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رهبر معظم انقالب 
اسللالمی با سخنرانی 
کوتاه خود در روز بعد 
از حوادث در ابتدای درس خارج فقه چند اقدام 

مهم را انجام دادند.:
1-حمایت از قانون مصوب سران سه قوه

    قانون افزایش و سللهمیه بندی بنزین که 
علی رغم اختالفات کارشناسی به تصویب رسیده 
ولی در اجرا ؛شرایط و زمینه های اجتماعی آن 
تدبیر نشده ، و زمان وموقعیت کشور مورد توجه 
قرار نگرفته نباید با اعتراض 200 هزار نفر از 85 
میلیون جمعیت کشور نقض شود . باب شدن 
این موضوع درجامعه موجب ساختار شکنی و 

هرج و مرج خاوهد شد .
2- بهانه اعتراضات را گرفتند.

    رهبری با تقسیم مردم معترض به نگران 
، ناراحت ، متضرر شللده ، تصللور ضرر کردن ؛ 
دلیل اعتراض را موجب توجیه تخریب و آتش 
زدن اماکن وکشتن مردم ندانسته و اعتراضات را 

بسوی قانون گرائی سوق دادند .

3- از معترضین حمایت کردند.
   ایشللان از مسئولین خواستند از مشکالت 

این قانون کم کنند..
   اجللازه افزایش قیمت بلله کاالهای دیگر 

بخاطر بنزین ندهند 
  نگذارند گرانی جدید بر گرانیهای گذشللته 

اضافه شود 
 باید با کمک مردم و هم افزائی و هم فکری 
مسئولین و دلسوزی و پیگیری این مشکل به 

بهترین وجه حل شود 
4-معترضین را از اشرار جدا کردند 

  معظللم له با توصیه بلله معترضین که این 
موضوع معترضه با تخریب و آتش زدن و ایجاد 
تا امنی قابل رسیدگی نیست  صفت معترضین 
را از اشرار ومسیر آندورا از هم جدا کردند.بنابر 
این تنها اشللرار و فریب خللورده گان هیجانی 
در صحنه ماندند که اقدامشللان هیچ ربطی به 

اعتراضات مردم نداشت .
5-هرگون�ه کمک به اش�رار را ممنوع 

کردند .
    رهبللری با صراحللت ودر حد حکم اعالم 
کردند هیچ کس به این اشرار و خرابکاران کمک 
نکند . بنابراین کمک به این اشللرار جرم تلقی 

خواهد شد .
6- ماهی�ت اش�رار را از طریق افش�اء 

حامیانشان روشن کردند .
   ایشللان اشللرار و کینلله ورزان را با توجه 
بلله حمایت منافقین و سلللطنت طلبها از آنها 
مجریان مزدور دشمنان ملت ایرا ن اعالم کرده 
و خواسللتار توجه و دقت مردم در شناخت آنها 

شدند .
7-از مردم خواس�تند اش�رار را دقیقا 

بشناسند 
   شللناخت دشمن در هر فتنه از مهمترین 
عوامل مهار آنست ؛ رهبری با توضیح مختصر 
خود در رابطه با پشللتیبانان و حامیان اشرار و 
اغتشاش گران از مردم خواستند دشمن اصلی 
خود را که در شللبکه های  ووآ و بی بی سی و 
العربیه وصهیونیستها به تشویق اشرار به آتش 
زدن و کشللتار مردم پرداخته اند باری شناخت 

دوست و دشمن در فتنه الزم دانستند.
8- از مردم خواس�تند بفهمند که این 

حوادث تلخ از ناحیه کیست ؟

    شناخت مسللببین فتنه و عوامل بوجود 
آورنده و هدایت کنند و اجرا کننده و تسللهیل 
کننده و زمینه ساز در فتنه اگر شناخته شوند 
مردم از سللرگردانی در تشخیص مقصر اصلی 
خارج میشللوند و مراقب باشللند جای متهم و 

شاکی را عوض نکنند.
9- مس�ئولین حفظ امنیت کش�ور به 

وظایفشان عمل کنند .
   وظایف نیروهای انتظامی و نظامی در فتنه 
با توجه به عیان شللدن حامیان و ارتباط اشرار 
با دشمنان و مفسللد فی االرض بودن بسیاری 
از عناصر آموزش دیده و عضویتشان در جریان 
نفاق و سلللطنت طلب مشللخص است و با ید 
بعنوان دشللمن متجاوز به امللوال عمومی با او 

برخورد سخت و نیمه سخت شود .
10- مسئولین غیر نظامی به وظائفشان 

عمل کنند 
    بللرای مهار و خامللوش کردن آتش فتنه 
در کشللور همه مسللئولین سیاسی و امنیتی و 
اجتماعی وخدماتی  وظائف مشخص دارند . از 
شورای امنیت کشللور تا مخابرات و وزارت نیرو 
وقوه قضائیه و شهرداری و حمل ونقل عمومی 
و ترافیک وآتش نشانی و اورژانس و... همه باید 

وظائفشان به موقع و درست و سریع انجام دهند .
پیشگیری از موج دوم فتنه 98

     پیشللگیری از موج دوم فتنه مثل عراق 
و لبنان را توسللط رهبری باید در توصیه های 
معظم له به نیروی مقاومت بسیج جستجو کرد 

؛ ایشان دراین توصیه ها فرمودند :
توصیلله ی اّول؛ در همه ی زمینه ها -]یعنی[ 
همیللن زمینه هایی که گفتیللم؛ زمینه ی دفاع 
در میدان سللخت، در میدان نیمه سللخت، در 
میدان نرم- آماده به کار باشید. بسیج در همه ی 
محلّه های کشور، راهبرد و تاکتیِک آماده داشته 
باشللد؛ در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک ها 
و راهبردهللای آمللاده داشللته باشللید؛ هم در 
زمینه های دفاع سللخت و نیمه سخت، هم در 
زمینه های گوناگون دیگر. غافلگیر نشوید؛ سعی 
کنید در هیچ قضّیه ای غافلگیر نشوید. تجربه ی 
کمیته ها در سال ۶0 تجربه ی خوبی است، از آن 
تجربه استفاده بشود. کمیته های انقالب اسالمی 
در سللال ۶0 در محاّلت مختلللف، در جاهای 
مختلف، همه  جا حضور داشللتند؛ همیشه هم 
حضور داشللتند؛ هر حادثه ای که در آن منطقه 
رخ میداد، اّول چشم انسان می افتاد به برادران 
کمیته. البّته آنها تازه کار بودند، آگاهی های امروز 
شما را، توانایی های امروز شما را اصالً نداشتند، 
اّما حضور دائمی داشللتند؛ ایللن حضور دائمی 

خیلی مهم است.
 توصیلله ی بعدی؛ در جنللگ نرم هیچ وقت 
عکس العملی عمل نکنید. البّته پاسللخ دشمن 
را باید داد اّما بهتر از عکس العملی عمل کردن 
و واکنشللی عمل کردن، عمل کردِن ُکنشی و 
ابتکاری اسللت. یک قدم همیشلله از دشللمِن 
خودتان جلوتر باشید؛ حدس بزنید که دشمن 
چلله کار میخواهد بکند، چه حرکتی میخواهد 
انجام بدهد، حرکِت خنثی کننده و پیش گیرنده 
را قبل از او انجام بدهید؛ مثل یک شللطرنج باز 
ماهر که حدس میزند طرف مقابل چه حرکتی 
را انجللام خواهللد داد، و قبل از اینکه حرکت را 
انجام بدهللد، کاری را انجام میدهد که او قفل 
بشود، نتواند آن حرکت را انجام بدهد؛ همیشه 

جلوتر از او حرکت کنید.98/9/۶
1-آماده باش بسللیج برای دفللاع در میدان 

سخت و نیمه سخت و نرم 
2- آماده باش بسیج محالت با داشتن راهبرد 

و تاکتیک مشخص برای هرنوع حادثه 
3- عدم غافلگیری درهیج حادثه و واقعه ای

5- استفاده از تجربه ی کمیته های انقالب 
در دهه ۶0 برای مقابله با دشمنان داخلی

۶- حضور و ظهور مستمر در همه جا و غایب 
نبودن در هیچ جا 

7-پاسللخگوئی به جنگ نرم دشللمن بدون 
عکس العملی و واکنشی 

8- برخوردار از موضع کنشللی و ابتکاری در 
جنگ نرم با دشمن 

9- تشخیص حرکتهای بعدی دشمن وخنثی 
کردن واقدام پیش دستانه علیه او 

10- جلو تر از دشللمن حرکت کردن ومانع 
اقدام آن شدن 

چگونه رهبری فتنه را مهار کردند ؟
سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی 
دکتر اسداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران 
این حزب اظهار داشت: حضور هوشمندانه مردم 
در صحنه نشللان داد ایران عزیز جای تحرکات 
شرورانه آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی 
نیست و ملت، اقتدار و عظمت خود را بارها در 

نبرد نرم با دشمن نشان داده است.
وی بللا تجلیللل از حضللور مردم تهللران و 
شهرسللتان ها در مقابله بللا فتنه جدید گفت: 
وقتللی مللردم از حق اعتراض خللود به صورت 
مسالمت آمیز استفاده و حساب خود را از اشرار 

جدا کردند، فتنه فروکش کرد.
بادامچیان با بیان اینکه معلوم شد فتنه گران 
مشللکلی با گرانی بنزین ندارند، گفت: آنها  به 
سللمت قرآن سللوزی و آتش زدن مسللاجد و 
مغازه های مللردم و اخالل در نظم و ترافیک و 
حرکات خشونت آمیز رفتند و حافظان امنیت با 
فداکاری به سرعت نظم را به شهرها برگرداندند 

و با دستگیری سران آشوب، فتنه خوابید.
دبیرکل حزب موتلفه اسللالمی افزود: در 5 
استان و صدها شهر اصالً تجمعی صورت نگرفت 
و تخریبللی هم به وقوع نپیوسللت و بیانگر این 
نکته است که مسئله اعتراض به افزایش قیمت 
بنزین که اغلب مردم به آن معترض بودند، امری 
جداست و موضوع تخریب سازمان یافته از طرف 
گروهک منافقین و سلللطنت طلب ها و اراذل 
و اوباش هم مسللئله دیگری است و با تفکیک 
این دو موضوع، توطئه خطرناکی که می رفت با 
بی تدبیری برخی مسئولین برای کشور مشکل 

بزرگی پدید آورد، خنثی شد.
وی ورود حکیمانلله رهبللری در این فتنه را 
سللتود و تأکید کرد: رهبللری معظم انقالب با 
سللخنان روشللنگرانه خود و مدیریت درست، 
بحران آمریکا و دشللمنان نظام را خنثی کرد و 

ظرف ۴8 ساعت این غائله خاتمه یافت.
وی بللا اشللاره به هفته بسللیج و سللخنان 
هدایتگرانه رهبر معظم گفت: بسللیج از ارکان 
امنیت کشور است و دشمن همواره از نیروهای 
بسللیجی در همه اقشار سللیلی خورده است. 
خدمات و آثار و نتایج بسللیج در همه عرصه ها 
از جمله رونق تولید ملی و حفظ امنیت و اقتدار 

کشور، مثال زدنی است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسللالمی در ادامه با 
اشللاره به تحرکات عوامل باقی مانده اشرار و 
سللران فتنه در سللال 88 تأکید کرد: برخی 
بیانیه می دهند که “ریشه و بستر اعتراضات 
در داخل اسللت نه آن سللوی آب هللا”. اینها 
مداخله کاخ سللفید و وزارت امللور خارجه را 
در امور ایران و حمایت از اشللرار و نیز تمامی 

اخبار سللایت منافقین و سلطنت طلب ها را 
انکار می کننللد و می گویند این خرابی ها و 
آسیب به اماکن عمومی و خصوصی کار مردم 
بللوده نه ضد انقالب، اینها شللعور ملت ایران 
را نادیده مللی گیرند و هنوز بر طبل ذهنیت 
غلط خود درباره آمریکا و دشمنان انقالب می 

کوبند.
وی افللزود: ایللن جماعت نه تنهللا اقدامات 
شللرورانه ضد انقالب را محکللوم نکردند، بلکه 
در عوض در برابر حافظان امنیت مردم موضع 
گرفته اند و برخی سللخنانی بر زبان و قلم می 

آورنللد که خالصلله حرف ترامللپ و پمپئو در 
حوادث اخیر است.

بادامچیللان در ادامه تأکید کللرد: در قیام و 
حضور مللردم تهران در راهپیمایی محکومیت 
اقدامات اشرار، مردم در تهران و سراسر کشور از 
این جماعت روسیاه اعالم برائت کرد. دشمن در 
یارگیری از مردم شکست خورده است و همین 

امر فتنه را خاموش کرد.
وی گفت: مردم نسبت به بی تدبیری دولت 
و وقت نشناسی مسئوالن در مدیریت افزایش 
قیمللت بنزین انتقللاد دارند. از مسللئوالن می 
خواهند جلوی گرانی افسارگسیخته را بگیرد. 
دولللت حداقل قیمت کاالهللا و خدمات را در 
شللرکت های دولتللی و عمومی کنترل کند و 
از افزایش آن جلوگیللری نماید. همچنین در 
پرداخت یارانه های بنزین، بموقع عمل کند و 
کسانی که احیاناً به اشتباه یارانه آنها قطع شده، 

اشتباهات را سریعاً اصالح نماید.
دبیللرکل حللزب مؤتلفه اسللالمی از برخی 
مسللئوالن که نمک روی زخم مردم می ریزند 
انتقاد کرد و گفت: از دولت ها انتظار این است 
که کفایت خود را در انجام پروژه های ملی که 
منافع و مصالح مردم در آن دیده شللده، نشان 
دهند؛ نه اینکه با ناکارآمدی مشکالت را افزایش 

دهند.
بادامچیان افزود: براسللاس مصوبه سران قوا، 
رییس جمهور مسئول اجرای درست این طرح 
ملی بوده و سلله ماه فرصت داشته است افکار 
عمومللی را آماده و دسللتگاه اجرایی را مهیای 
پاسخ به سئواالت مقدر مردم نماید؛ اما کارکرد 
دولت در این مورد نشان می دهد که در این امر 
مهم موفق نبوده است. لذا هرچه زودتر کاستی 

ها را جبران کند.
وی با اشللاره به سللخنان عراقچی مبنی بر 
اینکلله نتیجه برجام، افزایللش تحریم ها بوده 
است، اظهار داشت: این موضع تحلیلی ضعیفی 
است. این سخن همگی منتقدان است. آقایان 
قرار بود با برجام تحریم ها را بردارند. نه اینکه 

بر آن بیفزایند.
وی همچنیللن افزود: عراقچی گفته اسللت: 
»مقاومت بیش از تمایل به همکاری جواب می 
دهد. اروپا به هیچ یک از تعهدات برجامی عمل 
نکرده است”. اگر این واقعیت، مورد قبول دولت 
اسللت، چرا ادبیات دیپلماسی خود را با دشمن 

عوض نمی کند؟
دبیرکل حزب مؤتلفه اسللالمی با اشللاره به 
سخنان اخیر وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت: 
فرانسه اخیراً در فضایی همین که خود را منجی 
و میانجی برجام جلوه داده و رسماً با ایران اعالم 
جنگ کرده و گفته »مکانیزم ماشه را در برجام 
فعال می کنیم. اگر لحن و سخن میانجی این 
باشد، آقایان چه امیدی به فرانسه برای بیرون 
آوردن برجام از مسلخ نقض پیمان آمریکائی ها 
دارند. فرانسه بدتر از آمریکا و آمریکای خبیث 
همراه انگلیس فقط اجرای تعهدات یکسویه از 
ایران را می خواهند و حاضر نیستند به تعهدات 

برجامی خود عمل کنند.
وی با اشاره به بیانیه اخیر آیت اهلل سیستانی 
گفت: تنها راه پایان دادن به آشوب ها در عراق، 
تفکیک مطالبللات حقیقی مللردم از اغراض و 
اهداف شللوم آمریکایی هاست که می خواهند 
بی ثباتللی را به لبنان و عراق بیاورند و آنها را به 
خود مشغول کنند تا مقاومت را فراموش کنند.

بادامچیان در پایان، توصیه های شللش گانه 
رهبر انقالب به بسللیج را مورد اشاره قرار داده 
و گفت: بسیج تهدید را به فرصت تبدیل کرده 
اسللت و بنا به امر رهبری، نسللبت به حوادث، 
کنشی برخورد خواهد کرد؛ لذا آمریکا مطمئن 
باشد بسللیج در جنگ سخت و نیمه سخت و 
نرم، مثل کوه در برابر هر توطئه ای ایسللتاده و 
محال است غافلگیر شود. دشمن مطمئن باشد 
مردم و بسیجیان هرگونه تجدید سازمان اشرار 

را در نطفه خفه خواهند کرد.

دکتراسداهلل بادامچیان:

 بصیرت مردم و تدبیر رهبری مهر پایانی
 بر یک فتنه آمریکایی بود

برخی مسئوالن نمک روی زخم مردم می ریزند
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عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیات 
عالی نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانی 

برخالف سیاست های کلی ابالغی است.
به گزارش فارس، سللیدمصطفی میرسلللیم، عضو هیات عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر این هیات درباره مصوبه تشکیل 
وزارت بازرگانی گفت: هیات عالی نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید 

که تشکیل وزارت بازرگانی بر خالف سیاستهای کلی ابالغی است.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه در کشور 
ما تفکیک و ادغام بازرگانی از صنعت بیش از 10 بار رخ داده است و اخیراً 
نیز دولت بیللش از یک بار تالش کرده که بازرگانی را از صنعت و معدن 
جدا کند ولی موفق نشده است، گفت: به نظر این جانب به ویژه در شرایط 
امروز که ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای نجات دادن 
کشللور از آثار و تبعات تحریم های ظالمانه و نیز سللوء مدیریت داخلی بر 
همگان واضح شللده، الزم است تکلیف تولید باکیفیت داخلی و صادرات 
به صورت هماهنگ انجام گیرد و گرایش به واردات مستقال نتواند تولید 

داخل را به رکود بکشاند.
وی افزود: ما در چهل سللال گذشته شاهد غلبه گرایش به واردات به 
ویژه به دلیل سرازیر شدن دالرهای نفتی بوده ایم و من خود شاهد بوده ام 
که براثر توطئه واردکنندگان حتی مدیران فداکار و خدومی که به تولید 
داخلی اصالت می دادند، دسللتگیر و زندانی شدند! همان نوع فشارها باز 
درصدد بودند که با جدا کردن وزارت بازرگانی به نوعی استقالل تصمیم 

گیری برای واردات برسللند و در نهایت با نفوذی که واردکنندگان دارند، 
تولید داخلی را تضعیف کنند؛ الحمدهلل جلو این اقدام به موقع گرفته شد 
و امیدواریللم وزارت صمت بتواند بااقتدار و همه جانبه نگری مصلحت ها و 
منافع کشور را با ایجاد هماهنگی دقیق و مداوم بین تولید با کیفیت داخلی 

و تأمین از خارج در موارد اضطراری، برقرار کند.

سیدمصطفی میرسلیم:

نفوذی های واردکننده با تفکیک وزارت صمت 
تولید داخلی را تضعیف می کنند

عضللو شللورای مرکللزی حللزب موتلفلله 
اسللالمی گفت: دولت یک تحریم داخلی را به 
صادرکنندگان تحمیل نکند و مسیر صادرات اگر 
از سوی دولت آسان نمی شود، دست کم دشوار 

هم نشود.
محمدمهدی اسللالمی عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسللالمی در گفت وگو با خبرنگار 
احزاب و تشللکل های گروه سیاسللی باشللگاه 
خبرنگاران جوان، با اشللاره به جنگ اقتصادی 
دشللمن، گفت: تجربه پیروزی انقالب اسالمی، 
هشت سال دفاع مقدس، آشوب های 78، 88، 
9۶ و حادثه اخیر نشان می دهد که هر زمان به 
مللردم میدان حضور دادیم و آن ها را به صورت 

واقعی به مشارکت طلبیدیم پیروزی به دست 
آوردیم.

وی اداملله داد: اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی 
و رانتی اسللت که اگر زمینه حضللور مردم به 
صورت واقعی در آن فراهم شللود، نقدینگی در 
دست دولت به سللمت اهداف دقیق اقتصادی 
هدایت شود، موانع تحمیلی از سوی دولت برای 
حضور بخش خصوصی تسللهیل شود و فضای 
کسب وکار از شللرایط دشللوار فعلی که موانع 
مکللرری را به کوچکترین کار تولیدی تحمیل 
می کند برداشته شود شاهد حضور ظفرمندانه 

مردم در عرصه اقتصادی خواهیم بود.
اسللالمی افزود: معتقدم که نیاز اصالح رویه 
فعلللی اقتصللاد، درون زا 
و برون نگللرا شللدن آن 
اسللت؛ بلله ایللن معنی 
که باید حتمللاً صادرات 
را در آن لحللاظ کنیللم. 
عالوه بر این، کشورهای 
همسللایه   ما زمینه بازار 
گسللترده ای پیش روی 
مللا گذاشللته اند که مرز 
آبی و خاکی  گسللترده 
ایران و تکثر گرایش های 
این  همسایه  کشورهای 
کمک را بلله ما می کند 

که تحریم های آمریکا اثری در مبادالت تجاری 
ما با همسایگانمان نداشته باشد، اما شرط این 
اسللت که دولت مللا یک تحریم داخلللی را به 
صادرکنندگان تحمیل نکند و مسللیر صادرات 
اگر از سللوی دولت آسللان نمی شود دست کم 

دشوار هم نشود.
فعال اصولگرا خاطرنشللان کللرد: برای مثال 
سللوریه در مقطعی که درگیر جنگ اقتصادی 
بللا غرب بود دچار خالء محصوالت کشللاورزی 
و سللایر محصوالت شللد و درحالی که ایران به 
راحتی می توانست این خالء را تامین کند و به 
صادرات مواد خود دسللت بزنللد و این تقاضا از 
سوی روس ها نیز مطرح بود اما قوانین و برخی 
از ریل گذاری هللای دولتی ما مانع از تحقق این 
موضوع شد؛ موضوعی که مشابه آن برای قطر 

نیز رخ داد.
عضو شللورای مرکزی حللزب موتلفه تاکید 
کللرد: اگر ما روابللط خود را با همسللایگان به 
لحاظ تجاری تسهیل کنیم و موانع کسب وکار 
را برداریم حضور مردم جنگ اقتصادی را کاماًل 
متحللول خواهد کللرد و ایران بللا ظرفیت های 
گسترده معدنی، نیروی انسانی، دانش مهندسی 
و قیمت پایین حمل ونقل به کشورهای همسایه، 
می تواند بسیاری از رقبا را دربازارهای منطقه ای 
شکست دهد و رونق و بهبود اقتصادی به صورت 

کامالً محسوسی تحقق پیدا کند.

محمدمهدی اسالمی:

نیاز امروز اقتصاد درون زا و برون نگرا شدن است
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عضو شللورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
درباره این که 8۶ درصد فرمانداران و استانداران 

سراسللر کشور اصالح طلب 
هسللتند، گفت: ایللن افراد 
نبایللد در زمللان انتخابات 
مجلس شللورای اسللالمی 
قانونی تخطی  از روندهای 

کنند.
الله افتخاری، عضو حزب 
مؤتلفه اسالمی در گفتگو با 
خبرنگار حوزه احزاب گروه 
سیاسللی خبرگللزاری آنا، 
درباره حضور اصالح طلبان 
و  فرمانداری هللا  رأس  در 
استانداری ها سراسر کشور 
در نزدیکی انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، اظهار کرد: 
»اگر هملله وظایف خود را 
به خوبی انجام دهند هیچ 
مشکلی پیش نخواهد آمد«.

وی با بیللان این که اگر قانون رعایت شللود 
هیچ مشکلی رخ نمی دهد، ادامه داد: »مشکل 

زمانللی پیللش می آید کلله از وظایف تخطی و 
ثبت الکترونیکی انجام نشللود و جمع بندی در 

فرمانداری ها صورت نگیرد«.
وی تأکید کرد: »با توجه به نزدیکی انتخابات 
مجلس شللورای اسللالمی باید نظارت شورای 

نگهبان در رأس همه امور قرار بگیرد تا مشکلی 
در روند انتخابات ایجاد نشود«.

مجلس  ادوار  نماینده 
مدیریت  طللرح  دربللاره 
مصرف سللوخت  گفت: 
»مللا باید به فرمایشللات 
مقللام معظللم رهبری و 
نظری که رؤسللای 3 قوه 
بلله آن رسللیدند احترام 
گذاشته و پایبند باشیم«.

افللزود:  افتخللاری 
رهبر  کلله  »همان طللور 
انقللالب فرمودند  معظم 
ایللن طرح  بایللد با دقت 
انجللام شللود و همزمان 
بللر طرح اصللالح قیمت 
سوخت نظارت و شفافیت 

صورت گیرد«.
کللرد:  تصریللح  وی 
»سامانه ها پاسللخگوی تخلف ها باشد و دولت 
گزارش های دقیق این طللرح در مورد دریافت  

و پرداخت ها را به مجلس و مردم ارائه دهد«.

الله افتخاری:

دولت دریافت  و پرداخت ها طرح بنزین را 
دقیق گزارش دهد

عضو هیات نظارت حزب مؤتلفه اسللالمی با 
تاکید بر امکان شللکل گیری شرایط اقتصادی 
بهتر برای کشور گفت: با این امکاناتی که موجود 
است کشور را بسللیار آسان می توان به سرحد 

قابل قبولی از نظر اقتصادی رساند.
احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل انجمن های 
اسللالمی اصنللاف و بللازار، در گفت وگللو بللا 

راهکار  دربللاره  اعتمادآنالیللن، 
دولت در شرایط اقتصادی فعلی 
توضیح داد: اولین چیزی که به 
نظر من دولت باید به آن توجه 
نشللان دهد این است که درباره 
هر مساله اقتصادی ای صادقانه 
بللا مردم صحبت کند. مسللائل 
باید به خوبللی با مردم در میان 

گذاشته شود.
وی ادامه داد: همچنین دولت 
باید از بیگانگان مأیوس شود و 
به داخل کشور اعتنا کند. اینها 

چیزهایی است که اگر محقق نشود، همچنان 
فضای تزلللزل و بی اعتمللادی در اقتصاد ایران 
حاکم خواهد بود. از این رو ما باید توجه کنیم 
که دشمن همچنان نمی تواند کاری برای بهبود 
شرایط اقتصادی ما یا رفع تحریم ها صورت دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به شرایط 

تحریمی که کشللور با آن درگیر است گفت: ما 
باید از همه ارزش های خود دسللت برداریم یا 
اینکه اگر قرار است بر ارزش های خود پافشاری 
کنیم، طبیعی است که دشمن هم سر موضع 

خود پافشاری خواهد کرد.
کریمی اصفهانی افللزود: بنابراین اعتنای به 
دشمن، دشمنی که کامالً در تجارب ۴0 ساله 

ما وضعیت مشخصی دارد، کار اشتباهی است.
دبیرکل انجمن های اسللالمی اصناف و بازار 
با تاکید بر شللرایط مناسب ایران از نظر منابع 
عنوان کرد: با توجه به وضعیت داخلی، با منابع 
خوبی که در دسللت داریم و از این نظر در دنیا 
جزو کشللورهای دارای منابع غنی به حسللاب  

می آییم، و همچنین به لحاظ نیروی انسللانی 
قوی مان، در این شرایط اعتنای به داخل است 
که می تواند مشکالت و معضالت را در داخل به 

راحتی رفع کند.
او اداملله داد: اعتنللا به مللردم و پیش بردن 
کارها را به صورت کارشناسانه، آن هم نه صرفاً 
از طریق کارشللناس های دولتللی، بلکه باید از 
کارشللناس های تجربللی قوی هم 

استفاده کرد.
ایللن فعال سیاسللی اصولگرا با 
تاکید بر امکان شکل گیری شرایط 
اقتصادی بهتر برای کشور، گفت: با 
این امکاناتی که موجود است کشور 
را بسیار آسللان می توان به سرحد 
قابل قبولی از نظر اقتصادی رساند.

دبیللرکل انجمن های اسللالمی 
اصناف و بازار، با طرح این پرسش 
که کشللوری که در همه زمینه ها 
توفیقات خوبی داشته است چطور 
در مسائل اقتصادی نتوانسته خوب عمل کند 
و در جللای قابل قبولی قللرار گیرد، گفت: باید 
جست وجو کرد و دید نقص آن کجاست. نواقص 
زیادی وجود دارد که اگر به آنها پرداخته نشود، 
باید همچنان در همین شللرایط به سر بریم و 

اوضاع تغییری نمی کند.

احمد کریمی اصفهانی:

دولت باید صادقانه با مردم صحبت کند
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عالء میرمحمدصادقی:

امید به خارجی ها ما را به انحراف می کشاند
از بنیانگذاران حزب مؤتلفه اسللالمی است. 
اولین صندوق قرض الحسللنه را ۴0 سال پیش 
در مسللجد لرزاده تأسللیس کرد. نماینده امام 
خمینللی)ره( در اتللاق بازرگانی بللود و اکنون 
عضو هیات رئیسه اتاق تهران است. عالءالدین 
میرمحمدصادقی یکی از اثرگذارترین چهره های 
اقتصادی بخش خصوصی ایران اسللت. وی در 
دیدار اخیللر فعاالن اقتصادی بللا رهبر حکیم 
انقالب حضور داشت. سراغ او رفتیم تا روایتش 
را درباره الزامات اجرایی بیانات معظم له در این 

دیدار  بشنویم. 

دس�ت اندرکاران  دی�دار  در  ش�ما 
اقتصادی با رهبر انقالب حضور داشتید؛ در 

جلسه چه گذشت؟
به نظر من جلسه ای که مقام معظم رهبری 
با دست اندرکاران مسائل اقتصادی بویژه بخش 
تولید داشتند بسللیار موثر بود و نظرات خیلی 
خوبی داشتند و مشخص می شود دغدغه هایی 
که دلسللوزان اقتصاد دارند، دغدغه ایشان هم 

هست. 
همانطور که ایشان فرمودند، باید کاری کنیم 
که بخللش خصوصی و سللرمایه گذاران رغبت 
کنند برای سرمایه گذاری و در تولید مشارکت 
کنند اما این کار مسللتلزم فضای کسللب و کار 
مساعد است. فضای کنونی کسب و کار کشور در 

وضعیت مناسبی قرار ندارد. 
و  سللرمایه گذاران  از  عللده ای  متاسللفانه 
تولیدکنندگانللی که باید شللعار رونق تولید را 
محقق کننللد به فکر مهاجرت به کشللورهای 
دیگر هستند و عده ای هم در سال های قبل به 
کشللورهایی مثل کانادا رفتند و اقامت گرفتند 
و در آنجا مشللغول هستند. باید علت مهاجرت 
این تولیدکنندگان بررسللی و زمینه به گونه ای 
فراهم شود که دست اندرکاران مسائل اقتصادی 
به  جای آنکه به فکر مهاجرت بیفتند، در داخل 

کشور به کسب و کار مشغول شوند.
 

 ب�رای اصالح فضای کس�ب و کار چه 
اقداماتی باید صورت بگیرد؟

در درجلله اول بایللد اعتمللاد مللردم جلب 
شللود. عملکرد بعضی دسللتگاه ها و نهاد ها به 
اعتماد بخش خصوصی ضربه می زند. باید این 
عملکردها اصالح شود. برای نمونه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نباید علیه تولیدکننده رفتار 
کند. شاهدیم که کارفرما برای گرفتار نشدن در 
کمیسیون های مختلف وزارت کار، کارگران را 
استخدام نمی کند یا به  گونه ای رفتار می کند که 
زمینه متحد شدن کارگران ایجاد نشود و مانع 
تشکیل ایجاد انجمن ها و اتحادیه های کارگری 
می شود که دولت باید کاری کند زمینه اتحاد و 

همدلی کارگران و کارفرمایان فراهم شود. 
مسللأله دیگر این اسللت که ارتبللاط میان 
وزارت اقتصللاد و تولیدکنندگان اصالح شللود 
تا تولید کنندگان احسللاس مسؤولیت کنند و 
مالیات بپردازند. وزارت دارایی مطلع باشللد که 

تولیدکنندگان هم در عمران و آبادانی کشللور 
نقش دارنللد؛ در کنللار اینکه برای خودشللان 
درآمدزایی می کنند، ایجاد اشتغال و نارضایتی ها 
را هللم کم می کنند. همانطللور که مقام معظم 
رهبللری فرمودنللد ایجاد اشللتغال عملی خیر 
اسللت و ثواب دارد. در باطللن وزارت اقتصاد و 
سللرمایه گذاران در یک خط قللرار دارند اما گاه 
بعضی برخوردهللا و مطالبللات فراقانونی اداره 
مالیات باعث می شود که تولید کنندگان به طور 
کلی از پرداخت مالیات اجتناب کنند و دست به 

فرار مالیاتی بزنند.
بنده سللراغ نللدارم یک پیش آگهللی برای 
تولیدکننده صادر شللود و با واقعیت همخوانی 
داشته باشد. گاه تولیدکننده باید چند برابر مبلغ 
واقعی مالیات بپللردازد و البته اداره مالیات هم 
می داند که این مبلغ باعث اختالف و شللکایت 
تولیدکننللده می شللود. بنابرایللن تولیدکننده 
هم مجبور می شللود به اصل مبلغ پیش آگهی 
اعتراض کند و در کمیسیون های مختلف بدوی 
و تجدیدنظر مسؤوالن و کارشناسان را قانع کند 
تا مبلغ مالیات نزدیک به واقعیت شود و سپس 
آن را پرداخت کند، در حالی که اگر بین مودیان 
مالیاتللی و مطالبه کنندگان مالیللات زمینه ای 
برای گفت و گو و همدلی فراهم شللود شاید این 

مشکالت هم حل شود. 
در زمللان دکتر مصللدق برای ملللی کردن 
صنعت نفت اتحاد ملی شللکل گرفت. آن زمان 
دولت کسللری بودجه داشت و مرحوم آیت اهلل 
کاشللانی، مردم را به پرداخت مالیات تشللویق 
می کردند و حتی خود ایشان و دیگر بزرگان به 
بانک ملی رفتند و بللرای کمک به دولت اوراق 

قرضه ملی خریدند. 
دکتر مصدق هم اعالم کرد هر کس هر قدر 
مالیات بین خود و خدا، شرف و وجدان بدهکار 

است، بیاید مالیات خود را پرداخت کند.
در عصر کنونی رهبر انقالب و مراجع عظام 
حضور دارند و از نفوذ معنوی ایشللان می توان 
اسللتفاده کرد تللا پرداخت مالیات بلله عنوان 
وظیفه ای شللرعی، وجدانی و میهنی شناخته 
شود و بر مردم تکلیف شللود تا مالیات خود را 

پرداخت کنند. 
از زمللان صدر اسللالم تاکنون هیللچ یک از 
مراجع تقلید به  دنبللال تاجری نرفتند تا برای 
او اجراییه صادر کننللد و اعالم کنند که وجوه 

نپرداخته است. 

خللود آن تاجر معتقد وظیفلله خود می داند 
وجوه خود را بپردازد و دسللت آن مرجع را هم 
می بوسد، البته در شرایط کنونی شاید این کار 
بسادگی عملی نشود اما باید این رویکردمان را 
تغییر دهیم. بنده و خیلی های دیگر در آخر هر 
سال وظیفه خود می دانیم تا خمس درآمدمان 

را به مرجع تقلیدمان بپردازیم.
برای اداره مملکت مردم باید مالیات بپردازند 
اما شیوه پرداخت و وصول مالیات باید تغییر کند. 
درگیللری بین اداره مالیات و پرداخت کنندگان 

مالیات مطلوب نیست.  
 

 مق�ام معظم رهب�ری در بخش�ی از  
فرمایشات ش�ان به مجوزهای کسب و کار 
اشاره کردند؛ شما به عنوان فعال اقتصادی 
الزامات اجرایی ب�رای حل این مانع را چه 

می دانید؟
سللرمایه گذار برای راه اندازی کسب و کار باید 
چندین مجللوز اخذ کند؛ از اجازه تاسللیس و 
بهره برداری گرفته تا پروانه کسب. برای دریافت 
این مجوزها مشکالتی وجود دارد. وزارتخانه ها 
و نهادها تسللهیالت الزم را برای سرمایه گذاران 

فراهم نمی کنند. 
سللازمان ها باید رسیدگی به سللرمایه گذار را 
وظیفه خود بدانند و به عنوان کسی که حاضر شده 

با سرمایه خود کارآفرینی کند با او برخورد کنند.
به عنوان مثال، اگر کسی خواست در بخش 
صنایع غذایی سرمایه گذاری کند، سازمان های 
مرتبط بلله کمک او بشللتابند و به طور رایگان 
کارشللناس هایی را بگمارند تا به سللرمایه گذار 
مشورت دهند، نقطه مناسب برای سرمایه گذاری 
را پیشنهاد دهند، زمین در اختیار سرمایه گذار 
بگذارند و تشللریفات قانونی را تسللهیل کنند. 
امللا اکنون اینطور نیسللت. اگر شللما بخواهید 
سللرمایه گذاری کنید خودتان باید تشللخیص 

دهید که در کدام نقطه کارگاه احداث کنید. 
گاه رفتارهای خالف مصلحتی هم از بعضی 
ارگان ها سر می زند. برای مثال اگر شما بخواهید 
کارخانه سللیمان احداث کنید، ممکن اسللت 
وزارتخانه یا نهاد مرتبط به شما هشدار  دهد که 
ظرفیت سللیمان کشور اکنون اشباع است و به 
شللما مجوز ندهد اما به شخص دیگری همین 
مجوز را بدهد. این رفتارها دلسوزانه نیست. باید 
دلسوزانه از کسی که قرار است دولت و ملت را 

یاری کند، استقبال کرد.   
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 در بخش اعطای تسهیالت دولت باید 

به چه شیوه نقش ایفا کند؟
در بخش اعطای تسللهیالت، سللازمان ها و 
نهادهای مرتبط با تولید باید فعاالنه نقش ایفا 
کنند. ممکن است سللرمایه اولیه تولیدکننده 
برای راه اندازی کارخانه یا کارگاه به اندازه کافی 
نباشد، در اینجا باید سللازمان ها ورود و برآورد 
کنند در صورت اعطای تسللهیالت مشخصی 
به این سرمایه گذار، امکان راه اندازی کارخانه و 
بازپرداخت تسهیالت وجود دارد؟ در این صورت 
باید به سللرمایه گذار کمک کنند تا تسهیالت 

بانکی را دریافت کند و کارخانه را راه بیندازد.
 

و  ای�ن دول�ت  اقدام�ات  و  برنام�ه   
دولت های گذش�ته را در رفع موانع تولید 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اوایللل انقالب سللرمایه گذاری و تسللهیل و 
کمک به سللرمایه گذاران رونق داشت اما اکنون 
سللرمایه گذاری از رونق افتاده است. تقصیر این 
دولت یا دولت قبل هم نیست. متاسفانه در اذهان 
مردم سرمایه داری و کارخانه داری ضد  ارزش شد. 

اگر کسی کارخانه داشت، انگشت نما می شد.
 یک ماهی از انقالب می گذشللت که بنده و 
چند تن از دوستان از طرف امام برای حضور در 
اتاق بازرگانی انتخاب شدیم. محل اتاق بازرگانی 
در خیابان طالقانی و نزدیک النه جاسوسی بود 
و گاهی دسته جاتی به راه می افتاد و شعارهای 
انقالبی سللر می دادند. ما هم خللود را انقالبی 

می دانستیم و گاهی به جمعیت می پیوستیم.
 کم کللم شللعارها از مرگ بر شللاه و مرگ 
بللر بختیار به مللرگ بر سللرمایه دار و مرگ بر 
کارخانلله دار تغییر کللرد. ما هللم در جمعیت 
بودیم و دسللت مان را تکان می دادیم اما دیگر 
نمی توانستیم علیه خودمان شعار دهیم. ]خنده[ 
اوایل انقالب شغل هم در گذرنامه درج می شد؛ 
االن اگر به گذرنامه ها رجوع کنید در هیچ جایی 
نمی بینید شغل بازرگان یا کارخانه دار ثبت شده 

باشد. در آن زمان خیلی ضد ارزش بود. 
 

 در بعضی قوانین مانند قانون کار هم 
این ضد ب�ودن با س�رمایه گذاری خود را 

نشان داد.
بللله! کم کم این جللو به رسللانه ها و جراید 
کشیده شد و بعدها ضدیت با سرمایه گذاری و 
سللرمایه داری خود را  در قانون کار هم نشللان 
داد به طوری که اگر کارگری از کارفرما شکایت 
می کرد، محال بود شللکایتش ناموفق باشللد و 
به هللر بهانه ای کارفرما محکوم می شللد. یکی 
از موانعی که باید برداشللته شود همین قانون 
کار اسللت. قانون کار باید اصالح شود و به طور 
منصفانه هم صالح کارگر و هم صالح کارفرما 

را در نظر بگیرد.
شاهدیم کشورهایی مانند کانادا برای جذب 
سللرمایه گذار خارجی در باغ سللبزهای جالبی 
نشان می دهند. یعنی سللرمایه گذار را متقاعد 
می کنند وارد کشورشللان شود. ما هم در ایران 

باید چنین سیاستی داشته باشیم.
 خارجی هللا یللک بخش موضوع هسللتند؛ 
در حللال حاضر ما بایللد تمام تللالش خود را 
برای ماندن همین سللرمایه گذار داخلی انجام 

دهیللم یا سللرمایه گذار ایرانی را کلله به خارج 
رفتلله بازگردانیم. در سللال های اخیر هر زمان 
به کشللورهای خارجی رفته ایم ایرانیان مقیم 
آمده اند و درباره وضعیت کسب وکار در سرزمین 
مادری خود از ما سللوال پرسللیده اند. عشللق 
بازگشتن به ایران در وجود تمام آنها قابل رویت 
است. من می گویم روح شللان در ایران است و 
تنها جسللم آنها در خارج اسللت. از هر طریقی 

شده باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.
 

دولت ها باید چه تغییرات�ی در رفتار 
اقتصادی خود ایجاد کنند که سرمایه گذار 

راغب به سرمایه گذاری شود؟
غیللر از اصللالح قواعللد و قوانین و مسللائل 
اقتصادی، مسللأله جدی که وجود دارد، تعدیل 
رفتللار بخش های مختلللف با سللرمایه گذار و 
تولید کننده اسللت. برای مثال سللازمان تامین 
اجتماعی و سللازمان امور مالیاتی باید در نحوه 

برخورد خود بازنگری کنند.
 بالشللک ممکن اسللت خالف هایی وجود 
داشللته باشللد، همین طور فللرار مالیاتللی، یا 
تخلف هایی توسط بخشی از کارفرمایان یا موارد 
دیگر اما نبایللد به خاطر تخلف یک نفر به یک 
جماعت نگاه منفی داشللت. اگللر این زمینه ها 

فراهم شود می توانیم به آینده امیدوار باشیم. 
 

یکی از اساسی ترین مشکالت اقتصاد 
کش�ور ما حرکت نکردن به س�مت ایجاد 
ارزش افزوده است؛ چرا اهل سرمایه گذاری 
در طرح های بلندمدت و تولیدی نیستیم؟

مثال معدن را در ذهن تداعی کنید؛ شخصی 
که معدن را کشف می کند وظیفه و تخصصی 
دارد که دیگر سراغ استخراج نمی رود و شخصی 
که اسللتخراج می کند، تخصللص ایجاد ارزش 
افللزوده را ندارد و به ترتیللب این موضوع ادامه 

دارد تا به مرحله صادرات برسد.
 بلله طور کلی هر شللخص یا گللروه وظیفه 
خاصی دارد و قرار نیسللت تمللام کارها را یک 
واحد انجام دهد. ما در این شللرایط احتیاج به 
زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده داریم که اگر 
این زنجیره وجود نداشللته باشد، دچار مشکل 
می شللویم.  بخشی از این زنجیره وظیفه دولت 
است؛ برای مثال معدن دار به مواد که می رسد، 
دوست دارد صادر کند و هزینه سرمایه گذاری 
را که کرده در بیاورد اما دولت باید از او بخواهد 
که ارزش افزوده ایجاد کند. اگر به سمت ارزش 
افزوده برویم، دیگر خام فروشی نداریم و زمینه 
اشتغال هم ایجاد می شللود که اتفاق مناسبی 
اسللت. البته ارزش افللزوده نیازمند نقدینگی 
است و شرکت های ما در این موضوع مشکالت 

فراوانی دارند.
 

نب�ود  بح�ران   
س�الیان  نقدینگی 
سال اس�ت در بین 
تولیدی  واحده�ای 
کش�ورمان مط�رح 
اس�ت؛ آی�ا بانک ها 
وظایف خود را برای 
حل این مشکل ایفا 

کرده اند؟

بله! مشللکل نقدینگی وجود دارد. بخشللی 
عظیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شللده اند 
که با تزریق نقدینگی می توانند به چرخه تولید 

بازگردند.
 بانک ها تسهیالتی با سود 25 درصد پرداخت 
می کنند اما تولیدکننده ای که در مجموع سود 
حاصل از کسللب وکارش بین 17 تا 20 درصد 
است، عمال نمی تواند آن را پرداخت کند. البته 
من مشللکل را از بانک نمی دانم؛ در هر صورت 
همین بانک در تصمیمات اشتباه برای سپرده 
هم تا 20 درصد سللود می دهد، پللس باید25 
درصد بهره بگیرد. باید نقش دولت پررنگ شود. 

 
 یعنی دولت باید تسهیالت در اختیار 

تولید کنندگان قرار دهد؟
یکی از راه ها همین اسللت. دولت به وسللیله 
بانک هللا تسللهیالتی با بهره 2 تللا 3 درصد در 
اختیار تولید کننده قرار دهد، یک درصدی هم 
برای کارمزد در نظر بگیرد. مشللکل نقدینگی 
اینگونه حل می شللود. البته دولت باید فضای 
مناسب کسب وکار را هم فراهم کند و نیازهای 
فرد و شرکتی را که می خواهد بهره برداری کند 
یا تولید کند، حتی المقدور برطرف یا کم کند. 

 
* راهکار اجرایی کوتاه مدت شما برای ارتباط 

هرچه مؤثر دولت و فعاالن اقتصادی چیست؟
بلله نظر من اگر دسللتگاه های دولتی با اتاق 
بازرگانی ایران و تهران جلسلله بگذارند خیلی 
اتفاق خوبی اسللت، البته جلساتی که منجر به 

نتیجه شود.
 

 در جلس�ه اخیر جمل�ه ای از حضرت 
آقا که ش�ما را بیش از بیانات دیگر ایشان 

جذب کرد چه بود؟ 
اظهاراتللی کلله ایشللان دربللاره تشللویق 
سللرمایه گذاری کردند بسیار دلنشین بود و به 

اصطالح من را جذب کرد.
 

 نظر ش�ما درب�اره اظه�ارات رهبری 
درباره عدم نگاه به بیرون چیست؟ 

امید به خارجی ها ما را به انحراف می کشاند. 
بللا این محبتی که مردم به کشللور خودشللان 
دارند، همه مشللکالت در داخل قابل حل است 
به شللرطی که درایت و فکر داشته باشیم. من 
بعضی وقت ها به دولتی ها می گفتم با خارجی ها 
دست دادید انگشتان خود را بشمارید؛ ببینید 
هست یا ۴ تا شده. اینها تظاهر می کنند دست 
می دهند اما در پشللت نظرشان چیزهای دیگر 
اسللت. ما باید یاد بگیریللم روی پای خودمان 

بایستیم. 
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غالمعلی حدادعادل عضو مجمع تشللخیص 
مصلحت نظام در نشسللت دبیران استان های 
حزب موتلفه اسالمی گفت: انقالب اسالمی در 
درون با استقامت و در بیرون با مقاومت شناخته 

می شود.
به گللزارش روابللط عمومی حللزب موتلفه 
اسالمی در این نشست که با حضور مسئولین 
بانوان دفاتر حزب موتلفه اسالمی در استانهای 
سراسر کشللور برگزار شد، اسللداهلل بادامچیان 
دبیرکل، سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای 
مرکزی و جمعللی از اعضای شللورای مرکزی 

حضور داشتند.
حدادعادل در این نشسللت با اشاره به اقتدار 
ملللت ایللران گفت: انقللالب اسللالمی با همه 
دشواری های درونی و بیرونی قوام و تداوم دارد 
و راه و مسللیر خللود را به راحتی طی می کند و 
آثار اقتدار ملت ایران در داخل و منطقه مشهود 

است.
عضللو مجمللع تشللخیص مصلحللت نظام 
همچنین با اشاره به شرارت آمریکا در مواجهه 
با ملت ایران تصریح کرد: تحریم های ۴0 ساله 
و چند سللاله اخیر علیه هر کشوری بود۶ ماهه 
سقوط می کرد اما ملت ایران محکم و با اقتدار 
روی آرمان های الهی انقالب ایستاده اند و ما هر 
چقدر جلوتر می رویم دشللمنی آمریکا بیشتر 

می شود.
وی با اشللاره به طرح سهمیه بندی بنزین و 
حوادث پیش آمده اظهار داشللت: در اینکه اگر 
دولت هوشمندانه عمل می کرد خسارات کمتری 

وارد می شد، حرفی نیست؛ اما دست های آشوب 
و طراحللی بیگانه طوری بود که می خواسللتند 
همان آشللوبی کلله در عراق و لبنللان به وجود 
آوردند در ایران هم تکرار کنند؛ اما با هوشیاری 
ملت و اقتدار نظام ظرف دو روز توطئه های اشرار 

جمع شد.
حدادعادل در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشللاره با انتخابات پیش رو خاطرنشان کرد: 
ما به زودی یک آزمون نرم سیاسللی داریم و آن 
انتخابات است. انتخابات نوعی قدرت نمایی مردم 
است و هر نتیجه ای که گرفته شود در داخل و 

خارج روی آن تفسللیر گذاشته می شود. ما در 
این انتخابات باید در مسیر اقتدار مردم و نظام 

حرکت کنیم.
وی با اشللاره بلله نظرسللنجی های اخیر در 
مورد مقبولیت دولت و مجلس گفت: مردم در 
نظرسنجی ها نشان می دهند که دولت و مجلس 
کارآمدتری می خواهند؛ لذا در اینکه ما مجلس 

متفاوت تر خواهیم داشت تردیدی نیست.
عضللو مجمع تشللخیص مصلحللت نظام 
با اشللاره به نشسللت احزاب و گردهمایی و 
رجللال سیاسللی و مذهبی جریللان اصولگرا 
اظهار داشللت: باتوجه به تجربیات همگرایی 
اصولگرایان در گذشللته، کارهای خوبی برای 
رسیدن به وحدت انجام شده و ما امیدواریم 

به زودی به نتیجه برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رویکرد 
جدید جریللان اصولگرا در انتخابللات آینده را 
وحللدت فراگیللر و اعتنللا به حضللور جوانان و 
به ویژه زنان دانسللت و تصریح کرد: راهبردها و 

راهکارهای ائتالف تعریف شده است و امیدواریم 
با ساز و کار دقیقی به همگرایی و وحدت برسیم.

وی اداملله داد: مطالعللات جامعه شناسللی 
سیاسللی ما نشللان می دهد الگوهایی متفاوتی 
در برخی حوزه های انتخابات در تعیین نامزدها 

وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.
حدادعادل افزود: وحدت شرط الزم پیروزی 
است اما شرط کافی نیست تجربه سال9۴ نشان 
داد عالوه بر وحدت کارهایی باید انجام دهیم تا 

به نتیجه برسیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث 
گفتمان اصولگرایی در انتخابات آینده و تهدید و 
تجهیز عقده مردمی را دو مبحث مهم دانست و 
گفت: ما باید بتوانیم مردم را پای صندوق رای 
بیاوریم. در بحث گفتمان مطالعاتی شده که چه 
شعاری را انتخاب کنیم و چگونه حرف بزنیم و 
چشم اندازی را که می خواهیم برای مردم تبدیل 

کنیم به آنها معرفی کنیم.

غالمعلی حدادعادل در نشست دبیران استان های حزب موتلفه اسالمی:

وحدت شرط کافی برای پیروزی نیست
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با 
تاکید بر اینکه شورای وحدت صددرصد آنچه 
که باید می بود نیست،می گوید: تا زمانی که تنها 
هدف و اولویت ما )اصولگرایان( رسیدن جناح 
خودمان به قدرت باشد، اصولگرایان به موفقیتی 

نخواهند رسید.
در فاصله باقیمانده تا انتخابات اسللفندماه، 
اختالفللات بر سللر سللازوکار شللورای وحدت 
همچنان پابرجاسللت و هنوز مشخص نیست 
لیسللتی که قرار است از دل این ائتالف بیرون 
بیاید آیا تنها لیست اصولگرایان خواهد شد یا 
ناراضیان از این شورا خود به سمت ارائه لیست 
مسللتقل می روند. با این وجود این شورا طی 
روزهای گذشته با انتشار اولین بیانیه خود رسما 

اعالم موجودیت کرد.
انللواری،  حسللین 
عضو شللورای مرکزی 
اسالمی  موتلفه  حزب 
در  خبرآنالیللن  بلله 
که  می گوید  این بللاره 
ریشه اصلی اختالفات 
و افتراقات اصولگرایان 
قدرت طلبللی برخللی 
طیف ها در این جریان 
اسللت که می خواهند 
به هللر ترتیبللی خود 
را مطللرح کنند. او که 
اسللت شورای  معتقد 
وحللدت صللد در صد 
آنچه کلله باید می بود 
نیسللت، ایللن را هللم 
تاکید دارد که »جریان 

اصولگرایللی یک کوچه تنگ و باریک نیسللت 
کلله هر کس از دید ما در آن جا نشللد، بیرون 

بیندازیم.«
مشللروح گفت وگوی خبرآنالین با حسین 

انواری، عضو حزب موتلفه را در ادامه بخوانید؛
آقای انواری! وضعیت شورای وحدت در فاصله 
باقیمانده تا انتخابات مجلس را چطور ارزیابی 
می کنید؟ در بیانیه اعالم موجودیت این شورا 
بر ضرورت استفاده از تمامی نیروهای اصولگرا 
تاکید شده است، درصورتیکه این شورا از لحظه 
تشللکیل با گزینش گری چهره ها و طیف های 
اصولگرا را دعوت به حضور در جلسات می کرد 
و هنوز هم آن جامعیت را ندارد. پیش بینی شما 
از لیستی که از شورا بیرون بیاید چیست؟ فکر 
می کنید نهایت اکثریت اصولگرایان تن به این 

لیست بدهند؟
مجموعه افرادی که در خط انقالب هستند 
و معتقدند که در شللرایط کنونی کشللور باید 
خطللوط را نگلله  دارنللد، چاره ای جللز وحدت 
ندارند و شعار این نشست هایی که تحت عنوان 
»شورای وحدت« برگزار می شود همان نیل به 

وحدت است و همه به دنبال ایجاد یک ائتالف 
بین جبهه های مختلف هستند.

این افللراد همه اصولگرا هسللتند و نظام را 
قبول دارند اما در جریان اصولگرایی هم تفکرات 
مختلفی وجود دارد. راهکار نیل به وحدت هم 
آن است تا تعامل الزم انجام شود و اصولگرایان 
بتوانند به نقطه ای برسند که بتوانیم کشور را از 

خطرات ناگوار محتمل نجات دهیم.
تا زمانی که رسیدن جناح خودمان به قدرت، 
اولویت باشد اصولگرایان به موفقیتی نخواهند 
رسید. اصولگرایان باید این جناح را برای نظام 
بخواهند نه برای خودشان. این امر موضوعیت 
ندارد و ما باید در خدمت نظام باشیم. باید هدف 
از اینکه چرا گردهم آمده ایم را شللفاف کنیم و 

موثرترین افرادی که می توانند در مجلس حضور 
یابنللد و دردی از مردم دوا کنند انتخاب کنیم. 
در غیللر ایللن صورت ممکن اسللت افرادی که 
شایستگی های الزم را ندارند با ایجاد جوسازی 

مثل همین دوره وارد مجلس شوند.
شللما به ارزش هللا و اصول مشللترک بین 
اصولگرایان اشاره کردید اما برخی از طیف های 
تندروی اصولگرا نظیر جبهه پایداری اصولگرایان 
معتدل را مورد هجمه قرار می دهند و معتقدند 
که آن ها از ارزش های اصولگرایی رد شللده اند، 

شما این انتقاد را وارد می دانید؟
اصولگرایی یللک کوچه باریک نیسللت که 
هرکللس در آن جا نشللد، او را بیرون بیندازیم. 
اصولگرایی کوچه تنگ و تاریک نیست بلکه یک 
اتوبان است که شامل تفکرات مختلفی است . 
اگر اختالفات اصولی و مبنایی داریم باید ابتدا 
آن ها را حل و فصل کنیم. برای نمونه نمی شود 
گفت در مورد پذیرش اصل نظام، والیت فقیه 
و اینگونه مسائل پایه ای اختالف نظر داریم، بعد 
حللاال می خواهیم وحدت کنیللم. چنین امری 

امکان پذیر نیست.

در این شورا، جای خالی برخی از طیف های 
اعتدالی اصولگرا به چشم می خورد و هنوز هم 
برخی اختالفات ریشه ای بین نیروهای اردوگاه 
اصولگرایی وجود دارد، فکر می کنید آیا شورای 
وحدت اساسا می تواند سازوکاری موثر در ایجاد 

وحدت باشد؟
ممکن است ساز و کار کاملی نباشد اما این 
اقدام انجام شللده اسللت و نمی تواند کامال آن 
را بی تاثیر دانسللت. بله ممکن است اشکاالتی 
بر آن وارد باشللد که در آن طیف های مختلف 
اصولگرا تجمیع نشدند ولی همین طیف هایی 
که در آن حضللور دارند می توانند اتفاق خوبی 
را رقم بزنند و بهترین سناریو آن است تا دیگر 
طیف های اصولگرایی را هم وارد این شللورای 
وحدت کنیم. باید به 
این پرسش بپردازیم 
کلله چرا از شللورای 
همه  توسط  وحدت 
اصولگرایان استقبال 

نمی شود.
اما در ادوار پیشین 
انتخابات مجلس هم 
چنین سازوکارهایی 
اصولگرایان  توسللط 
شللکل گرفت اما در 
اقدامات  ایللن  عمل 
نتوانستند تا وحدتی 
فراگیر را ایجاد کنند. 
اسللت  درحالی  این 
دوره  ایللن  در  کلله 
اختالفات و افتراقات 
بیش از پیش است. 
چه تضمینی وجود دارد که این دوره شللورای 

وحدت کارآمدی الزم را داشته باشد؟
این ائتالف )شورا وحدت( صد در صد آنچه 
که باید می بود نیسللت؛ اما به هللر حال ایجاد 
شده اسللت و همین مقدار و مقیاس از چنین 
سللازوکاری هم می تواند مفید باشللد. باالخره 
گروه هللای مختلللف در این نشسللت گردهم 
جمع شده اند و تعامل می کنند. باید دید نقص 
شللورای وحللدت از دید افرادی کلله تن به آن 
نمی دهند کجاسللت و تالش کنیم تا راه ورود 
طیف های جدامانده را هموار سازیم. آنچه که به 
اصولگرایان ضربه می زند آن است که بخواهیم 
منافع جناحی و طیف خود را اولویت قراردهیم 

نه آنکه به منافع نظام بپردازیم.
بللرای نیل به این منافع باید چه کنیم وچه 
افرادی مفید خواهند بود. ممکن است پای افراد 
بسیار خوبی هم وسط باشد اما به درد مجلس 
نمی خورنللد. نامزدها مجلس هم بایللد دارای 
ویژگی هایی باشللند که جایگاه این نهاد که که 
تعبیر امام )ره( عصاره فضائل ملت است حفظ 

شود.

حسین انواری:

باید برای ورود طیف های جدامانده از وحدت 
اصولگرایان تالش کنیم
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اصللالح طلبللان را دو جماعللت تشللکیل 
می دهند:

1-اصالح طلبان بدخیم
2-اصالح طلبان خوش خیم

اصالح طلبان خوش خیم با مردم، نظام، قانون اساسللی و رای مردم 
سللازگارند. دامن آنها به آشللوب و فتنه انگیزی و قشون کشی خیابانی 

آلوده نیست.
آنها دغدغه حل مشکالت کشور را دارند و به والیت فقیه معتقدند و 
والیت کفار، منافقین و مشرکین را پذیرا نیستند. اما اصالح طلبان بدخیم 
سردر آخور دشمن دارند و والیت جرج سوروس را به والیت فقیه ترجیح 
می دهند. مطالبات شرورانه و شریرانه دارند و هیچ گاه دلشان با نظام و 

امام و مردم صاف نبوده است.
همانها که شهید اسداهلل الجوردی از آنان به عنوان منافقین جدید یاد 
می کند. همین جماعت در ایام فتنه 88 به پارلمان اروپا و کنگره آمریکا 
رفتند و خواسللتار تشدید تحریم ها شدند. اخیرا بیانیه ای با امضای 77 
نفر از همین اصالح طلبان بدخیم صادر شده که همزبانی خود را با پمپئو 
و بیانیه کاخ سفید بی محابا اعالم کرده اند که چند نکته در این بیانیه 

قابل تامل است:
1-در این بیانیه از اشرار و کسانی که به اموال عمومی و مردم آسیب 
زده اند و حتی به مسللاجد هم رحم نکرده و قرآن سللوزی راه انداختند 
با عبارت »مردم« و »آسیب دیدگان اعتراضات« یاد شده است. آیا واقعا 
کسانی که در دو سه روز اول هفته گذشته دست به آشوب و فتنه گری 

زدند، مردم بودند؟حداقل در 7 اسللتان و شللهرهای آن هیچ آشللوب و 
اعتراضی دیده نشد. نه بانکی آتش زده شد و نه پمپ بنزینی آسیب دید 
و نه به مسللجد و محراب حمله شد و نه... آیا در این استان ها و شهرها 
بنزین گران نشده بود، آیا در این استان ها مردم به گرانی بنزین معترض 
نبودند، چرا هیچ اتفاق شرورانه در این شهرها رخ نداد. آیا درک مردم از 
گرانی و تورم و... در این شللهرها از دیگر شهرهای دچار آشوب پایین تر 
بود. این سوالی است که امضا کنندگان بیانیه یا نمی توانند به آن پاسخ 

دهند و یا از پاسخ به آن فرار می کنند! 
2- در این حوادث شماری از هموطنان ما توسط همین اشرار شهید 
شللدند و شللماری از نیروهای انتظامی و حافظان امنیت مردم با قمه و 
گلوله سللالخی شللدند، در این بیانیه هیچ یادی از آنها نشده است! در 
عوض نوشته شللده: »شلیک بی محابای تفنگی که از محل بیت المال 
برای دفاع از مردم فراهم شللده به سللوی شهروندان عادی و غیرمسلح 
که به خیابان ها آمده بودند جنایتی است که نباید در تعقیب عامالن و 

آمران آن تعلل کنند«
کدام شلللیک، کدام مردم، کدام شهروند عادی و غیرمسلح و... آنها از 
چه سخن می گویند. از دستگیرشدگان آشوب ها مقادیر زیادی سالح، 

وسایل ارتباطی پیچیده، بمب های آتش زا و وسایل پیچیده جاسوسی 
و... گرفته اند! این ها آیا از نظر امضاکنندگان بیانیه، مردم هسللتند؟! و 
حافظللان امنیت مردم که برای کنترل اوضاع از جان مایه گذاشللتند و 
نگذاشللتند آسیب های وارده بیشتر شود، متهم اصلی آشوب ها معرفی 

شوند؟!
باالخره در این فتنه و آشوب امضاکنندگان بیانیه بگویند طرف آمریکا 
و رژیم صهیونیستی و سرویس های امنیتی آنها و نیز منافقین و سلطنت 

طلب ها و... هستند یا طرف مردم!
خشونت های اعمال شللده از سوی اشرار بوده است. حافظان امنیت 
و مردمی که با نیروهای انتظامی در خاموش کردن آتش فتنه همکاری 
کردند در برابر خشللونت سازمان یافته ایستادند. اگر اینهایی که آشوب 
کردنللد مردم معترض بودنللد چرا ظرف دو روز که لیدرهای آشللوب را 
گرفتنللد و ارتباطات آنهللا را از طریق قطع اینترنللت قطع کردند، فتنه 

خاموش شد.
مسللدود شدن برخی از شاهراه ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها 
براسللاس دستگیری ها، مربوط به چند عضو فرقه منحله کومله و دیگر 
گروه های محارب بوده که با دستگیری هایی در این سطح مشکل خیلی 

سریع حل شد. 
آیا گروه های محارب جزء مردم هستند و امضا کنندگان بیانیه برای 
آنها حق اعتراض و حتی حق شلیک به سوی مردم و حافظان امنیت قائل 

هستند؟ آیا از نظر امضا کنندگان، 
مردم و حافظان امنیت حتی اجازه دفاع از خودشللان را هم ندارند؟ و 

اگر دفاع کردند دستگاه قضا نباید در تعقیب آنها تعلل کند! این جماعت 
از کدام دستگاه قضا و از چه مملکتی سخن می گویند؟

در بیانیه تاکید شده است؛»ایستادن در برابر مردم عاصی، پذیرفتنی 
نیست.«

آنهللا از کدام مردم عاصللی یاد می کنند. آیا همیللن مردمی که ۶0 
میلیون نفر از آنها در مرحله اول و دوم و سوم این طرح، منابع حاصل از 
عواید گران شدن بنزین به حساب آنها واریز شده، می آیند بانک و پمپ 
بنزین و مسجد و قرآن آتش بزنند و هزینه همین آتش سوزی را از جیب 
خود پرداخت کنند یا این فجایع و جنایت ها مال همان هایی است که 

بیانیه نویسان شرورانه از آنها دفاع می کنند!
این مردم عاصی که در بیانیه از آن یاد شللده چه کسللانی هسللتند؟ 
همانها که با تفنگ، دوربین های کنترل ترافیک را می زدند تا شناخته 
نشوند. مردم عاصی مگر قرآن و مسجد آتش می زنند؟ اگر آشوب طلبان 
مردم بودند، پس نام میلیون ها نفر از مردمی که در مراکز اسللتان ها و 
شهرها در این چند روز اخیر به خیابان ها آمدند و آشوبگران و فتنه گران 

را محکوم کردند چه می توان گذاشت؟
3- در بیانیه آمده است؛ »مسئوالن به خواست مردم احترام بگذارند 

همصدایی جریان اصالحات با کاخ سفید
محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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و با عادی سازی روابط خارجی بساط تحریم ها را 
جمع کنند«آیا خواست مردم عادی سازی روابط 
خارجی اسللت! جمهوری اسللالمی ایران با همه 
کشورهای جهان روابط عادی دارد فقط با دو کشور 
رابطه ندارد. یکی آمریکاست که کاخ سفید از زمان 
اشغال النه جاسوسی روابط را با تهران قطع کرد و 
دیگری هم رژیم صهیونیستی است که مشروعیت 
ندارد. نظر امضا کنندگان چیسللت؟ آمریکایی ها 
رابطلله خود را با ملت ایللران خصمانه اعالم کرده 
اند حتی پس از ۶ سال مذاکره و امضای برجام نه 
تنها تحریم ها را بر نداشللتند بلکه بر آن افزودند، 
آیا می شللود رابطه عادی داشت؟ با رژیم کودک 
کش صهیونیستی هم هیچ عاقلی جز خائنان به 
ملت و سلطنت طلبان و منافقین، معتقد نیستند 
رابطه ای ممکن باشد. فقط باید به دوران پهلوی 
برگشت تا این کار ممکن شود مگر امضاکنندگان 
طرفدار شاه و سلطنت طلبان هستند؟ اگر هستند 
چرا صادقانه به مردم نمی گویند تا مردم تکلیف 

خود را با آنها مشخص کنند؟!
۴- از قرار اطالع این بیانیه را کسللی نوشته 
اسللت که خود و همسللرش در فتنه 78 و 88 
با یک واسللطه به جرج سللوروس متصل بوده 
ایللن حقیقت را کیللان تاج بخللش در جریان 
محاکمات سللال 88 صادقانلله گفت، برخی از 
عناصری که بیانیه را امضا کردند از سللتارگان 
خبللری رادیللو BBC هسللتند و در فتنه 88 
نقش داشللتند که به خللارج فللرار کردند. اما 
بقیه امضاکنندگان، کارنامه سیاسللی شللان به 
سیاهی این افراد نیسللت. آنها چرا آن را امضا 
کردند؟ الزم بود قبل از امضا حداقل آن را می 
خواندند که بتوانند پاسخگوی اعتراضات بحق 
مردم باشللند. آنها نباید با بیانیه کاخ سللفید و 
پمپئو وزیر روسیاه خارجه آمریکا همصدایی و 

همزبانللی مللی کردنللد!
روایت دکتر میثم مطیعی چهارشنبه گذشته 

در قم، حرم مطهر حضرت معصومه )س(
 از فتنلله اخیر جان کالم و کالم جان را در این 
وادی از باب روشللنگری بیان کرد. بخش هایی از 

این روایت را بدنیست با هم زمزمه کنیم.

میهن من! باز زخم از نابرادر خورده ای 
گرم جنگ روبه رو، از پشت خنجر خورده ای 

خاک میهن! باز هم جسم شهیدی سهم 
توست

شرحه شرحه پیکر سرو رشیدی سهم توست

کفر و ظلمت باز از صورت نقاب انداخته 
جاهلیت شعله بر جان کتاب انداخته 

در کمین بودند گرگان، فتنه در سرداشتند
خواب هایی دیده بودند و سر شر داشتند

صبح یک شنبه کالمی روی آتش آب ریخت
فتنه را دیدم که حیران و هراسان می گریخت 

تا صف مردم از این آشفتگی ها دور شد
اغتشاش کور برجا ماند و فتنه کور شد

با چراغ الله اینک ره ما روشن است
راهیان صبح می دانند فردا روشن است

اصالحات و لذت ذلت پیشگی  
بیانیه 77نفر از اصالح طلبان در همراهی با آشوبگران اخیر، ادله ای 
مستند برای قوه قضائیه است که جای هیچ تردیدی را در هدف این 
گروه باقی نمی گذارد. بد سابقگی این افراد در فتنه 88 و هچنین در 
فتنه 78 و استعفای جمعی، ولی نمایشی از مسئولیت های دولت دوم خرداد، یک سند مستند 
است. این افراد بودند که زنجیره مطبوعات پایگاه دشمن را شکل دادند و هیچ خط قرمز مبنایی، 

اعتقادی، سیاسی، اخالقی و مصلحتی را رعایت نمی کردند.
بعضی از این 77نفر سابقه جاسوسی، زندانی اخالقی، دزدی از بیت المال و... را دارند. از درون 
همین گروه ندای شوم تظاهرات علیه خدا سر داده شد و بدترین اهانتها را به علما وروحانیت 

مظلوم شیعه کردند .
این گروه کمتر خط و مرزی با منافقین کوردل و سفاک دارند در رفتار شناسی معرفتی و 
سیاسی کمونیستها، می توان گفت اینها و انها از یک آبشخور تغذیه می کنند. درخصوص اعتقاد 
به قانون اساسی و قوانین موضوعه و والیت فقیه، بعضی اوقات، کاسه داغ تر از اش می شوند 
ولی این افراد مصداق آیه ی شریفه "واهلل یشهد آن المنافقین لکاذبون" هستند مثل روز روشن 
است اگر باطن ناپاک وارونه ای نداشتند، از اول انقالب این چنین خبیثانه با شهدا وامام شهدا 

ورهبری و مردم شهید داده رفتار نمی کردند.
در سیر مطالعه رفتارشناسی و روانشناسی، آنها بوضوح و همواره دیده شده که در کنار آمریکا 
ایستاده اند. هرجا منافع ملت و انقالب، جهتی داشت، با رندی و زیرکی مقابل این منافع بودند. 
البته بعضی از اینها ممکن است خود را مبرا بدانند ولی مطالعه سابقه بد آنها این پرونده سیاه را 
تایید می کند.البته این امر درست است که درشدت وحدت نفاق بین آنها تفاوتهایی وجود دآرد.

غالب و یا همه آنها در نظام دارای مسللئولیت های کلیدی بوده اند وهر نا کامی وجوددارد، 
نتیجه چهاردهه مسیولیت آنها بوده است.پرونده جنگ را مرور کنید ، آن هنگام که بسیجی 
های ما 8سال جبهه هارا پر کرده بودند، اینها بورسبه های آمریکا واروپا را در انحصار داشتند، 
سالها وزارت علوم و گزینش در انحصار آنها بود و مردم نمی دانند که بچه های حزب الهی از 

صافی آنها به مراکز عالی و بخصوص رشته های ارشد ودکترا رد نمی شدند.
واقعیت این است حضور این جماعت و برخی دیگر که نامشان دراین بیانیه نیست، همواره 
منشاء انحراف بوده اند. برای انحصار قدرت به هر خباثت وخیانتی وحتی بردگی ونوکری آمریکا 
روی می آورند.مگر نوکری و ذلت پیشگی و دست به دامن دشمنان بشریت چه لذتی برای شما 
دارد، که این چنین بی شرمانه پا روی خون شهدا می گذارید و خواهان محاکمه محافظان و 
مدافعان امنیت می شوید؟ این جماعت منحرف ازچه چیز واهمه دارند که درفضای رسانه ای 
پیش دستی می کنند و در مقابل نظام صف آرایی می کنند؟ شما را چه شده است اکنون هم 
در مسئولیت ها قرار دارید و از نان و نوای آن بهره مند هستید و حتی به دولت بی تدبیری که 
خود انتخاب کردید و رای ملت را برای آن گرفتید و در رحم آن النه گزیدید، خیانت می کنید؟ 
شما فکر می کنید با نظریه پردازی اندیشکده های آمریکایی واسرائیلی در تبار شناسی شیعه، 
بار دیگر صلح حسنی و یا عاشورای حسینی اتفاق می افتد وورق به نام معاویه و بنی امیه زمان 
می چرخد و چند صباحی نان و نوایی به شللما می رسد؟ انسان باید خیلی نگون بخت باشد 
که نان و نوای عزتمندانه زعامت خمینی و خامنه ای را به آمریکایی های جهانخوار و انگلیس 
خبیث و اسللرائیل نا مشروع بفروشد. آنچنانکه فهرسللتی از یار آن ورفقای شما آنجا رفتند و 
پرسه زدند واشک پشیمانی هم ریختند.اگر اراذل واوباش بی ریشه وبی خانمان برای هم پالگی 
هایشان چنین بیانیه ای داده و حمایت می کردند، جای درد و تاسف نبود، غصه اینجاست که 
شما در مصادر این حکومت بوده اید، از قبل این حکومت به مکنت ومقام و قدرت رسیدید، با 
حیله ودروغ رای اعتماد مردم راجلب کردید، درفتنه های 78و88 نقش آفرینی وصحنه گردانی 
کردید ولی مورد لطف و عفو و رحمت نظام اسالمی قرار گرفتید، بازهم راه عناد ولجاجت و کج 
فهمی و نوکر صفتی، وخدمت به اجانب را پیشه کردید. ملت بزرگ وغیور وبلند آوازه ایران را 

باشقی ترین، پست ترین و خونخوار ترین آدمهای روی زمین معاوضه کردید.
اگرچلله درجریان مدعی اصالح طلبی، چندالیه با ویژگی های اعتقادی، سیاسللی، رفتاری، 
مصلحت سنجی، عالقه مند به نظام، و گرایشهای و ابسته و یا فریب خورده و یادلبسته به غرب 
و دنیا طلب و تجدید نظر طلب نسبت به آرمان های نظام وجوددارد، مشخص بوده و هست که 
وجود و حضور امضاء کنندگان این بیانیه، لکه ننگی بر دامن جریانی است که عالقه مند به نظام 

و رهبری و استقالل وآزادی کشورش است.
از آنجائیکه بیانیلله این گروه تفاوت چندانی 
باعمل اراذل و اوباش وحشللی و مللزدور ندارد، 
مدعللی العمللوم باید براسللاس سللوابق آنها و 
مسللتندات بیانیه آنها را به پللای میز محاکمه 
بکشللاند و بر اسللاس اصول و موازین اسالمی 
مجازات آنها راتعییللن نموده و به مردم معرفی 

نماید.

نصر عزیزی
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اسللالم پرچم دار عدالت و آزادی 
است؛ اسالم پرچم دار عدالت است، 
پرچللم دار آزادی اسللت، آن هللم 
پرچم دار بی رودربایسللتی، پرچم دار 
صریللح. اسللالم پنهللان نمی کنللد 
حللرف خودش را؛ صریللح با ظلم و 
با بی عدالتی مواجهه می کند، مقابله 

می کند... 
آنهایی که دم از اسللالم می زنند 
و حاضرنللد زیر بار اسللتکبار جناح 
سرمایه دار دنیا یا جناح سوسیالیست 
دنیا -که بود یللک روزی- بروند، از 

اسالم فاصله دارند. 
اسللالم، صریللح در مقابللل نظام 
سلطه اسللت؛ یعنی طرف دار عدالت 

و آزادی است. 
  امام خامنه ای   98/8/6
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هر روز برای شما منتشر می شود

فشار به مردم به سبک بنفشی هاپنجره آخر

یادداشت

نتیجه تحقق ائتالف حداکثری
در صللورت تحقللق ائتللالف حداکثللری ،درصللد موفقیت 

اصولگرایان به مراتب باالتر از اصالح طلبان است.
حزب موتلفه اسالمی با عنایت به سابقه کار تشکیالتی و با 
وجود دبیران باتجربه و موثر در تمامی استانها و شهرستانهای کشور و حضور اعضای حزب 
در متن جامعه و ارتباط با اقشار مختلف مردم، مسائل مهم کشوری را رصد می نماید که از 

جمله آنها موضوع انتخابات است.
معاونت سازماندهی و آموزش از دبیران حزب خواست تا وضعیت فعلی انتخابات و ائتالف 

اصولگرایان را گزارش نمایند.
این گزارش در چند محور تنظیم شد و از آنجاییکه حزب موتلفه در ادوار گذشته نقش 
محوری در وحدت احزاب و گروه های اصولگرا داشته محور اصلی گزارش ،چگونگی حضور 

حزب در ائتالف این دوره می باشد.
این گزارش وضع فعلی ائتالف در کل کشور و شرایط بهبود آن را تحلیل نموده و اسامی 
نامزدهای مطرح در گرایش های اصولگرا،اصالح طلب و مستقل در همه حوزه ها را مطرح 
می نماید. همچنین نمایندگانی که احتمال رای آوری در دوره یازدهم را دارند را مورد قید 

می نماید.
در پایان نیز همه حوزه های انخابیه به تفکیک استانها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 

و برای موفقیت در هرکدام از آن ها راهکار و پیشنهادی ارائه نموده است.
نتایج این گزارش نشللان مللی دهد در صورت تحقق ائتللالف حداکثری،درصد موفقیت 

اصولگرایان در این دور از انتخابات به مراتب باالتر از اصالح طلبان می باشد.
این گزارش در شللورای مرکزی حزب توسط معاون سازماندهی و آموزش مطرح شد و 
مقرر گردید جهت تقویت کار ائتالف در کشور این گزارش در شورای مرکزی ائتالف نیر 

ارائه گردد.

محسن قناعت

عضو شورای مرکزی

نصرت اهلل حیدری:

جریان اصولگرایی

 به کار تشکیالتی روی آورد
دبیللر حزب موتلفه اسللالمي اسللتان ایالم 
در گفتگللو باپایللگاه خبری نمللا در خصوص 
وضعیت عملکللرد انتخابانی جریان اصولگرایی 
گفللت: جریان اصول گرایی بللرای آنکه بماند 
باید همواره خود را بازسللازی نماید و گرنه از 

گردونه قدرت دور خواهد شد. 
وی با بررسی مهمترین راهکارهای بازسازی 
جریان اصولگرایی افزود:باید مبانی و گفتمان 
جریان اصولگرایی حللول مباحث جدی چون 
دین، هویت، جایگاه مردم در نظام سیاسللی، 
مردم ساالری، عدالت، قانون، شایسته ساالری 
، خردجمعی و.... شکل گیرد و رهبران وعناصر 
نظریه پرداز جریان بابد در این زمینه با مردم 

و جامعه صحبت کنند و ارائه نظر نمایند.
حیللدری در پایان گفت: جریان اصولگرایی 
باید حتما برای زنده ماندن به کار تشکیالتی و 

تربیت عناصر مومن وانقالبی روی اورد.


