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جزئیات اصالح
قانون انتخابات

نمایندگاناحزاب،وکال،رسانههاوتشکلهایمدنی
درهیأتاجراییانتخاباتعضومیشوند

 در الیحــه دولــت تأکیــد شــده کــه هرگونــه اظهــار نظر از ســویشــورای نگهبــان در مقــام نظــارت ،تنهــا بر نحــوه اعمــال قانون
حاضر از ســوی مجری انتخابات اســت و باید مستند به عدول یا
تخطی مجری از فرآیندها ،ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع
نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد
2
ادعای خروج از برجام و استعفای ظریف تکذیب شد

شایعه مشکوک

وزیــر امورخارجــه هنــوز از هند بازنگشــته اســت کــه برنامــه او برای ســفر به عراق
اعــام میشــود .واقعیتــی که نشــان میدهد محمدجــواد ظریف به همــان قوتی
که مدیریت سیاســت خارجی کشــور را به دســت گرفت برای تحقق منافع ملی و
مقابله با تحریمها از طریق رایزنی با کشورهای مختلف تالش میکند.

رئیس جمهوری در دومین سالگرد
درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:
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پولی شدن تونلها
فع ً
ال مطرح نیست

خط جدید تندروها

 -گفتاری از احمد مسجدجامعی و یادداشتی از سیدرضا صالحی امیری
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اگــر از درون فضــای جــاری و روزمــره کشــور کمــی ارتفاع
بگیریــم و از باال به آن نگاه کنیم ،به طور قطع با تصویری
مواجــه میشــویم کــه حیرتانگیز اســت .تصــور کنید که
داخل یک اتاق دو نفر درباره مالکیت یک شــیء اختالف
داشــته و بگــو مگــو کنند یا حتــی وارد درگیری شــوند ،این
اتفاق در شــرایط عادی چنــدان امر غریبی نخواهد بود و قابل فهم اســت .ولی
اگر یک نفر از فراز آسمان نگاه کند که سیل ویرانگری در حال آمدن است و آن
خانه با همه ساکنان و اشیای درونش در معرض تهدید است و در عین حال آن
دو نفر در حال کشمکش و مجادله و زد و خورد هستند و توجهی به آمدن سیل
ندارند ،در این صورت مجادله آنان را امری نابخردانه تلقی خواهد کرد ،چرا که
پیروزی هر کدام چیزی جز شکست و نابودی کامل هر دو نیست.
وضعیت ایران و تنشهایی که از ســوی تندروها ایجاد میشــود ،بیشــباهت
به چنین تمثیلی نیست .در شرایطی که کشور با مشکل تحریمها مواجه است و
در داخل نیز با مشــکالت اقتصادی و اجتماعی گوناگون دست به گریبان است،
گروهــی از افراد تحت عناوین دهان پرکن میکوشــند که باالترین ســطوح تنش
سیاسی را با دولت و وزرای اصلی آن ایجاد کنند.
فشــارهایی که این روزهــا علیه وزیر خارجه اعمال میشــود جز در چارچوب
یک نابخردی یا حتی طرح مشــکوک وابســته به بیگانه ،علیه کشــور قابل فهم
نیســت .در حالــی کــه ایــران نیازمنــد یک سیاســت خارجــی قدرتمنــد و مقتدر
اســت و الزمه این هدف داشتن یک وزیر و وزارت خارجه فعال و مورد حمایت
اســت بــه نحوی اســت که فــارغ از مناقشــات سیاســت داخلی باشــد ،در چنین
وضعــی تندروها میکوشــند تا با کشــیدن پای وزیر خارجه به این مناقشــات که
تمام شــدنی هم نیســت ،وی را از جایگاه رفیع ملی تنزل دهند و به یک طرف
دعوای سیاســی در داخل کشور تبدیل نمایند .بهره چنین رفتاری نصیب کسی
جز دشــمنان ایران نخواهد شد .متأسفانه برخی رســانههای رسمی نیز دانسته
یــا نادانســته در این دام میافتنــد و بلندگوی تندروها میشــوند و هیزمبیار این
معرکه ناخوشایند میشوند.
چرا چنین هجومی علیه شخص وزیر خارجه شده است؟ چرا هر روز شایعات
دروغ تحویل جامعه میدهند؟ یک روز اســتعفای وزیر خارجه را جعل میکنند،
روز دیگر خروج از برجام را .به نظر میرســد که آنان از ایجاد مشــکل داخلی برای
دولت ناامید شدهاند .آنان که با بحرانآفرینی برای دولت ،حتی به قیمت پنهان
شــدن پشــت نزولخــواران مؤسســات اعتباری میخواســتند بــه خیابــان بریزند،
متوجــه شــدند کــه در ایــن راه شــانس چندانــی ندارند و چه بســا دســت آنــان رو
میشــود .همچنان که رو شــد .متأسفانه اگر گزارش کامل اغتشاشات دی ماه سال
 1396به صورت کامل منتشر میشد و کسانی که آن غائله را در ضدیت با دولت و
در مشهد و شهرهای دیگر استان خراسان راه انداختند و به سرعت تبدیل به یک
اغتشــاش تمامعیار شــد محاکمه و محکوم میشدند ،امروز جرأت نمیکردند که
دنبال ایجاد غائله در روابط خارجی کشور بروند.
ایــن جماعت کینه شــدیدی از برجام دارند .آن قدر از برجــام کینه دارند که
از مواضــع ترامــپ در خــروج از برجام نیز قند در دلشــان آب میشــد در واقع
ترامــپ یــار کمکــی آنان شــده بود .شــاید همیــن یک وجه اشــتراک میــان این
جماعــت و ترامــپ بتواند ماهیــت آنان را بخوبی نشــان دهد .ولــی نکتهای که
کمتــر مــورد توجه آنان قرار میگیرد ،این اســت کــه جامعه و مردمــی که با آن
بحرانســازی داخلی همراهــی نکردند و این جماعت نیز به صــورت زبونانه از
پذیرش مسئولیت آغاز آن بحران سر باز زدند و مثل عجوزهها رفتار کردند و به
الک خــود فرو رفتنــد ،چگونه گمان میکنند که این مردم با بحرانســازی برای
وزیر خارجه و سیاست خارجی کشور همراهی خواهند کرد؟
فــارغ از ایــن نکتــه انتظــار مــیرود کــه مراجــع رســمی نیــز در برابــر ایــن
بحرانســازیها بیتفاوت نباشــند و ســکوت نکنند .اگر قرار باشــد که به صورت
منصفانهای در برابر بحرانســازان رفتار شود ،به طور قطع این گروه نمیتوانند
مصــون از برخــورد باشــند .در جامعــهای کــه حتــی بــا احتمــال همصدایــی یا
اشتراک مواضع با جریان غالب در امریکا به سرعت با واکنش مواجه میشود،
چگونه اســت که این حد از همسویی مواضع با ترامپ و پمپئو به سکوت برگزار
میشود؟

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
الگوی مدیریت استراتژیک

شاخصههای مدیریتوبرنامهریزی استراتژیکعبارت
اســت از :تمرکز بر مســائل و اقدامات اساسی ،آگاهی از
یادداشت
محیط در حال تغییر ،توان بالقوه ،شناسایی فرصتها
و تهدیــدات ،آمادگــی بــرای ایجــاد تغییــرات ،تعیین
واقعبینانــه اهــداف ،دسترســی بــه اطالعات ،توســعه
ارتباطات ،ترســیم نقشــه راه و انســجام در فعالیتها.
یــک مدیر استراتژیســت وظیفــه تعییــن اقدامهایی را
سیدرضا
دارد که احتمال دستیابی به اهداف پیشبینی شده در
صالحی امیری
زمانهای مقرر را میسر میسازد .از این منظر با تعمق
استاد دانشگاه
در آرا ،عقاید ،رفتار ،گفتار و عملکرد مدیریتی آیتاهلل
هاشــمی میتوان دریافت که ایشــان الگــوی تمامعیار
مدیریت استراتژیک در ایران معاصر بودهاند .آیتاهلل هاشمی آگاهی عمیق
بــه تحــوالت داخلی ،منطقهای و بینالمللی داشــت ،در داخــل برای تقویت
قدرت ملی نظام همواره اجماعساز و اجماعآفرین بود هرگز بر طبل شکاف
و انشــقاق در کشــور نکوبید ،به گفتوگــو بهعنوان محور اساســی حرکتهای
سیاســی ،اجتماعی اعتقاد راســخ داشــت و در برابر تندترین انتقادات و حتی
تخریبها از مســیر عقالنی و اعتدالی خود خارج نشــد .مدیریت اســتراتژیک
آیتاهلل هاشمی همواره و در تمامی مقاطع به انسجام ،کارآمدی و اثربخشی
میان اجزای نظام منجر میشــد .وی میان آرمانها و چشــمانداز با نهادهای
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی ،تعادل ایجاد میکرد و آنهــا را بهصورت اندامی
ارگانیــک و هارمونیــک در جهــت اهــداف و آرمانهــای نظــام ســوق میداد.
درحقیقت ،میتوان ادعا کرد الگوی مدیریت اســتراتژیک ایشان با دارا بودن
سه بعد اصلی الف) آینده نگری ،ب) کالننگری و ج) تفکراعتدالی ،منجر به
طراحی نقشهای جامع و الگویی مناسب از توسعه در کشور شد:
الف) آیندهنگری
در توصیــف ایــن مهم بادو مقطع مهم تاریخی مواجه هســتیم :ایشــان
در مقطــع پیــش از پیــروزی انقالب بهعنــوان یکی از چهرههای بســیار مؤثر
درهدایــت وســازماندهی ونهایتــاً پیــروزی انقالب عمــل کردنــد و در دوران
پس از انقالب که مقاطع حســاس تاریخی بســیار مهمی داشــت (از جمله
چالشهــای اولیــه انقــاب ،ماجــرای ترورهــای منافقیــن ،عــزل بنیصدر،
فرماندهــی جنــگ ،ماجرای مکفارلیــن ،پدیده کودتای نــوژه ،دوره رحلت
حضــرت امــام ،مدیریــت انتخــاب رهبــری جدیــد نظــام ،توســعه فضــای
سازندگی و توسعه) همواره حضور فعال ،مؤثر و تعیینکنندهای داشتند.
نگاه استراتژیک را در تصمیمات مهم آیتاهلل هاشمی بویژه آتشبس
در زمــان جنــگ بهتریــن تصمیــم بــرای آینده کشــور بــود .در شــرایطی که
تندرویها ممکن بود نظام را با مشکل اساسی مواجه کنند تدابیر هاشمی و
ویژگیهای بارز ایشــان مانند جسارت و قدرت تصمیمگیری در سختترین
شرایط ،در نهایت منجر به پایان جنگ تحمیلی شد .بسیاری از تحلیلگران،
این امر را از نمونههای بارز نفوذ و تأثیرگذاری وســیع ایشــان میدانند که به
مــدد اعتماد و اعتقاد کامل بنیانگذار کبیر انقالب اســامی(ره) به بصیرت،
فراســت ،دوراندیشــی ،خیرخواهــی و نــگاه ژرف ایشــان به منافــع ملی و به
مسیری معقول و عزتمندانه برای پایان پیروزمندانه جنگ منتهی گشت.
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی در زمانــی کــه کشــور درگیــر جنــگ ،تحریم،
کمبودهــا و انــواع توطئهها بود آرامش روانی را در جامعه ایجاد میکرد و در
زمــان رحلت امــام(ره) برای آینده انقالب بدرســتی تصمیم گرفت .در این
خصوص میتوان به نقش هاشــمی پــس از رحلت امام(ره) و تعیین مقام
رهبری نظام اشــاره کرد .این در شــرایطی بود که دشمنان انقالب اسالمی با
توجه به ویژگی کاریزماتیک امام خمینی(ره) بر این تصور بودند که با رحلت
امــام خمینی(ره) انقالب اســامی به پایان حیات خود میرســد .از منظری
دیگری و در توسعه ملی ،یا در اوج جنگ تحمیلی (سال  )1361و ناامیدی و
فشار روانی حاکم بر جامعه ،ایشان سنگبنای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی
را گذاشتند و فضای علمی و پژوهشی کشور را
رونقی دوچندان و دوباره بخشیدند.
ادامه در صفحه 4

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëمحمــد پارســایی :در ابتدای خیابان جلفا بــا تقاطع مجتبایی
نظــــــــر
بهدلیــل وجــود پیــچ تنــد و نبود دیــد مناســب راننــدگان ،بارها
مـــــردم تصادفاتــی بین خودروهــا و عابران پیاده رخ داده اســت .لطفاً
راهنمایــی و رانندگــی در ایــن محــل چــراغ راهنمایــی چشــمکزن قــرار دهــد تــا
رانندگان احتیاط کنند.
 ëنحــوه اعطــای وام به مشــاغل کوچک :آقــای بهرامی در تماس با ســتون ســام
ایران اظهار کردند که بانکها در خصوص اعطای وامهای کوچک و خرد به افراد
نیازمند و کســبههای کوچک شــرایط ســختگیرانهای را اعمال میکنند .چرا فردی
کــه میخواهــد با یک وام به کســب و کار خود رونقی دهد ،با فــردی که میخواهد
کارخانهای را راهاندازی کند ،شرایطی یکسان دارد؟ شرایط باید بهگونهای باشد که
افراد نیازمند در کارگاههای کوچک بتوانند از امتیاز وام استفاده کنند.

ب آقاي حسن مشهدي ملك
همكار گرامي جنا 

بدينوسيله درگذشــت مادر عزيزتان را تســليت عرض نموده از
خداوند متعال براي مرحومه رحمت واسعه الهي و براي شما و ساير
بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم .ضمنًا مراسم ختم آن مرحومه
روز يكشــنبه  97/10/23از ســاعت  15/30الي  17در مسجد
فخرآباد واقع در خيابان بهارستان ،چهارراه فخرآباد برگزار ميشود.
مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

ب آقايان محمدرضا و اميرمحمد قادري موحد
همكاران گرامي جنا 

با نهايت تأثر و تأسف درگذشت مادر عزيزتان را تسليت عرض نموده از درگاه
خداوند متعال براي مرحومه غفران واســعه الهي و براي شما و بازماندگان
صبر و اجر مسألت داريم .ضمنًا مراسم ختم آن مرحومه روز يكشنبه مورخ
 97/10/23از ســاعت  15الي  16/30در مسجد جامع تهرانسر (حضرت
رسول(ص)) واقع در تهرانسر ،انتهاي بلوار شاهد برگزار ميگردد.

مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

President.ir

یک گل سرخ
برای زری

باید هاشمی زمان خود باشیم

شهردار تهران :هیچ طرحی برخالف
مصالح عمومی اجرا نمیشود

