
در این شماره می خوانید:

دوشنبه21   مهر 1399 
24  صفر 1442 

12  اکتبر2020  
 شماره 1128

ل
 200000 ریا

w
w
w.shom

a-w
eekly.ir

ی پیشنهاد کرد:
دکتر بادامچیان به روحان

ی
جایگزین

ی قاطع و شایسته
 وزرا

ت مردم
ی حل مشکال

 برا
ت اصالح طلبان از بایدن

ی حمای
ت اصل

 عل

ت
س یازدهم همدل و همراه نیس

ی با مجل
 روحان

ی درباره قره باغ
ی آذربایجان شرق

ب موتلفه اسالم
 بیانیه حز

ت؟
ی چیس

ف ایران برا
ی اطرا

گ و بحران ها
 جن

س بگیرند
ی به سخنانشان در

ص( در وفا
 مدیران از سیره پیامبر)

ی برگزار نشد؟
ب موتلفه اسالم

 چرا مراسم دهه آخر صفر حز

 حاصل عملکرد اصالح طلبان

گ کارگشا نخواهد بود 
 پیشنهاد کاالبر

ف نوشته شود
ی باید شفا

 قانون مالیات

ی
گ اقتصاد

ی فرماندهان جن
 گرفتار کارنابلد

ت خود را بپذیرد
ی خواهد اشتباها

ت نم
 دول

ی کنند
ب م

ت را تخری
ی خود دول

ی بقا
 اصالح طلبان برا

ی: 
ن سید رضا اکرم

ت االسالم و المسلمی
حج

ی ها 
ی خوئین

موسو
ت

نشان داد از مسائل جامعه غافل اس

ی:
ی فضائل

مهد

اصالح طلبان دنبال ارائه
ی هستند

ط به افکار عموم
س غل

 آدر



2
دوشنبه

21 مهر 1399  
24صفر   1442    

شماره  1128 

حاصل عملکرد اصالح طلبان 
در حدود 40 س��ال بعد از پی��روزی انقالب 
اسالمی عناوین مختلفی برای طبقه بندی های 
سیاس��ی مطرح ش��ده اند که ص��وری بودند و 
نمی توانند به صورت اساسی بیانگر اندیشه و طرز تفکر و مشی آنها باشند. 
عنوان اصالح طلبی یکی از آنهاست. گروهی از اصالح طلبان انسان های 
ش��ریف و قابل احترامی هس��تند که در تفکر و عمل پایبند ارزش ها و 
اصول انقالبند و در جهت تقویت والیت و رهبری نظام حرکت می کنند. 

البته در برخی از فروع نظر خاص دارند. 
 دائماً در حال مقابله با نظام

مش��ی گروه دیگری از اصالح طلبان نفاق است و تفکر و عملشان بر 
هم منطبق نیس��ت. بعضاً سعی شان به طرق مختلف در جهت تخریب 
پایه های نظام اسالمی است. این گروه اعتقادی به مبانی انقالب اسالمی 
که حضرت امام خمینی)ره( عرضه کرده است ندارند، والیت فقیه را قبول 
ندارند. دائماً در حال مقابله با نظام اسالمی و تحریک افکار عمومی علیه 
مقدس��ات کشور هستند. تالششان ایجاد نارضایتی عمومی و گسست 
اجتماعی است. به عبارت دیگر اینها مردم ساالری دینی را قبول ندارند و 
دموکراسی های غربی را که قابل تحقق نیست در ذهنشان می پرورانند. 
این طیف مورد توجه دش��من خارجی است و دشمن خارجی برای 
تحقق اهداف خصمانه اش از این طیف یارگیری و از آنها استفاده می کند. 
اینها دو نوع هستند. عده ای رسماً مزدور و حقوق بگیر دشمن خارجی 
هس��تند و عده ای هم بدون دریافت دس��تمزد آب به آس��یاب دشمن 
می ریزند و افکارشان به گونه ای است که دشمن خارجی می تواند از آنها 

استفاده کند. 
 نفوذ در حوزه ها و مراجع تصمیم سازی

نقش اینها در فضاس��ازی و س��رگرم کردن افکار عمومی و نفوذ در 
حوزه ها و مراجع تصمیم س��ازی و تصمیم گیری اس��ت تا بتوانند ذهن 

تصمیم گیرندگان را منحرف کنند. شعارهایشان اغفال کننده مردم است. 
اینه��ا بدبینی را در افکار عمومی تزریق می کنند. قدرت طلبی و س��وء 
اس��تفاده شخصی و جناحی از مس��ئولیت هایی که تصاحب کرده اند و 

استفاده از رانت از ویژگی های اینهاست. 
متأسفانه این گروه نقش مؤثری در ایجاد وضعیت امروز کشور دارند. 
اینه��ا برای حمایت از رئیس جمهور فعلی ت��الش کردند افکار عمومی 
را اغفال کنند و به س��مت اخذ رأی نامزد مد نظرش��ان برای ریاس��ت 
جمهوری س��وق بدهن��د. االن ک��ه کاروان اجرا در گل مانده اس��ت و 
نارضایتی مردم ایجاد شده است، همین ها دارند کنار می کشند و پروژه 
عب��ور از رئیس جمهور را کلی��د زده اند و به انحای مختلف با طرح عدم 
ش��رکت در انتخابات بعدی و اس��تعفای رئیس جمهور، با افکار عمومی 

بازی می کنند. 
در نهایت هدفش��ان ایجاد نارضایتی مردم است تا مردم علیه فضای 
انقالب اسالمی و حکومت اسالمی به نفع گرایش به غرب طغیان کنند. 

آمال و آرزوی این گروه رسیدن به مدینه تزیین شده غرب است.

سرمقاله

حسین انواری

احمد کریمی اصفهانی: 

حضور بی برنامه دولت باعث تزریق گرانی به بازار می شود
پیشنهاد کاالبرگ کارگشا نخواهد بود

احمد کریمی اصفهانی، عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اسالمی 
در باره عدم ارائه راهکار و اقدام جدی از سوی دولت برای حل مشکالت 
اقتصادی کش��ور به خبرنگار ما گفت: به نظر م��ن دولت فعلی دولتی 

منفعل است و حرفی برای گفتن و طرح و پیشنهادی ندارد. 
 حاصل بی برنامگی دولت

وی در باره علت عدم ثبات در مسائل اقتصادی کشور در هشت سال 
گذشته مطرح کرد: وقتی دولت برنامه نداشته باشد وضعیت رها شده ای 
پی��ش می آید و بی برنامگ��ی و بی تدبیری دولت باعث بروز مش��کالت 

اقتصادی شده است. 
این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی اظهار کرد: اگر دولت 
اعالم کند برنامه ای ن��دارد و مدیران دولتی کمتر برای مردم مزاحمت 
ایجاد کنند وضع اقتصادی کشور بهتر از وضعیت فعلی خواهد شد، زیرا 
حض��ور بدون نظارت و بدون برنام��ه دولت باعث تحریک بازار و تزریق 

گرانی به بازار می شود. 
وی تصریح کرد: تصمیمات غلط دولت باعث باال رفتن قیمت ارز در 

کشور می شود. 
کریمی اصفهانی خاطرنشان کرد: دولت به موازات بازار شناور خودش 

هم شناور است و هر روز قیمت ها را باال می برد. 
 بعضی تصمیمات دولت از تصمیم نگرفتن بدتر است

وی مطرح کرد: بعضی تصمیمات دولت از تصمیم نگرفتن بدتر است، 
مثل تعهد صادرکننده ها که صادرات را قفل کرده است. 

این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص آنچه مردم 
در این شرایط انجام دهند گفت: مردم می دانند در مقابل بیگانگان نباید 

برای دولت مش��کلی به وجود بیاورند، چون نگرانند هر گونه مش��کلی 
متوجه نظام و اصل نظام و خودشان خواهد شد. 

وی توصیه کرد: اگ��ر دولت برنامه ای ندارد مردم نهایت انصاف را به 
خرج بدهند و نهایت سعی شان را برای کمک به دهک های پایین جامعه 

بکنند. 
کریمی اصفهانی خاطرنشان کرد: توقع این است که در این وضعیت 
مجلس بکوش��د با پیش��نهادهای خوب به بهبود و ساماندهی وضعیت 

اشتغال مردم و تولید کمک کند. 
 پیشنهاد کاالبرگ کارگشا نیست

وی در پای��ان تأکی��د کرد: پیش��نهاد مجلس مبنی ب��ر کاالبرگ و 
پرداخت مبلغ نقدی هرگز کارگشا نخواهد بود. در صورتی که 30 درصد 
درآمده��ای حامل های ان��رژی و حتی مابقی آن برای کمک به تولید و 
ایجاد اشتغال کارسازتر و راهگشاتر و کمک خوبی به نظام، اقتصاد کشور 

و مردم است.      
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دبیرکل حزب موتلفه اس��المی اظهار داشت: اهانت ترامپ به ملت 
ایران، ناش��ی از آشفتگی روحی و عصبانیت ش��دیدش از شکست در 

فعالیت های انتخاباتی است. 
 علت عدم برگزاری مراسم عزاداری دهه آخر صفر

ب��ه گ��زارش روابط عمومی حزب موتلفه اس��المی، دکتر اس��داهلل 
بادامچیان در پایان نشس��ت دبیران این حزب با اشاره به دستور مقام 
معظم رهبری مبنی بسیج همگانی برای مبارزه با کرونا اظهار داشت: 
از همه اعضا و طرفداران موتلفه اسالمی خواستاریم در توجیه مردم و 
مراقبت به رعایت امور بهداش��تی نهایت همراهی را با همه مسئوالن 
مب��ارزه با کرونا انجام دهند و هر نوع کمک و امداد مومنانه را افزایش 

دهند. 
وی تصریح کرد: حزب موتلفه اسالمی مراسم عزاداری دهه آخر صفر 
خود را که قریب س��ه دهه است، ادامه داشته امسال به اطاعت از نظر 

والیت فقیه تعطیل کرد تا رعایت امور بهداشتی شده باشد. 
 نماد سقوط اخالقی در هیئت حاکمه آمریکا

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به اهانت و فحاشی ترامپ علیه ملت ایران گفت: 

ب��ی ادبی رئیس جمهور آمریکا و رقی��ب او در مناظرات تلویزیونی، 
بیانگر سقوط اخالقی در هیئت حاکمه آمریکاست و ملت آمریکا باید 
راهی برای نجات از سلطه دیکتاتورانه دو حزب حاکم آمریکا بجویند تا 

از بحران همه جانبه در غرب رهایی بیابند. 
بادامچی��ان تاکی��د کرد: ترام��پ و مواض��ع او آنقدر ب��ی ارزش و 
بی اهمیت اند که نیازی به پاس��خ دهی نیست، رسوایی ترامپ بر همه 

جهانیان آشکار است. 
 دلیل عصبانیت شدید ترامپ 

وی ادامه داد: آشفتگی روحی و عصبانیت شدید او به علت احساس 
خطر برای از دست دادن قدرت است و مواضعی که می گیرد برای حفظ 

این قدرت است. 
وی اضافه کرد: حتی در بیان اینکه نظامیان آمریکا از منطقه بیرون 
می روند بازی انتخاباتی است گرچه چاره ای هم برای نجات از گرداب در 
افغانستان و عراق و سایر کشورهای منطقه جز فرار ندارد، همان گونه 

که نظامیان آمریکایی از ویتنام گریختند. 
 پوزخند نتیجه تحریمهای آمریکا

وی تصریح کرد: سیاست های غلط آمریکا کار را به اقدامات مسخره 
رسانده است، مانند تحریم های اعالم شده جدید درباره 1۸ بانک ایرانی 

که قبالً در تحریم بانکی ایران قرار داشتند. 
دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی، تاکید کرد: 40 س��ال اس��ت که 
تحریم های آمریکا علیه ایران برقرار ش��ده و جز مزاحمت تاثیر اساسی 
نداش��ته است، حاال تکرار تحریم مجدد چند بانک چه اثر بازدارنده ای 
برای آمریکا خواهد داشت؟ و معلوم است که جز پوزخند از طرف ایران 

نتیجه برای آمریکا در پی ندارد. 
جایگزینی عناصر شایسته و قاطع

بادامچیان دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش بی رویه 
قیمت کاالهای اساس��ی، تصریح کرد: دولت اقدامی برای جلوگیری از 
افزایش بی رویه ارز و کاالهای س��بد غذایی برای مردم داش��ته باشد و 
عناصر شایسته و قاطع را جایگزین مدیران و وزرایی کند که نمی توانند 

اقدام موثری داشته باشند. 
وی ادام��ه داد: دولتمردان می گویند میلیون ها تن کاال در گمرکات 
رسوب کرده و ناهماهنگی های بین بانک مرکزی و وزیر صمت و وزارت 
اقتصاد و دارایی و... اجازه استفاده از این کاالها را نمی دهد؛ دولت الاقل 

آنها را هماهنگ کند و از مشکالت مردم بکاهد. 
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی افزود: برخی دولتمردان می گویند 2۷ 
میلیارد دالر در خارج از کش��ور است و به داخل نمی آید، غیر از دولت 

کسی مقصر نیست و دولت هم جز تهدید اقدام موثری ندارد؛ در حالی 
که باید با تدبیر موضوع را حل کند. 

 تعطیلی جلسه سران قوا صحیح نبود
بادامچیان اش��اره ای هم به لغو نشس��ت سران قوا داشت و با انتقاد 
از رئیس جمهورگفت: با این همه مش��کالتی که در کشور وجود دارد، 
تعطیلی جلسه سران قوا صحیح نبود زیرا تعداد کم آنها و فضای باز و 
رعایت امور بهداشتی مشکلی ایجاد نمی کرد که نیاز باشد جلسه تعطیل 

شود. 
 تایید مواضع بر حق ائمه جمعه استان های مرزی

بادامچی��ان در بخش دیگری از این گفت وگو در مورد بحران قره باغ 
نیز گفت: ما مواضع بر حق ائمه جمعه استان های مرزی با آذربایجان را 
تایید می کنیم و ضمن محکوم کردن اشغالگری، برای این بحران راه حل 

نظامی را تجویز نمی کنیم. 
وی با استقبال از اعالم آتش بس و پذیرش دوطرف گفت: امیدواریم 
گفتگو ها به نتیجه برسد و از طرق دیپلماتیک این بحران پایان یابد. ما 
معتقدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از عناصر مشکوک در 
دوطرف به دنبال درگیری نظامی و ناامن کردن منطقه هستند، باید در 

این مورد هوشمندی نشان داد و به این بحران پایان داد. 
 تحمل رنج فراق اربعین

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی همچنین با تجلیل از ملت ایران به 
خاطر صبوری و برگزاری مراسم اربعین در خانه ها، گفت: ملت ایران به 
تبعیت از مقام معظم رهبری اربعین امسال مظلومانه اشک ریختند و 
رنج فراق را تحمل کردند، امیدواریم هرچه زودتر این بیماری منحوس 
از کل کره زمین محو شود، الحق این هوشمندی ملت و پیوند امت و 

امامت در عاشقانه ترین برنامه امام حسین)ع( بسیار ارزشمند است. 
زیاده طلبی استعماری مستکبرین پایان ندارد

بادامچیان در پایان با اش��اره به اینکه رافائل گروسی دبیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در پاسخ فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی 
مبنی بر بازرسی های گسترده از همه تاسیسات اتمی ایران گفته است 
»مگر ایران یک کش��ور اشغال شده است که بتوانیم از همه مراکز آنها 
بازرسی کنیم.« اظهار داشت: زیاده طلبی استعماری مستکبرین پایان 
ندارد؛ دولت باید قاطعانه و با تدبیر عمل کند و استعمارگران هم بدانند 
که ملت ایران درباره حق مسلم خود که استفاده کامل از انرژی هسته ای 

است ،کوتاه نخواهند آمد.

دکتر بادامچیان به روحانی پیشنهاد کرد:

جایگزینی وزرای قاطع و شایسته
 برای حل مشکالت مردم
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سیدمصطفی میرسلیم در چهارمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی برسیاستهای کلی نظام:

قانون مالیاتی باید شفاف نوشته شود
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:قان��ون مالیاتی باید به 
صورت ش��فاف نوش��ته ش��ود و معافیت در این حوزه معنا ندارد. باید 
مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کارهایی انجام می دهند و 

متناسب با آن مالیات بدهند.
به گزارش ایسنا، چهارمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت 
دار کشور مبتنی برسیاستهای کلی نظام با موضوع اولویت های قانون 
گذاری مبتنی بر سیاست های کلی زیربنایی با سخنرانی سیدمصطفی 
میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.
در این نشس��ت که توس��ط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای 
سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، میرسلیم 
اظهار کرد: برای سیاس��ت گذاری از سال ۷۵تا امروز روش ویژه ای در 
پیش گرفته ش��ده است. در طول این 24سال هیچ مجموعه ای از قلم 

نیفتاده است که در سیاست گذاری ها دخیل نباشد.
وی افزود: در سیاس��ت گ��ذاری با دعوت از دولتمردان، مس��ئوالن 
وابسته به موضوع، دانشگاهیان، س��ازمان های مردم نهاد، بخش های 
خصوصی روش جامعی در پیش گرفته ش��ده اس��ت و هیچ سازمان و 

نهادی نمی تواند معترض شود که در این جلسات حاضر نبوده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در حدود 40سیاست 
کلی تدوین شده است که نزدیک به ۷00 بند است که از نظر من حوزه 
زیربنایی و امور علمی، فرهنگی و اجتماعی اساسی ترین بخش از آن ها 
اس��ت. از غفلت های ما این بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
سیاست نوشتیم ولی برای نمایندگان مجلس تبیین نکردیم که وظیفه 

ایشان قانون گذاری بر اساس سیاستها است.
وی تاکید کرد: ۶ دوره از مجلس را در بس��تر سیاس��ت های تدوین 
شده سپری کرده ایم ولی هنوز نسبتی بین قانون و سیاست ها به وجود 

نیامده است.

 تمام نیازهای کشور در این ابالغیه دیده شده است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس با اشاره به 
اینکه مخاطب سیاست ها فقط یک دستگاه نیست و همه مخاطب آن 
هستند گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹2 که این ابالغیه 
ش��امل 24 بند است که تمام نیازهای کشور در این ابالغیه دیده شده 
اس��ت و با اجرای این سیاست ها، کشور در مقابل تهاجم های دشمن 

مقاوم می شود.
این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: قانون مالیاتی باید 
به صورت ش��فاف نوشته ش��ود و معافیت در این حوزه معنا ندارد. باید 
مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کارهایی انجام می دهند 
و متناسب با آن مالیات بدهند. به صورت ساالنه این مالیات از بلند پایه 
ترین مقام کش��ور یعنی مقام معظم رهبری دریافت ش��ده و از حقوق 

ایشان کسر می شود.
میرس��لیم تصریح کرد: اگر اندیش��کده ای اعالم کن��د که آمادگی 
اظهار نظر کارشناس��ی دارد و در موضوعات تخصصی کار تحقیقاتی و 
پژوهش��ی انجام داده باش��د، مجلس این آمادگی را دارد که با دعوت از 
این اندیش��کده ها و نخبگان در کمس��یون های مجلس،از ظرفیت آنها 

استفاده نماید.

گرفتار کارنابلدی فرماندهان جنگ اقتصادی
ای��ران هفدهمی��ن اقتصاد دنیا براس��اس 
گزارش رسمی نهادهای بین المللی رصدکننده 
اقتصاد کشورهاست! بازارها مملو از کاالست. 
گمرکات پر از کاالهای وارداتی و صادراتی اس��ت. ما گرفتار یک جنگ 
ظالمانه اقتصادی با آمریکا و اروپا هس��تیم، همان ها که در هشت سال 
دفاع مقدس، س��الح و مهمات و کمک های لجس��تیک و اطالعات در 
اختیار دشمن بعثی قرار دادند تا ملت ایران را نابود کنند. آن ها حتی از 

دادن سالح های شیمیایی به این دیکتاتور سفاک پرهیز نکردند.
م��ا گرفتار یک بی تدبیری، بی توجهی، بی خیالی و کارنابلدی از س��وی 
فرماندهان جنگ اقتصادی در داخل و مدیریت جنگ اقتصادی با دشمن 
هستیم و آن ها حاضر نیستند  براساس نقشه های  اقتصاد مقاومتی عمل کنند.

مالیه عمومی تعطیل است. به  تبع آن وظایف دولت و بانک مرکزی در 
صیانت از ارزش پولی ملی هم تعطیل است! حتی دولت در اعالم کسری 
ابرازی بودجه صادق نیست. به عنوان مثال، مصوبه هیئت دولت مبنی بر 
عدم تحقق درآمدهای نفتی بودجه در سال 13۹۷ با اسناد مثبته خزانه 

و بانک مرکزی مطابقت ندارد.
 تدوین بودجه ۱۴۰۰

این روزها دولت و مجلس به فکر تدوین بودجه 1400 کل کشور هستند. 
سخن از اصالح ساختار بودجه است، اما بحث ها و رایزنی ها در مورد اصالح 
ساختار بودجه اصال ناظر به ساماندهی مالیه عمومی نیست. بیشتر بحث ها 
ناظر به کنترل هزینه هاست که کار درستی هم هست، اما حتی نیم نگاهی 
ب��ه موضوع حصول درآمدهای دولت وفق اصول 4۵، 44، 32 و 4۹ قانون 

اساسی و عملیاتی کردن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی نیست.
40 س��ال اس��ت اصالح مالیه عمومی و نقش آن در جنگ اقتصادی 

و س��اماندهی اوضاع اقتصادی کشور مغفول مانده است. 40 سال است 
بودجه کل کشور با اسناد حکمرانی در قانون اساسی نمی خواند. این وسط 
یک عده ای در سامانه مالیه عمومی اخالل می کنند. بودجه کل کشور، 
یک سند حسابداری است که با اسناد حکمرانی ما در قانون اساسی در 
باب اقتصاد مطابقت ندارد. این سند اگر درست بود، باید در این 40 سال 
جواب می داد. اصالح ساختار بودجه، مطالبه اصلی مردم و رهبری است. 
باید مجلس انقالبی پاس��خ درست به آن بدهد. بودجه هرساله در وقت 
اضافی به مجلس می آید. روال غلطی برای رسیدگی به بودجه در مجلس 
وجود دارد که باید عوض شود. شورای نگهبان از باب رعایت شرع و قانون 
اساسی از همین ابتدا باید در جریان شکل گیری بودجه قرار گیرد. اگر این 
رویکرد صورت نگیرد، در بر همان پاشنه ای می چرخد که کسری دولت 

اجتناب ناپذیر و سقوط ارزش پول ملی اجتناب ناپذیرتر می نمایاند.
وزارت خزان��ه داری کل آمری��کا اکنون مش��غول »جن��گ ارزی« با 
ماست. »جنگ ارزی« بخشی از »جنگ اقتصادی« و مقوله تحریم های 
فلج کننده اقتصادی است. آیا دولت ما، مجلس ما، دستگاه قضائی و دیگر 
مسئوالن امنیتی ابعاد این جنگ را درک می کنند و در جبهه های آن و 

خطوط آتشی که مبادله می شود، حضور دارند؟

محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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 نرگس قدیری: 

سیاست های دولت روحانی در جهت ناراضی کردن مردم بوده است

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی گفت: بر اساس پایش 
اجتماعی انجام ش��ده، مردم نارضایتی جدی از عملکرد دولت و اصالح 

طلبان دارند.
 نظر مردم نسبت به عملکرد دولت و اصالح طلبان

حمیدرض��ا ترقی عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی در 
گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به برنامه های جریان اصولگرا و اصالح طلب برای انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار کرد: براساس پایش اجتماعی انجام شده، مردم 

نارضایتی جدی از عملکرد دولت و اصالح طلبان دارند.
او ادامه داد: این نارضایتی باعت شده که مردم در انتخابات آینده دیگر 

به سمت اصالح طلبان و جریان وابسته به دولت نروند.
 مشارکت مردم در انتخابات

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد: بعد از عدم میل 
مردم به اصالح طلبان، مشخص نیست که میزان مشارکت مردم در انتخابات 
تا چه اندازه است. همچنین هنوز اصولگرایان برنامه و گفتمان انتخاباتی خود 

را مطرح نکردند تا مردم بتوانند گزینه مدنظرشان را انتخاب کنند.
ترقی یادآور ش��د: در ش��رایط کنونی با یک س��ردی در انتخابات و 
مشارکت پایین مواجه هستیم، اما با گذشت زمان نامزد های انتخاباتی 

برنامه های خود را ارائه می کنند تا مردم تصمیم جدی تری بگیرند.
او اظهار کرد: برنامه های نامزد های ریاس��ت جمهوری 1400 باید بر 
اس��اس خواسته ها و مطالبات مردم باشد و البته جهت گیری اقتصادی 

را به دنبال داشته باشد تا مردم آن را به صورت محسوس حس کنند.
 لزوم کمک از مشاوران قوی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی تاکید کرد: رفع بیکاری، 
رونق کسب و کار، جدی گرفتن جهش تولید و افزایش ارزش پول ملی 
الزم اس��ت که در برنامه ه��ای این نامزد ها لحاظ ش��ود و آن ها باید از 

مشاوران بسیار قوی استفاده کنند.
ترقی در پایان گفت: در صورت اس��تفاده از مشاوران قوی در عرصه 
انتخابات، مردم می توانند اطمینان جدیدی را کس��ب کنند و مشاوران 
ماهر هم باید بتوانند تا حدودی اشتباهات دولت های قبل را رفع کنند. 

نرگس قدیری، عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و مدیر 
بخش بانوان حزب مؤتلفه اسالمی در باره عملکرد اصالح طلبان و دولت 
در عدم حل مشکالت کشور به خبرنگار هفته نامه شما گفت: در کشور 
در حقیق��ت دو جریان وجود دارد جری��ان انقالبی و جریانی که علیه 
انقالب و ضد انقالبی و همس��و با دش��منان انقالب اس��ت. پشت پرده 
سیاست ها و عملکردهای جریان مقابل جریان انقالبی در راستای اهداف 
دشمنان ایران تعریف شده و بیشتر از آنکه به منافع ملی و سیاست های 
کالنی که به نفع کشور است توجه کنند بر اساس منافع ابرقدرت ها و 
سیاست های خارجی دشمنان جمهوری اسالمی و همسو با اهداف آنها 

حرکت کرده اند. 
 رویکرد یکسان جریان مقابل انقالب

وی افزود: جری��ان مقابل انقالب در قالب گروه ها و احزاب مختلفی 
بودند نظیر حزب توده، سازمان های منافقین، جبهه ملی، نهضت آزادی، 
حزب مشارکت و.... اسامی متفاوت است، ولی رویکرد یکسان و در جهت 
ناکارآمد نش��ان دادن جمهوری اسالمی و الگوی حکومتی والیت فقیه 

بوده است. 
مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسالمی تصریح کرد: برای جریان علیه 
انقالب فرقی نمی کند چه دولتی باشد اینها در نهایت نقش اپوزیسیون را 
بازی می کنند، چه زمانی که در قدرت قرار دارند و چه وقتی با رأی مردم 

از قدرت فاصله می گیرند. 
 نتیجه سیاست های دولت روحانی

وی در خص��وص اصالح طلبان اظهار کرد: عملک��رد اصالح طلبان، 
خصوصاً از سال 13۷۶ تاکنون در هر پست و مقامی که بودند چندان در 

جهت تقویت منافع ملی و پیشرفت کشور نبوده، به خصوص در دولت 
روحانی سیاس��ت ها و برنامه ها بیش��تر در جهت ناراضی کردن مردم و 

تشدید مشکالت بوده است.
قدیری تأکید کرد: دولت حسن روحانی واقعاً بی کفایت است. 

وی با اش��اره به گفته س��ید علی یزدی خواه نماین��ده دوره یازدهم 
مجلس ش��ورای اسالمی که بر س��ر در پاستور بنویسید دولت تعطیل 
اس��ت، اظهار کرد: معتقد نیس��تم دولت تعطیل اس��ت و هیچ کاری 
نمی کند، بلکه احساس می کنم دولت عمداً کارهایی انجام می دهد که 

بحران تشدید شود. 
 دل خوشی آمریکا

وی در پای��ان افزود: دل امریکایی ها هم به همین خوش اس��ت که 
در داخل کشور عده ای بحران ها و فشارها بر مردم را به حدی برسانند 
که مردم طاقت و تحملش��ان تمام ش��ود و شورش هایی اتفاق بیفتد و 
گروهک های تروریس��تی که دور تا دور ای��ران چیده اند از این فرصت 
اس��تفاده کنند و س��وریه و عراق دومی در ایران شکل بگیرد و اهداف 

امریکا محقق شود.           

حمیدرضا ترقی:

برنامه های نامزد های ریاست جمهوری
 بر اساس مطالبات مردم باشد
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محمدحسین شفیعی ها:

امیدواریم مردم از انتخاب دولت یازدهم و دوازدهم تجربه بگیرند

محمود الفت: 

حداقل مردم هوای یکدیگر را داشته باشند

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: امیدواریم مردم از این انتخاب تلخ دولت 
یازده��م و دوازدهم تجربه بگیرن��د و در دولت 
جدید فردی را انتخ��اب کنند که خدمت گذار 

واقعی مردم باشد.
 امید مردم

محمدحسین شفیعی ها عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین؛ با اشاره به عملکرد دولت 
یازدهم اظهار کرد: دولت یازدهم و دوازدهم با یک شعار فریبنده تحت 
عن��وان "تدبیر و امید” وارد عرصه رقابت ریاس��ت جمهوری ش��د که 
نگاه های مردم را به خود جذب کرد به طوری که مردم امید داش��تند 
تا دولت با سیاس��ت هایی که اعالم کرده بتواند گشایشی را در وضعیت 

زندگیشان ایجاد کند.
وی افزود: طی این هفت سال شاهد بودیم علی رغم همه امتیازاتی 
که این دولت در اختیار داش��ته اما متاس��فانه به دلیل تفکرات خاص 
سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی برخالف ش��عار و نامی که بر خود نهاده 

است نیز حرکت کرد.
 اعتقادمردم  به بی تدبیری محض دولت

دبیر حزب موتلفه استان قزوین گفت: امروز آنچه که بعد از هفت سال 
در جامعه شاهد هس��تیم، ناامیدی جدی مردم و اعتقاد به بی تدبیری 

محض دولت در عرصه های مختلف بوده است.
شفیعی اضافه کرد: وضعیت عمومی جامعه در بخش های مختلف، به ویژه 
در اقتصاد و معیشت به طور جدی در فشار و تنگنا است اما منکر نیستیم که 
در طول حیات این دولت هم حوادث و رخ دادهای ویژه و خاصی اتفاق افتاد 
با این وجود عمده این فشارها ناشی از بی تدبیری ها و سیاست های غلط دولت 

و رئیس جمهور بود که کشور را به این وضعیت کشاند.
ش��فیعی ابراز کرد: امیدواریم که دول��ت توصیه هایی که رهبری در 
جلسه اخیر با دولت داشتند را نصب العین خود در یک سال باقی مانده 
کنند و حداقل کارهای بر زمین مانده را سامان دهند چراکه مردم انتظار 

هیچ کار جدید از دولت ندارند.
دبیر حزب موتلفه استان قزوین در پایان گفت: امیدواریم مردم از این 
انتخاب تلخ دول��ت یازدهم و دوازدهم تجربه بگیرند و در دولت جدید 

فردی را انتخاب کنند که خدمت گذار واقعی مردم باشد.

محمود الفت، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی استان فارس 
در باره موضوع اقدام نکردن دولت برای حل مشکالت کشور به خبرنگار 
نم��ا گفت: دولت کالً تعطیل اس��ت و هی��چ کاری نمی کند. می توانیم 

بگوییم می تواند کاری بکند، ولی انجام نمی دهد. 
 دولت هیچ کنترلی بر وضعیت موجود ندارد

وی با بیان اینکه بازار دچار نوساناتی شده است؛ قیمت ها روز به روز 
افزایش می یابند، فاصله طبقاتی زیاد ش��ده است و دولت هیچ کنترلی 
بر وضعیت موجود ن��دارد تصریح کرد: نهادهای نظارتی گویی تعطیل 

هستند و این به گردن آن و آن به گردن این می اندازد. 
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان همدان خاطرنشان کرد: شاید عامل 
گرانی وزارت صمت باش��د، زیرا کنترلی بر قیمت ها ندارند و خودشان 

باعث مشکالت شده اند. 
وی مطرح کرد: مقصر و مسبب اصلی وضعیتی که در اقتصاد کشور 
به وجود آمده و اقتصاد کش��ور را به بن بس��ت و تعطیلی کشانده است 

،دولتمردان هستند. 
 لزوم افزایش ارزش ریال

الف��ت گفت: با توجه به اینکه ارزش پ��ول ملی و ثروت مردم کاهش 
یافته الزم است دولت بر پول کنترل داشته باشد و ارزش ریال را باال ببرد. 
وی تصریح کرد: دولت یا خواسته است این وضعیت به وجود بیاید یا 

نادانسته چنین نتیجه ای از عملکرد او حاصل شده است. 
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان همدان تعطیلی دولت و اهتمام 
نداشتن آن به رسیدگی به وضعیت بازار را از علل وضع موجود دانست 
و علت دیگر را این گونه مطرح کرد: دس��تگاه دیپلماسی کشور که باید 
در امر صادرات تس��هیالت به وجود بیاورد و ارز را به کش��ور برگرداند و 

زمینه های سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند عمالً تعطیل است. 
 نقش تحریم ها

وی افزود: بخش کوچکی از وضعیت فعلی به تحریم ها برمی گردد. قسمت 
بیشترش به علت  ناکارآمدی دولتمردان  ماست. در حقیقت  اینها  مسبب  

اصلی هستند. 
الفت اشاره کرد: دولت با سوء مدیریت فرصت ها را از دست می دهد 

و فرصت سوزی می کند. 

 باید از مردم عذرخواهی کنند
وی در پاس��خ به این پرس��ش که دولت با این اقدامات چه هدفی را 
دنبال می کند، گفت: این اقدامات یا دانسته است یا نادانسته. اگر دانسته 
است که خیانت است. اگر نادانسته است باید از مردم عذرخواهی کنند و 

از کسانی که خبره این کار هستند کمک و مشورت بگیرند. 
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان همدان در خصوص آنچه که مردم 
در ش��رایط فعلی باید انجام دهند اظهار کرد: مردم طوری رفتار نکنند 
که خواسته دشمنان داخلی و خارجی تحقق یابد. باید نسبت به یکدیگر 
انس و الفت داشته باشند. ندانم کاری ها، کم کاری ها و کج سلیقگی های 
عده ای را به پای نظام نگذارند، بلکه اینها عده ای هس��تند که مس��ئول 
نیس��تند و مسئولیت و تعهد ندارند. مردم طوری رفتار نکنند که برای 

درمان زخم نمک بر آن بپاشند.  
وی افزود: حداقل مردم هوای مردم را داشته باشند و در این روزهای 

سخت کنار یکدیگر باشیم. مردم بیش از اندازه خرید نکنند. 
 تولیدکننده مظلوم

الف��ت اضافه کرد: از س��وی دیگر علی رغم اینکه تولیدکننده مظلوم 
واقع ش��ده اس��ت و دولت به او فشار می آورد و تولیدکننده با مشکالت 
عدیده ای مواجه اس��ت سعی کند قیمت ها را باال نبرد تا فشاری که بر 
گرده مردم آمده اس��ت مضاعف نشود. کارفرماها نیروهایشان را اخراج 

نکنند و مشکلی بر مشکالت مردم اضافه نکنند. 
وی با اشاره به کمک مؤمنانه آن را اقدام مؤثری در شرایط موجود دانست.       
الفت در پایان خاطرنش��ان کرد: توجه به تولید داخل اهمیت زیادی 
دارد. دولتمردان و مس��ئولین ما نگاهش��ان را از خارج و امریکا و اروپا و 
به طور کل غرب به داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی معطوف کنند. 
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احمد علی مقدم:

وضعیت معیشت امروز مردم حاصل عملکرد اصالح طلبان است
 احمد عل��ی مقدم عضو ش��ورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��المی  در گفتگو با راه آرم��ان؛ در رابطه 
با کارنامه سیاه جریان اصالحات و عدم اقبال مردم 
نسبت به این جریان گفت: اقدامات سازنده و عمل 
به وعده های انتخاباتی جناح های سیاسی، از جمله 
راه های دستیابی به میزان مقبولیت عمومی به شمار 
م��ی رود و از آنجاییک��ه اصالح طلبان چه زمانی که 
ریاس��ت جمهوری دستش��ان بوده و چه زمانی که مجلس را یکدست 
داشتند نتوانستند به وعده های داده شده خود جامعه عمل بپوشند لذا 

دیگر پیش ملت مقبولیتی ندارند.
دبیر حزب موتلفه اس��المی اس��تان کرمان با بیان اینکه موس��وی 
خوئینی ها وطیف وابس��ته به او که حامی آش��وب های فتنه ۸۸ بوده 
اند هم اکنون حامی جمهوری اس��المی ش��ده اند، گفت: خوئینی ها و 
اصالح طلبان باید پاسخگوی کارنامه منفی و همچنین بی تدبیرهای 
دولت یازدهم و دوازهم باشند که موجب این همه آشفتگی اقتصادی و 

نارضایتی مردم شده اند.
وی با تأکید بر اینکه با ش��رایط به وجود آمده، عامه مردم دیگر به 
اصالح طلبان امثال خوئینی ها و طیف آنان هیچ اعتمادی ندارند، عنوان 
کرد: این جریان باید پاس��خگوی تورم بی سابقه در تمامی عرصه ها از 
جمله افزایش قیمت خودرو، ارز، س��که و ارزاق عمومی مردم باش��ند، 
آقای روحانی با پیاده سازی سیاست تعدیلی زمان آقای هاشمی موجب 
افزایش افسارگس��یخته ن��رخ دالر و متعاقب آن، افزایش ش��دید تورم 

غیرقابل تصور اقتصادی و فشار معیشتی مردم شده است.
 علت کاهش محبوبیت اصالح طلبان

دبی��ر جبهه پیروان خط امام و رهبری اس��تان کرمان با بیان اینکه 

وضعیت بد اقتصادی و معیش��تی حاصل سیاست های دولت می باشد 
و به مردم تحمیل شده است، افزود: وضعیت معیشتی کنونی به شدت 
محبوبیت اصالح طلبان را کاهش داده است، متاسفانه دولت نه دغدغه ای 
برای اقناع مردم دارد و نه همتی دارد که فشار را از دوش مردم کم کند 
بلکه خیلی س��خاوتمندانه و به سرعت با دست کردن در جیب مردم، 
قیم��ت اجناس را 10 برابر گران می کند و حاال جمله معروف روحانی 
مبن��ی بر اینکه »مالک تورم جیب مردم اس��ت« به وضوح به واقعیت 

پیوسته است.
مقدم خطاب به جریان اصالح طلب، موسوی خوئینی ها و طیف آنان 
بیان کرد: شما به فکر مردم نبوده و نیستید که وضعیت اقتصادی امروز 
کشور را به این روز نشانده اید، شما یک روز، نامه به مقام معظم رهبری 
می نویسد و تمامی مشکالت را به گردن ایشان می اندازید و بار دیگر 
نامه ای نوشته و برای مردم دلسوزی می کنید؛ این در حالی است که 
وضعیت اقتصادی و معیشتی فعلی، ماحصل عملکرد دولت منتسب به 

شما و طیف وابسته به اصالح طلبان است.

علی آرش روناسی:
هدف اصالح طلبان موج سواری از نارضایتی مردم در جهت مذاکره با غرب است  

علی آرش روناسی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره 
این موضوع که برخی اصالح طلبان معتقدند دولت نمی تواند برای حل 
مشکالت کشور کاری کند به خبرنگار هفته نامه شما گفت: در دوره های 
گذش��ته هم هر وقت اصالح طلبان ،قدرت مخصوصاً قدرت اجرایی را 
در دس��ت می گرفتند یا در شوراهای شهر به قدرت می رسیدند یگانه 
بهانه ش��ان برای انجام ندادن کارهای مردم این بوده اس��ت که مقامات 
اجرایی قدرت کافی را در قانون ندارند و قانون به آنها قدرت کافی برای 
انجام اموری که مردم به آن نیاز دارند نداده است، ولی عمالً بطالن این 

مسئله را چندین بار به عینه دیده ایم. 
 اهداف دیگری غیر از تحقق مطالبات مردم

وی تصریح کرد: با توجه به قانون اساسی قدرت و پتانسیل الزم در 
قوه مجریه برای انجام کار هست، اما به شرط وجود مدیریت قوی و اراده 
انج��ام مطالبات مردم. اصالح طلبان کالً به دنبال اهداف دیگری غیر از 

تحقق مطالبات مردم هستند.    
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه دولت در 
دو مورد مشکل دارد، برشمردگفت: مدیریتی کالن را داشته باشند تهی 
شده اس��ت. دوم اینکه اراده، خواست و انگیزه حل مشکالت در دولت 

وجود ندارد. 
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت با وجودی که به حرف اصالح طلبان 
هم گوش نمی دهد همچنان از حمایت آنها برخوردار است، اظهار کرد: 
اصالح طلبان چاره دیگری ندارند و تنها گزینه شان رئیس دولت فعلی 
است. برای آنها نامزد واقعی در انتخابات ریاست جمهوری باقی نماند و 
مجبور شدند به طور نیابتی از حسن روحانی حمایت کنند. در حقیقت 
تمامی تخم مرغ هایشان را در س��بد روحانی گذاشته اند. گرچه حسن 

روحانی هم برای آنها کم نگذاشت. 
روناس��ی در ادامه اضافه کرد: البته باید این موضوع را قبول کرد که 
چینش مدیران حتی از بین اصالح طلبانی که به لحاظ مدیریت قدری 

قوی تر هستند انجام نشد. 
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی در پاس��خ به این 
پرسش که دولت و اصالح طلبان از مشکالت موجود در کشور چه نفعی 
می برن��د که اقدام جدی برای رف��ع آنها نمی کنند گفت: اصالح طلبان 
تمامی پیشینه و آبروی خودشان را به برجام گره زدند و گمان می کردند 
تمامی مشکالت ما با مذاکره با غرب و پذیرفتن خواسته های آنها حل 
خواهد شد و طبق گفته رئیس جمهور تحریم ها کنار می روند، اما وقتی 
خ��روج امریکا از برجام و عملکرد اروپایی ها را در عمل نکردن به یازده 
مورد از تعهدش��ان پس از خروج امریکا از برجام دیدند، دریافتند االن 

نمی توانند به طور مستقیم بحث مذاکره با غرب را پیش بکشند. 
 هدف مذاکره است

وی افزود: اصالح طلبان فکر می کنند تمامی مش��کالت ما ناشی از 
عدم ارتباط با غرب است. بنابراین در پی رابطه با غرب هستند و چون 
نمی توانند االن چنین ادعایی کنند می خواهند وضع به گونه ای شود و 
نارضایتی های مردم به قدری باال گیرد که مردم با اعالم نارضایتی خود 
ب��ه کف خیابان بیایند و عده ای به آنها خط بدهند که اگر می خواهید 

مشکالت حل شود باید با غرب مذاکره کنیم. 
روناسی در پایان گفت: ان شاءاهلل نیروهای متعهد و انقالبی نخواهند 

گذاشت این خواب آشفته تعبیر شود.     
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عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: از آقای موسوی 
خوئینی ها تعجب می کنم که چرا نمی گوید در حال حاضر در تحریم 
شدید به سر می بریم و باید بر ظرفیت های داخل کشور متمرکز شویم.

حجت االس��الم و المسلمین سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مب��ارز در گفتگو با خبرنگار نم��ا، درباره بیانیه اخیر 
موس��وی خوئین��ی ها و دع��وت او از اصالح طلبان جهت ش��رکت در 
انتخاب��ات 1400، گفت: او با نام��ه ای که پیش از این خطاب به رهبر 
انقالب نوشت و بیانیه ای که نیز اخیرا منتشر کرد نشان داد از مسائل 

موجود جامعه غافل است.
 از آقای موسوی خوئینی ها تعجب می کنم

وی افزود: ما در ش��رایط کرونا به س��ر می بریم که دنیا را به زانو در 
آورده اس��ت و از س��وی دیگر در وضعیت تحریم به سر می بریم که به 

اعتراف کارشناسان سخت ترین و شدید ترین تحریم علیه ما است.
عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ب��ا بیان اینکه در این 
وضعیت باید کاری کرد که از مصیبت کرونا در امان بمانیم و همچنین 
از تحریم خود را مبرا کنیم، اظهار داش��ت: از آقای موسوی خوئینی ها 
تعجب می کنم که چرا نمی گوید در حال حاضر در تحریم شدید به سر 

می بریم و باید بر ظرفیت های داخل کشور متمرکز شویم.
 شما زمینه ها را آماده کنید

اکرمی تاکید کرد: ما که توان داریم ماهواره، پهپاد و موشک بسازیم 

آیا واقعا نمی توانیم وضعیت خودرو را سروسامان دهیم؟
وی با اشاره به اینکه ما در داخل کشور ظرفیت های خوبی در اختیار 
داریم، گفت: باید همه ]اصالح طلب- اصولگرا- مستقل[ جمع شویم و 
از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم؛ خوئینی ها غضه می خورد که 
مبادا در انتخابات 1400 افراد و حامیان آنها کم مش��ارکت کنند، ُخب 

شما زمینه ها را آماده کنید.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه همه می توانند 
اظهار نظر کنند، گفت: در این شرایط آن کس که راه حل ارائه می دهد کار 
مهمی انجام داده است. باید آستین ها را باال زد و از ظرفیت ها استفاده کرد.

اکرمی با اشاره به اینکه صحبت ها و مواضع حاشیه ای به درد مردم 
نمی خورد، افزود: در طول 42 سال که از انقالب می گذرد، طبق قانون 
بیش از 30 انتخابات برگزار ش��ده است و در انتخابات هم کاندیداها و 

احزاب با حضور در صحنه مواضع و انتقادهای خود را بیان می کنند.
به دنبال مچ گیری نباشیم

وی گفت: البته نباید به دلیل پاره ای از مس��ائل و مش��کالت اصل 
مطلب که انتخابات است را زیر سوال ببریم، مشکالت در تمام دنیا وجود 
دارد. آمریکا و اروپا کدامیک مش��کل ندارند، در صورتی که 42 سال از 

انقالب ما می گذرد و ۸ سال آن هم در جنگ به سر می بردیم.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: همه باید در انتخابات 

مشارکت کنیم اما نباید به اسم انتخابات به دنبال مچ گیری باشیم

کارشناس مسائل سیاسی گفت: اصالح طلبان بهتر است در مرحله 
اول تکلیف خود را با دولتی که از آن حمایت کردند، روشن کنند.

مهدی فضائلی کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی در گفتگو با خبرنگار 
نما،درباره بیانیه اخیر موس��وی خوئینی ها و دعوت او از اصالح طلبان 
جهت شرکت در انتخابات 1400، گفت: بعد از سالیان دور او تحرکاتی 
را ش��روع کرده است و این تحرکات با واکنش مثبت جریان اصالحات 

هم مواجه نشده است.
 دنبال لیدری جریان اصالحات

وی افزود: بعضی از کنش��گران اصالح طلب این تحلیل را ارائه کرده 
اند که موسوی خوئینی ها با نامه نگاری ها و صدور بیانیه ای انتخاباتی 
می خواهد لیدری جریان اصالحات را در دست گیرد،اما تشکیک جدی 

شد که او)موسوی خوئینی ها(نمی تواند لیدر جریان اصالحات شود.
تحلیل گر مسائل سیاسی با اشاره به حمایت اصالح طلبان از رئیس 
جمهور در انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: جریان اصالحات بابت 
عملکرد دولت که در روی کارآمدن آن نقش مهم و تاثیرگذار ایفا کرده 
بودند و امروز هم در مقام اجرا عملکرد ضعیف و ناکارآمد از خود به جا 

گذاشته باید پاسخگو باشد.
فضائل��ی تاکید کرد:به هرحال حامیان دولت م��ردم را در انتخابات 
دعوت کردند تا به گزینه آنها رای دهند به همین جهت باید امروز خود 

را در مقام پاسخگویی قرار دهند.
دنبال تصویر انحرافی

وی با بیان اینکه برای جریان اصالحات و موس��وی خوئینی ها که 
یکی از چهره های سرشناس این جریان محسوب می شود، پاسخگویی 

در برابر ناکارآمدی دولت خیلی دشوار است،گفت:بنابراین،آنها به دنبال 
تصویر انحرافی و ارائه آدرس غلط به افکار عمومی هستند تا بدین وسیله 

از مسئولیت پاسخگویی در برابر عملکرد ضعیف دولت رها شوند.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی در پاسخ به این س��وال »موسوی 
خوئینی ها« رفتار نهادهای مس��ئول در انتخابات را زیر سوال برد و از 
سوی دیگر از اصالح طلبان خواست در انتخابات مشارکت فعال داشت 
تا به اعتقاد او هرچه بیشتر این رفتارها و دخالت های ناروا آشکار شود، 
این دعوت به مشارکت چه پیامدی دارد؟،تاکید کرد: آدرس غلط نشان 
دادن همین است،آنها بهتر است در مرحله اول تکلیف خود را با دولتی 

که از آن حمایت کردند، روشن کنند.
 پاسخگوی عملکرد دولت مورد حمایت خود باشند

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: گزینه آنها در انتخابات ریاست 
جمه��وری از طری��ق همین نهاده��ا تایید و پیروز انتخابات ش��د؛فعال 
پاس��خگوی عملکرد دولت مورد حمایت خود باشند تا اینکه بخواهند 

درباره انتخابات آینده اظهار نظر کنند.
فضائلی درباره اینکه چرا چهره های ش��اخص اصالح طلب با مردم 
صحبت نمی کنند و در عین حال به بیانیه،موضع گیری و نامه نگاری 
های سیاسی روی می آورند ؟،گفت: پاسخ مردم برای آنها دشوار است 
و نمی توانند پاس��خ مطالبات را بدهند بنابراین حاضر به رودررویی با 
مردم نیستند از این رو،حرف های غلط و انحرافی به افکار عمومی ارائه 

می دهند.

مهدی فضائلی:
اصالح طلبان دنبال ارائه

 آدرس غلط به افکار عمومی هستند

حجت االسالم و المسلمین سید رضا اکرمی: 

موسوی خوئینی ها 
نشان داد از مسائل 
جامعه غافل است
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محمدحس��ن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با 
خبرنگار نما، اظهار کرد: آقای روحانی زمانی راه حل تمامی مش��کالت 
را در تعامل با آمریکا می دانس��ت و امروز هم ریش��ه تمام مشکالت را 
کاخ س��فید می داند؛ لذا نتیجه ای ک��ه از اظهارات رئیس جمهور می 
توان برداشت کرد، این است که متأسفانه او همچنان باور دارد، آمریکا 

کدخدای جهان است.
وی افزود: نگاه رئیس جمهور به غرب و کدخدا دانستن آمریکا، باعث 
شده تا او نقش دولتش را در به وجود آمدن مشکالت امروز، نفی کند و 
به خاطر همین است که می گوید هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.

این کارش��ناس مسائل راهبردی یادآور شد: البته من معتقدم آقای 
روحانی به خوبی می داند که در این سال ها خطاهای بسیاری را مرتکب 
شده است، اما او کسی نیست که بتواند خطاهای خود را بپذیرد بنابراین 

تالش می کند تا فراکنی کند.
قدیری ابیانه عنوان کرد: بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج و شکست 
برجام اثبات شد، حسن روحانی به جای پاسخگویی، منتقدان داخلی 

برجام را عامل اصلی شکست این توافقنامه معرفی کرد. 
وی افزود: اینکه رئیس جمهور می گوید آمریکا عامل اصلی مشکالت 
اقتصادی امروز است و از مردم می خواهد بر سر کاخ سفید فریاد بزنند، 
نشان می دهد او نمی خواهد تمام اشتباهات خود را بپذیرد و از مردم 

عذرخواهی کند.

 دولت هیچگاه به توانمندی های داخلی باور نداشت
س��فیر سابق ایران در مکزیک خاطرنش��ان کرد: در این هفت سال 
دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به توانمندی های داخلی باور نداشتند 

و مذاکره و تعامل با غرب را بیش از همه چیز ترجیح می داد.
قدیری ابیانه ادامه داد: حس��ن روحانی با مقصرس��ازی درصدد این 
اس��ت تا یکس��ال پایانی از عمر دولت دوازدهم را همانند گذشته تلف 
کند و این نوع سیاس��ت فرصت های بسیاری را از ملت ایران گرفته و 

باز خواهد گرفت.
 روحانی به پیروزی بایدن چشم دوخته است

وی با بیان این مطلب که همچنان با اثبات بدعهدی آمریکا در عمل به 
وعده هایش، حسن روحانی به پیروزی بایدن چشم دوخته است، گفت: 
رئیس دولت دوازدهم امیدواراست که بایدن پیروز شود تا گشایشی رخ 
بدهد؛ در حالی که در اصل دشمنی دموکرات ها و جمهوری خواهان با 
ایران هیچ تفاوتی وجود ندارد، بلکه فقط در روش با هم متفاوت هستند.

به گفته این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی؛ روحانی نسبت به غرب 
خودباخته اس��ت، اما در مقابل نس��بت به مردم و ملت خود دارای ِکبر 

و غرور است و روحانی با این ذهنیت رشد کرده و اصالح نخواهد شد.
قدیری ابیانه گفت: روحانی معتقد است که تمام مشکالت کشور از 
سوی کاخ سفید است، اما تمام مشکالت امروز کشور به دلیل کدخدا 

دانستن آمریکاست.

 عضو سابق حزب کارگزاران گفت: اصالح طلبان زمانی برای پیروزی 
حسن روحانی در انتخابات سنگ تمام گذاشتند، اما امروز بعد از هفت 
س��ال که دولت به اواخر عمر خود نزدیک می ش��ود برای سهم خواهی 
و ماندن در قدرت، این دولت را تخریب می کنند و می گویند حس��ن 

روحانی فاقد برنامه است.
مرتضی سجادیان، عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با 
خبرنگار نما گفت: اصالح طلبان که زمانی با احساسات مردم بازی کردند 
و از همین طریق برای حسن روحانی رأی جمع آوری کردند، امروز می 
گویند این دولت بی برنامه است؛ در صورتی که اینگونه اظهارنظرها بازی 

با افکار عمومی و توهین به شعور مردم محسوب می شود.
 جریان اصالحات هیچ برنامه ای به دولت نداده است

وی افزود: احزاب اصالح طلب برای سهم خواهی از دولت از او حمایت 
کردند؛ لذا برای اینکه بقای آن ها در عرصه سیاس��ت کش��ور و قدرت 

سیاسی ادامه بیابد به سمت تخریب دولت و فاصله گرفتن از او هستند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان این مطلب که جریان اصالحات 
هیچ برنامه ای به دولت نداده است، اظهار داشت: واقعاً اگر اصالح طلبان 
می گویند دولت برنامه ای برای برون رفت از شرایط کنونی ندارد، بهتر 
اس��ت خود اصالح طلبان برنامه ارائه دهند و اگر دولت به این برنامه ها 
توجه نکرد، بهترین کار این بود که از همان ابتدا خود را کنار می کشیدند 
و اعالم برائت می کردند و آن موقع مردم و سایرین حرف های آن ها و 

انتقاداتشان نسبت به دولت را راحت تر می پذیرفتند.
سجادیان خاطرنشان کرد: متأسفانه اصالح طلبان بعد از گذشت بیش 
از هفت س��ال از عمر دولت تازه یادشان افتاده که دولت برنامه ای برای 
حل مشکالت کشور ندارد و دولت نمی تواند کار کند و این عذر بدتر از 

گناه هست.
وی یادآور شد: در این هفت سال اصالح طلبان باید مدام دولت را نقد 
می کردند و به او پیشنهادات و برنامه ارائه می کردند و اگر دولت به آن ها 
توجه نمی کرد، می توانستند از طریقه رسانه به مردم بگویند که دولت 
به هیچ برنامه ای عمل نمی کند و در این صورت بود که مردم باور می 
کردند، نیت اصالح طلبان خیر اس��ت نه اینکه در یک سال پایانی عمر 

دولت نداشتن برنامه از سوی او را در بوق و کرنا کنند.
 آشنایی با دوگانگی رفتار سیاستمداران اصالح طلب

به گفته این تحلیلگر مسائل سیاسی؛ مردم به خوبی با دوگانگی رفتار 
سیاستمداران اصالح طلب آشنا شده اند و مطمئناً به خوبی این رفتارها  
را تحلی��ل خواهند کرد، پس اصالح طلب��ان نمی توانند آن ها را فریب 

دهند.

عضو سابق حزب کارگزاران:

اصالح طلبان برای بقای خود دولت را تخریب می کنند

محمدحسن قدیری ابیانه:

دولت نمی خواهد 
اشتباهات
 خود را بپذیرد
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محمدحسن آصفری:

تحریم های جدید آمریکا به مذاکرات منجر نخواهد شد

اسماعیل حسین زهی:

روحانی با مجلس یازدهم همدل و همراه نیست

نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: آمریکا می 
خواهد با فش��ار و تحریم جمهوری اس��المی ایران به پای میز مذاکره 

بکشاند، اما این تحریم ها به مذاکرات منجر نخواهد شد.
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با خبرنگار نما درباره تحریم های اخیر آمریکا علیه چند بانک 
ایرانی اظهار داش��ت: آمریکایی ها با این اقدام نش��ان دادند که به هیچ 

توافق و پروتکل بین المللی متعهد نیستند.
وی افزود: آمریکا چندین سال پای میز مذاکره با جمهوری اسالمی 
ایران نشس��ت تا برجام به امضا برسد، اما خروجی آن عدم پایبندی به 

تعهدات هسته ای است.
 ترامپ برای پیروزی به هر دری می زند

نایب رئیس کمیس��یون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: اقدام 
آمریکایی ها در تحریم چند بانک دولتی و خصوصی کشورمان نشان از 
عمق کینه توزی های ایاالت متحده نس��بت به ملت ایران و حکومت 

جمهوری اسالمی دارد.
آصفری ادامه داد: البته ترامپ برای اینکه بتواند در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، تالش می کند به هر دری بزند تا 
کسب رأی کند و در این خصوص از اعمال شدیدترین تحریم ها حتی 
تحریم غذا و دارو علیه کشورها هیچ واهمه ای ندارد و حاضر است دست 

به بدترین رفتارهای غیرانسانی بزند.
 تحریم با چشم های بسته

وی با بیان اینکه ترامپ چش��م بس��ته همه چیز را تحریم می کند، 
افزود: در حالی که بسیاری از این بانک هایی که آمریکا در لیست تحریم 
خود قرار داده اصالً مبادالت خارجی ندارند و فعالیت اقتصادی در خارج 
از کش��ور انجام نمی دهند و حتی جالب است که برخی از این بانک ها 
ماهیت قرض الحس��نه دارند و تنها کاری که می کنند ارائه تسهیالت 
ازدواج یا وام های کم بهره است و تراکنشات مالی آنها به چند میلیارد 

هم نمی رسد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آمریکا می 
خواهد با فش��ار و تحریم جمهوری اس��المی ایران به پای میز مذاکره 

بکشاند، اما این تحریم ها به مذاکرات منجر نخواهد شد.
آصفری گفت: تا زمانی که آمریکایی ها به تعهداتش��ان عمل نکنند 
و بدهی های بلوکه ش��ده ایران را آزاد نکنند، هی��چ مذاکره ای صورت 

نخواهد پذیرفت.
 توصیه به آمریکا 

به گفته وی؛ اگر قرار بود که جمهوری اسالمی ایران با این فشارها به 
میز مذاکره بازگردد، تحریم های چندین ساله را نمی پذیرفت؛ لذا آمریکا 
بای��د به جای تحریم، اصالحی در رفت��ار خود صورت دهد و قبل از هر 
مذاکره ای به تعهداتش پایبند باشد تا جمهوری اسالمی ایران تصمیمی 

در خصوص مذاکره یا عدم مذاکره اتخاذ کند.

عضو کمیس��یون عمران مجلس یازدهم گفت: تا به امروز که از عمر 
مجلس یازدهم می گذرد دولت کار خاصی برای بهبود معیش��ت مردم 
انجام نداده و علیرغم اینکه مجلس با دولت همراهی می کند، دولت با 

مجلس یازدهم همدل و همراه نیست.
 دولت به یک نظاره گر تبدیل شده است

اسماعیل حسین زهی، نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با خبرنگار نما اظهار داش��ت: رهبر معظم انقالب اسالمی بر 
معیشت و تأمین نیازهای اقتصادی مردم تأکید فراوان کردند و مجلس 

هم در راستای تحقق منویات و خواسته های ایشان شروع به کار کرد، 
اما متأسفانه دولت معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم را رها کرده 

و به یک نظاره گر تبدیل شده است.
وی افزود: تا به امروز که از عمر مجلس یازدهم می گذرد دولت کار 
خاصی برای بهبود معیشت مردم انجام نداده و علیرغم اینکه مجلس با 
دولت همراهی می کند، دولت با مجلس یازدهم همدل و همراه نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با بیان این مطلب 
که قیمت کاالها هر روز به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است، 
گفت: یارانه و کمک معیشتی که دولت به حساب سرپرست خانوار واریز 
می کند، هزینه نان مردم را به زور تأمین می کند چه برسد به اینکه در 
سایر هزینه های خورد و خوراک مورد استفاده قرار بگیرد، اما دولت واریز 

بسته کمک معیشتی را یکی از افتخارات دولت خود می داند.
حسین زهی ادامه داد: از رئیس جمهور انتظار می رود که در روزهای 
پایانی دولتش نظاره گر نباشد و گام جدی و مهم برای بهبود وضعیت 

معیشت مردم بردارد.
 عاقبت مذاکره با کدخدا

وی با بیان این مطلب اصالح طلبان نه برنامه ای دارند که ارائه دهند 
و نه توان کنترل و مدیریت شرایط را دارند، خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینک��ه قرار بود برجام تمامی تحریم ها را لغو کند، اما نه تنها تحریمی 

برداشته نشد، بلکه به تحریم ها هم اضافه شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: رئیس جمهور و کابینه 
او آمریکا را کدخدای جهان می دانست، اما دیدیم که عاقبت مذاکره با 
کدخدا چه شد؛ زیرا همین کدخدا به راحتی تعهدات خود را نقض کرد.
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مهدی تهرانی: 

عملکرد ترامپ باطن سیستم دموکراسی امریکایی را عیان کرد 
خبر ابتالی ترامپ به کرونا به ضرر وی تمام می شود

مهدی تهران��ی، قائم مقام معاون بین الملل 
حزب مؤتلفه اس��المی در ب��اره وقایعی که در 
خصوص انتخابات ریاست جمهوری امریکا اتفاق 
افتادند نظیر اولین مناظره ترامپ و بایدن و اعالم 
خبر ابتالی ترامپ به کرونا به خبرنگار هفته نامه 
شما گفت: فارغ از اینکه اولین مناظره ترامپ و 
بایدن بسیار سخیف و در تاریخ امریکا بی سابقه 
ب��ود، این مناظ��ره ذات پلید سیاس��تمداران 

امریکایی را به مردم دنیا نشان داد. 
 رویکرد نمایشی ترامپ

وی در خصوص خبر ابتالی ترامپ به کرونا 
مط��رح کرد: رویکرد نمایش��ی ترامپ و بیان 
نکردن واقعیت ها ب��رای مردم امریکا موجب 
شده است که همه به این خبر با دیده تردید 
نگاه کنند و آن را دروغ و دغل بازی بپندارند، 
زیرا ترامپ دروغگوترین رئیس جمهور امریکا 
و دروغگویی از ش��اخصه های اصلی اوس��ت. 
ب��ه باور م��ردم امریکا بیش��ترین دروغ را در 
دوران ریاس��ت جمهوری اش گفته که شمار 
دروغ هایش بالغ بر چندین هزار مورد اس��ت. 
بنابراین به هی��چ حرفی که از جانب او صادر 
ش��ود اعتمادی نیس��ت. طبیعتاً ابتالی او به 

کرونا می تواند از ابتدا ساختگی باشد. 
قائم مقام مع��اون بین الملل حزب مؤتلفه 
اس��المی در پاس��خ به این پرسش که خبر 
ابتالی ترامپ به کرونا در شرایط فعلی امریکا 
چ��ه نفعی برای او دارد گف��ت: ترامپ به هر 
طریقی می خواهد دوران س��لطنت ریاس��ت 

جمهوری اش را مداوم کند. ابتالی او به کرونا 
باعث ب��ه هم خوردن مناظره ه��ای بعدی او 
و عدم تداوم مناظره ه��ا و قرار نگرفتنش در 

مقابل بایدن می شود. 
وی تصریح کرد: ترامپ از همین حاال و قبل از 
انتخابات خود را پیروز انتخابات می داند. نگرانی هایی 
وجود دارد که در صورت شکست او در انتخابات او 
حاضر به ترک کاخ سفید و کناره گیری از سمت 

ریاست جمهوری امریکا نشود. 
 بحث تقلب در انتخابات

تهرانی با اشاره به توییت های اخیر ترامپ 
مبنی بر اینکه از نظر وی فاسدترین انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا انتخابات پیش روست 
خاطرنش��ان کرد: ترامپ معتقد است اگر در 
انتخابات رأی نیاورد می گوید تقلب شده است. 
وی مطرح کرد: تحلیل هایی وجود دارد که 
ابتالی ترامپ به کرونا به نفع اوست و برخی 

تحلیل ها می گویند این خبر به ضرر اوست. 
 خب�ر ابتالی ترامپ به کرونا به ضرر 

وی تمام می شود
تهرانی در خصوص اینکه خبر ابتالی ترامپ 
به کرونا به ضرر وی تمام می شود گفت: بعد 
از اینکه این خبر اعالم ش��د ترامپ همچنان 
در جمع هوادارانش بدون رعایت پروتکل های 
بهداش��تی حضور یافت، در صورتی که باید 
در قرنطینه باش��د و با کسی ارتباط نداشته 
باشد. حتی در ماش��ین در کنار محافظانش 
می نشیند. ضمن اینکه پس از بستری شدنش 

در بیمارس��تان برای هواداران��ش در بیرون 
بیمارس��تان پیتزا و سیگار سفارش می  دهد. 
چنین رفتارهای نمایشی و احمقانه از سوی 
ترامپ موجب می ش��ود ترامپ رأی اش را در 

بین عقال و حکمای امریکایی از دست بدهد.
وی اظه��ار کرد: از ای��ن جهت که ابتالی 
ترامپ به کرونا مانع از شرکت او در مناظرات 
بعدی انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریکا 

می شود به نفع او خواهد بود. 
قائم مقام مع��اون بین الملل حزب مؤتلفه 
اسالمی با بیان اینکه ترامپ پوک است و ایده 
و فکری پشت نظراتش نیست، اشاره کرد: او 
با رفتارهای نمایش��ی نظیر شومن ها نزدیک 
انتخابات سعی در جمع کردن رأی و پیروزی 

در برابر رقیب خود خواهد کرد. 
وی در پای��ان گف��ت: ف��ارغ از اینکه خبر 
ابتالی ترامپ به کرون��ا به نفع یا به ضررش 
باشد، هر چه او رفتارهای دیوانه وار و احمقانه 
را از خ��ودش بروز می دهد مردم دنیا به پوچ 
بودن سیستم دموکراسی امریکایی بیشتر پی 
می برند. کاری که ترامپ کرده این اس��ت که 
ظاهر و باطن این سیس��تم خیلی شبیه هم 
شده و برای مردم دنیا کامالً عیان شده است.          

رئیس جمهور نامتعادل 
آمریکا و سیاست آینده
 ترام��پ در ی��ک 
حال��ت بی تعادلی به 
س��ر می برد. درباره 
ای��ران روزی اع��الم 
م��ی دارد که می خواهد مذاک��ره کند، روزی 
از برجام یک طرفه خارج می شود که زمینه 
ای ب��رای مذاکره با ایران بود. روزی می گوید 
ایرانی ه��ا با من مذاکره  کنند بهتر از بایدن 
امتی��از می ده��م، روز دیگر به ایران ناس��زا 
می گوید. روزی احمقانه  دس��ت به جنایتی 
سنگین آلوده می کند و مهمان کشوری دیگر 
را در خاک این کشور به همراه شخصیت های 
ممتاز آن کش��ور با موشک قطعه قطعه می 
کن��د و روز دیگ��ر خواهش می کن��د که در 

مجازات او به عین االسد اکتفا کنند.
 بیماری جهانی را مسخره می کند و چون 
دچار کرونا می شود به جای معالجه کار می 
کند که ماجرا به یک نمایش مسخره تبدیل 
شده و او را تمسخر می کنند تا آنجا که برخی 
تحلیل گران آش��نا به پش��ت پرده حکومت 
سلطه گر آمریکا بردن او به بیمارستان را برای 
کش��تن او به بهانه کرون��ا می دانند زیرا ملت 

آمریکا این نامتعادل را بر آن خط استمراری 
سلطه سران خاکستری هیئت حاکمه آمریکا 
ترجی��ح می دهن��د و احتم��ال رای آوری او 
هس��ت. این نامتعادلی  او و اختالفات شدید 
در هیئت حاکمه آمریکا  کار را به فحاش��ی 
رسانده است و این  به علت بحران همه جانبه 
در نظام لیبرال دمکراس��ی س��رمایه داری و 
جامعه آمریکایی است. خش��م مردم آمریکا 
که در تظاهرات خیابانی ایالتهای آن هر روز 
شعله می کشد، سرنگون کردن مجسمه های 
نماده��ای آمریکا، بن بس��ت های پی در پی 
در سیاس��ت های آمریکا  دو رقیب انتخابات 
آمریکا را به فحاش��ی و اهانت بی س��ابقه به 
یکدیگر کش��انده است. اگر فحاشی و توهین 
زش��ت به رقیب انتخاباتی از سوی دو رقیب 
حتی در مناظره تلویزیونی به این شکل رسوا 
آور مطرح می شود دلیل این است که حرف 
منطق��ی وجود ندارد و راهکارهای سازش��ی 
گذش��ته کارگشا نیست و کار به زورآزمایی و 
بیرون کردن رقیب با هر روش رسیده است و 
این نماد قابل دقتی از وضعیت یک ابرقدرت 
سابق است که در حال فروریزی است گرچه 

ظاهرش باقی بماند.
 شناخت وضعیت واقعی آمریکا و تحلیل 
صحیح آن برای سیاستگذاری ایران اسالمی 
مهم است زیرا در جبهه نبردی که بین آمریکا 

و جمهوری اسالمی ایران سالهاست ادامه دارد 
آینده و آینده س��ازی اهمیت بس��زایی دارد. 
شناخت صحیح این واقعیت ما را از توهمات 
سیاس��ی درباره آمریکا محفوظ م��ی دارد و 
نیازی نیست که تصور کنیم ترامپ یا بایدن 
کدامیک  بیایند به نفع یا به ضرر ایران است. محمد باقر اسدالهی

روزنامه نگار
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بیانیه حزب موتلفه اسالمی آذربایجان شرقی 
درباره مناقشات قره باغ

در حمایت از نمایندگان ولی فقیه

ح�زب موتلفه اس�المی اس�تان آذربایج�ان ش�رقی درباره 
مناقشات قره باغ بیانیه ای صادر کرد. 

متن بیانیه به شرح ذیل می باشد:
باسمه تعالی

مردم شهید پرور و انقالبی آذربایجان 
همانطور که مستحضر هستید قریب به دو هفته است شاهد درگیری 
ها و تنش های مجدد در منطقه قره باغ جمهوری آذربایجان هستیم. 
این خصومتها و مناقشات موجب موضع گیری شخصیت ها و گروهای 
مختلف علی الخصوص نمایندگان محترم ولی فقیه در شمالغرب کشور 
قرار گرفت. متاس��فانه اعالم نظر این بزرگ��وران که کامالً در چارچوب 
سیاس��ت خارجی کشور بوده، مورد هتک حرمت و بی احترامی برخی 
رس��انه ها قرار گرفت که گویی جز برافروختن اختالفات قومی مقصود 
دیگری نداشتند. حزب مؤتلفه اسالمی آذربایجان شرقی ضمن محکوم 
کردن موضع گی��ری های خارج از قاعده انصاف و عدالت رس��انه های 
مغرض در توهین به ائمه معزز جمعه ش��مالغرب کش��ور و با تکیه بر 
اص��ول و آرای امام خمینی )ره(؛ وحدت جهان اس��الم و دفاع از کیان 
اسالم و مسلمین و همچنین لزوم پایبندی کشورها به قواعد و قوانین 
بین المللی، اجرایی ش��دن مصوبات شورای امنیت سازمان ملل )چهار 
قطعنام��ه  ۸22، ۸۵3، ۸۷4 و ۸۸4( را الزمه پایان درگیری، تنش��ها و 

برقراری صلح و امنیت در منطقه می داند.
حزب مؤتلفه اس��المی آذربایجان ش��رقی امید دارد با متعهد شدن 
دولت ارمنستان به ماده 2، بند 4 منشور سازمان ملل - که اشاره دارد: 
»همه  اعضا در مناسبات بین المللی خود از هرگونه تهدید یا به کارگیری 
زور که علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی یک کشور معطوف است 

یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری  کنند«- 
و همچنین اجرایی کردن قطع نامه های ش��ورای امنیت سازمان ملل، 
ضمن پایان دادن به سه دهه اشغال گری و جنگ، زمینه بازگشت بیش 
از یک میلیون آواره را به سرزمین مادری خود فراهم نموده و مقدمات 
ایجاد صلح، آرامش و همزیستی مسالمت آمیز در منطقه قفقاز را فراهم 

نماید. 
در نهایت از تمام همزبانان، همشهریان، گروه ها، رسانه ها، شخصیتها 
و... درخواست می گردد، ضمن اینکه در موضع گیری ها رعایت انصاف، 
اعتدال و حفظ حرمتها را لحاظ کرده، خود را مقید بر بیان اظهارات در 
چارچوب سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی نموده و از دامن زدن بر 
هرگونه اختالف و تفرقه افکنی های دینی، قومی، نژادی و...  خودداری 

نمایند.

حزب موتلفه اسالمی آذربایجان شرقی

چند روزی است 
ش��اهد هتاکی ها و 
ب��ی حرمت��ی ها به 
نمایندگان محترم ولی فقیه در ش��مالغرب کشور به بهانه حمایت این 
بزرگواران از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ هستیم، درحالی که 
این عزیزان کامال در چارچوب سیاستهای خارجی کشور قدم برداشتند 
و مواضع مسبوق به سابقه جمهوری اسالمی را تکرار نمودند. این رسانه 
های مغرض که دقیقا مشخص نیست آبشخورشان کجاست؟باید به این 
پرسش پاسخ دهند که آیا غیر این است که جمهوری اسالمی هیچگاه 
تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را نادیده نگرفته اس��ت و حتی در 
جنگ اول قره باغ نیز در کنار آنها بوده اس��ت؟ نمایندگان محترم ولی 
فقیه کدام موضع متعارض با سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی را 
داشتند که مورد هجمه رسانه ها قرار گرفته اند؟ این رسانه ها فراموش 
نمودند به کس��انی تهمتهای ناروا و ناصواب زدند که مستقیما منصوب 
مقام معظم رهبری هستند و هیچوقت برخالف نظر و رویه ایشان اقدام 
نمی نمایند و منتسب کردن آنها بر هرگونه جریانهای فکری، سیاسی، 
عقیدتی و... چیزی نیس��ت جز اس��تراتژی مشخص این رسانه ها برای 
تشدید اختالفات و تفرقه افکنی های قومی در داخل و ادامه دشمنی با 

انقالب و رهبری. 
اگر این رسانه ها دغدغه جمهوری اسالمی، انقالب و رهبری را دارند 
چگونه اس��ت که تالشهای حجت االسالم و المس��لین آل هاشم را در 

ناآرامی ها آبان ۹۸ را مورد فراموشی قرار دادند.
 در آبان ۹۸ اعتراض ها به گرانی بنزین و... کشور را دچار یک بحران 
کرده بود و تمام ضدانقالب چشم به آذربایجان و تبریز دوخته بود که به 
یکباره ش��هر تبریز بازهم در دفاع از انقالب در خط شکن قرار گرفت و 

تمام توطئه های دشمن را نقش بر آب کرد. 
با همین تدبیرهای ایشان بود که تبریز پیشگام راهپیمایی در دفاع از 
انقالب شد و به یکباره کل اپوزسیون و دشمنان داخلی تحلیلها و برنامه 
های خود را شکست خورده دیدند. در ادامه همین حرکت بود که زنجان 
نیز در دفاع از انقالب به پا خواست که بدون شک نمی توان منکر نقش 

نماینده محترم ولی فقیه در زنجان شد.
 در نهایت باید اش��اره کرد موضع گیری مردم آذربایجان در دفاع از 
جمهوری آذربایجان نیز به هیچ عنوان نژادی نبوده اس��ت همانطور که 
مقام معظم رهبری در این ارتباط از ارامنه ایران نیز می خواهد نسبت 
به این موضع دیدگاه تعصبی و نژادی نداشته باشند: »ما این حرکاتی را 
که اخیراً ارامنه در منطقه ی قره باغ، به پشتیبانی دولت ارمنستان انجام 
می دهند، این حرکات را ما محکوم می کنیم. البته این ربطی به ارامنه  
داخل کشور ما ندارد. ارامنه داخل کشورما هم، ما توقعمان این است که 
رفتار ارامنه را در آن منطقه که با تجاوز همراه است، محکوم بکنند. اینها 
شهروندان ما هستند، ما از آن کسانی که آن ظلم ها را می کنند، صحبت 

می کنیم.« مقام معظم رهبری )13۷2/۵/۵(

رحمت مهدوی

معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی آذربایجان شرقی
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جنگ و بحران های اطراف ایران برای چیست؟
 تح��والت دور و بر ایران مدتهاس��ت که 
شتاب فراوانی گرفته و از مناطق مختلف بوی 
باروت و خون می آید. بس��یاری بر این باورند 
که این حجم از بحران نمی تواند بدون پایانی 
مهم باشد و البته برخی دیگر نیز نظر دیگری 

دارند.
اگر در ماههای اخی��ر به بحرانها و حوادث 
اطراف کشورمان به دقت نظر کنیم می توان 
اینگونه برداش��ت کرد اگرچه ای��ن رویدادها 
گوناگون به نظر می آیند ولی سرجمع اتفاقات آن می تواند به یک امر 

مهم ختم شود.
مدتهاست که موضوع اختالفات ایران و آمریکا در مسائل مهم منطقه 
ای از تحوالت عراق و س��وریه تا یمن و حاش��یه خلی��ج فارس هر روز 

افزایش بیشتری دارد و اخبار تنش ها در حال شعله کشیدن است.
 در مسیر کمرنگ کردن حضور ایران در عراق

مدتهاست که مناقشات آمریکا با دولت جدید عراق رنگ و بوی ضد 
ایرانی گرفته و دولت مصطفی الکاظمی در منگنه فشارهای واشنگتن 
برای گسستن روابط با ایران است. این سیاست در مسیر کمرنگ کردن 
حضور ایران در عراق و فشار به نیروهای مقاومت به ویژه حشدالشعبی 
است که مدتهاس��ت آمریکا با حیله های متعدد در صدد حذف آنان از 
پهنه سیاس��ی و امنیتی عراق است و بهانه آن نیز متهم نمودنشان به 
دست داشتن در حمله به منطقه سبز بغداد است که آمریکا بزرگترین 
سفارتخانه خود را مستقر کرده است در عین حال خالی کردن سفارت 

امریکا و کوچ آنان به شمال عراق به پیچیدگی بحران افزوده است.
موضوع فش��ار بر کش��ورهای کوچک و مرعوب حوزه خلیج فارس 
اگرچه در بیان کارشناسان منطقه با اهداف انتخاباتی برای ترامپ نشانه 
گذاری شده ولی در نهایت این اقدام می تواند به حضور فزاینده تل آویو 
در جغرافیای خاورمیانه در درازمدت بیانجامد برای همین صاحب نظران 
بر این باورند که افق نگاه باید به اهداف رژیم صهیونیستی از این روابط 

باشد نه شوهای تبلیغاتی انتخاباتی ترامپ که عمری کوتاه دارد.
مناقشه اخیر قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان هم از جمله حوادثی 

است که ناگهان سربرآورد و به درگیری نظامی دو طرف انجامید. جالب 
اینکه باوجود اعالم بی طرفی تهران در این مناقشه باز سرزمین ما مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و حتی ایران به طرفداری و ارس��ال تجهیزت 
نظامی به یک طرف جنگ متهم شد. این در حالی است که تهران چند 
دهه است که برای حل مناقشه پا پیش گذاشته ولی طرفهای درگیر این 

مخاصمه هر دفعه به دالیل مبهم از حل مسئله طفره می روند.
 مراحل شکل گیری ابتدایی یک درگیری بزرگ

این بحرانها را برشمردم تا اینگونه نتیجه گیری کنم که عده ای این 
عوامل را مراحل شکل گیری ابتدایی یک درگیری بزرگ در منطقه می 
دانند که احتمال دارد توس��ط کلیه مخالفین قسم خورده ایران شکل 
بگیرد ولی در مقابل عده دیگر براین باورند که این همه سروصدا برای 
ارعاب در منطقه برای بیرون کردن رقیب قدرتمند یعنی ایران از میدان 
بوده و نهایت این کشمکش ها تا انتخابات آمریکا به طول خواهد انجامید.

در هر صورت طرفداران هرکدام از دو گزینه فوق می توانند نشانه ها 
و فاکتورهای مختلفی برای ادعای خویش بیاورند ولی آنچه مهم است 
هوشیاری در میدان دیپلماسی و انتخاب برترین ها در مناقشات منطقه 
ای است چراکه در منازعات هزاران عامل می تواند در تصمیمات اثرگذار 
باشد ولی فهم درست تحوالت و واکنش به موقع و حساب شده همیشه 

برندگان تاریخ را ساخته است.
امیدواریم این بار نیز چنین باشد.

حسن السجردی

عضو شورای مرکزی

 غالمرضا کحلکی، تحلیلگر مس��ائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار 
نما در تحلیل مناقشات مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر 
س��ر قره باغ گفت: من معتقدم بحرانی که در میان دو کشور ارمنستان 
و آذربایجان به وجود آمده، محیط پیرامونی خود را درگیر خواهد کرد.

وی افزود: همچنین طرفین این بحران توانایی این را ندارند که بتوانند 
آن را ادامه دهند؛ زیرا جامعه جهانی نمی تواند ش��عله ور شدن مناقشه 

میان ارمنستان و آذربایجان را برتابد.
 منافع رژیم صهیونیستی

کارشناس مسائل بین الملل یادآور شد: اما برخالف کنشگران منطقه ای، 
کنش��گران فرامنطقه ای مانند رژیم صهیونیس��تی از مناقشه آذربایجان و 
ارمنس��تان منافع خود را تأمین می کند و از آن نفع می برد؛ زیرا این رژیم 
پایگاه هایی را در برخی کشورهای منطقه به خصوص آذربایجان تأسیس کرده 
و تصمیم دارد، حریم امنیتی جمهوری اسالمی ایران را مورد تهدید قرار دهد.

کحلکی معتقد است که جمهوری اسالمی ایران با نزدیکی روابط سیاسی 

و اقتصادی خود با کش��ورهای منطقه به خصوص کشورهای عضو اتحاد 
جماهیر ش��وروی که قرابت های فرهنگی با ما دارند، می تواند به کنشگر 
تأثیرگذار در منطقه قفقاز و مناطق پیرامونی خود تبدیل ش��ود و فضای 

امنیتی خوبی را ایجاد کند.
وی تأکید کرد: رژیم صهیونیس��تی به نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری 
اس��المی ایران در آذربایجان و ارمنستان واقف است و تالش می کند با 

حضور سنگین خود در این مناطق از دامنه نفوذ ما بکاهد.
کارش��ناس مس��ائل بین المللی گفت: جنس مناقش��ه آذربایجان با 
ارمنس��تان با جنس سایر مناقشات در سراسر منطقه و جهان متفاوت 
است و قطعاً اگر این بحران تشدید شود، معمای امنیت در غرب آسیا 
پیچیده تر از قبل خواهد شد؛ لذا باید کشورهای مهم و تأثیرگذار مانند 
جمهوری اسالمی ایران و ترکیه تالش کنند که بحران پیش آمده خاتمه 
یابد یا در حد یک تعارض تقلیل پیدا کند و اجازه ندهند که این بحران 

ابعاد گسترده تری به خود بگیرد.

کارشناس مسائل بین الملل تأکید کرد:

اسرائیل در قره باغ 
دنبال ناامنی برای 

ایران است
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نگاهی به سبک مدیریتی پیامبر اکرم )ص(؛

مدیران از سیره پیامبر)ص( در وفای به سخنانشان درس بگیرند

به مناسبت ایام شهادت امام حسن )ع(

درس بزرگ امام مجتبی )ع(
امام حس��ن مجتبی)ع( فرم��ود: »لََقضاُء 
ِ أَحبُّ ِمْن إْعِتکاِف َشْهر.« حاَجِه أخ لی فِی اهللهّ

ه��ر آینه برآوردن حاجت و رفع مش��کل 
دوست و برادرم، از یک ماه اعتکاف، در مسجد، بهتر و محبوب تر است. 

)کلمه اإلمام الحسن)ع(، ص13۹(
ما غالبأ در تش��خیص خوب و بد و میزان اهمی��ت اعمال و طاعات 
و عب��ادات به ظواهر اس��تناد می کنیم و در خیل��ی  از موارد دچار خطا 
می شویم. زیرا در دستگاه محاسباتی الهی قشر و ظاهر فریبنده اعمال 
مالک سنجش نیستند بلکه عمق و پوسته آنها مدنظر قرار می گیرند. به 
همین سبب است که فرموده اند یک ساعت تفکر بر هفتاد سال عبادت 
رجحان دارد. یا فرمودند دو رکعت نماز با اخالص و برای خدا انسان را 
راهی بهشت می کند! از این دست روایات در منابع روایی به کثرت یافت 

می شود.
م��ا در عبادات نمی دانیم چه اندازه خلوص نیت داریم ولی کمک به 
برادران مسلمان می تواند سریع تر از آنچه فکر می کنیم ما را به درجات 
متعالی کمال برساند. نکته پایانی اینکه یاری رساندن به برادران دینی 
را تنها در کمک های مالی خالصه نکنیم. کمک های فکری، اعتقادی، 

آبرویی و... نیز چه بسا در پیشگاه الهی مقبول تر و مأجورتر باشند. علی شریعت دوست

روزنامه نگار

قرآن کریم پیامبر اک��رم )ص( را الگو و 
اسوه برای جهانیان معرفی می نماید. با توجه 
به عم��ق و دقت رفتاری پیامبر و اینکه به 
سرچشمه وحی متصل بود، می توان از یکایک عکس العمل ها و گفتارهای 
ایشان اصول و مبانی رفتاری استخراج و ترسیم نمود. در این نوشتار درصددیم 

به برخی از رفتارهای مدیریتی آن برگزیده خداوند اشاره نماییم.
 اصالح نفس قبل از اصالح دیگران

آن حضرت به اهمیت توجه به خود و اصالح رابطه با خدا اشاره نموده 
و فرمودند:

»هر کس میان خود و خدا را اصالح و نیکو گرداند، خداوند میان او و 
مردم را اصالح کند.« به دیگر تعبیر کسی که اهل سجده و خشوع برابر 
پروردگار باشد به دلیل دوری از کبر و خودبینی می تواند مدیر شایسته ای 
باشد که با دیگران به خوبی ارتباط برقرار خواهد کرد زیرا اصل و ریشه 
مدیریت بر قلبها بر اصالح رابطه انس��ان با خدای خویش است. چنین 
مدیری نه مستبد خواهد شدو نه اهل دورویی و نفاق و ریا. لذا حضرت 

در جای دیگری فرمودند:
»اگر دوس��ت داری عزیزترین مردم باشی تقوای الهی داشته باش.« 
یعنی توحید و تقوا در انسان حالتی ایجاد می کند که مالزم همه ارزش ها 

و اخالقیات نیکو خواهد شد.
چنین تقوایی است که وقتی فردی از هیبت آن حضرت دچار لکنت 
زبان شد و نتوانست سخن خود را بگوید پیامبر او را در آغوش گرفتند و 

فرمودند من هم بنده ای از بندگان خدا هستم.
مدیران باید مرکز بردباری باشند

یک��ی از خصلت های الزم برای مدیران بزرگ روح و س��عه صدر در 
مقابله با حوادث است. اگر مدیری توانست چنین خصلتی در خود ایجاد 
کند در برخورد با مشکالت و سختی ها با صبر و بردباری می تواند از آنها 

عبور کند. لذا موالی متقیان ابزار ریاست را سعه صدر برمی شمرند.
آیات سوره انشراح نیز به وجود این خصلت واال در حضرت تأکید دارد. 

پیامبر اکرم )ص( نیز در همین رابطه می فرمایند:
»برانگیخته شدم در حالی که مرکز بردباری و معدن دانش و جایگاه 

شکیبایی ام.«
 محبت، اساس مدیریت نبوی

آن حضرت با رأفت و مهربانی فوق العاده به تسخیر قلوب پرداختند. لذا 

در قرآن کریم می خوانیم:
»به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین مهربان و خوش رفتار 
ش��دی، اگر تندخو و سخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند.« 

)1۵۹، آل عمران(
امیرالمومنین می فرماید از پیامبر درباره آیه فوق پرسیدم، فرمودند:

»محبت، بنیاد و اساس )سیره و سنت( من است.«
 ترجیح جوانان مومن بر پیران مدعی!

موالی متقیان می فرماید: »چهار چیز باعث سرنگونی دولت هاست: 
نادیده گرفتن اصول، و توجه به جزئیات، پیش انداختن افراد ناشایست و 

منزوی کردن انسان های فاضل و کاردان.«
پیامبر نیز به شدت به مسأله شایسته ساالری توجه داشت و مالک تقوا 
برای سپردن مناصب را به سایر برتری های دنیوی ترجیح می داد. برای 
مثال اسامة بن زید را به فرماندهی لشکری سپرد که بزرگانی از حیث سن 
و اعتبار و ادعای ظاهری در آن حضور داشتند. همچنین عمرو بن حزم 
را که جوانی کم سن بود فرماندار نجران نمود و جوانانی مومن و پرهیزکار 

همانند این دو را به سایر جایگاه های مهم منصوب کرد.
 مدیران از س�یره پیامبر درباره وفای به سخنانش�ان درس 

بگیرند
یکی از خصلت های مدیریت نبوی که برای مدیران و همه آحاد مردم 
ضروری اس��ت وفای به عهد و پیمان هاس��ت. حضرت به واسطه همین 
پایبندی به سخنانی که می گفتند به امین مشهور شدند. امام صادق )ع( 
می فرمودند: رس��ول خدا )ص( با مردی قرار گذاشت که در کنار صخره 
معینی در انتظار آن مرد بماند تا وی برگردد. شدت گرمای آفتاب پیامبر 
را در آنجا آزار می داد. اصحاب از حضرت خواستند چه می شود به سایه 
منتقل شوید تا آن مرد بیاید. پاسخ فرمود: وعده گاه ما همین جاست و 

باید همین جا بمانم تا بیاید!
امیرالمومنین نیز درباره آن حضرت فرمودند: »از همه مردم نسبت به 

آنچه تعهد می کرد، وفادارتر بود.«

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی
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در تبعیت از فرمان امام خامنه ای درباره لزوم اجرای دستورالعمل های ستاد کرونا؛

مراسم دهه پایانی صفر حزب موتلفه اسالمی برگزار نمی شود

آزمون اربعین امسال

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی، حزب موتلفه 
اس�المی با صدور اطالعیه ای در تاری�خ 99/۰7/۱5، اعالم کرد 
برنامه دهه آخر صفر این حزب که طی س�الیان متمادی، حزب 
موتلفه اس�المی نس�بت به برگزاری آن اهتمام داشت، امسال 
باتوجه به ابالغ استانداری تهران مبنی بر عدم برگزاری هرگونه 
تجمع و با تبعیت از فرمان ولی امر مسلمین امام خامنه ای درباره 

لزوم اجرای دستورالعمل های ستاد کرونا، برگراز نخواهد شد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
برگزاری مراسم روضه دهه آخر صفر از جمله اقداماتی است که طی 
س��الیان متمادی، حزب موتلفه اسالمی نسبت به برگزاری آن اهتمام 

داشته است.
توس��ل به سرور و ساالر ش��هیدان در اربعین حسینی، و عرض ادب 
به ساحت مقدس نبی مکرم اسالم)ص( و نیز امام حسن مجتبی علیه 
السالم و امام رضا علیه السالم پایه و اساس برپایی خیمه عزای اهل بیت 

علیهم السالم توسط موتلفه اسالمی در دهه های اخیر بوده است.
امس��ال نیز، مطابق سنوات گذشته، برنامه ریزی الزم برای برگزاری 

این مراسم در تهران صورت گرفت و کلیه مقدمات آن فراهم شد.
لکن با توجه به شیوع ویروس کرونا و ابالغ استانداری تهران بر اساس 
درخواس��ت ستاد مقابله با کرونا مبنی بر عدم برگزاری هرگونه تجمع، با 
تبعیت از فرمان ولی امر مس��لمین ام��ام خامنه ای درباره ل��زوم اجرای 

دستورالعمل های ستاد کرونا تصمیم به لغو برگزاری این مراسم گرفته شد.
اعضای حزب موتلفه اس��المی در سراسر کشور در تبعیت از فرمان 
ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل امام خامنه ای، روز اربعین امسال در 
منازل خود، به عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین علیه 
السالم خواهند پرداخت و دست دعا به درگاه احدیت بلند خواهند کرد 

برای شفای همه بیماران و نابودی ویروس منحوس کرونا.
جا دارد از همراهی حضرات حجج اس�الم س�ید رضا تقوی، 
سید محمد حسن ابوترابی، علی سعیدی، سعید مهدوی کنی، 
محمد حسین معزی، محمد حسن ذاکری و حمیدرضا مهدوی 
ارف�ع و مداحان اهل بیت حاج س�ید حمی�د رخ صفت و حاج 
مصطفی سماواتی در پذیرش دعوت حزب موتلفه اسالمی برای 

سخنرانی و مداحی در این مراسم تشکر کنیم.
با آروزی سالمتی همگان، شفای بیماران و دفع بال.
حزب موتلفه اسالمی

امسال به خاطر ش��یوع بیماری کرونا، 
محدودیت هایی در نحوه زندگی و مراسم 
معمول اجتماعی به وجود آمد. اس��تمرار 
شرایط بیماری و محدودیت ها سبب شد که ابتکار عمل هایی در جامعه 

پدید آید تا تهدیدها به فرصت ها تبدیل شود.
مراسم و مناسک مذهبی هم یکی از مسائل مهمی است که برگزاری 

آن همواره محل مناقشه می باشد.
سوء مدیریت و عملکرد ضعیف برخی مسئولین موجب کاهش اعتماد 
عمومی به دولت گردید. در  این میان، تدابیر مقام معظم رهبری سامان 

بخش برخی نابسامانی ها شد.
حمایت همه جانبه رهبر انقالب از تصمیمات ستاد ملی کرونا و گناه 
دانستن عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی تکلیف همگان را معین 
کرد. ولی متاسفانه همچنان عده ای بی اعتنا به این نظر صریح رهبری 

نظام، با تخلف از شیوه نامه ها موجب گسترش بیماری گردیدند.
درب��اره راهپیمای��ی اربعین که منته��ای آرزوی عاش��قان حضرت 
سیدالشهدا )ع ( است هم رهبری فرمودند:" ...در خانه اظهار ارادت کنید"

شعار برخی مدعیان والیتمداری این است:" از تو به یک اشاره، از ما به 
سر دویدن". یعنی اشاره رهبری تکلیف ما را روشن می کند. 

همیشه در ابتالئات است که مدعیان شناخته می شوند. در موضوع 

اربعین هم ولی فقیه و رهبری نظام به صراحت فرمودند:" در خانه اظهار 
ارادت کنید"

بس��یاری از مردم والیتمدار روز اربعین علیرغم اشتیاق به حضور در 
راهپیمایی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم )ع(، به توصیه رهبر خویش 

عمل کردند.
اما عده کمی هم متاسفانه با توجیهات گوناگون به توصیه این و آن یا 

به حرف دلشان عمل کردند.
زیارت و عزاداری مستحب است و عمل به توصیه و امر رهبری واجب. 
معظم له به صراحت فرمودند که:" مراسم اربعین موکول به تصمیم ستاد 
کروناست". ستاد هم هرگونه تجمع و راهپیمایی و پذیرایی را در تهران و 

شهرری ممنوع کرد.
اکنون ق��دری تامل کنیم که ما برای خدا عبادت می کنیم یا برای 
خودمان؟ برای تکلیف و تقرب عزاداری می کنیم یا برای راضی کردن 

دلمان؟
حضرت سیدالش��هدا )ع( شب عاش��ورا به همراهان خویش فرموند: 

"بیعتم را از شما برداشتم بروید." آنها که ماندند رستگار شدند. 
آزمون اربعین امس��ال این بود که ما می��زان والیتمداری خویش را 
بسنجیم. آیا به توصیه رهبرمان عمل کردیم یا به حرف عقل و دلمان؟ 

به خودمان در والیتمداری چه نمره ای می دهیم؟

محمد بومیان 

قائم مقام معاون سیاسی
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بعضی ها به خاطر اعتقاد و ایمان به فرهنگ غربی، بعضی هم از روی ضعف نفس و سست عنصری و عدم 
ا اینکه اینها بتوانند انقالب را از  ه و مانند اینها، می کشانند کشور را به سمت فرهنگ غربی؛ این هست، امهّ توجهّ
خطهّ خود منحرف کنند و کشور را در فرهنگ غربی غرق کنند، بدانید که قطعاً چنین چیزی اتهّفاق نخواهد 
افتاد. این نسلی که بحمداهلل امروز تربیت شده و گسترده هم هست، این نسل عالقه مند به انقالب و عالقه مند 
به اسالم و پای کار، نخواهد گذاشت چنین چیزی اتهّفاق بیفتد و هر روزی هم که بگذرد، مسلهّماً گسترش این 

نسل و عمق این نسل بیشتر خواهد شد.                                                             
  امام خامنه ای ۹۶/3/1۷
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هر روز برای شما منتشر می شود

نگاهی به رقابت های لیگ برتر کشتی؛

کیفیت پایین، کمیت متوسط
از  پ��س  و  باالخ��ره 
مک��رر  درخواس��ت های 
جامعه کشتی و مسئولین 
فدراسیون، ستاد مبارزه با کرونا تحت شرایطی اجازه برگزاری رقابت های 
لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی را صادر کرد. این امکان در حالی فراهم 
ش��د که ورزش اول کشور طی ۸ ماه گذشته امکان برگزاری مسابقات 
و انجام تمرینات منظم را پیدا نکرده بود. احتمال برگزاری رقابت های 
جهانی در صورت فراخوان اتحادیه جهانی و نیز لزوم آمادگی قهرمانان 
جهت کسب سهمیه های باقی مانده المپیک توکیو از جمله دالیلی بود 
که باعث شد تا مسئولین ذیربط امکان برگزاری مسابقات لیگ را فراهم 
کنند. بر همین اساس کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز 
به نوعی عملکرد کشتی گیران در پیکارهای لیگ را به منزله رقابت های 
انتخابی تیم ملی در نظر گرفتند تا به دلیل کوتاهی زمان نفرات مورد 

نظر خود را از گردونه همین پیکارها انتخاب کنند.
 روشن شدن چراغ لیگ برتر

تحت شرایط یاد شده رقابت های لیگ کشتی به صورت متمرکز در 
سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی آغاز شد. در همین راستا مقرر شد 
مسابقات دور رفت در چند روز و ایضا دور بر گشت نیز در زمان محدود 
برگزار شود. بنا براین چراغ لیگ کشتی با اهداف مورد اشاره روشن شد؛ 
با این توصیف که جز بازار بزرگ تهران که مطابق س��نوات گذش��ته با 
اقتدار و توانمندی پای در میدان مسابقه گذاشته است و باشگاه استقالل 
که برای نخس��تین بار در لیگ کشتی شرکت کرده است، دیگر تیم ها 
چندان چنگی به دل نمی زنند. حضور خلق الساعه و دقیقه نودی برخی 
تیم های بی نام و نشان و ضعیف در لیگ ورزش اول و حامیان مالی که 
لیگ کشتی را دست کم گرفته اند شرایطی فراهم آورده تا مسابقات از 
ش��ور و هیجان کافی برخوردار نباشد. در کنار این نقیصه، آماده نبودن 
کشتی گیران به سبب شرایط موجود کرونایی و بی تمرینی آنها سطح 

کیفی رقابت ها را تا حد نازل پایین آورده است. 
با اوصاف یاد شده باید اذعان کرد برگزاری مسابقات لیگ کشتی در 
مجموع الزم و درست بود اما سطح رقابت ها، آمادگی قهرمانان، تدارک 
مناسب و تبلیغات کافی در آن به نحو مطلوب انجام نشده است.  تحت 

این ش��رایط روشن نیس��ت مربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
چگونه خواهند توانس��ت نفرات مورد نظر خ��ود را برای میدان جهانی 
احتمالی که قرار اس��ت بزودی اتحادیه جهانی کشتی چگونگی و زمان 

برگزاری آن را اعالم کند، برخواهند گزید؟
 نبود مالک مناسب

کشتی ورزش اول ما و جهان حساب ویژه ای برای ما در عرصه این 
ورزش گشوده است با این شرایط روشن نیست چگونه باید از موقعیت 
و جایگاه خود در مسابقات جهانی دفاع کنیم؟ مسابقات لیگ تا حدود 
کم��ی می تواند موقعی��ت، میزان آمادگی و ش��رایط بدنی قهرمانان را 
مشخص کند اما به واقع این رقابت های سطح پایین نمی تواند مالک 
مناس��بی برای سنجش توان کش��تی گیران باشد. همانطور که دیدیم 
برخی از ایشان در میدان مذکور بسیار کمتر از حد انتظار ظاهر شدند.

کشورهای مختلف از مدت ها قبل و ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی 
تمرینات اردویی را در دس��تور کار قرار داده اند حال آنکه ما نه تنها در 
این رابطه تعلل کرده ایم بلکه با امید به برگزار نشدن مسابقات جهانی، 
اکنون و در واپس��ین ایام، امید به مسابقات لیگ بسته ایم تا مگر ملی 
پوشان خود را از گردونه همین رقابت ها برگزینیم. مالک و معیاری که 

به نظر نمی رسد مطمئن و خالی از اشکال باشد.

 محمدرضا کاظمی

 عضو کار گروه ورزش حزب موتلفه اسالمی


