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محمد کاظم انبارلوئی:

پاسخ به
 جنگ آمریکا 

علیه ایران 

حسن غفوری فرد:

تجربه موفق مدیریت 
جوانان می تواند در 
مجلس نیز تکرار شود

نرگس قدیری:

هدف از 
طرح وحدت 

با اصالح طلبان

عالء میرمحمدصادقی :

بستر ایران برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی 

بدون مشابه است
عالء میرمحمدصادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی تهران نیز در گفت وگو 
با »پایگاه خبری اتاق ای��ران« با تأکید بر این نکته 

که در چند سال گذشته سرمایه گذاری خارجی...

اسداهلل عسگراوالدی :

جای خالی ایران 
در بازارهای 

15 کشور همسایه
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: 
ایران با ۱۵ کش��ور هم مرز اس��ت و هم��ه آن ها به 
کاالهای ایران��ی نیاز دارند اما نتوانس��ته ایم در این 

بازارها جایگاه واقعی خود را حفظ کنیم...

سیدمصطفی میرسلیم:

افرادی را برای نامزدی در مجلس انتخاب کنیم که تحت نفوذ نباشند

بادامچیان خطاب به آمریکا و انگلیس:

عواقب وخیم تجاوزگری به ایران را محاسبه کنید 
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سرمقاله

حمیدرضا ترقی

نهاد نم��از جمعه در 
سراسر کش��ور به عنوان 
یک زنجیره و ش��بکه ی 
به هم  پیوسته ا ست این 
مجموعه ی گسترده، توانایی نهادینه کردن عالی ترین 
و دشوارترین گفتمانها در موضوعات اصلی و ضروری 

کشور را دارد. مقام معظم رهبری 2۵/04/۱398
تحوالت جدید پدید آمده در شورای سیاستگزاری 
ائمه جمعه کش��ور به ریاس��ت حجه االس��الم علی 

اکبری ضمن جوان سازی 
ائم��ه جمعه میرود تا نهاد نم��از جمعه به عنوان 
قرارگاه مردمی تحقق بیانیه ی گام دوم، هدف اصلی 
خود را دستیابی به نماز جمعه ی تراز انقالب اسالمی 
با ویژگی هایی همچون جامعه پردازی و تمدن سازی 
قرار داده و ائمه ی جمعه سعی کنند نقش خود را در 
تبیین گفتمان انقالب اس��المی، متناسب با شرایط 

کنونی و نیازهای جامعه ایفا کنند.
رهبر فرزانه انقالب در س��الگرد تاسیس این نهاد 
ارزش��مند بعد از انقالب اس��المی ن��کات مهمی را 
درراس��تای تقویت و اثر بخشی بیش��تر آن بر افکار 
عمومی جامعه بی��ان کردند که دراین مقال در حد 

وسع بدان میپردازیم :
خواص و ویژگیهای نماز جمعه

۱-»تأمین کننده ی نیاز جامعه به ذکر « 
2-»زمینه س��از اس��تقرار گفتمانه��ای عال��ی و 

بصیرت بخش«
3-»زمینه سازی برای همدلی، یکپارچگی و تألیف 

قلوب«
ازخ�واص مذکور در ویژگیه�ای نماز جمعه  
ش�ش ماموری�ت برای ام�ام جمعه اس�تنباط 

میشود :
       الف(-م��ردم را ب��ه ی��اد خ��دا ، تقوای الهی 

متوجه کردن 
ب(- گفتمان های عالی نظ��ام را در میان مردم 

غلبه دادن 
ج(-بصیرت بخشی اعتقادی و سیاسی و فرهنگی 

و اجتماعی به مردم 
د(-فراهم کردن زمینه گسترش همدلی بین آحاد 

مومنین وجامعه
ه(-ایجاد یکپارچگی و حدت در جامعه و مردم 

و(-تالیف قلوب مخالفین و منتقدین ومعترضین 
به اسالم و انقالب و نظام ورهبری 

ذکر الهی
  اس��اس کار، ذکر الهی است: َوال تَِنیا فی ِذکِری.

) ۱( خدای متعال به موسی و هارون در آن موقعّیت 
حّس��اس که دو نفر آدم تنها دارند میروند به طرف 
یک قدرت جّبار قّهار مسلّطی مثل فرعون با آن همه 
امکانات، فرمود: َوال تَِنیا فی ِذکِری؛ مواظب باش��ید. 
َّنی َمَعُکما اَسَمُع َو اَری)2( -من  بارها فرمود: ال تَخافا اِن
کمکتان میکنم، من حمایتتان میکنم- اّما این را هم 
فرمود که »ال تَِنیا فی ِذکِری«؛ کوتاهی نکنید. ذکر 
الهی وس��یله و مایه ی همه ی این توانایی هایی است 
که شمردیم و عرض کردیم که بایستی به کار گرفته 
بشود و استفاده بشود؛ ذکر الهی زمینه ی همه ی اینها 

است. 23 /97/۱2 مقام معظم رهبری
 ۱(سوره ی طه، بخشی از آیه ی 42
2( سوره ی طه، بخشی از آیه ی 46

ترویج تقوا
»بیان چگونگی رعایت تقوا در مسائل خانوادگی 
و وظای��ف پدران و مادران در تربیت دینی و اخالقی 
فرزندان«، »بیان مصادیق تقوا در روابط زوجین و در 
مسائل مربوط به اسراف در جامعه« و نیز »اجتناب 
از دروغ و تهمت در کسب وکار و معامالت«، از جمله 
مصادیق عینی و عملی تقوای مورد نیاز جامعه است 

که باید در نمازهای جمعه بیان شوند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای یک��ی دیگر از مصادیق 
رعایت تقوا را، »اجتناب از ناامید کردن جوانان« برشمردند 
و افزودن��د: برخی ها در مدارس، دانش��گاه ها و حتی در 
محیط های کسب وکار، به گونه ای صحبت میکنند که 
جوان از آینده ناامید میشود. ناامید کردن جوان یعنی 
گرفتن فرصت و قدرت عنصر جوان از کشور و جامعه ی 

اسالمی و این خود یک منکر است 98/4/2۵
عالج دنیاپرستی را هم امیرالمؤمنین در خطبه ی 
متقین بیان فرموده است: »عظم الخالق فی انفسهم 
فصغ��ر ما دونه ف��ی اعینهم«)۱( عالج دلبس��تن و 
مجذوب شدن به دنیا این است که انسان تقوا پیشه 
کند که از خواص تقوا یکی همین اس��ت که »عظم 
الخالق فی انفس��هم«؛ خدا در دل انس��ان، در جان 
انس��ان آنچنان جایگاهی پیدا میکند که همه چیز 
در نظر او کوچک میش��ود. این مقامات دنیوی، این 
اموال، این زیبائی ها، این جلوه های زندگی مادی، این 
لذتهای گوناگون در نظر انسان حقیر میشود و بر اثر 
عظمت یاد الهی در دل انسان، اهمیت پیدا نمیکند. 

از خصوصیات تقوا همین است.92/۵/۱
گفتمان عالی نظام 

 باید برای گفتمان انقالب تالش و کار کنید
گفتمان پیشرفت و عدالت 

گفتمان پیشرفت علمی 
گفتمان پیشرفت ایرانی –اسالمی

گفتمان مقاومت 
گفتمان وحدت و یکپارچگی ملی 

از جمله گفتمانهای عالی نظام اس��ت که باید به 
گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود نه گقتمانهای 
انحرافی مثل توس��عه سیاسی؛ توسعه ی اقتصادی؛ 

دموکراسی خواهی و از این قبیل 
بصیرت بخشی

 بصیرتبخشی وبصیرت دهی به کسانی است که نیاز 
به بصیرت دارند؛ یعنی روش��ن کردن فضا. در همه ی 
ادوار، این ش��جاعت بی پایان، این فداکاری عظیم، در 
خدمت آگاه کردن مردم، عمق دادن به اندیشه ی مردم 

و ایمان مردم بسیار الزم و ارزشمند است 
 از جمله ی چیزهایی که امروز الزم است، بصیرت 
سیاس��ی اس��ت؛ بصیرت سیاس��ی! ببینید؛ وقتی 
بصیرت باشد، انسان میتواند محیط پیرامون خود و 
محیط های دور و نزدیک را بشناسد؛ بصیرت یعنی 
این. وقتی بصیرت نباشد، انسان مجذوب یک چیزی 
میشود که واقعاً جاذبه ای ندارد؛ یک عّده ای مجذوب 
آمریکا هستند، اّما این مجذوبّیت، مجذوبّیت دروغین 

است؛ هیچ جاذبه ای ندارد. 
بصیرت این اس��ت که ش��ما بدانید با چه کسی 
طرفید، بدانید که او درباره ی ش��ما چه فکری دارد، 
بدانید که اگر چشم خودتان را بستید و فکر نکردید، 
ضربه خواهید خورد؛ این بصیرت اس��ت. توّقع ما از 
نخبگان سیاس��ی و غیرسیاسی کشور این است که 

این بصیرت را داش��ته باشند. مردم خوشبختانه این 
بصی��رت را دارند؛ تعّجب اس��ت! م��ردم معمولی و 
توده ه��ای مردم این بصیرت سیاس��ی را دارند ]اّما[ 
بعضی از نخبگان ما با تکیه بر توّهماتی که دارند، این 

بصیرترا ندارند.9۵/8/26
ایجاد همدلی

این کشور با اتحاد مسئولین، با همدلی مسئولین، 
با همدلی ملت با مس��ئولین، ب��ا اتحاد عظیم ملت 
ای��ران پیش خواهد رفت. همه ی تالش امام بزرگوار 
ما در طول آن ده سال زندگِی بابرکت خود در رأس 
جمهوری اسالمی، بر همین تأکید و بر همین نکته 
ب��ود؛ اتحاد م��ردم، همدلی مردم. ام��روز هم همان 
است؛ باید کاری کنیم و ملت ایران کاری بکنند که 
مس��ئولین کشور با هم همدل باشند، همراه باشند، 
اختالف و ش��قاق و درگیری و مچ گیری و دست به 
یقه شدن و ایراد بنی اسرائیلی از یکدیگر گرفتن، این 
چیزها نباش��د. بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان 

04/02/۱387
کمک به اتحاد و یکپارچگی

 اتحاد و یکپارچگی در درون و نیز تزریق اتحاد به 
مجموعه ی جامعه. 

برادران، خواهران، عزیزان! امروز کشور به اتحاد کلمه 
خیلی نیازمند است. بنده مخالفم با سخنی و حرکتی و 
نوشتاری که - حتی اگر با انگیزه ی درست و با انگیزه ی 
صادقانه اس��ت - موجب شقاق و شکاف میشود؛ بنده 
موافق نیستم. اگر کس��ی نظر من را میخواهد بداند، 
نظر من این است که عرض کردم. ما بایستی انسجام 
را ایجاد کنیم. ما بایس��تی تالئم را در مجموعه ی این 

ظرفیت عظیم به وجود بیاوریم. 89/4/2
امام جمعه امام جمع اس��ت ، نه امام فرقه ، بنابر 
این باید نهایت تالش خودرا در تحقق این سفارش 

رهبری بکار گیرد .
تالیف قلوب

َّفَت بَیَن ُقلوبِِهم. ) لَو اَنَفقَت ما فِی االَرِض َجمیًعا مآ اَل
) اینجا هم بنده عرض میکنم اگر همه ی ثروت را هم 
خرج میکردیم، نمیتوانستیم این همه انگیزه و این همه 
ت��وان و این همه ش��وق و عالقه را جمع کنیم. این از 
درون دارد میجوشد؛ این را خدا کرده؛ دلها دست خدا 
اس��ت، دلهای من و شما دست خدا است. این را قدر 
بدانیم. اینها االن آمدند در میدان؛ جوانهای ما، چه در 
اتّحادیّه ی انجمنهای اس��المی، چه در بسیج و امثال 
اینها، آمدند وارد میدان شدند و میخواهند کار کنند 
برای خدا، برای انقالب، برای کشور؛ به اینها باید میدان 

داد، باید به اینها کمک ماّدی و معنوی کرد. 9۵/2/۱
 مصداق »تألیف قلوب« مسلمانان ضعیف العقیده 
است; چون امام)علیه السالم(می فرماید: آنها کسانی 
هس��تند که خداوند را عبادت می کنند و در ظاهر، 
شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر)صلی 
اهلل علی��ه وآله( و قرآن می دهند، ام��ا با وجود این، 
در م��ورد پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و قرآن ش��ک 
دارند. اگر به آنها خیری برس��د راضی می ش��وند و 
اطمینان می یابند و اگر به آنها سختی برسد از اسالم 

برمی گردند و توحید و نبّوت را انکار می کنند.
ماموریتهای فوق ائمه جمعه را به محوری موثر در 
همگرا سازی جامعه با آرمانهای انقالب اسالمی تبدیل 
ساخته و این شبکه عظیم را به موتور پیشران فرآیند 
انقالب اسالمی در گام دوم انقالب تبدیل خواهد کرد .

شبکه گفتمان سازنمازهای جمعه 
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دبی�رکل حزب مؤتلفه اس�امی گفت: 
امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز متعلق به 
کشورهای منطقه بویژه ایران مقتدر است.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبیران حزب با اشاره به توقیف نفتکش انگلیسی 
توس��ط نیروی دریایی س��پاه گف��ت: دخالت 
دولت های استعماری انگلیس یا آمریکا، تجاوز 
به حقوق ملت ها و کشورهای منطقه است. بر 
مبنای حق حاکمیت و حفظ استقالل سرزمینی 
و دریایی، ایران ح��ق دارد هرگونه تجاوز از هر 

دولتی باشد را پاسخی بازدارنده بدهد.
وی تأکی��د ک��رد: پهپاد آمریکای��ی متجاوز 
و هرنوع تجاوزی از این نوع، س��رنگون خواهد 
ش��د و هر کشتی متخلف نیز توقیف می گردد 
و دول��ت های اس��تعماری بای��د عواقب وخیم 
تجاوزگری را محاسبه کنند. انگلستان باید بداند 
که دوران زورگویی اس��تعماری گذشته است و 
توقیف غیرقانونی نفتکش پاسخ جدی و قاطع 

ایران را در پی خواهد داشت.
بادامچیان گفت: همه شناورهای دریایی می 
توانند در سایه قدرت و امنیت ایران در محدوده 
آب های ایران با امنیت کامل عبور داشته باشند 
به شرط آنکه حاکمیت ایران و قوانین را محترم 
بشمارند و ابزار سیاست های متجاوزانه نباشند.

وی اظهار داشت: بارها گفته ام ترامپ معموالً 
برای آمریکا آبروریزی و رسوایی به بار می آورد 
و مردم آمریکا باید به فکر رییس جمهوری عقل 
گرا و دارای سالمت باشند. موضوع ساقط کردن 
پهباد ایران��ی بر فراز تنگه هرم��ز، یکی از این 
رس��وایی های مفتضح بود که نشان داد رییس 
جمهور آمریکا که فرماندهی قوای مسلح آمریکا 
را بعهده دارد تا چه اندازه از واقعیات دور است.

دبی��رکل حزب مؤتلف��ه اس��المی در ادامه 
درباره مذاکرات رییس جمهور فرانسه با رییس 
جمه��وری ایران گفت: دولت ه��ای اروپایی به 
جای پیشنهادهای بی فایده، به تعهدات خود در 
برجام عمل نمایند. آنها از جمله فرانسه زمانی 
ک��ه ۱۱ تعهد  ق��راردادی را عمل نمی کنند و 
تحریم ها را ادامه می دهند، دیگر پیشنهادهای 

آنها چه ارزشی دارد؟
وی اف��زود: از س��خن رییس جمهور تعجب 
داریم که اینستکس را مطرح می کند. در حالی 
که معلوم است اینستکس بسته ای حقارت آور و 
غیرمفید است و ملت ما این نوع پیشنهادهای 

غیرعملی را قبول ندارد.
بادامچیان با تبریک پیروزی های ملت شجاع 
یمن و مقاومت ثمربخش آنها گفت: مسلماً ملت 
قهرمان یمن پی��روزی های بزرگی را در آینده 
تجربه خواهد کرد. شرط آن اتکاء به خداوند و 

مقاومت است.
بادامچیان افزود: امارات متوجه سیاست غلط 
خود شده است و اگر در جبران آن تسریع کند، 
به س��ود مردم آن کشور خواهد بود. سعودی ها 
نیز اگ��ر متوج��ه خطاهای فاحش ش��ده اند، 
جنایات خود را در یمن به پایان برس��انند و از 

نوکری آمریکا دس��ت بردارن��د و با ملت صبور 
عربستان همراه شوند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درباره دیدار مهم 
و سرنوشت ساز ائمه محترم جمعه کشور با ولی 
امر مسلمین، این دیدار را یک رویداد مهم سیاسی 
دانست که در گام دوم، اثرات آن آشکار می شود.

وی تأکید کرد: نهاد مهم ائمه جمعه، نهادی 
ق��وی و مردم��ی اس��ت و امام جمع��ه از زمره 
فرهیختگان دینی و علمی است. ده توصیه مهم 
رهبر معظم انقالب، منش��ور این نهاد مردمی � 
دینی � سیاسی است که ان شاءاهلل در گام دوم 
انقالب اسالمی، زمینه ساز پیشرفت و عظمت 

اسالم و مسلمین خواهد بود.
بادامچی��ان تأکید کرد: پیوس��تگی امامت 
جمعه با مردم و با نظام و استواری مقام آنها در 
سایه سار نصب والیت، موقعیت مهمی است تا 
حرکت مردمساالرانه اسالمی در جهت وحدت 

و یکپارچگی مردم و حضور آگاهانه آنها در همه 
صحنه ها روز به روز تقویت گردد.

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی درباره عفاف 
و حج��اب، از حرکت بان��وان در جهت ترویج و 
حضور بیشتر در تبیین این ارزش دینی و میراث 

تمدن فرهیخته ایران و ایرانی تشکر کرد.
وی اف��زود: حجاب و عف��اف موجب تقویت 
بنیان خانواده، کرامت زن، پیوند بهتر و صمیمی 
تر همس��ران، آرامش و عزت و سالمت جامعه 
اس��ت.همچنین اس��داهلل بادامچیان، دبیرکل 
حزب موتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره برنامه حزب موتلفه در 
آس��تانه انتخابات مجلس گفت: حزب موتلفه 
اسالمی همواره حضور داشته است و در صحنه 

انتخابات انجام وظیفه کرده است.
وی با بیان اینکه انتخابات یک امتحان الهی 
است و مبنای انتخابات، مردمساالری بر مبنای 
ارزش های اسالمی است، تصریح کرد: موتلفه در 
انتخابات مجلس یازدهم، از همین حاال فعالیت 
خود را ش��روع کرده و انش��اهلل به موقع مواضع  

خود را اعالم خواهیم کرد.
بادامچیان درباره تعل��ل اروپایی ها در انجام 
تعهداتشان در قبال ایران گفت: مسئله ما با اروپا 
و آمریکا دو بخش دارد؛ یک بخش شامل دانش 
و صنعت و تمدن غرب اس��ت که مانند تمامی 
دانش و تمدن انس��ان ها در ایران، یونان، هند، 
چین، شمال آفریقا و سایر نقاط جهان محترم 

و قابل استفاده خواهد بود، چراکه علم و دانش 
متعلق به بشریت است و مربوط به یک کشور و 

خاک و یک عده خاص نیست.
دبیرکل ح��زب موتلفه اس��المی بیان کرد: 
مسئله دوم سلطه گری غربی ها است که از قرن 
نوزدهم استعمار را شروع کردند و این موضوع 
نقطه بس��یار تاریک��ی در کارنامه آن هاس��ت. 
جنایاتی از جمله بمباران هیروشیما و ناکازاکی، 
جنایات هولناک در ویتنام و فلس��طین، یمن 
که در قاره آمریکا، آفریقا و آس��یا انجام دادند، 
نمونه کوچکی از رفتارهای ضد بش��ر دوستانه 

غربی هاست.
وی افزود: این موضوع ساده ای نیست، بلکه 
بخش��ی از استکبار، اس��تعمار، یا امپریالیستی 
غرب بوده که مورد مخالفت تمامی ملت ها در 
جهان و حرکت های ملی، اس��المی و استقالل 
طلبان است، به همین علت غربی ها نمی توانند 
به این سادگی ها از این ورطه رهایی پیدا کنند 
و اگر بنگریم ایران در جریان مذاکرات برجام، به 

هدایت رهبری پیروز نهایی است.
بادامچیان با بیان اینکه ما در مذاکره نش��ان 
دادیم که اهل مذاکره منطقی هس��تیم، گفت: 
مذاکره با تس��لیم فرق می کند، ما زیر بار هیچ 
نوع تسلیم و تحمیلی نخواهیم رفت، در سطح 
بین المللی هم مذاکره می کنی��م و قرارداد هم 
ک��ه می بندیم، همچنین ب��ه تعهداتمان عمل 
می کنیم، ولی این غرب اس��ت که به تعهدات 
خود عمل نمی کند. تمدن بلند اسالم، ایران و 
تمدن انقالب اس��المی ما است که به تعهدات 
خود عمل می کند، اما آمریکا یک طرفه از این 

تعهدات خود بیرون می رود.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی ادامه داد: آقای 
ترام��پ از قرارداد ه��ای آب و هوای بین المللی 
پاریس هم کنار رفته اس��ت. او انس��ان آلوده و 
پلیدی اس��ت که آمریکا گرفتار او شده است و 
به نظر من آمریکایی ها باید باالخره یک فکری و 

عالجی برای ترامپ پیدا کنند.
بادامچیان تصریح کرد: اروپایی ها هم گرفتار 
همین مسائل هستند، به همین علت است که 
تعلل آن ها مالک نیس��ت و آن ها نمی توانند به 
این سادگی باور کنند که یک ملتی مانند ملت 
ایران مس��تقل، قوی، مقتدر و مق��اوم در برابر 
تمامی فشار ها قله های ترقی را می پیماید و این 

مشکالت را هم حل خواهد کرد.
وی در ادامه تصری��ح کرد: تهدید های آقای 
ترامپ به هیچ جایی نرس��ید و باالخره مجبور 
شد که از نخس��ت وزیر ژاپن بخواهد که وقتی 
ب��ه ایران آمد پیامش را ب��رای رهبری بیاورد و 
رهبر عزیز ما هم با نهایت اقتدار و واقعیت نگری 
فرمودند که من با این آدم مبادله پیام نمی کنم.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پایان افزود: 
امی��دوارم که دولت محت��رم تجدید نظری در 
تمامی مس��ائلی که در ط��ول این مدت وجود 
داشته، انجام دهد و نقاط ضعف را برطرف کرده 
و در ای��ن فرصت باقی مانده ب��ا اقتدار مصالح 

کشور ما را به بهترین وجه پیش ببرد.

بادامچیان خطاب به آمریکا و انگلیس:

عواقب وخیم تجاوزگری به ایران را محاسبه کنید 
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رئی�س ش�ورای مرکزی ح�زب موتلفه 
اس�امی گفت:افرادی را ب�رای نامزدی در 
مجلس انتخاب کنیم که اهل بده بستان با 

دولت نباشند.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب موتلفه 
اسالمی، سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی در اجالس دبیران 
استان های حزب موتلفه اسالمی با دسته بندی 
افرادی که نسبت به حزب ابراز تمایل می کنند، 
اظهار کرد: افرادی فرصت طلب اند و ابراز تمایل 
آنها به حزب برای دستیابی به منویات سیاسی 

یا اجتماعی یا اقتصادی خودشان است.
وی افزود: برخی دوستان نیز به حزب نزدیک 
می ش��وند تا ما برای آنها هزینه های تبلیغات 
انتخاب��ات را تأمین کنیم؛ آنها فکر می کنند در 
مؤتلفه یک مش��ت افراد پولدار نشسته اند و ما 
می توانیم آنها را بدوشیم و هزینه های تبلیغات 
خود را بر دوش آنها بیندازیم؛ این هم امید آنها 

در نزدیک شدن به مؤتلفه است.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی 
اظهار کرد: برخی نس��بت به حزب ابراز تمایل  
نش��ان می دهند تا نوعی خوشنامی و وجاهت 
اجتماعی کس��ب کنند، زیرا م��ی دانند حزب 
مؤتلفۀ اس��المی نزد مردم و علما از س��ابقه ای 

خوب برخوردار است.
میرس��لیم گفت: عده ای دیگر برای آموزش 
دیدن و طی کردن راه کمال سیاس��ی به حزب 
مؤتلفۀ اسالمی نزدیک می شوند. آن ها می دانند 
فعالیت سیاسی کاری نیست که بتوان در آن بی 
گدار به آب زد بلکه باید اصول آن را یاد گرفت؛ 
امروزه در دانش��گاه های ما چنین مهارت هایی 
را ی��اد نمی دهند. این اف��راد حزب را به عنوان 
آموزشگاهی عالی برای کسب تجربه مدیریتی و 

سیاسی تلقی می کنند.
وی تصریح کرد: مسائل واقعی کشور، منطقه، 
دنیای اس��الم و مس��ائلی که در جه��ان پدید 
می آید همه محمل هایی اند که در بخش های 

مختلف حزب به بحث و بررس��ی گذاشته می 
شود، بنابراین کسانی که در این جلسات شرکت 
می کنند بینش سیاسی شان تقویت و فکرشان 
وسعت پیدا می کند و بتدریج آمادگی و آموزش 
الزم را پی��دا می کنند تا به روش های مدیریت 
سیاسی آگاه شوند. کار حزب از این لحاظ بسیار 
مهم و حساس است. هر تشکیالتی را نمی توان 

حزب نامید.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی 
با بیان این که مرحوم ش��هید بهشتی حزب را 
یک معبد می دانست، خاطرنشان کرد: عده ای 
هم به حزب نزدیک می شوند تا با خودسازی و 
تزکیۀ نفس برای کارهای جمعی میهنی آماده 

شوند.
میرسلیم با اشاره به دسته دیگری از افراد که 
به حزب مراجعه می کنند، گفت: عده ای برای 
کمک، فداکاری و ابراز ازخودگذشتگی به منظور 
تحقق آرمان ها، به حزب مراجعه می کنند. این 
افراد خودشان را هزینۀ حزب می کنند نه اینکه 

حزب را هزینۀ خود کنند.
وی تأکی��د ک��رد: اف��رادی همچ��ون حاج 
حبیب اهلل عسگر اوالدی، شهید مهدی عراقی، 
شهید سید اس��داهلل الجوردی، حاج ابوالفضل 
حاجی حیدری، شهید رجایی، حاج سید تقی 
خاموشی، حاج محمد رضا اعتمادیان، حاج شیخ 
محمدخرسند، حاج محمد نبی حبیبی در زمرۀ 
افرادی بودند که هدفش��ان از مراجعه به حزب 
فداکاری برای اعتالی حزب و تحقق آرمانهای 
آن بود. آنها هرچه داشتند برای حزب گذاشتند 

و نمونه های ایثار سیاسی بودند.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی 
در ادامه با بیان اینکه مردم ایران بس��یار نجیب 
ان��د، تصریح کرد: اگر ش��رایطی ک��ه امروز رخ 
داده و بر ما تا حدودی تحمیل ش��ده است، هر 
زمانی دیگر در تاریخ ما اتفاق می افتاد کلی بلوا 
می آفرید، مردم ما امروز آگاهانه و با نجابت این 

شرایط را تحمل می کنند.

میرسلیم گفت: مؤتلفۀ اسالمی باید به دور از 
جنجال ها، انعکاس دهندۀ تخصصی مطالبات 
مردمی باش��د. این امر هم باید پس از بررس��ی 
های تخصصی در حزب به صورتی هنرمندانه و 

کارشناسانه انجام بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت بیانیۀ گام دوم انقالب، 
گفت: امروز یکی از رس��الت های مهم مؤتلفۀ 
اس��المی فهم و تفهیم منویات رهبرانقالب به 

جامعه است.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی 
با اشاره به وظایف حزب در شناسایی افراد واجد 
صالحیت برای انتخابات مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: هنر ما باید این باش��د که بر مبنای 
حضور ممتد و ریشه دارمان در میان گروه های 
مختلف مردم نیروهای با صالحیت را شناسایی 

کنیم.
میرس��لیم تاکید کرد: باید کس��انی را برای 
نامزدی در انتخابات مجلس شناس��ایی کنیم 
که از اس��تقالل رأی سیاسی برخوردار باشند و 
منافع خود را بر مصالح کشور و حقوق عمومی 
مردم ترجیح ندهند و اهل زد و بند نباش��ند و 
در دوران نمایندگی ابدا به بده بس��تان با دولت 
آلوده نشوند تا بویژه با اقتدار بتوانند به نظارت بر 
اج��رای قوانین بپردازند و در این راه تحت نفوذ 
رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات 

قرار نگیرند.
وی گفت: افراد با صالحیتی که برای نامزدی 
در انتخاب��ات مجلس معرف��ی می کنیم لزوما 
عضو حزب مؤتلفۀ اس��المی نیس��تند؛ افرادی 
که مناسب ادارۀ کشورند باید شناسایی و برای 
انتخابات نامزد شوند. ادارۀ کشور به دست خود 
مردم اس��ت و نجات یافتن از مشکالتی که در 
آن قرارگرفته ایم باید هوشیارانه و مخلصانه بر 
مبنای معیارهای دقیق اعتقادی و سیاسی که 
در حزب تعیین و تبیین کرده ایم انجام گیرد و 
اال باز فرصت های دیگری را از دست خواهیم داد 

و پیشرفتمان به عقب خواهد افتاد.

سیدمصطفی میرسلیم:

افرادی را برای نامزدی در مجلس انتخاب کنیم 
که تحت نفوذ نباشند
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 »س��ون ت��زو« 
حکیم  و  فیلسوف 
چینی 2۵00 سال 
پیش کتابی نوشته 
به  نام »هنر جنگیدن«. او در این کتاب شیوه های 
جنگیدن و روش های به کارگیری نیروها را در 
جنگ م��ورد واکاوی قرار داده و صاحب تئوری 
و نظریه است. همچنین او در این کتاب جنگ 
نامتقارن را به عنوان یک نظریه مطرح می کند 

و می گوید:
۱- کشف عدم تقارن ها یا عدم تشابه ها بین 
طرفی��ن درگیری در نهایت ب��ه پیروزی منجر 

می شود.
2- ایجاد عدم تقارن در جنگ، کلید پیروزی 

است.
3- جنگ یک رقابت چند س��طحی و چند 
بعدی است. عملیات نظامی یک بعد آن است و 
تنها بعد آن هم نیست. جنگیدن ابعاد سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، دیپلماسی،  روانی و … دارد.

جنگ نظامی فقط یک روی سکه نبرد است.
انقالب اس��المی از بدو پیدایش اصال به فکر 
نبرد نظام��ی نبود. امام )ره( حت��ی در پیروزی 
انقالب و نبرد علیه رژیم دیکتاتوری شاه تئوری؛ 

»نبرد مس��لحانه هم استراتژی هم تاکتیک« را 
نفی می کرد و حاضر نشد در هیچ شرایطی مجوز 
چنین نبردی را صادر کند. پس از پیروزی انقالب 
هم به فکر تجهیز نیرو ب��رای ماجراجویی های 
نظامی نبود. اما وقتی صدام در ش��هریور ۱3۵9 
به نمایندگی از قدرت های جهانی ایران را مورد 
حمله نظامی قرار داد، موضوع نبرد نظامی ودفاع 
هم در دس��تور کار رهبران انقالب قرار گرفت. 
انقالب اسالمی هشت س��ال دفاع مقدس را با 
موفقیت پشت سرگذاشت. اما از آن زمان به بعد 
طی 30 سال گذشته از موضوع جنگ و دفاع از 
امنیت مردم غافل نبود. امروز استراتژیست های 
نظامی جهان اعت��راف دارند که ایران به پایه ای 
از توانایی رزمی رسیده است که نه تنها می تواند 
به خوبی از خود دفاع کند حتی هوش��مندانه از 
همپیمانان خود در منطقه نیز دفاع می کند. امروز 
جوانان انقالبی رودر روی رژیم اشغالگر قدس و 
آمریکای جهانخوار در منطقه ایستاده اند و خود 
را به مرتبت »بازدارندگی« رس��انده اند. امروز به 
پایه ای از بازدارندگی رسیده ایم که اگر احمق تر 
از ترامپ هم به کاخ سفید راه یابد حاضر نیست 

انگشت خود را به سمت ماشه نبرد با ملت ایران 
ببرد؛ حتی تصور آن هم برایش��ان دردآور است. 
آمریکا در جنگ های نامتقارن در منطقه و جهان 
شکست خورده است. اولین شکست آمریکا در 
جنگ نامتق��ارن در جریان جنگ ویتنام اتفاق 

افتاد.
ترامپ از مردم آمریکا به ش��رطی رای گرفت 
که جنگی ب��ه پا نکند و همانند اس��الف خود 
هزینه روی دس��ت مردم نگذارد. او بی رحمانه 
سیاس��ت های جنگ طلبانه بوش پدر و پسر و 
اوباما را محکوم کرد و قول داد هزینه جنگ های 
منطقه ای را صرف رف��اه مردم خود کند. با این 
رویکرد کل اس��تعداد نظامی آمریکا در زمین و 
هوا و دریا و جنگ افزارهای نظامی به یک آهن 
قراضه تبدیل شده که فقط باید هزینه انبارداری 

آن را پرداخت.
آمریکایی ها کرکره جنگ نظامی را می خواهند 
پایین بکشند چون برای آنها هزینه بر است. چون 
حرفی در جنگ نامتقارن نداردو به لحاظ حقوق 

بشر حیثیت اخالقی آنها را بر باد می دهد.
تحمل »نعش کشي« سربازان خود را ندارند. 
آنها تاب »بي سیرتي« سیاس��ي را دیگر ندارند 
به ویژه وقتي دست به کشتارهاي جمعي مي زنند.

لذا آمریکا کل استعداد جنگي خود را در حوزه 
»اقتصاد«، »فرهنگ« و »سیاست« برده است!

آمریکایي ها فعال پنتاگون را تعطیل کرده اند و 
بیش از ۱۵- ۱0 پست کلیدي در دم و دستگاه 
نظامي آمریکا با سرپرست اداره مي شود. ضمن 

اینکه وزیر جنگ هم ندارند.
ترامپ وزارت خزانه داري آمریکا را مس��ئول 
»جنگ اقتصادي« کرده اس��ت. ن��ه تنها ایران 
بلکه اغلب رفقا و شرکاي خود را هم هدف قرار 
داده است. زیرساخت هاي این جنگ سال هاست 
شکل گرفته و با هیچ پیماني هم حاضر نیستند 

آن را به هم بریزند.
ترامپ وزارت خارجه و سیا را مأمور »جنگ 
سیاس��ي« کرده است و هزینه هزاران جاسوس 
براي نفوذ سیاس��ي و دستکاري فکري در ذهن 
سیاس��تمداران کش��ورهاي هدف را به راحتي 
مي پ��ردازد. آنه��ا روي جن��گ ن��رم، راه اندازي 
انقالب هاي مخملي و کودتاي سیاسي متمرکز 

هستند.
آمری��کا هالی��وود ودس��تگاه جهنمي ارتش 
رس��انه اي خود را مأمور »تهاج��م فرهنگي« و 

»شبیخون فرهنگي« به کشورهاي هدف کرده 
اس��ت ومیلیارده��ا دالر براي زیرس��اخت هاي 
اطالعاتي و ارتباطي این نبرد هزینه کرده است.

آمریکایي ه��ا در ای��ن ح��وزه از راهبرده��ا و 
تاکتیک  هاي جنگ نامتقارن و نیز متقارن استفاده 
مي کنند و فکر مي کنند این رویکرد هم هزینه بر 

نیست و هم اهداف آنها را بیشتر عملي مي کند.
حص��ر اقتص��ادي و تحریم اقتص��ادي از اول 
پیروزي انقالب در دستور کار آمریکایي ها بود. اما 
این بس��اطي که آنها به قیمت فضاحت زدن زیر 
قول و قرار برجامي، پهن کرده اند خبر از یک برنامه 
دراز مدت براي نابودي اقتصاد ایران مي دهد. البته 
آنها آب در هاون مي کوبند. بهره هوشي ملت ایران 
۱0 برابر کساني است که در اتاق جنگ اقتصادي 

نشسته اند و هر روز توطئه مي کنند.
ای��ران همی��ن االن 7 برابر حج��م مبادالت 
اقتص��ادي با اروپا ب��ا ع��راق و 4 برابر مبادالت 
اقتصادي با اروپا با افغانستان مراودات اقتصادي 
دارد ح��اال با چین و روس��یه و هن��د بماند که 
یک رقم نجومي است. من نمي توانم این تحفه 
instex ک��ه نه به بار اس��ت و نه ب��ه دار فقط 
متکفل رتق و فتق چند میلیون دالر دریافت و 
پرداخت براي خرید غذا و داروست، چه ارزشي 

دارد که کل فعالیت دپیلماسي خارجي ما روي 
آن متمرکز شده است.

اروپایي ها نه از ما نفت مي خرند، نه مش��کل 
بانکي ما را حل مي کنند و نه ۱۱ تعهد برجامي 
خود را عمل مي کنند. حتي فکر کردن به »مکر« 
ماکرون هم وقت تلف کردن است چه رسد پاسخ 

به تلفن او …
پاس��خ تحریم، تهدید و تحقیر آمریکایي ها 
عمل به راهبردهاي اقتصاد مقاومتي است پاسخ 
درست به اراجیف سیاسي آنها قوام بخشیدن به 
گفتمان هویت انقالب��ي و کارآمدي و بازکردن 
راه جوانان حزب اللهي به مراکز تصمیم  س��ازي 
و تصمیم گیري است. پاسخ به تهاجم فرهنگي 
آنها تقویت نهادهاي فرهنگي و رسانه ها و به ویژه 

رسانه ملي است.
انقالب اس��المي در این نبرد نابرابر در حوزه 
اقتصاد، سیاست و فرهنگ قادر است راهبردهاي 
آمریکا در تحمیل جنگ متقارن و نامتقارن علیه 
ملت ایران را برهم زند. کشف نامتقارن  ها در این 
نبرد کار مشکلي نیست انقالب در حوزه نظامي 

نشان داده است که استعداد این کشف را دارد.

پاسخ به جنگ آمریکا علیه ایران 
محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: ایران با ۱۵ کشور 
هم مرز اس��ت و همه آن ها به کاالهای ایرانی نیاز دارند اما نتوانسته 

ایم در این بازارها جایگاه واقعی خود را حفظ کنیم.
برنام��ه »بدون خط خوردگی« رادیو گف��ت و گو با موضوع ضعف 
زیرس��اخت های اقتصادی کشور در حوزه صادرات و با حضور اسداهلل 
عسگراوالدی فعال با س��ابقه اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و 

چین روی آنتن رفت.
اس��داهلل عس��گراوالدی در آغاز از موانع ص��ادرات در ایران گفت و 
اظهار داش��ت: دو عامل حالت بازدارندگی پیدا کرده اس��ت؛ نخست 
رواب��ط صادرکنندگان با بانک مرکزی اس��ت که هنوز خیلی ش��فاف 
نیس��ت. معتقد هستیم ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی 
کش��ور بازگردد اما در مورد چگونگی این بازگشت اختالف نظر داریم 

و در حال مذاکره با بانک مرکزی در این خصوص هستیم.
وی ب��ه نبود زیرس��اخت های صنعتی برای صادرات اش��اره کرد و 
بیان داش��ت: صنعت در ایران مخصوصا صنایع کوچک برای صادرات 
آمادگ��ی الزم را ندارد. باید برای کاالهای صادراتی بازارهای مختلفی 
را در نظ��ر گرفت و به خواس��ت آن بازارها، کاالی م��ورد نیازمان را 

تولید کنیم.
رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چین تصریح ک��رد: کاالهایی که در 
حال حاضر تولید می کنیم، بیش��تر مصرف داخلی دارد و کمتر برای 
صادرات در نظر گرفته می ش��ود و برای همان قسمت اندک صادرات 

نیز، نتوانسته ایم بازار مناسبی ایجاد و حفظ کنیم.

وی کشورهای همس��ایه را یکی از بازارهای هدف دانست و اظهار 
کرد: ایران با ۱۵ کش��ور دیگر هم مرز است و همه آن ها به کاالهای 
ایرانی نیاز دارند اما نتوانس��ته ایم به اندازه ای که نیاز اس��ت، در این 

بازارها جایگاه واقعی خود را حفظ کنیم.

اسداهلل عسگراوالدی عنوان کرد:

جای خالی ایران در بازارهای 15 کشور همسایه

عضو هی��ات داوری حزب موتلفه اس��المی 
گف��ت: باید زمین��ه ای فراهم کنی��م تا فعاالن 
اقتص��ادی و عموم جامعه ب��ه فضای اقتصادی 

امیدوار و البته مطمئن باشند.
ع��الء میرمحمدصادق��ی نایب رئی��س اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران 
نیز در گفت وگو با »پای��گاه خبری اتاق ایران« 
با تأکید بر این نکته که در چند س��ال گذشته 
س��رمایه گذاری خارجی مورد غفلت واقع شده، 
بیان کرد: در دهه های گذشته متأسفانه کمتر به 
مسئله جذب سرمایه گذار خارجی پرداخته ایم و 
درواق��ع خ��ود را از س��رمایه  خارج��ی محروم 
کرده ایم. به هر حال، بستری که در حال حاضر 
ایران برای جذب س��رمایه گذاران خارجی دارد، 
به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست؛ 
منتهی کمتر روی این منابع کار و تبلیغ مثبت 

می کنیم.
نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به تصمیم اخیر 
دولت درباره مجوز اقامت ۵ ساله در ایران به شرط 
سرمایه گذاری، خاطرنش��ان کرد: نظارت یکی از 
مهم ترین پیش ش��رط های موفقیت اجرای این 
طرح اس��ت؛ برای نمونه اگر اتباع خارجی اعالم 
کردند که قصد سرمایه گذاری 2۵0 هزار دالری 
دارند، بررس��ی شود تا حتماً کار و انتقال پول به 
درس��تی صورت گیرد. عالوه ب��ر این صالحیت 
س��رمایه گذاران قبل از انجام هر پ��روژه ای احراز 
گردد. چرا که در برخی از کش��ورهای همس��ایه 
برخی از افرادی که زمینه تخلف دارند می توانند 
با جم��ع آوری این مبلغ در کش��ور ما به عنوان 
سرمایه گذار وارد؛ بنابراین باید مراقب باشیم که 

به اش��تباه به جای جذب سرمایه گذار، این افراد را 
جذب نکنیم. در این طرح، هدف جذب سرمایه و 
رونق اقتصاد است، نه چیز دیگر.میرمحمدصادقی 
اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از فساد و ناامنی را 
یکی از مهم ترین مؤلفه های موفقیت طرح مذکور 
برش��مرد و افزود: به یاد دارم که چند سال پیش 
یک��ی از بازرگانان خارج��ی در گفت وگویی که 
داشتیم تأکید داشت که ایران یکی از سخت ترین 
کش��ورها ب��رای گرفتن وی��زا و اقام��ت به قصد 
س��رمایه گذاری است. اینکه امروز دولت تصمیم 
گرفته قدری از این سختی ها کم کند، به نوبه خود 
ارزشمند است؛ بااین حال دولت باید همه جوانب 
اجرای این طرح را در نظر بگیرد تا موجب فساد و 

ناامنی در فضای اقتصادی کشور نشود.

نایب رئیس اتاق تهران در پاسخ به این سؤال 
که در ش��رایط امروز کش��ور که از آن به عنوان 
شرایط جنگ اقتصادی نام برده می شود، اولویت 
باید جذب س��رمایه  خارجی به کش��ور باشد یا 
ممانعت از خروج سرمایه پاسخ داد: معتقدم هر 
دو؛ باید زمینه ای فراهم کنیم تا فعاالن اقتصادی 
و عم��وم جامعه به فضای اقتص��ادی امیدوار و 
البته مطمئن باش��ند تا نخواهند سرمایه های 
خود را در کشور دیگری به  کار گیرند. از طرف 
دیگر سرمایه های سرگردان در همه جای دنیا 
وجود دارد ک��ه اگر بتوانیم با برنامه ریزی آن ها 
را جذب کشور کنیم، می توانیم امیدوار باشیم 
که در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل 

کرده ایم.

عالء میرمحمدصادقی :

بستر ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی بدون مشابه است
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رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق 
تهدید تحریمی مشترک ایران، روسیه و ترکیه 
را توسط امریکا منتج به افزایش روابط تجاری 
منطقه دانست و افزود: این سه کشور به زودی 

به قطبی بزرگ در منطقه بدل می شوند.
یحیی آل اسحاق در مصاحبه با رادیو گفت 
وگو با اشاره به اینکه ترکیه باید از تجربیات ایران 
در مواجهه با تحریم های جدید امریکا بهره مند 
ش��ود، افزود: »ایران در س��ایه مقاومت ملت و 
رهبری، نظام سلطه را به وضع کنونی رساند و 
نتیجه نهایی به نفع ایران و منطقه خواهد بود.«

وی با بیان این مطلب به اش��تراکات ایران، 
روسیه و ترکیه در منطقه اش��اره کرد و افزود: 
»همکاری سه کشور بگونه ای است که می توان 
به روابط اقصادی کوتاه و بلند مدت جامه عمل 

پوشاند.«
آل اس��حاق گفت: »مشترکات سه کشور در 
حوزه هایی نظیر س��رمایه گذاری مشترک در 
ص��ادرات، واردات و تامین نیازه��ای بازرگانی، 
حمل و نقل و تنظیم روابط پولی و مالی بسیار 
زیاد اس��ت و حتی یک پیم��ان منطقه ای نیز 
روابط اقتصادی سه کشور را پیش خواهد برد.«

وی ادامه داد: »رابطه ایران و ترکیه بگونه ای 
است که برنامه ای 30 میلیارد دالری برای بلند 
مدت در دست برنامه ریزان و مسئوالن دو کشور 
اس��ت و رابطه صادرات و واردات ایران و ترکیه 

از ۱2 تا ۱۵ میلیارد دالر در نوسان می باشد.«
آل اس��حاق در مصاحبه ب��ا رادیو گفت وگو 
افزود: »صادرات ایران به ترکیه نفت، گاز و انرژی 

اس��ت و در حوزه روابط پولی و بانکی دالر را به 
زودی در روابط دو کشور حذف خواهیم کرد و 
تعرفه های ترجیحی و قراردادهای حمل و نقل 
و ترانزیتی و توریس��ت دو کشور از جمله نقاط 

قوت اقتصادی دو کشور است.«
این فعال اقتصادی ادامه داد: »ایران و ترکیه 
به خوبی در شرایط تحریم تعامل خواهند داشت؛ 
همچنین با روس ها در حوزه های تکنولوژیک، 
تامین نیاز دو کش��ور و معامالت پولی و حذف 

دالر امکان تعامل فی ما بین خواهیم داشت.«
آل اس��حاق تصریح کرد: »اگر ایران به نظام 
تجاری روسیه و سایر کشورهای شوروی سابق 
متصل ش��ود، دروازه ای طالیی میان دو طرف 

برقرار خواهد شد.«
وی با اش��اره به روابط مثبت تجاری ترکیه 
و روس��یه اظهار کرد :»بخش اعظم محصوالت 

کشاورزی و دامی روسیه از طریق ترکیه تامین 
می شود؛ لذا امکان تعامل اقتصادی، مالی، بانکی 
و بیمه ای میان سه کشور محتمل است و چون 
اراده سه کشور در کنار استراتژی های منطقه 
ای ش��ان با هم همراه است، ]تهدید مشترک 

امریکا را خواهند شکست[.«
آل اس��حاق خاطرنشان س��اخت: »واقعیت 
اقتصادی ایران و ترکیه نشان می دهد روابط دو 
کشور توفیقات حداکثری را داراست؛ همچنین 
مهندس��ی منطقه و جهان بگونه ای است که 
خواه ناخواه نیاز و تغییر نگرش به س��ه کشور 
تزریق می ش��ود و لذا نگاه ترکیه و روس��یه با 
گذش��ته تفاوت خواهد کرد و این دو کشور را 
وادار به تجدیدنظ��ر کرده و نمی توان گفت با 
تغییر دولت ترکیه، این وضع مناسب عوض می 

شود.«

یحیی آل اسحاق:

ایران، روسیه و ترکیه به قطب تجاری در منطقه تبدیل می شوند

محمدرضا ملکشاهی  راد:

دولت اصرار دارد دستش 
در جیب مردم باشد

دبیر استان لرستان حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه دولت اصرار دارد 
که حتماً دس��ت او در جیب مردم باش��د، گفت: دولت بیش از 700هزار 

میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، محمدرضا ملکشاهی راد 
در جلسه مجمع نمایندگان استان لرستان با فعاالن اقتصادی که در اتاق 
بازرگانی این اس��تان برگزار ش��د، اظهار داشت: می دانید که بنده منتقد 
دولت و یکی از کسانی که جزء امضاکنندگان استیضاح و سوأل کنندگان 
از رئیس جمهور بوده ام پس منتقد وضع موجود هستم، دولت اصرار دارد که 
حتماً دستش در جیب مردم باشد از 408هزار میلیارد تومان در اصالحیه 
بودج��ه دوم اگر افزایش پیدا نکرده باش��د 320ه��زار میلیارد تومان مال 
هزینه های دولت است، در نتیجه دولت دنبال تأمین هزینه های خود بوده، 
۱۵3هزار میلیارد تومان مال مالیات و ۱42هزار میلیارد تومان مختص به 

فروش نفت است.
وی افزود: نمایندگان مجلس در رابطه با اصالح قانون مالیات و ارزش افزوده 
طرح و گفت وگو دارند و در صحن مجلس همیشه این بحث هاست، نمایندگان 
مجلس براساس اصل 7۵ نمی توانند طرحی را در مجلس پیشنهاد و تصویب 

کنند در صورتی که بار مالی برای دولت داشته باشد.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس با بیان اینکه دولت در اجرای 
قانون کوتاهی می کند عنوان کرد: دولت ها هم دولت احمدی نژاد و هم دولت 
روحانی در اجرای قانون کوتاهی می کنند قانون هدفمندی یارانه ها اگر اجرا 

بشود 30درصد افزایش حامل های انرژی مربوط به بخش تولید می شود.
وی بیان کرد: در سال 9۵ دولت مدعی شد که 7هزار واحد تولیدی را 

می خواهد ساماندهی و احیا کند که ۱6هزار میلیارد تومان پول می خواست 
نتوانس��ت، در صورتی که ساالنه بیش از ۱6هزار میلیارد تومان 30درصد 

حق تولید در قانون هدفمندی یارانه هاست.
ملکشاهی راد گفت: دولت توان این را ندارد که کسانی که با درآمد باال و 
دهک های باال هستند یارانه آن ها را حذف کند و انجام نداد، اگر این موضوع 
را انجام می داد حداقل 30درصد کمک به تولیدکنندگان را تأمین می کرد.

نماین��ده مردم خرم آب��اد و چگنی در مجلس خاطرنش��ان کرد: همه 
نمایندگان در بعد نظارتی مجلس وظایف خود مانند تذکر، سوأل، استیضاح 
و .. را انج��ام می دهند، هفته آین��ده در مورد 2موضوع مورد بحث من در 
مجلس بحث خرید هواپیماها و معامله هایی که انجام شد در حال تحقیق 

و تفحص هستیم، هم چنین بحث فرودگاه حضرت امام)ره( مطرح است.
ملکشاهی راد اظهار داشت: یکی از دوستان گفت این چه وضعی ست که 
وزیر کار که قبالً وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و پس از استیضاح وزیر 
شد؟ حرف درستی زدند. بنده جزو استیضاح کنندگان وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بودم و اگر آن شرایط باز تکرار شود جزو استیضاح کنندگان وزیر 
کار هستم، اصرار داریم که در مجلس رأی شفاف و مشخص اعالم شود و 

باید همین گونه باشد.
وی اف��زود: در حال حاضر دولت بیش از 700هزار میلیارد تومان پروژه 
نیمه تمام دارد این در حالی ست که ساالنه شاید 62میلیاردتومان بودجه 
عمرانی تحقق پیدا کند که این مقدار تحقق پیدا نمی کند و فقط وزارت راه 
بالغ بر 240هزار میلیارد بدهکار است، بر همین اساس این گونه نیست که 
بگوییم سهم استان لرستان را کم می دهند ولی در این که خدمات فنی و 

مهندسی ما در حال نابودی ست هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس عنوان کرد: پیش بینی ما این 
اس��ت دولت امسال نمی تواند بودجه عمرانی را تأمین کند و اگر بخواهد 
تخصیص بدهد تخصیص قابل مالحظه ای نیس��ت، دولت در حال حاضر 
مقروض اس��ت و نمی تواند 3۵هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را پرداخت 

کند.
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 در میانه تابستان 
ک��ه   ۱360 داغ 
تهران متأثر از ترور 
های سازمان منافقین بود؛ در کنار محمد علی 
رجایی، نخس��ت وزیر وقت که برای ریاس��ت 
جمه��وری م��ورد اتفاق نظر اغل��ب گروه های 

انقالبی بود، صالحیت علی اکبر پرورش، عباس 
شیبانی و حبیب اهلل عسگراوالدی نیز از سوی 

شورای نگهبان تأیید شد.
حضور چهار نامزد همس��و )ک��ه همگی یا 
سابقه عضویت در مؤتلفه اسالمی را داشتند یا 
در سالهای بعد به آن پیوستند( خبر از رقابتی 
متفاوت داش��ت. ش��هید رجایی در پاس��خ به 
خبرگزاری پارس که »آیا ممکن است کسانی 
که کاندیدای ریاست جمهور شده اند بنفع شما 
کنار روند« گفت: »من باید پیرامون این موضوع 
کمی توضیح بدهم. این سؤال برای بسیاری از 
ه��م میهنان پیش آمده که چ��را ما چهار نفر 
کاندیدای ریاست جمهوری هستیم، در صورتی 
که هرکدام از ما، س��ه نفر دیگر را قبول داریم. 
اگ��ر چنانچه این کاندیداها از جناح خط امام ، 
فقط یک نفر بود و در فاصله این کاندیداتوری 
اتفاق خ��اص روی می داد، طبیعی بود که این 
جمهوری با یک مشکلی مواجه می شد که حل 
آن بس��ادگی عملی نبود ، برادران ما به عنوان 
یک مسئله سیاسی شرکت نکردند تا تبلیغات 
کنند و بنفع من کنار برون��د.]...[ برادرانی که 
شرکت کرده اند، ضمن اینکه صالحیت ریاست 
جمهوری را به طور کامل دارند، برای این است 
که اگر در عمل مسأله ای پیش آمد؛ آنها باشند 
که مش��کل دیگری مانند مش��کالت گذشته 

اتفاق نیفتد.«
این آرای��ش انتخاباتی ب��رای خنثی کردن 
توطئه ای بزرگ بود. اتحاد س��ازمان مجاهدین 
خلق با ادعای تش��کیالتی پوالدین و بنی صدر 
ک��ه مدعی داش��تن حمایت م��ردم بود؛ پس 
از اس��تیضاح بنی صدر و خلع قدرت، سعی به 
ایجاد انسداد در روند مردم ساالری با ترورهایی 

متوالی داشت.
با توجه به اعالم جنگ مس��لحانه س��ازمان 
منافقی��ن و انجام چند عملیات تروریس��تی، 

احتم��ال ترور ش��هید رجایی –نخس��ت وزیر 
وقت و اصلی ترین گزینه ریاس��ت جمهوری- 
ق��وت یافته بود و از ای��ن رو، حضور نامزدهای 
احتیاطی ضرورت یافت. نامزدهایی که به جای 

تبلیغ خود، توصیه رأی به رجایی داشتند.
در ایام تبلیغات انتخاباتی، بامداد 29 تیرماه، 
هنگامی ک��ه حبیب اهلل عس��گراوالدی قصد 

خروج از منزل را داش��ت، م��ورد هجمه چند 
مرد مس��لح قرار گرفت. اما با واکنش س��ریع 
محافظان و رسیدن گش��ت های سیار کمیته 
انقالب، ترور ناکام ماند و تنها منجر به آس��یب 
دیدگی او از چند ناحیه شد. وی در آن هنگام 
نمایندگ��ی م��ردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی و نمایندگی امام در کمیته امداد را بر 
عهده داشت و از 
اصلی  چهره های 
جمهوری  حزب 
اسالمی به شمار 

می رفت.
روز  چه��ار 
انتخاب��ات  بع��د 
و  ش��د  برگ��زار 
با  رجایی  شهید 
کسب 2 میلیون 
از  بیش��تر  رأی 
بنی صدر به توهم 
مردمی  پای��گاه 
منافقین  داشتن 
و رئیس جمه��ور 
مع��زول، پای��ان 

داد.
در پی این حادثه نافرجام، شهید محمد علی 
رجایی پیامی خطاب به عسگراوالدی نوشت که 
به صراحت، گویای آرمان های انقالبیون در آن 

مقطع است. متن پیام بدین شرح است:
 ، ب��رادر   - الرحی��م  الرحم��ن  اهلل  بس��م 
عس��گراوالدی.خدای خدای بزرگ را س��پاس 
می گویم که جان آن برادر مس��لمان و مبارز را 
از س��وء قصد خائنانه دشمنان اسالم و انقالب 
اس��المی ایران نج��ات داد. دش��منان کور دل 
انقالب اس��المی، باید بدانند که ش��هادت در 
راه خدا آرزوی ماس��ت، زیرا که ما را هراسی از 

مرگ نیس��ت. چرا که اطمینان داریم بدون ما 
نیز پرچم خونین اسالم و انقالب را دستهای پر 
توان میلیونها مردم محروم و مستضعف میهن 
اسالمی س��ربلندتر و برافراش��ته تر از پیش به 
اهت��زاز در خواه��د آورد و میلیونها دهان نوای 
قدسی و آسمانی »اهلل اکبر« را در چهار گوشه 

جهان طنین افکن خواهد س��اخت . آمریکای 
جهانخوار و اذناب آن بدانند که مبارزه بی امان 
امت ش��هید پرور ما علیه ظل��م و کفر و الحاد 
و اس��تکبار جهانی تا محو کامل همه آثار شوم 
آن در سراس��ر جه��ان ادامه خواهد داش��ت و 
ترور شخصیتها که نشانه کامل ضعف و زبونی 
آنهاس��ت، در عزم راسخ و تصمیم خلل ناپذیر 
امت مب��ارز و انقالبی م��ا کوچکترین تاثیری 

نخواهد داشت .
به امید پیروزی اس��الم و مسلمین و آرزوی 

سالمت شما برادرتان محمد علی رجائی
عصر همان روز ترور، حبیب اهلل عسگراوالدی 
نی��ز در بیمارس��تان ضم��ن مصاحب��ه ای ب��ا 
خبرگزاری پ��ارس با بیان اینکه عوامل داخلی 
آمری��کا بی اهمیت هس��تند، گف��ت: خداوند 
فرصتی به من داد تا به مس��تضعفین خدمت 
کنم و امیدوارم الیق فرصت دوباره ای که امروز 
یافتم باش��م ]...[ تمام این بازی ها را از س��وی 
آمریکا می دانیم، آمریکا باید بداند که نه تنها از 
ایران، بلکه باید از منطقه گور خود را گم کند و 
چاره ای جز این ندارد و ملت ما مصمم است که 

زیر بار هیچ قدرت خارجی نرود.
درب��اره  عس��گراوالدی  روز  آن  مدع��ای 
دس��ت پنهان آمریکا در این ترورها، امروز با 
علنی شدن بس��یاری از اسناد بیش از پیش 
آشکار ش��ده اس��ت اما آن روز برای اعضای 
فریب خورده خود س��ازمان نی��ز که تعالیم 
مارکسیس��تی را به س��ازمان خود نزدیک تر 
یافته بودن��د، قابل باور نب��ود. ترورهایی که 
بخش��ی از مجموع��ه اقدامات آمری��کا علیه 
انقالب اس��المی بود و امروز نی��ز با صورتی 
دیگر سعی بر توقف مردم ساالری دینی ایران 
دارد، اندیش��ه ای که ابطال گ��ر نظریه پایان 
تاریخ لیبرالیس��ت ها و مان��ع از تحقق جهان 

تک قطبی به رهبری آمریکا شده است.

دست پنهان آمریکا در ترور عسگراوالدی 
محمد مهدی اسامی

عضو شورای مرکزی
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حسن غفوری فرد:

تجربه موفق مدیریت جوانان
 می تواند در مجلس نیز تکرار شود

مش�اور ش�ورای مرکزی حزب موتلفه 
اسامی با اشاره به اینکه نماینده مجلس 
ش�ورای اسامی باید در متن مردم باشد، 
گفت: نمایندگان مجلس شورای اسامی 
باید با درد مردم آشنا باشند تا بتوانند در 

حل مشکات جامعه موثر باشند.
»حس��ن غفوری فرد« در گفتگو با خبرنگار 
احزاب خبرگزاری شبستان در مورد انتخابات 
پی��ش روی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی یک اقدام 
دموکراتیک و عمومی است و هر فردی که حائز 
شرایط باشد می تواند در این انتخابات شرکت 

کند.
مشاور شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
اظهار کرد: ش��رکت کنندگان در این انتخابات 
م��ی توانند از ادوار گذش��ته مجلس ش��ورای 
اس��المی یا از قش��ر جوان و متخصص جامعه 
باشد و هیچ مانعی برای حضور افراد در سطوح 

مختلف جامعه وجود ندارد.
رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی با بیان اینکه حداکثر س��ن 
نمایندگی 7۵ سال عنوان شده است، افزود: اگر 
مردم به نمایندگان ادوار گذش��ته اقبال داشته 
و نماین��دگان س��ابقه خ��وب کاری را در ادوار 
گذش��ته ارائه کرده باشند قطعا مردم عالقمند 
به انتخاب آنها در دوره جدید مجلس ش��ورای 
اسالمی هستند. طبیعی است در صورت ریزش 
رای  ممکن است برخی مورد اقبال کمتری از 

دوره گذشته قرار بگیرند.
رییس س��ابق خانه احزاب با اشاره به بیانات 

رهبر انقالب در مورد جوان گرایی و به کارگیری 
جوانان در مس��ئولیت های مختلف در جامعه 
ادام��ه داد: رهبر انقالب با توجه به این اصل در 
بس��یاری از مناصب تحت نظرشان از انتصاب 
جوانان در مسئولیت های گوناگون بهره بردند و 
پیرو همین اقدام رهبر انقالب جو جوان گرایی 

در کشور رونق خوبی دارد.
غفوری فرد در مورد مشخصات یک نماینده 
کارآمد در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار کرد: 
کار اصلی مجلس در کمس��یون های مختلف 
مجلس شورای اسالمی است که در یک شورای 
تخصصی تصمیم های مهم اتخاذ و بررسی طرح 
های مختلف صورت می گیرد و در نهایت یک 
نماینده مجلس باید در یکی از کمس��یون ها و 

شوراهای مجلس دارای تخصص باشد.
وی با اش��اره به کمس��یون های تخصصی 
مختلف مجل��س از جمله کمس��یون قضایی، 
اقتصادی، نیرو، بهداش��ت و... تصریح کرد: یک 
نماینده خوب در مجلس شورای اسالمی الزم 
اس��ت در یکی از کمیس��یون ه��ای تخصصی 
دارای تجربه و مهارت باشد و در مراحل بعدی 
ارتباط خوبی با مردم داشته باشد زیرا مجلس 
مهمترین حلقه ارتباط مردم با نظام جمهوری 

اسالمی است.
رئی��س هیئت بازرس��ی و نظارت ش��ورای 
عالی انق��الب فرهنگی گفت: نمایندگان مردم 
در مجلس ش��ورای اسالمی باید در متن مردم 
باش��ند و با درد مردم آشنا باشند تا بتوانند در 

حل مشکالت جامعه موثر باشند.
 غف��وری فرد در مورد حض��ور خود در این 

دوره از انتخابات مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: معتقد به جوان گرایی در اداره امور جامعه 
هستم ، جوانان خوشبختانه نتایج خوبی را در 
اداره امور جامعه داشتند و می توانند در مسند 

نمایندگان مجلس نیز موفق باشند.
وی در مورد اس��تفاده از تجارب نمایندگان 
ادوار مجلس شورای اسالمی یادآور شد: استفاده 
از تجارب نماینده ادوار گذش��ته حتما مستلزم 
نماینده شدن افراد نیست بلکه نمایندگان ادوار 
گذشته مجلس در دنیا در کشورهای مختلف 
در غالب هیات مشاور به نمایندگان مشاوره می 
دهند تا رای انها در بررس��ی طرح ها و لوایح با 

آگاهی کامل باشد.
مشاور شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
اظهار کرد: موضوع مشاوره برای نمایندگان در 
مجلس هش��تم مورد تایید ق��رار گرفت تا هر 
نماینده بتواند از مشاوره و اتاق فکر استفاده کند 
و در ارای��ه رای خود برای تایید و رد طرح ها و 

لوایح با آگاهی کامل عمل کنند.
این فعال اصولگرا در مورد نقش رسانه ها در 
انتخابات خاطر نشان کرد: رسانه ها باید مردم 
را در شناخت بیشتر کاندیدا کمک کنند رسانه 
ها می توانند در روش��نگری سابقه نمایندگان 
و معرفی طرح هایش��ان برای حل مش��کالت 

اقتصادی و اشتغال موثر باشند.
غفوری ف��رد تصریح ک��رد: رس��انه ها می 
توانند مردم را با بین��ش افرادی که برای ثبت 
نام کاندیدای نمایندگی مجلس اعالم آمادگی 
کردند آش��نا کنند تا با طرز تفکر آنها در حل 

مشکالت جامعه آشنا شوند.
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
ادعای آمریکا مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره 

موشکی را رد کرد.
»محمد کرمی راد« در گفت و گو با خبرنگار 
سیاس��ت خارجی خبرگزاری شبستان ادعای 
آمریکا مبنی ب��ر آمادگی ایران برای مذاکره در 
زمینه موشکی را رد کرد و گفت: مقاومت ایران 
در خصوص مسائل مربوط به برجام موجب شده 
که آمریکا و اروپا واکنش های مختلفی نش��ان 
دهن��د و این ادعای آمریکا هم در همین زمینه 

است.
عضو پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
بیان این که اعضای اروپایی برجام و آمریکا بنا به 
دالیل خاص خودشان این مباحث را مطرح می 
کنند، افزود: آن ها فهمیده اند ما به این سادگی 
از حق��وق خودمان نمی گذریم به همین دلیل 
تاکید دارند که مبحث بعدی مذاکرات در رابطه 

با مباحث موشکی است.
وی ادامه داد: مقامات ایران بارها اعالم کرده 
ان��د که هی��چ گاه در خصوص مس��ائل دفاعی 
مذاکره ای نخواهیم داشت و این جزو مهمترین 

اهدافی است که آن ها دنبال می کنند.
کرمی راد یادآور شد: ما بر این باور هستیم 
که غرب قابل اعتماد نیس��ت و آن ها آزمون 
خودشان را در سال های گذشته در خصوص 
برج��ام پس داده اند و خ��وب هم پس نداده 
اند و اگر بارها خودشان را هم تصحیح کنند 
دروغ های آن ها برای افکار عمومی ملت ها 
و در رابطه ب��ا موضوع باور دنیا بر صلح آمیز 
بودن فعالیت هسته ای ما بر همگان پوشیده 

نیست.
نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��المی به 

حمایت افکار عمومی جهان از ایران در خصوص 
مقاومت��ش در برابر غرب اش��اره ک��رد و گفت: 
گزارشات سالیانه جنبش عدم تعهد و حمایت 
آن ها از ایران نشان می دهد که ملت ها هوشیار 
شده اند و می خواهند که با تعصی از جمهوری 
اس��المی ایران راه مقاومت را در پیش بگیرند و 
همین مقاومت اس��ت که به محور اساس��ی در 

مقابل استکبار تبدیل شده است.
وی با اظهار این که پاسخ به این موضوع هم 
کامال روشن است و قطع یقین با عکس العمل 
جمهوری اسالمی ایران و رهبری مواجه خواهد 
ش��د، عنوان کرد: آن ها در ای��ن رابطه طرفی 
نخواهند بست و فش��ارها و تحریم های آن ها 

بیش از این نمی تواند شکل بگیرد.
کرمی راد یادآور شد: بسیاری از کشورهایی 
که به جنس نفت ایران نیازمند هستند یا باید 
تعطیل کنند یا باید تحریم ها را دور بزنند و به 
فرم��ان آمریکا گوش ندهند و این اتفاق خواهد 

افتاد و ما نفتمان را خواهیم فروخت.
عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح 
کرد: تنه��ا راهی که می توانیم در مقابل آن ها 
بایس��تیم مقاومت کردن است که نگذاریم آن 
ها به هدفشان برس��ند. این مساله نیز نیازمند 

همدلی قوای کشور است.
محمد کرمی راد، عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار احزاب 
و تش��کل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بیان اینک��ه آمریکایی ها به هیچ وجه 
قابل اعتماد نیستند، اظهار کرد: ایران اسالمی 
کامال به تعه��دات خود در برجام پایبند بوده و 
طبق گزارش های مکرر آژانس بین المللی انرژی 

اتمی هیچ گونه انحرافی نداشته است.
وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال فش��ار های 
بیشتر به ایران اس��ت، ادامه داد: آمریکایی ها از 
قدرت نفوذ ایران و مقاومت در منطقه خشمگین 

بوده و از توان نظامی کشورمان وحشت دارند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با بی��ان اینکه امروز ش��اهد جن��گ اقتصادی 
به تمام معنا هس��تیم، یادآور ش��د: با پیروی از 
تدابیر و رهنمود های مقام معظم رهبری قطعا 
در حوزه های مختلف پیشرفت ها و موفقیت های 

بیشتری خواهیم داشت.
کرم��ی راد درب��اره انجام تعه��دات برجامی 
از س��وی اروپایی ها خاطر نش��ان کرد: س��ابقه 
مذاکرات متعدد نشان می دهد که هیچ امیدی 
ب��ه اروپایی ها نیس��ت و آن ها مجریان دس��ت 

نشانده آمریکایی ها هستند.
وی به وجود ظرفیت های باال و نیروی جوان و 
متخصص در کشور اشاره کرد و افزود: مسئولین 
به اقتدار ایران اسالمی و مردم همیشه در صحنه 

ببالند و ترسی از دشمن نداشته باشیم.

محمد کرمی راد:

مقاومت نیازمند همدلی قوای کشور است

گزارشات سالیانه جنبش عدم تعهد 
و حمایت آن ها از ایران نشان می 

دهد که ملت ها هوشیار شده اند و 
می خواهند که با تعصی از جمهوری 
اسالمی ایران راه مقاومت را در پیش 

بگیرند و همین مقاومت است که 
به محور اساسی در مقابل استکبار 

تبدیل شده است
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از  بع��د  م��ن   
گذشت یکی دو سال 
دهم  مجلس  عمر  از 
از بعضی از این دوس��تان پرس��یدم که شما 
در فراکس��یون زنان چه کار کردید؟ االن چه 
دس��تور کاری دارید که ما بدانیم؟ فرمودند 

طرح کودک همسری را آماده کرده اند. من 
هم��ان زمان ه��م به یک��ی از همین اعضای 
فراکس��یون زنان گفتم این چند بعد و چند 
وجه دارد. به ایش��ان گفت��م اوال ما چیزهای 
خیلی مهم تری داریم ثانیا این که به هر حال 
این غرب اس��ت که جلوی ای��ن ازدواج ها را 
گرفته است، ما آمار داریم. ما نمی گوییم هر 
کس 9 س��الش بود، همه را ازدواج دهید، نه. 
ما می گویی��م راه را نبندیم، بگذاریم حداقل 
مثل دوران طاغ��وت، دادگاه صالحه ای تایید 
کند که اگ��ر او ۱۵ س��اله ازدواج کرد، مثال 
ای��ن ت��وان را دارد، خودش تمای��ل دارد یا 
اجبار اس��ت. بس��یاری از ۱3-۱4 ساله ها از 
نظر رش��د فکری و عقل��ی و اطالعات باالتر 
از بقیه همساالنش��ان هس��تند. همه چیز را 
صف��ر و صد نکنیم که بگوییم اگر ۱7 س��ال 
و 364 روز داشتید، کودک هستید، اگر یک 
روز اضافه تر داش��تید بزرگس��ال می ش��وید، 
بعد برای او یک س��ری مشکالت ایجاد کنیم. 
بگذاری��م اگر بس��تر خوبی ب��رای ازدواجش 
فراهم ش��د، ازدواج کند. بگذاریم دادگاه در 

موردش نظر دهد.
اینجا دادگاه صالحه باید وارد کار شود. باید 
قرارگاهی باش��د، نه پدری که اجبار می کند، 
ن��ه پدری که نمی خواهد. نه دختر که پدرش 
دس��ت برده و شناس��نامه اش را بزرگ کرده 
است. جایی باشد که از حقوق آن دختر دفاع 
کن��د. ما ۱4-۱۵ س��اله هایی داریم که خیلی 

خوشبخت هستند، مدیریت خیلی خوبی هم 
داشتند.

جالب این است، نگاه که می کردم، اکثریت 
طرح های این مجلس در حوزه زنان، بسترش 
یا درص��د باالیی از آن را ما انجام داده بودیم. 
تش��کر می کنیم از این ک��ه خواهران ما همه 

چیز را صفر نکردند. آنها هم نگذاشتند زحمت 
ما هدر برود.

بیمه زن��ان خانه دار را یک��ی دو نوبت آن 
را به تصویب رس��اندیم، ام��ا گفتند از نظر بار 
مالی در قوانی��ن بودج��ه ای نمی تواند بیاید، 
چ��ون نمی توانید در آنجا قانون گذاری کنید. 
حتا یک بار هم انجام شد، یک سال اجرا شد. 
مش��اوره حین، قبل و بع��د از ازدواج بود که 
ما قانون تحکیم بنیان خانواده را داش��تیم که 
مشاوره قبل از ازدواج را در آن کامال اجباری 
دیده بودیم. قاضی مش��اور زن در آن دیدیم. 

این که دادگاه صالحه چطور حکم کند.
مورد دیگر تش��دید مجارات اس��ید پاشی 
است. فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی 
ب��ا م��ردان خارجی را هم در مجلس هش��تم 

داشتیم.
کار دیگر ما در مجلس نهم برنامه چهارم و 
برنامه پنجم بود. از ارتقای آگاهی های زنان تا 
توانمندسازی، اشتغال، درمان، ورزش، اوقات 
فراغ��ت، همه چیز در آنجا بود. ماده 227 هم 
امنیت زنان است. تسهیل ازدواج جوانان، کار 
بس��یار مهمی بود. اگر اجرایی شود، خیلی از 
مشکالت ما حل می شود. اما اجرایی نمی کنند 
به هم پاسکاری می کنند. برای برابری دیه زن 
و مرد خدمت آقا و مراجع رسیدیم. بعد گفتند 
یک سری از احکام اولیه است، نمی شود عوض 

کنیم. بعد بنا شد تفاوتش را بیمه بدهد.
برخی نقدهایی که به عملکرد فراکس��یون 

زنان مجلس نهم وارد می شود، درست نیست. 
بعضی از مصوبات خیلی سخت گیرانه برای دفاع 
از حقوق زنان بود. در قانون حمایت از خانواده 
م��ا گفتیم که بچه ای ک��ه از هر نوع ازدواجی 
که به دنیا می آید باید شناسنامه داشته باشد. 
کجای این بد اس��ت؟ بیشتر کسانی سروصدا 

کردند که اش��راف به قوانین قبلی نداشتند. در 
م��ورد موضوع ورود زنان به ورزش��گاه ها ما 9 
جلسه کارشناسی گذاش��تیم با حضور معاون 
وزی��ر ورزش در دولت یازده��م و نایب رییس 
فدراسیون ها حرف زدیم. به نظر من ورود زنان 
به ورزشگاه ها نه قطعی جایز است و نه قطعی 
جایز نیست. ما جلساتی را هم در وزارت کشور 
در دولت آقای روحانی داش��تیم، همه هم می 
دانند که ورود زنان به ورزش��گاه ها یک سری 
تبعات و یک س��ری منافعی دارد اما بیشترین 
کسی که در این میان حقش پایمال شد زنان 
بودند. یعنی یک عده ای آمدند حضور زنان در 
ورزشگاه ها را تقلیل دادند به حضور زنان برای 
دیدن ورزش مردان. زنان ما بیش��تر از این ها 
مطالبات دارند. چرا مربی زن باید تفاوت حقوق 
داش��ته باش��د با مربی مرد؟ چرا ورزش مردان 
در تلویزیون نش��ان داده ش��ود اما ورزش زنان 
حتی زیرنویس هم نش��ود؟ اینقدر ورزش زنان 
را تبلیغ کنیم تا همه برون��د و این بازی ها را 
ببینند. اینکه زنان بروند و بازی مردان را ببینند 
چ��ه بهره ای می برند؟! بعض��ی از ورزش ها را 
می شود زنان بروند از نزدیک ببینند و بعضی 
را نمی شود.ما حتی پیشنهاداتی دادیم که اگر 
لباس ورزش��کاران زن عوض شود می شود از 
تلویزیون نش��ان داد. من جلس��ات مختلفی با 
مس��ووالن دولت روحانی برای موضوع ورزش 
زنان داش��تم اما همیش��ه درمورد این موضوع 

فرافکنی شده است.

نگاهی به کارنامه فراکسیون زنان در مجلس نهم 
الله افتخاری

عضو شورای مرکزی
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یک��ی از موارد مهّم س��لوک 
عمل��ی ائّمه ی جمع��ه مراقبت 
از نزدی��کان اس��ت -مراقبت از 
نزدیکان-  از  مراقب��ت  فرزندان، 
که اینها یک وقت دچار اشتباهی 
نشوند، دچار لغزشی نشوند. آن 
کس��ی که سراغ ش��ما می آید و 
ش��ما با زرنگی و الهام خدایی او 
را رد میکنید، ممکن است سراغ 
فرزند ش��ما بیای��د، از آن طریق 
نفوذ بکند. یکی از مس��ائل مهم 
این اس��ت که مراقب رفتارهای 
فرزندانم��ان، مراق��ب رفتارهای 

نزدیکانمان باشیم.. 
امام خامنه ای 1398/04/25

ور
م ن

کال

عامل بهم ریختگی بازار مسکنپنجره آخر

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

وحدت   
اصولگرایان 
وگروههای 
انقالبی و والیی میتواند کشور را از چالش بزرگ 
الب��ی گ��ری و زد و بند داخ��ل مجلس نجات 
بخش��یده و نیروهای خدوم را به جایگاه قانون 

گزاری در مجلس برساند.
گوی��ا این روزها با احس��اس خط��ر اصالح 
طلبان از پیروزی انقالبیون در انتخابات مجلس 

تحرکات خاصی در حال انجام است. 
طراحان گفتگوی ملی با می��دان داری چند 
چهره شاخص در اصولگرایی،گویا قصد دارند به 
کمک اصالح طلبان آمده و مانع از ارائه یک لیست 

واحد از سوی جبهه اصولگرایان انقالبی بشوند.
:برگزاری جلس��ات مشترک این چهره ها با 
اص��الح طلبان از جمله ع��ارف و مازنی و بقیه 
چهره ها که تا کنون رسانه ای نشده و لجاجت 
و اص��رار بر بازی کردن نقش رهبری در جریان 
اصولگرایی از سوی افراد نامبرده آینده خطرناکی 
برای انش��قاق و تکرار فجای��ع تفرقه در جناح 

انقالبی را گوشزد میکند.
به نظر میرسد عقال و بزرگان دلسوز و انقالبی 

تا دیر نشده باید جلوی این نوع تحرکات مخرِب 
وحدت در جریان اصولگرایی و انقالبی را گرفته 
و از تک��رار مج��دد فاجعه لیس��تهای متعدد و 
ایجاد تفرقه و س��ود بردن جریان نفوذ در بدنه 

اصولگرایی جلوگیری نمایند.
جناح انقالبی و دلس��وز ملت، باید مانع البی 
گری با جریاناتی ش��وند که خس��ارات منفعت 
طلبی آنان و مدیریت جناحی و سیاسی شان و 
محاسبات سود و زیان شخصی انان جایی برای 
حل مشکالت کشور و مردم باقی نگذاشته است.

مجل��س بعدی باید به دنبال اس��تیفای حقوق 
مردم باشد نه زمینه ساز ریاست جمهوری چهره 

ای خاص . 
بزرگان اصولگرایی باید بدانند مردم و حامیان 
آنان به دقت تحرکات سیاسی شان را رصد می 
نمایند و اگر کس��ی بخواه��د ذره ای از حقوق 
مل��ت را در زد و بنده��ای انتخاباتی و برخالف 
مصالح عمومی و با نگاه به انتخابات ۱400 فالن 
ش��خص مدیریت کند هوشیارانه عکس العمل 

نشان خواهند داد.

هدف از طرح وحدت با اصالح طلبان 
نرگس قدیری

مدیر بانوان حزب موتلفه اسامی


