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محمد کاظم انبارلوئی:

ساختار 
ضد  اقتصاد مقاومتی 

بودجه 

یحیی آل اسحاق:

اینستکس
 مشکلی از ما حل 

نخواهد کرد

فاطمه رهبر:

28 دستگاه از سوی قانون 
موظف به فعالیت ایجابی 
برای بهبود حجاب هستند

حسن السجردی :

جریان اصالحات

 از تصویرسازی اختالف میان 

اصولگرایان به دنبال چیست؟

نصر عزیزی: 

چشم انداز 

اصالح طلبان

 از انتخابات آینده

بادامچیان مطرح کرد:

پشتیبانی حزب موتلفه اسالمی از توقف تعهدات برجامی

محمدمهدی اسالمی در مناظره با علیرضا خامسیان:

متهم اول ایجاد ناامیدی فراکسیون امید است
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سرمقاله

حمیدرضا ترقی

ع��دل، نی��از اصلی 
طّیب��ه ی  حی��ات 
انسانی است. شما هم 
دادگستری هس��تید، عدلّیه هستید، مأموریّت 
اصلی ش��ما اقامه ی عدل اس��ت.... یک دوره ی 
جدیدی شروع شده است و بایستی یک فضلی، 
یک امتیازی، ی��ک آورده ای ع��اوه ی بر آنچه 
دیگران، گذشتگان انجام داده اند به قّوه ی قضائّیه 
اهدا کنید؛ این آورده چیست؟ تحّول، تحّول در 

قّوه ی قضائّیه.98/4/5 مقام معظم رهبری
   قوه ی قضائیه یکی از آن مراکزی است که مردم 

بشدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند.
این ملت، ملت مؤمن و ملت پای بند به عدالت 
و تشنه ی عدالت است. سالها و قرنهای متمادی 
عدالت در این کش��ور سرکوب ش��ده است. در 
دوران حکومتهای جبار پادش��اهان، بخصوص 
آن وقتی که در کنار اس��تبداد، نیروی خارجی 
و نفوذ خارجی هم وارد ش��د و دخالت خارجی 
با دیکتاتوری و اس��تبداد توأم ش��د، این مردم 
چه ها کش��یدند از توأم شدن این دو نیروی شّر 
و شیطانی در کشور ما. مردم تشنه ی عدالتند، 
تشنه ی حقیقتند، دشمن فسادند؛ مردم اینها را 

میخواهند
دفاع از عدالت

چه مرجعی باید این عدالت را تضمین کند؟ 
ق��ّوه قضایّیه. چه مراکزی باید آن را اجرا کنند؟ 
همه دس��تگاهها. درعین حال اگر دستگاهها در 
اجرای عدالت تخلّف کردند، آن ترازوی دقیقی 
که میتواند این تخلّف را بدون اغماض تشخیص 
دهد و بعد آن دس��ت و پنج��ه قدرتمندی که 
میتواند متخلّف را به س��زای تخلفش برس��اند، 
کیس��ت؟ قّوه قضایّیه. بنابراین اگر قّوه قضایّیه 
حضور نداشته باش��د، یا قدرت نداشته باشد، یا 
شجاعت نداش��ته باش��د، یا امکان کار نداشته 
باش��د، یا خدای نکرده دچ��ار ضعفهای داخلی 
باش��د، مطلقاً در جامعه عدالت تضمین ندارد. 
اهمیت قّوه قضایّیه از این جا ناشی میشود. پس 
دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه، 

وظیفه قوه قضایّیه است.
توق��ع از قوه ی قضائیه این اس��ت که عدالت 
در زندگی مردم ملموس ش��ود؛ عدالت را حس 
کنند و این عمومیت پیدا کند ... طوری ش��ود 
که هر کس که مورد س��تمی کوچک یا بزرگ 
قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حاال 
میروم به قوه ی قضائیه مراجعه میکنم و داد خود 
را میس��تانم؛ این باید عمومی شود؛ ما هنوز به 
این جا نرس��یده ایم.البته عدالت در قوه ی قضائیه 
آس��ان به دس��ت نمی آید. همین زیرساختهااین 
سیاستگذاریها ی نرم افزاری - انتخاب سیاستهای 
خوب،. یعنی عدالت در یک مجموعه ی کان مثل 
قوه ی قضائیه ای که بناست یک کشور بزرگ را با 
جمعیت هشتاد میلیونی، در بخش قضائی اداره کند، 
با تعارف و با حرف درست نمیشود؛ همین مقدمات 

را الزم دارد، همین زیرساختها را الزم دارد.
تحول الزم برای قوه قضائیه

  تح��ّول در ق��ّوه ی قضائّیه؛ معن��ای تحّول 
چیس��ت؟ معنای تحّول این است که شما یک 

اصول معّین و مشّخصی بر اساس اسام و قرآن 
و جمهوری اس��امی دارید که بایستی اینها را 
رعایت کنید؛ پایبند به اینها و در چارچوب اینها 
باید حرکت کنید که اینها مأموریّتهای اساسی 
قّوه ی قضائّیه است؛ اینها که تغییر نمیکند؛ اینها 
همان اس��ت که از اّول بود، حاال هم هست، بعد 
از این هم خواهد بود؛ تحّول این است که1-شما 
برای پرداختن به این اصول، انجام این مأموریّتها، 
رس��یدن به این آرمانها، ش��یوه ها و روش��های 
ابت��کاری و مؤثّر و ن��و و دارای تأثیر ف��راوان را 
ابداع کنید، ایجاد کنید و از این شیوه ها استفاده 
کنید؛2- عیوب و خألها و نقصهایی را هم که در 

گذشته داشته است برطرف کنید؛
 معنای تحّول این است98/4/5 مقام معظم 

رهبری
وظائف و ماموریتهای قوه

در اصل های 61 و 156 قانون اساسی اهداف 
و وظایف قوه ی قضائیه به دقت بیان شده است.

اجرای عدالت
طب��ق اص��ل 61 »اعمال ق��وه ی قضائیه به 
وس��یله ی دادگاه های دادگستری است که باید 
طبق موازین اس��امی تشکیل شود و به حل و 
فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش 

و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی بپردازد.«
طبق اصل 156 :

»ق��وه ی قضائیه قوه ای اس��ت مس��تقل که 
پش��تیبان حقوق فردی و اجتماعی و مس��ؤول 
تحقق بخش��یدن به عدالت و عهده دار وظایف 
زیر است:1 ( رس��یدگی و صدور حکم در مورد 
تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی 
و رف��ع خصوم��ات و اخذ تصمیم و اق��دام الزم 
در آن قس��مت از امور حسبیه که قانون معین 
می کند.2 ( احیای حقوق عامه و گسترش عدل 
و آزادی های مشروع.3 ( نظارت بر حسن اجرای 
قوانین.4 ( کش��ف جرم و تعقی��ب و مجازات و 
تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون 
جزایی اسام.5 ( اقدام مناسب برای پیشگیری از 

وقوع جرم و اصاح مجرمین«.
»احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی 

مشروع«
شما به قانون اساسی مراجعه کنید و وظایف 
ق��ّوه را در »قانون« ببینی��د. وظیفه ی قّوه فقط 
قضاوت کردن و محکمه داری نیست؛ وظیفه ی 
قّوه فراتر از اینها اس��ت. در قانون اساسی احیای 
حقوق عاّمه جزو وظایف قّوه ی قضائّیه اس��ت؛ 
احیای حقوق عاّمه، خیلی دامنه ی وسیعی دارد؛ 
از مسئله ی اقتصاد تا مسئله ی امنّیت تا عرصه ی 
بین المللی، جایگاه حقوق عاّمه است. دفاع از حّق 
مردم در عرصه ی بین الملل چیز خیلی مهّمی 
اس��ت؛ این جزو وظایف ش��ما اس��ت؛ یا فرض 
بفرمایید گس��ترش عدل و آزادی که خب این 
گسترش عدل در کنار گس��ترش آزادی است؛ 
]منظ��ور از[ آزادی هم البّته در قانون اساس��ی، 
آزادی های مشروع است؛ معلوم است. گسترش 
آزادی هم جزو وظایف شما است. چه جوری این 
را انجام میدهید؟ با چه ش��یوه ای؟ عرض کردم 
این شیوه هایی که باید انتخاب بکنید، شیوه های 

نو و ابتکاری ]باش��د[؛ به اینها همه نظر هست. 
مقام معظم رهبری 98/4/5

      ای��ن بخش از وظای��ف قوه ی قضائیه به 
طور مستقل از امور ترافعی و کیفری ذکر شده 
اس��ت و به نظر می رسد، به علت تراکم امور در 
بخش قضایی، این بند تا آنجا متروک ش��ده و 
اکنون حالت ش��عار گونه پیدا کرده است که به 
جای اینکه قوه ی قضائیه را گسترش دهنده ی 
آزادی ه��ای قانونی معرفی نمای��د، گاه در مقام 
تحدی��د کنن��ده و بازدارن��ده ی آزادی معرفی 
می کن��د. از خود اصول قانون اساس��ی می توان 
الگویی برای برنامه ریزی برای بند 2 اصل 156 

به دست آورد.
ب��ا توجه به اینک��ه طبق اص��ل 158 قانون 
اساسی، وظایف رئیس قوه ی قضائیه به شرح زیر 
است:-1 ( ایجاد تشکیات الزم در دادگستری 
به تناسب مس��ؤولیت های اصل یکصد و پنجاه 
و شش��م.-2 (  تهیه لوایح قضایی متناس��ب با 

جمهوری اسامی«
و ب��ا توجه به اینکه، طبق بند 2 اصل 156 ، 
»احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های 
مشروع« صراحتاً از وظایف قوه قضائیه است، با 
عنای��ت به بند یک اص��ل 158 ، قوه ی قضائیه 
باید اوالً تش��کیات الزم را برای »احیای حقوق 
عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع« در 
دادگستری ایجاد کند و به عنوان مثال با توجه 
به اصل سوم قانون اساسی تشکیات الزم برای 

امور زیر در قوه ی قضائیه ایجاد شود:
باالب��ردن س��طح آگاهی ه��ای عموم��ی در 
زمینه ه��ای حقوقی و فقی، تأمی��ن آزادی های 
سیاس��ی و اجتماع��ی، تأمین حق��وق مراجعه 
کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد 
تشکیات پلیس قضایی، که همگان معترفند، از 
بین بردن آن مانند انحال دادس��راها اشتباهی 
بزرگ بوده است که باید این تشکیات احیا شود 
و نیز تش��کیاتی برای امکان برخورداری عموم 
مردم از ارشاد و معاضدت قضایی و خدمات وکا.

ثانی��اً ، با توجه به بن��د دو اصل 158 ، قوه ی 
قضائی��ه باید لوایح قضای��ی الزم را برای احیای 
حقوق مل��ت و ایج��اد عدال��ت در زمینه های 
اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و... و گس��ترش 
آزادی تهی��ه نموده و ب��رای تصویب به مجلس 

شورای اسامی ارائه نماید.
به نظر می رس��د بند 2 اصل 156 تا به حال 
متروک بوده و نه از س��وی قوه ی قضائیه به آن 
توجهی ش��ده است و نه از جانب دیگران، و این 
تص��ور وجود دارد که نویس��ندگان بند 2 اصل 
156 ، »احی��ای حقوق عامه و گس��ترش عدل 
و آزادی های مش��روع« را به صورت شعارگونه و 
آرمانی ذکر نموده اند، در حالی که دقت در اصل 
156 و اینک��ه در 5 بند متفاوت، وظایف قوه ی 
قضائیه به طور دقیق با ذکر جزئیات ذکر ش��ده 
است نشان می دهد که نویسندگان قانون اساسی 
انتظار عمل و تحقق به اهداف خود را داشته اند 
و ع��دم توانایی در اجرای بند 2 اصل 156 نباید 
منجر به این شود که این بند شعارگونه و غیرقابل 

اجرا معرفی شود.

تحول در عدلیه
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دبیرکل حزب موتلفه اسامی گفت: توقیف 
نفتکش حامل نفت ایران نش��انه عجز دولت 

استعمارگر پیر و فرفوت انگلیس است
به گ��زارش روابط عمومی ح��زب موتلفه 
اسامی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبی��ران ح��زب گفت: حج امس��ال انش��ااهلل 
تجمعی برای وحدت امت اسامی یکصدایی 
اهل ایمان علیه کفار، منافقین و مش��رکین، 
فرصتی برای تبادل نظر برای حل مشکات و 
برای درمان دردهای مسلمانان جهان و عاج 

زخمی اس��ت که در مسئله فلسطین بر پیکر 
جامعه اسامی همه را رنج می دهد.

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی تاکید کرد: 
ولی ام��ر مس��لمین در دیدار ب��ا کارگزاران 
ح��ج فرمود برائ��ت از مش��ترکین و حمایت 

از مظلومان جهان ریش��ه قرآن��ی دارد و جز 
والینفک حج ابراهیمی اس��ت و اال حج را در 
اندازه یک برنامه گردش��گری معنوی مردمی 

می کاهد.
وی اف��زود: وظیفه فرد فرد حاجیان و همه 
آنها ک��ه می خواهن��د در ثواب حج امس��ال 
ش��رکت داشته باش��ند توجه به رهنمودهای 
رهبر شجاع و اندیشمند انقاب اسامی است.

بادامچیان در م��ورد توقیف نفکش حامل 
نفت ایران توس��ط انگلیس گفت: این نش��انه 
عجز اس��تعمارگر پیر و 
فرتوت انگلس��تان است 
که هنوز در ذهنیت قرن 
می��ادی دچار  نوزدهم 

توهمات خیالی است.
دبیرکل حزب موتلفه 
اس��امی تاکی��د ک��رد: 
دولتی که ق��ادر به حل 
مسئله خروج از اتحادیه 
اروپا نیست و در بحران 
غوط��ه ور اس��ت با این 
اق��دام که ی��ک راهزنی 
ماجراجویی  و  دریای��ی 
ناش��یانه سیاسی است، 
نشان  می خواهد خودی 
بده��د در حال��ی که در 
به رسوایی  امروز  دنیای 
و شکست قطعی خواهد 

انجامید.
ک��رد:  تصری��ح  وی 
دولت انگلستان به جای 
این اقدامات بیهوده باید 
به تعهدات خود در برجام عمل کند در حالی 
ک��ه این اقدام انگلیس نش��انه دیگری از عدم 
عم��ل به تعهدات بین المللی در س��طح یک 

دولت است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی تاکید کرد: 
دولت ایران می توان��د در ابعاد حقوقی و بین 
المللی، اقدامات متقابل زورگویی استعمار پیر 

را پاسخ دهد تا پشیمان گردد.
بادامچیان از ائمه محترم جمعه و صداوسیما 
خواس��ت از این فرصت استفاده کنند و نظام 
و غارتگری های انگلیس از ایران و دش��منی 
های دولت فرتوت و اس��تعماری انگلستان را 

برای نسل جوان تبیین کنند.
وی درب��اره طرح اینس��تکس گف��ت: این 
طرحی اس��تعماری و کانالی انحرافی اس��ت 
که اروپایی ها برای فرار از تعهداتی در برجام 
پذیرفته ان��د و طراحی کرده اند. مس��ئوالن 
ای��ران باید اجرای تعه��دات اروپا در برجام را 

بخواهند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی گفت: قرار 
بود اروپا روزی ۷۰۰ هزار بش��که نفت بخرد و 
تحریم های بانکی را بردارد و حدود 11 تعهد 
دیگر را انجام دهد ولی در یک طرح مس��خره 
می گوید ایران پول نفتی که می فروش��د در 
چارچوب طرح ذلت بار اینس��تکس از اروپا با 

اجازه سه کشور دارو و غذا بخرد.
بادامچیان اظهار کرد: معلوم است که ایران 
نیازی به خرید دارو و غذا تحت کنترل دولت 
های غربی ن��دارد و همانطور که در این چند 
ده��ه تحریم های آمریکا و غرب را بی حاصل 
ک��رده این طرح را هم از ابت��دا محکوم کرده 

است.
وی با اعام پشتیبانی حزب موتلفه اسامی 
از گام دوم در اقدامات ایران در توقف تعهدات 
برجام��ی تصریح کرد: ای��ن موضع عقایی و 
شرافتمدانه است که ایران در اقدام متقابل در 
ه��ر قراردادی به می��زان پایبندی طرف های 
دیگر قرارداد، عمل نماید. این موضع حقوقی 
ک��ه همه انص��اف مداران جهان قب��ول دارند 
در برابر عدم اج��رای تعهدات برجام از طرف 
آمری��کا و اروپا و ای��ران را در موضع برتر قرار 

می دهد.
دبی��رکل حزب موتلفه اس��امی در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اش��اره به تصویب 
س��ندملی عف��اف و حجاب در ش��ورای عالی 
انقاب فرهنگی گفت: ما از اعضای ش��ورا به 
دلیل تصویب این سند تشکر می کنیم. البته 
این گای��ه را هم داریم ک��ه قانون حجاب و 
عفاف 14 س��ال است در شورای عالی انقاب 
فرهنگی تصویب ش��ده اس��ت و 26 دستگاه 
دولت��ی متکف��ل اج��رای آن بوده ان��د. 4۰۰ 
دس��تور کاری در این قانون برای دس��تگاهها 
تعریف شده اس��ت اما عمًا اجرای این قانون 

به تاخیر افتاده است.
بادامچیان گف��ت: ما امروز ش��اهد توطئه 
های اس��تکبار برای مبارزه با حجاب و عفاف 
هستیم که گاه تا بی پروایی در کشف حجاب 
توسط تعدادی فریب خورده پیش رفته است. 
ما از دولت می خواهیم به این سند ملی و نیز 
قانون منبعث از آن عمل کند. این یک مطالبه 
مردمی اس��ت و دولت باید به آن اهتمام ویژه 

کند.
وی از نی��روی انتظام��ی بخاط��ر برخورد 
هوش��مندانه با مسئله حجاب تش��کر کرد و 
گفت: اقدام��ات نیروی انتظام��ی متجاهرین 
را سرجای خود نش��انده است. قانون حجاب 
و عفاف باید رعایت ش��ود و این وظیفه ای در 

برابر خداوند متعال است.

 این موضع عقالیی و شرافتمدانه 
است که ایران در اقدام متقابل در 

هر قراردادی به میزان پایبندی 
طرف های دیگر قرارداد، عمل نماید 
این موضع حقوقی که همه انصاف 

مداران جهان قبول دارند در برابر 
عدم اجرای تعهدات برجام از طرف 

آمریکا و اروپا و ایران را در موضع 
برتر قرار می دهد.

بادامچیان مطرح کرد:

پشتیبانی حزب موتلفه اسالمی
 از توقف تعهدات برجامی
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خط�وط   
ك�ه  راهب�ردی 
معظ�م  رهب�ری 
انقالب در اج�رای سیاس�ت های اقتصاد 
مقاومت�ی و نی�ز اراده مدیری�ت جهادی 
معطوف به آن ذكر كرده اند، تنها راه برون 

رفت از مشكالت اقتصادی، 
و  تحریم ه�ا  زدن  دور 
رس�یدن ب�ه پیش�رفت و 
اس�ت.  مطل�وب  توس�عه 
میلیون ها زن و مرد ایرانی 
در زیر س�قف كارخانجات، 
نظ�ام  در  نی�ز  و  م�زارع 
توزیع بازار كار می كنند تا 
رك�ورد تولید ناخالص ملی 
اقتص�اد جهان  هفدهمین 
را حف�ظ و صیان�ت كنند. 
اما دی�وان س�االری حاكم 
بر دولت فاقد آن اس�ت كه 
یك مالیات در خور، حداقل 
برای خرج و مخارج خود از 

این تولید عظیم مهیا كند.
نظ��ام  ی��ک  فق��دان 
شایسته ساالر باعث شده در هر 
دوره ای از انتخابات، افراد به درد 
بخور لجوجانه کنار گذاش��ته 
ش��وند و از روی باندب��ازی و 
تملق پروری، چاپلوس��ی و ریا 
کسانی روی کار بیایند، گاهی 
بار خود را ببندند و کار مردم و 

کشور را زمین بگذارند.
فساد اخاقی و اداری و مالی 
در برخی دستگاه ها باعث هرز 
رفت منابع انسانی و مالی کشور 
و سبب ارتقاء فرومایگان شده 
است و این رویکرد غلط باعث 
ش��ده چرخ اقتص��اد مقاومتی 
کند بچرخد و یا به نفع کسانی 

بچرخد که مدام شکاف طبقاتی را دامن می زنند 
و به وسعت دره فقر و غنا می افزایند.

ضعف س��اختار نظارتی و فق��دان یک نظام 
صحی��ح ارزیابی عملکرد به  عاوه انتصاب افراد 
فاقد صاحیت در برخی مناصب کلیدی امروز 
مش��هود اس��ت. حجم ورودی پرونده هایی که 
در دس��تگاه قضائی که خارج از نظام نظارتی با 
مکانیزم »سوت زنی« رسوب کرده کم نیستند. 
سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات 
در مجلس و س��ازمان بازرس��ی کل کشور در 
قوه قضائیه باید به ساماندهی امور زیرساختی 
نظ��ارت به گونه ای بپردازند که هم پرونده های 
فساد رو به کاهش رود هم مکانیزم های کنترلی 
قبل از ارتکاب جرم از باب پیشگیری وقوع جرم 

جواب دهد.
آمارس��ازی و کارهای نمایش��ی؛ مشکلی را 
ح��ل نمی کند. اقدامات ریش��ه ای و بلند مدت 
می خواهد تا از مدیریت ویترینی فاصله بگیریم.

با اعام برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه 

جمهوری اس��امی ی��ک دوی ماراتن در حوزه 
اقتصاد و دیگر حوزه های کشور شروع شد. امروز 
پس از گذشت 14 سال که هنوز به پایان برنامه 
چشم انداز بیست ساله نرسیدیم، در بخش های 
عظیمی نه تنها رکورد منطق��ه ای داریم بلکه 
صاح��ب رکورد جهانی هس��تیم. این رکوردها 
مدیون مدیریت جهادی جوانانی اس��ت که جز 

به عزت اسام و سربلندی ایران و پیشرفت ملت 
به چیزی فکر نمی کنند.طی این دوره فقط در 
مس��ائل دفاعی و امنیتی به نقطه ای رسیده ایم 
که به اعتراف بسیاری از پژوهشکده های جهانی 
بزرگ ترین قدرت نظامی غیرهسته ای در میدان 
هستیم. این میدان داری به نقطه حیرت انگیز و 

قابل ستایش بازدارندگی رسیده است.
جوانان س��ختکوش کش��ور بدون کمترین 
امکانات، موانع داخلی و خارجی را یکی از پس 
از دیگری پشت سرگذاشتند و به سرعت در این 

حوزه دارند جلو می روند.
آمری��کا و متحدان اروپای��ي آن کوچک تر از 
آن هستند که بتوانند با ساح تحریم اقتصادي 
کشور را به زانو درآورند. هزار راه نرفته پیش روي 
ماست. صدها راه رفته دشمن را با تکیه به اراده 
فوالدین م��ردم به ویژه جوانان مي توانیم س��د 

کنیم.
همین جوانان بي نام  و نشان بودند که دماغ 
نخوت، تکبر و غرور آمریکایي ها را در زدن پهپاد 

گلوبال هاوک به خاک مالیدند.
کافي اس��ت به توان علم��ي و اراده جوانان 
اعتماد کنیم. به توانایي ساخت داخلي مطمئن 
باش��یم و اگر هم کاس��تي داریم آن قدر کشور 
دوس��ت در اطراف ما و نیز در دنیا وجود دارند 
ک��ه حاضرند ملت م��ا را در دور زدن تحریم ها 

کمک کنند.
ما یک ملت قوي و مقتدر هستیم 
و با علم به اینکه خدا با ماست باید 
به جلو برویم و اندک یاسي به خود 
راه ندهیم.رئیس محترم مجلس در 
1۷ بهمن 9۷ در نشس��ت شوراي 
اداري قم گفت: رهبر انقاب دستور 
اصاح س��اختار بودجه ریزي کشور 
را در م��دت چهار م��اه آینده صادر 
کردند اکنون نزدیک به یک ماه از 
آن مهلت گذشته است، اما تحرکي 

در این باره دیده نمي شود.
الریجاني دیروز نیز در نشس��ت 
همای��ش روز صنعت و معدن براي 
چندمین بار به اشکاالت ساختاري 
در نظام بودجه ریزي اش��اره کرد، 
ام��ا نگفت رفع این اش��کال پس از 
گذشت مهلت رهبري در چه مرحله 

اي است.
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کش��ور اتاق فکر نظ��ام مدیریت و 
اجرای��ي در کش��ور اس��ت. اصاح 
ساختار بودجه ریزي و بودجه بندي 
در این س��ازمان باید صورت گیرد. 
ای��ن اصاح مي توان��د ماموریت ها، 
اهداف، ساختار داخلي و متغیرهاي 
محیطي و خروجي هاي این سازمان 
را در برگیرد. چه خوب است آقاي 
نوبخ��ت در اولین فرصتي که براي 
گفت وگو با مردم پیدا کردند درباره 
این اصاح س��اختار ک��ه مخاطب 
اصل��ي آن س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ریزي کش��ور براي تنوی��ر افکار عمومي 
حرفي بزنند .همچنین ریاست محترم مجلس 
که این خبر خوب را س��ال گذشته که نشان از 
پیگیري مشکات کلیدي کشور توسط رهبري 
دارد، منتشر کردند. حاصل تاش هاي مسئولین 
در این ب��اره را به اطاع مردم برس��انند. اصاح 
س��اختار بودجه مي تواند یک��ي از موانع اصلي 
اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتي را برطرف 

کند.
امس��ال س��ال رون��ق تولید اس��ت. نعمت 
بارندگي هاي امسال و سال گذشته تصویري از 
وفور تولید و سرس��بزي در سراسر کشور دارد. 
رونق تولید منوط به اجراي سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي اس��ت. اجراي سیاس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي درگرو اصاح س��اختار بودجه ریزي و 
بودجه بندي اس��ت. آیا دولت در دو س��ال آخر 
عمر خدمت خود نمي خواهد کاري در این مورد 
سامان دهد و موانع اجرایي اقتصاد مقاومتي را از 

پیش پاي مردم و جوانان بردارد؟

ساختار ضد اقتصاد مقاومتی بودجه 
محمدكاظم انبارلویی

عضو شورای مركزی
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عض�و ش�وراي مركزي ح�زب موتلفه 
اسالمي با اش�اره به این كه اصالح طلبان 
به دنبال این هس�تند كه نواصولگرایي را 
موضوعي جدا از اصولگرایي جلوه دهند، 
گف�ت: آنها ب�ا جل�وه دادن اختالف میان 
چهره هاي بزرگ اصولگرایي تنها به دنبال 
دامن زدن به اختالفات هس�تند و همین 
موضوع نشان دهنده آن است كه برخالف 
تصورات اص�الح طلب�ان، اصولگرایان به 
وحدت رسیده اند و این اختالفات تنها در 

میان جریان اصالح طلبي دیده مي شود.
حسن السجردي عضو شوراي مرکزي حزب 
موتلفه اسامي در این باره به »رسالت« گفت: 
موضع گیري و هجمه هایي که برخي جریانات 
سیاسي از جمله اصاحات نسبت به اصولگرایي 
وارد مي کنند تنها به جهت چند نکته اس��ت. 
نخس��ت، با توجه به شرایط فعلي قدرت یعني 
دولت، شوراي شهر و حتي عملکرد نمایندگان 
مردم در مجلس به شدت تحت اعتراض گروه 
هاي سیاس��ي، مردم و افکار عمومي اس��ت به 
همین جهت جریان اصاحات باید راهي پیدا 
کند لذا یکي از راه هایي که این جریان سیاسي 
م��ي تواند به اغن��ا افکار عمومي یا پاس��خ به 
مطالبات مردم مي تواند به کار گیرد؛ تهاجمي 
رفتار کردن به جریان رقیب یعني اصولگرایي 
اس��ت زیرا در تاش است تا جبهه رقیب را به 

عقب براند.
این فعال سیاسي اصولگرا با اشاره به عملکرد 
نابه سامان اصاحات طي چند سال اخیر ادامه 
داد: جریان اصاحات به جهت این عملکرد به 
دنبال ش��ریک یا یار است که آن را هم در این 
ناکامي شریک خود خطاب کند؛ اما نکته مهمتر 
آن است که این جریان سیاسي بیشتر ترس از 

آینده دارد. 
وی تصری��ح ک��رد: صاحب نظ��ران، اهالي 
اندیشه، افراد اهل علم و آینده نگر معتقدند که 
با توجه به عملکرد جریان اصاحات در دولت، 
شوراي شهر، مجلس و دیگر قسمت ها به طور 
حتم م��ردم چه در صورت حض��ور جدي چه 
حضور نسبي شان در دوره دیگر انتخابات هیچ 

اقبالي به آنها نخواهند داشت.
السجردي افزود: ادبیات تهاجمي که از سوي 
اصاحات براي رقیب عنوان ش��ده اس��ت تنها 
ترس ش��ان از آینده را نشان مي دهد و آنها در 
تاش هستند تا با حمله به رقیب تاحدودي هم 
خود را جمع و جور کرده و هم نسبت به ترس 

شان در آینده فائق آیند.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي با 
اشاره به این که جریان اصاحات دائما برطبل 

اختافات درون گروهي اصولگرایان مي کوبد، 
گفت: به هر صورت جری��ان اصولگرایي درون 
خ��ود مانند تمام جریانات معروف دنیا با طیف 
ه��اي مختلفي مواجه اس��ت اما ب��ا تمام این 
اختاف نظرات در انتخابات موفق ش��ده است 
تا به یکدس��تي و وحدت برسد تا در انتخابات 
حض��ور پیدا کند که ش��اهد ای��ن موضوع در 

انتخابات گذشته بودید.
این فعال سیاس��ي اصولگرا با اش��اره به این 
ک��ه اصاح طلب��ان به دنبال این هس��تند که 
نواصولگرای��ي را موضوعي ج��دا از اصولگرایي 
جلوه دهند، گفت: آنه��ا با جلوه دادن اختاف 
میان چهره هاي بزرگ اصولگرایي تنها به دنبال 
دامن زدن به اختافات هستند و همین موضوع 
نش��ان دهنده آن اس��ت که برخاف تصورات 
اصاح طلبان، اصولگرایان به وحدت رسیدند و 
این اختاف��ات تنها میان جریان اصاح طلبي 

دیده مي شود.
الس��جردي گفت: به نظر مي رس��د جریان 
اصاح��ات به جهت مطرح ش��دن بحث هاي 
انتخاباتي و تعیین سرنوشت تنها با جلوه دادن 
اختاف میان اصولگرایان به دنبال از میان به در 

کردن جریان رقیب از میدان است .
او اف��زود: اگرچه جری��ان اصولگرایي خیلي 
خودش را ب��روز و ظهور ن��داده یا خیلي براي 
مردم شناخته شده نیست اما به نظر مي رسد 
جریان اصاحات تجربه اي در این زمینه داشته 
و م��ي توان به طور مث��ال به جوانان اصاحات 
)حزب ندا( اشاره کنیم که توانستند خود را به 
مردم بشناسانند اما این بدان معنا نیست که آنها 
از این تشتت جدا شده اند و تجربه اي نداشتند.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي 
در پای��ان گفت: باید تاکید کن��م که جریان 
اصاحات در تاش اس��ت ت��ا بر ناکامي هاي 
خودش با فش��ار بر رقی��ب و به میدان آوردن 
نق��اط ضعفش براي خود یار پی��دا کند و در 
عی��ن ح��ال چون خ��ود را شکس��ت خورده 
انتخابات مي داند به دنبال آن است تا فضایي 
ایج��اد کند ک��ه جریان رقیب هم شکس��ت 

خورده جلوه داده شود.

حسن السجردی بررسی کرد:

جریان اصالحات از تصویرسازی
 اختالف میان اصولگرایان به دنبال چیست؟

به نظر مي رسد جریان اصالحات به 
جهت مطرح شدن بحث هاي انتخاباتي 
و تعیین سرنوشت تنها با جلوه دادن 
اختالف میان اصولگرایان به دنبال از 

میان به در کردن جریان رقیب از میدان 
است .
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به بهانه »بیانیه گام دوم انقالب رهبری« 
خبرگ�زاری برن�ا مناظ�ره ای ب�ا حض�ور 
»محمدمه�دی اس�المی« عضو ش�ورای 
مركزی حزب مؤتلفه اسالمی، و »علیرضا 
خامسیان« فعال سیاس�ی اصالح طلب و 
مش�اور محمدرضا عارف برگ�زار كرد كه 
مباحث گوناگونی همچون روند جوانگرایی 
در دس�تگاه ها، عملكرد جناح ها در برابر 
دولت ها و انتخابات پیش رو به میان آمد. 
بخش�ی از این مناظره به شرح ذیل است 

كه می خوانید:

 طبق بیانی�ه گام دوم انقالب، احزاب 
چگونه می توانند مش�اركت مردمی را به 

اوج برسانند؟
علیرض�ا خامس�یان: اگر منظ��ور صرفا 
مش��ارکت مردم در انتخابات است،  مردم این 
مسله را بررسی می کنند که آیا نامزدهای مورد 
قب��ول آنه��ا در صحنه انتخابات حض��ور دارند 
یا خی��ر. این موضوع به دس��تگاه های نظارتی 
و دس��تگاه های اجرای��ی نیز مربوط اس��ت که 
به گون��ه ای رفتار  کنند ک��ه نامزدهایی که در 
چارچوب قانون اساسی صاحیت حضور دارند 
بتوانند در سبد رای مردم حضور داشته باشند و 
بتوانند خود را عرضه کنند که یقینا  مشارکت 
مردم مشارکت قابل اعتنایی خواهد بود. شرایط 
کنونی کشور شرایط مناسبی نیست و نیازمند 
به مش��ارکت جدی مردم در انتخابات اس��ت. 
مطمئنا باید فضا را به گونه ای فراهم کنند که 

مردم مشارکت کنند.
ما اگر اعتقاد به دموکراسی داریم و نهادهای 
تصمیم گیر هم به آن اعتقاد داشته باشند باید 
زمینه مشارکت مردم را به نوعی فراهم کنند که 
همه گروه های فکری بتوانند کاندیدای خود را 
عرضه کنند؛ با توجه به وضعیت کنونی که در 
کشور حاکم اس��ت. این نگرانی وجود دارد که 
مش��ارکت مردم مشارکت قابل اعتنایی نسبت 
به بعضی ادوار گذش��ته نباشد. ما در دوره هایی 
شاهد بودیم که کاندیداها از سد شورای نگهبان 
عبور کردند، مش��ارکت مردم مش��ارکت قابل 

اعتنایی بود و به مشروعیت نظام هم تا حدودی 
ارتقا بخشید اما اگر شورای نگهبان به گونه ای 
عمل کند که با نگاه بس��ته بخواهد وارد عرصه 
انتخاب ش��ود و به هر حال افرادی را به جامعه 
معرفی کند که سبد رأی  آنها فقط در این افراد 
خاصه می ش��ود، نباید انتظار داشت که مردم 
مشارکت گس��ترده ای داشته باشند. امیدواریم 
که رفتار شورای نگهبان و نهادهای نظارتی به 
گونه ای باشد که سبب کاهش مشارکت مردم 

نشود.
محم�د مه�دی اس�المی: س��رمایه های 

اجتماعی یک تعامل دو طرفه با مش��ارکت در 
انتخابات دارد که یکی از مولفه هایش امید است؛ 
اگر امید در یک جامعه کمرنگ شود مشارکت 
اجتماع��ی کمرن��گ می ش��ود. م��ن معتقدم 
اصلی ترین مشکل جامعه ما برای مشارکت، امید 
است. در مقاطعی که مردم امید داشتند که یک 
گروهی می  توانند تحول ایجاد کنند مشارکت 
زیاد شد و در نقطه ای که مردم امیدی نداشتند 
و احساس کردند چه بیایند و چه نیایند، همین 
روند ادامه پیدا می  کند، مش��ارکت کاهش پیدا 
کرد. یکی از انتخابات هایی که کم  ترین گزینش 
بر آن اعمال شد، انتخابات دومین دوره شورای 
شهر تهران بود که معاون وقت وزیر کشور یعنی 
آقای مصطفی تاجزاده، زیر بار نظرات مجلس به 
عن��وان نهاد قانونی که باید اعمال نظر می کرد، 
نرفت و همه کس��انی را ک��ه در انتخابات فعال 
بودند و نامزد شده بودند، تأیید صاحیت کردند. 
حتی کسانی مثل اعضای نهضت آزادی که به 
نظر مستقیم امام منع فعالیت حزبی داشتند. آن 
انتخابات یکی از کم مشارکت ترین انتخابات های 
کش��ور ب��ود و انتخاباتی بود ک��ه حضور مردم 
در حداقل ه��ا بود. علت اصل��ی آن این بود که 
مردم امیدی به ایجاد تغیی��رات در آن مرحله 
را نداش��تند. آبادگران ک��ه رأی آوردند، فارغ از 
اینکه قضاوت کنیم که عملکردشان خوب بود 
یا بد، امی��دی در مردم ایجاد کردند که اگر در 
انتخابات مجلس رأی بیاورند، تغییراتی می دهند 
و آن لیست رأی آورد. به نظر من برای افزایش 

مش��ارکت، امید به اثر محوری��ت دارد نه تکثر 
نامزدها.

ب��ا توجه به ای��ن نمونه  که نظ��ارت نبوده و 
مشارکت کم بوده است، همه گروه ها هم حضور 
داشتند. دومین نقد به شما این بود که آن کسی 
که امید را کش��ته متهم درجه یک است نه نه 
دیگران. باید ببینیم که آیا احزاب توانستند امید 
را زن��ده نگه دارند؟ به نظر م��ن این یک مانع 
جدی بوده که ما نتوانس��تیم مشارکت مردمی 

را حفظ کنیم.
یک نقد سومی هم دارم. ما چرا شورای نگهبان 
را متهم می کنیم؟ شورای نگهبان که یک نهاد 
نظارتی است! به نظرم باید سوال کنیم که چرا 
نامزدها در س��طحی باشند که رد صاحیت 
شوند؟ در انتخابات این دوره، در شورای  شهر 
تهران لیس��تی  رأی آوردند که کاما همسو 
بودند و اینها فردی را به عنوان شهردار تهران 
پیشنهاد کردند. نهادهای نظارتی گفتند که ما 
موافق نیستیم و دالیل خود را محرمانه اعام 
کردند. یک فضاس��ازی  شدیدی شد که این 
نظارت اعمال سلیقه است و شما می خواهید 
حذف کنید! نتیجه این شد که رئیس جمهور 
به وزیر کشور دستور دادند که شهردار تهران 
را تأیید صاحیت کنید و شهردار تهران بدون 
در نظر گرفتن نهادهای نظارتی حضور پیدا 
کرد و نتیجه آن ش��د که نباید می شد. ما به 
ج��ای اینکه نهادهای نظارتی را متهم کنیم، 
به نظرم می رسد باید مقداری در انتخاب های 
خود بازبینی انجام دهیم. باالخره ممکن است 
هر نهادی اش��تباهاتی داشته باشد و من منکر 
این نیس��تم و نمی  خواهم  از ش��ورای نگهبان 
دفاع مطلق کنم. اما نقد اصلی من این است که 
چرا برادران اصاح طلب ما بر روی گزینه هایی 
انگشت می گذارند که می دانند کارنامه  این افراد 
چگونه است و رد خواهند شد. به نظرم در این 
م��ورد برای افکار عمومی ضرورت توجه به نظر 
نهادهای نظارتی کاما آشکار شد. نمی خواهم 
از این حادثه س��و اس��تفاده و خیل��ی آن را باز 
نمی کنم، اما یک مثال س��اده و روشن است تا 
یادآوری کنیم که ضرورت دارد نهادهای نظارتی 
را بپذیریم. اگر کس��ی معتقد است در جاهایی 
دستگاه های نظارتی اشتباهات سلیقه ای دارند، 
بحث آن را از مسیر قانونی دنبال کند اما این که 
به طور کل عملکرد نهادهای نظارتی زیر سوال 

ببریم، ایجاد مشکل می کند.
علیرضا خامسیان: بسیار خوشحال هستم 
آقای اس��امی بحث امید را مطرح و چون برند 
ما هم  امید است، از این منظر خوشحال هستم 
که از این زاویه صحبت های بنده را نقد کردند. 
اگر مردم امید داشته باشند مشارکت می کنند. 
بنابراین همگان شاهدند که این امید باید وجود 
داشته باش��د. رهبری نیز بر این موضوع تأکید 

کردند.
باید به این مسئله پرداخت که چه کسانی و 
چه جریانی می خواهد امید مردم را به نهادهای 
انتخابی ی��ا انتصابی ناامید کنن��د. با صراحت 

محمدمهدی اسالمی در مناظره با علیرضا خامسیان:

متهم اول ایجاد ناامیدی فراکسیون امید است
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ع��رض می  کنم که در چند س��ال اخیر بعد از 
روی کار آمدن دولت آقای روحانی، )دولت اقای 
روحانی اشکاالت زیادی دارد و هیچ کس منکر 
این موضوع نیست( به هر حال، اصاح طلبان، 
حامی آقای روحانی بودند اما از همان زمانی که 
دولت روحانی روی کار آمد باید بررس��ی کرد 
ک��ه چه جریاناتی در پی این بودند که با برخی 
کلید وا ژه ها، امید م��ردم را ناامید کنند. متهم 
ردیف اول این موضوع هم به نظر من رسانه ها 
از جمله صدا و  سیما است. به عنوان کسی که 
کارش��ناس حوزه رسانه هستم و تحلیل محتوا 
انجام می دهم ش��اهد هستم که در برنامه های 
صدا و س��یما در مقایس��ه با دولت گذش��ته، 
اخبار منفی و س��یاه بسیار نسبت به گذشته از 
این رس��انه پخش می ش��ود. این برنامه ها در  
ذهن مخاطب تأثیر می  گذارد. در صدا و س��یما 
به عنوان بزرگ ترین رس��انه که البته اکنون به 
خاطر ن��وع رویکردش با کاهش مخاطب روبرو 
است و دیگر مرجع نیست چه میزان اخبار سیاه 
و منفی در زمینه های مختلف  مطرح می شود؟ 
همه ما می دانیم مشکات اقتصادی است اما آیا 
اینکه مردم را نس��بت به دولت منتخب ناامید 

کنیم، هنر نیست.
آقای اسامی درست گفتند. مردم باید امید 
داش��ته باش��ند ولی وقتی با ابزارهای مختلف 
تبلیغی این امیدی که امید واقعی بود، خدشه دار 
می شود بحث مش��ارکت نیز دچار مشکل می 
شود. شورای نگهبان یک بخش این قضیه است و 
نهادهای نظارتی و اجرایی نیز باید مدیریت کنند 
که سبد رأی مردم سبد رأی قابل اعتنایی باشد.  
محمد مهدی اس�المی:  اینکه می گویند 
آقای دکتر روحانی به وظیفه خود عمل می کرد 
اما  صدا و سیما اجازه نداد، من گزارش عملکرد 
صدا و س��یما را ندارم. آن را باید خودشان دفاع 
کنند. اما آنچه مش��خص است در بحث گفتار 
درمانی آقای دکتر روحانی بسیار متبحر هستند. 
وی  در ماه ه��ای اول دولت  خود اش��اره کردند 
که م��ا هنوز هیچ کاری نکردیم و ش��اخص ها 
تغییر کرد. مشکل اساسی مردم چیزی هست 
ک��ه در رقابت ها به آن اش��اره می کردند. اینکه 
گزارش های صدا  و سیما چه می گوید و اینکه 
بخواهیم به صورت روابط عمومی یک س��ری 
چیزها را اعام کنیم برای مردم اثربخش نیست. 
به قول خود ایش��ان باید جیب مردم را ماک 
قرار دهیم. فکر می کنم صدا و س��یما هر اندازه 
هم از دولت دفاع کند اما  شرایط فعلی اقتصادی  
کش��ور به گونه ای اس��ت که مردم متوجه می 
شوند که بسیاری از اتفاقاتی که باید بیفتد، رخ 
نداده است. برای مثال چرا در حال حاضر باید 
رئیس جمه��ور از عملکرد وزارت نفت  ناراضی 

باشد.
 تأثیر ساختارهای موازی در عملكرد 

دولت چگونه بوده است؟
محمد مهدی اس�المی: اگر کسی به طور 
دقی��ق اقتصاد کش��ور را بررس��ی کند متوجه 
می شود که بیش��ترین مدیریت اقتصاد دست 
دولت است. اگر صندوق بازنشستگی و ... را هم 
لحاظ بفرمایید، می بینید که عما زیر مجموعه 
دولت اداره می ش��ود. مدیریت اقتصاد دس��ت 
دولت است و به نظرم ساختار موازی یک اسم 

رمز برای فرار از مسئولیت است.

 ب�رای دول�ت آق�ای روحان�ی با همه 
مشكالتی كه وجود داش�ت ما می بینیم 
همه اص�الح طلب�ان و اصولگرایان انتقاد 
می كنن�د و  ای�ن آزادی در انتقاد در دوره 

های دیگر دچار فراز و نشیب بوده است.
محمد مهدی  اسالمی: یک تفاوت عمده 
وج��ود دارد. در انتخابات س��ال 1392 اصاح 
طلبان نامزد دیگری نداشتند و همه پشت سر 
اقای روحانی ایس��تاده بودند. ام��ا در انتخابات 
1384 ای��ن طوری نبود که ش��ما بگویید پس 
اصولگرایان باید پاس��خگو باشند.  شاید بخش 
عم��ده ای از جمعیت ایثارگران حامی قالیباف 
بودند و یک جمع محدودی حامی احمدی نژاد 
بودند و برخی از اعضای شورای شهر تهران. به 
جز این جمع محدود هیچ کس دیگری پشت 

سر او نبود.
ب��ه نظر من متهم ردی��ف اول از بین رفتن 
امید، فراکسیون امید است. به اسم امید، امید 
را از بین بردند. یعنی مردم به کسانی که پرچم 
امید را بلند کردند، امید داش��تند اما در مقابل 
س��کوت جدی در برابر تخلفات انجام ش��د. تا 
جایی که س��کوت مکرر این فراکس��یون مورد 
ش��وخی خود دوس��تان اصاح طلب است. به 
نظرم می رس��د متهم اول کشتن امید کسانی 
هس��تند که این پرچم را بلند کردند. اینکه ما 
نهادهای موازی را مته��م کنیم، برای دور اول 
قب��ول اما آقای دکت��ر روحانی که ت��ازه از راه 
نرس��یده بودند. سالها مسئولیت های کان در 
کش��ور داش��تند و یک دوره چهار ساله رئیس 
جمهور بودند. نمی دانس��تند اختیارات چقدر 
است؟ قسم جاله یاد کردند که من می توانم 
تغییرات ایجاد کنم وقتی ایشان  قسم یاد کرده 
و هیچ کاری نکردند، وی و حامیانی که او را می 
ش��ناختند متهم به از بین رفتن امید هستند. 
اگر آقای روحانی در دوره دوم انتخابات در سال 
96 می گفتند من معتق��دم اختیارات رئیس 
جمهور کافی نیست و نامزد انتخابات نمی شوم. 
ایشان که همه چیز را می دانست اما نامزد شد 
و قسم جاله خورد که من می توانم تغییرات 

ایجاد کنم. اما اکنون بهانه دارد که اختیارات کم 
اس��ت و جریان های موازی هستند اینها بهانه 
جویی اس��ت. روحانی وعده های متعددی در 
س��ال 96 داد که واقعا قابل دفاع نیست و اگر 
نیاز به پاسخگویی باشد، اکنون بیشتر از همه 

کسانی باید پاسخگو باشند که همچنان سکوت 
م��ی کنند. م��ا حداقل منتقد ج��دی  رئیس 
جمهور بودیم که به ما منس��وب بود. در رسانه 
رس��می خود مصاحبه های جدی و تندی را با 
کسانی که قبا حامی اقای احمدی نژاد بودند، 
چاپ می کردیم. دیدگاه های آنها را هم مطرح 
کردی��م. این یک تفاوت جدی اس��ت بین ما و 

آنها.
 عملكرد فراكسیون امید در مجموع 
در مجل�س چگونه بوده اس�ت با توجه به 
اینكه انتقادات بسیاری به آنها وارد است؟

علیرض�ا خامس�یان:  قاعدت��ا اعض��ای 
فراکسیون امید باید پاسخ این سوال را بدهند 
ول��ی بصورت خاص��ه بگویم که بس��یاری از 
طرح ها به دلی��ل اینکه یک اجماع حداکثری 
ایجاد برای تصویب آن در مجلس ایجاد ش��ود، 
فراکسیونی مطرح نمی شود. بسیاری از طرحها 
اگر بار مالی داشته باشند نمی توان مطرح کرد و  
نیاز است از دولت الیحه به مجلس بیاید و دولت 
نی��ز  الیحه نمی دهد. مجلس بارها در این باره 
موضع گیری کرده که ما آمادگی داریم و دولت 
الیحه بدهد. نق��ش آفرینی افراد را هم باید در 
نظر بگیریم. نباید انتظار داشته باشیم که آقای 
عارف مثا مانند آقای باهنر نقش آفرینی کند 
به دلیل اینکه ویژگی آقای عارف این است که 
در سیاستهای کان وقتی نیاز به موضع گیری 
صریح داشته باش��د کار خود را انجام می دهد 
و نیازی به ش��وآف ندارد. در کشور ما بسیاری 
از افراد هس��تند که می خواهند این پیروزی را 
به نفع خود تمام کنند که در همه جریانات هم 

وجود دارد.
محمد مهدی اس�المی: به نظ��رم ادعای 
پاس��خگویی در حد شعار دادن اس��ت. اما در 
عمل چند سال دولت اصاحات فاقد  سخنگو 
بود. در این دوره نیز ما اس��م پاسخگو نبودن را 
بگذاریم که به ش��واف عاقه نداریم، پذیرفتنی 
نیست. شوآف یک رویه است و پاسخگویی یک 
روی��ه دیگر. من معتقدم گزارش دهی به مردم 
وظیفه مس��ئولین است و نام آن شوآف نیست 

و اگ��ر آقای خامس��یان معتقدن��د آقای دکتر 
عارف عملکرد خوبی داش��تند، جای گله دارد 
که بگوییم چرا ایشان اینها را اعام نمی کند؟ 
به نظر من فراکس��یون امید عملکردهای خود 

را بگوید.
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انتخابات رابه هر قیمتی وبا هر توجیهی 
بای��د برد، ای��ن راهبردی اس��ت که جریان 
اصاح طل��ب واعتدال انتخاب کردند. جمع 
بندی وتحلیل آنها از انتخابات آینده، باخت قطعی اس��ت، مگر اینکه 
اتفاقاتی رخ دهد و در نوع نگرش و انتخاب مردم، تغییراتی بوجود آید.

مهمترین علت شکس��ت پیش��اپیش این جریان درانتخابات آینده 
عبارت است از:

_ به مردم راست نگفتند و وعده  های نشدنی ودروغ به مردم داده اند.
_ برای جلب رای به حیله وتزویر متوسل شده اند. 

_ از تهمت وافترا ونسبت دروغ به رقیب  آب نداشته وخدمات نظام 
را  ز یر سوال بردند. 

_ از پول ه��ای باد آورده وکثیف ونا مش��روع  در تبلیغات انتخاباتی 
استفاده فراوان وگسترده کردند. 

_ قانون را نادیده گرفتند ودوقطبی های کاذب تبلیغاتی ایجاد کردند. 
_ رای را گرفتند ومردم ومصالح نظام را فراموش کردند. 

_ به وظایف اصلی نمایندگی نپرداختند، بلکه نقش مخالف خوانی با 
نظام را بعهده گر فتند. 

_ نقش نظارتی راتعطیل و راه را برای س��وداگران و غارت گران بیت 
المال را باز کردند. 

_ برخی از آنها با بیگانگان ودش��منان ملت مدارا نموده ومسیرهای 
اشتباهی را انتخاب کردند.

_ استقال کشور وعزت اسامی رادر مواجهه با  توطئه های دشمن 
نادیده گرفتند. 

_ به ولنگاری فرهنگی و نحله های لیبرالی و تهاجم همه جانبه نبرد 

نرم روی خوش وبی تفاوتی نشان دادند. 
_ در موضوع  برجام، هر آنچه که برخاف منافع و مصالح نظام بوده، 

یا سکوت کرده و یا همراهی و حمایت نمودند. 
_  امید مردم را به یاس و نومیدی تبدیل و دربسیاری از تعهدات ملی 

و مسیولیتها پاسخگو نبوده اند. 
درچنین ش��رایطی پیشاپیش برای گریز از مهلکه انتخابات وتغییر 
فضای پیش روی وهدایت افکار عمومی، ناگزیرند رویکردهای گریز از 
مهلکه و بازی با افکار عمومی  وش��عور اجتماعی را انتخاب، و بانگاهی  
به جهت گیری رسانه های زنجیره ای وبخشی از فضای مجازی تاثیر 

گذاری بر انتخابات اینده را، از مدتها پیش شروع نمایند. 
چالش آفرینی برای مش��غول سازی جامعه، آمار سازی، وعده های 
عجیب،  مظلوم نمایی، فرار از مس��ؤلیت،  انکار همراهی با برنامه های 
دولت، حمله به دولت خود ساخته، مقصرسازی های جدید،  نداشتن 
اختیارات، موضوع دولت غیر رس��می موازی،  طرح موضوعات پیش پا 
افتاده  نظیر اولویت دادن به حضور بانوان در ورزش��گاهها، تمرکز روی 
رویکر های غریزی جوان پس��ند، تبلیغات عوام پسند، بی اعتنایی به 
موضوع عفاف و حجاب،  دفاع قانون ش��کنانه از نا فرمانی های مدنی 
و ژس��ت حمایت از آزادی ه��ای مدنی، و درنهایت اپوزس��یون بازی و 
اپوزسیون در اپوزسیون، از جمله شگردهای فضا سازانه  برای انتخابات 

آینده است. 
رای ما چه شد؟

اصاح طلبان و جریان اعتدال امروز با یک سوال بزرگ مردمی روبرو 
هستند وان اینکه با رای ما چکار کرده اند؟ چه وعده هایی به مردم داده 
اند؟ چه تغییر ملموس��ی در شرایط زندگی مردم ایجاد نموده اند،؟ به 

کدام بخش از مطالبات  قابل انجام مردم، اقدام موثر انجام داده اند؟  
جمع بندی ها با اس��تناد به کارکرد رسانه ای ومواضع سیاسی این 
جریان نش��ان می دهد، استحاله سیاسی و فرهنگی  و وادادگی پیشه 
نم��وده اصاح طلب��ان و مولود اعتدالی آنها، تبلیغات��ی کاما غربی را 
ایجاب می نماید، که با س��بک فکری و گرایش های چند وجهی آنها 
سنخیت دارد ولی با اموزه های دینی و اخاقی و سبک متناسب نظام 
اس��امی کاما مغایرت دارد. س��وال اساسی تر اینکه عقا و متدینین 
اصاح طلبان، بنا دارند در امور انتخابات، به الزامات نظام اسامی پای 
بند باش��ند و یا اینکه اصرار دارند درفضای غربی وغربزدگی  به صحنه 

انتخابات وارد شوند؟ 

چشم انداز اصالح طلبان از انتخابات آینده
نصر عزیزی

عضو شورای مركزی

اصالح طلبان و جریان اعتدال امروز با یک سوال بزرگ 
مردمی روبرو هستند وان اینکه با رای ما چکار کرده اند؟ 
چه وعده هایی به مردم داده اند؟ چه تغییر ملموسی در 
شرایط زندگی مردم ایجاد نموده اند،؟ به کدام بخش از 

مطالبات  قابل انجام مردم، اقدام موثر انجام داده اند؟  
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عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: برای ورود به 
مسائلی نظیر بدحجابی، نیازمند حضور پلیس زن هستیم.

فاطمه رهب��ر در گفتگو با ش��رق پیرامون دالیل تش��دید برخورد با 
بدحجابی در چند هفته اخیر، ضمن اشاره به اینکه ما نمی توانیم یک یا 
چند برخورد اشتباه که برایش عذرخواهی شده را به همه نیرو های پلیس 
تعمیم بدهیم؛ افزود: ش��اید همین اتفاق زمینه ای بشود که لزوم آموزش 
به پلیس، مرکز توجه قرار گیرد و ما بعد از 4۰ سال، نیرو های کارآزموده 
را وارد کادر پلی��س کنیم. در هر ح��وزه ای، نیاز داریم نیرو های حرفه ای 
همان حوزه وارد شوند. ما نیازمند نیرو های متخصصی مانند پلیس زنان و 

کودکان در کادر نیروی انتظامی هستیم.
 رییس فراکسیون زنان مجلس قبل، درباره این سؤال که چه اتفاقی در 
ماه های اخیر رخ داده که باعث تغییر رفتار ها در بحث حجاب شده است؟ 
اظهار کرد: در اینجا من می خواهم بپرسم چه اتفاقی در آن طرف افتاده 
است؟ به نظر می رسد ما شاهد سطح جدیدی از پوشش در کشور هستیم. 
وی با اشاره به »کشف حجاب« به جای شل حجابی سالهای قبل در 
ابتدای تابستان تاکید کرد: این موضوع را نمی شود به گرما تعمیم داد. این 
ماجرا را اگر نگوییم نافرمانی مدنی، ناهنجاری اجتماعی است که طبیعتا 

برازنده کشوری اسامی که مدیون خون شهداست، نیست.
 رهبر با رد ادعای کسانی که می گویند حجاب مورد تأکید قرآن نیست، 

یادآور شد: کسانی که این ادعا را می کنند، اطاع کافی از قرآن ندارند. ما 
آیات زیادی داریم که به صورت مشخص درباره حجاب صحبت کرده اند 
و تأکید بر رعایت حجاب دارند. مثا آیه 59 سوره احزاب می فرماید » ای 
پیامبر به زنان، دختران و همسرانت بگو حجاب های خود را رعایت کنند.« 
در این آیه از کلمه جلباب که معنایش پارچه سراسری است، استفاده شده 
که می توان از آن همان تعبیر چادر را کرد؛ اما ما نمی خواهیم همه را الزام 

به داشتن حجاب چادر بکنیم، بلکه مسئله ما رعایت است.
 وی افزود: از طرف دیگر، مگر همه اقدامات کشور ما در قرآن خاصه 
ش��ده است؟ مگر قوانین راهنمایی و رانندگی در قرآن ذکر شده اند؟ قرآن 

مجید نظم را ایجاب می کند و بر اساس آن قوانین تنظیم می شوند. 
نماینده مردم تهران در ادوار مختلف مجلس شورای اسامی در پاسخ 

به ادعاهایی که حجاب را فاقد قانون می دانند تشریح کرد: در سال 1362، 
ماده 1۰2 قانون تعزیرات اصاح شد و به تبصره ماده 141 قانون مجازات 
اسامی الصاق شد و در سال 13۷5 به تصویب مجلس رسید که مطابق 
آن هرک��س در انظ��ار و معابر عمومی تظاهر به عمل حرامی بکند، جرم 
کیفری انجام داده است. در تبصره این قانون آمده است: زنانی که بدون 
حجاب شرعی در انظار ظاهر می شوند، مشمول مجازات می شوند. از طرف 
دیگر، در سال 1384، مطابق مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی، قانون 

گسترش عفاف و حجاب به تصویب رسید. 
رهبر با یادآوری اینکه در جمهوری اسامی قوانین شورای عالی انقاب 
به منزله قانون بوده و الزم االجرا است، خاطر نشان کرد: بر اساس آن قانون 
28 نهاد باید در حوزه حجاب کار تشویقی و ایجابی بکنند؛ یک دستگاه 
نیروی انتظامی است که عما وظیفه سلبی و برخوردی دارد و در موضوع 

حجاب نقش سلبی انجام می دهد.
 عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی تصریح کرد: وظیفه نیروی 
انتظامی، دادن ش��اخه گل و کتاب نیست و این کار از وظایف نهاد هایی 

است که از کار خود غفلت کرده اند. 
وی با نادرس��ت خوان��دن ارتباط دادن موضوع حجاب به مش��کات 
اقتصادی گفت: باید مس��ائل اقتصادی مردم حل ش��ود. متأسفانه زمان 
انتخابات طیف های مختلف سیاس��ی حرف های��ی می زنند و وعده هایی 

می دهند که اجرائی نیس��ت. ما فشار های وارده به واسطه تحریم را روی 
مردم قبول داریم، اما مردم فش��اری روی خود از نظر حجاب احس��اس 
نمی کنند. مسئوالن نهاد های ذی ربط نیز باید هرکدام سر جای خود عمل 

کنند. 
نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجالس هفتم و هشتم با تأکید بر 
ضرورت وجود تنوع، خاطر نش��ان کرد: من جزء کس��انی بودم که در 
مجلس هفتم پیگیر قانون مد و لباس بودم و با پیگیری در کمیسیون 
فرهنگی، توانس��تیم آن را در صحن علنی به تصویب برسانیم؛ چراکه 
اعتقاد داریم مد باید جاری و س��اری باش��د و دختران جوان مش��تاق 
استفاده از مد هستند؛ لباس های زیبای متناسب از الزامات است و باید 

به آن توجه کرد.

فاطمه رهبر:

28 دستگاه از سوی قانون موظف
 به فعالیت ایجابی برای بهبود حجاب هستند
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رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق با بیان "قرار 
نیست اینستکس اروپایی ها برای ما معجزه کند" 
گفت: این شرکت خصوصی سرمایه ای محدود دارد 

و نمی توان چندان به این جریان خوشبین بود.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری تس��نیم، یحیی 
آل اسحاق اینستکس را ش��رکتی خصوصی با 
س��رمایه محدود توصیف و اظهار ک��رد: »ابتدا 
تصور می شد اینستکس با حمایت دول اروپایی 
تحریم نق��ل و انتقاالت نفتی را جبران کند اما 
امروز می گویند اینس��تکس در چارچوب موارد 
غیرتحریمی از قبی��ل دارو و مواد غذایی اقدام 

می کند که مشکلی از ما حل نخواهد کرد«.
وی با بی��ان اینکه نمی توان به اینس��تکس 
امیدوار بود، تصریح کرد: »این شرکت خصوصی 
سرمایه ای محدود دارد و نمی توان چندان به این 

جریان خوشبین بود«.
آل اسحاق با اشاره به نقش روسیه در پیشبرد 
اهداف نفتی ایران گفت: »سؤال اینجاست که؛ 
آیا روسیه توان خرید نفت و نقل و انتقال آن را 
دارد؟ در پاسخ باید گفت اگر روس ها قصد انجام 
این کار را داش��ته باشند، در نقل و انتقال پولی 
و مالی امکانات فنی و حرفه ای را دارا هس��تند 

ولی عملیاتی شدن این تعهد، به آینده بستگی 
دارد«.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با یادآوری 
اینکه وعده روس��یه برای انتقاالت نفتی ایران 
ارتباط��ی با اینس��تکس ندارد، اف��زود: »حجم 
ص��ادرات به همه کش��ورهای اروپایی یک دهم 
حجم صادرات به عراق است. امسال 13 میلیارد 
دالر خدمات فنی و کاال به عراق صادر کردیم و 

این گونه نیست 
اینستکس  که 
برای  اروپایی ها 
معج��زه  م��ا 

کند«.
آل اس��حاق 
اینکه  اب��راز  با 
میلی��ون   1۰
ص��ادرات  دالر 
نفتی از گذرگاه 
ینس��تکس  ا
محلی از اعراب 
گفت:  ن��دارد، 
مه��م  »نف��ت 

است ولی همه آن چیزی نیست که ما از اقتصاد 
می خواهی��م؛ لذا مجم��وع واردات و صادرات و 
مدیریت اقتصاد کان ]را باید در نظر گیریم[.«

وی خاطرنش��ان ساخت: »ایران بالغ بر 1۰۰ 
میلی��ارد دالر منابع در اختی��ار دارد و محتاج 
صادرات نفت نیست؛ بنابراین تعامات اقتصادی، 
تعرفه ها، بیمه و فضای حاکم بر ارتباطات جهانی 

اهمیت بیشتری برای ما دارد«.

یحیی آل اسحاق:

اینستکس مشکلی از ما حل نخواهد کرد

دبیر حزب موتلفه اس��امی استان لرستان 
گفت: مدیران در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی 
ضعیف عم��ل می کنند. بعضی ش��عارها زیبا 
و بحث های درس��تی اس��ت ول��ی مدیریت ها 
آمادگی ب��رای اجرا ندارند وگرن��ه باید اتفاق 
می افتاد محمدرضا ملکشاهی راد در گفت وگو 
با سفیر افاک، در راستای تحقق شعار اقتصاد 
مقاومت��ی تصریح ک��رد: بعضی ش��عارها زیبا 
و بحث های درس��تی اس��ت ول��ی مدیریت ها 
آمادگی ب��رای اجرا ندارند وگرن��ه باید اتفاق 

می افتاد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی لرستان پایلوت 
اقتصاد مقاومتی می شود و وزرا و افراد متعدد 
می آین��د ام��ا می بینیم هیچ تغیی��ری ایجاد 
نمی ش��ود به نظر من ضعف در بحث مدیریت 
اس��ت یعنی مدیریتی که بتواند برنامه ریزی، 

اجرا و ارزیابی کند ضعیف است.
ملکشاهی راد گفت: اقتصاد مقاومتی باید در 
لرستان اجرا شغل ایجاد می شد ولی این اتفاق 
نیفتاد؛ سال هاست در رابطه با گردشگری نیز 

ای��ن موضوع را مطرح اما مدیران نمی توانند و 
توانایی تحقق این شعارها را ندارند.

وی خاطرنش��ان کرد: وقتی یک موضوعی 
می خواه��د اتف��اق بیفت��د منابعی نی��از دارد 
به طوری ک��ه منابع مالی، انس��انی وهم منابع 
اطاعاتی می خواهد؛ یک مدیر باید این منابع 
را کن��ار هم قرار دهد و موجب تحقق هدف ها 
ش��ود ولی درنتیج��ه این منابع را به دس��ت 
نمی آورند یا مدیریت نمی کنند و گاهی تصور 

غلط از اجرای برنامه ها دارند.

عضو هیات داوری حزب موتلفه اس��امی گفت: نکته قابل توجه این 
اس��ت که گرچه در حال حاضر صادرات ما به کش��ور افغانستان حجم 
زیادی نیس��ت ولی به هرحال این حجم از صادرات قابل توسعه است و 

به همین میزان نباید قانع باشیم.
رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و افغانس��تان در واکنش به 
فشارهای آمریکا برای کاهش مبادالت تجاری ایران و افغانستان با اشاره 
به اشتراکات مردم دو کشور گفت: این پتانسیل در دو کشور وجود دارد 

که میزان صادرات ما به افغانستان به 3 برابر میزان فعلی افزایش یابد.
عاء میرمحمد صادقی ، با اشاره به مبادالت تجاری دو کشور ایران و 
افغانستان و بسته شدن یک بانک ایرانی در این کشور به دنبال فشارهای 
آمریکا اظهار کرد: م��ا معتقدیم اگر تجار و بازرگانان ما بتوانند با مردم 
افغانس��تان ارتباط خوبی برقرار کنند آمریکای��ی ها به هیچ وجه نمی 
توانند کار موثری کنند چرا که از یک سو ایران در طول چند دهه اخیر 
کمک های بسیاری به مردم این کشور داشته و از سوی دیگر اشتراکات 
مذهبی و حتی اشتراک زبانی مردم دو کشور، نقطه قوتی است که باعث 

عاقمندی دو طرف برای برقراری مبادالت تجاری بیشتر می شود.
رئیس اتاق مش��ترک ایران و افغانس��تان گفت: نکته قابل توجه این 
اس��ت که گرچه در حال حاضر صادرات ما به کش��ور افغانستان حجم 
زیادی نیس��ت ولی به هرحال این حجم از صادرات قابل توسعه است و 

به همین میزان نباید قانع باشیم.
وی گفت: این یک واقعیت اس��ت که مردم افغانستان، ایران را وطن 
دوم خ��ود می دانند کمااینکه تجار و بازرگان��ان ایرانی هم هیچگاه در 
افغانستان احساس غربت نکرده اند؛ لذا باید بر روی مبادالت تجاری با 
افغانستان تمرکز بیشتری داشته باشیم چراکه من معتقدم این پتانسیل 
در دو کش��ور وجود دارد که میزان صادرات ما به افغانس��تان به 3 برابر 

میزان فعلی افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: با توجه به تمامی اش��تراکات موجود 
میان دو ملت ایران و افغانس��تان نباید به مطرح ش��دن شایعات درباره 
آمریکا و عدم موافقت این کش��ور برای مراودات تجاری دو کشور توجه 

کرد.

عالء میرمحمد صادقی:

ظرفیت صادرات به افغانستان 3 برابر میزان فعلی است

محمدرضا ملکشاهی راد:

مدیران در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ضعیف عمل می کنند
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آیت اهلل س��یدرضا تقوی گفت: حجت االسام والمسلمین خرسند 
یک��ی از چهره ه��ای مخل��ص، خدمتگزار ب��ود از ای��ن رو ویژگی های 
ش��خصیتی ایش��ان باید برای نس��ل جوانی که فرداها مملکت را اداره 

می کنند، بازتاب داده شود.

به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی س��ازمان جهادکشاورزی 
اس��تان فارس، آیت اهلل سیدرضا تقوی روز پنج شنبه 13 تیر در جمع 
خانواده و ش��اگردان امام جمعه کازرون، به س��ابقه آش��نایی 12 ساله 
خود با آن ش��هید اشاره و اضافه کرد: یکی از رسالت های ما الگوسازی 
از افرادی اس��ت که شخصیت شان بر اساس ارزش ها شکل گرفته چرا 
ک��ه این الگوها می توانند تکیه گاهی برای نس��ل جوان در برابر تهاجم 

فرهنگی غرب باشند.
وی با اش��اره به این که شهدا س��رمایه های مهم اجتماعی و معنوی 
ما هس��تند، تاکید کرد: ش��هید خرس��ند یک روحانی بود که رسالت 

روحانیتی خود را به خوبی انجام می داد.
به گفته تقوی، امام جمعه شهید کازرون از همان آغاز معتقد بود که 

یک روحانی باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی فعال باشد از این رو 
یک جریان سیاسی مطمئن و با سابقه را انتخاب و در شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسامی ارتقا پیدا کرد و روز به روز تفکر، اندیشه و قدرت 
تحلیل ایشان از رویدادها و پدیده های سیاسی و اجتماعی درخشان تر 

و روشن تر بود و در کنار دوستان با سابقه سیاسی خوب درخشید .

نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی گفت: این شهید واالمقام 
ش��أن طلبگی و روحانیت را به خوبی رعای��ت می کرد، خطیب خوب 
خطبه های جمعه بود، همیش��ه با مطالعه پشت تریبون قرار می گرفت 

یا بر محور خطابه خطبه می خواند و مردم را به تقوا توصیه می کرد .
وی با بی��ان این که امام جمعه فقید کازرون انس��انی مفید، مؤثر و 
مخلص بود که در ماه مبارک رمضان با اقتدا به موالی ش��هیدش امام 
علی )ع( با تن خونین به ماقات خداوند شتافت، تصریح کرد: او صاف 
و زالل بود، بدون هیچ حاش��یه و در پیرامونش هیچ مس��ئله ای وجود 
نداش��ت، این بسیجی با س��ابقه   س��ه بار مجروحیت در جبهه تا مرز 

شهادت هم پیش رفته بود .
تقوی با اشاره به این که مردم خوب کازرون شهر ایمان، شهرانقاب، 
شهر دین و دیانت پدری مهربان و راهنمایی دلسوز را از دست دادند، 
افزود: من به همسر مقاوم، مؤمنه و همراه آن شهید و فرزندان خوب، 

معتقد، متدین و با صفایش تبریک و تسلیت عرض می کنم.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی اظهار امیدواری کرد 
که راه این ش��هید بزرگوار ادامه پیدا کن��د، مواعظ و راهنمایی هایش 
همچنان در گوش ها باش��د و در آینده هرکس��ی که در کازرون مسند 
امام جمعه قرار بگیرد در جهت تقویت فرهنگ اسامی همین راه را با 

قدرت و قوت ادامه دهد.
وی هم چنین در مراس��م چهلمین روز ش��هادت شهید خرسند، با 
تحسین عملکرد دستگاه های امنیتی و قضایی در دستگیری و محاکمه 

عامل ش��هادت امام جمعه کازرون گفت: این پرونده با هدف ش��فاف 
سازی درباره همه ابعاد این اقدام باز خواهد ماند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید حجت 
االس��ام والمسلمین محمد خرس��ند امام جمعه کازرون گفت: شهید 
خرس��ند ش��خصیتی انقابی، خوش فکر، متعهد، مردم دار، دلس��وز، 

پشتیبان والیت فقیه و تاشگر در رفع مشکات بود .
تقوی با اشاره به اراده و مقاومت مردم ایران در مقابل با توطئه های 
دش��منان گفت: دش��من فکر می کند با گرفتن یک انسان خدمتگزار 
مردم ما عقب نش��ینی می کنند؛ ما از راهی که انتخاب کرده ایم برنمی 
گردیم؛ دش��من مردم ایران را نش��ناخته اس��ت، دش��من بداند با این 

شهادتها وحدت بیشتری بین مردم ایجاد می شود.
نماین��ده ولی فقیه در وزارت جهادکش��اوزی ب��ا ارج نهادن به مقام 
واالی ش��هدا گفت شهدا زنده می شوند و در تاریخ این ملت می مانند، 

شناسنامه انقاب اسامی این گونه شد که نهضت ما حسینی است.
امام جمعه فقید کازرون، ش��ب بیس��ت و س��وم ماه رمضان، حین 
بازگش��ت از مراسم احیا، از سوی فردی به نام درخشنده با ساح سرد 

مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
قاتل امام جمعه کازرون در جلسه دادگاهی که روز 12 تیرماه برگزار 

شد، محکوم به قصاص نفس شد.

آیت اهلل سیدرضا تقوی در مراسم اربعین شهید شب قدر:

شهید خرسند در حزب موتلفه اسالمی ارتقا پیدا کرد
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  آنچ��ه در جامع��ه ی خ��ود م��ا 
محسوس اس��ت، این اس��ت که ما 
ه��ر چه و در ه��ر جایی که پایبندی 
خودمان را به مبانی اسامی و حدود 
اسامی بیشتر نش��ان دادیم، خدای 
متعال کمکش را بیش��تر شامل حال 
ما کرد و توانستیم بر مشکات فائق 
بیایی��م؛ آنجایی که غفل��ت کردیم، 
چوب غفلت خودم��ان را خوردیم. و 
من آنچه برای آینده ی این کش��ور و 
حّتی آینده ی اّمت اسامی احساس 
میکنم و مش��اهده میکنم، این است 
که دش��منان وحش��ی و درنده خو و 
ظالِم عالِم اس��ام و ملّت ایران و اّمت 
اسامی، باالخره مجبور خواهند شد 

در مقابل اسام زانو بزنند. 
امام خامنه ای 12 /04/ 1۳۹۸
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هر روز برای شما منتشر می شود

الله افتخاری:
اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئوالن 

سبب شفافیت عملکرد آنها می شود
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��امی گفت: میزان دارایی مسئوالن باید در اختیار 
مراجع ذی صاح قرار بگیرد، مشخص شود که کدام مسئول برای خدمت به مردم تاش کرده 

است و کدام برای منافع شخصی خود؟
الل��ه افتخاری نماینده مردم ته��ران در مجلس نهم، در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت 
خبرگزاری فارس، با اشاره به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن، اظهار کرد: 
این قانون خوبی است که مراجع ذی صاح نسبت به دارایی مسئوالن رسیدگی و نظارت داشته 

باشند،  اما شاید لزومی نداشته باشد که مردم درگیر جزئیات شوند.
وی افزود: مسئوالن باید پیش از نمایندگی، وزارت، ریاست جمهوری و هر مسئولیت دیگری،  
درآمد خود را به مراجع ذی صاح اعام کنند و حتی این اعام باید در حین مسئولیت و پس 

از مسئولیت ادامه داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح کرد: اندازه دارایی مسئوالن باید در اختیار مراجع 
ذی صاح قرار بگیرد تا پس از نظارت و ارزیابی مشخص شود که کدام مسئول تنها تاشش 
برای خدمت به مردم بوده یا در راس��تای رس��یدن به منافع شخصی عمل کرده است.اجرای 
قانون رسیدگی به اموال مسئوالن سبب شفافیت عملکرد آنها می شود و به نوعی سامت کار 

را نشان می دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: نظارت و رسیدگی بر اموال مسئوالن توسط 
مراجع ذی صاح امر پس��ندیده ایس��ت و باید این قانون اجرایی شود. گاهی اوقات الزم است 
که مردم در جریان کلیات و گاهی در جریان جزئیات امور مسئوالن قرار بگیرد که همه اینها 

بستگی به شرایط دارد تا همه مردم در جریان درآمدهای آنها باشد.

محمد کرمی راد:
فقط سیاست مقاومت برابر زیاده خواهی 

استکبار جهانی پاسخ داده است
عض��و ش��ورای مرک��زی ح��زب موتلفه اس��امی 
گفت:سیاس��ت های نظام جمهوری اس��امی و رهبر 
انقاب از دیر باز در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی 

پاسخ داده است و آن چیزی جز تفکر مقاومت نیست.
نماین��ده ادوار مجل��س با اش��اره به ش��کل گیری 
محور مقاومت با الگوگیری از نظام اس��امی در میان 
کشورهای منطقه همچون سوریه، یمن و لبنان افزود: 
نیروهای مقتدر نظام جمهوری اسامی ایران توانسته 
ان��د در صحنه عم��ل نیز مقتدرانه حض��ور یابند. این 
پیروزی را به فرماندهان نیروهای مس��لح تبریک می 
گوییم شکار این پهپاد نشان داد که اگر امریکا و ایادی 
سرس��پرده دس��ت از پا خطا کنند ایران پاسخ دندان 

شکنی به آنها می دهند.
وی گفت: ملت ایران به این نیروهای مقتدر نیروهای 
مسلح افتخار می کنند که توانسته اند ایران اسامی را 

در برابر خطرات عظیم امریکا و ایادی آن حفظ کنند.
کرمی راد اظهار کرد: سیاست های نظام جمهوری 
اس��امی و رهبر انقاب از دیر باز در برابر زیاده خواهی 
استکبار جهانی پاسخ داده است و آن چیزی جز تفکر 

مقاومت نیست.


