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سياسي

محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از تهیه طرح سوال از رئیس جمهوری درباره وضعیت و عملکرد موسسههای مالی و اعتباری
مجلس شورای اسالمی:
خبر داد و گفت :این طرح سوال تقدیم هیات رئیسه شد .به گزارش ایلنا ،محمدعلی وکیلی با اشاره به تهیه طرح سوال از رییس جمهوری
طرح سوال از رییسجمهور با  ۱۱۹امضا توسط تعدادی از نمایندگان اعالم کرد :طرح سوال از رییس جمهوری در خصوص وضعیت موسسههای مالی و اعتباری در جریان نشست
علنی امروز مجلس تقدیم هیئت رئیســه شــد .او گفت :این طرح سوال با  ۱۱۹امضا تهیه شده که در نشست علنی امروز مجلس از سوی
هیات رئیسه تحویل گرفته شد و پیش از آن نیز اعضای فراکسیون امید که این طرح سوال را امضا کرده بودند امضای خود را پس گرفتند.
تقدیم هیات رییسه مجلس شد

حسن روحانی رییسجمهور:

اعضای کابینه دوازدهم در مسیر جوانگرایی انتخاب خواهند شد
رییسجمهور با بیان اینکه اعضای کابینه دوازدهم در مسیر
جوانگرایی انتخاب خواهند شد ،گفت که دولت دوازدهم باید

دارای کابینهای باشد که بتواند کارآمدی بیشتری برای تحقق
اهداف دولت دوازدهم داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
در حاشــیه اجالس سران سه قوه در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه قطعا اعضای کابینه در مسیر جوانگرایی انتخاب خواهند
شد ،گفت :در تعامل با صاحبنظران ،وزرا و کارشناسان برای
تعیین کابینه در حال مشورت هســتیم که یکی از کارهای

سخت بعد از انتخابات همین تعیین کابینه است.
برای هماهنگ کــردن امور در کشــور نیازمند همکاری
بیشــتر هستیم ،مجلس هم باید بتواند در این راستا به دولت
کمک کنــد .دولت دوازدهم باید دارای کابینهای باشــد که
بتواند کارآمدی بیشــتری برای تحقق اهداف دولت داشــته
باشد.
وی افزود :قوه قضاییه در هر کشــوری قوه بسیار مهمی

اســت و میتواند باعث شود امنیت ،سالمت و توسعه کشور
بیش از پیش به ثمر برسد.
رییسجمهور خاطرنشــان کرد :دولت باید قوه قضاییه را
کمک کند تا این قوه بتواند امور خود را به ثمر برساند.
البته در برخی موارد مانند مبارزه با فســاد و قاچاق نیازمند
همکاری بیشــتر هســتیم و همچنین برای رفع آسیبهای
اجتماعی هر دو قوه باید یک مسیر را دنبال کنند.

علی الریجانی رئیس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه:

محسنی اژهای حرفهایی نزند که باعث فرار سرمایهگذاران بشود
همایش سراسری قوه قضاییه بهمناسبت هفته قوه قضاییه
روز یکشنبه با حضور سران قوا و مسئوالن عالی رتبه قضایی
در سالن اجالس سران برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
در این همایش با اشاره به اینکه به یمن حضور و هوشیاری
مــردم و تدبیر رهبری انتخابات را به بهترین شــکل برگزار
کردیــم ،گفت :اکنون انتخابات به پایان رســیده و نوبت ما
مسئوالن است که مشکالت کشور و مردم را حل کنیم .اگر
همه دســت به دست هم دهیم تا پایان قرن میتوانیم تا حد
زیادی مشکالت را حل و فصل کنیم.
روحانی با اشــاره به اینکه انقالب ما به  ۴۰ســالگی یعنی
به بلوغ رســیده اســت ،تصریح کرد :االن دیگر سال  ۸۸و
 ۷۸نیست .اکنون سال  ۹۶است .در این شرایط بسیار خوب
بعد انتخابات آیا باید از نو رقابت انتخاباتی را بازخوانی کنیم.
کدام عقل سلیم این را میگوید .دوران رقابت انتخاباتی مال
همان دوره است.
رئیس دولــت یازدهــم همچنین با بیان اینکه کســانی
کــه امروز از رکــود صحبت میکنند ســال  ۹۱کجا بودند،
خاطرنشان کرد :حدود هشت ســال اشتغال خالص ما صفر
بوده است و به تدریج در حال خروج از این حالت هستیم ،اما
شــرایط سالهای  ۸۵تا  ۹۲را یادمان میرود .یادمان میرود
در سال  ۹۲با رکود بینظیری در تاریخ کشور روبرو بودیم و

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو:

 ۳۰۰شهر ایران در نقطه
تنش آبی قرار دارند
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت :در حال حاضر
علی رغــم اقدامات صــورت گرفته  ۳۰۰شــهر در نقطه
سربهســر منابع آبی قرار دارند ،به طوری که اگر تعمیرات
تاسیسات طوالنی شــود با مخازن خالی رو به رو خواهیم
شد.
به گزارش ایســنا :رحیم میدانی با بیــان این که برای
تامین آب شــرب نیازمند تدابیر گوناگونی هســتیم ،اظهار
کرد :صرف وجود آب پشت سدها نمیتواند گزینه اطمینان
برای تامین آب کشور باشد ،چرا که باید به تعمیر تاسیسات
و پروژههای جدید نیز توجه شود.
وی ادامه داد :به دلیل وجود محدودیتهای منابع مالی
نمیتــوان پروژهها را طبق زمان بندی اجرا کرد ،به همین
دلیل در حال حاضر با شــهرهایی دارای تنش آبی مواجه
شــدیم که باید اقدامات الزم برای خروج این شــهرها از
وضعیت فعلی صورت گیرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که حاشیه
اطمینــان ما بــرای تامین منابع آبی کم اســت ،گفت :در
اصفهان حتی میتوان قاطعانه گفت که از نقطه سر به سر
نیز در مرحلــهی پایینتر قرار گرفتهایم و کمبود منابع آب
در این استان به طور جدی خودنمایی میکند.
میدانی اوج مصرف منابع آب را از ساعت  ۱۶:۳۰تا ۲۱
در روزهای عادی دانســت و افزود :در روزهای تعطیل از
ساعت  ۱۰تا  ۱۴نیز اوج مصرف را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد :اگر تمام ســدهای کشور نیز پر باشد،
اما میزان مصرف از حد اســتاندارد افزایش یابد تاسیسات
نمیتواند آب را به دست مشترکان برساند که همین مساله
موجب کاهش منابع آبی میشود.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی:

مردم عراق ثابت کردند
امنیت خریدنی نیست

علی شمخانی در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی موصل
عراق گفت :مردم عراق ثابت کردند امنیت خریدنی نیست و
به جای اعتماد به قدرتهای خارجی با اتکا به خود و بسیج
مردمی شکل گرفته بر اساس فتوای مرجعیت به این پیروزی
دســت یافتند .به گزارش ایسنا ،نماینده مقام معظم رهبری
و دبیر شــورای عالی امنیت ملــی در مصاحبه با خبرنگاران
افزود :امروز عراق به برکت بســیج مردمی دارای ســازمان
دفاعی ثابت و مستحکم در برابر تهدیدات حال و آینده است.
دریابان شمخانی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پیام
پاســخ موشــکی ایران به داعش عنوان داشت :توان بومی
موشکی ایران مطابق با نیاز خود برای ایجاد قدرت بازدارنگی
سالهاســت که در عرصه افزایش دقت ،بــرد و قدرت در
حال توســعه است و امروز یکی از پایههای قدرت جمهوری
اسالمی ایران محسوب میشود.

تقریبا رشد اقتصادی کشور منفی  ۷درصد بود .امروز بعضی
از رکود حرف میزنند که اشــکالی ندارد ،اما در سال  ۹۱که
رشد کشور منفی  ۶.۸درصد بود در روزنامهها ،سایتها ،صداو
ســیما و بیان شریف شان کلمه رکود را کمتر میشنیدیم اما
اکنون که از رکود عبور کردهایم و به رشد اقتصادی مثبت ۸.۳
درصد طبق گفته مرکز آمار و به رشد  ۱۲.۵درصد طبق آمار
بانک مرکزی رسیدهایم تازه عدهای کلمه رکود را یاد گرفتهاند
که آن را ادا بفرمایند.
رییس مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه شاید الزم
باشــد با حفظ ارکان مورد نظر شهید بهشتی اصالحاتی در
قانون اساسی شکل گیرد ،گفت :در مسیر طی شده از انقالب
اســامی بر اســاس نیازهای روز اصالحاتی باید انجام شود
و ضمن تأکید بر پایههای قانون اساســی مثل رکن والیت
فقیه که مورد تأکید شهید بهشتی بوده است شاید الزم باشد
با ســاختاری که برای اصالح قانون پیشبینی شده تغییراتی
انجام شود تا با شرایط روز سازگارتر شود.
علی الریجانی تاکید کرد :حتم ًا باید از مســائل حاشیهای
پرهیز کنیم ،اینگونه نمیتوان مشکالت کشور را حل کرد.
جدالهای امروز نباید به مســأله اصلی کشور تبدیل شوند.
بهبود وضعیت اقتصادی مساله اصلی کشور است.
وی ادامــه داد :هماهنگی بین قــوا و اجزای آنها نیاز الزم
و ضروری امروز کشــور اســت .ســطح هماهنگیها بین

دســتگاهها باید بیش از پیش افزایش یابد .مدیران استانها
در قوای ســهگانه باید با یکدیگر نشست داشته باشند تا در
تصمیمگیریها همراستا شوند.
الریجانی خطاب به مدیــران قضایی توصیه کرد :مراقب
باشید در دام کشمکشهای رســمی نیفتید .آقای محسنی
اژهای ،ســخنگوی قوه قضاییه باید مراقب این مسأله باشد.
اگرچه ممکن است کشــمکشها مورد اقبال برخی رسانهها
باشد اما سخنگوی قوه قضاییه باید مراقب باشد تا در دام این
کشمکشها نیفتد؛ چرا که سرمایهگذاران احساس کشمکش
را متوجه میشوند و سرمایهگذاری شان در ایران تحتالشعاع
منازعات و حاشیهها قرار میگیرد.همچنین رییس قوه قضاییه
نیــز در این همایش تاکید کرد که طبــق اصل  156قانون
اساسی ،قوه قضاییه ،قوهای مستقل بوده که پشتیبان حقوق
فردی و اجتماعی اســت.آیت اهلل صادق آملی الریجانی طی
ســخنانی در این همایش ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره
شــهدای هفتم تیر به ویژه دکتر شهید بهشتی ،اظهار کرد:
گالیهای دارم مبنی بر اینکه دوستان بهتر است مطالب دقیقی
بگویند ،هر مطلبی بار معنایی خــود را دارد .امیدواریم همه
دوســتان در راســتای اهداف انقالب برای وحدت و همدلی
تالش کنند.
وی با اشــاره به جایگاه و نقش قــوه قضاییه ،اظهار کرد:
در اصول متعددی از قانون اساســی بــه وظایف و اختیارات

احمد مرادی نماینده بندرعباس و قشم در مجلس:

چرا از نیروهای بومی در استان
استفاده نمیشود؟

نماینده مردم بندرعباس و قشــم در مجلس
گفــت :طبق مصوبه مجلس بایــد در کارهای
صنعتی در اســتان از نیروهای بومی اســتفاده
کنند ،اما بعضا برای به کارگیری نیروهای ساده
کار هم از خارج استان نیرو میآورند.
به گزارش ایسنا ،احمد مرادی در جلسه علنی
روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکری
اظهار کرد :به وزیر راه و شــهر سازی در مورد
راههایی که تردد مردم را با سختی مواجه کرده
و کشته میگیرد تذکر میدهم .تذکر بعدی به
وزیر صنعت ،معدن و تجارت است ،طبق مصوبه
مجلس باید از نیروهای بومی در استان استفاده
کنند اما بعضا برای به کارگیری نیروهای ساده
کار هم از خارج از استان نیرو میآورند.
وی افزود :تذکر بعدی من به وزیر نفت است،
در پاالیشگاه مهمی چون ستاره خلیج فارس که
کارکرد ملی دارد الزم اســت از نیروهای بومی
استاده کنند ،اما علی رغم تذکرات گذشته هنوز
خواســته به حق جوانان جنوب محقق نشــده
است.
وی ادامه داد :تذکــر پنجم به وزیر ورزش و
جوانان است .متاســفانه فساد در فوتبال نقش
بازی میکند و اســتانهایی مانند هرمزگان در
این آتش میســوزند و ورزش هرمزگان روز به

قوه قضاییه اشاره شــده است.رییس قوه قضاییه خاطرنشان
کرد :مهمترین اصل ،اصل  156قانون اساسی است که طبق
آن قوه قضاییه قوهای مستقل محسوب میشود که پشتیبان
حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت
اســت.در این همایش وزیر دادگستری نیز به مناسبت هفته
قوه قضاییه ،گزارشی از عملکرد ساالنه قوه قضاییه ارایه کرد.
ایــن همایش به میزبانی دســتگاه قضایــی و با حضور
مســئوالن عالی رتبه قضایــی از جمله حجتاالســام و
المســلمین محســنیاژهای ،حجتاالســام و المسلمین
کریمی ،حجتاالسالم و المسلمین منتظری ،حجتاالسالم
و المسلمین شهریاری ،حجتاالســام و المسلمین امینی،
قاضی ناصر سراج ،محمدجواد الریجانی ،خداییان ،جهانگیر و
جمعی از قضات برگزار شده است.

محمود موسوی معاون عملیات نداجا:

در رزمایش امنیت و اقتدار پایدار ۹۶
سالحهای جدیدی را آزمایش میکنیم

روز علیرغم توانایی باال به مشــکل میخورد.
تذکر ششم به وزیر درمان ،بهداشت و آموزش
پزشکی است ،شــما میدانید که مردم مجبور
هســتند برای درمــان بیماریهای ســاده به
استانهای دیگر مراجعه کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد :تذکر هفتم
به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
اســت ،قولهایی داده شــد تا جریمه دیرکرد
وامهای زیر  100میلیون تومان مرتفع شــود.
این تصمیم دولت به صورت ناقص اجرا میشود
و هنوز عدهای نگران هســتند و مشکالتشان
رفع نشــده اســت .لطفا مشکالتشان را مرتفع
سازید.
وی سپس گفت :تذکر هشتم به معاون رئیس
جمهور آقای جهانگیری اســت .شما به وزرای
نفت ،صنعــت ،معدن و تجــارت ابالغ کردید
که برای هیئت مدیره پاالیشــگاهها و صنایع
از نیروهای تحصیل کرده هرمزگان اســتفاده
کنند ،جهت اطالع شما هنوز هیچ اقدامی انجام
ندادند .تذکر آخر به رئیس جمهور است ،لطفا در
این دور از مســئولیت خود حق ماموریت مردم
هرمزگان را پرداخت کنید سهمشان از دریافت
خدمات بسیار ناچیز است .مردم از جناب عالی
انتظار دارند تا به حق و عدالت توجه فرمایید.

معــاون عملیــات نیــروی دریایی
راهبردی ارتــش از آزمایش تجهیزات
و سالحهای جدید در رزمایش دریایی
امنیــت و اقتــدار پایــدار  ۹۶در پهنه
دریای خزر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دریادار دوم محمود
موسوی روز یکشنبه در نشست خبری
رزمایــش دریایی امنیت و اقتدار پایدار
 ۹۶در ستاد ناوگان شمال اظهار کرد:
رزمایش امنیت و اقتــدار پایدار  ۹۶از
سلسله تمرینات و رزمایشهای سالیانه
نیروی دریایی ارتــش در پهنه دریای
خزر است.
وی با اشاره به برگزاری این رزمایش
با بهــره گیری از اســتعداد موجود در
منطقه و ناوگان شــمال افزود :در این
رزمایش از یگانهای شــناور سطحی،
پروازی ،ســامانههای موشکی ساحل
بــه دریا ،تیمهای غواصی ،بهداشــت
و درمــان ،ســامانههای اطالعاتی و
شــنودی ،تیمهای تــکاور و عملیات
جنگهــای دریایــی و همچنیــن
مشــارکت گســترده مراکز آموزشی
نیــروی دریایــی ارتــش جمهوری
اسالمی ایران در ناوگان شمال استفاده

میشود.
وی با تاکید براینکــه تامین امنیت
یکی از اهــداف همیشــگی و عملی
جمهوری اســامی در پهنه آبهای
آزاد در شــمال و جنوب اســت اضافه
کرد :کارکنان نیروی دریایی راهبردی
ارتش دراین راستا تالش و فعالیتهای
گســتردهای را بــه صــورت عملی و
با حضور فعــال برای تامیــن امنیت
آبراههای تجاری در جهت انجام حمل
و نقل دریایی با تقبل هزینههای بسیار
و بدون کوچکترین چشمداشت ،انجام
میدهند.
موســوی با بیــان اینکــه نیروی
دریایی در برقراری ارتباطات و توسعه
تعامالت دیپلماتیک بین المللی همواره
پیشــگام بوده افزود :این نیرو با اعزام
ناوگروههــای متعدد به کشــورهای
دوست و همســایه در آبهای شمال و
جنوب همواره نشــان داده است که به
دنبال توســعه روابط دیپلماتیک بوده
و آمادگــی خود را نســبت به پذیرش
ناوگروههای سایر کشــورها و اجرای
تمرینات رزمی مشترک با این کشورها
اعالم کرده است.

علی اکبر والیتی مشاور رهبری در امور بین الملل:

امیدواریم توفیق اقامه نماز در مسجداالقصی را به امامت مقام رهبری داشته باشیم

علیاکبر والیتی گفت :شیعه و سنی باید
در تبلیغ اســام با یکدیگر مشارکت کنند،
چرا که فایده این مشارکت وحدت بین آنها
است و رمز موفقیت اسالم نیز همین اتحاد
بوده است.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر والیتی ضمن
بیان این مطلب اظهــار کرد :امروز نیز باید
از ایــن فرصت برای وضعیت کنونی منطقه
اســتفاده کنیم ،امروز پیروزی مسلمانان در
منطقه ما از مســلمات تاریخ معاصر است و
به برادران عراقی نیز بــرای آزادی موصل
تبریک میگوئیم.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشــخیص مصلحــت نظام در بخشــی از
سخنانش عنوان کرد :ریشه داعش بعثیهای
عراق هستند و اینها با یکدیگر جمع شدند
تا انتقام ســاقط شدن صدام حسین بعثی را

بگیرند.
وی خاطرنشــان کرد :زنجیره مقاومت از
تهران آغاز شده و به دیرالزور ،رقه ،دمشق،
بیروت و مدیترانه رسیده و این بسیار حساس
است ،نقشه آمریکاییها نیز به نتیجه نرسید.
والیتی تاکید کرد :زنجیره مقاومت روز به
روز قویتر میشود و همه کشورها پشتیبان
فلسطین هســتند و انشاء اهلل فلسطین که
پیروز شود ،امیدواریم توفیق داشته باشیم در
مسجداالقصی به امامت مقام معظم رهبری
نماز وحدت بخوانیم.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشــخیص مصلحت ادامه داد :آمریکا سر و
صدا زیــاد دارد اما آقای ترامپ یک هوچی
و تبلیغاتچی است ،مراکز فساد و قمارخانه را
اداره کرده ،از راه نامشروع به ثروت رسیده و
پول سعودیها را تلکه کرده است و همین

گونه میخواهد دنیا را اداره کند.
وی تصریــح کرد :دونالد ترامپ باید بداند
که مردم حقیقی این منطقه زیر بار حکومت
تضعیف شــده آمریکا نمیرونــد ،وجود او
ســبب انزوای آمریکا شده است و بدانند که
به تدریــج انزوای آمریکاییها در جهان چه
در میان غربیها و اعضای شــورای امنیت
و چه در میان مســلمانان بیشتر میشود و
مسلمانان از تهدیدات بدون پشتوانه ترامپ
هراس ندارند.
والیتی با بیان اینکــه آمریکاییها خیال
کردند میتوانند یک نایبالسلطنه در عراق
بگذارند اما مردم عراق با غیرت و پسگردنی
اینهــا را بیرون کردند ،گفــت :در یمن و
ســوریه نیز آمریکاییها موفق نمیشوند و
آینده از آن جهان اســام در سایه وحدت و
پرهیز از تفرقه است.

یــک منبع محلی در اســتان نینوا اعالم
کرد که داعش شخصی را که در خطبه نماز
جمعه از مرگ ابوبکر البغدادی پرده برداشته
بود ،به اتهام ایجاد آشــوب داخلی در شهر
تلعفر در آتش سوزاند.
به گزارش ایســنا ،این منبع در گفتگو با

شــبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق اظهار
داشت :داعش شــخصی به نام ابوقتیبه را
که از نزدیکان ابوبکر البغدادی ،رهبر گروه
تروریستی داعش محسوب میشد ،به دلیل
اشــارهاش به مرگ البغدادی در خطبه نماز
جمعه در یکی از مســاجد شــهر تلعفر ،به

نگاهی دیگر

ریشههای فرمان پذیری ما ایرانیان
دکتر حسن مکارمی  -فعال سیاسی

شــناخت عمیق ریشههای فرمان پذیری مردم یک جامعه چندان آسان نیست,
اگر چه بســیار مفید خواهد بود .نظریه پردازان در مدیریت بیشــتر به رابطه بین
اهداف و چگونگی به کارگیری انســانها در راه رسیدن به این اهداف توجه دارند.
مشکل اساسی نظریهها در زمینه مدیریت آن است که دنیای دانشگاهی مدیریت،
تا قرن پیش در رشــته اقتصاد خالصه میشد .مدیریت به تدریج راه خود را چون
رشته ای تازه و مســتقل پیمود و در این راه از شناخت علوم انسانی بهره گرفت.
پای انسانشناسان ،روانشناسان و جامعه شناسان در گروههای پژوهشی مدیریت
باز گردید و توجه به انســان در مدیریت رو به افزایش گذاشت .با این حال محور
اصلی مدیریت همان اســتفاده ابزاری از آدمی چون واســطه ای برای رسیدن به
هدف مدیریت باقی ماند.
پرسشهایی چون ,آرزو و خواهش و تمنا و رویا در نظریههای مدیریت کمترین
جا را به خود اختصاص میدهند .انســان همچون شهروندی متخصص که توان
ارائه کاری مشــخص در سلســله تولیدی از پیش تعریف شده را دارد و میتوان
در پاســخ این کار ،به او دســتمزدی پرداخت ,نگریسته میشود .مجموعه حقوق
شهروندی این نیروی کار در مدیریت نیز بر مبنای چنین قراردادی است.
در حیطه مدیریتهای کالن که موضوع شــهروندان یک جامعه اســت ,نگاه
متفاوت میگردد .مدیران کالن جامعه که میتوان آنها را در رده سیاســتمداران
جای داد ،در ســاختاری به نام دولت با مجموعهای از اســبابهای ســازماندهی
بر شــهروندان مدیریت میکنند .هرگونه که این اســبابها را تعریف و بازسازی
کنیم ،در مجموع به رابطه بین دولت و شــهروندان ،مجموعهای از شهروندان ،و
دولتهای دیگر مختصر میشوند.
هماهنگــی و تعادل در هــر جامعه زمانی مقدور اســت که مدیران ارشــد و
روشهای آنها بتواند با پذیرش شــیوه و اســباب مدیریتی این سیاستمداران از
طرف شهروندان ،هماهنگی و خوانش دلپذیر و همسویی داشته باشند .به گونهای
که مدیریتپذیری شهروندان و زیرمجموعههای اجتماعی آنها در راستای اسباب
و ساز و کار مدیران ارشد باشد.
بپذیریم که آدمی را ناخودآگاهی اســت که شکل گیری عمده آن همان دوران
کودکی و در دامن خانواده و زیر تاثیر مســتقیم زبان مادری اســت .بپذیریم که
عمده نظام مدیریت پذیری شهروندان در همان دوران شکل میگیرد .لذا مدیریت
پذیری نمیتواند به ســرعت ظاهر سازمان دهی یک جامعه خود را تغییر دهد .از
همین جا در جوامعی که ســاز و کارهای مدیران ارشــد با مدیریت پذیری سنتی
همخوانــی ندارد ،میان این دو فاصلهای میافتد که در عمل مدیران ارشــد را نا
امید کرده و شهروندان را مستأصل و درمانده .نه کشتی فرمان میپذیرد و به جلو
میرود و نه ســاکنان کشتی با وجود تالشی که میکنند ،بهره کافی را از زندگی
اجتماعی خود برمیگیرند.
به همین دلیل توجه به مدیریت پذیری ســنتی شهروندان میهن عزیز ما ایران
برای هدایت کشور به سمت و سوی مدرنیته ضروریست .بهگونهای اگر مطلوب ما
حرکت به سوی جامعه ای است که بتواند با هماهنگی و در صلح با جهان تعامل
کرده و از تمامی امکانات فرهنگی ,تاریخی ,طبیعی و ســوق الجیشی خود در راه
رفاه و پیشــرفت و امنیت ساکنان این مملکت ســود بجوید ،میبایست ابزارهای
مدیریــت را با میزان و چگونگی مدیریت پذیری ســاکنین امروز تطبیق دهد .به
عبارتــی مدیریت را در قالب « مطلوب-ممکــن » تعریف کند ،نه تنها به ممکن
بودن آن بیندیشد که معنی آن ادامه روند کنونی است و نه به مطلوب بودن آن که
معنی آن اســتفاده از ابزارهای شناخته شده و مفید ،بدون توجه به ظرفیت کنونی
مدیریت پذیری شهروندان جامعه است.
به گمان من بررسی هشت سال مدیریت باراک اوباما در آمریکا میتواند درس
بســیار پر باری برای ما باشد .گذشته از نظام اقتصادی ,اجتماعی و موقعیت علمی
و فن آوری آمریکا در جهان امروز ،گذشــته از نتایج کالن این مدیریت در هشت
ســال گذشته ,میتوان مشــاهده کرد که نظام مدیریت اوباما بر اساس تعامل در
جهان با محوریت انســان استوار بود .انتخاب جانشــین او ،دونالد ترامپ( با رای
دهندگانی در همان آمریکای ســنتی و خود محور و ســبک آرزو) ,نشان داد که
اوباما نتوانســت در هشت سال مدیریت پذیری بخش عمده جامعه آمریکا را تغییر
دهد .این پرســش برای همیشــه باز خواهد ماند ,که آیا مناسبتر نبود که نظام
کالن مدیریتی آمریکا در دوران اوباما کمی آهســتهتر به سوی مطلوب میرفت
و بــر مدیریت پذیری آمریکاییان بیشــتر کار فرهنگی میکرد تا از آمدن ترامپی
جلوگیری شــود که بتدریج اگر بتواند همگی محصول تالش دوران اوباما را پاک
سازی کند.
نمونه دیگر را در جامعه امروزترکیه میتوان جســت .اگر دوران کالن مدیریت
ریاســت جمهوری عبداهلل گل را دوران شــکوفایی اقتصادی ،افزایش آزادیهای
اجتماعی  ،حســن هم جواری با همسایگان ،حل نسبی مشکل تعامل فرهنگی و
ارزشگذاری بر زبان مادری بدانیم ,شروع قدرت یابی اردغان را بازگشت تدریجی
از همه این دســت آوردها میتوان دانست .چه عاملی میتواند سمت و سوی رای
گیریها را بتدریج از حرکت به سوی مدرنیته به بازگشت به سوی نوعی مدیریت
« سلطانی -عثمانی» توجیه کند؟
همین پرســش را در ساختار کالن مدیریت میهن عزیزمان ایران از ابتدای قرن
ســیزدهم تا امروز میتوانیم مطرح کرده و پاسخ دهیم .مو شکافی ,طرح شرایط
داخلی و خارجی بر اساس وقایع آن گونه که بوده اند ،فارغ از نگرشهای مطلوب
گرایانه و تفســیرهای عجوالنه میتواند یکی از مســیرهای آینده نگری علمی را
بر ما بگشــاید .نخست میبایست دورانهای متفاوت مدیریت پذیری ایرانیا ن را
شناســایی کنیم .پیشــنهادی که میتواند برای مقدمه گفت و شنودهای آینده ما
مفید باشــد را در اینجا مطرح میکنم .دوران نخست تا انقالب مشروطیت ،دوران
دوم تا اصالحات ارضی و دوران سوم تا انتخابات ریاست جمهوری اخیر.
تالش میکنیم در سلسله یادداشتهایی  ,تفاوت ها ,تغییرات ,سمت و سو ,دالئل
پیدایش این تغییرات در مدیریت پذیری شــهروندان ایرانی را مو شکافی کرده و
نقش زیر ساخت فرهنگی -سنتی عمیق مردم را بیشتر بشکافیم.
این نگاه را نگاهی راهبردی -ســاختاری با توجه به زیر بنای ساختار ناخود آگاه
و هویت عمیق انسانی پایه گذاری شده بر فرهنگ بنامیم.

خبر

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری
از سخنانش گفت :برخالف برخی از آدمهای
بیتوجه و ســطحی که ریشــه تشیع را به
همین قرون اخیر نسبت میدهند باید عرض
کنم ریشه تشــیع در ایران به قدمت تاریخ
است.

داعش شخصی که خبر مرگ البغدادی را اعالم کرده بود در آتش سوزاند
تالش برای ایجــاد فتنه داخلی متهم و در
مرکز شهر تلعفر در آتش سوزاند.
به گفتــه این منبع که خواســت نامش
فاش نشود ،داعش تنها چند ساعت پس از
بازداشت ابوقتیبه وی را اعدام کرد و ابوقتیبه
در مرکز شهر تلعفر و در جمع دهها داعشی
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در آتش سوزانده شد.
در پی این اعدام ،سواالت بسیاری درباره
تحوالت داخلی داعش و سکوت این گروه
تروریســتی نســبت به انتشــار خبر مرگ
البغدادی از سوی ابوقتیبه و سپس بازداشت
و اعدام وی مطرح شد.

توهین به روحانی به نفع صهیونیستها شد

نایب رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه اروپا زیــاده خواهی آمریکا در
خصوص ایران را بر نتابیده است ،گفت :این هنر جمهوری اسالمی بوده که میان اروپا
و آمریکا درباره خود فاصله انداخته و اتحاد قبلی آنها را به هم زده است.
به گزارش انتخاب علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق پیش
از دســتور خود در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه گفت :گزارش دبیرکل سازمان ملل
درباره اجرای کامل تعهدات ایران در برجام و تقدیر بسیاری از اعضای شورای امنیت از
این بابت و همراهی نکردن اکثریت اعضای این شورا با آمریکا در ارتباط دادن قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت با برجام یک موفقیت برای ایران است.
وی تصریــح کرد :آنها خــوب میدانند وزارت امور خارجه ایــران به مجرد صدور
قطعنامه  ۲۲۳۱که درصدد محدود کردن قدرت موشــکی ایران اســت طی بیانیه ای
اعــام کرد که این قطعنامه ربطی به برجام نــدارد و ایران متعهد به آن نخواهد بود.
 ۵+۱نیز این بیانیه را که به عنوان ســند رســمی در سازمان ملل به ثبت رسیده تلقی
به قبول کردند.
وی افــزود حادثه توهین به رییس جمهور محترم در روز قدس ،حماســه مردم در
این روز را کمی تلخ کرد و ناخوداگاه به نفع صهیونیســتها رفتار شــد .از قوه قضاییه
میخواهیم به اقدام خود در رسیدگی به پرونده متهمان این حادثه تا وصول به نتیجه
نهایی و اعالم آن به مردم ادامه دهد.

