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آیامحدودیت های كرونایی 
كارساز است؟

پیشنهاد دکتر بادامچیان به دولت برای کاهش مشکالت مردم:

طرح تعاون اسالمی 
محله ها با محوریت روحانیت

در این شماره می خوانید:
  راهکار رفع تحریم ها

  بانک مركزی مانع كاهش قیمت ارز
 آسیب شناسی اقتصاد سیاست زده

 عوامل مشکل زای اقتصادی  و راه حل های آن ها 
  اكنون وقت دوقطبی كردن جامعه نیست
  دولتی ها آدرس غلط به مردم  ندهند   

 قوی ترین عامل جذب جوانان به دین 
 تقویت و گسترش روحیه بسیجی الزمه جامعه ما

 اصالح طلبان در سونامی انتخابات امریکا
 خطر غرب گرایان داخلی

سید مصطفی میرسلیم عنوان کرد :

چند انحراف و آفت 

در

 مجلس
علی آرش روناسی: 

سوء مدیریت ها

 عمدی

 است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

محدودیت های كرونایی دولت 
برای رفع تکلیف است

اختالل در انتخاب رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها
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 گروه گرایی غیر رسمی 
آفاتی چند کارآم��دی مجلس را تهدید 
می کند: یکی گروه گرایی غیر رسمی است 
در مقابل گروههای سیاس��ی رسمی که در مجلس تشکیل می شود و 
دارای اساسنامه و اهداف و برنامه های مشخص و علنی اند و به فراکسیون 
مشهورند. اما گروههای غیر رسمی متشکل از جمع تعدادی افراد است با 
نیت خاص و برای غلبه بر فرآیندهای تصمیم گیری منطقی در مجلس، 
با تضعیف و حذف تدریجی فرآیند مقدس مشورت عمومی. این گروههای 
غیر رس��می به خود حق می دهند برای مجلس تصمیم گیری کنند و 
تصمیمهای خود را با جّوسازی و تفتین در کمیسیونها و نیز در صحن 

مجلس، به نفع گروه خود و با انگ زدن به دیگران، به تصویب برسانند.
 تمامیت خواهی

اقدام دیگر تمامیت خواهی است به گونه ای که اعضای این گروهها 
سعی می کنند تا آنجا که می توانند سمتهای رسمی را با حرص و ولع 
ب��ه خود اختصاص دهند؛ آنها خود را برتر از دیگر نمایندگان می دانند 
و به خود حق می دهند بر دیگران تحکم کنند و ریاس��تها و سمتها را 
در کمیسیونها و شوراها وسیله ای می دانند برای اعمال تفوق خود بر 
دیگران. به این ترتیب شما می بینید که نمایندگانی در هیئت رئیسه 
اند یا رئیس کمیسیون اند و سعی می کنند با طمع ورزی و در حقیقت 
برای رسیدن به مقاصد گروهکی خود ، دیگر سمتها نظیر ریاست هیئت 
نظارت بر انتخابات شوراها را هم تصاحب کنند. این خصلت با ارزشهای 
انقالب سازگار نیست زیرا در هنگام پیروزی انقالب ، انقالبیهای اصیل 

سعی می کردند با بلند نظری و برای جذب عامۀ مردم به انقالب، آنها 
را در سرنوشت انقالب مشارکت دهند و به آنها مسئولیت واگذار کنند و 
عمال با ازخودگذشتگی آنها را سهیم کنند و سمتها را به آنها بسپارند تا 
آنها هم مانند بقیه احساس کنند عضوی از اعضای خانوادۀ انقالبند؛ این 

گونه بود که انقالب سراسری شد.
  استفادۀ ابزاری از قوانین و مقررات

انحراف س��وم در نوع اس��تفادۀ ابزاری از قوانین و مقررات است: این 
قبیل گروههای غیر رس��می اگر در دستیابی به اهداف مورد نظر خود 
موفق نش��وند، ابا نمی کنند از این که طرحی ظاهر فریب برای تغییر 
در قان��ون یا آیین نامه پیش��نهاد دهند تا پ��س از تصویب آن تغییر یا 
تغییرات بتوانند شکست خود را جبران کنند و به منویات گروهکی خود 
برسند. این اقدامی بود که در مورد جدول پیوست ماده 38 قانون آیین 
نامه اعمال ش��د و اخیرا نیز درمورد ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات 
ش��وراها در دو نوبت طرح تغییر ترکیب هیئت را آماده کرده و خارج از 
نوبت وارد دستور صحن مجلس نموده اند. البته همواره می توان برای 
اصالح قوانین و با نیت خیر رساندن به جامعه و دفاع از حقوق عمومی، 
پیشنهادی برای بهبود قانون ارائه داد ولی این که عده ای به خود جرأت 
م��ی دهند قانون و آیین نام��ه را برای نیل به مقاصد گروهی خود آلت 

دست قراردهند، بسیار قبیح است.
ان ش��اءاهلل ای��ن انحرافها را باید در مجل��س انقالبی اصالح کنیم تا 

مجلس به مقام در رأس امور بودن خود بازگردد.

قالیباف در مجلس گفت راه حل مشکالت در 
بهارستان و پاستور و هماهنگی آنهاست، نه در 
واشنگتن، ویرجینیا و.... اصل مطلب صحیح بود، 
ولی ناهماهنگی بین دولت و مجلس )دوستان رئیس مجلس( را بیشتر 

کرد که این صحیح نبود. 
نوبخت کار را خراب تر ک��رد و گفت مردم رفع تحریم می خواهند و 
عمالً پاسخ قالیباف را داد که ناهماهنگی بین دولت و دوستان گروهی 
در مجلس در حد برخورد با یکدیگر است و همین مشکل اصلی است. 
در حالی که می توانست بگوید این هماهنگی چگونه باید باشد و مجلس 
و رئیس مجلس ناهماهنگی را برشمارند و دولت و مجلس به حل این 

ناهماهنگی همت گمارند. 
به نوبخت هم می توان گفت مش��کل اصلی این اس��ت که شما رفع 
تحریم را با مذاکره با امریکا می خواهید و این خطاس��ت، زیرا امریکای 
مستکبر در دشمنی با ایران اگر بداند تحریم به شما فشار می آورد تحریم 

را بیشتر می کند. همان طور که در دوران شما بیشتر کرده است. 
رفع تحریم با اتکا به نیروی مردم و اجرای رهنمودهای امام خامنه ای 
در اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ممکن اس��ت تا امریکا عمالً بفهمد 

تحریم ها اثر معکوس داشته اند و دیگر کارآیی ندارند. البته اگر تحریم ها 
بی اثر شدند لغو و عدم لغو آنها مسأله ای نخواهد بود.

راهکار رفع تحریم ها 
مسلم مومن زاده

روزنامه نگار

چند انحراف و آفت 
در مجلس

سرمقاله

سیدمصطفی میرسلیم
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چرا رئیس هیات مركزی نظارت بر انتخاب شوراهاانتخاب نمی شود ؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
این دو نفر به دنبال ریاس��ت بر شورا هستند، اما من، آقای میرسلیم و 
آقای س��یدنظام الدین موسوی می گوییم اگر می خواهید رئیس شورا 
شوید ابتدا در جلسه حضور پیدا کنید و سخن بگویید و بعد رئیس شورا 

با رأی گیری انتخاب شود.
حمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفتگو با خبرنگار نما، در رابطه با ارسال نامه ای 
به محمدباقر قالیباف درباره علل عدم تش��کیل جلسات هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات ش��وراها و نیز عدم شرکت آقایان جوکار و پیرهادی 
در فرآیند انتخاب رئیس این شوراها از طریق رأی گیری گفت: بیش از 
40 روز پیش در صحن علنی مجلس پنج نفر به عنوان هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شده اند و قاعده آن است که بعد از 
انتخاب اعضای هیئت نظارت، اعضا تشکیل جلسه دهند و رئیس هیئت 
نظارت، نایب رئیس و س��خنگو را انتخاب کنند و س��پس وارد کارهای 

اجرایی نظارت شوند.
 هرچه سریع تر ساز و کار نظارت استان ها فعال شوند

وی در این رابطه افزود: باید هرچه سریع تر ساز و کار نظارت استان 
ها فعال ش��وند و حتی وزارت کش��ور گفته است که می خواهد تعرفه 
انتخابات چاپ کند؛ لذا بایس��تی هیئت نظارت، به وظیفه نظارتی خود 

بپردازد تا تعرفه ها چاپ شود.
عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی با بیان اینکه با عدم حضور 

آقایان پیرهادی و جوکار در جلس��ه هیئت نظارت، موجب اختالل در 
روند کاری این هیئت شده است، گفت: آیین نامه داخلی می گوید که 
معاونت نظارت از اعضا دعوت به عمل آورد تا تش��کیل جلسه بدهند و 
هیئت رئیسه را انتخاب کنند. اما در اینجا معاونت نظارت تعلل می کند؛ 
چون تا به امروز از معاونت نظارت چهار بار درخواس��ت دعوت اعضا را 
داده ایم؛ یعنی خود بنده، آقای میرسلیم و سید نظام الدین موسوی در 

جلسه حضور داشتیم، اما آقای پیرهادی و آقای جوکار شرکت نکردند.
  وظیفه رییس مجلس

کاظمی ادامه داد: در اینگونه موارد آیین نامه می گوید که در صورتی 
که اعضا برای دو مرتبه در جلس��ات هیئت نظارت حضور پیدا نکنند، 
رئیس مجلس بایس��تی یکی از نواب را مأمور بکند تا با اعضا جلس��ه را 
برگزار کند و اگر آن دو نفر در جلسات شرکت نکنند، با حضور سه نفر 
دیگر از اعضا، هیئت رئیس��ه را انتخاب کنند و اگر آن دو نفر به جمع 
سه نفر دیگر ملحق شد که مشکلی وجود نخواهد داشت اما اگر ملحق 
نش��دند باید صحن مجلس دو نفر را به عن��وان اعضای هیئت مرکزی 

نظارت معرفی کنند.
وی افزود: در وضعیت فعلی، این وظیفه رئیس مجلس است که چنین 
کاری را انجام و به یکی از نواب دستور دهد. من با رئیس مجلس صحبت 
کردم و به او گفتم که در حال حاضر یکی از وظایف نظارتی مجلس به 
خاطر عدم حضور آقای پیرهادی و جوکار متوقف شده است و شما به 
عنوان رئیس مجلس و براس��اس آیین نامه باید س��ریعاً این مشکل را 
تعیین تکلیف کنید، البته آقای قالیباف گفت که به این مشکل رسیدگی 

خواهد کرد، اما تا به امروز حرکتی از سوی او شاهد نبودیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی درباره علت عدم حضور 
محسن پیرهادی و محمدصالح جوکار در جلسات هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراها گفت: این دو نفر به دنبال ریاست بر شورا هستند، 
اما من، آقای میرس��لیم و آقای سیدنظام الدین موسوی می گوییم اگر 
می خواهید رئیس شورا شوید ابتدا در جلسه حضور پیدا کنید و سخن 
بگویید و بعد رئیس ش��ورا با رأی گیری انتخاب ش��ود، اما این دو نفر 
می گویند یکی از ما باید به عنوان رئیس انتخاب شود؛ در صورتی که آنها 

نماینده تر از سایر نماینده ها نیستند.

در گفتگو با کاظمی دالیل عدم برگزاری جلسه هیات نظارت بر شوراها را بررسی شد:

پیرهادی و جوكار دنبال ریاست هستند

در تاریخ چهارشنبه 9 مهر ماه بود که مجلس 
شورای اس��المی، س��یدنظام الدین موسوی ، 
مصطف��ی آقامیرس��لیم ، محس��ن پیرهادی ، 
محمدصالح جوکار و حمیدرضا کاظمی را به عنوان عضو هیئت مرکزی 

نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی انتخاب کرد.
اما از زمان انتخاب این اعضا تا کنون 2 عضو نزدیک به آقای قالیباف 
)پیرهادی و جوکار( از حضور در جلسات این هیات خودداری می کنند 
و همین غیبت باعث شده که عمال جلسات این هیات تشکیل نشود و 
ترکیب آنان را از حدنصاب خارج  کند. بیش��تر از 3 ماه اس��ت که سایر 
اعضای این هیات از این دو عضو خواسته اند تا در جلسات شرکت کرده 
و هیات ریس��ه را مشخص نمایند ولی هر بار جوکار و پیرهادی از این 
مساله خودداری می کنند و جلسات را از حدنصاب می اندازند چرا که 
خواهان این هستند که ریاست این هیات را آقای جوکار بر عهده بگیرد 
ولی می داند که 3 نفر دیگر)میرس��لیم ، موس��وی ، کاظمی( به او رای 

نخواهند داد و کس دیگری را بر کرسی هیات نظارت خواهند نشاند .
در همی��ن رابطه کاظمی درباره چرایی ع��دم حضور آنان می گوید: 
»مشکل ش��ان ریاس��ت هیات نظارت بر انتخابات شوراهاس��ت. جوکار 
می خواهد ریاس��ت هیات را برعهده داشته باش��د و پیرهادی نیز از او 
حمایت می کند ولی نظر 3 نفر دیگر)میرسلیم، موسوی و کاظمی( آن 
اس��ت که ریاس��ت این هیات به بنده واگذار ش��ود. آنان نیز چون رای 

کمتری دارند در جلسات حاضر نمی شوند.«

حال با عدم تش��کیل این هیات میرس��لیم، موسوی و کاظمی طی 
نامه ای این موضوع را به اطالع رییس مجلس رسانده و از ریاست مجلس 
خواستند که در این زمینه ورود نماید و تا کید کردند نظارت بر انتخابات 
شورا بر عهده مجلس بوده و با توجه به شروع جدول زمان بندی انتخابات 
شوراها و پیگیری وزارت کشور به عنوان مجری، عدم تشکیل جلسات 
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و در نتیجه عدم انتخاب ارکان 
و آغاز به کار رسمی آن موجب معطل ماندن قانون است، چنین خطایی 
از جانب نهاد قانونگذاری کشور پذیرفته نیست و مجلس و هیات نظارت 
موظفند هر چه سریعتر نسبت به اعمال قانون در این باره اقدام نمایند.

البته نکته ای مهم در این میان حمایت قالیباف از نزدیکان خود برای 
ریاس��ت این هیات است و اتفاقا همین حمایت سبب شده تا خضریان 

تلویحا او را عامل اصلی عدم تشکیل جلسات این هیات معرفی کند.

حسن مجتبایی

روزنامه نگار
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دبیرکل حزب موتلفه اسالمی از دولت خواست طرح تعاون اسالمی 
محله ها را با محوریت روحانیت کلید بزند.

 بسیج دانشگاه عشق و صفای الهی
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی حزب موتلفه اس��المی، دکتر اس��داهلل 
بادامچی��ان در اعالم مواضع هفتگی این حزب،هفته بس��یج را برکت 
مضاعف همه بس��یجیان و همه ش��هدا به ویژه حاج قاسم سلیمانی بر 

ملت و نظام اسالمی دانست و اظهار داشت: بسیج دانشگاه عشق و 
صفای الهی و زمینه ساز حکومت عدل و قسط جامعه 

نمونه مهدوی به امامت امام قائم)عج( است.
وی ادامه داد: بسیجی در همه صحنه های 

جه��اد و خدمت حضور دارد و هر جا خال 
یا رخنه ای احساس شود، بسیج قبل از 

همه حضور می یابد.
دبی��رکل ح��زب موتلفه اس��المی 
تصریح کرد: خدمات ارزنده ی بس��یج 
در جه��اد با کرونا به ویژه در ارزان نگه 

داشتن قیمت ماسک و امدادرسانی به 
آسیب دیدگان از کرونا و به خصوص در 

امدادهای مومنانه حماسه شگفت از یاران 
خمینی_خامنه ای است.

بادامچیان این ایام را به همه بسیجیان و محضر 
فرمانده کل قوا و ولی امر مسلمین و همه ملت بزرگ اسالم 

تبریک گفت.
 طرح تعاون اسالمی محله ها با محوریت روحانیت

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اهتمام مجلس و دولت برای 
رسیدگی به معیشت مردم در تنگناهای کرونایی تقدیر کرد و خواستار 
طرح تعاون اسالمی محله ها با محوریت روحانی هر محله و روستا و نیز 
نیروهای بسیجی و حزب اللهی در هر منطقه برای اجرای کامل آن شد.

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: نمونه این طرح در س��ال ۵۷ 
بهترین پاس��خ را داد و اکنون نیز می تواند در حل مشکالت اقتصادی 

طبقات آسیب دیده بسیار موثر باشد.
بادامچی��ان با تقدیر از کادر درمانی و همه کس��انی که در مقابله با 
کرونا تالش می کنند اعالم داش��ت که حزب موتلفه اسالمی بر اساس 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب، دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
می کند و تعطیل هفتگی را نیز به اجرا گذاشته و فعالیت های مجازی را 

گسترش داده است.
 جلوگیری از گرانی های بی رویه

وی در ادامه از دولت و وزارت بهداشت خواست که با استفاده از تجربه 

س��ایر کشورها و توجیه دقیق مردم در ریشه کنی بالی کرونا، اقدامات 
بیشتری را در نظر بگیرد و آن را با همراهی همه مردم چاره سازد.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی از بسیج اصناف و بازار، فعاالن اقتصادی 
و جامعه انجمن های اس��المی اصناف و بازار خواس��ت که با نظارت و 
مراقب��ت از افزایش قیمت ها و گران��ی های بی رویه جلوگیری کنند و 

حضور همه جانبه داشته باشند.
 تحول در بودجه

بادامچیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
بودجه ۱400 از دولت خواست که الیحه بودجه ای 
به مجلس تقدیم کند که در آن بازنگری درباره 
بودجه نویسی و تحول در بودجه آشکار باشد و 
متناسب با اقتصاد مقاومتی و دوران کرونایی 

و حل مشکالت مردم تدوین شده باشد.
 س�یاهی ب�ر مک�رون باق�ی 

خواهد ماند
وی در ادام��ه درب��اره اظه��ارات و 
اقدامات اسالم ستیزانه رئیس جمهور 
فرانسه، نیز گفت: این اقدامات مکرون در 
واقع به جنگ خدا رفتن است و او حقیرتر 
از آن است که بتواند به اسالم که دین خدای 
موسی، عیس��ی و محمد)ص( است آسیب بزند و 
مطمئن هس��تیم که اسالم در فرانس��ه هر روز پیشرفت 

بهتری خواهد داشت و سیاهی بر مکرون باقی خواهد ماند.
 رسوایی آمریکا

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
انتخابات رسوای آمریکا نیز اظهار داشت: هرچه می گذرد رسوایی نظام 
لیبرال دموکراسی کاپیتالیستی و حاکمان آمریکا بیشتر آشکار و علنی 

می شود.
بادامچیان ادامه داد: تقلب، دروغ، فریب، رشوه، سوء استفاده، پایمال 
کردن قوانین و... که در این انتخابات به نقطه اوج خود رسید، آمریکا را 
در صحنه جهان آلوده تر از هر دوره قرار داده اس��ت و هر کسی رئیس 
جمهور باشد، دچار مشکالت فراوان خواهد بود و آنهایی که هنوز آمریکا 

هراسی دارند بهتر است بیدار شوند و واقعیت ها را بشناسند.
 دفاع از مظلومان یمن

وی در پایان با طرح این پرس��ش که آیا زمان جلوگیری از کشتار و 
س��تمگری سعودی ها به ملت مظلوم، زنان و کودکان بی گناه یمن فرا 
نرسیده است؟ از مسلمانان خواست در دفاع از مظلومان یمن هر آنچه 

که می توانند به کار گیرند.

پیشنهاد دکتر بادامچیان به دولت برای کاهش مشکالت مردم:

طرح تعاون اسالمی محله ها با محوریت روحانیت

احمد علی مقدم:

مکتب شهید سلیمانی سرلوحه كار مدیران قرارگیرد
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان کرمان گفت: امیدواریم مکتب 
شهید حاج قاسم سلیمانی در همه حوزه ها تعریف، تنظیم و تدوین 
ش��ود و همچنین از آن به عنوان یک دس��تورالعمل سر لوحه کار 

مدیران استان قرارگیرد.
احمد علی مقدم در گفتگ��و با راه آرمان؛ با بیان اینکه انتصاب 
استاندار جدید علی زینی وند را به عنوان استاندار کرمان تبریک و 
ورود وی را به خطه کرمان خیر مقدم عرض می کنم، تصریح کرد: 
امیدواری��م با ایجاد همدلی و تعامل همه جانبه در بهبود وضعیت 
معیشتی و اقتصادی مردم نجیب و شهید پروراستان و همچنین 
در راس��تای جهش تولید، ایجاد اشتغال، رفع مشکالت اقتصادی، 

مسائل فرهنگی و پیشرفت و توسعه استان موفق و موید باشند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
اس��المی بیان کرد: اینکه استاندار به 
مکتب سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی اشاره کرده است، خود قابل 
توجه و خوشحالی نیروهای انقالبی و 
والئی استان ش��د؛ همانطور که مقام 

معظم رهبری فرمودند مکتب آن شهید بزرگوار باید ترویج شود؛ 
بنابراین امیدواریم در این زمینه نیز، همانند بیانیه گام دوم انقالب، 
مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در همه حوزه ها تعریف، تنظیم و 
تدوین شود و همچنین از آن به عنوان یک دستورالعمل سر لوحه 

کار مدیران استان قرارگیرد.
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دبیرکل انجمن های اسالمی اصناف و بازار عنوان کرد:

بانک مركزی مانع كاهش قیمت ارز
احمد کریمی اصفهانی دبیرکل انجمن های اس��المی اصناف و بازار 
با بیان تفکر دولت و عدم اهتمام دولتمردان در کنترل قیمت ها گفت: 
دول��ت باور اینکه می تواند تولید را در داخل به گونه ای هدایت کند که 
مستغنی از بیگانگان باشد ندارد و این تفکر بر آن ها حاکم است که ما 
نمی توانیم برای توان ملت ایران ارجی قائل شوند، علت هم تفکری است 
که مبتنی بر آن معتقدند اگر برجام حاکم شود مشکالت حل می شود 
و تا زمانی که این تفکر حاکم است نه تولید ما شکل خواهد گرفت و نه 

توزیع ما در چرخه صحیحی قرار خواهد گرفت.
 حاصل لطمه به تولید

وی تصریح کرد: هر لطمه ای  به تولید، سبب آسیب نظام توزیع  با 
توجه به تقاضای ثابتی که بر آن حاکم اس��ت، می شود موقعی که این 
نظام متزلزل شود کمبود ایجاد می گردد و بر گرانی دامن می زنند در این 

شرایط مشکل مردم را نمی توان تنها با شعار حل کرد.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه مسئله ارز 
واقعیتی اس��ت که می تواند در تمام ابعاد ب��ازار و قیمت کاالها اثرگذار 
باشد تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت اعتقادی به کاهش قیمت ارز 
ن��دارد، در این چندروزه نیز علیرغم اینکه در بازار، نرخ ارز کاهش پیدا 
ک��رد دولت مجدداً در قیمت گذاری ارز دولتی مقاومت کرد و قیمت را 
باال نگه داش��ت. تا زمانی که ارزش پول ملی به این شدت سقوط کند 
به طورقطع قیمت ها کاهش نخواهد داش��ت و توزیع کنندگان به دلیل 
نگرانی که نسبت به افزایش دالر دارند کاال را عرضه نمی کنند لذا این 

کمبود، گرانی را به همراه خود خواهد داشت.
  دولت به تنهایی متولی کارها نباشد

کریمی اصفهانی ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری به سه قوه برای 
هماهنگ بودن با یکدیگر توصیه کرده اند دلیلش این است که مردم از 
این هماهنگی منتفع شوند هر نوع ناهماهنگی منجر به عدم توزیع در 
نظام عرصه و تقاضا می شود به طور مثال اگر این سه قوه درزمینه قیمت 

ارز بتوانند به یک ساختار درست برسند که دولت به تنهایی متولی کارها 
نباشد اتفاقات مثبتی خواهد افتاد.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در بی ثباتی بازار تأکید کرد: امروز  
بانک مرکزی هرکاری را مطابق میل خود انجام می دهد و قوه قضائیه 
و مقنن��ه نمی توانند با آن برخورد کنند، دولت نیز عالقه ای به برخورد 
ندارد و اگر  زمانی اصرار بر کاهش اندک قیمت ها دارند به خاطر ارتباط 
دادن نتایج انتخابات آمریکا و انتخاب بایدن است درصورتی که این یک 
حرف بس��یار نادرست است که در تمام سلول های بدنه دولت و کابینه 

نفوذ کرده.
دبیرکل انجمن های اسالمی اصناف و بازار در پایان گفت: آقای نوبخت 
ادعا می کند همه  مشکالت ناشی از تحریم است این حرف بسیار غلطی 
اس��ت باید به دولت متذکر شد که شما خود به تحریم ها دامن زدید و 
بی تدبیری که سبب شد تمام جامعه به نوعی قفل شود این گرانی ها را 
ایجاد کرده است، ما از ابتدای انقالب تحریم بوده و خواهیم بود باالخره 
ما باید خودمان را تجهیز و  مش��کلمان را در داخل حل کنیم. اگر این 
مقدار فرصتی که رئیس دولت برای بیگانگان گذاشته بود مصروف توان 

ملت ایران می کرد همه مشکالت حل شده بود

آسیب شناسی اقتصاد سیاست زده
از   
تهدی�د ت�ا 
 ، ص�ت فر

حال امروز اقتصاد ایران
در ی��ک نگاه اولیه اقتصاد ما با چالش های 
مشخصی روبرو اس��ت ازجمله این چالش ها 
نامناس��ب بودن وضعیت معیش��ت مردم و 
کاهش قدرت خرید به ویژه طبقات متوس��ط 
به پایین، حدود60 درصد مردم درآمدش��ان 
با هزینه زندگی همخوانی ندارد این موضوع 
مورد اذع��ان رئیس جمهور و س��ایر مقامات 
است. مس��ئله بیکاری و اش��تغال، وضعیت 
نظ��ام بانکی، وضعیت کس��ری بودجه، عدم 
همخوان��ی درآمده��ا و هزینه ه��ای دولت با 
یکدیگر، محیط زیست، مسئله روابط تجاری با 
کشورهای دیگر، تورم، فساد حاکم بر اقتصاد، 
حجم سنگین نقدینگی، است. این چالش ها 
برای همه معلوم است و می توان فهرستی از 
آن ها تهیه کرد، یک سلس��له از این چالش ها 
مزمن اس��ت و برخ��ی از آن ها به پیش��ینه 
تاریخی برمی گردد و نتیجه سیاست ها و تدبیر 
ماست و برخی نیز تحت تأثیر عوامل داخلی 

و خارجی است.
نقاط ق��وت اقتصاد ما ش��امل، آورده های 
اقتصادی نسبت به کشورهای همسایه، جوان 

ب��ودن کش��ور، مناب��ع طبیعی 
باالی کشور، ذخایر نفت و گاز، 
تاب آوری  ژئوپلیتیک،  موقعیت 
اقتص��ادی در قب��ال تحریم ها 

است.
 اقتصاد و بازیگران ناوارد

بازیگ��ران مؤث��ر این موضوع یک س��ری 
عناصر خارجی هس��تند و تهدید و تحریم و 
جنگ اقتص��ادی را رقم زدند و برخی از امور 
نیز مرتبط با نظامات داخلی ش��امل تدبیر و 
مدیریت و سیاست های اجرایی و سوء رفتارها  
اس��ت که اجازه نمی دهند شرایط اقتصاد به 
ثبات برسند؛ زیرا بقا و حیاتشان وابسته به این 
آش��فته بازار است.  اگر نظام ارزی سامان پیدا 
کند آن ها نمی توانند سوءاستفاده کنند. ما یک 
سری جریانات بازدارنده و سوءاستفاده کننده 
داری��م آنچه از بیرون بر چالش های ما افزوده 
اس��ت بیش از 30درصد نیست و ۷0 درصد 
مرتبط به روابط و مدیریت و الگوی اقتصادی 

و نظام تدبیر اقتصادی است.
 حال خوب اقتصاد ممکن است

س��ؤالی که مطرح اس��ت این است که آیا 
در این وضعیت ما ناگزیر به ادامه مس��یر به 
همین ترتیب هس��تیم و یا امکان بهتر شدن 
آن هست؟ طبیعتا در این چهل سال با توجه 

به ش��رایط خاص جنگ تحمیلی و... داستان 
تحریم همواره بوده است و ما با امکانات بسیار 
ضعیف تر و تهدیدات شدیدتر به ویژه در زمان 
جنگ ایس��تادگی کردیم و فش��ار اقتصادی 
ب��ه اندازه امروز به جامعه وارد نش��ده بود. در 
ش��رایط خاص نظام مدیریت��ی الگوهایی را 
داریم که بهت��ر از وضع موجود از عهده اداره 
امور برآمده اند. وضعیت فعلی نشان دهنده این 
است که ما از تجربه گذشته استفاده نکرده ایم 
و ریش��ه این موارد در این اس��ت که اقتصاد 
تحت سایه مس��ائل سیاسی مدیریت شده و 
این اقتصاد سیاس��ت زده بوده و هست. برای 
سامان دادن به وضع موجود باید ابتدا اقتصاد 
را با شاخص های اقتصادی نگریست و اقتصاد 
نیاز به وحدت و انسجام و فرماندهی منسجم 
دارد تا زمان��ی که وحدت رویه در این زمینه 
اتفاق نیفتد و نیروها هم جهت نباشد نهضت 
اتالف س��رمایه و انرژی و ت��وان خواهد بود. 
این نوع مسائل اولیه اگر حل شود مشکالت 

اقتصادی نیز حل خواهد شد.

یحیی آل اسحاق

کارشناس مسائل اقتصادی 
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عوامل مشکل زای اقتصادی  و راه حل های آن ها
از  خیل��ی 
مشکالت کنونِی 
م��ا ربط��ی هم 
به تحریم و مانند این چیزه��ا ندارد؛ مربوط 
به خود ما اس��ت، مربوط ب��ه ناهماهنگی ها 
است. این گرانی های اخیر واقعاً توجیه ندارد؛ 
بس��یاری از این گرانی های اخیر واقعاً توجیه 
ندارد؛ باید عالج بش��ود و قابل عالج اس��ت؛ 
بایستی مس��ئولین با هماهنگی عالج کنند. 

مقام معظم رهبری 99/8/۱3
براس��اس ارزیاب��ی مقام معظ��م رهبری 
مشکالت اقتصادی ناشی از چند عامل است 
 عالج مشکالت را از دیگران می خواهیم

 عالج مشکالت دردرون خود ماست
 عالج مشکالت در افزایش تولید است 

 خیلی از مشکالت ربطی به تحریم ندارد
 عمده مش��کالت ناش��ی از کم تحرکی 

مجریان است 
 مش��کالت مربوط ب��ه ناهماهنگی بین 

دستگاهها ست
 بس��یاری از این گران��ی ها توجیه ندارد 
و بی دلیل اس��ت، هیچ اس��تداللی پشت آن 

نیست 
گرانی ها قابل کنترل اس��ت ولی کنترل 

نمی شود
 دستگاههای اقتصادی هماهنگ مدیریت 

نمی شوند.
دالیل وجود این عوامل:

۱.فرصت تلقی کردن پیروزی دموکراتها در 
آمریکا از سوی رئیس جمهور

2.پاس��خ رئیس برنامه و بودجه به مجلس 
؛که مردم رفع تحریم را می خواهند نه اعانه

3.وجود هزاران تن کاالی اساس��ی و مورد 
نیاز مردم در گمرک و عدم ترخیص آن 

4.ع��دم کنترل مرزها ب��رای جلوگیری از 
صادرات قاچاق دام زنده 

۵.ع��دم توزیع عادال نه خ��وراک دام بین 
دامداران واقعی

6.عدم برداش��ت و توزیع و انتقال به موقع 

گوجه فرنگی از مناطق گرمسیر 
۷.ع��دم انتقال م��واد اولی��ه کارخانجات 

تولیدی از گمرک به کارخانجات تولیدی 
وقتی که روزنامه های طرفدار و بلندگوی 
دولت حل مش��کالت اقتصادی را به انتخاب 

نامزد دموکراتها گره می زنند!
وقتی که دولت برای طرح کمک معیشت 
مردم می گوید پ��ول ندارم ول��ی برای طرح 

خودش پول دارد !
وقت��ی با تذک��ر رهبری س��ریعا انبارهای 
گمرک را می ش��ود خالی ک��رد ولی دولت تا 
انتخاب��ات آمریکا عزمی برای ترخیص کاالها 
ندارد تا حدی که قیمتها افزایش و کارخانجات 

و مرغداریها و دامداریها تعطیل می شوند !
وقتی ک��ه هم��ه کارشناس��ان معتقدند 
ص��ادرات و واردات محصوالت کش��اورزی و 
دامی باید دردست وزار جهاد کشاورزی باشد 

ولی رئیس جمهور با آن مخالفت می کند!
وقتی که بانک مرکزی درتامین ارز کاالهای 
اساسی اولویتی قائل نیست که مجلس مجبور 

به مکلف کردن آن می شود!
پدید آمدن مش��کالت فوق امری مسلم و 

طبیعی است .
راهکار مورد تاکید مقام معظم رهبری 

هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، 
هم بسیج، هم بعضی از دستگاه های دیگری 
که مرتبط با قضّیه هس��تند، ]مثل[ گمرک 
و دیگران، با همدیگ��ر همکاری کنند و این 
مشکل را از جلوی پای مردم بردارند؛ همه ی 
اینها قابل کنترل اس��ت. بنابراین با مدیریّت 

هماهن��گ دس��تگاه ها این مش��کالت قابل 
برطرف شدن است.99/8/۱3

۱-وزارت صم��ت ب��ا هماهنگ��ی کامل با 
وزارت کش��اورزی نسبت به ترخیص و توزیع 
مواد غذائی واساسی و خوراک دام و الستیک 
و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اقدام نماید .

2-وزارت کش��اورزی نس��بت ب��ه آمایش 
کشت وبرداشت محصوالت کشاورزی به گونه 
ای عمل کند که کمبود ی در کش��ور پدید 
نیاید ومحصوالت به قیمت مناس��ب هزینه 
تولید از کش��اورز خریداری ش��ود و درتوزیع 
خوراک دام با نظارت دقیق فیزیکی اقدام واز 

حقوق تولید کننده دفاع کند.
3- تعزیرات حکومتی نسبت به جلو گیری 
از احتکار وگرانفروشی بر اساس یک سیاست 
ثابت ومستمر وقاطع عمل نموده اجازه فساد 
و رشوه به عوامل بازرسی خود نداده و اعمال 

قانونش نوسان نداشته باشد.
4-بانک مرک��زی و وزارت اقتصاد و دارائی 
نس��بت برطرف ک��ردن موانع کن��د کننده 

خدمات فوق اقدام نماید. 
۵-دول��ت در ق��رار گاه اقتص��ادی خ��ود 
هماهنگی الزم و کافی را دربین دس��تگاهها 

پدید آورد. 
6- نیروهای بسیج مقاومت به کمک دولت 
شتافته و او را در امر نظارت و کنترل یاری دهند .

۷- وزارت تع��اون ب��ا تقوی��ت و تش��ویق 
تعاونی های روس��تائی ومصرف دست دالالن 
را از تولی��د به مصرف کوتا ه کند تا تولیدات 

ارزانتر به دست مردم برسد.

محمدحسین شفیعی ها عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین؛ با اشاره به دستا وردهای برجام گفت: 
در حوزه اقتصادی، دولت تمام سرنوشت کشور را متصل به پروژه برجام کرد و 
آقای روحانی با همین امید آمده بود که سازشی را با قدرت های مستکبر دنیا 
انجام دهد و تلقی رئیس جمهور این بود که می تواند با رایزنی نگاه امریکایی ها را 

به خود جلب کند و چهار سال ملت گرفتار مصوبه برجام بودند.
دبیر حزب موتلفه استان قزوین گفت: دیدیم که برجام امضاء و دربست 
توسط دولت آقای روحانی پذیرفته شد و چشم را بر هشدارهایی که رهبری 
داده بودند، بستند و بدون چون و چرا آنچه که امریکایی ها در اختیارشان 
ق��رار داده بودن��د را امضاء کردند در حال��ی که نه تنها هیچ نتیجه مثبتی 

نگرفتیم بلکه کشور را کامال در بن بست قرار داد.
شفیعی تصریح کرد: تمام امتیازات برجام که برعهده ایران بود  به طور 
کامل انجام ش��د و طرف مقابل یعنی امریکا و اروپا هیچکدام از توافقات را 
انجام ندادند و محصولش امروز این ش��ده که خودش��ان هم به این نتیجه 
رسیدند که برجام هیچ نتیجه ای برای آن ها نداشته است در حالی که آقای 
روحانی نمی خواهد هیچگاه دس��ت از شعارهایش بکشد و همیشه مدعی 

است که برجام برای کشور نفع داشته است.

حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی 

محمدحسین شفیعی ها:

برجام کشور را
 در بن بست قرار داد
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آیت اهلل محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفتگو با خبرنگار نما، درباره نامه محمدباقر نوبخت به قالیباف 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی که در آن نوشته بود، امروز مردم ایران 
به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداش��تن زانوی زور 
از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت  ملی طلب می کنند، گفت: رفع 
تحریم ها خواسته همه ماست اما اینکه چگونه و چطور این اتفاق بیفتد 
مهم است. یعنی رفع تحریم ها نباید با پیش شرط و برجام های بعدی 

تحقق یابد.
 مشکلی در مسیر احیای برجام

وی بیان کرد: دولت موظف است هم از معیشت و سفره مردم با ارائه 
بسته های معیشتی و یارانه حمایت کند و هم اینکه راهکارهایی را برای 

بی اثر کردن تحریم ها در نظر گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اظهارات آقای نوبخت به 
نفع فضای سیاسی کشور نیست و ممکن است به دوقطبی در جامعه 

دام��ن بزند، تأکید کرد: با آم��دن بایدن نباید خیال کرد که تحریم ها 
بالفاصله و بدون پیش ش��رط برداش��ته می ش��ود؛ چون بایدن پیش 
شرط هایی را مطرح خواهد کرد که همین مسئله خود مشکلی در مسیر 

احیای برجام است.
 فضای سیاسی کشور نیازمند آرامش

آیت اهلل مجتهد شبستری گفت: فضای سیاسی کشور نیازمند آرامش 
است و قوه مقننه و دولت موظف هستند که به دور از تنش با یکدیگر 
همکاری کنند؛ لذا واکنشی که نوبخت به اظهارات آقای قالیباف داشت، 

اصالً بجا و پسندیده نبود.
وی تصریح کرد: نباید مشکالت کشور را به تحریم ها گره زد و باید 
مدنظر قرار داد که بخش عمده ی مش��کالت کشور ناشی از مدیریت 
غیرصحیح داخلی اس��ت که با اصالح روند مدیریتی حل خواهند شد؛ 
بنابرای��ن برای مردم اصالح روند مدیریتی مهمتر از برداش��ته ش��دن 

تحریم ها به هر قیمتی هست.

قائم مقام سیاسی حزب مؤتلفه اسالمی:

دولتی ها آدرس غلط را به جای مطالبات مردم مطرح نکنند

آیت اهلل مجتهد شبستری:

 اكنون وقت
 دوقطبی كردن جامعه نیست 

 اظهارات آقای نوبخت
 به نفع فضای سیاسی كشور نیست

محمد بومیان، قائم مقام سیاس��ی حزب 
مؤتلفه اس��المی در واکنش به سخنان اخیر 
رییس س��ازمان برنامه و بودجه کشور اظهار 
داش��ت: دکتر نوبخت نماینده دولت تدبیر و 
امید اس��ت یا مردم؟ کسانی که با سوء تدبیر 
نه تنها باری از دوش مردم برنداشتند بلکه بر 
آن افزودند نمی توانند از جانب مردم س��خن 
بگویند و آدرس غل��ط دادن خود را به جای 

مطالبات مردم مطرح کنند.
 جزیره ای عمل کردن دستگاه های 

دولت
وی با اش��اره به ش��رایط کش��ور و بحران 
کرونا افزود: دولت تدبیر و امید از ابتدای این 
بحران نتوانسته سیاست واحد و منسجمی در 
مدیریت بحران کرونا دنبال کند. دستگاه های 
اجرای��ی هر کدام به ص��ورت جزیره ای عمل 

می کنند. دولت در ماه های اولیه فرصت کافی 
برای برنامه ریزی دقیق و مناسب داشت ولی 

متأسفانه فرصت ها را به تهدید تبدیل کرد.
بومی��ان دع��وت ریی��س جمه��ور برای 
ایس��تادگی در برابر زورگویی آمریکا را یادآور 
شد و تأکید کرد: گرچه تحریم ها شرایط را بر 
مردم سخت کرده، اما ملت قهرمان و مظلوم 
ایران همواره در برابر استکبار جهانی و آمریکا 
مقاومت کرده اند و استیصال سران آمریکا و 
اروپا در برابر نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
نتیجه همین مقاومت اس��ت. مردم خواهان 
رفع تحریم ها هس��تند ولی نه ب��ا مذاکره و 
دادن امتیاز به دشمن، بلکه با اقتدار و گرفتن 

حقوق مسلم خویش.
 مقاومت مقتدرانه و تدبیر عاقالنه

وی افزود: تالش دولت تدبیر و امید در این 
دو دوره نتیجه مطلوبی برای ملت شریف ایران 
نداش��ت و نشان داد که مذاکره با سردمداران 
گرگ صفت آمری��کا و روباه صفت اروپا هیچ 
ثمری ندارد و تنها مقاومت مقتدرانه و تدبیر 
عاقالنه و امید و اتکا به ملت بی نظیر و همیشه 
در صحنه می تواند ما را در عرصه سیاس��ت 

خارجی به اهداف مورد نظر خود برساند.
قائم مقام سیاسی حزب مؤتلفه اسالمی به 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توصیه 
کرد: کمتر از چند ماه دیگر کارنامه عملکرد 
دول��ت تدبیر و امید در مناظ��رات نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری آینده م��ورد ارزیابی قرار 
خواهد گرفت. بنابراین بهتر اس��ت مسئولین 
محترم از جمله دکتر نوبخت در این واپسین 
ماه های تصدی مس��ئولیت خود، به جبران 
قصورهای گذش��ته همت بگمارند و به سران 
آمری��کا و اروپا که ام��روز به اضمحالل دولت 

خویش اقرار دارند، دل نبندند.
بومیان در پایان تأکید کرد: گشایش های 
اخیر در عرصه اقتصادی، همزمان با انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا که هنوز تغییر قطعی 
در دولت آمریکا اتفاق نیفتاده بود نش��ان داد 
که کلید رفع تحریم ها مفقود ش��ده، اما راه 
حل مشکالت اقتصادی در دست دولتمردان 
و مسئولین نظام است. کما اینکه وزیر جدید 
صمت مش��کل تأمین کاالهای اساسی را که 
برخی مسئولین به تحریم ها و آمریکا گره زده 

بودند، ظرف چند روز برطرف کرد.
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به مناسبت ایام وفات حضرت فاطمه معصومه )س(

سه مقام شفاعت عام مختص چه كسانی است؟
در خصوص مقام ش��فاعت قطع��اً باالترین 
جایگاه را پیامبر رحمت  خواهد داشت که قرآن 
از آن به "مقام محمود" ن��ام می برد و در آیات 
فراوانی به این موضوع اشاره دارد تا آنجا که می فرماید آنقدر می بخشیم 

تا راضی شوی. )ضحی، آیه ۵(
در بین بانوان بهشتی دو تن در این زمینه از جایگاه خاص و شفاعت 
عام و گس��ترده برخوردارند. نخست صدیقه طاهره حضرت زهرا )س( 
است که در باب مقام شفاعتش همین بس که هنگام ازدواج پیک وحی 
قطعه ای از جانب پروردگار آورد که در آن، جمله »خداوند مهریه  فاطمه 
را شفاعت گنهکاران از امت محمد)ص( قرار داد.« نقش بسته بود. )این 

حدیث در طریق منابع اهل سنت نیز آمده(

اما بعد از آن حضرت در بین زنان مومنه تاریخ با وجود همه مقامات 
هیچ بانویی به ش��فیعه روز جزا دخت موسی بن جعفر )س( نمی رسد 
که جدش، رییس مکتب تشیع فرمود: »تدخل بشفاعتها شیعتنا الجنه 

باجمعهم ؛ با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند.«

محمود قزوینیان

روزنامه نگار

 به مناسبت میالد امام عسکری )ع(

قوی ترین عامل جذب جوانان به دین
ب��ه  ام��ر 
نهی  و  معروف 
از منکر به  دونه 
تردید مهمترین واجب و سنت الهی است تا 
جایی که موالی متقی��ان همه واجبات را در 
برابر آن چون قطره ای مقابل دریا بر می شمرد. 
اما کاری با این اهمیت را می توان بدون روش 
مش��خص و تدبیر به س��رانجام رساند؟ قطعاً 
چنین چیزی ممکن نیست و مشکل اصلی ما 
نیز برای انتقال ارزش ها به نسل های بعدی در 
همین نکته نهفته است. در زیر به چند نمونه 
خاص در رابطه با تبلیغ دین و امر به معروف و 
نهی از منکر در سیره و کالم امام عسکری )ع( 

اشاره می نماییم.
 ف�روع دینی که گرد غب�ار روی آن 

نشسته!
یک��ی از فروع دی��ن ک��ه در روزگار ما به 
فراموشی سپرده شده و کمتر مورد توجه حتی 
مومنان قرار می گیرد تولی و تبری است. تولی 
موجب ازدیاد محبت و دوستی ها در بین اهل 
ایمان شده و تبری نوعی از نهی منکر است که 
اثرات فراوانی دارد و دفع کننده و مانع خوبی 
در برابر معاصی و باطل هاس��ت. البته ناگفته 
نماند ما بیش از تولی، از تبری غافل شده ایم!

ام��ام حس��ن عس��کری )ع( می فرمای��د: 
»دوس��ت داش��تن نیکان، همدیگر را، ثواب 
برای نیکان است. و دوستی اهل فجور نسبت 
به نیکان فضیلتی برای نیکان اس��ت و بغض 
فاجره��ا ب��رای نیکان، زینت نی��کان و بغض 
نیکان برای اهل فجور، خواری برای آنهاست.« 

)همان، ص48۷(
 تصویرگری اعمال نیک و بد

قس��مت عمده ای از آیات ق��رآن کریم به 
بیان پاداش ه��ا و عقاب ها می پردازد که هم 
انگیزه ای برای انجام اعمال صالح ش��ده و هم 

مانعی از ارتکاب معاصی و منکرات.
لذا یکی از موثرترین شیوه های تبلیغ دین 
همین تصویرگری روشن از آثار اعمال خوب و 

بد بندگان است.
یکی از اصحاب امام می گوید ش��نیدم که 
حضرت فرمود: »بهشت دری به نام المعروف 
)نیک��وکاری( دارد که تنها نیکوکاران از آن در 
وارد می ش��وند.« م��ن در دل خدا را س��پاس 
گفتم و ش��اد شدم که برخی نیازهای مردم را 
برآورده می کنم. حضرت نگاهی به من انداخت 
و فرمود: »آری! به همین شیوه باقی بمان؛ زیرا 
آنان که در دنیا نیکی کرده باش��ند، در آخرت 
نیز اهل نیکی خواهند بود. ای ابوهاشم! خداوند 
تو را در زمره آنان قرار دهد و مشمول رحمت 

خود گرداند.« )بحاراالنوار، ج۵0، ص2۵8(
این روش امام برای تصویرگری عاقبت زیبا 
و روشن یارانش بیشترین انگیزه را در دل آنان 

ایجاد می نمود.
بالعک��س آن نیز در بی��ان عواقب اعمال و 
گناهان در کالم حضرت مشاهده می شود . امام 
در پاسخ نامه علی بن بشر که در بستر بیماری 
بود نوش��ت: »ما نام��ه  ات را خواندیم و از خدا 
بهبودی تو را خواستیم. خدای متعال از حاال 
چهل و نه س��ال به عمرت افزود. خدا را شکر 
و س��پاس گوی، در این مدت کارهای نیک و 
آنچه دوست داری انجام بده و اگر به گناه آلوده 
شدی از کوتاه شدن عمر خود ایمن نباش؛ زیرا 

خداوند آنچه بخواهد انجام خواهد داد.«
جالب اس��ت ک��ه علی بن بش��ر به قدری 

تحت تاثیر انذار و تبش��یر امام قرار گرفت که 
همان لحظه کنیزش را در راه خدا آزاد نمود و 
جالب تر اینکه سه روز بعد دقیقاً سه برابر آنچه 
صدقه داده ب��ود برایش هدیه آوردند! )هدایۀ 

الکبری، ص34۱(
 شیعه واقعی متواضع است

تواضع از قوی تری��ن عوامل جذب دیگران 
و نش��ان دادن زیبایی دین اس��ت. آن حضرت 
می فرمود: کس��ی که به حقوق مردم آشناتر از 
دیگران باشد و به ادای آن اهتمام ورزد، نزد خدا 
مقامی برتر از دیگران دارد و کسی که در دنیا در 
برابر برادران مؤمن خویش تواضع و فروتنی کند، 
نزد خدا در زمره صدیقین و از ش��یعیان واقعی 

علی بن ابی طالب )ع( خواهد بود.
س��پس امام به ماجرای پدر و پس��ری که 
میهمان امیرالمومنین بودند اش��اره نمود که 
موالی متقی��ان خود با اص��رار و برای جلب 
رضایت خدا با پارچ و تشت دست و پای پدر را 
شست و قنبر را موظف به شستن دست های 
پسر نمود تا بین پدر و پسر در تکریم تفاوت 

باشد.
آنگاه امام حسن عسکری )ع( فرمود: شیعه 
واقعی کسی است که در این موارد از علی )ع( 

پیروی کند.« )احتجاج، ج2، ص 26۷(

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی 

برادر ارجمند جناب آقای چوبینی 
دبیر محترم حزب موتلفه اسالمی در استان فارس

 درگذش��ت همسر مجاهد و مبارز شما را تسلیت 
گفت��ه علو درجات برای آن بانوی بزرگوار و صبر و اجر 
برای جنابعالی و خانواده به ویژه جناب آقای محمد علی 

چوبینی عضو شورای مرکزی حزب را مسئلت داریم.
                                    بادامچیان

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سقایی نژاد
 دبیر محترم حزب موتلفه اسالمی در استان اصفهان

 درگذش��ت مادر متدین و خدوم ش��ما را تسلیت 
می گوییم. خدمات ش��ما به مادر و پدر بزرگوارتان در 
دوران معالجه آنها اجر و ثوابی عظیم دارد. صبر و اجر 

برای همه بستگان و فرزندان او را مسئلت داریم.
                                   بادامچیان

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 

سرکار خانم طیبه یزدی
مسئول محترم سابق بانوان حزب موتلفه اسالمی 

درگذشت همسر گرامیتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و برای شما و خانواده های 
داغدار از درگاه ایزد منان صبر و اجر مسئلت مینماییم.

مدیریت بانوان
 و اعضای شورای استان تهران
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محمد کرمی راد: 

تقویت و گسترش روحیه بسیجی الزمه جامعه ما است
با روحیه بسیجی می شود به باالترین دستاوردهای علمی و فناوری دست یافت

محمد کرم��ی راد، عضو ش��ورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی به مناسبت هفته بسیج 
در باره روحیه بس��یجی به خبرنگار روزنامه 
الکترونیکی شما گفت: بسیج به عنوان ارتش 
20 میلیونی در ۵ آذر س��ال ۱3۵8 به فرمان 
امام خمینی)ره( تش��کیل ش��د ک��ه نیروی 
خارق العاده و توانمندی برخاس��ته از اراده و 
بطن جامعه و مردم انقالبی ماست. این مردم 
همان مردمی هس��تند ک��ه در نهضت امام 
خمینی)ره( همراهی کردند و انقالب اسالمی 

متعلق به نیروهای بسیج است. 
 حضوری قوی در عرصه ها

وی اف��زود: بس��یج در هر بره��ه از زمان 
ایفای نقش ک��رد. این نیروی مردمی در رفع 
ناامنی های مختلفی که در استان های مرزی 
قبل از جنگ تحمیلی ش��کل گرفت حضور 
فعالی داش��ت. در جنگ هشت ساله خوش 
درخشید. بعد از جنگ نیز در عرصه های علم 
و فناوری و سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگی در صحنه حضوری قوی داشت. 
این عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اسالمی با اشاره به روحیه بسیجی در بخش 
عمده ای از س��ازمان های انقالبی خاطرنشان 
ک��رد: همین موضوع نش��ان داد ب��ا روحیه 
بس��یجی می ش��ود به باالترین دستاوردهای 

مهم علمی و فناوری دست یافت. 
وی اضافه کرد: خوب اس��ت یادی کنیم از 
بسیجیان و دانشمندان جوان در عرصه فناوری 
انرژی هس��ته ای و به خصوص پدر موش��کی 
ایران ش��هید واالمقام حس��ن تهرانی مقدم و 
جوانان بس��یجی که در کنار ایش��ان بودند و 

دارند این راه را ادامه می دهند. 
  نتیجه روحیه بسیجی

کرمی راد اظهار کرد: پیش��رفت در صنایع 
دفاعی و نظامی کشور در مسائل نانوتکنولوژی 
و بیوتکنولوژی و پیش��رفت های پزش��کی با 
روحیه بسیجی دانشمندان و اندیشمندان ما 
به وقوع پیوست و آنها در عرصه های مختلف 
پژوهشی و مقاالت توانس��تند در عالی  ترین 

سطوح خوش بدرخشند. 
وی تأکید کرد: باید روحیه و الگوی بسیجی 
هر چه بیشتر تقویت شود و در سطح جامعه 

گسترش یابد. 
این عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اسالمی گفت: متأسفانه در برخی دستگاه های 
اجرایی، قضایی و قانون گذاری شاهد فقدان و 

ضعف مفرط در روحیه بسیجی هستیم. 
وی اف��زود: با روحیه بس��یجی و انقالبی و 
انج��ام تعهدات دینی حفظ نظام و پیش��برد 
اهداف آن و متصل ش��دن به انقالب جهانی 

حضرت حجه  بن الحسن عسکری »روحی له 
الفداه« رقم خواهد خورد و بایستی این مسیر 

و راه را با همین روحیه ادامه داد. 
 حضور بسیج در بحران ها

کرمی راد گفت: مصادیق بسیار گسترده ای 
از اقدام��ات نیروهای بس��یجی در بحران ها، 
ح��وادث و اتفاقاتی مثل زلزله غرب کش��ور، 
سیل در جاهای مختلف کشور و حضورشان 
در واکسیناسیون های متعدد و قضیه کرونا و... 

وجود دارند. 
وی در پایان اش��اره کرد: ب��رای اولین بار 
جمهوری اس��المی ایران توانس��ته است به 
دس��ت س��پاه ناوگان اقیانوس پیما بسازد که 
نیروهای بس��یج با این موفقیت اقتدارشان را 
در عمق و گس��تره اقیانوس ها و دریاها به رخ 

دشمنان اسالم و انقالب می کشند.        

نتیجه کم رنگ شدن
 روحیه بسیجی در ورزش
هفت��ه 

و  بس��یج  
س��ه  حما
آفرینی دالوران عرصه های نبرد حق بر علیه 
باطل ،یادآور ایثار ،صداقت،اخالق حسنه و از 
خودگذش��تگی مدافعان بر جان بر کف ایران 
اسالمی است. نیروهای مومنی که متواضعانه  
و بی ادعا در صحنه بودند و در هش��ت سال 
دف��اع مق��دس از مرزها و کی��ان جمهوری 

اسالمی ایران دفاع کردند.
ای��ن مدافعان گمنام و ب��ی ادعا هر جا که 
نیازی احساس شد درکمک رسانی و مساعدت 
به مردم از هیچ کوششی مضایقه نکردند که 
گوشه ای از این ایثارگری ها را در دوران کرونا 
و کمک مومنانه به مردم در موضوعات مهمی 

چون سیل و زلزله را به  عینه دیدیم.
 ترویج تفکر بسیجی

امروز برای پیش��رفت کش��ور و رفع عقب 
ماندگ��ی ه��ا در عرص��ه  ه��ای اقتصادی، 
سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی نیاز به ترویج 
این تفکر واال داریم.اینکه برای اصالح ساختار 
جامعه به بسیج همگانی اهتمام جدی داشته 
باش��یم. روحیه گذش��ت ، ایث��ار ، صداقت و 
راس��تگویی را در همه ش��ئون زندگی حاکم 

کنیم.
متاسفانه  این تفکر در ورزش کم رنگ شده 

و حاکمی��ت پول و ریخت و پ��اش فراوان در 
فوتبال از یک س��و و مدیریت غلط و حضور 
افراد غیر فوتبالی از جانب دیگر خسارت های 
جب��ران ناپذیری را به جامعه و مردم تحمیل 

کرده است.
امروز سنگ روی سنگ بند نیست .امروز 
رفی��ق بازی ها ، نان قرض دادنها و اس��تفاده 
از افراد غیر متخصص که با نگاههای جناحی 
و ابزاری به کار گمارده می ش��وند آزار دهنده 
شده و اسباب گالیه مردم را فراهم کرده است.

نگاهی به حضور افراد ناهماهنگ  از صنوف 
مختل��ف در هیات مدی��ره های دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس و تخلفات بی شمار مالی 
و اخالقی آنها و تش��کیل پرونده های متعدد 
در فیفا به خوبی این معضل را آشکار می کند.

ای��ن در گیریه��ای زرگ��ری و منازعات و 
مشاجرات غیر اخالقی اس��اس ورزش کشور 
را مخت��ل کرده ک��ه نمایش��ی از این خیمه 
شب بازی را را هفته گذشته از قاب تلویزیون 
مشاهده کردیم،آنجا که دو مدیر استقاللی با 
دروغ بافی و خیال بافی همه را به سخره گرفته 

و  یک سری اعداد و ارقام ناصحیح ارائه دادند.
 نتیج�ه عدم نظ�ارت ب�ر عملکرد 

مدیران
این انگ زدن ها و متهم کردن یکدیگر به 
فساد و پرخاشگری و بی اخالقی نشان دهنده  
عدم نظارت بر عملکرد مدیران در فوتبال ،به 
ویژه در دو باشگاه استقالل و پرسپولیس است.

از طرفی رس��انه ها و باالخص صدا وسیما 

نباید مروج ناهنجاری ها باش��ند و ستونهای 
جراید و تریبون رادیو و تلویزیون را در اختیار 
این افراد قرار دهند.شاید بتوان گفت که برنامه 
نود سرآمد همگان بود و این تفکر را در فوتبال 

اشاعه داد و...
 پس از توقف برنامه نود که اساس��ا نگاهی 
خ��اص به ایجاد درگیری و مش��اجره رودررو 
با مس��ئوالن و مدی��ران فوتبالی داش��ت تا 
توج��ه مردم را به ارائه برنامه چالش��ی جلب 
کند ،متاس��فانه ام��روز هم ش��اهد احیا این 
تفک��ر در برنام��ه جدید لیگ برت��ر با اجرای 

محمدحسین میثاقی هستیم!
مناظره خلیل زاده و سعادتمند و آنچه که 
از سوی این دو با الفاظ ناشایست و ارائه اسناد 
و م��دارک غیر واقعی   رد و بدل ش��د بیانگر 
رویه غلط و ناس��الم در باشگاهای ما از جمله 

استقالل می باشد.
ما اهالی رس��انه بر اساس وظایف و رسالت 
خبری و فرهنگی باید الگوهای ناب از ارزشهای 
انسانی و اسالمی را به مردم معرفی کنیم،لذا 
از  صدا وسیما و  مدیران برنامه های ورزشی 
انتظار می رود مروج این تفکر در جامعه باشند 

و از هیاهو و حاشیه سازی اجتناب کنند.

احمد میرزا بیان

عضو کار گروه ورزش حزب
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بررسی علل  شکست اصالح طلبان در تحلیل انتخابات امریکا؛
امیدجریان اصالحات  به غیر خدا و ملت ایران

شکس��ت سنگین 
در  طلب��ان  اص��الح 
انتخاب��ات  تحلی��ل 
آمریکا نتیجه امید به غیر خدا و اتکاء به غیر 

ملت ایران است.
 اصالح طلبان با امید به مذاکره برد- برد با 

آمریکا و رفع تحریم ها با قرارداد با آمریکا 
و همدستانش در اروپا کار خود را شروع 
کردند و ت��ا امضاء برج��ام و خوردن 
صبحانه با دولتمردان آمریکایی پیش 
رفتند ولی معلوم ش��د که امید آنها 
غلط و تحلیل و نگرش آنها غلط تر 

بوده است.
 غربی ها ب��ه تعهدات خودش��ان 

عم��ل نکردند و ترامپ ب��ا خروج یک 
طرفه از برجام و اروپا با همراهی با آمریکا 

اصالح طلبان را تحقی��ر کردند و تحریم ها 
را ادام��ه و افزایش دادن��د. در انتخابات اخیر 
تحلیل های اصالح طلبان که در رس��انه های 
فراوان آنها انعکاس یاف��ت این بود که بایدن 
بر س��ر کار می آید و به برج��ام برمی گردد و 

تحریم ها کاهش می یابد این تحلیل هم اکنون 
پس از گذشت روزها از انتخابات آمریکا آشکار 
ش��ده که کامالً غلط بوده است و وضعیت در 

آشفته تر از آن آمریکا 
س��ت  ا
که 

ر  تصو
می شد. 

تحلیل غلط همواره نتیجه غلط و س��قوط  
داده و می ده��د. رس��انه ه��ای اصالح طلب 

و عناصر آنها س��اکت مان��ده اند، در حیرت و 
سرگردانی به سر می برند و نمی دانند چه باید 
بگویند. نتیجه تحلیل غلط آنها است که اگر 
بر این تحلیل غلط بمانند به س��قوط محتوم 
نزدیک تر می ش��وند و س��رعت سقوط آن ها 

افزایش می یابد.
 آنه��ا اگر به جای امی��د به مذاکره با غرب 
به خدای متعال که گش��اینده اموراست امید 
می بس��تند و متک��ی به نی��روی عظیم ملت 
قهرم��ان و مقاوم ایران می ش��دند دچار این 
وضعیت ناهنجار نمی ش��دند و خدای متعال 
)من حیث ال یحتس��ب( آنها را به گش��ایش 

می رساند.
 گرچه دیر ش��ده اس��ت ولی ضرر را از هر 
جا جلو بگیرند به نفع آنها است. قبل از اینکه 
اصالحات م��رده اصالح طلب��ان را دچار انواع 
مصائب و مشکالت کند، سیاست ها و مدیران 
ناکارآمد را تغییر دهند و حداقل نامی از خود 
باقی بگذارند که همراه نارضایتی و خشم ملت 

و لعن و نفرین نباشد.
 و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه

باقر اسداللهی

روزنامه نگار

اصالح طلبان در سونامی 
انتخابات امریکا 

دو هفته از انتخابات امریکا می گذرد. اصالح طلبان امیدی به بایدن بسته بودند 
که می آید و به برجام باز می گردد و دری به روی ایرانیان گشوده می شود! این 
هم مثل تحلیل های گذش��ته آنها در باره اروپا و امریکا به بن بست رسید. حاال 
در امریکا بایدن و ترامپ هر دو در گل فرو رفته اند و اصالح طلبان نمی دانند چه 
بگویند و چه بکنند. به خودش��ان دلخوشی می دهند که باالخره بایدن به کاخ 
سفید راه می یابد، اما می دانند بایدن توسط ترامپ لجن مال شده و مورد اعتراض 
مخالفانش قرار گرفته است و با تهاجم بی پروای ترامپ که او را متقلب و انتخابات 

امریکا را تقلبی می خواند نمی تواند کاری کند. 
تن��ازع و درگیری بین دو حزب حاکم در امریکا ادامه خواهد یافت. فعالً در 
به روی تحلیل ها پیرامون غرب در رس��انه های اصالح طلب بسته شده است و 
سونامی بحران امریکا فردا طوفانی به پا می کند که خرابی امریکا و بی اعتباری 
حاکمان امریکا را در پی خواهد داشت و اصالح طلبانی را که در قایق بادبانی به 

امید امریکا نشسته اند غرق خواهد کرد. 
داخ��ل ایران هم بقایای اصالح طلبان پس از انتخابات امریکا در حال تغییر 

مواضع هستند. 

چاقوكشی 
در انگلستان 

س��ابقاً از نظم و تمدن در انگلس��تان خیلی گفته می ش��د. 
غرب زده ها هم قبله ش��ان ادب انگلیس��ی! بود. حاال معلوم شده 
است در شهرهای انگلستان چاقوکشی و محله های چاقوکش ها 
هم هست که حسابی یکدیگر را کاردی می کنند و دولت فخیمه 
بریتانیا نیز برای آسودگی خاطر چاقوکش ها و چاقوخورده ها باجه 

بانک خون ایجاد کرده است. 
به این خبر دقت کنید:

)بیرمنگام: پس از اینکه تعداد کشته های اراذل و اوباش و مردم 
عادی در خیابان هورست شهر بیرمنگام به علت چاقوکشی زیاد 
شد مقامات انگلیسی در این خیابان بانک خون تأسیس کردند تا 
وقتی کسی چاقو خورد و دچار خونریزی شد از همین بانک به او 

خون داده و در مسیر تا بیمارستان به وی تزریق شود.(
می گوین��د وقتی طرف انگلیس��ی چاقو می خ��ورد می گوید 

تنک یو!         

منصور بزرگیمحمد حاجی

ده
وار

نز 
ط
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آیا محدودیت های كرونایی كارساز است؟ 
بع��د از آنک��ه وی��روس کرونا افس��ار 
گسیخت و به ناگهان اوج گرفت، فرضیات 
زیادی درباره اوج گیری کرونا در روزهای 
اخیر مطرح شد که عمده آنها سفر، بی اعتنایی به مسایل بهداشتی و 

نادیده گرفتن استفاده از ماسک بود.
دلی��ل آن هر چه که بود، تنها م��ردم مقصران این وضع نبودند چرا 
که با استفاده اکثر مردم از ماسک و شیوه نامه بهداشتی باز هم شیوع 
ویروس کرونا به صورت چشمگیری ادامه داشت. حال دولت برای اینکه 
جلوی شیوع بیشتر کرونا در بین مردم گرفته شود، برخی محدودیتها را 

برای دو هفته وضع کرده است اما اعمال این محدودیت ها 
با اش��کاالتی مواجه است مثال دولت تردد از ساعت 

2۱ ت��ا 4 صب��ح را ممنوع اعالم ک��رد این در 
حالی است که یقینا انتقال کرونا در ساعات 

فعالیت روزانه ، اماکن عمومی پرازدحام، 
وسایل حمل و نقل عمومی و محل کار 
بیش از ساعات شبانه و خیابان های 
خلوت اس��ت که محدودیت در آن 
اعمال شده اس��ت از ساعت 2۱ تا 
4 صبح ب��دون اینکه محدودیتی 
باشد کمترین تردد را در خیابان ها 
شاهد هستیم اما دولت به تقلید از 

اروپایی ها و به بهانه انتشار کرونا در 
میهمانی ها و جمع ه��ای خانوادگی 

تردد ش��بانه در شهر را ممنوع کرد که 
بیش��تر ش��بیه یک اقدام نمایشی است. 

همچنین دولت فعالیت بسیاری از اصناف از 
س��اعت ۱8 را ممنوع اعالم کرده است. موضوعی 

که با توجه به سرعت انتشار و انتقال کرونا، باز هم شبیه 
یک محدودیت نمایشی است که نمی تواند این بیماری را کنترل 

کند همچنین این سوال پیش می آید که احتمال ابتالی کسی که صبح 

سر کار می رود و یا با مترو تردد دارد یا در خیابان راه می رود بیشتر است 
یا در ساعات پایانی روز و نصف  شب؟

همچنین بسیاری از شرکت های خصوصی به دورکاری نیروهای خود 
رضایت نداده و مردم مجبورند در محل کار حضور داشته باشند ثانیا از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا بسیاری از هموطنان ما از کار بیکار شده اند 

که هیچ فکری برای خیل بیکاران از سوی دولت صورت نمی گیرد .
همچنین مبالغی که برای حمایت از اصناف از س��وی دولت در نظر 
گرفته شده بود حتی پاسخگوی یک ماه فعالیت اصناف و کسبه نبوده 
است و پرداخت بیمه بیکاری به برخی از اصناف عالج درد آن ها 
را نکرد ه اس��ت چراکه این بیم��ه بیکاری تنها به 
مانند یک ُمسکن بود که کم کم اثر خود را 
از دست داد. بنابراین بسیاری از کسبه 
محدودیت های موج��ود را رعایت 

نمی کنند.
بح��ران کرون��ا در اواخ��ر 
تابستان در ایران شروع شد 
که عملک��رد دولت موجب 
وی��روس  ش��دن  ع��ادی 
کرونا و ع��دم توجه قبلی 
ویروس  ای��ن  ب��ه  م��ردم 
ش��د و ب��ا مس��افرت ها و 
میهمانی ه��ا و عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی شدت 
گرفت. با وج��ود اینکه وزارت 
بهداش��ت و همه ی کارشناسان 
و متحصصان در این زمینه هش��دار 
می دادند که پاییز سختی در پیش است 
اما مسئوالن به این هشدارها توجه نکردند تا 
آمار مرگ و میر کرونا در میان شگفتی همگان افزایش 

چشمگیری پیدا کند.

سعید خوش طینت

کارشناس مسائل اجتماعی 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت :دولت با این 
ش��یوه اعمال محدودیت ها فقط رفع تکلیف کرده و می خواهد بگوید 
که من برای مهار موج س��وم کرونا به توصیه کارشناسان عمل کردم و 

محدودیت هایی اعمال شد.
حجت االسالم و المسلمین سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار نما، اظهار داشت: 

تصمیم دولت در عدم تعطیلی برخی مشاغل اصالً قابل فهم 
نیست. متأس��فانه دولت برخی از ادارات و بانک ها با 

یک س��وم نیرو کار می کنند؛ در صورتی که این 
شیوه اعمال محدودیت ها و قزنطینه فقط به 

نارضایتی ها دامن زده است.
وی اف��زود: وقتی ارباب رجوع به بانک 
مراجعه می کند، با نیمه فعال بودن بانک 
مواجه می شود و مجبور است ساعت ها 
در صف باقی بماند تا کار بانکی یا اداری 
خود را انجام دهد و همین مس��ئله به 
شیوع ویروس کرونا دامن زده است؛ لذا 

دولت باید این شیوه را اصالح کند یا کل 
ادارات و بانک ها تعطیل باشد یا اینکه تمام 

آنها با تمام توان کار کنند، نه اینکه شیوه کاری 
بانک ها و ادارات را زوج و فرد و یک س��وم کند و 

کار ارباب رجوع بر روی زمین باقی بماند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هرچند 
عمل به دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا بر همه واجب است، اما شیوه 
مدیریتی دولت در زمان شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها اصاًل 
مورد پذیرش نیست، یادآور شد: باید به نیازها و مراجعات مردم پاسخ 
داده ش��ود و دولت ملزم است تا مکانزیمی را در نظر بگیرد تا کمترین 

اخالل در زندگی مردم به وجود آید.
موس��وی تأکید کرد: نظر دولت بر این بود که مجلس را 
هم تعطیل کند، اما کل مملکت را که نمی توان به 
حالت تعطیلی درآورد؛ لذا نمایندگان به ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفتند که مجلس باید به 

کار خود ادامه دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
گف��ت: دول��ت با ای��ن ش��یوه اعمال 
محدودیت ها فقط رفع تکلیف کرده 
و می خواهد بگوید که من برای مهار 
موج سوم کرونا به توصیه کارشناسان 
عمل ک��ردم و محدودیت هایی اعمال 
ش��د، اما قطعاً رفع تکلیف به نفع دولت 
و مردم نیس��ت، بلکه به طور اساسی باید 
تدابیر اندیدش��یده ش��ود؛ بنابراین بودن یا 
نبودن محدودیت ه��ای فعلی خیلی تفاوتی با 

هم ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

محدودیت های كرونایی دولت برای رفع تکلیف است
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بنده هر دفعه که می گویم عالج را در داخل بجوییم، یک عّده ای برمی دارند اینجا و آنجا، در فضای مجازی ]می گویند:[ »معتقدند 
که ما با خارج ارتباط را قطع کنیم«؛ نه، این نیست؛ ارتباطات باید برقرار باشد؛ مهم این است که ما عالج را از دیگران نخواهیم، 
عالج را از بیرون خودمان نخواهیم؛ عالج در درون خود ما است، در داخل کشور است که یک قلم عمده  اش هم افزایش تولید است 
که بارها روی آن من تکیه کرده ام. باید یک تالش برنامه ریزی شده و سازمان یافته در زمینه ی اقتصاد انجام بگیرد.                                                             
  امام خامنه ای 99/8/۱3

ور
م ن

كال

حجت االسالم حسین ابراهیمی:

خطر غرب گرایان داخلی از دشمنان خارجی بیشتر است
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
گفت: جریانی که از پیروزی بایدن خش��نود 
شده باید بداند که بایدن هم هیچ خیری برای 

کشور ندارد.
حجت االس��الم حس��ین ابراهیمی، عضو 
ش��ورای مرک��زی جامع��ه روحانی��ت مبارز 
در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار نما، اظهار داش��ت: 
رهنموده��ای رهبر معظم رهبری باید مالک 
عمل همه مسئوالن قرار بگیرد. رهبر معظم 
انق��الب باره��ا گفته اند که اگ��ر منافع ما بر 
این باشد که با آمریکا مذاکره کنیم، سر میز 
مذاکره خواهیم نشس��ت ام��ا در حال حاضر 

مذاکره با آمریکا به نفع ما نیست.
وی اف��زود: در مذاکره ب��ا آمریکا باید تمام 
ش��روط مقام معظم رهبری تأمین ش��ود، و 
نباید ش��روط رهبر انقالب را نادیده گرفت و 
به شروطی که آمریکایی ها می گذارند توجه 
کرد. چون ش��روطی که آمریکای��ی ها برای 
ما می گذارند نامش��روع و غیرمنطقی است. 

همچنی��ن مذاکره ب��ا آمری��کا در قالب ۵+۱ 
ممکن خواهد ش��د و موضوعی به نام مذاکره 

مستقیم نباید مطرح باشد.
ابراهیمی بی��ان کرد: جمهوری اس��المی 
ایران قصد جنگ با هیچ کش��وری را ندارد و 
تا به امروز هم فقط از امنیت خود دفاع کرده 
اس��ت. اما آمریکا در این 40 س��ال فقط با ما 
دشمنی کرده؛ لذا تمام تالش مسئوالن باید 
منفعل کردن آمریکا در جهان باشد تا زمانی 
که از دشمنی با ایران دست بردارد و آن موقع 

می توانند از مذاکره سخن بگویند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
با اش��اره به این موضوع که عده ای در داخل 
منفعت خ��ود را در غرب زدگ��ی می بینند، 
عنوان کرد: غرب زدگی و اعتماد بیش از حد 
به غرب مسئله ای بسیار خطرناک است . این 
جریان بیش از حد به غرب عالقه  دارد و حتی 
غرب را محبوب خود می دانند و به موقع هم 

خیانت می کنند.

وی گفت: انقالب اس��المی ی��ک درخت 
تنومندی ش��ده است که دش��منان خارجی 
نمی توانند به آن ضربه وارد کنند اما معاندان 
و غربگرایان داخلی زیان و خطرات به مراتب 

بیش از دشمنان خارجی دارند.

علی آرش روناسی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی پیرامون 
اظهارات اخیر محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص بازگشت امریکا به برجام به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما 
گفت: متأس��فانه به وضعیتی دچار هس��تیم که برخی دولتمردان ما و 
عمدتاً ظریف مس��ؤول وزارت خارجه و حتی رئیس جمهور سرنوش��ت 

کشور را به خارج از کشور گره می زنند. 
وی افزود: با بررس��ی برجام از ابتدا تا به حال در همان روزهایی که 
جان کری و اوباما که برجام را به وجود آوردند سر کار بودند، در می یابیم 
برجام هیچ تأثیری بر اوضاع ما نگذاش��ت و اروپا و امریکا به بهانه های 
مختل��ف وضعیتی را به وجود آوردند ک��ه برجام را کامالً بی اثر و عقیم 
کردند و اوضاع داخل کشور به لحاظ اقتصادی و تولید به هیچ وجه تکان 

نخورد. 
 مشکل ما از خارج به وجود نیامده است

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی تأکید کرد: برای اصالح 
اوضاع کشور باید نگاهمان را از بیرون از مرزها به داخل کشور بیاوریم. 

مش��کل ما از خارج به وجود نیامده است که با نگاه به 
خارج برطرف شود. 

وی تصری��ح کرد: نظر کارشناس��ان این اس��ت که 
حداکثر تأثیر اوضاع خارج از کشور بر اقتصاد ما بیشتر 

از ۱۵ درصد نیست. 
 سوء مدیریت داخلی

روناس��ی افزود: بیش��ترین عاملی که موجب رکود 
اقتصادی کش��ور ش��ده س��وء مدیریت داخلی است و 
متأسفانه در دولت اراده ای برای استفاده از پتانسیل های 

داخلی برای بهبود اوضاع مردم و اقتصاد کشور مشاهده نمی شود.
وی مط��رح ک��رد: اگر همان موق��ع فرمایش حضرت آق��ا را در باره 
اقتصاد مقاومتی عملی کرده و به سمت مؤلفه های آن پیش رفته بودیم 

اوضاعمان بسیار به سامان تر از وضعیت فعلی بود.  
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: نگاه به خارج از 
کشور غیر از ضرر چیزی برای ما ندارد. همان موقع که امریکا در برجام 
بود کدام یک از کشورهای اروپایی و حتی امریکا به تعهداتشان به طور 
کامل عمل کردند. آیا توانستیم ذره ای از برجام استفاده ای برای بهبود 

اوضاع کشور ببریم؟ 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولتمردان ما این گونه القا می کنند 

که اگر االن مشکالتی در کشور هست تقصیر سوء مدیریت ما نیست. 
روناس��ی در پایان ابراز تأسف کرد: ما مشاهده می کنیم اوضاع کشور 
به خاطر مدیریت های نابلد نیست و چه بسا سوء مدیریت عمدی است. 

در واق��ع می خواهند مردم را 
ناراض��ی کنند ت��ا اوضاعی به 
وجود بیاید که مردم را به کف 
خیابان ها بیاورند که به رهبری 
برای موافقت با مذاکره مجدد 
با امریکا فشار وارد آورند.       

علی آرش روناسی: 

سوء مدیریت ها عمدی است
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