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 آلودگی هوا یکی از عمده ترین مشکالتی 
است که امروزه بش��ر با آن روبه روست و به 
دلیل افزایش بی روی��ه فعالیتهای صنعتی، 
مصرف س��وختهای فسیلی و تراکم جمعیت در بعضی از شهرها روزبه روز 
شدیدتر می شود. آلودگی هوا اثرات سوئی بر سالمت جامعه دارد و منجر 
به مرگ زودرس، بیماریهای قلب و عروق، برونشیت، اختالالت تنفسی و 
سرطان می گردد. بر اساس گزارش بار بیماریهای جهانی )2010(، آلودگی 
هوا هفتمین عامل خطر در خاورمیانه و نهمین عامل خطر در دنیا می باشد .

در سراسر جهان هرروز حدود 220 هزار نفر در اثر بیماریهای منتسب 
به آلودگی هوا جان خود را از دس��ت می دهند. همچنین سازمان جهانی 
بهداش��ت برآورد کرده اس��ت که در س��ال 2012 آلودگی هوای مناطق 
شهری و روس��تایی باعث ایجاد 3.7 میلیون مورد مرگ زودرس در دنیا 
ش��ده اس��ت که حدود 88 درصد از این موارد در کشورهای با درآمد کم 
و متوس��ط اتفاق افتاده است و نیز تخمین زده می شود تعداد کلی مرگ 
ناشی از آلودگی هوا در این سال بیش از 7 میلیون نفر بوده که یک هشتم 

کل مرگ ومیر
س��الیانه دنیا است. طبق گزارش آژانس بین المللی تحقیقات سرطان 
)وابس��ته به سازمان جهانی بهداش��ت( دود دیزل و آلودگی هوا به عنوان 
عوامل سرطان زا معرفی شده اند. جوامع از طریق کاهش سطح آالینده های 

هوا می توانند بار بیماریهای مربوط به
سکته، بیماریهای قلبی، سرطان ریه و بیماریهای تنفسی حاد و مزمن 
را کاه��ش دهند. پیامدهای آلودگی هوا برای س��المت ش��امل طیفی از 
پیامدهای برگشت پذیر مانند سوزش چشم، خارش گلو، سردرد و سرگیجه 
و آسیب های بازگشت ناپذیر و تهدیدکننده سالمت نظیر سرطان، آسیب به 

دستگاه عصبی و مرگ است.
اکنون در بس��یاری از ش��هرهای بزرگ کش��ور ازجمله تهران، کرج، 
اصفهان، مشهد، تبریز، اراك، اهواز و شیراز غلظت بعضی از آالینده های هوا 
از استانداردهای ملی به مراتب باالتر است. برآورد می شود که با احتساب 
پدیده ریز گردها، جمعیتی بالغ بر 35 میلیون نفر، یعنی حدود نیمی از 
جمعیت کل کشور در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار دارند. این مشکل 
نه تنها سالمت مردم را به مخاطره می اندازد بلکه به دلیل افزایش نیاز به 

خدمات مراقبتی، بهداشتی و فوریتهای پزشکی که برای جمعیت
تحت تأثیر انجام می شود، هزینه های سرباری نیز بر حوزه سالمت به 
ویژه در بخش اورژانس تحمیل می کند. طبق برآورد بانک جهانی مجموع 
خس��ارات ناشی از آلودگی هوا در ایران بالغ بر 30 میلیارد دالر )برحسب 
برابری قدرت خرید( و برابر با 2.48 تولید ناخالص داخلی اس��ت. به رغم 
روند محس��وس بهبود آلودگی هوا در کشور در فاصله سالهای 1391 تا 
1394 ، همچنان وضعیت موجود با سطح استاندارد، فاصله قابل توجهی 
دارد. در ش��هر تهران میزان ذرات معلق 2.5PM که به عنوان مهمترین 
آالینده تهدیدکننده سالمت به شمار می رود در کمترین حالت خود، سه 
برابر میزان مجاز اس��تاندارد سازمان جهانی بهداشت است. همچنین در 
س��الهای اخیر تعداد روزهای آلوده بس��یار بیشتر از حد استاندارد ملی و 

رهنمود سازمان جهانی بهداشت بوده است.
بر اس��اس معیارهای س��ازمان جهانی بهداش��ت، مردم تهران ساالنه 
بی��ش از 322 روز درگیر هوای آلوده و فراتر از حدود مجاز هس��تند. لذا 
به رغم تمامی اقدامات صورت گرفته وضعیت کیفی هوا بسیار نامطلوب 
بوده و همچنان الزم اس��ت تالشهای گس��ترده ای در این زمینه صورت 
گیرد. یکی از مشکالت کلیدی در کالنشهرها به مسئله آمایش سرزمین 
و عدم تناسب ظرفیت شهری و منابع موجود ارتباط پیدا می کند. واقعیت 
این است که شهرهای بزرگ همچون تهران تحمل تردد میلیونها خودرو 
و موتورس��یکلت به عالوه فعالیتهای صنعتی که در حریم شهرها صورت 

می گیرد را ندارند.
از س��وی دیگر موضوع آلودگی هوا طی بیست سال گذشته در چهار 
برنامه توس��عه موردتوجه قرار گرفته است. افزون بر این، لزوم دسترسی 

به هوای پاك در سیاست های کلی سالمت و محیط زیست ابالغی مقام 
معظم رهبری، سند چشم انداز، قوانین

جاری دس��تگاه ها، مصوبات هیات وزیران و همچنین در قالب برنامه 
های جامع کاهش آلودگی هوا و استانداردهای ملی مورد تاکید بوده است. 
باید افزود که توصیه های مراجع دینی، هشدارهای نظام سالمت و برنامه 
های متعدد فرهنگی-تبلیغی شهرداری ها و صدا و سیما نیز به طور مکرر 
بر اهمیت مساله تاکید کرده است. این تالش ها منجر به برخی اقدامات 
موفقیت آمیز از جمله حذف سرب از بنزین، اجباری کردن تولید خودروها 
با اس��تاندارد یورو و توقف تولید خودروهایی که قادر به رعایت استاندارد 
یورو نیستند و نیز از رده خارج کردن بیش از یک میلیون خودرو فرسوده 
شده است. با این همه باید پرسید چرا کیفیت هوای کالن شهرهای کشور 
هیچگاه در حد رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و یا استانداردهای 
ملی قرار نگرفته و از آن مهم تر چه راهکاری برای این موضوع وجود دارد.

بخش مهمی از این راهکار به مساله سیاست گذاری ارتباط پیدا می کند. 
به طور مش��خص باید مدیریت یکپارچه ب��رای اجرای طرح های کاهش 
آلودگی هوا وجود داشته باشد. این در حالی است که اکنون بیش از بیست 
س��ازمان و نهاد مختلف مسئولیت اجرای برنامه های کاهش آلودگی هوا 
را بر عهده دارند و در برخی موارد سیاست گذاری غیر همسو، اثربخشی 
برنامه ها را خنثی کرده و زمینه هدر رفت منابع را فراهم می کند. به لحاظ 

اجرایی نیز افزایش سهم حمل و نقل عمومی و ایجاد درآمد
پایدار برای خطوط حمل و نقل عمومی ش��هری در کنار اخذ عوارض 
از خودروهای آالینده یکی از جدی ترین اقداماتی اس��ت که می تواند در 

راستای کاهش آلودگی هوا در دستور کار قرار گیرد.
گرچه آلودگی هوا یک مش��کل جهانی است، اما تجربیات بین المللی 
نش��ان می دهد که هرجا بررسی و آنالیز دقیق و صحیح از مسائل همراه 
با برنامه ریزی چند وجهی و مشترك بین همه ذی نفعان و اجرای دقیق 
برنام��ه ها به همراه پایش و رصد مس��تمربرنامه ها انجام پذیرفته، نتایج 
مثبتی نیز حاصل گش��ته است. با نگاه به تجربیات دیگر کشورها به نظر 
می رسد که اقدامات انجام شده در سایر نقاط جهان مشابه مسائلی است 
که در ایران در دست انجام است. آنچه که اهمیت دارد اجرای دقیق این 
برنامه ها بصورت همه جانبه است. به نظر می رسد که مشکل ما بیش از 
آنکه در دانش و برنامه ریزی باشد، در هماهنگی و اجرا است. این مشکل 
به صورت ضعف در همکاری ذی نفعان، ضعف در همراهی مردم، ضعف 

در همراهی بخش خصوصی،
همکاری ناکافی بین بخشی، ناکافی بودن پتانسیل اجرایی برنامه های 
کنترل آلودگی هوا مثل کمبود منابع، کمبود نیروی انس��انی متخصص 
و محیط نامس��اعد برای اجرای برنامه ها و ضعف در اجرای قانون اس��ت. 
بنابراین الزم اس��ت مردم نیز به عنوان آس��یب دیدگان اصلی از مشکل 
آلودگی هوا نس��بت به عمق مس��اله آگاهی پیدا کنند و بتوانند نظرات 
و نگران��ی های خود را ابراز نمایند، از حق��وق خود دفاع کنند و با ارتقاء 

مسئولیت های خود در حل مشکل همکاری نمایند

پیامدهای آلودگی هوا
 بر سالمت جامعه و راهکارهای کاهش آن

سرمقاله

محمد حسین نیکنام
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دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی موضع دکتر عراقچی درباره برجام را بیان 
واقعیت حقیقی برجام دانست که نه تنها تحریم ها را برنداشت، بلکه بر 

آن افزود.
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی اسداهلل بادامچیان سخن 
رییس جمهور در نفی مذاکرات با آمریکا و اینکه دیگر سرمان کاله نمی 
رود را، یک انحراف کلیدی دانست که قصد مذاکره کنندگان آمریکایی را 

کاله گذاشتن بر سر دیگران می داند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تأکید کرد: برجام پایان یافته است زیرا 
آمریکا دیگر به برجام برنمی گردد. اروپا نیز نشان داده توان پیمودن راهی 
مس��تقل از آمریکا را در برجام ندارد. بدیهی است که عقود و قراردادها را 
نمی توان یکطرفه ادامه داد و ایران نیز به کاهش تعهدات خود عمل کرده 
اس��ت. از این رو بهترین راه این است که به کاهش تهدات برجامی باید 

سرعت داد زیرا یک قرارداد پایان یافته قابل اجرا نیست.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درباره فرمان رهبری درخصوص اعمال 
رأفت اسالمی نسبت به بازداشت شده های اخیر گفت: تدبیر و درایت رهبر 
معظم در مهار توطئه ای که گفته می ش��ود س��ه سال دشمنان انقالب 

برای آن تدارك دیده بودند، تدابیر رهبری، سیاس��ت ها و خواسته های 
دشمنان اسالم و ایران را ناکام می گذارد و این هوشمندی زبانزد اندیشه 
های سیاسی و سرویس های امنیتی دشمنان است. تفکیک اشرار از مردم 
عادی و از برخی که فریب خورده بودند، ظرف سه روز فتنه، دشمنان را 
مهار کرد و اکنون بین سران و فعاالن و مزدوران استکبار و اغتشاش های 

اخیر در نوع برخورد با آنان، معظم له رأفت اسالمی را محور دانسته اند.
بادامچیان در ادامه افزود: ملت ما انتظار دارد که مسئوالن اقدامات خود 
را و چگونگی توطئه های مستکبرین و عوامل اصلی وابسته و خودفروخته 
به امریکا و صهیونیست ها را به مردم گزارش دهند و اشرار و آدمکشان و 
تخریب گران اموال مردم و عمومی برخورد جدی عبرت آموز و ریشه کن 

کننده شود ولی با فریب خورده ها و افراد عادی مدارا گردد.

وی با تقدیر از حضور گس��ترده مردم عراق در راهپیمایی اخیر گفت: 
بهترین راهکار دفع ش��ر دشمنان و فتنه گران و تفرقه اندازها، وحدت و 
حضور مردم است با هدایت مرجعیت و مردم عراق و لبنان نیز از همین 

روش می توانند دشمنان خدا و مردم را به انزوا بکشانند.
بادامچیان اف��زود: دولت نهایت بی تدبیری را در اجرای طرح افزایش 
قیمت بنزین داش��ت و وعده داد جلوی گرانی س��ایر کاالها را می گیرد، 
متأس��فانه اکنون مسئوالن دولتی پاسخگوی تصمیمات آسیب آور خود 

نیستند و به وعده ها نیز عمل نمی کنند.
وی تأکی��د کرد: دولت حداقل می تواند از افزایش قیمت های مرتبط 
با خدمات دولتی را بگیرد. این خواست مردم است و دولت به جای وعده 
م��کان دادن برای اعتراضات بهتر اس��ت طوری با مردم رفتار کند که به 

خواسته های مردم عمل نماید که جایی برای اعتراض نگذارد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به پیشنهاد مهندس میرسلیم 
ب��رای مناظره با رییس جمهور اظهار داش��ت: نام��زد حزب در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 96 و رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی از 
رییس جمهور خواسته که در یک مناظره با وی شرکت کند ولی تاکنون 

آقای روحانی پاسخی به این پیشنهاد نداده است. در حالی که این مناظره 
می تواند فصلی نو در پاسخگویی به ملت و روشنگری سیاسی را رقم بزند. 
من امیدوارم که ایشان به زودی پاسخ مثبت به این خواسته به حق بدهد.

بادامچیان درباره نشست ناتو تصریح کرد: دوران نیاز اروپا به ناتو گذشته 
است و ترامپ می گوید اروپا سهم هزینه های ناتو را بپردازد و آمریکائی 
ها حاضر نیستند با 22 تریلیون دالر بدهی، هزینه های ناتو را بپردازند و 
شرکای ناتو هزینه ای ندهند. توهم در دوران دو قطبی شوروی � آمریکا 
توجیه وجودی داشت. اکنون نه خطر شوروی برای اروپا و غربی ها هست 
و نه آمریکا دیگر ابرقدرت اس��ت. و همان طور که پیمان ورشور به پایان 
رسیده است و آمریکا مجبور است و آمریکا مجبور است ناتو را در پنتاگون 

ادغام کند.

دکتراسداهلل بادامچیان:

مناظره میرسلیم و روحانی می تواند
 فصلی نو در پاسخگویی به ملت را رقم بزند
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رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: اگر قرار است یک 
کشور اصالح شود، آن نهادی که در رأس امور است باید این کار را انجام 
دهد و مجلس خانه مردم و خانه امید یک ملت است و هنگامی که مردم 

از مجلس ناامید شوند ارکان کشور دچار مشکل می شود. 
سید مصطفی میرسلیم در گفتگو با ایلنا با اشاره به دالیل ثبت نام در 
انتخابات گفت: من فکر کردم ض��روت دارد از آن توانی که برایمان باقی 
مانده اس��ت استفاده کنیم و اصالحات الزم را در مجلس انجام دهیم که 
برمبنای عملکرد ما قوه مجریه مناس��بی بر س��ر کار بیاید تا چاره جوی 
مس��ائل و مشکالت مردم باش��د و بتواند معضالتی که امروز کشور با آن 

دست به گریبان شده است را از سر راه بردارد.
وی با رد بهانه تراشی نمایندگان که ضعف خود در قضایای اخیر را به آن 
نسبت می دهند، گفت: کسی که باید در این صحنه مدعی باشد مجلس 
و وکالی ملت هس��تند. ما در پارلمان قانونی داشتیم به اسم هدفمندی 

این  اما  یارانه ه��ا 
قان��ون اجرای��ی 
نکت��ه  نش��د. 
س��ت  ین جا ا
مجل��س محترم 
که ای��ن قانون را 
وضع کرده است 
بای��د  خ��ودش 
باشد  آن  مجری 
اجرایی  اما چ��را 

نشد؟
س��لیم  میر
خاطر نشان کرد: 
نظ��ارت  البت��ه 

مجلس هم این نیس��ت که بیایند هیاهو جنجال به پا کنند و به مسائل 
امنیتی که دشمنان ما می خواستند در کشور ما به وجود بیاوردند دامن 

بزنند و این کارها یک موج سواری است که به نظر من خطاست.
وی ب��ا تأکید بر نگاه نقادانه خویش نس��بت به عملک��رد روحانی در 
خصوص مس��ائل و مشکالت کش��ور، تأکید کرد: من برای مناظره آماده 

هستم و مشکلی هم ندارم.
میرس��لیم همچنین بر ضرورت پاسخگویی رئیس جمهور به مجلس 
تأکید کرده و عملیاتی ک��ردن آن در مجلس یازدهم را به عنوان راهکار 
خ��ود مورد توجه قرار داده و گفت: ابزاره��ای قانونی وجود دارد و باید از 
آنها استفاده کرد تا مشکالت مردم حل شود که اگر این اتفاق رخ دهد ما 

اعتماد عمومی را جلب خواهیم کرد.
وی با اش��اره به جایگاه مجلس در حوادث اخیر گفت: درباره افزایش 
قیم��ت بنزین هم باید گفت؛ اگر برنام��ه برای افزایش قیمت حامل های 
انرژی وجود داش��ت باید این کار به تدریج و کم کم صورت می گرفت تا 
اینگونه بر مردم فش��ار وارد نمی شد. نکته اصلی اینجاست اگر قرار است 
فش��ارها را مردم تحمل کنند بس��یار خب یارانه ای که قبال برای افزایش 
قیمت بنزین پیش بینی کرده بودن��د به مردم می دادند و می گفتند این 
پول در اختیار شما که توان پرداخت ندارید  برای اینکه بتوانید مابه تفاوت 
را پرداخت کنید اینگونه به کسی فشار نمی آمد. تمامی این راهکارها در 
اختیار مجلس بود و می توانست از آن استفاده کند و از دولت می خواست 

که آن ها را اجرایی کند.
میرسلیم افزود: شما شاهد بودید در ابتدای امسال برای اینکه مجلس 
جوسازی انجام دهد و مردم ساالری را زیر پا بگذارد و افکار عمومی را به 
سمت و سوی خودش بکشد در صحن مطرح کردند که قرار نیست بنزین 
افزایش قیمت داشته باشد، معتقدم به جای این حرف ها باید به اصل قضیه 
می پرداختند؛ حال اصل قضیه چه بود؟ هدر رفتن سرمایه های ملی ما که 

اتفاقا به ضرر مردمی است که نیازمندتر هستند، به ضرر مردمی است که 
سرمایه شان قاچاق می شود و از بین می رود و باید تاکید کنم تمامی این 

موارد در حال اتفاق افتادن است.
وی خاطر نش��ان کرد: امروز هم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است 
بازهم بسیار مشکل است که بتوانند مقابل قاچاق را بگیرند و باید گفت 
این تدبیرها، تدبیر کاملی نیست و کسانی که دست به این اقدامات زدند 
باید بهتر عمل کنند. چه نهادی باید بر این ها نظارت می کرد؟ خب پاسخ 
روشن است مجلس باید بر آن ها نظارت انجام می داد، مگر مجلس می تواند 
از وظیفه خود سر باز بزند؟ نمی توانند بگویند که نهادهای موازی دست 
به این کارها زدند، اگر بحث س��ران قوا است که مقام معظم رهبری یک 
اختیارات محدود به آنان داده است و کاری هم که انجام دادند مانع نظارت 

مجلس نمی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سالیان سال است آن هایی 
ک��ه دس��ت ان��درکار 
فس��اد بودند، کارشان 
را کرده ان��د و لف��ت و 
لیس های شان را انجام 
داده ان��د و اخت��الس 
های ش��ان را کرده اند 
و سرمایه های شان را از 
کرده اند  بیرون  کشور 
و خانه و آپارتمان که 
سهل است برای خود 

قصر هم خریده اند.
همچنین به گزارش 
رواب��ط عمومی حزب 
اسالمی، سید  موتلفه 
مصطفی میرسلیم شامگاه گذش��ته در جمع دانشجویان دانشگاه علم و 
صنعت گفت: باید به مس��ئله فس��اد به عنوان یک مشکل اساسی در هر 

شرایطی توجه کرد و این یک مسئله عام است و تک بعدی نیست.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: یکی از ریشه های 

فساد وجود یا شکل گیری نمونه بد است.
وی تصریح کرد: نباید به نمونه های بد بی توجه بود و باید این نمونه ها 

را هر وقت در جامعه دیدیم، برای برخورد با آن ها احساس وظیفه کنیم.
میرسلیم خاطرنشان کرد: وقتی فساد اتفاق افتاد نباید به آن دامن زد 
و ما اصلی با عنوان عدم تشیع فاحشه داریم و باید روش به گونه ای نباشد 
که وقتی موضوعی را مطرح می کنیم آنچه زش��ت و ناپسند است شایع 

کنیم که سرایت پیدا کند.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی یادآور شد: نمی توان به 
چراغ خطر ش��کل گیری فساد بی توجه بود؛ باید حساسیت به خرج داد 
و آن را به عنوان یک هش��دار تلق��ی کرد. هر جا که در جامعه می بینیم 
رگه هایی از فساد شکل گرفته نباید به آن بی توجه باشیم و باید هشدار 

داد.
وی تاکید کرد: کس��ی که فساد کرده باید مشمول برخورد جدی قرار 
گیرد. س��الیان سال است آن هایی که دست اندرکار فساد بودند، کارشان 
را کرده اند و لفت و لیس های شان را انجام داده اند و اختالس های شان را 
کرده اند و سرمایه های ش��ان را از کشور بیرون کرده اند و خانه و آپارتمان 
که سهل است برای خود قصر هم خریده اند چون با این افراد برخوردی 
صورت نگرفته تسری پیدا کرده است؛ یکی از عوامل گسترش فساد عدم 

برخورد با مفسدان است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: متاسفانه مجموعه 
قوانین ما از لحاظ تعدد به گونه ای است که اگر هر اقدامی بخواهید انجام 

دهید برای توجیه کردن، می توانید یک ماده قانونی پیدا کنید.

سید مصطفی میرسلیم:

مجلس یازدهم باید با ابزارهای قانونی
 رئیس جمهور را پاسخگو کند
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: بخشی از نمایندگان مجلس دهم از افراد 
باتجربه و توانمند تش��کیل شده است و سابقه 
دوره های قبل مجلس شوراس اسالمی را دارند 
اما گروهی از نمایندگان نیز تجربه، انگیزه  های 

الزم و استقالل در تصمیم گیری را ندارند.
الل��ه افتخاری عضو ش��ورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��المی در گفتگو با خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری دانش��جو، پیرامون عملک��رد دوره 
دهم مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس 
شاهد هستیم، برخی نمایندگان استقالل فکری 
ندارن��د به خاط��ر آن که با لیس��ت خاصی در 
مجلس حضور پی��دا کرده اند و ناگزیر گوش به 
فرمان کسانی بودند که از آنها حمایت کرده اند. 
گاهی اوقات نمایندگان گوش به فرمان کسانی 
می شوند صالح کشور را نمی خواهند و همین 
امر باعث از دست رفتن بخشی از فرصت ها در 

کشور شد.
وی افزود: در مجلس آینده باید افرادی حضور 
پیدا کنند که با عبرت گرفتن از مجلس فعلی 
به چارچوب انقالب پایبند باشند و اصالح طلب 
و اصولگرا هم فرقی ن��دارد. نمایندگان باید به 
مسائل کش��ور نگاه درون زا داشته و به فضای 
بیرون از کشور حاکم باشند. مهمتر از ورود افراد 
صالح به مجلس، نظارت بر عملکردها نمایندگان 

است.
نماینده سابق ملت پیرامون اولویت های دوره 
یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی اظهار کرد: 
اولویت های مجلس آین��ده باید با هدف ایجاد 
اش��تغال برای جوانان، حل مشکالت فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد شود و برای تحقق 
این اه��داف، نمایندگان باید برنامه مناس��بی 
داش��ته باش��ند  و در پیرامون عملکردشان به 

مردم، گزارش ارائه دهند.

افتخ��اری ادامه داد: ملت نیازمند مجلس��ی 
اس��ت که هم نیروهای جوان و پیشکسوتان در 
کنار هم قرار بگیرند تا در کنار هم رش��د کنند 
البته باید بخشی از آن هم به خانم های توانمند 
اختصاص پیدا کند تا به مسائل زنان و خانواده 

توجه ویژه ای شود.
وی پیرام��ون پاس��خگویی اح��زاب ب��رای 
لیس��ت های انتخاباتی اظهارکرد: احزاب باید از 
مدت ها قبل ش��اخص ها را ترسیم و نامزدهای 
مورد نظرش��ون شناس��ایی کنند و شاید حتی 
نیاز باش��د که از اف��راد خاصی که قصد حضور 
در انتخاب��ات را ندارند برای ش��رکت دعوت به 
عمل آورن��د و به کمک احزاب، برنامه ی  جامع 
برای نامزدها ندوین شود تا با پشتوانه ی علمی 
تخصصی وارد مجلس شوند و خود احزاب نیز به 
عملکرد نمایندگان مجلس نظارت داشته باشد 
تا پیش از اینکه زیانی به مملکت برس��د، با آن 

برخورد کنند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت:  نظارت دولت نباید مقطعی باش��د بلکه 
باید شاهد نظارت مستمر، دقیق و آنالین باشیم 
تا اطالعات به صورت دقیق و آنالین در اختیار 

مردم قرار بگیرد.
الله افتخ��اری نماینده دوره ه��ای هفتم تا 
نهم مجلس ش��ورای اس��المی، در گفت و گو با 
خبرگزاری فارس، با اش��اره ب��ه اقدامات دولت 
در راستای کنترل قیمت ها اظهار داشت: دولت 
بای��د به قولی که داده اس��ت، عمل کند، یعنی 
باید نظارت هایش را گسترده تر کند که البته 
این اتفاق نه تنها باید از س��وی دولت رخ دهد، 
بلکه دیگر مسئوالن بر افزایش قیمت ها نظارت 

داشته باشند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: از طرف دیگر دولت باید قیمت ها را کنترل 

کند به ویژه توجه ویژه ای در بخش هزینه های 
حم��ل و نقل و کرایه ها داش��ته باش��د. کرایه 
ماشین ها شاید به صورت رسمی افزایش نیافته 
اما به صورت غیررس��می و به نحو چشمگیری 
افزایش یافته اس��ت. حتی ای��ن اتفاق در مورد 
تاکسی های اینترنتی هم رخ داده و قیمت ها به 

صورت غیررسمی افزایش یافته است. 
وی بی��ان ک��رد:  دولت باید قیم��ت ها را به 
ص��ورت تصادفی کنترل و نظ��ارت کند. حتی 
گاهی خود را جای ش��هروندان بگ��ذارد تا این 
مس��ائل را بتواند درك کن��د. کنترل قیمت ها 

اتفاقی است که باید هرچه سریعتر انجام شود.
افتخاری اظهار داشت:  قوه قضائیه باید در این 
عرصه با جدیت وارد عمل ش��ود و دولت هم از 
طرفی باید به م��ردم کمک کند تا توان خرید 
شان افزایش یابند و مردم به ویژه قشر محروم 
بتوانند از پس مشکالت معیشتی شان بر بیایند. 
برخی از مردم اذعان دارند که نه تنها ما از این 
کمک هزینه ها برخوردار نشده ایم، بلکه همان 
یاران��ه ای که دریافت می کردیم، قطع ش��ده 

است.
وی خاطرنش��ان کرد:  به هرحال دولت باید 
دقت بیشتری داشته باشد تا بتواند پاسخگوی 

همه این مسائل باشد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد:  نظارت دولت نباید مقطعی باشد بلکه باید 
شاهد نظارت مستمر، دقیق و آنالین باشیم تا 
اطالعات به صورت دقی��ق و آنالین در اختیار 
مردم ق��رار بگیرد و بتواند به خوبی اطالعات را 

دریافت کنند.
وی یادآور ش��د: دول��ت باید در بحث برخی 
قیم��ت ه��ای کاالهایی ک��ه مورد نی��از مردم 
است، عملکرد شفافی داشته باشد و به صورت 
محسوس و نامحسوس، قیمت ها را کنترل کند.

الله افتخاری:

مجلس نیازمند نیروهای جوان و تجربه مند
 در کنار یکدیگر است

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: ریاست مجلس آتی 
قابل پیش بینی نیست.

فاطم��ه رهب��ر در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، درمورد 
گمانه زنی های رس��انه ها مبنی بر سرلیستی اصولگرایان اظهار کرد: هنوز 
تصمیمی درمورد سرلیستی گرفته نشده، زیرا تاکنون لیستی تهیه نشده 
اس��ت که قرار باشد سرلیست آن مشخص شود، برای انتخاب سرلیست 
باید کمی زمان بگذرد و نظرسنجی ها انجام شود، سپس سخنگوی شورای 

ائتالف نیروهای انقالب، لیست و سرلیست را انتخاب می کنند.
وی با اش��اره به ثبت نام برخی چهره های در معرض سرلیستی ادامه 

داد: بخشی از مردم ساالری دینی به این مسئله مربوط است که همه به 
صورت آزاد می توانند برای انتخابات ثبت نام کنند. 

نماینده مجالس هفتم تا نهم با اشاره به انتخاب ریاست مجلس یازدهم 
تاکی��د کرد: ریاس��ت مجلس در فرآیند یک انتخابی ق��رار می گیرد و به 
صورت انتصابی نیست، به گونه ای که ابتدا مردم باید نمایندگان را انتخاب 

و سپس نمایندگان در صحن علنی رئیس را انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه از اآلن نمی توان انتخابات ریاست مجلس را پیش بینی 
کرد، گفت: کسی که سرلیست اصولگرایان قرار بگیرد و وارد مجلس شود 

شانس زیادی برای ریاست مجلس دارد.

فاطمه رهبر:

 سرلیست اصولگرایان 
شانس زیادی برای ریاست مجلس دارد
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منط��ق  پ��س 
این  بس��یج  اصلی 
است: رفع تهدیدها 
و تبدیل تهدیدها به فرصت. تهدیدهای زیادی 
داریم، هر کدام از این تهدیدها بایستی با ابتکار 
بسیجی تبدیل بش��ود به یک فرصت؛ هر چه 
تهدیدها بیشتر، فرصتها بیشتر؛ بنابراین تهدید 
برای ما دیگر تهدید نیس��ت، ]بلکه[ تهدید به 
برکت بس��یج، برای ما ایج��اد فرصت میکند.

 . رهب��ری  معظ��م  مق��ام 
06/09/1398

سال فرصتها
در طلیع��ه             
نخستین روز سال 98 رهبر 
معظم انقالب اس��المی طی 
س��خنان بس��یار مبسوطی 
در ح��رم رضوی س��ال 98 
را س��ال فرصت ها دانستند 
و فرمودند: »انسان می بیند 
که بعض��ی از گویندگان یا 
یا صاحبنظران  نویسندگان 
اظهارنظرکنن��دگان  ی��ا 
درباره س��ال 98 اظهار نظر 
کرده اند که این س��ال، سال 
تهدیدهاست. بنده مطلقاً این 
را قب��ول ندارم. من معتقدم 
سال 98 به توفیق الهی سال 
فرصت هاست، سال امکانات 

و سال گشایش است.«
منظور از این س��خن این 
نیست که نظام اسالمی در 
س��ال 98 با هیچ تهدیدی 
مواج��ه نخواهد ب��ود بلکه 
مراد آن اس��ت ک��ه باید با 

درایت و هوشیاری و بصیرت، از دل تهدیدات، 
فرصت سازی حاصل شود که در این حالت هم 
تهدید خنثی ش��ده و هم آن تهدید، فرصتی را 
برای پیش روندگی و پیش برندگی نظام اسالمی 
در عب��ور از موان��ع و چالش ها و دس��تیابی به 

آرمان ها ایجاد کرده است.
فرصت تحریم نفتی

    رهب��ر معظ��م انقالب در همی��ن رابطه 
در ح��رم رض��وی فرمودند: »تحری��م می تواند 
فرصت باشد، چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است 
کش��ور هایی که از منابع طبیعی- مثل نفت- 
برخوردار هس��تند، هر وقت درآمدهایش��ان از 
ناحیه این منابع کاهش پیدا می کند، این ها به 
فکر اجرای اصالحات اقتصادی می افتند، انگیزه 
پیدا می کنند، انگیزه اصالحات پیدا می کنند، 
انگیزه پیدا می کنند که خودشان را از وابستگی 
نجات بدهند. پس فش��ارِ کاهش درآمد منابع 
طبیعی، این ُحس��ن بزرگ را نه فقط برای ما، 
]بلکه[برای همه کش��ور های مشابه ما دارد که 
آن ها را از وابستگی به این منبع طبیعی، از این 
ت��ک محصولی بودن، از این اقتصاد نفتی - که 
یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد ما این است 

که نفتی اس��ت، وابس��ته به نفت است- نجات 
خواهد داد. االن در کش��ور، مطالعات وس��یعی 
ش��روع شده است برای اینکه ما چگونه بتوانیم 
کش��ور را با درآمد های غیرنفت��ی اداره کنیم. 
پس نیاز برای ما حرکت ایجاد می کند، انگیزه 
ایجاد می کند. وقتی که دستمان از درآمد نفتی 
به طور کامل- یعنی درآمد کامِل نفتی- کوتاه 
ش��د، طبعاً راه های جایگزین را می گردیم پیدا 
می کنیم، این کاری اس��ت که شروع شده و به 

توفیق الهی به نتیجه خواهد رسید، ملت ایران 
بعد ها ثمره آن را خواهد چش��ید، نتیجه اش را 

خواهد دید.«

   درهمین راستا دولت در ارائه بودجه سا ل 
99 درآمد ناشی از نفت را از بودجه جاری حذف 
و فقط به امور عمرانی اختصاص داد و این یعنی 

تبدیل تهدید به فرصت.
فرصت زلزله

      در راس��تای تبدی��ل تهدی��د به فرصت 
توانس��تیم در مجم��وع 1600 روس��تایی که 
درکرمانشاه خس��ارت دیده بودند 6078 خانه 
اضافه نس��بت به قبل از زلزله ساخته شود و در 
شهرها هم میانگین طبقات ساختمانی از 1.3 

طبقه در ارتفاع به 3.4 طبقه رسید.
22 هزار مورد نیز مربوط به واحدهای صنعتی، 
صنفی، اقتصادی، کشاورزی و مذهبی از جمله 
مساجد در دست اقدام هستند و بازسازی ها با 

سرعت مضاعف در حال انجام است.
با مش��ارکت و روحیه باالی مردم و بس��ج و 
س��پاه و نهادهای انقالبی طی این مدت کوتاه 
130 هزار واحد مس��کونی، تج��اری، صنعتی، 

کش��اورزی و زیرس��اختی با این پ��س لرزه ها 
ساخته شد.

فرصت سیل 
   آیا س��یالب به مانند حوادث طبیعي دیگر 
همچون زلزله، طوفان و سونامي و... یک تهدید 

است؟
بررس��ي هاي علم��ي و تجربی��ات مدیریت 
سیالب نش��ان مي دهد که جنس سیل کاماًل 
متفاوت از س��ایر حوادث طبیعي اس��ت و اگر 
مدیریت علمي و صحیح انجام ش��ود، 
نه تنه��ا یک تهدید، ک��ه یک فرصت 
طالیي براي سیراب کردن سفره هاي 
زیرزمین��ي، مدیریت مخازن س��دها 
براي آب ش��رب و کشاورزي و... است. 
اما سؤال اساسي اینجاست که چرا در 
کشور ما همواره س��یل به عنوان یک 

تهدید مطرح مي گردد؟
سیلی که ابتدای س��ال در بیش از 
20 اس��تان موجب خرابی و آسیب به 
خانه ها و دام و کشاورزی شد فرصتی 

شد برای :
1-بودجه س��د س��ازی دوباره احیا 

شود 
2-مسیلهایی که به علت خشکسالی 
بس��ته ش��ده بود دوباره باز و به حریم 

تبدیل شود
3-مثتحدثات اط��راف رودخانه ها 
تخریب و فاصله حریم آنها رعایت شود 
4-آبخیز داری برای جذب و جمع 
آوری آبهای سطحی جدی گرفته شود 
5-فاضالبه��ای ش��هری و آبروهای 

شهر ها آسیب شناسی شود 
6-شهرهای کنار دریا که ارتفاع آنها 
از س��طح دریا کم است بفکر بازسازی  

زیرساختها ی خود بیافتند
7-جانمائی کشاورزی در مناطق سیل خیز 

تغییر و اصالح شود 
8-حضور انساندوستانه اقشار مختلف سپاه و 
بسیج و روحانیت و مسئولین در کنار خسارت 

دیدگان 
فرصت تحریم پتروشیمی

درحالی که تحریم ها به اوج خود رسیده که 
ش��رکت پتروشیمی شازند بزرگترین تعمیرات 
اساس��ی طول عمر خود را ب��دون اتکا به توان 
خارج��ی و با صرفه جویی 70 درصدی ارزی با 

موفقیت به پایان رساند.
همچنان که مقام معظ��م رهبری تاکید بر 
تبدیل تهدیدها به فرصت ها دارند. یکی از این 
فرصت ها در اورهال پتروش��یمی ش��ازند رخ 
داده اس��ت. به گفته مسئولین این پتروشیمی، 
تا پی��ش از این هی��چ گاه نیروهای متخصص 
داخلی حق دخالت در فرآیند اورهال تجهیزات 
اصلی پتروشیمی شازند را نداشته و شرکت های 
خارجی تامین کننده قطعات از جمله زیمنس 
دانش فن��ی اورهال را در اختی��ار ما قرار نمی 
دادند. اما در ای��ن اورهال ما بدون کوچکترین 
اتکا به متخصصان خارج��ی این پروژه را بدون  

وقتی که تهدیدها ؛فرصت می شود
 حمیدرضا ترقی

شرحی برحدیث والیت



7
دو شنبه

25آذر  1398 
19 ربیع الثانی  1441    

شماره 1092  

ثبت هیچ حادثه ای به انجام رس��اندیم. از این 
رو ب��ا اقتدار می گوییم که تعمیرات اساس��ی 
پتروشیمی شازند در نوع خود کم نظیر بوده و 
ما از همین جا اعالم آمادگی می کنیم که هر 
شرکت دیگری نیاز به تعمیرات داشته باشد این 
توانمندی وج��ود دارد که تجربیات و خدمات 

خود را در اختیارشان قرار دهیم.
فرصت تحریم تسلیحاتی

     در مراس��می به مناس��بت گرامیداشت 
ایام دفاع مقدس، برگزار شد ؛ 5 دستاورد جدید 
نیروی زمینی ارتش شامل خودروی زره پوش 
با نام روئین تن، ربات رزمی هوش��مند، پهپاد 
س��بک و دس��ت پرتاب، اخاللگر هواپیماهای 
بدون سرنشین و طرح تبدیل راکت های نازعات 
به موشک با قابلیت نقطه زنی با نام »لبیک-1« 
رونمایی شد. همچنین سامانه اخاللگر گنبدی و 
جهتی »شاهد« جدیدترین دستاورد کشورمان 
برای مقابله با ریزپرنده ها است که با دستیابی 
به این س��امانه، ایران جزو معدود س��ازندگان 

سامانه های پدافند گنبدی در دنیا خواهد 
بود.

کش��وری بودی��م که در زم��ان جنگ 
نمیتوانستیم س��یم خاردار تولید کنیم؛ 
اسلحه بسازیم؛ تانک بسازیم و یا حتی پیچ 
تانک را باز کنیم. روزها و سالها تالش شد 
تا اینکه قدم قدم به تولید تجهیزات نظامی 
رس��یدیم و امروز اینجا هستیم که آوازه 
ی پیش��رفت های نظامی ایران در دنیا بر 
سر زبان ها افتاده است. حاال در کنار این 
تجهیزات بزرگ باید نام صدها تجهیزات 
دیگر را گنجاند که همگی در سایه تالش 
و همت برای تامین امنیت این مرز و بوم 

بدست آمده است.
فرصت تهدید به تحریم بنزین

    با سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش 
میعانات گازی و همچنین راه اندازی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و سرمایه گذاری 20 میلیارد 
دالری برای به روز کردن پاالیشگاه های آبادان، 
اراك، اصفه��ان و تهران موجب ش��د تا پس از 

سال ها در تولید بنزین به خودکفایی برسیم.
در حال حاض��ر با صدور کارت س��وخت و 
افزایش قیم��ت بنزین و کاه��ش مصرف 20 
میلی��ون لیتر درروز ؛ روزان��ه 25 میلیون لیتر 
تولید مازاد بنزین داریم که در فصل زمستان با 
کاهش سفر ها این مازاد تولید می تواند به حدود 
30 میلیون لیتر برسد و بالطبع صادرات آن نیز 
افزای��ش خواهد یافت و از نظر ارزی نیز به نفع 

کشور خواهد بود.
فرص�ت اعتراضات مردم�ی درعراق و 

لبنان
       پ��روژه ی اعتراضات مردمی درعراق  و 
لبنان و تبدیل آن به اغتشاش و خرابکاری و بی 
ثباتی و ناامنی به منظور سقوط دولتهای طرفدار 
مقاومت تهدید جدی برای مقاومت  و سرگرم 
کردن آن به داخل کشور ها و کاهش تحرك و 
هوشیاری جبهه مقاومت در برابر اسرائیل بود  
این تهدید که هدف ایجاد شکاف بین ملتهای 
ع��راق و لبنان با ایران را نی��ز دنبال میکرد در 
بخش فرهنگ��ی با دعوت میزبان��ان اربعین از 
عراق به ایران و دیدارشان با مقام معظم رهبری 
کاهش و از همراهی ملت عراق با اغتشاشگران 

کاست و اغتشاش را منحصر در عوامل منافقین 
و بعثی ها و جریانهای انحرافی وشیعه انگلیسی 
کرد و اعت��راض را به جریان رهبران مذهبی و 

مرجعیت محدود کرد .
   ام��ا ای��ن تهدی��د فرصتی را ب��رای نظام 
جمهوری اس��المی پدید آورد تا پروژه دوساله 
ی استکبار و ضد انقالب را با تجربه ی عراق و 
لبنان طی سه روز جمع و مهار ساخته و توطئه 
عظیم دشمن را برای براندازی و سقوط دولت 

خنثی کند 
و با هدایت و مشاوره نگذارد خالء قدرت در 
عراق و لبنان موجب تضعیف جبهه مقاومت و 

بازگشت دوباره داعش گردد.
فرصت اغتشاشات 25 آبان 

    اعتراضات اخیردر ایران که ناشی از سرباز 
کردن د مل چرکین ؛ گرانی و بیکاری  جوانان 
و نابراب��ری و تبعیض و فق��ر در نقاط محروم و 
حاشیه شهر ها ومناطق مهاجر نشین وکاهش 
سرمایه اجتماعی دولت در اثر عدم تحقق وعده 

ها و...بود ، ب��ه بهانه افزایش بی مقدمه چینی 
و زمینه س��ازی بنزین توس��ط دولت شروع و 
باتوجه به وجود عوامل نفوذی دشمن در  بدنه 
دولت موج��ب ورود زود هنگام ضد انقالب  به 
عرصه تقابل با نظام همچ��ون عراق و لبنان با 
سوار ش��دن بر موج اعتراضات و تبدیل آن به 
خرابکاری و ناامنی ش��د این تهدید که توطئه 
ی عظیمی پش��ت سر آن بود فرصتهای زیر را 
با تدبیر رهبر معظم انقالب اسالمی پدید آورد:

1-فتنه سال 98 دشمن افشا وقبل از موعد 
توسط مردم خنثی شد 

2-عوام��ل آموزش دیده و اعزامی دش��من 
از بیرون کش��ور برای خرابکاری شناس��ائی و 

دستگیر شدند 
3-نقش مس��ئول آمد نی��وز ) زم( در برنامه 

ریزی قبلی این فتنه مشخص شد 
4-نق��ش س��فارتخانه های خارج��ی بویژه 

انگلیس در این فتنه مجددا بر مالشد
5-نق��ش نفوذیها در دس��تگاههای اجرائی 
کش��ور برای اطالع پیدا ک��ردن از اقدام دولت 

مشخص شد 
6-نقاط آس��یب پذی��ر امنیتی ش��هر ها و 

محالت مشخص شد 
7-ناکارآمدی دولت مردان در اجرای قانون 
در مقایسه با دولت قبل برای مردم روشن شد 

8-آث��ار و تبعات کم نوجهی دولت به مردم 
واقش��ار مح��روم وافزایش فاصل��ه طبقاتی و 

نابرابری در جامعه بر دولت روشن شد .
9-ناهماهنگی و تناقض در اجرای قانون در 
بین مس��ئوالن اجرائی و عدم انسجام و برنامه 
ری��زی کافی ودقی��ق دراین رابط دلیل س��وء 

مدیریت  دولت شد 
10-هوشیاری مسئولین اطالعاتی و امنیتی 
برای  پیشگیری از این نوع فتنه ها افزایش یافت 
11- با تدبیر رهب��ری از ایجاد خالء قدرت 
در کش��ور مثل عراق و لبنان بوس��یله افراد و 

جریانهای عجول و تندروجلوگیری شد .
12-ضررت بازگش��ت بس��یج به محالت و 
فعال ش��دن در عرصه حفظ امنیت و مقابله با 

تهدیدات احساس شد 
13-ضرورت توجه دولت به حاشیه نشینها 
و رسیدگی به مشکالت آنها برای دولت روشن 

شد .
14-تاثی��ر اینترنت ب��ا س��رور خارجی در 
گسترش فتنه ها وتهدید آن برای امنیت ملی 

برای همه اثبات شد .
15-طعم تلخ ناامنی ناشی از توطئه 
دشمنان برای مردم چشیده شد و حاال 
مردم قدرامنیت را بیشتر حس میکنند.

16-دست حامیان و با نیان و زمینه 
سازان وپهلو دهندگان و میدان دهنده 
گان به دشمنان در جریانهای سیاسی و 
مطبوعات و نویسندگان نامه ها بیانیه ها 

برای مردم رو شد . 
17-نق��ش رهبری و والیت فقیه در 
مهار مدبرانه ی این نوع  تهدیدات برای 

مردم و دشمنان مشخص شد .
18-مردم متوجه شدند که هم باید 
با حضور در صحنه حمایت خود از نظام 
و رهبری را به رخ دش��منان بکشند و 
هم اینکه صف اعتراضی خود از اغتشاش 

گران را جدا کنند .
19-احزاب و تش��کلهای سیاس��ی متوجه 
شدند که اگر اعتراضات درست مردم را مدیریت 
قانونمند نکنند ، اعتراضات توسط ضد انقالب و 
آشوب طلبان مصادره و بی نتیجه خواهد شد .

20-مجلس شورای اسالمی متوجه شد که 
در ریل گذاری برای دولت در اداره کش��ور باید 
جلو اعمال سلیقه ی سیاسی دولتها در اجرای 

قانون را بگیرد .
فرصت انتخابات مجلس 

      این��ک مهمترین فرصت تاریخی پیش 
روبرای ملت ایران ؛ فرصت انتخابات است 

    سیاس��تمداران آمریکا گفته اند که به هر 
قیمتی شده نباید بگذاریم نیروهای طرفدار آیه 

اهلل خامنه ای به مجلس راه پیدا  
    کنند بلکه باید زمینه را برای کسانی که 
طرفدار مذاکره و ارتباط با غرب هستند فراهم 

کنیم .!
     حال فرصت مهمی برای ملت ایران است 
هویت ضد اس��تکباری و ضد آمریکائی خود و 

انقالب و نظامش را با نه گفتن   
     به غربگرایان و سازشکاران با آمریکا و غیر 
انقالبی ها و غیر والیی ها انتخابات را به صحنه 
ی حمایت وسیع از   رهبری و نظام جمهوری 
اس��المی و مدافعان بیانی��ه گام دوم انقالب و 
نیروهای انقالبی وجهادی و جوانان دانشمند و 

فرهیخته و بصیر تبدیل کنند .. انشاهلل
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محمدمهدی اسالمی:

 تبلیغات اصالحات بر مظلوم نمایی
 به جای پاسخگویی متمرکز است 

روزهای نزدیک به انتخابات همیش��ه با 
تالطم های بس��یاری در احزاب و گروه های 
سیاس��ی همراه بوده است، به نحوی که هر 
کدام از گروه ها و جریانات سیاسی در تالشند 
تا نامزدهای حزب خود را موجه جلوه دهند 
و نسبت به نامزدهای جریان مقابل با نگاهی 
انتقادی برخورد کنند. دریای انتخابات آتی 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز خالی از این 
تالطم ها نمانده است و از مدتها قبل نظرات 

متعددی را در این باره شاهد بودیم.
ح��ال اما حامیان جری��ان اصالحات که 

پی��ش از این از لف��ظ حضور 
مش��روط در انتخابات صحبت 
ک��رده بودند درصدد هس��تند 
ت��ا پ��روژه عب��ور از روحانی را 
کلید بزنند، پروژه ای سرش��ار 
از انتق��ادات مکرر نس��بت به 
عملکرد حسن روحانی رئیس 
جمهوری که جریان اصالحات 
یکی از حامیان اصلی او و دلیل 
مه��م به قدرت رس��یدن او به 

شمار می روند.
چرایی ش��انه خال��ی کردن 
این جریان نس��بت به حمایت 
از عملک��رد روحان��ی به جای 
پاس��خگویی به م��ردم و عدم 
پذی��رش مس��ئولیت در برابر 
عملک��رد دولت تدبی��ر و امید 
موضوعی اس��ت که موجبات 
باشگاه خبرنگاران  گفت وگوی 
با محمدمهدی اس��المی عضو 
شورای مرکزی حزب موتلفه را 

فراهم آورده است.
 گرای��ش عب��ور از رئیس 

جمهور راتب از سوی اصالح طلبان همواره 
مطرح بوده است

- به عنوان یک فعال سیاسی علت اصلی 
انتق��ادات جری��ان اصالح طل��ب از رئیس 
جمهوری ک��ه خود باعث روی کار آمدن او 

هستند چه می دانید؟
  موض��وع عبور از رئیس جمهور راتب 
از س��وی اصالح طلبان بحث تازه ای نیست 
و همواره در انتخابات های مختلف شاهد آن 
بودیم. برای مثال در انتخابات سال 80 که 
دور دوم دولت اصالحات محس��وب می شد 
هم این موضوع راشاهد بودیم. البته به گمان 
من این امر به سبب سهم خواهی ها و ائتالف  
برای رای آوردن دولتی بود که محقق نشده 

است.
 برای مثال فردی مانند روحانی تفکر ها 
و سابقه سیاسی اش کامالً متفاوت از اصالح 
طلب ها بود، حتی یکی از تند ترین مواضع را 
نسبت به نهضت آزادی داشت و جزء افرادی 

بود که اعضای نهضت آزادی سخنان او را به 
عنوان شاهدی برای مظلومیت خود بر زبان 
می راندند اما در عین حال شاهد بودیم که 
اعضای همین نهضتی که هیچ گونه اشتراك 
ذهنی و سیاس��ی و ایدئولوژیک بین آنها و 
روحانی وجود نداش��ت و نگاهش��ان کاماًل 
متفاوت بود در انتخابات ریاست جمهوری 
92 از دول��ت تدبی��ر و امید حمایت کردند 
و حس��ن روحانی را به عنوان نامزد مطلوب 

خود برشمردند.
 عالوه بر این شاهد بودیم افرادی در میان 

اصالح طلبان که گرایش های چپ اقتصادی 
آش��کارا داش��تند در زمره حامی��ان آقای 
روحانی درآمدند درحال��ی که دیدگاه های 
آق��ای روحانی ب��ه لحاظ اقتص��ادی کاماًل 
راس��ت گرایانه بود؛ بنابراین واضح است که 
حمایت های انتخاباتی س��ال های 92 و 96 
از دولت آقای روحانی  بیش از آنکه ناش��ی 
از ی��ک خاس��تگاه فکری و تفکری باش��د، 
خاس��تگاهی معطوف به قدرت داشت. این 
موضوع  نش��انگر عالقه جریانات مطرود به 
دست یافتن به قدرت و ائتالف برای فریب 
مردم بوده است. پس می توان موضوع سهم 
خواه��ی را در این دولت به صورت آش��کارا 
دید و به دلیل اصلی پروژه عبور از روحانی 

پی برد.
امروز ما به روزی رسیدیم که روحانی از 

آن به عنوان خطر رقیب یاد می کرد 
- شما در صحبت هایتان اشاره کردید به 
اینکه حمایت های انتخاباتی از آقای روحانی 

ناش��ی از ائتالفی برای دستیابی به قدرت و 
بیان مطالبی دور از واقعیت بوده اس��ت. آیا 

شاهد مثالی هم برای این موضوع دارید؟
 برای مثال یک��ی از نماد هایی که این 
روز ها به صورت جدی بین مردم و در فضای 
مجازی دست به دست می  شود آن قسمت 
از فیلم انتخاباتی جهانگی��ری در انتخابات 
سال 1396 اس��ت که رقیب خود را متهم 
به این امر می کند که چنانچه او بر س��رکار 
بیای��د یارانه ها را از راه های��ی نظیر افزایش 
قیمت حامل های انرژی در بین مردم تقسیم 
خواهد کرد، عالوه بر این مدعی 
بودند برنامه های��ی دارند که با 
استفاده از آنها می توانند بدون 
استفاده از این رویکرد ها کشور 
را اداره کنند و مردم را صاحب 
سهام کنند. اما امروز ما به روزی 
رس��یدیم که روحانی از آن به 
عنوان خطر رقیب یاد می کرد 
و این نش��ان می دهد که اصوالً 
برنام��ه حکمرانی که توس��ط 
اص��الح طلب ها اعالم می ش��د 
بی��ش از هرچی��ز نوعی فریب 
افکار عمومی و به دور از واقعیت 

بوده است.
 حتی در عرصه های فرهنگی 
هم اگر نگاه کنیم بس��یاری از 
اف��رادی که در زم��ره حامیان 
روحانی هس��تند و به ظاهر به 
دنب��ال آزادی بودن��د افرادی با 
سبقه ضدآزادی بسیار پررنگی 
بودند؛ بنابرای��ن مجموعه این 
موضوعات نش��ان می دهد که 
حامی��ان روحانی صرف��ا برای 
فریب افکار عمومی و دست یافتن به قدرت 
از او حمایت کردند و  امروز که امیدی ندارند 
تا ادامه ائتالفشان برای ماندن در قدرت مفید 
باشد طبیعی است که احساس می کنند باید 
پروژه عبور از او را برای رسیدن به خاستگاه 

قدرت کلید بزنند.
سهم خواهی باعث شده تا جریان اصالح 

طلب پروژه عبور از روحانی را کلید بزند
- آیا س��هم خواهی که شما بیان کردید 
در دوران ریاس��ت جمهوری حسن روحانی 

محقق نشده است؟
  باز هم تاکید دارم که مس��ئله س��هم 
خواهی باعث شده اس��ت تا جریان اصالح 
طلب در مقطع فعلی پروژه عبور از روحانی 
را کلید بزند زیرا روحانی در مقاطعی توانست 
سهم حمایت آنها را از خود پرداخت کند اما 
به گمان اصالح طلبان انتظاراتشان آن گونه 
که باید، برآورده نش��ده است و از همین رو 
نیز در تالش��ند تا پروژه عبور از روحانی را 
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کلید بزنند.
البته معتقدم که این رفتار اصالح طلبان بیش از هر 
چیز نوعی مس��ئولیت گریزی است زیرا اگر بخواهند 
مس��ئولیت دولتی را بپذیرند باید تمام جوانب آن را 
برعهده بگیرند، اما آنها در تالش��ند تا هزینه حمایت 
از یک دولت را نپردازند و تنها در منافع آن ش��ریک 
باشند، موضوعی که به دور از اخالق حزبی است؛ زیرا 
یک حزب باید هزینه و فایده حمایت از یک نامزد را 

هم زمان پرداخت کند.
ما در انتخابات گذش��ته مجلس ش��اهد بودیم که 
جریان اصالح طلب چهره های مختلفی را در فهرست 
خ��ود جمع کردند که برخی از آنها مدعی این بودند 
که بابت حضور نامش��ان در فهرس��ت اصالح طلبان 
هزینه های گزاف بسیاری را به عنوان کمک به ائتالف 
پرداخ��ت کرده اند که احتماال برای انتخابات آتی هم 
همین رویکرد را اتخاذ خواهند کرد. حاشیه سازی هایی 
نظیر حمله به ش��ورای نگهبان هم که امروز از سوی 
اصالحات اتفاق می افت��د برای فریب افکار عمومی و 
مظلوم نمایی است، زیرا اگر مردم ایران  احساس کنند 
کس��ی مظلوم است به یاری او خواهند شتافت و این 
یک سیاس��ت تکراری و پرس��ابقه از سوی اصالحات 

است.
 تمرکز تبلیغات��ی اصالحات بر مظلوم نمایی به 

جای پاسخگویی معطوف شده است 
- آیا سیاست مظلوم نمایی که به آن اشاره کردید 

در دوره های قبل هم مصداقی داشته است؟
 بله، برای مثال رئیس دولت اصالحات زمانی که 
در سال 1380 می خواست برای دور دوم دولت خود 
کاندیدا ش��ود به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد 
دول��ت قبلی اش در مقابل دوربین حاضر ش��د، چند 
قطره اشک ریخت و کل تبلیغات دور دوم او تمرکز بر 
گریه ای هنگام ثبت نام و شعار های احساسی او نظیر 
»ایستاده ام چو شمع مترسان زآتشم« یا همان اشک 
نخل ش��د، موضوعاتی که نشان می دهد تمام تمرکز 
تبلیغاتی اصالحات در اصل بر احساسات مظلوم نمایی 
به جای پاسخگویی و حمله به شورای نگهبان نیز از 
همین دس��ت اقدامات است. ناگفته نماند که شواهد 
حاکی از آن است که اصالح طلبان برای انتخابات آتی 

هم برنامه های مشابهی تدارك دیده اند.
 احزاب اصالح طلب بدنه عمومی گسترده ای ندارد

- ب��ا توجه به اینکه جبهه اصالح��ات اقدام به راه 
اندازی طرح سرا یا همان گزینش کاندیدای اصالحات 
کرده اس��ت، آیا می توان امیدوار بود که این س��امانه 
بتواند کاندیدای مردمی تری را به مردم معرفی کند یا 
این طرح هم به سرانجامی شبیه به پارلمان اصالحات 

دچار خواهد شد؟
 طرح های��ی که مبتن��ی ب��ر رای عمومی برای 
گزینش نامزدهاست زمانی اعتبار دارد که به صورت 
درس��ت انتخاب ش��ده باش��د و به لحاظ آماری رای 
آنها بر خواس��ته آن گروه دالل��ت کند اما احزابی که 
م��ا در اصالحات داریم عموماً واقعی نیس��تند و بدنه 
مردمی گس��ترده ای ندارد که اعضای رسمی و کارت 
دارش��ان بخواهند به میدان بیایند. بنابراین آنها این 
فضا را فراهم کرده اند تا با موج س��ازی و مهندسی آرا 
بخش��ی از گروه مشارکت کننده بتوانند رفتاری غیر 
مردم س��االرانه رقم بزنند و خواست خود را به مردم 
تحمیل کنند. به خصوص که جریان اصالحات بیشتر 
از هرچیز متکی به پول و ابزار رسانه ای هستند تا یک 
طراحی دقیق برای گزینش نامزدها؛ از همین رو هم 
واقعیات و خواسته های مردمی در گزینش نامزدهای 

اصالحات نقشی ندارد.

امر به معروف و نهی از منکر را میگوییم، چقدر مظلوم و فراموش 
شده . 

وقتی نامش را میبری، ذهن ها می رود به سمت مرد یا زنی که به 
خانمی کم حجاب میگوید حجابت را درست کن و... می گوییم .

عزیز من ، چه کسی امر معروف و نهی از منکر را اینقدر خالصه تعریف کرده ؟ 

امر به معروف یعنی : 
من مردمان شهر و دیارم را دوست دارم و مایل نیستم آسیبی به آنان برسد ،یعنی خیر خواه 
دیگران بودن ، یعنی بی تفاوت نبودن ، یعنی همه در قبال جامعه خودمان مسولیت داریم .یعنی 
من در نماز و قنوتم و در ادعیه ای که از امامان معصوم بدس��تم رس��یده ، مرتب برای همه دعا 

می کنم .
ش��فای همه مریض ها ، س��یری همه گرس��نگان، پیروزی همه مظلومان، تغییر حال همه 
بدحاالن، خوش اخالقی همه بد اخالقان ،و... همه را همیشه از خدا طلب می کنم. حتی برای 

کسانی را که نمی شناسم،حتی کسانی که دین ندارند ، حتی برای دشمنانم .
پس همه دوست داریم جامعه ای با رشد و بالندگی و خالی از زشتی و پلیدی ، خصومت و 

درگیری، گرسنگی و کج اندیشی داشته باشیم ، 
یعنی من و شما طالب جامعه ای بی عیب و بی نقص و بیگناه و بی فساد هستیم و برای تحقق 
آن تالش می کنیم .و باز من و شما طالب جامعه ای برخوردار، جوانانی با نشاط ، زندگیهایی آرام 

، حقوقی مکفی، اشتغالی پایدار، فرزندانی صالح و... هستیم ، 
 پس همه ما می  شویم ناهی از منکر و آمر به معروف 

کجای چنین جامعه ای زشت است ؟ 
چرا بیهوده به فروغ دینمان حمله می کنم ؟ 

 اگر بر سر برخی مدیران فریاد زده می شود ، یعنی وظیفه نهی از منکری را دنبال می کنیم ، 
اگر از حق مردم ، از س��المت دس��تگاه اجرایی ، از ایجاد محیطی آرام ،از زندگی امید بخش 
،از جوانانی موفق، از اش��تغال و داشتن آینده ای بهتر، ازدواج جوانان ، رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی ، مراعات اصول شهروندی ، مراعات حال همسایه، و... می گوییم یعنی آمر بمعروف 

هستیم.برادر و خواهر ارجمند ، چرا امر بمعروف و نهی از منکر را اینقدر بد تعریف می  کنی ؟ 
 مگر خدا و رسول امر به معروف نیستند ؟ 

مگر امامان ما آمر و ناهی نبودند؟ 
 مگر فرد فرد انسانهای دلسوز مثل معلمان، مربیان ، اولیاء، صاحبان علم و اندیشه ، نویسندگان 
، استادان، روحانیان، و.... یعنی همه کسانی که می خواهند جامعه ای پاك داشته باشیم ، کاری 

امر بمعروفی و نهی از منکری انجام نمی دهند ؟ 
 با تعریفی که ارائه دادیم، همه خوانندگان عزیز و همه شهروندان و همه دلسوزان جامعه ، 

خواهان پیاده شدن معروف ها و از بین رفتن منکرها هستند. 
 شکی نیست یاوران معروف در عرصه انتخابات نباید بی تحقیق و بدون دلیل شرعی آراء خود 

را به جیب هرکس بریزند . 
هرکس دوس��ت ندارد در ادارات ما کارش��کنی و اختالس و مردم آزاری و پارتی بازی باشد ، 

اسمش انقالبی و رسمش نهی از منکری است ،
هرکس مایل است و آرزو می کند، جوانان ما درسخوان، مودب ، هوشیار، زیرك ، ورزشکار ، 
ضد ظلم ، خدا پرست ، آینده نگر ، بر نامه دار، منظم ، متعالی ، معتقد به خدا و رسول ، معتقد 

به تالش برای مردم ، معتقد به ساده زیستی ، باشند ، می شود آمر بمعروف و ناهی از منکر .
در این صورت دیدید که بس��یار ی از ماها نس��بت به چیزهایی که از آن خبر نداریم موضع 
می گیریم و خود را درگیر مسایلی می کنیم و یا با تعابیر ی مخالفیم که دقیقا دشمنان ما ساخته 

اند و یا ما به دلیل زشت کاری هایمان موجب این تعریف نا صواب از امر بمعروف شده ایم .
نتیجه: 

  امر به معروف و نهی از منکر ،یعنی: 
مخالفیم با حقوقهای نجومی برخی مدیران، 

مخالفیم با فشار بر مردم با گران شدن یکباره بنزین .
مخالفیم با زد و بندهای برخی مدیران و دولتمردان.

موافقیم با شفافیت رای و نظر نمایندگان .
موافقیم با روشن شدن اموال و دارایی مدیران ارشد جامه 

موافقیم با طرح یا الیحه از کجا آورده اید،
موافقیم با ساماندهی بازار و نظارت و پیشگیری از گرانی زندگی ،

موافقیم با هرکس که به سالمت، بهداشت، ایمنی، دینداری، عزت، ، پیشرفت ، و سربلندی 
کشور و جامعه می  اندیشد .

 عزت و سربلندی و وظیفه شناسی را برای آحاد جامعه از خدای متعال خواهانیم . 

واجب مظلوم
یادداشت

حسن کربالیی
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خبرگزاری جماران در خصوص آشوب اخیر به گفت وگو با محمد کاظم 
انبارلویی نشسته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

چرا جریان اصولگرا در تحلیل وقایع اخیر غایب است؟ این درحالی است 
که اصولگرایان به ویژه در هر انتخاباتی همواره خود را حامی فرودستان و 
مستضعفین جامعه معرفی می کنند و عمده اعتراضات  اخیر نیز به گفته 
جامعه شناس��ان، اعتراض حاشیه نشینان بوده است. تحلیل شما از این 

مسأله چیست؟
اصولگرایان در این باره س��کوت نکرده اند و بیانیه های مختلفی دادند. 
برای نمونه، حزب موتلفه اسالمی هم در اعالم مواضع دبیرکل و هم حزب 
در ای��ن ارتباط موضع گیری کرد. همچنین رجال اصولگرا مفصل در این 
رابطه حرف زده و تحلیل ارائه کردند. ولی به دلیل اینکه س��ایت جماران 
مواضع اصولگرایان را منتش��ر نمی کند، یا از این مواضع بی خبر بوده یا 

مورد غفلت قرار داده است!
اتفاقاتی که در هفته های اخیر رخ داد مس��أله ای اجتماعی و اقتصادی 
بوده است. اصل مسأله اصالح قیمت بنزین نیز مسأله ای کارشناسی بوده 
که دولت پای آن ایستاده است. از آنجا که دولت فعلی ناکارآمد است، در 
نحوه و زمان اجرای این طرح دچار اش��تباهاتی فاحش شد. در حالی که 
ما همواره مورد تهاجم سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا هستیم و باید 

حواس خود را بیشتر جمع کنیم.
 دولت به دلیل ناکارآمدی و کاربلد نبودن نتوانست طرح اصالح قیمت 
بنزین را به درستی اجرا کند. و چون توطئه اراذل و اوباش سیاسی همراه 
این پدیده ش��د، خس��ارت های زیادی به کشور وارد آمد. شما ببینید ما 
1148 ش��هر در کش��ور داریم و در بیش از 1000 ش��هر هیچ اعتراض و 
تظاهراتی نظیر بانک آتش زدن و به آتش کشیدن خانه مردم رخ نداد. بی 
تردید در شهرهایی که دچار آشوب شدند جریان نفاق و سلطنت طلب و 
سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل فعال بودند و رسانه های دشمن 

نیز پنهان نمی کردند که چنین غائله ای را به وجود آوردند.
مردمی که معترض واقعی بودند وقتی ماجرا را فهمیدند، دور آشوبگران 
را خالی کردند و این غائله در عرض 48ساعت جمع شد. در حالی که اگر 
مردم معترض بودند اعتراضات هفته ها به طول می انجامید. و لذا دیدیم 
که پس از خوابیدن غائله و آشوب، همین مردمی که به نحوه اجرای طرح 
اصالح قیمت بنزین اعتراض داش��تند به خیابان ها ریخته و از نظام دفاع 
کرده و اقدامات شرورانه منافقین و سلطنت طلبان را محکوم کردند. این 
موارد نکاتی بود که در بیانیه های اصولگرایان و رهبران سیاسی اصولگرا 
مطرح ش��دند. در این میان، مطلبی که بسیار مهم بوده بیانیه مربوط به 
س��ران فتنه و 77 نفر از اصالح طلبان بود که رس��ما از سلطنت طلبان و 

آشوبگران دفاع کردند.
 این درحالی اس��ت که ش��ماری از حافظان امنیت، در حالی که اصال 
سالحی نداشتند و مردم را به آرامش دعوت می کردند با قمه و چاقو به 
ش��هادت رسیدند. اما س��ران فتنه به بهانه این که باید حق اعتراض برای 
معترضین قائل شویم، حق قمه کشی برای سلطنت طلبان و منافقین قائل 
شدند. این نکته ای بود که من در سرمقاله اخیر خود نیز به آن اشاره کردم. 
ما یک حق اعتراض در کش��ور داریم که ح��ّد و حدود و مطالبات در آن 
مشخص است. اما بسیاری از منافقین و سلطنت طلبان در این اعتراضات 
عالوه بر قمه کشی حتی به سمت مردم شلیک کردند. فیلم های این مسأله 
وجود دارد که بسیاری افرادی که در این تجمعات از پشت تیر خورده اند، 

توسط همین ها کشته شدند.
ما آبان امس��ال وارد فتنه ای ش��دیم که می توان گفت فتنه سوم بعد 
از س��ال های 78 و 88 بوده اس��ت. هر ده س��ال گرفتار یک نبرد نرم با 
آمریکایی ها می شویم. دولت در این زمینه کوتاهی هایی کرده و مردم نیز 
به همان کوتاهی ها اعتراض دارند. در واقع این وس��ط با اجرای این طرح، 
نمک تازه ای روی س��فره محرومین و مستضعفین پاشیده شد. بی تردید 
کسانی که ماشین ندارند و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند 
یا کس��انی که در روستاها هستند از این طرح منتفع خواهند شد و رقم 

جدیدی از یارانه به آنها رسیده و به هیچ وجه اعتراضی نخواهند داشت.
 ولی طبقه متوسط شهری از این طرح آسیب هایی دیده که دولت باید 

آنها را ترمیم کند. این اولین بار نبود که دولتی در ایران چنین طرحی را 
اجرا می کرد؛ بلکه در دوره احمدی نژاد نیز مسأله کارت سوخت و افزایش 
قیمت بنزین اتفاق افتاده بود منتها چنین بساطی که در یکی دوهفته اخیر 
دیدیم، مشاهده نشد. مردم در آن مقطع راضی بودند. با این طرح آن زمان 
جلو قاچاق س��وخت به میزان قابل توجه ای گرفته شد و تولید و مصرف 
کنترل شد. به هر حال ما از این برهه عبور خواهیم کرد و روسیاهی آن به 

آمریکا و گروهک های مخالف و منافقین جدید خواهد ماند.
ع��ده ای چنین تحلیل می کنند که اصولگرایان در کش��ور به محض 
وقوع هر اتفاق و اعتراضی در کشور، آن را به آشوبگری و فتنه تقلیل می 
دهند. لذا این انتقاد را مطرح می کنند که این جریان سیاسی اصال نفس 
اعتراض را به رس��میت نمی شناسد و از وزارت کشور یا نهادهای قانونی 
نم��ی خواهد که مجوزی برای اعتراضات قانونی صادر کنند. این انتقاد تا 

چه اندازه وارد است؟
کسانی که چنین تحلیل وارونه ای می کنند، یا مطلع هستند یا اینکه 
اطالعی ندارند. ما هر س��ال دهها یا چه بسا صدها اجتماع مسالمت آمیز 
مردم را حتی بدون مجوز وزارت کشور داریم. شما اگر گاهی از جلو وزارت 
آم��وزش و پ��رورش یا وزارت صمت حرکت کنید خواهی��د دید عده ای 
جمع شدند و شعار می دهند و در مجموع معترض هستند. یا در مسأله 
موسسات مالی و اعتباری تا مدت ها شاهد اعتراض مالباختگان در مقابل 
مجلس و جاهای دیگر بودیم، اما هیچ موقع نتیجه این اعتراضات تخریب 
و ش��عار علیه نظام نبوده اس��ت. از این رو، با اینکه هیچ مجوزی برای آن 
اجتماعات صادر نشده بود، ولی نظام اعتراض آنها را به رسمیت شناخت. 

صدایشان را شنیده و مسائل آنها را حل کرده است.
 بنابراین ما یک حق اعتراض مشروع و قانونی داریم که نیازی به مجوز 
وزارت کش��ور هم ندارد. اعتراضی که نظام به رسمیت می شناسد همین 
اس��ت. اما یک حق قمه کشی و چاقوکش��ی هم هست که سران فتنه و 
دشمنان اسالم برای خود قائلند. مانند شورشی که در 30خرداد سال 60 
انجام ش��د. ترورها و انفجارهایی که رخ داد و 17هزار نفر از ملت ایران را 
کشتند. لذا حق قمه کشی با حق اعتراض متفاوت است. امروز اعتراض ها 
از سوی نظام به رسمیت شناخته شده و حتی مردم بدون اخذ مجوز دست 

به اجتماع می زنند.
م��ا دولت را جدا از نظام نمی دانیم. مس��ئولیت های دولت، قوه قضائیه 
و مجلس هم مش��خص است. آنچه در شورای هماهنگی سران قوا بعد از 

محمد کاظم انبارلویی:

مردم به دولت معترض اما مخالف آشوب هستند
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تحریم های ظالمانه آمریکا تصویب شد این بود که در تصمیمات ملی، نظر 
سران قوا لحاظ شود.

این حرفی وارونه اس��ت که می گوین��د اصولگرایان حق اعتراض را به 
رسمیت نمی شناسند. شما ببینید که آشوبگران مغازه ها و خانه های مردم 
را آتش زدند. این هایی که در تلویزیون می بینید که دروغ نیست. یکی 
نیست بپرسد به آتش کشیدن پاساژ مردم چه ارتباطی به افزایش قیمت 
بنزین دارد؟ یا با توجه به اینکه بیشتر بانک ها خصوصی هستند و اموال 
م��ردم در آنها قرار دارد، برای چه باید بانک ها را به آتش بکش��ند؟ چرا 
اتوبان ها را بستند؟ فکر نکردند اگر یک مریض قلبی در آمبوالنس نیاز به 

دسترسی فوری به بیمارستان داشته باشد باید چه کند؟
بخش عظیمی از مردمی که روز دوش��نبه هفته گذشته با حضور در 
خیابان ها، اغتشاشات اخیر را محکوم کردند، نشان دادند که با اینکه به 

دولت معترض هستند اما آشوب را تایید نمی کنند.
در همین تجمع اخیر ش��اهد بودیم که دست نوشته هایی با موضوع 
»لیاخوف کجایی؟« یا »وضع فعلی نتیجه انتخاب شماست« در دست عده 
ای جلب توجه می کرد. با توجه به اینکه اصولگرایان پیشتر حرف هایی از 
این دست زده بودند، آیا مطرح شدن چنین مواردی در تجمعات مردمی 

نمی تواند نوعی سوءاستفاده یا تسویه حساب با رقیب به حساب آید؟
این مس��أله هیچ ربطی به اصولگرایان ندارد. در راهپیمایی اخیر تمام 
کس��انی که ممکن اس��ت به اصالح طلبان هم رأی داده باش��ند، حضور 
داشتند. خیلی ها ممکن است به این دولت و مجلس رأی داده باشند ولی 
تصمیم گرفتند که در رأی خود تجدیدنظر کنند. شما نظرسنجی ها راجع 
به میزان محبوبیت رئیس جمهور یا تمایل ها برای رأی به نمایندگان فعلی 
مجلس را ببینید. دست کم تعدادی از مردمی که به این دولت و مجلس 
رأی دادند نشان دادند که به دلیل ناکارآمدی این دو نهاد رای خود را پس 

گرفته اند و این مسأله را در همین راهپیمایی ها مطرح کرده اند.
 راهپیمایی های��ی از این دس��ت مربوط به یک جریان نیس��ت. چون 
اصولگرای��ان که به این دولت رأی نداده بودند. ولی با این وجود دولت را 
مشروع و قانونی و متکی به آرای مردم می دانند. این گونه نیست آنهایی 
که به دولت رای داده اند شب بخوابند و فردایش رأی خود را پس بگیرند. 
ما نظامی مردم ساالر و دموکراتیک هستیم که نظمی دموکراتیک داریم. 
حاال که دولت یک تصمیمی گرفته و مخالفان و موافقانی دارد اما برای 
بیان مواضع، ادب و آدابی وجود دارد. چاقوکشی، تیراندازی به سوی مردم 
یا بستن اتوبان و خالی کردن یک کامیون سنگ در آن جزو ادب و آداب 
اعتراض نیس��ت. زیرا کسانی که در این قبیل مواقع ضرر می کنند خود 
مردمند. مردم که به خودشان ضرر نمی زنند. چه کسانی این کار را می 
کنند؟ منافقین، س��لطنت طلبان و ضدانقالب. ما باید حساب خود را از 

این جماعت جدا کنیم.

متاس��فانه برخی از اصالح طلبان که ما آنها را »اصالح طلبان بدخیم« 
می دانیم، از منافقین و سلطنت طلبان دفاع کردند. بیانیه آقایان موسوی و 

کروبی بیانگر این مسأله بود.
اگر ما به بهانه حضور منافقین و سلطنت طلبان از مردم بخواهیم که در خانه 
بمانند و اعتراض نکنند، چه معنایی را به ذهن متبادر می کند؟ در روند اعتراضات 

چگونه می توان صف معترضین مسالمت جو را از فرصت طلبان جدا کرد؟
جدایی صف ها رخ داد و این مسأله هیچ ابهامی ندارد. ظرف 48 ساعت 
این اتفاق افتاد. باید پرسید چرا؟ برای اینکه مردم بصیر و عالقه مند به 
نظام خیلی زود حس��اب خود را از آش��وبگران جدا کردند. اگر این اتفاق 

نمی افتاد که تخریب ها و آشوب ها ادامه پیدا می کرد.
 چ��را یک عده هنوز هم فکر می کنند که ط��رح افزایش نرخ بنزین 
تصمیم دولت به تنهایی بوده اس��ت؟ درحالی که این تصمیم سران قوا 

باالتفاق و به تعبیری تصمیم نظام بوده است.
ما دولت را جدا از نظام نمی دانیم. مس��ئولیت های دولت، قوه قضائیه 
و مجلس هم مش��خص اس��ت. آنچه در شورای هماهنگی سران قوا بعد 
از تحریم های ظالمانه آمریکا تصویب شد این بود که در تصمیمات ملی، 
نظر سران قوا لحاظ شود. با اینکه این مسأله در سطح ملی و در مجلس 
تصویب شده بود اما دولت آن را اجرا نمی کرد و در نهایت امسال تصمیم 
گرفت که این طرح را اجرا کند. هیچ کس در اینکه این تصمیمی درست 

بوده که اجرایش با منافع ملی کشورمان گره خورده بود، شکی ندارد.
آنهایی که با این طرح مخالف بودند با زمان و نحوه اجرای آن مخالفت 
کردند نه با اصل طرح. برای اینکه شما نمی توانید همچنان بنزین را هزار 
تومان بفروشید؛ وقتی که در مرزها بنزین باالی 10 هزار تومان به فروش 
می رود. همچنین شما با هیچ راهکاری نمی توانستید جلو افزایش مصرف 
سوخت در کشور را بگیرید و اگر به همان روال سابق ادامه پیدا می کرد 
مجبور به واردات بنزین می شدیم. چرا می گویند مصرف بنزین و انرژی در 
ایران مشابه چین است؟ خب این میزان را که ما مصرف نمی کنیم بلکه 

بیشترش قاچاق می شود.
 به عنوان سوال آخر درباره عملکرد صداوسیما که وظیفه اقناع سازی افکار 
عمومی پیش از اجرای این طرح را برعهده داشت، چه نظری دارید؟ برخی 

معتقدند این سازمان نتوانسته به خوبی از پس اقناع افکار عمومی برآید.
صداوسیما به قدری در این وقایع دقیق عمل کرد که به نظرم پنجاه 
درصد مهار این حوادث برعهده آن بوده است. شما ببینید وقتی پیش از 
اجرای این طرح به سراغ سخنگوی دولت و وزیر نفت می روند و آنها چنین 
حرف هایی می زنند، صداوس��یما می تواند چه کار کند؟ وزیر نفت در آن 
مقطع اجرای چنین طرحی را تکذیب کرد و سخنگوی دولت نیز ترجیح 
داد هفته بعدش درباره آن حرف بزند. این بی صداقتی برخی مس��ئولین 
را نش��ان می دهد. البته نمی توان انکار کرد که تعداد زیادی از مسئولین 
پای کار بودند و تنها برخی ضعیف عمل کردند که در آینده باید به نحوه 

عملکرد آنها رسیدگی شود.
دولت قبلی هم چنین طرحی را اجرا کرد. کجا چنین بساطی درست 
ش��د؟ به هرحال االن وقت این نیس��ت که طرح افزایش قیمت بنزین را 
زیر سوال ببریم. زیرا به موجب این طرح پولی به جیب مردم وارد شده، 
مص��رف بنزین 20درصد کاهش پیدا کرده و جلو قاچاق گرفته ش��ده و 
مصرف ها با بازگشت دوباره کارت سوخت حساب و کتاب پیدا کرده است. 
این ها همه فواید این طرح است. ضمن اینکه آمریکایی ها پیش تر گفته 
بودند که می خواهند در دی ماه آشوب به پا کنند و ساعت آشوب خود را 
جلو انداختند و لو رفتند. آنها فکر نمی کردند نظام ایران تا این اندازه اقتدار 

داشته باشد که بتواند 48 ساعته فتنه جدید را جمع کند.
 نظامی که قادر اس��ت در هوا، دریا یا زمین اگر یک گلوله به س��مت 
کشور شلیک شود مقتدرانه پاسخ دهد و پهپاد آمریکایی ها را بزند، به این 
اندازه قدرتمند اس��ت که اگر عوامل آمریکایی در داخل بخواهند دست 
به ش��رارت بزنند، آنها را جمع کند. از یاد نبریم که این نظام متکی به 
مردم اس��ت و این مردم بودند که با نظام همکاری کردند و باعث شدند 
که این غائله 48ساعته بخوابد. اگر مردم معترض بودند که چنین اتفاقی 
نمی افتاد. به عنوان یک رسانه بروید ببینید که در 5 استان هیچ اتفاقی 
نیفتاده و دلیل این امر هم کمبود نیروهای ضدانقالب در آن اس��تان ها 

بود.
در بازداش��ت هایی هم که صورت گرفته بسیاری از کسانی که فریب 
خورده یا تحریک شده بودند، تاکنون آزاد شده اند و آنهایی هم که باقی 

مانده اند سربازان آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی هستند. 
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بنده پش��ت قضیه ی حمایت از 
تولید داخلی ایستاده ام و شما بدانید 
که کم��ک میکنم؛ تولید بایس��تی 
در کش��ور رواج پیدا کن��د. راهبرد 
اساس��ی ما مصون س��ازی اقتصاد از 
تحریم، و مس��لح ک��ردن انقالب به 
تولید و اراده ی داخلی است/ یکی از 
بدترین مشکالت کشور این است که 
اقتصاد را شرطی کنیم: »ببینیم چه 
میش��ود، برجام چه میشود ...« حاال 
هم بعضی سعی میکنند باز شرطی 
کنند: »ببینیم ابتکار رئیس جمهوری 
فرانسه چه میش��ود...« اینها را باید 

کنار گذاشت.
  امام خامنه ای   98/8/28
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هر روز برای شما منتشر می شود

تعامل کلیدی با سفره مردمپنجره آخر

کارش��ناس خاورمیانه سیاست عربستان در 
مورد یمن را شکست خورده عنوان کرد و گفت : 
»محمدبن سلمان «ولی عهدی سعودی در حال 
حاضر در حوزه سیاست خارجی با چالش های 
متعددی روبرو اس��ت که یکی از این چالش ها 
موضوع چگونگی خاتم��ه دادن به جنگ یمن 

است.
مجتب��ی امانی در مصاحبه ب��ا رادیو گفت و 
گو ، با بی��ان اینکه انصاراهلل یمن در چند وقت 
اخیر امکانات خود در حوزه پهپادی و موشکی را 
افزایش داده  و در این زمینه توانسته به موفقیت 
های خوبی دس��ت پیدا کند ، اف��زود : آنها در 
مقابل حمالت هوایی س��عودی ه��ا که عمدتاً 
غیر نظامیان را مورد هدف قرار می دهند سعی 
کرده اند با حمالت موش��کی و پهپادی جواب 

سعودی ها را بدهند .
وی بی��ان ک��رد: انصاراهلل یم��ن در جنگ با 
سعودی ها از عنصر غافلگیری به خوبی استفاده 
کرده است و چون به محیط آشنا است توانسته 
از این توانمندی به خوبی برای پاس��خگویی به 

حمالت سعودی ها استفاده کند.
امان��ی افزود: پیش از این س��عودی ها برای 

مذاکره با انصاراله یمن شروطی مبنی بر اینکه 
باید این گروه خلع سالح شود ومقر اصلی خود 

یعنی اس��تان صعده باز گردد ، گذاش��ته بودند 
،ولی در حال حاضر آنها شرط جدیدی مبنی بر 
این که باید انصاراهلل یمن توان موشکی خود را 

کاهش دهد،اضافه کرده اند .
این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه 
عربستانی ها با توجه به گرفتاری در باتالق یمن 
به کسب یک پیروزی ظاهری در این جنگ نیز 

راضی شده اند ، ادامه داد: سیاست عربستان در 
برابر یمن سیاس��ت شکست خورده ای است و 

ادامه این موضوع قطعا به نفع عربستان سعودی 
نخواهد بود .

امانی در بخش دیگری از صحبت های خود 
خاطرنش��ان کرد: محمد بن س��لمان در حوزه 
سیاست خارجی با چالش های متعددی روبرو 
اس��ت که یکی از این چالش های مهم موضوع 
یمن است چالشی که به راحتی قابل حل نیست.

مجتبی امانی: 

عربستان در مقابل یمن شکست خورده است


