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علی آرش روناسی

بازی تاج وتخت در 
اردوگاه اصالح طلبان

پس از ثبلت جبهه اصاحات ایران اسلامی 
»در وزارت کشلور کله بله دنبلال ناکارآمدی و 
بی برنامگلی« شلورای عالی سیاسلت گذاری به 
وجود آمد، انشقاق و واگرایی احزاب و گروه های 
مختلف اصاح طللب بیش ازپیش نمایان شلد. 
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است،کشلور در شلرایط ویژه ای قرار دارد.دولت 
یازدهم سلالهای پایانی خود را سپری می کند و 
تفکر و ایده اداره کشور با تشکیل دولت سیزدهم 
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دکتر اسداهلل بادامچیان:

 دولت به سرعت ۷۰ خوان تولیدکنندگان را کاهش دهد
دو سال فرصت دیگر 

برای حل مسائل
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بازی تاج وتخت در اردوگاه اصالح طلبان 
سرمقاله

علی آرش روناسی

پس از ثبت جبهله اصاحات ایران 
اسامی »در وزارت کشور که به دنبال 
ناکارآمدی و بی برنامگی« شورای عالی 
سیاست گذاری به وجود آمد، انشقاق و واگرایی احزاب و گروه های 
مختلف اصاح طللب بیش ازپیش نمایان شلد. جریان اصاحات 
با مشلاهده وضعیت کنونی کشلور، از یک سو عملکرد ضعیف و 
ناکارآمدی همفکران و دوسلتان اصاح طلب خود در فراکسیون 
امید مجلس و سختی و عدم پویایی شورای شهر تهران مواجه اند 
و از سوی دیگر ناتوانی دولتی که با همه سرمایه خود از آن حمایت 
کردند. آن ها خود را در بحرانی خودسلاخته می بینند که اینک با 
اختلاف و تنش بین افراد محلوری جریان اصاح طلبی و احزاب 
و گروه هلای اصللی و عمده این جبهه سیاسلی، تحقق بحران و 

واگرایی تشکیاتی بیشتر هویدا می شود.
 ب��ا نزدیک ش��دن به ای��ام انتخابات مجلس و لزوم وح��دت و ائتالف 
گروه های همفک��ر، چالش رهبری در جریان اصالحات اس��اس و عامل 
تعیین کننده در پیروزی یا شکست این جریان است. اظهارات کرباسچی 
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی مبنی بر اینکه خاتمی هیچ گاه رهبر 
اصالحات نبوده و خودش نیز همچنین داعیه ای نداشته است و اصالحات 
به یک رهبر تش��کیالنی نیاز دارد، کامالً خأل وجودی رهبری در جریان 
اصالحات را نمایان ساخت. البته کرباسچی و دیگر اصالح طلبان خاتمی را 
پدر معنوی اصالحات دانسته و معتقدند، خاتمی اگر بخواهد و اراده کند، 
می تواند مدیریت تشکیالنی را در دست بگیرد. در این میان اگرچه تقریباً 
تم��ام طیف های جریان اصالح طلبی خاتمی را رهبر بالمنازع این جریان 
می دانند و زعامت خاتمی بر اصالحات را بدیهی و بلکه الزم می شمرند، اما 
باید دید محدودیت ها که بسیار هم جدی و تعیین کننده می باشند، نتیجه 
عملکرد و تصمیمات بعضاً رادیکالی خود خاتمی و جریانی اس��ت که او 
هدایتش را به عهده دارد و به هیچ عنوان از خارج بر خاتمی یا اصالح طلبان 

تحمیل نگشته است.
 اگر به  اختصار بگوییم، مهم ترین چالشی که کنشکری سیاسی خاتمی 
را تهدید می کند، عدم ارتباط دوسویه با حاکمیت است که نشأت گرفته از 
عملکرد او در قبال رخدادهای موسوم به فتنه 88 و رادیکالیسمی است که 
بعد از تهمت تقلب در انتخابات، به نظام زده شد و با سکوت و برخی اوقات 
تأکید ایش��ان همراه گشت و بعالوه طرح رفراندومی که ایشان پیشنهاد 
کرد و مجموعه این تندروی ها و عصبیت ها، کش��ور را تا لبه پرتگاه سوق 
داد. پس  از آن نیز ایشان هیچ گاه حاضر به پس گرفتن اتهامات و تصحیح 
مواضع خود نشدند. اتفاقاً همین عدم ارتباط با حاکمیت باعث شد تا بعد 

از مرحوم هاشمی رفسنجانی که در ضرورت ها به عنوان حلقه واسطه بین 
حاکمیت و جریان اصالح طلبی عمل می کردند، حضرات به دنبال جذب 
ناطق نوری باشند تا نقش هاشمی رفسنجانی را باز می کند و عدم موفقیت 
در جذب ناطق تا این جریان را وادار کرد دست به دامان روحانی و سپس 

الریجانی شوند.
در آینده باید منتظر ماند و ش��اهد جنگ قدرت پنهان بین الیه های 
مختلف اصالح طلبان بود که هریک امیدوارند سهم بیشتری در مدیریت 
تشکیالتی جبهه تازه تأسیس اصالح طلبان ایران اسالمی داشته باشند. تا 

به واسطه آن به نان و نوای فزون تری در ساختار قدرت برسند.
شاید سرخوش��ی از چند پیروزی پیاپی در انتخابات مختلف گذشته 
که دولت، شورای شهر تهران و مجلس را در اختیار اصالح طلبان قرارداد، 
آن ها را در توهم پیروزی مجدد قرارداده باشد. ولی نشانه ها و عالئم میدانی 
حکایت از حقیقتی دیگر دارد و آن بحران مقبولیت جریان اصالح طلبی 

دربین مردمی است که عملکرد آن ها را با دقت نظاره می کردند.
اصالح طلبان که در سال های اخیر، دولت، مجلس و شورای شهر تهران 
را در دس��ت گرفته اند، اینک باید پاسخگوی عملکرد خود در این سال ها 

باشند.
شورایی به برنامه و ناکارآمد که جز بازی تعویض نام خیابان ها و اتوبان ها 
در تهران، تنها خروجی اش شهرداری است بنام نجفی. جالب آنکه اینکه 
این شورای تماماً اصالح طلب با حمایت کامل خاتمی برنده انتخابات شد.

در مجلس هم فراکس��یون امید از انجام بدیهی ترین امور مجلس��ی و 
اس��تفاده از وزن خوی��ش جهت تدوین قوانین کارگش��ا برحل معضالت 
کش��ور و مردم آن چنان عاجز و درمانده بوده که حتی یکی از اصلی ترین 
متحدانشان یعنی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در تشریح عملکرد 
رئیس فراکسیون امید، آقای عارف می گوید، محمدرضا عارف در شورای 

عالی اصالح طلبان و مجلس در این مدت چکار کرده است؟
همه اعتراض های اصالح طلبان به دلیل عملکرد او است، ولی عملکردی 

ندارد که کسی بخواهد از او انتقاد کند.
و نهایتاً دولت اصالح طلبی که لختی، س��وء مدیریت، عدم ش��فافیت 
در امور و فس��اد های گسترده برخی مدیران و عواملش، کام مردم را تلخ 
کرده. اوضاع نابس��امان اقتصادی، تورم لجام گسیخته، کاهش ارزش پول 
ملی، تنگی معیش��ت مردم و هزاران مشکل دیگر تنها گوشه ای از دست 
آورد های دولت اصالحات اس��ت در بعد فرهنگی که بهتر اس��ت زبان به 
کام بگیریم و در سیاست خارجی نیز بعد از برجام و پیامدهای پس ازآن، 
همگی بیرق های واژگون اصالح طلبانی است که به اسم امید و احترام به 

کرامت انسانی روی کارآمدند ولی عملکردی دگرگونه داشتند.
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دکتر اسداهلل بادامچیان: 

 دولت به سرعت ۷۰ خوان تولیدکنندگان را 
کاهش دهد

به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی، اسداهلل بادامچیان در 
پایان نشست دبیران حزب اظهار داشت: هفته دولت را به ریاست محترم 
جمه��وری و دولتمردانی که در جهت نظام و انقالب و مردم خدمت می 
کنند، تبریک می گوییم و برای شهدای بزرگوار رجایی و باهنر و دفتریان 
و سایر شهدای دولت، علو درجات مسئلت داریم و امیدواریم که دولت در 

باقیمانده دوره خود بتواند رجایی گونه عمل نماید.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی افزود: هفته دولت فرصت مناسبی است 
که دولت عملکرد خود را و ریاست جمهوری میزان تحقق وعده هایی که 

در انتخابات ها مطرح کرده است را برای مردم شرح دهد.
وی گفت: س��خنگوی محترم دولت در نوشته خویش گفت »اگر این 
دولت سر کار نمی آمد چه و چه می شد« این نوعی غیب گویی است و 
منتقدان می گویند اگر به جای این دولت، دولت دیگری بر سرکار آمده 
بود، این همه مشکالت نداشتیم. به نظر ما این حق مردم است که در برابر 
رأیی که داده اند بخواهند دولت اعالم کند چه اقداماتی انجام داده است.

بادامچیان درباره دیدار هیأت دولت با مقام معظم رهبری اظهار داشت: 
رهنمودهای ولی امر مسلمین، راهگشای دولت در اداره صحیح امور کشور 
و جذب رضایت ملت است. دولت طرح و برنامه های خود را برای اجرای 

این رهنمودها  به مردم اعالم کند.
وی تأکید کرد: در سال رونق تولید و در سال گذشته که سال حمایت 
از تولید ایرانی بود، دولت موانع تولید را برنداشت. هنوز موانع به گونه ای 
اس��ت که تولیدکنندگان ۷۰ خوان را باید بگذرانند، در حالی که دولت 
باید در خدمت تولیدکنندگانی که در برهه حس��اس کنونی، رزمندگان 
جنگ اقتصادی با دشمنان است، باشد. حزب مؤتلفه اسالمی انتظار دارد 
دولت به س��رعت در ماه های آینده این موانع تولید را حداقل ۵۰ درصد 

کاهش دهد.

بادامچیان با اش��اره به دیدار ظریف با رئیس جمهور فرانس��ه گفت: 
فرانس��ه باید طبق قراردادی که امضاء کرده است، به تعهدات خود در 
قب��ال ایران عمل کند و زیان های عمل نکردن به تعهداتش را جبران 

نماید.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید 
الجوردی گفت: شهید الجوردی عمر پربرکت خود را وقف انقالب کرد و 
توانست خط نفاق و ضدانقالب و سازمان منافقین را به شکست برساند. او 
نماد مدیریت جهادی، شجاعت در تصمیم گیری، وفاداری به آرمان های 

ملت بویژه والیت بود.
وی افزود: ش��هید الجوردی یک مبارز انقالبی با استقامت و پاکدست 
بود. زیرکی و هوش��یاری او در حفظ هویت انقالب��ی و کارآمدی، زبانزد 

انقالبیون کشور است.
بادامچیان با اش��اره به روز کارمند تأکید کرد: دولت برای یک بار هم 
ش��ده و برای همیش��ه به حقوق های نجومی در دس��تگاه های دولتی و 

شرکت ها پایان دهد. تبعیض بین کارمندان دولت، زیبنده نیست.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به روز مبارزه با تروریسم گفت: 
جمهوری اس��المی بیشترین آس��یب را از تروریس��م دیده است. امروز 
منافقین در کنار ترامپ و پمپئو و دیگر مقامات کاخ س��فید در حاش��یه 
امنیت به سر می برند و در اروپا به راحتی رفت و آمد دارند. آنها ۱۷هزار نفر 
از مردم بیگناه کشور را به شهادت رساندند و به عنوان ستون پنجم دشمن 
در دفاع مقدس نقش آفرینی کردند. دولت و دستگاه قضایی باید پیگیر 
جنایات آنها و پرونده های ننگین آنها باش��ند و در تماس با کش��ورهای 

اروپایی، آنها را از عواقب حمایت از منافقین برحذر دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گام های بلند دستگاه قضایی در 
فسادزدایی از کشور را ستود و اظهار داشت: یک امیدواری در مردم پیدا 
شده است، کسانی که در این سال ها در اثر غفلت دستگاه های 
نظارتی، بردند و خوردند، اکنون پای میز محاکمه قرار گرفته اند و 
اموال به غارت رفته به بیت المال به تدریج برمی گردد و غارتگران 
بیت المال در حال مجازات هس��تند. این یک رویکرد درست به 

اجرای عدالت در کشور است و مردم از آن حمایت می کنند.
بادامچیان ورود دس��تگاه قضای��ی به پرونده خودروس��ازان 
و واردکنن��دگان خودرو را یکی از این گام های بلند دانس��ت و 
اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر اختالس کنندگان و مجرمان 

اقتصادی مجازات شوند.
دبیر کل حزب موتلفه اس��المی همچنین رونمایی از سامانه 
ب��اور ۳۷۳ برای دفاع از حریم هوایی کش��ور را س��تود و تأکید 
کرد: جمهوری اس��المی به یمن هدایت های فرمانده کل قوا به 
درجه ای از بازدارندگی رسیده است که هیچ قدرت منطقه ای و 
فرامنطقه ای جرأت نمی کند قصد سوئی نسبت به همت ایرانی 

داشته باشد.
وی صعود ۷ پله ای قدرت دفاعی کشور را یک پیروزی دانست 
و افزود: گزینه نظامی علیه ملت ایران اکنون نه روی میز اس��ت 
و نه زیر میز. ما این پیروزی را مدیون جوانانی هس��تیم که اراده 

کرده اند که دیگر حمله ای به ایران صورت نگیرد.
بادامچی��ان پیروزی های مردم یمن در نبرد با ارتش متجاوز 
آل سعود و امارات را تبریک گفت و اظهار داشت: امروز انصاراهلل 
یمن کابوس آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود است. آمریکا 
و عربستان در جنگ یمن شکست خورده اند و به زودی دو دست 

خود را به عالمت تسلیم باال خواهند برد.
وی در پایان، اس��تقرار ارتش س��وریه در خان شیخون و فرار 
تروریس��ت ها از این شهر را یک پیروزی بزرگ دانست و تأکید 
کرد: دولت س��وریه آخرین پایگاه های تروریست ها را در خاک 
خود پاکسازی می کند و به زودی پایان تروریسم در این کشور 

را جشن خواهد گرفت.



4
دو شنبه

4 شهریور 1398 
24ذی الحجه 1440    

شماره 1080   

گروه های سیاس��ی در ت��دارک هرچه بهتر 
برای انتخابات مجلس هس��تند. اصولگرایان در 
چهارچ��وب ائتالف نیروهای انقالب س��عی بر 
پی��روزی در انتخابات مجلس بعد از چند دوره 
ناکامی در انتخابات های مختلف دارند و بر این 
باورند که به واس��طه عملکرد نامطلوب ائتالف 
اصالح طلبان و اعتدالگرایان در مجلس و دولت 
فعلی، زمین��ه برای پیروزی آنه��ا در انتخابات 
اس��فند ماه فراهم است؛ برای همین تالش می 
کنند هر چه بیشتر چتر وحدت در این جریان 

را بگسترانند.
ب��ه گ��زارش »تابن��اک«؛ س��ید مصطفی 
آقامیرس��لیم معروف به »مصطفی میرسلیم« 
سیاس��تمدار اصولگرای ۷2 س��اله که اکنون از 
اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام است 
و ریاست شورای مرکزی حزب قدیمی مؤتلفه 
اسالمی را در کارنامه دارد، در دولت دوم هاشمی 
رفسنجانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود و 
بین سال های ۱۳۵8 تا ۱۳۶۱ معاونت سیاسی 
اجتماعی وزیر کشور را بر عهده داشت. وی پس 
از کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دوازدهم، اظهارنظرها و ظهور و بروز جدی تری 

در عرصه سیاسی دارد.
او از اعضای حزب جمهوری اسالمی بود که 
به پیش��نهاد بنی صدر برای نخس��ت وزیری به 
مجلس معرفی ش��د، ولی مجلس اول شورای 
اس��المی با نخس��ت وزیری او موافقت نکرد. از 
۱۳۶۱ ت��ا ۱۳۶8 در دوره ریاس��ت جمه��وری 
رهبر انقالب، میرسلیم سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری و مشاور عالی رئیس جمهور بود و در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری قبلی با ۴۷8،2۶۷ 
رأی مع��ادل یک درص��د آرا در جایگاه س��وم 

ایستاد.
میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار »تابناک«، 
آخرین وضعی��ت اصولگرایان ب��رای حضور در 
انتخابات مجلس شورای را تشریح کرده و درباره 
رویکردهای حزب مؤتلفه برای انتخابات پیشرو 

سخن گفته است.
آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگوی 
با مصطفی میرس��لیم عضو مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام است.
تابنلاک: پیلش بینلی شلما از جریان 
انتخابات مجلس یازدهم چیست و فکر می 

کنید چه اتفاقی در اسفند ماه رخ دهد؟
میرسللیم: ح��ق مطل��ب این اس��ت که 
اصالحات اساس��ی در ادارۀ امور کشور با اصالح 
مجلس میسر می شود و به نظر می رسد جامعۀ 
ما ضمن خویشتنداری در شش سال گذشته، به 
اندازۀ کافی از ناکارآیی مجلس و دولت منتخب 
به س��توه آمده و در فکر اصالح ترکیب مجلس 
در انتخابات اسفند ۹8 است. از این روی، به نظر 
می رسد انتخابات مجلس یازدهم با رویکرد های 
متفاوتی از سوی مردم و جریانات سیاسی همراه 

باشد، چون مردم از وضعیت فعلی رضایت کافی 
ندارند.

تابنلاک: با توجه به گایه هلای مردم از 
وضعیت اقتصادی باید چکار کرد تا زمینه 
مشلارکت حداکثری در انتخابات مجلس 

فراهم شود؟
میرسللیم: نامزده��ا باید به وی��ژه دربارۀ 
راهکارهای خ��روج از اوضاع فعل��ی به آگاهی 
رس��انی عمومی بپردازند و نشان دهند چگونه 
راهبرد نادرس��ت دولت و مجل��س حامی آن، 
موجب بروز مشکالت همگانی شده است. این 
روی��ه در صورتی که همراه ب��ا ارائه راهکارهای 
عملیاتی باشد و مردم متوجه آن بشوند، حتما 
م��ورد اقبال ق��رار خواهد گرف��ت و حضور در 

انتخابات را پررنگ تر خواهد کرد.
تابناک: اصولگرایان با چه رویکردی در 
انتخابات آینده وارد عمل خواهند شلد و 
چقدر برای پیلروزی در انتخابات مجلس 

شانس دارند؟
میرسلیم: ابعاد رویکرد اصولگرایان متوجه 
نکات مهمی است؛ نظیر اصالت دادن به نظارت 
بر عملکرد ق��وۀ مجریه، اصالح و تجدیدنظر بر 
برخی قوانین همچ��ون قانون انتخابات، اصالح 

ساختار بودجه و اهتمام نسبت به حفظ ارزش 
پول ملی، تعامل منسجم مجلس با قوای مجریه 
و قضائیه در پیشبرد برنامه های انقالب و به اجرا 
گذاشتن سیاست های کلی ابالغی به ویژه اقتصاد 
مقاومتی، اتخاذ تدبیر مناسب برای پاسخگویی 
به مطالبات معیش��تی به ویژه خروج از رکود و 
رونق دادن به اشتغال، برنامه ریزی جدی برای 
ریش��ه کنی فقر و فس��اد و تبعیض و مبارزه با 
اشرافی گری، و رواج دادن عمومی شفافیت. به 
نظر می رسد این موضوعات مهمترین مطالبات 
مردم برای انتخابات آتی است و با استقبال آن ها 

مواجه خواهد شد.
تابنلاک: حلزب مؤتلفله در انتخابلات 
مجلس با چه رویکردی وارد عمل خواهد 

شد؟
میرسلیم: گفتمان حزب در چارچوب همان 
رویکرد اصولگرایان است که البته با نزدیک تر 

ش��دن به تاریخ انتخابات دقی��ق تر و صریح تر 
خواهد ش��د. ارادۀ ما در ح��زب بر همگرایی و 

ائتالف نیروهای انقالب است.
تابناک: به نظر می رسد، جریان اصولگرا 
بعد از فوت آیت اهلل مهلدوی کنی و آقای 
عسگر اوالدی دچار مشکاتی در ضریب 
همدلی و وحدت شده اند، به نحوی که این 
موضوع به نحو محسوسی در بین آنها قابل 

مشاهده است؛ نظر شما چیست؟
میرسلیم: تا آنجا که به حزب برمی گردد، 
باید تأکید کنم در پیروی از نظریات بزرگوارانی 
که ی��اد کردید، اقدامات ح��زب متکی به افراد 
نیس��ت و در قالب همفک��ری و تدبیر جمعی 
سامان می یابد؛ بنابراین امروز بیش از همیشه 
معتقد به ضرورت همدلی و ائتالف اصولگرایان 

هستیم.
تابناک: نظر شلما دربلاره تعیین پیش 
شلرط از سلوی برخی اصاح طلبان برای 

شورای نگهبان چیست؟
میرسللیم: اص��الح طلبان بای��د به جای 
منحرف کردن اذهان عموم��ی از ضعف هایی 
که در شش سال گذش��ته داشته اند، صادقانه 
با مردم روبه رو ش��وند. ب��ه نظر من با صداقت 

بهتر می توانند مانع اضمحالل خود شوند تا با 
فرافکنی و پیش ش��رط گذاشتن برای شورای 

نگهبان.
تابناک: شورای نگهبان چگونه می  تواند 
بستر افزایش مشارکت مردم در انتخابات 

را فراهم کند؟
میرسلیم: ش��ورای نگهبان وظیفۀ خطیر 
نظارت بر انتخاب��ات را بر عهده دارد و تا کنون 
اقدامات مؤثری برای پیشبرد هرچه صحیح تر 
فرآیند انتخابات انجام داده اس��ت و با توجه به 
تجربیاتی که در چهل س��ال گذشته به دست 
آمده و نیز روش های نوین اخذ و شمارش آرا، 
به نظر می رسد که کوشش های شورای محترم 
نگهبان در دقیق تر ک��ردن روش های ضابطه 
مند نظارتی و شیوه هایی که مانع شکل گیری 
تقلب و تخلف و اشتباه می شود، به ترغیب مردم 

برای مشارکت در انتخابات خواهد افزود.

مهندس سیدمصطفی میرسلیم:

اصالحات اساسی در اداره کشور
 با اصالح مجلس میسر می شود
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با 
اش��اره به تعیین اقتصاد و فرهنگ به منزله دو 
اولویت اصلی دولت در دو س��ال پایانی از سوی 
رهب��ر معظم انقالب، گفت: دولت در دو س��ال 
پایان��ی می تواند با تمرکز بر این دو محور اصلی 
کارآمدی خود را اثبات کند و مردم هم در این دو 
سال می توانند شاهد یک دولت کارآمد، انقالبی و 
مقاوم در مقابل آمریکا باشند و اگر آقای روحانی 
به این توصیه های مهم رهبر معظم انقالب عمل 
کنند می توانند کارنامه خوبی را از دولت خود به 

جای بگذارند.
به گزارش ایکنا؛ رهبر معظم انقالب در بخشی 
از بیاناتشان در دیدار اخیر هیئت دولت با اشاره 
به گذش��ت ش��ش س��ال از عمر دولت، تأکید 
کردند: دو سال باقیمانده از دوران دولت، مدت 
زمان کمی نیست و باید به دور از گرفتار شدن 
در برخی آفات، مس��ائل مهم کشور را »اولویت 

بندی« و اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد.
محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اس��المی، در گفت وگو با خبرنگار 
ایکنا درب��اره مهمترین اولویت ه��ای دولت در 
دو س��ال پایانی گفت: توصیه مهم رهبر معظم 
انقالب به دولت و رئیس جمه��ور در این دیدار 
پرهیز از حاشیه سازی بود. دولت در شش سال 
گذش��ته غالباً به جای پاسخگویی به مطالبات 
مردم و عمل به وعده های داده ش��ده مش��غول 
دوقطبی سازی و حاشیه سازی بوده و از تعهداتی 
که به مردم داده فاصله گرفته است و لذا رهبری 
انقالب دولت را در دو سال باقی مانده به دوری از 

حاشیه سازی فراخواندند.
وی ادامه داد: درباره اولویت های دو سال پایانی 
دولت نیز ایشان اقتصاد و فرهنگ را به منزله دو 
محور اصلی و اولویت اساسی مطرح کردند و بیان 
کردند که کارآفرینان و تولیدکنندگان رزمندگان 
جبهه جنگ اقتصادی هستند و دولت باید از آنان 
حمایت کند تا بتوان در مقابل آمریکا پیروز شد. 
ایشان در زمینه فرهنگ نیز تهاجم و نفوذ فرهنگی 
دشمن را مورد تأکید و توجه قرار دادند که پیش 
از این بارها نی��ز در این باره تذکر داده بودند. لذا 
دولت در دو سال پایانی می تواند با تمرکز بر این 
دو مح��ور اصلی کارآمدی خ��ود را اثبات کند و 
مردم در این دو سال باقی مانده شاهد یک دولت 
کارآمد، انقالبی و رو در رو با آمریکا باش��ند و اگر 
آقای روحانی به این توصیه های مهم رهبر معظم 
انقالب عمل کنند، می توانند کارنامه خوبی را از 

دولت خود به جای بگذارند.
انبارلوی��ی درباره توصیه چندی��ن باره رهبر 
معظ��م انقالب به اس��تفاده دول��ت از ظرفیت  
نهادهای توانمن��د داخلی مانند ش��رکت های 
دانش بنیان و جهاددانشگاهی و امثال آنها گفت: 
ظرفیت های عظیمی در کش��ور وجود دارد که 
مهمترین آنها نیروی انس��انی باس��واد، کارآمد، 
متخصص و باانگیزه است و اکنون شرکت های 
دانش بنیان فراوانی وج��ود دارند که می توانند 
گام های بلن��دی را ب��رای دور زدن تحریم ها و 
باال بردن تولید ناخالص ملی بردارند. انتظار این 

نهادها از دولت آن است که جلوی فعالیت آنها 
را با قوانین دست و پاگیر و برخی مانع تراشی ها 
سد نکند و در صورت امکان از آنها حمایت کند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اظهار کرد: 
ایران با ظرفیت هایی که دارد قادر است تا ۳۰۰ 
میلیون نفر را تأمی��ن غذایی کند و همه اینها 
در گرو آن اس��ت که دولت دقیقاً به توصیه های 
رهب��ری عمل کن��د و واقع��اً از توانمندی ها و 
ظرفیت های داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
به��ره ببرد و م��ردم نیز اگر چی��ن رویکردی را 
مشاهده کنند حتماً به کمک دولت خواهند آمد.

انبارلویی درباره دالیل عقب ماندگی های دولت 
در ح��وزه فرهنگ و ضرورت حمایت بیش��تر از 
نهاده��ای فرهنگ مردم��ی و انقالبی برای حل 
معضالت اخالقی و فرهنگی جامعه گفت: نهادها 
و مسئوالن فرهنگی متعهد به انقالب کم نیستند. 
از سوی دیگر هجوم علیه فرهنگ دینی و انقالبی 
ما فوق العاده اس��ت و االن فضای کشور در کنار 
ش��بکه های مجازی، با ۹ هزار شبکه و فرستنده 
ماهواره ای روبروست و لشکری از هجمه کنندگان 

به فرهنگ اسالمی و ملی مردم ما وجود دارند.
این کارش��ناس کسائل سیاس��ی بیان کرد: 
بعضی از مسئوالن نسبت به این هجمه غفلت 
دارن��د و بعضی هم به رغم متدین بودن، توان و 
خالقیت مقابله با این هجمه های شدید فرهنگی 
را ندارند که بهتر است جای خود را به جوانانی 
بدهند که فکر و انگیزه ایستادگی در این جنگ 
نابرابر را دارند. طبق نظرس��نجی ها بیش از 8۰ 
درصد مردم برنامه های رس��انه ملی را مشاهده 
می کنند و اینکه می گویند مردم با رس��انه ملی 
قهر کرده اند و به سمت رسانه های خارجی روی 
آورده اند دروغ اس��ت. علت اینکه در چهل سال 
گذشته با وجود هجوم فرهنگی دشمن و ضعف 
برخی مسئوالن، انقالب حفظ شده این است که 
در حوزه فرهنگ جبهه نیرومند مردمی پای کار 
انقالب ایس��تاده است و نمی گذارند این تهاجم 
دش��من به موفقیت برسد. اما به هر حال دولت 
در درجه اول باید شناخت میدانی از این تهاجم 
داشته باشد و در گام دوم آماده و مهیای مقابله 

با این تهاجم باشند.
وی درب��اره مهمترین نقطه ضع��ف و قوت 
دولت در این شش سال گفت: مهمترین نقطه 

قوت دولت این بوده که در مقابل آمریکا و اروپا 
ایس��تاده و دولت توانس��ته با هدایت های رهبر 
معظم انقالب و هماهنگی با سایر قوا در مقابل 
این قدرت ها بایستد و بخشی از این یکپارچگی 

قوا نتیجه اقدامات دولت است.
انبارلویی ابراز کرد: درست است که نقدهایی 
به دولت وجود دارد اما نقد وارده به دولت درجه 
مش��خصی دارد. به هر حال دولت االن س��رپا 
ایس��تاده، مردم به آن رأی دادند و مورد تنفیذ 
رهبری است و شش سال پر فراز و فرود را طی 
کرده و باید کمک کرد که دو س��ال آینده را با 
آبرومندی پشت س��ر بگذارد تا این مسئولیت 

خطیر را به عهده منتخب بعدی ملت بگذارد.
این کارشناس مسائل سیاسی مهمترین نقطه 
ضع��ف دولت را موضوع برج��ام خواند و گفت: 
برجام براس��اس وعده های رئیس جمهور تحقق 
پیدا نکرد. رئیس جمهور بیان کرد که ما چیزی 
را امض��ا نمی کنیم مگر اینکه قب��ل از آن تمام 
تحریم های نفتی، بانکی، بیمه ای، پتروش��یمی 
و ... برداشته ش��ود ولی برجام امضا شد اما این 
تحریم ها لغو نش��د 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 کاماًل 
چشمان خود را به روی غرب ببندیم و به شرق 
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 شورای مرکزی حزب مؤتلفه یادآور شد: 
کش��ورهایی مانند چین، روسیه و هند خواهان 
روابط راهبردی با ایران هس��تند ولی دولت در 
این رابطه کوتاهی هایی دارد که باید به آن پایان 
دهد و تعمیق روابط با ش��رق را در دس��تور کار 
سیاست خارجی قرار دهد تا از این طریق آمریکا 
و اروپا را نیز وادار به عقب نشینی از سیاست های 
خود کند تا آنها نیز تصور نکنند که ایران همه 
تخم مرغ های خود را در س��بد برجام گذاش��ته 

است.

محمدکاظم انبارلویی:

عملکرد در برجام بارزترین نقطه ضعف دولت است
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دول��ت در ای��ن دو 
از  باقیمان��ده،  س��ال 
حواشی و مسائل فرعی 
که متأس��فانه با ظهور فضای مج��ازی، امکان آن 
بیشتر هم شده است، فاصله بگیرد و مسائل اصلی 
»اقتصاد« و »فرهنگ« را در اولویت کاری خود قرار 

دهد. مقام معظم رهبری ۹8/۵/۳۱
اصلی ترین تذکلرات داخلی رهبر معظم 

انقاب به دولت ها عبارت بوده از:
دول��ت هاش��می؛ توجه به عدال��ت و پرهیز از 

اشرافی گری
دولت خاتمی؛ مرزبندی با دشمنان و پرهیز از 

حاشیه سازی
دولت احمدی نژاد؛ پرهیز از سطحی نگری وعدم 

توجه به نظرات کارشناسی
دولت روحانی؛ پرهیز از اشرافی گری و حاشیه 

پردازی و نفوذ
ای��ن توصیه ه��ای اکید 
و دقیق رهب��ری بیانگر آن 
اس��ت که هرک��دام از این 
دولت ها چه نقطه ضعف های 

اساسی داشته اند
دولت هاشمی پیشرفت 

منهای عدال��ت و گرایش به 
اشرافی گری را دنبال می کرده است

دولت خاتمی مرزهای خود با دشمنان را از بین 
برده و به اصول انقالب نپرداخته بود

دول��ت احمدی ن��ژاد ب��ا مس��ائل س��طحی و 
پوپولیستی برخورد می کرد

دولت روحانی اسیر اشرافی گری و ثروت اندوزی 
کارگزاران خود شده است.

اش��رافی گری از آس��یب هایی بود که از زمان 
خلیفه سوم در جامعه اسالمی رواج یافت تا جایی 
که صحابی پیامبر طلحه یا زبیر به ثروتی رسیده 
بودند که طالهایش��ان را باید با تبر می شکستند 
و ده ها ش��تر اموال و مسکوکاتش��ان را باید حمل 
می کرد!عادت به این اشرافی گری، موجب شد که 
نتوانند حکومت عدل علی ع را بیش ا ز ۵ س��ال 
تحمل کنند و مس��یر انقالب پیامبر را از خط آن 

حضرت خارج ساختند.
همه تذکرات رهبر انقاب به دولت یازدهم 

و دوازدهم
مق��ام معظم رهب��ری همیش��ه در قبال همه 
دولت های نظام جمهوری اسالمی، مشی حمایتی 
داشته اند و از تالش  و اقدامات دولت های مختلف 
حمایت کرده اند. بااین وجود، هرکجا که الزم بوده 
تذکرات��ی را نیز به دولت ها داده اند و جهت اصالح 
آن دسته از اقدامات دولت ها که در راستای منافع 

ملی نبوده است، اقدام کرده اند.
دراین بین دولت یازدهم و دوازدهم به ریاس��ت 
حس��ن روحانی نیز در برهه هایی با تذکرات رهبر 
انقالب مواجه شده است و ایشان نسبت به برخی 
از اقدامات و رویکردهای دولت موضع گرفته اند که 

به بخش هایی از آن اشاره می کنیم.
انتقاد از اقدامات نابجای دولت در سفر به 

نیویورک

در مهرم��اه ۹2 رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
جهت ش��رکت در مجمع عمومی سازمان ملل به 
نیویورک س��فر کردند. در این همین س��فر بود که 
روحان��ی و رئیس جمه��ور آمریکا به مکالمه تلفنی 
پرداختند و وزاری خارج��ه آمریکا و ایران نیز باهم 
دیدار کردند. همین اق��دام نابه جای رئیس جمهور 
و وزیر خارجه موردانتق��اد رهبر انقالب قرار گرفت: 
»برخی ازآنچه در س��فر نیویورک پیش آمد، به نظر 

ما بجا نبود.«
تأکید بر دفاع از حقوق هسته ای ملت در 

مذاکرات
»اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران، ازجمله 
مسئله  حقوق هس��ته ای؛ اصرار داریم بر اینکه از 
حقوق ملت ایران یک قدم عقب نشینی نباید بشود. 
ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. 
یک خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود 

دارد، این حدود باید رعایت بشود. این را گفتیم به 
مسئولین و موظف اند که این حدود را رعایت کنند. 
از هارت وهورت دشمنان و مخالفان هم واهمه ای 

نداشته باشند و ترسی به خودشان راه ندهند.«
با مسائل فرهنگی شوخی نمی شود کرد

. یک مس��ئله هم مس��ئله  فرهنگ است؛ که 
آقایان هم حاال معلوم ش��د که نگرانی دارید، بنده 
هم نگرانم. مس��ئله ی فرهنگ، مس��ئله ی مهمی 
است. اساس این ایستادگی، این حرکت و درنهایت 
ان ش��اءاهلل پیروزی، بر حفظ فرهنگ اس��المی و 
انقالبی است با مسائل فرهنگی شوخی نمی شود 
کرد، بی مالحظگی نمی شود کرد؛ اگر چنانچه یک 
رخنه ی فرهنگی به وج��ود آمد، مثل رخنه های 
اقتصادی نیست که بش��ود آن را جمع کرد، پول 
جمع کرد یا س��بد کاال داد یا یارانه ی نقدی داد؛ 
این جوری نیس��ت، به این آسانی دیگر قابل ترمیم 
نخواه��د بود، نباید با عناوین گوناگونی جوان های 

مؤمن را َطرد و منزوی کنیم
»تقویت جن��اح فرهنگی مؤم��ن، تقویت این 
نهال هایی که روییده اس��ت در عرصه ی فرهنگ؛ 
بحم��داهلل جوان ه��ای مؤم��ِن خوب��ی داریم در 
عرصه ی فرهنگ و هنر؛ فعالیت کردند، کارکردند؛ 
حاال بعضی جوانند، بعض��ی دوره ی جوانی را هم 
گذرانده اند؛ ما عامل فرهنگی کم نداریم. ما حتماً 
در مسئله  فرهنگ  باید توجه کنیم ، دولت محترم 
هم باید توجه کن��دو واقعاً باید قدر جوانان مؤمن 
و انقالب��ی را همه بدانند، همه؛ این جوانان مؤمن 
و انقالبی اند که روز خطر س��ینه س��پر می کنند، 
هشت سال جنگ تحمیلی می روند توی میدان؛ 
این ها هس��تند. افرادی که نسبت به این جوان ها 
با چش��م بدبینی نگاه می کنند یا مردم را بدبین 
می کنند، خدمت نمی کنند به کشور؛ به استقالل 
کش��ور، به پیش��رفت کش��ور، به انقالب اسالمی 

خدمت نمی کنند. این جوان ها را باید حفظ کرد، 
باید از این ها قدردانی کرد، امروز هم بحمداهلل کم 
نیستند و زیادند. نباید با عناوین گوناگونی بخواهیم 
این جوان های مؤمن را َطرد کنیم و منزوی کنیم؛ 
که البته منزوی هم نمی شوند؛ آن جوان های مؤمِن 
پرانگیزه، با این حرف ها منزوی نمی شوند این ها؛ 

لکن خب، ما باید قدر این ها را بدانیم.«
دانشگاه جوالنگاه گروه های سیاسی نشود

نگذارید دانشگاه جوالنگاه حرکت  های سیاسی 
بشود. اینکه ما جوان را به عنوان یک موتور محرک 
تحوالت سیاس��ی بپذیری��م، حرف من اس��ت... 
نس��ل جوان در هر جامعه، موتور حرکت تحوالت 
اجتماعی و تحوالت سیاسی است؛ بخصوص جوان 
دانشجو؛ طبیعتش این اس��ت. این حرف دیگری 
اس��ت؛ این غیرازاین است که ما دانشگاه را محل 
َجَوالن گرایش های سیاس��ی ای که بعضی ش��ان 
مخالف ب��ا اصل نظام اند یا 
مخالف با جهت گیری های 
نظام اند بکنیم. چشم را به 

دست دیگران ندوزید
»بنده توصیه ام همیشه 
محت��رم  مس��ئولین  ب��ه 
این اس��ت که ب��رای رفع 
مشکالت کش��ور به نیروی 
درونی این کش��ور توجه کنند؛ چش��م به بیرون 
نباید دوخت. البته مس��ائل بیرون را باید حل کرد 
و در این شکی نیست. یک ملت فعال، یک دولت 
فع��ال، یک حکومت فعال، در همه  زمینه ها فعال 
است؛ در مسائل بین المللی، منطقه ای، دیپلماسی 
این فعالیت ها الزم است؛ منتها امید ما بایستی به 
پشتیبانی و کمک الهی و به نیروی داخلی ملت و 

کشور باشد؛ این است که کشور را بیمه می کند.«
من با مذاکره با آمریکا مخالفت نمی کنم اما 

خوش بین نیستم
»بعضی از مسئولین و دولتمردان - دولتمردان 
آن دول��ت، بعد هم دولتم��ردان این دولت - فکر 
می کنند در قضیه  هسته ای ما با آمریکایی ها مذاکره 
کنی��م تا موضوع حل بش��ود. گفتیم خیلی خب، 
اصرار دارید شما، در این موضوِع بال خصوص بروید 
مذاکره کنید؛ ولی در همان سخنرانی اول امسال 
گفتم من خوش بین نیستم؛ مخالفتی نمی  کنم اما 

خوش بین نیستم.«
به نیروی داخلی چشم بدوزیم

»چش��م را ندوزیم به دست دیگران. اصرار هم 
می کنیم که مسئولین هم به نیروی داخلی تکیه 
کنند؛ از مسئولین هم می خواهیم به مردم اعتماد 
کنند، به نیروی داخلی اعتماد کنند، سعی کنند 
این سرچش��مه  فیاض تمام نش��دنی را در داخل، 
خروش��ان و فروزان و جوشان کنند؛ این اگر شد، 
همه  درهای بس��ته بازخواهد شد. باید این جوری 

حرکت کنند، این جوری عمل کنند.«
دل بله نقطله امیدبخلش به سلپرید نه 

نقطه های خیالی
»من با مذاکره کردن مخالف نیس��تم؛ مذاکره 
کنند؛ تا هر وقت می خواهن��د مذاکره کنند! من 
معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی 

همه تذکرات رهبر انقالب به دولت یازدهم و دوازدهم

دو سال فرصت دیگر برای حل مسائل اقتصاد و فرهنگ
حمیدرضا ترقی

عضو شورای مرکزی
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س��پرد، نه به نقطه های خیالی ن��ه به نقطه های 
خیالی، آنچه الزم است این است.«

اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرید
»ما امسال را گفتیم سال حماسه ی سیاسی و 
حماسه ی اقتصادی، بحمداهلل حماسه ی سیاسی 
به وجود آمد؛ حماسه ی اقتصادی متأسفانه تأخیر 
افتاد؛ لکن حاال در پایان سال، این سرآغازی برای 
حماس��ه ی اقتص��ادی خواهد بود ک��ه قطعاً باید 
ان ش��اءاهلل در س��ال ۹۳ با جدیت کامل از سوی 
مسئولین دنبال بشود و در عمل باید شروع بشود.«
اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است

»به مس��ئولین دولت ع��رض می کنم: اقتصاد 
مقاومت��ی را جدی بگیری��د. در اقتصاد مقاومتی 
تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه  درونِی 
اقتصاد اس��ت. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق 
اقتصادی با تولید حاصل می ش��ود، با فعال کردن 
ظرفیت های درونی کش��ور حاصل می شود، نه با 

چیز دیگر.«
رعایت انصاف و نقد کارشناسی دولت های 

گذشته
»نس��بت به دولت های گذشته، بهتر این است 
که نقد به صورت کارشناسی انجام بگیرد؛ نقد در 

منبرهای عمومی خیلی مصلحت نیست«
با شعار اعتدال جریان مؤمن را کنار نزنید

ش��عار دولت، اعتدال است؛ اعتدال، شعار بسیار 
خوبی است، ما هم تأیید می  کنیم اعتدال را؛ افراط 
محکوم است و بد است. سفارشی که من می کنم 
این اس��ت که مراقب باشید جریان  های مؤمن را با 
شعار اعتدال کنار نزنند؛ بعضی ها این کارها رادارند 
می کنند، من می بینم درصحنه  سیاس��ی کشور با 
شعار اعتدال، با شعار پرهیز از افراط، سعی می کنند 
جریان مؤمن را که درخطرها آن جریان اس��ت که 
زودتر از همه س��ینه سپر می کند، آن جریان است 
که دولت ها را در مشکالت واقعی به معنای حقیقی 

کلمه حمایت می کند، کنار بزنند؛ مراقب باشید
دولتی ها حاشیه سازی نکنند

»دولتی ها هم مراقب باش��ند، دودس��تگی در 
مردم به وجود نیاورند، حاشیه سازی نکنند، بعضی 
حرف های غیر الزم مطرح نشود؛ این یکپارچگی 
مردم ما، این همت بلند مردم ما، این ایمان مردم 
ما، درس��ت مورداستفاده قرار بگیرد، ان شاءاهلل راه 

این کشور باز بشود.«
۱۵ توصیله ویلژه رهبر انقلاب به دولت 

روحانی
رهبر معظم انق��الب در دیدار با اعضای هیئت 
دولت که به مناس��بت هفته دولت برگزار ش��د، 
توصیه ه��ای مهمی را ب��ه دولت داش��تند: کار و 
فعالی��ت و خدمت مس��تمر به م��ردم و پرهیز از 
حاشیه س��ازی ها، حفظ انس��جام درونی و شنیده 
ش��دن یک صدا از دولت، پرهیز از دوقطبی کردن 
جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی، عبور دولت از 
جناح بندی ها در مسائل سیاسی، رعایت سعه صدر 
و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه، رعایت انصاف 
در انتق��اد از اقدامات و سیاس��ت های دولت های 
گذش��ته، موضع گی��ری صریح و قاط��ع در قبال 
مسائل منطقه ای و بین المللی، ادامه پرشتاب رشد 
علمی کشور و حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
نقش تعیین کننده تحقیقات کاربردی و تحقیقات 
بنیانی، پش��تیبانی از طرح نظام سالمت، تکیه بر 
ت��وان و ظرفیت های داخلی و حمای��ت از تولید، 
توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در 

روستاها، اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده 
و اشتغال زایی این بخش، پرهیز از واردات بی رویه 
و تأثیر منفی آن بر تولید داخلی، حل مشکل آب 
کشاورزی و توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر؛ 

پانزده توصیه رهبر انقالب به دولت بود.
اینک در سال ۹8 و آغاز هفتمین سال فعالیت 

این دولت مقام معظم رهبری نکات و توصیه های 
مهمی را بیان فرمودند: لزوم قدرشناسی مسئولین 
از فرصت خدمت به م��ردم و ضرورت همکاری و 
هم افزایی قوای سه گانه، »اقتصاد« و »فرهنگ« را 
دو مسئله مهم کشور خواندند توجه کامل مسئوالن 
به »تولی��د داخلی« به عن��وان »کلید اصلی حل 
مشکالت موجود« ۱-»رهایی کشور از وابستگی به 
درآمد نفت«، 2-»توجه ویژه به بخش های پیشران 
اقتصادی نظیر مس��کن، کشاورزی و شرکت های 
دانش بنیان«،۳-»ضرورت تغییر نگاه به تولیدکننده 
به عن��وان رزمن��ده جن��گ اقتصادی«۴-»ل��زوم 
جهت گیری و هدف گذاری پیشرفت اقتصادی به 
سمت تأمین عدالت و ریش��ه کن کردن فقر«۵-

مس��ئوالن وزارتخانه ها و دس��تگاه های مرتبط با 
مقوله ی فرهنگ حساسیت بیشتر و مقابله جدی 
و هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به مبانی 
دینی، انقالبی و اخالقی داش��ته باشند.۶-مسائل 
مه��م کش��ور را »اولویت بن��دی« و اولویت ه��ا را 
یک به یک پیگیری کنند.۷-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 »اقتصاد« و 

»فرهنگ« را در اولویت کاری خود قرار دهد.
اولویت ها درزمینه اقتصاد،

۱-»قطع وابس��تگی به صادرات نفت خام«،2-
»توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور 
محرکه دیگر بخش ها ق��رار گیرند«۳- »ضرورت 
تغییر نگاه مسئوالن و دستگاه ها به تولیدکنندگان«.

رهبر انقالب، درآمد آس��ان صدور نفت خام را 
بالیی بزرگ دانس��تند و یادآور شدند: این مشکل 
دیرینه واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا اش��اره ب��ه 
کش��ورهایی که بدون تولید یک قط��ره نفت، به 
پیش��رفت چش��مگیری دس��ت یافته اند، گفتند: 
حت��ی در ش��رایط غیرتحریمی نیز کنت��رل بازار 
نفت ازجمله قیمت گذاری و میزان خرید، دس��ت 
مصرف کننده ه��ای بزرگ دنیا یعنی کش��ورهای 
غربی اس��ت و آن ه��ا می توانند بر اس��اس منافع 
خود و جهت گیری های سیاسی تولیدکنندگان را 

تحت فشار بگذارند.
راهکار قطع وابستگی به نفت

۱-تبدیل نف��ت خام ب��ه فرآورده های مختلف 
راه اصلی رهایی از وابس��تگی به صادرات نفت خام 
اس��ت2-می توانیم با اس��تفاده از اندیش��مندان و 
صنعتگران، عالوه ب��ر فرآورده های فعلی نظیر گاز 

و بنزی��ن، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری 
دس��ت یابیم که ارزش صادراتی آن ها چندین برابر 
نفت خام باشد.۳-توجه ویژه رئیس جمهور، وزارت 
نفت و دیگر دستگاه ها به ساخت پاالیشگاه ضروری 
است: مشکل هزینه تولید پاالیشگاه را نیز می توان با 
نقدینگی موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.

پیشران های اقتصادی
درزمینه رونق تولید، برخی بخش های اقتصادی 
دارای ق��درت تحریک و فع��ال کردن بخش های 
دیگر رادارن��د: باید به بخش های پیش��ران نظیر 
مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین 
اقتصاد دانش بنیان توجه وی��ژه کرد چراکه فعال 
شدن هرکدام از این ها می تواند بخش های مختلف 
دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی 

کشور را به کلی متحول کند.
تغییر نگاه دولتمردان به تولیدکنندگان

تولیدکنن��دگان رزمندگان جن��گ اقتصادی با 
دشمنان هستند و باید با این چشم به آن ها نگاه کرد.

 گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از 
۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئوالن 
باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و 

موانع تولید را رفع کرد.
نگاه ویژه دولت به بنگاه های متوسط و کوچک 
رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی اس��تاگر به نکات 
گفته شده اهتمام جدی ش��ود، تحریم ها واقعاً به 
فرصت تبدیل می شود، همان گونه که در ماه های 
اخیر نیز چون واردات برخی کاالها دش��وار شده، 
برخی مس��ئوالن ب��ه ش��رکت های دانش بنیان 
مراجعه کرده اند و مقداری از ظرفیت های جوانان، 
ش��رکت های دانش بنی��ان، جهاد دانش��گاهی و 

مجموعه های تولیدی به کار گرفته شده است.
رونق تولید نیازمند چهار نهاده است:

»نی��روی انس��انی«، »س��رمایه«، »فن��اوری« 
و »مدیری��ت اقتصادی«.نی��روی انس��انی ایرانی 
انصاف��اً بی نظیر اس��ت نقدینگ��ی حداقل ۱8۰۰ 
هزارمیلیاردی و نیز فناوری قابل قبول در بسیاری 
از زمینه ها: در بخ��ش مدیریت اقتصادی باوجود 
تالش های قابل تقدیر، باید با حساس��یت بیش��تر 
برنامه ریزی و عمل کرد تا مشکالت موجود درروند 
رونق تولید کاهش محسوس یابد.شکل گیری نوعی 
تحرک در سال جاری درزمینه های تولید صنعتی، 
کشاورزی، انرژی، پتروشیمی و لوازم خانگی را امری 
مبارک است این واقعیت نشان می دهد کسانی که 
از بن بس��ت در کش��ور حرف می زنند، کامالً اشتباه 
می کنند.هدف رونق و پیش��رفت اقتصادی کشور 
ازنظر اس��الم، ِصرِف ثروتمند شدن کشور، نیست 
بلکه هدِف پیش��رفت اقتص��ادی، تأمین عدالت 
اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است وگرنه مانند 
کشورهای پیشرفت های مثل آمریکا می شویم که 

طبقات ضعیف همچنان مشکالت عمیقی دارند.
ادامه در صفحه8
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بن بست 
یک  نگری 
است  نگاه 
این نگاه هم طرفداران��ی دارد. قبل از 
اینکه صاحبان این نگاه تخطئه شوند، 
باید به ریشه ها و عوامل چنین نگرشی 
پرداخ��ت تا حداق��ل نقطه ضعف های 
جمعی که مس��ئولیت اداره امور را به 
عهده می گیرند، آشکار شود. یا خود به 
اصالح و برطرف  نمودن نقطه ضعف ها 
اقدام کنند و یا حداقل مردم در گزینش 

و انتخابات دقت الزم را داشته باشند.
در دی��دار اخی��ر هیئ��ت دولت با 
مقام معظم رهبری، ایش��ان یادآوری 
نمودند؛ کس��انی که از بن بست حرف 
می زنند کامالً اشتباه می کنند.  دربیان 
ریش��ه های بن بس��ت نگ��ری برخی 
نقطه ضعف ها جنب��ه اعتقادی، برخی 
ایمانی، برخی تربیتی و برخی نیز ریشه 
اخالق��ی دارن��د. ازآنجایی که مخاطب 
سخن مسئوالن هستند، ممکن است 
از نظر عرفی و متداول و معمولی نظام 
مدیریتی رایج در سبک های حکومتی، 
تحلیل بن بست  در اداره امور، موضوع 
مذمومی نباش��د، ولی ب��رای مدیری 
و یا مس��ئولی با ویژگی های معتقد به 
مبانی دینی، ثابت قدم و راس��ت قامت 
و اس��توار در تحقق اعتقادات خویش، 
مؤم��ن حقیق��ی و عملی ب��ه مبانی 
اعتقادی، متخلق به ارزش های اخالقی 
انسان ساز، محاسبه گر در حساب وکتاب 
اخروی و...، بن بس��ت شکنی در انجام 
تکالیف و مسئولیت ها و خدمت گزاری 
به مردم را عش��ق به کم��ال می داند و 
ضمن اینکه برای مردم عنصر مفید و 
مطلوب و مفیدی می باشد، از کار خود 
لذت معن��وی می برد و در قاموس این 
نوع مسئولیت، خستگی و خمودگی و 
دل زدگی و یاس و نومیدی و بن بست 
وجود ن��دارد و مصادیق فراوان آن  در 
فرایند انقالب وجود داش��ته و در حال 

حاضر هم گمنام هایی وجود دارد.
اینکه ف��راوان و به ک��رات از مقام و 
ش��خصیت و موفقیت شهید بهشتی، 
ش��هید الج��وردی و ش��هیدان باهنر 
و رجای��ی یاد می ش��ود، واقع��اً آن ها 
چنی��ن ویژگی های��ی داش��ته اند و در 
اوج س��ختی ها و محرومیت های ناشی 
از انق��الب و تحریم ه��ا و ب��ی ثباتی  
داخلی، استقامت کردند و بن بست ها را 

شکستند و موفق شدند.
یکی دیگر از ویژگی های بن بس��ت 
در ضعف ه��ای  ریش��ه  ک��ه  گراه��ا 
اعتقادی وایمان��ی و اخالقی وتر بیتی 
دارد، بی توجه��ی ب��ه قانون اساس��ی 
و مق��ررات ناش��ی از آن و هدایت ه��ا 
و رهنموده��ای رهبری می باش��د که 

ن��گاه عقل جمعی و تدابیر مش��ورتی، 
تأثیر نقطه ضعف های مشاورین  تحت 
ضعیف بن بست گرا و متمایل به امیال 
دنیوی واشرافی گری قرار می گیرد که 
متأس��فانه فراوان و به ک��رات در دولت 
آقای روحانی، علی رغم خدمات معمول 

و جاری وانفعالی، مشاهده می شود.
بن بس��ت گراها درک و ش��ناخت 
و تحلی��ل درس��تی از ظرفیت ه��ای 
خدادادی کش��ورمان ندارند و یا اینکه 
آن نقطه ضعف ها مانعی برای شناخت 
ظرفیت ها و استعدادها وفرصت ها است. 
برای نمونه ای��ن دولت راه خودکفایی 
طی شده برای تولید بنزین را مسدود 
و به صدها دلیل و توجی��ه راه واردات 
را پی��ش گرفت و آن ه��م واردات یک 
ماده حیاتی که ش��ریان آن در اختیار 
دشمن بوده، ولی سپاه بن بست شکن، 
با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای خودمانی 
و در اوج تهدیده��ا و تحریم ها و باکار 
شکنی های بس��یار، بن بست وابستگی 
به بنزین را شکست و به خودکفایی و 

استقالل رساند. 
نکته دیگر اینکه اگر جوانان ما دنبال 
الگوی حقیقی و عملی و نهادینه شده 
نوعی از مدیریت اس��المی می گردند، 
ب��ه یک حوزه از ده ه��ا حوزه عملیاتی 
فرماندهی آقا در نیروهای مسلح بنگرند 
که ت��راز نظامی و دفاع��ی و تهاجمی 
خودکفایی و باورمندی و رفع تهدید را 
از پله ۵ وابستگی به پله ۱۰۰، در تراز 

اول جهانی رساندند. 
این الگو، نشانه شخصیت پرستی و 
حتی عالقه قلب��ی و اعتقاد به رهبری 
امام راحل و مقام معظم رهبری نیست،  
بلکه، این الگو ریشه در مصداق حقیقی 
شاخص های مدیریت اسالمی دارد که 
از تولید این اندیش��ه، شهیدان تهرانی 
مقدم ه��ا، ون��ام آوران عرصه های نانو 
و انرژی هس��ته ای و ساقط کنندگان 
مدرن ترین پهپاد قرن، به عنوان خادمان 
حقیقی، نظام اس��المی را به اوج اعال 

می رسانند. 
تص��ور ش��ود اگ��ر تفک��ر امث��ال 
تهران��ی مق��دم و صی��اد ش��یرازی 
واس��د اهلل الجوردی، معطل و به امید و 
استخدام دولت روحانی و سبک  مذاکره 
و چانه زنی آن ها با غربی های مخالف و 
دشمن، درمی آمد، حال وروز ما جه بود؟ 
جز این بود که بن بس��ت گرایی مکرر، 
بن بس��ت های مکرر، وابستگی مکرر، 
وتسلط دوباره بیگانگان، وشرمنده گی 
در مقابل ش��هدا و عذاب اخروی کفر 
نعمت را دنبال داشت؟ هیهات که این 
ملت و رهبری عاشورایی آن، تن به این 
ذلت بدهند و دوباره ننگ تاریخ تکرار 

گردد.

آفت های بن بست نگری
نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی

ادامه از صفحه7
دو سال فرصت دیگر برای حل مسائل اقتصاد و فرهنگ

تالش های قابل تقدیر، باید با حساسیت بیشتر برنامه ریزی و عمل 
کرد تا مش��کالت موجود درروند رونق تولید کاهش محس��وس یابد.

شکل گیری نوعی تحرک در سال جاری درزمینه های تولید صنعتی، 
کش��اورزی، انرژی، پتروش��یمی و لوازم خانگی را امری مبارک اس��ت 
این واقعیت نش��ان می دهد کس��انی که از بن بس��ت در کشور حرف 
می زنند، کامالً اشتباه می کنند.هدف رونق و پیشرفت اقتصادی کشور 
ازنظر اسالم، ِصرِف ثروتمند شدن کشور، نیست بلکه هدِف پیشرفت 
اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و ریش��ه کن کردن فقر است وگرنه 
مانند کشورهای پیشرفت های مثل آمریکا می شویم که طبقات ضعیف 

همچنان مشکالت عمیقی دارند.
اولویت فرهنگ

»فرهنگ« به عنوان اولویت دیگر کشور که با حمله همه جانبه و جبهه 
وسیع بیگانگان مواجه است. باید همه مسئوالنی که با مسائل فرهنگ 
مرتبط هستند، به این موضوع توجه جدی داشته باشند.دشمنان نظام 
اسالمی صراحتاً می گویند که غلبه بر جمهوری اسالمی و حاکمیت اسالم 
با جنگ نظامی و تحریم اقتصادی امکان پذیر نیست و باید بانفوذ فرهنگی 
و تأثیرگذاری بر ذهن ها و مغزها و تحریک هوس ها به این هدف رسید.

باید مانع نفوذ اقدامات سازمان یافته در تولیدات فرهنگی همچون هنر، 
سینما، کتاب و تئاتر شد.»ما معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم 
اما با ولنگاری فرهنگی به شدت مخالفیم« گفتند: ما در شرایطی هستیم که 
جبهه مقابل ما و دستگاه های استکباری، همه امکانات فرهنگی و هنری 
خود را برای ضربه زدن به نظام اسالمی، به کار گرفته اند و ما باید برنامه ریزی 
جدی در مقابل این جبهه داشته باشیم. باید دستگاه های فرهنگی اعم از 
وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسالمی، وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم 
و صداوسیما و حتی دستگاه های اطالعاتی با برخی اقدامات ضد فرهنگی 
سازمان یافته اما پنهان در جامعه به ش��دت حساس باشند.اگر مدیران در 
خصوص مسائل دینی، فرهنگی و اعتقادی دستگاه های تحت مدیریت خود، 

علناً مراقبت و نقش آفرینی کنند، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.
ابراز نگرانی نسبت به مسئله حجاب در جامعه بجا و صحیح است

: حجاب یک حکم شرعی و یک مسئله قانونی است و در این زمینه 
باید در درجه اول دستگاه های دولتی و حکومتی و مدیران آن ها مراقبت 
کنند تا بر اساس قانون عمل شود. رعایت موازین دینی و ظواهر مذهبی 
را از جانب مدیران در بدنه دستگاه ها تأثیرگذار است. باید حرکت دینی 
در کشور تقویت شود که این موضوع به پیشرفت های مادی نیز کمک 

خواهد کرد.
تعامل، همکاری و هم جهتی وهم افزایی قوای سه گانه الزم است

در برخورد با متخلفان باید منصفانه و عاقالنه و هوش��مندانه عمل 
ش��ود و دستگاه های نظارتی به گونه ای عمل کنند که از اقدامات آن ها 
برداش��ت های تبعیض آمیز و غرض آلود و مچ گیری صورت نگیرد. قوه 
مجریه میاندار و عهده دار وظیفه سنگین اداره کشور است، همه باید به 
این واقعیت توجه کنند البته مسئوالن دولتی نیز باید صبر و تحمل خود 

را افزایش دهند و برای کوچک ترین موضوع یا مشکلی، بی تابی نکنند.
 نترسیدن از دشمن 

برخی اوقات سخنانی را می شنوم که نشانه بیمناک بودن از دشمن 
است، درحالی که از دشمن، واقعاً نباید ترسید زیرا این دشمن از ابتدای 
انقالب اس��المی وجود داش��ته و هر کاری هم که توانسته کرده اما به 
موفقیت نرسیده است. آمریکا، اروپا و حتی شوروی سابق در این چهل 
سال هر اقدامی را که می توانستند علیه جمهوری اسالمی انجام دادند 
اما به نتیجه نرسیدند. البته آزار و اذیت و زحمت به وجود آورده اند ولی 
نتوانسته اند مانع از حرکت و پیشرفت نظام اسالمی شوند.دشمن هیچ 
غلطی نمی تواند بکند و چهل سال دوم جمهوری اسالمی قطعاً از چهل 

سال اول، برای ما بهتر و برای دشمنان بهتر خواهد بود.
نگرانی از وضع کشمیر

ما با دولت هند روابط خوبی داریم اما انتظار و توقع از دولت هند این 
است که سیاستی منصفانه در قبال مردم نجیب کشمیر در پیش بگیرد و 
به مردم مسلمان این منطقه زور گفته نشود.وضعیت کنونی منطقه کشمیر 
و اختالفات هند و پاکستان در این زمینه؛ نتیجه اقدامات انگلیس خبیث 
به هنگام خروج از شبه قاره هند است انگلیسی ها برای استمرار درگیری در 

کشمیر، تعمداً این زخم را در این منطقه برجای گذاشتند.
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همس��ر شهید   
در  الج��وردی 
گفته  مصاحب��ه ای 
است: »اواخر محافظ خواس��تند، ولی واقعیت 
این است که برایش��ان کاری نکردند. ایشان با 
دوچرخه می رفتند و می آمدند. اآلن دس��تخط 
ایشان هست که با ش��ماره ای صحبت کردند، 
ولی کاری نکردند و ما گالیه داریم. وقتی برای 
شهادت ایشان به مسجد شهید مطهری رفتیم، 
به دوستانش��ان گفتم ما از ش��ما گالیه مندیم، 
چون ایشان خواستند برای حفاظتشان کسی 
را بفرستید که ش��ما این کار را نکردید. بچه ها 
گفتند، »پدر جان! م��ا خودمان می آییم و این 
محافظت را از شما می کنیم.« گفتند، »نه پدر! 
این قانونی نیست. باید از طرف خودشان کاری 

انجام شود« که نکردند.«
این در حالی است که محافظ گریزی شهید 
الجوردی در مقاطع مختلف مش��هور بود. یکي 
از دوستانش می گفت »در روزهاي اوج درگیري 
با منافقین، در س��ال هایی که عط��ش ترور او 
در س��ازمان بس��یار باالبود، گاه در پشت موتور 
دوس��تان در شهر تردد می کرد تا هم از نزدیک 
واقعیت ها را ببیند و هم روشي را در پیش بگیرد 
که دشمن حتي گمانش را نمی برد.« او مي گفت: 
»حتي یک ب��ار در پمپ بنزین، وقتي روي ترک 
موتورم س��وار بود. ش��نیدم که یکي به دیگري 

می گفت این آقا چقدر شبیه الجوردي است.«
گاه��ی که ب��ه او برای اس��تفاده از روش های 
حفاظتی اصرار می شد، به خاطره ای اشاره می کرد 
که در مقطعی از دهه شصت به رغم تأکید مکرر 
به استفاده از ماشین ضدگلوله، از آن سرباز مي زد 
و زماني که یک بار ناگزیر به اس��تفاده از آن شد، 
خود در ماشین دیگري در پشت ماشین ضدگلوله 
حرکت کرد و پس از کشف تیم ترورش در میانه 
جاده، در بازجویي از منافقین ش��نیده بودند که 
به ما خبر رس��یده بود در چنین زماني ماشین 
ضدگلول��ه ای عبور خواهد کرد ک��ه باید آن را با 
آرپي جي بزنید. ماشینی که عبور کرد خالی بود 

و ما منتظر ماشین اصلی بودیم.
او که خود در حد اجتهاد تحصیل کرده بود و 
نگاه ویژه اش درتقید به دستورات دین بدون هیچ 
مالحظه اي زبانزد بود، بي شک مقید به دستور 
الهی بود که »وال تلقوا انفس��کم الي التهلکه«. 
لکن چندان ب��ه روش های حفاظت��ی متداول 
معتقد نب��ود. ازاین رو مخالف حفاظت رایج بود. 
با این وصف چه ش��ده بود ک��ه در روزهایی که 
مسئولیتی نداشت و به شغل آزاد رو آورده بود، 
احساس خطر کرده و تقاضای محافظ کرده بود؟

این وقتی قابل توجه تر اس��ت که به یادآوریم 
تروریست عامل گفته بود دستور داشتیم حتی 
اگر یک محافظ باشد، عملیات را انجام ندهیم؛ و 
نیز توجه به این نکته که احتمال ترور او از مدتی 
پیش توسط وزارت اطالعات پیش بینی شده بود.

سؤال دیگر اینکه چرا سازمان منافقین وسط 
بازار را برای عملیات انتخاب کرده بود؟ ترور او در 
میانه راه که با دوچرخه تردد می کرد که بسیار 

راحت تر بود!

پسر ارشد شهید الجوردی می گوید: »یک بار 
در منزل مرا صدا زدند و در اطاق پذیرایی منزل 
دعوت کردند که بیا گوشی تلفن را بگیر و گوش 
کن این صدای صوت غیرعادی که می ش��نوی 
حاکی از ش��نود تلفن منزل است.« چه کسی 

شهید الجوردی را شنود می کرده است؟ چرا؟
درباره شهادت ش��هید الجوردی نکته مهم 
دیگری نیز مش��هود است که نیازمند بازخوانی 
یک واقعه دوره خدمت ایش��ان اس��ت. یکی از 
مهم ترین پرونده هایی که توسط آن شهید مورد 
رسیدگی قرار گرفت و در اعمال فشارهای قبل 
از عزل وی از دادستانی انقالب مرکز، بی اثر نبود، 
پرونده شهادت ش��هیدان رجایی و باهنر است. 
بررس��ی پرونده انفجار نخس��ت وزیری در قوه 
قضائیه، طی س��ه دوره زمانی انجام شد. مرحله 
اول رسیدگی که بافاصله ۶ روز از حادثه و پس از 
مصادف شدن با شهادت شهید قدوسی دادستان 
کل انقالب اس��المی در ۱۴ ش��هریور ۱۳۶۰ تا 
حدود یک سال پس ازآن آغاز و توسط دادستان 
کل شهید آیت اهلل ربانی املشی پرونده به شهید 

اصغر رئیس اسماعیلی سپرده شد.
در این مرحله، ش��هید ربانی املش��ی ادامه 
رس��یدگی به پرونده را در صالحیت دادس��تان 
انقالب مرکز تش��خیص داد. مرحله دوم حدود 
۱۶ ماه اس��ت که پرونده زیر نظر ش��هید سید 
اس��داهلل الجوردی و در ش��عبه هفت دادسرای 

انقالب مرکز پی گیری شد.

پس از کنار گذاش��تن آن شهید با فشارهای 
سیاسی بیت منتظری و افرادی همچون موسوی 
بجنوردی در شورای عالی قضائی، حدود ۱۷ ماه 
که پرونده زیر نظر مستقیم موسوی خوینی ها 
به عن��وان دادس��تان کل کش��ور، در ش��عبه ۷ 
دادس��رای انقالب مرکز ادامه یافت و با فش��ار 
موسوی خوئینی ها، روند تحقیقات متوقف و حکم 
مسکوت ماندن پرونده از امام گرفته شد. در این 
مرحله، یکی از اصلی ترین چهره های رسیدگی به 
پرونده که همیشه مورد فشار موسوی خوئینی ها 
بود، شهید زنده حادثه تروریستی اول شهریور 
۱۳۷۷ اس��ت که شاهد ش��هادت شهید رئیس 

اسماعیلی و شهید الجوردی بود.
اینکه آن دو مهماِن دارای اشراف به اطالعات 
پرونده انفجار نخس��ت وزیری، دست بر تقدیر 
الهی همان روزِ عملیات تروریستی منافقین در 
»بازار« به دیدار شهید الجوردی رفته بودند، یا 
عامل دیگری بر این موضوع اثر داش��ته است؛ 
یا از زاویه دیگر آیا س��ازمان منافقین برحسب 
اتفاق ای��ن روز را انتخاب ک��رده بود یا حاصل 
شنود و ... بوده است؟ اگر چنین است اطالعات 
را خودشان به دس��ت آورده بودند یا منافقین 
داخلی یاری شان کرده بودند؟ سؤالی است که 
پس از 2۱ سال هنوز جواب قانع کننده ای برای 
آن نیافته ام. اگر این دیدار در یک دفتر اداری و 
در روندی روزمره اتفاق افتاده بود، شاید این قدر 

سؤال برانگیز نبود...

چند پرسش بی پاسخ درباره ترور شهید الجوردی 
محمدمهدی اسامی

عضو شورای مرکزی
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بس��یاری از جدایی راه عربستان و امارات در 
سیاست های منطقه ای خود سخن می گفتند، 
اما باور این مسئله برای ناظران مسائل منطقه 
بسیار دش��وار بود به خصوص با توجه به نقش 
محوری و خاصی که امارات در خروج آمریکا از 
برجام و افزایش فشار به ایران داشت ولی حاال 
ظاهرا باید این تغییر را پذیرفت به خصوص این 
که تجار ایران گشایش های کانال های مبادالتی 

امارات با ایران را تایید می کند.
ام��ا چرا امارات که اولی��ن حامی محمد بن 
سلمان و یکی از جدی ترین متحدان عربستان 
در سال های اخیر بود ناگهان مسیر خود را عوض 
کرد و حتی در یمن رو در روی نیروهای متحد 
عربستان ایس��تاد؟ آیا ایران از این تغییر جهت 
اس��تقبال می کند؟ با وج��ود نیروهای رادیکال 
داخلی که دس��ت آوردهای دیپلماتیک کشور 
را تهدی��د می کنند آیا ترمیم رواب��ط با امارات 
ممکن است؟حس��ن الس��جردی، کارش��ناس 
مسائل خاورمیانه و عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��المی در گفت وگو با سالم نو درباره 
چرخش سیاست خارجی امارت می گوید: من 
هم تا مدتی پیش بر ای��ن باور بودم که امارات 
در ح��ال انجام کاری تکنیکی و عملیات روانی 
است و تغییر جهتش در سیاست خارجی واقعی 
نیست، اما مجموعه شرایطی که در هفته های 
اخیر شاهدش بودیم نشانه این است که امارات 
در کوریدور تغییر سیاس��ت خارجی منطقه ای 

خود قرار دارد.
وی با برش��مردن دالیل این تغییر می گوید: 
مهم ترین دلیل این امر مسائل اقتصادی ست که 
برای امارات بس��یار مهم است. کشور امارات به 
عنوان یکی از سکوهای مهم اقتصادی منطقه 

شناخته می شود و واردات و صادرات گسترده ای 
دارد که نمی خواهد به هیچ شکل تحت الشعاع 
قرار بگیرد. در متشنج شدن روابط ما با امارات 
هم این کشور بخش��ی مهم از روابط اقتصادی 
خود با ایران را از دس��ت داد و متضرر ش��د که 

مطلوب این کشور نبوده و نیست.
وی بعد دیگر دالیل اقتصادی را هزینه های 
س��نگین سیاس��ت خارجی امارات دانس��ت و 
گفت: در سوی دیگر عوارض اقتصادی سیاست 
خارجی این کشور است، امارات در حوزه هایی 
مث��ل جنگ یمن وارد ش��ده که ب��رای امارات 
هزینه های قابل توجهی دارد و به اقتصاد امارات 

ضربه می زند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه رقابت های 
منطق��ه ای را عامل مهم دیگ��ر تصمیم امارات 
دانس��ت و گف��ت: مس��ئله دیگ��ر رواب��ط و 

کش��مکش ها بین خاندان های عربی حاکم بر 
کش��ورهای منطقه است که حاال هم در رقابت 
هستند تا از هم س��بقت بگیرند. تا دهه پیش 
اعراب به بزرگ تری عربس��تان و پیش رو بودن 
این کشور رضایت داده بودند ولی حاال با توجه 
به تغییرات که در منطقه رخ داده هر کشوری، از 
جمله امارات دنبال جایگاهی بهتری در منطقه 

است.
وی ادام��ه داد: نکت��ه قابل توج��ه دیگر این 
اس��ت که امارات ظاهرا به این نتیجه رس��یده 
که ادامه پیوس��تگی سیاست های منطقه ای با 
عربستان دیگر برای این کشور سود و نتیجه ای 
ندارد، چ��ون این کش��ور در پرونده هایی مثل 
س��وریه و یمن بیشتر هزینه دهنده بود تا سود 
بر. مسئله ای که این کش��ور را به جدایی راه از 

عربستان رسانده است.

حسن السجردی:

هزینه های جنگ امارات را به جدایی راه از عربستان رسانده است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر جمهوری اسالمی 
ایران روی موضع به حق خود ایس��تادگی کند نتیجه بهتری حاصل می 

شود و آمریکایی ها تسلیم ملت ایران و رهبری مقتدر می شوند.
محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار شبکه اطالع رسانی مرصاد درباره 
تمدید ۹۰ روزه معافیت تحریم های هسته ای ایران از سوی آمریکا اظهار 
داش��ت: این موضوع نشان از دستپاچگی آمریکا به دنبال تهدیدات ایران 
مبنی بر دادن مهلتی قاطع به آمریکا و اروپا و بازگشت به موقعیت قبلی 

غنی سازی اورانیوم است.
وی اف��زود: ب��ا وجود بیانیه وزارت خارجه ای��ران مبنی بر تالش برای 
دستیابی به حقوق هسته ای، آمریکا با اقدامات خود از نظر فروش قطعات 
مربوط به تجهیزات هسته ای و آنچه که پمپئو به آن اشاره کرده درصدد 

جلوگیری از این برخورداری ملت ایران است.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکایی ها یا فراموشکار هستند 
یا به یاد ندارند که مقام معظم رهبری فصل الخطاب سیاست های کالن 
جمهوری اسالمی ایران هستند، معظم له بارها تاکید کردند ساخت سالح 
هسته ای حرام شرعی است آنها یا واقعا حرام شرعی را نمی فهمند یا به 

دنبال مقاصدی که دارند خود را به راهی دیگر می زنند.
وی عنوان کرد: به این دلیل که اگر در مباحث هسته ای به موقعیت 
قبلی خود برگردیم و در چارچوب تعهداتی که به آژانس داشتیم با نظارت 
های آنها بتوانیم مواد مورد نیاز خود را از اورانیوم چه ۵ درصد و چه 2۰ 

درصد در مقوله رادیودرمان بیش از یک میلیون بیمار تامین کنیم رعشه 
بر اندام آمریکا، صهیونیسم و عربستان افتاده است.

کرمی راد با تاکید بر اینکه مسئوالن دستگاه دیپلماسی و دولت باید 
هوشیار باشند و در این بازی که آمریکا در حال انجام آن است قدمی به 
عقب برنگردند، خاطرنش��ان کرد: یک قدم بازگش��ت به عقب چند قدم 
پیشروی آمریکاهایی را به دنبال دارد این تجربه ای است که در طول ۴۰ 

سال تحریم ما توسط آمریکایی ها بدست آورده ایم.
ای��ن نماینده ادوار مجلس با تاکید ب��ر اینکه دولتمردان نباید باکی از 
دش��من داشته باشند زیرا تحریم ها همیشه بوده، خاطرنشان کرد: رهبر 
انقالب هم بارها تاکید کرده اند که آمریکا و حتی اروپایی ها قابل اعتماد 

نیستند.
وی عن��وان کرد: برای اینک��ه بتوانیم در این رابط��ه روی حرف خود 
بایستیم باید فعالیت های دیپلماتیک خود را در جهت روشنگری و آگاه 
سازی افکار عمومی ملتها و دولتها انجام دهیم مبنی بر اینکه آمریکا که 
از برجام خارج می شود چگونه ما را متهم می کند بنابراین حقوق دانان 
جمهوری اسالمی ایران باید به سمت شکایت از آمریکا به جهت اقدامات 

نابخردانه و زیاده خواهانه آن ها پیش روند.
این تحلیل گر سیاسی گفت: اگر جمهوری اسالمی ایران روی موضع 
به حق خود ایستادگی کند نتیجه بهتری حاصل می شود و آمریکایی ها 

تسلیم ملت ایران و رهبری مقتدر می شوند.

محمد کرمی  راد:

حقوقدانان ایران به سمت شکایت از آمریکا پیش روند
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
، تصدی گری مس��ئوالن در عرص��ه فراگیر و 
حس��اس فرهنگ را آسیب زا برشمرد و گفت: 
مس��ئوالن به ج��ای تصدی گ��ری، باید نقش 
هدایتگری و نظارتی ب��ر فعالیت های مردمی 

داشته باشند.
به گزارش قم نیوز الله افتخاری، نماینده ادوار 
مجلس شورای اس��المی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه شاهد، در برنامه »گفتگوی فرهنگی« 
با موضوع نهادهای فرهنگی کش��ور و نقش��ه 
مهندس��ی فرهنگی، از رادی��و گفت وگو اظهار 
داشت: فعالیت های فرهنگی کشور و برنامه ها 
و اسنادی که پازل حوزه فرهنگ را پر می کنند 
از س��وی مسئوالن و مردم به تنهایی قابل اجرا 

نیستند.
وی تصریح کرد: نهادها، س��ازمان ها، مراکز، 
وزارتخانه ها و سه قوه ضمن توجه به به ظرفیت 
ها و رس��الت های خود باید ب��ه ظرفیت های 

مردمی و بخش غیردولتی نیز توجه نمایند.
نماینده ادوار مجلس تصدی گری مسئوالن 
در عرصه فراگیر و حس��اس فرهنگ را آسیب 
رسان برشمرد و گفت: مسئوالن به جای تصدی 
گری، باید نقش هدایتگر و حمایتی و نظارتی بر 

فعالیت های بخش مردمی داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با تأکید بر 
لزوم برون س��پاری وظایف مسئوالن در حوزه 

ایجاد فرهن��گ، تقویت س��بک زندگی ایرانی 
اسالمی، حوزه عفاف و حجاب، رعایت صداقت، 
امانت و نظم گفت: مس��ئوالن فقط باید نقش 
حمایتی و نظارتی داش��ته باشند و از ظرفیت 
تشکل های مردم نهاد با تخصص های مختلف 
استفاده کنند در غیر این صورت شاهد بازدهی 

اندک و هزینه بسیار باال خواهیم بود.
افتخاری افزود: اگر مسئوالن از توان نظارتی 
خود استفاده کنند وضعیت فرهنگ جامعه بهتر 

می ش��ود تا حدی که دیگر ب��ا تغییر دولتها و 
در مقابل هجوم فرهنگی دش��من، دستخوش 

تحوالت نخواهد شد.
نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��المی در 
خاتمه عنوان ک��رد: همانگونه که مردم و همه 
نهادها و نیروهای مس��لح در هشت سال دفاع 
مقدس به یکدیگر کمک کردند و نهایتا پیروز 
شدند در جنگ های اقتصادی و فرهنگی امروز 

نیز شاهد این همبستگی فرهنگی باشیم.

الله افتخاری:

تصدی گری مسئوالن در حوزه فرهنگ آسیب زا است

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: فرهنگ و ارشاد اسالمی در جامعه جایگاه 
باالیی دارد ولی متأسفانه در این سال ها به دلیل 
این که هیچ تحول جدی در آن صورت نگرفته، 
به حاش��یه رفته اس��ت؛ یکی از علت های این 
مسئله همین گزینش های غلط است، زمانی که 
انتخاب ها درست نباشد طبیعی است مجموعه 

به صورت درست مدیریت نمی شود.
مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

قزوین در رابطه با نقش رسانه ها در پاسخ گویی 
نمایندگان مجلس به م��ردم عنوان کرد: بنده 
معتقدم با توجه به این که در ایام نزدیک شدن 
به انتخابات مجلس قرار داریم زمان مناس��بی 
است که رسانه های استان نمایندگان را مؤاخذه 
کنن��د و از آن ها بخواهند که بدون فرافکنی به 

مردم پاسخ بدهند.
ش��فیعی ها ادامه داد: نمایندگان مردم باید 
مستقل عمل کنند و نماینده منافع مردم باشند؛ 

به عقیده بنده در این برهه از زمان الزم اس��ت 
رس��انه ها و نخبگان جامعه وارد عمل ش��وند و 
افرادی که در انتخاب های اشتباه دخیل بوده اند 

را بازخواست کنند.
وی افزود: فرهنگ و ارشاد اسالمی در جامعه 
جایگاه باالیی دارد ولی متأسفانه در این سال ها 
به دلیل این که هیچ تحول جدی در آن صورت 
نگرفته، به حاشیه رفته است؛ یکی از علت های 
این مس��ئله همین گزینش های غلط اس��ت، 
زمانی که انتخاب ها درست نباشد طبیعی است 

مجموعه به صورت درست مدیریت نمی شود.
این فعال سیاس��ی در پایان گفت: همه چیز 
وابس��ته به مسائل مالی نیس��ت که مسؤولین 
بیایند کم کاری های خ��ود را به بی پولی دولت 
و مجموعه ه��ا نس��بت بدهن��د، بلک��ه گاهی 
انتخاب ه��ای غلطی که به دلی��ل تعصب های 
سخیف سیاسی و گروهی است باعث می شود 
جریان فرهنگ و ارشاد به انحراف برود، لذا بنده 
معتقدم نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
این جریانات به ش��دت زیر سؤال هستند و باید 
پاس��خ گوی مردم بوده و به خاطر این خطاهای 

فاحش از آنان عذرخواهی کنند.

محمدحسین شفیعی ها :

گزینش و انتخاب های غلط
 فرهنگ و ارشاد را به حاشیه برده است
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جمهوری اس��المِی ام��روز کجا، 
بیس��ت سال قبل و س��ی سال قبل 
کجا! زمین تا آس��مان تفاوت کرده 
پیش��رفتهای ما و قدرت اق��دام ما و 
توانایی های گوناگون ما، چه از لحاظ 
سیاس��ی، چه از لحاظ نظامی، چه از 
لحاظ بخش��های گوناگون اقتصادی 
کشور؛ کشور پیشرفت کرده، دشمن 
هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ مالحظه ی 
دش��من را از این جهت نکنید یعنی 
واقع��اً آنچ��ه در چه��ل س��ال اّول 
نتوانستند انجام بدهند، در چهل سال 
دّوم هم به توفیق الهی نمیتوانند انجام 
بدهن��د و چهل س��ال دّوم برای ما از 
چهل سال اّول بهتر و برای آنها بدتر 
خواهد بود؛ این را مطمئن باش��ید و 

تردید در این نکنید..
امام خامنه ای ۱398/۵/30

ور
م ن

کال

شکست ائتاف آمریکایی- انگلیسیپنجره آخر

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

اکنون که در س��ال پایانی مجلس شورای 
اس��المی هس��تیم و انتخاب��ات دوره یازدهم 
نزدیک است،کشور در ش��رایط ویژه ای قرار 
دارد.دولت یازدهم س��الهای پایانی خود را سپری میکند و تفکر و ایده 
اداره کشور با تشکیل دولت سیزدهم تغییر جدی خواهدکرد و اکثریت 
مردم از نحوه اداره فعلی رضایت ندارند.از طرفی تغییرات در قوه قضائیه 
انجام ش��ده و با جدیدت بیشتری با موضوع فس��اد برخورد می شود.

دشمنان قسم خورده ایرانی اسالمی فشارهای خود بر مردم شریفمان را 
افزایش داده و برجام هم با شکست مواجه شده است.مشکالت اقصادی 
در سالهای اخیر س��یر صعودی داشته و مردم هم برنامه ای ریشه ای 
برای حل مش��کالت را از مسئولین و مجلس شاهد نیستند.دولت هم 
دراین خصوص تدبیری نداشته و فقط به امیدهای کاذب بسنده کرده 
است.حلقه مقاومت د رمنطقه با محوریت ایران مستحکمتر شده  است.

بیانیه گام دوم توس��ط مقام معظم رهبری تدوین شد و سرفصل های 
چهل سال دوم انقالب هم تبیین فرمودند و ...

حال دردوره دهم بابررس��ی عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی در 
ش��رایط حس��اس فعلی  متوجه می ش��ویم ایجاد تغییرات اساسی در 
مجلس دور آتی غیرقابل انکار اس��ت.از نقاط ضعف مجلس دوره دهم 

می توان به
۱_ ضعف در نظارت و قانونگذاری2_عدم کارآیی الزم کمیس��یون 
های موجود در مجلس در حل مش��کالت اساس��ی کش��ور و نداشتن 
خروجی مطلوب۳_نگاه صرفا سیاس��ی به برخی مس��ائل مهم و عدم 

رویک��رد اقتصادی در مجلس۴_عدم توجه به برخی از اصل های مهم 
قانون اساس��ی۵_عدم توجه الزم به موضوع تحقیق و تفحص نس��بت 
به ادوار گذش��ته ۶_عدم توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
برخی مسائل کالن کشور۷_عدم رعایت شئونات نمایندگی مجلی در 
برخ��ی از برخوردها ازجمله موضوع عکس س��لفی با خانم موگرینی و 
.....8_عدم توجه مطلوب ب��ه مطالبات مردم باتوجه به آمار نطق های 
نماین��دگان در مجل��س که دغدغه مندی به مطالب��ت مردمی در آن 
چندان دیده نمی شود.۹_عدم اشراف برخی نمایندگان به حداقل های 
وظائف نمایندگان مجلس شورای اسالمی۱۰_عدم توجه به حل ریشه 
ای مشکالت اساسی مردم از جمله اقتصاد۱۱_بررسی و تصویب برخی 
لوایح بدون توجه به نظر آحاد جامعه و اقناع مردم از جمله fatf،پالرمو 
و ....۱2_رهاش��دن برخی مسائل مهم از جمله سوال از رئیس جمهور 

که تا کنون بدون پاسخ رها شده است و...
حال با توجه به شرایط کنونی و عملکرد مجلس دهم و مسیری که 
برای تعالی کش��ور در پیش داریم و مقاومت حداکثری در برابر زیاده 
خواهی دشمنان ،ضروری به نظر می رسد که مجلس یازدهم مجلسی 

متفاوت از مجلس فعلی باید شکل بگیرید.
امیدواریم مردم عزیزمان برای پیگیری مطالبات خود و بصیرتی که 
بارها و بارها به منصه ظهور رسانده اند و با درنظر داشتن شاخص های 
مد نظر مقام معظم رهبری نمایندگانی متدین،کارآمد،دلسوز،شجاع،انقل

ابی،دارای وجدان سیاس��ی،جوان و متخصص و ... را انتخاب نمایند تا 
زمینه ایجاد یک مجلس مطالبه گر واقعی مهیا شود. 

دالیل لزوم تحول در مجلس آینده
محسن قناعت

عضو شورای مرکزی


