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اجرای اصل 44 قانون اساسی
 راهکار جلوگیری از افزایش قیمت ها   

ابوالفضل توکلی بینا: 

مردم خصوصی سازی

را از دولت مطالبه کنند التهابات و افسارگسیختگی در قیمت ها قطعاً ناشی 
از ناکارآمدی مجریان امر اس��ت. نظارت بر این امر باید 
به گونه ای باشد که کسی جرأت تخلف به خودش ندهد. 
مسئولینی که در رأس سه قوه هستند باید پاسخگو باشند. اینکه هر کسی هر 
قیمتی که می خواهد می دهد و این همه ابزار نظارتی که داریم نتوانند کاری نکنند 

از ناکارآمدی و بی حالی مسئولین است. 
اقتصاد کشور باید بر پایه عدالت اجتماعی باشد و تولید و توزیع عادالنه باشد 

و بر این امور نظارت ش��ود. الزم است همه موانع از سر راه تولید برداشته شوند. 
دولت به تولید اهتمام داشته باشد و با دادن سوبسید و حمایت های مختلف قانونی 
و مالی کمک کند که تولید متوقف نشود و به کار بیفتد و سرعت بگیرد. شبکه 
توزیع کشور ناعادالنه است و بر آن نظارت نمی شود. در نتیجه امنیت اقتصادی 
کش��ور که امنیت اجتماعی را به وجود می آورد فش��ل خواهد شد. مردم مطالبه 
می کنند، اما ب��ا ناکارآمدی به التهابات مردم دامن زده می ش��ود. مردم امنیت، 

آرامش و رفاه می خواهند. 
باید توجه داشته باشیم که مردم موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور هستند، 
ام��ا در توس��عه اقتصادی ما مردم کجا ج��ا دارند؟ دولت در اج��را و مجلس در 
قانون گذاری باید به ظرفیت های مردم عنایت داشته باشند و از آنها استفاده کنند. 
اصل 44 قانون اساس��ی و واگ��ذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی 
و مردم چند س��الی هست ابالغ شده اس��ت، اما اجرا نمی شود. اصل 44 باید به 
ساختار مناس��ب برای ایفای وظایف حاکمیتی یعنی سیاست گذاری، هدایت و 
نظارت تبدیل ش��ود. وقتی دولت در تولید و توزیع رقیب بخش خصوصی شود 

وضعیت فعلی حاصل می شود.
اهتمام به توس��عه کارآفرینی و توجه به نقش مردم مهم اس��ت. دولت اصرار 
داش��ته باشد مردم به میدان بیایند و استعدادهایشان را عرضه کنند و زمینه را 
برای فعال شدن این استعدادها و کارآفرینی فراهم کند. باید آشفتگی در دریافت 
مالیات ها سامان یابد. در تولید، توزیع و خدمات مالیات باید بر درآمد باشد. بعضی 

جاها الزم است تخفیف های تشویقی داده و مالیات بخشیده شود.
از یک سو وجود عوامل متوقف کننده تولید، به کار نگرفتن استعدادها در تولید 
و نرسیدن نظام کارآفرینی به رشد شایسته خود و عدم به کارگیری سرمایه های 
مردم و از س��وی دیگر نبود قوانین با ثبات، شفاف و هماهنگ با یکدیگر موجب 
می شود سرمایه های س��رگردان مردم به درآمدهای کاذب نظیر خودرو، سکه و 
زمین حمله کند. مردم با احساس ناامنی سعی می کنند به امکانات چنگ بزنند. 

در این میان عده ای هم سوء استفاده می کنند. 
در این شرایط مردم باید از طریق نمایندگانشان در مجلس، شوراهای اسالمی 
اس��تان ها و شهرستان های مختلف و مجامع صنفی مطالبه کنند. دولت باید به 

مردم اعتماد کند و کارها را به دست مردم بسپارد. 
سه قوه باید به میدان بیایند. قوه قضائیه به میدان آمده است، ولی به تنهایی 
کافی نیست. نباید اجازه بدهیم فساد و رانت توسعه پیدا کنند و سپس مفسدین را 
بگیریم. باید مبادی فساد و رانت را ببندیم. دستگاه هایی که از طرف مردم مسئول 
هستند و از طرف مردم نظارت می کنند مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان 
عدالت اداری و دیوان محاسبات باید به میدان بیایند. اینها نه فقط از دولت بلکه 
از کل مسئولین می توانند مطالبه کنند. باید جلوی عادی و شکسته شدن قبح 

تخلف و فساد گرفته شود تا کسی جرأت نکند تخلف و فساد کند. 

ابوالفضل توکلی بینا، عضو مؤسسین حزب مؤتلفه اسالمی، 
در ب��اره جلوگیری از افزایش قیمت ه��ا به خبرنگار ما گفت: 
دولت روحانی باید کارها را به دس��ت مردم بدهد، اما این کار 
را نمی کند. دولت کارها را به دس��ت مردم بدهد، چون مردم 

می توانند این امور را اداره کنند و مشکالت حل می شود. 
 اهمیت اصل 44 قانون اساسی

وی با تأیید اینکه مش��کل افزای��ش قیمت ها اجرا نکردن 
اصل 44 قانون اساسی است، مطرح کرد: االن 70، 80 درصد 
کارها دس��ت دولت است که رها نمی کند. اینها باید به مردم 
واگذار شود. مردم خودشان کارها را اداره می کنند و کشور از 

آشفتگی بیرون می آید. 
این عضو مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه وظیفه 
دولت نظارت بر کارهایی است که به مردم واگذار می شود در 
خصوص مطالبه این مهم از دولت اشاره کرد: مردم باید این را 

از طریق قوه مقننه و قوه قضائیه از دولت مطالبه کنند. 
وی تصریح کرد: چنانچه کارها به مردم واگذار شود و مردم 
خودش��ان امور را اداره کنند، مش��کل حمایت و رسیدگی به 
اقش��ار ضعیف و مستضعف جامعه نیز حل خواهد شد، چون 

اشتغال ایجاد می شود. 
توکلی بینا اظهار کرد: رئیسی در خصوص وام های برخی از 
کارخانجات اعالم کرده است به آنها استمهال و نقدینگی داده 

شود که این کارخانجات نخوابند. 
وی خاطرنش��ان کرد: واحد تولیدی که ش��روع به تولید و 
صادرات کند ضد تورم است و اشتغال ایجاد می کند و از این 

طریق مشکالت مردم حل می شود. 
 تولید و صادرات اشتغال زا و ضد تورم هستند

این عضو مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی حمایت از واحدهای 
تولی��دی را در جلوگیری از افزای��ش قیمت ها کمک بزرگی 
دانس��ت و تأکید کرد: تولید و صادرات اش��تغال زا و ضد تورم 

هستند. 
وی با تأیید اینکه قالیباف و رئیسی آمادگی کمک به حل 
مشکل افزایش قیمت ها و تورم را دارند، تصریح کرد: در اینجا 
الزم است روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه با آنها همراهی 

و همکاری کند.   
توکلی بینا در پایان تأکید کرد: مردم باید از قوه مقننه و قوه 
قضائیه بخواهند دولت را مل��زم کند کارها را به مردم واگذار 

کند. 
  

سرمقاله

حسین انواری
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دکتر بادامچیان: 

مشکل گرانی ها از سوء مدیریتی های دولت است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت:رییس 
محترم جمهور در سال 92 گفت چرا هر روز 
دس��ت در جیب مردم می کنیم و نصف پول 
مردم را برداش��ت می نماییم؟ و پرسیدند که 
چ��را ارزش پول ملی را نص��ف کردیم؟ حاال 
ایشان می توانند پاسخ بدهند که چه تدبیری 
برای حل مش��کالت دارند تا مردم بتوانند در 

صحنه به ایشان کمک کنند؟
به گ��زارش روابط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی دکتر بادامچیان با اشاره به افزایش 
بی رویه قیمت کاالها و کاهش ارزش پول ملی 
و مشکالت گرانی بی حساب مسکن، نرخ ارز 
و س��که و طال اظهار داشت: دولت آقای دکتر 
روحانی می خواهد این مشکالت را حل کند 
ولی باید قبول نماید که با این مدیران � غیر از 
برخی از آنها � و سیاست های این دولت، امکان 
حل مشکالت وجود ندارد. رییس بانک مرکزی 
هر روز وعده می دهد که نرخ ارز واقعی نیست 
و کاهش خواهد یافت ولی همه شاهد هستند 
که هرروز قیمت ه��ا بدون دلیل باال می رود. 
پس ایشان نتوانسته و نمی تواند ارز را سامان 
دهد. یا باید سیاست و برنامه اش را تغییر دهد 
و یا کار را برعهده دیگری بسپارد. یا وزیری که 
نمی تواند مشکالت تحت مسئولیتش را حل 
کند، چرا باید در همان مسئولیت باقی بماند؟ 

 رییس جمهور پاسخ دهد
وی در ادام��ه افزود: رییس محترم جمهور 
در سال 92 گفت چرا هر روز دست در جیب 
مردم می کنیم و نصف پول مردم را برداشت 
می نماییم؟ و پرسیدند که چرا ارزش پول ملی 
را نصف کردیم؟ حاال ایشان می توانند پاسخ 
بدهن��د که چه تدبیری برای حل مش��کالت 
دارند تا مردم بتوانند در صحنه به ایشان کمک 

کنند؟ 
دکتر بادامچیان گفت: اگ��ر دولت، گرانی 
روزاف��زون کاالها را می بیند ولی نمی تواند از 
آن جلوگی��ری نماید و عوامل این گرانی ها را 
چاره نماید و نارضایتی شدید مردم را می بیند 
و به آن بی اعتناست، بگوید چه باید کرد؟ تمام 
این مشکالت از بی مدیریتی هاست. برجام و 
امیدهای کاذب به آن سیاست بی ثمر هم تمام 
شده اس��ت. دولت به دلسوزی های دلسوزان 
واقعی مردم هم بی اعتناست و این قابل قبول 

نیست. 
 موضع عاجزانه ترامپ

وی با اش��اره به مواضع ترامپ تأکید کرد: 
موض��ع ترام��پ در التماس ب��رای مذاکره با 
ای��ران از روی واقعیت طلبی نیس��ت، از روی 
عجز اس��ت. زیرا بحران هم��ه جانبه آمریکا و 
مخالفت شدید مردم آمریکا با حاکمان فعلی 
و سیس��تم س��رمایه داری لیبرالی و به ستوه 
آمدن مردم آمریکا از ترامپ و سیاس��ت های 
او در جنگ با دولت ها و لغو همه قراردادهای 
بین المللی، ترامپ را وادار به این مواضع کرده 
است. سیاست و مواضع ایران هم کامال صریح 

است. آمریکا اگر دست از سیاست های کینه 
توزانه اش بردارد و دارایی ها و تحریم ها را رها 
کند و از تجاوزات و تعدی ها نس��بت به ایران 
عذرخواهی کند، آنگاه می شود بررسی کرد که 
چه سیاستی را باید پیش گرفت وگرنه ایران 
نیازی به مذاکره با آمریکا ندارد و مگر در برجام 
کار به جایی رسید که دوباره برخی هنوز در پی 
این هستند که با مذاکره با آمریکا کاری بکنند. 

 تحول در قوه قضائیه
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با تقدیر از 
آیت اهلل رییسی متذکر ش��د: اقدامات ایشان 
امیدواری هایی را برای مردم پدید آورده است 
و با این زمینه مناس��ب، ایشان برنامه تحول 
اساسی که مقام معظم رهبری در 14 خرداد 
99 فرمودن��د، در قوه قضائیه ایجاد نمایند تا 
مشکالت قضایی به طور اساسی و اصولی حل 

شود. 
دکت��ر بادامچیان در ادامه با اش��اره به نامه 
رؤس��ای کمیس��یون های مجلس یازدهم به 
رییس جمهور از دولت خواس��ت به مطالبات 
نمایندگان منتخب ملت توجه اساسی نماید 
و دولت با همکاری نمایندگان مجلس بتواند 
تحولی جدی در سیاست ها و مدیریت دولت 

پدید آورد که این مطالبه ملت نیز هست. 
 حقوق بشر آمریکایی

وی در هفته حقوق بش��ر آمریکایی ضمن 
گرامیداش��ت خاطره ش��هدای هفت��م تیر و 
شهید بهشتی و شهدای عضو مؤتلفه اسالمی 
در ای��ن حادثه عظیم و س��ایر ش��هدا به ویژه 
شهدای هواپیمای مسافری و شهدای حمالت 
شیمیایی و میکروبی آمریکا گفت: ملت های 
جهان به تدریج دریافت��ه اند که عامل اصلی 
ای��ن جنایات و حامی جنایت��کاران، آمریکا و 
دولت های همدست استکبار جهانی است و 
امیدواریم به جایی برسیم که دنیا یکپارچه این 

دشمنان بشریت را محکوم کنند.  
 نتیجه زورآزمایی مقابل مقاومت

دکتر بادامچیان درب��اره تحوالت عراق در 
روزهای اخیر گفت: حشدالشعبی نیروی مدافع 
امنیت مردم عراق اس��ت که ریشه مردمی و 
اسالمی دارد و با ابتکار مرجعیت دینی شکل 
گرفته و فعال است. زورآزمایی و برخورد با آنها 
جز شکست و رسوایی نتیجه ای نخواهد داشت 
و تجربه اخیر برای نیروهای مهاجم آمریکایی 
در عراق و همدستان آنها تجربه مفیدی برای 
اتخاذ سیاس��ت های صحیح در آینده توسط 

دولت و نیروهای مردم عراق است. 
وی از نیروه��ای انصاراهلل یم��ن در دفاع از 

ملت یمن و پاسخ جدی به متجاوزین سعودی 
در ریاض تقدیر و تأکید ک��رد: آیا زمان برای 
اینک��ه عقالی س��عودی ب��رای نجابت ملت 
س��عودی و یمن اقدام و چاره اندیشی کنند، 
نرسیده است؟ آیا باید دو ملت مسلمان یمن و 
عربستان، گرفتار مزدوران آمریکا و همدستان 
صهیونیست ها و جنایت کاران حاکم سعودی 
باق��ی بمانند و هرروز ش��اهد قتل عام فجیع 

کودکان و زنان و مردم بی پناه باشند؟  
دبیرکل ح��زب مؤتلف��ه اس��المی اظهار 
امیدواری کرد که ملت عربس��تان س��عودی 

هرچه زودتر به چاره این مشکالت برآیند. 
دکتر بادامچیان در پایان برای شهدای هفتم 
تیر و ش��هید کچویی، عل��و درجات و تحقق 

آرمان های شهدا را مسئلت نمود.  
ویژگی های شهید بهشتی

 همچنین ب��ه گزارش خبرنگار سیاس��ی 
خبرگزاری تسنیم، اسداهلل بادامچیان دبیرکل 
حزب مؤتلفه اسالمی و از یاران شهید بهشتی، 
در سی ونهمین مراسم سالگرد شهادت آیت اهلل 
بهش��تی و 72 ت��ن از یاران��ش در مجموعه 
سرچش��مه تهران، در محل حادثه هفتم تیر 
برگزار شد، در س��خنانی اظهارداشت: شهید 
بهش��تی با صداق��ت، امانت، درای��ت و تدبیر 
س��الیان عمر خود را صادقانه به س��ر برد و به 

شهادت رسید.
وی ادامه داد: افکار شهید بهشتی خصوصاً در 
گام دوم انقالب اسالمی و دوران تحول راه ساز 
آینده است. مقام معظم رهبری در 14 خرداد 
در س��الگرد رحلت امام خمینی)ره( فرمودند 
که امام تحول آفرین بود؛ شهید بهشتی و خوِد 

مقام معظم رهبری هم تحول آفرین هستند.
 2 شکل قدرت

دبی��رکل حزب مؤتلفه گف��ت: طبق افکار 
شهید بهش��تی، قدرت دو ش��کل دارد: یکی 
برتری جوی��ی و یکی هم در جهت خدمت به 
خلق برای رضای خدا. اگر کس��ی خواست در 
پی قدرت طلبی باشد ملت و اسالم از او دوری 
می گزینند و با کس��انی کار کنند که کارشان 

عبادت است و اینجا جای مجاهدان است.
 حل مشکالت مردم در گروی انتخاب 

بهشتی ها و رجایی ها
بادامچیان گفت: علت اینکه شهید بهشتی 
به شهادت می رسد این است که او می خواهد 
با خط اس��الم اصیل و امام��ت و والیت، یک 
تشکیالت اسالمی ایجاد کند و دشمنان این را 
فهمیدند و او را اینگونه به شهادت می رسانند. 
خون شهید بهشتی و شهدای ما موجب شده 
که انقالب با شعله گرم خود گام اول را بردارد 
و زیربنای ایجاد تمدن نوین اسالمی را به وجود 
بیاورد؛ برای اینکه گام دوم ش��کل بگیرد باید 
تحول آفرینی و ارزش آفرین های بهشتی گونه 
توس��ط ملت انتخاب ش��ود و اگر بهشتی ها 
و رجایی ه��ا انتخاب ش��وند، مل��ت دچار این 

مشکالت نخواهند ماند.
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نماینده تهران در مجلس با بی��ان اینکه ایران از حق خود نخواهد 
گذش��ت، بیان داش��ت: اروپایی ها با این اقدام ب��ه نوعی خاک بر روی 
برجام ریختند، یعنی فاتحه برجام با این اقدام شورای حکام به صراحت 

خوانده شد.
 معنی پیشنهاد مذاکره مجدد ترامپ

مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: پیشنهاد 
مذاکره مجدد ترامپ به ایران بدین معناست که رئیس جمهور احمق 
آمریکا درصدد درست کردن یک وجه ای برای خود است تا بتواند پیروز 

انتخابات شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه ترامپ یک دغل باز عجیبی اس��ت که نباید به 
حرف های آن اعتماد کرد، ادامه داد: آمریکا هیچگاه به فکر منافع دیگر 
ملت ه��ا و علی الخصوص ایران نبوده و نیس��ت بلکه منافع خود را به 

منافع سایر کشور ها ترجیح می دهد.
 کشور های غربی غیر قابل اعتماد

نماین��ده تهران گفت: با اقدام اخیر کش��ور های اروپایی در تصویب 
قطعنامه علیه ایران این موضوع را ثابت کرد که کشور های غربی غیر 
قابل اعتماد هس��تند، از این رو مردم ایران و مجلس ش��ورای اسالمی 

مخالف مذاکره مجدد با آمریکا و اذناب آن ها یعنی اروپا هستند.
میرسلیم افزود: در این مرحله ایران باید کاری انجام دهد که آگاهی 
کشور هایی که دراین زمینه رای دادند بیشتر شود و بدانند که اقدامی 

که انجام دادند انتهایی ندارد و چیزی عایدشان نمی شود.
وی با بیان اینکه ایران از حق خود نخواهد گذشت، گفت: اروپایی ها 
با این اقدام به نوعی خاک بر روی برجام ریختند، یعنی فاتحه برجام 

با این اقدام شورای حکام به صراحت خوانده شد.

 برجام آبروی دولت است
میرسلیم ادامه داد: با این اقدام اروپایی ها متوجه نمی شویم که چرا 
دولت باز اصرار به انجام تعهداتش در برجام دارد. به نوعی برجام آبروی 

دولت است که نمی خواهد آن را از دست دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت هفت سال از عمر خود را تلف 
تحقق برجام کرده است، گفت: دولت به غیر از برجام دستاورد دیگری 

ندارد یعنی در این چند سال فقط وقت کشور را تلف کرد.
وی خاطر نش��ان کرد: با تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران 
این ام��کان وجود دارد که پرونده ایران به مرحله بعد یعنی ش��ورای 
امنیت سازمان ملل برود که در آنجا مطمئنا کشور های دوست مانند 

روسیه و چین این اقدام ناروا را رد خواهند کرد.
میرس��لیم در پایان تصریح کرد: اقدام ش��ورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به هیچ عنوان درس��ت نبود و نباید این حرکت را 
انجام می دادند یعنی نباید بازیچه دست آمریکا و رژیم صهیونیستی 

می شدند.

سید مصطفی میرسلیم:

فاتحه برجام با اقدام شورای حکام
 به صراحت خوانده شد

نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: رئی��س دیوان محاس��بات عالوه بر 
اینکه خود باید پاکدس��ت و مجرب باشد، 
الزم است یک تیم پاکدست، قوی، توانمند، 
قاط��ع و کارآمد را برای انجام امور انتخاب 

کند.
الل��ه افتخ��اری نماین��ده ادوار مجلس 
و عضو ش��ورای مرک��زی ح��زب موتلفه 
اس��المی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره 
ویژگی های رئیس دیوان محاسبات کشور، 
گفت: رئی��س دیوان محاس��بات در واقع 
رئیس تضمین اقتدار مجلس اس��ت و باید 
در جه��ت رصد، ارزیابی و قض��اوت درباره 
اقدامات دس��تگاههای مختلف در اجرای 

قوانین اقدام کند.
وی اف��زود: رئی��س دیوان محاس��بات 
می��زان و خط کش ارزیاب��ی فعالیت های 

دستگاه های مختلف کشور است.
 تمام وقت

نماینده ادوار مجلس گفت: رئیس دیوان 
باید تمام وقت در خدمت کشور و مجلس 

باش��د؛ نباید چند ش��غله بوده و مشغول 
کارهای متعدد غیر از کار دیوان باشد و باید 

خود را روی وظایف دیوانی متمرکز کند.
 تیم پاکدست

افتخاری تاکید کرد: رئیس این نهاد مهم 
کش��ور عالوه بر اینکه خودباشد پاکدست 
باشد، باید یک تیم پاکدست، قوی، توانمند، 
قاط��ع و کارآمد را برای انجام امور انتخاب 
کند و به رس��الت خود واقف و به آن ایمان 

داشته باشد.
 سوابق پاک

وی با اشاره به اهمیت دیوان محاسبات 
در اصالح عملکرد مسئوالن و لزوم پاکدست 

بودن رئیس این دیوان، افزود: وقتی جمعی 
از مس��ئوالن خدمت مقام معظم رهبری 
رسیدند ایشان فرمودند که با دستمال آلوده 
نمی توان آلودگی را پاک کرد؛ بر این اساس 
اگر رئیس دیوان محاسبات که باید چشم 
مجلس باشد و آلودگی ها را پاک کند، خود 
آلوده به برخی مسائل باشد قطعاً سوابق او 

مانع از اجرای حق می شود.
عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه 
تصری��ح کرد: بنابراین هم تجربه داش��تن 
و هم پاکدس��تی و حسن س��وابق باید از 
خصوصیات بارز رئیس دیوان محاس��بات 

باشد.

الله افتخاری:

رئیس دیوان محاسبات باید پاکدست و مجرب باشد
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دولتها غالباً اّدع��ا می کنند که بودجه 
عملّیاتی است ولی نیست. بودجه ی کشور 
به معنای واقعی کلمه اگر چنانچه درست 
بودجه بندی بشود، یک تحّول در امر اقتصاد ]می تواند[ به وجود بیاورد. 

99/3/14
  بودجه ریزي عملیاتي نوعي سیس��تم برنامه ریزي، بودجه ریزي و 
ارزیابي است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید 
مي کند. در چهارچوب بودجه ریزي عملیاتي، بخش هاي مختلف اداري 
بر اس��اس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملکرد 
پاس��خگو هس��تند و مدیران در بودجه ریزي عملیاتي  منابع براساس 
اولویت امور و نتایج قابل اندازه گیري تخصیص داده مي ش��وند. بودجه 
عملیاتي محصول برنامه ریزي اس��تراتژیک است که درآن تصمیمات 
مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایج پذیرفته شده و محک هاي 
سازماني مربوط به اهداف کلي ، اختصاصي، استراتژي ها و برنامه هاي 
عملیاتي هر سازمان صورت مي گیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر 
سازماني که اعتبارات دولتي دریافت مي کند بودجه خود را طوري تهیه 
و تنظیم مي کند که تصمیم گیري هاي داراي اولویت مربوط به برنامه 
اس��تراتژیک خود رامنعکس کند . پس تقاضاي بودجه توسط سازمان 
بیانگر نیازهاي آن س��ازمان براي اجراي نتایج داراي اولویت در برنامه 
اس��تراتژیک خود مي باش��د.  بودجه ریزي عملیاتي یک برنامه تلفیق 
عملکرد ساالنه وبودجه ساالنه مي باشد که روابط بین سطح اعتبارات 
برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان مي دهد. همچنین تائید مي کند که 
یک هدف یا مجموعه اي از هدفها باید با مقدار معیني از اعتبارات بدست 
آی��د. یک بودجه عملیاتي عالوه بر تخصیص هزینه هاي فعالیت، همه 
فعالیتهاي )مستقیم و غیرمستقیم( مورد نیاز براي پشتیباني یک برنامه 

را تعریف و تعیین مي کند.

یک بودجه عملیاتي عبارت است از یک برنامه ساالنه به همراه یک 
بودجه ساالنه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با 
نتایج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد. این بدان معني 
است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، مي باید مجموعه 

معیني از اهداف تامین شود .
مزایاي بودجه ریزي عملیاتی

بطو رخالصه می توان مزایاي بودجه ریزي عملیاتی را چنین عنوان نمود:
1(افزایش پاس��خگویی بر اساس نتایج2( بهبود مدیریت عملکرد3(
بهبود نحوه تخصیص4(یک ابزار تش��خیصي ارزشمند ارائه مي دهد۵(

به توجیه بودجه کمک مي کند. یک بودجه عملیاتي اثربخش، نسبت 
به بودجه ریزي سنتي،شفافیت بیشتري را به عملکرد عملیاتي نسبت 
به بودجه ریزي س��نتي مي دهد. بودجه ریزي عملیاتي با اس��تفاده از 
مقیاس ه��اي واض��ح، هزینه کلي فعالی��ت را به عن��وان مبنایي براي 
چهارچوب س��تاد ه��اي برنامه ها و اهداف عملکرد مي س��نجد و ابزار 
ارزشمندي براي بررسي چگونگي تأثیر تغییرات در مخارج بر نتایج را 

تأمین مي کند
۶( به عنوان مبنایي ب��راي نظام مدیریت عملکرد عمل مي کند7( 
اجازه مي دهد برنامه ها اهداف دوجانبه داشته باشد8( از تصمیم هاي 

آگاهانه و ملموس تر حمایت مي کند.

لزوم تحول در نظام بودجه ریزی
حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مزکزی

مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس 
در تاری��خ 10 اردیبهش��ت 99 ح��دود  
4000 هزارمیلیاردتوم��ان )همت( بوده 
است. با پیش بینی ارزش مجموع دو بازار فوق در پایان سال 99، می توانیم 

میزان متوسط بازدهی بورس از امروز تا پایان سال را تخمین بزنیم.
قاعدتا پیش بینی ارزش بازار سرمایه در آینده بسیار سخت است. برای 
اینکار، با توجه به حجم عرضه های برنامه ریزی شده و ارزش امروز بازار، 
می خواهیم برآورد کنیم که برای حفظ ارزش بورس در سطح فعلی، بازار 

سرمایه به چه میزان نقدینگی نیاز دارد.
بر اساس تصمیمات اخیر، تا پایان سال حدود 300 همت سهام عدالت 
در بورس قابل معامله خواهد شد. اگر فرض کنیم با توجه به افزایش شدید 
قیمت س��هام عدالت، نیمی از صاحبان آن اقدام به عرضه سهام خود در 
بازار کنند، 1۵0 همت نقدینگی برای جذب آن نیاز است. دولت نیز قصد 
دارد ۵0 همت از س��هام باقیمانده خود در ش��رکتهای بورسی را در قالب 
صندوقهای قابل معامله در بورس عرضه کند. پس ۵0 همت نقدینگی هم 
از این محل وارد بازار خواهد شد. از طرف دیگر، اگر فرض کنیم نسبت سهم 
شناور بازار فقط حدود 10 درصد باشد، برای حفظ ارزش امروز بازار نیز ده 
درصد 4000 همت )ارزش کل بازار( یعنی 400 همت نقدینگی نیاز خواهد 

بود. مجموع ارقام فوق حدود ۶00 همت برآورد می گردد.
نتیجه: یعنی برای حفظ ارزش بازار در پایان سال 99 در سطح فعلی، 

بازار سرمایه به حدود ۶00 همت نقدینگی نیاز خواهد داشت.
حال فرض می کنیم حجم نقدینگی در پایان سال 99، حدود 3000 

همت باشد.
در حال حاضر نس��بت سپرده های جاری به کل نقدینگی حدود 1۶ 
درصد است. اگر فرض کنیم با توجه به کاهش نرخ سود بانکی این نسبت 

در س��ال 99 ب��ه 20 درصد 
افزایش یابد، یعنی در پایان 
سال 99 مجموع سپرده های 
ج��اری ح��دود ۶00 همت 
خواهد بود. ل��ذا برای حفظ 
ارزش بازار در س��طح فعلی 
تا پایان س��ال، بازار بورس به 

اندازه مجموع سپرده های جاری کل کشور به نقدینگی نیاز خواهد داشت!
بدیهی است با فرض صحت مفروضات فوق، اختصاص چنین حجم 

نقدینگی به بازار سرمایه بسیار نامحتمل است.
ل��ذا برای حفظ ارزش امروز بازار تا پایان س��ال 99، یا باید نقدینگی 
پایان سال بسیار فراتر از 3000 همت باشد )افزایش شدید نقدینگی و 
در نتیجه تورم باال( یا نس��بت سپرده های جاری به کل نقدینگی بسیار 
فراتر از سطح فعلی قرار گیرد و عمده فعالیتهای اقتصادی تعطیل و عمده 

نقدینگی جاری صرف خرید و فروش سهام شود )رکود(.
اعداد و ارقام فوق، نشان می دهد این انتظار که ارزش بازار سرمایه در 
پایان س��ال 99 باالتر از ارزش امروز آن باشد، انتظار بسیار بعیدی است 

مگر در دو حالت: ابر تورم یا رکود شدید اقتصادی و البته یا هر دو!
پی نوشت 1: تحلیل فوق حمل بر عدم توصیه ورود به بازار بورس نشود. اوال 
محاسبات در خصوص کلیت بازار است و ثانیا هدف اصلی نگارنده، توصیه به 
عدم سرمایه گذاری منابع ضروری زندگی به امید کسب سودهای کالن است.

پی نوش��ت 2: آزادسازی سهام عدالت تصمیم بسیار بجا و الزمی بود. 
عرضه س��هام باقیمانده دولت به مردم نیز اگر چه می توانست با فروش 
مس��تقیم سهام شرکتها در بازار، شکل بسیار بهتری داشته باشد اما در 

مجموع تصمیم خوبی است.

بازار بورس تا پایان سال ۹۹ چقدر می تواند سود بدهد؟
مسعود صادق پور ملک میان

روزنامه نگار
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احمد کریمی اصفهانی: 

سرچمشة گرانی ها دولت است
احمد کریمی اصفهانی، عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی، 
در ب��اره افزایش قیمت ها ب��ه خبرنگار ما گفت: نظارت زمانی معنا پیدا 
می  کند که دولت کارهایش را با س��امان حساب شده ای پیش ببرد، در 

اینجا نظارت با افزایش افسار گسیخته قیمت ها برخورد می کند. 
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه روزانه در صد قابل توجهی 
بر قیمت ارز افزوده می شود قیمت خیلی از کاالهای ما که وابسته به ارز 
هستند، چه کاالهای اساسی و چه کاالهای غیر اساسی، حتی زمین و 

خودرو رو به افزایش اند.  
 عدم اعتماد مردم

این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه متأسفانه 
هر بار همتی، رئیس بانک مرکزی، در باره کنترل قیمت ارز صحبت کرد 
فردای آن شاهد افزایش قیمت ارز هستیم، علت را این گونه گفت: مردم 
به برخی از مسئولین به دلیل اینکه مکرراً خالف گفته اند اطمینان ندارند. 
وی مطرح کرد: با وجودی که مس��ئولین وارد کنترل قیمت خودرو 
شدند، اما در حین سامان دادن دو باره قیمت ها افزایش پیدا کرد، چون 

عملکرد بعضی از مسئولین بسیار بد است و خالف می گویند. 
کریمی اصفهانی تصریح کرد: تا زمانی که مسئولین با مردم رو راست 
نباشند و درست نگویند معلوم نیست بتوانیم قیمت های واقعی را داشته 

باشیم. 
وی در خصوص عدم ورود نهادهای نظارتی بر کنترل قیمت ها گفت: 
نهادهای نظارتی اول باید به مسائل دولت برسند. بانک مرکزی یکی از 
نهادهای ناظر بر این وضعیت اس��ت. وقتی خودش خالف می کند چه 

برسد به دیگران. 
این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص اختالف 
بین ایران خودرو و ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: هر دوی این نهادها 
مربوط به دولت هستند. اختالف اینها و خالف گفتن بعضی از مسئولین 
باعث افزایش قیمت ها می شود. این مسائل باید از سرچشمه یعنی دولت 

اصالح شوند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز صرفاً سیاسی نیست، گفت: دولت 
مکرراً می گوید ما به اندازه تقاضا ارز داریم. کارشناسان امر و دست اندر 
کاران این حرف را خالف می دانند، چون اگر ارز به اندازه تقاضا هس��ت 

چرا عرضه نمی کنند. 
کریم��ی اصفهان��ی افزود: االن حتی برای کس��انی ک��ه ارز از دولت 

نگرفته اند مانع ایجاد کرده اند که کاالهایشان وارد کشور نشود.      

وی در پایان صراحتاً گفت: عده ای داخل کشور فکر می کنند فشارها 
را زیاد کنند تا ما برای مذاکره آماده ش��ویم، اما باید بدانند این خوابی 
است که هرگز تعبیر نخواهد شد. هر کسی که چنین فکری می کند و 
به مشکالت و گرانی ها دامن می زند تا کسانی را که آماده رفتن پای میز 
مذاکره نیستند آماده کند، بداند این خوابی است که تعبیر نمی شود.     

سندرم قیمت بی قرار و فقدان نظارت
این روزها افزایش قیمت بیش از آنکه ماهانه، 
هفتگی و یا روزانه باش��د س��اعتی شده است، 
کافی اس��ت حوالی س��اعت یازده صبح کرکره 
بازار باال برود آن وقت است که از اقالم لوکس تا کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم دس��تخوش تحوالت و نوس��انات بازار می شود و در فرایندی 
مبهم نبض بازار دستخوش تغییر شده و  مردم شاهد گرانی و افزایش 
قیمت افسارگس��یخته اجناس هس��تند این درحالی است که نهادها و 

سازمان های گوناگون نظیر سازمان 
بازرسی کل کشور، سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
و... باره��ا مدعی کنت��رل قیمت ها 
در بازار ش��ده اند اما در  عمل شاهد 
ای��ن مقوله نیس��تیم و گویا دولت و 
مجموعه ه��ای مختلف که برای این 
کار در نظام اقتصادی کش��ور وضع 
ش��ده اند و مطابق اصل 90 شورای 
سیاستگذاری رقابت در زمینه کنترل 
قیمت ها فعال باش��ند ام��ا انفعال و 
رهایی بازار نرخ ه��ا بیش از هرچیز 

فشار اقتصادی مضاعفی به مردم و مصرف کنندگان وارد می آورد.
ناظرین بی اثر 

افزایش نرخ ارز و تنش در بازار لوازم خانگی و اقالم دیگر در کنار باال 
رفتن قیمت های کاالهای اساسی و نگرانی از افزایش قیمت خازن های 
س��وخت و انرژی التهاب بازار را به س��مت ناآرامی های دیگر رهنمون 

می کند. رصد بازار هم البته نشان می دهد با صدور دستور دولتی صرف 
قیمت ها کنترل نمی شود.

هرچند بارها وزیر صمت مدعی کنترل لحظه ای قیمت ها شده است 
ام��ا رصد بازار بر خالف این موضوع ص��دق می کند و ناظرین بی اثر در 
حوزه قیمت گذاری، خود را در ش��بکه سیاس��ت گذاری و اجرا نش��ان 
می دهن��د. ناگفته نماند که مطابق اظهارات اهالی دولت قرار نبود هیچ 
افزایش قیمتی تا پایان 98 در کار باشد اما درست برخالف این اظهارات 
98 با افزایش قیمت و 99 با انفجار 
نرخ ه��ای ب��ازار روبرو بودی��م و اگر 
نهادهای نظارتی وارد عرصه نشوند 
ای��ن افزایش بی مهاب��ا باعث ایجاد 

تنش خواهد شد.
شاید قوه قضائیه

ش��اید بتوان اقدام ق��وه قضائیه 
در نظ��ارت ب��ر قیمت ه��ا را نقطه 
امیدبخش دانست این نظارت ممکن 
اس��ت از طریق امکانات قوه، سبب 
فعال س��ازی نهادهای بی اثر نظارتی 
شود چنانچه ورود شورای رقابت به 
بحث قیمت خودروها تأثیرگذار بوده و به تعبیر آیت اهلل رئیس��ی  هرجا 
نظارت جدی صورت گیرد، حتما کارس��از خواهد بود. اما به هر ترتیب 
خأل ورود دولت در بحث اجرایی سازی قوانین و همچنین سرخط کردن 
ناظران اینبار از سوی قوه قضائیه می تواند نقطه روشنی برای بهبود اوضاع 

معیشتی مردم و سبد خرید آنها در شرایط فعلی باشد.

رضوانه باهری

روزنامه نگار
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ر  نط��و هما
می دانی��د  ک��ه 
خان��واده  نه��اد 
بنیادی تری��ن رک��ن اجتماعی اس��ت که 
اس��تحکام آن بنیان اجتم��اع و تزلزل آن 
تزلزل بنیادهای اجتماعی است. این رکن 
اجتماعی نی��ز مانند ارکان دیگ��ر دارای 
زیربناهایی است که یکی از مهمترین آنها 
زیربنای اقتصاد  خانواده یا همان معیشت 

است.
 معیشت خانواده

 با بررسی هفت سال ریاست جمهوری 
و تش��کیل دولت فعلی ، جدای از بررسی 
عملکرد اقتصادی دولت، آنچه محرز است 
سبد معیشت خانوار است که کماکان رو 
به زوال و کوچکتر ش��دن است که یکی از 
دالئل اصلی آن تورم متراکمی اس��ت که 
گریبانگیر اقتصاد بی س��امان  اس��ت . در 
این میان بنیان خانواده ایرانی شاید با کم و 
کاستی ها به نوعی و با اغماض بتواند خود 
را با شرایط موجود تنظیم نماید اما بنیان 
اقتصاد خانواده رابطه مستقیم با کار و تهیه 

روزی خانواده است، دارد. 
* وعده های دولت

قول رئیس جمهور فعلی که دیگر  نقل 
عام و خاص اس��ت که »آنچنان اقتصادی 
ایج��اد کنند که مردم ب��ه آن یارانه ای که 
می گرفتند دیگر احتیاجی نداشته باشند« 
اما ظاه��را در این هفت س��ال به گونه ای 

شرایط ایجاد شد که همان قلیل یارانه نیز 
جواب ن��ان مصرفی خانوار را هم نمی دهد.  
به هر حال هر چند سبد معیشتی کوچک 
گردیده و اقوال رئیس جمهور هم کم اعتبار، 
بررس��ی رسمی نرخ بیکاری در گروه سنی 
18 تا 3۵ سال تا زمستان سال 98، با اعالم 
میزان متوسط کش��وری 8/17 درصد بوده 
است که  البته  به اعالم رسمی اکتفا شده 
و سعی در شفافیت بیشتر در این موضوع 
را نداشته ایم. این مسئله یکی از تهدیدات 

جدی بنیاد خانواده را تشکیل می دهد. 
خسارت به خانواده

افزایش نرخ ارز در هفت س��ال گذشته 
یعن��ی از ابتدای دولت تبدی��ر وامید   که 
ارز 3000 توم��ان را تحوی��ل گرفت تا به 
امروز که نرخ ارز 19000 تومان رس��یده 
است بسیاری بر بحران اقتصادی افزوده به 
طوری که شش برابر شدن نرخ ارز و به تبع 
آن تورم حاصل خوراک ، پوشاک ، مسکن  

و ... اند که از آن قطعا یکی از آسیب های 
جدی نظام اقتصادی خانواده است. در هر 
صورت بیکاری، گرانی و تورم، عدم رش��د 
کافی دس��تمزدها و ... ن��وک پیکان را به 

سمت اقتصاد خانواده نشانه رفته است. 
از س��ویی دیگر فشار های بین المللی و 
تحریم ها، فرو پاش��ی اقتصاد خانواده های 
ضعیف، افت ارزش پول ملی، سوء مدیریت 
و  فس��اد اقتصادی برخی مسئوالن، شکاف 
طبقاتی، اقتصاد رانت��ی، محدودیت ذخایر 
ارزی کش��ور ، سرعت باالی رشد نرخ تورم، 
ع��دم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم توجه 
کافی به ات��کای کامل به تولی��د داخلی و 
عدم تحقق رویکرد های سیاس��ت خارجی 
دولت و...  ش��رایط تحم��ل را برای مردم به 
شدت دشوار می کند و چه بسا ممکن است 
همسویی این شرایط و فشار مضاعف اینبار 
به ج��ای بحران سیاس��ی داخلی منجر به 
بحران ها و آشوب های اقتصادی داخلی شود.

قول های دولت بنفش و معیشت مردم
مهدی رشیدی

روزنامه نگار

در گوشه ای از خیابان امین حضور تهران، 
مغ��ازه دار تالش می کند قیم��ت قبلی روی 
یخچال نو داخل دکان را بردارد و برچس��ب 
جایگزین قیمت را بچسباند،  با مرتضی زراعتی وارد صحبت می شوم 
و از نرخ لوازم خانگی و وضعیت خرید می پرسم: »بعد از گرانی بنزین 
توس��ط دولت و قبل از اینکه کرونا وارد کشور شود فازی از گرانی در 
بازار ایجاد شد اما بعد از کرونا و تعطیلی بازار شیب افزایش قیمت ها 
بیش��تر ش��د و با گرانی های بی علت این روزهای دالر، موج باال رفتن 
قیمت ها کامال روی یک مدار بی منطقی اس��ت و دولت هم از اینکه 

بخواهد توضیحی درست درباره این موضوعات بدهد طفره می رود.
 مهمان ناخوانده کرونا

هرچن��د مطابق ارزیابی های صورت گرفته توس��ط مراکز آماری و 
ارقامی کشور در فروردین 99 پیش بینی تورم 20 درصدی در قیاس با 
سال قبل می شد اما با پا گذاشتن مهمان ناخوانده کرونا و به قرنطینه 
رفتن بازار تورم تا حدود 40 درصد افزایش داشت این امر بیش از بیش 
مسئله عدم توانمندی دولت در مهار و برنامه ریزی برای کرونا را نشان 
می دهد در همین خصوص زهرا میرزایی کارشناس اقتصادی می گوید: 
سفره خانوارهای ایرانی در سال99 به واسطه تغییرات اقتصادی و عدم 
مواجه درس��ت دولتی ها با اقتصاد و از همه مهمتر اتکا بر محور نفت 
که منبع اصلی درآمد دولت است کوچک شده است این مقوله ممکن 
اس��ت در مدت زمان کوتاهی منتهی به ایجاد یک مطالبه عمومی و 
ملی در مردم نسبت به موضوع گرانی ها شود از همین جهت بهتر است 

دولت به جای گریز از مرکز، گزارشی صحیح و شفاف از عملکرد خود 
ب��ه مردم در زمینه اقتصاد و وضعیت موجود و برنامه ها برای روزهای 

پساکرونا ارائه دهد.
 دولت کمک کند

در مجموع می توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط فعلی گرانی ها 
بیش از هرچیز منجر به تنگ تر شدن عرصه بر خانوارهای کم برخوردار 
شده است خانوارهایی که به واسطه کرونا سرپرست آن شغل خود را 
از دست داده اند و تحت حمایت هیچ نهاد حمایتگری نیستند از همین 
جهت بهتر اس��ت دولت در سال پایانی عمرش نسبت به ایجاد بستر 

صحیح برای درآمد و هزینه کرد آن تدبیر مناسبی اتخاذ کند. 

سفره های کوچک در کوران کرونا
فاطمه زهرا اسدی

روزنامه نگار
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س��هیال رجبی، خادم خادمین امام رضا)ع( در باره طرح خادمیاری 
سراسری به خبرنگار ما گفت: این طرح در خدمت رسانی به محرومان و 
مستضعفان جامعه خیلی مؤثر بوده است. از موقعی که طرح خادمیاری 
اجرا شد خادمیاران گروهی جهادی تشکیل داده اند و به همه محرومین 
کمک می کنند. این امر موجب شد مردم هم شناخت بهتری نسبت به 
علی بن موسی الرضا)ع( پیدا کنند و هم خادمین را بهتر بشناسند و از 

آنها کمک بگیرند. 
 حوزه فعالیت خادمیارها

وی افزود: ما در بخش بهداشت، درمان و تغذیه فعال هستیم. حتی 
گروه های جهادی کارگری داریم که خانه های کسانی را که وضع مالی 

خوبی ندارند و خراب شده است تعمیر می کنیم.
این خادمیار با اش��اره به اینک��ه خادمیاران به مردم سراس��ر ایران 
خدمت می کنند گفت: خادمیاران به س��یل زدگان خوزستان، گلستان 
و... و زلزله زدگان کرمانشاه کمک کردند و ما همه اینها را پوشش دادیم. 
برای ما منطقه و شهر فرقی نمی کند، چون همگی ایرانی هستیم و به 

همدیگر کمک می کنیم. 
وی با اش��اره به تعداد باالی خادمیاران در سراسر کشور خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این عده زیادی از متقاضیان هستند که ثبت نام کرده اند، 

ولی به علت شیوع بیماری کرونا مصاحبه های آنها انجام نشده است. 
پاداش خادمیارها

رجبی مطرح کرد: وظیفه هر خادمیار این اس��ت که قبل از هر چیز 
خادم خادمین امام رضا)ع( باش��د. یعنی ما باید به مردم و کس��انی که 
نیاز به کمک دارند در ش��هر خودمان خدمت کنیم. ما باید هر ماه 24 

ساعت کار مفید انجام بدهیم. در این میان خادمیارانی هستند که 30 
روز خدم��ت می کنند. وقتی خادمیاران به وظیفه ش��ان عمل کردند و 
گزارش هایشان را به مشهد فرس��تادند، آستان قدس رضوی به عنوان 
جایزه به این خادمیاران ش��یفت هایی را برای خدمت در حرم می دهد 
تا این خادمیاران در حرم آقا علی بن موسی الرضا)ع( در خدمت زائرین 

آن حضرت باشند.
وی به تنوع و تعدد مشاغل فعال در خادمیاری اشاره کرد و گفت: در 
گروه های جهادی  و کانون های مختلفمان از پزشک، مهندس، خلبان و 
معلم گرفته تا کارگر و زن خانه دار فعال هستند و خدمت می کنند. البته 
ش��رط خادمیار بودن خانم ها این است که حتماً حداقل دیپلم داشته 

باشند.
ای��ن خادمی��ار 
ک��رد:  تصری��ح 
هم��ه خادمی��اران 
م��ا عاش��قانه ب��ه 
عش��ق آقا علی بن 
لرضا)ع(  موس��ی ا
فعالیت می کنند و 
نه تنها هیچ مبلغی 
نمی کنند،  دریافت 
بلکه حتی مواقعی 
می پردازند.  مبلغی 
همه اینها برای این 

سهیال رجبی مطرح کرد:

شناخت بهتر از امام رضا)ع(نتیجه طرح خادمیاری
وقتی اسم امام رضا)ع( می آید همه متحول می شوند

حقوق بشر حقیقی در سیره رضوی

ای کاش رنگین پوستان آمریکا با سیره امام ما آشنا می شدند
امام رضا )ع( الگوی بی بدیل اخالق برای همه ادوار تاریخ است. آنچه 
امروز در آمریکا و اروپا شاهدیم نتیجه نبودن الگوی رفتاری صحیح برای 
جامعه غربی است. جامعه ای که الگوهایش سوپرمن های پوشالی باشد 
نتیجه ای جز این حجم از اختالف طبقاتی و فحش��ای رفتاری نخواهد 

داشت.
ب��ا توجه به مجال اندک تنها به یک نمونه رفتاری از آن حضرت در 

خصوص ارزش گذاری برای انسانها اشاره می نماییم.
در چش��م حضرت همه افراد، از نظر انس��انی مقام و ارزش داشتند 
و به آنان حرمت می گذاش��ت و برابری انس��ان ها را در حقوق مالحظه 
می کرد، از تحقیر انس��ان ها و پست ش��مردن آنان و توهین و استهزاء، 
س��خت جلوگیری می کرد و شکل و شمایل و رنگ و ثروت و ... مالک 
نبود. حتی غالمان و سیاهان هم مورد عنایت و توجه او بودند و با آنان 

هم به عنوان یک انسان رفتار می کرد.
حقوق بشر حقیقی را باید در سیره امام رضا )ع( مشاهده کرد نه در 

ادعاهای دروغین غرب.
یاسر، خادم امام نقل می کند که حضرت به ما فرمود:

»اگر من باالی س��ر شما ایستادم و شما در حال غذا خوردن بودید، 
بلند نشوید، تا این که از غذا خوردن فارغ شوید. گاهی حضرت، یکی از 
ما را )برای انجام کاری( صدا می کرد. وقتی گفته می ش��د: مشغول غذا 

خوردن است، می فرمود: بگذارید تا غذایش را بخورد، بعد...«
این رفتار امام کجا و آنچه در دنیای امروز درباره حقوق س��فیدها و 

سیاه ها در دنیا می بینیم کجا!؟
م��ردی از اهل بلخ می گوی��د: »همراه امام رضا )ع( در س��فرش به 
خراسان بودم. روزی سفره غذایی طلبید و همه خدمتکاران و غالمان را 

)از سیاهان و دیگران( سر سفره جمع کرد.
گفتم: جانم به فدایت، کاش برای اینان سفره ای جدا قرار می دادی!

فرمود: دست بردار! خدا یکی است، پدر و مادر همه یکی است، پاداش 
هم )در قیامت( به اعمال است.«

در نظ��ر امام هیچ تفاوتی بین رنگ پوس��ت و نژاد و موقعیت کاری 
افراد برای احترام گذاری وجود نداشت. حال مقایسه کنید مجسمه های 
نصب شده در آمریکا را که همگی افتخارشان تنها به برده داری و ظلم 

به زیردستان بوده است!
یقیناً امروز اگر رنگین پوستان آمریکا می دانستند آموزه های اسالم 
چیست با ش��وق به آن گرایش پیدا می کردند. این همان کالم رضوی 

است که:
»... فإِنَّ الّناَس لَْو َعلُِموا َمحاِسَن َکالِمنا الَتََّبُعونا.«

اگ��ر مردم زیبایی های س��خن ما را بدانند، بی گم��ان از ما پیروی 
می کردند.
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است که ُمهر خادمیاری را � که ان شاءاهلل خود امام رضا)ع( برای ما بزند 
� برای ما بزنند.          
 اثرات خادمیاری

وی در خصوص تأثیرات مثبت خادمیاری در جامعه اظهار کرد: من 
در زعفرانیه هستم، ولی محدوده کاری ام را در شهرری قرار دادم. چون 
خادم حضرت عبدالعظیم)ع( و مش��اور هم هستم، تعدادی از دختران 
برای مش��اوره به حرم حضرت عبدالعظیم)ع( می آمدند و با معضالت و 
مشکالت آنها آشنا شدم. 180 دختر جوان از شهرری و شهرهای اطراف 
آن و از مناطق مختلف تهران حتی از باالی شهر تهران بودند که مشکالت 
بسیاری از نظر اخالقی و پوشش ظاهری و ارتباط با خانواده شان داشتند. 
آنها کالً با جامعه دعوا داش��تند و فک��ر می کردند جامعه علت تمامی 
آنهاست.  مشکالت 
از مدتی که  بع��د 
ب��ا اینه��ا ارتب��اط 
داشتم و اینها را با 
نیروهایم که اغلب 
معلولی��ن ذهنی و 
هستند  جس��می 
آش��نا کردم، اینها 
همگی به راه آمدند 
و انگی��زه و امی��د 
زندگی پیدا کردند. 
ادامه  در  رجبی 
اف��زود: من اینها را 

دخترهای امام رضا)ع( نامیده ام. تعدادی از آنها به من گفتند ما احساس 
می کنیم تازه متولد ش��ده ایم و قبالً نمی دانس��تیم چگونه باید زندگی 
کنیم. االن هر کدام از این دختران خادم ش��ده اند و از تحول خودشان 

برای دیگران می  گویند و به آنها کمک می کنند.  
 تحول با طرح خادمیاری

وی به بازدیدهای گروه جهادی ش��ان در دهه کرامت از خانواده های 
محروم اش��اره کرد و گفت: ما یا این خانواده ها را در مساجد و مدارس 
جمع می کنیم یا به خانه هایش��ان می رویم. وقت��ی پرچم آقا علی بن 
موسی الرضا)ع( را با خودمان حمل می کنیم انقالب درونی در این مردم 
و به خصوص جوان ها اتفاق می افتد. پسرهای جوانی با تیپ ها و قیافه های 
عجیب و غریبی مشتاقانه از ما درخواست می کنند که آیا می شود ما هم 
خادم ش��ویم؟ االن تحولی در وجودمان در گرفته اس��ت و می خواهیم 

درست زندگی کنیم. 
ای��ن خادمیار افزود: وقتی اس��م امام رض��ا)ع( می آید همه متحول 
می ش��وند. معتقدم امام رضا)ع( بیش��ترین تمرکزش بر جوان هاس��ت 
و عنایت بیش��تری به جوان ها کرده اس��ت، چ��ون جوان هایی که با ما 

همکاری می کنند خالصانه فعالیت می کنند. 
این خادمیار با بیان اینکه طرح خادمیاری در اشتغالزایی افراد بسیار 
موفق عمل کرده اس��ت اظهار کرد: اتفاق خیل��ی خوبی که افتاده این 
اس��ت که مردمی که مشکل دارند به دفاتر آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
مراجعه می کنند و مشکالتشان را مطرح می کنند. تمامی خدماتی که 

ارائه می دهیم رایگان است و از مراجعین هیچ هزینه ای نمی گیریم. 

تهیه و تنظیم مطالب: حجت االسالم علی تبریزی

 بهترین دینداران مهربانترین 
با همسران هستند

امام رضا )ع( به نقل از پیامبر رحمت فرمودند:. »بهترین مردم در 
دین باوری، خوش اخالق  ترین و مهربان ترین آنان نسبت به همسر 
خویش است و من مهربان  ترین شما نسبت به همسرم هستم.« )1(

حقیقتا دین اسالم دینی است که باید از نو شناخت. اینکه برخی 
گمان می کنند حقوق زنان در دین تضییع شده به دلیل نشناختن و 
نفهمیدن دستورات اهل بیت است. آنهایی که قرآن را حاوی خشونت 
می دانند به یقین تابه حال حتی یکبار هم بر آیات قرآن تامل نکرده 
اند. برای مثال از سی مرتبه ای که واژه معروف )نیکی( در قرآن آمده 

حدود نیمی از آن درباره رفتار با زنان است!
حتی پاداش هایی که  برای حسن خلق با همسران تعیین شده در 
نوع خود جالب و بی نظیر است. برای مثال امام صادق )ع( فرمودند 

این عمل بر عمر انسان می افزاید. )2(
البته که این روایات نافی حقوق مردان نیست و زنان نیز بایستی 
مواردی را رعایت کنند لکن وظیفه مردان در دین بیشتر تعیین شده 
است و باید آسایش او را بیشتر تأمین نماید. زن نیز وظیفه دارد به مرد 
خدمت کند، و توان و نشاط او را در رویارویی با مسائل زندگی در نظر 
داشته باشد و از خواسته  هایی که برآوردن آن ها دشوار است بپرهیزد.

پی نوشت:
1- عیون اخبارالرضاع 38/2

2- بحاراألنوار 22۵/103

مدعیان حقوق زنان بخوانند

اسالم دختر را بر پسر
ترجیح می دهد

امام رضا )ع( از پیامبر )ص( نقل می کنند که: »خداوند متعال نسبت 
به زنان مهربان تر از مردان است و هرکس زنی از خویشاوندان خود را 

شادمان کند، بی  گمان خداوند در روز رستاخیز او را شاد سازد.«
عجیب است که مدعیان حقوق زنان به این بخش از آموزه های دین 
مبین اسالم توجهی ندارند و با کوچکترین حادثه ای که توسط یک فرد 
به ظاهر مسلمان رخ می دهد فریاد سر می دهند گویی به حقوق انسان 

بهتر از خالق او واقفند!
شارع مقدس در همه جا نظر به تساوی زن و مرد در حقوق دارد. لکن 
در مورد دختران توجه بیشتری قائل است.  ملزم به اصل مساوات است 
لک��ن در خصوص دختران این اص��ل را الزم االجرا نمی داند. بلکه فرق 

گذاشتن بین دختر و پسر را امری مطلوب تر بر می شمرد.
این امر نه از روی بی عدالتی که احتماال به دلیل نوع خلقت آنهاست 

که با حساسیت بیشتر و ظرافت همراه است.
لذا پیامبر رحمت فرمودند اگر کسی به بازار رفت و هدیه ای خرید 
اول هدیه دخترش را بدهدش��اید یک علت آن عاطفه بیش��تر در زنان 
و لطافت و ش��کنندگی آنان است. )2(جالب است که در کتاب حدیثی 
وسایل الش��یعه )که از معتبرترین کتب روایی است( در عنوان یکی از 
ابواب آن چنین می نویسد:»... مستحب است که نرم دلی و عواطف نسبت 
به دختران )از پسران( افزون باشد«. و این امتیازی برای جنس زن است 

که قانون مساوات همگانی و همه جایی برای او استثناء می  شود.«
پی نوشت:

1- وسائل الشیعه، 3۶7/21
2- وسائل الشیعه، ۵14/21
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طبع��اً تحول در قوه قضائی��ه مورد نظر 
آیت اهلل رئیسی و همه عزیزان است. مبنای 
این تحول بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در 14 خرداد س��ال 1399 است. 
باید در نظر داش��ته باشیم تحول با تغییر، اصالح و ترمیم متفاوت 
اس��ت. تحول یعنی س��اختار از حالت قبلی بیرون بیاید، اما در سه 
مفهوم دیگر ساختار به صورت بنیادین دگرگون نمی شود، بلکه صرفاً 

تغییراتی می یابد. 

 در چهارچوب قضای اسالمی
الزم اس��ت تحول در قوه قضائیه در چهارچوب قضای اس��المی 
شکل بگیرد و مبانی حقوقی، قانونی و قضایی آن اسالم فقه جواهری 
باشد، نه اسالم روشنفکری و نه تحت تأثیر قوه قضائیه غربی که در 
این س��ال ها هست و نه قوه قضائیه کشورهای کمونیستی که تابع 
تک حزبی کمونیستی هستند. همچنین تحت تأثیر قوه قضائیه های 

مادی گرا نباشد. 

تحول در نگرش قوه قضائیه به قضاوت و قضای اسالمی
تحول در قوه قضائیه باید در ابعاد مختلف پدید بیاید. اولین تحول 
باید در نگرش قوه قضائیه به قضاوت و قضای اسالمی ایجاد شود. قوه 
قضائیه جمهوری اسالمی ایران باید بر مبنای تمدن نوین اسالمی 
بازنگری و براساس رهنمود مقام معظم رهبری در 14 خرداد تحول 
یابد. چنین قوه قضائیه ای با آنچه در لیبرال دموکراسی غرب مرسوم 
است کامالً متفاوت است. مبنای احکام در قوه قضائیه ما احکام الهی 
و حکم اهلل و قضای اسالمی است. قوه قضائیه جمهوری اسالمی باید 
کامالً برخاسته از متن اسالم و فقه جواهری اسالم با نگاه و بینش 

امام خمینی و امام خامنه ای باشد. 

 تشریفات زاید و معطل کننده قضایی
تحول دوم در تش��ریفات زای��د و معطل کننده قضایی اس��ت. 
در نامه ای که به ریاس��ت محترم س��ابق قوه قضائیه نوشته بودیم 
گفتیم در قوه قضائیه هر کس��ی برای اینک��ه پرونده اش به جایی 
برسد باید 37 مرحله را طی کند. این فرآیند طوالنی مشکل بزرگ 
مردم است. این تش��ریفات زاید و معطل کننده از معضالت بزرگ 
ق��وه قضائیه اس��ت و باید در این عرصه تحول پدی��د آید. یکی از 
تحوالت الزم این اس��ت که در موارد غیر الزم و غیر ضروری برای 
رس��یدگی های طوالنی قضایی هیئت های حل اختالف تبدیل به 
قاضی شوند و مردم همان اول به قاضی مراجعه کنند و قاضی همان 
جلسه اول حکم بدهد. اگر طرفین در جلسه اول بدون تشریفات به 
حکم قاضی راضی شدند قضیه تمام می شود و جلوی چند میلیون 
پرونده زاید که در حال حاضر در قوه قضائیه هست گرفته می شود. 
اگر طرفین به رأی قاضی راضی نش��دند بدون هیچ گونه تشریفات 
به قاضی دیگری برای تجدید نظر ارجاع داده شود. چنانچه نظر دو 
قاضی یکسان بود و طرفین هم راضی شدند که کار پایان می یابد. 
اگر طرفین راضی نش��دند، یا در سیر طوالنی رسیدگی به پرونده 
قرار بگیرند یا گروهی به این پرونده رس��یدگی کنند. وقتی معلوم 

شد یکی از طرفین بدون علت زیر بار حکم قاضی نمی رود او باید 
هزینه دادرسی بعدی را بدهد. در این صورت کسی بیهوده اعتراض 
نمی کند. در این فرآیند زحمت ارباب رجوع کم می ش��ود و تحول 

شکل می گیرد. 

 تحول در وکالت ها
  س��ومین تحول در وکالت هاس��ت. در حال حاضر هر کسی که 
قصد دارد در قوه قضائیه پرونده تشکیل بدهد در بعضی دادگاه ها 
اجباری کنند که وکیل انتخاب کند،  این روند غلط است. کسی که 
مس��ائل حقوقی را می داند نیازی ندارد وکیل بگیرد. گفته می شود 
فقط وکیل است که باید عرض حال و دفاعیه بدهد. اجبار به وکیل 
گرفتن باعث ش��ده اس��ت وکال پول زیادی بگیرند. به همین علت 
خیلی از قضات به جای اینکه در مقام قضاوت بمانند وکیل می شوند. 
این روند دکانی است برای درآمدهای غیر صحیح و پول گرفتن برای 

حق و ناحق کردن است.

 پول گرفتن
تحول چهارم در گرفتن پول است. در تظلم در اسالم حق نداریم 
از کسی پول بگیریم. نباید از فردی که تظلم خواهی کرده است پول 
گرفته شود. این فرد اگر پول نداشته باشد حقش را می خورند. اگر 
پول داشته باشد که باید مبلغی را که عادالنه نیست بدهد. چنانچه 
پرونده جلو رفت از کس��ی که بهره مند ب��ود پول بگیرند، ولی پول 
گرفتن از کس��ی که اموالش را برده اند عدالت نیست. ممکن است 
در پای��ان به نفع او باش��د و اموالش را برگردانند، ام��ا چرا در روند 
قضای��ی باید چند ده میلیون تومان پول بدهد که تمبر باطل کند. 
این بی عدالتی آشکار است. کسی که در دادگاه محکوم شد باید بر 
اس��اس رأی دادگاه مبلغ را بپردازد، یا کسی که حقش را گرفت به 

قوه قضائیه کمک هزینه بدهد. 

 کاهش تعداد دفعات مراجعه
پنجمین تحول کاهش تعداد دفعات مراجعه به دادگاه است. تنها 
عایدی تعدد مراجعات خسته شدن قاضی و اربابان رجوع و طوالنی 

شدن کار است.

 حل مشکالت الکترونیکی کردن امور قضایی
آخرین تحول حل مشکالت الکترونیکی کردن امور قضایی است. 
الکترونیکی کردن امور قضایی مزایای زیادی دارد، ولی باید در نظر 
داشت اگر پیرمرد یا پیرزنی روستایی یا هر فردی که آشنا به امور 
الکترونیکی و اینترنت نیست شکایت داشته باشند، چه کنند. باید 
الکترونیکی کردن امور قضایی طوری باش��د که قابل استفاده برای 

این افراد هم باشد. 
در پایان الزم اس��ت خاطرنش��ان کرد قضاوت های ما در مسائل 
بین الملل نیاز به همراهی و هم��کاری با مبانی قضایی دنیا دارد و 
این جدا از مسائل قضایی داخلی کشور است. تحول در قوه قضائیه 
باید در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد. جامعه اسالمی به راحتی می تواند 
با قضای اسالمی و قاضی اسالمی و تفاهم مردمی مسائل قضایی را 

حل کند.

لزوم 6 تحول مهم در قوه قضائیه 
 اسداهلل بادامچیان

دبیرکل 
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محمد کرمی راد، عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اس��المی، در باره ش��فافیت 
آراء به خبرنگار ما گفت: متأسفانه مجالس 
شورای اس��المی از مجلس هشتم به بعد 
به راهبرد صحیح و درس��تی در نظارت بر 
عملکرد نمایندگان مجلس که مقام معظم 
رهب��ری دو س��ال بر آن تأکی��د فرمودند 
نرس��یدند و ب��ا دخالت هیئت رئیس��ه و 
عوامل و عناصر دیگ��ر نظارت بر عملکرد 
نمایندگان مجلس به مسیر دیگری کشیده 
شد و نگذاشتند تدابیر و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری در بعد نظارت بر نمایندگان 

مجلس تحقق یابد. 
وی افزود: در حال حاضر طرح شفافیت 
آراء دارد دچار سرنوش��ت طرح نظارت بر 

عملکرد نمایندگان مجلس می شود. 
 شفافیت آرا

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اسالمی تصریح کرد: شفافیت آراء موجب 
می ش��ود مردم از رأی نمایندگانش��ان به 
طرح ه��ا و لوایح��ی که به رأی گذاش��ته 
می ش��ود و عملکرد نماینده ش��ان مطلع 
ش��وند. ای��ن امر به م��ردم کمک می کند 

چهار سال دیگر با آگاهی و شناخت بهتری 
نماینده ش��ان را ب��رای دور بعدی انتخاب 
کنند و در انتخابات بس��یار تعیین کننده 
اس��ت، زیرا متأس��فانه خیلی از شهرهای 
مرزی و استان ها درگیر خرید و فروش آرا 

هستند. 
وی تأکید کرد: طرح نظارت بر عملکرد 
نمایندگان و طرح شفافیت آراء دو بال مهم 
سالمت عملکرد نمایندگان مجلس است. 
س��المت نمایندگان مجلس نقش و تأثیر 
مستقیمی بر سالمت جامعه خواهد داشت. 
با اجرا ش��دن این دو ط��رح بخش اعظم 
ش��ناخت عامه مردم نسبت به وکالیشان 
در مجلس کامل خواهد ش��د. اعمال این 
دو طرح بر رویکرد جدید مجلس می افزاید. 

کرمی راد خاطرنش��ان کرد: هر نماینده  
برای رأی خود دلیل یا دالیلی دارد که در 
صورت ش��فافیت آراء می تواند دالیل خود 
را برای افکار عمومی و حوزه انتخابیه خود 

بیان و آنها را توجیه و قانع کند.
وی در ب��اره طرح ش��فافیت آراء گفت: 
این طرح از س��ال 139۵ هر س��ال دچار 
تغییراتی ش��ده اس��ت. عده ای مسائلی را 
مطرح و تبصره ها و موادی را اضافه کردند 
و آیین نامه داخلی مجلس را تغییر دادند. 

 تبصره ماده 122
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اس��المی در باره تبصره م��اده 122 اظهار 
ک��رد: در این باره باید بررس��ی دقیق تری 
کرد. این تبص��ره در مس��ائل محرمانه و 
امنیتی کارب��رد دارد، زی��را مطرح کردن 
مس��ائلی ممکن اس��ت تبعاتی در جامعه 
داشته باشد. مردم راضی نیستند در بعضی 
سیاستگذاری ها و موضوعات مسائل افشا 
شود، چون دش��منان ما در خارج تریبون 
مجلس و عملکرد نماین��دگان مجلس را 
رص��د و نقاط ضعف و ق��وت آن را احصا ء 

می کنند.     

محمد کرمی راد تشریح کرد: 

دو بال سالمت عملکرد مجلس 

طرح ش��فافیت آراء نمایندگان که 
از آن ب��ا عنوان طرح الحاق دو تبصره 
به م��اده 119 قانون آیین نامه داخلی 
مجلس ش��ورای اسالمی یاد می شود، 
ابتدا در 8 آذرماه 9۶ مطرح و در ش��هریور 97 با حمایت رسمی 
1۶0 نماینده اعالم وصول شد. بر اساس این طرح در تمام مواردی 
که به موجب این قانون رأی گیری به عمل می آید و مصادیق آن 
در ماده 121 مش��خص شده، جهت اطالع عموم جامعه اسامی 

نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر می شود.
اما شفاف سازی آراء برای عموم جامعه به اینجا منتهی نمی شود 
بلکه هیئت رئیسه موظف است سامانه الکترونیک قابل دسترسی 
برای مردم را فراهم نماید و تنها در موارد استثنائی با تقاضای 1۵ 
تن از نماین��دگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حضار 

رأی گیری به صورت مخفی انجام خواهدشد.
شفافیت آراء از ایستگاه دهم و یازدهم  مجلس

شفافیت آراء یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردمی است 
و مردم چه آنهایی که در انتخابات مش��ارکت داش��ته و چه آنها 
که ترجیح شان بر عدم مشارکت بود در حقوق شهروندی خود 
دانستن رأی نمایندگان و دالیل دادن رأی مثبت یا منفی است. 
 CFT و  FATF پ��س از تصویب 20 دقیقه ای برج��ام و لوایح
مردم خاطره خوشی از شفاف نبودن آراء نمایندگان خود ندارند . 
واضح اس��ت که مجلس دهم در این خصوص گامی برنداشت و 
عملکرد بسیار ضعیفی در این زمینه از خود برجای گذاشت در 
چنین شرایطی اهالی مجلس یازدهم با درک این موضوع پا به 

میدان قانون گذاری گذاش��تند و می بایست با پیش فرض اینکه 
باید جبران مافات کنند و شفافیت را به عنوان یک مطالبه عمومی 
در دس��تور کار خانه ملت قرار دهند اجرایی سازی شفافیت آراء 
خ��ود را در اولویت های کاری اصلی بگذارند؛ در غیر این صورت 
در نظر عموم جامعه تفاوت چندانی میان آنان و مجلس منفعل 

دهم نخواهد بود.
جلب اعتماد عمومی اینبار مطالبه نمایندگان

بدون تردید ش��فافیت آرا می  تواند به کارآمدی هرچه بیشتر 
مجلس یازدهم کمک کند و نمایندگان با آگاهی کامل از زوایای 
آن، این طرح را به صحن علنی بیاورد هرچند به زعم عده ای در 
سازوکار مجلس نیاز به تشکیل کمیسیون یا فراکسیون شفافیت 
آراء احس��اس می ش��ود اما در یک نگاه س��طحی حتی با احیاء 
شیوه قیام و قعود نیز می توان  شفافیت آرا را رقم زد. در مجموع 
می توان گفت شفافیت آراء از توان و ظرفیتی برخوردار است که 
می توان معجزه کند؛ زیرا از این طریق مردم و رسانه ها می توانند 
به طور مداوم عملکرد نمایندگان ملت را تحت نظر قرار دهند تا 
رأی دهندگان حوزه انتخابیه، درباره نامزدهای انتخاباتی به راحتی 

تصمیم گیری کنند و فریب شعار و وعده  های پوچ را نخورند.

از مطالبه شفاف تا شفافیت رأی نمایندگان
نفیسه زارعی

روزنامه نگار



12
دوشنبه

9 تیر1399 
7ذی القعده  1441    

شماره 1114 

حسن السجردی: 

آمریکایی ها برای غیر خودی ها هیچ حقی قائل نیستند  
حس��ن الس��جردی، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی، 
در س��الگرد حمله موش��کی آمریکا از ناو جنگی اش در خلیج فارس به 
هواپیمای مس��افربری ایرباس جمهوری اسالمی ایران در 12 تیر سال 
13۶7 و به شهادت رسیدن تمامی سرنشینان آن پرواز گفت: این حمله 
در شرایطی اتفاق افتاد که فضای تنش بین ایران و آمریکا باال بود؛ ناوهای 
آمریکایی در منطقه حضور داشتند؛ سیاست اجرایی جمهوری اسالمی 
ایران این بود که اجازه ندهد نیروهای بیگانه به آب های س��رزمینی ما 

نفوذ کنند و آنها در آب های 
ما حضور داش��ته باش��ند، 
آمریکایی ها تالش مضاعفی 
می کردند که یکجانبه گرایی 
یا مدیریت آمریکایی را در 
جهان به اثبات برسانند. لذا 
چنین جنایت��ی را مرتکب 

شدند. 
وی تصریح کرد: توجیه 
نظامی��ان آمری��کا در عدم 
شناسایی هواپیما به عنوان 
هواپیمای غیرنظامی دقیق 
و درس��ت نیس��ت، چ��ون 
فرمان��ده ناو وینس��نس و 
کس��ان دیگری ک��ه بعدها 
عملی��ات  ای��ن  درب��اره 
جنایتکارانه صحبت کردند، 

به نوعی پذیرفتند شرایط حاد بود و آمریکایی ها تصمیم گرفته بودند ایران 
را اصطالحاً گوشمالی بدهند و به کشور ما ضربه بزنند. 

این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: هر 
بهانه ای نظیر حمله ای��ن هواپیما یا بحث کریدور حرکتی این هواپیما 
که برخالف موازین بین المللی باش��د و س��ایر توجیهات در گفته های 
صاحب نظران رد شده است و همگی اعالم کرده اند اینها دستاویزی برای 

آمریکایی ها جهت توجیه این حمله است. 
وی در خصوص پیامدهای این حمله خاطرنش��ان کرد: آمریکایی ها 
ت��الش می کردن��د از این اقدام به نفع خودش��ان اس��تفاده کنند، ولی 
خوش��بختانه علیه ش��ان ش��د و موجب ش��د آمریکایی ها مدت ها در 
خلیج ف��ارس محتاطان��ه حرکت کنند. االن هم در رواب��ط ما با ناوهای 
آمریکایی آنها الزامات بین المللی را رعایت و معقول رفتار می کنند. واکنش 
جمهوری اسالمی ایران به این قضیه و اتخاذ سیاست عقالیی و محکم در 
براب��ر نیروهای خارجی در 
آب های خلیج فارس سبب 
شده اس��ت آمریکایی ها با 
در  دقیق تری  محاس��بات 
آب های خلیج فارس حضور 

یابند. 
پیرام��ون  الس��جردی 
حقوق بشر آمریکایی گفت: 
کالً در غرب حقوق بش��ر 
برای کس��انی تعریف شده 
است و رعایت می شود که 
در فض��ای فرهنگی غربی 
بگنجند. قضیه کشته شدن 
آن سیاهپوست در آمریکا، 
متع��ددی  جنایت ه��ای 
که آمریکا در کش��ورهای 
انج��ام می دهد،  مختل��ف 
قتل عام هایی که آمریکایی ها در عراق، سوریه و کشورهای مختلف انجام 
می دهند و اقداماتش��ان در ویتنام نشان می دهد حقوق بشر آمریکایی 
برای کس��انی معنا پیدا می کند که در فرهنگ آمریکایی پذیرفته شده 
باشند. اگر آنها کسی را خودی بدانند حقوق بشر و سایر حقوق ابتدایی را 
در باره او رعایت خواهند کرد. در غیر این صورت حقوق بشر و هیچ حق 

دیگری را برای آنها قائل نخواهند بود. 

فرشته روح افزا:

زن در غرب جنس دست دوم است
 ظاهر قوانین غرب به نفع زنان، اما در باطن به ضرر آنها است 
دکتر فرش��ته روح افزا، اس��تاد دانش��گاه و معاون فرهنگی اجتماعی 
زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی در باره قوانین غرب برای زنان به 
خبرنگار ما گفت: ظاهر قوانین غرب به نفع زنان اس��ت و نوشتار قانون 
طوری است که منفعت زن حاصل شود، اما باطن قانون این گونه نیست. 
مث��الً این قانون که بعد از طالق مردان باید نیمی از دارایی های خود را 
به نام زنان کنند و به آنها بدهند، ظاهراً جذاب و به نفع زن اس��ت و به 
نظر می آید مانع طالق است و اگر طالق اتفاق بیفتد زنان منفعت مالی 
خوبی کسب می کنند، ولی همین قانون موجب شده است میزان ازدواج 
در غرب به طور قابل مالحظه ای کاهش یابد و این قانون مانع اصل ازدواج 

شده و زندگی شکل )cohabit()1( پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: قانون بد نوشته نشده است، بلکه با درایت الهی که 
بتواند منفعت واقعی زن را برای زن به ارمغان بیاورد نوشته نشده است. 

 تفاوت حقوق زنان در اسالم و غرب
معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره 
به مصادیقی از قوانین اسالم در باره زنان مطرح کرد: قوانین الهی اسالم 
محکم هس��تند و قوانین ازدواج و حقوق زنان منفعت واقعی زنان را به 

دنبال دارد و باطناً کامالً به نفع زنان است.  

وی با اشاره به اینکه در غرب قوانین، از جمله قوانین مربوط به زنان 
اجرا می شود، اما تبعات آنها نهایتاً به نفع زنان تمام نمی شود، گفت: علت 
این است که بشر نمی تواند برای بشر قانون بنویسد و تمامی جنبه ها را 

در نظر بگیرد. 
روح افزا با اش��اره به قانون اورژانس اجتماعی در غرب و سایر قوانین 
غ��رب در حمایت از زنان مطرح کرد: غ��رب قوانین خود را در حمایت 
از زنان عملیاتی می کند، اما مش��کل از خود قوانین است که به داد زن 

نمی رسد.

  زن در غرب جنس دست دوم است
وی در خصوص نگاه غرب به زن گفت: کالً زن در غرب جنس دسته 
دوم است. مثالً طبق قانون کار اگر زن و مردی با توانمندی ها و مدارک 
تحصیلی یکس��ان باشند، از نظر حقوق رس��می و دولتی مرد 20، 2۵ 
درصد بیش��تر از زن دریافت می کند. زن فقط به خاطر زن بودنش 20، 
2۵ درص��د کمتر حقوق می گیرد. آیا این نش��ان می دهد در غرب زن 

جنس دسته اول است؟ 
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حنیف غفاری: 

حقوق بشر ابزاری در دست سران غربی است
آمریکا در تقابل با ایران از هیچ اقدامی حتی ضد حقوق بشری دریغ نمی کند 

12 تیر سال 13۶7 حمله موش��کی آمریکا از ناو جنگی یو.اس. اس 
وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در آب های خلیج فارس 
انجام و منجر به ش��هادت تمامی سرنش��ینان آن ش��د. خبرنگار ما در 
خصوص ابعادی از این حمله با حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی، 

گفتگو کرد که در ادامه می خوانید. 
  

ای�ن حمله موش�کی 
با چه توجیهی از س�وی 

آمریکا صورت گرفت؟ 
آمریکا دست به اقدامات 
غیر متعارف��ی زد تا بتواند 
در جنگ نوعی بازدارندگی 
علیه ای��ران ایجاد کند، زیرا 
دستاوردهای رزمندگان دفاع 
مقدس مع��ادالت راهبردی 
آمری��کا و موازنه هایی را که 
آمری��کا در جنگ تحمیلی 
در حمایت از صدام در نظر 
گرفت��ه بود تغیی��ر داد و از 
افتادن خاک کش��ورمان به 

دست دشمن بعثی و حامیانش جلوگیری کرد. این گونه اقدامات هم برای 
تضعیف روحیه ایران و مخابره کردن این پیام به جمهوری اسالمی ایران 
بود که حامیان صدام و کشورهای غربی که در تقابل با انقالب اسالمی قرار 
دارند، خصوصاً آمریکا در مواجهه با ایران هرگونه اقدامی را انجام خواهند داد، 

حتی اگر آن اقدام ضد حقوق بشر باشد. 

به شاهد مثالی اشاره کنید که این حمله اشتباهی نبوده است. 
بعدها تقدیری که از فرمانده ناو جنگی یو.اس. اس وینسنس صورت 
گرفت مش��خص کرد این کار کامالً محاسبه شده، عامدانه و وقیحانه از 

س��وی مقامات آمریکایی بوده است. آنها هیچ گاه حاضر نشدند بابتش 
عذرخواهی کنند و تبعات این اقدام را بپذیرند. همین موضوع مصیبت 

و جنایت دیگری است.

آمریکا مدافع حقوق کدام بشر است؟
مفهوم حقوق بشر انتزاعی است. به این معنا که کشورهای غربی در 
قاموس و ادبیاتشان حدود 
و ثغ��وری ب��رای آن قائل 
نیستند. در اینجا مفهومی 
به نام مناف��ع غرب وجود 
دارد. حقوق بشر متغیری 
وابس��ته به مناف��ع غرب 
محسوب می ش��ود. بر این 
اس��اس اگر حقوق بشری 
که مد نظر غربی هاس��ت 
در راس��تا و در انطب��اق با 
آن  از  باش��د  منافعش��ان 
دف��اع می کنن��د و خود را 
حامی آن نشان می دهند، 
اما اگر برخالف منافع آنها 
باشد خودشان به اصلی ترین بانیان نقض همان قوانین و قواعدی تبدیل 
می ش��وند که مدعی عمل به آن هس��تند. این موضوع فقط در انحصار 
آمریکا نیست. االن می بینیم مطابق اصلی ترین قواعد حقوق بشری در 
جنگ یمن کش��تار و نسل کش��ی کودکان اتفاق می افتد، ولی مقامات 
آمریکایی، انگلیسی و فرانس��وی به علت منافعی که از صادرات سالح 
به عربس��تان کسب می کنند جلوی مطرح کردن اتهامات عربستان در 
شورای امنیت را می گیرند. همه اینها نشان می دهد حقوق بشر ابزاری در 
دست سران غربی است. بنابراین در ادعای مقامات آمریکایی و اروپایی 

ارزش اعتباری ندارد.      

این اس��تاد دانشگاه مطرح کرد: از نظر حقوق بشر، جامعه شناسی و 
رفتارشناسی در غرب زن به شدت ابزار جنسی است. 

وی اع��الم ک��رد: در غرب حق ازدواج از زن گرفته ش��ده که یکی از 
دالیلش قوانین سفت و سخت است.

آغوش گرم مادر در غرب سرد است
روح افزا تأکید ک��رد: در غرب ظاهر قوانین در باره زنان به نفع زنان، 
ولی حقیقت آن به ضرر آنهاست. مثالً طبق قانون پس از طالق حضانت 
فرزندان با مادر اس��ت و این یعنی زن باید به تنهایی بار مالی و تربیتی 
فرزندان را به دوش بکشد و مرد کامالً آزاد و رهاست. تبعات این قانون 
کشته شدن فرزندان به دست مادران است که در غرب آمار باالیی است 
و اخبار آن در رسانه های مطرح غربی نظیر سی.ان.ان منعکس می شود. 
در واقع آغوش گرم مادر قتلگاه فرزند است، چون مادران فرزندانشان را 

مزاحم زندگی و خوشگذرانی خود می دانند.   
وی با اشاره به اینکه معضل اکثر بچه ها در غرب این است که اغلب 
نمی دانند پدرشان کیس��ت و در بانک های DNA به دنبال پدرانشان 
هستند، خاطرنش��ان کرد: فرزندان در غرب برای مادران مجرد ابزاری 

برای گرفتن یارانه )benefit( بیشتر از دولت هستند. 

 روابط خانوادگی گمشده
روح افزا اش��اره کرد: حاصل حمای��ت از زنان در روابط آزاد در جامعه 
غرب و تول��د فرزندانی با پدران نامعلوم خواه��ران و برادران، خاله ها و 

دایی ها و روابط خانوادگی گمشده است. 
وی در پای��ان گفت: طبق آمارها و پژوهش ه��ای غربی ها بچه های 

حاص��ل از زندگی ه��ای )cohabitation( 73 برابر آس��یب پذیرتر از 
بچه های طالق یا بچه های خانواده هایی هس��تند که پدر و مادر با هم 
ازدواج کرده اند، اما خانواده نابسامان و دارای مشکالت عدیده نظیر اعتیاد 

پدر و یا مادر است. 
      

پی نوشت: 
1� زندگی کردن زن و مرد در یک خانه بدون ازدواج.   
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برگزاری اجالس های مجازی معاونت سازماندهی و آموزش

به گ��زارش روزنام��ه الکترونیکی ش��ما ، 
مجموع��ه معاون��ت س��ازماندهی و آموزش 
به منظ��ور ارتباط هدفمند و هرچه بیش��تر 
با مدی��ران همتراز خود در اس��تانها اقدام به 
برگزاری اجالس های مجازی)ویدئوکنفرانس( 
نمود.بدیهی است با توجه به شرایط کرونایی 
و رعای��ت پروتکل های مربوطه و هزینه های 
باالی رف��ت و آمد،امکان برگ��زاری اجالس 
حضوری نیست و بدین ترتیب فرصتی برای 
اس��تفاده از فضای مجازی برای برگزاری این 
گون��ه اجالس های بوجود می آید که در نوع 

خودتجربه جدیدی است.
اجالس به تفکیک هر مدیریت

ای��ن اجالس ها به ص��ورت جداگانه برای 
معاونی��ن س��ازماندهی و آموزش اس��تانها و 
مدی��ران بانوان،جوانان،آم��وزش و گروه های 
اجتماع��ی با حض��ور دبیرکل جن��اب دکتر 
بادامچیان،معاون سازماندهی و آموزش آقای 
قناع��ت و مدیران هر بخ��ش از جمله آقایان 

پاکسرشت،دکتر  تهرانی،حسین  محمدامین 
افشاری آزاد و سرکار خانم قدیری برگزار شد.

در این نشستها، مس��ئولین مرکز ارزیابی 
خود از ش��رایط موجود و برنامه های مربوط 
به سال 99 را تبیین نموده و مسئولین استانها 
نیز نظر و پیش��نهادات خود و همچنین نقد 
وس��واالت مربوط به قس��مت خود را مطرح 
و دبی��رکل محترم نیز اه��داف کالن حزب و 

دغدغه های خود در هر حوزه را بیان نموده و 
به سواالت مدیران استانی پاسخ دادند. 

 موضوع مباحث
در این اجالس مطالبی از جمله جذب عضو 
کمی و کیفی و آس��یب شناس��ی آن،ارتباط 
مس��تمر و هدفمند بااعضاء،فرایند عضویت و 
عضوگیری در حزب،استفاده بهینه از فضای 
اعضاء،استفاده  از  مجازی،کادرسازی،حمایت 
بیش��تر از ظرفیت بان��وان در حزب،فعالیت 

ح��زب در موض��وع کرونا و مواس��ات در کل 
کش��ور در بخش آقای��ان و خواهران،توجه به 
جوانان و اهمیت جوانگرایی در حزب،شرایط 
مسئولیت  پذیری جوانان،چهره سازی،اهمیت 
مربی،ان��واع  پروری،تربی��ت  آموزش،نخب��ه 
آموزش،تولید محتوا،ارتباط حزب باگروه های 
اثرگزار جامعه،بسط حوزه طرفداران ،مسائل 

مالی و... مطرح گردید.
در اجالس مذکور از زحمات همه مدیران 
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای 

اسالمی تشکر و قدردانی شد.
محور مش��ترک همه اجالس ها انتخابات 
س��ال 1400 بود و نحوه حضور حزب در دو 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به بحث 

گذاشته شد.
در جم��ع بندی اجالس ها مقرر ش��د که 
برگزاری این اجالس به صورت مس��تمر و با 

دستورکار مشخص ادامه داشته باشد.

جلسه مشترک کمیته فرهنگی ستاد اربعین
 با ستاد طریق الحسین)ع( حزب موتلفه اسالمی

جلسه مشترک رییس کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور و رییس 
ستاد طریق الحسین )ع( برگزار شد.

در این جلسه که تعدادی از مسئولین کمیته فرهنگی اربعین و ستاد 
طریق الحس��ین ع هم حضور داشتند، درباره مراسم راهپیمایی اربعین 

امسال بحث و تبادل نظر شد
در پایان مقرر گردید کارگروه مش��ترکی از کمیته فرهنگی س��تاد 
اربعین کشور و ستاد طریق الحسین )ع (تشکیل و با همفکری و تعامل، 

برنامه هایی را برای راهپیمایی اربعین امسال بررسی و ارائه نمایند.

 زمان محاکمه
 

مشکالت کهولت س��ن آقای مهدی کروبی بیشتر شده است. او دیگر در حصر نیست فقط  
مراقبت می ش��ود که بر اثر توطئه های دشمنان انقالب و جوس��ازی های کینه توزانه آنها 
حادثه ای برای او و دیگر همدستان او در فتنه ۸۸ پدید نیاید. رسیدگی های پزشکی و درمانی 
نی��ز به این افراد در وضعیت خوبی قرار دارد. اخیراً اصالح طلبان که حرفی برای گفتن ندارند 
در این زمینه فعال شده اند. حزب اعتماد ملی نامه ای به آیت اهلل رئیسی نوشته و خواستار رفع 
حصر شده است و آقای عارف هم خبر گفت وگوی تلفنی خود را با همسر آقای کروبی خبری 
کرده است. برخی صاحبنظران عقیده دارند زمان برای محاکمه نهایی اهل فتنه ۸۸ فرارسیده 

است و باید آنها با محاکمه به مجازات اقدامات خود برسند. 

 عبادت در زندان!

پس از مجرم شناخته ش��دن و صدور کیفرخواست برای پروانه سلحشوری نماینده اصالح 
طلب به مجلس دهم درباره او بعضی جو سازی کردند که او را به خاطر نطق هایش در مجلس 
محاکمه و محکوم کردند ولی معلوم شد که دادگاه در پی نطق ها  و مواضع منفی او در مجلس 
نبوده است بلکه پیرو ش��کایات متعدد از او درباره توئیت ها ، مصاحبه ها و مسائل دیگر وی 
محاکمه و محکوم ش��ده است. یکی از شکایت کنندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
اصفهان بوده که در رابطه با مسائل وی در رابطه با حجاب که جرم بوده از وی شکایت کرده 
است و باالخره وی گفت که ۷ شکایت از او شده که ربطی به نطق های او در مجلس ندارد. 

این خانم گفت: شاید خواست خدا این است که به زندان بروم وعبادت کنم!

فقط برای شما
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تقدیر کارگروه ورزش از دبیر کل فدراسیون فوتبال

چهارمین نشس��ت اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی با 
حضور مهمانان ویژه برگزار شد.

در این نشست صمیمانه که تمامی اعضای کارگروه حضور داشتند و با 
دستور جلسه ترسیم چشم انداز آینده فعالیت ها و برنامه های سال 99 
تشکیل شد، دکتر بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، محمدعلی 
امانی قائم مقام دبیرکل حزب، مهدی محمدنبی دبیر کل فدراس��یون 
فوتبال، حس��ن حمیدی  عضو شورای عالی ورزش وزارت کار و رییس 

انجمن کشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.
در ابتدای جلسه محمدرضا یزدانی خرم رییس کارگروه ورزش طی 
سخنانی ضمن  اظهار خرسندی از حضور مسئولین حزب موتلفه اسالمی 
در نشست کارگروه ورزش و بیان سرفصل هایی از فعالیت ها و مصوبات 

کارگروه خواهان حمایت های بیش 
از پیش مسئولین حزب در راستای 
تسهیل ارتباط با نمایندگان مجلس 
یازدهم خصوصا کمیسیون فرهنگی 

و فراکسیون ورزش شد.
 در ادامه محمدرضا  تهرانی نایب 
رییس کارگروه با اشاره به ارج گذاری 
مسئولین حزب نس��بت به ورزش و 
درک اهمیت و اعتب��ار آن در میان 

جامعه، اعضای کارگروه ورزش را متش��کل از جمعی چهره های نخبه 
خواند که تحت مدیریت چهره ش��ناخته ش��ده ای چون یزدانی خرم 

فعالیت های خود را با دقت به انجام می رسانند.
در ادامه این نشست دکتر بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسالمی 
ضمن خوشامد گویی به اعضای کارگروه ورزش و مهمانان حاضر علی 
الخصوص مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال و عضو کارگروه 

ورزش برای وی و مهمانان حاضر توفیق خدمت آرزو کرد. 
 این نماینده ادوار مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان 
کرد: اس��الم و نظام جمهوری اسالمی به ورزش که موجبات سالمتی 
جامع��ه را فراهم می آورد اهمیت می ده��د. در واقع نظام ما به هر دو 

وجه مادی و معنوی ورزش که ش��امل کس��ب مدال و افتخار و تقویت 
ارزش های معنوی می شود بها می دهد بنا براین  کارگروه ورزش باید 
در مس��یر گام دوم انقالب که مقام معظم رهبری ترسیم کرده بیش از 

پیش فعال باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: مجموعه کار گروه ورزش بی 
نظیر است و جمعی از چهره های باتجربه در این جمع حضور دارند که 
توانستند طی مدت فعالیت خود مصوبات مفید و موثری داشته باشند. 
از نمایندگان محترم مجلس یازدهم خصوصا اعضای فراکسیون ورزش 
مجلس که بزودی تشکیل می شود می خواهیم با کارگروه ورزش حزب 

تعامل و رایزنی سازنده داشته باشند.
وی ادامه داد: مشی و حرکت شما تعامل با مسئولین ورزش و نهادهای 
مرتبط دیگر بوده و در همین راستا 
حتی از کسانی که با ما تفاوت فکری 
دارند دعوت به عم��ل آوردید تا در 
جمع گروه شما حضور داشته باشند.

دکتر بادامچی��ان  ادامه داد: آحاد 
جامعه نس��بت به ورزش عالقه مند 
هستند و این امر از گذشته های دور 
و حتی در اساطیر کهن و فرهنگ ما 
نمود عینی و ملموس داش��ته است. 
این آثار ملی ورزش پس از ظهور دین مبین اسالم و تلفیق دو فرهنگ 
ملی و دینی به بالندگی کامل رسید. بنا بر این شما می توانید از انگیزه 
ملی و دینی مردم نسبت به مقوله ورزش استفاده کرده و تالش کنید از 

این طریق حلقه اتصال بین مردم، مسئولین و نهادها باشید.
در ادامه جلس��ه اعضای کارگ��روه ورزش، به تن��اوب نقطه نظرات، 
دیدگاهها و پرس��ش های خود را با دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در 

میان گذاشتند.
قابل ذکر است در خالل  نشست مذکور،  از مهدی محمد نبی دبیر 

کل فدراسیون فوتبال و عضو کارگروه ورزش تجلیل به عمل آمد.

آق�ای علیرضا علوی تب�ار از  چهره 
ه�ای اصالح طلبان اس�ت. او درباره 
اوضاع فعلی اص�الح طلبان و آینده 
آن ه�ا س�خن گفته اس�ت واصالح 
طلبان را به چند دسته تقسیم کرده 

است:
1-ب�ی خاصیت ها و ب�ی تاثیر ها که 
مثل خاکش�یر نه شفا می دهند ونه 

بیمار می کنند.
2-اصالح طلبان پیشرو!  برای هیچ 
پست و مقامی نامزد نمی شوند و نقد 

ریشه نگر دارند.
3-عذر خواه�ان که از اصالح طلبی 
عذرخواه�ی می کنند و کارش�ان به 
آنجا می رس�د که ن�ه در غربت دلی 

شاد دارند و نه در وطن رویی دارند.

    4-  اصالح طلبان در نوسان!
     بعد ایشان پیشنهاد کرده است :

 محافظه کاران ، ش�یفتگان قدرت، 
طرفداران اندک س�االری همگی از 

اصالحات بروند.
 ت�و خود حدی�ث مفص�ل از اوضاع 

اصالح طلبان بخوان از این مجمل

ده
وار

نز 
ط
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یک نکته ی دیگر این است که تحّول کار بسیار دشواری است. گفتِن به زبان آسان است 
که تحّول ایجاد کنید؛ لکن تحّول در عمل خیلی کار مشکلی است؛ علّت هم این است که 
مقاومتهایی در مقابل تحّول هست. بعضی مقاومتها از روی سوء نّیت نیست؛ بعضی ها حال و 
حوصله ی تغییرات بنیانی را ندارند، بعضی ها توانش را ندارند، بعضی  هم ممکن است از وضع 

موجود منتفع باشند و نخواهند این وضع، تغییر پیدا بکند.                                                  
      امام خامنه ای 99/4/7
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هر روز برای شما منتشر می شود

مهمترین دغدغه شهید بهشتی
نزدیک به ۴۰ س��ال است از شهادت مظلومانه سیدالشهدای 
انقالب که امام فرمود؛ »ش��هید بهشتی مظلوم بود و مظلوم 
زیست و خار چشم دشمنان بود« می گذرد. در این ۴۰ سال در 
مورد خدمات و زحمات شهید بهشتی و مبانی فکری و عملی او 
سخن بسیار گفته شده است. او کمر نفاق و لیبرالیسم را با تحلیل های هوشمندانه و هشداردهنده 
خود شکست، به همین دلیل آن ها حرفی برای دفاع فکری نداشتند و دست به سالح بردند و بعد 

هم رفتند، در کنار صدام و دشمن اشغالگر علیه ملت جنگیدند.

  جدی ترین دغدغه
یکی از مهمترین و جدی ترین دغدغه شهید بهشتی، معیشت مردم، فاصله فقیر و غنی و شکاف 

طبقاتی در جامعه ما بود.
او می فرمود: »صریح می گویم انقالب اسالمی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما 
در معرض خطر و آسیب جدی است. در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه ها و خیلی گرسنه ها 
با هم دیده می ش��وند تا وقتی چنین است، جامعه ما اسالمی نیست. باید حرکت و اقدامی سریع 

و قاطع آغاز کنیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سبک زندگی در جامعه پایان دهیم.«

  انتقال به جنوب شهر
فاصله طبقاتی او را به شدت رنج می داد و شنیدم دو روز مانده به شهادت در تدارک انتقال وسایل 
خانه خود از شمال شهر به منزلی در مرکز و جنوب شهر بود که شهادت او باعث شد برای رفتن به 

سوی جاودانگی در جنوبی ترین نقطه شهر منزل ابدی خود را تدارک ببیند.
او از شدت کینه و خشم دش��منان اسالم به ویژه آمریکای جهانخوار علیه خود مطلع بود و اواخر 
عمر خود به این سخن تفوه می فرمود که؛ »هر لحظه انتظار دارم دیوار یا سقفی بر سرم فرود آید 

یا گلوله ای بر قلبم نشیند.«
اکنون ۴۰ س��ال از آن ماجرای خونین و آن پیام ها و دغدغه ه��ای پاک الهی می گذرد. آیا دولت 
و مجلس و دس��تگاه قضائی حاضرند با بررسی دغدغه های معیش��تی شهید بهشتی و یارانش 

پاسخی درخور دهند.
خبرگان، نخبگان و ایدئولوگ های انقالب اس��المی ۴۰ سال پیش زیر سقف مجلس خبرگان 
قانون اساسی با رأی ملت جمع شدند، با مدیریت شهید بهشتی در فصل چهارم ۱۳ اصل قانون 
اساس��ی به عنوان اصولی که متضمن حقوق اقتصادی ملت است را به خوبی تبیین کردند. اگر 
این اصول توس��ط دولت های پس از انقالب عملیاتی می ش��د، ما امروز شاهد این دره عمیق و 

وحشتناک فقر و غنا در کشور نبودیم.

  مقابله با جریان نفوذی
امروز، روزی اس��ت که نخبگان علمی و فکری جامعه ما بای��د قدری از وقت خود را در اتاق فکر 
راه حل های اقتصادی به صورت کاربردی بگذارند و آماده شوند در برابر جریان زراندوزان طمع ورز 
که برای حرص آن ها جهت جمع آوری ثروت حد و حصری نیس��ت، بایستند. در برابر متجاوزان 
به بیت المال بایستند، در برابر جریان نفوذ در کشور که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های 

اقتصادی اخالل می کنند،  بایستند.
روز هفتم تیر که آن فاجعه دردناک تاریخی به وقوع پیوست و شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای 
امام)ره( و امت را به کام مرگ کشاند، دستور اصلی جلسه مهار تورم بود. اخیار جامعه دور هم جمع 
شده بودند تا فکری برای غنی سازی سفره مردم بکنند، اما آمریکای جنایتکار و دشمنان داخلی 
اجازه نمی دهند برگزیدگان ملت به فکر معیشت آن ها باشند. ما باید از این توطئه عبور کنیم و بر سر 
سفره مردم به ویژه محرومان و مستضعفان بنشینیم و بفهمیم بر آن ها چه می رود. همان ها که از 
همه چیز خود برای حفظ انقالب گذشته  اند و تا آخر در برابر توطئه های رنگارنگ دشمن ایستاده اند.

محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی


