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جامعه بدون مطالبه، 
جامعه ای مرده و بدون 

آرمان است.
اگ��ر مطالبات، رف��ع مش��کالت اقتصادی، 
اش��تغال، مقابله با رکود، مبارزه با فساد و امثال 
آن است، مطالباتی هستند به حق، قانونی و در 
مس��یر آرمانهای نظام و اگر مطالبات سمت و 
س��وی تحقق امیال بیگانگان را دارد که اساسا" 

مطالبات باطل و مخالف منافع عمومی است 
رهبر معظ��م انقالب در دیدار دانش��جویان 
فرمودند: لشکر جوانان مؤمن و انقالبی باید وارد 
میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک 
به تحقق اهداف انقالب ش��ود. متاسفانه بعضا 
مردم جامعه بشدت دچار بی تفاوتی اجتماعی 
هس��تند و نس��بت به مسائل و آس��یب های 
اجتماعی هیچ گونه واکنشی از خود نشان نمی 
دهند که این نادیده گرفتن نشان از میزان پایین 
مطالب��ه گری اجتماعی دارد که خود تبدیل به 
فرهنگ غالب در جامعه ش��ده و به سختی می 
ت��وان این فرهنگ را تغییر داد. گفتنی اس��ت 
زمانی افراد جامعه دچار بی تفاوتی اجتماعی می 
شوند که افکار عمومی احساس می کند تاثیری 
در روند امور یا حل مساله ندارد و در نتیجه یاس 

و ناامیدی اجتماعی به وجود می آید.
مطالبه گ��ری اجتماعی نقش بس��یاری در 
توسعه و پیش��رفت جامعه در ابعاد گوناگون و 
مهم تراز ان به قدرت رسیدن مسولین توانمند 
و پاس��خگو و فعالی��ت در مس��یر کارام��دی و 

قانونمندی داشته است.
عمل مطالبه گ��ری و نظارت مردم همچون 
خونی اس��ت که میتواند در ش��ریان توسعه و 
آبادانی و ریشه کنی فقر و محرومیت در جامعه 

نقش ایفا نماید .
 ضعف در فرهنگ فعالیتهای جمعی و گروهی 
که بدلیل نداش��تن روحیه کار تیمی ،تشکلها 
نتوانس��ته اند کارکرد اصلی خویش را داش��ته 
و  عدم حمایت مناس��ب حقوق��ی و اجتماعی 
مسئولین امر که نتوانسته انگیزه مناسبی برای 
حضور و مشارکت مردم در این حوزه ایجاد کند.

 س��المت اداری کشور درحوزه های مختلف 
و کاهش فس��اد، مس��وولیت پذیری بیشتر در 
قبال مردم درگرو بستر س��ازی ب��رای افزایش 
مطالبه گ��ری اجتماع��ی در چارچ��وب قوانین 
موجود کشور است. بی تفاوتی یا کم اهمیت دادن 
ب��ه موضوع��ات و حق��وق اجتماع��ی از جانب 
هرکس��ی موجب خواهد شد تا جامعه ای بیمار 
داشته باشیم که از بیماری مزمنی رنج می برد 
و امید خود را برای بهبودی و سالمتی از  دست 

می دهد و دست از تالش برمی دارد.
 بدون شک افزایش مطالبه گری اجتماعی و 
هراس نداشتن از مطالبه حقوق اجتماعی توسط 
مردم و سازمان های غیردولتی و رسانه ها، اعتماد 
اجتماعی بیشتر به مسووالن را به دنبال خواهد 
داش��ت و پاس��خگو بودن مس��ووالن و افزایش 
پرسش��گری در جامعه ضمن افزایش نظارت و 
کنترل اجتماعی ضامن امنیت اجتماعی پایدار، 
شایسته ساالری، استفاده صحیح از منابع، توسعه 

ش��اخصه های رفاه اجتماعی و افزایش رضایت 
اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

عدم پیش��رفت مناطق ما در استان و کشور 
مطالبه گر نبودن مردم ماست مردم باید نسبت 
به تخصیص بودجه های استانی و شهرستانی در 
سطح کشور حساس باشند و همراه مسئولین 
محلی پیگیر حقوق اجتماعی و رفاهی باش��ند 
و آن را از مسئولین باال دستی مطالبه نمایند تا 
شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی و اجتماعی و 

… در شهرستان باشیم 
مقام معظم رهب��ری فرمودند : » از نظر من 
هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل 
قانون و مسئولیت های خودشان پاسخگو هستند 
و باید جواب دهند. همیش��ه این ملت نیاز دارد 
به اینکه مسئوالن او پاسخگوی مسئولیت های 
بزرگ خودش��ان در مقابل ملت باش��ند و روح 
پرس��ش و مطالبه گری در مردم وجود داش��ته 
باشد.« نهادینه شدن فرهنگ مطالبه گری در 
جامعه ضروری است باید فرهنگ مطالبه گری 
را در جامع��ه نهادینه کنی��م و به جای توجیه، 

مطالبه گر باشیم.
اگر مطالبه نکنیم، مشکالت حل نمی شود! 
مسئولین با مطالبات عمومی، پاسخگو نیستند 
صدا و س��یما باید ب��ه صورت خ��اص بر روی 
مطالبات عمومی مردم تمرکز کند یکی از نمونه 
های عینی ، قراردادهای نفتی که دانش عمومی 
نسبت به قراردادهای نفتی و حتی مفاهیم اولیه 
فنی و مهندسی نفت بسیار اندک بود ولی رسانه 
ه��ا و متخصصان منتقد به قالب ای��ن قرارداد، 
ضمن تشریح بندها و کلیات چارچوب قراردادی 
مذکور به زبان غیر فنی کوشیدند فضای عمومی 
جامع��ه را با مفاهیم قراردادهای نفتی یا جعبه 
سیاه آشنا سازند که بسیار موثر بود. مطالبه گری 
درس��ت و در راس��تای اهداف انقالب می تواند 
تاثیرات به س��زایی در رشد و پیشرفت و آبادانی 

کشور و استان داشته باشد.
افزایش مطالبه مردم باعث پیشرفت کشورمي 
ش��ود باید روحیه مطالبه گري را در بین تمامي 
آحاد جامعه گس��ترش دهیم . فرهنگ مطالبه 
گرایي امید را در مردم افزایش مي دهد، نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی باید از طرف مردم 
مطالبه گری کنند و مردم نیز به واسطه نمایندگان 

باید پیگیر مطالبات خود باشند. 
امروزه دیگر برای هیچ یک از مسئولینی که 
وظایف خود را به درس��تی انجام نمی دهند و 
کوتاهی می کنند حاش��یه ام��ن خبری وجود 
ندارد. مس��ئول جمه��وری اس��المی عملکرد 
خودش را به طور ش��فاف و روش��ن در اختیار 
مردم قرار دهد؛ نمایندگان باید ش��فاف سازی 
کنند چ��ه اقدامی جهت رف��ع این بی عدالتی 
ها مخصوصا اقتص��ادی انجام داده اند؟ و یا چه 
اقدامات و حمایتی جهت حمایت از طرح بومی 
سازی اشتغال صورت داده اند؟ یا جهت تحقق 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی شفاف 
سازی کنید ایا در استان و کشور اقدامی صورت 

گرفته است یا خیر؟
اما نمایندگی منصبی اس��ت ک��ه از طریق 

انتخابات و رأی مردم فعلیت می یابد. براس��اس 
قانون، نمایندگی مقامی ملی است و نه محدود 
به ح��وزه انتخابیه . نمایندگان در قالب مجلس 
ش��ورای اس��المی کار گروهی انجام می دهند 
نه فردی. همچنی��ن نمایندگی یکی از معدود 
مس��ؤلیت های غیر قابل واگذاری و عزل است. 
وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

قانونگذاری و نظارت است.
معموال ه��ر نماینده به تش��خیص خود در 
ایف��ای نقش در حوزه انتخاب��ی اش، اقدام می 
کند. نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در 
حوزه انتخابیه نیز وظیفه اش نظارتی است مثل 
نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه 
در حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئولین 
بوم��ی را به مقامات عالی گ��زارش دهد. و حق 
دخالت در اجرا را ندارد. مردمان یک منطقه به 
نمایندگی از خودشان یک نفر را انتخاب میکنند 
تا حرف، مش��کالت، کاس��تی ه��ا را به عنوان 
منتخ��ب مردم و امین مردم ب��ه گوش مراجع 
باالتر برسانند و در کنار آن پیگیر خواسته های 

بر حق مردم و منطقه باشد.
نماینده مجلس باید بی عدالتی های احتمالی 
را در س��طح منطقه پیگیری و از حق و حقوق 
م��ردم در حوزه انتخابیه خود ب��ا هدف اجرای 
هر چه بیش��تر عدالت دفاع ک��رده و با تالش و 
کوش��ش مضاعف از بی عدالتی و حق کش��ی 
نس��بت به حقوق حقه م��ردم جلوگیری کند. 
س��رمایه گذاری، ایجاد کارخانج��ات تولیدی، 
تعویض و نصب مدیران دس��تگاه های دولتی، 
ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارایه خدمات 
از قبی��ل آب، جاده، ب��رق، گاز، تلفن و غیره از 
وظای��ف قوه مجریه و نماین��ده عالی دولت در 
شهرستان یا استان است. البته با چانه زنی های 
یک نماینده مقتدر میت��وان در برنامه ریزی و 
بودجه نویسی س��هم حوزه انتخابیه خود را در 
این مه��م افزایش داد . نماینده حق س��فارش 

خودی ها و اهالی ستاد برای انتصابات ندارد . 
نماینده  ای که تحت فش��ار قرار می گیرد و 
جرات بیان و ح��رف زدن ندارد به درد مجلس 
نمی خورد. حریت و آزادگی یکی از ویژگی های 

نماینده مجلس است.
چ��را در مجل��س موضوع ش��فافیت مطرح 
می ش��ود تعداد کمی رأی می دهند؟ چرا فقط 
از 29۰ نماینده باید ۱۶۰ نماینده طرح شفافیت 
آرای نمایندگان را امض��ا کنند، ولی ۵9 نفر از 
نمایندگان حاضر ش��وند اطالعات را در اختیار 
مردم قرار دهند ش��فافیت یکی از اصولی است 
که برای پیشگیری از فس��اد ضروری و ضامن 
سالمت عمومی جامعه است، فاسدین در محیط 
تاریک می توانند رشوه بگیرند و اختالس کنند. 
یا یکی از درخواست مردم از نمایندگان مجلس، 
مطالبه مسکوت ماندن حقوق های نجومی است 
ک��ه دولت هیچ اقدامی ب��رای آن صورت نداد . 
البته مطالبه گری هزینه دارد و هر کار اصالحی 
پرهزینه است. فضای مطالبه گری باید در طول 
چهار س��ال یک نماینده وجود داشته باشد نه 

اینکه امروز این فضا ایجاد شود. 

نتیجه مطالبه گری مجلس برای جامعه
سرمقاله

محمود الفت
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رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با تاکید ب��ر اینکه برای اصالح طلبان رویکردی 
بهتر از صداقت و ابراز هرچه فوری تر اش��کاالت 
بینشی و عملکردی شان به مردم نیست، گفت: 
آنها باید بپذیرند که مس��ؤولیت ب��ر باد دادن 
هشت سال فرصت های گران بهای کشور را، به 

دلیل اتخاذ راهبردی غلط، بر دوش دارند.
س��ید مصطفی میرس��لیم رئیس ش��ورای 
مرکزی حزب موتلفه اس��المی در گفت و گو با 
خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره 
به مواضع و اظهارات برخی جریان های سیاسی 
در خصوص احتمال عدم حضور پرش��ور مردم 
در انتخاب��ات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای 
اسالمی اظهار داش��ت: حضور در پای صندوق 
رأی نش��ان دهندۀ مش��ارکت مردم اس��ت در 
ادارۀ ام��ور کش��ور؛ رغبت مردم به مش��ارکت 
متأثر از عوامل متعددی از جمله رضایت آنها از 
دولتمردان و نمایندگان مجلس و نیز امید آنها 

به آینده است.
وی با اشاره به خروج از مشکالت معیشتی و 
خروج از رکود و رونق اش��تغال، استقرار شایسته 
س��االری، نظارت بر عملکردها، مبارزه با فساد و 
تبعیض و اش��رافی گری، و نیز رواج شفافیت به 
عنوان انتظارات از مجلس آینده گفت: با توجه به 
عملکرد ناموفق اصالح طلبان در دولت و مجلس به 
نظر می رسد انگیزۀ حضور در انتخابات برای خروج 
از بن بس��تی که آنها ایجاد کرده اند قوی خواهد 
بود. همه منتظر تحولند و حتی بسیاری از خود 
اصالح طلبان معتدل عالقه مندند زودتر این دورۀ 

توأم با ضعف و وادادگی و بالتکلیفی به سرآید.
میرسلیم در خصوص عملکرد شورای نگهبان 
در بررسی صالحیت ها خاطرنشان کرد: یکی از 
فعالیتهای بس��یار مهم و پیچیدۀ انتخابات به 
شورای نگهبان بر می گردد؛ در مجموع شورای 
نگهبان خدمات ارزنده ای برای پیشبرد هرچه 

صحیح تر روند انتخابات و بررسی صالحیت ها 
انجام داده است؛ این عملکرد البته می تواند به 
لحاظ فنی و اجرائی بهبود یابد و ضرورت چنان 
بهبودی در سیاست های کلی انتخابات ابالغی 

در شهریور ۱39۵ تصریح شده است.
وی در پاسخ به اظهارات برخی اصالح طلبان 
پیرامون ممانعت شورای نگهبان از ورود برخی 
شخصیت ها به مجلس، تصریح کرد: متأسفانه 
وزارت کش��ور در س��ه س��ال گذش��ته موفق 
ب��ه تدوین الیح��ۀ جامع انتخاب��ات بر مبنای 
سیاست های کلی نشده فلذا اگر اصالح طلبان 
می خواهند ایرادی بگیرند، باید به دولت کنونی 
و مجلسی که دوره اش رو به پایان است بگیرند 
چون سرمنشأ هر دو کاستی اصالح طلبانند نه 

شورای نگهبان.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 

پیرامون اظهارات برخی شخصیت های اصالح 
طل��ب باعنوان حض��ور مش��روط در انتخابات 
مجل��س، تصریح ک��رد: این نوع اظه��ارات از 
یأس آنها سرچش��مه می گیرد ک��ه آن هم به 
عدم کارآیی شان در مجلس دهم و شش سال 
اخیر دولت بر می گردد و االاّ اگر در مقابل مردم 
می توانستند به عملکردشان افتخار کنند، دلیلی 
برای دلسردی شان و حضور مشروط نمی بود و 

با آبرو می توانستند در انتخابات شرکت کنند و 
فهرست بدهند.

میرسلیم با تاکید بر اینکه برای اصالح طلبان 
رویکردی بهتر از صداقت و ابراز هرچه فوری تر 
اشکاالت بینش��ی و عملکردی ش��ان به مردم 
وجود ندارد، اظهار داشت: آنها باید بپذیرند که 
مسئولیت بر باد دادن هشت سال فرصت های 
گران بهای کش��ور را، به دلی��ل اتخاذ راهبردی 

غلط، بر دوش دارند.
وی در پایان با اشاره به بایسته های مجلس 
یازدهم، گفت: مجلس بای��د از تمام ابزارهایی 
که قانون اساسی در اختیارش گذارده استفاده 
کن��د و چه برای قانونگ��ذاری و چه در انتخاب 
دولتم��ردان با صالحیت و نظ��ارت بر عملکرد 
آنها، بدون مماش��ات و زد و بن��د، به ویژه برای 

خشکاندن ریشه های فساد.
همچنین س��یدمصطفی میرس��لیم رئیس 
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفتگو 
ب��ا مهر در خصوص س��هم اص��الح طلبان در 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گفت: کال 
عملکرد دولت و مجلس خاطره بسیار تلخی در 
ذهن مردم به جای گذاشته که حکایت از عدم 
رضایت آنها از عملکرد اصالح طلبان می کند و 
بعید لست بتوانند در مجالی که پیش رو دارند 

خود را اصالح کنند.
وی افزود: دستاوردهای منفی عملکرد دولت 
و مجلس به حساب اصالح طلبان نوشته شده 
است و قابل انکار نیس��ت و نمی توان مردم را 
فریب داد. بهتر اس��ت خودشان اعتراف کنند و 
این یک سال و نیم باقی مانده برای اصالح خود 

و خدمت به مردم استفاده کنند.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
ادام��ه داد: من امیدوارم ای��ن عملکرد ضعیف 
موج��ب یأس مردم نش��ود و از ش��ور انتخابات 
نکاهد، واال ریزش آراء اصالح طلبان قطعی است.

سید مصطفی میرسلیم:

دستاوردهای منفی عملکرد دولت
 و مجلس به حساب اصالح طلبان است

دستاوردهای منفی عملکرد دولت و 
مجلس به حساب اصالح طلبان نوشته 

شده است و قابل انکار نیست و
 نمی توان مردم را فریب داد. بهتر است 

خودشان اعتراف کنند و این یک سال 
و نیم باقی مانده برای اصالح خود و 

خدمت به مردم استفاده کنند
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حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای چهارشنبه 
۱۶ مرداد ۱39۸ در 
دیدار م��دال آوران المپیادهای علمی و اعضای 
تیم ملی والیبال جوانان، با اشاره به صحبتهای 
یک��ی از جوانان نخبه که از مش��کالت موجود 
بر س��ر راه نخبگان و عملکرد دستگاه ها گالیه 
داشت، گفتند: مشکالت نباید جوان را متوقف 
و نا اُمید کند، زیرا نا اُمیدی، َس��م اس��ت و اگر 
نس��لهای قب��ل متوقف و نا اُمید میش��دند، ما 
باید همچنان در همان دوران فس��اد و طاغوت 
میماندیم ولی اکنون ب��ه برکت همان جوانان 
نسل قبل، در کشور شرایطی فراهم شده است 
که استعدادهای جوان نخبه بروز و ظهور پیدا 
میکند و میتواند با صراحت بایستد و حرفهای 

خود را بزند.
ولی امر مسلمین امام خامنه ای در این 
مالقات کوت�اه و تاثیر گ�ذار 5 توصیه به 

جوانان داشتند که عبارتند از :
۱- برظرفیت وجودی تان بیافزایید

2- بدوت توقف مس��یر پیش��رفت را ادامه 
دهید

3- جب��ران عقب ماندگ��ی علمی را وظیفه 
خودبدانید

4- ارتباط قلبی وتوکل و استمداد از خدا را 
فراموش نکنید

۵- دربرابرمشکالت متوقف و ناامید نشوید
اینک دراین یادداش��ت به شرح توصیه اول 

معظم له می پردازیم
توصیه اول :ظرفیت افزائی وجودی

       باید جوانان نخبه با کار و تالش و پشت 
سر گذاشتن مشکالت، بر ظرفیت وجودی خود 
بیفزایند و بدون توقف، مسیر پیشرفت را ادامه 

دهند.9۸/۵/۱۶
انتظار این اس��ت که جوانان نخبه و نس��ل 
بع��دی، صدها م��ورد مانند نان��و و پدیده های 
ناشناخته ی علمی زیست فناوری را کشف کنند 
و فقط به ادامه ی مسیر پیشرفت علمی بسنده 
نش��ود. الزمه ی رسیدن به این مرحله حفظ و 
تعالی جوهر نخبگی و قانع نش��دن به شرایط 

فعلی است.
راهکارهای افزایش ظرفیت وجودی

مهمترین عامل افزایش ظرفیت انسان این 
است که اوال ایمان داشته باشد و ثانیا سعی کند 
علومی که در راستای ایمان است کسب نماید 
و ثالثا به هر چه آموخت عمل کند. این راهبرد 
و راه��کار دائما به او کمک می کند تا ظرفیت 

خویش را بیافزاید
1- شناخت خدا:

امام رضا )علیه الس��الم( می فرمایند: »اول 
عب��ادۀ اهلل معرفته؛  اولین مرتب��ه عبادت خدا، 
معرفت و ش��ناخت خدا می باش��د.« بنابراین 
اولین و مهمترین حرکت ما جهت رشد ظرفیت 
های وجودی مان، شناخت آفریدگار و خالقمان 
است؛ زیرا بدون شناخت حضرت حق تعالی و 
کسب معرفت نسبت به ذات اقدس الهی، ارتقاء 

وجودی ممکن نیست.

در این زمینه مطالعه کردن می تواند بسیار 
مفید باش��د کتاب هایی که پیش��نهاد میشود 
کت��اب های اعتقادی آقای قرائتی و پس از آن 
کتاب های شهید مطهری بسیار سودمند است.
2- شناخت دس�تورات خدا و عمل به 

آنها:
جهت شناخت دستورات عملی باید به رساله 
های عملیه مجتهدین کرام رجوع شود. بنابراین 
با رجوع به رساله می توان واجب و حرام الهی 
را ش��ناخت. بس��یاری از افراد ممکن اس��ت با 
دس��تورات الهی کاماًل آش��نا بوده و از حرام و 
حالل الهی مطلع باش��ند، ولی به هنگام بروز 
خواهش های نفسانی و وسوسه های شیطان از 

فرامین الهی سرپیچی نمایند.
اما افرادی که تصمیم به کس��ب س��عه ی 
وجودی دارند، دس��تورات الهی را بر دستورات 
نفس و شیطان، در عمل ترجیح می دهند. امام 
سجاد )علیه الس��الم( می فرمایند: »من عمل 
بما افترض اهلل علیه فه��و من اعبد الناس؛ هر 
ک��س به آنچه خدا بر او واجب کرده عمل کند 
از عابدتری��ن مردم می باش��د«. بنابراین انجام 
واجب��ات و ترک محرمات بر هر چیزی ترجیح 

دارد.
که هیچ وس��یله ای به اندازه انجام واجبات 
و ترک معاصی، انس��ان را به خدا نزدیک نمی 
کند و قلب موم��ن را پاالیش نمی دهد؛ »قال 
اهلل تب��ارک و تعالی: ماتحبب الی عبدی ش��ی 
ٍ احب الی مما افترضت��ه علیه؛ خداوند فرمود: 
بنده ام با هیچ وسیله ای دوست داشتنی تر از 
فرائض محبوب من نمی شود.« )میزان الحکمه؛ 

محمدی ری شهری، محمد، ج2، ص۶9۱(
3- استقامت در مسیر بندگی:

مهمترین نکته در رسیدن به هدف مذکور، 
بندگی مادام العمری و همیشگی خدا می باشد. 
خداوند تبارک و تعال��ی به پیامبر اکرم )صلی 
اهلل علی��ه و اله وس��لم( در قرآن چنین خطاب 
می کند: »فاعبده واصطبر لعبادته؛ او را عبادت 
کن و در راه پرس��تش او شکیبا باش«، )سوره 
مریم، آیه ۶۵(. حضرت علی )علیه السالم( می 
فرمایند: »دوام العباده برهان الظفر بالسعاده« 
)الغرر وال��درر، باب العب��اده، ص 24 و 3۱۸(؛ 
عبادت دوام دار و همیشگی، دلیل قاطع ظفر و 

دستیابی به سعادت و خوشبختی است.
چند توصیه ی زمینه س�از، جهت سعه 

ی وجودی:
 تقویت ارتباط عاش��قانه با خداوند و اولیای 
معصومی��ن )علیهم الس��الم( از طری��ق انجام 
مس��تحبات و زیارات و مانند آن؛ چرا که اهل 
بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( واسطه 
های فیض الهی هس��تند؛ یعنی هر خیری، از 
کانال آنها به بندگان می رس��د. همچنین آنها 
باب اهلل هس��تند؛ یعنی راه گس��ترش ظرفیت 
وجودی، از طریق آنها حاصل می شود. بنابراین 
با تمام وجود به آن ذوات نورانی بویژه امام عصر 
)علیه الس��الم( توس��ل جویید و از آنها کمک 

بخواهید.
 ارتباط عمیق با قرآن و استفاده ی از تفاسیر

ق��رآن نقش��ه ی راهی اس��ت ک��ه از طرف 
محبوب به سمت محب فرستاده شده است، تا 
بندگان، با خواندن آن و حرکت در مسیری که 
توسط قرآن راهنمایی شده، به خدای مهربان 
برسند. بنابراین سعی کنید حداقل روزی چند 
آی��ه را ب��ا دقت در معانی و تدب��ر بخوانید و از 
تفاسیری همچون »نمونه« استفاده کنید؛ زیرا 
توضیح و ش��رح آیات الهی و نیز سخن ائمه ی 
اطهار )س��الم اهلل علیهم( در باره ی آیات قرآن 

کریم، در تفاسیر ذکر شده است.
 اصالح صفات ش��خصیتی و پاک سازی دل 
و درون از رذایل اخالقی و آراس��ته ش��دن به 
فضایل اخالقی از طریق راهکارهای علم اخالق 
و تمرین آن ها در معاش��رت با مردم و رعایت 

اخالق اجتماعی.
مثال ً اگر خدای ناک��رده گاهگاهی به جای 
س��خن راست، به دروغ متوس��ل می شوید، با 
مطالع��ه ی احادی��ث وارده در مذمت دروغ و 
کتب اخالقی در این زمین��ه و عمل کردن به 
راهکارهای سفارش شده، برای ترک رذیله ی 
دروغ، تالش کنید ای��ن خصلت را از خود دور 

کنید.
نکته مهم این اس��ت که بدانیم این مسیر با 
علم و عمل برخواسته و در راستای ایمان طی 
می شود. مهمترین عامل افزایش ظرفیت انسان 
این است که اوال ایمان داشته باشد و ثانیا سعی 
کند علومی که در راس��تای ایمان است کسب 
نماید و ثالثا به هر چه آموخت عمل کند. این 
راهب��رد و راهکار دائم��ا به او کمک می کند تا 
ظرفیت خوی��ش را بیافزاید و به خدای متعال 

که ظرف بی نهایت هستی است نزدیک شود
 در کارهای خود، اعمال عبادی همچون نماز 

را در اول وقت خود قرار دهید.
 ساعات اولیه صبح را نخوابید و از آن لحظات 
اس��تفاده کنید. البته توجه داش��ته باشید که 
تدریجی اق��دام نمایید. اگر تاکنون بعد از نماز 
صبح اس��تراحت میکرده ای��د، االن مدت ۱۰ 
دقیق��ه بعد نماز بیدار بمانید تا زمانی که بیدار 
ماندن ۱۰ دقیقه برایتان آس��ان شود؛ آنگاه به 

تدریج ۱۰دقیقه -۱۰ دقیقه اضافه نمایید.
 برای پایبند ب��ودن و عمل کردن به برنامه 
های طراحی ش��ده خود، از یک برنامه تنبیه و 
پاداش کمک بگیری��د و در پایان هر روز یا هر 
هفته به میزان موفقیت ها و عملی کردن برنامه 
های طراحی ش��د، خود را تش��ویق کنید و به 
میزان تنبلی ها و عمل نک��ردن به آن برنامه، 

خود را تنبیه کنید.
نتیجه :

گس��ترش س��عه وجودی، امری تدریجی و 
قدم به قدم است. لذا گمان نکنیم که در مدت 
زمان کوتاه به همه ی اهداف و خواسته هایمان 
می رس��یم؛ بلکه مهم این اس��ت که در مسیر 
الهی حرکت کرده و دراین راه استقامت داشته 
باش��یم. در این راه باید عاشق بود باید از لذت 
های زودگذر کند و سختی ها را به جان خرید 
و نتیجه اش میشود نزدیکی به کسانی که آرزو 

داشته ایم چنان ایشان باشیم .

پنج توصیه ی راهبردی به جوانان نخبه
حمیدرضا ترقی

عضو شورای مرکزی
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جوان��ی و نخبگی 
دونعمت الهی هستند 
که گ��ذر زمان نباید 
س��ایه غفلت و تنبلی وتن پروری را بر سر آنها 
بیفکند. رسول اکرم )ص( جوانی را نعمت قبل 
از پیری دانستند، که اگر خانواده ها غفلت کنند 
سرعت زمان، راس و قله منحنی چهل سالگی 
را و س��ن میانس��الی و سراشیبی رو به پیری و 
فرسودگی جس��م را پیش روی جوآن قرار می 
دهد و این ش��رایط که اوج به��ره گیری نظام 
مند و محاسبه ش��ده از شکوفایی و درخشش 
خالقیت ها میباشد، و باید محصول و بهره های 
جوان به خود و خانواده و جامعه برسد، ممکن 
اس��ت ب��ا آن غفلت ها و فرصت س��وزی ها به 

بطالت و در نهایت پشیمانی منجر شود. 
نخبگی هم نعمت خدا و استعداد متراکم و 
فشرده و کانون قدرت تفکر و خالقیت و جذاب 
و نا آرامی برای مفید بودن و توان  باالی نقادی 
واصالح گری در محیط پیرامون است، که فرد 
نخبه را نس��بت به سایرین متمایز می کند. با 
این ن��گاه حداقلی جوانان نخب��ه بدانند چرخ 
پیش��رفت علم واصالح گ��ری وتمدن و برتری 
ها و درقله ها قرار گرفتن وتامین رفاه وآسایش 
و زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه، آنگونه که 
دین از انس��ان انتظار دارد، هم��واره و در طول 
تاریخ، توسط نخبگان حرکت کرده است. اندکی 
مطالعه تاریخ در خصوص زندگی نام آوران رشته 

های مختلف، این حقیقت را اثبات می کند. 
جوانان نخبه بدانند در دفاع مقدس، آنانکه 
۸ س��ال با دست خالی در مقابل ابر قدرت های 
جه��ان، پیروز میدان بودن��د، جوانان نخبه ای 
بودند که خوی نخبگی ش��ان گل ک��رده و با 
استعداد نخبگی میدان های مین را گزینش و 
با جان معامله کردند تا راه را برای ش��کوفایی 
اس��تعداد نخبگان باز نمایند و پیام بزرگترین 
انقالب عصر را به گوش جهانیان برس��انند که 
چنین ش��د و دنیای موفقیت ها را پیش روی 

نخبگان جوان اینده  قرار دادند. 
اکنون امام خامنه ای، امام نخبه دوس��ت و 
نخب��ه پرور و هدایتگر نخبگان جوان که عزم و 
اراده  و دغدغه وشور پایه ریزی تمدن اسالمی 
را دارد، چه��ار توصی��ه را به جوآن��ان نخبه و 

سازندگان آینده امت اسالمی دارند .
توصی��ه اول،  تقویت تفکر اس��المی، یعنی  
درک این مهم، که باید چارچوب ها و بنیانهای 
اعتقادی و اخالقی و عبادی و تربیتی و تهذیب 
نفس وتمری��ن دین باوری ودینداری را تقویت 
نم��وده و اس��تحکام بخش��ید تا تف��اوت ها و 
تمایزهای نخبگانی چون شهید احمدی روشن 
وشهید شهریاری با نخبگان رذیله صفت و پست 
ش��خصیتی چون رجوی ها که نخبگی ش��ان 
درخدمت دشمنان بشریت قرار گرفته مشخص 
شود، آن یکی در اوج کمال ومحبوبیت ونشاط 
وخدمتگزآری، واین یکی در قعر هرنوع زشتی و 
پلیدی وحیوان صفتی. یا نخبه ای چون شهید 
تهرانی مقدم، که وج��ود مبارکش امروز چند 
ملت یمن، لبنان، فلس��طین، سوریه و عراق را 

نجات می دهد و فردا را صبر کنیم وبنگریم. 
توصی��ه دوم، تقویت تفکر انقالبی، یعنی آن 
انقالبی که ب��ر مبنای دین، نوع��ی زندگی، با 
نظامات اس��المی، وحکومت مردمی  و آزادی 
حقیقی، پیامی تازه و س��بک زندگی متفاوت 
و آرمان عدالتخواه��ی، مقابل همه قدرت های 
جهان ایس��تاد ودراوج س��ختی ها و مقاومتها 
مراحل پی��روزی را با اتکاء به ق��درت خداوند، 
پش��ت س��ر گذاش��ت و راه را برای جسارت و 
بیداری و قیام ملت ه��ا هموار نمود ودین را به 

متن زندگی کشاند. 
این انقالب ش��اخصها و ویژگیهایی دارد، که 
جوآن نخبه باید به آنها اراسته شود تابتواند فضا 
ومحیط را برای کار وتالش وکوش��ش  و خلق 
اس��تعدادها ودست یاری به فعالیت های دانش 
بنیان وخدمت به جامعه فراهم س��ازد. بدیهی 
است در بطن انقالبی گری مبارزه با ظلم و فساد 

و انحرافات اجتماعی و شکستن اراده های ذلت 
پیشگی و وابستگی وغرب زدگی وجود دارد و 
جوهره خودباوری نیز درمتن انقالبی گری نهفته 
است. این نوع رویکرد عدالتخو اهی از ویژگیهای 
مشتاقانه آرمانخواهی جوانان است و نخبگی نیز 

مزید بر آن است. 
توصیه س��وم، تقویت بصیرت، یعنی همان 
شاه کلیدی که با وجود آن از هر بن بستی، چه 
در زندگی شخصی و چه در امور اجتماعی رموز 
پیشگیری فرا گرفته می شود و سپس بن بست 

شکنی آسان می شود.
 ب��ی بصیرتی، نقطه مقابل غیر انقالبی، هم 
هست. انقالبیگری و بصیرت افزایی و بن بست 
ش��کنی و موفقیتهای پیاپی ومسؤلیت پذیری 
و نقش آفرینی موثر در بس��تر اعتقاد و ایمان 
مقوالتی توام هستند، که نخبگی می تواند هم 
عامل محرک و هم عامل اس��تمرار و ثبات آنها 
باش��د. جوانان نس��ل اول تاچهارم انقالب، که 
انقالب اس��المی را از گردنه های سخت عبور 

داده اند، دارای این ویژگی ها بوده اند. 
توصی��ه چه��ارم، ت��وکل برخ��دا ودعا، که 
رمز هم��ه موفقیتها و هم��ه پیروزی ها وهمه 
دارایی ه��ای مادی ومعنوی اس��ت وبا س��الح 
نخبگی و شخصیت پاک ضمیر جوآن و کمتر 
آلوده ش��ده به  پلشتیهای زندگی، راهگشا در 
همه حالته��ا وزمان ها ومکانها صفمیباش��د. 
شهید فهمیده وش��هید ابراهیم هادی وشهید 
حجج��ی دراین حالت های معن��وی وروحانی 
مسیر موفقیت را طی نمودند وکتاب حقیقت 
تاریخ را زرنگار کردند وزندگی ش��یرین ولذت 
بخش ماندگار سرش��ار از نعمت ها، هم از آن 

آنها است. 
نخبگی ظرفیت واس��تعداد اضافه ایی است 
که در رقابت بادیگران، شانس تقویت را ذر این 
چه��ار خصیصه زیاد می کن��د واثر آن هم در 
ساختن جامعه وخدمت به مردم، صد چندان 

می شود.

چهار رمز پیشرفت و توفیق نخبگان جوان
نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی
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دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت:یکی از 
اصلی ترین مشکالت کشور استفاده از مدیریت 
های ناکارآمد جناحی است همانطور که شاهد 
بودی��م دولت فعل��ی به دلیل عدم اس��تفاده از 
ظرفیت های کش��ور متاس��فانه نتوانست برای 
محیط زیست کاری کند چرا که اگر دولت یک 
متخصص با برنامه و تیم محیط زیستی داشت 

گرفتار این مشکالت نمی شد.
به گ��زارش نما اس��داهلل بادامچیان دبیرکل 
ح��زب موتلفه اس��المی در نشس��ت خبری با 
تبریک روز خبرنگار، گفت: از همه رسانه هایی 
که در طول سال گذش��ته اخبار حزب موتلفه 
اس��المی را منتشر کردند و نظرات ما را سمع و 

نظر ملت شریف ایران رساندند، متشکریم.
وی افزود: در گام نخست انقالب توانستیم در 
خدمت نظام و اسالم باشیم؛ حزب در طول این 

سال ها موفق و ثابت قدم بوده است.
بادامچیان با اش��اره به شهدای حزب موتلفه 
اسالمی، تصریح کرد: برخی ها در طول گام اول 
توانستند انجام وظیفه کنند و خداوند به آن ها 
انعام شهادت را داد و ما به فعالیت در این حزب 

افتخار می کنیم.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی خاطرنشان 
کرد: گام دوم انقالب دوره ای است که مشکالت 
کش��ور حل خواهد ش��د و کش��ور ما به عنوان 
کش��وری ش��اد و آباد و بهتر از اکنون به پیش 
خواهد رفت و در جه��ان منادی صلح و آبادی 

خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد: انشاهلل در گام دوم 
بتوانیم به عنوان حزبی قوی و فعال در خدمت 
ملت، رهبری معظم انقالب و نظام کار کنیم و 

رسانه نیز در این عرصه نقش مهمی دارند.
بادامچی��ان گفت: ما برای گام دوم با تحولی 
متناس��ب در آذر 9۷ مجمع عمومی خود را با 
حض��ور هزار نفر از نماین��دگان خود از بیش از 

3۰۰ دفتر موجود در کشور برگزار کردیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه در 
این دوره ما اعضای شورای مرکزی را از 3۰ نفر 
به 3۵ نف��ر افزایش دادیم، گفت: اکنون 3۵ نفر 
عضو اصلی و ۵ نفر علل البدل و از چهار نس��ل 

انقالب در این شورای مرکزی حضور دارند.
وی با تاکی��د بر اینکه م��ا در حزب موتلفه 
اس��المی نیرو جوان اس��تقراض نم��ی کنیم، 
خاطرنش��ان کرد: دوس��تانی که از نوجوانی در 
موتلفه انجام وظیفه کردند اکنون از سربازی به 

سرداری رسیدند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه ما 
تنها حزبی هستیم که کمیته بین الملل ما در 
بخش های مختلف فعال است، گفت: ارتباط و 
تعامل با اتحادیه احزاب اسالمی و اتحاد احزاب 

حامی مقاومت از این جمله هستند.
بادامچیان با تاکید بر اینکه ما چه قبل، حین 
و بعد از انقالب هی��چ گاه برخوردهای جناحی 
و سیاس��ی را در موتلفه نداش��تیم، اف��زود: ما 
همواره با همه تعامل داش��تیم. سالیق سیاسی 
بسیار محترم هس��تند به شرط اینکه همه در 
چهارچوب نظام، قانون اساس��ی و والیت فقیه 

فعالیت کنند.
وی درب��اره فعالیت جبه��ه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی نیز گفت: جمنا هنوز به صورت 
رسمی فعالیت نکرده است که آیا جبهه است یا 
حزب؛ بحث و گفت و گو درباره آن زیاد اس��ت. 

هر مجموعه ای می تواند فعالیت کند و انشاهلل 
آن ها هم بتوانند به صورت قانونی برای ملت کار 
کنند. ما حزب تعامل هستیم و با همه در جهت 

وحدت فعالیت داریم.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درباره شرایط 
و ویژگی مجلس آینده معتقد است که مجلس 

یازدهم باید مجلس گام دوم باشد.
بادامچیان درباره فعالیت این حزب با شورای 
ائتالف گفت: حزب موتلفه اسالمی در معاونت 
سیاس��ی یک مدیریت دائم انتخابات��ی دارد و 
برای انتخابات اخیر نیز با جامعه روحانیت مبارز 
و آق��ای حدادعادل با ائتالف ب��زرگ همکاری 

خواهیم کرد.
وی اضافه ک��رد: البته یک حزب به اقتضای 
حزب بودن باید صاحب نظر و نامزد نیز باش��د 
بنابراین نامزدها و نگاه مان را در این جمع بزرگ 
مطرح می کنیم. چون بسیاری از این دوستان 
گس��تردگی موتلف��ه را ندارند و م��ا امیدواریم 
بتوانی��م با همه آن هایی ک��ه می خواهند کار 

کنند، همکاری داشته باشیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درباره برخی 
از حدس و گمان ها در خصوص مشارکت پایین 

دکتر اسداهلل بادامچیان:

اداره کشور با دولت حزبی مشکالت را
 کم خواهد کرد
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مردم در انتخابات اس��فندماه امسال گفت که 
هنوز زود اس��ت در این خصوص برآورد داشته 

باشیم.
وی در ادامه و در بخش دیگری از س��خنان 
خود ب��ا تاکید بر اینکه ای��ن دولت یک دولت 
حزبی نیس��ت، گفت: دولت فعلی یک دولت با 
گروه خاص است؛ انشاهلل این دوره تالش کنیم 
یک دولت حزبی با داشتن برنامه های گوناگون 
س��ر کار بیاوریم تا کشور را اداره کند و مسلما 

مشکالت هم کم خواهد شد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در پاس��خ به 
پرس��ش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نما در 
مورد افزایش مشکالت معیشتی مردم با توجه به 
عملکرد دولت گفت: عدم استفاده از همه نیروهای 
سیاسی و اجتماعی کشور، یکی از دالیل مشکالت 
فعلی کشور است متاس��فانه این رفتار از دولت 
اصالحات شروع شد که بیشتر مدیران کشور را 
کنار گذاشتند و این موضوع سبب به وجود آمدن 
یک مجموعه جریان یک س��ویه در کشور شد و 
همین امر موجب شد سایر جریان ها خود را در 

دولت شریک احساس نکنند.
وی اف��زود: ملت ما تحت رهب��ری ولی امر 
مسلمین اس��ت و دولت ها با رای مردم به سر 
کار می آیند و مردم و س��ایر جریان ها س��عی 
می کنند ک��ه دولت روی کار آمده را تضعیف 
نکنند در همین مجلس دهم مالحظه کردید 
که وقتی آمریکا سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را در لیست تروریست قرار داد همه نمایندگان 
ملت با هر سلیقه و جناحی لباس سپاه به تن 

کردند و محکم در مقابل بیگانگان ایستادند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
ادامه داد: مشکل دوم هم مدیریت های ناکارآمد 
جناحی اس��ت همانطور که شاهد بودیم دولت 
فعلی ب��ه دلیل عدم اس��تفاده از ظرفیت های 
کش��ور متاسفانه حتی نتوانس��ت برای محیط 
زیس��ت کاری کن��د چ��را که اگ��ر دولت یک 

متخصص با برنامه و تیم محیط زیستی داشت 
گرفتار این مشکالت نمی شد.

وی ضمن  انتقاد از سیاس��ت ه��ای ارزی 
دولت، گفت: مش��کل سوم هم سیاست های 
اش��تباه ارزی دولت اس��ت رییس کل بانک 
مرک��زی می گوید که ما نم��ی توانیم ارز ۱2 
هزار تومانی را یکباره کاهش دهیم. اگر قیمت 

ارز در همی��ن  وضعیت بمان��د که برای تولید 
کنندگان ما ایجاد مشکل می کند و گرانی ها 

را رقم می زند.
بادامچیان ادامه داد: مدیر کل بانک مرکزی 
م��ی گوید ارز گرفتند و کاال وارد نکردند؛ اینها 
قابل قبول نیست. متأسفانه سیاست های غلط 
و رفت��ار باندی و گروه��ی ما را به این وضعیت 
کشانده است. امیدواریم دولت در این سال های 
پایانی سیاست های خود را تغییر و مدیران قوی 

از همه جناح ها سر کار بیاورد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به این 
پرسش که آیا رفتارهای خود را آسیب شناسی 
کرده اید یا خیر، تصریح کرد: آسیب شناسی را 
همه دارند و ما در این خصوص جلسات آسیب 

شناسی منظم با کارگروه ها داشتیم اما طراحی 
برای آینده مهمتر است.

وی معتقد اس��ت: همه دول��ت هایی که بر 
سر کار بودند در وضعیت کشور نقش داشتند؛ 
دول��ت فعلی علیرغم اینک��ه از اعتدال و تدبیر 
س��خن گفت اما یکطرفه عمل کرد. ما در این 
کشور همه با هم زندگی می کنیم بنابراین باید 

همه با هم کار کنیم.
بادامچیان با بی��ان اینکه مجلس ما همواره 
مجلس همه تفکرات بوده اس��ت، تصریح کرد: 
م��ردم در این انتخابات پی��ش رو به دنبال این 
جن��اح و آن جن��اح نخواهند ب��ود بلکه دنبال 
مجموعه ای خواهند بود که با قدرت مشکالت 
را ح��ل کند و اهل حق��وق نجومی، زد و بند و 
غیره نباشد و برای معشوقه اش در برج سعادت 

آباد ملک آنچنانی نگیرد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در رابطه با 
جدایی موتلفه از شورای ائتالف، گفت: چرا باید 

جدا ش��ویم. ما از اینکه آنها خ��ود را از جامعه 
روحانیت جدا ببینید، صحبت و گفت و گو می 
کنیم. موتلفه عضو هیچ گروهی نیس��ت اما با 

همه تعامل می کند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شما 
درباره برجام و تحریم آقای ظریف چه موضعی 
داری��د، اظهار کرد: ما در برجام نه مطلق منفی 
هس��تیم نه مثب��ت. ما نه برج��ام را قطع نامه 

ترکمنچای می دانیم نه آفتاب تابان.
بادامچیان با بیان اینکه ما تحریم آقای ظریف 
و موضع آمریکا در قبال وی را محکوم می کنیم، 
اذعان ک��رد: کاری که آمریکا در خصوص آقای 
ظریف ص��ورت داد، اهانت به وزیر امور خارجه 

یک کشور و به دور از دیپلماسی است.
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فعالیت سیاسی من از مؤتلفه شروع شد. ما 
س��ه گروه شیعیان، پل سیمانی ها و اصفهانی ها بودیم و گروه گروه کار 
می کردیم. آقای عسکراوالدی در گروه شیعیان بود. گروه پل سیمان هم 
آقای غیوری و اطرافیانش مثل حاج حسن پوربختیار بودند. گروه اصفهانی 
ها هم افرادی مثل میرفندرسکی و میرمحمد صادقی بودند. حدود سال 
4۰ حضرت امام رأس این گروه ها را به قم دعوت کردند و فرمودند کار 
متفرقه به نتیجه نمی رسد؛ شما باید گروه های مردمی را جذب و فعالیت 

خودتان را شروع کنید.
یعنی به نظر من ذهن امام خمینی)س( این بود که باید از دسته های 
مذهبی که به بازار می آمدند بهره برداری کرد. بعد از راهنمایی حضرت 
امام این دسته ها با هم جلسه گرفتند و به این نتیجه رسیدند که با رؤسای 
هیأت های مذهبی جلسه داشته باشند و آنها را جذب کنند. بعد یواش 
یواش این گروه ها تبدیل به هیأت های مؤتلفه اسالمی شدند. سال به سال 
ش��عارها فرق کرد و دیگر به جای اینکه فقط از عطش و اسارت بخوانند، 

شعارهای انقالبی می دادند؛ و مبارزه در هیأت های مذهبی شروع شد.
در کنار مبارزات یکی از کارهای ما تأسیس صندوق های قرض الحسنه 
بود. گداهای حرفه ای شب های شنبه به مسجد لرزاده می آمدند و جز 
توزیع تریاک و فساد هیچ کار دیگری نداشتند. وقتی از مسجد بیرون می 
آمدند دستشان پر پول بود و به کسانی که به آنها پول داده بودند فحش و 
بد و بیراه می گفتند که چرا کم به ما پول داده اند. آقای گلزاده غفوری به 
ما گفت اسالم صدقه را برای ریشه کردن فقر آورده ولی ما صدقه را منشأ 
فقر و بیچارگی کرده ایم. مثال یکی از حرف های ایشان این بود که اگر 
بتوانیم فطریه های تهران را جمع کنیم می توانیم چند کارخانه احداث 
کنیم و چند نفر را بر سر کار ببریم و چرخ اقتصاد مملکت را راه بیاندازیم.

ما را تشویق کردند که یواش یواش به پیرمردها گفتیم ما می خواهیم 
س��ه صندوق در شبستان مردانه و زنانه و حیاط مسجد بگذاریم؛ گفتیم 
هرکس می خواهد صدقه بدهد داخل این صندوق ها بیاندازد. آن موقع 
کمیته امداد و امثال آن نبود و حرف هایی که ما می زدیم نو ظهور بود. 

به همین دلیل پیرمردها با ما مخالف بودند.
این پول ها یواش یواش زیاد ش��د و اولین کاری که با آن کردیم این 

بود که با داروخانه اول خیابان خراسان قرارداد بستیم که نسخه هایی را 
که ما امضا می کنیم دارو بدهند و ما پولش را بدهیم. اکثر همان کسانی 
که مخالفت می کردند نس��خه های نوکر و کلفت های خود را آنجا می 
فرستادند و ما مهر می زدیم و آنجا می رفتند و اول هفته هم می رفتیم 

حسابمان را صاف می کردیم.
ی��واش یواش به جایی رس��یدیم که برای م��ردم خانه می خریدیم و 

قسطی پولش را از آنها می گرفتیم.
در یکی از جلساتی که در مسجد لرزاده داشتیم من گفتم که می شود 
ما هم مثل بانک ها دفترچه پس انداز درست کنیم و مردم پول های خود 
را اینجا بگذارند؟ این پیشنهاد را با حاج میزا علی آقای فلسفی در میان 
گذاشتم و گفت من با این کارهای شما موافق هستم. روایتی هم از قول 
امام صادق)ع( نقل کرد که »هرکس قرض الحسنه بدهد ۱۸ برابر خداوند 
به او پاداش می دهد.« این روایت را هم پش��ت دفترچه ها نوش��تیم و 
تأسیس اولین صندوق قرض الحسنه ایران به نام »صندوق قرض الحسنه 

جاوید« را اعالم کردیم.
کار من فرش بود. در تیمچه رحیمیه یک نفر به نام آقای ترسایی انبار 
داشت. سخنران ما حاج تقی خاموشی بود. آقای خاموشی به من گفت 
این انبار را بگیریم و دومین صندوق را آنجا تأسیس کنیم. این ترسایی 
۷۰ خانه در همدان درست کرده بود و می خواست با دست فرح به فقرا 
بدهد. چون آدم فعالی بودم به من عالقه داش��ت. با آقای خاموش��ی به 
دفتر او رفتیم و گفتم آمده ایم انبار شما را برای صندوق قرض الحسنه 
بگیریم. به شوخی یا جدی ما را از دفترش بیرون کرد. او را دعوت کردیم 
که کارهای ما را ببیند. یک روز به دفتر ما آمد و ساعت پنج بعد از ظهر 
تا هش��ت ش��ب فقط نگاه می کرد؛ ساعت هشت شب هم رفت. دو سه 
روز بعد من را صدا کرد و کلید انبار را به من داد. 2۰ نفر از کسبه بازار 
ف��رش و جاهای دیگر به عنوان هیأت امنا تعیین کردیم و صندوق دوم 

را راه انداختیم.
بعد از آن صندوق های »کوثر«، »نیکان« و صندوق های دیگر تأسیس 
ش��د و به شهرستان ها کشید و سراس��ر ایران پر از صندوق های قرض 

الحسنه شد.

مبارزات مردمی و احیای قرض الحسنه تاریخ شفاهی

سید اصغر رخ صفت
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محمدمهدی اس�المی تحلیلگر مس�ائل 
تاریخی در گفتگو با تس�نیم، روند س�قوط 
نهضت آزادی و مش�ی تحریم انتخابات این 

گروه را بررسی کرده است.
ب��ه گزارش خبرنگار حوزه اح��زاب خبرگزاری 
تسنیم، اس��المی درباره ریشه های سقوط نهضت 
آزادی اظهار داشت: سقوط نهضت آزادی ریشه در 
اندیشه های التقاطی آغازین این گروه دارد. می  توان 
گفت بس��یاری از اندیش��ه های التقاطی سازمان 
منافقین نیز ریشه در کتب مهندس بازرگان داشت 
و برخی نزدیکان این گروه، خود اذعان داشتند که 
کتاب »راه انبیا- راه بشر« در واقع ادامه کتاب »راه 
طی شده« مهندس بازرگان بوده است. کتابی که 
به جهت آنکه س��عی داشت ثابت کند که راهی را 
که بشر امروز در جوامع غربی پیموده و به پیشرفت 
رسیده، همان راه انبیاء است، مورد استقبال برخی 
قرار گرفت و گمان کردند که این رویکرد، موجب 
تقویت دین باوری خواهد ش��د، اما نگاه التقاطی 
موج��ود در آن در همان مقطع نی��ز مورد توجه 
چهره های تیزبین و مبارز همچون شهید الجوردی 
قرار گرفته بود و یکی از علل فاصله آنها با نهضت 

آزادی در دهه چهل شد.
این پژوهش��گر تاریخ معاصر خاطرنشان کرد: 
ادامه همین نگاه »غرب باورانه« بود که به عرصه 
تعامالت سیاسی کشید. تا آنجا که در اسناد النه 
جاسوسی اسناد مکرری از تعامل مکرر و با نهایت 
اعتماد اعضای ش��اخص نهض��ت آزادی با آمریکا 
دیده می شود. به عنوان نمونه می توان به نگارش 
نامه توس��ط جمعی از اعضای نهض��ت آزادی به 
مارک لویس اش��نایدر مع��اون وزیر خارجه وقت 
آمریکا و درخواست کمک برای »برقراری آزادی و 
حکومت قانون « در شهریور ۱3۵۷ اشاره کرد. آن 
هم در شرایطی که طبق اسناد موجود آن کشتار 
با کسب اجازه ازهاری از ژنرال گست رئیس هیات 
مستش��اران نظامی آمریکا در ای��ران برای اعالم 
حکومت نظامی بود و نشان می دهد آنها هنوز از 

خیانت آمریکا به مصدق عبرت نگرفته بودند.
وی تصریح کرد: سطح اعتقاد به ضرورت رابطه 
با آمریکا در میان اعضای این نهضت در حدی بوده 
اس��ت که در یکی از گزارش های سفارت آمریکا 
در تهران دربارۀ مالقات بازرگان با کاردار سفارت، 
آمده است: »مناسبات حسنه با ایاالت متحده از 
اعتقادات شخصی نخس��ت وزیر است و هنگامی 
که دادن پست وزارت امور خارجه به یزدی مورد 
بحث بود نخس��ت وزیر از یزدی درباره این نکته 
پرس��یده بود تا اینکه اطمینان حاصل کرده بود 
که یزدی از مناس��بات دوستانه با ایاالت متحده 

پشتیبانی می کند.«
اسالمی با بیان اینکه به نظر من اعضای اصلی 
نهضت آزادی هیچ گاه نتوانستند خود را با انقالب 
اسالمی هماهنگ کنند، افزود: علت همراهی این 
گروه با انقالب اسالمی، گرایش گسترده و فراگیر 
مردم به سوی امام خمینی )ره( و روحیه محافظه 

کاری ای��ن گروه بود که آنها را نس��بت به کتمان 
اختالفات جدی خود ناگزیر ساخته بود.

این تحلیلگر مس��ائل تاریخی علنی شدن این 
اختالفات را همزمان با تس��خیر النه جاسوس��ی 
دانس��ت و یادآور ش��د: اعضای این نهضت بعد از 
اس��تعفای دس��ته جمعی پس از ۱3 آبان، باز تا 
ح��دی چهره هم��راه با نظام به خ��ود گرفت، در 
اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی چهره 
ه��ای اصلی خود را به می��دان آورد و در مجلس 
اول روش سیاسی پارلمانی خود را دنبال کرد اما 
ای��ن روند هم دوره کوتاهی داش��ت و همزمان با 
طرح »بررسی عدم کفایت سیاسی« بنی صدر در 
مجلس، صبح 2۵ خرداد ۱3۶۰، مهندس بازرگان، 
دکتر یداهلل س��حابی و دکتر کاظم سامی در یک 
نامه مشترک اعالم کردند در جلسه علنی مجلس 

شرکت نخواهند کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: نهضت آزادی از تیرماه 
۱3۶۰ ک��ه بنی صدر از مخفیگاه��ش پیام داد و 
خواس��تار عدم نامزدی بازرگان در انتخابات آتی 
شد، موضوع تحریم انتخابات را روی میز بررسی 
داشت، اما اولین انتخاباتی که با صدور بیانیه و به 
صورت رسمی عدم ش��رکت در آن را اعالم کرد، 

انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسالمی بود 
که از قضا برغم تنوع بیشتر گروه های سیاسی در 
انتخاب��ات ۱3۵۸ و نزدیک تر بودن آن به پیروزی 
انقالب، مشارکت مردم در انتخابات تحریم شده 
از س��وی نهضت آزادی ح��دود ده درصد بیش از 

انتخابات مجلس اول بود.
اس��المی افزود: ای��ن رون��د در انتخابات های 
گوناگ��ون تکرار ش��د و در انتخابات هایی هم که 
نهضت آزادی اع��الم حضور کرد، نه تنها افزایش 
خاصی مش��اهده نش��د که در م��واردی کاهش 
مش��ارکت هم رخ داد. تا جایی که نهضت آزادی 
به تجربه فهمید که با تحریم کردن انتخابات تنها 
بی وزن بودن تشکل خود را اثبات می کند. جالب 
است که محمد توسلی در اردیبهشت سال جاری 
در مصاحبه ای »تحریم انتخابات« را »عمال مشی 
براندازی« تلقی کرده و از آن اعالم برائت تلویحی 
جست و خواستار مشارکت مشروط در انتخابات 

شده است.

وی با اش��اره به رفتارهای ضدمردمس��االرانه 
همچون تحریم انتخابات و نیز تولید شب نامه های 
تردید آفرین نسبت به عملکرد مسئوالن در دفاع 
مقدس از س��وی نهضت آزادی، افزود: در آستانه 
انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسالمی و 
بالفاصله پس از نخستین حمله موشکی صدام به 
ته��ران، بیانیه این نهضت به جای تقویت روحیه 
مقاومت و ایس��تادگی در برابر دش��من متجاوز و 
جنایتکار، رویکردی ذلت آمیز در برابر سازمان ملل 
در پی��ش گرفت و در کن��ار آن با محکوم کردن 
»تحریک عراق« در آغاز جنگ ش��هرها، دولت و 
نظام ایران را هم محکوم کرد و به رژیم بعثی این 
پیام غیر مستقیم را فرستاد که تداوم کشتار مردم، 
موجب فشار به مسئولین و عدم حمایت از دفاع و 

مقاومت خواهد شد.
اس��المی ادامه داد: نامه نگاری ه��ای متعدد به 
صورت سرگش��اده، صدور بیانیه و شب نامه، ایجاد 
تشنج در جلسات مجلس شورای اسالمی، برگزاری 
میتینگ غیرقانونی و ... در روزهای پرالتهاب دهه اول 
انقالب اسالمی نتوانست منجر به کوچکترین امتیاز 
گیری از سوی این گروه شود و الگوی شایسته ای را 
فراروی فعاالن سیاسی قرار داد که وقتی در روزهای 
جنگ و ترور نظام حاضر به امتیاز دهی فراتر از قانون 
نگشت، در دهه پنجم و ایام ثبات جمهوری اسالمی 
طلب پهن کردن فرش قرمز برای متخلفین و باغیان 

ناشی از خام اندیشی است.
مدیر مس��ئول هفته نامه ش��ما اظهار داشت: 
امام خمینی وقتی پس از مش��اهده این حجم از 
انحراف��ات و کارنامه کامل اعمال آنها که نش��ان 
دهنده تأمین منافع آمریکا بود، به صراحت بیان 
کردن��د که آنها صالحیت برای هیچ امری از امور 
دولتی یا قانونگذاری ی��ا قضایی را ندارند و نباید 
رسمیت داشته باشند؛ تأکید کردند که در موضوع 
نهضت به اصطالح آزادی مسائل فراوانی است که 
بررس��ی آن محتاج به وقت زیاد است. اما به نظر 
می رسد ارائه مطالب پژوهشی در این موضوع که 
به تبیین کافی خطاهای اندیشه ای و رفتاری این 
گروه بپردازد، تا حدی مورد غفلت قرار گرفته است 
و نیازمند تاریخ پژوهی برای پیشگیری از مواردی 
اس��ت که می تواند منجر به افتادن دیگر احزاب و 

گروه ها در همان مسیر شود.
اس��المی در پایان با اش��اره ب��ه تخلف دولت 
خاتم��ی از قان��ون و میدان دادن ب��ه اعضای این 
گروه در انتخابات دومین دوره ش��ورای اس��المی 
شهر تهران، گفت: این قانون گریزی اصالح طلبان و 
حمایت عملی از نهضت آزادی در کنار نشان دادن 
پوچ بودن ادعاهای قانون گرایی آنها و تن ندادن به 
حکم دادگاه، این حسن را نیز داشت که نشان داد 
نهضت آزادی همچنان فاقد محبوبیت اجتماعی 
اس��ت و اگر در مقاطعی انتخابات را تحریم کرده 
و یا بیانیه های تندی صادر کرده است، آن را باید 
برای ممانعت از فراموشی تشکیالتش تلقی کرد و 

هیچ اثر اجتماعی دیگری نداشته است.

محمد مهدی اسالمی:

شکست پروژه تحریم انتخابات 
موجب تغییر راهبرد فتنه گران شده است

نگاهی به کارنامه نهضت آزادی 
آشکارا نشان می دهد وقتی در 

روزهای جنگ و ترور نظام حاضر 
به امتیاز دهی فراتر از قانون نگشت، 

در دهه پنجم و ایام ثبات جمهوری 
اسالمی، طلب پهن کردن فرش قرمز 

برای متخلفین و باغیان ناشی از
 خام اندیشی است.



10
یک  شنبه

20مرداد 1398 
9ذی الحجه 1440    

شماره 1078   

 اینکه ترامپ کیست؟ آدم و عالم می دانند 
او جرثومه فساد سیاس��ی و اخالقی است. او 
نماد تمام عیار فساد اخالقی در نظام سیاسی 

آمریکاست.
او یک پدیده سیاسی در نظام سیاسی آمریکا است. این پدیده را باید 
ش��ناخت و مطابق آن دیپلماسی خارجی کشور را نسبت به دشمن ترین 

دشمنان نظام تنظیم کرد.
اینکه ترامپ فاسد و مفسد است مهم نیست. مهم این است که طراحان 
پیام سیاست در سپهر سیاست آمریکایی از این پدیده سخن از یک مکتب 

سیاسی به نام ترامپیسم به میان آورده اند.
حال باید دید ترامپیسم چیست؟

ترامپیس��م یعنی دیوانگی در سیاست و خود را به دیوانه بازی زدن اما 
عاقالنه در صیانت از منافع ملی عمل کردن!

ترامپیسم یعنی بدقولی، بدعهدی و بدقلقلی!
ترامپیس��م یعنی هیچ قول و قرار قبلی حکام آمریکا مهم نیست مگر 

اینکه نانی از آن در سفره سرمایه داران طماع آمریکا باشد.
ترامپیسم یعنی تا سر حد جنون دروغ گفتن به طوری که مخاطب این 

درونی راست است.
ترامپیسم یعنی دست  روی ماشه هسته ای برای ترساندن رقیب، اما روز 

نبرد و هماوردی جرئت حتی شلیک یک گلوله را نداشتن.
ترامپیسم یعنی ندادن حتی یک سنت هزینه نظامی.

ترامپیسم یعنی شلیک همه خش��اب تهدید و تحریم اقتصادی روی 
حریف ولو دوستان و همپیمانان.

ترامپیسم یعنی تهدید دولت ها و ملت ها به براندازی.
ترامپیسم یعنی تهدید جدی تمام عیار فرهنگی که همه عزت و عظمت 

و شرافت فرهنگی ما را تهدید می کند.
ترامپیسم یعنی دولت آمریکای بی روتوش عریان تر از همیشه.

ترامپیسم یعنی هتاکی و فحاشی حتی به دوستان و همپیمانان.
به راستی آیا با این دولت و رئیس آن می شود مذاکره کرد؟

اگر مذاکره ش��ود می شود، توافق کرد؟ اگر توافق شود، می توان اعتماد 
به اجرای آن داشت؟

اوباما که ظاهرا مؤدب و با نزاکت بود از همان فردای توافق زد زیر همه 
عهد و پیمان خود و تحریم های ایران را تمدید کرد. این مردک که در کاخ 
س��فید جاخوش کرده خودش به طور جدی فریاد می زند؛ »من به هیچ 

توافقی حتی با دوستان و نیز توافق خودم با کسی پایبند نیستم«.
ش��نیده ش��د در س��فر اخیر ظریف به نیویورک ترامپ یک پیشنهاد 

ش��یرین، فریبنده و وسوسه انگیز توسط کسی که فکر می شد دل خوشی 
از ترامپ ندارد و از مقامات کنگره بود مطرح کرد و ظریف آن را رد کرد.

دستگاه دیپلماسی کشور می داند امروز با چه جانورانی در کاخ سفید 
رو به رو است. اما برخی هنوز امید دارند آمریکایی ها دست از فریب  کاری 
بردارند و به عهد و پیمان خود عمل کنند. اگر می خواس��تند عمل کنند 
اصال نیازی به گفت وگو و مذاکره و توافق نیست. توافق حاضر است، امضای 
۶ قدرت جهانی پای آن خودنمایی می کند. ۱۶ س��ال روی این توافق در 
دو س��ه دولت آمریکایی و اروپایی چانه زنی شده است. دیگر جایی برای 
گفت وگو، مذاکره و توافق باقی نمانده اس��ت. تنها چیزی که باقی مانده 
بدون گفت وگو و بدون مذاکره عمل به تعهدات طرف ما در برجام است. 

حتی گفت  وگو برای چگونگی اجرا هم مسموع نیست.
تحریم وزیر خارجه ما که همواره بر طبل گفت وگو و مذاکره می کوبید 
و فکر می کرد با یک مشت دیوانه و ابله می شود توافق کرد، آخرین میخ 
بر تابوت گفت وگو است. تحریم ظریف یعنی خروج آمریکا از دیپلماسی 

مذاکره!
علی رغم این رفتار احمقانه، هنوز کسانی در کاخ سفید حضور دارند و 
معتقدند؛ فشار اقتصادی به ایران موجب دو قطبی جنگ- مذاکره می شود. 
محصول این دو قطبی آشوب و اعتراضات مردمی است و میل به مذاکره 

را افزایش می دهد.
اکنون به این نتیجه رس��یده اند، شیپور جنگ نواخته نمی شود. چون 
حالش را ندارند. مذاکره ای هم در کار نیس��ت چون ایران معتقد است با 
دیوانه نمی شود گفت  وگو کرد. اما پرچم »مقاومت« برافراشته تر از همیشه 
در اهتزاز است و ضربات مقاومت پی درپی بر دشمن فرود می آید و مردم 

گفتمان مقاومت را برای استیفای حقوق خود پذیرفته اند.
تحریم وزیر خارجه ما نقطه اصلی اس��تیصال آمریکا در برابر سیاست 
خارجی انقالبی جمهوری اسالمی است. همه راه حل های تهدید، تحریم 
وتحقیر در کاخ س��فید به بن بست رس��یده است. بزک کنندگان چهره 
آمری��کا در ایران نمی دانند با پدیده تحریم ظریف چه کنند؟ چهره کریه 
آمری��کا تنفرانگیزتر از ه��ر روز در برابر مردم ای��ران و مردم جهان ظاهر 

می شود و هیچ فرد و جریانی نمی تواند آن را گریم کند.
ترامپیس��م در غرب در حال گسترش است. ظهور بوریس جانسون در 
لندن و مونگول نمایی او در سیاست داخلی و خارجی درست نسخه ترامپ 
در واشنگتن است. وزارت خارجه باید فاتحه گفت   وگو با غرب را بخواند و 
دریچه های بزرگ تری برای تحکیم روابط باشرق به ویژه روابط راهبردی با 
چین، روسیه و هند باز کند. اگر گفت وگو را نتیجه بخش می دانید آن را در 

شرق جست وجو کنید.

نقطه اصلی استیصال آمریکا برابر ایران 
محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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عالء  الدی��ن میرمحمدصادق��ی عضو هیات 
داوری حزب موتلفه اس��المی ک��ه کارش را از 
حجره ای در بازار ش��روع کرد و در س��ال های 
قب��ل و بع��د از انقالب بس��یاری او را به عنوان 
بازیگر اصلی بازار س��یمان می شناس��ند. او در 
پی س��ال ها تجارت به اتاق بازرگانی راه یافت 
و اکنون عضو هیأت رئیس��ه اتاق تهران است. 
میرمحمدصادقی از ش��یوع یک رفتار نادرست 
در میان نس��ل جدید بازاریان گله مند است و 
می گوید: »متأس��فانه افرادی که امروز در بازار 
کس��ب و کار هستند، برای پولدار شدن عجله 
دارند. نسل جدید کسبه عجله دارند که هر چه 
سریع تر پولدار شوند. شاید بخشی از این رفتار 
را بت��وان با وضعیت زمان��ه و گرانی گره زد اما 
بخش اصلی این مش��کل به نحوه رفتار اهالی 

بازار بازمی گردد«.
این بازاری ش��ناخته شده ضرب المثل »دو 
ده نیم بهتر از یک، ده یک اس��ت« را مبنای 
کار بازاری��ان قدیم معرف��ی می کند و توضیح 
می دهد: »در گذشته رفتارها اینگونه نبود. در 
بازار قدیم مثلی وجود داش��ت که می گفتند 
دو ده نی��م بهتر از یک، ده یک اس��ت؛ یعنی 
اگر ش��ما کاالیی داشته باشید که می خواهید 
خرده فروش��ی کنید و ۱۰درصد به آن اضافه 
کنید، بهتر اس��ت که ۵درصد اضافه کنید. در 
بازار قدیم همه براساس این ضرب المثل عمل 
می کردند و به داشته هایشان قانع بودند حتی 
بعضی از افراد وقتی فروش روزش��ان را کرده 

بودند، وقتی مشتری به مغازه شان می آمد به 
مشتری می گفتند که امروز فروشم را کرده ام 
اما مغازه کناری ام فروش نداشته است، همین 
کاالیی که ش��ما می خواهی��د را مغازه کناری 
من دارد و شما می توانید از او خرید کنید. اما 
امروز نه تنها این رفتارها فراموش ش��ده است 
بلکه اهالی بازار همکارهایش��ان را رقیب خود 

می شناسند«.
میرمحمدصادقی عجله برای پولدار شدن را 
دلیل رفتار براساس به دست آوردن سود کالن 

می داند و معتقد است که »جوانان می خواهند 
یک ش��به ره صد س��اله برون��د. درصورتی که 
۷۰سال قبل که من تازه وارد بازار شدم، شاگرد 
بودم، می دیدم ک��ه بازاری ها اصولی را رعایت 
می کنند.« براس��اس گفت��ه  میرمحمدصادقی 
تالش برای کسب سود بیشتر در نهایت موجب 
از بین رفتن انصاف و رواج گرانفروشی در بازار 
می شود تا جایی که فروش��نده برای به دست 
آوردن پول بیشتر، تمام مقاصدش را بر مشتری 

پیاده می کند.

عالء   میرمحمدصادقی:

کسب سود کالن موجب از بین رفتن انصاف و رواج گرانفروشی می شود

آل اس��حاق با بیان اینکه ماحصل کس��ری 
بودجه برابر با تورم و گرانی اس��ت، تاکید کرد: 
گرانی روی طبقه متوس��ط رو به پایین جامعه 
فش��ار بیش از حدی وارد خواهد کرد؛ آنهم در 
شرایطی که درآمد طبقات متوسط رو به پایین 
آنطور نیست که خواسته هایشان را برآورده کند.

یحی��ی آل اس��حاق در گفت وگو با خبرنگار 
گروه سیاسی خبرگزاری، با اشاره به 4 تصمیم 
اتخاذی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا برای جبران کسری بودجه که یکی 
از آن ها اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی 
اس��ت، اظهار کرد: دولت ب��ه دالیل مختلف با 
کسری بودجه مواجه است و رقم آن در حدود 

۱۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر یا بیشتر است.
عضو هیئت امنای بنیاد مس��تضعفان گفت: 
از علل کس��ری بودجه می توان به عدم امکان 
فروش نفت اشاره کرد. رقمی که از فروش نفت 
در بودجه مش��خص کرده بودند، محقق نشد. 
حال با توج��ه به هزینه هایی که وج��ود دارد، 
کس��ری بودجه بوجود آم��ده و باید به طرقی 

جبران شود.
رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق 
اضافه کرد: قسمت عمده بودجه به هزینه های 
جاری اختصاص دارد و بودجه های عمرانی در 

کشور سهم کمی را به خود اختصاص می دهند.
وی درپاسخ به این سوال که برداشت پول از 
صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه 
چه آثار و تبعات��ی دارد، گفت: از آثار اولیه این 
طرح، تزریق پول اس��ت که نوع��ی تورم ایجاد 
می کند. کما اینکه تورم 4۰ درصدی در اقتصاد 

در حال رخ نمایی است.
آل اس��حاق با بیان اینکه ماحصل کس��ری 
بودجه برابر با تورم و گرانی اس��ت، تاکید کرد: 
گرانی روی طبقه متوس��ط رو به پایین جامعه 
فش��ار بیش از حدی وارد خواهد کرد؛ آنهم در 
شرایطی که درآمد طبقات متوسط رو به پایین 
آنطور نیست که خواسته هایشان را برآورده کند.

وی یادآورش��د: اگر ۶۰ درص��د افراد جامعه 

اقش��ار متوس��ط رو به پایین باشند با توجه به 
تورمی که در مس��ئله مسکن وجود دارد که در 
حدود صددرصد کمتر یا بیش��تر اس��ت، آن ها 
برای تهیه کاال های اساسی، معیشتی، بهداشتی 
و آموزش شان باید هزینه کنند و این موارد ۷۵ 
درصد از هزینه های این خانواده ها را تش��کیل 
می دهد و هم اکنون با تورم رو به رو ش��ده اند؛ 

این تورم بیش از حد معمول است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش های تهیه مواد 
غذایی، پوش��اک و آموزش تورم وجود دارد، این 
پنج قلم کاال حدود ۷۵ درصد از نیاز های قش��ر 
متوس��ط رو به پایین جامعه را در بر می گیرد و 
این ها با تورم 4۰ درصدی مواجه اس��ت و یک 
فشار حداکثری را به اکثریت جامعه وارد می کند.

یحیی آل اسحاق:

تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد در حال رخ نمایی است
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ترفن��د معامل��ه ی ق��رن ک��ه به 
 وس��یله ی آمریکای ظالم و همراهان 
خائنش زمینه سازی میشود، جنایتی 
در حقاّ جامعه ی بشری و نه  فقط ملاّت 
فلسطین است. ما همگان را به حضور 
ال برای شکس��ت این کید و مکر  فعاّ
دشمن فرا میخوانیم و به حول و قواّه ی 
الهی آن را و همه ی ترفندهای دیگر 
ت و  جبهه ی اس��تکبار را در برابر هماّ
ایمان جبه��ه ی مقاومت، محکوم به 

شکست میدانیم.
امام خامنه ایی 1398/5/19
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هر روز برای شما منتشر می شود

الله افتخاری:

اکثریت مسئوالن باوری به اجرای سند مهندسی فرهنگی ندارند
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: صاحب نظران برای تهیه سند مهندسی 
فرهنگی زمان و هزینه زیادی صرف کردند اما 
ش��اهدیم که این سند کنار گذاشته می شود و 

هیچ اراده ای برای اجرای آن نیست.
برنام��ه "گفت و گوی فرهنگ��ی" با موضوع 
مفهوم فرهنگ و مهندسی فرهنگی در ارتباط 
تلفنی ب��ا الله افتخاری نماینده ادوار مجلس از 

شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
افتخاری در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار 
داش��ت: اکثریت مسئوالن فرهنگی از باالترین 
رده گرفته تا مسئوالن دانشگاه و حوزه باوری به 
اجرای سند مهندسی فرهنگی و کار فرهنگی بر 

مبنای اسالم ندارند.
وی افزود: صاحب نظران متعددی برای تهیه 
سند مهندس��ی فرهنگی زمان و هزینه صرف 
کردند اما ش��اهدیم که این سند کنار گذاشته 
می شود و هیچ اراده ای برای اجرای آن نیست.

نماین��ده ادوار مجلس با اش��اره به اقدامات 
مجل��س در این حوزه بیان ک��رد: ما در بودجه 
ریزی حوزه فرهنگ به ویژه س��ند مهندس��ی 
فرهنگی و موضوعات قرآنی در مجلس ش��اید 

سخت ترین مراحل را طی می کردیم. همکاران 
ما و بخش ه��ای از دولت در عین اینکه ظاهرا 
افراد متدین و مومنی بودند اما متاس��فانه باور 
به این موضوع نداش��تند و ش��اید از این رو بود 
که مقام معظم رهبری بحث آتش به اختیار را 

مطرح فرمودند.
افتخاری گف��ت: با وجود مطالبات مکرر مقام 
معظم رهبری در حوزه فرهنگ، اما فقط سندهایی 
تدوین ش��د و در عمل فاقد خروجی بود.وی در 
ادام��ه مطلب تأکید کرد: مردم، صاحب نظرات و 
دلسوزان نظام و خانواده های شهدا و ایثارگران باید 
از مسئوالن فرهنگی مطالبه و هر اقدام تضعیف 

کننده اسناد باالدستی را محکوم کنند.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به شاهد مثالی 
در این باره یادآور ش��د: به عنوان مثال "س��ند 
حقوق و مسئولیت های زنان" از جمله اسنادی 
است که حتی غیرمسلمانان نیز طالب آن بوده 
و بسیاری از کشورهای مسیحی آن را به قانون 
تبدی��ل کرده اند. هر اقدام و فعالیتی که خالف 
این س��ند انجام گیرد خالف قانون بوده و جای 

پیگیری دارد.
افتخاری در پایان مطلب، خاطرنش��ان کرد: 

بنده در زمان چهارس��ال حضور در کمیسیون 
فرهنگی، کارگروهی را برای س��ند مهندس��ی 
فرهنگی تش��کیل دادم و پیش��نهاد کردم که 
برای وزارتخانه های آموزشی و پژوهشی مانند 
وزارت علوم و بهداش��ت باید رسالت خاصی در 
نظر گرفته شود چراکه مبنای این سند قرآنی و 
اسالمی است اما برخی در مجلس و دولت مقابله 
کردند و با وجود تصویب بس��یاری از قوانین اما 

روی کاغذ باقی ماندند.
همچنین به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی 
حج، الله افتخاری عضو ش��ورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اسالمی  در جلسه ای به صورت مشترک 
با معاون پژوهش حوزه های علمیه خراس��ان در 
خصوص برخی فعالیت های مش��ترک میان این 
کمیت��ه و معاونت پژوهش��ی حوزه های علمیه 
خراسان بحث و تبادل نظر کرد و خواستار مشارکت 

بیشتر بانوان طلبه در حوزه پژوهشی شد.
وی همکاری ه��ای علمی و پژوهش��ی را در 
حوزه اربعین بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: 
فعالیت های علمی و پژوهش��ی پشتوانه بسیار 
زی��ادی در خصوص تعمیق فرهنگ اربعین در 

میان مردم خواهد داشت.


