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جسارت به پیامبر اسالم)ص( توهین به پیامبران الهی 
توهین نشریه فرانس��وی به ساحت مقدس 
پیامبر اس��ام)ص( موجب برانگیخته ش��دن 
خشم ملت های جهان اسام شد و کینه توزی 
دس��تگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با 
اس��ام و جامعه اسامی را بیش از پیش آشکار 
کرد. جس��ارت و توهین و اذیت و آزار پیامبران 
توحیدی در طول تاریخ توسط برخی از انسان های گمراه و بازی خورده 
و جریان زر، زور و تزویر به کرات اتفاق افتاده که قرآن مجید هم به آن 
اشاره کرده است. هر بار دشمنان اسام و استکبار این حرکت سخیف را 

انجام داده اند مردم مسلمان جهان قیام کرده و پاسخ داده اند. 
 هدف از توهین

یکی از حیله ها و مکرهای ابرقدرت هایی که خوی سلطه گری دارند 
تقدس زدایی در افکار مسلمانان جهان است که شاهد این قضیه هستیم. 
اهانت به چهره نورانی پیامبر)ص( عمدتاً برای منحرف و منصرف کردن 
ذهن ملت ها، به ویژه مس��لمانان از نقشه های شیطانی و حیله های ضد 
اسامی است که با اتحاد صهیونیست ها و دولت های استکباری فراهم 
می ش��ود. همه اینها به خاطر این است تا برنامه هایی را که برای غرب 
آسیا دارند تسهیل کنند و پیش ببرند. این گونه حرکات سخیف با هدف 
ضربه زدن به روحیه مسلمانان جهان و عادی سازی اقدامات علیه اسام 
و قبح زدایی از باورهای دینی ملت های مس��لمان جهان طراحی و اجرا 
می شود. اینها می خواهند با این گونه اقدامات گام های بعدی خود را برای 
پیش��برد اهدافشان بردارند. مسئله دیگر این است که اینها می خواهند 
اذهان مسلمانان را از اهداف بلند دیگرشان منحرف سازند و مسلمانان را 

مشغول این گونه مسائل نگه دارند. 
باید توجه داش��ت توهین به پیامبر عظیم الش��أن اس��ام توهین به 
پیامبران الهی است. برای رسوایی این اقدام توهین آمیز نشریه فرانسوی 
علیه پیامبر اسام ملت های مسلمان جهان و حتی پیروان دیگر ادیان 

الهی باید با هوشیاری تمام در برابر کینه توزی های دستگاه استکباری و 
سردمداران غربی نسبت به اسام و مسلمانان افشاگری کنند و با قوت 
و صراحت در مقابل ایجادکنندگان و هدایت کنندگان این جسارت ها و 

اهانت ها بایستند و قیام و اعتراض کنند.   
  علت سکوت برخی کشورهای مسلمان

در این قضیه دولت های مزدور برخی کش��ورهای مس��لمان از ترس 
به مخاطره افتادن دنیایش��ان سکوت کردند و مضحک تر اینکه با شعار 
عوام فریبانه آزادی بیان برخی از سیاستمداران فرانسوی از این جسارت 
پشتیبانی کردند. از فرمایش ها و هدایت های امام عزیزمان هست که به 
عوامل اسام ستیز هشدار دادند که اگر در مقابل دین ما بایستید ما در 

برابر همه دنیایتان خواهیم ایستاد. 
اتحاد عظیم اسامی که در جهان در حال کامل شدن است و رشد 
نهضت های مردمی جهان گواه بر بیداری و عزم جدی در این تقابل و در 
هم شکستن اتحاد امریکا، اروپا و صهیونیست هاست. در سراسر جهان 
نهضت هایی به راه افتاده و کشورهای استکباری از جمله فرانسه و امریکا 

را درگیر خودش کرده است که نمی توانند از آن خارج شوند.   

سرمقاله

حسین انواری

 درست ۵ س��ال پیش در نشریه فرانسوی 
شارلی ابدو اهانتی به پیامبر اعظم صلی اهلل علیه 
و آل��ه با درج کاریکاتورهایی انجام ش��د که با 
واکنش تند جهان اس��ام روبه رو شد؛ البته در خود فرانسه ۲ فرانسوی 
الجزایری تبار به این نشریه حمله کردند و تعدادی از کارکنان این نشریه 
را مجازات کردند. در پی برگزاری دادگاه آن حادثه، دوباره این نشریه به 
بهانه محاکمه حمله کنندگان به نشریه، همان کاریکاتورها را بازنشر کرده 
اس��ت. این نشان می دهد دستگاه سیاسی و فرهنگی فرانسه پشت این 
اهانت ایس��تاده و از این اهانت حمایت می کند و این یک گناه بزرگ و 
نابخشودنی است که نسبت به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( صورت 

گرفته است.
در پی��ام رهبر حکیم انقاب که این اقدام را محکوم کردند، ۳ نکته 

وجود دارد.
۱( این اهانت، عناد و کینه ش��رارت بار دستگاه های فرهنگی غرب با 
اسام و جامعه مسلمانان را نشان می دهد و آنها بر این اهانت اصرار دارند.
۲( از بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم سخن می گویند.

۳( ای��ن حرکت برای منحرف کردن ذهن ملت ها و دولت های غرب 
آسیا از نقش آفرینی شوم آمریکا و رژیم مجعول صهیونیستی است که 
در سر می پرورانند. ما شاهد هستیم رئیس جمهور روسیاه فرانسه رسما 
از این اقدام دفاع و اعام کرد کفرگویی جزو آزادی بیان است و توهین به 
مذاهب و مقدسات را جزو آزادی بیان می دانیم. این حرف کاما مردود 
و عوام فریبانه ای است؛ نمی شود اهانت به یک شخصیت که شخص اول 
جهان اسام است و مورد احترام یک و نیم میلیارد مسلمان روی زمین 
قرار دارد را جزو اندیشه حساب کرد. اهانت جزو اندیشه نیست. می توانند 
اس��ام را رد کنند، حتی خداوند را رد کنند؛ شاید بتوان این رویکرد را 

جزو اندیشه به حس��اب آورد اما اهانت به هیچ عنوان نمی تواند جزئی 
از اندیش��ه بشری و آزادی بیان باشد. فریبکاری آقای مکرون از آنجایی 
آشکار می شود که در کشور فرانسه تحقیق درباره هولوکاست به عنوان 

افسانه ای که آنها مدعی هستند اتفاق افتاده، جرم به شمار می رود!
  تحقیقات درباره انکار هولوکاست

اگ��ر یکی از دانش��مندان یا علما بخواهند درباره انکار هولوکاس��ت 
تحقیقات��ی انجام داده و مطلبی بنویس��ند، به زندان و مجازات محکوم 

می شوند.
آقای مکرون باید بگوید اگر کفرگویی جزو آزادی بیان اس��ت، پس 
چرا تحقیق درباره افسانه موهوم هولوکاست در فرانسه جرم است و این 

مساله را تاب نمی آورند؟
چرا دانشمندان بس��یاری از جمله مرحوم پروفسور »روژه گارودی« 
را ب��ه جرم تحقیق یا صحبت درباره این مس��اله به زن��دان انداخته و 
مجازات کردند؟ این نش��ان می دهد رفتار فریبکارانه غرب و دش��منی 
کینه توزانه آنها با مس��لمانان و چهره های تابناک اسام، حکایت از یک 
خصومت ورزی غیرعقانی دارد. آنها بر سیاست های غیراسامی خود که 
توسط صهیونیست ها تقویت و پشتیبانی می شود، مصر هستند. اکنون 
جهان اسام به شدت از این موضع گیری فریبکارانه رئیس جمهور فرانسه 
عصبانی است. تظاهرات بسیار گسترده ای در کشورهای اسامی از جمله 
پاکس��تان در پی این اقدام صورت گرفته و واکنش های بس��یاری را از 
س��وی علمای اسام از جمله در مصر شاهد بودیم. در ایران هم جامعه 
مدرسین، جامعه روحانیت مبارز، محافل دانشگاهی، احزاب و گروه ها این 

عمل نابخردانه را محکوم کردند.

محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی

فریبکاری مکرون 
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دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

اصالح طلبان اصالح را از خود شروع کنند
اصالح طلبان اگر تحولی در خود پدید نیاورند، جز رفتن به موزه تاریخ راهی ندارند

دبیر کل حزب موتلفه اسامی با اشاره به مواضع اخیر اصاح طلبان 
اظهار داشت: اصاح طلبان برخاف مواضع خود پس از انتخابات مجلس 
یازدهم که بیش��تر در مورد ع��دم حضور در انتخابات ۱۴۰۰ س��خن 

می گفتند، فعالیت های خود را تجدید کرده اند.
 نتیجه عدم حضور اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی حزب موتلفه اس��امی، دکتر اس��داهلل 
بادامچیان که در پایان نشست دبیران این تشکل سخن می گفت، ادامه 
داد: اینکه آنها در صحنه اجتماع فعال باشند به نفع آنهاست، زیرا عدم 

حضورشان در انتخابات ۱۴۰۰ مهر پایانی بر آنها خواهد بود.
دبیرکل حزب موتلفه اسامی افزود: اما اگر آنها بخواهند همان مواضع 
و انجام اقدامات ۱۵ سال دولت اصاح طلبان را تکرار کنند نتیجه از حاال 

معلوم است که جز شکست چیزی رهآوردشان نمی شود.
 ریشه مشکالت اساسی مردم

بادامچیان تصریح کرد: امروز همه می دانند که مش��کات اساسی 
مردم و کشور به علت سیاست های غلط، ناکارآمدی و خودباختگی دو 
دولت اصاح طلب در برابر غرب و امید کاذب آنها به تغییر سیاس��ت 
آمریکا با ایران، تفکر و برنامه های لیبرالیس��تی، دوری از اندیش��ه های 
سیاسی_عقیدتی مردم و همچنین فاصله اصاح طلبان با خط و تفکر 

امام و والیت بوده و هست.
وی تاکید کرد: دولت دوم خردادی اصاحات با رفتن عناصری از آنها 
به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا و سیاست نزدیکی با غرب استعماری، 

فرصت ها را از دست داد و جز پوچی چیزی به دست نیاورد.
 توهمات اصالح طلبان

دبیرکل حزب موتلفه اسامی ادامه داد: دولت دوم اصاح طلبان نیز 
به همان دالیل کشور را دچار مشکات عدیده کرده است؛ مانند کاهش 
ارزش پول ملی، تورم و گرانی های بی حساب و کتاب، مشکات فراوان 
مردم و نارضایتی های گس��ترده و همچنین عدم توانایی حل مس��ائل 
اقتص��ادی که دولت اصاح طلبان اعتدالی، خود به آنها اذعان دارند. با 
این همه هنوز آنها در توهمات اینکه اگر دموکراتها در آمریکا بر سر کار 

بیایند یا اگر ترامپ موفق شود چه می شود غرق هستند.
بادامچیان با بیان اینکه اصاح طلبان هنوز به امید موهوم بازگشت 
آمریکا به برجام هس��تند و مذاکره با آمریکا را یک راه موثر می دانند، 
گف��ت: اصاح طلبان به جای اتکا به نیروی پیروز مردم ش��جاع ایران 
و برنام��ه ریزی ب��رای به کارگیری همه امکانات بی نظیر و همه جانبه 
کشورمان که حال مشکات است باز درخیاالت مذاکرات برد- برد با 

آمریکا هستند یا امید بی حاصل به اروپا دارند.
وی پیشنهاد کرد: اصاح طلبان اصاح را از خود شروع کنند و اگر 
تحولی در خود پدید نیاورند جز رفتن به موزه تاریخ راه دیگری ندارند.

وی تصری��ح کرد: امروز آنچه م��ی تواند به مردم امید دهد تغییرات 
اساس��ی در سیاست های دولت در سال پایانی و تغییر مدیران در تراز 
فعلی به مدیرانی انقابی، قاطع و دارای برنامه است که متاسفانه نشانه ای 

مشاهده نمی شود.
  سیاست غلط دولت در بورس

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی در این باره به بازار بورس اشاره کرد 
و گفت: سیاست غلط دولت در بورس بود که به جای آن که بورس را 
در خدمت جهش تولید قرار دهد موجب شد عده ای آگاه به فوت و فن 
بورس، سودهای سرشار برداشت کردند و امروز مردم که به امید سودی 
بهتر با سرمایه های اندک به بورس روی آوردند متاسفانه دچار مشکات 

عدیده شده اند.
بادامچیان تاکید کرد: دولت هم برای آنها چاره اندیشی ندارد؛ یعنی 
سیاست صحیحی که بورس را برای مردم مفید کند و دست سودجویان 

و فرصت طلبان را کوتاه نماید، ندارد.
وی افزود: دولت نمی تواند جلوی ش��رکت های دولتی که به بورس 
می آیند و تعادل بازار بورس را به ضرر مردم و به نفع خودش��ان به هم 

می زنند، بگیرد.

 نظارت ویژه برای بورس
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی پیش��نهاد داد: مجل��س یک گروه 
نظارت ویژه از دارندگان اطاعات بورسی، کارشناسان آگاه و همچنین 
نمایندگانی از بازرس��ی کل کش��ور و دیوان محاسبات برای نظارت بر 
بورس و تهیه یک گزارش دقیق و جامع تشکیل دهد تا اقدامی انقابی، 

سریع و دقیق را پیشنهاد دهند.
بادامچیان متذکر شد: مردم  هم اگر به بورس وارد می شوند، با مازاد 
سرمایه خود وارد شوند و به امید کاذب سود سرشار، سرمایه های اساسی 

زندگی خود را نفروشند که دچار مشکات بعدی شوند.
وی همچنین از دولت خواس��ت به مش��کل بورس به صورت جدی 

رسیدگی نماید.
 حاصل اقتدار نیروهای مسلح 

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی در بخش دیگری از سخنان خود به 
آغاز هفته دفاع مقدس اش��اره کرد و گفت: هش��ت سال دفاع از شرف 
و ناموس و پاس��داری از کشور و میهن اس��امی، افتخار مردم به ویژه 
جوانانی اس��ت  که با خون و غیرت خود،  فداکاری و ایثار و ش��هادت 
حماسه آفرینی کردند و افتخار خانواده های رزمندگان و همه  ملت از 
شهری و روستایی و عشایری بود که پیر و جوان  در جبهه ها و پشت 
جبهه ها به رهبری فرمان��ده کل قوا حضور یافتند و حمایت کردند و 
حاصل آن امروز در اقتدار نیروهای مسلح از سپاه، ارتش، نیروی انتظامی 
و بسیج سرافراز مشاهده می شود که استکبار و استعمارگران را از هرگونه 
ماجراجویی باز می دارد و امنیت و اقتدار دفاعی ایران اسامی را در همه 

صحنه ها با عزت، حکمت و مصلحت پاسداری می کند.
دیدگاه بادامچی��ان درباره باتکلیفی وزارت صمت بخش دیگری از 

این گفتگو بود.
 انتظار از دولت و مجلس برای انتخاب وزیر صمت

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی اظهار داشت: انتظار ما این است که 
دول��ت با همکاری مجلس وزیری قوی و تجربه آموخته که بتواند امور 
بازرگانی، صنعت و معدن و س��ایر موارد مربوط به این وزارتخانه را در 
سال پایانی دولت به نحو مطلوب اداره کند، معرفی نماید تا با رای باالی 

نمایندگان ملت سر و سامانی موثر به مشکات اقتصادی بدهد.
 خیانت دولت بحرین

 دبیرکل حزب موتلفه اسامی در پایان خیانت دولت بحرین در عادی 
س��ازی روابط خود با رژیم صهیونیس��تی را محکوم کرد و گفت: سید 
حسن نصراهلل این پیش بینی را داشت که بعد از خیانت بزرگ امارات که 
دست به چنگال جادان اسرائیلی که آلوده به خون فلسطینیان است 
داد، تعدادی دیگر از دولت های منطقه که برده آمریکا هستند به دستور 

ترامپ با رژیم اشغالگر قدس ارتباط برقرار خواهند کرد.
بادامچیان گفت: این اقدامات، رژیم صهیونیستی را از سقوط محتوم 
نج��ات نمی دهد؛ بلکه چهره واقعی این س��ران حاک��م را به ملتهای 
مسلمان نش��ان می دهد تا آنها برای روی کار آوردن دولتهای مستقل 

و اسام خواه فعال تر شوند.
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دعوت مهندس میرسلیم از مردم فرانسه برای شناخت پیامبر اسالم: 

آزادی بیان واقعی 
میرس��لیم  مهن��دس 
درپیامی به زبان فرانس��ه 
م��ردم فرانس��ه را ب��رای 

شناخت پیامبر اسام دعوت کرد.
 متن  ترجمه پیام به شرح ذیل است:

 اقدام موهن مجله فرانسوی شارلی ابدو در اهانت 
به پیامبر مهربان اسام بسیار تاسف آور است.

شاید بس��یاری از فرانسویان ندانند که این مجله 
بی نزاک��ت و بی توجه به اصول اخاقی و حرفه ای, 
بر چهره چه انس��ان نیکوکار و پاک سرشتی چنگ 

انداخته است.
پیامبر اسام حضرت محمد)ص(همانند حضرت 
موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( از نمادهای مهربانی 
و کمک به انس��انها برای ساختن دنیایی بهتر و پر از 

مهربانی و دوستی هستند.
  مهمترین درس های مکتب پیامبر اسالم

پیامب��ر بزرگی که مهمترین درس های مکتب او 
به پیروانش در سراسر جهان همزیستی، راستگویی، 
کمک به نیازمندان، کسب دانش و اخاق، مبارزه با 

بی عدالتی و ایستادن در برابر زورگویان و ستمگران 
است.

مهمترین دلیل گسترش اسام نیز 
همین تعالیم و اصول جهان شمول 
و انس��انی است که انس��ان های 
منصف و وجدان های بیدار را به 

خود جذب می کند.
جنگ طلبان و نژاد پرس��تان 
و اف��راط گرای��ان م��ی خواهند با 

توهی��ن و تحری��ک عواطف، چهره 
واقعی اسام را تحریف کنند. در حالی 

که مهمترین روش پیامبر اسام و پیروان 
ایش��ان در مواجهه با دش��منان و مخالفان خود، 

همواره گفتگو بر مبن��ای منطق و پرهیز از تندروی 
و تعصب بوده است.

 آزادی بیان واقعی
آزادی بیان واقعی را باید در اسام یافت همانگونه 
که در ایران، همه ادیان همچون مسیحی، مسلمان، 
یهودی و زرتشتی در کنار هم در امنیت و همبستگی 
کام��ل، مش��غول زندگانی و عبادت خ��دای مهربان 

هستند .
اما آیا همین شنبه های فرانسه و سرکوب خونین 
و برخورد خش��ونت بار دولت و پلیس با ش��هروندان 
فرانس��وی، نمونه ای از آزادی بیان و شنیدن صدای 
مخالفین اس��ت؟ آیا کش��تار مردم بی دفاع فرانسه 
آزادی بی��ان اس��ت؟ آیا لگد مام��وران امنیتی،  گاز 
اشک آور و شلیک گلوله در خیابانهای پاریس از ابزار 

گسترش آزادی بیان است؟
به گواهی اسناد تاریخی و به رغم پیشگامی مردم 
فرانسه در تحوالت دوران جدید، متاسفانه بسیاری از 
رهبران فرانس��ه با زیاده خواهی و شیطان صفتی به 
کش��تار و غارت مردم کشورهای دیگر پرداخته اند و 
نگاه جهانیان را نسبت به مردم این کشور به نگاهی 

منفی و منفور تقلیل داده اند.
اما با شناختی که من از زندگی با مردم فرانسه دارم 
آن ها این گونه نیستند بلکه این نوع شناخت خواسته 
و حاصل رفتار  رهبران و دولتمردان آن کش��ور بوده 

است.
م��ن 

م  د م��ر
را  فرانس��ه 
خواندن  به 

آیات��ی از قرآن کری��م دعوت می کنم ت��ا اندکی با 
شخصیت مهربان پیامبر اسام حضرت محمد)ص( 
آشنا شوند و در پازل دشمن تراشی و جنگ طلبی و 

نفرت پراکنی رهبران و مقامات فرانسه قرار نگیرند.
منطقه غرب آسیا هنوز زخم خورد از کینه توزی 

و فریبکاری و رفتارهای دوگانه دولت فرانسه است.
  خدای متعال در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان 
در آخر سورۀ توبه می فرماید: ما از جانب خود رسولی 
از جنس شما، از خودتان برای هدایتتان فرستاده ایم 
ک��ه از فرط محبت و نوع پ��روری؛ ناراحتی، ناداری، 
پریشانی، نادانی و گمراهی شما بر او سخت می آید و 
نمی تواند تحمل کند. بر آسایش و نجات شما بسیار 

حریص و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.
  حقانیت اسالم

دین اس��ام اجازه نمی دهد در مقابل 
توهین به این دین متقابا به ادیان 
افراد توهین کننده توهین کرد 
و این گواهی است بر حقانیت 
این دین چرا که هر دین و 
پیامب��ری ک��ه از س��وی 
خداوند مامور هدایت بشر 
برای دین اس��ام  اس��ت 
محترم اس��ت و در اسام و 
قرآن بی احترامی به پیروان 

ادیان دیگر نهی شده است.
مردم فرانس��ه هم��ان گونه که 
رهبر مردم ایران فرمود آگاه باش��ند. عدم 
محکومیت این توهین بزرگ نشریه فرانسوی توسط 
رهبران فرانس��ه به بهانه آزادی بیان جرمی بزرگ و 

اقدامی کاماً مردود و غلط و عوام فریبانه است.
برخی از رهبران فرانسه همچون برده هایی در خدمت 

نژاد پرستان و جنگ افروزان صهیونیست هستند.
منافع جنگ افروزانی همچون آمریکا در جنگ و 
دشمنی و غارت تامین می شود و آنها می دانند اگر 
اسام رشد و گسترش یابد با منطق رافت و مهرآبانی 
پیامبر اسام، در جهان دیگر جنگ و کشتار کاهش و 
صلح افزایش می یاید و منافع آن ها به خطر می افتد.

 اجرای نقشه های شوم
بدین جهت با اجرای نقش��ه های شومی همچون 
تحریک مسلمانان و سپس ایجاد و تقویت گروه هایی 
چون داعش و طالبان که اسام مورد ادعای آنان همان 
اسام تحریف شده است، این دین مهربان را خشونت بار 
و بی منطق جلوه دهند و س��پس خودشان به عنوان 
قهرمان مبارزه با تروریس��م ضمن گسترش جنگ و 
خون ریزی، به اهداف و منافع خود برس��ند.بنده مردم 
فرانسه را دعوت می کنم برای شناخت اسام و پیامبر 
عظیم الشان آن به منابع مستند اسامی رجوع کنند و 
مهمترین منبع، مطالعه قرآن کریم است تا بدانند چگونه 
جریان های ضّد اس��امِی صهیونیست ها و دولتهای 
استکباری با تحریف این دین و پیامبر مقدس به دنبال 

دشمنی و جنگ افروزی هستند.

سید مصطفی میرسلیم 

رئیس شورای مرکزی

نگاهی به گستره آزادی بیان در 
حقوق بشر اسالمی و غربی

تعارض آشکار 
غرب 

در احترام 
به مقدسات ادیان

حجت االسالم علی تبریزی

یکی از کلیدواژگانی که در دنیای 
مدرن بسیار مورد توجه است و گاه 
کنند  می  استفاده  آن  از  بیگاه  و 
"آزادی بیان" است. تا جایی که از 
شئون پیشرفت و تحول دولت ها 
از  بیش  اخیر-حتی  سالیان  در 
آزادی  حق  اقتصادی-  پیشرفت 
بیان شمرده می شود. اما گستره این 
آزادی تا کجاست؟ قطعاً نمی توان 
این ارزش و حق مسلم انسانی را رد 
کرد همانگونه که نمی توان آن را 
بدون قید و شرط متصور شد. یعنی 
نمی شود و نباید به بهانه آزادی بیان 
اجازه تعرض به عرض و آبروی افراد 
و تعدی به سامت و امنیت جامعه 

داد.
 آزادی بی�ان یا احترام به 

مقدسات
دقیقاً اختاف��ات از همین جا 
نش��أت می گیرد. عده ای معتقد 
به آزادی بیان بی قید و شرطند 
و اغل��ب ب��رای آن مح��دوده ای 
قائلن��د. در جهان غ��رب برخی-

خصوصا بعد از رنسانس- به خود 
اجازه می دادند و می دهند که به 
مقدسات ادیان هم توهین کنند. 
اگ��ر اعتراض هم ش��ود متهم به 
نقض حقوق بش��ر و دیکتاتوری 

می کنند!
لذا سوال اساسی که از دیرباز 
وجود داش��ته این اس��ت که در 
تعارض حق آزادی بیان و احترام 
به مقدس��ات ادیان کدام اولی تر 

است؟
مطابق قوانی��ن و قراردادهای 
نظ��رات  حت��ی  و  بین الملل��ی 
اندیش��مندان اس��امی و غربی 
احت��رام ب��ه مقدس��ات ادیان و 
افراد جزو اس��تثنائات  اعتقادات 
آزادی بیان محس��وب می شوند.

ب��رای نمونه در م��اده ۱۹ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
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بیانیه حزب موتلفه اسالمی در پی محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبراکرم )ص(: 

فرانسه به نام آزادی بیان در حال ترویج 
توحش مدرن است

حزب موتلفه اس��امی با ص��دور بیانیه ای 
اهانت نش��ریه ش��ارلی ابدو به ساحت مقدس 

پیامبر مهربانی را محکوم کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ح��زب موتلفه 

اسامی متن این بیانیه به شرح زیراست:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُ ُمِتُمّ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َواهلَلّ یُِری��ُدوَن لُِیْطِفُئوا نُوَر اهلَلّ
نُورِهِ َولَْو َکِرَه الَْکافُِروَن

انبی��اء خورش��یدهای تابان عالم بش��ریت 
هس��تند که هر کدام بخشی از رسالت عظیم 
انسان  س��ازی را دنب��ال کرده و چ��راغ هدایت 
بشر را در دس��ت گرفته  اند. دین مبین اسام 
حرمت��ی عظیم برای یکایک ادی��ان ابراهیم و 
انبیاء و رس��والن الهی قائل اس��ت و سراس��ر 
قرآن کریم، سرشار از تکریم و تعظیم این انوار 
قدس��ی اس��ت.باردیگرکینه توزان دین مبین 
اسام و کوته بینان لیبرال دموکراسی غرب با 
بازنشرکاریکاتوری موهن به بهانه آزادی بیان به 
ساحت مقدس پیامبر رحمت و مهربانی توهین 
کردند. ای��ن توهین های رذیانه و مکرر مجله 
موهن »ش��ارلی ابدو« در فرانس��ه به ساحت 
مقدس پیامبر اک��رم)ص( در واقع یک جریان 
خاص اس��ت که پرده از نیات اس��ام ستیزان 
صهیونیس��تی و س��ردمداران آن بر می دارد، 
این عمل مشمئزکننده و خیانتکارانه در حالی 
صورت می گیرد ک��ه ناکارآمدی همه مکاتب 
پرزرق  و برق غربی )لیبرالیس��م( را به نمایش 
گذاش��ته و ترس آنها از اسام ناب محمدی و 
بازگشت انس��ان به وحی منطبق بر فطرت را 
عیان می کند.این پرده دری و توهین به دین 
مبین اسام و خاتم انبیاء، در حالی صورت می 
گیرد که این دین الهی، دین آزادی و معنویت 
انسان و قرآن، کتاب رحمت و حکمت و عدالت 
است و وظیفه همه آزادیخواهان جهان و همه 
ادیان ابراهیمی اس��ت که در کنار بیش از یک 
و نیم میلیارد مسلمان جهان با سیاست های 
پلید اسام ستیزی با این شیوه های رقت بار که 
با بازیچه قرار دادن آزادی بیان توسط سفاکان 

روزگار صورت می گیرد مقابله کنند.
در کجای تاریخ عقانی بش��ریت توهین به 
ادی��ان و پیامبران آنان، مولفه ای برای نش��ان 
دادن آزادی بیان قلمدادشده است؟مسلمانان 
راس��تین، هرگزچنین رفتارهای��ی را فراموش 
نخواهند کرد.مس��ببان و حامی��ان این رفتار 
داعش گونه و طالبانیس��م غرب��ی باید بدانند 
که توهین ب��ه پیامبر مهربانی حضرت محمد 
مصطف��ی)ص( نه تنها توهی��ن به دین مبین 
اسام؛ بلکه توهین به تمامی پیامبران و ادیان 

الهی اس��ت.در کجای ت��ورات و انجیل چنین 
رفتاری ستوده و یا توصیه شده است؟در کدام 
اندیشه زالل انسانی و عرفانی و حتی تفکرات 
لیبرالیس��تی و اومانیس��تی هجمه و کشیدن 
کاریکاتور موهن، نش��انه پیشرفت،توس��عه و 
آزادی بی��ان است؟ش��گفت آنک��ه مدعیان و 
بنیانگذاران چنین مکاتبی مدعی اند که احترام 
به ادیان و مذاهب نش��انه ای بر رشد و توسعه 
اجتماعی و سیاسی جوامع پیشرفته است.این 
در حالی است که رییس جمهور خام و ناپخته 
فرانسه بازنشر این کاریکاتور را نشانه ای از آزادی 
بیان می داند و با حمایت از چنین رفتارهایی 
در حقیقت به ن��ام آزادی بیان در حال ترویج 
توح��ش م��درن در اروپای دین گریز اس��ت.

ارتکاب به این گناه نابخشودنی و مشمئز کننده، 
توسط قلم به دستان صهیونیست که با لطمه 
به عواطف دینی مس��لمانان جهان و از جمله 
ش��هروندان مسلمان فرانسه، مقدمه و محرک 
جن��گ مذهبی و م��روج منازعه و خش��ونت 
محس��وب می گردد، چهره زش��ت و ریاکارانه 
مدعی��ان حقوق بش��ر و آزادی های مدنی در 
غرب را به خوبی آش��کار ساخته و کسانی که 
در خدمت به طرح ها و سیاست های آمریکا و 
صهیونیسم جنایتکار و در مقطع فعلی، انحراف 
افکار عمومی از پیامدهای طرح ننگین عادی 
سازی روابط برخی کش��ورهای عربی با رژیم 
صهیونیس��تی، به اهانت ورزی علیه مقدسات 
جهان اسام پرداخته و ماجراجویی خطرناکی 
را پیشه کرده اند که بازشدن راه اهانت به همه 
ادیان و شکل گیری تخاصمات مذهبی یکی از 

ابعاد آن است.
حزب موتلفه اسامی این اقدام توهین آمیز 
نشریه فرانسوی »شارلی ابدو« و هرگونه توهین 
ب��ه مقدس��ات، ادی��ان و پیامبران را به ش��دت 
محکوم نموده و ضمن هش��دار به مسببان این 
اقدام س��خیف و نوکران آنها یادآور می شود که 
مسلمانان جهان در مقابل این حرکات مذبوحانه 
به شدت خواهند ایس��تاد و همانگونه که مقام 
معظ��م رهبری فرموده اند هرگز دش��منی های 
سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسام 
و مسلمین را فراموش نخواهند کرد و همچنین 
، تمامی اصحاب تریبون موثر برافکار عمومی را 
دعوت به مقابله با این خط تبلیغی خطرناک و 
آلوده به اهداف صهیونیستی کرده و از مسئوالن 
دستگاه های سیاسی و فرهنگی داخلی و جهان 
اس��ام انتظار دارد، برای بازدارندگی در برابر این 
روند دین س��تیزانه و خصمانه از هیچ تاش��ی 

فروگذار نباشند.

بر وجود این آزادی تصریح ش��ده اما در بند 
۲ ای��ن ماده ام��کان محدودیت ای��ن آزادی 
را به واس��طه امنیت ملی، احت��رام به حقوق 
دیگران و اخاق عمومی بیان داش��ته است. 
در حقیقت این قانون به دولت ها حق دخالت 
در حیطه آزادی را بر اس��اس مصالح عمومی 
جوامع میدهد. در همین میثاق نامه مقدسات 
مص��داق بارز اخ��اق عمومی اس��ت و جزو 
استثنائات این ماده. همچنین در بند۲ ماده 
بیستم همین میثاق هرگونه دعوت به کینه 
ملی یا نژادی یا مذهبی را که محرک تبعیض 
یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، ممنوع اعام 

کرده است.
اما نکته تبعیض آمیز و تأسف آور این است 
که برای مثال در انگلس��تان این ممنوعیت 
تنها شامل توهین به عقاید کلیسای انگلستان 
اس��ت! و اگر ملعونی مانند س��لمان رشدی 
بزرگترین توهی��ن ها را به کتاب آس��مانی 
میلیاردها انسان بکند شامل این ممنوعیت 
نمی شود! در ایاالت آمریکا نیز این ممنوعیت 
تنها شامل مقدسات مس��یحیت می شود و 
توهین به سایر ادیان آزاد است همانگونه که 
در جریان قرآن سوزی سالهای گذشته شاهد 

این تبعیض و دوگانگی در قوانین بودیم.
در اعامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح 
ش��ده که هی��چ ف��ردی را نباید به واس��طه 
عقایدش م��ورد آزار و توهین ق��رار داد. این 
تصریح، مقدمه ای است که نتیجه آن چنین 
می ش��ود:وقتی پذیرش عقیده و دین، حقی 
مسلم برای افراد است پس دیگران نیز مطابق 
همان حق آزادی بیان نمی توانند نس��بت به 

افکار آنها توهین و تعرض کنند.
 آزادی بیان اسالمی

اسام به طور کلی معتقد است همه آزادی 
ها مقید و محدود هستند و باید در چهارچوب 
امروز نهی های الهی قرار گرفته و در نهایت به 
سوق دادن انسان به سوی کمال مطلق کمک 
کنن��د. برای مثال اغلب گناه��ان زبانی جزو 
محدود کننده های آزادی بیان هستند و کسی 
حق ندارد به بهانه آزادی، به غیبت یا توهین یا 
تمسخر دیگران بپردازد. این ممنوعیت حتی 
برای عقاید یک شهروند ساده نیز هست چه 
رس��د به مقدسات میلیون ها انسان. قرآن نیز 
بر این مس��أله تاکید دارد:»]شما مؤمنان[ به 
آنان که غیرخدا را می خوانند، دشنام ندهید تا 
مبادا آن ها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا 
را دشنام دهند!« )انعام: ۱۰8(نکته پایانی اینکه 
همه انسانها در انتخاب مذهب و عقاید خود 
آزادند و همه مکاتب بشری نیز بر این موضوع 
صحه می گذارند در نتیجه دیگران نیز موظفند 
نسبت به رعایت این حق کوشا باشند و هیچ 
کس حق ندارد به اسم آزادی بیان، به آزادی 

عقاید توهین کند!
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حزب موتلفه اسالمی پس از  دیدار سید حسن نصراهلل
 و اسماعیل هنیه باصدور بیانیه ای تاکید کرد:

حمایت از مقاومت 
بدون حد و مرز 

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسامی، حزب موتلفه اسامی 
با ص��دور بیانیه ای بر تقویت روابط حزب اهلل و جنبش حماس بر پایه 

ایمان، برادری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اس��امی، متن این بیانیه به 

شرح زیراست:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُ بِأَیِْدیُکْم َو یُْخِزِهْم َو یَْنُصْرُکْم َعلَْیِهْم َو یَْشِف ُصُدوَر  بُْهُم اهللهَّ قاتُِلوُهْم یَُعذِّ
َقْوٍم ُمْؤِمِنیَن

امروزه فرهنگ مقاومت در همه اجزاء لبنان و فلسطین ریشه دوانده و 
لذا رژیم صهیونیستی در حصول به دو هدف تعیینی خود یعنی بازسازی 
چهره شکس��ت ناپذیری که به ش��دت مخدوش ش��ده و نیز آزمایش 

زورآزمایی جدید کاما شکست خورده است.
دیدگاه حاکم در جمهوری اسامی ایران تحکیم بر روابط فلسطین 
و حزب اهلل لبنان اس��ت و ب��دون تردید ما مایلیم رواب��ط را که دارای 

ریشه های تاریخی است، توسعه دهیم.
کاما روش��ن اس��ت مواضع ایران درباره مس��ئله فلسطین و حقوق 
فلس��طینی ها از زمان پیروزی انقاب اس��امی تاکنون تغییری نکرده 
اس��ت و خواستار گسترش و تقویت آن هستیم و نتایج عملی آن عما 
قابل ماحظه است و در آینده می توان آن را بیش از پیش گسترش داد.

پرواضح اس��ت حزب اهلل لبنان ، متعلق به مسئله فلسطین و حقوق 
ملت فلسطین و مقاومت است و مواضع او مواضعی عملی است و تنها 

تئوری نیست و آمادگی حزب برای حمایت از مقاومت بدون حد و مرز 
است و باشک تقویت روابط حزب اهلل با حماس ، دارای ابعاد راهبردی 

برای مقابله با رژیم صهیونیستی است.
  ثبات محور مقاومت

حزب موتلفه اسامی ضمن تقدیر و تاکید بر تقویت روابط حزب اهلل و 
جنبش حماس بر پایه ایمان، برادری، جهاد و سرنوشت یکسان و تقویت 
س��ازوکار همکاری و هماهنگی بین طرفین، و همچنین بر ثبات محور 
مقاومت و پایداری آن در مقابله با فش��ار ها و تهدید ها و امیدواری ها به 
این محور، با اشاره به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در سال های 
اخیر در لبنان، فلسطین و غزه ، اتحاد ننگین اسراییل و امارات و شکست 
ذل��ت بار این رژیم در این تجاوزات اظهار می دارد : مقاومت همواره به 
عنوان چراغی فروزان و پرچمی افراش��ته دشمنان را از تجاوز و سیطره 
جویی مایوس کرده و خواهد کرد. بر این اس��اس حزب موتلفه اسامی 
، ب��ر »محکم بودن رابطه میان ایران، حزب اهلل و حماس که بر اس��اس 
ایمان، برادری، جهاد، سرنوشت مشترک، توسعه سازوکارها همکاری و 
هماهنگی میان طرفها بنا شده، تأکید دارد. و رژیم غاصب اسراییل بداند 
تحوالت سیاسی و نظامی در فلسطین، لبنان و منطقه و خطر هایی که 
آرمان فلسطین را تهدید می کند، به ویژه معامله قرن و طرح عادی سازی 
رسمی روابط کشور های عربی با رژیم غاصب صهیونیستی ، بر شجاعت ، 

مقاومت و مسئولیت امت اسامی در مقابله با آنان می افزاید.

حسن السجردی مطرح کرد: 

بزرگ ترین  کمک انتخاباتی کشورهای عربی به ترامپ
عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی واکنش های متعددی 
را در س��طح منطقه و بین الملل به دنبال داشت. خبرنگار نما پیرامون 
س��کوت کش��ورهای عربی در این خصوص و هدف از این عادی سازی 
در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا با حسن السجردی، عضو 
ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی گفتگو کرد که در ادامه متن آن 

را می خوانید. 
  چرا کش�ورهای عربی در مقابل عادی سازی روابط بحرین با 

رژیم صهیونیستی سکوت کردند؟ 
در کشورهای عربی فرآیندی از طریق قدرت های بزرگ، به ویژه امریکا 
و برخی کشورهای اروپایی به وجود آمده که اصطاحاً معروف به فرآیند 
صلح اس��ت و تاش می شود مناس��بات اقتصادی، سیاسی و تا حدود 
زیادی مناس��بات امنیتی این کش��ورها را با رژیم صهیونیستی مرتبط 
کند، لذا اگر در حال حاضر با س��کوت برخی کشورهای عربی در مورد 
اصاح یا ایجاد روابط با رژیم صهیونیستی مواجهیم به خاطر پیوندهایی 
اس��ت که در منطقه ایجاد شده است و تاش می شود کشورهای عربی 
را بترس��انند از اینکه بدون روابط با امریکا، رژیم صهیونیستی و جهان 
غرب آنها نمی توانند به حیاتشان ادامه دهند و روی پایشان بایستند. به 
زبان ساده تر همان جمله معروفی است که ترامپ مدت ها پیش در باره 
کشورهای عربی گفته بود که اگر به کشورهای عربی کمک نکنیم اینها 

نمی توانند دو هفته روی پایشان بایستند. 
چرا؟ 

این نوع ادبیات و واژه سازی و خیال سازی برای کشورهایی که پشتوانه 
مردمی ندارند و حکومت هایشان موروثی است و متکی به ثروت خدادادی 
است و می خواهند همه را با پول، ثروت و انگیزه های مالی جذب و جلب 
کنند، به طور حتم می تواند مسئله آفرین باشد. لذا کشورهای عربی در 
فضای فعلی با فشار امریکا و برخی کشورهای اروپایی و بعضاً کشورهای 
عربی بزرگ در تاش برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی 

هستند. گرچه این عادی سازی مال امروز نیست و بالغ بر سه دهه است 
که دارند تاش می کنند، اما آنچه مس��لم اس��ت این است که برخی از 
دولت های عربی نماینده ملتشان نیستند و لذا نباید خیلی نگران باشیم، 
چون به هر صورت مخالفت های امت های عربی با رژیم صهیونیس��تی 

همچنان پا بر جاست.
هدف اصلی این عادی سازی روابط با توجه به انتخابات پیش 

روی ریاست جمهوری امریکا چیست؟ 
اگ��ر این اتفاق بیفتد ترامپ می توان��د از آن به عنوان برگ برنده در 
تحوالت انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا استفاده کند، چون ترامپ 
تاش زیادی می کند که در مقابل فشار رقیب برگ های برنده ای را ارائه 
کند تا اینها بتوانند برایش رأی بیاورند. او در جریان اقتصاد خیلی تاش 
کرد، ولی ش��یوع بیماری کرونا و وضعیت ایجاد ش��ده تمامی یا بیشتر 
دستاوردهای ترامپ را بر باد داد. در بحث امنیت امریکایی ها هنوز دارند 
هزینه حضور نظامی ش��ان را در منطقه می دهند. ترامپ در بحث های 
بیمه، مس��ائل داخلی و اشتغال در امریکا به علت شیوع کرونا و تبعات 
منفی آن و بحران اقتصادی جهانی چندان نمی تواند مانور بدهد. در مورد 
روابط خارجی و مسائل کشورهای ایران، کره شمالی، اروپا و چین تقریباً 
همگ��ی برای ترامپ بدون نتیجه ماند. ل��ذا او نیازمند برگ برنده برای 
انتخابات است. می توان گفت کشورهای عربی با این کارشان بزرگ ترین 
کمک را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ترامپ می دهند.         
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نرگس قدیری :

اصالح طلبان دنبال وقت کشی هستند
نرگس قدی��ری مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اس��امی پیرامون 
اقبال اصاح طلبان به جو بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا 
به خبرنگار ما گفت: یکی از دالیل این است که اصاح طلبان عملیات 
فریبی را در فضای سیاس��ی کشور راه انداختند که ابعاد اقتصادی هم 
داش��ت. آنها این جور تبلیغ کردند که با پیوس��تن امریکا و کشورهای 
اروپایی به برجام گشایش حاصل می شود و از برجام به عنوان طرحی 
برای نجات اقتصادی ایران و نجات ایران از انزوا یاد می کردند و از همین 

طریق امور کشور را معطل کردند. 
 برجام حالل مشکالت از نگاه اصالح طلبان

وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: اصاح طلبان که حل همه مشکات 
کشور را به برجام گره می زدند، االن ادعا می کنند اگر ترامپ رأی نیاورد 
و بایدن رأی بیاورد ممکن است او نظر دیگری به برجام داشته باشد و 

اصاح طلبان از قبل این موضوع بتوانند بهره برداری کنند. 
مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسامی با بیان اینکه اصاح طلبان به 
دنبال وقت کشی هستند و اقبال از ریاست جمهوری جو بایدن هم در 
این راستاس��ت گفت: اصاح طلبان در برجام و دیگر امور جاری کشور 
اصاً کارنامه موفقی نداشتند و نگران هستند شکستی که در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسامی خوردند در انتخابات ریاست 

جمهوری سال ۱۴۰۰ تکرار شود و مردم اقبالی به آنها نداشته باشند.

 بهانه برای فرافکنی
وی در ادامه افزود: آنها انتخاب بایدن به ریاست جمهوری را بهانه ای 
کردند تا فرافکنی کنند و شانه از زیر بار مسئولیتی که از عهده انجام آن 

برنیامدند خالی کنند. 
قدیری در پاس��خ به این س��ؤال که چه تفاوتی بین ترامپ و بایدن 
هست گفت: هیچ تفاوتی بین اینها و سایر سیاستمداران عرصه سیاسی 
امریکا در مورد ایران نیست. سیاست امریکا در قبال ایران سیاست واحد 
و استکباری و استعماری و سلطه گرانه است و رؤسای جمهوری امریکا 
تفاوتی در این زمینه نداشته اند و مهم نیست مجری چه کسی باشد و 

تغییر افراد تغییری در این سیاست ها ایجاد نمی کند. 

میترا جهانگیری تشریح کرد:

هدف اصالح طلبان از حمایت بایدن
میترا جهانگیری عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی پیرامون 
سیاست های امریکا و دو حزب اصلی این کشور به خبرنگار هفته نامه 
ش��ما گفت: اساس سیاست امریکا منفعت محور است و هر کدام از دو 
حزب جمهوریخواه و دموکرات مکلف هستند این سیاست را در دنیا و 
منطقه غرب آسیا دنبال کنند. ما فقط شاهد تفاوت های جزئی در نوع 
گفتمان و ادبیات این دو حزب اصلی هس��تیم، واال هدف و برنامه آنها 

یکی است.
وی با بیان اینکه دولت روحانی نماد اصاحات است و اصاح طلبان 
تمامی تخم مرغ هایشان را در س��بد این دولت و برجام چیدند و از آن 
حمایت کردند، مطرح کرد: با توجه به اینکه از آغاز مذاکرات تحریم ها 
پایه ریزی ش��د و مردم هوش��یار ش��دند و به گفته صادق زیباکام که 
اصاحات با تنفس مصنوعی زنده است مردم از دولت اصاحات کامًا 

قطع امید کرده اند. 
 گشایشی برای اصالح طلبان در انتخابات

این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی در خصوص اقبال 
اصاح طلبان از جو بایدن به ریاست جمهوری امریکا خاطرنشان کرد: 
اصاح طلب ه��ا به دنبال این هس��تند که اگر جو بای��دن در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری امریکا رأی بیاورد اینها امید پیدا کنند که پای میز 
مذاکره برگردند و شاید با این وسطه بتوانند گشایشی برای خودشان در  

انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۴۰۰ ایجاد کنند. 
وی تصریح کرد: اصاً هدف اصلی امریکا هس��ته ای و برجام نیست 
بلک��ه هدفش در منطقه در قبال ایران عقب نش��ینی ایران نس��بت به 
اس��رائیل و به رسمیت شناختن اس��رائیل و دست کشیدن از حمایت 
ایران از گروه های جهادی ش��یعی در منطقه است، چون این گروه های 
جهادی شیعی به لحاظ استراتژیک موقعیت جمهوری اسامی ایران را 

در منطقه قوت بخشیدند. 
 گفتمان آمریکا

جهانگیری مذاکرات پیرامون  برنامه موشکی ایران را از اهداف بعدی 
امریکا علیه ایران دانست و گفت: این خیال خام است که اصاح طلب ها 
و سردمدارانش��ان فکر کنند اگر جو بایدن به ریاست جمهوری امریکا 
برس��د در مورد سیاست امریکا نسبت به ایران فرجی حاصل می شود. 

گفتمان و سیاست امریکا نسبت به ایران هیچ تغییری نخواهد کرد. 
وی با تأیید اینکه بین ترامپ و بایدن تفاوتی وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: ممکن اس��ت تا حدودی در ن��وع ادبیات و تاکتیک ها و راهبردها 
اختافی باشد، اما در نهایت هدف و سیاست هر دو حزب جمهوریخواه و 
دموکرات یکی است و اینها به دنبال برجام های بعدی هستند که همان 
کاهش نفوذ ایران در منطقه، برجام های موشکی و به رسمیت شناختن 

اسرائیل در منطقه است.   
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حجت االسالم احمد مازنی:

دولت دوازدهم در استفاده از نیروها 
تنگ نظری داشت

حجت االس��ام احمد مازنی نماینده سابق اصاح 
طلب  مجلس شورای اسامی با اشاره به عملکرد دولت 
روحانی گفت: انتظار می رود در نظام ارزش��ی انقاب 
اس��امی دولت ها با مقیاس دولت شهیدان رجایی و 
باهنر س��نجیده شوند، البته این موضوع باید با لحاظ 
اقتضائات زمان و مکان باشد، هردولتی با هرگفتمانی 
وارد عرصه خدمت می شود باید خداقوتی به زحمات 
گفت و همچنین در این فرصت نقد منصفانه صورت 
بگیرد تا مسیر حرکت دولت ها به سمت اصاح برود و 
همچنین فرصتی برای ارائه گزارش خدمات دولت ها 

باشند.
 محصول رأی سلبی مردم به وضع موجود

وی اف��زود: دولت یازدهم و دوازدهم محصول رأی 
سلبی مردم به وضع موجود بود که با شعارهای خاص 
در تعامل با کش��ورهای دیگر و البته با سوءاس��تفاده 
دشمنان از فضای ایجاد شده کشور با ۴ تحریم شورای 
امنیت، کنگ��ره و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه 
بودی��م و این تحریم ها با روش س��خت گیرانه اعمال 
می شد و ترامپ هم به آن دامن زد، این شرایط مردم 
را ب��ه س��مت این برد که برای خ��روج از تحریم باید 

گفتمان دیگری را انتخاب کرد.
مازنی با اشاره به فضای سیاسی سال 88 و راهکاری 
برای برون رفت از مش��کات موجود خاطرنشان کرد: 
احس��اس مردم این بود که دول��ت روحانی می تواند 
کش��ور را از بن بس��ت خارج کند ش��عارها و گفتمان 
روحانی نوید این مسئله را می داد و جمع بندی عقای 

جامعه و مردم منتهی به روی کارآمدن آن شد.
معاون سابق بنیاد ش��هید و امور ایثارگران گفت: 
متأس��فانه گزارش های منتش��ر ش��ده بازت��اب نگاه 
سیاست زده و صفر و صدی به عملکرد دولت است در 
حال حاضر عملکرد دولت و افتتاح  طرح و برنامه ها از 
سوی رسانه ها مورد توجه قرار نمی گیرد و گاهی نقد 

غیرمنصفانه نیز صورت می گیرد.
 2 عملکرد مثبت دولت

وی به دو عملکرد مثبت دولت اشاره و بیان داشت: 
در حوزه روابط بین المل��ل برجام همچنان به عنوان 

یک نقطه مفید به حساب می آید که حاوی چند پیام 
بود، پیام نخس��ت معرفی ملت ای��ران به عنوان ملت 
صلح طلب  در مقابل کشورهای ابرقدرتی بود که انرژی 
اتمی در اختیار داش��تند و بع��د از تصویب برجام در 
شورای امنیت سازمان ملل، فضای جهانی تلطیف شد 

و پیام دوم اتمام حجت ایران با جهان بود. 
مازنی دومین عملکرد مثبت دولت دوزادهم را احیاء 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ذکر کرد و گفت: برخی 
از دالیلی که کامیابی دولت را تبدیل به ناکامی کرد و 
برخی آن را به بدشانسی آقای روحانی مربوط می دانند 
چند موضوع است، خروج ترامپ از برجام و به تبع آن 
خروج از یک سلس��له از توافقات بین المللی منجر به 

سخت شدن اوضاع برای دولت شد.
 مقابله با کرونا

این فعال سیاس��ی اصاح طلب با اش��اره به مقابله 
دول��ت با بحران کرونا افزود: م��ن از اقدامات دولت و 
تمام کسانی که در حوزه مقابله با بیماری کرونا فعالیت 
کردند تشکر می کنم اما نکته ای که هست ما متأسفانه 
در س��ایر برنامه های دولت این حج��م از فرماندهی 
در مدیریت و برنامه و حل مس��ائل مردم را ماحظه 

نمی کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: بعد از کرونا و ترامپ پدیده 
تخریب برخی از گروه های افراطی وجود دارد و برخاف 
آنکه در گروه های عقای اصولگرا و اصاح طلب مسئله 
گفتگو مطرح شد در مقابل جریان افراط رفتار خارج 
از عرفی را در برخورد دولت نشان دادند که این مقوله 

در ناکارآمدی مؤثر بود. 
 روحانی با پشتوانه اصالحات روی کار آمد

مازن��ی ادام��ه داد: دول��ت در اس��تفاده از نیروها 
تنگ نظری داشت و حلقه محدودی در اطراف دولت 
که به آقای روحانی نزدیک بودند مورد اس��تفاده قرار 
گرفتند و کس��انی که از ایش��ان در جریان انتخابات 
حمایت کردند ناکام ماندند. به نظر من آقای روحانی 
ب��ا آراء باال در دوره دوم و با پش��توانه اصاحات روی 
کار آمد و می توانس��ت از ظرفیت دو گروه اصولگرا و 
اصاح طلب در ترکیب دولت خود اس��تفاده کند اما 

تنگ نظری این اجازه را نمی داد.
عضو س��ابق خانه ملت در پاس��خ تعامل دولت با 
مجلس اظهار داشت: ضعف رئیس جمهور در تعامل با 
مجلس مشاهده می شد در طول مجلس دهم ایشان 
تعامل خوبی با مجلس نداشتند، شاید به زعم ایشان 
تعامل وزرا با مجلس کافی بود آنها در جلسات مختلف 
حضور داشتند ولی دکتر روحانی از ابتدای سال سوم 
مجلس که من رئیس کمیسیون فرهنگی بودم تا انتها 
این سال از ایشان و اطرافیان خواستم که خودشان در 
تعامل مستقیم با کمیسیون و یا مجامع استانی باشند 

که این اتفاق نیفتاد.
وی در پای��ان گف��ت: نکته دیگری ک��ه به عنوان 
ناکام��ی دولت به حس��اب می آید ضع��ف دولت در 
نگهداری س��بد رأی خود است، هر رئیس جمهوری 
برای انتخاب س��رمایه رأیی دارد که توس��ط عناصر 
تأثیرگذار سیاسی تکمیل می شود آقای روحانی بیشتر 
سبد رأی اصاح طلبان را داشت و نتوانستند این سبد 

را حفظ کنند و این ضعفی بود که  مشاهده می شود

عال��ی  ش��ورای  عض��و 
اصاح طلب��ان  سیاس��تگذاری 
می گوی��د: اص��اح طلبان دیگر 
جای��گاه ۹۲ تا ۹۶ را از دس��ت 
داده ان��د؛ مردم هم ب��ی قید و 
شرط به فهرست اصاح طلبان 
رای نخواهن��د داد،ش��رط مردم 
این است که حتما باید کاندیداها 

کارآمد باشند.
اص�الح   98 سیاس�ت   

طلبان
علی صوفی دبی��رکل حزب 
پیشروی اصاحات در گفتگو با 
خبرنگار نما، با بیان اینکه جریان 
اصاح��ات قطع��ا از سیاس��ت 
انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ در انتخابات 
آینده پیروی نخواهد کرد، گفت: 
تبع��ات آن نارضایت��ی مردم و 
نابس��مان کش��ور است  اوضاع 
ضم��ن آنکه راهب��رد انتخاباتی 
اصاح طلبان در ۹8 نیز استفاده 
از کاندیداهای شناس��نامه دار و 
ش��ناخته شده بود و دیگر بحث 
ائتاف و روی آوری به افراد غیر 

اصاح طلب مطرح نشد.
در  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
همان مقطع نیز اعام شد، اگر 
داوطلبان انتخابات مجلس پس 
از تایی��د صاحیت ها توس��ط 
ش��ورای نگهبان به ان��دازه ای 
بودند که بتوانیم لیست انتخاباتی 
بدهی��م، ب��ا تابل��وی ش��ورای 
سیاستگذاری فهرست می دهیم 
در غیراین صورت فهرست نمی 
دهیم که همین سیاست هم از 
سوی شورای عالی سیاستگذاری 

اعمال شد.
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فاصله دولت دوازدهم 
با مردم

زمانی که دولت تدبیر و امید در س��ال۹۲ 
روی کار آمد، اقتصاد ایران به دلیل تش��دید 
تحریم های غرب و عملکرد نامناس��ب دولت 
دهم با رکود مواجه شده بود و دولت روحانی با هدف حل مسئله هسته ای و جذب 
سرمایه های خارجی، امیدی را در جامعه ایجاد کرد ولی اقدامات دولت در راستای 
حل ریش��ه ای مشکات اقتصادی ایران نبود و برخی تصمیمات دولت باعث شد 
رکود به ارث رس��یده عمیق تر ش��ود و با گره زدن اقتصاد به مذاکرات هسته ای و 

سیاست خارجی عما چند سال را از دست داد.
 امیدهای ناامید شده در سایه انتخاب دوباره

پس از انتخاب دوباره دولت، برخاف انتظار فاصله دولتمردان با مردم بیش از 

گذش��ته شد، کشف مفاسد اقتصادی، حضور ترامپ در موضع ریاست جمهوری 
آمری��کا، نقض عهد چندین باره برجام، گرانی افسارگس��یخته تنها یک بخش از 
موضوعات��ی بود که ناکارآم��دی دولت امید را بیش از بیش در نظر عموم جامعه 
نشان می داد. این موضوع در کنار نقدناپذیری دولت سبب نوعی حس رهاشدگی 
در میان مردم شود گویا فاصله عمیق میان مردم و دولت بیش از هر زمان دیگری 

در دولت یازدهم و دوازدهم بدنه رأی او را متزلزل ساخت.
ناکارآمدی، خستگی یا ضعف مدیریت 

دولت دوازدهم در بسیاری از موارد مسائل داخلی را علیرغم تأکیدات رهبری بر 
توان داخلی به سیاست خارجی گره زد، تمرکزگرایی بر موضوع مذاکرات برجام و 
منوط کردن گشتن چرخ اقتصاد به عدم چرخش سانتریفیوژ هم دلیل دیگری بود 
که از بسیاری از موارد باز بمانند در همین زمینه بحران های طبیعی نظیر سیل، 
زلزله و این اواخر کرونا باعث شد تا خستگی توأم با ضعف مدیریتی شود و اختاف 
داخلی میان بدنه دولت در این موارد مشاهده گردد این امر در سال پایانی دولت 

بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد.
مسکنی مقطعی  به نام بورس

البته دولت در برخی از ابعاد موفق ظاهر شد اما در بعد اقتصادی آن گشایشی 
که وعده اش را به مردم داد نتوانس��ت محقق کن��د، اکنون اما تدبیر بورس برای 
نجات اقتصادی و همچنین ارائه اوراق بهادار به مردم شاید مسکنی مقطعی برای 
روزهایی باشد که فشار تحریم و فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل شده و مسئله 

دوری دولت از خود را بیش از هرزمان دیگری احساس می کنند.

دکتر شهروز عبداللهی

مدرس اقتصاد و استادیار دانشگاه

این فعال سیاس��ی اصاح طلب با بیان اینکه سیاست اصاح 
طلبان نقطه مقابل مشارکت بدون قید و شرط در انتخابات ۹۲ تا 
۹۶ بود، اظهار داشت: بنابراین اصاح طلبان در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری آینده و با توجه به اینکه 8 سال دولت تدبیر و 
امید به پایان می رسد قطعا در گزینش کاندیداها به چهره های 

اصاح طلب روی خواهند آورد.
اصالح طلبان دیگر جایگاه 92 تا 9۶ را از دس�ت داده 

اند
صوف��ی تصریح کرد: البته اصاح طلب��ان دیگر جایگاه ۹۲ تا 
۹۶ را از دس��ت داده اند؛ مردم هم بی قید و ش��رط به فهرس��ت 
اصاح طلبان رای نخواهند داد،ش��رط مردم این است که حتما 
باید کاندیداها کارآمد باشند و برنامه جامع و کارآمدی را معرفی 
کنند تا بدین وس��یله مردم احس��اس کنند برنامه، کارآمد و اثر 

بخش خواهد بود.
وی همچنین به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت و با اشاره به 
اینکه مردم از دولت ناراضی هس��تند، گفت: این دولت است که 
سیاست های اجرایی را تعیین می کند و در صحنه عمل می تواند 
کارساز باشد به همین جهت این عملکرد ها هم در تصمیم مردم 

تاثیرگذار است.
پیگیری 2 هدف

دبیرکل حزب پیش��روی اصاحات در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان، سازوکار این 
جری��ان در انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود؟ گفت: به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا، شورای عالی سیاستگذاری جلسه ای تشکیل نداده 
و فعالیت جدید خود را ش��روع نکرده است، البته معتقدم اصاح 
طلبان بای��د دو هدف را دنبال کنند.صوفی در تبیین هدف اول، 
افزود: انسجام بخشی جریان اصاحات مهم است که این رویکرد 
با شکل گیری شورای عالی سیاس��تگذاری اصاح طلبان اتفاق 
افتاد و رویکرد دوم هم اجماع س��ازی اصاح طلبان است؛ جمع 
کردن همه سایق به سمت یک کاندیدا بدون حرکت جبهه ای 

امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: این اجماع در انتخابات گذش��ته روی روحانی 
ش��کل گرفت، اکنون این پرس��ش طرح می شود که این اجماع 
چگونه ش��کل خواهد گرفت؟ اگر ش��ورای سیاستگذرای باشد، 
تغییراتی در آن ش��کل می گیرد یا اگر این ش��ورا نباش��د، یک 
س��ازوکار دیگر در نظر گرفته می شود که در آینده مشخص می 

شود.        

دبیرکل حزب پیشروی اصالحات:

اصالح طلبان 
سرمایه اجتماعی 
خود را از دست 
داده اند

علیرغم  را  داخلی  مسائل  موارد  از  بسیاری  در  دوازدهم  دولت 
زد،  گره  خارجی  سیاست  به  داخلی  توان  بر  رهبری  تأکیدات 
گشتن  کردن  منوط  و  برجام  مذاکرات  موضوع  بر  تمرکزگرایی 
چرخ اقتصاد به عدم چرخش سانتریفیوژ هم دلیل دیگری بود که 

از بسیاری از موارد باز بمانند
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احمد کریمی اصفهانی :

رئیس بانک مرکزی از ایجاد آرامش 
و ثبات در بازار ارز عاجز است

احمد کریمی اصفهانی عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اسامی 
پیرامون عملکرد بانک مرکزی و همتی رئیس بانک مرکزی در کنترل 
ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به خبرنگار نما گفت: تاکنون 
عملکرد رئیس بانک مرکزی نابه س��امان بوده است و وی مکرراً وعده و 
وعیدهای��ی می دهد که به آنها عمل نمی کند. علی رغم اینکه می گوید 
ارز در کنترل ماس��ت، شاهد هستیم وضعیت روز به روز بدتر می شود. 
پیش��نهادم این اس��ت رئیس بانک مرکزی کمت��ر صحبت کند، چون 

این طوری مفیدتر است و وضعیت ثبات می یابد. 
وی افزود: امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم کاالهای کش��ور به دالر 
وابستگی پیدا کرده اند. آنچه که باعث شده است این همه نابه سامانی در 

اقتصاد پیش بیاید عدم ثبات در قیمت دالر است. 
 عاجز از ایجاد آرامش و ثبات در بازار

این عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اسامی اظهار کرد: بحثمان 
این اس��ت که اگر قرار اس��ت دالر گران تر از این هم باشد یا هر قیمتی 
باشد، قدرت کنترل ثبات ارز می تواند به اقتصاد سامان بدهد، اما به نظر 
می رس��د رئیس بانک مرکزی از ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز عاجز 

است. 
وی تصریح کرد: صادرکننده به عنوان س��رباز در اقتصاد است. اینکه 
دستور دهند کارت آنها را تعلیق کنند و در وضعیت بد کرونایی فعلی 
صادرکنندگان نتوانند کار کنند یا ارزشان را برگردانند خطای فاحشی 

است. 
 تصور غلط

کریم��ی اصفهانی مطرح کرد: رئیس بانک مرکزی خیال می کند به 
تعهدات عمل شده است، در صورتی که این طور نیست. ارزی که داخل 
کشور هست ارزی نیست که از بیرون می آید، بلکه ارز داخل کشور دارد 
دست به دست می شود و همین امر تصور غلط را ایجاد کرده که ارز وارد 

کشور شده است.
وی در ادام��ه اضافه کرد: همین که همتی اعام می کند به تعهدات 
عمل ش��ده است موجب می ش��ود تقاضای کاذبی در بازار ایجاد شود و 
تقاضا افزایش یابد، اما در عین حال عرضه محدود است و عرضه به عهده 
بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی نمی تواند به طور منظم حتی به 
صرافی ه��ای مجازش عرضه کند لذا این تقاضا روز به روز قیمت را باال 

می برد. 
 خسارت دیدن پول ملی

این عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اس��امی خاطرنش��ان کرد: 

تقاضای کاذب در ارز و باال رفتن روز به روز قیمت  ارز موجب خس��ارت 
دیدن پول ملی می شود و وقتی پول ملی شناور و باال و پایین و بی ثبات 
شد به طور عام تمامی دهک های پایین جامعه ما از قبل این سوء مدیریت 

آسیب می بینند. 
وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید از زیر بلیط خیلی چیزها در بیاید 
و مستقل باشد تا بتواند حرکت حساب شده ای داشته باشد. ضمن اینکه 
مدیریت بانک مرکزی خوب نیس��ت، دستورات و امریه هایی که به آن 

تزریق می شود به این نابه سامانی می افزاید. 
 کنترلی در ارز وجود ندارد

کریمی اصفهانی بیان کرد: در مجموع هیچ کنترلی در ارز وجود ندارد. 
اگر در مقاطعی قیمت ارز پایین می آید به خاطر مدیریت درست نیست، 
بلکه ش��وکی وارد می کنند و حرفی می زنن��د. دو روز بعد مردم متوجه 
می شوند این حرف هیچ مبنایی نداشته است و می بینیم در مقطعی ارز 

۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان پایین می رود و فردای آن هزار تومان باال می رود. 
وی گفت: قیمت شناور ارز وضعیت کشور را به کلی نابه سامان کرده 
است و مردم ضعیف جامعه و دهک های پایین از قبل این وضعیت بسیار 

خسارت می بینند. 
این عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اس��امی در پاس��خ به این 
پرسش که پیش بینی می کنید دالر به چه قیمتی می رسد گفت: اصًا 
بحث در این باره باعث افزایش قیمت خواهد ش��د و موجب نارضایتی 
مردمی می شود که از نظام پشتیبانی می کنند. این همان چیزی است 
که دشمنان ما به دنبالش هستند. نباید خواسته یا ناخواسته در زمین 

دشمن توپ زد. 
وی در پایان افزود: مجلس باید دخالت کند و وضعیت را از دست اینها 

در بیاورد تا با نظارتش اوضاع انسجام و ثبات پیدا کند.

وعده های ناتمام ارزی
 ۹7 س��ال  از   
کل  رییس  تاکن��ون 
بارها  مرک��زی  بانک 
اعام کرده که نرخ واقعی پایین تر از نرخ بازار 
است و مردم در ارز سرمایه گذاری نکنند زیرا 
احتمال زیان مردم وج��ود دارد و این بازار با 
خطر و ریسک کاهش قیمت ها همراه است و 
ممکن است که در این بازار زیان کنند. اما با 
وجود این سخنان عبدالناصر همتی، بازار ارز 
همچنان شاهد افزایش نرخ دالر بوده است و 
کس��انی که نیاز واقعی به ارز داشته و منتظر 
کاهش قیمت ه��ا بوده اند و اقدام به خرید ارز 
نکرده اند، عما زیان کرده و مجبور ش��ده اند 
که ارز را با قیمت باالتری در دوره های بعدی 

خرید کنند. 
 همه دالیل محقق نشدن وعده ها

کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی، رشد 

نقدینگی، هیجان در بورس و بازارهای دارایی، 
عما ب��ازار ارز را تحت تاثیر ق��رار می دهد و 
بسیاری از متغیرهای بازار ارز، خروج سرمایه، 
کاه��ش تمایل برخ��ی صادرکنن��دگان در 
بازگش��ت ارز و... خارج از توان بانک مرکزی 
اس��ت و ادعاهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز در 
عمل چیزی ش��بیه تعبیر وارونه یک رؤیای 
مطلوب نیس��ت ک��ه از جانب همت��ی بیان 

می شود.
با توجه به شرایطی که بازار ارز در داخل به 
آن دچار است اینطور به نظر می رسد که بانک 
مرکزی تنها باید به اقدامات خود در چارچوب 
اختیارات و امکانات اشاره داشته باشد و تاش 
کند که بازار را به سمت ثبات هدایت کند اما 

اظهارنظر در این مورد که نرخ واقعی نیست و 
متقاضیان خرید نکنند و قیمت کاهش خواهد 
یافت و... موضوعاتی اس��ت ک��ه قابل تحقق 

نیست.
 باید چه کرد

ایجاد ثب��ات و تعادل در ب��ازار ارز البته با 
حرف و س��خن ممک��ن نیس��ت، گاهی این 
گمان م��ی رود که برخی از اظهارنظرها بیش 
از آنک��ه منجر ب��ه ایجاد آرام��ش و ثبات در 
بازار شود، موجب تنش خواهد شد، پرهیز از 
تصمیمات شتاب زده، استفاده از ظرفیت هایی 
که حیات اقتصادی آنها به ارز وابس��ته است 
نظیر تولیدکنن��دگان، تغییر نرخ تک ارزی و 
ایجاد توازن و... اقداماتی اس��ت که به ویژه در 
سال آخر دولت دوازدهم که بحران های بزرگ 
و به ویژه شرایط نامناسب اقتصادی که فشارها 
و تنش هایی از این جنس سفره های مردم را 
تنگ کرده اس��ت باید مورد توجه مسئولین 

بانک مرکزی و دولتمردان قرار بگیرد.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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چند توصیه به گروه اقتصادی دولت برای کنترل گرانی ها
یک بررسی ساده نشان می دهد موجودی 
ارز حاصل از صادرات و س��ایر درآمدهای ارزی 
آنچ��ه که در چرخه انتقالی ق��رار دارد و آنچه 
که در حس��اب های داخلی مشخص هست، 
امکان تغییر و یا اصاح شرایط موجود را برای 
کنترل قیمت ها مس��اعد می نماید و امکان 
آن ه��م فراهم خواهد بود. اگر گروه اقتصادی 
دولت که یک رکن اساسی آن رئیس کل بانک 
مرکزی است پایش و رصد لحظه ای و روزانه 
درتحوالت س��ریع اقتصادی با هماهنگی مدیریت شده داشته باشند، 
اولویت نیازها س��اماندهی می شوند و حتی برای دوره زمانی یک تا دو 

ماهه می توان نبض بازار را تنظیم نمود. 
 یک برنامه ضربتی

با تخصیص مناسب می توان گروه تولید اولیه را ساماندهی کرد. با یک 
برنامه ضربتی از ورود کاالی قاچاق که ارز زیادی را از مسیرهای انحرافی 

و غیرقابل کنترل به خود اختصاص می دهد، جلوگیری نمود.
از نگاه کارشناس��ی حتی برای ی��ک دوره ۳ ماهه با تنظیم طبیعی 
عرضه کاال به نفع تولید داخلی، سهم تولید در همین مدت کوتاه افزایش 
خواهد یافت و البته عرضه در مسیر تامین بخشی از مواد اولیه و یا مواد 
واس��طه ای تولید قرار می گیرد و هزینه تولی��د را پایین می آورد. اگر 
تیم اقتصادی دولت به صورت جهادی در میدان حضور داش��ته باشد، 
امکان افزایش صادرات به کش��ورهای هدف در دوره کوتاه فراهم بوده 
و زمینه ها و بس��ترهای آن تجربه شده است. یکی از تجارب موفق که 
تاثیرپذیری چندانی از تحریم ها ندارد، معامله پایاپای در نوع صادرات و 
تامین نیازهای تولید داخلی می باشد که همگان در مقام مسئولیت به 

آن واقف هستند، ولی به دالیل شناخته شده به آن عمل نمی کنند. 
 نقش قوه قضاییه

اگر قوه قضاییه سرعت بیشتری در تعیین تکلیف شرکتهای متخلف 
و یا متهم به تخلف انجام دهد و دولت همکاری همه جانبه با آن داشته 
باشد تکلیف بخشی از ارز برگشتی و یا کاالی معادل نیز روشن خواهد 

شد و روی عرضه و قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود. 

دولت برآورد دقیق و تجزیه و تحلیل هزینه ها، رضایت صادرکنندگان 
رادر برگش��ت ارز صادراتی و تفاوت آن با قیمت دس��توری ارز نیمایی 
تامین نماید و سپری ش��دن زمان، حتی یک ماهه روی قیمت کاالها 
اثر گذار است این مقطع زمانی خاء عرضه را با افزایش تقاضای واقعی 
ی��ا تقاضاهای کاذب، زیاد می کند. با ی��ک مدیریت جهادی در صنایع 
وابسته به وزارت دفاع ثابت شد چندین هزار قطعه در زمان کوتاه و در 
مسیر خودکفایی که برای هزاران دستگاه خودرو که نیازمند یک یا چند 
قطعه هستند و یا خودروهای در حال تولید، ولی نگران از تامین معدود 

قطعات مشمول تحریم تولید گردید.
 هماهنگی در تولید داخلی

 آیا تیم اقتصادی نمی تواند تدبیر کوچکی برای این نوع هماهنگی در 
تولید داخلی به خرج دهد تا گرانی های افسار گسیخته خودرو بر مردم 

تحمیل نشود؟
به نظر میرسد پایش و رصد لحظه ای تغییرات قیمت ارز و بررسی 
عوامل اثرگذار بر آن، شامل؛ احتکارارز، رانت های اطاعاتی، رفع تعهدات 
ارزی، واردات رانتی، موانع گمرکی، س��رپیچی ش��رکت های دولتی و 
خصولتی در تعهدات ارزی، سوءاستفاده های هدایت شده در تاخیر و یا 
برگشت کاالهای مشمول ارز، قاچاق هدایت شده و حمایت شده، موانع 
ش��ناخته شده و قابل حل تولید، رها شدگی بازار سرمایه، دخالت های 
بورس بازی دولت، افزایش بی رویه نقدینگی، سرپیچی دولت از اجرای 
قوانین برنام��ه واختال در نظام برنامه ه��ای مصوب، همگی عواملی 
با راهکارهای ش��ناخته ش��ده دارند که در فرآیند قیمت ارز و افزایش 
قیمت ها اثر گذارند و چهره اقتصادی دولت درچنین شرایطی است که 

باید به مردم نشان داده شود. 

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی

یحیی آل اسحاق :
لزوم اصالح نظام توزیع 

برای کنترل تورم
وزی��ر اس��بق بازرگانی با اش��اره به وجود 
ذی نفعانی ک��ه با اختال در نظ��ام تامین و 
توزیع به تورم دامن می زنند، گفت: مسئوالن 
به جای پاسخ گویی، مشکات را به یکدیگر 
پاس می دهند و از زیر بار مس��ئولیت ش��انه 
خالی می کنند.به گزارش خبرگزاری فارس، 
به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در 
اقتصاد »تورم« گفته می ش��ود و برای اندازه 
گیری این ش��اخص اقتصادی معموال در بازه 
های زمانی هفتگی، ماهانه و س��االنه قیمت 
انواع کاالهای مصرفی و خدمات در سراس��ر 

کشور اندازه گیری می شود. 
 افزای�ش آثار تورمی بر روی طبقات 

متوسط به پایین 
یحیی آل اس��حاق در رابطه با راهکارهای 
مهار و کنترل نرخ تورم گفت:اینکه در کشور 
تورم داریم و تورم نرخ باالیی دارد و این تورم  
به  طبقات متوس��ط به پایین جامعه فش��ار 
زیادی وارد می کند برکسی پوشیده نیست. 
ضمن اینکه تورمی که بانک مرکزی به صورت 
استاندارد محاسبه می کند از میانگین قیمت 
۳۰۰ قلم کاال محاسبه می شود و با محاسبه 

آن نرخ رشد تورم 
اعام می ش��ود. 
درحال��ی که اگر 
غرض از محاسبه 
تورم  نرخ  رش��د 
فش��ار  تعیی��ن 
وارده  اقتص��ادی 
ب��ه مردم اس��ت 
باید گفت که 7۰ 

درصد از هزینه های مربوط به طبقات متوسط 
و پایین جامعه مربوط به معیشت، مواد غذایی، 
اجاره مسکن، هزینه آموزش، هزینه پوشاک و 
بهداشت اس��ت که نرخ تورم این اقام قطعا 
از متوس��ط نرخ تورم باالتر است بنابراین آثار 
تورمی بر روی طبقات متوس��ط به پایین به 
مراتب از طبقات متوس��ط ب��ه باالی جامعه 

بیشتر است.
وی اف��زود: قدرت خرید م��ردم، وضعیت 
تولید ناخالص داخل��ی، وضعیت نقدینگی ، 
وضعی��ت واردات و ص��ادرات و توزیع کاالی 
کشور مجموعا عواملی اس��ت که برآیند آن 
فش��ار بر اقتصاد جامعه می شود. لذا به نظر 
می رس��د برای تجزیه وتحلیل تورم باید یک 

مقدار حیطه را از تورم باالتر ببریم. 
 لزوم اصالح نظام توزیع

این کارش��ناس اقتصادی در م��ورد لزوم 

اص��اح نظام توزیع برای کنت��رل تورم ادامه 
داد:راهکارهای متع��ددی وجود دارد ازجمله 
این که باید نظ��ام توزیع را اصاح کرد. یکی 
از مش��کات ما در نظام توزیع این است که 
کاالهای اساسی موردنیاز مردم با قیمت تمام 
شده به دس��ت مصرف کننده نمی رسد لذا 
بای��د در کوتاه مدت این بخش را اصاح و به 
صورت دقیق نظارت کرد تا کاالهای اساسی 
ازجمله شکر، برنج، روغن و گوشت با قیمت 
بیشتری نسبت به قیمت تمام شده به مردم 
تحمیل نشود.در حال حاضر اگر این کاالها با 
ارز نیمایی وارد کشور می شوند قیمت عرضه 
و قیم��ت مصرف کننده آن تطابق چندانی با 
ارز نیمایی ندارد. بنابراین نکته اصلی در این 
بخ��ش اصاح نظام توزیع اس��ت تا کاالهای 
اساسی موردنیاز مردم با سود مناسبی نسبت 
به قیمت تمام ش��ده به دست مصرف کننده 

برسد.
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روایت سبک زندگی امام سجاد)ع( از نگاه مقام معظم رهبری:

امام حکومت ساز
»مهمترین چیزی ک��ه در زندگی ائمه 
به طور شایس��ته مورد توجه ق��رار نگرفته، 
عنصر »مبارزه حاد سیاسی« است. از آغاز 
نیمه دوم قرن اول هجری که خافت اسامی بطور آشکار با پیرایه های 
س��لطنت آمیخته شد و امامت اسامی به حکومت جابرانه ی پادشاهی 
بدل گش��ت، ائمه اهل بیت )علیهم الّس��ام( مبارزه سیاسی خود را به 
ش��یوه ای متناسب با اوضاع و ش��رائط، شدت بخش��یدند. این مبارزه 
بزرگترین هدفش تش��کیل نظام اسامی و تأسیس حکومتی بر پایه ی 
امامت بود. بی شک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت 
وحی، و رفع تحریف ها و کج فهمی ها از معارف اس��امی و احکام دینی 
نیز هدف مهمی برای جهاد اهل بیت به حساب می آمد. اما طبق قرائن 
حتمی، جهاد اهل بیت به این هدفها محدود نمی شد. و بزرگترین هدف 
آن، چیزی جز تشکیل حکومت علوی و تأسیس نظام عادالنه اسامی 
نبود. بیشترین دشواریهای زندگی مرارت بار و پر از ایثار ائمه و یاران آنان 
به خاطر داشتن این هدف بود و ائمه از دوران امام سجاد و بعد از حادثه ی 

عاشورا به زمینه سازی درازمدت برای این مقصود پرداختند...« )۱(
»باید تشکیات منسجم و شایسته ای از شیعیان تشکیل می شد تا 
زمینه تشکیل حکومت اسامی فراهم شود.همه موضع گیریها، روایات، 
موعظه ها، نامه ها و خاصه تمامی عملکرد امام سجاد علیه السام در 
طول زندگی برای تحقق این س��ه امر بود و این س��ه، برای آن بود که 
»حکومت اسامی« ایجاد شود. البته امام سجاد علیه السام در فکر آن 

نبودند که در زمان خودش��ان حکومت اسامی ایجاد کنند زیرا امکان 
نداشت بلکه برای آینده تاش می کرد.« )۲(

پی نوشت ها:
۱-پیام مقام معظم رهبری به کنگره بین المللی امام علی بن موسی الرضا 

)ع(؛ ۱8/۵/۶۳
۲- از کتاب پژوهش��ی در زندگی امام س��جاد علیه الس��ام؛ نوشته 

حضرت آیت اهلل سید علی حسینی خامنه ای.

ابتکار زیبای هیئت امام صادق)ع(

کوچه همدلی، حسینیه ایران
دهه دوم محرم، روضه ها ش��کل و شمایلی 
متفاوت ت��ر از ده��ه اول پیدا می کند، امس��ال 
البته این روضه  ها به واس��طه ش��یوع بیماری 
کرونا متفاوت بود، همانطور که در دهه اول محرم با شروع ایام عزاداری 
حضرت اباعبداهلل )ع(، مراس��م های مختلف با رعایت ش��یوه نامه های 
بهداشتی س��تاد مقابله با کرونا برگزار ش��د دهه دوم نیز تکایا میزبان 
عزاداری حضرت ارباب ش��دند و ایران اس��امی یک حسینیه شد، در 
همین راستا اهالی خیابان مردم دست به دست هم دادند و هیئت امام 

صادق)ع( که بیش از چهل سال سابقه دارد را علم کردند، اگر غروب ها 
از حوالی این خیابان عابری عبور می کرد، کوچه تمام س��یاه پوش شده 
که هریک از اهالی برای برپا ش��دن مراس��م عزاداری وسیله ای از خانه 
می آوردند و یا خانه و حیاط خود را در اختیار می گذاش��تند و  میزبان 

روضه ای خانگی ساده اما با صفا بودند.
 جغرافیای محبت حسین)ع(

محرم امسال یکی از بی سابقه ترین محرم های تاریخ بود، برخاف آنچه 
که رس��انه های معاند درصدد القاء تعطیلی مراس��م عزاداری بودند این 
مراسم ها با صورتی متفاوت و با شکل دیگر برگزار شد، صورت و شکلی 

که البته طعم مواسات و همدلی داشت، هیئت امام صادق)ع( نیز از این 
جنس اس��ت، حضور همدالنه افراد در کنار یکدیگر برای برگزاری یک 
مراسم به نوعی بیانگر مغناطیس محبت امام حسین)ع( است که در دل 
افراد خانه کرده اس��ت، محبتی که مواسات و همدلی بخش اعظم آن 

است و الگویی برای همه آزادگان و محبان حضرتش باشد.

رضوانه باهری

روزنامه نگار

علی شریعت دوست 

روزنامه نگار
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منزلت معلمی در اسالم
از بهترین امتیازات جامعه بشری هنر 
معلمی است. معلم با تعلیم و نشِر علم، 
انس��انها را به س��وی کمال و پیشرفت 
سوق می دهد و عشق و ایمان را بر لوح جان و ضمیر پاک انسانها ثبت 
م��ی کند و ندای فطرت را در فضای عالم طنی��ن انداز می گرداند. در 
حقیقت تمام ترقیات و کماالت انسانها مدیون معلم است. اساسا تعلیم و 
تعلم از نعمتهای خداوند متعال است که اول برای انبیاء و اولیا و سپس 
به دیگران ارزانی داش��ته اس��ت.به این جهت، معلم بودن از ویژگیهای 
ِیّیَن َرُسوالً  انبیاست. خداوند متعال می فرماید: »ُهَو الهَِّذی بََعَث فِی االُْءِمّ
یِهْم َو یَُعلُِّمُهُم الِْکَت�َب َو الِْحْکَمَة َو إِن َکانُواْ  ْنُهْم یَْتُلواْ َعلَْیِهْم َءایَ�ِتِه َو یَُزِکّ ِمّ
ِمن َقْبُل لَِفی َضلَ�ٍل مُِّبیٍن «؛ »او کسی است که در میان جمعّیت درس 
نخوانده، رس��ولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند 
و آنه��ا را تزکیه می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت می آموزد و 

مسلما پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.«
* افتخار پیامبر

بزرگ ترین معلم جهان بشریت حضرت رسول خاتم صلی اهلل علیه 
و آل��ه به این ویژگی خود افتخار می ک��رد. آن بزرگوار زمانی که با دو 
گروه در مسجد مواجه شد که گروه اول عبادت می کردند و گروه دوم 
به آموزش علم مش��غول بودند، گروه دوم را که در محضر استادی علم 
هََّما بُِعْثُت َمَعلِّما همانا که من به  می آموختند، افضل دانست و فرمود: »اِن

عنوان معلم مبعوث شده ام.«
آن حض��رت چنان برای معلمان و مقام ارجمند آنان ارزش قائل بود 

که در دعاهایش می فرمود: »اللُّهمهَّ اْغِفْر لِلُْمَعلِِّمیَن َواَِطْل اَْعماَرُهْم َوبارِْک 
لَُهْم فی َکْسِبِهْم؛ خداوندا! معلمان را بیامرز و عمر طوالنی به آنان عطا 

فرما و کسب و کارشان را مبارک گردان!«
آری، معلمی از خصوصیات انبیاء و از صفات محبوب آنان می باشد. 
در مقام پاسداش��ت از تاشهای معلمان سخنی باالتر و زیباتر از کام 
م��والی متقیان، حضرت علی علیه الس��ام نمی توان یافت که فرمود: 
»َمْن َعلهََّمنی َحْرفا َفَقْد َصیهََّرنی َعْبدا؛ کسی که به من یک حرف بیاموزد، 
مرا بنده خود کرده است.« البته این شرافت و فضیلت برای معلم، زمانی 
ارزشمند است که بتواند این موهبت الهی را در وجود خود محقق سازد 

و با تمام وجود در جهت کمال جامعه به آموزش بپردازد.

حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی

الله افتخاری:

سند 2030 وظیفه جاسوسی برای دشمنان را دارد
الله افتخاری عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی پیرامون 
تأثیر تربیت معلمان در اجرای سند تحول آموزش و پرورش به خبرنگار 
نما گفت: بخش قابل توجه اجرای سند تحول آموزش و پرورش به عهده 
معلمان اس��ت و الزم است معلمان در این خصوص توجیه باشند. باید 
برای معلمان حرکت اقناعی صورت بگیرد تا ضرورت اجرای این سند 

را باور داشته باشند. 
وی افزود: باید به س��ند تحول آموزش و پرورش که س��ندی بومی 
است و زحمت زیادی برای تدوین آن کشیده شده و مطالبه مقام معظم 
رهبری و مردم اس��ت در بین همه، به وی��ژه معلمان نگاه جدی وجود 

داشته باشد و معلمان باید بر اساس این ریل حرکت کنند. 
 سند 2۰3۰ باعث غارت

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی پیرامون سند ۲۰۳۰ 
اظهار کرد: این س��ند توس��ط اس��تکبار و س��ازمان ملل و در راستای 
سلطه گری و اهداف س��لطه جویانه و زیاده خواهی های استکبار نوشته 
ش��ده اس��ت. به اذعان رئیس جمهور امریکا سازمان ملل پس از جنگ 
برای تحق��ق اهداف امریکا در جهان و نفوذ آن در کش��ورهای جهان 

تأسیس شده است.
وی افزود: س��ند ۲۰۳۰ نه فقط برای کشورهای اسامی سودمند و 
مفید نیس��ت و مضر اس��ت و باعث غارت منابع رو زمینی، زیر زمینی 
و منابع انس��انی آنها می شود، بلکه برای کش��ورهای غربی هم تهدید 

محسوب می شود. 
 نفوذ استکبار و جاسوسی مستند

افتخاری خاطرنشان کرد: در سند ۲۰۳۰ صرفاً بحث آموزش مطرح 
نیس��ت. بخش آموزش این س��ند کمک به نفوذ استکبار و جاسوسی 
مستند و رسمی و از درون خانواده در مورد همه آموزش های عمومی و 
غیر عمومی کشور در انواع مؤسسات و سازمان های آموزشی، مدارس، 

دانشگاه ها و حتی مهدکودک ها می کند. 
وی تصری��ح ک��رد: در صورت تمکین ایران و هر کش��ور دیگری به 
اجرای س��ند ۲۰۳۰ آن کش��ور می پذیرد کاً اطاعات جامع و کاملی 
را در باره هر نوع آموزش��ی که در کش��ور ص��ورت می گیرد در اختیار 

استکبار قرار بدهد و با اسناد و مدارک نسبت به آن پاسخگو باشد. در 
این صورت نظام سلطه نیازی به جاسوس ندارد و مسئولین آن کشور 
با امضای این سند رسماً وظیفه جاسوسی برای استکبار و دشمن را به 
عهده می گیرند. در این صورت هزینه و تهدیدی برای نظام س��لطه به 

دنبال ندارد.  
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی با اشاره به بحث زنان 
در سند ۲۰۳۰ خاطرنشان کرد: این سند در خصوص مسائل زنان ادامه 
س��ند هزاره است. سند قبلی قدرت و فشار کمتری در مقایسه با سند 
۲۰۳۰ که منسجم تر اس��ت دارد و کاهش فرزندآوری، افزایش طاق، 
کاه��ش ازدواج، از هم پاش��یدگی خانواده ها و افزایش طاق عاطفی از 

تبعات آن است. 
 2۰3۰ در راستای تغییر سبک زندگی

وی با اش��اره به بندهای اقتصادی و کش��اورزی سند ۲۰۳۰ مطرح 
کرد: بحث های کشاورزی این سند ورود محصوالت تراریخته به کشور و 
افزایش انواع بیماری ها، کاهش ناباروری، تغییر ذائقه ها، باورها، نگرش ها 

و سبک زندگی را به همراه دارد. 
افتخاری به صلح پایدار به عنوان یکی دیگر از موضوعات سند ۲۰۳۰ 
اشاره کرد و گفت: طبق آموزه های اسامی صلح عادالنه مطرح هست، 
نه صلح پایدار. صلح پایدار یعنی اگر در گوشم زدند صدایم در نیاید و 
مقاومت نکنم، ولی صلح عادالنه یعنی صلح در جای خودش. مثاً صلح 

رژیم غاصب صهیونیستی با اعراب زمینه ساز جنگ است. 
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احمد علی مقدم:

دولت فرمایشات اخیر رهبری را اجرا کند سربلند خواهد شد 
عضوشورای مرکزی 
ح��زب موتلفه با بیان 
اینک��ه نبای��د اقتصاد 
معط��ل  را  کش��ور 
تحوالت خارجی کرد، 
گفت: ت��ورم، گرانی و بی��کاری بیش از آنکه 
ناشی از تحریم و کرونا باشد، ازسوء مدیریت و 

عدم باور به توان داخلی است. 
 پشیمانی جریان اصالحات

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان 
کرمان با اش��اره به اینکه در حال حاضر، پس 
ازگذشت هفت سال، با محقق شدن شعارهای 
دو دوره انتخاباتی آقای روحانی خیلی فاصله 
داریم، ادام��ه داد: روحانی وعده های بی مورد 
زیادی که فقط تاریخ مصرف انتخاباتی داشته 
داده است، به طوریکه کار به جائی رسیده که 
همان اصاح طلبانی که درانتخابات ریاست 
جمهوری، تمام قد از روحانی و برنامه هایش 
حمایت می کردند، االن پش��یمان هستند و 
می گوین��د عملکرد روحان��ی ضربه محکمی 
به بدن��ه اصاح طلبان زده اس��ت که به این 
زودی ها نمی توانیم در عرصه سیاسی سربلند 

کنیم.
 عدم باور به توان داخلی

وی افزود: مش��کات امروز مردم از قبیل 
تورم، گرانی و بیکاری بیش از آنکه ناش��ی از 
تحریم و کرونا باشد، ازسوء مدیریت و عدم باور 
به توان داخلی است. آقای روحانی باید بداند 
که ملت ش��ریف و شهید پرور، باالخص قشر 
ضعیف و کم درآمد جامعه با این وضعیتی که 
پیش آمده درچه وضعیت اقتصادی قراردارند 

وچگونه گذران زندگی می کنند.
مقدم با تاکید بر اینکه به نظرمی رس��د در 
بدن��ه دولت یک صدائی وجود ن��دارد و بعضا 
مدیرانی هس��تند که نظ��رات یکدیگر را باور 
ندارند، ابراز کرد: دولت بیش از سه سال کلیه 
کارها را رها کرد و همه تخم مرغ های خود را 
درس��بد مذاکره با آمریکا چیده بود و پس از 
ناکامی و ناامید ش��دن از آمریکا، متاسفانه رو 
به کش��ورهای اروپائی آورده و علیرغم اینکه 
مقام معظم رهب��ری با این مضمون فرمودند 
آب��ی از این قماش گرم نمی ش��ود، خودتان 
را معطل آنه��ا نکنید ولی متاس��فانه گوش 
نکردند، به طوریکه دوباره حضرت آقا در دیدار 

اخیرخود با هئی��ت دولت فرمودند اقتصاد را 
معطل تحوالت خارجی نکنید.

  فرصت یکساله
این فعال سیاس��ی در خاتمه خاطر نشان 
کرد: اعتقاد دارم اگر روحانی و همکارانش��ان 
ازفرصت یکساله خود به نحو احسن استفاده 
کنن��د و فقط و فقط فرمایش��ات اخیر مقام 
معظ��م رهبری درنشس��ت هیئ��ت دولت را 
به عن��وان ی��ک دس��تورالعمل اجرائی کنند، 
یقینا در پایان عمرکاری دولت با یک عملکرد 
بسیارخوب درپیش��گاه خدا و ملت، سربلند 

خواهند شد.

محمود الفت مطرح کرد:
گریبانگیر کشور بالی رشد نقدینگی 

اقتصاد مقاومتی راهکار اصلی 
مهار گرانی است  

محمود الفت، عضو شورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اسامی در باره عوامل اصلی گرانی های 
اخی��ر و راهکاره��ای جلوگی��ری از افزایش 
قیمت ها به خبرنگار ما گفت: اقتصاد ما به جای 
اینکه رقابتی باشد رفاقتی و بر مبنای ثروت و 
قدرت است. جای اقتصاد اسامی در اقتصاد 
کش��ور خالی است و افس��ار گسیختگی در 

اقتصاد کشورمان حاکم شده است. 
* ضعف و ناکارآمدی مدیران

وی با اش��اره به اینک��ه ۲۰ الی ۳۰ درصد 
گرانی ها به تحریم ها برمی گردد تصریح کرد: 
تحری��م تأثی��ر چندانی بر اقتصاد کش��ور ما 
نداشته است و ندارد و عامل اصلی نابه سامانی 

اقتصاد ما ضعف و ناکارآمدی مدیران ماست.
دبی��ر ح��زب مؤتلفه اس��امی در همدان 
پیرامون سایر علل گرانی ها به ضعف عملکرد 
دولت در رعایت انضباط پولی و مالی و مخارج 
باالی دولت و ناهماهنگی عملکرد مجلس و 
دولت در اقتصاد اش��اره کرد و گفت: از عوامل 
گرانی ها خ��ود دولت، ناالیق��ی و ناکارآمدی 
مس��ئوالن دولتی، ع��دم مدیری��ت صحیح 
در اقتص��اد، زندگ��ی تجماتی مس��ئوالن و 

بی برنامگی دولت در اقتصاد کشور است. 
 عملکرد دولت در حد شعار

وی افزای��ش بی رویه قیمت ها عدم نظارت 
دولت و مجلس را مؤثر دانست و تصریح کرد: 
عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در حد ش��عار 

بوده اس��ت و کمتر از ای��ن دولت عملگرایی 
دیده ایم. 

الفت مردم را هم مؤثر در گرانی ها دانست 
و خاطرنش��ان کرد: مردم ب��ا هجوم به خرید 
کاالهایی که گران می ش��وند موجب هر چه 
گران تر ش��دن کاالها می ش��وند. سودجویی 
تجار و کس��به و ضعیف شدن دیانت مردم و 
مصرف گرایی و اسراف هم در این قضیه مؤثر 

است.     
وی ب��ا اش��اره به تأثیر عملکرد رس��انه ها، 
به خصوص رسانه های اصاح طلب مطرح کرد: 
رسانه ها با جنگ روانی و انتشار اخبار مستقیم 
یا غیرمستقیم باعث تحریک بازار می شوند و 

فضای اقتصادی کشور را ملتهب می کنند. 
 فراهم کردن زمینه مذاکره

دبیر حزب مؤتلفه اسامی در استان همدان 
یکی از اقدامات دولت را برای التهاب در بازار 
چاپ کردن پول مطرح کرد و گفت: یکسری 
از مسئولین با فش��ار به مردم و تحریک بازار 

می کوشند زمینه مذاکره را فراهم سازند. 
وی اظه��ار کرد: از عوام��ل اصلی گرانی ها 
داللی و قاچاق هستند. اصاً اقتصاد ما داللی 
و بازاری شده و نگاه دولت هم به اقتصاد داللی 
و بازاری اس��ت و بیشتر در فکر منفعت خود 

است تا مردم.  
الف��ت از راهکارهای کنت��رل قیمت ها به 
فرهنگ س��ازی صحی��ح مص��رف در مردم و 

مسئولین اشاره کرد. 
وی در ادام��ه گفت: دول��ت به جای اینکه 
کوچک تر شود و هزینه هایش را پایین بیاورد 

روز به روز بزرگ تر می شود. 
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 
تصریح کرد: عمده شرکت ها دولتی هستند و 
از این رو نبض بازار در دس��ت دولت اس��ت و 

دولت ذینفع در گرانی هاست.  
 بالی رشد نقدینگی

وی ابراز ک��رد: بای بزرگی که گریبانگیر 
ما ش��ده رشد نقدینگی در کش��ور است که 
روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور 
افزوده می شود. نقدینگی به خودی خود بازار 
را ملته��ب می کند و گرانی ارز، طا، س��که، 
مسکن، خودرو و... را به همراه دارد. از عوامل 
افزایش نقدینگی بانک ها هستند که با سرازیر 
کردن مازاد نقدینگی ش��ان در ب��ازار موجب 

التهاب بازار و گرانی می شوند.       
الفت به ضرورت وجود برنامه جامعی برای 
مهار نقدینگی در کشور و خلق الساعه شدن 
پ��ول به عنوان راهکاری ب��رای مهار گرانی ها 
تأکید ک��رد و گفت: با هدای��ت نقدینگی به 
سمت تولید قیمت ها کاهش می یابند و مردم 

به آرامش می  رسند. 
وی در پای��ان راهکار اصل��ی مهار افزایش 
قیمت ه��ا و از بین بردن تورم را روی آوردن و 

اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی دانست. 
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حزب موتلفه اسالمی از شورای نگهبان خواست؛

لزوم تعریف جامع برای رجل سیاسی-مذهبی
دیماه سال ۹۶ بود که تعریف، معیارها و شرایط الزم برای تشخیص 
رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری 
در جلسه ش��ورای نگهبان به تصویب رسید. مطابق این تعاریف رجل 
سیاس��ی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها به معنای انجام شعائر و 
مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی  فرد است که از برجستگی 
ویژه ای برخوردار باشد به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت، 
ش��ناخته و مشهور باشند، بر همین اساس تعاریف دیگری نیز از رجل 

سیاسی و شرایط احراز این پست مهم و کارآمد ارائه شده است.
 با ای��ن وجود لزوم مداقه در مفهوم رجل مذهبی-سیاس��ی و ارائه 
تعریف��ی جامع در این زمینه و در این مقطع از حیات طیبه جمهوری 
اس��امی ضروری به نظر می آم��د بر همین مبنا دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسامی با تقدیم نامه ای به شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون 
اساسی را بر عهده دارد، خواستار ارائه تعریفی جامع از این قید مهم شد، 
با تفسیر رجل سیاسی و مذهبی، افراد واجد شرایط برای حضور و احراز 
پس��ت ریاست جمهوری کاهش می یابد و همین مقوله سبب می شود 
مسئولیت خود داشته باشند.ت��ا نهادهای تأیید صاحیت و نظارت فرصت و فراغت بیش��تری برای 

اخبار  حزب مؤتلفه اسالمی در ماهی که گذشت؛

حرکت به سوی آینده روشن
پویایی یک جریان و حزب بیش از هرچیز به میزان فعالیت ها و نگرش 
آن به ش��رایط کشور است، بهبود وضعیت زیست سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی و اقتصادی مردم در نظام اس��امی همواره مورد توجه حزب 
مؤتلفه اسامی بوده است بر همین اساس طرح ها و برنامه های در دست 
اجرا چه در ارکان داخلی تش��کیات و چ��ه در ابعاد بیرونی مبتنی بر 

تحرک و پشیبرد هرچه بهتر اهداف نظام اسامی است.

آماده برای خدمت
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در  سال۱۴۰۰،  
موضوع دیدار دکتر اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی  با 
اعضاء جامعه روحانیت مبارز بود، در این نشس��ت در خصوص انتخاب 
افراد شایس��ته، پاکدس��ت و پاکدامن برای تصدی مناس��بی که برای 
رسیدگی به وضعیت و مشکات مردم شهرها و روستاها مناسب هستند 
بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر شد برای رسیدن به این مهم 

تفاهم الزم فی مابین اعضاء اتفاق بیفتد.
طرحی برای تعامل

داشتن یک طرح مناسب برای تعامل با گروه های همسو در راستای 
دستیابی به اهداف مهم و به منظور خدمت رسانی از مردم سبب شد تا 
طرح چگونگی و نحوه ارتباط و تعامل حزب مؤتلفه اس��امی و جامعه 
روحانی��ت مب��ارز تهیه گردد و تا پیش از بررس��ی نهایی و تصویب در 

شورای مرکزی، این طرح محوری برای ارتباط باشد.

یک گام به سوی ایران جوان
پایان فرصت دریچه باز جمعیتی و هوشیاری رهبر انقاب نسبت به 
این مهم، اینبار نیز از زاویه دید خواهران حزب مؤتلفه اسامی دور نماند، 
برهمین مبنا آنان از طریق ارتباط با فعالین حوزه جمعیت و خانواده و با 
حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی با نمایندگان خانه 
ملت و روحانیون فعال در این زمینه دیدار کردند، سفر به قم و مذاکره 

با گروه ها و سازمان هایی که فعاالنه در حوزه جمعیت و خانواده فعالیت 
می کنند نیز از دستاوردهای دیگر واحد بانوان حزب مؤتلفه اسامی بود.

چند رویداد کوتاه
 برنامه شش ماهه دوم سال ۹۹ بخش جوانان حزب مؤتلفه اسامی 
در بیست بند تدوین و برنامه اجرایی آن در سطح استان ها درحال نهایی 

شدن است.
 برنامه تهیه دروس آموزش های روز در چندین جزوه آموزش��ی، 
تدوین شده و پس از ویراستاری و نهایی سازی توسط واحد آموزش به 
بهره برداری خواهد رس��ید، محتوای آموزشی در کانال مجازی سروش 

بارگذاری می شود.
 در بخش مطالعات و برنامه ریزی تدوین پیش نویس شاخص های 
معیارهای رجل سیاس��ی و مذهبی و تدوی��ن راهبردی برای انتخابات 

ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفته است.
 در معاونت سیاسی نیز تدوین طرح نحوه ارتباط متقابل حزب با 

نهاد روحانیت مورد توجه واقع شد.
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گناه بزرگ و نابخش��ودنی یک نش��ریّه ی فرانسوی در اهانت به چهر ه ی نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم )صلّی اهلل علیه و آله( 
بار دیگر عناد و کینه ی شرارت بار دستگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسام و جامعه ی مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه ی 
آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاماً مردود و غلط و عوام فریبانه 
است. سیاستهای عمیقاً ضّد اسامِی صهیونیست ها و دولتهای استکباری عامل این گونه حرکتهای دشمنانه است که هر چند یکبار بُروز 
می یابد. این حرکت در این برهه ی زمانی می تواند، نیز به انگیزه ی منصرف کردن ذهن ملّتها و دولتهای غرب آسیا از نقشه های شومی 
باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملّتهای مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا، ضمن حفظ هوشیاری 
در مسائل این منطقه ی حّساس، باید هرگز دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسام و مسلمین را فراموش نکنند.                                     
     امام خامنه ای۱399/۶/۱8
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هر روز برای شما منتشر می شود

  با انتخاب گزینه خارجی برای هدایت تیم ملی؛

داورزنی جا پای فدراسیون فوتبال گذاشت
فدراس��یون 
والیبال برخاف 
تاکید آیت اهلل 
العظمی خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 
بر استفاده از مربیان ایرانی در تیم های ملی و 
باشگاهی ، از گزینه خارجی برای هدایت تیم 

ملی والیبال ایران بهره خواهد گرفت.

رهبر معظم انقاب مرداد ماه سال گذشته 
و در دی��دار جمعی از جوانان نخبه و صاحب 
مدال در المپیادهای علمِی جهانی و همچنین 
اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور که بر بام 
قهرمانی جهان ایستادند، کسب این موفقیت 
بزرگ را با سرمربی ایرانی بسیار خرسندکننده 
و مهم دانس��تند و تأکید کردند: من همواره 
معتقد بوده ام که مجموعه های ورزشی کشور 

شایسته است، سرمربی ایرانی داشته باشند.
رهب��ر انقاب اس��امی در ادامه این دیدار 
با اش��اره به قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان 
کش��ور گفتن��د: به لط��ف خداون��د، جوانان 
والیبالیست ما توانس��تند افتخار بیافرینند و 
بر قله  والیبال جهان بایستند که این موفقیت 
بسیار با ارزش است و موجب خوشحالی مردم 
ش��د و من هم ضمن آنکه شخصاً خوشحال 
شدم، از خوشحالی مردم نیز خوشحال شدم.

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، کس��ب این 

موفقیت بزرگ را با س��رمربی ایرانی بس��یار 
خرسندکننده و مهم دانستند و تأکید کردند: 
من همواره معتقد ب��وده ام که مجموعه های 
ورزشی کشور شایسته است، سرمربی ایرانی 

داشته باشند.
 برای مصون ماندن از حمالت رسانه ها

ب��ا وجود تاکی��دات رهبر معظ��م انقاب 
اسامی بر اس��تفاده از مربیان ایرانی در راس 
تیم های ملی رش��ته های مختلف ورزش��ی 
و باش��گاهی کش��ورمان این بار فدراس��یون 
والیبال که به تازگی ریاست آن را محمدرضا 
داورزنی بار دیگر برعهده گرفته است ، به سان 
فدراس��یون فوتبال گزینه مربی خارجی را بر 

استفاده از مربیان داخلی ارجح دانسته است.
رییس فدراسیون والیبال که این بار با آرای 
کمتری کرسی ریاست را برعهده گرفته است 
به منظور مصون ماندن از حمات رس��انه ها 
پس از انتخاب گزین��ه خارجی برای هدایت 
تیم ملی توسط او ، نسبت به تشکیل کمیته 
فنی با حضور شماری از کارشناسان این رشته 

ورزشی برای این انتخاب اقدام کرد.
وی با بیان این که شاید از نظر فدراسیون 
ی��ک گزینه ش��رایط خوبی ب��رای همکاری 
با تیم ایران داش��ته باش��د، اما نظر نهایی را 
کمیته فنی می دهد، گفت: بررسی های اولیه 
این افراد بر اس��اس محورهایی مانند ملیت و 
سن، تیم حال حاضر، سابقه مربی گری، سابقه 
بازیکنی، تجربیات، عناوین و افتخارات، سابقه 
کار ب��ا رده ه��ای پایه و آموزش مح��ور بودن، 
اصول مربی گری، دان��ش فنی، مدیریت تیم 
و بازیکنان، تعامل با فدراس��یون در مس��ایل 
مالی، نح��وه به کارگیری و اس��تفاده از کادر 

فنی، وضعیت زب��ان، مدیریت ذهنی و روانی 
و مهارت ه��ای ارتباطی با بازیکنان، مربیان و 
رس��انه ها بوده اس��ت. نکته مهم این اسامی، 
داش��تن انگیزه باال برای اثبات خود در جهان 
است که نباید نادیده گرفته شود. بنابر این با 
توجه به این که رای نهایی در انتخاب سرمربی 
را کمیته فنی می دهد، باید انتخابی کنیم که 

به نفع منافع ملی کشور باشد.
 گزین�ه مط�رح فدراس�یون ب�رای 

سرمربیگری
ای��ن کمیته ک��ه ریاس��ت آن را داورزنی 
برعهده دارد ، پس از جلساتی با کنار گذاشتن 
اسامی مربیان ایرانی ، پنج مربی خارجی را به 
نام های والدیمیر آلکنو - فردیناندو دجورجی 
- دانیل کاس��تانی - آندره  جیانی و لورنزو را 
برای هدایت تیم مل��ی والیبال برگزیدند که 
شانس آلکنون سبت به دیگران بیشتر است.

اخبار تایید نشده است حاکی از آن است که از 
۴۰ روز قبل مذاکرات ایران با والدیمیر آلکنو 
سرمربی س��ابق تیم ملی والیبال روسیه آغار 
شده اس��ت و دوطرف به توافقاتی هم دست 
پیدا کرده اند.در روزهایی که برخی معتقدند 
داورزنی با س��رمربی جدید تیم ملی به توافق 
رس��یده و برگزاری جلس��ات بیش��تر جنبه 
نمایشی دارد، حاال آلکنو نزدیک ترین گزینه 

به نیمکت ایران به حساب می آید.
فدراسیون والیبال مذاکرات مثبت با آلکنو 
را تکذیب نکرده و بعید نیس��ت به زودی این 
مربی سرش��ناس روس که سابقه همکاری با 
سعید معروف در تیم زنیت کازان را هم دارد، 
ب��ا عقد قراردادی هدایت تی��م ایران در بازی 

های المپیک را برعهده بگیرد.

خسرو کفیلی

عضو کار گروه ورزش حزب


