يادداشت
وزير جوان ،آبرو داري کن!

بابک حيدري
اگر بخواهيم يکي دو جوان را نام ببريم که در دهه اخير به هيئت دولت
راه يافته اند به نام محمد جواد آذري جهرمي مي رسيم.
يکي،دوسالي است که سکاندار وزارت ارتباطات است.حوزه اي که هم نوين
است و جديد و هم قوه محرکه آن و هم قاطبه مخاطبانش  -نه فقط در
ايران -بلکه کل دنيا جوانان هستند.
به طور حتم ايشان بارها متن "بيانيه گام دوم " را مطالعه و در ذهن خود
مرور نموده اند چون هم کارگزار نظام هستند،هم جوان و هم تنها مخاطب
برنامه عملياتي اين بيانيه!
شايد بپرسيد چطور؟
عزيزاني که با مفاهيم مديريت راهبردي آشنايي داشته باشند ،خوب
ميدانند که "بيانيه گام دوم " بيان "چشم انداز چله دوم انقالب" است که بايد
راهبردهاي عملياتي آن تدوين شود  -و از اتفاق به خوبي فرصت ها و تهديدها
و نقاط ضعف و قوت انقالب در آن تبيين شده است -اما تنها بخشي از "بيانيه
گام دوم " که ضمن حفظ رويکرد تبيين چشم انداز ،خواستار برنامه عملياتي
 کوتاه و بلند مدت  -شده است ،موضوع تهديد" ابزارهاي رسانهاي پيشرفتهو فراگير" ،پيش روي فرصت "معنويت و اخالق "است.
مقام معظم رهبري در تشريح اين تهديد مي فرمايند:
"ابزارهاي رسانهاي پيشرفته و فراگير ،امکان بسيار خطرناکي در اختيار
ضد اخالق نهاده است و هماکنون تهاجم روزافزون
ضد معنويّت و ّ
کانونهاي ّ
دشمنان به دلهاي پاک جوانان و نوجوانان و حتّي نونهاالن با بهرهگيري از
اين ابزارها را به چشم خود ميبينيم".
"مسئوليت اشخاص و نهادهاي غيرحکومتي "
معظم له ضمن يادآوري
ّ
به صراحت تاکيد مي نمايند" :دستگاههاي مسئول حکومتي دراينباره
وظايفي سنگين بر عهده دارند که بايد هوشمندانه و کام ً
ال مسئوالنه صورت
مدت
گيرد ....در دور ه پي 
مدت و ميان ّ
ش ِرو بايد دراينبار ه برنامههاي کوتاه ّ
جامعي تنظيم و اجرا شود؛ انشاءاهلل"..
وظيفه محمد جواد آذري جهرمي در قبال اين مهم مضاعف است زيرا او هم
جواني از خيل جوانان اين مرزو بوم است که خطاب رهبري در بيانيه هستند
و هم کارگزاري است که افتخار خدمتگزاري به مردم اين مرزو بوم را دارد و
هم تهديدي که در بيانيه بر آن تاکيد شده در حوزه کاري ايشان است.
زيره به کرمان بردن است اما ايشان بهتر از ما مي دانند که
 بيش از  45ميليون نفر از هموطنان مان موبايل هوشمند دارندبيش ا ز 30ميليون نفر در فضاي مجازي فعال هستند  74/7درصد از کاربران اينترنت کشور  20تا  49ساله هستند. بيش از  80درصد جمعيت جوان  15تا  24سال کاربر اينترنتي هستنددر حاليکه اين عدد در کشورهاي در حال توسعه  67درصد است.
 پسران و دختران کشورمان به ترتيب  ۱۰۲۵و  ۹۶۵دقيقه از بهترينو طاليي ترين زمان زندگي خود را در هفته در اينترنت و فضاي مجازي
مي گذرانند.
آمار فوق فرصتي تاريخي در سپهر ايران و ايراني است به شرطي که تقويت
شبکهملياطالعات،تقويتسرويسهايبومي،حمايتازشبکههاياجتماعي
داخلي،برندسازيشبکههايداخليواهميتدادنبهتوليدمحتوايبوميدر
شبکههاي داخلي در دستور کار وزير جوان و سازمان مطبوعش باشد.
و اين در شرايطي است که ايشان بيش از هر کارگزار ديگري مطلع هستند که
ضد اخالق از اين فضا چگونه براي تهاجم به دلهاي
ضد معنويّت و ّ
کانونهاي ّ
پاک جوانان و نوجوانان و حتّي نونهاالن بهره مي گيرند.
صدالبته قبول داريم که نهادها و سازمانهاي متعددي در اين حوزه فعال
هستند و سياست گذاري ها نيز بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است
ولي محمد جواد آذري جهرمي هم جوان است و هم قوه محرکه و اجرايي اين
فضا در اختيار اوست و مي تواند با توان مضاعف و انرژي فراوان در ساماندهي
فضاي مجازي کاري کند کارستان.
اميد است وزير جوان جوياي نام در طليعه سال جديد و پس از يک ماه از صدور
بيانيه  ،برنامه هاي کوتاه و بلند مدت اين حوزه را ارائه نمايد.
وزير جوان آبرو داري کن .

»

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :مسئوالن صداي مطالبات به حق
تاهلل سيد محمدعلي
مردم را بشنوند.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا ،آي 
علوي گرگاني در ديدار وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت نقش گستردهاي در اجتماع مادي کشور دارد ،گفت :اين وزارت
شعب متعددي دارد و اداره کردن آن بسيار سخت است.وي با بيان اينکه قدرت ها و
دشمنان اسالم تا جايي که بتوانند از پيشرفت ايران جلوگيري مي کنند ،اظهار داشت:
دشمنان بر سر راه مسئوالن جمهوري اسالمي مانعتراشي ميکنند تا نتوانند به مردم
خدمت کنند.آيت اهلل علوي گرگاني با اشاره به اينکه آمريکا مي خواهد جمهوري
اسالمي در دنيا وجود نداشته باشد ،افزود :امروز مسئوالن بايد تدابيري بينديشند که
دشمن نتواند در برابرمان کاري انجام دهد.استاد برجسته درس خارج حوزه علميه
قم به ضرورت بهره گيري مسئوالن کشور از ظرفيت نخبگان ،کارشناسان و اساتيد

فن تأکيد و عنوان کرد :رهبر معظم انقالب نيز بر اين مسئله تأکيدات بسياري دارند،
بنابراين مسئوالن بايد از تجربه کارشناسان در زمينههاي مختلف استفاده کنند تا
بتوانند نقشههاي دشمن را خنثي سازند.وي با بيان اينکه امروز رشته توليد و خوراک
در دست وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار دارد ،ابراز داشت :مسئوالن بايد به اصل
شايسته گزيني توجه داشته باشند و از افراد شايسته و کاردان در زمينه هاي مختلف
استفاده کنند.آيتاهلل علوي گرگاني با اشاره به اينکه مسئوالن بخش توليد کشور
بايد دستگاه هاي توليدي که تعطيل شده است را احيا کنند ،خاطرنشان کرد :اگر
خط توليد کشور تعطيل شود ،کشور مي خوابد و خانوادههاي بسياري با آسيبهاي
مختلف مواجه ميشوند.وي با تأکيد بر اينکه مسئوالن صداي ناله مردم را بشنوند و
به داد مردم برسند ،خطاب به حاضران در جلسه گفت :سعي کنيد در هر پستي که
قرار مي گيريد ،از خود آثاري خوب بر جاي بگذاريد.

آي تاهلل علوي گرگاني:

مسئوالن صداي مطالبات
به حق مردم را بشنوند

سياسي
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نقاط ضعف و قوت مجلس  97در گفتوگو با نمايندگان ارزيابي شد

حانيه مسجودي
ادامه از صفحه اول
به همين منظور با چند تن از نمايندگان در مورد
نقاط ضعف و قوت و نحوه عملکرد مجلس دهم
در سال  97گفتوگو کرديم که هر کدام نظرات
مختلفي داشتند.
سهيال جلودارزاده ،يکي از نمايندگان تهران ،در
اين گفتوگو استيضاح مکرر وزرا را يکي از نقاط
ضعف مجلس دهم دانست و گفت :درگيري با
بعضي وزرا از نقاط ضعف مجلس بود که مستحق
اين رفتار نبودند ،زيرا ابتداي کار بودند و ضعف
کارشان مشخص شده بود ،بعد از تغيير نه تنها
شرايط بهتر نشد بلکه در حالت رکود و ايستايي
قرار گرفتيم.
ويدرادامهافزود:نقطهضعفديگرعدمکارشناسي
درمسائلمختلفاست؛يعنيزمانيکهموضوعيبه
کميسيونميرودآنطورکهبايدپيشنميرودوضعفها
و قوت هايش اصالح يا تقويت نمي شود.
جلودارزاده نقطه قوت مجلس را ارتباط مجلس با
مردم دانست و خاطرنشان کرد :اما قوت مجلس
ارتباط نمايندگان تهران و شهرستان با مردم
است ،نمايندگان تهران براي اولين بار است
که در  5فرمانداري دفتر مالقات گذاشتند و بر
اساس برنامه منظمي با مردم هر منطقه ارتباط
مستقيم دارند.
همچنين در ادامه اين گفتوگو احمد سالک،
نماينده اصفهان ،بيان داشت :ماموريت مجلس
قانون گذاري ،نظارت بر حسن اجراي قوانين و
عملکرد مديران و ارتباط با مردم است؛ اين ها سه
وظيفه بزرگي است که بر عهده نمايندگان است.
وي با بيان اين که تراکم قانون در اجرا مديران را
با مشکل روبهرو مي کند اشارهاي به يکي از نقاط
قوت مجلس کرد و ادامه داد :نقطه قوت مجلس
در بخش قانون گذاري است و مهم ترينش
توانايي تنقيح و پااليش قوانين است؛ زيرا تراکم
قانون در اجرا ،مديران ما را با مشکالت روبهرو مي

کند .اين نقطه قوت از دوره نهم شروع شد و بايد
ادامه پيدا کند ،بايد تالش کنيم که بستر را براي
قانون گذاري قوه مجريه فراهم کنيم.
سالک تاکيد کرد :يکي ديگر از نقاط قوت مجلس
تدوين برنامه توسعه پنج ساله ششم است؛ دولت
برنامه ششم را در قالب چندين ماده به مجلس
آورد اما براي مجلس قابل قبول نبود و طي نامه
نگاري هايي که با مقام معظم رهبري صورت گرفت
درنهايت اين اختيار به مجلس داده شد که خودش
طرح برنامه پنج ساله ششم را فراهم کند.
اين نماينده نقطه ضعف مجلس را ورود مجلس
به لوايح چهار گانه دانست و گفت :اما نقطه ضعف
مجلسرادرچندمطلبميدانم؛يکيموضوعلوايح
چهار گانه است ،که دولت به مجلس آورده بود و
مجلس بايد براي تصويب تصميم مي گرفت.
احمد سالک ايستادگي نکردن مجلس در برابر
تشديد تحريمها به واسطه برجام را يکي از نقطه
ضعفهاي مجلس خواند و گفت :به طور مثال ،در
برجامشاهدبوديمکهآثاروجوديبرجامبايدضعف
و از بين بردن تحريم ها باشد ،اما اين چنين نبود و
باعث تشديد تحريم ها شد .جايي که مجلس بايد
در اين موضوع محکم مي ايستاد ،ايستادگي نکرد
و به نظر من اين نقطه ضعف مجلس بود.
در ادامه با عبدالرضا مصري ،نماينده کرمانشاه
و مهرداد الهوتي ،نماينده لنگرود در اين رابطه
گفتوگو کرديم.
عبدالرضا مصري عملکرد مجلس را وابسته به وجود
فراکسيون اکثريت دانست و گفت :اگر در ترکيب
مجلس گروه اکثريت و اقليت وجود داشته باشد
نتايج مباحث بهتر مي شود ،و به دليل ساختاري
که اکنون در مجلس وجود دارد مقداري تصميم
گيريهاسختاستزيراامکاننظردهيفراکسيون
ها و به توافق رسيدن کم و بيشتر اوقات ،نظرها
خنثي کننده يکديگر هستند.
مصري افزود :از آن جا که نظام پارلماني ،دستوري
نيست و برمبناي راي گيري است چنين مشکالتي

وجود دارد ،به همين دليل با يک راي نتيجه
رايگيري تغيير مي کند.
نماينده کرمانشاه با بيان اينکه تحريم ها بر عملکرد
مجلستاثيرگذاشتهاست،ادامهداد:همچنينمشکالت
کشوردرحوزههايمختلفمانندتحريمهابرمجلس
اثر گذاشته است و از طرف ديگر مردم خواسته هاي
به حقي درمورد سختي معيشت دارند و از مجلس
انتظار دارند براي حل آن ها حرکتي بکند.
وياذعانداشت:دولتهابايداليحههاياقتصادي
به مجلس بياورند و از طريق لوايح کمک به حل
مشکالت کنند؛ اما متاسفانه هيچ اليحهاي از طرف
دولت براي حل معضالت اقتصادي و معيشت مردم
به مجلس تقديم نشده است؛ بعضي ها فکر مي کنند
مجلس بايد خودش براي حل مشکالت اقدام کند
اما مجلس هر طرحي که بار مالي داشته باشد را
تصويب کند ،شوراي نگهبان آن را رد مي کند به
همين دليل بايد حتما از طريق اليحه اقتصادي
دولت باشد .لذا در اين رابطه موفقيت بسياري
حاصل نشده است.
عبدالرضا مصري ضمن تاکيد اين که وقتي
دولت راهکاري براي حل مشکالت ندارد
مجلس هم به بررسي قوانين معمولي مي
پردازد ،ابراز کرد :البته مجلس براي مشکالت
معيشتي بسيار تالش کرده است و کميسيون ها
و صحن فعالاند ،اما اصلي ترين مشکل مردم،

معيشت است که اگر دولت عزمي بر رفع مشکل
نداشته باشد ،که دارد اما راهکاري ارائه نداده
است ،طبيعتا مجلس هم به قوانين معمولي
رسيدگي مي کند.
وي در پايان گفتوگو دولت ناکارآمد را دليل
ناکارآمدي مجلس دانست و تاکيد کرد :زماني که
دولت ناکارآمد باشد مجلس هم مقداري ناکارآمد
مي شود؛ دولتهايي که فعال اند مجلس هم فعال
مي شود.
و در پايان مهرداد الهوتي ،عملکرد قوي مجلس
دهم را سامان دادن به اليحه بودجه و تصويب قانون
حداکثرتوانتوليدداخلخواندودرگفتوگوبارسالت
تشريح کرد :يکي از نقاط قوت مجلس سامان دادن
اليحه بودجه و قانون حداکثر توان توليد داخل بود،
زيرا سازمان هاي دولتي را به استفاده از محصوالت
داخليمحدودکرد.همچنينمجلسدرقانونگذاري،
علي رغم فشارهاي بيروني و دروني براي برخي
قوانينياپيوستنبهکنوانسيونيخاص،قدرتالزم
تصميم گيري را داشت و اين از نکات مثبتش
است.
وي ضعف مجلس دهم را در حوزه نظارت دانست
و گفت :نقاط ضعف مجلس کامال مشهود هستند،
مجلس دو وظيفه دارد؛ يکي قانون گذاري و
ديگري نظارت بر اجراي قانون؛ ما همواره نظارت
را با کمي داد و فرياد و نطق در مجلس اشتباه

مي گيريم ،مجلس ناظري قوي نيست ،به طور
مثال دولت امسال  13ميليارد دالر ارز 4200
توماني به مردم داد ،و موضوع تخلفات و رانت ها
پيش آمد .مجلس بايد فکري درمورد نظارت کند
زيرا اهرمي مثل ديوان محاسبات را در اختيار دارد و
مي تواند اين نظارت را جدي تر کند.
ايننمايندهافزود:همچنينحجمکارينمايندگان
براي قانون گذاري زياد است؛ ما نبايد اين مقدار
حجم قانون گذاري داشته باشيم .حدودا باالي
 30درصد از قانون گذاري هاي ما تهديد است و
نبايد اين اتفاقات بيفتد.
الهوتي حجم زياد قانون گذاري را يکي ديگر از
مشکالت مجلس دهم خواند و توضيح داد :اين
حجم از قانون گذاري هيچ جاي دنيا نيست ،ما
صبح تا غروب در مجلس مي نشينيم و قانون
تصويب مي کنيم ،يکبار به الريجاني گفتم ابتداي
دوره ،کميسيون ها  13طرح مشترک با دولت در
بياورند و به صورت يک بسته يا بيشتربه مجلس
ارائهدهند،اينگونهحاصلکارهرکميسيونابتداي
سال مشخص مي شود.
وي در پايان گفت که تمام مشکالت به نظارت
برمي گردد ،مجلس و ديوان محاسبات بايد بر
اين بخش کار کنند ،اگر مجلس درست در راهش
حرکت کند بسياري از بياعتمادي ها در جامعه
حل خواهد شد.

