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حمیدرضا ترقی مطرح کرد:

راه بدون بن بست
 برای حل 

مشکالت کشور

محمدکاظم انبارلویی تشریح کرد:

لطمه عدم نظارت
 بر حسن اجراي قوانين 

توسط قوه قضائيه

احمد کریمی اصفهانی:

عدم حضوررئيس جمهور
 در جلسات ستاد مبارزه 

با قاچاق غلط است

دکتر بادامچیان با اشاره به جلسه رئیس جمهور با فعاالن سیاسی:

دولت یک برنامه برای همراهی احزاب طراحی کند

عالء میرمحمد صادقی:
ماه مبارک رمضان 

بهترین زمان برای آزادی 
زندانیان غیرعمد است

محمد حسین نیكنام:
بعد معنوی سالمت

 تحت تاثیر
 باورها و عقاید است

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: 
آياتي از قرآن بيانگر اين حقيقت است که انسان موحد 
از وحدت روان و سالمت معنوي بااليي برخوردار است.
محمد حسين نيكنام ، گفت: بر اساس تعريف، سالمت 
از ابعاد چهارگانه جس��می، روانی، اجتماعی و معنوی 

تشكيل شده است...

ام��ا خاط��ره اش را در حالی ک��ه لبخندی بر لب 
داشت، اينگونه تعريف کرد: چندين سال پيش ستاد 
ديه يک زندانی را آزاد کرد. پس از چند روز همس��ر 
اين فرد به س��تاد مراجعه کرد و گفت که ستاد ديه 
فقط ش��وهرش را آزاد نكرده بلكه خود او را نيز آزاده 

کرده است...

مهندس سیدمصطفي میرسلیم:

قوای سه گانه برای استحکام نظام 
از نظارت استقبال کنند
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س��ی امي��ن ديدار 
کارگ��زاران  س��اليانه 
با  اس��المی  جمهوری 
رهبر انقالب اس��المی در اوج فشارهای اقتصادی بی 
س��ابقه ی دشمن ودر هش��تمين روز از ماه مبارک 
رمضان 98 با حضور جمعی بيشتر از هر سال بر گزار 
گردي��د که پيش زميه های زير راهم بايد دراهميت 

محتوائی اين ديدار مود توجه قرار داد:
پیش زمینه های دیدار 

1-التماس  وواس��طه تراشی س��ران آمريكا برای 
تجديد مذاکره با ايران وبستر سازی غربگرايان2-تشديد 
تحريمها ی اقتصادی آمريكا عليه ايران بويژه تروريستی 
اعالم کردن سپاه پاسداران 3-بدعهدی اروپا در رابطه با 
برجام وعدم انجام تعهداتش در قبال ايران 4-تروريست 
اعالم شدن ارتش آمريكا در غرب آسيا)ستنكام(توسط 
ايران5-ضربه ها ی موفق جديد مقاومت بر اس��رائيل 
وداعش و ائتالف عربستان6-تبانی بعضی غرب باخته 
گان داخلی با دش��منان برای القاء هراس از جنگ7-
ادعای اختيارات کافی نداشتن دولت در حل مشكالت 
اقتصادی8-پديد آمدن احس��اس بن بس��ت در اداره 

کشور در بعضی مديران منفعل وواداده 
رئیس محترم جمهوری  مثل همیش�ه قبل 
از سخنان رهبر معظم انقالب طی سخنانی  به 

چند نکته اشاره کرد :
الف(- اداره کش��ور بدون تغيير درساختاربودجه 
و اقتصاد امكانپذير نيست ب(- اگر تمام طرفيتهای 
قنون اساسی بكار گرفته شود ميتوانيم از مشكالت 
عبور کنيم ج(-اگر بتوانيم برکاالهای وارداتی نظارت 
بيشتری بكنيم  ميتوانيم مشكالت مردم را درزمينه 
معيش��ت حل کنيم د(- بدون تفكي��ک بازرگانی از 
وزارت صم��ت نميتوانيم ب��ازار را کنترل کنيم ه(-با 
سازماندهی ، برنامه ريزی،مديريت بهتر ،و هماهنگی 
بيشتر و تمرکز دراداره کشور ميتوانيم ازاين معضالت 
عب��ور    کنيم. و(- خطاب به آمري��كا ؛توبه کنيد و 
برگرديد، راه باز اس��ت ش��ايد مردم اي��ران از ظلم و 

جنايت تاريخی شما بگذرند.
رهنمودهای رهبری بر اساس پیش زمینه ها

1-اختیارات و مسئولیت 
اينكه آقای رئيس جمهور بيان کردند که بايستی 
مديريّتها، برنامه ريزی ها جّدی تر بش��ود، تغيير پيدا 
کند، اينها حرفهای درستی است، بايد بشود و بكنند 
ديگ��ر؛ اين کارها را واقعاً دنبال کنند. همان طور که 
بيان شد، واقعاً بروند دنبال فّعالّيت جّدی در همين 

زمينه هايی که گفته شد، و راه باز است.98/2/24
مفهوم اين جمالت اينس��ت ک��ه دولت و رئيس 
جمهور موظف به انجام همين بايد هاست ؛ چرا علی 
رغم اينكه راه باز اس��ت و اختيارات کامل وجود دارد 
مديديتها اصالح نميشود ؟ چرا برنامه ريزی نميشود ؟ 
چرا تغييراتی که بايد داده شود نميشود؟ چرا نظارتها 
جدی و تقويت نميش��ود؟ مگر رهبری با تش��كيل 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی ؛ اختيار کامل را 
ب��ه رئيس جمهور نداده اند ؟مگر تعزيرات حكومتی 
دردست دولت نيست ؟چرا اين مشكالت حل نميشود ؟

2-فقدان بن بست
هيچ بن بستی وجود ندارد: واقعاً بايد به مسئله ی 
اقتصاد به طور جّدی پرداخت. و عرض ميكنيم هيچ 
بن  بستی هم به معنای واقعی کلمه در اينجا وجود ندارد، 
يعنی واقعاً هيچ بن بستی نيست؛ بله، مشكالت هست، 

موانع هست ]ولی[ بن بست وجود ندارد.98/2/24اينكه 
بعضی مس��ئولين کشور برای حل مشكالت کشور از 
طريق تكيه به خارج و شرطی کردن اقتصاد به برجام ! 
امروز احساس ميكنند به بن بست رسيده اند بخاطر راه 
اشتباهی است که رفته اند . بايد به ظرفيتها ی داخلی 
تكيه ميكردند نه خارج ؛ بايد سرنوشت اقتصاد کشور را 
به برجام گره نميزدند تا امروز با پاره شدن برجام به بن 
بست نرسند . اين بن بست مربوط به راه اشتباهی است 
که طی شده و بارها رهبری تاکيد فرمودند که اين راه 
) مذاکره و تكيه به بيرون ( بن بس��ت اس��ت و حالل 

مشكالت کشور نيست .
اس�المی  جمه�وری  محک�م  3-فل�ز 

دربرابرتحریم
-اين تحريمهايی که اينها بر جمهوری اس��المی 
تحميل کردند بی سابقه است، منتها مهم اين است 

که جمهوری اسالمی فلّز محكمی دارد؛98/2/24
دشمنان ما و در رأسشان آمريكا به اميد اينكه بلكه 
بتوانند از اين راه به جمهوری اس��المی ضربه ای وارد 
کنند، تحريمها را تش��ديد کردند؛ به قول خودشان 
تحريمهای بی س��ابقه. راس��ت هم ميگوين��د؛ اين 
تحريمهايی که اينها بر جمهوری اس��المی تحميل 
کردند بی س��ابقه اس��ت، منتها مهم اين اس��ت که 
جمهوری اس��المی فلّز محكمی دارد؛ اين را بعضی 
از ناظرين جهانی هم گفته اند که اگر اين تحريمها و 
اين فشارها به هر کشور ديگری وارد ميشد، تأثيرات 
مهّمی روی آنها ميگذاش��ت لكن جمهوری اسالمی 
به اتّكاء مردم، به توفيق الهی، به هّمت مس��ئولينی 
که در گوش��ه  و  کنار کشور مشغول کارند، استحكام 
دارد َوااّل فشار ]هست[. آنها کار خودشان را کرده اند؛ 
دش��من همه ی تالش خودش را به خرج داده و کار 
خ��ودش را کرده؛ او از خباثت و بدجنس��ی خودش 
کم نگذاشته؛ هدفشان هم اين است که مسئولين را 
به تسليم وادار کنند و محاسباتشان را جوری تغيير 
بدهند که منتهی بشود به اينكه تسليم بشوند، يعنی 
بيايند در مقابل آمريكا تسليم بشوند؛ و مردم را هم در 
مقابل نظام قرار بدهند؛ هدف دشمن اين است امروز 
ملت ايران بخوبی دريافته که تنها 20درصد مشكالت 
اقتصادی موجود ناشی از تحريم است و بقيه مربوط 
به سوء مديريت و برنامه ريزی های غلط و عدم اجرای 

سياستهای رهبری توسط مجريان است .
4-مذاکره مجدد با آمریکا 

حاال آدم ميبيند و می ش��نود ک��ه او )ترامپ( که 
ميگويد مذاکره، در داخل هم بعضی ها ميگويند »حاال 
مثالً مذاکره چه عيبی دارد«؛ مذاکره َس��م است. تا 
وقتی آمريكا همينی است که االن هست -به تعبير 
امام، تا وقتی آدم نشده؛ امام اين جوری تعبير کردند- 
مذاکره ی ما و آمريكا َسم است، و با اين دولت کنونی 
]آمريكا[، يک َسّم مضاعف است.98/2/24نميخواهيم 
غفلت از دشمنِی دشمن بش��ود که: »دشمن نتوان 
حقير و بيچاره ش��مرد«؛ اّما نتوان هم دشمن را آن 
چنان پُرهيبت و پُرعظمت شمرد که طرف در مقابِل 
او احساس کند که نميتواند کاری بكند؛ نخير، دشمن، 
دش��مِن آن چنان قوی ای نيست؛ دش��من، دشمِن 
مشكل داری است، سياستهايش هم غلط است. اين 
سياس��تهايی که اين چند سال اين رئيس جمهور به 
کار برده، تقريباً عموماً به ضررشان تمام شده از لحاظ 
سياسی � امنّيتی؛ سياستهای در منطقه ی ما که اين 
جوری اس��ت، سياستهای اروپايی ش��ان اين جوری 

است، در مواجهه ی با بعضی از قدرتهای آسيايی ]هم[ 
سياستهايشان به ضررشان تمام شده؛ سياستهايشان 
سياستهايی بوده اس��ت که نتوانسته به آنها کمكی 
بكند. اين مس��ئله ی هفت هزار ميلي��ارد دالری که 
اين ش��خص در تبليغات انتخابات��ی اش ميگفت، باز 
ه��م ادامه دارد، ب��از هم دارند خ��رج ميكنند؛ البّته 
دستشان در کيسه ی سعودی ها هم هست. بنابر اين 
در سياستهايش��ان موّفقّيت نداشته اند. در سياست 
مواجهه ی با جمهوری اسالمی هم من به شما عرض 
بكنم که قطعاً آمريكا شكست خواهد خورد و به نفع 
م��ا تمام خواهد ش��د. االن صاحب نظرانی در آمريكا 
دارند هش��دار ميدهند -اينها در مطبوعاتشان درج 
ميش��ود- که اين فشاری که ش��ما روی ايران داريد 
اِعمال ميكني��د، به يک جهش اقتص��ادی در ايران 
منجر خواهد شد؛ اين را آنها دارند ميگويند و واقعش 
هم همين است؛ آنها شكس��ت ميخورند. رفتارشان 
انفعالی است؛ استحكام روزافزون جمهوری اسالمی 
بحمداهلل طرف را ميترساند، از روی انفعال دست به 
يک چنين کارهايی ميزنند. بنابر اين، اين را بايد توّجه 

داشت.985/2/24- مقابله با آمریکا هراسی
هيچ  کس از هيبت ظاهری آمريكا نبايد بترسدهيچ 
کس؛ يعنی اين واقعاً خيلی خطا است. آدم احساس 
ميكند بعضی ها از اين هيبت ظاهری و تشر و هياهو 
و مانند اينها جا ميزنند و وحش��ت ميكنند؛ ترس از 
اين هيبت ظاهری غلط اس��ت؛ ابرقدرت ها کارشان 
را همين جوری پيش ميبرند؛ ب��ا هياهو. آن قدرت 
واقعی آنها به قدر آن هياهويی که ميكنند نيس��ت؛ 
خيلی کمتر است؛ منتها تشر ميزنند، هياهو ميكنند، 
تهديد ميكنند، اين و آن را ميترس��انند. هيچ کس 
نبايد ]بترسد[؛ نه از آنها بايد ترسيد، نه از ثروت اين 
قارون های خليج فارس؛ اين قارون هايی هم که اطراف 
ما هستند، هيچ غلطی نميتوانند بكنند. ميلياردها تا 
حاال خرج کرده اند عليه ما در بخش��های مختلف، به 
جايی هم نرسيده اند يعنی واقعاً دستشان به جايی بند 
نشده. آمريكا در سال 1357 که سال انقالب عظيم 
اس��المی ما اس��ت، از حاال بمراتب قدرتمندتر بود. 
جيم��ی کارتر که آن وقت رئيس جمهور آمريكا بود، 
از اين بابا که حاال سر کار است، هم عاقل تر بود، هم 
قدرتش بيشتر بود؛ اين، هم قدرتش کمتر است -هم 
قدرت مالی اش کمتر اس��ت، هم قدرت سياسی اش 
کمتر است- و هم عقلش کمتر است. و يک مأموری 
هم در داخل ايران داشتند که بر همه ی امور مسلّط 
بود؛ محّمدرضای پهلوی مأمور آنها بود، برای آنها کار 
ميك��رد، طرف دار آنها بود و در اينجا هم همه ی امور 
کشور دست او بود؛ اين را هم داشتند. در عين حال، 
ملّت با دست خالی توانست آمريكا را شكست بدهد. 
ممكن است شما بگوييد »خب آن انقالب بود«؛ االن 
هم انقالب اس��ت؛ االن هم تعداد جوانهای پُرش��ور 
انقالبی از آن روزی که انقالب پيروز شد کمتر نيست 
و عمق انديشه ی انقالبی آنها بيشتر هم هست؛ اين 
جوری است. نمونه هايش را شما در حوادث گوناگونی 
که در کشور پيش می آيد، ]مثالً[ در بزرگداشت های 
انق��الب، مالحظه ميكنيد؛ امروز آن حرکت انقالبی، 
ش��ور انقالبی، خودش را در جای الزم نشان ميدهد. 

بنابر اين، هيبت آمريكا کسی را نهراساند98/2/24
بنابر اين القاء دروغين احتمال جنگ بين ايران و 
آمريكا بيشتر يک جنگ روانی عليه افراد ترسو و بزدل 
در داخل کشور است که بايد با آن شديدا مقابله کرد .

راه بدون بن بست برای حل مشکالت کشور
سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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پيشنهاد بادامچيان به رحمانی فضلی برای تامين 
بودجه مناطق سيل زده 

بادامچیان در نامه ای به وزیر کش�ور خواس�تار شد که هزینه 
برگ�زاری انتخابات ش�ورایاری  مح�الت را به بازس�ازی مناطق 

سیل زده اختصاص دهید.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی متن اين نامه به شرح 

زير است:
»جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی

وزير محترم کشور
سالم عليكم 

نظر به خسارات عظيم ناشی از سيل اخير و زيان ديدگی جمع کثيری 
از هموطنان عزيزمان که حتی رئيس جمهور محترم از مقام معظم رهبری، 
تقاضای اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نمودند و از سوی ديگر 
همانگونه که اطالع داريد وفق قانون بودجه و نيز برنامه شش��م توس��عه، 
درصدی از اعتبارات دس��تگاه های اجرايی اختصاص به خسارات سيل و 

حوادث غير مترقبه دارد؛ پيشنهاد می شود:
برگزاری انتخابات شوراياری های محالت به وقت ديگری موکول شود 
و هزين��ه برگزاری اين انتخابات جه��ت تامين نيازهای فوری و زيربنايی 

مناطق سيل زده کشور اختصاص يابد.
با مسئلت مزيد توفيقات

اسداهلل بادامچيان، دبيرکل حزب موتلفه اسالمی«

اس��داهلل بادامچيان با اش��اره به ش��ايعات و 
خبرهای ت��و خالی در رابطه با جنگ گفت: در 
جنگ ها اراده ها پيروزند و  جمهوری اس��المی، 

پيروز جنگ اراده هاست.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچيان در پايان نشست 
دبيران حزب اظهار داشت: ملت ايران از سال41 
به رهبری امام خمينی)ره( اراده کرد و در برابر 
شرارت آمريكا و همدستانش ايستاد و سختی ها 
را تحمل کرد و در همه جبهه ها نيز پيروز شد 
و ام��روز در برابر نقض برجام توس��ط آمريكا و 
بدعهدی های اروپا باز هم سربلند و پيروز است.

وی با اشاره به توانايی های ملت ايران گفت: 
وقتی در منطقه، امت اسالمی با مقاومت، کمر 
صهيونيس��م را شكسته و جلوی تحقق مطامع 
آمريكا در منطقه را گرفته است، وقتی جمهوری 
اس��المی از يک ظرفيت فوق الع��اده در دانش 
هس��ته ای برخوردار بوده و يك��ی از قوی ترين، 
مجهزترين و کارآمدترين قدرت های موش��كی 
غيرهسته ای جهان را دارد، در برابر تجاوزگران 
و زورگويان از ظرفيت های بالقوه و بالفعل خود 
اس��تفاده خواهد کرد و ب��ه زودی آمريكايی ها 
خواهند فهمي��د ادامه تهديدها و تحريم ها جز 

زيان برای آنها نتيجه ای نخواهد داشت.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمی با بيان اينكه 
ترامپ ب��ه دنبال مذاکره قلدرانه اس��ت، اظهار 
کرد: مفهوم مذاکره مجدد اين است که به کمتر 
از آنچه در برج��ام بوده رضايت بدهيم که اين 
رويكرد ذلت و خفت آور برای ملت به هيچ وجه 

قابل قبول نيست.
بادامچيان تاکيد کرد: مذاکره مجدد با آمريكا 
نه موضوعيت و نه طريقيت دارد و نه مشكل دو 

طرف را حل می کند.
وی گف��ت: همان ط��ور که رهب��ر انقالب 

فرمودند، نه جنگ می ش��ود و نه مذاکره، ملت 
ما به مقاومت خود ادامه می دهد تا دش��من را 

پشيمان کند.
دبيرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
مش��كالت معيش��تی مردم تصريح کرد: ما در 
داخل، مشكالت توليد داريم اما مشكل بزرگتر 
توزيع صحيح و علمی توليدات ملی کشور است. 
دولت در اين م��ورد کارآمدی ندارد و بايد اين 
کارآمدی را در مديريت اقتصاد کشور که در آن 
اختيارات ويژه و مطلقه دارد، نشان بدهد و بيش 
از اين سرمايه اجتماعی خود را به حراج نگذارد.
بادامچي��ان افزود: دولت ت��ا کی می خواهد 
سياست های ارزی غلط و ناکارآمد خود را ادامه 

دهد و آشفته بازار ارز استمرار يابد؟
وی تأکيد کرد: دولت بايد در توزيع اعتبارات 
و تس��هيالت بويژه در حوزه اشتغال، پاسخگو 
باش��د و مجلس نيز دولت را در برداش��تن گام 

های عملی و جديد، ياری کند.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمی با بيان اينكه 
ما وارد »ترسالی« ش��ديم و ان شاءاهلل دو دهه 
خشكس��الی را پشت سر گذاش��ته ايم، گفت: 
اهتمام به روستاها به ويژه در حوزه اشتغال بايد 
مهم ترين هدف گذاری دولت باش��د. سال 98 
سال پرمحصولی خواهد بود و اگر دولت از اين 
فرصت استفاده کند می تواند کشور را در آستانه 

يک رشد اقتصادی قرار دهد.
بادامچيان با اش��اره به گرانی ه��ا و نگرانی 
های مردم از افزايش قيمت کاالها، تاکيد کرد: 
قيمت 70 درصد کاالها تغيير پيدا کرده است. 
گ��زارش بانک مرکزی از تورم در مرز هش��دار 
اس��ت. اقدامات دولت در توزيع، نبايد کشور را 
وارد چالش ه��ا و چاله های پرخطر کند. با يک 
مديريت جهادی می توان مش��كل رفاه را واقعاً 

حل کرد.

وی افزود: دولت بايد اعالم کند چه کس��انی 
ارز 4200 تومان��ی گرفته اند ولی هيچ کااليی 
وارد کشور نكرده اند و خبری از ورود ارز آنها به 
داخل هم نيست. بايد تكليف کسانی که در نظام 
اقتصادی اخالل می کنند، توسط دولت مشخص 
شود. در اين زمينه دولت و دستگاه قضايی می 

تواند پاسخ روشنی برای مردم داشته باشند.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمی نگاه راهبردی 
به شرق در وزارت خارجه را مورد تقدير قرار داد 
و گفت: وزارت خارجه بايد پايه های يک ارتباط 
راهبردی با شرق را روز به روز مستحكم کند و 
با کش��ورهايی که تعاملی توام با مودت با ايران 

دارند، روابط خود را گسترش دهد.
بادامچيان تأکيد ک��رد: نبايد دولت در چاله 
مذاک��رات بی حاصل با اروپا بيفت��د. اين چاله 
نيست، چاه ويل ديپلماسی غربزده بی حساب 
و کتاب مبتنی بر اعتماد به طرف هايی است که 

قابل اعتماد نيستند.
وی اف��زود: يكی از وظاي��ف ديپلمات های 
ما افشای توافقات پش��ت پرده اروپا و آمريكا و 

قراردادن آن در معرض افكار عمومی است.
دبيرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
تحوالت منطق��ه و هدف ق��رار گرفتن منافع 
اقتصادی ام��ارات و عربس��تان گفت: طبيعی 
است هرچه جنايات امارات و عربستان در يمن 
و کش��تار بی رحمانه ک��ودکان و زنان افزايش 
يابد، آتش انتقام مردم يمن از آستين پرقدرت 
انصاراهلل و ارتش يمن ش��عله ورتر خواهد شد و 
س��رانجام دودمان قارون های منطقه را خواهد 

سوزاند.
بادامچي��ان تاکيد کرد: آيا مردم مس��لمان 
عربس��تان و امارات نمی خواهن��د اقدامی برای 
جلوگيری از کش��تار روزه داران عرب مسلمان 

بدست حاکمان خود کنند؟

اسداهلل بادامچیان:

دولت تا کی می خواهد سياست های غلط ارزی را ادامه دهد؟
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دبیرکل حزب مؤتلفه اس�المی با اشاره 
به جلس�ه رئیس جمهور با فعاالن سیاسی 
گفت: آقای روحانی درباره مذاکره گفت که 
االن اصالً زمان مذاکره نیست. افرادی هم 
که بحث مذاک�ره را مطرح کردند یکی دو 

نفر بیشتر نبودند.
اس��داهلل بادامچيان، دبيرکل ح��زب مؤتلفه 
اس��المی در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب 
خبرگزای فارس به اش��اره به جلسه تعدادی از 
فعاالن سياسی کش��ور با رئيس جمهور گفت: 
جلسه با حضور سليقه ها و ديدگاه های مختلف 
برگزار شد و افراد نظرات خود را با حفظ احترام 
مطرح کردند. بيان آزادانه خوبی در جلسه وجود 
داشت و تشريفات آن هم کم بود و خود اين کار 
صحيحی است که افطاری های ما به تشريفات 

تبديل نشود.
وی با بيان اينكه نظرات متفاوتی مطرح شد و 
رئيس جمهور هم به نكات حّضار پاسخ داد اظهار 
داش��ت: آقای روحانی درباره مذاکره گفت که 
االن اصالً زمان مذاکره نيس��ت. افرادی هم که 
بحث مذاکره را مطرح کردند يكی دو نفر بيشتر 
نبودند. بقيه هم تذکر می دادند که چه نيازی به 
مذاکره داريم؟ البته نه به صورت مواجهه؛ بلكه 

اظهار نظر.
بادامچي��ان ادامه داد: غي��ر از بخش مثبت 
جلسه، چند اقدام هم نياز بود که انجام می شد. 
نخست مسئله همكاری بيش��تر دولت و همه 
گروه های سياس��ی است. جدای از اين تعارفات 
اجتماعی و سنت اسالمی، مهم اين است که از 
اين جلس��ه چيزی عايد مردم شود و بخشی از 

مشكالت آن ها حل شود.
وی با بيان اينكه رئيس جمهور می توانس��ت 
چند معضل که با کمک همه قابل حل اس��ت 
را مطرح کند، اظهار داش��ت: اگر رئيس جمهور 
چني��ن چي��زی را مط��رح می کرد، اح��زاب و 
گروه های حاضر در جلسه هم اعالم می کردند 
که چه کاری می توانند بكنند. اّما اينكه هرکس 
اظهارنظر خودش را مطرح کند و هيچ خروجی 
خاصی حاصل نشود، امر مثبتی نيست. دولت 
باي��د يک برنام��ه  هم برای همراه��ی احزاب و 
گروه ه��ا طراحی می کرد. چني��ن تدابيری اگر 
به کار بس��ته می شد اين جلس��ه بيشتر به درد 

مردم و نظام می خورد.
بادامچيان با اشاره به اظهارات رئيس جمهور 

مبنی بر عدم تناسب اختيارات و توقعات، گفت: 
اختي��ارات رئيس جمهور اصالً اختي��ارات کم 
نيس��ت و رئيس جمهور از ابعاد مختلف فردی 

قوی و دارای اختيار است.
وی ادام��ه داد: نگاه ول��ی امر همواره اينطور 
بوده که دست دولت را باز گذاشته اند و می بينيد 
که مقام معظ��م رهبری در امور دولت دخالتی 
نمی کنند و آنجا که الزم است رهنمود می دهند. 
مشكالتی هم که در کشور وجود دارد ناشی از 
اين است که ديدگاه های اصالح طلبان با رهبری 

فاصله دارد.
دبيرکل حزب مؤتلفه با بيان اينكه مشكالت 
دولت روحانی ناشی از اختيارات کم نيست، تصريح 
کرد: قانون هم اختيار کامل را به رئيس جمهور داده 

و رئيس جمهور همه کاره است.
وی ادامه داد: اگر دولت در اداره کش��ور قوی 
نباش��د مجلس و قوه قضائي��ه نمی توانند کار 
خودش را به خوبی انجام دهند. اگر دولت زمينه 
فق��ر را از بين نبرد قوه قضاي��ه چقدر می تواند 
رس��يدگی کند. ولی اگر دولت توانس��ت ملت 
را به درآمد مش��روع برساند قوه قضائيه هم به 
اف��راد متخلف به راحتی رس��يدگی می کند. يا 
مثالً مجلس قانون می گ��ذارد اّما دولت گوش 
نمی دهد. ديشب آقای روحانی می گفت مجلس 
چ��را وزارتخانه ها را از هم جدا نكرده اس��ت. به 

خاطر اينكه نتوانسته نماينده  ها را قانع کند.
بادامچيان با بي��ان اينكه اگر معنای اختيار، 
جدايی از رهبری است اين خالف قانون اساسی 
و سوگندی است که رئيس جمهور مطرح کرده، 
اظهار داشت: نظام ما واليی است و اصل برکات 
نظام ناش��ی از واليت فقيه است. اصل مستقل 
ماندن ما و پيروز ش��دن در جن��گ مربوط به 
واليت فقيه اس��ت. اگر کس��ی فكر کند جدا از 
واليت فقيه می تواند کار کند معلوم اس��ت که 
نم��ی تواند. چون مردم ولی ام��ر خود را قبول 
دارند. اهل س��نت هم ولی ام��ر را قبول دارند. 
رئيس جمهور بايد در تم��ام موارد هماهنگ با 

ولی امر باشد.
وی ادامه داد: اينكه ايش��ان بگويد اختيارات 
کم است، چطور هرموقع می خواهند درخواست 
برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح می کنند 
و رهب��ری هم به او اجازه می دهد، همانطور که 
امام هم در زمان جنگ اين اجازه را می داد. اين 
مسئله مهمی است و آقای روحانی بايد آن را به 

ملّت بگويد.
بادامچي��ان تصريح ک��رد: رئيس جمهور اگر 
برنامه ای دارد و احس��اس می کن��د در توان او 
نيست بايد آن را از مسير واليت دنبال کند، اّما 
اينك��ه او يک راه جداگانه ای را در پيش بگيرد، 

اين درست نيست.
دبيرکل حزب مؤتلفه مهم ترين نكته جلسه 
فع��االن سياس��ی ب��ا روحانی را وح��دت همه 
ساليق دانست و گفت: وحدت در مقابل بيگانه 
را کامالً در اين جلس��ه احس��اس می کرديم؛ از 

رئيس جمهور تا بقيه افراد با هر سليقه ای.
بادامچيان درباره درخواس��ت مذاکره برخی 
حّضار جلس��ه با رئيس جمهور گفت: اين بحث 
صرفاً  از سوی دو نفر از اعضا مطرح شد که يک 
نف��ر از آن ها اصالً از ابتدا چنين نگرش��ی دارد. 
برخی از اين ها ليبرال هايی هس��تند که از اول 
انقالب به دنبال س��ازش با آمريكا هستند. من 
به يكی از آن ها گفتم چهل س��ال اس��ت مردم 
و امام��ت می گويند آمريكا هيچ غلی نمی تواند 
بكن��د. زمانی که آمري��كا در اوج قلدری بود ما 
مذاکره نكرديم و پيروز هم شديم و االن که 22 

تريليون دالر بدهی دارد چه قدرتی دارد؟
وی ادامه داد: آمريكا در مقابل کره ش��مالی 
که يک کشور محصور بوده نتوانسته هيچ غلطی 
بكند و »اون« رئيس جمهور اين کشور، ترامپ 
را ب��ه بازی گرفته و اين نكته مهمی اس��ت که 
رئيس جمه��ور کره به آمري��كا نرفته بلكه اين 
ترامپ اس��ت که به آنجا رفته اس��ت. وقتی در 
داخل خود آمريكا درگيری در جريان است و ده 
ميليون امضا عليه ترامپ جمع کرده اند، چرا ما 

با آن ها مذاکره کنيم.
بادامچيان درخواست ترامپ برای تماس تلفنی 
با ايران را مورد اش��اره قرار داد و گفت: در ادبيات 
سياسی و غيرسياسی، وقتی کسی می گويد به من 
زنگ بزني��د، اين يعنی عجز و نيازمندی. اين در 
حالی است که اين قلدرها قبل از انقالب مذاکره 
نمی کردند بلكه به ش��اه مفلوک ايران دس��تور 
می دادند. فردوست می گويد يک دفترچه می دادند 

و می گفتند بايد طبق آن عمل کنيد.
وی اف��زود: معن��ای اين ح��رف ترامپ اين 
اس��ت که به ما رحم کنيد تا مذاکره کنيم. من 
نمی گويم بايد جامد بود اّما اين به معنای ضعف 
نش��ان دادن نيس��ت. به قول امام)ره( هر وقت 

آمريكا آدم شد قضيه حل است.

دکتر بادامچیان با اشاره به جلسه رئیس جمهور با فعاالن سیاسی:

دولت یک برنامه برای همراهی احزاب طراحی کند
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آيت اهلل رئيسي رياست محترم قوه قضائيه 
در ديدار با نمايندگان تشكل هاي دانشجويي 
گفتند: »کساني که از فساد خبر بدهند  مورد 
تشويق قرار مي دهيم. اين موضوع را به صورت قانونمند دنبال مي کنيم تا 
سازوکار آن فراهم شود. نبايد خبردهنده تحت فشار قرار گيرد بلكه بايد 
تش��ويق ش��ود.«اين رويكرد در قضا يک رويكرد خوب و راهبردي است. 
رس��الت  تاکنون در ده ها مقاله در مورد افشاي فساد، مستند حرف زده 
است. حتي اين استناد متقن و غيرقابل خدشه بوده اما نه تنها  پشت سر 
آن اقدام حقوقي و نظارتي نبوده بلكه در يک مورد به حكم قاضي جريمه 

هم شده است!
دس��تگاه قضائي در برخورد با فساد و تضمين حقوق عامه مي تواند با 
صدور احكام شجاعانه، عادالنه  و هوشمندانه  کارآمدي خود را در اجراي 
عدالت نشان دهد. انتشار متن کامل احكام قضائي در رسانه ها،  اندازه اين 

کارآمدي را واتاب خواهد داد.

باالترين مقام مسئول در هر قوه  اعم از مجريه، مقننه و قضائيه رئيس 
آن است و باالترين اختيار قانوني را هم به همين علت رئيس آن قوه دارد. 
مردم به ماهو صاحبان اصلي و حاميان اساس��ي نظام حق دارند عملكرد 

رؤساي قوه را در قاب دستگاه هاي اجرايي زير مجموعه آنها ارزيابي کنند و 
رضايت يا عدم رضايت خود را به طور گوناگون در مواجه به هر دستگاهي 
بروز دهند. در اين ارزيابي وضعيت قوه قضائيه و عملكرد رئيس آن با دو 
قوه ديگر فرق مي کند چرا که رئيس قوه قضائيه منصوب ولي امر مسلمين 
است و تمامي قضات و دادرسان در مقام تمييز حق با يک واسطه في الواقع 
منصوب ولي امر مسلمين محسوب مي شوند. فلذا در بررسي عملكرد آنها  
حساسيت بسياري نهفته است و به عبارتي احكام و آراء قضات که به ماهو 
حكام شرع محسوب مي شوند بايد منطبق با مّر قانون و شرع انور باشد. 

سوال اين است آيا هست؟ 
مّر قانون يعني چه؟  يعني آراء و احكام صادره بايد نه تنها وفق قانون 
صادر شود بلكه  بايد وفق قانون هم حسب مورد منتشر شود، آيا مي شود؟
1- مواردي وجود دارد، قاضي رأي صادر کرده که در موضوعي که نه 
علمش را داش��ته، نه از علم کارشناس رسمي استفاده کرده و نه به نظر 
بازپرس��ي پرونده توجهي کرده و نه راي و نظر اکثريت هيئت منصفه را 

مدنظر قرار داده است. از رئيس محترم قوه قضائيه انتظار مي رود با تعيين 
يک بازرس ويژه عالوه بر ساختار اداري بازرسي هاي موجود به  غناي آراء 

صادره در قوه بيفزايد.
2- نظارت بر حسن اجراي قوانين  از جمله وظايف قوه قضائيه است 

)1(
سخن اين است آيا  نظارتي بر حسن و قبح اجراي قوانين از سوي آن 
قوه اعمال مي شود؟ اگر مي شود خروجي آن چيست؟ و چگونه براي مردم 

اطالع رساني شده يا مي شود؟ 
3- مگر قانون مجازات هاي اسالمي، قانون نيست؟ آيا نظارتي بر حسن 
اجراي آن از س��وي قوه اعمال  مي شود؟ اگر نمي شود چرا و اگر مي شود 
پس چرا تبصره ذيل ماده 36 قانون مجازات هاي اس��المي مصوب 92 به 

جز در يک مورد  در ديگر موارد تاکنون بالاجرا مانده است؟
4- ده ها پرونده فساد مالي مسئولين وصاحب منصبان در منظر مردم 
مطرح است که مردم از مفاد حكم محكوميت قطعي مجرمين آنها بي اطالع 
هستند. چرا به حكم آمره تبصره ذيل ماده 36 قانون مجازات هاي اسالمي 

عمل نمي شود تا مردم از اجراي عدالت و چگونگي آن مطلع شوند.
5- س��خن از انتشار حكم قطعي اس��ت. نه اعالم مجازات محكومين 
که رسانه اي مي شود آگاهي مردم از متن احكام محكوميت قطعي حقي 

اس��ت ک��ه مقنن به م��ردم داده و قوه قضائيه جز در ي��ک مورد ) حكم 
محكوميت قطعي آقاي بقائي( نسبت به انتشار احكام محكوميت قطعي 
ديگر محكومان پرونده هاي مهم مورد توجه مردم اقدام نكرده است، چرا؟
6- مس��ئول حس��ن اجراي تبصره ذيل ماده 36 قانون مجازات هاي 

اسالمي اگر قوه قضائيه نيست، پس کيست؟
7- مردم وقتي مي بينند حكم محكوميت قطعي مفسدين و مجرمين 
وفق تبصره  ذيل ماده  36 قانون مجازات هاي اس��المي منتشر نمي شود 
از اجراي عدالت نااميد و قوه قضائيه را نس��بت به عدم نظارت بر حس��ن 
اجراي قوانين بي تفاوت مي بيند و اين رويكرد و اين تصور به اساس نظام 
قضائي جمهوري اسالمي که بر قانون و عدالت اسالمي استوار است لطمه 
مي زند انتظار مي رود در دوران رياست آيت اهلل رئيسي جلوي اين لطمات 

گرفته شود.
پي نوشت:

1- بند 3 اصل 156 

لطمه عدم نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط قوه قضائيه
محمدکاظم انبارلویي 

عضو شورای مرکزی
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به تناقض های 
موجود بين آمار امارات و عربس��تان در مورد انفجار فجيره گفت: به نظر 

می رسد اين ماجرا ساختگی باشد.
حسن السجردی در گفتگو با خبرنگار حوزه غرب آسيا و محور مقاومت 
گروه بين الملل خبرگزاری آنا، در تحليل انفجار چند نفت کش سعودی-
اماراتی در بندر فجيره اظهار کرد: »انفجارهای روز گذش��ته بندر فجيره 

دارای چند نكته کليدی و نامعلوم است«.
وی با اشاره به اينكه علت و عامل وقوع انفجار فجيره نامعلوم است، ادامه 
داد: »در اطالعي��ه وزارت امور خارجه امارات صرفاً از اين اتفاق به عنوان 
خرابكاری نامبرده شده، ولی مشخص نيست انفجارها در کجا، به چه علتی 

و با چه اهدافی صورت گرفته اند«.
کارشناس ارشد مسائل بين الملل اضافه کرد: »نكته دوم انفجار در بندر 
فجيره اظهارات متناقض دولت امارات و عربس��تان س��عودی است. ابتدا 
دولت امارات انفجارها را رد کرد، ولی کمی بعد وقوع اتفاق را تأييد کرد. 
رفت و برگش��ت خبر نش��ان می دهد که به انفجار فجيره نبايد به عنوان 

حادثه ای عادی نگريسته شود«.
الس��جردی حادثه انفجار فجيره را به ديده ش��ک و ترديد نگاه کرد و 
گفت: »به نظر می رس��د اين موضوع حادثه عادی نيس��ت و ابهام بسيار 

بزرگی در آن وجود دارد«.
وی با بيان اينكه حمايت عربستان سعودی از امارات در حادثه انفجار 
نفت کش ها در فجيره مش��كوک است، عنوان کرد: »حادثه انفجار فجيره 
خودساخته است و شايد سعودی و اماراتی ها قصد دارند با اين کار آتش 

ناامنی در خليج فارس را شعله ور کنند«.
اين تحليل گر مس��ائل بين المللی هدف اصلی اين کار را ورود هر چه 
سريع تر نيروهای آمريكايی به خليج فارس دانست و افزود: »برخی محافل 
خبری نيز قصد داش��تند، انفجار فجيره را به انصاراهلل و حوثی های يمن 

مرتبط کنند که اين مورد ثابت نشد«.
وی تأکيد کرد: »با توجه به نكات پر از ابهام و مجهول در حادثه فجيره، 

ساختگی بودن اين ماجرا بيشتر به ذهن متبادر می شود«.
به گزارش آنا، »خالد فالح« وزير نفت عربستان در اين خصوص اعالم 
کرد: »از پنج نفتكش حادثه ديده در بندر فجيره امارات، دو نفتكش متعلق 
به عربستان بوده است«. از سوی ديگر يک گروه حقيقت ياب بين المللی 
وارد بندر فجيره امارات ش��دند تا در روند تحقيقات حادثه نظارت کنند. 
گرچه هيچ گروهی مسئوليت حوادث بندر فجيره را برعهده نگرفته است، 
ولی برخی منابع سعودی-اماراتی در تالش اند تا اين حوادث را به ايران ربط 
دهند؛ موضوعی که »پائولو ون شيراک«، رئيس مرکز تحقيقات سياست 
بين الملل واش��نگتن آن را رد کرد و گفت: »هيچ نش��انی دال بر دس��ت 
داشتن ايران در حمله به )نفتكش های( بندر فجيره )امارات( وجود ندارد«.
الميادين روز گذش��ته در خبری اعالم کرد که در پی انفجاری بزرگ 
هفت الی 10 نفتكش امارات در بندر فجيره سوخته و سبب آتش سوزی 
در اين بندر شده است. همچنين اعالم شد که انفجارها ميان ساعت چهار 
تا هفت بامداد شنبه رخ داد و شاهدان عينی از پرواز جنگنده های آمريكا و 
فرانسه بر فراز منطقه خبر دادند، ولی ساعتی بعد از سوی منابع رسمی و 

دولتی امارات اعالم شد که هيچ انفجاری رخ نداده است.

حسن السجردی:

حادثه انفجار فجيره ساختگی است

محمد کرمی راد:
طرح جنگ نظامی نتيجه 

القای روانی عوامل داخلی 
آمریکا است

عضو ش�ورای مرک�زی ح�زب موتلفه 
اس�المی گفت: این اطمین�ان را می توان 
داد که هیچ جنگ نظامی اتفاق نمی افتد و 
معتقدم که ایران از تکنولوژی بسیار قوی و 

خوبی در حوزه نظامی برخوردار است.
محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار شبكه 
اطالع رس��انی مرصاد در خصوص بازی آمريكا 
ب��رای الق��ای يک جنگ روانی ب��ا طرح جنگ 
نظامی و دام��ن زدن برخی از عوامل داخلی به 
اي��ن بازی آمريكا ب��رای فراموش کردن جنگ 
اقتصادی اظهار داش��ت: اوال بازيگردانان آمريكا 
حرکت عينی و سياس��ت پيشينه خودشان را 

که همان سياست »هويج و چماق« است را به 
نوعی دوباره به رخ ما می کشند اما اين بار رنگ 
و لع��اب ديگری به آن داده اند.اين کارش��ناس 
مسائل سياس��ی افزود: هم کنگره و هم ترامپ 
- که يكی از کس��انی است که قطعاً اضمحالل 
آمريكا به دس��ت امثال وی رقم خواهد خورد- 

اين سياست را اجرا می کنند.
وی آمري��كا را به يک غول کاغذی تش��بيه 
کرد و گفت: قطعاً بايد يک روزی شاخ اين غول 
کاغذی که امروز به عنوان ابر قدرت معرفی می 

شود را شكست.
کرمی راد اش��اره ای به بيانات امام راحل در 
خصوص آمري��كا و پيش بينی ايش��ان در اين 
زمينه داش��ت و ادام��ه داد: امام)ره( پيش بينی 
کردند و فرمودند »روزی خواهد آمد که هيمنه 

و هيبت آمريكا فرو خواهد ريخت«.
اين کارشناس مسائل سياسی با بيان اينكه 

اکنون در حال نزديک ش��دن به ن��وع رفتار و 
عملكرد آمريكا هستيم، يادآور شد: چهل سال 
است که از زمان اشغال النه جاسوسی تاکنون، 
ما از سوی س��ردمداران آمريكا، چه جمهوری 
خ��واه، چه دموکرات ها و حت��ی کنگره آمريكا 

مورد تحريم های ظالمانه قرار گرفته ايم.
وی تاکي��د ک��رد: اي��ن سياس��ت نخ نمای 
آمريكايی ه��ا ديگر برای ما رنگ و رويی ندارد و 
قاطعانه می توان گفت که امسال با توجه به آنچه 
که مقام معظم رهبری هم سال گذشته تحليل 
کردند و فرمودند »در سال 98 نه جنگی می شود 
و نه مذاکره ای با آمريكا صورت می گيرد« هيچ 

جنگ نظامی ای اتفاق نخواهد افتاد.
اين دکترای سياس��ت دفاعی و امنيت ملی 
خاطرنش��ان کرد: بنابراين سياس��ت روش��ن 
و مش��خص ب��وده و اين جنگ بيش��تر جنگ 

اقتصادی است.
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پيرمرد آرام و سر به زير وارد شد؛ فقط کسانی 
که او را می شناختند به احترامش ايستادند و 
راه را ب��رای او ب��از کردند. برخ��ی از ميهمانان 
که سابقه آش��نايی با او نداشتند، هاج و واج به 
يكديگر نگاه می کردند. او از خيران پيشكسوت 

در عرصه آزادی زندانيان جرائم غيرعمد است.
به گ��زارش ايرنا، نيكوکارانی که طی س��ال 
های س��ال دس��ت به خير بوده و برای رضای 
الهی دس��ت به جيب شده اند تا گره از مشكل 
ديگران باز کنند، گردهم جمع شدند. البته بهتر 
بگويم س��تاد ديه کشور در ششمين روز از ماه 
مبارک رمضان اين نيكوکاران را گردهم آورده 
تا از تالش های خداپس��ندانه آنان تشكر کند. 
هرچند اين تش��كر از اجر الهی اين نيكوکاران 
نمی کاهد ولی ش��ايد ستاد ديه به حكم »من 
لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق« در جهت 
ترويج شعائر الهی سی و دومين جشن گلريزان 
برای آزادی زندانيان جرائم غيرعمد را برپا کرد.

از جزييات مراس��م و حاشيه های زيبای آن 
عبور می کنيم و به يک نيكوکار پيشكسوت و 
قديمی می رسيم؛ کسی که به عنوان کارآفرين 
و پيشكسوت عرصه اقتصاد و بازار شناخته می 
شود. س��يدعالء ميرمحمد صادقی عضو هيات 
داوری حزب موتلفه اس��المی ک��ه 88 بهار از 
عمرش می گذرد، با چهره ای آرام به درخواست 
خبرنگاران با آنان مصاحبه می کند و از زير و بم 
ستاد ديه می گويد که چگونه اين ستاد شكل 
گرفت و حاال پس از 30 سال چه برنامه هايی را 

برای آزادی زندانيان دارد.
او متولد اصفهان اس��ت و ب��رای اولين بار با 
حكم امام خمينی )ره( به عنوان نماينده ايشان 
به اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران راه يافت 
و سازمان اقتصاد اسالمی را هم او بنيان نهاد که 
نتيجه آن فعاليت صدها صندوق قرض  الحسنه 

در سطح کشور است.
چند سال پيش کتاب »پنجره ای به گذشته« 
منتشر شد تا خوانندگان به دهه 1320 سفری 
کنند و خاطرات آن دوران را با قلم اين نيكوکار 

اصفهانی مرور کنند ک��ه چگونه برای صادرات 
سيمان تالش می کرد و به دنبال کارهای عام 

المنفعه بود.
بيراهه نروم. قبل از ش��روع مراس��م جشن 
گلريزان به او پيشنهاد گفت و گويی کوتاه داديم 
که با روی باز اس��تقبال ک��رد و با صدای لرزان 
اما دلنشين اصفهانی اينگونه آغاز کرد: در اوايل 
انقالب تعداد محدودی زندانی داش��تيم که به 
علت عدم پرداخت نفقه يا مهريه يا بدهی ديه 
ناش��ی از تصادف در زندان گرفتار بودند و پايه 
ستاد ديه کشور از آن زمان گذاشته شد و مورد 

تاييد مقام های مختلف کشوری بود.
او در حالی که جواب سالم برخی از ميهمانان 
را می داد و به آنان احترام می گذاش��ت، افزود: 
در اوايل کار فكر نمی کرديم فعاليت های اين 
س��تاد تا اين اندازه گسترده شود ولی به تدريج 
متوجه شديم کاری بوده که زمين مانده بود و 

بايد انجام می داديم.
ميرمحمدصادقی از نحوه گس��ترش س��تاد 
ديه در اس��تان ها و تش��كيل ش��عبه های آن 
سخن گفت که چگونه حاال 35 دفتر در سطح 
کشور به بررسی وضعيت زندانيان می پردازند 
تا مقدم��ات آزادی کس��انی را فراهم کنند که 

استحقاق بيشتری دارند.
او با افتخ��ار خاطره آزادی 110 هزار زندانی 
در 30 سال گذشته را پيش کشيد و گفت: اين 
افراد به اتهام جرائم غيرعمد زندانی بودند. البته 
هنوز کافی نيس��ت و مردم بايد کمک کنند تا 

بقيه افرادی که زندانی هستند آزاد شوند.
در البه الی سخنانش اظهار اميدواری کرد تا 
خدا اين تالش هايش را بپذيرد و سپس گريزی 
به تالش های خالصانه کارکنان س��تاد ديه زد 
و گفت: کس��انی که در س��تاد ديه فعاليت می 
کنند بدون کوچكترين درآمدی مشغول هستند 
و خودشان نيز پيشقدم می شوند و زندانی آزاد 

می کنند.
او از م��اه مبارک رمضان به عن��وان يكی از 
بهترين زمان هايی ياد ک��رد که مردم متدين 

می توانند برای آزادی زندانيان غيرعمد کمكی 
هر چند ناچيز داشته باشند و سپس گفت که 
برخی از نيكوکاران نذر می کنند تا يک زندانی 
را آزاد کنند يا بخش��ی از بدهی يک زندانی را 

بپردازند.
از او خواس��تم تا يك��ی از بهترين خاطرات 
شيرين 40 س��ال گذشته اش را بيان کند و او 
در مقدمه گفت: هدف از کمک به زندانيان فقط 
شخص زندانی نيست بلكه وضعيت خانواده های 
زندانيان را نيز بررسی می کنيم و خانواده هايی 
که استحقاق بيشتری دارند و حضور سرپرست 
خانواده ضرورت داشته باشد، آزادی اين افراد در 

اولويت قرار می گيرد.
اما خاطره اش را در حالی که لبخندی بر لب 
داشت، اينگونه تعريف کرد: چندين سال پيش 
س��تاد ديه يک زندانی را آزاد کرد. پس از چند 
روز همسر اين فرد به ستاد مراجعه کرد و گفت 
که ستاد ديه فقط شوهرش را آزاد نكرده بلكه 

خود او را نيز آزاده کرده است.
چون زمانی که همسرش در زندان بود، يک شياد 
به دنبال اين زن بوده و قصد انحراف او را داشته ولی 
اين زن تا زمان آزادی همسرش با وجود نياز مالی 
شديد اين دوران را تحمل کرد تا اينكه شوهرش با 

کمک ستاد ديه از زندان آزاد شد.
گفت و گوی ما تمام ش��د و پس از جش��ن 
گلريزان و نماز جماعت، نيكوکاران بر سر سفره 
افطار حاضر شدند تا بگويند »اللهم لک صمت و 
علی رزقک افطرت و عليک توکلت« خدايا برای 
تو روزه گرفتم و با رزق تو افطار می کنم و توکلم 

فقط بر توست.
امام صادق عليه الس��الم فرمود »روزه داران 
دو شادی و خوشحالی دارند؛ يكی هنگام افطار 
و ديگ��ری زمانی که خدا را مالقات می کنند.« 
شايد نيكوکاران هم دو ش��ادی داشته باشند؛ 
يكی هنگامی که خن��ده و رضايت خانواده ای 
را می بينند که به دست او آزاد شده و ديگری 
رضايت الهی در زمان بازگشت به سوی معبود 

خويش.

عالء میرمحمد صادقی:

ماه مبارک رمضان بهترین زمان 
برای آزادی زندانيان غيرعمد است
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عضو هيات داوری حزب موتلفه اسالمی گفت: عدم حضور رئيس جمهور 
در جلسات ستاد، ريختن بار بر سر مردم است و باعث می شود که مردم 

درگير موضوع قاچاق کاال شوند.
احمد کريمی اصفهانی دبيرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار در گفتگو 
با خبرنگار مهر ضمن اش��اره به اهميت مقوله مبارزه با قاچاق با توجه به 
ش��رايط کشور گفت: البته مبارزه با قاچاق کاری بسيار منطقی و درست 
است اما مشروط بر اينكه مكانيزم خود را داشته باشد. اينكه ما بخواهيم 
عملكرد بد برخی مس��ئولين و در نتيجه آن خس��اراتی که به دولت وارد 
می ش��ود را به منزله مبارزه با قاچاق بگذاريم، غلط اس��ت. مدل مبارزه با 
قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال غلط است و بايد مبادی ورود به 

قاچاق کاال کنترل شود. کااليی که وارد کشور شده است، قاچاق نيست.
وی افزود: برخی کاالها سريالی دارند که می توان از روی آنها شناسايی 
کرد؛ البته برخی کاالها به کار بردن نام »قاچاق« برای آنها مضحک است 
چون آنقدر حجيم هستند که طبيعتاً ممكن نيست به شكل قاچاقی وارد 

کشور شوند. در کل تلقی دولت از مبارزه با قاچاق، غلط است.
کريمی اصفهانی ضمن اشاره به عدم حضور رئيس جمهور در جلسات 
س��تاد مبارزه با قاچاق خاطرنشان کرد: آقای رئيس جمهور اگر مشكل و 
اعتراضی به نحوه مبارزه با قاچاق يا موارد ديگر مطرح شده در ستاد دارد، 
بايد درباره آنها به شكل منطقی بحث کند و عدم حضور وی، هيچ مشكلی 
را حل نمی کند؛ اين موضوع برای دولت مضر اس��ت. اگر حرکت خالفی 

انجام می گيرد، بايد رئيس جمهور با صراحت با مردم صحبت کند.
وی تصريح کرد: ما نگرانيم که مبارزه با قاچاق به اين تبديل شود که 
افرادی که کااليی را به ش��كل کالن وارد کشور می کنند، با آنها برخورد 

صورت نگيرد و تنها در ستاد، نامی از مبارزه با قاچاق باقی بماند.
رئيس سابق اتاق اصناف کشور تأکيد کرد: عدم حضور رئيس جمهور در 
جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کاال، غلط و نادرست است. اگر هر کاری در 
ستاد مبارزه با قاچاق انجام می گيرد، بايد زير نظر دولت باشد. عدم حضور 
رئيس جمهور، کار خالفی است. مردم از رئيس جمهور منتخبشان انتظار 

دارند تا موضوعی به اين مهمی که ضربه شديدی به توليد کشور می زند، 
شخصاً ورود داشته باشند.

وی همچنين گفت: آقای رئيس جمهور با عدم حضور در جلسات ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال، به جای حل مش��كل، به پاک کردن صورت مسئله 
اقدام کرده اس��ت. من معتقدم عدم حضور آقای روحانی در اين جلسات 
که بسيار برای اقتصاد کشور مفيد است، يک امتياز منفی برای دولت وی 

خواهد بود.
کريمی اصفهانی ادامه داد: اگر مشكلی وجود دارد يا کسانی قاچاق را 
انجام می دهند که دولت نمی تواند با آنها برخورد کند، به صورت ش��فاف 
با مردم در ميان بگذارند؛ البته کس��ی که اين قدر کم جرأت است، چطور 
می توان به او تلقی رئيس جمهور را داشت؟ عدم حضور رئيس جمهور در 
جلس��ات ستاد، ريختن بار بر سر مردم اس��ت و باعث می شود که مردم 

درگير موضوع قاچاق کاال شوند.

احمد کریمی اصفهانی:

عدم حضور رئيس جمهور
 در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق غلط است

دبير حزب موتلفه اسالمی اس��تان لرستان گفت: شفاف سازی زمانی 
محقق می ش��ود که اطالعات در اختيار مردم قرار گيرد، اگر قرار اس��ت 
اطالعات در خصوص اموال مسئوالن فقط در اختيار افراد خاصی قرار گيرد 

و مردم مطلع نباشند، بازهم شاهد شفافيت در اين زمينه نخواهيم بود. 
محمدرضا ملكشاهی راد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
در خصوص لزوم رسيدگی به اموال مسئوالن، اظهار داشت: شفاف سازی 
زمانی محقق می شود که اطالعات در اختيار مردم قرار گيرد، اگر قرار است 
اطالعات در خصوص اموال مسئوالن فقط در اختيار افراد خاصی قرار گيرد 
و مردم مطلع نباشند، بازهم شاهد شفافيت در اين زمينه نخواهيم بود در 

همه جای دنيا اين موضوع برای تحقق شفافيت مورد توجه قرار می گيرد 
و اين حق مردم است.

عضو فراکسيون نمايندگان واليی مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه 
بايد سيستمی طراحی شود تا در آن مردم متوجه شوند که مسئوالن چه 
ميزان دارايی دارند، بيان کرد: در اين سامانه با استفاده از اسناد رسمی و 
شماره حساب، می توان دارايي  ها و ميزان سرمايه مسئوالن را شناسايی کرد 

و در اختيار مردم قرار داد.
وی افزود: رس��انه ها و نهادهای ذی ربط بايد اين امكان را داشته باشند 
تا از اموال مس��ئوالن س��وال کنند و پاسخ های دقيق مسئوالن منجر به 
شفاف س��ازی در اين حوزه شود، اگر اين مس��ير طی شود، اعتماد مردم 

جلب می شود.
ملكشاهی راد با بيان اينكه در صورت طراحی سامانه ای برای شفافيت 
در حقوق و مزايای مسئوالن، نبايد از مردم اين مسائل پنهان شود، ادامه 
داد: بعضا فيش حقوق مس��ئوالن محرمانه است که همين امر يک رانت 

محسوب شده و مانع از شفافيت می شود.
نماينده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه اگر اين 
سامانه طراحی شود تا حقوق و مزايای مسئوالن مشخص شود، اگر ابهامی 
وجود داشته باشد، مسئوالن توضيح می دهند، گفت: شفافيت به معنای 
اين است که اطالعات مالی مسئوالن در دسترس مردم باشند و مسئوالن 

در اتاق شيشه ای قرار گيرند.

محمدرضا ملكشاهی راد:

محرمانه بودن فيش حقوق مسئوالن مانع شفافيت است 
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دبير حزب موتلفه اس��المی استان خوزستان گفت: نماز از مؤلفه های 
مسلمانی است و فرد مس�لمان از همه  چیزها جز خدا می گذرد. 
ش�خص مس�لمان دیگر دنبال هوس رانی، چش�م چرانی، دروغ، 

تهمت، رشوه و تبعیض نیست.
سيد موس��ی بالديان تأکيد کرد: قطعاً اگر افراد با نماز انس بگيرند و 
نماز آن ها واقعی باشد، صداقت پيداکرده و با ارباب رجوع بهتر و اخالقی تر 

برخورد می کنند.
رئيس ستاد اقامه نماز خوزستان با اشاره به آثار مثبت برگزاری نماز در 
دستگاه های اجرايی، گفت: نماز واقعی سبب بازدارندگی افراد از کج روی ها 

و پايمال کردن حقوق مردم می شود.

وی اف��زود: ما هنگامی که نماز می خواني��م ديگر حقوق مردم را نبايد 
پايمال کنيم، دروغ نگوييم، غيبت نكنيم و از وقت خود در اداره بهترين 

استفاده را داشته باشيم.
رئيس ستاد اقامه نماز خوزستان عنوان کرد: صداقت و سادگی و حضور 
به موقع بر س��رکار و احترام ارباب رج��وع از نتايج برگزاری نماز در ادارات 

است.
بالديان بيان داش��ت: نماز از مؤلفه های مس��لمانی اس��ت و فرد 
مس��لمان از همه  چيزها جز خدا می گذرد. ش��خص مسلمان ديگر 
دنب��ال هوس ران��ی، چش��م چرانی، دروغ، تهمت، رش��وه و تبعيض 

نيس��ت.

سید موسی بالدیان:

نماز واقعی مانع پایمال کردن حقوق مردم می شود

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت: ۸3 
درصد اعضای این حزب در اس�تان، به لحاظ س�نی زیر 4۰ سال 

دارند.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی آذربايجان شرقی، رحيم 
جهانی در حاشيه ديدار اعضای حزب موتلفه اسالمی با نماينده ولی فقيه 
در استان با بيان اين مطلب اظهار کرد: در راستای رهنمودهای نماينده 
ولی فقيه در اس��تان، اين حزب از سال گذشته به جذب نيروهای جوان، 
موم��ن، متدين و تحصيل کرده پرداخت��ه و جوان گرايی را اصل مهم در 

جذب نفرات حزب قرار داده است.
وی افزود: 83 درصد اعضای حزب موتلفه اسالمی استان به لحاظ سنی 
کمتر از 40 سال است که نيمی از اين اعضا مدرک دانشگاهی کارشناسی 

به باال دارند.
دبير حزب موتلفه اسالمی استان در ادامه از تعامل و وحدت اين حزب 
با ساير احزاب و تشكالت سياسی استان خبر داد و گفت: در جهت تعامل 
و وحدت بين احزاب و تشكالت سياسی تالش های روزافزون انجام شده 

که در اين جلسه، می توان حضور ساير احزاب را مشاهده کرد.
وی از حضور و مش��ارکت در مراس��م های مختلف مذهبی، سياسی، 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی خبر داد و گفت: تبعيت و پي��روی از آرمان های 
انقالب اسالمی و خط امام و رهبری از اهداف اين حزب است که جدای 
از سليقه های سياسی، تمامی احزاب در کنار يكديگر بايد پيرو فرمايشات 

مقام معظم رهبری باشند.
رحيمی در ادامه به شهدای طاليه داران آفتاب )شهدای 26 خرداد و 
هفتم تيرماه( اش��اره کرد و گفت: مقاومت حزب موتلفه اسالمی در برابر 
طرح ننگين کاپيتوالسيون و همچنين مقابله با توهين رژيم طاغوت به 

مرجعيت دينی و روحانيت از افتخارات اين حزب به شمار می رود.
دبير حزب موتلفه اسالمی استان در بخش ديگر به اجالس شانگ های 
اشاره کرد و گفت: بنده به همراه هئيت اعزامی 10 نفره به اجالس شانگ 
های به کش��ور چين اعزام ش��دم و در خصوص موضع گيری های مردم 

ايران با سران برخی از کشورها مذاکره کرديم.
وی همچنين ادامه داد: س��اير کش��ورهای موضع گيری مقام معظم 
رهبری در مقابل س��خنان بی خردانه ترام��پ را مورد تمجيد قرار دادند 

و همچنين برای نداشتن چنين رهبری در کشورشان افسوس خوردند.

رحیم جهانی:

جوانگرایی اصل مهم در جذب اعضا است
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: آياتي از قرآن بيانگر 
اين حقيقت است که انسان موحد از وحدت روان و سالمت معنوي بااليي 

برخوردار است.
محمد حسين نيكنام ، گفت: بر اساس تعريف، سالمت از ابعاد چهارگانه 
جس��می، روانی، اجتماعی و معنوی تشكيل ش��ده است و آياتي از قرآن 
بيانگر اين حقيقت است که انسان موحد از وحدت روان و سالمت معنوي 

بااليي برخوردار است .
رئيس گروه س��المت روان فرهنگس��تان علوم پزشكي اظهار کرد:بعد 
معنوی سالمت تحت تاثير باورها و عقايد است و درميان باورها و عقايد آن 
باوری که نقش محوری دارد و به تعبيری مهم ترين باور يک فرد مومن را 

تشكيل می دهد، باور به وجود خدايی واحد است.
دکتر نيكنام افزود: باور يک فرد مومن همان باور به وحدانيت و اعتقاد 

به توحيد و التزام در نظر و عمل به اين باور است.
قائم مقام گروه س��المت و همكاري هاي بين الملل ضمن بيان اينكه 
بخش مهمي از مطالب قرآن کري��م -چه صراحتا و چه ضمنا- پيرامون 

موضوع توحيد اس��ت، گفت: توحيد از نظر اس��الم دارای دو مرتبه است. 
توحيد نظری و توحيد عملی.

دکت��ر نيكنام اظهار کرد: اعتق��ادات در مراحل عمل و نظر با وضعيت 
سالمت، از طريق تاثير گذاری بر سالمت معنوی انسان مرتبط است که 
مهم ترين آنها باور توحيدی است که قرآن مجيد در آيات مختلفی به آن 

پرداخته شده است.
وي ضمن اش��اره به آيه شريفه 29سوره زمر که ناظر بر توحيد عملی 
است گفت: اين آيه در قالب مثال و به شكل مقايسه، فطرت و عقل انسان 
را به قضاوت فرا می خواند و توجه او را به اثرات ايمان و شرک بر آرامش 

و به تبع آن بر همه ابعاد سالمت انسان جلب می کند.
عضو پيوسته فرهنگستان ادامه داد: اين مثال واقع نما در جای ديگری 
از قرآن و درکالم حضرت يوسف )ع(، در صحبت خود با مشرکان زندانی، 

نيز بيان شده است.
وي با تاکيد بر اينكه انسان ها بنده خواسته ها و اهداف و آرمانهای خود 
هستند.، گفت: خواسته ای واال در راس و بقيه اهداف در طول است و نه در 
عرض آن. در چنين وضعيتی انسان از وحدت برخوردار است و از تشتت و 

کثرت و تفرقه بدور خواهد بود.
دکتر نيكنام افزود: يكی از آياتی که از توحيد نظری سخن می گويد آيه 

22 از سوره شريفه انبياء می باشد که می فرمايد:
تَا." )11(؛ عالم اگر بيش از يک حاکم  ُ لََفَس��دَ "لَْو َکاَن فِيِهَما آلَِهٌة إاِلهَّ اهللهَّ

علی االطالق می داشت، عالم تباه شده بود.
عضو گروه س��المت روان با بيان اينكه تعّدد در مديريّت، مايه ی از هم 
پاش��يدگی و فساد مجموعه تحت مديريت اس��ت گفت: اينكه ما شاهد 
نظامی منسجم برعالم هستيم، دليل بر آن است که يک حكمفرمای واحد 

بر عالم حكومت می کند.
اگر عالم چند خدا می داشت، نتيجه ای جز تباهی نداشت، بر همين 
منوال، عالم درون انسان نيز اگر تحت فرماندهی متنوع و متعدد باشد، و از 

توحيد بهره ای نبرده باشد، نهايتا به فروپاشی منجر خواهد شد.
دکتر محمد حسين نيكنام در پايان اظهار کرد: بينش، گرايش و رفتار 
درقبال خود، اجتماع و طبيعت نيز تحت الش��عاع بينش توحيد نظری و 
توحيد عملی است؛ توحيد نظری وعملی، منشاء سالمت معنوی است که 

در ابعاد ديگر سالمت نيز بروز و ظهور خواهد داشت.

محمد حسین نیكنام:

بعد معنوی سالمت تحت تاثير باورها و عقاید است

حجت االسالم محمد خرسند:

جوانان دوران تشکيل
 تمدن اسالمی جاذبه داشته باشند

عضو ش��ورای مرک��زی حزب موتلفه اس��المی در مراس��م تجليل از 
دانش آم��وزان نخبه اخالق مدارس کازرون گفت:خودت��ان را برای زمان 

ظهور آماده کنيد که شما جوانان دوران تشكيل تمدن اسالمی هستيد.
ب��ه گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون، مراس��م تجليل از 
نخبگان اخالقی از بين دانش آموزان متوسطه اول مدارس پسرانه کازرون 

در حوزه علميه مكتب الصادق اين شهر برگزار شد.
در اين مراسم حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه کازرون با بيان 
اينكه شما دانش آموزان عزيز قطعا آينده درخشانی را در پيش داريد، بيان 

داشت: شما جوانان دوران تشكيل تمدن اسالمی هستيد.
وی افزود: در دوران ش��ما تحوالت بزرگی در دنيا اتفاق خواهد افتاد و 
اگر خداوند مقدر کند، شما انسان های دوران ظهور خواهيد بود. لذا جاذبه 
داش��ته باش��يد و تالش کنيد ديگران نيز مثل خودتان مومن و با اخالق 

باشند.
وی با اشاره به اينكه دشمن در فضای مجازی صرفا ضعف های انقالب 
را بيان می کند، خاطرنشان کرد: البته که برخی ضعف هايی وجود دارد اما 
اين در صورتی اس��ت که نقاط قوت بيشتری داريم و بايد اين نقاط قوت 
را برای نسل های جديد بيان کنيم که قبال کجا بوده و امروز کجا هستيم. 
امام جمعه کازرون با بيان آينده درخش��ان پيش روی نوجوانان گفت: 
الگوی شما دانش آموزان افرادی همچون شهيد حسين فهميده است که با 

سن کم اعتقاد به آرمان هايی داشت که حاضر به ايثار و فداکاری آنچنانی 
شد.

وی ادامه داد: ش��ما مردان فردا هس��تيد و بايد خودتان را برای دوران 
ظهور امام زمان )عج( و آينده درخشان آماده کنيد تا از بين شما نوجوانان، 
چهره های نخبه و سودمندی برای جامعه و ياری حضرت ولی عصر )عج( 

آماده شود.
حجت االس��الم خرسند با تاکيد بر اس��تمرار تشكيل اينگونه جلسات 
اذعان داش��ت: البته دش��من به ويژه با توجه به فشارهای اقتصادی، قصد 
نااميد کردن مردم را دارد اما يكی از شرايط آمادگی و نقش برآب کردن 
توطئه های دشمن، گردهمايی مومنين و تشكيل جلسات اينچنينی است.
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: شبكه های اجتماعی نبايد افراد را هدايت 
کند، بلكه افراد بايد شبكه ها را مديريت کنند و 
آن را به خدمت بگيرند. اينكه طوری مديريت 
شوند که سهم خانواده و حق آنها ضايع نشود، 
حتی در محل کار، زمان استراحت، عبادت و... 
يک زمان بندی محدود ومش��خصی برای آنها 
درنظر گرفته ش��ود با کارکرد مشخص. اينطور 
نباشد که افراد تمام زمان و فرصت خود را صرف 

اينترنت و فضای مجازی کنند.
با توجه به دسترسی آسان به اخبار و اطالعات 
در فض��ای مج��ازی و ش��بكه های اجتماعی و 
جذابيت آنها بسيار مورد توجه قرار گرفته است 
و لزوم فرهنگ س��ازی در جهت استفاده از آن 

بيش از پيش احساس می شود.
»خانم دکتر الله افتخاری« نماينده پيشين 
مردم ته��ران در مجلس ش��ورای اس��المی و 
کارش��ناس و صاحب نظ��ر در امور فرهنگی در 
گفت وگو با گزارش��گر روزنامه کيه��ان به اين 
موضوع مه��م می پردازد و می گويد: »مطالعه و 
فرهنگ کتابخوانی بايد در کش��ور اسالمی ما 
رواج پيدا کند. و شبكه های اجتماعی می توانند 
به گس��ترش فرهن��گ مطالعه و انتق��ال پيام، 
ضرورت مطالعه، دانش افزايی و آگاهی بخشی به 
وسيله کليپ ها، پيام ها، سخنان بزرگان، آيات، 
روايات و مطال��ب مختلف و مفيد ديگر کمک 
کنند و بايد در اين زمينه شبكه های اجتماعی 
را به سمت هويت اصيل اسالمی هدايت کنيم 
و همچنان که مقام معظم رهبری بارها تاکيد 
فرموده اند بايد ميدان شبكه های اجتماعی را از 

دشمنان و معاندان نظام بگيريم.«
خانم دکتر افتخ��اری در ادامه همين بحث 
تأکيد می کند: »عمل ب��ه توصيه های رهبری 
در ح��وزه ش��بكه های اجتماع��ی ضرورت��ی 
اجتناب ناپذير اس��ت و باي��د جريان های فعال 
فك��ری و فرهنگی در جامع��ه از طريق توصيه 
افراد به يكديگر، معرفی کتاب های مناس��ب و 
برنامه ه��ای خوب، نحوه صحي��ح کتاب خوانی 
و توج��ه به ضرورت مديري��ت زمان و مديريت 

شبكه های اجتماعی به مردم آگاهی دهند.«
عضو سابق کميسيون فرهنگی مجلس های 
هشتم و نهم تصريح می کند: »برای بهره برداری 
و اس��تفاده بهتر از ش��بكه های اجتماعی بايد 
مديريت آنه��ا در ابع��اد زمان��ی ومحتوايی را 
دردس��ت گرفت وزمان خاص��ی را به مطالعه 

و مرور اين ش��بكه ها اختصاص داد. گذاش��تن 
نكات مهم بعضی از کتاب ها، محورهای مهم و 
اصلی از طريق پيام و قراردادن آنها در گروه ها و 
کانال ها و... می تواند در باالبردن فرهنگ مطالعه 
در جامعه امروز تأثيرگذار باش��د و حتی تبادل 
کتاب هم می تواند از همين طريق انجام ش��ود 
و در حقيقت ش��بكه های اجتماعی در خدمت 
کتاب و کتاب خوانی باشد نه اينكه رقيبی برای 
آن، رقيب��ی که قدر اس��ت، جذابي��ت دارد، در 
دس��ترس است، راحت تر از کتاب و حتی شايد 
هزينه آن هم کمتر از کتاب باشد. در نتيجه بايد 
اين رقيب به عنوان يک خدمت گذار در خدمت 

کتاب خوانی در آيد.
دکتر افتخاری کارشناس امور فرهنگی گفت: 
»ي��ک بعد ديگر ش��بكه های اجتماعی همين 
کتاب های الكترونيكی می باشند که اين شبكه ها 
می بايس��ت در خدمت ترويج فرهنگ مطالعه 
الكترونيكی ق��رار بگيرند. ام��ا چگونگی تهيه 
فايل های صوتی يا نوش��تاری اين کتاب ها هم 
جای بحث و بررس��ی دارد و بايد از محل هايی 
مثل کتاب فروشی ها يا مكان های عرضه کتاب 
مثل نمايشگاه کتاب، اين خريدهای اينترنتی 
کتاب انجام شود چرا که اين امر کمک می کند 
تا افراد در هرجايی بدون اينكه وزن س��نگين 
کتاب را تحمل کنن��د، آنها را در قالب نرم افزار 
در گوشی يا در تبلت همراه خود داشته باشند و 
از لحظات شان برای کتاب خوانی استفاده کنند. 
مهم اين اس��ت که فرد نياز به خواندن کتاب را 
در خود احساس کند و بداند چه بخواند، چطور 
بخوان��د، چه وقت بخوان��د و البته محل خاص 

معموالً مدنظر نيس��ت، چرا ک��ه در هرجايی 
می توان از کمترين فرصت برای خواندن کتاب 

استفاده کرد.«
به گفته نماينده پيش��ين تهران در مجلس، 
از راهكارهای مقابله با خطرات احتمالی دنيای 
مجازی و شبكه های اجتماعی، آگاهی بخشی به 
افراد در مورد خطرات آنها براساس مستندات، 
آمار و ارقام و آس��يب هايی است که می توانند 
داش��ته باش��ند با ذکر مصاديق آنها و باالخره 
آم��وزش نحوه صحيح مديريت اي��ن ابزارهای 

ارتباطی و اجتماعی است.
عضو س��ابق کميسيون فرهنگی در مجلس 
نهم ادامه می دهد: »مديري��ت اين ابزار، يعنی 
شبكه های اجتماعی نبايد افراد را هدايت کند، 
بلكه افراد بايد شبكه ها را مديريت کنند و آن را 
به خدمت بگيرند. اينكه طوری مديريت شوند 
که سهم خانواده و حق آنها ضايع نشود، حتی 
در محل کار، زمان اس��تراحت، عبادت و... يک 
زمان بندی محدود ومشخصی برای آنها درنظر 
گرفته شود با کارکرد مشخص. اينطور نباشد که 
افراد تمام زمان و فرصت خود را صرف اينترنت 

و فضای مجازی کنند.«
رئيس سابق فراکسيون قرآن و عترت مجلس 
همچني��ن می گوي��د: »ش��بكه های اجتماعی 
خ��ود ابزار فرهنگ س��ازی هس��تند. از طريق 
کانال ها، گروه ها و عناوين جذاب و حتی نحوه 
فرهنگ س��ازی می توان از آنها استفاده کرد. در 
واقع استفاده از شبكه های اجتماعی در جهت 
خدمت به خود اين شبكه ها بايد صورت بگيرد 

تا جلوی هرنوع انحراف آنها گرفته شود.«

الله افتخاری:

شبکه های اجتماعی را به سمت هویت اصيل اسالمی هدایت کنيم

معرفی مدیر بانوان حزب موتلفه اسالمی 
نرگس قدیری عضو ش�ورای مرکزی حزب، از سوی سرپرست 
معاونت س�ازماندهی و آموزش به عنوان مدیری�ت بانوان حزب 

موتلفه اسالمی معرفی شد.
طی مراسمی خانم نرگس قديری عضو شورای مرکزی حزب، از سوی 
سرپرس��ت معاونت سازماندهی و آموزش به عنوان مديريت بانوان حزب 

موتلفه معرفی شد.
خانم قديری يكی از فعالين اجتماعی در حوزه زنان و رسانه است که 
مسئوليت هايی همچون مديريت بانوان استان و شهر تهران را نيز برعهده 
دارد.گفتنی اس��ت، در مراس��م معرفی خانم قديری، اسداهلل بادامچيان 

دبيرکل حزب موتلفه اسالمی از زحمات سرکار خانم گائينی پور مديريت 
سابق بانوان حزب تشكر و قدردانی کرد.
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خياب��ان  زن��د-  کريمخ��ان  خياب��ان  نش�انی: 
خردمن��د جنوبی - نبش کوچه يگانه پالک 44- 

کدپس��تی:1584734711

  يك��ی مس��ئله ی مداخ��الت غير الزم 
دستگاه های حكومتی در امر اقتصاد است؛ 
اي��ن هم يكی از مش��كالت ما اس��ت. اصاًل 
سياس��تهای اصل 44 برای اين بود که اين 
باب بسته بشود؛ کارهايی هم شده لكن نه، 
آن کاری که بايد انجام بگيرد در اين زمينه، 
انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت 
و هدايت بايد داش��ته باش��د در فّعالّيتهايی 
که لزوم ]ندارد وارد بشود[؛ حاال در بعضی 
از فّعالّيته��ا ناگزير دولت بايد وارد بش��ود و 
کس��ی غير دولت نميتواند، اّما در بسياری 

از اينها هم ]الزم نيست[؛ يكی اين است.
امام خامنه ای139۸/۰2/24

ور
م ن

کال

سبک دیپلماسی ترامپپنجره آخر

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

رییس ش�ورای مرکزی ح�زب موتلفه 
اس�المی گف�ت: مجلس بای�د پیش بینی 
کن�د که به موق�ع از هیئت عال�ی نظارت 
برای بررس�ی انطب�اق لوای�ح و طرحها با 

سیاست های کلی نظام دعوت کند.
سيدمصطفی ميرس��ليم عضو هيئت عالی 
نظارت مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام، در 
گفت  وگو با فارس در واکن��ش به اظهارات روز 
گذشته حسين ميرمحمدصادقی معاون قوانين 
مجلس ش��ورای اس��المی، مبنی بر غيرقانونی 
خواندن بررس��ی تطابق استانی شدن انتخابات 
مجلس با سياست های کلی نظام در اين هيئت 
گفت: سياست های کلی نظام پس از بررسی های 
کارشناسی مفصل که با دعوت از صاحب نظران 
متخصص و ني��ز اعضای دول��ت و نمايندگان 
مجلس که به تناسب موضوع دعوت می شوند، 
تدوين و به مقام معظم رهبری پيش��نهاد می 
شود و در صورت تصويب مقام معظم رهبری و 
ابالغ سياستها، دولت در ارائه لوايح و نمايندگان 
مجلس در تدوين و تصويب طرحها و لوايح بايد 
مف��اد آن را مراعات کنند و ااّل اصل 110 قانون 
اساس��ی مراعات نشده و شورای نگهبان آنها را 

برای اصالح به مجلس عودت می دهد.
وی تصري��ح کرد: دولت و مجل��س بايد در 
آيين نامه ه��ای داخلی خ��ود پيش بينی کنند 
که به موقع از هيئت عالی نظارت برای بررس��ی 
مغايرت و انطباق لوايح و طرحها با سياستهای 
کلی نظام مصوب دع��وت کنند و هيئت عالی 
نظ��ارت آمادگی کامل برای هم��كاری در اين 

زمينه داشته و دارد.

ميرس��ليم گف��ت: در صورتی ک��ه مجلس 
محت��رم بر مصوبة خود اصرار ورزد و آن را علی 
رغم مخالفت با قانون اساس��ی يا احكام ش��رع 
به مصلحت تشخيص دهد، موضوع اختالف در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسی و تصميم 

مصلحتی اتخاذ می شود.
وی با اشاره به اينكه تاکنون موضوع نظارت بر 

اجرای سياستها چندان جدی گرفته نمی شده 
است، خاطرنش��ان کرد: قوای مقننه و مجريه 
نباي��د از فعاليتهای دقي��ق و مؤثر هيئت عالی 
نظارت عصبانی شوند و اظهار نظرهای عجوالنه 
و احساساتی کنند که در شأن آن قوای محترم 

نيست.
ميرسليم در ادامه گفت: اصالحيه اخير قانون 
انتخابات اشكاالت متعدد دارد، از جمله پيشنهاد 
استانی شدن که با سياست های ابالغی ناسازگار 
است و به عالوه در شكل های مشابه تاکنون سه 
بار از طرف شورای محترم نگهبان رد شده است.
وی عن��وان داش��ت: اصرار ب��ر طرح مطالب 
نامربوط نظير تبديل شدن هيئت عالی نظارت 
مجم��ع به ش��ورای نگهب��ان دوم، دون ش��أن 

نمايندگی و مجلس است.
عضو هيئت عالی نظارت مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام گفت: هيچ اختالفی بين شورای 
نگهبان و هيئت عالی نظارت مجمع وجود ندارد 
و هم��كاران محترم ما در قوای س��ه گانه نبايد 
خواهان تضعيف يا حذف نظارت ش��وند، بلكه 
برای اس��تحكام نظام و بهبود حكمرانی بايد از 

آن استقبال کنند.

مهندس سیدمصطفي میرسلیم:

قوای سه گانه برای استحکام نظام از نظارت استقبال کنند


