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عامل نهادینه کردن نظم در جامعه
سرمقاله

حمید رضا ترقی

تش��کیالت یک��ی از 
هرگ��روه  فرای��ض 
مردمی است که یک 
هدفی را دنبال میکنند. تشکیالت یعنی نظم 
،یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و 
زنجیره یی کار کردن ؛ این معنای تش��کیالت 
اس��ت ،این چیزی است که نه فقط بد نیست 
بلکه یک چیز خوب و بلکه ضروریس��ت. هیچ 
کاری در دنی��ا ب��دون تش��کیالت پیش نمی 
رودانقالب اس��المی ایران هم بدون تشکیالت 
پیش نرفت و پیروز نشد.60/11/27 مقام معظم 

رهبری
با اس��تفاده از رهنمودهای ف��وق مقام معظم 
رهبری ؛ اولین عنصر برای حرکت عمومی در 
مسیر چشم انداز گام دوم منضبط شدن جامعه 
و برقراری نظم اجتماعی در جامعه اس��ت که 
برای تحقق آن باید از تربیت نوجوانان شروع و 
دربین تمام اقشار جامعه آنراگسترش داده و آنرا 
نهادینه کرد ؛ بی ش��ک اگر این نظم و انضباط 
ریش��ه در مبانی فکری و اعتقادی مردم بعنی 
اسالم داشته باشد و بر مبنای تقوا انجام شود با 
روحیه انقالبی دمساز خواهد شد و اجازه هرج 
و مرج و بلبشوئی در جامعه نمی دهد .؛ یکی از 
علل پیشرفت اروپا و غرب وجود نظم و انضباط 
اجتماعی است که در اسالم و توصیه های امیر 
مومنان مورد تاکید و توجه است ولی مسلمانان 
به آن کمتر توجه و عمل میکنند در حالی که 
این عامل پیشرفت باید دقیقا در گام دوم مورد 

توجه قرار گیرد .
بنابر این نظم از چند مولفه تشکیل شده 

است، که عبارتند از:
1 - آگاهی و بصیرت

  چنانچه رفتار انس��ان بر اس��اس ش��ناخت و 
بصیرت باشد، عالوه بر آنکه رفتار از روی میل و 
رغبت صورت می گیرد، فرد در حفظ و بقاء آن 
کوشا خواهد بود، در مورد نظم نیز چنین است. 
یعنی تنها در صورتی که نظم بر مبنای شناخت 
فرد نس��بت به اصول و قواعد و فواید و آثار آنها 
ایجاد شود، مقبول بوده و فرد بدون هیچ گونه 

رنج و خستگی بر اساس آن عمل می کند.
2- آزادی مشروط

  نظ��م به معن��ای محدود نم��ودن آزادی فرد 
نیس��ت، بلکه به منظور آن اس��ت ک��ه رفتار و 
فعالی��ت فرد را معقوالنه ب��ر طبق ضابطه ها و 
معیارهای منطقی و مشخصی در آورد. ضابطه 
و معیارهایی که هم به س��ود فرد است و هم به 
سود جامعه. پس باید این نکته را در نظر داشته 
باشیم که نظم و مقررات، آزادی بی قید و شرط 
افراد را مشروط می کند، تا حدی که این آزادی 
به حقوق دیگران ضرری وارد نکند و مانع رشد 
و هدایت خود فرد هم نشود. اما باید توجه نمود 
که این مشروط کردن نباید به آزادی اندیشه و 

عمل فرد آسیبی برساند.
3-  خودکنترلی یا انضباط شخصی

  یکی از اصول مهم در منظم بودن این اس��ت 
که ف��رد از روی اختیار آن را بپذیرد. به عبارت 
دیگر فرد ش��خصاً اعمال و رفتار خود را کنترل 
نموده و تحت نظم و قاعده در آورد و با توجه به 
آثار و نتایج اعمال خویش اقدام نماید.یک فرد 
منظم در مراحل مختلف زندگی خویش عاقالنه 
رفت��ار می کند و با ارزیاب��ی و تدبیر رفتارهای 
خ��ود را مدیریت می کند. چنی��ن فردی قادر 
است عواطف و احساسات خود را کنترل نموده، 
ارزش های صحیح اخالقی را بپذیرد، در زندگی 
جمعی احساس مسئولیت می کند، به حقوق و 
وظایف خود آشنا است و برنامۀ زندگی شخصی 
خود را از لحاظ مس��ائل مختلفی چون عادات 
غذایی، اس��تراحت، تفریح، مطالعه و .... درست 

تنظیم می کند.
  4- مداومت

  نظ��م را نمی توان ب��ه صورت مقطعی و یا در 
یک زمان مشخص ایجاد کرد، بلکه باید در طول 
زمان در فرد ش��کل گیرد. چنانچه نظم در اثر 
تمری��ن و تکرار در افراد ب��ه صورت یک عادت 
آگاهانه در آید، از ثبات و دوام بیشتری برخوردار 
خواهد ب��ود. ایجاد هر ع��ادت و رفتار صحیح 
محتاج تمرین است و نمی توان انتظار داشت با 
وضع مقررات فوراً آن را به وجود آورد. همچنین 

پس از اینکه منظم بودن به صورت یک ویژگی 
درونی در آمد برای استمرار آن تمرین و تکرار و 

تقویت الزم است.
5-  تشکیالت

  تنها عاملی که میتوان��د نظم را در بین آحاد 
جامعه نهادینه کند ، تش��کل است ، تشکل به 
رفتار و گفت��ار و عمل افراد جهت داده و آنها و 
دیگر ظرفیتها را بسوی تحق هدف معینی سوق 

و هدایت میکند 
 هدفدار بودن انضباط

یک عنصر دیگری که الزم است برای این حرکت، 
این است که این حرکت باید یک جهت گیری 
مشّخصی داشته باشد؛ یک جهت گیری منطقی 
و قابل قبول، که در حرکت عمومی ملّت ایران 
که ما داریم پیشنهاد میکنیم و مطرح میکنیم، 
این جهت گیری، جهت گیری به سمت جامعه ی 
اسالمی یا تمّدن اسالمی است؛ یعنی میخواهیم 
برویم به سمت تشکیل یک جامعه ی اسالمی؛ و 
حرکت عمومی، ما را باید به اینجا و در نهایت به 

یک تمّدن پیشرفته ی اسالمی برساند.
    هرمجموعه ی انس��انی که منظم و منضبط 
ب��وده و یک هدف و آرمان مش��خص را دنبال 

کنند؛ تشکل یا حزب خواهند بود .
 درتعریف حزب در المنجد آمده است: جماعه 
من الناس ومل قوم تشاکلت قلوبهم و اعمالهم، 
فهم احزاب دراس��الم همه بس��وی کعبه نماز 
میخوانند، همه از برنامه قران برای زندگی فردی 
و اجتماعی خود تبعیت میکنندهمه از یک رهبر 
و ولی فرمان میبرند.هرکسی وظیفه مشخص در 
جامعه و خانواده دارد که باید وظایف خودرا به 

درستی انجام دهد .
 شهید بهشتی می فرماید: مابرای اینکه بتوانیم 
کارهای بزرگی را انجام دهیم ، بی ش��ک باید 
متشکل باشیم .رابطه های ایمانی و اعتقادی و 
عملی دیمی و سازمان نیافته ،برای رسیدن به 
بخشی از اهداف و تحقق بخشید ن به قسمتی 
از مراحل انقالب میتواند کافی باشد . ولی برای 
رسیدن به بخش��ی دیگر از اهداف و آرمانهای 

انقالب کافی نیست.
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اس�داهلل بادامچی�ان با اش�اره به س�ی 
امی�ن س�ال رحلت ام�ام خمین�ی)ره( و 
پی�روزی فرزن�دان انقالب�ی ام�ام)ره( در 
منطقه و بیداری اس�المی در جهان گفت: 
ق�رن ما قرن امام خمینی)ره( و قرن غلبه 

مستضعفان بر مستکبران است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبی��ران حزب اظهار داش��ت: ۳0 س��ال پیش 
امام)ره( با صدای بلند فرمود »ما تصمیم گرفته 
ایم به لطف خدا ریشه های فساد صهیونیسم و 
سرمایه داری و کمونیسم را در جهان بخشکانیم 
و پرچ��م مق��دس ال ال��ه اال اهلل را بر قلل رفیع 
کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. هم او بود 
که خطاب به فرزندان انقالبی خود و نسل های 
آینده فرمود »کمربندهایتان را محکم ببندید و 
هیچ چیز تغییر نکرده و جنگ ما با اس��تکبار 
جهانی و آمریکای جهانخوار ادامه دارد« و تأکید 
فرمود »خش��م و بغض و کینه انقالبی را علیه 

آمریکا در سینه نگه دارید.«
وی با اش��اره به سالگرد 1۵ خرداد و سالروز 
ارتح��ال امام)ره( گفت: ام��ام )ره( و مجتهدان 
عالی مقام خبرگان، پرچم اس��الم را به مردی 
س��پردند که طی ۳0 سال گذشته در راه مجد 
و عظمت و عزت ایرانیان و مؤمنان در منطقه و 

جهان از هیچ تالشی فروگذار نکرده است. امروز 
قدرت ایران در منطقه پش��ت ابرقدرت ها را به 
لرزه درآورده است و ملت ایران فخر ملت های 
جهان اس��ت. با همان انرژی و توان انقالبی در 

برابر باج خواهی های آمریکا ایستاده است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی اظهار داشت: 
ام��ام فرمود انقالب ما محدود به ایران نیس��ت 
و انقالب اس��المی منطقه شروع انقالب بزرگ 
جهان اس��الم به پرچم��داری حضرت حجت 

ارواحنافداه است.
بادامچیان با اش��اره به برگزاری باشکوه روز 
قدس تأکید کرد: امسال ملت ایران و ملت های 
جهان یک گام بزرگ برای نابودی اس��رائیل و 
توطئ��ه های آمری��کا در منطقه برداش��تند و 
ورشکستگی معامله قرن را با شعارهای کوبنده 

مرگ بر آمریکا و مرگ بر اس��رائیل و مرگ بر 
انگلیس اعالم کردند.

وی اف��زود: حقیقت قرن ما س��قوط زودرس 
حکام غاصب رژیم اشغالگر قدس است و با سقوط 
و نابودی صهیونیست ها اصال معامله ای در کار 

نخواهد بود که روی آن بحث و جدل شود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با تجلیل از همه 
گروه های فلسطینی که به توطئه ترامپ تحت 
عنوان »معامله قرن« پاسخ منفی داده اند گفت: 
امروز حتی یک فلسطینی در جهان وجود ندارد 
که دلخوش به مذاکرات به اصطالح صلح باشد.

بادامچیان تصریح کرد: این ننگ ابدی برای 
آل س��عود و همپیمانان آن باق��ی خواهد بود 
که با خونخواران و جهانخواران همدست شده 
اند و به زودی ملت های مس��لمان تکلیف این 
رویکرد خائنانه را با بیداری اسالمی نشان تعیین 

خواهند کرد.
وی در ادامه به پیروزی های ش��گرف حزب 
اهلل، حماس و ملت س��وریه در خطوط تماس 
با اشغالگران قدس اشاره کرد و افزود: فرزندان 
انقالبی امام )ره( و رهبری، غاصبان قدس را در 
نبرده��ای ۵۵ روزه، ۳۳ روزه، ۸ روزه و اخی��راً 
طی ۴۸ ساعت و 2۴ ساعت شکست دادند و به 

مرحله بازدارندگی تجاوز رسیده اند.
دبیرکل ح��زب موتلفه اس��المی در بخش 

دیگری از س��خنان خود به شهادت مظلومانه 
حجت االسالم والمسلمین محمد خرسند اشاره 
کرد و اظهار داشت: شهید خرسند بدون شک از 
شهدای محراب است و در کسوت امامت جمعه، 
در ش��ب 2۳ ماه مبارک رمضان دعوت حق را 
لبی��ک گفت و به دس��ت فردی ش��قی از تبار 
ابن ملج��م های عصر جاهلیت مدرن به فیض 

شهادت نائل شد.
بادامچیان گفت: شهید خرسند عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی بود که در استمرار 
نهضت س��رخ ش��هدای 26 خرداد، مظلومانه به 
شهادت رسید و نام او در کنار دیگر شهدای حزب، 

بر تارک تاریخ انقالب اسالمی خواهد درخشید.
وی اف��زود: رهبر معظم انقالب اس��المی و 
مراجع عظام تقلید با پیام های روشنگرانه خود 

تصویری از یک »روحانی بااخالص و پرتالش« 
و »امام جمعه فعال و موفق«، با ایمان و باتقوا و 
با روحیه انقالبی و والیی ارائه دادند. او یک طلبه 
س��اده زیس��ت و مردمی بود و درک درستی از 
فقر و محرومیت و استضعاف داشت. دغدغه های 
انقالبی و والیی او همیشه وی را در کنار مردم 
نگاه می داش��ت و در نهایت نیز »پاداش بزرگ 

الهی« در سحرگاه شب قدر نصیب او گردید.
دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی خطاب به 
نیروهای امنیتی و اطالعات��ی گفت: قاتل وی 
از جریانی فاس��د و مرتبط ب��ا فرقه های ضاله 
است. اگر این پرونده توسط دستگاه قضایی به 
خوبی رسیدگی شود می تواند از اتفاقات ناگوار 
و شهادت های بعدی جلوگیری کند. مسئولین 
نباید شهادت مظلومانه آن طلبه همدانی و نیز 
شهادت حجت االسالم والمسلمین خرسند را با 

ساده انگاری مورد غفلت قرار دهند.
بادامچیان در عین حال از آیت اهلل رئیس��ی 
ریاس��ت محترم ق��وه قضائیه به جه��ت اعزام 
رئیس کل دادگس��تری استان فارس به منزل 
شهید خرسند و دلجویی و تفقد از آنان و دادن 
قول مس��اعد برای رسیدگی سریع این پرونده 

قدردانی و تشکر نمود.
وی با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران 
و مقول��ه مذاکره اظهار داش��ت: واژه مذاکره در 
فرهنگ دیپلماسی آمریکا، اسم رمز یک فریب و 
نیرنگ دیپلماتیک است و به تعبیر مقام معظم 
رهبری، مذاک��ره تاکتیک آمریکا برای تکمیل 
فشارهاست. همان طور که آقای روحانی گفتند، 

مذاکره با آمریکائی ها دیوانگی است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: اکنون 
آمریکا دنبال یک دیوانه در ایران می گردد که با او 
گفتگو کند. فکر نمی کنم در دولتی که همه ادعای 
عقالنیت می کنند و خود را جزء جماعت عقال تلقی 

می کنند، کسی حاضر به گفتگو با آمریکا باشد.
بادامچی��ان افزود: ۴ س��ال گفتگ��و کردیم 
و منج��ر به یک پیمان ش��د که هم 6 کش��ور 
قدرتمند جه��ان امضا کردند و ه��م به عنوان 
یک س��ند در شورای امنیت سازمان ملل ثبت 
شده است، پس ما مذاکره کرده ایم و فقط اجرا 
باق��ی می ماند. این نیاز ب��ه گفتگو ندارد. فقط 
کاخ سفید با صدور بیانیه ای باید همه تحریم 
های نفتی و بانکی را بردارد. تازه اگر آنها را هم 
برداشت، ما با آنها مذاکره نمی کنیم. اگر مذاکره 
ای در کار باش��د باید پیرامون میزان خساراتی 
که در این سال ها به ایران وارد کرده اند باشد.

وی تأکید کرد: آوردن پیام از دشمن نامش 
مذاکره نیست و از قبل پاسخ دولت و ملت ما به 

آن روشن است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
شکست نتانیاهو در تشکیل دولت ائتالفی تاکید 
کرد: وضع حکام رژیم اش��غالگر قدس ضعیف 
تر از آن اس��ت که فکر می کنیم. آنها در درون 
خود مشکل دارند و قادر به حل مشکالت خود 
نیستند. انتخابات زودرس هم مشکل آنها را رفع 

نخواهد کرد.

اسداهلل بادامچیان:

مانند دوره امام مقابل باج خواهی های آمریکا ایستاده ایم
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آیت اهلل علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید در پیامی شهادت 
امام جمعه کازرون را تسلیت گفت.

آیت اهلل علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید در پیامی  شهادت حجت 
االسالم  خرسند امام جمعه کازرون را تسلیت و تعزیت گفت. در این پیام 
آمده است حادثه ناگوار و نگران کننده شهادت عالم فرزانه جناب حجت 
االس��الم والمسلمین حاج آقای خرس��ند امام جمعه محترم شهرستان 

کازرون مایه تالم و تاثر گردید.

این عالم جلیل القدر که در شب قدر پس از انجام مراسم احیا و شب 
زنده داری در هنگام سحر به دیدار معبود شتافت.

ولذا اینجانب این حادثه تاسف بار را اوال به ساحت مقدس حضرت 
ولی عصر امام زمان )عج( و مقام معظم رهبری و علما و دانش��مندان 
منطقه و مردم ش��ریف کازرون باالخص به بازماندگان و بیت شریف 
آن فقید س��عید تس��لیت گفته و برای آن فقید س��عید علو درجات 

مسالت می نمایم.

پیام تسلیت آیت اهلل علوی گرگانی 
در پی شهادت حجت االسالم محمد خرسند

خبر تلخ و گزنده بود، ش��هادت مظلومانه 
برادر بزرگوار حجت االس��الم محمد خرسند 
ام��ام جمعه فقی��د کازرون و عضو ش��ورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی در سحرگاه 2۳ ماه رمضان به دست یک 
انسان نمای بی وجدان، یک تروریست ضد روحانی و منحرف فکری ما را 

در غم فرو برد.
دل های مؤمنان روزه دار از ش��هادت روحانی بس��یجی و انقالبی متألم 
و متأثر ش��د، ش��خصیتی که عمر پربرکت خود را در سنگر دفاع از دین 
و جبهه ه��ای حق علیه باطل مصروف کرد، اجر یک عمر مجاهدت خود 
را پس از مناجات ش��ب قدر از دس��ت ائمه اطهار گرفت و وی که مفتخر 
به پوشیدن لباس پیغمبر بود لباس مقدسش از خون تنش رنگین شد و 

نشان داد، دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است.
مرگ سرنوش��ت مختوم همه انسان ها اس��ت اما چه خوش این مرگ 
در بس��تر عافیت رقم نخورد، هر چند این واقعه ما را اندوهگین ساخت، 
اما این تأس��ف و تألم برای خود ما است وگرنه که شهدا زنده اند و بر سر 
خوان نعمت های بهشتی متنعم از رزق الهی هستند، حقیقتاً با وجود این 
ضایعه دردناک ثلمه ای به جامعه روحانیت معزز وارد شد که به این راحتی 
جبران پذیر نیست و کس��ی نمی تواند فقدان ایشان را جبران کند و این 

شهید عزیز نشان داد در باغ شهادت باز باز است.
درس بزرگ این حادثه دردناک برای تأمین کنندگان امنیت در جامعه، 
گوشزد خطر رشد قارچ گونه جریان های انحرافی و عرفان های کاذب است، 
این فرقه ها به اسم دین داری انسانیت را به مسلخ برده و از درون آن یک 
انس��ان گرگ نمای خالی از احساس��ات و عواطف انسانی بیرون می آید تا 
ض��ارب که عضو برخی گروه های منح��رف مدعی مهدویت بوده و تحت 
تأثیر آن ها قرار داشته است، به خود اجازه دهد حقه و کینه دستگاه های 
اطالعاتی موساد و... و نفوذی های داخلی که از روحانیت انقالبی به ستوه 
آمده ان��د با حذف فیزیکی این روحانیت معزز دنبال کنند اما زهی خیال 
باط��ل که فکر و تفک��ر حق مدارانه تا ابد در بس��تر مفاهیم جاودانه عالم 

می ماند و شهادت نه تنها اثر آن را نمی کاهد که موجب جوشش و خروش 
این حقیقت خواهد شد.

زنگ خطر برای مسئوالن امنیتی کشور که اخیراً شاهد حوادث مشابه 
در همدان، مش��هد و تهران بودیم به صدا در آمده اس��ت، تفکری خزنده 
برای ترویج خشونت پنهان علیه روحانیت معزز در جریان و فضای مجازی 
جوالنگاه ترویج فرقه های انحرافی شده است و جریان ضدروحانیت که از 
طریق ضدانقالب در این فضا تور پهن کرده اند و با یارگیری از انسان های 
خ��ام و بی اطالع، چ��ون خوره اعتقادات انس��ان ها را می بلعند و از خالل 
آموزه های آنان منحرفان فکری چون ضارب این شهید عزیز تحویل جامعه 

می شود.
ضمن اینکه تکرار این حوادث را ضعف دستگاه های اطالعاتی و فقدان 
حساس��یت الزم نسبت به تحرکات این عناصر در جامعه تلقی می کنیم، 
تکرار حوادثی از این دست را دیگر برنمی تابیم؛ تا کجا باید شهید دهیم 
تا مسؤوالن به خود آیند، بنده ضمن در خواست اشد مجازات برای قاتل 
و حامیانش، تنبیه را زمینه س��از جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست 
می دانم تا کسی به خود اجازه ندهد احساسات عمومی را جریحه دار کند، 
خانواده ای را داغدار و حوزه علمیه ای را از وجود عالمی فرزانه بی بهره کند.

هر چند شهادت ایشان برای حزب مؤتلفه ضایعه جبران ناپذیری است 
و مایه حسرت و اندوه برای ما است، اما سرنوشتی خیر برای ایشان نوشته 
ش��د و قضا و قدر سرنوشت وی در ش��ب قدر با نام شهادت رقم خورد و 
این حس��رت بر دل ما تا ابد ماند که از قافله ش��هدا باز عقب ماندیم؛ وی 
اجر یک عمر مجاهدت در راه حق، جبهه های فرهنگی، سنگر نماز جمعه 
و مجاهدت در جبهه نبرد حق علیه باطل که افتخار جانبازی را نیز این 
شهید داشت، را در شب قدر از خداوند به نیکی ستاند و حق این دوست 
عزیز شهادت بود و بنده که سال ها افتخار دوستی و همنشینی با ایشان را 
داشتم و با وی مأنوس بودم خلوص و تقوای ایشان بود که توفیق یافت در 
بهترین زمان ممکن یعنی شب سوم شهادت موالی متقیان حضرت علی 

ابن ابیطالب)ع( به فیض شهادت نائل شود.

درس بزرگ حادثه شهادت حجت  االسالم محمد خرسند
احمد علی مقدم

عضو شواری مرکزی
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رئیس ش�ورای مرکزی ح�زب موتلفه 
اس�المی با تاکید بر اینک�ه اگر اختیارات 
روحان�ی ک�م ب�ود ب�رای دور دوم نامزد 
نمی ش�د،  گفت: دولت س�وء تدبی�ر را به 

حساب اختیارات نگذارد. 
سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
ح��وزه احزاب خبرگ��زاری فارس، با اش��اره به 
اظه��ارات اخیر رئیس جمهور مبن��ی بر لزوم 
اعطای اختیارات ویژه به خود، اظهار داشت: در 
قانون اساسی اول جمهوری اسالمی اختیارات 
رئیس جمهوری بس��یار مح��دود بود و رئیس 
جمه��وری، با ای��ن که با رأی مس��تقیم مردم 
انتخاب می ش��د، فقط می توانست با توجه به 
رأی تمایل مجلس، فردی را به عنوان نخس��ت 
وزی��ر به مجلس معرفی کند و اختیارات دولت 

یعنی قوۀ مجریه با نخست وزیر بود.
وی افزود: پس از اصالح قانون اساسی سمت 
نخست وزیر حذف شد و اختیارات او به رئیس 
جمهوری منتقل شد. بنابراین در قانون اساسی 
موجود قدرت اجرائی در دست رئیس جمهوری 
اس��ت و او اس��ت که وزرا را به مجلس معرفی 
می کند و مس��ئولیت اجرای قانون اساس��ی و 
ریاست قوۀ مجریه را جز در مواردی معین که 
قانون اساسی طبق اصل 110 بر عهده رهبری 

قرارداده است، بر عهده دارد.

میرس��لیم با اش��اره به عملکرد روحانی در 
بخش هایی که اکن��ون اختی��ار آن را برعهده 
دارد اظهار داشت: رئیس جمهوری منتخب در 
انتخابات دورۀ دوازدهم همان رئیس جمهوری 
انتخابات دورۀ یازدهم است؛ یعنی یک دوره را با 
کمال شناخت مسئولیت ها و واقعیت های حاکم 
بر کش��ور و بر جهان و بر مناسبات بین المللی 
پش��ت س��ر گذارده و با علم به شرایط حاکم، 
داوطلب ادامۀ ریاست جمهوری شده و اکثریت 

آرا را هم به دست آورده است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه رئی��س محترم 
جمهوری اختی��ارات کافی برای چاره جویی 
مشکالت داشته اس��ت ولی تدبیر نامناسبی 
را از ابت��دا انتخ��اب کرد، گف��ت: ب��ا این که 
از ط��رف متخصص��ان و  توصیه ه��ای الزم 
دلسوزان در زمینه های مختلف اقتصادی به 
ایشان داده شد، متأسفانه به آنها عنایت الزم 
و به موقع نشد و همین خودرأیی به وخیم تر 

شدن شرایط منجر شد.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
افزود: رئیس محترم جمهوری فکر می کرد که 
در سال 92 مذاکرات با آمریکا سریعا به نتیجه 
مطلوب و مورد نظر ایش��ان برس��د و راه برای 
فروش نفت خام و کسب درآمد دالرهای نفتی 
و س��پس تس��هیل واردات باز شود و در نتیجه 
کشور  به س��ادگی و فارغ از خود اتکایی، اداره 

شود و انتخاب همکارانش نیز متناسب با همان 
تصور باطل و خیال خام بود.

وی با بیان اینکه اغلب دولتمردان نه آموزش 
و نه تجربه و نه اعتقاد به ادارۀ کشور در شرائط 
تحریم و بحران را داش��تند و هنوز هم ندارند 
و اصال ب��رای آن آمادگی ندارند،  تصریح کرد: 
بس��یاری از آنها چش��م به آمریکا دوخته اند و 
فکر می کنن��د با مذاکراتی جدید بتوانند خود 
را از نابس��امانی موج��ود نجات دهند. ش��اید 
منظورشان از اختیارات هم این است که بیش 
از آنچه تا حاال کرنش نش��ان داده اند، اختیار 
داش��ته باش��ند در مقابل آمریکا نرمش نشان 
دهند و بتوانند با عنایت آمریکا، و نه با اجرای 
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی، کشور را از بن 
بست خودساخته شان نجات دهند. این نوعی 
فرار از زیر بار مسئولیت است.میرسلیم با تاکید 
بر اینکه دولت اگر نمی دانست اختیارات کافی 
ن��دارد و با این وجود، زیر بار مس��ئولیت رفت 
باید ام��روز اعتراف به جهل خ��ود کند، اظهار 
داش��ت: اگر این چنین ب��ود رئیس جمهوری 
ب��رای بار دوم خود را نام��زد نمی کرد و اگر از 
اختیارات مطلع بود و مسئولیت پذیرفت، امروز 
باید جوابگو باش��د و نه آنکه ناکارآمدی و سوء 
تدبیر و راهبرد نامناس��ب خود را به حس��اب 
کمبود اختیارات واهی بگذارد و شانه از زیر بار 

مسئولیت خالی کند.

سیدمصطفی میرسلیم:

رئیس جمهور ناکارآمدی خود را 
به حساب کمبود اختیارات واهی نگذارد

تاسف برای یک نظرسنجی
1- نظرس��نجی روش��ی علمی، تخصصی، 
وتجربه شده اس��ت که از طریق نمونه گیری 
وان هم با روش های خاص خود برای موضوع 
وهدف خاصی و با روش های متعدد  در جامعه انجام می شود. بدیهی است 

انواع بهره برداریهاواستفاده های الزم از آن بعمل می اید
2- همانطور که شاخه های علوم فراوان ومتخصصین هرعلم، امکان اجازه 
ورود واظهار نظر به محدوده آن علم رادارند، در اظهار نظر پیرامون یافته های 
نظرسنجی ها هرکسی ودر هر موقعیت وجایگاهی، حق ورود به آن را ندارد، 

مگر اینکه یافته ها را از جانب مشاوران  آن حوزه نقل قول نماید.
۳-رئیس جمهور محترم در دیدار افطاری برخی نمایندگان رسانه ها، 
برای اثبات اش��راف اظالعاتی خود به امور جامعه، به پدیده نادری، آنهم 
نظرسنجی چشمی شخص خود استناد کرده اندکه نه تنها تعجب آحاد 
جامعه را بر انگیخت، بلکه بهانه طنز شبکه های مجازی گردید. واین نیز 

مایه تاسف دلسوزان جامعه است. 
۴-اگر صدها دلیل مهم برای اثبات ناکار آمدی برخی از کارگزارن دولت 
یازده ه��م ودوازدهم در بی خبری وعدم اش��راف به امور جامعه وفاصله 
جریان به اصطالح اصالح طلب واعتدال از مردم،  ناکافی باشد، نظرسنجی 
چش��می رئیس جمهور محترم، نش��ان آفتاب آمد دلیل آفتاب را تداعی 
می کند، که این جریان چه میزان با آالم ودردها ومشکالت ووضع زندگی 
مردم، بیگانه اند، وبا کمال تاس��ف اخیرا، نداش��تن اختیارات ومراجعه به 

رفراندم را مطرح می کنند.
آقای روحانی به مردم توضیح دهند، باچند چشم، ودر چه مدت زمان، 
واز درون چن��د الیه حفاظتی، وباکدام ن��گاه از درون خودروهای تار ضد 
گلوله، وبا چه س��رعت عبور، واز کدام مس��یرهای تردد، وحد اکثر چند 

نفر مش��اهده مس��تقیم وغیر مس��تقیم از مردم عادی، وبا کدام اشراف 
روانشناسی، وبا چه ساز وکارهای تجزیه وتحلیل، وباکدام گروه مشاوران، 

شخصا با چشم خود از اوضاع جامعه مطلع هستند؟
۵_کاش رئیس جمهور محترم درموارد زیادی س��کوت کنند وبه امر 
اجرایی خود بپردازند ودر همان محدوده اظهار نظر نمایند، تا بتوان بابرهان 
قاطع از غلط نگرفتن انشاء نا نوشته دفاع نمود. زیرا برای ملتی که دشمنان 

زیادی دارد، دفاع عام، حتی مصلحتی، از مسوءالن نظام الزم هست. 
6-شاید موضوع ساده وطبیعی وپیش پا افتاده تلقی شود. بله، از یک 
فرد عادی وحتی یک مسئول میان پایه قابل اغماض است ولی نمی توان 
ساده از کنار میلیاردها هزینه بیت المال در اختیار رئیس جمهور، عبور کرد 
که یک ده هزارم آنرا به مشاورانی دلسوز، خدوم، آگاه، با بصیرت، باتدبیر، 
ومتخصص ورصدگر اختصاص دهند، تارسانه های جهان ودشمنان کینه 
توز وبهانه جو وتحلیل گر برداشتها وقضاوت های خودرا از اظهارات یک 

مسؤل بلند پایه ننمایند وساده تر اینکه چرا بهانه به آنها داد؟ 
7-نکته مهم این است که  رئیس جمهور محترم وبعضی از دولتمردان 
وهم قبیله های آنها از نظر سنجی چشمی اغماض کنندوحتی نظرسنجی 
های علمی را که ایش��ان از نتایج حقیقی ومحرمانه آنها باخبر هس��تند، 
نیز نادیده بگیرند، بلکه چشم بصیرت خودرا باز کنند ونیم نگاهی از باب 
وظایف قانونی وش��رعی خود، به رهنمودهای حکیمانه امام راحل ومقام 
معظم رهبری بیندازند وبا عدول از نگاه غربگرایانه، به سیره شهدا بنگرند، 
از این رو حقایق و واقعیت های جامعه چون آب ذالل رویارویشان شفاف 
میگردد. البته بااین جهت گی��ری درهای توفیق وحکمت برای خدمت 
گشوده میش��ودومردم باور میکنندکه خدمتگزاری چون رجایی در اوج 
گرفتاریها وناداریها وشعب ابیطالب می ستیزد ومی سوزد وخیالشان راحت 
بود وگریه های همدردی امام راحل ومقام معظم رهبری را در اوج اقتدار 
خدادادی، به همرا دا رند، این مردم نه غم خواهند داشت ونه نگرانی، و نه 

نیاز به نظر سنجی چشمی از درون الیه های اشرافی گری دارند. 

نصر عزیزی

عضو شواری مرکزی
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی گف��ت: موضع حضرت 
 امام)ره( در رابطه با قدرت های استکباری و در رأس آن ها شیطان بزرگ، 
آمریکا، کاماًل روشن و شفاف است و ایشان مذاکره با چنین حکومتی را 

آسیب زا می دانستند. 
محمدحسین شفیعی ها، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
در گفت وگ��و با خبرگزاری فارس در قزوین اظهار کرد: نگاه حضرت امام  
خمین��ی)ره( به ابرقدرت ها در س��خنان آن حضرت و هم چنین نامه ها و 

بیانیه هایی که داده اند، کامالً مشخص و شفاف است.
وی افزود: امام)ره( به طور مشخص راجع به آمریکا یک نگاه آشتی ناپذیر 

داشتند و آن  را به عنوان شیطان بزرگ تلقی می کردند.
ش��فیعی ها ادامه داد: باور امام)ره( این ب��ود تا زمانی که این خصلت و 
شخصیت سلطه جویانه و تشخص طلبی در نظام حاکمیتی آمریکا وجود 
دارد، مذاکره با چنین حکومتی یقیناً برای کشوری مانند ما و کشورهایی 

از این دست نه تنها ثمری ندارد، بلکه آسیب زاست.
وی خاطرنشان کرد: آش��تی ناپذیری امام)ره( با قدرت های استکباری 
امری روش��ن اس��ت و در حقیقت می توانیم بگویی��م که تابلوی نهضت 
امام)ره( این بوده که هیچ گاه با دولت های مستکبر سر سازگاری نداشتند.

مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین اظهار کرد: تعابیر 
بلندی که امام)ره( در رابطه با تسخیر النه جاسوسی فرمودند، به خصوص 
پس از انتشار اسناد النه جاسوسی که در قالب کتاب های مختلفی منتشر 

شد، حقانیت و درستی نگاه امام)ره( را کامالً اثبات کرد.
وی اشاره کرد: این ها نکاتی هستند که مقام معظم رهبری نیز در طول 
سالیان رهبری خود، به ویژه در سالیان اخیر، بسیار روی آن تأکید داشته اند 
و به مسؤولین دانش��گاه ها و آموزش وپرورش مؤکداً سفارش کرده اند که 
کتاب های منتشره در رابطه با اسناد النه جاسوسی را باید به عنوان کتاب 
درس��ی در اختیار دانش��جویان و دانش آموزان قرار دهند تا نسل جدید 
توجیه شوند و بدانند زمانی که آمریکا در گذشته در این کشور حاکم بوده 

چه بالیی بر سر این ملت و این کشور آورده است.
این فعال سیاسی اضافه کرد: البته کماکان این موضوع جای نقد دارد 

که دلیل نپرداختن مسؤولین مربوطه به این امر چیست؟
وی در پایان گفت: موضع امام)ره( در رابطه با دولت های استکباری و در 
رأس آن ها آمریکا بسیار روشن، شفاف و مشخص است و هر کس بخواهد 
از امام)ره( مایه بگذارد و غیر از این از ایشان نقل کند، قطعاً امر خالف و 

باطلی را گفته است.

محمدحسین شفیعی ها:

تابلوی نهضت امام سر ناسازگاری با دولت های مستکبر است

عضو ش�ورای مرک�زی ح�زب مؤتلفه 
اس�المی گفت: نگاه متفاوت امام راحل به 
سیاس�ت خارجی؛ هنوز از سوی بسیاری 
از اندیشمندان گرفتار پارادایم های غربی 

درک نشده است.
محمد مهدی اسالمی عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
احزاب و تش��کل های گروه سیاس��ی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، بااش��اره به نگاه و راهبرد امام 
خمینی در عرصه سیاست خارجی گفت: نگاه 
متفاوت امام راحل به سیاست خارجی که متکی 
بر نگرش اس��المی ایش��ان بود؛ هنوز از سوی 
اندیش��مندان گرفتار پارادایم های غربی درک 
نشده است و باید گفت که امام به واقع متکی به 
قدرت اسالم بود و مطلقا به وعده های فریبنده 

قدرت های جهانی اعتماد نداشت.
وی با اشاره به محورهایی همچون عزت متکی 
بر قدرت الیزال الهی و پوچ بودن ابزارهای جنگ 
سخت ابرقدرت ها در چشم بنیان گذار جمهوری 
اسالمی، افزود: به عنوان نمونه در روزگاری که با 
تسخیر النه جاسوسی، ابهت آمریکا توسط برخی 
دانشجویان پیرو خط امام به بازی گرفته شده و 
گروهی از اقدام نظامی آمریکا به هراس افتاده و 
راه مذاکره را در پیش گرفته بودند. امام خمینی 
۳ روز پس از تسخیر النه جاسوسی در نامه ای 
تصریح کردند که به هیچ وجه نمایندگان ویژه 
کارتر که در راه ایران بودند را نخواهند پذیرفت 
و اعضای شورای انقالب اسالمی نیز به هیچ وجه 
نباید با آنان مالقات نمایند و اگر آمریکا، شاه را 
به ایران تحویل دهد و دست از جاسوسی بر ضد 
نهضت ما بردارد، راه مذاکره در موضوع بعضی از 

روابطی که به نفع ملت است باز می باشد.
اسالمی تأمین منافع اسالم و ایران را از ارکان 
س��یات گذاری امام در عرصه خارجی دانست و 
خاطر نشان کرد: کلیدواژه هایی همچون وحدت 

امت اسالمی، مقابله با سلطه گری و حمایت از 
ملت های مظلوم در برابر ظالمان شاه کلید فهم 

نگاه راهبردی امام راحل در این عرصه است.
وی با اشاره به اینکه امام در روابط بین الملل 
صراحت داشت و با اعتقاد به نصرت الهی، بدون 
ترس از خش��م دش��منان، دچار رودربایستی 
دیپلماتیک نمی شد و مؤدبانه، اما قاطع و روشن 
س��خن می گفت، یادآور ش��د: نامه های امام به 
پاپ ژان پل دوم، ملک خالد و فهدبن عبدالعزیز 
پادش��اهان عربستان س��عودی و مشهورترین 
آن ها نامه به گورباچف نش��ان می دهد امام در 
عین آنکه سیاس��ت اصلی خود در مخالفت با 
سیاست های دنیای استکبار را دنبال می کرد، از 

وظیفه الهی هدایت نیز غافل نبود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با 
اش��اره به نقل خاطره مرحوم پرورش از توصیه 
امام خمینی به مقام معظم رهبری در خصوص 
نج��ات بخش بودن برخورد مقتدرانه با آمریکا، 
اف��زود: در دوره رهبری حکیمانه امام خامنه ای 

شاهد تداوم همان دکترین در سیاست گذاری 
کالن جمهوری اسالمی هستیم. اما متأسفانه 
دولت ها ک��ه طبق بند اول اص��ل 110 قانون 
اساس��ی موظ��ف به اج��رای این سیاس��ت ها 
هستند، در مقاطع مختلف قصور هایی داشته اند 
که از جمله تازه ترین مصادیق آن ها عدم رعایت 

شروط نه گانه رهبری در برجام است.
اس��المی در پایان راهکار توفیق در مواجهه 
حس��اس کنونی مقابل آمریکا را تبعیت کامل 
از امام��ت امت و رعایت کامل اصل 110 قانون 
اساس��ی از سوی کسانی که برای اجرای قانون 
اساس��ی قس��م یاد کرده اند دانست و گفت: در 
طی چهار دهه گذش��ته، بیشترین آسیب ها را 
در مقاطعی خورده ایم که افرادی سعی بر نادیده 
گرفتن سیاس��ت های ابالغی از سوی رهبری 
داش��ته اند و باید مراقب بود کس��انی که هنوز 
از مذاک��ره با آمریکا عبرت نگرفته اند، بار دیگر 
هزینه هایی را با مذاکرات مخفیانه خود تحمیل 

نکنند.

محمد مهدی اسالمی:

سیاست خارجی امام از سوی گرفتاران پارادایم های غرب فهمیده نشد
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مش�اور ش�ورای مرکزی حزب موتلفه 
اس�المی گفت: تمام اتکای رژیم ش�اه به 
خارج بود اما امام دقیقاً به نیروهای داخلی 
توجه کردند و این نیروهایی که در حقیقت 
سرکوب شده بود آزاد شد و نتیجه آن هم 

پیشرفت های علمی فراوان بود.
به گزارش گروه دانش��گاه خبرگزاری آنا، از 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، حسن 
غفوری فرد با اش��اره به اعتماد امام)ره( به مردم 
و پیش��رفت های کش��ور پس از انقالب گفت: 
درحالی که تمام اتکای رژیم شاه به خارج بود اما 
امام دقیقاً به نیروهای داخلی توجه کردند و با 
آزاد شدن این نیروهایی که در حقیقت سرکوب 
شده بود پیشرفت های علمی فراوان حاصل شد.

رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی 
انقالب فرهنگی در خصوص تأثیر اندیش��ه ها و 
شخصیت امام در پیشرفت علمی و فرهنگی در 
ایران گفت: پیشرفت هایی که ما بعد از انقالب 

در مس��ائل نظامی، علمی، صنعتی، فرهنگی و 
... شاهد بودیم نتیجه همان اعتمادبه نفسی بود 
که امام به م��ردم داد و نتیجه ترغیبی بود که 
امام نسبت به خودشناسی و شناخت نیروهای 

داخلی داشتند.
غفوری ف��رد با اش��اره به آی��ه »انتم االعلون 
ان کنت��م مؤمنین؛ اگر مؤمن باش��ید باالترین 
هستید«، افزود: تمام اتکای رژیم شاه به خارج 
بود اما ام��ام دقیقاً به نیروه��ای داخلی توجه 
کردند و این نیروهایی که در حقیقت سرکوب 
شده بود آزاد شد و نتیجه آن هم پیشرفت های 

علمی فراوان بود.
وی با بیان اینکه اصوالً در زمان همه انبیاء و 
اولیا الهی شاهد جهش در مسائل علم و دانش 
هس��تیم، اظهار کرد: بهترین شاهد این مسئله 
جهش علم با ظهور اسالم است که درحالی که 
مسلمانان دوره نخست بیشتر ساکن عربستان 
و از بدوی ترین و عقب مانده ترین جوامع بودند، 

اما در پرتو اس��الم جهش بزرگی در علم ایجاد 
ش��د که تا هزار سال بعد نیروی محرکه علم و 
دانش در جهان بود و آثار دانش��مندان اسالمی 

در دانشگاه های دنیا تدریس می شد.
غفوری فرد عامل این امر را آگاه شدن افراد به 
ارزش های درونی خود بر اثر تعالیم اسالم و آزاد 
شدن نیروهای درونی آن ها دانست و بیان کرد: 
پیغمبر ن��ه اختراعی کرد و نه نیروی مکانیکی 
یا هس��ته ای را به کار گرفت؛ بلک��ه مردم را با 
استعدادها و ظرفیت های الهی که در وجودشان 
بود آش��نا ک��رد و از این منظر یکی از هنرهای 

اصلی امام هم در دوره ما همین بوده است.
وی با اشاره به یکی از ابعاد اعتماد امام به مردم، 
گفت: در همه جای دنیا هرکجا که انقالبی شده 
است انقالبیون از همان ابتدا قدرت را در دست 
گرفته و تا پایان عمر هم در اختیار داشته اند؛ اما 
شما می بینید که به واسطه اعتمادی که امام به 
مردم داشت و دستوری که ایشان داد، یکی دو 
ماه پس از انقالب، رفراندوم برگزار ش��د تا مردم 
بیایند و خودش��ان حکومتی را که می خواهند 
انتخاب کنند و درحالی که پیش��اپیش ش��عار 
»استقالل آزادی جمهوری اسالمی« داده شده 
بود، امام خواس��تند این رفراندوم به عنوان یک 

ابتکار حاکی از اعتماد در تاریخ باقی بماند.
رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی 
انقالب فرهنگی در پایان س��خنان خود گفت: 
درمجم��وع درنتیجه اعتمادی که امام به مردم 
داش��ت و عالق��ه ای که مردم به امام داش��تند 
نیروها و ظرفیت ه��ای داخلی مردم موردتوجه 
و عنای��ت قرار گرفت و علی رغم همه تحریم ها 
و تم��ام توطئه هایی که علی��ه نظام جمهوری 
اسالمی انجام شد، پیشرفت های علمی و فنی و 
صنعتی حاصل شد و ما جهش بزرگی در علم و 

دانش و صنایع مختلف به دست آوردیم.

حسن غفوری فرد:

پیشرفت های علمی نتیجه توجه امام به نیروهای داخلی بود

عضو ش�ورای مرک�زی ح�زب مؤتلفه 
اس�المی با بیان اینکه دغدغ�ه های امام 
)ره( را برای حفظ والیت فقیه به درس�تی 
بشناسیم، گفت: در انتقال و معرفی شیوه 
و س�لوک امام خمینی )ره ( به نسل امروز 
تالش کنیم تا از حالت کلیشه ای و صوری 

خارج شویم.
»الله افتخاری« در گفتگو با خبرنگار احزاب 
خبرگ��زاری شبس��تان در مورد معرف��ی امام 
خمینی )ره( به نس��ل جوان گفت: در معرفی 
و انتقال س��یر و سلوک و س��بک زندگی امام 

خمینی )ره( خیلی موفق نبودیم.
جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری افزود: در 
معرفی امام ره به جوانان همان نسل نیز موفق 
نبودیم و ممکن است به همین جهت برخی از 

راه امام خمینی )ره( و خط ایشان فاصله گرفته 
باشند.

نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: باید بیش از این در انتقال و معرفی ش��یوه 
و سلوک امام خمینی )ره( به نسل امروز تالش 
کنیم و از حالت کلیش��ه ای و ص��وری خارج 

شویم.
وی گفت: برای شناساندن امام خمینی)ره( 
به نسل جوان نباید فقط به برگزاری یک مراسم 
س��الگرد اکتفا کنیم و الزم اس��ت تا دروسی را 
برای معرفی ابعاد مختلف شخصیتی بنیانگذار 
انقالب اس��المی مد نظر ق��رار دهیم تا بتوانیم 
دغدغ��ه های ام��ام )ره( را ب��رای حفظ والیت 
فقی��ه به درس��تی بشناس��یم و الگویی کامل 
برای مس��ئوالنی ارایه دهیم که دم از راه و خط 

ام��ام )ره( می زنند اما روش زندگی آنها با امام 
خمینی )ره( متفاوت است.

افتخاری خاطر نشان کرد: امام خمینی )ره( 
همواره توجه به بیت المال داش��تند و خود را 
خادم مردم دیدند و همیشه در دفاع از مظلوم 
در برابر ظالمان پایداری کردند و همیشه بر مدار 
حق مداری حرکت کردن��د. امروز باید ببینیم 
مسئوالن ما تا چه حد از این الگو تبعیت کردند 

و تا چه حد از آن فاصله گرفتند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: امیدواریم امسال بعد از گذشت ۴0 سال از 
پیروزی انقالب اسالمی بازنگری در امام شناسی 
خودمان داشته باشیم و امام خمینی )ره( را به 
درستی همانگونه که برای احیای اسالم تالش 

کردند بشناسیم.

الله افتخاری:

معرفی سبک زندگی امام 
نیازمند خروج از حالت کلیشه ای است
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کند  رحمت  خدا 
مرح��وم حبی��ب اهلل  
را  عس��کراوالدی 
ی��ک وقتی در اوج گفتگو ب��ا اصالح طلبان که به 
طور مکتوب دو دوره رد و بدل و در رس��انه ها هم 
منعکس شد، به من می گفت؛ به برخی از آنها پیام 
دادم؛ »ما ش��وخی ناموسی با شما نداریم. مسائل 
مربوط به اصل انقالب، آرمان های امام، والیت فقیه 
و مبارزه با آمریکا جزء نوامیس فکری ماست ما در 

این باره با شما شوخی نداریم.«
متأسفانه برخی از همین اصالح طلبان به نصایح 
او گ��وش ندادن��د و رفتند زیر خیم��ه فتنه برای 
بازگشت سلطه آمریکا سینه زدند، البته به جایی 

هم نرسیدند.
رهبر معظم انقالب در دیدار با دانش��گاهیان به 
موضوع مذاکرات و س��مومات ناش��ی از آن در راه 
پیشرفت انقالب اش��اره کردند و گفتند: »مذاکره 

مکمل راهبرد فشار است در مسائل ناموسی انقالب همچون توان دفاعی 
کشور نمی توان مذاکره کرد.«

آمریکایی ها از فصل مذاکره به عنوان فصل برداشت محصول فشارهای 
اقتصادی خود در زمین ما استفاده می کنند. اعراب و فلسطینی ها ۵0 سال 
است دارند مذاکره می کنند حتی یک متر زمین خود را آزاد نکردند و زیر 
چکمه سربازان رژیم اشغالگر قدس روزگار بدی را می گذرانند. سران عرب 
رفتند با دش��من مذاکره کردند و ناموس اعراب را فروختند و اکنون زیر 
تحقیر غرب هر روز امتیاز جدید می دهند باز توهین و تحقیر می شوند اما 
جمعی از همین جماعت فلسطینی و لبنانی ابتدا سنگ و سپس موشک 
به دست گرفتند،  دشمن را به  زانو در آوردند و اکنون در مرز بازدارندگی 
با حفظ شرافت و کرامت خود سینه به سینه دشمن ایستاده اند و یک قدم 
هم عقب نشینی نمی کنند. آنها باعقالنیت سیاسی با هزینه- فایده کردن 
امر مقاومت به این نتیجه رسیدند، درآمد مقاومت بیش از هزینه های آن 
است. مقاومت و ایستادگی یک مکتب، یک فرهنگ و یک اندیشه است که 

در دل خود خستگی ناپذیری و امیدوارانه حرکت کردن را دارد.
رهبر معظم انقالب نیز در سی امین سالگرد رحلت حضرت امام )ره(، 
بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی را قهرمان مقاوم��ت در عصر ما نامیدند و 
مختصات این اندیش��ه را در مرام امام )ره( مورد واکاوی قرار دادند. امروز 
فقط س��خن از مقاومت ملت ایران نیس��ت بلکه سخن از محور مقاومت 
است که ملت های منطقه را در برابر مقابله با نفوذ صهیونیسم و آمریکای 
جنایتکار به صف کرده است و شکست های پی درپی آمریکا و اشغالگران 
قدس به دلیل شکل گیری همین محور و همین جبهه است. امروز در میان 
ملت ه��ای جهان و دولت هایی ک��ه اراده کرده اند در برابر باج خواهی  های 
آمریکا بایستند سخن از فلسفه مقاومت، دستاوردهای مقاومت  و امتیازات 

»دکترین مقاومت امام خمینی )ره(« است.
رهبر انقالب در همین س��خنرانی تاریخی فرمودند: »اندیشه مقاومت 
قدرتمندترین س��الح یک ملت اس��ت. دشمن  در صدد است با وسوسه، 
تردیدافکني و القاء بی فایده و ناممکن بودن مقاومت،  این سالح را از دست 
ملت ایران خارج کند بنابراین باید اندیش��ه مقاومت را از ترفند دش��من 

مصون داشت«.
امروز ملت ایران از مرز تهدید و تطمیع دشمن گذشته است. دشمن 
در تمامی جبهه ها طعم تلخ شکست را از جبهه مقاومت دریافت کرده و 
عقب نشینی تاکتیکی دش��من حکایت از این واقعیت دارد که آنها هیچ 
راه حلی جز تسلیم در برابر ملت ایران و جبهه مقاومت در منطقه ندارند. 
آمریکا تنها یک گزینه روی میز دارد آن هم فشار اقتصادی، اما ملت ایران 
گزینه های گوناگون  در مقابل دارد دیر یا زود آمریکا مجبور است در برابر 

ملت ایران زانو بزند.
اخیراً  یکي از اصحاب  موسوم به اصالح طلب که در فتنه ۸۸ شریک 
و همپیمانان جرج س��وروس برای انقالب رنگی بود از واژه »ابر مقاومت« 
یاد کرده اس��ت. او از مقابله  با  ترامپ از واژه »ابرمقاومت« یاد می کند و 

آن را معبر »صلح«، »اصالح طلبی« و دموکراسی« می داند و می گوید باید 
اصالحات را به صلح ترجمه کرد بخشي از داخل و بخشی از نیروهایی که 

در خارج هستند باید این کوله بار را به دوش بکشند!
او می گوید »اگر ملت دموکراسی را با گوشت  و پوست خود لمس کند 
تاب مقاومت پیدا می کند« البته این حرف، حرف درستی است به شرطی 

که کارنامه سیاسی حضرات آن را تایید کند!
کارنامه سیاس��ی برخی از اصالح طلبان که دس��تی در فتنه ۸۸ و 7۸ 
داشتند نشان می دهد آنها همین چیزی که از آن به عنوان »ابرمقاومت« 
یاد می کنند با رمز دروغ و تهمت تقلب به آتش کشیدند. آنها ۴0 میلیون 
رای ملت را نادیده گرفتند و بر جمهوریت نظام با تیغ »شورش« و »بغی« 
چوب حراج زدند و به این هم اکتفا نکردند بنا را بر »محاربه« گذاش��تند 
و با شعار »انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است« و »مرگ بر اصل 
والیت فقیه« دست در دست منافقان و سلطنت طلب ها و کمونیست ها و 

نئومارکسیست ها برای مقابله با اسالم  به خیابان ها آمدند.
آنها رفقای خود را به  پارلمان اروپا و کنگره آمریکا فرستادند و گفتند از 
این »ابر مقاومت« ملت ایران نترسید و جا نزنید تحریم ها را تشدید کنید. 
»اوباما« که قبل از فتنه تا مرز تسلیم شدن برابر به ملت ایران رفته بود را 

برگرداندند به »مقابله«  با ملت ایران!
پرچ��م جمهوری خواهی را یک��ی از همین اصحاب فتنه که س��تاره 
برنامه   هاي بی بی سی و رادیو آمریکا بود در روزنامه ای که منسوب به همین 
تئوریسین »ابرمقاومت« است به دوش می کشید و درباره آن قلم می زد. او 
در ایام فتنه به عنوان ناظم صف گوگوش تا سروش انجام وظیفه می کرد.

کارنام��ه  سیاس��ی برخی اصالح طلبان نش��ان می دهد ن��گاه آنها به 
جمهوریت ورود به قدرت برای »خروج  از حاکمیت« است. هیچ نشانه ای 
از مقاومت آنها در برابر دشمن نیست همه نشان ها همراهی و همگرایی 

با دشمن است.
تاریخ ۸ ماهه اول س��ال ۸۸ نش��ان از خیانت آنها به ملت  و جنایاتی 
است که خون ده ها  شهید بر سنگ فرش خیابان های تهران به آن گواهي 
مي دهد. همین بس��اط را در 1۸ تیر 7۸ به پا کردند خداوند از سر تقصیر 
آنها نگذرد. یکي نیست به این بنده خدا بگوید وقتي در خزانه داری آمریکا 
اتاق جنگ تشکیل دادند و براي ملت ایران هر روز خط ونشان می کشند، 
»اصالح طلبی« و »صلح طلبی« کیلویی چند است؟ دموکراسی سوروسی 
که بوی عفونت فتنه آن دو دهه است دماغ تاریخ ما را آزار می دهد سیری 

چند؟
مقاومت به قرائت امام )ره( و رهبری و نیز کسانی که با جانفشانی خود 
»قدرت منطقه ای« جمهوری اسالمی را شکل دادند و سازه اصلی اقتدار 
و امنیت ملی است حساب و کتاب خود را دارد با این سوسول بازی های 
سیاسی فرسنگ  ها فاصله دارد. البته جنگی در کار نخواهد بود تا سخن از 
صلح به میان آید. چرا که  ما در مرز بازدارندگی شاهرگ حیات آمریکا را 
در منطقه  نشانه گرفته ایم. لذا آمریکایی ها نه می توانند، نه می خواهند و نه 

جرئت آن را دارند از جنگ سخن بگویند.

نتیجه مقاومت به قرائت امام و رهبری
محمد کاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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مس��ئله مذاکره با آمریکا موضوعی است که در دولت دوازدهم بارها و 
بارها با ادبیات گوناگون مطرح شده است و هربار با وجود عهدشکنی های 
مداوم جبهه غربی آمریکایی و مخالفت رهبر انقالب در این زمینه مطرح 
می گردد. پافشاری آمریکا نسبت به مذاکره در هفته های اخیر موضوع 
گفتگو با نرگس قدیری عضو شورای مرکزی و مدیر سازمان بانوان حزب 

موتلفه اسالمی است که آن را می خوانیم:
 ارزیابی شما از طرح مسئله مذاکره از سوی آمریکا چیست؟

مبحث درخواست ترامپ و اظهار تمایل آمریکاییها در خصوص گفتگو 
با ایران در حالی عنوان می ش��ود که آنه��ا از هیچ تهدید و ارعابی علیه 
جمهوری اس��المی فرو گذار نیس��تند. چنانکه آمریکاییها تاکنون از هر 
عملیات تروریستی و براندازانه علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی کوتاهی 
نکرده و از هر گونه فشار و ترعیب علیه ملت ایران دست برنداشته است. 
آمریکاییها از یک طرف تروریستها و براندازان نظام را حمایت می کند و 
از طرفی با گسترش شبکه های فساد و فحشا و ساماندهی آنها فرهنگ 
ایرانی-اس��المی را مورد هدف قرار می دهن��د و از طرفی با تحریم های 
ظالمانه اقتصادی به دنبال ضربه زدن بر کشور هستند. باوجود تناقضات 
رفتار و گشودن باب مذاکرات وارد میدان شده است خود جایی تامل دارد.

در خواست مذاکره آمریکا با ایران در حالی است که آمریکاییها از هیچ 
گونه تهدیدی علیه ما فرو گذار نکرده است و در همه ابعاد برای ضربه زدن 
به ایران وارد میدان شده، چه از بعد امنیتی اقتصادی و فرهنگی و نظامی 
وارد نبرد با ایران شده است . از طرفی گروهای تروریستی را حمایت می 
کند از طرفی شبکه های فساد وفحشا را ساماندهی و حمایت می کنند از 
طرفی دیگر با اعمال تحریمهای ظالمانه اقتصاد کشور را تحت فشارهای 
متعدد قرارداده است. به گونه ای که آزادی عمل ایران را برای فعالیتهای 
گوناگون در منطقه را در جهت دوستی و همکاری با همسایگانش تحت 

شعاع قرار می دهند تا ما را دچار مشکالت عدیده ای بکنند.
 براس�اس این تحلی�ل در چه صورتی نظام اس�المی باتوجه 
به اصرار مس�ئولین دولت دوازدهم می توانند بر سر میز مذاکره 

بنشینند؟
اگر حقیقتا آمریکاییها به دنبال راه حلی برای حل موضوعات فی مابین 
می گردد، باید محورهای اصلی فشار بر ایران را تغییر بدهد و در رفتارهای 
خود به طور جدی این تغییرات مش��هود ش��ود تا ما امیدوار ش��ویم که 

آمریکاییها از آن خوی درندگی و تجاوزکارانه خود دست برداشته است.
 پیش فرض های موج�ود و البته پرخطر در زمینه مذاکره با 

دولت آمریکا چیست و آیا آنها قابل اعتماد هستند؟
بر فرض اینکه اگر ما بخواهیم بر سر میز مذاکره بنشینیم قاعدتا باید 
یک لیس��تی را برای پیش زمینه مذاکرات به ترامپ ارائه بدهیم. لذا می 
توانی��م خواس��ته هایمان را در دو بعد از آنه��ا مطالبه کنیم. یک بعد آن 
خاصه خود ایران و دیگری مطالبات منطقه ای است. لذا آمریکاییها برای 
نشان دادن حسن نیت خود باید این شروط را به طور ملموس انجام دهد 
ک��ه همه مردم ایران و منطقه تغییر رفتار آمریکاییها را مش��اهده کنند.

اما در بیان مطالبات ایرانیها ابتداً تغییر رفتار در مس��ایل اقتصادی است 
که به مبحث برداش��تن تحریم ها و هر گونه س��نگ اندازی در مس��ائل 
اقتصادی است چه در زمینه مبادالت اقتصادی و تحریم های بانکی و یا 
حتی تهدیدهایی که آمریکا برای کشورهایی که ابراز تمایل کرده اند تا با 

جمهوری اسالمی ایران رابطه اقتصادی داشته باشند؛ باید برداشته شود.
دوم تغییر رفتار در ابعاد سیاسی و عدم مداخله در امور سیاسی ایران 
است.دست اندازیها و مداخالت آمریکاییها در تاریخ ایران کم دیده نشده 
اس��ت که این مداخالت سیاس��ی فقط مختص به بعد از انقالب نبوده و 
ب��ه دوران قب��ل از انقالب برمی گردد. که همیش��ه برخالف مصلحت و 
خواس��ت منافع ملت ایران گام برداشته اند کودتای 2۸ مرداد نمونه بارز 
این مداخالت است. از دیگر مداخالت آمریاییها در سالهای اخیر مداخله 
در انتخابات ۸۸ و حواش��ی های آن اس��ت ک��ه آمریکاییها با حمایتها و 
دادن تجهیزاتی که برای از حمایت از فتنه گران و جناح های سیاسی و 
گروههای مخل امنیت در درون نظام به کار می برد تا با ایجاد اخالل در 

امورات کشور را برهم زنند. 

الزم بر ذکر اس��ت درخواست ترامپ و اظهار تمایل آمریکاییها در باب 
گفتگو با ایران در حالی است که آمریکاییها از هیچ تهدید و ارعابی علیه 

جمهوری اسالمی فرو گذار نیستند. 
 آی�ا می توان از بازی یک ب�ام و دو هوای آمریکا در موضوع 

مذاکره و رفتار متناقض با ایران چشم پوشی کرد؟
خیر، آمریکاییها از یک طرف تروریستها و براندازان نظام را حمایت می 
کند و از طرفی با گس��ترش ش��بکه های فساد و فحشا و ساماندهی آنها 
فرهنگ ایرانی-اس��المی را مورد هدف قرار می دهد و از طرفی با تحریم 
های ظالمانه اقتصادی به دنبال ضربه زدن بر کشور هستند. وجود تناقض 
بی��ن رفتارهای ضد ایرانی آمریکاییها و بیان مذاکره برای حل موضوعات 

خود جایی تامل دارد 
در ابعاد امنیتی عدم تامین تجهیزات گروه تروریستی داعش برای به 
خطر انداختن منافع ایران ضروری است در این راستا باید تروریستها در 
لیست س��یاه قرار بگیرند سازمان منافقین و همه گروهکهایی که منابع 
مالیشان از آمریکا تغذیه می شود، محدود و طردد گردند و آنها در حقیقت 

باید محدود و ممنوع بشود.
 از منظر رفتارهای نظامی چطور؟ 

تغییر رفتار آمریکاییها در بعد نظامی هم باید صورت گیرد. بحث مهم 
در این زمینه تسلیحات کشتار جمعی است که باید به عربستان و امارات 
هش��دار بدهد حتی آنها باید ناوهای خود را از آبهای خلیج فارس خارج 
کنند و پایگاههای خود را از کشور ما دور کند اینها حداقل هایی است که 

آمریکاییها برای شروع مذاکرات باید رعایت کنند. 
آمریکا نمی تواند ادعا کند که مایل به مذاکره و حل مشکالت با ایران 
است درحالی که مشاور امنیت ملی آن جان بولتون،در همایش تروریستی 
سازمان منافقین شرکت می کند و با اعالم همکاری برای براندازی نظام 

قول مساعد بدهد.
یا اینکه پمپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با گروهکهای برانداز نظام به 

همکاری ها و مداخالت در امور ایران اذعان کند .
 با این پیش فرض ها، مطالبات ایران از آمریکا در منطقه غرب 

آسیا شامل چه مواردی می شود؟
مطالبات ما در امور منطقه ای شامل مواردی نظیر هشدار به اسرائیل 
ب��رای باز کردن محاص��ره غزه و ممنوع کردن ه��ر گونه حمله به مردم 
لبنان،سوریه و نوار غزه و فلسطین است. همچنین دستور عقب نشینی به 
امارات و عربستان از یمن و باز کردن حلقه یمن و اعالم پایان تجاوز علیه 
مردم مظلوم این کشوراس��ت . پر واضح است که عربستان و امارات هیچ 
اختیاری از خود ندارند و تنها مجری برنامه های آمریکا در منطقه هستند 

لذا آمریکاییها باید این کشتار در منطقه را پایان دهند. 
نکته دیگر دستور انحالل گروه های تروریستی در سوریه چون داعش 
و جبهه النصره و... و پایان درگیریها در س��وریه است که باید اعالم شود 
و آمریکاییها نیروهای خود را از منطقه چون س��وریه عراق و افغانس��تان 

خارج کند .
همچنین خروج نیروهای عربس��تان از بحرین و پایان دادن به ظلم و 
ستم آل خلیفه و دادن حق انتخاب مردم بحرین در انتخاب نوع حکومت 

و سرنوشت کشورشان .
نکته آخر نیز پایان دادن و تغییر رفتار رژیم عربستان نسبت به مناطق 

شیعه نشین این کشور که رفتار های تجاوزگرانه دارند.
در حقیقت موارد عنوان ش��ده پیش شرطهایی است که قبل از شروع 
مذاکرات باید از س��وی آمریکاییها صورت پذیرد تا ایران بتواند پای میز 

مذاکرات حاضر شود. 
اگر چه به فرموده رهبرمعظم نظام اسالمی مذاکره با آمریکاییها با توجه 
به سوابق و تجارب و بدعهدی های آنها آینده روشنی نخواهد داشت و نه 
جنگی صورت خواهد گرفت و نه مذاکره ای با آمریکاییها خواهیم داشت 
. هرچند این درخواست آمریکاییها از موضع ضعف دولتمردان آمریکایی 
اس��ت به گونه ای که آنها در هفته های پیش��ین دائما سخن از تهدید و 
جنگ داشتن و اکنون حرف از مذاکره دارند و این خود نشان از از ضعف 

و روبه افول بودن قدرت آمریکا در جهان است.

نرگس قدیری:

درخواست مذاکره آمریکا ناشی از ضعف است
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عضو ش�ورای مرکزی حزب موتلفه اس�المی گفت: هس�ته و 
پوس�ته طرح معامله قرن کامالً در تضاد ب�ا یکدیگر قرار دارد اما 
تنها امید نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای رها شدن از فشار 

مخالفان، معامله قرن است.
»حسن السجردی« کارشناس مس��ائل بین الملل با اشاره به وخامت 
وضعیت سیاسی در اسرائیل و تاثیر آن بر پرونده معامله قرن در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا اظهار کرد: آنچه از منظر شکلی و ماهوی باید در مورد معامله 
قرن مورد واکاوی قرار بگیرد این اس��ت که این پروژه یک فرآیند ساخته 
شده از فضای بیرون س��رزمین های اشغالی است که هسته آن را ایاالت 
متحده و رژیم صهیونیستی تشکیل می دهد و پوسته آن توسط کشورهای 
عربی منطقه و برخی دیگر از دولت های اروپایی ش��کل گرفته است. در 
مقابل باید دقت کنیم که برگزاری مجدد انتخابات در سرزمین های اشغالی 
هم یک س��ناریو یا بحث داخلی اس��ت و این دو موضوع باید به صورت 
جداگانه مورد تحلیل قرار بگیرند. آنچه در وضعیت کنونی اس��رائیل باید 
مورد نظر تحلیلگران قرار بگیرد این است که به احتمال خیلی زیاد طی 
هفته ها و ماه های آینده نتانیاهو به دلیل شکست سختی که در تشکیل 
کابینه متحمل شده، از کارِت معامله قرن به نفع خود استفاده خواهد کرد.

وی ادامه داد: بس��یاری از داده ها به خوبی نشان می دهد که انتخابات 
اخیر کنست اسرائیل برای نتانیاهو نتوانسته نتیجه مطلوبی را رقم بزند؛ او 
تنها با کسب یک کرسی توانست از رقیب خود »بنی گانتز« پیشی بگیرد و 

از سوی دیگر شاهد آن بودیم که »آویگدور لیبرمن« رهبر حزب »اسرائیل 
خانه ما« هم با او ائتالف نکرد. نتیجه این مس��ائل باعث ش��د تا نتانیاهو 
شکست سختی را متحمل شود اما باید متوجه بود که او همچنان برای 
انتخابات پیش روی آینده نیاز به حمایت ملی گراها دارد تا بتواند از بحران 
کنونی به سالمت عبور کند. از جهتی دیگر بحران اقتصادی و امنیتی در 
داخل س��رزمین های اشغالی همچنان گریبان او را گرفته است که اخیراً 
اعتراض های��ی در واکنش به وضعیت فعلی اس��رائیل و ناکارآمدی دولت 
نتانیاهو به وقوع پیوست. لذا انباشت این موانع و مشکالت باعث می شود 
تا نتانیاهو در سه ماه آینده، مساله معامله قرن را )هر چند موردی و بسیار 

کوچک( به نفع خود مورد اشاره و پیگیری قرار دهد.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی با بیان اینکه اجرای معامله قرن در 
وضعیت کنونی با موانع زیادی روبه رو خواهد بود، گفت: واقعیت این است 
که اجرای معامله قرن یک گنده گویی سیاسی در مقیاس بسیار وسیع به 
حس��اب می آید و باید آن را بلندپروازی نتانیاهو، ترامپ و تا حدودی هم 

کشورهای حاشیه خلیج فارس دانست. از این منظر اجرای طرح معامله قرن 
با موانع بسیار زیادی روبه رو است که نشان می دهد عملیاتی کردن آن به 
این راحتی صورت نمی گیرد. به عنوان مثال مالکیت قدس و ماهیت آن 
همچنان مشخص نیست و تمام بندهای مندرج در این طرح که به قدس 
برمی گردد اساساً ناقض همه اسناد و مدارک حقوق و تاریخی است. من 
بر این عقیده هس��تم که این مساله از سوی ایاالت متحده برای اسرائیل 
نگارش ش��ده و انتقال سفارت هم در همین راستا صورت گرفته تا رژیم 

صهیونیستی بتواند امتیاز بیشتری از این طریق کسب کند.
السجردی افزود: موضوع دیگر که همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، 
مساله بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن خود است که ابهامات امنیتی، 
سیاسی و تشکیالتی زیادی را در بطن خود جای داده است. باید متوجه 
بود که مساله بازگشت فلسطینی ها به وطن خود، فقرات مساله فلسطین 
به حساب می آید و اگر این مساله حل و فصل نشود، به صورت کلی باید 
پرونده فلسطین را حل نشدنی بدانیم. این وضعیت نشان می دهد اگرچه 
قدم های بزرگی در این راه برداشته شده، اما همچنان سنگ های بزرگی 
در این مسیر وجود دارد. این محورها نشان می دهد موضوعاتی که بر روی 
آن انگشت گذاشته شده، به سادگی حل و فصل نخواهد شد و تا زمانی که 

موانع حل نشود معامله قرن هم اجرا نخواهد شد.     
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: رفتار میدانی و سیاسی اسرائیل باعث 
شده تا مقاومت فلسطین نسبت به گذشته متحدتر عمل کنند و من بر 

این باورم که اگر مسائل و مشکل های بنیادین حل و فصل نشود و معامله 
قرن به اجراء در بیاید بدون تردید انتفاضه جدید ش��کل خواهد گرفت؛ 
چراکه برای مقاومت فلس��طین مبحث سرزمین، قومیت، هویت قدس و 
بازگش��ت آوارگان فلسطینی بسیار مهم است و آن را به منزله خط قرمز 
برای خود می دانند. در این راستا باید مسائل داخلی اسرائیل هم مورد نظر 
و بررسی قرار بگیرد. باید بفهمیم که نزاع سیاسی در داخل اسرائیل با تمام 
دنیا بسیار متفاوت است. به عبارتی دیگر صحنه داخلی اسرائیل و اخبار 
آش��کاری که از آن جغرافیا منتشر می شود، کامالً با واقعیت  و مولفه های 
پشت صحنه فاصله دارد. از این منظر نزاع سیاسی میان نتانیاهو با لیبرمن 
و س��ایر احزاب و نفرها کامالً در چارچوب بحث منافعی و تقسیم غنائم 
قابلیت تحلیل دارد. این بدان معناست که جریان راست افراطی در اسرائیل 
به دنبال مطالبه منافع بیشتر و فضای تنفسی گسترده تر است و همین 

موضوع موجب شده تا نتانیاهو زیر منگنه قرار بگیرد.     

حسن السجردی:

اجرای معامله قرن یک گنده گویی سیاسی است
اگر مشکل های بنیادین حل نشود، انتفاضه به راه می افتد
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» اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومِی منضبط، پرسرعت و همراه با 
پیش��رفِت محسوس و با محوریت جوان متعهد و حزب اللهی، به سمت 
چش��م انداز و اهداف بلند انقالب اس��المی هس��تیم تا حضور تأثیرگذار 
جوانان در نظام مدیریتی کش��ور تح��ول به وجود آورد.طبعاً هنگامی که 
جوانان متعهد و حزب اللهی به معنای حقیقی کلمه، جزو مدیران ارشد 

کشور شدند، حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت.«
این جمالت بخش��ی از س��خنان مهم رهبری در دیدار اخیر ایشان با 
دانشجویان بود که بار دیگر مساله کادرسازی و ورود نسل جوانتر به عرصه 

مدیریت کالن کشور را در فضای سیاسی مطرح کرده است.
در همین راستا احمد کریمی اصفهانی، عضو هیات داوری حزب موتلفه 

اس��المی در گفتگو ب��ا خبرآنالین می 
گوید: » باید س��ریعتر جوانان با تجربه 
و متخص��ص را وارد عرص��ه مدیریتی 
کش��ور کرد و نیروهای مسن از عرصه 
مدیریتی کنار بروند. بخشی از نارضایتی 
های اقتصادی امروز محصول عملکرد 
همان نیروهای مدیریتی مس��ن است 
که دیگر توان کار ندارند ولی حاضر هم 
نیستند از عرصه مدیریت کالن کشور 

کنار بروند.«
وی با تاکید براینکه گاهی گره ها به 
دست جوانان سریعتر باز می شود تا به 
دس��ت افرادی در سن و سال ما، اظهار 
داشت: البته یک نکته مهم در این میان 
وجود دارد. نباید منظور از جوانگرایی را 
تنها به سن و سال افراد تسری دهیم، 

منظور بیشتر تفکر جوانی است تا سن جوانی. تفکر جوان مولد و خالق 
اس��ت. نیروی انقالبی که این نوع تفکرات را داش��ته باشد مثال در مورد 
جایگاه ریاست جمهوری نمی توان آن را محدود به سن جوانی کرد بلکه 

تفکرات جوانی مدنظر است.
این چهره اصولگرا در ادامه گریزی به تاکیدات رهبری درباره نیروهای 
حزب اللهی و انقالبی زد و تاکید کرد: منظور از نیروهای حزب اللهی آن 
تفسیر عامیانه ای که برخی در سطح جامعه در این باره دارند نیست، بلکه 
نیروی حزب اللهی باید فارغ از گرایشات سیاسی اهل تدبیر و درایت باشد، 
به بیت المال دست درازی نکند، اهل رانت و فامیل بازی نباشد، خودش 

شایسته یک سمت باشد و افراد شایسته را هم بکار گیرد.

احمد کریمی اصفهانی :

گره ها به دست جوانان سریعتر باز می شود

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: چند 
قطبی بودن مجلس یک اقتضای زمانی و 
مکانی اس�ت، این اکثریت و اقلیت بودن 

چندان اهمیتی ندارد.
یحیی آل اس��حاق، فعال سیاسی اصولگرا در 
گفتگو با خبرآنالین در پاسخ به سوالی پیرامون 
معای��ب و مزایای چند قطبی ش��دن پارلمان، 
گفت: چند قطبی بودن مجلس ایراد محسوب 
نمی شود. به نظرم این سه قطبی شدن مجلس 
دهم هیچ مش��کلی ندارد. چهار یا پنج قطبی 
بودن مجلس، اقتضای زمانی و مکانی دارد واال 

اکثریت و اقلیت بودن اصال معنا ندارد.
وی اظهار داش��ت: یکی از مش��کالت حال 
حاضر ما این اس��ت که اگر گروهی حرفی بزند 
می گوییم درست است و اگر گروه دیگر همان 
حرف را بزند می گوییم غلط است. این کار یعنی 
درک نکردن حقیقت و اشتباه است. باالخره در 
حوزه ها مختلف، سالیق مختلفی هم وجود دارد.

وی اف��زود: االن مجل��س در راس امور قرار 
دارد و فراتر از این یا آن فراکس��یون است. چه 
اشکالی دارد اگر طرحی از فراکسیون مقابل که 
به صالح کشور است، مطرح شود و همه به آن 

رای بدهند؟!
وی همچنین با اش��اره به نقش فراکسیون 
مس��تقلین در ای��ن فضای چن��د قطبی بودن 

پارلمان گفت: نقش فراکسیون مستقلین حیاتی 
اس��ت. وزن این فراکسیون به هر سو که مایل 
ش��ود، آن طرف برنده است و این را نباید نکته 

منفی تلقی کرد.
آل اس��حاق با اش��اره به تاثیر فقدان حزب 
گرایی در چند قطبی ش��دن پارلمان و س��یال 
ش��دن هویت های سیاس��ی، گفت: در این که 
احزاب باید تقویت ش��وند، هیچ حرفی نیست. 
احزاب باید بتوانند به س��مت کادرسازی پیش 
برون��د، نیروهای ج��وان و تازه نف��س را برای 
برعهده گرفتن مسئولیت تربیت کنند. احزاب ما 

باید کم کم آماده شوند که هدفمند وارد عرصه 
انتخابات شوند و نیروهایی که راهی مجلس یا 

دولت می کنند را پاسخگو کنند.
وی ، ب��ا تاکید براینکه مجلس باید مدیرانی 
که برمی گزیند را با درایت و به دور از احساسات 
انتخاب کند، خاطرنشان کرد: الزمه این امر، این 
اس��ت که نمایندگان در امور مختلف اطالعات 
الزم را کس��ب کنند، تجزی��ه و تحلیل کنند و 
براساس آن تصمیم بگیرند. باید اندیشکده هایی 
تعبیه شود که هر طرحی ابتدا آنجا بررسی شود 
و بعد از کار کارشناسی در مجلس مطرح شود.

یحیی آل  اسحاق:

احزاب باید بتوانند به سمت کادرسازی پیش بروند
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در مسئله ی اقتصاد، مسائل اصلی ای وجود 
دارد، عناوی��ن مهّمی وجود دارد که من چند 
موردش را میگویم: یکی مسئله ی رونق تولید 
است، یکی مس��ئله ی ارزش پول ملّی است، 
یکی مسئله ی بهبود فضای کسب و کار است، 
یکی مس��ئله ی جدا کردن اقتصاد کش��ور از 
فروش نفت خام اس��ت . تبدیل دخالت دولت 
در اقتصاد به هدایت دولت و نظارت دولت هم 
جزو مسائل اصلی است، بریدن دست مفسدان 
اقتص��ادی یعن��ی اختالس گ��ر، تروریس��ت 
اقتصادی، قاچاقچی بی رحم که دس��ت اینها 
را از اقتصاد ]باید برید[. ببینید، اینها مس��ائل 

اصلِی اقتصاد کشور است.
امام خامنه ای1398/03/14
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هر روز برای شما منتشر می شود

عال میر محمد صادقی:
سیاست های دولت در خصوص جذب 

سرمایه داخلی و خارجی بیان شود
سیاستهای دولت در خصوص جذب سرمایه داخلی و خارجی چیست؟

به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران توسعه صنایع کشور نیازمند 
تزریق نقدینگی اس��ت، از این رو انتظار می رود سیاس��ت های دولت در 

خصوص جذب سرمایه داخلی و خارجی بیان شود .
عالءالدین میرمحمد صادقی، نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران گفت: 
انتظار فعاالن بخش خصوصی این است که در مراسم روز صنعت و معدن 
امس��ال فعاالن اقتصادی به صراحت مش��کالت خود را با دولت در میان 

گذاشته تا برای توسعه فعالیت های خود امیدوار شوند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران گفت: در 
روز صنعت و معدن امسال این پیام به سرمایه گذاران بخش خصوصی داده 
خواهد ش��د که بدون هیچ تردیدی سرمایه هایشان را روانه بخش تولید 
کشور کنند و به صراحت اعالم شود که دولت شرایط فعالیت اقتصادی را 

برای سرمایه گذاران هموار کرده است.
وی اف��زود: در حال حاضر که توس��عه صنایع کش��ور نیازمند تزریق 
نقدینگی اس��ت، از این رو انتظار می رود سیاست های دولت در خصوص 

جذب سرمایه داخلی و خارجی بیان شود.
نای��ب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در مقطع کنونی که با 
تحریم ها و محدودیت های بین المللی در روابط اقتصادی کش��ور مواجه 
هس��تیم، گفت: بس��یاری از فعاالن بخش خصوصی عالقمند هستند با 
حضور پررنگ تر در کنار دولت قرار بگیرند و س��رمایه های سرگردان خود 
را به س��مت طرح هایی که توجیه اقتصادی دارند، هدایت کنند و برخی 

نگاه های غیرکارشناسی که اجازه فعالیت به آن ها نمی دهد را با همکاری 
نگاه توسعه طلبانه وزارت صمت از سر راه بردارد.

این کارآفرین و فعال اقتصادی پیشکسوت ادامه داد: با افزایش حضور 
بخش خصوصی به بخش تولید عالوه بر رونق شاهد افزایش اشتغالزایی 
خواهیم بود؛ بنابراین اگر در خصوص مراسم روز صنعت و معدن قرار است 
سیاس��تگذاری نتیجه بخشی صورت بگیرد، باید نقشه راهی 20 ساله رو 
به روی سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور قرار داده شود تا آنان برای 
دو ده��ه آینده خود برنامه ریزی کنند. در این صورت هم دولت و بخش 

خصوصی با شرکت در این گردهمایی نتایج مثبتی خواهند گرفت.
میرمحمد صادقی، با اشاره به عملکرد فعلی وزارت صمت افزود: آقای 
رحمانی وزیر کاردانی اس��ت و عالقمند است در بخش صنعت تحوالتی 
ایجاد کند. چنین نگاهی بسیار خوب است، اما تحقق تحوالت بزرگ در 
راستای توسعه صنایع نیازمند این است که در تصمیم گیری ها از مشورت 
بخش خصوصی بهره مند ش��ود و جلس��ات بیشتری با س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی و پیشکسوتان بخش صنعت و بازرگانی داشته باشد. به 
پیش��نهاد های آن ها گوش دهد و همراستا با نظرات آن ها تصمیم آخر را 

بگیرد. اگر اینگونه عمل کند مطمئنا موفق خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه 
امس��ال می توان سرمایه گذاران را نسبت به ورود به بخش معدن تشویق 
کرد، گفت: در حالی که بخش معدن کش��ور دارای ظرفیت های بسیاری 
است، اما در برخی از معادن آنطور که باید سرمایه گذاری صورت نگرفته 
و به طور قابل قبولی از ذخایر آن بهره برداری صورت نگرفته اس��ت. اگر 
سیاس��تگذاری وزارت صمت امسال در جهت توسعه معادن کشور برای 
بخش خصوصی تشویقی و حمایتی باشد، می توانیم به توسعه و شکوفایی 
معادن و صنایع وابس��ته به آن امیدوار باش��یم. ضمن اینکه اشتغال زایی 

عظیمی در این بخش جریان خواهد گرفت.


