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برنامۀ پنج سالۀ ششم تصویب و ابالغ شده 
و ما مشکل برنامه نداریم! مشکل ما در عدم 
اجرای برنامه و بی اعتنائی به قانون اس��ت.

مشکل ما در اعمال مدیریت کارآمد است.مردم با انتظاراتی در انتخابات 
دوم اس��فند ش��رکت کردند. آنها البته پیروز مطلق این انتخابات اند که 
نمایندگان خود را برای برنامۀ »نجات اقتصاد ایران« به مجلس فرستادند.

نجات اقتصاد ایران شعار جریانی بود که مدعی است می تواند مشکالت 
اقتصادی را حل کند و پاسخ درخور به مطالبات معیشتی مردم بدهد.

هرچند این جانب معتقدم وضعیت اقتصادی ما بر اس��اس داده های 
مراکز علمی و بین المللی هفدهمین 
یا هجدهمین اقتصاد دنیاس��ت و این 
طور نیس��ت که در حال غرق ش��دن 
باش��یم تا ع��ده ای در مقام نجات آن 
برآیند .ما کشوری غنی هستیم بویژه 
با اس��تعدادهای ف��راوان انس��انی در 
موقعیت جغرافیای��ی عالی در جهان . 
با کمال اقت��دار و امنیت، ۴۰ س��ال 
اس��ت روزگار می گذرانی��م. آنچه به 
وسیلۀ آن نمایندگان می توانند بویژه 
اثرگ��ذار روی بهبود وض��ع اقتصادی 
مردم باش��ند بر حسب قانون اساسی 
تصوی��ب» بودجه«و »برنام��ه« و نیز 

»نظارت« هوشمندانه بر نحوۀ اجرای قوانین اقتصادی کشور و نیز مراقبت 
بر اجرای سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری خصوصاً در حوزه 
اقتصاد اس��ت . نماینده مجلس مطمئنا در ای��ن محدوده می تواند برای 
نجات اقتصاد ایران خودی نش��ان دهد. البته کس��انی می توانند در این 
نجات مؤثرتر باشند که بر مبنای دانش و تجربه شناخت و فهم دقیق تری 
از مس��ائل اقتصادی مبتالبه کش��ور دارند. به نظر این جانب نمایندگان 
منتخب باید در اولین فرصت با یک فراخوان زیر یک سقف برای گفتگوی 
صمیمانه جمع شوند و فهم خود را در مورد مهم ترین مسائل اقتصادی 
یعنی رفع »بیکاری« و»گرانی«و »مهار نقدینگی «و »حفظ ارزش پول 

ملی« به اشتراک بگذارند. پس از رسیدن به فهم مشترک در مورد حل 
مهم ترین مس��ائل اقتصادی کش��ور پیوند آن را با بودجه 99 و مقررات 
اقتصادی موجود پیدا کنند. برگزیدگان مردم در دوم اسفند کمتر از دو 
ماه کاری فرصت دارند با تشکیل یک باشگاه گفت وگو بر اساس فراخوان 
یاد شده خود را آماده اصالحات قانونی ضروری در زمینۀ اقتصادی کنند. 
جمعی از اقتصاددانان کشور که به مناسبت های گوناگون در دهۀ اخیر 
با نامه های سرگشاده به رئیس جمهوری راه حل های مشفقانه برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور ارائه کرده اند می توانند نمایندگان منتخب را 
در این باشگاه یاری دهند .تفریغ بودجه سال 9۷ به ما نشان می دهد بر 
سر قوانین اساسی و عادی در مورد 
بودجه در مقام اجرا چه آمده است! 
تفریغ بودجه کلی��د فهم برای آن 
چه بر سر اقتصاد کشور آمده است. 
با این کلید می توان قفل سؤاالت 

بی پاسخ اقتصاد کشور را باز کرد.
مجل��س آینده بای��د وحدت و 
انسجام خود را حفظ کند تا بتواند 
کار مؤث��ری انجام ده��د. پرهیز از 
جنجالهای سیاسی ضروری است 
و دادن ساختار مناسب به مجلس 
ابزار موفقی��ت در خدمت به مردم 
است. مجلس باید در نظارت بر رفتار 
نمایندگان دقیق و در تصمیم گیریهای قانونی شفاف باشد. در برخورد با 
مسائل اجتماعی و عملکرد دولت ، مجلس باید بسرعت تباهی ها را مهار 
کند واال با ادامۀ روند فساد هیچ راه حلی به نتیجۀ مطلوب نمی رسد. ان 
شاءاهلل با همکاری دستگاه قضائی بتوان سریعا ریشه های فساد را خشکاند 
و مانع دوام کلیۀ فرآیندهای توأم با تخلف شد. به موازات این اقدام اساسی 
راه حلهای مسائل اقتصادی که در اولویتند نظیر رکود ، سقوط ارزش پول 
و رونق دادن به تولید و اشتغال جوانان، برای اجرا به دولت ابالغ کرد. کار 
ساده ای نیست ولی اگر خودباوری در دولتمردان و همدلی با نمایندگان 

برقرار باشد ثمربخش خواهد بود ان شاءاهلل.

اولویت های مجلس یازدهم

سرمقاله

سیدمصطفی میرسلیم

مجلس آینده باید وحدت و 
انسجام خود را حفظ کند تا بتواند 

کار مؤثری انجام دهد: پرهیز از 
جنجالهای سیاسی ضروری است 
و دادن ساختار مناسب به مجلس 

ابزار موفقیت در خدمت به مردم 
است. مجلس باید در نظارت بر رفتار نمایندگان دقیق و در 

تصمیم گیریهای قانونی شفاف باشد
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دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی به نمایندگان 
منتخب مردم توصیه ک��رد: درباره بودجه کل 
کشور از هم اکنون مطالعات را همراه با مشورت 
ب��ا صاحب نظران خبره در امور بودجه ش��روع 
کنید تا با بازنگری در بودجه نویس��ی و تبدیل 
بودج��ه تورمی فعلی به بودجه ای ش��فاف که 
درآمد و هزینه کشور را متعادل می کند، میسر 

گردد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی درگذش��ت 
روحان��ی عالیق��در آیت اهلل حبیب��ی و حجت 
االسالم والمسلمین مقدسیان که معاونت حوزه 
روحانیت مؤتلفه اس��المی را برعهده داشت به 
جامعه روحانیت ، وعاظ ، مردم ایران و ولی امر 
مسلمین تسلیت گفت و برای آنها علو درجات و 
برای خانواده های آنان صبر و اجر مسئلت نمود.

وی ب��ا اظهار تأس��ف از درگذش��ت مرحوم 
شیخ االسالم و حجت االسالم والمسلمین خلفی 
و مرحوم تویس��رکانی، فقدان این عزیزان را به 

خانواده های محترمشان تسلیت گفت.
بادامچیان با تقدیر از زحمات و خدمات همه 
پزشکان و پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتی و 
آنها که در مراسم تجهیز و تدفین فوت شدگان 
بلیه کرونا خدمات بی سر و صدایی دارند، تقدیر 
و تش��کر و برای آنها س��المت و توفیق بیشتر 

مسئلت نمود.
وی ب��ا اش��اره به تالش های دول��ت در این 
زمینه اف��زود: ضمن تقدیر از کوش��ش دولت 
در جلوگیری از ش��یوع این بیماری و تشکر از 
تالش های همه دستگاه ها و سازمان ها، از همه 
مردم درخواست می کنیم همانطور که تاکنون 
همراهی کردند، س��عی خ��ود را در این زمینه 

بیش��تر کنند و با اس��تعانت از خداوند و توسل 
به اولیاء اهلل در ریش��ه کن ش��دن این ویروس 
خطرناک مسئولین را همراهی و کاری جهادی 

کنند.

دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی در ادامه با 
اشاره به برخی فرصت طلبان تأکید کرد: مردم 
سوء استفاده کنندگان در این برهه حساس را 
به مأموران ذیربط معرفی کننند تا به مجازات 
برسند زیرا این نوع عناصر، سزاوار هیچ تخفیفی 

نیستند.
بادامچیان در آستانه نوروز تأکید کرد: مردم 
در این ایام، همراهی و همیاری و همکاری خود 
را با کس��انی که دچار مش��کالت گوناگون این 
تعطیلی ها به جهت ویروس کرونا ش��ده اند، با 
رعایت مسائل بهداشتی، گسترش دهند و دولت 
نیز با تدابیر قابل تقدیری که در این زمینه اعالم 
کرده، با همکاری ملی و همگانی، این مش��کل 

جهانی را در ایران مهار نماید.
وی همچنی��ن ب��ه دول��ت توصی��ه ک��رد: 
کمک های ویژه ای برای آسیب دیدگان از کسبه 

و تولیدکنندگان و کسانی که نتوانسته اند کاالی 
خود را بفروشند و تعهدات مالی دارند، در نظر 

گرفته شود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی از بانک مرکزی 
خواست سیاس��ت های مؤثری برای مهار ارز و 

تأثیرات آن بر مردم، طراحی و اجرا کند.
بادامچیان درب��اره بودج��ه 99 تأکید کرد: 
ضمن تقدیر از رهبری معظ��م برای باز کردن 
بن بس��ت بودجه، از نماین��دگان مجلس دهم 
و دول��ت می خواهیم در تنظی��م بودجه 99 در 
جهت پیش بینی تس��هیالت برای مردم اقدام 

کنند و کار را تمام شده ندانند.
وی به نمایندگان منتخب مردم نیز توصیه 
ک��رد: درب��اره بودجه کل کش��ور از هم اکنون 
مطالعات را همراه با مش��ورت با صاحب نظران 
خبره در امور بودجه ش��روع کنید تا با بازنگری 
در بودجه نویسی و تبدیل بودجه تورمی فعلی 
به بودجه ای شفاف که درآمد و هزینه کشور را 

متعادل می کند، میسر گردد.
بادامچیان با اشاره به مسائل هند تأکید کرد: 
از دولتم��ردان و فرهیختگان هندوس��تان می 
خواهیم احترام و سابقه مطلوب همزیستی افکار 
و مذاه��ب مختلف در هن��د و اعتبار فرهنگ و 
ملت هند را در احت��رام به عقاید ادیان، به ویژه 
مس��لمانان درنظر بگیرند و حقوق ش��هروندی 
2۰۰ میلیون نفر از مس��لمانان هندوس��تان را 

پایمال نکنند.
وی خطاب به دولت ترکیه اظهار داشت: در 
جریان ادلب با ایران و روسیه و سوریه همراهی 
کنید و خود را از شکست قطعی در این صحنه 

نجات دهید.

دکتر بادامچیان مطرح کرد:

لزوم بازنگری در قوانین برای شفافیت در بودجه

حجت االسالم چیت سازیان، مسئول جلسات 
وی��ژه روحانیت در حزب مؤتلفه اس��المی، در 
خصوص مرحوم حجت االسالم مقدسیان � که 
چندی پیش به لقاءاهلل پیوست � به خبرنگار ما 
گفت: بالغ بر 3۰ سال با ایشان دوست بودم. در 
کار تشکیالتی و سفرهای زیارتی عمره، تمتع، 
عتبات و سفر زیارتی سوریه همراه ایشان بودم. 
م��ا در درس مقام معظم رهبری که صبح ها به 
آنجا تشریف می بردند با هم بودیم و با هم بحث 

می کردیم. 
وی اف��زود: پدر ایش��ان در هواپیمایی که از 
جبه��ه برمی گش��ت همراه با ش��هید فضل اهلل 

محالتی به درجه رفیع شهادت رسید. 
مس��ؤول جلس��ات ویژه روحانیت در حزب 
مؤتلفه اسالمی پیرامون اعتقاد مرحوم مقدسیان 
به کار تشکیالتی اظهار کرد: ایشان معتقد بود 
باید کار را از مجرای سیستم و تشکیالت پیش 
ب��رد. ایش��ان موقعی که در دفت��ر مقام معظم 
رهبری در بخش بازرس��ی بودن��د هم همین 

عقیده را داشتند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: مرحوم مقدس��یان 
به شدت معتقد به ولی فقیه بود و واقعاً از صمیم 

قلب مقام معظم رهبری را دوست داشت. 

چیت س��ازیان در باره ش��ورای روحانیت در 
حزب مؤتلفه اس��المی مطرح کرد: اعضای این 
شورای سه نفره بنده، مرحوم مقدسیان و آقای 

مهدیان بودیم. تا یکی دو ماه پیش جلسات ما با 
مرحوم مقدسیان منعقد بود و وقتی در جلسات 
این شورا وارد بحث می شدیم متوجه می شدم 

ایشان از قبل برنامه ریزی کرده است. 
وی تأکید ک��رد: مرحوم مقدس��یان انصافاً 
تش��کیالتی بود و از هر کار ب��دون برنامه ریزی 
پرهیز می کرد و معتقد بود برای پیش��رفت کار 

باید تشکیالتی جلو برویم. 
چیت س��ازیان در باره ویژگی های اخالقی 
حجت االس��الم مقدسیان تصریح کرد: ایشان 
متواضع، خوش برخ��ورد و خندان بود. اولین 
ب��ار که با کس��ی دوس��ت می ش��د آن فرد 
عالقمند به ایش��ان می شد. در سفرهای حج 
عمدتاً روحانی کاروان ایرانی های مقیم خارج 
از کشور بود و آنها از اخالق و رفتار و برخورد 
مناس��ب ایشان احس��اس رضایت می کردند. 
ایش��ان منبری، خطیب و واع��ظ خوبی بود. 
در مجموع ق��وه جاذبه آن مرح��وم بیش از 

دافعه اش بود.   

حجت االسالم چیت سازیان :  
اعتقاد مرحوم مقدسیان پیشبرد کارها بر محور تشکیالت بود
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محمدعلی امانی، قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در خصوص 
نقش احزاب در تقویت مجلس شورای اسالمی به خبرنگار ما گفت: نگاه 
حزب مؤتلفه اس��المی به مجلس این اس��ت که مجلس شورای اسالمی 
عصاره ملت است و تقویت اتصال مجلس به بدنه اجتماعی کشور و ارتباط 

این دو از طریق فراکسیون های داخل مجلس میسر است.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: 
احزاب فعال در کشور برنامه دارند 
و دیدگاه ها و برنامه هایشان را در 
نقد  به  کمیسیون های تخصصی 
و بررسی می گذارند. این برنامه ها 
در طول چند سال با چکش کاری 
و پیگیری اعضای کمیسیون ها و 
نظرات کارشناسان و متخصصان 

تکامل می یابند. 
این کارشناس مسائل سیاسی 

اظهار کرد: نمایندگانی که از طرف حزب معرفی ش��ده اند و مردم به آنها 
رأی داده اند باید طوری عمل کنند که پاسخگوی جامعه باشند. عملکرد 
خوب این نمایندگان می تواند برای حزب آنها سرمایه باشد. لذا کلیه افعال 

و کردار نمایندگان مجلس زیر ذره بین ملت عزیز ما قرار دارد. 
وی بیان کرد: احزاب می توانند برنامه هایی را که از طریق فراکسیون ها 

در مجل��س ارائ��ه می دهند و همچنی��ن از طریق ارتباطاتش��ان با بدنه 
اجتماعی متکی به نیروی بالقوه جامعه کنند تا مردم دیدگاه ها، برنامه ها و 
نقطه نظرات تخصصی شان را به دست نمایندگانشان برسانند. نمایندگان 
هم در کمیسیون های مجلس اینها را مطرح کنند تا با بحث و بررسی در 
کمیسیون ها خروجی این کمیسیون ها برنامه هایی قوی، منسجم و همه 

جانبه باشند. 
امانی در ادامه افزود: چنین مجلسی 
می تواند برای ح��ل همه معضالت و 
مشکالت کشور در کمیسیون هایش 
برنامه های قوی و منسجمی ارائه دهد. 
وقتی این برنامه ها از کمیسیون ها به 
صح��ن علنی مجلس ارائه می ش��وند 
نهایت��اً منجر به مصوب��ات و قوانینی 
می شوند که راهگشای مشکالت کشور 

هستند.. 
وی در پای��ان گفت: با این اوص��اف احزاب می توانند نقش بالقوه ای را 
در خدمت ب��ه مردم و برقراری ارتباط بین م��ردم و نمایندگان مجلس 
ایفا کنند. با ایفای این نقش ،نمایندگان مجلس می توانند قوی و چابک 
در همه عرصه های تصمیم گیری در مجلس با پشتوانه کار حزبی حضور 

داشته باشند و انجام وظیفه کنند.        

محمدعلی امانی :

فعالیت احزاب نقش مردم را در مجلس تقویت می کند

ام��ام   
خامنه ای: 
طه��ارت 
اقتص��ادی ش��رط مش��روعیت هم��ه مقامات 

حکومت جمهوری اسالمی است
 امیرالمومنی��ن علیه الس��الم چه��ار معیار 
تقوا ،س��المت مالی ،تجربه و مدیریت قوی را در 
پست های کلیدی نظام اسالمی در نظر می گرفت.

 مثالً عبداهلل بن عامر اس��تانداری که مفاس��د 
اقتص��ادی اش مردم را ناراضی ک��رده بود عزل و 
عثمان بن حنیف با تقوا و تجربه را به جای او نشاند. 
 همی��ن عثمان بن حنیف  صرفاً به خاطر 
شرکت دریک میهمانی که مختص ثروتمندان 
بود و تهیدستان به آن دعوت نشده بودند مورد 
انتقاد حضرت قرار گرفت در نامه ای خطاب به 

وی یادآور شدند که به من خبر رسیده مردی از 
اهل بصره تو را به میهمانی خوانده و با غذاهای 
رنگارنگ و ظرف هایی  پر از طعام پذیرایی ات 
کرده اند ،لقم��ه ای که بر آن دندان می گذاری 
دقت کن و لقمه ای را که حالل و حرامش بر تو 
روشن نیست بیرون افکن. به خدا قسم من که 
امام شمایم از دنیای شما طالیی نیندوخته و از 

غنائم آن ذخیره ای بر نداشته ام.
 با اینکه امیرالمومنین علیه السالم وامدار 
هی��چ جریان سیاس��ی نبود و ب��ه راحتی می 
توانس��ت هرکس��ی را به مدیریت پس��ت های 
کلی��دی منصوب کند اما ب��ا این حال فقط آن 

چهار مالک را در نظر می گرفت.
 دنیازدگی، س��ابقه بد در میان مردم، فس��اد 
اطرافیان، بذل و بخشش های خالف قانون و شرع 

و ثروت اندوزی، خط قرمز هایی بودند که حضرت 
اجازه ن��داد طلحه و زبیر علیرغم س��وابق بعضاً 
درخشانشان، هیچ پست و مقامی به دست گیرند.

 و س��خن آخ��ر داش��تن تقوا ، اش��تهار به 
پاکدس��تی و س��المت مالی، زندگی معمولی 
و غیر تش��ریفاتی مراقب��ت از دره��م و دینار 
بیت المال ،تجربه طوالن��ی خدمت و مدیریت 
کارآم��د و همچنی��ن پرهیز از قبیل��ه گرایی، 
رانت خ��واری، فامیل بازی، دنیازدگی ،س��هم 
دهی و فس��اد اقتصادی ، ش��اخص ها و برگ 
های زرینی هس��تند که رئیس مجلس آینده 
می تواند با اتکاء به این ش��اخص ها سکان نهاد 
قانونگ��ذاری را به خوبی هدایت کرده و امیدی 
باش��د برای مردمی که خیری از مجلس دهم 

ندیده اند. انشاءاهلل

شاخص هایی برای ریاست مجلس یازدهم

سید محمدعلی مرویان حسینی

کارشناس مسائل سیاسی
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خص��وص  در 
عملک��رد  ارزیاب��ی 
دول��ت در اجرای��ی 
ک��ردن ش��عار س��ال 1398، رون��ق تولی��د، 
کلیدی تری��ن موضوع اقتصاد مقاومتی اس��ت. 
از اهداف اقتصاد مقاومتی این اس��ت که نظام 
اقتصادی رو به رشد و تضمین کننده شکوفایی 
اقتصاد کشور باش��د تا قدرت مقاومت ما را در 

برابر آسیب ها افزایش دهد. 
در این باره باید گفت که وابستگی اقتصادی 
کش��ور به درآمدهای نفتی نه فقط کم نش��ده 
بلکه بیشتر شده است. کم کردن اتکای کشور 
به نفت مس��تلزم رونق تولید اس��ت که در این 
زمینه کیفی کردن تولید، صادرات و خودکفایی 
از موضوعات مهم است. پیشرفت در تولید اقالم 
مورد نیاز کشور است که اقتدار ملی را افزایش 
می دهد، اما هنوز دولت نظام منسجم اقتصادی 
ندارد که بتواند ثروت مل��ی را افزایش بدهد و 

عدالت اجتماعی را برقرار کند. 
متأس��فانه دولت در حوزه اش��تغال، کنترل 
ت��ورم، حل معضالت محروم��ان و حتی بهبود 
معیشت اقشار متوسط جامعه موفق عمل نکرده 

است. 
ب��ا وجودی ک��ه قوه قضائی��ه در مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی وارد ش��ده است، اما هنوز 

نتوانس��ته ایم منبع تولی��د آن را که در بدنه 
نظام اجرایی ماس��ت کنترل کنیم. در بحث 
ارتقای بهره وری و جلوگیری از اس��راف، در 
بس��یاری از س��طوح مدیریتی متأسفانه غیر 
از حقوق ه��ای نجوم��ی طبع اش��رافی گری 
بین مس��ؤولین جا افتاده و طوری ش��ده که 
مسؤولی قوی تر اس��ت که بخواهد بیشتر به 

سمت اشرافی گری برود. 
دولت باید صرفاً عهده دار امور حاکمیتی باشد 
و بقی��ه امور را به مردم واگذار کند. متأس��فانه 
دولت در به کار انداختن سرمایه های مردمی و 
سامان دادن نظام بانکی کشور توفیق چندانی 

نداشته است. دولت برنامه روشنی برای استفاده 
از توانمندی ها و سرمایه های مردم ندارد، چون 
غیر از امور حاکمیتی تصدی گری هم می کند. 
وقتی دولت وارد عرصه تصدی گری می ش��ود 
مردم نمی توانند با آن رقابت کنند و او هرجور 
ک��ه بخواهد عم��ل می کند. در ای��ن صورت با 
بی نظمی اقتصادی مواجه می شویم که در حال 

حاضر چنین است. 
در مجموع کارنامه اقتص��ادی دولت مثبت 
نیست و دولت هنوز باور نکرده کشور در جنگ 
اقتصادی است و به همین علت خودش را برای 

این جنگ تجهیز نکرده است.   

چرا دولت در تحقق شعار سال موفق نبود؟
حسین انواری

عضو شورای مرکزی

ظرفیت تقنینی و اجرایی در نظام جمهوری 
اسالمی، فرصت مناسبی در اختیار قانون گذاران 
و دولت مردان قرار داده اس��ت. اس��تفاده از این 
ظرفیت می بایست مطابق مصالح و منافع عمومی صورت پذیرد. بخشی 
از این مهم از طریق سیاست های راهبردی و تبیینی رهبر انقالب تسهیل 
می ش��ود؛ برهمین اس��اس معظم له در آغاز هرسال، شعاری را به عنوان 
راهکار برون رفت از مش��کالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
مطرح می کنند، در سال های اخیر این عبارات کوتاه فراتر از یک شعار 
بوده و نیازمند اقدامی اساسی از سوی نهادهای مرجع برای تحقق آن و 

تبدیل به عمل است. 
سال 98، با عنوان سال رونق تولید ملی از سوی رهبر انقالب نام گذاری 
شد، اما با نگاهی به شرایط اقتصادی و همچنین بنگاه های تولیدی می توان 
از میزان تحقق این شعار مطلع شد، هرچند کشور در شرایط تحریم به 

س��ر می برد و محص��ول برجام و نقض 
عهد آمریکایی ها، شدت گرفتن محاصره 
اقتصادی و مالی جمهوری اسالمی ایران 
بود اما این تهدید با استفاده از ظرفیت 
تولید ملی و توان مردمی می توانس��ت 

تبدیل به فرصت شود. 
رکود اقتصادی و تورمی که در سایه 
ناکارآمدی سیس��تم ه��ای اجرایی و یا 
قانون گذاری فش��ارهای مضاعفی را بر 
اقش��ار ضعیف جامعه وارد آورده اس��ت 
گواه ع��دم اهتمام سیاس��ت مداران در 
این زمینه اس��ت، شاید به جرأت بتوان 
گفت وزارتخانه هایی نظیر صمت، وزارت 

اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی در کنار نهادهای تقنینی مانند دیوان 
محاس��بات، سازمان بازرسی کل کشور و... با نگاهی کلی به عملکردشان 
نمره مثبتی از تحقق ش��عار سال نمی گیرند در همین زمینه دکتر گلناز 
ٌحری کارش��ناس اقتصاد درباره ش��عار سال و میزان تحقق آن در گفتگو 
با ش��ما اظهار کرد: »شعار امسال کامال براساس نیازمندی کشور به نگاه 
درون زا در حوزه تولید و تحرک چرخ های اقتصادی از سوی رهبری طراحی 
و مطرح شده است. نقشه راهبردی ایشان از سال های گذشته و با نگاه به 
عناوین سال های قبل مثل قطعات یک جورچین می تواند کشور را از بحران 
اقتصادی که البته گریبان گیر دنیا نیز هست نجات دهد اما متأسفانه نگاه 
برون زای تعدادی از اقتصاددانان دولتی و غیردولتی به حل معضالت سبب 
شده که چرخ دنده های اقتصاد معیوب کار کند، تأکید بر خصوصی سازی، 
اشاره بر استفاده از فرصت منطقه آزاد و مواردی از این دست، بدون تدبیر 

صحیح از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.« 
ام��ا بخش��ی از  چرایی موضوع 
عدم تحق��ق رونق تولی��د را باید 
در حوزه آموزش و فرهنگ س��ازی 
جس��تجو کرد. باورمندی عمومی 
نس��بت به مصرف تولی��د داخلی 
در حوزه ه��ای گوناگ��ون ام��ری 
اجتناب ناپذیر اس��ت. ای��ن امر از 
طریق نهادهای آموزشی و رسانه ها 
قابل نهادینه س��ازی اس��ت و امید 
می رود در س��ال جدی��د با نگاهی 
ایجابی و عامالنه به موضوع ش��عار 
س��ال از سوی س��ازمان ها و مردم 

پرداخته شود.

تحقق شعار سال؛ از حرف تا عمل
ریحانه اسدی

روزنامه نگار
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حسن السجردی بررسی کرد:

هدف بن سلمان از بازداشت شاهزاده های سعودی 

اخی��ر ش��اهزادگان س��عودی توس��ط بن 
سلمان و اعالم مرگ پادشاه عربستان گفت:با 
توجه به کهولت س��ن پادشاه عربستان و مدار 
بس��ته اطالعات و فضایی که اصطالحا رقابت 
شاهزاده های سعودی گفته می شود، هر چند 
مدت خبر مرگ پادشاه عربستان اعالم می شود 
آنچه که شاید بیشتر ذهن افکار عمومی را جلب 
می کند رقابت هایی است که میان شاهزادگان 
وجود دارد و اینکه آیا این رقابت ها واقعی است. 
به نظر می رسد باتوجه به وضعیت جسمی و 
سالمت پادشاه عربستان وی سکاندار حکومت 
آل س��عود نیست و این برای همه کامال محرز 
اس��ت و تا زمانی که پادش��اه عربستان حضور 
فیزیکی دارد جنگ و نزاع میان شاهزاده های 

س��عودی ادامه خواهد داش��ت.تحوالت اخیر 
عربستان نشان می دهد که بن سلمان تالش 
می کن��د با مانورهای قدرتی ک��ه می دهد و 
اقدامات خود در راستای جابجایی ها تبعید ها 
و بازداش��ت شاهزاده های سعودی در ساختار 
ق��درت، به دنبال جا انداخت��ن خود به عنوان 
پادشاه و بیرون کردن رقبا از اریکه قدرت است.

وی  در خص��وص آین��ده مناس��بات ایران 
و عربس��تان ب��ا روی کار آم��دن بن س��لمان 
گفت:مجموع��ه برخوردهایی که بن س��لمان 
تاکنون انجام داده نش��انه دهنده آن است که 
وی یک فرد هیجانی و ماجراجو است. به نظر 
می رس��د با توجه به تجربه های ک��ه از افراد 
مختلف در س��اختار قدرت در منطقه داشتیم 

تا زمانی که بن سلمان به طور رسمی به قدرت 
نرس��د و تبادالت و فضای واقعی سیاس��ت را 
مشاهده نکنیم نمی توان گفت بن سلمان چه 
سیاستی را در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. به 
نظر می رسد فراز وفرودهایی که تاکنون میان 
ایران و عربستان جریان داشته در سایه سیاست 
بن سلمان بوده است و فضایی که بن سلمان تا 
کنون به دنبال آن بوده یعنی  کشمکش نزاع 
و برخی سیاست ها مانند تمایل برای گفتگو با 
ایران نیز در زمان به قدرت رسیدن بن سلمان 

ادامه خواهد داشت.
دکتر السجردی در پایان گفت:موضوع نفت 
و فض��ای اوپک و رقابت های مربوط به انرژی، 
یک محیطی غیر از حوزه سیاس��ت محسوب 
می ش��ود و به نظر می رسد که بخشی از آن 
به بحث های اس��تراتژیک  و رقابتهای جهانی 
باز می گ��ردد. روس ها تالش می کنند که از 
آن ب��رای بردن رقابت ه��ا در یک فضای غیر 
سیاسی استفاده کنند و در عین حال با فشار 
به رقبا درصدد کس��ب بیشتر بازار انرژی نفت 
و گاز برای خود هس��تند.روس ها چند سالی 
است که در بازار انرژی به شدت خود را مطرح 
کردند و تالش می کنند نقش آفرینی موثر و 
یارگیری کنند تا بازار انرژی و نفت را در اختیار 
خود بگیرند چون معتقدند هر کشوری که بازار 
جهانی انرژی را در دست بگیرد بخشی از قدرت 
جهانی محسوب می شود.  تصور می کنم که 
روس ها به دنبال آن هس��تند که کاستی ها و 
نواق��ص خود را در دیگر ح��وزه ها مانند نفت 
و ان��رژی جهانی جبران کنن��د.  در عین حال 
ب��ا این اقدام خود را بازیابی می کنند وخود را 
قدرت برتر معرفی می نمایند.  روس ها تالش 
می کنند از عنصر انرژی برای باال بردن خود در 

حوزه نفت و گاز استفاده کنند.

ترکیه بازنده اصلی در ادلب
ترکیه با حضور نظامی در سوریه و کمک 
به مخالفان شورش��ی در خاک این کشور 

بزرگترین خطای تاریخی را مرتکب شد.
 اکنون با دخالت در آخرین مراحل توطئه علیه س��وریه مرتکب 

خطای بزرگتری شده است.
 همه کارشناس��ان سیاسی، نظامی و امنیتی اتفاق نظر دارند که 
ترکیه با اتکا به قدرت نظامی در ادلب به جز شکست چیزی به دست 

نمی آورد.
 شکس��ت نظامی هم برای ترکیه قطعی اس��ت زیرا دولت و ملت 

سوریه اشغال بخشی از خاک خود را تحمل نخواهند کرد.
 حمایت همه جانبه ایران و روسیه و تا اندازه ای برخی همسایگان 
دیگر سوریه از استقالل آن کشور و حاکمیت بر کل خاک خود قدرت 

نیرومندی است که ترکیه از عهده آن بر نخواهد آمد.
 اقدامات نظامی مانند کشته شدن سربازان سوری و ترکیه ای و اخیراً 
شهادت برخی نیروهای امدادی ایران ، ترکیه را در منطقه منزوی کرده و 

همه قدرت های منطقه را علیه ترکیه فعال می کند.
 آمریکا نیز در بحران همه جانبه قادر به یاری ترکیه نیست. خیال خام 

اس��ت که ناتو به حمایت از ترکیه در اشغال بخشی از خاک سوریه وارد 
جنگ سوریه شود.

 از نظ��ر سیاس��ی و بازتاب های منفی اجتماع��ی و فرهنگی در بین 
مسلمانان منطقه و حتی مردم ترکیه باز هم ترکیه بازنده نهایی است.

آیا دولتمردان ترکیه از این راه منتهی به سقوط برمی گردند؟

امین محمدی   

روزنامه نگار
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         سید مصطفی خوش چشم بررسی کرد:

هدف از خشونت علیه  مسلمانان هندی
در مقایسه با تب و تاب اخبار کرونا خبرهای 
کشتار مسلمانان در هند و خشونت علیه آنان 
توس��ط هندوها و فریاد دادخواهی مس��لمانان 
هندی در سکوت خبری رسانه ها به حاشیه رانده 
شد. در خصوص حقوق شهروندی مسلمانان در 
هند خبرنگار ما با سید مصطفی خوش چشم، 
استاد دانش��گاه و کارشناس امور بین الملل، به 

گفتگو پرداخت که در ادامه می خوانید. 

در باره وضعیت مسلمانان در هندوستان 
بگویید.

مس��لمانان در کنار هندوها در حال زندگی 
بودند و هس��تند اما نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند با استفاده از قوانینی سعی می کند جمعیت 
مسلمان هند را تحت فشار بگذارد. این مسأله 
در کش��میر که بیشتر در اشغال هند است هم 
اتفاق افتاده است و کوشیده اند ترکیب جمعیتی 
کشمیر را به هم بریزند و تعداد مسلمانان را یا 
از آن منطق��ه کم یا آنها را بیرون کنند. مودی 
با اس��تفاده از قوانین جدیدی که در هند وضع 
کرده اس��ت س��عی می کند ترکیب جمعیتی 
مناطق، ش��هرها و روس��تاهای مسلمان نشین 
هند را تحت تأثیر قرار بدهد و آنها را در اقلیت 

بگذارد. 

مثالً چه قوانینی؟
طی ماه های گذش��ته در هند قانونی را برای 
اعطای شهروندی به خارجی های غیر مسلمان 

تصویب کرده ان��د. این قانون کامالً مش��خص 
می کند که ه��دف مودی باال ب��ردن جمعیت 
مسلمان و غیر مسلمان در یک سری از مناطق 
مش��خص، به ویژه در کشمیر است. در حقیقت 
دولت هند بیش��تر به این سمت می رود که با 
تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی سیطره 
خودش بر مناطقی مثل کشمیر و دیگر مناطق 
مسلمان نش��ین هند را بیش��تر کن��د و قدرت 

مسلمانان را در آن مناطق پایین بیاورد. 

با این اوصاف کشتار مسلمانان در هند از 
نظر دولت قانونی است. 

قانونی نیس��ت، اما دولت جلوی خش��ونت 

علیه مس��لمانان را نمی گی��رد. در تمامی دنیا 
پلیس موظف است فارغ از این قضیه هر جا که 
خشونت شد جلوی خشونت را بگیرد، اما در این 
خشونت های قومی می بینیم پلیس هند عمل 
نمی کند و اجازه می دهد خشونت بسیار زیادی 
علیه مسلمانان هندی اعمال شود. در حقیقت 
چشمش��ان را بر ج��رم و جنایت و خش��ونت 
برضد مسلمانان بسته اند. کامالً مشخص است 
در نهاد اجرایی و قانون گذار هندوس��تان رویه 
و هدف گ��ذاری به وجود آمده اس��ت تا جوامع 
مسلمان تحت فشار هر چه بیشتری قرار بگیرند 
و میل به خروج از هند پیدا کنند یا در سیطره 

جوامع غیر مسلمان قرار بگیرند.     

تولد  عامل  آمریکا 
طالبان است. در زمان 
ب��ی نظیر بوت��و آنها 
کمک کردند تا طالبان در افغانستان به حکومت 

برسید.
اما بعد از این سیاس��ت احساس ضرر کردند 
طالبان نیز تجربه حکومت نداشتند و نتوانستند 

رضایت مردم را به دست آورند.
بعد آمریکایی ها مجبور شدند بخش به شدت 
افراطی طالبان را مورد حمالت حتی هوایی قرار 
دهند و هزاران س��رباز و افس��ر آمریکایی را به 
افغانستان بفرستند و میلیاردها دالر خرج کنند 

بدون این که فایده ای برای آنها داشته باشد.
اکنون دوباره آمریکایی ها در صحنه منطقه 
غرب آسیا به سراغ طالبان آمده اند. آنها با طالبان 
وارد مذاکره و س��ازش شده اند و این گروه را که 
قبالً تروریست می نامیدند طرف توافقنامه خود 
ق��رار داده اند در حالی که این گروه رس��میت 

حقوقی و قانونی ندارد.
دولت افغانستان دولتی رسمی است و طالبان 
یک گروه است که ۴۰ درصد از خاک افغانستان 
را در اختیار دارد ولی مورد قبول دولت رسمی 

افغانستان نمی باشد. حاال ابر قدرت! آمریکا در 
کش��وری کوچک با یک گروه شورشی سر میز 
توافق نشس��ته اس��ت و ترامپ رئیس جمهور 
ابر ق��درت نظامی آمریکا و ناتو به طالبان تعهد 
کتبی داده اس��ت که 12 هزار س��رباز و نیروی 
آمریکایی را از افغانس��تان بیرون می برد و در 
مقابل آمریکا حدود پنج ه��زار نیروی طالبان 

را ک��ه در زندان هس��تند از دولت افغانس��تان 
می خواهد تا که آنها را آزاد کنند.

این ی��ک توافقنامه ذل��ت آور برای آمریکا 
اس��ت. جنگ و درگیری در افغانس��تان را به 
پایان نمی رس��اند. آیا آمریکا تا این حد دچار 
بحران است که صلح را در افغانستان از طالبان 

گدایی می کند؟

بررسی توافق آمریکا و طالبان:

گدایی صلح
محمد رضا حاجی

روزنامه نگار
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جای خالی ساز و کار نظارتی
 بر استمرار صالحیت نمایندگان

مس��ؤولین کش��ور از رهبری توس��ط 
مجلس خبرگان تا ریاست جمهوری و وزرا 
توسط مجلس ش��ورای اسالمی می توانند 
عزل، استیضاح یا سؤال شوند. اعضای تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه 
قضائیه و مسؤولین نهادهای نیروهای مسلح توسط رهبری عزل و نصب 
می ش��وند. در مورد همه اینها امکان سؤال، استیضاح و عزل وجود دارد، 
غیر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی. آیا درست است از این نظر 
مسؤولین از رهبری گرفته تا کارمند عادی امکان سؤال، استیضاح و عزل 

باشد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی از این نظر مستثنی باشند؟ 
اصل های متعدد قانون اساسی هستند که در باره نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی هم صدق می کنند. اول اینکه اگر نماینده ای برخالف 
اصل 9 قانون اساس��ی اقداماتی کند که موجب وابس��تگی کشور شود، 
چه کس��ی باید به این موضوع رسیدگی کند. دوم اینکه طبق اصل 19 
قانون اساس��ی مردم از حقوق مس��اوی برخوردارند و نباید بین ملت و 
نمایندگان آنها تبعیض قائل شد. سوم اینکه طبق اصل ۴۰ قانون اساسی 

اگ��ر نماینده ای اصرار به غیر کن��د یا مرتکب تجاوز به منافع عمومی و 
تخلفات و جرایم عمومی شود، چه کسی باید به آن رسیدگی کند. نکته 
چهارم این اس��ت که طبق اصل ۴9 قانون اساسی اگر فردی ثروت های 
ناش��ی از حرام کسب کند باید این ثروت ها مصادره شوند. اگر این فرد 
نماینده مجلس بود چه کس��ی باید این کار را بکند؟ پنجم اینکه طبق 
اصل 6۷ قانون اساس��ی کف صالحیت نمایندگان مجلس باید سوگند 
آنها در مجلس باشد. در قانون انتخابات شرایط ایجابی و سلبی کاندیداها 
قید شده است. اگر نماینده ای در طول چهار سال نمایندگی اش ظلم و 
تخلفاتی کرد و فاجر، فاس��ق یا امثالهم شد و از کف صالحیت ها خارج 
ش��د و شرایط را از دست داد چه کس��ی باید به این موضوع رسیدگی 
کند. مورد ششم طبق اصل 86 قانون اساسی نماینده مجلس در حدود 
وظایف خود آزاد است، ولی اگر برخالف وظایفش عمل کرد می شود او 

را تحت تعقیب و توقیف قرار داد. چه کس��ی به این موضوع رس��یدگی 
می کند؟ هفتم اینکه طبق اصل 1۴1 قانون اساسی اگر نماینده ای چند 
ش��غل داشت چه کسی باید رسیدگی کند. مورد آخر اینکه طبق اصل 
1۴2 قانون اساس��ی ب��ه اموال نماینده ها در ابت��دا و انتهای نمایندگی 
رسیدگی ش��ود که به خالف افزایش نیافته باشند. چنانچه نماینده ای 
تخلف و فساد مالی داشت چه کسی باید رسیدگی کند. اینها سؤاالتی 
هس��تند که به نظر می رس��د در باره نمایندگان مجلس هم قابل طرح 

است.    
  قبل از بیان راهکارهایی در استمرار صالحیت نمایندگان مجلس یا 
صیانت از آنها بیان دو نکته الزم اس��ت. اگر مردم منطقه ای از رأی خود 
به نماینده ای به خاطر اینکه نیازهایشان را تأمین نکرد یا خالف نظر آنها 
عمل کرد یا از مسیر حق خارج شد، پشیمان شوند، باید ساز و کاری در 
این باره وجود داشته باشد. مثالً یک سوم مردم منطقه  ای درخواست عزل 
نماینده شان را بدهند و کمیسیون اصل 9۰ مجلس به آن رسیدگی کند. 
چنانچه نماینده ای فاسق و فاجر شد رأی اش چه می شود، به خصوص در 

مسائل مهمی مثل تصویب یا رد بودجه یا برجام که به یک رأی بستگی 
دارد. 

در خصوص استمرار صالحیت نمایندگان مجلس راهکارهایی هست 
که در ادامه مطرح می ش��وند. راهکار اول هیئت رس��یدگی به تخلفات 
مجلس اس��ت که در آئین نامه داخلی هم آمده اس��ت. به نظر می رسد 
ای��ن هیئت وج��ود دارد اما کارآیی الزم را ندارد، چ��ون داور و قاضی از 
نمایندگان مجلس و همکاران نماینده متخلف هستند. دوم اینکه هنگامی 
که منتخبین مردم به مجلس می روند اعتبارنامه شان بررسی می شود. اگر 
اعتبارنامه نماینده ای رد ش��ود آن فرد دیگر نماینده نیست و از مجلس 
خارج می ش��ود. راهکار سوم اس��تعفای نماینده است. نماینده می تواند 
استعفا بدهد و اگر مجلس تصویب کرد آن نماینده از مجلس خارج و در 
آن حوزه انتخابات مجدد برگزار می شود. چهارم اینکه دادستان عمومی 
و قوه قضائیه از جهت حقوق عمومی وارد شوند. پنجم اینکه نمایندگان 
حقوق بگیران و کارمندان مجلس هس��تند. هیئت تخلفات اداری در هر 
اداره ای هست، همان طور که با کارمندان متخلف در هر اداره ای برخورد 
می ش��ود باید چنین هیئتی به موضوع جرایم نمایندگان هم ورود پیدا 

کند. 
بنابراین الزم است در آئین نامه ساز و کاری دیده شود که اگر نماینده ای 
در طول چهار سال تخلف کرد چه کسی ناظر بر عملکرد آن نماینده و 
استمرار شرایط او باشد و چنانچه آن شرایط از دست رفت چه اقداماتی 

باید انجام شوند.      

علیرضا اسالمی

کارشناس مسائل ساسی

الزم است در آئین نامه ساز و کاری 
دیده شود که اگر نماینده ای در طول 

چهار سال تخلف کرد چه کسی ناظر بر 
عملکرد آن نماینده و استمرار شرایط 
او باشد و چنانچه آن شرایط از دست 

رفت چه اقداماتی باید انجام شوند
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سید علی یزدی خواه: 

توجه به بازار 600 میلیون نفری کشورهای 
همسایه راهگشای مشکالت اقتصادی

سید علی یزدی خواه چهره آشنای فرهنگیان تهران و نماینده منتخب 
مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی است. وی معلمی 
را از دبیری در مدارس اسالم  شهر، شهرری و منطقه 19 تهران آغاز کرد. 
در سنگرهای مختلف در سمت های دبیری، مدیر مدرسه، معاون آموزش 
و پ��رورش منطقه، رئیس آموزش و پرورش منطقه و مدیرکل آموزش و 
پرورش استان انجام وظیفه کرده است. او حدود چهار دهه در حوزه تعلیم 
و تربیت و آموزش و پرورش مش��غول خدمت اس��ت و امیدوار اس��ت در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات عنصر مفیدی برای پیشبرد اهداف تربیتی 

نظام باشد.    
یزدی خواه در خصوص اولویت هایش در مجلس یازدهم به خبرنگار ما 
گفت: اولویت های بنده در این مجلس همان اولویت هایی است که مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اس��المی به آنها اش��اره کرده اند، 
از جمله بحث های اقتصاد، علم و توسعه علمی شرکت های دانش بنیان، 
توسعه عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله های فقیر و غنی و رواج سبک 

زندگی اسالمی ایرانی.
وی مبارزه با فساد را یکی از اولویت های قطعی مجلس آینده دانست و 
خاطرنشان کرد: صالحیت افراد در پذیرش مسؤولیت و مشروعیت آنها در 

نظام اسالمی طهارت اقتصادی آنهاست. 
نماینده منتخب مردم ته��ران در مجلس یازدهم در ادامه اضافه کرد: 
فساد مسؤولین ویرانگر است و مبارزه با فساد باید به عنوان نکته ای کلیدی 
مد نظر مجلس باش��د. نمایندگان مجلس باید در ح��وزه قانون گذاری، 
انتخاب مجریان و نظارت بر اجرای قانون با این ش��اخص مسائل را رصد 

و کنترل کنند.
وی در خصوص مذاکره با آمریکا گفت: جاده مذاکره با آمریکا منتهی 
به پرتگاه عمیق و س��قوط اس��ت و تمرکز بر آن معطل کردن امکانات و 

سرمایه های کشور است.   
یزدی خواه افزود: اگر به بازار 6۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه و 
حجم تجارت باالی 12۰۰ میلیارد دالری ورود پیدا می کردیم می توانستیم 

بسیاری از مشکالت را حل کنیم. 
وی بر مرزبندی دقیق با دشمن تأکید کرد. 

یزدی خواه در پایان سر سلسله بحث های مجلس را اقتصاد، معیشت و 
اشتغال دانست.            

رحمت اهلل نوروزی:

 مردم از مجلس یازدهم شورای اسالمی انتظار عملکرد انقالبی دارند 
رحم��ت اهلل ن��وروزی، متولد س��ال 1353، نماینده ح��وزه انتخابیه 
علی آباد کتول در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی است. وی سابقه 
تدریس به عنوان دبیر آموزش و پرورش و مدرس��ی دانش��گاه های آزاد 
علی آباد کتول و آزادشهر را در کارنامه خود دارد. همچنین در سمت های 
مختلفی چون ریاس��ت آموزش و پرورش علی آب��اد، معاون برنامه ریزی 
سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، مدیرکل کار و امور اجتماعی 
استان گلس��تان و نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسالمی خدمت 

کرده است.   

رحم��ت اهلل ن��وروزی نماینده منتخب ح��وزه انتخابی��ه علی آباد در 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در خصوص اولویت هایش برای 
مجل��س یازدهم به خبرنگار ما گفت: بعد از دوره نهم مجلس ش��ورای 
اسالمی در شورای راهبردی تنقیح قوانین فعالیت می کردم. آنجا بود که 

دریافتم از سال 1285 شمسی تاکنون انباشتی از قوانین متعدد و اجرا 
نشده وجود دارد. در اصالح کارکردها و نظارت باید قوانینی را اولویت قرار 

بدهیم که منتج به حل مشکالت مردم شوند. 
وی اهم مشکالت مردم را بیکاری جوانان و وجود موانع تولید برشمرد 
و خاطرنشان کرد: هفت هشت مورد را در باره اصالح نظام بانکی، نظام 
مالیاتی، نظام یارانه ای و نظام گمرکی اولویت بندی کرده ایم که ان شاءاهلل 

بتوانیم در مجلس یازدهم عملیاتی کنیم. 
نماینده منتخب مجلس یازدهم اظهار کرد: س��عی مان این است در 

تثبیت اشتغال پایدار و اشتغال مولد گام برداریم. 
وی در ادامه افزود: رونق تولید و رونق کس��ب و کار موجب اش��تغال 

مولد می شود.
ن��وروزی تصریح کرد: مردم از مجل��س یازدهم انتظار دارند با الگوی 
انقالبی در حوزه هایی که عرض کردم ریل گذاری کند و گام هایی را بردارد 
و اقدامات اثربخش��ی را انجام دهد که مردم نتایج آن را در جامعه لمس 

کنند و ببینند. 
وی در خصوص وظیفه نظارتی مجلس اشاره کرد: مردم به نمایندگان 
مجلس به عنوان وکالی خودشان در دوره چهار ساله نمایندگی اعتماد 
می کنند تا در انجام وظایف نظارتی ش��ان در استیضاح و سؤال از وزرا و 

تحقیق و تفحص بکوشند و در این زمینه شفاف سازی کنند. 
نماینده منتخب یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
تأکی��د کرد: نمایندگان مجلس در جهت حفظ منافع مردم، اس��تیفای 

حقوق ملت و رفع مشکالت مردم عمل کنند.     
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اصالح طلبان و  اصالح
 اص��الح طلبان ب��ه جای تجرب��ه آموزی از 
شکس��ت س��نگین در انتخابات دوم اسفند و 
عذرخواهی از ملت ایران به ویژه از کس��انی که 
به آنها در انتخابات های قبلی رای دادند  و امید 
آنان را ناامید کردند، می کوشند این شکست را 
توجیه کنند. می گویند علت این شکس��ت آن 
اس��ت که بسیاری از نامزدهای اصالح طلبان و 
میان رو تایید صالحیت نشده اند و اصالح طلبان 
چهره های شاخص نداشتند تا مردم به آنها رای 
بدهند و رای نی��اوردن اصالح طلبان به خاطر 

کاهش شرکت کنندگان در انتخابات بود.
یک��ی زمی��ن خ��ورده و زخمی ش��ده بود 

می گفت : تقصیر کفشم بود
 گفتند: کفش که پای خودت بود

 گفت:  می خواهید بگویم تقصیر پاهایم بود!
 در انتخابات اخیر چهره های ش��اخص گاه 
خیلی ش��اخص اصالح طلبان رای های بسیار 
پایینی آوردند مانند آقای مجید انصاری با 69 
ه��زار رای، آقای محجوب 95 هزار رای، خانم 
جلودارزاده 6۷ ه��زار رای، آقای کواکبیان 61 

هزار رای و امثال آنها.
 درب��اره کاهش رای در انتخاب��ات ،در این 
انتخابات ۴3 درصد ش��رکت کردند و اگر مبنا 
حدود 5۰درصد باش��د کاهش چش��مگیری 

نیست.
 عل��ت کاهش هم بی��ش از همه مربوط به 
سیاس��ت های غلط اصالح طلب��ان دولتی و 

نارضایتی گسترده مردم از آنها است.
 اگ��ر علت رای نیاوردن اصالح طلبان در 
تهران کاهش شرکت کنندگان باشد درصد 
کاهش رای دهندگان با درصد س��قوط آزاد 
رای ش��اخص ه��ای اصالح طل��ب تطبیق 

ن��دارد.
 اصالح طلب��ان که انتخابات را تحریم نکرده 
بودن��د پس بای��د طرف��داران آنها ب��ه صحنه 

می آمدند و اعتراض خود را) اگر اعتراض به رد 
صالحیت ها داشتند( با رای باال به چهره های 
شاخص اصالح طلب نشان می دادند اما رای 69 
هزاری آقای مجید انصاری حکایت از برگشت 
حت��ی اصالح طلبان از چهره های اصالح طلب 

می باشد.
 آیا بهتر نیس��ت اصالح طلبان به جای این 

حرفها به فکر اصالح! خودشان باشند؟

 در انتخاب��ات دوم اس��فند جریان اصالح 
طلبی به شدت آسیب دید یا آسیب دیدگی 
شدید او آش��کار ش��د.  آنها با انتخاب آقای 
مجید انصاری به عنوان یک روحانی با سابقه 
نمایندگی مجلس و س��وابق دیگر و داش��تن 
پشتوانه گروهی در کرمان و عضویت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام و موارد دیگر امیدوار 
بودند ک��ه وی بتواند رای خوب��ی در تهران 
بی��اورد و در مجل��س محوری ب��رای اصالح 

طلبان شود.
 گفت��ه می ش��ود ب��رای این ک��ه  آراء وی 
کاهش نیابد خواسته شده بود که رئیس دولت 

اصالح��ات در حمایت از او س��خنی نگوید که 
نگف��ت اما رای 69 هزار نف��ری وی در تهران و 
رتبه سی و هفتم شدن او ضربه جدی به جریان 

اصالحات  دوم خردادی بود.
 اص��الح طلبان پس از ع��دم توجه مردم به 
نامزد اصالحات پس از دولت اصالحات و افتضاح 
و رس��وایی میرحس��ین موس��وی در انتخابات 
بع��دی در جریان فتن��ه 88 ، در انتخاب آقای 
دکت��ر روحانی چهره ای را آوردند که مش��هور 
به اصالح طلب اعتدالی شد با اینکه وی سابقه 
اصالح طلبی نداش��ت. اصالح طلبان اعتدالی و 
بعد شورای شهر اصالحات و شهرداری اصالح 
طلب��ان آن چنان توده م��ردم را از اصالحات و 
اصالح طلبی بیزار و متنفر کرد که در انتخابات 
مجلس یازدهم در سراس��ر کشور فقط 19 نفر 
اصالح طلب رای آوردند یعنی 6 درصد مجلس 
و در ته��ران چهره ش��اخص آنه��ا آقای مجید 
انصاری زیر ۴ درصد آرا مردم تهران را کس��ب 

کرده است.
 ضربه سنگین آنها را گیج کرده و نمی دانند 
چه بگویند؟ یکی از س��ران آنه��ا با عصبانیت 
انتخابات را بدون رقابت دانس��ته و عصبانیت و 
نگرانی خود را در تحلیل نشان داده است تا بقیه 
چه بگویند؟            تنظیم مطالب:رضا حقیقتی

رای  پائین مجید انصاری یا سقوط موقعیت اصالح طلبان
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مجلس در نظام مشروطه سلطنتی تا رضا شاه؛

۱۲ سال تعطیلی مجلس سی بار تغییر دولت
 از تاسیس نظام مشروطه سلطنتی در ایران 
تا آغاز حکومت انگلیسی رضا شاه 19 سال زمان 

هست.
 مجلس عدالت اسالمی که هدف روحانیت 
در آغاز قیام مشروطه بود توسط عناصر نفوذی 

انگلیس تبدیل به مجلس مشروطه شد.
 نام مجلس که در فرمان مشروطه مظفرالدین 
شاه مجلس شورای اسالمی بود) این فرمان در  
موزه مجلس موجود اس��ت( تبدیل به مجلس 

شورای ملی شد.
 چگونگ��ی آن را ناظم االس��الم کرمانی در 
تاریخ بیداری ایران شهر داده که با نظر کنسولی 

انگلیس در ایران این عنوان تغییر یافت.
 دوره مجلس در مشروطه دو سال بود در این 
19 سال باید 1۰ دوره مجلس تشکیل می شد 

اما فقط ۷ س��ال از 19 سال، 
ایران مجلس داشت و 12 سال 

کشور بدون مجلس بود.
 در این 19 سال )228 ماه ( 
ه��ر هفت ماه یک ب��ار دولت 
برکنار شد و دولت جدید رای 
اعتماد گرفت یعنی س��ی بار 
دولت تغییر یافت و این یعنی 

بی ثباتی حکومت.
 در ای��ن 19 س��ال 9۰ بار 
دولت ترمیم شد یعنی 9۰ بار 

در ترکیب دولت تغییرات انجام گرفت.
 صدراعظم و وزرا اکثراً همان رجال سیاسی 
دوران اس��تبداد و اکثریت وابسته به انگلستان 
بودند. 13 وزیر از این 3۰ دولت هستند که هر 

کدام چهل بار به وزارت رس��یدند یعنی از این 
وزارتخانه به وزارتخانه دیگر تغییر یافته اند.

 این بود سرنوش��ت تلخ مجلس و دولت ها 
در دوران مشروطه تا زمان دیکتاتوری رضاخان.

مجلس مشروطه در دوران 
محمدرضا شاه پهلوی

 دوره محمدرضا شاه با اعتراف خودش که 
با توافق انگلیس ، آمریکا و شوروی در سال 
132۰ به سلطنت رسید به دو دوره تقسیم 

شده است:
1- از ش��هریور 2۰ ت��ا کودت��ای آمریکایی 

انگلیسی 1332 یعنی 12 سال
2- کودت��ای 28 م��رداد 32 ت��ا پایان رژیم 

ستم شاهی در 135۷ یعنی 25 سال

 در دوره اول که امکان دیکتاتوری توس��ط 
محمدرضا شاه به خاطر جنگ  بین الملل دوم ، 
تغیی��رات اوضاع جهانی و پیدای��ش دو قدرت 
س��لطه گ��ر آمریکا و ش��وروی در 
ایران و امثال ایران امکان استبداد 
مطلقه انگلیسی وجود نداشت. در 
این 12 سال چهار مجلس تشکیل 
شد. یعنی چهار سال کشور بدون 

مجلس بود.
2۰ دولت بر س��ر کار آمد یعنی 
هر هفت ماه یک دولت حکومت را 

به دست گرفت و بعد سقوط کرد.
 چهل بار در این 2۰ دولت تغییر 

کابینه صورت گرفت.
 شاه در یک حمله نمایشی در 1325 هدف 
تیراندازی قرار گرفت که مختصری زخمی شد. 
دو نخست وزیر هژیر و رزم آرا توسط نیروهای 

مذهبی کشته شدند.
 یک نخست وزیر) دکتر مصدق( با قیام سی 
ام تیر 1331 ، علی رغم نظر محمد رضا ش��اه و 

پس از عزل شدن، به نیروی ملت با رهبری آیت 
اهلل کاشانی به قدرت برگشت و دولت تشکیل داد.

 چهار مجلس این دوره مخلوطی از اکثریت 
نماین��دگان فرمایش��ی حکومت��ی و تعدادی 

نمایندگان منتخب مردم را داشت.
 از کودت��ای 28 مرداد 32 تا پایان حکومت 
محمدرضا شاه و نظام سلطنتی مشروطه است. 
شاه نوکر و مزدور آمریکا و انگلیس بود و کشور 
را مستشاران آمریکایی ، اروپایی و سازمان های 
فراماس��ونری متعدد اداره م��ی کردند.  نفت و 
ثروت ه��ای ملی ایران را به غ��ارت می بردند. 
این دوره حکایتی عبرت آموز دارد. از 32 تا ۴1 
س��رکوب و خفقان شدید بر کشور حاکم شد و 
این بار س��اواک بود که قدرت واقعی را بر مردم 

تحمیل می کرد.
 در این 9 س��ال مجالس��ی که تشکیل شد 
کامالً فرمایشی و استبدادی بود و نمایندگان آن 
آشکارا  بازیگران نمایش خانه مجلس طاغوت 

بودند.
تنظیم  مطالب تاریخی : محمد باقر اسدالهی

مجلس و دولت مشروطه در دوران رضا شاه
 رضا ش��اه در 13۰۴ به سلطنت رسید. انگلستان او را آورد و مهره و 
نوکر انگلستان بود و ایران توسط فراماسونری انگلیسی اداره می شد. رضا 
شاه در اثر جنگ بین الملل دوم و اشغال ایران توسط انگلیسی ها از ایران 

برده شد و با نهایت ذلت در جزیره 
موریس مرد.

  در16 س��ال حکومت رضاشاه 
مجلس فرمایشی شد و نمایندگان 
توس��ط دربار ش��اه و طب��ق نظر 
فراماس��ونری انگلی��س در ای��ران 
معین و به عنوان نمایندگان ملت 
به مجلس ش��ورای ملی می آمدند. 
در این 16 س��ال مجلس نمایشی 
بود از انتخابات و تش��کیل مجلس 
تا انتخاب هیئت رئیسه مجلس و 

تصوی��ب لوایح و طرح ها و رای به وزرا و همه چیز مانند یک نمایش در 
نمایش خانه انجام می گرفت.

 البته فقط مجلس نمایشی نبود همه امور نمایشی بود. اعلیحضرت 

همایونی ،قدر قدرت، قوی شوکت،فلک حشمت  و.... رضا شاه کبیر نوکر 
بی س��روپا ، فاسد ، خائن ، آدمکش و خونخوار برای انگلیس بود. قدرت 
حکومتی او زمانی که انگلیس  دیگر مهره و نوکرش را برای منافع مفید 
ندانست ظرف چند ساعت در شهریور 
اعلیحض��رت  و  ف��رو ریخ��ت   132۰
دیکتاتور ب��ا نهایت ذلت و خ��واری از 
پایتخت گریخت و در جزیره موریس با 

ذلت به درکات حجیم شتافت.
 بنابراین در این 19 سال از مشروطه 
تا رضاخان و 16 س��ال دوران استبداد 
رضاخان��ی جمع��اً 35 س��ال باید 18 
مجلس دو س��اله تشکیل می شد ولی 
عمالً 11 مجلس تشکیل شد. مشروطه 
که به مجلس و نمایندگان ملت اعتبار 

داد غیر از چند سال اولیه بدون مجلس واقعی بود.
 این هم سرگذشت سیاه مجلس در دوران استبداد سیاه تر رضا شاه 

پهلوی.
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عال میرمحمدصادقی :
ضوابط مشکل ساز در شرایط بحران تبدیل به تسهیل شود

عال میرمحمدصادقی، عضو هیات موس��س 
ح��زب مؤتلفه اس��المی در خص��وص کاهش 
ضررهای کس��به در شب عید با شیوع ویروس 
کرون��ا به خبرنگار ما گفت: به کس��انی که نیاز 
دارند ب��ا اعط��ای وام کمک مالی ش��ود تا در 

کارشان گشایش شود. 
وی اف��زود: اگر دولت 
وام ب��دون بهره یا با بهره 
بسیار کم به این گونه افراد 
بدهد زیانی ب��رای دولت 
نخواه��د داش��ت. در این 
می توانند  م��ردم  صورت 
فعالیت کنند و ان شاءاهلل 
از این طریق خسارتشان 

جبران شود. 
موس��س  هیات  عضو 
ح��زب مؤتلفه اس��المی 
ب��ه  داد:  پیش��نهاد 

صندوق های قرض الحسنه امکاناتی بدهند تا این 
صندوق ها به کس��انی که نیاز دارند در شرایط 

فعلی وام بدهند. 
وی اف��زود: کار صندوق های قرض الحس��نه 
همین اس��ت که به مردم وام می دهند، منتهی 
وام های بزرگ که برای سرمایه گذاری یا توسعه 

کسب و کار باشد نمی دهند. 
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: این وام ها 

برای رفع گرفتاری های روزمره داده می شود که 
سازمان اقتصاد اسالمی هم این کار را می کند. 

وی تصریح کرد: صندوق های قرض الحسنه 
کم��ک کنند و راهکاری پیدا کنند که دس��ت 
صندوق ها باز باشد که این صندوق ها وام بدهند. 
عضو هیات موس��س حزب مؤتلفه اسالمی 

اضافه کرد: دولت ه��م از طریق بانک هایی که 
در اختیارش هس��ت وام ب��دون بهره یا با بهره 
بس��یار کم بدهد. اگر بخواهند بالعوض بدهند 
تش��ریفاتی دارد که ممکن است به دست افراد 

مستحق نرسد. 
وی با اش��اره به ضوابطی که ب��رای مردم و 
به خصوص کسبه ایجاد مشکل می کند گفت: 
این ضوابط می توانند در ش��رایط بحرانی ایجاد 

مش��کل کنند. اگر این گونه ضوابط را تبدیل به 
تسهیل برای کس��به کنند می تواند بخشی از 

مشکالت را رفع کند. 
میرمحمدصادقی این ضوابط را غیر از ضوابط 
مالیاتی دانست و توضیح داد: برای واردات کاالها 
و مواد اولیه ای که کارخانجات کوچک و متوسط 
نیاز دارند تسهیالتی قائل 
شوند تا اینها بتوانند مواد 
اولیه مورد نظرشان را وارد 

کنند.  
مالی��ات،  اف��زود:  وی 
عوارض و س��ایر مس��ائل 
هم کس��به را تحت فشار 
قرار می دهد. در زمان های 
مشکل س��از  اینها  عادی 
نیس��تند و وقتی کسبه 
درآم��د داش��ته باش��ند 
حقه  مالی��ات  آماده ان��د 
دولت را بپردازند، ول��ی در مواقع ضروری الزم 
است به کسبه کمک هایی در این جهت بشود. 

عضو هیات موس��س حزب مؤتلفه اسالمی 
در پای��ان گف��ت: به کس��انی ک��ه بدهکارند و 
سررسیدهایشان رسیده است مهلت داده شود 
و در صورتی که مسائل دیگرش حل شود دولت 
و بانک ها دو سه ماه یا حتی بیشتر مهلتشان را 

تمدید کنند.      

احمد کریمی اصفهانی، عضو هیات موسس حزب مؤتلفه اسالمی در 
خصوص وضعیت بازار شب عید در سال جاری به خبرنگار نمانیوز گفت: 
چون اصناف باید دو ماه آخر سال فروششان را داشته باشند سعی می کنند 
ذخیره سازی کاال کنند تا دو ماه مانده به پایان سال این کاالها را به فروش 
برسانند. با وضعیت بسیار بد بازار در شرایط فعلی این اتفاق نمی افتد. در 

این شرایط اولین مشکل کسبه بدهی های آنها و نقدینگی است.
وی در ادام��ه اظهار کرد: حدود ۷۰ ال��ی ۷5 درصد مغازه ها اجاره ای 
اس��ت، چون مغازه داران درآمدی نداش��ته اند نمی توانند مبلغ اجاره را به 

مالکین بپردازند. 

عضو هیات موسس حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص مالیات ها گفت: 
مالیات بر درآمد اس��ت و با کس��ادی بازار تا خرداد ماه نباید از کار نکرده 
و درآمد کس��ب نشده مالیات گرفت. به استثنای یکی دو تا از اتحادیه ها 
و اصناف که به طور طبیعی فروش خوبی دارند، نظیر لوازم بهداش��تی در 
شرایط خاص فعلی و مواد غذایی که مردم به طور عام مصرف دارند بقیه 

اصناف وضعیت خوبی ندارند.     
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید مطالعه عمیقی داشته باشد 
و حتماً غم مردم را بخورد و مالحظه کند که در مقابل درآمد مالیات بگیرد 

و وقتی درآمدی نیست مالیات معنی ندارد. 
کریمی اصفهانی خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی هم باید دقت کند. 
االن کارمندان و کارگران مغازه ها در دریافت حقوقشان با مشکل مواجهند. 
وی بدهی های کس��به به بانک ها را مش��کل دیگری دانست و گفت: 

الحمدهلل دولت دستور داده است در این باره تسهیالتی داده شود. 
عضو هیات موس��س حزب مؤتلفه اسالمی به تمامی اصناف توصیه و 
خاطرنش��ان کرد: اصناف بدانند وقتی یکی از اعضایش��ان مشکل داشت 
غمش را بخورند. در صورتی که بدهکار است به او فرصت بدهند. بعضی 
از کاالهایی را که برای شب عید انبار شده است و امکان فروختن ندارند 

پس بگیرند. 
وی با اشاره به مالکانی که مغازه هایشان را اجاره داده اند گفت: اگر امکان 
دارد تخفیفاتی را برای مستأجرانشان که االن با مشکل مواجه شده اند قائل 

شوند. در این باره مراجعات زیادی داریم. 
کریمی اصفهانی در پایان اظهار کرد: با همین کمک ها افراد حتماً مورد 
عنای��ت الهی قرار می گیرند و خیل��ی از بالها با همین کمک ها از ما دور 

می شود.  

احمد کریمی اصفهانی:

مالیات بر درآمد آسیب دیدگان کرونا  تا خرداد گرفته نشود
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ابوالفضل توکلی بینا: 

واگذاری کار به مردم مشکالت را کاهش می دهد
ابوالفضل توکلی بینا، عضو ش��ورای مرکزی 
ح��زب مؤتلفه اس��المی، در خص��وص کاهش 
ضررهای کس��به در ش��ب عید به علت شیوع 
بیم��اری کرونا به خبرنگار ما گفت: دولت برای 
کس��به تس��هیالت بانکی در نظر گرفته و قرار 
است سررسید اقساط تسهیالت بانکی سه ماه 

به تأخیر بیفتد. 
وی افزود: طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی 
اقس��اط تسهیالت کس��به و اقساط تسهیالت 
قرض الحسنه کلیه اشخاص طی ماه های اسفند 
س��ال 1398 و فروردین و اردیبهش��ت س��ال 
1399 بدون وضع هر گونه جریمه یا کارمزد به 

زمان انتهای اقساط آنها منتقل می شود.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
خاطرنشان کرد: االن در این شرایط کار دیگری 
نمی ش��ود کرد، چون مملکت خوابیده است و 
شرایط طوری نیست که پیشنهادی ارائه شود. 

وی در خصوص ضوابط مالیاتی اش��اره کرد: 
دولت کار بس��یار خوب��ی ک��رده و در این باره 
پیشنهاد داده است که استمهال بدهید و برای 

آخر بگذارید.
توکلی بینا به تس��هیالتی در خصوص بیمه 

اش��اره و اب��راز امیدواری 
کرد. 

خص��وص  در  وی 
کمک های��ی ک��ه دولت 
می تواند بکند گفت: دولت 
با حوادث س��یل و شیوع 
کرون��ا امکان و ش��رایط 
کمک ک��ردن را ن��دارد. 
االن شرایط خوب نیست 
و دول��ت باید هزینه های 
مختلفی را بپردازد. از یک 
طرف برای س��یل زدگان 

باید خانه  بسازد و از طرف دیگر باید هزینه های 
شیوع بیماری کرونا را بپردازد. 

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
مطرح کرد: االن راه دیگری نیس��ت که دولت 

بتواند کمک کند. 
وی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت بیان 
کرد: چون دولت از ابتدا به گونه ای عمل نکرد که 
کار را به مردم واگذار کند عملکردش را مثبت 
نمی دانم. اگ��ر کار به مردم واگذار ش��ود هیچ 
نیازی نیس��ت دولت به مردم کمک کند. خود 

مردم کشور را اداره می کنند. کما اینکه االن این 
مردم هستند که دارند اوضاع را اداره می کنند. 

توکلی بین��ا اظه��ار کرد: دولت تالش��ش را 
می کن��د، اما وقتی کارها را به مردم واگذار کند 
مردم کش��ور را اداره می کنن��د و احتیاجی به 
دولت ندارند. در این شرایط می توانند به دولت 
هم کمک کنند، منتهی دولت از این کار دست 

برنمی دارد و کار را به مردم نمی سپارد. 
وی تأکید کرد: اگ��ر دولت کارها را به مردم 
واگذار می کرد این مش��کالت برای کس��به به 

وجود نمی آمد.    

سیستم ایمنی در دفاع بر ضد تمامی عوامل بیماری زا مانند ویروس ها، 
باکتری ها، قارچ ها و انگل ها موثر است. عفونت کروناویروس نیز استثنا 
نمی باشد و عملکرد صحیح سیستم ایمنی در کنترل این ویروس نقش 

بسیار مهمی دارد. 
سیستم ایمنی انسان از الیه های دفاعی مختلفی تشکیل شده که هر 

یک از این الیه ها در دفاع نقش مهم و منحصر به فردی ایفا می کنند.
اولین الیه دفاعی در برابر ویروس هایی مثل ویروس کرونا که از طریق 
تنفس��ی منتقل می شوند سلول های پوشاننده مجاری تنفسی و آلوئول 
های تنفسی می باشد که س��لول اپی تلیال یا پوششی نامیده می شوند. 
این س��لول ها همراه با ترش��حاتی که به ترشحات مخاطی موسوم است 
اولین مانع بر سر راه نفوذ ویروس هایی مانند کرونا می باشند. آسیب به 
این سلول ها میتواند راه را برای ورود ویروس باز کند. دود سیگار وقلیان 
و عفونت همزمان با ویروس هایی مثل ویروس آنفلوانزا از عوامل آس��یب 
زننده به سلول های اپی تلیال تنفسی می باشند و می توانند باعث افزایش 

احتمال ابتال به عفونت کرونا ویروس شوند. 
دومین الیه دفاعی در برابر عفونت های ویروسی تنفسی سلول هایی به 
نام ماکروفاژ میباشند که در بافت های مختلف از جمله آلوئول های تنفسی 
حضور دارند. این سلول ها می توانند ویروس هایی که از الیه اول عبور کرده 
اند و همین طور ویروس هایی که در س��طح بافت پوششی نشسته اند را 

اصالحا فاگوسیتوز کرده و آن ها را از بین ببرند. 
سومین الیه دفاعی که یکی از مهمترین الیه های دفاعی بر ضد بسیاری 
از عفونت ها می باشد سلول هایی به نام لنفوسیت B هستند که با ترشح 
ملکول هایی به نام آنتی بادی یا پادتن به دفاع می پردازند. آنتی بادی ها به 
صورت اختصاصی به سطح ویروس ها متصل شده  و آنها را بی اثر میکنند. 
الیه چهارم دفاعی سلول های به نام لنفوسیت های T میباشند که از 

طرق مختلف به دفاع کمک می کنند. 
تغذیه مناسب در تقویت هر یک از چهار الیه پاسخ ایمنی که در باال 
به آن ها اش��اره شد )شامل س��لول های اپی تلیال و ترشحات مخاطی، 

ماکروفاژهای بافتی و س��لول های 
فاگوس��یت کننده، لنفوسیت های 

B و لنفوسیت های T( موثر است.
سیس��تم ایمنی ب��رای عملکرد 
صحیح نی��از به مقدار مناس��ب از 

ویتامی��ن های محل��ول در آب )ویتامین ه��ای B و C( و ویتامین های 
محلول در چربی )شامل ویتامین های A، K، D و E( دارد. در این میان 

مطالعات مختلف نقش ویژه ای به ویتامین های A و D داده اند.
اقدامات ذیل در ارتباط با تقویت سیستم ایمنی مورد تاکید می باشند:

1-داش��تن میزان مناس��بی از فعالیت فیزیک��ی-  حداقل 15 دقیقه 
فعالیت فیزیکی هوازی در روز

2-داشتن خواب مناسب- حداقل 8 ساعت در شبانه روز
3-دوری از استرس و اضطراب 

۴-اجتناب از مصرف سیگار و قلیان
5-تغذیه مناسب شامل موارد زیر:

1-کاهش میزان مصرف مواد حاوی قند و شکر باال
2-کاهش مصرف مواد دارای چربی های اش��باع و چربی های موسوم 

به اسیدهای چرب ترانس
3-کاهش مصرف غذاهای س��رخ ش��ده به ویژه غذاهای سرخ شده با 

روغن جامد
۴-مصرف بیشتر مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع )روغن 
زیتون، روغن کنجد، روغن کانوال، روغن آفتابگردان، گردو و بادام، آجیل 

بدون نمک، ماهی سالمون وساردین(
5-مصرف بیشتر مواد پروتئینی با ارجحیت لبنیات و گوشت سفید بر 

گوشت قرمز 
6-مصرف بیشتر میوه و سبزیجات
Fast food ۷-اجتناب از مصرف

                                    دبیر کل بنیاد بین المللی پزشکان بدون مرز

توصیه های پزشکی دکتر محمد حسین نیکنام  :

ویروس کرونا و سیستم ایمنی بدن
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حقوق مومنان را در دیدارهای حضوری خالصه نکنیم

مومن غصه برادران مسلمانش را می خورد
یکی از نکات 
بس��یار مهم در 
هر جامعه، رابطه  
اف��راد آن جامعه با یکدیگر اس��ت. دین مبین 
اس��الم نیز بر این مس��اله تاکید خ��اص دارد و 
جامعه را نه یک مجموعه متشکل از افراد متعدد 
که یک پیکر دارای اجزای گوناگون می نامد. با 
توجه به شرایط کنونی کش��ور و میسر نبودن 
دی��دار برادران موم��ن در این مجال به اهمیت 
حقوق برادران مسلمان اشاره می کنیم تا مبادا 
با ندیدن چهره دوس��تان، حقوق مهمی که بر 

عهده ماست از یاد ببریم.
پیامبر اکرم )ص( جامعه اس��المی را به یک 

جسد تشبیه کرده و فرموده اند:

»مثل مومنان در دوستی و تراحم و تعاطف، 
مثل جسد است؛ زمانی که عضوی از این جسد 
به درد آید، س��ایر اعضای ب��دن با تب کردن و 
بی��داری، آن را همراهی خواهن��د کرد.« ]بحار 

االنوار، ج 61، باب ۴3، ص 15۰[
تامل در معنای سه واژه مهم این روایت یعنی 
تواّدهم )دوس��تی و مودت(، تراحمهم )رحم و 
شفقت نسبت به یکدیگر( و تعاطفهم  )عطوفت و 
مهربانی در حق برادران( نشان از حقوق فراوان 

برادران مسلمان نسبت به همدیگر دارد.
ابو بصیر می  گوید از امام صادق )ع( ش��نیدم 
که می  فرمود: »مومن، برادر مومن اس��ت؛ چون 

یک بدن که اگر عضوی از بدن به درد آید، درد 
آن به سایر اعضای بدن سرایت می  کند و ارواح 
آن دو، از روح واحد است و به درستی که اتصال 
روح مومن به خداوند متعال، شدیدتر از اتصال 
شعاع خورشید به خورشید است.« ]الکافی، ج 

2، ص 166[
عالمه مجلس��ی)ره( در توضی��ح این روایت 
چنی��ن می نویس��د: »این که حض��رت فرمود: 
»مومنان نس��بت به هم، چون بدن واحدند« پا 
را فراتر از اخوت میان مومنان گذاش��ته  اند و به 
اتحاد و یکی بودن مومنان ترقی داده اس��ت...« 

]بحار، ج 61، ص 1۴8[

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی

پیامبر اکرم )ص(: مثل مومنان در 
دوستی و تراحم و تعاطف، مثل جسد 

است؛ زمانی که عضوی از این جسد به 
درد آید، سایر اعضای بدن با تب کردن 

و بیداری، آن را همراهی خواهند کرد.

در روایتی از امیرالمؤمنین )ع( نقل شده 
الِِم أََدٌب َو لِلُْمْؤِمِن  که فرمودند: »إنَّ الَْباَلَء لِلظَّ
اْمِتَحاٌن َو لِْلَنِْبَیاءِ َدَرَج��ٌۀ َو لِْلَْولَِیاءِ َکَراَمۀ« 

)بحار، ج 6۴، ص 235(
بال برای ظالم ادب نمودن و تنبیه کردن اس��ت؛ برای مؤمن امتحان 

است؛ برای انبیاء درجه است و برای اولیاء کرامت.
حضرت فرمودند وقتی که بالیی نازل شد برای هر گروهی خاصیتی 
دارد. ظالمان را ادب می کند ومومنان را امتحان، بر درجات انبیا می افزایند 

و کرامتی بر کرامات اولیاء اضافه می گردد.

حال ما باید ببینیم جزو کدام دسته ایم؟
اگر پناه بر خدا جزو ظالمین هستیم این بال تنبیه و ادب کردن ماست.

از انبیا هم که نیستیم. اما اگر از اولیا خدا بودیم این بال کرامتی برای 
ما محسوب می شد.

اغلب ما نهایت تالشمان را بکنیم جزو مومنین هستیم لذا بال که نازل 
می شود برای ما امتحان و آزمایش است.

باید مراقب باش��یم در امتحانات خدا مردود نشویم. الحمدهلل با زبان 
کافی نیس��ت، باید در سختی ها صبور باش��یم و راضی به رضای خالق. 
خیلی  از نارضایتی ها و گالیه های ما بوی شرک می دهند. گویا خدا از 

احوال ما آگاه نیست.

در روای��ات متعدد از اهل بیت به تقس��یم 
بندی اوقات ش��بانه روز  تاکید شده است. در 
برخی روایات فرموده اند اوقات شبانه روزتان را 

به سه بخش و در بعضی دیگر فرمودند به چهار بخش تقسیم کنید.
این بخش ها شامل تالش برای کسب روزی حالل، عبادت و خلوت با 

خدای متعال، رسیدگی به خانواده و لذت های حالل هستند.
اغلب افراد در انجام این تقس��یم بندی دچار ضعف و اشتباه هستند. 
هرچن��د هیچک��دام از روایات نفرموده اند روزتان را کامالً به بخش��های 
مساوی تقسیم کنید مثالً 6 ساعت عبادت 6 ساعت کار 6 ساعت منزل 
و 6 س��اعت تفریح، اما اینطور هم نبوده که ما 15 ساعت را برای کار، ۷ 
ساعت برای اس��تراحت و بقیه هم برای خورد و خوراک قرار بدهیم! در 
این میان اگر فرصت ش��د و حالی بود شاید چند دقیقه ای برای عبادت 

وقت بگذاریم!
این ایام که امتحان الهی بر کش��ور ما نازل شده بهترین فرصت است 
برای اینکه در ترمیم آن دو بخش )رسیدگی به خانواده و عبادت و خلوت 
با خدای متعال( بکوشیم و اگر مساجد تعطیل هستند در منزل ساعتی را 

با حضور قلب برای دعا و عبادت اختصاص بدهیم.

محمدمهدی صفرخواه

روزنامه نگار

مهدی بدری

روزنامه نگار

تقسیم بندی غلط! فلسفه نزول بال
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سال98 بحران، تهدید یا فرصت
تم��ام  ب��ا   98 س��ال 
به ش��ماره  نفس  ه��ای 
افتاده اش روبه انتهاس��ت، 
سالی که می توان آن را به عنوان یکی از پرتنش ترین 
سال های دهه نود از منظر حوادث داخلی نامید.  با 
یک نگاه کلی به رویداده��ای داخلی ایران در این 
س��ال، می توان در کنار پیش آمدهای مختلف ،دو 

رکن دولت  و ملت را تأثیرگذار دانست.
حوادث طبیعی مانند س��یل ها و زلزله هایی که 
در نقاط مختلف کش��ور روی داد، در کنار وقایعی 
همچون اعتراض��ات آبان ماه ک��ه منجربه تنش و 
تش��نج در خیابان های پایتخت و س��ایر ش��هرها 
شد، تنها گوش��ه ای از اتفاقاتی است که این سال 
را پرهیاهوتر از سال های قبل می کند. نگاه به این 
رویدادها و عواقب و مراتب آن می بایست از طریق 
توج��ه به اص��ل دولت- ملت مورد نقد و بررس��ی 
قرار گیرد، به ویژه آنکه بخش��ی از این وقایع بیانگر 
توان دول��ت و نهادهای مرتبط ب��ا آن در مواجهه 
ب��ا بحران های مختلف و دریافت آس��یب پذیری و 
حتی آس��یب زایی آن در این کشمش هاس��ت. در 
این میان نقش ملت به عنوان حامی نظام اسالمی 
قابل مالحظه اس��ت ، حضور نیروهای جهادی در 
عرص��ه مقابله با بالیای طبیعی و امدادرس��انی به 
آسیب دیدگان در یک سو و تقابل مردم با جریانات 
ضدانقالبی که اسلحه به دست به میدان آمده بودند 
گواه مقبولیت نظام و آرما ن های اصیل آن نزد عموم 
توده ها بود، اما ش��اید به جرأت بتوان دشوارترین 
روی��داد 98 را  ترور سیدالش��هدای خط مقاومت، 
شهید حاج قاسم سلیمانی توسط عوامل آمریکا در 
بغداد دانست. حضور آحاد جامعه در تشییع پیکر 
شهدای مقاومت و بدرقه بی سابقه شهید سلیمانی، 
و حمایت مردم از سیلی سخت به آمریکا و حمله 
موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا نشان از این 
داشت که هیچ فاصله ای میان مردم و اصل نظام و 
رکنی مهم به نام حمایت از خط مقاومت که توسط 
جریاناتی خاص مورد نقد و یا توهین واقع می شد، 

وجود ندارد.
 حتی بعد از موج س��واری دش��من درپی حادثه 
هواپیمای اوکراینی و بازی با عواطف ملت توس��ط 
رس��انه های معاند و سوءاستفاده جریانات سیاسی 
لیب��رال از این ماج��را، اقامه نمازجمع��ه به امامت 
رهبر انقالب آبی بر آتش ش��یطنت های سیاس��ی 
بود، حضور حداکثری م��ردم در این نماز گواه این 
حقیقت است که ناکارآمدی بخشی از بدنه اجرایی 
نظام به معنای پشت کردن مردم به اصل حاکمیت 
اسالمی نیس��ت. حضور مؤثر مردم در راهپیمایی 
22 بهمن ماه و همچنین شرکت انتخابات مجلس 
شورای اس��المی و توجه به نوع انتخاب مردم این 
مهم را اثبات می کند. اما اکنون و در ش��رایطی که 
واپسین روزهای 98، کشور با اپیدمی همه گیر کرونا 
دس��ت وپنجه نرم می کند، باوجود تمام کاستی ها 
تنها عاملی که می تواند عبور از بحران را آسان کند 
همدلی و همراهی  ملت در س��ایه نظام اس��المی 
است، نظامی که در عین شفافیت با جامعه در سالی 
که گذش��ت پاره ای از تهدیدها را با اتکا به حمایت 
مردمی تبدیل به فرصت نمود و از این بحران نیز با 

موفقیت عبور خواهدکرد.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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رئیس قوه قضائیه :
فاطمه رهبر زنی انقالبی با خدماتی ارزشمند در مسئولیت های اجتماعی بود

حجت االس��الم و المسلمین س��ید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه 
درگذشت مرحومه فاطمه رهبر را طی پیامی تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن

درگذش��ت س��رکار خانم فاطمه رهبر نماینده ادوار مجلس و منتخب 
مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی، موجب تاثر اینجانب 

گردید.
خان��م فاطمه رهبر که یکی از زن��ان انقالبی جامعه بود با حضور موثر 
خودش در سنگر های علمی و آموزشی و چند دوره نمایندگی مجلس در 

مسئولیت های فردی و اجتماعی خدمات ارزشمندی داشته است.
اینجانب این ضایعه ناگوار را به همس��ر و فرزندان ایشان، فعاالن حوزه 

زنان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با صدیقه اطهر را مسئلت دارم.

پیام تسلیت رییس مجلس شورای اسالمی در پی درگذشت فاطمه رهبر:
در عرصه های مختلف حضوری مسئوالنه و اقداماتی ارزنده داشت

دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در پیامی درگذشت خانم 
دکتر فاطمه رهبر منتخب مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس در 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس مجلس بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

درگذشت بانوی گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمش��هر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

موجب تاسف و تاثر گردید .
ایشان از بانوان خدوم، با همت و متعهد به انقالب و نظام اسالمی بودند که همواره 
در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حضوری مسئوالنه و اقداماتی ارزنده 

داشتند. در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس خدمات شایسته ای به کشور عرضه داشتند و توانستند در انتخابات دوم اسفند به عنوان منتخب مردم به 
مجلس شورای اسالمی راه یابند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به مردم  بزرگوار به ویژه بانوان ارجمند، خانواده معزز و سایر وابستگان محترم، از درگاه خداوند متعال برای 
آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و تعالی درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.

                                                                        علی الریجانی- رئیس مجلس شورای اسالمی

سید مصطفی میرسلیم:
مرحومه فاطمه رهبر مجاهد راه 
حق و غمخوار نستوه محرومان بود

سید مصطفی میرسلیم در پی درگذشت سرکار 
خانم فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذش��ت مجاهد راه حق و عدالت و غمخوار نس��توه 
محرومان، همسنگر انقالبیمان، سرکار خانم فاطمه رهبر را 
به مقام معظم رهبری و نمایندگان منتخب مجلس و مردم 

شریف تهران تسلیت عرض می کنم.

پیام تسلیت حزب موتلفه اسالمي در پی درگذشت خانم رهبر:
نمونه اي از زنان فاطمی و زینبی، ایران اسالمی بود

ح��زب موتلفه اس��المي در 
پي گذش��ت مرحومه س��رکار 
خانم فاطمه رهبر عضو شوراي 
مرکزي حزب موتلفه اس��المي 

بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:

اناهلل و انا الیه راجعون
عمومي  رواب��ط  گزارش  به 
و  اس��المي  موتلف��ه  ح��زب 

منتخ��ب مردم ته��ران در مجلس یازدهم که عمر پُر برکت خودش را در خط والیت، 
و پاس��داري از ارزشهاي اسالمي و خدمت به ملت و محرومان و نظام مقدس اسالمي 
گذراند. به اطالع عموم مي رس��اند این بانوي وارسته که سه دوره نمایندگي مجالس 
ش��وراي اسالمي را در گذشته همراه معاونت کمیته امداد امام خمیني )ره( و خدمت 
درصداوسیما با عفاف و حجاب برتر را در کارنامه خود دارد. نمونه اي از زنان فاطمی 

و زینبی، ایران اسالمی است.
حزب موتلفه اس��المی این ضایعه را به محضر ولی امر مسلمین، ملت بزرگ ایران 
به ویژه مردم تهران و جامعه بانوان و اعضای حزب موتلفه اس��المی در سراسر کشور 
تس��لیت گفته برای او علودرجات و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر 
مس��ئلت دارد و اطمینان دارد که راه این بانوی مجاهد و فداکار را همراهان او ادامه 

خواهند داد.                                                        حزب موتلفه اسالمی
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دکتر بادامچیان:

مرحومه فاطمه رهبر الگویی برای 
بانوان مکتب بزرگ اسالم بود

 اس��داهلل بادامچی��ان دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
درگذش��ت فاطمه رهبر اظهار داشت: این بانوی فرهیخته نمونه ای از 
زنان زینب گونه ایران اسالمی بود که در دوران عمر پربرکت خود، در 
سنگرهای مجلس، کمیته امداد امام )ره(، صدا و سیما و حزب مؤتلفه 
اسالمی خدمات صادقانه و خالصانه ای داشت و با حفظ عفاف و حجاب 

برتر، الگوی��ی برای بانوان مکتب 
بزرگ اسالم بود.

نماین��ده  درگذش��ت  وی 
منتخ��ب مردم و عضو ش��ورای 
مرک��زی ح��زب مؤتلف��ه را به 
محض��ر مق��ام معظ��م رهبری، 
ملت بزرگ ایران و مردم ش��هر 
و منتخبی��ن مجل��س  ته��ران 
یازدهم، به وی��ژه بانوان منتخب 
و خان��واده گرام��ی ای��ن بانو و 
اس��المی  مؤتلفه  حزب  اعضای 

تس��لیت گفت.

 خانم فاطمه 
رهب��ر از زن��ان 
انقالبی، والیی و 
اهل فضل و تدین بودند که بعد از فعالیت های 
زیادی که در صدا و س��یما داشتند، در شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی و در بخش بانوان 

نقش موثر و فعالی ایفا کردند.
ایش��ان توفیق داشتند که سه دوره از طرف 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی حضور 
داش��ته باش��ند و در این زمان در کمیس��یون 
فرهنگی، کمیسیون اصل نود و فراکسیون زنان 
نقش بسیاری موثری در پیگیری مسائل زنان و 

حقوق آنها و قانون گذاری داشتند.
زمانی که حضور ایش��ان در مجلس هم پایان 
یافت، توفیق داش��تند که در معاونت حمایت و 
س��المت کمیته امداد امام خمین��ی )ره( نقش 
موثری در افزایش مس��تمری های مددجویان و 

محرومین و پیگیری این مسائل از طریق مجلس و 
دولت ایفا کنند. مرحومه رهبر در مجموع خدمات 
ارزنده ای در خدمت به زنان سرپرس��ت خانوار و 

نیازمندان و محرومان ارائه کردند.
ای��ن دوره هم در انتخاب��ات مجلس یازدهم 
انتخاب شدند و متاسفانه دراین جنگ بیولوژیک 
دعوت حق را لبیک گفتند. امیدواریم ایشان با 

حضرت فاطمه )س( محشور شوند.
ایشان در عین حال از منطقی قوی و متانت 
بس��یار باالیی برخ��وردار بودند. اطالعاتش��ان 
درباره مس��ائل کشور و زنان بسیار خوب بود و 
نوعا در جلسات با منطق سخن می گفتند. در 
موضع گیری نسبت به کنوانسیون های مربوط به 
زنان صاحب نظر بودند. در مسائل سیاسی هم 
مواضعی کامال والیی و مبتنی بر اصول داشتند. 
در عین حال بس��یار خوش برخ��ورد و فروتن 

بودند و با حلم و سعه صدر برخورد می کردند.

مرحومه رهبر در عین حال توانمندی باالیی 
در سخنرانی و ارائه مطلب داشتند و در مجموع 
به لحاظ اخالقی خانم ها با ایشان راحت بودند.

در کنگره های حزب موتلفه همیشه به عنوان 
عضو هیئت رئیس��ه انتخاب می ش��دند چون 
مجموعه بدنه حزب به ایشان و توانمندی هایشان 
اعتماد داش��تند و می توان گفت که یک الگوی 
زن پر تالش و فاطمی و با اخالق اسالمی بودند.

الگوی یک زن فاطمی و یاور محرومان
حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی

محمد کاظم انبار لویی:
مرحومه فاطمه رهبر 

یار و یاور مستضعفان بود
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی گفت: فاطمه رهبر یک 
عنصر سیاس��ی در فضای اجتماعی کش��ور بود و خدمات او به مردم به 

خصوص مستضعفان قابل توجه بود.
محمد کاظم انبار لویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به درگذشت فاطمه رهبر از اعضای این حزب گفت: فاطمه 
رهبر یک عنصر سیاس��ی در فضای اجتماعی کشور بود و خدمات او به 

مردم به خصوص مس��تضعفان در ایامی که در معاونت اجتماعی کمیته 
امداد فعالیت داشت قابل توجه بوده است و یار و یاور مستضعفان بود .

او ادامه داد: وی در فضای سیاسی همیشه به عنوان یک زن مسلمان 
برای مش��ارکت در امر سیاس��ت فعال بود و از ابتدای شکل گیری حزب 
موتلفه یعنی بعد از تعطیلی حزب جمهوری اسالمی در این حزب فعال 
ب��ود. او همچنین در کنگره های حزب به عنوان نفر اول یا دوم بانوان به 

عنوان یک فعال اجتماعی حضور داشته است.
انبارلویی خاطر نشان کرد: در مجلس شورای اسالمی در دو دوره ای که 
به عنوان نماینده انتخاب شد خدمات بسیار ارزنده ای داشت و ما همکاران او 

از این خبر بسیار متاثریم و امیدواریم خداوند او را با اولیاء خود محشور کند.
وی در پایان گفت:بنده به خانواده محترم به خصوص همس��ر ایش��ان 

تسلیت می گویم.

گمنامانه خدمت می کرد
فاطمه رهب��ر بانویی مجاه��د، متقی و 

خدمتگزار 
مرحومه خانم دکتر فاطمه رهبر بانویی 
فاضل، باتقوا، پرتالش و خادم مردم بود که عمر شریف اش به خدمتگزاری 
گذش��ت. از معلمی شروع، در صداوسیمای مرکز عنصری موثر، سه دوره 
نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسالمی را با افتخار سپری نمود 
و مدرک خدمتگزاریش را در خانه خدمت کمیته امداد امام تکمیل نمود. 
او از بان��وان نقش آفرین در مجلس بود که وظیفه نمایندگی را مزین به 
شاخصهای انقالبی گری ، کالن نگری ، آینده نگری و رسالت مداری نمود. 
عش��ق به وظیفه اصلی نمایندگی با صداقت و اخالص و وفای به عهد با 

مردم در او موج میزد..
او همزمان عضویت شورای مرکزی حزب باسابقه والیی موتلفه اسالمی را 

با رای دوره ای  اعضای سراسر کشور به عهده داشت، قریب دو دهه جلسات 
مداوم هفتگی وکارشناسی شاهد تعهد و وقار و تقوای این بانوی انقالبی بوده 
ایم. ازجمله ویژگی های بارز ایش��ان، حساسیت و چاره جویی برای تحقق 
منویات والیت فقیه و حل مشکالت مردم و نهادینه سازی جایگاه  مرجعیت 
وروحانیت، و انتقال مشورت ها و دیدگاههای کارشناسی به عرصه قانونگذار ی 
بود که سطح باالیی از این نوع تعهدات ملی را در حوزه های فرهنگ ساز و 

نظارت مجلس با رایزنی نمایندگان، اعمال می نمود..
فاطمه رهبر عضو شاخص و برجسته ای از دامان تربیت تشکیالت الهی موتلفه 
بود که مردم تهران در چهار دوره مجلس به او اعتماد داشتند و البته جلوه مصادیق 
دیدگاه های مردم، برای بالندگی و مردمی بودن این حزب بود. مردم شریف تهران 
، جامعه اسالمی ، زنان کشور و حزب موتلفه اسالمی دراین دوره با هر تقدیر و 
حکمت و مصلحت خداوندی از خدمات موثر و گمنامانه این خواهر مرحوم، محروم 
گشته اند. او عمر خود را وقف نظام و رهبری و مردم نمود، ما هم به پاس آن همه 
خدمات صادقانه وبی توقع، دعاهای خیرمان را بدرقه راه ایشان وسایر خادمان به 

این مملکت می نماییم. از خدای بزرگ علو درجات رابرای ایشان مسئلت داریم..

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی
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الله افتخاری: 

اصاًل در قید و بند تکلفات و تشریفات نبود
با درگذش��ت فاطم��ه رهبر، عضو ش��ورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی و نماینده منتخب 
مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اس��المی در 1۷ اسفند سال جاری، خبرنگار ما 
بر آن شد با الله افتخاری، عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی در باره ویژگی ها و اقدامات 
آن مرحومه به گفتگوی کوتاهی بنشیند که در 

ادامه متن آن را می خوانید. 
در ب�اره ویژگی های خان�م فاطمه رهبر 

بفرمایید. 
ایش��ان دوس��تی صمیمی، همفکر و همدل 
بودن��د. خانم رهبر تالش��گر بودن��د و هم برای 
مؤتلفه زحمت زیادی کشیدند و هم در مجلس 
فعالیت های خودش��ان را داشتند. تالش ایشان 
در جه��ت خدمت به جامعه بود و برای این کار 
از وقت خودش��ان می زدند. خانم رهبر انسانی 

والیی، مؤمن و متدین بودند.  
از اقدام�ات تأثیرگذارش�ان در عرص�ه 

قانونگذاری و عرصه های دیگر بگویید. 
خانم رهبر در کمیته امداد فعالیت های خوبی 
در خدمت به محرومان نظیر تهیه جهیزیه های 
دختران نیازمند و رس��یدگی به مناطق محروم 
داش��تند. در خص��وص قانونگ��ذاری هر چند 

قانونگذاری در مجلس کاری جمعی است، ولی 
خدا توفیق داد با وجودی که در فراکسیون زنان 
کم بودیم، ولی چهار پنج نفری که با هم بودیم 
با همدل��ی کار می کردیم و الحمدهلل مجموعه 

قوانین ماندگاری به دس��ت آمد که دس��تاورد 
نمایندگی ما در س��ه دوره مجلس باشد. ایشان 
در کمیسیون اصل 9۰ از جمله بررسی پرونده ها 
فعال بودند. به گفته خودش��ان همین  که بعد 
از دوازده س��ال نمایندگی باز هم صالحیتمان 
برای دوره بعدی تأیید می ش��ود نشان می دهد 
روشمان درست بوده است و از موقعیت شغلی و 

جایگاهمان سوء استفاده نمی کنیم. 

مشخصاً دغدغه خانم رهبر چه بود؟            
رسیدگی به مس��ائل زنان و خانواده و انجام 
وظایف نمایندگی مجلس در مسائل زنان و حوزه 
انتخابیه و مسائل کالن مجلس و کمیسیون های 
تخصصی از دغدغه های ایشان بود. تالششان این 
بود که در این عرصه ها بتوانند در حد اختیارات 
نمایندگی شان خدمتگزار خوبی باشند. در بحث 
زنان و خانواده قوانینی بود که ایشان در تصویب 
آنها تأثیرگذار بودند و با هم همدلی کردیم که 

حاصل آن به صورت کتابچه ای در آمد. 
اگر خاطره ای از خانم فاطمه رهبر دارید 

بفرمایید. 
ع��الوه بر اینکه در مجل��س و حزب مؤتلفه 
اس��المی با ایش��ان همکاری زیادی داش��تم، 
چ��ون بنده مس��ئولیت بان��وان مجمع تقریب 
مذاهب اس��المی را داش��تم و ایشان هم عضو 
ش��ورای مرکزی بودند در سفرهای متعدد و در 
تصمیم گیری ه��ا با هم همراه بودیم و خواهرانه 
ب��ا هم زندگی کردیم. ایش��ان اص��الً در قید و 
بند تکلفات و تش��ریفاتی که عده ای گرفتارش 
هستند نبودند. در سفرهایمان سعی می کردیم 
از کم هزینه ترین و س��اده ترین امکانات استفاده 

کنیم.    

سیده فاطمه فخر:

پیگیر مطالبات واقعی و حل مشکالت بانوان بود
با درگذشت جانس��وز فاطمه رهبر نماینده 
منتخب مجل��س یازدهم ش��ورای اس��المی، 
خبرنگار ما پای صحبت های سیده فاطمه فخر، 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی 
نشس��ت و از ایش��ان در ب��اره خصوصیات آن 
مرحومه در قامت نماینده مجلس و عضو فعال 
بخش بانوان حزب مؤتلفه اس��المی و ش��ورای 

مرکزی این حزب جویا شد.    
 از ویژگی ه�ا و اقدامات مرحومه فاطمه 

رهبر به نکاتی چند اشاره بفرمایید. 
تسلط ایشان بر قوانین مدنی و قوانین دینی 
و اس��المی باعث می ش��د در تصوی��ب قوانین 
منطبق بر اسالم و مفید برای ایران، به خصوص 
جامعه زنان بکوش��ند. خانم رهبر تا حد باالیی 
از ویژگی هایی که مقام معظ��م رهبری در باره 
نماین��ده مناس��ب مجلس ش��ورای اس��المی 
برشمرده بودند یعنی ایمان، شجاعت و روحیه 
جهادی و انقالبی و عدالتخواهی برخوردار بودند. 
ایشان سهم به سزایی در تصویب قوانینی داشتند 
ک��ه مطالبات واقعی زن��ان را پیگیری می کرد. 
ایشان در حوزه مسائل زنان و قوانین و مطالبات 
اصولی زنان بسیار کوشا بودند. به گفته خودشان 
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی یکی 
از اولویت هایشان پیگیری بیمه زنان خانه دار بود. 
از خاطراتی که با ایشان داشتید برایمان 

بگویید. 
یک س��ال همایش��ی در یکی از استان های 

کشور به مناسبت دهه فجر برگزار شد که بنده 
سرپرس��ت و رئیس همایش ب��ودم. خانم رهبر 
نماینده وقت مجلس ش��ورای اس��المی هم به 
عنوان یکی از سخنرانان دعوت شده بودند. عصر 

آن روز یکی از مؤسس��ات خیریه عده زیادی از 
افراد نیازمن��د را به جمعیت حاضر در همایش 
ملحق کرد. اکثراً دختران جوان از خانواده های 
نیازمند بودند که هر کدامش��ان نامه کوچکی 
نوشته بودند و به آن همایش آمدند تا نامه را به 
دست مسؤوالن برسانند. حدود ۷۰ نامه دریافت 
کردم. در نامه ها عالوه بر بیان نیازهایشان آدرس 
و نام و نام خانوادگی شان را برای پیگیری صحت 
موضوع قید کرده بودند. آخر همایش که با خانم 
رهبر نشستیم به ایشان گفتم: »خانم رهبر! این 
کار را به ش��ما واگذار می کنم« و همه نامه ها را 

به ایشان دادم. 
آیا ایش�ان نامه ها را خواندند و پیگیری 

کردند؟
ع��رض می کنم. تقریباً یک ماه گذش��ت. در 
جلس��ه ای بحث سر این ش��د که بخش بانوان 
ح��زب مؤتلفه اس��المی امکانات زی��ادی برای 

برآوردن نی��از نیازمندان ندارد. می خواس��تیم 
امکان��ی را در این زمینه فراهم کنیم. همان جا 
به خانم رهبر اشاره کردم و گفتم: »خانم رهبر 
می دانند که در یک همایش حدود ۷۰ نامه به 
ما داده ش��د و ما نمی توانس��تیم کارشان را راه 
بیندازیم.« خانم رهبر گفتند: »اختیار دارید. من 
همه آن ۷۰ نامه را بررس��ی کردم. ارجاع دادم 
با همه آنها تماس برقرار و در باره ش��ان تحقیق 
کردن��د و تا حد ممکن نیازهایش��ان را برآورده 

کردم.«
احسنت به ایشان!

ایش��ان مدتی که س��مت معاونت اجتماعی 
کمیته امداد را داش��تند در رس��یدگی به افراد 
مس��تضعف در دوردس��ت ترین نقاط کش��ور 
کوالک کردند. ایشان شخصاً به مناطق محروم 
و دوردس��تی که کسی سراغشان را نمی گرفت 
می رفتند و مش��کالت آنها را بررسی و مجدانه 

برای رفعشان پیگیری می کردند.  
در این باره به مصداقی اشاره کنید. 

خان��م رهبر تعریف می کردن��د مرا به جایی 
بردن��د که چون مردم آنجا برای رفع تش��نگی 
آب آشامیدنی و بهداشتی نداشتند دستمال تر 
می کردند و به صورت و شکمشان می مالیدند. 
ایش��ان می گفت من مصرانه ایس��تادم تا اینکه 
آب آشامیدنی و بهداشتی آوردند و جلوی روی 
خودم به همه ساکنان آنجا آب دادند و آب سالم 

و آشامیدنی به منزلشان هم بردند.     
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تسلیت مدیر حوزه های علمیه 
در پی درگذشت فاطمه رهبر

مدی��ر حوزه های علمیه آیت اهلل اعرافی درگذش��ت فاطمه رهبر را 
تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:
درگذشت سرکار خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در مجلس 
ش��ورای اسالمی را به خانواده ایش��ان تسلیت عرض نموده و برای آن 
مرحومه رحمت واس��عه الهی و برای بازماندگان و بستگان شان صبر 

جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال مسالت می کنم.

غالمعلی حدادعادل:

خالصانه در دفاع از اسالم وانقالب و خدمت به مردم بود
غالمعلی حدادعادل در پي درگذشت مرحومه فاطمه رهبر پیام 

تسلیتی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر درگذش��ت بانوی ارجمند شادروان خانم فاطمه رهبر را با 
تاسف و بهت و ناباوری دریافت کردم.

در س��ال 1382 در انتخابات دوره هفتم مجلس با ایشان آشنا 
ش��دم و در دوره های هفتم و هشتم و نهم توفیق همکاری با وی 
را در مجلس داش��تم وش��اهدتالش مخلصانه او در دفاع از اسالم 

وانقالب و خدمت به مردم بودم.
در انتخابات مجلس یازدهم نیز خانم رهبر در س��ال 98 عضو 
فعال ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی و شورای زنان این 
ائت��الف بودند و رای مردم ته��ران را برای ورود به مجلس در دوم 
اسفند نود و هشت کسب کردند. امید بسیار بود که خانم رهبر با 

تجربه سه دوره قانونگذاری بتوانند در کنار سایر نمایندگان بویژه خانم های نماینده نقش مهم و موثری در مجلس یازدهم ایفا کنند.
اکنون باید با دریغ و اندوه بسیار از فقدان تلخ و تاثرانگیزشان سخن بگوییم و شاهد جای خالی ایشان در مجلس آینده باشیم.

شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی درگذشت این بانوی فرهیخته و متعهد و مومنه را به همسر ارجمند و خانواده محترمشان و نیز به عموم 
نمایندگان مجلس یازدهم و خصوصا نمایندگان تهران و اعضای حزب موتلفه اسالمی و شورای مرکزی و دبیر کل محترم آن حزب تسلیت می گویم 

و برای آن مرحومه در جوار حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا)س( علو درجات و رحمت و و مغفرت مسئلت می کنم.

                                                                                                          غالمعلی حداد عادل -رییس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی

علی اکبر والیتی:

از بانوان متعهد به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران بود

دکتر علی اکبر والیتی در پی در گذشت فاطمه رهبر پیام 
تسلیتی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر می باشد:

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی را که از بانوان متعهد به نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ایران بودند موجب تاثر و تاس��ف فراوان 

گردید.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم، از خداوند متعال 
علو درجات و رحمت الهی برای آن مرحومه و صبر و اجر برای 

بازماندگان مسئلت می نمایم.

محمد رضا باهنر:

فردی خدمتگزار، متعهد، پرتالش و همواره در 
مسیر والیت بود

مهندس محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل 
جامعه اسالمی مهندسین در پي درگذشت مرحومه فاطمه رهبر پیام تسلیتی 

صادر کرد. متن پیام به این شرح است:
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر درگذش��ت بانوی 
مومن��ه و متعهد مرحومه 
فاطم��ه  خان��م  مغف��ور 
رهب��ر باعث تال��م و تاثر 
اینجانب  گردی��د.  فراوان 
ک��ه س��الیانی در مجلس 
شورای اس��المی و جبهه 
پیروان خط امام و رهبری 
با ایشان همکاری داشتم، 
مرحومه را فردی خدمتگزار، متعهد، پرتالش و همواره در مسیر والیت شناختم. 
قطعا ضایعه درگذشت این بانوی مکرمه برای همه دلسوزان انقالب و نظام تاسف 

آور است.
اینجانب ضمن عرض تس��لیت درگذش��ت مرحومه فاطمه رهبر به خانواده 
محترم ایش��ان و حزب موتلفه اس��المی و جبهه پیروان خط امام و رهبری ، از 
خداوند متعال علو درجات را برای ایشان مسئلت دارم و امیدوارم که همنشین 

صلحا و شهدا در پیشگاه خدای متعال باشند.
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اولی��ن   -  1
انتصاب یک خانم 
به عن��وان معاون 
کمیته  تاریخ  در 
امداد محس��وب شد. او3 سال  مسئول یکی از 
سنگین ترین مسئولیت های اجرایی کشور بود .

 معاونت او حمایت از  یک جامعه 5 میلیون 
نفری مددجویان تحت پوشش را برای ارائه تمام 

خدمات الزم برعهده داشت.
2 - اوایل کاربعضی ها به دلیل عدم شناخت 
کافی ، تردیدهایی داش��تند. اما ایمان راس��خ ، 
تعهد ، اخالص ، صداقت ، ایثار وتالش ش��بانه 
روزی از اویک مدیر پخته ، وزین ، متین وموفق 

بروز داد.
3 - دوره مدیری��ت این بان��وی فرهیخته ، 
سرش��ار از تحول درامور حمایتی کمیته امداد 

شد .

مس��تمری ماهانه مددجویان ب��ا همکاری 
دولت ومجلس چند برابر شد، تمام افراد تحت 
پوش��ش بیمه حوادث شدند ، به همت او بیمه 
درمان محرومان ، همگانی ش��د ، صف طوالنی 
وام ض��روری و هدی��ه ازدواج  در جامعه تحت 
پوشش حذف گردید ، با نیت خالص وعزم راسخ 
آن مرحومه در س��ال سخت و بحران اقتصادی 
9۷؛ 6۰۰ هزار خانواده در مناطق محروم تحت 
پوش��ش موقت ق��رار گرفتند ، با اص��رار تمام 
روستاهای بی برق کش��ور را شناسایی و مورد 

رسیدگی ویژه قرار داد و...
۴ - موال عل��ی )ع( : فی تقلب االحوال علم 

جواهرالرجال
انصاف��ا خانم رهب��ر در حوادث تل��خ زلزله 
کرمانشاه وسیل اوایل امسال بعضی استانهای 
کشور ، انقالبی ، قاطع ،ضربتی و بی محابا وارد 
میدان شد ، شخصا به دل وعمق حادثه ها رفت 

وجانانه وبا بسیج تمام ظرفیتهای محیطی کشور 
به آسیب دیدگان رسیدگی کرد وانصافا سرافراز 

بیرون آمد . 
5 - والی��ت م��دار ب��ود واز س��ویدای دل 
معتقد  به امام  ورهبری. در این باب با کس��ی 
مالحظه نداش��ت اونمونه ی��ک بانوی متدین ، 
انقالب��ی ، والیی، متعهد وتحصیل کرده بود. با 
وجودتعصب موتلفه ای واصولگرایی ، فراجناحی 
عم��ل کرد رفتارش با دولت مردان ،نمایندگان 
وسایر مسئولین صرفا در چارچوبهای کاری بود 

ومسائل جناحی را دخالت نداد.
درروز والدت امیرالمومنی��ن عل��ی )ع( ودر 
بهش��تی بنام خودش )زهرا ( آرام گرفت وداغ 
بردل همسر وفادار ، فرزندان وهمکاران گذاشت؛ 
ان شاءاهلل باعنایت خداوند متعال ، موردمغفرت 
واقع و در بهش��ت برین همنشین کوثر هستی 

زهرای مرضیه باشد.

مرحومه رهبراز تبار فاطمه
سید پرویز فتاح

رئیس بنیاد مستضعفان

س��ید مرتضي بختی��اري رئیس کمیته امداد طی پیامی درگذش��ت 
»فاطمه رهبر« را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

درگذشت بانوی فرهیخته و انقالبی، سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر که 
عمر پربرکت خود را در خدمت به محرومان و نیازمندان گذراند، موجب 

تأسف و تألم فراوان گردید.
این مجاهد دانش��مند و مردمی که همواره م��ورد وثوق نظام و مورد 
اعتماد مردم بود، در آخرین مسئولیت اجرایی خود، بی واسطه در خدمت 
محروم ترین بندگان خدا قدم برداش��ت و چه افتخاری باالتر از این برای 

بندگان خالص خداوند؟
مردم زلزله زده س��رپل ذهاب، س��یل زدگان غرب و جنوب و ش��مال 
کش��ور، محرومین سیستان و بلوچس��تان و هرمزگان و جنوب کرمان و 
حاشیه نشینان مشهد مقدس، هیچگاه حضور گرم و یاد این بانوی مددکار 
را که بی شک الگویی برای تمامی امدادگران بود و خواهد ماند، فراموش 

نخواهند کرد.
به طور قطع همین روحیه مردمی و ساده زیستی ایشان بود که وی را 
چهار دوره در باالترین درجه اعتماد مردمی و بر کرسی نمایندگی مجلس 

شورای اسالمی نشاند.
بدینوسیله درگذشت بانوی فداکار، خانم دکتر فاطمه رهبر را به مردم 
قدرشناس ایران اسالمی، امدادگران و مددجویان کمیته امداد و به ویژه 
خانواده محترم و همسر بزرگوار ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند 
منان برای ایشان غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر عاجل مسالت 

دارم.

سید مرتضي بختیاري :

بی واسطه در خدمت محروم ترین بندگان خدا قدم برداشت

محم��د باق��ر قالیب��اف در پی 
درگذش��ت مرحومه فاطمه رهبر 
پیام تسلیتی به ش��رح ذیل صادر 

کرد:
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر درگذش��ت س��رکار خانم 
دکتر فاطمه رهبر، نماینده منتخب 
مردم شریف تهران، ری، اسالمشهر، 
پردیس و شمیرانات در یازدهمین 
دوره مجلس ش��ورای اسالمی که 
پیش از این نیز س��ه دوره وکالت 
م��ردم تهران را بر عهده داش��تند، 

موجب تأسف و تأثر گردید.

فعالیت ه��ای ارزن��ده ایش��ان در حوزه های 
فرهنگ��ی، اجتماعی و محرومیت زدایی به ویژه 
در ایام نمایندگی مجلس ش��ورای اسالمی، از 
ایشان چهره ای تاثیرگذار ساخته بود که همواره 
مجّدان��ه در خدم��ت به نظام اس��المی و ملت 

شریف ایران می کوشید.
اینجانب ضایعه درگذشت خانم دکتر رهبر 
را به مردم شریف حوزۀ انتخابیۀ تهران، خانواده 
گرام��ی، معزز و انقالبی ایش��ان و دوس��تان و 
هم��کاران او به ویژه نماین��دگان ادوار مجلس 
شورای اسالمی تس��لیت گفته و از درگاه حّی 
متعال، برای ایش��ان رحم��ت و مغفرت و برای 

بازماندگان صبر آرزو می کنم.

محمد باقر قالیباف:
همواره مجّدانه در خدمت به نظام اسالمی و ملت شریف ایران می کوشید 
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خوبان همه سوی حق رفتند
خانم رهبر بی بهانه خوب بود.

تواضع او قلبها را تسخیر می کرد.

گزارش یک انتخاب:
عضو انتخابی ش��ورای انتخاب در ش��ورای ائت��الف نیروهای انقالب 
بودم. وقتی کمسیون ها برای انتخاب نامزدهای تهران در اقشار مختلف 
روحانیان،بانوان،جوانان و باتجربه ها تعیین شدند اینجانب برای کمسیون 
گزینش بانوان با نظروتصویب اعضای شورا انتخاب شدم.کار سختی بود.

از دو گروه س��نی می بایس��ت 6 نفر را انتخاب کنیم.از فهرست 1۰نفره 
خانم های جوان ۴ نفر واز لیس��ت12 نفره بانوان با تجربه می بایددو نفر 

انتخاب شوند.
خان��م رهب��ر عزی��ز م��ا در گ��روه دوم بود.اعض��ای 
کمسیون)۷نفر ( پای صحبت 12نفر از بانوان که همگی 
فرهیخته و دارای س��وابق درخش��ان در نظام جمهوری 

اسالمی بودند، نشستند.
همه خوب س��خن گفتند و سخن خوب هم گفتند و 
این کار ما را سخت می کرد. نوبت به خانم دکتر فاطمه 
رهبر رس��ید.بی پیرایه و بی تکلف س��خن گفت وقتی از 
خدمات ماندگار و کارنامه و برنامه هایش می گفت هرگز 
در نگاهش التماس برای گرفتن رای احساس نمی شد.در 
کالمش بدون بهانه خوب بودن احس��اس می شد.خانم 
رهبر با تواضع و بی ادعایی قلب ها را تسخیر می کرد.همه 

با طیب خاطر به او رای دادند.
حی��ف که خوبان ما بیقرار رفتن اند و بی قراران را تاب 

ماندن نیست !
با دلی اندوهباربه اتفاق همس��رم عروج معصومانه این 
خواهر فرهیخته متدین ، انقالبی، والیت مدار و منتخب 
مردم قدر ش��ناس تهران،اس��الم ش��هر، ری، پردیس و 
لواسانات برای چهارمین بار را به محضرولی امر مسلمین 
)حفظه اهلل( ،برادر عزیزم همسر مهربان وهمراه او و فرزندآن دلبندش و 
همراهانش در موتلفه اسالمی و شورای ائتالف نیروهای انقالب و جامعه 
بانوان کشور تسلیت گفته برای آن عزیز سفرکرده، آرامش در جوار قرب 

الهی و برای خانواده های معزی صبر و اجر آرزو می کنیم.
روحش شاد و راهش مستدام.

متواضع و بی ادعا
منوچهر متکی

وزیر خارجه اسبق

دکتر مرضیه وحید دس��تجردی دبیرکل جبهه متحدزنان اصولگرا و 
کارآمد در پی درگذش��ت مرحومه فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد. 

متن پیام به این شرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون:
با کمال تاسف و تاثر شدید و اندوه سنگین ، همزمان با سال روز والدت 
مولی الموحدین امام علی بن ابیطالب علیه السالم و بر اساس تقدیر الهی 

خانم دکتر فاطمه رهبر منتخب دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی در 
تهران دعوت حق را لبیک گفت و ما را در س��وگ این هجرت ناباورانه و 

غروب زود هنگام افتاب وجودش نشاند.
خواهر عزیزی که عمر با برکت خود را صرف انقالب در مس��ئولیتهای 
مختلف منطبق با آموزه های اصیل دینی و اقتدا به اهل بیت و تبعیت از 
والیت فقیه س��پری کرد او عبدی صالح بانویی متدین ،تشنه خدمت به 
مردم ،مدیری توانا، صادق و درستکار بود و روح تشنه و خدمتگذار او منشا 
خدمات مهمی در عرصه های مختلف نظام نظیر نمایندگی سه دوره در 
مجلس شورای اسالمی و تالش در دفاع از حقوق زنان، به عنوان مدرس 
دانشگاه و خدمات بی ریا او در حوزه معاونت اجتماعی کمیته حضرت اما م 
و خدمت به زنان بی سرپرست و نیاز مند و سایر عرصه ها منشا خدمات 
ارزنده و بی شائبه ای شد و در تمام لحظات زندگیش از هیچ تال شی دریغ 
نورزید به گونه ای که در شب انتخابات به عنوان خادم الرضا برای آخرین 

بار در خدمت حرم علی ابن موسی الرضا بود.
جبهه متحد زنان اصولگرا و کار امد این ضایعه دردناک و عروج جانسوز 
و فقدان این خواهر دلس��وز و انقالبی را به همس��ر و فرزندان عزیزش و 
جامعه سوگمند زنان که اینک عزادار این داغ بزرگ هستند تسلیت عرض 
می نماید و رجا ء واثق دارد که خانواده محترم ایشان و کشور و جامعه زنان 
از وجود ارزشمند او بی نصیب شد و این خال ء بزرگ بسی برای همه آنها 
سنگین است، در فراقش اشک و آه به عمق جانمان از چشم دل بر رخ ما 
سرازیر است و آسمان دلمان بیقرار و غمگین و دعاهایمان بدرقه راه این 

خواهر که چه زود بار سفر بست و به دیار حق شتافت .
رجاء واثق داریم این عبد صالح خدا در نزد پروردگار کریم و مهربانش 
متنعم و از خداوند منان برایش غفران و رحمت الهی همراه با تعالی روح 

و برای باز ماندگانش صبر جزیل مسالت می نماییم.

مرضیه وحید دستجردی:

مدیری توانا، صادق و درستکار بود
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پیام مدیریت بانوان حزب موتلفه اسالمی :

نماد بانویی انقالبی و مسلمان بود
مدیریت بانوان حزب موتلفه اس��المی در پی درگذشت مرحومه 

فاطمه رهبر پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون
حزب موتلفه اس��المی امروز داغدار از دست دادن بانویی انقالبی 
اس��ت که با مجاهدت های خستگی ناپذیر در عمر پر برکتش آثار و 

خدمات گرانبهایی از خود بر جای گذاشت.
سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر در طول عمر شریفش نماد والیت 

مداری، استکبارستیزی و انقالبی گری بود.
او در عین تخصص و تعهد، با تالش های گس��ترده در س��ه دوره 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی، منشاء خدمات بسیار گسترده ای 
به جامعه زنان کشور بود و با پیگیری های مجدانه، مطالبات زنان را در 

ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی دنبال می کرد.
دکتر رهبر همواره در کمال تواضع با مجاهدتهای خاموش مددکار 

محرومان در کمیته امداد امام خمینی )ره( بود.
این عضو ش��ورای مرکزی در جمع بانوان حزب موتلفه اس��المی، 
همراه دیگر خواهران حزب، مخلصانه و متواضعانه یار و یاور اسالم و 

انقالب و آرمان ها و ارزشها بود.
دکتر رهبر نماد بانویی انقالبی و مس��لمان بود که در س��نگرهای 
انق��الب همچ��ون دیده بانی بیدار و هوش��یار هم��واره مراقب حفظ 

دستاوردهای انقالب اسالمی بود.
مدیریت بانوان حزب موتلفه اس��المی ضمن ابراز دریغ و افسوس 
عمی��ق خود از فقدان این بانوی فرهیخته، ضایعه بزرگ درگذش��ت 
وی را خدمت مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، ملت شریف ایران، 
خانواده معززش��ان و دوستان و یاران ایشان در حزب موتلفه اسالمی 
تسلیت عرض نموده و در این ماه عزیز و ایام متعلق به میالد حضرت 
علی)ع( علو درجات برای آن مرحومه و صبر و اجر برای بازماندگان را 

از درگاه ایزد منان خواستار است.

پیام تسلیت جمعیت رهپویان:

خدمات ارجمند مرحومه رهبر برای 
جریان انقالبی مغتنم بوده است

جمعیت رهپویان انقالب اس��المی طی پیامی درگذش��ت حس��ین 
شیخ االسالم دیپلمات برجسته کشورمان و فاطمه رهبر منتخب مردم 

تهران در مجلس یازدهم را تسلیت گفت.
متن پیام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی به شرح زیر است:

در گذشت دو چهره خدوم جریان انقالبی آقای حسین شیخ االسالم 
و خانم فاطمه رهبر موجب تاسف و تالم گردید.

رنج این دو شخصیت انقالبی و خدوم از بیماری شایع شده ی اخیر یادآور 
این کالم امام صادق )ع( است که: »مومن به منزله یک ترازو است هرگاه در 

ایمانش افزوده شود بر بالئش نیز افزوده می شود.« 
رحلت ایشان نیز یادآور این کالم امیرالمومنین )ع( است: »با مردم به 

گونه ای زندگی کن که چون از دنیا رفتی برای تو گریه کنند.« 
خدمات جناب آقای حسین شیخ االسالم به سیاست خارجی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی خصوصا تربیت نیروهای انقالبی در دستگاه 
دیپلماسی حاصل عمر با برکت و زندگی جهادی ایشان بود که اکنون به 

عنوان باقیات الصالحات برای آن مرحوم ماندگار شده است. 
خدمات ارجمند خانم فاطمه رهبر در دوره های هفتم، هشتم و نهم 
مجلس شورای اسالمی و کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز برای جریان 

انقالبی مغتنم بوده است. 
جمعیت رهپویان انقالب اسالمی ضمن عرض تسلیت این دو ضایعه 
ی تل��خ، از درگاه ربوبی در ای��ام پر خیر و برکت ماه رجب برای این دو 
مرحوم طلب مغفرت کرده و این مصیبت را به بازماندگان مرحوم شیخ 

االسالم و مرحومه رهبر تسلیت عرض می کند. 
»جمعیت رهپویان انقالب اسالمی«

پیام تسلیت جامعه انجمن های اسالمی اصناف و بازار:

چهره ای مردمی، با اخالق
ارزشمند و پرتالش بود

جامعه انجمن های اسالمی اصناف و بازار در پی درگذشت مرحومه 
فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام به این شرح است:

اناهلل و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت سرکار خانم فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران در 
مجلس شوراي اسالمي و عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي و 
همراه همیشگی انقالب که عمر با برکت خویش را در راه اهداف و آرمان 
ه��ای نظام و انقالب به کار گرفت موج��ب اندوه فراوان گردید.مرحومه 
رهبر چهره ای مردمی، با اخالق، ارزش��مند و پرتالش بود که خدمات 
مان��دگار او در عرصه های مختلف خدمت هم��راه با تعهد در اذهان به 

یادگار خواهد ماند.
درگذش��ت این شخصیت فرهیخته را به ملت شریف ایران، خانواده  
معزز و بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال رحمت و غفران 
الهی برای آن مرحومه و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت می نمائیم.

پیام تسلیت جبهه پایداری انقالب اسالمی 
در پی درگذشت مرحومه فاطمه رهبر

جبهه پایداری انقالب اسالمی در پی درگذشت مرحومه فاطمه رهبر 
پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد.

ایش��ان از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی بود که منشا 
خدمات شایانی در ادوار مجلس شورای اسالمی و همچنین کمیته امداد 

امام خمینی )ره( بود.
جبهه پایداری انقالب اس��المی این ضایعه را به بازماندگان ایش��ان، 
همکاران ایش��ان در حزب موتلفه اسالمی و عموم مردم تسلیت عرض 
نم��وده و از خداوند متعال علو درجات و مغفرت برای روح آن مرحومه 

خواستار است.
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پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی درگذشت 
مرحومه فاطمه رهبر

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در پی درگذشت خانم فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام"

خبر اسفناک درگذشت سرکارخانم فاطمه رهبر نماینده منتخب مردم تهران در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی موجب تالم و تاثر فراوان اینجانب شد. وقوع این مصیبت 
را به مردم ش��ریف تهران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خانواده محترم ایشان تسلیت 
ع��رض نم��وده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، مغف��رت و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت دارم.

رییس فراکسیون امید مجلس ش��ورای اسالمی در پیامی درگذشت 
فاطمه رهبر را تسلیت گفت.

به گزارش ایسنا متن پیام تسلیت محمدرضا عارف به شرح زیر است:
»درگذشت بانوی بزرگوار، سرکار خانم فاطمه رهبر موجب تاثر و تالم 
ش��د. این ماتم را به خانواده محترم ایش��ان و بس��تگان داغدار و اعضای 

محترم حزب موتلفه اسالمی تسلیت عرض می کنم.
برای آن مرحومه از خداوند متعال علو درجات و حشر با حضرت زینب 

)س( و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سالمتی مسالت دارم.«

فاطمه رهب��ر برای من ی��ک مخالف قابل 
احترام، منطقی و اصولی به معنای واقعی کلمه، 
بر خالف برخی دیگر از مخالفین جریان فکری 
و مشرب سیاسی ام که حتی در درون جریان خودشان هم جدی گرفته 
نمی ش��وند، به حساب می آید که بخشی از این سیاست ورزی را باید به 
حساب تشکیالتی بودن و عضویت و ممارست ایشان در حزب استخوان 

دار و ریشه داری چون موتلفه گذاشت.

پیام تسلیت عارف به مناسبت 
درگذشت فاطمه رهبر

مخالف قابل احترام
شهیندخت موالوردی

فعال  در حوزه بانوان

سیامک مره صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس از مساعدت های 
فاطمه رهبر به نیازمندان غیرمسلمان تجلیل کرد.

وی در یادداشتی نوشت:
خداحافظ خانم دکتر

این بار به جای س��الم باید با خداحافظی ش��روع کنم در این روزها ی 
ش��وربختانه بیش از ندای س��رور و شادی، شیون و عزا به گوش می رسد 
و به جای صف مدیحه س��رایان چشمان مان بساط مرثیه سرایان را نظاره 

می کند.
اما الزم و ضروری است که در وداع نابهنگام بانویی درستکار و وظیفه 

شناس قدردان تالش های بیکران خانم دکتر فاطمه رهبر باشم.
نام کوچک و نام خانوادگی او هر دو به قامت او برازنده بودند که او شور 
و امید جوانی را با تجربه و متانت میانس��الی و درایت پیرانه سری با هم 
داشت و به ویژه توجه ویژه او در مساعدت به نیازمندان غیر مسلمان در 

ایام حضور موثرشأن در کمیته امداد از یاد نخواهد رفت.
جا دارد که به تمام منتخبان مجلس یازدهم فقدان ایشان را تسلیت 
گفته و برای یاران و خانواده بزرگوار ایشان و همفکران سیاسی این بانوی 

اندیشمند و بصیر صبر و شکیبایی آرزو کنم.

تجلیل نماینده کلیمیان ایران از مساعدت های 
فاطمه رهبر به نیازمندان غیرمسلمان
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هر روز برای شما منتشر می شود

 دعا یعنی اینکه ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم بخصوص به دل پاک و صاف
 جوانها، و عناصر مؤمن و مّتقی و پرهیزگار که اینها واقعاً می توانند با دعای خودشان بالهای بزرگ را دفع کنند. این بال به نظر ما بالی
 آنچنان بزرگی نیست، از این بالها بزرگ تر هم وجود داشته و دارد، خودمان هم در کشور مواردی را مشاهده کرده ایم. می توانند با دعا،
 با توّس��الت و با طلب ش��فاعت و وساطت از ائّمه ی اطهار )علیهم  الّسالم( و طلب کمک از آن بزرگواران و توّسل به ائّمه ی اطهار )علیهم 

.الّسالم( و به رسول و نبّی مکرم اسالم خیلی از مشکالت را برطرف کنند
امام خامنه ای  98/12/13 

ور
م ن

کال

فه��م م��ا آدم ها از 
زندگ��ی ب��ه عن��وان 
ودیع��ه ای ک��ه تنه��ا 
یک بار توفیق لمس آن را داریم متفاوت اس��ت. 
این روزها که به واس��طه حوادث و رویدادهای 
گوناگون مفهوم مرگ به مقابله جدی با زندگی 
پرداخته اس��ت؛ عاقبت اندیش��ی و ب��ه یادگار 
گذاش��تن حقیقتی از خود در دنیا ذهن ها را به 

خود مشغول داشته. 
روزهایی که گذش��ت روزهای س��وگ های 
بزرگ بود، فقدان گنجینه ای بزرگ مانند مرحوم 
مهندس محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسالمی که رهبر انقالب در پیامی به مناسبت 
درگذشت ایشان، وی را از کارگزاران خدمتگذار 
نظام و فع��االن صدیق عرصه های سیاس��ی و 
اجتماعی انقالب دانستند، بیانگر ظرفیت  ایشان 
در خدمت گذاری به نظامی اس��ت که بزرگانی 
چون او را پ��رورش داد. حضور مرحوم حبیبی 
در جریاناتی که برگرفته از مکتب انقالبی است 
که به صورتی سیال از نسل های اول تاکنون در 

حزب مؤتلفه اسالمی ساری و جاری است.
نگاه مکتبی و ایدئولوژیک به پدیده منحصر 

ب��ه فرد انقالب اس��المی از هم��ان دوران دور؛ 
یعن��ی در زمانی که اولی��ن جرقه های نهضت 

امام خمینی)ره( در ایران زده شد توسط اقشار 
گوناگون به ویژه روحانیون دنبال ش��د و پس از 
پیروزی انق��الب و در دهه چهارم حیات طیبه 
این درخت ب��ارور به صورت خط س��رخی در 
صفحه تاریخ ثبت و ضبط گردید؛ گواه این امر 
در ش��ب های قدر سالی که گذشت با  شهادت 
حاج ش��یخ محمد خرس��ند به روش��نی قابل 
مالحظ��ه اس��ت، خلوص نیت، ص��دق عمل و 
تبعیت از آرمان های انقالب اسالمی باعث شد 
تا این یار دیرین مؤتلفه اسالمی به تعبیر رهبر 
انقالب در ش��ب قدر و پس از ساعاتی تضرع به 
لقاءاهلل بپیوندد و این نشانه پاداش بزرگ الهی به 

آن روحانی با اخالص و پرتالش بود.
فق��دان ش��خصیت هایی همچ��ون مرحوم 
اس��داهلل عس��گراوالدی که در طی س��ال های 
متوالی با خدمات گوناگون مصادیقی از جهاد را 
به منصه ظهور رسانیدند نیز از نامالیمات سالی 
بود که با شتاب درگذر است و در میان همهمه 

عبور، فعل رفتن را به سادگی صرف می کند.
از دس��ت دادن فرزن��دان خلفی که روزهای 
جوان��ی خ��ود را در مؤتلفه اس��المی س��پری 
کرده و در این بس��تر به نظام مقدس اس��المی 
خدمت کرده اند دش��وار اس��ت، ارتحال مرحوم 
فاطمه رهبر در روزهایی که گذش��ت تلخ کامی 
را به غایت رس��انید، خدم��ات او در حوزه زنان 
به وی��ژه زمانی که او را ب��ه عنوان نماینده خانه 
ملت  ش��ناختیم مهم و درخور تکریم است . او 
هنگامی که مسئولیت رسیدگی به محرومان در 
کمیته امداد را به دست گرفت در مسیر خدمت 
از هیچ کوشش��ی فروگذار نکرد تا در تاریخ این 
به ی��ادگار بماند که فرزندان مؤتلفه اس��المی 
همچنان در خط اصیل انقالب و امام راحل)ره( 
هستند و بدون تردید این منش و روش تا  روز 

ظهور ادامه خواهد داشت.

عروج 4 یار انقالب از شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی؛

ادامه راه و منش انقالبی

رضوانه باهری

روزنامه نگار


