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مشاغل خانگی نیازمند حمایت دولت 
یک��ی از راه ه��ای 
برون رفت از معضالت 
کش��ور  اقتص��ادی 
اهتمام به توس��عه کارآفرینی است. مردم به 
عنوان موتور محرکه توسعه کارآفرینی نقشی 
اساسی دارند. در کارآفرینی محور تولید است. 
با توسعه تولید و پررنگ تر کردن نقش مردم 
در این عرصه و به میدان آوردن ظرفیت های 
مردم، به همراه کارهای دیگری که باید انجام 
دهیم می توانیم جایگاه رفیعی برای کارآفرینی 

در کشور داشته باشیم. 
 کار و تولید فرهنگ و تکلیف دینی

رفتارهای کارآفرینانه به وسیله تشویق در 
کسب و گسترش مهارت ها و آموزش های فنی 
و حرفه ای رشد می کند. کار و تولید فرهنگ و 
تکلیف دینی است و باید ترویج و تقویت شود. 
تمام��ی  از  بای��د  خانگ��ی  مش��اغل  در 
ظرفیت های اعضای خانواده استفاده شود. با 
گسترش مشوق های الزم می توان قوای چند 
بازده و توانمندی های جدید را در خانواده ها در 

عرصه مشاغل خانگی به کار گرفت. 
دولت وظیفه دارد کس��ب و کارهای خرد 
و خانگ��ی را در اولویت ه��ای برنامه خود قرار 
دهد و حمایت های خودش را به صورت جدی 
برای پایدارسازی مشاغل خانگی اعمال کند. 
این حمایت ه��ا می توانند به صورت پرداخت 
وام های کم بهره و ایجاد تس��هیالت در عرضه 

محصول باش��ند و زمینه های راحتی را برای 
ص��ادرات محص��والت فراهم کنن��د. دولت 
گره هایی را که در فروش محصوالت این گونه 
مشاغل هست باز کند. شهرداری ها مکان هایی 
را ب��رای عرضه ای��ن محص��والت در اختیار 
تولیدکنندگان این مشاغل قرار بدهند. دولت 
به این گونه تولیدکنن��دگان وام های کم بهره 
برای تهیه ابزار کار بدهد و زمینه های صادرات 
را که می تواند ارزش افزوده داشته باشد ایجاد 

کند. 

 آموزش های فنی و حرفه ای
دولت زمین��ه آموزش های فنی و حرفه ای 
را فراهم کند که همین امر در جهت تقویت 

کسب و کارهای خانگی نقش اساسی دارد.
در مشاغل خانگی دو نکته مهم وجود دارد، 
یکی اینکه همه اعضای خانواده درگیر شوند و 
دیگر اینکه تولیدات این گونه مشاغل با شرایط 
زمان منطبق باش��د. یعن��ی باید محصوالتی 
تولید ش��وند که بازار فروش داشته باشند. در 

مش��اغل خانگی توجه به درآمدزایی افزون تر 
اهمیت زیادی دارد. ارائه تسهیالت در بازاریابی 
و عرضه تولیدات مشاغل خانگی در حمایت از 

این کسب و کارها بسیار مؤثر و مهم است. 
باید در آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای 
سرمایه گذاری کرد. ظرفیت ها و مزیت هایی در 
مناطق مختلف کش��ور در مواد اولیه و سابقه 
کار تاریخی در تولید محصوالت مختلف وجود 
دارند که می توانند نقش عمده ای را در توسعه 

مشاغل خانگی ایفا کنند. 
 زنان نقش محوری 

ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت و کمیت 
محصوالت در این مشاغل حائز اهمیت است. 
الزم اس��ت مناط��ق کمتر برخوردار کش��ور 
تسهیالت بیش��تری بگیرند تا استعدادهایی 
که در این مناطق هس��تند در عرصه مشاغل 
خانگی ش��کوفا ش��وند. طبعاً در اش��تغاالت 
خانگی زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار 
نقش محوری دارند. اهتمام به شرایط زیست 
اینها و حل مشکالت فرزندانشان و محیط کار 
این زنان و سایر مشکالتشان در بروز و ظهور 
و بالفعل در آمدن ظرفیت های بالقوه آنها در 
عرصه تولیدات خانگی بسیار مؤثر است. دولت 
با تش��کیل اتحادیه های بزرگ تر که از مردم 
تشکیل شده اند به صادرات تولیدات مشاغل 
خانگی و ارزآوری کشور کمک مهمی خواهد 

کرد.        

سرمقاله

حسین انواری

نرگس قدیری عنوان کرد: 
انتقال فرهنگ تولید از مادران به فرزندان دستاورد مهم حمایت از مشاغل خانگی

نرگس قدیری، مدیر بخ��ش بانوان حزب 
مؤتلفه اسالمی و عضو شورای مرکزی حزب 
در باره موضوع مشاغل خانگی به خبرنگار ما 
گفت: باید الگویی برای اشتغال زنان با حمایت 
دولت معرفی شود و دستگاه هایی متولی این 
امر ش��وند که زنان را آم��وزش بدهند و زنان 
بر اساس این آموزش ها در خانه شغل داشته 
باشند. در این صورت هم می توانند به وظایف 
مادری و همسری خود برسند و هم در اوقات 

فراغتشان تولیدات خانگی داشته باشند. 
 پتانسیل زیاد در جامعه

وی در ادامه افزود: در این صورت تولیدات 
غی��ر کارخان��ه ای را درون من��ازل مدیریت 
کرده ای��م. در این عرصه پتانس��یل زیادی در 
جامعه وجود دارد و می تواند رشد و پیشرفت 
باالیی را در اقتصاد کل کش��ور داشته باشد. 
چنین نیروهای کاری باید به خوبی مدیریت و 

سازماندهی شوند.
 لزوم حمایت دولت

بان��وان ح��زب مؤتلف��ه  مدی��ر بخ��ش 
اس��المی اظهار کرد: خیل��ی از زنان هنرها و 
توانمندی هایی دارند، ولی از لحاظ اقتصادی 
قادر به تهیه مواد اولیه نیستند. دولت می تواند 
با مدیریت در بخش های آموزش، تأمین مواد 
اولیه و نظارت بر کیفیت تولیدات دستاوردهای 

بزرگی را برای کشور رقم بزند.
 تغییر و اصالح سبک زندگی

وی پیرام��ون نق��ش زن��ان در مش��اغل 
خانگی مطرح ک��رد: در الگوی صنعتی زنان 
مصرف کنن��ده هس��تند و زن مدرن ت��ر زنی 
اس��ت که مصرف کننده تر اس��ت. با تغییر و 
اصالح س��بک زندگ��ی خانواده ه��ا و تبدیل 
زنان مصرف کنن��ده به زن��ان تولیدکننده و 

فرهنگ س��ازی در ای��ن زمین��ه این فرهنگ 
در زنان ایرانی ش��کل بگیرد که آنها در کنار 
نق��ش مادری و همس��ری در خانه می توانند 
تولیدکننده باش��ند و به اقتصاد کشور کمک 
کنند. در این زمینه کمک های دولت چه در 
فرهنگ س��ازی و چه در حمایت مالی بسیار 

کارساز خواهد بود. 
 تعریف سیس�تم حمایت�ی از طرف 

دولت
این عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی در خصوص حمایت از بانوان اقشار 
کم درآمد برای ورود به عرصه مشاغل خانگی 
گف��ت: ای��ن کار از طریق تعریف سیس��تم 
حمایتی از طرف دولت ش��دنی است. به این 
صورت که دولت با ایجاد سیس��تم حمایتی 
ابتدا به این زنان مهارت های الزم برای تولید را 
آموزش بدهد و مواد اولیه در اختیارشان قرار 
بده��د و بر کیفیت تولیدات آنها نظارت کند 
و نهایتاً جمع آوری تولی��دات و فروش آنها و 
دادن سود فروش تولیدات به تولیدکنندگان 

صورت بگیرد. 
فرهنگ سازی برای فرزندان

وی در پای��ان یکی از دس��تاوردهای مهم 
حمایت از مش��اغل خانگی را فرهنگ سازی 
برای فرزندان این خانواده ها دانس��ت و گفت: 
وقتی فرزندان می بینند مادرش��ان هنری بلد 
اس��ت و تولید می کند آنه��ا به طور طبیعی 
تشویق به مهارت آموزی و مشارکت در تولید 
می شوند. انتقال فرهنگ کار و تولید از مادران 
به فرزندان دس��تاورد مهم حمایت از مشاغل 

خانگی است
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سیدمصطفی میرسلیم:

بانك مركزی باید جلوی كاهش ارزش پول ملی را بگیرد
سید مصطفی میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با 
لزوم بهبود وضعیت معیش��تی مردم، گفت: ابتکار عمل باید در دست 
دولت باش��د ما هم می توانیم در مجلس طرح و قانون داش��ته باشیم 
اما قانون مجری می خواهد و مجری قانون هم دولت اس��ت و اگر این 
اراده در دولت وجود نداش��ته باش��د و یا به موقع نتواند آن را اجرا کند، 
تصمیمات گرفته ش��ده اثری برای مردم نخواهد داشت. لذا تغییر اول 
باید در دولت شکل بگیرد و ما هم آمادگی داریم که کمک کنیم که از 
لحاظ قانونی هر کاری که می تواند این روند را تسهیل کند انجام دهیم.
     بان�ک مرکزی همت کند جل�وی کاهش ارزش پول ملی 

را بگیرد
رئیس ش��ورای مرک��زی حزب موتلفه اس��المی در خصوص تامین 
کاالی اساسی مردم، اظهار کرد: ما از نظر تخصیص ارز مشکلی نداریم 
لذا می توانیم نیازهای ضروری جامعه را تامین کنیم. ولی مس��اله مهم 
این است که به رغم وفور کاالهای اساسی مختلف، مردم قدرت خرید 
ندارند چراکه ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است. از بانک مرکزی توقع 
داریم همت کند تا ارزش پول ملی حفظ ش��ود. با این وضعیت، اقشار 
طبقات پایین و حقوق بگیران جامعه تحت فش��ار شدیدی قرار دارند 
حتی کسانی که مقداری پول پس انداز کرده بودند با کاهش ارزش پول 
ملی، سرمایه شان یا از بین رفته و یا به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
    کاالی اساس�ی به وفور یافت می ش�ود ولی مردم قدرت 

خرید ندارند

میرس��لیم تصریح کرد: لذا برای 
اینکه وضعیت ب��ازار و قدرت خرید 
مردم را بس��نجیم باید به سه سوال 
پاسخ دهیم سوال اول این است که 
آیا کاالهای ضروری در بازار به اندازه 
نیاز مردم وج��ود دارد که در جواب 
باید گفت بل��ه؛ دوم اینکه آیا توزیع 
آن به درستی انجام می شود که باید 
گفت اینچنین نیس��ت و سوال سوم 
هم این اس��ت که آیا م��ردم قدرت 

خرید دارند یا قدرت خرید آنها تقلیل پیدا کرده اس��ت که باز هم باید 
پاسخ داد متاسفانه قدرت خرید مردم بسیار تقلیل یافته است و عمده 

این مساله به رکودی که در کشور وجود دارد باز می گردد.
    یک عده به جان این کشور و مردم افتادند و سرمایه های 

مملکت را غارت می کنند
میرس��لیم در پایان خاطرنشان کرد: میزان نقدینگی هر ماه افزایش 
می یابد که اگر در تولید هزینه شود اقدام خوبی خواهد بود اما اینچنین 
نیست و وارد حوزه کاالهای واسطه ای می شود و به ضرر مردم و جامعه 
است. متاسفانه ۱۲ سال است که کشور ما غارت می شود یک عده به 
جان این کشور و مردم افتادند و سرمایه های مملکت را غارت می کنند 

لذا باید با آنها برخورد کرد تا جلوی فساد گرفته شود.

لزوم حذف موانع تولیدكنندگان و كارآفرینان
       اولویّت را به مسائل کلیدی بدهید. 
به مسائل فرعی و درجه ی دو گاهی انسان 
الزم اس��ت برس��د، لکن جوری برخورد 
نشود با مسائل درجه ی دو که مانع از حرکت جّدی و متمرکز به سمت 

مسائل کلیدی بشود.مقام معظم رهبری 
       حاال در مقوله ی اقتصاد اگر بخواهیم مس��ائل کلیدی را مطرح 

کنیم: 
۱-مس��ئله ی تولید یک مسئله ی جّداً کلیدی است که ما امسال را 

گفتیم ]س��ال[ »جهش تولید«؛ االن ماه چهارم س��ال هستیم، 
بایستی نشان داده بشود در سال که این جهش انجام گرفته. 

۲-مسئله ی اشتغال جزو مسائل کلیدی است که البّته 
با تولید ارتباط پیدا می کند. 

3-مسئله ی مهار توّرم مسئله ی جّداً کلیدی است که 
علل زنجیره ی توّرم و گرانی را شناس��ایی کنید و بروید 

سراغ این علل. 
4-مدیریّت نظام پولی و مالی جزو مسائل کلیدی است؛ 

5-عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزو مسائل کلیدی 
است؛

به گفته متخصصان اقتصادی، جهش تولید در درجه اول به معنای 
بهبود کیفیت تولید کاال و خدم��ات، افزایش بهره وری، افزایش فروش 
داخل��ی و افزایش ص��ادرات تولیدات موجود اس��ت و در درجه دوم به 
معنای افزایش سطح کمی تولید کاال و خدمات در داخل کشور است؛ 
به عبارت دیگر نگاه و جهت گیری دستگاه های دولتی و فعاالن اقتصادی 
از امس��ال به بعد باید حرکت  و جهش از ش��رایط فعلی و رس��یدن به 

شرایط بهتر و مطلوب تر اقتصادی باشد.
ازآنجاکه جهش تولید فقط مختص به سال ۱3۹۹ نیست بلکه نقشه 
راهی است که سرآغاز آن امسال است بنابراین کامالً جهش تولید امکان 
دارد به شرطی که زنجیر مشکالت و موانع از دست و پای تولیدکنندگان 

و کارآفرینان باز شود.
ممکن است بعضی ها اشکال وارد کنند و بگویند با توجه به وضع مالی 
دول��ت به علت کاهش قیمت نفت، بحران کرونا، تحریم ها و تنگناهای 

مالی جهش تولید امکان ندارد؛ اما در پاس��خ به این اش��کال باید گفت 
تولیدکنندگان و کارآفرینان بیش از اینکه از تأمین مالی و دوپینگ پولی 
دولت انتظار داشته باشند از حاکمیت انتظار دارند فضای کسب وکار و 

امنیت اقتصادی بهبود پیدا کند که این امر کامالً امکان پذیر است.
به عنوان مث��ال گزارش مرکز پژوهش های مجل��س از پایش امنیت 
سرمایه گذاری در تابستان ۹۸ نشان می دهد نامناسب ترین مؤلفه های 
امنیت س��رمایه گذاری از دید فعاالن اقتصادی در این فصل به ترتیب 

زیر بوده است:
۱-عمل نکردن مسئوالن ملی به وعده های داده شده

۲-اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی
3-عم��ل نکردن مس��ئوالن اس��تانی و محلی به 

وعده های داده شده
همانطور که مشاهده می شود فعاالن اقتصادی از 
فساد، عدم ش��فافیت و رانت رنج می برند؛ بنابراین 
به عنوان اولین پیش��نهاد، از ق��وای مجلس محترم 
شورای اس��المی، دس��تگاه های دولتی و قوه قضائیه 
انتظار م��ی رود امنیت اقتصادی و فضای کس��ب وکار را 

بهبود ببخشند.
دهه های پیش  رو دهه فناوری و نوآوری اس��ت به نحوی که به گفته 
کارشناس��ان تجارت سنتی از بین خواهند رفت و تجارت، الکترونیکی 
خواهد ش��د؛ بنابراین باید به لوازم اقتصاد دانش بنیان و اس��تارت آپ ها 
و زیست بوم آن ها توجه ویژه کرد و برای استان ها نقشه راه تهیه نمود. 
کسب وکارهای نوپا خواهند توانست بازارهای نوظهور در دنیا را فتح نمایند 
و جهش در تولید را رقم بزنند. غفلت از آن ها باعث می ش��ود در رقابت 
با سایر کشورها از جمله کشورهای منطقه عقب بمانیم. به عنوان مثال 
کشور امارات چندین سال است که منطقه آزاد تجارت الکترونیک ایجاد 
کرده است و شرکت های بزرگ در زمینه تجارت الکترونیک را از سراسر 
دنیا به کشور خودش کشانده است؛ علت مقابله وسیع امارات با حضور 
چین در سواحل مکران همین است بنابراین پیشنهاد می شود در زمینه 
زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، ف��روش، بازاریابی، نظام پرداخت و نظام 

توزیع از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها حمایت شود.

حمیدرضا ترقی

نائب رییس شورای مرکزی
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مسئول در نظام اسالمی
یک برداش��ت انحرافی این است که مردم  
عملکرد مس��ئوالن کالن نظام و اش��خاص و 
ش��خصیتها را معادل عملکرد نظام تلقی می 

کنند این انگاره برداشتی نادرست است به دالیل زیر؛
۱_ نظام اسالمی حاصل انقالب جهانی اسالم است

۲_ نظام اس��المی دارای بار معرفتی، اعتق��ادی، عرفانی، انقالبی و 
اخالقی می باشد. 

3_اینکه در راس نظام اس��المی نهاد والیت فقیه به عنوان یک نماد 
منحصر به فرد در تاریخ الگوی مدیریت جهان قرار دارد. 

4_ اینکه ولی فقیه مستظهر به پشتیبانی و هدایت و عنایت حضرت 
ولیعصر)عج( منجی عالم بشریت می باشد.

5_  نظام اسالمی بر پایه نهادهای مختلف شکل گرفته که مهمترین 
نهاد آن قانون اساسی است و این قانون هم در صورت امکان با اندیشه 

متفکران خبرگان اسالمی بر اساس اصول اسالمی مدون گشته است.
6_  در مدیریت بی بدیل ولی فقیه موضوع اجتهاد در قالب مقتضیات 
زمان، حافظ شاکله و چهارچوب نظام اسالمی است واین نظام اسالمی با 
همه خصوصیات و مشخصات و ویژگی های خود بدیلی در جهان کنونی 
ندارد و نکته مهمتر این که نظام اسالمی متکی به حمایت ، پشتیبانی ، 

خواست ، اراده و رای مردم می باشد.
ظرفیت  نظام اس��المی در استمرار زمان، رابطه بین حکم اسالمی و 
موضوع مورد نیاز جامعه و نحوه بهره برداری ازآن می باش��د و معنای 
اتم و اکمل آن تجلی اصول اس��المی اعم از عدالت ، مساوات ، برابری ، 
برادری ، اخالق ، اجرای حدود ، استحقاق و حقوق عامه می باشد. نظام 
اسالمی ثابت است و مدیران اسالمی متغیر، نظام اسالمی اصل است و 
مسئول آن فرع، نظام اسالمی مصداق ذخیره دینی و اسالمی در مسیر 
کمال و تکامل انسان ها به تناسب ظرفیت  از آن بهره برداری می کنند. 
اگر مس��ئوالن کالن اسالمی که با رأی مردم به طور مستقیم و یا غیر 
مستقیم انتخاب می شوند وظایف خود را بر اساس اصول شرع و قانون 
و منطبق با رهنمودهای ولی فقیه انجام دهند، این مسئول معرف نظام 

اسالمی است.

س��یر تکاملی پنج مرحله ای مورد نظر مقام معظم رهبری، ش��امل 
انقالب اسالمی، استقرار نظام اسالمی، شکل گیری دولت اسالمی، شکل 
گیری جامعه اس��المی و رسیدن به تمدن اسالمی چنین است که در 
مرحله دولت اس��المی هنوز دولتمردان این نظام بر اساس شاخص ها 
و معیارهای اس��المی خود را تطبیق نداده ان��د به همین دلیل مردم از 
عملکرد آنان اظهار نارضایتی می کنند وعدالت نظام اسالمی را درچهره 
عملکرد مسئوالن ارزیابی می کنند در حالی که چنین برداشت و قضاوتی 

نا صحیح می باشد.
از آنجای��ی که جمهوریت یک پایه ثبات و دوام جمهوری اس��المی 
ب��وده و مبتنی بر انتخاب و گزینش و رای مردم مس��ئوالن کالن اداره 
امور جامعه را عهده دار می گردند، مردم باید توجه داش��ته باش��ند که 
هر چقدر در انتخاب مسئوالن اشتباه کنند به همان میزان در انحراف 
مسئوالن هم شریک هستند هرچند که نهادهایی مثل شورای نگهبان 
ه��م به وظایف خود عمل می کنند. نکته دیگر اینکه مس��ئولی را که 
انتخاب می کنند باید ظرفیت و بار معرفتی الزم را برای جایگاه مناسب 
خود داش��ته باشد. هرچه یک مس��ئول کالن فاقد امتیازات الزم باشد، 
احتمال امکان انحراف در امانت داری ایشان در اداره امور جامعه بیشتر 

خواهد بود.

نصرعزیزی

عضو شورای مرکزی

محمدکاظم انبارلویی:

اقدامات مجلس باید در سفره مردم احساس شود
معاون  انبارلوی��ی«،  »محمدکاظم 
سیاس��ی ح��زب موتلف��ه اس��المی، 
درباره چالش ه��ای پیش روی جریان 
اصولگرایی در مجلس یازدهم با تمرکز 
بر بحث معیش��ت مردم ب��ه خبرنگار 
سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در دیدار 
ویدئو کنفرانسی که مقام معظم رهبری 
با نمایندگان داش��تند حاوی مطالب 
فوق العاده مهمی بود. مقام معظم رهبری یک سری تکالیف برای مجلس 
یازدهم که از آن به عنوان قوی  ترین و انقالبی ترین مجلس پس از انقالب 
یاد کردند برشمردند از جمله اینکه مجلس باید با اولویت بندی مسائل 
در روند حل مشکالت اقتصادی کشور تأثیر محسوسی بگذارد و از دولت 
تا پایان کارش، حمایت کند تا وظایف خود را انجام دهد و فرمودند من 

اطمینان دارم که مسائل و مشکالت موجود، قابل حل است.
او افزود: البته رئیس مجلس 5 طرح مهم و کلیدی که در حوزه مسائل 
اقتصادی بود مطرح کردند که اولین طرح، اصالح ساختار بودجه ریزی 
و دوم نوسازی نظام مالیاتی، سوم حمایت از اقشار ضعیف، چهارم رفع 
موانع جهش تولید و پنجم تحول در حوزه تجارت خارجی بود. مجلس 
یک بسته تحولی در دست دارد که به تدریج با راهبرِد هوشمندسازی، 
ش��فاف س��ازی، مردمی س��ازی و  کارآمدس��ازی می خواهد به دنبال 
اولویت بن��دی که مقام معظم رهبری فرمودند پای در حل مش��کالت 

اقتصادی جامعه، بگذارد.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: لذا اکثریت مجلس در حال رفتن 
به سمتی اس��ت که اقدامات آنها برای سفره مردم احساس شود. البته 
موضوعی که رهبری به نمایندگان توصیه کردند ۹ توصیه کلیدی بود. 
پرهیز از جوزدگی در کار برای مردم، نیت  خالص داشتن عمل به سوگند 
نمایندگی به خصوص در حفاظت از اس��الم و نگهبانی از دستاوردهای 
انقالب بود. نکته مهِم کلیدی دیگر اینکه از حاشیه سازی پرهیز کنند و 
اولویت بندی در مورد مباحثی که می خواهند به آن بپردازند را مدنظر، 

قرار دهند.
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به مناسبت شهادت امام محمد باقر)ع(

آثار تربیت به موقع فرزند
راز تربیت فرزندان صالح از سوی رهبر انقالب

هیچ انسانی 
ب��دون تربیت 
ب��ه  صحی��ح 
کمال نخواهد رس��ید. تربیت از ریشه رب و از 
صفات خداوند متعال است. لذا در قرآن کریم 
نیز به این صفت اشاره شده آنجا که می فرماید:

»قل أعوذ برب الناس«
فرزن��دان نیز اگر از همان ب��دو تولد مورد 
تربیت درست قرار نگیرند در آینده نمی توان 

تأثیر تربیتی چندانی بر آنها گذاشت.
درباره جزیی��ات تربیت فرزن��دان روایات 
فراوانی از اهل بیت در کتب حدیثی به دست 
ما رسیده که بسیار ارزنده و کارگشا هستند. 
ام��ام محمدباقر )ع( نیز آم��وزه های تربیتی 
زیادی در ای��ن رابطه دارند که در این مجال 
تنها اشاره ای کوتاه به برخی از آنها می نماییم.

 وظیفه والدین در بدو تولد
حضرت فرمودند: »شایسته است کام نوزاد با 
آب فرات باز گردد و در گوشش اذان گفته شود.« 
این دستورات به ظاهر ساده بعضاً اثرات تربیتی 
فوق العاده ای بر فرزندان دارند که ما از آنها غافلیم 

و گاهی کم اهمیت می شماریم.
یکی دیگر از مواردی که تاکید بسیاری در 
احادیث بر آن ش��ده عقیقه برای نوزاد است. 
امام فرمود: »هرگاه فرزندی به دنیا آمد در روز 
هفتم اگر پس��ر است گوسفند نر و اگر دختر 

اس��ت گوسفند ماده عقیقه کنید و در همان 
روز او را نام گذاری نمایید.«

 چه نامی برای فرزندان نیکوست؟
البته ممکن اس��ت سوال شود نام نیکویی 
که سفارش شده بر فرزندان گذاشته شود و از 
وظایف والدین بشمار می آید چه نامی است؟ 
امام باقر )ع( م��الک کامل و دقیقی برای ما 
بیان فرمودند که بسیاری از ابهامات را برطرف 

می کند:
»صادقترین  نامها، نامهایی است که بندگی 
خداون��د را تداعی نماید و بهترین  آنها نامهای 
پیامبران است.« این بدان معناست که نام، بر 
تربیت فرزند موثر اس��ت لذا باید نامی انتخاب 
شود که او را به سوی بندگی خداوند رهنمون 
سازد نه برخی از نامهایی که تنها از روی مد روز 
و برای چش��م و هم چشمی و زیبایی ظاهری 
یا هم آوا بودن با سایر نامها گذاشته می شوند 
حال آنکه یا مفهوم خاصی ندارند و یا از مفاهیم 

نامناسبی برخوردارند.
 نوع تکلم با کودک

محمد بن مس��لم  از اصحاب خ��وب امام 
می گوید در خدمت امام بودم. در این هنگام 
فرزند خردس��الش جعفر)ع( وارد ش��د و در 
دس��تش عصایی بود که با آن بازی می کرد. 
امام او را به گرمی در آغوش گرفت و به سینه 
خود فشرد و خطاب  به او فرمود: »پدر و مادرم 

به فدایت  باد )با این چوب( کار لهو انجام مده...
 تربیت عملی

موارد متعددی از سوی فرزندان امام نقل 
ش��ده که می گویند وقتی بر امام وارد شدیم 
او را در حال رس��یدگی به حال فقرا و صدقه 
دادن دیدیم یا نیمه های شب در حال عبادت 
مش��اهده نمودیم و... این موارد بهترین نوع 
تربیت یعنی تربیت عملی از س��وی والدین 
است که بیشترین تاثیر را دارد و لذا در روایات 
نیز توصیه نموده اند که مردم را با غیر زبانتان 

به خیر دعوت کنید.
 راز تربیت فرزندان صالح از س�وی 

رهبر انقالب
چند سال قبل در ایام والدت امیرالمومنین 
)ع( و روز پ��در در حض��ور یک��ی از فرزندان 
رهب��ری بودیم. از ایش��ان س��وال کردیم راز 
تربی��ت فرزندان حضرت آقا در چیس��ت که 

اینقدر موفق بوده اند؟
گفتند مهمترین نکت��ه در این بود که آقا 
هرگز به ما ام��ر و نهی نمی کردند بلکه ما از 
س��یره و رفتار ایشان خوب و بد را تشخیص 
می دادی��م. دیگر اینکه مس��ایل بیرون خانه 
را حت��ی در زم��ان اوج مب��ارزات وارد منزل 
نمی کردند و در خانه ما آرامش حکمفرما بود. 
س��وم اینکه مادر ما نیز نقش برجسته ای در 

تربیت فرزندان داشتند.

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی

تبلور ایمان عاشقانه 
در عید قربان

ریشه  از  قربان 
معنی  ب��ه  تقرب 
گذش��تن از خود 
های  خواس��ته  و 
نفس و نزدیک شدن به معبود و معشوق است 
لذا عید قربان عید اثبات عشق و بندگیست. 
ابراهی��م خلیل اهلل نیز با قربانی کردن نفس، 
مقرب درگاه الهی ش��د و به رتبه ای در میان 
انبیا رسید که هم در کنار نبوت به مقام امامت 
دست یافت و هم نس��ل امامت در نسل او و 

مهدی فاطمه از فرزندان اوست.
حج��اج در روز عید قرب��ان موظفند یک 
حی��وان را ذب��ح کنند و گوش��ت آن را بین 
نیازمندان تقس��یم نمایند و هر سال نیز در 

همان روز این عمل را به نشانه یادآوری تکرار 
نمایند.

این پوس��ته و ظاهر دستور ش��رع است. 
اما آیا ش��ارع مقدس فقط مقصودش همین 
قربانی ظاهری و صدقه به فقراس��ت؟ آیا در 
کنار حیوان بیرونی، حی��وان درونی نفس را 
نبای��د قربانی کرد؟اگر نفس انس��ان خلق و 
خوی حیوانی��ت گرفت خط��رش از حیوان 
بیرونی بیشتر نیست؟ حیوان بیرونی نهایتا بر 
استخوان ظاهری صدمه وارد می کند اما نفس 

شرور، عالمی را به فساد و تباهی می کشاند.
آری نفس انسان نیز باید ذبح شود، نه یک 
بار و نه س��الی یک بار، بلکه هر لحظه باید به 
حساب نفس رسید و اگر کوچکترین حرکتی 
به سمت حیوانیت کرد آن را قربانی نماییم. 
نفس س��رکش اگر قربانی نش��ود به سمت 
ش��هوت بی انتها، آم��ال و آرزوهای خانمان 

بران��داز، هوی و هوس بی ج��ا و...تمایل دارد 
و تنها چاقوی تقواس��ت که می تواند در برابر 
طغیان گری او بایستد. دلبستگی ها، وابستگی 
می آورند و وابستگی ها جلوی رشد و کمال 
را می گیرند. ایمان واقعی، همان ایمان آزادانه 
ای که موالی متقی��ان در برابر ایمان تجار و 
بردگان بیان کرد، ایمان عاشقانه ای است که 

در قرآن نیز به آن اشاره شده است:
...؛ )۱65، بقره( و  ا هلِلَّ »َوالَِّذیَن آَمُنوا أََشُدّ ُحًبّ
ابراهیم )ع( طلیعه دار این ایمان عاشقانه شد.

علی شریعت دوست

روزنامه نگار

احمدعلی مقدم با اشاره به اهمیت قانون حجاب و عفاف:
قانونی که متولیان اجرایی نسبت

 به آن بی توجه شده اند
احمدعلی مقدم دبیر حزب موتلفه اس��المی استان کرمان در گفتگو با راه آرمان با 
اشاره به دو سوره احزاب و نور عنوان کرد: اسالم عالقمند نیست که حریم های جامعه 
بش��کند و تالش بر حفظ حرمت ها دارد و امروز ش��اهد هستیم که دشمن دست بر 
مسئله عفاف و حجاب گذاشته است.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی اظهار 
کرد: متأسفانه باید گفت حجاب، تنها قانونی است که متولیان اجرایی نسبت به آن بی 

توجه ش��ده اند و ناظران اجرای این قانون نیز کمتر در این 
خصوص حرف می زنند و بنابراین طبیعی است که هر روز 
ش��اهد بی حجابی و اثرات مخ��رب آن در جامعه و خانواده 
باشیم.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ضمن ابراز 
گالیه از افزایش بیش از 7 برابر قیمت پارچه چادر مش��کی 
نس��بت به سال های گذش��ته ابراز کرد: ارز دولتی به چادر 
مشکی تعلق نمی گیرد چرا که پارچه چادر مشکی وارداتی 

اس��ت؛ بنابراین تصور کنید خانواده ای که در شرایط اقتصادی فعلی وضعیت مناسبی 
ندارد، چگونه می تواند چادر تهیه کند.
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عضو شورای اصالح طلبان مطرح کرد:

اصالحات درگیر بحران انقراض
محمدعل��ی وکیل��ی نماین��ده اصالح طلب 
مجلس ده��م و از اعضاء ش��ورای اصالح طلبان 
اس��ت، خبرهای گوناگون از جبهه اصالحات و 

تصمیمات مختلف با عث ش��د به سراغ او برویم و  پای حرف های مدیر 
مس��ئول روزنامه ابتکار و از فعالین ستاد روحانی، که با روشنی شرایط 

جریان مطبوعش را تشریح می کند بنشینیم:
 اصالحات گرفتار شکاف مردمی و پایگاه اجتماعی

ارزیابی ش�ما از وضعی�ت فعلی جبهه اصالح�ات و موضوع 
اصالح طلبی در نظام اسالمی چیست؟

من قبال طی چند س��رمقاله مس��ئله اصالح طلبی را آسیب شناسی 
کردم و در آنجا آورده ام که اصالح طلبان گرفتار چهار بحران هس��تند، 
این بحران ها ش��امل بح��ران موقعیت، بحران مزی��ت و بحران توجیه 
می شوند و سپس یک به یک به توضیح هریک از این بحران ها پرداختم 
و تا این بحران ها حل نش��ود و پاس��خ درس��تی برای این بحران ها این 
جریان ندهد ش��رایط نه تنها به این ش��کل بلکه به ش��کلی بدتر ادامه 
خواهد یافت ماحصل این بحران ها ناکارآمدی اس��ت که امروز در رفتار 
سیاسی اصالح  طلبان شاهد آن هستیم و  جلوه اصلی آن این است که 
اصالح طلبان امروز هم مردم را تقریبا از دست داده اند و هم  فاصله آنها با 
حاکمیت دو چندان شده است؛ یعنی هم گرفتار شکاف مردمی و پایگاه 
اجتماعی شده اند و هم شکاف با  حاکمیت عمیق تر شده است پس اگر 

بنا باشد این شکاف ها ترمیم شود باید این بحران ها جبران شود.
 بازگش�ت اصالح طلبان به فض�ای مدنی یک حرف فانتزی 

است
جبران این بحران ها چگونه ممکن است؟

 جبران این بحران ها مشروط به این است که اوال اصالح طلبان یک 
تعری��ف مجدد از خود کنند؛ اینکه می خواهند در جمهوری اس��المی 
باشند یا بر جمهوری اسالمی. من جزو آن دسته ای هستم که معتقد به 
در جمهوری اسالمی هستم و چون اعتقاد به اصالح طلبی در جمهوری 
اسالمی دارم، معتقد به اصالح طلبی حداقلی هستم و چون به این معتقدم، 
معتقد به اصالح طلبی قدرت محور هستم به این معنا که اصالح طلبی 

می بایست در قدرت 
باش��د ت��ا تأثیرگذار 
واقع شود این حرف 
ک��ه اصالح طلبان به 
فضای مدنی برگردند 
و فقط ما شاهد یک 
اصالح طلب��ی مدنی 
در س��احت عمومی 
باش��یم ای��ن حرف 
فانتزی  یک ح��رف 
و با تجرب��ه تاریخی 
تجربه شکست  یک 

خورده است.

اصالح�ات   
درگیر حاشیه

ی  شکس�ت ها
ب�ر  اصالح طلب�ی 
تجرب�ه  اس�اس 
تاریخی که به آن 
در  کردید  اش�اره 

چه زمینه هایی بود؟ 
م��ا از مبدأ ۸4 به اجبار تغییر فاز دادیم و به الیه های مدنی رفتیم و 
اصالح طلبی از قدرت رانده شد و به حوزه مدنی پس زده شد اما این بازه 
تاریخی نشان داد که اصالح طلبان نه فقط در حوزه مدنی فاقد کارکرد 
هستند بلکه کارکردهای ضد اصالح طلبی هم پیدا می کنند برای اینکه 
وقتی به فضای مدنی رفتند بعضا گرفتار حاشیه متن شدند؛ یعنی رفتار 
حاش��یه ای پیدا کردند و رفتار حاشیه ای عموما رفتار غیراصالح طلبانه 
اس��ت برای اینکه زبان اصالح طلبی در حاش��یه، به مرور زمان فرهنگ 
حاش��یه را به خود گرفت و آن هم زبان لمپنی بود  این زبان یک زبان 
ضد و غیراصالح طلبانه است اما از بازه زمانی 76 تا ۸4 که اصالح طلبان 
در قدرت هس��تند شاهد این هستیم که هم در اصالح رویه ها و هم در 

گفتگو

نفیسه زارعی

یك جبهه متشنج
و  تغیی��ر  کلی��دواژه  دو 
اص��الح، مفاهیم مت��داول و 
عمده ای هس��تند ک��ه این 
روزها از س��وی چهره ها و ش��خصیت های سیاسی و 
حزبی اصالح طلبی به گ��وش می خورد و می توان به 
جرأت گفت کمتر گزینه ای با توجه به شرایط تب آلود 
اصالح طلبی در خصوص ضرورت یک طرح تازه برای 
نجات از گردونه فراموش��ی در سیاست سخن نگفته 

باشد.
 نخستین زمزمه ها

اولین ح��رف و حدیث  ه��ای اصالح طلبانه بعد از 
انتخابات مجلس یازدهم و تعیین نتیجه آغاز ش��د، 

در میان این نقل ها البته تأثیر نزاع های سیاس��ی در 
ش��ورای اصالح طلبان نیز بی تأثیر نبود عباس عبدی 
روزنامه نگار و فعال سیاسی اصالحات با نگاهی عمیق 
و البته یأس آلود ب��ه وضعیت جناح مطلوبش گفت: 
اصالح طلبان نیازمند ایده و اراده هستند و باید جمعی 
را تعریف کند و بگویند اینها نماینده ما برای پیگیری 
ایده  ها هستند و محکم هم پای آن بایستند نیازی هم 
به فرد نیست، خاتمی نمی تواند اصالحات را رهبری 
کند.، س��ید حس��ن رسولی رئیس س��تاد انتخاباتی 
اصالح طلبان در مجلس یازدهم نیز به چالش رهبری 
کاریزماتیک)خاتمی( در میان اصالح طلبان پرداخت.

  1400 یک پای بحران محبوبیت و مقبولیت

رضوانه باهری

روزنامه نگار
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اصالح حکمرانی مؤثر بود و هم در پیشبرد گفتمان اصالح طلبی مؤثر 
بود در این مقطع بعضا اصولگرایانی نیز به طور ناخواس��ته تحت تأثیر 
اصالح طلب��ی بودند و ادبیات اصالح طلبی یک ادبیات فراگیر بود ما دو 
تجرب��ه تاریخی داریم، یکی تجربه اصالح طلبی در قدرت اس��ت از 76 
تا ۸4، که ش��اهد تأثیرگذاری اصالح طلبی بر روندها و رویه ها بودیم و 
دیگری تجربه اصالح طلبی مدنی از ۸4 تا ۹۲ که این دوره ما شاهد هیچ 
دستاورد اصالح طلبانه ای در حوزه عمومی نیستیم به گونه ای که انتظار 
بود اصالح طلبی مدنی حداقل فرصتی برای تربیت نیرو و نیروس��ازی 

داشته باشد.

بحران انقراض نسل
باتوجه به این نگاه عمیق مهمترین بحران امروز اصالح طلبی 

چیست؟
از  یک��ی  ام��روز   
بحران های اصالح طلبی 
بح��ران انقراض نس��ل 
اس��ت ما به دلیل اینکه 
در آن دوره ۸4 ت��ا ۹۲ 
نیروسازی  نتوانس��تیم 
داش��ته باش��یم ام��روز 
داری��م چ��وب آن دوره 
را می خوری��م چ��را که 
ما ام��روز گرفتار بحران 
نس��لی هس��تیم و م��ا 
بحران انقراض نس��ل را 
اصالح طلبی  م��ا  داریم 
که با مقیاس جمهوری 
باشد  س��ازگار  اسالمی 
انتخابات ۹۸  در همین 
نداش��تیم یعن��ی ما در 
۹۸ پی��ش از اینک��ه به 
ش��ورای نگهبان ببازیم 
ب��ه نداش��تن س��رمایه 
انسانی باختیم ما در ۹۸ سرمایه انسانی کافی نداشتیم االن هم یکی از 
بحران های اصالح طلبان برای ۱400 نداشتن سرمایه انسانی کافی است.

 نیازمند نهضت نواصالح طلبی هستیم
چ�اره عبور از این بحران از منظر ش�ما ب�ه عنوان یک فعال 

اصالح طلب چیست؟
اصالح طلبان هم در نهادسازی امروز به مشکل برخورده اند که شورای 
عالی نمونه نهادس��ازی است که امروز به بن بس��ت خورده اند و هم در 
رهبری نمادین ما امروز در نقطه مطلوبی نیس��تیم راه درس��تی که از 
۹۲ ش��روع کردیم با عنوان نهادسازی رهبری به جای رهبری نمادین، 
این راه با ش��یطنت هایی که انجام گرفت امروز به بن بس��ت خورد و به 

همین جهت اولویت اصالح طلبان این است که یک بازسازی گفتمانی 
انجام دهند، عناصر به هم ریخته گفتمان اصالح طلبی باید انسجام پیدا 
کند و به روز شود و از نظر من مهمترین کاری که اکنون می توان کرد 
بازگش��ت به آرمان ها و عناصر اصلی و اولیه اصالح طلبی است ما با آن 
عناصر اولیه فاصله گرفتیم نه تنها نتوانس��تیم راه جدیدی را باز کنیم 
بلکه راه رفتن قبل را نیز فراموش کردیم به همین جهت اصالح طلبی 
به دلیل تش��تت در عناصر گفتمانی دچار تشتت شده و االن باید این 
عناصر گفتمانی را بازسازی کند بازسازی این عناصر هم این است که 
برگ��ردد به عناصر اولیه. به نظر م��ن ما نیازمند نهضت نواصالح طلبی 
هستیم این نهضت یعنی بازگشت به آرمان های اولیه، اگر به این آرمان ها 
برگردیم و انسجامی در عناصر گفتمانی مان اتفاق بیافتد حتما می توانیم 
رویکردهایم��ان را اصالح کنیم ب��ا رویکرد اصالح طلبی حداقلی امکان 
ش��کل دادن ائتالفات حداکثری همچون ۹۲ و ۹6 و حتی ۹4 را پیدا 
خواهیم کرد ما موفقیت هایی که از ۹۲ تا ۹6 به دست آوردیم محصول 
این رویکرد بود که به صورت نانوش��ته به اصالح طلبی حداقلی تمکین 
کردیم به همین خاطر فرصت برای ائتالف های حداکثری پیدا کردیم و 
طبیعی بود که ظرفیت جامعه پذیرش یک ائتالف حداکثری را داشت 
اگر به این رویکردها برگردیم ما می توانیم در ۱400 موفق ظاهر شویم 
اما اگر برنگردیم و این اصالحات را انجام ندهیم شاهد یک انتخابات کم 

رونق تر از ۹۸ می شویم و سناریو ۹۸ در ۱400 تکرار می شود.
در میان گفتگو به موضوع فقدان رهبری نمادین اشاره کردید 
چرا در این شرایط حتی چهره هایی مثل رییس دولت اصالحات 
و ی�ا گزینه های دیگر نمی توانند جری�ان اصالحات را مدیریت 

کنند؟
اصالح طلبان در ۹۲ به درس��تی تصمیم گرفتند از رهبری نمادین 
به طرف نهادس��ازی بروند شورای عالی پیدا شد برای اینکه بتواند کار 
رهبری اصالح طلبان را انجام بدهد؛ اما در پروس��ه زمانی این ش��ورا به 
یک شورای انتخاباتی تبدیل شد و در ۹۸ هم با رها کردن انتخابات در 
حقیقت تسلیم مرگ زودرس شد و االن هم اصالح طلبان بیش از اینکه 
به فکر مطرح کردن افراد به عنوان گزینه های رهبری باشند باید به فکر 

احیاء نهاد اصالحات باشند.

تجربه انتخابات ۹۸ و شکست سنگین که بیش از 
هرچیز در نتیجه ناکارآمدی مجلس و دولتی بود که 
با تکرار روی کار آمده بود ش��اید هادی غفاری عضو 
مجمع نیروهای خط امام و رهبری و از کس��انی که 
سرمایه انسانی اصالحات به حساب می آید در اینباره 
بهتری��ن نقد ممکن را کرده باش��د او دوم مردادماه 
طی گفتگوی مطبوعاتی نق��د درون گفتمانی خود 
را روی صفح��ه اعتماد آنالین م��ی آورد و می گوید: 
عملک��رد آنهایی که با حمای��ت جبهه اصالحات به 
مجلس دهم رفتند به قدری بد بود که اصالح طلبان 
نه تنها شانس ش��ان برای پیروز ش��دن در انتخابات 
به پایین ترین میزان ممکن رسیده است بلکه حتی 
دخالت مستقیم آقای خاتمی هم نمی تواند مردم را 
به شنیدن حرف آنان ترغیب کند، اصالح طلبان در 
شرایطی به سر می برند که هیچ شانسی برای برنده 

شدن در انتخابات ۱400 ندارند.

محس��ن هاش��می رئیس ش��ورای مرکزی حزب 
کارگزاران س��ازندگی اما نظر دیگ��ری دارد نظری که 
البته در عمق آن نوعی پایان سیاسی برای یک جریان 
فاق��د رهبری و بدنه اجتماعی را بازگو می کند و مؤید 
حرف غفاری اس��ت، او می گوید اگر اصالح طلبان در 
انتخابات ۱400 شرکت نکنند از صحنه سیاسی کشور 

حذف می شوند.
رسول منتجب نیا هم با بیان اینکه اصالح طلبان هنوز 
به انتخابات ریاست جمهوری ۱400 ورود نکرده اند به 
نوعی از نبود تصمیم واحد در این جناح خبر داد. افراد 
دیگر از قبیل صادق زیباکالم، نیز با این اس��تدالل که 
اصالحات باید به سمت مردم حرکت کند و نمی تواند 
در ۱400 کاری کند به نوعی بازتابی از عملکرد ضعیف 
و عدم حضور این جریان در کنار مردم است، جریانی 
که تنها با موج س��واری بر بدنه مطالبات موجب ایجاد 

وضع موجود است.

عکسها:خبرگزاری مهر
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اصالح طلبان چه كنند؟
 در وضعیت فعلی اصالح طلبان دچار 
س��ردرگمی و مواضع مغایر ش��ده اند. 

دالیل آن معلوم است:
اصالحات و اصالح طلبان باخط واقعی امام خمینی )به معنای مکتب 
خمینی( انطباق ندارند و لو به امام رحمت اهلل به شدت عالقمند باشند. 
مث��الً ام��ام فقه و فقاهت جواهری را قبول داش��تند اینان از آن و خط 
فقاهت فاصله دارند یا جامعه مدنی به تعریف اصالح طلبان که تقلید از 

غرب است با جامعه اسالمی امام تفاوت دارد.
  مواضع آنها با مواضع نظام اس��المی متفاوت است.  دوم خرداد 76 

مردم در انتخابات ریاس��ت جمهوری نام��زد آن ها را انتخاب کردند که 
رئیس جمهور نظام جمهوری اس��المی والیی باشد ولی اصالح طلبان 
آن را بهانه کردند برای سلطه جریان اصالح طلبی که آن را )پیام دوم 
خرداد( نامیدند و این آغاز اطالع و آگاهی مردم بر مغایرت جریان اصالح 
طلبی با نظام اس��المی ایران بود در حالی که اصالح طلبان متوجه آن 
نبودن��د که دارند روز ب��ه روز از ملت و مردم که صاحبان اصلی انقالب 

اسالمی ، کشور و نظام هستند فاصله می گیرند.
 نگرش غلط

 همین نگرش غلط باعث شد که آنها تعاریف مغایر با تعاریف مطلوب 
مردم و نظام را مطرح کردند مانند سکوالریزاس��یون که معنای فارسی 
آن را ه��م نمی گفتند تا مغای��رت و تضاد آن مفهوم با مفاهیم انقالب 
اسالمی آشکار  نشود ولی باالخره ملت فهمیدند که اینان سخن و کالم 
امام و سپس امام خامنه ای را نمی گویند و همین باعث جدایی بخشی 

از ملت از آنها شد. 
 دولت��ی که با مردم فاصله بگیرد دولت مردمی در ایران نمی ش��ود 
و به بن بس��ت می رس��د. اختالف مواضع آنان باعث ش��د که در اداره 
کشور دچار مشکالت شوند. مجلس ششم که مجلس اصالح طلبان بود 
دست و چهره اصالح طلبان را برای ملت کامال آشکار کرد. بنابراین در 
انتخابات مجلس هفتم آنها را کنار گذاش��تند ولی اصالح طلبان بیدار 
نش��دند و دولت بعدی را کس��ی با رای مردم تشکیل داد که شعارهای 
مردمی که کامالً مقابل شعارهای اصالح طلبان بود و رفتارش مغایر با 

رفتار اصالح طلبان بود مسئول شد ، باز اصالح طلبان به خود نیامدند.
در انتخابات ۸۸ آنها سراغ کسی رفتند که جبهه مقابل اصولگرایان 
بود و در انتخابات حمایت همه جانبه رسانه های استکباری ، خطوط 

انحرافی ، لیبرال ها و جریانهای التقاطی با رقص و آواز و چهره های 

مبتذل  و 
حرکات 
ابتذالی 

اثبات کرد 
که مشکل 

اصالح طلبان 
این و اصالحات آنها 

و است که بیگانگان 
غرب خطوط غرب زده و 

مسئله دار ها از آنها گرا ، عناصر آلوده و انحرافی و 
حمایت دارند.

 حرکت انقالب رنگی که هدایت از اس��تکبار آمریکایی می ش��د و 
فتنه ۸۸ نامزد آنها را "محور فتنه" کرد. نظام با تدبیر و درایت و حضور 
مردمی فتنه ۸۸ را خنثی کرد و حضور عظیم مردم و سخنان دلسوزانه 

رهبر معظم باعث بیداری بخش متعصب اصالح طلبان نشد.
 انزوای فتنه

 مدارای  نظام با سران  فتنه که اگر محاکمه می شدند قطعاً محکوم به 
اعدام و جبران خسارات و دیه های کشتگان ماجرا می شدند ، حامیان 
فتنه را منزوی و رسوا کرد اما اصالح طلبان به بهانه های مختلف از فریب 
خورده های فتنه حمایت کردند و هنوز هم در پی برداش��تن حصر یا 
به مفهوم صحیح "مراقبت از آنها "هستند که خواست استکباری است 
و احتمال اینکه آنها را توطئه گران بیگانه به قتل برسانند و پای نظام 
بگذارن��د نیز وجود دارد و این امر روزب��ه روز به ملت آگاهی داد. کار به 

جایی رسیده بود که خود اصالح طلبان فهمیده بودند که رئیس دولت 
اصالح��ات و نامزدهای آنها مانند معین ،ع��ارف و امثال آنها رای آوری 
ندارند و به سراغ کسی رفتند که در فتنه 7۸ علیه آنها سخنرانی کرده 

بود و آن آقای دکتر حسن روحانی بود.
 پشیمانی از رای داد

 تعابیر زشتی را که اصالح طلبان در این 7 سال علیه آقای روحانی 
و ریاس��ت جمهوری و حمایت آنها از ایشان به کار برده اند بسیار زشت 
است. آقای دکتر روحانی دولت خود را اصالح طلب اعتدالی نامید ولی 
دول��ت اصالح طلب او آنچنان کار را س��خت کرد ک��ه ۲4 میلیون رای 
دهنده  به او اکنون همه پشیمان هستند و به قول ظریفی  به شوخی 

می گفت حتی خود ایشان هم از رای به خودش پشیمان شده است!
 انتخاب��ات مجلس یازدهم  زنگ پایانی اصالحات بود وهس��ت و لو 

اصالح طلبانی هنوز باشند که بهانه رد صالحیت را مطرح می کنند.
  اصالحات مرد

این واقعیت به گونه ای ش��فاف ش��ده اس��ت که اکنون چهره های 
موثر اصالح طلبی اعترافات گوناگونی دارند. چند سال پیش من گفتم 
اصالحات مرد تعدادی از اصالح طلبان به این جانب تهاجم و اعتراض 
کردند که اصالحات نمرده اس��ت. حاال آقای زیب��اکالم و برخی دیگر 
می گویند اصالحات مرد. آقای علی صوفی می گوید اصالحات نمرده او 
را کشته اند و شعاری ساخته اند  که اصالح طلب ، اصولگرا ، ماجرا تمامه 
و برخی می گویند اصالحات به پایان رسیده است  و از این نوع گفتار و 

اظهار واقعیت ها. 

دکتر بادامچیان

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی
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تعدادی از س��ران اصالحات استعفاء داده ند و مواضع جدیدی اتخاذ 
کرده اند. اختالف مواضع هم بین کارگزاران و مش��ارکتی ها و رس��انه 
های آنان شدت یافته است در چنین شرایطی سرنوشت طیف و جریان 

اصالحات و اصالح طلبان چه می شود؟
 احزاب و تشکل های سیاسی در صحنه سیاست اگر خود را با شرایط 
موجود و ش��رایط زمانی انطباق ندهند یا منزوی و بی اثر می شوند یا 

پایان می یابند. چهره های سیاسی نیز همین طورند.
 در وضعیت فعلی و س��یر حرکت انقالب اسالمی و ورود به گام دوم 
که شرایط اجتماعی ، زمانی  و نظام با گام اول تفاوت یافته است جایی 

و جایگاهی برای جریان اصالحات و اصالح طلبی نیست.
 این یک واقعیت است و واقعیت ها همواره خود را بر آنها که واقعیت ها 

را  نشناسند  تحمیل می کنند.
 اگر اصالح طلبان مدتهاست می گویند جریان اصولگرایی سنتی جای 
خود را باید به اصولگرای نوینی بدهد و گاه به اش��تباه تصور دارند که 
نواصولگرایی جای خط و جریان اصیل انقالب اسالمی را می گیرد باید 
قب��ول کنند که اصالحات و جریان اصالح طلبی در بخش تندروی آن 
مانند تاجزاده ، آغاجری و امثال آنها  کامالً پایان یافته است و آنها شبه 

اپوزیسیون شده اند و به جایی هم نخواهند رسید.
 سرنوشت نهضت آزادی و جبهه ملی

 جریان اصالح طلبی عادی و اعتدالی نیز اگر ندانند که ش��رایط  در 
گام دوم و حرکت تکاملی انقالب اسالمی و موقعیت فعلی ایران اسالمی 
که قدرتی موثر در صحنه جهان اس��ت مطابق شرایط گام اول نیست 
به زودی کامال منزوی ش��ده و سرنوشت نهضت آزادی و جبهه ملی را 

خواهند یافت.
 جریان  اصالح طلبان اعتدالی نیز به خاطر عملکرد بسیار ضعیف و 
نارضایتی آور دولت فعلی ، شورای شهر ، شهرداری فعلی وعملکرد منفی 
جریان اصالح طلبی در مجلس دهم جایی برای حضور مطلوب آنها در 

مردم باقی نگذاشته است.
 شعارهایی مثل نو اصالح طلبی و اصالح طلب اصولگرا و اصولگرای 

اصالح طلب هم دوره مصرفشان به اتمام رسیده است. 
در کش��ور جریان ها و گروه ها و کس��انی هم هس��تند که به شدت 
عالقمندند که عناصر اصالحاتی کامالً از صحنه سیاس��ت رانده شده و 
حذف شوند امثال بنده این نظر را نداشته و ندارند آنها جریان اصالحات 
را پس مانده جریان ها و گروه ها و عناصر می دانند که در گام اول تصور 
غلط داش��تند که می توانند جایگزین خط ارزش گرای انقالب اسالمی 
والیی شوند از جریان لیبرال ها، ملی گراها ،چپ گراها، راست گرا ها، 

جامعه مدنی ها و باالخره اعتدالیون و عامیون معاصر که معتقد بودیم به 
عناصر اصالح طلب از هر نوع بارها  در مصاحبه ها ، مواضع و تحلیل ها 

تذکر دادیم که این ره که شما می روید به ناکجا آباد است.
 اصالح طلبان عالقمند به انقالب اسالمی

ج��دا معتقدم در بین جریان اص��الح طلب افراد عالقمند به انقالب 
اس��المی و اعتالی ایران وجود دارند که مایلند به کش��ور، ملت و نظام 
خدمت کنند آنها در دوره ای از دوران گام اول در مسئولیت های کشوری 
بودند و دارای تجربیات و استعداد خدمت شده اند اما معتقدم اصالحات 
به دیار باقی رفته و دیگر در این استخر یا برکه آبی وجود ندارد تا ماهی 

در آن نصیب این عناصر شود.
 شخصا بسیار مایلم که آنها شرایط گام دوم را بیابند و جایگاه ایران 
را در صحنه منطقه و جهان بشناس��ند و خود را در معرض خدمت در 

این شرایط قرار دهند.
  در گام اول امثال مرحوم عسگر اوالدی و بنده در رابطه با فرقه ها و 
نحله های اصالحات در حاالت مختلف در هر جا بودیم از هیئت نظارت 

بر مطبوعات تا مجلس تا در جمع های احزاب رفتاری مدارا گر و تعاملی 
با آنها و البته با سایر گروه ها و سالیق مختلف داشته ایم و آن را وظیفه 
می دانسته و بنده می دانم نه اینکه در پی این باشیم که کالهی از نمدها 

برای خود به دست بیاوریم.
 اکنون نیز این تحلیل را از روی وظیفه برای آنها می نویسم خواه از 
سخنم پند گیرند و در صحنه بمانند و راهی نو پیش گیرند و خواه ملول 

شده و مالمت گری کنند.
 برداشت من هم این است که این گروه از عناصر طیف اصالح طلب 
دارند به انتخاب آن راه نزدیک می ش��وند بیانات و تحلیل های آنان با 
گذشته ها کامالً تفاوت می کند ، چاره جویی می طلبند استعفای امثال 
آقای موسوی الری و برخی دیگر اگر نشانه این انتخاب راه جدید باشد، 
مفید است. تعداد دیگری هم که کم هم نیستند و به استقالل و اقتدار 
ایران می اندیشند را نیز سراغ دارم که در پی تغییر نگرش و مواضع خود 
هستند. برخی هم دارند از بخش تندرو و تعصب گرایی اصالحات جدا 

می شوند و با آنها نیستند.
 به نظرم طیف اصالح طلب هر چه سریعتر به آسیب شناسی و آینده 

نگری بپردازد به نفع همه است.
 امیدوارم که این خیرخواه��ی مقدمه ای برای حرکتی نو و انتخاب 
مسیری جدید بر پایه بیانیه گام دوم گردد و تحولی گسترده و عمیق بر 
پایه رهنمود تحول که رهبر معظم در چهاردهم خرداد امسال فرمودند 
پدید آید که همه با هم تمدن نوین اس��المی و انقالب تکاملی اس��الم 
را ب��ه جهان و جهانیان هدیه دهی��م. پیروزی جاودانه از آن حق و حق 

مداران است. 
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مجتبی امانی: 

روابط با ایران از مطالبات مردم عراق است 
مجتبی امانی، کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا، در باره س��فر اخیر 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران به خبرنگار ما گفت: بدون 
تردید روابط ایران و عراق اس��تراتژیک و تأثیرگذار بر منطقه اس��ت و 
ابعاد مختلف روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، 
نظامی، فرهنگی و اجتماعی ایجاب می کند بین این دو کشور سفرهای 
متعددی صورت بگیرد، از این رو گفتگوها و ارتباطات دو کشور فعال و 
به روز هستند. در سفر ظریف به بغداد و سفر الکاظمی به تهران می توانیم 
انتظار داشته باشیم تصمیمات مهمی به نفع روابط دو کشور گرفته شود. 

 مالحظات منطقه ای و بین المللی
وی اظه��ار کرد: عراق ب��ه دالیل مختلف مجبور اس��ت مالحظات 
منطقه ای و بین المللی را در روابطش با کشورهای منطقه، به ویژه ایران 
در نظر بگیرد. از طرفی گروه های سیاسی داخل عراق اصرار دارند عراق 
روابط خوبی با ایران داشته باشد. فضای فرهنگی دو کشور موجب شده 

است مردم عراق چنین مطالبه ای را از مسئولینشان داشته باشند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه گفت: هر فردی در عراق به 
نخست وزیری یا دیگر مسئولیت های دولتی می رسد، باید در باره روابط 
با ایران اهتمام کافی را داشته باشد و بتواند عراق را در توازنی منطقی به 

سمت آرامش و بهبود وضعیت کشور پیش ببرد. 
تقویت روابط اقتصادی

وی در خص��وص تقویت روابط اقتصادی ایران و عراق با س��فر اخیر 
الکاظمی به تهران مطرح کرد: روابط اقتصادی بین دو کشور باید تقویت 
ش��وند و انتظارات در این زمینه بیشتر اس��ت. وجود رقبای تجاری در 
عراق و ایران و بدخواهان و دشمنانی که به دنبال این هستند از افزایش 

تبادالت بازرگانی بین دو کش��ور ممانعت کنند تهدی��دی برای روابط 
اقتصادی دو کشور هستند، اما این سفرها و روابط دو کشور از یک سو و 
اقبال عراقی ها به تولیدات ایرانی از سوی دیگر به تقویت روابط اقتصادی 

ایران و عراق کمک خواهد کرد. 
امان��ی در پایان گفت: به نظر من س��فر الکاظمی به تهران می تواند 
جهش خوبی در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد کند. البته آمریکایی ها 
با استفاده از ابزارهایی که در عراق دارند می کوشند در این روابط اخالل 
ایجاد کنند که مسئولین عراقی باید مراقب توطئه هایی که به ضرر مردم 

و دولت عراق است، باشند. 

حسن السجردی: 

سفر الکاظمی نشان داد وی به ظرفیت های ایران توجه دارد  
حسن السجردی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره 
سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران به خبرنگار ما گفت: 
چون این س��فر اولین سفر نخست وزیر جدید عراق به ایران بوده است، 
به طور حتم می تواند آغازگر روابط جدید بر اساس نظرات و خط مشی 

دولت جدید عراق باشد. 
 توجه به ظرفیت های همسایگان

وی اف��زود: در عین حال با توجه به اینکه در باره ش��خص مصطفی 
الکاظمی نقطه نظرات مختلفی مطرح ش��ده است و با توجه به سابقه 
امنیت��ی، تمای��الت و گرایش هایش خیلی ها معتق��د بودند الکاظمی 
می خواه��د روابط با ایران را کاهش بدهد و حتی قطع کند، این س��فر 
نشان داد نخست وزیر عراق به قابلیت ها و ظرفیت های ایران توجه دارد و 

تالش می کند از همه ظرفیت های همسایگان عراق استفاده کند. 
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی خاطرنشان ساخت: 
ما با عراق س��الیان سال است که روابط در ابعاد مختلف از انرژی، نفت، 
گردش��گری و انتقال دان��ش فنی گرفته تا بحث ه��ای مهم امنیتی و 
اطالعات��ی داریم. روابط ما با عراقی ها چند جانبه و متوازن اس��ت. هر 
دولتی که در عراق بیاید برای اینکه از این فرصت اس��تفاده کند به طور 

حتم به این موضوع نگاه مثبتی خواهد داشت. 
 آشنایی با زمینه های همکاری 

وی اظهار کرد: در ماه های اخیر بعد از انتخاب الکاظمی آمریکایی ها 
فش��ار زیادی برای استقرارشان در عراق و عدم خروجشان از این کشور 
و بحث های اقتصادی و سرمایه گذاری و کم کردن فضای فعالیت ایران 
آوردند، اما به نظر می رس��د نخس��ت وزیر عراق در این س��فر با فضای 

همکاری و زمینه های همکاری و قابلیت های آن آشنا می شود. 
 استحکام روابط ما با عراق

الس��جردی با اش��اره به دیدار الکاظمی با مقام معظم رهبری گفت: 
حضرت آقا در باره استقالل و عزتمندی عراق و نگاه آمریکایی ها و ایران 

به این کشور نکات خیلی مهمی را فرمودند. 

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: این سفر می تواند به استحکام روابط 
ما با عراق بیانجامد. 

 شرایط فعلی عراق نامناسب است
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در پاسخ به اینکه آیا 
الکاظمی با این دیدار به سمت ایران متمایل تر خواهد شد؟ گفت: از یک 
طرف او تازه بر س��ر کار آمده و از طرف دیگر چهره ناشناس و مبهمی 
بوده است و اصطالحاً امتحان پس داده نیست. او چهره ای امنیتی بوده 
و کمتر بروز و ظهور داش��ته اس��ت. در عین حال ت��ا وقتی که افراد بر 
مس��ند کار ننشینند و اظهار نظر و موضع گیری نکنند نمی  توان آنها را 
قضاوت کرد. برای قضاوت باید منتظر فرصت، اعالم مواضع، صحبت ها و 

نگرش های بیشتر الکاظمی باشیم.  
وی در ادامه افزود: ش��رایط فعلی عراق نامناس��ب است و این کشور 
مش��کالت اقتصادی، امنیتی، س��رمایه گذاری، ش��کاف های طبقاتی و 
اجتماع��ی دارد. اگ��ر الکاظمی بخواهد ای��ن دوره را طی کند و خود را 
برای دوره بعدی نخس��ت وزیری آماده کند، به نظر می رس��د بهترین، 
مناسب ترین و شایسته ترین کار این است که از قابلیت های منطقه ای 

و فرا منطقه ای استفاده کند.     
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محمد کرمی راد :

منافقین به سازمانی مرده و سرسپرده تبدیل شده است
محمد کرمی راد، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اسالمی به مناسبت سالروز عملیات مرصاد ضمن بیان 
مطالبی در خصوص شکل گیری سازمان مجاهدین خلق 
و خط مشی و افکار التقاطی آنها و اقدامات سبعانه شان در 
ترورهای متعدد مسئولین و مردم عادی و حمایت های 
علنی استکبار جهانی از این تروریست ها به خبرنگار هفته 
نامه شما گفت: پس از انتقال سازمان از اروپا به عراق، این سازمان شکل 
نظامی بیشتری به خود گرفت و عملیات هایی مرزی برای خوش رقصی و 
خوشنامی و کمک به استخبارات رژیم بعثی و صدام انجام داد و پاداش های 

سنگینی هم دریافت کرد که اسناد و مدارک آن افشا شد. 
 عملیات چلچراغ

وی اظه��ار کرد: بارزترین عملیاتی که س��ازمان انجام داد در مهران 
با عنوان چلچراغ بود. آنها به زعم باطلش��ان گمان می کردند جمهوری 
اس��المی ایران پس از هشت سال جنگ فرسایشی توانش گرفته شده 
است. آنها با برآورد غلط و مطالعه کورکورانه و عدم شناخت ملت عزیز 
ایران اسالمی تصور می کردند توان نیروهای سپاه، بسیج و ارتش کاسته 
شده است، به همین دلیل به اربابانشان تضمین دادند چهار پنج روزه به 

تهران می رسند و جمهوری اسالمی ایران را ساقط خواهند کرد. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی مطرح کرد: عملیات 
چلچراغ یا فروغ جاویدان یا مرصاد ابتدا به پشتیبانی ارتش بعث عراق 
انجام ش��د و ارتش عراق منافقین را تا اسالم آباد با توپخانه و بمباران از 
سوی نیروی هوایی خود در جدار مرز و در اختیار قرار دادن تجهیزات و 

امکانات مدرن به آنها حمایت کرد. 
 دادن درس عبرت آموزی به منافقین

وی در ادام��ه افزود: منافقین تویوتاه��ای ژاپنی دو باکه پر از بنزین 
داش��تند که بتوانند تا تهران پیش بروند، اما غافل از اینکه پیوند مردم 
عزیز ایران اس��المی با اصل مترقی والیت فقیه ناگسستنی است، و لذا 
مردم ایران درس عبرت آموزی را در همان ابتدای کار در اس��الم آباد به 

اینها دادند. سپس یگان ها وارد عمل شدند. 
کرمی راد خاطرنش��ان کرد: اگر بخواهیم تحلیل درس��ت و منطقی 

داشته باشیم منافقین سازمانی مخوف و کامالً امنیتی و اطالعاتی است 
و با شستش��وی مغزی طرفدارانش آنها را دچ��ار غفلت از واقعیت ها و 
حقایق خارج از س��ازمان می کند. در نتیجه به س��وی اضمحالل و قرار 

گرفتن در مقابل مردم کشورشان پیش می روند. 
 نمونه مزدوری منافقین

وی مط��رح س��اخت: در م��زدوری منافقین همین ب��س که وقتی 
هواپیماه��ای صدام روی س��ر مردم ایران موش��ک می ریختند عوامل 
اطالعات��ی منافقین گرای صحیح را به اس��تخبارات عراق می دادند که 
آنها دقیق تر بزنند. همچنین این مزدوران در بیمارستان ها آمار شهدا و 

مجروحین را به صدام می دادند. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اشاره کرد: با اقدامات 
منافقین سرسپردگی آنها در همراهی با جنایات صدام علیه مردم ایران 
مشخص است. نهایتاً جمهوری اسالمی ایران توانست در عملیات مرصاد 

درس بزرگی به این جنایتکاران بدهد. 
 اخراج از عراق

وی گفت: خوشبختانه در عراق با وضعیتی مواجه هستیم که مجلس 
و دولت عراق منافقین را از خاک کشورشان بیرون کردند.

کرم��ی راد در پایان تصریح کرد: منافقین خودش��ان را به دالرهای 
بی ارزش اس��تکبار جهانی و غرب فروختند و آرمان های اولیه سازمان 
را برای همیش��ه تاریخ زیر س��ؤال بردند و به سازمانی مرده، جاسوس، 

سرسپرده و مزدور تبدیل شدند.   

حنیف غفاری:

دست آورد سفر الکاظمی نقشه راه منطقی و عملیاتی برای عراق بود
حنیف غفاری، کارشناس 
مس��ائل سیاس��ی، با بیان 
اینکه سفر نخست وزیر عراق 
به تهران در برهه حساس و 
سرنوشت س��از فعلی نماد و 
مصداق��ی از هم افزایی مؤثر تهران و بغداد در 
مقابله با تهدید مش��ترکی به نام آمریکاست، 
در خصوص دیدار مصطفی الکاظمی با مقام 
معظم رهبری در روز سه شنبه 3۱ مرداد سال 
جاری به خبرنگار نمانیوز گفت: رهبر معظم 
انقالب در جری��ان آن دیدار خطاب به آقای 
الکاظمی نکات راهبردی و کلیدی را فرمودند. 
اولین مسئله ای که مقام معظم رهبری بر آن 
تأکید کردند ماهیت آمریکا و دشمنی آمریکا 
با ملت عراق اس��ت. موضوع بعدی تأکید بر 
قاطعیت ایران در مجازات قاتالن شهید سردار 
قاسم سلیمانی و سومین مسئله اخراج کامل 
نیروه��ای آمریکایی از عراق به عنوان مطالبه 

ملت، پارلمان و دولت عراق است.
 نقشه راه منطقی

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان 
کرد: چنانچه سه مؤلفه ای را که رهبر معظم 

انق��الب در دیدار با نخس��ت وزیر عراق به آن 
تأکی��د کردن��د جمع کنیم، به نقش��ه راهی 
می رس��یم. آنچه در دیدار روز سه شنبه بیان 
ش��د در حقیقت نقشه راه منطقی، عملیاتی، 
قاطعانه ، راهبردی و قابل دسترس برای کشور 

عراق است.
 قطع نفوذ سلطه آمریکا

وی اظهار کرد: تظاهرات میلیونی و بی سابقه 
ملت عراق بعد از ش��هادت سردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس کامالً نشان داد که خواسته 
ملت عراق این است که حتی یک آمریکایی در 
خاک این کشور باقی نماند و فراتر از آن سلطه 
آمریکا بر برخی دس��تگاه ها و نهادهای عراقی 
که محصول نفوذ آمریکا با اشغال عراق از سال 

۲003 تاکنون بوده است باید قطع شود. 
غفاری در ادامه مطرح کرد: مسلماً جمهوری 
اس��المی ای��ران در مس��یر اخ��راج نیروهای 
آمریکای��ی در کنار دولت و ملت عراق خواهد 
ب��ود و به آنها در راس��تای ایجاد ثبات و صلح 
دائمی در منطقه راهنمایی و مشاوره می دهد.

 صلح و ثبات در عراق
وی اش��اره ک��رد: عراق ب��ه علت موقعیت 

ژئوپلیتیکش در منطقه نقط��ه ای راهبردی 
محسوب می شود. دامنه ثبات و امنیت عراق 
صرفاً محدود به این کش��ور نیست و به دیگر 
کش��ورهای منطق��ه هم ربط پی��دا می کند. 
بنابراین صلح و ثبات در عراق خواس��ته همه 
کش��ورها و بازیگرانی اس��ت که دلس��وز این 

کشورند، مخصوصاً جمهوری اسالمی ایران. 
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی به ابعاد 
دیگر س��فر الکاظم��ی به تهران اش��اره کرد 
و گفت: حوزه ه��ای نفت، مب��ادالت ارزی و 
مناس��بات اقتصادی که بیشتر در صحبت با 
روحانی مطرح ش��د، دارای ابعادی هس��تند 
که نشان دهنده عزم راسخ دو بازیگر تهران و 
بغداد برای ایجاد مناسبات مؤثر در روابط دو 

همسایه است. 
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جنای��ت آمریکا در ترور س��ردار س��لیمانی و 
ابومهدی المهندس را یک نمونه از نتیجه ی حضور 
آمریکایی ها اس��ت و آنها میهمان ش��ما)خطاب 
به الکاظمی نخس��ت وزیر عراق ( را در خانه ی شما 
کشتند و صریحاً به این جنایت اعتراف کردند؛ که 

این موضوع کوچکی نیست.
جمهوری اس��المی ایران هرگز ای��ن موضوع را 
فرام��وش نخواهد کرد و قطعاً ضربه ی متقابل را به 

آمریکایی ها خواهد زد.
     

امام خامنه ای1399/4/31

ور
م ن

كال

 مطالبات عمومی از نمایندگان مجلس یازدهم ، 
بیشتر از ادوار سابق مجلس است . زیرا نمایندگان 
این مجلس سعی می کنند که خودشان را متفاوت تر 
از گذشته نشان دهند . با اوضاع و احوال کنونی، مجلس یازدهم با مشکالت متعدد و 

پیچیده ای در داخل و خارج از کشور روبرو است.
ام��ا با تمام این اوصاف ، مجلس نبای��د » ورزش« را فراموش کند ، به ویژه آن که 
شماری از نمایندگان حاضر ، قبل از انتخابات برای جلب آرای قشر عظیم اهالی ورزش 
س��عی فراوانی کرده اند و وعده هر تالش��ی را جهت گسترش امکانات ورزشی و رفع 
مشکالت و تامین نیازهای ورزشکاران داده اند .واقعیت این است که علیرغم زحماتی 
که مسئولین ازآغاز انقالب اسالمی برای گسترش و شکوفایی ورزش متحمل شده اند 
، هنوز پس از گذشت بیش از »4۱« سال از انقالب اسالمی ، ورزش از نبود قوانین و 
نداشتن ساختاری مناسب و عدم اصالحات عمیق و برنامه ریزی شده ی زیر بنایی و 
نظارت دقیق و سازنده ونیز مبارزه پی گیر و بی امان با بی اخالقی و فساد در ورزش، 
در رنج اس��ت ! اکنون از مجلس یازدهم که امید اس��ت به تعبیر مقام معظم رهبری 
بهترین و انقالبی ترین مجلس باش��د ، انتظار به حق می توان داشت که نمایندگان 
محترم در چشم اندازی روشن ، ورزش را همپای امور کلیدی دیگر ، مهم بشمارندو 
برای وضع قوانین و نظارت اجرا در ورزش نیز مانند اقتصاد، فرهنگ، صنعت و... اهمیت 
و ارزش قائل ش��وند ، زیرا ورزش بخش��ی از فرهنگ هر جامعه است ، و می توان ادعا 
کرد : کوچکترین سهل انگاری در زمینه ورزش ، نه تنها به مثابه نادیده انگاشتن حقوق 
اجتماعی شمار پیوسته رو به افزایش نوجوانان و جوانان است ، بلکه بی اعتنایی به کل 
موجودیت ارزش ها و بی تفاوت ماندن در حفظ و ارتقاء حیثیت و اعتبار اجتماعی ، 
سیاسی و فرهنگی یک ملت بزرگ و یک کشور یگانه و مقتدر می باشد .بدیهی است که 
ورزشکاران و ورزش دوستان از این مجلس انتظار داشته باشند که به امر ورزش و توسعه 
وگسترش برنامه ریزی شده ی آن ، توجه » جدی« شود و به ویژه با بی اخالقی ها و 

ناپاکی ها و فساد در ورزش ، به صورت واقعی و مجدانه ، مبارزه ی الزم صورت پذیرد و 
با تصویب قوانین الزم و راهگشا ، به توسعه ورزش در سطح فراگیر و نیز در ابعاد قهرمانی 
، اهتمام ورزند.یکی از نهادهای مهم و موثر در ارتقای ورزش کشور ، » فراکسیون ورزش 
مجلس یازدهم« است که به عنوان یک بازوی قدرتمند با دیدگاه ها و تفکرات روشن ، 
سازنده و مفید ، می تواند موجبات موفقیت این بخش مهم از فرهنگ جامعه را فراهم 
سازد و مشکالت و نیز فساد امروز ورزش را با پی گیری های مداوم و کارآمد ، شناسایی 
و در جهت حل پایدار آن گام های تعیین کننده ای بردارد .مسلما اعضای این فراکسیون 
و ناظرین آن ، می بایست دارای اشراف و شناخت کامل و دقیق همه جانبه از موضوعات 
ورزشی باشند . بنابراین الزمه این مهم ، استفاده از منابع معتبر و موثق و آشنایی با 
دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران دلسوز و متعهد ورزش است. ورزش کشور از کمبود 
نظارت واقعی به شدت در رنج است و ریشه بسیاری از نابسامانی های موجود در ورزش 
کشور مان در فقدان عنصر حیاتی نظارت واقعی و دلسوزانه در عرصه مدیریت ورزشی 
است!بنابراین امید است »فراکسیون ورزش مجلس یازدهم« با در نظر گرفتن مجموعه 
موارد ذکر شده، موضوع نظارت کارساز و مستمر را به طور کامل در ورزش اعمال کند 

که در حال حاضر یک حلقه مفقوده است.
حال از نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم این توقع و انتظار را می توان داشت که به مقوله 
ورزش بی تفاوت نباشند  . زیرا ورزش کشور به شدت نیازمند تغییرات و دگرگونی اساسی است.

مجلس یازدهم نسبت به » مقوله ورزش« بی تفاوت نباشد
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