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سند راهبردی ایران و چین 
می تواند گره گشای مشکالت اقتصادی باشد

منشاء گرانی ها عدم توجه مسئوالن
 به سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است

معاهده ایران و چین مانور شکست آمریکا است

شفافیت، الزمه معاهده تهران- پکن
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ریشه یابی و مبارزه با فساد 
نباید در مبارزه با فساد به مبارزه با مصادیق 
فساد اکتفا کرد، بلکه بایستی با علل بروز فساد 
تقابل کرد. ممکن است ریشه های فساد نشأت 
گرفته از قانون، دستورالعمل ها و سبک مدیریت باشند و اینها منجر به 
فساد فردی یا سازمانی شوند و شبکه فساد را ایجاد کنند. در ریشه  یابی 
فساد باید بررسی کنیم آیا در برخی قوانین کشور زمینه بروز فساد وجود 
دارد یا نه. چنانچه این زمینه وجود داشت باید آنها را اصالح کنیم. صرفاً 

برخورد با فرد مفسد و مصادیق فساد کافی نیست. 

 وظیفه مجلس
مجلس در جایگاه قانون گذاری و نظارتی خود بایستی تدبیر کند و به 
صورت ریشه ای با مفاسد برخورد کند. اولین گام مجلس در این راستا 
این اس��ت که جاهایی را که قانون ناقص است یا امکان سوءاستفاده از 
قانون وجود دارد اصالح کند. دوم اینکه وقتی قانونی تصویب شد مجلس 
بر اجرای آن نظارت کند و اجرای آن را پیگیری و نتایج آن را بررس��ی 

کند که چقدر از آن اجرا می ش��ود، چقدرش اجرا نمی ش��ود و چقدر از 
آن قانون هرز می رود. مجلس باید قانون اجراش��ده را ارزیابی کند و در 
صورتی که قانون اشکال یا اشکاالتی دارد آن را برطرف کند. در صورتی 
که ضعف در اجرا هست تذکر بدهد و بازخواست کند و از مسئول و یا 

وزیر مربوطه سؤال کند. 

 وظیفه دستگاه قضا
در مورد دستگاه قضایی هم به همین صورت است. دستگاه قضا عالوه 
بر دس��تگیری مفسدان و محاکمه آنها و صدور حکم در مورد آنها، باید 
به علل و ریش��ه های فساد بپردازد. مشکالت متعددی نظیر مشکل در 
نظارت، گزینش اداری، ناکارآمدی، رانت خواری ها و عدم شایستگی احراز 
مسئولیت ها از مسائلی هستند که می توانند منجر به فساد شوند و قوه 

قضائیه باید بدان ها توجه کند. 
مبارزه با فساد شعار و نمایش نمی خواهد، راه حل، منطق و تدبیر برای 

ریشه کن کردن فساد می خواهد.   

سرمقاله 

حسین انواری

محمدعلی چوبینی: 

مهم ترین عامل مبارزه با فساد سیاسی شفافیت است
محمدعلی چوبینی، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی، 
پیرامون مبارزه مجلس با فساد که شروع آن با رد اعتبارنامه تاجگردون 
بود، به خبرنگار نمانیوز گفت: ام الفس��اد فس��اد سیاس��ی است. فساد 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی معلول فس��اد سیاسی هستند. تا وقتی 
به علت اصلی که فساد سیاسی است نپردازیم در صورت مبارزه با فساد 

اقتصادی و... صرفاً به معلول پرداخته ایم.
 مهم ترین عامل در مبارزه

وی در خصوص فس��اد سیاس��ی مط��رح کرد: مهم تری��ن عامل در 
مبارزه با آن ش��فافیت است. بسیاری از مسائلی که در دنیا فساد تلقی 
می ش��وند در کشور ما قبحش��ان را از دست داده اند. مثالً ما در ساختار 
اداری کشور گرفتار فرهنگ محرمانگی هستیم. انگار مردم غریبه اند. در 
شایسته ساالری دچار فساد هستیم و به جای اینکه انسان های کارآمد و 
توانمند بیایند بله قربان گوهایی که خودشان را با مدیران با هر سلیقه 

سیاسی هماهنگ و سازگار می کنند سر کار قرار می گیرند.
 خدشه دار شدن اعتماد عمومی

این عضو شورای مرکزی با اشاره به آفتی در ادارات بیان کرد: وقتی 
فسادی در بخشی از سیستم اداری کشف می شود، مدیران آنجا تالش 
می کنند روی این فساد سرپوش بگذارند با این توجیه که سیستمشان 
آس��یب نبیند و آبروی سازمانشان نرود. در صورتی که این اقدام نتیجه 
عکس می دهد و به جای اینکه سوءظن به فساد متوجه فرد مفسد باشد با 
الپوشانی آن به کل سیستم تسری می یابد. نتیجه اش چنین می شود که 
مردم به کل آن سازمان بدبین می شوند، در صورتی که در آن سازمان 
چند نفر بودند که فسادهای کالن انجام داده بودند. به این ترتیب اعتماد 

عمومی خدشه دار می شود که به راحتی قابل ترمیم نیست.
وی یکی دیگر از نمودهای فس��اد سیاسی را تعارض منافع دانست و 
گفت: در مواردی منافع شخصی و گروهی مدیران با منافع کالن ملی و 

نظام در تعارض قرار می گیرند و مدیران منافع شخصی و گروهی خود را 
در اولویت قرار می دهند و قوانین، سیاست ها و منابع را به سمتی می برند 

که کشور متضرر می شود. 
 نبود نظارت سیستمی مردمی

چوبینی تصریح کرد: در مبارزه با فس��اد یکی از آسیب ها این است 
که دس��تگاه های نظارتی و مجموعه ها و افراد متولی نظارت در کش��ور 
بستر اجتماعی ندارند و حکومتی و دولتی هستند. در ساختار نظارتی 

کشورمان نظارت سیستمی مردمی تعریف نشده است. 
وی تأکید کرد: عالوه بر رد اعتبارنامه تاجگردون مجلس باید هر چه 
زودتر به بحث ش��فافیت ورود کند که ج��زو برنامه های انتخاباتی اکثر 
نمایندگان فعلی مجلس شورای اسالمی بود. امیدوارم سر قولشان بمانند 
و به طور جدی بحث شفافیت را در مجلس پیگیری و آن را قانونی کنند. 
چوبینی در خصوص رد اعتبارنامه تاجگردون مطرح کرد: نفس این 
کار که به دور از محافظه کاری و مصلحت اندیشی های بیخود و کاذب بود 
بسیار بزرگ است، چون مصلحتی باالتر از اعتماد افکار عمومی و مردم 

نسبت به اصل حاکمیت نیست.   
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دکتر بادامچیان:

گروهک فرقان از پای درس تفسیر خوئینی ها در آمد
بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در خصوص نامه خوئینی ها 
به رهبر معظم انقالب گفت: چرا خوئینی ها به این نقطه س��یاه رسید؟ 
خوئینی ها نامه ای زد که هیچ کس این کار را از روی خیرخواهی ندانست. 
حت��ی دوس��تان و طرفدارانش هم به او اعت��راض کردند. علت این امر 
گذشته پر از زشت کاری های اوست. خداوند می فرماید: »ثُمَّ َکاَن َعاقَِبه 
ِ«)روم/ 10( عاقبت کسانی که  بُوا بِآیَاِت اللَّ وأَی أَْن َکذَّ َِّذیَن أََس��اُءوا السُّ ال

کارهای زشت و سیاهکاری می کنند، به تکذیب آیات الهی می رسد.
وی اف��زود: خوئینی ها قبل از پیروزی انقالب اس��المی در مس��جد 
جوستان تفسیری برخالف مبانی اسالمی می گفت. از پای این تفسیر 
گروه��ک فرقان در آمد که مطهری ها، قرنی ها، عراقی ها و امثال آنها را 
شهید کرد. خوئینی ها در مسائل مربوط به روحانیت یکی از عوامل اصلی 

انشعاب روحانیت و مجمع روحانیون مبارز بود.
بادامچی��ان در خصوص عملکرد خوئینی ها گفت: او کس��ی بود که 
در جریان های گوناگون مش��کالت فراوانی ایجاد کرد. ضمن اینکه در 
کارهایی حضور می یافت. مثالً وقتی در النه جاسوسی حضور پیدا کرد 
ظلم فراوانی به شهید بهشتی کرد. خوئینی ها از کسانی است که شهید 
بهشتی به دست اینها مظلوم شد، زیرا شهید بهشتی بارها گفت آنچه 
که از من در النه جاسوسی است پخش کنید، اما اینها پخش نکردند، 
زیرا می دانستند آمریکایی ها چقدر نسبت به شهید بهشتی کینه دارند. 
بعد هم این را به گونه ای جلوه دادند که انگار دارند به نفع شهید بهشتی 
کار می کنند. به این صورت که اگر آن مطالب را بگویند به ضرر شهید 
بهش��تی اس��ت. در حالی که هر کس بهش��تی و آمریکا را می شناسد 

می داند نمی شود آمریکایی ها نسبت به شهید بهشتی بی توجه باشند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اشاره به پرونده 8 شهریور تصریح 
کرد: خوئینی ها در مس��ئولیت دادستانی به قدری تخلفات و مشکالت 
عدیده ای داش��ت که حد ندارد. باالترین تخلف او که به هیچ وجه قابل 
انکار نیست، این است که او به عنوان دادستان کل پرونده هشتم شهریور 
را مختوم��ه کرد. در حال��ی که این را به امام نس��بت داد. هر کس در 
مس��ائل قضایی وارد است می داند که دادستان کل نمی تواند پرونده ای 
را مختومه کند. دادستان کل باید به پرونده رسیدگی کند و هر کسی 
که خالف کرده اس��ت مجازات ش��ود. اگر او فکر می کرد یا نظر داشت 
الجوردی ها خالف کرده اند به عنوان دادستان کل به راحتی می توانست 

تخلفات آنها را علنی و آنها را مجازات کند. چرا خوئینی ها دنبال مختومه 
کردن پرونده هشتم شهریور بود؟ باید رئیس قوه قضائیه مرحوم آیت الل 
موسوی اردبیلی این کار را می کرد، نه دادستان کل. در باره خوئینی ها 

خیلی حرف بوده است و هنوز هم هست.
وی با انتقاد از نامه علنی و دور از ادب خوئینی ها گفت: اقدام اخیر او 
بس��یار ناشایست بود. در باره سایر امور او در طول سال ها از گروه هایی 
حمایت کرده و با آنها همراهی داشته است که االن باعث و بانی اصلی 
مشکالت کشور و مردم هستند، ولی ناگهان در شرایطی که ترامپ در 
بحران به س��ر می برد، منطقه دچار ظلم و س��تم آمریکاست و بیداری 
اس��المی توانسته است ملت های منطقه را علیه آمریکا با الهام گرفتن 
از رهبری ولی امر مس��لمین امام خامنه ای پیش می برد، داخل کشور 
به جای حمله به کس��انی که باعث و بانی این مس��ائل هستند، یعنی 
اصالح طلبان و سوءاستفاده چی ها، چنین نامه بی ادبانه ای را می نویسد 
و برای عموم منتش��ر می کند. در صورتی که اگر می خواس��ت نسبت 
به رهبری و ولی امر مس��لمین مطلب��ی را تذکر بدهد باید محرمانه و 
س��ّری می داد، نه اینکه کاری کند که رسانه های بیگانه، آمریکایی ها و 

صهیونیست ها از آن استفاده کنند.
وی در پایان متذکر ش��د: امیدوارم اگر ایشان متوجه چنین مسائلی 
ش��ده است، از پیش��گاه ملت ایران و امام زمان)عج( � که به نائب امام 
زمان)عج( جس��ارت کرده اس��ت � عذرخواهی کند. ش��اید بخشی از 

گذشته اش مورد عفو قرار بگیرد.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: به طور کلی اگر مجلس به درستی کارش 
را انج��ام دهد دولت بر ریل مجلس حرکت خواهد کردو دچار انحراف 

نمی شود.
الله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفت و 
گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج با اشاره به لزوم نظارت مجلس 
یازدهم به دولت و رفع مش��کالت اقتصادی م��ردم گفت: گام اول باید 
تعامل باش��د، اما تعامل به معنای عدم نظارت، سکوت، نا دیده گرفتن 

خطاها وضعف ها نیست.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت هر دو در خدمت مردم هس��تند، 
گفت: تالش مجلس خدمت به مردم برای تحقق منویات رهبری است، 
اما اگر دولت مشکلی و ضعفی داشته باشد نباید مجلس از این موضوع 

کوتاه بیاید.
فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: نظارت بر دولت به معنی دقیق کلمه 
بهترین تعامل با دولت است، زیرا دراین صورت مجلس با کنترل دولت 
می تواند ضعف های آن را پیدا کند و مانع از انحراف عملکرد دولت شود.

افتخاری با بیان اینکه در مس��ائل اقتصادی، بین الملل، فرهنگی و 
اجتماعی شاهد انحرافات و ضعف های زیادی از دولت بوده ایم، گفت: 

علت این مس��ئله به نگرش دولتمردان و ضعف اجرایی آنها مربوط می 
شود و به طور کلی اگر مجلس کارش را درست انجام دهد دولت بر ریل 

مجلس حرکت خواهد کرد و دچار انحراف نمی شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالم تصریح کرد: ضعف مجلس 
سابق باعث شد که دولت هر کار اشتباهی را که می خواسته انجام دهد 
و متاسفانه تمام عملکرد دولت منعطف به برجام شده بود و برجام هم 

نه تنها وضعیت ما را ارتقا نداد، بلکه ما را از  صفر به زیر صفر رساند.

الله افتخاری:

نظارت مجلس بر دولت بهترین تعامل است
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اصرار بر خطا و خسارت 
هنوز ادبیات گفت وگو با غ��رب را تغییر نداده 
است. حاضر نیست برگردد به ریل دیپلماسی 
انقالبی و اس��المی و بر س��ر قداره بندان غرب 
فریاد بکش��د و دست رد به س��ینه آن ها بزند. 
کاهش تعهدات برجامی باید خود را در خروج 
از پایبن��دی به تعهدات و جلوگی��ری از ادامه 
جاسوسی آژانس به نفع رژیم صهیونیستی در 
قول و فعل مواضع وزیر خارجه نشان دهد، اما 

هیچ نشانی از آن نیست؟
روحان��ی و ظریف باید از دوقطبی س��ازی 
مخالف��ان و موافق��ان برجام دس��ت بردارند. 
زیر س��قف این دوقطبی فق��ط همین ۲ نفر 
ایستاده اند. تاریخ امروز گواهی می دهد چنین 
دوقطبی وجود نداشته است. از برجام چیزی 
نمانده که کس��ی با آن موافق باش��د. همین 
گواهی را فردا تاریخ خواهد داد. آنها نباید در 
توهم گواهی تاریخ مبنی بر درس��تی برجام 
باقی بمانند. واقعیت های سیاس��ی، اجتماعی 
و فرهنگی جامعه ما و هوش سیاس��ی مردم 
شهادت می دهد برجام یک بیراهه در تاریخ ما 

بوده که هرگز نباید تکرار شود.
امروز جامعه ما بیش از هر زمان به آرامش نیاز 
دارد تا مسیرهای برون رفت از خطای فاحش و 

خسارت محض برجام را درست بپیماید.
اصرار بر این خطا و خسارت، اوضاع را بدتر 
می کند و به س��رویس های امنیت��ی آمریکا، 
انگلیس و رژیم صهیونیس��تی و نیز منافقین 
و ضدانقالب اجازه می ده��د در تدارك فتنه 
و آشوب جدید باشند. آقای ظریف نباید ابزار 

تدارك این فتنه باشد.

محمد کرمی راد: 

چرا منافع کسب شده از برجام 
را توضیح نمی دهند؟

محمد کرمی راد، عضو شورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اس��المی، در باره اظهارات ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران در مجلس شورای اسالمی به 
خبرنگار ما گفت: مجلس در لحظاتی که رئیس 
دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اس��المی ایران 

صحبت می کرد به تشنج کشیده شد. 
وی افزود: ظریف می بایس��ت در باره برخی 
مس��ائل از خ��ودش و فعالیت های منطقی و مس��تند و از اقداماتی که 
دس��تگاه دیپلماس��ی جمهوری اس��المی ایران در مورد برجام و سایر 
سیاست های خارجی جمهوری اسالمی ایران در راستای کلیت اجرای 
رهنمودها و سیاس��ت های مقام معظم رهبری که در چهارچوب قانون 
اساس��ی ابالغ کرده بودند انجام داده بود صحبت می کرد تا نمایندگان 

منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی قانع شوند. 
این عضو ش��ورای مرکزی خاطرنش��ان کرد: قرار گرفتن پشت مقام 
معظم رهبری و اس��تفاده ابزاری از ش��هید س��ردار قاسم سلیمانی کار 
خوبی نیس��ت. مقام معظم رهبری در اوج اولیه مذاکرات راجع به تیم 
مذاکره کننده مس��ائلی را مطرح فرمودند، اما وقتی دو جاسوس در تیم 
مذاکره کننده مش��اهده شد قضیه فرق کرد. در مورد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در یکی از کلیپ ها و مصاحبه های ظریف هست که ظریف علیه 

این بزرگمرد، شهید محور مقاومت طرح شکایت کرده بود. اینها مسائلی 
است که نمایندگان منتخب مجلس شورای اسالمی باید در موردشان 

توجیه می شدند.      
وی تصریح کرد: این اولین حضور وزیر امور خارجه در مجلس یازدهم 
بود و جا داشت ایشان با ادله و منطق مسائل و دستاوردهای قابل ارائه 
به مجلس را بیان می کرد، اما متأسفانه شاهد بودیم ایشان برجام را سند 

افتخار ملی نامید. 
کرمی راد خطاب به ظریف گفت: س��ؤالم از ایشان این است که وقتی 
می فرمایید برجام سند افتخار ملی است، قاعدتاً این سند افتخار ملی باید 
دارای ویژگی ها و ش��اخص های معینی باش��د که با برشماری هر کدام از 
آنها منافع جمهوری اس��المی ایران تأمین شود. یکی از این شاخص ها را 
بیان کنید. مگر غیر از این بود که روحانی، رئیس جمهور در بدو توافق نامه 
برجام گفت از همین فردا بالمره همه تحریم ها حتی تحریم های تسلیحاتی 
برداشته می شود. برداشته شدن تحریم ها یکی از آن شاخص هاست. شاخص 

دیگر قطع دست امریکا و فشارهای عبری، عربی، غربی است.
وی افزود: به واقع کسی جز حاج قاسم سلیمانی � که ایشان با اشاره 
سرانگش��ت رهبر عزیز انقالب قدم برمی داشت � نتوانست اهداف شوم 

عبری، عربی، غربی را خنثی کند. 
این عضو شورای مرکزی مطرح کرد: وقتی حاج قاسم سلیمانی بدون 
اطالع دستگاه دیپلماسی هماهنگ کرد و بشار اسد را مستقیم به ایران آورد 
و ظریف که می گوید من هر هفته با حاج قاسم سلیمانی جلسه داشتم، پس 
قاعدتاً باید در جریان سفر بشار اسد و همراه ایشان قرار می گرفت، اما آیا واقعاً 
این طور بود؟ فکر می کند مردم نمی فهمند؟ مردم خیلی خوب می فهمند. 

وی در پایان گفت: به نظر من برجام برای دولت کنونی ما، به خصوص 
تیم مذاکره کننده ای که دو نفرشان جاسوس شناخته شدند و جمهوری 

محمدکاظم انبارلویی:

قوه قضائیه در مبارزه با فساد به حاشیه ها توجه نکند
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره 
ضرورت توجه جریان های سیاسی و سایر قوا و دستگاه ها به سیاسی نکردن 
مس��ئله مبارزه با فس��اد و ایجاد فضای بی حاشیه برای قوه قضائیه گفت: 
کسانی که طرفدار اجرای عدالت هستند باید بستر اجرای آن را مهیا کنند 
و جلوی فضاسازی و ایجاد حاشیه امن برای متخلفان و مفسدان را بگیرند. 
خوشبختانه رسانه ملی و رسانه های مستقل در تحقق این اتفاق به دستگاه 

قضا کمک می کنند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی یادآور شد: در عین حال 
کس��انی که مرتکب خطاهای فاحش و جرائم س��نگین اقتصادی و مالی 
شده اند گاه با غوغاساالری و سر و صدا به دنبال سیاسی کردن مسئله مبارزه 
با فساد و درگیر کردن قوه قضائیه با حواشی هستند تا مانع از برخورد قاطع 
با مفاسد خودشان شوند و خود را مظلوم و مورد ظلم واقع شده نشان دهند.

وی بی��ان کرد: البته آنها با توجه به فضای کنونی و مدیریت حاکم بر 

قوه قضائیه نمی توانند 
کاری از پیش ببرند و 
مدی��ران و قض��ات 
ش��جاع ای��ن ق��وه 
نش��ان داده اند که با 
درای��ت و تدبیر این 
فضاسازی ها را خنثی 
ک��رده و کار اجرای 
عدال��ت را به پیش 
می برند و نمی گذارند 
اج��رای  از  م��ردم 
عدالت در دس��تگاه 

قضا ناامید شوند.

سیدمصطفی میرسلیم:

رئیس جمهور سریعتر وزیر پیشنهادی وزارتخانه صمت را معرفی کند

رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با انتقاد از بی وزیر بودن 
وزارت صمت، خواستار معرفی هر چه سریعتر وزیر این وزارتخانه از سوی 

رئیس جمهور شد.
سیدمصطفی میرس��لیم نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار الف با انتقاد از 

بالتکلیفی وزات صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید و اداره این 
وزارتخانه توسط سرپرست، گفت: انتظار ما این است که رئیس جمهور هر 

چه سریعتر وزیر پیشنهادی خود برای اداره این وزارتخانه را معرفی کند.
وی افزود: وزات صمت یک وزارتخانه مهم و س��نگین است که هم در 
برگیرنده صنعت و معدن کشور است و هم بخش تجارت را شامل می شود. 
درواقع این وزارتخانه از سه وزارتخانه مهم صنعت، معدن و بازرگانی تشکیل 

شده و به صالح نیست که در سال جهش تولید، بدون وزیر باشد.
عضو کمیس��یون اصل 90 مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: باید در 
راس این وزارتخانه شخص وزیر قرار بگیرد تا بین این سه مجموعه مهم 

هماهنگی ایجاد کند.
رضا رحمانی وزیر صمت ۲۲ اردیبهشت با حکم حسن روحانی رئیس 
جمهرو عزل ش��د و از آن تاریخ تا کنون وزارتخانه با سرپرس��ت )مدرس 

خیابانی( اداره می شود.



5
دوشنبه

23  تیر1399 
21 ذی القعده  1441    

شماره  1116 

در بیانیه حزب موتلفه اسالمی مطرح شد:

نگاه منطقی به شرق
حزب موتلفه اسالمی با توجه به دیپلماسی حزبی در خصوص قرارداد  

ایران و چین بیانیه ای صادر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الل الرحمن الرحیم
نگاه به شرق یکی از اصلی ترین سیاست های جمهوری اسالمی ایران 
اس��ت، این در حالی است که علی رغم فشار های سیاسی و اقتصادی و 
تهاجمات فرهنگی، ایران به فکر روابط تجاری گس��ترده با کشور های 

مهمی همچون چین است.
 نگاه راهبردی به شرق

نگاه راهبردی به ش��رق همواره در سیاست جمهوری اسالمی ایران 
وج��ود دارد، این موضوع نش��ان دهن��ده آینده نگری ای��ران و دیدگاه 

استراتژیک نسبت به تحوالت بین المللی است.
رابطه جمهوری اس��المی ایران با چین رابطه عمیق اقتصادی است 
که از گذشته این رابطه وجود داشته بعد از انقالب هم ادامه دار شده و 

در آینده نیز گس��ترش پیدا خواهد کرد باتوجه به اینکه در 
چرخه تولید قرار گرفتن از ویژگی های مهم ایران 

و چین است.
 مدافع ایران

چی��ن در ح��وزه سیاس��ی و 
اقتصادی همواره مدافع خوبی 

برای ای��ران بوده از جمله، در 
آخرین نشست آژانس بین 
المللی انرژی اتمی چین و 
روسیه تنها کشوری بودند 
که رای منفی به قطعنامه 
آژان��س دادن��د، چین و 
روس��یه در صحنه ه��ای 
برج��ام  در  و  مختل��ف 

مدافع ایران بودند بنابراین 
رابطه سیاسی چین و ایران 
رابطه ای بسیار برجسته است.

باید به این نکته توجه داشت 
که روابط ایران با چین ارتقاء یافته 

است و چین برای رابطه با ایران سطح 
مش��ارکت جامع راهبردی را در نظر گرفته 

است، در این رابطه بحث مشارکت، راهبردی بودن 
و جامعیت مطرح است بنابراین چین برای مناسبات خود با سایر 

کشور های مختلف عناوینی را تعریف می کند.
 تامین منافع ملی ایران

بدون تردی��د روابط راهبردی ایران و چین که منافع کلیدی متقابل 
برای مردم دو کش��ور دارد، واجد دشمنانی است که تمامی تالش خود 
را برای شکست این مذاکرات و عدم موفقیت این سند به کار خواهند 

گرفت.
تامی��ن منافع ملی ایران تنها اصل راهنم��ای وزارت امور خارجه در 
تدوین این سند راهبردی بوده است و مذاکرات با دقت و وسواس کامل 
صورت گرفته که ان ش��اء الل مردم ایران به زودی ثمره آن را مش��اهده 

خواهند کرد.
 عصبانیت آمریکا

امضای چنین اس��نادی بین کش��ورها برای استحکام بیشتر روابط، 
متداول است و دولت  تروریست و غارتگر آمریکا از انعقاد چنین قراردادی 
میان ایران و چین عصبی و پریش��ان است. چرا که این سند همکاری، 
بیش از پیش نقشه این دولت جنایتکار در پروژه فشار حداکثری بر ایران 

را نقش بر آب خواهد کرد.
اهمی��ت این تفاهم نامه وقتی در چارچوب رویکرد »نگاه به ش��رق« 
مورد بررسی قرار گیرد بیشتر خواهد بود. پس از برجام و باالخص پس 

از خروج ایاالت متحده آمریکا از آن تقریبا روش��ن شد که هیچ حسن 
نیتی را از س��مت طرف غربی در روابط با ایران نمی توان انتظار داشت. 
حتی کس��انی که روزگاری بی پرده از توافق هسته ای ایران و 1+5 دفاع 
می کردند به رفتار شدیدا ضدایرانی آمریکا در سه سال اخیر اذعان دارند.

 ناتوانی غرب
اما اعتراف مهم تر آنها این اس��ت که کش��ورهای اروپایی نیز پس از 
خروج آمریکا از برجام نشان دادند که نه توان مقابله با خواست آمریکا را 
دارند و نه عزم و اراده ای برای ایجاد این توان. به دیگرسخن، غرب آن قدر 
برای روابط با ایران اهمیت قائل نبود و آن قدر در قبال ایران حسن نیت 
نداشت که تالشی برای حفظ منافع ایران در چارچوب توافقی که خود 

روزگاری از آن به عنوان موفقیتی بزرگ یاد می کرد هم صورت نداد.
حزب موتلفه اس��المی اذعان دارد که رویکرد نگاه به شرق از یکسو 
پاس��خی به این عدم حسن نیت است که تفاهم درازمدت راهبردی با 
چین می تواند بخش��ی از آن باش��د و از سوی دیگر محملی است برای 
حفظ منافع ملی ایران و مقابله با تحریم هایی که کشورهای غربی 

عامل آنها هستند.
ح��زب موتلف��ه اس��المی اعتق��اد دارد که 
به ص��ورت طبیعی توس��عه روابط چین و 
ایران به هیچ عنوان خوشایند واشنگتن 
نیست اما موضع گیری هایشان عقبه 
رس��انه ای غرب درخصوص خبر 
تصویب پیش نویس تفاهم نامه 
۲5 س��اله ایران و غرب، مورد 
دیگ��ری را در اذه��ان زن��ده 
می کن��د و آن هم همکاری 
ایران و روسیه در جریان نبرد 
با  تروریست های تکفیری در 

سوریه بود.
 حمایت کامل و جامع

ح��زب موتلف��ه اس��المی با 
حمای��ت کام��ل و جام��ع از این 
تفاهم بلد مدت معتقد است که ایران 
به صورت بالق��وه این توانایی را دارد که 
جریان انرژی به س��مت شرق را با همکاری 
چینی ها تضمین کند. عالوه بر این، ایران همانند 
چین درخصوص ع��دم دخالت قدرت های بزرگ در امور 
داخلی کشورها هم نظر و خواهان به وجود آمدن نوعی از نظام چندقطبی 
در دنیا اس��ت. کنار گذاش��تن تمام قطعات این پازل نشان می دهد که 
جهت گیری حرکت ایران به سمت شرق کامالًً درست و بجا بوده است.

ش��ایعات مطرح ش��ده از س��وی جریان های ضد انقالب در فضای 
مجازی و پخش خبرهای دروغ نس��بت به محت��وای این توافق حاکی 
از نگرانی دش��منان از نقش بر آب شدن نقش��ه های آنها برای فشار و 
براندازی نظام جمهوری اسالمی است. ملت ایران مطمئن باشند که ابعاد 
این توافق بر اساس حفظ مصالح ملی و استقالل کشور توسط نمایندگان 

مجلس بررسی و نهایی خواهد شد .
حسن نیت دولت و مردم چین

دولت و ملت چین در طول دوران تحریم های چند دهه اخیر آمریکا 
علیه ایران در کنار ملت ایران بود و از منافع و مواضع جمهوری اسالمی 
در مسائل منطقه و هسته ای دفاع و حمایت می کرد و با بی توجهی به 
تحریمهای آمریکا به همکاری اقتصادی با ایران ادامه داده اس��ت و این 
نش��ان دهنده حسن نیت دولت و مردم چین در توافقات خود با دیگر 

کشورها به ویژه ایران است.
امیدواریم با سرمایه گذاری وسیع چین در ایران طبق این توافقنامه 
توسعه اقتصادی و تقویت مولفه های قدرت در کشور تضمین گردد و 

سیاست فشار حداکثری غرب علیه ایران را خنثی سازد.
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حمیدرضا ترقی:

سند راهبردی ایران و چین 
می تواند گره گشای مشکالت اقتصادی باشد

نایب رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی گفت: رهبری 
پیامی از طریق دیپلماسی عمومی به چینی ها فرستادند و باعث شدند 

که روابط دو کشور دوباره رونق پیدا کند.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفتگو 
ب��ا خبرنگار احزاب خبرگزاری دانش��جو، با بیان اینکه س��ند راهبردی 
۲5س��اله ایران و چین می تواند گره گشا بسیاری از مشکالت اقتصادی 
باشد، اظهار داشت: طبیعی است که رسانه های غربی از اتحاد استراتژیک 
میان ایران و چین نگران باشند و احساس خطر  کنند. ایران با این سند 

راهبردی می تواند تحریم ها را دور بزند.
وی ادام��ه داد: ب��ا همراهی چین می توانیم بس��یاری از مش��کالت 
اقتصادی موجود را حل کنیم؛ به همین دلیل غربی ها سعی دارند که با 
دروغ پردازی، این پیمان استراتژیک را زیر سؤال ببرند و دیدگاه مردم را 

نسبت به این موضوع بدبین کنند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره بر اینکه دولت در 
ارتباط با شرق فرصت های زیادی را از دست داد، بیان داشت: بی جهت 
بر روی اروپا و برجام سرمایه گذاری کردیم و از امتیاز تعامل شرق غافل 
شدیم؛ در دوران سخت تحریم ایران از ظرفیت های کشورهای هم سو از 

قبیل چین و روسیه استفاده نکرد.
ترق��ی با تأکید بر اینکه برخی از مس��ئوالن با نگاه بدبینانه خود به 
کشورهای هم سو، کشورمان را میان زمین و آسمان معلق نگه داشتند، 
گفت: بعضی از عوامل دولت برخوردهای نامناس��بی با شرکای چینی 
دارند و حتی س��فر رئیس جمهور چین به ایران که باید منشأ تحوالت 

عظیمی می شد، متأسفانه کامالً ابتر ماند.

وی با بیان اینکه آقای الریجانی در سفر خود به چین، پیام رهبری را 
به دولت این کشور تحویل داد، افزود: رهبری پیامی از طریق دیپلماسی 
عمومی به چینی ها فرس��تادند و باعث شدند که روابط دو کشور دوباره 
رون��ق پیدا کن��د. اگر خیلی زودتر این توافق ص��ورت می گرفت، امروز 

تحریمها بر روابط اقتصادی ما اثرگذار نبود.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه چینی ها در توافق بین المللی 
به دنبال س��ود دوطرفه هس��تند، تصریح کرد: ط��رف چینی در روابط 
اقتصادی فقط به دنبال منافع خود نیست و در پروژه جاده ابریشم هم 
شاهد آن بودیم که دولت این کشور، منافع ملل دیگر را هم لحاظ کرد.

ترق��ی با اش��اره بر اینکه امید داریم که دول��ت هم تکلیف خود را با 
اروپا روشن کند و دل بسته غرب نباشد، عنوان کرد: استراتژی برد-برد 
چینی ها، نگرانی کشورمان را نسبت به طوالنی بودن این نوع قراردادها 
کامالً از بین می برد و دولت می تواند از فرصت به دست آمده استفاده کند 

و روابط ایران و چین را بهبود ببخشد.

احمد علی مقدم:

منشاء گرانی ها عدم توجه مسئوالن
 به سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
با اش��اره به گرانی های افسارگسیخته کشور، 
گفت: منش��اء گرانی های اخیرعدم توجه و یا 
ناقص عمل کردن مس��ئوالن به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر انقالب بوده است.

احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��المی در گفتگو با خبرنگار حوزه 
احزاب خبرگزاری ف��ارس، درباره گرانی های 
افسارگسیخته در کشور اظهار داشت: گرانی 
در ابعاد مختلف چون مسکن، خودرو، سکه، 
ارز و باالخ��ص ارزاق عموم��ی بیداد می کند، 
بر این اس��اس الزم اس��ت با مفس��دان دانه 
درشت و آقازاده ها برخورد جدی شود، چراکه 
اشرافی گری سم مهلکی برای جامعه است و 
مردم سختی ها را تحمل می کنند اما تبعیض 

را تحمل نخواهند کرد.
وی اف��زود: اصطالح »اقتص��اد مقاومتی« 
اولین بار توسط مقام معظم رهبری در شهریور 
س��ال 89 و در پی ش��دت یافتن تحریم های 
ظالمانه و یک جانبه و غیرانس��انی غرب علیه 
ایران، بکار برده ش��د که روش��ی برای مقابله 
با تحریم های اقتصادی بین المللی اس��ت اما 

منشاء گرانی های اخیر، عدم توجه و یا ناقص 
عمل کردن مسئوالن به سیاست های اقتصاد 

مقاومتی ابالغی رهبری بوده است.
مقدم ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه 
بر توان داخلی و مقاومت در مقابل تهدیدها و 
تحریم ها با ایجاد کمترین بحران در زندگی 
مردم و اثبات این معنا که فشارها و ضربه های 
اقتصادی از سوی دش��من نمی تواند سد راه 
پیشرفت جامعه ما باشد؛ لذا الزم است قوای 
کش��ور بی درنگ اقدام ب��ه اجرای آن کنند تا 
زمینه و فرصت مناس��ب ب��رای نقش آفرینی 
مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد 
مقدس فراهم ش��ود چراکه با تکیه بر اقتصاد 
مقاومت��ی و فراهم کردن زمین��ه تحقق آن 
می توان به بهبود معیش��ت م��ردم و غلبه بر 

گرانی ها نائل آمد.
این کارشناس سیاس��ی با تأکید بر نقش 
سازمان های نظارتی بر تنظیم نرخ ها در بازار 
گف��ت: بی توجهی به تنظیم نرخ ه��ا در بازار، 
س��خت شدن معیشت مردم را رقم زده است 
و کس��انی مقصر گرانی و مشکالت اقتصادی 
هستند که اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی کنند و 

واردات بی رویه را ادامه می دهند.
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان کرمان با 
بیان اینکه که بخشی از گرانی ها جنبه جهانی 
دارد ام��ا بخ��ش اعظم و مه��م آن بی تدبیری 
مسئوالن و بی برنامگی آنان است، تصریح کرد: 
بیکاری و گرانی آس��تانه تحمل مردم را به سر 
آورده و انتظار مردم از مجلس انقالبی آن است 
که س��ریعا در این زمینه ورود کند، زیرا مردم 
از مجلس انقالبی، عم��ل انقالبی انتظار دارند. 
طرح س��ؤال از رئیس جمهور در شرایط کنونی 
اقتصادی کشور حاکی از کم کاری، بی توجهی و 
عدم تحقق شعارهای آقای روحانی و عدم اقدام 

جدی دولت طی هفت سال گذشته است.
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کارشناس مسائل اقتصادی :

معاهده ایران و چین مانور شکست آمریکا است

دکتر محمد حسن نژاد نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
نهم و دهم با بیان اهمیت معاهده ۲5 س��اله میان تهران و پکن گفت: 
ابرق��درت ها ت��الش می کنند تا رابطه ما با دنیا را قطع کنند و ما باید 
برای کم اثر کردن تحریم ها با کش��ورهایی جز غرب ارتباط اقتصادی 
داش��ته باشیم ارتباط ما با چین هم به نوعی نشان دهنده ارتباط ما با 
دنیا، فارغ از توجه به ابرقدرت های شرق و غرب است، پس ذات عمل 

در این معاهده خوب به نظر می رسد.
 نباید دچار پیش داوری بشویم

وی با اشاره به اینکه عده ای بدون دانستن مفاد قرارداد ۲5 ساله ایران 
و چین نسبت به آن اظهارنظر می کنند افزود: عده ای گمان می کنند از 
سیاستگذارانی که در شورای عالی امنیت ملی خدمت می کنند بیشتر 
مسائل را می دانند این گروه با اتهام زنی تالش می کنند تا این حقیقت 
را نادیده بگیرند که مجلس باید این قراردادها را تصویب کند تا ضمانت 

اجرایی بیابد؛ بنابراین ما نباید دچار پیش داوری بشویم.
حس��ن  نژاد خطرنش��ان کرد: این قرارداد در ذات خود خوب است و 
باید روی آن مانور داد تا آمریکا شاهد شکست خود باشد چنانچه ارسال 
محموله بنزین به ونزوئال عمق استراتژیک ما و کم اثر بودن تحریم های 
آمریکایی ها را به آنها نشان داد این از کلیات ماجرا است که فی نفسه 

خوب است.
 لزوم نظارت کلی نظام

این کارشناس مسائل اقتصادی ارائه جزئیات معاهده به مردم را مهم 
ارزیابی و تأکید کرد: در جزئیات اما باید گفت که چنین قرارداد بزرگی 
بدون نظارت کلی نظام اتفاق نخواهد افتاد و دلسوزان نظام نفع مملکت 
را در آن خواهند دید در صورت تش��ریح صحیح جزئیات این قرارداد و 
جلب اعتماد عمومی این معاهده در شرایطی که فروش نفت به خاطر 
کرونا و تحریم رش��د نسبتا منفی داشته است می تواند مفید و ارزآور 

باشد.
 شیطنت فضای رسانه ای

وی در پایان گفت: بعضی از رس��انه ها و افراد در این فضا ش��یطنت 
می کنند این فضا یک فضای دو بعدی اس��ت مردم به بعضی از مسائل 
مثل اخبار زرد واکنش احساس��ی نشان می دهند و این مسئله باعث 
حاشیه سازی یا دروغ پردازی می شود در فضای دوم برخی از اصحاب 
رس��انه به جای آنکه به کار خبر به عنوان یک رسالت نگاه کنند برای 
رضایت س��ردبیر و پربازدید شدن اقدام به نشر خبر نادرست می کنند 
و مردم را تحت تأثیر قرار می دهند، گروهی نیز برای دیده ش��دن به 
خصوص در جریان قرارداد با عدم پرداخت صحیح به موضوع منجر به 
تشویش اذهان عمومی شده اند و البته  متولیان باید برای آگاهی افکار 

عمومی در این زمینه وارد عمل شوند.

شفافیت، الزمه معاهده تهران- پکن
تیر  سه شنبه 17 
اس��حاق جهانگیری 
مع��اون اول دول��ت 
دوازدهم در نشس��ت ستاد هماهنگی روابط 
اقتصاد خارجی گفت باید با شهامت از توسعه 
روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم. 
این اش��اره ظریف او به پیش نویس س��ندی 
بود که حوزه ه��ای مختلفی را در برمی گیرد 
حوزه هایی مثل برنامه ریزی اقتصادی از جمله 
نف��ت و گاز، صنایع الکترونی��ک، حوزه های 
دان��ش بنی��ان و...بر اس��اس برخ��ی منابع 
غیررسمی سرمایه گذاری چین در صنایع نفت 
و گاز ایران معادل ۲80 میلیارد دالر اس��ت. 
علیرغم این رقم بزرگ و گستردگی قرارداد، 
هنوز منابع رس��می اطالعات الزم درباره این 

سند را در اختیار افکار عمومی قرار نداده اند.
شفافیتی که نیست

اطالع��ات جس��ته و گریخت��ه ای درباره 
معاه��ده ۲5 س��اله همکاری می��ان تهران و 
پکن منتشر شده است و عدم شفافیت عاملی 
برای موج سواری رس��انه های مختلف درباره 
این سند شد در همین زمینه شخصیت های 
سیاسی نیازمند به رسانه نیز وارد گود شدند 
و در نهایت محس��ن بهاروند معاونت حقوقی 
و بین المل��ل وزارت خارج��ه در گفتگویی با 
بیان اینکه هنوز این س��ند در مرحله مذاکره 

است و نمی توانیم آن را علنی کنیم همچنین 
علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه  شنبه  در 
نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: درباره 
س��ند همکاری ۲5 س��اله با چین هیچ چیز 
محرمانه و مخفیانه ای وجود ندارد و هر زمان 
که توافقی در این زمینه به دست بیاید همان 
زمان اعالم می شود. اظهارات ربیعی اینبار هم 
حاشیه س��از ش��د و طیفی از رسانه ها با بیان 
اینک��ه تناقض گویی در گفته های دولتمردان 
وجود دارد به صحبت های سیدعباس موسوی 

سخنگوی وزارت خارجه نیز اشاره کردند.
آزمونی برای نمایندگان خانه ملت 

بدون تردید نقش و جایگاه مجلس شورای 

اسالمی به عنوان نهاد قانون گذار و خانه ملت 
در چنین قراردادهایی انکار ناپذیر اس��ت در 
همین زمینه ورود نمایندگان به جزئیات این 
معاهده در کنار شفاف سازی رسانه ای نباید از 
نظ��ر دور بماند در حقیقت معاهده ای که به 
زعم برخی از سیاست مداران و اصحاب رسانه 
ترکمانچای و س��ند خیانت است و به عقیده 
ع��ده ای خدمت در ش��رایط تحریم و تهدید 
به حس��اب می آید آزمونی برای نمایندگان 
مجل��س یازدهم اس��ت تا بار دیگ��ر اعتماد 
عمومی که به واسطه عملکرد نامناسب دولت 
و مجلس گذشته مخدوش شده است جلب 

شود.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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روزهای سخت پیش رو برای الکاظمی

نمایندگان، چهره های سیاس��ی و احزاب ع��راق می گویند گروه های 
حشد الشعبی و نیروهای مقاومت در جنگ علیه تروریسم میدان دیده اند و 
تجربه دار شده اند و به درد امنیت کشور می خورند و حذف و محدودکردن 
و بی اثرکردن آنها، خالف مصالح ملی است. این موضوع محل نزاع و چالش 
در سطح ملی شده و بحث های آن وارد ادبیات روزانه عراقی ها شده است. 
تشکل ها و سازمان های مردم نهاد عراق وارد موضوع می شوند و تشکیل این 
چالش بین دولت و نیروهای مردمی و مقاومت می تواند هزینه های سختی 

در شرایط فعلی عراق ایجاد کند.
 منتظر لغزش دولت

از ط��رف دیگر، خیلی ها معتقدند آمریکایی ه��ا می خواهند در مقابل 
رقبایشان خود را بر اوضاع داخل و بیرون عراق مسلط کنند و 

از این رو، دست به اقدامات همچون دستگیری فرماندهان 
حشدالش��عبی می زنند تا دست برتر را داشته باشند و 

فض��ای عراق را مدیریت کنند. این اتفاق منحصر به 
ابعاد امنیتی نیست و بحث های ارتباطات سیاسی 
داخل عراق و منطقه خاورمیانه نیز مطرح است. با 
این اوصاف، خود اتفاق خیلی مهم بوده است. در 

داخل عراق اولین بار است این سطح و حجم نیرو و 
ادوات درگیر شده اند. نمایش بزرگی بوده است. مسئله 

مهمی بوده و نتیجه یا واکنش آن هم خیلی س��روصدا 
کرد. مخالفان دولت در فضاهای چالشی نشسته اند و منتظر 

لغزش دولت هستند.
ببینید در حوادث این گونه، برآورد اینکه کدام دست برتر را دارد، خیلی 
کار راحتی نیست. مثال شاید االن بشود گفت آمریکایی ها به این پایگاه حمله 
کرده اند و نیروهای ویژه عراق و ارتش و مقامات فعلی عراق همراهی کرده اند. 
آنها یعنی نیروهای مقاومت هم تهدید کرده اند و در مقابل، این طرف هم 
نیروهای آنها را رها کرده اند؛ پس این تهدید هم کارساز بوده است. با توجه 
به پیچیدگی های بحث های نیروهای امنیتی داخل عراق و نقش قبایل و 
عشایر، الاقل از این منظر باید گفت که االن نیروهای مردمی در انواع و اقسام 
مقابله ها با تروریسم موفق بوده اند و داخل عراق مورد حمایت هستند. به نظر 
من فضای داخل به نفع نیروهای مقاومت شده است. برابری به لحاظ نیروها 
و امکانات لجستیک نیست و دست برتر را آمریکا دارد؛ ولی تهدید به زدن 
پایگاه آمریکا نشان می دهد اینها امکان عمل دارند و این طور در این وضعیت 

نابرابر نامتوازن داخل عراق باالنس ایجاد می شود.

 چهره ناشناخته الکاظمی
به نظر من، نخست وزیر عراق هنوز شخصیت واقعی خود را در این زمینه 
بروز نداده است. اوال تازه سر کار آمده است. در گذشته نیز مجموع اقدامات 
و تصمیماتش چنین نتیجه ای را نشان نمی دهد. نکته دیگر اینکه از زمان 
سرکارآمدنش، شاید زمان مناسب مقتضی برای قضاوت، بعد از سفرهایی 
باشد که بناست داشته باشد؛ به واشنگتن و تهران و ریاض. به نظر با توجه 
به اینها، هنوز زود اس��ت که بگوییم کاظمی آمده با نیروهای مقاومت در 
عراق برخورد کند و برای حضور و بروز آمریکا زمینه سازی کند یا هر تحلیل 

دیگری. هنوز زود است بگوییم کدام سیاست را پیش می گیرد.
چالش های نخست وزیر عراق

چن��د نکته درباره کاظمی ؛ نکته اول اینکه دولت او یک 
دولت کاتالیزور اس��ت؛ دولتی چهارساله نیست؛ دو سال 
زم��ان دارد تا انتخابات را برگزار کند. به این ترتیب، او 
زمان چندانی ندارد، مگر در این دوره کارآمدی نشان 
بدهد. نکته دوم اینکه کاظمی خیلی تالش کرد 
تا به ق��ول خودش یک دولت یا هیئت حاکمه 
تکنوکرات بر س��ر کار بیاورد، اما همان طور که 
گزینه های دیگر نخست وزیری نتوانستند کاظمی 
هم نتوانست. اگر آقای کاظمی مالحظات مربوط به 
پشتیبانی سیاسی پارلمان و پشتیبانی مردمی را در نظر 
نداش��ته باشد، به نظر من روزهای سختی در عراق خواهد 
داشت. اگرچه در حاکمیت در این اضطرار دوساله برای شرایط 
انتخاباتی آماده می شود، به طور حتم ناکارآمدی برای او مشکل ساز خواهد 
بود. اگر به لحاظ سیاسی بتواند شیعیان را همراه خود داشته باشد، موفقیت 
یا حتی تضمین حضور در دوره بعد را با ش��رایط داخل عراق و بیرون آن 

خواهد داشت.
به نظرم آمریکایی ها تجربه حضور چندساله در عراق را دارند و نمی توانند 
ضربتی و همه جانبه عمل کرده و همه مشکالتشان در عراق را حل کنند. 
عراق جامعه چندالیه ای است و آمریکا این را می فهمد. از زمان برمر تا االن 
این مسیر را رفته و نشان می دهد نمی توانند دفعی و ناگهانی مسائلشان 
را حل کنند. هر چند مدت، تالشی می کنند تا برتری و سیطره بر عراق 
داشته باشند، اما چون عراق چندالیه است، اگر آمریکایی ها از لحاظ الیه های 
مختلف محاسبه نکنند، به مشکل می خورند. در حال حاضر هم تیم آمریکا 

اقدامات قدم به قدم مرحله ای را دنبال می کند.

حسن السجردی عضو شورای مرکزی

نگرانی بولتون از اینکه ترامپ فریب بخورد!

بولتون با ترامپ خیلی رفیق بود. ترامپ او را مشاور امنیت ملی امریکا 
کرد. بعد دید او خیلی افتضاح کار می کند ، برکنارش کرد. بولتون هم 
علیه ترامپ کتاب منتشر کرد و سخن گفت. حاال بولتون یک نگرانی 

جدی پیدا کرده که دارد دیوانه اش می کند!
بولتون گفته ترامپ مایل است با مسئوالن ایران دیدار کند و توافق 
نماید و می تواند این کار را بکند. ولی همان طور که رهبر کره شمالی 

او را فریب داد من خیلی نگرانم که ایرانی ها نیز او را فریب دهند!

مرده چگونه ماندگار است؟

آقای عارف رئیس استعفاء داده شورای سیاستگذاری اصالحات گفت: 
برای ماندگاری اصالحات باید هوای نفس ، خودخواهی ها و خود بزرگ 

بینی ها را کنار گذاشت.
وی گفت: جریان اصالحات نمی تواند  صحنه را ترك کند، گفتمان 
اصالحات ماندگار است. وی گفت: جریان اصالحات ثابت کرده ظرفیت 
پاسخگویی به مطالبات مردم را دارد.زیبا کالم گفت: اصالحات مرده ، 

یکی دیگر از اصالح طلبان گفت: نمرده آن را کشته اند.
آقای ع��ارف می تواند بگوید مرده چگونه ماندگار اس��ت و چگونه 

پاسخگوی مطالبات مردم می تواند باشد؟ 

اخبار کوتاه
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جایگاه استحاله یا تجدد در تمدن اسالمی
ب��ا بررس��ی 
گفتمان ه��ای 
هویتی غرب به 
دست می آید که تاکنون در تجدد، حداقل دو 
گفتمان حول این مس��ئله شکل گرفته است. 
گفتمان اول هویت ملی است که بیان کاملی 
از ایدئولوژی ملی گرایی اس��ت و گفتمان دوم 
ک��ه به نوعی در تقابل با گفتم��ان اول نیز قرار 
می گیرد نظریه ما بعد تجددگرایی اس��ت که 
یکی از چالش های مهم و جدی دنیای اس��الم 
ب��ا تمدن غرب همین مواجهه با این دو نظریه 
و ارائه گفتمان هویت اس��المی است. رویکرد 
هویتی اس��الم از دو منظر قابل بررسی است. 
منظر ابتدایی رویکرد منفعالنه است که در سه 
نظر قابل جمع بندی است. نظر اول آنکه تمدن 
مدرن مبتنی بر ارزش های جهانی است و مسیر 
رشد بشر از همین تمدن عبور می کند. این نظر 
سعی بر آن دارد شخصیت اسالم را با ایدئولوژی 
تجددگرایی همس��و و تطابق سازی کند و این 
خود به نوعی استحاله شخصیت تمدنی اسالم 
است. نظر دوم آنکه می توان برای تمدن غرب در 
عین یکپارچگی و نشانگر بودن مسیر رشد بشر 
که نمی شود از آن عدول کرد، مرزبندی قرار داد 
و به گزینه های مثبت و منفی آن توجه کرد و 
در کل هویت اسالمی را با مفاهیم خوب تمدنی 
غرب پیوند داد که به نوعی با پذیرفتن استحاله 
هویتی اسالم گزینه های مثبت غرب را پذیرفت 
و این هویت را در قالب رویکردهای مثبت غربی 
تعریف کرد. نظر سوم آن است که غرب دارای 
تمدن به هم پیوسته و الیه های مختلفی است 
که بر فرض عناصر مثبت در این تمدن، باید آن 
را در قالب تمدن اسالمی برد و یا به اصطالح به 
عناصر کارآمد تبدیل کرد که از اشکاالت مهم 
این نظر هم آن است که اوالً به راحتی نمی توان 
عناصر مثبت و منفی را از هم جدا کرد و فرآیند 
تبدیل آن به عناصر کارآمد مش��کالتی دارد و 
همان عناصر مثبتی که قرار است استحاله شوند 

باز همراه با عناصر منفی است. 
اما منظر اصلی این مق��ال رویکرد فعال به 
نظریه ما بعد تجدد یا اس��تحاله است که سه 
نظر فوق را نپذیرفته و به نظریه الگوی پیشرفت 
اسالمی معتقد است که به آن خواهیم پرداخت.   

 رد پای جریان روشنفکری
در س��ه دس��ته بندی فوق رد پ��ای جریان 
روشنفکری کامالً مشهود است. روشنفکری به 
لحاظ تاریخی و تئوریک در اصل پدیده ای غربی 
و محصول رویکرد جنبش اومانیس��تی است 
و متعلق به دوران و تمدن جدید اس��ت که با 
روشن اندیشی که در تعریف استاد مطهری به 
موضع و مسئولیت  طبقاتی خود آگاه بودن، با 
فرهنگ و شخصیت ملی خویش آشنا بودن و 
به روابط خود با انسان های دیگر آگاهی داشتن 
و س��عی در آگاه ک��ردن جامع��ه و به حرکت 
در آوردن م��ردم ب��رای رهایی و آزادی اس��ت 

تفاوت های فراوانی دارد. شناخت تفاوت این دو 
مطلب مورد نظر این مقال نبوده است و می توان 
به کتاب ارزشمند »روشنفکری و روشن اندیشی 
در ایران« نوشته استاد دکتر اسدالل بادامچیان 
اش��اره کرد که با خوانش آن این مطلب مورد 

وثوق خواننده قرار خواهد گرفت. 

 الزامات اسناد تحول
اما در الگوی تمدنی و پیشرفت اسالمی باید 
گفت قائلین به تمدن اسالمی نمی توانند پذیرای 

استحاله و حتی گزینش مثبت و منفی باشند 
و وقتی بحث الگوی پیشرفت مطرح می شود 
علوم انسانی منتهی به علوم دینی می شوند و در 
مواجهه با تمدن غرب به استحاله تمدن غرب 
در تمدن اسالمی ختم می شود. یکی از عناصر 
فکری پشتوانه این رویکرد فلسفه تاریخ است که 
پشتیبان این نظریه است، اما این رویکرد نیازمند 
اسناد تحولی است که این اسناد خود الزاماتی را 
در برمی گیرن��د که مقام معظم رهبری پس از 
طرح موضوع الگوی پیشرفت اسالمی به دنبال 
ایجاد ساختارهای آن با اسناد تحول هستند. به 
اختصار الزامات اسناد تحول به شرح ذیل است: 
1� تح��ول در عل��وم انس��انی مبتن��ی بر 

آموزه های وحیانی 
۲� حفظ وحدت و استحکام امت اسالمی 

3� مبارزه با نظام سلطه 
4� حمایت از محرومین و مستضعفان جهان 

5� تحقق عدالت اجتماعی در همه ابعاد 
هر یک از اس��ناد تحول با توجه به الزامات 
آن بر مبنای یکی از موضوعات دینی، سیاسی، 

فرهنگی، اقتص��ادی و اجتماعی به فراخور آن 
موضوع باید تبیین شود. 

تمدن اس��المی بیانگر همه جانبه سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی و... جامعه اس��ت که ابعاد 
وجودی فرد و جامعه را پوشش می دهد که همه 
مؤلفه های آن بر محور اسالم است. بدین ترتیب 
تمدن اسالمی از همه ویژگی های تمدن الهی 
در چهارچوب آموزه های قرآنی و متکی بر سنت 
پیامبر اکرم)ص( برخوردار است که استحاله یا 

تجدد در آن جایی ندارد. 

س�اختاری مزاحم بر س�ر راه تحقق 
الگوی پیشرفت اسالمی

تمدن ها و الگوهای توسعه طبق قاعده صعود 
و س��قوط پس از مدت��ی رو به زوال می نهند و 
جای خ��ود را ب��ه الگوها و تمدن ه��ای دیگر 
می دهن��د. در این میان تم��دن جدید غرب و 
الگوی ما بعد تجدد که در انتهای حیات خود 
قرار دارد به مثابه س��اختاری مزاحم بر سر راه 
تحقق الگوی پیشرفت اسالمی در آمده است که 
طراحی اسناد تحول می تواند این مانع زدایی را 
تصویرسازی کند. اسناد تحول انقالبی در بستر 
این نظریه است که می تواند انقالبی را با در بر 
گرفتن عقالنیت جمعی و تعریف نرم افزاری برای 
هماهنگ سازی همه پژوهش ها بر محور دین 
ایجاد کند که نیازمند نگاهی فراتر از رویکردهای 
بنیادگرایی اس��ت و رویکردی را می طلبد که 
تمامیت عقالنیت اجتماعی را تسلیم وحی کند 
و انقالب اس��المی بستری ابزاری برای ظهور و 

بروز این اندیشه است.     

مهدی رشیدی

روزنامه نگار
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سید علی یزدی خواه در جمع بانوان حزب موتلفه استان تهران: 

دولت انگیزه ای برای مهار ولنگاری 
فضای مجازی ندارد

جلس��ه ش��ورای عالی بانوان حزب موتلفه 
اسالمی با حضور دکتر یزدی خواه نماینده حزب 
موتلفه اسالمی در مجلس شورای اسالمی در 
دفتر خواهران حزب موتلفه اسالمی با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
دکتر یزدی خواه که با دعوت مدیریت بانوان 
حزب موتلفه اسالمی در این شورا حاضر شده 
بود ضمن تشریح برنامه های نمایندگان مجلس 
برای پیگیری مطالبات مردمی گفت: همت همه 
نمایندگان برای بررس��ی مشکالت و یافتن راه 
حل های فوری برای برون رفت از آنهاست که 

در همه کمیسیونها در حال پیگیری است.
 دولت فاقد انگیزه

دکتر یزدی خواه دولت را فاقد کمترین انگیزه 
و اراده برای حل مشکالت و ممانعت از به وجود 
آمدن آنها دانس��ت و گفت:غالبا با یک تصمیم 
ساده و اتخاذ سیاس��ت درست می توان از بروز 
بسیاری از مشکالت گسترده جلوگیری کرد و 
به مردم خدمت کرد اما متاسفانه در این دولت 
نه تدبیری وجود دارد و نه امیدی به اصالح آن.

یزدی خواه با تشریح پیچیدگی های مفاسد 
و شبکه های نفوذ و باندهای داللی و..گفت: این 
افراد و شبکه ها آنچنان پیچیده عمل می کنند 
که کشف همه بازوهای آنها بسیار مشکل است.

وی با اشاره به ماجرای تلخ دفن جوجه های 
یکروزه گفت :انحصار واردات دانه مرغ در کشور 
در انحصار چند نفر است .این افراد سودجو قبال 
نیز اقدام به دفن جوجه کرده بودند اما اینبار طبق 

سناریویی از پیش طراحی شده به قصد گرفتن 
مجوز برای واردات بیش��تر دانه مرغ و دریافت 
ارز دولتی و سودجویی مبادرت به پخش فیلم 
امحاء جوجه ها کردند و علت امحاء را نبود دانه 
کافی معرفی کردند تا با تحریک افکار عمومی 
فشار برای دریافت ارز دولتی به بهانه وارد کردن 
دانه را ایجاد نمایند و سودجویی کنند در حالی 
که می شود با کنترل و مدیریت واحد در تولید 
جوجه به میزان مورد نیاز و برآورد میزان دانه در 
کشور از چنین سودجویی ها رفتارهای خالف 
اخ��الق در معدوم کردن جوج��ه های یکروزه 

جلوگیری کرد.

 الویت های کمیسیون فرهنگی
دکتر یزدی خواه در تش��ریح روند فعالیت 
خود در مجلس گفت: با عضویت در کمیسیون 
فرهنگی پیگیر امور فرهنگی جامعه خصوصا 
در زمینه فضای مج��ازی و بحث های مرتبط 
با خانواده و بحثهای جمعیتی ب��وده و این دو 
موضوع در اولویت فعالیتهای این کمیس��یون 

قرار دارد.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس با اشاره 
به معضالت و لجام گسیختگی فضای مجازی 
کشور گفت: ما با فراخواندن وزیر ارتباطات به 
مجلس موضوع معضالت فرهنگی و اجتماعی 
موج��ود در فضای مجازی و ع��دم حمایت از 

شبکه های داخلی مانند س��روش و ایتا و ... را 
با وی در میان گذاش��تیم و از ایش��ان خواهان 
پاسخگویی ش��دیم اما آقای آذری جهرمی با 
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود گفت 
که وی فقط مس��ئول افزایش پهنای باند بوده 
و مسئولیتی در قبال محتواها و نحوه عملکرد 
شبکه های مجازی ندارد در صورتی که مرکزیت 
کنترل همه این شبکه های مجازی در وزارت 

ارتباطات است.
 بی سر و سامانی فضای مجازی 

دکت��ر یزدی خواه گفت: ش��رایط فعالیت 
آزادانه شبکه های مجازی خارجی در ایران به 
گونه ای بی سر و سامان هست که این شبکه 
ها حتی یک دفتر و محل مراجعه نیز در ایران 

ندارند و پایبند هیچ قانونی نیستند.
وی با اشاره به افزایش سایت های قمار بازی 
و فساد و فحشا و سوء استفاده های مالی و کاله 
برداری و آموزش ساخت مواد مخدر و مشروبات 
الک��ی و حتی فعالیت آزادان��ه اراذل و اوباش و 
آموزش های تروریستی و گسترش فضای غیر 
اخالقی و انحرافات جوانان را از موارد رها شدگی 
فضای مجازی دانس��ت که متاس��فانه دولت و 
وزارت ارتباطات هیچ انگیزه و تالشی برای مهار 

آن ندارند.
 افزایش امید به فسادستیزی

دکت��ر یزدی خ��واه با تش��ریح برنامه های 
نمایندگان جدید مجلس برای مهار مشکالت 
در ابعاد مختلف و همکاری هرچه بیشتر با قوه 
قضاییه برای نظارت بر شئون مختلف در کشور 

تاکید کرده و افزود:ریاست آیت الل رییسی در 
صدر قوه قضاییه و فعالیتهای مثبت و سازنده 
ایشان در کشف فساد و برخورد با مفسدان امید 
بسیار زیادی برای همکاری هرچه بیشتر بین 
مجلس و قوه قضاییه فراهم آورده و می توان با 
کمک این دو قوه راه حلهایی برای گشایش در 

امور کشور پدید آورد.
در ادامه جلسه شورای عالی بانوان، خواهران 
فعال و حاضر در جلسه با بیان مطالبات مردمی 
و موضوعات و مشکالت با رویکردهای اقتصادی 
و فرهنگی پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کردند 

و به تبادل نظر با دکتر یزدی خواه پرداختند.
گفتنی اس��ت مدیریت بانوان حزب موتلفه 
در نظ��ر دارد با برگزاری جلس��ات مس��تمر با 
نمایندگان مختلف در مجلس شورای اسالمی به 
عنوان پل ارتباطی بین مردم و مجلس شورای 
اسالمی به ایفای نقش مثبت سیاسی_اجتماعی 
خود پرداخته و مطالب��ات مردمی را به گوش 
نمایندگان مجلس برساند و به عنوان مشاوری 

امین در خدمت نمایندگان مجلس باشد.
همچنین طبق برنامه ریزی مدیریت بانوان 
مقرر گردیده تا مش��روح این جلسات از طریق 
فضای مجازی به اطالع کلیه اعضاء در کش��ور 
رس��یده و متقابال مطالب و گزارشات از سراسر 
کش��ور برای نمایندگان مجل��س دریافت و به 

اطالع نمایندگان مجلس رسانده شود.
ارتباط دو سویه مردم با نمایندگان و اطالع 
اعضای ح��زب از اخبار داخل مجلس می تواند 
مجلسی پویا و مردمی را در این برهه حساس 

کشور رقم بزند.
الزم به ذکر است در این جلسه یاد و خاطره 
بانوی انقالبی و نماینده منتخب مردم تهران در 
مجلس ش��ورای اسالمی،عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی و عضو شورای عالی بانوان 
حزب، دکتر فاطمه رهبر گرامی داشته شد و از 

خدمات خالصانه وی تجلیل به عمل آمد.
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برگزاری دومین اجالس مجازی  
معاونت سیاسی استان ها 

دومین اجالس سراسری معاونت سیاسی استان ها بصورت مجازی با 
حضور دکتر بادامچیان دبیرکل محترم، جناب آقایان انبارلویی معاون و 
بومیان قائم مقام سیاسی مرکز، آقایان دکتر لیایی و هنردیده از اعضای 
شورای سیاس��ی مرکز، معاونین سیاسی استان های اردبیل، اصفهان، 
بوش��هر، تهران، خراسان رضوی، سیس��تان و بلوچستان ، قزوین، قم، 

کرمان، کرمانشاه، مازندران، مرکزی و هرمزگان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آقای انبارلویی معاون سیاسی حزب به تحلیل 
مهم ترین رویدادهای سیاسی ایران، منطقه و جهان پرداخت. در ادامه 
قائم مقام سیاسی نکاتی را پیرامون امور تشکیالتی مطرح کرد. ازجمله 
ضرورت پیگیری و اجرای شیوه نامه تیرماه، ضرورت پیگیری و تشکیل 
شورای امر به معروف و نهی از منکر استان، معرفی گزینه برای عضویت 
در کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان، تشکیل ستاد انتخابات 1400 
اس��تان و شهرس��تان ها، اجرای طرح انتخابات شوراها ابالغی معاونت 
سیاس��ی، تهیه و ارائه حداقل 5 خبر در هفته پیرامون اقدامات حزبی، 
مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای مرکز، هماهنگی 
مواضع و فعالیت های سیاس��ی اس��تان با مرکز، ارائه گزارش عملکرد 

ماهانه معاونت سیاسی استان به مرکز.
در ادامه معاونین سیاس��ی اس��تان های اردبیل، بوش��هر، خراسان 
رضوی، سیس��تان، قم، کرمان، مازندران و هرم��زگان به ارائه گزارش 

عملکرد سیاسی استان خویش پرداختند.
در پای��ان نیز جناب آقای دکتر بادامچی��ان دبیرکل محترم ضمن 
تقدیر و تش��کر از برگزاری دومین اجالس و حضور تعدادی از اس��تان 
ها، این جلسات را مفید و مؤثر دانست و تأکید کرد: معاونین سیاسی 
دفاتر حزب در سراسر کشور باید یکصدا باشند و مواضع خود را با دفتر 

مرکزی و معاونت سیاسی هماهنگ نمایند.

دکتر بادامچیان با اشاره به انتخابات 1400 افزود: پیشنهادهایی در 
این زمینه دریافت شد و مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی آن در 
قالب برنامه انتخابات این دوره به تصویب رس��ید. حزب پیرو روحانیت 
مبارز و اصیل اس��ت. حزب باید در انتخابات حرف برای گفتن داشته 

باشد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم گزارش مشکالت استان ها به مرکز برای 
بررسی اظهار داشت: معاون جدید اداری مالی منصوب شده و ان شاءالل 

مشکالت حل خواهد شد.
دکتر بادامچیان درباره سیاس��ت حزب نسبت به دولت گفت: حزب 
دولت را تخریب نمی کند و نخواهد کرد ولی مطالبه گر اس��ت و نقد 

مشفقانه می کند.
وی همچنین با اش��اره به انتخابات 1400 افزود: انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و شوراها را از هم تفکیک کردیم. اختیار به استان داده ایم که 
با هماهنگی مرکز و با درنظر گرفتن شرایط سیاسی استان، نسبت به 

پیوستن به ائتالف و یا به طور مستقل اقدام نماید

شورای نگهبان
 و ابهامات اساسنامه کمیته المپیک

اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران توسط 
شورای محترم نگهبان مورد قبول واقع نشد و 
همین مس��ئله نشان می دهد که کمیته ملی 
المپیک ایران می بایست حساسیت هایی را که در عرصه های داخلی 
وجود دارد ، مورد توجه قرار می داد و اگر مسولین کمیته ، قبل از ارائه 
اساس��نامه به شورای محترم نگهبان ، با اقدامات الزم و به موقع ، رفع 

ابهام می کردند ، مانع بروز اتفاقات این چنینی می شد .
البته ش��ورای نگهبان ضمن درخواست رفع ایرادات بند های مربوطه 
، نظر نهایی خودرا پس از رفع آنها اتخاذ خواهد کرد 0 اشکاالت شورای 
محترم نگهبان در بند 1۶ یعنی جایی که از عدم پذیرش هرگونه فش��ار 
سیاسی ، مذهبی، اجتماعی، حقوقی و جنسیتی آمده وبند ۲ ماده یک که 
گفته شده فعالیت های کمیته ملی المپیک ایران در چارچوب مفاد منشور 
المپیک و قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران انجام می شود در صورت 

تعارض بین دو موضوع یاد شده تکلیف اجرا چه خواهد شد؟
و سرانجام در بند3 ماده یک نیز گفته شده لزوم محترم شمردن قوانین 

جهانی ورفع هر گونه تبعیض ، نیاز به رفع ابهام دارد .
نکته مهم این است که چرا این اساسنامه قبل از اینکه به شورای محترم 
نگهبان ارسال شود به مقر کمیته بین المللی المپیک ارسال شده که در آنجا 

مورد تصویب قرارگرفت ؟
شاید می خواستند شورای نگهبان را در یک عمل انجام شده قرار دهند ؟

به نظر بخش ورزش��ی نشریه » شما« اگر این اساسنامه اول در دولت 
مصوب می شد و سپس در اختیار شورای نگهبان قرار می گرفت و مراحل 
قانونی را در کشور طی می کرد و آنگاه به مقر کمیته بین المللی المپیک 

ارسال می شد ، در واقع مسیر بهتر و درست تری انتخاب می شد ، دیگر 
شاهد چنین اتفاقاتی نمی بودیم !

اگر این اساسنامه مسیر درست را طی می کرد ، دیگر شورای محترم 
نگهبان ، مقصر احتمالی تصویب نکردن اساسنامه جلوه داده نمی شد .  

محمد رضا تهرانی

کارشناس ورزشی
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حاال که ن��گاه می کنیم، می بینیم که کأنّه آن حرکت 
اّولی، آن مجاهدت اّولی سس��ت ش��ده از سوی بعضی از 
مردم و بعضی از مس��ئولین. من می بینم که مس��ئولین 
محت��رم در تلویزی��ون حضور پی��دا میکنن��د، در حالی  که 
ُدوروبَرشان هم آدم هست، ماسک هم نزده اند؛ خب حاال من 
هم االن ماسک ندارم اّما ُدوروبَر من کسی نیست؛ اگر چنانچه 
دو نفر، س��ه نفر بیایند ُدور و بَر من، بنده هم حتماً ماس��ک 
میزنم، کما اینکه می زنم در یک مواردی هم، و آدم می بیند 
این ماس��ک ]زده نمی شود[؛ خب وقتی که شما که مسئول 
دولتی هستید، در یک اجتماع مردمی ماسک نمی زنید، این 
جوانی هم که در خیابان دارد راه میرود و حوصله ی ماس��ک 
ندارد، تشویق میش��ود که نزند؛ نتیجه چه می شود؟ نتیجه 
همین می شود که بعد از آنکه تلفات ما دورقمی شده بود و به 
حدود سی و چند نفر رسیده بود، حاال رسیده به صد و سی 

و چند نفر؛ این انسان را غّصه دار می کند.      
امام خامنه ای 99/4/7                                                                

ور
م ن

کال

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

چند ماهی اس��ت در کش��ور عزیز ایران 
اس��المی، بحران کرونا جامعه را در معرض 
تهدید قرار داده و سبک زندگی تغییر کرده. 
مردم متدین و شیفتگان اهل بیت )ع( از نعمت بزرگ مجالس دینی محروم 
شدند. ارتباط بسیاری از مردم با سخنرانان و مداحان و زیارت و توسل قطع 

و یا محدود شد.
متأسفانه نهادهای فرهنگی کشور در این عرصه حساس و مهم، توفیق 
نداشتند و این خالء را به طور بایسته و شایسته جبران نکردند. درعوض 
دشمنان همیشه مهیا، با برنامه ریزی دقیق و قوی وارد عرصه شدند و از این 
فرصت مغتنم حسابی بهره برداری کردند. هرچند جامعه مذهبی بیش از 
دیگران شیوه نامه ها و ضوابط بهداشتی را مراعات کردند، اما گاهی برخی 
تحرکات مشکوك نیز حاکی از شیطنت جریان نفوذ می باشد. گاهی اوقات 
احساس می شود که خطری بزرگ در کمین جامعه دینی ماست و بوی 

آندلس به مشام می رسد.
بدیهی است که حفظ سالمتی واجب و در اولویت است. اما باید بپذیریم 
که راه های مختلفی برای حفظ ارتباطات فرهنگی و دینی و تعظیم شعائر 

الهی وجود داشته و دارد که ما غفلت کردیم.
در آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت می فرماید: آیا مردم پنداشته اند که 
ب��ا گفتن این که ایمان آوردیم رها می ش��وند و هرگز مورد آزمایش قرار 

نمی گیرند.
حض��رت امام محمد باق��ر )ع( فرمود: خداوند عزی��ز و با جالل از بنده 
مؤمنش با رنج و بال دلجویی می کند، همچنان که شخص با هدیه ای که 
از سفر آورده، از خانواده اش دلجویی می کند و خدا مومن را از دنیا پرهیز 

می دهد، همچنان که طبیب بیمار را )از بعضی خوردنی ها و آشامیدنیها( 
پرهیز می دهد. اصول کافی، ج ۲ ،ص ۲55

اگر جسم ما بیمار می شود و به پزشک مراجعه می کنیم، قطعا ما را از 
برخی لذت ها منع می کند تا سالمتی جسم خویش را بازیابیم. همچنین 
است که اگر روح ما بیمار شود، طبیب عالم برای درمان آن ما را از لذت های 

دنیا منع می کند تا روح و جانمان از پلیدی ها پاکیزه شود.
با همان اراده ای که در تجمعات ازجمله وسایل حمل و نقل عمومی، 
مراکز تجاری، بوستان ها، تفرجگاه ها، محافل خانوادگی و دوستانه و دیگر 
تجمعات که معموال نکات بهداش��تی در آنها رعایت نمی ش��ود، شرکت 
می کنیم؛ در اماکن مذهبی و مجالس دینی هم که غالبا با رعایت نکات 
بهداشتی همراه است، حضور یابیم و خود را با بهانه های واهی و توجیه های 

نامعقول از فیض معنویات محروم نسازیم.

بوی اندلس می آید
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صاحب امتیاز: حزب مؤتلفه اسالمی
مدیرمسئول: محمد مهدی اسالمی

سردبیر: حمیدرضا ترقی
گرافیک: احمد عبادی
چاپ: چاپخانه تهرانی
تلفن: 88348891-۲

نمابر: 883438۲1
سازمان توزیع: 888۲۲890

www.shoma-weekly.ir:سایت
info@shoma-weekly. ir :رایانامه

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

پ��الك 44
 کدپس��تی:1584734711

محمد بومیان

قائم مقام معاون سیاسی

راهکار دولت بنفش برای حل مشکل مسکنپنجره آخر


