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شأن مجلس در گرو خودیابی
و موقعیت شناسی نمایندگان 

نماین��دگان  ب��رای 
مجلس  دوره  یازدهمین 
شورای اسالمی می توان 
ذک��ر  را  وظیف��ه  س��ه 
ک��رد. اولین وظیفه نماین��دگان مجلس خودیابی 
و موقعیت شناسی آنهاس��ت که در چه جایگاهی 
هس��تند و اهمیت وظای��ف و تکالیف��ی را که به 

عهده شان هست به خوبی درک کنند. این امر مستلزم تقوای نمایندگان و این موضوع 
است که آنها مأمورند عدالت را در تقنین توسعه بدهند. مهم است نمایندگان در سبقت 
خیرات پیشگام باشند. مسئله مهمی که در پیام مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس 
دوره یازدهم به آن اش��اره شده این است که نمایندگان اتحاد در افتراق نداشته باشند. 
گاهی اوقات متأسفانه وحدت و همدلی در افتراق ایجاد می شود و اختالفات به گونه ای 
می شود که همگی در اختالفات وحدت دارند. شناخت از خود، ایثار و از خودگذشتگی 
مانع اتحاد در افتراق نمایندگان خواهد ش��د که به نفع مجلس اس��ت. با توجه به پیام 
رهبر معظم انقالب نمایندگان مجلس برای کسانی که به آنها رأی داده اند و برای حوزه 
انتخابیه شان تظاهر و خودنمایی نکنند. گاهی صحبت هایی از نمایندگان می شنویم که 
نه خیری در آن است و نه شری و هیچ نفعی هم ندارد و صرفاً برای خودنمایی نماینده 

است. این قضیه را در مجالس گذشته هم شاهد بودیم. 
مجلس دو وظیفه تقنینی و نظارت��ی دارد. در بحث تقنینی فوریت ها، میان مدت ها 
و بلندمدت ها مطرح هس��تند. نمایندگان باید ببینند در حال حاضر کشور نیاز به چه 
گره گشایی هایی دارد و بکوشند آن گره ها را باز کنند. مثالً به این فکر باشند که برای حل 
تورم و بیکاری، رفع قاچاق و قرار دادن اقتصاد مقاومتی روی ریل و تحقق جهش تولید و 
فشاری که به محرومین جامعه وارد می شود االن چه باید کرد، اما توجه به این فوریت ها 
نمایندگان را از پرداختن به برنامه های میان مدت و بلندمدت برای حل مشکالتی که ذکر 

شد و سایر مشکالت غافل نسازد. 
بح��ث تنقیح قوانی��ن از موضوعات مهمی اس��ت که نمایندگان باید ب��ه آن توجه 
کنند. در 40 س��ال گذش��ته به قدری قوانین ضد و نقیض، موازی و بی حاصل تصویب 
شده اند که همین قوانین دارند در صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و زمینه های دیگر 
سردرگمی هایی را ایجاد می کنند. تنقیح و اصالح قوانین در برنامه آتی نمایندگان مجلس 
یازدهم مد نظر قرار گیرد تا عدالت همراه پیشرفت را محقق سازیم و گام دوم انقالب را 

به سهولت پیش برویم.
طراحی برای نظارت منس��جم مجلس اهمیت زی��ادی دارد. گزارش های موردی 
مجلس کافی نیس��ت. باید سیستمی طراحی ش��ود که مجلس بتواند حضور داشته 
باشد و به موقع ناهمواری ها را برطرف کند. فرضاً قانونی در مجلس تصویب شده است 
و اجرا می ش��ود، اما در عمل تنگناهایی را ایجاد می کند. نمایندگان مجلس عالوه بر 
اینکه باید پیگیر اجرای کامل قوانین مصوب در مجلس باشند باید دنبال این موضوع 
باش��ند که در صورتی که قانونی اجرا می ش��ود کاس��تی ها و نواقص آن کجاست؟ یا 

حاصل اجرای آن قانون و منافع و مضار آن چیست؟ 

سرمقاله

حسین انواری

سیده فاطمه فخر: 
تشخیص مطالبات واقعی زنان از وظایف 

مهم نمایندگان مجلس است
سیده فاطمه فخر، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره 
اولویت های مجلس یازدهم به خبرنگار ما گفت: وظیفه کلیه نمایندگان 
مجلس نظارت بر اجرای قوانین توسط مجریان، مطالعه دقیق و بررسی 

مسائل جاری و آینده کشور و وضع قوانین مجرب و کارساز است.
وی افزود: بانوان نماینده مجلس یازدهم عالوه بر مسئولیت های کلی 
نمایندگی که اشاره کردم، در حوزه بانوان نیز مسئولیت  خاصی دارند که 
الزمه ایفای آن صرف وقت و اهتمام بس��یار از سوی خانم های نماینده 

حاضر در مجلس است.
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی خاطرنشان ساخت: 
بانوان نماینده مسائل بانوان اعم از مسائل فرهنگی، اقتصادی، معیشتی 
و خانوادگی را مطالعه و بررس��ی کنند و برای حل مشکالت باقی مانده 

زنان بکوشند. 
وی ابراز امیدواری کرد: در مجالس قبل بخشی از مشکالت زنان حل 

شده است که جای تقدیر دارد. 
فخر در ادامه تصریح کرد: هنوز مس��ائل بس��یاری در حوزه زنان از 

نظر اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و پشتیبانی های 
اقتصادی و تأمین معیشت زنان سرپرست خانوار 
و زنان بی سرپرست و آینده زنان خانه دار از لحاظ 

بیمه باقی مانده اند.  
وی با اشاره به اینکه عالوه بر مسائل قید شده 
مسائل بس��یار دیگری نیز وجود دارند که تا به 
حال بررسی نشده اند، مطرح کرد: بانوان نماینده 
مجلس یازدهم وظیفه سنگینی به عهده دارند 
که ان شاءاهلل با مطالعه دقیق روی نیازهای واقعی 

و مشکالت زنان بتوانند قوانین بسیار خوبی را تصویب کنند تا ان شاءاهلل 
در پایان مجلس یازدهم پیشرفت زیادی را در تغییر معیشت و موقعیت 

اجتماعی زنان ناظر باشیم. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی به بررسی مطالبات و 
نیازهای واقعی زنان از سوی بانوان نماینده مجلس یازدهم تأکید کرد و 
گفت: این طور نباشد که مطالبات غیر منطقی از جاهای دیگری مطرح 
و وارد مجلس شود یا خدای نکرده بخواهند خودشان را مطرح و حول و 

حوش مطرح کردن خودشان فعالیت کنند. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: تش��خیص مطالب��ات واقعی و غیر 
واقعی زنان از وظایف مهمی اس��ت که ب��ه عهده نمایندگان مجلس 

قرار دارد.       

احمد کریمی اصفهانی:
نتیجه فساد در مجلس

 بدبینی
 به نظام است

احمد کریم��ی اصفهانی عضو هیات موس��س حزب 
در  اس��المی  موتلف��ه 
گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
درخص��وص  ایلن��ا، 
اهمیت مجلس یازدهم، 
گفت: اولین مس��اله ای 
که باید در یک مجلسی 
اصولگرایی  داعی��ه  که 

دارد، جاری باش��د اخالق اسالمی است و تخریب رقیب 
در اخالق اس��المی هیچ جایی ندارد. انسان باید خودش 
را اثبات کند و در این مسیر هر اندازه که می تواند تالش 
کند، منتها بدون غل��و و بدون تخریب دیگران باید این 

کار انجام شود.
این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص لزوم پاکدستی 
نمایندگان مجلس، بیان داش��ت: در اس��الم شرط است 
که در نظام اس��المی هرکس��ی پاک تر و بی حاش��یه تر 
اس��ت، باید در مناصب مختلف نظام قرار گیرد، کس��ی 
که می خواهد در مناصب نظام جمهوری اس��المی باشد 
اولین چیزی که دارد باید خودش صالح باشد، چراکه اگر 
خودش مفسد باشد و نتواند با فساد مقابله کند، نه تنها 
به خودش لطمه می زند بلکه هم به آن قوه ای که در آن 
حضور دارد آسیب می زند و هم برای نظام خسارت درپی 
خواهد داش��ت. باالخره ما داعیه ی این را داریم که نظام 
جمهوی اس��المی می تواند به عنوان الگوی اسالمی که 

سرمشقی برای ملت های دنیا باشد، عمل کند.
کریم��ی اصفهانی در ادامه اظهار داش��ت: اگر خدای 
نک��رده یک فردی در مجلس فس��اد انجام دهد واقعا به 
اصل نظام آس��یب زده است، لذا فساد یک شخصی که 
در این جایگاه می گیرد فساد یک فرد عادی نیست چرا 
که در نتیجه  عملکرد او مردم به مجلس بدبین می شوند 
و بعد از مجلس به نظام هم بدبین خواهند ش��د و باید 
بدانیم که با فس��اد نمی توانیم اه��داف انقالب را دنبال 
کنیم. در نتیجه افراد سالم، پاکدست و بدون حاشیه در 

مناصب قرار گیرند.
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دکتر بادامچیان مطرح کرد: 

وظیفه اصلی مجلس 
یازدهم اصالح خطوط 
اصلی اقتصاد و فرهنگ

 به گزارش رواب��ط عمومی حزب مؤتلفه 
اسالمی، دکتر بادامچیان با اشاره به پیام مهم 
مقام معظم رهبری به مجلس یازدهم اظهار 
داشت: وظیفه کلیدی مجلس گام دوم، اصالح 

خطوط اصلی اقتصاد ملی و فرهنگی است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی افزود: مردم 
ب��ه مجلس یازدهم امیدوارند و مجلس نقطه 
اتکاء مس��ئوالن کشور هم هست. اگر در این 
جایگاه ق��رار گیرد، قطع��اً در رأس امور قرار 

خواهد گرفت. 
وی ارزش پول ملی و اهتمام به اشتغال و 
مهار ت��ورم و راه اندازی چرخ های تولید را از 
مسائل مهم اقتصاد ملی دانست و تأکید کرد: 
تی��م مدیریتی مجلس که در هیأت رییس��ه 
ش��کل گرفته اس��ت می تواند مجلس را در 
جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری 

هدایت کند.
دکتر بادامچیان با اشاره به انتخاب هیأت 
رییس��ه مجلس یازدهم اف��زود: رأی اکثریت 
مجلس یازدهم ب��ه دکتر محمدباقر قالیباف 
و انتخاب هیأت رییس��ه دائم را صمیمانه به 
این عزیزان تبریک می گوییم و برای آنها در 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اس��المی و 
ملت شریف ایران آرزوی موفقیت داریم. حزب 
مؤتلفه اسالمی در حفظ وحدت و یکپارچگی 
مجلس و اجرای منش��ور بیانی��ه گام دوم و 
تحقق محورهای پیام مقام معظم رهبری از 

طری��ق تعامل با همه دی��دگاه ها و همکاری 
با هیأت رییسه مجلس، انجام وظیفه خواهد 

کرد.
وی تعام��ل ق��وای مجریه و قضائی��ه را با 
مجلس یازدهم در این برهه ضروری دانست و 
اظهار داشت: محصول تعامل برادرانه سه قوه 
می تواند تصوی��ری زیبا از کارآمدی نظام در 
پاسخ به مطالبات معیشتی مردم به ویژه اقشار 

ضعیف را ارائه دهد. 
دکتر بادامچی��ان افزود: مجل��س باید به 
نابس��امانی قیمت ها و التهاب��ات اقتصادی از 
جمله قیمت مسکن پایان دهد و سرمایه های 
مردم را در جهت جهش تولید هدایت نماید. 
مقدمه این کار، تش��کیل یک گ��روه فعال و 
کارآزموده برای علت یابی نابسامانی قیمت ها 

و چاره اندیشی است.  
وی همچنین انتصاب دکتر علی الریجانی 
را به مشاورت مقام معظم رهبری و عضویت 
در مجمع تشخیص مصلحت تبریک گفت و 
اظهار داشت: کسانی که با بی مهری، کارنامه 
آقای الریجانی را در 12 سال تصدی ریاست 
مجلس، زیر سؤال می برند باید بدانند ارزیابی 
مراجع و نیروهای مس��لح و نخبگان جامعه 
درمورد کارکرد ایشان به طور کلی مثبت است. 
ایشان از مدیران قوی و تجربه آموخته کشور و 

از سرمایه های ملی است. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی در ادامه با 
اشاره به قتل بیرحمانه جرج فلوید سیاهپوست 
آمریکایی بدست پلیس گفت: حکومت آمریکا 

اگر پشت جنایات علیه سیاهپوستان شهروند 
آمریکایی نیست، باید جلوی این کشتار فجیع 
و نژادپرستانه مردم کشورش را بگیرد و آن را 
پایان دهد و عام��الن را به مجازات بازدارنده 
برساند. ادامه این جنایت وحشیانه که وجدان 
انسان ها را در سراسر جهان نگران کرده است، 
دلیل همدس��تی حاکمان آمریکا و ترامپ در 
این کشتارهاست یا به علت بی عرضگی و فلج 

شدن قدرت حکومتی دولت آمریکاست.
وی افزود: مش��کالت کرونا و کش��تار این 
وی��روس در آمریکا ک��ه در رأس آمار تلفات 
کروناس��ت، نیز داللت دارد ک��ه دیگر دولت 
آمری��کا  از عهده  اداره ملت و کش��ور آمریکا 
برنمی آی��د. بحران کرونا نش��ان داد که مردم 
آمریکا با دولت فعلی همراه��ی ندارند و 40 
میلیون بیکار در آمریکا رقم باالیی است. نفرت 
جهانی نسبت به ترامپ و دولتمردان بی اعتنا 
به افکار عمومی جهان، رو به افزایش است و 
در چنین ضعف آش��کار آمریکا، آنها به بازی 
مسخره تحریم علیه ایران و برخی مسئوالن 

ایرانی ادامه می دهند.
دکت��ر بادامچی��ان در ادامه ب��ا طرح یک 
پرسش افزود: آیا مردم آمریکا هنوز به تصمیم 
قطع��ی به ایجاد تحول اساس��ی در حکومت 
استکباری و سلطه خواه آمریکا نرسیده اند؟ 
م��ا امیدواریم ملت آمریکا برای نجات خود و 

کشورشان، اقدام به چاره اندیشی کنند. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی در پایان با 
اش��اره به فرارسیدن س��الگرد ارتحال امام ره 
و 15 خرداد تأکید کرد: امس��ال که به خاطر 
رعایت مسائل بهداشتی، مراسم عمومی برای 
14 و 15 خرداد برگزار نمی شود، عموم مردم 
با برنامه های خودجوش و ضمن رعایت نکات 
بهداش��تی، در گرامیداشت یاد و خاطره امام 
راحل ره و شهدای پانزده خرداد و به ویژه در 
خانه خود شکر نعمت ایام اهلل را داشته باشند. 

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
 سالم علیکم  

انتخاب حضرتعالی به ریاس��ت مجلس یازدهم و رای 
اعتماد و موثر نمایندگان محترم را به حضرتعالی تبریک 

و برای شما و همکاران مزید توفیقات را مسئلت دارم.
 مجلس یازدهم بیانیه گام دوم را به عنوان منش��ور این 
مجلس دارد و محورهای اساسی برنامه های آینده آن در پیام 

مقام معظم رهبری است.
 از خداون��د متع��ال موفقی��ت کامل ای��ن مجلس و 

نمایندگان منتخب ملت را آرزومندم.
ح��زب موتلف��ه اس��المی از هر اق��دام در راس��تای 
رهنمودهای امام خمینی و ام��ام خامنه ای و آرمان های 
انقالب اسالمی و خواس��ته های بحق ملت شجاع ایران 
و شهدای بزرگوار، در مجلس یازدهم حمایت همه جانبه 

داشته و خواهد داشت.
 با احترام و دعای خیر
 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
دکتر بادامچیان

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قاضی 

زاده هاشمی
 نایب رئیس محترم اول مجلس شورای 

اسالمی
 سالم علیکم

  انتخاب حضرتعالی به نیابت اول مجلس و رای اعتماد و 
موثر نمایندگان محترم را به حضرتعالی تبریک و برای شما و 
همکاران مزید توفیقات را مسئلت دارم. مجلس یازدهم بیانیه 
گام دوم را به عنوان منش��ور این مجل��س دارد و محورهای 
اساسی برنامه های آینده آن در پیام مقام معظم رهبری است.

 از خداوند متعال موفقیت کامل این مجلس و نمایندگان 
منتخب ملت را  آرزومندم.

حزب موتلفه اسالمی از هر اقدام در راستای رهنمودهای 
امام خمینی و امام خامنه ای و آرمان های انقالب اس��المی و  
خواسته های بحق ملت ش��جاع ایران و شهدای بزرگوار، در 

مجلس یازدهم حمایت همه جانبه داشته و خواهد داشت.
 با احترام و دعای خیر
 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
 دکتر بادامچیان

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر نیکزاد 

 نایب رئیس محترم دوم مجلس 
شورای اسالمی

 سالم علیکم
  انتخاب حضرتعالی به نیابت دوم مجلس و رای اعتماد و 
موثر نمایندگان محترم را به حضرتعالی تبریک و برای شما و 

همکاران مزید توفیقات را مسئلت دارم. 
مجلس یازدهم بیانیه گام دوم را به عنوان منش��ور این 
مجلس دارد و محورهای اساسی برنامه های آینده آن در پیام 

مقام معظم رهبری است.
 از خداوند متعال موفقیت کامل این مجلس و نمایندگان 

منتخب ملت را  آرزومندم.
حزب موتلفه اسالمی از هر اقدام در راستای رهنمودهای 
امام خمینی و امام خامنه ای و آرمان های انقالب اس��المی و  
خواسته های بحق ملت ش��جاع ایران و شهدای بزرگوار، در 

مجلس یازدهم حمایت همه جانبه داشته و خواهد داشت.
 با احترام و دعای خیر
 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
 دکتر بادامچیان

پیام تبریک دبیرکل حزب موتلفه اسالمی به هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی
به گزارش روزنامه الکترونیکی شما دکتر بادامچیان پیام تبریکی برای هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی صادر کرد.متن پیام 

تبریک به رییس مجلس و نواب رییس به شرح زیر می باشد:
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سید مصطفی میر سلیم:

شفافیت مجلس مانع بسیاری از انحرافات می شود
»سید مصطفی میر سلیم« در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: اگر 
اهالی خانه ملت موفق شوند در خود مجلس به لحاظ نمایندگی و رفتار 
شخصی شفافیت کامل را از خود ابراز کنند این می تواند سرمشق بسیار 

خوبی برای تمامی مسئوالن اجرایی کشور باشد.
 وی اظهار داشت: زمینه اولیه شفافیت اقتصادی و مالی از نظر فردی 
است به هر ترتیب باید معلوم شود درآمدهای افراد از کجا و به چه میزان 

است تا بتوان جلوی انحراف ها و فرار های مالیاتی را گرفت.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس یازدهم گفت: برخی اشخاص در جامعه درآمدهای هنگفتی 
دارند اما حاضر نمی ش��وند این درآمدها را شفاف کنند چون می دانند 

اگر شفاف کنند باید مبالغ معتنابهی مالیات پرداخت کنند.
وی در ادامه افزود: این در حالی که همه افراد می دانند مالیات دادن 

به نفع جامعه و کشور است.
میر سلیم اظهار داشت: حقوق بگیران در کشور قبل از دریافت حقوق 

مالیات آنان کسر می شود، وضعیت مشاغل آزاد این طور نیست.
وی ادامه داد: این مشاغل از قبل از انقالب دارای دو دفتر بوده اند و 

این رویه همچنان به قوت خود باقیست.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس یازدهم گفت: این بساط باید در جمهوری اسالمی برچیده شود.

وی اف��زود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید شناس��ایی دقیقی از 
درآمدها و به یک معنا شفافیت الزم در این زمینه صورت گیرد.

میر سلیم اظهار داشت: نکته دیگر شفافیت اقتصادی و مالی از نظر 
گروهی است.

 وی تصریح کرد: احزاب، گروه ها و تشکل های مختلف سیاسی دور 
هم جمع و برای رسیدن به قدرت سیاسی هزینه می کنند از این رو باید 

مشخص شود این هزینه ها از چه محلی تأمین می شود.
 نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس یازدهم گفت: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری اسالمی 
رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود.

وی افزود: ش��وربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم 
در مجلس اتفاق می افتد.

میر سلیم بیان داش��ت: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در 
مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می کنند.

 وی ادامه داد: برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت های مالی 
جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس یازدهم گفت: این رفتارها برای مردم س��االری خیلی خطرناک 

است و به یک معنا آینده مردم ساالری را تهدید می کند.
وی ب��ه رادیو اقتصاد گفت: روش های جل��ب آرای نمایندگان باید 

به طور کامل و شفاف مشخص شود.
 میر سلیم بیان داشت: برخی از دولتمردان بوده اند برای جلب آرای 
نمایندگان و همچنین پس گرفتن س��ؤال، ط��رح تحقیق و تفحص و 
استیضاح جذابیت های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان 

را بخرند و این کار را می کردند.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس یازدهم گفت: اگر شفافیت باشد جلوی بسیاری از انحرافات 

گرفته می شود.
 وی یادآور شد: مجلس یازدهم با تمام قدرت در راستای شفاف سازی 
امور گام های بلند و اساس��ی برخواهد داشت تا این گونه کارهای غیر 

شفاف و ناپسند در کشور انجام نشود.

پیام تبریک میرسلیم به نمایندگان و 
هیئت رئیسه مجلس 

مهندس سیدمصطفی میرسلیم پس از انتخاب 
هیئت رییس��ه مجلس پیام تبریک��ی خطاب به 

نمایندگان و هیئت رییسه صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:

ضم��ن تبریک به نماین��دگان گرامی و هیئت 
رئیسه مجلس ، اعتقاد دارم که قطعا باید به تمام 
قواعد مردمس��االری احترام بگذاریم و ش��خصا از 
هیچ کوششی برای موفقیت مجلس یازدهم دریغ 
نخواهم ورزید و تمام دانش و تجربه و ش��ناخت و 
امکانات خود را برای تحقق خدمت به مردم به کار 

خواهم گرفت.
امی��دوارم هیئت رئیس��ه مجلس ب��رای حفظ 
یکپارچگی و همدلی نمایندگان و تس��هیل ایفای 
وظائفش��ان، به ویژه در برخورد با فساد و در نتیجه 
دستیابی به عدالت اجتماعی و استحکام نظام مقدس 
جمهوری اس��المی، که همگان و در رأس آنها مقام 

معظم رهبری منتظر آنند، با اولویت اقدام کنند.

احمدعلی مقدم:
نظارت باید با پرهیز از هرگونه البی گری صورت گیرد

احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب 
خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مجلس، مظهر مردم س��االری دینی و وحدت ملی همه گروه ها، 
قومیت ها و عقاید و خانه ملت است، گفت: مجلس مسیر حرکت دولت و پشتیبان و تقویت کننده 
آن و مرکز آرا و اراده مردم و معتمد آنان است به طوری که نمایندگان باآگاهی کامل از مشکالت 

و مطالبات مردم درجهت رفع مشکالت و محقق شدن مطالبات مردم ایفای وظایف می کنند.
مقدم با بیان اینکه مجلس یازدهم باید تمام کم کاری ها و به تعبیری تمام مشق های ننوشته 
مجلس دهم را بنویسد، تصریح کرد: هیات نظارت نمایندگان مجلس از همین ابتدا باید مرتب 
عملکرد و رفتار نمایندگان را رصد نماید و این نظارت باید دررفتارها و عملکردها نتیجه اصالحی 
داشته باشد و همچنین وظایف اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس یازدهم باید 
آنچنان باشد که قدرت پیشگیرانه داشته باشد نه اینکه فقط برای رفع تکلیف، گزارش تهیه شود 

و پیگیر برخوردهای قانونی نباشند.
وی ضمن تاکید بر اینکه اولویت کاری ریاست مجلس باید معیشت مردم، جهش تولید، اقتصاد و 
بودجه کشور باشد، اظهار داشت: همچنین درمورد الزامات گام دوم انقالب درقوه مقننه برنامه داشته باشد.

مق��دم ب��ا بیان اینکه حضرت امام خمینی )ره( در فرمایش��ات خود تق��وا را »حصار« معرفی 
کرده اند لذا از آنجایی که تقوا جایگاه بسیار مهمی درسرنوشت انسان دارد نمایندگان مجلس باید 
درسال های مسئولیت شان این اصل را رعایت کنند تا سرافرازانه از این مسئولیت خطیر نمایندگی 
بیرون آیند،گفت: نمایندگان باید در جهت رضای خدا حرکت کرده و از هوا و هوس، خودخواهی ها 
وخودبینی ها پرهیز کنند و باید همواره به یاد داشته باشند که در راستای منافع ملی و مصالح کشور 

حرکت نمایند چراکه نماینده مردم هستند و باید در تمامی موارد پاسخگوی آنان باشند.
وی تاکید کرد: از ویژگی های نماینده آن است که نظارت دقیق در امور کشور را مد نظرداشته 
باشد زیرا بیشترین مشکالت کشور، عدم نظارت دقیق و متعهدانه نسبت به عملکرد عوامل اجرائی 
کشور است، لذا این نظارت باید خالی از هرگونه حب و بغض و پرهیز از هرگونه گرایش سیاسی 

و البی گری صورت گیرد.
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ابوالفضل توکلی بینا بررسی کرد:

 حل مشکالت اقتصادی مردم
 اولین وظیفه مجلس یازدهم 

ابوالفضل توکلی بینا، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره 
موضوع اولویت های فعلی یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی به 
خبرنگار نمانیوز گفت: اولین اولویت مجلس یازدهم مردم است. مردمی 
ک��ه با تمام مصائبی که داش��تند یکجا به عده ای اصولگ��را رأی دادند. 
نمایندگان مجلس ابتدا باید به مشکالت اقتصادی مردم و مشکالتی که 
جامعه ما گرفتار آنها شده است رسیدگی کنند و نباید گرفتاری هایی را 

که مردم ما با آنها دست به گریبانند نادیده بگیرند. 
وی افزود: نمایندگان مجلس باید به سمت و سوی آنچه مقام معظم 
رهبری مطرح کرده اند و به س��مت ارزش ها بروند و به مشکالت مردم 

رسیدگی کنند، نه اینکه به دنبال سهم خواهی و یارگیری باشند. 

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی تأکید کرد: مجلس یازدهم 
باید ابتدا مش��کالت اقتصادی مردم را بررسی و به آنها رسیدگی کند. 
نمی شود مجلس مشکالت مردم را نادیده بگیرد و دنبال تقسیم کار و 
سهم خواهی و این موضوع باشد که چه کسی رئیس و چه کسی نایب 

رئیس می شود. 
وی مطرح کرد: ما در آینده به همین مردم احتیاج داریم. هر روز هم 
اینها را به میدان می کشیم. مردم ما همه جوره با ما همراهی کرده اند و 

اقالً باید مشکالتشان را حل کنیم. مردم از ما توقع دارند. 
  توکلی بینا اظهار کرد: انتظار مردم خوب ما این است که نمایندگان 
مجلس یازدهم اولین کاری که می کنند رسیدگی به وضع بد آنها باشد. 
مردمی که با یک اش��اره رهبری برای مواسات و کمک مؤمنانه تالش 

کردند. 
وی اشاره کرد: در زمینه حل مشکالت اقتصادی مردم مشکل قانون 
نداری��م. اگر دولت روحانی طبق قانون کارها را به مردم واگذار می کرد 
هیچ مشکلی نداشتیم. مردم ما می توانند اقتصاد و امور اقتصادی را اداره 

کنند. وظیفه دولت صرفاً نظارت بر این امر است.
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی خاطرنشان کرد: 
نمایندگان مجلس یازدهم باید گرفتاری های مردم را سامان بدهند که 
این کار از طریق نظارت مجلس بر اجرای قوانین توس��ط دولت شدنی 

است.        

فضل اهلل فرخ عنوان کرد: 

پیگیری اجرای قوانین بر زمین مانده فرهنگی
 یکی از اولویت های مجلس یازدهم 

فضل اهلل فرخ، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی در باره 
اولویت ه��ای مجلس یازدهم به خبرنگار ما گفت: قبل از هر چیز آنچه 
مهم است والیتمداری نمایندگان مجلس شورای اسالمی است. اگر این 
موضوع وجود داشته باش��د خیلی از مشکالت اقتصادی، فرهنگی و... 

قابل حل است. 
وی در ادامه افزود: رهبر معظم انقالب در پیامشان به مجلس یازدهم 
به دو موضوع مهم اقتصادی و فرهنگی اشاره کردند. االن مشکالت مهم 

ما همین دو مسئله است. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی مطرح کرد: نمایندگان 
باید در باره حل مش��کالت اقتصادی مردم مس��تضعف ما فکر اساسی 

کنند. تورم و گرانی سرسام آور مشکل عمده مردم ماست. 
وی در باره مش��کالت فرهنگی کش��ور گفت: مسئولین امر قوانین 
مهمی مثل قانون حجاب و عفاف را سال هاست اجرا نکرده اند. مجالس 
گذشته هم پیگیری و نظارت نکرده اند که چرا این قانون زمین مانده و 

اجرا نشده است. 
فرخ اجرا نش��دن قانون امر به معروف و نهی از منکر را یکی دیگر از 

مشکالت فرهنگی کشور دانست و اظهار کرد: این قانون در مجلس نهم 
تصویب شده و االن زمین مانده است و اجرا نمی شود. مسئولین عالقه ای 

به اجرای آن ندارند. 
وی تصریح کرد: مجلس باید مسئولین قوه مجریه را بازخواست و اجرا 
شدن این قوانین و سایر قوانین را از آنها طلبکاری کند. در صورت اجرا 
نکردن قانون توسط قوه مجریه مجلس باید از دولت بازخواست و مطالبه 

کند، اما متأسفانه تا حاال چنین کاری نکرده است. 
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی بیان کرد: ما قوانین 
بسیاری داریم که تا حدودی کارگشا هستند و اجرای اینها زمین مانده 
است و مسئولین به قانونی که دلخواهشان هست عمل می کنند و قانون 

دیگری را که به دلخواهشان نیست به فراموشی می سپارند.
وی تأکید کرد: مجلس یازدهم باید هوشیار و بیدار و دنبال این گونه 
مس��ائل باش��د تا قانون های زمین مانده مهمی مثل قوانینی که جنبه 

فرهنگی دارند اجرا شوند. 
فرخ به مشکالت پیش روی ازدواج و تولید نسل اشاره کرد و گفت: 
در کشور ما این دو مقوله به مخاطره افتاده است. باید در این باره فکری 
شود و مردم به این امر تشویق شوند و وسیله ازدواج فراهم و ازدواج ها 

آسان شود. 
وی تأکید کرد: دولت باید در زمینه آسان کردن ازدواج قدم بردارد و 

کمک و همراهی کند تا خانواده به مخاطره نیفتد. 
این عضو ش��ورای مرکزی با ابراز تأس��ف از اینکه بنیان خانواده در 
کشور در حال ضعیف شدن و آمار تشکیل خانواده رو به کاهش است، 

خاطرنشان کرد: ما شاهد باال رفتن سن ازدواج ها هستیم. 
وی در پایان اش��اره کرد: ما به مجلس یازدهم در مقایسه با مجلس 
گذشته امید بیشتری داریم و امیدواریم نمایندگان مجلس یازدهم به 

حل این معضالت بپردازند.      
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خاطره ای از سید اصغر رخ صفت: 

اهمیت یاران برای حضرت امام)ره(
مدتی در اروپا خدمت ش��هید بهشتی بودم. وقتی خواستم به ایران 
برگردم، شهید بهشتی گفتند: »شما کجا می روید؟« گفتم: »می خواهم 
به کربال بروم.« گفتند: »اگر به عراق می روید برای حضرت امام پیغامی 
دارم. پیغام مرا به حضرت امام برسانید.« گفتم: »در خدمتم« و پیغام را 
گرفتم و به عراق رفتم. ایشان به من سپرده بودند به عراق که رفتید با 
هیچ کس صحبت نکنید، چون ممکن است برایتان پاپوش درست کنند. 
به مس��جدی نزدیک بیت حضرت امام برای نماز رفتم. یک نفر جلو 
آم��د و با من صحبت کرد که از کجا و برای چه کاری آمده ام. این فرد 
سیدی فراری بود که تغییر لباس داده و معمم شده بود. از من پرسید: 
»آقای اسالمی و حاج مهدی عراقی را می شناسید؟« جواب دادم: »تقریباً 
با اینها آشنایی دارم.« به من گفت: »می خواهید به ایران بروید؟« گفتم: 
»بله، ولی پیغامی از آقای بهشتی دارم و می خواهم خدمت حضرت امام 
بروم و پیغام را به ایشان برسانم.« گفت: »با هیچ کس صحبت نکنید. فردا 
برایتان وقتی می گیرم که امام را ببینید.« وقت گرفتن برای دیدار با امام 
خیلی سخت بود. فردای آن روز ساعت 9 صبح از دم مسجد � به نظرم 

مسجد آیت اهلل بروجردی بود � به منزل حضرت امام رفتیم. 
به منزل حضرت امام رس��یدم و وارد شدم. حضرت امام که تشریف 
آوردند، به محض اینکه نشستند پرسیدند: »از حاج مهدی چه خبر؟« 
گفتم: »مدتی اس��ت در ایران نبودم و از آلمان می آیم و از طرف آقای 
بهش��تی آمده ام و پیغامی برای ش��ما دارم.« حض��رت امام توجهی به 
حرف ه��ای من نفرمودند و دو باره فرمودن��د: »از آقای عراقی چه خبر 

دارید؟« آقای عراقی در زندان مش��غول امور آشپزخانه زندان شده بود. 
قبل��ش نمی دانم چه کار کرده بود که او را گرفته و به انفرادی انداخته 
بودند. اینکه ایش��ان را به انفرادی انداخته بودند به گوش حضرت امام 

رسیده بود. 
مدتی که آنجا نشس��ته بودم حضرت امام از آقای عراقی احوالپرسی 
می کردند و تمام فکر و حواسشان جویا شدن از احوال حاج مهدی عراقی 
و اوضاع ایشان در زندان بود. به امام عرض کردم: »ایشان از انفرادی به 
بند آمده و مشغول امور آشپزخانه زندان است. مشکلی ندارند.« در این 
اثنا پیغام شهید بهشتی را هم رساندم و حضرت امام فرمایش های الزم 
را ب��ه من کردند. در دقایق آخ��ر امام گفتند: »نگران حال حاج مهدی 
عراقی هستم. شما را خیلی دعا می کنم. وقتی به ایران رفتید سالم مرا 

به دوستان برسانید، مخصوصاً حاج مهدی عراقی.«      

اعتقاد و اوج باور امام)ره( به کار تشکیالتی 
ی  حرکت ها
حض��رت ام��ام 
ب��ر  و  قرآن��ی 
مدار اس��المی و بر اس��اس مکتب اسالم بود. 
در فرهن��گ قرآنی عبارت ه��ای متعددی در 
خصوص تشکیالت داریم که نشان می دهند 
اصول مفاهیم تشکیالت در قرآن آمده است. 
جمعی بودن عبادات ما و دس��تور به جمعی 
ب��ودن آنها نیز مص��داق دیگ��ری از اهمیت 
تش��کیالت در اس��الم اس��ت. حض��رت امام 
برنامه هایش را از فرهنگ قرآنی و مکتب اسالم 
اتخاذ کرده بود، لذا حرکتش جمعی بود، نظیر 
تربیت شاگردانش در حوزه های علمیه که در 
شهرهای مختلف کشور بودند و امام را تأیید 
می کردند و حرف ام��ام را انعکاس می دادند. 
همین موضوع کاری تشکیالتی بود، زیرا آن 
موقع رسانه ها به صورت امروزی فعال نبودند 
و در عین حال رسانه ای در اختیار حضرت امام 
نبود. پخش اعالمیه های ایشان و تظاهرات ها و 
راه پیمایی هایی که انجام می شد همگی ناشی 

از کار تشکیالتی بود، نه کاری فردی.
حض��رت ام��ام در ب��اره مردم ه��م به کار 
تش��کیالتی اعتقاد داشت، زیرا متوجه ضعف 
تاریخی بس��یاری از بزرگان ش��ده بود، نظیر 
حرکت ه��ای آیت اهلل ش��هید س��ید حس��ن 
مدرس و آیت اهلل کاش��انی. فقدان تشکیالتی 
ک��ه کار علم��ا را پیگیری کنن��د و کم بودن 
حضور م��ردم در صحنه نقطه ضعفی بود که 
در حرکت های این بزرگان دیده می شد. مثاًل 

پس از تبعید و نهایتاً 
مدرس  ش��هید  ترور 
هیچ اتفاقی از س��وی 
مردم نیفت��اد، ولی با 
حضرت  دس��تگیری 
امام و تبعید ایش��ان 
قیام 15 خرداد س��ال 
1342 رق��م خورد و 
مملکت به هم ریخت. 
همین نش��ان می داد 
کاری تشکیالتی انجام 
ب��ود. حضرت  گرفته 

امام با تربیت اخالقی و علمی شاگردانش��ان 
و آش��نایی آنها با مبانی حرکت امام و تکثیر 
آنها حضورشان در استان های مختلف کشور و 
رساندن پیام امام به مردم نقاط ضعف علمای 
قبلی را جبران کرد. همین حرکت سبب شد 
وقتی حضرت امام قصد داشت فعالیتی کند یا 
هدف و برنامه ای را دنبال کند علما آن حرکت 
و هدف را در بین توده های مردم تبیین کنند 
و م��ردم از  اقش��ار مختلف ب��رای اجرای آن 
حرکت و هدف برنامه ریزی و اقدام به تشکیل 

گروه ها و تظاهرات می کردند.       
ارتباط امام با مردم هم تأثیر بس��یاری در 
پیشبرد اهداف نهضت داشت. امام هیئت های 
مذهب��ی را که آن زمان ج��دا از هم فعالیت 
می کردن��د دور هم جمع و آنه��ا را دعوت به 
کار جمع��ی با یکدیگر ک��رد، چون هدف آن 
هیئت ها یک��ی بود. در واقع ب��ه تعبیری آن 

هیئت های مذهبی را دعوت به کار تشکیالتی 
کردند. لذا نهایتاً هیئت های مؤتلفه اس��المی 
شکل گرفت. در واقع این هیئت ها رابطی بین 
امام و مردم بودند تا مردم را برای نهضت امام 
آماده سازند. همه اینها نشان از اعتقاد امام به 
کار تشکیالتی بود. پس از انقالب حمایت امام 
از تشکیل حزب جمهوری اسالمی و بعد از آن 
موافقت با شکل گیری حزب مؤتلفه اسالمی 
و نهادس��ازی های ایش��ان نظیر ایجاد جهاد 
س��ازندگی، کمیته امداد، بنیاد شهید، سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی، بنیاد 15 خرداد، 
بنیاد مس��کن و بس��یج مصادیق متعددی از 
باور امام به کار تشکیالتی است. امام در سطح 
باالتر معتق��د بود باید هس��ته های حزب اهلل 
در سراس��ر جهان ایجاد ش��وند و اینها به هم 
بپیوندند و بسیج مستضعفان جهان را شکل 

بدهند. 

علیرضا اسالمی

کارشناس مسائل سیاسی
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مبانی والیت فقیه از دیدگاه امام خمینی )ره(

فقیه هرگز دیکتاتور نمی شود
ام��ام خمینی )ره( بارها به ش��رح و توضیح و تفس��یر مبانی والیت 
فقیه در نوشتارها و سخنانشان پرداختند. و چه زیرکانه پاسخ شبهات 
سال های بعد را دادند تا کسی نتواند در آینده به استناد استداللها یا نقل 

شنیده هایش ایرادی به اساس والیت فقیه وارد کند.
در ای��ن مجال به برخ��ی از بیانات امام راحل در این زمینه اش��اره 

می نماییم:
ش��رایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طبیعت 
طرز حکومت اسالمی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو 

شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:
۱- علم به قانون

۲- عدالت
چنانکه پس از رس��ول اکرم )ص( وقتی در آن کس��ی که باید عهده  
دار خالفت شود، اختالف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خالفت باید 
فاضل باشد، هیچ گونه اختالف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختالف 

فقط در دو موضوع بود.
1- چون حکومت اس��الم حکومت قانون است، برای زمامدار علم به 
قوانین الزم می باش��د، چنانکه در روایات آمده است. اشکاالتی هم که 
علمای ش��یعه بر دیگ��ران نموده  اند در همین ب��وده که فالن حکم را 
از خلیفه پرس��یدند نتوانست جواب بگوید، پس الیق خالفت و امامت 
نیس��ت. فالن کار را بر خالف احکام اسالم انجام داد، پس الیق امامت 
نیست ... .)1( عقل همین اقتضاء را دارد. زیرا حکومت اسالمی حکومت 

قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم.
2- زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخالقی برخوردار و عادل باشد 
و دامنش به معاصی آلوده نباش��د. »ال یناُل َعهدی الظالمین« خداوند 

تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.
 شرط مرجعیت الزم نیست

م��ن از ابتدا معتقد بودم و اصرار داش��تم که ش��رط مرجعیت الزم 
نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت 
می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری 
حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری 

را به عهده بگیرد، رهبری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی 
منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. 

فقیه هرگز دیکتاتور نمی شود
در اسالم قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع 
قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور 
بود و یک ش��خصی بود که از او می ترس��یدند که مبادا یک وقت همه 
قدرت ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، 

آن وقت فقیه هم می تواند باشد! 
فقیه، مستبد نمی ش��ود، فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، 
عدالت��ی که غیر از عدالت اجتماعی، عدالتی ک��ه یک کلمه دروغ او را 
از عدال��ت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک 

همچو آدمی نمی تواند خالف بکند، خالف نمی کند. 
 محدوده اختیارات فقیه چقدر است؟

اگر فرد الیقی که دارای این دو خصلت باش��د، بپا خاس��ت و تشکیل 
حکومت داد، همان والیتی را که حضرت رس��ول اکرم »ص« در امر اداره 
جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم الزم است که از او اطاعت کنند.

این توّهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم  »ص« بیشتر از حضرت 
امی��ر »ع« بود، یا اختیارات حکومتی حض��رت امیر »ع« بیش از فقیه 
است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم »ص« بیش از 
همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیشتر است، 
لک��ن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومت��ی را افزایش نمی دهد. 

)صحیفه نور، ج 3، 10، 21(

دین اسالم مسوولیت را نه افتخار که فرصتی برای خدمت می داند بر 
خالف فرهنگ غیر دینی، که ریاست را فرصتی برای سریع تر رسیدن به 
هواهای نفسانی و بهره مندی هرچه بیشتر از قدرت و ثروت می دانند. لذا 

پیامبر اسالم )ص( فرموده اند که: »َسیُِّد الَْقْومِ  َخاِدُمُهمْ .«
م��والی متقیان وظایف متعددی را برای مس��وولین و حکام جوامع 

اسالمی بیان نموده اند که در اینجا به چهار مورد اشاره خواهیم کرد:
 خودتان را نگیرید!

در کالمی مش��هور از أمیر المؤمنین )ع( آمده: »آَفُة الرِّئاَسِة الَفخُر.« 
)آفت ریاست، فخر است.(

حاکم اس��المی نه تنها نباید متکبر باشد که مطابق فرمایش پیامبر 
بایس��تی خود را در عمل و نه در بیان خادم مردم بداند. اگر این کالم 
نبوی در وجود کس��ی رس��وخ پیدا کند هرگز با باالترین مناصب نیز 
دچار فخر و تکبر نخواهد شد. نامه امام علی )ع( به مالک اشتر، یکی از 

الگوهای بسیار آموزنده در این زمینه می باشد.
 نرمخو و مهربان باش نه تندخو و طلبکار 

 امیر المؤمنین )ع( در توصیه ای خطاب به محمد بن أبی بکر، والِی 
ایشان در مصر می فرمایند:

»در برخ��ورد با مردم، رفت��اری از روی فروتنی، نرمخویی و مهربانی 

داشته و با آنان گشاده رو و خندان باش.«
بس��یاری از موارد را در س��الهای گذشته ش��اهد بوده ایم که برخی 
مسوالن با عصبانیت و حالت طلبکارانه با سایر مردم رفتار کرده اند حال 
آنکه مطابق فرمایشات موالی متقیان مدیر و حاکم باید مراقب باشد تا 
به گونه ای رفتار کند که پس از به قدرت رس��یدن، به مردم نزدیک تر 

شود نه دورتر.
 واقعاً انتقاد پذیر باشید!

حضرت در این زمینه می فرمایند: »پاره ای از وقت خویش را برای آنان 
که با تو سخنی دارند، قرار بده و در یک مجلس عمومی، به حرف های 
آنان گوش فرا ده. سپس در آن مجلس برای )رضای( خداوندی که تو 
را خلق کرده، فروتن باش و لش��کریان و نیروهای نظامی و انتظامی و 

محافظان شخصی ات را از آنان دور کن 
تا آنان که با تو سخنی دارند، بدون هیچ 
ترس و نگرانی و لکنت زبان، با تو سخن 

بگویند.«
  تروی�ج دی�ن وظیف�ه ج�دی 

شماست
یک��ی از مهمترین وظایف مس��ؤالن 
توجه وی��ژه به فرهنگ دین��ی جامعه 
است. حضرت در این زمینه می فرمایند: 
»امام و حاکم اس��المی موظف اس��ت 
معارف اسالمی و ایمانی را به افراد تحت 

حکومتش آموزش دهد.«

وظایف مسئوالن در کالم موالی متقیان

ریاست به سبک علوی
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مجتبی امانی: 

مزاحمت های داعش باعث تحوالت
 استراتژیک در عراق و سوریه نخواهد شد

ب��ا توجه ب��ه تأثیرات عمی��ق ح��زب اهلل در لبنان و از س��وی دیگر 
حرکت های پراکنده و ایذایی داعش در عراق، در خصوص این دو موضوع 
خبرنگار نمانیوز با مجتبی امانی، رئیس پیشین نمایندگی ایران در قاهره 

و کارشناس سیاسی گفتگو کرده که متن آن پیش روی شماست.  
به تأثیر حضور حزب اهلل لبنان در عرصه سیاس�ی این کشور 

اشاره ای کنید. 
بعد از ش��روع قدرت گیری حزب اهلل در لبن��ان طرح ها و برنامه های 

مختلفی ب��رای تحت تأثیر 
قرار دادن نفوذ حزب اهلل در 
لبنان و ممانعت از افزایش 
حضور سیاس��ی حزب اهلل 
در صحن��ه ای��ن کش��ور 
صهیونیس��ت ها  طرف  از 
دنب��ال  آمریکایی ه��ا  و 
می ش��د. در دو دهه اخیر 
سعودی ها هم تالش های 
زی��ادی کرده اند که نقش 
حزب اهلل در لبنان کاهش 
صهیونیس��ت ها  یاب��د. 
راه ح��ل نظام��ی را دنبال 
این گون��ه  ک��ه  کردن��د 
فایده ای  نه تنه��ا  حمالت 

برای صهیونیس��ت ها نداش��ت، بلکه االن به خاطر رعب و وحشتی که 
در صهیونیست ها وجود دارد آنها نمی توانند هیچ گونه عملیات نظامی 
علیه حزب اهلل داش��ته باش��ند. برخالف ش��یوه دهه های گذش��ته که 
جنگنده های صهیونیستی بر فراز لبنان فعال ما یشاء بودند االن به برکت 
جانفشانی های حزب اهلل لبنان در عملیات نظامی قادر به این کار نیستند. 
با این اوصاف حزب اهلل در لبنان قدرت اول محسوب می شود؟ 
نمی توانیم در صحنه سیاسی لبنان حزب اهلل را به عنوان مجموعه ای 

که قدرت اول را در دس��ت دارد در نظ��ر بگیریم، زیرا با توجه به بافت 
داخلی و سیاس��ی این کش��ور تعامل گروه های مختلف با هم می تواند 
رخدادهای سیاسی را رقم بزند. می توانیم بگوییم حزب اهلل لبنان دست 
برتر و تعیین کننده را در بسیاری از تعامالت داخلی لبنان دارد که این 

موضوع برخالف خواسته آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی است.  
با توجه به گفته س�خنگوی فرماندهی کل نیروهای مس�لح 
عراق مبنی بر اینکه تروریست های داعش توانایی ایجاد تهدید 
برای امنیت عراق را 
ندارند، ارزیابی شما 
از ق�درت داع�ش 
در ایجاد ناامنی در 

عراق چیست؟ 
اوج  در  داع��ش 
مقاومت  ب��ا  قدرتش 
س��وریه  در  داخل��ی 
و عراق مواجه ش��د. 
همچنی��ن در م��ورد 
اجازه  لبنان حزب اهلل 
ن��داد جن��گ داعش 
با ح��زب اهلل به داخل 
خاک لبنان کش��یده 
ش��ود. داعش در اوج 
حمایت های س��خاوتمندانه مالی، سیاس��ی و نظامی چندین کشور و 
تسهیالتی که برای اعزام تروریست ها از بسیاری از نقاط دنیا به سوریه و 
عراق فراهم شده بود موفق به اجرای نقشه خودشان نشده اند. گروه های 
مقاومی همچون حشدالش��عبی توانس��ته اند برگ برن��ده را در مقابل 
بازمانده ها و باقیمانده های داعش و هسته های پراکنده آنها داشته باشند 
و مزاحمت های داعش باعث تحوالت استراتژیک در صحنه های عراق و 

سوریه نخواهد شد.          

حسن السجردی: 

ترامپ با مشکل تراشی برای ایران
 به دنبال جمع آوری رأی است 

یک کارشناس مس��ائل بین الملل با بیان 
اینکه ای��ران هم��واره مقابل سیاس��ت های 
زورگویانه آمریکا ایستاده است، گفت: ترامپ 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ب��ه هر دری می زند تا موف��ق به جمع رأی و 
نظر طرفداران خود شود لذا ایجاد مشکل برای 

ایران را در پیش گرفته است. 
حسن الس��جردی در گفت وگو با  میزان، 
با اش��اره به تالش ه��ای رژیم آمری��کا برای 
جلوگیری از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 
بیان داشت: با توجه به اینکه تحریم تسلیحاتی 
ایران در مهر ماه برچیده می شود، آمریکایی ها 
دنبال این هس��تند که با مجموعه توطئه ها، 
درگیری ها و بحث های��ی انتخاباتی که برای 
آن ها بس��یار هم مهم است این مسیر را سد 

کنند.
وی با بیان اینکه ایران همواره تالش کرده 
در مقابل سیاس��ت های زورگویانه و خصمانه 
آمریکا بایستد، افزود: ترامپ درصدد است در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به عنوان برگ 
برنده به نفع خود استفاده کند.  

کارشناس مسائل بین الملل گفت: ترامپ 
از زمان انتخاب خود به عنوان رییس جمهور 
آمری��کا هم��واره از برجام به عن��وان موافقت 
نامه ای بس��یار  بسیار بد و موجب ضرر دهی 
آمری��کا نام برده و از آن خارج ش��د، حال اگر 
نتواند تحریم های تس��لیحاتی ایران را تمدید 
کند، انتقادات زیادی را در جامعه آمریکا باید 

به جان بخرد.  
الس��جردی عوان کرد: ترامپ در آس��تانه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به هر دری 
می زند تا موفق به جمع رأی و نظر طرفداران 
خود شود که ایجاد مشکل برای ایران یکی از 

راه هایی است که در پیش گرفته است.  
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اعالم شکست سیاست تحریمی آمریکا

جمهوری اسالمی ایران در اقدامی قاطع و 
انقالبی پنج نفتکش حاوی سوخت و تجهیزات 
پاالیشگاهی را به ونزوئال ارسال کرد تا کمبود 
شدید سوخت ناشی از تحریم های آمریکا در 
این کشور جبران شود. نفتکش "فورچون" که 
به عنوان نخس��تین نفتکش ایرانی به ونزوئال 
رسید، س��فر خود را از بیست و سوم اسفند 
ماه سال گذشته و از بندر شهید رجایی آغاز 

کرده بود.
همکاری های ایران و ونزوئال در ش��رایط 
تحریم ش��دید هردو کش��ور نش��ان دهنده 
شکست راهبرد آمریکا برای تسلیم کردن این 
2 منبع بزرگ انرژی دنیاست. قدرت نظامی 
ایران پس از موشکباران عین االسد و ارسال 
ماه��واره نظامی به فضا )که ماهواره بر آن در 
واقع یک موش��ک قاره پیما بود( به سطحی 
ارتقاء یافت که به اعتبار آن شکس��تن علنی 

تحریم های آمریکا رقم خورد.
نیکالس م��ادورو، رئیس جمه��ور ونزوئال 
ضمن تش��کر از مردم ای��ران تاکید کرد که 
تهران و کاراکاس حق دارن��د آزادانه تجارت 
کنند؛ وی در حساب توئیتری خود با تشکر از 

کشورمان با انتشار تصاویری از کشتی ایرانی 
حامل بنزین برای این کشور نوشت: پایان ماه 
رمض��ان برای ما ورود کش��تی "فورچون " را 

به ارمغان آورد؛ نش��انه ای از همبستگی میان 
مردم جمهوری اس��المی ایران و ونزوئال. در 
جایی که کشورهای امپریالیستی می خواهند 
ب��ا زور احکام خ��ود را تحمی��ل کنند، فقط 
برادری می تواند مردم��ان آزاد را نجات دهد. 

متشکرم ایران.
پهل��و گرفت��ن نفتکش ه��ای ایران��ی در 
آب های ونزوئال که پاس��خی روشن و محکم 
به سیاس��ت های یکجانبه آمریکا محس��وب 
می ش��ود، آمریکا را برآن داش��ت تا علیرغم 
ناتوانی در مقابله مستقیم در بازداری این اقدام 
انقالبی، به کشورها هشدار دهد در صورت ارائه 

خدمات به نفتکش های ایرانی حامل مواد نفتی 
به ونزوئال با تحریم  رو به رو خواهند شد. الیوت 
آبرامز نماینده ویژه واشنگتن در امور ونزوئال 
به رویترز گفته اس��ت که فشار علیه ایران و 
ونزوئال اعمال خواهد شد تا اطمینان حاصل 
شود که چنین مبادالت و کمک رسانی بسیار 
خطرناک خواهد بود. آبرامز افزوده اس��ت که 
ما در این زمینه به شرکت های کشتیرانی در 
سراسر جهان، مالکان کشتی، ناوگان کشتی، 
بیمه گذار کش��تی و به بنادر در طول مسیر 
ایران و ونزوئال هش��دار داده ای��م. وی گفت: 
هشدارهای دیپلماتیک به طور خصوصی به 
دولت ها "در سراسر جهان" ارسال شده است.

برای��ان هوک مس��وول گروه اق��دام علیه 
ایران در وزارت خارجه آمریکا پیشتر در یک 
گفت وگوی رسانه ای مدعی شده بود که ایران 
باید بی��ن مذاکره با آمری��کا یا مدیریت یک 
اقتصاد در حال فروپاشی یکی را انتخاب کند. 
اظهاراتی که از س��وی مس��ئولین کشورمان 
قاطعانه پاس��خ داده شد که: این شمایید که 
باید دس��ت به انتخاب بزنید: یا شکس��ت را 
بپذیرید و راه احترام به ملت ایران را در پیش 
گیری��د، یا همچنان به تحقیر، منفور بودن و 

انزوای بیشتر خود ادامه دهید.

محمدحسین نیکنام

معاون بین الملل حزب موتلفه اسالمی

 ب��ا ادامه حرکت نفتکش های ایرانی حامل بنزین به 
سمت ونزوئال با وجود تحریم ها و تهدیدهای آمریکا در 
این خصوص خبرنگار ما با حنیف غفاری، کارش��ناس 

سیاست بین الملل گفتگو کرد که در ادامه می خوانید. 
بازتاب های بین المللی ارس�ال بنزی�ن ایران از 
طریق پنج نفتکش به ونزوئال چه می توانند باشند؟

این موضوع فارغ از اینکه نشان دهنده دور زدن تحریم های یکجانبه 
آمریکا بوده و این قضیه از س��مت رس��انه ها، خصوصاً رسانه های غربی 
مد نظر قرار گرفته است، پیامی فراتر از اینها داشته و آن انهدام سلطه 
تبلیغاتی آمریکا بر نظام بین الملل است. تصویری که آمریکا از خود به 
نمایش گذاشته بود ابرقدرتی در نظام بین الملل بود که حتی می تواند 
حدود و ثغور مناس��بات دوجانبه و چند جانبه کش��ورها را با همدیگر 
تعیین کند. در این ماجرا آمریکا به همین س��بک و سیاق وارد شد. با 
وجودی که دولت ترامپ اصالً حق نداش��ت راجع به مبادله دو کش��ور 
کامالً مستقل ایران و ونزوئال تعیین تکلیف کند و در خصوص حرکت 
نفتکش های ایرانی در آب های آزاد که ربطی به حاکمیت آمریکا ندارد 
اظهار نظر کند این کار را کرد. استقامت جمهوری اسالمی ایران و ادامه 
این حرکت مؤثر باعث شد تصویری که آمریکا از خودش ساخته بود در 
مقابل دید رسانه های جهان و رسانه های غربی به چالش کشیده شود و 
رسانه های غربی در تحلیل هایشان اذعان می کنند که جمهوری اسالمی 
ایران توانست در این قضیه همزمان تحریم ها و تهدیدهای آمریکا را در 

هم بشکند.
آیا به زعم اصالح طلبان این موفقیت از دستاوردهای برجام 

بوده است؟ 
نه، قطعاً این طور نیس��ت. نکته اینجاست که بعد از خروج ترامپ از 
برجام جمهوری اس��المی ایران استراتژی مقاومت فعال را تعریف کرد. 
این استراتژی نشان می دهد جمهوری اسالمی ایران چگونه و با استفاده 
از چ��ه ابزارهایی در مقابل فش��ارها و تحریم ه��ای یکجانبه ای که بعد 

از خروج ترامپ از برجام اعمال ش��ده اس��ت مقاومت می کند. حرکت 
نفتکش های حامل بنزین از س��وی ایران به ونزوئال در ذیل استراتژی 
مقاومت فعال صورت گرفته است. استراتژی مقاومت فعال پاسخی به 
خ��روج آمریکا از برجام بود، نه بقای آمریکا در برجام. بنابراین این ادعا 
که قضیه ارسال بنزین از طریق نفتکش های ایرانی به ونزوئال دستاورد 
برجام بوده است صحیح نیست و اتفاقاً نشان دهنده پاسخ ایران به نقض 
برجام از س��مت آمریکا بوده، نه اینکه این حرکت در ذیل برجام انجام 

گرفته است. 
مبادله بنزین ایران با طالی ونزوئال و حذف دالر در این تبادل 

اقتصادی چه تأثیری در سطح بین الملل گذاشته است؟ 
همان ط��ور که عرض ک��ردم تبعات این حرک��ت و اقدام جمهوری 
اسالمی ایران و تجارت دو جانبه کشور ما با ونزوئال محصول و محدود 
به انتقال بنزین و فرآورده های نفتی نیست، بلکه می تواند به الگو تبدیل 
شود. یکی از مسائلی که در این الگوها مد نظر قرار گرفته است، نه فقط 
از طرف ایران و ونزوئال بلکه کش��ورهایی مثل چین، روسیه، ترکیه و... 
این است که دالر در تبادالت بین المللی حذف شود و مناسبات تجاری 
دو جانبه و چند جانبه به گونه ای تعریف شوند که دیگر محوریت دالر 
مطرح نباشد. تبادل بنزین ایران با طالی ونزوئال نمونه ای عملیاتی بود. 
این قضیه نش��ان می دهد ان شاءاهلل نظام بین الملل در آینده ای نزدیک 
ظرفیت ه��ای بالقوه و بالفعل زی��ادی را برای ح��ذف دالر از مبادالت 

بین المللی و جایگزینی ارز رایج کشورها پیدا کند.   

حنیف غفاری با اشاره به ادعای اصالح طلبان :

تبادل بنزین ایران با طالی ونزوئال پاسخ به نقض برجام بود
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یادداشت

تشکیل جامعه ای که منجر به انزوای غرب می شود

جمهوری اس��المی امروز طرف یک 
مبارزه ی وس��یع و عظیمی در س��طح 
جهانی اس��ت؛ یک مبارزه ی جّدی که 
یک طرف آن، نظام جمهوری اسالمی است، یک طرف جبهه ی کفر 
و ظلم و استکبار اس��ت؛ جمهوری اسالمی امروز درگیر یک چنین 
مبارزه ی عظیم و وس��یعی است؛ در این هیچ تردیدی نباید داشت. 

99/2/28
    از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی دیدید که 84 کشور جهان و 

منطقه به کمک صدام علیه ایران وارد جنگ شدند. 
اگر چه امروز آن توازن بهم رخته و جمهوری اس��المی دوس��تان 
فراوانی پیدا کرده ولی قدرتهای جهانی بجز چین و روس��یه و هند 
،بقیه دارندگان س��الح هس��ته ای علیه ایرانند اگر چه کش��ور های 

کوچک فراوانی حامی ایرانند .
مجامع بین المللی هم چنان زیر س��لطه آمریکا هستند و به نفع 

آمریکا و نظام سلطه رای میدهند.
هدف جبهه مقابل 

    1-جبهه ی مقابل سعی دارد که جمهوری اسالمی را از میدان 
خارج کند با انواع شیوه ها و ترفندهایی که در اختیار دارد و امکاناتی 
ک��ه در اختیار دارد؛ ک��ه اگر چنانچه موّفق بش��ود �� که قطعاً هم 
ان شاءاهلل موّفق نخواهد شد �� برای آینده ی کشور بسیار گران تمام 
خواهد ش��د که جمهوری اسالمی در مواجهه ی با این جبهه ی ظلم 
و کفر و اس��تکبار عقب نشینی کند و تسلیم بشود و از میدان خارج 

بشود.99/2/28 
    مفهوم این تسلیم و عقب نشینی ؛ تسلیم شدن حق در برابر 
باطل ، شکست اسالم از کفر ، غلبه ظالم بر مظلوم وتسلط شیطان بر 
مومن است .از بین رفتن امید مستضعفان جهان است .تداوم ظلم و 

ستم و یکجانبه گرائی قدرتهای سلطه گر است .

  2- مبارزه ی جبهه ی کفر و اس��تکبار با جمهوری اسالمی برای 
این است که یک الگو به وجود نیاید. ما بسیاری از مشکالتی هم که 
تا امروز داریم، به خاطر همین اس��ت؛ ]یعنی[ کارشکنی هایی شده 
ب��رای اینک��ه آن الگوی جّذاب برای ملّتها به وج��ود نیاید. ما از این 
کارشکنی ها نمی توانیم صرف نظر کنیم، یا اینها را ندیده بگیریم؛ اینها 

وجود داشته، االن هم وجود دارد. 99/2/28 
     ساختن جامعه نمونه اسالمی در ذیل نظام جمهوری اسالمی که 
جلوه ای از جامعه مهدوی باشد آرمان انقالب اسالمی است و پیدایش 
آثار و نشانه های آن جذابیتی را در بین ملتها پدید می آورد که همه 
آزادیخواهان را بخود جلب می کند ؛ نمونه  نداشت . به یقین اگر چنین 
جامعه ای درایران شکل بگیرد تمدن پوشالی غرب به انزوا خواهد رفت .

3-طبق این زاویه ی دید نسبت به موقعّیت کشور، باید بدانیم که 
جمهوری اسالمی درگیر یک چنین نبرد سیاسی، نبرد فکری، نبرد 
نرم و جنگ نرم و احیاناً برخوردهای سخت با جبهه ی وسیع ظلم و 

کفر و استکبار است.99/2/28
   براس��اس این نگاه نسل جوان باید بداند که کشور و نظامی در 
حال جنگ درچند جبهه ی سیاس��ی ، فک��ری و فرهنگی ، وحتی 
نظامی با استکبار را دارد تحویل می گیرد . تمام پیشرفتها و تعالی و 

موفقیتها را در همین شرایط بدست آورده است 

شرط شکل گیری دولت جوان و حزب اللهی 

همه ساله در ماه رمضان رهبر انقالب 
با دانش��جویان نشس��ت دارند و در این 
نشست ها، بی پرده ترین نقدها به نظام و 
حکمرانی مطرح و معظم له هم با روی گشاده از آن استقبال می کنند. 
امسال با آن که در فضای کرونایی اغلب مالقات ها و دیدارها لغو شده 
بود، اما دیدار با دانشجویان به دلیل اهمیت آن لغو نشد. مردم، به ویژه 
جوانان می توانند رزق فکری خود را از این ارتباط دوس��ویه صریح و 

شفاف داشته باشند.
انصاف باید داد نکته س��نجی دانش��جویان در طرح مسائل خود و 
رصد مسائل و مشکالت جامعه دقیق، هوشمندانه، دلسوزانه و توأم با 
پیشنهادهای عملی بود که رهبری از صراحت لهجه دانشجویان و نکاتی 
که مطرح شد استقبال کردند و برخی دقت ها را مورد تقدیر قرار دادند.

نکته های کلیدی، راه گش��ا وگفتمان ساز را می توان از این ارتباط 
دوسویه در فهرست زیر به آن اشاره کرد.

یارگیری برای گسترش، تعمیق و ژرفا بخشیدن به جبهه نیروهای 
انقالب یک وظیفه کلیدی اس��ت. این رویکرد م��ا را از درجا زدن، از 
س��رمایه خوردن وکاهش تدریجی نیروهای انقالب باز می دارد. برای 
گسترش جبهه نیروهای انقالب نیاز به کادرسازی داریم. باید جلوی 
انحراف نیروها را گرفت و س��ربازگیری دشمن از جبهه انقالب را سد 
کرد. نی��روی پای کار انقالب باید متحد و یکپارچه در کنار هم باقی 
بمانند. برای این کار نیاز دارند مشترکات اندیشه سیاسی و راهبردهای 
سیاسی خود را تقویت و ارتقاء بخشند به سمت اصالح ذات البین بروند 
و آتش اختالفات را فروتنانه فرو نش��انند. اجازه ندهند صدای دشمن 
در اردوگاه انقالب بازتاب داش��ته باشد. هیچ گروه دانشجویی و گروه 
جه��ادی جای همدیگر را درخدمت به مردم تنگ نمی کنند. باید به 

سمت هم افزایی رفت،هنر ما در جمع کردن است.
تفریق گروه ها از هم، کار دشمن است با دشمن در این وادی هم صدایی 

نکنیم. هیچ گاه فضای گفت وگو را مسدود نکنیم. گفت وگو و هم اندیشی 
تنها راه هم افزایی و گسترش نیروهای پای کار جبهه انقالب است.

 همه از مش��کالت کشور رنج می برند و به دنبال راه حل هستند. 
دش��من برای پیدا کردن راه حل ها برای برون رفت از بحران ها، اخالل 
می کن��د. باید جلوی این اخالل ایس��تاد. ما نیازمند به یک عقالنیت 
سیاس��ی هس��تیم تا بتوانیم همه ظرفیت های عظیمی که در کشور 
به خصوص ظرفیت بی انتهای نیروی انس��انی که داریم را در کنار هم 
داشته باشیم. راه حل اصلی مشکالت کشور، شکل گیری دولت جوان 
و حزب اللهی است. البته دولت را به معنای وسیع کلمه  و مفهوم آن 
می توان به سه قوه تعمیم داد. اعتقاد رهبری آن است که؛ دولت پای 

کار آماده و با نشاط می تواند کشور را از راه های دشوار عبور دهد.
ش��کل گیری دول��ت ج��وان و حزب اللهی باید در ی��ک چارچوب 
مردم س��االرانه باشد و آگاهی مردم نسبت به آن فردی را که انتخاب 
می کنند، صورت گیرد. غیر از چارچوب مردم ساالری راه دیگری وجود 
ندارد. دش��من همه نیروی اهریمنی رس��انه ای و ارتش امپریالیستی 
خبری را در خدمت اخالل در نظام مردمی جمهوری اسالمی گذاشته 
است. بدون مرزبندی با دشمن و شناخت خطوط راهبردی استکبار 
جهانی علیه انقالب اسالمی، این مسیر طی شدنی نیست. لذا باید با 
تردی��د افکنان در مبانی انقالب و دول��ت انقالبی، مرزبندی صریح و 
بدون مماشات داشت. به تعبیر رهبری، تردیدافکنی ستون فقرات، کار 

فرهنگی دشمن و اساس کار نرم علیه انقالب است.

نگاه

حمیدرضا ترقی

محمدکاظم انبارلویینایب رئیس شورای مرکزی

عضو شورای مرکزی
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گزارش از موج همدلی در دفاتر حزب در استان ها

مواسات به سبک مؤتلفه اسالمی 
همزمان با آغاز موج اپیدمی جهانی یک ویروس، 
مشکالت فراوانی گریبان گیر بسیاری از کشورهای 
جهان شد، یک ویروس در ظاهر کوچک چرخ های 
کشورهای مدعی انقالب صنعتی را از چرخش بازایستانید، این شرایط برای 
کشور ما تلخ تر بود، تحریم های یک جانبه ظالمانه غرب و آمریکا نبرد با ویروس 
را دش��وارتر ساخت اما در این میان، روزهای جنگ نوین مانند روزگار دفاع 
مقدس تاریخ س��از ش��د، اینبار در دفاع با ویروس منحوس و ضرباتی که به 
اقتصاد جامعه و به یژه اقش��ار ضعیف در عصر تعطیلی حاصل از قرنطینه 
شد پویش های گوناگون مردمی با فرمان رهبر انقالب برای حمایت از این 
قشرها آغاز شد، پویش هایی که بیانگر تفاوت فرهنگی مردمی شریف در ایران 
اسالمی است و شاید روایت این روزهای ما سید مرتضی آوینی دیگری طلب 

می کند تا راوی فتحی تازه باشد.
در این بین حزب مؤتلفه اسالمی با تکیه براصل حضور مؤثر در سراسر 
کشور و از همان روزهای شیوع ویروس کرونا و در پویش کمک مؤمنانه 

اقدام به توزیع بسته  های حمایتی کرد.

از تهران تا آذربایجان ش�رقی و سمنان ؛ همه ایران سرای من 
است

آذربایجان ش��رقی روزهای تلخ کرونای��ی را  با برگزاری طرح آموزش 
پیش��گیری از کرونا ش��یرین کرد، جمع آوری مبالغ��ی وجه نقد از میان 
اعضا و تهیه و توزیع بسته های حمایتی در بین خانواده های کم برخوردار 
مشارکت در طرح مواسات این استان را مسجل ساخت. پایتخت مقصد 
بعدی کمک های مؤمنانه حزب مؤتلفه اس��المی و پذیرای تهیه و توزیع 
بس��ته های حمایتی غذایی، درمانی به ارزش سیزده میلیون تومان بود. 
مشارکت گسترده در تهیه و دوخت لباس ویژه مدافعان سالمت و ماسک 
نیز از جمله فعالیت های جهادی در روزهای س��خت بیماری بود. تسویه 
حساب مشتری های نیازمند سمنانی در چهل مغازه این استان، با دست 
پربرکت خواهران عضو حزب و با همراهی آس��تان قدس رضوی و با نام 
مبارک امام هشتم نش��ان داد کمک مؤمنانه برای اهالی خانواده مؤتلفه 
اسالمی منحصر به تهران نیست. تولید ماسک مازاد بر نیاز استان در قالب 
طرح »دختران حاج قاسم« و آمادگی برای صادرات این محصول حیاتی 
به سایر کشورها، در این مدت دادستانی سمنان را ترغیب کرد تا کارگاه 
بزرگتری در اختیار خواهران قرار دهد تا آن ها ش��عار راه شهید سلیمانی 

ادامه دارد را در عمل محقق سازند.
از سیستان تا فارس و قزوین و قم؛  با هم برای خدا

تهی��ه و توزیع صد س��بد کاال و ارزاق ضروری برای روزهای س��خت 
مردمانی که هنوز مدت زیادی از حادثه سیل در استان شان نمی گذشت 
و اکنون کرونا شرایط را برای آنان سخت تر کرده است به همراه حمایت 
از 65 خانواده کم برخوردار به مدت س��ه ماه و همچنین توزیع ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده در حاشیه شهر نشان از همدلی مؤتلفه اسالمی با 

مردم این دیار دارد.
در اس��تان فارس نیز با همراهی س��ازمان های مردم نه��اد ده میلیون 
تومان وجه نقد برای حضور مؤثر در طرح کمک مؤمنانه جمع آوری شد؛ 
همچنین با شناسایی و حمایت از سرپرستان خانواده هایی که در شرایط 
شیوع شغل خود را از دست داده بودند تالش شد تا مردی شرمنده خانواده 
خود نباشد. توزیع ارزاق بین 50 خانوار ضعیف نیز بخش دیگری از همدلی 

برادران و خواهران ایمانی در حزب مؤتلفه اسالمی این استان بود.
ماه پرخیر رمضان امس��ال در قزوین  برای نیازمندان این اس��تان  به 
همت مؤتلفه ای ها متفاوت تر از همیش��ه آغاز شد، توزیع بسته های ویژه 
ارزاق، تهیه و توزیع خش��کبار، ذبح گوسفند و توزیع گوشت گرم، طبخ 
وتوزیع ش��یرینی در بین نیازمندان از جمله فعالیت های حمایتی دفتر 
حزب مؤتلفه اسالمی در قزوین است. دوخت لباس بیمارستانی و ماسک 
برای کادر درمان به صورت شیفتی نیز بخش دیگری از کمک های مؤمنانه 

قزوینی ها بود.
شیوع کرونا در قم پایان راه برای جهادگران خواهر مؤتلفه ای نبود آن ها 
با همکاری گروه های جهادی اقدام به دوخت دوهزار قطعه ماسک کردند، 
توزیع گوشت قربانی در میان نیازمندان این استان نیز گواهی بر همدلی 

در این قم است.
کهکیلویه، گلس�تان، مازندران و س�رزمین خورشید هشتم؛ 

جایی برای همدلی
همکاری با س��پاه پاس��داران ب��رای دوخت 200000 قطعه ماس��ک 
بهداشتی، تهیه سه هزار بسته ارزاق، توزیع مداوم مواد ضدعفونی کننده 
در س��طح اس��تان کهیکلویه و بویراحمد زنجیره همدلی اهالی خانواده 
معنوی مؤتلفه اس��المی را به سایر نقاط ایران متصل ساخت. حضور در 
کنار گروه های جهادی و همراهی با آن ها برای تهیه و توزیع ماسک و تهیه 
ارزاق برای نیازمندان، گلستان را به دریای وسیع مواسات متصل ساخت، 
مازندران نیز با حضور و همکاری گسترده خواهران حزب در کارگاه  های 
تهیه و توزیع ماسک و توزیع گوشت گرم قربانی میان نیازمندان نشان داد 
همدلی میراث همیشگی این سرزمین است.  سرزمین خورشید هشتم؛ 
خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نبود جمع آوری مبالغی وجه نقد 
با همکاری کمیته امداد حضرت امام)ره(، حضور خواهران در گروه جهادی 
خیمه انتظار برای دوخت اقالم بهداش��تی بیمارس��تانی و تهیه و توزیع 
بسته  های حمایتی با همراهی کمیته امداد بخش دیگر از همت بلند اعضا 

حزب مؤتلفه در این استان را نشان داد.
هرم�زگان، ی�زد، دامغ�ان و آران و بی�دگل؛ مهربانی از خلیج 

همیشه فارس تا دشت های ایمان
موج همدلی وقتی به س��واحل هرمزگان رسید که اعضاء مؤتلفه در این 
استان اقدام به تهیه و توزیع 500 بسته سبد کاال به همراه بسته ویژه سالمت 
کرده و آن در میان حاشیه نشینان کم برخوردار به صورت شبانه توزیع کردند.  
خواهران یزدی نیز از قائله کمک مؤمنانه غافل نشده و چرخ  های کارگاه 
کوچک خانگی هشت تن از آن ها برای تولید 15 هزار ماسک به صورت 
شیفتی به حرکت درآمد، تهیه و توزیع سیصد بسته سبدکاال نیز کارنامه 

مهربانی مؤتلفه ای ها در یزد را درخشان کرد.
اعضاء مؤتلفه اس��المی در دامغان با تهیه اقالم بهداش��تی و توزیع آن 
در هفت مرحله، توزیع بس��ته های حمایتی بین خانوارهای کم درآمد و 
آماده سازی کارگاه تولید ماسک در صورت نیاز استان نیز بیانگر آن است 

که مهربانی مرز نمی شناسد و اینجا همیشه چراغی روشن است.
آرانی ها با عطر ناب گالب کاشان به حلقه وصل کمک مؤمنانه پیوستند. 
تولید و توزیع نوزده هزار ماس��ک و 1250 گان پزش��کی، تهیه و توزیع 
سبد کاال و سبد سالمت و همچنین حضور در دو مرحله رزمایش کمک 
مؤمنانه به فرمان رهبر انقالب، یادآور حکمت دوراندیشانه امام راحل)ره( 
برای شکل گیری مؤتلفه اسالمی در روزهای درخشان آغاز نهضت انقالب 

اسالمی است.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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  در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّتهای کشور است. در باب اقتصاد، عالوه بر مشکالت عمده ی 
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ناخواسته باید همه را به تالش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه ی اولویت، وادار سازد. توصیه ی 
صاحب نظران به ما می گوید که راه درست برای این مقصود اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش 

پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.
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هر روز برای شما منتشر می شود

جای خالی بانوی تشکیالتی و انقالبی
غ��روب  روز   1398 17اس��فند 
غریبانه بانویی است که نمونه کاملی 
از بانوان انقالبی ب��ود که همواره در 

مسیر مدیریت و خدمت جهادی لحظه ای درنگ و توقف نداشت.
دکتر فاطمه رهبر که در دوم اسفند ماه گذشته در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس ش��ورای اس��المی برای چهارمین بار از سوی ملت شریف 
ایران برگزیده شد هدفی جز خدمتگزاری به ایران اسالمی نمی شناخت. 
وی بانویی انقالبی بود که ایمان و والیت مداری و تخصص خود را به زیور 
تشکیالتی بودن آراسته و در طول مسیر حرکتش همواره از منظم ترین 

چهره های تشکیالتی در حزب موتلفه اسالمی بود.
این بانوی انقالبی از بدو تشکیل واحد بانوان در حزب موتلفه اسالمی 
در سال 1375 از اعضای اولیه و اصلی در جمع خواهران حزب موتلفه 
اسالمی بود و در طول 23 سالی که عضو تشکیالت والیی و انقالبی این 
حزب بود لحظه ای از مسیر اسالم و انقالب اسالمی تخطی نکرد. فاطمه 
رهبر همواره در باالترین سطوح تشکیالتی موتلفه اسالمی مورد اعتماد 
قاطب��ه اعضای حزب بود و عضویت در هیات عالی گزینش و ش��ورای 
مرکزی و ش��ورای عالی بانوان و دیگر ش��ئون حزب، وجه ای شاخص و 

محبوب از وی در نزد اعضا ترسیم می کرد.
رهبر در چهار دوره انتخاب ش��دن و س��ه دوره فعالیت در مجلس و 
فراکسیون های فرهنگی و زنان مجلس شورای اسالمی نمونه کاملی از 
نماینده واقعی مردم و از نسل نمایندگان مخلصی بود که در هر شرایطی 
داوطلب کمک به حل مشکالت مردم و پیگیر برطرف کردن معضالت 

آن ها بود.
اص��الح قوانین مربوط ب��ه حقوق زنان با همراه��ی او و دیگر بانوان 
والیی مجلس همچون خانم دکتر افتخاری صورت گرفت و در سه دوره 
مجالس هفتم و هشتم و نهم بیشترین قوانین به نفع بانوان در زمینه های 
مختلف تصویب و اجرایی شد. پیروزی او در انتخابات مجلس یازدهم هم 
نور امید بیش��تری برای پیگیری و اصالح قوانین زنان همسو با نظرات 

رهبری را در دلها روشن نگه می داشت.
این بانوی انقالبی با پیوند دادن بین همت و روحیه جهادی و دلسوزی 
برای مردم و قدرت و همسویی تشکیالتی قدم های بلندی را برای حل 
بخشی از مشکالت برمی داشت و حزب موتلفه نیز با شناخت و اعتمادی 

که به ای��ن عضو فرهیخته خود 
داشت همراه او در این خدمات 

رسانی ها بود.
رهبر در جلس��ات ش��ورای 
مرکزی بخشی از این معضالت 
که بعضا به علت بی توجهی ها، 
بخش های زیادی از زندگی مردم 
را درگیر خ��ود کرده بود بازتاب 
م��ی داد و با همفک��ری و یاری 
گرفت��ن از دیگر اعض��ا درصدد 

یافتن بهترین راه حل ها بود.
نگاه والیت مدارانه حزب موتلفه 

در جهت گیری ها و خط و مش��ی و رویک��رد فعالیت ها بنا بر تاکیدات 
مقام معظم رهبری برای رس��یدگی به حال محرومان و حل مشکالت 
اقتص��ادی و رونق تولید و مقابله با جنگ اقتص��ادی و تحریم ها، خانم 
دکتر رهب��ر را همچون دیگر برادران و خواه��ران حزب در خط مقدم 
امدادرسانی به محرومان و تالش برای خودکفایی آنان و حل معضالت 
زنان بی سرپرست و ایتام و از کار افتادگان و محرومان در معاونت حمایت 
و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار داده بود. وی مدیری 
نبود که از راه دور صحنه گردان حوزه وظایف خود باشد بلکه مجاهدانه 
در میدان خدمتگزاری حاضر و ناظر نیازهای محرومان بود. حرکت های 
جه��ادی او در رس��یدگی به محرومان در کنار جه��د و تالش مدبرانه 
بهترین ها را برای اقش��ار آس��یب دیده تدارک می دید تا آنان بتوانند با 
رسیدن به خود کفایی از زندگی کریمانه و آبرومندانه ای برخوردار شوند.

از دست دادن این بانوی انقالبی و فداکار برای جبهه انقالب خصوصا 
زنان مس��لمان بسی جانگداز است اگرچه با ایمان به اینکه راه مردان و 
زنان با ایمان و والیت مدار و انقالبی همیش��ه پر رهرو خواهد بود خود 
و همه انقالبیون را مکلف به پیروی از راه والیت و مجاهدت در مس��یر 
انقالب اسالمی که خون بهای زنان و مردان آزاده و با ایمان است مصمم 
می دانیم و رجای واث��ق داریم که راه بانوی انقالبی، خانم دکتر فاطمه 
رهبر همچنان پر رهرو خواهد بود و نمایندگان والیی مجلس یازدهم راه 

او را ادامه خواهند داد.

نرگس قدیری

مدیر بانوان حزب موتلفه اسالمی


