عال میرمحمدصادقی مطرح کرد:

دولت و بانک ها از کاهش ارزش پول ملی سود میبرند

مهمترین راهحل جلوگیری از کاهش ارزش پول
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رئیس جمهور بگوید جایگاه دولت در حل مشکالت مردم کجاست؟

تحریف به نام عقالنیت

احمد کریمی اصفهانی:

«مرفهین بی درد» سازش را تجویز میکنند

تاریخ از ایجادکنندگان دوقطبی به عنوان خائن یاد خواهد کرد

دولت خودش را نماینده اکثریت مردم نمی داند

تبلور مدیران پرتالش و ساده زیست در حکومت مهدوی

مافیا مانع جوانگرایی در مدیریت کشور است

امضاهای طالیی مانع فعالیت افراد با هویت در صادرات است

محمدقاسم امانی :

راهحل مشکل انتقال ارز وصل صادرکننده به واردکننده است
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بررسی ظرفیت صادرات استان های مرزی در
گفتگو با دبیران حزب موتلفه اسالمی استا ن های
بوشهر  ،سیستان و بلوچستان ،خراسان شمالی
آذربایجان غربی و ایالم

حجتاالسالموالمسلمینغالمرضامصباحیمقدم:

دولت اقتصاد کشور را
به حال خود رها کرده است

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا تویسرکانی:

جریان سازش به كمك ترامپ
رفته است
اکثر مشکالت در صادرات به دولت برمیگردد

راه انقالبی ماندن مجلس
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تحریف به نام عقالنیت

نتیجه ترس ،انفعال درمسئولین

سرمقاله
خ��ط افراد بای��د خط رهبری باش��د.
فضلاهلل فرخ
عقالنی��ت این اس��ت که اگ��ر عقلمان را
درست به کار بگیریم و از عقلمان درست
اس��تفاده کنی��م میفهمیم ما دش��منان
داخلی و خارجی داریم که جز دش��منی
کار دیگ��ری ندارن��د و دس��تبردار ه��م
نیستند .انقالبی ش��ده که علیه دشمنان
اسالم بوده اس��ت .عقالنیت این است که
دشمن را بشناسیم.
حرفهای دشمن به اسم عقالنیت
کس��انی که با نام عقالنیت  ،ترس و انفعال را ترویج میکنند
مطالب را تحریف میکنند .هر عقل س��لیمی به ما میگوید ما
دشمن داریم و باید او را بشناسیم و در برابر او جبهه بگیریم و
از او پرهیز کنیم و آرزوی کمک از او نداشته باشیم .چشممان
به خودمان باشد و مراقب دشمن باشیم ،نه اینکه به دشمن دل
و امید ببندیم ،ولی در بین مسئولین و غیر مسئولین ما عدهای
هس��تند ک��ه به نام عقالنی��ت ـ که کمال بیعقلی اس��ت ـ به
دشمن دل بستهاند .اینها از عقل واقعی استفاده نمیکنند ،بلکه
از وسوسههای شیطانی و نفسانی استفاده میکنند و اسمش را
هم عقالنیت میگذارند .وساوس شیطانی و نفسانی به این افراد
القا میکند که دش��من میتواند راه نجاتی برای اینها درس��ت
کند و مشکالت اینها را حل کند و به داد اینها برسد.
متأسفانه در بین بعضی از مسئولین کسانی هستند که حرفهای

حسین انواری
مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مراسم
عضو شورای مرکزی مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای
افسری نیروهای مسلح مبنای اقتدار در جمهوری
اسالمی را عقالنیتی مطرح فرمودند .محاسب ه اقتدار
ملی یک محاسب ه عقالنی است .تعقل و عقالنیت از
فعالیتها و بازتابهای مغزی و روانی انس��ان است
که مورد آگاهی ،مدیریت و سلطه شخصیت انسان
قرار میگی��رد .فعالیتهای مغزی و روانی انس��ان
مثل خودیابی ،خودهوشیاری ،تعقل ،اندیشه ،اراده،
تصمیم ،اختیار و ...بهطور مستقیم به شخصیت فرد
مرب��وط میش��ود .در هر یک از این فعالیتها محاس��به صحیح و دقیق در
دستگاه محاسباتی سالم انس��ان صورت میگیرد .در صورتی که به دستگاه
محاسباتی انسان به هر علت خدشهای وارد شود و آن دستگاه دچار اختالل
شود شرایط خوب و گوارا به شرایط ناخرسند و تلخ تبدیل میشود.
با توجه و دقت در آیات قرآن مجید که فراوان به عقل ،تعقل و تفکر تأکید
میکند مراقبت و نگاهداشت سالم دستگاه محاسباتی و پیشگیری از اختالل
در آن از تکالیف جدی انسان به حساب میآید .همه پیامبران الهی از طرف
خداوند مأموریت یافتهاند که مردم را از اندیشه ،تعقل ،کرامت و شرف انسانی
برخوردار کنند و از جمود فکری ،ذلت ،حقارت ،ظلمپذیری ،ترس ،بیاعتنایی
و رها کردن تعهدات و مسئولیتها بازدارند.
انسانهایی که بهگونهای فعالیتهای مغزی و روانی آنها مخدوش میشود
و قدرت عقالنیت در آنها به ضعف میل میکند و ناتوانی در تفکر و اندیش��ه
جایگزین عقالنیت سالم آنها میشود ،به صورت طبیعی فهمشان معنای غلط

دشمن را تکرار میکنند .عمل ،رفتار ،گفتار و موضعگیریهایشان
این موضوع را نشان میدهد .در برخی رسانههای داخلی ،روزنامهها
و فضای مجازی افرادی هستند که خودشان را صاحبنظر میدانند
و به اس��م عقالنیت حرفهای دش��من را تکرار میکنند و مردم را
به انحراف میکش��انند .بعضیها هم فریب گفتار نادرست اینها را
میخورند.
استفاده دشمن از ابزار تبلیغاتی
دش��من ب��ا اب��زار و دس��تگاههای تبلیغاتی فراوان��ی که در
اختی��ار دارد معن��ای عقالنی��ت را تغیی��ر میده��د .در زمان
امیرالمؤمنین(ع) دش��منان اس�لام با تبلیغ��ات دروغ و صرف
هزینههای ف��راوان کاری کردند که ع��دهای از مردم آن زمان
علی بن ابیطالب(ع) نخس��تین مردی را که بعد از پیامبر(ص)
به اسالم ایمان آورد مسلمان نمیدانستند .دشمن با ابزارهایش
میتوان��د افکار عمومی را فری��ب بدهد و حقایق را وارونه جلوه
بدهد .اینها به حق لباس باطل و به باطل لباس حق میپوشانند
و م��ردم را فریب میدهند .به خاط��ر همین توصیههای مؤکد
مق��ام معظم رهبری بصیرت مردم اس��ت .م��ردم باید بصیرت
داش��ته باشند تا فریب این القائات را نخورند .دشمنی دشمنان
اس�لام در طول تاریخ بوده ،هست و خواهد بود ،منتهی خوشا
به حال کس��انی که فریب این دسیسهها را نمیخورند و حق را
از باطل تشخیص میدهند و گرفتار راههای باطل نمیشوند.

از پدیدههای عقالنی را به آنها تلقین میکند و در گفتار و رفتارشان اختالل
پدیدار میش��ود .در نتیجه ترس ،زبونی و خودکمبینی در آنها بروز میکند.
جالب آنکه اینها تصور میکنند عقل کل هستند و به اسم عقل بیخردی خود
را عرضه میکنند و به نمایش میگذارند.
اختالل در دستگاه محاسباتی
تصمیمگیریهای متضاد و بعضاً نادرست و منفعالنه و رها کردن تعهدات
برخی از مسئولین و تکرار جهتگیریها و مواضع خصمانه دشمن حکایت از
اختالل در دستگاه محاسباتی آنها دارد .مردم بهروشنی این اختالل را درک
میکنند .از دست دادن نشاط در انجام کار درست و معقول که مسئولیت آن
را پذیرفتهاند ،توجیه و تفسیر منفعالنه رویدادها ،بیکفایتی در حوزه اندیشه
و عمل و ترس از تهدیدات خیالی نشانه آسیبپذیر شدن تعقل در دستگاه
محاسباتی این مسئولین است که ریشه آن را باید در شخصیت متزلزل آنها
جستجو کرد.
کارهای اختیاری انس��ان معموالً برای حصول ی��ک نتیجه و فایده انجام
میش��ود .در واقع عامل اصلی و محرک واقعی برای انجام کارهای اختیاری
انس��ان عالقه و شوقی اس��ت که به فایده آن دارد .در شخصیتهای متزلزل
و آشفته آدرس غلط در دستگاه محاسباتی صادر میشود و اینگونه افراد با
انفعال و ترس فقط به منفعت شخصی بهجای منافع عامه متمرکز میشوند.
این خطری اس��ت برای مسئولینی که انجام وظیفهای را به عهده دارند .این
انفعال و ترس موجب تعطیل شدن انجام وظیفه اصلیشان و مغالطهکاری،
حاشیهپردازی و لفاظی برای توجیه ناکارآمدیشان میشود.

دکتر بادامچیان:

رئیس جمهور بگوید جایگاه دولت در حل مشکالت مردم کجاست؟

دبیرکل حزب مؤتلفه اس�لامی گف��ت :آقای روحان��ی با همراهی
اصالحطلبان در هفت سال ریاست جمهوری مسیری را پیمود که امروز
خود به اشتباه بودن آن اذعان دارد.
اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در گفتگو با خبرنگار
سیاس��ی خبرگزاری تسنیم ،با اش��اره به صحبتهای رئیس جمهور
مبنی بر اینکه گرانی دالر تقصیر آمریکاست و مردم به خاطر کمبودها
مشکالت کاخ سفید را نفرین کنند ،اظهار داشت :خباثتهای آمریکا و
جنایات مستأجران کاخ سفید هیچگاه برای ملت ایران پوشیده نبوده و
نیست .اینکه مردم باید حواسشان به دشمن اصلی باشد هم قبول است،
اما رئیس جمهور باید بیان کند که جایگاه دولت در حل مشکالت مردم
کجاست؟
وی افزود :آقای روحانی با همراهی اصالحطلبان در هفت سال ریاست
جمهوری مسیری را پیمود که امروز خود به اشتباه بودن آن اذعان دارد.
پالس اشتباه
دبیرکل مؤتلفه اس�لامی با بیان اینکه روحانی و اصالحطلبان اداره
کشور را به مذاکره با آمریکا گره زدند و حل مشکالت مردم را در مراوده
با آمریکا جستجو کردند ،گفت :متأسفانه امروز هم در توصیههای خود
این پالس را میدهند که حل مشکالت کشور در گرو نتیجه انتخابات
آمریکاست!
وی خطاب به رئیس جمهور با تأکید براینکه مذاکره با آمریکا کشور
را به جایی نمیرساند ،همچنان که برجام مشکلی را از کشور حل نکرد
و بیان کرد :چگونه نابسامانی قیمتها را مربوط به آمریکا میدانید در
صورتی که به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی و همت مردم

بیتوجه بودهاید و ندانستید که حل مشکالت معیشت مردم را نباید در
خارج از کشور جستجو کرد؟
بادامچیان یادآور شد :رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی دالر
را  11هزار تومان تحویل گرفت و امروز این قیمت به بیش از  30هزار
تومان رس��یده است ،حال به مردم آدرس میدهید که به آمریکا ناسزا
بگویند؟
وی اظهار داشت :آیا رئیس بانک مرکزی شما توانست مشکالت بازار
را حل کند؟ در صورتی که مشکالت به گونهای نیست که نتوان آن را
حل کرد.
ربط اختالس به آمریکا چیست؟
دبیرکل مؤتلفه اسالمی با تصریح اینکه تحریم برای کشوری که با 15
کشور دیگر همسایه است معنا ندارد ،ادامه داد :بگویید عدم سیاستهای
صحیح مردم را به اینجا کشانده ،آیا مشکل دریافت حقوقهای نجومی
در دولت مربوط به آمریکاس��ت؟ و برای اینکه در نظام مالی اختالس
صورت میگیرد باید آمریکا را نفرین کرد؟
وی خاطرنشان کرد :قیمت مسکن به جایی رسیده که مردم حتی
نمیتوانند خانه اس��تیجاری داشته باش��ند ،یعنی مجریان دولت هیچ
مس��ئولیتی در این زمینه ندارند و فقط آمریکا مقصر اس��ت ،پس چرا
اصرار به مذاکره با آمریکا داشتید و در فضای برجام قدم زدید؟
راهکار حل مشکالت کشور
بادامچیان اظهار داشت :راهکار حل مشکالت کشور اقتصاد مقاومتی
و تکیه بر همت مردم است که میتواند به راحتی و بدون نفت کشور را
در مسیر تعالی پیش ببرد.
وی گف��ت :اینکه آمریکا در نبرد جدی و هم��ه جانبه با جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت بر کس��ی پوش��یده نیس��ت؛ همه میدانند اگر
حمایتهای آمریکا از صدام نبود هشت سال جنگ بر این ملت تحمیل
نمیشد و اگر سفیر آمریکا در کویت به صدام چراغ سبز نشان نمیداد
صدام به کویت حمله نمیکرد و اینهمه مش��کل ب��رای مردم عراق و
منطقه ایجاد نمیشد؛ این مردم آدرس دشمان اصلی خود را هیچگاه
فراموش نمیکنند .اگر مسئوالن کشور به فکر آنان باشند و وظایف خود
نسبت به این مردم را درست انجام دهند.

اصرار اصالحات به تکرار خسارت برجام
حمیدرضاترقی
رهب��ر معظ��م انقالب در مراس��م
مرکزی
شورای
نایب رئیس
بیست و نهمین س��الگرد رحلت امام
خمینی (رحمهاهلل) به «فشار روانی»
به عنوان یکی از محورهای نقشه دشمن اشاره کرده و فرمودند« :دشمن
در این بخش از طراحی خود درصدد اس��ت نقاط قوت نظام اسالمی و
عناصر اقتدار ملی را به نقاط ضعف و چالش برانگیز تبدیل کند تا ملت
ایران نسبت به این نقاط قوت بدبین و دلسرد شوند».
ایشان به عنوان نمونه« ،پیشرفتهای هستهای» را یکی از نقاط قوت
و افتخار فناوری و دانش کشور دانستند و گفتند« :توانایی دانشمندان
و متخصصان جوان کشور در تولید اورانیوم غنیشده بیستدرصد ،در
شرایطی که طرف مقابل انواع شروط و مشکالت را برای تأمین اورانیوم
بیستدرصد جهت مصارف پزشکی مطرح کرده بود ،نماد قدرت علمی و
فناوری و یک نقطه قوت بزرگ ملی است که برای کشور مایه آبرو شد».
علیرغم تجربه پرهزینه برجام ،متاسفانه یک جریان رسانهای هم صدا
با دشمن بر طبل مذاکرات موشکی کوبیده و ادعاهای مضحک دشمن
را تکرار کردند.این جریان مدعی است که باید برای رسیدن به گشایش
اقتصادی ،بهانه موشکی را از دست دشمن گرفت .این در حالی است که
در س��ال  ،۹۲دقیقاً همین ادعای مضحک درباره توان هستهای مطرح
شد.یکی از پیشنهادهای تأمل برانگیز از سوی جریان رسانهای منتسب
به اصالحات این بود که باید برای اعتمادس��ازی ،برد موشکهایمان را
کاهش دهیم!نکته قابل تأمل اینجاست که پیشنهاد تأمل برانگیز و مغایر

با منافع ملی «کاهش برد موش��کها» صدای برخی رسانههای اصالح
طلب را نیز درآورد .در همین رابطه روزنامه اصالح طلب شرق که خود
یدطوالی��ی در بزک برج��ام دارد ،در اعترافی دیرهنگام به این رویکرد
غلط واکنش نش��ان داد.دوگانه دروغین «موشک -معیشت»!متاسفانه
جریان رس��انهای منتس��ب به اصالح طلبان با ایج��اد دوگانه دروغین
«موش��ک -معیشت» با بازی در پازل دشمن ،اینگونه القاء میکند که
با رفع مسئله موشکی ،معیش��ت مردم حل میشود .دوگانه دروغینی
که در پرونده هس��تهای و برجام آزمون خود را پس داد و نشان داد که
هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.اصالح طلبان در واکنش به رفتارهای زیاده
خواهانه آمریکا و شرکای اروپاییاش تنها یک پیشنهاد دارند و آن اینکه
یکطرفه امتیاز بدهیم و انتظار امتیازگیری هم نداشته باشیم .این جریان
با همین شیوه و با دوگانه سازی دروغین «هسته ای-معیشت» ،صنعت
هستهای را به تعطیلی کش��اند ،ولی در سوی مقابل ،تحریمها پابرجا
ماند و هیچ دستاوردی از برجام عاید ایران نشد.در حال حاضر نیز این
جریان همسو با عملیات روانی دشمن ،مدعی است که باید درباره توان
موشکی کش��ورمان ،بهانه زدایی کنیم و روند خسارت بار برجام را در
حوزه موشکی و منطقهای نیز پیاده سازی کنیم!
بنابراین ،مهم این است که دستگاه محاسباتی را حفظ کنیم ،سالم
نگه داریم ،نگذاریم دچار اختالل بشود .اگر دستگاه محاسباتی ما اختالل
پیدا کند ،بس��یاری از امکانات ما هم از دس��ت ما خواهد رفت ،شرایط
خوب ما تبدیل به شرایط بد خواهد شد.مقام معظم رهبری 99/7/21
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یحیی آلاس��حاق ،کارشناس مسائل اقتصادی پیرامون راهکارهای
جلوگیری از س��قوط پی در پی ارزش پول ملی به خبرنگار نما گفت:
مهمترین راهحل تولید ملی است .تولید منشأ تعادلهای اقتصادی است؛
موجب رفاه میشود ،به پول ارزش میدهد و پشتوانه پول ملی است.
وی راهکار دیگر را سامان دادن به نظام ارزی کشور دانست و مطرح
کرد :اگر رابطه ارز و ريال غیر منطقی باشد نتیجهاش پایین آمدن ارزش
پول ملی است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد :نرخ ارز ـ که مشخصه آن دالر است
ـ و نرخ ريال تابع عرضه و تقاضاست.
قیمت کاذب ارز
وی با بیان اینکه آنچه که در حال حاضر به عنوان قیمت ارز شاهد
هستیم قیمت کاذب ارز است و این غیر از قیمت واقعی آن است ،اظهار
کرد :عوامل غیر اقتصادی موجب ایجاد قیمت کاذب ارز میشوند ،نظیر
عوامل سیاسی ،مدیریتی و نظام تدبیر.
آلاس��حاق در ادامه گفت :این عوام��ل انتظاراتی را در جامعه ایجاد
کردهاند که در نتیجه مردم به تبدیل پول ملی به دالر ،طال و کاال روی
میآورن��د .یا حتی موجب افزایش قیم��ت کاالها و خدمات با توجه به
افزایش قیمت ارز میشود.
وی به تقاضاهای کاذب ارز ناشی از انتظارات جامعه نسبت به آینده
اش��اره و خاطرنش��ان کرد :جامع��ه به دالیل
سیاس��ی ،اقتص��ادی ،اجتماع��ی ،فرهنگی و
مدیریتی تش��خیص میدهد در آینده ارز کم
خواهد شد و در نتیجه تقاضای کاذب برای ارز
افزایش مییابد.
علل کاهش ارزش پول
این فعال اقتصادی چند نمونه از تقاضاهای
کاذب ارز را ک��ه موج��ب افزای��ش قیمت ارز
و کاه��ش ارزش پ��ول ملی میش��ود چنین
برش��مرد :عدهای که احساس میکنند ارزش
پول مل��ی پایین میآید پولهایش��ان را برای
حف��ظ ارزش آن تبدیل به ارز میکنند؛ برخی
میخواهند از کش��ور پول خارج کنند؛ عدهای
اقدام به س��وداگری ارز میکنند که این تقاضا
برای مصرف ارز نیست ،بلکه تقاضا برای خرید
و فروش و س��ود بردن از افزایش قیمتهاست.
کاالهای قاچاق هم احتیاج به ارز دارند و هر چه
میزان قاچاق کاال بیش��تر باشد تقاضا برای ارز
بیشتر خواهد بود.
ً
وی در پایان تأکید کرد :عمدتا تقاضاهای ارز
اقتصادی نیستند و غیر اقتصادی هستند و ناشی
از عدم تعادل اقتصادی و برآورد انتظارات مردم
و جریانات روانی است که تهدیدات بینالمللی
در زمره جریانات روانی قرار میگیرند.

حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا
مصباحیمقدم:

دولت اقتصاد کشور را به
حال خود رها کرده است

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :بیبرنامگی و نبود
عزم جدی در مقابله با مش��كالت اقتصادی سبب شده كه قیمتها
روزبهروز افزایش یابد و دولت فقط در این بین به یك نظارهگر صرف
تبدیل شده و فقط هرازگاهی شعار میدهد.
حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا مصباحیمقدم ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار نما با بیان اینکه عملکرد
دول��ت در مهار تورم و افزایش افسارگس��یخته قیمتها قابل قبول
نیس��ت ،گفت :بیبرنامگی و نبود عزم جدی در مقابله با مش��کالت
اقتصادی سبب شده که قیمتها روزبهروز افزایش یابد و دولت فقط
در این بین به یک نظارهگر صرف تبدیل شده و فقط هرازگاهی شعار
میدهد.
وی افزود :متأسفانه روند بازار و قیمتها بهگونهای است که وقتی
ت کاالها چندینبرابر میشود ،اما وقتی
نرخ دالر افزایش مییابد ،قیم 
قیمت دالر کاهش پیدا میکند ،قیمت کاالها پس از هفتهها یا ماهها
یک درص��د کمی کاهش مییابند یا حتی گاهی اوقات کاهش هم
نمییابد.
چسبندگی قیمتها
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد :یک اصطالحی در
اقتصاد است که به چسبندگی قیمتها معروف است ،این اصطالح
برای شرایط امروز بازار ایران که با افزایش قیمت ارز ،قیمتها چندین
برابر میشود ،اما با کاهش آن قیمت کاالها کاهش چشمگیری پیدا
نمیکند ،صادق است.
مصباحیمقدم گفت :وقتی که هیچگونه نظارت و کنترل از جانب

دول��ت ب��ر قیمتها در بازار نیس��ت،
طبیعتاً چنین اتفاقی رخ خواهد داد.
وی ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب ک��ه
بیتدبیریه��ا در ح��وزه اقتص��ادی،
معیشت مردم را به خطر انداخته است،
یادآور ش��د :دولت در این مدت برای
اینکه از پاسخگویی و توجیه عملکرد
ضعیف خود فرار کند ،دست فرافکنی
زده است ،اما این فرافکنیها هیچگاه
پاس��خ ن��داده و در آینده هم پاس��خ
نخواهد داد.
بیتفاوت�ی دول�ت ب�ه تولید
داخل
این عضو مجلس خبرگان رهبری
معتقد اس��ت که تحریمها بخشی از
مش��کالت اقتصادی کشور را به وجود
آوردهند ،اما عمده مشکالت کنونی که
اقتصاد ایران به آن دچار ش��ده است
ناشی از بیتفاوتی دولت به تولید داخل
و کنترل حجم باالی نقدینگی است؛
لذا به همین خاطر شاهد هستیم که
هرروز قیمتها افزایش مییابد و حتی
کاهش دالر هم خیلی برروی کاهش
قیمتهای سایر کاالها اثرگذاری ندارد.
مصباحیمق��دم یادآور ش��د :بهتر
اس��ت دولت در این مدت باقی مانده
از عمر خود به جای حمله به منتقدان
و فرافکنی و اینکه چه کسی را مقصر
جلوه دهد ،گام های مثبتی برای مهار
تورم داش��ته باشد و حداقل کمی کار
کند و اجازه ندهد مشکالت معیشتی
مردم را همواره آزار دهد.
به گفته وی؛ دولت اقتصاد کش��ور
را به ح��ال خود رها ک��رده و نظارت
دقیق��ی بر قیمت ها ندارد و به همین
دلیل دالالن و سفته بازان روند بازار را
تعیین می کنند

محسن قناعت:

دولت و بانک ها از کاهش ارزش
پول ملی سود میبرند

محس��ن قناعت ،عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه
اسالمی در باره موضوع بررسی عوامل کاهش ارزش پول
ملی ،کسانی که از این کاهش سود میبرند و راهکارهای
پیشنهادی منطقی و قابل اجرا برای جلوگیری از کاهش
ارزش پول ملی ،پیرامون عواملی که سبب کاهش ارزش
پول ملی میش��وند به خبرنگار هفته نامه شما گفت:
تورم حاکم بر بازار موجب کم ش��دن بهای ارزش پول
ملی میشود که افزایش اعتبارات بانکی ،چاپ اسکناس
و کاهش روند اقتصادی بر افزایش تورم مؤثرند.
نقدینگی عامل کاهش ارزش پول ملی
وی در ادامه افزایش نقدینگی در کشور را عامل دوم
کاهش ارزش پول ملی دانست و سومین علت را اقتصاد
نفتی کشور مطرح و خاطرنشان کرد 80 :درصد اقتصاد
ایران تحت سیطره درآمدهای نفتی است.
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی از
دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد به عنوان عامل چهارم کاهش ارزش پول ملی یاد کرد و گفت :با این
عملکرد دولت ،بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار بهشدت تضعیف میشود.
مغفول واقع شدن سهم تولید
وی عوامل دیگر را اینگونه برشمرد :هدفمندی یارانهها و مغفول واقع شدن سهم تولید در آن و سیاست
بودجهبندی دولت و کس��ری بودجه و عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده به کاهش ارزش پول ملی
کمک میکنند.
قناعت از تحریمها به عنوان عامل دیگر کاهش ارزش پول ملی یاد و اظهار کرد :از سوی دیگر سیاستهای
غلط دولت موجب بروز و تشدید تأثیر تحریمها میشوند.
وی در خص��وص علت دیگر کاهش ارزش پول ملی اش��اره کرد :با از بی��ن رفتن اعتماد در حوزههای
اقتصادی سرمایهگذاران ارز را از کشور خارج میکنند که منجر به کاهش ارز در کشور میشود.
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی افزایش واردات ،کاهش تولید ملی ،وضعیت سیاسی و
اقتصادی کشور و ابهام در وضعیت اقتصادی کشور را از دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی مطرح کرد.
وی یکی از س��ودبرندگان از کاهش ارزش پول ملی را دولت دانس��ت و گفت :مدیران اقتصادی دولتی
گمان میکنند چون درآمد دولت به دالر و درآمد مردم به ريال است ،هر موقع بخواهند میتوانند ريال را
چاپ کنند و با درآمد ارزی برخی از کاستیهایشان را جبران کنند.
قناعت با اشاره به اینکه برخی از سوءاستفادهگران خارجی در ایران از کاهش
ارزش پول ملی سود میبرند بیان کرد :اینها هر لحظه که احساس کنند ممکن
است ضرر کنند سرمایهشان را از کشور خارج میکنند و به بخشهایی که در
آنها سرمایهگذاری کردهاند آسیب میزنند.
وی از جمله گروههایی را که از کاهش ارزش پول ملی سود میبرند برخی از
اصناف دانست و بیان کرد :آنها به بهانه افزایش قیمت برخی اقالم نظیر خودرو
قیمت محصوالتشان را افزایش میدهند تا از این طریق سودکنند.
سود بانک ها از کاهش ارزش پولی
قناعت از جمله س��ودبرندگان کاه��ش ارزش پولی را بانکها مطرح کرد و
گفت :بانکها داراییهای ريالیشان را به ارز تبدیل میکنند و به سپردههای
مردم که روز به روز ارزششان کمتر میشود سود اندکی میدهند و در این حوزه
سود خوبی را عاید خودشان میکنند.
وی راهکاره��ای جلوگی��ری از کاه��ش ارزش پول مل��ی را اینگونه
برش��مرد :ج��دا کردن اقتصاد کش��ور از سیاس��ت اقتص��اد نفتی و قطع
وابس��تگی کش��ور به درآمدهای نفتی ،حذف ش��اخ و برگهای زاید در
بودجه عمومی کش��ور و حذف بودجه برخی سازمانها و نهادها ،کنترل
نقدینگ��ی و ت��ورم ،کنترل و نظارت ب��ر تصمیمات جزی��رهای بعضی از
س��ازمانها و وزارتخانهها که ب��دون توجه به مصالح کش��ور تصمیماتی
را اتخ��اذ میکنند ،تقویت تولی��د ،اجرای اقتص��اد مقاومتی ،حمایت از
بخ��ش خصوصی و صادرات حداکث��ری در برابر واردات حداقلی و بهبود
و تس��هیل حوزه کس��ب و کار ب��رای امیدوار کردن و تش��ویق مردم به
سرمایهگذاری در مشاغل مختلف و نگه داشتن سرمایهشان داخل کشور
از جمله راهحلهاس��ت.
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عال میرمحمدصادقی ،عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی به
مناسبت روز صادرات پیرامون موانع رونق صادرات به خبرنگار نما گفت:
یک��ی از موانع ص��ادرات گرانی کاال در ایران اس��ت که به خودی خود
مشکلی را برای صادرکنندگان ایجاد میکند.
وی اف��زود :رفتن به کش��ور خارجی مقص��د و بازاریابی هم از دیگر
مش��کالت صادرکنندگان است که علت آن سیاسی است که برخی از
ابرجنایتکاران برای صادرات ایران ایجاد کردهاند.
تشویق صادرکنندگان
این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی تشویق صادرکنندگان
را به عنوان یکی از راهکارها برای رونق صادرات کشور مطرح و خاطرنشان
ک��رد :با باال بردن این مبالغ که س��وددهی خوبی برای صادرکنندگان
داشته باشد به رونق صادرات کمک میشود.
وی تأکید کرد :االن صادرات جهاد است و صادرکنندگان همیشه به
کشور کمک کردهاند و با هر زحمتی که هست کاالها را به اقصی نقاط
دنیا میرسانند.
میرمحمدصادقی تصریح ک��رد :رونق صادرات موجب افزایش تولید
میشود.
کمک دولت به صادرات
وی در خص��وص وظیف��ه دولت برای افزایش ص��ادرات اظهار کرد:
تشویق صادرکنندگان و دادن وام با بهره کم به کسانی که میخواهند
کاال بخرن��د و صادر کنند از کمکهایی اس��ت ک��ه دولت میتواند به
صادرات کشور کند.
کمک فوقالعادهای به توسعه صادرات
این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی مطرح کرد :صادرکننده
از یک سو باید از جیب خودش مبالغی را برای خرید کاال از ایران هزینه
کند و با صرف هزینه حمل و نقل آن را به کش��ورهای مقصد برس��اند.
در این فرآیند چه بسا چندین ماه سرمایه او معطل میماند .اگر دولت

با بهره نسبتاً مناسبی به صادرکنندگان معتبر وام بدهد و تسهیالتی را
برای آنها فراهم کند کمک فوقالعادهای به توسعه صادرات خواهد کرد.
وی در پایان پیرامون وظیفه مجلس برای رونق صادرات اشاره کرد:
مجلس با تشویق دولت به دادن وام با بهره کم به صادرکنندگان معتبر
و تصویب قوانین الزم برای کمک به صادرات و مشورت با صادرکنندگان
اتاق بازرگانی میتواند جهشی را در صادرات رقم بزند.

سید اصغر رخصفت:

اکثر مشکالت در صادرات
به دولت برمیگردد

س��ید اصغر رخصفت ،عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی به
مناس��بت  29مهر و روز صادرات پیرامون موانع صادرات به خبرنگار ما
گفت :اکثر مش��کالت در صادرات به دولت برمیگردد .دولت باید برای
صادرات و کارهای دیگری که موجب رونق اقتصادی ما میشود همتش
را بگذارد.
کاهلی دولت
وی اش��اره کرد :البته توان این دولت بیش��تر از این نیست .بهترین
حالتش این است که به حساب کاهلی دولت بگذاریم.
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی بیان کرد :دولت باید
موانع صادرات و سختگیریها در این عرصه را بردارد؛ مشکالت عدیده و
موانع اداری موجود را برطرف و صادرکنندگان را تشویق کند.
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس�لامی اظهار کرد :ایجاد
تسهیالت برای صادرات توسط دولت و مجلس یکی دیگر از راهکارهای
رونق صادرات است.
مجلس قوانین دست و پا گیر را بردارد
وی در خص��وص وظیفه مجلس در افزایش ص��ادرات تصریح کرد:
مجلس باید قوانینی را تصویب کند که دست و پا گیر نباشند و قوانین
دست و پا گیر را بردارد.
رخصفت اظهار کرد :با قرار دادن تسهیالت برای صادرکنندگان خود
مردم جلو میروند و کار را پیش میبرند.

وی در پایان پیرامون ضرورت سودآور بودن صادرات برای صادرکننده
که موجب میش��ود او تشویق به صادرات ش��ود ،گفت :این امر دست
مجلس و دولت است تا بتوانند تسهیالت الزم را برای صادرات و خرید
ارز مورد نیاز صادرکننده و شروع کار او فراهم و مشکالت ارزی را حل
کنند.

احمد کریمی اصفهانی:

محمدقاسم امانی :

به مناس��بت  29مه��ر روز صادرات
خبرنگار نم��ا پیرامون اهمیت صادرات
در اقتصاد کش��ور و موان��ع صادرات و
راهکاره��ای رفع آن ب��ا احمد کریمی
اصفهانی ،عضو هیئت مؤس��س حزب
مؤتلفه اسالمی گفتگو کرد که در ادامه
متن آن را میخوانید.
قدری پیرامون اهمیت صادرات
بفرمایید.
شکوفایی اقتصاد مملکت از طریق صادرات ممکن خواهد شد .تا وقتی کشور
متوجه اهمیت صادرات نش��ود پرداختن به موانع و اش��کاالت موجود در این
عرصه راهگشا نیست .کشورهای مختلف نهایت سعیشان را میکنند تا قوانین
و مقرراتی وضع کنند که تسهیالت الزم برای رفع موانع پیش روی صادرات را
فراهم آورند .صادرات از دو جهت اهمیت دارد ،یکی تأمین نیاز داخل و دیگری
سامان دادن به اشتغال .کشورهایی که تراز اقتصادشان مثبت است صادراتشان
بر وارداتش��ان میچربد .صادرکننده برای نظامات دنیا به عنوان سرباز مؤثر و
مفید است.
عمده موانع صادرات را در چه میدانید؟
اشکاالتی که از بیرون به صادرات کشورمان وارد میشود ممکن است دست
ما نباشد ،ولی حداقلش این است که با تسهیالتی که در داخل قایل میشویم
میتوانیم موانع بیرونی را برطرف کنیم .صریحاً عرض میکنم بیش از  80درصد
تحریمهای��ی که علیه اقتصاد و صادرات ما وجود دارند از طریق نظام به وجود
آمده است .در صورتی که با قرار دادن تسهیالت  20درصد تحریم خارجی هم
خنثی و بیتأثیر خواهد شد .بیثباتی ارز بدترین موضوعی است که گریبانگیر
صادرات ماست .کاالهای غیر نفتی خیلی حساسند و ثبات ارز برای آنها اهمیت
زیادی دارد .انتقال ارز در کشور ما خودش یک مشکل است .این امر از طریق
سیستم بانکی تقریباً قفل است .لذا الزم است تحریمها را دور بزنیم.
پیشنهاد شما برای حل مشکل انتقال ارز چیست؟
وصل کردن صادرکننده به واردکننده یکی از راهحلهاست .ارز صادرکننده
مستقیم به واردکننده منتقل شود ،منتهی نه واردکننده یله و رها .واردکننده
مقررات کش��ور را رعایت کند و کاالهایی که نباید وارد شوند باید در سیستم
کام ً
ال مش��خص باشند و وارد نشوند .متأسفانه در نظام ما صادرکننده باید ارز
خود را به سیستم بانکی بیاورد .وقتی این اتفاق نمیافتد مجازات در نظر گرفته
میشود .مجازات برای کاری که نمیتوانند انجام دهند عقالیی نیست .نهایتاً
بانک مرکزی میگوید از داخل تأمین کنید که این امری فرمالیته اس��ت و به
هیچ عنوان این را قبول نداریم.
چرا صادرکننده باید ارز خود را به سیستم بانکی بدهد؟
بانک مرکزی میخواهد پول را دریافت کند .رانتی که در کش��ور به وجود
میآید از همین طریق است .چرا نباید ارز صادرکننده مستقیم به واردکننده
داده شود؟
موانع دیگر صادرات چطور؟
تعلیق کارت صادرکننده از دیگر مش��کالتی اس��ت که در وضعیت بحرانی
فعلی به وجود آمده اس��ت .متأس��فانه بانک مرکزی این کار را میکند .نبود
صداقت در صحبتهای مس��ئولین امر به مشکالت دامن میزند .گاهی پیش
میآید صادرکننده نمیتواند کاال را در کش��ور مقصد به فروش برس��اند .باید
سیستم طوری عمل کند که صادرکننده بتواند کاالیی را که برده است یا اجازه
داشته باشد به کشور دیگری صادر کند یا مرجوع کند .نباید صادرکننده را در
کشورهای مختلف ذلیل کنیم که کاالیش را به ثمن بخس بفروشد.
به راهکاری هم برای رونق صادرات اشاره کنید.
افزایش صادرات برای رونق تولید و تولید محصوالت با کیفیت و ایجاد اشتغال
بسیار مهم است .وابستههای اقتصادی باید مرتباً رصد کنند و بازارهای جدید را
برای کاالهای صادراتی ما آماده کنند و صادرکننده را به سمت بازارهای جدید
هدایت کنند .خود صادرکننده به تنهایی نمیتواند بازار جدید را پیدا کند .این
نظام است که باید این کار را برای صادرکننده انجام دهد.

به مناس��بت  29مهر ماه ،روز صادرات ،پیرامون موانع صادرات و
اقداماتی که برای رفع آنها باید انجام شود خبرنگار نما با محمدقاسم
امانی ،فعال اقتصادی گفتگو کرد که در ادامه متن آن را میخوانید.
در کشور ما مهمترین مانع در صادرات را چه میدانید؟
ت شرایطی را برای افراد بیهویت و بیشناسنامه فراهم
همواره دول 
میکند تا آنها بتوانند فعالیت اقتصادی کنند .همیشه قوانین و شرایط
جوری بوده است که اشخاص با هویت ،شناسنامهدار و سابقهدار در
عرصه فعالیت اقتصادی از میدان کارها خارج میشوند .مثال خیلی
سادهای هست .یک وقت برای واردات افراد کارت بازرگانی میخرند
و کس��ی با هویت خودش واردات نمیکن��د .موقعی که به صادرات
احتیاج داریم دولت ش��رایطی را میگذارد ک��ه همه بتوانند کارت
بیهویت یعنی کارتهای بازرگانی که میلیاردها دالر پول صادرات
برنگردد بخرند.
برای رفع این مشکل مجلس و دولت چه کار باید بکنند؟
مجلس با وضع قوانین و دولت با اجرای آنها دست افراد بیهویت
در همه جهات را در عرصه فعالیت اقتصادی ببندند تا اش��خاص با
هویت بتوانند فعالیت کنند .در صورتی که به نظر میرسد دستی در
کار است که همیشه در اقتصاد ما آدمهای شناسنامهدار و هویتدار
نتوانند در حوزه اقتصاد کار کنند .در کش��ورهای دیگر وقتی کسی
بخواهد صادرات یا واردات کند باید اعتبار داش��ته باشد و اینها باید
بررس��ی ش��وند و در صورت تأیید به فرد اج��ازه فعالیت در عرصه
بازرگانی داده میشود.
بهطور مش��خص مش��کل عمده قوانین ما در عرص��ه اقتصادی
چیست؟ به راهکار هم اشارهای کنید.
قوانین ما بهگونهای است که یک کارمند باید امضا کند و کار زیر
دس��ت شخص و کارمند است .در واقع ما به کارمند اجازه میدهیم
امضا کند و او هم برای افراد بیهویت هویت ساختگی جعل و به نام
او صادرات و واردات میکند .باید قوانین ما جوری باشند که بهجای
اینکه ی��ک کارمند امضا کند و امضای طالیی مطرح باش��د ،فعال
اقتص��ادی و مجموعهای که کار اقتصادی میکنند در قبال فعالیت
اقتصادیشان تعهد داشته باشند و مالک هویت و اعتبار افراد باشد.
یعنی فرد برای تجارت ،واردات و صادرات و حتی باز کردن یک مغازه
باید ثابت کند در ای��ن حوزه تخصص ،امکانات و تواناییهایی دارد.
پس از اینکه این شخص ثابت کرد چنین ویژگیهایی دارد همینها
ضمانت کار او ش��وند تا وقتی در آینده کوچکترین خالفی کرد و
مشکلی به وجود آورد بشود همه زندگی او را زیر سؤال برد و از او به
عنوان خسارت گرفت.
در اینجا بهجای قانون امضای طالیی حرف اول را میزند.
تا وقتی قوانین ما اینجوری است که امضای طالیی مطرح باشد
در عرصه صادرات و ک ً
ال بازرگانی به جایی نمیرسیم .باید قوانین ما
طوری باشند که افراد صالحیتدار ،شناسنامهدار ،با هویت و توانا در
عرصه اقتصادی فعالیت کنند و اش��خاصی که قارچگونه و یک شبه
رویش میکنند به هیچوجه نتوانند در حوزه فعالیت اقتصادی دستی
داشته باشند .اگر این دستها کوتاه شوند آدمهای توانمند ،هویتدار
و معتبر وارد عرصه کار میشوند و شاهد کارهای عظیم و قابل توجه
و تغییرات چشمگیری در عرصه اقتصادی و صادرات خواهیم بود.

راهحل مشکل انتقال ارز
امضاهای طالیی مانع فعالیت
وصل صادرکننده به واردکننده است افراد با هویت در صادرات است
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دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان سیستان و بلوچستان :

عبداهلل فاتحی:

احداث راهآهن ضرورت استان
بوشهر در رونق صادرات است

فعال شدن تعاونیهای مرزنشین
منجر به رونق صادرات می شود

8

دوشنبه
 28مهر 1399
2ربیعاالول 1442
شماره 1129

عبداهلل فاتحی ،دبیر حزب مؤتلفه اس�لامی اس��تان بوشهر به مناسبت روز
صادرات پیرامون ظرفیتهای صادرات در استان بوشهر به خبرنگار هفته نامه
شما گفت :صیفیجات مثل هندوانه ،خربزه ،گوجهفرنگی و خیار از محصوالتی
هستند که در این استان در بهار و پاییز به عمل میآید و مناسب برای صادراتند.
خرما هم از دیگر محصوالت عمده و مهم استان بوشهر است که ظرفیت خوبی
برای صادرات دارد.
وی افزود :بیشتر این محصوالت به استانهای دیگر کشور منتقل میشوند،
چون محصوالت ما در فصولی به عمل میآیند که استانهای دیگر به آنها نیاز
دارند.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان بوشهر گفت :استان ما مرکبات هم دارد،
ولی در حدی نیست که به صادرات برسد.
وی اشاره کرد :صادرات محصوالت خود استان محدود است.
نقش تجار بوشهری در صادرات
فاتح��ی مطرح کرد :عموماً صادرات ما محصوالت و کاالهایی اس��ت که از
استانهای دیگر به بوشهر آورده میشوند .وجود بنادر متعدد در استان یعنی
بندر کنگان ،بندر گناوه ،بوشهر ،بندر سیراف ،بندر دیر ،بندر دیلم ،بندر ریگ،
محمدعامری ،بندر عسلویه و نخل تقی موجب میشود استانهای دیگر برای
اینکه محصوالت و کاالهایشان را صادر کنند آنها را به بنادر این استان بیاورند و
از طریق تجار بوشهر به خارج از کشور صادرکنند .مث ً
ال میوهجات از استانهای
فارس و کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری برای صادرات به بوشهر
آورده میشوند.
توجه به ظرفیت تولید مواد معدنی مصالح ساختمانی
وی مطرح کرد :تولید مواد معدنی مصالح ساختمانی از ظرفیتهای استان
بوشهر است که الزم است زیرساختهای مورد نیاز صادرات این تولیدات ایجاد
شود .همچنین استان در زمینه استخراج سنگ الشه ،سنگ گچ ،سنگ آهک،
سنگ مرمریت و واریزه کوهی فعال است.
دبیر حزب مؤتلفه اس�لامی استان بوشهر اظهار کرد :صادرات در اینجا زیاد
است و گمرک استان فعال است .ما شاهد هستیم کامیونهای متعددی برای
صادرات و واردات در صف هستند.
فاتحی در پایان به نبود راهآهن به عنوان یکی از مشکالت اصلی استان اشاره
کرد و گفت :نداشتن راهآهن در استان باعث میشود صادرات استان محدود به
تریلی و کامیون شود.

غالممحمد طاهری ،دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان سیستان
و بلوچستان به مناسبت روز صادرات پیرامون ظرفیتهای صادرات
در استان به خبرنگار هفته نامه شما گفت :از قدیم مردم استان با
افغانستان و پاکستان بیشتر کار تجاری انجام میدادند .با وجود مرز
حدود هزار کیلومتر با کشورهای افغانستان و پاکستان فرصت خوبی
برای کارهای تجاری با این دو کشور داریم.
* دولت موانع صادرات را رفع کند
دبیر اس��تان سیستان و بلوچس��تان تصریح کرد :دولت باید به
صادرات و واردات استان توجه بیشتری کند و موانع موجود را بردارد.
وی ب��ه قوانین و مقررات موجود و مش��کالت م��رزی به عنوان
بخشی از موانع صادرات در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت:
رفع این موانع بستر صادرات و واردات را در استان آماده میکند.
طاه��ری در خصوص ظرفیتهای صادرات اس��تان مطرح کرد:
میوههای گرمس��یری ،خرما و صید و صی��ادی و ماهی و میگو در
چابهار و کنارک از جمله این ظرفیتهاست.
وی ب��ا اش��اره به وجود معادن مختلف در اس��تان سیس��تان و
بلوچستان تصریح کرد :از جمله معادن این استان مس ،آنتيموان،
تيتانيوم ،س��نگ آهن و آهن پالسري ،س��رب ،روي ،طال ،منگنز،
كروميت ،قلع ،تنگستن و كانسارهاي غيرفلزي نظير تالك ،منيزيت،
گل س��فيد ،فلدسپات ،كائولن ،س��يليس و سنگهاي ساختماني
بهويژه گرانيت هستند .سیستان و بلوچستان سومين پهنه كروميتي
خاورميانه را دارد.
دبیر اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان تأکید کرد :مهم اس��ت
بهرهبرداری از معادن اس��تان منحصر به خامفروش��ی نشود .وجود
کارخانهها و صنایع تبدیلی برای فرآوری و تولید محصوالت با ارزش
افزوده در استان حائز اهمیت است.
وی به تعاونیهای مرزنش��ین در این استان اشاره کرد و گفت:
حدود  100تعاونی مرزنش��ین با تقریب��اً یک میلیون عضو در این
استان وجود دارد .اگر این تعاونیها فعال شوند و بتوانند صادرات و
واردات داشته باشند اینها پتانسیل خیلی خوبی هستند.
وی اظهار کرد :استانهای دیگر هم میتوانند از طریق سیستان و
بلوچستان به کشورهای همجوار صادرات کنند و بازارچههای مرزی
در این زمینه فعال هستند.

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان خراسان شمالی:

احداث زیرساختهای صادرات برای استان ما حیاتی است

خراسان شمالی از استانهای مرزی کشور و دارای ظرفیتهایی برای
صادرات است .به مناسبت  29مهر ماه روز صادرات خبرنگار هفته نامه
شما پیرامون ظرفیتهای صادرات این استان و موانع موجود بر سر راه
صادرات با ارکانیفرد ،دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان خراسان شمالی
گفتگو کرد که در ادامه متن آن آمده است.
به گوش�های از ظرفیتهای استان خراسان شمالی در عرصه
صادرات اشاره کنید.
استان ما در تولید محصوالت باغی و کشاورزی ظرفیت خوبی برای

صادرات دارد ،از جمله ش��هرهای مرکزی اس��تان در عرصه تولید میوه
ظرفیت خوبی دارند و میوههایی نظیر انگور و گیالس کشت میشوند.
صادرات انگور اس��تان به بعضی از کش��ورهای همس��ایه در سالهای
گذش��ته انجام شد .از محصوالت صیفیجات گوجهفرنگی استان قابل
صادرات اس��ت .از دیگر محصوالت کشاورزی استان میتوان به کشت
انواع حبوبات هم اش��اره کرد .اکثر شهرهای استان خراسان شمالی در
زمینه دامداری فعال هستند و قابلیت صادرات گوشتهای دامی گاو و
گوسفند وجود دارد .ظرفیت دیگر صادرات تولیدات صنایع دستی نظیر

یحیی عماری مطرح کرد:

رونق صادرات سیب در استان منبع
ارز آوری خوبی برای کشور می شود
به مناس��بت  29مهر روز صادرات
و اهمی��ت صادرات که با رونق گرفتن
آن تولید ملی نیز افزایش خواهد یافت
و زمینه اش��تغال ایجاد خواهد ش��د،
خبرنگار هفته نامه ش��ما بر آن ش��د
پیرامون ظرفیتهای استان آذربایجان
غربی و موانع صادرات و راهکارهای حذف این موانع با دبیر حزب مؤتلفه
اسالمی این استان گفتگو کند که در ادامه متن آن را میخوانید.
به ظرفیتهای مهم استان آذربایجان غربی در عرصه صادرات
اشارهای کنید.
اس��تان م��ا در زمینه صادرات س��یب ظرفیت باالیی دارد و س��یب
درخت��ی با کیفیت باال در
این استان به وفور کشت
میشود .متأسفانه باغداران
سرمایه چندانی ندارند که
بتوانند میوههایشان را نگه
دارن��د و در س��ایر فصول
س��ال به استانهای دیگر انتقال دهند و به خارج از کشور صادر کنند.
به خاطر اینکه باغداران خودش��ان نمیتوانند میوههایشان را نگه دارند
فصل برداشت محصول سیب که میرسد دالالن به سمت باغها سرازیر
میشوند و از کشاورزان و باغداران سیبها را میخرند و به سردخانههای
شهرستانهای استانهای دیگر انتقال میدهند.
دولت در این زمینه چه کار کند؟
دول��ت تمهیدات و ش��رایط الزم را برای صادرات س��یب به خارج از
مرزهای کش��ور فراهم کند .سرمایه انبوهی در منطقه آذربایجان غربی
خوابیده است ،اما متأسفانه زمینههای صدور آن به کشورهای همجوار
و حتی کش��ورهای حاشیه خلیجفارس و سایر کشورها وجود ندارد .در
صورتی که گسترش صادرات این محصول منبع درآمد ارزی خوبی برای
کش��ور خواهد شد .اگر صادرات سیب رونق بگیرد با وضعیت اقتصادی
موجود و تورم و مشکالت کاشت ،داشت و برداشت چنانچه پول دست
باغدار و کشاورز بیاید او میتواند بهتر روی تولید محصوالت با کیفیتتر
و بیشتر سرمایهگذاری کند و کیفیت و مقدار محصول را افزایش دهد.
این استان غیر از سیب چه محصوالتی برای صادرات دارد؟
گندم ،تخمه کدو و تخمه آفتابگردان هم از دیگر اقالمی هستند که
ظرفیت صادرات و ارزآوری خوبی برای کش��ور دارند .تخمه آفتابگردان
و تخمه کدو در ش��مال اس��تان آذربایجان غربی کشت میشوند .تجار
پاکس��تانی و هندوستانی در اسفند ماه هر سال برای خرید تخمه کدو
و تخمه آفتابگردان به ش��مال این اس��تان میآیند .گویا امس��ال تجار
پاکستانی برای خرید این دو محصول زودتر هم آمدند .بخش اقتصادی
سفارتخانههای ایران در کشورهای همسایه فعال شوند تا زمینه صادرات
چنین محصوالتی به کشورهای همسایه فراهم شود.

غفلت از طالی سیاه ایالم
یکی از راهبردهای توسعه
نصرتاهلل حیدری
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان ایالم و پیش��رفت در هر کشوری
حمای��ت از تولید و صادرات
است .در شرایط کنونی صادرات و
درآمدهای ارزی به عنوان ضرورت
و اولویت بایس��تی در دستور کار
قرار بگیرد .طبعاً در این راستا باید
ظرفیتهای اس��تانها و مناطق
مرزی کشور شناسایی شوند.
استان ایالم ظرفیتهای خوبی در بخشهای مختلف کشاورزی،
نفت و گاز و معادن دارد .تمرکز در این حوزهها زمینه توسعه صادرات
در استان را فراهم میکند .به دلیل همجواری با عراق و  430کیلومتر
مرز مشترک با این کشور و مرز بینالمللی مهران زمینههای خوبی
در ص��ادرات به عراق و درآمدهای
ارزی وجود دارد .استان ایالم یکی
از قطبهای کشاورزی و دامداری
کشور است .ایجاد صنایع فرآوری
ش��ده در حوزهه��ای کش��اورزی
و دام��ی میتواند زمینه توس��عه
صادرات را فراهم کند.
ظرفیتهای ایالم در حوزه نفت و گاز
این استان دارای ظرفیتهای خوبی در حوزه نفت و گاز است .اگر
بتوانیم با ایجاد صنایع و زیرس��اختها این حوزه را تقویت کنیم گام
خوبی در صادرات در این عرصه برداشتهایم .محصوالت پتروشیمی از
صادرات عمده صنعتی استان ایالم به کشورهای دیگر حتی چین است.
زغالسنگ ،بیتومین و سیمان هم از دیگر اقالم استان ایالم هستند
که صادر میشوند .یکی از معادن مهم این استان بیتومین معروف به
قیر طبیعی اس��ت که در دل رشته کوههای زاگرس قرار دارد .ایران
پس از امریکا و کانادا سومین کشور دارنده ذخایر بیتومین در دنیاست.
 160مورد استفاده صنعتی از این ماده معدنی گزارش شده است و
این ماده معدنی در صنایع چسب ،ساخت ایزوگام ،پودر جوهر چاپگر
رایانه ،رنگ ،صنایع الستیکسازی و قیرهای پاالیشگاهی کاربرد دارد.
بزرگترین معدن بیتومین در خاورمیانه در اس��تان ایالم قرار دارد.
وجود صنایع جانبی و تبدیلی و کارخانههای فرآوری این ماده معدنی
ارزشمند از خامفروشی آن جلوگیری میکند .در حال حاضر به علت
نبود صنایعی برای تولید محصوالت با ارزش افزوده از بیتومین این
ماده معدنی به صورت پودر صادر میشود.
از دیگر مواد معدنی این اس��تان میتوان به س��نگ گچ ،سنگ
آهک ،الشه و مالون ،آلوویوم آهکی ،شیل و مارن ،کلسیت ،سیلیس،
شن ،ماسه ،مرمریت و نمک اشاره کرد.
سیمان ایالم در بازار عراق جایگاه برجستهای دارد .در حوزه برق
اگر بتوانیم در مهران نیروگاه گازی ایجاد کنیم زمینه صادرات برق
به کشور عراق فراهم هست.

گلیم است که بیشتر مرکز استان در این عرصه فعالند.
سایر عرصههای صادرات چطور؟
میتوان به ظرفیتهای استان در حوزههای فوالد و تولید شمش فوالد ،پتروشیمی و لولههای
بدون درز در ش��هرهای صنعتی هم اش��اره کرد .در اسفراین مجتمع وسیعی است که لولههای
بدون درز را تولید میکند .جاجرم هم در تولید شمش فوالد فعال است .استان در زمینه تولید
محصوالت پتروشیمی ،سیمان و بتون و آلومینا هم مزیتهای خوبی دارد.
به موانع موجود در صادرات استان هم بپردازید.
استان ما تازه تأسیس است و گمرک ندارد و هنوز زیرساختهای صادرات در استان خراسان
ش��مالی ایجاد نشده است .راهآهن از جمله زیرساختهای اساسی است و برای استان ما حیاتی
است و ضرورت دارد و در صورت وجود راهآهن امکان انتقال محصوالت استانهای دیگر و صدور
آن به ترکمنستان کشور همجوار فراهم خواهد شد .همچنین پروازهای فرودگاه استان ما چندان
بهروز نمیشوند .چندین سال است دولتهای مختلف در زمینههای مختلف آمده و کلنگ زدهاند
و کلنگهایشان گیر کرده است و رفتهاند!
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متاسفانه عدهای که نمیخواهند هزینه انقالب و دستاوردهای آن را
بدهند و به تعبیر امام خمینی(ره) «مرفهین بی درد» هستند و کسانی
اند که در پر قو خوابیدهاند و نمیخواهند در جبهههای نبرد س��خت و
نرم با دشمن حضور یابند ،به بهانه عقالنیت ،مذاکره و سازش را تجویز
میکنند.
محمدکاظم انبارلویی ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار «صبحنو» ،با اشاره به مختصات انقالبیگری عقالنی،
گفت :انقالبیگری و آرمانخواهی ،در دل خود مبتنی بر یک عقالنیت
محض است که من نام آن را «عقالنیت سرخ» میگذارم یعنی دادهها و
اطالعاتی که ما از انقالب داریم ،تماماً مبتنی بر واقعیت محض هستند
و درک درستی از شرایط ،اوضاع ،اهداف و آرمانها در دل این عقالنیت
وج��ود دارد لذا هرگونه ترس به بهانه عقالنیت ،از س��احت انقالبگری
و آرمانخواهی به دور اس��ت .متاس��فانه عدهای که نمیخواهند هزینه
انقالب و دستاوردهای آن را بدهند و به تعبیر امام خمینی(ره) «مرفهین
بی درد» هستند و کسانی اند که در پر قو خوابیدهاند و نمیخواهند در
جبهههای نبرد س��خت و نرم با دشمن حضور یابند ،به بهانه عقالنیت،
مذاکره و سازش را تجویز میکنند.
وی افزود :وقتی پای گفتوگو و مذاکره به میان میآید ،منظور ایشان،
دادن امتیاز یک سویه به دشمن بدون گرفتن کمترین امتیاز است که
متاسفانه در امر برجام با چنین پدیدهای مواجه هستیم.
مقایسه هزینه مقاومت و سازش
انبارلویی گفت :ما از ابتدای انقالب به این ادراک رسیدهایم که هزینه

مقاومت همواره از هزینه سازش و تسلیم ،به مراتب کمتر بوده است و
این دستاورد را هم در زمان امام و هم در زمان رهبری درک کردیم.
انبارلوی��ی با بیان اینکه ما االن هفدهمین اقتصاد و پنجمین قدرت
غیرهس��تهای جهان هس��تیم ،گفت :ما قدرت خ��ود را در جنگهای
یوس��ه روزه و پنج��اهودوروزه و نی��ز در بی��رون ک��ردن داعش از
س
سرزمینهای عراق ،لبنان و سوریه نشان دادهایم.
انبارلویی با بیان اینکه دش��من باید از ما بترس��د و ما هیچ ترسی از
رویاروی��ی نداریم ،گفت :آنچه رهبر انق�لاب در بیانات اخیر خود روی
آن تاکید کردند ،تکیه روی چنین عقالنیتی است که میتواند ما را به
آرمانهای انقالب نزدیکتر کند.
پایین کوه بمانند
وی افزود :آنهایی که همراهان سست عناصر بودهاند و نمیخواهند
پیچهای تند تاریخ که توام با خطرات است را طی کنند ،بهتر است همان
پایین کوه بمانند و به گردنه و قله نیایند.
این فعال و تحلیلگر سیاسی با اشاره به مذمت عدالتخواهی رادیکال
در کالم رهبر انقالب گفت :به لحاظ تئوریک ،رهبر انقالب و ولی فقیه
در نظام سیاس��ی ما ،نماد عدالت و علم است و مشی رهبری مبتنی بر
عدالتخواهی است.
انبارلویی ادامه داد :اگر افرادی پیدا شوند که پرچم عدالتخواهی به
دس��ت بگیرند و بخواهند خود را پرچمدار عدالتخواهی معرفی کنند،
قطع بدانید که اینها دنبال عدالتخواری و کاسبی هستند.
تندروی در بحث عدالتخواهی ،انحراف است
وی اضافه کرد :ما بر سر سفره فقه و فقاهت نشستهایم و پرچمدار این
فقاهت در کشور ،رهبر معظم انقالب است .برخی از این گروههای عدالت
اصطالحخواه که گاهی اخبار ناگواری از ارتباط ایشان با سرمایهداران و
عدالتخوارها منتشر میشود ،نمیتوانند نقشی رادیکال در رسیدن به
عدالت در جامعه ایفا کنند.
این فعال و تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه هرگونه تندروی در بحث
عدالتخواهی ،انحراف اس��ت که رهبر انقالب بارها درباره آن هش��دار
دادهان��د ،گفت :هر جریان و فردی که بخواهد منهای پرچم ولی فقیه،
پرچم عدالتخواهی را به دس��ت بگیرد ،باید بدانی��م که این ،جریانی
مشکوک و ملکوک است.

احمدعلی مقدم:

نگاه به غرب منجر به سال ها
فرصت سوزی شد

احمد علی مقدم عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس�لامی
در گفتگ��و با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اش��اره به
عدم استفاده از ظرفیت های داخلی کشور ،گفت :متأسفانه بعضی
از مس��ئوالن کش��ور ،به جای توجه به ظرفیتهای داخلی امیدوار
ب��ه تغییر و تح��والت در سیاس��تهای خارج��ی و انتخابات آتی
ایاالت متحده آمریکا هس��تند و فکر می کنند راه حل گذش��ت از
بحرانهای اقتصادی و حل مشکالت معیشتی مردم ،چشم دوختن
به قدرتهای خارجی است ولی سالها و فرصتهای زیادی با این
تصور غلط از دست رفت و از ظرفیتهای بزرگ داخلی غفلت شد و
متأسفانه به این سیاستهای اشتباه همچنان ادامه میدهند.
مقدم با بیان اینکه بزودی قدرت پوشالی امریکا فرو خواهد ریخت
و پایانی بر تفکر لیبرالی و وادادگی غربزدگان کدخدا پرست خواهد
شد ،تاکید کرد :ترامپ سیاست «لبه پرتگاه» و تهدید نظامی را علیه

امیراحرار نظیفی:

مافیا مانع جوانگرایی در مدیریت کشور است
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امیراحرار نظیفی ،عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به
سخنان اخیر مقام معظم رهبری و دالیل عدم تمایل دولت به مدیران و
وزرای فعال و بانشاط به خبرنگار هفته نامه شما گفت :همیشه بین جوانان
و پیشکسوتان تقابل و رقابتی وجود داشته است و این رقابت هیچوقت هم
حل نمیشود .این رقابت صرفاً در عرصه سیاست نیست .جوان روحیه شاد،
جهادی و عملگرا دارد .در حالی که پیشکسوتان و کسانی که مسنترند
محتاطترندوسعیمیکنندمنطقیترباشندوبیشترتجربهگراهستند.
وی یکی از علل تمایل نداش��تن حسن روحانی به مدیران و وزرای
جوان و فعال را شعار تجربهگرایی و استفاده از تجربهها دانست و مطرح
کرد :روحانی ابتدای ریاس��ت جمهوری دور اول معتقد بود مش��کالت
کشور مثل افزایش قیمت دالر ،تورم ،افزایش هزینههای خانوار ،مشکل
مسکن و سیاست خارجی ناشی از بیتجربگی مدیران است و مدیری
که تجربه دارد جوان نیست.
* تیپ مدیریتی تیم حسن روحانی
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی افزود :تیپ مدیریتی
تیم حسن روحانی عدم جوانگرایی است و معتقدند نباید مدیریتهای
کالن دس��ت افراد جوان باش��د ،ولی هم رئیسجمهور و هم وزرای او
همگی اوایل انقالب جوانان  30 ،25س��اله و زیر  40ساله بودند که بر
صندلیهای مدیریت نشستند و کار کردند.

وی در ادامه گفت :من این حرکت دولت را در جهت پیش��برد نظام
نمیدانم ،چون اشکاالت مدیریتی کشور ما با انگیزه انقالبی و جهادی قابل
حل است .البته باید از تجربه پیشکسوتان استفاده شود .مدل پیشنهادی
مقام معظم رهبری این است که یک جوان که توان و ابتکارش را دارد
و ب��هروز و پرانرژی اس��ت در رأس مدیری��ت و کار اجرایی قرار بگیرد و
پیشکسوتان در نقش مشاور قرار بگیرند و این دو با هم همکاری کنند.
* نفوذ مافیا
نظیفی پیرامون عل��ت دیگر عدم تمایل دولت به مدیران جوان و با
نش��اط گفت :سوء استفاده بعضی از مجموعههایی که از آنها تعبیر به
مافیا میکنیم و نمونه بارز آن کارگزاران است که با دولت حسن روحانی
همکاری نزدیک دارند هم دخیل اس��ت .ای��ن مدیران در مراکز اصلی
مدیریتی کشور حضور دارند و اعمال نفوذ میکنند و سعیشان بر این
است ساختار فعلی تصمیمگیری در نظام اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
کشور ما را حفظ کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :اعمال نفوذ مجموعهای از مدیران دولتی
 40ساله که در دولتهای مختلف همواره در مراکز تصمیمگیری حضور
داش��تهاند و نمیخواهند این صحنه را به خاطر منافع اقتصادیشان و
منافع مدیریتی و سیاسی ترک کنند ،در عدم تمایل دولت به مدیران و
وزرای جوان و فعال مؤثر است.

ایران به کار گرفت و این سیاست را تا آخرین حد خود پیش برد و همه کشورها حتی
متحدان خود را تهدید کرد که در صورت خرید نفت از ایران ،مجازات خواهند شد ولی
گوش حیاط خلوت امریکا یعنی ونزوئال
تا االن نزدیک ده بار نفتکش های ایران تا بیخ ِ
رفته و برگشته اند و ترامپ هم هیچ غلطی نکرده است لذا اتخاذ چنین سیاست هایی از
سوی ترامپ تازگی ندارد و به فرموده امام راحل «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند».
* تنها راه پاسخگویی به هتاکی های ترامپ
وی تشریح کرد :ترامپ ادعا کرده است که اگر ایران بخواهد کاری کند بالیی به
سرش میآوریم که تا حاال سابقه نداشته باشد ولی انگار ترامپ احمق فراموش کرده
است که وقتی سربازانش را در خلیج همیشه فارس دستگیر کردیم چطوری خودشان
را خیس کرده بودند و مثل بچه گریه می کردند؛ یادت نرفته است که چطور پهپاد
گلوبال هاک و پایگاه عین االس��د را زدیم که برق از چش��مانت پرید و انتقام سخت
سردار سلیمانی نیز بارها تکرار خواهد شد پس بنابراین ،اقتدار و مقابله با سیاست های
وحشیانه امریکا تنها راه پاسخگویی به هتاکی های نابخردانه ترامپ است.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان در پایان با اشاره به اینکه ملت
ایران مرعوب ادبیات مستبدانه و وقیحانه ترامپ نخواهند شد ،خاطر نشان کرد :ایران
نه از ناوهای هواپیمابر امریکا می ترسد و نه از تحریم های ظالمانه عقب نشینی می
کند بلکه امروز امریکا باید بداند در برخورد با ایران باید رفتارها و محاسبات خود را
هزار بار بسنجد تا دچار اشتباه نشود .جهان در آستانه ظهور است و روزی جهان از
چنگال ترامپ ها و شغالها رهائی خواهد یافت و مکتبهای شیطانی به حول و قوه الهی
به زودی برچیده خواهند شد.

مظلوم ترین امام در زمان حیات و پس از شهادت؛
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امام حسن(ع) اگر جوانان انقالبی امروز را
داشت هرگز تن به صلح نمیداد

حجتاالسالم علی تبریزی امام حسن
کارشناس مسائل دینی مجتب��ی (ع)
ب��ه راس��تی
امام مظل��وم در زمان حی��ات و حتی پس از
شهادت بوده و هست .کمتر درباره سایر ائمه
شاهد این میزان تحریف و تأویل سخنان شان
هستیم اما همیشه شبهاتی در خصوص نحوه
عملکرد و صلح آن امام همام مطرح میشود
و هرکس��ی نیز از ظن خود به تفسیر کالم و
عمل حضرت مبادرت میکند .اینکه به تازگی
امام مجتبی(ع) را امام پیوند و صلح نامیدند و
چنین وانمود شد که حضرت فقط به خواست
قاطب��ه مردم توجه داش��ت و چون اغلب آنها
موافق صلح بودند امام نیز صلح را برگزیدند!
با بررسی تمام کلمات حضرت درمییابیم
که اش��اره به خواست عمومی ظاهرا ً پاسخی
بوده به برخی افراد ظاهربین و ساده انگار که
اصل هدف امام را نفهمیده بودند.
لذا میبینیم زمانی که امام از خیانت کوفیان
و پیوس��تن آنان به س��پاه معاویه آگاه شد در
خطبهای عتابآمیز فرمود:
«وای بر شما! به خدا سوگند معاویه بر هیچ
یک از وعدههایی که در برابر کشتن من به شما
داده ،وفا نخواهد کرد .اگر من دست به دست او
داده ،با او صلح و آشتی کنم ،مرا رها نمیکند
تا (در ارش��اد و هدایت جامعه) تابع دین جدم
باشم .من میتوانم به تنهایی عبادت پروردگار
را به جا بیاورم؛ اما به خدا قسم اگر امر حکومت
را به معاویه واگ��ذارم ،هرگز در حکومت بنی
امیه شادمانی به خود نخواهید دید و آنها شما

را به عذابها و گرفتاریها ،دچار خواهند کرد.
گویا به چشم خود میبینم که (فردا) فرزندان
ش��ما بر د ِر خان��هی فرزندان آنان ایس��تاده،
درخواس��ت آب و غذای��ی را خواهند کرد که
خداوند (از بیت المال) برایشان قرار داده است؛
ولی به آنان ،آب و غذا نمیدهند .اگر من یارانی
داشتم ،حکومت را به معاویه واگذار نمیکردم؛
چرا که خالفت بر بنی امیه حرام است… !»
(علل الشرائع ،ج  ،۱باب  ،۱۶۰ص ۲۵۹؛ بحار
االنوار ،ج  ،۴۴ص )۳۳
حضرت در این بیان به صراحت نسبت به

امام مجتبی (ع) فرمود من یار و نیروی
وفادار نداشتم وگرنه هرگز صلح نمیکردم!
حقیقتا امروز نیروی وفادار نیست؟ این همه
جوان انقالبی و نسل سوم فهیم یار نظام
نیستند!؟ به راستی اگر امام مجتبی (ع) این
جوانان را در رکاب داشت باز هم دم از صلح
اجباری و تحمیلی میزد!؟ حاشا و کال!

عواق��ب صلح با حکومت جور هش��دار داده و
نتیجه آن را دراز شدن دست گدایی برای نسل
های بعدی دانس��تند! بر خ�لاف آنچه برخی
امروز میگویند که ما صلح کنیم برای راحتی
نسل آینده!
از طرف��ی مهمتری��ن کالم را حضرت در
انتهای خطبه بیان فرمودند که:
الن
«ولو
وجدت أعواناً ما َس��لَّ ُ
ُ
االمرّ ،
مت له َ
محرم ٌه علی بنی امی��ه» یعنی من
الخالف�� َه َّ

یار و نیروی وفادار نداش��تم وگرنه هرگز صلح
نمیکردم! حقیقتا امروز نیروی وفادار نیست!؟
این همه جوان انقالبی و نس��ل سوم فهیم یار
نظام نیستند؟ به راستی اگر امام مجتبی (ع)
ای��ن جوانان را در رکاب داش��ت باز هم دم از
صلح اجباری و تحمیلی میزد؟ حاشا و کال!
اکنون که در آس��تانه س��الروز آغاز امامت
حضرت صاحب الزمان (عج) هس��تیم به یاد
کالم رئی��س مکتب تش��یع درباره ش��رایط
آخرالزمان میافتیم .آن حضرت فرمودند:
«آزاری کـ��ه مهدی (ع��ج) به هنگام قیام
خوی��ش ،از جاهالن آخرالزم��ان می بیند ،به
مراتب سخت تر است از آن همه آزار که پیامبر
(ص) از مردم جاهلیت دید ».راوی می گوید:
این چگونه می ش��ود؟ امام فرمود« :پیامبر به
می��ان مردم آم��د در حالی که آنها س��نگ و
صخره و چوب و تخته های تراش��یده (بتهای
چوبی) را می پرستیدند ،ولی قائم ما که قیام
کند مردمان همه از کـتاب خدا برای او دلیل
م��ی آورند و آیه های قـرآن را تأویل و توجیه
می کنند!»

یازده صفت کلیدی برای شیعیان
امام حسن عسکری (ع) در روایتی مهم به یازده صفت کلیدی برای
شیعیان توصیه نموده و فرمودند که آمدن نبی مکرم اسالم برای ترویج
همین فضائل در جامعه بوده است .حضرت خطاب به شیعیان خود می
فرماید:
«شما را سفارش می کنم به:
تقوای الهی
و ورع در دین خود
و کوشش در راه خدا
راستگویی
و رد امانت به هر که به شما امانت سپرد  ،خوب یا بد
و طوالنی بودن سجده
و خوب همسایه داری
چ��را که محم��د (ص) برای این ها آمده اس��ت .در گ��روه های آنها
(مخالفان) نماز بخوانید (یعنی در نماز جماعت شرکت کنید) و در تشییع
جنازه آنها حضور داش��ته باشید و بیمارانشان را عیادت و حقوق آنان را
ادا نمایید ،زیرا اگر مردی (و فردی) از ش��ما در دین خود ورع داش��ت و
در سخنش راست گفت و امانت را رد کرد و اخالقش با مردم خوب بود
گفته می شود این شیعه است .پس من از این (گفته) شادمان می شوم».

(تحف العقول ،ص  ،518حدیث )12

به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع)

حیات دل های آگاه
یکی از پر تکرارترین واژه های قرآنی علم و
علی شریعت دوست
مشتقات آن است .در بیش از هزار آیه به این
روزنامه نگار
موضوع اشاره شده و در هفده آیه مستقیماً امر
به تفکر و تعقل ش��ده است .ده آیه با کلمه «أنظروا؛ دقت کنید» شروع
شده است .در  50آیه نیز عقل و مشتقاتش بکار رفته اند و در  4آیه به
تدبر در قرآن امر شده است .این میزان از توجه در قرآن به دلیل اهمیت
کمک رسانی عقل و تدبیر در شناخت راه حق از باطل دارد و صد البته
در دوران کنونی که به نوعی آخرالزمان نیز محسوب میشود با توجه به
حجم گس��ترده شبهات و تالش بی وقفه دشمنان برای غبارآلود کردن
مس��یر حق ،اهمیت تعقل و بصیرت و تدبر بی��ش از هر زمان دیگری
خواهد بود.
در همین رابطه امام عس��کری (ع) انتظاراتشان از شیعیان را اینگونه
بیانمیکنند:
«علیکم بالفکر فانه حیاة قلب البصیر و مفاتیح ابواب الحکمة؛ بر شما
باد به اندیشیدن! پس به حقیقت ،تفکر موجب حیات و زندگی دل آگاه و
کلیدهای دربهای حکمت است( ».بحاراالنوار ،ج  ،8ص )115
مطابق این بیان گرانبها حیات و ممات قلب انسان به میزان بصیرت و
تفکر اوست و اگر بدون اندیشه اسیر طوفان شبهات و آماج افکار مسموم
قرار بگیرد به تعبیر آیت ا ...جوادی آملی مرده ای متحرک یا جنازه ای
است عمودی که فقط شناسنامه اش باطل نشده!
این بیان خصوصاً برای امروز که دشمن در فضای مجازی به روشهای
مختلف دین مردم را هدف قرار داده اهمیتش دوچندان اس��ت .زیرا اگر
جوانی بدون بهره مندی از فکر و بصیرت در دریای مواج و آلوده فضاهای
مجازی وارد شود مطمئناً اسیر دام های شیاطین خواهد شد.
حضرت در نامه ای به اس��حاق بن اسماعیل نیشابوری به آیات قرآن
مثال زده و فرمودند:
«ای اس��حاق! خداوند بر تو و امثال تو از آن هایی که مورد رحمت

الهی قرار گرفته و همچون تو دارای بصیرت خدادادی می باشند ،نعمت
خویش را تمام کرده است  ...پس به یقین بدان ای اسحاق که هرکس
از دنی��ا نابینا بیرون رود ،در آخرت هم نابین��ا و گمراه خواهد بود .ای
اسحاق! چشمها نابینا نمیشوند ،بلکه دلهایی که در سینه ها هستند
نابینا میش��وند (بر اثر اندیش��ه نکردن) و این سخن خداوند در کتاب
متقن خویش اس��ت آنجا که از زبان انسان ستم پیشه بیان می کند:
«پروردگارا چرا مرا نابینا محشور نمودی با این که دارای چشم بودیم؟
خداون��د در جواب می فرماید:همان گونه که آیات ما برای تو آمد و تو
آنها را فراموش کردی ،امروز نیز تو فراموش خواهی شد( ».سوره طه،
آیه )126
همچنین اهمیت اندیشه و تفکر را این گونه بیان می فرماید:
«عبادت به بسیاری نماز و روزه نیست ،همانا عبادت تفکر بسیار در امر
خداوند است( ».وسائل الشیعه ،ج  ،11ص )153

به مناسبت آغاز امامت حضرت صاحب الزمان (عج)

تبلور مدیران پرتالش و ساده زیست در حکومت مهدوی
یکی از معضالتی که انقالب اس�لامی ما از ابتدای پیروزی تا امروز با
آن مواجه بوده و هست بهره مندی از مدیرانی با خصایص اخالقی ویژه و
توانایی مدیریتی باالست .هرچند همیشه مدیران خوب و مومن و توانمند
داشتیم و داریم اما در طول این چهل و یکی دو سال غالبأ تعداد آنها از
تعداد مناصب کلیدی نظام کمتر بوده و این خأل احساس شده است.
ب��ا ظهور ام��ام زمان (عج) نه تنها در جنبه معن��وی جامعه تحول و
دگرگونی ایجاد میش��ود بلکه نظام حاکمیت��ی جهان نیز دچار تغییر
خواهد ش��د .نکته مهم این است که بر خالف تصور فرقه های مختلف
در صده های گذشته این تحول نه صرفاً با معجزه که با خواست عمومی
مردم و مدیریت امام معصوم به ثمر خواهد نشست .این حرکت عظیم
نیازمند کادر اجرایی قدرتمند و کاربلد و مومن است .پس ما باید تالش
کنیم شاخصه های بیان شده را در خود ایجاد نماییم تا بتوانیم به امید
خدا جزو کادر مدیریتی امام باش��یم .این کادر در حلقه اول شامل ۳۱۳
یار اصلی و مدیر مرکزی و س��پس حلقه دوم شامل  ۱۰تا  ۱۲هزار نفر
کادر مومن و کاربلد.
ام��ام علی (ع ) می فرماید« :گـروه��ی از مردان الهی دور او گرد می
آیند ،دعوتش را بر پای می دارند و یاری اش می کـنـنـد .آنـهـا وزیـران
او هستند که سنگینی مسائل کشوری را بر عهده می گیرند و او را در
مـسـئولیت بزرگی که خداوند به عهده اش گذاشته یاری می کنند».
امام صادق (ع) در توصیف اراده های اس��توار آنان می فرماید« :آنان
مردانی هستند که دلهایشان مانند پاره های آهن است ،هیچگونه تردیدی
در آنـهـا راه نـدارد ،در اعـتـقـادش��ـان بـه خـدا از صـخـره و سـنگ

محکم ترند».
نکته جالب در قدرت جسمانی فوق العاده این افراد است که به مدد
ایمان استوارشان به آنان عطا شده« :به هر کدام  ،توانایی چهل نفر داده
شده و دلی مستحکم تر از پاره های آهن دارد».
آنان در کنار این قدرت روحی و جس��می و کار و تالش بی وقفه ،از
زندگی ساده و بدون تجمل برخوردارند.
در روای��ات به برخی ویژگی ها و صف��ات اخالقی الزم برای یاران آن
حضرت اشاره شده که برخی از آنها عبارتند از:
علم و معرفت ،ایمان ،خش��یت الهی ،طه��ارت و تقوا ،زهد ،بینش و
بصیرت ،عبادت و بندگی ،توجه به خدا ،دعا و ذکر و نیایش و استغفار،
شب زنده داری ،شرح صدر ،صبر و بردباری.
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حجت االسالم و المسلمین محمدرضا تویسرکانی:

جریان سازش به كمك ترامپ رفته است
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نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج گفت :تحریم های آمریكا بیشتر
جنبه روانی دارد؛ لذا كلید حل مشكالت كشور در دستان ترامپ نیست،
بلكه در دستان مسئوالن است.
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا تویسرکانی ،نماینده ولی فقیه
در سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار نما گفت :تحریم های
آمریکا علیه جمهوری اس�لامی ایران واقعاً تحریم های حداکثری است
که تاریخ نمونه آن را ندیده است ،اما اثر تحریم بیشتر جنبه روانی دارد
تا واقعی.
وی افزود :رهبر معظم انقالب اسالمی به خوبی بیان کرده اند که کلید
حل مش��کالت اقتصادی کشور در دستان مسئوالن است نه در دستان
ترامپ و امثال ترامپ .در بیگانگان نباید جس��تجوگر گره گشایی بود؛
چون اگر قرار اس��ت گره ای گش��وده شود این گشایش با نگاه به درون
اتفاق می افتد.
زمینه سازهای سازش
نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد :یک سری

جریان نفوذی ،سازش و نفاق به کمک ترامپ میشتابند تا او را یک عنصر
پیروز و موفق جلوه دهند ،بلکه زمینه های سازش را فراهم کنند.
تویسرکانی گفت :ملت بزرگ ایران در حال حاضر در دوران جهاد به
سر می برند .دوران جهاد؛ یعنی دوران سختی و مشقت که علیرغم همه
سختی ها و مشقت هایی که به همراه دارد ،پاداش بزرگ الهی و پیروزی
و نصرت خدا را در پی خواهد داشت.
وی افزود :در مقوله جهاد ،مهمترین عامل شجاعت است؛ یعنی ملتی
که برای خود ،راهبرد جهاد را بر علیه دشمنان انتخاب می کند ،اگر به
دنبال موفقیت در این عرصه است باید شجاعت الزم را داشته باشد.
مسئوالن باید اهل معنویت باشند
نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد :شجاعت
یک عاملی دارد به نام توکل بر خدا و معنویت که معموالً مس��ئوالن ما
اگر به دنبال شجاعت علیه دشمن هستند باید اهل معنویت باشند ،اهل
ارتباط با خدا باشند و اهل توکل و امدادهای الهی باشند.
تویس��رکانی با بیان این مطلب که ام��روزه مقام معظم رهبری تمام
ویژگی هایی که بیان شد را در خود دارند ،گفت :ایشان مرد جهاد ،شجاع
و اهل توکل بر خدا هستند که با یک بصیرت و هوشمندی در این میدان
قهرمانانه ایس��تادگی کردند و ملت بزرگ ایران را در این مسیر سخت
هدایت و رهبری می کنند.
وی بیان کرد :به نظر می رسد امروز توکل به خدا و اعتقاد به معنویت
و امدادهای الهی باید س��رلوحه همه رفتارهای م��ردم ایران مخصوصاً
مسئوالن باشد تا بتوانیم از این پیچ مهم تاریخی عبور کند و به پیشرفت
و رفاه دست یابد.

محمدصادق کوشکی:

دولت خودش را نماینده اکثریت مردم نمی داند

كارشناس مسائل سیاسی گفت :در حال حاضر تاریخ مصرف حسن
روحانی برای بزرگان اصالح طلب به سر آمده و چون تاریخ مصرف او در
حال تمام شدن است ،برای اصالح طلبان ارزشی ندارد.
محمدصادق کوشکی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس
مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار نما اظهار داشت :دولت آقای روحانی
برای پایگاه اجتماعی خودش هر کاری را می توانست انجام داده است؛
پای��گاه اجتماعی آقای روحانی یک جمعیت دو یا س��ه درصدی از کل
جمعیت کشور است و همان هایی هستند که تمام تصمیمات دولت از
ابتدا تا االن در راستای تأمین منافع آن ها بوده است.
پایگاه اجتماعی دولت روحانی
وی اف��زود :در پایگاه اجتماعی دولت روحانی ،اصالح طلبانی حضور
دارند که مجوز واردات گندم را دریافت کرده اند و امثال محمد امامی و
سلبریتی ها هم جزء این پایگاه اجتماعی محسوب می شوند .تمام غول
های بازار مس��کن ،غول های بازار سکه و وارداتچی ها از دولت روحانی
س��ود برده اند؛ لذا روحانی تصمیم داش��ت که برای آنها مفید باشد که
مفید هم بود.
این اس��تاد علوم سیاسی خاطرنشان کرد:روحانی هیچگاه تصمیم
نداش��ت و ب��رای او مهم نبود که بخواهد ب��رای اکثریت مردم کاری
بکند.
کوشکی گفت :دولت روحانیِ ،
دولت اَشراف و سرمایهساالران بزرگی
اس��ت که حداکثر دو یا سه درصد جمعیت کشور را شامل می شوند و
دولت روحانی درصدد تأمین منافع آن هاست .روحانی نه تصمیم دارد
برای مردم کار کند و نه خود را متعهد به انجام خدمت برای مردم می
داند.
دولت خودش را نماینده اکثریت مردم نمی داند
وی با بیان اینکه بحث نتوانستن نیست ،بلکه بحث نخواستن است،
عنوان کرد :چون دولت خودش را نماینده اش��راف می داند و خودش را

نماینده اکثریت مردم نمی داند.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد :بزرگان اصالح طلب چون از
دولت روحانی سود برده اند از او حمایت کرده اند و تا زمانی هم که این
دولت برای آن ها نفع داشته باشد از او حمایت خواهند کرد.
کوشکی در پایان گفت :اما در حال حاضر تاریخ مصرف حسن روحانی
برای بزرگان اصالح طلب به س��ر آمده و چون تاریخ مصرف او در حال
تمام شدن است ،برای اصالح طلبان ارزشی ندارد ،ولی سال  92و سال
 96که روحانی می توانست منافع بزرگان اصالحات را تأمین کند ،آن ها
از حسن روحانی حمایت کردند.

حجت االسالم و المسلمین موسی غضنفرآبادی :

تاریخ از ایجادکنندگان دوقطبی به عنوان خائن یاد خواهد کرد

رئیس کمیس��یون حقوقی و قضایی گفت :مسئوالن دولتی نباید در
جامعه ایجاد دوقطبی و تفرقه کنند و اگر چنین شود قطعاً تاریخ از آن ها
به عنوان خائن یاد خواهد کرد.
حجت االس�لام و المسلمین موسی غضنفرآبادی ،رئیس کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار نما در
واکنش به فضاسازی روحانی برای ایجاد دوقطبی در جامعه و سخنان او
که عده ای را موافقان صلح و عده ای دیگر را مخالفان صلح نامیده بود،
اظهار داشت :ایجاد دوقطبی در جامعه آن هم در این شرایط ،قطعاً درست
و بجا نیست؛ زیرا تمام ملت ایران از موافقان صلح هستند ،اما این ملت
حاضر نیستند به قیمت ذلت و کوچک شدن تن به صلح در برابر دشمنان
جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی دهند.
وی اف��زود :آن هایی که در رأس امور ق��رار دارند باید مراقب بیان و
اظهار نظرهای خود باشند تا مبادا دوقطبی در جامعه ایجاد کنند و این
مسئوالن وظیفه دارند که از شخصیت ،حیثیت ،جایگاه و حقوق و آبروی

مردم و کشور دفاع کنند.
عاقبت دوقطبی گری ها
نماینده مردم بم ،ریگان و فهرج در مجلس شورای اسالمی با بیان این
مطلب که اگر مسئولی بخواهد در جامعه ایجاد دوقطبی کند و یا به مردم
دروغ بگوید و در حق این ملت جفا کند ،قطعاً در تاریخ از آن ها به عنوان
خائنان و بی عرضه گان یاد خواهد کرد و یادآور شد :بنابراین باید مراقب
باشند تا عمدا ً و یا سهوا ً سخنی گفته نشود که این گونه آن را تفسیر کرد
که می خواهند نوعی دوقطبی در جامعه ایجاد کنند.
غضنفرآبادی بیان کرد :نباید رئیس جمهور و سایر مسئوالن دولتی
طوری س��خن بگویند که آن را دوقطبی تفسیر کرد و یا اینکه از آن به
عنوان تالش برای امضای برجام های دو و سه تلقی شود.
نفوذ دشمن در جامعه دوقطبی
وی ادامه داد :وقتی جامعه ای به سمت دوقطبی پیش رفت ،تشخیص
میان حق و باطل برای افراد مشکل خواهد شد و از این دوقطبی شدن
رخنه ای ایجاد خواهد ش��د که دش��من به راحتی می تواند بر کشور یا
جامعه سیطره پیدا کند و یا حتی می تواند نفوذ پیدا کند.
رئیس کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :اینکه شخصی ،عده ای را مخالف صلح و نیز عده ای دیگر را موافق
صلح خطاب کند ،به باور من تفرقه صورت خواهد گرفت؛ تفرقه هایی که
بسیار خطرناک است که ممکن است بعضی از مردم ناخواسته به سمت
و سویی حرکت کنند که از تصمیمگیری های شایسته و معقول غافل
شوند.

نمایندگان به فکر رفع مشکالت اقتصادی باشند نه فقط پرسپولیس و استقالل
خسروکفیلی
با پای��ان رقابتهای فوتبال
عضو کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی مقدماتی باش��گاه های آسیا
شاهد گالیه هواداران دو تیم
پرطرفدار استقالل و پرسپولیس از وضعیت موجود این دو باشگاه هستیم
 .دو باش��گاه فوتبال استقالل و پرس��پولیس که در زمره پرطرفدارترین
تیم های فوتبال کش��ور قرار دارند و مشکالت آنها نگرانیهایی در بین
هوادارانش��ان ایجاد کرده اس��ت که این مشکالت باعث تجمع شماری

ازهواداران دو تیم در میدان بهارس��تان و بازگو کردن این مش��کالت به
نمایندگان مجلس شورای اسالمی شد.
نخست شماری از هواداران استقلالل پس از ناکامیهای متوالی این
تیم در لیگ فوتبال باش��گاه های برتر ایران  ،جام حذفی و سپس کنار
رفتن از لیگ قهرمانان آسیا با تجمع در میدان بهارستان شعارهایی در
مخالفت با مدیریت این باشگاه سردادند و سپس خواستار کناره گیری
وزیر ورزش و جوانان شدند.
میتینگ های تبلیغاتی
پس از چند روز نوبت به هواداران قرمز پوشان پایتخت رسید که در
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کنند.
هواداران پرس��پولیس در این تجمع شعارهایی علیه مهدی رسولپناه
سرپرس��ت باشگاه پرسپولیس و مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان
سر دادند .هواداران در شعارهای خود خواستار استعفای رسولپناه و هیئت
مدیره پرسپولیس شدند و همچنین شعار «وزیر استقاللی» سر دادند.
در پی این تجمعات اعتراض آمیز و پیش از آن ش��اهد نشست های
جداگانه ای از س��وی برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی که در
فراکسیون ورزش و برخی از کمیسیون ها عضویت دارند با پیشکسوتان

این دو باشگاه و نزدیکان آنها بودیم .
نشستهاییکهبرخالفانتظاراتکهمیبایسترفعکنندهمشکالتاین
دو باشگاه پرهوادار باشد از آنها به عنوان میتینگ های تبلیغاتی یاد می شود.
ورود نمایندگان مجلس شورای اسالمی به مقوله ورزش به ویژه فوتبال
نه تنها اولین بار نبوده است بلکه آخرین بار آن نخواهد بود.
نتیجه ورود کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
ورود کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی به مقوله فساد در
فوتبال که پس از سال ها و تشکیل بیش از  100جلسه با مراجع امنیتی،
نظارتی ،انتظامی ،وزارتخانههای مرتبط ،رس��انهها ،مدیران فدراسیون
فوتبال ،مدیران عامل برخی از باش��گاهها کارشناسان ،مربیان ،بازیکنان
و داوران مکاتبات مکرر با مقامات عالی کش��ور ،وزارتخانههای ورزش و
جوانان ،امور اقتصاد و دارایی ،اطالعات ،خارجه و فرهنگ و ارشاد اسالمی
و نیز نیروی انتظامی ،سازمان صدا و سیما ،سازمان نظام وظیفه ،حراست
نهادهای مرتبط ،فدراسیون فوتبال و باشگاههای فوتبال و استماع شهادت
شهود و مطلعین که منتج به گزارشی مفصل شد  ،مهمترین ورود مجلس
به این مقوله اجتماعی شد که متاسفانه بازدهی مناسبی از آن مشاهده
نشد.
اکنون نیز به نظر می رس��د که برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای
که طبق قانون اساسی وظیفه اصلی شان قانونگذاری و نظارت می باشد
بسان برخی از اسالفشان مباحث و مشکالت ورزشی به ویزه مشکالت دو
باشگاه پرهوادار استقالل و پرسپولیس تهران با طرفداران ده ها میلیونی
را فرصتی برای تبلیغات و شناساندن خود به آنان دانسته و زمان و وقتی
که می بایست صرف رفع مشکالت جامعه ای که از مشکالت اقتصادی
رنج می برند  ،نمایند صرف ریز شدن به مباحث و مشکالتی باشگاه هایی
می شود که دیگر نهادها و مراجع می توانند آنها را رفع کنند.
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کالم نور
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من این را گفتهام ،باز هم تکرار میکنم ،تا ف ّعاالن بخشهای گوناگونی که در زمینهی اقتصاد و غیر اقتصاد
مسئول هستند همه بدانند که عالج همهی مشکالت در داخل کشور است .بسیاری از مشکالت ما مربوط
چ کس عالج مشکالت را در خارج از کشور جستجو
به خارج از کشور است ،ا ّما عالجش در داخل است .هی 
چ گونه خیر و بهرهای نخواهیم دید؛ عالج در داخل است ،عالج در تدبیر داخلی
نکند؛ ما از خارج از کشور هی 
است ،عالج در تالش داخلی است ،عالج در نگاه صحیح و محاسبهی درست داخلی به مسائل کشور و مسائل
منطقه است و با بهکارگیری نیروی خرد؛ با عزم و ارادهی راسخ باید و میتوان انشاءاهلل از مشکالت فارغ شد
و این هارت و هورتی هم که این اراذل مسلّط بر ملّت آمریکا میکنند نبایستی ذهن کسی را مشغول کند.
امام خامنه ای 99/7/21

راه انقالبی
ماندن مجلس

سیدمصطفیمیرسلیم حری��م انق�لاب زمینه های��ی دارد که
رئیس شورای مرکزی نیازمند مراقبت جدی است .در چهل سال
گذشته غفلتهایی صورت گرفته است یکی
از آن غفلتها به ارزش��های انقالب برمی گردد :دشمنان ما برعکس ما،
مطالعۀ دقیق دربارۀ آن ارزش ها کرده اند ،ارزش هایی که موجب تحول
بنیادین در میهن ما شد و نظام طاغوتی را واژگون و آمریکا را مبهوت
کرد .این ارزش��ها در کمال جویی انس��ان و مقابله ب��ا جهل و خرافه و
هواپرستی ،وغیرت نشان دادن برای آزادگی و عشق ورزیدن به عدالت،
فقط جنبۀ نظری برای ما نداشته و ندارد؛ ما نمونه های عینی از تبلور
آنها سراغ داریم  ،در وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسالم و عترت
پاک او ،در محبت ما به اهل بیت  ،در تولی ما به علی علیه السالم و در
عشق به امام حسین علیه السالم و در خضوع ما بر آستان قدس رضوی
و در انتظار فرج امام زمان علیه السالم ،همه مفهوم عملی دارد و باید آثار
خود را در سبک زندگی فردی و اجتماعی ما نشان دهد.
انتقال ارزش ها به نسل بعد
فاصله گرفتن عملی از آنها علی رغم توجه ظاهری ،ما را از ارزشهای
انقالب دور می کند و به مخاطره می افتیم و آس��یب پذیر می شویم.
تصمیم��ات ما باید برای خودمان و خانواده مان و محیط کارمان دارای
پشتوانۀ قرآنی باشد و بدانیم اگر قرآن را مهجور بگذاریم خودمان سقوط
می کنیم و انقالب برباد می رود و تباهی ها رخنه می کند .چنگ زدن
به ریسمان الهی تضمین نجات ما است بدان باید عمل کنیم و ارزشهای

آن را به نسل های بعدی خود منتقل کنیم .اینها خطوط فکری است
که باید بر آموزش و پرورش ما و دانشگاههای ما و فرهنگ عمومی ما
نقش بندد ،کمال انسانی دراثر توجه به این ارزش ها حاصل می شود.
هوشیاری در نسپردن سرنوشت انقالب به نا اهالن
غفلت دوم برمی گردد به هوشیاری در نسپردن سرنوشت انقالب به
نا اهالن .اگر قانون انتخابات مناسب و دقیق نباشد یا دقیق باشد ولی
در عمل تخلف صورت گیرد و کسانی که صالحیتهای الزم را ندارند به
ریاست جمهوری یا نمایندگی مردم انتخاب شوند  ،انحراف رخ می دهد
و تباهی کشور را فرامی گیرد .حتما باید در این باره بسیار دقت کنیم
و با احس��اس مسئولیت گام برداریم چه در تدوین قانون مناسب و چه
در اجرای بدون تخلف آن  ،در صالحیت نامزدها شایس��تگیها و سوابق
اجرائی باید موش��کافانه بررسی ش��ود و نگذاریم در حریم انقالب نفوذ
ص��ورت گیرد و فاجعه رخ دهد و آن گاه سرانگش��ت ندامت به دندان
بگزیم!
ما در مجلس موظفیم هرچه زودتر به اصالحات قانونی بپردازیم و بر
اجرای آن نظارت کنیم و در مورد ابراز رأی اعتماد به افراد پیشنهادی
بویژه برای دولت آینده معیارهای اصیل انقالبی را نادیده نگیریم و البته
ت��ا آنجا که به ایف��ای وظائف خودمان در مجل��س برمی گردد از همه
سختگیر تر باشیم :اینها عالمتهای اولیه و واضح انقالبی بودن مجلس
است و جایی برای مجامله ندارد.
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