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گفتمان موتلفه اسالمی ذیل گفتمان انقالب 
اسالمی سه رویکرد کلیدی واساسی دارد

رویکرد اول:  انقالبی گری است به این دلیل 
که وقوع انقالب اس��المی درقرن اخیر، تحولی بنیادین و س��اختاری را 
از منظر دین وس��بک زندگی دینی، جهان ش��مول، مستمر، آرمانگرا و 
دگرگون س��از  با مرکزیت ایران اس��المی ایجاد نموده و با اهداف بلند 
درگذر زمان، درمس��یر تکامل و س��ازندگی است. بنابراین نهاد مجلس 
ش��ورای اس��المی باید همه ویژگی ها و رویکردهای انقالب اسالمی را 

درجمیع شئون وظایف خود حاکم سازد.
رویکرد دوم: ارزشگرایی نظام سازی است که کلید واژه هرنوع باید و 
نباید دینی و تنوع نظام سازی های موظف مجلس شورای اسالمی است. 
تجلی و تبل��ور وتعمیم این رویکرد گفتمانی حاکم بر وظایف تقنینی، 

نظارتی، ساختار سازی و شیوه های خدمتگزاری به مردم خواهد بود. 
رویکرد سوم: مبتنی بر کارامدسازی خدمتگزاری است که از طریق 
قانونگذاری  و اصالح ش��یوه ها و بازنگری ها ونظارت هدفمند ، موثر ، 
کارآمد ،هدایتگر و س��ازنده دردولت سازی اسالمی، مدیریت اسالمی، 
کارگزار پروری دینی وکارامد سازی نظام مدیریتی، جهت دهنده، تعیین 

کننده وموثر خواهد بود.
با این سه رویکرد، کلید واژه هایی که برازنده این مجلس با گفتمان 

انقالبی بوده، عبارتنداز:
مجل��س انقالبی، مجل��س اصولگرا، مجل��س در راس امور، مجلس 
آرمانگرا، مجلس ارزش��گرا، مجلس نظارت گ��ر ونظارت پذیر، مجلس 
کارآمد، مجلس عدالت خواه، مجلس پاکدس��ت، مجلس فس��اد ستیز، 
مجلس خدمتگزار، مجلس مردم دار، مجلس س��اده زیس��ت، مجلس 
جهادگر، مجلس متش��رع، مجلس دین م��دار، مجلس دقیق، مجلس 
ش��هید پرور ومجلس الهی هرکدام اوصافی هستند که تطبیق اندیشه 

وعمل این مجلس، درعرصه نظری وعملی، تقید آن را به اصول گفتمانی 
اسالمی به اثبات خواهد رساند.

ضدی��ت و مغای��رت گفتمانی زمانی اس��ت که برخی ک��ژروی ها و 
انحرافات درحوزه های اندیشه ای وعملکردی همچون گذشته دربرخی 
نمایندگان پدید آید و از جایگاه وعظمت مجلس انقالبی وشغل با شرافت 
نمایندگی ونیت خدمتگزاری غافل شوند و یا در سیر دنیا طلبی ودنیا 

گرایی استحاله شوند.
درچنین شرایطی چنین نماینده ای نماینده ملت نیست و این فرد 

جایگاه قدیس خدمتگزاری را غصب می نماید.
درنگرش گفتمان انقالبی، عدالت محوری ویا ارزش��گرایی و یا عشق 
ب��ه خدمت، تبلور و مصداق عین��ی در تصویب و اصالح قانون و نحوه و 
تس��ریع ابالغ و کیفیت اجرای آن دارد. امر نظارت توام با تدابیر و ش��ور 
وحساسیت ها ومراقبت های ویژه ای است که باید درکوتاه ترین زمان 

ممکن آثار آن در زندگی عموم مردم نمایان باشد.
 بنابراین گفتمان مطلوب وآرمانی وموثر، گفتمانی است که در فرایند 
وظایف یک نماینده تولید آرامش ، اطمینان ،عزم ،اراده ،رضایت ونتیجه 
بخش��ی می نماید. گفتمانی اس��ت که کلیدواژه های مبانی نظری آن 
فرایند عملیات وجهت گیری مجلس انقالبی راهدایت وموثر می سازد. 
گفتمانی اس��ت که محنت و ناارامی و سختی معیشت و فقر و تبعیض 
در زندگی برخی از توده های مردم، آرامش روحی و روانی را  از نماینده 

سلب می نماید. 
درچنین مجلسی از باندبازی، رابطه بازی، بده بستان، معامله، رانت خواری، 
رفیق بازی  وثروت اندوزی خبری نیست. انشاءاهلل مجلس انقالبی یازدهم با 
تقید و تعهد و و فاداری به اصول گفتمان انقالبی، مسیر خدمتگزاری را در 
مسیر به سوی تحقق دولت اسالمی، جامعه اسالمی وتمدن اسالمی فراهم 

سازد و این نظریه آرمانی را درکمال نظام اسالمی محقق سازد.

رویکرد گفتمانی حزب موتلفه اسالمی
 برای مجلس یازدهم

سرمقاله

نصرعزیزی

احمد عل��ی مقدم عضو ش��ورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی در ارتباط با فرمان رهبر 
معظم انقالب مبن��ی بر انجام رزمایش کمک 
مومنانه به خبرن��گار راه آرمان گفت: باتوجه 
به وضعیت کرونا، تبعات ناشی از آن و سخت 
شدن شرایط زندگی، بسیاری از افراد جامعه 
به فرمان کمک مومنانه و مواسات به ویژه در 
ماه مبارک رمضان که ماه انفاق و ایثار است، 

عمل کردند.
وی افزود: مردم با لبیک به فرمایشات مقام 
عظمای والیت و اطاعت پذیری از ایش��ان، با 
اجرای رزمایش همدلی، کمک مومنانه و ایجاد 

قرارگاه های متعدد خوش درخشیدند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 

بیان کرد: مردم با این بس��یج همگانی و کم 
س��ابقه نشان دادند که همیش��ه پا به رکاب، 
مطیع امر والیت و رهبری هستند، هرکجا و 
هر زمان که ایش��ان مطلبی را بیان فرمودند 

مردم مشتاقانه و با تمام وجود پای کار بوده و 
هرچه در توان داشتند در طبق اخالص نهاده 

تا مطالبات مقام معظم رهبری محقق شود.
مقدم مطرح کرد: در عمر ۴۱ ساله انقالب 
ثابت شد که ملت ایران هر تهدیدی را تبدیل 
به فرصت کرده و موفقیت های چشمگیری را 
برای نظام جمهوری اسالمی به ارمغان آورده و 

دنیا را شگفت زده کرده اند.
وی یادآور ش��د: ما تهدید نظامی و تجاوز 
ب��ه خاک ایران را  تبدی��ل به فرصت کردیم، 
در حالیکه زمان شروع جنگ تحمیلی محتاج 
اس��لحه بودیم، اما اکنون درح��وزه دفاعی و 
نظامی به عن��وان ابر قدرت در منطقه مطرح 

هستیم.

احمد علی مقدم:

حرکت مشتاقانه مردمی در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری
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دکتر بادامچیان با اشاره به اهمیت سخنان اخیر مقام معظم رهبری 
با هفت مجموعه تولیدی اظهار داشت: دولت باید راهبرد جهش تولید را 
در سخنان مهم و راهگشای رهبری با هفت مجموعه تولیدی جستجو 

کند. 
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اس��المی بادامچیان در پایان 
نشست دبیران حزب موتلفه اسالمی گفت: ظرفیت های عظیم کشور 
بویژه نیروی انس��انی، موقعیت ویژه کشور به لحاظ امنیتی و نظامی با 
ملت و دولت، این امکان را می دهد که جهش تولید به راحتی صورت 
گیرد. اگر دستمزد عادالنه باشد و حقوق نیروی کار رعایت شود، قطعا 

در این باره ما جهش خوبی خواهیم داشت. 
دکت��ر بادامچیان خطاب به نمایندگان مجل��س یازدهم گفت: اگر 
دقت های اقتصادی داشته باشیم، از همین بیانات و ابالغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، طرح هایی برای شتاب بخشیدن به جهش تولید در 
کش��ور می ش��ود ارائه داد و دولت را در ریل تولید خوب و با کیفیت با 

تکیه بر ابتکارات بخش خصوصی قرار داد. 
وی تأکی��د کرد: کار کردن باید به صورت ی��ک فرهنگ درآید و از 
تنبلی و تن آسایی و مفت خوری و مفت جویی که آفت های اقتصادی 

کشور است، فاصله گرفت.
وی اف��زود: دولت به ط��ور جدی باید جل��وی واردات کاالهایی که 
در داخل به راحتی تولید می ش��ود را بگیرد تا مس��یر حرکت ملت به 

خودکفایی هموار گردد.
دکت��ر بادامچیان با اش��اره به ظرفیت های عظیم صنعت کش��ور، 
به ویژه در حوزه نفت و گاز گفت: دولت باید از خام فروشی پرهیز کند. 
پاالیش��گاه ها در کشور، چه با س��رمایه ایرانی و چه با سرمایه خارجی 
توس��عه یابد. ما در این خصوص هرچه پی��ش برویم باتوجه به مزیت 
نس��بی که داریم، به جهش تولید و افزایش تولید ناخالص ملی کمک 

خواهیم کرد. 
وی در ادامه با اش��اره به آغاز ترسالی و فاصله گرفتن از خشکسالی 
دو دهه گذش��ته گفت: اگر شهرها در گام اول ساخته شده اند، در گام 
دوم باید اولویت به آباد کردن روستاها و عشایر داده شود تا با سودآوری 
مطلوب تولیدات کش��اورزی، نهضت بازگشت به روستاها شروع شود. 
اگر موج بازگش��ت به روستا س��رعت بگیرد یک انقالب بزرگ از تولید 
محصوالت کشاورزی به ویژه در تولید کاالهای اساسی پدید خواهد آمد.  

دکتر بادامچیان در بخش دیگری از س��خنان خود به کارنامه مجلس 
دهم اش��اره کرد و افزود: مجلس دهم خدمات زیادی کرده اس��ت. البته 
انتقادات کلی هم به آن وارد است. چه خوب است در پایان کار این مجلس، 
یک کارنامه ش��فاف از عملکرد آن ارائه شود تا معلوم گردد نمایندگان و 

برگزیدگان ملت در مجلس یازدهم چه کارنامه را تحویل می گیرد.  
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اش��اره به زلزله اخیر تهران تأکید 
کرد: زلزله اخیر یک هش��دا بود و اگر نهادها و دس��تگاه های مسئول 
ب��ه بازخوانی، بازبینی و بازنگری وظایف خ��ود در قبال زلزله نپردازند، 
خ��دای ناکرده با وقوع زلزله در پایتخت ب��ا یک فاجعه روبرو خواهیم 
شد. امیدواریم هیچ وقت در معرض این آزمون قرار نگیریم. اما اگر قرار 
گرفتیم باید راهی را که در جنبش  همدلی و مواسات و کمک مؤمنانه 

تمرین کرده ایم به طور وسیع در آزمون زلزله تکرار نماییم. 
دکتر بادامچیان در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بی رویه 
قیمت کاالها اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس نباید اجازه دهند مردم 
کارنامه مدعیان اصالحات را در پایین آوردن قیمت پراید 90 میلیونی 
جستجو کنند. افزایش نجومی قیمت خودرو، نقل محافل مردمی است. 
لکن گرانی قیمت سایر کاالها معیشت مردم را دچار مشکل کرده است 
و دولت باید به طور جدی به این امور رسیدگی کند و آنان که عامالن 

اصلی این گرانی ها هستند را به قوه قضائیه معرفی کند. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی درباره تحوالت عراق اظهار داش��ت: 
گام های اولیه برای تشکیل دولت جدید عراق برداشته شده است. ما از 
آن استقبال می کنیم و امیدواریم ایجاد یک ثبات نسبی در کشور عراق 
با خروج نیروهای اش��غالگر آمریکایی، موجبات خوشحالی و رفاه ملت 

عراق را فراهم آورد.   
وی افزود: خطر بازگشت داعش به عراق وجود دارد. دولت در اولین 
فرصت باید مصوبه مجلس برای خروج اشغالگران آمریکایی از عراق را 

اجرایی کند و به سرعت به مطالبات معیشتی مردم رسیدگی نماید. 
دکتر بادامچیان در پایان با اش��اره به پدیداری منش��اء کرونا گفت: 
اخیرا معلوم ش��ده قبل از پدیده کرونا در چین، این ویروس در آمریکا 
و فرانس��ه مبتالیانی داشته که دولت های این کش��ورها آن را پنهان 
کرده اند. پیشنهاد قبلی من برای تشکیل یک گروه تحقیقاتی بین المللی 
ب��ه منظور آگاهی از چگونگی پیدایش و ش��یوع این بلیه جهانی، یک 

ضرورت است.  

دکتر بادامچیان: 

مجلس دهم 

کارنامه ای 

از 

عملکردش 

ارائه دهد
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شرط موفقیت مجلس یازدهم در اقتصاد 
 قبل از تشکیل مجلس یازدهم شاهد یک 
تحول جهانی به خص��وص در حوزه اقتصاد 
هستیم. از یک سو شیوع ویروس کروناست 
که در عرصه اقتصاد اثرگذار بوده و از س��وی دیگر وضعیت فعلی نفت 
است. خیلی از اقتصادهای دنیا وابسته به نفت و فرآورده های آن هستند 
و ما نیز در این گروه قرار داریم. درس��ت اس��ت که به خاطر تحریم ها 
ناگزیر بوده ایم تا اندازه ای از این وابستگی بکاهیم اما همچنان وابستگی 
داریم. به همین دلیل ضروری است که مجلس آتی بیش از همه مسائلی 
که دارد به موضوعات اقتصادی توجه کند. توجه داشته باشید که مقام 
معظم رهبری با توجه به مشکالت و مسائل کشور در ۱۳، ۱۴ سال اخیر 
مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار داده و امسال نیز نام سال را جهش 
تولید گذاشته اند. همه اینها ضرورت ساماندهی به وضعیت اقتصادی را 

نشان می دهد.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که ما برای حفظ نظام به سرمایه 
اجتماعی و حمایت مردم نیاز داریم و جلب این حمایت نیز مس��تلزم 
حمایت از مردم و تامین حداقل زندگی برای مردم است. این کار نیز در 
صورتی شدنی است که ما یک اقتصاد واقعا شکوفا و پویا داشته باشیم 
و ب��ا وج��ود معضالت جهانی با تکیه بر اقتدار و ق��درت خود در داخل 
کار کنیم. ما وضعیت بالقوه خوبی در اقتصاد داریم. هفت درصد منابع 
جهانی در اختیار ماس��ت و یک درصد جمعیت دنیا را داریم بنابراین با 
برنامه ریزی صحیح می توان شرایط مورد انتظار مردم را مهیا کرد.مجلس 
باید همه سعی خود را بر این متمرکز کند که معضالت اقتصادی حل 
شود. یکی از مش��کالت اقتصادی همین واگذاری بنگاه های اقتصادی 
است که ابالغیه آن در سال ۸۴ و قانون آن در سال ۸۷ آمد. متاسفانه 
هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد. بر این اساس تاکید می کنم که مجلس 
باید بر اقتصاد متمرکز شود و از ابزارهای نظارتی خود نیز در این راستا 

به بهترین ش��کل بهره گیرد. قانونگذاری فای��ده ندارد. اگر مجریان هر 
کاری خواستند، انجام دهند سنگ روی سنگ بند نمی شود. عدم اجرای 
قانون اصل ۴۴ مصداق آن است. بدیهی است که تمرکز بر اقتصاد در دو 
حوزه قانونگذاری و نظارت بدون پرهیز از سیاسی کاری و برخورد جناحی 
ممکن نیست. ضرورت دارد همه نمایندگان مجلس دهم به یک موضوع 
که حل مشکالت اقتصادی است فکر کنند. از طرف دیگر حضور افراد 
شایسته در هیات رییسه و کمیسیون ها بسیار حائز اهمیت است. حق 

این است که هر کسی در جایگاه خود قرار بگیرد.
اگر هر فردی با توجه به شایستگی و تخصص خود برای حل مشکالت 
اقتصادی در جای خود قرار بگیرد و بدون سیاس��ی کاری فعالیت کند، 
حتما ش��اهد تغییر چشمگیر و مفید در مجلس خواهیم بود.مردم رای 
دادن��د و توقع دارند که اوضاع زندگی آنان تغییر کند. این تغییر یعنی 
مشاهده چیز بیشتری سر سفره ها. آقایان توجه داشته باشند که اگر این 
دوره هم بگذرد و وضعیت زندگی مردم با قبل فرق نکند باید به خدا و 

ملت پاسخگو باشند.

احمدکریمیاصفهانی

عضوهیئتموسس

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: تغییر ۸0 درصدی نمایندگان مجلس 
دهم، نشان نارضایتی مردم از آنهاست. مجلس 
یازدهم هم باید شعارهای خود را محقق کند 
تا مقبولیت خود را نزد افکار عمومی افزایش 

دهد.
محمدکاظم انبارلویی در گفت وگو با ایسنا، 
در ارزیابی قدرت عملکرد مجلس دهم اظهار 
کرد: لیست امید با یک مانیفست وارد مجلس 
ش��د و اهداف و آرمان هایی داش��ت که به آن 
نرسید. تغییر ۸0 درصدی نمایندگان مجلس 
نش��ان نارضایتی مردم از نمایندگان اس��ت. 
محمدرضا ع��ارف می توانس��ت در انتخابات 
مجلس یازدهم شرکت کند تا این نارضایتی 

را عینی تر ببیند.
وی افزود: معنای دموکراسی این است که 
مردم عده ای را انتخاب می کنند و اگر عملکرد 
آن مورد قبول نبود اف��راد دیگری را انتخاب 
می کنند و اینچنین چرخش قدرت با انتخاب 

مردم انجام می شود.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که چه 
مصادیقی برای عملکرد مجلس دهم س��راغ 
دارید؟ خاطرنشان کرد: ارزیابی لوایح و طرح ها 
یک بحث است و نحوه عملکرد مجلس نسبت 
ب��ه منافع مل��ی بحث دیگری اس��ت. در اوج 

تحریم ها و فش��ار آمریکا به ایران و بدعهدی 
اروپا، س��لفی گرفتن با موگرینی به حیثیت 
مجلس آس��یب زد. مردم امید داش��تند که 
گفت وگوها ب��ا غرب به نتیجه برس��د و این 
فرص��ت را به دولت و مجلس دادند که برجام 
را اجرایی کند اما دولت و مجلس باید عبرت 

می گرفتن��د و در 
براب��ر بدعه��دی 
غرب می ایستادند 
اما هنوز دولت و 
برخی نمایندگان 
برجام  از  مجلس 

دفاع می کنند.
فع��ال  ای��ن 
سیاس��ی تصریح 
اص��الح  ک��رد: 
طلبان تمام تخم 
را  خود  مرغ های 

در سبد برجام قرار دادند اما با لگد ترامپ همه 
آنها شکس��ت، اصالح طلبان باید برای مردم 
توضیح می دادند که چه اتفاقی افتاده است و 
کنار آمدن با غرب عملی نیس��ت، اما این کار 
را نکردند و مردم هم وقتی امید خود را از آنها 
از دس��ت دادند در انتخابات به جناح دیگری 

رای دادند.

این عضو ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه 
اسالمی در پایان درباره میزان موفقیت مجلس 
یازدهم تصریح کرد: این مجلس با شعار نجات 
اقتصاد ایران از مردم رای گرفت و باید ببینیم 
آی��ا برای تحقق این ش��عار برنامه مدون دارد 
ی��ا خیر؟ مجلس یازدهم باید دنبال عملیاتی 

کردن قانون های بر زمین مانده، اجرایی کردن 
اقتصاد مقاومتی، نظارت بر دولت و هم فکری 
با دولت برای پاسخ به مطالبات معیشتی مردم 
باشد. اگر بتواند به این شعارها عمل کند، هم 
به کارآمدی نظام کمک می کند و هم در نزد 
افکار عمومی مقبولیت بیش��تری به دس��ت 

می آورد.

محمدکاظم انبارلویی عنوان کرد:

مقبولیت مجلس یازدهم در گروی تحقق شعارها
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ابوالفضل توکلی بینا:

 تفکر اصالح طلبی رو به زوال است 
ابوالفض��ل توکلی بینا عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی 
پیرامون برکناری فیزیکی و سیاسی نیروهای قدیمی جریان اصالح طلبی 
ب��ه خبرنگار نمانیوز گفت: چون اصالح طلبان محلی از اعراب ندارند به 
جان هم افتاده اند. عملکرد نادرستشان چنین زمینه ای را فراهم کرده 

است. 
وی مطرح کرد: اصالح طلبان در دورانی که حکومت دستش��ان بود 
به قدری بسیار بد عمل کردند که همه جایگاه اجتماعی شان را از دست 
دادند و حاال هر کدامش��ان س��ازی می زنند. اینها با عملکردشان هیچ 
چیزی را باقی نگذاشتند. بنابراین االن هیچ کاری نمی توانند بکنند. اگر 
در آینده در جایی مسئولیتی به عهده گرفتند و توانستند خوب عمل 

کنند ممکن است بتوانند کاری کنند.   
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی در پاس��خ به این 
س>ال که آیا جریان اصالح طلبی با حضور افراد جوان به جای نیروهای 
قدیمی خود قادر به احیای خود است گفت: االن اصالح طلبی نمی تواند 
از طریق جایگزینی نیروهای ج��وان به جای نیروهای قدیمی خودش 
را بازس��ازی کند. اگر بخواهند کاری کنند باید با عملکرد درستش��ان 
زمینه ای را فراهم کنند که بتوانند افراد جوان را بیاورند و این زمینه در 

حال حاضر وجود ندارد. 
وی در ادامه افزود: اگر جریان اصالح طلبی در آینده بتواند کاری بکند 
که مردم را جذب کن��د می  تواند نیروهای جوان را جایگزین نیروهای 

قدیمی اش کند، ولی االن نمی تواند. 

توکلی بینا با تأیید اینکه تفکر اصالح طلبی رو به زوال و شکست است 
و ما با پایان این تفکر مواجه هستیم گفت: این تفکر کامالً رو به زوال 
اس��ت و به هیچ وجه نمی تواند خودش را بازس��ازی کند. اینها باید در 

اجتماع جوری عمل می کردند که مردم اینها را تحویل بگیرند.         

اختالف در جریان 
روز  هر  اصالح طلبی 
تازه تری  مرحله  وارد 
می شود. اختالفاتی که بخشی از آن به عملکرد 
شورای عالی سیاست گذاری باز می گردد که 
در ماه های گذش��ته ش��دت بیشتری گرفته 
اس��ت. برخی از رئوس اصالح طلب��ی از لزوم 
ضرورت بازس��ازی این جریان از یک س��و  و 
طراحی س��ازوکار  راهبردی جدی��د در این 
جریان سیاسی س��خن به میان آورده اند اما 
ب��دون تردید زن��گ خطر ب��رای این جریان 
آنجا به صدا درآمده که بر اس��اس تحلیل ها 
و  ادعاهای تئوریسین ها و چهره های شاخص 
این جری��ان، بدنه رأی جری��ان اصالحات با 
ری��زش قابل توجه��ی روبرو ش��ده و همین 
موضوع باعث نگرانی اصالح طلبان در سطوح 

خرد و کالن گردیده است.
 اما ُدم خروس اختالف��ات درون جناحی 
زمانی بیرون زد که محمدرضا عارف، رئیس 
ش��ورای عال��ی سیاس��ت گذاری اصالحات 
خطاب به محمد قوچانی، عضو و مدیرمسئول 
روزنامه اصالح طلب س��ازندگی اظهار داشت: 
»سرمایه س��وزی نابخردانه ممکن است بعد 
از پای��ان سیاس��ت بازی خرمن س��وز، خ��ود 
تئوریس��ین پندار و اع��وان و انصار، حاصل و 
محصولش را به وادی شارالتانیس��م هدایت 
س��ازد.« این مطلب نش��انگر آغاز یک جنگ 
لفظی تمام عیار ب��ود که دامنه اش به فضای 
عمومی کشیده ش��د و نزاع و درگیری میان 
عناصر اصالحات را بیش از گذش��ته عمومی 

ساخت. البته این اختالف و چنددستگی در 
درون جری��ان اصالحات محصول یک س��ال 
گذشته نیس��ت. ماهیت سیاسی و اقتصادی 
متف��اوت در ارکان اصالح طلبی س��بب بروز 
شکاف بسیار، در بدنه آن ها شده است حزب 
کارگزاران سازندگی که حامی جدی اصالحات 
بوده است بعد از انتخابات 96 که با ناکارآمدی 
دولت همراه شد بارها به سیاست ورزی خاتمی 
و عارف تاخته اس��ت و فشارهای رسانه  ای در 
دو سال گذشته از طریق ارگان های رسانه  ای 

این حزب به اصالحات اعمال می شود. 
در همی��ن راس��تا محم��د قوچان��ی در 
مقاله ای بسیار تند بر علیه محمدرضا عارف 
نوشته بود:» تندیس سکوت اصالحات دکتر 
محمدرض��ا عارف که رئیس ش��ورای عالی 
سیاس��ت گذاری انتخاباتی اصالح طلبان)؟!( 
هم هس��ت) ش��ورایی که مهمترین کارش 
خلع ی��د از خوی��ش در تنه��ا مأموریت��ش 
ب��ود( هنوز کلمه  ای س��خن نگفته اس��ت. 

حمل��ه به عارف و پ��اس کاری لفظی بعد از 
جریان انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی 
و بر باد رفتن کرس��ی های خانه ملت برای 
اصالح طلبان بیش از هر زمان دیگری شدت 
گرفت. موس��وی الری، کرباس��چی، شریف 
دبیرکل حزب هدا و افرادی دیگر با مواضع 
خود به نوعی تشنج درون گفتمانی را شدت 
بخش��یدند، گویا اصالحات اکن��ون خود را 
ش��قه ای جدا مان��ده از جری��ان پدرخوانده 
خود کارگزاران س��ازندگی می بیند و فقدان 
رهب��ری مناس��ب و همچنی��ن ناکارآمدی 
جریان  هایی نظیر اعتدال سبب تضعیف دو 
چندان بدنه اجتماعی اصالحات شده است. 
اما اکنون با توجه به اینکه کمتر از یک سال 
تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 فرصت 
باقی است باید به انتظار نشست که عاقبت 
ای��ن نزاع ها چه س��رانجامی را برای جریان 

اصالح طلبی رقم خواهد زد؟

سرمایه سوزی نابخردانه- سیاست بازی خرمن سوز-وادی شارالتانیسم
نفیسهزارعی

روزنامهنگار
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روایت همسر شهید خرسند: 

همیشه می گفت من قاچاقی زنده هستم
نرگس حسن پور، همسر حجت االسالم شهید محمد خرسند در باره ویژگی های این شهید به خبرنگار ما گفت: 
ایشان نسبت به همه، به خصوص مستضعفین، ایتام و فقرای جامعه 
بسیار مهربان، رئوف و دلسوز بود. بسیار والیتمدار، پیرو امر مقام معظم 
رهبری و همیش��ه گوش به فرمان رهبر بود. ش��هید خرسند عاشق 
اهل بیت و عالقمند به س��فرهای زیارتی بود. به خانواده شهدا بسیار 

سرکشی و رسیدگی می کرد. 
وی ضم��ن بیان این نکته که ش��هید خرس��ند ارادت خاصی به 
امیرالمؤمنین)ع( داشت مطرح کرد: ایش��ان با وجودی که دهه اول 
مح��رم را روضه می گرفت، اما به علت عالق��ه و ارادت خاصی که به 
حض��رت زهرا)س( داش��ت مقید بود ای��ام دهه فاطمیه را مراس��م 

روضه خوانی برگزار کند.   
همسر شهید خرسند اظهار کرد: شهید همیشه می گفت من قاچاقی زنده هستم و باید سال ۱۳62 یا نهایتاً 
۱۳6۴ ش��هید می ش��دم. نمی دانم در زنده ماندنم چه حکمتی است. شهید خرسند به علت عالقه به شهدا سال 

گذشته با وجودی که سال تحویل نیمه شب بود مثل روال هر سالشان به سر مزار شهدا رفت. 
وی عالقه و توسل شهید خرسند به ائمه)ع(، مداومت به خواندن زیارت عاشورا و تقید به نماز شب را از عواملی 
دانس��ت که موجب شد شهادت روزی ایشان شود و گفت: شهید خرسند در دعاهای شبانه اش شهادت را از خدا 

می خواست. 
حسن پور مطرح کرد: شهید خرسند به بچه ها نماز خواندن، والیتمداری و خوردن مال حالل را توصیه و تأکید 

می کرد و همیشه دوست داشت یکی از بچه هایش طلبه شود.

حجت اال سالم محمدحسن ذاکری:

 ریشه هایی از تفکرات منافقین در به شهادت 
رساندن حجت االسالم خرسند دیده می شود

حجت اال سالم محمدحسن ذاکری، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره نیت و هدف قاتل شهید 
محمد خرس��ند به خبرنگارنمانیوز گفت: آنچه در تحقیقات و بازجویی ها از قاتل به دس��ت آمد این بود که نوعی 
انحراف عقیدتی در این فرد دیده می ش��د. او در روزهای قبل از جنایت با لباس عربی و س��وار بر اس��ب در سطح 
شهر کازرون ظاهر شده بود و خود را عامل امام زمان)عج( می دانست و به دنبال حذف برخی چهره های تأثیرگذار 
روحانیت بود تا به زعم خودش زمینه را برای ظهور امام 

زمان)عج( فراهم کند. 
وی منشأ دیدگاه قاتل شهید محمد خرسند را برخی 
تفکرات التقاطی دانس��ت و هشدار داد: باید این تفکرات 
در جامعه ریشه یابی ش��وند تا مجدداً با چنین اقداماتی 

مواجه نشویم. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی مطرح 
کرد: در بازجویی ها و تحقیقات محلی در باره قاتل شهید 
خرسند مشخص شد او مدتی با برخی گروه هایی مرتبط 
بود که نس��بت به مس��ائل دینی، به ویژه روحانیت تفکر 
خاصی دارند و در س��طح جامعه در این باره بذر کینه و 

نفرت می کارند. 
وی با اشاره به پیام حجت االسالم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص این پرونده خاطرنشان کرد: ریشه یابی 

و شناسایی عوامل پشت صحنه  این جریان مهم است. 
ذاکری با تأکید بر خشکاندن ریشه ها و زمینه های تفکراتی که منجر به بروز چنین اقداماتی در جامعه می شود 

بیان کرد: موارد مشابهی از به شهادت رسیدن روحانیون در تهران و همدان دیده شد. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی ابراز تأسف کرد: هنوز ابعاد مختلف این جنایت روشن نشده است. 

انتظارمان از دستگاه های ذیربط این است که تفکر اصلی دامن زننده به این گونه مسائل خشکانده شود.    
وی ابراز کرد: توقعمان این است که بعد از یک سال در باره این پرونده گزارش کاملی به مردم داده شود. 

ذاکری اظهار کرد: شهید خرسند روحانی تأثیرگذار در کازرون بود. در شرایطی که اغتشاشات این شهر به اوج 
خود رسید اگر شهید خرسند جلوی آن فتنه بزرگ را نمی گرفت کشته های بسیاری می دادیم. 

وی با اشاره به اینکه ریشه هایی از تفکرات منافقین در به شهادت رساندن شهید خرسند دیده می شود گفت: 
قاتل ایش��ان برای انجام چنین اقدامی از جایی هدایت می ش��د و بنایش بر این بود شب نوزدهم ماه رمضان در 
میدان اصلی شهر کازرون با شمشیر حجت االسالم محمد خرسند را به شهادت برساند. قاتل منبری تهیه کرده 
و آن را در میدان اصلی وس��ط ش��هر قرار داده بود که حجت االسالم خرسند باالی آن برود و ایشان را روی منبر 

به شهادت برساند. 
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محمدحسن خرسند :

عملکرد پدرم بهترین شیوه تربیتی بود
ماهنوزبهمادربزرگمنگفتهایمکهفرزندشانشهیدشدهاست

با نزدیک شدن به اولین سالگرد شهادت شهید حجت االسالم محمد خرسند، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اسالمی و امام جمعه کازرون که در سحرگاه 2۳ ماه مبارک رمضان سال گذشته )۸ خرداد سال ۱۳9۸( با ضربات 
چاقوی یک جانی به شهادت رسید، خبرنگار ما با فرزند ارشد ایشان محمدحسن خرسند گفتگوی کوتاهی انجام 

داده است.  
پیش از آغاز گفتگو فرزند شهید خاطرنشان کرد قاتل شهید خرسند سه ماه بعد از آن اتفاق قصاص شد. 

برجستهترینویژگیشهیدخرسندبهعنوانپدرچیست؟
ایشان نه فقط برایم پدر بود، بلکه بیشتر دوست بود. برای همین رابطه ام با ایشان صمیمی تر از رابطه ام با مادرم 
بود. در عین حال که چتر حمایتی اش باالی سر ما قرار داشت سعی می کرد ما مستقل بار بیاییم. به عنوان فرزند 

ایشان پدرم را انسان کاملی می دیدم و از هر حیثی برایم الگو بود.   
شیوههایتربیتیایشانچگونهبود؟

در زمینه مذهبی ایشان به ما سخت نمی گرفت، بلکه ما را به مجالس مذهبی می برد 
و کم کم با اخالق پسندیده ما را به دین عالقمند کرد. ما غیر از اینکه خانواده ای مذهبی 
بودیم مذهبی بودن را از اخالق و رفتارهای پدرمان یاد می گرفتیم. در واقع عملکرد پدرم 

بهترین شیوه تربیتی بود. 
ازتوصیههایپدرتانبهشمابگویید.

پدرم بر مراسم مذهبی دهه فاطمیه و ایام محرم تأکید زیادی داشت. ایشان به مسجد 
رفتن  را تأکید می کرد و می گفت در مراسم مسجد و این گونه جماعت ها شرکت کنید. پدرم 
می گفت همان طور که ماشین احتیاج دارد هر از چند گاهی به تعمیرگاه برده شود انسان هم 

به حضور در جماعت هایی مثل مراسم و مجالس در مسجد و شنیدن سخنرانی، موعظه و نصیحت نیاز دارد.
ازروزهایآخرباهمبودندرکنارشهیدخرسندبگویید.

اواخر پدرم را از طرف سپاه قدس دعوت کردند که در سوریه برای مدافعین حرم سخنرانی کند. ایشان فرم را 
پر کرد و قضیه را با ما در میان گذاشت. روزی که به ما گفت من به شوخی گفتم مراقب باشید شهیدتان نکنند. 
آن لحظه پدرم بغض کرد و گفت: »شهادت لیاقت می خواهد. اگر لیاقتش را داشته باشم قبل از اینکه به سفر بروم 

شهید می شوم.« ایشان سه روز پس از گفتن این جمالت شهید شد. 
فکرمیکنیدچهویژگیدرپدرتانباعثشدشهادتروزیشانشود؟

احترام به پدر و مادر. پدربزرگم بسیار مذهبی بود و تقریباً هفت ماه پس از شهادت پدرم دق کرد. همیشه وقتی 
از پدربزرگمان می پرسیدیم شما از کدام فرزندتان راضی هستید، ایشان می گفت من از حاج محمد صد در صد 
راضی هستم. مادربزرگم هشت سالی می شود که سکته کرده و نصف بدنش فلج شده و زمینگیر است. پدرم یک 
ساعت قبل از رفتن به مراسم احیا در شب 2۳ ماه رمضان پارسال، همان شبی که شهید شد به خانه پدرش رفت 
و میوه شست و پوست کند و در دهان مادربزرگم گذاشت و از مادرش حاللیت طلبید و دست پدربزرگم را بوسید. 

ما هنوز به مادربزرگم نگفته ایم که فرزندشان شهید شده است.          

محمدحسین خرسند:

 برایم یک معلم بود 
محمدحسین خرسند فرزند دوم شهید حجت االسالم محمد خرسند در خصوص پدر شهیدش به خبرنگار ما  
گفت: به پدرم به عنوان یک معلم نگاه می کردم. هر وقت می خواستم کاری انجام بدهم یا تصمیمی بگیرم اول از 

همه با ایشان مشورت می کردم. ایشان راهنمایی های خیلی خوبی به من می کرد. 
وی مطرح کرد: وقتی می خواس��تم به حوزه علمیه بروم از چند ماه قبل در باره 
این قضیه با ایشان صحبت می کردم و مشورت می گرفتم. ایشان از من می پرسید آیا 
عالقه ای به رفتن به حوزه دارم یا نه؟ طلبه شدنم بدون کوچک ترین اجباری از جانب 

پدرم بود. در این زمینه مثل سایر کارها اختیار کامل داشتم. 
خرسند بیان کرد: چون با محیط حوزه علمیه آشنایی نداشتم ایشان مدتی مرا 
پیش طلبه ها می فرس��تاد که با آنها حشر و نشر داشته باش��م و در باره درس های 

طلبگی برایم توضیح می داد.  
وی مادی گرا نبودن را ویژگی برجسته پدرش دانست و گفت: پدرم ساده زیست و 

مردم دوست بود و به خودش به چشم یک طلبه نگاه می کرد و می گفت طلبه باید ساده زیست و نباید ریاکار باشد. 
مرا هم به این امر تشویق می کرد. 

فرزند شهید خرسند در باره شیوه های تربیتی پدرش بیان کرد: وقتی اشتباهی می کردم مرا صدا می کرد که 
به اتاق بیا با تو صحبتی دارم. کنارم می نشس��ت و اول می پرس��ید فالن کار را کردی یا نه، وقتی تأیید می کردم 
ایشان می گفت کاری که کردی اشتباه بود. بعد با لحن دوستانه ، آرام و مالیم با من صحبت و راهنمایی ام می کرد.

وی مطرح کرد: وقتی پدرم عصبانی می شد اول یک ربع نیم ساعت جایی می نشست و هیچ حرفی نمی زد یا 
کاری نمی کرد. بعد که عصبانیتش فروکش می کرد شروع به صحبت می کرد.

خرسند به صحنه ای که همواره از پدرش در خاطرش مانده است اشاره کرد و گفت: یک بار ساعت سه چهار 
صبح پدرم را دیدم که نماز می خواند و در حالت سجده بود و داشت اشک می ریخت. 
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 علی )ع( از نگاه دیگران

عظمت امیرالمومنین
سخن گفتن از ش��خصیتی که دوست و 
دشمن قاطعانه به عظمت او اعتراف می کنند 
بسی مشکل اس��ت. علی بن ابی طالب )ع( 
دارای چنان مرتبه اس��ت که قطعاً شناخت 
کامل آن خارج از عقول محدود ماس��ت. در 
زیر به بخش ه��ای کوتاهی از مقاله یکی از 
علمای اهل س��نت در خصوص آن حضرت 

اشاره خواهیم کرد:
»... نمی ت��وان با قلم شکس��ته و ناتوان 
چیزی را نوشت، و یا با زبان غیر گویا سخنی 
را گف��ت، ولیکن از ب��اب ما ال یدرک کله ال 
یت��رک جلّه، خالصه ای از س��یرت آن امام 

بزرگوار می توان نوشت.
»اسم الذی أعشقته اّولُه ناظُره: إن فاتنی 
اّولُ��ه فإّن لی آِخَره«؛ »نامی که من عاش��ق 
او هس��تم حرف اول آن نام، بیننده اوست؛ 
یعن��ی حرف )عی��ن( که در زب��ان عربی به 
معنای چش��م اس��ت و اولین ح��رف از نام 

حضرت علی است.
اگر حرف اول آن اس��م از من فوت ش��د، 
آخر آن )لی( برای من است«؛ یعنی آن اسم 
مبارک )عل��ی( = ع + لی که به معنای بلند 

مرتبه است.
عالم��ه ابن حجر عس��قالنی می گوید که 
بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی و ابن 
ماجه از حضرت علی)رض( روایت کرده اند.

عالمه س��یوطی که از فقهای ش��افعی 
مذه��ب از زب��ان حض��رت می نویس��د: 
ب��ه  دوش��نبه  روز  در  اس��الم  »پیامب��ر 
پیامب��ری برگزی��ده ش��د و من روز س��ه 

ش��نبه مس��لمان ش��دم«.
ش��یخ محمدرضا مص��ری در کتاب خود 
االم��ام عل��ی می نویس��د: »به درس��تی که 
پیامبر)ص( بین مهاجرین عقد برادری بست 
و سپس بین مهاجرین و انصار بعد از هجرت 
همان پیمان را بس��ت، و در هردو مرحله به 
علی گفت تو ای علی برادرم هس��تی هم در 

دنیا و هم در آخرت«.
ش��جاعت و دلیری حض��رت زبانزد عام و 
خاص می باش��د، و در عین حال که سیدنا 
علی)رض( مردی ش��جاع و نیرومند بود، به 

مسائل شرع خبیر و آگاه بود.
برای مثال ابن ابی شیبه در کتاب مصّنف 
نقل می کند: »حضرت علی)رض( در جنگ 

خیبر درب قلعه را بلند کرد تا مسلمانان باال 
رفتن��د و آن را فتح نمودند، این درب چنان 
سنگین بوده که کمتر از چهل نفر نمی توانند 

بلند کنند« )متقی هندی، ص۱20(.
)مقاله مذکور بس��یار مطول اس��ت و در 
باال تنها گوش��ه ای از اعتقادات اهل س��نت 
و مکتوب��ات آنه��ا درباره ش��خصیت موالی 

متقیان بیان شد.(

ش��ب قدر، شب منفعت ویژه و نقطه عطف س��ال معنوی هریک از 
ماست و صد حیف که این شب بر ما بگذرد و قدر آن را ندانیم و خسران 
زده به امید سال آینده ای بنشینیم که هیچ تضمینی به درک آن نداریم.

در این مجال به برخی امور مهم برای فهم عمیق تر این ایام مبارک با 
تکیه بر توصیه های رهبر معظم انقالب اشاره می اندازیم.

شبشفایجسموجان
»شب شفای بیماریهای اخالقی، بیماریهای معنوی، بیماریهای ماّدی 
و بیماریهای عمومی و اجتماعی که امروز متأس��فانه دامان بسیاری از 
ملتهای جهان، از جمله ملتهای مسلمان را گرفته است. سالمتی از همه 
اینها، در شب قدر ممکن و میّسر است؛ به شرطی که با آمادگی وارد شب 

قدر شوید.« )۷6/09/05(
نمازودعاوشبقدرسهعاملعروجمومن

یکی از خواص مهم ش��ب قدر اصالح نفوس انسانی است. یعنی اگر 
اصالح یک رذیله اخالقی چندین ماه زمان ببرد چه بس��ا در این شبها 

بشود با خلوص نیت راه طوالنی را یک شبه طی کرد.
»نماز معراج و وسیله  عروج مؤمن است. دعا هم معراج مؤمن است، 
ش��ب قدر هم معراج مؤمن اس��ت. کاری کنیم عروج کنیم و از مزبله 
مادی که بس��یاری از انسانها در سراس��ر دنیا اسیر و دچار آن هستند، 
هرچه می توانیم، خود را دور کنیم. از دلبستگی ها، بدخلقی ها، خلقیات 

غیرانسانی... این شبها دور و جدا کند.« )۸۳/0۸/۱5(
بهترینعمل

»بهترین اعمال در این شب، دعاست... دعا یعنی خدا را نزدیک خود 
احس��اس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن. دعا یا درخواست 
اس��ت، یا تمجید و تحمید است، یا اظهار محبت و ارادت است؛ همه ی 

اینها دعاست.« )۸۴/0۷/29(
باخداحرفبزنید

اگر عادت کنیم که با خدا حرف بزنیم خوب اس��ت که بعضی اوقات 
همه تعارفات را کنار بزنیم و هرچه در دلمان است به خدا بگوییم:

هیچ آدابی و ترتیبی مجو
هرچه می خواهد دل تنگت بگو

هیچ حجابی نیست و هرچه هست خود ماییم:
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
»اگر کس��ی معانی این دعاها را نمی داند، با زبان خودتان دعا کنید؛ 
خودتان با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا حجابی وجود ندارد؛ خدای متعال 
به ما نزدیک است؛ حرف ما را می شنود... دعا خیلی تأثیرات معجزآسایی 

بر روی دل انسان دارد؛ دلهای مرده را زنده می کند.«  )۸۷/06/29(
کارهایدیگریهمدراینش�بهاضروریوموثراستکهبه

صورتتیترواربیانمیکنیم:
- عذر خواهی کنیم: »شب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی 

است. از خدای متعال عذرخواهی کنید.«
- ش��ب معرفت والیت: »دلهایتان را با مقام واالی امیر مؤمنان آشنا 

کنید.«
- توسل به امام زمان )عج(: »به ولیّ عصر، ارواحنافداه، توّجه کنید؛ به 
در خانه خدا �� مس��جد �� بروید و به برکت امام زمان از خدای متعال 

خواسته هایتان را بگیرید.«
- ش��ب تفکر: »آن را به دعا و توّجه و تفّکر و تأّمل در آیات خلقت و 

تأّمل در سرنوشت انسان... بگذرانید.«
- فقط دعاهای شخصی نکنیم: »برای مسائل کشور، مسائل خودتان، 

مسائل مسلمین و مسائل کشورهای اسالمی دعا کنید.«
تهیهوتنظیممطالب:حجتاالسالمعلیتبریزی

شب عروج مومن
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چرایی خوش خدمتی انگلیس و آلمان به رژیم صهیونیستی 
در اروپ��ا اقدام علیه حزب اهلل از دو کش��ور 
بزرگ انگلیس و آلمان آغاز شد اما به دو دلیل 
احتمال اینکه این اقدام ها به دیگر کشورهای 
اروپایی س��رایت کند بسیار کم است. نخس��ت آنکه حزب اهلل در دیگر 
کش��ورهای اروپایی فعالیت هایی ندارد و درنتیجه اصل موضوع ممنوع 
الفعالیت کردن این جنبش در آن کش��ورها بی معنا می ش��ود و هیچ 

بهانه ای برای این اقدام نمی ماند.
دوم آنکه انگلیس و آلمان به خاطر روابطی که با رژیم صهیونیستی 
دارن��د برخی مالحظات و تعلق خاطرهایی به ای��ن رژیم دارند و برای 
خوشایند این رژیم دست به اقدام هایی علیه حزب اهلل می زنند. انگلیس به 
خاطر بیانیه بالفور و به این دلیل که به نوعی بنیانگذار رژیم صهیونیستی 
بوده به این رژیم تعلق خاطر دارد و آلمان هم به خاطر بحث نازیس��م 

مالحظاتی دارد.
اما دیگر کشورهای اروپایی چنین مالحظات یا تعلق خاطری به رژیم 

صهیونیستی ندارند و بعید است برای خوشایند این رژیم علیه حزب اهلل 
لبنان اقدام هایی بکنند.

حسنالسجردی

عضوشورایمرکزی

طالبان و تغییر در تفکر
طالبان با ادعای یک گروه اسالمی خالص 
در افغانستان پدید آمد ولی به سرعت در ابعاد 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دچار بن بست 
شد. مردم افغان خسته و مانده از جنگ های 
داخلی و فس��اد حاکم امیدی یافتند که یک 
گروه با شعارهای اسالمی مشکالت آنها را حل 
می کند اما طالبان به جای حکومت تبدیل به 
اس��تبداد گروهی با تفکرعقب مانده از جهان 
روز با چهره ای مرم��وز مثل مالعمر، منفور 
مردم ش��دند. کشتار ش��یعیان و مخالفان به 
شیوه های غرب وحشی اسالم طالبان را اسالم 

تحجر جلوه داد و آنها سقوط کردند.
 پس از س��قوط ،تحلیل و آسیب شناسی 
درون��ی طالبان آنه��ا را دچار اختالف تفکر و 
اختالفات دیگر کرد. اکنون به نظر می رس��د 
نسل جدیدی در درون طالبان پدید آمده است 
که م��ی خواهد خود را به روز کند و به جای 
جلوه گر شدن به صورت یک گروه تروریستی 
و عقب مان��ده به صورت یک حکومت درآید 
که در کش��ور افغانستان بتواند حکومت کند 
کشوری که دارای تعصبات نژادی و تفکرات 

به شدت متفاوت است.

 آن ها با آمریکایی ها به مذاکره نشستند 
که این عمل آنها سیاسی بود اما یافته اند که  
آمریکایی ها نوکر، مزدور و مطیع می خواهند.

 آنها را می خواهند برای سلطه بر افغانستان 
اب��زار کنند لذا مذاک��رات آنها با آمریکایی ها 

بی نتیجه ماند.

 آنها با ایران می خواهند ارتباط برقرار کنند 
اگر بتوانند پشتیبانی ایران را با تغییر تفکر و 
برنامه ه��ای طالبانی به دس��ت بیاورند قطعاً 
در صحنه افغانس��تان خواهند توانست نقش 

موثری داشته باشند.
ای��ران دخالتی در کش��ورهای همس��ایه 
نداشته و نخواهد داشت اما اگر طالبان  بتوانند 

یک تش��کل سیاسی اسالمی غیر متعصب و 
دارای نگاه گس��ترده در امور افغانستان شوند 
و نفی حضور اجنبی از جمله آمریکا را داشته 
باشند زمینه برای حکومت مجدد آنها فراهم 

می شود.
 در روزهای گذش��ته در افغانستان طلوع 
نیوز منش��وری برای حکوم��ت و نظام آینده 
افغانستان منتش��ر کرد. این منش��ور دارای 
۱۴9 ماده اس��ت و عنوان آنان امارت اسالمی 
افغانس��تان و پرچم آن س��فید است. دولت 
افغانس��تان این منش��ور را مربوط به طالبان 
دانست اما طالبان تکذیب کرد و تصریح نمود 

که این منشور مربوط به طالبان نیست.
 انتشار این منشور و تکذیب طالبان حکایت 
دارد که طالبان می خواهد به حکومت برسد و 
اقتضائات حکومتی را می خواهد مدنظر قرار 
می دهد و احتماالً بخشی از درون طالبان در 
برابر این برنامه دوب��اره نظام امارت را مطرح 
کرده اند. حاصل کار هر چه باشد اختالف تفکر 
در امر حکومت و سیاست های آینده در بین 
طالبان را نش��ان می دهد که آینده طالبان را 

رقم خواهد زد.

عربستان سعودی گرفتار عواقب جنایاتش
 سقوط قیمت نفت به مبنای منفی بیش از همه سعودی ها را در هم 
می شکند.سعودی پایگاه اصلی آمریکا در منطقه مهم غرب آسیا است.

 قدرت سعودی در دالر های نفتی و به باد دادن ثروت ملی عربستان 
در راه مقاصد آمریکا است.

 موقعیت دو پایگاه  بزرگ جهان اسالم کعبه و مسجد النبی)ص( و 
ادعای خادم الحرمین و پذیرایی از مهمانان خانه خدا در ذهنیت افراد 
ساده اندیش به نفع سعودی ها بود اما حاال همه چیز به هم ریخته است.

 آمریکا حامی اصلی سعودی در بحران همه جانبه و بدتر از همه در 
بحران کرونا دست و پا می زند و سعودی ها را گاوشیرده می خواسته 

که حاال این گاوشیرده هم از خاصیت افتاده است.
 س��قوط قیمت نفت که در اثر سیاست غلط ترامپ - بن سلمان در 
تولید ۱2 میلیون بشکه در روز علیه ایران و روسیه پدید آمده و البته کرونا 
هم مزید بر علت است قدرت دالری عربستان را در هم شکسته است و 
شیوخ منطقه هم که دالرهای آن ها را با سعودی ها همراه کرده بود حاال 

در حال تجدید نظر هستند همانطور که در مورد امارات شاهد هستیم.

جنای��ات   
سعودی ها در یمن 
نیز آنها را به چهره 
زشت و منفور و بی 
رحم و عرب کش 
و کودک کشی در 
آورده که جز نفرت 
در بین مسلمانان 
ب��رای  چی��زی 
سعودی  حاکمان 

نمانده است. در چنین شرایطی  احتمال قوی سعودی ها در صدد تغییر 
چهره ، روش و اتخاذ سیاست های جدید خواهند بود. اگر این سیاست ها 
اصولی و اساسی نباشند و فریبی برای گذر از بحران باشند بیشتر به سقوط 
سعودی ها خواهد انجامید. ایران با شناخت دقیق و تحلیل صحیح می تواند 

بهترین سیاست ها را انتخاب نماید.         
تهیهوتنظیممطالب:محمدرضاحاجی
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دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان ایالم :

گشایش مبادی مرزی چنگوله و شرهانی
 منجر به رشد اقتصادی استان می شود
مرز 430 کیلومتری ایالم با عراق ظرفیت مهم استان برای صادرات است

    نص��رت اهلل حیدری، 
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی 
به  راجع  ای��الم،  اس��تان 
ظرفیت های این استان در 
تحقق ش��عار سال ۱۳99 
به خبرن��گار ما گفت: این 
اس��تان با داش��تن ۴۳0 
کیلومتر مرز مش��ترک با 
کشور عراق از ظرفیت بسیار باالیی در صادرات به عراق برخوردار است. 
سال گذشته حدود ۳ میلیارد دالر صادرات به کشور عراق از طریق مرز 
بین المللی مهران صورت گرفت. همچنین ساالنه با احتساب دو و نیم 
میلیون نفری که در اربعین از مرز مهران به کشور عراق می روند بیش 
از ۴ میلیون نفر از این مرز تردد می کنند. بنابراین استان ایالم ظرفیت 
گردشگری و صادرات دارد که همین امر در اشتغال زایی در استان بسیار 

مؤثر است.   
وی در ادام��ه افزود: گش��ایش مبادی م��رزی دیگر مانند چنگوله و 

شرهانی موجب فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی استان می شود.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان ایالم پیرامون ظرفیت دامپروری 
در این اس��تان مطرح کرد: ظرفیت دامپروری در این استان باالست و 
بر اساس آخرین آمارها دو و نیم میلیون رأس دام سبک و سنگین در 
اس��تان ایالم وجود دارد. این استان سالیانه حدود 2۴ هزار تن گوشت 

تولید می کند که در رتبه چهارم تولید گوشت در کشور قرار دارد. 
وی در خصوص ظرفیت کش��اورزی در اس��تان ایالم به تولید بیش 
از 200 هزار تن گندم مازاد بر مصرف در این اس��تان و دارا بودن رتبه 
بیست و دوم این استان در تولید گندم در کشور اشاره کرد و گفت: با 
توجه به اقلیم مناسب و بهره برداری از سدهای استان نظیر سد کرخه 
ظرفیت تولید محصوالت مختلف کشاورزی در استان افزایش می یابد.   

حیدری پیرامون ظرفیت نفت و گاز استان ایالم اشاره کرد: این استان 
سومین استان نفتی و گازی کشور است و روزانه حدود ۱۷0 هزار بشکه 
نفت از چاه های نفتی استان ایالم به پاالیشگاه های کشور تزریق می شود. 
با بهره برداری از طرح های فاز دوم پتروشیمی ایالم و پتروشیمی دهلران 

استان ایالم ظرفیت خوبی در صادرات محصوالت پتروشیمی دارد.  
وی ب��ه بازار عراق به عنوان فرصت مناس��بی برای اس��تان ایالم در 
صادرات محصوالت زیرس��اختی در حوزه مهندسی و مسکن به عراق 

اشاره کرد. 
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی در استان ایالم در خصوص ظرفیت این 
استان در حوزه اشتغال های کوچک و خانگی در تولید فرش بیان کرد: 
این اس��تان حدود ۱6 هزار بافنده فرش دارد و س��االنه تقریباً ۸ هزار و 
۷00 مترمربع فرش دس��تباف در این استان بافته می شود. گلیم نقش 

برجسته ایالم ثبت جهانی شده است. 
وی گیاهان دارویی را یکی دیگر از ظرفیت های خوب اس��تان ایالم 

دانست. 
حیدری اشاره کرد: این استان ۱ میلیون و ۷00 هزار مترمربع جنگل 
و مرت��ع دارد و حدود ۱۱ درصد جنگل های زاگرس در اس��تان ما قرار 
دارد. این موضوع ظرفیت خوبی برای کشاورزی و دامپروری در استان 

ایالم فراهم می آورد. 
وی در خصوص شهرک های صنعتی این استان خاطرنشان ساخت: 
چنانچه نقدینگی این شهرک ها را تأمین کنیم و معافیت های مالیاتی 
برای آنها در نظر بگیریم با رونق تولید در این شهرک ها ظرفیت مناسبی 

برای جهش تولید فراهم می شود.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی در استان ایالم با اشاره به اینکه بیش از 
55 جاذبه طبیعی و باالی 60 بقعه متبرکه در استان ایالم وجود دارد 
از ظرفیت گردش��گری و توریس��م مذهبی این استان یاد کرد و گفت: 

توریسم درمانی هم یکی دیگر از ظرفیت های استان ماست. 

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان هرمزگان:

حمایت از مردم استان را به صادرکننده ماهی تبدیل می کند
رفع موانع جهش تولید با مدیران انقالبی شدنی است

ابراهیم معتمدی دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان هرمزگان راجع به 
ظرفیت این اس��تان در تحقق شعار سال )جهش تولید( به خبرنگار ما 
گفت: این استان با اتصال به دریا و دارا بودن بزرگ ترین اسکله تجاری 
کش��ور و داشتن صنایع سنگین و فوالد و آلومینیوم و وجود پتانسیل 
صید و صیادی و پرورش ماهی در قفس ظرفیت های بس��یار خوبی در 

تحقق جهش تولید دارد. 
وی اظهار کرد: با حمایت از مردم استان هرمزگان در پرورش ماهی 
در قفس، این استان می تواند بهترین صادرکننده ماهی به استان های 
دیگر کشور باش��د. همچنین ما توان این را داریم که با صادرات ماهی 
به کشورهای آسیایه میانه که دسترسی به دریا ندارند ماهی و خوراک 

دریایی آنها را تأمین کنیم.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی در استان هرمزگان یکی از ظرفیت های 

گردشگری این استان را جنگل حرا دانست.
وی تصریح کرد: استان هرمزگان به علت اینکه کنار دریاست پتانسیل 
ایجاد صنایع بزرگ و سنگین را دارد. یکی از این صنایع تولید فوالد است 

که به آب زیادی احتیاج دارد که قابل تأمین از خلیج فارس است. 
معتمدی به ظرفیت کش��اورزی و امکان بهره ب��رداری از محصوالت 

مختلف کش��اورزی اشاره کرد و 
گفت: در این استان امکان کشت 
بهترین محص��والت جالیزی و 
میوه هایی چون انبه و لیمو وجود 
دارد. همچنی��ن امکان کش��ت 
میوه های گرمسیری و در شمال 
اس��تان میوه های سردس��یری 
وج��ود دارد. وی مط��رح کرد: با 
مهار آب های این استان و احداث 
س��دهای متعدد امکان آبیاری 

زمین های کشاورزی و رونق کشاورزی در این استان فراهم می شود.  
 دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان هرمزگان تحقق فرمایش مقام 
معظم رهبری در خصوص ش��عار سال را با مدیریت دلسوز و عشق به 
اجرای فرمان رهبری معظم انقالب و عشق به وطن، مملکت، انقالب و 
اسالم ممکن دانست و گفت: اگر چنین مدیران و نیروهای حزب اللهی 
و والیتمدار سر کار باشند قطعاً کار می کنند و موانع را برمی دارند، چون 
در تمامی صحنه ها در این مملکت اینها پای کار و آماده خدمت هستند.
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سید علی یزدی خواه:

معامله های سیاسی  
مجلس را از رأس امور می اندازد

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: مجلس��ی که بعضی 
از نمایندگانش اهل معامله سیاسی، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن باشند 

نمی تواند در رأس امور قرار گیرد.
سید علی یزدی خواه نماینده منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره 
مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات 
الزم مجلس یازدهم برای رسیدن به جایگاه واقعی مجلس و قرار گرفتن 
آن در رأس امور اظهار داشت: اگر مجلس یازدهم بخواهد در رأس امور 

قرار گیرد باید به بیانیه گام دوم انقالب توجه کند.
وی عنوان ک��رد: مجلس یازدهم باید به موضوعات فسادس��تیزی، 
پاک دس��تی، توجه به تولید و ظرفیت ه��ای داخلی، توجه به کارآمدی 
افراد، جوانگرایی و شاخص هایی که در بیانیه گام دوم حضرت آقا بیان 

شده است، پایبند باشند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، خاطرنش��ان کرد: مجلس 
خود به خود نمی تواند در رأس قرار گیرد. مجلسی که در آن بعضی از 
نمایندگان اهل معامله سیاس��ی، امتیاز دادن، امتیاز گرفتن و بعضی از 
روش های غیر اصولی باشند طبیعتاً نمی توانند در رأس امور قرار بگیرد.

یزدی خواه در پایان با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند اشتغال، جهش 
تولید و حل موضوع بیکاری اولین طرح هایی است که باید در مجلس 
یازدهم پیگیری شود، گفت: با توجه به عوارض پساکرونا که پیش بینی 
ش��د بیش از یک میلیون نفر بیکار ناش��ی از اش��اعه ویروس منحوس 
کرونا در کش��ور وجود دارد، قطعاً اولویت مجلس در گام های اول باید 
موضوع معیشت، اقتصاد، اشتغال، تولید، صادرات، اصالح نظامات بانکی 

و گمرکی و امثالهم باشد.

حسین نوش آبادی:

مجلس یازدهم
 با شایسته ساالری می  تواند پاسخگوی  انتظارات مردم باشد

نوش آبادی اظهار امیدواری کرد که مجلس 
یازدهم، بتواند با ش��عار شایس��ته ساالری و 
انتخاب هیات رئیسه شجاع، انقالبی  و  کارمد، 
انتظارات رهبری و مردم صبور ایران اسالمی 

را پاسخگو باشد.
 حس��ین نوش آبادی با بیان اینکه »یکی 
از اهداف مهم سیاست خارجی، تامین منافع 
ملی و نهادینه کردن حاکمیت ملی در نظام 
بین الملل است«گفت: در مکتب سیاسی امام 
و رهبر معظم انقالب، سیاست خارجی، نیمی 

از نظام سیاسی و دیپلماسی ابزار کارآمد اقتدار 
نظام سیاسی است.

نوش آبادی افزود: عرصه روابط بین الملل 
و حوزه دیپلماسی از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و رفتار دولت ها در محیط بین 
المللی، بر اس��اس اتخاذ سیاست هایی شکل 
می گیرد که ب��ه بهترین وجه، منافع ملی را 

تامین کند.
مش��اور سابق وزیر امور خارجه با تاکید بر 
اینکه نظام بین الملل، در برگیرنده کلیه اعمال 
و رفتار دولت هاست و  دولت ها همواره، متاثر 
از نظام بین الملل هس��تند و بر آن تاثیر می 
گذارند، گفت: تجربه نشان داده است، منافع 
کشورها،در گروی دیپلماسی فعال رسمی و 
عمومی، تامین می شود و نمایندگان مجلس 
و  پارلمان ها، نقش ویژه و موثری را در تکوین 
و تکمیل دیپلماسی بین المللی و تامین منافع 

ملی ایفا می کنند.

رئیس کارگروه معاهدات و س��ازمان های 
بی��ن المللی ح��وزه قوانین مجل��س، افزود: 
سیاست خارجی، یکی از مناقشه برانگیز ترین، 
حوزه های سیاس��ت گذاری هر کشور است؛ 
زیرا، وظیفه خطیر تولی��د امنیت را برعهده 
دارد  و ب��ا توجه به گس��تره امنی��ت، که هم 
حوزه امنیت مل��ی و صیانت از مرزها وحفظ 
بقای س��رزمین را دربرمی گیرد و هم امنیت 

اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود.
وی اف��زود: ب��ی تردید، دیپلماس��ی فعال 
عموم��ی، از ابزاره��ای اصل��ی و از مهمترین 
مسیرهای تامین منافع ملی و امنیت کشور 

محسوب می شود.
نوش آبادی اظهار امیدواری کرد که مجلس 
یازدهم، بتواند با ش��عار شایس��ته ساالری و 
انتخاب هیات رئیسه شجاع، انقالبی  و  کارآمد، 
انتظارات رهبری و مردم صبور ایران اسالمی 

را پاسخگو باشد.

سیداحمد رسولی نژاد:
مجلس انقالبی باید ثابت کند متفاوت

 از مجالس پیشین عمل می کند
رس��ولی نژاد منتخب مردم فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی در 
گفتگو با ایرنا  گفت: با وجودی که اکثریت در دس��ت ائتالف نیروهای 
انقالب اس��ت معتقدم انقالبی بودن به شعار نیست و در شرایط فعلی 
کش��ور یک مجلس انقالبی باید ثابت کند متفاوت از مجالس پیشین 

عمل می کند.
وی افزود: کاهش ازدواج، افزایش طالق، معیشت و بیکاری مشکالتی 
هستند که باید در اولویت کار ما قرار گیرد. مجلس باید به جایگاه واقعی 
و راس امور بازگردد، رییس مجلس نماینده تر از دیگر نمایندگان نیست، 
در ادوار هش��تم، نهم و دهم رفتار رییس مجلس به گونه ای بود که با 

اختیارات ویژه عمل می کرد.
رسولی نژاد گفت: ما در آیین نامه 
داخلی مجلس در خصوص اختیارات 
رییس مجلس تجدید نظ��ر و آن را 
محدود می کنیم، در این حالت رییس 
مجلس این اختیار را نخواهد داشت 
که به جای کل مجلس تصمیم بگیرد 
مانن��د تصمیمی که منج��ر به ۳00 

درصد شدن قیمت بنزین شد.
این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: رییس مجلس 
با رای نمایندگان انتخاب می شود با رییس جمهوری که با رای مستقیم 
مردم انتخاب می شود تفاوت دارد، لذا در همه حال باید با مشورت کلیت 

مجلس عمل کند.
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حرکت تولید در کشور بحمداهلل آغاز شده؛ ولیکن می خواهم این را عرض بکنم: ما با حرکت معمولی 
به جایی نمی رس��یم، جهش الزم اس��ت، حرکت مضاعف الزم اس��ت؛ و زمینه ی این حرکت مضاعف 
خوشبختانه در کشور وجود دارد. عناصر بسیار خوِب مبتکر، جوانهای آماده ی به کار، جوان ها ی تشنه ی 
کار در کشور وجود دارند، می توانیم از وجود اینها استفاده کنیم و تولید را به معنای واقعی کلمه جهش 

بدهیم و جهش تولید خواهد توانست اقتصاد کشور را  احیا کند.
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سید مصطفی میرسلیم:
طرح هایی برای

 حل مشکالت معیشتی جامعه آماده است
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اکثریت نمایندگان به جای ایفای 
وظیفه به عنوان خدمتگزار مردم، وکیل مدافع دولت شدند و مشکالت و مطالبات مردم 

را از اولویت خارج کردند.
تردیدی نیست که جایگاه قوه مقننه نسبت به سایر نهادها و ارکان کشور تا  حدودی 
تنزل پیدا کرده است و برخی نمایندگان به جای ایفای نقش نمایندگی و وکالت ملت، در 
قامت وکیل الدوله  حاضر می شوند. عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس در بررسی بودجه 
سال 99 و یا رفتارهای خارج از عرف مانند سلفی گرفتن با موگرینی موجب شد تا جایگاه 

مجلس در چشم مردم از اعتبار بیفاتد.
با انتخابات مجلس یازدهم و تغییر اکثریت ترکیب کرس��ی های پارلمان، این امید 
می رود که منتخبان مردم در جهت ارتقای جایگاه مجلس تالش کنند. در همین زمینه، 
با سید مصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم به گفت  وگو نشستیم.

س��ید مصطفی میرس��لیم منتخب مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا 
جایگاه مجلس در س��الهای اخیر به ویژه در دوره دهم تا حد زیادی از راس امور بودن 
خارج ش��ده و تنزل پیدا کرده اس��ت، اظهار داشت: اکثریت نمایندگان به جای ایفای 
وظیفه به عنوان خدمتگزار مردم، وکیل مدافع دولت ش��دند و مش��کالت و مطالبات 
مردم را از اولویت خارج کردند، راه حلی برای خروج از رکود تورمی ندادند و مشکالت 

معیشتی مردم را الینحل گذاردند.
وی با بیان اینکه نمایندگان بر دولت نظارت نکردند و آثار زیانبار سقوط ارزش پول ملی 
را بر مردم تحمیل کردند، گفت: قانون هدفمندی یارانه ها را دولت اجرا نکرد و مجلس هیچ 
واکنشی نشان نداد و وقتی دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت بی اطالع و بی توجه 
از آن عبور کرد و تنها بعد از بروز التهاب اجتماعی خواست حرکت سیاسی از خود نشان 
دهد، کاری که باید قبل از آن انجام می داد. موارد متعددی وجود دارد که نش��ان می دهد 
مجلس نتوانسته است به موقع و بجا وارد صحنه تصمیم گیری شود و در نتیجه پس از سپری 

شدن ۴ سال عمال به نقطه حضیض خود سقوط کند.
میرس��لیم درباره برنامه منتخبان برای ارتقای جایگاه مجل��س و بازگرداندن آن به 
جایگاه اصلی اش، گفت: مجلس یازدهم وقتی آغاز به کار خواهد کرد که وارث مشکالت 
متعدد باقی مانده از گذشته است و باید چاره جویی مسائل آینده را هم بنماید که به 
دلیل از دست دادن فرصتها و سوء مدیریتها بغرنج شده و به عالوه وقوع بیماری کرونا و 

ادامه تحریم های ظالمانه مشکالت را تشدید کرده است.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد: برنامه اصلی منتخبان به 
امید خدا، کمک به چاره جویی مس��ائل مبتال به کش��ور از جمله مشکالت اشتغال و 
گرانی در جامعه و مشکل دیرپای بودجه نامتعادل در دولت است. در میان مدت اصالح 
قانون انتخابات و تدوین قانون جامع مالیاتی و اصالح امور بانک ها و بهبود فضای کسب 

و کار و مبارزه با فس��اد در اولویت 
قراردارد. برای هرکدام از این موارد 

طرح هایی آماده شده است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش 
که نظارت بر رفتار نمایندگان باید 
چگونه باشد و برای تقویت هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان باید چه 
کار کرد، پاسخ داد: قانون نظارت بر 
رفتار نمایندگان جانبدارانه تنظیم 
ش��ده و به عالوه هیئت رئیسه تا 
کنون اهتمام کافی برای امر نظارت 
نداش��ته اس��ت. با اصالح قانون و 
بهب��ود ترکیب هیئ��ت نظارت و 
اهتمام جدی خود نمایندگان، آن 

نقیصه می تواند برطرف بشود.

حمیدرضا ترقی تشریح کرد

مهم ترین ویژگی های رئیس مجلس
نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
مهم ترین ویژگی های رئیس مجلس انقالبی بودن ، اقتدار و 

کارآمدی در اداره مجلس است.
حمیدرضا ترقی عضو ش��ورای مرک��زی حزب موتلفه 
اسالمی  در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل های 
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شاخصه های 
رئی��س مجلس یازدهم گفت: معتق��دم مهم ترین ویژگی 
رئیس مجل��س انقالبی بودن، اقتدار و کارآم��دی در اداره 
مجلس است که باید در رفتار و عملکردش در گذشته هم 

مشخص باشد.
داد:  ادام��ه  او   
ه��م  دوم  نکت��ه 
و  ب��ودن  والی��ی 
تبعیت از والیت و 
رهبری اس��ت که 
باید جزو مسلمات 
او باشد؛ نکته سوم 
هم این اس��ت که 

رئی��س مجلس باید در جایگاه س��خنگوی ملت و جامعه 
اس��المی ایران بتواند از بی��ان صریح و با صالبت و متقنی 
برخوردار باشد تا مطالبات مردم و صدای مردم را از تریبون 

مجلس بیان کند.
 ترقی اف��زود: ویژگی دیگر هم این اس��ت که بتواند از 
نمایندگانی که از ویژگی های خاصی برخوردار هستند در 
ابعاد مختلف سیاس��ی و مدیریتی مطلوب استفاده کرده و 
بتواند آن را جمع و کنترل کند و در مسیر قانون گذاری به 
نحو مطلوبی جهت بدهد تا از وقت و فرصت مجلس نهایت 

استفاده و بهره برداری صورت بگیرد.
 عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: در 
نهایت طبیعتا باید مورد تایید و حمایت اکثریت نمایندگان 
مجل��س با خصوصیاتی که دارند باش��د و در نهایت بتواند 
در کنار روس��ای قوای دیگر در جهت تصمیم گیری های 
استراتژیک و کالن کشور ایفای نقش موثر و مفیدی داشته 

باشد.


