
 آیت اهلل رئیسی در دیدار با وزرای دادگستری 
و معاونین حقوقی ادوار:

بازنگری در مجازات حبس، دستور 
کار جدی قوه قضاییه است

خبرگزاری میزان- رئیس ق��وه قضاییه با بیان اینکه 
»قانون«، ابزار قاضی اس��ت و بای��د در قوانین مربوط 
به حبس بازنگاه جدی ش��ود، گف��ت: به دنبال ایجاد 
تعادل در این موضوع هس��تیم و بازنگاه درباره حبس 

در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
اعض��ای »کمیس��یون وزرای دادگس��تری و معاونان 
پارلمانی و حقوقی ادوار« ش��امگاه دوشنبه ۱۴ بهمن 

با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.
رئیس��ی در ای��ن دی��دار با بی��ان اینکه اگ��ر بر روی 
»محوریت قانون« توافق نکنیم کار س��خت می شود، 
تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور 
در همه حوزه ها بر اس��اس »قانون« پیش برود و همه 
حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیس��ت 
که قان��ون در همه جا کامل اس��ت بلکه منظور این 
اس��ت که »قانون ناقص« بهت��ر از بی قانونی و »رفتار 
سلیقه ای« اس��ت. رئیس قوه قضاییه یکی از دستور 
کار های ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی 
مواد آیین دادرس��ی عنوان کرده و افزود: در بازنگری 
قوانین، حبس  باید مربوط به جرائمی باش��د که واقعا 
به این مجازات نیاز اس��ت در غیراینصورت الزم است 
از مجازات های بازدارنده دیگر غیر از حبس اس��تفاده 
کنی��م. در ابت��دای این دیدار اعضای کمیس��یون به 
بی��ان نقطه نظرات خود در رابطه با دس��تگاه قضایی 
کش��ور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر 
»قانون گرای��ی و حاکمیت نگاه حقوقی«، نس��بت به 
تحوالت قوه قضایی��ه در دوره اخیر ابراز خوش بینی 
کردن��د. در این دیدار آقایان و خانم ها س��ید علیرضا 
آوایی، ابراهیم احدی، غالمحسین الهام، الهام امین زاده، 
مصطفی پورمحمدی، محمد اسماعیل شوشتری، سید 
محمد علی ابطحی، سید محمد اصغری، حسین علی 
امی��ری، مجید انصاری، فاطمه بداغی، لعیا جنیدی و 

سید احمد موسوی حضور داشتند. 

اخبار

دروغ شیرین قانونگرایی!؟
نظارتی به روش های پسینی منتهی می شود که کار 
قانون در ناکارآمدی به پایان رسیده است. مواجهه با 
حقیقت تلخ ناکامی در خیل عظیم قوانین ناکارآمد، 
هنگام��ی پذیرفتنی و توجیه پذیر اس��ت که درس 
آموز برای آینده نظام قانونگرایی باشد که نشانه های 
مطمئن ب��رای این درس آموزی در حال حاضر قابل 

مشاهده نیست.

سرمقاله

بهترین انتقام خون شهید سلیمانی حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن است
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس با اش��اره به همزمانی اربعین سپهبد 
قاس��م س��لیمانی با راهپیمایی ۲۲ بهمن ، تاکید کرد: بهترین انتقام خون 

شهید قاسم سلیمانی حضور پر شور در راهپیمایی ۲۲ بهمن است.
سیدجواد ابطحی با اشاره به فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و روز ۲۲ بهمن، 
اظهار داش��ت: مردم طی ۴ دهه گذش��ته هم��واره در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
حض��ور می یابند و قطعا امس��ال هم با حضور خود باعث یاس و نامیدی دش��منان 

می ش��وند.
وی ادامه داد: برخی کشورهای مرتجع منطقه علیرغم برخورداری از ثروت ناشی از 
نفت، ترامپ در تحقیری منزجر کننده می گوید فروپاشی آنها بدون حمایت آمریکا 
ب��ه یک هفته هم نخواهد رس��ید و امروز مردم ایران هرچه به دس��ت آورده اند، با 

تبعیت از مقام معظم رهبری وحدت و تالش خودشان بوده است.  تسنیم

برخی به دنبال تخریب و فضاسازی علیه شورای نگهبان هستند
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه شورای نگهبان سیاسی 
کاری نمی کند، گفت: ش��ورای نگهبان در بررس��ی صالیحت ها فرا جناحی 

عمل می کند.
حجت االس��الم علیرضا س��لیمی با اش��اره به برخی از حاشیه سازی ها علیه 
شورای نگهبان درباره بررسی صالحیت کاندیداها گفت: زیر سوال بردن اصل 
نظارت ش��ورای نگهبان کار درستی نیست. اعضای ش��ورای نگهبان افراد معتقدی 

هستند و در بررسی صالحیت ها فراجناحی عمل می کنند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان همواره آمادگی شنیدن اعتراضات و بررسی مجدد 
صالحی��ت کاندیداهای رد صالحیت ش��ده را دارد، افزود: اتهاماتی که به ش��ورای 
نگهبان زده می شود بی اساس و بی مبنا بوده و بعضا برای فضاسازی علیه این نهاد و 

تخریب شورای نگهبان است.  تسنیم

مجلس قوی نباشد، رئیس جمهور حاضر به پاسخگویی نیست
عضو فراکس��یون والیی مجلس گفت: اگر مجلس قوی باش��د و اس��تقالل و 
حری��ت خود را حفظ کن��د رئیس جمهور، وزرا و دیگر مس��ئوالن هم روی 

مجلس حساب باز می کنند و پاسخگو خواهند بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر 
اینکه هرکس ایران را دوس��ت دارد باید در انتخابات شرکت کند، در واکنش 
به بخش��ی از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برخی از افراد با انتخابات به 
جایی رس��یده اند اما انتخابات را این روزها زیر س��وال می برند، گفت: این مسئله به 
روحیه و درون این افراد باز می گردد که اگر همه چیز به نفعش��ان باش��د، از قوانین 
و ضوابط پیروی می کنند و می گویند که ضوابط و قوانین خوب اس��ت اما به محض 
اینکه در انتخابات پیروز نمی شوند و یا آنکه به علت عملکرد خودشان صالحیتشان 

مورد وثوق و تأیید قرار نمی گیرد، همه چیز را زیر سوال می برند.  مهر

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای فرمان��ده کل ق��وا در دیدار 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی 
ارتش، واقعه ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ را نتیجه اطمینان امام 
خمینی)ره( و مبارزان به وعده الهی دانستند و گفتند: اگر 
تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی در جامعه حاکم شود و 
مسئوالن هوشیارانه عمل کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل 
خواهد شد و تحریم می تواند عامل نجات کشور از وابستگی 

به نفت و حل بسیاری از مشکالت شود.
رهبر انقالب اس��المی در ای��ن دیدار که در چهل و یکمین 
س��الروز بیع��ت تاریخ��ی همافران نی��روی هوای��ی با امام 
خمینی)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ برگزار ش��د، این واقعه را یک 
حادثه فراموش نش��دنی و اعجاب برانگیز و دارای درس ها 
و عبرت هایی خواندند و افزودند: در دوران رژیم گذش��ته، 
نی��روی هوایی ارتش یکی از نزدیک تری��ن نیروها به مرکز 
قدرت و امریکا بود اما رژیم طاغوت، ضربه را از همین نیرو 

خورد که هیچ گاه تصور آن را نمی کرد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: براس��اس 
آی��ات قرآنی، خداون��د از جایی به دش��من ضربه می زند 
ک��ه هیچ گاه انتظار آن را ن��دارد و مؤمنین نیز از ناحیه ای 
تقویت و حمایت می ش��وند که انتظار آن را نداشته اند که 
در فرهنگ دینی، »رزق ال یُحَتَسب« یا همان رزقی که در 

محاسبات مادی جایی نداشته است، نامیده می شود.
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به آیات قرآنی که صراحتاً و 
مؤکداً از نصرت یاری کنندگان دین خدا یاد ش��ده اس��ت، 
افزودن��د: باید به این وعده های الهی اطمینان داش��ت و با 

امید به آینده به حرکت رو به جلو با قدرت ادامه داد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای تأکی��د کردند: اگر چنین تفکر 
و روحی��ه ای در هر مجموعه و جامعه ایمانی حاکم ش��ود، 
افراد آن مجموعه با عزم راسخ، تهدیدها را به فرصت تبدیل 
خواهند کرد. هم��ان گونه که نیروی هوایی به رغم تحریم 

های امریکا، اکنون عالوه بر تعمیر و بازس��ازی جنگنده ها 
و هواپیماها، طراحی و س��اخت جنگن��ده را نیز انجام داده 

است.
ایش��ان رمز موفقیت و پیش��رفت نیروی هوای��ی را تبدیل 
تهدید به فرص��ت، قطع امید از بیگانگان و تکیه بر توانایی 
ها و ظرفیت های داخلی برشمردند و افزودند: این موضوع 
قابل تعمیم به کل کشور است و می توان به رغم تحریم ها 
که یک حرکت جنایتکارانه اس��ت، برای کش��ور فرصتهای 

زیادی را به وجود آورد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر مسئوالن هوشیارانه 
عمل کنند می توان با اس��تفاده از ش��رایط تحریم، اقتصاد 
کش��ور را از وابس��تگی به نفت که عامل مهم بس��یاری از 

مشکالت است، نجات داد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای گفتند: البته برخ��ی افراد با 
ه��وش در داخل هیأت حاکمه امری��کا متوجه این موضوع 
هس��تند و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت 
را تجربه کند و به همین دلیل باید مس��یری را باز بگذاریم 
تا اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا نش��ود که مسئوالن 
به خصوص مسئوالن اقتصادی باید در این خصوص هوشیار 

باشند.
ایش��ان با اش��اره به پیچیده تر ش��دن ابزارها و شیوه های 
دشمنان خاطرنش��ان کردند: در مقابل، شیوه ها و روشهای 
جمهوری اس��المی نیز پیچیده تر از گذش��ته ش��ده است 
به گونه ای که اکنون در بخش های گوناگون کش��ور، روش 

ه��ا و کارهای کاماًل منطق��ی، پیچیده و پیش رونده ای در 
جریان است که تأمین کننده عمق راهبردی کشور است و 

دشمن را زمین گیر کرده است.
ایش��ان با تأکید بر لزوم قوی ش��دن کشور در همه جهات 
به وی��ژه در زمینه دفاعی گفتند: ما ب��ه  دنبال تهدید هیچ 
کش��ور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و 

جلوگیری از تهدید هستیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن 
را تش��ویق به اقدام خواهد ک��رد، افزودند: برای آنکه جنگ 

نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نیروهای مس��لح به ویژه نیروی 
هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع 
را به تالش برای تقویت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف، دقت 
در پیش بردن کارهای مهم و حداکثر اس��تفاده از ظرفیت 
ها و اس��تعدادها توصیه کردند و گفتند: اگر رؤس��ای قبلی 
آمریکا مسیر شیطانی این رژیم را در زیر پوششهایی دنبال 
می کردند، امروز انحراف، جنگ افروزی، فتنه سازی و طمع 
آمریکایی ها به داش��ته های دیگران، علنی و بدون پوش��ش 
است و این مس��یر باطل دشمنان ملت ایران قطعاً محکوم 
به شکس��ت است. پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، 
امیر س��رتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان 
گزارش��ی از پیش��رفت برنامه های این نیرو در ابعاد »ارتقاء 
ت��وان رزم«، »پش��تیبانی، فنی و قطعه س��ازی« و »پویایی 
س��ازمان و ارتقاء کیفیت نیروی انس��انی« گفت: طراحی و 
س��اخت پهپاد، مهمات هوش��مند و هواپیمای با سرنشین، 
تعمیرات موتور و قطعات هواپیما، کمک به مناطق سیل زده 
از طریق پرواز هواپیماه��ای ترابری و راه اندازی آمبوالنس 
هوایی کش��ور با تجهیز یک هواپیما به امکانات پیش��رفته 
 پزش��کی از جمل��ه فعالیت های نیروی هوایی بوده اس��ت.

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

س��خنگوی س��پاه گفت: مراسم اربعین ش��هادت سردار 
س��لیمانی در تهران ۲۴ بهمن ماه، در کرمان ۲۷ بهمن 
ماه و س��ایر استان های کشور بین ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه 

برگزار می شود.
در آستانه فرا رس��یدن اربعین شهادت سردار پر افتخار 
سپاه سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای 
مقاومت در جنایت تروریس��تی رژی��م متجاوز آمریکا در 
بغداد، س��ردار رمضان شریف س��خنگو و مسئول روابط 
عمومی کل س��پاه آئین های گرامیداشت این عزیزان را 

اعالم کرد.
س��ردار شریف، تالقی ۲۲ بهمن با ایام چهلم شهید حاج 
قاس��م سلیمانی را معنادار و الهام بخش و بنا به فرمایش 
مقام معظم رهبری زمینه ساز انگیزه مضاعف مردم برای 
حضور عظیم در راهپیمایی دش��من ش��کن ۲۲ بهمن و 
جش��ن پیروزی انقالب اس��المی توصیف ک��رد و گفت: 
ملت شریف و قدرشناس ایران اسالمی عالوه بر تکریم و 
تجلیل از ش��خصیت و نقش آفرینی های ماندگار، امنیت 
آفرین و درس آموز س��ردار ش��هید حاج قاسم سلیمانی 
در راهپیمایی حماس��ی و ب��زرگ ۲۲ بهمن ماه ۹۸ در 
آئین های ویژه چهلمین روز شهادت آن سردار آسمانی و 
پر افتخار در تهران و سایر شهرهای کشور شرکت و یاد، 

خاطره و آرمان های بلند وی را گرامی خواهند داشت.
وی افزود: بر اس��اس برنامه ریزی ه��ا و هماهنگی های به 
عمل آمده مراسم چهلم شهید سردار سلیمانی و همراهان 
شهیدش در تهران در روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه پس از 
نماز مغرب و عش��اء با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم 

در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( برگزار خواهد شد.
سخنگوی س��پاه همچنین در خصوص برگزاری مراسم 
مش��ابه در کرمان و دیگر شهرهای کشور، گفت: مراسم 
ویژه شهید سپهبد حاج قاس��م سلیمانی و همراهان در 
کرمان در روز ۲۷ بهمن ماه و در سایر مراکز استان ها و 
ش��هرهای کشور نیز بین ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه متناسب با 

شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد.
وی تاکی��د کرد: به فض��ل الهی مردم بصی��ر، انقالبی و 
قدرش��ناس ایران اس��المی با حضور پرش��کوه و اجتماع 
عظیم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اربعین سردار سلیمانی 
و همچنین حضور در آئین های گرامیداشت آن شخصیت 
ارجمند و تربیت یافته در مکتب انقالب اسالمی و والیت 
فقیه، بار دیگر عزم و اراده راس��خ خود در پای بندی به 
ارزش ها و آرمان های انقالب و تداوم راه شهیدان انقالب، 
دفاع مقدس و مدافعان حرم و پاسداری از خط مقاومت 

را به رخ جهانیان خواهند کشید. سپاه نیوز

از سوی سخنگوی سپاه تشریح شد
آیین های اربعین شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

تنه��ا ۱۱ روز تا آغاز حماس��ه ای دیگر و ماندگار در دوم 
اس��فند باقی مانده اس��ت. این انتخابات به لحاظ حضور 
مردم پس از اتفاقات س��ال های اخی��ر و اهمیت جایگاه 

مجلس دارای جایگاه مهمی است.
دوم اس��فند ۹۸ طلیعه مج��ددی از حضور مردم در یک 
نظام مردم س��االر و مبتنی بر مردمس��االری برگرفته از 
دین خواهد بود. انتخابات، این مهمترین رویداد سیاسی 

برای کشورمان امسال نیز تکرار خواهد شد.
رهب��ر معظ��م انق��الب در دیدار اقش��ار مختل��ف مردم  
در ۲۲ اس��فند ۸6 در م��ورد اهمیت مس��اله انتخابات و 
حض��ور حداکث��ری فرمودن��د: »هرچه که ب��رای ایران 
و ایران��ی مایه ی ع��زت و قدرت و رفاه و راحتی اس��ت، 
آنها با آن دش��منند؛ یکی اش همین انتخاباتی است که 
چند روز دیگر تجربه ی عظیم مردم ماس��ت که بروند به 
پای صندوقهای رأی. با انتخابات ش��ما اینها دشمنند؛ با 
اصل انتخابات دش��منند؛ با حضور پرش��ور و گسترده ی 
مردم در انتخابات دش��منند؛ با انتخاب آدمهای اصلح و 
طرفدار حقوق مردم و متعبد و پایبند به مبانی اس��المی 
و ارزش��های اس��المی مخالفند، دش��منند؛ چ��را؟ چون 
میدانند اینها هم انتخابات، هم حضور گسترده ی مردم، 
ه��م حضور آدمهای مناس��ب و شایس��ته در مجلس، به 

ضرر آنهاست؛ لذا مخالفت میکنند. هرجور مخالفتی که 
میتوانند میکنند؛ تبلیغات میکنند، رادیو به راه میاندازند، 
در رادیوهای گوناگونش��ان به خیال خودشان مردم را از 
انتخابات دلس��رد میکنند - دارند به خیال خودشان کار 

میکنند - نتیجه هم ان شاءاهللهَّ کاماًل بعکس است.«
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در م��ورد انتخابات در این 
دیدار تاکید داش��تند: »حضور م��ردم در هر نقطه ای از 
دنیا در انتخابات، مردم س��االری است؛ دموکراسی دیگر 
معنایش غیر از این چیس��ت؟ اما چون میدانند که ملت 
ای��ران با حضور پرش��ور در انتخابات ب��رای خود قدرت 
می آفریند، عزت خلق می کند، می خواهند این نباشد ... 
م��ردم می دانند که حضور آنها در انتخابات مایه  قدرت و 

ابهت بین المللی آنهاست.«
رهبر انقالب تاکید کردند:» ...شما که می خواهید بروید 
پ��ای صن��دوق رأی و رأی بدهی��د، هدفتان این باش��د 
که یک مجلس��ی تشکیل بش��ود پایبند به همین مبانی 
انقالب و ارزشهای انقالب. نماینده، متدین، امین، معتقد 
به عدالت اجتماعی - استقرار عدالت در سرتاسر کشور - 
متنفر از فساد در هر بخشی و در هر طبقه ای از طبقات 
مسئولین، معتقد به عزت جمهوری اسالمی؛ مجلس باید 

یک چنین مجلسی باشد.« فارس

تا انتخابات مجلس
رهبر انقالب: مردم می دانند حضورشان در انتخابات مایه  ابهت بین المللی است

»ائتالف جوانان انقالبی ایران« رسما اعالم موجودیت کرد.
در بیانیه ای که از س��وی هیأت اجرایی این اتئالف منتشر 
ش��ده، آمده اس��ت؛ راه طی ش��ده فقط قطعه ای از مس��یر 
افتخارآمیز به س��وی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی 
اس��ت. دنباله ی این مس��یر که به گمان زیاد، به دش��وارِی 
گذشته ها نیس��ت، باید با هّمت و هشیاری و سرعت عمل 
و ابتکار ش��ما جوانان طی ش��ود. مدیران جوان، کارگزاران 
ج��وان، اندیش��مندان ج��وان، فّع��االن ج��وان، در همه ی 
میدانهای سیاس��ی و اقتصادی و فرهنگ��ی و بین المللی و 
نی��ز در عرصه های دین و اخ��الق و معنویّت و عدالت، باید 
ش��انه های خود را به زیر بار مس��ئولّیت دهند، از تجربه ها 
و عبرتهای گذش��ته بهره گیرند، ن��گاه انقالبی و روحیه ی 
انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی 
کامل نظام پیشرفته ی اسالمی بسازند.)فرازی از بیانیه گام 

دوم انقالب(
تاری��خ ایران عزیزمان همواره گواه پیش��رانی و پیش��تازی 
جوانانش بوده اس��ت. جوانان ب��ا انگیزه و انقالبی که دیروز 
نقش تاریخی خود را در سرنوش��ت کش��ور با هدایت های 

پیامبرگون��ه رهبر کبیر انقالب، امام خمینی)ره(، که منجر 
به انقالب ش��کوهمند اسالمی شد، بخوبی انجام دادند و با 
دس��تانی خالی اما دل هایی مومن به نی��روی الیزال الهی، 
پیش��گام حرکت��ی در جهان گردیدند ک��ه افتخار آن برای 

همیشه بر تارک تاریخ ایران اسالمی خواهد درخشید.
در دوران دف��اع مقدس نیز همین جوانان از جان ش��یرین 
خود گذشتند و نه فقط در مقابل رژیم بعث عراق، بلکه در 
براب��ر خصم جهانی که با تامین ابزارهای پیش��رفته جنگی 
و کش��تار جمعی به رژیم صدام، کمر ب��ه نابودی و تجزیه 
ایران بس��ته بودند، دلیران��ه و جان برکف از تمامیت ارضی 
وط��ن دفاع کردند. جوانانی که عالوه بر حضور به موقع در 
بزنگاه های فتنه خیز و رویارویی با تکفریان در دفاع از حرم 
و حریم، در عرصه های هسته ای و علمی غرور و افتخار ملی 

را به مردم سرزمین مان هدیه کردند.
امروز نیز نوبت اعتماد به جوانان است؛ جوانانی که مخاطب 

اصلی رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب 
هستند و با نگاه ذوابعاد رهبری حکیم انقالب، آینده سازان 

ایران و تمدن نوین اسالمی می باشند.
اینک پس از ۴0 س��ال ایس��تادگی در برابر انواع فشارها و 
دشمنی های استکبار جهانی، در دوران گذار از تشکیل نظام 
اس��المِی انقالبی و تثبیت ۴0 س��اله ی آن، به سوی برپایی 
جامعه ای تمدن ساز، بیش از هر زمانی نیازمند بهره مندی از 
ظرفیت های درونی کش��ور، اصالح ساختارها و بهینه سازی 
فرآینده��ا و جبران قصورها و بازنگری نقصان  های قانونی و 
حقوقی هس��تیم. بستر تحقق این اهداف، تشکیل مجلسی 
قوی ب��ا نمایندگانی مومن، انقالبی، ش��جاع، دارای روحیه 
جهادی، کارآمد، طرفدار عدالت اس��ت که به معنای واقعی 

کلمه در رأس امور و عصاره فضیلت ملت باشد.
نظ��ر به اهمیت این امر و قرار داش��تن در دوران حس��اس 
و سرنوشت س��از کنونی، الزم اس��ت نس��ل گذشته نسبت 

به جابجایی مدیریت به نس��ل جدی��د اهتمام ورزند و خود 
به عنوان پشتیبانی فداکار به ارائه تجربیات بی نظیر خود در 

جایگاه ارزشمند و واالی مشاور به این نسل اقدام نمایند.
بر همین اساس و با در نظر گرفتن »اصل ۲6« قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، »ائتالف جوانان انقالبی ایران« مستقل 
از هرگونه وابس��تگی به جناح ها و احزاب، اما مومن به مکتب 
بنیانگذار کبیر انقالب اس��المی امام خمینی)رحمۀاهلل علیه( 
و رهبری حضرت آیت اهلل العظم��ی خامنه ای)مدظله العالی( 
و نی��ز با ایمان راس��خ به والی��ت مطلقه فقی��ه، و اعتقاد به 
تفکیک ناپذیری دو اصل »اسالمیت« و »جمهوریت« در نظام 
اس��المی، برای پاس��خگویی به انتظارات به حق امت شریف 
ایران و اس��الم، تشکیل شده اس��ت. ان شاءاهلل به زودی، طی 
یک کنفرانس خبری مس��ائل مربوط به این ائتالف به اطالع 

عموم مردم شریف ایران خواهد رسید.
این اتئالف عقیده دارد که »نماینده« نه تنها در راس��تای 
منافع »ملی« بلکه در راس��تای منافع »امت اسالمی« باید 
از مواضع انقالبی و شجاعانه برخوردار باشد و بانگاهی کالن 

نسبت به مسائل ایران و جهان، فعالیت نماید.

ای بی خبر بکوش که هی بی خبر شوی
 مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار: در حال 

مدیریت پیک تقاضای مصرف تخم مرغ هستیم.
در ادبیات مدیریتی به این نوع مدیریت چه می گویند؟

الف( مدیریت سیستماتیک تخم مرغی
ب( مدیریت جامع تخم مرغی استراتژیک

ج( مدیریت استراتژیک تخم مرغی
برادر مصطفی میرسلیم:این گونه نیست که هرکس 
و ناکس��ی بیاید و بگوید که من باید اداره کشور را بر 

عهده بگیرم.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر 

هر بار برای اداره کشور خود را کاندیدا می کند؟
الف( ننجون بنده
ب( خانجون شما

د( عباس آقا سوپرگوشت محله
د( خود ایشان

رییس کل بانک مرکزی:مگر می شود یک کودک دو 
س��اله یا چهارساله در س��ال بیش از ۲000 میلیارد 
ریال تراکنش داش��ته باش��د و رئیس ش��عبه از آن 

بی خبر باشد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( البته که نمی ش��ود اما می شود مدیرعامل یک 
بانک میلی��ارد تومان پول از صندوق ب��دزدد و برود 

کانادا به عشق و حالش برسد.
ب( البته که نمی ش��ود اما می ش��ود پ��اداش یک 

مدیرعامل بانک مبلغ دومیلیارد تومان باشد.
ج( البته که نمی شود اما می شود مدیرعامل یک بانک 
در بیس��ت و هشت باند فس��اد مالی عضو باشد و سر 

مدیرعاملی ایشان بین بانک ها دعوا و مرافعه راه بیفتد.
د( معلوم اس��ت که می ش��ود اصال در هنگام اعطای 
حکم به رییس ش��عبه از ایشان تعهد می گیرند که 

خیلی "باخبر" نباشند.

ننجون

باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود
رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش:
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