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دولت با افزایش 
تقاضاهای کاذب

 موجب باال رفتن 
قیمت ها می شود 

 اطالع از خواسته های 
واقعی مردم

 به نظارت واقعی 
مجلس کمک می کند

حمایت سلبریتی ها 
و اصالح طلبان
 از متجاوزان

 و سارقان مسلح

دکتر بادامچیان:
مجلس و دولت باید پاسخگوی اعتراض مراجع و مردم باشند

در این شماره می خوانید:

حجت االسالم تبریزی:

جهنم
 مجرد ها!

عفت شریعتی:

مجلس در زمینه اشتغال و ازدواج جوانان با جدیت وارد صحنه می شود

نرگس قدیری:

فرزندآوری نیازمند فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی است

سید فاطمه فخر:

وظایف مجلس و دولت در خصوص ازدواج و فرزندآوری
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نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری 
در مورد برگزاری انتخابات شورایاری ها،گفت: در یک دهه اخیر ساز و 
کار مشارکت شهروندان برای انتخابات در مجلس تصویب نشده بود و 

به همین دلیل برگزاری انتخابات غیرقانونی تشخیص داده شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سید مصطفی 
میرس��لیم در جلسه با رئیس و معاونان مرکز مطالعات و برنامه 
ریزی شهر تهران ضمن تقدیر از مجموعه مرکز مطالعات و برنامه 
ریزی شهر تهران از حضور در مجموعه علمی ابراز خرسندی کرد.

 تحقیقات قدرت اجرایی داشته باشد
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با اش��اره اهمیت 
مطالعات انجام شده، بر فرآیند پژوهش از تعریف، انجام مطالعه 
و کاربست نتایج اشاره کرد و ارزیابی تاثیرات اجرایی مطالعات در 
سیاستگذاری های حوزه مدیریت شهری را یک ضرورت برشمرد 
و گف��ت: از آفت های مرکز مطالعات این اس��ت که تحقیقات و 
پژوهش های انجام شده صرفاً کتابخانه ای باشند و تحقیقات قدرت 
اجرایی نداشته باشند. باید سرنوشت کارهای مطالعاتی مشخص 
باش��د و مرکز مطالعات به عنوان یک مرکز تخصصی پژوهشی 

نتایج اجرایی مطالعات خود را از مدیران شهری طلب کند.
مسکن، مشکل بزرگ پایتخت نشینان

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی با بیان 
اینکه تأمین مس��کن همچنان یکی از بزرگترین مش��کات 
پایتخت نشینان محسوب می شود، یادآور شد: با توجه به اینکه 
خانواده های جوان به دلیل درآمد پایین امکان تهیه مس��کن 
مورد نیاز خود را ندارند؛ همین مس��ئله تاثیراتی را در رش��د 
منفی ازدواج و متعاقب آن پیر شدن جمعیت گذاشته است. به 
همین دلیل ضروری است تا راهکارهای مناسب برای دسترسی 
خانواده ها به مسکن ارزان قیمت چه برای مالکیت و چه برای 

اجاره وجود داشته باشد.
مشکل قانونی انتخابات شورایاری ها

میرس��لیم با اش��اره به رای دیوان عدال��ت اداری در مورد 
برگزاری انتخابات شورایاری ها تأکید کرد: اصل ایجاد و فعالیت 
شورایاری ها برای جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر تهران 
ایده خوبی اس��ت اما آنچه در یک دهه اخی��ر روی داده، این 
است که ساز و کار مشارکت شهروندان برای برگزاری انتخابات 
ش��ورایاری ها در مجلس تصویب نش��ده ب��ود به همین دلیل 

برگزاری انتخابات آن غیر قانونی تشخیص داده شد.
به اعتقاد وی، مدیریت ش��هری و یا در نهایت ش��ورای عالی 
استان ها باید برای تداوم فعالیت شورایاری ها درخواست خود را 
برای تصویب قوانین مورد نظر به دولت و مجلس ارائه کنند، نکته 
دیگر این است که مدیریت شهری تهران طی مطالعه ای کاربردی 
و عملیاتی مشخص کند، در طول یک دهه اخیر تاثیر فعالیت 

شورایاری ها در اداره شهرها و کانشهرها چقدر بوده است.
همیت توسعه حمل و نقل پاک

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به اهمیت 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان یکی از مراکز 
تاثیرگذار در نحوی اداره پایتخت به ضرورت توسعه حمل و نقل 
عمومی در کانش��هرها به ویژه شهر تهران اشاره کرد و گفت: 
توسعه حمل و نقل عمومی در کانشهرها به ویژه شهر تهران 
یکی از تأکیدات مجلس یازدهم اس��ت و در این میان اولویت 

مجلس توسعه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل پاک است.

سیدمصطفی میرسلیم:

اولویت مجلس توسعه حمل و نقل پاک است بیماری های اقتصاد
ا

    رهبر معظم انقاب اسامی در پیام 7 خرداد خود 
به مجلس یازدهم فرمودند:

        در ح��ال حاض��ر، اقتص��اد و فرهن��گ در صدر 
فهرس��ت اولویّتهای کش��ور اس��ت. در باب اقتصاد، عاوه بر مشکات عمده ی 
مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه ی پیشرفت و عدالت، نمره ی مطلوبی درباب 
عدالت به دست نیاورده ایم. این واقعّیِت ناخواسته باید همه را به تاش فکری و 
عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه ی اولویت، وادار سازد. توصیه ی 
صاحب نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصاح خطوط اصلی 
اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.

سیاس��ت های کلّی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری اس��ت. 
توّجه به تنظیم برنامه ی هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است 
و نی��ز توّجه به کاهش نق��ش تعیین کننده ی نفت خام در منابع مالی دولت که 

خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خّط اقتصادی کشور است، 99/3/7
بیماریهای اقتصاد

 حاال در س��خنان خود خطاب به نمایندگان ضمن تاکید برهمان اولویتها به 
موضوع اقتصاد به عنوان اولین اولویت کاری مجلس یازدهم اشاره و فرمودند :

 مش��کات اقتص��ادی که از آن تعبیر کردیم به بیم��اری، خب عمده ترینش 
توّرم اس��ت، کاهش ارزش پول ملّی است، گرانی های بی منطق است، مشکات 
بنگاه های تولیدی است، وجود تحریم های خارجی است -که نقش این تحریمها 
را نباید نادیده گرفت- و نتیجه ی اینها هم س��ختِی معیش��ِت طبقاِت پایین و 

متوّسط است. این بیماری ها هست، لکن بنیه ی کشور قوی است.99/4/22
بیماری تورم

بیماری کاهش ارزش پول ملی
بیماری گرانی های بی منطق

بیماری بیکاری جوانان
مشکات بنگاههای تولیدی  

بیماری اسراف و تبذیر
بیماری نظام بانکی

بیماری نظام بودجه ریزی کشور
مشکات ناشی از تحریم های خارجی

مسبب این بیماریها و مشکالت کیست؟
دارند مشکات به   رهبر معظم انقاب اسامی برخاف عده ای که سعی 

گردن تحریم و آمریکا و غیره بیاندازند فرمودند:
 مش��کات ما هم حقیقتاً ناش��ی از این است که خودمان کم توّجهی کردیم: 

َظَهَر الَفساُد فِی الَبرِّ َو الَبحِر بِما َکَسَبت اَیِدی الّناس؛
) سوره ی روم، بخشی از آیه ی 4۱؛ »به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، 
فساد در خشکی و دریا نمودار شده است( خود ما یک جاهایی بی توّجهی کردیم، 
کم توّجهی کردیم. مثًا فرض کنید به تولید اهّمّیت ندادیم، به س��رمایه گذاری 
اهّمّیت ندادیم، ناگهان مواجه ش��دیم با شکست کارخانه جات ِمن باب مثال، یا 
فرض کنید که مش��کات تولید در کشور. خب وقتی انسان کار نکند، نتیجه ی 
کار نکردن مش��هود اس��ت. آنجاهایی که خود ما مس��ئولین بی توّجهی کردیم، 
کم توّجهی کردیم -در طول س��الهای مختل��ف البّته- نتایجش این خواهد بود. 
اگ��ر چنانچه این تفّکر و روحیه ی خوداتّکائ��ی و اعتمادبه نْفس ملّی -که امروز 
خوشبختانه عمومّیت پیدا کرده و به خصوص در بین قشر جوان تحصیل کرده ی 
با عزم و اراده رشد پیدا کرده- و این اعتماد به نیروی داخلی در اقتصاد به همین 
شکل پیش برود و امیدهای واهی ای که گاهی انسان مشاهده می کند به بیرون 
از مرزها وجود دارد و اقتصاد کش��ور را ش��رطی می کند نسبت به تصمیم گیری 
بیگانگان، اگر چنانچه وجود نداشته باشد یا ضعیف بشود و اعتماد ملّی افزایش 
پی��دا کند، به نظر بنده همه ی این مش��کاتی که ام��روز در اقتصاد وجود دارد 
قابل رفع و برطرف کردن اس��ت. بایس��تی از این بنیه ی قوی کش��ور اس��تفاده 

کرد.99/4/22 
۱-بی توجهی مسئولین به تولید2-اهمیت ندادن مسئولین به سرمایه گذاری 
ورفع موانع آن درتولید3-کم کاری بخش��های مختلف اجرائی و نظارتی 4-عدم 
روحی��ه اعتم��اد به نفس دربعضی مس��ئولین5-عدم اعتماد ب��ه نیروی داخلی 
دراقتصاد6-ش��رطی کردن اقتصاد توسط دولت 7-گره زدن مشکات کشور به 

تصمیم بیگانگان 8-عدم استفاده الزم از ظرفیتهای کشور
یقینا اگر این عوامل برطرف گردد مش��کات امروز اقتصاد کشور نیز برطرف 

خواهد شد .

سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اس��امی دکتر بادامچیان در 
پایان نشست دبیران ،  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان 
مجلس یازدهم را حاوی ۱6 نکته کلیدی و راهبردی دانس��ت و اظهار 
داشت: رهنمودهای رهبری، نقشه راه توفیق نمایندگان مجلس یازدهم 

است.
 اولویت مجلس

وی افزود: مجلس با اولویت بندی مس��ائل می تواند بر روند اصاح 
مسیرهای غلط، تأثیر جدی بگذارد.

دکتر بادامچیان با اش��اره به ویژگ��ی های مجلس یازدهم از دیدگاه 
مقام معظم رهبری گفت: مجلس کنونی دارای جوانان باس��واد، پرتوان 
و کارآمد است. جمعی از بهترین مدیران اجرایی کشور و پیشکسوتان 
دارای سوابق نمایندگی در این مجلس هستند. نگاه های جدید هم در 
مجلس فعلی هست. قطعا این ترکیب می توانند با هوشمندی، کشور را 

به ریل قانون و کارآمدی بازگردانند. 
وی تأکید کرد: رهبری معظم انقاب فرمول حل مشکات را در تفکر 
خوداتکایی و اعتماد به نفس، استفاده از سرمایه های قوی کشور و قطع 
امید واهی به خارج دانستند. این فرمول نجات اقتصاد کشور است. لکن 
باید نمایندگان مجلس آن را عملیاتی نمایند. به ش��رطی که کار برای 
مردم خالص و با پرهیز از جوزدگی صورت گیرد و جلوی حاشیه سازی 
در درون و برون مجلس گرفته ش��ود. اگر نظارت مجلس هوشمندانه و 

خردمندانه و متقن صورت گیرد، درصد خطاها کاهش می یابد.
 5 طرح کلیدی

وی با اشاره به سخنان رییس مجلس در این دیدار و تمرکز روی 5 
طرح کلیدی در ح��وزه اقتصاد گفت: امیدواریم این طرح ها بزودی به 
صورت اجرا تحویل مجریان گردد که ان شاءاهلل موجب اتفاق مهمی در 

اقتصاد کشور و سفره مردم شود. 
دکتر بادامچیان در ادامه هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی 
و کارآمدسازی را یک راهبرد اساسی برای مجلس خواند و تأکید کرد: 
تک ت��ک این واژه ها حاوی مطالب مهم و کلیدی اس��ت. اما مهم تر، 
اجرای این مفاهیم در 5 طرح کلیدی اس��ت که به مجلس ارائه ش��ده 

است.  
 حق نظارت ادا شود

وی با اشاره به مسئله مهم انتخاب رییس و دادستان و ۱2 مستشار 
دیوان محاسبات تصریح کرد: یک تیم کارآمد و حرفه ای و کاربلد اگر 
در دیوان محاسبات مستقر شود، می تواند مالیه عمومی را سامان دهد 

و حق نظارت را ادا کند. 
وی افزود: در دیوان محاسبات حساب دهی، حساب کشی و حساب 
رس��ی مطرح است. کس��ی که دانش این مقوالت را دارد باید برای این 
مس��ئولیت خطیر و بیت المال مسلمین انتخاب ش��ود که ان شاءاهلل 

نمایندگان مجلس به این نکته مهم توجه نمایند. 
 پاسخ به اعتراض مراجع و مردم

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��امی در ادامه با اش��اره به اعتراض مراجع 

عظام تقلید به وضعیت معیشتی مردم اظهار داشت: مجلس و دولت باید 
پاس��خگوی اعتراض مراجع و مردم باشند که چوب بی کفایتی برخی 

مسئولین اجرایی را می خورند. 
وی تحرکات اخیر منافقین و عوامل داخلی اس��تکبار در کش��ور و 
نیز ادعاهای رژیم صهیونیس��تی علیه ایران را مورد اش��اره قرار داد و 
هشدار داد: آتش سوزی های عمدی و برخی خراب کاری ها بی پاسخ 
نمی ماند. دش��من می داند ایران یک��ی از مجهزترین و پرقدرت ترین 
ارتش س��ایبری جهان را در اختی��ار دارد و اگر بخواهد مقابله به مثل 

کند، می تواند. 
دکت��ر بادامچی��ان همچنین با اش��اره به اظه��ارات جوزف بورل 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اروپا گفت: مواضع او تکراری است. این 
ادع��ا که اروپا کماکان در صدد حفظ توافق هس��ته ای اس��ت، اگر 
صحیح بود، می بایس��ت آنها ۱۱ تعهد بر مبنای پروتکل نس��بت به 
اج��رای برجام را عمل می کرد که تاکنون هیچ کدام را انجام نداده 

است. 
 فعال کردن »میز اقتصادی«

دکت��ر بادامچیان همچنین بازس��ازی س��اختار وزارت خارجه را 
ض��روری دانس��ت و افزود: وزارت خارجه باید ب��ا فعال کردن »میز 
اقتصادی« به کمک دولت بیاید تا امر صادرات و واردات و بازاریابی 
کاالهای ایرانی در جهان را تسهیل نماید. امروز دیپلماسی بازرگانی 
بخش��ی از وظایف دیپلماس��ی وزارت خارجه اس��ت. تعمیق روابط 
راهبردی با چین و روسیه امروز مورد حقد و حسد منافقین داخلی 
و اس��تکبار جهانی است. وزارت خارجه باید در این مورد روشنگری 
نماید تا از س��وء برداشت و سوء استفاده دشمنان اسام جلوگیری 

نماید.
وی اظهار داشت: امروز ملت ها و دولت های خط مقدم مقاومت اراده 
کرده اند که آمریکا را از منطقه بیرون کنند. بسترسازی برای این اراده 
محکم، کار وزارت خارجه است و توافق امنیتی ایران و سوریه این پیام 
را به دش��من دارد که ایران در اج��رای این اراده، هیچ تردیدی به خود 

راه نمی دهد. 
 سفر نخست وزیر عراق به ایران

دبی��رکل ح��زب مؤتلفه اس��امی در پایان با اش��اره به س��فر 
نخس��ت وزیر عراق به ایران اظهار داش��ت: منطق��ه در موقعیتی 
اس��ت که عراق باید نقش مس��تقل و هماهنگ با خواس��ت های 
ملت های منطقه را ایفا کند. آمریکا را ناامید س��ازد و سیاس��ت 
ه��ای مضمحل ش��ده آمریکا و اس��تعمار غ��رب در منطقه را که 
توس��ط عناصر سعودی و فشارهای آمریکایی و انگلیسی پیگیری 

می ش��ود را باطل س��ازد. 
وی گفت: ما امیدواریم نخس��ت وزیر عراق محکم و منطقی و بر 
پایه اس��تقال همه جانبه عراق، مصوب��ات ملت خود و مرجعیت و 
همه گروه های مستقل عراق را پیگیری کند و در این راه از حمایت 

ملت بزرگ ایران بهره مند شود.  

دکتر بادامچیان:

مجلس و دولت
 باید پاسخگوی 

اعتراض
 مراجع و مردم 

باشند
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ابوالفضل توکلی بینا: 

حذف دالر منجر به افزایش ارزش پول ملی می شود
راه برون رفت  از گرانی ها رونق و جهش تولید است

ابوالفضل توکلی بینا، عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسامی در باره 
علت اصلی تورم و گرانی ها به خبرنگار نمانیوز گفت: علت اصلی تورم و 
گرانی ها این اس��ت که دولت کارها را به مردم واگذار نمی کند. در حال 
حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دست دولت است. یکی از عللی 
ک��ه دولت کارها را به مردم واگذار نمی کند وجود رانت و منفعت برای 

اشخاص و گروه هایی است که مانع این کار می شوند. 
وی بر ل��زوم اجرایی کردن اصل 44 قانون اساس��ی تأکید و مطرح 
کرد: راه برون رفت از مش��کات اقتصادی و معیش��تی که کشور امروز 
با آنها دس��ت به گریبان است اجرا کردن این اصل و واگذاری کارها به 
مردم است. مردم با تولید، کارآفرینی و صادرات اشتغال ایجاد می کنند 
و قادرند مشکاتش��ان را حل کنند و در این صورت مشکلی نخواهیم 

داشت. 
این عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اسامی راه گرفتن کارها از 
دول��ت و واگذاری آن به م��ردم را ورود مجلس و قوه قضائیه به این امر 
دانست و تأکید کرد: پس از واگذاری کارها به مردم وظیفه دولت نظارت 
اس��ت، نه اینکه خودش امور را به دس��ت بگیرد و در این امور دخالت 
کند، چون دخالت دولت در اموری که باید به دست مردم سپرده شود 

مشکاتی را به وجود آورده است که شاهدش هستیم. 
وی تصریح کرد: تولید ضد تورم است و مردم به خوبی می دانند چگونه 

در عرصه تولید قدم بگذارند و تولید کنند. 
توکلی بینا در پایان با اش��اره به اینکه با کن��ار زدن دالر در تبادالت 

بین المللی که در حال حاضر چین، روس��یه و ترکیه انجام می دهند به 
افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک می شود، پیرامون قرارداد 
25 ساله ایران و چین گفت: چینی ها بزرگ ترین منبع ارزی دنیا را دارند 
و ایران هم قدرت منطقه ای اس��ت و تبادالت بین ایران و چین منافع 
بس��یاری برای هر دو کش��ور دارد و آمریکای رو به افول از این قرارداد 

بسیار نگران است. 

احمد کریمی اصفهانی: 

دولت با افزایش تقاضاهای کاذب
 موجب باال رفتن قیمت ها می شود 

رئیس بانک مرکزی بد عمل کرده است
احمد کریمی اصفهانی، عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اسامی 
در باره جلوگیری از پایین آمدن ارزش پول ملی به خبرنگار نمانیوز گفت: 
ما با عدم صداقت مسئولین مواجهیم. از یک طرف مسئولین می گویند 
ما به وفور داریم و می توانیم به تقاضاها جواب بدهیم، ولی از طرف دیگر 
مردم مطلع می شوند آنچه مسئولین گفتند درست نیست، لذا همین 

موضوع به طور طبیعی قیمت ها را باال می برد. 
وی افزود: دولت باید کمتر خاف بگوید. بانک مرکزی هم باید کمتر 

صحبت کند. 
 بازی با اقتصاد

این عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اسامی مطرح کرد: اقتصاد 
چیزی نیس��ت که هر روز با آن بازی کنند. به نظر من در دولت برای 
این کار بازی ایجاد شده است، با این هدف که با امکاناتی که دارند ریال 
بیشتری به دست بیاورند و بتوانند خودشان را تأمین کنند. همین باعث 

مشکات شده است. 
وی در خص��وص وظیفه مجلس گفت: مجلس باید بر عملکرد اینها 
نظارت کند و آنها هر صحبتی می کنند باید در مقابل صحبتشان پاسخگو 
باشند. اگر پاسخگو نبودند مجلس باید آنها را سر جای خودشان بنشاند. 

 عملکرد بد رئیس بانک مرکزی
کریمی اصفهانی اظهار کرد: به نظر می رسد رئیس بانک مرکزی در 
مدتی که س��ر کار بوده بس��یار بد عمل کرده اس��ت، ولی مجلس او را 
می خواهد و بعد با تشویق از مجلس بیرون می رود. مجلس قبل از اینکه 
اینها بیایند باید بررس��ی های کارشناسی را بین خودشان انجام بدهد و 

مکانیسمی را پی بگیرد که وضعیت دالر به این صورت نشود. 
وی توضیح داد: دولت تقاضاهای کاذب را زیاد می کند و موقعی که 

تقاضا زیاد شد کمبود باعث افزایش قیمت می شود. 
این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسامی به تعهد ارزی نسبت 
به صادرکننده اش��اره کرد و گفت: صحبت های اخیر باعث شده است 
صادرکننده دالر را از داخل به صورت اسکناس بخرد و برای اینکه جواب 

تعهدش را بدهد قیمت دالر باال رفته است. 
 راه کاهش قیمت 

وی اضافه کرد: اگر مجلس شورای اسامی همین موضوع را که هفت 
هشت میلیارد اس��ت و مکانیسمی را که بانک مرکزی برای رفع تعهد 
می گیرد بررسی و کارشناسی کند، می تواند بخش زیادی از تقاضا را در 

بازار کم کند و به تبعش قیمت پایین خواهد آمد. 
کریمی اصفهانی تأکید کرد: این امر باید با نظر کارشناس ها در مجلس 
عملیاتی شود، نه اینکه دیگران به آن دیکته کنند، زیرا اگر مجلس به آنچه 

به او دیکته می شود عمل کند، همین باعث افزایش قیمت ها می شود.  
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وظایف مجلس و دولت
 در خصوص ازدواج 

و فرزندآوری 
خیلی ضروری است که در هر جامعه ای 
روی مس��ئله جمعیت دقت و توجه شود تا 
کشور با کاهش جمعیت مواجه نشود، زیرا 
بزرگ ترین عامل رشد و ترقی جوامع انسانی 
نیروی انس��انی آنهاس��ت. باید به این موضوع توجه کنیم که جامعه ما 
جوان است و در عین حال جمعیتمان رو به پیری می رود. جامعه پویا، 
پرتحرک و مقاوم نیاز به نیروی انسانی فعال، با نشاط و مقاوم دارد. در 
این زمینه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به نمایندگان مجلس 
یازده��م به ازدواج و تس��هیل آن و فرزندآوری و افزایش جمعیت برای 
جلوگیری از سیر جامعه به سمت جمعیت پیر تأکیدات فراوانی فرمودند. 

 انتظار از مجلس
انتظار می رود از مجلسی که معظم له آن را قوی ترین و انقابی ترین 
مجلس دانستند با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قوانین اجتماعی و 
اقتصادی قبلی شرایط را به سمت رشد و رفع مشکات جمعیتی سوق 
دهند. نمایندگان مجلس باید قوانینی را به تصویب برسانند که هزینه 
فرزندآوری را پایین بیاورند. ایجاد تسهیات و تأسیس بیمارستان هایی 
که با تخفیف زیاد لوازم و پروتکل های بهداش��تی دوره بارداری را برای 
فرزندان دوم و س��وم خانواده ه��ا فراهم می کنند از دیگر این تمهیدات 

است. 
سیاس��ت های حمایتی و تش��ویقی خاصی را برای خانواده هایی که 
فرزند دوم، سوم یا بیشتر دارند اجرا کنند. قوانینی را برای تأمین مسکن 

و اولوی��ت دادن به مس��کن و هزینه تحصیل و درم��ان فرزندان دوم و 
سوم و بهبود شرایط زندگی این خانواده ها تصویب کنند، در حدی که 
این حمایت ها برای خانواده ها عینی ش��ود و فواید آن را لمس کنند و 
جرأت وارد شدن به این خدمت بزرگ را به خود بدهند، زیرا در شرایط 
معیش��تی، فرهنگی و اجتماعی فعلی آوردن فرزندان دوم و سوم برای 
خانواده ها هزینه بردار اس��ت. البته قباً قوانین و مقرراتی در این زمینه 
مصوب شده و به اجرا در آمده اند، ولی هیچ کدام به حد کمال نرسیده اند 

که خانواده ها نتایج آن را به صورت عینی و ملموس مشاهده کنند. 
 مطالبه از دولت

ما از دولت این مطالبه را داریم که با اصاح وضع معیش��ت مردم و 
تأمین مسکن آنها و جلوگیری از تورم به مردم کمک برساند و از موانع 

ازدواج و فرزندآوری بکاهد. 
فرهنگ سازان جامعه و خیرین و روحانیت روی مواردی چند تمرکز 
و فعالیت کنند، از جمله فرهنگ سازی و ترویج جایگاه مقدس خانواده 
و تش��کیل خانواده با استفاده از تمامی ابزارهای تبلیغی و صدا و سیما 
و عوامل فرهنگ س��از جامعه؛ معرف��ی بعد ارزش��ی ازدواج و پرهیز از 
ارتباط های بدون ازدواج که منشأ نابسامانی های اجتماعی بسیار است؛ 
فراهم ساختن بس��ترهای اقتصادی و تسهیات برای زندگی حداقلی 
دو جوان که می خواهند با ازدواج به موقع و تش��کیل خانواده به وظیفه 
اخاقی و دینی خود عمل کنند، فرهنگ س��ازی ازدواج آس��ان و ارائه 

مشاوره های مناسب برای جلوگیری از باال رفتن سن ازدواج.          

سیده فاطمه فخر

عضو شورای مرکزی

نرگس قدیری، مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اس��امی و عضو ش��ورای 
مرکزی این حزب در باره تش��ویق جوانان و خانواده ها به ازدواج و فرزندآوری 
به خبرنگار ما گفت: تش��ریح ضرورت های فرزندآوری برای خانواده ها از جمله 
راه های ترغیب آنهاست. بیشتر از مشکات معیشتی و اقتصادی فرهنگ سازی 
مؤثر بوده و این فرهنگ در اکثر خانواده ها غالب ش��ده اس��ت که باید فرزند 

کمتری داشت تا زندگی بهتری داشت.
 بمباران فکری و فرهنگی

وی افزود: از دوره ریاس��ت جمهوری هاشمی رفسنجانی خانواده ها بمباران 
فکری و فرهنگی شدند که فرزند کمتر، زندگی بهتر. 

مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اس��امی به مراکز پیشگیری از بارداری در 
سال های گذشته و تسهیات رایگان در این خصوص برای کاهش فرزندآوری 
اش��اره کرد و گفت: بخش��ی از اینها را توطئه های هدفمند سازمان ملل برای 

کاهش جمعیت ایران می دانم. 
وی به ضرورت سیاس��ت های تش��ویقی مادی و به خص��وص فرهنگی در 
خصوص فرزندآوری اشاره و خاطرنشان کرد: حضور پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
در خانواده ها عاوه بر سایر فوایدشان به عنوان افرادی برای کمک به نگهداری 

فرزندان خانواده مؤثر هستند که این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد. 
 مشکالت اقتصادی و معیشتی

قدیری رفع مش��کات اقتصادی و معیش��تی مردم و اشتغال زایی را عامل 
مهمی در افزایش آمار ازدواج ها و فرزندآوری دانست و گفت: اینها وظایف دولت 
هستند و عاوه بر اینها متأسفانه در دو دوره دولت روحانی هیچ گونه سیاست 

مشوقانه ای در خصوص فرزندآوری اعمال نشده است. 
وی به ضرورت فرهنگ سازی در فرزندآوری تأکید کرد و گفت: تغییر سبک 

زندگی و تبدیل خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای به موازات بمباران 
فکری و فرهنگی خانواده ها و هزینه بر بودن نگهداری فرزندان به علت شاغل بودن 

مادران و افزایش سطح توقعات فرزندان از والدین در کاهش فرزندآوری مؤثرند. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی اظهار کرد: متأسفانه فرزند بیشتر 
داشتن در خانواده ها ضد ارزش شده است که باید با فرهنگ سازی به ارزش تبدیل شود.   

 مشکل زایی دولت
وی ب��ه مش��کات خانواده هایی با فرزندان بیش��تر از دو تا گفت: این گونه 
خانواده ها در پیدا کردن منزل اس��تیجاری دچار مشکل هستند. ضمن اینکه 
دولت بیمه فرزند س��وم به بعد را با مش��کل مواجه کرده اس��ت. رفع چنین 

مشکاتی کمک بزرگی در افزایش فرزندآوری خانواده هاست.
قدیری با اش��اره به یکی از اولویت های کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم از 
زبان یکی از اعضای این کمیسیون گفت: جمعیت یکی از اولویت های کمیسیون 
فرهنگی مجلس یازدهم است. تصویب قوانینی در این خصوص و نظارت بر اجرای 

آنها از وظایف مهم مجلس در این زمینه است.       
  اقدامات حمایتی و سیاست های تشویقی

وی در خصوص اقدامات حمایتی و سیاست های تشویقی خاطرنشان کرد: 
از جمله این مش��وق ها می توان به مرخصی با حقوق به مدت چند سال برای 
مادران ش��اغل، بیمه ش��دن مادر و جنین در دوران ب��ارداری و رایگان بودن 
هزینه های درمانی برای کودکان تا س��نین چهار پنج سالگی و تأمین مسکن 

خانواده هایی که بیشتر از دو فرزند دارند اشاره کرد.  
قدیری در پایان گفت: این مش��وق ها نی��از به تصویب قوانین در مجلس و 
اجرا توسط دولت از سوی وزارتخانه های مربوطه دارد. اینها مشکات الینحلی 

نیستند و احتیاجی هم به کمک خارجی ندارند. 

نرگس قدیری: 

فرزندآوری نیازمند فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی است
اشتغال زایی و رفع مشکالت معیشتی مردم کمک مهم دولت به فرزندآوری
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عفت شریعتی:

مجلس در زمینه اشتغال و ازدواج جوانان
 با جدیت وارد صحنه می شود

بیکاری آرامشی برای جوانان نگذاشته است
عفت ش��ریعتی نماین��ده م��ردم زرند و 
کوهبن��ان در مجلس یازده��م در خصوص 
اهمیت پرداختن به موضوع ازدواج جوانان در 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه شما گفت: طرح 
این مسئله که باید برای ساماندهی وضعیت 
جامعه از نظر معیش��ت، تش��کیل خانواده و 
اش��تغال فکری کرد برنامه ریزی دقیق باید 
صورت بگیرد تا این عوامل باعث بشود جوان 
امروز ازدواج خود را آغاز خوشبختی بداند نه شروعی برای بدهکاری و 

سختی.
عضو کمیسیون سیاس��ت داخلی مجلس افزود: مجلس یازدهم در 
مسائل اقتصادی ان شاءاهلل گام  های مؤثری را برخواهد داشت اکنون بعد 
از دو ماه از فعالیت مجلس یازدهم نمایندگان پیگیر مسائل هستند و 

موضوع جوانان و مشکات آنها نیز در زمره همین موارد است.
وی با اش��اره به طرح های گذشته در مجلس هفتم در زمینه ازدواج 
تصریح کرد: ما در مجلس هفتم چند طرح در زمینه ساماندهی ازدواج 
جوانان داشتیم و این طرح در کمیسیون فرهنگی آن زمان تشریح شد 
اما سؤالی که مطرح است این است که چرا در این سال ها این طرح در 
محاق فراموشی قرار گرفته است. اکنون انتظار ما این است که اصحاب 
رسانه و منعکس کنندگان اخبار پیگیر این مسئله باشند که طرحی که 

در مورد ازدواج جوانان و شغل آنها بود اکنون کجاست؟
ش��ریعتی با تأکید بر عدم اهتمام دولت  ها در اجرایی س��ازی قوانین 
مرتبط با ازدواج و اشتغال جوانان گفت: چرا دولت ها این طرح را اجرا 
نکرده و آن را به فراموشی سپرده اند؟ جوان امروز باید آرامش پیدا کند، 
شما در ش��هر و روستاها اگر نظری اجمالی به جمعیت در سن ازدواج 
بیافکنید در خواهید یافت که اش��تغال و بیکاری آرامشی برای جوانان 
نگذاشته است؛ البته در مسائل اقتصادی باید گام های اساسی برداشته 

شود و جوانان به ازدواج ترغیب شوند.
عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس افزود: ما نیازمند 
این هستیم که جمعیت کشور افزایش پیدا کند جمهوری اسامی ایران 
یک قدرت بزرگ در منطقه غرب آس��یا و همچنین در جهان اس��ت و 
جمعیت نقطه تعیین کننده ای برای قدرتمندتر شدن است، اتکا به نسل 
جوان در این بین اهمی��ت فوق العاده ای دارد و فکر و برنامه ریزی برای 

آنها ضروری است.
وی خاطرنش��ان کرد: یک پایه بزرگ برای موضوع ازدواج و تشکیل 
خانواده مباحث اقتصادی و معیش��تی است؛ طبعا در تسریع این مسیر 
س��ه قوه دخیل هس��تند. قوه مقننه از منظر قانون گذاری و نظارت بر 
حسن اجرای قوانین و قوه مجریه باید نسبت به اجرای قوانین به صورت 
صحیح اقدام نماید اکنون ما ضع��ف در قانون گذاری نداریم؛ بلکه پایه 
اجرای قانون ضعیف است،مجلس باید در زمینه حسن اجرای قوانین به 
ویژه در حوزه ازدواج و اشتغال جوانان با جدیت ورود کند و البته این در 

برنامه های ما نیز هست.

موضوع ازدواج آنقدر مسئله مهمی است که اصل ده قانون اساسی در خصوص تسریع 
ازدواج آس��ان وضع شده است بر مبنای همین اصل بود که مجلس در تاریخ 27 آذر 84 
قانون تس��هیل ازدواج جوانان را مش��تمل  بر ۱3 ماده و 4 تبصره تصویب کرد در موارد 
متعددی از این قانون به پرداخت وام، تأمین اش��تغال و مس��کن متأهلین تأکید شده است بنابراین با تورق اوراق 

قانون گذاری در کشور و اسناد باالدستی درمی یابیم که کمتر خأل یا فقدانی در این زمینه وجود دارد.
دولت چه کرده است؟

سال 98 دولت ارائه تسهیات بانکی به زوجین را در بودجه آن سال به 30 میلیون تومان رساند این رقم با توجه 
به افزایش سرسام آور نرخ تورم به ویژه در سال 99 برای کان شهرها تقریبا رقم ناقابل و ناکارآمدی است این تنها 
یکی از موارد قانون تسهیل ازدواج است که دولت تا حدودی به آن توجه کرده و سایر موارد تقریبا از چشم افتاده 
است و تنها گزارش اعطای این تسهیات با عنوان اقتصاد ایران، اقتصاد مردم دار در شبکه های مجازی منجر به 
بازخوردهای فراوانی از سوی مخاطبین شد؛ چرا که در قبال این تسهیات ضمانت دشوار بانکی باید ودیعه گذاری 

ازدواج به سبک دولتی
رضوانه باهری

روزنامه نگار
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وقتی ازدواج تبدیل به یک بحران شد
میل به تشکیل خانواده و امتداد 
نسل از جمله مسائلی است که در 
تمام اقوام و افراد بشر وجود دارد اما 
این روزها در کش��ور ما به واس��طه شرایط اقتصادی و همچنین تغییر 
ماک  ها و معیارهای گوناگون که محصول عوامل مختلفی است ازدواج 

جوانان با تعویق جدی و یا حتی تجردگزینی مطلق روبرو شده است.
تجردگزینی محصول امروز نیست

ب��ا نگاه ب��ه وضعی��ت ازدواج و تش��کیل خان��واده در می یابیم که 
تجردگزینی محصول دهه حاضر نیست، اگر به دنبال سرنخ این ماجرا 
باشیم می توانیم بگوییم سیاس��تگذاری های چهاردهه و به ویژه دوران 
پس از جنگ تحمیلی منجر به تغییر ذائقه در نسل شد، رویکردهایی 
مثل ایجاد تشخص در دختران با تکیه بر تحصیل و استقال مالی، عدم 
استطاعت جامعه کار برای به کارگیری پسران متخصص و تحصیلکرده، 

گرانی مس��کن و افزایش هزینه س��بد خانوار، افزایش سطح توقعات از 
زندگی، تجمل گرایی و... گوشه ای از مسائلی است که باعث شده نسل 
امروز بیش از هرچیز به دنبال زندگی مجردی باشد و البته این زندگی 
فقط منحصر به پس��ران جوان نیست بلکه دختران هم نسبت به این 

سبک از زندگی و تشکیل آن تمایل نشان می دهند.
باال رفتن سن ازدواج و افزایش نرخ طالق

در س��ال های اخیر ما با دو آمار رو به افزایش مواجه هستیم، آماری 
که حتی در برابر آمار و ارقام مجردان قطعی با تزاید بیش��تری خودش 
را نش��ان می دهد. افزایش سن ازدواج و افزایش نرخ طاق نگران کننده 
است البته میزان جدایی در ازدواج با سنین باال کمتر اتفاق می افتد؛ زیرا 
فرآیند عقل منطقی در تصمیم گیری در س��نین باالی سی سال نقش 
پررنگ تری دارد اما با این حال مصداق باال رفتن سن انتخاب همسر و 
تشکیل زندگی دیرهنگام در زادوولد تأثیر شگرفی می گذارد نرخ طاق 
نیز موضوع جدی است که به غیر از تمام عواقبی که سایر کارشناسان 
مط��رح می کنند ی��ک اثر منفی جدی دارد که کمت��ر به آن پرداخته 
می شود و آن عبارت است از بی اعتمادی قشر مجرد به تشکیل خانواده.

بایدها و نبایدهای روزهای بحران
باتوج��ه به اینکه در این س��ال ها ازدواج نک��ردن یک بحران جدی 
ش��ده است و کشور با تهدید نس��ل جدی روبرو است و فرصت پنجره 
باز جمعیتی نیز رو به اتمام است باید برای تغییر  نگرش و دیدگاه نسل 
امروز نس��بت به ازدواج فکر جدی ک��رد، اصوال بچه هایی که موقعیت 
زیستی آنها، آنان را تبدیل به دهه شصتی کرده است قربانی عدم ازدواج 
و تنهایی هستند ایجاد بستر مناس��ب از طریق شبکه جامع اشتغال، 
سیاستگذاری فرهنگی برای مسکن، کاهش هزینه سبد خانوار و از همه 
مهمتر اشتغال بایدها و نبایدهای روزهای بحران است اگر امروز فکری 
برای این نسل و به تبع آن دهه هفتادی ها نکنیم قطعا در آینده  ای نه 
چندان دور با جامعه بحران زده روبرو خواهیم شد جامعه  ای که افسرده، 

تنها و منفک از نسل های پیش از خودش است.

سیده زهرا عبدی منش

دکترای جامعه شناسی و مدرس

می شد و عاوه بر آن برای جوانی که شغل مناسب و ایمنی نداشت پرداخت اقساط معضلی بر سایر دغدغه هایش 
اضافه می کرد.

البته ناگفته نماند در خردادماه امسال فاطمه قاسم پور نماینده مجلس در زمینه کم کاری دولت برای ازدواج 
گفته بود: قانون تسهیل ازدواج در دولت نهم و مجلس هفتم مصوب شد در حالیکه دولت یازدهم و دوازدهم در 

زمینه تدوین آیین نامه اجرایی آن کوتاهی کرده است و ۱5 سال است که در انتظار آن هستیم.
حاشیه های دولتی ازدواج

روزهایی که موضوع سن ازدواج اجباری و تعیین سطح سنی 27 سال برای گرفتن تسهیات تبدیل به شوخی 
برای ساکنین دنیای مجازی شده بود، نصراهلل پژمانفر نماینده مجلس یازدهم در اعتراض به قطع وام ازدواج جوانان 
از سوی دولت در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها گفت: قطع وام ازدواج به بهانه سن، خاف شرع و قانون است و از 
این دست اقدامات ضدقانون و تضییع حقوق مردم ایران زیاد  در این دولت مشاهده کرده  ایم. این مصوبه دولت بر 
خاف شرع است چرا که کسی نمی تواند برای ازدواج سن تعیین و به بهانه سن، حداقل امکانات ازدواج را از مردم 
سلب کند؛ مطابق شرع و عرف در بسیاری از روستاها وشهرهای ما ازدواج زیر ۱8 سال صحیح است همچنین 
جمعیت قابل توجهی از مجردها سن شان باالتر از 35 سال است و هنوز به دالیل مختلف به شرایط ابتدایی ازدواج 
دست نیافته اند اما همچنان قصد ازدواج دارند چنین مصوبه ای در دولت از متن جامعه و نیازهای آن فاصله زیادی 
دارد. به هرترتیب دولت دوازدهم در زمینه تسهیل شرایط ازدواج کم کاری  هایی داشته که اکنون موعد مطالبه 

آن از سوی قوه مقننه از دولتی هاست.
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جهنِم مجرد ها!
ابت��دای  از 
بش��ر  خلقت 
بنایی  تاکنون 
محکم تر از ازدواج پایه ریزی نش��ده اس��ت. 
روای��ات فراوانی در زمین��ه ازدواج از حضرات 
معصومین و ش��خص نبی مکرم اسام بیان 
ش��ده که در کمت��ر موضوعی ای��ن حجم از 
گس��تردگی و جزی��ی نگ��ری را در احادیث 

شاهدیم.
این مسأله به قدری اهمیت دارد که پیامبر 
اسام فرمود بیشتر اهل جهنم عزب ها )مجردها( 
هستند! در کام دیگری فرمودند بهترین مردان 
و زنان امت من ازدواج کرده ها هستند و در رتبه 

آخر کسانی اند که همسری ندارند!
آن حضرت حتی به جزئیات کوچک مراسم 
خواستگاری و جشن ازدواج اشاره کرده اند که 
این موضوع نش��انگر اهمیت خاص این بنای 
استوار است. برای مثال فرمودند خواستگاری را 
در خفا برگزار کنید و جشن عروسی را آشکارا.

در خص��وص اهمیت واس��طه گ��ری نیز 
سفارش کردند که اگر کسی مقدمات ازدواج 
دو ج��وان را فراهم کند خداون��د متعال روز 
قیامت به او نظر خاص خواهد افکند. هرچند 
می بینیم ک��ه امروز به فرمایش��ات پیامبر و 
اهل بیت عمل نمی شود و حتی خانواده های 
متدین نیز به جزئیات اش��اره شده در روایات 

آگاه  نیستند.

در جامع��ه کنون��ی اگر جوان��ی در خانه 
دختری را بزند اولین س��والی که از او خواهد 
شد درباره شغل، میزان درآمد و اموال اوست 
حال آنکه رس��ول رحمت فرمودند اگر کسی 
برای خواستگاری در منزل شما را زد از او دو 
چیز را جویا ش��وید: اخ��اق و دین را. جالب 
اینک��ه حضرت تهدید می کنن��د که اگر این 
اتفاق نیفتد و در جامع��ه ای چنین جوانانی 
س��رخورده ش��وند و به جای اخ��اق و دین 
ماک های دیگری مانند شغل و میزان درآمد 
و غیره از اهمیت برخوردار ش��وند زمین پر از 
فتنه و فساد خواهد شد. همان چیزی که امروز 
شاهد آن هستیم. جالب تر این است که وقتی 
صحبت از مشکات اخاقی در جامعه می شود 
هرکدام از ما شروع به سخنوری می کنیم که 
کذا و کذا در حالی که باید بگوییم: خود کرده 

را تدبیر نیست!
از نظر پیامبر بهترین ازدواج ها کدام است؟ 
ازدواجی که تعداد میهمان هایش بیشتر باشد؟ 
زیبایی ع��روس و داماد زبانزد باش��د؟ درآمد 
بیشتری داشته باشند؟ نسب خانوادگی عروس 
و داماد سرآمد باشد؟ حضرت هیچ کدام از اینها 
را بیان نکردند بلکه تاکید نمودند که بهترین 
ازدواج ها آسان ترین آنهاست. الحق و االنصاف 

در جامعه ما ازدواج ها آسانند!؟
چقدر شنیده ایم زمانی که جوانی تصمیم 
ب��ه ازدواج دارد به او گفته می ش��ود االن زود 

اس��ت، درآمدت کافی نیست، صبر کن کمی 
سرمایه جمع کنی و سر و سامان که گرفتی 
ازدواج هم خواهی کرد! اما امام صادق این تفکر 
کاما رایج در جامعه ما را رد می کنند. حضرت 
فرمودند اگر کسی از ترس فقر ازدواجش را به 
تاخیر بیندازد به لطف خدا بدگمان شده است!

چه انتظ��اری داریم که جامعه مان اصاح 
شود وقتی غالب مان به لطف خدا بدگمانیم!؟ 
خدا در ق��رآن کریم تاکید می کند که اگر 
دو جوان هنگام ازدواج نیازمند بودند خود او 
آن��ان را از فضل ب��ی کرانش بی نیاز می کند. 
آیا به این وعده بزرگ خدا ایمان داریم؟ چند 
درصد والدین این کام روشن قرآن را گوش 

می کنند و به آن جامه عمل می پوشانند؟
کام آخر اینکه پیامبر فرمود نکاح و ازدواج 
سنت من است. سنتی که پیغمبر جزئیات آن 
را برای ما تش��ریح کرده است و ما به اجمالی 
از آنها اش��اره کردیم. ح��ال وقتی ما به اغلب 
جزئیات این س��نت نبوی عم��ل نمی کنیم، 
س��نتی که پیغمبر تهدید کرده اگر به تأخیر 
انداخته شود فساد در جامعه همه گیر می شود، 
چه انتظاری از اصاح جامعه داریم؟ امیدواریم 
سفارشات پیغمبر به جای اینکه در کتاب ها و 
کتابخانه ها و فضای مجازی خاک بخورند در 
اذهان و قلوب ما به مرحله عمل در بیایند که 
اگر اینگونه ش��د مطمئناً می توانیم امیدوار به 

پیشرفت معنوی در سطح اجتماع باشیم.

دعای جمعی بهتر است یا دعای فردی؟
رهبر معظم انقاب در سخنرانی اخیرشان 
ب��ه اهمیت دعای جمعی برای ریش��ه کن 
شدن بیماری همه گیر کرونا اشاره کردند. 
شاید این پرسش مطرح شود که حقیقت دعا به صورت فردی پسندیده 

تر است یا جمعی؟
اوالً دعا در اندیش��ه اسامی، افزون بر این که تجلی بندگی و وسیله 
ابراز عش��ق به خداست، روشی مهم و تأثیر گذار برای تعلیم و تربیت و 
تعالی بخش��یدن به روح آدمی در ساحت های فردی و اجتماعی است. 
لذا می بینیم که علوم نوین نیز بر آثار تربیتی دعا بر روح انس��ان تاکید 

می کنند.
ثانیاً در پاسخ به سوال باید گفت در آیات قرآن کریم به طور کلی امر 
به دعا ش��ده و در روایات هم به دعای فردی تأکید شده و هم به دعای 
گروهی؛ خواندن دعا به صورت فردی و دس��ته جمعی هر کدام دارای 
فضیلت و ثواب خاص خود هستند. اما آنچه مسلم است وقتی بناست 
برای یک بیماری عمومی و همه گیر یا یک بلیه اجتماعی دعا کنیم قطعاً 

ارجحیت با دعای جمعی خواهد بود.
در روایات فراوان س��فارش به جمع شدن مؤمنین در دعا شده است 
و به این گونه که امام صادق )ع( می فرماید: اگر چهل نفر جمع شوند 
و خداون��د را بخوانند دعای آنان را مس��تجاب می کند و اگر چهل نفر 
نباش��ند و چهار نفر ده مرتبه خداوند را بخوانند دعای آنان مس��تجاب 
خواهد شد و گرنه یک نفر چهل مرتبه خداوند را بخواند خداوند دعای 
او را مس��تجاب می کند. و در روایتی آمده است که خداوند به حضرت 
عیسی وحی کرد و فرمود: ای عیسی)ع( به مؤمنان نزدیک شو و به آنان 

بگو همراه تو مرا بخوانند.
ام��ام ص��ادق )ع( فرمود: »هیچ گاه چهار نفر فراه��م نیامدند و برای 

مطلبی ب��ه درگاه خدا دعا نکردند، مگر اینکه ب��ا اجابت آن دعا از هم 
پراکنده شدند«

و در حدیثی دیگر می فرمایند: »هرگاه امر دشوار و ناگواری برای پدرم 
پیش می آمد زنان و کودکان را گرد می آورد و سپس دعا می کرد و آن ها 

آمین می گفتند«
آیت اهلل ری ش��هری در خصوص جمع بین این دو دس��ته از روایات 
می فرمایند: »میان این گونه خبرها –دعای گروهی- و خبرهای مبنی بر 
فضیلت دعای پنهانی، می توان این گونه سازش داد که احادیث قبلی را 
حمل بر مواردی کرد که در جمع شدن برای دعا، تأثیر اجتماعی وجود 
ندارد یا مواردی که ش��رع تنهایی و خلوت در آن ها را مطلوب دانس��ته 
است مانند نماز شب؛ اما احادیث دسته ی دوم مربوط به جاهایی می شود 

که جمع شدن، اثر اجتماعی دارد...«

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی

علی شریعت دوست 

روزنامه نگار
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محمد کرمی راد:

 نقش نظارتی مجلس می تواند
 از کاستی های دولت جلوگیری کند

محمد کرمی راد، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی در باره 
نقش نظارتی مجلس به خبرنگار هفته نامه شما گفت: ابزارهای نظارتی 
مجلس سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح هستند که نمایندگان 
مجلس در چهارچوب قانون بر اس��اس آئین نامه های داخلی مجلس از 
این وظیفه در مورد حق نمایندگی و حق شفاف سازی از آنچه که اتفاق 
افتاده است استفاده می کنند. نمایندگان مجلس از این طرق باید وظیفه 
خود را نس��بت به ضعف ها و نارس��ایی های مشهود در دستگاه اجرایی 

کشور ایفا کنند. 
حب و بغض مسائل سیاسی

وی خاطرنش��ان کرد: نماینده ای که بخواهد در حب و بغض مسائل 
سیاسی و جناحی تذکر بدهد و طرح سؤال کند راه به جایی نمی برد. 

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی مطرح کرد: نماینده 
مجلس بایستی نسبت به اطرافیانش و اخباری که به دستش می رسد و 
موضوعاتی که در حوزه انتخابیه اش با آن مواجه است و مسائل مبتا به 
جامعه و ضرورت ها و اولویت ها درک صحیحی داشته باشد. نمایندگان 
مجلس باید مراقبت کنند که از حب و بغض هایی که نسبت به سازمان 

یا اداره خاصی یا دستگاه اجرایی مطرح می شود، بپرهیزند. 
وی اف��زود: نماینده مجلس باید با درایت و ظرافت برخورد کند و با 
بررس��ی و مطالعه دقیق به نقاط ضعف، ایرادها و اشکاالت در دستگاه 
اجرایی برس��د و با دس��ت پر و با مدرک و س��ند موضوع را در مجلس 

مطرح کند. 

کرمی راد تصریح کرد: اگر پش��ت طرح سؤال و مبنای تذکر نماینده 
مجلس دالیل قانع کننده و متقنی نباشد، هم وجهه خودش و هم وجهه 

مجلس را ضعیف نشان می دهد. 
 نقش نظارتی

وی اظهار کرد: با نقش نظارتی مجلس می شود از کاستی های دولت و 
ضعف هایی که در عمل به طور طبیعی به وجود می آیند جلوگیری کرد و 

مانع خسران و زیان مردم شد. 
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی اشاره کرد: نماینده 
مجلس با مطالعه دقیق و تیم کارشناس��ی مناس��ب و خوب در حوزه 
انتخابیه اش نس��بت به جمع آوری اطاعات ذیقیمتی که بایس��تی در 
اختیار داشته باشد و با نشست و جلسات متعدد با مدیران کل و رؤسای 
س��ازمان ها و دس��تگاه اجرایی و حتی قضایی کش��ور می تواند در بعد 

نظارتی با چشم باز و نگاه واقع بینانه پیش برود. 
وی در پای��ان به ضرورت وجود سیس��تمی قانون��ی برای نظارت بر 
عملکرد نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: متأسفانه در مجلس دهم 
92، 93 نفر از نمایندگان مجلس رد صاحیت شدند، زیرا نظارت دقیق 

و قوی بر نمایندگان مجلس صورت نمی گیرد.             

الله افتخاری:
 اطالع از خواسته های واقعی مردم به نظارت واقعی مجلس کمک می کند

الله افتخاری، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی در باره نقش 
نظارتی مجلس در حل مشکات مردم به خبرنگار نمانیوز گفت: ما قوانین 
خوب کم نداریم، ولی ناظر و مجری خوب کم داریم. تاکنون قوانین در 

اجرا و نظارت دچار ضعف شده اند. 
وی افزود: بعضی دولت ها به جای اجرای قوانین چهار سالشان را صرف 
این موضوع کردند که بگویند ساختار فعلی کارکردی ندارد. در حالی که 

می توانستند با همان ظرفیتشان کارشان را انجام بدهند. 
 فرد ایده پرداز به عنوان مجری

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی در باره علت اینکه چرا 
بعضی دولت ها به عدم کارکرد ساختار فعلی می پرداختند گفت: علت 
این اس��ت که دولت ها فردی ایده پ��رداز را به عنوان مجری می آوردند. 
چون فرد را در جای خودش قرار نداده بودند هم فرد ضایع ش��د و هم 

جایگاه. 
اصالً قوانین را اجرا نکردند

وی مطرح کرد: مثاً عل��ت اینکه وضعیت جوانان متولی ندارد این 
است که دولت ها به جای اجرای قوانین به دنبال تغییر ساختار بوده اند. 
اصاً قوانین را اجرا نکردند که دریابند ساختار مشکل دارد یا اشکال از 

عملکرد آنهاست. 
افتخاری به مثال دیگری اشاره کرد و گفت: پشت ادغام شدن وزارت 
صمت حکمتی بوده، ولی دولت به دنبال تفکیک آن است. در صورتی 

که در خیلی از کشورها وزارتخانه های مرتبط یکی هستند. 
موازی کاری و همپوشانی

وی بر کوچک کردن دولت و به هم پیوستن جزایر پراکنده موجود 
در دولت تأکید و اظهار کرد: پراکنده بودن نهادهای دولتی در کش��ور 
م��ا گاهی موجب موازی کاری و گاهی باعث همپوش��انی اقدامات و در 
مواردی موجب خنثی ش��دن عملکرد همدیگر می ش��ود. عدم آگاهی 
از جزئیات زیرمجموعه های نهادها و س��ازمان های دولتی از یکدیگر و 

عملکردشان از آسیب های این پراکندگی هاست. 
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی خاطرنشان کرد: به 
هم پیوس��تگی نهادهای پراکنده دولتی مثاً در وزارت صمت موجب 

تجمی��ع نیروها برای رون��ق و جهش تولید و پا گرفتن صنایع مختلف 
می شود. چنانچه وزیر مربوطه کارآمد باشد به خوبی می تواند مدیریت 
کند تا وضعیت طوری نشود که یک قسمت در پی رونق تولید و قسمت 

دیگری در پی افزایش واردات باشد. 
 جایگاه را به نفع فرد تغییر می دهند

وی با ابراز تأسف از اینکه مسئولین ما به جای اجرای قوانین به دنبال 
این هستند که لباس را به اندازه تنشان کنند، در حالی که فردی باید در 
جایگاهی قرار بگیرد که لباس مناسب او باشد، گفت: مشکات موجود 
در کشور در این گونه مباحث است که به دنبال این هستند که جایگاه را 
به نفع فرد تغییر دهند، در صورتی که باید فرد مناسب جایگاه انتخاب 
شود یا اگر فردی نسبتاً مناسب جایگاه است باید خودش را با جایگاهی 
که در آن قرار گرفته است وفق بدهد. بنا نیست برعکس صورت بگیرد. 
افتخاری در خصوص نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس باید درست 
نظارت کند. شوراهایی وجود دارند که نمایندگان مجلس در آنها عضو 
ناظر هستند. اینها باید به خوبی عمل کنند. ارتباط مستحکم نمایندگان 
مجلس با بدنه جامعه و لمس مش��کات م��ردم و مردمی رفتار کردن 
نمایندگان مجلس و بودن در بین مردم و اطاع از خواسته های واقعی 
مردم می تواند در حل مشکات آنها توسط مجلس و نظارت واقعی تر، 

جدی تر و دقیق تر مجلس بسیار مؤثر باشد. 
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سفرهای سرنوشت ساز الکاظمی
ی  ه��ا ز و ر ر د
گذشته در تحوالت 
برخی  عراق  داخلی 
اتفاقات و تصمیم های دولت و واکنش مربوط 
به آن، شرایط را به گونه ای رقم زده که صاحب 
نظران نگران از روزهای سخت و حتی جنگ 

داخلی در عراق هستند.
آنهای��ی که تحوالت چند ماه اخیر عراق را 
با دقت باال مورد سنجش قرار داده اند بر این 
باورند که مسیر تحوالت به سوی رادیکالیزه 
ش��دن است و شاید در روزهای آتی خبرهای 
بیشتری از درگیری های داخلی در این کشور 

به گوش برسد.
 فشار واشنگتن

درب��اره چرایی این نوع نگاه می توان گفت 
که از زمان روی کارآمدن مصطفی الکاظمی 
نخس��ت وزیر عراق همگان بر این باور بودند 
که او در میانه رویدادهای اخیر عراق روزهای 
س��ختی در پیش دارد چرا که از یکسو اخراج 
نظامی��ان امریکا از عراق خواس��ته ملت بوده 
و از سوی دیگر فش��ار واشنگتن برای ماندن 
نظامیان��ش در عراق با توجه به نش��انه هایی 
مبن��ی بر احیای داعش و کاهش کمک های 
نظامی اش به بغداد، فضایی را به وجود می آورد 
که قدرت انجام هر تصمیم را از دولت گرفته 

است.
از سوی دیگر مسائل مهمی چون بازسازی 
و احی��ای اقتصادی عراق، ش��رایط اقتصادی 

س��خت کرونای��ی و از هم��ه مهمت��ر برخی 
معضات ساختاری همانند فساد و تبعیض در 
شالکه قدرت و تداوم اعتراضات اخیر خیابانی 
از جمله مسائلی است که گریبانگیر این کشور 
است و شرایط به گونه ای است که کمتر کسی 
ب��اور دارد حل همه این موضوعات حیاتی در 

توان دولت جدید عراق باشد.
محدود کردن حشد الشعبی

در چنی��ن فضای��ی تصمی��م الکاظمی به 
محدود کردن فضای عملیات و نقش آفرینی 
حشد الش��عبی که در س��الهای اخیر آزمون 
خوبی دربرابر تجاوزات داعش داش��ته، خود 
نش��ان از درگیری و اختاف نظری می دهد 
که افق انتهایی آن بر کسی معلوم نیست چرا 
که حیات سیاس��ی و نظامی جریان مقاومت 
در عراق بر بس��تر اراده ملی شکل گرفته ولی 
جلوگیری از تداوم حیات این نیروها، بر میل 
خارج��ی و نیروهای بیرونی اس��ت و چنین 

معادله ای سری نامعلوم دارد.
به ع��اوه چند اتفاق مهم ازجمله برکناری 
فالح الفیاض،رئیس هیئت حش��د الشعبی از 
دو منصبش بعنوان رئیس دستگاه امنیت ملی 
و مستشار امنیت ملی،اتهام به حشدالشعبی 
در پی ترور هشام الهاش��می کارشناس امور 
امنیت��ی عراق که با الکاظم��ی رابطه نزدیک 
خوبی داشت ، حمله به یکی از مقرهای کتائب 
حزب اهلل عراق با مش��ارکت نیروی ویژه این 
کش��ور و نیروهای آمریکایی که به بازداشت 

۱3 نف��ر از اعضای این گروه مقاومت انجامید 
و استقرار سپر موشکی در منطقه سبز عراق 

همه از چالشی بزرگ خبر می دهند.
 سفرها

حال الکاظمی عازم سفر است و می خواهد 
به واشنگتن، تهران و ریاض سفر کند تا شاید 
معادله آرامش بغداد را در این رایزنی ها پیدا 
کند. اگر او موفق به یافتن میانبری برای حفظ 
عراق در قبال  تضاد منافع بازیگران چندگانه 
قبلی بیابد به طور حتم روز های آرامش و ثبات 
در این کش��ور نابسامان بروز خواهد کرد ولی 
اگر او میل به برهم زدن معادالت فعلی داشته 
و مناف��ع یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد 
در آن ص��ورت خود را برای روزهای س��خت 
و بحرانی باید آم��اده کند، البته روزهایی که 
بیش��تر احزاب و گروههای عراقی مخالف آن 
هس��تند و آرزو می کنن��د هیچ وقت چنین 

روزهایی تکرار نشود.

حسن السجردی

عضو شورای مرکزی

هشتگ زنی به نرخ روز؛

حمایت سلبریتی ها و اصالح طلبان از متجاوزان و سارقان مسلح
موضوع جنجالی اعدام و جاری س��ازی حدود 
ش��رع همواره یکی از مس��ائلی است که جوامع 
غربی و درعین حال منورالفکرهای داخلی نسبت 
به آن واکنش نشان داده و برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسامی 
در سطح بین المللی و اعمال فشار حقوق بشری از آن استفاده می کنند در 
روزهای گذشته طوفان توئیتری با هشتگ اعدام نکنید یکی از مصادیق 

این مهم بود.
اعدام نه تحریم آری

با افزایش اعتراض های مجازی نس��بت به صدور حکم اعدام سه تن از 
متهمین حوادث آبان ماه از س��وی قوه قضائیه بسیاری از شخصیت های 
سیاسی با گرایش خاص درست در خط رسانه ای مطلوب خود که از خارج 
از کشور راهبری می شد توئیت کردند، این خط صبح چهارشنبه با گزارش 
مطبوعات��ی با عنوان پیاده روی در خیابان تویئت��ری در اعتراض به اعدام 

نکنید در بی بی سی فارسی منتشر شد.
در این می��ان توئیت ها و ریتوئیت های جری��ان اصاحات و جریانات 
نزدی��ک به دولت جالب توجه بود، افرادی که در فضای مجازی و به تبع 
آن در س��ایت ها و روزنامه هایشان از اعدام نکنید حمایت کردند در حالی 
نظرات خود را منتشر می کردند که گویا دچار نوعی آلزایمر سیاسی شده 
بودند و  این مهم که عامل ایجاد ناامنی مدنی در آبانماه تصمیم یک شبه 
دولت مطلوبشان برای افزایش نرخ بنزین بود را به فراموشی مطلق سپردند 
و مطابق معمول برای ایجاد دو قطبی و کشاندن ناامنی به کف خیابان به 
سبک و سیاقی که سابقه اش را در فتنه 87 و 88 و... داشتند و منجر به 
قتل و تعدی به اموال عمومی ش��دند را در دس��تور کار توئیت زنجیره ای 

قرار دادند تا حداقل از این بازی حقوق بشری اینبار اگر فروپاشی و رفرم 
سهم شان نشد حداقل تحریم تازه ای را عاید نظام اسامی کنند در عین 
حال بنا به اظهارات مقامات قضائی و شواهد موجود این سه متهم امنیتی 
آبان ماه در پرونده خود قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه داشته اند و حمایت 
از این افراد از سوی اصاح طلبان و سلبریتی ها به نوعی حمایت از سارقان 

مسلح و متجاوزین به امنیت عمومی بوده است.
 مستقیم در خط تروریسم ترامپ

شاید به جرأت بتوان گفت تا پیش از توئیت حمایتی دونالد ترامپ که 
البته هفته پیش به واسطه ترور شهید سلیمانی به عنوان مجرم در مجامع 
بین المللی شناخته ش��د ادعای مداخله براندازانه را نمی شد به شفافیت 
مطرح اما اکنون پیروی از خطی که وی از آن حمایت می کند چندان برای 
مخاطبین خاکستری و حتی اصاحاتی نیز مطلوب نیست. نکته قابل توجه 
این است که افراد شاخصی که اقدام به توئیت و تخریب وجه قوه قضائیه 
و حکم مذکور می کنند هرگز در برابر موضوعاتی که نفع ملی را در بردارد 
سخنی به میان نمی آورند و بلعکس قلم هایشان غاف و شاید پای کسی 

در این میانه روی سیم های اتصالشان به اینترنت قرار می گیرد.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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محمدحسین شفیعی ها:

استفاده از ماسک عقالنی و شرعی است
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسامی گفت: اگر میزان باالی 
تلفات ادامه یابد، احتمال قرنطینه مجدد و تعطیلی کسب و کارها وجود 
دارد؛ بنابراین اگر می خواهیم کسب و کارها تعطیل نشود باید از ماسک 

استفاده کنیم.
محمدحسین شفیعی ها در گفت وگو با ایسنا، با غیرقابل انکار دانستن 
خطرات بیماری کرونا، اظهار کرد: متخصصان و پزش��کان اعتقاد دارند 
که اس��تفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شست و شوی مرتب 
دست ها حداقل مراقبت هایی است که باید برای مقابله با این بیماری 

انجام شود.
وی ادامه داد: بعد از برداش��ته شدن محدودیت های قبلی و با وجود 
هشدارها مبنی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی، متاسفانه رعایت 
الزم انجام نش��د و ام��روز آثار آن را در تلفات باالی بیماری مش��اهده 
می کنیم. اکنون بر اس��تفاده از ماسک توصیه زیادی می شود. استفاده 
از ماس��ک هم عقانی و هم شرعی است؛ زیرا به سامت فرد و جامعه 
کمک می کند. بهترین الگو در این زمینه هم رهبری است که جلسات 
حضوری خود را ماه هاس��ت که تعطیل کرده و جلس��ات را به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار می کنند و بر اس��تفاده از ماسک در اجتماعات 

تاکید دارند.
این فعال سیاس��ی خاطرنشان کرد: تا زمانی که داروی کرونا کشف 
نشود، این بیماری همراه مردم است. از طرفی نمی توان کسب و کارها 
را هم طوالنی مدت تعطیل کرد زیرا به تامین معیشت مردم صدمه می 

خورد بنابراین بهترین راه، رعایت دستورالعمل های بهداشتی است. زیرا 
اگر میزان باالی تلف��ات ادامه یابد، احتمال قرنطینه مجدد و تعطیلی 

کسب و کارها وجود دارد.
شفیعی ها تاکید کرد: بنابراین اگر می خواهیم کسب و کارها تعطیل 
نش��ود، باید از ماسک استفاده کنیم. شاید ماسک زدن مقداری سخت 
باش��د اما ماسک تهدید بیماری کرونا را کاهش می دهد؛ بنابراین باید 

سختی مختصر را تحمل کنیم تا به بیماری مهلکی دچار نشویم.

کشتی در سایه سکوت و بی برنامگی
به نظر می رسد مسئولین ورزش اول کشور 
تقریبا هیچ برنامه روشنی برای خارج شدن از 

حالت سکون و سکوت کنونی ندارد.
فراگیری مجدد کرونا و ش��رایط ویژه رشته های ورزشی پربرخورد 
باعث شده تا نه تنها مسئولین ستاد مبارزه با کرونا، بلکه دست اندرکاران 
فدراس��یون کشتی در مقام متولی ورزش اول نیز برنامه ای برای برون 
رف��ت از این فضای باتکلیفی و بی تحرکی نداش��ته باش��ند. قرار بود 
رقابت های لیگ برتر کشتی از اول تابستان آغاز شود اما به واسطه تهاجم 
وی��روس کرونا این مهم یک ماه به تاخیر افتاد، اکنون گفته ش��ده در 
مردادماه نیز برنامه ای برای برگزاری مسابقات وجود ندارد، شاید شهریور 
ماه این امکان فراهم شود اما با توجه به قرائن و شواهد موجود و علی رغم 
آنکه تیم ها و اسپانسرهای قابل توجهی برای حضور در مسابقات اعام 
آمادگی کرده اند اما بعید به نظر می رس��د این امر در زمان وعده شده 

هم محقق شود. 
از طرفی و با توجه به اینکه اتحادیه جهانی کش��تی به سبب تاخیر 
یک س��اله بازیهای المپیک توکیو وعده برگزاری مس��ابقات جهانی در 
سال 2020 را داده و این امر نیاز به برگزاری مسابقه انتخابی و تشکیل 
اردوهای آمادگی کشتی کشورمان دارد اما فدراسیون هنوز هیچ برنامه 

مشخصی برای فراهم ساختن زمینه برگزاری اردوها و مسابقات انتخابی 
اعام نکرده است. این درحالی است که کشتی آزاد و فرنگی کشورمان 
درمقام یکی از قدرت های جهانی این ورزش باید بیش از هر کشوری 
برای حضور در پیکارهای جهانی آمادگی داش��ته باش��د. س��ردرگمی 
دست اندرکاران فدراسیون درقبال اتفاقات پیش بینی نشده ای همانند 
بیماری کرونا کاما مشهود است.  این در حالی است که انتظار می رفت 
آنان برای ایجاد شور و و نشاط در میان جامعه این ورزش که نام ملی بر 
آن نهاده شده و چشم امید ما در بازی های المپیک و رقابت های جهانی 
است تدابیر ویژه اتخاذ کنند اما متاسفانه به نظر می رسد این دوستان 

تقریبا هیچ نقشه راهی برای چنین شرایطی ندارند. 
بزرگترین اقدام آنها اعام مخالفت با برگزاری مس��ابقات جهانی در 
س��ال 2020 بوده تا به این ترتیب بتوانند ضعف های احتمالی خود را 
با انجام نگرفتن مسابقات بپوشانند حال آنکه انتظار از دست اندرکاران 
ورزش اول تاش مضاعف و حس��اب شده برای غلبه بر فضای موجود 
اس��ت. کشتی ایران همواره در میادین بزرگ از جمله مسابقات جهانی 
شگفتی ساز بوده و همین امر به عاوه عشق و عاقه فراوان مردم نسبت 
به این ورزش ملی حکم می کند آقایان دست اندرکار هرچه زودتر برای 
از سرگیری فعالیت ها در عرصه ورزش اول اقدام الزم را صورت دهند.

محمد رضا کاظمی 

عضو کار گروه ورزش
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به مس��ائل کلیدی توّجه کنید، اولویّت را به مس��ائل کلیدی بدهید. به مسائل فرعی و درجه ی دو گاهی انسان الزم است برسد، لکن جوری 
برخورد نشود با مسائل درجه ی دو که مانع از حرکت جّدی و متمرکز به سمت مسائل کلیدی بشود. مثاً حاال در مقوله ی اقتصاد اگر بخواهیم 
مسائل کلیدی را مطرح کنیم، مسئله ی تولید یک مسئله ی جّداً کلیدی است که ما امسال را گفتیم ]سال[ »جهش تولید«؛ االن ماه چهارم سال 

هستیم، بایستی نشان داده بشود در سال که این جهش انجام گرفته.      
امام خامنه ای 99/4/22                                                                

ور
م ن

کال

قوای مقننه، مجری��ه و قضائیه هر کدام 
عهده دار بخشی از مس��ائل و تکالیف نظام 
هستند و باید بتوانند با هماهنگی بسیار منظم 
خروجی ای داشته باشند که منافع مردم را تأمین کنند. اگر مجلس برای 
خودش قانون بگذارد و قوه مجریه و قوه قضائیه هم برای خودشان عمل 
کنند، به اهداف عالیه نظام نمی رسیم، زیرا این سه قوه در حکم واحدند و 
اداره کشور به اینها سپرده شده است. اینها بایستی به گونه ای هم افزایی و 

تعامل کنند که بتوانند اهداف تعریف شده نظام را محقق سازند.
 حکم شرعی

 وقتی مصوبات مجلس ش��ورای اسامی از مس��یر شورای نگهبان 
عبور می کنند، حکم شرعی هستند و وقتی اباغ می شوند قوه قضائیه 
و قوه مجریه موظف به اجرای آن هس��تند. اگر بخواهند در اجرا تعلل 
کنند یا آن را نادیده بگیرند در واقع حکم ش��رعی را معطل گذاشته اند 
و اهداف نظام هم تأمین نمی شود. این امر مستلزم هماهنگی منسجم 
در چگونگی اجرای این مصوبات و مشکات در اجراست. گاهی مجلس 
مصوبه ای را می گذراند که در اجرا با مشکاتی مواجه می شود. قوا باید 

بیایند و تعامل کنند که راه حل برون رفت این مشکل در اجرا چیست. 
همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند گاهی ایده آل ها و آرزوها در 
مصوبات اعمال می شود که در کشور ظرفیت اجرای آن وجود ندارد. اینها 
مسائلی است که باید در این تعامل به آنها نگاه شود تا اجرای مصوباتی 
ادامه یابند که ظرفیت و صاح کشور اجازه می دهد. برخی مصوبات هم 
هستند که از زمان اجرای آنها گذشته و موضوع تغییر شکل یافته است 

که قانون باید اصاح شود. 
پیگیری اجرا

مجل��س پس از تصویب مصوبه ای باید با تعامل با قوه مجریه پیگیر 
اجرای آن باشد و موانع، ضعف ها و تنگناهای قانونی آن را رفع کند. اینکه 
وزرا از مجلس رأی اعتماد می گیرند به این معناست که آنها توانمندی 
اجرای مصوبات و قوانین را دارند و می توانند سکاندار اجرای قوانین در 

بخش خودشان باشند. 
همه اینها مستلزم ارتباط، هماهنگی و هم افزایی قواست. قوا هر چند 
وقت یک بار باید در باره مش��کاتی که با آن مواجهند با هم تعامل و 

همدلی و برای برون رفت از این تنگناها راهگشایی کنند.  

راهگشایی برای برون رفت از تنگناها 
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حسین انواری

عضو شورای مرکزی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی با تاکید بر اینکه 
مچ گیری و درگیری قوا نه تنها مشکلی را حل نمی کند 
بلکه بر مشکات مردم می افزاید، یادآور شد: »بنابراین 
باید به سمت گفتمان کارآمدی و کاربلدی برویم و ناظر به 

مطالبات معیشتی مردم به آنها پاسخ دهیم.«
به گ��زارش »فرهیختگان«، محمدکاظم انبارلویی، 
کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با »فرهیختگان« 
درباره دیدار روز گذشته نمایندگان با مقام معظم رهبری 
و نحوه مواجهه مجلس با دولت در یک سال باقی مانده 
از عمر دولت دوازدهم، اظهار داشت: »مهم ترین بحثی 
که مقام معظم رهبری روی آن متمرکز شدند، مساله 
معیش��ت مردم و موضوع گرانی، تورم و کاهش ارزش 

پول ملی بود.«
انبارلویی با بیان اینکه مجلس با شعار نجات اقتصاد 
ایران شکل گرفت، ادامه داد: »نمایندگان در این مورد 
خود را موظف می دانند که پاسخگوی مطالبات معیشتی 
مردم باشند و به گونه ای عمل کنند و به درخواست  های 
اقتصادی آنها پاسخ دهند که روی سفره مردم احساس 

شود.«
وی درعین حال خاطرنشان کرد: »البته توفیق اجرای 
این طرح  ها منوط به تعریف دقیق��ی از روابط دولت و 
مجلس اس��ت، ازاین رو بحث دیگر مقام معظم رهبری 

درباره تعامل قوا بود و بر این مساله نیز تاکید داشتند.«
انبارلویی در ادام��ه این گفت وگو به وضعیت دولت 
روحانی پرداخت و اظهار داش��ت: »مس��اله بعدی قرار 
داشتن در سال آخر دولت کنونی است، دولت روحانی 
تا روز آخر باید به ط��ور جدی کار خود را دنبال کند و 
ازاین رو مجلس از طریق تحقیق و تفحص و سوال ضمن 
رعای��ت ادب گفت وگو باید وظایف خود را ایفا کند و از 

انحراف  ها و مشکات سیستم اجرایی بکاهد.«
این فعال سیاس��ی با تاکید بر این نکته که رعایت 
وظای��ف نظارتی باید به گونه ای انجام ش��ود که بتواند 
پاسخگوی مطالبات مردم باشد، تصریح کرد: »بنابراین 
بای��د از روابط قوا کارآمدی و کاربل��دی بیرون بیاید و 
درواقع به حل مس��اله کمک کند، نه اینکه مساله ساز 

شود.«

محمدکاظم انبارلویی:

وظایف نظارتی
 باید بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد


