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مراتب وحدت
حض��رت آی��ه اهلل 
خامن��ه ای در دی��دار 
با میهمانان کنفرانس 
وحدت  اسالمی :با برش��مردن مراتب وحدت، 
پایین تری��ن مرتبه و اولین قدم در اتحاد دنیای 
اسالم را »پرهیز جوامع، دولتها، اقوام و مذاهب 
اس��المی از تعرض و ضربه زدن به یکدیگر« و 
»اتحاد در مقابل دش��من مشترک« خواندند و 
گفتند: در مراتب باالتر، کش��ورهای اس��المی 
باید با یکدیگ��ر در علم، ثروت، امنیت و قدرت 
سیاس��ی در جهت دس��تیابی به تم��دن نوین 
اس��المی هم افزایی و تالش کنند که جمهوری 
اسالمی نیز همین نقطه یعنی رسیدن به تمدن 
نوین اس��المی را هدف نهایی خود ق��رار داده 

است.98/8/25
وحدت استراتژیک

    رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نامگذاری 
۱2 تا ۱۷ربیع االول به عنوان هفته ی وحدت در 
جمهوری اس��المی، وح��دت را نه یک حرکت 
سیاسی و تاکتیکی، بلکه »اعتقاد و ایمان قلبی به 
لزوم اتحاد امت اسالمی« دانستند و افزودند: این 
اعتقاد ریشه دار، حتی قبل از تشکیل جمهوری 
اس��المی نیز طرف داران مهمی از جمله مرجع 
بزرگ کل عالم شیعه، آیت اهلل بروجردی داشت.

        استراتژی بودن وحدت  را رهبر معظم 
انقالب مبتنی بر اعتقاد و ایمان قلبی و اسالم و 
حکم رهبر کبیر انقالب حضر ت امام خمینی و 
علما و مراجع ماضی دانس��تند که هم در آیات 
متعدد قرآن کریم و هم در روایات ازپیامبر اسالم 
)ص( و ائمه علیهم الس��الم  نقل ش��ده است .

آن آیات عبارتند از :
۱� واعتصم��وا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفّرقوا و 
اذکروا نعمة اهلل علیکم اذ کنتم اعداء فاَلّف بین 
قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً]. آل عمران/۱03.[ 
و همگي به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده 
نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که 
دشمنان )یکدیگر( بودید، پس میان دلهاي شما 
الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم ش��دید.

2� و ال تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما 
جاءهم البّینات]آل عمران/۱05.[ و چون کساني 
مباشید که پس از آن که دالیل آشکار برایشان 
آمد، پراکنده شدند و با هم اختالف پیدا کردند.

3- و اّن ه��ذا امتک��م امًة واح��دة و انا ربکم 
فاعبدون]انبیاء/92[ این است امت شما که امتي 
یگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید.

روایات پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله :
ایّاُکْم َو التَّلَوَُّن فی دیِن اهللّ ِ َفاِنَّ َجماَعًة فیما 
تَ�ْکَرهوَن ِمَن الَْحقِّ َخْیٌر ِمْن ُفْرَقٍة فیما تُِحّبوَن 
ِمَن الْباِطِل َو اِنَّ اهللّ َ ُسْبحانَُه لَْم یُْعِط اََحدا بُِفْرَقٍة 

ْن بَقَی ؛ ْن َمضی َو ال ِممَّ َخْیرا ِممَّ
از چند رنگی و اختالف در دین خدا بپرهیزید، 
زیرا یکپارچگی در آنچه حق است ولی شما آن 
را ناخوش می  دارید، از پراکندگی در آنچه باطل 
است اما خوشایند ش��ما می  باشد، بهتر است. 
خدای سبحان به هیچ یک از گذشتگان و باقی 
ماندگان بر اثر تفرقه و جدایی خیر و خوبی عطا 

نکرده است.

نهج البالغه، از خطبه ۱۷6
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم :

ِ َعلَی الُْفْسَطاط َعلَْیُکْم بِالَْجَماَعِة؛ َفإِنَّ یََد اهللَّ
 ب��ه جماعت )یکپارچگ��ی( روی آرید همانا 

دست خدا با جماعات است
مجازات النبویه ص34

حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
َفَجَعَل اهللُ...طاَعَتنا نِظاماً لِلِملَِّة وَ اِماَمَتنا أماناً لِلِفرَقة

خ��دا اطاعت و پی��روی از ما )اه��ل بیت( را 
س��بب برقراری نظ��م )اجتماعی( ب��رای ملت 
)امت اسالمی( و امامت )و رهبری( ما را )عامل 
وح��دت( برای در امان ماندن از تفرقه قرار داده 
است.احتجاج)طبرسی( ج۱ ، ص99 }شبیه این 

حدیث در وافی ج5 ، ص۱064{
امام علی علیه  السالم :

��نَِّة َو الِْبْدَعِة َو  � َو َقْد ُس��ِئَل َعْن تَفسیِر السُّ
ٍد  نَُّة � و اهللّ ِ � ُسنَُّة ُمحمِّ الَْجماَعِة َو الُْفْرَقِه � : اَلسُّ
صلی  اهلل  علیه  و  آله َو الِْبْدَعُة ما فاَرَقها َو الَْجماَعُة 
� َو اهللّ ِ � ُمجاَمَع��ةُ اَْهِل الَْحقِّ َو اِْن َقلّوا َو الُْفرَقُة 

ُمجاَمَعُة اَْهِل الْباِطِل َو اِْن َکُثروا؛
در پاسخ به پرسش از معنای سّنت، بدعت، 
جماعت و تفرقه فرمودند: به خدا سوگند، سّنت، 
همان س��ّنت محّمد صلی  اهلل  علیه  و  آله است 
و بدعت آنچه خالف آن باش��د و به خدا قسم، 
جماعت، همدس��ت شدن با اهل حق است هر 
چند اندک باش��ند و تفرقه، همدس��تی با اهل 

باطل است هر چند بسیار باشند.
کتاب سلیم بن قیس الهاللي ج 2، ص 964

امام خمین��ی: »اگر مس��لمانان، آن عزت و 
عظمتی را که در صدر اسالم داشتند، بازیابند، 
به اس��الم و وحدت کلمه روی آورند، آن اتّفاق 
بر محور اس��الم بود که آن قدرت و ش��جاعت 
مافوق الطبیع��ه را ب��ه وج��ود آورد« )خمینی، 

۱368ش، ج5، ص32(
»تفرقه موجود در بین کشورهای مسلمان یا 
از خیانت س��ران ممالک اس��المی و یا از جهل 
و بی اطالعی آنان اس��ت ... سنی و شیعه مطرح 
نیست، در اسالم کرد و فارس مطرح نیست، در 
اس��الم همه برادر و با هم هستیم. یک دسته از 
مسلمانان؛ سنی، یک دسته حنفی و دسته ای 
اخباری هس��تند ... در ی��ک جامعه ای که همه 
می خواهند به اسالم خدمت کنند و برای اسالم 
باشند، این مس��ائل نباید مطرح شود. ما همه 
برادر و باهم هس��تیم ... . اینه��ا دلیل اختالف 
نیست، ما نباید با هم اختالف و یا یک تضادی 
داش��ته باشیم. برادران شیعه و سنی باید از هر 
اختالفی احتراز کنند. امروز اختالف بین ما، تنها 
به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد 
دارند و نه به مذهب س��نی اعتقاد دارند و نه به 
مذهب حنفی و یا سایر فرق. آنها می خواهند نه 
این باشد و نه آن، راه را این طور می دانند که بین 
این دو اختالف بیندازن��د. ما باید توجه به این 
معنی بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه 
ما اهل قرآن و اهل توحید هس��تیم و باید برای 
قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت کنیم« 

)همان، ج۱2، ص259(
امام خامنه ای:اگر امروز کشورهای خاورمیانه 
با فریادهای مستانه و مغرورانه آمریکا مستقیماً 
تهدی��د می ش��وند، ب��ه خاطر اخت��الف کلمه 
مس��لمانان است و اگر مسلمانان می خواهند از 
این خفت نجات پیدا کنن��د و اگر می خواهند 

فلس��طین را نجات دهند و اگر می خواهند در 
افغانستان، عراق و س��ایر بالد اسالمی، دشمن 
نتواند جس��م و جان مسلمانان را زیر فشار قرار 
دهد، راه��ش در وحدت کلمه و وحدت ملتها، 
دولتها و وحدت شعارهاس��ت« )بیانات رهبری 
در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید 

فطر، ۱3۷5/۱۱/2۱(
بدون ش��ک امام خامنه ای پ��س از بر عهده 
گرفتن مسئولیت رهبری ایران، گامهای بلندی 
در تحق��ق وح��دت اس��المی برداش��تند و دو 
دستاورد مهم در زمان ایشان محقق شده است 
که عبارتند از؛ نخس��ت تشکیل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اس��المی و دوم تشکیل مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( که هردو در راس��تای طرح 
بزرگ وحدت اس��المی فعالیت می کنند. امروز 
با وجود توطئه های مختل��ف، نزدیکی، انس و 
الفت بس��یار خوبی بین علمای مسلمان حاکم 
است. ایش��ان وحدت و اتحاد را یکی از عوامل 
مهم پیروزی انقالب اس��المی دانس��ته که این 
مهم، همواره به عنوان یک ضرورت باقی خواهد 
ماند. می توان چنین بیان نمود که محور اساسی 
وحدت ملت، کلیت اندیشه اسالمی دانسته شده 
اس��ت که هم آرمان واالی امت اسالمی است و 

هم رمز وحدت است.
مراتب وحدت

۱-     پایین تری��ن مرتب��ه و اولی��ن قدم در 
اتحاد دنیای اس��الم را »پرهیز جوامع، دولتها، 
اقوام و مذاهب اسالمی از تعرض و ضربه زدن به 

یکدیگر« و »اتحاد در مقابل دشمن مشترک«
2-     هم افزائی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی 

و نظامی  در برابر دشمنان
3-     هدف قرار دادن تمدن نوین اسالمی و 

تالش همه جانبه برای رسیدن به آن
ریشه بسیاری از مشکالت امروز جهان اسالم 
بویژه تجاوز اس��رائیل به فلس��طین و آمریکا و 
داعش به عراق  و و سوریه ؛ آمریکا به افغانستان و 
عربستان به یمن  وبی دفاع ماندن مردم کشمیر 
و بحرین و میانمار؛  بی توجهی جهان اس��الم 
ب��ه مرحله اول یعنی پائین ترین مرتبه وحدت 
است .اگر مسلمانان در برابر دشمن اصلی یعنی 
آمریکا و اسرائیل و انگلیس متحد و یکپارچه می 
بودند این مصائب بر سر مسلمانان وارد نمی شد

هم افزائی سیاس��ی و اقتصادی و فرهنگی و 
نظامی بیش ا ز 50 کشور اسالمی  موجب ایجاد 
ابرقدرتی می شود که آمریکا و متحدینش درد 

برابر آنها هیچ اند .
اگر جوامع اس��المی رسیدن به تمدن نوین 
اس��المی را با جامعه س��ازی  و دولت س��ازی 
اس��المی و اقتدار فرهنگی و علمی ذاتی  شان 
دنبال کنند و ه��دف غائی خود قرار دهند ؛ به 
آنچنان عزت و عظمتی خواهند رسید که دنیای 

غرب غبطه بخورند
دعوت به وحدت عمل صالح زمان است

         رهبر معظم انقالب اس��المی در پایان 
س��خنان مهم خود ب��رای میهمانان فرهیخته 
کنفران��س وحدت و مس��ئولین کش��ور تاکید 
کردن��د امروز دعوت به وحدت و اس��تقالل در 
جوامع اسالمی عمل صالح است و اندیشمندان 
جوامع اسالمی با قلم و بیان خود باید ملتهارا به 
ایس��تادگی در برابر دشمنان اسالم و وحدت و 

یکپارچگی فرابخوانند .

سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی گف��ت: FATF هم مث��ل برجام از 
قراردادهای مشکوک و تفسیرپذیر است و نتیجه آن با منافع ملی ایران 

مغایرت دارد. 
اس��داهلل بادامچی��ان، دبیرکل ح��زب مؤتلفه اس��المی در پایان 
نشست ش��ورای دبیران این حزب اظهار داشت: هوشیاری در برابر 
مأمورین خارجی آژانس انرژی اتمی که احتمال نفوذ در آنها وجود 
دارد، موجب تقدیر اس��ت و رویداد اخیر نش��ان می دهد دس��تگاه 
های غربی تا چه اندازه اعتماد دیگران به خودش��ان را کاهش داده 
اند و تک��رار چنین مواردی هی��چ آبرویی برای آنه��ا باقی نخواهد 
گذاش��ت. از طرفی این دس��تگاه ها و از جمله آژانس باید مراقبت 
کنن��د که ابزار خرابکاری و خرابکاران نباش��د و با قاطعیت، نفوذی 

ها را محکوم س��ازد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی درباره مواضع اروپایی ها گفت: همان 
طور که اروپا به علت تغییر ش��رایط بین المللی و بحران داخلی آمریکا 
نیازی به ناتو ندارد، در موضوع برجام نیز به زودی درخواهد یافت که باید 
سیاست مستقل از آمریکا و در جهت منافع اروپا و اجرای تعهدات خود را 

اتخاذ نماید و منافع ملی ملت های اروپایی در جدایی از آمریکا و ارتباط 
احترام آمیز متقابل با ایران است، نه اینکه رئیس جمهور فرانسه به شکل 

نوکر آمریکا جلوه کند. 

وی درباره اصرار بعضی از جناح های سیاس��ی درباره تسلیم ایران در 
برابر »FATF« افزود: این هم مثل برجام است و از قراردادهای مشکوک 
و تفسیرپذیر می باشد و نتیجه آن براساس کارهای کارشناسی که صورت 
گرفته است، با منافع ملی ایران مغایرت دارد. منشاء پول های کثیف در 

روابط استعماری غرب است و هیچ اعتمادی به آنها نیست. 
بادامچیان تأکید کرد: آمریکا مأیوس از حمله نظامی و دچار عصبانیت 
از بحران های ش��دید داخلی و سیاس��ت های ش��کننده خارجی تا حد 
استیضاح رئیس جمهور گام برداشته است و اکنون می خواهد با فرافکنی 
بح��ران های خارجی می ایجاد کند و اال هر صاحب نظری می داند که 
توطئه ها و نقشه های آمریکایی � صهیونیستی در عراق و لبنان و سایر 

کشورها در نهایت به شکست های بیشتر آمریکا می انجامد. 
وی ادامه داد: ملت های منطقه مانند ملت هوشیار و با بصیرت ایران، 
این نقشه های خون آلوده را با عوامل وابسته به توطئه گران بشناسند و 

آنها را با تدبیر، باطل سازند. 
بادامچیان در ادامه افزود: خائنان و فراعنه که به بن بست می رسند، 
بی رحم تر و جالدتر می شوند و ملت ها باید با هوشیاری و مقاومت، این 

برهه را بگذرانند و پیروزی با حق و با ملت هاست. 
وی با تسلیت حادثه زلزله در آذربایجان شرقی به بازماندگان مرحومین 
و اظهار همدردی و مس��ئلت ش��فای کامل برای مجروحین، از سرعت 
رس��یدگی به زلزله زدگان تقدیر کرد و حضور س��پاه، ارتش و نیروهای 
مسلح و نهادها را در تسکین آالم مردم و جبران خسارت وارده در اسرع 

وقت ممکن و مؤثر دانست. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی از دفاتر حزب در استان هایی که زلزله 
موجب صدمه به مردم ش��ده خواس��ت همه نوع همراهی و مساعدت و 
جمع آوری کمک های مورد لزوم را در حد امکانات حزب پیگیری کنند. 
وی آغاز مراودات اقتصادی ایران با اوراس��یا را گام بلند ایران در برابر 
تحریم های اس��تعماری و استکباری دانس��ت و خواست که زمینه این 
همکاری گس��ترده شود و س��ه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در 

بر گیرد.

اسداهلل بادامچیان:

FATF مثل برجام
 مغایر با منافع ملی ایران است

از قراردادهای مشکوک  FATF  هم مثل برجام است و 
کارهای  براساس  آن  نتیجه  و  باشد  می  تفسیرپذیر  و 
ملی  منافع  با  است،  گرفته  صورت  که  کارشناسی 
روابط  در  کثیف  های  پول  منشاء  دارد.  مغایرت  ایران 

استعماری غرب است و هیچ اعتمادی به آنها نیست
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اتفاقاتی که در انتخابات مجلس گذش��ته و 
انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری برای جریان 
اصولگرایی افتاد و اکثریت مجلس و ریاس��ت 
جمهوری در اختیار جریان اصالح طلب قرار گرفت. مشکالت فراوانی را به 
خصوص در وضعیت معیشت مردم به وجود آوردند. از این جهت موفقیت 
جریان اصولگرایی در انتخابات پیش رو بسیار اهمیت دارد اما برخی معتقد 
هستند که پیروزی در اختیار جریان رقیب فعلی مجلس هست و نیازی به 
ائتالف نیست اما عده ای خالف این موضوع را قبول دارند و معتقد هستند 

که جریان انقالبی باید حتما با هم ائتالف کنند.
با توجه به این موضوع گفتگویی با مهندس س��ید مصطفی میرسلیم 
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی انجام دادیم که مشروح آن در 

ادامه می توانید مطالعه کنید.

جن�اب مهندس به نظر حضرتعالی لزوم ائتالف اصولگرایان در 
این موقعیت چیست؟

بس��م اهلل الرحمن الرحیم.در مردم س��االری دینی ادارة امور کشور به 
دس��ت م��ردم و از طریق منتخبان آنها انجام می گی��رد.در دو انتخابات 
گذشته، ریاست جمهوری و اکثریت مجلس در اختیار نامزدهای اصالح 
طلب قرار گرفت و با امیدی که آنها نس��بت به روی خوش نش��ان دادن 
آمریکا و هم پیمانانش داش��تند، با کلید خوش بینی س��اده لوحانه، باب 
مذاکره با آمریکا را باز کردند و چهار س��ال از فرصتهای ناب کشور را که 
می توانست برای پیشرفت صرف شود، معطل نگهداشتند و سعی کردند با 
اتخاذ روشی نامناسب، بر مبنای رکود، تورم را مهار کنند. مذاکرات با ۱+5 
به برجام منتهی شد که از نظر حقوقی ضمانت اجرائی الزم را نداشت و لذا 
آمریکا براحتی آن را با تحقیر دیگران، زیر پا گذاشت و محصول چند سال 
جلسه و بحث و رفت و آمد و تقال را برباد داد و بدتر از آن ، تحریمهایی 
را بر ما تحمیل و دیگران را وادار به اجرای آن کرد که باعث تشدید آثار و 
نتائج بی کفایتی و سوء مدیریتهای قوة مجریه و مماشات قوة مقننه شد و 
کار را به جایی رساند که بزرگترین سقوط تاریخی ارزش پول ملی رخ داد 

و به فالکت اکثریت مردم انجامید. 
این مش�کالت فقط در بخش سیاست خارجه نبوده است و در 

بخش های دیگر هم مشکالت فراوانی به وجود آورده است؟
بله، از نظر اجتماعی و فرهنگی انحطاط بی س��ابقه ای پدیدار شد که 
تأثیر مهم آن بر افزایش سن ازدواج و تضعیف کانون خانواده و کاهش نرخ 
باروری و مهاجرت بسیاری از جوانان تحصیل کرده و متخصص و ظهور 

و تش��دید ناهنجاریهای اجتماعی شد. در انتخابات آینده مردم شریف ما 
باید بدانند که کش��ور در بن بست قرارنگرفته است این دولت و مجلس 
اس��ت که با عملکرد ضعیف و ناشایس��ت در بن بست سیاسی واقع شده 
است؛ مردم مطمئن باشند که جای یأس نیست و با انتخاب درست می 
توان با همکاری و مشارکت عمومی از پس مشکالت برآمد. اما مردم باید 
راهنمایی شوند و در میان فهرستهای مختلف سردرگم نمانند: اینجاست 
که ضرورت ائتالف تمام دلسوزان و عالقه مندان به پیشرفت مردم در سایة 

ارزشهای آرمانی انقالب روشن می شود.

برخی معتقد هستند که این ائتالف لزومی ندارد ، موانع ائتالف 
چه مواردی هست؟

اصل ائتالف و یکپارچگی در میان خیرخواهان حقیقی مردم که در دو 
دورة گذشته منتقد و خیرخواه مسئوالن بوده اند کامال واضح است و البته 
اهمیت آن به دلیل ضعفهای عمده ای که در قانون کنونی انتخابات وجود 
دارد، بیش��تر می شود. ای کاش وزارت کشور فرصت سه سال گذشته را 
از دست نمی داد و امروز قانون جامع انتخابات کار مردم را در تشخیص و 
برگزیدن شایسته ترینها تسهیل می کرد ولی این هم یکی دیگر از عالئم 
کم کاری و س��وء مدیریت دولت اس��ت. بنابراین باید بویژه در شهرهای 
بزرگ و در صدر آنها تهران، به مردم فهرست مناسبی از نامزدهای شایسته 
پیشنهاد داد. هدف اصلی ائتالف رسیدن به فهرست واحد برای راهنمایی 
مردم و آس��ان کردن انتخاب نمایندگان پاکدستی است که فقط به فکر 
مردم شریف ایران و سرنوشت این نظام مقدس جمهوری اسالمی باشند 
و بخواهند منافع و خواس��ته های خ��ود را رها بلکه فدا کنند و با اصالح 
اش��کاالت متعددی که در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و 
سیاسی گریبان کشور را گرفته عقب ماندگیها و فرصت سوزیهای شش 
سال گذش��ته را جبران کنند. موانع ائتالف، ساده انگاری و تکروی و بی 
تدبیری و بی توجهی به اقتضای قانون ضعیف موجود است : هر نوع تشتت 
و تن دادن به تکروی، ولو ظاهر آن بسیار مقدس و اصولگرایانه باشد، و به 
طور کلی هر شکلی از اوج گرفتن نفسانیات به نفع کسانی تمام می شود 
که در این ش��ش س��ال زندگی را بر مردم تلخ و آب مردم را خون کردند 
و کش��وری را که باید در افق چشم انداز به جایگاههای برتر در منطقه و 
در جهان دست می یافت، به سیر قهقرایی کشاندند. پیروزی حق قطعی 
اس��ت به ش��رط آن که در حول محور آن ، دست به دست یکدیگر نهیم 
و اختالف س��الیق را فدای اصول اعتقادی و آرمان و آیندة هموطنانمان 

نماییم.ان شاءاهلل.  

سیدمصطفی میرسلیم:

اختالف سالیق در انتخابات را 
فدای اصول اعتقادی باید کرد

محمد صادق رخ فرد

روزنامه نگار
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حزب موتلفه اسالمی پیرامون اظهارات 
اخیر رئیس جمهور بیانیه ای صادر کرد.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب موتلفه 
اسالمی، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت بزرگ ایران چندی است رئیس جمهور، 
مغایر با وظایف قانون اساسی مواضعی را مطرح 
می کند که برخالف مصالح کشور و وحدت ملی 

و انسجام مردمی است.
سخنان ایش��ان در یزد،دامن زدن به تقابل 
جناحی و ایجاد دو قطبی و چند قطبی جریانی 

بود و بر مشکالت مردم و جامعه افزود.
رئیس قوه مجریه وظیفه دارد کشور و مردم را 
آنچنان اداره کند و تدبیر امور نماید که آسایش 
و آرامش و رضایت مردم��ی و رفاه اقتصادی و 

نشاط فرهنگی در جامعه پدیدار شود.
دولتی که قرار بود دولت تدبیر و امید باش��د 
و روابط بین المللی را در مسیر مصالح و منافع 
متقابل ق��رار دهد،بیکاری را با اش��تغال چاره 
کند،تورم و رکود را عالج نماید، ارزش پول ملی 
و ثبات قیمت ها را افزایش دهد، حجم نقدینگی 
را متعادل س��ازد، ازدواج را گسترش و طالق را 
کاهش دهد و مشکالت را با تدبیر گره گشایی 

نماید.
رئی��س دولت به جای پاس��خ ب��ه مطالبات 
مردم��ی مواضعی اتخاذ می کند ک��ه اذهان را 

دچار تشویش می کند.
فرهنگی،دعواه��ای  ه��ای  ناهنج��اری 
گاه  و  مالی،ناکارآم��دی  جناحی،فس��ادهای 
بی عرضگ��ی برخی در دوران 6 س��اله غیرقابل 

انکار است.
بااینکه در این برهه مردم و دلسوزان فرهنگی 
و سیاس��ی کشور کوش��یده اند وی را حمایت 
کنند و صبور و آرام سیاست های غلط را تحمل 
نمایند و نقد و تذکر مشفقانه داشته باشند، ولی 
در هفته وحدت در تریبون رسمی و در شرایطی 
که مبارزه با فس��اد برای مردم امیدواری پدید 
آورده اس��ت،رئیس جمهور به جای حمایت از 
براندازی فساد و تقویت رسیدگی های قضائی، 
طوری س��خن می گوید که نوع��ی فرافکنی و 
موجب دلگرمی و تجری سوء استفاده گران می 

شود.
قطعا دس��تگیری ب��رادر و هم��کار رئیس 
جمهور امر خوشایندی نیست اما نباید موجب 
ش��ود که وی به ج��ای احت��رام و تمکین به 
احکام قضائی نوع��ی عصبانیت را جلوه دهد.

ای��ن در نظام حکومت عل��وی زیبنده رئیس 
جمهور نیست.

رئیس جمهور محترم 6 سال فرصت داشت 
که به وعده ها و سیاست ها و برنامه های خود 
عمل و مشکالت مردم را حل  نماید و پیشرفت 
را توس��عه  دهد.به اندازه کافی هم از او حمایت 

ش��ده است.دوس��ال دیگر هم وقت دارد که با 
تجربه از گذشته،مطالبات مردم و نظام را برآورده 
سازد.می تواند مستند و با مدارک کافی،اگر پول 
و ارزی دریافت شده و پرداخت نشده،اطالعات 
آن را مکتوب به قوه قضائیه ارس��ال نماید و از 
دستگاه قضایی بخواهد سرنوشت این پول ها را 
روشن کنند و به فساد دانه درشت ها رسیدگی 
جدی نمایند وقطعا سیس��تم قضائی و ملت از 
اطالعات مس��تند رئیس قوه مجریه استقبال 
کرده و حمایت کامل خواهند داشت.ریاس��ت 
جمهوری می دانند راه حل مش��کالت کش��ور 
عمل به قانون اساس��ی،اطاعت از رهنمودهای 

امام خمینی و امام خامنه ای است.
اج��رای اقتصاد مقاومتی،ات��کاء به نیروهای 

مردم و ظرفیت های باالی کشور است.
اگر برجام نتوانس��ت خواس��ته های ذهنی 
رئیس جمهور و جناح وابس��ته به او را برآورده 
س��ازد، می توان تدبیر جدیدی اندیشید و اگر 
اش��تباه اعتماد به آمریکا و برخی کش��ورهای 
اروپایی غل��ط از آب درآمد،رئیس جمهور می 
تواند از این مسیر برگردد و راهی نو با حمایت 
قاطع همه جریان های متعهد به وطن و ایران با 

شکوهواسالمدر پیش بگیرد.
قطع��ا یکپارچگ��ی و وح��دت همگان��ی و 
یکصدایی در برابر آمریکا و زورگویی ها بهترین 
راهکارهاس��ت.فتنه و فتنه گران و سازشکاری 
ها،تس��امح و تعل��ل و ضع��ف گرای��ی در برابر 
دش��منان و منافقان و اصحاب فتنه، چاره ساز 

نبوده و نیست.
ا  یلِِه َصًفّ َ یُِحُبّ الَِّذیَن یَُقاتُِلوَن فِي َس��بِ إَِنّ اهلَلّ

َکأَنَُّهْم بُْنَیاٌن َمْرُصوٌص
حزب موتلفه اسالمی  با ابراز تاسف از مواضع 
و س��خنان اخی��ر رئیس جمهوری به ایش��ان 

یادآوری می ش��ود که تداوم این مواضع،آب به 
آس��یاب دیگران ریختن است.در حالیکه نفس 
های استکبار و صهیونیسم در منطقه و جهان 

به تنگناهای سختی دچار شده است.
حزب موتلفه اس��المی معتقد است راه حل 
مشکالت کشور،همراهی و هماهنگی و تعامل 
س��ران قوا با یکدیگر به وی��ژه رئیس جمهور و 
احترام به همه نظرات و حفظ وحدت ملی است.

مبارزه قاطع و با برنامه و مستمر و بدون هرگونه 
کوتاهی با فاسدان و مفسدان و غارتگران بیت 
المال ملت می تواند چاره فساد و مشکالت سوء 

استفاده ها را بنماید.
حزب موتلفه اس��المی از ریاست جمهوری 
می خواهد با حفظ حریم و حرمت قضا،قاضی 
و محکمه و احکام صادره قضایی،خود مش��وق 
قضات عادل و شجاع در ریشه کنی فساد باشد.

مواضعی که موجب سس��تی در اجرای عدالت 
قضایی و تخطئه احکام قضایی باش��د در اداره 

کشور به زیان دولت است.
حزب موتلفه اس��المی تاکی��د می کند که 
رئی��س دولت مس��ئول اصلی همه مس��ائل و 
معیشت مردم و مشکالت اقتصادی موجود می 
باش��د و او می تواند با حمایت از عناصر پاک و 
تجربه آموخته و مدیران الیق و کارآمد و ساده 
زیست،رضایت مردم را در معیشت و زندگانی و 

درآمد حالل تامین نماید.
ای��ن اولویت دول��ت در برهه فعلی اس��ت.

فرافکن��ی و بی مهری به نیروه��ای کارآمد و 
شجاع را کنار بگذارند و با تمام توان و امکانات 
به فکر حل مش��کالت مردم وکشور باشند که 
کلید راه حل ها در همین چمن و بستان پیدا 

می شود.
حزب موتلفه اسالمی 98/8/2۱

بیانیه حزب موتلفه اسالمی پیرامون اظهارات اخیر رئیس جمهور:

رئیس جمهور طوری سخن می گوید که
موجب تجری سوء استفاده گران می شود

رئیس جمهور دست از فرافکنی بردارد
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مشکالت معیشتی 
مردم هنوز ادامه دارد 
و راه ح��ل های��ی ی��ا 
اندیشیده نشده یا اینکه جوابگوی حل مشکالت 
نب��وده اس��ت و از همه مهم تر این مش��کالت 
متاسفانه بیشتر هم گریبان گیر طبقه ضعیف 
جامعه بوده است.  دولت هم به جای پاسخگویی 
یا ارائه نقشه مناسب با حاشیه سازی و یا معطل 
ماندن در بحث برجام و انتظار کش��یدن برای 

اروپا به کمک و یاری مردم نیامده است.
با توجه به س��خنان رهب��ری پیرامون بحث 
اقتص��اد در دیدار با دانش آموزان و مش��کالت 
مردم با حاج احمد کریمی اصفهانی عضو هیات 
موسس حزب موتلفه اسالمی به گفتگو نشستیم 

که ماحصل آن تقدیم عالقه مندان می شود:
تقریباً هش�ت ماه از س�ال رونق تولید 
می گذرد. آیا دولت توفیقی در این زمینه 
داش�ته و واحده�ای تولی�دی از عملکرد 

دولت رضایت دارند؟
 در ۱2 سال گذشته 
مق��ام معظ��م رهبری 
ش��عارهای هر سال را 
اقتصادی  به شعارهای 
اختص��اص دادند  این 
به دلیل دور اندیش��ی 
و پیش بینی که ایشان 
از آینده داشتند، انجام 
ش��د. پیش بینی می 
کردند که دش��من بر 
اقتصادی  مسائل  روی 
ش��د  خواهد  متمرکز 
و در ای��ن رابطه کاری 
که دولت ها باید انجام 
م��ی دادن��د تمرکز بر 
اقتصادی  مسائل  روی 
باید  ب��ود.  اقتص��ادی 
تدارک می دیدند برای 
ها  تحریم  زمانی ک��ه 

این فشارها را دوچندان می کرد و ولی متاسفانه 
کاری در ای��ن زمینه صورت نگرفت.  زمانی که 
دولت تمام تخم مرغهای خودش را در یک سبد 
ق��رار می دهد و حت��ی آب خوردن را منوط به 
مس��ئله برجام می کند  این یک انحراف را در 
کار نش��ان می دهد. آنقدر که دولت به بیرون 
از مرزها توجه دارد اگر به داخل توجه می کرد 
قطعاً وضع بهتری بود. در حال حاضر بعضی از 
کارخانه های ما با ظرفیت بسیار پایین کار می 
کنند اگر چنانچه با تسهیالتی که در اختیار این 
بنگاه های اقتصادی قرار می دادند حداقل آنها به 

ظرفیت اسمی خودشان می رسیدند.
 وزیر صمت اعالم کرده اگر واحد تولیدی 

دچار مشکل شود و بخواهد تعطیل شود ما 
به س�راغ آنها می رویم چقدر به این وعده 

عمل شده است؟ 
نه چنین چیزی صحت ندارد. متاسفانه بانک 
ه��ا  با توجه به وضعیت اقتص��ادی پیش آمده 
مش��کالت زیادی را ب��رای بنگاه های اقتصادی 
پیش آوردن��د که خوش��بختانه در این زمینه 
دس��تگاه قضایی وارد عمل ش��ده و کار بسیار 
خوبی انجام داده اس��ت. قبال اگر چنانچه بانک 
از بنگاه اقتصادی ش��کایت م��ی کند برای این 
مجموعه مشکالتی ایجاد می شد و مدیر واحد 
تولیدی مورد بازخواست قضایی قرار می گرفت 
و ممنوع الخروج می شد. با آمدن رئیس جدید 
قوه قضاییه  تقریبا این مشکل به صورت قانونی 
حل شده اس��ت و این کمک بزرگی بود که به 
بنگاه های اقتصادی شد. به طور طبیعی وظیفه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تس��هیل کردن 
کار برای صادرات است که متاسفانه سال ها این 
مس��ئله از طرف ما دنبال شده ولی آنچنان که 

باید و شاید باشد کاری انجام نشده و مشکالت 
کماکان ادامه دارد. مس��ئله دیگ��ری که برای 
بنگاه های اقتصادی مشکالتی را به وجود آورده 
بیمه و همچنین قوانین مالیاتی است و کماکان 
بنگاه های اقتصادی با آن درگیر هستند. به طور 
کلی باید  در کش��ور عزمی وجود داشته باشد 
تا مشکالت حل ش��ود. به عنوان مثال مجلس 
باید در این زمینه وارد عمل بشود و  همچنین 
دولت تا این مس��ائل حل بشود. از طرفی  نظام  
باید برای افرادی که اش��تغال ایجاد می کنند و 
کارگران زیادی را به کار می گیرند ارزش قائل 
شد نه اینکه این به صورت یک ضد ارزش تلقی 
بشود و  رسانه ملی از افرادی که این خدمات را 

به جامعه ارائه می دهند تقدیر کند تا به صورت 
یک فرهنگ در بیاید در آن صورت  انش��اءاهلل 

رونق تولید شکل شکل خواهد گرفت.

به انتظار دولت آمری�کا و یا دولت های 
اروپایی بودن برای حل مشکالت اقتصادی 
چ�ه لطمه ای را به س�رمایه گ�ذار و تولید 

کننده وارد می کند؟
 این بالتکلیفی در کشور باعث می شود که 
به دیگر بخش ها نیز اثر بگذارد و س��رمایه گذار 
هم با یک بالتکلیفی مواجه ش��ود.  به نظر من 
۷0 الی 80 درصد از مشکالت مربوط به تحریم 
های داخلی می باشد اگر چنانچه این مشکالت 
در داخل حل شود درصد باقی مانده یعنی 20 
درصد که مربوط ب��ه تحریم های خارجی می 
باشند خیلی اثرگذار نخواهد بود و مشکالت حل 
خواهد ش��د. از طرفی دولت با بعضی از رفتارها 
و سخنان باعث ایجاد نگرانی در جامعه شده و 
این باعث نگرانی در س��رمایه گذاری می شوند 
و نهایتاً تولید آس��یب 
م��ی بیند. ب��ی ثباتی 
باعث لطمه زدن به کار 
سرمایه گذاری خواهد 
شد . به صورت طبیعی 
سرمایه گذاری در یک 
بس��تر آرام شکل می 

گیرد.
 چگونه از واردات 
زائ�د  و  بی روی�ه 
جلوگیری شود تا به 
رونق تولید لطمه ای 

نخورد؟
واردات  زمان��ی    
کم خواهد ش��د که ما 
بتوانی��م تولی��د را باال 
ببریم. تولید داخلی را 
از لح��اظ کیفیت باال 
ببریم و از لحاظ قیمت 
پایین بیاوریم. از طرفی تس��هیالت گمرکی را 
برای واردات��ی که مورد نیاز تولید اس��ت و در 
حقیقت مکمل تولید هست ایجاد کنیم و برای 
تولید تسهیالتی قائل بش��ویم که قیمت تمام 
ش��ده کاال ب��اال نرود . همچنی��ن دولت کمک 
کند و نظارت داش��ته باش��د تا کیفیت کاالها 
بهبود یابد.  بنابراین اگر به تولید به صورت همه 
جانبه کمک شود هم کاالی با کیفیت ساخته 
می ش��ود و هم با قیمت پایین و قابل رقابت با 
مش��ابه خارجی تولید می شود. آن وقت این به 
صورت خودکار از واردات جلوگیری خواهد کرد 
و  انش��اءاهلل صادرات ما نیز به سوی  تراز مثبت 

حرکت خواهد کرد. 

احمد کریمی اصفهانی:

وزارت صمت برای حل مشکالت اقتصادی 
کاری انجام نداده است
کارآفرینی نباید ضد ارزش تلقی شود

سیدعلی میرمبین

روزنامه نگار
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مه  بخش��نا
 99 بودج��ه 
امض��اي  ب��ا 
در  رئیسجمهور 
4 فراز و یک پیش��نویس در 3 بند و 4 جزء به 
کلیه دس��تگاههاي اجرایي ابالغ گردیده است، 
)۱( بر آن ابالغیه و این پیوس��ت ایرادات ذیل 

وارد است.
۱- در ف��راز اول ابالغیه م��الک ارائه بودجه 
دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه سیاستهاي 
من��درج در بخش��نامه پیوس��ت ابالغی��ه و 
دس��تورالعمل جامع بودجهری��زي مبتني بر 
عملکرد و سند اجرایي بودجه اعالم شده است. 
در فراز دوم عباراتي همچون محور درآمدزایي، 
هزینهک��رد کارا، ثب��ات در اقتصاد توس��عه و 
عدالت، اصالحات نهادهاي نظام بودجهریزي، 
رویکرد رشد بلندمدت، ثباتسازي کوتاهمدت، 
پیش��رفت متوازن و اصالح ساختار دولت براي 
تدوین بودجه به کار رفته اس��ت که مفاهیمي 
کلي در تدوین بودجه اما بدون ضمانت اجرایي 
است. در فراز سوم اجراي اصالحات ساختاري 
بودج��ه و تحق��ق سیاس��تهاي کل��ي اقتصاد 
مقاومت��ي، انضباط مالي و ح��ذف فرآیندها و 
هزینههاي غیرضرور و ارتقاي بهرهوري و رفع 
و عوامل رش��د اقتصادي و بهبود فضاي کسب 

و کار و راهکاره��اي افزای��ش منابع 
عمومي از طریق پیشنهاد دستگاهها 
طلب شده اس��ت در حالي که آنچه 
از زیرمجموع��ه طلب ش��ده، باید به 
ص��ورت الزام از ب��اال به زیرمجموعه 
تکلیف ش��ود. در فراز آخر هم گفته 
ش��ده اگر س��ند اجرایي بودجه هر 
دستگاهي به سازمان برنامه و بودجه 
کشور ارائه نشود، سازمان رأسا نسبت 
به تنظیم سند اجرایي بودجه 99آن 

دس��تگاه اقدام خواهد کرد. گویي ابالغکننده 
بخشنامه پیش��اپیش از این عدم دریافت سند 
اجرایي از سوي برخي از دستگاهها واقف است.

2- بند اول پیشنویس بخشنامه بودجه 99 
در موض��وع مقدمه و در مقام تبیین ش��رایط 
اقتصاد کالن اس��ت که در آن بدون اش��اره به 
برجام اعتراف به برقراري سختترین تحریمها، 
کاهش ش��دید صادرات نفت ش��ده و کاهش 
درآمد نفتي از مهمترین عوامل نوس��ان شدید 
ارز در کشور معرفي ش��ده است، در حالي که 
نوسان ش��دید ارز و نرخ آن، نقطه شروعش نه 
کاهش درآمد نفت، بلکه تصمیم نادرست اعالم 
ن��رخ ارز 4200 توماني ب��ود که تاکنون معلوم 
نشده پیشنهاد آن توسط کدام مسئول به هیئت 

وزیران ارائه و بالفاصله اجرایي شد!
3- در همی��ن مقوله دولت اق��رار کتبي به 
افزایش قیمتها و کاهش رشد اقتصادي که ملت 
را با چالش��هاي جدي اقتصادي مواجه نموده، 
میکند. یعني همان حقایقي که در ش��عارهاي 
شفاهي، منکر و از تریبونهاي عمومي خالف آن 

را تبلیغ کرده است.

4- در مقدمه ادعا ش��ده بودجه سال 9۷ را 
دولت بدون کس��ري به پایان رس��انده و بدون 
اشاره به تصمیمات نادرست منتهي به کاهش 
ارزش پول ملي، ادعا شده دولت توانسته بخشي 
از کاه��ش ارزش پول ملي را جب��ران کند. در 
همین فراز ضمن اشاره به اشتباهات اقتصادي 
گذشته، به فائق آمدن بر آن نوید داده شده، اما 
این اشتباهات را نه متوجه دولت، بلکه متوجه 
ملتها و تجربه بشر در بزنگاههاي تاریخي دانسته 

است!
5- در فراز دوم به یارانهها و پوشش کسري 
صندوقهاي بازنشستگي و تسویه تمام تعهدات 
مالي و عدم استفاده از سهم صندوق توسعه ملي 
اشاره ش��ده در حالي که گزارش تفریغ بودجه 
در مورد یارانهها و برداشتهاي دولت از صندوق 
توسعه ملي با توجه به مصوبات هیئت وزیران 
خالف این ادعا بوده و اقرار به کس��ري بودجه 
صندوقهاي مطروحه در این فراز با فراز قبلي که 
ادعا شده بودجه سال 9۷ بدون کسري به پایان 

رسیده هم همخواني ندارد.
6- در فراز س��وم مقدمه ادعا ش��ده در سال 
98 دولت در تالش اس��ت نسبت به تخصیص 
کامل هزینههاي اجتنابناپذیر اقدام کند و چالش 
انتقال ناش��ي از شرایط رکود را مدیریت کند و 
منابع و مص��ارف را به گونهاي تنظیم کند که 

نیازي به اس��تقراض از نظام بانکي نباش��د. این 
ادعا با مصوب��ات متعدد تصویبنامههاي مربوط 
به اس��تفاده از هواپیماي اختصاص��ي براي وزرا 
که ضرورت آن در شرایط رکود، منتفي است و 
مصوبات متعدد هیئت وزیران که در آن بدهي 
شرکتها و بنگاههاي اقتصادي دولت به سیستم 
بانک��ي و حتي بانک مرکزي، به بدهي دولت به 
بانکها منتقل شده منافات دارد و ادعاي مدیریت 
اشتغال و تولید یا سیل واردات بیرویه منتهي به 
میلیاردها دالر ارز 4200 توماني تخصیصي به 
واردات غیرضروري ش��امل کاغذ سیگار و دیگر 

کاالهاي قابل تولید در کشور در تضاد است!
۷- در ف��راز چهارم مقدم��ه یک بار دیگر به 
کس��ري بودجه که در فراز اول منکر آن ش��ده 
ب��ود، اقرار ش��ده و یک��ي از راهکارهاي جبران 
کسري، انتشار اوراق بهادار اشاره شده که تداوم 
آیندهفروشي منابع تحصیل نشده سنوات آتي 

بوده و خواهد بود.
در همی��ن فراز از اجراي سیاس��تهاي پولي 
و ارزي اصالح��ي در کاهش تورم س��خن رفته 
است. معلوم نیست کدام سیاست، مطمح نظر 

مقدمهنویس است. حراج 60 تن طال از ذخایر 
بانک مرکزي و تخصیص بیحساب و کتاب ارز 
4200 تومان��ي براي واردات بیرویه و بارویهاي 
که انجام نش��ده و قوه قضائیه را درگیر صدها 
پرونده از این باب نم��وده را آیا میتوان اصالح 

سیاستهاي پولي و ارزي نامید؟
8- در فراز پنجم مقدمه پیشنویس بودجه، 
بازارسازي ارزي، آزادسازي تدریجي و راهاندازي 
س��امانه مبادالت ارزي براي کشف قیمت ارز، 
سیاس��ت مناس��ب متخذه دولت معرفي شده 
که منجر به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمي 

گردیده است.
افزای��ش نرخ ارز از هر دالر 3800 به 4200 
و تکانه ش��دید آن از 4200 تا ۱8 هزار تومان 
و س��پس کاهش آن به ۱2 هزار تومان و اندي 
مقدمهنویس بودجه، اقراري است تصریح شده 
در این فراز براي بازارسازي در حوزه ارزي و پولي 
که براي مهار تورم و کاهش آن عنوان گردیده 
و ادعا شده در صورت استمرار، نویدبخش ثبات 
نسبي آتي در شبکه بانکي خواهد شد. به طوري 
که مالحظه میش��ود همه چیز به آینده و آتي 
حواله ش��ده،بدون آنکه به مفاس��د اقتصادي و 
پولي و ارزي مبتالبه شبکه بانکي که هماکنون 
ش��امل صدها پرونده در محاکم قضائي ش��ده 

نتیجه اتخاذ اینگونه سیاستهاست، اشاره شود.
ف��ارغ از ای��ن کلیگوییه��ا، در یک 
کالم مس��یر پروندههاي مفاسد مالي 
در بانکه��ا نش��ان میده��د ک��ه باید 
تصمیم��ات متخ��ذه متوق��ف گردد. 
مقدمهنوی��س بودج��ه میگوی��د باید 

استمرار یابد!
9- در فراز پایاني مقدمه بودجه 99، 
مقدمهنویس از کسري بودجهاي که در 
ف��راز اول مقدمه منکر ب��ود، با عباراتي 
همچون نات��رازي مزم��ن بودجهاي و 
ناترازي بلندمدت صندوقهاي بازنشس��تگي به 
آن اقرار نموده و از آن بحران به عنوان ش��رایط 
نامطلوبي ن��ام برده که با اتکا ب��ه فرمان مقام 
معظم رهبري اقدام به برنامههاي اصالح ساختار 
بودجه و نظام بانکي نموده، اما اینکه ابعاد این 
اصالح س��اختاري کدام اس��ت و مصوب کدام 
مرجعي است و اینکه آیا این اصالحات متوقف 
ب��ه فرمان معظمله بود و چرا در س��ال منتهي 
به تصدي 8ساله دولت انجام میشود، از صدر و 

ذیل ابالغیه معلوم نیست.
۱0- ختم کالم. در این مقدمه پیش��نویس 
بودجه 99، هیچ نش��اني تلویحي یا تصریحي 
به اصطالح معروف اقتصادي که همانا س��فت 
کردن کمربندها باش��د، به چش��م نمیخورد و 
آنچه که در فرازهاي مقدمه پیشنویس بودجه 
آمده، بیشتر به یک متن سخنراني شبیه است 
و بیش��تر ش��عارگونه مینماید تا راهکار عملي 
ملموس براي تدوی��ن منابع و مصارف بودجه 

یکساله مملکتي.
پي نوشت:

۱( شماره 84432 مورخ 98/4/۷

بودجه 99 یا متن سخنرانی شعاری؟
غالمرضا انبارلویي

کارشناس مسائل اقتصادی
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با توجه به نا آرامی 
ها و اعتراضات اخیر 
در عراق که بسیاری 
معتقدند از بطن جامعه برخاس��ته و درفضای 
ملتهب امروزی نیاز این جامعه است، یک سوال 
مهم ذهن صاحب نظران را مشغول کرده که در 
پشت پرده اعتراضات خشونت آمیز این کشور 

چه کسانی بوده اند.
کسانی که تظاهرات و به خیابان امدن مردم 
در ش��هر های عراق و بویژه شعارهای آنها را به 
چش��م دیدند و یا ش��نیدند بخوبی امروز پس 
از چند هفته می توانند قضاوت و یا برداش��ت 
بهتری نسبت به این اعتراضات و فضای شکل 

گیری و تلفات باالی آن داشته باشند. 
برای درک بهتر تحوالت اعتراض امیز اخیر 
ع��راق می توان این موضوع را در چند س��طح 
تحلیل کرد که در گام اول به چرایی این خیزش 

و پیامدهای آن می توان اشاره کرد:
- ب��ه خیابان آمدن مردم ع��راق در روزهای 
ابتدایی بدلیل مش��کالت و مطالبات اقتصادی 

مانند اشتغال و بیکاری و فساد بوده است.
- فراگیر ش��دن اعتراضات س��بب تش��دید 
مخالفت ها و بلندترشدن فریادها و در بسیاری 
از مواقع سبب حمله به اماکن عمومی و به اتش 

کشیدن آنها شده است.
- با وجود گس��ترش اعتراض��ات مردمی در 
شهرهای بزرگ و حتی مذهبی گروهها و تشکل 
ه��ای سیاس��ی در این مرحله اع��الم موضعی 

نداشته و بنوعی سکوت کرده بوند.
- با آغشته ش��دن اعتراضات به رنگ و بوی 
قومی ، طایفه ای و حتی مذهبی کم کم زمینه 
اعالم نظر و ورود برخی چهره ها و تشکل های 

سیاسی سابقه دار در تحوالت فراهم گردید.
- ب��اال رفت��ن عک��س برخی چه��ره ها در 
تظاهرات بویژه فرمانده " لش��گر طالیی"  و به 
آتش کشیدن پرچم ایران و برخی مقامات عالی 
عراق نشان از بروز یک پدیده جدید داده است.

- به آتش کشیدن دفاتر حشد الشعبی در 
ع��راق و تهاجم کور به اف��رادی که در مبارزه 
ب��ا داعش در صف اول بودند، نش��ان از جهت 
گی��ری خ��اص در به می��دان آم��دن برخی 

معترضین دارد.
-  تهدی��دات ع��ده ای از معترضین به ورود 

به منطقه س��بز عراق که محل تمرکز ادارات، 
سازمانها ، وزارتخانه ها و بویژه سفارت خانه های 
بس��یاری است، نشان داد که مردان خشمگین 

نگاه هدایت شده ای به برخی اماکن دارند.
- تعرض به کنسولگری برخی کشورها دلیلی 
بر بغض و خصومت نگاهی اس��ت که در رقابت 
های منطقه ای برخی حکام معتقدند باید رقیب 
را با هر وس��یله ای از می��دان بدور کرد تا خود 

پیروز میدان باشند.
با توجه به نکات مذکور می توان دریافت روند 
تحوالت در عراق که در نقطه آغازین بر مطالبات 
مردمی تکیه داشته کم کم در گذر زمان صبغه 
سیاسی و امنیتی گرفته و سبب شد که مردان 
سیاس��ت در عراق چه در دولت و مجلس و چه 
در مرجعیت و گروههای مردمی ضمن حمایت 
از حقوق اجتماعی معترضان نسبت به هر نوع 
اعمال خشونت هشدار داده و از دولت خواستند 
تا در مقابل اقدامات خشن رفتار محکمی از خود 
بروز دهد. در عین ح��ال دولت ضمن پذیرش 
برخی تغییرات و طرح مبارزه با فس��اد و دادن 
برخی امتیازات به طبقات پایین جامعه زمینه 
اجاب��ت به خواس��ته های عموم��ی را تا حدود 
زیادی ب��رآورده کرده و مقدم��ات اصالحات را 
فراهم س��اخت ولی به نظر می رسد معارضین 
تا رسیدن به اهداف خود راهی طوالنی در پیش 

دارند.
حال در س��طحی دیگر ب��رای درک میزان 
واقعی بودن خواس��ته های تظاهرات کنندگان 
می توان چند س��وال مطرح ک��رد تا در عمق 
ح��وادث و در پس پرده تح��والت رفت و برای 

آینده نیز چشم اندازی موثر ترسیم کرد:
- مشکالت ساختاری قدرت و ثروت در عراق 
مختص این دولت بوده که معترضان با این بهانه 
چند هفته ای اس��ت در شهرهای بزرگ اشوب 

کرده و نظم عمومی را مختل کردند؟
- اگر مردم به خیابان امده مطالبات اقتصادی 
و اجتماعی داش��ته اند چرا همانند دوران بهار 
عربی در کشورهای دیگر شعار " اسقاط نظام" 

سردادند و خواستار سرنگونی دولت شدند؟
- طرفداری سرس��ختانه مقام��ات غربی از 
معترضین نیز محل س��وال بود که چرا آنها به 
بهانه حمایت از مردم در آشوبها نقش تحریک 
کننده داشته و تالش کردند تا از این فضا سوء 

استفاده کنند.
- حمله به دفاتر حشد الشعبی که اعضای آن 
از میان جوانان مبارز عراق هستند و در جریان 
نبرد با داعش بخوبی از این کشور دفاع کردند، 
عمل��ی غیر قابل دفاع و اقدامی در راس��تای به 

اتش کشیدن منابع عمومی آن کشور بود.
- ش��عار هدفمن��د علیه ای��ران و آتش زدن 
پرچم آن در برخ��ی مکانها بعالوه طرح برخی 
مس��ائل تفرقه امیز بین دو ملت در کنار حمله 
به کنسولگری ایران از جمله نکات قابل دقت در 

اهداف این اعتراضات انحرافی بوده است.
- باال ب��ردن تصاویر فرمانده لش��گر طالیی 
که دس��ت اموز نیروهای آمریکایی برای مقابله 
با جریان مبارزه مردمی با داعش بوده ، نش��ان 
دیگری از کالف سردرگم تحوالت پیچیده عراق 
دارد ک��ه از اتاق فکر جری��ان عربی در منطقه 

فرمان گرفته است. 
با درک پیچیدگی های جریان اعتراضی در 
عراق که حامیانی در منطقه و فرا منطقه دارد و 
نادیده گرفتن تالش همه عناصر داخلی در عراق 
برای کنترل و حل بحران حتی به قیمت تغییر 
نخس��ت وزیر می توان چنین نتیجه گرفت که 
بخش هایی از تظاهرکنندگان تحت تاثیر رقابت 
دولت فعلی با جری��ان غربی- عربی در منطقه 
بدنبال تغییر بنیادین دولت و اوردن چهره هایی 
هستند که مدتهاست مخالفان دولت فعلی عراق 
در حال چهره س��ازی از آنه��ا در افکار عمومی 
بوده تا در موعد مقرر در جایگاه قدرت به نقش 
افرین��ی بپردازند و در چنی��ن فضایی مطلوب 
آمریکا، اروپا، اسراییل و حتی عربستان عناصر 
بعثی هستند که در گذشته نیز خوش خدمتی 

زیادی به انها کردند. 
 حال اگر در البالی اعتراضات مردمی یا لیست 
های انتخاباتی در آینده و یا انتصابات استانی از 
عناصر بعثی که در حال حاضر ممنوعیت دارند، 
استفاده ش��د زیاد تعجب نکنید چرا که موتور 
جریان مخالف دولت اکثریت در عراق مدتهاست 
روشن شده و با صرف هزینه و بکارگیری شبکه 
های مختلف تلویزیونی و اجتماعی س��عی در 
تغییر نگرش جوانان و فش��ار برای تغییرات در 
مدار اصلی قدرت و اوردن چهره های نظامی به 
میدان سیاس��ت را دارد. روزهای آینده سیاسی 

در عراق محکی بر این مدعاست.  

احتمال بازگشت به قدرت بعثی ها  در عراق
حسن السجردی

عضو شورای مرکزی
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 2 ح��دود 
از  است که  ماه 
اولین اعتراضات 
مردم��ی در کش��ور ع��راق برای مش��کالت و 
معضالت��ی که مردم این کش��ور با آن دس��ت 
به گریبان هس��تند می گ��ذرد. این اعتراضات 
که عمدتا مربوط به فش��ارهای ناش��ی از نبود 
امکانات و نارس��ایی های اقتص��ادی حاصل از 
بی کفایتی حکومتهای گذشته این کشوراست، 
در ابتدا به صورت خودجوش و مردمی ش��کل 
گرفت. عامه معترضین بخاطر به نتیجه رساندن 
س��خنان خود که عمدتا ه��م مطالب به حق و 
درستی بود، تجمع های خود را موقتا به فرمان 
مرجعیت شیعه این کش��ور و به مناسبت ایام 
عزاداری اربعین سید و ساالر شهیدان و حضور 
خیل عزاداران حس��ینی از سراس��ر جهان در 
این مراس��م با عظمت، تعطیل کردند و پس از 
برگزاری راهپیمایی باش��کوه اربعین مجددا به 
حرکت مس��المت آمیز خ��ود ادامه دادند. پس 
از گذش��ت چند هفته از دور جدید اعتراضات، 
جریانات خارجی و نفوذی در این کشور محیط 
را مناسب پیشبرد اهداف خود دیده و با برنامه 
ریزی هایی که از قبل برای بهم زدن اوضاع در 
کشور عراق طراحی کرده بودند وارد صحنه این 
تظاهرات ش��دند. صرف نظر از مطالبات واقعی 
مردم، موضوع شناسایی نفوذ بیگانگان و عناصر 
داخلی آنان و دامن زدن به این تحرکات از چند 

منظر قابل بررسی است:
الف( توطئه استکبار

ش��کی نیس��ت که در پس پ��ردة هر یک 
از آش��وبها و ناآرامی هایی که در کش��ور های 
منطقه غرب آس��یا رخ می دهد رّدپای آمریکا 
وج��ود دارد. لیکن ممکن اس��ت در ابتدا، این 
ام��ر در بعضی جریانات به ط��ور علنی نمودار 
نگ��ردد، یا اینکه بدواً حرک��ت مداخله جویانه 
ای��االت متحده، با عناوی��ن مختلف به صورت 
آشکار پدیدار گردد. با نگاهی به سوابق تاریخی 
کش��ور عراق، معلوم می ش��ود ک��ه آمریکا از 
دیرباز خیال سیطره بر این کشور را در سر می 
پرورانده است. در جنگ تحمیلی عراق بر ایران، 
مردم این کش��ور به یاد دارند که پشت پرده و 
تحریک کنن��ده حکومت صدام برای آغازگری 
جنگ با کش��ور همس��ایه خود)ایران(، آمریکا 
بود. همچنین در ادامة این جنگ نابرابر، یکی 
از تأمی��ن کنندگان اصلی امکانات و تجهیزات 
نظامی و حمایتهای مالی پیدا و پنهان حکومت 
صدام حسین، کشور ایاالت متحده بود. هدف 
آمریکا از این پش��تیبانیها، به غیر از زمین گیر 
کردن انقالب اسالمی ایران در زمان اولیه شکل 
گیری این نهضت مردمی، اش��راف بر حکومت 
صدام و دس��تیابی به س��رمایه های اقتصادی 
کش��ور عراق که مهمترین آن نفت است، بود. 
در آن زم��ان آمریکا با تمام جنایاتی که در آن 
جنگ کرد نتوانست آن را به نفع خود تمام کند 
و باردیگر در مقابل ارادة محکم ملت ایران سر 
تعظیم فرود آورد ولی کماکان نفوذ خود را در 
عراق برای تاراج نفت آن کشور و تفرقة دینی و 

قومی در آن کشور، حفظ کرد تا اینکه پس از 
حکومت بعثی ها و روی کار آمدن نظام شیعی 
در عراق، موقعیت خود را متزلزل دید. آمریکا و 
هم دستان او طی سالهای اخیر همواره منتظر 
فرصت برای اغتش��اش در ای��ن حکومت تازه 
شکل گرفته بودند، که نمونة آشکار آن منحرف 
کردن تظاهرات مردمی عراق در روزهای اخیر 
به سمت مقاصد خودشان است. بیانیه ی اخیر 
کاخ س��فید مبنی بر برگ��زاری انتخابات زود 
هنگام در این کشور مؤید همین دخالت آشکار 

است.
ب( هدایت عوامل به ظاهر دینی

عوامل و دس��ت نش��انده ه��ای فرقه های 
مختلف ضد ش��یعی، با پوشش دین و مذهب 
و طرح مباحث گوناگون اختالفی میان شیعه 
و سنی، همواره در این کشور قصد سودجویی 
و تفرقه میان ادیان و قومیتهای کش��ور عراق 
را داش��تند، آنها مترّصد تحرکاتی هستند که 
بتوان آنرا مستمسکی برای القاء نظرات اختالف 
افکن خود در میان مردم عراق قرار دهند. نمونة 
همین القائات در حوادث اخیر قابل مش��اهده 
است. حضور عناصری از شیعیان در رأس امور 
اجرایی دولت ع��راق، باعث به مخاطره افتادن 
موقعیت گروه های تندروی سنی مذهب شده 
اس��ت. برخی علم��اء وهابی و س��لفی با طرح 
تکفیر شیعیان س��عی دارند تا این موقعیت را 
دوباره بدست گیرند. از این رو در این تظاهرات 
سعی بر ناکارآمدی دولت شیعی داشته و خود 
را نجات دهنده و ضعیت نابس��امان عراق می 
دانند تا بتوانند مردم ع��ادی را که از وضعیت 
معیش��ت خود دل خوش��ی ندارند به س��مت 
اه��داف مغرضانه خود س��وق دهند. از س��وی 
دیگر با وج��ود اینکه حض��ور ظاهری داعش 
در کش��ور عراق تمام شده است، لیکن بقایای 
تفکر مسموم این گروه نیز که به ظاهر خود را 
منشعب از دین اسالم جلوه می دهند، هنوز در 
کش��ور عراق باقی است. آنها نیز مانند وهابیت 
در این ناآرامیها سهمی هرچند ناچیز را دنبال 

می کنند.
سیاس�ی،  گروهه�ای  و  اح�زاب  ج( 

اجتماعی مخالف نظام
در کشاکش اعتراضات مردمی عراق، با کمی 
دقت مش��خص می ش��ود که بعضاً میدانهای 
تظاهرات، صحنة رویارویی احزاب و گروههای 
سیاسی مختلف شده اس��ت. اما تفاوتی که در 
این صحنه وجود دارد آن اس��ت که احزابی که 
برخاسته از بدنة مردم هستند و دغدغة آنها حل 
مشکالت مردم عراق است، هیچگاه اعتراضات 
را به عرصه و جوالنگاه خود برای مقاصد حزبی 
و ش��خصی تبدیل نکرده اند. لیک��ن برخی از 
گروهه��ای معاند نظام حکومتی ع��راق، از این 
فرصت برای اهداف ش��وم خود که نهایتا منجر 
به تغییر نظام و حکومت اس��المی عراق است 
استفاده می کنند. یکی از این گروه ها، بقایای 
حزب بعث است که فضای غبارآلود این روزهای 
عراق را برای خود مغتنم ش��مرده است. آنها با 
کمک و پشتیبانی های خارجی در صدد اجرای 

طرح براندازی این حکومت هس��تند و با سوار 
ش��دن روی موج این اعتراضات، برنامه خود را 

برای این مقصد پیش می برند.  
حال با توجه به تفکیک عناصر آشوب و فتنه 
در این کش��ور که به طور خالصه در باال به آن 
اشاره شد، باید راهکار های مقابله و خنثی کردن 
تحرکات این س��ه مجموعه را نیز مورد بررسی 
قرار داد که البته در این مقال نمی گنجد و تنها 
به ذکر چند نکته از راهکار های مش��ترکی که 
می تواند به نوعی بازدارنده حرکتهای مخاطره 
انگیزآنان در کشور عراق باشد، به طور خالصه 

اکتفامی کنیم:
۱- ملت هوش��یار عراق با دردس��ت داشتن 
س��رمایه انس��انی که به طور ذاتی، با محوریت 
اسالم در این کشور وجود دارد و همچنین عشق 
به اهل بیت عصمت و طه��ارت که امری خدا 
دادی برای مردم آن خاک است و خود موجب 
این ش��ده که کشور عراق با وجود بقاع متبرکه 
در آن کشور، بویژه مضجع شریف سید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، مأمن 
و مأوای ش��یعیان جهان باشد. همچنین وجود 
مرجعیت عالی ش��یعه که با هوش��یاری کامل 
مترصد همه تحوالت در این کش��ور است، می 
تواند از این گردنه سخت تاریخی نیز با درایت 
عبورکند و با فرمانده��ی واحد این مرجعیت، 
کش��ور را از تالطم حاصل از خودکامگی های 

مجموعه های گفته شده، رها سازد.
2- همچنی��ن این مل��ت آزاده و س��ر افراز 
میتواند  تجربیات ارزنده برادران خود در کشور 
جمهوری اس��المی ایران را در نب��رد با عوامل 
داخل��ی ضد نظام و عناصر خارجی، مورد دقت 
و استفاده قرار دهند تا شیعیان و رهپویان ائمه 
اطهار)ع( در مقابله با دشمن وفتنه های تجربه 

شده آن، دوبار گزیده نشوند.
3- البت��ه راه��کار ه��ا و برنام��ه هایی که 
دولتم��ردان ع��راق باید در این مس��یر همت 
گمارند نیز الزم به تحلیل می باش��د که خود 

مقوله جداگانه ای است.
سخنی هم با ملت کشور عزیزمان ایران:

ایران اس��المی نیز که همیشه هوشیار در 
مقابلة با فتنه های داخلی و خارجی هس��ت، 
میداند که دشمن همیشه در کمین این کشور 
حق طلب اس��ت. ما باید مراقب دسیسه ها و 
مکر عوامل آش��وب و نگرانی برای ملت ایران 
در همیش��ه و همه حال باشیم. اقدامات این 
مزدوران در کش��ور عراق، زنگ خطری است 
برای اینک��ه بدانیم دش��من خارجی، اطراف 
میهن اس��المی ما، هر لحظه آم��اده نفوذ به 
مرزهای مختلف کش��ورمان اس��ت و خواهان 
س��رایت این نا آرامی ها به داخل کش��ورمان 
مي باشد، که البته فرماندهی عالمانه و رهبری 
مدبّران��ه مقام معظ��م رهب��ری و از پس آن 
هوش��یاری و تبعیت مردم از فرامین ایشان و 
تجربیات تلخ و شیرین، اما گرانبهای این ملت 
درحوادث گذشته، مارا از این شرایط مصون و 

محفوظ نگه خواهد داشت.
 ان شاء اهلل.

شناسایی عناصر آشوب و نفوذی در عراق
حسن فاطمی

کارشناس مسائل بین المللی
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به اصرار دولت بر 
تصوی��ب لوایح مربوط به FATF گفت: با اجازه دسترس��ی به اطالعات 
اقتصادی کشور، خود فرصت جاسوسی مالی را برای غرب فراهم می آوریم. 
احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به حواشی درباره لوایح 
پالرمو و CFT، اظهار داش��ت: ش��ورای نگهبان ای��رادات جدی به لوایح 
FATF وارد دانس��ت، مجل��س نیز برای رفع ای��رادات اقدامی نکرد و در 
پی آن لوایح به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز 
بررسی این لوایح را موکول به برداشتن تحریم های آمریکا کرد و با عدم لغو 
تحریم ها، این الیحه در مجمع مسکوت ماند. طبق آئین نامه داخلی مجمع 
چون یکسال از طرح آن گذشته و راجع به آن نظر نداده بود، مجمع آن را 
از دستور کار خارج کرد و در نهایت طبق قانون، نظر شورای نگهبان مبنی 

بر رد آن مجری و معتبر است. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی ادامه داد: اما جای تعجب 
دارد که ش��نیده ش��ده، دولت در حال تدوین آئین نامه اجرائی این لوایح 
اس��ت! جای این سؤال وجود دارد، چگونه لوایحی که به تصویب مجلس 
ش��ورای اسالمی نرسیده دولت درحال نوشتن آئین نامه اجرائی آن است! 
در حالی که باید یک قانون و یا الیحه تصویب شود تا بتوان به استناد آن 

آئین نامه اجرائی نوشت. 

مقدم در ادامه با اش��اره به تالش همه جانبه دولتمردان برای تصویب 
کنوانس��یون های جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و مبارزه با تأمین 
مالی تروریس��م )CFT(، خاطرنشان کرد: شاهد مثال آن مدعای کذب 
آق��ای جهانگیری مبنی بر اعالم رضایت مقام معظم رهبری نس��بت به 
تصویب این دو کنوانس��یون است و یا اینکه آقای ربیعی، تلویحاً تهدید 
می کند در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، اقتصاد کشور تعطیل شده 
و ارزش پول ملی کاهش می یابد، این در حالی است که هرگز دولتمردان 
نتوانس��تند جواب قانع کننده ۱۱ سؤال کمیسیون مشترک اقتصادی و 
امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این کنوانسیون را بدهند 
و یا اینکه بگویند نتیجه اعتماد مردم به دولت برای مذاکرات برجام چه 

شد. 
مق��دم اضافه کرد: تکرار فاجعه  برجام، اعمال نظارت بر س��ازوکارهای 
مالی و اقتصادی کشور و مشخص کردن طرف های خارجی مورد معامله 
با جمهوری اس��المی ایران یعنی به دست خود روزنه های نفوذ به اقتصاد 
کش��ور را برای دشمن می گشاییم تا با بهره گیری از اطالعات بانکی ارائه 
ش��ده فرصت جاسوسی از اطالعات اقتصادی کش��ور را برای آنان هموار 
کنیم و به دس��ت خود مجوز اقامه دعوی علیه شخصیت های حقیقی و 
حقوقی جمهوری اسالمی ایران را با عضویت در کنوانسیون های پالرمو و 

CFT، فراهم می کنیم. 

احمدعلی مقدم:

FATF روزنه های نفوذ به اقتصاد کشور را برای دشمن می گشاید

افتخاری با اش��اره به گام چهارم کاهش تعه��دات برجامی گفت: این 
فعالیت ها خاطرنشان می کند که ایران باج به دشمنان نمی دهد و کمک 
می کند تا دشمنانی که خواهان عزتمندی و استقالل کشور ما نیستند، 

توطئه ها و برنامه هایشان برمال شود و دنیا آنها را بشناسد.
»الله افتخاری« در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان 
در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران و انعکاس این فعالیت ها در میان 
کشورهای خاورمیانه و دنیا گفت: گام چهارم کاهش تعهدات برجامی در 
حقیقت حرکت در مسیر همان سیاست های کالنی است که مقام معظم 

رهبری برای سیاست خارجی ترسیم کرده اند.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: گام چهارم کاهش تعهدات برجامی؛ 
عزت، قدرت و مصلحت نظام جمهوری اس��المی را نش��ان می دهد، این 

فعالیت ها نشان از استقالل کشور دارد و نقطه اتکا و امیدواری است.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی گفت: ای��ن فعالیت ها 
خاطرنشان می کند که ایران باج به دشمنان نمی دهد و کمک می کند 
تا دشمنانی که خواهان عزتمندی و استقالل کشور ما نیستند، توطئه ها 

و برنامه  هایشان برمال شود و دست آنها رو شود و دنیا آنها را بشناسد.

الله افتخاری:

کاهش تعهدات برجامی  عزت و قدرت نظام را نشان می دهد 

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گف��ت: دولت در مرحله چهارم کاهش تعهدات 
برجام��ی نظر منتقدان��ی را که از ابت��دا اعالم 
می کردند آمریکا قابل اعتماد نیس��ت پذیرفته 

است.
محمدمهدی اسالمی، مدیرمسئول هفته نامه 
شما در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل های 
گروه سیاسی باش��گاه خبرنگاران جوان، اظهار 
کرد: در دوره اصالحات، فش��اری برای ضرورت 
مذاکره با نهادهای بین المللی مطرح شد و دبیر 
وقت شورای عالی امنیت ملی مذاکراتی را آغاز 
کرد و منتهی به پلمپ برخی از تاسیس��ات در 
دوره ریاس��ت جمهوری هشتم شد. همچنین 
اس��تراتژی نظام ثابت کرد که ای��ن نوع ورود و 
تعامل با دنیا بیش از هر چیز منتهی به گستاخی 
طرف های غربی و زیاده خواهی آنها خواهد شد.

او ادامه داد: نتیجه ای که از آن حاصل ش��د، 
فک پلمپ تاسیسات در پایان همان دوره توسط 
همان رئیس جمهور بود، در این دوره هم آقای 
روحانی این پیش بینی را می کردند که بسیاری از 
مراحلی که ما در مذاکرات ناگزیر به پذیرش آن 

بودیم به زودی در همین دولت منتهی به تغییر 
و بازگشت به حالت قبل خواهد شد؛ آنچنان که 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعالم کردند که 
ما به حالت قبل برجام از لحاظ غنی سازی فردو 

در مرحله چهارم فاصله ای نداریم.
فعال سیاسی اصولگرا افزود: در مرحله چهارم 
کاه��ش تعهدات برجامی به نظر می رس��د که 
دولت به نوعی نظر منتقدانی را که از ابتدا اعالم 
می کردند آمریکا قابل اعتماد نیس��ت پذیرفته 

است و هیچ گاه نمی شود روی وعده آن حساب 
کرد.

اسالمی یادآور شد: همچنین شاهد این بودیم 
که در دوره گذشته، اروپا، روسیه و چین تالش 
زیادی کردند که این تغییر بازی توسط آمریکا را 
مدیریت کنند و اجازه ندهند که فضای گفتمانی 
انقالبی��ون در ای��ران برتری پیدا کند و س��عی 
می کردند برجام را مانند یک موجود زنده نشان 
دهند و آن را یکی از مسیرهای تعامل بین المللی 
معرفی کنند. اگرچه در برجام ما ش��اهد منافع 
جدی برای نظام بودیم اما بزرگترین منفعت این 
بود که ما به این نتیجه رس��یدیم که گفت وگو 
با یک دیکتاتور نمی تواند نتیجه ای داشته باشد.

او تصریح ک��رد: آنچه امروز به عنوان لیبرال 
دموکراسی مطرح می ش��ود، نوعی دیکتاتوری 
اقلیت مترف است. به نظر من اگر همین امروز 
در جامعه آمریکا رای گیری شود، یک اکثریت 
مطلقی حامی رفتاره��ای آمریکا نخواهند بود. 
آنچه موسسات آمریکایی اعالم می کنند نوعی 
تفاوت مطالبه افکار عمومی آمریکا نسبت به این 

موضوع است.

محمدمهدی اسالمی:

بزرگترین منفعت برجام اثبات نتیجه نداشتن گفت وگو با دیکتاتور بود



11
دو شنبه

27 آبان  1398 
20ربیع االول  1441    

شماره 1088  

 اتاق فکر فضاسازی رسانه ای جریان دولتی 
و اصالحات، درکنار برجام با موضوع پیوستن به 
اف ای تی اف، مدتی جامعه را مش��غول کرده 
بود. اف ای تی اف یاگروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین دولتی است 
که به ظاهر برای مبارزه با پولشویی وتروریسم، ولی در اصل برای تامین 
منافع و مقاصد جریان استکباری و آمریکا جهت سیطره بر جهان به وجود 
آمده اس��ت و از جمله سازمان هایی اس��ت، که برای تامین منافع نظام 
سلطه با شیوه های مختلف و تسلط بر اطالعات مالی و پولی و سرمایه ای 

کشورهای مختلف ایجاد گردیده است.
دولت آقای روحانی به دنبال گرایشی که به غربی ها برای حل مسائل 
داخلی داشته است، برنامه پیوستن به این گروه را با بهانه رفع تحریم ها و 
یا خارج شدن کشورمان از فهرست سیاه حامی تروریست در پیش گرفت 
ک��ه با قوانین و منافع و مصالح نظام ما کامالً مغایرت دارد، ناگفته نماند 
که بخشی از اهداف اف ای تی اف را دولت ایشان بدون مجوزهای قانونی 

اجرا نموده است.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی بار دیگر تب و تاب پیوستن 
به اف ای تی اف، با بهانه رفع مش��کالت مالی وارزی وتجاری وارتباطات 
خارجی و رفع تحریم ها و قرار نگرفتن در فهرس��ت سیاه در دستور کار 
جریان اصالحات و دولتی ها قرار گرفت. جریان ناکام دولت و اصالحات 

برای احیای اعتبار و حضور مجدد خویش در صحنه انتخابات باید مشغول 
سازی هایی را در فضای عمومی جامعه داشته باشند. یکی از آنها ایجاد 
دوقطبی هایی است که نیروهای نظام را مقابل همدیگر قرار داده و با باال 
گرفتن تب و تاب فضای مجازی و رسانه های طرفین، بتوانند به اهداف 
خود برسند. در جریان این مشغول سازی افکارعمومی با بهانه پیوستن 
به این سازمان صهیونیستی آمریکایی، مردم از وعده های انتخاباتی آقای 
دکتر روحانی سوال نکنند یا مطالبات خود را فراموش نمایند. در دو قطبی 
سازی مورد نظر آنها مجادالت باعث می شود ارزیابی های عملکرد دولت 
فراموش ش��ود و یا از وعده هایی که دولت روحانی برای حل مش��کالت 
جامعه از طریق برجام به مردم داده بود و6 س��ال جامعه را از پیش��رفت 

داخلی معطل ساخت، سوال نشود.
بنظر می رسد برای تطهیر بدعهدی های آمریکا از طریق جریان نفوذ 
بار دیگر موضوع پیوستن به چنین سازمان هایی نوعی گرا دادن به غربی 
ها برای تداوم ارتباط و سیاست مورد نظرشان است. این همان توطئه ای 
اس��ت که حل مشکالت جامعه را در ارتباط با آمریکا جستجو می کند و 

همان خط نفوذ وخط استحاله انقالب است.
طرح پیوستن به اف ای تی اف اگرچه خوراکی برای مصرف انتخاباتی 
جریان نا موفق اصالحات و دولت می باش��د، ولی به نوعی امید دادن به 
غربی ها برای تداوم ارتباط ناموفق گذشته می باشد. دولتی ها می دانند 
که جامعه ما نس��بت به چنین سازمان های صهیونیستی آمریکایی که 

ابزار دست نظام سلطه می باشد، حساسیت شدید دارند، حساسیت زایی 
و حساس��یت آفرینی می کنند تا آتش اختالفات و دو قطبی را شعله ور 
سازند. دولتی ها می دانند پیوستن به اف ای تی اف، یعنی ورود نامحرمان 
به محرمانه ترین سامانه های اطالعات مالی و سرمایه ای و اقتصادی نظام، 
به همین دلیل چون مردم حساس هستند آنها هم روی نقطه حساسیت 
مردم انگش��ت گذاشته اند تا مطالباتشان را در فضای انتخاباتی فراموش 
کنند و به مجادالت بی فایده مشغول شوند. ورود اف ای تی اف در واقع 
ورود به حوزه های اطالعاتی و امنیتی نظام ما است که اگر کوره راه هایی 
بر اساس تجارب گذشته برای دور زدن تحریم ها و ارتباط با سایر کشورها 
و مجامع بین المللی وجود دارد، آنها هم از طریق جریان نفوذ شناسایی 

و اقدام بکنند.
تحریم های مکرر و مجدد و پیاپی اخیر در واقع بخشی از آن، از طریق 
اجرای بخشی از اهداف این سازمان صهیونیستی در کشورمان میباشد که 
توسط دولت به صورت غیرقانونی انجام گرفته است و پیگرد قانونی دارد 
و ق��وه قضائیه باید به این امر ورود پیدا کند. دولتی ها می دانند ورود به 
سامانه های اطالعاتی ما هیچ مشکل اقتصادی را حل نمی کند ولی آن ها 
این وعده دروغ را در فضای انتخاباتی به مردم می دهند که ما می خواهیم 
مش��کل جامعه را حل کنیم، ولی جریان انقالبی و اصولگرا مانع هستند 
کما اینکه تاکنون هم از زبان رئیس دولت گفته شد که اختیارات ما کامل 

نیست دولت در دولت به وجود آمد دولت سایه نمی گذارد ما کار انجام 
بدهیم این همان شعار فریب افکار عمومی بود که در سالهای حاکمیت 

دوم خردادی ها با عنوان نمی گذارند کار بکنیم، جامعه را فریب دادند.
آنچنانک��ه از مواضع رئیس دولت مش��خص گردید، طرح موضوعاتی 
نظیر رفراندم، مقدمه ای از زنجیره فضاسازی در افکار عمومی با مصرف 
انتخاباتی بوده است که طرح مجدد پیوستن به این سازمان صهیونیستی 
آمریکایی در همان راستا وتکمیل همان زنجیره می باشد. مردم ما باید 
هوشیار باشند که وعده های انتخاباتی دولت یازدهم و جریان اصالحات 
را نباید فراموش کنند باید در فضای انتخاباتی در همه محافل تبلیغاتی، 
دانش��گاهی، همایش ها، رسانه ها وفضای مجازی از آنها سوال بشود چه 

میزان به وعده های خود عمل نموده اند؟
مردم به ش��ما اعتماد کردند، باید اعتماد مردم راجلب کنید، شایسته 
نیست که بابی صداقتی و بی تقوایی، به اعتبار و شرافت مردم توهین شود 
و ب��رای جلب رای دوباره به حیله وفریب وحقه بازی روی آوردو توهینی 
بزرگتر از این نیست که شعور و فهم عمومی جامعه را با چنین بازی های 

سیاسی کاری به سخره گرفت.
عاقبت دوری از ارزش های انقالبی و ارمانهای شهدا و نظامی که امانت 
الهی ومیراث همه تاریخ اسالم بوده، همین است که با تقلید از شیوه های 
تبلیغی غرب، مال ومنال وپس��ت و مقام و موقعیت را با س��و استفاده از 

صندوق رای مردم بدست آورند.

 FATF سیاسی کاری با ابزار
نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی
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خردمن��د جنوبی - نبش کوچه یگانه پالک 44- 
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حضور آمریکا در این منطقه ی ما 
جز شر و فساد هیچ اثری نداشته؛ پا 
در این منطقه گذاشتند، با خودشان 
شر و فساد آوردند. هر جایی که قدم 
میگذارند یا ناامنی اس��ت یا جنگ 
داخلی است یا کارهایی از قبیل ایجاد 
داعش است؛ ما میخواهیم چهره ی 
واقعی آمریکا دیده بش��ود، ملّتهای 
مس��لمان بفهمند چه��ره ی واقعی 
آمریکا چیس��ت و کیس��ت و پشت 
این ظواهر طرف داری از دموکراسی 
و حقوق بشر و این حرفهای دروغ و 
نفاق آلودی که میزنند چیست؛ مردم 

باید این را بفهمند. 
  امام خامنه ای   98/8/24
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هر روز برای شما منتشر می شود

قطع دست ابر مفسدپنجره آخر

 مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری که 
در ب��ر دارنده ابعاد مختلف موضوع بنیادین 
سیاست جمعیتی است بارها و طی سال های 
گذشته توسط ایشان بیان شده است و امروزه کمتر کارشناس خبره ای 
در این عرصه با مبانی و جهت گیری های رهبری در این خصوص اختالف 

نظر دارد. 
مق��ام معظم رهبری در خصوص ظرفیت کش��ور در رابطه با جمعیت 
بیشتر می فرمایند: »کش��ور ما یکی از نادرترین کشورها در زمینه های 
عمران و آبادانی است اما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم باز هم 
می توانیم بدون کمترین نیازی به کشورهای دیگر خود را به بهترین وجه 
اداره کنیم این ظرفیت خوب هم در خاک با برکت ما و هم در اس��تعداد 
های انسانی ممتاز کشور و هم در دستورات و روش و قانون اساسی و هم 

در مسئوالن ما وجود دارد.« 
در جای دیگری ایش��ان اعتقادش��ان بر افزایش جمعیت را بیان می 
فرماین��د: »من معتقد به کثرت جمعیتم .هر اق��دام و تدبیری که می 
خواه��د برای متوقف کردن رش��د جمعیت انجام بگی��رد بعد از ۱50 
میلیون انجام بگیرد.« معظم له در بیانات خویش در دیدار مسئوالن و 
کارگ��زاران نظام در خصوص جمعیت با تاکید بر نقش بی بدیل جوانان 
در موفقیت های کش��ور م��ی فرمایند: »جمعیت جوان و با نش��اط و 
تحصیلکرده و باس��واد کش��ور امروز یکی از عامل های مهم پیشرفت 
کش��ور اس��ت.در همین آمارهایی که داده می ش��ود نقش جوان های 
تحصیل ک��رده و آگاه و پرنش��اط و پ��ر نیرو را می بینی��د.  ما باید در 

سیاست های تحدید نسل تجدید نظر کنیم.« 
ب��ا این رهنمود ه��ای رهبری که بر پایه مطالعات کارشناس��ی دقیق 

جمعیتی پیش روی امت اس��المی قرار داده ش��ده است، حق مطلب آن 
بود که در نظام اجرایی کش��ور ضمن تدوین برنامه جامع، اقدامات عملی 
و واق��ع بینانه ای ص��ورت پذیرد. موضوع جمعیت ،چن��د بعدی و چند 
وجهی اس��ت که از جمله از آن جمله می توان به ابعاد جسمی، زیستی، 
فرهنگی، عاطفی، روانی، اجتماعی، معنوی و مذهبی اشاره نمود. بر اساس 
گزارش های مرکز آمار ایران اگرچه جمعیت کش��ور تا سال ۱440 رشد 
منفی را تجربه نخواهد کرد اما روند فعلی سالمندی بسیار هشداردهنده 
اس��ت .در حال حاضر نس��بت جمعیت باالی 65 سال در کشور حدود 6 
درصد اس��ت .یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش جمعیت، تسهیل 
ازدواج حدود ۱4 میلیون جوان مجرد اس��ت که با عنایت به فرزند خواه 

بودن مردم ایران گامی بسیار موثر خواهد بود .
اگرچه اقدامات فرهنگی در تشویق به ازدواج از اهمیت خاصی برخوردار 
است، تالش در ترویج ازدواج آسان ،گسترش تسهیالت نگهداری کودکان، 
افزای��ش خوابگاه های متاهلی و اقداماتی از این دس��ت ضروری اس��ت . 
شایسته است که همه بخش های دخیل در سیاست گذاری و اجرای این 
امر مهم با اذعان بر اهمیت و فوریت آن به صحنه عمل وارد شوند. امید 
است تحرکات خوب وزارت بهداشت که در پی توصیه مقام معظم رهبری 
به وزیر محترم بهداش��ت ، درمان و آموزش پزش��کی ایجاد شده است به 

اقدامات عملی مناسبی منجر گردد .
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مجلس که در گذش��ته توس��ط 
جمعی از نمایندگان دغدغه مند تدوین شده است نیز مجموعه خوبی در 
تداوم تالش در این رابطه است. با توجه به اینکه فرصت های زیادی برای 
انجام اقدامات الزم از دست رفته است و قبل از آنکه خیلی دیر باشد، باید 

با سرعت و البته با تدبیر بایسته اقدامات عملی را آغاز نمود.

مهمترین اقدام برای رشد جمعیت
محمد حسین نیکنام
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