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ملّت  این  دشمنان 
ع��اوه ب��ر آنچ��ه در 
واقعّیت انجام میدهند، 
جنگ روانی ه��م دارند، اظهار نظر هم دارند، 
رجزخوانی هم دارن��د. این رجزخوانی ها باید 
همان  طور که هس��ت، دانس��ته بشود. مقام 

معظم رهبری 98/1/1
تهدیدات رژیم صهیونیستی:

نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
اخیراً مدعی شده است که برای حفظ امنیت 
رژیم صهیونیس��تی حاضر به اجرای عملیات 
نظامی در خاک کشورمان است! البته هر چند 
این سخن بیشتر یک الف رسانه ای است اما 
نش��ریه جروزالم پست در مقاله اخیر خود به 
نقل از مدیر کنترل تسلیحات مرکز مطالعات 
امنیت ملی اسرائیل مدعی شده که مهمترین 
راهکار برای تغییر رفتار ایران اس��تفاده از دو 

راهکار ذیل است:
1- عملی��ات ه��ای پنهانی)جاسوس��ی، 

خرابکاری و ترور(
طرح ترور برخی مقامات و مسئولین کشور 
را که پیشتر توسط اتاق های فکر آمریکایی و 
صهیونیستی مطرح شد، در این بخش تعریف 

می شود.
2- عملیات های سایبری )فضای مجازی(

نف��وذ به پایگاه ه��ای اطاعاتی بانک ها و 
نهادهای دولتی و نظامی

با توجه به اهمیت این مرکز در جهت دهی 
سیاست های خصمانه رژیم صهیونیستی، پر 
واضح است که این خط مشی در سال 2۰19 
مبنای سیاس��ت خارجه این رژی��م در قبال 

کشورمان خواهد بود. 
تهدیدات آمریکا:

پایگاه خبری تحلیلی نشنال اینترست در 
مقاله اخیر خود با اش��اره به ماجرای شورش 
موس��وم به جمهوری مهاباد تک��رار این گونه 
کانون های شورشی را محتمل دانسته است و 
موارد ذیل را در کنار حفظ تحریم ها به عنوان 

ابزارهای افزایش فشار بر ایران نام  برده است:
1-  افزایش ناامنی های مرزی

2- تشدید اختافات قومی و مذهبی
با کنار هم قرار دادن این دو سیاس��ت در 
می یابیم که استراتژیس��ت های کاخ س��فید 
در تاش اند تا در س��ال 2۰19 با بهره گیری 
از پیامده��ای میان مدت تحری��م بر اقتصاد 

کشورمان، عاوه بر افزایش نارضایتی معیشتی 
و رفاه��ی، زمینه را برای ناامن س��ازی داخل 
کشور از طریق درگیر کردن مناطق مرزی به 
عملیات های تروریستی و همچنین افزایش 
زد و خوردهای قومی-مذهبی بواسطه اختاف 
افکنی بین شیعه و اهل سنت و یا فضاسازی 
در مورد پروژه های حساس��یت برانگیز انتقال 

آب مهیا کنند!
تهدیدات عربستان:

عرب نیوز رس��انه انگلیسی زبان وابسته به 
رژیم آل سعود در سر مقاله اخیر خود مدعی 
ش��ده است که برخاف اوایل انقاب و خاّصه 
دوران دفاع مقدس، شکاف طبقاتی بین مردم 
و مس��ئولین کش��ور افزایش یافت��ه و برخی 
مسئولین بدون نگرانی از واکنش افکار عمومی، 
اق��دام به بهره گیری از رانت های اقتصادی و 
سیاسی مانند سکونت در مناطق مرفه نشین 
و استخدام و انتصاب نزدیکان و آقازاده هایشان 

در مسئولیت های مهم می کنند!
بر اساس ادعای این رسانه، انتشار گسترده 
اخبار مرتبط با سبک زندگی اشرافی فرزندان 
و وابس��تگان برخی مسئولین کشور همزمان 
با نابس��امانی های اخیر اقتص��ادی، موجبات 
بروز نارضایتی عمومی را فراهم کرده اس��ت؛ 
لذا به ظن این رس��انه در سال 2۰19 مسائل 
معیشتی در کنار مطالبات حقوق بشری، محور 

اغتشاشات احتمالی سال آینده خواهند بود!
با توجه به این مدعا و همچنین با نگاهی 
به سایر رس��انه های وابسته به عربستان در 
می یابیم که تهدیدآفرینی های سعودی ها در 

سال جدید در محورهای ذیل نمود می یابد:
1- افزای��ش اختاف افکن��ی بین مردم و 

مسئولین
2- تحریک و تهییج قومیت ها بر علیه نظام 

با هدف بر هم زدن وحدت ملی
پاسخ رهبری به این نوع تهدیدات

اینه��ا درب��اره ی س��ال 9۷ ه��م از همین 
رجزخوانی ها داش��تند و سعی میکردند توی 
دل بعضی ه��ا را خالی کنند. یک��ی از همان 
احمقهای درجه یک که چند وقت قبل آنها را 
معّرفی کردم،)۳( در اواس��ط یا اوایل سال 9۷ 
گفت که ما اگر از برجام خارج بشویم -یعنی 
اگر آمریکا خارج بش��ود- در خیابانهای ایران 
ش��ورش اتّفاق می افتد، م��ردم نان هم دیگر 
نمیتوانند بخرند. یکی دیگر از همین حضرات 

احمقهای درجه ی��ک، اظهار نظر کرد که در 
س��ال 2۰19 آقایان آمریکایی ها کریس��مس 
را در ته��ران خواهند گرف��ت.)۴( خب اینها 
حرفهایی اس��ت که زدند. من نمیدانم؛ یعنی 
واقع��اً دو نظر وج��ود دارد که آی��ا اینها واقعاً 
تحلیلش��ان این قدر نسبت به مسائل منطقه 
و کشور دور از واقعّیت است که این حرفها را 
جّدی میزنند یعنی واقعاً گفتن این حرفها ]از[ 
حماقت است؟ یا نه؛ قصد جنگ روانی دارند و 
خباثت میکنند و این حرفها را پخش میکنند 
در فض��ای رس��انه ای عالم ب��ه منظور جنگ 
روانی؟ این برای من روش��ن نیس��ت؛ ممکن 
است هر دو باش��د، هم حماقت، هم خباثت. 

امام خامنه ای 98/1/1
تهدید انگاری واگرایان داخلی

تاجی��ک : چنان چ��ه ح��ال و روز تدبیر و 
تدبیرگران منزل همین باش��د که هس��ت و 
حال و احوال ش��رایط داخل��ی و خارجی نیز 
همین باش��د که هس��ت، باید از آینده ای که 
در راه اس��ت هراسناک بود. در شرایط کنونی 
هیچ دلیلی برای افزون تر شدن صعه ی صدر و 
آستانه ی تحمل مردم نمی بینم. در زمین این 
شرایط جز هرزه گیاه بی حوصلگی و اعتراض 

نمی روید) اعتماد(
سه عنصر اصاح طلب: ۳ عنصر حاضر در 
یک نشس��ت، یکی )علوی تب��ار( پیش از این 
درباره اعتراض میلیونی م��ردم در خیابان ها 
تئوری پردازی ک��رده ]1[ دیگری )تاجزاده( 
تأکید کرده که این جامعه لجن است و مردم 
گرس��نه اند ]2[ و س��ومی )حجاریان( هم از 
بازگش��ت قوی تر موج اعتراض��ات دیماه 9۶، 
عام البلوی بودن شرایط جامعه، آتش گرفتن 
فرش زیر پای نظام و زنده ماندن اصاح طلبان 
در فردای براندازی و در صبح طلوع حکومت 

بعدی سخن رانده است .]۳[ مشرق نیوز
جایی پور: اخیراً طی یادداشتی در شماره 
18 دوره جدید نشریه صدا، با ترسیم شرایط 
سیاه و ناکارآمد از وضعیت کشور در همه ابعاد، 
نوش��ته است: بر اساس داده ها و شواهد فعلی 

وضع خوبی در سال 98 پیش بینی نمی شود!
اصاح طلبان طی ماه های اخیر و بویژه در 
مکتوباتی که برای ایام نوروز منتشر ساختند؛ 
مؤکداً تأکید کردند که س��ال 98 سال گرگ 
 س��الی برای ایران اس��ت و هیچ وضع خوبی 

پیش بینی نمی شود!

چه کسانی سال 98 را سال تهدیدها می دانند؟
سرمقاله

حمیدرضا ترقی

برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده 
حزب موتلفه اسالمی
مجمع عمومی فوق الع��اده حزب موتلفه 
اس��امی در روز پنجش��نبه)۵ اردیبهشت( 

برگزار شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی حزب موتلفه 
اسامی، مجمع فوق العاده حزب موتلفه روز 

پنجشنبه)۵ اردیبهش��ت( با حضور تعدادی 
اعضاء و به منظ��ور انتخاب جایگزین مرحوم 
مغفور محمد نبی حبیبی و اصاح و تصویب 
برخی مواد اساس��نامه حزب موتلفه اسامی 

برگزار شد.
در این نشس��ت، اعضای حاضر در مجمع 
»حبیب اهلل توس��لی« را به عن��وان جایگزین 
مرحوم محمدنبی حبیب��ی در هیئت داوری 

حزب موتلفه اسامی انتخاب کردند.
دس��تور کار دیگر مجمع فوق العاده حزب 
موتلفه، انتخاب بازرسین بود که با رای اکثریت 

اعضا »سید محمد شاهنگیان« بعنوان بازرس 
اصلی و »محمد مهماندوست« بعنوان بازرس 

علی البدل انتخاب شد.
در این نشست، اسداهلل بادامچیان دبیرکل 
حزب موتلفه اسامی با تاکید بر اینکه »موتلفه 
وظیفه دارد در گام دوم کارهای زیادی انجام 
ده��د«، گفت: »وحدت و یکدلی مس��ئوالن 
حزب موتلفه اس��امی نعمت بس��یار بزرگی 
است و با این وحدت و صمیمیت میتوان در 
خدمت والیت و ملت خدمات ارزش��مندی را 

تقدیم کرد«
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اس��داهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی با اشاره به آمریکا 
مبنی بر به صفر رس��اندن فروش نفت ای��ران گفت: دولت باید به طور 

جدی شرارت نفتی آمریکا را بی پاسخ نگذارد.
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسامی، اسداهلل بادامچیان در 
پایان نشست دبیران حزب گفت: دولت با ظرفیت های عظیمی که در 
داخل وجود دارد با کار جهادی و اعتماد به جوانان و نوآوری و خاقیت و 
با نگاه به درون به عنوان یک فرصت تاریخی باید زیرساخت های کشور 

را برای ساماندهی اقتصادی بدون نفت مستحکم کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه روابط راهب��ردی ایران با کش��ورهای دیگر که 
سیاستگذاری مستقل نفتی دارند آرزوی ترامپ برای به صفر رساندن 
صدور نفت ایران را به باد می دهد، افزود: آمریکایی ها مشت به سندان 

می کوبند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی با اشاره به سخنان روشنگرانه رهبر 
معظم انقاب در دیدار با کارگران گفت: اینکه رهبری تأکید می کنند 

اقدام آمریکایی ها بدون پاسخ نمی ماند اخطار به آنهاست.
بادامچیان افزود: واشنگتن باید بداند ایران در مقابله با او دست بسته 
نیست. ملت ایران کمربندها را محکم بسته تا ضرب شصت خود را به 

دشمن بچشاند.
بادامچیان با اش��اره به روز ملی خلیج فارس گفت: ایران براس��اس 
کنوانسیون های جهانی و حقوقی که در خلیج فارس و دریای عمان و 
به ویژه در تنگه هرمز دارد در وقت خود موارد خاص آن را اعمال خواهد 
ک��رد. قطعاً آمریکایی ه��ا در آن روز از همه تصمیمات خصمانه خود 

پشیمان خواهند شد.
دبیرکل حزب موتلفه اسامی در آستانه روز کارگر تأکید کرد: دولت 
بای��د هرچه زودتر تکلی��ف کارگاه های رو به تعطیل و نیمه تعطیل را 
روش��ن کند و در تقویت کارگاه های فعال نیز از هیچ کوشش��ی دریغ 
نکن��د. ملت ما ب��ا رونق تولید می تواند با ق��درت در برابر توطئه های 

آمریکا بایستد.
وی در بخش��ی از س��خنان خود با اشاره به روز معلم گفت: معلمان 
پیشتازان آگاهی در جامعه ما هستند و در صف اول نبرد نرم با آمریکا 
قرار دارند. دولت باید در پرداخت مطالبات معلمان کرامت و عزت این 

قشر فرهیخته و صادق را رعایت کرده و به وعده های خود عمل کند.
بادامچیان با اش��اره به مسائل و مش��کات مناطق سیل زده گفت: 

نیروهای جهادی مردمی و س��پاه و ارتش کمک 
ه��ای اولیه را به مردم س��یل زده انجام داده اند. 
ب��ه تدریج کار آنها پایان می یابد و دولت باید به 
مس��ائل بعد از س��یل بپردازد و حداقل امکانات 
زندگی را برای سیل زدگان فراهم کند. مسئوالن 
حزب موتلفه اس��امی مسئولیت یافته اند که با 
رصد این اقدامات گزارش کارهای انجام ش��ده را 
برای تش��ویق فعاالن و رفع نقائص و نکات منفی 

ارائه دهند.
دبی��رکل حزب موتلفه اس��امی ب��ا تأکید بر 
برکات آغاز ترس��الی و پایان دوره خشکسالی در 
کش��ور گفت: مراکز علمی و پژوهشی در دولت 
و پژوهش های بزرگ در کش��ور باید با مطالعات 
عمیق روی پرشدن سدها، تاالب ها، دریاچه ها و 
رودخانه ها، بررسی کنند که برای جهش بزرگ 
در یک انقاب کش��اورزی چه کارهایی می توان 
کرد؟ کش��اورزان، باغ��داران و دام��داران منتظر 
نوشدن دیدگاه های علمی در این زمینه هستند. 
به فضل خدا تهدیدهای زیست محیطی به یک 
فرصت عظیم تبدیل شده است. اگر از این فرصت 
ها خوب بهره گیری نشود، کشور زیان خواهد دید.

وی همچنین در آستانه روز شوراها گفت: عملکرد شوراهای شهر در 
این مدت مورد نقد مردم قرار دارد. در تهران جز تغییر نام چند خیابان 
و اتوبان کاری برای مردم نکرده اند، امید که فرصت از دس��ت رفته را 

جبران کنند.
بادامچیان همچنین انتصاب فرمانده جدید س��پاه پاسداران انقاب 
اس��امی را تبریک گفت و افزود: سردار سامی از فرماندهان با سابقه 
س��پاه، متدین، حافظ قرآن و مردی استراتژیس��ت و برنامه ریز است. 
معتقدیم در دوران مس��ئولیت وی اتفاق های مهمی از جمله استفاده 
بیش��تر در س��پاه از نس��ل جوانان انقابی رخ خواهد داد و ما بیشتر از 
گذشته شاهد ظهور چهره های جوان در سپاه در طراز شهید حججی 

ها خواهیم بود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی سفر نخست وزیر پاکستان به ایران را 
یک فصل نو برای روابط دو کشور بزرگ ایران و پاکستان توصیف کرد 
و اظهار داش��ت: ملت پاکستان از دیرباز روابط خوبی با ملت ما داشته 
است و پیوندهای عمیق آنها باعث استحکام این روابط می باشد. عزم 
دو کشور برای مبارزه با تروریسم و بسط گسترش روابط اقتصادی راهی 
برای دور زدن تحریم ها و مبارزه با ش��رارت های تروریستی آمریکا در 

منطقه می باشد.
وی با س��تودن مواضع ضد انگلیس��ی عمران خ��ان افزود: انگلیس، 
جنایات بزرگی در ش��به قاره هند کرده است که از یاد مردم و رهبران 

هند و پاکستان هرگز محو نخواهد شد.
بادامچیان با گرامیداش��ت یاد استاد ش��هید مطهری گفت: انقاب 
اسامی هنوز از نظریه پردازی ها و نظریه های فلسفی، اخاقی، فقهی 
و سیاسی و اجتماعی این اندیشمند بزرگ بهره مند است. در این سال 
ها در حوزه و دانش��گاه، هزاران انسان فرهیخته در تراز شهید مطهری 
تربیت ش��ده اند و امروز روشنایی بخش محافل علمی و فکری جامعه 

حوزوی و دانشگاهی می باشند.
وی با اش��اره به ش��هادت شماری از ش��هروندان عربستان به دست 
جادان آل س��عود گفت: ۳۷ تن از انسان های آزاده که بیشتر آنان از 
شیعیان بودند، توسط فرزندان ابولهب در عربستان به شهادت رسیدند. 
این اولین بار نیس��ت که دولت جنایتکار آل س��عود دس��ت به چنین 
جنایاتی می زند. قبًا هم در قتل خاش��قچی، ریاض نشان داد به هیچ 

یک از مبانی حقوق بشری پای بند نیست.

دکتر اسداهلل بادامچیان:

ملت و دولت با رونق تولید
 مقابل توطئه های آمریکا بایستند
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رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسامی گفت: بانک های ما با 
مطالباتی در حدود 1۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بخش های خصوصی و 
عمومی و دولتی، و با بهره هایی در حدود 2۰درصد در شرائط مساعدی 
نیس��تند و نیازمند دگرگونی ریشه ای اند که چندین سال است منتظر 

تحقق آن هستیم
سیدمصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی 
در گفتگو با خبرنگار تس��نیم در خصوص چگونگی تحقق ش��عار سال 
گفت: در کش��وری که سالها اس��ت نقدینگی انباشته و سرگردان، بازار 
مس��کن، خودرو، طا و ارز را ملتهب کرده و ش��ش سال است گرفتار 
رکود تورمی شده و به عاوه به دلیل بدقولی بعضی از مسئوالن سرمایه 
اجتماعی در نقطه حضیض خود قرار گرفته، تحقق ش��عار سال یعنی 
رون��ق تولید بدون فراهم آوردن مقدم��ات و در نظر گرفتن الزامات آن 

میسر نمی شود.
وی افزود: الزامات تحقق ش��عار س��ال متعدد است و اگر عمده آنها 
برآورده شود می توان امیدوار بود که نتیجۀ مثبت خود را به ویژه در سال 
آینده نش��ان دهد. دلیل اصلی آن هم این است که برخی از اصاحات 
نیازمند تدوین قانون و مقررات اس��ت و تجربۀ گذشته کشور ما نشان 
داده که چنان فرآیندی چندین ماه طول می کشد، مثاً بانک های ما با 
مطالباتی در حدود 1۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بخش های خصوصی و 
عمومی و دولتی، و با بهره هایی در حدود 2۰درصد در شرائط مساعدی 
نیس��تند و نیازمند دگرگونی ریشه ای اند که چندین سال است منتظر 
تحقق آن هس��تیم و تحرک جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز 
بان��ک مرکزی را می طلبد، به عاوه اصاح فن��ی روش های بانکی برای 

موفقیت در تراکنش های بین المللی الزامی است.
میرسلیم نگرانی از کمبود کاالهای اساسی را بی مورد خواند و تصریح 
ک��رد: به فرض تحقق رونق تولید، که بخش��ی از تولید متوجه کاالهای 
اساس��ی می شود، با توجه به امکانات خدادادی قطعاً هیچ نگرانی وجود 
نخواهد داش��ت، اما در انتظار آن روز، حتی در بدترین شرایط معامات 
خارجی، تأمین کاالهای اساسی چندان مشکل نخواهد داشت به شرط 
آن که گول برخی از دلس��وزان س��اده لوح را در پذیرش قید و بندهای 
معاهدات بین المللی نخوریم؛ به عاوه باید بر سفارش و واردات و توزیع 
موادی که با ارز ۴2۰۰تومانی ابتیاع یا تهاتر می ش��وند نظارت ش��ود تا 
فایدۀ آن فرآیندها نصیب دالالن و واسطه های زائد نگردد و ان شاءاهلل به 
مردم برسد. البته با توجه به محدودیت های ارزی باید از واردات کاالهای 

مصرفی تشریفاتی جلوگیری شود.

مهندس سیدمصطفی میرسلیم:

تحقق رونق تولید نیازمند
 دگرگونی ریشه ای  بانک ها است

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��امی با اش��اره به آئین نامه 
اجرایی فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان درباره چالش های 
احتمالی این طرح گفت: تنها چالش احتمالی اختاف درباره نرخ توافقی 

بین صادرکننده و واردکننده است.
برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت و گو با موضوع امکان پذیر 
ش��دن فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان و با حضور اسداهلل 
عس��گراوالدی رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین و عضو اتاق بازرگانی 

ایران به روی آنتن رفت.
اسداهلل عسگراوالدی در آغاز با بیان اینکه فروش مستقیم ارز صادراتی 
ب��ه واردکنندگان گفت: این اقدام راه اصلی اس��ت، زی��را ارز حاصل از 
صادرات حتما باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و این موضوعی است 

که همه ما به آن معتقد هستیم اما آنچه اهمیت دارد، روش آن است.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته اعام شده بود ارز حاصل از صادرات 
باید به نیما پرداخت ش��ود، اما س��امانه نیما را خریداران خارجی نمی 

شناسند و به همین جهت نمی توانستیم بر طبق آن عمل کنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین به تغییرات ایجاد شده اشاره کرد و 
بیان داشت: فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان اقدام مناسبی 
است، زیرا واردکنندگان با یک نرخ توافقی که از نیما باالتر و از سنا پایین 
تر است، از صادر کننده دریافت می کند و در واقع ارز حاصل از صادرات 
را بگیرد و قرار اس��ت عملیاتی ش��ود و این راه حل مناسبی است تا ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بیاید و به وارد کننده ها منتقل شود 
و کاال به کشور بیاید و صادرات نیز رونق بگیرد؛ در حال حاضر متاسفانه 
صادرات خیلی ضعیف است که دلیل آن نامناسب بودن سامانه نیما بود.
عضو ات��اق بازرگانی ایران در گفتگو با رادیو گفت و گو با اش��اره به 
اینک��ه تا انتهای هفته آئین نامه اجرایی فروش مس��تقیم ارز صادراتی 

به واردکنندگان تصویب می ش��ود، درباره چال��ش های احتمالی این 
طرح اظهار داشت: تنها چالش احتمالی اختاف درباره نرخ توافقی بین 
صادرکننده و واردکننده است که البته در صورت این اتفاق، باید آن را 
حل کنیم و چاره ای جز این نداریم. در حال حاضر بیش از پنج ماه است 

که این چالش وجود دارد.
وی بیان کرد: چالش دوم این است که بانک مرکزی اصراری بر سه 
ماه نداش��ته باشد، زیرا سه ماه، زمان اندکی برای برگشت ارز حاصل از 
صادرات است و باید بین ۶ الی 9 ماه باشد و حتی برای بعضی از کاالهای 
سنتی مانند فرش، باید یک سال باشد و برای کاالهای کشاورزی حداقل 

باید ۶ ماه باشد که این چالش را نیز باید با بانک مرکزی حل کنیم.

اسداهلل عسگراوالدی:

سامانه نیما صادرات را تضعیف کرده است
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بودجه سال 98 کل 
کش��ور زخمي اس��ت. 
این زخم از ضربت ارز 
۴2۰۰ توماني بر پیکر مالیه عمومي کشور ایجاد 
ش��ده است. عفونت ناش��ي از آن ارزش پول ملي 
را ب��ه پایین ترین س��طح خود در یک صد س��ال 
گذش��ته قانون گذاري و مقررات نویسي در قالب 

تصویب نامه هاي هیئت وزیران رسانده است.
مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقي 
در دولت به عهده نگرف��ت. رئیس جمهور گفت: 
»من با آن مخالف بودم.« معاون اول رئیس جمهور 
هم گفت: »م��ن فقط آن را اعام ک��ردم.« بانک 
مرکزي که مسئولیت حفظ ارزش پول ملي را به 
عهده دارد،  اعام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما 
نبوده و در جاي دیگر پخت وپز شده. شوراي پول و 

اعتبار در این تصمیم سازي جایگاهي نداشته. هیچ 
یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم گیري حمایت 
نکردند و گفتند: ما نقشي نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک 
مقام مس��ئول به مردم توضیح دهد که مباني علمي و کارشناسي این 
تصمیم گیري چه بود که معیش��ت مردم را نشانه گرفته است. درست 
یک سال قبل در چنین روزهایي دولت چنین تصمیمي گرفت و همه 
مع��ادالت و معامات و مناس��بات بودجه 9۷ را به ه��م ریخت. بازار را 
دچار آشفتگي کرد و اغتشاش را در قیمت ها پدید آورد و این نابساماني 
همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک سال از این تصمیم نادرست 

کسي پاسخگو است؟
ما در بودجه 98 با منابعي الوصول و مصارفي هنگفت روبه رو هستیم 
ارز ۴2۰۰ تومان��ي چندین تن طا از ذخایر بانک مرکزي را به تاراج و 
18 میلیارد دالر از منابع مالي دولت را در معرض فساد رانت خواران قرار 
داد که برخي آن را »غارت ارزي« تعبیر مي کنند. هنوز دستگاه قضائي 
پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم گیري و تصمیم سازي در 

این باره قانوني بوده یا نه؟
تنه��ا مرجع تعیی��ن ن��رخ ارز قانون پول��ي و بانکي اس��ت. چطور 
هیئت وزیران با تمس��ک به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز دس��ت به 
چنین تصمیمي زد؟ )1( به طوري که هیچ وزیري اکنون حاضر نیست از 

این تصمیم دفاع و حمایت کند.
کار مراجع نظارتي در دولت،  مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم 

که معیشت مردم و ارزش پول ملي را نشانه گرفت به کجا کشید؟
آنها به این س��وال مي توانند پاس��خ دهند که آیا تبص��ره ۳ ماده ۷ 
قان��ون مبارزه با قاچاق کاال، ب��ا دور زدن قانون پولي و بانکي و وظایف 
بانک مرکزي درباره حفظ ارزش پول ملي مي تواند مس��تند قانوني این 

تصمیم گیري باشد؟

اگر نمي  تواند واکنش آنها نسبت به این تصمیم غیرقانوني چیست؟
ارز ۴2۰۰ تومان��ي مالی��ه عموم��ي را هدف قرار داده اس��ت و همه 
محاس��بات را به هم ریخته اس��ت. ارز از 2 نرخي به ۵ نرخي رس��یده 
است. به همین دلیل صادر کنندگان اعم از دولتي و خصوصي ترجیح 
مي دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند و با ما به التفاوت گونا گون 

آن بازي کنند.
آنچ��ه در تبص��ره ۳ ماده ۷ قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال به  عنوان 
ساماندهي مدیریت منابع ارزي یاد شده آن است که؛ منابع ارزي را کجا 
خرج کنید، به چه امري اختصاص بدهید و براي چه اموري تخصیص 
بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن  هم به گونه اي که تیر خاص به 
ارزش پول ملي بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین 

برابري نرخ ارز را نادیده بگیرید!!
ارز ۴2۰۰ توماني یک تهدید جدي است. دولت این تهدید را باید با 
»رونق تولید« و »تقویت زیرساخت هاي صادرات« و »برنامه ریزي براي 
بازگشت ارز صادرات به کشور« به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید 
حمایت کند تا عاوه بر رفع نیازهاي داخلي کشاورز، باغبان، صنعت کار، 

دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.
اگر زیر س��اخت هاي صادرات مهیا نباشد محصول روي دست تولید 
کنندگان مي ماند و ضایع مي شود. اگر زیرساخت هاي صادرات مهیا باشد 
اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملي آسیب  مي بیند، 
کاهش ارزش پول ملي ادامه پیدا مي کند. سامت فضاي کسب کار به 
خطر مي افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالي تر مي کند. دولت باید 
از فتنه ارز ۴2۰۰ توماني با آنچه که گفته آمد عبور کند واال این فتنه در 

درجه اول به دولت و سرمایه اجتماعي آن آسیب مي زند.
پي نوشت:

1- تصویب  نامه شماره ۴2۵2 مورخ 9۷/1/22

اولین متضرر فتنه 4200 تومانی 
محمد کاظم انبارلوئی

عضو شورای مرکزی

احمد کریمی اصفهانی:

سود ارز 4200 
تومانی فقط نصیب 
رانت خواران شد

عضو هیات نظارت حزب موتلفه اس��امی 
با تاکید ب��ر تاثیر نوس��انات ارزی در صنایع 
مختل��ف به ویژه صنعت فرش، بیان کرد: بی 
ثباتی بسیار تاثیرگذارتر از افزایش یا کاهش 
ن��رخ ارز اس��ت. ثبات ن��رخ ارز و مدیریت به 
موق��ع دولت،م��ی تواند به بهب��ود وضعیت 

صادرکنندگان کمک کند.
و  صادرکنن��دگان  اتحادی��ه  رئی��س 

تولیدکنندگان فرش دستباف ایران ادامه داد: 
در ش��رایط فعلی امکان واردات ارز به کشور 
وجود ندارد و نمی توانیم ارزهای صادراتی را 
به کشور برگردانیم، مگر از طریق صرافی ها؛ 
بنابراین باید قانونگذاری به نحوی بوده تا در 

قبال صادرات، واردات انجام شود .
وی در پاس��خ به مشکات و سوء استفاده 
های ناش��ی از تخصی��ص ارز ۴2۰۰ تومانی، 
س��تصریح کرد: ارز رس��می باید به کاالهای 
مشخص و با اطاع رسانی دقیق تعلق گیرد 
و این گونه نباش��د که کاالهای وارد شده به 
کش��ور از ارز آزاد و هم ارز رس��می استفاده 

کنند.
کریم��ی اصفهانی با تاکی��د براینکه باید 
کاالهای مشمول دریافت ارز دولتی مشخص 

بوده و جلوی س��وء اس��تفاده و رانت گرفته 
شود، افزود: ارز ۴2۰۰ تومانی باید به کاالهای 
استراتژیک و ماشین آالت تولیدی اختصاص 
یابد؛چراکه برای تولیدکنندگان ، تولید با ارز 

آزاد مقرون به صرفه نیست.
به گفته وی، در ش��رایط فعلی ارز ۴2۰۰ 
تومانی موجب ایجاد رانت و فس��اد در کشور 
بوده و دولت و مس��ئوالن نیز از سوء استفاده 

های صورت گرفته مطلع هستند .
رئیس اتحادی��ه صادرکنن��دگان و تولید 
کنندگان فرش دس��تباف ای��ران با تاکید بر 
تصمیمات اش��تباه درخص��وص پرداخت ارز 
۴2۰۰ تومانی، یادآور شد: این تصمیم نه تنها 
کمکی به مصرف کننده و مردم نکرد ، بلکه 

سود آن فقط نصیب رانت خواران شد .
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به گ��زارش روابط عمومی ح��زب موتلفه 
اس��امی، اس��داهلل بادامچیان دبیرکل حزب 
موتلفه اسامی در اجاس دبیران استان های 
حزب با گرامیداش��ت یاد و خاط��ره مرحوم 
محمدنبی حبیبی اظهار کرد: آن مرحوم کار در 
موتلفه اسامی را یک کار مقدس می دانست و 
به کاری که انجام می داد اعتقاد داشت. کسی 
همچون مرحوم حبیبی نمی خواست دبیرکل 
باش��د تا پس��تی بگیرد بلکه می خواست در 

خدمت دین و والیت باشد.
وی افزود: وقتی مرحوم محمدنبی حبیبی 
از دنیا رفت از داخل و خارج کشور تجلیلهایی 

ارزنده و بزرگی از ایشان انجام گرفت.
بادامچیان با اشاره به بیانیه گام دوم انقاب 
تصریح کرد: موتلفه اس��امی افتخار دارد که 
در گام اول انقاب اسامی در تمام صحنه ها 
وظایف و اقدامات بزرگی انجام داده است. در 
گام دوم انق��اب هم باید پی��ش رو و از همه 

جلوتر باشیم.
وی افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری 
در مرحله دوم انقاب، پایان دشمنی دشمنان 
خواهد بود و صهیونیس��ت ها نیز قطعاً نابود 

خواهند شد.
دبیرکل حزب موتلفه اسامی اظهار کرد: 
موتلف��ه باید با چابکی از یک حزب جاری به 
یک حزب در خدمت حکومت تبدیل شود و 

در خدمت مردم و ولی فقیه باشد.
وی ادام��ه داد: حزب موتلف��ه در ماجرای 
سیل اخیر با همت بسیج و اتحادیه های اصناف 
کارها و خدمات ارزنده ای برای امدادرسانی و 

کمک به سیل زدگان کرد.
بیانی�ه گام دوم مقاب�ل حامی�ان   

نرمالیزاسیون از انقالب دفاع می کند
همچنین محمدحس��ین صفارهرندی در 
اج��اس دبیران اس��تان های ح��زب موتلفه 
اسامی با بیان اینکه مخالفین حزب موتلفه 
اس��امی هم قبول دارند که تراز این حزب از 
نمونه های مشابهش بسیار باالتر است، اظهار 
کرد: خیلی از احزاب، احزاب ش��ب انتخابات 
هس��تند و از یک انتخابات تا انتخابات بعدی 
هیچ فعالیت و کنشی ندارند. اما حزب موتلفه 
اسامی در تمام بحبوحه های حوادث سیاسی 
قبل و بعد از انقاب اس��امی حضور داشته و 
عاوه بر بعد سیاسی، ابعاد اعتقادی خود را نیز 

حفظ کرده است. 
وی در ادامه با اش��اره به بیانی��ه گام دوم 
انق��اب تصری��ح ک��رد: رهبر انق��اب برای 
تنظی��م این بیانیه ی��ک ماه تامات��ی را در 
ذهن می پروراندند و حدود ۴، ۵ روز آخر هم 

متمرکز به نگارش و تدوین آن شده بودند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
عده ای می گفتند سخنانی که رهبرانقاب در 
این بیانیه مطرح کردند، حرف های جدیدی 
نیس��ت و این مطالب را در گذشته از ایشان 
شنیده بودیم. برحسب ظاهر شاید این مساله 
درست باشد اما رهبری برای کلمه به کلمه این 

بیانیه حساب ویژه باز کرده اند 
و پشت هر عبارت و کلمه این 
متن حج��ت و برهانی وجود 
دارد؛ بنابراین بیانیه گام دوم 
انقاب یک بیانیه دم دستی و 

عادی نیست.
بی��ان  ب��ا  صفارهرن��دی 
اینکه رهبر انقاب در بخش 
نخست این بیانیه از حقانیت 
انقاب اسامی دفاع کرده اند، 
گف��ت: در اینجا این س��وال 
مطرح می ش��ود ک��ه چرا ما 
باید در چهل س��الگی انقاب 
از حقانی��ت نظ��ام و انقاب 
دفاع کنیم؛ پاس��خ این است 

که امروز برخی دوستان سابق انقاب همان 
س��خنانی را مطرح می کنند که دشمنان ما 

علیه انقاب می گویند.
وی اف��زود: برخ��ی از این مدعیان س��ابق 
انق��اب صرفا با نفس انقاب مش��کل دارند 
و می گوین��د ما با انقاب اس��امی درگیری 
نداریم بلکه با کلیت پدی��ده انقاب مخالف 
هس��تیم و باید روش های اصاحی و گام به 
گام را در دس��تور کار خود قرار بدهیم؛ یعنی 
همان نظریاتی که مهندس بازرگان در ابتدای 
انقاب می گفت. البته کسانی که امروز چنین 
سخنانی را مطرح می کنند، در ابتدای انقاب 
گریب��ان مرحوم بازرگان را به دلیل طرح این 

نظریات می گرفتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
امروز این عده از یاران سابق انقاب، به نظریات 
به اصطاح مصلحانه پناه آورده اند و می گویند 
»آئین انقاب روش خوبی برای اداره کش��ور 
نیس��ت و اگر برای بره��م زدن رژیمی مانند 
رژیم طاغوت هم خوب بوده است، اما به درد 

مدیریت یک جامعه نمی خورد«
صفارهرندی تصریح کرد: عده دیگری از این 
افراد به اعتبار اینکه انقاب اسامی دشمنانی 
را برای ایران ردیف کرده اس��ت، معتقدند »با 
اینکه حرف امام)ره( و رهبری حق است اما ما 
زورمان به دنیا نمی رسد و چاره ای جز تسلیم 
دربرابر فشارهای خارجی نداریم و اگر تا االن 
هم مقاومت کردیم اشتباه کردیم«؛ امروز این 
عده از افراد برای ردیف کردن خسارات ناشی 
از آئین کشورداری دینی و تفکر انقابی نظریه 

پردازی می کنند.
وی افزود: ما برخی از این افراد مانند آقای 
»محمود س��ریع القلم« را در دهه ۶۰ به سپاه 
می آوردیم تا سخنرانی هایی را تبیین انقاب 

اسامی داشته باشد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: امروز متاسفانه این نوع نگاه از تریبون های 
حکومتی ابراز می شود چراکه فردی مانند آقای 
س��ریع القلم مدتی به صورت نانوشته مشاور 
آق��ای روحانی بود و از ط��رف وی به مجامع 
جهانی می رفت و در سازمان های بین المللی به 

عنوان نماینده فکری حکومت ایران سخنرانی 
می کرد. او در این سخنرانی ها ابراز می کرد که 
ما از نگرش انقابی عبور کرده ایم و قصد داریم 

به جامعه جهانی بپیوندیم.
صفارهرن��دی تاکی��د کرد: برخ��ی یاران 
س��ابق انقاب مثل آقایان سعید حجاریان و 
جایی پور که مدتی هم در حزب مش��ارکت 
بودند، بحث نرمالیزاسیون را مطرح می کنند 
و می گوین��د »باید روابط خ��ود را با کل دنیا 
عادی س��ازی کنی��م و حتی اس��رائیل را به 
رسمیت بشناسیم« این افراد معتقدند »رمز 
تمام مش��کات امروز ما وف��ادار بودن مان به 
آئین انقاب است بنابراین باید خود را از شر 

چنین مقوله ای نجات بدهیم.«
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی است 
که رهبری انقاب در بیانیه گام دوم انقاب از 
حقانیت نظام و انقاب اسامی دفاع می کنند. 
دفاع امروز ما از انقاب با یاران س��ابقی است 
که می گویند شما با انقاب خود باعث عقب 

ماندگی ایران شدید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه باید در مقابل این مدعیان باید حجت 
و دلیل ارائه کنیم، گفت: اگر بیاییم کشوری 
را که معادل م��ا در زمان قبل از انقاب بوده 
است را بررسی کنیم، خواهیم دید که »مصر« 
به لحاظ شرایط تاریخی و تمدنی، جمعیتی، 
سرزمینی و فرهنگی و اعتقادی همانند ایران 
است و پیش از انقاب نیز همچون ایران یکی 
از اقم��ار آمریکا بوده اس��ت. امروز پس از ۴۰ 
سال می توانیم وضعیت پیشرفت ایران و مصر 
را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ حتی با این تفاوت 
که آنها همانند ما تحت فشارهای اقتصادی و 

تحریمی هم قرار نداشتند.
صفارهرندی با بیان اینک��ه طبق فرموده 
رهبر انقاب ما تاکنون در طول انقاب حتی 
در دوران دفاع مقدس بحران نداشته ایم، اظهار 
کرد: ما چالش های س��نگین و آس��یب های 
ب��زرگ داش��ته ایم ام��ا هیچگاه ب��ه بحران 
نرسیده ایم. بحران به شرایطی می گویند که 
ب��رای عبور از آن باید همه ش��رایط عادی را 
تغییر بدهیم اما ما در اوج جنگ شرایط عادی 

خود را تغییر ندادیم.

در اجالس دبیران استان های حزب موتلفه اسالمی مطرح شد:

دفاع بیانیه گام دوم از حقانیت نظام و انقالب اسالمی 
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فاطمه رهبر:

اقدام 
ترامپ 

وحدت و 
انسجام ملی 
را افزایش 

داد
عضو ش��ورای مرکزی حزب 
موتلف��ه اس��امی گف��ت: اقدام 
ترامپ در ق��راردادن نام س��پاه 
در لیس��ت گروه های تروریستی 
موجب ش��د حتی کسانی که به 
برخی عملکردهای س��پاه انتقاد 
داشتند، حمایت خود را از سپاه 

اعام کنند.
فاطم��ه رهب��ر در گفت وگ��و 
با ایس��نا، با اش��اره ب��ه اینکه در 
چه��ل س��ال گذش��ته ش��اهد 
اقدام��ات مختل��ف آمریکا علیه 
انقاب اس��امی بوده ایم، اظهار 
کرد: فق��ط بحث اقدامات ترامپ 
مطرح نیس��ت. ما در چهل سال 
گذشته شاهد انواع توطئه ها علیه 
کشورمان از سوی آمریکا بوده ایم 
و آخرین اقدام آنها تروریس��تی 

نامیدن سپاه است.
وی همچنین بیان کرد: اقدام 
اخیر آمریکا هم برای مردم ایران 
چیز جدیدی نیست و نخ نما شده 
است. البته همواره اقدامات آمریکا 
علی��ه کش��ورمان نتیجه عکس 
داشته است. در همین مورد اخیر 
هم وحدت و انس��جام ملی ما را 
افزایش داد. حتی کسانی هم که 
پی��ش از این به برخ��ی اقدامات 
س��پاه انتقاد داش��تند، در مقابل 

ترامپ از سپاه حمایت کردند.

محمد کرمی راد:

سپاه الگوی 
ویژه ای 

برای جهان 
اسالم شده 

است
عضو ش��ورای مرکزی حزب 
موتلفه اسامی گفت: در مقطع 
جنگ جوان های سپاهی با نگاه 
عمیقی که به ادامه راه امام راحل 
داشتند و برای پیونداندن آن به 
نهضت امام زم��ان )عج( تاش 
می کردن��د. ما با اعتقاد و ایمان 
و برگرفت��ه از آرمان ه��ای امام 
)ره( عملی��ات کردیم.  خمینی 

نیروی دشمن سه برابر ما بود اما 
در کربای یک عملیات کردیم و 
دیدگاه صدام که از آنجا ایران را 

می دید گرفتیم.
محمد کرم��ی راد« در گفت 
و گو با خبرنگار سیاسی دفاعی 
خبرگزاری شبس��تان ب��ا بیان 
این که س��پاه در خودکفایی در 
تجهی��زات و صنایع پیش رفت، 
یادآور شد: نمونه بارز آن شهید 
تهران��ی مقدم بود که از توپخانه 
ش��روع کرد و به پدر موشکی ما 

معروف شد.
کرمی راد تصریح کرد: سپاه 
به یک الگوی ویژه برای جهان 
اس��ام تبدیل شد و کشورهای 
مس��لمان و آن هایی که اعتقاد 
مبارزه با اس��تکبار جهانی پیدا 
ک��رده بودند دارای تش��کل ها 
و س��ازمان ش��دند که برگرفته 
از سپاه ش��د. انصاراهلل و حزب 
اهلل در یمن و لبنان مانند سپاه 

هستند.

2 هدف ترامپ از تروریست نامیدن سپاه 
 بع��د از آخرین اقدام ض��د ایرانی ترامپ 
در گذاردن نام س��پاه در لیس��ت گروههای 
تروریستی که دو هدف عمده را دنبال میکند 
که در ادامه ش��رح خواهم داد، در فکر این هس��تم که ما به عنوان یک 
ایران��ی در مقابل کس��ی که وحدت و امنیت ما را ه��دف قرار گرفته و 
خواهان گسست بین آحاد ملت و انتقام از حافظان امنیت ایران در این 

منطقه ی آشوب زده است ، چه وظیفه ای داریم ؟
هدف اول آمریکا از این اقدام نابخردانه، اول انتقام از کسانی است که با 
ایجاد کمربند مقاومت در منطقه، ضمن دور کردن تهدید و نامنی از مرز 
های ایران و گسترش عمق استراتژیک ایران تا دل سرزمینهای اشغالی 

فلسطین، عما هژمونی آمریکا در خاورمیانه را به چالش کشیده و عمله 
های آل سعود و وهابیون جانی که قرار بود دولت اسامی عراق و شام را 
بسازند، به گورستان تاریخ فرستاد. همه اینها فقط و فقط از فرزندان ایران 

، یعنی سپاه پاسدارن انقاب اسامی برآمده و بس .
هدف دوم آمریکا ایجاد گسس��ت و جدایی میان آحاد مختلف مردم 
بود تا در سالی که برنامه ریزان آمریکایی، آن را سال ایجاد نارضایتی بین 
مردم ایران خصوصا" طبقات فرو دس��ت جامعه که مدافعان همیشگی 
کش��ور و نظام ب��وده اند نام نه��اده، بتوانند از آب گل آلود مش��کات 
اقتصادی، گرانی لجام گس��یخته و سوء مدیریت های گسترده، ماهی 

بگیرند. همچنین ...
پ��س بعنوان یک ایرانی به ترامپ و منافقین وطن فروش و خائنین با 
صدای بلند اعام می کنیم،من هم یک پاسدارم. هر ایرانی یک پاسدار است.

علی  آرش رناسی 

عضو شواری مرکزی

تبریک حزب مؤتلفه اسالمی به فرمانده جدید سپاه 
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی انتصاب سرلشکر حسین سامی به 

فرماندهی کل سپاه را تبریک گفت.
متن پیام اسداهلل بادامچیان به شرح زیر است:

»سردار سرلشگر پاسدار برادر ارجمند جناب آقای سامی
فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقاب اسامی

سام علیکم؛
در سالروز میاد پربرکت منجی عالم بشریت امام مهدی عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف اعتماد فرماندهی معظم کل قوا و نایب امام، امام خامنه 
ای در س��پردن مسئولیت خطیر فرماندهی کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی به حضرتعالی، رویدادی مبارک است.اینجانب ضمن تبریک و 
تهنیت از خداوند قادر متعال مس��ئلت می نمایم که با امدادهای ربانی، 

شما را در همه موارد یاری دهد و بتوانید همچون سال های گذشته تحت 
زعامت ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای مدظله 
العالی س��پاه پاس��داران، این جنداهلل غالب را به عنوان لشگری پرتوان، 
پیروز و سربلند برای حاکمیت عدل و قسط جهانی و منهدم کننده ظلم 
و جور مس��تکبرین و خار چشم دشمنان خداد و آرامش بخش و امید 
محرومین و مظلومین ملت های اس��امی، هدایت و فرماندهی نمائید.

حزب موتلفه اسامی با افتخار همواره یار و یاور و حامی و پشتیبان سپاه 
پاسداران و سرداران بزرگ اسام همچون حضرتعالی و همکارانتان بوده 

و خواهد بود.
با دعای خیر                                                                 

 دکتر اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسامی«
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسامی تاکید کرد: این حرف از 
سوی آمریکایی ها که تحریم ها علیه حاکمیت است،  بی معناست زیرا در 
سیل اخیر ایران اقدامات آمریکا در ممانعت از ارسال کمک ها نشان داد 

که آن ها پای بند به هیچ کدام از موازین انسانی نیستند.
حسن السجردی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از این که آمریکا 

از طریق تحریم ها مانع ارس��ال کمک  به سیل زدگان ایران شده است، 
گفت:  آمریکا در تاش اس��ت تا از طریق تحریم ها علیه ایران حداکثر 
بهره برداری را داش��ته باشد، به این معنا که تا می تواند از این طریق به 
سیس��تم های مختلف کشور فش��ار آورد و به اهدافش در جهت بی اثر 

کردن و ناکار آمدکردن اقدامات مسئوالن دست یابد.
وی تصری��ح کرد:   درواقع آمریکا برای این کار از همه ابزارهای خود 
اس��تفاده می کند،  اما آنچه خیلی مهم است این که آمریکا به خصوص 
شخص ترامپ در مسائل انسانی ماحظه ای نداشته و ندارد گرچه گاهی 
اوق��ات حوادث و بایای طبیعی نمی تواند دس��ت آویز و بهانه ای برای 

این که بتوانید به رقیب فشار آورید، باشد.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد:  در دنیا روحیه ای 
وج��ود دارد به معنای مدارا یا فرصت دادن ب��ه رقیب تا بتواند خود را 
در صحن��ه نگه دارد، اما ایاالت متحده آمریکا  در این ش��رایط  خیلی 
تاش کرد که موضوع تحریم ها را علیه دولت و ساختار قدرت در کشور 
نمایش دهد، از سوی دیگر در رسانه ها تاش کرد تا از کمک های مالی، 

لجستیکی و انسانی جلوگیری کند بنابراین، این حرف که تحریم ها علیه 
حاکمیت است، بی معناست زیرا در سیل اخیر بیش تر آسیب به مردم 
وارد شده و آمریکا نیز با جلوگیری از ارسال کمک ها نشان داده که به 

هیچ کدام از موازین انسانی پایبند نیست.
وی ادامه داد: ایاالت متحده آمریکا در تاش است تا ایران را از طریق 

و وسیله ای محروم کرده و سیاست خودش را اعمال کند، هیات حاکمه 
آمریکا نیز در حال حاضر اولویتی جز اهداف خودشان نمی تواند آن ها را 
آرام و مجاب کند به این که رفتار معقول و حساب شده در پیش بگیرند. 
الس��جردی اظهار کرد: رفتار قدرت های بزرگ در دوره های مختلف 
تاریخی این گونه بوده که رفتار حقوق بشر دوستانه و معیارهای انسانی 
و همچنین متغیرهای حقوق بش��ری جایی برای آن ها معنا دارد که با 
اهداف و منافع ش��ان همخوانی داشته باش��د در غیر این صورت آن ها 
حیطه حضورش��ان را تغییر نمی دهند و ب��ا آوردن بهانه های مختلف 
این گونه القا می کنند که موضوعات حقوق بش��ر دوس��تانه را براساس 

استانداردهای انسانی رعایت می کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین گفت:  به نظر می رسد آمریکا 
و رفتار قدرت های بزرگ همیشه این گونه بوده که انسانیت و شعارهای 
مطلوب جامعه انسانی را مطرح می کنند و اگر به نفع آن ها نباشد توجهی 
به آن ندارند گرچه در دوره ای که ساختارهای قدرت در آمریکا توسط 

فردی به نام ترامپ تعریف می شود شاهد این گونه رفتارها هستیم.

السجردی با اشاره به تحریم کمک به سیل زدگان:

ترامپ در مسائل انسانی مالحظه ای ندارد

عال میرمحمدصادقي:

بخش خصوصی در حل 
مشکالت سیل زدگان 

مشارکت کنند
عضو هیات نظارت حزب مؤتلفه اس��امی گفت: مردم در زمان وقوع 
س��وانح طبیعي خیلي زود و س��ریع به یاري هموطنان آسیب دیده مي 
شتابند و با وجود بسیج نیروهاي نظامي و انتظامي براي یاري هموطنان، 
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مردم مشارکت وسیعي در کمک رساني دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ایرنا، گردهمایي ساالنه فعاالن معدني کشور توسط 
خانه معدن ایران با رویکرد یاري به سیل زدگان در قالب کمک هاي نقدي، کاالیي 

و تامین مصالح ساختماني برگزار شد.
عا میرمحمدصادقي نایب رییس اتاق بازرگاني تهران نیز در این مراسم گفت: 
مردم )بخش خصوصي( در زمان وقوع سوانح طبیعي خیلي زود و سریع به یاري 
هموطنان آسیب دیده مي شتابند و با وجود بسیج نیروهاي نظامي و انتظامي براي 

یاري هموطنان، مردم مشارکت وسیعي در کمک رساني دارند.
وي یادآور ش��د: آمارهاي منتش��ر شده گویاي آن اس��ت که ده ها هزار واحد 
مس��کوني براثر سیل از بین رفته و تخریب شده است، بنابراین حجم وسیعي از 
خانه هاي س��یل زدگان نیاز به بازسازي و نوسازي دارند و انتظار مي رود فعاالن 
معدني نیز براساس توانایي خود در این ارتباط مشارکت داشته باشند که بر این 

اساس پیشنهاد تامین 2۰۰ میلیارد ریال ارایه مي شود.
به گفته میرمحمد صادقي، داوطلبان کمک و یاري به هموطنان سیل زده مي 
توانند کمک هاي خود را به صورت اسنادي ارائه کنند که با بهره گیري از ظرفیت 

نهادهایي مانند سازمان اقتصاد اسامي به تدریج قابل وصول است.

بارانه�ای  ن�زول 
آغ�از  در  به�اری 
س�ال 1398 هرچند 
موجب آسیبهای جانی و مالی در چند استان 
کشور شد الکن آثار مثبت فراوانی داشت که 
از باب "لئن شکرتم الزیدنکم و لئن کفرتم ان 

عذابی لشدید" به آن ذیال اشاره می گردد.
1-تامی��ن آبه��ای زیر زمینی که در س��الهای 
اخیر بدلیل برداش��ت بیش از حد مجاز به خاطر 
خشکسالی های اخیر کاهش چشمگیری یافته و 

مخاطره آمیز بود.
2-پرش��دن دریاچه ها، تاالبها، س��دها، هورها 
و... که بدلیل خشکسالی های اخیر مخاطره آمیز 
و موجب نابودی حیات وحش و محیط زیس��ت و 
گرد و غبار و نمکزارشدن بعضی مناطق و کاهش 
اش��تغال و... شده بود که با صرف میلیاردها تومان 

هزینه نیز جبران نمی گردید.
۳-رفع گرد و غبار و ریزگردها و هوای ناپاک که 
استانهای غربی و جنوب شرقی را درگیر و خسارات 
سنگینی داشت و بسیاری از افراد را دچار بیمارهای 

تنفسی نمود.
۴-سبزی محیط زیست و طراوت هوا 

۵-افزایش محصوالت دیمی و آبی که به دلیل 
خشکسالی ها موجب کاهش محصوالت و اشتغال 

زدایی شده بود.
۶-باال آمدن س��طح آبه��ای روزمینی و جاری 

شدن رودها و چشمه های خشک
۷-ارزیابی توان دس��تگاهها در مواجهه با بروز 

حوادث و رفع ضعفها
8-پدیدارش��دن کارهای گروه��ی و جمعی و 

جهادی
9-حضور سپاه و ارتش و بسیج و طاب و اقشار 
مختلف مردم در صحنه و برقراری پیوند بین اقشار 

مختلف ملت
1۰-همدلی اقشار مختلف ملت و ارسال هدایا به 

مناطق سیلزده و آسیب دیده
11-پیوند نیروهای نظامی انتظامی با ملت بویژه 

در زمان تحریم سپاه
12-استفاده از امکانات لجستیک و مهندسی 

و هوایی نیروهای نظامی انتظامی و دستگاهها که 
خود یک مانور بود.

1۳-آشنا شدن ملت با مشکات مناطق درگیر سیل
1۴-پی��ش بینی اعتب��ارات و اماک��ن و... برای 

آسیب دیدگان
اجرای ی��ک مانور عموم��ی ملی که   -1۵
تجربه گرانبهایی برای مواقع خطر و اضطراری است.

1۶-آزم��ون مدیران اجرایی در س��طح ملی و 
استانی و محلی

1۷-آزمون دس��تگاهای اجرایی در تامین آب، 
غذا، دارو، ب��رق، تلفن، راه، پ��ل، خدمات، کاالها، 
سرویسهای بهداش��تی، بیمارس��تان، مدرسه و... 

مناطق آسیب دیده و سرعت هریک از آنها
18-جلب نظر ملتهای دیگر در کمک به ملت ایران

19-نش��ان دادن ماهیت پست رژیم امریکا در 
جلوگیری از ارسال هدایا به ایران 

2۰-کااله��ای انبارها تخلیه و مج��ددا به روز 
میشود.

21-کاالهای داخل��ی و لوازم منزل داخلی که 
به س��یل زدگان می دهند موجب رونق اقتصادی 

و اشتغال می گردد.
22-تجربه این دوره مقابله با سیل برای مقدمات 
ظه��ور موالیمان امان زمان عج که چهل روز باران 

می بارد مفید خواهد بود.
2۳-تجرب��ه مجدد ب��رای دوره جامعه مهدوی 
مانند دوران دفاع مق��دس که همه کار صلواتی و 

برای رضای خدا است. 
همچنین باید برای آینده نیز اقدامات زیر 

صورت پذی�رد که آثار آتی بارش�های اخیر 
است:

1.پیشبینی آموزشهای الزم در رسانه ها و کتب 
درسی

2.رفع نقائص بیمه ها  و تس��ری آن به مواردی 
که آسیب دید.

۳.تاسیس و ساخت سیل بند و سدهای جدید با 
مطالعات همه جانبه

۴.ایجاد کانالهای انح��راف آب مازاد به مناطق 
دیگر و تامین آب ش��رب از آن بجای ریخته شدن 

به دریا
۵.ایج��اد اس��تاندارهای جدید ضد س��یل در 
ساختمان سازی و رعایت آن در سطح کشور مثل 

ژاپن و مالزی و اندونزی و...
۶.ایج��اد سیس��تم فاضاب ش��هری بویژه در 

مناطقی که سطح آب باالست.
۷.الیروبی سدها و رودخانه ها و پلها 

8.جلوگیری از ساخت و ساز در مسیلها و کنار 
رودخانه ها و...

9.اص��اح مس��یر جاده ه��ا و ری��ل قطارها و 
تعبیه پل ب��رای تخلیه آبهای مخرب آن و تقویت 

زیرساختهای آن
1۰.استفاده از تجربه حضور مردم در صحنه ها 
مثل دفاع مقدس تا مقابل با سیل زدگی و تسری 

آن به حوزه اقتصاد تا این مشکل نیز حل شود.
ل��ذا در مجوع باید ش��اکر خداوند متعال بود و 
هرچه زودتر خس��ارتهای وارد شده را تامین نمود 

و زندگی نو و جدیدی را آغاز نمود. 

آثار مثبت بارش های اخیر
علیرضا اسالمی

کارشناس
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حزب موتلفه اسامی در محکومیت حمله تروریستی به مراسم مذهبی 
عید پاک در سریانکا، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسامی متن این بیانیه به شرح 
زیر است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
با کمال تاسف از وقوع حمات تروریستی به مراسم مذهبی عید پاک 
در سریانکا به بازماندگان و خانواده های قربانیان این حادثه تروریستی، 
مردم کش��ور دوس��ت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری النکا، 

دولت و احزاب این کشور تسلیت عرض می نماییم.

بار دیگر این حادثه که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم 
این کش��ور و گردش��گران خارجی منجر شده است، نش��ان داد پدیده 
تروریس��م نفرت انگیز که هیچ مرز، نژاد، ملت و مذهبی را به رس��میت 
نمی شناسد در سراسر دنیا گسترش پیدا کرده و به معضلی جهانی تبدیل 
ش��ده است و جز با برخورد مصمم و واحد تمامی کشورها و دولت های 
جهان بدور از برخوردهای دوگانه با این مس��ئله، قابل ریش��ه کن شدن 

نمی باشد.
حزب موتلفه اسامی شدیدا این حمات تروریستی را محکوم کرده 
یکپارچه در برابر تروریسم مقابله کرده و آنرا محکوم نمایند.«و از همه ملت های آزاد و احزاب مس��تقل جهان می خواهد تا به صورت 

بیانیه حزب موتلفه اسالمی در محکومیت حادثه سریالنکا:

تروریسم هیچ مرز، نژاد و مذهبی را به رسمیت نمی شناسد

دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��امی گفت: 
آمریکایی ها همواره خواس��تار افغانس��تان 
همراه ب��ا درگیری هس��تند و نمی توانند 

استقال این کشور را ببیند.
به گ��زارش روابط عمومی حزب مؤتلفه 
اس��امی، اس��داهلل بادامچی��ان در دیدار با 
محمد حس��ن جعفری، دبیرکل حزب رفاه 
ملی افغانس��تان، با بیان خاط��رات خود از 
ش��هید مزاری، مردم افغانستان را مردمی 
س��خت کوش و مس��تحکم در برابر اجانب 
برش��مرد که اس��تکبار جهان��ی نمی تواند 
اس��تقال این مردم را تحمل کند و سعی 
دارد ت��ا هم��واره اوضاع افغانس��تان دچار 

مشکات و درگیری ها باشد.
وی در ادامه به بیان ویژگی های تحزب 
الهی و حزب خدامحور و موفق اش��اره کرد 
ک��ه هر حزب��ی بخواهد موفق باش��د باید 
هدفدار باشد و بداند از کجا شروع می کند 
و پایانش چگونه اس��ت و همواره در سمت 

صدق و درستی باشد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��امی تأکید کرد: هر حزب باید ارزش هایش 
را مشخص کند تا موفق باشد و در حقیقت حزب یک اندیشه است برای 

عده ای از افراد که دور هم جمع شدند.
بادامچیان افزود: در تش��کیل حزب مؤتلفه، ام��ام خمینی )ره( به ما 
فرمودند که برای تشکیل حزب نکاتی را دقت کنیم، یکی اینکه حزبتان 
ایمانی باشد و انسا ن های مؤمن را دور هم جمع کنید و کار را برای خدا 

انجام دهید.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی گفت: دیگر اینکه حزب را مردمی کنید و 
نکته بعد اینکه با برنامه کار کنید چرا که امور در دنیا تدریجی است و در 

آخر اینکه به محاسبه امورات خود بپردازید و اینکه از کجا شروع کردید، 
االن کجا هستید و به کجا می خواهید برسید.

وی ب��ا بیان اینکه آمریکایی ها همواره خواس��تار افغانس��تان همراه با 
درگیری هس��تند، تصریح کرد: مردم افغانس��تان اگر احساس کنند که 
حزب شما در خدمت همه آنها هست به شما خواهند پیوست و اگر حزب 
مردمی شد و تعامل آن با مردم بود، مردم نیز به سمت آن خواهند آمد و 
اگر در حزب حاکمیت خداوند برقرار شد نصر خداوند شامل حزب شده و 

درها به رویتان باز خواهد شد.
در این دیدار محمدحس��ین نیکنام، مع��اون بین الملل حزب مؤتلفه 
اسامی نیز به روابط مستمر دو حزب تأکید داشتند که جعفری نیز آن 

را تأیید کردند.

اسداهلل بادامچیان در دیدار با دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان:

آمریکایی ها همواره خواستار درگیری
 در افغانستان هستند
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��امی گفت: معیار مهم در 
بحث تورم و اندازه گیری ان جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز 

آمار ایران.
به گزارش قدس آناین، محمود الفت دبیر حزب موتلفه اس��امی 
استان همدان در نشست خبری خود اظهار کرد: شعارهای انتخاباتی 
رئیس جمهور عملی نش��ده است و باید اصاح طلبانی که سال های 
92 و 9۶ آقای روحانی  را به عنوان اسطوره رفع مشکات معیشتی و 

اقتصادی اعلم کردند جوابگو باشند و حساب پس دهند
وی با اش��اره به قدردآنی از تاش رسانه های استان همدان افزود: 
بحران اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریتی است و  در استان با نبود 

سرمایه و عدم رشد اقتصادی روبه رو هستیم.
محمود الفت اظهار کرد: معیار مه��م در بحث تورم و اندازه گیری ان 
جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران؛ آمارهای اشتغال ایجاد 
شده از سوی مسئوالن تنها آمار درمانی است و برای پنهان کردن ضعف 

های خودشان در زمینه ایجاد اشتغال است.

وی افزود: آمارهای اش��تغال اعام شده توسط مسئوالن صحت ندارد 
چرا که این آمارها مردم را س��ردرگم کرده اس��ت وقتی سرمایه گذاری 
خاصی  برای اش��تغال نداش��تیم، پس کاهش امار بیکاری هم بی معنی 
اس��ت مسئوالن آمار دهنده در اس��تان همدان باید شاخص و چگونگی 
به دس��ت آوردن امارها را به مردم اعام کنند. تا مردم درباره صحت آن 

تصمیم بگیرند.

محمود الفت:

معیار تورم جیب مردم 
است نه بانک مرکزی و 

مرکز آمار

دبی��ر حزب موتلفه اس��امی اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد گفت: 
جوانگرایی باید سیاس��ت نظام قرار گیرد. جوانگرایی به معنای کنار زدن 
تجربه ها نیست. بلکه باید کادرسازی کنند. اصولگرایان در خصوص جوان 

گرایی و کادرسازی ضعیف عمل کرده اند.
علی محمد دانش��ی دبیر حزب موتلفه اس��امی اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد در گفتگو با کبنانیوز، مجلس شورای اسامی را مجلس موفق 
نمی داند و می گوید: مجلس شورای اسامی در بسیاری از مسائل که باید 
فعال باشند، به دنبال کارهای سطح پایین تری هستند. بخشی زیادی از 

وقتش را برای مسائل حاشیه ای گذاشته است.
این فعال سیاسی اصولگرا به موضوع جوانگرایی هم گریزی زد و گفت: 
جوانگرایی باید سیاس��ت نظام قرار گیرد. جوانگرایی به معنای کنار زدن 
تجربه ها نیست. بلکه باید کادرسازی کنند. اصولگرایان در خصوص جوان 

گرایی و کادرسازی ضعیف عمل کرده اند.
دانش��ی در پاسخ به س��ئوالی در خصوص پیشی بینی تان از انتخابات 
آینده مجلس چیس��ت؟ گفت: تغییر چندان��ی در ترکیب اصولگرایی و 
اصاح طلبی به وجود نمی آید. اگر اصولگرایان با اجماع ورود پیدا کنند با 

موفقیت های خوبی روبرو می شوند.
وی با اش��اره به انتخابات ریاس��ت جمهوری هم گری��زی زد و گفت: 

سرنوشتی که ما االن در کشور گریبان آن هستیم، به مدیران این کشور 
بر می گردد و اصاح طلبان هم در این سرنوشت نقش دارند. االن مردم و 
خیلی از جریان های سیاسی و گروه های سیاسی به ناکارآمدی این دولت 

پی برده اند.

علی محمد دانشی:

الویت در جوانگرایی کادرسازی است نه کنار زدن تجربه  ها

حزب موتلفه اسامی استان بوشهر در بیانیه 
ای از س��ازمانهای بین المللی به ویژه سازمان 
ملل و مدعیان حقوق بشر خواست به وظایف 
انس��انی خود در قبال این جنایات وحش��یانه 
عمل نمایند واجازه ندهند این رژیم آدمکش به 
جنایاتش برعلیه بشریت ادامه دهد به گزارش 
چغادک نیوز، در بیانیه ارس��الی حزب موتلفه 
استان بوش��هر در محکومیت کشتار شیعیان 

آمده است.
رفتارظالمانه آل سعود با مخالفینش به ویژه 

شیعیان روزبه روز باپشتیبانی استکبارجهانی 
شدت بیشتری پیدامی کند.

به ش��هادت رس��اندن آیت اهلل نمر و قطعه 
قطعه کردن خاش��اقچی و بیش از چهارس��ال 
قتل عام مردم مسلمان یمن و اخیرا اعدام ۳۷ 
نفر از جوانان مبارز مس��لمان شیعه و سنی به 
جرم حق طلبی و اس��تقال خواهی به دستور 
اربابان آمریکایی و صهیونیستش سقوط خود 
را تسریع بخشیده و آبروی حامیان خود را در 
جهان برده است .اعضای حزب موتلفه اسامی 

استان بوشهر هم صدا با همه حقطلبان و آزادی 
خواهان جهان اعدام جوانان مبارزو اس��تقال 
طلبان مسلمان عربس��تان را محکوم نموده و 
از سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل 
و مدعیان حقوق بش��ر م��ی خواهد به وظایف 
انس��انی خود در قبال این جنایات وحش��یانه 
عمل نمایند واجازه ندهند این رژیم آدمکش به 

جنایاتش برعلیه بشریت ادامه دهد .
 روابط عمومی حزب موتلفه اسامی استان 

بوشهر

بیانیه حزب موتلفه اسالمی استان بوشهر در پی محکومیت کشتار شیعیان در عربستان:

سازمانهای بین المللی مانع جنایات آل سعود شوند
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خیاب��ان  زن��د-  کریمخ��ان  خیاب��ان  نش�انی: 
خردمن��د جنوبی - نبش کوچه یگانه پاک ۴۴- 

کدپس��تی:1۵8۴۷۳۴۷11

اس��ام اجازه نمی ده��د که ما 
تعدی کنیم به یک کشوری، لکن 
فرموده اس��ت که اگر به شما تعدی 
کردند، بزنید تو دهنشان!... بحمداهلل 
و تا سپاه پاسداران هستند، بحمداهلل 
و تا ارتش هست و تا ملت متعهد به 
اس��ام و فداکار برای اسام هست، 
این جمهوری هست. خداوند ان شاء 
اهلل، به همه ش��ما سامت و سعادت 
عنایت کند و دس��ت س��تمکاران را 
قط��ع کند و لش��کر ای��ران را پیروز 

کند.
امام خمینی)ره( 1۳۶۰/۰۵/2۷

ور
م ن

کال

سالح خرفتپنجره آخر

محمدمهدی اسالمی:

فتنه گران این بار قبل از انتخابات به جمهوریت می تازند
عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه اس��امی گفت: تئ��وری پردازان 
اغتشاش��ات ۷8 و 88، بار دیگ��ر در تاش برای هجمه به جمهوریت نظام 
هس��تند، اما این بار پیش از انتخابات گفتمان ضد مردم س��االرانه خود را 

به نمایش گذاشته اند.
محمدمهدی اسامی عضو حزب موتلفه اسامی در گفت وگو با خبرنگار 
احزاب و تش��کل هایگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد مواضع 
اخیر ابطحی مبنی بر اینکه گفتمان اعتدال روحانی، گفتمان اصاح طلبان 
نبود، گفت: گویا برخی از س��ران اصاحات فکر می کنند حافظه انتخاباتی 
مردم کوتاه مدت اس��ت و به همین جهت ش��اهد تغییرات مواضع آنها در 
مقاطع مختلف از دیدگاه های سوسیالیستی تا سرمایه داری آزاد هستیم.

وی ادامه داد: به نظر می رسد آنان تغییرات فناوری را در برنامه ریزی 
جدید خود لحاظ نکرد و الگوی کهنه خود را در عصر رسانه های اجتماعی 
که فیلم و اسناد مواضع گذشته آنها را مستند می سازد، تکرار می کنند.

وی اف��زود: مواضع ابطح��ی، تکرار لطیف تر نظ��رات حجاریان بود که 
قائل به توس��ل به »نافرمانی مدنی« برای عبور از روحانی مطرح شده، اما 
این نوع فرار اصاح طلبان از پاس��خ گویی درب��اره مواضع انتخاباتی خود، 
مس��بوق به س��ابقه اس��ت اما با تغییرات تکنولوژی و دسترس��ی آسان به 
مواضع گذشته آنها، موجب کاهش شدید محبوبیت این جناح خواهد شد.

اس��امی مواضع صریح حجاریان که گفته اس��ت »پ��روژه اصاحات به 
انتخابات گره نخورده اس��ت« را رمزگش��ایی از علت رفتارهای اغتش��اش 
طلبانه آنها دانست و خاطرنشان کرد: مشکل اصلی اصاح طلبان آن است 
که کاهش محبوبیت س��ران این جریان پ��س از تکرار حمایت تمام قد از 

روحان��ی در انتخابات 9۶ ، راهی برای حضور نرمال در انتخابات برای آنها 
باقی نگذاشته است.

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��امی مرثیه س��رایی زودهنگام 
تندروهای اصاح طلب برای انتخابات مجلس شورای اسامی را اعتراف به 
یقین آنها به شکس��ت انتخاباتی دانست و یادآور شد: وعده هایی همچون 
ام��کان زندگی رویایی در پی مذاکره با آمریکا و ترک مقاومت امروز دیگر 
مش��تری ندارد و اصاح طلبان نی��ز جز چنین ش��عارهایی، کارنامه قابل 
اتکایی ندارن��د تا به آن امید ببندند. به هم زدن زودهنگام قواعد بازی در 
عرصه انتخابات و دعوت به اغتش��اش، یک جنبه تحریک گرانه برای بیدار 
کردن چماق به دستان اصاح طلب دارد و جنبه دیگر آن، مهیا کردن فضا 

برای نپذیرفتن مسئولیت رفتارهای سالهای گذشته است.
وی تصری��ح ک��رد: حداقل انتظار این اس��ت که حجاری��ان که خود با 
وظایف ش��ورای شهر آشنا است، بگوید در شورای شهری که بهانه نظارت 
استصوابی در انتخابات آن را ندارند به جز تغییر نام خیابان ها چه عملکرد 
جدی و قابل قبولی برای مردم داشته اند تا مشخص شود اگر برخی از آنان 
برای حضور در انتخابات مجلس رد صاحیت نمی شدند، چه کار ویژه ای 

برای حل مشکات مردم انجام می دادند.
اس��امی افزود: پاس��خ برخی اعضای اصاح طلب به مواضع چهره های 
اغتش��اش طلب خود نش��ان می دهد این رویکرد، حتی میان بس��یاری از 
نزدیکان آن ها نیز خریداری نخواهد داش��ت؛ اما اهداف فتنه جویانه آن ها 
را در دو انتخابات مجلس ش��ورای اسامی 98 و ریاست جمهوری 1۴۰۰ 

آشکار خواهد کرد.
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