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سرمقاله
یکی از مهمترین پیامدهای این اقدام که از
ترقی
حمیدرضا
امارات متحده عربی آغاز ش��د و بحرین آن را
تکمیل کرد ،در واش��نگتن و کمت��ر از  ۵۰روز
تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیده شد.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه با اکراه
و فش��ار کاخ سفید یا از روی میل و برنامهریزی
داخلی حرکتی را انجام دادهاند که کمک شایانی
را ب��ه کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» انجام داد .ضمن آنکه تاحدودی
در بهبود وضعیت خراب سیاسی «بنیامین نتانیاهو» در اراضی اشغالی
هم موثر خواهد افتاد.
برخی ناظران اعتقاد دارند روابط پنهانی این بازیگران از حدود سه دهه
قبل ش��کل گرفت و نمایش بیرونی آن تنها در دوره ریاست جمهوری
ترامپ فرصتی برای پدیدار شدن پیدا کرده است .از اینرو تحوالت مهم
اخیر فراتر از یک عادی سازی روابط دیده میشود زیرا انگیزههای پنهانی
حکام عربی در آن بسیار برجسته است.
برخی رس��انههای غربی اعتقاد دارند در این شرایط سواحل جنوبی
خلی��ج فارس ممکن اس��ت به عرصهای برای حضور اس��رائیل و انجام
اقدامات ضدایرانی تبدیل ش��ود .نشریه «فارین پالس��ی» در گزارشی
توافق صلح میان اسرائیل و برخی حکام عرب خلیج فارس را رخدادی
نامطلوب برای تهران تصور میکند .با این حال این تحلیل از هوشیاری
مقامات ایران در برخورد با احتمال وقوع رفتارهای تحریک آمیز اسرائیل
س��خن میگوید .تهران در بیانیهای رسمیهش��دار داده که خاک این
کشورها نمیتواند پایگاه اقدامات خصمانه و امنیتی رژیم صهیونیستی
علیه ایران شود.
اهداف عادی سازی روابط
 -1صلح با اسرائیل برای مهار ایران .
 -2ایجاد یک ائتالف امنیتی و اقتصادی در منطقه ضد ایران
 -3ائتالف اس��رائیل با رژیمهای حاشیه خلیج فارس به منظورپایان
دادن ب��ه موضوع فلس��طین بر اس��اس تدابیر عملیاتی و به رس��میت
شناختن اشغال گری اسرائیل بر فلسطین و سوق دادن فلسطینی های
مخالف به میهن جایگزین در اردن وگرفتن تابعیت آنجا..
ن فلسطینیان و جلو
 -4ایجاد ائتالف با اسرائیل برای از بین بردن آرما 
گیری از وحدت امت اسالمی .
 -5منابع نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و دالرهای نفتی این

کش��ورها یکی دیگر از اهداف اسرائیلیها و محافظه کاران آمریکایی به
شمار میرود .سرویسهای امنیتی رژیم صهیونیستی معتقدند که اگر
این ابزارها در مس��یر مقابله با اهداف آمریکا و اس��رائیل در منطقه به
کار گرفته ش��ود ،میتواند برای آنها مشکلس��از باشد ،لذا تخریب این
توانمندی تنها از طریق ایجاد تنش و چالش بین کش��ورهای مذکور و
خریدهای گس��ترده تسلیحاتی آنها امکان پذیر است و به این ترتیب
امکان فرسایش ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم میشود.
 -6انتقال عرصه درگیریهای رژیم صهیونیستی به سرزمین دشمن.
از دیدگاه اس��رائیل تمام منطقه عربی و حاش��یه خلیج فارس و ایران
و ترکیه و ملتهای منطقه دش��من اسرائیل به ش��مار میروند .رژیم
صهیونیس��تی همچنین تالش دارد که کش��ورهای عربی را از تمامی
وزنههای استراتژیک خود تخلیه کند و آنها را به بازیچه های طرفهای
مختلف تبدیل کند.
« -7ایجاد ناتوی عربی اس��رائیلی در منطقه به خاطر صلح در ازای
محفاظت است» و آن طور که گفته می شود صلح در ازای صلح نیست.
« -8هدف رژیم آمریکا و رژیم صهیونیس��تی از شوی عادی سازی
روابط ،منحرف کردن افکار عمومی از سیاس��ت های شکس��ت خورده
آمریکا در داخل و سطح بین الملل است».
 -9سازش اسرائیل با مصر ،اردن ،امارات و تا حدودی با سعودیها هم
راهبردی و هم اقتصادی است.
 -10اسرائیل به دنبال امنیت منطقهای است ،آن هم بر خالف اینکه
دشمنان ساختگی دارد نه واقعی.
 -11اسرائیل به بازارهای جدید صادراتی نیاز دارد تا بتواند اقتصادش
را رشد دهد.
 -12اس��رائیل به دنبال حمایت منطقهای برای س��رقت بخشهای
ارزشمند فلسطین بدون چالش است.

شوی سیاسی عادی سازی روابط با اسرائیل
حسن السجردی
موضوع عادی س��ازی روابط اسرائیل با دو
مرکزی
عضو شورای
کشور عربی منطقه بیش از آنکه اتفاق سیاسی
و تاثی��ر گذاری در میان کش��ورهای منطقه
باشد ،یک ش��و سیاسی است .بین بحرین و
ام��ارات تفاوت هایی وج��ود دارد اماراتی ها
قرارداد بسته و پیش رفته و روابط دارند ولی
بحرینی ها فقط گام اول توافق را برداشته اند
و فعال فقط روابط دارند.
نکت��ه دوم این اس��ت که این دو کش��ور
کوچک منطقه چندان ب��ر تحوالت منطقه
تاثیر گذار نیس��تند و در مسائل سیاسی و امنیتی و تجاری و بازرگانی
ذی صالح نیس��تند و اثر مستقیم و عمیقی بر تحوالت منطقه ندارند.
بس��یاری بر این عقیده اند که بحرین و امارات برگ برنده ای به دست
ترامپ داده اند تا در انتخابات از آن بهره بگیرد .نکته مهمتر این است که
کشور های عربی که پای کار توافق با اسرائیل رفته اند بسیاری از مفاد
قولنامه های اسبق جهان عرب را نقض کرده اند.
قرار بود کشور مستقل فلسطینی تشکیل شود ،سپس آنها با اسرائیل
گفتگو کنند ولی چنین اتفاقی نیفتاد .آرمان فلسطین این نیست که با

اسرائیل توافق کنند یا صلح داشته باشند ،آنها به دنبال گرفتن حق خود
از اسرائیل هستند .اما با عدم رای آوری ترامپ تمام این بافته ها بیهوده
و بی ثمر خواهد بود .آنچه مهم است این است که تیم تبلیغاتی ترامپ
در تالش است تا بگوید اتفاق تبلیغاتی مهمی در خاورمیانه و در میان
کشورهای عربی و اسرائیل رخ داده است که به نوعی معادالت منطقه
را تغییر خواهد داد.
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شود .ممکن اس��ت نامزدی باشد که
به گزارش قدس میزان حضور مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس
فردی فقیه ،متدین و مخلص باشد ،اما
موجب شد تا از همان روز برگزاری انتخابات ،تحلیلهای بسیاری درباره
به قول امام نتواند کشور را اداره کند؛
علل کاهش مش��ارکت مردم و عدم اقبال آنان ب��ه احزاب و گروههای
به همین علت میفرمایند فقه مصطلح
اصالحطلب و اصولگرا مطرح شود و بسیاری از منتقدان این موضوع را
برای مرجعی��ت و رهبری شایس��ته
مطرح کنند که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فردی شانس
نیست .شخصیت برجس��ته ،کارآمد،
باالی پیروزی و راهیابی به ساختمان پاستور را خواهد داشت که از مرز
فهیم و تجربهدار در زمره رجل میآید.
شعارهای چپ و راستی فراتر رفته و بتواند با برنامه و راهبرد عملیاتی
رجل مذهبی یعنی فردی که در حوزه
اقتصاد کشور را بهپیش ببرد .در همین رابطه ،با اسداهلل بادامچیان دبیر
مذهب و مس��ائل آن چهره برجسته
کل حزب مؤتلفه و نماینده پیش��ین مجلس به گفتوگو پرداختیم .رز
مذهب��ی و صاحبنظر اس��ت و رجل
ادامه بخشی از این گفتگو را مطالعه فرمایید.
سیاسی یعنی فردی که چهره درخشان میدان سیاست است.
به نظرتان ابهام تعریف رجل سیاسی و مذهبی در چیست؟
ابه�ام در تعری�ف رجل سیاس�ی و مذهبی ،دلیلی ش�ده که
زیرا سخنگوی ش�ورای نگهبان هم گفته این تعریف ابهام دارد
اصالحطلبان میگویند ش�ورای نگهبان در بررس�ی صالحیتها
و باید کمی ش�ود .در تغییراتی هم که در کمیس�یون شوراهای
گزینشیعملمیکندوتفسیربهرأیداردکههمینسببمیشود
مجلس صورت گرفته ،برای نامزدهای انتخابات و رجل سیاسی
بسیاریازردصالحیتهااتفاقبیفتد.نظرتاندراینبارهچیست؟
و مذهبی مصادیق جدیدی همچون شرط سنی تعیینشده که
مشکل اصالحطلبان ،خودش��ان هستند نه شورای نگهبان .مشکل
صدای برخی افراد مانند آقای غرضی که احتمال حضورشان در
اینجاس��ت که اینها باید در بین خودشان کسی را پیدا کنند که جزو
انتخابات وجود دارد را درآورده است .ایراد این موضوع را در چه
رجل سیاسی و مذهبی باشد ،موضوعی که در این طیف کمپیدا میشود
میبینید؟
یا اص ً
ال نیست .از سوی دیگر باید گفت شورای نگهبان بیحسابوکتاب
اصوالً شرط سنی گذاشتن اشتباه است؛ زیرا کسانی هستند که ممکن
به رد صالحی��ت برخی افراد نمیپردازد و ع�لاوه بر آن مرجع قانونی
است در این شرط سنی قرار نگیرند ،اما توانمندی باالیی داشته باشند.
بررس��ی صالحیتها هم شورای نگهبان است؛ بنابراین اینها یا قانون
امام(ره) در چندسالگی رهبری انقالب را به عهده گرفتند؟ مسئله مهم
اساسی را قبول دارند یا قبول ندارند ،اگر قانون اساسی را قبول دارند که
توانمندی در اجراست .بهطور مثال ،در مالزی زمانی که ماهاتیر محمد
در آن گفتهشده بررسی صالحیتها و انطباق آن با شرع و قانون بر عهده
را روی کار آوردند تا مش��کل نجیب رزاق را برطرف کند گرچه س��ن
شوراست؛ اما اینها میگویند من به قانون اساسی التزام دارم ،درحالیکه
باالیی دارد ،اما شخصیت بلند سیاسی است .یا در دیگر مسائل ،وقتی
تصریح قانون اساسی درباره شورای نگهبان را قبول ندارند ،پس مشکل
بحرانی پیش میآید ،ش��خصیتهای پخته و کارآمد سیاسی بهنوعی
از خودش��ان است و بهتر است بروند کس��انی را پیدا کنند که شورای
حالل مشکالت هستند که معموالً سنشان باالست و افراد سن پایین
نگهبان بتواند آنها را بر اساس معیارهای قانونی تأیید صالحیت کند.
در حدود  ۲۰یا  ۳۰س��ال را رئیسجمهور نمیگذارند .ش��رط اساسی،
در همین انتخابات مجلس ،مشاهده کردید آقای مجید انصاری که برای
توانمندی جسمی است؛ بنابراین مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی وقتی
اصالحطلبان و مردم یک چهره آشناست ،آیا تأیید صالحیت نشد؟ آقای
توانمندی نداشت ،شورای نگهبان به وی گفت توانمندی ندارد .در غیر
محج��وب یا جلودارزاده هم همینطور ،اما چقدر رأی آوردند؟ بنابراین
این صورت ،اگر فردی توانمندی داش��ته باش��د ،مانعی برای حضورش
باید ریشه مشکل را در خودشان بیابند.
نیست .مسئله دیگر اینکه ،تعریف رجل سیاسی باید روشن و مشخص
کنونی میدانند ،البته نباید فراموش کرد که
ابوالقاسم رئوفیان مطرح کرد:
بخش دیگر از مشکالت فعلی به عدم انسجام
سخره گرفتن و تخریب
و هماهنگی کافی میان دستگاههای حاکمیتی
شورای نگهبان فتنهانگیزی
باز میگردد.
دبی��رکل حزب ای��ران زمین ب��ا بیان این
جدید اصالحات
مطلب که اگر به ش��ورای نگهب��ان نقد وارد
دبی��ركل ح��زب ای��ران زمی��ن گف��ت:
اصالحطلب��ان از هر فرصت��ی برای به چالش
است ،اما نباید این شورا را تخریب کرد ،افزود:
اصالحطلبان چون حرفی برای گفتن ندارند،
کشیدن شورای نگهبان استفاده میکنند تا
میان نقد و تخریب تفاوت زیادی وجود دارد؛
با هدف جلب افكار عمومی شورای نگهبان را
جایگاه این ش��ورا را ن��زد افکار عمومی مورد
بنابراین وقتی تئوریسینهای جریان اصالحات
تخریبمیكنند.
خدشه قرار دهد.
به خصوص سعید حجاریان در تخریب شورای
ابوالقاس��م رئوفیان ،کارش��ناس مس��ائل
رئوفی��ان ب��ا بیان ای��ن مطلب ک��ه حال
نگهبان موضوعاتی را مطرح میکنند ،نشان
سیاسی در گفتگو با خبرنگار نما ،درباره تکرار
اقتصادی مردم خوب نیس��ت و مطالبات آنها
میدهد که جریان اصالحطلب فقط درصدد
راهب��رد حمله به ش��ورای نگهبان و تخریب
برآورده نش��ده است ،یادآور ش��د :دعواهای
جلب افکار عمومی است نه موضوع دیگر.
آستانه
این ش��ورا از س��وی اصالحطلبان در
سیاس��ی و تخریب و به س��خره گرفتن حال
رئوفی��ان ادام��ه داد :تفک��ری در جریان
انتخابات ریاس��ت جمهوری گف��ت :این نوع
مردم را خوب نمیکند ،بلکه بر اضطرابها و
اصالحات وج��ود دارد که با س��خره گرفتن
رفتارهای اصالحطلبان قابل تأمل اس��ت؛ به
تنشهای سیاسی جامعه میافزاید و به تبع
ش��ورای نگهبان و تخریب این شورا به دنبال
عبارتی وقتی حرفی برای گفتن نداشته باشند
آن هم حال مردم بدتر از قبل خواهد شد.
فتنهانگیزی جدید هستند که باید جلوی این
قاعدت��اً با هدف جلب اف��کار عمومی چنین
وی گف��ت :اصالحطلب��ان به دنب��ال این
تفکر را گرفت و مانع جوالن آن شد.
اظهارنظرهاییمیکنند.
هس��تند تا از آب گلآلود ماه��ی بگیرند ،اما
وی با بیان اینکه شورای نگهبان با هوشیاری
وی اف��زود :مردم از عملکرد دولت رضایت
باید بدانند که دیگر چنین خبری نیس��ت و
و ذکاوت خود نباید به دست مخالفانش بهانه
ندارند و در حوزه معیش��ت فشارهای بسیار
امروز در درون حاکمیت و جامعه عزم جدی
دهد ،گفت :این اف��راد به دنبال نقد عملکرد
زی��ادی متوجه مردم ش��ده و غالب مردم که
در دفاع از استقالل و تمامیت شورای نگهبان
شورا نیستند و فقط به فکر تخریب شورا و در
قدرت تحلیل شرایط را دارند ،اصالحطلبان را
به وجود آمده که باعث میشود ،پروژه جدید
فکر به سخره گرفتن آن هستند.
به خاطر حمایتشان از دولت مقصر وضعیت
اصالحطلبان باطل شود.
این فعال سیاس��ی اصولگ��را تأکید کرد:
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دستاوردهای
ارزشی جنگ تحمیلی

مرحوم حبیب اهلل عسکراوالدی در اي��ام دف��اع
مقدس ،شرق و غرب
عال��م ب��ه ميانداري
آمريكا و رژيم صهيونيستي كمر به قتل انقالب بستند
و ص��دام ديوانه را به ج��ان اين ملت انداختند و همه
آنها تا آخري��ن روزهاي جنگ تحميل��ي از او دفاع
كردند؛ حداقل  25كش��ور جهان از س��رباز گرفته تا
تجهيزات به رژيم بعث عراق كمك ميكردند .وحدت
و همگرايي ملت براي مقابله با متجاوزين اولين ارزش
پديد آمده در آغاز جنگ بود" اين عامل تا پايان دوران
دفاع مقدس مايه و پاي ه اصلي انس��جام ملتمان بود.
ملت ما با روحيه فداكاري و ايثار وارد اين معركه شدند
و يك حركت وس��يع
در كشور شكل گرفت
و روحي ه شهادتطلبي
ب��ه وي��ژه در جوانان
بزرگترين مش��خصه
آن حركت ب��ود .اين
روحي��ه م��ا را ت��ا ابد
براي صيانت از انقالب
بيمه ميكند .يكي از
دس��تاوردهاي ارزشي
جنگ تحميلي نهايي
شدن شفافيت چهره منافقين بود.
شفاف شدن چهره منافقین
مردم ديدند كه منافقين بيپروا در كنار س��ربازان
دشمن عليه ميهن اسالمي ميجنگيدند ،اگر انقالب
موفق نميش��د چهره نفاق را اينطور ش��فاف نشان
دهد ،دچار آسيب ميش��د؛ اگرچه امروز هم به يمن
مردمس��االري ديني چهره نفاق جديد آش��كار شده
است .مردم آنها را در كنار رژيم صهيونيستي و آمريكا
قابل شناسايي ميدانند ،اين به آسيبزدايي از انقالب
بسيار كمك ميكند.
با وقوع انقالب يك مفهوم كليدي در سپهر سياست
ايران ش��كل گرفت و آن مفهوم امت و امامت اس��ت.
اين مفهوم اوج ظهور خود را در جنگ تحميلي نشان
داد .مردم احس��اس كردند در جنگي حضور دارند كه
جلودار آنها نايب امام (عج) اس��ت .نيروهاي مس��لح
احس��اس كردند فرمانده كل قوا يك فردي است كه
از معص��وم چيزي كم ندارد .امام و رهبران جامعه نيز
به نقش مردم در استقالل كشور و صيانت از مرزهاي
مملكت واقف بودند و در دفاع مقدس به طور ملموس
مشاهده كردند اين نقش بيبديل و معجزهآساست.
حركته��اي م��ردم ح��ول محور
فرامي��ن امام(ره) ش��كل گرف��ت و ما
را به س��ر منزل مقصود رس��اند .ما در
جنگ تحميلي پيروز شديم و در صلح
پيروزتر ،هر دو به بركت اطاعت از خدا
براي ملت ش��يرين و دستاوردهاي آن
بيشمار بود .خداوند به بركت صلحي
كه امام(ره) با خون دل پذيرفت ،صدام
را نابود و منافقين را رسوا كرد.
گرم��ي و حرارت ارزشه��اي دفاع
مقدس هن��وز در متن جامعه ما حس

ميش��ود و هرگز روي به س��ردي و كمرنگ ش��دن
نميرود .آنچه مورد تاس��ف است ،گرايش به وجود
چرب و شيرين دنيا در ميان برخي نخبگان است كه
آنها را از مردم و آرمانهاي امام و انقالب دور ميكند؛
چنانچه ما در اين انتخابات ديديم برخي نخبگان در
امتحان پيش روي خود مردود ش��دند و حتي تا مرز
نوكري اجانب و تحريف شعارهاي انقالب پيش رفتند.
هزینه برای اسالم
ما معتقديم هرچه داريم بايد براي اسالم و انقالب
هزينه كنيم .هيچكدام از ما از انقالب طلبكار نيست؛
چراكه اين انقالب است كه به همه ما حيثيت ،شرف
و آبرو بخش��يد و ملت ما را س��رآمد ملتهاي جهان
قرار داد .نسل اول
انق�لاب بايد ثلث
آخر عم��ر خود را
وقف نظام و انقالب
كنند ت��ا وقتي به
ديدار خداي متعال
نايل ميش��وند با
دست پر در محضر
احدي��ت حاض��ر
شوند اين در حالي
اس��ت كه دشمن
ميخواهد ثلث آخرعمر برخي فعاالن سياس��ي را به
تباهي ،گناه و خيانت به ملت ببيند؛ بنابراين نبايد از
طريق اين دام دشمن ،به شيطان لبيك بگوييم و فرزند
زهرا(س) را در وسط معركه نبرد سخت و نرم دشمن
تنها بگذاريم .ما بايد به نفس خود مسلط باشيم؛ چراكه
او مدام ما را به بدي ميخواند.
صاحب اين انقالب و كش��ور امام زمان(عج) است؛
او خود خ��وب ميداند كه چگونه اين نظام و مردم را
حف��ظ كند .اينكه برخي فكر كنن��د آنها انقالب را
حفظ كردهاند ،اشتباه ميكنند .تنها كاري كه ايشان از
ما ميخواهند اين است كه هركس درهر سنگري كه
هست به وظيفه خود عمل كند .نظام ما توسط نايب
امام عصر(عج) طي سه ده ه گذشته خوب اداره شده
اس��ت ،مراجع عاليقدر تقليد ،علما،حوزههاي علميه،
دانشگاهيان ،بازاريها ،كارگران و تمامي اقشار جامعه
از دورترين نقاط كش��ور تا شهرهاي بزرگ فقط يك
حس خوب و مش��ترك داش��تند و آن اين بود كه به
وظايف الهي خود عملكنند .همين احساس مشترك
كشور را از جميع باليا و فتنهها و خطرات حفظ كرده
است و انشاءاهلل در آينده هم همينطور خواهد بود

به مناسبت چهلمین

اسالم دین صلح
حجتاالسالم علی تبریزی
کارشناس مسائل دینی

یک��ی از اصول اساس��ی
سیاس��ت خارجی حکومت
اسالمی و شاید مهمترین آنها
که تعیین کننده ماهیت کلی
روابط بین الملل است اصل
صلح یا جهاد است .پرسش
کهن در ای��ن زمینه ناظر به
این مساله است که آیا اسالم
اصل را در برقراری روابط بین
المللی بر جنگ پایه نهاده و
صل��ح برای مواق��ع ضرورت
اس��ت یا بالعکس صلح یک
قاع��ده کلی و جن��گ برای

مواقع اضطرار است؟
با توجه ب��ه عملکردهای
نادرس��ت برخی حکومت ها
با نام اس�لام خاورشناس��ان
معتقدند اسالم ،جنگ محور
اس��ت لذا آنه��ا از مفاهیمی
همچون "انتش��ار االس�لام
بالسیف" و "االسالم المسلح"
در تبیین سیاس��ت خارجی
حکوم��ت اس�لامی به��ره
میبرند.
در ط��رف مقاب��ل
اندیش��مندان مسلمان با رد
ای��ن فرضیه اس�لام را دین
رافت و مهربانی می دانند.
تبلی�غ و دع�وت
نخستین وظیفه حکومت
اسالمی
نخستین وظیفه حکومت
اسالمی تبلیغ و دعوت است.
اصوال هدف همه انبیای الهی
نیز دعوت م��ردم به توحید
بوده اس��ت .اگر اسالم برای
کشورگشایی دست به جنگ
بزند دیدگاه خاورشناس��ان
تایی��د خواهد ش��د ام��ا اگر
تش��ریع جهاد نه برای بسط
سرزمین های اسالمی بلکه
برای دع��وت و تبلیغ تعالیم

ن سالگرد دفاع مقدس؛

روایت محمدقاسم امانی از دوران دفاع مقدس:

ح است یا جهاد؟ خوابی که مرا در عملیات ها بی باک کرد
الهی باش��د قضیه کامال متفاوت
خواه��د ب��ود .در حقیق��ت اگر
فلس��فه جهاد به درستی تبیین
شود میتوان چنین ادعا نمود که
خود جهاد در فرهنگ اسالم یکی
از زیرمجموعه ها و مراحل دعوت
و تبلیغ دین اس��ت ل��ذا برخی
اندیشمندان چنین می گویند:
«توحید ،اساس جهاد و جهاد،
برای توحید است».
ابویعل��ی و طب��ری و دیگران
ب��ه نقل از ابن عباس می گویند:
رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله
هرگز با هیچ قومی نجنگید مگر
این که آنها را به اسالم فرا خواند.
پس اگر معتقد به این باشیم

که جه��اد دارای روح دعوت گر
و مبلغ اس��ت آن��گاه خود جهاد
مبدل به یک��ی از مراحل دعوت
می شود .غالب مفسران و فقهای
ش��یعه و س��نی جهاد را دارای
ماهی��ت اصالح��ی و در جهت
دعوت اسالمی دانسته اند .مطابق
این دیدگاه نه تنها اسالم طرفدار
جنگ های توسعه طلب نیست
بلکه اساسا آنها را فاقد مشروعیت
می داند.
استاد شهید مرتضی مطهری
نیز ماهیت دفاعی جهاد را چنین
تبیین می کند:
«اگ��ر توحید را ج��زء حقوق
انسان ها دانستیم ،ممکن است
اگر مصلحت انسانیت ایجاب بکند
و اگر مصلحت توحید ایجاب کند
با قوم مش��رک بتوانیم بجنگیم
ن��ه به خاطر این که توحید را به
آنها تحمیل کنیم ،چون توحید
و ایمان تحمیل ش��دنی نیست،
با مش��رکین می توانیم بجنگیم
به خاطر این که ریش��ه فساد را
اساسا بکنیم».
برگرفته از پایان نامه با موضوع
"شاخصه های سیاست خارجی
در حکومت اس�لامی از دیدگاه
ق��رآن" دانش��گاه ق��رآن و علوم
حدیث.

یاران مؤتلفه همانطور که پیش از انقالب اسالمی
در پیش��برد نهضت امام خمینی پیش��گام بودند ،در
حضور در جبهههای حق علی��ه باطل چه در جبهه
غرب کشور و چه در جبهه جنوب به محض احساس
تکلیف به پا خاس��تند و از جان گذش��تند و در این
جبههها حضور یافتند .خبرنگار نما با محمدقاس��م
امان��ی ،فرزند ش��هید محمدصادق امان��ی ،پیرامون
خاطرات وی از حضور در دفاع مقدس گفتگو کرد که
در ادامه بخشی از آن را میخوانید.
از اعزامتان به جبهه غرب کشور بگویید.
ما  72نفر بودیم که اعزام ش��دیم .دو گروه شدیم.
 21نفرمان با مسئولیت بنده ـ که آن موقع هجده سال
داشتم ـ س��وار مینیبوس و راهی گیالنغرب شدیم.
حدود س��اعت دو نیمه ش��ب بود که وارد گیالنغرب
شدیم .وقتی وارد مقر سپاه آنجا شدیم هیچکس نبود.
شهر کام ً
ال خالی به نظر میرسید .مردم از ترسشان به
کوهها پناه برده بودند .ما از چپ و راست در محاصره
نیروهای عراقی بودیم.
در آن شرایط چه کردید؟
 21نفری را که همراهم بود به سه گروه هفت نفره
تقسیم کردم .قرار شد هفت نفری که من هم با آنها
بودم از وس��ط به دل عراقیها بزنیم و دو گروه دیگر
هم از چپ و راس��ت وارد عمل شوند .در این شرایط
امکانات و تجهیزات بس��یار اندک م��ا را با تجهیزات
کامل عراقیها مقایس��ه کنید .قصدمان این بود که
سعی کنیم از خود عراقیها اسلحه بگیریم و با اسلحه
خودشان با خودشان بجنگیم.
بعد چه شد؟
چن��د صد متری با عراقیها فاصله داش��تیم و در
ج��وی خوابیده بودی��م .ما نارنجک زیاد داش��تیم و
تالشمان این بود که به ماشین مهمات اینها نارنجک
پرتاب کنیم که منفجر شد و شلوغ شود و بتوانیم در
ش��لوغی از آنها اسلحه بگیریم .هفت نفر را سه گروه

کردم .قرار شد سه نفر وسط و در جوی بخوابند و از ما
پشتیبانی کنند و دو گروه دو نفری از دو طرف به دل
عراقیها بزنیم .عراقیها جای سه نفری را که در جوی
خوابیده بودند شناس��ایی کردن��د و گلوله توپی آنجا
زدند .یکیش��ان از شکم به پایین تمامی بدنش قطع
ش��د و نفسهای آخر را میکشید و اشهد میگفت.
دیگری یک دس��ت و یک پایش قطع و سومی کام ً
ال
متالش��ی ش��د .این صحنه را روز اول جنگ دیدم و
خیلی رویم اثر گذاشت.
چطور از آنجا جان سالم به در بردید؟
چهار پنج گلوله آر.پی.جی 7کنار این س��ه شهید
بود .وقتی گلوله عراقیها به این س��ه نفر خورد یکی
از گلولههای آر.پی.جی 7منفجر ش��د و بقیه گلولهها
به این طرف و آن طرف پرتاب ش��دند و یکیشان به
کامیون مهم��ات عراقیها خورد و کامیون را منفجر
کرد .عراقیها بهش��دت دس��تپاچه شدند و شروع به
عقبنش��ینی کردند .مردمی هم که داخل ش��هر و
مسلح بودند و کس��انی که در کوهها بودند شروع به
تیراندازی به س��مت عراقیها کردند .جو عجیبی به
وجود آمد .آن عقبنش��ینی موجب شد حمله عراق
از گیالنغرب متوقف ش��ود و عراقیها تا سمت قصر
شیرین عقب بروند.

اش�ارهای هم کنید به خواب مادرتان در باره
پدر شهیدتان.
بعد از مدت��ی که در جبهه غرب ب��ودم به تهران
برگشتم و خاطرم هست برای خواهر و مادرم تمامی
صحنههای��ی را که دیده بودم تعریف کردم .آن موقع
ترسیده بودم و با خودم فکر میکردم مادرم به خاطر
این صحنههای دلخراش مانع رفتنم به جبهه میشود.
صبح روزی که قرار بود دو باره به جبهه بروم در اتاق
خوابیده بودم و اص ً
ال میلی به رفتن نداشتم .قرار بود
یکی از دوستان دنبالم بیاید .دوستم که رسید مادرم
باالی س��رم آمد که مرا بیدار کند من هم خودم را به
خواب زده بودم .انتظار داشتم مادرم مانع رفتنم شود،
ولی از اصرار مادرم برای رفتن تعجب کردم .تا اینکه
مادرم گفت دیشب خواب پدرت را دیدم و گفت این
جنگ تمام میشود و تو کشته نمیشوی .بعد از آن
ب��رای امتحان خواب مادرم و قول پدرم با بیباکی در
جبههها حاضر میشدم و هر مأموریتی را بدون رعایت
مسائل امنیتی انجام میدادم.
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دکتر بادامچیان در دیدار با محمدحسن جعفری :

حزب رفاه افغانستان اگر منادی خواست مردم باشد پیروز است
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به گ��زارش روابط عمومی ح��زب موتلفه
اس�لامی ،اس��داهلل بادامچیان دبیرکل حزب
موتلفه اسالمی در دیدار محمدحسن جعفری
دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان با اشاره به
آبادانی افغانستان اظهار داشت :افغانستان باید
توسط افغانس��تانیها آباد شود ،اینکه کشور
دومی افغانستان را آباد کند این که کار خوبی
نیست.
وی ادام��ه داد :به نظربن��ده در توده مردم
عادی این کش��ور از درگیری های داخلی در
افغانستان خسته ش��ده اند ،در انتخابات این
کش��ور شاهد هستیم که مردم شرکت بسیار
کم رنگی دارند؛ به آرای آقایان اش��رف غنی و
عبداهلل عبداهلل توجه کنید این تعداد رای برای
یک نماینده مجلس ایران نیست.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد:
یک تش��کل سیاسی مذهبی در مسیر بنیان
و خواس��ت یک جامعه حرک��ت میکند ،اگر
افغانس��تان نیز در این مس��یر ق��دم بردارد و
حرکت کند ،برنده است.
بادامچیان افزود :اگر حزب رفاه ملی بتواند
منادی خواس��ت مردم این کشور باشد قطعا
هم این حزب پیروز اس��ت و مردم هم اعتماد
خواهند کرد.
وی تاکید ک��رد :امروز آمریکا دچار بحران
همه جانبه شده است و این دست و پایی هم
که در افغانستان میزند حکایت از آن دارد.
دبی��رکل حزب موتلفه اس�لامی به توافق
بحرین و امارات با رژیم صهیونیس��تی اشاره
کرد و گفت :بحری��ن و امارات نوکران آمریکا
هستند و به نوعی به گوس��فندان آمریکا در
منطقه تبدیل شدهاند.

خودشان افتاده است.
وی ب��ه برنام��ه ه��ای ح��زب رف��اه ملی
افغانس��تان اش��اره کرد و گفت :خوشبختانه
حزب ما برنامههای مدون و قوی برای آبادانی
افغانستان دارد.
دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان خطاب
به دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی گفت :شما
عمر خود را در راه مبارزه برای حق گذراندید،
بنده شما را به عنوان نماد عینی مبارزه و تبلور
ایث��ار و فداکاری نه تنها برای ایران بلکه برای
اسالم تصور میکنم.
جعفری با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی
ایران برای جهان اسالم یک غنیمت به شمار
میآید ،گفت :سپهبد سلیمانی که به شهادت
رسید در افغانستان از بردن نام شهید سلیمانی
هم هراس داشتند.
وی تصریح کرد :مقام معظم رهبری عنایت
خاصی به افغانس��تان دارند که بنده ممنون
ایشان هستم.
دبیرکل ح��زب رفاه ملی افغانس��تان ابراز
امیدواری کرد حزب موتلفه اس�لامی و حزب
رفاه ملی افغانستان که در خط مقدم مبارزه با
استکبار و صهیونیسم است تعامل بیشتری با
یکدیگر داشته باشند.
جعفری با بی��ان اینکه مردم افغانس��تان
نسبت به آمریکاییها انزجار دارند ،گفت :مردم
افغانستان معتقد هستند که آمریکایی ها باید
کشورشان را ترک کنند.
وی تصری��ح ک��رد :آمریکایی ه��ا به هیچ
تعهدی در افغانس��تان پایبند نبودند،آنها نه
توانستند تروریسم را مهار کنند ونه موادمخدر
را کاهش دادند.

بادامچی��ان تصری��ح ک��رد :ب��ه تبعیت از
امام (ره) به ش��ما میگویم که ریشه حرکت
آمریکایی و دارو دس��ته آنها در افغانستان از
خاک بیرون زده است.
وی ادام��ه داد :اگ��ر دولت آقای��ان غنی و
عبداهلل قدرت داش��تند زندانیان آمریکایی را
آزاد نمیکردند،اگر پشتوانه مردم را به همراه
داش��تند و این رای کم را نداش��تند هرگز با
آمریکا سازش نمیکردند.
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی با تاکید بر
اینکه آمریکا در افغانستان دچار بحران همه
جانبه شده است ،گفت :ش��ما شاهد دعوای
ترام��پ و بایدن هس��تید ،این گون��ه به نظر
میرس��د که در خانه چند ک��ودک در حال
جدل با یکدیگر هستند.
بادامچیان در پایان س��خنانش خطاب به
دبیرکل ح��زب رفاه ملی افغانس��تان ،گفت:
حزب شما در افغانستان باید حرف از استقالل
مردم بزند و موضوع آمریکا هراس��ی را ترویج
کند.
ایران برای جهان اسالم یک غنیمت
به شمار میآید
در ادامه این دیدار جعفری به نقش آمریکا
در افغانس��تان اش��اره کرد و گفت :متاسفانه
آمریکای��ی نق��ش اصل��ی را افغانس��تان ایفا
میکردند که خوش��بختانه با مقاومت دولت
و احزاب افغانس��تان امور این کشور به دست
با یکدیگر نیستند بلکه میتوانند همکار
محمد حسین نیکنام:
و مکمل یکدیگر باش��ند .نیک نام افزود:
دین و علم در مقابله با کرونا مکمل هم هستند نقش آرام بخش��ی نگاه دینی در شرایط
مرکز گفتگوی ادی��ان و فرهنگهای س��ازمان فرهنگ و ارتباطات
دشوار همه گیری کووید  ،۱۹از اثر مثبت
اسالمی با کلیسای ارتدوکس یونان ،گفتگوی اسالم و مسیحیت ارتدکس
همکاری دین با دیگر اقدامات پزش��کی
یونان را با موضوع «دین و سالمت» برگزار کرد .به گزارش روابط عمومی
حکایت میکن��د .به فرموده قرآن کریم،
یاد و ذکر خداوند آرامش بخش دلهاست.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،با همکاری مرکز گفتگوی ادیان و
وی در سخنانش ،تأکید کرد :همبستگی اجتماعی از رهآوردهای دیگر
فرهنگها ،رایزنی فرهنگی ایران در آتن ،وزارت آموزش ،تحقیق و امور
جامعه دینی است .اقدامات ابتکاری مقام معظم رهبری در جایگاه مقام
ادیان يونان و کلیس��ای ارتدوکس يونان این جلس��ه به صورت مجازی
واالی معنویت دینی و همچنین باالترین مسئول نظام ،از نقش برجسته
برگزار ش��د ،جمعی از اس��اتید ،محققین و رهبران دینی و دانشگاهی
دین در کمک به دیگر اقدامات پیشگیرانه پزشکی و درمانی ،جلوههای
مسلمان و مسیحی به گفتگو پرداختند .دکتر محمد حسین نیک نام،
ارزشمندی از ظرفیت عظیم دین و رهبران دینی و مذهبی را به نمایش
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی
میگذارد .نیک نام مطرح کرد :از دیگر ابعاد کمک دین به علم در مبارزه
تهران ،س��خنرانی خود را با عنوان «هم��کاری دین و علم در مقابله با
با شرایط بیماری گستردهای چون کووید  ،۱۹قواعد فقهی ویژهای است
بیم��اری کووید  »۱۹در این گفتگو ارائ��ه داد و اظهار کرد :همه گیری
که هیچ بن بس��تی را در مقابل اقدامات علمی پزشکی باقی نمیگذارد
وی��روس  2-MERS-COVتغیی��رات
که از آن جمله میتوان به قواعد فقهی «الضرر»« ،حرمت اعانه بر اثم»
ها
گس��تردهای را در سبک زندگی انسان
و «اضطرار» اش��اره کرد .در این گفتگو اسقف کلیسای ارتدوکس یونان
رقم زده است و در حالیکه بر رفتار دینی
اقناتیوس متروپل شهر ولوس ،حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدی
و معنوی بش��ریت اثر گذاش��ته ،سواالت
تس��خیری ،رییس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگها س��ازمان فرهنگ
زی��ادی را ب��رای باورمندان ب��ه ادیان در
و ارتباطات اس�لامی ،دکتر آس��پرولیس ،معاون آکادمی ولوس یونان،
حجة االسالم و المسلمین اسالمی اردکانی و کشیش دکتر استاوروس
زمینهه��ای دینی ،اخالقی و فقهی ایجاد
کوفیناس به عنوان سخنرانان این نشست مجازی حضور داشتند که پس
کرده است .ارتباط دین و علم در مقابله با کووید  ۱۹نیز قابل تامل است.
از سخنرانی به بحث و گفتگو پرداختند .گفتنی است؛ این گفتگو به زبان
نقش آرام بخشی نگاه دینی
انگلیسی برگزار شد و همزمان از شبکه اینستاگرام رایزنی فرهنگی ایران
وی اضافه کرد :تجربه تعامل دین و علم در جمهوری اس�لامی ایران
در یونان به صورت زنده پخش گردید.
در شرایط کرونایی ،نشانگر آن است که نه تنها این دو در تضاد و تقابل

سردار رسول سناییراد مطرح کرد:

توافق امارات و بحرین با اسرائیل ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی ترامپ
سردار رسول سناییراد ،معاون سیاسی
دفتر فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو با
خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی نما ،درباره
توافق امارات و اسرائیل اظهار کرد :توافق
امارات و اس��رائیل در واقع از سالها قبل
برنامهریزی شده بود که پس از سالها از
آن رونمایی شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ام��ارات و بحرین
سالهاست در پش��ت پرده مناسبات پنهانی دارند ،اما به خاطر برخی
مالحظات از آشکارسازی آن واهمه داشتند ،گفت :آنچه که سبب شده
تا امروز از این مناسبات پردهبرداری شود ،نیاز رژیم صهیونیستی و نیاز
ترامپ است که هیچ دس��تاوردی در سیاست خارجی دولتش نداشته
است.
معاون سیاس��ی دفتر فرماندهی معظم کل قوا بیان کرد :ترامپ در
جبهه مقاومت با اقدامات ترامپ تنها نخواهد ماند

پیرام��ون امض��ای توافق
محمد کرمیراد
عادیس��ازی رواب��ط رژی��م
عضو شورای مرکزی
صهیونیس��تی ب��ا بحرین و
ام��ارات در کاخ س��فید ب��ه
خبرنگار هفته نامه شما گفت:
این قضیه بیش��تر یک ش��وی
تبلیغاتی ب��رای پیروزی ترامپ
در انتخاب��ات آین��ده ریاس��ت
جمهوریامریکاست.
ایجاد رخن ه در بین کشورهای اسالمی
وی افزود :ترامپ از طریق این شوی تبلیغاتی میکوشد
اعالم کند دس��تاوردهایی داشته اس��ت و در منطقه برای
عادیسازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی
برنامههایی خواهد داش��ت و میخواهد این روند را در دور
بعدی ریاست جمهوری خودش بیشتر دنبال کند و رخنهای
در بین کشورهای اسالمی ایجاد کند تا حاشیه امنی برای
رژیم صهیونیستی فراهم کند.
ای��ن عض��و ش��ورای مرکزی ب��ه موضعگی��ری برخی
کشورها اش��اره و خاطرنشان کرد :اینگون ه موضعگیریها
تأثیراتی خواهد داش��ت .رئیسجمهور پاکستان علیه این
اقدام بهش��دت موضع گرفت و آن را محکوم کرد .طبیعتاً
کشورهای دیگر هم در روزهای آتی مشابه این موضعگیری
را خواهند داشت.
شرایط جبهه مقاومت
وی اظهار کرد :اقدام ترامپ پیامدهای متفاوت و مختلفی
در پی خواهد داشت و مطمئناً با این اقدامات جبهه مقاومت
تنها نخواهد ماند.
کرم��یراد اش��اره کرد :در چنین ش��رایطی انس��جام و
یکپارچگی مسلمانها روشنتر خواهد شد .این امر غربالی
بین کش��ورهای اسالمی است تا دوس��ت و دشمنشان را
بشناسند.
وی اف��زود :کش��ورهایی نظی��ر قطر و عم��ان مخالف
سیاستهای خصمانه آل سعود هس��تند و از سپر جزیره
و اقدام علیه مردم یمن خارج ش��دند .نهایتاً عربستان ماند
که عربستان در جنگ با یمن هیچ نتیجهای نگرفته است.
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس�لامی بیان
کرد :عادیس��ازی روابط برخی کش��ورهای عربی با رژیم
صهیونیستی بیشتر جنبه تبلیغات و جنگ روانی دارد .قطعاً
ملت بحری��ن و امارات این قضیه را نمیپذیرند .کما اینکه
ائمه جمعه و جماعات و علمای بحرین این اقدام را بهشدت
محکوم کردند.

آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری نیازمند این اس��ت تا ابزاری برای
رأیآوری داشته باشد؛ لذا توافق امارات و بحرین با اسرائیل میتواند به
یک ابزار برای تبلیغات انتخاباتی او تبدیل شود.
س��ردار س��ناییراد ادام��ه داد :توافق صلح ام��ارات و بحرین با رژیم
صهیونیس��تی هیچ منفعتی برای این دو کشور و نیز سایر کشورهای
عربی که به انعقاد چنین توافق مشابهی تمایل دارند ،نخواهد داشت.
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حنیف غفاری:

بازی بایدن و دموکراتها بسیار پیچیده و مبهمتر خواهد بود

حنیف غفاری کارشناس
سیاس��ت خارج��ی پیرامون
بح��ث اخی��ر جو بای��دن در
باره افزایش فش��ار به ایران و
صحبت قبل��ی وی مبنی بر
بازگش��ت به برجام و هدف او از اینگونه اظهارات به خبرنگار ما گفت :بایدن اس��تراتژی فشار
هوشمند را در پیش خواهد گرفت .دموکراتها و بایدن و جمهوریخواهان و ترامپ میخواهند
فشار علیه ایران را حفظ کنند و تهدیدها و تحریمها علیه ایران باقی بماند.
بازگشت صوری بایدن به برجام
وی افزود :این دو حزب اصلی ایاالت متحده در مسیر پیشبرد استراتژیهایشان علیه ایران
در ابزارها و تاکتیکها با هم اختالف نظر دارند .ممکن است بایدن صوری به برجام برگردد ،اما
از ظرفیتهای برجام علیه ایران استفاده کند ،مث ً
ال به عنوان عضوی از برجام حق استفاده از
مکانیسم ماشه را خواهد داشت.
این کارشناس سیاست خارجی در ادامه مطرح کرد :ممکن است بایدن در قالب بازگشت
به برجام سعی میکند به صورت ظاهری اعالم کند به توافق هستهای برگشتیم ،اما در عمل
تعلیق تحریمهای ایران را به گسترش تعهدات ایران در برجام منوط کند ،از جمله این تعهدات
دائمی ش��دن محدودیتهای هستهای ایران اس��ت که طبق برجام تا سال  2025ادامه دارد.
دموکراتها و جمهوریخواهان خواستار دائمی شدن این محدودیتها هستند .وی اشاره کرد:
اعمال محدودیت در توان موشکی در بحث تعداد و برد موشکها و آزمایشهای موشکهای
بالستیک در ایران از مواردی است که ممکن است در گامهای بعدی به تعهدات ایران در برجام
اضافه ش��ود .اعمال محدودیتهای منطقهای ،خصوصاً محدودیت در مراوده و ارتباط ایران با
گروههای مقاومت منطقه ،بهویژه چهار گروه حماس ،حزباهلل ،انصاراهلل و حشدالشعبی از دیگر
تعهدات احتمالی است.غفاری پیرامون خواسته چهارم امریکا در صورت بازگشت به برجام گفت:
این خواسته دسترسی مطلق آژانس به اماکن نظامی ایران به بهانه بازرسی است که زمینه را
برای جاسوسی از فعالیتهای امنیتی و نظامی ایران که فعالیتهای محرمانه کشورمان هست
فراهم میکند.
وی تصریح کرد :دموکراتها همان اهداف جمهوریخواهان را در نظر دارند ،اما از نظر شیوه
تحقق این اهداف با جمهوریخواهان متفاوتند و حتی شاید ظاهرا ً تغییراتی در رفتارشان بدهند.
تصور اشتباه از اوباما
این کارشناس سیاس��ت خارجی اظهار کرد :نباید فراموش کنیم وقتی دولت اوباما برجام
را پذیرفت خیلیها تصور میکردند صدها بانک اروپایی و آسیایی و هزاران شرکت و مؤسسه
اعتباری بعد از انعقاد برجام به ایران خواهند آمد و با ایران همکاری خواهند کرد ،اما دولت اوباما
که دموکرات بود از طریق وزارتخانههای خارجه و خزانهداری به این شرکتها اعالم کرد االن
شما میتوانید با ایران مراوده کنید ،اما باید مراقب آثار و تبعات این مراوده باشید .بخش دوم
این اظهارات باعث شد عم ً
ال تعداد انگشتشماری از شرکتها وارد مراوده با ایران شوند .وی در
ً
ادامه افزود :بایدن هم قطعاً همین فرمول را پیاده خواهد کرد .اگر بایدن ظاهرا به برجام برگردد
در عمل تحریمها را علیه ایران تعلیق نخواهد کرد .او تعلیق تحریمها را در گرو اعمال فشارهای
بیشتر و پیچیدهتر علیه ایران و پذیرش تعهدات جدید از سوی کشورمان میداند .پس بازی
بایدن و دموکراتها بسیار پیچیده و چند الیهتر و مبهمتر خواهد بود.

سیدمصطفی میرسلیم در نطق میان دستور مجلس:
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سقوط ارزش پول ملى کمر محرومان را شکسته است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت :ما باید به این
دولت که تقریبا همزمان با ابالغ سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى کارش
را آغاز کرد ولى در عمل به نتایج مطلوبی نایل نشد و اکنون سال آخر
فعالیت��ش را طى مى کند ،کمک کنیم تا جلو خس��ارت به جمهورى
اسالمى و فشار آوردن به هموطنان عزیزمان را بگیرد.
مشروح نطق سیدمصطفی میرسلیم ،نماینده مردم تهران در مجلس
ش��ورای اسالمی و رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ،در 26
شهریور  ١٣٩٩به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مهمترين سرمايه جمهورى اسالمى نفت و گاز نيست  ،سرمايه اصلى
و بى بديل ما مردم شريفى اند كه ما افتخار نمايندگى آنها را داريم ،براى
ايفاى وظايف مهمى همچون:
 قانونگذارى به منظور رفع مشكالت آنها نظارت بر اجراى قوانين و به ويژه مراعات قواعد شايس��ته ساالرىدر انتخاب و اعتماد به مسئوالن در مجلس و دولت و حقوقدانان شوراى
نگهبان.
اگر سرمايه اصلى ما مردمند اهميت آموزگاران كه نسل آينده خود
را به آنها س��پرده ايم و نيز اهميت مقابله با توطئه هاى خانمان برانداز
در قالبهايى چون سند  ٢٠٣٠و فعاليتهاى مخربى كه با سوء استفاده از
فضاى مجازى انجام مى گيرد  ،روش��ن مى شود و رئيس شوراى عالى
فضاى مجازى بايد جوابگو باشد.
از نشانه هاى مهم اعتماد مردم مشاركت در انتخابات است
اگر اعتماد مردم به ما نمايندگان برقرار و حفظ و تقويت ش��ود و از
يارى و پشتيبانى آنها بهره مند باشيم از پس مشكالتى كه براى كشور
ايجاد شده ان شاءاهلل بر مى آييم .اما يكى از نشانه هاى مهم اعتماد مردم
مشاركت آنها در انتخابات است ؛ متأسفانه عملكرد مجلس دهم و دولت
در هفت سال گذشته كه مشحون از بدقولى و عدم وفاى به عهد بوده،
صدمه بزرگى به س��رمايه اعتماد در كشور زده است و سطح مشاركت
عمومى را به نازلترين حد خود رسانده است .در دوران جنگ تحميلى
ما شرائط بسيار سخت ترى داشتيم اما چون اعتماد مردم در نقطه اوج
بود  ،على رغم ضعفهايى كه دستگاه اجرايى دولت وقت داشت ،از پس
مشكالت برآمديم.
ام��روز به لطف خدا با نزوالت پربركت آس��مانى در بهار  ،نعم الهى
فراوانى نصيبمان ش��ده كه اگر به اس��تحصال درست و توزيع مناسب
و مص��رف بهين��ه توجه كنيم و جلو اتالف و اس��راف را بگيريم ،تقريباً
در مورد كاالهاى اساس��ى به خود كفايى نزديك مى ش��ويم و بيمى از
شرارت آمريكا و سرسپردگانش نخواهيم داشت؛ و در زمينه صنعتى اگر
به شركتهاى دانش بنيان توجه عملياتى و نه فقط تبليغاتى ،بشود و اگر
توليد علم در مقاله نويسى خالصه نگردد بهراحتى مى توانيم با توسعه
ساخت داخل  ،در كوتاه مدت  ،در مورد قطعاتى كه قبل از تحريمها به
دليل تعامل با اقتصاد جهانى واردات آنها توجيه پيدا مى كرد و ناگزير
از خارج تأمين مى ش��د ،خود را به خودكفايى برس��انيم ضمن آن كه
از تاب آورى س��روران خود يعنى مردم ش��ريف ايران  ،هيچ دلنگرانى
نداشته باشيم.
بايد به این دولت كمك كنيم
م��ا بايد به این دولت  ،كه تقريبا همزمان با ابالغ سياس��تهاى كلى
اقتصاد مقاومتى كارش را آغاز كرد ولى در عمل به نتايج مطلوبی نايل
نش��د و اكنون س��ال آخر فعاليتش را طى مى كند كمك كنيم تا جلو
خسارت به جمهورى اس�لامى و فشار آوردن به هموطنان عزيزمان را
بگيرد .از مجمع تش��خيص مصلحت نظام درخواست مى كنم نتيجه
نظارت و ارزيابى خود را درباره اجراى سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى
به اطالع مجلس ش��وراى اسالمى برس��اند  .به نظر اين جانب ورود در
فرآيندهايى همچون اس��تيضاح و اثبات بى كفايتى ،دو س��ه ماه وقت

ارزشمند مجلس را درگير حواشى مى كند و از كارهاى اصلى باز مىدارد
ضمن آن كه آب به آسياب دشمنانمان مى ريزد .ولى اين امر نمى تواند
عملكرد رئيس مجلس را در مسكوت گذاردن سؤال نمايندكان محترم
از رئيس جمهورى توجيه كند ضمن آن كه بيش از يك ماه است پاسخ
كميسيون اصل نود را ندادن جرم است.
تحميل بى رحمانه ترين ماليات غير مستقيم بر مردم
امروزه بى رحمانه ترين ماليات غير مس��تقيم بر مردم تحميل شده
كه سنگين ترين فشار را بهويژه به سه دهك اول يعنى گروههاى كمتر
برخوردار وارد مى آورد .اين ماليات ظالمانه ناش��ى از سقوط ارزش پول
ملى اس��ت كه فقط در س��ه سال گذش��ته يك دهم شده است و كمر
محرومان را شكسته و آنها را به فالكت كشانده است .دولت براى جبران
كس��رى بودجه مزمن روشهاى ناشايستى را كه از همه ساده تر ولى از
همه براى مردم مصيبت بارتر است انتخاب كرده و آن افزايش نقدينگى
با خلق پول بدون پشتوانه از جمله چاپ اسكناس است  .من با پوزش
فراوان از محضر مقام معظم رهبرى  ،استدعا بلكه التماس مى كنم كه
ديگر به درخواس��تهاى اين دولت براى استفاده از صندوق ذخيره ارزى
كه ديگر چيز زيادى هم ندارد جواب مثبت ندهند زيرا اصل آن منجر
به چاپ اس��كناس و افزايش نقدينگى و ت��ورم و گرانى و فالكت مردم
مىشود و بهعالوه عم ً
ال هيچ نظارتى هم بر نحوه خرج كردن آن وجود
ندارد چنانچه سرنوشت يك ميليارد يورويى كه براى مقابله با كرونا از
صندوق گرفته شد  ،درابهام است.
تحقيق و تفحص از اقدامات شوراى اقتصادى سران سه قوه
دولت اصال نمى خواهد به خود زحمت بدهد و جلو
ريخت و پاش را در مصارف بودجه بگيرد  .يك تحقيق
اوليه نش��ان م��ى دهد با اص�لاح روش امكان صرفه
جويى معتنابه در هزينه هاى جارى وجود دارد .از نظر
كس��ب درآمد نيز دولت گويا اصال آمادگى ندارد پايه
مالياتى را اصالح كند و از عوايد س��رمايه اى ،ماليات
بگيرد .وض��ع ماليات منصفانه در اين زمينه و حذف
نش��ت مالياتى بر مبناى مطالعاتى كه صورت گرفته
مىتوان��د درآمد دولت را افزايش دهد به گونه اى كه
با استفاده از مجموع اين دو عامل نيازى نباشد براى
جبران كس��ر بودجه ،خلق پول بدون پشتوانه انجام
گيرد .دولت بايد براى هميشه فراموش كند كه بانك
مركزى قلك و محل خلق پول بدون پشتوانه براى او
است آن هم به بهانه تحريم .بانك مركزى بايد همان
گونه كه قانون حك��م مى كند در درجه اول محافظ
ارزش پول ملى باشد .همين جا از نمايندگان محترم
در خواس��ت مى كنم آمادگى خود را براى تحقيق و
تفحص از اقدامات چند س��ال اخير شوراى اقتصادى
سران س��ه قوه اعالم كنند تا ببينيم غير از عملكرد
نسنجيده در مورد قيمت سوخت كه با هزينه كردن از
رهبرى شعله آن خاموش شد و غير از چاپ اسكناس
براى جبران كسرى بودجه چه دسته گلى به آب داده
اس��ت .اعمالى كه با دور زدن قانون و بدون شفافيت
 ،با س��وء اس��تفاده از اختيارات اعطاي��ى به دولت به
صورت اضطرارى  ،بدان مب��ادرت ورزيده و بهانه آن
را تحريمها و فش��ارهاى خارجى قرارداده  ،سر منشأ
مشكالت عديده براى امروز و آينده كشور و معيشت
مردم شده است.
سرنوشت  ٦٠تن طال و  ٢٥ميليارد دالر چه
شد؟
سند قرائت شده در بهار امسال در صحن مجلس

نش��ان مى دهد كه مبلغ كل قاچاق در سال  ٩٧در حدود  ٢٥ميليارد
دالر است و از طرف ديگر مبالغى كه بانك مركزى به صورت ارز با نرخ
دالر  ٤٢٠٠تومان��ى در س��ال  ٩٧در اختيار مدعي��ان واردات كاالهاى
اساس��ى گذارده ولى به واردات كاالى اساسى منتهى نشده در همين
حدود است و اين سؤال متبادر به ذهن مى شود كه آیا منشأ آن قاچاق،
كه نابود كننده اشتغال مولد و توليد داخلى است همان ارز به تاراج رفته
اس��ت ؟ جناب آقاى روحانى و معاون اولشان جناب آقاى جهانگيرى و
رئيس كل بانك مركزى وقت ،آقاى سيف بايد جوابگوى اين سؤال باشند
كه سرنوشت آن مبالغ ارزى و نيز  ٦٠تن طال كه از خزانه ملت خارج شد
چيست؟ اين سؤال من به مفهوم متهم كردن آنها به انحراف مالى نيست
 ،به این موضوع قطعا باید دس��تگاه قضائی رسیدگی کند اما چون اين
افتضاح در دوران مديريت آنها رخ داده است ،در هر حال بايد پاسخگو
باشند كه چه بر سر بيت المال آمد ،فاجعه ای كه به نرخ امروز بيش از
پانصد هزار ميليارد تومان را برباد داد.
هشدار به نامزدی ریاست جمهوری
عده ای گمان می کنند وقتی در جایگاه ریاست قرار گرفتند هالهای از
تقدس آنها را فرامی گیرد و در مصونیت واقع می شوند .این اشتباه است
؛ هرچه مسئولیت بیشتر باشد پاسخگویی باید دقیقتر و جامع تر باشد.
از همین سخنگاه به جمیع کسانی که هوس نامزدی ریاست جمهوری
را در سر می پرورانند هشدار می دهم که بدانند مجلس انقالبی اجازه
نخواهد داد آنها از امکانات دولتی وعمومی و بهویژه صدا وس��یما ،برای
تبلیغات خود با ترفندهای مختلف مانند مواردی که متأسفانه در گذشته
رخ داد ،استفاده کنند و سپس وقتی به آرزوی خود رسیدند با غرور وارد
شوند و به نخوت خارج شوند.
اصل شفافيت موجب افزايش سرمايه اعتماد مردم
همين نوع ايراد را من به عملكرد شهردارى گرفته ام در مورد تالش
آنها براى رد درخواس��ت طرح تحقيق و تفحص درباره فروش تراكم و
واگذارى ويژه امالك ش��هردارى تهران و تغيي��ر كاربريها كه همزمان
ش��ده اس��ت با هديه يكى از نمايندگان عضو كميسيون عمران .آقاى
رضايى كوچى رئيس كميس��يون از اين جانب شكايت
ك��رد و موض��وع را به خود گرفت و آق��اى قاليباف هم
اظهار نارضايت��ى نمود .من نه آقاى رضايى كوچى و نه
آقاى قاليباف را متهم نمى كنم و على رغم اين كه آنها
تعين نموده اند اين جانب مدعى مجرم بودن
احساس ّ
آنها نيستم؛ اين بررس��ی در صالحيت دستگاه قضايى
است و تا موقعى كه به اسناد و مدارك بهدقت رسيدكى
نكنند و حكمى صادر نشود طبيعتا مبرايند ؛ اى كاش
قبل از اين كه پرونده اين عملكرد يا دستگيرى معاون
و جانشين شهردار و اخيرا مدير امالك شهردارى و نيز
دستگيرى يكى از نمايندگان عضو كميسيون در دستكاه
قضايى مطرح شود ،به سؤالى كه در اذهان عمومى ايجاد
ش��ده بود و من به عنوان نماينده مردم ش��ريف تهران
پيگير آن بوده ام پاس��خ داده مى شد .هيج كس و هيج
مقام از رؤس��اى قوا گرفته تا وزير و وكيل نبايد خود را
مصون از نظارت بداند .همه بايد پاس��خگو باشند و اين
اصل ش��فافيت است كه موجب افزايش سرمايه اعتماد
مردم و تقويت نظام مقدس جمهورى اسالمى مى شود.
البته ما نماين��دگان اگر بخواهيم كار نظارت خود را
درس��ت انجام دهيم و نيز در امر قانونگذارى اختيارات
واگ��ذارى به ش��وراى هماهنگى س��ران ق��وا به مرجع
قانوني��ش يعنى مجلس برگ��ردد ،باي��د روش خود را
متناسب با اقتضاى مجلس انقالبى اصالح كنيم .مديريت
مجلس در امر قانونگذارى به روش فعلى اشكال دارد و
ما بايد موادى را كه در قانون آيين نامه داخلى بيش��تر
ب��راى خودنمايى ب��دان مجوز داده و هم��ان مجوز كار
تصويب را در مورد قوانين  ،به درازا كشانده اصالح كنيم
و بر آن مبنا بخواهيم نمايندگان محترم پيشنهادهاى
خود را فقط در كميسيونها مطرح كنند؛ استفاده از دو
فوريت راه مناسب براى سرعت بخشيدن به فعاليتهاى
قانونگذارى نيست ؛ آن شتابزدگى باعث بروز ضعفهاى
كارشناس��ى مى شود كه با ايراد شوراى محترم نگهبان

به مجلس برمى گردد و وقت صرفه جويى ش��ده را از محل دوفوريت،
به فنا مى دهد.
مبارزه كشف و ريشه كنى فرآيندهاى فرار از قانون
از لحاظ نظارتى نيز مجلس بايد تقويت ش��ود .در اين صد و ده روز
صدها تذكر ش��فاهى و كتبى به دولت داده ش��ده با تأثيرى اندك .اين
ج��ا هم ما بايد روش خود را اصالح كنيم و پس از سركش��ى به حوزه
انتخاباتى نواقص و اش��كاالت مشاهده ش��ده را دسته بندى كنيم و به
اطالع وزرا برسانيم و بخواهيم با حضور در كميسيونها نظريات و پاسخ
خود را مطرح كنند و آنگاه نتيجه براى اطالع به عموم به صحن مجلس
بيايد.
ً
نظم خود ما در مجلس مطلوب نيس��ت و خصوصا تذكردهندگان و
ناطقان اغلب مراعات وقت نمى كنند و اعتنايى به رياست جلسه ندارند.
چگونه مى خواهيم ديگران از ما احترام به حقوق عمومى را ياد بگيرند؟
يكى از عوامل مهم و اثرگذار بر بازيافت اعتماد عمومى نوع مواجهه
مجلس با مفاس��د اقتصادى و فرهنگى واجتماعى اس��ت .بازداش��ت و
بازجويى و محاكمه تبهكاران كارى است الزم كه به همت رئيس محترم
قوه قضائيه دنبال مى ش��ود؛ اما نكته كليدى در اين مبارزه كش��ف و
ريشه كنى فرآيندهاى فرار از قانون ،تبعيض آلود و فسادآفرين و اجحاف
برانگيز اس��ت .اگر بازپرس و قاضى پرونده شهردارى در سال ١٣٧٦به
اين نكت��ه توجه مى كردند و از همان موق��ع فرآيند تبديل كاربرى و
زمين خوارى و خريد تخلف و خصوصاً پديده تراكم فروشى مطرح و از
آن جلوگيرى مى شد شاهد اوج گرفتن اين فساد در دهه  ٩٠و تسرى
آن به مراكز اس��تانها و متأسفانه ساير شهرها با عواقب ناپسندى كه بر
شهرسازى و نيز حقوق شهروندى و حتى ايمنى مردم دارد ،نمى شديم.
موجب کاهش سرمایه،اعتماد عمومی بى عدالتى ناشى از
تبعيض است
موضوع مهم ديگرى كه موجب كاهش سرمايه اعتماد عمومى شده
بى عدالتى ناشى از تبعيض است .تمام دستگاههاى وابسته به حكومت
اعم از دولت و قوه مقننه و دستگاه قضايى  ،بايد بدانند كه تافته جدا بافته
اى نيستند و اگر مزيتى به آنها تعلق گرفته كه جنبه شخصى دارد و نه
سازمانى بايد مانند ديگر افراد جامعه باشد .همه در برابر قانون برابرند و
شهرت و مقام و لباس هيچ مصونيتى نمى آفريند و اگر افرادى از جايگاه
حكومتى خود با سوء استفاده از اختيارات  ،براى بهره مندى شخصى و
خانوادگى و گروهى خود اقدام كنند بايد محاكمه و بركنار ش��وند و آن
مزايايى كه بهناحق دريافت كرده اند به بيت المال برگردانده شود.
اين حق مردم اس��ت كه خصوصاً در شرايط مشكل اقتصادى شاهد
تبعيض و احتكار و سودجويى دالالن زالوصفت نباشند .نظام توزيع هنوز
در كش��ور ما سامان نيافته و نتيجه آن اجحاف در حق توليد كننده و
مصرف كننده است .تقصير افزايش قيمت را صرفا بر دوش توليدكننده
گذاش��تن دور از انصاف است ؛ البته آنها مى توانند با اصالح مديريت و
بهبود روشهاى توليد مبتنى بر دانش و پژوهش هزينه هاى خود را به
صورت رقابتى كاهش دهند ولى هزينه هاى مالى ناشى از یک قلم اخذ
تسهيالت بانكى بر آنها تا بيست درصد فشار مى آورد و اساساً مشكل
اصلى در جاى ديگر اس��ت كه موجب مى شود فاصله بين قيمت تمام
شده محصول تا قيمت ابتياع مصرف كننده به دو تا سه برابر قيمت تمام
شده هم برسد و آن مشكل ،وجود واسطه هاى غير ضرورى است .البته
واسطه هاى ضرورى را مانند خدمات بسته بندى و حمل ونقل و اطالع
رسانى  ،نيز مى توان بهبود بخشيد؛ در شرائط حاد مانند ندرت و تحريم
و بالياى عمومى  ،براى حفظ حقوق عامه بايد تا عادى شدن امور  ،دولت
مسئوليت بپذيرد به شرط آن كه تدبير مناسب داشته و خود را براى آن
مهيا كرده باشد .والسالم عليكم و رحمة اهلل.
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عضو مجمع نمایندگان تهران گفت :اجرای کامل سند تحول بنیادین
درخواس��ت رهبری عزیز و قاطب��ه جامعه معلمی��ن و خانوادهها و ما
نمایندگان مجلس است.
س��ید علی یزدیخواه در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در
نطق میان دس��تور خود گفت :درودهای خالصانه خود و شما همکاران
عزیز را به روح پاک و منور بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران ،شهدای
واالمقام انقالب اسالمی وجنگ تحمیلی ،شهدای ترور ،شهدای امنیت،
شهدای خدمت ،شهدای س�لامت و به ویژه سردار دلها سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی تقدیم میکنم .بر همه آنان درود میفرستم ،آنان
که نظارگر نحوه عملکرد ما هستند ،تمنای دعای خیر برای حرکت در
راه ایش��ان را دارم که راه ،منش و رفتار ،ولی امر مسلمین جهان رهبر
فرزانه انقالب اسالمی است.
امیدوارم رسم خادمی آنها را به جا آورم
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
ادام��ه داد :از مردم حوزه انتخابیه به خاطر اعتماد به این جانب عمیقا
تش��کر کرده و امیدوارم رس��م خادمی آنها را به جا آورم و در این راه
سخت ،به دعای شما عزیزان سخت نیاز دارم.
وی اظهار داش��ت :به احترام معلمان س��رزمینم تمام قد میایستم،
به زحمات آنها افتخار میکنم و دعا گوی ایش��ان برای انجام رسالت
مقدسش��ان هستم ،معلمان عزیزی که این روزها دو برابر ایام قبل کار
میکنند ،هم باید در حوزه فضای مجازی تدریس کنند و هم با حضور
در مدرسه از نزدیک تدریس به دانش آموزان عالقهمند را دنبال کنند.
دریغ از تالش دولتها برای تمشیت امور فرهنگیان
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی بیان کرد :مجدانه در
راه استیفای حقوق معلمان تالش میکنم ،ایشان که به طرزی معجزه
وار و س��خت امور معیشتی خود را سامان میدهند و البته صدها هزار
فرهنگی بازنشس��ته این راه را س��ختتر طی میکنند و دریغ از تالش
دولتهایی که وظیفه ذاتی شان تمشیت امور ایشان است.
اجرای سند تحول بنیادین مورد مطالبه جدی ما است
این نماینده مجلس عنوان کرد :آماده سازی منابع انسانی و پیگیری
اختصاص اعتبارات الزم برای اجرای سند تحول بنیادین مورد مطالبه
جدی ما اس��ت ،در  ۱۳۱راه کار ارائه ش��ده س��ند تحول توجه ویژه به
معیشت و منزلت معلمان ،استقرار نظام معلمی ،تقویت کارکرد دانشگاه
فرهنگیان ،توجه به دورههای دانش افزایی و متناس��ب سازی محتوای
کتب با ساعات درس هفتگی از دیگر موارد مطروحه این سند است.
یزدی خواه بیان کرد :اجرای کامل س��ند تحول بنیادین درخواست
رهبری عزیز و قاطبه جامعه معلمین و خانوادهها و ما نمایندگان مجلس
است .با توجه به اجرای ناقص رتبه بندی معلمان ،ارائه الیحه رتبه بندی
مطابق با سند توسعه پنج ساله ششم را خواستاریم.
رئیس دولت چرا قصرنشینی خود را ترک نمیکند؟
این نماینده مجلس با اش��اره به مس��ائل جاری کشور در ادامه نطق

گفت :ش��اهد حضور وزرا ،استانداران و مدیران برای انجام وظایف ذاتی
خود هستیم حتی روسای قوای مقننه و قضاییه نیز به سفرهای استانی
برای نظارت میروند ،اما نمیدانیم رئیس دولت چرا قصرنشینی خود را
ترک نمیکند ،به خود تحرک نمیدهد در حالی که مسئول اول اجرایی
کشور است احتماال دارای ژن برتر است.
وی ادامه داد :ایش��ان دو بار در مجلس ش��ورای اسالمی به کالم اهلل
مجید سوگند یاد کرده است که از قانون اساسی دفاع میکند ،اجرایی
شدن تمامی بندهای آن را دفاع میکند؛ لذا از ایشان در خصوص مواد
زیر در خواست ارائه عملکرد دارم .بند  ۹از اصل  ۴۳قانون اساسی تاکید
بر افزایش تولید دامی و صنعتی دارد که نیازهای عمومی کشور را تامین
کرده و کشور را به مرحله خودکفایی رسانده و از وابستگی برهاند ،شیوه
تعیین تضمینی خرید محصوالت کشاورزی در شورای اقتصادی و دیر
اعالم کردن قیمتهای تضمینی و خرید گندم پایینتر از نرخ واردات،
به چه معنا است؟ آیا جز این است که ضربه اساسی به خودکفایی گندم
وارد کرده و رانتی ویژه برای افراد مفسد ایجاد کرده و میکند؟
برق رایگان خوش بینانه تنها شامل  ۷میلیون نفر میشود
یزدی خواه اظهار داشت :دولت برای قیمت گوشت منجمد وارداتی با
هزینه حمل و نقل حدود  ۱۰۰هزار تومان پرداخت میکند ،اما عالقهای
به خرید گرم و تازه دامدار داخلی به قیمت واردات ندارد ،با ارز  ۴هزار
 ۲۰۰تومان نهادههای دامی را ثبت سفارش میکند در حالی که در بازار
آزاد به  ۲تا  ۴برابر قیمت آن به فروش میرساند.
نماینده مرم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
گفت :در برنامه ششم قرار بود ،حقوق بازنشستگان با شاغلین متناسب
س��ازی ش��ود ،این امر را به دقیقه  ۹۰موکول کرده است ،رئیس دولت
خب��ر بهره مندی  ۳۰میلیون نفر از ب��رق رایگان را خبری میکند ،اما
چگونه میشود خانوادهای از این برق رایگان استفاده کند در حالی که
یک خانواده با یخچال ،تلویزیون و سه عدد المپ مصرفی بیش از ۸۰
کیلو وات ساعت دارد در نگاه خوش بینانه این تنها شامل  ۷میلیون نفر
میشود که بخشی از آن شامل خانههای خالی میشود.
سر در ورودی پاستور بنویسید دولت تعطیل است
این نماینده مجلس گفت :دلمان به بورس خوش باشد که با گشایش
اقتصادی وعده داده ش��ده منهدم شد ،به قیمت ارز و طال که افسوس
میخوری��م ،به قیمت نجومی خودرو که نگاه میکنیم آه از نهادمان بر
میآی��د و داغ یک واحد آپارتمان  ۶۰مت��ری را برای زوجهای جوان بر
دلمان مانده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد :آذری جهرمی میگوید
زورم به اپراتورها نمیرسد ،وزیر راه و شهرسازی میگوید مسکن نخرید
تا ارزان ش��ود ،سرپرس��ت وزارت صمت میگوید قیمت خودرو حباب
اس��ت ،رئیس بانک مرکزی در مورد دالر دیگر نظر نمیدهد ،وضعیت
اقتصاد ،معیش��ت و کرونا هم که مشخص اس��ت ،لطفا سر در ورودی
پاستور بنویسید دولت تعطیل است.

ابوالفضل توکلیبینا:

علت اصلی گرانیها دولت و شرکتهای دولتی است
ابوالفضل توکلیبینا عضو هیئت مؤس��س
حزب مؤتلفه اسالمی پیرامون افزایش قیمتها
و کنترل آن به خبرنگار نما گفت :علت اصلی
گرانی ،دولت و ش��رکتهای دولتی است80 .
درصد امور اقتصادی دس��ت دولت اس��ت .در
صورتی که طبق اصل  44باید اینها به مردم و
بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود :دالرهایی که برگردانده نش��دهاند مال شرکتهای دولتی
است و این شرکتهای دولتی هستند که بدهکارند.
این عضو هیئت مؤسس بیان کرد :در مسئله مرغ و تخممرغ مرغداران
باید سویا را به صورت آزاد کیلویی ده یازده هزار تومان بخرند .در صورتی
که قیمت دولتی آن کیلویی دو هزار تومان است .سویا با قیمت دولتی
در اختیار مرغداران قرار نمیگیرد و این شرکتهای دولتی سویا را در
بازار آزاد با قیمت آزاد میفروش��ند .وقتی مرغدار سویا را با قیمت آزاد
بخرد مسلماً این امر در افزایش قیمت مرغ و تخممرغ تأثیر میگذارد.
اگر شرکتهای دولتی سویای مورد نیاز مرغدار را با قیمت دولتی به او
بفروش��ند قیمت مرغ و تخممرغ هم برای مرغدار ارزان تمام میشود.

احمد کریمی اصفهانی:

دولت گوش شنوایی برای شنیدن نظرات نخبگان ندارد
احمد کریمی اصفهانی ،دبیرکل جامعه
انجمنه��ای اس�لامی اصناف و ب��ازار ،در
گفتوگو ب��ا خبرنگار ایکن��ا درباره نقش
اصناف و اح��زاب در ارائه طرحها و نظرات
عمل��ی به دولت ب��رای عب��ور از وضعیت
پیچیده فعل��ی گفت :متأس��فانه دولتها
گ��وش ش��نوایی ندارند ،چ��ون اگر گوش
شنوایی داش��تند از تجارب صاحبنظران،
اصناف و کارشناسان حوزههای مختلف که فاصله کمتری با مردم دارند
استفاده میکردند.
وی ابراز کرد :اگر مس��ئوالن نظرات نخبگان را میش��نیدند و اجرا
میکردند ،حداقل وضعیت اش��تغال کش��ور امروز اینگونه نبود .امروز
ن مس��ئوالن رواج پیدا کرده و میتوان گفت قبح دروغ
خالفگویی بی 
و خالف واقع گفتن در بین برخی مس��ئوالن از بین رفته و به راحتی
وعده میدهند ،به راحتی انکار میکنند و به گردن دیگران میاندازند.
در جلساتی که با مسئوالن وزارتخانهها و دستگاههای مختلف داریم به
جای اینکه حل معضالت زندگی مردم انجام ش��ود ،وزارت کش��اورزی
مش��کل را به گردن وزارت صنعت میاندازد ،وزارت صنعت مش��کل را
مربوط به بانکها میداند ،بانکها هر دو وزارتخانه را مقصر میدانند و
قس علی هذا.
کریمی اصفهانی در پایان اظهار کرد :در این میان تنها کسانی که زیر
این چرخدنده نابود میشوند ،مردم هستند .
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همچنین در باره ذرت وضع به همین صورت است.
وی تصری��ح کرد :ش��رکتهای دولتی باید م��واد الزم را در اختیار
تولیدیها بگذارند تا قیمت تمام شده محصوالت این شرکتها کاهش
یابد و جنس با قیمت ارزانتری به دست مصرفکننده برسد.
توکلیبینا با اشاره به رانتخواری به عنوان یکی از عوامل مهم افزایش
قیمتها مطرح کرد :تا وقتی س��ر منش��أ گرانی ک��ه عملکرد دولت و
رانتخواری شرکتهای دولتی اس��ت درست نشود ،نمیشود جلوی
گرانیها را گرفت.

کارشناس مسائل اقتصادی:

تاخیر در انتخاب وزیر صمت ،بر سوءاستفادهها میافزاید
حس��ین محمودی اصل کارشناس مس��ائل اقتصادی ،در گفتگو با
خبرنگار ما درباره تبعات عدم معرفی وزیر صمت برروی اقتصاد کشور
اظهار کرد :طبیعی اس��ت با حجم عظیمی از مشکالت اقتصادی ،اگر
وزارت صمت بدون وزیر اداره شود بر دامنه مشکالت افزوده خواهد شد.
وی اف��زود :البته نباید انتظ��ار چندانی از وزیر صمت داش��ت؛ زیرا
تصمیمات کالن��ی که بر همه بخشها اثر میگ��ذارد در حوزه اختیار
وزارت صمت نیست.
محمودی اصل بیان کرد :زمانیکه وزارت صمت با وزیر اداره میشد،
مشکالت اقتصادی و افزایش قیمتها وجود داشت ،چه برسد به اینکه
االن این وزارتخانه بدون وزیر اداره میشود.
وی با اش��اره به عدم اتخاذ تصمیمات جهادی توسط مدیران گفت:
برخی مدیران از ترس پاسخگویی دست به تصمیمات جهادی نمیزنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد :قطعاً سرپرست قدرت و
اختیارات وزیر را ندارد و اگر همچنان وزارت صمت با سرپرس��ت اداره
شود ،در شرایط فعلی آسیبزا خواهد بود.
محمودی اصل به ویژگیهای وزیر آینده صمت که باید داشته باشد،
اشاره و خاطرنش��ان کرد :وزیر صمت باید بتواند س��ازوکارها را بهبود
ببخش��د و کارهای کارشناسی غیرسفارشی از پایین به باال انجام دهد،
نه اینکه از قبل تصمیمی گرفته شود و سپس برای اجرا به وزیر صمت
ابالغ شود.
به گفته او؛ تعلل در انتخاب وزیر صمت در این آش��فتهبازار بر دامنه
بالتکلیفی و سوءاستفادهها خواهد افزود.
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حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمی
با اشاره به عملکرد جریان اصالحات مطرح کرد:

آش اصالح طلبان
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ابراهیم��ی با بی��ان اینكه اص�لاح طلبان
میخواهند فقط با موض��ع گیری های خود
از دول��ت فاصله بگیرند ،گف��ت :در اصل آنها
میخواهند خودشان را از عملكرد دولت تبرئه
كنند در حالی كه موفق نخواهند شد چرا كه
م��ردم به خوبی می دانند ك��ه آنها در دولت
تاثیرگذارهستند.
حج��ت االس�لام حس��ین ابراهیم��ی
عضوش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز
در گفتگو با خبرنگار نما ،درباره عبور جریان
اصالحات از دولت ،گف��ت :اصالح طلبان در
انتخابات  ۹۲و  ۹۶از «حسن روحانی» رسما
حمایت کردند و پس از شکل گیری دولت نیز
در ترکیب کابینه س��هیم بودند براین اساس
نقش این جریان سیاسی در دولت بهویژه تیم
اقتصادی دولت پررنگ است.
وی تصریح کرد :وضعیت فعلی ،آشی است
ک��ه اصالح طلبان برای مردم پخته اند و این
مشکالت بوجود آمده است.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز
ب��ا تاکید براینکه نقش تحریم ه��ا در بروز و

ظهور مشکالت کم رنگ است و کارشناسان
اقتصادی نیز به این نکته اذعان داش��ته اند،
اظهار داشت :بیشتر مشکالت مربوط به نحوه
مدیری��ت تیم اقتصادی دول��ت برمی گردد،
اگر دقت کنیم پی خواهیم برد س��رنخ دست
اصالح طلبان است.
ابراهیم��ی با بی��ان اینکه اص�لاح طلبان
میخواهند فقط با موض��ع گیری های خود
از دول��ت فاصله بگیرند ،گف��ت :در اصل آنها
میخواهند خودشان را از عملکرد دولت تبرئه
کنند در حالی که موفق نخواهند شد چرا که
م��ردم به خوبی می دانند ک��ه آنها در دولت
تاثیرگذارهستند.
وی تاکید کرد :البته جایگاه و نفود اصالح
طلبان را فقط نباید در حوزه اقتصاد خالصه
کرد بلک��ه آنها در حوزه های دیگر دولت هم
تاثیرگذار بوده و هس��تند اما به دلیل آنکه با
خروجی و کارکرد قابل قبولی روبه رو نشدهاند
می خواهند از دولت فاصله بگیرند در صورتی
که باید به مردم پاسخگو باشند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

در پاس��خ به این س��وال که آیا عبور اصالح
طلب��ان از دول��ت و رئیس جمه��ور به دلیل
انتخابات س��ال آینده اس��ت؟ ،اظهار داشت:
آنچه مس��لم است این جریان نقش اصلی در
پیروزی کاندیدای خود در انتخابات گذش��ته
ریاست جمهوری ایفا کرد و در پسا انتخابات
هم مس��ئولیت هایی را برعهده گرفته اند اما
از آنجا که ماموریت آنها رو به پایان اس��ت و
گرهای از مش��کالت هم باز نش��ده است می
خواهند خود را جدا از دولت معرفی کنند.
ابراهیمی اضافه ک��رد :بخواهیم منصفانه
ن��گاه کنیم نبای��د در مقطع کنون��ی آنها با
فاصلهگ��ذاری خ��ود را از دول��ت جدا کنند؛
اص�لاح طلبان به جای این کارها و تحرکات،
اعتراف کنند اشتباه کرده اند.
وی گفت :باید به مردم جوابگو باشند ،شاید
پاس��خ آنها مردم را قانع کند و جامعه بپذیرد
که تالش هایی صورت گرفته اما به این نتیجه
نرس��یده اند؛ این بی انصافی است که اصالح
طلبان کال خودشان را کنار بکشند.

فقدان معرفتی و فقر گفتمانی اصالحات

گفتمانها معموال فضای افکار عمومی راهدایت
نصر عزیزی
عضو شورای مرکزی میکنند .گرایش و توج��ه به این فضا چند بخش
فرهنگی ،علمی،اقتصادی و به خصوص سیاسی را
در بر میگیرد اما ملموس ترین آنها گفتمان سیاس��ی
یباش��د زیرا تالش و کوششی اس��ت برای رسیدن به
م
اقتدار و حاکمیت و اداره امور جامعه و حکمرانی بر مردم.
گفتمانپیروز
تراوش��های گفتمانی ازمتن و درون و منبع و ذخیره اعتقادی و معرفتی و تا
حدودی باورهای اخالقی افراد و جریانهای سیاس��ی می جوشند ،تغذیه فکری
میشوند و با ابزارهای رسانه ای و ارتباطی در جامعه منتشر میشوند .هرکه بامش
بیش ،برفش بیشتر .هرگروه و جریان که قدرت وامکان وابزار رسانه ای بیشتری
داشته باشد ،گفتمان خود را بیشتر درجامعه منتشر می سازد و مردم را تحت تاثیر
و در نهایت تسلیم و تصمیم قرار میدهد .به همین دلیل ،صرف نظر از سایر عوامل،
گفته میشود گفتمان فالن گروه و یا فرد و یا جریان در فالن انتخابات پیروز شد.
جمهوری اسالمی به دالیل فراوان تنها نظام بدیعی است که برای اولین بار با
تبعیت والگو برداری از کلیات دوره ده ساله مدینه النبی و دوره کوتاه و سراسرتنش
حکومت امام علی (ع) گفتمانی جدید و دینی و جهانی در تاریخ تمدنها به جهان
عرضه نمود و در این عرصه سخت و پرتالطم جهانی و درمصاف نابرابر با همه نیروها
وامکانات وقوای استکبار جهانی ،گفتمان خود را به پیش برده و با موفقیت نسبی به
فضای فکری جهانیان عرضه نموده است.
واقعیت این است از روزهای اول پیروزی درمقابل گفتمان انقالب جهانی اسالم،
دیدگاهی دردرون کش��ور شکل گرفت که به تبعیت و وابستگی مستقیم وغیر
مستقیم به مرکزیت گفتمانی استکبار جهانی ،درعرصه های سیاسی و نهاد سازی
داخلی به ترویج و تبلیغ و انتش��ار پرداخت و حتی درعرصه های سیاس��ی و به
خصوص انتخاباتها اثرگذار بود که درهمان ابتدا شهید مظلوم بهشتی ،طی نامه
محرمانه ای به امام راحل ازآن ،تحت عنوان دو دید گاه و دو جریان فکری در کشور
رونمایی نمود که به وضوح آثار و ویژگیهای جریان دوم را امروزه در لوای گفتمان
جریان اصالحات مشاهده می کنیم.
پوشش اسمی اصالحات
پگرایی و
یادآوری یک نکته ضروری است که پوشش اسمی اصالحات و یا چ 
یا توسل به خط امام یک بهانه است که به ناچار باید اصولگرایی درمقابل آن ظهور
و بروز سیاسی داشته باشد .جمع کثیری از عزیزانی که صادقانه به تمنای تعهد

انقالبی و یا سیاسی دنباله رو جریان اصالحات بوده اند ولی امروزه گرفتار جریان
های نفوذ و مافیاهای رانت خوار قدرت و ثروت شده اند و نیرنگ تدبیر وامید را
درپرچم های تبلیغاتی نفاق ندیده و نمی بینند ،باید بدانند خواسته یا نا خواسته
متاثر از گفتمانی ش��دهاند که فقیرانه و تهی از معرفت اعتقادی و باورهای نظام
دینی و زینتهای اخالق نبوی و علوی ،متوسل به نحله های فکری سکوالریستی و
لیبرالیستی غرب شده اند که امروز بخت بر گشتگان و به دنیا نرسیده گان(گندم
ری) چون حجاریان  ،نبوی  ،علوی تبار تاجیک  ،عبدی و جمع فتنه 88ماموریت
م��ی یابند تا گفتمان جریان اصالحات را با اصطالح "داد" برای انتخابات ،1400
طراحی و عرضه نمایند تا شاید بتوانند لکه های آرمان گریزی و مردم گریزی
دولت خودساخته تدبیر وامید را از ذهن مردم پاک کنند.
این بار با شعار عدالتخواهی  ،آزادی و دمکراسی مبانی معرفتی گریزان ازخدا
و دین را به فضای گفتمانی زالل دینی وارد و بار دیگر عرصه سیاس��ی را برای
پیروزی انتخاباتی فراهم و مهیا نمایند و چون به فقدان معرفتی برای نظام سیاسی
گرفتارند ،به شیوه های تخریبی فهرست  50موردی روی می آورند که آدرس آن
را در رسانه های آنها و فضای مجازی و نامه های سرگشاده میتوان مشاهده نمود.
به زبان ساده خمیرمایه گفتمان سیاسی و انتخاباتی جریان محروم از معرفت
دینی و ناباور به آرمانهای انقالبی و متوسل به غرب ،آش شله قلمکاری از دروغ ،
نفاق  ،تخریب  ،تحریف ،اغوا  ،گمراهی  ،رای دزدی  ،تهمت و افترا است که به هر
طریق ممکن باید به خورد مردم داده شود و با هرشیوه حرامی پیروز انتخابات شوند.
حاصل کالم اینکه ،هر جریانی که از هویت و اصالت و باورهای اعتقادی و اصول
اخالقی و داشته های ملی و تاریخی و مردمی خود دور شود و بریده گردد ،ناگزیر
استبهدلیلفقدانمعرفتیبهگفتمانماکیاولیستیدشمنپناهببردبدیهیاست
که باید خمیرمایه گفتمانی این جریان نفاق باشد .برخی از اینها میدانند و برخی
نمی دانند که رویکرد آنها مصاف با راه خدا و دین واستمرار خط عاشورا است و به
این مردم خیانت میکنند و عاقبت درچنگال عدالت خداوند گرفتار خواهند بود.
هرکس دراین شکی دارد،ببیند نسبت خودش با شهید سلیمانی چیست؟ و نسبت
شهیدسلیمانی به این جریان ها چه بود؟

الله افتخاری با اشاره به غوغای رسانهای اصالح طلبان برای تصویر کتب درسی :

اعتراض جریان اصالحات برای ایجاد دوقطبی در جامعه
نماینده س��ابق خانه ملت در پاسخ به این
سؤال که چرا برخی از پیشانیداران اصالحات
تالش کردند با طرح مسئله عدالت جنسیتی
موضوع طرح جلد کتاب درسی دانش آموزان
را بهانه برای غوغای رسانهای کنند گفت :در
ای��ن مورد باید به این افراد بگوییم که دولت،
دولت خودتان است و از ماست که بر ماست و
این ما هستیم که االن باید مدعی باشیم ،این
افراد قصد فرار به جلو را دارند.
وی ادام��ه داد :در وهل��ه دوم وزی��ر دولت
در واکن��ش به این موضوع عذرخواهی کرد و
سومین موضوع این است که اگر عدالت مطرح
اس��ت عدالت بر اساس جنسیت مطرح است

و وزیر و مسئولین اظهار کردند که کتبی در
آموزشوپرورش وج��ود دارد که تصویر آنها
مشتمل بر تصویر دختران است و عکس هیچ
پسری کار نشده اس��ت اگر ما حامی عدالت
هستیم و این گروه که اتفاقاً عدالت جنسیتی
برایش��ان مطرح است باید به این موضوع نیز
واکنش نشان میدادند و از حق پسران دفاع
میکردند ،نمیتوانیم بگوییم حق تنها برای
زنان است و شامل مردان و ...نمیشود.
این عضو ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه
اسالمی با اشاره به دالیل اعتراض اصالحطلبان
پیرامون این مس��ئله بیان کرد :عدالت یعنی
هرچی��زی را در ج��ای خ��ود گذاش��تن اگر

اعتراضی وج��ود دارد نباید مبتنی بر نگاهی
باش��د که از آن س��وی آب هدایت میشود و
نوعی دوگانگی و دوقطب��ی در جامعه ایجاد
میشود.

نرگس قدیری:

پیشبرداهداففمینیستیاصالحات
با بحثهای ژورنالیستی

نرگس قدیری مدیریت بخش بانوان حزب مؤتلفه اسالمی پیرامون
علت اصلی حذف عکس دو دختر از کتاب درسی به خبرنگار ما گفت:
معموالً هر سال در محتوا یا تصاویر روی جلد کتابهای درسی تغییراتی
ص��ورت میگیرد .تصاویر بهروز میش��وند و حذف و اضافههایی انجام
میشود و در مطالب کتاب ویرایشهایی صورت میگیرند که این قضیه
روتین و عادی و امری س��لیقهای اس��ت و در نظام آموزشی کشورهای
مختلف در زمانهای مختلف هم اتفاق میافتد و جای حساسیت خاصی
ندارد.
اهداف فمینیستی
وی تصریح کرد :جریان سیاس��ی که به این قضیه میپردازد و قصد
دارد از آن بهرهب��رداری کند قطعاً اهدافی را دنبال میکند .این جریان
از این عکس روی جلد برای سوژهسازی سوء استفاده میکند تا اهداف
فمینیس��تی خودش را در قالب بحثهای سند  2030دنبال کند .این
جدا از بحث سلیقه در طرح روی جلد کتاب است.
مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسالمی مطرح کرد :اینگونه پرداختن
به موضوعات جای س��ؤال هست .چرا یک جریان سیاسی بنیه و توان

خ��ود را صرف پ��روژهای برای اثبات این موضوع میکن��د که در ایران
تبعیض علیه زنان اتفاق میافتد؟
وی اظهار کرد :این جریان سیاسی میکوشد اهداف فمینیستی خود
را با بحثهای ژورنالیستی پیش ببرد.
حساسیتسنجی
قدیری مطرح کرد :اینها میکوشند با طرح اینگونه مباحث در کشور
حساسیتسنجی کنند تا دریابند جامعه چقدر در بحثهای جنسیتی و
نگاه افراطی زنانه با اینها همسوست.
وی گفت :اینگونه مباحث سخیف در اسالم جایگاهی ندارند و جایگاه
حقوق زنان و مردان در اسالم مشخص است .اسالم هیچگاه به بهانه دفاع
از حقوق مردان حقوق زنان را زیر پا نگذاشته است و برعکس.
قدیری در پایان خاطرنشان کرد :اینگونه تالشها از سوی این جریان
سیاسی نشان میدهد ظرفیت اینها به انتها رسیده است و هیچ دستاویز
دیگری برای ش��انتاژ و دادن چراغ س��بز به غربیها برای حقوق بشر و
حقوق زنان ندارند.
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عالء میرمحمد صادقی:

کمک مومنانه با استمرار تبدیل به یک حرکت عمومی شود

14
دوشنبه
31شهریور 1399
3صفر 1442
شماره1125

به گ��زارش هم اندیش��ی از جمل��ه افراد
سرشناس و انقالبی اتاق بازرگانی که نام وی
همیشه در اقدامات خیرخواهانه زبانزد عام و
خاص است عالء میرمحمد صادقی است که
بخشی از عمر  90ساله خود را صرف کارهای
خیر و دستگیری مستمندان کرده است.
دفتر کار وی همیش��ه ش��لوغ است و آنها
که وی را میشناس��ند میگوین��د برخی از
مراجعین به دفتر وی برای دریافت وام و پیدا
کردن کار و مسائلی از این قبیل به دفتر وی
مراجعهمیکنند.
لذا به س��راغ او رفتیم تا از وی بپرسیم که
در مسیر کمکهای مومنانه چه کرده است.
میرمحمد صادقی در پاس��خ به سوالی در
خصوص اقدامات خیرخوانه اظهار داشت :در
روایات دینی به این موضوع مکررا س��فارش
شده است بنابراین به عنوان یک مسلمان باید
آنچه را که در توان داریم انجام دهیم.
وی که سالها در زمینههای مختلف تجاری
فعالیت داشته است ،با اشاره به تاکیدات مقام

معظم رهبری درباره کمکهای مومنانه اظهار
داشت :پس از س��فارش رهبری در خصوص
کمکهای مومنانه ،حرکت مناسبی در جامعه
ش��کل گرفت به طوری که در هر گوش��ه و
کنار از میهن اس�لامی مان ش��اهد اقدامات
خداپس��ندانه و خیرخواهانه جمعی از مردم
برای دستگیری نیازمندان هستیم.
وی با تاکید بر لزوم عمل به این مسئولیت
خطیر اجتماعی بیان داشت :من هم به عنوان
یک مسلمان اقداماتی در این باره انجام دادهام
و با پرداخت مبالغی برای تامین بس��تههای
حاوی م��واد غذایی برای کمک به نیازمندان
اقداماتی را انجام دادهام.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه پیش
از این نیز این کمکها انجام میش��ده است،
بیان داشت :بنابراین بخشی از این کمکها را
مطاب��ق برنامههای قبلی ما در اختیار کمیته
امداد امام (ره) و مؤسسات خیریه قرار دادیم
تا از طریق این ارگانها به دس��ت صاحبانش
برسد.

میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه کمک به
نیازمندان وظیفه عمومی مردم و بهخصوص
بخش خصوصی است ،گفت :در بحران فعلی،
هر شخصی موظف است تا در حد امکان اقدام
به کمک به مس��تمندان کند تا استمرار این
اقدامات خداپسندانه به یک اجماع و حرکت
عمومی تبدیل شود.
گفتنی است این فعال اقتصادی به اتفاقات
اخیر بیروت نیز اشاره کرد و گفت :به عنوان
مسلمان از وضعیت افرادی که در حادثه اخیر
لبنان بیخانمان شدند نیز نباید غافل شویم و
از هر روش ممکن باید در خدمت رسانی به
حادثهدیدگان این واقعه امداد رسانی کنیم.

گزارش فعالیت دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان مازندران از انجام اقدامات خیر خواهانه :

کمک مؤمنانه ملت شور و شعور ایرانیان را به رخ جهانیان کشید
محمد کریمی دبیر حزب مؤتلفه اس�لامی استان مازندران پیرامون
کمک مؤمنانه دفتر حزب استان به خبرنگار هفته نامه شما گفت :مقام
معظم رهبری به مناسبت نیمه شعبان امسال با اشاره به مشکالتی که به
خاطر شیوع بیماری کرونا برای مردم پیش آمد از ملت ایران خواستند
در م��اه مبارک رمضان انفاق و ایثار و به مس��تمندان کمک کنند .این
رزمایش خوب به صورت گسترده در سراسر کشور انجام شد .دفتر حزب
مؤتلفه اسالمی در استان مازندران هم در راستای این فرمایش حضرت
آقا اقداماتی انجام داد.
وی افزود :با نشستی که در مجموعه دفتر حزب استان انجام دادیم
توانس��تیم بستههای معیشتی ،گوش��ت و غذای گرم را در ماه مبارک
رمضان و ایام محرم بین نیازمندان توزیع کنیم.
جلوه دیگری از همدلیها
دبیر دفتر حزب مؤتلفه اسالمی در استان مازندران با اشاره به اقداماتی
در راس��تای کمک به کنترل ش��یوع کرونا در خصوص کمک مؤمنانه
خاطرنشان کرد :این رزمایش جلوه دیگری از همدلیها و همراهیهای
ملت ایران را به رخ جهانیان کش��ید و کار بس��یار ارزشمندی بود که با
شور و شعور ایرانیان در کوچه و پسکوچههای کشور اتفاق افتاد .حزب

سید موسی بالدیان:

اشتغالزایی در استان خوزستان با کشت خرما

سید موسی بالدیان دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان خوزستان
پیرامون ظرفیتهای استان در تولید خرما به خبرنگار ما گفت :استان
خوزستان از مناطقی است که خرمای خیلی خوبی دارد .شادگان ،آبادان،
خرمشهر ،بهبهان و اهواز از شهرهای خرماخیز هستند و خرماهای خوبی
دارند .خرمای کشت شده به استانهای دیگر نظیر تهران صادر میشود
و مشکلی در زمینه صدور خرما وجود ندارد.
علت افزایش قیمت خرما
وی اشاره کرد :با باال رفتن قیمت دالر قیمت خرما در استان خوزستان
حداقل دو برابر شده است.
بالدیان اظهار کرد :مش��کل آب خرماداران در آبادان و خرمشهر حل
شده است و باغات خرما توسعه یافتهاند و کسانی که خرما کشت میکنند
به اصالح باغات خرما پرداخت ه و نخلهای جوان جایگزین شدهاند.

مؤتلفه اس�لامی که بهنوعی حزب الهی و مقدسی است خود را در این
زمینه پیشگام دانست و این کار را از طریق خیرین این حزب انجام داد.
وی گفت :ما اسامی نیازمندان را از بهزیستی و کمیته امداد گرفتیم تا
کمکهایمان را به دست نیازمندان واقعی برسانیم.
کریم��ی در پایان با اش��اره به برنامههای دیگ��ر دفتر حزب مؤتلفه
اس�لامی در راس��تای کمک مؤمنان��ه مطرح کرد :با نزدیک ش��دن به
آغاز س��ال تحصیلی قصد داریم با همکاری دفتر حزب استان و دبیران
شهرستانها بس��تههای لوازم التحریر را به دست فرزندان خانوادههای
نیازمند و بس��تههای کمکهای معیشتی را به دست نیازمندان استان
برس��انیم .در عین حال سعی داریم به خانوادههایی که نیاز مالی دارند
کمکهای مالی کنیم.
دبیر حزب مؤتلفه اس�لامی در خوزستان خاطرنشان کرد :محصول
خرمای این استان کیفیت خوب و طرفداران زیادی دارد .هم در داخل
خوب عرضه میشود و فروش میرود و هم خارج از کشور.
ظرفیت صادرات خرما
وی گفت :عراق و عربس��تان خرماخیز هستند .خرمای ما بیشتر به
ترکیه ،افغانستان  ،پاکستان و کشورهای آسیای میانه صادر میشود.
بالدیان مطرح کرد :با توجه به ظرفیت کش��ت خرما در خوزس��تان
عده زیادی به پرورش خرما و ایجاد و توسعه نخلستانها و باغهای خرما
پرداختهاند .همین موجب اش��تغالزایی در استان ما شده است .وی در
پایان به اس��تانهای بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و کرمان
اشاره کرد که در کشت و پرورش خرما فعال هستند.

کرونا و سردرگمی در فضای آموزشی کشور
ح��رف های ضد و نقیض وزارت آم��وزش و پرورش درباره ی حضور
و ی��ا عدم حضور بچ��ه ها در م��دارس در روز های منته��ی به پانزده
شهریور،پیگیری خبر های مربوط به آموزش و پرورش از فضای مجازی
و رسانه ی ملی را باال برده بود  .خبر ها از شروع سال تحصیلی از دوهفته
زودتر از اول مهر حکایت داشت و این در حالی بود که هنوز خود آموزش
و پرورش نیز تصمیم قاطعی در رابطه با س��ال تحصیلی جدید نگرفته
بود .نهایت اخبار ارائه شده برنامه ریزی جداگانه برای مدارس هر ناحیه
با توجه به شرایط شیوع کرونا  ،وضعیت زرد و سفید و قرمز بود که به
ناگاه تصمیمی جدید در شب پانزدهم اتخاذ و اعالم شد .تصمیمی مبنی
ب��ر الزام حضور دانش اموزان در مدارس  .اعالم دیر هنگام وزیر آموزش
و پرورش و ارائه ی دلیلهایبی پایه و اساس برای این تصمیم ،دغدغه

ی جدیدی را بر فضای اموزشی حاکم کرد.
کادر آموزش��ی مدارس که ت��ا آن لحظه برنامه ری��زی هایی طبق
صحبتهای پیشین وزارت آموزش و پرورش انجام داده بودند به ناچار
مجبور به تغییر دادن برنامه خود شدند آن هم درست در شب بازگشایی
مدارس! و همچنین این اعالم ناگهانی و بی تدبیر اعتراض خانواده ها را
که نگران سالمتی فرزندانشان بودند برانگیخت و البته دیری نپایید که
این تصمیم نیز مانند تصمیم رییس جمهور در زمان اوایل کرونا(از شنبه
همه چیز به روال عادی باز میگردد )تغییر کرد و اختیار به خانواده ها و
مدارس محول شد  .بازهم داستان سردرگمی ادامه یافت.
حاال معضل ها و مش��کالت جدید رخ مینمایند که برای هیچ کدام
هم جواب یا برنامه ای مدون و هدفدار مشخص نشده است و همه بار
مسئولیت به خانواده ها و کادر آموزش سپرده شده هست.
از جمله معضالت که می توان به آن اشاره کرد :
قادر نبودن معلم به اداره ی همزمان کالس حضوری و مجازی (برای
دان��ش آموزانی که می آیند و دانش آموزانی که به مدرس��ه نمیایند)
همچنین زمان به قدری نیست که جداگانه برای هر گروه توضیح داده
شود و تکرار شود.
برانگیختن احساسات دانش آموزانی که والدینشان به سبب نگرانی
از سالمتشان اجازه ی حضور در مدارس را ندادند در هنگام مشاهده ی
دوستان خود که به صورت حضوری در کالس هستند.
عدم رعایت نکات بهداش��تی در جمع دانش آموزان به خصوص در
پای��ه های پایین تر که بچه ها س��ن کمی دارند و رف��ت و آمد دانش
آموزان حضوری در نبود سرویس و امکان باال رفتن آمار کرونا باالخص
در کودکان و مشکالتی از این قبیل که اکثر خانواده ها و کادر آموزش
با آن درگیر هستند.
در نهایت این شرایط توجه ویژه تری را می طلبد.

برای عروج نخستین بانوی فیلسوف و انقالبی ایران
از او که او را نخسین فیلسوف زن ایران نامیدند از او که فوق دکتری
فسلفه دانشگاه کالیفرنیا است و از او که در جایگاه های اجتماعی نیز با
علم و دانش و فکر عمیق و پویای خود حق خود را به کشورش ادا نموده
است و همواره فعال و انقالبی بوده است و از او که این ها در وصف اوست
ولی همه شان حقیرند برای وصف او...
اصال تعریف فوق دکتری فلس��فه کجا و جایگاه فوق دکتری فلسفه
کجا ولی این چنین با تواضع کجا ،اصال این تواضع خودش رنگ و جان
دوباره می دهد به تمامی این مش��خصه ها درست مثل وجود متواضع
او برای ما که جان دوباره را هدیه میکرد .اصال مگر میشود استادت با
لحن شیرینیش با تمام وجودش از همان ترم های اول تو را بچه های
من خطاب کند و از جان مایه بگذارد و ترجیح دهد جای نشس��تن بر
صندلی تمام قد بایستد روی به روی دانشجو و با شور مخصوص به خود
و با اشتیاقی وصف ناپذیر برای تو بیان کند از دریای وسیع علمش و تو
باز سوال کنی و او بازهم مثال بزند و در اخر با لحن شیرین خود بگوید
(چه و چه و چه هکذا)
و باز هم تاکید کند بچه های گلم در مثال مناقشه نیست دقت کنید
و همین قدر متواضعانه رفتار کند و تو جان دوباره نگیری؟اصال بحث
ما به کنار جامعه علمی هم جان دوباره میگرفت از او.
و بازهم رجوع میکنیم به همان سخن که در مثال مناقشه نیست .
در حقیقت همه ی این سخنان در وصف او مثالی است و حق مطلب
را به جا نمیآورد حقیقت این است که از او خیلی حق ها برگردن ماست
و چه کنیم که مناقشه نیست .
و باور نمیکنیم که جامعه محروم شده از حضور گرم و پر شور او
کاش م��ردم دنیا عمق وج��ودی او را درک میکردند و کاش طاقت

میآوردند و چشم نمیبستند بر حقیقت وجودی او و جایگاه علمی او
را در کنار جایگاه های اجتماعی و مادری و همه ی این ها را در لباس
اخالق و تواضع و تقوا که میراث اس�لام است می دیدند و میفهمیدند
که نمونه ی یک بانوی مسلمان و فرهیخته اوست.
و کاش قدردان باشیم...
درجات دکتر طوبی کرمانی متعالی و راهشان پر روهرو ...

تهیه و تنظیم مطالب :زهرا روزبه
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به نظر من آمریکاییها دنبال پیدا کردن دشمنند؛ گاهی اسم ایران
را میآورند،گاهی اسم چین را میآورند ،گاهی اسم روسیه را میآورند؛
یخواهند دشمن درست کنند .به نظر من آمریکا ،دشمنی بزرگتر
م 
از ملّت خودش ندارد؛ االن بزرگترین دشمن رژیم آمریکا ،ملّت آمریکا
دش��من دیگر نگردد؛ همین دشمن هم هست که این
دنبال
هستند؛
ِ
ِ
رژیم را به زانو درخواهد آورد .و مشکل آمریکا با ما هم این است که نه
یتواند ما را تسلیم کند؛ او دنبال این است
میتواند ما را حذف کند ،نه م 
که یا ما را تسلیم خواستههای خودش بکند ،یا ما را حذف کند و از بین
یتواند ،لذاست که ناراحت است؛ بنابراین به نظر
ببرد ،و هیچ کدام را نم 
ما صبر و ثبات و ایستادگی و انشاءاهلل کار جهادی وظیفهی ما است.

پنجره آخر

فشار حداکثری به ایران

امام خامنه ایی 99/5/10

قدرت« اقدام پیشدستانه»
محمد کاظم انبارلویی  40سال پیش که استکبار جهانی تصمیم
عضو شورای مرکزی گرفت یک جنگ سخت نیابتی را به ملت ایران
تحمیل کند ،ارتش ما به دلیل انقالب اسالمی
و جنایات س��ران ارتش در به گلوله بستن مردم در تظاهرات سالهای
 56و  57از هم پاشیده بود .دولت موقت در حالی که صدام  12لشکر و
دهها تیپ پیاده را در مرزهای ایران برای حمله تجهیز میکرد و نیروهای
ذخیره را احضار کرده بود ،سربازی را از  24ماه به  18ماه کاهش داد و
در فکر پس دادن هواپیماهای  F16به آمریکا بود ،به همین دلیل دشمن
طمع تجاوز به خاک مقدس ایران کرد ،اما امروز به برکت هوش��یاری و
هوشمندی فرماندهی کل قوا در تجهیز کمی و کیفی نیروهای مسلح به
قدرتی دست یافتهایم که در اصطالح نظامی به آن «قدرت بازدارندگی»
میگویند .ما سالهاس��ت از این مرحله نیز عبور کردهایم و به مرتبت
«قدرت اقدام پیشدستانه» رسیدیم.
نتیجه ماجراجویی نظامی
این قدرت را در جنگ نیابتی 32روزه حزباهلل با رژیم صهیونیستی
تست کردیم .امروز آمریکا ،اروپا و همه همدستان منطقهای آنها علیه
ملت ایران به همه چیز فکر میکنند ،جز «ماجراجویی نظامی»! چون به
قول شهید سلیمانی میدانند؛ در همان دقایق اولیه نبرد همه امکانات
آنها در منطقه نابود میش��ود و از همه مهمتر از رژیم صهیونیس��تی
اثری باقی نخواهد ماند .این یک حقیقت روشن است که ماشین جنگی
آمری��کا را در منطقه زمینگیر کرده و بیرون رفتن از غرب آس��یا را در
دستورکارخود قرار داده است.
امروز ایران به پایهای از قدرت رس��یده اس��ت که یکی از پنج قدرت
غیرهس��تهای جهان است .آنچه در ذهن هر متجاوزی علیه ملت ایران
وجود دارد ،این است که مهم نیست در نبرد با ملت ایران چه ضربهای
وارد میکنیم ،چون هشت سال دفاع مقدس ملت ایران نشان داد آماده
هر هزینهای است ،مهم آن است که؛ «چه ضربهای میخورند»!
امروز دهها ش��هر زیرزمینی موشکی و هزاران پهپاد پیشرفته و انبوه

تجهیزات نظامی روی زمین ،هوا و دریا در آمادهباش صددرصد هستند
تا در همان دقایق اولیه نبرد ،پاسخ پشیمانکننده به متجاوز بدهند که
در تاریخ جنگهای جهان بیسابقه باشد .همین ذهنیت دشمن باعث
ش��ده امنیت ملت ایران تضمین شود و این بزرگترین دستاورد هشت
سال دفاع مقدس و بیم ه شدن خاک عزیز ملت ایران است.
قدرت «بازدارندگی» و «اقدام پیشدستانه»
فقط خ��دا میدان��د ،اگر ق��درت «بازدارندگ��ی» و ق��درت «اقدام
پیشدستانه» ارتش اسالم در منطقه نبود ،چه فاجعهای در ایران و غرب
آس��یا و حتی در جهان به واسطه شکلگیری دولت داعش رخ میداد.
نیروهای مسلح ما خاکریزهای دفاعی خود را فراتر از مرزها پشت خطوط
مرزی دشمن بردهاند و اجازه نفس کشیدن به آنها نمیدهند.
سالها طول خواهد کشید تا استراتژیستهای نظامی جهان بفهمند
که سردار شهید حاجقاسم سلیمانی چگونه توانست یک ارتش نیرومند
از بینالملل اسالم پدید آورد و در کمترین زمان ممکن سر افعی داعش
را که از آس��تین استعمار و استکبار جهانی بیرون آمده بود ،در سوریه،
عراق و لبنان با سنگ مقاومت درهم بکوبد.سالها طول خواهد کشید
تا دنیا بفهمد امام(ره) چگونه کش��ور را از اش��غال دشمن رها ساخت و
متجاوز را در خاک دش��من به دس��ت همان کسانی که او را تجهیز به
تجاوز کرده بودند ،به دار مکافات کشد .سالها طول خواهد کشید آمریکا
بفهمد که چطور مقام معظم رهبری با دست خالی با کمترین هزینه،
کش��ور را به سالحهایی مجهز کند و خواب خوش را از دشمنان اسالم
و ایران برباید .آگاهان جهان میدانند غرب و آمریکا به عالمت تسلیم،
بیرق مذاکره را از دست نمیدهند .چند ابله در داخل و با عنوان خطر
جنگ فکر میکنند ،میتوانند مردم را بترسانند.خطر جنگ سالهاست
از کش��ور رخت بربسته اس��ت .اگر هم وجود داشته باشد ،آن را باید در
وادی دش��من سراغ گرفت .دشمن است که باید فکری برای خود کند
که از داخل و خارج مرزهای خود مورد تهدید است .این دستاورد غیبی
دفاع مقدس را فقط استراتژیستهای نظامی نکتهبین جهان میدانند.
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