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ای��ران حتماً  ملّت 
میکن��د  پیش��رفت 
اّما بدون ش��ما؛ شما 
اگر بیایید پیش��رفتی نیست. ش��ما و انگلیس 
و دیگ��ران، پنج��اه س��ال در دوران پهلوی -و 
بخصوص آمریکا حدود س��ی س��ال در دوران 
پهل��وی دّوم- همه کاره ی ای��ن مملکت بودید، 
ای��ن مملک��ت روزب��ه روز عقب رفت؛ ش��ماها 
عامل پیشرفت نمیتوانید بشوید؛ شماها عامل 
عقب ماندگی ملّت ایرانید. ملّت ایران پیشرفت 
میکند به ش��رطی که ش��ماها نزدیک نیایید.  

98/04/05 مقام معظم رهبری 
علل عقب نگهداشته شدن ایران

در زمینه مسئله عقب ماندگی، لزوم تفکیک 
میان دو واژه »عقب مانده« و »عقب نگه داش��ته 
شده« احساس میشود. باید بررسی کرد که آیا 
جامعه ایران بنا به هر گونه تعبیری که نس��بت 
به مسئله عقب ماندگی داشته باشیم، عقب مانده 
است یا عقب نگه داشته شده. به صورت اجمالی 
باید گفت، حتی اگر عنوان عقب افتادگی برای 
جامعه ایران صدق کند، نه از روی عقب ماندگی 
که از روی عقب نگه داش��ته شدن است. تفاوت 
این دو واژه در این است که اولی )عقب ماندگی( 
به دلیل سلس��له مسائلی اس��ت که درون آن 
جامع��ه به ص��ورت واقع��ی وج��ود دارد، ولی 
عقب نگه داشته، واژه ای است که نشان می دهد 
جامع��ه، در واقع عقب مانده نیس��ت، بلکه تنها 
دارای یک سری کاستی هایی است که می تواند 
خود آن را برطرف کند، ولی قدرت هایی وجود 
دارند که نمی خواهند آن جامعه به دست خود 
این کاس��تی ها را جبران کند. پس از ذکر این 
س��ه نکته به صورت مناس��ب تری می توان به 
تحلیل عوامل دورنی و بیرونی در مورد مسئله 
ذکر شده پرداخت. در مورد مسائل درونی شاید 
وجود برخی عناصر ناالیق را در رأس امور بتوان 
دخیل دانس��ت اما مهمتر از این عناصر وجود 
تفکراتی اس��ت که در برخی م��وارد زمام امور 
سیاس��ی اجتماعی ایران را به دست داشته اند. 
وجود عناص��ر فکری که مده��وش از تفکرات 
مغرب زمین، تمام امکانات و نقاط قوت جامعه 
خود را نادیده انگاش��ته، ضم��ن این که جامعه 
ایران را در تمام��ی زمینه ها جامعه عقب مانده 
می دانس��تند، به دنبال ارائ��ه راه کارهایی برای 

غربی شدن جامعه ایران بودند. دادن نسخه هایی 
مانند این که اگر »ایرانی می خواهد پیشرفت کند 
باید از فرق سر تا نوک ناخن غربی شود«، غیر از 
این نمی توان تحلیل کرد. شما زمانی می توانید 
ب��رای یک جامعه برنامه مطلوب خ��ود را اجرا 
کنید، که ابتدا به جامعه القاء کرده باش��ید که 
شما عقب مانده اید، و هیچ امکانی برای پیشرفت 
ندارید مگر در پرت��و اجرای برنامه هایی خاص. 
بر این اس��اس باید گفت، شاید نقش متفکران 
و برنامه ریزان در این زمینه بیش از برخی عناصر 
ناالیق و بی اطالع اس��ت که تنها امور اجرایی را 
به دست داشته اند. مقایسه میان دوران صدارت 
امیرکبیر و برخی دیگر از صدراعظم های دوران 
قاجاری می تواند در این زمینه مناس��ب باشد. 
پادشاه همان پادشاه است، اما متفکران نزدیک 
به او زمانی که بدون توجه به ظرفیت های جامعه 
ایران به دنبال مس��تعمره شدن ایران هستند، 
باعث عقب نگه داش��تن ایران ش��ده، در مقابل 
نخبگانی که می خواهند بر اساس ظرفیت های 
جامعه ای��ران، برخی ناکامی ها را جبران کنند، 
به دنبال اس��تقالل و اقتدار ایران هستند. شاید 
عنوان این بح��ث را بتوان در خودباوری و عدم 

آن ردیابی نمود.
 در مورد مسائل بیرونی عالوه بر آن کلیاتی 
که در ابتدا مورد اش��اره قرارگرفت، نیز می توان 
از موضوعاتی چون استعمار وسلطه ی سیاسی 
اقتصادی آمریکا و هجمه های دولت های تازه به 
قدرت رس��یده اروپایی یاد کرد. حمله اعراب به 
ایران هم که مربوط به تاریخ ۲00 س��اله ایران 
نیست. چرا که این حمله، اگرچه از بُعد نظامی، 
باعث خسارت شد، اما از نظر فکری باعث شد، 
ایران طالیه دار تمدن اس��المی در طول قرون 
متم��ادی ش��ود، حتی ش��کل گیری حکومت 
صفویان به عنوان اوج اقتدار ایران پس از اسالم 
با الهام گیری از آموزه های اصیل اسالمی و شیعی 
بوده است. بنابراین به چند دلیل نمی توان گفت، 
حمله اعراب به ایران، باعث عقب ماندگی ایران 

در طول ۲00 سال اخیر بوده است. 
۱-  در زمان اولین رویارویی سپاه مسلمانان 
با ایران، آیا بی کفایتی شاهان ایرانی باعث عقب 
ماندگی کشور و شکست ایرانیان شد یا قدرت 

مهاجمین از ارتش ساسانی قدرتمندتر بود؟
پس دوستان ملی گرای لیبرال ما، چرا مشکل 

ایران را در اعراب و اس��الم و… می بینند؟ و به 
رغم گذش��ت ۱4 ق��رن از آن رویارویی، لعن و 
نفرین خود را- با نشانی دادن غلط- نثار اعراب و 

مسلمانان می کنند؟
۲-  در دوره حاکمیت شاهان قاجار و پهلوی، 
آیا انگلیس، شوروی و آمریکا بوده اند که عقب 
ماندگی ایران را رقم زده اند یا سرس��پردگی و 
ب��ی کفایتی حاکمان وقت؟ یا این که معتقدند 
دوره حاکمیت پهلوی در پیشرفت و خدمت به 
کشور، یک اس��تثنا در تاریخ ایران بوده است؟ 
اگر غیر از این است پس چگونه است که هنوز 
تعداد قابل توجهی از رسانه های مجازی اصالح 
طلب، زبان به مدح و ثنای رضاشاه و محمدرضا 
شاه و بر شمردن خدمات بی سابقه دولت های 
پهلوی می گشایند؟ آیا معتقدند که حاکمیت 
اس��تبدادی پهلوی بر حاکمیت مردمس��االری 

جمهوری اسالمی ایران رجحان دارد؟
دالیل دیگر بر مانع پیشرفت بودن آمریکا

ش��ورای امنیت مل��ی آمریکا، اخیرا س��ند 
استراتژی امنیت ملی را منتشر کرده و بخشی 
را به استراتژی دفاع زیستی اختصاص داده که 
آنچه در آن غیرقابل انکار است خواست ایاالت 
متحده آمریکا ب��رای در انحصار گرفتن تمامی 
فناوری های پیشرفته در یک جهان رقابتی است.

» از مس��ائل قابل توجه در س��ند استراتژی 
امنی��ت ملی آمریکا این اس��ت ک��ه در اختیار 
داش��تن فناوری های پیش��رفته از سوی دیگر 
کش��ورها با صراحت تهدیدی برای امنیت ملی 

آمریکا قلمداد شده است!
در الیه ه��ای پنهان این س��ند غیرمحرمانه، 
موضوع��ات مهم��ی در این س��ند به  چش��م 
می خورد که در رأس آن نگرانی این کش��ور از 
دستیابی کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در 
حال توسعه )و نانوشته کشورهای اسالمی( به 
فناوری های نو در حوزه های زیس��تی و به ویژه 

بیوتکنولوژی یا زیست فناوری است.
در واق��ع، آمریکا دس��تیابی س��ایر ملل به 
فناوری های زیس��تی به طور ویژه بیوتکنولوژی 
را ب��رای خود تهدید تلقی کرده و آن را با عنوان 
فعالیت ها و فناوری ه��ای دارای کاربرد دوگانه 
برچس��ب گذاری و نظ��ارت و پای��ش توس��عه 
بیوتکنول��وژی در س��ایر کش��ورها را از جمله 
اقدامات اساسی برای نیل به اهداف یادشده در 

این سند مطرح می کند.
در اینجاس��ت که مفهوم سخن رهبر معظم 
انقالب در دی��دار با اعضای اتحادیه انجمن های 
علمی اسالمی دانش آموزان در اول اردیبهشت ماه 
۱۳95 بی��ش از پیش روش��ن می ش��ود: »اگر 
درمقابل این قدرت کوتاه بیاییم قطعا مخالفت 
خود را به پیشرفت ها در حوزه های زیست فناوری، 
نانو و دیگر رش��ته های علمی حساس گسترش 
خواهند داد، زیرا آنها با هرگونه پیشرفت علمی، 
اقتص��ادی و تمدن��ی جمهوری اس��المی ایران 

مخالف هستند.«
هدف امریکا از جن��گ و تحریم اقتصادی در 
طول چهل سال گذشته نیز فلج کردن و عقب نگه 

داشتن کشور ایران بوده است .

هدف اصلی آمریکا از جنگ و تحریم اقتصادی 
سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبیران ح��زب با تجلی��ل از زن��ان انقالبی در 
برپایی تجمعات گس��ترده عف��اف و حجاب در 
سالروز حمله وحش��یانه عمال رضاخان مزدور 
انگلستان به مس��جد گوهرشاد گفت: جنبش 
عظیم دختران انقالب در سراسر کشور، انعکاس 
مطالبه بیش از نیمی از ملت ما که بانوان هستند 
می باشد که جامعه ای سرشار از عفاف و حجاب 

را خواستارند.
وی گفت: رضاخان در پی جایگزینی فرهنگ 
بی حجابی غرب اس��تعمارگر به جای فرهنگ 
حجاب اس��الم و ایران در بین زنان ایران بود و 
هنوز استکبار و غرب در پی اجرای همان توطئه 

است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه 
بدحجاب��ی و ب��ی حجابی ولو اندک باش��د اما 
بخشی از جنگ نرم دشمن تحت عنوان »جنگ 
نمادی« است که در وزارت خارجه آمریکا در دو 
جبهه فرهنگ و اقتصاد طراحی و عملیاتی می 
ش��ود، اظهار کرد: قطعا همان طور که سیاست 
رضاخان خائن شکس��ت خورد، سیاست های 
اخیر غرب اس��تعماری نیز محکوم به شکست 

است.
بادامچیان با اشاره به قانون حجاب و عفاف و 
حضور دولت در اجرای قانون گفت: شورای عالی 
انقالب فرهنگی باید غیر از امور نظری نسبت به 
اجرای این قانون طراحی الزم را داش��ته باشد، 
به گونه ای که تمام دس��تگاه های دولتی برای 
گسترش عفاف و حجاب و سبک زندگی سالم، 

امن و شاد زن و مرد ایرانی فعال شوند.
وی از وزیر کش��ور به عنوان رییس کارگروه 
عفاف و حجاب خواست تا گزارشی در این مورد 

و پیشرفت کارها به مردم ارائه دهد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
سخنان مقام معظم رهبری به هنگام بازدید از 
نمایشگاه آثار هنری و اسناد تاریخی مرتبط با 
واقعه مسجد گوهرشاد گفت: حادثه گوهرشاد 
ب��ا همه عظمتی که در قی��ام زنان و دختران و 
مردان این مملک��ت در عصر خفقان رضاخانی 
دارد، مورد غفلت قرار گرفته اس��ت. این نقطه 
عط��ف در تاریخ مب��ارزات و مقاومت زنان این 
سرزمین است. باید صدها فیلم و هزاران رمان 

درمورد آن نوشته شود تا حق آن ادا گردد.
بادامچیان در ادامه به مبارزات رهایی بخش 
شیخ زکزاکی و همس��ر قهرمانش اشاره کرد و 
افزود: هزاران کیلومتر آن سوی سرزمین ما در 
آفریقا، شیخ زکزاکی و همسر فداکارش پرچم 
استقالل و رهایی را به دوش می کشند و چون 
کوه در برابر شرارت وهابی ها و توطئه های رژیم 
صهیونیستی و آمریکا ایستاده اند. امروز شرایط 

آنها به جایی رسیده است که در آستانه تقدیم 
جان خویش برای اس��الم و انقالب هستند. ما 

خواستار آزادی و معالجه پزشکی آنها هستیم.
وی با اشاره به تحوالت منطقه گفت: حوادث 
مهم��ی در منطقه رخ داده اس��ت. ام��ارات در 
صدد خ��روج آبرومندانه از جنگ یمن اس��ت. 
اگر حاکمان امارات متوجه ش��ده اند که جنگ 
و خونریزی و قتل عام یک ملت عرب مسلمان 
چه زیان بزرگی برای آنها به بار آورده است، باید 

سریع تر تصمیم بگیرند و جبران کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درمورد شرارت 
انگلیس در دزدی دریایی گفت: ملت ما معتقد 
است انگلیسی ها باید هزینه این دزدی دریایی 

را پرداخت کنند. یک انتظار عمومی در کشور 
از سوی مردم وجود دارد که حتما باید مقابله به 

مثلی صورت گیرد.
وی درب��اره اج��الس وزرای خارج��ه برجام 
گفت: ما این نشس��ت ها را بی فایده می دانیم 
و ت��ا زمانی که اروپا به تعهدات یازده گانه خود 
در برجام عمل نکند، هر نوع نشستی وقت تلف 

کردن و فرصت سوزی است.
بادامچی��ان تصریح کرد: م��ا همچنان باید 
گام های استوار محدود کردن تعهدات تا به صفر 
رساندن تعهدات برجامی را بلند برداریم. ما به 
تدریج به شرایط قبل برجام می رسیم. آنچه در 
این وادی کارساز است، مقاومت و هوشمندی 

در برداشتن گام های صحیح است.
وی درمورد هالکت تروریس��ت ها در اقلیم 
کردستان توسط سپاه گفت: ما تشکر می کنیم 

از ج��ان برکفان س��پاه برای گلول��ه باران مقر 
تروریس��ت ها در اقلیم کردستان عراق. دولت 
اقلیم کردستان عراق باید در این باره پاسخگو 
باشد تا تحرکات تروریستی در خاک عراق علیه 

ایران تکرار نشود.
دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی با ش��ااره 
ب��ه رکود تولید مس��کن در دولت کنونی و نیز 
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها اظهار داشت: 
سیاست غلط دولت در حوزه مسکن باعث شده 
اس��ت تولید مسکن در کش��ور به پائین ترین 

میزان خود در ۱0 سال گذشته برسد.
بادامچیان افزود: پژوهش های انجام ش��ده 
نشان می دهد بهای مسکن در تهران طی فصل 

بهار امسال حدود ۱08 درصد رشد داشته است 
و اکنون با کاهش 45درصدی معامالت مسکن 
مواجه هستیم. قدرت خرید مردم بسیار پایین 
است. اجاره مسکن مربوط به خانواده های کم 
درآمد و زوج های جوان اس��ت که متأس��فانه 
دولت فعلی بدترین ش��رایط را برای آنها پدید 

آورده است.
وی تاکید کرد: امروز هیچ تعادلی بین عرضه 
و تقاضای مسکن وجود ندارد. انباشت تقاضا از 
س��ال های قبل مرتب به تقاضای فعلی اضافه 

می شود.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پایان تأکید 
ک��رد: اگر دولت نمی تواند در این زمینه کاری 
بکند، از دان��ش و مدیریت صاحب نظرانی که 
دلس��وز و متخص��ص و دارای تجربه هس��تند 

استفاده کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

 دستگاه ها باید برای گسترش سبک زندگی 
سالم، امن و شاد فعال شوند

انگلیس باید هزینه دزدی دریایی خود را پرداخت کنند
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محمدكاظم انبارلویی

عضو شورای مركزی

س��ریال »گان��دو« پ��ر مخاطب تری��ن 
سریال های سیما بر حسب نظر سنجی  های 
اخیر است. این سریال یک قطعه تاریخی از 
خباثت آمریکایی ها در بعد جاسوسی و یک 
قطعه افتخارآمیز از تاریخ ضدجاسوس��ی سربازان گمنام امام زمان )عج( 
است. متأسفانه واکنش دولت و اصالح طلبان در برابر این کار عظیم سیما 
که برای روشنگری و تنویر افکار عمومی بوده شتاب زده، نامعقول و عجیب 

به نظر می رسد.
واکنش کاربران نسبت به اظهارات آشنا، مشاور محترم رئیس جمهور 
باید اصحاب دولت را به تأمل وا دارد. موضوع »گاندو« به مسئله و پروژه 
عظیم »نفوذ و اس��تحاله« نظام برمی گردد. باالخره حضرات باید تکلیف 
خود را با ملت روش��ن کنند که با این پدیده موافق هس��تند یا مخالف. 
اگر مخالف هس��تند باید به تحس��ین صدا و سیما و این سریال به خاطر 
روشنگری  های آن در مورد پدیده نفوذ بپردازند و اگر هم موافق هستند به 
این سؤال پاسخ دهند در کجا و در کدامین سوی هماوردی ملت ایران با 
دول��ت متجاوز آمریکا قرار دارند. مردم در زمان اوباما همواره این اعتراض 
را مطرح می کردند که، »اوباما« با »ما« نیست و شما باور نمی کردید، حاال 
که آنها برجام را پاره کرده اند حداقل باید به »باور« مردم احترام بگذارید 

و به آن برگردید.
تیکه پرانی آش��نا در مورد س��ریال گاندو که »صدا و سیما پول ندارد 
سریال بسازد ولی گویا جای دیگر هست که برای تضعیف نهاد دولت هم 
پ��ول دارد و هم مجوزها و مش��وق  های الزم دریافت کرده و هم می تواند 
صدا و س��یما را الزام به پخش کند« هم درست است هم نادرست. اینکه 
صدا وس��یما پول ندارد سریال بسازد درست است چون دولت تا توانسته 
از بودجه صدا و سیما زده است! نادرست است. چون سریال گاندو نه تنها 
تضعیف نهاد دولت نیس��ت بلکه تقویت آن اس��ت مگر اینکه آقای آشنا 

معتقد باشد دولت باید تحت نفوذ آمریکا باشد.
برگردیم به بخش اول س��خنان آقای آشنا، اینکه می گوید؛ دولت پول 

ندارد س��ریال بسازد حرف درستی نیس��ت. ۶ سال است صدا و سیما در 
اختیار شماست هر روز، هر دقیقه و هر ثانیه خواستید در آن ظاهر شدید و 
حرف خود را زدید. ۶ سال است هر روز یک سناریو و یک سریال برای گریز 
از پاسخگویی به مطالبات مردم و نیز وعده ای که به مردم دادید می سازید. 
مردم هم می نشینند این سریال ها را می بینند؛ »اما دوصد گفته چو نیم 
کردار نیست« شما بودید گفتید؛ ما چیزی را امضاء نمی کنیم مگر آنکه 
در همان روز همه تحریم های بانکی ها، نفتی، … برداشته شود.دلسوزان و 
منتقدین خیرخواه شما گفتند این توافق هوشمندانه و ضابطه مند نیست. 
این توافق »متوازن«، »همزمان« و »پایاپای« نیست. نباید همه امتیازات 
را یک جا بدهید و منتظر اجرای تعهدات طرف بنشینید. اما آنقدر عجله 
داشتید ظرف کمتر از دو ماه همه تعهدات سنگین، خسارت آفرین، فراتر 
از اس��تانداردهای آژانس و معاهده NPT را انجام دادید. نتیجه این شد 
که حقوق ملت را ضایع کردید، عزت ملت را که س��ینه به سینه آمریکا 
ایستاده بود با لبخند دیپلماسی و قدم زدن با وزیر خارجه روسیاه آمریکا 

در خیابان های وین زیر سوال بردید.

حال قصه پرغصه برجام تمام شده طرف آن را وقیحانه زیر پا گذاشته 
و هر روز تحریم روي تحریم مي گذارد و با پررویي مي گوید شما همچنان 
در برجام بمانید اما ما در آن نخواهیم ماند، ما مي خواهیم جلوتر بیاییم تا 

سرنگوني نظام و براندازي اشتهاي سیري نا پذیر خود را ادامه دهیم!
برگردیم به بحث اول که آقاي آشنا مي گوید؛ دولت پول ندارد سریال 
بسازد با اطمینان هم مي گوید، »صداو سیما پول ندارد سریال بسازد« این 
اطمینان از کجا نشأت مي گیرد اصالً موضوع مقاله من نقد دیدگاه دولت 
در مورد بحث نفوذ نیست، نقد برجام هم نیست، موضوعي که مي خواستم 
بپردازیم همین اطمینان آش��نا از همین مقوله »صداو س��یما پول ندارد 

سریال بسازد« بود.
9 هزار کانال ماهواره تلویزیوني غرب در آسمان ایران هر روز مشغول 
بمباران سیاس��ي، فرهنگي و اجتماعي است فقط ۳00 کانال تلویزیوني 
در ایران وقیحانه ترین روابط جنسي را که متکفل تجارت فیلم هاي پورنو 
اس��ت پخش رایگان مي کند. صداو سیماي جمهوري اسالمي ایران براي 
مقابله با تهاجم و شبیخون فرهنگي تنها 50 شبکه بي رمق دارد که اغلب 
این شبکه ها تکراري و همپوشاني هم دارند. دولت براي اینکه یک فکري 
براي مظلومیت بودجه صدا و سیما بکند یک بودجه اضطراري به عالوه بر 
آنچه که در بودجه ساالنه صدا و سیما آمده براي آن در نظر گرفته است.

دولت در ماده ۳۷ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب 
95/۱۱/۱0 یک فهرس��ت بلند باالیي براي دفاع از انقالب، نظام، اسالم و 
ترویج مباني امام و رهبري را براي مقابله با دش��منان و … تعریف کرده 
اس��ت و سازمان برنامه را مأمور کرده است ظرف ۶ ماه آیین نامه اجرایي 
آن را بنویسد و براي تصویب به هیئت دولت بیاورد. در بند »چ«؛ ماده ۳۷ 
قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور آمده است: »کلیه دستگاه هاي 
اجرایي مکلفند یک درصد اعتبارات هزینه اي خود را طي قرارداد مشخص 
با س��ازمان صداو سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي 

بخش و اطالع رساني در مورد اهدافي که در صدر ماده ۳۷ آمده بکند.«
از س��ال 95 تاکنون که این مقاله را مي نویس��م دولت هیچ اقدامي در 

این باره نکرده اس��ت و تصویب نام هاي براي بند چ ماده ۳۷ قانون احکام 
دائمي برنامه هاي توسعه نداشته است.

اطمینان آقاي آشنا از این معنا که صدا و سیما بودجه اي براي ساخت 
سریال ندارد از کجا ناشي مي شود؟

چون قرار بوده صدا و س��یماي مظلوم جمهوري اسالمي براي دفاع از 
انقالب و نظام و اسالم وفق بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمي برنامه هاي 
توسعه کشور بودجه اي را دریافت کند. اما دولت بخشي از بودجه صدا و 
سیما را که ناظر به بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور 
بوده اختصاص نداده است. قرار بوده ۶ ماه براي اجراي ماده ۳۷ آیین نامه 
بنویسد و به تصویب هیئت وزیران برساند. اما دو سال و چند ماه گذشته، 
ننوشته است. آقاي آشنا نباید از اینکه بودجه سیما با زیر پاگذاشتن قانون 
برنامه قطع شده خوشحال باش��د و بگوید صدا و سیما که بودجه ندارد! 
بلکه باید متأسف باش��د. این تأسف هم برمي گردد به بي مهري دولت به 
رسانه ملي! این بي مهري نباید آن قدر باشد که حتي به مقوله امنیت ملي 

هم مرتبط گردد.

گاندو در حمایت یا تضعیف دولت؟
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روزه��ا  ای��ن 
مطرح  ش��بهه ای 
شده است که قیام 
گوهرشاد پیش از دس��تور کشف حجاب بوده 
است و نمی تواند با موضوع حجاب مرتبط باشد. 
این در حالی است که زمینه سازی رضاشاه برای 
رفع حجاب از حدود ۱00 ماه قبل از ۱۷ دی ماه 

۱۳۱4 آغاز شده بود. 
نخستین واکنش روحانیت علیه طرح حجاب 
زدایی از قم شروع شد؛ سه شنبه ۲9 اسفندماه 
۱۳0۶ شمس��ی که برابر با روز ۲۷ ماه مبارک 
رمضان بود؛ حدود 50 هزار زائر که اکثریت آن 
بانوان بودند، در حال قرائت دعای ندبه در آستانه 
تحویل سال بودند. اعضای خانواده رضاخان از 
جمله، تاج الملوک آیرملو مادر ولیعهد وقت، به 
قم آمده و در غرفه باالی ایوان آیینه نشس��ته 
بودند و حجاب از سر بر می دارند. آیت اهلل حاج 
شیخ محمدتقی بافقی یزدی دعای ندبه را قطع 
ک��رده و لب به اعتراض می گش��اید که » توی 
ایوان بروید و از آن جا با صدای بلند از طرف من 
بگویید: رفع حجاب حرام است، خاّصه در حرم 
دختر پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و س��لم(« 
این اعتراض آن هم از سوی چهره ای که سابقه 
اعتراض کتبی پیشین در این خصوص داشت، 
موجب خشم شدید رضاشاه گشت و با چکمه 
وارد حرم شده و آیت اهلل بافقی را شخصا مورد 

ضرب و شتم قرار داده و زندانی کرد.
این رویه ادامه داشت، چنانکه محمدرضا شاه 
پس از اشاره به این حادثه در کتاب » ماموریت 
برای وطنم« می گوید: »پدرم بدوا به رفع حجاب 
زنان اقدام کرد و در اثر تش��ویق و تحریض وی 
در س��ال ۱۳09 نخس��تین بار بعضی از بانوان 
طبقه اول در خانه های خود و مجالس مهمانی 
به لباس زنان اروپایی در آمدند وعده کمی هم 
جرأت کرده، بدون حج��اب در خیابانها ظاهر 
می شدند . در سال ۱۳۱۳ آموزگاران و دختران 
دانش آموز از داش��تن حجاب ممنوع شدند و 
افس��ران ارتش با زنانی که حجاب داش��تند راه 

نمی رفتند.«
در آغاز سال ۱۳۱4 یکی از گام های 
اصلی رضاشاه برای کشف حجاب از 
شیراز آغاز شد. در جشنی با حضور 
علی اصغر حکمت، وزی��ر معارف در 
مدرسه شاهپور شیراز برگزار شد، » 
عده ای از دختران جوان بر روی سن 
ظاهر گشته، به ناگاه برقع از روی بر 
گرفتند و با چهره ای باز و گیس��وانی 

نمایان، پایکوبی را آغاز کردند«. 
متدینین ش��یراز چنی��ن ننگی 
در  روز  آن  ف��ردای  برنتابیدن��د،  را 
مس��جد وکیل ش��یراز اجتماعی با 
محوریت روحانی مبارز آیت اهلل سید 
حس��ام الدین فال اسیری برگزار شد 
و خواس��تار مواظبت م��ردم در برابر 
توطئه ها ش��د. این دع��وت مردم به 
حضور در صحنه منجر به دستگیری 

و حبس سریع وی شد. 

روحانیون حوزه علمیه مش��هد در برابر این 
حادثه، تجمعی اعتراضی در منزل آیت اهلل شیخ 
یونس اردبیلی در برابر اقدام های انجام شده بر 
علی��ه حجاب برگزار کردند. حاصل این تجمع، 
درخواس��ت از آیت اهلل حاج آقا حس��ین قمی، 
از مراجع وقت که س��ابقه زعامت حوزه علمیه 
خراس��ان را داش��تند بود تا جه��ت گفتگوی 

مستقیم با رضا شاه به تهران عزیمت کنند. 
وی پ��س از عزیم��ت ب��ه ته��ران در حرم 
حضرت عبدالعظیم )علیه الس��الم( بازداشت و 
ممنوع المالقات گردید. واکنش تند رضاش��اه 
در برابر خیرخواهی روحانیت، موجب تجمعی 

از روحانیان معترض در مسجد گوهرشاد شد.
از تهران به ش��هربانی مش��هد دستور رسید 
که وعاظ معروف زودتر دس��تگیر ش��وند. علما 
تصمیم گرفتند به شاه تلگراف فرستاده و او را 
از این کار بار دارند. هشت نفر از علما، صبح روز 
جمعه ۲0 تیر ۱۳۱4 این تلگراف را امضا کردند. 
این تجمع با حدود یکصد نفر کش��ته و زخمی 
توسط قزاق ها، وارد مرحله جدیدی شد. مردم 
به مقاومت ادامه دادند و نظامیان عقب نشینی 
کردند. مردم از اطراف به مسجد گوهرشاد آمده 
و برای متحصنین غذا آوردند، زنان با علم کردن 
چادری در وس��ط مسجد، به نهضت پیوستند. 
نواب احتشام رضوی برای زنان سخنرانی کرد. 
شعارها در این تجمع به صراحت بر علیه حجاب 
زدایی و تغییر لباس بود و شعارهایی نیز بر ضد 

سلطنت داده شد.
در این مرحله رضاشاه شخصا دستور قتل عام 
مسجد نشینان را صادر کرد. ۲۱ تیرماه با استقرار 
نظامیان در نقاط حساس و در مرکز تجمع مردم، 
مسلسل ها بر نقاط مشرف بر تجمع مردم نصب 
شد. نیمه شب مسلسل ها با هدف تصرف مسجد 
به کار افتاد. عده کشته شدگان بین ۲ تا 5 هزار 
نفر و دستگیرش��دگان ۱500 نفر برآورد شده 
اس��ت. نقل موجود حکایت از حمل جنازه ها و 

زخمی ها با 5۶ کامیون و دفن آنها دارد. 
رضا شاه پس از سرکوبی این قیام در تیرماه 
۱۳۱4 خطاب به علی اصغر حکمت وزیر معارف 

اظهار می دارد: »س��ابقاً به شما گفته بودم یک 
روز جلس��ه بکنید و خانم ها هم حاضر شوند و 
حجاب از میان برداشته شود ولی آن وقت هنوز 
مصمم نبودم و خیال می ک��ردم این کار را در 
بهار ۱۳۱5 بکنم ولی حاال بواسطه حوادثی که 
در خراس��ان پیش آمده است و بعضی از اشرار 
در مسجد گوهرشاد تجمع کرده بودند و متفرق 
شدند و خیانتکاران مجازات شدند زمینه حاضر 
است باید به فوریت این جلسه را حاضر کنید.«

از جمله اثرات این حادثه، مساعد شدن زمینه 
عمومی برای احیای حجاب در فاصله کوتاهی 
از س��قوط رضاشاه با محوریت مراجع وقت بود 
که موجب عدم امکان تداوم این سیاس��ت در 
دوره پهلوی دوم شد و خون این شهدا، نگذاشت 
ایران اسالمی مسیر ترکیه و برخی دیگر از بالد 

اسالمی را در تسامح طی کند.
بیش از هشت دهه از حادثه مسجد گوهرشاد 
گذش��ته است، اما ابعاد بسیاری از آن، از جمله 
قبور شهدای آن حادثه همچنان ناشناخته باقی 
مانده اس��ت. رخدادی که از ابعاد مذهبی قیام، 
قداست محل شهادت و ... یک حادثه منحصر به 
فرد است و به جهت قتل عام رخ داده شده نیز 
تا کنون مورد توجه هیچ یک از مدعیان حقوق 

بشر قرار نگرفته است.
منابع:

۱-پهلوی، محمد رضا، مأموریت برای وطنم، 
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۳9

۲-صالح، مهدی، کش��ف حج��اب، تهران: 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسي، ۱۳84.

۳-مخبر، عباس، سلسله پهلوی و نیروهای 
مذهبی ب��ه روایت تاریخ کمبریج، تهران: طرح 

نو، ۱۳۷۱
4-نشست تخصصي کشف حجاب، تهران: 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسي، ۱۳84.

5-نوری همدانی، حسین، تهران: دفتر نشر 
فرهنگ اسالمی، ۱۳8۱.

۶-هاک��س، مریت، ایران افس��انه و واقعیت، 
ترجم��ه نظری نژاد و اکبری و نمایی، مش��هد: 

آستان قدس رضوی، ۱۳۶8.

هزاران شهید ناشناخته حجاب
محمد مهدی اسالمی

عضو شورای مركزی
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رییلس شلورای مركزی حلزب موتلفه اسلالمی گفت:احترام 
گذاردن به قانون شلرع واجب اسلت و تخطی از آن عواقب سوء 
دنیلوی و اخروی دارد. ما باید با تمام مظاهر تباهی مبارزه كنیم و 
رسیدگی به یك مجموعۀ فساد مثال اقتصادی نباید مانع مراقبت و 
دقت ما نسبت به سایر مظاهر فساد شود. اشاعۀ هر نوع تباهی به 
تضعیف هویت می انجامد ؛ نتیجۀ تضعیف هویت خودباختگی و از 

دست دادن استقالل و گرفتاری در دام استکبار است.
با توجه به س��الروز عفاف و حجاب و اهمیت آن که این روز ها بیشتر 
مورد حمله و هجوم مخالفان دین و مذهب قرار گرفته است و پول های 
هنگفتی از بودجه های رسمی کشورهای بیگانه برای تخریب این موضوع 
هزینه می ش��ود، گفتگویی با مهندس س��ید مصطفی میرسلیم رییس 
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد انجام 

دادیم که در ادامه می توانید آن را مطالعه فرمایید.
روز ۲۱ تیرماه چه اهمیتی دارد که به خاطر آن ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگی نامگذاری ویژه کرده و آن را روز عفاف و حجاب نامیده است؟
موضوع حجاب از نظر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی قابل 

بررسی است. ۲۱ تیر جنبۀ تاریخی دارد و یادآور قتل عام چند صد نفره 
ای اس��ت که به دس��تور رضاخان در ۱۳۱4 در مس��جد گوهرشاد انجام 
گرفت. در آن روز مردمی که از ظلم و جور حکومت به تنگ آمده بودند ، 
در اعتراض به رفتار خشن مأموران نسبت به آزار بانوان برای وادار کردن 
آنها به کشف حجاب، در مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس تجمع کردند 
و مرحوم ش��یخ محمد تقی بهلول در س��خنرانی خود اعتراض مردم را 
منعکس کرد ولی مأموران مس��لح مردم معت��رض و بی دفاع را به رگبار 

گلوله بستند و بیش از هفتصد نفر کشته شدند. 

آیا اعتراض مردم به قانون بود؟
پاس��خ: نه! هنوز قانونی دربارۀ کشف حجاب تصویب نشده بود و رضا 
خان پس از س��فری که به ترکیه انجام داد و دیدار با آتاترک و مشاهدۀ 
بی حجابی زنان در ترکیه تصمیم می گیرد لباس متحدالش��کل را برای 
مردان و بی حجابی را برای زنان اجباری کند و از رئیس الوزراء ، محمود 

ج��م ، می خواهد ک��ه اقدام الزم را انجام دهد؛ عم��ال مأموران دولتی با 
کمال خش��ونت و بی احترامی و توهین به مردم لباسهای سنتی آنها را 
پاره و حجاب را در معابر عمومی از سر زنان بر می داشتند به طوری که 
مدتها بانوان ناگزیر از خانه خارج نمی ش��دند تا از شّر مأموران حکومتی 
در امان بمانند. بعد از قتل عام مس��جد گوهرش��اد رضاخان تصمیم می 
گیرد موضوع کش��ف حجاب را قانونی کند و این کار که جنبۀ فرمایشی 
آن کامال آشکار بود در ۱۷ دی ماه ۱۳۱4 در مجلس شورای ملی مطرح 
می ش��ود و به تصویب می رسد. این نقطۀ ننگینی است در تاریخ ایران 
که در بارۀ آن رهبر فقید انقالب اسالمی مرحوم امام خمینی قدس سّره  
می فرماید:"نقش��ه این بود که با توطئۀ کشف حجاب مفتضح در زمان 
قلدر نافهم، این قشر عزیز را که جامعه را باید بسازند، تبدیل کنند به یک 

قشری که فاسد کنند جامعه را". 

حکومت برای این اقدام خود چه بهانه ای داشت؟
ریشۀ این موضوع به عقب ماندگیهایی برمی گردد که از سه قرن پیش 
گریبان جامعۀ ما را گرفت و در دوران مظفری از نظر سیاس��ی منجر به 
بیداری مردم و انقالب مشروطه شد. بسیاری از به اصطالح روشنفکران آن 
دوران با س��فر به اروپا شاهد پیشرفتهای فنی آنها می شدند و به صورت 
اولیه اس��تدالل و س��پس حکم می کردند که ما هم برای خروج از عقب 
ماندگی و پیوستن به کاروان پیشرفت باید از سر تا پا همچون آنها شویم! 
و چی��زی که در بدو امر در جامعۀ اروپایی به چش��م می آمد نوع لباس 
مردان و بی حجابی زنان بود که با پوش��ش ما متفاوت بود؛ البته آتاترک 
حتی نوع خط را دلیل عقب ماندگی می دانس��ت! و اجباراً نوع خط را به 
التینی تبدیل کرد؛ این ظاهربینی و نتیجه گیری اولیه ش��اخص حاالت 
روش��نفکری آن زمان بود. بعضی از آنها صادق بودند و عمق فهمشان از 
مسائل همین اندازه بود : ذلک مبلغهم من العلم؛ اما عده ای دیگر منافق و 
خائن بودند و می خواستند با ایجاد انحطاط، تمدن ما را به نابودی بکشانند 
و ما را ذلیل غربیها بکنند تا از ایرانِی مس��لماِن حق طلب و ظلم ستیز و 
آرمانگرا دیگر اثری جز در تاریخ گذشته باقی نماند؛ بنابراین بهانۀ حکومت 
خروج از عقب ماندگی بود و راه آن را در خودباختگی ترسیم می کردند؛ 
امروز ما می فهمیم که چگونه آنها می خواستند با نهادینه کردن ابتذال و 
بی بند و باری و دین زدایی ، راه استکبار را هموار کنند و مانع آن بیداری 

شوند که بعدها با پیروزی انقالب اسالمی رخ داد. 

آیا این ادعای شما موضع رسمی نظام جمهوری اسالمی است؟
از نظر تحلیلی شما می توانید به جریان نصج گرفتن انقالب اسالمی 
بنگرید ؛ از نظر حقوقی نیز کافی است به مذاکرات مجلس خبرگان قانون 
اساس��ی مراجعه کنید؛ از نظر سیاسی هم کافی است مثال به این موضع 
گیری مقام معظم رهبری بیندیشید: "در هر جامعه ای، راه مبارزۀ ساده و 
آسان با ادیان این است که راه عنان گسیختگی و مهارگسیختگی شهوات 
را باز کنند. در ایران این کار را شروع کردند. یکی از راه هایش ، که جزو 

مهمترین کارها بود، کشف حجاب بود". 

آیا خاستگاه اولیۀ بی حجابی در غرب مشابه آن چیزی است كه 
در اواخر قاجار و اوائل دوران پهلوی در كشور ما رخ داد؟

پاسخ: موضوع ابتذال در اروپا به جریان نوزایی )رنسانس( بعد از قرون 
وسطی و رفتار کلیسا برمی گردد که بعداً با شکل گیری انقالب صنعتی 
تمدن کنونی غرب را ش��کل داد و آثار متعددی از خود به جای گذارده 
اس��ت بویژه در از بین رفتن اصالت خانواده به عنوان کانون اصلی ش��کل 
گیری جامعه، رسمیت یافتن تن فروشی و فحشا و همجنس گرایی، آزادی 
س��قط جنین، ....که عامل تقویت کنندۀ همۀ آنها بی بندوباری و الابالی 
گری در پوش��ش و بی حجابی بانوان اس��ت و ظاهر ادعای همۀ مدافعان 
آنها بازکردن "راه پیش��رفت نسوان" بوده اس��ت و امروزه بویژه جریانات 
زنگرایانه )فمینیس��م( بدان دامن می زنند. اینها همه نمودهای معنویت 

سیدمصطفی میرسلیم:

هدف سند 2030 معنویت گریزی قبح زدایی و ترویج ناهنجاری است
ترویج فرهنگ غرب در ایران همچون سم مهلک است

فرهنگ ما ايرانيان همواره با فرهنگ غرب ، چه در دوران 
سيطرۀ يونان و چه در دوران امپراطورى روميان مقابله 

داشته است. اين موضوع را شما مى توانيد در مجسمه ها 
و نقش برجسته هاى باقى مانده از دوران قبل از اسالم هم 

مشاهده كنيد: شاخص تمدنى يونان و روم برهنگى است 
و شاخص تمدن ايرانى حجب و حيا و غيرت و اصالت 

خانواده است
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زدایی است؛ بنابراین خاستگاه ها یکسان نیست. بعالوه از نظر اجتماعی 
اگر مالک پیشرفت را رشد سواد و طی کردن مدارج علمی و حضور فعال 
و مسئوالنه در صحنه های جامعه بدانیم ، تحولی که در چهل سال اول 
پس از پیروزی انقالب اسالمی درمورد بانوان رخ داده است ، اگر نگویم بی 
نظیر ، حتماً کم نظیر است. تمدنهای نوین غربی مبتنی بر ابتذال همین 
پیشرفت را برای خود و تداوم لجام گسیختگی های شهوانی جوامع خود، 
زنگ خطر جدی می بینند و علی رغم شعارهای گوش خراشی که دربارۀ 

آزادی می دهند ، حتی استفاده از روسری را برنمی تابند. 
 شما اشاره به ابعاد فرهنگی حجاب کردید؛ چه تحلیلی برای آن دارید؟

فرهنگ ما ایرانیان همواره با فرهنگ غرب ، چه در دوران سیطرۀ یونان 
و چه در دوران امپراطوری رومیان مقابله داشته است. این موضوع را شما 
می توانید در مجسمه ها و نقش برجسته های باقی مانده از دوران قبل 
از اسالم هم مشاهده کنید: شاخص تمدنی یونان و روم برهنگی است و 
شاخص تمدن ایرانی حجب و حیا و غیرت و اصالت خانواده است. طبیعی 
است که در دوران اسالمی این ویژگی تقویت شود. از این لحاظ فرهنگ 
عمومی غرب منحط است و ترویج آن در بین ما همچون سم مهلک است. 
ُ یُِریُد أَن یَُتوَب َعلَْیُکْم َویُِریُد  به کالم الهی در سورۀ نساء توجه کنید: َواهللهَّ
َواِت أَن تَِمیُلوا َمْیاًل َعِظیًما یعنی : و خدا مي خواهد  ��هَ هَِّذیَن یَتهَِّبُعوَن الشهَّ ال
]به رحمت خویش[ به ش��ما برگردد، و ]اما[ کس��اني که پیرو شهواتند 

مي خواهند شما ]همچون خودشان[ به انحرافي عظیم کشیده شوید. 

 از نظر اعتقادی چه احکامی دربارۀ حجاب مطرح است؟
 حجاب از ضروریات اسالم است و در قرآن بدان تصریح شده است و 
سنت پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السالم نشان دهندۀ دقیق حدود آن 
اس��ت. احترام گذاردن به قانون شرع واجب است و تخطی از آن عواقب 
س��وء دنیوی و اخروی دارد. ما باید با تمام مظاهر تباهی مبارزه کنیم و 
رسیدگی به یک مجموعۀ فساد مثال اقتصادی نباید مانع مراقبت و دقت 
ما نسبت به سایر مظاهر فساد شود. اشاعۀ هر نوع تباهی به تضعیف هویت 
می انجامد ؛ نتیجۀ تضعیف هویت خودباختگی و از دست دادن استقالل 
و گرفتاری در دام اس��تکبار است. این راهی است که حکومت سرسپردۀ 
رضاخانی یک بار طی کرد و مردم ما با خون خود در مقابلش ایس��تادند 
و آن را شکست دادند؛ امروز نیز صبر انقالبی مردم متدین و نجیب ما را 
نباید حمل بر ضعف کرد؛ امکان بازگش��ت به دوران جاهلیت و تبرج در 
جمهوری اسالمی وجود ندارد: ُقْل َجاَء الَْحقُّ َوَما یُْبِدُئ الَْباِطُل َوَما یُِعیُد 
)س��بأ:49( یعنی،بگو: حق آمد و باطل نه آغازگر است و نه ]به موقعیت 

گذشته اش[ باز مي گردد. 

علده ای این گونه اسلتدالل می كنند كه مهم آن اسلت نیت 
انسان پاک باشد و بدون دل پاک ولو با حجاب ، سالمت اجتماعی 

حاصل نمی شود؛ آیا این نظریه را تأیید می كنید؟
 ش��کی نیست که نیت انس��ان بر عمل او شرف دارد و ارزش عمل نزد 
خدای متعال وابس��ته است به نیت عمل کننده و در نتیجه نمی توان به 
عملی بها داد که نیت آن فاسد باشد نظیر کسی که صدقه می دهد ولی نه 
برای جلب رضای خدا بلکه برای خودنمایی یا کسی که قرآن چاپ می کند 
ولی عکس خود را پشت جلد آن چاپ می کند تا قرآن را وسیلۀ تبلیغات 
شخصی خود کرده باشد یا کسی که مزورانه چادر بر سر می اندازد تا جلب 
نظر گزینش را بکند؛ آری اینها نیات ناخالص اس��ت و موجب تباه شدن 
عمل می ش��ود ولی همان طور که می دانید به دلیل وجود ریا ، تکلیف 
عبادت برداشته نمی شود؛ باید کوشش و تمرین کنیم تا عبادات خود را 
خالصانه انجام دهیم و خیرات را بدون تظاهر ، زهد را بدون خود نمایی و 
کار نیک را نه برای فریب دادن یا خوشایند دیگران بلکه برای خشنودی 
خدا انجام دهیم و همچنین حجاب و عفاف را برای احترام به حکم الهی 
مراعات کنیم. از طرف دیگر باید خود را از تناقض ارتکاب خالف شرع با دل 
پاک برحذر داریم این جز وسوسۀ شیطان نیست که تحریک می کند تا ما 
در رسیدگی به ظاهر خود و لباس و پوشش و حجاب و آرایش خود حکم 
خدا را نادیده بگیریم و موجبات آلودگی و چشم چرانی دیگران را فراهم 
کنیم و این طور ادعا کنیم که دل ما پاک و نیت ما خالص است : این دقیقاً 
نقشه ای شیطانی است لذا همان طور که در دعا و مناجات امام سجاد علیه 
السالم آمده باید با طاعت و فرمانبرداری از حکم خدا ظاهر خود را نورانی 
کنیم و س��پس نیت خود را با محبت ورزیدن به خدا و دور از هر منفعت 
جوی��ی مادی و دنیاطلبی، با جلب رضای او پاک و خالص و منّور نماییم. 
هیچگاه با گناه و اعمالی که برخالف احکام الهی است ، ولو ادعا کنیم دلمان 

پاک است ، به نتیجه ای که موجب رضای خداست نائل نمی شویم. 

 مگر نه این است كه انسان نسبت به آنچه از آن منع شده است 
حریص می شود؟ بر همین مبنا بعضی معتقدند حجاب نیز مانعی 
است در مقابل خواستۀ انسان و وجود حجاب باعث حرص و ولع 
بیشلتر در انسان برای چشم چرانی می شود؛ آیا این استدالل را 

تأیید می كنید؟ 
 فرق انس��ان با بقیۀ جانداران در همین است که خدا انسان را مختار 
آفریده یعنی با گوش و چشم و سایر قابلیتهایی که در وجودش قرارداده 
نظیر عقل و بصیرت، امکان انتخاب را به خود او داده است و لذا غرائز در 
انسان بسیار محدود و ضعیف است و برعکس انسان موجودی مکلف است 
یعنی باید تکلیف را بشناسد و سپس دربارۀ عمل به تکلیف تصمیم بگیرد 
و عواقب خیر یا شّر انتخاب خود را نیز بپذیرد. خودسازی در انسان همین 
مفهوم را دارد واال انسانی رهاشده در بیابان هوسهای خودش از هر جانور 
دیگری پست تر می شود زیرا برخالف بقیۀ جانداران ، ارضاء هوسها انسان 
را سیر نمی کند مانند کسانی که در مسیر شکم چرانی و هوسرانی هیچ 
حدی را مراعات نمی کنند و خود را به کشتن می دهند. یکی از خواسته 
هایی که برآوردن بی حساب و کتاب آن باعث غلیان آن می شود شهوت 
جنسی است ولذا همان طور که بررسی آماری نشان می دهد ، تا آنجا که 
در گزارش��ها منعکس می شود یعنی ناپسند بودن آن را به رسمیت می 
شمرند، تجاوز به عنف و هوسبازی در جوامعی که حدود شرعی حجاب 
را مراعات نمی کنند ، با این که اعتقادی به قبح بسیاری از اعمال ندارند، 
رو به کاهش نیست )خدای متعال فرموده است: بَْل یُِریُد اْلِنَساُن لَِیْفُجَر 
أََماَمُه، یعنی : انسان در برآوردن خواسته های نفسانی می خواهد هر مانعی 
را از مقابلش بردارد(؛ آنها در جوامع غربی و اباحه¬گرا، س��عی می کنند 
عواقب زیانبار آن هوس��بازی ها را که نام آزادی بر آن نهاده اند، به لحاظ 
بهداش��تی مهار کنند تا برخی بیماریهای مقاربتی تمام جامعه را آسیب 
نرس��اند واال از نظر تربیتی به فکر پاکی معنوی نیستند و اصالً برخی از 
میثاقها و معاهدات را، نظیر ۲0۳0، با هدف معنویت گریزی و قبح زدایی 
از آنچه به لحاظ فطری ناهنجار و از نظر شرعی حرام است، تنظیم کرده 
اند و می خواهند مصرانه به همۀ کشورها تعمیم دهند ؛ بنابراین حجاب 
برای انسانهایی که اراده کرده اند مسیر کمال را طی کنند نوعی مصونیت 
است ولی برای کسانی که درپی لجام گسیختگی اند البته محدودیت است 
و از نظر ما ، چنان محدودیتهایی برای حفظ س��المت اجتماعی و نسلی 
ضروری است. ضمنا با حدود شرعی نباید بازی کرد، اگر برخی از اجزای 
حدود را کنار بگذاریم و نسبت به مراعات دقیق آن سستی نشان دهیم 
باید منتظر باشیم بتدریج تمام آن نادیده گرفته و به استهزاء کشیده شود 

یعنی: سیطرۀ تبرج دوران جاهلیت رخ بنماید؛ معاذاهلل.

حدود شرعى نبايد بازى كرد، اگر برخى از اجزاى حدود را 
كنار بگذاريم و نسبت به مراعات دقيق آن سستى نشان 

دهيم بايد منتظر باشيم بتدريج تمام آن ناديده گرفته و به 
استهزاء كشيده شود يعنى: سيطرۀ تبرج دوران جاهليت 

رخ بنمايد؛ معاذاهلل
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تقاطع سیاس��ت هاي فرهنگي با همدیگر 
همیش��ه مضر نیس��ت. اما وقتي این تقاطع 
بخواه��د پازل بزرگ ت��ري را تکمیل کند که 
در نتیج��ه، اث��ر هر دو خ��ط متقاطع خنثي 
ش��ود، صورت مس��ئله تغییر مي کند. اینجا 
دیگر موضوع، همپوشاني سیاست ها نیست، 
بلکه مسئله، تضاد و تعارض مطرح مي شود. 
عملکرد جزیره اي دس��تگاه ه��اي فرهنگي 
کش��ور همواره یکي از عناوین مهم انتقادات 
در حوزه فرهنگ بوده و هست. براي بررسي 
ای��ن چندگانگي در زمینه مس��ئله حجاب و 
عفاف، ب��ا دکتر الله افتخاري عضو ش��ورای 
مرک��زی حزب موتلف��ه اس��المی و نماینده 
س��ابق مجلس به گفت وگو نشسته ایم. وي 
معتقد است بیشتر از ۲۶ دستگاه مسئول در 
مصوبه حجاب و عفاف، به وظایف خود عمل 
نک��رده اند. گفت وگوي ما با این فعال حوزه 

زنان پیش روي شماست.

 بعضا به نظر مي رسد بخش هایي از 
دستگاه هاي رسمي حاكمیت جمهوري 
اسلالمي، عمال بر ضلد فرهنگ حجاب 
فعالیلت مي كننلد. عوارض ایلن رفتار 

چیسلت و بلراي درمان آن چله باید 
كرد؟

مطلب��ي ک��ه طرح م��ي کنید، 
متاس��فانه ی��ک واقعیت اس��ت 

و عوارض روش��ني هم دارد. 
سیاس��ت  در  دوگانگ��ي 
در س��طح  دوگانگي  ه��ا، 
اجتماع، س��ردرگم شدن 
م��ردم و نهایتا بي اعتبار 
رس��مي  قوانین  ش��دن 
کشور در زمینه حجاب 
و عف��اف را در پي دارد. 
در زمینه مسئله حجاب، 
باید به این توجه داشته 
باش��یم که حج��اب، هم 

یک حرام ش��رعي و قانون 
اله��ي اس��ت و ه��م قانون 

رس��مي کشور ماست و رعایت 
آن مانن��د تمام قوانین رس��مي 

دیگر الزامي اس��ت. ما غالبا در این 
زمینه ب��ا غفلت��ي مواجه هس��تیم که 

فراموش مي کند هر قانوني براي اجرا شدن 
نوشته شده و باید اجرا شود. ما مي بینیم که 
چنین عارضه اي دامنگیر برخي مس��ئولین 
و دس��تگاه هاي کشور اس��ت. وقتي دستگاه 
هاي رسمي و مسئولین کشور در این زمینه 
اینگونه رفتار مي کنند، نتیجه این مي شود 
که قلب واقعیت اتفاق مي افتد و برنامه ریزي 
دشمن به این سمت مي رود که جاي شاکي 
و متش��اکي را در مسئله حجاب عوض کنند. 

فرضا چطور مي ش��ود در کشوري که قوانین 
راهنمایي و رانندگي وضع شده است، برخي 
به جریمه شدن به خاطر عبور از چراغ قرمز 
اعتراض کنند؟ یا کس��ي بخواهد با مش��ت و 
لگد یا س��الح س��رد و گرم به دیگران آسیب 
بزند و اگر قانون قصد برخورد با او را داشت، 
به این برخورد معترض ش��ود؟ همچنان که 
کسي حق ندارد نسبت به اجراي این قوانین 
اعتراض کند و اجراي آن الزم اس��ت، قانون 
حجاب هم الزم االجراست. مشکل در کشور 
ما این اس��ت که دش��من با برنام��ه ریزي و 
هدفگذاري مش��خص براي تخریب فرهنگ 
حج��اب و مقابله با قانون حجاب وارد ش��ده 
و مي شود، برخي مسئولین اما دست آشکار 
دش��من را در ای��ن زمینه نم��ي بینند و در 

جهت تکمیل پازل آنها حرکت مي کنند.

 مصادیق دیگري از این چندصدایي 
دسلتگاه هلاي حاكمیتلي در خصوص 
مسلئله حجاب وجود دارد كه نام بردن 

از آنهلا مهلم 

باشد؟
هنگ��ي فرضا برخي مسئولین  فر

در زم��ان انتخابات از مس��ئله حجاب کوتاه 
مي آیند. مثل اینک��ه مثال ورود به محدوده 
طرح ترافیک را در زمان انتخابات آزاد کنیم 
یا خیابان هاي ی��ک طرفه را دوطرفه کنیم. 
چنین چیزي ش��دني نیست و اگر ما به این 

س��مت رفتی��م، در کوتاه م��دت و بلندمدت 
آسیب ایجاد خواهیم کرد. قوانین براي رفاه، 
امنیت، آرامش و آس��ایش مردم وضع ش��ده 
اند و وجود و اجراي آنها در هر زماني، الزمه 
برقراري نظم در س��طح جامعه اس��ت. اینجا 
مس��ئله قبول داشتن یا نداش��تن یک قانون 
مطرح نیس��ت. نمي شود گفت من از قوانین 
مربوط به فالن موضوع خوشم نمي آید، پس 
به آن عمل نمي کنم. هر فرد وقتي شهروند 
یک جامعه ش��د، مس��ئولیت هاي اجتماعي 
خ��اص خود را در قبال آن جامعه دارد که از 
مهم ترین و ابتدایي ترین آنها، رعایت قوانین 
رسمي آن است. مسئولین ما متاسفانه توجه 
نمي کنند که حجاب، یک قانون است و باید 

اجرا شود، درست مثل دیگر قوانین.
 دسلتگاه هلاي مسلئول در ایلن 
زمینه كدامنلد و راهکار حل این معضل 

چیست؟
در مصوب��ه عفاف و حجاب، ۲۶ دس��تگاه 
مختلف مس��ئولیت دارند. همه دس��تگاه ها 
اعم از سازمان تبلیغات، دستگاه هاي دولتي، 
مجلس، قوه قضائیه، صداوس��یما، حوزه 
ه��اي علمیه و بقیه مس��ئولیت 
دارند. 90 درصد این مصوبه 
ایجابي است، ولي چون 
بقیه به وظیفه خود 
عمل نمي کنند، 
نیروي  نهایت��ا 
م��ي  نتظا ا
عنوان  ب��ه 
ي  مج��ر
ن  ن��و قا
ر  مجب��و
س��ت  ا
د  ر ا و
 . د ش��و
ه��ي  گا
بینیم  مي 
ای��ن  در 
موض��وع تنها 
انتظامي  نیروي 
و مع��دودي دیگر 
به وظیفه خود عمل 
مي کنن��د و مابقي خود 
را در یک معافیتي از اجراي 
قان��ون مي دانن��د. در حالي که در 
مصوبه عفاف و حجاب، ۲۶ دستگاه مختلف 
مس��ئولیت دارند ولي متاسفانه به مسئولیت 
ای��ن دس��تگاه ها توج��ه نمي ش��ود. لذا در 
نهایت، کسي که مجري قانون است، مجازات 
مي شود. مثل اینکه در یک کالس، اکثریت 
دانش آموزان در درس کم کاري کنند، طبعا 
در اینج��ا آن دان��ش آموزي که درس��ش را 

الله افتخاری:

عدم اجرای قانون حجاب 
جای شاکي و متشاکي را عوض می کند
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اسلتعمارگران برای به یوغ كشیدن ما، ابتدا به سراغ زنان ما آمدند. 
آنلان چون ملی دیدند كه زنان در نهضت مشلروطه و پس از آن نقش 
برجسته ای داشته اند و آن ها هستند كه می توانند حتی مردان را به 

میدان مبارزه بکشند؛ نخست به سراغ زنان ما آمدند. 
امام خمینی )ره( قیام ملت غیور ایران در مقابل اس��تعمار فرهنگی ودس��ت 
اندازی به حجاب و عفاف زنان ایرانی س��ابقه ای طوالنی داش��ته و اعالم هفته 
عفاف و حجاب نشانه اهمیت جایگاه این امر نزد ملت مسلمان و شریف و متدین 
ایران دارد.اگرچه این جنایت و تهاجم تاریخی قدمتی نزدیک به یک قرن دارد 
اما همچنان شاهدیم که این حرکت ضد فرهنگی که اشکال سیاسی و امنیتی 
نیز به خود گرفته همچنان در تالش برای فتنه انگیزی و آسیب زدن به جامعه 
ایرانی اس��ت.در جدیدترین تحرکات این جریان وزارت خارجه آمریکا با دخالت 
در امور داخلی ایران کشف حجاب را بخشی از پازل براندازی تعریف کرده و در 
همین راس��تا جریان های معاند با جمهوری اس��المی ایران را وادار به تحرکات 
خاص در این زمینه نموده و تالش دارند تا با قبح شکنی در این زمینه به عادی 
س��ازی گسترش فساد و فحشا دامن بزنند.فعال شدن بهاییان و اعضاء سازمان 
تروریستی منافقین در امر کشف حجاب و تحرکات ضد امنیتی از جمله آموزش 
شیوه های برخورد با آمران به معروف به طرفداران خود و ضرب و شتم و حتی 
به شهادت رساندن متدینین آمر به معروف و ناهی از منکر و یا تبلیغ خط حمله 
به نمادهای دیگر مذهبی همچون روحانیت معزز و تش��ویق به ش��هید کردن 
روحانیون، همزمان با برگزاری همایش��های مشترک آنان با مقامات آمریکایی 
و آل س��عود نشان می دهد که موضوع کشف حجاب و یا حمله به نهاد دینی 
روحانی��ت از مقوله ای مذهبی و فرهنگی به امری سیاس��ی و امنیتی تبدیل 

گردیده است و نیاز به بررسی و ردیابی از سوی مقامات مسئول دارد.
همزمان با تحرکات خارجی، همسویی برخی از جریان های لیبرال در کشور 
که بعضا در مصادر امور در دولت یا مجلس قرار دارند نیز بس��یار مش��کوک و 
قابل بررسی است.حمایت از هنجار شکنان و قانون ستیزان و عوامل مشکوک و 
برخورد و تحت فشار قرار دادن مراجع انتظامی و امنیتی برای عدم تعقیب وعدم 
برخورد با مروجان بی بند و باری خبر از بهم پیوستگی این جریانات در داخل با 
منابع خطرناک خارجی دارد.مدیریت بانوان حزب موتلفه اسالمی که همگام با 
عموم زنان محجبه و عفیف ایران اسالمی حافظ گوهر انسانی حجاب و نهادهای 
دینی اس��ت و تحرکات دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنان را رصد می 
نماید از مس��ئوالن محترم در قوه قضاییه و نیروهای امنیتی خصوصا نیروهای 
خدوم در اطالعات سپاه و نیروهای دلسوز انتظامی می خواهد تا با رصد عوامل 
داخلی جریان ضد امنیتی و ضد حجاب و ضد دین، گامی بلند در ناکام گذاشتن 
تحرکات س��ازمان های تروریس��تی درعرصه فضای مجازی و فضای سیاسی_ 
اجتماعی و پیشبرد جریان براندازی برداشته و عوامل نا امن کننده فضای امنیتی 

و سیاسی و اخالقی و مذهبی جامعه را شناسایی نمایند.
در پایان خاطر نشان می سازد بانوان حزب موتلفه اسالمی همت واالی خود 
را در هم��کاری با همه قوا در زمینه مقابله با فتنه های آمریکایی اعالم کرده و 
آماده است همه ظرفیت حزبی و سیاسی خود را در این زمینه به صحنه بیاورد.
مدیریت بانوان حزب موتلفه اسالمی

بیانیه بانوان حزب موتلفه اسالمی 
به مناسبت هفته حجاب و عفاف

مي خوان��د و وظیفه اش را انجام مي دهد، محکوم مي ش��ود. 
وقتي تسامح و بي توجهي صورت گرفت، جاي خاطي و وظیفه 

شناس با همدیگر عوض مي شود.

 راهکار حل این مسئله چیست؟
اوال ، مس��ئولین نباید برخورده��اي فصلي با قوانین حجاب 
داشته باشند.ثانیا، مطالبه مردمي در این زمینه صورت بگیرد. 
یعني باید هم نظارت مردم باش��د، هم نظارت ناظران باش��د و 
هم اجراي دقی��ق صورت بگیرد. اینکه مس��ئولین امر در این 

حوزه گاهي منفعالنه برخورد
م��ي کنند یا گاهي قوانی��ن را مقطعي اجرا مي کنند، نقض 
غرض اس��ت، هر چند خودمان متوجه نباش��یم. ما باید این را 
براي جامعه تبیین کنیم که دست دشمن یک جا مي آید و در 
بحث اقتصاد وارد مي شود و یک جا در بحث فرهنگي در قالب 
عف��اف و حجاب و دیگر مباحث فرهنگ��ي ورود پیدا مي کند. 
اگر چنین تبییني صورت گرفت، دست دشمن کوتاه مي شود. 
اج��راي دقیق قان��ون و مقررات، مطالبه مردم��ي براي اجراي 
قوانین، تبیین نقشه هاي دشمن و تبیین مزایاي حجاب براي 

جامعه، راهي است که باید آن را طي کنیم.

 البتله در برخي جاها تولید این چندصدایي تعمدي 
اسلت و آن را نمیتوان ناشلي از غفلت دانسلت. فرضا 

نماینده مجلسلي كه خود قانونگذار اسلت و عضو یك 
دستگاه بسیار مهم حاكمیت محسوب مي شود، علنا بر 

ضد قانون حجاب موضع مي گیرد.
بله. برخي نمایندگان مجلس که باید حافظ اس��الم باشند و 
براي این موضوع س��وگند یاد ک��رده اند، به تعهد خود در این 
مس��ئله پایبند نیستند. س��وگند یاد کرده اند تا در چارچوب 
اس��الم و منافع نظام حرکت کنند، ولي قانون رس��مي کشور 
در ح��وزه حجاب را زیر س��وال مي برند. اینجا طبعا مس��ئله، 
ضع��ف نظارت مجلس و دس��تگاه هاي نظارتي مثل ش��وراي 
نگهب��ان اس��ت. با اف��رادي که حرمت قانون رس��مي کش��ور 
را مي ش��کنند باید برخورد ش��ود. فردي که زیر پا گذاش��تن 
یکي از قوانین رس��مي کش��ور را با افتخار اع��الم مي کند، نه 
صالحیت قانونگ��ذاري دارد و نه صالحیت نظ��ارت بر اجراي 
قوانین. قانون البته در این زمینه نباید وارد مصداق شود. فردا 
مصداق دیگ��ري داریم یا همین امروز ممکن اس��ت مصادیق 
متعددي موجود باش��ند. ما باید یک قانون کلي در این زمینه 
داش��ته باش��یم که در صالحیت کس��اني که در طول فعالیت 
سیاس��ي، اجتماعي و اقتصادي خود قوانین رس��مي و مصوب 
کش��ور را زیر پا مي گذارند، با دیده شک و تردید نگاه شود. از 
طرفي، باید با کس��اني که از بي حجاب��ي و بدحجابي به عنوان 
یک جذابیت سیاس��ي و اقتصادي استفاده مي کنند، برخورد 
شود . برخي چهره هاي سیاسي، متاسفانه قوانین رسمي کشور 
در زمینه حجاب را وجه المصالحه منافع سیاسي زودگذر خود 
مي کنند. نف��س وجود این افراد، اعالم چندصدایي دس��تگاه 
هاي حاکمیتي در مس��ئله حجاب است و در جامعه هم همین 

پژواک، تولید و بازتاب پیدا مي کند.

برخي نمايندگان مجلس كه بايد حافظ 
اسالم باشند و براي اين موضوع سوگند 
ياد كرده اند، به تعهد خود در اين مسئله 
پايبند نيستند. سوگند ياد كرده اند تا در 

چارچوب اسالم و منافع نظام حركت كنند، 
ولي قانون رسمي كشور در حوزه حجاب 

را زير سوال مي برند
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از اردوگاه اص��الح 
طلبان خبر می رسد 
در ت��دارک و چ��اره 
جویی ب��رای انتخابات درصدد انتخاب ش��عار 
هستند. یکی از مشکالت اساسی آنها این است 
که با کدام ش��گرد و مهندسی افکار عمومی به 
آرای جامعه بپردازند. امید آنها به این بود که با 
س��ازش با کدخدای جهان، و ذیل شعار اصالح 
طلبی، و دردس��ت گرفتن کلیدهای رمز گشا، 
مجموع��ه ای از وع��ده ها را عملی س��ازند و با 
هیاهوی برای تغییر آمده ایم، امید واهی وکاذب 

در جامعه ایجاد کردند.
گفته می شود اتاق فکر این جریان با نظارت 
ویا هدایت محمد خاتمی، از معدودی به اصطالح 
جامعه شناس بریده از جامعه ولیبرال مسلک و 
فعاالن عرصه فتنه و دل بسته به اردوگاه غرب 
به خود فش��ار آوردند تا ش��عاری را برای جذب 
رای مردم انتخاب کنند، که ضمن برخورداری 
از جذابیت ظاهری، در بر گیرنده موارد دیگری 
باشد، که  ؛ اول، مدعی خواسته این جریان برای 
نوعی زندگی مرفهانه بی دغدغه وبی درد س��ر 
باشد، به عبارتی در رویکرد بعضی از اینها حتی 
اگر با دزدی وغارت بیت المال باشد، اشکال ند 

ارد.
دوم، جایگاه اپزویس��یونی ای��ن جریان رادر 
مقابل نظام حف��ظ کند ، هرچند که 98درصد 
مسؤولیتهای اجرایی، صد درصد اختیارات برنامه 
و بودجه،  رای یکپارچه فراکسیون به اصطالح 
امی��د وبرخی نمایندگان مذبذب مس��لک رادر 

اختیار داشته باشند.
سوم ، اصالح طلبان، همانگونه که درمراحل 
مختلف از نظر مبانی اندیشه ای وگرایشی ثابت 
کردند برای حفظ و کس��ب ق��درت، به ااصول 

بنیادی انقالب اس��المی وارمانه��ای امام رحل 
ونظام امامت و فقه حکومتی اسالم ومصداق آن 
یعنی مقام والیت فقیه اعتقادی ندا رند، و حتی 
زمان ام��ام راحل نیز چنین بوده اند، طبیعی و 
بدیهی واثبات شده است، که ناگزیر باید از شیوه 
ها وسبک انتخابات غربی برای جذب رای مردم 
استفاده کنند. مردم هم شاهد بوده اند، حسن 
روحانی هم، با مشورت اعضای ستاد انتخاباتی 
همی��ن طایفه، رقیب خ��ودرا قاتل معرفی می 
کرد . به عبارت��ی از نگاه اینها هرکس را که به 
حکم دین وش��رع وفقه حکومتی، انتقام خون 
امام حسین )ع( وشهدا ومردم مظلوم در خون 
غلطیده  را بگیرد، با فرعون و نمرود وابوسفیان 
ومعاوی��ه و رجو ی تفاوتی ندارد. یعنی ته دیگ 
این تفکر غرب باوری  این است. که انتخابات  را 
باید برد، چه با تفنگ، چه بامشت، چه با دروغ، 
چه باحیله، چه باتقلب، چه با اردوکش��ی کف 
خیابان، چه با فتنه، چه با گرفتن پول تبلیغات 
از ش��اه س��عودی، وحاال هم بگو یی��م زندگی 
می خواهیم، همانگونه که دیروز مقابل قانون می 

ایستادند ومی گفتند رای ما چه شد؟
چهارم، نس��ل جوان بدانند، واداده های دل 
س��پرده به غرب ک��ه این دوره ه��م دنبال برد 
انتخاباتی هس��تند، واعتراف نمی کنند که این 
همه نکبت وبدبختی را در س��ایه برجام وامید 
به آفتاب تاب��ان آمریکا ییها و اروپاییها به ملت 
ما تحمیل کرده اند، همانهایی هستند که 8سال 
دف��اع مقدس، آن زمان ک��ه وطن وناموس این 
مل��ت در معرض تهاجم بود، چه��ار میخی به 
وزارت عل��وم واقتص��اد وبانک مرکزی وس��ایر 
مناصب چس��بیدند، وهنگام در خون غلتیدن 
فرزن��دان ش��ما، بورس آمری��کا واروپ��ا را باارز 
۷تومانی گرفته ودکترهایی شدند، که امروز در 

محضر محمد خاتمی ش��عار پیروزی انتخابات 
می سرایند والبته هیچ ش��رمی هم ندارند که 
با چنی��ن کارنامه افتضاح، طراحی کنند که به 
هر طریق و وس��یله ای باید رای مردم  راگرفت 
وپی��روز انتخابات ش��د. یک نمون��ه از هزآران 
ش��گرد  این جریان، مزخرف خواندن وتعطیل 
نمودن مسکن مهر که حاصل خدمت صادقانه 
نیروهای خدمتگزار، منهای جریان انحرافی بود 
که بعد از ۷س��ال ویران ساختن مسکن مردم  
به همان تصمیم به اصطالح مزخرف باز گشته 
اند. انصافا پررویی و پوست کلفتی سیاسی هم 
حدی دارد. والبته معلوم است، زندگی میخواهم، 
یعنی بصورت شفاف تر وساده تر، نظام اسالمی 
حق زندگی کردن را از من س��لب نمود. دقیقا 
روی دیگری از خواس��ته هم��ه چپهه کفر در 
مقابل جپهه اسالم است. ضمن اینکه لطایف و 
ظرافت های دلربایی دارد که حالوت وشیرینی 
آن در صندوق رای اس��ت ام��ا این بار خاتمی 
نمی تواند بگوید  ؛تکرار می کنم، بلکه می گوید ؛ 

بگویید حق حیات ندارم، زندگی میخواهم.
پنجم، این س��بک از تبلیغ��ات غربی که از 
هرجهت درنظام ما مذموم اس��ت، روی دیگری 
دارد. یعنی باید مردم دس��ت از مقاومت مقابل 
ظلم اس��تکباری بردارند، در اقتصاد بین الملل 
آمریکا خواس��ته، حل ش��وند، در فرهنگ ال ابا 
لیگری، درسیاس��ت جدایی از دی��ن، در نظام 
مدیریتی، معیارهای دموکراسی، در روابط بین 
الملل، بدون ش��اخ وشانه کشیدن وهمراهی با 
ابرقدرت های جهان، در آرمانگرایی انقالبی عقب 
نشینی، ودر انتخابات شیوه توجیه هدف با هر 
وس��یله،. ودر نهایت اینک��ه دریک کالم تغییر 
نظام، رو یکر دی اس��ت که الی��ه هایی از این 

جریان، حتی از تبلیغ آن، ابایی ندارند. 

پشت پرده شعار انتخاباتی اصالح طلبان
نصر عزیزی

عضو شورای مركزی

عضلو شلورای مركلزی حلزب مؤتلفله اسلالمی گفلت: 
اصالح طلبلان تملام زور خلود در دوللت اول و دوم روحانلی 
بلرای انتخاب وزیران اصالح طلب بلکار بردند و در این امر نیز 
موفق بودند و آنچه كله امروز در رابطه با انتخابات مجلس در 
انتهای سال 98 مطرح می كنند نوعی فرافکنی به واسطه عدم 

كارآمدی در مناسب اجرایی است.
محم��د کرم��ی راد در گف��ت وگو ب��ا خبرن��گار تس��نیم در مورد 
شرط گذاری اصالح طلبان برای حضور در انتخابات گفت: سال گذشته 
مرحوم دکتر حبیبی دبیرکل س��ابق حزب مؤتلفه اسالمی در اجالس 
دبیران سراس��ر کشور از تمامی دبیران اس��تان ها درخواست کرد که 
در اس��تان های خود یک بررسی دقیقی داشته باشند، مبنی بر اینکه 

مسئوالن ادارات دولتی استان ها چند درصد اصالح طلب هستند.
وی با اش��اره به نتایج این بررس��ی در سطح کش��ور افزود: در این 
بررسی مشخص شد که در دولت روحانی 90درصد مسئوالن ادارات 
و وزارتخانه ه��ا دارای گرای��ش اصالح طلبی هس��تند و می توان گفت 
که اصالح طلبان از همان ابتدا همس��و و هم��راه با روحانی و مرحوم 
هاشمی بودند و به محض رأی آوردن روحانی سهم خواهی آنها شروع 

شد.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی اس��تان کرمانش��اه خاطرنش��ان کرد: 
اصالح طلبان تمام زور خود در دولت اول و دوم روحانی برای انتخاب 

وزیران اصالح طلب بکار بردند و در این امر نیز موفق بودند و آنچه که 
امروز در رابطه با انتخابات مجلس در انتهای سال 98 مطرح می کنند 

نوعی فرافکنی به واسطه عدم کارآمدی در مناسب اجرایی است.
کرمی راد با بیان اینک��ه اصالح طلبان در این دوره به این نکته پی 
بردند که اقبال چندانی از س��وی مردم ندارند گفت: به همین خاطر 
افراد نظریه پرداز اصالح طل��ب به منظور برون رفت از وضعیت موجود 
به دنبال توجیه ناکارآمدی جریان سیاس��ی وابسته هستند تا خود را 

تطهیر کنند که با این رویکرد، اقبال مردمی شامل آنها بشود.
وی ب��ا بیان اینکه ش��ورای نگهبان صالحی��ت داوطلبان انتخابات 
مجلس را بر اساس منابع چهار گانه بررسی می کند بیان کرد: فضای 
انتخابات در کش��ور برخالف فرافکنی برخ��ی از اصالح طلبان همواره 
باز بوده اس��ت و مجلس دهم که اکثریتی اصالح طلب دارد موید این 
موضوع است و آنچه که شورای نگهبان انجام داده فراتر از تفکرات و 

سلیقه های سیاسی و حزبی بوده است.
وی با اش��اره به اینکه خیلی از نیروهای کارآمد به بهانه مسئولیت 
در دولت دهم از سیستم مدیریتی دولت روحانی کنار گذاشته شدند 
عن��وان کرد: اصالح طلب��ان با وجود اکثری��ت در مجلس و همراهی 
دولت نتوانس��تند گرهی از مش��کالت مردم باز کنن��د و امروز که به 
روزهای حس��اب و کتاب و دور جدید مجلس نزدیک می شوند دنبال 

فرافکنی از ناکارآمدی خود هستند.

محمد کرمی  راد:

اصالح طلبان به دنبال توجیه ناکارآمدی جریان سیاسی خود هستند
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اشکال اساسی دولت 
مشورت نکردن با اهل فن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اس��داهلل عس��گر اوالدی در دومین 
همایش آینده پژوهی الگوهای نوین کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی 
ایران و اس��ترالیا برگزار ش��د، اظهار داشت: بنده ۶5 س��ال است در بازار 
اس��ترالیا حض��ور دارم. این بازار یک بازار علمی اس��ت یعنی اگر کاالیی 
خریداری می ش��ود براس��اس دقت، صحت و نگاه علمی اس��ت بنابراین 
ضرورت دارد بازرگانان ایرانی به این موضوع توجه داشته باشند و حداقل 

س��الی دو بار به این کشور س��فر کرده و سلیقه مشتریان را 
ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: ویژگی دیگر بازار اس��ترالیا این است که اگر 
کاالی شما مورد پسند واقع شد دیگر شما را رها نخواهند کرد. 
البته با وجود مشکالت کنونی که در نقل و انتقال پول وجود 
دارد شرایط سخت اس��ت. خود بنده برای آوردن پول کاالی 
خود با سختی های زیادی روبرو می شوم اما نباید از نامالیمات 

اقتصادی ناامید شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین یادآور شد: وقتی انقالب 
اسالمی روی داد حجم تجارت ما با کشور چین ۲00 میلیون 
دالر بود که در حال حاضر این رقم به 4۱ میلیارد دالر رسیده 
که اگر مش��کالت وجود نداشت می توانستیم فراتر از این نیز 

برویم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در مدیریت اقتصادی دچار 
مشکالتی هستیم، گفت: البته پس از آمدن رییس جدید بانک 
مرکزی تا حدودی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم کنترل شده که 
بنده به نوبه خود تشکر می کنم که این مدت کوتاه توانستند 

حداقل ثبات نسبی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: دولت ما یک اشکال اساسی دارد؛ اینکه با اهل فن مشورت 
نمی کند. من از دولت می خواهم با فعاالن اقتصادی کالنشهرهایی مانند 
تبریز، اصفهان و مشهد مشورت کند. بسیاری از مشکالت ما مانند افزایش 
نرخ ارز باالی ۱5 هزار تومان در اثر همین عدم مشورت با اهل فن است.

عسگراوالدی تصریح کرد: اگر دولت با فعاالن اقتصادی مشورت نکند 
بی��ش از این نمی تواند ن��رخ ارز را مهار کند. ما با افزایش نرخ ارز س��ود 

نمی کنیم بلکه سود ما در گروی تثبیت آن است.

اسداهلل عسگر اوالدی:

مشورت با اهل فن بسیاری از مشکالت دولت را حل می کند

دبیر حزب موتلفه اس��المی استان لرستان 
گفت: دولت باید تصمیم جدی برای نظارت بر 
قیمت مسکن و اجاره مسکن از خود نشان دهد 

و در رابطه با ساخت مسکن تسهیالت بدهد. 
محمدرض��ا ملکش��اهی راد در گفت وگو با 
خبرن��گار تس��نیم در خرم آباد، اظهارداش��ت: 
علت رکود و گرانی مسکن این است که بخش 
عمده ای از نقدینگی جامعه به س��مت مسکن 
رفته  و چون ارزش پول در حال تغییر اس��ت، 
مردم  این ریس��ک را انجام نمی دهند که پول 
خود را به بانک ها بس��پارند و از آنجایی که به 
دنبال ارزش افزوده هس��تند ترجیح می دهند 

پول خود را در زمینه خرید ملک هزینه کنند.
وی افزود: گرانی مس��کن و اجاره ها ناشی از 
این است که دولت هیچ سیستم نظارتی ندارد 
از طرفی برای اینکه بتواند مشکل مسکن را حل 
کند به دنبال ساخت مس��کن نیست بنابراین 
دولت باید تصمیم جدی برای نظارت بر قیمت 
مس��کن و اجاره مسکن از خود نشان دهد و در 
رابطه با ساخت مسکن تسهیالت بدهد همچنین 
بخش خصوصی را در زمینه مسکن تقویت کند.

نماینده م��ردم خرم آب��اد و دوره چگنی در 
مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح هم 
تحت تأثیر تورمی است که در کل کشور حاکم 

اس��ت، عنوان کرد: الزم اس��ت که یک تحول 
اساس��ی برای رونق مس��کن ایجاد شود، دولت 
تسهیالت را افزایش و در اختیار تولیدکننده قرار 
دهد و باید شرایطی فراهم شود که مردم برای 
ساخت و سازهای شخصی خود هم تسهیالت 

دریافت کنند.
وی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر کمیسیون 
عم��ران چ��ه برنامه ای ب��رای کنت��رل گرانی 
مس��کن دارد، تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد 
طرحی داش��ت که می خواس��ت ب��ر عوایدی 
س��رمایه گذاری ها در مسکن مالیات ببندد که 
آن مسئله مسکوت ماند ولی کمیسیون عمران 
تاکنون طرح خاصی نداده البته همیش��ه وزیر 
مسکن و شهرس��ازی را پیرامون مسکن سؤال 

جواب می کنند.
ملکش��اهی در پاس��خ ب��ه س��ؤال دیگری 
مبنی بر»آیا دخالت نمایندگان در انتصاب معاون 
سیاسی استاندار صحت دارد«، خاطرنشان کرد: 
دخالت وجود دارد چون مدیریت، مطالبه مردم 
اس��ت وقتی نماینده می بیند که مردم مطالبه 

دارند دخالت می کنند.
وی بیان کرد: معرفی مدیر در اصل بر عهده 
استاندار اس��ت ولی در رابطه با معاون سیاسی 
هن��وز یک جلس��ه جمعی بی��ن نمایندگان و 
اس��تاندارد وجود نداش��ته اس��ت که به اجماع 
برس��ند و اگ��ر مخالفت هایی ب��وده به صورت 

پراکنده بوده است.

محمدرضا ملکشاهی راد :

علت گرانی مسکن و اجاره ها نبود سیستم نظارتی دولت است
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عزیزان من! صبور باش��ید که 
پی��روزی نهائی نزدی��ک و خدا 
با صابران اس��ت خود و فرزندان 
نس��ل آتیه را س��رفراز کنید که 
ای��ران ام��روز جای��گاه آزادگان 
اس��ت و سستی و هراس به خود 
راه ندهی��د که نم��ی دهید و به 
وسوسه های ش��یطانی بستگان 
دس��تگاه ظلم گوش فرا ندهید. 
ش��ما مل��ت ای��ران و هم��ت و 
شجاعت ش��ما زبانزد جهانیان و 

سرمشق آزادیخواهان است. 
امام  خمینی)ره( 1357/08/14
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هر روز برای شما منتشر می شود

حسن السجردی:
نباید برای دور زدن تحریم ها تنها 
با یک واحد سیاسی ارتباط داشت

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: اروپا با تمام توان به صحنه بیاید توانایی 
کمک ب��ه ایران را دارند در غیر اینصورت وعده 

هایشان عملیاتی نخواهد شد.
حسن السجردی کارشناس مسائل سیاسی در 
گفت وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی 
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اینستکس 
پیشنهادی از سوی اروپایی ها برای حفظ برجام 
است، تا آن را از یک متن بی روح تبدیل به داده 
ای فع��ال کنند و در عین ح��ال در قبال خروج 
آمریکا هم یک نوع اقدام عملیاتی داشته باشند، 
ولی باید بدانند که الزامات برپایی برجام در حال 
حاضر پایبندی به تعهداتشان در قبال تهران است.

وی ب��ا بی��ان اینکه اروپا ب��ا عملیاتی کردن 
اینس��تکس باید نشان دهد که تنها حرف نمی 
زند بلکه عمل هم می کن��د، تاکید کرد: ایران 
در مواجهه ای که با آمریکا دارد، محدودیت ها، 
راهکار ها و رایزنی هایی را دنبال می کند، البته 
کشور های دیگر همچون چین و روسیه و حتی 
اروپا هم با سلطه گری کاخ سفید مشکل دارند.

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: ایران در 
تالش است که فضای مواجهه، چالش و رقابت 
با آمریکا را به صحنه ای عملیاتی در راس��تای 
خود اتکای��ی تبدیل کندهمانطور که ش��اهد 
بودیم پیش��رفت های بسیاری داشتیم و نشان 
دادیم بدون وابستگی به واشنگتن هم می توانیم 

حرکت به سمت جلو داشته باشیم.
وی با اش��اره به اقداماتی ک��ه اتحادیه اروپا 
در راس��تای اجرایی شدن اینستکس انجام می 
دهند، تصریح ک��رد: اروپا ت��الش می کند در 
صحن��ه تبلیغات و عملیات روانی نش��ان دهد 
ک��ه در حال انجام کار هایی برای اجرایی کردن 
اینستکس هستند، در حقیقت مقدمات در حال 

انجام این ساز و کار خوب و مثبت است.
السجردی ادامه داد: اینستکس کافی نیست 
چراکه مش��کالت و تحریم های ایران بیش از 
این مقدار اس��ت، در واقع ما نمی توانیم تنها به 
کلمات، تشریفات و تعارفات خالی دل ببندیم، 
لذا به دنبال ارزش افزوده عملیاتی شدن حرف 

های اروپا در قالب انجام تعهداتشان هستیم.
کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: اقدامات 
اروپایی هایی در برابر حجم بزرگ تحریم ها پاسخ 
گو نیست، در حقیقت اینستکس می تواند یک 
راه حل باش��د، به شرطی که اروپایی ها واقعی و 

بی پرده جلو بیایند.
وی اف��زود: اروپا از تحریم و فش��ار های کاخ 
س��فید هراس دارد، ولی به این دلیل که هدف 
بزرگ تری به نام حفظ برجام را دنبال می کنند، 

باید هزینه آن را هم تقبل کنند.
الس��جردی با اشاره به گس��ترش تعامالت 
ایران، خاطر نش��ان کرد: در حقیقت ما نباید به 
اینس��تکس تکیه کنیم چراکه ایران برای دور 
زدن تحریم ها نباید تنها با یک واحد سیاس��ی 

ارتباط داشته باشد و بقیه را فراموش کند.
کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: ایران 
ب��رای دور زدن تحریم ها با کش��ور هایی نظیر 
چی��ن، روس، ترک، وع��راق.. در ح��ال تبادل 
اس��ت، همچنین بر این موضوع واقف هستیم 
که صرفا با اروپایی ها نمی توانیم تبادل داش��ته 
باشیم، بنابراین در تالشیم تا از طریق اینستکس 

امتیازاتی بگیریم.
وی در پای��ان تصریح کرد: اروپایی ها توانایی 
کم��ک به ایران را دارند، در حقیقت اگر با تمام 
توان خود ب��ه صحنه عمل بیایند، بخش��ی از 
مشکالت ما حل می ش��ود، در واقع اگر بتوانیم 
به همان اندازه که گذشته با اتحادیه اروپا روابط 
تجاری، اقتصادی، مالی داشته باشیم هم مسائل 

بسیاری حل خواهد شد.


