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از  و  ف��روع  از 
پرهیز  بجد  حواشی، 
میبینم  م��ن  کنید؛ 
متأّس��فانه -مال امروز و دیروز هم نیس��ت- در 
غال��ب دورانها ما زی��اد دچار حواش��ی و فروع 
بوده ایم ... اّما حاال با پدید آمدن فضای مجازی 
و این حواش��ی ای که در فضای مجازی و مانند 
اینها هست، بیشتر هم این فروع و این حواشی 
و امثال اینها زیاد میش��ود؛ از آنها هرچه ممکن 
اس��ت پرهیز کنی��د      مقام معظ��م رهبری 

98/5/20.
معیارها و مالک های تشخیص مسائل اصلی 

از فرعی چیست؟

1. مبانی حکومت اسالمی
کسی که نسبت به حکومت اسالمی، اهداف 
آن، ویژگی ها و وظایف آن، درک درستی ندارد 
نمی تواند مصادیق را تشخیص بدهد. برای مثال، 
ما در ابتدای انقالب اس��المی ش��عار می دادیم 
»اس��تقالل، آزادی، جمهوری اس��المی«. هم 
حضرت امام و هم رهبر انقالب بارها فرموده اند 
که ما همه ی این ها را می خواهیم، اما در پرتوی 
اس��الم. لذا چنانچه بین اسالم و مقوله ای نظیر 
آزادی و مواردی از این دست تعارضی به وجود 

آمد، ترجیح با اسالم است، نه آزادی.

۲. تاریخ انقالب اسالمی
در چهار دهه ی گذش��ته، بارها مسائل ولو با 
صورت های متفاوت تکرار شده است. کسی که 
دارای حافظه ی تاریخی فعال نباشد نمی تواند در 

موارد مشابه، مصادیق را تشخیص دهد.

۳. اقشار مختلف جامعه اعم از نخبگان 
سیاسی و مردم باید دائماً سه چیز را رصد 

کنند:
الف( بیانات حاکم اسالمی در مقاطع حساس، 

مثالً قبل، حین و بعد از انتخابات، تحریم و...
ب( می��زان قراب��ت مواض��ع کس��انی ک��ه 

موضع گیری کردند با اصول نگاه رهبری.
ج( موضع گیری دشمن نسبت به اتفاقاتی که 

رخ می دهد.
در واق��ع ما تا خروجی این م��وارد را کنار هم 
نگذاریم نمی توانیم به مصداق مسائل اصلی برسیم.

۴. اولویت سنجی نیازهای کشور
مردم، خود باید وارد گود شوند و نیاز کشور 
را تش��خیص دهند و منتظر تشخیص دیگران 
نایستند. خرد جمعی می تواند تشخیص بدهد 
امروز مش��کل اصلی ما اقتصاد است، نیاز دیگر 
ما آرامش است. وقتی خرد جمعی به این نتیجه 
می رس��د که آرامش و امنیت مهم تر از اقتصاد 
اس��ت، باید اقتصاد را در پناه آرامش حل کند. 
این موضوع را بنده زمانی می توانم استنباط کنم 

که در خأل زندگی نکنم.
چرا حضرت علی )علیه السالم( بیش از چهار 
سال و اندی نتوانستند حکومت کنند؟ به خاطر 
عدم فعالیت جدی مردم کوفه در تحلیل مسائل 

سیاس��ی جامعه. با توجه به این موارد، می توان 
مصادیق را دریافت.

در نمونه ای دیگ��ر، برای مثال، رهبر انقالب 
در خالل یک سخنرانی جدی خود، یک هشدار 
یا توصیه ی حاش��یه ای هم ذکر می کنند. فردا 
می بینیم که برخی از رس��انه ها قس��مت های 
حاش��یه ای بیانات ایشان را برجسته و پیرامون 
آن قلم فرس��ایی کرده اند. بر این مبنا، مشخص 
می شود که خط این رسانه ها خطی نیست که 

مطلوب رهبر انقالب باشد.
خیلی از روزنامه های ما متأسفانه در انعکاس 
حقائق ضعیفند و در اصلی فرعی کردن مسائل، 
غیرمنصفانه عمل میکنند. در همینمسائل اخیر، 
مسائل را باید اصلی فرعی کرد؛ مسئله ی اصلی 
چیست؛ یک سلسله مسائل فرعی هم پیرامون 
اوس��ت؛ نه اینکه آن مس��ائل فرعی کم اهمیت 
اس��ت، اما مس��ئله ی اصلی اهمیتش بیشتر از 
آنهاست. مسئله ی اصلی در این قضایای اخیر، 
اصل انتخابات بود؛ زیر سؤال بردن اصل انتخابات 
بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. چرا شما 
نسبت به این جرم چشمتان را میبندید!؟ این 
همه زحمت کشیده بش��ود، مردم بیایند، یک 
ش��رکِت به ای��ن عظمت، یک نصاب ش��کنی، 
یک رکوردش��کنی در دنیا در مردمساالری، در 
دمکراسی ای که اینقدر ادعایش را میکنند، انجام 
بگیرد، بعد یک عده مفت و مسلّم بیایند بدون 
اس��تدالل، بدون دلیل، همان فردای انتخابات 
بگویند: انتخابات دروغ اس��ت! این کار کوچکی 
اس��ت!؟ این جرم کمی است!؟ یک قدری باید 
منصف بود توی این قضایا. دشمن هم حداکثر 
اس��تفاده را از این کرد. یک عده هم هستند در 
داخل کش��ور، از اول با نظام جمهوری اسالمی 
موافق نبودند -مال امروز و دیروز نیس��ت، سی 
س��ال است که موافق نیس��تند- از این فرصت 
اس��تفاده کردن��د، دیدند عناصری وابس��ته ی 
به خ��وِد نظام، از خ��وِد نظام، دارن��د این جور 
میدان��داری میکنند، اینها ه��م وقت را مغتنم 

شمردند، آمدند داخل میدان؛ و دیدید.88/8/6
اصلی و فرعی نکردن باعث می شود که جامعه 
مسیر را گم  کند. این مسئله به جو اضطراب و 
الته��اب در جامعه دامن میزند. در این میان راه 
نفوذ برای دشمن هموار می شود. همچنین یکی 
از هزینه های احتمالی این مسئله آن است که 
طی فرآیند یاد ش��ده کس��انی به مسند قدرت 

برسند که در مسیر انقالب نیستند.

مرز مسائل اصلی و فرعی چیست؟
تا کجا یک مسئله فرعی تلقی می شود و فراتر 
از آن حد مش��خص، می توان عن��وان اصلی به 

مسئله ی مورد نظر داد؟
این س��ؤال واقعاً سؤال سختی است؛ چرا که 
بحث کیفی اس��ت. برای پاس��خ به این س��ؤال 
مهم، باید کارشناس��انی بر آن متمرکز شوند و 
در خصوص آن، مدل و ش��اخص ارائه کنند. در 
این خصوص، ابتدا باید مسائل اصلی و فرعی را 
تشخیص بدهیم. بعد باید دید طرح آن مسئله ی 
فرعی تا چه حد مسئله ی اصلی را تحت الشعاع 

قرار می دهد و به آن ضربه می زند. رهبر انقالب 
فرمودن��د در تحلیل  انقالب اس��المی یک نگاه 

کالن و یک نگاه ُخرد وجود دارد.
اگ��ر ما نگاه کالن را از دس��ت بدهیم، دائماً 
بحث ه��ای ُخرد ب��ه دغدغ��ه ی جامعه تبدیل 
می شود و مباحث اصلی و فرعی تفکیک خود را 
از دست می دهند. پس اول باید نگاه کالن داشت 
ت��ا به تعبیر رهبر انقالب، راه را گم نکنیم. ابعاد 
نگاه کالن هم می تواند م��واردی چون امنیت، 
استکبارستیزی، اقتصاد اسالمی، اسالمی سازی 
جامعه و دولت س��ازی اس��المی باشد. در کنار 
آن، نگاه ُخرد نیز الزم اس��ت؛ نگاهی که سبب 
می شود ضمن تشخیص مشکالت، ما اولویت ها 

را نیز بفهمیم.
1. تا جایی که به مس�ئله ی اصلی ضربه 

نخورد.
۲. ت�ا زمان�ی که موجب س�لب آرامش 
روح�ی جامع�ه نش�ود. ممکن اس�ت گاه 
یک مس�ئله ی فرعی حتی به شکل گیری 
اغتشاش در جامعه منجر شود. برای مثال، 
در خصوص انتخابات، اینکه کدام کاندیدا 
یا چه جناحی باشد یا نباشد بحثی فرعی 
است. بحث اصلی نفس مشارکت سیاسی 
م�ردم در انتخابات اس�ت؛ لک�ن آن قدر 
ب�ه این مباح�ث دامن می زنن�د و التهاب 
ب�ه جامعه تزری�ق می کنند که ه�واداران 
جناح ها به جان یکدیگر می افتند و اسباب 
درگیری های کف خیابانی فراهم می گردد.

۳. مس�ئله ی فرعی تا جای�ی می تواند 
مطرح شود که آن اصلی فراموش نشود.

عالمت اختالل در دستگاههای مرکزی کشور
‘گاه��ی اوق��ات انس��ان احس��اس میکند 
دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و 
مانند اینها دچار اختاللند، دچار تعطیلند؛ واقعاً 
آدم گاهی اوقات احس��اس میکن��د. حاال مثاًل 
فرض بفرمایید این همه ما مسئله ی فرهنگی در 
کش��ور داریم، مسائل مهم که شاید من بتوانم 
ده مسئله ی اصلِی فرهنگی را بشمارم که اینها 
دچار مشکل است؛ فرض کنید مسئله ی سینما، 
یک مس��ئله ی مهم اس��ت، ]یعنی[ مسئله ی 
فرهنگی مهّمی اس��ت که سینمای کشور چه 
جوری اداره میش��ود، از کجا پشتیبانی میشود 
-حاال پشتیبانی خارجی هم پیدا میکنند برای 
فیلم ها- اداره ی هنر کش��ور و سینما که چیز 
کوچکی نیست؛ مثاًل فرض کنید ده مسئله ی 
این جوری میش��ود پیدا ک��رد، ]اّم��ا[ ناگهان 
می بینید مثاًل ف��رض کنید اینکه فالن آهنگ 
قبل از افطار پخش بش��ود یا نش��ود، میش��ود 
مسئله ی اصلی؛ نامه نگاری میکنند! پیدا است 
که این دستگاه اختالل پیدا کرده که مسئله ی 
اصلی را از مسئله ی فرعی تشخیص نمیدهد و 
یک مسئله ی اصاًل بی اعتبارِ بی اهّمّیت فرعی را 
به عنوان یک مسئله ی اصلی، درشت میکنند. 
وقتی این جوری دس��تگاه های مرکزی اختالل 
دارند، آن وقت اینجا جای همان آتش به اختیاری 

است که عرض کردم.96/3/17
ادامه در صفحه 11

پرهیز از حواشی
سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اس��المی، اسداهلل بادامچیان با 
اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه فساد و رانت با بگیر و ببند 
و دادگاه از بین نمی رود، گفت: عبارت ایشان در شأن قوه قضائیه و دادگاه 
ها و در ش��أن ریاست قوه مجریه نیست. اقدامات قضایی که بگیر و ببند 
نیست، اجرای قانون رسمی و احیای حقوق است. اقدامات قضایی بازدارنده 

و پیشگیری کننده در برابر ارتکاب جرائم و فساد و اختالس است.
وی افزود: سبک شمردن قضا و قوه قضائیه و دادگاه های قضایی، کمک 
به فساد، جرم و اختالس است. البته اگر دولت کلیه امور اجرایی کشور را 
در اختیار دارد، سیاست های صحیح، برنامه های دقیق، مدیریت توانمند 
و پاکدامن و متعهد را به کار بگیرد تا زمینه ارتکاب جرایم کاهش یابد و 

در نتیجه اقدام قضایی به حد بسیار نازلی برسد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تاکید کرد: سیاست های دولت، تورم و 
گرانی و بیکاری را زمینه ساز جرائم کرده است و قوه قضائیه نتوانسته آن 

کار اساسی را در براندازی جرایم انجام دهد.
بادامچیان اظهار داشت: بهتر است آقای رئیس جمهور در جلسه سران 
سه قوه، مشکالت دستگاه قضایی را از ریاست محترم قوه قضائیه بشنود 
و با همکاری ایش��ان در صدد براندازی فس��اد و اختالس و مش��کالت و 

پیامدهای تخلف ها برآید.
وی تأکید کرد: فس��اد، اختالس و بی انضباطی ها در اثر ضعف دولت 
در نظارت و مدیریت بر دستگاه های دولتی و حمایت از مفسدانی است 
که در پناه باندبازی ها می کوشند از مجازات ها مصون بمانند. دولت با 
اقتدار جلوی فساد و تخلفات را بگیرد تا قوه قضائیه کسانی که حاضر به 
پاکی و سالمت نیستند را به مجازات جدی برساند و این خواست مردم 

و ملت است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: دولت از اقدامات دستگاه قضایی 
در پاکسازی دستگاه های خود و در جامعه باید استقبال کند و میدان را 
برای نظارت دستگاه های بازرسی و ناظر باز کند تا ان شاءاهلل مشکالت 

اختالس و فساد مالی و رشوه ریشه کن شود.
بادامچیان درباره گفتگوها با اروپا اظهار داشت: تاکنون این مذاکرات و 
دلخوشی ها به سخنان سران اروپا نتیجه روشن و مؤثری نداشته است، 
لذا گام های اول و دوم برداش��ته شد و گام سوم را باید جدی تر و قاطع 

تر برداشت.
وی افزود: مس��ئله برجام خیلی شفاف مشخص می کند که امریکا و 
اروپ��ا باید به تعهدات خود عمل کنند و هرجا کوتاهی کردند در آینده 
باید جبران نموده و به ایران خسارات وارده را بپردازند. دیگر جایی برای 
مذاک��ره و ادامه گفتگوهای بی حاصل نمانده اس��ت. اگر آمریکایی ها از 
پیمان خارج ش��ده اند، راهکار صحیح، عمل آنها به تعهداتشان است و 
اگر اروپایی ها به تعهداتشان عمل کنند، مسئله دیگر نیازی به این وقت 

کشی ندارد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه افزود: دوسال دیگر از عمر این 

دولت مانده اس��ت. نارضایتی از دولت فعلی را همه می دانند و مشکالت 
هم م��ورد تأیید رئیس جمهور اس��ت. ما امیدواری��م رئیس جمهور پیرو 
رهنمودهای رهبری معظم در این دوس��ال اقدامات اساس��ی را در جلب 

رضایت مردم و رهبری سامان دهد.
بادامچی��ان درباره تعلیق مجلس در انگلس��تان تأکید ک��رد: بحران 

انگلس��تان با اجرای برگزیت تمام نمی شود. دولت انگلستان باید به راه 
صحیح و خواس��ته واقعی مردم کش��ورش برگردد. ب��ا خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا عمالً این اتحادیه به شکست نهایی می رسد و تعلیق مجلس 
نیز نشانه شکست دموکراسی غربی و بن بست و بحران در انگلستان است.

وی تحوالت منطقه را در جهت رشد بیداری اسالمی و اقتدار و عزت 
مقاومت اسالمی، تحوالتی مهم دانست و اظهار داشت: سخنان سیدحسن 
نصراهلل نش��انه ایمان ب��ه پیروزی و فروپاش��ی رژیم درحال اس��تیصال 
صهیونیستی است. ان شاءاهلل در ایام محرم، شور حسینی، دشمنان اسالم 

را به عقب نشینی های بیشتر وادار خواهد کرد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی تأکید کرد: در یمن نیز قدرت مقاومت، 
معجزه خود را نش��ان می دهد. ملت قهرمان یمن در س��ایه سار ایمان و 
استقامت ائتالف ننگین عربی � امریکایی را در هم شکسته است. و ریاض 
اگر در صدد رهایی از این مهلکه ای است که به دستور امریکا برای ملت 
خود درس��ت کرده اس��ت، باید هرچه سریع تر حمالت را قطع کند و به 
خواس��ت ملت یمن احترام بگذارد و از همه مسلمانان به خاطر اقدامات 

جنایتکارانه اش عذرخواهی کند.
بادامچیان به رهبری سوریه و ملت و رزمندگان قهرمان آن دیار تبریک 
گفت که بی اعتنا به تهدیدهای آمریکا و حامیان تروریس��ت ها، منطقه 
جنوب ادلب را آزاد کرده است و ان شاءاهلل هرچه زودتر پیروزی نهایی را 
بدست خواهد آورد.با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم از همه 
وعاظ و گویندگان خواست که گام دوم را برای ملت تشریح کرده و فلسفه 
قیام حسینی و پیروزی خون بر شمشیر را تحلیل کنند و در هفته امر به 
معروف و نهی از منکر در س��ایه سار امام حسین)ع(، این فریضه الهی را 
بهتر و بیشتر شناسانده و همه با هم جامعه ای پاک و بری از هر نوع منکر 

و بدی و زشتی بسازیم.

دکتر اسداهلل بادامچیان: 

قدرت مقاومت معجزه خود را نشان می دهد

فساد، اختالس و بی انضباطی ها در اثر ضعف دولت 
در نظارت و مدیریت بر دستگاه های دولتی و حمایت 

از مفسدانی است که در پناه باندبازی ها می کوشند 
از مجازات ها مصون بمانند. دولت با اقتدار جلوی 
فساد و تخلفات را بگیرد تا قوه قضائیه کسانی که 

حاضر به پاکی و سالمت نیستند را به مجازات جدی 
برساند و این خواست مردم و ملت است
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رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: : اداره کردن امور 
کشور به ویژه در شرایطی که ما قرار گرفته ایم ساده نیست و به طور مسلم 
اگر بخواهیم به دستاوردهای مثبت برسیم، رئیس محترم جمهوری و وزرا 

وقت سر خاراندن هم پیدا نمی کنند.
سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس در پاس��خ به س��والی 
درباره ارزیابی وضعیت عملکردی دولت در حوزه های مختلف اظهار داشت: 
دولت در سال گذشته مانند پنج سال قبل از آن تقالی زیادی کرده و بی 
انصافی اس��ت اگر بگوییم هیچ کاری انجام نگرفته است؛ البته در ارزیابی 

باید بین کّمیت و کیفیت فعالیت ها تفکیک کرد.
وی در ای��ن باره افزود: مس��لما دربارۀ کّمیت فعالیت ها دولت اقدامات 
زیادی را انجام داده که بهتر بود برخی از آنها را انجام نمی داد؛ مثال مداخلۀ 
اخی��ر دولت در عزل و نصب مدیرعام��ل ایران خودرو که بر خالف قانون 

تجارت انجام گرفته است و مداخلۀ دولت در آن صحیح نبوده و نیست.
میرس��لیم ادامه داد: اگر دولت از طریق س��ازمان گسترش در حدود 
13درصد سهام آن شرکت را در اختیار دارد باید به همان اندازه در مجمع 
عمومی صاحبان سهام اظهار رأی کند و نه بیشتر. همین نوع اعمال نفوذها 
بوده که وضع مدیریت آن شرکت را از مسیر شایسته ساالری خارج کرده 
و اگر دولت می گذاش��ت کار شرکت ایران خودرو طبق روال قانونی انجام 
می گرفت چه بسا که انحرافاتی که موجب عزل مدیر عامل آن شده است 

اصال رخ نمی داد.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی با تاکید بر اینکه تمام 
مداخالت غیرقانونی دولت در امر ش��رکت های خصوصی وجاهت ندارد، 

تصری��ح کرد: از نظر کیفی نیز فعالیت های دولت به هیچ وجه قابل دفاع 
نیست و ما در همین سال گذشته متأسفانه بدترین وضعیت را از لحاظ 

فالکت یعنی حاصل جمع شدت تورم و بیکاری داشته ایم.
میرسلیم در پاسخ به دلیل این ناکامی ها خاطرنشان کرد: اداره کردن 
امور کشور به ویژه در شرایطی که ما قرار گرفته ایم ساده نیست و به طور 
مسلم اگر بخواهیم به دستاوردهای مثبت برسیم، رئیس محترم جمهوری 

و وزرا وقت سر خاراندن هم پیدا نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه اهتمام الزم برای ادارۀ امور کش��ور به خرج داده 
نمی ش��ود و مسئول آن در درجۀ اول شخص رئیس جمهوری است که 
باید با اشراف الزم به مجموعۀ مسائل کشور بپردازد و با فرصت گذاشتن 
برای دیدار و مذاکره با وزرای محترم و نظارت بر کار آنها ش��یرازۀ امور را 
در اختیار خود نگهدارد، گفت: همۀ دلسوزان آمادۀ کمک به دولت اند ولی 
تنگ نظری مانع استفاده از شایستگان می شود در حالی که افتخاری برتر 

از این وجود ندارد که دولت از وجود افراد شایس��ته که بحمداهلل کم هم 
نیستند، استفاده کند و مانع سقوط کشور در سراشیبی فالکت شود.

رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی افزود: با اینکه کمتر از 
دو س��ال به عمر دولت باقی مانده اس��ت، اگر حس��ن نیت باشد و برخی 
رفتارهای توأم با تبختر و نفاق و سیاسی کاری کنار گذاشته شود، از همین 
مجال دوس��اله هم می توان برای برای نجات کشور و مردم و خروج از بن 

بست های خودساخته بهترین استفاده را کرد.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که چرا دولت به این ناکارآمدی گرفتار 
شده است؟، اظهار داشت: برای رسیدن به کارآمدی شرایط متعددی الزم 
است. ش��وراهایی که زیر نظر ریاست جمهوری باید تشکیل شود و خدا 
می داند آن مش��ورت ها چقدر برای س��امان دادن به امور کشور ضروری 
است، گاه تعطیل است و گاهی به صورت شکسته بسته تشکیل می شود. 
سیاس��تها و قوانین ابالغی به صورت سلیقه ای اجرا می شود و متأسفانه 
مجلس که وظیفۀ مهم نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد با دولت 

مماشات می کند.
وی در عی��ن حل تاکید ک��رد: اگر کار نظارت مجلس درس��ت انجام 
می گرفت، جلو بسیاری از انحرافات که امروز سرباز کرده است ، گرفته می 
شد و مردم ما ناچار نمی شدند هزینۀ تمام این ناکارآمدی ها که حاصل 

جمع زد و بند عناصری از قوۀ مجریه و قوۀ مقننه است متحمل شوند.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی همچنین در پاسخ به سوالی 
در م��ورد میزان اثرگذاری وضعیت کنونی کش��ور بر دلگرمی مردم برای 
حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: البته طبیعی اس��ت که این حالت سرخوردگی، اگر فکری برای آن 

نشود، بر رغبت مردم بر مشارکت سیاسی  و اجتماعی آنها اثر منفی بگذارد 
ولی مردم ساالری یعنی همین مشارکت و اگر به فرض در انتخابات قبلی 
اشتباه صورت گرفته است، نباید با دلسردی از نتایج آن و کاهش رغبت 
به حضور در پای صندوق های رأی اش��تباه بزرگ تری را مرتکب شویم و 

دشمن را شادمان کنیم.
وی افزود: جلو ضرر را از هرجای آن بگیریم منفعت اس��ت؛ بنابراین 
در انتخابات آتی مجلس باید همگی حضور حماس��ی داش��ته باشیم و 
نمایندگانی را انتخاب کنیم که به فکر خود و منافع خود و یاران خود 
نباش��ند و خود را وقف خدمت به جمهوری اسالمی و مردم بکنند و از 
س��اخت و پاخت با دولت مردان مطلقا بپرهیزن��د. آنگاه به دولتی رأی 
اعتماد داده خواهد ش��د که مناسب و شایس��تۀ ادارۀ امور کشور برای 
شرائط کنونی باش��د و بتواند فرصت های سوختۀ قبلی را تا دیر نشده 

جبران نماید.

مهندس سیدمصطفی میرسلیم:

مجلس در وظیفه نظارت بر اجرای قوانین با دولت مماشات می کند
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نایب رئیس اتاق تهران معتقد اس��ت کارت 
بازرگان��ی مج��وزی ب��رای ص��ادرات و واردات 
نیس��ت؛ در اتاق بازرگانی تنها صالحیت افراد 
برای دریافت کارت تعیین می ش��ود و ضوابط 

را ارگان های دولتی مشخص می کنند؛ ازاین رو 
منتسب کردن انحرافات و سوءاستفاده عده ای از 

کارت بازرگانی به اتاق مصداق ظلم است.
عالء میرمحمدصادقی عضو هی��ات داوری 
حزب موتلفه اسالمی بر این باور است که نسبت 
دادن انحرافات و سوءاس��تفاده عده ای از کارت 
بازرگانی به اتاق بازرگانی مصداق ظلم اس��ت و 
دولت باید در ش��رایط خ��اص توجه ویژه ای به 

نظرات بخش خصوصی داشته باشد.
نایب رئیس اتاق تهران در گفت وگو با »پایگاه 
خبری اتاق ایران« در مورد دالیل سوءاستفاده 

از کارت ه��ای بازرگان��ی و ش��کل گیری کارت 
بازرگانی موسوم به »یک بارمصرف یا اجاره ای«، 
گفت: یک��ی از مهم ترین عادت ه��ای غلط جا 
افتاده در برخی از افراد و همچنین سازمان های 
دولتی این است که کوتاهی های خودشان را به 
گردن دیگ��ران می اندازند. عرصه اقتصاد هم از 
این موضوع مستثنا نیست و اگر ضعفی در فراید 
ص��ادرات و واردات یا کارت بازرگانی احس��اس 
شود، سازمان های دولتی این مشکل را به گردن 

اتاق بازرگانی می اندازند.
میرمحمدصادقی خاطرنش��ان ک��رد: کارت 
بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات نیست؛ 
عملکرد این کارت مانن��د گواهینامه رانندگی 
اس��ت که یک نه��اد مانن��د اداره راهنمایی و 
رانندگی، گواهینامه ها را بر اس��اس معیارهای 
خود ص��ادر می کند، اما تعیین دیگر ضوابط بر 
عهده سازمان های دولتی است. بر همین اساس 
کارت بازرگان��ی را نباید به منزله ابزاری در نظر 
گرفت که بر اساس آن مشخص شود فردی کار 

خالف انجام داده یا خیر.
وی با اش��اره به وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی در حوزه کارت بازرگانی تشریح 
کرد: تعیین صالحیت اشخاص برای مبادرت به 

امر صادرات یا واردات بر عهده اتاق های بازرگانی 
است اما اینکه ضوابط به چه شکل باید باشد، خارج 

از وظایف اتاق بازرگانی است.
نایب رئی��س ات��اق تهران با انتق��اد از برخی 
اظهارنظرها که کارت بازرگانی را مقصر قاچاق 
و تخلف در حوزه کس��ب وکار معرفی می کند، 
تأکید کرد: چنین بحث هایی مصداق بارز ظلم 
به اتاق بازرگانی اس��ت؛ درصورتی که اتاق  های 
بازرگانی در این عرصه کامالً بی تقصیر هستند.

میرمحمدصادقی در ادامه با تأکید بر ضرورت 
همفکری و مشورت دولت با بخش خصوصی، 
افزود: متأسفانه تجربیات پیشکسوتان و کسانی 
که به نوعی دس��ت اندرکار مس��ائل اقتصادی 
هس��تند، از س��وی دول��ت مورد غفل��ت قرار 
می گی��رد؛ درصورتی که این س��نت قبالً وجود 
نداشت و تا 60 سال گذشته دولت هر زمان که 
قصد انجام کاری را داشت، حتماً پیش از اجرای 

آن با فعاالن بخش خصوصی مشورت می کرد.
به اعتقاد با سابقه ترین عضو هیات نمایندگان 
اتاق ایران، وجود شورای عالی پیشکسوتان در 
اتاق ایران فرصت بس��یار خوب��ی را برای دولت 
به منظور مشورت در خصوص مسائل اقتصادی 

فراهم کرده است.

عالء میرمحمدصادقی:
متأسفانه تجربیات پیشکسوتان اقتصاد از سوی دولت مورد غفلت قرار می گیرد

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی گفت: کشورهایی مانند 
چین، روسیه و هند خواهان روابط راهبردی با ایران هستند ولی دولت در 
ای��ن رابطه کوتاهی هایی دارد که باید به آن پایان دهد و تعمیق روابط با 

شرق را در دستور کار سیاست خارجی قرار دهد.
محمدکاظم انبارلویی مهمترین نقط��ه ضعف دولت را موضوع برجام 
خواند و گفت: برجام براس��اس وعده های رئیس جمهور تحقق پیدا نکرد. 
رئیس جمهور بیان کرد که ما چیزی را امضا نمی کنیم مگر اینکه قبل از 
آن تمام تحریم های نفتی، بانکی، بیمه ای، پتروشیمی و ... برداشته شود 
ولی برجام امضا شد اما این تحریم ها لغو نشد و در نهایت آمریکا از برجام 
خارج شد و اروپا هم هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است، اما همچنان 
دولت به دنبال احیای برجام است، در حالی که برجام مرده است، چون 

دستاوردی در حد هیچ داشته است.

وی با تأکید بر حمایت دولت از ظرفیت های داخلی گفت: در سیاست 
خارجی نیز باید کامالً چش��مان خود را به روی غرب ببندیم و به ش��رق 
روی بیاوریم. ما یک دروازه بزرگ به سوی شرق مانند روسیه، چین، هند 
و کشورهای همسایه داریم و می توانیم راهبرد سیاست خارجی خود را به 

تعمیق و گسترش روابط با شرق تغییر دهیم.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه یادآور ش��د: کش��ورهایی مانند 
چین، روسیه و هند خواهان روابط راهبردی با ایران هستند ولی دولت 
در ای��ن رابط��ه کوتاهی هایی دارد که باید ب��ه آن پایان دهد و تعمیق 
روابط با ش��رق را در دس��تور کار سیاس��ت خارجی قرار دهد تا از این 
طریق آمریکا و اروپا را نیز وادار به عقب نش��ینی از سیاس��ت های خود 
کند تا آنها نیز تصور نکنند که ایران همه تخم مرغ های خود را در سبد 

برجام گذاشته است.

محمدکاظم انبارلویی:

دولت تعمیق روابط جدید را جایگزین غرب کند

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با بیان اینکه اقدامات دولت در عرصه اقتصادی 
خیلی مناسب نبود، تصریح کرد: کفه اقدامات 
دولت در عرصه اقتصادی بس��یار س��بک تر از 

ناکارآمدی های آن است.
الل��ه افتخ��اری عض��و جبهه پی��روان خط 
امام و رهب��ری در گفت وگو با خبرنگار احزاب 
و تش��کل ها گروه سیاسی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درب��اره اقدامات و فعالیت های دولت در 
عرصه اقتصادی گفت: دولت در عرصه اقتصادی 
فعالیت هایی انجام داده اما نمی توان گفت که از 
این اقدامات نمره قبولی گرفته اس��ت، حتی با 

تک ماده هم رد می شود.

فعال سیاس��ی اصولگ��را ادام��ه داد: دولت 
وعده های��ی را ک��ه به مردم داده بود نتواس��ت 
عملی کند، به همین دلیل بسیاری از فرصت ها 
از دس��ت رفت؛ با باال رفت��ن هزینه ها نه چرخ 
سانتریفیوژها چرخید و نه چرخ زندگی مردم، 
در ح��ال حاض��ر خیل��ی از کارخانه ها تعطیل 

شده اند.
افتخاری ب��ا بیان اینکه اقدام��ات دولت در 
عرصه اقتصادی خیلی مناس��ب نبود، تصریح 
ک��رد: کفه اقدامات دول��ت در عرصه اقتصادی 

بسیار سبک تر از ناکارآمدی های آن است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای 
بهبود شرایط مردم باید چه اقداماتی انجام دهد، 

گفت: دولت تقریباً در حال رفتن به سراشیبی 
اس��ت، چراکه دو سال بیش��تر به اتمام دولت 
نمانده اس��ت و معموالً دولت ها در این زمان به 

فکر جبران مافاد هستند.
عض��و جهه پی��روان خط ام��ام و رهبری با 
بیان اینکه دولت باید به اقشار کم درآمد توجه 
کند، خاطرنشان کرد: دولت موظف است دقت 
و نظارت بر حس��ن اجرای قوانی��ن و مقررات 
مربوط به حمایت از محرومان، ایجاد اش��تغال 
و رونق تولید داش��ته باش��د و در ماه های باقی 
مانده، پیش��نهادات خود را برای تصویب فوری 
به مجلس ببرد و از بسیاری از مسائل شعاری و 

افتتاح طرح ها پرهیز کند.

الله افتخاری:

کفه اقدامات اقتصادی دولت بسیار سبک تر از ناکارآمدی های آن است
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حجت االس��الم سیدمهدی اندرزگو فرزند ش��هید اندرزگو در مراسم 
یادواره شهید س��یدعلی اندرزگو و 25 شهید روستای ایجدانک ورامین ، 
طی سخنانی بیان کرد: ما سر سفره شهدا نشسته ایم و شهدا سرمایه های 

اصلی این کشور هستند.
وی با ذکر خاطراتی از شهید اندرزگو افزود: شهید اندرزگو که از سوی 
رژیم پهلوی پس از اعدام انقالبی حسنعلی منصور به اعدام محکوم شده 
بود، با اسامی ناشناخته و هویت های مختلف کارهای بزرگی را انجام داد 

اما ساواک از دستگیری شهید اندرزگو عاجز بود.

فرزند ش��هید اندرزگو تصریح کرد: ش��هید اندرزگو ارتباطات قوی در 
افغانستان و پاکستان داشت و با همین ارتباط تعداد قابل توجهی اسلحه 
به کشور وارد و در اختیار نیروهای انقالبی قرار داد که در جریان پیروزی 

انقالب اسالمی به کمک مبارزان آمد.
 وی اضافه کرد: س��اواک بس��یار روی شهید اندرزگو حساس شده بود 
و تصور می کرد که با دس��تگیری ایش��ان، انقالب را زمین گیر می کند 
در حالی که نمی دانس��ت این انقالب یک انقالب مردمی بود و متکی به 
شخص خاصی نبود اما شهید اندرزگو با حربه های مختلف ضربات مهلکی 

به رژیم پهلوی وارد کرد.
حجت االس��الم اندرزگو یادآور ش��د: خانواده ما مدتی در افغانس��تان 
و پاکس��تان زندگ��ی می کردیم و مجبور بودیم با ک��م ترین امکانات در 
روستاهای افغانستان زندگی کنیم اما شهید اندرزگو سراسر اخالص بود و 

تمام سختی ها را با هدف پیروزی انقالب اسالمی تحمل کرد.
وی با اشاره به این نکته که شهید اندرزگو کم ترین استفاده ای از اموالی 
که امام در اختیار ایش��ان قرار می دادند برای شخص خود استفاده نمی 
کرد، تاکید کرد: مسئوالن امانتدار بیت المال هستند و باید در مصارف آن 
دقت کنیم چرا که خون بهای شهداس��ت و کسانی که به انقالب و بیت 

المال خیانت می کنند، در همین دنیا پای آن را می خورند.
فرزند ش��هید اندرزگو گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده ما 
فرمودند که ش��هید اندرزگو، انحراف منافقین را به ما گفتند و این نشان 
دهنده بصیرت این شهید بزرگوار است. تمامی فعالیت های شهید اندرزگو 
با نظر ولی فقیه بود و معتقد به انجام فرایض دینی به بهترین نحو و کیفیت 

بود و در پایان به آرزوی خود که شهادت بود، رسید.
حجت االسالم اندرزگو اضافه کرد: پس از شهادت شهید اندرزگو، پیکر 
ایش��ان را به کمیته ضدخرابکاری برده و کنار حوضی گذاش��تند و تمام 
زندانیان را به صف کرده و با افتخار ماموران س��اواک اعالم کردند که ما 
ب��زرگ مبارزین را زدیم تا انگیزه مبارزان را از بین ببرند. بهترین خاطره 
خان��واده ما دیدار با امام راحل در ابتدای پیروزی انقالب بود که امام ما را 
روی زانوی خود نشاندند و ما را دعوت به صبر کردند و خبر شهادت پدرم 

را امام راحل به ما دادند.

حجت االسالم اندرزگو:

مسئوالن دقت کنند که بیت المال خون بهای شهدا است

مراسم بزرگداشت شهدای شهریور ش��هیدان اندرزگو، باهنر، رجایی، 
عراقی و الجوردی در مجتمع فرهنگی رفاه با حضور اعضای حزب مؤتلفه 

اسالمی و جمعی از مسئولین کشوری و لشگری برگزار شد.
حجت االس��الم علوی در این مراسم طی سخنانی با گرامیداشت یاد 
و خاطره این ش��هدای گرانقدر انقالب اسالمی اظهار داشت: امروز عزت 
و س��ربلندی انقالب اسالمی ایران ریشه در خون، راه و پیام شهدا دارد و 

موجب شده همه جهان با دیده کرامت به این ملت 
نگاه کنند.

وی ب��ا بیان اینکه قدرت و عزت یک کش��ور در 
توان دفاعی و بازدارندگی آن سنجیده می شود، افزود: 
امروز ایران اسالمی با همت فرزندان و نخبگان توان 
بس��یار باالیی دارد و توانس��ته یک قدرت بازدارنده 

ایجاد کند.
وزی��ر اطالعات گفت: برخی کش��ور ها امکانات و 
تجهیزات نظامی بیشتری از ایران دارند، اما به لحاظ 
بازدارندگی و استقالل صاحب جایگاه ایران اسالمی 

نیستند. آن ها بدون اجازه آمریکا توان تصمیم گیری سیاسی ندارند.

وی ب��ا بیان اینکه ایران در اتخاذ تصمیمات خود هیج نیازی به اجازه 
دیگر کشور ها ندارد، گفت: عزت و اراده سیاسی یک کشور منحصرا وابسته 
به توان دفاعی نیست بلکه استقالل و روحیه آن ملت است که عزت و اراده 

سیاسی برای آن کشور می آورد.
وزیر اطالعات با بیان اینکه قدرت دفاعی خیلی از کشور ها از ایران بیشتر 
است، اما آن کشور ها به لحاظ استقالل سیاسی خود در نظر تحلیل گران، 
در حد جمهوری اس��المی ایران نیستند، گفت: 
بسیاری از کش��ور های اروپایی اس��تقالل اراده 
ندارند و نمی توانند خودشان تصمیم گیری کنند 
و برای اتخاذ یک تصمیم باید با راس اس��تکبار 

یعنی آمریکا هماهنگ باشند.
می دانن��د  دنی��ا  هم��ه  داد:  ادام��ه  وی 
جمهوری اس��المی ایران برای تصمیم گیری در 
راس��تای منافع ملی و آرمان های انقالبی خود، 

راحت است و معّطل هیچ کجا نمی ماند
وزیر اطالعات گفت: نگاه، روحیه و احس��اس 
یک ملت در برابر تهدید ها بسترساز اراده سیاسی یک ملت بر پایه استقالل 

وزیر اطالعات در مراسم بزرگداشت شهدای شهریور:

قدرت امروز ما مدیون شهادت طلبی 
جوانان مومن است

 شهیدان باهنر، رجایی، عراقی، 
مدنی، قدوسی و الجوردی 

بار ها و بار ها در ابتدای انقالب 
تهدید به مرگ شدند، اما کنار 

نکشیدند چراکه هراسی از مرگ 
نداشتند.
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 من 2 ساعت بعد از انفجار به محل حادثه 
رسیدم. ش��هید رجایی و باهنر کامال سوخته 
بودند و از آثار دندانشان می شد شناخت. صبح 
هم برای تشییع شهدا رفتیم تابوت های مختلفی آنجا بود، یکی هم تابوت 

کشمیری بود. 
 کشمیری نفوذی سازمان بود که یک بار قصد داشت امام را به شهادت 
برساند. کشمیری به قدری مزورانه عمل می کرد که شهید رجایی را هم 
اغفال کرده بود و رجایی پشت سر او نماز می خواند اما ماجرای حضور یک 
تابوت  کار سازمان یافته بود و افرادی از نخست وزیری و ریاست جمهوری 
در این مس��ئله دست داشتند وگرنه به همین راحتی که نمی توان یک 
جنازه بین آنها گذاشت. در تشییع جنازه، خاکستری آماده کردند و گفتند 
این بقایای کشمیری است و بعد هم شعار دادند که کشمیری راهت ادامه 

دارد.
نگذاشتند این مسائل روشن شود برای اینکه همان افرادی که در تشییع 
جنازه شهید رجایی حضور داشتند، برای کشمیری نیز جنازه ساختند و 
ش��عار دادند:»کشمیری راهت ادامه دارد«. این گروه همان کسانی بودند 
که کشمیری را در این قضیه همراهی کردند و تمام توان خود را به کار 

گرفتند تا افکار عمومی را نسبت به این مقوله مهم گمراه کنند.
افرادی برای دلجویی از خانواده شهدا به منزل آنها می رفتند. در همین 
راستا به منزل کشمیری هم سر زدند که متوجه شدند تقریبا یک هفته  
بعد از حادثه انفجار، خانواده کش��میری به خ��ارج رفته اند. از این جهت 
می توان اطمینان حاصل کرد که این اقدامات با برنامه ریزی قبلی صورت 
گرفته  و افرادی که در فرودگاه صدور پاسپورت انجام می دادند، برایشان 
کار انجام داده اند تا در کمترین وقت از کشور خارج شوند. در حال حاضر 
نیز هر دوی آنها زنده هستند و در کشورهای خارجی و به نفع آنها فعالیت 

می کنند.
بهزاد نبوی در زندان خودش را به ش��هید رجایی نزدیک کرده بود و 
شهید رجایی، صد درصد به بهزاد نبوی اعتماد داشت و هرگز حاضر نبود 
که غیر از این فکر کند. حتی با اطالعاتی که نزدیکان شهید رجایی در این 
خصوص به ایشان می دادند، گذشت تاریخ نشان داد که وی به صورت غیر 

مستقیم در این حادثه نقش داشته است.
آقای عسگراوالدی می گفت بهزاد نبوی خیلی به من اصرار داشت که 

در آن جلسه شرکت کنم و به همه اصرار داشتند که حضور پیدا کنند.

نگذاشتند ابعاد شهیدسازی از کشمیری روشن شود

است.
حجت االسالم علوی با بیان اینکه فرهنگ شهادت، ملت ما را به گونه ای 
بار آورده که در برابر زورگویی و قلدری دیگران قرص و محکم ایستاده ایم، 
گفت: در قاموس اسالم پذیرش زندگی به هر قیمت ولو توام با ذلت وجود 

ندارد.

وی با بیان اینکه دیگران نمی توانند ملت ما را تسخیر اراده خود کنند، 
گفت: نگاه یک ملت به مرگ، سرنوشت آن ملت را رقم می زند و هر ملتی 

که از مرگ بترسد، بستر برای ترسیدن آن ملت فراهم می شود.
وزیر اطالعات با بیان اینکه امام حسین )ع( در دو کلمه »مرگ« آری 
و »پس��تی« هرگز، راهبرد خود را تعریف کرد، افزود: مرگ موضوع قابل 
فراری نیست که بتوانیم از آن فرار کنیم. مرگ حق است و قطعا به سراغ 
انس��ان می آید و در اینجا نکته مهم نگاه یک انسان یا یک ملت به مرگ 

است.
حجت االس��الم علوی با بیان اینکه بهترین نوع مرگ، شهادت در راه 
خداست، گفت: شهیدان باهنر، رجایی، عراقی، مدنی، قدوسی و الجوردی 
بار ها و بار ها در ابتدای انقالب تهدید به مرگ ش��دند، اما کنار نکشیدند 

چراکه هراسی از مرگ نداشتند.
وی تاکیدکرد: ما 17 هزار شهید ترور به دست منافقین جنایتکار داریم 

و نباید بگذاریم فرهنگ شهادت در جامعه ما از بین برود.
وزیر اطالعات با بیان اینکه یک ملتی که اراده سیاس��ی دیگران آن را 
لگدکوب می کرد امروز با الگوگیری از فرهنگ شهادت، به یک ملت مقتدر 
تبدیل ش��ده است، گفت: امروز جمهوری اسالمی ایران با یک نقشه راه 
دقیق و حساب شده در جایگاهی است که می تواند اراده خود را بر آمریکا 

و رژیم صهیونیستی تحمیل کند و این قدرت، ثمره خون شهداست.
علوی در پایان با بیان اینکه اس��راییل در گذشته هیچ نگران نبود که 
اگر وارد لبنان شود با ارتشی مقاومت مقابله کند و به خاطر همین خیلی 
راحت تجاوزگری می کرد، گفت: امروز اسراییل اگر به سوریه و فلسطین و 
اردن حمله کنند، اما جرئت تعرض به لبنان را ندارد؛ این جرئت نداشتن، 
به دلیل این است که سالح ها در لبنان در دست جوانان مومنی است که 

از شهادت نمی ترسند.

یادداشت شفاهی

محمد حسین رجایی
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 هم شهید رجایی 
و هم شهید باهنر، 
بخشی از مبارزات 

خود را در »مؤتلفه دوم« یاد کرده اند. ابعاد 
و فعالیت های این تشکل چندان بازگو نشده 

است. در گفتگویی با حاج فضل اهلل فرخ نگاهی 
کوتاه به فعالیت های این گروه داشته ایم.

ش�هید رجایی، ش�هید باهن�ر و برخی 
مب�ارزان دیگر اش�اره کرده ان�د که بعد از 
آسیب دیدن سازمان موتلفه در زمستان 
1۳۴۳، مؤتلفه دوم تشکیل شد که شما هم 
در آن حاضر بوده اید، مطلبي از آن مقطع 

خاطرتان هست؟
جلس��ات ما برق��رار بود و هفت��ه اي یک بار 
جلس��ه اي داش��تیم که خصوصي بود و حدود 
15، 16 نفر از جمله آقاي خاموشي، آقاي سعید 
اماني و ... آقاي عسگراوالدي، آقاي حاج حیدري 
اینه��ا در زندان بودند، بع��داً که از زندان بیرون 
آمدند، این جلس��ات رونق بیش��تري گرفت و 
در آن ش��رکت مي کردن��د. مؤتلفه دوم همین 
جلساتي بود که قبل از انقالب و تا تشکیل حزب 

جمهوري بعد از انقالب داشتیم...
چرا مؤتلفه دوم؟

مي شود گفت مؤتلفه اول را تقریباً متالشي 
کردند، چ��ون در قضیه ت��رور منصور اصلي ها 
همگي دستگیر شدند. مؤتلفه اول جلسات ده 
نف��ره اي بود که مثالً ماها یک ش��اخه بودیم و 
این ده  نفرها چندان از همدیگر خبر نداش��تند 
و اصلي ها مي گرداندن��د. اصلي ها که همه گیر 
افتادند، بقیه هم فراري ش��دند یا رفتند دنبال 
کار خودش��ان. 4 نفر که شهید شدند، عده اي 
هم به 10، 15 سال و حبس ابد محکوم شدند. 
پس از مدتی که بعضي ها از زندان بیرون آمدند 
و ب��ا کمک کس��اني که بیرون بودن��د، نزدیک 
س��ال 1350 بود، تصمیم گرفتند در پوش��ش 
دیگ��ري فعالیت کنند. بقیه اف��راد را هم مثل 
آق��اي بادامچی��ان گاهي مي گرفتن��د و گاهي 
رها مي کردند، حاج صادق اس��المي همین طور 
گاهي زندان و گاهي بیرون بود. به همین دلیل 
گاهی فرصتي نبود که جلسه اي تشکیل شود. 
یک جلس��ه هفتگي داشتیم که افراد از جاهاي 
مختلف در آن جلس��ه ش��رکت مي کردند و به 
وس��یله آنها پخش مي کردیم. گاهی هم شهید 
صادق اس��المي درِ مغازه م��ا مي آمد، منزل ما 
مي آمد، ما منزل ایش��ان مي رفتیم. اعالمیه ها 
را ب��ه این صورت پخ��ش مي کردیم. گاهی هم 
جلسات مؤتلفه به طور مخفي تشکیل مي شد. 
کساني که یادم هست، آقاي دکتر شیباني، آقاي 
بادامچیان، آقاي لّباني، ش��هید اسالمي و آقاي 

پوراستاد بودند.
از جمله اقدامات برخی اعضای مؤتلفه مثل 
شهید اس��المی پس از آزادی از زندان در دهه 
50 سرکشي به تبعیدي ها بود، شما در جریان 

بودید؟
رفقا براي سرکشي به شهرستان مي رفتند. ما 
در اینجا ب��راي زنداني هایي که در زندان بودند 

و یا آزاد مي ش��دند، برنامه هایي داشتیم که به 
خانواده هایش��ان س��ر مي زدیم، ولي من خودم 

شخصاً شهرستان را نرفتم.
یک کسي روش شهید بهشتي و روش شهید 
محم��د منتظري را تحلی��ل مي کرد، مي گفت 
محمد منتظري از کساني بود که داغ به میدان 
مي آمدند و زود گیر مي افتادند و دچار سختي و 
شکنجه مي شدند. روش شهید بهشتي این بود 
که بیش��تر کار کند و کمتر گیر بیفتد، شهید 
مطهري هم همین طور بود. ش��هید اس��المي 
ه��م این طور بود. ایش��ان خیل��ي کار مي کرد 
و در برگزاري مجالس��ي که در مس��جد ارک، 
س��یدعزیزاهلل و جاهاي دیگر تش��کیل مي شد، 

مؤثر بود و مي ش��ود گفت نقش اساسي داشت، 
منتهي تظاه��ر به این قضایا نمي ک��رد و افراد 

متوجه فعالیت هایش نمي شدند.
یکی از فعالیت های مؤتلفه دوم تأسیس بنیاد 

رفاه و مدرسه رفاه ذکر شده است.
بله، ولي بنده در آن نقش��ي نداشتم. شهید 
رجایی، شهید باهنر، ش��هید اسالمي، مرحوم 
خاموشي، مرحوم شفیق و ... بودند که ما با آنها 
ارتباط داش��تیم، ولي خود من در آنجا نقش��ي 

نداشتم.
ظاه�را در مقطع�ی به توصی�ه بزرگان، 
بخشی از مؤتلفه دوم با سازمان مجاهدین 

خلق هم همکاري داشت؟
خیلي کم، خیلی زود و همان اوایل آنها را در 
زندان شناختند. اوایلي که اینها پیدا شده بودند، 
بعضي از افراد با اینها ارتباطاتي داشتند، ولي بعداً 
خیلي زود متوجه ش��دند. مثالً اولین کسي که 
متوجه شد و از همان روز اول متوجه بود، شهید 
مطهري بود. ایشان از همان ابتداي تشکیل اینها 
مي گفت: که اینها خطرناکند و از کمونیست ها 
خطرناک ترند. بعد در زندان شهید الجوردي از 

همه زودتر متوجه شد و اینها را شناخت.
بع�د از انقالب ه�م این ن�وع کژی ها از 
بعض�ی مبارزین دیده ش�د، خاط�ره ای از 

ریشه این نوع کجروی ها یادتان هست؟
روزه��ای اول انق��الب بود و ع��ده زیادي از 
همین دوس��تانمان که با آنها جلس��ه اي به نام 
انجمن جویندگان دین و دانش داشتیم، به مقّر 

امام آورده بودیم که در آنجا به عنوان انتظامات 
مشغول فعالیت بودند. بعد همه اینها را به حزب 
جمهوري بردیم. از مدت ها قبل از انقالب قصد 
داشتند حزبي را تش��کیل بدهند که آن موقع 
امام اجازه ندادند. بعد از پیروزي انقالب یکباره 
دیدند آنهایي که داراي حزب و تشکیالت بودند، 
آمده ان��د و انقالب را قبضه کرده اند، مثل جبهه 
ملي و نهض��ت آزادي و مانند اینها و این طرف 
تشکیالتي نداشتند. بالفاصله امام اجازه دادند 
حزب را تشکیل بدهیم. اینها که تشکیل دادند، 
چند نفري را به عنوان مؤسس اعالن کردند که 
شهید بهش��تي بود، آقاي موسوي اردبیلي بود، 
آقاي خامنه اي و آقاي هاشمي رفس��نجاني و... 
بودند، یک ش��ب جمعیت زیادي از روحانیون 
مثل ائمه جماعات به مقّر امام آمدند. امام براي 
اینه��ا صحبت کردند. بعد از صحبت امام دیدم 
آقاي مروارید  � ک��ه آن موقع یکي از روحانیون 
انقالب��ي و زنداني ب��رو و مثالً در س��طح آقاي 
هاش��مي و اینها بودند � روي چهارپایه رفتند و 
دارند صحبت مي کنند و ع��ده اي هم در حال 
رفتن اند و ع��ده اي هم گوش نمي دهند. گفتم 
چ��را اینها گوش نمي دهند؟ بعد دیدم ش��هید 
اس��المي دارد م��ردم را رد مي کن��د که گوش 
به حرفش ندهند و خیل��ي عصباني و ناراحت 
اس��ت. گفتم: »چرا اینها گوش نمي دهند؟« با 
عصبانیت گفت: »آقا! ایش��ان دارد تفرقه افکني 
مي کند«، پرسیدم: »چرا؟« جواب داد: »ایشان 
اعتراض دارد به اینک��ه این آقایان فوري حزب 
جمهوري را تش��کیل دادند و اسم نوشتند و با 
ایشان مشورت نکردند یا ایشان را جزو مؤسسین 
نگذاشتند«، چون ایش��ان همدوش این آقایان 
مبارزه مي  ک��رد و زندان رفته بود، از این قضیه 
ناراحت ش��ده بود. آقاي اسالمي نگذاشت بقیه 
جمع ش��وند و ب��ه صحبت هاي ایش��ان گوش 
بدهند. عصباني بود که ایش��ان بیخودي دارند 
این حرف ها را مي زنند و االن وقت این حرف ها 
نیست و امام دستور داده بودند بروید و حزب را 
تش��کیل بدهید، وقت نبود، فوري بود؛ این شد 
که آقاي مروارید از همان جا از حزب جمهوري 
فاصله گرفت و فاصله اش خیلي به ضررش تمام 
ش��د، به علت اینکه فاصله گرفتن ایشان باعث 
ش��د برود به طرف بني صدر و خدمات گذشته، 
وجهه گذش��ته، انقالبي گري و زن��دان رفتن و 
موقعیتش خراب شود. ایشان در مسجد المهدي 
در خیابان ستارخان پیش��نماز و امام جماعت 
بود. بیش��تر برنامه ها بعد از شهادتي که در قم 
ش��د، صورت گرفت و چهلم آنها در تبریز، یزد 
و تهران برگزار شد. به عنوان چهلم مبارزه ادامه 
مي یافت. بعد که اینها تمام شد برنامه ریزي اي 
شد که یک نمازجمعه راه بیندازند. یادم هست 
اولین نمازجمعه اي که راه افتاد در مسجد ایشان 
بود و همه انقالبیون و سیاسیون در آن شرکت 
کردند و خود ایش��ان هم امام جمعه بودند، ولي 
همین کار، یعني نزدیکي با بني صدر باعث شد 
که آخر سر جوان ها تقریباً ایشان را از آن مسجد 

بیرون کردند!

روایت فضل اهلل فرخ از مؤتلفه دوم:

مجاهدانی که دیده نشدند
گفتگو

محمد صادق رخ فرد
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پ��ر  از  یک��ی 
حاشیه ترین متهمان 
انفجار نخست وزیری 
در 8 ش��هریورماه 1360 محسن سازگارا است. 
)بدیهی است که بنده به عنوان روزنامه نگار در 
مقام قضاوت نیستم و استفاده از واژه »متهم« 

دلیل بر قطعی دانستن جرم نیست.(
محمد محسن سازگارا، متولد 1334 است. 
او در سالهای پیش از انقالب، با پذیرش گرفتن 
از دانش��گاه انس��تیتوی تکنولوژی ایلینوی به 
امریکا رفت و با انجمن های اسالمی دانشجویان 
مس��لمان همکاری می کرد و در آنجا با ابراهیم 
یزدی آش��نا ش��د. با توصیه ابراهیم یزدی در 
روزهای اوج انقالب به نوفل لوش��اتو پیوست و 

از جمله مترجمان امام بود.
در روزه��ای نخس��ت انق��الب، چند گروه 

اقدام به تش��کیل س��پاه کردند ک��ه از جمله 
وی ب��ه همراه مرحوم الهوتی، ابراهیم یزدی، 
صباغیان و... در پادگان حر )باغش��اه س��ابق( 
اعالم تشکیل سپاه کردند. با توجه به تشکیل 
چند سپاه دیگر در نهایت این سپاه ها در هم 
ادغام ش��د و اغلب عناصر لیب��رال کنار نهاده 
شدند. س��ازگارا بعداز مدتی به رادیو پیوست 
و به فاصله اندکی به عنوان معاون سیاس��ی-

اجتماعی و قائم مقام مش��اور در امور اجرایی 
منصوب می شود. 

انتقال مس��عود کش��میری به دفترنخست 
وزیری سیس��تان و بلوچس��تان و رشد پله پله 
آن، توس��ط س��ازگارا انجام گرفت و مدتی نیز 

کشمیری در دفتر خود وی همکاری کرد. 
او به جز ارتقای س��ازمانی کشمیری پس از 
انفجار دفتر نخس��ت وزیری، نقش عمده ای در 
انتشار خبر جعلی ش��هادت داشت و او بود که 
اطالعیه تنظیم ش��ده در جلس��ه ای با حضور 

بهزاد نبوی، س��عید حجاریان، خسرو تهرانی و 
مصطفی قنادها در نخس��ت وزیری را به صدا و 
سیما ارسال کرد و بر اساس آن اخبار ساعت 8 
صبح رادیو »شهادت کشمیری« را اطالع رسانی 

کرد.
او متهم است به همراه افرادی همچون علی 
اکبر تهرانی و نادر قوچکانلو مسئول جسد سازی 
بودند. همچنین به بهش��ت زه��را رفته و برای 
هماهنگی دفن جسد کشمیری تالش می کند. 
در حال��ی که تم��ام مراحل قانون��ی همچون 
شناسایی اجس��اد، معاینه ، اعالم نظر پزشکی 
قانون��ی و ص��دور مجوز دفن درباره ش��هیدان 
رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام 
گرفته اس��ت، هیچ یک از ای��ن مراحل درباره 

کشمیری طی نمی گردد.
او به واسطه این اتهامات دو بار در سال 63 و 

65، بازداشت شد اما با نامه شماری از مسئولین 
همسو و اعمال فشارهای سیاسی ، آزاد و پرونده 
او به همراه دیگر هم پرونده ای ها متوقف گردید. 
پ��س از آن تا اواخر جن��گ در هیأت مدیره 
سازمان گسترش صنایع سنگین در کنار  بهزاد 
نبوی باقی ماند. در دولت پنجم و ششم در کنار 
چهره هایی همچون حجاریان با مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاس��ت جمهوری همکاری کرد. 
همچنین از مؤثرترین اعضای حلقه کیان بود که 
ارگان اصلی استحاله دینی در کشور محسوب 
می شد. انتش��ار هفته نامه آینه، روزنامه جامعه 
و روزنامه های زنجیره ای پس از آن، س��بب شد 
در دوره اصالحات سازگارا به عنوان یک عنصر 
کلی��دی در آنچه »رکن چهارم دموکراس��ی« 

خوانده می شد، دیده شود. 
بعد از وقایع خرداد ماه س��ال1382 در کوی 
دانشگاه، برای سومین بار پس از انقالب به اتهام 
اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شود اما این 

بار نیز ب��ا حمایت برخی از نمایندگان مجلس 
ششم از زندان آزاد می شود. وی بعد از آزادی از 
زندان برای معالجه از کشور خارج شده، ابتدا به 
انگلیس و سپس برای همیشه به امریکا می رود. 
او در »انستیتو واشنگتن« مستقر شد و خود 
را مدی��ر مرکز تحقیقات ای��ران معاصر معرفی 
می کرد. مرکزی که طبق اعالم رسمی خود به 
شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، پنتاگون، و 
دستگاه های اطالعاتی آمریکا خدمات می دهد و 
به نزدیکی با صهیونیست ها مشهور است، عالوه 
 C.I.A ب��ر آن که برخ��ی آن را زی��ر مجموعه
می دانند. او در آغاز بروز و ظهور رس��انه ای زیاد 
داشت و سمپاشی منظمی از طریق رسانه های 
مختل��ف غربی بر علیه ای��ران انج��ام داد؛ در 
فتنه88 نقش رسانه ای پر تکرارتری را ایفا کرد 
اما پ��س از 9 دی، به ناگاه حضورش کم فروغ 

شد. خروجی های مطالعاتی وی طی سال های 
84 تا 88 روی سایت رسمی انستیتو واشنگتن 
قرار گرفت اما طی ده سال گذشته، هیچ مطلبی 
از وی منتشر نشده است؛ اگرچه همچنان رزومه 

او در این انستیتو نمایش داده می شود. 
از جمل��ه آخرین خروجی های وی که مورد 
اقبال قرار گرفت، مصاحبه ای در اردیبهش��ت 
سال جاری بود که مدعی عالقه برخی در تهران 

برای  مذاکره با آمریکا شد.
نگاه به زندگی او این سوال را پدید می آورد 
که آیا او از ابتدا یک  نفوذی بود که از کشمیری 
پشتیبانی کند یا سرویس های اطالعاتی آمریکا 
به مرور او را جذب کردند. اگر حالت اول درست 
باشد، حتما در دیگر عملکردهای او نیز ردپای 
عملیات های دستگاه اطالعاتی آمریکا موجود 
است. در این صورت باید درباره دیگر همراهان 
او که هنوز مسئولیت دارند، نیز دقت مضاعفی 

کرد.

آیا او نفوذی آمریکا برای پشتیبانی کشمیری بود؟
محمدمهدی اسالمی

عضو شورای مرکزی
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عضو ش�ورای مرک�زی ح�زب مؤتلفه 
اس�المی گفت: اس�رائیل در پس حمالتی 
که انج�ام می دهد ت�الش می کند فضای 
منطقه را ملتهب کند تا بتواند حضور خود 
را اعالم کند و بگوید در حال مقابله با ایران 
است. عالوه بر این بسیاری معتقدند فضای 
فعلی اسراییل معطوف به انتخابات است. 
نتانیاهو و تیم لیکوئیدی ها تالش می کنند 
با امنیتی کردن و لبه پرتگاه بردن شرایط 
منطقه ای، نش�ان دهند تهدید باالست و 
خود را صاح�ب صالحیت معرفی کنند تا 

رای بیاورند.
حس��ن الس��جردی، کارش��ناس مس��ائل 
خاورمیانه و عضو شورای سردبیری خبرآنالین 
در مورد حمالت اخیر اس��رائیل به فرارو گفت: 
مناقشه ایران و اسرائیل در منطقه مدت هاست 
دنبال می شود. دو طرف به نوعی تالش می کنند 
یکدیگر را در مناط��ق مختلف بزنند یا تهدید 
کنند. رژیم صهیونیستی معتقد است اگر بتواند 
در عراق، س��وریه و لبن��ان نیرو های مقاومت را 
هدف قرار دهد با ایران مستقیم مرتبط خواهد 

بود.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه ادامه داد: لذا 
اس��رائیل حمالت اخیر را با این ذهنیت که هر 
نوع حمله به حشد الش��عبی در عراق یا حزب 
اهلل در لبنان یا نیرو های مقاومت در س��وریه یا 
حمله به مناطقی که به ادعای خودشان محل 
اس��تقرار نیرو های ایرانی است، به نوعی رقابت 
عریان با ایران محسوب می شود. در مقابل اینکه 
نیرو ه��ای مقاومت که با پهپاد های اس��راییلی 
مقابله می کنند در مجموع این منازعه را عریان 
کرده و این نیرو ها تالش می کنند پاس��خ رژیم 

صهیونیستی را در عملیات بدهند.
السجری گفت: نکته دوم این است که رژیم 
صهیونیستی تالش می کند روی موضوع زدن 
بال ه��ا یا بازو های ای��ران در منطقه مانور دهد. 
اسرائیل این حمالت را خیلی بسیار پردامنه در 
رسانه ها منعکس می کند تا بتواند روی نیرو های 

منطقه فشار روانی وارد کند.
او اف��زود: نکت��ه س��وم که اهمی��ت زیادی 
برخوردار است این است که اسرائیل مدتی است 
به هواپیما های بدون سرنشین رو آورده است که 
هم خس��ارت انسانی نداشته باشد هم خیلی از 
کشور ها یا نیرو ها در منطقه توان پدآفند هوایی 
یا مقابله با این ها را نداش��ته باش��ند و از طرف 
دیگر خساراتی که این هواپیما ها وارد می کنند 

کم نیست.
السجردی ادامه داد: شاید بتوان گفت اسرائیل 
زمین بازی جدیدی برای نیرو های مقاومت در 
منطقه ایجاد کرده که به نظر می رسد اتفاقی که 
دیش��ب در لبنان افتاد و پهپاد هایی که در مرز 
س��وریه و عراق زده شد از جمله بازی جدیدی 
است که اس��رائیل ش��روع کرده است. به طور 
حتم نیرو های مقاومت همانطور که دیش��ب از 
سوی آقای نصراهلل تهدید کرد در برابر اسرائیل 

مقاومت می کنند.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه افزود: در مورد 
واکن��ش نیرو ها در عراق هن��وز واکنش خیلی 
مشخصی از فرماندهان عراق ندیدم، ولی حشد 
الشعبی اعالم کرده که مقابله به مثل می کند. به 
نظر می رسد نیرو های مقاومت در فلسطین هم 

در مرز ها به اسرائیل پاسخ موشکی دادند.
او گفت: اس��رائیل در پس حمالتی که انجام 
می دهد تالش می کند فضای منطقه را ملتهب 
کند تا بتواند حضور خود را اعالم کند و بگوید در 
حال مقابله با ایران است. عالوه بر این بسیاری 
معتقدن��د فضای فعل��ی اس��راییل معطوف به 
انتخابات است. نتانیاهو و تیم لیکوئیدی ها تالش 
می کنن��د با امنیتی کردن و لب��ه پرتگاه بردن 
شرایط منطقه ای، نشان دهند تهدید باالست 
و خود را صاحب صالحیت معرفی کنند تا رای 

بیاورند.
این استاد دانشگاه در مورد واکنش ایران به 
این حمالت گفت: نیرو های مقاومت توان مقابله 
دارن��د و این توان در چند نوبت خودش را ثابت 

کرده است.
الس��جردی گفت: اقدامی که ایران تاکنون 
انجام داده اینگونه بوده اس��ت. ایران با توجه به 
استقرار نیرو ها در سوریه می توانست پاسخ هایی 
بدهد یا در عراق که ما همکاری هایی با نیرو های 
مردمی داریم می توانستیم برخورد کنیم. به نظر 
می رسد ایران در حال حاضر می خواهد از طریق 
نیرو های مرتبط یا گروه هایی که به ایران علقه 
دارند و هوادار هس��تند مقابل��ه کند نه به طور 

مستقیم.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: سیاست 
اسرائیل دو گام به جلو یک گام به عقب است. در 
این چند دهه اینگونه بوده است. یعنی اسرائیل 
برای بحران سازی هجمه زیادی انجام می دهد، 
اما وقتی فشار زیاد شود عقب نشینی می کند، 
اما نه به اندازه قبل. اس��رائیل تالش می کند با 
ایجاد التهاب در منطقه نش��ان دهد دست برتر 

را دارد.

الس��جردی گفت: اگ��ر واکن��ش نیرو های 
مقاومت مناس��ب باشد این فضا جمع می شود 
و اس��رائیل به الک دفاعی می رود. اگر این کار 
را نکنند اس��رائیل جری تر می شود. در یکی دو 
روز گذشته نیرو های مقاومت اقداماتی کردند که 
نشان می دهد این نیرو ها خود را آماده می کنند 
در برابر اسرائیل اقدام متقابِل متناسب یا با حجم 

بیشتر انجام دهند.
او افزود: با توجه به مجموعه حوادث ماه های 
گذشته حضور اسرائیل در منطقه آنهم در حوزه 
نظامی با فضای امنیتی منطقه همراه نیس��ت. 
اس��رائیل با توجه به نگاهی که از گذشته وجود 
دارد و فشار هایی که بر مردم منطقه وارد آورده 
اس��ت ش��رایط مناس��بی برای ورود به فضای 
امنیتی منطقه ندارد. هرچند برخی کشور های 
منطقه برای ایجاد روابط با اسرائیل ابراز تمایل 
کرده اند، اما این روابط بیشتر سیاسی، اقتصادی 
و تجاری اس��ت تا امنیتی؛ لذا ورود اسرائیل به 

امنیت منطقه جدی نیست.
این کارشناس مس��ائل خاورمیانه گفت: در 
مس��اله ورود اسرائیل به ائتالف دریایی هم آثار 
عملیاتی نمی بینیم و بیش��تر سیاس��ی است. 
بیش��ترین تالش اس��رائیل این است که نشان 
بدهد می خواهد از منطقه بیرون بیاید و با رقبای 
خود هماوردی کند و حضورش را به رخ بکشاند 
و مرز های امنیت��ی را از جغرافیای خود جلوتر 

بیاورد.
الس��جردی در پایان در م��ورد آینده تحقق 
این اهداف با حمالت اخیر گفت: انقدر در لبنان 
وسوریه و عراق و ... نیرو های ضد اسراییل حضور 
دارند که این فضا به راحتی برای اسرائیل فراهم 
نمی ش��ود. نیرو های معارض و مخالف به دالیل 
مختلفی با اسرائیل مقابله می کنند؛ چه نیرو های 
اعتق��ادی، چه نیرو های ناسیونالیس��تی که در 
منطقه حضور دارند اجازه نمی دهند اس��رائیل 

هرکاری دلش بخواهد انجام دهد.

حسن السجردی:

مقاومت به صهیونیست ها اجازه عرضه اندام نمی دهد
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اقدامات ق��وه قضائیه برای مبارزه با فس��اد 
س��تودنی اس��ت وهیچ ربطی ب��ه گرایش  ویا 
جریان سیاس��ی ن��دارد. اتفاقا اگ��ر هر جریان 
سیاسی پرچمدار این مبارزه شود، معلوم است صالحیت سیاسی و مردمی 
دارد. ح��ال اگر جریان های سیاس��ی از رویکرد اخیر قوه قضائیه حمایت 

کنند، صالحیت واعتبار وسالمت آنها را نشان می دهد.
بدون ش��ک بسیاری از فسادها از درون دستگاه اجرایی دولت و بانک 
ها تولید و ترویج می شوند. تفاوت دولت ها در فساد زایی، به نوع نگرش و 
نگاه سیاسی و میزان حساسیت و مراقبت دولت و بخصوص مقامات عالی 

آنها بر می گردد. 
در جایی که مقام عالی دولت می گوید بابگیر و ببند فساد حل نمی شود، 
کلی گویی بیش نیست و ریشه در نقطه ای دارد که ابهام فساد و مبارزه 

با فساد را بیشتر می کند.
اگر در جریان اداره امور توس��ط دولتی، حج��م ومیزان وتنوع وتعدد 
وافشاء فساد چندین برابر شود، و پیگیری الزم انجام نشود و مردم صبور 
وش��هید داده روز به روز نسبت به نظام، بدبین شوند و حقوق بیت المال 
ضایع شود، قوه قضائیه باید دست روی دست بگذارد و کاری انجام ندهد 

تا درستی ایده نادرست فالن مقام عالی ثابت شود، باکجای منطق و قانون 
و شرع و وظایف مصرح قوه قضائیه و مجریه سازگاری دارد؟

اگر چه بس��یاری از مس��ئوالن خدوم ما پاکدست هستند و مشغول 
خدمت می باش��ند، ولی وجود معدودی انگل ، زالو صفت، بی دین، بی 
عاطفه و بی رحم، فرصت طلب، متملق، چاپلوس،  سو استفاه گر و غارت 

گر بیت المال قابل انکار است؟
دولت باید درعمل از اهتمام قوه قضائیه استقبال نماید و همکاری را بر 
مانع تراشی ترجیح دهد و گلوگاههای فساد و متهمان آن را معرفی نماید.

زیبنده نیس��ت در امر مهمی که زمینه خدمات را فراهم می س��ازد و 
اقتدار دولت را نش��ان می دهد و رضایت مردم را بدنبال دارد و خدمات 
صادقانه و خدا پس��ندانه را بی شائبه می سازد، موضعگیری تشکیک آور 

مناسب نیست. 
به هرحال روند س��رعت داده ش��ده در مبارزه با فس��اد بارقه امیدی 
اس��ت که رایحه خوش عدالت را در کام ملت شیرین می سازد و موجب 
امیدواری بیشتر، ناکامی دش��من، و هم افزایی نیروهای انقالب و تبلیغ 
خدمات صادقانه خدمتگزاران صدیق نظام و شناخت بهتر و بیشتر سره 

از ناسره می گردد.

تشکیک درماهیت وظایف دستگاه قضا
نصر عزیزی 

عضو شورای مرکزی

ادامه از صفحه 2

پرهیز از حواشی
دولت به عنوان قوه ای که اختیارات بسیاری دارد و بیشترین مسئولیت 
در کش��ور بر عهده این قوه است بایستی بدون کمترین حاشیه سازی و 
حاشیه پردازی به فعالیت خود ادامه دهد. برنامه ریزی و اجرای بسیاری از 
امور بایستی با دقت و صبر و تامل کامل صورت گیرد اما اینکه دولت خود 

را وارد حاشیه می کند به نظر می رسد یک جای کار می لنگد.
در گذش��ته حاشیه سازی ها در برخی از دولت ها به طور کل باعث 
فراموش��ی اهداف عالی کشور می شد. جمله هر 9 روز یک بحران در 
دولت اصالحات دیگر برای بس��یاری یک ضرب المثل سیاس��ی شده 
است که درباره دولت های حاشیه ساز استفاده می شود. غوغاساالری 
بخش��ی از سیاست های همیش��گی اصالح طلبان بوده و هست و در 
واقع خمیر نان این جریان سیاس��ی از درون دعواهای سیاس��ی ورز 

می آید.
در دولت نهم و دهم هم حاش��یه س��ازی های زیادی را شاهد بودیم. 
حواش��ی که بعضا مجل��س و دولت را هم با یکدیگ��ر درگیر می کرد و 
پس از مدتی این جنجال ها به جامعه س��رایت می یافت. در واقع یکی از 
تاکتیک های دولت دهم این بود که برخی از سیاس��تمدار حاشیه ساز با 
صحبت های جنجالی و مبهم برای مدتی جامعه و فضای سیاسی را درگیر 
خود می کردند و پس از مدتی که فضا آش��فته می شد، یا حرف خود را 
پس می گرفتند یا بیان می کردند که منظورشان چیز دیگری بوده است.

در دولت یازدهم و دوازهم هم کم حاشیه نداشته ایم. استعفای اعضای 
کابینه دولت، بحث های درون قوه میان رئیس جمهور و معاون اول، برخی 
از مفاس��دی که این روزها از برخی مس��ئوالن دولتی فاش می شود و ... 
جزو حاشیه هایی است که در دولت دوازدهم دیده می شود. برخورد تند 
رئی��س جمهور با منتقدان در حال��ی که وی بیان می کرد که دولتش با 
آغوش باز از انتقادات استقبال می کند، از جمله دیگر موارد حاشیه ساز 

دولت های روحانی است.
اما همانطور که گفته ش��د دولتی که بیش��تر رو به سوی کار اجرایی 
دارد کمتر خود را درگیر حاشیه می کند. درواقع بسیاری از کارشناسان 
سیاس��ی نیز مطرح می کنند که دولتی که کم حاش��یه تر است بیشتر 
درگیر کار عملیاتی و اجرایی اس��ت و قوه مجریه ای که برخی از اعضای 
کلیدی آن به حاشیه سازی و جنجال آفرینی می پردازند کمتر عملکرد 

مثبتی از خود به جای می گذارد.
رهبر انقالب اس��المی نیز در دیدار اخیر با اعضای هئیت دولت یکی 
دیگر از آفات دولتها در طول سالهای مختلف را »گرفتار شدن به فروع و 
حواشی« دانستند و گفتند: »دولت در این دو سال باقیمانده، از حواشی 
و مسائل فرعی که متأسفانه با ظهور فضای مجازی، امکان آن بیشتر هم 
شده اس��ت، فاصله بگیرد و مس��ائل اصلی را در اولویت کاری خود قرار 

دهد.«
ایش��ان با اشاره به گذشت ش��ش سال از عمر دولت، تأکید کردند: دو 
س��ال باقیمانده از دوران دولت، مدت زمان کمی نیس��ت و باید به دور از 
گرفتار ش��دن در برخی آفات، مسائل مهم کش��ور را »اولویت بندی«، و 

اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد.
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انقالب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان  خود را به گروهها و لیبرال ها می خوریم، 
آغوش کشور و انقالب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است 
ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و 
ضد انقالبیون حکم خدا را جاری می کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده اید؟ چرا النه جاسوسی را اشغال کرده ایم و 

صدها چرای دیگر...
امام خمینی)ره( 1۳67/1۲/۳

ور
م ن

کال

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

ابت��دای ماه محرم که با آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر همراه 
است بیشتر باید این واجب فراموش شده مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه 
یا بسیار کم رعایت و استفاده می شود یا اینکه فقط در مصداق هایی تعریف 
می ش��ود مانند رعایت حجاب که مورد هجمه فرهنگی از داخل و خارج  
قرار می گیرد. امر به معروف و نهی از منکر میتواند مورد اس��تفاده های 
گس��ترده دیگری همچون در نوع و سبک زندگی قرار گیرد و مشکالت 

فراوانی را در جامعه حل کند.
با توجه به این موضوع گفتگویی با محمد بومیان رییس ش��ورای امر 
به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اس��المی انجام دادیم که در ادامه 

می توانید مطالعه فرمایید.
 در ش�رایط فعلی یکی از مهمترین عملکرد امر به معروف و 
نهی از منکر درخصوص فضای مجازی هست. چگونه می شود از 

این واجب برای بهبود تعامالت در این فضا استفاده کرد؟
متأس��فانه در اذهان عمومی، امر به معروف و نهی از منکر در موضوع 
حجاب و تذکر لسانی خالصه شده. درصورتی که دایره معروف ها و منکرها 
به وسعت تمام خوبی ها و بدی هاست. در فضای حقیقی، امر به معروف 
و نهی از منکر دامنه بسیار محدودی دارد. درصورتی که در فضای مجازی 
م��ی ت��وان یک معروف را در به گونه ای بهتر و وس��یع تر می توان امر و 
نشر کرد. همچنین منکر را در دامنه ای وسیع اشاعه داد. بنابراین، فضای 
مجازی یک ظرفیت عظیمی است که دو جهت دارد. هم فرصت است و 
هم تهدید. درحال حاضر با هجمه ای که علیه انقالب و ارزش های اسالمی 
وجود دارد، این فضا را به میدان نبرد نرم جبهه حق و جبهه باطل تبدیل 
کرده و چه بسا شرایط، حساس تر و مهم تر از میدان نبرد فیزیکی است. 
دش��من به خوبی توانسته از این ابزار استفاده کند و به سرعت و شدت و 
وسعت زیادی پیشروی کند. متأسفانه افسران جنگ نرم ما محدود هستند 
و تنگه احد فضای مجازی در معرض تهدید قرار گرفته و تنها راه مقابله با 
دشمن نیز ظرفیت قدرتمند و اثرگذار امر به معروف و نهی از منکر است 

به شرط آنکه با شیوه های جذاب و مناسبی انجام شود. 
یکی از موضوع روز بحث تحقق گام دومی اس�ت که رهبری 

فرمودن�د. به نظر ش�ما امر ب�ه معروف و نه�ی از منکرها چگونه 
می تواند به تحقق این موضوع کمک کند؟

با دقت در مفاهیم و کلیدواژه های بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، به 
"بایدها" و "نبایدهایی" برمی خوریم که همان معروف ها و منکها هستند. 
آنچه که در این بیانیه مورد تأکید و توصیه رهبر فرزانه انقالب قرار گرفته 
در قالب "امر به معروف" و آنچه مورد نکوهش قرار گرفته نیز باید در قالب 
"نهی از منکر" باید پیگیری و اجرا شود. درواقع آن موارد از اولویت های امر 
به معروف و نهی از منکر در نظام اسالمی محسوب می شوند. اما مهم ترین 
نکته در این رابطه، تنظیم سیاست ها، برنامه ها و حرکت مسئولین نظام 
در چارچوب و در جهت مختصات بیانیه گام دوم می باش��د. چنانچه هم 
مردم و هم مس��ئولین با اتحاد و عزمی راسخ، هماهنگ با آهنگ والیت 

حرکت کنند، قطعا گام دوم بهتر از گام نخست انجام خواهد شد. 
 باتوجه به توصیه های رهبری در دیدار اخیر با هیأت دولت، 
امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به دولت کمک کند؟

مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت، چهار محور را مورد اشاره 
و تأکید قرار دادند. امر به معروف "رونق تولید"، نهی از منکر "پرداختن به 
حواشی" و امر به معروف "حجاب"و نهی از منکر ترس از دشمن. درواقع 
این توصیه ها، نوعی مطالبه عمومی ایجاد کرد که مردم در قالب نصیحه 
لالئمه المسلمین، مسئولین نظام را امر به معروف و نهی از منکر کنند. از 
همین مطلب، اس��تفاده می شود که دولت محترم باید در دو سال باقی 
مان��ده از این دوره، همه همت خویش را صرف خدمت صادقانه به ملت 
ش��ریف ایران اس��المی و عمل به وعده های خود نماید و از پرداختن به 
حاشیه هایی که مانع خدمت و موجب کاهش اعتماد عمومی می گردد، 
خ��ودداری کند. همچنین "رون��ق تولید" به عنوان ی��ک معروف مهم 
اقتصادی و " حجاب" نیز به عنوان یک معروف مهم فرهنگی اجتماعی 
باید در اولویت دولت قرار گیرد. گرچه متأسفانه دو روز پس از این دیدار، 
در همایش دس��تاوردهای دولت، توصی��ه های رهبر معظم مورد غفلت 
قرار گرفت و حضور تعدادی از بانوان بدحجاب، دس��تاوردهای فرهنگی 

دولت یازدهم را تحت تأثیر قرار داد.

محمد بومیان:

رونق تولید و حجاب به عنوان
 معروف اقتصادی و فرهنگی اولویت دولت باشد


