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اثر تقوای جمعی در سیاست
تقوای جمعی این است که جمعها مراقب 
خودشان باشند. جمع به حیث جمع، مراقب 
خودشان باش��ند. بی مراقبتی جمعها نسبت 
به مجموعه ی خودش��ان، موجب می ش��ود که حّتی آدمهائی هم که 
در بی��ن آن جمعها تقوای فردی دارند، با حرکت عمومِی آن جمعها 
بغلتند و به جائی بروند که نمی خواهند. در طول این سی سال، ما از 
این ناحیه ضربه خورده ایم. یکی از جاهائی که ضعف نش��ان داده ایم، 

همین بوده.
 عاقبت عدم توجه به تقوای جمعی

در دهه های قبل، یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان 
چپ. آنها ش��عارهای خوبی ه��م می دادند، اما خودش��ان را مراقبت 
نکردند و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میانش��ان آدمهائی بودند 
که تقوای فردی هم داش��تند، اما نداش��تن تقوای جمعی، کار آنها را 
به جائی رس��اند که فتنه گِر ضد امام حس��ین و ضد اسالم و ضد امام 
و ضد انقالب توانست به آنها تکیه کند! آنها نیامدند شعار ضد امام و 
ضد انقالب بدهند، اما شعار دهنده ی ضد امام و ضد انقالب توانست 
به آنها تکیه کند؛ این خیلی خطر بزرگی است. آنها غلتیدند. بنابراین 

تقوای جمعی الزم است.
»من پارس��ال به ش��ما عرض کردم که در داخل مجلس ش��ورای 
اس��المی، خودنظارت��ی بگذارید. ای��ن، همان تقوای جمعی اس��ت. 
مجموعه، خود را بپاید. حاال حرفهائی گوش��ه کنار زدند که نماینده 
باید آزاد باش��د، چه باشد. کس��ی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با 
کج رفت��اری نماینده مخالف اس��ت. یک نماین��ده ی کج رفتار ممکن 
است مجلس شورای اسالمی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ 
مجلِس به این عظمت، این نهاد قانونِی اساسی در کشور.« مقام معظم 

رهبری 1390/03/08
 مانع نفوذ

تقواي جمعي مانع نفوذ بس��یاری  ازآسیب  ها  سیاسي و اجتماعي 
ش��ده و مي تواند از به وجود آمدن فتنه  هایی مانند 18تیر 78 و فتنه 
88 جلوگیري کند چراکه زماني که ش��هروندان یک ش��هر یا استان 

به واس��طه تقواي جمعي دشمن شناسي مناس��بي داشته اند نه تنها 
توطئه  هاي  نظام س��لطه را به خوبي تشخیص داده اند بلکه با اشراف 
مناس��ب مي توانند مهره ه��ا و بازیگران داخلي آن را نیز تش��خیص 
دهند و اجازه ندهند تا به واس��طه برخي از بیانیه ها و موضع گیري ها 
حوادث ناگواري نظیر اردوکشي خیاباني شکل بیروني به خود بگیرد. 
یکي از س��خنان رهبري هم ناظر بر همین مس��ئله است: »ما نسبت 
به دوس��تانمان، نسبت به دش��منانمان چه مي گوییم؟ اینجا تقوا اثر 
مي گذارد. ممکن است ما با یکي مخالف باشیم، دشمن باشیم؛ درباره  
او چگونه قضاوت مي کنید؟ اگر قضاوت ش��ما درباره  آن کس��ي که با 
او مخالفید و با او دشمنید، غیر از آن چیزي باشد که در واقع وجود 
دارد، این تعدي از جاده  تقواس��ت. یا ایها الذین امنوا اتقوا اهلل و قولوا 

قوال سدیدا.«
  قبیله گرایی سیاسی

تقوای جمعی در ارتباط یک جمع با افراد یا گروه های دیگر مطرح 
اس��ت. متأسفانه بسیاری از مش��کالت سیاسی ما نیز به همین نکته 
برمی گردد که رهبر انقالب از آن به عنوان »قبیله گرایی سیاس��ی« 
یاد کرده اند. کس��ایی که اهل قبیله گرایی سیاس��ی است، حتماً در 

تقوای فردی خود هم دچار مشکل هستند. 

سرمقاله

حمید رضا ترقی

یک مشت متکبر در کاخ سفید و وزارت 
خزان��ه داری آمری��کا جمع ش��ده اند، فکر 
می کنند با تحریم ملت ایران می توانند به 
اهداف شوم خود در به اسارت کشیدن یک 
ملت بزرگ و تحریف یک تاریخ کهن برسند.اگر کفار قریش در تحریم 
اقتصادی مس��لمانان در ابتدای ظهور اس��الم و اعالم پیامبری محمد 
رس��ول خدا)ص(، آن ها را در ش��عب ابی طالب گرفتار کردند، به اهداف 
خود می رس��یدند، عمال جاهلیت مدرن که امروز درغرب علیه انقالب 
و اسالم گرد هم آمده اند و توطئه می کنند هم به نتیجه خواهند رسید.

پیامبر اسالم از آن تحریم و تهدید یک فرصت برای غنی سازی جریان 
مقاومت ساخت که بعدها نه تنها شبه جزیره عربستان بلکه بخش عظیمی 

از پنج قاره روی زمین را تسخیر کرد.
 رسوایی تحریم ها

ملت ایران در کوره تحریم ها آبدیده شده اند و امواج توطئه های آمریکا 
بر صخره ملت ایران طی 40 سال گذشته فرود می آید،  اما جز شکست 

و رسوایی چیزی برای آن ها به ارمغان نیاورده است.
آمریکایی ه��ا نمی توانند توانایی های یک ملت ب��زرگ چون ایران را 
نادیده بگیرند. دولت و ملت ایران هم نمی توانند ظرفیت های عظیمی که 
در کشور، خداوند به ودیعت نهاده را نادیده بگیرند. امروز هیچ بهانه ای 

برای نرفتن به سوی پیشرفت و توسعه شنیدنی نیست.
پاسخ قاطع و كوبنده به تجاوزات آمریكا

آمریکایی ها فکر می کنند اگر ملت را به س��توه آورند، به اهداف خود 

می رسند، اما نمی دانند هر قدر فشار 
می آورن��د، ب��ر نفرت ملت ای��ران از 
سردمداران کاخ س��یاه می افزایند و 
ملت را در مبارزه با دش��منان اسالم، 
انق��الب وایران مصمم ت��ر می کنند. 
انرژی پایان ناپذیر مقاومت در ایران و 
منطقه آماده پاسخ قاطع و کوبنده به 
تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی 

است.
هزاران موش��ک انبار شده در اعماق زمین و شهرهای موشکی ایران 
در انتظار یک فرمان اس��ت تا این نف��رت تاریخی را عمال به متجاوزان 
نشان دهد. یک مشت ابله تر از حکام کاخ سفید در رسانه های اهریمنی 
امپریالیستی نشسته اند، فکر می کنند با تحریف حقایق و راه اندازی جنگ 

روایت ها می توانند به اراده و مقاومت ملت ایران اثرگذاری کنند.
س��واد عظیم رسانه ای ملت نشان می دهد که آمریکایی ها دستشان 
خالی اس��ت. 40 سال اس��ت با تفنگ بی فشنگ به سوی ملت شلیک 

می کنند.
 مقاومت

دولت و ملت ایران امروز فهمیده اند راه حل مشکالت، نه مذاکره بلکه 
ادامه مقاومت است. دولت در راستی آزمایی برجام فهمید که؛ آن غلط 

بود که می پنداشتند!
ملت ایران با اقتصاد درون زا و برون نگر متکی بر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در حال عبور آرام از تحریم ها هستند. هیچ ترفندی نمی تواند 
حقایق امروز ایران را واژگونه نشان دهد و اراده ملت ایران را در عبور از 
موانع نادیده بگیرد. وقتی آمریکایی ها آرام آرام از منطقه بیرون رفتند، این 

حقایق مکشوف تر خواهد شد.

راه  حل مشکالت کشور
محمدكاظم انبارلویی

عضو شورای مركزی
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دکتر بادامچیان: 

دشمن دنبال تحریم و تحریف از طریق مذاکرات است
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اس��المی دکتر بادامچیان با 
اش��اره به بیانات مقا معظم رهبری در عید س��عید قربان اظهار داشت: 

آمریکا در تحریم ایران و تحریف انقالب شکست خورده است.
وی افزود: تحریم ها با راهبرد درونزایی و برون نگری که رهبری در 
اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند به بن بس��ت رسیده است. آمریکا در 
مکرهای خود دچار شکست شده و توطئه های آن ازجمله تحریم ها به 
نتیجه نرس��یده است. تحریم ها باعث بیدارشدن حس اعتماد به نفس 
ملت ایران در رس��یدن به خودکفایی ش��ده است. ملت توانایی خود را 
نشان داده است. ظرفیت های بالقوه را بالفعل کرده و آرزوهای دشمن 

به باد فنا داده است.
 شكست قطعی تحریم ها

دکتر بادامچیان گفت: آمریکا در تحریم ها، ناشیانه ملت ایران را هدف 
ق��رار داد که در برابر این تحریم ها، ایرانیان با غرور ملی و غیرت دینی 
ایستادگی کرد و آن را خنثی نمود و به حول و قوه الهی شاهد شکست 

قطعی تحریم ها خواهیم بود. 
وی با اش��اره به اینک��ه در تحریف انقالب، جن��گ اراده ها و جنگ 
روایت ها مطرح اس��ت، تأکید کرد: ملت با سواد رسانه ای خود جنگ 
روایت ها را برده است. تحریف انقالب توسط استکبار جهانی با بصیرت 
و هوشیاری مردم مواجه شده است. آنها می خواستند مردم را به ستوه 
آورند. این در حالی اس��ت که آمریکا و تروریس��ت های کاخ س��فید از 

مقاومت مردم به ستوه آمده اند.
  اعتراف به پیشرفت های محیرالعقول 40 ساله انقالب

وی افزود: یک روز پیشرفت های هسته ای، یک روز نفوذ منطقه ای 
ایران، یک روز توانایی های موشکی ما را بهانه خصومت ورزی و دشمنی 
خود قرار می دهند. حال آنکه این نوع دش��منی، احمقانه اس��ت چون 

نوعی اعتراف به پیشرفت های محیرالعقول 40 ساله انقالب است. 
 دنیای اسالم باید در برابر كفر یكپارچه باشد

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی در ادامه فری��ب مذاکره و گفتگو از 
س��وی دولت های اس��تعماری را یک مکر و حیله کهنه خواند و گفت: 
استعمارگران مذاکره را برای امتیازگیری مطرح می کنند. مگر آنکه در 
مواردی به اجبار برسند. آمریکایی ها در پی مذاکره و توافق نیستند. آنها 

فقط به یک عکس یادگاری برای انتخابات آینده احتیاج دارند.  
وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر انقالب به مناسبت مراسم حج 
تأکید کرد: اس��الم هر روز قدرت بیش��تری در جه��ان پیدا می کند و 
ضرورت وحدت اس��المی از منظر فکری مس��لمانان روز به روز بیشتر 
احساس می ش��ود. دنیای اسالم باید در برابر کفر یکپارچه باشد. روح 
پیام مقام معظم رهبری خطاب به مس��لمانان جهان، مقاومت در برابر 
تجاوزات دنیای کفر و استکبار جهانی با تکیه بر پیشرفت های مادی و 

معنوی است. 
دکتر بادامچیان در ادامه افزود: رهبری در این پیام به جهان اس��الم 
اعالم کرده اس��ت دموکراس��ی پول محور و س��رمایه داری طبقاتی به 
بن بست رسیده است و متفکران غربی به ناکارآمدی الگوهای لیبرالیستی 

و سرمایه داری اعتراف دارند. 
  قرن ضد آمریكایی

وی با اشاره به اینکه آمریکا در قلب بحران و رکود اقتصادی و تبعیض 
نژادی و دچار بحران است تأکید کرد: امروز تمدن غرب در قاب جاهلیت 
مدرن ظاهر ش��ده است. سردمداران این تمدن نمی توانند در برابر نور 
اس��الم و نور هدایت پیامبر اسالم )ص( تاب آورند. حقوق بشر اسالمی 
و کرامت انسانی به متجاوزان حقوق بشر در آمریکا و در سرتاسر جهان 
اجازه نمی دهد. آنها همچنان بر طبل خش��ونت و برده داری مدرن و 
تبعیض نژادی بکوبند. قرن ما قرن ضد آمریکایی است. این ضدیت در 

قرن ما تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت. 
دکتر بادامچی��ان رزمایش پیامبر اعظم)ص( در خلیج فارس را یک 
قدرت نمایی عظیم در برابر شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست 
و گفت: دهها متر زیر زمین هزاران موشک ایرانی در انتظار یک فرمان 

است که هرگونه تجاوزی علیه ملت ایران را در نطفه خفه کند. شلیک 
موشک از اعماق زمین برای اولین بار در دنیا بیانگر غیرقابل پیش بینی 
بودن قدرت نظامی و اوج توان دفاعی و تهاجمی نیروهای مسلح ایران 

است.
 امید دشمن به تحریم و تحریف

وی با اش��اره به اینکه امروز با پیشرفت های نظامی ملت ایران هیچ 
قدرتی به خود اجازه نمی دهد اندیش��ه تجاوز را در سر بپروراند افزود: 
دشمن فقط امید به تحریم و تحریف و تهدید دارد و آن را می خواهد از 
طریق مذاکرات بی حاصل بدون هیچ دستاوردی به پیش ببرد. ما این 
اقتدار و ش��کوه نظامی را مدیون اس��الم و رهبری های امام المسلمین 
هستیم و این پیروزی بزرگ را به نیروهای مسلح کشور تبریک می گوییم. 

 تخریب خانه شهید شیخ فضل اهلل نوری
دکتر بادامچیان در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت سالگرد 
شهادت شیخ فضل اهلل نوری و استمرار مظلومیت وی اظهار داشت: خانه 
شهید شیخ فضل اهلل نوری در محله سنگلج پشت ساختمان شهرداری 
تهران درحال تخریب اس��ت. قرار بود با ثبت این خانه در فهرست آثار 
ملی، خاطرات فداکاری شهید شیخ فضل اهلل نوری به عنوان یکی از سه 
بنیانگذار مشروطه زنده نگه داشته شود. مسئولین در این رابطه گزارش 

اقدامات خود را به مردم ارائه دهند.
وی افزود: شیخ فضل اهلل نوری پرچمدار مشروطه مشروعه بود. او یک 
تنه در برابر مش��روطه انگلیس ایستاد و جان خود را فدا کرد. او مبتکر 
ش��ورای نگهبان است. اصرار داش��ت قوانین مجلس از تصویب شورای 
نگهبان و علمای برجسته کشور بگذرد تا مشروعیت یابد. اما مستبدین و 
فراماسونرها زیر بار احکام خدا در مجالس قانونگذاری نمی رفتند و به او 

هم تهمت دفاع از استبداد و مخالفت با مشروطه ملی زدند. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی خطاب به کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی، ش��هرداری تهران و شورای شهر گفت: شایسته است 
اقدام مؤثر برای ثبت خانه ش��هید شیخ فضل اهلل نوری و سپس تعمیر 

این خانه به عنوان یک اثر ملی صورت گیرد.
جنبش كمک مؤمنانه یک حركت انقالبی و جهادی

وی همچنین با اشاره به حرکت تازه مردم و نهادهای دولتی در کمک 
مؤمنانه گفت: جنبش مواس��ات و کمک مؤمنانه به اقشار محروم، یک 
حرکت انقالبی و جهادی است و درست در مقابل راهبرد تحریم ایران 
و تحریف انقالب توس��ط آمریکا قرار دارد. حزب مؤتلفه اسالمی با این 
حرکت همراهی و همکاری دارد و امیدواریم به وظیفه خود در این باره 

عمل کنیم. 
 تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر

دکتر بادامچیان در پایان با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر اظهار 
داش��ت: مردم مؤمن و والیتمدار ایران اسالمی در تعظیم شعائر الهی و 
بزرگداشت عیداهلل االکبر و  ایام آخر ماه ذیحجه همچون گذشته تالش 
خواهند کرد و این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد 

شد. 
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میرسلیم با اشاره به انتصابات و انتخابات مجلس:
روش مشورت جمعی جایگزین رایزنی های پشت پرده شود

»سیدمصطفی میرسلیم « درباره نقاط ضعف و قوت مجلس یازدهم، 
گذش��ت دو ماه را فرصت کمی به ویژه برای مجلس انقالبی ندانست و 
گفت: اما باید به این نکته توجه داش��ت که امکانات الزم برای ش��روع 
فعالیت های مجلس یازدهم فراهم نش��ده بود؛ اشکاالتی در آیین نامه 
داخلی وجود داش��ت که باید برطرف می شد تا بتوانیم کمیسیون ها را 
تش��کیل دهیم؛ این اقدام مجلس را س��ه هفته به خود مشغول کرد و 
می دانیم که تا موقعی که کمیسیون ها فعال نشوند کار جدی در مجلس 

آغاز نمی شود.
 افزایش كارآمدی مجلس

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس ادامه داد: 
مش��کالت آیین نامه داخلی در زمینه های دیگر باقی است و باید برای 
افزایش کارآمدی مجلس و رساندن آن به جایگاهی که حق است، یعنی 
در رأس امور قرارگرفتن، اصالحات جدی و جامع آیین نامه انجام شود. 
در همین فاصله پیشنهادهای خوبی را نمایندگان محترم آماده کرده اند 
که در کمیسیون ها به بحث گذاشته می شود برای تعیین اولویت آنها؛ 
سرانجام آن پیشنهادها پس از طی مراحل تصویب راه های برون رفت از 

مشکالت جاری کشور را مشخص خواهد کرد.
میرس��لیم درباره روش به کار رفته تقسیم مناصب مجلس یازدهم، 
گفت: در چند دوره گذشته مجلس به تدریج رویه ای مرسوم شده است 
که تقسیم مناصب در مجلس با رایزنی های پشت پرده انجام می گرفت و 
حتی بسیاری از سابقه داران بر این تصورند که تقسیم مناصب راهی جز 
این نوع رایزنی های پنهانی ندارد و بدتر این که گمان می کنند پیشبرد 
امور مجلس در زمینه های قانونگذاری و نظارت و شایسته ساالری باید 

با همان نوع رایزنی ها انجام شود.
بازگشت به روش مشورت جمعی

رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی افزود: برازنده مجلس 
انقالبی این نوع رایزنی های نیس��ت و عقیده این جانب بر بازگش��ت به 
روش مشورت جمعی نمایندگان و استفاده از خرد جمعی است. آنچه 
تاکنون انجام گرفته و البته نتایج بسیار درخشانی نداشته است زاییده 
رویه به ارث رس��یده از دوره قبلی اس��ت و باید با همفکری نمایندگان 

انقالبی مجلس قطعا اصالح شود.
میرس��لیم همچنین درباره حواش��ی رخ داده بر سر انتخاب رییس 

دیوان محاس��بات کش��ور، گفت: ظاهرا در انتخاب رییس جدید دیوان 
محاسبات موارد قانونی مراعات شده است. اما با توجه به اهمیت وظیفه 
نظارتی دیوان محاسبات باید فردی در رأس آن قرار گیرد که از دانش 
و تجربه متناسب برخوردار باشد و لذا عده ای در داخل مجلس و به ویژه 
از بیرون مجلس معتقدند که شایسته ترین انتخاب انجام نگرفته است.
وی افزود: از لحاظ روند معرفی نامزدهای ریاس��ت و دادس��تانی 

دیوان، اعتراضات و ش��کایاتی مطرح ش��ده اس��ت که 
به موقع با دریافت اس��ناد، رسیدگی خواهد شد. 

این رون��د البته نقطه قوتی ب��رای هیات 
رئیس��ه محسوب نمی ش��ود ولی در 

مجلس انقالبی قرار نیست که ما 
از فوائ��د انتقاد علمی از خود، 

مح��روم بمانیم و الحمدهلل 
ای��ن آمادگ��ی در اغلب 

اکث��ر  و  نماین��دگان 
اعضای هیات رئیسه 

وجود دارد.

سیدعلی یزدی  خواه:
نمایندگان مجلس رفع مشکالت اقتصادی 

را مهمترین رسالت خود می دانند
عضو مجمع نمایندگان اس��تان تهران در مجلس، با بیان اینکه رفع 
مشکالت معیشتی و توجه به اس��تفاده از ظرفیت نیروی کار ایرانی از 
دغدغه های اصلی تمام نمایندگان این دوره از مجلس است از بی تفاوتی 

مسئوالن دولتی نسبت به وضعیت اقتصادی مردم انتقاد کرد.

س��یدعلی یزدی  خ��واه در گفت وگ��و با خبرنگار خبرگ��زاری خانه 
ملت، با بیان اینکه رفع مش��کالت معیشتی، اشتغالزایی، کاهش تورم، 
افزای��ش قدرت خرید و توجه به اس��تفاده از ظرفیت نیروی کار ایرانی 
از دغدغه های اصلی تمام نمایندگان این دوره از مجلس اس��ت، گفت: 
مجلس ورود خوبی برای پیگیری مش��کالت اقتصادی و معیش��تی در 
کش��ور داشته اس��ت، کما اینکه وزرای مربوطه را احضار کرده و با آنها 

جلسات تخصصی برگزار کرده است.
 مهمترین رسالت نمایندگان

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
شورای، ادامه داد: البته در این ماه اول که مجلس تازه تشکیل شده است، 
هنوز در این حوزه خروجی قابل قبولی را شاهد نیستیم و مردم هم حق 
دارند که نگران باش��ند و ما هم وظیفه داریم که برای رفع مش��کالت 

و  اقتص��ادی 
معیشتی آنها ورود 

جدی داشته باشیم، 
کما اینکه پیگیری این 

مهم بع��د از آغاز به کار 
نیز در دستورکار  مجلس 

قرار گرفته است.
وی تصری��ح ک��رد: بی تردید 

نماین��دگان در قالب طرح س��وال، 
استیضاح، تذکر و سایر ابزارهای نظارتی 

ک��ه در اختی��ار دارن��د برای رفع مش��کالت 
معیشتی مردم اقدام خواهند کرد. چرا که آنها از این 

مجلس انتظار دارند که مشکالتشان را کاهش دهد.
 مسئوالن دولتی اراده ای برای رفع آالم مردم ندارند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به وضعیت بازار خودرو و 
مشکالتی که مردم در این حوزه با آنها مواجه هستند، یادآور شد: قیمت 
خودرو برای چند روز کاهش پیدا کرد، اما مجدد ش��اهد سیر صعودی 
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الله افتخاری:

مجلس باید مقابل ناکارآمدی دولت با قاطعیت برخورد کند

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی در مورد راهکار عملی 
مجلس شورای اسالمی در مقابله با کاستی های موجود یا کم کاری ها 
و اشتباهات دولت، گفت: تعامل سازنده دولت و مجلس به نفع مردم و 

نظام است که البته این موضوع به معنای سکوت مجلس نیست.
 نیاز به همكاری با دولت و نظارت

این نماینده س��ابق مجلس در گفتگو با خبرنگار 
سیاسی خبرگزاری بسیج افزود: ما به نظارت 
دقی��ق مجل��س هم��راه با هم��کاری با 
دول��ت نی��از داری��م به طوری که اگر 
نواقص قانونی وج��ود دارد آنها را 
برط��رف کنند و اگ��ر اراده ای 
در دولت برای اقدام نیست 
با س��ختگیری در جهت 
اج��رای قوانی��ن اق��دام 

نمایند.

افتخاری نمایندگان را رابط مردم ذکر نمود که باید مشکالت مردم 
را به صورت میدانی ببینند و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 
دیدار ویدئوکنفرانس��ی با نمایندگان، گفت: برای اجرای سخنان رهبر 
انقالب باید کمیس��یون های مختلف مجلس وارد کار شوند و اگر الزم 

است کارگروه هایی را هم به طور خاص تشکیل دهند.
 مجلس با قاطعیت برخورد كند

وی همچنین در مورد پرسش��ی مبنی بر نحوه کارآمد کردن دولت 
پاسخ داد: در وهله نخست، تعامل با دولت برای اصالح قوانین می تواند 
موثر باش��د اما اگر اراده ای در دولت برای کارآمدی وجود نداشته باشد 
مجلس باید با قاطعیت برخورد نماید زیرا کسی که مسئولیت دارد، چه 

نماینده باشد و چه مدیر دولتی، باید پای کار باشد.
دکتر الله افتخاری قاطعیت مجلس را ضروری دانس��ت ولی تاکید 
نمود که باید در ابتدا با گفتگو، موضوعات و مش��کالت را حل و فصل 
نمود و ابراز امیدواری نمود که دولت، قدر سخنان مقام معظم رهبری را 

بداند و پای کار بیایند.
خودروه��ا  قیم��ت 
جاییکه  تا  هس��تیم 
در برخ��ی م��وارد از 
دوران پیک گذشته 
هم عب��ور کرده اند، 
نمایندگان  بنابراین 
که  دارن��د  وظیف��ه 
مش��کالت این بخش 
را رف��ع کنند، هرچند 
آنه��ا ه��م در برخ��ورد 
با  ب��ا مس��ئوالن اجرایی 
مواج��ه  محدودیت های��ی 
هس��تند و در این شرایط تنها 
می توانند با اس��تفاده از ابزارهای 
قانونی آنها را مجاب کنند که تالش 

بیشتری برای کنترل بازار داشته باشند.
عض��و مجمع نمایندگان اس��تان تهران در 
مجلس ش��ورای اس��المی، تاکید ک��رد: نمایندگان 
مجلس معتقدند بس��یاری از متولیان ام��ر در دولت از تمام 
ظرفیت ه��ای خ��ود در جهت کاه��ش آالم و رنج های مردم اس��تفاده 
نمی کنند، کما اینکه این باور را در بسیاری از طبقات مختلف اجتماعی 
هم مشاهده می کنیم و این در حالی است که اگر مسئوالن دولتی اراده 
کنند و تمام ابزارهای در اختیار خود را به کار گیرند، می توانند ش��رایط 

زندگی سهل تر و مناسب تری را برای مردم فراهم کنند.
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عال میرمحمدصادقی: 

بورس  بازی نقشی در تولید ندارد 
علت ازدیاد سپرده های بانکی عدم اعتماد مردم به سرمایه گذاری در تولید است

شش��م مرداد ماه روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای است. 
در خص��وص حمایت از کارآفرینان و حمایت ه��ای دولت و مجلس از 
آنان خبرنگار نمانیوز با عال میرمحمدصادقی، عضو هیئت مؤسس حزب 

مؤتلفه اسالمی گفتگو کرد که در ادامه می خوانید. 
از مشكالت پیش روی كارآفرینان بگویید.

مشکالت کارآفرینان دو جنبه سیاسی و داخلی دارد. یکی از جنبه های 
سیاس��ی مشکالت آنها وجود تحریم ها برای تهیه مواد اولیه است. باید 
برخی سیستم هایمان را تغییر دهیم که بعضی از کارآفرینان به دنبال 
این موضوع هس��تند که تولیدهایی داشته باشیم که چندان نیازی به 
خارجی ها نداشته باشد. از مشکالت داخلی کارآفرینان کمبود نقدینگی 
در کشور است، چون بهره های بانکی نسبتاً باالست و برای تولید مقرون 
به صرفه نیست که از سیستم بانکی یا روش های موجود برای نقدینگی 
و تالش برای تولید استفاده کند. از مشکالت کارآفرینان کمبود نقدینگی 
و گران شدن قیمت مواد اولیه است و پرداخت هایشان اعم از حقوق یا 

قطعات یدکی یا لوازم مورد نیازشان برای تولید گران شده است. 
 نقدینگی كارآفرینان به دست دولت قابل حل است

دولت و مجلس در حمایت از كارآفرینان چه وظایفی دارند؟
دولت باید به صنایعی که می خواهند مشغول تولید شوند وام هایی با 
به��ره کم بدهد و نظارت کند پرداخت هایی که صورت می گیرند صرف 
تولید و ایجاد اشتغال شوند. حل مشکل کمبود نقدینگی کارآفرینان به 
دس��ت دولت قابل حل است. به این صورت که دولت بودجه ای بگذارد 
و قبول کند قس��متی از بهره سیس��تم بانکی را بپردازد و قسمت دیگر 
را دریافت کننده وام بپردازد. ضمن اینکه سهل تر به تولیدکنندگان وام 
دهند تا مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان برطرف شود. دولت باید 
زمینه ای را فراهم کند تا اعتماد مردم برای سرمایه گذاری در تولید جلب 
ش��ود تا مردم به جای س��پرده های بانکی پولشان را در تولید به جریان 
بیندازند. تأمین نقدینگی یکی از کارهایی است که مجلس هم می تواند 
در این زمینه اقدام کند. مجلس باید امتیازات فوق العاده و نسبتاً مناسبی 
به تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که می خواهند صنعتی را ایجاد و به 
تبعش اش��تغال زایی کنند بدهد، مثالً معافیت از مالیات و پرداخت وام 

کم بهره یا بدون بهره.       
عدم اعتماد مردم  

آیا وج�ود بهره های باال به س�پرده های بانكی خود دلیلی بر 
كاهش تولید در كشور نیست؟ 

ای��ن موضوع هم مؤثر اس��ت. مردم اعتم��اد ندارند که فالن صنعت 
س��وددهی دارد ی��ا نه تا پولش��ان را در جریان تولید ق��رار بدهند. اگر 
م��ردم مطمئن باش��ند صنعتی که فعالیت می کن��د کاالیش به خوبی 
فروش می رود و چنانچه کس��ر نقدینگی هم دارد با بهره کم می گیرد، 
از سرمایه گذاری در آن صنعت استقبال می کنند. االن بعضی از صنایع 
ما بدهی های س��نگین بانکی دارند و باید بهره های باالیی بپردازند. در 

نتیجه صنعت سودی را که باید داشته باشد برای سرمایه گذار ندارد. باید 
زمینه ای را فراهم کنیم که یا با سود تضمینی یا هر طریق دیگری اگر 
کسی پولش را در صنعت و تولید گذاشت مطمئن باشد حتماً بازدهی 
بهتری دارد از اینکه پولش را در بانک بگذارد. علت ازدیاد س��پرده های 

بانکی عدم اعتماد مردم به سرمایه گذاری در تولید است.  
اگ�ر پول های مردم ص�رف به كار انداخت�ن چرخ های تولید 

نمی شود، پس كجاها می رود؟ 
االن دو کار هس��ت که خیلی رایج است و هیچ کدام به تولید کمکی 
نمی کنند. یکی قرار دادن پول ها به صورت سپرده در بانک و گرفتن سود 
و دیگری گذاشتن پول ها در بورس است. فرد در بورس بدون مسئولیت 
و به راحتی در حالی که در منزلش نشس��ته است سهامی می خرد بعد 
می فروشد و سودی می برد و سهام دیگری می خرد. در صورتی که کسی 
که س��هام کارخانه ای را که در بورس عرضه ش��ده است می خرد اصاًل 
کارخان��ه و ترازش را ندیده اس��ت و نمی داند چقدر تولید دارد و چقدر 
عرضه می کند و چقدر س��ود دارد، ولی بورس بازی دارد انجام می شود. 
باید این را تبدیل کنیم به اینکه فرد سهام شرکت های تولیدی را بخرد 
و منتظر باشد شرکت سود کند و سود آن را استفاده کند. باید زمینه ای 

را فراهم کنیم که آن شرکت تولیدی سود داشته باشد. 
 بورس بازی راحت طلبی است

با توضیحات شما بورس دارد به تولید ضربه می زند.
بله، بورس بازی راحت طلبی اس��ت. فرد ممکن اس��ت س��هامی در 
بورس بخرد و بعد چند درصدی ترقی کند، اما این س��ود هیچ نقش��ی 
در ایجاد اشتغال و تولید نداشته است. به تبع این بورس بازی ها داللی و 
واسطه گری ها هم زیاد می شوند. تمامی این پول ها باید به تولید برگردند، 
چون فردی که سهام می خرد خودش آن را از فرد دیگری خریده است 
و همین طور این سهام دست به دست می شود و هر کدام از این خرید و 

فروش سودی می کنند و این سرمایه  نقشی در تولید ندارد.

یحیی آل اسحاق:

 بخش اعظم "ارز گم شده صادراتی" 
دست دولتی ها است

 وزیر اس��بق بازرگانی گفت: بخش عمده ارز حاصل از صادرات غیر 
نفتی که به کشور بازگردانده نشده، متعلق به بخش های دولتی است.

به گزارش خبرگزاری تس��نیم، یحیی آل اس��حاق با بیان اینکه ارز 
نیز مانند هر کاالی دیگری تابع عرضه و تقاضا است و باید ببینیم که 
شاخصه های عرضه و تقاضا در این حوزه چگونه است ، گفت: در حال 

حاضر ورود ارز به کشور کم شده چرا که میزان صادرات نفتی ایران به 
صورت قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده است.

 كاهش صادرات حدود 40 درصدی نفت
این فعال اقتصادی ادامه داد : سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور 
رش��د خوبی داشت ولی امسال به دلیل ش��یوع ویروس کرونا این رقم 
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احمد کریمی اصفهانی:
عملکرد دولت تامین نیازهای جوانان

 را به آرزو تبدیل کرده است

ب��ازار ارز وضعیت با ثباتی ندارد. دولت تحریم ها را عامل اصلی این 
اوضاع می داند اما خیلی با اعتماد به نفس درباره رسیدگی به نیازهای 
اولیه و ضروری مردم سخن می گوید. حسن روحانی در سخنان اخیرش 
اعالم کرد »زندگی مردم در حداقل ضرورتش��ان به خوبی اداره ش��ده  
اس��ت«. این حرف او با واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران 

اقتصادی و سیاسی مواجه شد.
 دولت ناآگاه

احمد کریمی اصفهانی در واکنش به این اظهارات حسن روحانی به 
نامه نیوز اظهار کرد: ضرب المثلی هس��ت که می گوید »سواره از حال 
پیاده خبر ندارد«. آقای روحانی و همکارانش در دولت اصال نمی دانند 
فقر یعنی چه؟ حداقل معیشت یعنی چه؟ بی خانگی یعنی چه؟ بیماری 
و درمان یعنی چه؟ اگر آقایان دولتی واقف به این مس��ائل بودند هرگز 

آقای روحانی چنین حرفی را نمی زد.
 افزایش 100 درصدی قیمت ها

وی افزود: آقای روحانی توجه کند ظرف یک س��ال قیمت ارز 100 
درصد افزایش یافت. این واقعیتی است که همه می دانند و نمی شود آن 
را کتمان کرد. به نسبت افزایش قیمت دالر، تأمین مایحتاج اولیه زندگی 

مردم افت داش��ته است. متأسفانه تأمین یکسری نیازها برای خیلی از 
جوان ها رویا ش��ده اس��ت. به خواب هم نمی بینند که بتوانند حداقل 

خانه ای برای خود تدارک کنند.
 گذارندن امور زندگی مردم سخت شده است

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: امروز افراد شاغل هم 
سخت می توانند امور زندگی خود را در حد بخور و نمیر بگذرانند. حاال 

بگذریم که مسئله اشتغال چقدر در کشور ما لطمه دیده است.
وی افزود: حاال در دنیا ممکن است ما را شالق نزنند ولی در آخرت 
همه مسائل حساب و کتاب دارد و ما باید چوب بخوریم. آقای روحانی 
ای��ن را بداند که مردم در وضعیت بس��یار نا به س��امانی قرار دارند. به 
نسبت هزینه باید درآمد مردم نیز با آن یک همخوانی داشته باشد. آیا 
آقای روحانی می تواند بگوید »نسبت به هزینه ها درآمد مردم افزایش 
یافته و آنها می توانند تقریبا با 70 درصد زندگی گذشته خود، امورات 

بگذرانند.
دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار یادآور شد: با احترامی که برای 
آقای رئیس جمهور قائل هستم، با عرض پوزش می گویم صحبت های 

آقای روحانی درست نیست و واقعیت ندارد.
ح��دود 30 ال��ی 40 درص��د 

کاهش پیدا کرده است.
 وضعیت نامش�خص 21 

میلیارد  دالر 
رئیس اتاق مش��ترک ایران 
و ع��راق با بی��ان اینکه برخی 
از پوله��ای حاص��ل از صادرات 
غیرنفتی نیز به کشور بازگردانده 
نشده است و در مورد علت آن 
مس��ائل مختلفی مطرح است، 
تصری��ح ک��رد : از 27 میلیارد 
دالری ک��ه بانک مرک��زی در 
این زمینه اعالم ک��رده حدود 
6 میلیارد آن مربوط به بخش 
خصوصی اس��ت و 21 میلیارد 

دالر آن مربوط به بخش دولتی است و بانک مرکزی در این حوزه هنوز 
اعالم نکرده که این 21میلیارد دالر در اختیار چه بخش هایی است .

وی با بیان اینکه در واقع عمده عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
غیر نفتی مربوط به واحدهای دولتی از جمله پتروش��یمی ها اس��ت و 
ش��اید حدود 6 میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است ،اظهار کرد 

:سیاس��ت های پولی ، بانکی و بازرگانی کشور نیز بر وضعیت اقتصادی 
کشور موثر و تاثیر گذار هستند .

 عدم ثبات قوانین در حوزه صادرات
ای��ن فعال اقتصادی همچنین از عدم ثبات قوانین در حوزه صادرات 
و واردات کشور گله کرد و گفت: این عدم ثبات در قوانین اثرات خود را 

در بازار گذاشته است .
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چهارمین اجالس معاونت سیاسی

 استان ها برگزار شد
به گزارش هفته نامه شما، چهارمین اجالس سراسری معاونت 
سیاس��ی اس��تان ها به صورت مجازی با حضور قائم مقام معاونت 
بین المل��ل حزب، بومیان قائم مقام سیاس��ی مرکز، آقایان دکتر 
لیایی و هنردیده از اعضای شورای سیاسی مرکز، معاونین سیاسی 
استان های اردبیل، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان ، سمنان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، مازندران 

و هرمزگان برگزار شد.
در ابت��دای ای��ن جلس��ه آقای تهران��ی قائم مقام مع��اون بین 
الملل حزب به تش��ریح قرارداد همکاری ای��ران و چین پرداخت. 
در ادامه معاونین سیاس��ی استان های اردبیل، بوشهر، چهارمحال 
و بختیاری، خراس��ان رضوی، سیستان، س��منان، قزوین، کرمان، 
مازن��دران و هرمزگان به ارائه گزارش عملکرد سیاس��ی اس��تان 
خویش پرداختند. در این میان مشاورین جوان استان های سمنان 

و مازندران هم مطالبی بیان کردند.
در پایان قائم مقام معاونت سیاس��ی به بیان نکاتی تشکیالتی و 

اخبار پرداخت.

خبر

مطالبات مردمی از فراکسیون ورزش مجلس
آنچه که در گام دوم انقالب مورد تاکید 
مقام معظم رهبری است و مطالبه عمومی 
نیز هس��ت،لزوم توجه به مبانی فرهنگی و 
بسط و گسترش اخالق و روشهای اسالمی در جامعه است.در این راستا 
ورزش به عنوان یک مولفه مهم اجتماعی و تاثیرگذار در جامعه به ویژه 

در میان اقشار جوان و نوجوان باید در اولویت قرار گیرد.

 غافل از جوانان
اعتق��اد داریم مصوبه دوره پیش��ین نماین��دگان محترم مجلس در 
خصوص تش��کیل وزارت ورزش و جوانان و س��پردن ام��ور جوانان به 

سازمان تربیت بدنی سابق نتوانست انتظارات را برآورده سازد.
دس��تگاه عریض وطویل ورزش و تشکیل تعداد کثیر فدراسیونهای 
ورزشی وانجمنها به قدری مشکالت عمده در داخل خود دارد که اجازه 
نمی دهد در باره امور جوانان و امور رفاهی این طیف گام اساسی بردارد.

افزون بر آن ورزش همگانی و ایجاد تحرک و فعالیت جس��مانی در 
میان خانواده ها از ملزومات جامعه امروزی ما است که متاسفانه به دلیل 
محدویت های مالی و نبود مدیریت صحیح نتوانسته ایم در این موضوع 

خاص حرکت بنیادین و اساسی داشته باشیم.

 جدا سازی امور جوانان از مدیریت ورزش 
در زمینه ورزش قهرمانی و حمایت از ورزشکاران به ویژه در رشته های 
پایه و مدال آور و ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری هم نیازمند 

عزم جدی دولت و مجلس هستیم.
یک��ی از مطالبات عمده جامع��ه ورزش از نمایندگان جدید محترم 
مجلس ،تجدید نظر در مصوبه قبلی و جدا سازی امور جوانان از مدیریت 

ورزش است.

 كوچكی چونه ورزش
موضوع مهم بعدی لزوم اهتمام بیش��تر ب��ه ورزش و افزایش بودجه 
عمومی در این زمینه اس��ت. در گذشته نگاه مجلسیان به امور ورزش 
از اولوی��ت خاصی برخوردار نبوده، به همین جهت از همان ابتدا "چونه 
ورزش"را کوچک گرفته اند لذا در بودجه ریزی سال آتی ورزش باید این 

موارد مهم مورد توجه اساسی قرار گیرد.
از جمله موارد مهم بعدی لزوم نظارت و مراقبت بیش��تر بر عملکرد 

وزارت ورزش و فدراسیونهای تابعه است.

 مبارزه با پدیده فساد و داللی
موضوعات خطیری چون تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت ورزش و 
مبارزه با پدیده فس��اد و داللی به ویژه در فوتبال ااز عمده ترین مطالبات 

مردمی است که در مجلس قبلی مورد غفلت قرار گرفت و باقی ماند.
از هیات رئیس��ه محترم مجلس ،نماین��دگان گرامی ،به ویژه اعضاء 
کمیس��یون فرهنگی انتظار داریم با اهتمام ج��دی به موارد مطروحه 
بنگرن��د و با تصویب قوانین پویا و افزایش س��رانه ورزش به یاری آحاد 

مردم،به خصوص اقشار نوجوان و جوان بشتابند.
به نظر می رسد در این زمینه اعضاء محترم فرکسیون ورزش مجلس 
باید پیشقدم باشند و با دیدی وسیع و عزمی جدی وارد میدان شده و 

رسالت خود را به بهترین شکل انجام دهند.
مصاحبه هفته گذش��ته محمد مهدی فروردین رئیس فراکس��یون 
ورزش مجلس در باره لزوم فعالیت مجدد برنامه نود با انتقادات فراوانی 
از سوی کارشناس��ان و رسانه ها مواجه شد. انتظار می رفت ایشان در 
اولین مصاحبه خود اولویتهای مهم ورزش را در مجلس بازگو می کرد.

برخی این اظهار نظر را گل به خودی تعبیر کرده و ایشان را به دقت بیشتر 
و تامل بهتر دعوت کردند،به خصوص اینکه ایشان تجاربی در امر ورزش داشته 

و از جمله ورزشکاران و مربیان فوتبال در تیم قشقایی شیراز بودند.

احمد میرزا بیان

عضو كار گروه ورزش



9
دوشنبه

 13مرداد1399 
13 ذی الحجه 1441    

شماره  1119 

در گفتگو با همسر شهید اسماعیل حیدری مطرح شد:

جمله ای که نشد به شهیدم بگویم

زهرا غالمی همس��ر ش��هید مدافع حرم حاج اسماعیل حیدری در 
گفتگو با هفته نامه ش��ما همزمان با آغاز هفته والیت از س��یره والیی 

فرمانده مدافع حرم شهید حاج اسماعیل حیدری گفت:
حاج اسماعیل در مكتب اهل بیت

 شهید حیدری در مکتب اهل بیت بزرگ شدند، ایشان ارادت خاصی 
به حضرت اباعبداهلل)ع( داشتند و از افتخاراتشان این بود که از مادحین 
اهل بیت عصمت و طهارت هس��تند در من��ش و عمل هم این مهم را 
نشان می داد، شادی در شادی های اهل بیت و افتخار به حیدری بودن 
در میالد حضرت امیر کامال مشخص بود و منش ایشان نیز حیدری بود.

دست نوازش بر سر ایتام
در زمانی که ایش��ان در رشت دانشگاه می رفتند فرزند شهیدی بود 
به اس��م محمدرضا ش��الیکار که با مادرش به دانشگاه آمده بود شهید 
حیدری محمدرضا را با آنکه پسر ما حسین کوچک بود بغل می کرد و 
دست نوازش می کش��ید فرزندان شهدا او را دایی صدا می زندند و بعد 
از ش��هادت حاجی هم آنها خیلی متأثر شدند. حاج اسماعیل همیشه 

رابطه خوبی با بچه ها داشت و همیشه با آنها شوخی می کرد و به ایتام 
رسیدگی ویژه داشت، من خودم در کنار زندگی او این حرف را که شهدا 
در سیره اهل بیت قدم برمی دارند ملموس دیدم. در حلب سوریه وقتی 
در خیابان می رفتیم برای بچه  های جنگ زده سوری همیشه خوراکی 
کوچکی حتی در حد و اندازه یک ش��کالت هم که شده داشت معتقد 
بود که اکنون که این مردم توسط بدترین و شقی ترین موجودات مورد 
ستم قرار گرفتند و سرهایشان بریده می شود وظیفه ماست که بر اساس 
منش والیت امیرالمؤمنین از مظلوم حمایت کنیم. ایشان معتقد بود باید 
هم در حرف و هم در عمل باید والیی بود و مکتب اباعبداهلل)ع( در خون 

و روح ایشان جاری و ساری بود.
زندگی مشترک علوی

حاج اس��ماعیل همراه و همدم من بود و می شد مصداق های رفتار 
او در زندگی مش��ترک را برگرفته از زندگی حضرت علی)ع( و حضرت 
زهرا)س( مشاهده کرد، همکاری در کار منزل، ابراز عالقه نسبت به من 
و فرزندان، غیور بودنشان نسبت به زندگی از جمله این موارد است. در 
زندگی خصوصیت های زیادی بود که اکنون آن را مرور می کنم می بینم 

چیزهای زیادی هست که او را نمونه می کند.
شفاعتمان كن

تنها حرفی که در دلم ماند و هیچ وقت نگفتم بار آخری که مرخصی 
آمد خواب بود با صدای نفس های من بیدار شد با خودم تردید داشتم 
که بگویم من را حالل می کند یا نه، اما نتوانستم بگویم بارها در سوریه 
که بود تماس می گرفت و می گفت اگر ش��ما نبودید ما نمی توانستیم 
اینجا بمانیم ولی هرگز من نتوانستم بگویم من را حالل کن و شفاعتم 
کن و آرزو دارم و از او می خواهم که هرگز تنهایمان نگذارد و دستمان 

را بگیرد.

همسر شهید مدافع حرم علی زاده اکبر:

نگاه جامعه به مدافعان حرم تغییر کرده است

نرگس بهادری همسر شهید مدافع حرم، علی زاده اکبر با بیان شرح 
کوتاهی از زندگی همس��رش گفت: ش��هید علی زاده اکبر اولین شهید 
مدافع حرم از استان خراسان رضوی و شرق کشور هستند که در سن 
37 سالگی در سوریه در منطقه تل عظم به شهادت رسیدند.ایشان پرکار 

و پرتالش و با اخالص و دغدغه مند نسبت به مسائل فرهنگی بودند.
 تعبیر خواب شهادت

وی با اش��اره به چگونگی آشنایی با ش��هید افزود: همسرم به شهدا 
عالقمند بودند و با واسطه گری همسایه مان که در بنیاد شهید مشغول 
بود به خواستگار من آمد همان شب مادرم خوابی دیده بودند که تعبیر 
آن به شهادت علی آقا باز می شد وقتی خواب را تعریف کردند ما گفتیم 
که احتماال تعبیر غلط بوده و چون هنوز جنگی نبود گفتیم قسمت او 
شهادت نیست اما بعدتر فهمیدم خدا برای ایشان شهادت را رقم زده بود.

 خودمان به استقبال شهادت برویم
همسر شهید مدافع حرم با بیان رضایت خود از حضور همسرش در 
نبرد با داعش تصریح کرد: ایشان در مرحله اول یک دوره چهل و پنج 

روزه به مأموریت رفتند قبل تر هم علی آقا داخل کش��ور مأموریت های 
زی��ادی می رفتند، ان��گار خدا می  خواس��ت ما را ب��رای چنین روزی 
آماده کند اما وقتی از دوره چهل و پنج روزه برگش��تند انگار روحشان 
آس��مانی شده بود و جسمشان طاقت زمین را نداشت، مرحله دوم که 
می خواستند بروند هنوز جنگ شدت نداشت اما از گوشه و کنار شنیده 
بودم که اوضاع رو به وخامت می رود به همین خاطر از او خواستم که به 
مأموریت نرود ولی ایشان گفتند اگر قرار باشد مرگ به سراغ من بیاید 
همین جا هم می آید پس بهتر است خودمان به استقبال شهادت برویم.

وی خاطرنشان کرد: این حرف ایشان من را به فکر فرو برد و با خودم 
گفتم اگر نگذارم برود فردای قیامت جواب حضرت زینب )س(را چگونه 

بدهم که ایشان رفتند و بعد از ده روز خبر شهادتشان به ما رسید.
 دلگرمی ها و ناراحتی

بهادری ضمن نگاهی گذرا به تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مدافعین 
حرم گفت: بعد از شهادت عده ای باعث دلگرمی ما می شدند ولی عده ای 
باعث ناراحتی ما می شدند و بارها خودم شنیدم که می گفتند در مقابل 
پول این شهدا رفته اند که به نظرم این موارد بر اثر بی اطالعی است، در 
همان زمان به قرآن رجوع کردم و دیدم که در آیات قرآن به ش��هدای 
احد اشاره شده بود که از زندگی گذشتند ولی عده  ای افراد سست ایمان 
هم در برابر آنها بودند. البته این س��ال ها به واس��طه اتفاقات مختلف و 

روشنگری رهبر انقالب نگاه به مدافعان حرم تغییر کرده است.
وی در پایان اظهار داشت: ایشان همانطور که هم نام امیرالمؤمنین)ع( 
بودند منش و مرام شان هم با سیره حضرت عجین شده بود و حتی ما 
برای  شروع زندگی مان هم از حضرت علی)ع( مدد گرفتیم و به پیشنهاد 
ایشان متن کارت دعوت مهمانانمان هم برگرفته از سیره امامت و والیت 

ایشان بود تا زندگیمان متبرک شود.
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رئیس مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین عنوان کرد:

  تأکید امیرالمؤمنین
 بر اقتصاد مقاومتی در سیره حکومتداری 

مدیریت اقتصادی، پرداختن به اقتصاد از منظر امام علی)ع( و حمایت 
از تولی��د به عنوان یک رک��ن گردش اقتصاد بهان��ه ای برای گفتگو با 
حجت االسالم دشتی، رئیس مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین شد. در 

ادامه این گفتگو را می توانید مطالعه فرمایید:
حذف مدیران فاسد

با نگاهی به س�یره زندگی امام عل�ی)ع( در دوران حكومت 
ایش�ان برای اصالح اقتصادی جامعه كه درگیر نوعی از فس�اد 

شده بود چه اقداماتی را انجام داد؟
اولین اقدامی که امیرالمومنین انجام دادند در حد توان مدیران فاسد 
را از دستگاه ها حذف کردند، افراد مختلفی در دستگاه بودند، اما حضرت 
با تعداد اندکی نیروهای کارآمد و دس��ت پاکی که در اختیار داش��ت، 
تعویض مدیران فاسد را شروع کرد. مرحله دوم اقدام حضرت، سیستم 
نظارتی قوی را برس��ر آنها گذاش��ته بود و مدیران هم می دانستند که 
حضرت هر لحظه در حال رصد کردن آنهاست. در قدم بعدی، حضرت 
نگاه به بیت المال را تغییر دادند یکی از راهکارهای اقتصادی که ایشان 
در کنار کوتاه کردن دست متعدیان به بیت المال آن را انجام دادند این 
بود که تمام کس��انی که متولد می شدند و از دنیا می رفتند را در روز و 
لحظه ثبت می کردند، اخبار به حضرت می رس��ید و حضرت هرکدام از 
اس��تانداران را موظف کرده بودند که این سیستم را تعبیه و یادداشت 
کنند و براس��اس هر شخصی که در حکومت اسالمی زندگی می کند، 

یک مبلغی را از بیت المال اختصاص می دادند.
 كسی در جامعه اسالمی نباید بی كار باشد

در نظام اقتصادی حضرت مس�ئله اهمی�ت تولید و چرخش 
اقتصادی چگونه در دست اقدام قرار داشت؟

امام سیس��تم حکومتی را به گونه ای اصالح کرد در استفاده از منابع 
فقیر و غنی یکسان باشند در عین حال شرایط کار را فراهم کردند تاکید 
حض��رت در خطبه های مختلف نهج البالغه و حکمت ها این اس��ت که 
جوان باید کار کند، بیکاری عار است و نباید اجازه دهیم کسی در جامعه 
اس��المی بی کار باشد، حضرت از خودشان شروع کردند، نخلستان های 

بزرگی را آبیاری و افتتاح کردند، زمین بایر بود؛ حضرت با هس��ته های 
خرمایی که کاش��تند و چاه هایی که زدند و آبیاری نخلس��تان توسط 
خودشان، به مردم آموختند که باید خودتان قدم بردارید، هم باید کمک 
دولت باش��ید و هم باید س��رکار بروید و مشغول به کار شوید و از هیچ 

کاری هم ابا نکنید.
 اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید الگوی اسالمی دارد

چگون�ه جامعه م�ا می تواند در مس�یر عدال�ت اقتصادی و 
اصالحات اقتصادی به سبک حكومت علوی حركت كند؟

اگر جامعه اسالمی توصیه ها و نکات مورد تأکید حضرت علی)ع( را 
عملیاتی کند و اگ��ر همین فرمایش مقام معظم رهبری یعنی اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید ملی که الگوی اسالمی دارد و نتیجه ساعت ها 
تالش صدها محقق در مس��ایل اقتصادی و اجتماعی هست را اجرایی 
کند؛ بس��یاری از مشکالت برطرف می ش��ود؛ کشورهای مختلف یک 
هزارم منابع غنی که داریم را ندارند، اما اقتصاد آنها شکوفاتر هست، به 
این دلیل که سیس��تم نظارتی قوی تری دارند، قانون در آنجا بهتر اجرا 
می شود، کسی که مجری قانون است دستی در کار ندارد. اگر این موارد 
به صورت یک سیستم منظم پیش رود و اجرا شود و آن تفکر اسالمی 
ناب که اس��الم مبانی اقتصادی بسیار کامل است، به درستی شناخته 

شود، بسیاری از مسایل حل خواهد شد.

شدت برخورد امیر المومنین)ع(
 با فساد در ارکان حکومت

جامعه نبوی پس از رحلت پیامبر عظیم الشان اسالم)ص( دچار 
ریزش ها و فتنه های فراوان گردید.2۵س��ال نیز حکومت جامعه 
اس��المی در اختیار افراد به ظاهر دین دار افتاد که موجب تغییر 
و تحریف در بسیاری از احکام و تفکرات در امت اسالمی گردید. امیرالمومنین)ع( با چنین 

جامعه و حکومت آشفته ای مواجه بود.
لذا حضرت ابتدا به انتصاب افراد صالح در پستهای حکومتی و اقتصادی پرداخت. سپس 
در خطبه ها و نامه ها و جلسات متعدد، سیاستهای صحیح اسالمی در زمینه های سیاسی 
اجتماعی و اقتصادی را تبیین نمود و خود نیز به عنوان بهترین الگوی اخالقی و ساده زیستی 

در راس حکومت قرار گرفت.
 میراثی نامطلوب

شبهات فراوانی در خصوص انتصاب و انتخاب کارگزاران اقتصادی حضرت مطرح شده که 
نش��ان از ناآگاهی نسبت به شرایط آن زمان و فضای جامعه دارد. قیام مردم برای برکناری 

خلیفه سوم در واقع قیام علیه فساد در دستگاه حاکمیت بود.
همین امر روش��ن می کند حضرت، میراثی نامطلوب و حکومتی فاسد از جهت سالمت 

اقتصاد را سکان دار شدند.

مهدی بدری

روزنامه نگار
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خلیفه س��وم مناصب حس��اس و کلیدی را به اطرافیان نا الیق می سپرد و چشم برروی 
فس��اد آنان می بست لذا حضرت در مدت کوتاه ۵ ساله باید یکایک مناصب حکومتی را از 

لوث وجود افراد فاسد پاک می کرد.
در کنار آن به اصالح تفکرات موجود در جامعه می پرداخت. بر هیچکس پوشیده نیست 
که این دو امر بسیار مشکل، زمان زیادی نیاز دارد  و فرصت ۵ساله برای این حجم از تغییرات 

و تربیت انسانهای صالح و مدیران کارآمد برای تزریق به سیستم اداری کافی نیست.
 سیستم نظارتی مخفی

با این حال اغلب مدیران حکومت علِوی را افراد صالح تش��کیل می دادند و تاریخ گواهی 
می دهد که درصد بسیار اندکی از کارگزاران و منصوبین حضرت به فساد و خیانت دچار شدند. 
جالب اینجاست افرادی که خطا کردند به گواه آمار کمتر از 20درصد را شامل می شدند که 

همگی به سرعت مورد مواخذه حضرت قرار گرفتند و برخی نیز جبران مافات کردند .
ضم��ن اینکه حضرت از طریق سیس��تم نظارتی مخف��ی مرتبا عملکرد کارگ��زاران را 
کنترل می کرد. همچنین به اصالح و ارشاد رفتار آنان و بیان اشتباهاتشان به طور متناوب 
می پرداخت. افرادی همچون سعد ابن مسعود، جالس بن عمیر و عبدالرحمن بن محمد را 
تشویق و عده ای را مورد تنبیهات سخت قرار می دادند تا بدین طریق جلوی فساد در ارکان 

حکومت گرفته شود.
 قاطعیت حضرت علی)ع(

در خصوص تنبیهات حضرت تنها به یک نمونه نامه به فرماندار اهواز اشاره می کنیم که 
فرمودند: »هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم 
معرفی کن و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز و به همه بخش های تابع اهواز بنویس که 
من- علی- چنین عقوبتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، 
که نزد خدا خوار می شوی، و من به زشت ترین صورت ممکن تو را از کار برکنار می کنم و 

خدا آن روز را نیاورد.«

اهمیت تولید در کالم امیرالمومنین

جایگاه تولید در حکومت علوی
مقام معظم رهبری سال جاری را سال 
جهش تولید نامگذاری نمودند بر همین 
اس��اس در این مجال به بررسی تولید و 

اهمیت آن در سیره و حکومت علوی اشاره ای گذرا خواهیم کرد.
وقت��ی به کالم و روش زندگی امیرالمومنین می نگریم به اهمیت دو 

مقوله تولید و نوع مصرف پی خواهیم برد.
 شعار حكومت علوی: كار و كار

در رابطه با اهمیت تولید و کار روایات فراوانی از آن حضرت به دست 
ما رس��یده اس��ت. لکن اگر هیچ روایتی جز کالم زیر از آن حضرت به 
ی��ادگار نمانده بود باز هم متوجه اهمیت این دو واژه در قاموس فکری 
موالی متقیان می ش��دیم. آنجا که فرم��ود: »االعمل العمل، ثم النهایه 
النهایه« حضرت در این کالم در حقیت ش��عار حکومت خود را "کار و 

کار و کار" قرار داده اند.
و سپس به سرانجام رساندن آن کار. یعنی آنچه در ابتدا اهمیت دارد 
کار است و کار .اما نه بدون در نظر گرفتن نتیجه بلکه باید کار و تالش 
و تولید در نهایت به خروجی و محصول مناسب و کاربردی منتج  شود .

در حقیق��ت اگر محصولی در کارخانج��ات تولیدی داخلی ما تولید 
می شود بدان معناست که بخش اول سفارش حضرت )العمل العمل( 
عملیاتی شده است اما اگر کیفیت آن محصول با مشابه خارجی تفاوت 
کاهش داشته باشد نشانگر این این است که بخش دوم سفارش حضرت 

)النهایه النهایه( به اجرا در نیامده است.
  ظرفیت سازی در كالم حضرت

بیانات موالی متقیان در خصوص اهمیت تولید فقط مختص روایات 
کار و تالش نمی شود بلکه آن حضرت در سلسله ای از سخنان گرانقدر 
به بیان نعمت های بی شمار الهی و ظرفیت اجرایی عظیم بشری اشاره 
می نمایند. این روایات در حقیقت تلنگری برای ظرفیت سازی و استفاده 

از ذخایر الهی است .
یعنی اگر ما زمین کش��اورزی، آسمان پر باران، معادن غنی و سایر 
منابع زمینی و زیر زمینی داریم و اقتصادمان پیشرفت نکرده یا به اندازه 
کافی نمی کند و دستمان جلوی بیگانه دراز است پس در برابر نعمتها و 

ظرفیتهایمان ناسپاسی و کم کاری کرده ایم!
 رحمت پروردگار به جوامع در قبال میزان تولید

آن حضرت نگاه رحمت پروردگار به یک جامعه را متوجه میزان تولید 

در آن جامعه دانسته 
و فرمودن��د اگر امتی 
آب و زمین مناس��ب 
برای کشاورزی داشت 
و بر اثر تنبلی یا سوء 
مدیریت نتوانس��ت از 
آن بهره کافی ببرد و 
موجب  ضعف  همین 
فقر آنان گردید چنین 

امتی از رحمت خداوند به دور است.
از این روشن تر حضرت در کالمی نغز و موجز فرمودند:

»دوری از وطن موجب خجلت نیست بلکه خجلت برای کسی است 
که در وطن خویش باش��د )اما به دلیل سوء مدیریت و عدم استفاده از 

نعمتها( فقیر بماند!«
 اهمیت به شیوه كار و مهارت آموزی

حضرت در کنار س��فارش به کار تالش و تولید، اهمیت زیادی برای 
نوع و شیوه مهارت در امر تولید قائل بودند. در منابع روایی چنین نقل 
شده که در سال دوم هجری و پس از غزوه ذوالعشیره، امیرالمومنین به 
همراه عمار یاسر در آن منطقه به بازدید از روشها و مهارتهای کاری و 
کشاورزی قبیله بنی مدلج پرداختند. سپس در کنار نخلستانها از شیوه 

کار کارگران بازدید نمودند.
آن حضرت خصوصا در دوره مهجوریت 2۵ساله از حکومت به قدری 
به مسئله اقتصاد ، رونق تولید ، مدیریت منابع انسانی و مادی پرداختند 

که درکتب حدیثی این موضوع مشهور است.
 برخورد فوری با تعطیلی واحدهای تولیدی 

در دوران حکوم��ت نیز این اهتمام ب��ه امر تولید در نگرش حضرت 
مش��اهده می ش��د تا جایی که اگر کوچکترین ضرب��ه ای به تولید یا 
واحدهای تولیدی وارد می آمد حضرت شخصا به میدان آمده و از این 

اتفاق جلوگیری می نمود.
برای نمونه در کتاب تاریخ یعقوبی نقل شده که وقتی حضرت از تخریب 
نهر آبی که منشأ تولید و کشاورزی بود با خبر گشت بالفاصله مسئول 
آن منطقه را احضار و او را متوجه مشکل کرده و پس از بررسی های الزم  

جلوی این ضربه به امر تولید را در همان بدو امر گرفتند.

حجت االسالم علی تبریزی

كارشناس مسائل دینی
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عالج تحریم فق��ط و فقط تکیه ب��ر توانایی های ملّی 
اس��ت. بای��د این توانایی ه��ا را هر چه داریم نگ��ه داریم، 
دنب��ال کش��ف توانایی های جدید باش��یم -که قطعاً هم 
توانایی های ما زیاد اس��ت- و به آنها تکیه کنیم و آنها را اِحیا 
کنیم، جوانهای خودمان را وارد میدان بکنیم و ارکان اقتصاد 
مقاومتی را -یعنی درون زایی و برون گرایی- ]دنبال کنیم.[ ما، 
هم امکاناتی در درون داریم، هم امکانات بین الملل داریم. ما، 
هم می توانیم در داخل تولید کنیم و امکانات فراوان گوناگوِن 
علمی، اقتصادی و غیره بجوش��د از داخل، هم می توانیم در 
عرصه ی جهان، عرصه ی بین الملل ]فّعالّیت کنیم.[ ما دوستان 
خوبی داریم، با این دوستان می توانیم کار کنیم. تالش الزم 

دارد، مجاهدت الزم دارد.
     

امام خامنه ای1399/5/10
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حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، استاد تمام فلسفه حوزه و دانشگاه، در باره 
اهمیت تولید در حکومت امیرالمؤمنین)ع( به خبرنگار ما گفت: تولید به صورتی که امروز 
وجود دارد در زمان امیرالمؤمنین)ع( نبوده است که بخواهیم تطبیق کنیم، اما آنچه از 
اهداف و سیاست های اقتصادی امیرالمؤمنین)ع( از نهج البالغه بر می آید سیاست ها و 

اهداف ایجابی اقتصادی و سلبی اقتصادی است. 
 خراج جز با آبادانی فراهم نمی شود

وی در خصوص سیاست ها و اهداف ایجابی اقتصادی حضرت علی)ع( مطرح کرد: 
حضرت توجه زیادی به آبادانی و عمران و بالندگی کسب و تجارت دارد. در نامه پنجاه و 
سوم به مالک اشتر می فرماید: »باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج 
باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی شود. آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی 
مزارع به دست آورد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می کند و حکومتش اندکی 

بیش دوام نخواهد آورد.« 
این استاد فلسفه حوزه در ادامه بیان کرد: نامه پنجاه و سوم امیرالمؤمنین)ع( به مالک 
اشتر نشان می دهد حضرت به شدت معتقد به حمایت از تولیدکننده است. آن زمان 

تولید در حوزه زمین و آبادانی زمین بود. االن مصادیق تفاوت پیدا کرده است. 
وی به عدالت ورزی، حق گرایی و امنیت اقتصادی به عنوان سایر سیاست ها و اهداف 
ایجابی اقتصادی امیرالمؤمنین)ع( اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان و کسانی که در 
گردش سرمایه فعالیت و اشتغالزایی می کنند و طبعاً اشتغالزایی تولید را به همراه دارد، 

باید امنیت اقتصادی داشته باشند. 
نفی گرفتن مالیات های سنگین و رانت خواری

خسروپناه پیرامون سیاست ها و اهداف سلبی اقتصادی امیرالمؤمنین)ع( اظهار کرد: 
حضرت در جمالت متعددی گرفتن مالیات های سنگین و رانت خواری را نفی می کند و 

می فرماید نباید اقتصاد و فعالیت های اقتصادی به این سمت بروند. 

وی با اشاره به اینکه در اخالق اقتصادی امیرالمؤمنین)ع( قناعت به طور جدی مطرح 
است خاطرنشان ساخت: حضرت در کنار تولید و گردش ثروت و سرمایه و اشتغالزایی 
به قناعت تأکید می کند و آنچه که حضرت مطابق قرآن با آن مخالف اس��ت کنز یا 

انباشت ثروت است. 
 مخالف زمین خواری

این استاد فلسفه دانش��گاه افزود: امام علی)ع( مخالف زمین خواری و این موضوع 
است که مرتباً زمین بخرند و راکد نگه دارند. این کاری است که امروزه بانک های ما 
انجام می دهند. بانک های ما برای اینکه پشتوانه مالی شان حفظ شود مدام زمین خواری 

می کنند و مسکن و زمین می خرند. 
وی در پایان گفت: مسکن هایی که بانک ها می خرند در اختیار مردم قرار نمی گیرند 

و همین موجب افزایش قیمت زمین و مسکن می شود.

حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه مطرح کرد: 

اعتقاد شدید امیرالمؤمنین)ع( به حمایت از تولیدکننده
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