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سید مصطفی میرسلیم:

برخی مسئوالن از اول هم 
به بهانۀ مذاکره

 دنبال سازش بودند

حسین انواری:

جناح بازی و  
منفعت جویی نمایندگان 
مردم را دلزده می کند

ابوالفضل توکلی بینا:

گام دوم انقالب 
و مرحله سوم 

چشم انداز امام خمینی

احمدعلی مقدم:

منافقین در فضای مجازی 
اعتقادات مردم را

 نشانه گرفته اند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره 
به عکس های منتشر شده از فعالیت منافقین در فضای 
مجازی گفت: این تصاویر زنان و مردان چروکیده ای را 
نشان  می دهد که ناامید از رویایی در جبهه حقیقی، به 

فضای مجازی روی آورده اند....

میثم زرندی:

3 محور
 از ملزومات تعامل 
احزاب با رسانه ها

تعامل احزاب و رس��انه های کش��ور به دلیل شرایط 
حس��اس کنونی و جنگ اقتصادی هر چقدر نزدیک تر 
و هدفمن��د تر صورت بگیردقطعا می تواند بس��یاری از 
معادالت را به نفع مردم تغییر دهد وحتی در شرایط بین 

المللی نیز تاثیرات محسوسی را بر جایبگذارد... 

بادامچیان در دیدار وزیر بین الملل حزب حاکم چین:

تعامل احزاب نماد ارتباط دو ملت است

سونگ تائو:

حزب موتلفه اسالمی نفوذ باالیی در میان اقشار مختلف مردم ایران دارد
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سرمقاله
نصر عزیزی

واژه ها اگر مبنا 
و محت��وا داش��ته 
باشند، بار معرفتی 
خواهند داش��ت و 
کلید واژه های حاوی محتوا و معرفت، چارچوب 
و ساختار گفتمانی را تشکیل می دهند، که پایه 
و اس��اس فرهنگ یک ملت و بلکه نس��ل ها را 
ایج��اد می کند. کلید واژه های قرآنی، به دلیل 
اینک��ه به مبدا وحی متصل هس��تند، هرکدام 
به تنهایی سرچش��مه ذالل فرهنگ ویا خرده 
فرهنگ هایی هستند، که قرنها گروه های بشری 
را سیراب می کنند وبر اساس مقتضیات زمانی، 
در نواوریها  پاسخگوی نیاز  جامعه درگذر زمان 

هستند.
کلید واژه  های جهاد، انفاق، احسان، قرض، 
اس��تعانت، تعب��د، تواضع، ش��هادت، اخالص، 
وازهمه کلیدی تر، تقوا، ودهها واژه تصریح شده 
قرآن��ی، هرکدام بار گفتمانی دارند، که بس��ان  
ابر فراگیر محیط و جغرافیای انسانی جهان را 
پوش��ش می دهند و بش��ریت را بهره مند می 

سازند.
از آنجائیک��ه با اس��تقرار حکوم��ت و نظام 
اس��المی معارف الهی زمینه های ظهور و بروز 
گفتمان سازی را بوجود می آورد، واژه گفتمان 
س��ازی جهاد، به ش��کل فراگیر ب��ه گفتمان 
جهادی مبدل گردید ودر مسیر تولید ساختار 
فرهنگی و فرهنگ سازی، میلیون ها مجاهد را 
برای خدمت  بکار  گرفت و ش��اید گوشه ای از 
آثار گفتمان جهادی و جهاد گفتمانی، جهانی 

شدن انقالب اسالمی میباشد.
نمون��ه ه��ای واض��ح و مصداق��ی گفتمان 
جهادی،  جهاد دفاعی، جهاد سازندگی، جهاد 

و نهضت س��واد آموزی، جه��اد و کمیته امداد 
رس��انی، جهاد مسکن و س��رپناه سازی، جهاد 
امنیت��ی، جهاد تربیتی، جهاد بس��یجی، جهاد 
خیریه، جهاد قرض الحس��نه، واز همه مهمتر 
جهاد خودسازی ومبارزه با نفس وکمال خواهی 

وعلم جویی وخالقیت و... بوده است.
اینکه سکاندار نظام اسالمی فراخوان گفتمان 
جهادی و تبدی��ل آن به گفتمانی عمومی می 
دهند، دلیل اصلی اش این است که برای غلبه بر 
مشکالت جامعه و فراتر از آن، مشکالت جامعه 
حهانی، راهی ج��ز گزینش گفتمان جهادی و 

عمومی سازی این گفتمان، وجود ندارد.
تجربه ملت ای��ران در فراز و فرودهای تاریخ 
گذشته و دهه های بستر انقالب اسالمی  نشان 
می ده��د، هرجا موفقیت های خ��ارق العاده و 
خیره کننده بدست آمد، و در هر صحنه  ای در 
مصاف با ابر قدرت ها و عوامل اس��تکبار جهانی 
پوزه آنها به خاک مالیده شد، با گفتمان جهادی 
و عمل جهادی و خود سازی جهادی، پیروزی 
پش��ت س��ر پیروزی بود و این جهاد همچنان 

ادامه دارد.
ش��اهد دیگر، گفتمان جه��ادی و فرهنگ 
جهادی، سطح تنزل ملت نیازمند سیم خاردار، 
در استفاده های  دفاعی را به سطح ارتقاء تولید 
کننده پیشرفته ترین و مدرن ترین  سالحهای 
راهبردی  درتراز رده های اول جهانی می رساند  
والبت��ه اعتب��ار و گواهینامه ای��ن نوع گفتمان 
جهادی، گفتمان شهادت است، که کارایی خود 

را نشان داد.
نکت��ه مه��م در راهب��رد س��ازی و عمومی 
س��ازی گفتمان جهادی مورد نظر مقام معظم 
رهب��ری، مقدم بر هر چیز، مراجعه به اقیانوس 

عظیم قرآن و  تفاسیر دانشمندان دین شناس 
و فراگیری آموزه ه��ا واصول اخالقی  وتمرین 
تقوا واراس��تن خود به فضایل اخالقی وتواضع 
علمی وخ��ودرا هیچ پند اش��تن و درتقویت و 
تایید وپیش��برد انقالب ونظام اس��المی، سر از 
پا نش��ناختن،  ویاری  رس��انی  امام مسلمین، 
و رهای��ی از قید وبندهای سیاس��ت زدگی ویا 
سیاست ش��یطانی، ومبارزه مستمر باخواهش 

های درونی،  می باشد.
اگر به س��یره ش��هدا نظری بیفکنی��م، راز 
موفقیت آنها در گفتمان سازی جهادی، و جهاد 
گونه به گفتم��ان عمل کردن، ای��ن بوده  که  
همواره از منطر نگاه به خدا،  خدا گونه شدند و 
نور خدا را در زندگی خود یافتند و از مسیر هیچ 
انگاش��تن خود،  به اوج رسیدند تا مثل شهید 
بهشتی وشهید مطهری جاودانه تاریخ شدند و 
هم گروه  و هم نوای آنها و مثل  آنها،  سید علی 
خامن��ه ای، مهمترین و بزر گترین وموثر ترین 
گفتمان جهادی ق��رن را در ظلمتکده جهانی 

امروز، مدیریت و رهبری می کند.
امروز سیاستمداری آن خبره، جهان را مات 
ومبهوت می س��ازد. به جوانان امید می دهد، 
دس��ت ابر قدرت ها را از منطقه قطع می کند، 
مدرنترین پهپاد ابر قدرت قرن راس��رنگون می 
س��ازد، و البت��ه به قالیچه حضرت س��لیمان و 
ماموریت هدهد،  هم متوسل نمی شود، بلکه، 
ارض کربالیی و یوم عاش��ورایی را انتخاب می 
کند.  این نمونه گفتمان جهادی حقیقی وموفق 
والگو ساز  و پایدار ی است که ملت ایران وسایر 
ملل جهان، شایسته برازند گی  این الگو هستند 
وآث��ار آن را هم، در گوش��ه و کن��ار جهان می 

بینیم. انشااهلل.

گفتمان جهادی و شعار جهانی  
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
هفتگ��ی حزب، گف��ت: اقدام��ات قاطعانه قوه 
قضائی��ه در ص��دور احکام قطعی مفس��دان و 
اختالس کنندگان، امید جدی��دی را در مردم 
پدید آورده است. انتظار ملت این است که این 
اقدامات، شجاعانه و با دقت و سرعت، موجبات 
پیشگیری از فساد و س��وء استفاده و تجاوز به 
بیت الم��ال و تضییع حقوق حقه م��ردم را به 
خوبی فراهم بیاورد و عدالت و امنیت اجتماعی 

را به نحو کامل تأمین کند.
وی تأکید کرد: از دولت خواستاریم که نهایت 
کمک و همراهی را با قوه قضائیه در این زمینه 
به عمل آورد تا دیگر ش��اهد گم شدن ارزها و 
مش��خص نش��دن نوع مصرف ارز اختصاصی 

نباشیم.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی از نمایندگان 
محت��رم مجلس خواس��ت که به ط��ور ویژه با 
قوانین م��ورد نیاز برای ق��وه قضائیه در جهت 
سرعت در برخورد قاطعانه با فساد و مفسدین، 
نقش خود را در ایجاد فضای س��المت و پاکی 

محیط های اجتماعی و اداری ایفا کنند.
بادامچی��ان اظهار داش��ت: مردم خواس��تار 
هماهنگی، همراهی و همفک��ری در براندازی 
ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی توسط سه 

قوه و همه مسئوالن هستند.
وی ب��ا اش��اره به دی��دار جمع��ی از اعضای 
گروهه��ای جه��ادی ب��ا مقام معظ��م رهبری 
تأکید ک��رد: گفتمان جهادی بای��د به صورت 
یک گفتمان مسلط برای حل مشکالت کشور 
درآید و دولت موظف است تمام تشریفات زاید 
و دس��ت و پا گیر به وی��ژه در امور اقتصادی را 
حذف کند و این امر تحول در سیاست ها و نوع 

مدیریت دولتی را می طلبد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه ضمن 
محکوم کردن تحریم های آمریکا درباره شخصیت 

ها و مس��ئوالن ایران ازجمله جناب آقای دکتر 
ظریف تأکید ک��رد: امروزه افتضاح دولت آمریکا، 
ترامپ را به سطح نازلی از ابتذال و حقارت رسانده 
تا آنجا که از یک طرف خواهان مذاکره است و از 
طرف دیگر وزیر خارجه ایران را تحریم می کند. 
آن هم وزیر خارجه ای که طرف اصلی مذاکرات 
برجام با دولت آمریکا و همراهان آمریکا و امضاء 
کنندگان تعهدات ایران بوده است. این روش غلط 
و به دور از عقالنیت و منطق، آبرویی برای دولت 

ترامپ باقی نگذاشته است.

وی تحری��م دکت��ر ظری��ف را ی��ک درس 
عبرت آموز برای سیاس��تمداران دانست که به 
آمریکا و دولت های همدست او هیچ اعتمادی 
نمی توان داشت، زیرا پس از ۶ سال که دولت در 
پی مذاکره و اجرای سیاست برد-برد بوده است، 
حاال مدیر اصلی مذاکرات توسط ایاالت متحده 

تحریم می کند.
بادامچی��ان گفت: اگر تا به ح��ال افرادی در 
دولت، نگاه متمرکز به غرب داشته اند، این تجربه 
مفیدی است که نگاه خود را بصورت گسترده 
به همه کشورهای جهان داشته باشند و بیش 
از همه با کشورهایی ارتباط برقرار کنند که با ما 
در معرض دشمنی ها، تحریم ها و تعرفه های 
اقتصادی توسط آمریکا و غرب می باشند و نگاه 

به شرق و کشورهای دیگر را فعال کند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تصریح کرد: 
تحریم دکتر ظریف درس��ی بزرگ برای ساده 
اندیشانی است که تصور می کنند با مذاکرات 
در برابر زورگویان می توانند امتیازاتی بدس��ت 
آورند. آنها بهتر است با اتکاء به ملت ها و دولت 
های دوس��ت در صحنه بین الملل به موفقیت 

دست یابند.
وی سفر آقای »سانگ تائو« وزیر بین الملل 
حزب کمونیس��ت چین به ته��ران را فرصتی 
مناسب دانست که موجبات گسترده تر شدن و 
تحکیم بیشتر روابط دو ملت بزرگ و دو قدرت 

عظیم چین و ایران اسالمی را فراهم می آورد.
بادامچیان با ارزیابی مثبت از این سفر افزود: 
در دیدار صمیمانه و مذاکره با ایش��ان، تحکیم 
روابط دو کش��ور و دو ح��زب در جهت منافع 
متقابل و همکاری های همه جانبه را مورد دقت 

قرار دادیم.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تأکید کرد: 
در جنگ تج��اری بین آمریکا و چین، به علت 
استقالل تصمیم گیری مستقل چینی ها، آنها 
دس��ت برت��ر را در این نبرد اقتص��ادی دارند و 
روز به روز در این نبرد شکس��ت های سنگینی 
نصیب آمریکا می ش��ود زیرا دیگر کشورها حق 
را ب��ه چین می دهند و ارتباطات خود را با این 

کشور ادامه می دهند.
وی درباره طرح حذف ۴ صفر از پول ملی نیز 
گفت: دیدگاه های متفاوتی در این مورد وجود 
دارد که در حزب درباره آن کار کارشناسی می 
ش��ود و به هرحال امیدواری��م این طرح هم به 
سرنوشت طرح های دیگری که به جای مواهب، 

مشکالت را بیشتر کرده است، دچار نشود.
بادامچیان در پایان با تبریک حلول ماه ذی 
الحج��ه، برای ضیوف الرحم��ان در حج آرزوی 
موفقیت و سالمتی کرد و از آنها خواست برای 

حل مشکالت مسلمانان جهان دعا کنند.

اسداهلل بادامچیان: 

تحریم مدیر اصلی مذاکرات درسی بزرگ 
برای چگونگی مواجهه با زورگویان است

تعام��ل احزاب و 
رس��انه های کشور 
ب��ه دلیل ش��رایط 
حس��اس کنونی و جنگ اقتص��ادی هر چقدر 
نزدیک تر و هدفمند تر صورت بگیردقطعا می 
تواند بسیاری از معادالت را به نفع مردم تغییر 
دهد وحتی در شرایط بین المللی نیز تاثیرات 
محسوسی را بر جای بگذارد. البته در سال های 
اخیر توجه احزاب کش��ور به رسانه ها به غیر از 
ارگان های خودشان قطعاً بیشتر شده است ولی 
بارصدی از رخدادهای این روزها کامال مشهود 
است که هنوزظرفیت احزاب و رسانه ها به طور 
کامل در کنار هم قرار نگرفت هاست. از این رو 
به نظر می رسد در سال پیش رو احزاب کشورو 
رس��انه ها در سه محور، باید بیش از پیش گام 

بردارند.

1- تقویت بنیان های دموکراسی؛ 
احزاب در کش��ور یکی ازرس��الت و وظایف 
خود را تقویت بنیان های دموکراسی و آزادیمی 
دانند، رسانه نیز در کنار آنها پایه دیگری برای 
تقویت بنیانهای دموکراسی و آزادی است. پس 
در برهه کنونی کشور که اقتدار نظامی و مردمی 
باید مم��زوج یکدیگر قرار بگی��رد تا درجنگ 
اقتصادی کشور پیروز شویم، همکاری احزاب و 
رسانه هاکه با سکان داری خبرنگاران به پیش 
م��ی رود تا اقیانوس ها رافتح کند، باید بیش از 

پیش باشد.
2- اخالق؛ 

یکی دیگر از کارکردهای احزاب در کش��ور، 
تروی��ج اخالق و به عبارت بهتر، ترویج س��بک 
زندگی اس��المی و ایرانی است که این وظیفه 
نیز برای رس��انه و خبرنگاران هم قابل تعریف 

است. از این رو باید احزاب و رسانه های کشور 
بتوانن��د باهمگام��ی و همراه��ی یکدیگر گام 
ه��ای موثری را در زمینه ترویج فرهنگ ایرانی 
اس��المی بردارند. البته تاکنون سازوکاری برای 
هماهنگی و همراهی بین احزاب و رسانه ها در 
این زمینه وجودنداشته و ندارد ولی شاید بتوان 
روز خبرنگار را فرصتی مغتنم شمرد برای ایجاد 
چنین نقاط عطفی در همکاری احزاب ورسانه.

3- مطالبه گری؛ 
رسانه ها همواره به عنوان اتاق شیشه ای بین 
مردم و مسئولین کشور ایفای نقش می کنند 
ولی به نظر میرس��د برای اثربخشی بیشتر در 
روند اقدامات و سیاستگذاری مسئولین، رسانه 
ها باید از ظرفیت احزاب کش��ور استفاده کنند 
وخبرن��گاران از ظرفیت خفته احزاب کش��ور 

بیشتر استفاده کنند.

3 محور از ملزومات تعامل احزاب با رسانه ها
میثم زرندی

عضو شورای مرکزی
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت:مه��م این اس��ت افرادی ک��ه نماینده 
می  ش��وند به درد م��ردم بخورن��د و باری از 
دوش مردم بردارند ن��ه آنکه با جناح بازی ها 
اش��خاصی راهی مجلس ش��وند که مدام در 
پ��س کاس��ب کاری و منفعت جویی اند. مردم 
می خواند نمایندگانش��ان افرادی سالم باشند 
و اگر چنین نشود طبیعتا مردم از نمایندگان 

مجلس دلزده می شوند
حس��ین ان��واری، عض��و ش��ورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��المی در گفتگو با نامه نیوز 

در تش��ریح راهکارهایی که منجر به وحدت 
اصولگرایان می ش��ود، افزود: »باید میدان را 
باز کنیم و پذیرای نیروهای همفکری باشیم 
که مبنانی اصل��ی را قبول دارند. باید چنین 
نیروهایی را از تمام اس��تان ها و شهرستان ها 
انتخاب کنیم. اگر سیاس��ت ما اینگونه باشد 
که بگوییم چه کسی بیاید و چه کسی نیاید و 
ه��ر روز این دایره را محدوتر کنیم، بی تردید 

به وحدت نخواهیم رسید«.
انواری در پایان درباره افرادی که شایسته 
ورود به مجلس هس��تند، اظه��ار کرد: »باید 

تالش کنی��م که افراد خوش فکر و کارآمد به 
مجلس بروند و چندان مهم نیست که چنین 
اف��رادی در کدام یک از جناح های سیاس��ی 
باش��د. مهم این اس��ت افرادی ک��ه نماینده 
می  ش��وند به درد م��ردم بخورن��د و باری از 
دوش مردم بردارند ن��ه آنکه با جناح بازی ها 
اش��خاصی راهی مجلس ش��وند که مدام در 
پ��س کاس��ب کاری و منفعت جویی اند. مردم 
می خواند نمایندگانش��ان افرادی سالم باشند 
و اگر چنین نشود طبیعتا مردم از نمایندگان 

مجلس دلزده می شوند«.

رئی��س ش��ورای مرک��زی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی گفت:انتخاب مس��ئوالن بر مبنای 
خویشاوندی، رفیق بازی و بده بستان، نجات 

بخش نیست.
س��ید مصطفی میرس��لیم، رئیس شورای 
مرک��زی حزب مؤتلفه اس��المی در گفتگو با 
میزان با بیان اینکه برای ادارۀ امور کشور راه 
حل های بس��یار خوبی داریم که اجرای آن ها 
اوال اعتقاد می خواه��د، عنوان کرد: برخی از 
مسئوالن ارشد و مدیران ما خودباوری ندارند 
یعن��ی قبول ندارند که بدون اتکا به آمریکا و 

اروپا می توانیم کش��ور را اداره کنیم و از اول 
هم دنبال سازش به بهانۀ مذاکره بودند.

میرس��لیم اضافه کرد: همچنین ش��رایط 
جنگ اقتصادی که بر کش��ور تحمیل ش��ده 
اس��ت نیازمند خبرگی و تجربۀ افرادی است 
ک��ه با بحران ها دس��ت و پنجه نرم کرده اند. 
بس��یاری از مدیران ارش��د دول��ت فاقد این 
ج��رأت هس��تند. دیگ��ر اینکه ادارۀ کش��ور 
بویژه در ش��رایط کنونی باید مبتنی بر دانش 
باشد. انتخاب مسئوالنی که بدون معیار های 
شایسته س��االری و بر مبنای خویشاوندی و 

رفیق بازی و بده بس��تان بر سر کار آمده اند، 
نجات بخش نیست.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 
پای��ان یادآور ش��د: دول��ت و مجلس هرچه 
زودتر ای��ن نواقص اصول��ی را برطرف کنند 
ه��م به نفع خودش��ان اس��ت و ه��م به نفع 
م��ردم نجیب ما که تا کنون آثار و تبعات آن 
اش��کاالت را ک��ه به صورت ت��ورم و گرانی و 
انحراف ه��ای فرهنگی و اجتماعی بارز ش��ده 
اس��ت، با س��کوت خود ب��رای جلوگیری از 

شادکردن دشمن، تحمل کرده اند.

سید مصطفی میرسلیم:

برخی مسئوالن از اول هم به بهانۀ مذاکره
 دنبال سازش بودند

حسین انواری:

جناح بازی و  منفعت جویی نمایندگان مردم را دلزده می کند

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي 
گف��ت: اصالحات در ح��ال آزمودن مدل ها و 

رفتارهاي مختلف است.
حس��ن السجردي، عضو ش��وراي مرکزي 
ح��زب موتلف��ه اس��المي بابی��ان این ک��ه تا 
برگزاري انتخابات مجلس فرصت ۶-۵ ماهه 
وجود دارد، به »رس��الت« گف��ت: »در حال 
حاضر تب سنجي انتخابات و بررسي وضعیت 
سیاس��ي براي اصالح طلبان بسیار مهم تر از 
فعالیت یا اعالم لیس��ت اس��ت، زیرا آن ها در 
ح��ال ارزیابي خود و واکنش احتمالي جامعه 

نسبت به این جریان سیاسي هستند.«
این فعال سیاس��ي اصولگ��را تصریح کرد: 
»جریان اصالحات در ح��ال آزمودن مدل ها 
و رفتارهاي مختلف اس��ت. برخي از افراد در 
این جریان سیاس��ي مط��رح مي کنند که به 
انتخاب��ات ورود پیدا نخواهن��د کرد و برخي 
دیگر هم بحث مش��ارکت مش��روط را مطرح 
مي کنند. اظهارنظره��اي مختلفي تاکنون از 
س��وي این جریان سیاس��ي عنوان شده که 

مورد ارزیابي قرارگرفته شده است.«
او ادامه داد: »چه جریان اصالحات بخواهد 
و چه نخواهد عملکرد دولت و مجلس به نام 
آن ها نوشته شده است لذا آن ها نمي توانند نه 

حمایت ش��ان از لیست امید و نه دولت آقاي 
روحاني را نفي کنند.«

الس��جردي اف��زود: »اصالح طلب��ان ه��م 
به خوب��ي مي دانند لیس��ت امی��د در مجلس 
نتوانسته عملکرد مناسبي از خود نشان دهد 
لذا درباره مجلس، فراکس��یون امید و لیست 
امید خیل��ي اظهارنظ��ر نمي کنن��د، چراکه 

هرگونه اظهارنظرش��ان محکوم به شکس��ت 
است.«

این فعال سیاسي اصولگرا ادامه داد: »این 
جریان سیاسي تصور مي کند مي تواند راهي 
براي فرار در حمایت��ش از دولت پیدا کند و 
مدعي ش��ود که تنها جهت نزدیک بودن این 
جریان با اعتدالي ه��ا از آن ها حمایت کردیم 
اما باید به آن ها گوش��زد کرد که بسیاري از 
احزاب اصالح طلب مانند کارگزاران در دولت 

مشغول به فعالیت هستند.«
او اف��زود: »اصالح طلب��ان در حال حاضر 
بی��ش از آن که ب��ه دنبال فعالی��ت عملیاتي 
انتخاباتي باش��ند به دنبال عملیات رواني بر 

روي جامعه هستند.«
الس��جردي در پای��ان تأکید ک��رد: »این 
جریان سیاس��ي با توجه ب��ه تجربه اي که در 
مجل��س و دولت داش��ت مي داند که رویکرد 
انتخاب��ات آتي با اصالحات همراه نیس��ت و 
به نوعي آن ها شکس��ت در انتخابات را با زبان 

بي زباني پذیرفتند.«

حسن السجردي:

هرگونه اظهارنظر اصالح طلبان در خصوص لیست امید 
محکوم به شکست است
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از  تقوا در اجتناب 
ناامیدس��ازی جوانان؛ 
بعضی ها هستند -چه 
در مدرس��ه، چه در دانش��گاه، چه در محیط های 
گوناگون کس��ب و کار- کیفّیت حرف زدنش��ان 
ناامیدکننده اس��ت: »آقا فایده ای ندارد، آقا به درد 
نمیخ��ورد«؛ جوان را از آیند ه ی خودش و آینده ی 
کشور ناامید میکنند؛ یعنی در واقع، قدرت جوان و 
فرصت وجود جوان را از کشور و از اجتماع اسالمی 
میگیرند؛ خب، این یک منکری است ]اّما[ توّجه 
ندارن��د. تقوای در این امر، این اس��ت که مراقبت 
کنند. مقام معظ��م رهبری دردیدار با ائمه جمعه 

کشور 98/۴/2۵ .
جوانی فصل شورانگیز زندگی و مظهر نشاط و 
س��ازندگی است . روح لطیف و قلب ظریف جوان 
جل��وه ی زیبای آفرین��ش و صحیفه ی مصفای 
هستی است .شور زندگی و آهنگ سازندگی درنگاه 

روشن و امید وار جوان متجلی است .
اگر شور و احساس جوانی با شعور عمیق دینی 
و س��الح توانای ایمان الهی تجهیز شود ، سعادت 
نسل جوان و سالمت جامعه تضمین خواهد شد .

جوانان همواره کانون توجه مصلحان و آماج تهاجم 
مفسدان بوده اند زیرا عالم جوانی همانگونه که منشا 
شور انگیز ترین تجلیا ت عاطفی ، روحی و بالندگی 
است. در معرض فتنه انگیز ترین آسیبهای فردی ، 
اخالقی و اجتماعی نیز هست . بر این اساس غفلت از 
تربیت و هدایت نسل جوان ، موجب خسران و مایه 

ی حرمان دولتها و ملتهاست.
جوانان سرمایه اصلی و آینده سازان میهن اسالمی 
هس��تند  وهمانطور که پیروزی در انقالب وجنگ 
تحمیلی مرهون فداکاریها و ایثارگریهای نسل جوان 
است بی شک درگام دوم انقالب برای تحقق دولت 
اسالمی و جامعه سازی اسالمی و دستیابی به تمدن 
نوین اسالمی باید به این نسل تکیه کرد ؛ البته نسلی 
که تربیت اسالمی و انقالبی یافته و هویت انقالب 
اس��المی را درک و دشمنان راه را بصیرانه شناخته 
باشند و خود را برای پذیرش مسئولیتهای سنگین 

اداره ی کشور آماده کرده باشند .
عوامل ناامیدی جوانان

الف(-کند شدن حرکت علمی کشور
اگر این حرکت علمی دچار دشمنی ها بشود و ما 
نفهمیم و از آن مراقبت نکنیم، یک نتیجه ی بسیار 
سنگین و تلخی خواهد داشت. میدانید آن نتیجه 
چیس��ت؟ آن نتیجه عبارت اس��ت از ایجاد یأس 
در نیروهای جوان کش��ور؛ اگر این به وجود آمد، 
درست کردن و ُرفو کردنش دیگر به این آسانی ها 
نیس��ت. یک امیدی در جامعه ی ج��واِن فرزانه ی 
درس خوان در طول این چند سال وجود پیدا کرده 
-خب س��الها است که اینجا با جوانها می نشینیم 
و می آیند صحبت میکنند؛ من مقایس��ه میکنم، 
صحبتی را که امروز این بّچه ها کردند، با صحبتی 
که مثالً چند سال قبل اینجا می شنفتم، زمین تا 
آسمان فرق کرده؛ جوانهای ما رشد کرده اند، پیش 
رفته اند، پخته شده اند، عمق پیدا کرده اند، گستره ی 
نگاهشان وسیع شده؛ اینها خیلی قیمت دارد- اگر 
این جوانها مأیوس بش��وند، ناامید بشوند، به این 

آسانی نمیشود آنها را برگرداند 97/۵/28.

ب(- بزرگ نشان دادن مشکالت کوچک 
دررسانه ها

یکی از عواملی ک��ه در ذهنّیت کّل جامعه، به 
قول روانشناس��ان »روان پریشی« به وجود میآورد، 
ناامیدی و یأس است. گاهی عوامل گوناگونی هم 
پیدا میشود که به طور طبیعی ایجاد یأس مینماید 
یا امید را ضعیف میکند. همینها را تشویق نمودن 
و ناامیدی در مردم ایجاد کردن، خیلی خطاست. 
باید در مردم امید ایجاد شود. بنده گاهی اوقات به 
دوس��تان صدا و سیما تذّکر داده ام که گاهی یک 
مشکل کوچک - مثالً مشکل یک منطقه - را در 
تلویزیون مطرح میکنند، های و هوی و جنجال به 
راه میاندازند که مثالً جاده ی فالن جا خراب است 
یا پل هواییاش کش��یده نشده یا فالن چیز دیگر. 
خیلی خوب؛ این مشکل باید حل شود، اما معنایش 
این نیس��ت که این را در تلویزیون بیاوریم؛ چون 
وقتی چنین چیزی را در تلویزیون آوردیم، به طور 
طبیعی در ذهن مخاطب تعمیم پیدا میکند؛ یعنی 
از نظر مخاطب مشکل این نیست که یک پل در 
فالن خیابان وجود ندارد، بلکه معنایش این است 
پلی که برای مردم الزم اس��ت، س��اخته نمیشود. 
حرفهای مأیوس کننده و چیزهایی را که به راحتی 
در ذهن مردم شمول و عمومیت پیدا میکند، نباید 
در تلویزیون مطرح کرد. در گوشه ای مشکلی وجود 
دارد، مسؤوالن مستقیم و غیرمستقیم باید تالش 
کنند؛ آن را برطرف نمایند؛ اما تعمیم دادن مشکل 

اصالً درست نیست.81/11/1۵
پ(-تعریف غلط از رژیم گذشته

 گاه��ی میآیند، مثالً در میزگ��رد در زمینه ی 
آموزش و پرورش یا کتاب یا غیره حرف میزنند که 
»بله؛ یادش به خیر! آن گذشته ها و قدیمها این طور 
ب��ود«. کدام قدیمها!؟ به یک قدیم موهوم اش��اره 
میکنند که آن طور بود و حاال این طور شده! چنین 
حرفهایی اصالً قابل استدالل نیست. کدام قدیم!؟ 
طوری حرف زده میشود که مخاطب تصّور میکند 
ما هرچه از قدیم دور میش��ویم، به سمت خرابتر 

شدن حرکت میکنیم. همین 81/11/1۵ 
ج(- تاریک نشان دادن افق آینده

 م��ا منکر وجود عیوب نیس��تیم؛ منتها منکر 
این هس��تیم که این عیوب ما را ناامید کند؛ این 
را نمیگذاریم؛ یعنی بنده خودم و مس��ئوالنی که 
مسئوالن این بخش��ها هستند، با همه ی وجود با 
ناامیدی مبارزه میکنیم. برای اینکه مهمترین مانع 
پیشرفت یک شخص و یک ملت، ناامیدی و تاریک 
دیدن افق اس��ت؛ نه، افق روش��ن است و میتوان 
جلو رفت.، ناامیدی است. شما باید بعکس بگویید. 

واقعّیت هم بعکس است8۵/۶/2۵. 
د(- ناکارآمدی مجریان درحل مشکالت 

مردم 
در س��ند آینده پژوهی ایران 1۳9۶ حدود سه 
چهارم از مردم در پاس��خ به این پرسش که چقدر 
امیدوارند این مس��ائل و مش��کالت در آینده حل 
شود، اظهار کرده اند امیدی ندارند وضع بهتر شود 
یا اوضاع به همین ترتیب خواهد بود و بخشی هم 
اظهار کرده اند که اوضاع بدتر خواهد ش��د. پاسخ 
مردم به چنین پرسش هایی معموالً براساس تجریه 
گذش��ته یا بر اساس روندی است که تا به حال با 

آن مواجه بوده اند. در واقع قاعدتاً کس��انی که این 
گونه درباره آینده داوری می کنند به روندی که در 
مسائل مختلف طی شده می نگرند و چون می بینند 
این مس��ائل و مشکالت نه تنها کمتر نشده، بلکه 
افزای��ش هم پی��دا کرده و در م��واردی بغرنج تر و 
پیچیده تر هم شده است، از بهبود اوضاع در آینده 
نیز ابراز ناامیدی می کنند. در واقع از یک سو روند 
مش��کالت را می بینند و از سوی دیگر توانایی ها و 
ظرفیت های مدیریتی کش��ور و فرهنگ عمومی 
را ن��گاه می کنند و به این نتیجه می رس��ند که با 
توجه به توانایی و کارآمدی شیوه مدیریتی فعلی، 
احتماالً این شیوه مدیریت از عهده حل مشکالت 
برنمی آید. بنابراین می توان استنباط کرد که این 
ناامیدی در واقع ناامیدی از توانایی شیوه مدیریتی 
کشور برای حل مسائل است که بر اساس تجربه 

زیسته مردم حاصل شده است. 
ذ(-القائات دشمنان انقالب

جوانها بروند تحلیل کنند، بنشینند، فکر کنند و 
ببینند که اینجا چه چیزی نقشآفرینی کرد؟ کدام 
عنصر تأثیر گذاش��ت که آن نهضتها نتواند باقی 
بماند و نتواند به نتایج نهایی خودش برسد اّما این 
انقالب توانست قدرتمندانه بایستد؟ علّت چه بود؟ 
اینها را بنشینند جوانهای ما تحلیل کنند. اگر ما 
بتوانیم تحلیل درس��تی از این حوادث پیدا کنیم، 
آنوقت دیگر این بذر ت��رس و رعب و ناامیدی که 
بعضی در دل مردم میپاشند بکلّی خواهد پوسید و 
از بین خواهد رفت؛ ]اگر[ بتوانیم درست بفهمیم، 
راه آیندهی این کش��ور کامالً روشن خواهد شد. 
باق��ی ماندن، ماندگاری، طاق��ت آوردن برای یک 
حادثهی اجتماعی، خیلی عنصر مهّمی است. خب 
بله حوادثی در دنی��ا رخ میدهد که گاهی خیلی 
هم بزرگ ]است[ اّما زائلش میکنند، دشمن بر آن 
تسلّط پیدا میکند و آن را از بین میبرد؛ اینکه یک 
انقالب بتواند بماند خیلی مهم اس��ت. البّته اینها 
بحثهای طوالنی الزم دارد و جوانها باید یک قدری 

بروند مطالعه کنند.9۴/10/19
ر(-فساد اقتصادی دربعضی مسئوالن

فساد اقتصادی؛ چه دست داشتن در فساد اقتصادی، 
چه چشم بستن بر فساد اقتصادی، چیزهایی است که 
حرکت عمومی کشور را ُکند میکند. فساد اقتصادی، 
هم خودش یک ُکندکننده است، از جهت اینکه فساد 
است و مسئله ی مالیه ی عمومی کشور را دچار مشکل 
میکند، هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگری 
موجب فساد است، که ناامیدی ایجاد میکند؛ لذا چه 
شرکت داشتن در یک فس��اد - العیاذباهللهَّ و خدای 
نخواسته - چه دیدن و چشم بستن بر یک فساد؛ یا 
کشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبیات، نوع حرف و کاری 
که مردم را نسبت به مسائل مفسدانه َجری و گستاخ 
کند - چه فساد مالی، چه فساد امور جنسی و امثال 
اینها - ُکند کردن حرکت کشور است، و اینها گناهان 

ماست.8۵/7/18
ز(- ایجاد اختالف وتفرقه

یک��ی از چیزهای��ی که حرکت کش��ور را ُکند 
میکند، تفرقه، اختالف و دس��ت به گریبان شدن 
است؛ این ایجاد اختالف یا دامن زدن به اختالف، 
ج��زو گناهان مخصوص طبقه ی ماها مجموعه ی 

مسئوالن و سیاستمدارها – است 8۵/7/18

اجتناب از ناامید سازی جوانان 
حمیدرضا ترقی

عضو شواری مرکزی
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دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در دیدار با وزیر بین الملل حزب حاکم 
چین با تاکید بر افزایش مبادالت و تعاماالت دو کش��ور گفت: روابط دو 
کش��ور ایران و چین، روابطی هفت هزار س��اله است که همواره با صلح و 

دوستی همراه بوده است.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اس��المی، اسداهلل بادامچیان در 
دیدار سونگ تائو، وزیر بین الملل حزب حاکم چین ضمن خوش آمدگویی 
به مهمانان چینی جمهوری اسالمی ایران گفت: روابط دو کشور ایران و 
چین، روابطی هفت هزار س��اله است که همواره با صلح و دوستی همراه 
بوده است. دو تمدن ایران و چین همواره در دنیا، تاثیرگذار بوده اند و بعد 
از این هم می توانند بیش از پیش، در جهان موثرتر و مفیدتر ایفای نقش 

کنند.
وی افزود: نمونه این همکاری ها، جاده ابریش��م است که در این چند 
ق��رن، جاده ارتباط دو ملت بوده اس��ت. جاده ابریش��م ام��روزه یک واژه 
مفهوم دار در روابط بین الملل است و اراده ما بر این است که مناسبات خود 

را در این زمینه تقویت کنیم.
بادامچیان تاکید کرد: دولت های ما با ش��ما ارتباط نزدیکی دارند، دو 
حزب موتلفه اس��المی و کمونیست چین هم می توانند روابط خوبی را با 

یکدیگر دنبال کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: حزب ما حدود ۶0 سال پیش از 
میان مردم برخواست. حزب شما هم 70 سال پیش برآمد و برای آبادی و 
استقالل چین جنگید. برای مبارزات ما در برابر شاه که عنصر آمریکا بود، 
مقاومت ملت چین یک نمونه بود. حزب موتلفه و حزب شما می توانند در 
همه زمینه ها با هم همکاری داشته باشند و باور ما بر این است که احزاب 

ما مردمی است بیش از آنکه دولتی باشد.
وی افزود: ارتباط دو حزب، ارتباط دو ملت است. ما از دعوت شما برای 
تبادل نظر در کشور چین، استقبال می کنیم و این دعوت را مورد بررسی 

قرار می دهیم. امیدواریم دیدارهای شما از ایران هم مکرر باشد.
بادامچیان تاکید کرد: ابتکار شما در طرح موضوع »یک کمربند، یک 
راه«، موضوعی اس��ت که منحصر به دو کشور ایران و چین نخواهد ماند 
و آثار مثبت آن، کش��ورهای زیادی را در بر می گیرد. ما در اس��الم بر این 
اعتقاد هستیم که انسان ها با یکدیگر جدا از عقایدشان برابر هستند. قانون 
اساسی ایران هم که یادگار امام راحل و شهید بهشتی است همین اهداف 

را بیان می کند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تصریح کرد: اساس��نامه حزب موتلفه 
همی��ن موضوع را مطرح می کند. ما در ای��ده، در تمدن، در منافع ملی 
مان، با شما در اینکه آحاد جهان در رفاه و آزادی بسر ببرند، با هم عقاید 

مشترک داریم و امیدواریم در این زمینه راهکارهای عملیاتی را بیابیم. در 
انقالب اسالمی مان، در چهل سال گام اول را برداشته ایم و اکنون رهبری 

معظم انقالب، برنامه گام دوم انقالب را مطرح نموده اند.
وی با اشاره به تفاهم نامه اخیر ایران و چین افزود: رهبر شما و رئیس 
جمهور محترمتان در بند س��وم این تفاهم نامه بر همکاری های حزبی 
بین احزاب دو کشور تاکید کرده اند. چین می تواند برنامه های خوبی را 
در کشورهای مختلف اجرایی کند. حزب موتلفه اسالمی هم با موقعیت 
ویژه ای که نزد مقام معظم رهبری و مردم کش��ور دارد می تواند کارهای 

گسترده تری را عهده دار شود.
بادامچی��ان تصریح کرد: همکاری در »آی ک��پ« یکی از زمینه های 
مش��ترک برای همکاری ماست. همچنین در ارتباط با احزاب کشورهای 

اسالمی، می توانیم به شما کمک های شایانی داشته باشیم.
*سونگ تائو:حزب موتلفه اسالمی نفوذ باالیی در میان اقشار 

مختلف مردم ایران دارد
در ادامه این دیدار؛ سونگ تائو، وزیر بین الملل حزب حاکم چین گفت: 
با وجود اینکه برای اولین بار است که با جناب آقای بادامچیان دیدار می 
کنم، اما می دانم روابط دو حزب بس��یار عمیق اس��ت. وزارت بین الملل 
حزب حاکم چین، انتصاب شما را به عنوان دبیرکل حزب موتلفه، مجددا 
تبریک می گوید و از مواضع جنابعالی در حمایت از ملت چین در درگیری 

تجاری اخیر، قدردانی می کند.
وی افزود: می خواهیم در این سفر، اراده خود را برای گسترش همکاری 
های دوستانه با ایران نشان دهیم و سعی کنیم از مسیر احزاب، توافق های 

دوجانبه در سطح دولت ها را پیش ببریم.
وزی��ر بین الملل حزب حاکم چین خطاب ب��ه دبیرکل حزب موتلفه 
اسالمی گفت: حزب شما دارای نفوذ باال در میان اقشار مردم ایران است 
و م��ا روابط خود را با حزب محترم ش��ما، گرامی م��ی داریم و امیدواریم 
همکاری های ما، همچنان ادامه یابد. از جنابعالی و دوستان شما دعوت 
می کنیم که در آینده به چین س��فر کرده تا هماهنگی های بیشتری را 
در ارتباط��ات دو حزب دنب��ال کنیم و در موضوعات مهم مورد دغدغه از 

یکدیگر حمایت کنیم.
گفتنی است، هیئت بلندپایه حزب حاکم چین به سرپرستی »سونگ 
تائو«، وزیر بین الملل این حزب که به دعوت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، به ایران س��فر کرده، قرار اس��ت در دیدار با رئیس و دبیر مجمع 
و برخی از مس��ئوالن کش��ور، موضوعاتی نظیر گسترش همکاری های 
راهب��ردی میان ای��ران و چین را در چارچوب مناس��بات تهران و پکن 

بررسی کند.

بادامچیان در دیدار وزیر بین الملل حزب حاکم چین:

تعامل احزاب نماد ارتباط دو ملت است



7
دو شنبه

14مرداد 1398 
3ذی الحجه 1440 
شماره 1077   

اس��داهلل عسگراوالدی در گفت وگو با جهان 
صنعت نیوز در پاسخ به این سئوال که خروجی 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را 
در دولت های یازدهم و دوازدهم چگونه ارزیابی 
می کنید،گفت:»تصمیم های��ی که در ش��ورای 
دولت و بخش خصوصی گرفته می شود، توسط 
دولت مورد توجه قرار گرفته نمی شود. همواره 
محور صحبت ها درباره این اس��ت که چه باید 
کرد؛ اما هیچ وق��ت دولتی ها نمی گویند، االن 
در حال انجام چه کاری هس��تند. مشورت هم 
نمی گیرند. خواسته بخش خصوصی که در این 
جلسات شرکت می کند این است که نطراتشان 
مورد توجه قرار بگیرد، اما چنین اتفاقی نمی افتد. 

لذا این شورا کم خاصیت شده است.«
وی افزود:» نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه 
نامحرم است. این نگاه نمی تواند باعث پیشرفت 
امور ش��ود. من به عنوان صادرکننده امروز که 
می خواهم صادرات انج��ام دهم، غصه دارم که 
چگونه پول حاصل از صادرات را به کشور بیاورم. 
به ما می گویند پول صادرات را به سامانه نیما 
ببرید. خریدار خارجی من مثال شخصی است 
که در آلمان است. ش��ما به من بانکی معرفی 
کنید که بتواند پول من را بدهند. از دولت توقع 
داریم که با ما همکاری کند، ما نمی خواهیم با 

دولت درگیر شویم.«
عس��گراوالدی با تاکید بر این ک��ه دولت با 

مشورت نکردن، فکر می کند عالمه دهر است، 
گفت: » نمونه اش همین ارز ۴200 تومانی. من 
از اول گفتم این کار غلط اندر غلط است. عامل 
این کار هم آقای جهانگیری بود.حاال خودشان 

پشیمان شده اند، نمی توانند جمع کنند.«
این تاج��ر باتجربه عضو ات��اق بازرگانی با 
بیان اینک��ه دولت بخش خصوص��ی را قبول 
ن��دارد، اظهارداش��ت:» دول��ت م��ی خواهد 
بخش خصوصی تابع باشد و هرچه او می گوید 

ما بگوییم چشم! البته ما هم می گوییم چشم، 
اما وقتی گیر می کند برای حل مشکل مراجعه 
نمی کند. مثال اخیرا مقرراتی وضع ش��ده که 
تنها کس��انی می توانند برای واردات کاال ثبت 
س��فارش کنند ک��ه از قبل ای��ن کار را کرده 
باشند. این چه قانونی است؟ چگونه است که 
ب��ه ما می گویند باید پ��ول حاصل از صادرات 
را به نیما عرضه کنیم، اما ثبت س��فارش باید 

مسبوق به سابقه باشد؟«

اسداهلل عسگراوالدی:

دید دولت به بخش خصوصی نگاه نامحرم است

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
با تأکید بر اینکه »دولت تاجر خوبی نیس��ت« 
، خواس��تار اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی شد و حضور مردم در کنار دولت 

را »کلید« حل مشکالت دانست.
س��ید اصغر رخ صفت در گفتگو با جماران با 
اش��اره به بسیج عمومی مردم توسط امام برای 
غلبه بر مشکالت گفت: اینها همه هنر امام بود. 
از امام پرسیدند با چه نیرویی می خواهید جلوی 
ش��اه بایستید؟ فرمود س��ربازان من در گهواره 

هستند. جبهه ها را همین جوانان اداره کردند.
وی نف��اق برخی مس��ئولین را مانع تکرار 
آن بس��یج مردمی برای حل مش��کالت فعلی 
دانست و افزود: بعضی از مسئولین نفاق دارند؛ 
می گویند ف��الن کار را انجام می دهیم ولی 
دروغ می گویند. یعنی با مردم شفاف نیستند.

عضو موسس حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره 
به س��خنان امام خامنه ای در 20 فروردین ماه 
سال گذشته که در دیداری با مسئولین خواستار 
»احیای رفتارهای تحسین برانگیز دهه شصت 

« ش��دند، خاطر نشان کرد: البته بخشی از این 
سخنان مربوط به مسئولین می شود و در بخش 

دیگر نیز مردم مسئولیت دارند.
رئیس اس��بق س��ازمان اقتصاد اس��المی با 
اش��اره به احیای سنت قرض الحسنه با انقالب 
اس��المی گفت: اآلن بانک های ما فقط به فکر 
بهره هستند. البته باید توجه داشته باشیم که 
قرض الحس��نه بخش��ی از کار است. صندوق 
های قرض الحس��نه با خدماتی ک��ه ارائه می 
دهند سوپاپ دولت شده اند. اما آنها یک یا دو 
درصد مشکالت مردم را می توانند راه بیاندازند؛ 
ول��ی دولت بودج��ه دارد. دولت باید برای حل 

مشکالت تدبیر کند.
رخ صف��ت که س��ابقه طوالنی در تأس��یس 
صندوقهای مردمی قرض الحسنه دارد، تصریح 
کرد: اآلن بانک های ما فقط به فکر بهره هستند. 
البته باید توجه داشته باشیم که قرض الحسنه 
بخشی از کار است. صندوق های قرض الحسنه 
با خدماتی که ارائه می دهند سوپاپ دولت شده 
اند. اما آنها یک یا دو درصد مش��کالت مردم را 
می توانند راه بیاندازند؛ ولی دولت بودجه دارد. 

دولت باید برای حل مشکالت تدبیر کند.

سید اصغر رخ صفت:

»کلید حل مشکالت« مدیریت دولت
 برای حضور مردم در عرصه اقتصاد است
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 اخبار خوشایندي هر هفته توسط رئیس 
و س��خنگوي قوه قضائیه منتشر مي شود که 
حکایت از یک برخورد دقیق و سیس��تمي با 

فساد دارد.
آن��ان  که خود مي بردن��د و مي خوردند و بعد نظام را متهم به فس��اد 
سیس��تمي مي کردند. آنان  که اقتدار دس��تگاه قضا را در برخورد با فساد 
زیر س��ؤال مي بردند اکنون مي بینند با احکام قاطعي که هر روز از سوي 
دادگاه ها صادر مي شود آرامش و امنیت مفسدین به خطر افتاده است و این 
خطر روز به  روز بیشتر مي شود. امروز دست مفسدین اقتصادي زیر ساطور 
اجراي عدالت اس��ت. با بازخوان��ي 978 حکم قطعي در مورد پرونده هاي 
فس��اد معلوم مي ش��ود از اعدام تا حبس ابد، از جریمه هاي س��نگین تا 
بازگشت پول هاي غارت رفته به بیت المال، از بي آبرویي تا مصادره اموال در 
انتظار کساني است که دست درازي به بیت المال مسلمین کرده اند و حقوق 

اقتصادي ملت را نادیده گرفته اند.
کارنام��ه قضا پ��س از انقالب به ویژه در این دو س��ه دوره اخیر هر روز 
شفاف تر برخورد سیستمي با فساد را واتاب مي دهد و در این دوره ها قوه 

قضائیه در پاکسازي دروني خود نیز موفق تر عمل کرده است.
برکناري و مجازات ۶0 قاضي متخلف نشان مي دهد که مدیریت قضا 
در این مسیر خطیر در بریدن دست نامحرمان و نامردان در درون خود نیز 

دقیق عمل کرده است و دقیق عمل خواهد کرد.
در میان محکومین قطعي فساد تعدادي از فرزندان و وابستگان مسئولین 
و کساني که از قدرت سوءاستفاده کرده اند نیز دیده مي شود، این رویکرد 

نشان مي دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد هیچ مرزي را نمي شناسد.
حجم و نوع پرونده هاي فس��اد نشان مي دهد علي رغم آنکه در بیرون 
ش��ایع مي کنند فساد سیستمي اس��ت، اینطور نیس��ت. اغلب مردم و 
مسئولین سالم هستند و به خود اجازه نمي دهند پا در راه فساد مالي و 
اقتص��ادي بگذارند و حقوق مردم را ضایع کنند چون خود آنها از همین 

مردم هستند.
اکنون باید دس��تگاه قضا عزم خود را جزم کند تا راه هاي پیشگیري از 
فس��اد را مدیریت نماید. باید همه راه هاي زمینه ساز فساد از جمله سوء  
مدیریت برخي مدیران، تصمیم  گیري غلط و تصمیم س��ازي هاي فسادزا 

مسدود شود. تقویت نهادهاي نظارتي در سه قوه و دمیدن روح شجاعت 
و جس��ارت به قضات و ناظرین در برخورد با مفسدین در این دستگاه ها 
تعیین کننده است. مردم هر روز به کارکرد دستگاه قضا در استیفاي حقوق 
عامه و برقراري عدالت امیدوارتر مي شوند. روشنگري در مورد احکام صادره 
و اتقان نظر قاضي به لحاظ حقوقي و نقد روشنگرانه آن کمکي به گفتمان 

عدالت اجتماعي در جامعه است.
ضروري ترین اقدام از س��وي دس��تگاه، رصد مفس��دان اس��ت که به 
بهانه تحریم، س��فره مردم را ه��ر روز کوچک تر مي کنند و بر زخم مردم 
نمک بي تدبیري مي پاش��ند. برخي از مس��ئوالن باید مسئولیت عواقب 

تصمیم گیري  هاي خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.
اخیرا همتي رئیس کل بانک مرکزي طي نامه اي اسامي متخلفان ارز 
دولتي را به رئیس جمهور اعالم کرده اس��ت. اس��امي افرادي که با تأیید 
دس��تگاه هاي دولتي اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴200 توماني از 

بانک مرکزي کرده اند اما کاالي مورد نظر را وارد کشور نکرده اند.
رئیس جمهور ه��م طي نام��ه اي از وزیران صمت، جهاد کش��اورزي، 
بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي فورا پاسخ خواسته آگهي است چرا 

دستگاه هاي دولتي و شرکت هاي دولتي چنین تخلفي کرده اند؟
دستگاه قضا نسبت به این خبر نباید بي تفاوت باشد. قوه قضائیه بنابر 
وظایف ذاتي خود باید وفق اصل 17۴ قانون اساسي به این امور رسیدگي 

کند.
قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین طبق 
این اصل مس��ئولیت ذاتي دارد.مجلس شوراي اسالمي از باب مسئولیت 

نظارتي خود باید در این امر پاسخگو باشد.
خود دولت از طریق تعزیرات و نیز سازمان حسابرسي پاسخگو باشد و 
چه خوب بود رئیس جمهور از طریق سازمان حسابرسي این امر را تعقیب 
مي ک��رد و طبق ماده 1۵1 قانون تجارت متخلفی��ن و مجرمین را براي 
تعقیب به دستگاه قضا معرفي مي کرد. نامه همتي به رئیس جمهور بخشي 
از حکایت غارت ارزي اس��ت که به مقیاس 18 میلیارد دالر به دلیل یک 
تصمیم س��ازي غلط در دولت صورت گرفته اس��ت. دولت، مجلس و قوه 
قضائیه نباید این سرنخ را رها کنند و از باب مبارزه سیستمي با فساد این 

پروسه برخورد دقیق تا آخر طي کند.

سرنخی که دولت و دستگاه قضا نباید آن را رها کنند 
محمدکاظم انبارلویي

عضو شورای مرکزی
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
کاهش مش��ارکت مردمی در انتخابات را یک 
آس��یب احتمالی جدی دانسته و تصریح کرد: 
مش��ارکت م��ردم در انتخابات یک��ی از ارکان 
س��رمایه اجتماعی ایران و بخشی از قدرت نرم 
جمهوری اسالمی است. از این جهت بسیار مهم 
است که همه فعاالن سیاسی تالش کنند مانع 
سرخوردگی از انتخابات و صندوق گریزی مردم 

شوند.
محم��د مه��دی اس��المی در گفت وگ��و با 
خبرگزاری ف��ارس درباره ادع��ای بهزاد نبوی 
ک��ه انتخابات پرش��ور را مس��تلزم پهن کردن 
فرش قرمز زیر پای اصالح طلبان دانس��ته بود؛ 
خاطر نشان کرد: آنچه موجب مشارکت یا عدم 
مشارکت مردم می ش��ود، حس اثرگذاری رأی 
آنها بر سرنوشت شان است که اصالح طلبان هم 
در دوره دوم خرداد و هم در شرایط کنونی که 
بر قدرت نشسته اند، به شدت اثر منفی بر این 

احساس گذاشته اند.
وی با ارائه یک ش��اهد مث��ال تاریخی برای 
عدم تأثیر مثب��ت کاهش نظارت بر صالحیت 
نامزدها، گفت: انتخابات دومین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در حالی برگزار شد که با 
تخلف دوست و هم س��ازمانی ایشان از قانون و 
نپذیرفتن نظر نظارتی مجلس شورای اسالمی، 
حتی کسانی که حکم دادگاه داشتند نیز جواز 
حض��ور در انتخابات یافتند و نتیجه آن ریزش 
باالی مش��ارکت مردم ب��ود؛ تاحدی که میزان 
مش��ارکت مردم در سراسر کشور به ۵0 درصد 
نیز نرسید و تهران ش��اهد کمترین مشارکت 

مردم در انتخابات بود.
وی خاطر نشان کرد: آنچه که باعث می شود 
مردم در انتخابات حضور کم رنگ تری داش��ته 
باش��ند، بیش از هرچیز قطع امید از اثرگذاری 
مشارکت ش��ان در حل مش��کالت اس��ت. این 
مسئله حاصل تجربه پیشین آنهاست که نگاه 

می کنند که مشارکت قبلی آنها چه مسیری را 
طی کرده و چه دستاوردهایی داشته است.

مدیر مس��ئول هفته نامه ش��ما یادآور شد: 
متاس��فانه دولت کنونی با قس��م جالله درباره 
وجود راه حل برای مش��کالت از مردم کس��ب 
رأی ک��رد، اما بعد با ط��رح مباحثی همچون 
محدود بودن اختیارات ف��رار به جلو کرد. این 
در حال��ی بود که مردم به س��ابقه حضور دکتر 
روحانی در هیأت رئیس��ه قوه مقننه، دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی و دیگر مناصب امنیتی 
امید بسته بودند که او تجربه های گوناگون در 
جمهوری اس��المی کس��ب کرده است و با ۳۵ 
س��ال س��وابق در باالترین مناصب بخش های 
گوناگ��ون اگر ادعای داش��تن کلی��د می کند، 
حتما میتواند مشکالت را پشت سر بگذارد. اما 
متاسفانه آقای روحانی در دوره اول همه هم و 

غمش را بر مذاکرات برای توافق برجام گذاشت 
و در سال 1۳9۶ به همراه معاون اولش مدعی 
ش��دند که برجام تازه تصویب شده است و بار 

دیگر وعده حل مشکالت را دادند.
اس��المی افزود: این که امروز دولت بیاید و 
بهانه برای حل مش��کالت بی��اورد، بیش از هر 

چیز امید مردم به حل مشکالتش��ان از طریق 
انتخابات را به چالش می کشد و نوعی کاستن از 
سرمایه اجتماعی انقالب و قدرت نرم جمهوری 
اس��المی است و این یأس آفرینی نقطه مقابل 
مطالبه رهبری برای پرورش نهال امید به آینده 
به عنوان نخستین و ریشه ای ترین جهاد در گام 

دوم انقالب اسالمی است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با 
یادآوری مسئولیت اجتماعی حامیان روحانی در 
این رویکرد و ضرورت مسئولیت پذیری آنها گفت: 
متأسفانه شاهد این هس��تیم که اصالح طلبان 
ب��ا نوعی فرار به جلو، س��عی دارند مس��ئولیت 
حمایت ش��ان از آقای روحانی و مجلس فعلی را 
به فراموشی سپردند. برای این که انتخابات پرشور 
برگزار شود، بخش مهمی از کار بر عهده کسانی 
است که پرچم امید در دست گرفته بودند و امروز 

موجب ناامیدی مردم شده اند.
وی اب��راز عقیده کرد: به نظر می رس��د که 
هر یک از گروه های سیاس��ی ک��ه بتوانند راه 
حل های واقعی و امید آفرین برای مشکالت به 
جامعه دهند، به مردم یک طرح عملی و چشم 
اندازی امیدآفرین به آینده روشن ارائه کنند و 
اشتباهات گذشته خود را پذیرفته و برای اصالح 
آنها صادقانه راهکار دهند، می توانند عالوه بر آن 
که در انتخابات آتی رای مردم را به خودش��ان 
اختصاص می دهن��د، بر مش��ارکت انتخاباتی 
بیافزایند. این انتظاری است که از احزاب می رود 
که با برنامه مدون برای اداره کشور و نیروهای 
کادرسازی ش��ده به میدان بیایند و مانع از آن 
شوند که جنگ روانی دشمن اثر منفی بر این 
بخش از سرمایه اجتماعی ایران اسالمی بگذارد. 
چنین کنش��ی موجب خواهد شد که تقسیم 
بندی جناحی همچون اصولگرا و اصالح طلب 
که فاقد مناس��بات تدوین برنامه و کادرسازی 
اس��ت، کارآمدی خود را برای انتخابات آتی از 

دست بدهد.

محمد مهدی اسالمی:

بهبود عملکردها 
موجب افزایش مشارکت انتخاباتی خواهد شد

 نه کاهش نظارت

آنچه که باعث می شود مردم در 
انتخابات حضور کم رنگ تری داشته 

باشند، بیش از هرچیز قطع امید 
از اثرگذاری مشارکت شان در حل 
مشکالت است. این مسئله حاصل 

تجربه پیشین آنهاست که نگاه می کنند 
که مشارکت قبلی آنها چه مسیری 
را طی کرده و چه دستاوردهایی 

داشته است
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در اوای��ل نهضت بنده در روزهای یکش��نبه 
صبح خدمت امام می رس��یدم. سالهایی که در 
خدمت حضرت امام ب��ودم ویژگی های زیادی 
از ایش��ان به یاد دارم مثال اینکه همیشه چه در 
همان اوایل نهضت چه در نجف و چه در نوفل 
لوشاتو و چه بعد از پیروزی انقالب، واقعا مانند 
یک طلبه ساده زندگی می کردند. اخالق خوبی 
که داشتند این بود که هیچوقت در سخن کسی 
وارد نمی شدند و آرام می نشستند و بعد از اینکه 
صحبت های طرف مقابل تمام می شد، شروع 
به صحبت می کردند آن هم در حد نیاز. آنهایی 
که در طریق الهی س��یر م��ی کنند کم حرف 
می زنند و درس��ت عمل می کنند. دیدارایم با 
امام زیاد بود ولی از اینجا شروع کنم که بعد از 
تدارک راهپیمایی دسته عزاداری جمعیت های 
موتلفه اس��المی که از مدرسه حاج ابوالفتح به 
طرف دانشگاه تهران که بسیار باشکوه برگزار شد 
و در آن شهید عراقی سخنرانی کردند قرار شد 
بنده و مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی و شهید 
عراقی برای ارائه گزارش به قم خدمت حضرت 

امام بودیم.
 امام در منزل ش��هید حاج آقا مصطفی که 
روبروی منزل امام بود، تشریف داشتند. گزارش 
را ارائه دادیم و البته ایشان از عزاداری های روز 
عاشورا در سراسر کشور و حضور گسترده مردم 
اطالع داش��تند و تصمیم گرفتند که در عصر 

عاشورا در مدرسه فیضیه سخنرانی کنند.

بخاط��ر دارم ک��ه در قضیه عاش��ورا و واقعه 
فیضیه، حضرت امام به همه خطبا، اهل منبر و 
فضال سراسر کشور تکلیف کرد که مسائل روز را 
بیان کنند. بخاطر دارم که کالنتری ها و ساواک 
از انقالبیون سه مدل تعهد می گرفتند که یکی 
این بود که راجع به شاه چیزی گفته نشود و بعد 
هم راجع به آمریکا و اسرائیل هم چیزی نگویید! 
حضرت امام در واکنش به این اقدام س��خنرانی 
عجیبی داشتند فرمودند نهراسید از حکومت! 
آنها باید محاکمه ش��وند و از چند روز زندان و 

حبس نهراسید و مسائل اصلی را بیان کنید!
اگ��ر امروز می بینید که ما قدرت منطقه ای 
هستیم، حاصل توکل امام به خداوند است.امروز 
در س��ایه آن توکل امام است که شیخ ابراهیم 
َزکزاکی توانس��ت س��ی میلیون شیعه درست 
کند. وقتی امروزه حتی برخی کمونیس��ت ها 
هم عکس امام را روی دیوار خانه هایش��ان می 
چس��بانند و می گویند که او ناجی محرومین 
بوده است و اگر امروز قدرت برتر منطقه ای به 
شمار می رویم بیشتر ارزش کار امام را درک می 
کنیم که می فرمود دست قدرت الهی پشت این 
انقالب اس��ت. ما علی رغم همه عملکرد بدمان 
می بینیم که انقالب با قدرت به پیش می رود. 
اس��رائیل اخیرا بنا داشت حمله ای موشکی به 

ایران داشته باشد اما آزمایش موشکی اخیر ایران 
بازدارنده بوده و آنها وحش��ت کردند! اینها جز 

عنایت الهی نمی تواند باشد.
 یک روز به ما س��یم خاردار هم نمی دادند 
اما امروز به لطف رش��ادت های امام که به ملت 
ما آموخت، دارای همه چیز هس��تیم. حضرت 
امام می فرمودند که ما مامور هس��تیم انقالب 
را بدست آقا امام زمان)عج( تحویل بدهیم. امام 
همواره معتقد بود که انقالب ما سه مرحله دارد 
یک مرحله اس��المی کردن خودمان است بعد 
باید به فکر منطقه ای کردن آن و سپس جهانی 

کردن انقالب باشیم.
به عقیده ام اکنون در مرحله سوم آن چشم 
ان��داز امام برای انقالب قرار داریم. بعنوان مثال 
جامعۀ المصطفی العالمیه، مرکزی آموزش��ی و 
یکی از ارگان های مهم ایران برای اشاعه اسالم 
شیعه در سایر کشورها است. این مرکز در شهر 
قم واقع شده و در 120 کشور جهان شعبه دارد. 
می دانید که جامعه المصطفی در کش��ورهایی 
که جامعه مسلمان دارند نماینده دارد و از طریق 
این نماینده افراد مناسب برای آموزش اسالم را 
شناسایی و آن ها را برای آموزش طلبگی به قم 
اعزام می کند. این دانشگاه حدود ۴0 هزار طلبه 
خارجی و ۴0 هزار فارغ التحصیل تربیت کرده 
اس��ت. لذا باید گفت اینها طلیعه همان زمینه 
سازی های امام راحل بوده و رو به زایش است.

گام دوم انقالب و مرحله سوم 
چشم انداز امام خمینی

یادداشت شفاهی

ابوالفضل توکلی بینا
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با اش��اره به عکس های منتشر شده از فعالیت 
منافقین در فضای مج��ازی گفت: این تصاویر 
زنان و م��ردان چروکیده ای را نش��ان  می دهد 
که ناامید از رویایی در جبهه حقیقی، به فضای 

مجازی روی آورده اند.
احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
احزاب خبرگزاری فارس، با اش��اره به س��الگرد 
شکس��ت مفتضحان��ه گروه��ک منافقین در 
عملیات مرصاد، گفت: کجا است مسعود رجوی 
که در ش��ب قبل از عملیات مرص��اد با ادعای 
اینکه در قد و قامت یک ابرقدرت ۴8 ساعته به 
تهران می رس��ند، نه تنها به یک وجب از خاک 
ایران دس��ت نیافت که اکنون آرزوی پوشالی و 
متوهمانه خود را همراه خ��ود به گور برد و در 
پیش��گاه عدل الهی با ننگ کشت و کشتار 17 
هزار ایرانی حاضر شد و این حجم جنایات را در 

کارنامه خود ثبت کرد.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
ادامه داد: دلیل آن را باید در خویشتن وهمی او 
و امثال او در این گروهک تروریستی جست که 
منیت آنان آنقدر بزرگ ش��ده است که از ورای 
آن واقعیات را  نمی دیدند، این خودبزرگ بینی 
مس��عود و مریم رجوی از سمت سرویس های 
جاسوسی اسرائیل و آل سعود پرو بال داده شد 
که حقیری خود را نبینند و همچون عروسک 
خیمه شب بازی، مزدور اهداف شوم آنان برای 
براندازی نظام باش��ند تا جایی که تنها به دلیل 
اینکه سهم مورد نظر از قدرت را بعد از پیروزی 
انقالب به آنان داده نشد، به روی مردم سرزمین 
خود آت��ش گش��ودند و در خیابان های تهران 

حمام خون به راه انداختند.
مقدم با بیان اینکه مدارک مس��تندی وجود 
دارد که نشان  می دهد این گروهک پابه پای رژیم 
بعث عراق در جنگ نابرابر 8 س��اله کاسه لیس 
صدام بود و از آبشخور او ارتزاق  و برای این رژیم 
جاسوس��ی  می کرد و نهایت همکاری را داشت، 
خاطرنش��ان کرد: وقاح��ت و مرزهای جنون و 
دیوانگ��ی را این��ان جابه جا کردند ک��ه ادعای 

میهن پرستی داشتند اما علیه مردم کشور خود 
با دشمن همکاری می کردند، البته جای تعجب 

ندارد چون حیات آنان در دریوزگی است.
این فعال سیاس��ی تصریح ک��رد: به تازگی 
اس��نادی از اف بی آی منتش��ر ش��ده که نشان 
می ده��د، این گروهک تروریس��تی در جریان 
سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در تیرماه 
س��ال 1۳۶7 دست داش��ته است تا برگ سیاه 
دیگ��ری بر کارنامه ذلت بار خ��ود اضافه کند و 
هنوز این لکه ننگشان خشک نشده بود که در 
مرداد همان سال به استعداد 120 تانک زرهی، 
۶0 نفرب��ر و ۶00 خودرو و با ت��وان بیش از ۵ 
هزار نیرو عزم س��رزمینمان را کردند و با به جا 
گذاش��تن نزدیک به ۴ هزار کش��ته دست از پا 

درازتر گور خود را گم کردند.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی اس��تان کرمان 
عن��وان داش��ت: اوج مذل��ت و به خاک س��یاه 
نشستن اینان در سال ۶9 تکمیل شد، آنگاه که 
در جریان »انتفاضه شعبانیه« در برابر قیام مردم 
عراق که در برابر حکومت خودکامه صدام قیام 
کرده بودند، ضمن همکاری وسیع اطالعاتی با 
این رژیم در س��رکوب مردم ُکرد نقش مهمی 
ایف��ا کردند و با به خاک و خون کش��یدن آنان 
حوزه جنایات خود را بین المللی کردند و چهره 
کریه و منفور خود را به مردم کش��ور همسایه 
و دوس��ت عراق نیز نش��ان دادند و حتی اسناد 
همکاری آنان با معارضان سوری و داعش فاش 

شد و روسیاه تر از گذشته شدند.
کارش��ناس سیاسی عنوان داش��ت: سریال 
جنایات آنان به همین جا ختم نشد، در خرداد 
س��ال 1۳7۳ مقارن روز عاش��ورا در حرم امام 
رضا)ع( این جانیان از خدا بی خبر با بمب گذاری 
تع��داد زیادی را به خاک و خون کش��یدند و با 
هتک حرمت حرم امن الهی احساسات عمومی 
را جریح��ه دار کردند تا ع��رض اندامی کرده و 
نشان دهند سازمان بی مغز و توخالی آنان برای 
هویت سازی و بدست آوردن جایگاه چیزی در 

چنته جز خون و خونریزی ندارد.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
اضافه کرد: به ش��هادت رس��اندن شهید صیاد 

ش��یرازی که بغض او را بر سر عملیات مرصاد 
داش��تند، دادن اطالع��ات جاسوس��ی مراک��ز 
هسته ای کشور به دشمن، دست داشتن در ترور 
شهدای هسته ای و... تنها سر فصل کوچکی از 
جنایات آنان در سال های اخیر است، اما بدانند 
جز اینک��ه در قاموس عدل الهی راه برگش��ت 
ب��رای خود را   ببندن��د و به عنوان یک گروهک 
تروریس��تی در لیست سیاه س��ازمان ملل قرار 
گیرند، هیچ عایدی نداشتند و به همان جایی  
می روند که مس��عود رجوی رفت، یعنی در قعر 

جهنم و بی نصیب از رحمت الهی.
مقدم با بیان اینکه سیر روند این جنایات تا 
کنون ادامه داشته اس��ت، بیان کرد: آنان برای 
تنفس مصنوع��ی دادن به حیات ننگینش��ان 
هرساله کنفرانس ساالنه خود را با مبالغ هنگفتی 
در پاری��س برگ��زار  می کنند و با دع��وت افراد 
معلوم الحالی چون جان بولتون در این کنفرانس، 
خواب س��رنگونی نظام را با خود مرور  می کنند، 

البته باید بگویم شتر در خواب بیند پنبه دانه.
وی ادام��ه داد: در آخرین تصاویر از اردوگاه 
شیاطین که از تیرانا بدست آمده است، زنان و 
مردان چروکیده ای را نشان  می دهد که ناامید 
از رویایی با ای��ران در جبهه حقیقی به فضای 
مجازی روی آوردند و با سم پراکنی در این فضا 
اعتقادات مردم را نشانه گرفته اند تا شاید بتوانند 
با شایعه پراکنی، ایجاد شبهه و نشر مطالب دروغ 
و تهمت علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
دالرهای س��عودی بیشتری به جیب بزنند که 
این موضوع بصیرت و باال بردن شعور سیاسی 

آحاد جامعه را  می طلبد.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان کرمان ضمن 
تأکید بر اینکه اخیراً با هویدا ش��دن خبر س��فر 
محرمانه مریم رجوی ملعون به تل آویو برای دیدار 
با نتانیاهو و رئیس سازمان جاسوسی موساد برای 
تشدید اقدامات علیه ایران، گفت: مبرهن است 
که بین موس��اد و منافقین روابط نزدیکی برای 
جاسوسی از ایران وجود دارد، اما بدانند هر چیزی 
در دنی��ا تاریخ مصرف��ی دارد و یک روز همچون 
دستمال کثیفی به زباله دان تاریخ پرت  می شوند 

و ننگ ابدی را به جان خریده اند.

احمدعلی مقدم:

منافقین در فضای مجازی اعتقادات مردم را نشانه گرفته اند



12
دو شنبه

14مرداد 1398 
3ذی الحجه 1440 
شماره 1077   

صاحب امتیاز: حزب مؤتلفه اسالمی
مدیرمسئول: محمد مهدی اسالمی

سردبیر: حمیدرضا ترقی
گرافیک: احمد عبادی

چاپ: چاپ دیجیتال ایران کهن
تلفن: 88۳۴8891-2

نمابر: 88۳۴۳821
شماره پیام کوتاه: 20001۳۴2

سازمان توزیع: 88822890
www.shoma-weekly.ir:سایت

info@shoma-weekly. ir :رایانامه
خیاب��ان  زن��د-  کریمخ��ان  خیاب��ان  نش�انی: 
خردمن��د جنوبی - نبش کوچه یگانه پالک ۴۴- 

کدپس��تی:1۵8۴7۳۴711

مسلمانان تمامی کشورهای جهان 
از آن جا که شما در سلطه بیگانگان 
گرفتار مرگ تدریجی شده اید باید بر 
وحشت از مرگ غلبه کنید و از وجود 
جوانان پرشور و ش��هادت طلبی که 
حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند 
اس��تفاده نمایید، به فکرنگه داشتن 
وضع موجود نباشید بلکه به فکر فرار 
از اس��ارت و رهایی از بردگی و یورش 
به دش��منان اسالم باشید که عزت و 
حیات در س��ایه مبارزه است و اولین 
گام در مبارزه، اراده است و پس از آن 
تصمیم بر این که سیادت کفر و شرک 
جهانی خصوصاً آمریکا را بر خود حرام 

کنید.
امام خمینی)ره( 1367/4/29

ور
م ن

کال

عاقبت دخالت زیادیپنجره آخر
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هر روز برای شما منتشر می شود

الله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در پی شنیده 
هایی مبنی برخورد با صدا و س��یما توسط دولت به دلیل پخش سریال 
»گاندو« گفت: دولت دوازدهم تکلیف خود را روشن کند، دولت جمهوری 
اسالمی است یا نه؟؛ ما در کشورمان باید بر اساس آموزه های دینی عمل 
کنیم، در روایات ما تأکید شده بهترین دوست کسی است که عیوب مرا 
بازگو کند؛ حاال چرا دولت از یک سریال چنین برآشفته شده؟ این رفتار 
در شأن مسئوالن دولت نیست و نباید با کسانی که با زبان فرهنگ و هنر 

آن ها را نقد می کنند چنین رفتاری داشته باشند.
الله افتخاری در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: متأسفانه در دولت 
شعارها و با عملکرد افراد تفاوت و فاصله بسیاری دارد؛ مشخص است که 
برخی شعارهای دولت بر اساس شتاب زدگی و عوام فریبی بوده اند، اینکه 
مسئوالن دولت اعالم می کردند »ما از منتقدان استقبال می کنیم« اآلن 

کجاست؟ چرا در عمل هیچ استقبالی از منتقدان نمی شود؟
این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه سریال »گاندو« می تواند 2 حالت 
داشته باشد؛ اول اینکه همه مطالبی که در این سریال عنوان شد بر اساس 
واقعیت است که در این صورت دولت باید از همه مردم، شهدا، رهبری و 
نظام عذرخواهی و س��پس کناره گیری کند، یا اینکه مطالب این سریال 
واقعی نیست که در آن صورت هم دولت می بایست از طریق مراجع ذی 
صالح قانونی مانند قوه قضائیه پیگیری کند، در هر صورت راه برخورد با 

این سریال، تهدید و ارعاب و ... نیست!
افتخاری تصریح کرد: بنده متوجه نمی شوم که این رفتار تهدیدآمیز چه 

معنایی دارد؟ چرا ما باید جلوی دهان منتقدان و معترضان به عملکردمان 
که دلسوزانه حرف می زنند را بگیریم؟ این رفتارها بسیار زشت است. البته 
چنین رفتاری نشان می دهد که چقدر جای سریال هایی مانند »گاندو« 
با این محتوای فاخر و عالی شان خالی بوده که باید برای تولید آن از تمام 

مسئوالن سازمان صدا و سیما قدردانی کرد.
وی تأکید کرد: س��ریال هایی مانند »گاندو« باعث افزایش بصیرت در 
توده های مردم و اعتماد بیش��تر آن ها به نظام می ش��وند؛ ما به این نوع 
تولیدات ارزشمند نیاز داریم. ما باید از عوامل سازنده این سریال قدردانی 
کنیم. همین که تلویزیون مانند س��ینما محلی برای ترویج فساد و سیاه 
نمایی و بی بندوباری نشده جای شکر دارد. مسئوالن سازمان صدا و سیما 
حاال مسئولیت شان سنگین تر شده و باید بیش از گذشته از افرادی که 
چنین آثاری را تولید می کنند حمایت نمایند؛ ای کاش تولید س��ریال 
هایی این چنینی در مورد قوه ها و تشکل های دیگر کشور هم تولید شود.

این عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی متذکر شد: 
مردم ایران اسالمی با استقبال از این سریال نشان دادند که خواهان آگاهی 
بخشی بیشتر هستند؛ این وظیفه هنرمند است که در قالب هنر بایدها و 
نبایدها را به مردم منتقل کند. بنده معتقدم دولت باید به افرادی که این 
س��ریال را تولید کرده اند جایزه ویژه دهد نه اینکه آن ها را تهدید کند، 
دولت باید بودجه ویژه ای به سازمان صدا و سیما بدهد و مسئوالن رسانه 
ملی را ترغیب کند که زین پس فقط به این سمت و سو بروند و چنین 

آثار درخشانی را تولید کنند.

الله افتخاری:

دولت در عمل باید از منتقدان استقبال کند


