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علل ناکارآمدی دولت در حل مشکالت کشور
در ب��اره عل��ل ناکارآم��دی دول��ت در حل 
مشکالت کش��ور نکاتی چند به نظرم می رسد 
که در این مقال بدان ها اشاره می کنم. مدیران 
اجرایی ما بر اساس شایسته ساالری انتخاب نشده اند. انتصابات در دولت 

بیشتر بر اساس رابطه، رانت و حفظ منافع گروهی صورت گرفته 
اس��ت و در دولت تمایل به تأمی��ن منافع فردی و گروهی 
به تأمی��ن منافع ملت و نظام ارجحی��ت دارد. طبعاً این  
کارگزاران نمی توانند از عهده مسئولیت هایی که به دوش 
آنها گذاشته شده است بر بیایند. در انتصاباتی که به این 
صورت انجام ش��ده است کارگزارانی در دولت هستند که 

عالقمند خدمت به نظام و مردمن��د و عده ای از کارگزاران 
هم عالقمند جناح و طایفه خودش��ان هس��تند. آن دس��ته از 

مدیران اجرایی که دنبال جناح خودش��ان هس��تند مانع انجام تکلیف 
مدیران سالمی می شوند که می خواهند به تکالیفشان عمل و صادقانه 
خدم��ت کنند. وجود عناصر نفوذی را ک��ه در بدنه دولت و قوای دیگر 
در حال تخریب هستند و اهداف دشمن را دنبال می کنند، به وضعیت 
کارگزارانی که مطرح شد اضافه کنید. طبیعی است شرایطی به وجود 
می آی��د که توان دولت را برای انجام کار جدی کاهش می دهد و دولت 

را فلج می کند. 
 عدم مشورت با اهل خبره

کارگزاران دولت و مدیران اجرایی مشورت از اهل خبره و متخصص را 
نمی پذیرند. ممکن است مسئولی در دولت توانمندی های الزم را نداشته 
باشد، ولی افراد خبره ای هستند که او می تواند به آنها مراجعه و با آنها 

مشورت کند تا بتواند تصمیم درستی بگیرد. 
دیدگاه های کارگزاران دولت با تفکر لیبرالی همخوانی دارد و همین 
موجب می ش��ود این کارگزاران با عدم درک مقتضیات انقالب حرکت 
کنند. چنی��ن کارگزارانی با الفبای مدیریت جهادی و انقالبی که مقام 
معظم رهبری بر آن تأکید می کنند آشنایی ندارند. اعتقاد تفکر لیبرالی 
بر این اس��ت که مش��کالت داخلی کش��ور فقط با تکیه به سلطه گران 
خارجی قابل حل اس��ت. این تفکر اجازه نمی دهد ظرفیت های داخلی 
کش��ور فعاالنه به کار گرفته شوند و کشور پیشرفت کند و مانع اجرای 
سیاس��ت های کالنی می شود که مقام معظم رهبری تأکید فرموده اند، 

نظیر اقتصاد مقاومتی. 
هیئت دولت در تصمیم گیری ها انس��جام الزم را ن��دارد و در دولت 

تصمیمات متناقضی گرفته می شود و بعضاً کار یکدیگر را در حوزه های 
مختلف خنثی می کنند. 

 حلقه ای مفقوده در دولت
فهم و درک واقعی از مشکالت مردم در دولت حلقه ای مفقوده است. 
کارگزاران دولتی از مردم فاصله دارند و به خاطر همین اصراری 
به حل معضالتی که مردم با آنها مواجهند ندارند و نسبت به 
این قضیه بی تفاوتند. با وجود این شعارهای دهان پرکنی 
برای س��رگرم کردن م��ردم می دهند که مردم به خالف 

واقع بودن و عدم تحقق این شعارها ایمان دارند. 
بی برنامگی دولت یکی دیگر از مش��کالت آن است. در 
عین حال دول��ت از برنامه های مصوب تبعیتی نمی کند و 
اجرای سیاست های کلی ابالغی نظام توسط مقام معظم رهبری 

را معطل گذاشته است. 
شاهد رهاشدگی امور از طرف دولت

همه اینها موجب ناتوانی و ناکارآمدی دولت می ش��ود و معضالتی را 
به وجود می آورد که االن دس��ت به گریبانش هستیم. درست است در 
تحریم هس��تیم، ولی شیوه مدیریت ش��رایط در تحریم باید منطبق با 
شرایط در تحریم باشد، نه مدیریت در شرایط عادی. همه اینها موجب 
می ش��ود دوایر کارگ��زاری نظام به تدریج بی تفاوت و مردم زده ش��وند. 
گرانی افسارگسیخته و عدم تدبیر در این خصوص از سوی دولت به این 
وضعیت دامن می زند. دولت در سال آخرش هست و می خواهد امسال 
را هم با ش��عار و نمایش پیش ببرد، چون اگر قرار بود کار جدی انجام 
بگیرد تا االن انجام می گرفت. بعید به نظر می رسد در این یک سال کار 
جدی انجام شود. به همین دلیل ما شاهد رهاشدگی امور از طرف دولت 

هستیم که موجب افزایش نارضایتی عمومی می شود.
در پایان الزم می دانم بگویم ش��اید دولت با این رهاش��دگی در حال 
دنبال کردن دو هدف در این سناریوس��ت. اول اینکه مردم را در مقابل 
رهبری نظام بسیج کند که چند نامه ای که اخیراً رد و بدل شده گویای 
همین موضوع اس��ت. دوم اینکه مردم را به جایی برس��انند که راه حل 
معضالت و مشکالت کشور را تکیه بر سلطه بیگانگان بدانند، چون در 
بدنه دولت کارگزارانی هس��تند که ب��ه جّد معتقدند امکان ندارد بدون 
تکیه بر آمریکا مشکالتمان را حل کنیم. کسی که چنین اعتقادی داشته 
باش��د طبعاً برای حل مسائل داخلی کش��ور دل نمی سوزاند و قضیه را 
رها می کند تا تشنگی برای رجوع تکیه به سلطه بیگانگان افزایش یابد.      

سرمقاله

حسین انواری

احمد کریمی اصفهانی عضو هیات موسس حزب موتلفه اسالمی 
درخصوص لزوم تعامل و همکاری مجلس و دولت در شرایط کنونی با 
توجه به مشکالت موجود و تحقق شعار سال که »جهش تولید« است، 
گفت: مساله این است که باید ببینیم در سالی که به نام »جهش تولید« 
نامیده ش��ده است، چه کارها و اقداماتی باید انجام دهیم تا چرخ تولید 
به چرخش درآید و این اقدامات را پس از شناس��ایی و برنامه ریزی در 

فهرست اولویت های کاری کشور قرار دهیم.
وی در ادامه افزود: البته درخصوص همین مساله شیوع کرونا و آثار 
آن، دولت وعده هایی داد که به خوبی و کامل اجرایی نش��دند و یا اکثر 

نهادهای مرتبط با این بخش به صورت جزیره ای عمل می کنند.
کریمی اصفهانی در تشریح اقدامات مورد نیاز در شرایط شیوع کرونا، 
بیان داشت: در همین ایام شیوع کرونا و باتوجه به اثراتی که بر اقتصاد 
داشت برای مثال الزم است در مساله مالیات مقداری تخفیف و تسهیل 
قائل ش��وند که نش��دند، همچنین بانک ها تسهیالت را کامل پرداخت 
نکردند. همچنین بیمه ها هم که الزم بود برای کارگاه ها و کارخانجات 
مالحظاتی را قائل شوند، نه تنها قائل نشدند بلکه اعالم کردند در صورت 

تاخی��ر در پرداخ��ت، جریمه 
دریاف��ت خواهند ک��رد. یعنی 
دولت م��واردی را هم که گفته 

است در عمل انجام نمی شود.
وی با تاکید ب��ر نقش مهم 
کیفی��ت تولی��دات داخلی در 
صادرات، تصریح کرد: مس��اله 

دیگر در این ش��رایط که باید مورد توجه قرار گیرد، این اس��ت که در 
خص��وص صادرات ما باید کیفیت تولیدات خ��ود را ارتقاء دهیم. از این 
جهت که کیفیت باعث صادرات می ش��ود و تولیدکنندگان باید به آن 
توجه خاصی داش��ته باشند، البته دولت هم باید به مساله کمک کند. 
برای مثال تولید بدون تسهیالت بانکی امکان رونق ندارد، لذا بانک ها به 
جای آنکه به دنبال تجارت یا کارهای ربوی باشند، بهتر است که با بخش 
تولید همراهی کنند، اگر غیر از این عمل شود، ما در تولید رونق نخواهیم 
دید. از سوی دیگر موانعی در مسیر صادرات ایجاد می شود که پیش بینی 

می شود در اثر آن صادرات ما کاهش پیدا کند.

احمد کریمی اصفهانی:

تولید بدون تسهیالت بانکی امکان رونق ندارد
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به گ��زارش روابط عموم��ی حزب مؤتلفه 
اس��المی دکتر بادامچیان در پایان نشس��ت 
دبی��ران حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
س��خنان مهم مقام معظم رهب��ری در دیدار 
با مس��ئوالن قضایی اظهار داشت: از اقدامات 
قوه قضائیه و ریاس��ت آن آیت اهلل رییس��ی، 
به ویژه از رسیدگی قاطع و محاکمه مفسدین 
و مجرمین، تقدیر و تش��کر داریم. و این امر 
بسیار ضروری و الزم است لکن مجازات یک 
مفس��د یا مجرم و همدستان او، فساد شبکه 
ای و س��ازمان یافته را ریشه کن نمی کند و 
پیشگیری از جرائم را عملی نمی سازد و الزم 
اس��ت قوه قضائیه با همکاران س��ران دو قوه 
دیگر برای ریشه کن شدن مفاسد، همکاری 

جدی و جهادی داشته باشند. 
 دو وظیفه کلیدی قوه قضائیه

وی تصریح کرد: پیش��گیری از وقوع جرم 
و دف��اع از حقوق عامه دو وظیفه کلیدی قوه 
قضائیه است. مبارزه برای ریشه کنی فساد و 
مفسد باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی 
شود که کسی جرأت نکند فساد نماید و اگر 
جرأت کرد، رسیدگی سریع ، قانون ، نظارت 
و دستگاه های اطالعاتی و قضایی به گونه ای 
باشد که امکان و فرصت فساد را نیابد و مهم تر 
آنکه در برنامه آم��وزش بنیادی و تبلیغات و 
فرهنگ��ی، روح پاکی و تنفر از فس��اد چنان 

آموخته شود که کسی » نتواند« فساد کند.
دکتر بادامچیان گفت: قوه قضائیه می تواند 
از نمایندگان مجلس یازدهم و همکاری آنها 
در تهیه قوانین مناسب برای ریشه کنی فساد 
کمک بگیرد و موتلفه نیز در این زمینه آنچه 

بتواند همراهی خواهد کرد.
 خطر نفوذی ها

وی با یادآوری بیانات رهبری درباره مبارزه 
با فساد بدون مالحظه و تعدی و با محوریت 
حق و عدل و قان��ون تأکید کرد: باید مراقب 
بود که در جریان مبارزه ریش��ه ای با فساد، 

عناصر نفوذی و س��وء اس��تفاده چی نشانی 
های غلط ندهند و مبارزه را با عوامل فرعی و 
غیراصلی از مسیر ریشه کنی به بیراهه نبرند 
و مب��ادا پاکانی که در خدمت جهش تولید و 
خدمت به اقتصاد هستند متهم کنند و درباره 
آنها ش��ایعه پراکنی کنند که باید این شایعه 
سازان نیز در معرض مجازات های قانونی قرار 
گیرن��د دولت نیز در این کار مهم و اساس��ی 
برای پیش��گیری از وقوع جرم برنامه ریزی و 
سیاس��ت گذاری  کند که مفاسد زمینه برای 
ایج��اد، پیدا نکنند. زیرا سیاس��ت و اقدامات 
دولت در وقوع و عدم وقوع جرائم و مفسده ها 

پایه اساسی است.  
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی اقدامات 
آیت اهلل رییس��ی در بازگش��ایی بنگاه های 
نیمه تعطیل و تعطیل را از باب رسیدگی به 
مشکالت و نیز مسائل حقوقی و قضایی آنها، 
مورد تقدیر دانس��ت و استمرار آن را در سال 

جهش تولید خواستار شد. 
 جهاد سالمت

وی ب��ا تقدیر از خدمات نظام س��المت و 
خدمتگ��ذاران در عرصه بهداش��ت و درمان 
ب��رای مقابله با بیماری کرون��ا افزود: دولت و 
همه دس��تگاه ها مردم را به همراهی با جهاد 
س��المت دعوت ک��رده و مبارزه ب��ا کرونا را 
مردمی و ایمانی کنند تا همه با ایمان و اعتقاد 
نسبت به دستورات بهداشتی و مراقبت که بنا 
به نظر ولی امر مسلمین یک فریضه است، در 
ریشه کنی این بالی جهانی همراهی داشته 
باش��ند. مردم را توجیه نمایند ک��ه اگر امور 
بهداشتی را رعایت نکنند، دوره بیماری کرونا 
طوالنی خواهد شد و عالوه بر صدمات جانی 
و جسمی، آس��یب های اقتصادی سنگین را 
موجب می گ��ردد. باید از بی مباالتی برخی 
از م��ردم جلوگیری کنیم و تنها با مدد الهی 
و اراده همگان��ی م��ی توانیم ب��الی کرونا را 

براندازیم.  

 ولنگاری دولت در مسئله قیمت ها
دکتر بادامچیان در ادامه با اشاره به اوضاع 
نابس��امان اقتصادی کشور افزود: بی توجهی، 
بی اعتنای��ی و ولن��گاری دول��ت در مس��ئله 
قیمت ها، صدای همه را درآورده است. مردم 
می دانند که این گرانی بی حس��اب هر روزه 
و قیم��ت های نجومی، حاصل عدم قاطعیت 
دولت در مب��ارزه با گرانی ه��ای بالجهت و 
بی رویه اس��ت. نابسامانی در قیمت کاالهای 
اساسی و س��بد خانواده مردم، ناهنجاری در 
قیمت سکه و ارز، مسکن، خودرو و ... ، همراه 
با مش��کالت کرونا و رکود را دولت باید چاره 
کند. ما از دول��ت می خواهیم به طور جدی 
وارد صحنه شود و سیاست های خود را تغییر 
دهد و حتی هرجا الزم است مدیر مربوطه را 

برکنار نماید. 
وی با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: جرائم 
دریافتی از مجازات گرانفروشان، صرف مبارزه 
با گرانی شود نه اینکه به بهانه های مختلف در 

سازمان تعزیرات هزینه گردد.  
 تولد یک قدرت جدید جهانی

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اش��اره 
به مواض��ع اخیر دولت در نشس��ت مجازی 
س��ران ایران، ترکیه و روس��یه درباره سوریه، 
اقدام در ش��ورای امنیت و انعقاد قرارداد 25 
ساله همکاری با چین را ستود و تأکید کرد: 
همکاری سه کشور مؤثر ایران، چین و روسیه 
یعنی تولد یک قدرت جدید جهانی به جای 
اروپای فرورفته در بح��ران ها و آمریکای در 
حال فروپاشی و تجزیه که کارش به قلدری در 
صحنه بین المللی رسیده که باید از این قدرت 
و امکانات مهم آن به خوبی هر س��ه کشور و 
مردم جهان بهره مند ش��وند. امیدواریم این 
فرصت طالی��ی در مجلس و دولت، بادقت و 
حفظ حقوق متقابل و منافع ملی، مورد توجه 

قرار گیرد.  
 تس�لیت به خان�واده های ع�زادار 

حادثه کلینیک سینا
وی همچنین با تس��لیت به خانواده های 
عزادار جان باختگان حادثه کلینیک سینا و 
نیز معدن گیالنغرب متذکر شد: دولت باید با 
اقتدار مراقب کارشکنی ها و شیطنت منافقین 
و عوامل نفوذی استکبار باشد و اجازه ندهد که 
سرمایه و ثروت طبیعی کشور مانند جنگل ها 
و موقعیت های ارزش��مند کشوری و جان و 
مال مردم، دستخوش توطئه های خرابکاران 

و دشمنان گردد.  
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی در پایان 
اظهار داش��ت: دولت باید در برابر تهدیدهای 
کاذب آمریکا و اقدامات غیرقانونی این دولت 
متجاوز به حقوق ملت ها با قاطعیت عمل کند 
تا آمریکا نتواند در روابط ایران و سایر کشورها 

از جمله ونزوئال دخالت استعماری کند. 

دکتر بادامچیان: 

قیمت های نجومی 
حاصل عدم قاطعیت دولت در مبارزه با گرانی است
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نامه سرگشاده شما آقای خوئینی ها به 
مقام معظم رهبری در باره اوضاع کش��ور 
سبب شد به سهم خود دردفاع از والیت و 
رد ادعاه��ای ب��ی پای��ه ی جنابعالی 
درخصوص ریش��ه یابی مش��کالت 
کشور به عنوان یک شهروند ،نکاتی 

را متذکر شوم :
مگر ش��ما و مجم��ع روحانیون 
از اقتص��اد دولتی و دولت س��االری 
اقتصادی در دهه ی اول انقالب حمایت 

که امروز ریشه بسیاری از معضالت معیشتی نکردید 
و اقتصادی کشور است ؟

چطور آن زمان طرفداران اقتصاد تعاونی و مردمی را که مکمل اقتصاد 
دولتی بود را اسالم آمریکایی نامیدید ولی حاال خود و همفکرانتان پرچم 

مذاکره و سازش با آمریکا را بلند کرده اید ؟
مگر ش��ما در سال 67 نگفتید: اسالم آمریکایی می گوید اساسا" ما 

دراسالم بحث فقیر و غنی نداریم !
ولی نه دولت اصالحات مورد حمایت شما درجهت حل مشکل فقرا 
گامی برداشت و نه در این دولت اعتدال هم که فاصله فقیر وغنی افزایش 

یافته است ؟
دراین شرایطی که بخشی ازجامعه در فقر و تنگنا زندگی می کنند 

شما کجا بودید ؟ چند قدم در رزمایش مواسات برداشتید ؟
چرا خاستگاه اجتماعی شما از قشر مستضعف به قشر متوسط به باال 

و مرفهین بی درد منتقل شده است؟
مگر ش��ما دلیل انش��عابتان از روحانیت مبارز را به امام ،عدم جذب 

جوانان توسط روحانیت ندانستید ؟
چرا نه دولت اصالحات و نه دولت اعتدال مورد حمایت شما قدمی در 

جهت توجه به جوانان و حل مشکل بیکاری و مسکن آنها برنداشتند؟
چرا شما که دم از خط امام می زنید نگاهتان به آمریکا با امام 180 
درجه تفاوت دارد! امام گفت : منازعه بین ما و آمریکا منازعه بین اسالم 

و کفر است ولی جریان شما تالش می کند این منازعه را از ایدئولوژیک 
خارج و به س��طح اختالف سیاس��ی کاهش دهد تا راه سازش با آن را 

هموار کند؟
مگر س��ردمداران فتنه 88 که مورد حمایت و پشتیبانی شما بودند 
به س��ران آمریکا برای تحریم ایران نامه ننوشته اند و ملت را به دشمن 

نفروخته اند ؟
مگر دولت مورد حمایت شما 7 سال مردم و اقتصاد و پیشرفت کشور 
را معطل برجام بی فرجام نکرد و سرنوشت اقتصاد کشور را به آن گره 
نزد ؟ تا مشکالت رکود ، تورم ،کاهش ارزش پول ملی ، بیکاری و رشد 

منفی در اقتصاد گریبان ملت را بگیرد ؟
چرا در سالهای 77 و 78 که روزنامه های زنجیره ای متصل به شما 
به باورهای مردم حمله کرده و هزاران ش��بهه را به افکار جامعه تزریق 
کردند ؛ سکوت کرده و از آنها حمایت کردید ؟ حاال نگران آسیب خوردن 

باورهای مردم به عنوان پشتوانه مشروعیت نظام شده اید؟
درنظر س��نجی های صورت گرفته بی اعتمادی مردم به دولت مورد 

حمایت شما عمیق شده نه به نظام !
آیا تورم روز افزون و کاهش درآمد اقشار جامعه و آسیبهای اجتماعی 
ناشی از آن دلیلی جز ناکارآمدی مسئولین اجرایی مورد حمایت شما و 

اتخاذ روشهای غلط آنان در اقتصاد دارد؟
وقتی دولتهای مورد حمایت شما به پیشرفت همراه با عدالت اعتقادی 
ندارند و فرهنگ لیبرالی را ترویج می کنند و توس��عه سیاسی غربی را 
دنبال می کنند توقع دارید مردم از بی عدالتی و اوضاع معیش��ت خود 

ناراضی نباشند؟
نگاهی گذرا به مفس��دین اقتصادی که این روزها محاکمه می شوند 
کرده اید که چند نفرش��ان از جریان ش��ما و مورد حمایت جریان شما 

هستند ؟ اینها به اعتماد عمومی لطمه نمی زنند؟ و نزده اند ؟
وقتی مجلس��ی که اکثریت آن را افراد جناح شما تشکیل می دهد 
دربرابر عملکرد ناقص و ضعیف دولت س��اکت و بدون نقد است ونقش 
نظارتی خود را فراموش کرده توقع دارید این وظیفه را دیگر ارکان نظام 

به عهده گیرند؟

وضعیت کشور محصول نگاه سیاسی خوئینی ها
حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی

در وسط معرکه نبرد نرم و سخت جمهوری 
اس��المی ایران با آمریکا و اروپا یک دفعه نامه 
سرگش��اده آقای خوئینی ها سر باز می کند و 
برخی ناگواری ها در مدیریت دولت و غفلت مس��ئولین و عدم عمل به 
وعده ها را به حساب رهبری و شیوه و روش مدیریت کالن کشور فاکتور 
می کند،  آن هم از س��وی کس��ی که خود و جریان او در به وجود آمدن 

وضعیت کنونی و کارکرد دولت فعلی مسئولیت مستقیم دارند.
آقای خوئینی ها کافی اس��ت یک بار دیگر شعارها و وعده های آقای 
روحانی را در میتینگ های انتخابات��ی که این روزها در فضای مجازی 
مورد بازخوانی قرار گرفته، مطالعه کنند، ببینند از چه کس��ی حمایت 
کرده ان��د و او چ��ه کارنامه ای از خود باقی گذاش��ته اس��ت و نقش او و 
دوستانش در این دولت و نابسامانی های به وجود آمده چیست؟ انصاف 
این بود حداقل نقش خود و دوستان خود را در نابسامانی های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی می پذیرفت و می گفت دولت فعلی که مورد حمایت 
اوست، قیمت دالر را از دولت قبل چند تحویل گرفت و االن چند است؟ 
پرونده ایران در ش��ورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل چه وزنی 
داشت و االن چه وزنی دارد؟ اعتماد به آمریکا و بی تدبیری در برجام چه 

هزینه هایی روی دست مردم گذاشته است؟
آقای خوئینی ها در این هفت س��ال کجا بودند که یک دفعه به فکر 
نقد روش و شیوه مدیریت کشور افتاده اند؟ این نامه قاعدتا باید خطاب 
به رئیس جمهور باشد و عذرخواهی از ملت که همه آرزوها و راه حل های 
مدیریت کش��ور را در سبد برجام گذاشتند و آمریکا با لگد خود به این 

سبد، هرچه در آن بود به زمین ریخت.
خدا رحمت کند شهید قاسم سلیمانی را و او را با اولیای خدا محشور 
بگرداند.او در وصیتنامه خود، شهادت به مظلومیت امام دوم انقالب داد 
و فرمود؛ »عاقبت به خیر نخواهد شد کسی که نسبت خود را با انقالب، 

جمهوری اسالمی و شخص ولی فقیه تعریف نکند.«
به عنوان کوچکترین خیرخواه آقای خوئینی ها عرض می کنم؛ شما 
که سابقه خدمت به انقالب در زمان امام)ره( به عنوان دادستان انقالب، 
امیرح��اج و… داش��ته اید، چرا باید در کارنامه سیاس��ی خود دو فتنه 
سیاسی را ثبت کنید و آدرس خود را در این نامه برای اجرای فتنه سوم 
به آمریکایی ها بدهید؟ شما خوب می دانید مردم از این فتنه ها با هدایت 
موسای انقالب عبور می کنند. تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید حججی 
و شهید سلیمانی ثابت کرد مردم به دنبال چه منطقی هستند و از چه 
اراده ای در مدیریت کش��ور حمایت می کنند. احترام به این منطق و به 
رسمیت شناختن این اراده، شرط عقالنیت سیاسی و عاقبت به خیری 

است.

آدرس فتنه سوم 
محمدکاظم انبارلویی 

عضو شورای مرکزی
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حجت السالم والمسلمین حسن نمازی مطرح کرد: 

شیفتگان قدرت ره به جایی نمی برند!
حجت االسالم حسن نمازی ریاست اداره عقیدتی سیاسی ستادکل 
نیروهای مسلح در یادداشتی در خصوص نامه دبیرکل مجمع روحانیون 

مبارز به رهبری پرداخت که در ادامه می توانید مطالعه کنید:
 اگر به پیشینه فکری افراد بنگریم دیگر تعجبی از رفتارهای امروزشان 
نخواهیم کرد. ایشان از همان اوایل انقالب کالسهای تفسیر قرآنی برگزار 
می کردند )که در نهایت هم منجر به تعطیلی این کالس��ها شد( و در 
آن جلسات برداشتهای مارکسیستی از مفاهیم قرآنی مطرح می نمودند 
و خروجی چنین جلساتی شد فردی همچون گودرزی که بنیان گذار 
گروه فرقان و عامل اصلی شهادت شهید مطهری و شهید مفتح بودند. 
اینها خروجی همان کالسها و همان تفکرات ایشان بود و خودشان هم 

خوب می دانند که ماحصل جلساتشان به کجا ختم شد. 

 جای تعجب نداشت
جالب است که بعضی ها گفتند ما از نامه ای که منتشر کرد خیلی 
تعجب کردیم حتی هم حزبی های او هم نسبت به این موضوع اظهار 
تاس��ف و تعجب می کردند. اما برای ما اصالً جای تعجب نداش��ت. از 
چنین آدمی که هراز گاهی بعد از سکوت های معنادار حرف های شاذ 
و نکاتی را آن هم با الفاظ مشترک و دوپهلو مطرح می کند صدور این 
نامه بعید نیست. الفاظی که با اهداف مشخص گفته می شود و خودش 
هم می داند هدفش چیست و کجا را نشانه گرفته اما به گونه ای دوسویه 
می نویسد که بعداً بتواند تفسیر کند و آن طور که می خواهد موضوع 

را استنباط نماید! 
در هر صورت نکاتی که ایشان در نامه نوشتند اوالً حرف های عوام 
فریبانه بود و ثانیاً الحمدهلل مردم فهیم و هوشمند ما آنقدر توجه دارند 
که این نامه به هیچ وجه بازخورد اجتماعی نداشت و بین مردم ایجاد 
شبهه نکرد و خوشبختانه کس��ی را به اشکال نینداخت. در عوض آن 
سوی آب، همانهایی که میل به شنیدن حرف هایی از این دست دارند 
بس��یار روی این نامه مانور دادند. این دقیقاً همان ش��اخصی است که 
حض��رت ام��ام )ره( فرمودند که اگر چیزی گفتی��د و دیدید که باعث 
خوش��حالی دشمن شد و آنها اس��تقبال کردند بدانید حرفتان درست 
نبوده است. این نامه دشمن شاد کن بود. همین شاخص برای ما و امت 

فهیم و متدین ما کفایت می کند که جایگاه افراد را بشناسیم. 

 نمونه های تاریخی
من در صدد پاس��خ به نامه نیس��تم چون بس��یار سخیف و عوامانه 
بود و ارزش تحلیل و پاس��خگویی ندارد زی��را فرمودند "الباطُل یَموُت 
بِت��رِک ذکره". با این حال در همین مختص��ر می خواهم عرض کنم 
که نمونه های تاریخی اینگونه رفتارها بس��یار زیادن��د و اتفاق تازه ای 
محسوب نمی ش��ود. کسانی که جنگ جمل را راه انداختند و به اسم 
خونخواه��ی عثمان بر امیرالمومنین )ع( تاختند. همه می دانند که از 
بانیان و مقصران اصلی کشتن عثمان بودند و بعد هم به خونخواهی او 
بلند شدند. همه اینها دنبال قدرت و گرفتن آالف و علوفی از دنیا بودند 
و وقت��ی به امیرالمومنین )ع( مراجعه کردند حضرت به آنها باج نداد و 

دست رد به سینه آنها زد. )1( چون حضرت شاخص داشت و بر اساس 
مبانی دینی عمل می کرد نه امیال اشخاص و خواسته های نفسانی. آنها 
به این بهانه که چرا به ما این قدرت را ندادید شروع به راه انداختن آتش 
فتنه در جامعه اسالمی. امروز هم دقیقا همانطور است. برخی از آقایان 
که به قدرت نرسیدند و مدتها هم به دنبال آن بودند حاال به زدن حرف 
های عوام فریبانه می پردازند. البته شیفتگان قدرت بدانند با این ره به 
جایی نمی برند و مردم بیش از این فریب چنین سخنان باطلی را نمی 
خورند. همین نامه را انسان وقتی می خواند مشاهده می کند نه سر و 

تهی دارد و نه ارزش پاسخ دادن! 
خدا به ما توفیق بدهد که بتوانیم پش��تیبان والیت فقیه باش��یم، 
هم��ان والیت فقیه��ی که امام امت فرمودند پش��تیبان والیت فقیه 
باش��ید تا به مملکت شما آسیبی نرس��د. واقعاً این نامه پشتیبانی و 
کمک به والیت است؟ این حرفها پشتیبانی از مردم است!؟ این یاوه 
گویی ها پیگیری مش��کالت ملت محس��وب می شود؟ با این حرفها 
مشکلی از مردم حل می شود یا به عکس اعوجاجاتی در ذهن مردم 
ایجاد می کنید که آن مقدار امیدی هم که دارند با این تحلیل های 
مغالط��ه گونه و فرار به جلوها از بین برود؟ خداوند عاقبت همه ما را 
خت��م به خیر کند و کمک کند بتوانیم بر اس��اس وظیفه مان عمل 

کنیم. 

پی نوشت: 
1- حضرت در خطبه 22 از نهج البالغه در س��رزنش کسانی که به 
دروغ به خونخواهی عثمان آمدند فرمودند: »آگاه باشید که شیطان گروه 
خود را برانگیخته و سپاهش را گرد آورده تا جور و ستم به جای اصلی 
خود بازگردد. س��وگند به خدا از نسبت دادن منکری به من خودداری 
نکردند و میان من و خودشان به عدل و انصاف سخن نگفتند. حقی را 
می طلبند که خودشان ترک کرده اند و خونی را )خونخواهی می کنند( 

که خودشان ریخته اند!« 

این نامه به هیچ وجه بازخورد اجتماعی نداشت و بین 
مردم ایجاد شبهه نکرد و خوشبختانه کسی را به اشکال 

نینداخت. در عوض آن سوی آب، همانهایی که میل به 
شنیدن حرف هایی از این دست دارند بسیار روی این نامه 

مانور دادند. این دقیقاً همان شاخصی است که حضرت 
امام )ره( فرمودند که اگر چیزی گفتید و دیدید که باعث 

خوشحالی دشمن شد و آنها استقبال کردند بدانید حرفتان 
حرف درستی نبوده است.
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 احمد علی مقدم مطرح کرد:

 نامه موسوی خوئینی ها آغاز فتنه جدید
احمد علی مقدم عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفتگو 
با راه آرمان؛ با اش��اره به مبارزه کش��ور با دش��منان داخلی و خارجی اعم از 
اس��رائیل غاصب، انگلیس و آمریکا گفت: امروز در حالی که استکبار جهانی 
در تدارک آش��وب در کشور است، نامه سرگشاده آقای موسوی خوئینی ها 
منتشر می شود و معتقدم موسوی خوئینی ها با این حرکت در این مقطع 
حس��اس کشور، چراغ سبز به دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی 

نشان داده است.
دبیر حزب موتلفه اس��المی اس��تان کرمان با تأکید بر اینکه به س��ادگی 
نمی توان از نگارش این نامه در این مقطع حساس گذشت، تصریح کرد: چرا 
که اگر موسوی خوئینی ها نیت خیر داشت؛ باید این نامه را به رئیس جمهور 
می نوش��ت؛ زیرا وضعیت اس��فبار اقتصادی، معیشت مردم و بیکاری نتیجه 

بی مدیریت��ی و بی تدبیری روحانی و 
تیم همراه او است.

دبیر جبه��ه پیروان خ��ط امام و 
رهب��ری اس��تان کرمان بی��ان کرد: 
موس��وی خوئین��ی ها که خ��ود در 
مناص��ب مختلف نظام مس��ئولیت 
داش��ته است، نمی تواند بگوید که از 
مفاد قانون اساسی نسبت به وظایف 
و اختیارات رئیس جمهور بی اطالع 
است؛ بنابراین او با آگاهی کامل و با 
هدفی خاص این نامه را نوشته است.

 آتش حسادت وخواص بی بصیرت
موس��وی خوئینی ها درنامه خود به مقام 
معظم رهبری دنبال چیس��ت؟ کسانی که با 
س��ابقه ومواضع وچارچوب ش��خصیتی وی 
آش��نایی دارن��د، از چنین نام��ه ای تعجب 

نمی کنند. خوئینی ها خود را منتسب به امام راحل می دانست.
ولی این چس��بندگی تا زمانی بود که ایش��ان پست و مقام داشت، 
بعد از ارتحال آن عزیز سفر کرده، سنگ برداشت و نمکدان را شکست 
و گف��ت زمان امام هم والیت مطلقه فقیه را قبول نداش��تم ولی رویم 
نمی شد مطرح کنم. بنابراین معلوم است پست دادستانی شما غصبی 
بود و صالحیت آن را نداشتید و باید در پیشگاه خدا و ملت پاسخگوی 

امور قضاوتی خود باشید.
شهید س��رافراز اسالم، ش��هید اس��المی ازمبارزان پیشتاز نهضت 
امام و موتلفه اس��المی بع��د از آزادی اززندان، درس��ال 56 در کالس 
تفسیرخویینی ها شرکت می کند که درهمان ابتدا با شناخت و تاکید 
مبارز دیگر موتلفه ای که درقید حیات هس��تند، به نتیجه می رس��ند 
که تفس��یر قرآنی وی، روی دیگر تفس��یر منافقین است. تحلیل آنها 
درست بود و حاصل آن تربیت گروه فرقان  و شهادت شهید مطهری، 
شهیدقرنی، شهید عراقی و شهید مفتح بود. آیا خوئینی ها قبول دارد که 

در قتل شاخص ترین شخصیت های این نظام شریک بود؟
خویینی ها در زمان دادس��تانی کل، درس��ت همان کینه وعداوت 
منافقی��ن ک��وردل را در مورد مجاهد قهرمان و مب��ارز پوالدین و خار 
چش��م دشمنان شهید الجوردی داشت که منافقین باهمان کینه او را 

به شهادت رساندند.
خوئینی ها در زمان مسئولیت دادستانی با یاری وهماهنگی منافقین 
جدید و بانیان فتنه های 78و88، نگذاش��ت راز های پرونده ش��هادت 
شهید رجایی و شهید باهنر برمال شود و این راز که از نظر برخی نظیر 

شهید الجوردی آشکاربود، همچنان پنهان است.
ایش��ان یکی از بانیان فتنه78 بود که دروغگویی علنی وی درجلسه 
دادگاه در ماجرای پرده دری روزنامه س��الم با مدیریت وی، آشکار شد 
و ایش��ان محکوم و مورد عفو قرار گرفتند. آیا فردی با چنین ویژ گی 

می تواند مصلح واصالح طلب باشد و قلم به انتقاد بگشاید؟
خوئینی ها در جریان طراحی و اشغال النه جاسوسی آمریکا نبود ولی 
بعد از چند صباحی نقش رهبری دانشجویان را بازی و به سخنرانی های 
آتشین علیه امریکا مبادرت ورزید که حدیث این نفاق هم مجمل است 
و راس��تی آزمایی این حدیث را به درستی می توان، با تطبیق واژه ها و 
سطور نامه وی به رهبری، با هرآنچه که امریکاییها و اذناب آنها و جریان 
رس��انه ای آنها علیه رهبری و ملت ایران می بافند، تشخیص داد و به 

نیت وهدف ایشان پی برد.
نام��ه خوئینی ه��ا نه رنگ انتقاد دارد نه نش��ان دلس��وزی دارد، نه 

صبغه قانون��ی دارد، نه معرفت 
چارچ��وب  ن��ه  دارد،  دین��ی 

کارشناس��ی دارد، نه پایه استنادی 
بقه قرآنی وحدیثی دارد، نه صداقت و خلوص  سا

نویسنده را دارد، نه اصول و پایه تحلیل اقتصادی واجتماعی و فرهنگی 
دارد، نه نشانی ازسابقه همدردی نویسنده با مردم دارد، نه مبنای جامعه 
شناس��ی و فرهنگ شناسی دارد، نه قرابتی با اصول مدیریت دارد و نه 
عرف و منش وروش روحانی گری دارد و نه معیاری از سنجش اخالقی 
دارد و... تا بتوان روی آن متمرکز شد و حداقل به نقد آن پرداخت. زیرا 
برای هرکدام از موارد مذکور اس��تدالل ها، مس��تندات، بینات واصولی 
منطقی وجود دارد که تاکنون گنجینه ای از چنین شبهه زدایی ها در 
بیانات رهبر عزیزمان در پاس��خ به جهان کفر والحاد ونفاق بوده است. 
می توان گفت حس��ادت و ساده لوحی و بی معرفتی وبی بصیرتی بوده 
است. همچنانکه مجموعه نورانی صحیفه نور، چراغ هدایت ابدی برای 
پاس��خ به خواص بی بصیرتی چون خوئینی ها بوده و هس��ت. برخی 
معتقدند وی می فهم��د و می داند که چه می گوید و نامه وی از روی 
جهل نیس��ت و با چیدمان مواضع ایشان در ردیف مواضع ضدانقالب، 
عالوه بر استحاله خط فکری و چرخش 180درجه ای و برائت از انقالب 

اسالمی، عمق حسادت وی و امثال وی را نشان می دهد.
دیروز جرات مخالفت با امام راحل را نداشت ولی امروز نه تنها خلف 
صالح امام را قبول ندارد، بلکه پیش��نهاد تسلیم نظام علوی را به نظام 
اموی می دهد تا عافیت خیالی وذهنی ایش��ان در تس��لیم نامه ذلت و 
حقارت و دنائت شیطان اکبر تامین شود وبراساس بی بصیرتی و عداوت 
القایی هوای نفس، شعار هیهات من الذله ملت را نفی و تحلیل جامعه 

شناسانه از زبان جامعه القاء نماید.
اش��کال ندارد خویینی ها مثل جمعی از پشیمان ش��ده ها و از راه 
برگش��ته ها و به اردوگاه دشمن پیوس��ته ها به دنبال آنها برود و این 
اختیار را دارد نظیر امثال س��روش، به انکار نه تنها مقام والیت فقیه و 
روش علوی آن، بلکه به انکار س��ایر مقدس��ات دیگر روی آورد و شاید 
ایشان خیال می کنند، درچند سال عمر احتمالی و پایانی، نام و نانشان 
دراین رویکرد باشد ولی باید از ایشان خواهش شود؛ اوال از لباس مقدس 
روحانیت بیرون آمده و خود را راحت کنند و دوم اینکه از کیسه ملت 
در توهین به جایگاه قدس��ی و مکرم مل��ت اهانت نکنند، بلکه بقایای 
اصحاب فتنه 78 و88 آمادگی دارند تا ش��ما را در این رس��الت وهمی، 

یاریتان نمایند.
ونکته پایانی اینکه یاران ش��ما در دوره های مختلف و به خصوص 
دولت تدبیر و امیدتان به اندازه کافی صدای شما را نه  با نامه پراکنی، 

بلکه درعمل، به رهبری و ملت عرضه نموده اند.
خدا انشاءاهلل عاقبت ما و شما را ختم به خیر نماید.

نصرعزیزی

عضو شورای مرکزی



7
دوشنبه

16  تیر1399 
14 ذی القعده  1441    

شماره  1115 

  آقای خوئینی ها، شما خود متهم اید
بعد از خواندن نامه موس��وی خوئینی ها 
خطاب به رهبر معظم انقالب، ابتدا خواستم 
از بی بصیرتی خواص بگویم، دیدم این عنوان 
جفایی آشکار به خواصی است که فقط نادانند 
و گناهشان محدود به حماقت است و در بزنگاههای حساس، حق را گم 
و امام خویش را تنها می گذارند. اما موس��وی خوئینی ها از این جنس 
نیس��ت، او از همان ابتدا وحتی خیلی قبل از 18 تیر 78 نش��ان داد با 
اسالم ناب محمدی)ص( زاویه آشکار دارد و استعداد که نه، بلکه رسالت 
و وظیفه ایجاد جرقه برای شعله ور نمودن آتش فتنه دیگری را دارد تا 

کام انقالب و نظام و مردم را تلخ کند.
موس��وی خوئینی از همان ابتدا نش��ان داد مصداق عینی "َوإَِذا لَُقوا 
ا َوإَِذا َخلَْوا إِلَی َش��َیاِطیِنِهْم َقالُوا إِنَّا َمَعُکْم إِنََّما نَْحُن  الَِّذیَن آَمُنوا َقالُوا آَمَنّ
ُمْسَتْهِزئُوَن" )و چون به اهل ایمان برسند گویند: ما ایمان آوردیم، و وقتی 
با شیاطین خود خلوت کنند، گویند: ما با شماییم، جز این نیست که ما 

مؤمنان را به مسخره گرفته ایم.( است
درسال 56، شهید اسالمی ازمبارزان پیشتاز نهضت امام و از موسسین 
موتلفه اسالمی، بعداز آزادی از زندان، در کالس تفسیر موسوی خویینی ها 
شرکت و آشکارا مشاهده می نماید، که تفسیر قرآن وی، عینا تفسیری 
است که سازمان منافقین از قرآن دارند. حاصل این نوع نگاه التقاطی به 
قرآن و تفسیر نادرس��ت آن، تربیت افرادی چون اکبر گودرزی و زایش 
گروهکی کج فهم به نام فرقان اس��ت که عامل ترور و شهادت بزرگانی 

چون شهید مطهری، شهید قرنی، شهید عراقی و شهید مفتح بود.
شاید از همین زمان بود که موسوی خوئینی ها با دیدن مواضع موتلفه 
اسالمی علیه خود و تفکرات خطرناکش، کینه یاران صدیق انقالب را به 
دل گرف��ت و در کینه ورزی با ش��هید پوالدین انقالب الجوردی عزیز، 

حتی گوی سبقت را از منافقین هم ربود.
راس��تی اگر کارنامه سیاس��ی و فکری موسوی خوئینی ها را اجماال 
برانداز کنیم، چه می بینیم؟ قبل از انقالب، مروج تفکر التقاطی و عامل 
ایجاد گروهکهای تروریست و براندازی مانند فرقان. بعد از انقالب، تمام 
همت خود را برای کسب قدرت و منصب های قضایی باالی کشور به کار 
می گیرد و دادس��تان کل کشور می شود اما بقول خودش، "زمان امام 
هم والیت مطلقه فقیه را قبول نداشتم ولی رویم نمی شد مطرح کنم". 
مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نکات جالبی از سهم خواهی 
و جاه طلبی موس��وی خوئینی ها بیان می دارند، »... به جلسۀ رسمی 
برای تحلیف رفتیم. آقای موس��وی اردبیلی و موس��وی خوئینی ها هم 
بودند. به نظر می رسد از جایگزینِی آقای یزدی ناراحت اند...« )هاشمی 
رفس��نجانی: کارنامه و خاطرات 1368: بازسازی و سازندگی، به اهتمام 

علی الهوتی، تهران: دفتر نشر معارف انقالب، 1391. ص 271(
و در جای دیگر نوشته اند: »آقای موسوی خوئینی ها آمد؛ خودم ایشان 
را خواستم ... از رهبری رنجیده، به خاطر اینکه ایشان را رئیس قوۀ قضائیه 

نکرده است« )همان، ص 280(
اینها فقط اوراقی از کتاب قطور 
خیانتها و خباثت ه��ای پنهان و 

آشکار گذشته نامبارک ایشان است 
و آتش افروزی فتنه 18 تیر 78 نیز 

برگ سیاه دیگری در کارنامه اوست. 
حال به نظر شما کسی با چنین رزومه 

نشسته ای حق دارد در جایگاه منتقد و سوال کننده 
و برای مردم نقش دایه مهربانتر از مادر را بازی کند؟

آقای موس��وی خوئینی ها، یادتان رفته، چه کسی بعد از خطبه های 
رهبری در نماز جمعه 29 خرداد 88، با دعوت به ایجاد بلوا و آش��وب، 
آتش فتنه 88 را ش��عله ور کرد؟ آیا مس��بب وضعیت کنونی کش��ور، 
همان دولتی نیس��ت که با حمایت همه جانبه ش��ما و همفکران و هم 
حزبی هایتان روی کار آمد؟ آیا فتنه بنزین، فتنه دالر و ارز، فتنه طال و 
سکه، فتنه خودرو، فتنه گرانی لجام گسیخته ای که کمر مردم را زیر بار 
خود خمیده، از برکت دولتی نیست که دولت تدبیر و امیدش خواندید و 

همه جانبه شما همکیشان سیاسی تان، حمایتش کردید؟
آقای خوئینی ها ش��ما حق پرس��یدن و در جایگاه منتقد نشس��تن 
را نداری��د، ش��ما و همه به اصطالح اصالح طلبان��ی که حامی اقدامات 
مخرب دولت روحانی بودید، امروز باید به ملت ش��ریف ایران پاسخگو 
باش��ید. دولتی که ایدئولوگ اقتصادی آن به ش��رکتهای عمدتا دولتی 
ک��ه می بایس��ت 28 میلی��ارد دالر ارز حاصل از صادرات را به کش��ور 
بازمی گرداندند، پیام می دهد، "از بازگرداندن ارز کاالهای صادر ش��ده 
خودداری کنید تا نظام )بخوانید رهبری( تحت قشار قرار گرفته و راضی 
به مذاکره با امریکا شود"، نباید پاسخگوی کردار خباثت آمیز خود باشد؟ 
آخر خیانت تا کجا؟ بله شما و دولتی که حامی آن بوده اید بجای فرار به 

جلو باید پاسخگوی اقدامات خود باشید.
گرچه این تکرار تاریخ است که همواره زیاده خواهان و ویژه خوارانی 
که مطامع ش��ان برآورده نمی شود، بر امام امت تاخته و طلب حقی را 

میکنند که خود متهم اول ضایع شدن آن هستند.
آقای خوئینی ها، صدای شما که از پس این نامه سرگشاده به ولی امر 
مسلمین،شنیده می شود، چقدر آشناست. انگار نعره های طلحه و زبیر است 
که بعد از پاسخ نه، حضرت امیر)ع( به سهم خواهی و زیاده خواهی شان، 
بلند شده و از پس تاریخ شنیده می شود. چقدر زیبا امام علی)ع( درباره 
َُّهْم لََیْطُلُبوَن َحّقاً ُهْم تََرُکوُه وََدماً ُهْم َسَفُکُوه;  آنان و پیروانشان فرمود، »وإِن
آنها حقی را مطالبه می کنند، که خود آن را ترک گفتند، و خونی را طلب 
می کنند که خود ریختند«. این تکرار تاریخ است که ناکثین بر امام حق 

شوریده و او را به چیزی متهم می کنند که خود باعث و بانی آنند.
آقای موس��وی خوئینی ها، آن س��بو بشکس��ت و آن پیمانه ریخت. 
دیگر ژس��ت های اپوزیس��یونی به ش��ما و هم پالکی هایتان نمی آید. 
دیگر نمی توانید با فرار به جلو و قرار گرفتن در مسند پرسشگری، مانع 
پاس��خگویی دولت مورد حمایت تان باشید. حنایتان پیش مردم دیگر 
رنگ ندارد، گرچه اگر رنگ هم داشت، نمی شد ننگ را با رنگ پاک کرد.

آقای خوئینی ها، اینبار شما و اصالح طلبانی که مردم را به این مصائب 
دچار کردند باید پاسخگوی وعده های دروغ و اقدامات مخرب و ضد ملی 

خود باشید. آقای خوئینی ها، شما خود متهم اید.

علی آرش رناسی

عض��و ش��ورای مرک��زی حزب 
موتلفه اسالمی بیان کرد: با توجه به 
سوابق و مواضع موسوی خوئینی ها 
در دوران مختل��ف از جمله در فتنه 
78 و روزنامه سالم او، در فتنه 88 و 
ضدیت موسوی خوئینی ها با شهید 
بهشتی و حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامن��ه ای و از جمله مخالفت 
با اصل مترقی والیت فقیه؛ قطع به 
یقین نگارش ای��ن نامه همزمان در 
س��الگرد شهدای هفتم تیر و انفجار 
دفترج��زب جمه��وری اس��المی و 
شهادت شهید مظلوم بهشتی و یاران 

ایشان بی هدف نبوده و نیست.
وی با تأکید ب��ر اینکه این اقدام 
آغاز فتن��ه جدیدی اس��ت که می 
خواهن��د می��وه ای��ن فتن��ه را در 
انتخاب��ات س��ال 1۴00 بچینن��د، 
عنوان کرد: ازخاطره و سوابقی که از 
موسوی خوئینی ها داریم این است 
که او هرچند وقت یک بار انگش��ت 
اتهام را به س��مت یکی از شخصیت 
های نظ��ام از جمله عالمه مصباح، 
مرحوم هاش��می، ش��هید بهشتی و 
آیت اهلل امام خامنه ای نش��انه می 

گیرد.
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مجتبی همدانی تشریح کرد:

چرایی بازداشت تعدادی از فرماندهان حشدالشعبی
کارش��ناس  همدان��ی،  مجتب��ی 
مسائل سیاسی، در باره اهمیت وجود 
حشدالشعبی در حفظ استقالل عراق 
به خبرنگار ما گفت: در س��ایه ارتش 
عراق بعد از سقوط صدام و فقدان این 
ارتش که ارتشی قوی در منطقه تلقی 
می شد، قطعاً زمینه ای فراهم  شد که 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی 
که به دنبال ایج��اد ناآرامی در عراق 
بودند از نبود ارتش اس��تفاده کنند و 
بتوانند طرح هایشان را در این کشور 

پیش ببرند. 
وی در خصوص یکی از مهم ترین صورت های توطئه سه کشور مزبور 
علیه عراق مطرح کرد: گسیل نیروهای تروریستی از کشورهای مختلف 
به عراق یکی از شکل های این توطئه بود. پیشروی های داعش در خاک 

عراق به علت فقدان ارتش قوی در عراق به وقوع پیوست. 
این کارشناس مسائل سیاسی پیرامون ارتش صدام خاطرنشان کرد: 
ارتش صدام ریشه های بعثی داشت و در صورت حفظ این ارتش پس از 

صدام قطعاً نمی توانست در مقابل داعش بایستد. 
وی در خصوص تشکیل حشدالشعبی اظهار کرد: نیروهایی که به فکر 
حاکمیت عراق و جلوگیری از تجزیه آن بودند و به دنبال حفظ استقالل 
این کشور و مقابله با تروریست ها بودند تالش کردند به جای ارتش صدام 
نیروهای جایگزین ایجاد کنند. یکی از این نیروها حشدالش��عبی بود. 
حشدالشعبی توانست در حفاظت از س��رزمین عراق و یکپارچگی آن 
در مقابل داعش که بسیاری تصور می کردند داعش بر کل عراق مسلط 

خواهد شد موفق عمل کند و داعش 
را شکست دهد. همین دلیل آشکار 
ض��رورت وجود حشدالش��عبی در 

عراق است. 
همدانی بیان کرد: کش��ورهایی 
که به دنبال تجزیه ع��راق و ایجاد 
ناآرام��ی در آن و ایجاد زمینه هایی 
برای سوء اس��تفاده های اقتصادی 
و سیاس��ی از ای��ن کش��ور بودند، 
وج��ود حشدالش��عبی را مخال��ف 
نیاتشان می دانستند و با روش ها و 
توطئه های مختلف تالش کردند با 

آن برخورد و آن را از صحنه عراق حذف کنند.
وی در خص��وص بازداش��ت و آزاد ک��ردن تع��دادی از فرمانده��ان 
حشدالش��عبی به دس��تور الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق گفت: به نظر 
می رسد این امر سوء استفاده دشمنان عراق از برخی رقابت های سیاسی 
داخلی بود. رقابت های سیاس��ی داخلی عراق باید محترم شمرده شود، 
ولی در عین حال نباید به گونه ای باشد که افرادی فکر کنند می توانند 
حشدالش��عبی و دیگر نیروهای ش��یعه، س��نی و کرد را که در مقابل 

تروریست ها ایستاده اند حذف کنند. 
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان اشاره کرد: رقابت های سیاسی 
در عراق باید در محیط گفتمانی و مس��المت آمیز و با تفاهم بین همه 
طیف های سیاس��ی این کشور ش��کل بگیرد. قطعاً اراده برای حل این 
مشکالت، اختالفات و رقابت ها ناامیدکننده دشمنان عراق اعم از آمریکا، 

رژیم صهیونیستی و سعودی است.     

مرکل در سودای رهبری اروپا

 در اروپا انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا  و اسپانیا به شدت گرفتار بحران 
های اقتصادی،  سیاسی ، اجتماعی و امنیتی هستند. اتحادیه اروپا اکنون 
مجموعه ای از کشورهای بحران زده،  گرفتار اختالفات شدید شده است. 
گرچه هنوز می خواهد خود را تاثیرگذار در صحنه بین الملل به عنوان 
یک قدرت جهانی جلوه دهد. دراین اتحادیه بحران زده تنها آلمان است 

که دچار بحران حاد نیست. آلمان اکنون در صدد رهبری اروپا است.
 ص��در اعظم آلمان در موضع گی��ری مهم خود به اروپایی ها گفت: 
تصور و فکر اینکه آمریکا رهبر جهان باشد و کشورهای اروپایی همراه 
و همدس��ت آمریکا باشند را از ذهن خود خارج کنند. وی تصریح کرد: 

اروپا ضروری است در باره جهانی بدون رهبری آمریکا عمیقاً فکر کند.
 پس از مرکل وزیر خارجه آلمان 
نی��ز گفت: ه��ر کس تص��ور کند با 
روی کار آم��دن یک رئیس جمهور 
دموک��رات به جای ترامپ ش��راکت 
اروپا - آمریکا به آنچه بود بر می گردد. 
تحوالت و تغییرات ساختاری جدید 

را ندیده گرفته است.
 این ن��وع موضع گیری ها بیانگر 
تغیی��رات سرنوشت س��از در مواضع 
و تفک��ر رهبران اروپا اس��ت  گرچه 
ممکن اس��ت خیل��ی زود اثرات آن 
آش��کار نش��ود ولی به هرحال یک 
تحول ساختاری در آینده رخ خواهد 
داد که در صحنه بین الملل ، ایران و 

غرب آسیا تاثیرگذار است.

ترامپ و احتماالت آینده

 کاهش موقعیت ترامپ در آمریکا و در بین الملل و عدم توانایی او در 
موضوع کرونا و مسئله سیاهپوستان و گسترش افکار خودمختاری یافتن 
ایاالت آمریکا و بحران نظام لیبرال دموکراسی سرمایه داری باعث شده در 
درون حزب جمهوری خواه آمریکا این فکر پدید آمده و اوج بگیرد که به 
جای ترامپ فرد دیگری از طرف حزب معرفی شود تا حزب  دچار شکست 

فاحش نشود.  
همین تفکر و تحلیل اس��ت که بعضی رس��انه های آمریکایی از جمله 
فاکس نیوز س��خن از احتمال انصراف ترامپ از نامزدی به میان آورده اند. 
از ای��ن رو اگر در روزهای آینده ترامپ ناگهان دچار بیماری یا س��کته یا 
احتماالت دیگری شد نباید تعجب کرد. در آمریکا این امری مرسوم است 
مانند کش��ته ش��دن کندی یا واترگیت نیکسون یا مردن ناگهانی ویلیام 

کیسی رئیس سازمان سیا در جریان رسوایی مک فارلین.

محمد باقر اسدالهیمحمدرضا حاجی
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سید علی یزدی خواه:

سیاست های جاری آموزش  و پرورش
 مانع تحقق عدالت است

سید علی یزدی خواه، نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
در گفتگو با نما در باره مهم ترین اولویت ها در تحول در نظام آموزش و 
پرورش کشور گفت: در حوزه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش توجه 
به منزلت اجتماعی و تأمین معیش��ت آنها و در حوزه دستگاه تعلیم و 
تربیت توجه به عدالت آموزشی و در حوزه نهادهای اجتماعی توجه ویژه 

به نقش و کارکرد خانواده در فرآیند تعلیم و تربیت نیاز به تحول دارد.
وی افزود: در خصوص مس��ئولیت دستگاه های اجرایی و دولتی باید 
گفت، لزوم مشارکت همه جانبه همه دستگاه های اجرایی و دولتی با نظام 
تعلیم و تربیت کش��ور برای تربیت انسان تراز جمهوری اسالمی ایران 
جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه انسانی در دهه های آینده بیش از 

پیش احساس می شود.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی دوره یازدهم پیرامون عدالت 
آموزشی خاطرنشان کرد: دانش آموزان ما شرایط یکسانی در بهره مندی 
از امکانات آموزش��ی ندارند. مدارس حاشیه ای، مدارس مناطق محروم 
و م��دارس مناطق مرزی و مدارس��ی با تراکم ب��االی دانش آموزان در 

یک کالس درس و مدارس فاقد ابزارها و تجهیزات کمک آموزش��ی از 
موضوعاتی هستند که در توسعه عدالت آموزشی باید به آنها توجه شود.

وی مطرح کرد: چندین سالی بود که مقرر شده بود تولیدات فرهنگی 
و درسی چند رسانه ای تولید کنیم که شامل کتاب، فیلم، لوح فشرده، 
سایت های اطالع رسانی و امثالهم هستند، منتهی محدود به چند عنوان 
اولیه و محدود از کتب درس��ی ش��د. در حالی که بای��د در مورد همه 
کتاب های درس��ی اتفاق می افتاد تا در بحران هایی مثل شیوع بیماری 

کرونا دچار مشکل نشویم.
یزدی خواه گفت: با وجود تالش های مسئولین دولتی وضعیت پوشش 
تحصیلی کشور مطلوب نیست. از یک سو حدود 900 هزار نفر بازمانده 
از تحصیل به دالیل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و... 
داریم، به خصوص در دوره ابتدایی و آموزش عمومی که این قضیه حادتر 
و حساس تر است. البته امکانات و زیرساخت های آموزش و پرورش هم 

در وجود بازماندگان از تحصیل دخیل است.
وی ب��ه آمار دیگری که نش��ان دهنده عملکرد نامطل��وب آموزش و 
پرورش است اشاره کرد و گفت: ساالنه 200 الی 250 هزار نفر بر شمار 

ترک تحصیل کنندگان افزوده می شود.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی تأکید کرد: وظیفه آموزش و 
پرورش انس��داد ورودی بی سواد به جامعه اس��ت. آموزش و پرورش در 
حوزه واجب التعلیم ها )از شش ساله ها تا هجده ساله ها( نباید اجازه بدهد 

فردی بی سواد باقی بماند.
وی در پایان مطرح کرد: با توجه به نامناسب بودن بازار اشتغال افراد 
بازمانده از تحصیل جذب اشتغاالت مفید نمی شوند و حرفه های مفیدی 
برایش��ان وجود ندارد و تعریف نش��ده اس��ت یا در حد مناسب نیست. 
عمدت��اً افراد بازمانده از تحصیل به اش��تغال های کاذب و غیر حرفه ای 

روی می آورند که آسیب های اجتماعی خاص خودش را به دنبال دارد.

ضرورت تحول در ادبیات کودک
ادبی��ات کودکان��ه در آغ��از با الالی��ی ها و 
داستان های مادرانه آغاز می شود که محتوای 
آن بیشتر بر مبنای آرامش،مهربانی، ارزش هایی 
که مربوط به سنت و روشهای آن خانواده و جامعه است، شکل می گیرد.

 از آنجایی که کودک همان انس��ان آینده اس��ت که در ابتدای 
مس��یر است توجه به ش��کل گیری تمامی ابعاد وجودی و 

روحی او از ضروریات است .
کسانی که در شکل گیری این موجود انجام وظیفه 

می کنند باید بدانند مسئولیت مهمی دارند از پدر 
و مادر و افراد خانواده ،بس��تگان ،سیاس��ت های 
حاکم بر جامعه ، مدرسه ،محیط های تفریحی 
حتی پارک ، ابزار و اس��باب بازی ،اتاق کودک، 
نوع تغذیه، گفتار و رفتار پدر و مادر، داستان ها 
و ش��خصیتهای داس��تان ها و فیلم ها و حتی 
آرایش محیط خانه و محل و هم بازی ها و تمام 
امور س��معی و بصری  و معنوی که در ارتباط با 

دوران کودکی و نوجوانی هستند .
از این رو اس��الم و تمدن های بش��ری نسبت به 

کودک و نوجوان توجهات ویژه ای دارند . 
الزم اس��ت با توجه به فض��ای کودکان��ه و ابعاد روان 

شناختی کودک و ارزش های اخالقی به تولید محتوا پرداخت.
 در این زمینه توجه  ویژه به قهرمان س��ازی و الگوس��ازی ارزشی 

برگرفته از فرهنگ اصیل گذشته تا به امروز منطبق با روحیه کودکان 
و دارای جذابیت های سمعی و بصری به خصوص در انیمیشن ها الزم 

است.
 اقتضا می کند که تولیدکنندگان محتوا با توجه به ش��رایط جهان 
کنون��ی و تغییر ذائقه ک��ودکان  و وجود فضای مجازی در دس��ترس 
همگان با نگاهی جدید و زنده نگهداش��تن ارزش ها وش��یوه های 
جدید فراگیری نگاه متحول گرایانه ای به این حوزه ها 

داشته باشند.
 در سال های اخیر تالش های بسیاری 
در حوزه  ادبیات ک��ودک و و حتی در 
زمینه  تولید بازی فکری و اس��باب 
بازی  صورت گرفته اس��ت و توجه 
و تقدی��ر مقام معظ��م رهبری از 
تولیدکنندگان محتوا برای کودک 
و نوج��وان و آثار مح��دود به این 
حوزه ارزش و اهمیت پرداختن به 
این حوزه را نشان می دهد اما باز 
هم الزم اس��ت  با وسواس  ویژه ای 

در زمینه های زیر بازنگری کرد :
کارب��رد کلم��ات و اصطالح��ات و 
تصویر س��ازی مناس��ب کودکان چه در 
کت��اب ها و مجالت چه در انیمیش��ن ها و 

برنامه ها.
جذابیت های س��معی و بصری، ش��خصیت پردازی 
و اس��طوره س��ازی قابل درک برای کودکان، پویانمایی ها و تئاتر های 

نمایشی ارزشی 

زهرا روزبه

روزنامه نگار
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مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان حجاب و عفاف تشریح کرد:

چگونگی جوالن مافیای چادر مشکی
دولت اهتمامی نسبت به مسئله حجاب و عفاف ندارد

 اس��داهلل س��لیمانی مدیرعام��ل انجم��ن 
محص��والت حج��اب و عف��اف در گفتگوی��ی 
اختصاصی با بیان نقش دولت در عدم رسیدگی 
به بازار واردات چادر و وجود مافیا در این عرصه گفت: مس��ئله مافیای 
چادر در قبال موضوع بی تفاوتی دولت بسیار کمرنگ است، تنها هفت 
درصد از نیاز بازار چادر در داخل تولید می ش��ود این نش��ان دهنده آن 
است که  دست هایی در کار است و منافعی از این محصول عاید عده ای 
می شود، این دست می تواند دولتی، غیردولتی و یا مافیایی باشد که از 
این واردات 70 الی 80 میلیون متر پارچه سود می برد و مانع از شکوفایی 

صنعت چادر می شود.
 شرایط سخت تولید

وی به عنوان یک تولیدکننده فعال چادر در کشور اظهار کرد: فضای 
کس��ب و کار در این هفت هش��ت س��ال اخیر به واسطه سخت کردن 
شرایط توسط دولت، برای تولیدکنندگان دشوارتر شده است و همین 

موضوع زمینه را برای مافیای چادر آسان تر می کند.
س��لیمانی تأکید کرد: به عقیده من در ح��وزه تولید و عرضه چادر 
مش��کی دولت کامال بی تفاوت اس��ت به اندازه ای که هر فرد ناش��ی به 
سادگی می تواند چادر مشکی را به شکل قاچاق و غیره وارد کند. دولت 
از یک سمت داخل تولیدکننده داخلی را محدود کرده و از تولیدکننده 
حمایت نمی کند او در این زمینه از تنها کارخانه چادر مش��کی نه تنها 
حمایت نمی کند؛ بلکه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از آن دریافت 
می کند و این کارخانه به عنوان تنها تولیدکننده چادر ایرانی نفس های 

آخر را می کشد.
 موز مهمتر از چادر

مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان حجاب با یادآوری اولویت های دولت 
برای واردات محصوالت در سال های اخیر اظهار داشت: اعتقاد من این 
است که ما اهتمامی به بخش چادر نداریم و بحث حجاب و عفاف برای 
دولت اولویت ندارد؛ زیرا اگر اولویت داشت در سال 97 به فاصله پانزده 
روز تا نوروز 300 میلیون دالر موز با ارز دولتی ۴200 تومانی وارد شد با 

این مبلغ می شد نیاز سه سال چادر مشکی کشور را با قیمت ارز یارانه ای 
تأمین کرد تا قیمت چادرآنقدر افزایش پیدا نکند.

وی تصریح کرد: دولت از یک طرف زمینه تولید چادرمشکی داخلی 
را سخت کرده و از سمت دیگر واردکنندگان یا همان مافیایی که سود 
سرش��اری از بخش چادرمش��کی می برند خیلی راح��ت واردات انجام 
می دهند و تنها کسانی که این وسط متضرر می شوند کسانی هستند که 

در جمهوری اسالمی ایران رعایت قانون شرع و عرف را می کنند.
 مافیای داخلی یا خارجی

س��لیمانی در پایان با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف از منظر رهبر 
انقالب و بی توجهی به این مهم توسط متولیان امر خاطرنشان کرد: رهبر 
انقالب حجاب را اهم مسائل می دانند اما متأسفانه دولت و متولیان امر در 
عمل هرچیزی جز پوشش و واردات آن را در اولویت خود قرار می دهند؛ 
بنابراین برای پیدا کردن مافیا نباید به دنبال یک عامل خارجی بود عده ای 
در نبود نظارت و اموری از این دس��ت چادر وارد می کنند و سود سرشار 
می برن��د و کارخانه های داخلی فلج می ش��وند و دولت هم ارز دولتی در 
اختی��ار واردکنندگان قانونی نمی دهد؛ زی��را اگر ارز دولتی تعلق بگیرد 
مافیایی که درحال وارد کردن چادر است کاروکاسبی شان کساد می شود.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار

روزهای پیش از قانون
روزهای پایان اسفند 57 و یک ماه 

بعد از پیروزی انقالب اس��المی و 
درس��ت در زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده 
بود، امام خمینی نس��بت به وضعی��ت حضور زنان در 
ادرات دولتی انتقاد کرد این انتقادات و تذکرات مداوم 
در نهای��ت کارمندان ادارات دولتی را موظف به رعایت 

حجاب کرد و به مرور این قانون نانوشته عمومیت یافت 
و این گام نخست پیش از تصویب قانون حجاب در کشور 

بود.
قانونی به اسم تعزیرات

تا سال 63 هنوز هیچ قانونی درباره حجاب و عفاف به تصویب مجلس 
شورای اسالمی نرسید اولین قانون درباره پوشش زنان در این سال طی 
ماده 102 قانون تعزیرات مصوب شد و بر اساس آن همه زنان ایرانی که 
در تمامیت ارضی به نام ایران مکلف به رعایت حجاب و عفاف شدند، این 
قانون براساس مطالبه عمومی مردم به مجلس رفت و به تصویب رسید.

گام سوم؛ فکری به حال فروشندگان مختلف حجاب
درست سه سال بعد از تصویب قانون حجاب در سال 1365 در مصوبه 
قانون نحوه رس��یدگی به تخلفات و مجازات فروش��ندگان لباس هایی 

که اس��تفاده از آنها در مألعام خالف ش��رع اس��ت و یا عفت عمومی را 
جریحه دار می کند نکات جدیدی به چشم می خورد در ماده ۴ این قانون 
ذکر ش��ده است که کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و 
آرایش آنان خالف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتک حرمت عمومی 
است توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به 
یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می شوند. و ماده 
دو مجازات های تعزیری را ش��امل تذکر و ارشاد، توبیخ و 
سرزنش، تهدید و... بر می شمرد تبصره سخت گیرانه ای 

نیز در این قانون مبنی بر فصل خدمت وجود دارد.
گام چهارم، قانون مجازات اسالمی

ماده 63 قانون مجازات اس��المی مصوب سال 75 
مهمترین قانونی است که بی حجابی را جرم می انگارد 
ای��ن قانون ضمانت اجرایی محکم و اس��تواری دارد و در 

ماده 102 و 22 شرح آن به طور کامل آمده است.
گام آخر؛ قانون بی قانون

بی حجابی و نقض پوشش جرم تلقی می شود اما متأسفانه در کشور 
ما با س��هل انگاری هرچه تمام از کن��ار آن می گذرند قانون گریزی در 
هرنقط��ه از دنیا  بد و مذموم اس��ت. قانون حجاب و عفاف بر اس��اس 
بافت مذهبی و فرهنگی کشورمان طراحی شده است اما متأسفانه این 
قوانین از س��وی مجریان و متولیان فرهنگ��ی و قضایی نادیده گرفته 
می شود و در عوض کوتاهی های فرهنگی ما معاندین نظام برای مقابله 
با حاکمیت اسالمی این اصل را هدف قرار داده و مردم و زنان را مقابل 

آن می گذارند.

رضوانه باهری

روزنامه نگار

قانون بی ضمانت
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در نشست مشترک کارگروه ورزش و مسئولین مدیریت جوانان حزب بررسی شد

لزوم تفکیک جوانان از ورزش
پنجمین نشس��ت اعضای کارگروه ورزش با دس��تور جلس��ه، لزوم 
تفکی��ک بخش جوانان از ورزش با حضور محمد امین تهرانی رییس و 

میرسجادحسینی قائم مقام شاخه جوانان حزب تشکیل شد.
در این نشست هفتگی ابتدا محمدرضا تهرانی نایب رییس کارگروه 
با اش��اره به اتفاقات و رخدادهای تلخ تیرماه در تاریخ حیات جمهوری 
اسالمی از جمله واقعه هفتم تیر در رابطه با دستور جلسه و لزوم تفکیک 
بخش جوانان و ورزش در دس��تگاه مربوطه تاکید کرد: مشکل جوانان 
صرفا در ورزش خالصه نمی ش��ود بلکه قش��ر عظیم جوانان جامعه با 
مش��کالت مس��کن، ازدواج و اشتغال روبرو هس��تند که بخش جوانان 

دستگاه ورزش توان پاسخگویی به نیازهای آنان را ندارد.
در ادامه نشست اکثریت اعضای حاضر ضمن بیان دیدگاههای خود 
از نمایندگان مجلس یازدهم خواهان بازنگری در الحاق بخش جوانان 
و ورزش ش��دند. تاکید بر استقالل بخش جوانان، لزوم تشکیل معاونت 
ی��ا اداره کل جوانان در وزارتخانه ه��ا و ارگان های مختلف تحت لوای 
تشکیالتی چون سازمان ملی جوانان، تدوین اساسنامه فراگیر و دقیق 
در راستای حمایت از این قشر عظیم جامعه و ارائه سازوکار مناسب در 

جهت رسیدگی به امور آنان از جمله مباحثی بود که مطرح شد.
در پایان امین تهرانی مدیر جوانان حزب ضمن قدردانی از ارائه نقطه 
نظرات سازنده و کارشناسی اعضای کارگروه ورزش خاطرنشان کرد: با 
توجه به تجربه فعالیت طوالنی مدت اعضای کارگروه ورزش در بخش 

ورزش و جوانان و لمس واقعیت های موجود به نظر می رسد بازنگری 
در کارک��رد بخش جوانان  وورزش ضرورت تفکیک این دو مقوله بیش 
از پیش احساس می شود لذا تالش ما در قسمت جوانان حزب موتلفه 
اس��المی این خواهد بود تا در نخستین نشست سراسری که با حضور 
مسئولین بخش جوانان استان ها برگزار می شود موضوع به طور دقیق 
مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن از طریق حزب به نمایندگان محترم 

مجلس ارایه شود تا تصمیمات مقتضی در این باره اتخاذ شود.

»فوتبال برتر« نیازمند حمایت و سرمایه گذاری مناسب تر
کارشناسان معتقدند از مهمترین ابزارهای 
توس��عه در ی��ک جامعه"نیروی انس��انی" و 
"س��رمایه گذاری یا منابع مالی" می باشد که 

می تواند در کنار دیگر عوامل، تحول را در آن جامعه احساس کرد.
جامعه از بخشهای مختلف تشکیل شده که می توان "صدا و سیما" 
را از مهمترین و حس��اس ترین بخشها برشمرد که در همگرایی و نشر 

فرهنگ غنی هر کشوری نقش موثر و کم نظیری را ایفا کند.
در مدت دو سال گذشته و با روی کار آمدن جوان انقالبی به عنوان 
مدیر شبکه سوم سیما،برنامه های ورزشی این شبکه هم شاهد تغییرات 
مثبتی شده که از آن جمله میتوان به برنامه پربیننده"فوتبال برتر" اشاره 
کرد. اصلی ترین علت این تغییرات که با استقبال خوب سالیق مختلف 
روبرو ش��ده تغییر "نیروی انس��انی" یا "تیم تهیه و تولید" متخصص و 
متعهد آن هست. تیمی که در این مدت مورد هجمه های گوناگون قرار 
گرفته، اما تعهِد اخالقی این تیم مانع آن شده که "سپر معروف رسانه ای" 

برون و درون سازمانی به اهداف خود برسد.
 اما آیا این تغییر به تنهایی کافی است؟

اگر بپذیریم که رسانه ها به ویژه صدا و سیما پل ارتباطی میان مردم 
و مسئوالن هستند و از رویکردهای مهم آن"اطالع رسانی و سرگرمی" 
اس��ت، باید گفت که برنامه فوتبال برتر در این مدت این دو رویکرد را 

به خوبی عملیاتی کرده است.
بررسی موضوع داللی در فوتبال و دستهای پشت پرده در استخدام 
مربیان و بازیکنان فوتبال و همچنین واکاوی دقیق قرار داد ویلموتس 
س��رمربی هلندی تیم ملی فوتبال و عوامل پش��ت صحنه آن با حضور 
کارشناسان آگاه و دوری از حواشی و پرداختن به اصل مسائل از جمله 
مواردی است که می توان در عملکرد مثبت چند ماه گذشته این برنامه 
عنوان کرد، اقدامی که باعث شد وزیر ورزش و جوانان در نامه ای به وزیر 
اطالعات خواستار ورود این نهاد امنیتی به موضوع داللی در فوتبال شد .

این "بایدی" است که الزمه یک برنامه تلویزیونی پر مخاطب است، 
اگر چه اشکاالت جزئی مانند نبود ارتباط با مخاطبان از طریق مسابقه 
پیامکی، پرداخت ضعیف به موضوع فرهنگ تماشاگران، رفتار مربیان و 

بازیکنان بر آن وارد هس��ت که 
قطعا در آینده این موارد تقویت 

خواهد شد.
 ام�ا "بایده�ای" دیگر 

چه؟
حمایتهای درون سازمانی و 
برون سازمانی از رویکرد جدید 
این برنامه پر مخاطب در کجای 

این حلقه قرار دارد؟
گاهی خبرهای ناخوشایندی 
از درون س��ازمان صدا و سیما 
در خص��وص ن��وع برخ��ورد با 
این برنام��ه و عوامل آن و حتی 
مجموعه ش��بکه س��ه بگوش 
میرسد که امیدواریم یا صحت 

نداش��ته باشد یا اگر صحت دارد مس��ئوالن رسانه ملی به ویژه ریاست 
محترم این سازمان تصمیم جدی بگیرند.

در این میان الزم اس��ت اش��اره ای به دیگر ش��بکه های س��یما و 
برنامه های ورزشی آن داشته باشیم. نباید فراموش کرد که برخی برنامه 
های ورزش��ی دیگر شبکه های سیما تغییرات محسوسی نداشته که " 
شورای هماهنگی ورزش سیما" می تواند در این میان نقش کلیدی خود 

را بیش از پیش نشان دهد.
از طرفی هم برخی رس��انه های مکت��وب و خبرگزاریها نیز در این 
موض��وع و حمایت از رویکرد مثب��ت برنامه فوتبال برتر وظایف خود را 
به خوبی انجام نداده اند. وجود سالیق مختلف از ویژگی های یک جامعه 
آزاد و به اصطالح دارای دموکراس��ی است که رسانه ها و خبرگزاریهای 
مستقل از این موضوع مستثنی نیستند، اما بپذیریم در موضوعات مهم 
به ویژه در حوزه مبارزه با بداخالقی و داللی در ورزش که به نوعی منافع 
ملی را در بر میگیرد، باید هم عقیده باشیم تا رسالت و وظایف رسانه ای 

خود را به خوبی انجام دهیم.

حسن علیرضائی 

عضو کار گروه ورزش
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می بینید دشمنی ها را، می بینید آمریکای خبیث را، انگلیس خبیث را، دولتهای اروپایی را، می بینید 
کارهایی که اینها هر چه از دستشان بر بیاید علیه جمهوری اسالمی کوتاهی نمی کنند، و خدا را شکر 
که سرشان به سنگ می خورد و نمی توانند مقاصد خودشان را عملی کنند و هر کار هم که می کنند 
که با این به قول خودش��ان »فشار حّداکثری« ملّت ایران را به زانو در بیاورند، بحمداهلل بازخوردش 
مشت ملّت ایران به سینه ی اینها و عقب زدن اینها است و موّفق نیستند؛ این در صورتی است که ما 

همه به وظایفمان ان شاءاهلل بتوانیم عمل بکنیم.                                                  
      امام خامنه ای 99/۴/7

ور
م ن

کال

مصطفی میرسلیم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به 
عدم گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه در سالهای اخیر اشاره 
کرد و گفت: دولت هیچ اعتقادی به روابط با کشورهای همسایه نداشته 
و به همین دلیل هم مناس��بات تجاری با کشورهای منطقه  را تقویت 

نکرده است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه نگاه دولت به آمریکا بوده و البته ته دل 
آن نیز با اروپا اس��ت و متاس��فانه االن متوجه شدند که بایستی روابط 
تجاری خود را با کشورهای منطقه تقویت کند که دیگر ارزش خاصی 

ندارد.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس یازدهم اظهار کرد: 
دولت تازه به فکر گسترش روابط با همسایگان شده که عملیاتی شدن 
این امر هم مسئله ساده ای نیست؛ زیرا عراق تا حدود زیادی تحت تاثیر 
آمریکا قرار دارد چون نیروهای آمریکایی هنوز در این کشور هستند و 
عراق نمی تواند به صورت مستقل تصمیم گیری کند، اما انجام این کار 

هم بهتر از "هیچ" است.
میرس��لیم به تاثیر روابط تجاری با کش��ورهای در اقتصادمان اشاره 
و اظهار کرد: روابط با کش��ورهای همس��ایه می تواند در پیشبر اهداف 

اقتصادی کشورمان تاثیر بسزایی داشته باشد.
این نماینده م��ردم در مجلس دهم در ادامه افزود: گردش اقتصادی 
و تجاری کشورهای همسایه بسیار باالست که اگر ما بتوانیم یک دهم 
آن را به خودمان اختصاص دهیم بسیاری از مشکالت اقتصادی ما  حل 

خواهد شد.

 با توجه به تحوالت پر فراز و نشیب اقتصادی 
،سیاس��ی و اجتماعی در کشور، همیشه یکی 
از نکات مهم واکنش ه��ای مردمی بوده ولی 

مدتهاست که چنین عکس العمل هایی را کمتر مشاهده می کنیم.
در جوام��ع امروزی حضور مردم و افکارعمومی در حوادث و اتفاقات 
روزانه امری رایج و مهم به حساب می آید و نشانه نشاط اجتماعی است 
ولی وقتی جامعه ای به تحوالت ش��تابان زندگی کمتر عالقه ای نشان 
دهد و اصال برایش تغییرات مهم نیس��ت این امر نمی تواند از چش��م 

تیزبین جامعه مغفول بماند.
بسیاری از جامعه شناسان براین باورند که عدم توجه یا واکنش مردم 
به تحوالت جامعه می تواند به ناچاری یا وادادگی و یا زیر زمینی شدن 
مطالبات و بی تفاوتی بیانجامد چرا که در هر صورت ادمیان نسبت به 
اتفاقات روزمره خود حس��اس هستند واگر این حساسیت از بین برود 
به طور حتم نمودار افول بسیای از تحوالت اجتماعی می تواند رقم بخورد.

با مکرر شدن حوادث و فشار های اجتماعی فرد به این نتیجه می رسد 
که او تاثیری برای حل این مس��ایل ندارد و میزان تالش او نمی تواند 
تاثیری در آن داش��ته باش��د. در این ش��رایط فرد دچار درماندگی می 

ش��ود و از میزان تالش خود می کاهد، احساس می کند، نمی 
تواندتغییری در ش��رایط ایجاد کند، در این حالت راحت ترین 
راه حل، کناره گیری از ش��رایط است و بی اعتنایی به تغییرات 
محیطی و تالش نکردن در جهت تغییر ش��رایط به طور کامل 

واضح خواهد بود.
در طرف دیگر مسئله، درد های مشترک باید باعث همبستگی 
اجتماع��ی گ��ردد درصورتیکه ما آن را در کش��ورمان به صورت 
معکوس مشاهده می نمائیم و همبستگی اجتماعی رو به سست 
شدن است، حلقات اتصال میان اعضای جامعه در حال رنگ باختن 

هستند یا اصوال شکل نمی گیرند. افزایش قابل توجه برخی ناهنجاریها، بی 
تفاوتی و نداشتن مسئولیت اجتماعی از جمله نتایج چنین شرایطی است.

کرختی و بی حس��ی و نداش��تن حس مس��ئولیت در جامعه بسیار 
خطرناک است و باعث می شود تا هر کس به دنبال منافع شخصی، قومی 
،مذهبی، زبانی و ... خود رفته و در مورد دیگران بی اعتنا باشد، تکرار این 
حوادت باعث واگرایی اجتماعی می شود و در دراز مدت می تواند زمینه 

های چنددستگی و تفرقه و گسست اجتماعی را به وجود آورد.
در چنین ش��رایطی، توصیه حکیمانه حضرت علی علیه السالم این 
است که مسلمین » مس��ئولیت اجتماعی « خویش را از خاطر نبرند، 
مفهومی که به ش��هروندان تاکید دارد در برابر هر تصمیم و رفتار خود 

مس��ئول بوده و اج��ازه ندارند 
منفعت ش��خصی خ��ود را بر 
مناف��ع جامعه مق��دم بدارند 
این دردهای مشترک جامعه 
بشری، هرگز جداگانه درمان 
نمی ش��ود و نیازمن��د وحدت 

ملی و حس همگانی است.

سید مصطفی میرسلیم:

دولت اعتقادی به توسعه روابط تجاری با همسایگان ندارد

خطر ِسرشدگی اجتماعی مردم 
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