بغداد
به مناس��بت بزرگداشت چهلویکمین سالگرد پیروزی
انقالب اس�لامی و چهلمین روز شهادت سرداران رشید
اسالم حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در محل
این دانش��گاه ترتیب یافته بود ،حضور پیدا کرد .در این
مراسم که با حضور دانشجویان این دانشگاه برگزار شد،
س��فیر کشورمان در سخنرانی خود با برشمردن ارتکاب
جرائم گوناگون از سوی آمریکا در جریان ترور و شهادت
س��رداران رشید اسالم حاج قاس��م سلیمانی ،ابومهدی
المهندس و همرزمانشان ،تداوم حضور نیروهای آمریکایی
در عراق را موجب نقض اس��تقالل ،تشدید دخالتهای
آمریکا در امور داخلی این کشور و ضررهای امنیتی دانست.

نشست تبیین بیانیه گام دوم
و سبک زندگی برگزار شد

صبح دیروز نشست تخصصی تبیین بیانیه گام دو م و
سبک زندگی با حضور کارشناسان و متخصصان و اهالی
رسانه در مجتمع فرهنگی شهدای هفتم تیر تهران برگزار
ش��د .به گزارش «وطن امروز» ،در این نشست تخصصی
علی منصوری ،کارشناس فرهنگی و مسؤول گروه تبیین
بیانیه گام دوم در بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا(عج) گفت:
بیانیه گام دوم خطمشیهای مقابله تمدنی را ارائه میدهد
و نقشه رویارویی تمدنی را برای ما معین کرده و نقشه راه
را از طریق تعیین نوع مواجهه ما با شیوههای رفتاری طرف
مقابل تمدن نوین اسالمی مشخص میکند .وی با اشاره به
اینکه بیانیه از فعاالن و نخبگان این انتظار را دارد که نشان
مردم داده شده و توسط مردم خوانده شود ،افزود :این بیانیه
میتواند در طول زمان هم نشان دهد که ما چه گامهایی
را برای اجرای آن برداش��تهایم .کارشناس فرهنگی درباره
موانع تبیین بیانیه گام دوم اضافه کرد :یکی از اصلیترین
موانع این است که با بیانیه برخورد سطحی کنیم و ب ه جای
رعای��ت عمق و جامعنگری ،از یک بعد خاص و بهصورت
بسیار محدود به آن بپردازیم.

ارسال تجهیزات آمریکایی
از عیناالسد به سوریه

ش��بکه خبری المیادین گ��زارش داد از  4روز پیش
تاکنون ،چندین کامیو ن حامل تجهیزات آمریکایی از عراق
وارد سوریه شده است .به گزارش فارس ،این شبکه به نقل
از اطالعاتی که به دستش رسیده ،خبر داد کامیونهای
آمریکایی حامل مواد س��اختمانی بوده و از  4روز پیش
تاکنون ،از عراق وارد سوریه میشوند .بنا بر این گزارش،
این کامیونها به صورت گروهی از پایگاه هوایی عیناالسد
واقع در استان االنبار در غرب عراق وارد سوریه شده است.

گروه سیاس�ی :بعدازظهر سهشنبه بود که عباسعلی کدخدایی
ب��ا انتش��ار توئیتی خب��ر از پایان یافتن کامل مراحل بررس��ی
صالحیت متقاضیان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس
ش��ورای اسالمی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات افرادی که
صالحیتشان احراز نش��ده بود ،داد تا فضای سیاسی کشور را
یک ایس��تگاه دیگر به انتخابات دوم اسفندماه نزدیک کند .در
همین حال جمال عرف ،رئیس س��تاد انتخابات کش��ور نیز با
اعالم خبر اتمام بررس��ی صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس
در شورای نگهبان ،گفت :بر اساس آنچه به ما اعالم شده است
 7هزار و  148نفر در کل کش��ور تایید صالحیت ش��دهاند و 7
هزار و  296نفر صالحیتشان تایید نشده است .همچنین ستاد
انتخابات وزارت کشور دوازدهمین اطالعیه خود را با موضوع آغاز
فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهای تایید صالحیتشده منتشر و در
آن با اشاره به ماده  56قانون انتخابات و ماده  40آییننامه اجرایی
اعالمکردفعالیتهایتبلیغاتیتمامنامزدهایتاییدصالحیتشده
از بامداد روز پنجشنبه مورخ  98/11/24آغاز میشود و در ساعت
 ۸صبح روز پنجشنبه مورخ  98/12/1یعنی  ۲۴ساعت قبل از
شروع اخذ رای پایان مییابد.

تبلیغات شروع شد

■■اصالحطلبان؛ فعالیت چراغ خاموش!

■■شورای نگهبان اجازه دخالت در آرای مردم را به کسی نمیدهد

در همین حال آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر ش��ورای نگهبان
نیز صبح دیروز در جلسه این شورا با اشاره به موضوع انتخابات
خاطرنش��ان کرد :انتخابات دوم اسفند از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار اس��ت ،چرا که دش��منان به دنبال تحریم انتخابات و
کاهش مشارکت مردم هستند؛ همه مردم و مسؤوالن باید برای
افزایش حضور مردم در انتخابات تالش و دشمن را ناامید کنند.
وی اضافه کرد :اگر مشارکت مردم در انتخابات باال باشد و داوطلبان
شایسته و کارآمد توسط مردم انتخاب شوند ،شاهد تشکیل یک
مجلس قوی خواهیم بود و این امر منجر به افزایش همبستگی
ملی و رفع مشکالت مردم میشود .دبیر شورای نگهبان با اشاره
به اتمام مراحل بررسی صالحیت داوطلبان گفت :شورای نگهبان
تا اعالم نتایج نهایی انتخابات از س�لامت انتخابات و آرای مردم
صیانت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی در آرای مردم دخالت
کند .آیتاهلل جنتی یادآور شد :برخالف برخی اظهارات نادرست،
انتخابات آتی کامال رقابتی اس��ت و نمایندگان همه جناحها در
انتخابات حضور دارند و بنا بر گزارشهای رسیده ،رقابت مناسبی
میان داوطلبان درحال شکلگیری است که فردا (امروز) و همزمان
با آغاز زمان قانونی تبلیغات این مسأله آشکار خواهد شد .وی با

بیان اینکه گزارشهای تخلفات انتخاباتی توسط ناظران شورای
نگهبان تنظیم میشود و توسط نهادهای ذیربط با این تخلفات
برخورد میشود ،تاکید کرد :مسؤوالن اجرایی و عوامل نظارتی باید
دقت داشته باشند که در طول زمان برگزاری انتخابات از هیچ یک
از داوطلبان و جناحهای سیاسی جانبداری نکنند و دستگاههای
دولتی از بیتالمال به نفع آنان سوءاستفاده نکنند .آیتاهلل جنتی
خطاب به داوطلبان افزود :داوطلبان باید توجه داشته باشند که
در ایام تبلیغات از دلسرد کردن مردم ،سیاهنمایی ،تخریب رقبا،
تخلف از قوانین تبلیغات و شعارهای دروغ و فریبنده خودداری و
در چارچوب وظایف قانونی یک نماینده عمل کنند .دبیر شورای
نگهبان گفت :مردم به سالمت انتخابات اعتماد دارند و  40سال
انتخابات سالم در این کشور با همکاری همه دستگاهها برگزار
شده و امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد ،با این حال ناظران
مردمی شورای نگهبان ،عوامل قضایی ،انتظامی و امنیتی همه باید
هوشیار باشند و در امانتداری از رأی مردم جدیت داشته باشند.

اروپاییهابهجایانجامتعهداتشاندربرجام،همچنانبهاظهارتأسفازخروجآمریکامشغولند

برجام اروپایی در کما

گروه سیاس�ی :در شرایطی که  21ماه از شروع مذاکرات
برجامی با اروپا و تعهدات یازدهگانه  3کشور اروپایی به ایران
میگذرد ،اظهار تاسف از عدم تحقق مطالبات اقتصادی ایران
در توافق هستهای ،کماکان فصل مشترک موضعگیریهای
مقامات اروپایی است.
به گزارش «وطن امروز» ،معاون رئیسجمهور و رئیس
س��ازمان انرژی اتمی ایران در ادامه س��فر خود به اتریش
و حضور در س��مینار دو س��االنه امنیت هستهای آژانس
بینالمللی انرژی اتمی با «فرانس��وا ژاک» رئیس سازمان
انرژی اتمی فرانسه دیدار و پیرامون موضوعات مورد عالقه
گفتوگو کرد.
علیاکبر صالحی در این مالقات به انتظار ایران از فرانسه
بع��د از برجام و آغاز همکاریهای صلحآمیز هس��تهای با
این کشور اشاره و ضمن آنکه شروع روند را موفقیتآمیز
توصیف کرد ،از کمتوجهی طرف فرانس��وی به موضوعات
مورد همکاری از جمله در زمینه گداخت هس��تهای ابراز
گلهمندی کرد .رئیس سازمان انرژی اتمی با تشریح روند
اقدامات ایران پس از خروج آمریکا از برجام اتخاذ گامهای
کاهشی در تعهدات را با هدف حفظ توافق و ایجاد توازن
در آن ،توصیف کرد .وی تاکید کرد در صورت تداوم روند
کنونی هیچ یک از طرفها نمیتوانند انتظار رضایت از این
توافق را داشته باشند.
معاون رئیسجمهور ضمن اش��اره به اینکه جمهوری
اس�لامی ایران از این روند خش��نود نیست و با در دست
داشتن گزارشهای پیاپی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مبنی بر تایید انجام تعهدات ایران منطبق بر برجام و عدم
دس��تیابی به حداقل انتظارات از دستاوردهای این توافق
اعالم کرد :افکار عمومی در کش��ور بشدت ناراضی است و
انتظار اقدام متقابل را دارد.
ژاک در این مالقات ضمن ابراز حمایت فرانسه از برجام
همچون گذشته ،خروج آمریکا از توافق را مایه تاسف عنوان
و در عی��ن حال از گامهای کاهش تعهدات ایران نیز ابراز
نگرانی کرد .وی تاکید کرد مقامات کشورش در مالقات با
مقامات آمریکا ابراز تاسف خود را ابراز داشتهاند.
در ادامه صالحی گفت :استمرار شرایط موجود به نفع
هیچکس نیست و نباید فراموش شود برجام منافع امنیتی
برای اروپا داشته و حفظ آن بر اساس آنچه خانم موگرینی
بارها تاکید میکرد برای امنیت اروپا ضرورت دارد .وی افزود:
ن رو توصیه میکنم کشور فرانسه جانب احتیاط را در
از ای 
پیش گرفته و در کنار دیگر کشورهای اروپایی از پیچیدهتر
شدن اوضاع جلوگیری کند.

عکس نوشت

انتخابات پیش رو ارائه شود .وی با بیان اینکه تالش میکنیم
در چند روز آینده وحدتی در انتخابات پیشرو حاصل ش��ود،
گفت :اگر به وحدتی در این زمینه دست یابیم جبهه پایداری
لیستی را در انتخابات پیشرو ارائه نخواهد کرد و جریان انقالب
با یک لیست وارد انتخابات میشود .در همین حال محمدباقر
قالیباف به این س��خنان آقاتهرانی واکنش مثبتی نشان داد و
در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوشت« :مصاحب ه مرتضی
آقاتهرانیرا دیدم ،فرصت خوبی برای وحدت نیروهای انقالب
ایجاد شده است .لیست را قطعی نکردهایم تا انشاءاهلل نتایج
خوبی حاصل ش��ود» .در این فض��ا با توجه به مصاحبه اخیر
آقاتهرانی و اس��تقبال قالیباف از این موضع ،میتوان وحدت
در دقیقه  90را محتملترین سناریو برای سرنوشت انتخاباتی
اصولگرایان دانست.

■■اظهار تأسف ترسوها

اظهار تاس��ف دوباره یک مقام اروپایی در حالی است که
هفته گذش��ته نیز هماهنگکننده عالی سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی که به تهران آمده بود ،در دیدار روحانی با بیان
اینکه باید تالش کنیم مشکالت در مسیر اجرای برجام رفع
شود ،گفت :از اینکه طرفهای اروپایی نتوانستند به تعهدات
خود در برجام عمل کنند ،متأسفم .بورل با اشاره به اینکه
لوفصل
کشورهای اروپایی امروز به دنبال حفظ برجام و ح 
مسائل برای پا برجا نگه داشتن برجام هستند ،افزود :به عنوان
هماهنگکننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ،همه
توان خود را برای ایجاد تعاملی قدرتمند در راس��تای حفظ
برجام به کار خواهم بست .جوزپ بورل پیشتر نیز گفته بود
فعالسازی این مکانیسم به معنی ارجاع موضوع به شورای
امنیت یا بازگش��ت تحریمها علیه ایران نیس��ت و تضمین
میدهد این کشورها تنها برای حل مسائل موجود پیرامون
توافق هستهای دس��ت به این اقدام زدهاند .اسفندماه سال
گذشته نیز اتحادیه اروپایی در بیانیهای گستاخانه از خروج
آمریکا از برجام صرفا ابراز تأسف کرده و با لحنی طلبکارانه به
ایران دستور داد باید یکطرفه تعهدات برجامی خود را ادامه
دهد! عالوه بر این موگرینی ،مسؤول سابق سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی  ۲۵اردیبهشت  ۱۳۹۷در نشستی با حضور
محمد جواد ظریف و وزرای خارجه تروئیکای اروپایی ()EU3
س ،فرانسه و آلمان از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف
انگلی 
کرد .این نوع موضعگیری مقامات اروپایی طی  21ماه گذشته
در حالی است که اروپا در این مدت نهتنها به هیچ یک از
تعه��دات خود بویژه در حوزههای نفتی و مالی عمل نکرد،
بلکه با سیاستهای ضدایرانی ترامپ در حوزههای موشکی
و منطقهای نیز همراهی و همصدایی حداکثری داشت .ضمن
اینکه  3کشور اروپایی  24دی با انتشار بیانیهای به صورت
رس��می از آغاز روند فرآیند حلوفصل اختالفات موسوم به
«مکانیسم ماشه» خبر دادند .از سوی دیگر به نظر میرسد
گامهای کاهش تعهدات هستهای که در  5مرحله انجام و به
غنیسازی در تاسیسات هستهای فردو منتهی شد ،آنگونه
که باید و شاید نتوانسته اروپاییها را به انجام تعهداتشان
در قبال ایران مجاب کند .همین موضوع نیز موجب ش��د
مقامات دولتی چون روحانی و ظریف تهدید به خروج ایران
از انپیتی را در دس��تورکار خود قرار دهند .مقامات دولتی
در چند ماه اخیر با تندترین عبارات اروپاییها را مورد انتقاد
قرار داده بودند .روحانی  3کشور اروپایی را به دلیل تبعیت از
سیاستهای آمریکا ترسو خطاب کرده و ظریف هم اتحادیه
اروپایی را به فروختن شرافت خود متهم کرده بود.

تصاویری از حجم پرونده روحاهلل زم در دادگاه

■■اصولگرایان؛ مانور وحدت در دقیقه 90

تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و جریانات سیاسی در حالی آغاز
شده است که کماکان وضعیت لیستهای انتخاباتی در هالهای
از ابهام قرار دارد و گمانهزنیها در این زمینه نیز جریان دارد.
فهرست شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی که سرانجام
روز دوش��نبه لیست  30نفره خود را برای تهران منتشر کرد
با واکنشهایی از سوی محمدباقر قالیباف و حامیانش مواجه
ش��د و حتی زمزمه انتش��ار لیست جدید از سوی وی شنیده
شد .جبهه پایداری هم که سرانجام به مسیر واحدی با شورای
ائتالف نرسید به دنبال انتشار لیستی مجزا رفته است .با این
حال حجتاالسالم مرتضی آقاتهرانی ،دبیرکل جبهه پایداری
روز گذشته درباره آخرین وضعیت این جبهه در انتخابات ،خبر
از تالش برای محقق کردن وحدت نیروهای انقالبی داد و گفت:
جبهه پایداری دست خود را به سمت جریانهای انقالبی دراز
میکند تا با وحدت تمام جریانهای انقالبی لیست واحدی برای

در جبهه اصالحات اما اقدامات انتخاباتی با ابهامات بیشتری
همراه اس��ت؛ در حالی که پس از اعالم رس��می ش��ورای عالی
سیاس��تگذاری اصالحطلبان مبنی بر عدم انتش��ار لیست در
پایتخت ،ش��نیدهها حکایت از انتش��ار لیستی جداگانه توسط
احزاب اقماری داشت ،روز گذشته خبر انصراف محمدعلی افشانی،
شهردار سابق تهران که از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
بود منتشر شد .اسماعیل گرامیمقدم ،سخنگوی حزب اعتماد
ملی نیز از تغییر حوزه انتخابیه محمدرضا خباز ،استاندار سابق
سمنان از تهران به کاشمر خبر داد .خبرگزاری فارس نیز خبر
از تغییر حوزه انتخابیه احمد مازنی و فاطمه ذوالقدر  2نماینده
اصالحطلب تهران در مجلس دهم به گرگان و میناب داد .با این
حال محمدرضا عارف ،رئیس شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
در گفتوگو با تسنیم با اشاره به فعل و انفعاالت اصالحطلبان در
زمینه انتخابات گفت« :در حال حاضر برخی احزاب اصالحطلب
برای بستن لیست فعال ش دهاند و امیدوارم در یکی دو روز آینده
لیست خود را اعالم کنند و انشاءاهلل این لیست مورد حمایت
همه گروههای اصالحطلب و مردم نیز قرار گیرد» .همچنین در
روزهای گذشته از احتمال انتشار لیستی مستقل از سوی حزب
کارگزاران سازندگی اخباری به گوش رسیده بود .در مجموع به
نظر میرسد محتملترین تاکتیک برای اصالحطلبان ،فعالیت
گسترده و غیررسمی برای انتخابات است تا در عین امتحان کردن
شانس حضور در بهارستان ،در صورت شکست خدشه حیثیتی
به این جریان وارد نشود.

مهردادبذرپاشبااشارهبهلزومجوانسازیمدیریتکشور:

کشور دچار بیماری تصمیم نگرفتن شده است
مهرداد بذرپاش ،عضو هیأترئیس��ه مجلس نهم در
گفتوگ��و با ویژهبرنامه «مداد قرمز» ش��بکه  4س��یما
که به مناس��بت دهه فجر پخش ش��د ،گف��ت :یکی از
ویژگیهایی که حتماً باید مدنظر قرار دهیم جوانسازی
است که فراتر از جوانگرایی است و به معنی نوسازی در
فرآیندها و روشها و تصمیمات و بخشهای نرمافزاری
اس��ت .ما در بعضی مسائل استاد حل نکردن مسائل از
طریق پیچیده کردن مسأله هستیم .جوانگرایی را نباید
به تغییر چند مدی��ر در بخشهای
مختل��ف تقلیل دهی��م .مدیرعامل
اسبق سایپا گفت :خیلی از بخشهای
حکمرانی امروز از دس��ت مسؤوالن
رسمی خارج شده است ،مثل فضای
مجازی ،تاکس��یهای اینترنتی و. ...
از این به بعد این اتفاقات با س��رعت
بیش��تری میافتد .دولت و مجلس
کجای این اتفاقات هستند؟ گاهی به
مسائل بیاهمیت میپردازند و عقب
میمانند .یکی از دالیلی که جوانها
باید مدیریت کنند همین است ،چون
جا نمیمانند و توان مدیریت این شرایط را دارند .بهغیر
از منیته��ای فردی در خیلی از بخشها ،علت دیگری
برای مقاومت در برابر این مسأله وجود ندارد.

■■جوانگرایی یک انتخاب نیست؛ یک اجبار است

بذرپاش همچنین اظهار داشت :کاهش سن مدیریتی
امروز ضرورت کش��ور ما اس��ت .باید به سمتی برویم که
فرآیند تغییر نس��ل در مدیریت کش��ور حداقل اشتباه را
داشته باشد .نه اینکه چون استثناهایی ممکن است اتفاق
بیفتد که کاری خراب شود ،بهطور کلی جوانگرایی را کنار
بگذاریم .جوانگرایی یک انتخاب نیست و یک اجبار است و
شرایط امروز این را به ما تحمیل میکند .وی افزود :جوان
محافظهکار نیست و تصمیم میگیرد.
امروز کشور ما دچار بیماری تصمیم
نگرفتن شده است .کشور را باید از این
ورطه بیتصمیمی نجات دهیم و این
کار را جوانها میتوانند انجام دهند.
وقتی مالحظات زیاد شد تصمیمگیری
رخ نمیدهد .موضوع جوانگرایی را در
سمتهای مدیریتی خالصه نکنیم.
حواسمان باشد آدرس غلط ندهیم.
باید این ادبیات فراگیر شود و آنوقت
است که بخشهای خصوصی و دولتی
و حاکمیتی به میدان میآیند و کشور
یک جهشی خواهد کرد.
■■نمیت�وان در دانش�گاه اس�تاد و فارغالتحصی�ل
بیمسؤولیت تربیت کرد

مه��رداد بذرپاش عنوان کرد :انتخاب��ات مجلس را در
■■خیل�ی از وزرای ابت�دای انقالب  25س�اله بودند اما
پیش داری��م و میبینیم تعدادی جوان خود را برای رأی
همانها امروز هم وزیرند
بذرپاش تأکید کرد :خیل��ی از وزرای ابتدای انقالب دادن مردم عرضه کردهاند .اما مردم اینها را نمیشناسند.
 25س��اله بودند ام��ا همانها امروز ه��م وزیرند و باور باید عدهای اینها را معرفی کنند .پیش��رفت کشور با یک
دیگری درباره جوانگرایی دارند .رئیسجمهور امروز ما مجلس ی��ا یک دولت ولو جوان اتف��اق نمیافتد .در این
هم از مجلس اول حضور داش��تهاند .این در حالی است  40سال کشور خیلی پیش رفته است اما توقعمان بویژه
که اتفاقات  10سال اول انقالب خیلی سخت بود .اداره در حوزه اقتصاد خیلی بیش��تر اس��ت .مجلس و دولت در
جنگ که یک موقعیت بحرانی اس��ت ،س��ختتر است .یک بس��تر معنا پیدا میکند .نمیتوان در دانشگاه استاد
وی گفت :ما نیازمند انقالبهای بعدی در داخل انقالب و فارغالتحصیل بیمس��ؤولیت تربیت کرد و توقع داشت
هس��تیم .یکی از اصلیترین الزام��ات حکمرانی جدید ،همینها که وارد عرصه مدیریت کش��ور میشوند درست
جوانس��ازی اس��ت .امام و رهبری بیشترین صحبتها عمل کنند .وی اضافه کرد :یکی از مهمترین محیطهایی
و پیامهایش��ان خطاب به کدام قشر است؟ بیانیه گام که باید اصالح شود دانشگاه است .امروز رتبه تولید علم ما
دوم خطاب به کدام قشر است؟ این به این معنا نیست در منطقه  2است اما رتبه ما در استفاده از علمی که تولید
که رهبری بزرگترها را نمیبینند اما مسائلی هست که میکنیم  17است! یعنی بیشتر برای استفاده دیگران تولید
میکنیم .این مشکل را باید حل کنیم.
از طری��ق جوانها باید اتفاق بیفتد.
مش��اور رئیسجمهور در دولتهای کاهش سن مدیریتی امروز ضرورت دولتها و مس��ؤوالن مختلف که سر
نهم و ده��م در ادامه گف��ت :قطعاً کشور ما است .باید به سمتی برویم کار میآیند از همین فارغالتحصیالن
یک جوان مشاوره در حوزه نیازهای که فرآیند تغییر نسل در مدیریت دانشگاهها استفاده میکنند .پس این
جوانان و فناوریهای جدید را بهتر کشور حداقل اشتباه را داشته باشد .محیط را هم باید اصالح کنیم.
■■م�ا هنوز تکلیفم�ان را با احزاب
میتوان��د به مدی��ران بدهد .تجربه
نه اینکه چون استثناهایی ممکن
معین نکردهایم
مشاوران جوان در دولتهای نهم و
اس�ت اتفاق بیفتد که کاری خراب
بذرپ��اش در ادام��ه گف��ت :م��ا
دهم یکی از روشها برای شکستن
ش�ود ،بهطور کل�ی جوانگرایی را
هنوز تکلیفم��ان را با احزاب معین
حلقههای بس��ته مدیریتی بود .وی
کنار بگذاریم
نکردهایم .مس��تقل بودن امروز یک
گفت :یکی از وظایف مشاوران جوان
ش��عار تبلیغاتی است در صورتیکه
تسهیل فرآیند ورود جوانان بود .آیا
خوب اس��ت کسی که  30س��ال وزیر بوده باز هم وزیر خوب نیس��ت فرد به هیچ جا پاسخگو نباشد .یعنی اگر
شود؟ ایده مشاوران جوان برای جلوگیری از این معضل ب��د عمل کرد آبروی حزب او ب��رود و به این خاطر هم
بود .در دولت فعلی این طرح زیر س��ؤال رفت اما حدود شده عملکرد خود را خوب کند .وی افزود :مستقل بودن
 3سال بعد با عنوان دستیاران جوان تکرار شد! نمیگویم ژستی برای فرار از پاسخگویی شده است .نکته دیگر این
ایده مش��اوران جوان بینقص بوده اما کسی ایده بهتری است که برای شایستهگزینی باید فکری کنیم .گاهی برای
ارائه نکرد .یکی از نکات مهم ،مکانیس��م و شاخصهای جایگزینی مدیری که در  55سالگی بازنشسته میشود
نیرو تربیت نکردهایم.
انتخاب این جوانان است.

