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مجل��س یازده��م با تبلی��غ و ادعا و 
شعار انقالبی شکل گرفت. انشاءاهلل باهمین 
رویکرد تحول انقالبی را پیش خواهد رفت. 

تحول ابعاد وس��یعی دارد. قبل از اینکه ه��دف وجهت ومحدوده 
ومصادیق معین ومشخص داشته باشد، ومجلس یازدهم متناسب با 
شعارها وحوزه های تغییر وپیشرفت وتحول، اولویت هایی را با تسریع 
زمانی درنظربگیرد، تحول یک باور درونی براساس عزمی اعتقادی است 
که حتما باید نمایندگان وکارگزارانی با شاخصهای مدیریت اسالمی 
وآراس��ته به زینت های اخالق دینی وجود داشته باشند، تا این باور 
خمیرمایه عزم واراده وتالش وکوشش مستمر وتحرک جهادی باشد.

الحمدهلل نمونه های الگویی فراوانی ازاین  نوع خدمتگزاران تحول 
آفرین وجود  داشته وآثار خدمات آنها را درحوزه های امنیت، دفاع، 
دان��ش بنیانی، اقتدار نظامی، عرصه های علم��ی، توان بازدارندگی، 

تهاجم و دفاع سایبری وعرصه های سازندگی وپیشرفت داشته ایم.
ام��روز و در آغاز چل��ه دوم انقالب، به لحاظ مبانی آرمانی ونظری و 
زیر ساخت های فکری وگرایش به بومی سازی رقابت علمی کمبودی 
نداری��م تا مجلس یازدهم  از این جهت نگرانی داش��ته باش��د. ابالغ 
سیاست های کلی رهبری در بسیاری حوزه ها از مصادیق هدایتگر آن 
است، بلکه نگرانی مضاعف همان پیرایه ها و زنگارهای اخالقی، مشی، 
روش وهوا وهوسهای بی حد وحصر دنیا طلبی است که نظام مدیریت 
ما به تدریج، دربعضی حوزه ها در بعضی موارد، دربعضی مصادیق، در 
بعضی مدیریت ها و در بعضی نمایندگان ادوار گذشته به آن آلوده گشته 
ومانع صیانت نفس، زنگارزدایی، مردم داری، اشرافی ستیزی، صداقت 
درخدمت گذاری وتقویت روحیه انقالب درونی گردیده و این مبدا تحول 
انقالبی اس��ت که به آیه مبارکه یازده سوره رعد) ان اهلل الیغیر ما بقوم 
حتی یغیروا ما بانفسهم ( مزین گردیده ونسخه آغاز وعالج تحول است.

اگر فرض براین باش��د عزم جدی دراولویتهای مجلس، حذف ویا 
کاهش حداقل بیست مانع ساختاری اشتغال، فقرزدایی، فسادزدایی، 
عدالت در درآمد ، رفاه ، مسکن ، آموزش ، بهداشت ودرمان ،هزینه ، 
توزیع ث��روت ، محرومیت زدایی ونظام بیم��ه وهمچنین مبارزه با 
ناهنجاریهای اخالقی واجتماعی باش��د. شش ویژگی اعتقاد، ایمان، 
ب��اور، اراده، عزم جهادی و تالش مس��تمر را هر نماینده به تنهایی 
وهر کمیسیون به صورت جمعی نیازمند هستند تا مجلس انقالبی 
مسیر تحول انقالبی را طی نماید و برآیند این شش ویژ گی که قطعا 
درنظام ما صبغه دینی دارند همان سرمایه و ذخیره و انرژی متراکم 
تحول است که با مدیریت پاک، شجاعانه، کارشناسانه، اندیشمندانه، 
آرمانگرایانه، واقع بینانه، و با  اطالعات جامع و به روز، و اس��تفاده از 
انباشته های ارزشمند گذشته و نظارت ورصد دقیق شرایط و اوضاع 
داخلی و بین المللی، در وقت خود و با سرعت توسط هیئت رئیسه 
هدایت و آزاد ش��ود و آحاد جامعه ش��اهد آثار و نش��انه های تحول 

مستمر جدید و مناسب با مقتضیات زمان باشند.
ش��رط چنین تحولی این است که نمایندگان محترم، همه باهم 
بدون حاشیه های کم ارزش و با بذل ایثار و اولویت بندی امور و اهم 
ومهم نمودن برنامه ه��ای روزمره نمایندگی وپرهیز از آلودگی های 
مالی و هدایا و رودربایس��تی ها و وابس��تگی به کانون های قدرت و 
ثروت واشراف اطالعاتی به امور جامعه ومشورت خیرخواهان، زمینه 
ها و شرایط چنین تحولی را فراهم و عملی سازند و با اتکال به خدای 
متعال وتوسل به شهدا زمینه و امکان آن بوده و هست وخواهد بود.

مجلس انقالبی با تحول انقالبی تحقق گام دوم نیازمند ویژگی شهداى مؤتلفه

وجه مشترک تمام شهدای مؤتلفه اسالمی 
قب��ل و بعد از پیروزی انق��الب، در صداقت آنها 

است:
 آنچه می گفتند منطبق ب��ود بر مطلبی که در نفس خود بدان قائل 
بودند و این ویژگی را به کمال رسانده بودند با پرهیز از کالمی که ظاهرش 
درست است اما مفهومش خالف واقع را می رساند. سراغ نداریم که به قول 

خود وفا نکرده و یا بر خالف وعده ای که داده اند رفتار نموده باشند.
 نیت آنها پاک بود و هیچ انگیزه ای غیر خدا نداشتند: برای مدح و ذّم 
دیگ��ران اقدام نم��ی کردند و این ویژگی را با پایمردی و اخالص در آن، به 

دست آورده بودند. ظاهرشان داللت بر باطنشان می کرد، البته هر آنچه در 
باطن داشتند ظاهر نمی کردند تا رازها فاش نشود.

 آنها به صدق در عزم مزیّن بودند و ارادۀ معطوف به عمل آنها خالی از 
هر گونه سستی و تذبذب بود؛ اراده شان بر کار خیر بود و عزمشان جزم.

 در وفای به عزم مش��هور بودند و برای تمام اعمالی که متعهد ش��ده 
بودند در آینده انجام دهند، هیچ کم نگذاشتند: مصداق آیۀ شریفۀ ٢٣ سورۀ 
َ َعلَْیِه َفِمْنُهم مَّن َقَضی نَْحَبُه  احزاب مَِّن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ

. لُوا تَْبِدیالاً َوِمْنُهم مَّن یَنَتِظُر َوَما بَدَّ
 اعمالشان به گونه ای بود که در رفتار ظاهریشان اثری برخالف آنچه 
در باطن داش��تند مش��اهده نش��د. آنها برای تمجیدگویی دیگران گام بر 
نمی داشتند و دوست نداشتند به مصداق آیۀ شریفۀ ١٨٨ سورۀ آل عمران 
َِّذیَن یَْفَرُحوَن بَِما أَتَوا وَّیُِحبُّ��وَن أَن یُْحَمُدوا بَِما لَْم یَْفَعُلوا َفاَل  اَل تَْحَس��َبنَّ ال
تَْحَس��َبنَُّهم بَِمَفاَزۀٍ مَِّن الَْعَذاِب َولَُهْم َع��َذاٌب أَلِیٌم ، به خاطر کاری که تمام 

نکرده اند ستایش شوند.
 آنها در ایمانشان صادق بودند و توکلشان بر خدا حقیقی بود و از صمیم 
دل خرسند به رضای او بودند و در زهد نمونه شدند و ترس و امیدشان به 
ََّما  خدا به حد کمال رس��یده بود: مصداق آیۀ ش��ریفۀ ١٥ سورۀ حجرات إِن
ِ َوَرُسولِِه ثُمَّ لَْم یَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم  َِّذیَن آَمُنوا بِاهللَّ الُْمْؤِمُنوَن ال

اِدُقوَن. ِ أُولَِئَک ُهُم الصَّ فِي َسِبیِل اهللَّ
براثر همین صدق، دلی لطیف و خردی درست پیدا کرده بودند که آنها را 
از ضعف در تصمیم و کاستی در عمل مصون می کرد. نتیجۀ تالش صادقانه 

و فداکاری آنها، بدون استثناء اصالح وضع خود و مفاسد جامعه بود.
ام��روز در گام دوم انق��الب بیش از هر زمان دیگر ما نیازمند راس��تی و 

درستی و مبارزۀ جانانه با نفاق و عوامل و آثار آنیم.
از خدای شنوا و بینا مسئلت می کنیم به فضل و َکَرمش ، توفیق آن را 

نصیبمان فرماید.

سرمقاله

سید مصطفی میرسلیم

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی
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دکتر بادامچیان با اشاره به اقدامات آیت اهلل رئیسی مطرح کرد: 

احیاء اقتدار دستگاه قضایی
لزوم تحوالت در داخل و خارج قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اس��المی دکتر بادامچیان با 
هشدار نسبت به توطئه آمریکا و سه کشور وابسته اروپایی در تصویب 
قطعنامه شورای حکام علیه ایران اظهار داشت: پاسخ مدبرانه به قطعنامه 

شورای حکام، خروج قدرتمندانه از پیمان ان پی تی است. 
 اروپا اجیر سیاست های آمریکا

وی افزود: سه کشور اروپایی قرار بود بدعهدی و نقض پیمان برجام 
توسط آمریکا را جبران کنند. آنها نه تنها به این مهم عمل نکردند، بلکه 
معلوم شد اجیر سیاست های تجاوزکارانه آمریکا در نقض برجام هستند. 
دکتر بادامچیان با اشاره به ١7 سال پایبندی ایران به تعهدات آژانس و 
عدم پایبندی شورای حکام حتی به فلسفه شکل گیری ان پی تی گفت: 

متأسفم از اینکه کشورهای اروپایی نتوانستند بعد 
از ١7 سال که ایران در جهت تعهدات بین المللی 
عمل کرد، از خود صداقت نشان دهند و از فرصت 
اس��تفاده نمایند. آنها به جای سیاس��ت مستقل 
اروپایی، سیاست وابستگی و نوکری آمریکا را به 

کار گرفتند که به هیچ جایی هم نرسیدند. 
وی تأکید کرد: شایس��ته اس��ت وزیر خارجه، 
اقدام��ات فعال و پیگیری در عرصه دیپلماس��ی 

داشته باشد و به چند کلمه توئیت اکتفا نکند. 
توق�ف اجرای برجام کمترین پاس�خ به 

خطای تازه اروپایی ها
دکتر بادامچیان افزود: از برجام و سایر تعهدات اروپا و آمریکا طی ١7 
سال گذشته هیچ چیز باقی نمانده است. تنها چیزی که باقی مانده، عمل 
یکسویه ایران به تعهدات خود می باشد که آن هم به پایان رسیده است.

وی توقف اجرای برجام را کمترین پاس��خ به خطای تازه اروپایی ها 
دانست و تصریح کرد: ایران باید با قدرت پاسخ این خطای اخیر را بدهد. 
آنها طبل توخالی هس��تند و باید با اقتدار دربراب��ر زورگویی های آنها 
بایستیم و آنها تاوان و هزینه سیاست های تجاوزگرانه خود را بدهند.  

دکت��ر بادامچیان در ادامه افزود: امروز که دیگر از برجام چیزی باقی 
نمانده است، چطور ش��ورای حکام با وقاحت مدعی مطالباتی از ایران 

است. درحالی که به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده اند.  
 هشدار به مسئوالن دولتی

وی با اش��اره به توطئه های آمریکا و اروپا در تداوم تحریم ها گفت: 
تحریم های آمریکا به بازی مسخره ای رسیده است. آنها خشاب فشنگ 
تحریم ها را تا آخر چکانده اند. اکنون نوبت ماست که با اقدامات مدبرانه 

راه خود را با قاطعیت و اراده ادامه دهیم.  
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی به مسئوالن دولتی هشدار داد مراقب 

توطئه های آمریکا باشند.  
 دولت باید سود تولید کشاورزی را تضمین کند

وی در ادامه با اش��اره به مشکالت کشاورزان افزود: دولت برای حل 

مشکالت کشاورزان راه حل های محکم اجرا کند. ایران به اندازه کافی 
ظرفیت دارد مشکالتی از این قبیل را حل کند. دولت باید سود تولید 
کش��اورزی را تضمین کند تا کش��اورز با خیال آس��وده به کار خویش 
بپردازد و سیاستگذاری کند که سود تولید در سال جهش تولید برای 

تولیدکنندگان باال رود. 
 قهرمان مبارزه شجاعانه با نفاق و لیبرالیسم

دکتر بادامچیان در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به هفته 
قوه قضائیه اظهار داشت: یاد شهید بهشتی و 7٢ تن از یاران باوفای امام 
)ره( به ویژه ش��هدای عضو مؤتلف��ه را در حادثه فجیع انفجار هفتم تیر 
گرامی می داریم. شهید بهشتی بنیانگذار قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
است. قانون اساسی با مدیریت ایشان در مجلس 
خبرگان سامان یافت. او قهرمان مبارزه شجاعانه 
با نفاق و لیبرالیس��م در آغ��از انقالب بود و چون 
سدی در برابر ش��رارت آنها ایستاد و این جریان 

را رسوا کرد.
وی ب��ا تجلیل از اقدامات آیت اهلل رئیس��ی در 
مبارزه بی امان با فس��اد گفت: ام��روز با اقدامات 
آیت اهلل رئیسی، مفسدان و اشرار احساس امنیت 
نمی کنند. ایش��ان اقتدار دستگاه قضایی را احیاء 
کرده اند. مفسدان احساس می کنند در هر جایی 

که باشند، در چنگال عدالت خواهند افتاد. 
 لزوم تحوالت در داخل و خارج قوه قضائیه

دکتر بادامچیان درباره مرگ مش��کوک قاضی منصوری گفت: باید 
ابتدا بررسی شود چرا اینترپول به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است؟ 
پیگیری دقیق و کم و کیف پرونده او و ارتباطات وی پرده از این معما 
برمی دارد. از همه مهم تر یک قاضی جمهوری اسالمی در رومانی چه 
می کرده است؟ ما از آقای رئیسی تقاضا داریم تحوالت در داخل و خارج 

قوه قضائیه را با قدرت دنبال کنند.
  بازتاب بحران عمیق در آمریکا و خشم مردم

وی سپس با اشاره به کتاب جان بولتون و اختالف او با ترامپ افزود: 
ترامپ می گوید بولتون یک احمق است. پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز 
می گوید بولتون خائن است. باید از آنها پرسید چطور یک احمق خائن 
را به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا برگزیدند تا او اسرار آنها را آشکار 
کند. این سر و صداها که از آمریکا می شنویم دعوای احمق ها در اتاق 
حوادث آمریکا نیست، بلکه بازتاب بحران عمیق در آمریکا و خشم مردم 

از سیاست های سران آمریکاست. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی در پایان با گرامیداش��ت یاد شهید 
چمران گفت: ش��هید چمران از یاران باوفای ام��ام )ره( بود و دلیری و 
ش��جاعت او در جبهه های نب��رد، زبانزد خاص و عام ب��ود. او در عین 

تخصص علمی، یک عارف و مجاهد فی سبیل اهلل هم بود. 

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:
سابقه  و عملکرد حزب موتلفه اسالمی

 منجر به ایجاد امید در جامعه شده است
به گزارش روابط عمومی  حزب موتلفه اس��المی استان  آذربایجان 
شرقی، حجت االسالم و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم به مناسبت 
گرامیداش��ت یاد و خاطره شهیدان بخارایی ، امانی ، نیک نژاد و صفار 
هرندی با بیان اینکه انقالب اس��المی نقطه آغاز خیزش تفکر اسالمی 
است گفت : ماندگارترین شیوه ای که می تواند عزت و ابهت مسلمانان 
را متجلی سازد توجه به اصل وحدت و انسجام کشورهای اسالمی است.

امام جمعه تبریز با اشاره سابقه فعالیت حزب موتلفه اسالمی افزود : 

در چندین دوره فعالیت این جمعیت که نقطه آغازین آن به س��ال ۴٢ 
برمی گردد ، با محوریت روحانیت مبارز عملکرد بسیار ارزشمندی در 
جهت حفظ اعتقادات مردم ، ایجاد امید و نشاط در جامعه داشته است .

وی با گرامی داش��ت یاد و خاطره ش��هدای این ح��زب گفت : این 
مجموعه گسترده ترین و با سابقه ترین جمعیت است که در ٣۰ استان 

کشور فعالیت های در خور توجهی دارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه در همه اعصار 
راه و مسیر امام راحل دوام و قوام دارد، تاکید کرد : رمز پیروزی ملت ما 
در برابر کفر جهانی حفظ وحدت بین نیروهای داخل نظام است که به 
برکت هدایت های امام راحل و امام حاضر دنیای استکبار در برابر این 

فرهنگ خوار و زبون شده است.
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حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی، در گفتگو 
با خبرنگار ما پیرامون ویژگی های ملت مطالبه گر گفت: مطالبات مردم 
در فرامین مقام معظم رهبری اس��ت و ملت مطالبه گر باید خواستار 

اجرای فرامین معظم له باشند.
 نظارت

وی اظهار کرد: ملت مطالبه گر در پیشرفت همراه با عدالت مشارکت 
می کند و بر این مهم نظارت دارد. 

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی از دیگر ویژگی های 
ملت مطالبه گر را این گونه برشمرد: این ملت باید نظارت کنند و نقد 
منصفانه و ناصحانه داشته باشند و مشکالت و انحرافات در مسیر تمدن 

نوین اسالمی را بیابند.
 نقد

وی اف��زود: نقد منصفان��ه باید به دور از تخریب کردن، فحاش��ی، 
منفی گرایی و همراه شدن با خواسته های دشمنان باشد. 

ان��واری مطرح کرد: ملت مطالبه گر با بصیرت و هوش��یار اس��ت و 
آگاهانه در صحنه حضور دارد و نسبت به امور کشور بی تفاوت نیست. 

  فعال در صحنه
وی نداشتن روحیه ناامیدی و افسردگی را از دیگر ویژگی های چنین 
ملتی دانست و گفت: ملت مطالبه گر فعال در صحنه و حاضر و ناظر بر 

امور است و نشاط دارد.  
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی نظارت مردم را از 
طریق نمایندگانشان در مجلس و اطالع رسانی به دستگاه های نظارتی 
مثل دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح و تأکید کرد: 

مردم باید در این صحنه ها حضور داشته باشند و بی تفاوت نباشند. 
وی تصریح کرد: مردم در مقابل تالش دشمنان که می کوشند ملت 
ایران را نسبت به نظام اسالمی بی اعتماد و آنها را از نظام اسالمی جدا 

کنند هوشیاری و بصیرت به خرج بدهند.
 مقابله با دشمن

انواری بیان کرد: دشمنان می خواهند ملت زمینگیر شوند و از انقالب 
اسالمی فاصله بگیرند و در عین حال انقالب اسالمی را منزوی کنند و 
در مواضع اصولی و شعارهای انقالب اسالمی تغییرات ایجاد کنند. ملت 
مطالبه گر باید هوشیار باشد که به این توطئه دشمنان دامن نزند و از 

افتادن در این دام پرهیز کند. 
وی تصریح کرد: دش��من تالش می کند احساس شکست مقاومت 
ملی را ترویج کند و به ایمان و فرهنگ و استقالل مردم ما هجمه  کند. 
ملت مطالبه گر بصیرت و هوشیاری دارد و همراه و همساز دشمن در 

اجرای توطئه هایش نیست.  
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: ملت مطالبه گر مقید به انجام فریضه ارزشمند امر به معروف و نهی 

از منکر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است. 

حسین انوارى بررسی کرد:

ویژگی هاى ملت مطالبه گر  ضدیت با تحول زمینه ساز ارتجاع است 

اگر تحول روبه کمال و آرمانها ی انقالب  
نباشد و حرکت روبه رشد متوقف ویا دچار 
پ��س رفت گردد به گفته رهبری:  نقطه ی 
مقابل انقالب،یعنی ارتجاع اس��ت. خیلی از انقالبهای دنیا مبتال به ارتجاع 
ش��دند؛ یعنی بعد از آنکه پنج سال، ده سال، پانزده سال از شروع انقالب 
گذشت، به خاطر بی اهتمامی هایشان مبتال شدند به ارتجاع، به عقب گرد؛ 
ای��ن ارتجاع، نقطه ی مقابل انقالب اس��ت. و هر دو -یعنی هم پیش��رفت 
انقالبی، هم پس��رفت به معنای ارتجاع- بس��تگی دارد به اراده ی انسانها؛ 
انسانها اگر چنانچه درست حرکت بکنند، درست پیش خواهند رفت؛ اگر 
چنانچه غلط حرکت بکنند، پس رفت خواهند داشت، که در قرآن هم به 
َ ال  هر دوی اینها اش��اره شده. در س��وره ی مبارکه رعد ]میفرماید[: إِنَّ اهللَّ
م؛ که س��یاق آیات نشان می دهد که  یَُغیُِّر ما بَِقوٍم َحّتییَُغیِّروا ما بِأَنُفِس��هِ
]این آیه[، آن جنبه ی مثبت را بیان می کند، یعنی وقتی که شما تغییرات 
مثبت در خودتان ایجاد کردید، خدای متعال هم برای شما حوادث مثبت 
و واقعّیتهای مثبت را به وجود می آورد. دّومی در سوره ی انفال است: ذلَِک 
م؛ این  ا نِعَمۀاً أَنَعَمها َعلی َقوٍم َحّتی یَُغیِّروا ما بِأَنُفِس��هِ َ لَم یَُک ُمَغیِّراً بِأَنَّ اهللَّ
جنبه ی منفی است، جنبه ی عقب گرد است، که اگر چنانچه خدا نعمتی 
به یک ملّتی داد و این ملّت درست حرکت نکردند، درست عمل نکردند، 
خداوند این نعمت را از اینها می گیرد. شما در دعای کمیل هم می خوانید: 
ُر الِنَّعم ؛ این تغییر نعمت، یعنی سلب نعمت،  نوَب الَّتی تَُغِیّ اللَُّهمَّ اغِفر لَِی الذُّ
چیزی است که ناشی از اراده است. ما بایستی بشّدت مراقبت می کردیم و 

مراقبت بکنیم که به این حالت دچار نشویم.٣/١۴/99
   اساس��ا" درهر نهضت انقالبی باید چش��م انتظ��ار رجعت ودرکمین 
مرتجعین و بازگشت طلبان بود ، به این دلیل که در هر انقالب حقیقی ، 
تحول در نیروی اجتماعی یعنی انسان ها روی می دهد و و هرگونه تغییر 
و تحول بر تحول خوی و اخالق و عادات مردم مبتنی می شود , و نیروی 
اجتماعی تربیت ش��ده و تحول پذیرفته  به عنوان ضام��ن اجرا و ادامه ی 
نظامات اجتماعی تلقی خواهد گشت .از طرفی تحول اعتقادی و اخالقی 
امری نسبی است نه کامل و نهایی ؛یعنی تحول اساسی اعتقادی و اخالقی 
در افراد در دوران انقالب به کمال نمی رس��د و همه ی افراد هم مش��مول 

تحول نمی شوند .
نتیجتا هم بقابای دوران قبل از انقالب دراحاد جامعه هست و هم افرادی 
که تحول نپذیرفته اند وجود دارند هم کسانیکه صبر کافی را برای به نتیجه 
رسیدن انقالب و عبور از مشکالت و موانع و سختی هایش را ندارند، هستند.

مجموعه ی این عناصر در جامعه وقتی دست دردست هم داده و متحد 
می ش��وند؛ مس��یر گریز از نظامات اس��المی و انقالبی را پیش گرفته و یا 
می خواهند به نظام گذش��ته برگردن��د و از آن تعریف و تمجید می کنند 
یا اینکه دس��ت دردست دش��منان انقالب و بیرون مرزها داده و به  دنبال 
دریوزگی از بیگانگان می روند و یا با نافرمانی مدنی و شورش های خیابانی 
سعی بر مقابله سیاسی و حتی نظامی و امنیتی با نظام اسالمی بر می آیند.

همه ی این رفتارها و کنشهای سیاسی ،ارتجاع از انقالب و بازگشت از 
اصول و آرمانهای انقالب اس��ت که در بس��یاری از انقالب ها رخ داده و در 
انقالب اسالمی ما هم افراد و گروهها و احزاب و جریانهایی به ارتجاع دچار 
ش��ده اند که امروز دردامن اس��تکبار جهانی و دشمنان انقالب به زیست 

خائنانه شان ادامه می دهند .

حمید رضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی
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احمد کریمی اصفهانی، عضو هیئت موسس حزب موتلفه اسالمی، 
پیرامون توجه به عدم وابستگی به نفت در بودجه نویسی سال ١٣99 
به خبرنگار ما گفت: نفت کاالیی سیاسی است و دستخوش تحوالت 
و تغییرات زیادی می شود، لذا کشور نمی تواند بودجه اش را بر مبنای 

درآمد حاصل از فروش آن با وضعیت فعلی حاکم بر جهان محاسبه کند. 
باید خیلی زودتر از اینها این کار را انجام می دادیم. متأسفانه دولت ها 

یکی پس از دیگری به جای کاهش وابستگی کشور به نفت این وابستگی 
را افزایش دادند. االن شرایط به گونه ای شده است که مجبورند از 

وابستگی کشور به نفت بکاهند.  
 نقش بانک ها در عدم وابستگی به نفت

وی تصریح کرد: کاهش وابستگی کشور به نفت و ایجاد زمینه تولید 
صرفااً مربوط به تولیدکننده نمی شوند. بلکه تمامی عواملی که در کشور 
دست به دست هم می دهند تا تولید شکل بگیرد، مؤثرند. تسهیالتی که 
از طریق بانک ها به تولید اختصاص داده می شود به راه اندازی بنگاه های 

تولیدی کمک می کند.
این عضو هیئت موس��س حزب موتلفه اس��المی تسهیالت تأمین 
اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و دس��تگاه ها و س��ازمان های دیگر را 
در به گردش در آوردن چرخ تولید کش��ور مؤثر دانست و تصریح کرد: 
در عمل باید درآمد حاصل از فروش نفت با دادن تس��هیالت به تولید 

جایگزین شوند. 
وی با اش��اره به اینکه 7۰، ٨۰ درصد اقتصاد کش��ور دولتی اس��ت، 
گفت: ابالغیه اصل ۴۴ قانون اساس��ی باید به صورت عملی پیاده شود. 
پس از اینکه مجلس به جمع بندی رسید و برای آن قانون تصویب کرد، 
بنگاه ها در این زمینه بس��یار سطحی عمل کرده اند و تحرک چندانی 
در این زمینه ایجاد نشده است. در این باره باید کاری اساسی و جدی 

انجام شود. 
 لزوم اصالح آیین نامه های واگذاری

کریمی اصفهانی یکی از آفت های واگذاری بنگاه های دولتی به بخش 
خصوصی را عدم تدوین آیین نامه های این امر دانست و بیان کرد: این 

بنگاه ها به صورتی به فروش می روند و گهگاه با رانت هایی که وجود دارند 
طوری فروش می روند که دو باره قابل برگشت هستند. این بزرگ ترین 
آفت است و به کسی جرأت و رغبت خرید بنگاه های دولتی را نمی دهد. 
این قضیه باید به این صورت حل شود که وقتی بنگاه دولتی به بخش 
خصوصی منتقل شد دیگر حق برگشت نداشته باشد و هیچ دستگاهی 
متعرض نشود. در واقع دولت ها خیلی موافق واگذاری  بنگاه های دولتی 
به بخش خصوصی نیستند چون که این بنگاه ها به نوعی حیاط خلوت 

آنها محسوب می شوند. 
وی تعطیلی کامل خام فروش��ی در کشور را در کاهش وابستگی به 
نفت و افزایش تولید مؤثر دانست و گفت: نمی توانیم خام فروشی داشته 

باشیم و بگوییم درآمد نفتی هم نداریم. 
این عضو هیئت موس��س حزب موتلفه اس��المی اظهار کرد: باید به 
صورت تدریجی و س��ازمان یافته و نه یله و رها وابس��تگی به نفت را 
کاهش دهیم. مثالاً برای هر کاالیی زمانی را مش��خص کنیم که ظرف 
پنج سال به تدریج از خام فروشی کاسته شود. ما کاالهای زیادی داریم 
که با خام فروشی خسارت های سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کنند. 
وی در پایان تأکید کرد: کاهش وابستگی به نفت دفعتااً اتفاق نمی افتد 
و باید به تدریج و با برنامه ریزی پیش برویم و نفت در داخل کشور تبدیل 

به ارزش افزوده شود.     

احمد کریمی اصفهانی: 
کاهش وابستگی به نفت با ایجاد زمینه های تولید ممکن است

قوه قضائیه که از دیرباز به عنوان دستگاهی 
سنتی و س��نگین که تغییراتی ُکند را تجربه 
می کرده معرفی شده است، دستگاهی که هر 
رئیس دادگاه در حوزه اختیارات خود از آزادی قانونی برخوردار است و 
هیچ  فردی نمی تواند در امور قاضی دخالت کند ولی رئیس جدید قوه 
قضائیه حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی در خالل دوره مسئولیت خود 
نشان داد می تواند در این نهاد تغییرات مثبتی را به سود مردم و منفعت 
عموم��ی ایجاد کند و تحقق عدالت به عنوان یک مطالبه همیش��گی 
جامعه در دس��ترس مردم ق��رار گیرد. در همین زمینه خانه تکانی این 
روزه��ای قوه قضائیه برای بهبود وضعیت سیس��تم قضائی و اقتصادی 
کشور به زعم افکار عمومی بی سابقه به نظر می رسد، اقدامات این قوه در 

دوران ابراهیم رئیسی نشان از پویایی این نهاد برای احیاء عدالت دارد.
 اقدام برای افزایش کیفیت خدمات قضایی

ارتباط از طریق فناوری نوین و فضای مجازی با مخاطبان و جامعه 
دسترس��ی به خدمات و اطالع رسانی از آنها را برای مردم سهل الوصول 
کرد، ایجاد سامانه ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان و ارائه مشاوره های 
قضائ��ی تلفنی در همان ابتدا از جمله خدم��ات مهم قوه بود ، اعطای 
مرخصی به زندانیان مناطق سیل زده در شمال و جنوب کشور، تالش 
برای حل و فصل مسئله مهریه، منع بازداشت افراد به منظور جمع آوری 

ادله و... نیز از دیگر فعالیت های خدماتی قوه بود.
 مبارزه با فساد اقتصادی دانه درشت ها

تقریبا هیچ جلسه ای از مسئوالن قوه قضائیه نیست که در آن اخباری 

درباره مقابله با فساد شنیده 
نشود. قوه اینبار دست روی 
مفاسد بزرگ سازمان یافته 
و وابسته به قدرت گذاشته 
است، مقابله با تبانی و فساد 
ماشین س��ازی  در  موجود 
تبریز از اولین و مؤثرترین 
این اقدامات بود. رئیس��ی 

بارها در سخنرانی های خود متخلفان دانه درشت را تهدید کرده و گفته 
یقه هرکس که زدوبند کند را در هر مقامی که باش��د خواهیم گرفت. 
او با ارس��ال نامه به رهبر انقالب برای اعط��ای اختیار ویژه در مقابله با 
مفاس��د اقتصادی توانست حکم برگزاری دادگاه علنی و احکام سنگین 
ب��رای متهمین و... را رقم زند . پرونده ه��ای بزرگ مالی مانند کارگران 
شرکت برق، سکه ثامن، حسین هدایتی مدیرعامل باشگاه ورزشی و قتل 
وکیل ٥۰ میلیاردی او، مدیران بانک مرکزی و بحران ارزی کشور و توزیع 

گوشت های یارانه ای خارج از شبکه، محصول تالش های این روزها بود.
این مبارزه در نهایت به یکی از بزرگترین پرونده های فساد در قوه رسید، 
محاکمه اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه 
در دوره آیت اهلل صادق آملی الریجانی آزمون مهم دیگری است که اکنون 
مردم را به اصالح س��اختار اقتصادی و قضائی کشور امیدوار کرده است و 
دشمنان و متخلفین البته درصدد کمرنگ کردن این مهم و ایجاد حاشیه 

امن برای عناصر داخلی خود هستند تا از چنگال عدالت بگریزند.

تیغ عدالت بر گردن مفسدین اقتصادی
نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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مراسم بزرگداش��ت شهدای ٢6 خرداد حزب موتلفه اسالمی برگزار 
شد.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اس��المی، پنجاه و پنجمین 
سالگرد شهدای حزب موتلفه اسالمی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در س��الن شهید الجوردی موسسه فرهنگی موتلفه با حضور جمعی از 
هیات موسس، ش��ورای مرکزی و اعضای حزب موتلفه اسالمی برگزار 

شد.
در این مراسم ابوالفضل توکلی بینا عضو هیات موسس حزب موتلفه 
اسالمی و از همراهان شهدای ٢6 خرداد، سید مصطفی میرسلیم رییس 
ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی، دکتر بادامچیان دبیرکل حزب 
موتلفه اسالمی و قاسم امانی فرزند شهید صادق امانی سخنرانی کردند.

همچنین در این مراسم با پخش نماهنگی یاد و خاطره ی مرحومه 
فاطمه رهبر گرامی داشته شد.

 فرزند شهید امانی:
یاران مؤتلفه اسالمی در آغاز نهضت بهترین الگو بودند

 ابتدا محمدقاس��م امانی، فرزند ش��هید حاج صادق امانی در مراسم 
س��الگرد ش��هدای مؤتلفه که در روز ٢6 خرداد سال ١٣99 در مدرسه 
ش��هدای مؤتلفه اس��المی برگزار ش��د، گفت: یاران و جمعیت مؤتلفه 

اسالمی در آغاز نهضتی که سرانجامش ظهور صاحب الزمان)عج( است، 
بهترین الگو بود و بیشترین کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد.
شهید حاج صادق امانی معتقد به جمع ایمانی برای عمل به 

تکالیف دینی بود
وی در خصوص شهید حاج صادق امانی اظهار کرد: ایشان در دوران 
نوجوانی در شرف رسیدن به سن تکلیف شروع به تحصیل علوم دینی 
کردند. س��پس در ضمن تحصیل تدریس و در ضمن تدریس تجارت 
کردند. ایشان به این نتیجه رسیدند که باید جمع ایمانی وجود داشته 

باشد تا همگی بتوانند به تکالیف دینی خود عمل کنند.
امانی با اش��اره به اینکه ش��هید حاج صادق امانی با تش��کیل گروه 
شیعیان و گروه های دیگر شروع به مبارزه و انجام کارهای فرهنگی کرد.

وی به ویژگی های این گونه فعالیت های ش��هید امانی پرداخت و مطرح 
کرد: این کارها نسبت به زمان خودشان پر از خالقیت، نوآوری و به روز 
بودن بود. ایشان در آن زمان اردوهایی را ترتیب دادند که در نوع خودش 

بی نظیر بود.
 توسل در جزء جزء زندگی پدرم موج می زند

وی اش��اره کرد: پدرم در تمامی جزئیات زندگی ش��ان توسل از نوع 
توسِل با توجه به راه طوالنی برای آینده داشتند.

فرزند ش��هید حاج صادق امان��ی به گفت��ه ای از مرحوم حبیب اهلل 
عس��گراوالدی در باره شهید امانی اشاره کرد و گفت: مرحوم حبیب اهلل 
عسگراوالدی در باره پدرم می گفتند ایشان فردی عرضی بود، نه طولی 

یعنی به همه جهات و جنبه های زندگی دقت و توجه داشتند.
وی تأکید کرد: همه اعضای جمعیت  مؤتلفه اسالمی  از جمله شهید 
حاج صادق امانی در همه ش��رایط زندگی دقت داشتند و این دقت در 
اثر توجهی بود که به جمع ایمانی داش��تند. با حضور در جمع ایمانی 
عنایات و الطاف خداوند انسان را در جهتی حرکت می دهد که در همه 
جنبه ها مؤثر و مفید واقع می شود و انسان می تواند به تکالیفش در همه 

جنبه ها عمل کند.
فرزند شهید حاج صادق امانی در پایان اشاره کرد: روزی چند جوان 
دور هم جمع شدند و خواستند تکلیفشان را انجام دهند و خدا به آنها 
عنایت کرد. االن حرکت های ما با این همه امکاناتی که داریم و پیشرفتی 

که کرده ایم، برکات بیشتری خواهد داشت.
سید مصطفی میرسلیم:

موظفیم در راستاى تغییر اصالحی شانه زیر بار 
مسئولیت بدهیم

سپس سید مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اس��المی، در مراسم س��الگرد ش��هدای مؤتلفه در روز ٢6 خرداد سال 
١٣99  گفت: در اقدام ش��هدای مؤتلفه به چهار شاخص دست یافتم. 
شاخص اول اراده تغییر است. زمانی می رسد که مؤمن در شرایطی قرار 
می گیرد که هیچ سازگاری با اعتقاداتش ندارد و خفقان است و مشکالت 
متعددی وجود دارد یا در جّوی قرار می گیرد که اجازه اقدام اصالحی و 
بهبوددهنده ندارد. آنچه در ش��هدای مؤتلفه تشخیص دادم این بود که 
آنها به طور جدی برای تغییر فضای حاکم بر جامعه تصمیم گرفتند و 

اراده کردند.
نماینده مردم تهران در  مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنشان کرد: 
برای تغییر نیاز به س��ازماندهی در عمل است. این سازماندهی امکانات 
می خواهد و شهدای مؤتلفه برای این امر امکانات و ابزار بسیار محدودی 

در اختیار داشتند که قابل مقایسه با شرایطی کنونی نیست. 
برای اجرای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی وارد صحنه شویم

میرسلیم با بیان اینکه جامعه فعلی ما نیاز به اراده تغییر دارد، گفت: 
در این شرایط نباید بی تفاوت بود، چون وضعیت کنونی جامعه مطلوب 
ما نیس��ت. باید برای اجرای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی وارد صحنه 

شویم و کارهایی انجام دهیم و تغییری اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: نمی توانیم بدون اراده تغییر برای خودمان سرنوشتی 
را ترسیم کنیم. ما نیاز به سازماندهی و اقدام داریم و حزب برای همین 

امر ایجاد شده است.      
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه خاطرنشان 
ساخت: حزب مؤتلفه اسالمی از شهدای مؤتلفه روحیه گرفته است و در 

حالی در صحنه حضور دارد که شرایط دشوار است. 
وی تأکید کرد: حزب مؤتلفه اس��المی برای سازماندهی مناسب به 
 منظور انجام فعالیت هایی که منجر به تغییر اصالحی می ش��ود ایجاد 

برگزاری پنجاه و پنجمین سالگرد 
شهدای حزب موتلفه اسالمی 
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شده است.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اظهار کرد: ما موظفیم 
در این راس��تا تقسیم وظیفه کنیم و ش��انه زیر بار مسئولیت بدهیم و 

کوتاه نیاییم. 
وی افزود: حزب مؤتلفه اسالمی باید مدام در حال تمرین کردن برای 

انجام اقداماتی باشد که می بایست انجام بگیرد.
میرس��لیم با تأکید بر دقت در اجرا مطرح ک��رد: کار لرزان، مردد و 

متزلزل با اسیر در دنیا و مقام و پست های متعدد شدن پیش نمی رود.
ابوالفضل توکلی بینا مطرح کرد:

توصیه شهید مطهرى در خصوص اعدام انقالبی 
سران رژیم پهلوى

در ادامه ابوالفضل توکلی بینا، از مؤسس��ین حزب مؤتلفه اسالمی و 
عضو ش��ورای مرکزی این حزب، در مراسم سالگرد شهدای مؤتلفه در 
روز ٢6 خرداد سال ١٣99  پس از اینکه از مرحومه دکتر فاطمه رهبر، 
نماینده منتخب مجلس شورای اس��المی دوره یازدهم و عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی یاد کرد پیرامون شکل گیری جمعیت 
مؤتلفه اس��المی مطالبی را مطرح و به سه نصیحت امام)ره( به شورای 
دوازده نفره اش��اره کرد و گفت: امام)ره( با دستور صریح ولی عصر)عج( 

انقالب اسالمی را شروع کرد.
وی در ادامه به جلس��ه هجده ساعته از شش صبح تا دوازده شب با 
حضور خود او و عده ای از اعضای جمعیت مؤتلفه در نظام آباد در منزل 

میرمحمدصادقی فردای روز تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه اشاره کرد 
و گفت: در دوازده ش��ب به این جمع بندی رسیدیم که سه نفر مفسد 
فی االرض هستند؛ شاه، نصیری رئیس وقت ساواک و حسنعلی منصور 
نخس��ت وزیر وقت. در این میان جرم حس��نعلی منصور از دو نفر دیگر 
بیشتر بود، چون او بود که بی سر و صدا الیحه بردگی ما )کاپیتوالسیون( 
را به مجلسین برد و تصویب کرد. به امام)ره( اهانت می کرد و امام)ره( 

را تبعید  کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اظهار کرد: شهید محمد 
بخارایی هجده ساله بود که عضو ما شد و در نوزده سالگی دوره نظامی 
دید. او از نظر ش��جاعت جوان کم نظی��ری بود و پذیرفت اعدام انقالبی 

منصور را اجرا  کند.
وی در ادامه به نحوه اعدام انقالبی حس��نعلی منصور توسط شهید 
محمد بخارایی و دستگیری او و صحبت هایی که در دادگاه شد پرداخت 
و مطرح کرد: یکی از علل اینکه امام)ره( را بیشتر از یک سال در ترکیه 
نگه نداشتند این بود که شهید بخارایی در بیدادگاه شاهنشاهی گفت 
رجزخوانی نکنید. مادامی که امام ما در ترکیه باشد همه شما زیر نظر 
هستید و به سزای اعمالتان می رسید. بالفاصله رئیس دادگاه و دادستان 

دادگاه را تعطیل کردند و پیش شاه رفتند و قضیه را به او گفتند.
توکلی بینا علت دیگر اینکه امام)ره( بیشتر از یک سال در ترکیه در 
تبعید نبود تالش های ش��هید حاج تقی حاج ترخانی دانست و گفت: 
ای��ن فرد با یکی از برادران روحانی که س��ال ها در لبنان تالش انقالبی 
داشت آشنا بود. حاج تقی ایشان را به ترکیه فرستاد تا با وکالی مجلس 
ترکیه در باره اینکه شما مردم مسلمانی هستید و برای چه رهبر ما، امام 

خمینی، را زندانبانی می کنید مذاکره کند.
وی در خصوص گفته ای از ش��هید مطهری اظه��ار کرد: وقتی امام 
راحل را به ترکیه تبعید کردند، شهید مطهری گفتند تا شش هفت نفر 

از سران رژیم به زمین نیفتند خفقان از بین نمی رود.

اسداهلل بادامچیان:
هیچگاه فضاسازى ها مؤتلفه را از مسیر استقامت 

الهی اش خارج نکرده است
در آخر اس��داهلل بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی، در مراسم 
سالگرد شهدای مؤتلفه ، پس از اینکه از مرحوم حاج تقی امانی و سایر یاران 
مؤتلفه که دیگر در جمع دوستان نیستند یاد کرد، به جای خالی مرحومه 

دکتر فاطمه رهبر در مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم اشاره کرد.
وی ضمن تشکر از محمدقاسم امانی  فرزند شهید حاج صادق امانی، 
مطرح کرد: باید همیشه به تکلیفمان برای رسیدن به حکومت عدل و 

قسط جهانی عمل کنیم.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اش��اره به اظهارات سید مصطفی 
میرسلیم و تشکر از او برای صحبت هایش گفت: اگر اراده تغییر بر مبنای 
ارزش ها باشد بایستی محکم و استوار بایستیم و فضاسازی های سیاسی 

و شرایط خاص اجتماعی بر ما تأثیر نگذارد.
وی در ادامه افزود: حزب مؤتلفه اس��المی در انقالبی که به فرموده 
امام)ره( انقالب ارزش هاست با نهایت استقامت، صداقت و اخالص ایستاده 
و هیچ گاه از فضاسازی ها نهراسیده و جوسازی ها و مصلحت اندیشی های 
غیر صالحیتی، مؤتلفه را از مسیر استقامت الهی اش خارج نکرده است.

بادامچی��ان با ابراز رضایت از حضور یاران مؤتلفه در عرصه انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی و ابراز امیدواری از مجلس 
تشکیل شده خاطرنشان کرد: این مجلس بسیار ارزشمند است و ترامپ 

و دیگران را ناامید کرده است.
وی اضافه کرد: امیدواریم دوس��تان در مراحل بعدی هم بسیار قوی 

عمل کنند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی اشاره کرد: ما نظر حزب مؤتلفه اسالمی 
را در حفظ ارزش ها و شاخص ها به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

عرض کردیم.
وی ب��ا بیان اینکه حزب مؤتلفه اس��المی با رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی به عنوان یکی از رؤسای سه قوه همکاری و همراهی می کند، 
اظه��ار کرد: یاران ما در مجلس، به خصوص کس��انی که اعتقاد ویژه ای 
به حزب مؤتلفه اس��المی دارند بس��یار خوب هستند و از فراز اولیه که 

بگذریم، ان شاءاهلل در فراکسیون در خدمتشان خواهیم بود.
بادامچیان خاطرنش��ان کرد: نگرانی بابت جوس��ازی هایی که علیه 
میرسلیم و سایر دوستان کردند به خود راه ندهید، چون ما از اینها زیاد 
دیده  ایم. کس��ی که بر خدای تبارک و تعالی توکل داش��ته باشد از این 

مسائل هراسی ندارد.
وی اب��راز امی��دواری کرد: به عنوان دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی 
امیدوارم شاهد بازس��ازی و تحول آنچه که مقام معظم رهبری در ١۴ 
خرداد س��ال ١٣99 فرمودند در جاهای مختلف حزب مؤتلفه اسالمی 

باشیم و داریم روی این موضوع کار می کنیم.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی اشاره کرد: همچنین داریم روی مسائل 

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی کار می کنیم.
وی گف��ت: از همه اعضای حزب مؤتلفه اس��المی خواهش می کنم 
محکم، اس��توار، با نشاط و قوی مثل همیشه با توکل بر خدا بر اجرای 
تحولی که رهبر معظم انقالب فرمودند و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

در مسیر تمدن نوین اسالمی بایستید و با هم کار کنید.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی به تبعید امام)ره( به نجف 
و س��پس نوفل لوشاتو و صالبت و استحکام امام)ره( در مراحل مختلف 
مبارزه تا پیروزی انقالب اس��المی و تالش ه��ای مبارزان برای پیروزی 

انقالب اسالمی و اقداماتی که اوایل انقالب انجام شد، اشاراتی کرد.
عکاس :حسین همت
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نگاهی کوتاه به شهید بهشتی
عضو شورای روحانیت حزب موتلفه اسالمی 

که تحول آفرین در تحزب بود

شهید مظلوم آیت 
اهلل بهش��تی در سال 
١٣۰7 در یک خانواده 
روحانی در اصفهان دیده بدنیا گشود. تحصیالت 
ابتدائی و سطح را در حوزه علمیه اصفهان گذراند 
و پس از آن رهس��پار قم شد. در قم از محضر 
اساتید بزرگی چون آیت اهلل بروجردی، آیت اهلل 
محقق داماد، امام خمینی و عالمه طباطبائی در 
رشته های فقه، اصول، فلسفه و عرفان کسب 

فی��ض ک��رد. به 
واسطه تسلط به 
زبان انگلیس��ی و 
مکاتب  آلمان��ی 
فلس��فی شرق و 
غ��رب را نی��ز به 
مطالعه  خوب��ی 

نمود.
او به سرعت در 
فقه، اصول، فلسفه، 
معارف  عرف��ان، 
قرآن، علم حدیث، 
علم رجال، ادیان، 
روانشناسی، جامعه 
شناسی، تاریخ و کتب اقتصادی جهان صاحب 

نظری اندیشمند و توانا شد.
بنا ب��ر ضرورت و با اص��رار مراجع تقلید به 
هامبورگ سفر نمود تا در مسجدی که توسط 
مرحوم آیت اهلل بروجردی بنیان گذارده شده به 
فعالیت و هدایت و ارشاد پردازد. او که اعتقاد به 
کار تشکیالتی منسجم داشت اتحادیه انجمنهای 

اسالمی دانشجویان در اروپا را بنیان نهاد.

او در بازگش��ت به کش��ور بدون توجه به 
ش��ایعاتی که س��اواک درباره اش ساخته بود 
و به منظور نزدیک کردن قش��ر تحصیلکرده 
و طالب، دبیرس��تان دین و دان��ش را در قم 
تأس��یس کرد و خود نیز ب��رای ایجاد تغییر 
نگرش نس��بت به روحانیت به تدریس درس 
زبان انگلیس��ی پرداخت. خ��ودش می گوید: 
»می خواستم ذهن دانش آموزان را متوجه این 
نکته کرده باشم که روحانیون در چهارچوب 
حوزه ها محصور نیس��تند و ع��الوه بر علوم 

حوزه ای با علوم روز آشنایی دارند.«
همچنین به کمک شهید قدوسی مدرسه 
حقانی را بنا نهاد. شهید بهشتی در سال ١٣۴٢ 
به فرمان حضرت امام عضو ش��ورای روحانیت 

جمعیتهای مؤتلفه اسالمی شد.
پس از پیروزی انقالب، شهید بهشتی که از 
دانشی وسیع و فکری روشن و قدرت مدیریتی 
کم نظیر و صبر و استقامتی وافر برخوردار بود، 
برای خدمت به انقالب کمر همت بس��ت و با 
ایثار و گذشت و جامعیت بی نظیرش در تمام 
مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی، خدمات 

شایانی به اسالم و انقالب ارائه داد.

چند ماه قبل ازشهادت شهید بهشتی، 
عصر هنگام در مدرسه رفاه جلسه ای با 
حضور تعدادی از یاران شهید بهشتی و 
ایشان تشکیل شده بود. هدف از جلسه 
بحث و گفتگو پیرامون مس��ائل روز آن ایام بود. فرصت بسیار مغتنمی 
پیش آمده بود تا در جلسه ای با حضور جمعی از دوستان، بدون حضور 
خبرنگاران به راحتی مس��ائل خود را مطرح و بدون واس��طه از ش��هید 
بهش��تی )ره( پاسخ ها ی ایش��ان را بشنویم. اهمیت این گفت و شنود 
زمانی بیش��تر مشخص می شود که بر این نکته تاکید شود که شهید 
بهشتی علیرغم همه شایعات و شائبه ها یی که برعلیه ایشان در جامعه 
پراکنده بودند و فضای ذهنی عوام و حتی تعدادی از خواص جامعه را 
مس��موم کرده بودند، شهید بزرگوار در دفاع از خود کالمی را به صورت 

علنی در سخنرانی ها و مصاحبه ها مطرح نمی کرد. 
جلسه یکساعت و نیم قبل از اذان مغرب و با سخنرانی شهید بهشتی 
ش��روع و بعد از نیم ساعت سخنرانی، سوال و جواب آغاز شد. سواالت 
متعدد و صریح بود و ش��هید بزرگوار با متانت به روش��نی به آنها پاسخ 
می دادند. زمان به س��رعت سپری می ش��د. زمان ادای نماز مغرب فرا 
رس��ید. جلسه با سواالت و پاس��خ ها در اوج حساسیت و جذابیت بود. 

شهید بهش��تی که مدت ها از س��خن گفتن پیرامون شایعات مربوط 
به خود لب فروبس��ته بود فرصت مناسبی را برای پاسخگویی به دست 
آورده بود. در این شرایط بود که شهید بهشتی که معموال انجام امور را 
به خاطر احترام به جمع به صورت س��وال مطرح می کردند، فرمودند: 
"خوب االن وقت نماز مغرب است، چند نفر موافقند که نماز را اول وقت 

به جماعت بخوانیم و سپس بحث را ادامه بدهیم؟" 
شوق طرح سواالت بیشتر مانع از آن شد که جمع زیادی برای قطع 

جلسه جهت ادای نماز دستشان را به عالمت رضایت بلند کنند. 
شهید بهشتی که از طریق اخذ نظرجمع به هدف خود که ادای نماز 
اول وقت نرس��یده بود ادامه داد:" به هرحال بهتر اس��ت که نماز را اول 

بخوانیم و بعد ادامه دهیم" و بعد برخاستند و نماز جماعت برپا شد. 
این جلسه درس عملی شهید بهشتی به یاران خود در ارتباط با نماز 
اول وقت در هر ش��رایطی حتی وقتی به ندرت فرصت��ی برای دفاع از 

حیثیت خود پیدا می کنی، بود. 
این خاطره مرا به یاد ترک جلس��ه گفتگوی امام رضا علیه السالم با 
رهبر فرقه صائبین از سوی امام هشتم می اندازد. در این جلسه امام رضا 
علیه السالم استداللی کرد که طرف مقابل در آستانه قبول عقیده امام 

قرار گرفت و آمادگی خود را برای پذیرش مکتب امام با تعبیر: 
"ااْلَن الَن قلبی " حاال روح من نرم شده، بیان کرد؛ ولی علیرغم نظر 

حضار که می گفتند چنین فرصتی دیگر پیش نمی آید، امام فرمود: 
اول نماز! 

رهبر فرقه صائبین که این تعهد را از امام دید عالقه اش بیشتر شد. 
امام بعد از نماز گفتگویش را تکمیل کرد و او ایمان آورد.

دکتر محمد حسین نیک نام

عضو شورای مرکزی

خاطره اى از شهید بهشتی 

 نماز اول وقت 

علی صفاری

روزنامه نگار
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 علیرضا اسالمی تشریح کرد:

تحوالت ایران پس از  واقعه هفتم تیر
دکتر علیرضا اسالمی، فرزند شهید محمدصادق اسالمی و کارشناس 
مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون تحوالت بعد از واقعه 
هفت تیر گفت: پس از ش��هادت ش��هدای هفت تیر مردم به ماهیت 
بنی ص��در، منافقین )مجاهدین خلق( و گروه ه��ای افراطی و انحرافی 
نظیر فرقان و گروه های مارکسیستی پی بردند. مردم سر مزار و به در 
منزل شهید بهشتی می رفتند و از بازماندگانشان حاللیت می طلبیدند 

و عذرخواهی می کردند. 
 اقبال به نامزد حزب 

وی اظهار کرد: پس از واقعه هفت تیر مردم به شهید رجایی، نامزد 
حزب جمهوری اسالمی اقبال کردند. در صورتی که قبالاً این طور نبود. 

 آشکار شدن ماهیت منافقین
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: از اثر خون شهدای هفت 
تیر ماهیت و چهره واقعی تفکر منافقین و مجاهدین خلق و تفکرهای 
التقاطی برای مردم کامالاً آشکار و عیان شد. چنانچه این تفکر در جامعه 

باقی می ماند مصیبت های فراوانی برای جامعه به دنبال داشت. 
منکوب جریان های انحرافی

وی ب��ا بیان اینکه پس از واقعه هفت تی��ر طرفداران بنی صدر روی 
ماندن در کش��ور را نداشتند، افزود: چون گروه های دیگری مثل جبهه 
ملی و نهضت آزادی با بنی صدر و اطرافیانش پیوند داشتند پس از این 

واقعه منکوب و در جامعه مطرود شدند. 
 حاکم شدن پیروان خط امام راحل

فرزند ش��هید محمدصادق اسالمی یکی از تحوالت پس از شهادت 
شهدای هفت تیر را حاکم ش��دن پیروان خط امام راحل و اسالم ناب 

در جامعه دانست. 
 اقبال به تحزب

وی مط��رح کرد: پس از واقعه هفت تیر مظلومیت حزب جمهوری 
اس��المی و تفکر حزبی مش��خص ش��د که حزب چیزی برای خودش 
نمی خواهد و اسالم ناب را تبلیغ می کند و لذا در جامعه اقبال به تحزب 

زیاد ش��د و دفاتر حزب فعال تر ش��دند و حزب جمهوری اس��المی در 
شهرها و استان های کشور شکل قوی تری به خود گرفت.

اس��المی اشاره کرد: پیش از شهادت عده ای از شهدای هفت تیر اینها 
در معرض سوء نظر بودند و برچسب  هایی به آنها زده می شد مثل شهید 
بهشتی و شهید محمد منتظری، اما پس از شهادتشان همه آن شائبه ها از 
بین رفت و شهادتشان نشان داد اینها انسان های مخلص و خالصی بودند.       
وی برگزاری کنگره در جماران و اردوگاه ش��هید باهنر فعلی پس از 
واقعه هفت تیر را یکی از پیامدهای شهادت این شهدا دانست و گفت: در 
این اردوی دو س��ه روزه که از سراسر کشور حضور داشتند، اساسنامه و 
مرامنامه حزب جمهوری اسالمی تدوین و تصویب شد و اعضای شورای 
مرکزی انتخاب شدند. این کنگره خیلی باشکوه و اثرگذار برگزار شد. پس 
از آن حزب موفق به برگزاری کنگره دوم در مدرسه شهید مطهری شد. 

 حساسیت در گزینش ها
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی باال بردن ضریب امنیتی جامعه و 
حساسیت در گزینش  ها در سازمان ها و ادارات دولتی را از دیگر برکات 
واقعه هفت تیر دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: حساسیت در گزینش ها 
جلوی ورود بسیاری از نفوذی ها را به ارگان های مختلف کشور گرفت. 

وی در پای��ان پیام��د دیگر حزب جمهوری اس��المی را کادرپروری 
اً خیلی از کادرهای  دانست و گفت: نیروهایی که حزب تربیت کرد بعدا

نظام جمهوری اسالمی در پست های مختلف شدند.        

ش��نبه هفتم تیرماه ١٣99 هجری شمسی 
برابر با ٢۰ ژوئن ٢۰٢۰چهلمین ساگرد انفجار 
تروریستی در دفتر حزب جمهوری اسالمی در 
محله سرچشمه تهران است. بر اثر این انفجار آیت اهلل بهشتی به همراه یارانش 
از شخصیت های سیاسی و مذهبی به دست عناصر گروهک منافقین به 
شهادت رسیدند. عامل انفجار "محمدرضا کالهی صمدی" از نفوذی های 
سازمان مجاهدین خلق بود. "محمدجواد قدیری" عضو کادر مرکزی سازمان 
و طراح انفجار مسجد ابوذر در چهارم تیرماه ١٣6۰ به دوستان خود اطمینان 

داده بود که هفتم تیرماه کار نظام اسالمی تمام است.
مق��ام معظم رهبری در مورد واقعه هفت��م تیر فرمودند:"این حادثه 
نشان داد که ضربه های سهمگینی از این قبیل هم حتی نمی تواند به 
استحکام بنای جمهوری اسالمی که به ایمان و حضور مردم تکیه کرده 

است خللی وارد کند".
سازمان منافقین به طور رسمی مسئولیت این ترور را نپذیرفت لیکن 
"مهدی اصفهانیان" با نام سازمانی "سعید شاهسوندی" که بعدها با روش 
و منش "مس��عود رجوی" مخالفت و از سازمان جدا شد و در اروپا ساکن 
گردید، با نگارش کتاب و مقاله و مصاحبه ها از طراحی و اجرای بسیاری از 
عملیات ها از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی پرده برداشت. چرا 
این واقعه بوجود آمد دارای زوایای مختلفی است که مهم آن پرده برداری 
از جریان نفاقی است که از ابتدای انقالب در تشکیالت ها و نهادها نفوذ 
کرده بود و هنگامی که نظام بر آن بود تا موقعیت خود را تثبیت نماید، برنامه 
حذف اعضای ارشد نظام در دستور کار جریان نفاق قرار گرفت. از جمله 

دالیل و عوامل این فاجعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا
 قاطعیت، صراحت و عدم سازش مسئولین و شخصیت های خط 

امامی
 پیروزی های ایران در خطوط مقدم جنگ تحمیلی

 موفقیت های خط امام در عرصه های سیاسی کشور
 اوج گیری نفوذ منافقین در احزاب و ارگانهای انقالبی

اما مس��ئله ای که در این میان نمی توان نادیده گرفت آنست که با 
آنکه تمام مسئولیت این فاجعه برعهده منافقین است باید در پشت پرده 
هم از عناصری رونمایی کرد که به کمک سرویس های جاسوسی بیگانه 
شرایط ایجاد این فاجعه را در ایران فراهم نموده اند. بعدها گزارشات از 
توانایی منافقین نش��ان داد که در آن زمان قدرت ساخت ابزار کوچک 
و پیشرفته با توان تخریبی باال را نداشته اند که طبیعتا توسط معاندین 

غربی یعنی امریکا و اسرائیل تهیه و در اختیار منافقین قرار گرفته بود.
پس از س��قوط رژیم صدام در عراق نوارهای فیلم برداری ش��ده از 
مالقات ها و مذاکرات "مس��عود رجوی" با مقامات اطالعاتی و امنیتی 
رژیم صدام کش��ف ش��د و در س��ال ١٣٨٣ در قالب کتاب و سی دی 
در لندن انتش��ار یافت.این اسناد نشان داد که "مسعود رجوی" درباره 

مسئولیت سازمان در انفجار هفتم تیر سخن گفته است.
به هر حال در این فاجعه که منجر به شهادت شهید بهشتی و 7٢ تن 
از سران ارشد نظام و حزب جمهوری اسالمی گردید تعدادی از شهدا از 
جمله شهیدان اسالمی ، پاک نژاد، ناطق نوری، درخشان، فیاض بخش 
و برخی دیگر از اعضای حزب موتلفه اسالمی بودند که افتخار شهادت 

نصیبشان گردید. روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.

حامیان پشت پرده جریان نفاق
مهدی  رشیدی 

روزنامه نگار
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محمد کرمی راد:

 قطعنامه شوراى حکام رسوایی 
براى بزک کنندگان غرب است

محمد کرمی راد، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی، در 
گفتگو با خبرن��گار ما پیرامون قطعنامه تروئی��کای اروپا علیه ایران و 
تأیید آن توسط شورای حکام و واکنش مجلس شورای اسالمی در این 
 )NPT( ًخصوص گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران قانوناا
را امضا کرده اس��ت، مجلس یازدهم می تواند پیش شرطی را برای این 
 )NPT( موضوع به صورت تعجیلی و دو فوریتی مطرح کند و خروج از
را در دس��تور کار ق��رار دهد تا با اقدامی انقالب��ی از ظرفیتی که داریم 
اس��تفاده کنیم. این امر قطعااً زمینه نگرانی ها و دغدغه های اروپایی ها 

و کشورهایی را فراهم می کند که به این قطعنامه رأی مثبت داده اند. 
وی پیرامون واکنش دولت مطرح کرد: به طور کلی سیاست جمهوری 
اسالمی باید این  باشد که اجازه ندهد ترامپ و اروپا در چهارچوب مقررات 
آژانس بیش از این بداخالقی کنند و فشارهای سیاسی و مسئله دار را 
بر جمهوری اسالمی ایران وارد کنند. بنابراین جمهوری اسالمی باید به 
س��مت غنی سازی که مورد نیاز کش��ور است پیش برود و آن را به ٢۰ 
درصدی ارتقاء بدهد که طبق عرف بین الملل برای رادیودرمانی حدود 

١ میلیون بیمار نیاز داریم. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی با بیان اینکه آژانس و 
کش��ورهای جنبش نم )عدم تعهد( بر صحت فعالیت های هس��ته ای 
کشور مهر تأیید گذاشته اند و جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه نسبت به 
تعهداتش تعدی نکرده  است. خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسالمی 
ایران باید محکم روی این موضع بایس��تد تا حق نسبی مان را از منظر 

اروپا و آمریکا به دست بیاوریم. 
وی افزود: قطع یقین اگر کرنش یا عقب نش��ینی یا تواضعی صورت 
بگیرد آنها گستاخ تر و جری تر می شوند و بعد از این راه های دیگری را 
از طریق روابط بین الملل و سازمان ملل بر محکومیت جمهوری اسالمی 

ایران پیدا می کنند و بیشتر فشار می آورند. 
کرمی راد در خصوص پیام این قطعنامه گفت: متأس��فانه روحانی و 
ظریف به س��ه دولت اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه دل خوش کرده 
بودند تا بتوانند با اینها مسئله برجام را حل کنند. این قطعنامه نشان 
داد این س��ه کشور سرسپردگان به آمریکا هستند و در کلیت راهبرد 
غرب نسبت به جمهوری اسالمی ایران هیچ تغییری ایجاد نشده است 
و پیش بینی ه��ای مقام معظم رهبری در این باره دقیق بودند. الزم به 
ذکر است متأسفانه دولت و مجلس قبلی نتوانستند تضامین الزم را در 

برجام از طرف مقابل بگیرند. 
وی با تأیید اینکه این قطعنامه رس��وایی برای بزک کنندگان غرب 
است، گفت: این قطعنامه دلیل روشن و مبرهنی است که نشان می دهد 
فعالیت ه��ای برخی از دلباختگان به غ��رب در واقع نوعی بزک کردن 
غرب به صورتی اس��ت که در ذهن و فکرشان هست. این آقایان با هر 
نیت سیاسی و غیر سیاسی شان برای ادامه حیات سیاسی شان جو افکار 
عمومی را به این سمت سوق دادند که می شود راه برون رفت را با ارتباط 

با کشورهای اروپایی دنبال کرد. 
کرمی راد در پایان تصریح کرد: اقدام این س��ه کش��ور اروپایی و ٢٥ 
کشوری که به قطعنامه رأی مثبت دادند نشان می دهد که باید تجدید 
نظری در روش و سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال اروپا و آمریکا 

داشته باشیم.        

حنیف غفارى: 

دستگاه دیپلماسی ایران باید وارد 
مرحله هزینه سازى براى اروپا شود

اق��دام اخیر تروئی��کای اروپایی انگلیس، آلمان و فرانس��ه در تهیه 
پیش نویس قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسالمی ایران و تالش 
آنها برای تصویب آن نش��ان داد بازی اتحادیه اروپا در زمین آمریکا در 
مسیر تقابل با کشور ما وارد فاز آشکارتری شده است و شاهد هم افزایی 
استراتژیک و تاکتیکی آمریکا و اروپا در تقابل با ایران هستیم. در باره 
واکن��ش ایران و پیام این قطعنام��ه خبرنگار نمانیوز با حنیف غفاری، 

کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو کرد که در ادامه می خوانید: 

واکنش ایران به تصویب این قطعنامه در شورای حکام آژانس 
انرژی اتمی چه باید باشد؟ 

بدیهی است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید با 
اتحادیه اروپا به مثابه شریک جرم آمریکا برخورد کند و به عنوان بازیگر 
طغیانگر به او نگاه کند. دقیقااً مثل وقتی که ترامپ در س��ال ٢۰١٨ از 
برجام خارج شد و جمهوری اسالمی ایران آمریکا را به عنوان بازیگری 
طغیانگر دانست. االن باید چنین رفتاری را با اتحادیه اروپا، به خصوص 
س��ه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در پیش بگیریم. زمان آن رسیده 
اس��ت که از مرحله مذاکره و هشدار در قبال اتحادیه اروپا فراتر رویم و 
وارد مرحله هشدار عملیاتی یا هزینه سازی در قبال رفتارهای اتحادیه 
اروپا ش��ویم. تا زمانی که اتحادیه اروپا احس��اس کن��د هزینه ای بابت 
رفتارهایش در تقابل با نظام و ملت ایران نمی پردازد قطعااً به بازی اش 
در زمین آمریکا به همین س��بک و س��یاق ادامه خواهد داد و از اینکه 

منازعه اش را با نظام و ملت ایران علنی کند ابایی ندارد. 

پیام این قطعنامه چیست؟ 
طی هفته های اخیر پدیده هایی در حوزه سیاست خارجی کشور ما 
مطرح شده اند، مثل تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که آمریکا می کوشد 
در پایی��ز امس��ال آن را نهایی کند. دیگری تالش مش��ترک آمریکا با 
کشورهای اروپایی برای تحمیل توافق به مراتب محدودکننده تر از برجام 
علیه فعالیت های هسته ای، موشکی و منطقه ای ایران است. اقدام اخیر 
اتحادیه اروپا و خصوصااً تروئیکای اروپا در صدور قطعنامه شورای حکام 
علیه ایران نس��بت به همین پدیده ها تعریف می شود. در واقع با پازلی 
مواجهیم که قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از قطعات این پازل است. 
این پدیده باید در ارتباط با دیگر دغدغه ها و پدیده های حوزه سیاست 
خارجی کشورمان سنجیده شود، نه به عنوان پدیده ای مستقل. آن طور 
که مس��لم است بازیگران اروپایی سعی دارند از طریق صدور قطعنامه 
اخیر آژانس اعمال فشار حداکثری علیه ایران را ادامه بدهند و ایران را 
مجبور کنند ایده تمدید موقت تحریم های تسلیحاتی خودش را بپذیرد. 

آیا در این خصوص اعالمی شده است؟
جمعه شب ٣۰ خرداد سال جاری مقامات اروپایی اعالم کردند قصد 
دارند تا س��ال ٢۰٢٣ تحریم های تس��لیحاتی ایران را تمدید کنند. در 
صورتی که طبق سند برجام و قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت در پاییز 
امسال تحریم های ظالمانه تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران خود به 
خود منقضی می شوند. اتحادیه اروپا می کوشد با اعمال فشار حداکثری 
علیه ایران همگام با آمریکا کشورمان را ملزم به پذیرش محدودیت های 
تازه کند. قطعااً دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما و کلیت نظام 

جمهوری اسالمی ایران زیر بار این بازی نمی روند. 
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به مناسبت والدت حضرت فاطمه معصومه )س(

چرا دختر موسی بن جعفر)ع( مقام شفاعت دارد؟
یکم ذی القعده سالروز والدت دختر 
موس��ی بن جعفر )ع( حضرت فاطمه 
معصومه )س( است. بانویی که ٢٥ سال 
از برادرش امام رضا )ع( کوچکتر بود و از ١۰ سالگی با شهادت پدرش، 
تحت تربیت و سرپرس��تی برادر بزرگوارش قرار گرفت. به سبب همین 
ارتباط عاطفی تنها یکسال توانست دوری برادر را تحمل کند و به قصد 

دیدارش راهی خراسان گردید.
هرچند این مالقات حاصل نش��د 
و عمر این بانوی با کرامت کوتاه بود 
اما در همین دوره مختصر توانس��ت 
به مقامات عال��ی در علم و معنویت 
دست یابد، چنان که با عناوینی چون 
معصوم��ه، کریمه، عالمه، محدثه و... 

شناخته می شود.
اما یکی دیگر از این مراتب کمال 
حضرت مقام و مرتبه شفاعت است. 
موض��وع ش��فاعت حض��رت فاطمه 
معصومه)س( از چندجنبه قابل اثبات 

است.
نخس��ت اینکه در روایات به مقام 

ش��فاعت اهل بیت)ع( تإکید شده است و بدیهی است حضرت فاطمه 
معصومه)س( که خواهر امام رضا)ع( )از طرف پدر و مادر( می باشد، جزو 
این خاندان است پس مقام شفاعت وی قابل انکار یا تردید نخواهد بود.

دیگ��ر اینکه مطابق تصری��ح روایات همه مومنان از مقام ش��فاعت 
برخوردارند و تنها دایره شفاعتش��ان مختلف است و حضرت معصومه 
)س( نیز بانوی مومنه ای است که مشمول این قاعده کلی خواهد شد.

س��ومین دلیل اما مهمتر از دو دلیل قبلی اس��ت. در خصوص مقام 
شفاعت این بانوی گرانقدر روایات فراوانی وجود دارد.

خود این احادیث نیز دو دسته هستند. گروه اول به صراحت شفیع 

بودن آن حضرت را تایید می کنند.
از جمله: امام رضا)ع( به سعد اشعری فرمود: ای سعد چون به نزد آن 
حضرت رفتی رو به قبله بایست؛ ٣۴ مرتبه اهلل اکبر، ٣٣ مرتبه سبحان 
اهلل، ٣٣ مرتبه الحمدهلل بگو، آنگاه بگو: »... یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه 

فان لک عنداهلل شإنا من الشان.«
جال��ب اینکه در این روایت ام��ام رضا )ع( علت این مقام را نیز بیان 
فرموده اند: »زیرا تو نزد خدا منزلت 

واالیی داری.«
در روایت معروف دیگر امام صادق 
)ع( بعد از ذکر حرم خدا و رس��ول و 
امیرالمومنین، حرم سایر ائمه را در 
قم برش��مرده و فرمودند: »... بدانید 
بهشت هشت در دارد که سه در آن 
به سوی قم است؛ بانویی از فرزندانم 
که اسمش فاطمه دختر موسی بن 
جعفر اس��ت در آن وفات می یابد به 
وسیله ش��فاعت او همه شیعیان ما 

وارد بهشت می شوند.«
گروه دیگر روایات بهشت را پاداش 
زیارت آن بانو معرفی می کنند. برای 
مثال ش��یخ صدوق با س��ند صحیح از امام رضا)ع( نقل کرده است که: 

»من زارها فله الجنه.«
همچنین ابن قولویه در کامل الزیارات از امام جواد)ع( نقل می کند: 

»من زار عمتی بقم فله الجنه.«
در نتیجه مقام ش��فاعت داش��تن آن حضرت مطابق روایات به چند 
دلیل ثابت می شود و گستره شفاعت حضرت نیز در بین بانوان بعد از 
حضرت فاطمه زهرا )س( بی نظیر اس��ت و با فرمایش امام صادق )ع( 

شامل همه شیعیان می شود:
»تدخل بشفاعتها شیعتنا الجنه باجمعهم.«

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی

رهنمودهای مق��ام معظم رهب��ری در ١۴ 
خرداد 99 در زمینه ی ایجاد تحول و یاد آوری 
ل��زوم تحول ،فرهیختگان و نخبه های علمی و 
سیاس��ی را برآن داش��ت که برای ایجاد تحول در بخش های مختلف 
جامعه اقدام به ارائه ی طرح ها و برنامه هایی کنند.الزم است این تحول 
بر پایه ی بیانیه ی گام دوم شکل گیرد و دربرگیرنده ی همه ی ابعاد 

جامعه باشد.
بانوان که نیمی از پیکره ی جامعه را تش��کیل می دهند و نقش به 
س��زایی در تربیت و ارتقاء خانواده و جامع��ه دارند،در جهان و در ایران 

نیازمند تحول  در امور خود هستند.
این تحول بر اساس تمدن غرب و یا در تمدن هایی همچون تمدن های 
باستانی چین و هند و تمدن های دوران شاهنشاهی میسر نمی شود . 
زیرا تمدن غرب با روح انسانی و معنویت ارتباطی ندارد و فقط در مادیات 
است . از طرفی تمدن لیبرال و دموکراسی غرب به بحران رسیده است 
.آنچه می تواند پایه این تحول باش��د تمدن نوین اسالمی است .در این 

تمدن نوین اسالمی بانوان جایگاه مهم و تاثیرگذاری دارند .
با حضور بانوان فعال و فرهیخته وانقالبی در نهاد های مختلف )مجلس 
،قوه قضاییه و نهاد های مربوط به امور بانوان(تحوالتی در حوزه  بانوان 
صورت گرفته است . با توجه به عنایت مقام معظم رهبری به بانوان در 

بیانیه ی گام دوم الزم است تحوالتی بیش از پیش صورت گیرد .
می توان بازبینی مجددی در حوزه های ذیل برای ایجاد تحول داشته 

باشیم :

١- تحول در نگرش نسبت به زن 
٢- تحول در امر حقوق بانوان 

٣- تحول در نگرش نسبت به روابط زن و مرد 
۴- تح��ول در همکاری م��رد و زن در جای جای جامعه از نظر امور 

حکومتی ،خانواده ،بستر های مردمی ،شغل و تربیت فرزندان 
٥- نگرش در رابطه با خانواده ،نگرش نسبت به تغذیه و تفریح و سایر 

امورات جامعه انسانی با نگاه ویژه به بانوان 
با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی جهان و تمدن ،تحول در 
جامعه ی بانوان ضروری است و در این مورد وظیفه ی هر زن به صورت 
فردی این اس��ت که نس��بت به اعتالی معنوی و وجودی و فرهنگی و 
سیاسی خود در کانون خانواده بپردازد و با تربیت نسل ها این تحول را 

در جامعه گسترش دهد.

گام دوم و ضرورت تحول در جامعه بانوان
 زهرا روزبه

روزنامه نگار
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حادثه ی هفتم تیر یک محنت واقعی بود؛ حقیقتااً یک ضربه و یک حادثه ی تلخ و تکان دهنده ای بود برای 
کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور، شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت اهلل بهشتی و 
دیگر بزرگان، فعاالن از قوه ی قضائیه، از مجلس شورای اسالمی، از دولت، از نخبگان سیاسی، از نخبگان علمی، 
یک چنین حادثه ای به وجود بیاید، یک چنین فاجعه ای رخ بدهد، واقعااً محنت بود. منتها در اینجا یک نکته ای 
وجود دارد که در طول تاریخ، این نکته قابل مشاهده و لمس است و آن این است که هرگاه ملتی، جماعتی، 
فردی در مقابل یک محنتی که بر آن جمع یا بر آن فرد یا بر آن ملت وارد می شود، صبر و بصیرت به خرج 
داد، آن محنت برای او تبدیل می شود به نعمت.                                                        امام خامنه ای 9۰/۴/6
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هر روز براى شما منتشر می شود

واعظ آشتیانی در جمع کارگروه 
ورزش حزب موتلفه اسالمی: 

فضاى ورزش 
غبار آلود است

قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی  مهمان 
سومین نشست اعضای کارگروه ورزش حزب 

موتلفه اسالمی بود.
واعظ آشتیانی در این نشست که با حضور 
اکثری��ت اعض��ای کارگ��روه و در محل دفتر 
مطالعات حزب برگزار شد با اشاره به مشکالت 
و کاستی های موجود در عرصه ورزش کشور 
ازجمله ضعف مدیریت، بی برنامگی، سطحی 
نگری و عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود 
تاکید کرد:  در ش��رایط فعلی باید اذعان کرد 
فضای ورزش غبار آلود و سازو کار مناسبی در 

این عرصه حاکم نیست. 
رییس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری  
همچنین خاطرنشان کرد: گردش مالی اقتصاد 
ورزش ساالنه 7۰۰ میلیارد یورو است. ببینید 
س��هم ما از این رقم کالن چه اندازه است؟ در 
واقع اغلب اهداف مورد   نظر مسئولین نظام در 
ورزش محقق نش��ده است. اگر توسعه یافتگی 
ورزش کش��ورها خصوص��ا در بخش همگانی 
نشانه اقتدار و توان دولت ها باشد، به واقع ما در 

این زمینه دست خالی هستیم . اینکه مسئول 
ورزش کش��ور لباس فالن رش��ته را بپوشد و 
ادعای ورزشی بودن داشته باشد بی معنی است. 
به اعتقاد من دولت باید همان اندازه که به نقش 
و اهمیت وزیر خارج��ه و وزیر اقتصاد اهمیت 

می دهد به وزیر ورزش نیز اهمیت بدهد.
مدیر عامل س��ابق تیم فوتبال استقالل در 
بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: اصل 
ورزش توجه به بخش همگانی و توسعه آن است 
و این کار باید همانند س��ایر کشورها به عهده 
شهرداری ها گذاشته شود. کشورهای پیشرفته 
ورزش عمومی را مقدم بر ورزش قهرمانی می 
دانند و مسیر درستی را طی می کنند در حالی 
که ما چنین نگرشی نداریم. چند سال است که 
بحث واگذاری اس��تقالل و پرسپولیس مطرح 
است در حالی که من با این واگذاری مخالفم 
و برای این امر دالیل و اس��تدالل کافی دارم. 
همانطور که معتق��دم وزارت ورزش نباید در 
امور فدراسیون ها دخالت داشته باشد. وظیفه 

دستگاه ورزش برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی 
است نه اینکه در ریز و درشت ورزش وارد شود. 
فدراس��یون ها باید زیر مجموعه کمیته ملی 
المپیک فعالیت کنند.واعظ آشتیانی در پایان 
تصریح کرد: ما عادت کرده ایم به طور وارونه از 
قیف استفاده کنیم! به همین دلیل در مسیر 
حرکت با مشکالت بسیار مواجه می شویم. اگر 
یاد بگیریم در مسیر درس��ت گام برداریم آن 
وقت این همه مشکل نخواهیم داشت. چنانچه 
تعریف درس��تی از مدیریت ارائه کنیم در آن 
صورت دعوای ورزشی و غیر ورزشی  بی معنا 
خواهد بود.  هر کس در عرصه مدیریت قوی تر 

بود مسئولیت را بر عهده او بگذاریم.
پیش از صحب��ت های واعظ آش��تیانی  
و  ریی��س  خ��رم  یزدان��ی  محمدرض��ا 
محمدرض��ا تهرانی نایب ریی��س کارگروه 
ورزش ب��ه ترتیب در رابطه با چش��م انداز 
آینده تحوالت ورزش کش��ور، لزوم حضور 
چهره ه��ای توانمن��د و مدی��ران موفق در 
نظ��ارت  و  توج��ه  مختل��ف،  بخش ه��ای 
فراکسیون ورزش مجلس یازدهم نسبت به 
اتفاقات و رخداده��ای ورزش و نیز مواضع 
حزب موتلفه سخن گفتند. در این نشست 
همچنین هرکدام از اعضای کارگروه ورزش 
به طور مبسوط ارزیابی و دیدگاهها خود را 
در رابطه با وضع موجود ورزش و نقاط قوت 

و ضعف آن بیان کردند.
برگزارى نشست مجازى سراسرى معاونت سیاسی 

حزب موتلفه اسالمی
نخس��تین نشست مجازی سراسری معاونت سیاسی با حضور دکتر 
بادامچیان دبیرکل محترم، جناب آقایان انبارلویی معاون و بومیان قائم 
مقام سیاس��ی مرکز، آقایان دکتر لیایی و هنردیده از اعضای ش��ورای 
سیاسی مرکز، معاونین سیاسی اس��تان های اردبیل، بوشهر، خراسان 
رضوی، خراس��ان جنوبی، س��منان، سیستان و بلوچس��تان ، کرمان، 

مازندران، هرمزگان، مشاورین جوان سیستان و مازندران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آقای انبارلویی معاون سیاسی حزب به تحلیل شرایط 

ایران، منطقه و جهان پرداخت. در ادامه معاونین سیاسی به طرح دیدگاه های 
خود درباره مسائل حزب و فضای سیاسی کشور و انتخابات ١۴۰۰ پرداختند.

سپس قائم مقام معاونت سیاسی حزب نکاتی را درباره ارائه گزارش 
عملکرد استان ها به مرکز، تهیه و ارسال خبر،  تشکیل ستاد انتخابات 
١۴۰۰ در مراکز استان ،  لزوم پیگیری و اجرای شیوه نامه ماهانه و امور 

تشکیالتی دیگر بیان کرد.
در پایان نیز جناب آقای دکتر بادامچیان دبیرکل محترم ضمن تشریح سوابق 
و نقش حزب در انقالب اسالمی و نظام به تبیین مأموریت های حزب در آینده و 

پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی معاونین سیاسی استان ها پرداخت.


