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سرمقاله
حادث��ه بی نظیر
نصر عزیزی
عاشورا یک جریان
رو به جلو و در حال
تح��ول آفرینی و انقالب اس��ت .عمق انقالب
عاش��ورایی سرش��اراز معرفت امام حس��ین
شناس��ی اس��ت .هرکس��ی به اندازه ظرفیت
خویش از س��یره و صورت امام حس��ین(ع)
جرعه های��ی از اقیانوس معرف��ت امام بهره
بگیرد ،به همان اندازه در مس��یر اصالح امور
ش��خصی و خانوادگ��ی و جامع��ه س��ازی از
ای��ن معرفت ،مصرف می کن��د .زمانیکه امام
راح��ل می فرم��ود ،انقالب ما
عاش��ورایی اس��ت ،وما هرچه
داریم از نهضت اماحسین(ع)
داری��م ،ویا اینک��ه گریه های
ب��ر آبا عب��داهلل انق�لاب ما را
به پیروزی رس��انده و هر چه
پیروزی داریم ،از محرم وصفر
می باشد ،معنای حقیقی اش
این است که استمرار عاشورا،
آغ��از هرمرحل��ه ای از بلوغ و
کم��ال و هدفگذاریهای جدید
انقالب اسالمی است.
گریه عاش��ورایی یک جنبه
لطاف��ت احساس��اتی دارد که
براثر فجایع جراحت ساز کربال
قلب هر انس��انی را جریحه دار
می س��ازد ،و یک بعد شعوری
وعقل��ی و منطق��ی دارد ،که از
روی درد زندگ��ی زخم خورده
از تیر ستم ستمکاران بر کالبد
حیات جامعه بشری ناله و ضجه
و فری��اد می زند و صحنه های
جانس��وز بی��ان آن ،درفرایند
زمانی حرکت امام حس��ین(ع)
وخاندان��ش ،از مدینه تا کربال،
دربی��ان و خطب��ه ه��ای امام،
آشکار بوده وهست وخواهد بود.
به همین دلی��ل ،برای مبارزان
ومجاهدانه وطالبان جپهه حق
وحقیقت خواه هم��ه مکانها
وزمان ها کربال وعاشورا می شود گریه احساس
و شعور ،هم معرف اخالق حسینی وهم جهاد
حسینی است والبته ابعاد معرفتی آن به اندازه
کوله باری از همه معارف دینی است و شخص
با بصیرت ،کسی اس��ت که با چراغ نورانی نور
گرفته از این معارف ،دنبال وظیفه یابی و ایفای
مسؤلیت خویش در همه زمانها وهمه مکانها
است.
این چنین اس��ت که گوش��ه ای از انقالب
عاش��ورایی امام خمینی ،ازیکطرف بیداری را
به آفریقا می رساند ،از طرفی کاخهای با ستم
برافراش��ته تمدن غربی را فرو می ریزد و ثانیه
و س��اعتی نیس��ت ،که نام جمهوری اسالمی
موض��وع برنامههای غ��ول امپراطوری جهانی
نباش��د ،و از آن طرف نوی��د وعده وندای حق،
نابودی اسرائیل را آشکار می سازد ،اینها خبر از

تنیدگی و پیوند و پیوستگی نا گسستنی بین
نهضت و گریه عاشورایی وموج بصیرتی انقالب
اس�لامی دارد .که دیر یا زود ،درهمین زمان یا
آینده ای دورتر ،در همین مکان ،و یا هر مکان
مقدس دیگر ،وعده جهانی حکومت صالحان را
محقق می سازد.
عاشورائیان عصر امام خمینی به این حقیقت
ذالل تاری��خ معاصر واقف ان��د هر آنچه که آن
عزیز س��فر کرده از ماهیت وتاثیر عاش��ورا بر
شگفتی س��ازیهای انقالب اس�لامی بیان و
تحلیل و تفس��یر نمودند ،حقایق��ی با تجربه

چهارده قرنی هس��تند ،که هیچ نمونه و نظیر
و مش��ابهی در هیج مقطع تاریخی و یا مکانی
از کره زمین ندارند ،نشان واضح وبی بدیل آن،
راهپیمایی  20میلیونی اربعین حسینی از هر
دین ومذهب وقوم وملیتی اس��ت که این خود
گشایش��ی جدید و فصلی تازه ،از موج بصیرت
افزایی و بصیرت خواهی ،با صفای اشک ذالل
گریه بر امام حسین(ع) ویاران او بربال انقالب
الهی اس�لامی است و سکاندار آن هم از سالله
پاک همین ذریه پاک عصمت وطهارت است.
اینجا باید درک کرد که چرا خمینی وخامنه
ای ورای حاکمان مرس��وم ومعمول ،اشک و اه
همه س��ردمداران کفر ونفاق والح��اد وزر وزور
وتزویر را درآوردند ،آنها همه خس��ته شدند و
یا به زباله دان تاریخ پیوستند ،ولی اینها شاداب
تر از گذشته ،درعین سختی ها و مرارتها و غم

خوردنها ،ثابت قدم و استوار ،در مسیر حق و با
نگاه از بلندای تل زینب(س) به پیش می روند.
نام خمینی زنده و پایدار بر تارک س��یاهیها
جغرافیای قرن می درخش��د ون��ام خامنهای
افتخ��اری مضاعف و پر برک��ت و موثر وا مید
دهنده و روشنگر و دشمن شکن ،نام خمینی را
منورتر وپر آوازه تر میکند .اینها همه از برکت
اشکهای عارفانه واگاهانه ای بوده که همواره بر
گونه های آنها هویدا بوده است.
خمینی و خامنه ای سوار بر موج روحانیت
مجاه��د و مبارز واگاه و زمان ش��ناس و مروج
فرهنگ عاش��ورایی ،نفس
خ��ود را از منی��ت و دنی��ا
خواهی خالی کردند وهمه
علم و دانش ومعرفت خودرا
ب��ه وج��ود برک��ت بخش
حضرت امام حسین عرضه
کردن��د و س��یره وصورت
مب��ارزه و جه��اد وام��ر به
مع��روف ونه��ی از منک��ر،
والبت��ه اخالق و س��لوک و
معاش��رت و مردم داری را
از او مطالبه کردند ،و خدای
بصیر ،بصیرت حسینی را به
آنه��ا داد ،تا او انقالب الهی
را رهبری و به سامان نظام
سازی برساند و این هم قله
های دش��من فراز را یکی
پ��س از دیگری فتح نموده
وعمق انقالب عاشورایی را
عیان سازد.
ام��روز ماهم ما نیازمند
ش��عار حس��ینی وه��م
نیازمند ش��عور حس��ینی
هس��تیم .نیازم��ان ،روز
اف��زون و بی��ش از پی��ش
اس��ت ،انقالب عاشورایی
در ابتدای راه اس��ت ،هنوز
به این اش��کهای مخلصانه
واگاهان��ه نیازمندیم .این
اشکها از یک طرف اخالق
مارا حس��ینی می س��ازد ،از طرف دیگر عزم
ما را جزم ،وبر اندام دش��من لرز ه می افکند.
یزیدی��ان ومعاویه های تاریخ ب��ه زباله دانها
پیوستند .مهم این است که یزید شناس زمانه
خود باش��یم و برموج آگاه��ی وعلم و درایت
وکفایت وسیاست و و دشمن شناسی وتحلیل
و تفس��یر و خودشناس��ی وخود باوری سوار
شویم وموج جهالت و فریب و خود باختگی و
دنیا پرستی و زراندوزی و ظلم وب ی عدالتی
را فقط در تبعیت از والیت ،پس برانیم .دست
یابی به این حقیقت ،با اندکی تحلیل و دقت
و مطالع��ه در اوضاع واح��وال حادثه کربال و
تطبیق آن با شرایط جاری زمان کار سختی
نیست .ش��رط اش این اس��ت به عمق گریه
عاشورایی و فلسفه آن فرو رویم ،خداوند هم
نور حقیقت را به روی ما می گشاید.
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اس��داهلل بادامچیان دبیرکل ح��زب موتلفه
اس�لامی با بیان اینکه بیانیه گام دوم ،مس��یر
تکامل انقالب در تشکیل دولت کریمه و جامعه
نمونه اسالمی است و این بحث مربوط به مقطع
خاصی نیس��ت بلکه موضوع کالن نظام است
و مخاطب عمده این بیانیه ،جوانها هس��تند
گفت :باید توجه کشور بیشتر به بخش جوان و
جوانگرایی باشد تا پیرگرایی و نسل قبلی.
اس��داهلل بادامچیان دبیرکل ح��زب موتلفه
اسالمی و به عنوان فعال سیاسی نسل دیروزی
در برنامه نسل امروز که با موضوع «جوانگرایی»
به روی آنتن شبکه پنجم سیما رفت در پاسخ
به اینکه اساسا جوانگرایی چه معنایی دارد گفت:
از مقام معظم رهبری که بحث بسیار ارزشمند
جوانگرایی را در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
مطرح فرمودند متشکریم.
وی افزود :جامعه ما یک جامعه زیر  40سال
اس��ت .در س��ال  35 ،57میلیون نفر جمعیت
داش��تیم که اکنون به  83میلیون نفر رسیده
اس��ت .تفاضل این ارقام حدود  48میلیون نفر
میش��ود؛ اگر فرض بگیریم از آن  35میلیون
نفر اول انقالب حدود  20میلیون نفر به رحمت
الهی پیوستند در حقیقت میتوان گفت نزدیک
به  80درصد جامعه ما جامعه زیر  40سال سن
بوده و جامعهای جوان داریم.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه
این جامعه میخواهد انقالب اس�لامی را که به
همت نس��ل جاری و گذش��ته ما شکل گرفته
است را به س��وی تمدن نوین اسالمی ،جامعه
نمونه اسالمی ،یک دولت کریمه اسالمی و یک
مجلس مردمی ارزشگرا پیش ببرد گفت :طبعا
بخش جوان جامعه باید این کار را انجام دهند.
با این تفاسیر باید توجه کشور بیشتر به بخش
جوان و جوانگرایی باش��د تا پیرگرایی و نس��ل
قبلی .اتفاقا نسل جدید را باید بسازیم تا خودش
را گسسته و جدای از نسل جاری نبیند.
بادامچیان تاکید کرد :باید به پیوند نس��لها
توج��ه کنیم و ه��ر چهار نس��ل را با همدیگر
ببینیم؛ همه بندگان خدا هس��تند و اگر اینها
را تفکیک کرده و جداگانه بنگریم غلط اس��ت.
اگر بخواهیم جامعه نمونه اسالمی داشته باشیم
باید هرچهار نسل با هم باشند و همه در جهت
ارزشهای الهی و انسانی کار کنند .ما در اسالم
به چهار نس��ل توجه داریم و یادمان باش��د که
نسل وارث را هم داریم .بنابراین نباید بگوییم که
در عاشورا و کربالی زمان و در جبهههای دفاع
مقدس پیرها حق ندارند وارد شوند.
وی افزود :در جبهه نیز از نوجوان تا پیرمرد

حض��ور داش��تند و همگ��ی به انتخ��اب خود
میرفتن��د و نظام اجباری برای به جبهه رفتن
نگذاش��ته بود .با این ح��ال از پیرمرد و پیرزن
روستایی در خدمت دفاع مقدس قرار گرفتند.
پس اگر ش��خصی منظورش از جوانگرایی این
باش��د که افراد پیر را با ارزشهای فرهنگی باال
کنار بگذاریم غلط است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه
البته این اظهارات به این معنی هم نیس��ت که
جوانها را به علت تجربه نیاموختن مورد توجه
قرار ندهیم عنوان کرد :توجه داشته باشیم که
در جامعه اس�لامی «کلکم مسئول و کلکم راع
ع��ن رعیه» همه را در برم��ی گیرد .امام راحل
(ره) هم در س��ال  42فرمود که س��ربازانم در
گهوارهها هستند؛ همان نسلی که بعدها آمدند و
در جبههها جنگیدند.
وی در پاس��خ به اینکه آی��ا وضعیت کنونی
مبنی بر کنار نرفتن مدیران قدیمی از مس��ند
مدیریت و س��پردن ام��ور به جوان ه��ا را می
پذیرید؟ گفت :اصول درست و پذیرفتنی است
اما مشکل در این است که آیا اهل عمل هستیم
یا خیر؛ مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به
جوانها تاکید میکنند .گام دوم مسیر تکامل
انقالب در تشکیل دولت کریمه و جامعه نمونه
اس�لامی اس��ت و این بحث مرب��وط به مقطع
خاصی نیست بلکه موضوع کالن نظام است و
مخاطب عمده این بیانیه ،جوانها هستند.
بادامچیان ادامه داد :اینکه معتقد باشیم ،60
 70سالهها باید مملکت را اداره کنند و جوانها
را کن��ار بگذارند غلط اس��ت .اگ��ر هم بگوییم
جوان  20س��اله بیای��د رئیس جمهور و رئیس
قوه قضائیه بشود درست نیست .در قانون کف
سنی  30و  35سال درنظر گرفته شده و قانون
عقالیی اس��ت .مهمتر از همه این است که در
اداره امور برای ما پیر و جوان مطرح نیست بلکه
مهم این است که چه کسی میتواند مدیریت
کند و اصلح و ارجح کیس��ت؟ نباید حکم کلی
بدهیم که پیرها ،جوانهای الیق را کنار گذاشته
اند ،بلکه در س��ال های گذش��ته از جوان های
شایسته هم استفاده شده است.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با این
مضمون که اگر کسی در جامعه اسالمی خودش
را جلو بیاندازد و کار کند اما فردی را افضل از خود
ببیند و کنار نرود خائن به خدا ،رسول و مسلمین
است گفت :اگر هم مدیر پیری ،جوان شایستهای
را کنار بگذارد خائن است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی راهکارهایی را
برای جوانگرایی برشمرد و خطاب به پیرهادی

مهمان دیگر این برنامه گفت :بخشی از اظهارات
آقای پیرهادی حق است و بخشی قابل تشکیک
است .اگر شما خودت بعدا مسئول بشوی ،مثال
رئیس دانشگاه بش��وی آیا افراد پخته و تجربه
آموخته را سرکار نمیآوری؟ حاال اگر بین اینها
ی��ک ابن س��ینا و عالمه حلی ج��وان هم پیدا
کردی حتما از او استفاده می کنی.
وی اضاف��ه کرد :یک مرتبه ف��ردی به بنده
میگفت زمانی که اول انقالب مسئولیت هایی
داش��تی  20س��اله بودی ،چرا حاال یک جوان
 20س��اله را جای خودت نمیگ��ذاری؟ بنده
در آن زمان یک کتابخانه  700جلدی داشتم،
تحصیالت حوزوی داشتم ،عضو ساده بودم که
رش��د کردم و کم کم باال آمدم .خب اگر جوان
مس��لط قوی و خوب داش��ته باشیم اما رئیس
دولت این جوان شایسته الیق را کنار گذاشته
و پیری را س��رکار آورده خالف کرده اس��ت و
مش��مول همان خیانت است که پیامبر فرمود.
در این  40سال از مدیر جوان تا پیر داشته ایم.
اگر نقدمان را مشخص ،با لسان متین و مستدل
و منطقی بگوییم جامعه قبول می کند.اما اگر
بخواهیم حزبی ،جناحی و باندی عمل کرده و
قوم و خویش بازی کنیم خائن به خدا ،پیامبر و
همه مومنین هستیم.
همچنی��ن دکت��ر اس��داهلل بادامچی��ان در
گفتگویی دیگر گفت :خدا را شاکریم که امروز
توانس��تهایم در کنار نسل دیروز و امروز انقالب
اس�لامی ،حزبی برگرفته از آموزههای دینی را
در کشور همسو با انقالب و نظام در مسیر اولیه
خود حرکت دهیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه
در ح��زب موتلفه جوان و پیر نداریم بیان کرد:
فرهنگ ما برگرفته از عاشوراست و در این واقعه
عظیم تاریخی ،نه به حبیب بن مظاهر و مسلم
بن عوس��جه میگویند به اتاق فکر برو و نه به
طفل  ۶ماهه و دختر چهار ساله میگویند که
به صحنه نیا که س��نت نرسیده است .ملت ما
مثل همه ملتها ترکیبی از جوان تا پیر هستند.
تفکیک و جداس��ازیها در یک چرخه نسلی و
جدا افکنی بین نسل دیروز امروز در فلسفه ما
که هر روز را عاش��ورا میداند ،صحیح نیست؛
زیرا در عاشورا ،حبیب بن مظاهر پیر را در کنار
جوانان و نوجوانان ،یکی میدانند.
بادامچیان عن��وان کرد :مهم آن اس��ت که
عاشورایی حرکت کنیم و حرکتمان موجآفرین
باشد؛ شهید بخارایی همیشه توصیه میکرد به
جای آنکه بگوییم چه خبر ،خودمان خبرس��از
باشیم.
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احمد کریمی اصفهانی:
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عضو هیات داوری حزب مؤتلفه اسالمی
گفت 80 :درصد اقتصاد کش�ور در دست
دولت است پس مالیات دهنده اصلی باید
دولت باشد پس چرا هنوز دولت نمیتواند
از محل مالیات ام�ورات خود را بچرخاند؟
وقت�ی دولتیه�ا مالی�ات نمیدهن�د20 ،
درصد بخش خصوصی باید جور دولتیها
را بکشد.
احم��د کریم��ی اصفهانی رئی��س اتحادیه
فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص
افزایش مالیات در بودجه س��ال آینده گفت :در
تمام کش��ورها مالیات از درآمد گرفته میشود،
امروز وقتی در تمام صنوف رکود حاکم اس��ت
چگونه میخواهند مالیات را افزایش دهند.
رئیس جامعه اصناف بازار ادامه داد :چندین
سال است که میگویند باید وابستگی به درآمد
نفت قطع شود و به جای آن درآمدهالی مالیاتی
جایگزین شود اما برای اینکار باید به تولید بها
داد .براساس قانون هدفمندی یارانهها قرار بود
 30درصد از مح��ل افزایش قیمت حاملهای
ان��رژی به تولید اختصاص پیدا کند اما هیچگاه
ای��ن اتفاق ص��ورت نگرفت و ما اگ��ر به جای
پرداخت متوس��ط  200هزار توم��ان یارانه به
هر خانواده ،یک ش��غل فراهم میکردیم اکنون
وضعیت به ط��ور کلی فرق داش��ت .این مدل

پرداخت یارانه در س��الهای ابتدایی باعث شد
ک��ه تولید و تحرک در روس��تاها از بین برود و
جامعه روستایی تنبل شود چون راحت پول به
دس��ت میآورد .البته هنوز جامعه و خانوادهها
درگیر همان تنبلی و رخوت هستند.
کریمی اصفهانی تصری��ح کرد :ما معتقدیم
بزرگترین خیانت به کشور پرداخت یارانه بود،
از آن زمان هر ساله دولت برای جبران کسری
خود از صندوق ذخیره ارزی برداشت میکند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه خصوصیس��ازی در
کش��ور گفت :ما نتوانستیم به اهداف تعیین
ش��ده خصوصیسازی برس��یم این در حالی

اس��ت که ما فقط با خصوصیس��ازی واقعی
میتوانیم از وابس��تگی به نفت رهایی یابیم.
امروز  14س��ال از اب�لاغ اصل  44میگذرد
و تقریبا  10درصد از خصوصیس��ازیها به
هدف خود رس��یدهاند.
وی خاطرنش��ان ک��رد 80 :درصد اقتصاد
کشور در دست دولت است پس مالیاتدهنده
اصلی باید دولت باش��د پس چرا هنوز دولت
نمیتوان��د از مح��ل مالیات ام��ورات خود را
بچرخاند؟ وقتی دولتیها مالیات نمیدهند،
 20درصد بخش خصوصی باید جور دولتیها
را بکشد.

عبدالرضا مصری:

زیرساخت های الزم برای اخذ مالیات
از همه اقشار وجود ندارد

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد
از معافی��ت های مالیاتی در کش��ور گفت :رقم
معافیت های مالیاتی در کش��ور کم نیست که
باید در بخش��ی از آنها بازنگری ش��ود؛ طبیعی
است که اگر سازمان های مالیاتی متوجه بشوند
که چه کس��انی فرار مالیاتی داشته اند طبیعی
است که به سراغ آنها رفته و مالیات آنها را اخذ
می کنند.
عبدالرضا مصری ،عضو حزب موتلفه اسالمی
و نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در گفتگو
با خبرنگار اقتصادی شبکه اطالع رسانی راه دانا؛
در خصوص فرار مالیاتی و ادعای برخی مبنی بر
کافی نبودن مجازات در زمینه فرار مالیاتی اظهار
داش��ت :باید ابتدا بررسی کرد که کسانی که تا
کنون فرار مالیاتی داش��ته اند ،بر اساس همین
قانون مجازات فعلی هم با آنها برخورد نش��ده
است و وقتی قرار نیست با کسانی که از پرداخت
مالیات طفره می روند برخوردی صورت بگیرد،
تغییر قانون تأثیری در این مساله ندارد.
وی با بیان اینکه شناس��ایی کسانی که فرار
مالیاتی دارند اولویت بیشتری نسبت به تغییر
قوانین مالیاتی دارد تصریح کرد :س��ازمان امور

مالیاتی ابزارهای الزم را برای شناسایی مودیان
مالیاتی در اختیار دارد؛ در همین راستا اگر دولت
فکر می کند که نیاز به اصالح این قانون وجود
دارد الیحه اصالح آن را به مجلس ارائه بدهد.
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین
گفت :اینکه گفته می شود این میزان فرار مالیاتی
وجود دارد یعنی مشکل شناسایی وجود ندارد و
تنها باید این رقم مالیات از مودیان مالیاتی اخذ
ش��ود؛ پس در همین رابطه نمی توان گفت در
زمینه اخذ مالیات و یا مجازات کسانی که فرار
مالیاتی دارند مشکل قانونی وجود دارد.
مصری با بیان این که زیرس��اخت های الزم
ب��رای اخذ مالی��ات از همه اقش��ار وجود ندارد
تصریح ک��رد :از کل درآمد ه��ای یک خانواده
اطالعات دقیقی وجود ندارد و بسیاری از فعالیت
ه��ای اقتصادی صورت گرفته قابل شناس��ایی
نیس��ت؛ مشخص نیست چه حجم سنگینی از
پ��ول در ارتب��اط با قاچاق ،مواد مخ��در و  ...در
کش��ور جا به جا می ش��ود و همه این موارد و
مشکل فرار مالیاتی ناشی از عدم شناسایی همه
فعالیت های اقتصادی در کشور است.
وی در ادامه افزود :اگر  10درصد از سود 25

درصدی فروش کاالهای قاچاق در کشور را در
نظر بگیریم ،رقمی بسیار کالن به دست می آید
که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را
حل میکند و البته این رقم به جز درآمدهایی
در کشور است که مشمول مالیات نیستند.
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد
از معافی��ت های مالیاتی در کش��ور گفت :رقم
معافیت های مالیاتی در کش��ور کم نیست که
باید در بخش��ی از آنها بازنگری ش��ود؛ طبیعی
است که اگر سازمان های مالیاتی متوجه بشوند
که چه کس��انی فرار مالیاتی داشته اند طبیعی
است که به سراغ آنها رفته و مالیات آنها را اخذ
می کنند.
مصری همچنین تأکید کرد :اگر نمایندگان و
یا هرکس دیگر خبر دارند که چه کسانی مالیات
نمی دهند ،موظف هس��تند که این افراد را به
سازمان مالیات کشور معرفی کنند تا وضعیت
آنها مشخص ش��ود؛ نمی توان بدون ارائه سند
چنی��ن نظریات��ی را مطرح کرد و کس��انی که
مستندات ندارند تنها باگفته های خود جامعه
را متشنج می کنند.

عالء میرمحمدصادقی:

فعاالن اقتصادی برای رسیدن به رونق تولید راهحل ارائه دهند

عض�و هی�ات موس�س ح�زب موتلفه
اسالمی گفت:ش�اید دولت اهتمام خاصی
نسبت به مس�ئله تولید ندارد اما شورای
عالی پیشکسوتان نباید کنار بنشیند بلکه
با توجه به تجربه و دانش�ی که در اختیار
داریم میتوانیم راهکارهای عملیاتی پیدا
ک�رده و به ص�ورت مداوم به ش�یوههای
مختلف به دولت پیشنهاد کنیم.
ع�لاء میرمحمدصادق��ی ،رئیس ش��ورای

عالی پیشکس��وتان با توجه به عنوان سال و
تأکید مقام معظم رهبری بر رونق بخشیدن
به تولید ،تصریح کرد :فعاالن اقتصادی برای
رس��یدن ب��ه رون��ق تولید ،نق��ش مهمی به
عهدهدارن��د .در این مدت اقدام شایس��تهای
برای تحقق رونق تولید صورت نگرفته و این
مایه تأسف است.
وی ادامه داد :ش��اید دول��ت اهتمام خاصی
نسبت به مس��ئله تولید ندارد اما شورای عالی

پیشکسوتان نباید کنار بنشیند بلکه با توجه به
تجربه و دانش��ی که در اختیار داریم میتوانیم
راهکاره��ای عملیاتی پیدا ک��رده و به صورت
مداوم به شیوههای مختلف به دولت پیشنهاد
کنیم.
ب��ه باور میرمحدصادقی موانع در برابر تولید
بس��یار زیاد اس��ت و وظیفه این شوراست که
برای بهبود اوض��اع اقتصادی راهحل پیدا کرده
و پیشنهاد کند.

محمدرضا ملکشاهیراد:

عدم ثبت حقوق مدیران دولتی در سامانه شفافیت ،استنکاف از قانون است

عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی از نامه جمعی از
نمایندگان پارلمان به هیئترئیس��ه خانه ملت برای رسیدگی به رعایت
نکردن قانون از س��وی برخی مدیران ب��رای ثبت نکردن میزان حقوق و
مزایایشان در سامانه شفافیت حقوق خبر داد.
محمدرضا ملکش��اهیراد دبیر حزب موتلفه اسالمی استان لرستان و
عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،گفت :س��امانهای برای شفافیت حقوق کارمندان
و مدیران دولتی راهاندازی شده که باید پرداختیها در آن ثبت شود ،اما
طبق ش��واهد ،برخی از دستگاهها ،این سامانه را دور زدهاند و به برخی از
مدیرانشان حقوقهای نامتعارف پرداخت کردهاند.
وی ب��ا بیان اینکه دس��تاندازی به بیتالم��ال و دریافت حقوقهای
نامتع��ارف ،بهط��ور قط��ع مبن��ای قانونی ن��دارد ،اظهار داش��ت :طبق
گزارشهایی که به مجلس از دس��تگاههای مختلف ارس��ال شده ،برخی
مدیران دستگاههای اجرایی ،همچنان حقوقهای نجومی دریافت کرده و
میکنند ،اما وجهه شبهه قانونی به آن دادهاند.
نماینده مردم خرمآب��اد و دوره در مجلس اضافه کرد :طبق اطالعاتی
که به دس��ت ما در مجلس رسیده ،برخی مدیران دستگاههای اجرایی با
مصوبههایی در هیئتمدیرههای شرکتهای تابعه ،پرداخت حقوقهای
نجوم��ی را قانونی کرده که ضروری اس��ت دس��تگاههای نظارتی به این
موضوع ورود کنند.
ملکش��اهیراد ،یکی دیگر از اش��کاالت موجود بر سر راه جلوگیری از
پرداخت حقوقهای نجومی را ،ممانعت برخی مدیران از درج فیشهای
حقوقیشان در سامانه شفافیت عنوان کرد و گفت :طبق ماده  29قانون

برنامه شش��م توسعه ،مصوب مجلس ،میبایس��ت شفافسازی در نظام
پرداخت کشور ایجاد شود ،اما تعدادی از مدیران در این قانون ،کارشکنی
کرده و در مسیر اجرا ،مشکالتی ایجاد میکنند.
وی تصریح کرد :ثبت نکردن حقوق و مزایا از سوی مدیران دولتی در
سامانه شفافیت حقوق ،استنکاف از قانون تلقی شده و مجازاتهایی برای
آن در نظر گرفته شده که از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی میخواهیم
تا به این مسئله ورود کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان ،از نامه جمعی از نمایندگان
پارلمان به هیئترئیسه خانه ملت برای رسیدگی به رعایت نکردن قانون
از س��وی برخی مدیران برای ثبت نکردن میزان حقوق و مزایایشان در
سامانه شفافیت حقوق خبر داد و خاطرنشان کرد :از هیئترئیسه مجلس
میخواهیم تا در اس��رع وقت به این موضوع رس��یدگی کند ،زیرا برخی
مدی��ران در در حق جمع کثیری از کارمن��دان و مدیران صادق احجاف
میکنند.

یحیی آل اسحاق:

فضای بازرگانی داخلی لوث شده و مسئولیت امور نامشخص است
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد  :امروز
هی��چ یک از وزارتخانه ها مس��ئولیت وضعیت
ایجاد ش��ده را بر عهده نمی گیرند و مشکل را
ب��ه گردن دیگری می اندازن��د به همین دلیل
مجلس نیز توانایی بازخواس��ت از هیچ ارگانی
ندارد .در واقع فضای بازرگانی داخلی لوث شده
و مسئولیت امور نامشخص است.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه ضرورت وجود
وزارت بازرگانی باید بر اساس شرح وظایف آن
تعیین شود  ،اظهار کرد  :بازرگانی با روابط میان
کشورها معنا می یابد و با امنیت  ،تولید  ،اقتصاد
و نظ��ام پولی و مالی در ارتباط اس��ت .در واقع
تولید بخشی از مجموعه بزرگ وزارت بازرگانی
است.
وی تحریم های امریکا را یک جنگ تجاری و

اقتصادی توصیف کرد و گفت  :توسعه کشور تا
حدودی به سیاست های تجاری ما وابسته است
پس باید ساختاری در کشور وجود داشته باشد
ت��ا این جنگ اقتصادی را اداره کند و واردات را
کنترل و سیاست های تشویقی برای صادرات
ایجاد کند.
وزیر اسبق وزارت بازرگانی تاکید کرد  :تعادل
دیپلماس��ی اقتصاد  ،تهدید  ،توسعه و ذخیره
س��ازی کاالی مورد نیاز در جهت رفاه مردم به
یک ارگان ق��وی و تصمیم گیرنده نیاز دارد.در
واقع نمی توان این حجم بزرگ مسئولیتی را با
یک چهارم از یک وزارتخانه برآورده کرد.
آل اس��حاق به وضعیت گوش��ت اشاره کرد
و گفت  :برای تامین گوش��ت  ۴۰هزار تومانی
مق��دار زیادی ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت ش��ده

است اما نتیجه آن را در بازار مشاهده نمی کنیم
چون ساماندهی درستی صورت نگرفته.
وی تاکید کرد  :امروز هیچ یک از وزارتخانه
ها مسئولیت وضعیت ایجاد شده را بر عهده نمی
گیرند و مشکل را به گردن دیگری می اندازند
به همین دلیل مجلس نیز توانایی بازخواس��ت
از هیچ ارگانی ن��دارد .در واقع فضای بازرگانی
داخلی لوث ش��ده و مسئولیت امور نامشخص
است.
آل اسحاق در پایان مصاحبه تلفنی با رادیو
گف��ت و گو عنوان کرد  :کش��ور را نمی توان با
ژاپن یا کشور های توسعه یافته مقایسه نمود.
باید با واقعیت های موجود در جامعه روبرو شد
و ضعف های س��اختاری و اجرای��ی را در نظر
گرفت .
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محمد مهدی اسالمی «اشخاص متدين
عضو شورای مرکزی را ،به ج��رم آنكه در
عاش��ورا دس��ته راه
انداختهاند و شعار ضداسرائيل با خود داشتهاند،
به حبس و زجر و شكنجه كشيدند و اكنون هم
در حبس به سر مىبرند ،با آنكه با كمال آرامش
حركت مىكردند»...
اين بخش��ي از پيام امام ام��ت به ملت ايران
در فروردين ماه  ۱۳۴۳اس��ت .زماني كه پس از
زندان و حصر و  ...فرصتي براي امام جهت اظهار
تأس��ف از تسلط اسرائيل و عمال آنها بر شئون
مملكت و تمجيد از مبارزات ياران مبارزش در
عاشوراي حماسي  ۱۳۴۲پدید آمده بود.
برنامه های محرم س��ال  ۱۳۴۲شمسی ،در
حقیقت با انبوه بیش��مار شرکت کنندگان در
راهپیمایی عاشورا ،ادعاهای شاه درباره رفراندوم
و رای مردم و رای چهار هزار و خرده ای مخالفان
که رژیم اعالم کرده بود ،باطل گشت و ادامه آن
منتهی به جریان قیام مردمی و اس�لامی ۱۵
خرداد و مراس��مهای بزرگداشت آن و تعطیل
سراس��ری در هفتم ش��هدای  ۱۵خرداد  ۴۲و
مهاجرت مراجع و علمای ش��هرها به تهران ،و
تعطیل های بازارها و خیابانها ،و تحریم انتخابات
و مجلس فرمایشی دوره  ۲۱شاه ،فعالیت های
دوران محصور بودن امام خمینی ،آزادی ایشان،
جریانات قم و جشن مدرسه فیضیه و  ...شد.
عاشورای س��ال  ۴۲با عاشوراهای سال های
دیگر متفاوت بود .مردم با رهنمود امام خمینی
(ره) ب��ه دنبال فرود آوردن ضرب��ه ای دیگر بر
رژیم ش��اه بودند .استاد عس��گراوالدي در اين
خصوص مي گويد « راهپیمائی عاشورا محصول
چند جلس��ه پیدرپی اس��ت .امام در فرودین
م��اه به ما اج��ازه ندادند برای ش��هدای فیضیه
برنامهای داشته باشیم ،بلكه در اردیبهشت ماه
به عنوان چهلم شهدای فیضیه اجازه دادند كه
ما در تهران برنامه داش��ته باشیم .برنامهها اول
یكی در مس��جد ب��ازار دروازه حضرتی بود و به
تعبیری كوچه ارمنیها ،مسجد آسید علینقی
بود كه آمدند و جلوی آن را گرفتند .دیگر آنجا
به ترتیب آشنا شدیم .فردا شب را اعالم كردیم
مس��جد امینالدوله ،پس فردا ش��ب را مسجد
حمام گلشن آقای غروی و همین طور گسترش
پیدا كرد و بعضی شبها تا  ۲۰جا برای مدرسه
فیضی��ه برنامه برگزار میش��د .اداره كردن این
مراس��م ،ما را به هم نزدی��ك كرد .خدا رحمت
كند شهید صادق امانی را ،روی بارهای انبار آنها
مینشستیم و برنامهریزی میكردیم .انبارشان
كنار سر قبر آقا بود و شاید صد تا كیسه بار روی
هم میچیدند و ما میرفتیم آن باال مینشستیم
كه اصال كس��ی حدس هم نمیزد كه آنجا دور
هم جمع شدهایم! در آنجا برنامهریزی كردیم كه
از امام درخواست كنیم به ما اجازه بدهند كه ما
دسته ممتازی در روز عاشورا داشته باشیم .آقای
توكلی و بنده و مرحوم شفیق رفتیم خدمت امام
و شیوه راهپیمائی را كه از جنوب تا شمال تهران
آن روز ،از مسجد حاج ابوالفتح به طرف دانشگاه
و بازگشت به مدرسه صدر بود ،برای امام گفتیم.

ما گفتیم كه علم و كتل نمیآوریم و با پالكاردها
و پرچمه��ای بلند و با قرآن حركت كنیم .امام
فرمودند كار خوبی است و اجازه دادند».
شهید اسالمی می گوید« :از کارهای مهم این
جمعیت [مؤتلفه اسالمی] ترتیب یک راهپیمایی
بزرگ در عاش��ورای قبل از  ۱۵خرداد بود که از
همه دس��ته جات مذهبی دعوت کردیم که در
این راهپیمایی ش��رکت کنند .و امام هم تایید
کردند و مخصوصاً یکی از شعارهای ما را اصالح
کردند .این راهپیمایی اثر به سزایی در برخورد با
رژیم داشت وشعارها عموماً ضد رژیم بود».
در روز عاش��ورا و ف��ردای آن  ،خیابانه��ای
تهران مملو از جمعیت ع��زاداری بود که با در
دست داش��تن تصاویر امام خمینی فریاد می
زدند" :خمینی  ،خمینی خدا نگهدار تو بمیرد،

و حاج ناظم مالقات کردند و از همه ش��ان قول
گرفتند که شعرهایی که می سازند ،نوحه هایی
که م��ی گویند ،همه اش در رابطه با مدرس��ه
فیضیه باشد.
در سالگرد نخستین عاشورای نهضت و قیام
 ۱۵خرداد ش��ورای مرکزی هیئت های مؤتلفه
اسالمی به جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره
شهدای  ۱۵خرداد و روشن نگه داشتن مشعل
مبارزه ،با توجه به رهنمود امام و با اس��تفاده از
تجربه گذش��ته خود در راه اندازی تظاهرات و
راهپیمایی تصمیم به برپایی راهپیمایی در ایام
تاسوعا و عاشورا گرفت.
شهيد مهدي عراقي درباره راهپیمایی سال
 ۱۳۴۳می گوید« :بچهها مقدمات دس��ته روز
عاش��ورا را فراهم كردند ،اين دفعه از مس��جد

بمیرد ،دشمن خونخوار تو" هنگام عبور عزاداران
از مقاب��ل کاخ مرمر نیز ش��عار "م��رگ بر این
دیکتاتور" از سوی مردمی که اشاره به کاخ شاه
داش��تند تکرار می شد .محرم آن سال  ،محرم
عجیبی بود دسته های عزادار یاری امام خمینی
را همچون یاری سیدالشهدا علیه السالم در روز
عاشورا می دانستند و ایران و قم را کربال ،شعار
می دادند " :قم دشت کربال ،هر روزش عاشورا،
فیضیه قتل گاه  ،خون جگر علما ،ش��د موسم
یاری موالنا الخمینی"
شهید حاج مهدی عراقی در خصوص محرم
و عاش��ورای  ۱۳۴۲در کتاب ناگفته ها ش��رح
مفصلی دارد ازجمله اینکه با توجه به رهنمود
امام ،با مداحهای معروف تهران که بقیه از آنها
حرف شنوی داشتند نظیر حاج عباس زریباف

ش��اه قرار ش��ده بود راه بيفتيم بياييم خيابان
س��يروس و از آنجا هم بياييم مجلس و از آنجا
برويم به طرف دانش��گاه .عكس��هاي بزرگي از
حاج آقا انداخته (ش��ده بود) و آماده ش��ده بود
و پالكاردها هم همان پالكاردهاي سال گذشته
يك مقدارش بود ...زد و خورد شد بين بچهها و
پليس ...البته توي آن درگيري و زد و خورد ۳۸
نفر دستگير شدند كه از جمله خود من بودم».
یکی از محورها در راهپیمایی عاشورای سال
 ۱۳۴۳خورش��یدی ،مقابله ب��ا ذلت پذيري در
برابر دشمنان اسالم بود .شهید الجوردی که در
همه صحنه های مبارزه علیه ش��اه و استکبار،
نق��ش موث��ری را در جمع یاران داش��ت  ،در
این خصوص می گوید « ش��هيد هميشه زنده
م��ا "مهدي" در تظاهرات عظيم س��ال  ۴۳كه

به ابتكار جمعيت هاي موتلفه اسالمي ترتيب
يافت،س��خنراني پر هيجاني را ايراد كرد كه در
آن زمان و در چنان تظاهراتي ،كمتر كس��ي را
جرات چنين كاري بود» .
این راهپیمایی تحرکی مجدد پس از کشتار
بی نظیر ش��اه در  ۱۵خ��رداد بود كه موجي نو
را آغ��از ك��رد .محور مبارزات ام��ام از اين پس
در مقابله با کاپیتوالس��یون آمریکایی شاه بود.
مبارزاتي كه به تبعید امام خمینی (ره) و فرزند
بزرگوارش��ان حاج آقا مصطفی به ترکیه منجر
شد و پس از آن موجي از افشاگری راه افتاد كه
بسیاری از مبارزين دستگیر ،محاکمه و به زندان
های متفاوتی محکوم شدند.
پای��ان س��ال  ،۱۳۴۳با دس��تگیری بخش
عمدهای از مبارزان مؤتلفه اسالمی همراه شد .اما
زن��دان مانع از دميدن
حس حماسي عاشورا
به زندانيان نگشت .تا
آنجا كه شهيد عراقي
توانس��ت با هماهنگي
ب��ا مس��ئولين زندان
و مديري��ت زندانيان،
برگزاري مراس��م هاي
مناس��بي در زندان را
انجام دهد.
ای��ن چن��دان دور
از انتظ��ار نب��ود؛ چ��ه
آنکه عم��ده ارتباطات
تش��كيالتي موتلف��ه
اس�لامي از مراس��م
عزاداري ه��اي محرم و صفر آغ��از گرديده بود.
بخش��ي از اين ارتباط ،ارتباط گيري با روحانيت
بود .اين ارتباط با علما تا آنجا ادامه يافت كه هسته
اصلي مبارزات در س��الهاي  ۵۶و  ۵۷با مشاركت
چهره هاي ش��اخص موتلفه و روحانيت ش��كل
گرفت .يكي از شاخص ترين برنامه هاي آن سال
راهپيمايي عاشوراي ۱۳۵۷بود.
پس درج مقالهای در  ۱۷دی ماه ۲۷( ۱۳۵۶
محرم) در روزنامه اطالعات ،که امام خمینی و
قیام کنندگان پانزده خرداد را مورد اهانت قرار
داده بود ،مجالس محرم و صفر آن سال ،دوباره
رنگ قیام گرفت .قیام  ۲۹محرم یا  ۱۹دی ماه
در قم که از س��وی امام ادام��ه قیام  ۱۵خرداد
 ۱۳۴۲دانسته شد ،با برپایی اربعین شهدای شهر
به ش��هر ،ادامه یافت و از تبریز به یزد ،کرمان و
سراسر کشور گسترش یافت .محرم سال ۱۳۵۷
براي رژيم شاه يك كابوس وحشتناك بود .امام
براي مردم شخصيت امامحسين عليهالسالم و

شاه ،يزيد را تداعي ميكرد.
امامخمين��ي(ره) در س��خنراني اول م��اه
محرم در نوفللوش��اتو ،با اشاره به فلسفه قيام
امامحسين(ع) و مسئوليت مردم ايران در اين
مقطع فرمودند« :مقابل يك نفري كه دارد همه
حيثيات اسالم و مسلمين را ميبرد و سلطه پيدا
كرده است بر مقدرات مسلمين و سلطه ميدهد
كفار را بر بالد مسلمين ،ارتش ايران را به دست
مستشارهاي امريكايي ميسپارد ،مخازن ايران
را ب��ه جيب اين و آن ميكند ،فرهنگ ايران را
ضايع كرده  . . .يك همچو آدمي كه بر مسندي
نشس��ته است ،اين استنكار الزم دارد؛ يعني بر
همه مردم الزم اس��ت كه اين را به او بگويد كه
بيا پايين از اين مسند ،همه مكلف هستند».
به دنبال اين س��خنراني و تمهيدات هسته

مرك��زي هماهنگي مب��ارزات ب��راي برگزاري
هرچهباش��كوهتر تظاهرات عزاداري ماه محرم،
مقام��ات رژيم روزهاي پرتنش��ي را پيشبيني
ميكردند .دولت نظامي ازهاري ،به مثابه آخرين
تركش رژيم شاه بود كه شايد بتواند در سايه
تي ِر
ِ
ايج��اد ترس و هراس ،به اوض��اع ناآرام انقالبي
خاتم��ه دهد .ولي مبارزان مذهب��ي و در راس
آن شوراي انقالب ،اهميت فرصت بهوجودآمده
در مح��رم را دريافته و آماده بهرهبرداري از اين
فرصت بودند .روز اول محرم ،تظاهرات آرامي در
اكثر نقاط كشور برگزار شد.
ش��ركت مردم در راهپيماييه��ا در اعتراض
به ش��اه و رژيم پهل��وي ه��ر روز بيشازپيش
گستردهتر ميشد .خبر تدارك اين راهپيمايي،
مس��ئوالن رژيم ش��اه را به تكاپو انداخت تا از
برگزاري آن جلوگيري نمايند.
راهپيمايي روز عاشورا در مركزيت مبارزات
تصميمگيري ش��د و مورد تاييد امام امت قرار
گرف��ت .احمد بهاري فرد از همراهان ش��هيد

عراق��ي در پاريس در اين خص��وص ميگويد
«امام به ش��هيد عراقي فرموده بودند كه برنامه
راهپيمايي تاسوعا و عاشورا را درست كنيد و دو
مرتبه برگرديد به پاري��س .از پاريس به تهران
آمد و راهپيمائي تاسوعا و عاشورا را راه انداخت.
شهيد عراقي از ش��ب قبلش برنامهها را رديف
كرد .منزل شهيد عراقي براي همان راهپيمائي
جلس��هاي ب��ود .آق��اي عس��گراوالدي و آقاي
توكليبينا و خيلي از آقايان بودند».
تظاهرات روز تاس��وعا ب��ه صورت مقدمهاي
براي تظاهرات گس��ترده و باشكوه روز عاشورا
درآم��د .بادامچيان در اين خصوص ميگويد «
در راهپيمايي روز تاس��وعا ميخواستيم همه
گروهها ش��ركت كنند ،اما عدهاي مثل نهضت
آزادي گفتند به شرط آنكه شعار مرگ بر شاه
ندهيد ،حاضريم اين راهپيمايي را تاييد
كني��م  ...آن روز خيلي مراعات وحدت
را كرديم .بعد كه به س��ر كوچه مسجد
قبا رسيديم ،تمام كساني كه هماهنگ
كننده بودند ،ناراحت بودند كه مردم به
ما خيلي فش��ار آوردند كه شعار مرگ
بر ش��اه بدهيم ،چرا نگذاشتيد .گفتيم
ميخواس��تيم ميزان تبعي��ت پذيري
توده مردم را از هسته مركزي آزمايش
كنيم .انصافا ديديم كه با بينش همراهي
كردند و ش��عار ندادند ،اما فردا هرقدر
خواس��تيد ش��عار مرگ بر شاه بدهيد.
مدتي بعد در خياب��ان آزادي بودم كه
محمد خليلنيا از جبهه ملي را ديدم،
گفتم آقاي بادامچيان خيلي عالي شد،
گفتم خدا به ملت بركت بدهد .گفت اما ش��ما
و آخوندها خراب كرديد ،فردا مردم خستهاند و
نخواهند آمد و آبروي حركت امروز را هم از بين
خواهيد برد .گفتم دفترچه يادداشت همراهت
داري؟ كن��ارش يادداش��ت كن ،ف��ردا با اينكه
ش��ماها نخواهيد آمد جمعيت بيش��تر خواهد
ش��د و فردا آنچنان مرگ بر شاه خواهيم گفت
كه آمريكا هم بشنود .گفت حاال خواهيم ديد.
روز عاش��ورا كه آن جمعيت عظيم در خيابانها
جوشيد و ش��عار مرگ بر آمريكا گفتند ،ياد او
بودم و او تا چند وقت خود را نشان ما نميداد».
آنتوني پارس��ونز ،س��فير وقت انگلستان در
ايران كه اتاق محل كارش مش��رف به مس��ير
تظاهرات ب��ود ،روايتي زنده و گويا از اين واقعه
ارائه ميدهد « :من ارقام يك تا يكونيمميليون
را اغراقآميز نميدانم .بيشتر تظاهركنندگان از
كس��به و بازاريان و افراد طبقه متوسط بودند
و بس��ياري از آنان زنان و مردان خوشلباس و
مرتب بودند .منظ��ره آن را من هرگز فراموش
نميكن��م [ ]...در خيابانها حتي يك س��رباز يا
پليس هم ديده نميش��د ول��ي نظم جمعيت
فوقالع��اده بينظي��ر ب��ود ۲۰ ».آذر  ،۱۳۵۷با
چنین راهپیمایی بزرگی نقطه عطفی شد که
کمتر از دوماه بعد از آن ،پیروزی انقالب اسالمی
رقم خورد .عاش��ورای پیش رو ،چهل و دومین
عاش��ورایی اس��ت که پس از آن تاریخ ایرانیان
پیام حس��ینی را تکرار میکنند؛ چهار دههای
که «جبه��ه مقاومت» ،متأثر از نهضت کربال و
در ادامه انقالب اس�لامی در خاک کشورهای
متعددی حت��ی فراتر از مرزه��ای ایران کهن
پرچم «هیهات منا الذله» برافراشتهاند.
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فرصت سوزیهای دولت اقتصاد را
در چالشهایی حل نشدنی فرو میبرد

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :انتظار می رود
دولت دست از خوش بینی های همیشگی خود نسبت به اروپا بردارد و با
آنچه از سوی غرب دنبال می شود واقع بینانه مواجه و برخورد کند.
حمید رضا ترقی نماینده ادوار مجلس و فعال سیاس��ی در گفت و گو
ب��ا قدس آنالین درخصوص چرایی عدم اطمینان به مواضع اروپاییها در
قب��ال تعهدات به ایران گفت :اروپاییه��ا در رابطه با برجام و یازده تعهد
خود نشان دادند که کمترین قدمی برای انجام آن تاکنون برنداشتهاند و
تصمیمی برای عملیاتی کردن آنها نیز ندارند .بنا به اعتراف آقای ظریف
اروپاییها تمایلی به انجام تعهدات خود در قبال برجام ندارند ،از س��وی
دیگر بدعهدیها و فرصت سوزیهایی که کردهاند ،بیانگر آن است که اروپا
نه تنها قادر به راضی کردن آمریکا در بازگشت به برجام و تعهد به مفاد
برجام نیست بلکه خود دنباله روی آمریکاست.
وی دراین باره افزود :اینس��تکس به عنوان کانال مالی پیشنهادی اروپا
نیز کارآمد نبوده است و علی رغم وعدههای داده شده کمترین مشکلی
را از ایران حل نکرده اس��ت .اینس��تکس کمترین کارآمدی را در تبادل
مالی ایران و فروش نفت نداش��ته است ،ضمن اینکه اصل اینستکس نیز
درتعهدات اروپا قرار ندارد بنابراین الزام چندانی به اجرایی کردن آن ندارند.
بی ش��ک عدم تعهد اروپا نس��بت به مفاد ایران و بیعملی آنها در قبال
موضع گیریهای غیر منصفانه آمریکا بیانگر آن است که اروپا نیز به دنبال
دادن وعدههای پرزرق و برق ولی بیمحتوا مثل خرید نفت یا دادن کمک
مالی خیلی محدود و مشروط به ایران در جهت بازداشتن ایران از کاهش

حمید رضا ترقی گفت :طبیعتاً جمهوری اسالمی ایران به دنبال ساخت
بمب اتمی نیست و دولت میتواند با اطمینان دهی به غرب آنها را نسبت
به مطرح کردن چند باره این موضوع اطمینان دهد که ما گامی در جهت
س��اخت بمب اتمی برنمیداریم و این اطمینان به آنها داده شود بنابراین
بهانه واهی اس��ت برای اینکه ایران را از دس��ت یابی به بمب اتمی پرهیز
دهن��د و دولت جمهوری اس�لامی ایران چنین بهانههای��ی را برای عدم
همکاری اروپا با ایران وعمل نکردن به تعهداتش نمیپذیرد.
وی در پایان گفت :با توجه به اینکه عدم س��اخت بمب اتمی برای ما
اثبات شده و محقق است که براساس دستورات دینی ما هرگز به چنین
موضوعی دست نمیزنیم لذا به نظر میرسد وزیر امور خارجه دراین بعد
هر توضیح یا مطلبی را میتواند به عنوان توضیح نهایی یا تکمیلی عنوان
کند اما متضرر شدن ایران یا کوتاه آمدن یا فرصت سوزی به هیچ وجه به
نفع کشور ما نیست و دولت به هیچ وجه نباید راه رفته سالهای گذشته
را تکرار کند چرا که نه تنها دس��تاوردی به دنب��ال ندارد بلکه با فرصت
سوزیهای داخلی اقتصاد کشور را در چالشهایی حل نشدنی فرو میبرد.
همچنین حمیدرضا ترقی نایب رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه
اس�لامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تش��کلها گروه سیاسی
باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه اروپاییها سعی میکنند آبنباتهای
شیرین تری را برای فرسایشی کردن شرایط کنونی مذاکرات به ما نشان
دهند ،گفت :غربیها به دنبال این هس��تند که ما را معطل کرده تا اقدام
نسبت به مرحله بعدی کاهش تعهدات برجامی عقب نشینی کنیم.

تعهدات هستهای اس��ت چرا که آنها به طور طبیعی نگران فرآیند ادامه
کاهش تعهدات ایران هستنند.
کارش��ناس سیاسی اظهار داشت :قطعاً در شرایط فعلی انتظار میرود
دولت دس��ت از خوش بینیهای همیشگی خود نسبت به اروپا بردارد و
با آنچه از س��وی غرب دنبال میشود واقع بینانه مواجهه و برخورد کند.
همانطور که بارها مقام معظم رهبری تأکید کردند هیچ تفاوتی بین اروپا و
آمریکا در موضع اصلی نسبت به فعالیت های هستهای ایران وجود ندارد.
دولت نیز نباید به وعدههای پوچ وخالی اروپا دل ببندد تا با اتخاذ موضعی
قاطع و بدون تزلزل کاهش تعهدات هستهای خود را دنبال کند تا هنگامی
که اروپاییها عم ً
ال تعه��دات خود را انجام دهند به هیچ وجه نباید روند
کاهش تعهدات هستهای ایران کند یا متوقف شود.

او ادامه داد :این نوع برخورد اروپاییها کامال نش��ان دهنده این اس��ت
که توان ایستادگی در برابر سیاستهای آمریکا را ندارند چرا که اتحاد و
انسجامی در بین این کشورها وجود ندارد.
ترقی با بیان اینکه خوش بینیها نسبت به آمریکا جواب نداده و نسبت
به اروپاییها نیز قطعا جواب نخواه��د داد :دیدیم اروپاییها اعالم کردند
که در اس��تراتژی خود نسبت به ایران اس�لامی و فعالیتهای هستهای
کشورمان با آمریکا تفاوتی ندارند.
وی در پایان خاطر نشان کرد :این خوش بینیها وقت تلف کردن است
و باید با اتکا به توانمندیهای داخلی مسیر خود را ادامه دهیم و به افکار
عمومی جهان اتمام حجت شود که ما همه تالش مان را برای حفظ برجام
انجام دادیم ،اما غربیها خواستار دوام برجام نبودند.

محمدکاظم انبارلویی:

عمل در دیپلماسی اروپا و آمریکا جایگاهی ندارد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:
هدف آمریکا از مذاکره کاهش مؤلفههای قدرت
ایران است و نباید هیچ اعتنایی به پیشنهادات
غربیها شود.
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی
حزب موتلفه اس�لامی در گفتوگو با خبرنگار
اح��زاب و تش��کلهاگروه سیاس��ی باش��گاه
خبرنگاران جوان ،با اشاره به واسطهگری فرانسه
برای مذاکره مجدد و دی��دار دو رئیسجمهور
ایران و آمریکا اظهار کرد :از شانزده سال گذشته
که درگی��ر مذاکرات هس��تهای بودیم ،تصویر
درس��تی از نقش فرانس��ه در این گفتوگوها
نداریم.
فعال سیاس��ی اصولگرا با بیان اینکه فرانسه
عامل آمریکا و گاهی بدتر از آمریکاست ،گفت:
مک��رون در حال حاضر نقش کارگ��ر البراتوار
عکسهای ی��ادگاری ترامپ را ب��ازی میکند
و ترام��پ فوقالعاده به عکسه��ای یادگاری با
رهبران مخالف خود نیاز دارد ،از این سو با رهبر
کره شمالی عکس یادگاری گرفت و اآلن هم به
دنبال عکس یادگاری با رئیسجمهور ماست.
انبارلویی خاطرنش��ان کرد :نکته جالب این
اس��ت که ترام��پ مقدمات عکاس��ی را فراهم
نمیکند ،رئیسجمهور آمریکا به حدی احمق
است که زیر توافقنامه برجام زد و تمام تعهدات
ایاالت متحده آمریکا در این سند بینالمللی را
زیر پای خ��ود له کرد .رئیسجمهور آمریکا در
حال حاضر با پیشنهادات فوقالعاده سخیف و
بیاساس میخواهد به کمک مکرون در سفری
که آق��ای روحانی ب��ه نیوی��ورک دارد عکس
یادگاری با او بگیرد.
او با بیان اینکه گفتوگوهای پاریس با هدف

عک��س یادگاری انجام میش��ود ،اظه��ار کرد:
فرانس��ویها تاکنون هیچ یک از تعهدات خود
را عمل��ی نکردند و به قول وزی��ر امور خارجه
کشورمان اروپا ده الی یازده مورد تعهد دارد که
ب��ه هیچ کدام عمل نکرده اس��ت .با این وجود
پیشنهادات بسیار سخیفی را مطرح میکنند که
در ازای آن مطالبات جدید هم دارند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
گف��ت :رهبری هرگونه دی��دار رئیسجمهور و
وزیر خارجه کشورمان با رئیس جمهور و وزیر
خارجه آمریکا را نهی کردهاند و آنها حق دیدار
ندارند ،معتقدم ما اکنون که در آستانه برداشتن
گام سوم و کاهش تعهدات خود هستیم ،آقای
مکرون نمیتواند با پیشنهادهای سخیف خود
رئیسجمهور م��ا را فریب دهد ت��ا روحانی با
ترامپ عکس یادگاری بگیرد.
انبارلوی��ی با تاکید بر اینکه هدف آمریکا از
مذاکره کاهش مؤلفههای قدرت ایران اس��ت،
تصریح ک��رد :قطعاً آمریکا ب��ه دنبال گرفتن
امتیازات بیشتر است ،آمریکاییها چیزی به ما
نخواهند داد و به صورت مرتب به تحریمهای
خود میافزایند و به نوعی دستگاه دیپلماسی
م��ا را س��رکار میگذارند .از این س��و وزارت
خارجه و ش��خص وزیر خارجه نباید به هیچ
عنوان اعتنایی به پیشنهادات غربیها داشته
باشد.
فعال سیاس��ی اصولگ��را با اش��اره به اینکه
وزیر ام��ور خارجه نباید گفتوگویی با غربیها
داشته باشد ،اظهار کرد :ما گفتوگوهای خود با
غربیها را انجام دادیم و بیش از چهار سال طول
کشید و حاصل آن سند بینالمللی برجام شد
که به امضای شورای امنیت سازمان ملل رسید

و در حال حاضر جزو قطعنامه ش��ورای امنیت
این سازمان است.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه تصریح
کرد :هر قدر هم تالش کنیم نمیتوانیم سندی
مانند برجام را که به امضای شش قدرت جهانی
رسیده است به وجود آوریم ،اگر آمریکاییها به
این توافقنامه عمل نمیکنند پس به هیچ چیز
دیگری که در آینده به احتمال بسیار ضعف با
ایران به توافق برسند عمل نخواهند کرد.
او با بیان اینکه عمل در دیپلماس��ی اروپا و
آمریکا جایگاهی ندارد ،گفت :آمریکا و اروپا در
دیپلماس��ی فقط ح��رف میزنند و من تعجب
میکنم ک��ه دیپلماتهای کش��ورمان به این
حرفها اعتنا میکنند؛ ما باید به دیپلماس��ی
خودمان با غرب خاتمه دهیم و نگاهی راهبردی
به شرق داشته باشیم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه خاطرنشان
کرد :بیش از دو الی س��ه میلیارد انسان در سه
کش��ور چین ،روس��یه و هند زندگی میکنند
که این کش��ورها قدرت قابل اعتنایی به لحاظ
سیاسی و اقتصادی در جهان هستند ،از این سو
نباید وقت خود را در پایتختهای اروپایی هدر
دهیم ،وزیر ام��ور خارجه ما باید یک پایش در
مس��کو و یک پایش در پکن و دهلینو باش��د،
معتقدم او بای��د به رفتوآمدهای بیحاصل در
پایتختهای اروپایی خاتمه دهد.
فعال سیاس��ی اصوگرا تصریح کرد :ما فقط
در ی��ک حالت میتوانیم ب��ه گفتوگو با غرب
برگردیم که آنها بدون هیچ شرطی به برجام
عمل کنند و وقتی عمل کردند بعد باید تصمیم
بگیریم که با آنها گفتوگو داش��ته باش��یم یا
نداشته باشیم.
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ایراد گرفتن از فناوری هستهای
و موشکی ایران شوخی است

فعال سیاس�ی اصولگرا در ادامه گفت:
رهبری تاکید داشتند که در شرایط فعلی
مذاکره هیچ مزیتی ندارد و بهنظرم دولت
درب�اره آمریکا باید به نظر ایش�ان رجوع
کند .حرف آخر را در روابط خارجی رهبری
میزند و اتفاقا این است که میتواند حیله
دشمن را خنثی میکند .انحراف از هدایت
رهبری ،جدا از سایر نتایج آن ،باعث ضعف
و شکس�ت در برابر طرفهای دیپلماسی
نیز خواهد شد.
اینکه طی روزهای گذش��ته چند اظهارنظر
مختل��ف و ضدونقیض از دولتیها و ش��خص
رئیس جمه��ور در ارتباط با مذاکره با آمریکا و
دیدار با ترامپ منتشر شد و باعث شد روحانی
در دو س��خنرانی پیاپی نظ��ر اولیه خود درباره
«مالقات» را اصالح کند ،گویای این اس��ت که
دستگاه دیپلماسی هنوز دربرابر تغییرات مواضع

در گفتوگو با خبرنگار نامه نیوز ضمن اش��اره
به تغییرات دیدگاههای دو طرف مذاکره اظهار
ک��رد :یک��ی از روشهای ورود ش��یطان روش
«درب باغ سبز نش��ان دادن» است .اغوا کردن
یکی از روشهای دیپلماس��ی غربیها است و
در سیاست خارجی دنیا کشوری میتواند برتر
باش��د که در این اغوا کردن قویتر عمل بکند.
اما اصول سیاس��ت خارجی ایران بر صداقت و
درستکاری است .در منطق مقام معظم رهبری
نیز ما اصولی را داریم که تضمین کننده ثبات در
موضعگیریها و سیاستهای خارجی ماست.
این فعال سیاس��ی اصولگ��را در ادامه گفت:
رهب��ری تاکید داش��تند که در ش��رایط فعلی
مذاکره هیچ مزیتی ندارد و بهنظرم دولت درباره
آمریکا باید به نظر ایشان رجوع کند .حرف آخر
را در روابط خارجی رهبری میزند و اتفاقا این
است که میتواند حیله دشمن را خنثی میکند.

انواری با بیان اینک��ه «اگر هم بر فرض این
ش��روط را پذیرفتند ،ت��ازه در آن زمان ما باید
تصمیم بگیریم که چه کنیم و نه اینکه شتابزده
موضع گی��ری کنیم» اذعان ک��رد :رهبری در
آن ش��رایط هم راهنماییهای خوبی در زمینه
مذاک��رات با وجود برآورده ش��دن ش��رایط ما
خواهند داش��ت .من البته در آن ش��رایط نیز
خوشبین نیس��تم ،چون آنها پس از این اتفاق
فورا قصد میکنند تا بحث موش��کی ما و بحث
منطقهای حمایت از مقاومت در منطقه توسط
ایران را نیز پشت سر هم مطرح کنند .نقطه مورد
نظر آمریکا و اروپا عدول ایران از مبانی سیاست
خارجی خویش -که حمایت از مسلمانان تحت
ستم و قدرت دفاعی جزو آنها است -میباشد.
این کارش��ناس سیاسی با اشاره به این نکته
که «ایراد گرفتن از برنامه هس��تهای و موشکی
ایران با توجه به سطح فناوری و مقیاس فعالیت

پیاپی سیاستمداران اروپا و آمریکا هنوز برنامه
کامال منس��جمی ندارد .ش��اید این اتفاق برای
عموم مردم موضوعیت خاص نداش��ته باش��د،
ولی کارشناس��ان معتقدند ک��ه تکیه دولتها
باید بر روی زمینی محکم در تصمیمگیریهای
سیاست خارجی باش��د .در این رابطه به سراغ
«حسین انواری» فعال سیاسی اصولگرا و عضو
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی رفتهایم و
نظر وی را جویا شدیم.

انح��راف از هدایت رهبری ،جدا از س��ایر نتایج
آن ،باعث ضعف و شکس��ت در برابر طرفهای
دیپلماسی نیز خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است
آمریکا به نقطهای برسد که بخاطر فشارهای
داخلی و خارجی خود ،مجبور ش��ود شرایط
دس��تگاه سیاست خارجی ما و آقای روحانی
را برای مذاکره بپذی��رد؟ تاکید کرد« :اینکه
تحلی��ل که آمریکا یا ترامپ به جایی برس��د
ک��ه تحریمها را ب��ردارد تا م��ا وارد مذاکره
ش��ویم ،بس��یار بعید اس��ت و بهنظرم دولت
آمریکا ش��روط آقای روحانی برای مذاکره را
نمیپذیرد»

ما و باتوجه به پیشرفت همسایگان ایران در این
زمینه شوخی است» گفت :ما نه از بعد سیاسی
میتوانیم و نه در از نظر شرعی اجازه داریم که
فعالیتهای خود در زمینه فنی را به سطوحی
خطرناک برای بشریت ارتقا دهیم.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه در پایان
با تاکید بر اینکه «دولت و دس��تگاه سیاس��ت
خارجی ایران در تصمیمات خود حس��ن نیت
دارند و نباید به آنها نگاه بدبینانه داشت» تصریح
کرد :دیپلماسی ایران دیپلماسیای سالم است
و ما میتوانیم با همه جهان در ارتباط باشیم و
ایران اتفاقا در این زمینه برای کشورهای مستقل
الگوی نسبتا خوبی است.

درب باغ سبز نشان دادن روش شیطان
است
حس��ین انواری عضو حزب موتلفه اسالمی

الله افتخاری:

موضوعات قرآنی در سینما جای تجربهاندوزی نیست

عضو ش�ورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در
حوزه موضوعات قرآنی امکان آزمون و خطا وجود ندارد ،به ویژه
در سینما که مخاطبان آن جهانی هستند ،اظهار کرد :استفاده از
نظرات دقیق کارشناس�ان قرآنی ،جدا از اینکه روی پیامرسانی
کار تأثی�ر میگذارد ،روی کیفیت اثر ه�م تأثیرگذار خواهد بود،
چون معنای قوی روی ساختار هم تأثیرات خود را خواهند داشت.
الله افتخاری ،استاد دانش��گاه شاهد و نماینده اسبق مجلس شورای
اس�لامی ،در گفتوگو با خبرنگار ایکنا با بیان اینکه س��ینما قادر است
انعکاسدهنده بس��یاری از آموزههای قرآنی باشد ،اظهار کرد :سینما این
توانایی را دارد تا در همه زمینهها مبلغ اندیشه باشد .این اتفاق در حوزه
موضوعات قرآنی و اسالمی نیز ممکن است رخ دهد ،به شرطیکه برای
دستیابی به این خواسته از نظرات افراد صاحبنظر بهره برده شود ،ولی اگر
قرار باشد فیلمسازی به موضوعی قرآنی تنها با تکیه به داشتههای خودش
ورود کند ،مطمئناً نتیجه دریافتی مطلوب نخواهد بود ،حتی گاهی مواقع
س��بب سوءبرداشتهای بدی به همراه خواهد شد که تأثیر آن به شکل
نامناسب در سطح جامعه روی خواهد داد.
وی افزود :برای رفع این معضل راهکار پیش��نهادی این اس��ت که از
مشاوره کارشناسان خبره در این زمینه بهره برده شود .این اتفاق نباید به
شکلی سطحی باشد ،همان گونه که در برخی فیلمها و سریالها شاهد

گاهی اوقات میشنویم که باید فیلمهایی متعدد قرآنی
ساخته شود تا در سایه آزمون و خطا به بهترین
کیفیت دست یافت .با این نگاه موافق نیستم ،چون
موضوعات قرآنی محلی برای تجربهاندوزی نیست،
برای همین اگر قرار است ،حتی یک اثر در این حوزه
ساخته شود همان یک کار هم باید به بهترین شکل
پرداخت شود
آن هس��تیم که در این تولیدات تنها با اتکا به یک مش��اور میخواهند
موضوع مهمی را توصیف کنند .این راهکار هم عموم مواقع جواب مطلوب

نمیدهد ،اما اگر مشاوره تنها به یک نفر خالصه نشود ،بلکه از مجموعهای
بهره برده ش��ود ک��ه درباره آن موضوعات فقهی و حقوقی آگاه باش��ند،
میتوان انتظار اتفاقات خوبی را داشت.
افتخاری تأکید کرد :در برخی مواقع که موضوعی اهمیت بیش��تری
دارد الزم اس��ت که حتی به نظر گروه کارشناسی اکتفا نشود ،بلکه متن
به حوزههای علمیه ارجاع شد تا آنها پیرامون اثر نظر کامل کارشناسی
خود را بدهند .مجموعه این شرایط اگر لحاظ شود فیلم تولیدی فقط یک
اثر هنری نمیدانم ،بلکه میتوان آن را کاری عبادی نیز تعریف کرد .نکته
قابل توجه اینکه استفاده از نظرات دقیق کارشناسان قرآنی ،جدا از اینکه
روی پیامرسانی کار تأثیر میگذارد ،روی کیفیت اثر هم تأثیرگذار خواهد
بود ،چون معنای قوی روی ساختار هم تأثیرات خود را خواهند داشت.
عضو اسبق فراکسیون قرآن نماز و عترت مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه موضوعات قرآنی ،محلی برای تجربهاندوزی نیست ،بیان کرد :گاهی
اوقات میشنویم که باید فیلمهایی متعدد قرآنی ساخته شود تا در سایه
آزمون و خطا به بهترین کیفیت دس��ت یافت .با این نگاه موافق نیستم،
چون موضوعات قرآنی محلی برای تجربهاندوزی نیست ،برای همین اگر
قرار است ،حتی یک اثر در این حوزه ساخته شود همان یک کار هم باید
به بهترین شکل پرداخت شود.
وی متذکر ش��د :روشی دیگر هم در س��ینما وجود دارد که منجر به
کارهای قرآنی فاخر در سینما و تلویزیون میشود ،آنهم حضور افراد آگاه
و متخصص پش��ت دوربین اس��ت .فرجاهلل سلحشور بهترین مثال است.
این س��ینماگر توانست با تس��لطی که به موضوعاتی قرآنی دارد ،ضامن
خلق کارهایی شود که مخاطبان آن کل جهان اسالم را دربرگرفت .این
امتیاز جدا از داشتههای فیلمسازش از آنجا نشئت میگرفت که کارگردان
پیرامون موضوع نگاهی تک بعدی نداشت.
افتخاری در پاس��خ به س��ؤال پایانی مبنی بر اینکه فیلم قرآنی باید
چه شاخصههایی داشته باشد ،گفت :برخی مواقع ممکن است در فیلمی
از آی��ات قرآن بهره برده ش��ود ،اما به دلیل بهره نبردن از مش��اورههایی
که به آن اش��اره کردم ،اثر عم ً
ال خنثی باش��د ،ولی کاری میتواند بدون
داشتن ظاهری قرآنی کارکرد داشته باشد که اثر تربیتی به روی تماشاگر
بگذارد؛ برای مثال به بحث حجاب و عفاف اشاره میکنم ،اگر در فیلمهای
سینمایی بتوان این سیره اسالمی را تبلیغ مفید کرد به نظرم بهترین اتفاق
قرآنی رخ داده است.
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نگاهمان به تولیدکننده ،نگاه مناسب و درستی نیست .من عرض میکنم نگاه مجموعهی دولت و مسئولین کشور به آن
فرد تولیدکننده ،باید نگاه به یک رزمنده باشد؛ مگر نمیگویید «جنگ اقتصادی» ،رزمندهی این جنگ اقتصادی کیست؟
آن کسی که اقتصاد داخلی را تقویت میکند؛ اقتصاد داخلی هم عمدتاً با تولید تقویت میشود؛ پس این تولیدکننده را شما
به چشم یک رزمنده نگاه کنید ... .بارها این را گفتهام؛ یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند ،از
مقررات ،این
هفت خوان باید عبور بکند؛ حاال من میگویم هفت خوان ،در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانینّ ،
دستگاه میآید یک چیزی میگوید ،آن دستگاه میآید یک چیزی میخواهد ،آن دستگاه میآید یک مج ّوزی [میخواهد]؛
جدی باید وارد شد.گر...
چه لزومی دارد؟ اینها را ّ
امام خامنه ای 1398/5/30

محمود الفت:

میزان رضایتمندی مردم گویای عملکرد درست دولتمردان است

عضو شورای مرکزی حزبب موتلفه اسالمی
گفت :عملکرد دولت و مسئوالن باید در میزان
رضای��ت م��ردم قابل مش��اهده باش��د و نه در
گزارشات ارائه شده توسط ادارات چرا که مردم
بهترین قاضی هستند و میزان رضایتمندی آنان
م��ی تواند گویای عملکرد درس��ت دولتمردان
باشد.
به گزارش ایس��نا ،منطقه هم��دان ،محمود
الفت در جمع خبرنگاران ،ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته
دول��ت اظهار کرد :دولت باید در هفته ای که با
این عنوان نامگذاری ش��ده ،به بررسی عملکرد
و ارزیابی آس��یب شناسانه مشکالت پیش رو و
آینده نگری بپردازد.
وی با اش��اره به عالقه مس��ئوالن به عکس
گرفتن و حضور در مراس��م ه��ای غیرمرتبط
خاطرنش��ان کرد :عملکرد دولت و مس��ئوالن
بای��د در می��زان رضایت مردم قابل مش��اهده

باشد و نه در گزارشات ارائه شده توسط ادارات
چرا که مردم بهترین قاضی هس��تند و میزان
رضایتمندی آن��ان می توان��د گویای عملکرد
درست دولتمردان باشد.

الفت ب��ه ممنوعیت قانونی تغییر و تحوالت
مسئولیت های اداری در ساختار دولت در زمان
نزدیک به انتخابات تاکید کرد و یادآور ش��د :از
 31استان کشور در  30استان تغییر و تحوالت
مسئولیت های کلیدی را مشاهده می کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش در کار گروه ورزش حزب موتلفه اسالمی:

عرصه ورزش در کشور نیازمند یک مدل است

پانزدهمین نشست اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی
با حضور دکتر مهرزاد حیدری معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت
آموزش و پرورش برگزار شد.
در این نشست ،نخست آیاتی از کالم اهلل مجید قرائت شد ،بعد محمدرضا
یزدانی خرم با اش��اره به موقعیت و جایگاه ورزش در آموزش و پرورش نکاتی
پیرامون اهداف و اقدامات کارگروه ورزش حزب بیان داشت سپس محمدرضا
تهرانی عضو قدیمی ورزش در حزب موتلفه اسالمی به تشریح تاریخچه حزب
و مبارزات و اثرات آن در انقالب اسالمی بیان کرد و با اشاره به سالگرد شهادت
الجوردی از خصوصیات اخالقی و ویژگی های تربیتی آن شهید واالمقام توسعه
و پیش��رفت ورزش کشور را در کارکرد ورزش در آموزش و پرورش دانست.در
ادامه این نشست آقایان مهندس مهدی محمدنبی هضو هیأت رئیسه باشگاه
پرسپولیس ،غالمحسین زمان آبادی معاونت فرهنگی فدراسیون فوتبال ،دکتر

وی عنوان کرد :س��ندهای توسعه استان به
عنوان برنامه و اهداف آینده مطرح هس��تند اما
این س��ند امسال رونمایی نش��د و در دسترس
احزاب و رس��انه قرار نگرفت تا مورد بازنگری و
نقد قرار گیرد و همین امر موجب بروز حاشیه
هایی در مراسم دیدار با استاندار شد.
وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد :مش��کل آب و
کش��اورزی در استان نداریم بلکه مشکل اصلی
در عملکرد مدیران استان در این زمینه هاست،
کشاورزی اس��تان همدان فلج شده چرا که در
یک سال شاهد تولید فراوان یک محصول و از
بین رفتن آن هستیم و همان محصول در سال
بعد با بحران و کمب��ود تولید و افزایش قیمت
مواجه می شود.
الفت با اش��اره به کنار رفتن مدیران الیق و
روی کار آمدن مدیران ناالیق در اس��تان گفت:
مشکالتی که در استان با آن مواجهیم به علت
مدیریت ضعیف به وجود می آید.

محمدرضا کاظمی استاد دانشگاه ،دکتر حسن نوایی مدیر ورزش رادیو جوان،
عارف ربطی ،خسرو کفیلی ،احمد میرزائیان و  ...در رابطه با اهمیت ورزش در
آموزش و پرورش ،ضمن قبول مشکالت و کمبودها و برخی از ناهماهنگی ها
به بیان دیدگاه های خود پیرامون ورزش در آموزش و پرورش به ویژه تربیت
بدنی در مدارس ابتدایی پرداختند و آنگاه دکتر حمیدی که به دعوت کارگروه
ورزش به این جلسه آمده بود ،گفت :در حال حاضر پولی که در ورزش آموزش
و پرورش هزینه می شود ،نسبت به گذشته بیشتر است ،اما نسبت به حجم کار
در این وزارت خانه کم است.
وی افزود :ضمن تائید دیدگاه ها و نظرات کارشناس��ی ارزش��مند اعضای
کارگروه ورزش ،ما باید در عرصه ورزش کش��ور مدل ارایه کنیم و از روی آن
عمل کنیم چون با تمامی تالش هایی که برای ورزش آموزش و پرورش شد،
اما ما هنوز با ش��رایط مطلوب فاصله زیادی داریم و چون چش��م انداز ورزش
دانش آموزی خوب است ،ما هم تالش خواهیم کرد تا به سمت شرایط بهتر
حرکت کنیم.
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