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راه مقابله با جریان تحریف 
جریان تحریف تالش می کن��د به اتاق فکر 
ملت ما نفوذ کند و باعث اختالل بینش��ی شود 
تا تمیز سره از ناسره صورت نگیرد. گاهی اوقات 
جری��ان تحریف صحیح و ناصحیح را مخل��وط می کند. نظیر عملکرد 
رس��انه های معاند که دو خبر درس��ت می دهند و در کنارش خبرهای 
نادرست با تحلیل های آن چنانی ارائه می کنند تا بتوانند در نظام بینشی 

و تفکر مردم ایران اختالل ایجاد کنند. 
 تحریف ابزار روانی سلطه گری

تحریف ابزار روانی س��لطه گری اس��ت. یکی از ابزارهای سلطه برای 
رس��یدن به اهدافش تحریف و بازی رسانه ای است. جنس تحریف نرم 
اس��ت و روی افکار ملت ها کار می کند و به تخریب فرهنگی می پردازد. 
جریان تحریف مانع دسترس��ی به اطالعات درس��ت می شود. از این رو 
تحریف در مقوله رسانه و بازی های رسانه ای قرار می گیرد. الزم به ذکر 

است یکی از عوامل تفرقه بین مسلمانان همین جریان تحریف است. 
تحریف و تحریم دو روی یک سکه و به هم پیوسته هستند. نتیجه  اش 
ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و بی تفاوتی آنهاست. وقتی ملت بی تفاوت 
شد نسبت به ارزش ها حساسیت نشان نمی دهد و در برابر تهاجم نظام 
سلطه و مزدورانش هیچ گونه مقاومتی نمی کند. مردم تحت تأثیر جریان 
تحریف کم کم به س��مت نظام س��لطه تمایل پی��دا می کنند، چون در 
ذائقه ش��ان نظام سلطه را ش��یرین و ارزش های اسالمی را تلخ کرده اند. 
در حال حاضر سلطه گران و در رأس آن آمریکای جنایتکار همین کار 

را می کند. 
 عملکرد تحریف

جری��ان تحریف بر عزم و اراده ملت ها تأثیر می گذارد و مقاومت آنها 
را در برابر فش��ارهای دش��من در هم می شکند. دش��من از یک سو به 
ملت  ما فش��ار می آورد تا او را تس��لیم کند. از س��وی دیگر با تحریف و 
ایجاد دگرگونی در بینش ملت در نظام فکری او نفوذ می کند. دش��من 
با تحریم مردم ما قصد دارد آنها را از پا در بیاورد و مقاومتشان را از بین 

ببرد. بنابراین تحریف از یک طرف سستی در عزم و اراده ملت به وجود 
م��ی آورد و از طرف دیگر مقاومت در برابر تحریم ها را کاهش می دهد و 
مث��ل موریانه به درون اذهان عمومی رخنه می کند و موجب می ش��ود 
باورها تولیدات تحریف را بپذیرند. در این صورت اهداف دشمن تأمین 

می شود. 
 جهت گیری تحریف زدودن تفکر سالم

اگر جهت گیری تحریف زدودن تفکر سالم است درمانش اصالح تفکر 
است. راه مقابله با جریان تحریف افزایش بصیرت است. باید اطالعات و 
اخبار را از کانال های درست دریافت کنیم و از صحت و درستی اخباری 
که به دس��تمان می رسد در تعامل با صاحب نظران و افراد مورد اعتماد 
و اهل فن مطمئن ش��ویم. به اخب��ار و مطالبی که تولیدکنندگان آنها 
مشخص نیس��تند به دیده اعتماد و اطمینان نگاه و بر اساس این گونه 

اخبار موضع گیری نکنیم و تسلیم جریان تحریف نشویم. 
باال بردن بینش ملت ایران از راه های مقابله با تحریف است. الزم است 
رسانه های ما اخبار و تحلیل های درست را به مردم برسانند و تالش های 

جریان تحریف را خنثی کنند.            

سرمقاله

حسین انواری

محمدحس��ین ش��فیعی ها عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی و دبیر حزب 
در اس��تان قزوین در ب��اره جریان تحریف به 
خبرنگار ما گفت: جریان تحریف کمک کننده 
جریان تحریم اس��ت. به ای��ن معنا که نظام 
استکبار به موازات تحریمی که در طول چهار 
دهه گذش��ته علیه ملت ایران روا داشته و در 
سال های اخیر به نهایت خودش رسانده است، 
نی��از دارد از لحاظ روانی روحیه مردم ایران را 
تخریب و آنها را دچار یأس و ناامیدی کند تا به 
هدفش برسد. نظام استکبار این عملیات روانی 

را از طریق تحریف انجام می دهد.  
 اب�زار اصلی و محوری دش�من برای 

جریان تحریف
وی در تبیی��ن تحری��ف گف��ت: تحریف 
واژگون جلوه دادن حقایق جمهوری اسالمی 
ایران، آدرس غل��ط دادن، آیه یأس خواندن، 
موفقیت ها و پیش��رفت ها را ندیدن و بر آنها 
سرپوش گذاش��تن و ضعف ها و کاستی ها را 

درشت نمایی کردن است.  
این عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه 
اسالمی از راه های شکست جریان تحریف را 
توکل به خدا و صبر و اس��تقامت در راه خدا 

دانست و پیرامون یکی دیگر از راهکارها برای 
تضعیف و شکست این جریان اظهار کرد: باال 
بردن سواد رسانه ای جامعه و هوشیاری نسبت 
به شایعات و اخباری که در آن سره و ناسره در 
هم خلط شده اند بسیار مهم است. ابزار اصلی 
و محوری دشمن برای جریان تحریف رسانه 
است. دشمن با به کارگیری نیروهای داخلی و 
خارجی خود تالش می کند با تحریف حقایق 
و واقعیت های جمهوری اسالمی ایران روحیه 

ملت را بشکنند. 
وی تأکید کرد: مس��ئولیت  دس��تگاه های 
مربوطه این اس��ت که بکوشند ذهن مردم را 
آماده و روش��ن کنند و راه شناخت شایعه از 
خبر واقعی را به مردم آموزش بدهند تا دشمن 

خلع سالح شود.  
 عملکرد مسئوالن در شرایط خطیر 

فعلی
شفیعی ها مطرح کرد: حفظ آمادگی های 
مردم در زمینه ه��ای مختلف اهمیت زیادی 

دارد. 
وی تصریح ک��رد: عملکرد مس��ئوالن در 
شرایط خطیر فعلی بسیار مهم است. مسئوالن 
ما در خدمت به مردم لحظه ای غفلت نکنند، 

ولو اینکه با سختی ها، کمبودها و گرفتاری های 
فراوان مواجهیم، اما مدیریت داشته هایمان و 
خدمت به مردم الزم و ضروری و شدنی است. 
شفیعی ها خاطرنشان کرد: مسئوالن دقت 
کنند با عملکردها و رفتارهای مدیریتی خود 
بهانه به دس��ت دشمن، مخالفین، معاندین و 

جریان داخلی دشمن ندهند. 
وی در پای��ان گف��ت: ام��روزه رد جریان 
داخلی دش��من در عرصه رسانه ها، روزنامه ها 
و ش��بکه های اجتماعی دیده می ش��ود. اینها 
به راحتی و با جس��ارت فضاسازی می کنند و 
از رفتارها و عملکردهای غلط برخی مسئوالن 
و تعارضاتی که در بعضی رفتارهای آنها هست 
سوء اس��تفاده می کنند و آنها را مستمسکی 

برای تخریب روحیه مردم قرار می دهند. 

محمدحسین شفیعی ها:

 باال بردن سواد رسانه ای جامعه از راه های شکست جریان تحریف است 



3
دوشنبه

 20مرداد1399 
20 ذی الحجه 1441    

شماره  1120 

به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی 
دکتر بادامچیان در بیان مواضع هفتگی حزب 
رویدادی  بیروت،  بندر  انفجار  داشت:  اظهار 
به  مکرون  سفر  رسد.  نمی  نظر  به  طبیعی 
لبنال پس از این انفجار و سخنان سخیف وی 
با استقالل کشورها و عدم مداخله  که مغایر 
در امور کشورهای دیگر است، هر تحلیل گر 
سیاسی را به این نتیجه می رساند که این اقدام 
فجیع تروریستی در جهت اهداف دولت های 
رژیم  و  آمریکا  و  فرانسه  همچون  استعماری 

صهیونیستی  است. 
 دخالت دشمنان استقالل لبنان

وی اف��زود: تحرکات گروه های وابس��ته 
در لبن��ان ک��ه به جای هم��دردی با ملت و 
یاری دولت لبنان، در چنین حادثة س��خت 
و دردناک��ی، اغتشاش��گری م��ی کنن��د. به 
س��اختمان های دولتی حمله می برند و به 
جای کمک برای ایجاد امنیت، ناامنی ایجاد 
می کنند و مورد حمایت اسرائیل و آمریکا و 
فرانس��ه قرار می گیرند، دلیل دیگری است 
که در پشت این امور و انفجار، دشمنان ملت 
و کش��ور لبنان و اس��تقالل ملت ها ، فعال 

هستند. 

 تسلیت به دولت، ملت لبنان و حزب 
اهلل

دکتر بادامچیان با تسلیت به دولت، ملت 
لبن��ان ، حزب اهلل و رهبر ش��جاع آن حجت 
االس��الم والمسلمین سیدحس��ن نصراهلل و 
اظهار همدردی با خانواده های مصیبت دیده 
و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، تأکید 
کرد: ملت ش��جاع لبنان این جنایت ها را با 
استقامت و همدلی پشت سر خواهد گذاشت 
و از گروه ها و کس��انی که در این فاجعه ملی 
با دش��منان لبنان، به ویژه تل آویو همراهی 

کردند، نخواهد گذشت. 
 کمک رسانی به ملت لبنان

وی در ادام��ه اف��زود: در ای��ن حادثه تلخ 
وظیفه همه کشورها و ملت ها یاری و کمک 
رسانی به ملت لبنان است. ایران در این زمینه 
اق��دام خوبی کرده اس��ت. ولی در بازس��ازی 
خرابی های این حادثه نیاز است که اقدامات 
جدی ت��ر و گس��ترده تری ص��ورت پذیرد. 
امیدواریم دولت لبنان هرچه زودتر تحقیقات 
خود را سامان داده و حقایق را آشکار سازد تا 

استکبار، فرصت سوء استفاده نیابد.  
 لزوم افزایش مراقبت های امنیتی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی تصریح کرد: 
با شکست دش��منان اسالم و سران استکبار، 
احتم��ال این ن��وع اقدام��ات انتقامجویانه یا 
توطئه های س��نگین در منطقه از طرف آنها 
وجود دارد. لذا ملت ها و دولت ها باید مراقبت 

های امنیتی خود را افزایش دهند.  
تسلیم ملت ایران یک خواب و خیال 

بیش نیست
دکت��ر بادامچی��ان در بخش دیگ��ری از 
سخنان خود با اشاره به شکست سیاست های 

تجاوزکارانه آمریکا علیه ملت ایران، برکناری 
برایان هوک مس��ئول امور ای��ران در وزارت 
خارجه آمریکا افزود: ناکامی آمریکا در اعمال 
سیاست های تجاوزکارانه و اعمال تحریم های 
ظالمانه نشان می دهد تسلیم ملت ایران یک 
خواب و خیال بیش نیس��ت. ش��ش رییس 
جمهور قبلی آمریکا هم بر این باور بودند. اما 

هرگز به آن دست نیافتند. 
وی تأکی��د کرد: آمریکا و اروپا در هر زمان 
که چهره مذاک��ره خواهانه یا دعوت ایران به 
تواف��ق به خود گرفته اند، هیچ اقدامی نکرده 
ان��د و برجام و مذاکرات با س��ران دولت های 

اروپایی بهترین دلیل است.
 ترام�پ دوب�اره ریی�س جمه�ور 

می شود؟
دکتر بادامچیان در ادامه با اشاره به سخنان 
اخیر ترام��پ مبنی بر توافق ب��ا ایران گفت: 
اگ��ر آمریکا در ادعای خود می خواهد اقدامی 
کند باید اول حسن نیت خود را اثبات نماید. 
مث��ال تحریم ها را لغو کند، دارایی های ایران 
را بازگرداند. در غیر این صورت کس��ی برای 
این سخنان ترامپ ارزشی قائل نیست. ضمن 
آنکه باید دانس��ت که ترام��پ دوباره رییس 
جمهور می ش��ود که وضعیت آمریکا خالف 
آن را نشان می دهد و مهم تر آنکه آمریکا در 
حال فروپاش��ی است. در یک عمارت در حال 
فروریختن نمی توان ولو موقت سکونت داشت. 

 ضرورت مراقبت های بهداشتی
دکت��ر بادامچی��ان در پایان به مناس��بت 
فرارسیدن ماه محرم تأکید کرد: با نظر والیت، 
تکلیف همه حسینی ها و زینبی ها این است 
ک��ه عزاداری را با نهایت دقت و مراقبت های 

بهداشتی برگزار کنند. 

الله افتخاری:
دولت زندگی مردم را به برجام گره زده بود

 عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اساس مذاکره با 
آمریکا در برجام بر بی اعتمادی بود اما نه از س��وی دولتمردان بلکه از 
سوی رهبر انقالب و برجام تجربه ای بود که نشان داد دشمن، همیشه 

دشمن است.
الل��ه افتخاری نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با 
خبرنگار مهر، با اشاره به ادعای اخیر برخی اعضای دولت مبنی بر اینکه 

اس��اس مذاکره با آمریکا بر بی اعتمادی بوده است، اظهار داشت: قطعاً 
اس��اس مذاکره با آمریکا از روی بی اعتمادی بوده است اما دولت به آن 
باور نداشت و این، فرمایشی بود که مقام معظم رهبری فرمودند. بالعکس 
دولت همه چیز مانند آب خوردن و نفس کشیدن، زندگی و بود و نبود 

مردم را به برجام گره زده بود و چند سال هّم و غّم آنها بر همین بود.
وی عن��وان ک��رد: البته واقعیت همی��ن بود که اس��اس مذاکره بر 
بی اعتمادی بوده است اما نه از سوی دولتمردان بلکه از سوی مقام معظم 
رهبری که با صراحت پیش بینی و اعالم کردند و همان هم محقق شد.

دکتر بادامچیان: 

اتفاقات اخیر بیروت در جهت اهداف 
دولت های استعماری است
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حمیدرضا ترقی:

ملت متوجه زیان ده بودن تفکر وادادگی شده اند

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: غربی ها در 
روابط اقتصادی خود منفعت طلبانه عمل می کنند و اصوالً سیاست های 

لیبرالی غرب در توافق های خود به دنبال سود یک طرفه است.
حمیدرضا ترقی نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه دولتمردان 
دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در تقابل با ایران فرقی بایکدیگر ندارند، 
اظهار داشت: اگر دموکرات ها هم پیروز انتخابات ریاست جمهوری 2020 
آمریکا شوند، وضعیت بر همین منوال است؛ این حزب سیاسی، اهداف 
سلطه گرانه خود را از طریق مذاکره و روش های جنگ نرم دنبال می کند.

وی ادامه داد: هر دو جریان های سیاس��ی حاکم در آمریکا نسبت به 
جمهوری اس��المی خصومت دارند و همان ط��ور که در برابر تهدیدات 
ترامپ و جمهوری خواهان تس��لیم نش��دیم، در براب��ر فریبکاری های 

دموکرات ها هم تسلیم نخواهیم شد.
حذف مرعوبین غرب

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی با اشاره بر اینکه برای 

رهای��ی از دام غرب باید کس��انی در رأس امور قرار بگیرند که مرعوب 
غرب نباش��ند، گفت: مردم باید با رأی خود، یک دولت جوان انقالبی و 
حزب اللهی را انتخاب کنند تا مس��یر سیاست خارجی کشور به سمت 
استقالل و عدم تمایل به غرب سوق پیدا کند؛ افرادی باید در رأس امور 
قرار بگیرند که سرنوشت اقتصادی و پیشرفت کشور را به غربی ها گره 

نزنند و در خط والیت و رهبری باشند.
ترق��ی با تأکید بر اینکه مواضع رهبری نس��بت به مذاکره با آمریکا 
ش��فاف است، افزود: ۷ سال گذشته نشان داد شعار جریان اصالحات و 
اعتدال که تمایل به غرب داشتند، شکست خورد و این نوع گرایش به 
غرب، جز مانعی برای پیشرفت افزاین، تورم و تحریم دستاوردی برای 

کشور نداشته است.
 غرب به دنبال سود یک طرفه 

وی با بیان اینکه در اوج روابط با غرب میزان تبادالت اقتصادی مان 
بسیار کم و محدود بوده است، بیان داشت: غربی ها در روابط اقتصادی 
خود منفعت طلبانه عمل می کنند و اصوالً سیاست های لیبرالی در غرب، 

تماما در توافقات خود به دنبال سود یک طرفه است.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه رشد سیاسی مردم دیگر اجازه 
تکرار مذاکرات اشتباه را نخواهد داد، عنوان کرد: ملت متوجه زیان ده 
بودن تفکر وادادگی شده اند و تجربیات آقایان اصالح طلب نیز در گفتگو 

با آمریکا به بن بست رسیده است.
عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه اس��المی تصری��ح کرد: 

کش��ور های اروپایی و آمریکا خود دچار مشکالت اقتصادی 
متعددی هس��تند و ش��اهد تظاهرات مردم در برخی 

از این کشور ها هس��تیم؛ این ها که خود در حل 
مشکالتش��ان مانده اند، چطور می خواهند به 

بهبود وضعیت در کشورمان کمک کنند.

حنیف غفاری: 

حامیان داخلی بایدن 
در جریان تحریف قرار دارند

حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون اظهارات اخیر جو 
بایدن مبنی بر اینکه چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز 
شود امریکا به برجام باز خواهد گشت به خبرنگار نمانیوز گفت: هرچه 
به انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا نزدیک تر می ش��ویم جو بایدن، 
اطرافیان و مشاورانش سیگنال هایی را در باره سیاست خارجی امریکا و 
برجام و دیگر توافقاتی که ترامپ از آنها خارج شده است اعالم می کنند. 
آنها س��عی دارند به افکار عموم��ی، خصوصاً مردم امریکا القا کنند جو 

بایدن و دموکرات ها متفاوت از ترامپ و جمهوریخواهان هستند. 
 دموکرات ها واقعاً نمی خواهند به برجام برگردند

وی در ادام��ه گف��ت: نکته اصلی این اس��ت ک��ه دموکرات ها واقعاً 
نمی خواهند به برجام برگردند. اتفاقاً مشاوران بایدن طی ماه های گذشته 
ای��ن موضع را اعالم ک��رده بودند که اگر بخواهیم ب��ه برجام برگردیم 

امتیازی از ایران می گیریم و بعد به برجام برمی گردیم. 
این کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد: ممکن است دموکرات ها 
تاکتیک��ی را به کار ببرند و در قالب اظهارنظ��ر اعالم کنند که اگر در 
انتخابات پیروز شویم به برجام برمی گردیم، ولی واقعیت این است که 
هیچ محدودیت و تحریمی علیه ایران را لغو نخواهند کرد و عمالً تعلیق 
عملیاتی تحریم ه��ای یکجانبه امریکا را منوط می کنند به اینکه ایران 

حاضر شود به درخواست های غیرمعقول آنها پاسخ بدهد. 
 درخواست های غیر معقول امریکا از ایران

وی در خصوص درخواست های غیر معقول امریکا از ایران بیان کرد: 
درخواست های چهارگانه و غیرمعقول امریکا از ایران همان هایی است که 

دولت ترامپ از ایران داش��ته است؛ 
یکی دائمی ش��دن محدودیت های 

هس��ته ای ایران که طبق برجام باید 
س��ال 2025 برداشته ش��وند؛ دیگری 

اعم��ال محدودی��ت در تع��داد و میزان 
موشک ها و آزمایش های موشکی و کاهش 

ت��وان دفاعی ایران، س��ومین مورد بحث های 
منطقه ای و ارتباط ای��ران با گروه های مقاومت و 

مورد چهارم بازرسی های نامحدود و غیرمعقول آژانس 
از تمامی اماکن کشور از جمله اماکن نظامی است. 

غفاری افزود: در س��طح کالن دموکرات ها و جمهوریخواهان یک 
هدف را در قبال ایران دنبال می کنند و هر دو در براندازی نظام جمهوری 
اسالمی ایران و اعمال استراتژی فشار حداکثری علیه ایران متفق القول 
هستند، اما تاکتیک دموکرات ها در تحقق این هدف پیچیده تر از دولت 

ترامپ است. 
 ریشه استقبال عده ای در داخل از اظهارات بایدن

وی در خصوص اس��تقبال عده ای در داخل کش��ورمان از اظهارات 
بایدن مطرح کرد: این امر ریشه در این موضوع دارد که متأسفانه آنها با 
مصرف حزبی شان به این قضیه نگاه می کنند، نه بر اساس منافع ملی و 
تصورشان این است که اگر بایدن پیروز شود و سیگنال بازگشت امریکا 
به برجام را بدهد، بحث مذاکره با امریکا در داخل ایران تقویت می شود 
و می توانند از آن به عنوان اهرمی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
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مجتبی امانی: 

حاکمیت امریکا از برجام خارج شد
مجتبی امانی، کارشناس مسائل سیاسی و رئیس سابق دفتر حفاظت 
منافع جمهوری اس��المی ایران در قاهره پیرامون اظهارات اخیر بایدن 
مبن��ی بر اینکه در صورت پیروزی وی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا،آمریکا به برجام باز خواهد گش��ت و حمای��ت عده ای در داخل 
کش��ورمان به خبرنگار نمانیوز گفت: امریکا ب��ه عنوان موجودیتی که 
دش��منی خود را فارغ از هر حزبی که در رأس این کش��ور حاکم باشد 
باره��ا به جمهوری اس��المی ایران ثابت کرده اس��ت. در موضع ایاالت 
متحده نسبت به ایران فرقی بین دموکرات ها و جمهوریخواهان نیست. 
ساده اندیشی است تصور کنیم با به حاکمیت رسیدن هر یک از دو حزب 

اصلی امریکا فضای مثبتی برای ایران فراهم خواهد شد. 
 حاکمیت امریکا از برجام خارج شد

وی مطرح ک��رد: در باره برجام این حاکمیت امریکا بود که تصمیم 
گرفت از برجام خارج ش��ود و بازی هایی که بین ترامپ و بایدن اتفاق 
می افتد بخشی از بازی و تقسیم نقشی است که درون هیئت حاکمه در 
مورد ایران انجام می شود. البته به این معنا نیست که دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه امریکا با هم رقابت و دشمنی ندارند. ادبیات دموکرات ها 
علیه ترامپ بسیار تند است و اتهاماتی که دموکرات ها و مخالفین ترامپ 

به او می زنند بسیار بی سابقه بوده است. 
این کارش��ناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: ساده اندیشی است 
که تصور کنیم با آمدن بایدن و بازگشت امریکا به برجام اتفاق مهمی 
در داخل کشورمان می افتد، اما در عین حال اظهار پشیمانی 
امریکایی ه��ا و دموکرات ها از خارج ش��دن ترامپ از 
برجام می تواند دال بر این باش��د که سیاست 
خارج��ی امری��کا در م��ورد ای��ران دچار 

سردرگمی است. 
اظه�ارات بایدن ج�ای هیچ 

سرور و شادمانی ندارد
وی در خص��وص اظه��ارات 
بای��دن مبن��ی بر بازگش��ت 
امریکا به برج��ام گفت: این 

اظهارات جای هیچ س��رور و شادمانی ندارد و به نظر نمی رسد اراده ای 
درون حاکمیت امریکا چه از جانب حزب دموکرات و چه از جانب حزب 
جمهوریخواه در باره دس��ت برداش��تن از دشمنی با ایران وجود داشته 

باشد. 
امان��ی افزود: حتی از اروپایی ها که ش��ریک امریکا بودند و در برجام 
ماندن��د و از آن خارج نش��دند واکن��ش مثبتی در راس��تای التزام به 
تعهداتشان ندیدیم، چه برسد به امریکایی ها که به طور قطعی دشمنی 

آنها علیه جمهوری اسالمی ایران ریشه دارتر و عمیق تر است. 
 نباید استقبالی از اظهارات مقامات امریکایی صورت گیرد

این کارشناس مسائل سیاسی در خصوص حمایت عده ای در داخل 
کشور از اظهارات بایدن مبنی بر بازگشت امریکا به برجام تصریح کرد: 
در داخل کشورمان نباید استقبالی از این گونه اظهارات مقامات امریکایی 
صورت گیرد. با فرض بازگشت امریکا به برجام نهایتاً او همچون شریکش 
اروپاس��ت که در برجام ماند و به هیچ یک از تعهداتشان در قبال ایران 
عمل نکرد. امریکا هم در صورت بازگش��ت همچون اروپا می کوش��د از 
طریق برجام منافع خود را تأمین کند و هیچ گونه التزامی به تعهداتشان 

نداشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: خوش بینی به اینکه جمهوری اسالمی ایران 

از بازگشت امریکا به برجام سود و نفعی ببرد در حد صفر است. 

آینده کش��ورمان ک��ه قرار 
اس��ت در بهار برگزار ش��ود 

استفاده کنند. 
این کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ی تصریح کرد: مهم 
این است که کشورمان بازی 
دموکرات ها و جمهوریخواهان 
را با دق��ت رصد کند. اساس��اً 
جمهوری اس��المی ایران امنیت 
خود را به انتخابات ریاست جمهوری 
امری��کا گ��ره نزده اس��ت. دس��تگاه 
دیپلماس��ی و سیاست خارجی کشورمان 
هم نباید ای��ن کار را انجام بدهد، چون امریکا 
و متعاقب��اً اتحادی��ه اروپا وقت کافی داش��ته اند که 
امتحانشان را در این زمینه پس بدهند. ضمن اینکه آنها در 

این امتحان مردود شده اند. 
 حامیان داخلی بایدن در جریان تحریف قرار دارند

وی اظه��ار کرد: دادن فرصت دو باره به امریکا و اروپا و اینکه عده ای 
در داخل کشورمان فریب آنها را بخورند برای منافع ملی ما مضر خواهد 
بود و در اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان تأثیرات سوء خواهد داشت. 
غف��اری با تأیید اینکه عده ای که در داخل کش��ور از اظهارات امثال 
بایدن حمای��ت می کنند در جریان تحریف ق��رار دارند گفت: تحریف 
فقط این نیست که توانایی های داخلی خودمان و واقعیت های داخل را 
تحریف کنیم. بخشی از تحریف ناظر به جریان های بیرونی است مثل 
ح��زب دموکرات امریکا و ترویج تصویری کاذب و مجازی از آنهاس��ت، 
به گون��ه ای که افکار عمومی تص��ور کنند دموکرات ه��ا گروهی کاماًل 

صلح طلب و پایبند به قوانین بین المللی هستند و خواهان برداشته شدن 
تحریم ها علیه ایران و فشارها از روی ما هستند. در صورتی که واقعیت 

چنین نیست و این تصاویر کاذب و مجازی به شدت خطرناکند. 
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حسن السجردی:

پاسخ مناسب دولت و گروه های سیاسی لبنان اعتراضات را کنترل می کند
در هفته گذشته  انفجاری بزرگ زیباترین شهر مدیترانه را در خون 
و آت��ش فرو برد و یکی از اصلی ترین بن��ادر ارتباطی کرانه مدیترانه را 
ناب��ود کرد. بیروت روز ۴ آگوس��ت س��ال 2020 را از یاد نخواهد برد و 
به نظر می رس��د که ای��ن روز را خاورمیانه نیز از ی��اد نخواهد برد. دو 
انفجار پیاپی در حالی بخش های زیادی از ش��هر را نابود کرد که باعث 
حذف کامل بندر مدیترانه از روی نقشه نیز شد. اما انفجار بیروت فارغ 
از عمق فاجعه انس��انی و شهری خود ابعاد دیگری نیز دارد. لبنان برای 
ماه هاس��ت که درگیر مناقشات سیاسی است و اعتراضات مردم نیز بر 
س��ردرگمی سیاسی افزوده اس��ت. به همین بهانه سایت فراز به سراغ 
» حسن السجردی« کارشناس بین الملل و حوزه خاورمیانه رفته تا نظر 
وی را در رابط��ه با بحران های روز افزون در لبنان و به خصوص پس از 

انفجار بیروت جویا شود.
به این رویداد، می تواند اعتراضات و آشوب های سیاسی اخیر 
که در لبنان وجود داشت را متوقف کند یا اینکه آن را شدیدتر 

خواهد کرد؟
آش��وب های اجتماعی مبتنی بر مطالبات اس��ت. ب��ه طور قطع در 
روزهای آتی ما شاهد چگونگی پاسخگویی به این مطالبات خواهیم بود. 
اگر دولت و گروه های سیاسی به این مطالبات پاسخ مناسب دهند، این 
اعتراضات قابل کنترل خواهد بود اما اگر خالف این جریان رخ دهد، به 
طور حتم اعتراضات گس��ترده تر از پیش خواهد ش��د. موضوع مهم در 
لبنان این اس��ت که بازیگران بیرونی و منطقه ای در آن نقش آفرینی 
می کنند. کاری که فرانسه، عربستان و سایر کشورهای عربی سال هاست 
انجام می دهند تا خود را میدان دار تعهدات نشان دهند و این مسائل در 

فرآیند بی ثباتی در لبنان بی تاثیر نیست.
اسرائیل همیش�ه حزب اهلل را متهم می کرد که انبار مهمات 
دارد اما زمانی که این حادثه رخ داد خیلی سریع اعالم کرد که 
ارتباط�ی با این انفجار ندارد و  نتانیاه�و نیز اعالم کرد که برای 

لبنان اقدامات بشر دوستانه خواهد فرستاد به نظرتان بعد این 
اتفاق ارتباط لبنان و اسرائیل چطور خواهد شد؟

مدت هاست که بین لبنان و اسرائیل  انتظار برای تهاجم و اصطحکاک 
وجود دارد. چون در روزهای اخیر اسراییلی ها برای جلوگیری از تهاجم 
نیروهای حزب اهلل به لبنان حمله پیش دس��تانه داشتند، به طور حتم 
نگاه جامعه لبنان کماکان به اسراییل یک نگاه منفی و مبتنی بر مداخله 
است ضمن اینکه در حال حاضر، اسراییل هنوزبه عنوان یکی از متهمان 
در این پرونده است. چرا که بسیاری معتقدند این اتفاقات در بیروت بر 
اساس حمله لیزری توسط اسراییل صورت گرفته است. مهم این است 
که اسراییل در همسایگی لبنان همیشه یک عامل مخرب و آزار دهنده 
بوده و با توجه به این نگاه، در اتفاق انفجار بیروت، کمک های انس��انی 

اسراییل نیز نمی تواند وجهه مخرب اسرائیل را تصحیح کند!
این تقصیریابی سال هاست در لبنان به یک روال تبدیل شده و هر 
اتفاقی که در لبنان رخ می دهد، تالش جریان مخالف مقاومت این است 
که مقاومت را مقصر جلوه دهد. مسلم است که هم مردم و هم گروه های 
سیاس��ی پس از دو سه دهه متوجه ش��ده اند که نیروهای مقاومت در 

جهت ثبات داخلی لبنان تالش می کنند.

عاقبت آتش بازی جدید آمریکا و اسرائیل در منطقه
بررس��ی   
های  ماه  اتفاقات 
اخی��ر در منطقه 
بیانگر نقش اساسی و محوری آمریکا و اسرائیل 
در انجام آنها به طور مس��تقیم و غیرمستقیم 
می باشد. این همه تکاپو و ماجراجویی در یک 

از جهان  منطقه جغرافیای��ی 
نشانه چیست؟

ابرقدرت��ی ک��ه در امنیت 
باش��د، نیازی به ماجراجویی و 
تحرکات ناش��یانه و مذبوحانه 
ندارد! بنابراین رویدادهای اخیر 
بیانگر فروپاشی قدرت پوشالی 
آمری��کا و اس��رائیل و به خطر 

افتادن موقعیت آنها در جهان می باش��د. این 
اقدامات نشان دهنده اوج استیصال و وحشت 
آنه��ا از اقتدار روزافزون جمهوری اس��المی و 

جبهه مقاومت در منطقه و جهان است.
اقدام تروریس��تی در به ش��هادت رساندن 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهن��دس، خی��ال خامی بود ک��ه آمریکا و 
اسرائیل و همپیمانان آنها در منطقه برای پایان 
دادن به نهضت مقاومت اس��المی در منطقه 
داش��تند. اما تحوالت و رویدادهای بعدی در 

جهت مخالف نیت پلید آنها پیش رفت.
س��ردمداران رژی��م جعلی صهیونیس��تی 

و دولت تروریس��ت آمریکا ام��روز نه تنها در 
خارج از مرزها، بلک��ه در درون مرزهای خود 
نیز مفتضح و متزلزل شده اند و پایگاه مردمی 
خویش را از دست داده اند و هر روز به سقوط، 
نزدیک تر می ش��وند. کسی که در حال غرق 
شدن است، ابایی ندارد از اینکه دیگران را نیز 

با خود به ورطه هالکت بکش��د. پس ممکن 
اس��ت دست به هر کاری بزند تا به زعم خود، 
در آخری��ن امیدها به رقی��ب، صدمه ای وارد 

نماید تا حداقل عقده گشایی کرده باشد.
در شرایطی که سراسر دنیا گرفتار ویروس 
کرونا می باش��د، س��ران جنایت��کار آمریکا و 
اسرائیل نه تنها به فکر رسیدگی به مشکالت 
مردم کشورش��ان نیس��تند، بلکه آنه��ا را با 
خشونت تمام سرکوب می کنند. حتی از این 
هم فراتر رفته و در کشورهای دیگر توطئه و 
فتنه انگیزی می کنند. ایران و یمن را با حربه 
تحریم های ظالمانه، عراق و لبنان و افغانستان 

را با حربه تفرقه و ایجاد اغتش��اش و درگیری 
های مردمی، س��وریه را با حربه داعش، ملت 
مظلوم فلسطین، مسلمانان هند و کشمیر و 

نیجریه را با جنایت و قتل و غارت.
انفجار بی��رون جنایت دیگری اس��ت که 
نش��ان می دهد آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ج��رأت مقابل��ه رودروی نظام��ی 
ب��ا جبه��ه مقاوم��ت را ندارن��د و 
برای به زانو درآوردن کش��ورهای 
منطقه، راه ضرب��ه زدن به اقتصاد 
و زیرس��اخت ها را در پیش گرفته 
و تم��ام توان خ��ود را برای در هم 
شکس��تن صبر و مقاومت ملت ها 
و تحت فش��ار قراردادن آنها برای 
عقب نشینی از حقوق مسلم خویش و تسلیم 

شدن در برابر استکبار قرار داده اند.
اما غافل از اینکه آتش بازی جدید آمریکا 
و اس��رائیل در منطقه، قطعا دامن خودش��ان 
را خواه��د گرف��ت و این اقدام��ات ذلیالنه و 
ناجوانمردانه، پرونده جنایات آنها را س��نگین 
ت��ر و عزم آزادیخواهان جه��ان را برای انتقام 
س��خت و نابودگر از این سردمداران طاغوت 
مستحکم تر خواهد کرد و همچون دیکتاتورها 
و سران فاسد و ظالم منطقه، سرنگون گردیده 
و ب��ه زبال��ه دان تاریخ خواهند پیوس��ت. ان 

شاءاهلل.

محمد بومیان 

قائم مقام معاون سیاسی
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نگاهی مختصر به جریان شناسی تحریف در داخل و خارج ایران 
اساساً پروژه شکست تحریم از طریق برجام 
و مذاک��ره بر مبنای یک تحری��ف بزرگ بود 
ک��ه به نظام و مردم ما تحمیل ش��د. تحریف 
بزرگی که امریکا را کدخدای جهان می دانس��ت و دموکرات ها را بهتر 
از جمهوریخواهان معرفی  کرد. جریان تحریف با تبلیغ اینکه مش��کل 
اصلی اقتصاد کشور ناشی از تحریم است مسیر صالح و پیشرفت کشور 
را فقط در مذاکره و پیوند با غرب تعریف می کند. این تفکر و اندیشه، 
اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی و مخالفین برجام و مذاکره را همسو 
با صهیونیست ها معرفی می کند و در این میان اصرار و تأکید زیادی به 

ادامه برجام دارد. 
اظهار امیدواری رس��می و همچنین بزک کردن اینستکس و ایجاد 
امی��دواری کاذب و انتظار خس��ارت بار برای ب��ه روی کار آمدن مجدد 
دموکرات ها در امریکا بخش دیگری از برنامه های فعلی جریان تحریف 

در داخل ایران است.
 تحریف آینده

در بعد دیگر سیاست داخلی بی شک بزرگ ترین پروژه تحریف توسط 
اصالح طلبان با تاکتیک فاصله گذاری از دولت اعتدال و کارنامه حسن 
روحانی همچون اس��تاد گرامی اش هاش��می رفس��نجانی برای کسب 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 و معرفی مجدد خود به عنوان ناجی 

تحریم در کشور خواهد بود.
جریان تحریف یک ضلع قدرتمند در خارج از کشور دارد. صدها رسانه 
فارسی  زبان متعلق به امریکایی ها، انگلیسی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، 
سعودی ها، منافقین، اصالح طلبان فراری، سلطنت طلب ها، تجزیه طلبان، 

قومیت گراها و... بخشی از جریان تحریف خارج از ایران است. 
 نقش غربی ها در تحریف

پروژه تحریف به قدری س��طح باالیی دارد که مس��ئولین دولت های 
غربی خود بخشی از بازیگران اصلی این عرصه مهم و پیچیده هستند.

اساساً پشت مذاکره امریکا با ایران و برخی کشورهای غربی یک پروژه 
تحریف بین المللی قرار داشته است. پروژه ای که ایران را در وهله اول در 
افکار عمومی به عنوان کشوری معرفی کرد که به دنبال ساخت سالح 
هس��ته ای است. س��پس در پی آن تحریم ها را آغاز و در نهایت عده ای 
را در داخل کش��ور برای رفع خیالی تحریم ها به بهانه مذاکرات با خود 

همراه کرد. 
جمالت اغواگرایانه مسئولین دولت های غربی بخشی از پروژه تحریف 
اس��ت. به عنوان نمونه ده ها جمله از رؤس��ای جمهور، وزرای خارجه و 

رؤس��ای سازمان های اطالعاتی غربی در چند سال اخیر می توان یافت 
ک��ه آنها روش حل واقعی تحری��م را معطوف به انجام مذاکره همراه با 
تعلیق برنامه هس��ته ای ایران می دانستند و در تبلیغات رسانه ای به آن 
می پرداختن��د. در عمل مالحظه کردیم که هی��چ اتفاقی نیفتاد و در 

حقیقت این حضرات از ابتدا در حال بازتعریف نوعی تحریف بودند.
 اصول جریان تحریف

جریان تحریف می کوشد شکست و افول امریکا به جامعه و خواص 
تأثیرگذار ما منتقل نش��ود. تنها یکی از اصول این جریان بزرگ نمایی 
قدرت دشمن و کوچک نمایی قدرت داخلی است. همان جمله  معروف 
ظریف وزی��ر امور خارجه ایران در مورد ق��درت نظامی امریکا که اگر 

بخواهد در یک دقیقه...
یکی دیگر از اصول جریان تحریف دادن آدرس غلط برای شکس��ت 
دش��من و تکمیل پازل دشمن برای شکست ملت بزرگ ایران اسالمی 

است.
ب��ا قطعیت باید اذعان ک��رد که خیانت جری��ان تحریف داخلی به 
مراتب از دشمنی جریان خارجی آن تأثیرگذارتر و جرم آن باالتر است. 
اساساً اگر تحریف کنندگان داخلی به عنوان آتش بیاران معرکه نباشند، 

تحریف کنندگان خارجی نمی توانند کاری از پیش ببرند.
ب��ا این اوصاف تحریف یک پروژه کالن و صد البته اصلی ترین پروژه  
دشمن و مهم تر از پروژه تحریم است. اصلی ترین چهره ای که زودتر از 
همه جریان تحریف را شناخت و بیشتر از همه برای مقابله با آن پای 
کار آمد مقام معظم رهبری است. گذر زمان پیش بینی های رهبر معظم 
انقالب را به واقعیت تبدیل کرد و عامه مردم به این موضوع رسیدند که 
باغ گالبی که جریان تحریف نش��ان دادند سرابی بیش نبوده است و با 
ایمان به سخنان رهبر دلسوزشان در مقابل زیاده خواهی های امریکا و 
عوامل داخلی شان محکم می ایستند و نقشه های آنها را خنثی می کنند.

محمد کرمی راد 

عضو شورای مرکزی

محمدعلی چوبینی مطرح کرد: 

ضرورت تقویت رسانه های انقالبی مقابل جریان تحریف
خودسانسوری رسانه ملی کمک به جریان تحریف است

محمدعلی چوبینی، عضو شورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اس��المی در باره موضوع جریان تحریف و 
راه های مقابله ب��ا آن به خبرنگار ما گفت: جریان 
تحری��ف جای ح��ق و باطل را ع��وض می کند و 
درست را غلط نشان می دهد و برعکس. این جریان 
در چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی سعی 
در ناکارآمد جلوه دادن گفتمان انقالب اس��المی 

برای اداره جامعه داشته است. 
وی بازخوانی گفتمان انقالب اس��المی از زبان 
ب��زرگان انق��الب را از راهکارهای مقابله با جریان 

تحریف مطرح کرد.
 خودسانسوری رسانه ملی

این عضو ش��ورای مرکزی ح��زب با بیان اینکه 
راهکار دیگر مقابله با جریان تحریف عدالت و صداقت 
رس��انه ای جریان انقالبی است مطرح کرد: تقویت 

رسانه ای جریان انقالبی اهمیت بسیاری دارد. 
وی خاطرنشان کرد: رسانه ملی باید واقعیت ها، 

توفیقات و ضعف های کشور را نشان بدهد و سیر 
چهار دهه انقالب اسالمی را بازخوانی کند و دچار 
خودتحریفی و خودسانسوری نشود. خودسانسوری 
رسانه ملی و نشان ندادن ضعف های کشور کمک 

به جریان تحریف است. 
 بازخوانی ریش�ه های فکری تندروهای 

اول انقالب
چوبین��ی به اهمیت بازخوان��ی تاریخی جدی 
جریان های فکری که امروز به عنوان جریان های 
فکری اصلی و تأثیرگذار سیاسی کشورمان تعریف 
می ش��وند اش��اره کرد و گفت: االن بس��یاری از 
گرگ ها خودشان را در لباس میش قالب کرده اند 
و به مردم خط می دهند. افراطی ترین افراد در دهه 
اول انقالب اسالمی گذشته شان را فراموش کرده  
و از روی سیاست زدگی و با دروغ بزرگ رسانه ای 
انگش��ت اتهام را به س��وی افراد دلس��وز انقالب 
گرفته ان��د و همصدا با رس��انه های بیگانه جریان 

انقالبی کش��ور را محکوم به استبداد و جای حق 
و باطل و شاکی و متهم را عوض می کنند. جریان 
رسانه ای قوی انقالبی با بازخوانی ریشه های فکری 
آنها می تواند جلوی تأثی��ر عملکرد اینها بر افکار 

عمومی را بگیرد. 
وی در خص��وص دیگر راهکارهای شکس��ت 
جری��ان تحریف ب��ر پا به عرصه گذاش��تن جوان 
انقالبی در حوزه رس��انه به صورت آتش به اختیار 
تأکید کرد و گفت: الزم است دستاوردهای انقالب 
اس��المی احصاء و نشر داده شوند و به نقد جدی، 
دلسوزانه و س��ازنده نظام و عملکرد مسئوالن در 

چهار دهه انقالب اسالمی پرداخته شود. 
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سیدمصطفی میرسلیم:

نمی توانم ساکت بمانم
تشخیص نهائی با دستگاه قضائی است

اظهارات سیدمصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه 
اس��المی در خصوص ارایه اسناد و مدارکی که به دستش در خصوص 
توقف تحقیق و تفحص پیرامون شهرداری تهران با یکی از خبرگزاری و 
تحویل آن به قوه قضاییه منجر به موج رسانه ای و حمله هایی از سوی 
جریان ها و رسانه های زنجیره ای حامی شهردار وقت  به حزب موتلفه 

اسالمی و مهندس میرسلیم شد.
در این روش��نگری گفته ش��ده بود که اس��ناد و مدارک برای توقف 
تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارائه شده است تا تصمیم گیرنده این قوه 
باشد اما این روشنگری که نه در آن مجرم مشخص شده بود و فرآیند 
کار به صورت قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته بود برای این 
جریان سخت آمد . با توجه به این اظهارات گفتگویی مفصل با مهندس 

میرسلیم انجام دادیم تا بتوان بیشتر ابعاد این ماجرا مشخص شود.
مشروح گفتگوی هفته نامه شما را با مهندس سیدمصطفی 

میرسلیم را می توانید در ادامه مطالعه فرمایید:
 مقابله با فساد

 مشی شما در مجلس در خصوص مقابله با مفاسد چیست؟ 
نمایندگان متعهد مجلس در مقابله با فساد و به ویژه کمیسیون اصل 
90، ب��ا همکاری قوۀ قضائیه به طور جدی این حرکت مقدس را ادامه 

خواهند داد. اینها قدمهایی است که در گام دوم باید برداریم. 
 مقابله با فساد امری وجدانی است

 برخی معتقد هس�تند اظهارات ش�ما در خصوص رشوه ۶۵ 
میلیاردی باعث ش�کاف بی�ن جریان اصولگرایی می ش�ود؟ یا 

جریان رقیب سوءاستفاده می کند؟ نظر شما چیست؟ 
رش��وه در اشکال گوناگون و فساد همچون موریانه ستونهای نظام را 
پوک خواهد کرد و خدای ناکرده اگر عمومیت یابد، نه از اصولگرایی و 
نه از اصالح طلبی حقیقی اثری باقی نخواهد ماند. مقابله با فساد امری 
وجدانی اس��ت و فراتر از گرایشهای سیاسی است. هر ایرانی متعهد به 
انقالب باید برای آن کمر همت ببندد و اال نه از تاک نشان ماند و نه از 

تاکنشان. 
  حق اثبات خواهد شد

 آیا ش�ما در خصوص این پرونده کس�ی را محکوم یا مجرم 
دانستید یا فقط اسناد را تحویل قوه قضاییه دادید؟ 

 هر پرونده قبل از صدور حکم مجرمیت باید مراحلی را از نظر قضائی 

طی کند: ابتدا بررس��ی اسناد اس��ت؛ اگر اسناد متقن و مستدل باشد 
به افرادی ظنین می ش��وند. پس از بازجویی از آنها ممکن اس��ت آنها 
و عده ای دیگر متهم ش��وند؛ آنگاه محاکمه صورت می گیرد و افرادی 
محکوم به جرم می شوند. در این مرحله مجرمان حق دارند درخواست 
تجدید نظر کنند؛ اگر در تجدید نظر رأی بدوی ابرام شد مجازات صورت 
می گیرد. تا امروز افرادی مظنون و عده ای هم متهم اند و بازجویی ادامه 
دارد و ان ش��اء اهلل حق اثبات خواهد ش��د. امید ما این است که گرفتار 

اطالة دادرسی نشویم. 
 تشخیص نهائی با دستگاه قضائی است

 به نظر شما قوه قضاییه اگر این  اسناد را قبول نکرد چه اتفاقی 
می افتد؟

تشخیص نهائی با دستگاه قضائی است و پس از محاکمه ابعاد موضوع 
روشن  خواهد شد. 

 ش�هدای بزرگوار مؤتلفه برای مقابله با مفاس�د جانفشانی 
کردند

برخی می گویند مواضع ش�ما ممکن اس�ت در صورت عدم 
تایید برای حزب موتلفه اسالمی ایجاد هزینه کند به نظر شما آیا 
این مواضع بیشتر برای حزب سرمایه اجتماعی جمع می کند یا 

تبدیل به هزینه می شود؟ 
م��ن به عن��وان نمایندۀ مجلس نم��ی توانم در مقاب��ل فرآیندهای 
فس��ادآمیز و روندهای غلط ساکت باشم؛ اگر قراربود ساکت بمانم بهتر 
بود نماینده نمی شدم ولی سعی می کنم بدون سند موضع گیری نکنم 
تا نتیجه کار برای مؤتلفه نیز سرمایة اجتماعی باشد و نه هزینه. شهدای 
بزرگوار مؤتلفه برای مقابله با مفاسد جانفشانی کردند و ما باید با عمل 

خودمان قدرشناس حق آنها و پیگیر پیامشان باشیم. 

به موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده ام
 عده ای گفتند چرا اگر با آقای قالیباف اختالفی بوده حاضر 
شدید در یک لیست قرار بگیرید و حتی برخی معتقد هستند 

ایشان سر لیست بودند چرا شما قبول کردید؟ 
آقای قالیباف در دوران مسئولیتهای اجرائی خود خدمات ارزنده ای 
انجام داده اس��ت که باید تقدیر ش��ود؛ در همان حال زیر نظر ایش��ان 
اش��تباهات مهمی رخ داده که به موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی 
داده ام و باید اصالح می ش��د و به این جا نمی رسید که جانشین مورد 
اعتماد ایش��ان دستگیر و گرفتار شود و بس��یاری از مدیران شهرداری 
درگیر مفاسد شوند. البته اینها برای اعتبار مدیر ارشد افتخار محسوب 
نمی ش��ود. بدانید که نه فقط برای من ، که برای همة مردم این سؤال 
مطرح اس��ت که مگر در ش��هرداری چه خبر بوده که رد ش��دن طرح 

تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر ایشان از مجلس شد؟ 

 شخصا مناسبات خوبی با جوانان مؤتلفه دارم
ارتباط ش�ما با جوانان حزب موتلفه اس�المی چگونه هست 

برخی مدعی شدند جوانان حزب با شما همراهی ندارند؟ 
 شخصا مناسبات خوبی با جوانان مؤتلفه دارم و امیدوارم هرچه زودتر 
این جوانان برومند که وارثان برحق شهدای مؤتلفه اند پرچم حق مداری 
و مبارزه با باطل و تباهی را به دست گیرند. این کار مهم قدری به تأخیر 

افتاده است و ان شاءاهلل بزودی جبران خواهد شد. 
 مؤتلفه در مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد

آی�ا این افراد و جریان ها مامور ش�دند ت�ا در حزب موتلفه 
اسالمی شکاف و اختالف ایجاد کنند؟ 

جریانات و کسانی که از افشا شدن ریشة مفاسد بیم دارند و می دانند 
که مؤتلفه در مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد از این ترفندها استفاده می 

ان
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کنند برای القای اختالف در درون حزب یا ادعای بی محلی به جوانان 
یا وجود شکاف در حزب؛ ولی با این ترفندها اشتباهات و تخلفهای آنها 
پاک نخواهد ش��د. آن افراد و جریانات سخت اشتباه می کنند : دوران 
سکوت در مقابل مفاسد به سر رسیده است و آیندۀ انقالب را نمی توان 

فدای متخلفان و مجرمان کرد. 
چرا در خصوص اظهارات شما این قدر به شما و حزب موتلفه 
اس�المی حمله کردند؟ دشمنی این جریان و رسانه های آنها با 

حزب موتلفه چیست؟ 
 برخی نگران افشا شدن تخلفات و تباهی های خودشان اند و اگر با 
مؤتلفه یا این جانب مقابله می کنند به دلیل ساکت ننشستن و کوتاه 
نیامدن مؤتلفه در مقابل فس��اد اس��ت. اگر فساد ریشه کن نشود هیچ 
طرحی برای نجات کشور از مشکالتی که عمدتا به دلیل سوء تدبیر و 
بعضا خیانت برخی مسئوالن و مدیران گریبان کشور را گرفته و موجب 
غارت سرمایه های انس��انی و مادی جمهوری اسالمی شده است ، به 

سرانجام موفق نخواهد رسید. 
 اصولگرایی متضاد با غارت بیت المال است

 برخی معتقد هس�تند این مواضع شما خیلی خوب بوده که 
یک اصولگرا به این موضوعات پرداخته است اما برخی معتقدند 
بهتر اس�ت از اصولگرایان به این موضوع ها نپردازد، نظر ش�ما 

چیست؟ 
اصولگرایی با توحید ش��روع می شود و کلمة ال اله اال اهلل با نفی هر 
اله دیگرآغاز می شود. مگر می توانیم ما مدعی اصولگرایی باشیم و پول 
پرستی و غارت بیت المال و دور زدن دیوان محاسبات و اقدامات خالف 

قانوِن الهام گرفته از بت نفسانیات و ریاست طلبی را نادیده بگیریم؟
 وف�ای عهد با مردم این بزرگترین و مهمترین مس�ئولیت 

است
افرادی می گویند دلیل بیان این موضوعات برای این است که 
شما در مجلس مسئولیتی نگرفتید و یا برای دیده شدن هست 
و حاال این مباحث را مطرح می کنید، پاس�خ شما به این  ادعاها 

چیست؟ 
عهد با مردم این بود که در مجلس برای خدمت به آنها از هیچ سعی 
و تالشی فروگذار نکنیم و این بزرگترین و مهمترین مسئولیت است. این 
اقدامات خود را سعی می کنیم به طور سنجیده دنبال کنیم و برایمان 
هم مهم نیست که مالمتمان کنند یا تمجید. باید پاسخی برای وجدان 

بیدار مردم داشت و در ورای همة آنها پروردگار متعال مراقب ما است. 
ان ش��اءاهلل: توکل بر خدا می کنیم و از او مدد می جوییم و توفیق 
را از او می دانیم که فرمود : سبأ : ۴9 ُقْل جاَء الَْحقُّ َو ما یُْبِدُئ الْباِطُل 

َو ما یُعیُد .                           

اقدام میرسلیم ومجلس انقالبی
»هم��ه مدارک را به دس��تگاه قضایی ارج��اع داده ام و پیگیری ها از 
جانب آنها انجام می شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور 
قالیباف در ش��هرداری بر می گردد، وقتی تحقیق و تفحص در مجلس 
دهم رای نمی آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، 
تش��کر می کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله ای نیست که از انجام 
شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق 
بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته ای صورت گرفته است، 
طبق اسنادی که دارم نش��ان می دهد رایزنی هایی پشت پرده صورت 

گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود. «
مت��ن فوق مهمترین بخش مصاحبه مهندس میرس��لیم با یکی از 
خبرگ��زاری ها بود که منجر به جنجال ش��د و برخی بدون آنکه متن  
مصاحبه را کامل بخوانند به حزب موتلفه اسالمی و مهندس میرسلیم 

حمله کردند. 
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم این مجلس 
را انقالبی خواندند. یکی از مهمترین صفات انقالبی گری مبارزه با فساد 
است، چه این فساد داخل مجلس و چه خارج آن باشد. اگر مجلس به 
این نکته توجه نکند ممکن است همچون متهم هایی مثل طبری ها در 
آن متولد شوند و کل مجموعه را زیر سوال ببرند. پس اگر این مجلس 

بخواهد انقالبی بماند باید از ابتدا مقابل فساد ها و شائبه ها ایستادگی 
و با آن مقابله کند.

حال س��وال این جا اس��ت اگر دراختیار نماینده ای اسناد و مدارک 
فساد قرار گیرد وظیفه آن چیست؟ آیا اگر سکوت کند متهم به همراهی 
با فساد نمی شود و آیا اگر با آن معامله کند تبدیل به یک نماینده مفسد 
نمی شود؟ آیا بهترین کار این نیست که این اسناد را در اختیار مراجع 
نظارتی و قضایی قرار دهد تا با بررسی، صحت و کذب آنها را مشخص 

کرده و از کیان و اعتبار مجلس انقالبی دفاع کند؟
میرسلیم قاطعانه این کار را کرده است نه کسی را مجرم دانسته و نه 
فردی را محکوم کرده است اسناد و مدارک را به قوه قضاییه تحویل داده 
است تا آن ها را بررسی کنند پس چرا این قدر مورد هجمه قرار گرفت؟

برخی از مدافعان این جریان درخواست کردند که مدارک و اسناد در اختیار 
آنها قرار بگیرد؟ اسناد و مدارک در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است؟ 

به نظرنویس��نده، مهندس میرسلیم در راستای وظایف خود و برای 
صیانت از این مجلس انقالبی با در نظر گرفتن قوانین به دنبال احقاق 
حقوق مردم بوده است و نتیجه آن هرچه باشد بر اعتبار این مجلس می 
افزاید چرا که اگر تخلفی بوده است به آن رسیدگی و اگر شائبه ای بوده، 

برطرف خواهد شد.                                    مطالب: صادق رخ فرد



10
دوشنبه

 20مرداد1399 
20 ذی الحجه 1441    

شماره  1120 

غدیر
 امامت در تداوم رسالت 

 ِ هلِلهَّ "اَلَْحْم��ُد 
فی  َع��ال  الهَّ��ذی 
��ِدهِ َو َدنا فی  تََوحُّ
طانِِه َوَعُظَم ف��ی اَْرکانِِه،  تََفرُِّدهِ َوَجلهَّ فی ُس��لْ
َواَحاَط بُِکلِّ َش��یءٍ ِعلْماً َو ُهَو فی َمکانِِه َو َقَهَر 
َجمیَع الَْخلِْق بُِقْدَرتِِه َو بُْرهانِِه،َحمیداً لَْم یََزْل، 
َمْحموداً الیَزاُل َو َمجیداً الیَزوُل، َوُمْبِدئاً َوُمعیداً 

َو ُکلُّ أَْمٍر إِلَْیِه یَُعوُد."
"ستایش خدای را سزاست که در یگانگی 
اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان 
نزدیک اس��ت؛ سلطنتش پرجالل و در ارکان 
آفرینش اش بزرگ است. بی آنکه مکان گیرد 
و جابه جا شود، بر همه چیز احاطه دارد و بر 
تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره 

است. همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست. 
آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست.

این جمالت آغازین خطبه ای است که طی آن پیامبر گرامی اسالم )ص(
در غدیر حضرت علی )ع( را به عنوان خلیفه بالفصل خود معرفی نمود.

در ادامه س��خن و با اش��اره به آیه مربوط به غدی��ر، در فرازی دیگر 
می فرماید:

"جبرئیل علیه السالم سه بار بر من نازل شد و سالم پروردگار را به من 
ابالغ نمود و پروردگار نامش سالم است و مرا مامور نمود که در این محل 

قیام کنم و آنچه را وحی آورده به شما ابالغ کنم."
مفس��ران شیعه و سنی و سیره نویسان اسالمی گفته اند، این ابالغ 
در مورد نصب علی ابن ابیطالب )ع( به امامت مس��لمانان بعد از رسول 

خدا )ص(نازل شده است.
درادامه می فرماید:

"او به من اعالم فرموده که اگر نرسانم آنچه وحی شده، تبلیغ رسالت
نکرده ام" اینجاست که امامت در تداوم رسالت قرار می گیرد.

زمان، مکان محتوی سنگین خطبه، نحوه اجرای مراسم اعم از متون 
و حواش��ی، کالم معصومین )ع( در این خص��وص و در راس همه آنها 
آیاتی از قران که مرتبط با غدیر اس��ت ، همگی حکایت از اهمیت بی 

بدیل امامت می کنند.
آیا اینجا جا ندارد سوال شود مگر تا چه میزان داشتن امام در زندگی 

انس��ان مهم است. چه نیازی به امام داریم؟ شاید در سایه پاسخ به این 
سوال راز اهمیت غدیر برایمان روشن تر بشود.

جواب در این نکته نهفته اس��ت که انس��ان ظاهری دارد و باطنی. 
همانگونه که عالم غیبی دارد و شهادتی. آنچه که محسوس ماست نباید 
ما را از حقیقتی بزرگتر که از ما غایب است غافل کند. تامین نیازهای 
مادی و بعد محسوس و حیوانی بشر، فقط به رشد جنبه های محسوس 

انسانی می انجامد و هرگز به تکامل همه جانبه او منجر نمی شود.
آنچه ادیان الهی، انسان را به آن دعوت می کنند مرحله ماورای این 
زندگی مادی اس��ت وعوالم نامحس��وس وغیب را هم شامل می شود و 
موجبات اوج و پرواز انس��ان در ملکوت عالم، و رسیدن به جایگاهی که 

دیگر شیطان به آنها دسترسی ندارد را فراهم می آورد.
و اما برای رهنمون شدن به عوالم ماورای ماده و محسوسات، نیاز به 
کسی است که خود متصل به خداوند باشد، معصوم باشد، خود مظهر 
خوبی ها باشد و مظهر همه صفاتی که خدا انسان ها را بدان می خواند. 
نیاز به چنین کسی است تا دست انسان را بگیرد و او را به سوی ارزشهای 

واقعی که ظاهر و آشکار نیستند هدایت کند.
و این هادی که بدون او هدایت در تصور هم نمی گنجد، کس��ی جز 
معصوم نیس��ت. در زمان پیامبر شخص شخیص ایشان و بعد از ایشان 

امیر مومنان علی )ع( و دیگر ائمه هدی صلوه اهلل علیهم اجمعین.
با رحلت پیامبر)ص(، کار وحی و احکام تش��ریعی تمام شد. اما کار 

باطنی وی، توسط کسی که باید مثل خود او معصوم باشد ادامه دارد.

دکتر محمدحسین نیکنام

عضو شورای مرکزی

به مناسبت والدت با سعادت امام کاظم)ع(

زیباترین مصداق کمک مالی
علی شریعت دوست

روزنامه نگار

زندگی  سراس��ر 
علیهم  بی��ت  اهل 
درس  الس��الم 
زندگی اس��ت. در این مج��ال به بیان روایتی 
شنیدنی از سیره امام کاظم )ع( در کمک به 
دشمن ظاهری خود و تأثیر شگرف این رفتار 

امام خواهیم پرداخت.
در ش��هری که امام در آن زندگی می کرد 
مردی طرفدار خلفا می زیست که نسبت به 
امام بغض عجیبی داش��ت. او ه��رگاه امام را 
می دید زبان به دشنام می گشود؛ حتی گاهی 
به موالی متقیان )ع( نیز ناسزا می گفت. یک 
روز وقتی امام به همراه یاران خویش از جایی 

عبور می کردند او مثل همیشه زبان به ناسزا 
گش��ود تا جایی که یاران امام بر آشفتند و از 
امام خواس��تند تا آن مرد بد زبان را به سزای 
رفتارش برسانند. اما امام به شدت با این کار، 

مخالفت کرد.
فردای آن روز امام آدرس مزرعه او را گرفت 
و به مالقاتش رفت. مرد عرب، از کار زش��ت 
خود دست بر نداشت و به محض دیدن امام، 
شروع به ناسزا گفتن کرد و اینکه مزرعه ام را 

خراب کردی!
ام��ام نزدی��ک او رف��ت و از مرک��ب خود 
پیاده ش��د. به مرد س��الم کرد. مرد بر شدت 
دش��نام های خود افزود. امام با خوش رویی 
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تاکید دوباره رهبری به کمک مومنانه

مواسات فقط مختص متمکنین نیست!
در آیات بسیاری 
از ق��رآن کری��م به 
کمک مال��ی و غیر 
مالی به نیازمندان اشاره شده است. عناوین زکات، 
خمس، صدقات، انفاق، قرض الحسنه، اطعام و غیره 
عناوین قرآنی مختلفی اند که همگی مصادیقی از 
کمک مومنانه به شمار می روند. آیات قرآن حتی 
به جزییات انفاق نیز اشاره کرده اند از جمله اینکه 
صدقات و کمک ه��ا نباید با منت و آزار و اذیت و 
زخم زبان همراه باش��د که اگر چنین باشد کمک 

نکردن با روی خوش به آن برتری خواهد داشت.
نکته مهم دیگر اینس��ت که خیلی از ما گمان 
می کنیم مواس��ات و انف��اق و کمک مومنانه برای 
افرادی است که از تمکن مالی بسیاری برخوردارند. 
حال آنکه این تصور غلط اس��ت. کمک مومنانه و 
مواس��اتی که در احادیث آمده در جایی است که 
شخص از کفاف )مورد نیاز( خود به کسی ببخشد و 
اگر از اضافه کفافش بدهد، مواسات نیست و معانی 
دیگری می ده��د. پس از هم��ان درآمد معمولی 
خودمان اگر بخش��یدیم و دیگر مومنان را سهیم 
کردیم هنر اس��ت نه اینک��ه صبر کنیم تا هروقت 
ثروت فراوان بدس��ت مان رس��ید اندکی نیز انفاق 

کنیم!
همچنین دستور قرآن این است که حتی در برابر بدی نیز باید خوبی 

کرد و در واقع صدقات و انفاقات به کسانی که به ما بدی کرده اند نیز 
جزو وظایف ایمانی محسوب می شود.

ائم��ه اطه��ار در این زمین��ه س��رآمد بوده اند و چه بس��یار افرادی 
که با مش��اهده همین کمک های مومنانه اهل بیت مس��یر زندگی و 

اعتقادی شان عوض شد.
یک��ی از واژه هایی که نزدیک ترین معنا ب��ه کمک مومنانه را دارد 
مواسات است. مواسات، غیر از مساوات است. مساوات به معنی تقسیم 
یکس��ان اموال است که دین چنین دس��توری -بجز درباره همسران- 
نمی دهد. مواسات اما معنای گسترده ای دارد. در فرهنگ لغت فارسی 
غم خواری، یاری کردن، یاری با مال و مفاهیمی از این دست در برابر 
مواس��ات ذکر ش��ده و از نظر احادیث نیز همدردی در نیاز و مشکالت 
برادران مومن مواسات نامیده می شود. بنا بر این، همدردی با دیگران 
)ولو بدون امکان کمک مالی( و شریک ساختن آنان در بهره گیری از 
مواهب زندگی، از آن جهت که نوعی درمان و اصالح اجتماعی اس��ت، 

مواسات نامیده می شود.
نمونه تاریخی بارز آن که قرآن و روایات به آن تاکید داشتند مواسات 
مردم مدینه )انصار( با مردم مهاجر مکه )مهاجرین( اس��ت که وقتی از 
خانه خود رانده ش��دند فرمان مواسات از سوی رسول اکرم )ص(صادر 

شد و انصار نیز به این فرمان لبیک گفتند.

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی

 کمک مومنانه و مواساتى که در احاديث آمده در جايى 
است که شخص از کفاف )مورد نياز( خود به کسى ببخشد 

و اگر از اضافه کفافش بدهد، مواسات نيست و معانى 
ديگری مى دهد. پس از همان درآمد معمولى خودمان اگر 

بخشيديم و ديگر مومنان را سهيم کرديم هنر است.

ب��ه او فرمود: هزینه کش��ت ای��ن مزرعه چه 
قدر ش��ده است؟ مرد پاسخ داد: یکصد دینار، 
امام پرس��ید: امید داری چه اندازه از آن سود 
ببری و برداشت کنی؟ مرد با گستاخی پاسخ 
داد: م��ن علم غیب ندارم ک��ه چه مقدار قرار 
است عایدم شود! فکر می کنم دویست دینار 
محصول از این مزرعه برداش��ت کنم. در این 
هنگام امام کیسه ای به مبلغ سیصد دینار طال 
بی��رون آورد و به مرد داد و فرمود: این را بگیر 
و کش��ت و زرعت نیز برای خودت باشد. امید 
دارم پروردگار آنچه را امید داری از کش��ت و 

کارت سود ببری، عاید تو سازد.
مرد س��رافکنده و بهت زده، کیسه سکه 
ه��ای زر را از امام گرفت و پیش��انی امام را 
بوسید و از رفتار زشت خود، پوزش خواست. 
امام با بزرگواری اش��تباه او را بخشید. چند 
روزی گذش��ت، تا این که ی��ک روز مرد به 
مس��جد آمد و هنگامی ک��ه نگاهش به امام 

افتاد گف��ت: پروردگار می داند که رس��الت 
خوی��ش را کج��ا و بر دوش چه کس��ی قرار 
دهد. سخن او موجب تعجب یاران امام شد. 
می خواس��تند بدانند چه چیز موجب تغییر 
رویه او شده است. از او پرسیدند: چه شد؟ تو 
که پیش��تر غیر از این می گفتی!؟ مرد عرب 
سر به زیر انداخت و گفت: درست شنیدید و 
همین است که اکنون گفتم و جز این هرگز 
چیز دیگری نمی گویم. آن گاه دست به دعا 
برداشت و برای امام دعا کرد. مرد از مسجد 
خارج ش��د و امام نیز به سوی منزل خویش 
به راه افتاد. امام در بین راه، رو به دوس��تان 
خود کرد و فرمود: »حال بگویید کدام یک از 
این دو راه بهتر بود؛ آنچه شما می خواستید 
یا آنچ��ه من انج��ام دادم!؟ مش��کل او را با 
آن مق��دار پول که می دانی��د، حل کردم و 
به وس��یله آن او اصالح ش��د و عاقبت بخیر 

گشت.« )اعیان الّشیعه : ج 2، ص ۷(
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در گفتگو با کارشناس اقتصادی مطرح شد:

اولویت رسیدگی به حقوق معوقه کارگران
معوقات مزدی دغدغه این روزهای کارگران است، واحدهای کارگری 
و س��ندیکاهای مرتبط با آنان به ش��کل جدی درصدد دریافت حقوق 
کارگران هس��تند، دکتر ریحانه محمدزاده مدرس و پژوهش��گر حوزه 
اقتص��اد در این خصوص می گوید: معوقات مزدی کارگران مس��ئله ای 
نیست که مرتبط با امروز باشد، وضعیت نامناسب اقتصادی و همچنین 
موضوعاتی مثل اجرای نادرست و ناکارآمد بحث خصوصی سازی از جمله 
مهمترین دالیلی است که می توان درخصوص نارضایتی کارگران آنها را 

برشمرد.
 عدم تمایل کارفرما به واریز بیمه

وی با اشاره به عدم تعهد کارفرمایان برای پرداخت بیمه و مزایا برای 
کارگران عنوان کرد: در ایران هزینه بیمه درمان و بازنشستگی به نسبت 
دستمزدهای کارگری زیاد به نظر می رسد و همین مسئله سبب می شود 
کارفرما هم تمایلی به واریز بیمه برای کارگر نداشته باشد، قوانین سخت 
بیمه بیکاری هم به همین ش��کل اس��ت و عدم پوشش درست بیمه و 
خدمات درمانی باعث می شود کارگران که از طبقات محروم اجتماعی و 
درعین حال در معرض آسیب های کار هستند از استفاده از آن باز بمانند.

 اولویت اول کارفرما
محمدزاده با گریزی به اعتصابات کارگری در پاالیشگاه ها ادامه داد: 
پاالیشگاه برای کش��ور ما در حکم نبض اقتصاد است، در شرایطی که 
فروش نفت در گرو تولیدات نفتی اس��ت، وزارت نفت به عنوان مرجع 
اصلی رس��یدگی به کارگران باید فعاالنه به وسط میدان بیاید پرداخت 

مزد کارگرانی که در ش��رایط دش��وار کار می کنند باید در اولویت اول 
کارفرما، چه شرکت های خصوصی-پیمانی و یا شرکت های منتسب به 

دولت باشد.
 شرایط دشوار زندگی کارگری

این کارش��ناس امور اقتصادی با درخواست از قوه قضائیه و مجلس 
خاطرنش��ان کرد: باید به موضوع معوقات مزدی رس��یدگی ش��ود این 
موضوع در ش��رایط اقتصاد کرونایی ممکن است منجر به ایجاد شرایط 
دشوار شود و برای جلوگیری از این مقوله قوه قضائیه با توان به مسئله 
ورود کند و نمایندگان مردم نیز با رسیدگی جدی به دالیل معوقه مزدی 
و پیگیری از قوه مجریه اقدامات الزم در این خصوص را به عمل آورند. 

بحران سازی معاندان مانع احقاق حقوق کارگران
شرایط اقتصادی کشور به ویژه پس از پاندمی 
جهانی کرونا تحت تأثیر التهابات گوناگون قرار 
گرفته است، اوایل سال 99 بود که تعیین حق 
و حقوق کارگران با فراز و فرود بسیار باالخره به نتیجه رسید، نتیجه ای 
که البته مطلوب کارگر نبود و کارفرما نیز به واسطه کم شدن تولید از 
ای��ن وضع راضی نبود اما در برخ��ی کارخانه های بزرگ اوضاع به دلیل 

خصوصی سازی نادرست متفاوت تر می گذشت.
* شکر تلخ

ش��رکت نیش��کر هفت تپ��ه طی یک��ی دو ده��ه اخی��ر یکی از 
پرحاشیه ترین ش��رکت های کشور بوده که مشکالت مدیریتی و در 
پی آن اعتراضات کارگری با نام این کارخانه گره خورد، مش��کالت 
ای��ن کارخانه قدیمی از زمانی ش��روع ش��د که کارخانه مش��مول 
خصوصی س��ازی ش��د، مدیریت کارخانه به بهان��ه واگذاری حقوق 
کارگران را پرداخت نکرد. این مسئله دلیلی برای اعتراضات گاه گاه 
کارگران هفت تپه از س��ال ۱38۴ به این س��و گردی��د و در نهایت 
در س��ال 8۷ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تشکیل شد، کش 
و قوس ه��ای فراوان هفت تپه ادامه داش��ت ت��ا اینکه بهمن 9۴ این 
شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و علیرغم تذکر نماینده شوش 

به علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد نسبت به صاحبان این شرکت اما 
هیچ اقدامی از سوی وزیر برای بررسی صورت نگرفت این واگذاری 
نادرست امروز بیش از همیشه باعث آزردگی کارگران هفت تپه شده 
و هفته گذش��ته نمایندگان مجلس برای شنیدن حرف های آنان به 
ش��وش رفتند و نمایندگان کارگران نیز به بهارستان آمدند تا شاید 

نقطه امیدی برای نبض اقتصاد شوش پیدا شود.
* اعتصاب برای حقوق

 هفته های گذشته دوباره کارگران هپکو اراک، به دلیل معوقات مزدی 
بخش��ی از داستان تلخی است که در ش��رایط کرونا و کوچک تر شدن 
سفره های خانواده ها عرصه را بر کارگران تنگ کرده و نهادهای مربوطه 
اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و... باید در این شرایط آستین همت را 

برای رسیدگی به مطالبه به حق کارگران باال بزنند.
* موج سواری نکنند

با رصد و پایش شبکه های اجتماعی این مهم به نظر می رسد که در 
سایه بی توجهی دولت و نهادهای ذیربط به خواست کارگران، شبکه های 
معاند و معارض درصدد موج سواری بر این فضا هستند، آنها می  خواهند 
مثل همیشه از یک موضوع مقطعی بحران سازی کنند و نباید گذاشت 
تا آنان از یک مطالبه به حق سوءاستفاده کنند و آن را به حاشیه برانند.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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به همت حزب مؤتلفه اسالمی؛

دومین نشست هم اندیشی احزاب و گروه های 
مقاومت برگزار می شود

قائم مقام معاونت بین الملل حزب مؤتلفه اسالمی از برگزاری دومین 
نشست احزاب و گروه های مقاومت به همت حزب مؤتلفه اسالمی و به 

صورت مجازی خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اس��المی، مهدی تهرانی از 
برگزاری دومین نشست هم اندیشی احزاب مقاومت در منطقه به همت 

معاونت بین الملل حزب مؤتلفه اسالمی به صورت مجازی خبر داد. 
وی افزود: پس از شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس در بهمن ۱398، نشستی با حضور تعدادی از احزاب 
جبهه مقاومت در تهران برگزار شد که به بررسی نحوه تقویت و تعامل 
اح��زاب مقاومت و راهکارهای عملی برای اخراج آمریکا از منطقه مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. 
قائم مقام معاونت بین الملل حزب مؤتلفه اسالمی ادامه داد: باتوجه به 
استقبال خوبی که از این نشست به عمل آمد، مقرر شد که این تعامل و 
ارتباطات استمرار یابد و بر این اساس دومین نشست هم اندیشی احزاب 
مقاومت در منطقه باتوجه به وضعیت ش��یوع بیم��اری کرونا، بصورت 

مجازی برگزار خواهد شد. 
تهرانی خاطرنش��ان کرد: برای این منظور از احزاب مهم و تأثیرگذار 
منطقه برای شرکت در این نشست دعوت شده که پیش بینی می شود 
با مشارکت خوبی مواجه خواهیم بود و این نشست دستاوردهای مفیدی 

نیز به دنبال خواهد داشت.
وی اه��داف برگزاری این نشس��ت را ایجاد هماهنگی و تعامل میان 
گروه های سیاسی و جهادی مؤثر در منطقه، هم اندیشی برای تبیین 

راهکارهای عمل��ی اخراج آمریکا از منطقه به عنوان هدف مش��ترک، 
بررسی راهکارهای تحقق تمدن نوین اسالمی در سایه همکاری و تعامل 

جهان اسالم اعالم کرد.
تهران��ی به زم��ان برگزاری دومین نشس��ت هم اندیش��ی احزاب و 
گروه های مقاومت اش��اره کرد و گفت:  این نشس��ت قرار است روز سه 

شنبه 2۱ مرداد ماه برگزار شود.

حاشیه های بی پایان فدراسیون ژیمناستیک
اعالم استعفای ناگهانی معاونت بانوان 
فدراسیون ژیمناستیک احتماال آخرین از 
سلسله حواشی این فدراسیون نخواهد بود. 
چرا که طی سه سال گذشته این حاشیه ها مدام تکرار شده اما مسئولین 
ورزش بر همه این تندروی ها و بی تدبیری ها چشم پوشیده اند تا کار به 
جایی برسد که رییس فدراسیون یادشده از هم اکنون اسب خود را برای 
ریاست دوره بعد فدراسیون زین کند. تالش فراوان وی در همین راستا به 
منظور همسویی هیات های استانی و گزینش نفرات مورد نظر شرایطی 

را ایجاد کرده که اعتراض نامزدهای مستقل را به همراه داشته است. 
در یک مورد نیز رییس و دبیر هیات ژیمناستیک استان اصفهان با 
اعالم این امر که فش��ارهای فدراسیون امکان ادامه فعالیت آنان را غیر 

ممکن کرده از سمت خود استعفا داده اند.
 انتظار از نمایندگان محترم مجلس 

  در این میان روش��ن نیست چرا مس��یولین وزارت ورزش خصوصا 

مدیرکل امور اس��تان ها با وجود اعتراضات استان ها و حاشیه های بی 
پایان دیگر، واکنش مناسب نسبت به فدراسیون مذکور نشان نمی دهد؟ 
اتفاقاتی که طی س��ه س��ال گذش��ته در فدراس��یون مذکور رخ 
داده اگر در هر یک از فدراس��یون های دیگر به وقوع می پیوس��ت 
مس��توجب عزل یا توبیخ جدی رییس فدراس��یون می ش��د اما در 
مورد فدراس��یون ژیمناس��تیک تنها به برکناری دبیر فدراسیون و 

خزانه دار ختم شد. 
انتظ��ار از نماین��دگان محت��رم مجل��س اصولگ��رای یازدهم 
خصوصا اعضای فراکس��یون ورزش اس��ت تا ضمن نظارت دقیق 
بر تخلفات در فدراس��یون های ورزش��ی، وزیر ورزش را مقید به 
تبعی��ت از مق��ررات و قانون وادارند. جای تعجب اس��ت رییس 
فدراس��یونی که کارنامه سراسر پر حاش��یه دارد با کدام پشتوانه 
قصد دارد از ه��م اکنون راه انتخاب مجدد خود را به هر طریق 

ممک��ن هم��وار کن��د؟

دکتر محمد رضا کاظمی

عضو کارگروه ورزش حزب
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فعالیت های هفتگی حزب مؤتلفه اسالمی در یک نگاه
افزایش فعالیت ها با وجود کرونا

رعایت اصول بهداش��تی در ش��رایط کرونا 
سبب شد تا تجمعات در حزب مؤتلفه اسالمی 
به حداقل برس��د از همین جهت با اس��تفاده 
ش��بکه های مجازی تعامل و ارتباط با اعضاء 
حفظ شد و فعالیت حزب رو به گسترش است.
شفاف سازی پرونده 65 میلیاردی

هیئ��ت دبیران حزب مؤتلفه اس��المی در 
هفت��ه ای که گذش��ت با مدیری��ت مهندس 
میرسلیم تشکیل شد و درباره مواضع حزب و 
خبر ارجاع پرونده 65 میلیاردی به قوه قضائیه 
بحث و بررس��ی های الزم صورت پذیرفت.  بر 
مبنای خرد جمعی و به اتفاق آراء این تصمیم 
بر عهده قوه قضائیه نهاده ش��ده و با پیگیری 
قاطعانه این قوه و حمایت ظرفیت های مردمی 
و حزبی از تصمیمات قوه قضائیه به زودی این 

مسئله برای جامعه روشن خواهد شد.
نامه هوشیارانه برای اتحاد

در نشس��ت دبی��ران اس��تان ها و درپ��ی 
درخواست و پرس��ش اعضاء نسبت به پاسخ 
شورای ائتالف اصولگرایان در خصوص برگزار 
نش��دن جلس��ات این ش��ورا، دبیرکل حزب 
مؤتلفه اسالمی درخواست کرد طی یک نامه 
از غالمعل��ی حدادعادل ک��ه در ایام انتخابات 
مجلس یازدهم، رئیس ش��ورای ائتالف بودند 
خواسته شود تا در این زمینه توضیحات الزم 
را بیان کند.، پایان این ش��ورا مربوط به مورخ 
۱398/۱2/2 اس��ت و از ای��ن تاریخ برگزاری 
جلس��ات مصداق اقدام فردی است و ممکن 
اس��ت منجر به اختالف شود و خالف موازین 

این شورا است.
اجالس استانی به سبک مجازی

در هفته گذشته به اقتضای موضوع رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و فاصل��ه اجتماعی، 
اج��الس معاونت س��ازماندهی حزب مؤتلفه 
اس��المی به صورت مجازی با حضور بیس��ت 
اس��تان برگزار شد، دستور اصلی این اجالس 
آسیب شناسی و تشکیالت بود. در این اجالس 

اعض��اء به ارائه نظ��رات و پیش��نهادات خود 
پرداختند .

افق های تازه در فضای سیاسی امروز
جلسه معاونت سازماندهی و آموزش حزب 
مؤتلفه اسالمی برگزار شد و بازنگری و توجه 
به تحول در فعالیت ها با توجه به موقعیت های 
تازه سیاس��ی در صحنه کش��ور مورد بررسی 
قرار گرفت همچنین در این شورا که با حضور 
مدیران بانوان، جوانان، آم��وزش و گروه های 
اجتماعی تشکیل گردید به موضوعات دیگری 
نظیر اقدام��ات و همکاری های حزب مؤتلفه 

اسالم در مقابله با کرونا نیز پرداخته شد.
دیدار با سفیر جدید کره شمالی

سفیر جدید کره شمالی در ایران با معاون 
بین الملل و قائم مقام مؤتلفه اس��المی دیدار 
و گفتگ��و کرد در این دی��دار درباره روابط دو 
کشور و سطح همکاری و زمینه همکاری دو 
حزب بررسی های الزم انجام پذیرفت و مقرر 
شد درباره ارائه تجربیات ایران به کره در حوزه 
مقابل��ه با کرونا اقداماتی انجام ش��ود و حزب 
مؤتلفه اس��المی درخصوص انتقال تجربیات 

پزشکی به این کشور اعالم آمادگی نمود.
آموزش تعطیل نیست

مدیریت آموزش ح��زب برنامه های جدید 
آموزشی متناسب با موقعیت فعلی را در دست 
اقدام قرار داده است بر همین اساس با اتکا به 
فضای مجازی و ارائه محورها و موضوعات در 
این فضای نوین آموزشی تازه یکی از مهمترین 
اقداماتی است که می تواند در راستای تعامل و 
افزایش سطح آگاهی اعضاء و طرفداران مؤثر 

واقع شود.
فعالیت واحد خواهران در 

روزهای کرونایی
واحد بانوان حزب مؤتلفه اسالمی با دریافت 
اهمیت فضای مجازی برای تعامل و آموزش، 
اقدام به تشکیل گروه ها و کانال های مختلف 
در این محیط کرده اس��ت. مباحث سیاسی، 
مذهبی، مهارت های هنری، مشاوره خانواده، 
مسائل کودک و نوجوان و طب ایرانی- اسالمی 
از عمده ترین این کانال هاست. همچنین مقرر 
گردید اجالس مسئولین خواهران پس از عید 

سعید غدیر برگزار شود.

پاسداشت شهدا در هفته والیت
دیدار از خانواده ش��هدا در ایام دهه مبارک 
والیت طبق روال گذشته امسال نیز با وجود 
ش��رایط خاصی که در اثر ایپدم��ی کرونا به 
جامعه تحمیل شد، برگزار گردید این دیدارها 
با رعایت پروتکل ها و اصول بهداشتی صورت 

گرفت.
جلسه عمومی با رعایت موازین 

بهداشتی

حوزه مدیری��ت روحانیت ح��زب مؤتلفه 
اس��المی دو جلسه تش��کیل داد و مقرر شد 
در آینده  جلس��ه عمومی ب��ا رعایت موازین 

بهداشتی برگزار شود.
ارائه نظرات شورای سیاسی

جلسه شورای سیاسی حزب مؤتلفه اسالمی 
به علت رعایت اصول بهداشتی تشکیل نشد با 
این حال اعضاء نظرات و پیش��نهادات خود را 
در خصوص مسائل گوناگون و مواضع هفتگی 

اعالم کردند.

چند خبر کوتاه دیگر
 کانال های مجازی مربوط به دو حوزه امر 
به معروف و سیاسی توسط متولیان این بحث 
به روز شد و پاس��خگویی به تقاضاها در این 

خصوص انجام گرفت.
 پیش نویس سیاس��ت حزب با روحانیت 

تهیه و به دبیرکل تحویل داده شد.
 جلسات گروه های امر به معروف به دلیل 
شرایط ویژه کرونایی در ماه محرم به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.
 در امور بین الملل با مس��ئولیت س��تاد 
برگزاری نیز تمامی دیدارها و هماهنگی ها  و 

گزارشات در حال انجام و جمع آوری است.
 ش��یوه نامه انتخاباتی ش��وراهای شهر و 
روس��تا تصویب و با دبیران اس��تان ها در این 
خصوص تماس هایی برقرار شده است و برخی 
از استان ها به شکل جدی در حال فعالیت و 

رایزنی در این زمینه هستند.
 معاونت اداری و مالی در راستای بازنگری 
در مس��ائل مالی و حزبی و تأمین هزینه ها و 
س��ازماندهی معاونت اداری اقدامات خوبی را 

صورت داده است
 پیگی��ری برنامه ه��ا و ارائه نظ��رات در 
خصوص تغیی��ر در نحوه پرداخ��ت یارانه ها 
مهمتری��ن برنامه های در واح��د مطالعات و 

برنامه ریزی حزب مؤتلفه اسالمی است.
 بازنگری در مسئله تبلیغات در دستورکار 

معاونت تبلیغات قرار گرفت.

فه
وتل

ر م
خبا

ا
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 شما: پرسیده اند چرا حزب در رابطه با  انتصابات مجلس که 
مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت اظهار موضع نکرد؟

  : زیرا حزب در سیاست کلی خود به نمایندگان محترم مجلس 
یازدهم اعالم کرد که این مجلس انقالبی و گام دوم اس��ت در انتخاب 
و انتص��اب مدیریت ها  افراد صالح و اصل��ح و ارجح را انتخاب کنند و 
کس��انی را بگذارند که در اطراف آنها حرف و حدیث و ش��ائبه نباشد و 
اع��الم کرد که حزب تحمیلی بر نماین��دگان  برای معرفی هم ندارد و 
اختیار انتخاب مدیریت مجلس یازدهم به عهده نمایندگان این دوره می 
باشد. بر مبنای این سیاست کلی حزب درباره انتخاب ها و انتصاب های 
مجلس یازدهم وارد موضع گیری نمی شود اما تذکرات و تحلیل خود را 

به نمایندگان تقدیم کرده و می کند.

شما: پرسیده اند حزب چرا در مورد ارجاع پرونده ۶۵ میلیارد 
تومانی به قوه قضاییه توس�ط آقای مهندس میرس�لیم اظهار 

موضع نکرده است؟
  : جناب آقای مهندس میرس��لیم از طرف حزب یا به خواست 
حزب این اقدام را نکرده اند ایشان به عنوان شخص نماینده ملت در 
مجلس یازدهم و برحس��ب مسئولیت نمایندگی و نفر دوم انتخابات 
تهران و وظیفه شخصی و نمایندگی خود مدارک و اطالعات رسیده 
به ایش��ان درب��اره موضوع مذک��ور را به قوه قضایی��ه داده اند تا آنها 
رس��یدگی کنند و نظر نهایی داده ش��ود. رویه حزب موتلفه اسالمی 
در تمام مجالس گذش��ته به شهادت نمایندگان فراکسیون حزب در 
مجلسین هشتم و نهم دخالت در وظایف نمایندگان که نماینده کل 
ملت هستند نبوده و نیست و اظهار موضع هم از طرف حزب نیازی 

نبوده است.

 شما:پرسیده اند آیا بهتر نبود که ایشان در این باره سکوت 
می کرد و پرونده را به قوه قضاییه نمی فرستاد؟

 : خیر زیرا در این موارد که مسائل حقوقی و مالی و قضایی دارند 
سکوت ایشان وی را متهم می کرد که احتماالً حق و حساب و دریافتی 

داشته که سکوت کرده است. ضمن اینکه با سکوت کار تمام نمی شود 
اتهامات و شائبه ها باقی می ماند و در نهایت قوه قضائیه است که کار به 
آنها باید ارجاع شودتا رسیدگی گردد و اگر مسئله ای نبود حکم تبرئه 
داده ش��ود. آقای میرسلیم هم در این مورد احساس مسئولیت دارد و 
موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داده است و این اقدام صحیح می باشد 

واال  مانند مجلس دهم باز استخوان الی زخم خواهد ماند.

شما: پرسیده اند چرا پاسخ کسانی که به آقای میرسلیم 
حمل�ه و تهاج�م کردند و بعض�ی اهانت نمودن�د داده نمی 

شود؟
  : نیازی نیس��ت زیرا موضوع روشن اس��ت پرونده ای از مجلس 
دهم مطرح ش��ده و حاال قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند و مسئله 
روشن می شود. کسانی که به آقای میرسلیم تاختند به ضرر خودشان 
کار کردند اینکه به جای پاسخ مودبانه توهین و اهانت کردند و با دامن 
زدن به موضوع کار را س��خت تر و مشکل  را به مردم کشاندند و این به 
ضرر آنها بود. بهتر بود اگر پاسخی مستدل داشتند آن استدالل را بیان 
می کردند تا مردم خود قضاوت کنند و اگر راه دیگری غیر از رسیدگی 
قوه قضاییه سراغ دارند آن را بیان می نمودند عصبانیت و تندی های 
آنان به ضرر خودشان تمام شد آقای میرسلیم مایل به زیان رسیدن به 
دیگران نیستند. پاسخ و برخورد با این مطالب کشمکش پدید می آورد 

و به این هم نیازی نیست.

ش�ما: پرس�یده اند چرا موتلفه در مسائل کشور و مشکالت 
موضع گیری علنی ندارد؟

  : موتلفه هر هفته در مواضع هفتگی توس��ط دبیرکل درباره اهم 
موضوع��ات داخلی و خارجی اع��الم موضع می نماید که در هفته نامه 
شما چاپ می شود و در سایت شما نیز انعکاس می یابد اما موتلفه یک 
حزب اس��ت که در دولت و مسئولیت های مدیریتی کشور مسئولیتی 
ندارد لذا اعالم موضع می کند و در موارد الزم پیگیری در حد یک حزب 

می نماید.

پرسش شما و  پاسخ 

احمد علی مقدم عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی در 
گفتگو با خبرنگار راه آرمان ضمن گرامیداشت ۱۷ مرداد ماه به عنوان 
روز خبرنگار، اظهار کرد: شهادت محمود صارمی به همراه هشت نفر از 
اعضای کنس��ولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک 
تروریس��تی طالبان در هفده مرداد س��ال ۷۷ سبب نامگذاری این روز 
به عنوان »روز خبرنگار« ش��د که این نامگذاری نش��ان از ارزش واال و 

سختی کار این شغل مقدس دارد.
 رسالت رسانه روشنگری است نه چاپلوسی
مقدم با تاکید بر اینکه پویایی و نش��اط خبرنگار 
در مطالبه گری اس��ت، ابراز کرد: اگر مطالبه گری 
نباش��د رخوت و ضعف و ناکارآمدی در پی خواهد 
بود لذا الزم اس��ت رس��انه ها زبان مردم باشند نه 
تملق گوی دستگاه یا مس��ئولی، که در این صورت 
ارزش ندارد، رس��الت رس��انه روش��نگری است نه 
چاپلوس��ی، باید منافع مردم و اس��تان احیا ش��ود، 
رس��انه ها باید سخنگوی مردم باشند نه سخنگوی 

دستگاه و مدیران.
این فعال سیاسی با بیان اینکه خبرنگاری رشته 

ای س��خت و پر از استرس های روانی است، ادامه داد: به رغم اهمیت و 
جایگاه بلند حرفه خبرنگاری، آنها را می توان مظلوم ترین قشر جامعه 
دانس��ت، مطالبات صنفی و حقوقی خبرنگاران مس��اله ای است که به 
صورت عملی باید به آن پرداخته ش��ود و از س��طح مصاحبه و شعار و 
تبری��ک روز خبرنگار و کارت های خالی از هدی��ه فراتر رود، مطالبات 
و تالش ه��ای اهالی رس��انه در جه��ت احقاق حقوق و خواس��ته های 

روزنامه نگاران و خبرنگاران به تنهایی کافی نیست.

احمد علی مقدم:

ضعف و ناکارآمدی
 نتیجه عدم مطالبه گری در جامعه است
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اینک��ه آمریکایی ه��ا می گویند بیایی��د مذاکره کنیم، 
مذاکر ه ش��ان سر این چیزها است. خواهش می کنم همه 
این را توّجه کنند! البّت��ه من این را بارها گفته ام، باز هم 
ناچارم بگویم، چون بعضی ها یا متوّجه نمی ش��وند یا وانمود 
می کنند متوّجه نشده اند؛ اینکه دشمن می گوید بیایید مذاکره 
کنیم، یعنی اینکه شما بیایید پشت میز مذاکره بنشینید و 
ما به ش��ما بگوییم باید شما موشک نس��ازید، شما هم باید 
قبول کنید؛ اگر قبول کردید که خب پدرتان درآمده؛ یعنی 
خودت��ان را بی دفاع کرده ای��د؛ اگر قبول نکردید، همین آش 
است و همین کاسه؛ باز هم دعوا، باز هم تحریم، باز هم تهدید؛ 
مذاکره یعنی این؛ دلیل اینکه بنده می گویم با آمریکا مذاکره 

نمی کنیم، این است که این مذاکره ]نتیجه ندارد[..
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هر روز برای شما منتشر می شود

محمدکاظم انبارلویی:

برجام، جریان اصالحات را در اذهان عمومی رسوا کرد 
عضو ش��ورای مرکزی 
اس��المی  موتلفه  ح��زب 
گف��ت: حمای��ت اط��الح 
طلب��ان از دولت روحانی، 
ضربات جبران ناپذیری به 
سرمایه اجتماعی اصالحات وارد کرد. دولت نتوانست 

به وعده های اقتصادی خود عمل کند .
محمدکاظم انبارلویی معاون سیاسی حزب موتلفه 
اس��المی  در گفتگو با خبرنگار اح��زاب خبرگزاری 
دانشجو، با بیان اینکه اصالحات پایگاه اجتماعی خود 
را از دست  داده و به پرت وپالگویی دچار شده است، 
اظهار داش��ت: اصالح طلبان گفتند که در انتخابات 
مجلس یازدهم ش��رکت نمی کنند اما بعد از مدتی 

کاندیدای خود را معرفی کردند.
 مردم اعتماد خود را به اصالحات از دست 

داده اند
وی ادامه داد: مردم اعتماد خود را به اصالحات از 
دست داده اند و مشکالت اقتصادی موجود هم عاملی 

شد تا اصالح طلبان نتوانند راهی مجلس شوند.
این فعال سیاس��ی اصولگرا با اشاره بر اینکه این 
جریان سیاس��ی دچ��ار بحران مش��روعیت رهبری 
در س��اختار خود اس��ت، گفت: چند دستگی و نبود 
گفتمان واحد، س��ازمان سیاس��ی این جری��ان را با 
مش��کالت متعددی مواجه کرده اس��ت و بخشی از 

اصالحات طرفدار نظام و انقالب اس��ت 
اما برخی ضدانقالب هستند و مأموریت 

تحریف انقالب را برعهده دارند.
 نتیجه حمایت از دولت روحانی

انبارلویی با تأکید بر اینکه حمایت از 
دولت روحانی، ضرب��ات جبران ناپذیری 
به س��رمایه اجتماعی اصالح طلبان وارد 
کرد، افزود: دولت نتوانست به وعده های 
اقتص��ادی خود عمل کند و به مطالبات 
معیش��تی م��ردم پاس��خ بده��د، ای��ن 
ناکارآمدی اصالحات را به حاشیه می راند.

وی با بیان اینکه اصالحات همواره بر طبل اعتماد 
به غرب می کوبد، تصریح کرد: سرگذشت برجام نشان 
داد که غرب این جریان سیاسی را تنها گذاشته و در 
اذهان عمومی رسوا کرده است؛ آقایان از همان ابتدای 
دول��ت می گفتند که باید با غ��رب مذاکره کرد و در 
توافق هسته ای برجام، ایران کمترین امتیاز را گرفت.

معاون سیاسی حزب موتلفه در پاسخ به اینکه »آیا 
رییس دولت اصالحات گزینه اصالحات برای انتخابات 
۱۴00 اس��ت؟«، عنوان کرد: رییس دولت اصالحات 
و امثال آن ، دو دوره س��کان دار ریاس��ت جمهور این 
کشور را بر عهده داشتند و کارنامه عملکردشان کاماًل 
مشخص اس��ت؛ رییس دولت اصالحات در فتنه 88 
نقش داش��ت و اعتقاد و التزام عملی به نظام در وی 

دیده نمی شود.
انبارلویی افزود: رئیس جمهور اصالحات با 

 اصالح�ات در انتخاب�ات نمی توان�د ب�ه 
پیرمرد های خود متکی باشد

وی با اش��اره بر اینکه اصالح��ات برای حضور در 
انتخابات نمی تواند به پیرمرد های خود متکی باشد، 
گفت: فردی باید رئیس جمهور ش��ود که در صحت 
و س��المت عقل و چاالک باشد تا بتواند به خوبی به 

مردم رسیدگی کند.
ای��ن فعال سیاس��ی اصولگ��را بیان داش��ت: اگر 
اصالحات نتواند نوآوری در ساختار خود داشته باشد، 
در انتخاب��ات ۱۴00 موفقیتی نخواهد داش��ت؛ باید 
عقالی این جریان دورهم جمع شوند و یک ارزیابی از 

عملکرد خود داشته باشند.


