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سرمقاله
مهمتری��ن مش��کلی که در هفت س��ال
سیدمصطفیمیرسلیم گذش��ته کشور با آن دست و پنجه نرم کرد
رکود ناش��ی از سیاست انقباضی دولت بود.
این سیاست را دولت به امید مهار تورم اتخاذ
کرد ولی چون نسنجیده و نابجا بود تورم مهار
نشد  ،بر رکود هم افزوده شد و تولید به سمت
توقف رفت و بیکاری شدت گرفت و بسیاری
از کارگاهها و کارخانه ها و بنگاههای خدماتی
تعطیل شد و اقتصاد کشور فلج گردید.
مبالغی هم که به لحاظ عمرانی در بودجه های سنواتی پیش بینی
شده بود بسیار جزئی بود و همان مقدار هم تخصیص پیدا نمی کرد تا
رونقی به بازار کار بدهد .بهعالوه هیچ تحرک شایان توجهی را از دولت
برای تأدیۀ بدهی هایش به بانکها و صندوقهای بازنشستگی و خصوصا
به پیمانکاران طلبکار مش��اهده نکردیم و در نتیجه فضای کسب و کار
کامال تیره و تار گردید و موجب ورشکستگیهای متعدد و اخراج کارگران
و بروز فالکت شد .این مسائل امنیت اقتصادی را با مشکالتی مواجه کرد
که چون با شکل کیری فساد و ویژه خواری توأم شد به کاهش اعتماد
عمومی انجامید و چاره جویی ها را بی اثر کرد .نتیجۀ این سیاست غلط
س��قوط بی سابقه و فاحش ارزش پول ملی اس��ت که فشار خود را نه
فقط بر اقتصاد عمومی کشور گذاشت بلکه گروههای آسیب پذیر را به
استیصالکشاند.
راهکارها
به نظر این جانب برای برون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی چند
قدم باید با هم برداشته شود:
الف) رس��یدگی عاجل به محرومان که براثر آن سیاس��ت غلط ،به
مش��کالت افتاده اند ،البته نه به صورت نقدی بلک��ه به صورت کاالی
ضروری .این اقدام مانع بروز بحران می شود و اجازه می دهد بتوان راه

کارهای اصولی را مدبرانه به اجرا گذارد.
ب) رونق دادن و تسهیل بازار کسب و کار بهویژه با پرداخت مطالبات
بهروز شده پیمانکاران برای جلوگیری از ادامه و تشدید ورشکستگیها.
در این زمینه متأس��فانه بسیار کوتاهی شده است .به موازات آن اصالح
ساختار بودجه.
ج) تش��ویق و تضمین س��رمایهگذاریهای کارآفرین برای توس��عۀ
اشتغال مولد :نجات کشور در اشتغال مولد است.
د) برخورد قاطع با قاچاق که 90درصد آن از مجاری رس��می انجام
میگیرد .دور زدن تحریمها و پرهزینه کردن آن برای آمریکا.
ه) رس��یدگی بی رحمانه به عوامل فس��اد اقتصادی و خش��کاندن
ریشههای تباهی و ویژه خواری بدون هرگونه مجامله و سیاسی کاری ،
رواج دادن کامل و جامع شیوه های شفافیت.
و) اصالح نظام بانکداری که هر ساله عامل مهمی برای خلق پول و
افزایش نقدینگی شده است.

تعارضمنافع

اتهامات مسئول سابق سازمان خصوصيسازي همين است.
اكنون دولت و مجلس مشغول رايزني در مورد بودجه  1400هستند.
در دل اين بگومگوها و در بندبند تبصرههاي بودجه و در قد و قامت هر
عدد هزينهاي و درآمدي ،مقوله تضاد و تعارض منافع مطرح است .بدون
حل اين تعارضات نميتوان بودجهاي را براي  1400كه انقالب اسالمي
وارد قرن جديد حيات خود ميش��ود ،نوش��ت .لذا درب روي پاشنهاي
ميچرخد كه در  40سال گذشته چرخيد .قانون اساسي در اصل 126
رئيسجمهور را مسئول مستقيم «برنامه» و «بودجه» ميشناسد .او در
حل مناقشات «تعارض منافع» ،مسئول مستقيم شناخته ميشود .حق
و حقوق  80ميليون ايراني بر گردن او اس��ت .اگر در اين دنيا پاسخگو
نباشد ،در آن دنيا بايد در مورد ريال به ريال ناديده گرفتن حق مردم در
حوزه «تضاد و تعارض منافع» پاسخگو باشد.
اكنون قوه قضائيه با احكام انقالبي ،متجاوزين به حقوق دولت و ملت
را به مجازات قانونی رس��انده اس��ت و جلوي غارت ميلياردها تومان را
گرفته و به بيتالمال برگردانده اس��ت .مجلس انقالبي با ورود به مقوله
تعارض منافع ،با نظارت بر اجراي صحيح قوانين و بازنگري در نوع قوانين
به س��مت حل اين تعارض پيش ميرود .عمر دولت كنوني به زودي به
سر ميآيد .سال  1400سال انتخاب دولت جوان ،انقالبي و حزباللهي
است .فقط شكلگيري چنين دولتي ميتواند مقوله «تعارض منافع» را
در دستوركار قرار دهد و حكمراني اقتصادي را در ريل قانون اساسي و
قوانين مربوط به حل مقوله «تعارض منافع» قرار دهد.

محمدکاظمانبارلویی
تعارض منافع به شرايطي گفته ميشود كه
عضو شورای مرکزی وقتي يك ش��خص در مواجهه با منافع ملي
و منافع منطقهاي ،مأموريتهاي س��ازماني
و مناف��ع خانوادگي و ش��خصي و حزبي قرار
ميگيرد ،بايد يكي را انتخاب كند و متأسفانه
در ايران ما در تئوري و عمل فاقد قوانين شفاف
و مجرياني امين هستيم كه به اين تعارض به
نفع منافع ملي و اجتماعي خاتمه بدهد.
ممكن است شخصي كه در معرض موقعيت تعارض منافع قرارگيرد،
الزاما يك شخصيت حقيقي نباشد ،ممكن است يك شخصيت حقوقي،
يك سازمان يا صنف باشد .تعارض منافع در اين وادي در آسيب رساندن
به اقتصاد كشور كمتر از آن مورد اول نيست.
مقوله تعارض منافع از مهمترين ريش��ههاي فساد در امر حكمراني
اس��ت كه در تاروپود اقتصاد كشور ريش ه دارد ،به گونهاي كه انسان در
برخورد با آس��يبها به «توليد» هر كاال يا هر «خدماتي» ميرسد ،سر
از وجود يك «مافيا» درميآورد .مبارزه با اين مافيا كه چون موريانه به
اقتصاد كش��ور افتاده و مدام با افزايش قيمت كاال و خدمات در دخل و
خرج اقشار ضعیف جامعه اخالل ميكند ،از مهمترين وظايف حاكميتي
در قواي كش��ور است .تعارض منافع را اگر مديريت نكنيم ،خودبهخود
اقتصاد كشور از طريقي مديريت ميشود كه فساد و فاصله طبقاتي ،تورم
و كاهش ارزش پول ملي و ...ملموسترين صورت مس��ائل و مشكالت
كشور خواهد بود.بر سر اجراي قانون خصوصيسازي و اصل  44چه آمد؟
قانون اجراي سياس��تهاي اصل  44قرار بود انقالبي در اقتصاد كش��ور
پديد آورد .اين قانون را «تعارض منافع» بر زمين زد .برخي از واگذاريها
را كه واكاوي ميكنيم ،فروش��نده و خريدار يكي اس��ت ،ظاهرا يكي از

پیام تبریک حزب مؤتلفه اسالمی به ریاست جامعه مدرسین
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دکتر اس�داهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در
پیامی انتخاب آیتاهلل سید هاشم حسینی بوشهری را به ریاست
شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تبریک گفت و به
نقش و حضور مؤثر مؤتلفه اسالمی در جامعه مدرسین پرداخت
متن این پیام بدین شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
ما ننسخ من آیه او ننسها اال نأت بخیرمنها او ننسها
حضرت آیتاهلل جناب آقای حسینی بوشهری(دامت برکاته)
دبیر کل محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( حفظهم اهلل
تعالی)
انتخاب شایسته حضرتعالی را از طرف خود و حزب مؤتلفه اسالمی
تبریک و تهنیت میگویم .قطعاً این نهاد مقدس که با نظر مبارک امام
خمینی(رحمه اهلل علیه) در انقالب اسالمی ایران شکلگرفته است در
دوران مسئولیت جنابعالی با دانش و درایت و تقوا و تدبیرتان در گام اول
انقالب اسالمی منشأ خدمات ارزشمندی در تحقق اهداف اسالم و آمال
روحانیت و علما و فقهای بزرگوار خواهد بود.
همانگون��ه ک��ه در گام اول انق�لاب اس�لامی ،در مس��ئولیت
حضرت اهلل مش��کینی ،حضرت آیتاهلل یزدی (رحمهاهلل علیهما) ،
همفک��ری و همراهی فقهای معظ��م جامعه ،انجام وظیفه مطلوب
کردهاس��ت.
حزب مؤتلفه اس�لامی افتخار دارد ک��ه از آغاز نهضت امام خمینی
( رحمهاهلل علیه) و در اس��تمرار امامت حقّه توس��ط ام��ام خامنهای(
مدظلهالعالی) همواره در خدمت روحانیت معظم و مدرسین عالیمقام
بوده و خط اسالم فقاهت و والیت و روحانیت را پاسداری کرده و امید
اس��ت که درآینده با عنایت حضرتعالی و علمای عالیمقام اسالم در
حضوری که بین مردم در سراسر کشور دارد خدمتگزار صادق اسالم ناب
نبوی ،علوی ،فاطمی و حسینی باشد و از انصار دین و امام عصر(عجل
اهلل) به شمار آید.
طول عمر پربرکت جنابعالی و سایر فقهای محترم و مزید توفیقات را
از خداوند متعال مسئلت دارم.
با احترام و تحیات
دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی
بادامچیان
همچنین آیتاهلل حسینی بوشهری در پاسخ تبریک دبیر کل مؤتلفه
اسالمی خواستار تداوم رابطه مستحکم حزب مؤتلفه با جامعه مدرسین
شد ،متن این پیام بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای بادامچیان(زید عزه الشریف)
دبیر کل محترم حزب مؤتلفه اسالمی
سالمعلیکم
از پی��ام تبری��ک ،اظهار لطف و محبت و همچنی��ن عنایت و توجه
جنابعالی نسبت به جایگاه تأثیرگذار جامعه مدرسین کمال تشکر را دارم.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای اعتالی حوزههای مقدسه ،انقالبی
و پرتحرک در حال فعالیت است و این مسیر پرفیض را با تمام توان طی
خواهد کرد .رش��د و اعتالی جامعه و نظام اس�لامی نیازمند همکاری و
مودتهاست و جامعه مدرسین پذیرای پیشنهادها و همیاری شماست.
همکاریها و ارتباطات حزب مؤتلفه اسالمی با جامعه مدرسین دارای
سابقهای عمیق و درخشان است و امیدواریم چون گذشته صمیمی و
مستحکم باقی بماند.
توفیق و سربلندی جنابعالی و همکارانتان را در خدمت به عرصههای
بالنده انقالب اسالمی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
سید هاشم حسینی بوشهری
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
دبیر کل مؤتلفه اس�لامی در پیامهایی جداگان��ه به حضرات آیات
خاتم��ی و کعبی انتخاب این دو بزرگوار را بهعنوان نائب رئیس��ان اول
و دوم شورای عالی جامعه مدرسین تبریک گفت و نسبت حضور مؤثر
مؤتلف��ه اس�لامی در گام دوم انقالب اس�لامی در نهاد مقدس جامعه
مدرسین اظهار امیدواری کرد .متن این پیامها را میخوانیم:
ت جناب آقای حاج س�ید احمد خاتمی(دامت
حضرات آی�ا 
برکاته)و جناب حاج آقای کعبی (دامت برکاته)
سالمعلیکم و رحمهاهلل و برکاته
انتخاب شایس��ته حضراتعال��ی را تبریک و تهنی��ت گفته و برای
حضراتعالی و فقهای معظم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( حفظهم
اهلل تعالی) ،مزید توفیقات و برکات را از خداوند متعال مسئلت دارم.
حزب مؤتلفه اس�لامی که هم��واره در گام اول انقالب اس�لامی ،از
خدم��ت روحانیت مبارز و اصیل و جامعه محترم مدرس��ین ،در خط
والیت و فقاهت و روحانیت پاسداری کرده است ان شاءاهلل در گام دوم
این انقالب شکوهمند ،با عنایت فقهای بزرگوار و حضراتعالی ،امید دارد
توفیق خدمات بیشتر و مؤثرتری داشته باشد.
برای طول عمر پربرکت حضراتعالی و س��ایر علمای بزرگوار اسالم
و مزید توفیقات ،دعا میکنیم و ان ش��اءاهلل حضراتعالی ما را از دعای
خیرتان بهرهمند خواهید فرمود.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی
بادامچیان

اداره کشور نیازمند جلب و جذب دلهای مردم
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حسین انواری
یک��ی از اص��ول
مرکزی
عضو شورای
اساس��ی اقتص��اد
اسالمی رسیدگی به
زندگی آح��اد مردم،
از جمله محرومین و
از پا افتادگان اس��ت
و تأمین نش��اط و رضایتمن��دی آنها ضرورت
مس��لمی اس��ت .ما برای اداره کشور نیازمند
جلب و جذب دلهای مردم هس��تیم و قوام
سیاس��ت در گرو تأمین رفاه و آسایش مردم
اس��ت .در ص��ورت تزلزل در قوام بخش��یدن
سیاست با تهدیدات سرمایه اجتماعی مواجه
میش��ویم .در ای��ن صورت باید ش��اهد عدم
همگرایی مردم با نظام ،بیدردی اجتماعی و
بروز خودخواهیها ،قدرتطلبیها ،تعارضات
و کشمکشهای اجتماعی باشیم و مشارکت
و مس��ئولیتپذیری مردم کاه��ش مییابد.
نهایتاً باید ش��اهد صحنههای تن��ازع بقا در
کشمکشهایی که ایجاد میشود ،باشیم.
طبق��ات مح��روم و نیازمن��د از حقوق��ی
برخوردارند که نباید مغفول واقع شوند .رفاه و
آسایش مردم ،بهویژه محرومین از دغدغههای
اصلی نظام اس��ت ک��ه الزم اس��ت تأمین و
مراقبت از طبقات ضعیف و نیازمند برچسب به
همه برنامهها و تصمیمات اجرایی کشور باشد.

مهمترین عامل وابستگی اقتصاد
مهمترین عامل وابستگی اقتصاد ما به نفت
دولتی ب��ودن بخشهایی از اقتصاد ماس��ت
که در حوزه وظایف دولت نیس��ت .همچنین
نگاه به خارج و بیتوجه بودن به ظرفیتهای
داخلی و بودجهبندی و نامتوازن بودن و نهایتاً
عدم ثبات سیاس��تهای اجرایی در اقتصاد و
عدم رعایت اولویتها و وجود هزینههای زاید
و غیر ضروری و اس��راف و ریخت و پاشهایی
در بخشهای خدمتگزاری کشور موجب بروز
مشکالتی در زندگی مردم نظیر بیکاری جوانان
و فقر درآم��دی در طبقات جامعه مخصوصاً
قشرهای ضعیف و گسترش زمینههای فساد
و کاهش انگیزه خدمت میشود.
اقتصاد مقاومتی
م��ا هی��چ راه��ی نداریم ج��ز اینک��ه به
سیاس��تهای اقتصاد مقاومت��ی برگردیم و
بای��د همه برنامهه��ای اجرایی کش��ور برای
همه بخشهای کش��ور تهیه ش��ود و اقتصاد
مقاومتی با قدرت و نش��اط کاری و احساس
مس��ئولیت در دولتها بهطور جدی پیگیری
ش��ود .در حوزهه��ای اقتصادی کش��ور مولد
ش��دن و دانشبنیان شدن آن ،مردمی کردن
اقتصاد و حذف تصدیگریهای زاید دولت و
برونگرایی با استفاده از ظرفیتها به صورت

جدی دنبال ش��ود .تولیدمحور کردن اقتصاد
و حمایت از تولید ملی ،مخصوصاً امسال که
مق��ام معظم رهبری بر جه��ش تولید تأکید
کردهاند ،تحقق عدالت اجتماعی که پیشرفت
کش��ور را همراه با عدالت در نظام اسالمی ما
معنیدار میکند ،استفاده از همه ظرفیتها
و سرمایههای مردمی که بتوانیم نیروی کار،
استعدادها و سرمایهها را به کار بگیریم و فعال
کنیم و بهرهمندی طبقات محروم از پیشرفت
از ضروریات در عرصه اقتصاد کش��ور اس��ت.
توجه به طبقات محروم باید سرلوحه و سرتیتر
تمامی برنامههایمان باشد .باید قوای کمبازده
را بازتوانی و به توانمندیهای جدید در اقتصاد
خانواده توجه کنیم .کس��ب و کارهای خرد و
مشاغل خانگی را توسعه بدهیم و پایدارسازی
کنیم .اینها از اهم اقداماتی است که بایستی
توس��ط مجلس شورای اس�لامی و دولت به
صورت جدی بر آنها اهتمام ش��ود تا بتوانیم
فضایی را برای رش��د و تعالی م��ردم فداکار
کشورمان ایجاد کنیم.

محمود الفت:

کلید حل مشکالت کشور در پاستور است

بازگشت امریکا به برجام با توجه به عدم تعهدات فرصتسوزی است

محم��ود الف��ت ،عضو
ش��ورای مرک��زی حزب
موتلفه اس�لامی پیرامون
اظهارات حس��ن روحانی
مبنی بر بازگشت امریکا به
برجام به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت:
یکی از چالشهایی که بایدن با آن مواجه است
انزوای دو س��اله امریکا در عرصه بینالملل و از
زمانی اس��ت که ترامپ در سال  2018از برجام
خارج شد.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان همدان
خاطرنش��ان کرد :مقامات کشور ما با وجودی
که اروپاییها فعال شدند و پیشنهاد بازگشت
امریکا به برج��ام را دادهاند ،عمدتاً تمایلی به
امتیاز دادن به امریکا برای مذاکره جدید ندارند.
وی اظهار کرد :حضرت آقا در دیدار با سران
قوا و ش��ورای عالی اقتصادی مطرح کردند ما
امیدی ب��ه مذاکره نداریم و حل مش��کالت
در درون اس��ت و نه بیرون .متأسفانه حسن
روحانی ب��ا وجود صحبته��ای مقام معظم
رهب��ری حل مش��کالت کش��ور را در بیرون
جستجومیکند.
الفت خاطرنشان کرد :امریکا از اول انقالب
اسالمی  35بار ایران را تحریم کرده که سهم

دموکراتها بیشتر از جمهوریخواهها بوده است.
اشتباه فاحش
وی اف��زود :بایدن راه ترام��پ را به صورت
نرمتر پیش میبرد و هر دو از نظر سیاس��ت
خارجی یکی هس��تند .در واقع اینها دو روی
یک س��کهاند .بین دموکرات و جمهوریخواه
در قب��ال ایران هیچ تفاوتی وجود ندارد و دل
بستن به هر یک از اینها اشتباه فاحش است.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان همدان
گفت :بایدن در پی برجام دو و س��ه اس��ت و
میخواه��د در حوزههای موش��کی ،منطقه
و حق��وق بش��ر ورود کند و قصد برداش��تن
تحریمها علیه ایران را ندارد ،بلکه میخواهد
تحریمها را مدتدار کند.
وی مطرح کرد :کاترین اشتون ،مسئول سابق
سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرده
اس��ت بایدن باید به برجام به عنوان نخستین
توافق برگردد و این آخرین توافق و نقطه پایان
نیست و تازه شروع کار است.
الفت بیان کرد :ایران تا بیرون رفتن ترامپ
از برجام به تعهداتش پایبند بود و بدانها عمل
کرد ،ولی امریکا بدعهدی کرد و به منافع ایران
لطمه زد و از برجام خارج شد.
وی تصریح کرد :کلید حل مش��کالت در

پاستور است ،نه بیرون از مرزهای ایران.
راه امتحان شده
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان همدان
با اشاره به سیگنال و چراغ سبزی که حسن
روحانی با وجود عدم تعهدات امریکا به برجام
و خروج این کش��ور از برجام داد ابراز تأس��ف
کرد :محمدجواد ظریف هم این سیگنال را داد
و کار ه��ر دوی اینها غلط اس��ت ،چون ما راه
مذاکره را امتحان کردهایم.
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد :اینگونه
اقدامات دولت و امید بس��تن به غرب و خارج
از کش��ور شرطی کردن و گروکشی اقتصاد و
معطل کردن امور کشور است .بازگشت امریکا
به برجام با توجه به عدم تعهدات و خروجش
هیچ کمک��ی به اقتص��اد ای��ران نمیکند و
فرصتس��وزی و تحمیل خواستههای امریکا
به ایران است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دولت باید شاکله کلی
بودجه را اصالح کند

كارشناس مسائل اقتصادی:

بورس قربانی دخالت
دولت شده است

5

دوشنبه
 29دی 1399
4جمادیالثانی1442
شماره 1141

بودجه سال جدید ،از آن دست از بودجه های پرحاشیه ای است
که دولت حسن روحانی آن را در طول این هشت سال به مجلس
تقدیم کرده است ،علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس در این باره به خبرنگار نما گفت :این الیحه تقدیم مجلس
شورای اسالمی شد و متاسفانه نامتعادل و بدون تعادل در منابع و
مصارف و کس��ری بسیار شدید است به گونهای که اگر مجموعه
درآمدهای پای��دار در بودجه را احصاءکنیم ای��ن امر حدود 320
هزار میلیارد تومان است و هزینههای که به صورت اجتناب پذیر
از سوی دولت تعیین شده به دو بخش عمده اعم از حقوق شاغالن
و مستمریبگیران زیرپوشش نهادهای حمایتی و دوم بازپرداخت
اوراقی که در گذشته بابت تسویه اصل و فرع آنها به فروش رسیده
تقسیممیشود.
نگرانیهای جدی
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان افزود :اکنون در س��ال
پایانی و جا بجایی دولت قرار داریم و اگر چنین بودجه ای بر کشور،
اقتصاد و مردم تحمیل شود قطعا آثار زیان باری به دنبال دارد که
این امر به هیچ وجه شایسته نیست و نگرانیهایی جدی به ویژه در
راستای استقراض دولت در غالب انتشار اوراق وجود دارد.
وی تصریح کرد :این بودجه قابل تصویب نیست مگر اینکه دولت
ش��اکله کلی بودجه را اصالح کند ب��ا توجه به این رویکرد رئیس
مجلس شورای اسالمی نامه ای برای رئیس جمهور ارسال کردند و
نکاتی برای ایشان ذکر کردند و پیرو این مکاتبه جلسه ای با حضور
رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی و افراد دیگر برگزار
شد و دولت پذیرفته که بخشهایی را اصالح کند .
کریمی در پایان با بیان این نکته که اگر رئیس دولت نسبت به
اصالح موارد عنوانشده توسط مجلس اقدام نماید بودجه به تصویب
میرسد گفت :اگر این اصالحات اعمال شود امید است که کلیات
این بودجه را تصویب کنیم و یا اینکه بودجه کمتر از یک س��ال
یعنی دوره چند ماه برای ماههای ابتدای سال آینده تصویب کنیم
تا فرصت برای بازنگری کلیتر در بودجه سال  1400فراهم شود.

كارش��ناس مسائل اقتصادی گفت :متأسفانه بازار سرمایه حال خوبی ندارد و
قربانی دستوری بودن از سوی دولت شده است.
حسین محمودی اصل ،استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با
خبرنگار نما ،درباره وضعیت بازار بورس طی روزهای اخیر گفتُ :
متأسفانه وضعیت
بازار بورس به دلیل سومدیریت ها آنچنان مساعد نیست و دلیل آنها دخالت ها و
دستوری بودن بازار سرمایه است.
وی افزود :به سهام های بورسی اجازه داده نمی شود که روند طبیعی خود را
طی کنند و به همین خاطر شرکت های بزرگ بورسی و متوسط ،در حال نوسان
گرفتن از مردم هستند.
کارش��ناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه به مردم پیشنهاد می کنم که نگاه
سرمایه گذاری خود را از کوتاه مدت به بلندمدت تغییر دهند ،عنوان کرد :آینده
بورس ایران به دلیل جذاب بودن و نوپا بودن ،روشن و خوشبینانه است و مطمئناً
هر افت ،رشدی به همراه خواهد داشت و هرچقدر هم بورس دستوری سرکوب
شود ،باالخره صعودی خود را در بلندمدت طی خواهد کرد.
محمودی اصل درباره آینده شاخص کل گفت :به نظر من شاخص کل تا پایان
سال نوسانی خواهد بود و به احتمال زیاد فراتر از یک میلیون و  600هزار واحد نرود
و قطعاً مانند پنج ماه اول سال مردم نباید انتظار رشد غیرمنطقی را داشته باشند
و حتی من پیش بینی می کنم که شاخص تا ماه ها در یک کانال خنثی حرکت
کند؛ لذا به همین دلیل است که به سهامداران پیشنهاد می کنم نگاه بلندمدت
داشته باشند و حتماً آموزش ببینند.
او معتقد است؛ بورس ویترین اقتصادی کشور است و اگر حال بورس خوب باشد
این نشان دهنده خوب بودن حال اقتصاد کشور است ،اما اگر دولت بخواهد مانع
رشد بورس شود ،قطعاً شاهد خروج سرمایه های مردمی از بورس خواهیم شد و
این به سود شرکت ها نیست و حتی ممکن است شرکت ها را تا مرز ورشکستگی
همبکشاند.
این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که یکی از اشتباهات دولت مسئله قیمت
گذاری دس��توری فوالد اس��ت ،گفت :مسئوالن دولتی از یک سو بورس را عامل
گرانی می دانند و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری فوالد را در پیش گرفتهاند
که همین عوامل هم اعتماد سرمایه گذاران را سلب خواهد کرد و هم مانع رشد
بورس خواهند شد.
محمودی اصل اظهار داشت :خروجی افت بورس و زمین گیر کردن بازار سرمایه
سبب می شود تا مردم به سمت خرید ارز و خودرو و احتکار مسکن پیش بروند
و اقتصادی که در آن نقدینگی به سمت تولید پیش نرود ،آن اقتصاد از پویایی و
جهش باز خواهد ماند و آسیب های معیشتی را در پی خواهد داشت.

حمیدرضا ترقی با اشاره به عوامل وحدت اصولگرایان:
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وحدت در گروی قبول فصل الخطاب
و عدم سهم خواهی محقق می شود

حمیدرضا ترقی نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره
ریشه اختالف بین برخی اصولگرایان ،گفت :ریشه این اختالفات بیش از
هم��ه به دیدگاههای حداکثری درباره اصولگرایی و انقالبی باز میگردد و
معتقدند که باید این شاخصها بهصورت حداکثری در نامزدها لحاظ شود
و خیلی نباید به مقبولیت اهمیت داد ،بلکه صالحیت باید مالک باشد و
مقبولیت در درجه دوم قرار بگیرد.
لزوم تعریف رجال سیاسی و مذهبی
وی ادامه داد :البته هنوز نه شاخصها نهایی شده و نه مصداقها مورد
بحث قرار گرفته است ،طبیعتا وقتی که شاخصها براساس قانونی که در
حال اصالح است تعریف شود و شورای نگهبان هم دیدگاه خود را نسبت
به رجال سیاسی و مذهبی به طور شفاف بیان کند ،آن زمان میتوان افراد
را بررسی کرد که کدام یک از آنها این شاخصها را به صورت حداکثری و
چه کسی بهصورت حداقلی دارد .آیا آن کسی که حداکثر معیارها را دارد
امکان رای آوردن هم دارد؟
ترق��ی افزود :طبیعتا هیچ وحدتی با س��هم خواهی ،پا فش��اری روی
خواستههای جناحی و گروهی و عدم اغماض نسبت به کم و کاستیهای
دیگر جریانها و احزابی که در یک مجموعه دور هم جمع ش��ده اند و به
وحدت میرسند امکان پذیر نیست و بدون شک اگر قرار باشد به وحدت
رسید در ابتدا باید فصل الخطاب را در بین خودشان مشخص کنند و همه
آن فصل الخطاب و داوری را در اختالفات بپذیرند .عالوه بر این باید از سهم
خواهی و تاکید بر منافع جناحی و گروهی پرهیز شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :همچنین باید منافع
کل نظام و خواسته رهبری انقالب را در تشکیل یک دولت انقالبی و جهادی
بر خواس��تههای خود ترجیح دهند و در نهایت از سیاس��ی کاری و زد و
بندهایی که موجب سوء ظن و بدبینی بین نیروها و اجزای وحدت میشود
همپرهیزکنند.

حسن غفوریفرد :

هماهنگی و همکاری با روحانیت موجب وحدت در کل کشور میشود
روحانیت سرمایه بزرگ اجتماعی در کشور ماست

حسن غفوریفرد ،مشاور شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی ،پیرامون
لزوموحدتبامحوریتروحانیتدرانتخابات 1400گفت:عموماًاصولگرایان
و خصوصاً حزب مؤتلفه اسالمی ،جبهه پیروان خط امام و رهبری ،تشکیالت
جامعه اسالمی ورزشکاران ،مهندسین و دانشگاهیان از اول انقالب و از زمان
شهید بهشتی تاکنون همیشه هماهنگ با روحانیت کار کردهاند.
وی تصریح کرد :روحانیت س��رمایه بزرگ اجتماعی در کشور ماست،
زیرا عموماً مردم ما به روحانیت اعتقاد دارند ،مخصوصاً به جامعه روحانیت
مبارز که بزرگانی مثل آیتاهلل مهدوی کنی در رأسش بودند و االن آیتاهلل
موحدی کرمانی و دیگران در رأسش هستند.
این مشاور شورای مرکزی حزب تأکید کرد :روحانیت به عنوان سرمایه
بزرگ اجتماعی صرفاً برای انتخابات نیست که زمان انتخابات که میشود
به آنها متوسل شویم.
وی افزود :اصوالً تالش احزاب و تشکیالت سیاسی این است که از این

سرمایه اجتماعی به نحو احسن استفاده کنند و همگام و همراه با آنها باشند.
مرحوم عسگراوالدی همواره میگفتند ما همیشه هماهنگ با روحانیت
خواهیم بود .این هدف حزب مؤتلفه اس�لامی و جبهه پیروان خط امام و
رهبری و سایر گروههای اصولگرا بوده است .من گروهی را نمیشناسم که
اصولگرا باشد و مخالف هماهنگی و همکاری با روحانیت باشد.
روحانیت سرمایهای اجتماعی است
غفوریفرد خاطرنشان کرد :چون روحانیت سرمایهای اجتماعی است
هماهنگی و همکاری با آن موجب وحدت در کل کشور میشود.
وی در خصوص اینکه حاصل وحدت اصولگرایان با محوریت روحانیت
در انتخابات  1400چیست؟ مطرح کرد :باید سعی کنیم از تکثر کاندیداها
بکاهیم و انش��اءاهلل با هماهنگی با جامعه روحانی��ت به کاندیدای واحد
میرسیم و وارد صحنه انتخابات میشویم .این موضوع دو خاصیت اصلی
خواهد داش��ت .یکی اینکه با وحدت بین بزرگان سیاسی مملکت مردم
اعتماد میکنند و طبعاً س��طح مشارکت افزایش خواهد یافت .دوم اینکه
شانس پیروزی افزایش مییابد.
این مش��اور ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس�لامی تصریح کرد :در
انتخاباتهای قبلی ما تکثر کاندیدا داشتیم و حداکثر رأی ما چهار پنج
میلیون رأی بود و رأیها بین کاندیداهای مختلف شکس��ته میشد ،ولی
در سال  1396با وحدت ناقصی که داشتیم به رأی نزدیک به  17میلیون
نفر رسیدیم .اگر یک مقدار وحدت را افزایش میدادیم حتماً برنده بودیم.
وی در پایان مجددا ً تأکید کرد :مهمتر از برنده شدن در انتخابات افزایش
سطح مشارکت عمومی در انتخابات است .مقام معظم رهبری دائماً بر این
موضوع تأکید داشتهاند که مهمتر از اینکه چه کسی انتخاب میشود حضور
پررنگ ،پر نشاط و پر طراوت مردم در انتخابات است.

حبیب اهلل بوربور :

ما نباید به غیرخودی اعتماد داشته باشیم

حبی��ب اهلل بوربور عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با
خبرنگار نما ،با اشاره به رزمایش های «اقتدار» که از سوی نیروهای مسلح
برگزار شد ،گفت :براساس مسئولیتی که به هر نهادی واگذار شده است
باید به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند .در حوزه اقتدار ملی نظام،
نیروهای انقالب پای کار هستند و به پیشرفت های بسیار خوبی هم دست
یافتهایم.
وی افزود :اکنون قدرت بازدارندگی ما به گونه ای است که همه به آن
افتخار می کنند ،حتی مخالفان نظام به این جمع بندی رس��یده اند که
نیروهای انقالب از فرصت ها اس��تفاده می کنند و از تهدیدها به عنوان
فرصت بهره می گیرند.
رئیس فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب در پاسخ به این پرسش که
چرا علی رغم پیشرفت در حوزه نظامی ،مشکالت اقتصادی همچنان پابرجا
اس��ت؟ اظهار داشت :در این حوزه کار دست گروه دیگری است ،آنها باید
چندتحلیلکوتاه

شرط روحانی برای ارزان شدن دالر

محمد حاجی

آقای روحانی می گوید اگر منابع ارزی آزاد
روزنامه نگار
ش��ود دالر تا  ۱۵هزار تومان پایین می آید.
دولت اصالح طلبان اعتدال��ی ارز را از ۳۰۰۰
تومان به حدود  ۳۰هزار تومان رساند و کشور و مردم را دچار مشکالت
فراوان کرد .حاال که این دولت دارد به پایان می رسد سخن از دالر ۱۵
هزار تومانی می کند آن هم با شرط و اینکه اگر گشایشی در ارز بشود!
البداگرگشایشنشودهمینطوربستهباقیخواهندماند!
اصالح طلبان و این انتخابات

اصالحطلبان عاجز از معرفی نامزد و ناامید از رای مردم هر روز
تحلیل های جور واجور می دهند .آنها گاهی آقای علی الریجانی
و حاج سید حسن خمینی را نامزد معرفی میکنند وگاه میگویند
خودشان نامزد دارند.گاه می گویندنامزدهای آنان از طرف شورای
نگهبان احراز صالحیت نمی ش��وند .در کن��ار این بی تصمیمی
درب��اره نامزد انتخابات تحلیلهای جالبی از اصولگرایان میدهند.
گاه میگویند در انتخابات ش��رکت نمیکنند وگاه این شورا های
انتخاباتی را منحل کرده شورای اجماع تشکیل می دهند .به نظر
می رسد اصالح طلبان بهتر است خودشان را مطرح کنند تا اینکه
به دیگران بپردازند و این آنها را از هر تحلیلی نجات می دهد.

فرمایشات رهبر انقالب را که اول هرسال بیان می شود و نقشه یک ساله
کشور است را اجرایی کنند اما متاسفانه چشم و دلشان به خارج از کشور
بود تا بدین وسیله مشکالت ما حل شود.
بوربورتصریح کرد :سوال می کنیم چه کسانی مشکالت کنونی را پیش
آورده اند که امروز به جای پاسخگویی فرار رو به جلو می کنند.
وی با بیان اینکه باید به ظرفیت و توانمندی های داخل کشور متکی
بود ،اظهار داشت :غرب برای ایجاد آشوب در خاومیانه و کشور ما برنامه دارد
و نمونه آن را در فتنه  88مشاهده کردیم از این رو ما نباید به غیرخودی
اعتمادداشتهباشیم.
عضو جبهه پی��روان خط امام و رهبری با تاکید براینکه نگاه به خارج
نتیجهای به همراه نخواهد داشت ،افزود :با توجه به مشکالت و معضالت
کنونی مردم باید در انتخابات تصمیم درست اتخاذ کنند چرا که میخواهند
برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
بوربور گفت :اگر اشتباه گذشته را تکرار کنند قطعا مشکالت آنها بیشتر
از پیش خواهد شد و اگر مردم تصمیم درست بگیرند نتیجه آن را خواهند
دید.
وی ضمن انتقاد شدید از برنامه های دولت ،تصریح کرد :مردم شب می
خوابند و فردا مطلع می شوند که سرمایه های آنها یک سوم شده است،
یعنی کسانی که پول و سرمایه ای جمع کرده بودند پول آنها بی ارزش شده
و کسانی هم که فقیر بودند ،فقیرتر شدند.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد :این نوع شیوه مدیریت
از سوی دولت نشان می دهد که آنها تمایل دارند شرایطی به وجود بیاید تا
باز با خارج [غربی ها] رایزنی کنند!
درخواست توجه به اصالحطلبان

روزنامه ش��رق پذیرش تابعیت مغولستان توسط سعید مالیی
ورزش��کار جودوکار برای اینکه در المپیک بتواند با جود کار رژیم
صهیونیستی مس��ابقه دهد و احتماالً طالی المپیک را به دست
بی��اورد ،مهاجرت نامید .در حالی که این ش��خص به خاطر مدال
طالی المپیک حاضر به ترک تابعیت کش��ور و میهن خود شده و
ننگ مسابقه با ورزشکار رژیم جنایتکار و اشغالگر قدس شریف را
پذیرفته است .اصالحطلبان با این مواضع میخواهند مردم هم به
آنها توجه داشته باشند!
احتمال اقدام خشونت بار بایدن

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا طی بیانیهای حمله طرفداران
ترامپ به کنگره را محکوم کرد و نوش��ت« :بی شک این شورش
خشونتآمیز حمله آش��کار به کنگره و حمله علیه قانون اساسی
آمریکا بود .حق آزادی بیان و اجتماعات اجازه نمیدهد که افرادی
به خش��ونت و شورش اقدام کنند ».در  ۲۰ژانویه که بایدن رئیس
جمهور می شود .او فرمانده کل ارتش و قوای مسلح آمریکا میشود
و این بیانیه در چنین زمانی احتمال اقدام خشونت بار بایدن علیه
مخالفانش و طرفداران ترامپ را افزایش داده است.
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فعالیت افراد حزبی در دولت
انسجام بیشتری از دیگران خواهد داشت

علیرضا اس�لامی ،کارش��ناس مسائل سیاس��ی ،پیرامون دولت جوان
حزباللهی و استفاده از افراد با تجربه و ترکیب این دو به خبرنگار روزنامه
الکترونیکی شما گفت :در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که مقام معظم
رهبری ابالغ فرمودند کام ً
ال مشخص شده است که در  40سال دوم انقالب
اسالمی باید به نیروهای جوان تکیه و کادرسازی کنیم و اینها باید در رأس
مسئولیتها قرار بگیرند و امور تخصصیتر شود.
وی تصریح کرد :در حوزه اجرا چون باید کار انجام شود مدیرانی در حدود
سنین  40تا  50سال باشند ،چون آنها هم دانش و هم تجربه الزم را کسب
کردهاند و هم چون جوان هستند میتوانند فعالیت کنند .بهطور طبیعی
کسانی که باالی  50سال سن دارند ـ که البته استثناء هم داریم ـ تحرک
الزم را ندارند .اینگونه افراد محتاط میشوند و ریسکپذیریشان کاهش
مییابد و نمیتوانند در حوزههای کشوری و ملی فعالیت کنند.
اینکارشناسمسائلسیاسیبهاستفادهازتجربهمندهاییتأکیدکردکه
روحیه جوان و جوانگرایی دارند و گفت :همانطور که مقام معظم رهبری
فرمودند اگر مدیر و رئیسجمهور فرد باتجرب ه و جوانی باشد کابینهای در
سن و سال خودش انتخاب میکند.
وی افزود :مقام معظم رهبری شهید حاج قاسم سلیمانی را مثال زدند
که ایش��ان حدود  60سال سن داش��ت و فعال ،پویا و قوی بود .بنابراین
مدیری قوی و توانمند با روحیه جوان به عنوان رئیسجمهور انتخاب شود و
میانگین سنی کابینهاش بین 40تا 50سال باشد .در این صورت در مجموع
دولت فعالی خواهد بود.
اسالمی تصریح کرد :حضور افراد با تجربه در حوزه تدوین راهبردها نظیر
مجلس ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی
باید بیشتر باشد ،چون وظیفه اینها ریلگذاری است ،اما در کارهای اجرایی
جوان بهتر میتواند فعالیت کند ،ضمن اینکه از تجربیات افراد مدیر و مدبر

سابق هم استفاده کند.
وی پیشنهاد داد :وزرای جدید و جوان از نظرات و تجربیات وزرای پیشین
که س��ابقه کار داشتند به عنوان مشاورین خود در قالب شورای مشاوران
استفادهکنند.
من طرفدار دولت حزبی هستم
این کارش��ناس مسائل سیاسی با بیان اینکه من طرفدار دولت حزبی
هستم گفت :افراد در حزب آموزش میبینند و انضباط حزبی بر آنها حاکم
میشود .وقتی اینگونه افراد مسئولیت میپذیرند هم حزب بر آنها نظارت
میکند و هم مجلس و هم سایر ارگانهایی که نظارت عام دارند نظیر مقام
معظم رهبری و سایر دستگاهها.
وی در پایان اظهار کرد :فعالیت افراد حزبی در دولت انسجام بیشتری از
افرادی خواهد داشت که از احزاب مختلف آمدهاند یا گرایشهای مختلفی
بدون پش��توانه حزبی دارند و در دولت جمع ش��دهاند .افراد حزبی با هم
مأنوس ،منسجم ،هماهنگ ،همفکر و همراه هستند و بهتر میتوانند کار
را پیش ببرند.

محمدعلی چوبینی :

علت اصلی عدم استفاده از جوانان در دولت ،باور نداشتن آنها است

محمدعلی چوبینی ،عضو شورای
مرک��زی ح��زب مؤتلفه اس�لامی
پیرام��ون دولت حزبالله��ی که از
تأکیدات مقام معظم رهبری است
به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما
گفت :وقتی صحبت از دولت میشود
بعضیها دولت را در رئیسجمهور و
رئیس دول��ت خالصه میکنند .در
صورتی که دولت س��اختار عریض
و طویل��ی دارد ک��ه در بخشهای
مختلفش نی��از به نیروی انس��انی
کارآمد هست .رئیس دولت طبق قانون باید رجلی مذهبی ـ سیاسی باشد.
اینکه میگوییم دولت جوان حزباللهی و انقالبی الزاماً به این معنی نیست
که رئیس دولت به لحاظ س��نی و شناس��نامهای جوان باشد .حضرت آقا
فرمودند اگر شهید حاج قاسم سلیمانی زنده بود ده سال دیگر حضورش
را در سمتی که داشت تمدید میکردم.
وی تأکید کرد :جوانی به معنی پرکار و باانگیزه بودن و روحیه جهادی
داشتن و خستگی ناپذیری است .در عین حال کسی که شخص اول اجرایی
کشور میشود باید از تجربه و پختگی الزم برخوردار و به معنای واقعی رجلی
سیاسی ـ مذهبی باشد .چنین فردی را به عنوان رئیس دولت میخواهیم.
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص هیئت دولت،
استاندارها ،فرماندارها و مدیران کل و سایر مدیران در بدنه اجرایی کشور
اظهار کرد :ما امروز با نسل جوان دهه  50و  60روبرو هستیم که در عین
نشاط ،خودباوری و روحیه انقالبی و باور به گفتمان و شعارهای اولیه انقالب

اس�لامی به مرز پختگی هم رسیده است .اینها پشتوانه تجربی خوبی در
حوزههایفرهنگی،اجتماعی،سیاسیواجراییهستند،ولیبایدبستربرای
استفاده از تجربه ،دانش ،توان و روحیه جوانی اینها در حوزه اجرایی کشور
فراهم شود .کشور برای عبور از گردنهها و حل مشکالت راهی جز استفاده
از این نسل جوان و پخته ندارد.
وی تصریح کرد :قطعاً دولت بعدی دولت جوانی خواهد بود.
چوبینی تأکید کرد :آنچه اهمیت دارد از باتجربههایی در کنار جوانان در
بدنه اجرایی کشور استفاده شود که پیر و فرسوده نشدهاند .مشکل اصلی در
عدم استفاده از جوانان در دولت باور نداشتن آنهاست.
این عضو ش��ورای مرکزی حزب خاطرنش��ان کرد :در همه جای دنیا
مدیریت اجرایی کش��ور به جوانانی که ظرفیته��ای الزم را دارند واگذار
میش��ود و با تجربهها در کسوت مشاور اینها قرار میگیرند ،اما در کشور
ما برعکس است .مسنترها در حوزه اجرا هستند و مشاورین جوان انتخاب
میکنند.
ویژگی های دولت آینده
وی گفت :در رأس دولت باید کسی قرار بگیرد که والیتمدار و خستگی
ناپذیر باشد و با کار جهادی و با نشاط و با انگیزه و رو به جلو پیش برود و
به گفتمان انقالب و شعارهای اولیه آن اعتقاد داشته باشد و به آینده امیدوار
باشد و از عقالنیت و تجربه الزم هم برخوردار باشد و با تالشش بتواند دولت
و بدنه سنگین آن را پشت سر خودش بکشاند.
چوبینی در پایان با بیان اینکه حزب در این سالها در حوزههای مختلف
ایجاد بستر کرده و ظرفیت انس��انی خود را عرضه کرده است یادآور شد:
حزب با این بسترسازیها و تجربیاتش در اداره کشور و مطالعاتش در این
زمینه میتواند به دولت آینده کمک کند.

علی صوفی:

دولت حزبی پاسخگو است

دبیركل حزب پیشرو اصالحات بر لزوم تشكیل دولت حزبی تاكید كرد
و با بیان اینكه قطعا ما راهی غیر از این نداریم ،گفت  :دولت حزبی ،دولت
پاسخگو است به دلیل آنكه حزب ،شخص نیست كه دوره آن تمام شود
كنار برود.
علی صوفی فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو با خبرنگار نما ،با اشاره
به نقش احزاب در انتخابات  ،۱۴۰۰گفت :نیروهای حقیقی دور هم جمع
می شوند و برای کسب و مشارکت در قدرت حزب تشکیل می دهند ،به
عبارتی وظیفه حزب ارائه برنامه و کادر سازی است به همین جهت احزاب
تا جایی که می توانند تالش خواهند کرد تا کرسی های بیشتر در مجلس
و دولت کسب کنند تا از این طریق برای حزب متبوع خود اعتبار کسب
کنند.
وی افزود :وقتی که نیروهای حزب ،کارآمد ظاهر شوند و مردم رضایت
پیدا کنند به اعتبار حزب افزوده می شود اما متاسفانه در کشور ما تحزب
گرایی به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است با این حال معتقدم
همین احزاب موجود ما می توانند نیروهایی در انتخابات به عنوان کاندیدای
ریاست جمهوری ،مجلس و شوراها معرفی کنند و حتی پیشنهادهای خود

را برای چینش کابینه ارائه دهند.
دبیرکل حزب پیشرو اصالحات همچنین بر لزوم تشکیل دولت حزبی
تاکید کرد و با بیان اینکه قطعا ما راهی غیر از این نداریم ،اظهار داش��ت:
دولت حزبی ،دولت پاسخگو است به دلیل آنکه حزب ،شخص نیست که
دوره آن تمام شود کنار برود.
صوف��ی اضافه کرد :مانند جریان اصالح��ات که خاتمی آمد و رئیس
جمهور شد و هنوز این جریان از اعتبار اجتماعی که کسب کرده استفاده
می کند ،در جریان اصولگرا هم همین اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه ش��خص پاسخگو نیست اما حزب به دلیل سابقه و
اعتبار ،خود را پاسخگو می داند ،تاکید کرد :البته احزاب باید در انتخابات از
برنامه و کادر برخوردار باشند و به تعهدات خود نیز پایبند باشند به همین
جهت معتقدم احزاب از شایستگی بیشتری برخوردار هستند و می توانند
مسئولیتپذیرباشند.
دبیرکل حزب پیش��رو اصالحات در پاس��خ به این پرسش که الزامات
تشکیل دولت حزبی چیست؟گفت ساختار ما در کشور ریاستی است ،اگر
پارلمانیبوداحزابنقشبیشتریمیتوانستندایفاءکنند.درنظامپارلمانی،
اول انتخابات مجلس برگزار می شود و پس از آنکه تعداد کرسیهای احزاب
در پارلمان تعیین شد ،حزبی که بیشترین کرسی را کسب کرده باشد با
احزاب دیگر که از نظر تعداد کرسی ها در پارلمان در رده پایین قرار دارند
ائتالف می کنند و دولت حزبی تشکیل می دهند.
صوفی با بیان اینکه در کشور ما این سازوکار فراهم نیست ،گفت :با این
حال معتقدم اگر احزاب در انتخابات رقابتی ش��رکت کنند و وارد قدرت
ش��دند می توانند ائتالف کنند و به صورت حزبی کش��ور را اداره کنند؛
میتوان این امید را داشت.

الهام امین زاده:

دولت و مجلس در کشور مقابل مردم و احزاب پاسخگو نیستند

معاونحقوقیپیشینرئیسجمهورگفت:همانطوركهبهنیرویجوان
و خالق نیاز داریم باید در كنار او از نیروهای با تجریه در مسئولیت های
مهماستفادهكنیم.
الهام امین زاده معاون حقوقی پیشین رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگار
نما ،با اش��اره به ضرورت حضور نیروهای باتجربه و جوان در دولت آینده،
گفت :متاس��فانه یا از نیروهایی که سالیان سال در بخش های مختلف،
مس��ئولیت هایی را برعهده گرفتند ،استفاده می شود و یا گاهی اوقاوت
بخشهایی از حاکمیت بر اس��تفاده از نیروهای جوان تاکید می کنند و
تاکنون ترکیب نیروهایی که تجربه الزم را کسب کرده اند و الزم است از
آنها در کنار جوانان استفاده شود شکل نگرفته است.
وی افزود :متاسفانه در بخش های مختلف حاکمیت ما به یکی از این دو
گروه رویکرد مثبت نشان داده شده است در صورتی که باید آنها در کنار
یکدیگر قرار بگیرند و فعالیت کنند .باالخره همان طور که به نیروی جوان
و خالق نیاز داریم باید در کنار او از نیروهای با تجریه در مسئولیت های
مهماستفادهکنیم.
معاون حقوقی پیشین رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا احزاب
با توجه به نیروهای جوان و با تجربه ای که از آن برخوردار هس��تند می

توانند برای دولت آینده کادر سازی کنند؟ اظهار داشت :در کشور ما احزاب
و تشکل های مختلف فعالیت می کنند ،برخی از آنها هم حول محور جوانان
فعال هستند از این رو وقتی احزاب و جوانان فعال ظاهر شوند ،بدنه های
رسمی کشور هم سعی می کنند فعالیت بیشتری از خود نشان دهند به
همین جهت باید بگویم احزاب می توانند مفید و موثر باشند اما به شرط
آنکه از نیروها به نحو مطلوب استفاده کنند.
امین زاده اضافه کرد :همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند« :هر دو
گروه باید در کنار هم باشند » نمی شود از یک گروه استفاده کرد و گروه
دیگر نادیده انگاشته شود.
وی همچنین شکل گیری دولت حزبی در کشور را منوط به شرایطی
عنوان کرد و گفت :نیروهایی که در احزاب هستند و می خواهند در بدنه
اجرایی کشور سهیم باشند باید در مرحله اول تجربه و علم الزم را کسب
کرده باشند و همچنین نیروهای خوش نام و عملیاتی باشند .حقیقتا حضور
در کابینه جمهوری اسالمی ایران می طلبد همه مولفه ها لحاظ شود.
معاون حقوقی پیشین رئیسجمهور تاکید کرد :گاهی ،افرادی تجربه
دارند اما عملیاتی نیستند و گاهی عملیاتی هستند اما علم الزم را ندارند
و گاهی اوقات هم از تجربه الزم برخوردار هستند اما تعهد ندارند بنابراین
هرکدام از آنها نباشد آسیب می زند.
امین زاده که سابقه حضور در دولت و مجلس را دارد در پاسخ به این
س��وال که چرا قوای مجریه و مقننه اقدامی در راستای تقویت احزاب در
قالب ارائه طرح و یا الیحه انجام نمی د هند؟ افزود :به دلیل آنکه نگاه ما به
احزاب و تشکل ها صرفا یک نگاه انتخاباتی است در صورتی که احزاب باید
واسطهای بین حاکمیت و مردم باشند.
وی با بیان اینکه وقتی دسترسی به بدنه حاکمیت برای مردم سخت
باشد می توانند از احزاب کمک بگیرند ،گفت :اما متاسفانه در کشور ما وقتی
دولت و مجلس قدرت را در دست می گیرند نه در مقابل احزاب همسو با
خود و نه در مقابل مردم پاسخگو نیستند.
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آیتاهلل مصطفی محامی:

حزب مؤتلفه اسالمی بین گروههای دیگر ائتالف ایجاد کند
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اعضای حزب مؤتلفه اسالمی سیستانوبلوچستان با نماینده مقام معظم
رهبری در استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار ابتدا دبیر حزب موتلفه اسالمی استان ،گزارشی از عملکرد و
اقدامات انجام گرفته در حزب موتلفه اسالمی ارائه نمود و سپس به تبیین و
تشریح استراتژی و برنامه های در دست اقدام این حزب پرداخت.
در ادام��ه آی��تاهلل مصطفی محامی نماینده مقام معظ��م رهبری در
سیستانوبلوچستان در دیدار اعضای حزب موتلفه اسالمی استان ،اظهار
داش��ت :حزب موتلفه اس�لامی با نظر معمار کبیر انقالب تش��کیل و از
ویژگیهای متعددی از جمله قدمت باال ،حضور در جبهه متدینین و التزام
به والیت برخوردار است.
امام جمعه زاهدان اف��زود :برخی احزاب تنها در ایام انتخابات فعالیت
میکنند اما فعالیت حزب موتلفه اسالمی با وجود افت و خیزهایی استمرار
داشته است.
آیتاهلل محامی با اشاره به رویکرد امام خمینی(ره) که افراد مختلف را
گردهم جمع نموده و حزب موتلفه را تشکیل دادند ،این نگاه راهبردی را
موردنیاز دانست و بیان داشت :حزب موتلفه اسالمی طبق راهبرد حضرت
امام خمینی(ره) جذب بیشتر افراد و گسترش شبکه و همچنین میزبانی از
گروههای مختلف که به عمود خیمه انقالب و والیت پایبند باشند را در نظر
داشته باشد و بین گروههای دیگر ائتالف ایجاد کند.
رئیسشورایفرهنگعمومیاستانبیانداشت:فعالیتکمترانقالبیون
در استان ما ریشه فرهنگی دارد و نیاز به کار گسترده فرهنگی است تا یک

نسل با مدل جدید پرورش یابند و آثار آن نیز در آینده به ثمر بنشیند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خاطر نشان کرد :ریشه
و منشا بسیاری از آسیبها و مشکالت مشخصا فرهنگی و دینی است به
گونهای که یا فرهنگ ما غلط است یا پایبندی و تعهد دینی ما مشکل دارد
در حالی که همین دو موضوع ،در پیروزی انقالب اس�لامی تاثیر فراوانی
داشت و حضرت امام خمینی(ره) هم روی فکر مردم کار کرد و هم بر روی
اسالم خواهیشان که حاضر شدند برای اسالم جانفشانی کنند.
وی گفت :ما تنها ادعای والیتمداری داریم و در بسیاری ازموارد به بیانات
رهبر معظم انقالب عمل نمی کنیم.
نماینده ولی فقیه در اس��تان به ابعاد فعالیت اساس��ی و ریشهای این
حزب پرداخت و عنوان کرد :فعالیت اساس��ی و ریشهای ،توجه به مسائل
فرهنگی ،دانشی ،بینشی و تعهد مردم برای تربیت نسلی که از جان خود
برای کش��ورش بگذرد همان طور که مردم در زمان انقالب از منیتها و
وابستگیهایخودگذشتند.

نشست مشترک شورای معاونین حزب مؤتلفه اسالمی استان بوشهر با حوزه معاونت سیاسی استاندار
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ح��زب موتلفه
اسالمی استان بوشهر ،نشست مشترک شورای
معاونین حزب مؤتلفه اسالمی استان بوشهر با
حوزه معاونت سیاسی استاندار بوشهر بعد از ظهر
روز سهشنبه  23دی ماه سال  1399برگزار شد
که طی آن ش��ورای معاونین حزب در اس��تان
بوشهر طی دعوت قبلی از دکتر ایرانی ،معاون
سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر ،با مسئولین
حوزه معاونت سیاسی استانداری بوشهری دیدار
و گفتگ��و کردند.در این دی��دار که دبیر حزب
استان بوشهر نیز حضور داشت ،نخست دهقانی
رئیس دفتر حوزه معاونت به حضار خیر مقدم
گفت و ضمن معرفی معاون سیاسی جدید از
سوابق وی و س��ابقه حزب مؤتلفه اسالمی در
استان بوشهر ب ه نیکی یاد کرد.
س��پس عبداهلل فاتحی ،دبی��ر حزب ضمن
خیر مقدم به معاون جدید استانداری و عرض
تسلیت به مناسبت ایام عزاداری فاطمیه دوم
و تالوت آیه  257س��وره مبارکه بقره به نعمت
والیت اهلبیت(ع) و والیت فقیه اشاره کرد و آن
را مایه افتخار نظام مقدس جمهوری اسالمی و

مشروعیت الهی این نظام دانست.
وی در ادام��ه س��خنان خود به پ��ارهای از
مشکالت مردم استان بوشهر اشاره و پیگیری
آنها را از معاون استاندار مطالبه کرد.
فاتحی اشتغال جوانان ،مسئله راهآهن بوشهر
به شیراز ،نصب آب شیرینکن بوشهر ،مشکالت
لولههای فرسوده آب آشامیدنی در سطح شهر و
تصفیهخانه فاضالب شهر بوشهر را نمونهای از
مشکالت استان دانست و بر حل آنها تأکید کرد.
پس از آن محمود دلافکار در باره مس��ائل
فرهنگ��ی و اردوهای تربیتی جوانان و ضرورت
استفاده از ابزارهای نرمافزاری و سختافزاری در
ای��ن اردوها نکاتی را مطرح کرد که مورد توجه
حاضران و معاون استاندار قرار گرفت و آنها قول
همکاری محدود دادند.
محمود دانا ،معاون سیاس��ی حزب مؤتلفه
اسالمی در استان بوشهر نکاتی را در خصوص
ض��رورت نشس��تهای مش��ترک اح��زاب و
گروههای سیاس��ی با حضور مسئولین استان
و شخصیتهای برجس��ته مملکتی ،توجه به
تکمیل راه دوم اس��تان به شیراز و رسیدگی به

نشست دبیران حزب موتلفه اسالمی برگ��زاری نشس��ت
دبی��ران ح��زب موتلفه
اسالمی اس��تان سمنان
استان سمنان با دبیرشورای وحدت
با حضور حجتاالس�لام
حس��ینعلی قدرتی دبیر
شورای وحدت استان سمنان برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی حزب
موتلفه اسالمی استان سمنان  ،نشست دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان
سمنان بههمراه شورای معاونین با دبیران حزب موتلفه استان در محل
دفتر مرکزی استان برگزار شد .دراین جلسه حسن خرمیان دبیر حزب
موتلفه اس�لامی ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی
و اربعین ش��هادت ش��هید فخری زاده با اشاره به حدیثی از پیامبر مکرم

نابسامانیهای ساخت و سازها در مناطق جنوبی
شهر بوشهر و مشکالت فاضالب در آن مناطق
یادآور شد.
معاون سیاس��ی اس��تاندار ضمن قدردانی
از پیش��نهادها و نظم و انضبات��ی که در طرح
س��ئواالت توس��ط اعضا رعایت شد از پیشینه
حزب مؤتلفه اس�لامی و شهدای آن و خدمات
دلسوزانه مرحوم حبیباهلل عسگراوالدی یاد و
اظهار کرد :با نزدیک شدن ایام انتخابات جامعه
نیاز به آرامش و آمادگی بیشتری دارد و همه ما
باید به دولت کمک کنیم تا انتخاباتی شایسته
مردم متدین و والیتمدار ایران برگزار شود.
وی در پایان خاطرنش��ان ساخت :در آینده
نزدیک بهجای دعوت از احزاب بهطور جداگانه
از همه احزاب یکجا دعوت به عمل خواهد آورد.

اسالم (ص) گفت  :نبی مکرم اسالم می فرمایند  :ألجماعة رحمة و الفرقه
عذاب؛ جماعتمایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است .وی گفت  :وحدت
و يکپارچگي نعمت اس��ت و افتراق و اختالف عذاب الهي ،اگر در جامعه
اي وحدت وجود داش��ته باشد گوياي آنست که مردم آن جامعه از فوايد
وحدت آگاهي کافي به دس��ت آورده اند  .خرمیان افزود :باید سعی کنیم
افراد برجسته از گروههای مختلف دور هم جمع شوند و تبادل نظر کنند؛
البته باز هم نباید انتظار داشت که در
این جلسات همگان به نظر واحدی
برسند ،اما این جلس��ات میتواند
سبب افزایش آگاهیها و رفع سوء
تفاهمهاشود.

گذری کوتاه به انتخابات 1400

حضور در انتخابات  1400و ایجاد شور و هیجان در این فضا اکنون و
باوجود فرصت ششماهه تا این رویداد بزرگ سیاسی از سوی جناحهای
سیاسی آغازشده است ،بازخوانی رویدادهای هفتهای که گذشت این مهم
را اثبات میکند:
خود تحلیل
اصالحطلبان دچار بحران نامزد انتخاباتی هستند ،گاهی میگویند نامزد
اصالحطلب خواهیم داد ،گاه میگویند از نامزد مورد اقبال مردم حمایت
خواهند کرد و گاه در بین اصولگرایان در پی نامزدی هستند که آنها را به
گوشه چشمی نگه دارد ،اکنون تمرکز آنها بر روی شخصیت علی الریجانی
است اما در این میان برخی از اصالحطلبان با او بهشدت مخالفاند به همین
مناسبت روزنامه شرق خبر داده که روز چهارشنبه یک نماینده سابق و یک
نماینده فعلی به استقبال آمدن الریجانی رفتهاند و سپس تحلیل کردهاند
که دولت آینده زوجی بهتر از دوقلوی الریجانی-ظریف نیس��ت و بعد از
طرح این مسئله نوشته است که دکتر علی الریجانی تمایلی به فعالیت
حزبی-رسانه ای ندارد و برخی معتقدند او واقعاً تصمیم جدی برای آمدن
به کارزار انتخابات  1400ندارد.
تکذیب شد
در هفتهای که گذشت خبری مبتنی بر دیدار و مذاکره جامعه روحانیت
مبارز با علی الریجانی در فضای انتخاباتی مطرح شد و اینگونه وانمود شده
که جامعه روحانیت قصد معرفی الریجانی
بهعنوان کاندید آینده ریاس��ت جمهوری را
دارد .این در حالی اس��ت که روابط عمومی
جامعه روحانیت ،هرگونه دی��دار و مذاکره
ای��ن مجموعه با افراد مطرح برای ریاس��ت
جمهوری را تکذیب ک��رد ولی گویا برخی
جریانهای سیاسی و جناحی مایلاند این
خبر دروغ را بهعنوان ابزاری برای رسیدن به
اهداف خود نشر دهند.
تصمیمیندارم
ش��رق در مصاحبه با محس��ن هاشمی
به نقل از او نوش��ت :اصالحطلبان به دالیلی
ازجمله ناکارآمدی دولت ،عدم واقعگرایی در
مدیریت شهری با ریزش بدنه اجتماعی مواجه
ش��ده و احتمال موفقیت آن کاهشیافته ولی یک جریان سیاسی سعی
میکند حضور خود را در هر شرایطی حفظ کند.
وی گفت :در شرایط فعلی برای کاندیداتوری تصمیم و برنامهای ندارم و
برای انتخابات شورای شهر هم کاندید نخواهم شد.
یک روایت توئیتری
این روزها بازار چانهزنیهای مجازی آنهم در فضای مبهمی که هنوز
تا ثبتنام رسمی کاندیداهای  1400باقیمانده داغ است ،فرید مدرسی،
یکی از چهرههای رسانهای اصالحطلب در توئیتی درباره حضور سید حسن
خمینی در گردونه رقابتها اینطور خبر داد« :رایزنیها با س��ید حسن
خمینی جدیتر شده است .حاضران گفتهاند او صحبتها را میشنود و
سخنی در رد و تائید نظرات نمیگوید .البته درباره تحلیلها و روایتها از
آینده و امروز سوا التی میپرسد .
کنایه واعظی
ایلنا نوش��ت؛ محمود واعظی درباره صحبتهای نائب رئیس مجلس
شورای اسالمی مبنی بر اینکه دولت ارزهای کشور را نزد خودش نگهداشته
است تا هنگامیکه دولت جدید آمریکا بر سرکار آمد آنها را وارد بازار کند،
گفت :معتقدم در حال حاضر عدهای درصدد دوقطبی کردن جامعه برای
انتخابات  ۱۴۰۰هس��تند ،به هر چیزی هم متوسل میشوند و خبر هم
ندارند این رفتارها باعث ناامیدی مردم میشود .
کاندیدای اجارهای ممنوع
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت«:اصالحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۰یک
اجماع جدیدی راهاندازی کردند و در تالش هستند تا با یک رویکرد جدید
وارد صحنه انتخابات شوند .بعضی از اصالحطلبان اعتقاددارند که نباید در
دولت آینده کاندیدای اجارهای برای انتخابات معرفی کنند .آنها به دنبال
آن هستند تا شرایطی را فراهم کنند که اگر کاندیدای آنها توانست در

انتخابات پیروز شود ،حتماً بعد از پیروزی در انتخابات پاسخگوی مشکالت
مردم باش��د و به تعهداتی که قبل از انتخابات برای حل مشکالت مردم
میدهد ،پاسخگو باشد .
بازنده 1400کیست؟
محمد غرضی فعال سیاس��ی نزدیک به جریان کارگزاران در گفتگو با
ایسنا درباره بازنده انتخابات  1400گفت :مردم در این انتخابات به کسانی
که ۲۰تا ۳۰سال گذشته در حاکمیت بودند و حقوق عامه را حفظ نکردند،
اعتماد نمیکنند؛ حاال این افراد چه چپ باشند و چه راست فرقی ندارد و
مردم کاری به آنان نخواهند داشت.
تمام نشانه های پیروزی
پایگاه انتخاب این خبر را منتشر کرد؛ صادق الطائی نویسنده عراقی در
القدس العربی نوشت :تنها پنج ماه برای بازگشت به توافق هستهای بین
دولت بایدن و دولت روحانی باقی مانده ،چرا که تمام نش��انه ها در ایران
حکایت از پیروزی حتمی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران
دارند.
کارآمدی در برابر ناکارآمدی
مهر نوشت؛ یازدهمین نشس��ت کمیتههای تخصصی تدوین برنامه
"دولت مردمی و تحولگرا" با موضوع "قانون و گفتمان انتخابات "۱۴۰۰
با حضور علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای
اسالمی و مهدی چمران نایبرئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب برگزار
ش��د .چمران در این نشست گفت :یکی از گفتمانهای انتخابات 1400
کارآمدی در برابر ناکارآمدی است.
برگزاری همایش مدیران استانی
شورایائتالف
همایش مدیران استانی شورای ائتالف
نیروهای انقالب پنجشنبه ( 25دیماه) در
تهران برگزار شد .پرویز سروری دبیر شورای
ائتالف نیروهای انق�لاب ،آیتاهلل مجتهد
شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان رهبری ،محس��ن
رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت
نظام ،غالمعلی ح��داد عادل عضو مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،الی��اس نادران
رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس
سخنرانان این برنامه بودند.
ردصالحیت ۵نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
کمیسیون ماده  ۱۰احزاب تغییر اساسنامه و کنگره حزب اعتماد ملی
را تصویب کرد و صالحیت  ۵نفر از اعضای شورای مرکزی آن را رد کرد.
مهدی کروبی  ،حسین کروبی،اسماعیل گرامی مقدم ،رحیم ابوالحسنی و
محمد صادق جوادی حصار  5نفر رد صالحیت ش��ده هستند.کروبی نیز
طی نامه ای به این حزب اس��تعفای خود را به این حزب اعالم کرد .با رد
صالحیت کروبی و انتخاب دبیرکل دیگری احتمال تغییر مواضع در این
حزب قوی است.
وضعیت انتخاب سخت برای قالیباف
یک روزنامه اصالح طلب نوشت :ثبت نام برای ریاست جمهوری در ۲۸
خ��رداد  ۱۴۰۰صورت میگیرد و  ۶خرداد هم انتخاب رئیس مجلس در
سال آینده و هیئت رئیسه جدید انجام میشود .حاال قالیباف یا باید نامزد
ریاست مجلس آینده نشود و در پی ریاست جمهوری باشد یا با ثبت نام
برای ریاست یک سال آینده مجلس در سال دوم معلوم شود که وی برای
ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد .این روزنامه تحلیل کرده که اگر قالیباف
نامزد ریاست جمهوری شود و رای نیاورد یک نماینده ساده مجلس میشود
واگر نامزد رئیس مجلس شود و رای نیاورد هم از ریاست جمهوری و هم از
ریاست مجلس باز مانده است.
صدای اصالحطلبان درآمد
اقدام شایسته مجلس در استعالم خواهی از سازمان اطالعات سپاه در
انتخابات شهر و روستا عالوه بر چهار مرجع وزارت اطالعات ،قوه قضاییه،
نیروی انتظامی و ثبت احوال صدای اصالحطلبان را درآورد .در حالی که
استعالم خواهی یعنی کسب اطالعات برای هیئت نظارت بر انتخابات شهر
و روستا ،برای تصمیم گیری صحیح ولی به هر حال اصالحطلبان از شفاف
شدن اطالعات درباره خودشان نگرانی داشته و دارند.
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مجتبی امانی :

هیچ مذاکرهای بین ایران و غرب متصور نیست
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مجتبیامانی،کارشناسمسائلسیاسی،پیرامونفرمایشرهبریمبنی
بر اینکه اگر امریکا به برجام بازگردد و تحریمها کام ً
ال لغو نشوند ایران ضرر
خواهد کرد ،پیرامون این ضررها به خبرنگار نما گفت :جمهوری اسالمی
ایران بعد از رویکرد جدید دولت روحانی تصمیم به مذاکره با امریکاییها
برای رفع تحریمها گرفت .این مذاکرات بر اساس چهارچوبی شروع شد و
قرار بود به تعبیر روحانی همه تحریمها به یکباره برداشته شود ،اما متأسفانه
به دالیل مختلف این اتفاق نیفتاد.
وی افزود :در حالی که جمهوری اس�لامی ایران کام ً
ال به تعهداتش در
برجام عمل کرد ،ترامپ از این توافقها خارج ش��د و طرفهای اروپایی به
وعدههای خودشان در برجام ملتزم نبودند.
مذاکرات مجدد و خسارتبار
این کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد :اینکه مجددا ً مذاکراتی شکل
بگیرد بیفایده و خسارتبار خواهد بود ،زیرا ایران در این گفتگوها شاهد
هیچگونههمکاری،بهخصوصازسمتطرفهایغربینبود.همینموجب
شد ایران خسارتهای زیادی را متحمل شود.
وی اظهار کرد :اگر بناست گفتگوهای منتهی به برجام و تعهداتی که در
برجام آورده شده است پا بر جا بماند باید نعل به نعل به توافقات انجام شده
عمل شود و طرفهای غربی به تعهداتشان عمل کنند.
امانی گفت :برگشت امریکا به برجام صرفاً در این چهارچوب قابل قبول
خواه��د بود که امریکا به تعهداتی که به ایران و دیگر کش��ورها داده بود،
پایبندباشد.
وی تصریح کرد :هیچ عقل س��لیمی قب��ول نمیکند امریکا به برجام
بازگردد بدون اینکه به هیچ کدام از تعهداتش عمل کند و این موضوع از نظر

عقلی و منطقی منتفی است.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان ساخت :مذاکرات انجام شده
است و طرفین با قبول یکسری تعهدات میز مذاکره را ترک کردهاند .ایران
به تعهداتش عمل کرده اس��ت در حالی که طرفهای اروپایی و امریکا به
هیچکدام از تعهداتشان عمل نکردهاند ،از اینرو اص ً
ال هیچگونه مذاکرهای
بین ایران و این کشورها متصور نیست ،بهخصوص اینکه مذاکره مجددی
راجع به آنچه که توافق شده است ،صورت بگیرد.

حسن السجردی:

اگر امریکاییها تحریمها را برندارند مسئلهای حل نشده است
حسن السجردی ،عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی ،پیرامون
فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اینکه اگر امریکا به برجام بازگردد
و همه تحریمها لغو نشود ایران ضرر خواهد کرد ،به خبرنگار نما گفت :در
خصوص برجام مهمترین اقدام و سختترین کاری که امریکاییها در مورد
ایران دارند انجام میدهند اعمال تحریمهاست ،اگر قرار است امریکا در دوره
بای��دن به برجام برگ��ردد و دوران ترامپ را از ذهنها پاک کند مهمترین
تصمیمی که باید بگیرد لغو تحریمهاست ،چون در حال حاضر امریکاییها
با فشار حداکثری و افزایش هر روزه تحریمها علیه ایران اقدام میکنند.
وی افزود :اگر امریکاییها تحریمها را برندارند کاری انجام و مسئلهای
حل نشده است.
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی مطرح کرد :در مورد ایران
و امریکا آنچه که االن مهم اس��ت بازگشت امریکا به برجام است .بایدن و

تیمش در تبلیغات انتخاباتی و اعالم مواضعشان گفتهاند که میخواهند به
برجامبرگردند.
وی اظهار کرد :اگر بایدن به برجام برگردد و ایران حقوقش را اعاده نکند
جدایی بین امریکا و اروپا به علت سیاستهای تند ترامپ و خارج شدنش
از برجام تبدیل به همآوایی و اتحاد بین اروپا و امریکا و فشار علیه ایران زیاد
میش��ود .بنابراین تالش جمهوری اسالمی این است که این اتفاق نیفتد
و جناح اروپایی و امریکایی اتحاد حاصل و فشارشان را مضاعف نکنند ،از
اینرو جمهوری اسالمی رفتار عاقالنهای خواهد داشت و در مقابل خواست
امریکاییهاتالشمیکندموضعیمنطقیبگیرد.
الس��جردی تصریح کرد :رهبر معظم انقالب ،رئیسجمهور ،وزیر امور
خارجه و دیگر مقامات مسئول اعالم کردند اگر امریکاییها صداقت دارند و
میخواهند برگردند با برداشتن کلیه تحریمها قدم اول را برداشتهاند.

فؤاد ایزدی در نشست مجازی معاونت سیاسی حزب موتلفه اسالمی مطرح کرد:

افول آمریکا

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان با بیان
اینکه  6سال است نگاه در کشور معطل غرب
اس��ت ،تصریح کرد:معطل غرب ماندن
در این سالها به کش��ور ضربه زده؛
متاسفانه طی این سالها دغدغه
اصلی کش��ور ارتب��اط با غرب
ش��ده و نتیجه این شده که
فروش نفت کمتر ش��ده و
تحریمهابیشترشدهاست.
ب��ه گ��زارش رواب��ط
عموم��ی ح��زب موتلفه
اس�لامی ،دکت��ر ف��واد
ایزدی عضو هیئت علمی
دانشکده مطالعات جهان
در نشست مجازی تحلیل
موضوعی معاونت سیاس��ی
حزب موتلفه اسالمی با اشاره به
اتفاقات اخیر آمریکا اظهار داشت:
در تاری��خ معاصر هم اگر نگاه کنید
معموالً این حرکات کمتر اتفاق میافتد
در خیلی از کشورهایی که ادعای دموکراسی
آمریکا را ندارند به نوعی مش��کالت سیاس��ی خود را
مدیریت میکنند و از این جهت اگر کس��ی موضوع افول آمریکا را
پیگیری کند به نظرم اتفاقات ماههای گذشته اسناد خوبی را در این حوزه
می تواند آن به فرد یا افراد عالقه مند ارائه کند.
حملهبهنمادهایتفکرلیبرالدموکراسیوسکوالریسم
وی ادامه داد :امروز در آمریکا ش��رایطی ایجاد شده که در دوره تحویل
قدرت از ترامپ به بایدن اتفاقاتی می افتد که این اتفاقات در تاریخ گذشته
آمریکا نبوده ،زیرا آنها بحث انتقال قدرت را در گذش��ته با یک نظم بهتر
مدیریت میکردند و امروز بر س��ر انتقال قدرت ب��ا یکدیگر دعوا دارند و
ادعای تقلب می کنند و جالب اینکه به نمادهای تفکر لیبرال دموکراسی و
سکوالریسم حمله می شود.
ایزدی تصریح کرد :اتفاقات ماه های گذشته در آمریکا درسهای خوبی
را برای ما دارد ،افرادی که احساسشان نسبت به آمریکا این بود که آمریکا
یک کدخداست و یک ابرقدرت محسوب میشود و کشوری است که برای
مشکالت ایران میتوان به آن رجوع کرد ،قاعدتاً با وضعیتی که آمریکا دارد
باید به این فکر کنند ،اگر آمریکا قابلیت حل مشکالت را داشت ،مشکالت
خود را حل میکرد و اگر کشوری در حل مشکالت خود ناتوان است و انسداد
سیاس��ی دارد و دو قطبی شدید در آن وجود دارد و انتخابات را به درستی
نمیتواند برگزار کند و رتبه یک کرونا چه از نظر فوتی و چه از نظر بیماری و
ابتال در دنیا را دارد و حتی در شاخصهای فرهنگی و اجتماعی معموالً رتبه
های بسیار ضعیفی را دارد که یا آخر لیست است و یا نزدیک به آخر لیست
اینگونهکشورهانمیتوانندالگوییبرایکشورهایدیگرباشند.
معطلماندگان
وی افزود :یکی از مشکالتی که ما در داخل کشور با آن مواجه هستیم
آن است که عدهای در داخل منتظر آمدن بایدن هستند و آینده سیاست
داخلی و خارجی کش��ور را به رئیس جمهور شدن ایشان گره زدند 6 -5
سالی است که این عده معطل برجام بودند و بعد کشور را معطل برجام
اروپایی کردند و حاال نیز معطل و منتظر آمدن آقای بایدن هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت :بایدن و تیم همراه او که وزیر
خارجه و مش��اور امنیتی دولت مشخص شدند و در نهایت این فرصت را
دارند که به برجام برگردند و این فرصت برای آنها وجود دارد آنها تاکنون
ادعای اینکه به برجام برمیگردند را کردند به انتخاب و برگشت به برجام
وجود دارد .اخیرا ً ۵۰نفر از دیپلمات های سابق آمریکایی در نامهای به آقای
بایدن از او خواستند که به برجام بازگردد و بازگشت تمیز و بدون حاشیه
داش��ته باشند ولی به نظر میرسد آقای بایدن قرار نیست این انتخاب را

داشتهباشد.
ای��زدی در بخش دیگری از س��خنان خود با
اشاره به مصوبه اخیر مجلس در "طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها" گفت :این
طرح کار بس��یار خوبی بود و کمک
میکند ق��درت مذاکره باالرود و
اگر دولت به درستی آن را اجرا
کند ش��اید این ام��ر تا حدی
حاصل ش��ود و معتقدم باید
توانمندیهایکشورافزایش
پی��دا کن��د تا ق��درت تیم
مذاکرهکننده باال رود.
ن�ه آمریکا به درد ما
میخورد و نه اروپا
وی ادام��ه داد :با توجه به
تجربیات  ۴۰ساله ما مخصوصا
تجربیات  ۸سال گذشته این نکته
باید برای هر مخاطبی روشن شده
باشد که غربیها نمیخواهند مثل بچه
آدم تعامل کنند ،در طول تاریخ چهل ساله
انقالب شاهد هستیم که آقای هاشمی عالقمند
به مذاکره با آمریکا بود اما طرف مقابل مشکل ایجاد کرد
یا حتی آقای خاتمی نیز همینطور در اواخر دولت آقای احمدی نژاد که
مذاکرات برجام آغاز شد این مذاکرات در دوره آقای روحانی نیز ادامه پیدا
کرد ،به نظر میرسد که ایران باید نسبت به غرب بی تفاوت شود ،یعنی
اینکه نه آمریکا به درد ما میخورد و نه اروپا.
ایزدی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان تاکید کرد :معطل
غرب شدن به کشور ضرر میزند ،باید مشکالتی که مربوط به داخل است
راخودمانحلکنیمکهمعتقدممشکالتداخلیامروز،مشکالتمدیریتی
است و این مشکالت ربطی به آمریکا ندارد.
وی افزود :در حوزه سیاس��ت خارجی باید با کشورهایی ارتباط برقرار
کنیم که میخواهند با ما کار کنند که این کشورها هم خوشبختانه کم
نیستند ،معطل غرب ماندن در این سالها به کشور ضربه زده؛ متاسفانه
طی این سالها دغدغه اصلی کشور ارتباط با غرب شده و نتیجه این شده که
فروش نفت کمتر شده و تحریمها بیشتر شده است.
استیضاحترامپ
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران درباره چگونگی استیضاح ترامپ
گفت :یک بحث استیضاح داریم و وقتی استیضاح در مجلس نمایندگان
رأی بیاورد گفته میش��ود آن فرد اس��تیضاح میشود .در کشور ما وقتی
رئیسجمهوری استیضاح میشود خلع ید میشود و دیگر رئیسجمهور
نیست ،ولی در امریکا استیضاح دو مرحلهای است .به این معنی که مجلس
نمایندگان رأی به استیضاح میدهد ،منتهی سنای امریکا حالت هیئت
ژوری پیدا میکند .اگر در سنای امریکا دوسوم نمایندگان به استیضاح رأی
بدهند دیگر رئیسجمهور باید کاخ سفید را ترک کند .بنابراین رأی مجلس
نمایندگان کافی نیست .ممکن است مجلس نمایندگان رأی به استیضاح
بدهد ،ولی در سنا باید هفده سناتور جمهوریخواه رأی به استیضاح بدهند
که به نظر نمیرسد هفده رأی برای جمهوریخواهان وجود داشته باشد.
این کارشناس مسائل بین المللی در ادامه افزود :از این جهت استیضاح
حالتی نمادین پیدا میکند .یعنی ترامپ استیضاح میشود ،ولی روزهای
باقیمانده را تمام میکند .البته این داس��تان تمام نمیشود و رأیگیری
محکوم کردن ترامپ میتواند بعد از پایان دورهاش هم اتفاق بیفتد .باز هم
معلوم نیست که آن موقع هفده سناتور جمهوریخواه رأی بدهند .اگر هفده
سناتور جمهوریخواه رأی به استیضاح ترامپ بدهند ،دیگر ترامپ نمیتواند
برای س��ال  2024دو باره بیاید و حقوق بازنشس��تگی رئیسجمهوری
را نمیگی��رد و محافظ هم نمیگیرد که مورد آخر بعضیه��ا را در ایران
خوشحال میکند .رؤسای جمهور امریکا تا آخر عمر محافظ دارند.
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نفیسه زارعی
امسال ،باتجربه خاموشیهای مکرر در تهران
روزنامه نگار
و ش��هرهای بزرگ ،توجیهی به یاری مسئوالن
صنعت برق آمده و آن کمبود بارشها و کاهش
ظرفیت تولید از نیروگاههای برقابی است .با اینحال در این سالها همواره
نوک پیکان بهسوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف
زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی
برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمیشود و درنهایت افرادی نظیر
عیس��ی کالنتری با توصیههای عجیب این س��وء ناکارآمدی را به گردن
نمیگیرند.
این در حالی است که در همین مدت اخیر ،هیچیک از مقامات مسئول
از کمبود س��رمایهگذاری در صنعت برق ،بدهیه��ای کالن وزارتخانه یا
راندمان پایین نیروگاهها و تلفات زیاد در ش��بکه انتقال و توزیع بهعنوان
دلیل خاموشیهای اخیر در کنار مصرف زیاد برق ذکر نکردهاند ،هرچند
رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد ،اما اینهمه
واقعیت نیست.
برقابیهایپنجدرصدی
در کنار مواردی مانند اس��تخراج رمز ارز غیرقانونی و سوزاندن مازوت
باید به موارد دیگری نیز پرداخته شود ،سدها یکی از منابع تولید برق و از
اصلیترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند .باوجود سهم
پنجدرصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال ،این نیروگاهها در
ساعات اوج مصرف بیش از  ۱۵درصد تولید برق را بر عهدهدارند .با توجه به
کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری ،توان تولید
برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دالیلی است که
با آن خاموشیهای اخیر توجیه شده است .اما با اینحال به دلیل نبود برنامه
بلندمدت و توس��عهای درزمینه این سدها انتظار میرود سندی بهمنظور
پیشبینی ،امکانسنجی و توسعه ظرفیتهای برقابی در بلندمدت طراحی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
بررسی کرد:

شود تا با کاهش بارش اختالل در برقرسانی ایجاد نشود.
ضرورت اصالحات ساختاری
از گذش��ته تا ام��روز ،برنامههای جلب همکاری صنایع و مش��ترکین
کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات با هدف کاهش مصرف این بخشها
بهمنظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام میش��ود و زمانی که اجرای این
برنامههاپاسخگویکنترلمصرفنباشد،برقمشترکینخانگیقطعشدهو
با وجود اعتراضات ،اینطور بیان میشود که این خاموشیها برنامهریزیشده
نیست و صرفاً برنامههای مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن
هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیششرط جلب همکاری مردم در هر
برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است
و باوجود آزمونو خطاهای مختلف هنوز به سیاس��ت صحیحی درزمینه
مشترکان پرمصرف رسیده نشده است.
همچنین در اسناد باالدستی نظیر قانون برنامه پنجم میبایست ۵۰۰۰
مگاواتازظرفیتنیروگاهیکشورازمنابعتجدیدپذیرتأمینشود،حالآنکه
تا پایان این برنامه تنها  ۱۷۰مگاوات ظرفیت نصبشده از این منابع بوده
است و این موارد ضرورت اصالح ساختاری در صنعت برق را بیش از بیش
به نظر نزدیک میکند.

مستهلکبودنسیستمها
مهمتریندلیل
خاموشیهایاخیر
تهران و بس��یاری از شهرهایی بزرگ در هفتههای گذشته در تاریکی
طوالنی مدت و متواتر فرورفت عدهای بر این باور هستند که نبود برق ناشی
از استخراج رمز ارزها توسط دولت و یا از سوی برخی از افراد فعال در زمینه
بیت کوین است ،برخی هم این تاریکیهای ناخوانده را در اثر برق فروشی
و عدهای آن را ناشی از مازوت سوزی میدانستند .محمد طال مظلومی عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم بهبهان و آغاجاری
در پاسخ به این شبهات به خبرنگار نما گفت :تمام این شبهاتی که چند
صباحی است در فضای رسانههای مجازی مطرح میشود ناشی از شایعات
است این در حالی است که خاموشیهای اخیر به دلیل فرسودگی سیستم
برقرسانی کشور است .در حقیقت مشکالتی در برخی از نیروگاههای ما
وجود داشت که در زمره مشکالت فنی است.
وی مشکالت ساختاری را عمدهترین دلیل کمبود برق در کشور دانست
و تصریح کرد :مشکالت ساختاری که سا لهاست در شبکه تولید و توزیع
برق کشور وجود دارد امروز با افزایش میزان فرسودگیها خود را به صورت
خاموشی در نقاط مختلف کشور و به خصوص شهرهای بزرگ و پرمصرف
نشان داده است.

نماینده مردم بهبهان در خانه ملت ادامه داد :امید داریم با تدابیری که
توسط کمیسیون انرژی و وزارت نیرو اتخاذ شده است شاهد کاهش و پایان
خاموشیهاباشیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن تبیین تدابیر اتخاذی دولت و
خانه ملت برای رفع مشکل کمبود برق تأکید کرد :بخشی از تدابیر در ارتباط
بابحثتقویتسیستمتوزیعشبکههایبرقیاست،مخصوصاًبابررسیهای
صورت گرفته مش��خص ش��ده که در برخی از نیروگاهها سیستمهای ما
قدیمی است و باید سیستمهای جدیدی را برای فائق آمدن بر این مشکل
جایگزیننمود.
مظلومی بهرهمندی از توان و مهارت متخصصین داخلی برای توسعه و
نوسازی سیستمهای برق کشور را ضروری برشمرد و تأکید کرد :در شرایط
تحریم ما باید به نیروی داخلی و توان داخلی اتکا کنیم تا بتوانیم بر این
موضوع مسلط شویم ضمن اینکه فع ً
ال بنای وزارت نیرو و کمیسیون انرژی
مجلس بر این است که برای رفع مشکل برق چارهای اندیشیده شود تا در
تابستان و فصل گرم مردم ما با قطع برق مواجه نشوند.

ثمرهمقاومت
زهرا روزبه
ام��روزه تفکر اس��تکبار بر ای��ن قضیه مانور
روزنامه نگار
می دهد که مقاوم��ت و عدالت خواهی و دفاع
ازمظلوم را به استحاله کشانده و بشریت را دچار
بازدارندگی از عدالت خواهی قرار دهد .
تمام تالش خود را بر این هدف متمرکز می کند که شرایط را به گونهای
تفسیر کند که در ذهن افراد جامعه ی جهانی توجه به خود و غفلت از هم
نوع نقش ببندد و با استفاده از ابزار های تبلیغاتی گوناگون نوعی از زندگی
مرفه گونه ی خودمحور را به نمایش می گذارد .
مقام معظم رهبری در سخنان حکیمانه ی خود جوامع بشری را نسبت
به این موضوع آگاه کرده و این گونه بیان فرمودند:سیاست عمده ی استکبار
و صهیونیسم ،کمرنگ کردن مساله ی فلسطین در ذهن جوامع مسلمان و

به سمت فراموشی راندن آن است.
در برابراین هجمه از نقشه های پلید استکبار برای تحریف روحیه ی
استکبار ستیزی ،انگیزه های درونی همچون فطرت نوع دوستانه و وجدان
بیدار و آموزه های اخالقی ،عرفانی و دینی قرار دارد .
لزوم اسکتبار ستیزی و دفاع از مظلوم در مکتب اسالم به دفعات بیان
شده است .
حقیقت این است که روزانه در فلسطین ،میانمار  ،بحرین ،یمن ،نیجریه
و کش��ور های تحت سلطه ی استعمار فجایع ضد بشری و درد ناکی رخ
می دهد .
امام خمینی(ره) درباره مقابله با اس��تکبار ب��ه مظلومان عالم جرأت
ایستادگی در برابر سلطه خواهی مستکبران را بخشید و این مقاومت در
جنگ سی و سه روزه مردم لبنان و بیست و دو روزه مردم غزه نمودار شد
و رژیم صهیونیس��تی که در هفتم دی ماه  1387به غزه حمله کرده بود
با مقاومت مردم غزه پس از بیست و دو روز مجبور به عقب نشینی شد .
این راه توس��ط س��رداران مقاومت ادامه پیدا کرد و ثمره آن بیداری
ملتهای مسلمان شد و امروزه یک رستاخیز عظیمی در بین انسان های
بیدار جوامع در حال به وقوع پیوستن است .
همچنان که مقام معظم رهبری این گونه به زوال اس��راییل اش��اره
میفرمایند « :انشاءاهلل همهی شماها زوال دشمنان بشریّت ،یعنی همین
آمریکایی منحط و زوال اسرائیل را به لطف الهی خواهید دید».
تمد ِن
ّ
ِ
م��ا نیز وظیفه داریم فریادرس مظلومان باش��یم تا زمانی که با ظهور
حضرت مهدی (عج)شاهد برقراری جامعه ی جهانی عدالت گستر باشیم .

فوتبالی که به بیراهه می رود؛

تاراج بیت المال وغفلت از مبانی فرهنگی

احمد میرزا ییان
فوتبال یک
عضو کار گروه ورزش حزب رش��ته فراگیر
و عامهپس��ند
است.این موضوع را در دیدار شهرآورد تهران بار
دیگرتجربهکردیم.
ش��یوع وی��روس کرون��ا اج��ازه ن��داد تا
تماشاگران سکوهای ورزشگاه آزادی را اشغال
کنند و فضایی آکنده از ش��ور و اشتیاق را در
دو طرف میدان ایجاد نمایند اما با این وجود
میلیونها بیننده تلویزیونی از پیر وجوان و خرد
و کالن از طریق گیرنده ها،این مس��ابقه را به
نظاره نشستند .
متاس��فانه به همان اندازه که اشتیاق دیدن
فوتبال و مس��ائل جانبی آن را داریم از مباحث
مدیریتی و ایجاد فضای سالم فرهنگی و اخالقی
غافل بوده ایم.
حتی در تقابل تیمها قبل از آنکه به تاکتیک
دو طرف توجه کنیم و به ارتقاء موضوعات فنی
و علمی فکر کنیم  ،حاشیه ها و چالش ها-فکر
و ذهن -همه را مشغول کرده است.
ورود ب��ی رویه پول و قراردادهای میلیاردی
ش��رایطی را رق��م زده که همه ب��رای حفظ
موقعیت خود به هر اهرمی متوسل و متمسک
می شوند.منازعات و مشاجرات مدیران ،مربیان
و بازیکنان تیمها و مسابقه دادن آنها در صدور
بیانیه و مصاحبه های آتشین فضایی ناسالم را
رقم زده است.
جایگاهافراده مدرباشگاهها مشخصنیست.
حضور عناصر سیاس��ی و غیر ورزش��ی و نگاه
یکس��ویه وزارت ورزش به مدیریت دو باشگاه
پرسپولیس و استقالل هم معادالت فوتبالی را
به بیراهه سوق داده است.
در این گی��ر و دار اخالق و مبانی فرهنگی
مورد تاخت و تاز افرادی قرار گرفته که تنها به

بردن می اندیشند.
بارهامتذکرشدی مباشگاههاعمدتامدعیکار
فرهنگی و ورزشی هستند.
ای��ن ادع��ا در تابلوهای ورودی س��اختمان
باشگاهها و س��ر برگ مکاتبات آنها دیده می
شود،اما اصل ماجرا خالف این ادعا را ثابت می
کند.
کار فرهنگ��ی ش��ناخت ،آگاه��ی و درک
موقعیت از فضای کشور را می طلبد.فوتبال به
همان اندازه که به مربیان فنی از جمله بدنساز
و متخصص علوم تغذیه،گروه آنالیز و پزشکی
نی��از دارد ب��ه حضور عناصر فرهنگ��ی و روان
شناسان مجرب هم نیاز دارد .اظهارات سخیف
و زننده رسول پناه رئیس هیات مدیره باشگاه
پرسپولیس و انتشار ویدئوهای تکراری بیانگر
این نکته اساسی است که در فوتبال از ارزشهای
سالم اخالقی دور افتاده ایم.
این افراد به قدری بی پروا ش��ده اند که به
مقدسات و ارزشها هم اهانت می کنند،بی آنکه
از عواقب آن هراسی داشته باشند.
این بی بند و باری اخالقی و فساد گسترده
مال��ی مولود بی توجهی به فرهن��گ ناب در
ورزش است.
فوتبال��ی ک��ه مرب��ی اش از هتک حرمت
ط��رف مقابل ابایی ندارد.فوتبالی که بازیکنش
در زمی��ن الفاظ زننده به کار می برد و نیمکت
ذخیره هایش در صدد تخریب نیمکت طرف
مقابل است ،چگونه می توان انتظار رفتار درست
فرهنگیداشت!
مدیر باشگاهی که بهجای اصالح امور و انجام
وظیفه علنا به اساس تیم در آستانه مسابقات
بین المللی لطمه وارد می کند.به چه دلیل باید
در مصدر کار باقی بماند؟
الفاظ به کار گرفته شده از سوی رئیس هیات

مدیره باشگاه پرسپولیس به قدری زننده است
ک��ه دیدن این ویدئو دل هر عالقه مند واقعی
ورزش را به درد می آورد .
گ از فوتبال
این افراد ناس��الم و بی فرهن�� 
باش��گاهی چه می خواهند؟ ای��ن غریبه ها را
باید از صحنه دور کرد و اجازه نداد فضای پاک
ورزش��گاهها این چنین مورد تاخت و تاز قرار
گیرد.
گفته ش��ده رس��ول پناه کمک های مالی
زیادی به باشگاه پرسپولیس داشته و این موضوع
برکناری او را قدری مشکل کرده است؟
آیا این دلیل محکمه پسندی است برای بقا
یک فرد غیر اخالق��ی در مدیریت ورزش یک
باشگاهمردمی؟
چگون��ه باید اج��ازه داد افراد ب��ا هر تفکر و
س��لیقهای وارد عرصه ورزش ش��ده و با تزریق
اندکی پول مساله دار ،سکان هدایت یک تیم
قدیمی و ریشه دار را بدست گیرند.متاسفانه این
تفکر غلط در رس��انه ها هم رواج یافته و نبود
نظارت بر عملکرد ارباب جراید موجب اش��اعه
فساد و ناهنجاری شده است.
ای��ن مطالبه عموم��ی و خواس��ت قاطبه
عالقهمن��دان ورزش در فدراسیون،باش��گاهها
،رس��انه ها و نهاد های فرهنگی را باید جدی
گرفت و ب��رای تاثیر گذاری مثب��ت اخالق و
ارزشهای انسانی در گستره فوتبال تالش کرد.
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ورود واکس��ن آمریکایی و انگلیس��ی به کشور ممنوع است .این را من به مسئولین هم گفتهام ،االن هم به طور عمومی میگویم .اگر
آمریکاییها توانس��ته بودند واکس��ن تولید کنند ،این افتضاح کرونایی در کشور خودش��ان پیش نمیآمد .چند روز پیش در ظرف ۲۴
ساعت ،اینها چهار هزار نفر تلفات داشتند .اینها اگر بلدند واکسن درست کنند ،اگر کارخانهی فایزرشان میتواند واکسن درست کند ،چرا
میخواهند به ما بدهند؟ خب خودشان مصرف کنند که این قدر مرده و کشتهی زیاد نداشته باشند .انگلیس هم همین جور .بنابراین ،به اینها
اعتماد نیست؛ من واقعاً اعتماد هم ندارم ،نمیدانم ،گاهی اوقات هست که اینها میخواهند واکسن را روی ملّتهای دیگر امتحان کنند ،ببینند
تهیه نشود].
اثر میکند یا نمیکند .بنابراین ،از آمریکا و از انگلیس [واکسن ّ
امام خامنه ای 99/10/19

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین:

ممنوعیت واكسن آمریكایی باعث نجات جان مردم است

نماین��ده ول��ی فقیه در س��ازمان بس��یج
مستضعفین گفت :امروزه دشمن برای از بین
بردن امنیت و سالمت مسلمانان از صدها راه
و ش��یوه و روش اس��تفاده می كند كه دارو و
درمان یكی از این شیوه ها محسوب می شود.
حجت االس�لام والمس��لمین محمدرضا
تویس��رکانی ،نماینده ولی فقیه در س��ازمان
بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار نما،
اظهار داش��ت :قرآن کریم فرم��وده که نباید
نسبت به ظالمان محبت کنیم و نباید به آنها
اعتم��اد کنیم و نباید والیت و س��لطه آنها را
پذیرفت.

وی اف��زود :هر موقع به غرب و اس��تکبار
اعتماد کردیم دچار زیان ش��ده ایم که مقوله
واکسن یکی از آنها اس��ت و در قضیه برجام
هم با وجود اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی
فرمودند به غرب و استکبار اعتماد نداریم اما
ع��ده ای به غرب اعتم��اد کردند و زیان های
فراوانی را متوجه کشور ساختند.
تویسرکانی در همین رابطه ادامه داد :امروز
دشمن به بهانه واکسن کرونا می خواهند ملت
ای��ران را رنج دهد و امنیت جانی و سیاس��ی
و اجتماع کش��ور را در خطر اندازد؛ لذا رهبر
معظم ا نقالب اسالمی به همین خاطر و برای

حفاظت از جان شهروندان و حفاظت از امنیت
کش��ور ،واردات واکسن کرونا را ممنوع اعالم
کردند؛ یعنی هدف حفظ امنیت و س�لامت
مل��ت ایران اس��ت.ملت ایران با این دس��تور
س�لامت ماندگار خود را کشف خواهد کرد و
برای رسیدن به سالمت و واکسن ضدکرونا به
دانش و توانایی خود تکیه می کند.

احمد علی مقدم:

اصرار بر واردات واکسن آمریکایی ناشی از نفوذی بودن است

احمد عل��ی مقدم عضو ش��ورای مرکزی حزب
موتلف��ه اس�لامی در گفتوگو با خبرن��گار احزاب
خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه شمار تلفات و آمار
کرونا در آمریکا و کشورهای اروپایی ،نشانه ناتوانی و
عدم موفقیت آنها در ساخت واکسن کرونا است ،ابراز
کرد :واکس��ن ایرانی که ناباورانه جلوی چشم همه تولید شد و به مرحله
آزمایش��ات نهایی رسیده است ،نش��ان میدهد که توسط جوانان وطن،
ش��عار «ما میتوانیم» به مرحله اجرا درآمده است و طبق فرمایش مقام
معظم رهبری این اقدام ،تحسین برانگیز و مایه افتخار و ع ّزت است و نباید
مسئوالن آن را انکار کنند؛ لذا کدخدا پرستان و وادادگان داخلی که دائما
تواناییهای کشور را انکار میکنند و به دنبال اثبات ارادت خود به اجانب
هستند ،داوطلب تست واکسن خارجی شوند تا نیت خیر آنها به مردم ثابت

شوند نه اینکه نسخه را برای مردم بپیچند .واکسنی که حتی پزشکان این
کشورها از تست آن خودداری می کنند و به آن اعتماد ندارند.
مق��دم مطرح کرد :اصرار عده ای از عوامل دش��من مبنی بر واردات
واکس��ن از امریکا و انگلیس که روزانه چند هزار نفر از مردم خود را در
اثر ابتال به کرونا از دست میدهند ،دلیلی روشنی بر کدخدا پرستی و
نفوذی بودن آنها دارد زیرا امریکا ،انگلیس و فرانسه از هیچ ظلم ،جنایت
و تحریمی در حق ملت ایران کوتاهی نکرده اند و سابقه صدها توطئه
علیه مردم ما از جمله ارس��ال خون های آلوده را داش��تند لذا ما نه به
دشمنان و نه به واکسن آنها اعتماد نداریم.وی بیان کرد :حضرت آیتاهلل
خامنهای ورود واکس��ن آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع اعالم
کردند زیرا اگر آمریکاییها توانسته بودند واکسن کرونا را تولید کنند این
افتضاح در کشور خودشان به بار نمیآمد.

هر روز برای شما منتشر می شود

aper.ir
shoma-newsp

صاحب امتیاز :حزب مؤتلفه اسالمی
مدیرمسئول:محمدمهدیاسالمی
سردبیر :حمیدرضا ترقی
گرافیک :احمد عبادی
چاپ :چاپخانه تهرانی
تلفن88348891-2 :
نمابر88343821 :
شماره پیام کوتاه20001342 :
سازمان توزیع88822890 :
سایتwww.shoma-weekly.ir:
رایانامهinfo@shoma-weekly. ir :

نش�انی :خیابان کریمخ��ان زند -خیابان
خردمن��د جنوب��ی  -نبش کوچ��ه یگانه
پالک  -44کدپس��تی1584734711:

