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بیانیه حزب موتلفه اسالمی در لبیک به رهنمود ولی امر مسلمین در سال 1400:

پیروزی ملت 
در گرو انتخاب خوب است

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی عنوان کرد:

تحقق شعار سال 
با انتخاب رییس جمهور والیی و رجایی گونه

در این شماره می خوانید:
حمیدرضا ترقی :

شاهد شور و مشارکت 
خوب مردم در 

انتخابات خواهیم بود

در بیانیه حزب موتلفه اسالمی درباره سند برنامه همکاری های 

جامع راهبردی 25 ساله میان ایران و چین مطرح شد:

برگ زرینی از همبستگی ملت های شرقی 
برابر استعمار غرب

حسین انواری بررسی کرد:

باید منافع مردم در 
تولید تبدیل به گفتمان 

غالب شود

تحلیل میرسلیم از تفاهم نامه همکاری ایران و چین؛

 به نفع هر دو کشور است

در زمینه اجرایی باید
 به اندازه کافی دقت کنیم
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باید منافع مردم در تولید تبدیل به گفتمان غالب شود
ب��رای تحقق ش��عار س��ال، در اولویت اول 
س��رمایه گذاری بر س��ه عنصر م��ردم، دولت و 
قوانین و مقررات الزامی اس��ت، مردم به عنوان 
صاحب اصلی انقالب باید باور ش��وند و شرایط 
رشد و تعالی و نشاط آنها به درستی فراهم شود.

مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی 
انس��انی متعهد، کارآمد و با اعتقاد دینی است. 
اقتدار و قدرت کشور وابسته به حضور مردم در 
صحنه اس��ت؛ بنابراین الزم اس��ت تالش کنیم تا منافع مردم در تولید 
تبدیل به گفتمان غالب ش��ود و توجه متخصصان و افکار عمومی را به 

خود جلب کند.
در شرایط فعلی نگرانی های مردم موجب بروز استرس های اجتماعی 
شده و در نتیجه این امر، پیوند به دانسته ها و توانایی های مردم را قطع 
می کند و موجب از دست رفتن انرژی های الزم برای بروز استعدادها و 
خالقیت ها می شود و چهره های کارآمد ، متعهد ، کارآزموده و الگوهای 
اثربخش بی اعتبار می شوند و کارآفرینان با تحقیر و تضعیف به فراموشی 
سپرده می شوند. واگرایی و بی رغبتی و افسردگی جایگزین شور و نشاط 
در صحنه تولید می شود و معنویت که آمیزه ای از کار و تالش هدفمند 

است مخدوش می گردد.
حاکم بر حمایت از تولید و شکوفایی کسب و کار در جهت تسهیل 
امر مردم باید جهت دهی شود و مقررات و دستورالعمل های ضد و نقیض 
و مخل در شکوفایی تولید حذف شوند و منافع و خواسته های مشروع 

ملت در عرصه قانونگذاری و اجرا باید تأمین کننده جهش تولید باشد .
اقدامات موقت برای رفع س��ریع بحران و نارس��ایی موجود و اتخاذ 
راه حل های فوری اولویت نخس��ت اس��ت، در کنار این م��وارد اقدامات 
زیرشاختی و پایدار نیز باید صورت بگیرد همچنین الزاماتی برای خروج 
از این ش��رایط و تس��ریع تولید وجود دارد، باید از ظرفیت های موجود 
استفاده شود و از ظرفیت های قانونی بهترین بهره برداری صورت پذیرد و 

از تفسیر به رأی کردن قانون پرهیز کنیم.
واحدهای تولیدی موجود که به موانعی برخورد کرده و از ظرفیت های 

موجود نمی توانند بهره ببرند باید به سرعت راه اندازی شوند.
باید با مسئله قاچاق که موجب اخالل در امر تولید داخلی می شود نیز 
مقابله کرد، همچنین تصرفات و واگذاری های غیرقانونی صورت گرفته 
در واحدهای تولیدی باید از بین برود. توس��عه تعاونی ها با اس��تفاده از 
ظرفیت های مردمی و ایجاد دسته های کوچک تعاونی، منجر به توسعه 

تولید خواهد شد. 
یکی از مشکالت مهم ما وجود مدیران بی کفایت است، مدیرانی که 
ی��ا قانون نمی دانند و یا نمی توانند و عامدانه قصدی برای اجرای قانون 
ندارند، باید کار به مدیران متعهد با کفایت ، جهادی و مردم محور واگذار 

شود. 
امیدواریم با اتکا به توان داخلی و بی توجهی به حل مشکالت در خارج 
از کشور و همچنین با بهره مندی از بیانات و راهنمایی های رهبر انقالب 

و تالش همه جانبه بتوانیم سال پربرکتی را رقم بزنیم.

سرمقاله

حسین انواری

ش��ورای  عضو 
ح��زب  مرک��زی 
موتلف��ه اس��المی 
گفت: شرط اجرای 
رهب��ر  مطالب��ات 
انق��الب،  معظ��م 
حاکمیت مدیریت 
ب��ا تدبی��ر، ض��د 
فس��اد بر کشور و 
اجرای برنامه جامع 

اقتصادی است.
عل��ی  احم��د 
عض��و  مق��دم، 
ش��ورای مرک��زی 
حزب موتلفه اسالمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با 
اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت عید نوروز، اظهار 
داش��ت: نام گذاری سال 1400 توسط رهبر معظم انقالب تحت عنوان 
" تولید، پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها"، گویای این امر است که ایشان 
چندین سال در نامگذاری شعار سال به مبحث تولید اشاره دارند یعنی 
اگر چه کارهایی در این راستا صورت گرفته اما کافی نبوده است لذا در 
صورت حمایت و پش��تیبانی از تولیدات داخلی و باور به توان نیروهای 

بومی شاهد شکوفایی در اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم خواهیم بود.
وی افزود: انتخاب و معرفی این ش��عار از س��وی مقام معظم رهبری 
برگرفته از ژرف اندیشی و اهتمام ایشان نسبت به زندگی شرافتمندانه 
مردم و شکوفایی اقتصاد کشور است همچنین معظم له ضمن تشریح 
شعارسال یعنی تولید در مورد تحریم، انتخابات و حضور حداکثری مردم 

نیز مطالب مهمی را ایراد فرمودند.
مقدم ادامه داد: رونق و حمایت از تولید منجر به پویایی چرخ اقتصاد، 

اشتغالزایی، امیدآفرینی، عدم وابستگی به بیگانگان، بی اثر شدن بیشتر 
تحری��م های ناجوانمردانه، ارتقای بخش خصوصی و افزایش س��رمایه 
گذاری و بهبود معیشت مردم شده و در نهایت حمایت از تولید منجر 

به خودکفایی می شود.
وی گف��ت: یک��ی از دالیل عدم حمایت و تحقق رونق تولید، س��وء 
مدیریت، بی کفایتی و بی تدبیری دولت اس��ت که باید برای خالءهای 
موج��ود از مجلس راهکار و کمک می گرفتند و با قوای دیگر همکاری 
داش��تند، اما متاس��فانه رانت خواری ها، اختالس ها، فساد اقتصادی و 
کس��انی که از واردات منافعی دارند مانع رونق و جهش تولید ش��ده و 
سبب شده تا همچنان مطالبه رهبر معظم انقالب در باب اقتصاد و تولید 

برآورده نشود.
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان کرمان عنوان کرد: تعهدات آمریکا 
برای ما هیچ ارزشی ندارد؛ ما به آمریکایی ها در هیچ زمینه ای خصوصا 
لغو تحریم ها اعتمادی نداریم از آنجایی که تولید منجر به خودکفایی 

می شود اهمیت به این 
مقوله خود عاملی برای 
کاه��ش وابس��تگی به 
بیگانگان اس��ت، وقتی 
وابستگی به کشورها کم 
شود فشارها هم به نوبه 
خواهد  برداش��ته  خود 
ش��د لذا به فرموده امام 
خامنه ای حرکت تولید 
در کشور باید ادامه پیدا 
کن��د و ق��درت خرید 
مردم باید ب��اال برود تا 
کمکی عم��ده به تولید 

کند.

احمد علی مقدم:

تحقق شعار 
منجر به 

خودکفایی 
کشور می شود
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دبیرکل حزب موتلفه اسالمی عنوان کرد:

تحقق شعار سال با انتخاب رییس جمهور والیی و رجایی گونه
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی مهم ترین وظیفه همگان را تالش در 

جهت تحقق شعار سال دانست. 
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی دکتر اسداهلل بادامچیان 
درباره رهنمودهای نوروزی ولی امر مسلمین گفت: در راستای گام دوم 
انقالب همه باید هر آنچه می توانند برای جهش تولید، پشتیبانی از آن و 
رفع موانع انجام دهند و بهترین اقدام، انتخاب رییس جمهوری است که 
در خط والیت و رجایی گونه با تمام وجود و به کارگیری همه نیروهای 

دلسوز، این شعار را تحقق بخشد. 
 وظیفه قوه قضاییه و مقننه

وی با اشاره به نقش دو قوه دیگر در تحقق شعار سال اظهار داشت: 
رییس قوه قضاییه در سال گذشته اقدامات عملی در افزایش تولید و رفع 

موانع داشت و امسال هم ان شاءاهلل آن را افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: مجلس نیز باید در این زمینه یک کارگروه ویژه تشکیل 
ده��د که دارای دانش و تجربه و موقعی��ت مردمی الزم برای این مهم 
اقتصادی باشند و با لغو قوانین دست و پاگیر، قوانینی را  وضع کنند که 

در مسیر تحقق این شعار سازنده است.
 حضور مؤثر برای ایجاد وحدت

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در ادامه درباره انتخابات 1400 گفت: 
حزب موتلفه اسالمی در راستای اهمیت وحدت همه نیروها مصوبه ای 
داشت و تالش کرد در شورای وحدت و در سایر جبهه ها و تشکل های 

وحدت طلب حضور موثر داشته باشد .
وی ادامه داد:  اکنون با لبیک به نظر رهبر معظم انقالب، شخصیت های 
تراز ریاس��ت جمهوری در حزب موتلفه اس��المی را مطرح کرده ایم تا 
ان ش��اءاهلل در انتخاب نهایی، شخصیتی با کفایت و با ایمان، عدالتخواه 
و ضد فس��اد، دارای عملکرد انقالبی و جهادی، معتقد به توانمندیهای 
داخلی، معتقد به جوانان و امیدوار به آینده، مس��وولیت سخت دولت 

آینده را با رای ملت به عهده گیرد.
 عصبانیت سران سلطه طلب آمریکا

بادام چیان در بخش دیگری از این گفت وگو درباره س��ند همکاری 
راهبردی 25 ساله ایران و چین تاکید کرد: ایران راه مطلوب خود را به 
طور مس��تقل در روابط بین الملل انتخاب کرده و عصبانیت و نگرانی 
س��ران س��لطه طلب آمریکا و برخی کش��ورهای اروپای��ی تاثیری در 

تصمیم گیریهای ایران ندارد.
وی تصریح کرد: ثبات نظام و اقتدار ایران اس��ت که برای 25 س��ال 
آین��ده با قدرت و توانایی های گوناگون در صحنه بین الملل و منطقه، 
سند همکاری با کشوری را امضاء می کند که دارای سابقه قرنها تمدن 

و حکومت بوده و اکنون ابرقدرتی مستقل در جهان است.
وی اف��زود: ایران و چین در اتاقهای اندیش��ه ورز خود می دانند اگر 
هم��کاری و همفکری جام��ع بین این دو قدرت بزرگ برقرار باش��د و 

روس��یه، هند، پاکستان و کش��ورهای همراه آنان در غرب آسیا با هم 
باش��ند نیمی از قدرت جهان را در اختیار دارند و دنیا تحولی ش��گرف 

خواهد یافت.
بادامچیان گفت: بدیهی اس��ت که س��لطه گران غربی، غربگراها و 
غرب��زده های داخلی از این اقدام عصبانی باش��ند و تحلیل های وارونه 

داشته باشند که البته تاثیری هم در ملت ندارند و نخواهند داشت.
وی یادآور شد: امضای سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین 
تصمیم گیری مستقل دو کشور قدرتمند است و عصبانیت سلطه گران 

تاثیری در آن نخواهد داشت.
 آمریکا کلیه تحریم ها را لغو کند

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در ادامه درباره مذاکرات برجامی نیز 
گفت: اگر آمریکا بخواهد به برجام برگردد مواضع ایران کامال ش��فاف 
اس��ت. برجام از نظر ایران یک ق��رارداد بود که طرفهای قرارداد باید به 
تعهدات خود عمل می کردند که ایران عمل کرد اما آمریکا و اروپایی ها 
عمل نکردند و در نتیجه ایران هم نمی توانس��ت یک طرفه به قرارداد 

عمل کند. 
وی افزود: حاال هم مواضع ما کامال آشکار است؛ آمریکا کلیه تحریم 
ها را لغو کند، عذرخواهی نماید و ایران راس��تی آزمایی کند، آنگاه بر 
اساس منافع متقابل تصمیم گیری نماید و اال هرنوع نشست، جز حرف 

نتیجه ای نخواهد داشت و ملت ایران وقت خود را صرف آن نمی کند.
  همه پرس�ی مردمی نتیجه ای منفی ب�رای دولت خواهد 

داشت
بادام چیان در بخش دیگری از این گفت وگو درباره هم پرسی ملی 
)رفراندوم( گفت: همه پرسی ملی، نظرخواهی از مردم است و راهکار آن 

در قانون اساسی مشخص شده است.
وی تصریح کرد: رییس جمهور سوگند خورده مجری قانون اساسی 
باشد و طبق قانون اساسی سخن بگوید. حال اگر در پی نظرخواهی از 
مردم است از ملت بپرسد که آیا نسبت به ادامه فعالیت دولت او رضایت 

دارند؟ 
بادامچی��ان تاکید کرد: وقتی ملت یکپارچ��ه از عملکرد این دولت 
ناراضی اس��ت، همه پرسی مردمی نتیجه ای منفی برای دولت خواهد 
داشت. از نظر ما بهتر است دولت در این چند ماه پایانی به کوشش برای 

حل مشکالت مردم اقدام کند که مشکل مرغ و تخم مرغ پدید نیاید.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در این گفت وگو که اولین موضع گیری 
هفتگی این حزب اس��ت،  سال جدید را که به دو عید میالد امام عصر 
)عج( متبرک شده است به ملت بزرگ ایران، رهبر معظم انقالب، مراجع 
تقلید و همه ملتهایی که نوروز را آغاز سال خود می دانند تبریک گفت 
و برای شهدا و همه ی کسانی که به علت کرونا درگذشته اند طلب علو 

درجات و غفران واسعه الهی داشت.



4
چهار شنبه

18  فروردین 1400  
24شعبان  1442     

شماره  1150 

بیانیه حزب موتلفه اسالمی در لبیک به رهنمود ولی امر مسلمین در سال 1400:

پیروزی ملت در گرو انتخاب خوب است
حزب موتلفه اسالمی با صدور بیانیه ای در لبیک به رهنمودهای ولی 
امر مسلمین در آغاز سال جدید، دفاتر خود در سراسر کشور را مکلف به 

شناسایی راهکارهای تحقق شعار سال کرد.
در این بیانیه همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری تصریح 
ش��ده است: با انتخاب خوب مردم، دولت پاک و کاردان، شجاع و الیق 
کشور را از مشکالت نجات داده، راه پیشرفت و رفاه، در گام دوم انقالب 

اسالمی فراهم می شود.
متن بیانیه به این شرح است:

حزب موتلفه اسالمی آغاز سال جدید را تبریک و تهنیت می گوید و 
برای رهبری معظم و ملت قهرمان ایران و همه مسلمین و خوبان جهان 
سالی سرش��ار از سعادت، سالمت، خدمت و عبادت و شادی و عزت را 

آرزومند است.
خدا را حمد و س��پاس می گوییم که اگر قرن چهاردهم با حکومت 
وابسته به انگلستان استعمارگر و دیکتاتوری رضاخان در ایران شروع شد، 
پایان آن با رهبری امام خمینی)ره( و امام خامنه ای به استقالل، اقتدار، 

عزت و نظام مردم ساالر اسالمی به پایان می رسد.
در آغازین روزهای س��ال نو، به رهنمودهای ولی امر مسلمین لبیک 
می گوییم و اعالم می داریم همه اعضاء و طرفداران حزب در سراس��ر 
کشور در تحقق شعار »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« همه ابتکار و 
توان خود را به کار خواهند گرفت و هر دفتر استانی حزب مکلف است 
امکانات جهش تولید در اس��تان را بررس��ی، از افزایش آن حمایت و با 

شناخت موانع در برطرف کردن هر نوع مانعی بکوشد.
همچنین چگونگی حمایت از کاالهای داخلی، در سطح کشور و در 
هر استان بررسی شود تا به وظیفه خود در قبال شعار سال عمل نماییم.

در ای��ن ام��ر ض��رورت دارد ش��ناخت ظرفیت های س��رزمینی و 
ظرفیت های انسانی، فرصت های در اختیار و چگونگی استفاده از آنها، 
در بررسی های کارشناسانه با حضور متخصصان و تجربه آموخته ها به 

گفت وگو گذاشته شود.
حزب موتلفه اسالمی در برنامه دولت انقالبی، جهادی و حزبی خود، 
عالوه بر کلیات، به اقدام و عمل و راهکارهای عملیاتی توجه دارد. زیرا 
کلی��ات زمانی موثر خواهد بود که در عمل و نتیجه مفید برای مردم و 
کش��ور باشد، مشکالت را حل کند و راههای پیشرفت و رفاه عادالنه و 

ش��کوفایی اقتصاد و فعال ش��دن ظرفیت ها با همت ملت و سیاست و 
نظارت دولت حزب اللهی رجایی گونه به سامان برسد.

حزب یک مجموعه منظم، هدفدار و مردمی است و به خوبی می تواند 
همکاری و همراهی مردم خوبمان را در سیاس��تگذاری و برنامه ریزی 
حزبی و مجریان هماهنگ و پاک به دست آورد و بر ظرفیت های داخلی 
تکیه کند و همراه با حرکت سراسری مردمی و به صورت جمعی حرکت 

نماید.
حزب موتلفه اسالمی در انتخابات 1400 با حضور و وحدت نیروها در 
سراسر کشور با سیاست صحیح استقالل استانها در انتخاب نامزدهای 
ش��ورای شهر و روس��تا، امید دارد که مردم به معرفی شده های اصلح، 
کارآمد و پرتوان رای دهند تا سازندگی همراه با توده های مردم، زمینه 

حل مشکالت را به خوبی میسر سازد.
حزب موتلفه اسالمی با معرفی شخصیت های تراز ریاست جمهوری 
عضو حزب، به صورت یک تیم در انتخابات ریاس��ت جمهوری شرکت 
دارد  و امید دارد که با انتخاب خوب مردم، دولت پاک و کاردان، شجاع 
و الیق ،کشور را از مشکالت نجات داده، راه پیشرفت و رفاه، در گام دوم 

انقالب اسالمی را فراهم سازد.
پیروزی ملت در گرو انتخاب خوب است.

حزب موتلفه اسالمی
فروردین 1400

حمیدرضا ترقی :

شاهد شور و مشارکت خوب مردم در انتخابات خواهیم بود
فعال سیاسی اصولگرا گفت: تولید واکسن کرونا موفقیت بزرگی در 
سال 1400 خواهد بود، اگر چه کشور با چالش های مختلفی هم همراه 

است.
حمیدرضا ترقی در گفت و گو با ایسنا در تحلیل  شرایط سال 1400 
اظهار کرد: این سال با بودجه ای که تامین آن سخت است، آغاز شده و 
با مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات همراه می شود. انتقال 
ق��درت از  دولت و ش��وراهای فعلی به دولت و ش��وراهای جدید باعث 
ایجاد تالطم و تحرک اجتماعی قابل توجهی در شش ماه اول سال می 
شود. تقریبا بیشتر عوامل کاهش مشارکت در انتخابات ۹۸، تغییر قابل 

مالحظه ای می کند و شاهد شور و مشارکت خوب مردم خواهیم بود.
وی با بیان اینکه وضعیت نهای��ی تحریم ها، وضعیت صندوق های 
بازنشس��تگی، بحران آب و س��یل بیکاران ناش��ی از بیم��اری کرونا از 
چالش های س��ال 1400خواهد بود، تصریح کرد: در سال1400 تعداد 
بیکاران به 5/5 میلیون نفر خواهد رس��ید.صندوق های بازنشستگی به 
غیر از تامین اجتماعی توان پرداخت مستمری بگیران را ندارند و کشور 

به دلیل کمبود بارش ها با مشکل کمبود آب مواجه است.
این فعال سیاس��ی در پایان گفت: در کنار چالش های سال1400، 
موفقیت بخش بهداشت و درمان در تولید واکسن کرونا موفقیت بزرگی 
اس��ت که می تواند نقش مهمی در ص��ادرات غیرنفتی و ارزآوری برای 

کشور داشته باشد.
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در بیانیه حزب موتلفه اسالمی درباره سند برنامه همکاری های جامع راهبردی 25 ساله میان ایران و چین مطرح شد:

برگ زرینی از همبستگی ملت های شرقی برابر استعمار غرب
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اس��المی، معاونت بین الملل 
حزب موتلفه اس��المی با توجه به دیپلماس��ی حزبی و اهمیت امضای 
سند برنامه همکاری های جامع راهبردی 25 ساله میان ایران و چین 

بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر می باشد:

سند برنامه همکاری های جامع راهبردی 25 ساله ایران و چین که 
در روزهای اخیر به امضای مقامات وزارت خارجه طرفین ایران و چین 
رسید برگ زرینی از همبستگی ملت های شرقی در برابر استعمار غرب 

می باشد.
 در حالی رسانه های غربی با تفسیر بسیار وسیع این سند راهبردی 
را حتی استعماری تصویر و آن را دستاویزی برای تضعیف اهمیت آن به 
ویژه در بدنه اجتماعی کشورمان قرار داده اند که کشورهای غربی آرزوی 
براندازی نظام جمهوری اسالمی را آرزویی برباد رفته می بینند در حالی 
که این فرمایش امام راحل آویزه گوش و ذهنمان است که می فرمودند: 
»باید هیچ سستی نکنیم و از این ترس نداشته باشیم که فالن رادیو و یا 
دولت خارجی چه می گوید، رادیو ها باید به ما فحش بدهند. آن روزی 
که امریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت. آن روز که کارتر و ریگان از 
ما تعریف کنند معلوم می شود در ما اشکالی پیدا شده است.« )صحیفه 

امام، ج 1۸، ص 242(
برای اینکه درک درستی از ماهیت این توفق داشته باشیم، نیاز داریم 
تا دیپلماسی مشارکت را بشناسیم، زیرا الگو و هدف اساسی این توافق 
25 ساله، ارتقای عملی و عینی مناسبات دو کشور به بیانیه »مشارکت 

جامع راهبردی«  می باشد.
روابط کشورها در عرصه بین المللی براساس دو عنصر منافع مشترک 
و مناف��ع متعارض تعریف می گردد، اس��ناد راهبردی بلند مدت دو یا 
چندجانبه میان کش��ورها یک��ی از روش های نس��بتا مطمئن میان 
کشورهاست که نوعی تضمین میان طرفین برای ایجاد همکاری های 
بلند مدت در زمینه های مختلف سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و ... را 
فراهم می نماید و زمینه الزم را برای سرمایه گذاری کشورها  ایجاد می 
کند.تفاوت بین روحیه استعمارگر غربی خصوصا آمریکا که اگر توان و 
قدرت وجود داش��ته باشد از بیان و رفتار استعماری هیچ ابایی نداشته 
و همان کاری که بر س��ر سیاهان س��اکن آمریکا در می آوردند بر سر 
س��ایر ملل جهان هم در می اورند و ش��عار “اول آمریکا”  از آن صادر 
می ش��ود و روحیه متواضع کشورهای آسیای شرقی خصوصا چین که 
شعار “آینده ای با سرنوشت مشترک برای همه ابناء بشر” را مبنای خود 
قرار داده بر کسی پوشیده نیست.رفتار همراه با احترام طرف  چین که 
هیچگاه در امور داخلی ایران دخالت و اظهار نظر نکرده، به بهانه های 
واهی حقوق بش��ری و نظامات پوس��یده بین المللی، ایران را تحریم  و 
متعرض نشده، به خاک ایران تعرضی نداشته و با متعرضان خاک ایران 
در دوران دفاع مقدس هم پیمان نگش��ته، مسایل قومیتی داخل ایران 
مستمس��ک دخالت در امور داخلی کش��ور قرار نداده و در مجامع بین 
الملل��ی هم بر خالف اروپا و آمریکا در کن��ار ایران رای داده اند، در کفه 
ترازو قابل مقایسه نیست. درسفر رسمي آقاي شي جین پینگ، رئیس 
جمهوري خلق چین به تهران، جمهوري اسالمي ایران و جمهوري خلق 
چین با صدور بیانیه ای، س��طح روابط دو کش��ور را به مشارکت جامع 
راهبردي ارتقاء دادند و حس��ب پیشنهاد طرف ایراني به منظور تنظیم 
روابط بلندمدت در بازه زماني 25 ساله با چین، طرفین در 6 بند  بیانیه 
مذکور تمایل و آمادگي خود براي رایزني و مذاکره جهت انعقاد س��ند 

همکاري بلندمدت را اعالم کردند.
مقام معظ��م رهبري در دیدار رئیس جمهور چین، توافق رؤس��اي 
جمهوري ایران و چین را براي یک روابط اس��تراتژیک 25 ساله، کاماًل 
درست و حکمت آمیز دانستند، مشارکت که پایه اصلی این قرارداد بوده 
به مفهوم همکاری دو کش��ور براساس احترام متقابل، اعتماد متقابل و 
برابر است و هر دو طرف تالش می کنند تا یک رابطه برد-برد و تأمین 
کننده  سودمند متقابل شکل دهند.  ارتباطات دیرینه دو کشور ایران و 
چین و مذاکرات بین المللی چند ساله بین دو کشور نهایتا به توافق 25 

ساله بین این دو کشور ختم گردید.

در این س��ند راهبردی دو تمدن کهن آس��یایي با تاریخي دیرینه و 
همکاري نزدیک در عرصه هاي تجاري، اقتصادي، سیاس��ي، فرهنگي، 
دفاعي و امنیتي بر یک نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه هاي 
مختلف براي تحقق مشارکت جامع راهبردي و ارتقاي عملي آن توافق 
نموده اند، به رس��میت شناختن اشتراکات فرهنگي، تقویت چندجانبه 
گرایي، حمایت از حق دولتها ب��راي برخورداري از حق حاکمیت برابر 
و تاکید بر بومي بودن مدل توس��عه از جمله موارد ذکر ش��ده در سند 
مي باشد. همچنین اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاري از مسائل 
منطقه اي و بین المللي به ویژه مبارزه با یکجانبه گرایی زمینه الزم براي 
بس��ط همکاریها در عرصه بین المللي بین ایران و چین را فراهم آورده 
است.طرفین ضمن ارتقاي تبادالت، رایزني و همکاریهاي نزدیک خود 
در موضوعات مورد نظر و در نهادهاي منطقه اي و بین المللي را افزایش 
مي دهند، همچنین طرفین زیرساختهاي دفاعي، مقابله با تروریسم و 

همکاري در عرصه هاي مختلف دفاعي را تقویت خواهند کرد.
با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر اینکه ظرفیتهاي بالقوه براي همکاریها 
فراتر از وضعیت کنوني است، ایران و چین همکاریهاي اقتصادي خود 
را به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل 
زنجیره هاي مکمل فرآوري داخلي و تولید مش��ترک به منظور تامین 
بازارهاي داخلي دو کش��ور و کشورهاي ثالث و در نهایت بهره برداري 

از ظرفیتهاي ایران از جمله نیروي کار جوان و ماهر تاکید مي کنند.
همکاري در حوزه هاي نفت، صنعت و معدن و حوزه هاي مرتبط با 
انرژي، نیرو، انرژیهاي تجدیدپذیر و مبتني بر دغدغه هاي توسعه ملي 
پایدار و زیست محیطي در سند مورد تاکید قرار دارند، همچنین با هدف 
بهره برداري از مزایاي ژئوپلیتیکي و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران 
در ابتکار کمربند-راه طرف چیني تاکید شد و همکاري در زمینه هاي 
زیرس��اختي، ارتباطي ) ریلي، جاده اي، بن��دري و هوایي(، مخابراتي، 

علمي-فناوري، آموزشي و سالمت مورد تاکید قرار گرفت.
 تس��هیل همکاري ه��اي مالي-بانک��ي، گمرکي، مق��ررات زدایي، 
و همکاري در توس��عه مناطق ویژه و آزاد تج��اري و صنعتي از جمله 
در س��واحل مکران و تقویت همکاریهاي غیرنفت��ي با تمرکز بر حوزه 

کشاورزي و دانش بنیان از نکات ارزنده این سند می باشد.
 در س��ند مذکور بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقاء تبادالت 
مردمي )گردش��گري(، رسانه اي، سازمان هاي مردم نهاد، انجمن هاي 
دوستي و همکاري دانشگاهي تاکید شده است، همچنین طرفین در این 
رابطه سرمایه گذاري و کمک به تکمیل زیرساختهاي الزم براي ارتقاء 
همکاریهاي فرهنگي در حوزههاي مختلف از جمله صنعت گردشگري 

را مدنظر قرار داده اند.
حزب مؤتلفه اسالمی ضمن تاکید بر وظیفه مسئولین ذی ربط مبنی 
بر آگاه سازی مردم و اقناع سازی ذهنی نخبگان تاکید می دارد علی رغم 
انتشار کلیات تواقق میان دو کشور به علت تخاصم آمریکا و رقابت های 
سیاسی و اقتصادی واحدهای سیاسی موجود در نظام بین الملل طبیعی 
است که این تفاهم نیز مانند دیگر تفاهمات دو و چند جانبه که میان 
کشورهاس��ت بیش از پیش رسانه ای نش��ود.  به عالوه در شرایطی که 
میهن اس��المی در تهاجم همه جانبه اقتصادی دولت متخاصم آمریکا 
ق��رار دارد هر گونه طرح علنی همکاری های اقتصادی موجب کش��ف 
روش های خنثی نمودن تحریم و در نهایت قطع سرپنجه های تنفس 
اقتصادی کش��ور می گردد و بدیهی اس��ت که حکمرانی روش��مند و 
سیاس��ت ورزی عاقالنه در عرصه روابط بین الملل ایجاب می کند  که 
جمهوری اس��المی از عیان نمودن اسرار همکاری های اقتصادی خود 
به دشمن استنکاف بورزد و رویه های موجود خود برای تقویت اقتصاد 

سیاسی بین الملل کشور جهت خنثی سازی تحریم ها را حفظ نماید.
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تحلیل میرسلیم از تفاهم نامه همکاری ایران و چین؛ به نفع هر دو کشور است

در زمینه اجرایی باید به اندازه کافی دقت کنیم
س��ید مصطفی میرس��لیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی و رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفت وگویی 
به تحلیل تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین پرداخت. متن تلخیص شده 

این گفت وگو را پیش رو دارید:
نگاه شما نسبت به این قرارداد چیست و آیا با آن موافقید یا 

مخالف؟ 
به نظر من در دولت یازدهم نوعی بی دقتی نسبت به مساله ما و چین 
صورت گرفته است چون تمام قبله امید دولت یازدهم امریکا و اروپا بود. 
وقتی دیدند مذاکرات پیش می رود ذوق کردند که نتایج خوبی به دست 
می آید و به شرق یعنی به چین بی عنایتی کردند  و چینی ها به اندازه 
کافی هوشمند هستند که متوجه شوند و دیدند انگار دارد از آنها استفاده 
ابزاری می شود و عنایت خود را از دولت قطع کردند. تا این که رئیس 
جمهور چین آمد و دیداری با مقام معظم رهبری برقرار شد و در آنجا 
یک سری نکات اساسی مربوط به همکاری های بلند مدت و راهبردی 
ما با چینی ها مطرح شد و این اتفاق افتاد و فکر اصلی آنجا مطرح شد. 
چینی ها که این مطلب را از زبان مقام معظم رهبری شنیده بودند برای 
اجرایی کردنش اعتمادی به دولت نداشتند؛ چون از دولت خیری ندیده 
بودند و دیده بودند دارد از چین اس��تفاده ابزاری می شود و هر وقت از 
امریکا و اروپا عقب می افتد به سراغ اینها می رود و هر وقت آنها در  باغ 
سبز را نشان می دهند چین را رها می کنند و نمی توان این را عالمت 
کار بلند مدت تلقی کرد. ولی امید دیگری به دست آورده بودند و بعد از 
این که دیدار با مقام معظم رهبری انجام گرفته بود مسئولیت پیگیری 
مذاکرات به آقای دکتر الریجانی که آن موقع رئیس مجلس بود واگذار 
ش��د و ایش��ان به عنوان نماینده مقام معظم رهبری رفت و مذاکراتی 
انجام داد و مقدمات را فراهم کرد. این کار می توانس��ت خیلی س��ریع 
تر به نتیجه برس��د و الزم نبود چهار پنج سال طول بکشد تا به تفاهم 
عمومی برسیم ولی چون دل دولت نبود و توجه، عالقه و امیدش بیشتر 
به س��مت امریکا بود عقب افتاد تا این که واقعیت ها در دوران ترامپ 
س��ریع خود را نشان داد و تمام کسانی که عشق، امید و قبله آمالشان 
امریکا بود فهمیدند سرشان کاله رفته و نمی شود به هیچ وجه به امریکا 
اعتماد کرد. مگر کس��انی که دستشان در دست امریکا باشد و دلشان 
برای امریکا بتپد و این افراد هنوز در کشور ما هستند و هنوز این طوری 

فکر می کنند.
آن مذاکرات که جنبه کارشناسی داشت ادامه پیدا کرد. آماده کردن 
تفاهمی که به همکاری 25 س��اله برمی گردد کاری است که مقداری 
زم��ان می ب��رد البته نه به اندازه چهار پنج س��ال و به نظرم دو س��اله 
می توانست کارش انجام شود اما به دلیل عدم رغبت دولت عقب افتاد تا 
این که بعد از کارشناسی هایی که بین دو دولت صورت گرفته بود وزیر 
خارجه شان آمد و تفاهم نامه کلی را با وزیر امور خارجه به امضاء رساند.

 
یعنی دولت مخالف بود و مجبور به این کار شد؟ 

نه، دولت باالخره متوجه شد منافع مشترک ما ایجاب می کند این 

کار را انجام دهیم. چون طی این چند س��اله از امریکا چیزی جز ضربه 
ندیدیم و تحریم هایشان خیلی تشدید شد و هفتصد هشتصد تحریم 

اضافه شد. 
ولی بحث دیگری دارد که دولت می خواهد هر جور که هست اثبات 
کند کار مهمی کرده و آن کار مهم هم همین مذاکرات بوده؛ اش��کالی 
ن��دارد نقاط مثبت مذاکرات را مطرح کنند ولی نقاط ضعفی که وجود 
داشته را نمی ش��ود کتمان کرد و گرفتاری زیادی برای کشور درست 
شده است. یکی از مسائل خیلی مهمی که من برای دولت مطرح کردم 
این بود شما که می گویید خسارت خیلی زیادی از این تحریم ها دیدیم 
بگویید در این هشت سالی که امریکا به شما جفا کرد چقدر خسارت 
دیدید؟! اگر قرار باش��د صحبتی انجام دهید مثال در قالب پنج +یک و 
نظیر آن باید اینها را مطرح کرد و بگویید بر خالف مذاکرات کار کردید 
و به ما خسارت زدید. اول این خسارت را روشن کنید، بعد تحریم ها را 

بردارید و بعد با هم می نشینیم صحبت می کنیم. 

یعن�ی دولت آقای روحانی بگوید چقدر تحریم ها به کش�ور 
ضرر زده است؟ 

بله. 
تحریم ها مگر مال دولت آقای روحانی است؟! از اول انقالب تا کنون 

تحریم ها ادامه دارد. 
این تحریم، تحریم سوم است که دارد انجام می گیرد. 

چرا آقای روحانی بگوید؟ از رئیس جمهور اول تا کنون باید بگویند. 
این تحریم ها از نوع تحریم های زمان جنگ نیس��ت و تحریمی که 

می گوییم تحریم زمان آقای روحانی است یعنی زمان اوباما و ترامپ. 

تحریم های 1396 به بعد را می گویید؟ 
نه خیر. 

پس از برجام را می گویید؟ 
بله، از زمانی که آقای روحانی سر کار آمد و اعتقاد داشت با مذاکره 
می توانیم تمام مسائل را فیصله دهیم و ما در دنیا کار عادی خودمان را 

شروع می کنیم و این راهبردها را شروع کرد. 

ای��ن فکر آق��ای روحانی نبود و مذاکرات از س��ال 13۸1 دارد انجام 
می گیرد و این گونه نبود که آقای روحانی  بگوید من مذاکره می کنم. 
مذاکراتی که داش��تیم مذاکره مس��تقیم با امریکا نبود، یک س��ری 
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تحلیل میرسلیم از تفاهم نامه همکاری ایران و چین؛ به نفع هر دو کشور است

در زمینه اجرایی باید به اندازه کافی دقت کنیم

مذاکرات داشتیم که در قالب شورای امنیت ملی بود و با این دوره فرق 
داش��ت؛ در اینجا مذاکره مستقیم با امریکا را شروع کردند؛ یعنی وزیر 
خارجه ما با وزیر خارجه امریکا صحبت کردند و تا این حد پیش رفتند.  
آقا موافق نبود ولی وقتی دولت اصرار کرد گفت بروید و صحبت کنید و 
ان شاءاهلل به خیر و صالح کشور تمام شود. اما دقت کنید. اینها رفتند 
کار را به جایی رساندند، ولی در نهایت امریکایی ها کلک زدند که باید 
به کنگره بروند و این را به تصویب برس��انند که نکردند و فقط اوباما و 
وزیر خارجه آن را امضاء کردند برای این که زیرش بزنند و زیرش زدند 
و زم��ان ترامپ هم کاغذ را پاره کردند به خاطر این بود که گفتند این 
قرارداد نیست و فقط یک کاغذ معمولی است و سر ما کاله گذاشتند. 
یعنی از ضعف هایی که ایرانی ها داشتند سوءاستفاده کردند برای این 
که به ضرر ایرانی ها اقدام کنند که کردند. تحریم ها کم نشده و ادامه 
دارد و همین اآلن در دوران بایدن هم تحریم ها به همان شدت هست 
و بیشتر هم شده و با حالت دندان قروچه و غیظ و کینه دارند به ایران 

نگاه می کنند. 

یعنی منظورتان این اس�ت که ناچار ش�دیم قرارداد ایران و 
چین را ببندیم؟ 

 نه که ناچار شدیم؛ قرارداد ایران و چین طبق روال طبیعی خودمان 
ب��ود؛ به جای این که روی امریکا حس��اب کنیم که می دانیم بد عهد 
است و به چینی ها بی اعتنایی کنیم، باید روال طبیعی خودش را طی 

می کردیم. 

روال طبیعی یعنی چه یعنی اعتماد به چینی ها؟  
بله، البته ما رابطه و مذاکره با چینی ها داشتیم  و کار هم می کردیم 
ولی بلند مدت راهبردی نبود؛ عادی بود. آنچه االن اتفاق افتاده یک کار 
25 ساله تعریف شده است که ثبات دارد. یعنی بعد از 25 سال ما به چه 
برسیم و آنها به چه برسند و منابع بسیار خوبی در آن پیش بینی شده 
که در مجموع در شرایطی که قرار گرفتیم خیلی این سرمایه گذاری به 
نفع ماس��ت و ان شاءاهلل بخشی از گره های اقتصادی که داریم گشوده 
شود. سرمایه گذاری داخلی ما نه این که بد باشد ولی کفایت نمی کند 
و کش��ورهای خارجی هم  چون در ایران ش��رایط سختی است رغبت 
نمی کنند و از نظر اقتصادی ممکن اس��ت هر کس��ی گرایش نداشته 
باشد ولی چینی ها گفتند ما برای این کار آمادگی داریم و شما چگونه 
می خواهید اقدام کنید و ما چگونه می خواهیم اقدام کنیم و یک تفاهم 
کل��ی انجام گرفته که البته اگر بخواهد این تفاهم کلی اجرایی ش��ود 

نیازمند این اس��ت که دولت و هر وزارت خانه ای مشخص کند در چه 
زمین��ه هایی می خواهد قرارداد منعقد کند. مثال می خواهند راه آهن 
درست کنند، سد بزنند، بزرگراه بسازند، کارخانه درست کنند؛ هر کدام 
از اینها قرارداد اس��ت و در هر کدام باید مشخصات قرارداد و منافع دو 
طرف مورد بررسی قرار گیرد که چه کسی می خواهد چه چیزی بیاورد 
و چه کسی می خواهد چه چیزی ببرد و در چه محدوده زمانی و مکانی 
با چه نیروی انسانی با چه انتقال دانش فنی و چه اشتغالی است و همه 
اینها در نظر گرفته می شود.  این تفاهم شامل مسائل جزئی نمی شود 
و نمی شود برای 25 سال در یک تفاهم نامه کلی برای هر اقدام تصمیم 
گیری کرد. کلیات را معین می کنند که این کلیات خط راهنما را برای 
قراردادهای  بعدی مشخص می سازد که به طور تخصصی هر کدام از 
وزارت خان��ه ها انجام دهند. البته در این چند ماه بعید می دانم دولت 
به کاری برس��د و اآلن گرفتاری زیاد دارد و به احتمال زیاد بعید است 
دولت بتواند به صحنه عملی کردن این تفاهم وارد شود ولی اگر کاری 
شود خیلی خوب است و ما هم در مجلس پشتیبانی می کنیم و خیلی 
خوب اس��ت و دشمنان متوجه می شوند ما منزوی نیستیم و درها باز 
است و آنهایی که می خواهند سر ما کاله بگذارند بدانند نمی توانند ما 

را در دنیا منزوی کنند. 

می توانیم نتیجه گیری کنیم اگر برجام به شکس�ت برسد و 
آقای بایدن امضا نکند مسئولیتش با دولت است و اگر قرارداد 
ای�ران و چین به مش�کل برخورد و ب�وی اس�تثمار از آن آمد 
مس�ئولیتش با شما و همفکران شماس�ت چون از این قرارداد 

خیلی حمایت می کنید؟ 
چیزهایی که می گویید در این قرارداد ایران و چین نیست و تفاهم با 
چین یک موضوع روشن است و خیلی دقیق مشخص کرده چه منابعی 

عاید ما می شود. 

می توانیم بگوییم در حقیقت چین دولت ایران را دور زد؟ 
بل��ه، دولت آقای روحان��ی با او برخورد ابزاری کرده بود و بینش��ان 
شکراب است و هنوز حل نشده و نمی دانم آیا واقعا اآلن دولت دوازدهم 
فهمیده که چه کاله بزرگی بر س��رش رفته یا نه و هنوز می خواهد به 
س��مت امریکا برود؟ بعید می دانم چنین چیزی اتفاق بیافتد. آنهایی 
که بیشتر با ما راه آمدند و همکاری کردند و می توانند همکاری کنند 
کس��انی بودند که با خبث طینت وارد این صحنه نش��دند. به نظر من 
چینی ها کار خوبی ش��روع کردند و ما هم اس��تقبال خوبی کردیم و 
پیش��نهادهای خوبی هم مطرح ش��د که به نفع هردوی ماست که در 
زمینه اجرایی باید به اندازه کافی دقت کنیم. دقت های حقوقی تجاری 
خیلی مهم است و اینها در تفاهم نامه نمی آید و باید بند به بندش در 
هر قراردادی از نظر فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی مورد 

دقت و توجه قرار گیرد. 
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حسن السجردی تشریح کرد:

آخرین وضعیت انتخابات اسرائیل 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: نتانیاهو همچنان 

شانس اول نخست وزیری است.
حسن الس��جردی کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با فرارو با 
اشاره به اینکه انتخابات در سرزمین های اشغالی چندین دوره است که 
به نتیجه نرسیده است، اظهار داشت: در چهار دوره اخیر که انتخابات در 
اسراییل برگزار شده، همواره یک دولت ائتالفی تشکیل شده، اما به دلیل 
اینکه احزابی که در دولت حضور داشته اند، نتوانستند، با یکدیگر سازش 
کنند و به یک توافق بلند دست پیدا کنند، عمال پارلمان منحل شده و 

انتخابات زودرس برگزار شده است.
وی اف��زود: در این دوره نیز علیرغم تمام فراز و فرود هایی که وجود 
داش��ته، اما باز هم حزب لیکود به رهبری نتانیاهو توانس��ته، بیشترین 
کرسی را به دست بیاورد هر چند که برای تشکیل دولت نیاز به ائتالف 
با س��ایر احزاب دارد، بر این اس��اس بنده اعتق��اد دارم، علیرغم تمامی 
مسائلی که وجود داشته، بازهم این خود نتانیاهو است که از بیشترین 
شانس برای به دست آوردن مجدد پست نخست وزیری برخوردار است 
و اگر بتواند با سایر احزاب دست راستی ائتالف کند، دوباره حزب لیکود 

می تواند دولت را تشکیل دهد.
الس��جردی گفت: نتانیاهو در ای��ن دوره با تکیه بر مباحث امنیتی، 
واکسیناسیون کووید 1۹ و مسائل اقتصادی همچنان توانسته، جایگاه 
خود را به صورت نس��بی حفظ کند، االن نیز با وجود رقبای تازه نفس 
و کهنه کار در کنار نخست وزیر فعلی، اما همچنان دست باال را نتانیاهو 
دارد و او می تواند با ائتالف با نقتالی بنت رهبر حزب یمینا که ۷ کرسی 

به دست آورده و از جمله احزاب دست راستی اسراییل شناخته می شود 
و همچنین آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ما که شش کرسی 
کس��ب کرده، دولت ائتالفی دست راس��تی را در سرزمین های اشغالی 

تشکیل دهد.
این کارش��ناس مس��ائل منطقه اضافه کرد: اگر نتانیاهو موفق نشود 
ک��ه به هر ترتیبی ائتالف کند، بازهم ماراتن تش��کیل دولت همچنان 
ادامه پیدا خواهد کرد، در حال حاضر احزاب اسراییلی به دنبال تقسیم 
قدرت بین خود هستند و هرکس می خواهد از امتیار مناسبی در کابینه 
برخوردار باشد و وزارتخانه های مدنظر خود را در اخنتیار بگیرد، بنابراین 
تا زمانی که این تقسیم قدرت انجام نشود، بن بست سیاسی در اسراییل 

ادامه پیدا خواهد کرد.

حجت االسالم و المسلمین آزادیخواه:

تحریم های آمریکا با قرارداد 25 ساله ضربه فنی می شود
نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: قرارداد 25 ساله ایران 
و چین دارای عقبه مطالعاتی اس��ت و 
از طری��ق آن تحریم های آمریکا ضربه 

فنی می شود.
حج��ت االس��الم اح��د آزادیخواه، 
نماینده مردم مالیر در مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبری نما، درباره قرارداد 25 س��اله ایران و چین اظهار داش��ت: 
قرارداد 25 س��اله ایران و چین، دارای عقبه مطالعاتی فوق العاده قوی 
و کارآمد اس��ت و این عقبه مطالعاتی دو حوزه اقتصادی و سیاس��ی را 

شامل می شود.
وی افزود: این قرارداد به این معنی است که روابط سیاسی و اقتصادی 
ایران با کشورهای مطرحی همچون چین که در بازارهای جهانی نقش 

دارند، گسترش خواهد یافت.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه بعد از 
تحریم ایران توسط ابرقدرت های جهانی مانند آمریکا، تدبیر جمهوری 
اس��المی بر این بود که با دیگر کشورهایی که در تجارت جهانی نقش 
دارند وارد مذاکره ش��ویم، گفت: چین یکی از کش��ورهایی است که در 
حوزه تجارت جهانی بازیگر مهمی محس��وب می ش��ود و این قرارداد 

مزایای بسیاری برای ما به همراه خواهد داشت.
آزادیخواه ادامه داد: در این قرارداد ما به هیچ وجه چیزی را از دست نداده 

ایم یعنی قرار نیست یک وجب از خاک و آبمان را از دست بدهیم و اگر هم 
شایعاتی در این خصوص مطرح می شود، از سوی جریان نفاق و ضدانقالب 

است تا مردم را نسبت به نظام و تصمیمات آن دلسرد و مردد سازند.
وی گفت: براساس این قرارداد، جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های 
خود را مانند نفت و گاز برای توسعه تجارت با چین وارد تعامل و تبادل 
خواهیم کرد؛ یعنی به چینی ها نفت و گاز می فروشیم و در ازای آن، 
فناوری های مورد نیازمان را از چین وارد می کنیم و از این کشور برای 
توسعه بخش های صنعتی و اقتصادی کمک خواهیم گرفت و این یک 
امر مرسوم در همه کشورهاست و تنها ایران نیست که چنین قراردادی 

را منعقد می کند.
ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی معقتد اس��ت که 
نمی توانیم دور کش��ور را دیوار بکشیم و با سایر کشورها رابطه نداشته 
باش��یم؛ لذا این قرارداد س��بب می ش��ود تا در آینده روسیه هم به آن 
بپیوندد و سپس تحریم های آمریکا خنثی خواهد شد؛ به عبارت دیگر 

تحریم های آمریکا با این قرارداد ضربه فنی خواهند شد.
آزادیخ��واه در پایان در خصوص ش��اخصه های دولت جوان انقالبی 
که رهبر انقالب برروی آن تأکید کرده اند، گفت: منظور از دولت جوان 
انقالبی این نیست که حتماً رئیس جمهور باید جوان باشد، بلکه منظور 
ایش��ان از این کلمه این اس��ت که افراد جوان و باانرژی در دولت آینده 
حضور داش��ته باشند که انگیزه باالیی برای خدمتگذاری، در آنها دیده 

شود.
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تذکر قانون اساسی به رییس جمهور
 رئیس جمهور محترم چهارش��نبه گذشته 
در جلس��ه هیئت دولت فرمودن��د: »راه حل 
مشکالت پیچیده کشور فقط اصل 5۹ قانون 

اساسی است«.
آق��ای روحانی به بهان��ه روز 12 فروردی��ن، روز رفراندوم جمهوری 
اسالمی گفت: »قانون اساسی به ما گفته است در مسائل مهم سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .... قانون گذاری از طریق مجلس شورای 
اسالمی نباش��د، از طریق همه پرسی باشد. من سال هاست می اندیشم 
چهار س��ؤال اصلی در این چهار مسئله وجود دارد اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی و اقتصادی می شود ۸ مسئله کرد. اگر یک رفراندوم گذاشته 
ش��ود و این چهار مسئله نوشته شود، آری و نه است...« بخوانید خیلی 

راحت با یک رفراندوم مسائل حل می شود!
وی تأکید می کن��د: »12 فروردین یک روز نیس��ت، یک فرهنگ، 

یک راه، یک مسیر برای حل مشکالت پیچیده و اساسی کشور است«.
آنچه خواندید خالصه مطلبی است که آقای روحانی در مورد رفراندوم 

و حل مشکالت پیچیده کشور مطرح 
فرمودند. قبالً نیز به بهانه هایی همین 
مطل��ب را فرموده بودن��د. مطالب زیر 

درباره این ادعا قابل تأمل است:
1 - بعید میدانم آقای روحانی یک بار 
درست اصل 5۹ قانون اساسی را خوانده 
باش��ند. این اصل می گوید: "در مسائل 
بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه 

از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد".
درخواس��ت مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع 

نمایندگان مجلس برسد.
اوالً: در این اصل س��خن از راه حل مش��کالت پیچیده کشور نیست 
س��خن از »مس��ائل مهم« اس��ت. آقای روحانی خود را یک حقوقدان 
می داند. فرق است بین »مشکالت پیچیده« و »مسائل مهم«. مشکالت 

پیچیده را ایشان به اصل 5۹ قانون اساسی اضافه کردند.
ثانی��اً: مقوله رفراندوم در حیطه وظایف قوه مقننه اس��ت. در اینجا 
هیچ شأنی برای رئیس جمهور تعریف نشده است. برعکس برای مجلس 
تعریف ش��ده است و گفته ش��ده هر وقت دوس��وم نمایندگان مجلس 
تشخیص دهند، اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی و رفراندوم باشد، 
فرایند شکل گیری رفراندوم آغاز می شود. پس رفراندوم جزء شئونات و 

اِعمال قوه مقننه است نه مجریه!
ثالثاً: در چهل ودو سال گذشته در هیچ مجلسی در این دوران حتی 
یک نماینده مدعی نش��ده است فالن مسئله مهم اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی از طریق همه پرس��ی به آراء عمومی مراجعه شود 
تا چه رس��د به دوس��وم نمایندگان مجلس! حتی زمانی که خود آقای 

روحانی نماینده مجلس بود!
رابعاً: بند 3 اصل 110 قانون اساسی فرمان همه پرسی را جزء وظایف 

و اختیارات رهبری قرار داده اس��ت. معلوم نیس��ت امری که در قانون 
اساسی تحت هیچ شرایطی به عهده رئیس جمهور نگذاشته است و نامی 
از وی در اصول قانون اساسی در این مورد نیامده، چطور مرتب به ذهن 

مبارک ایشان خطور می کند.
2 - حال دنبال پیدا کردن »راه حل برای مشکالت پیچیده کشور« 
به قول رئیس جمهور و »مسائل مهم« به روایت اصل 5۹ قانون اساسی 
برویم. رئیس جمهور محترم نه در این سخنرانی و نه در سخنرانی های 
قبلی که به موضوع »رفراندوم« پرداختند، باالخره نفرمودند »مشکالت 
پیچیده کشور« چیست؟ که باید به رفراندوم گذاشته شود! او حتی یک 

مسئله را هم نفرمودند تا چه رسد به چهار مسئله یا هشت مسئله؟!
3 - مس��ائل پیچیده و مهم کش��ور چیست؟ آیا مسائل همان هایی 
نیست که ایشان در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهور در سال ۹2 
با قسم جالله قریب به این مضمون فرمودند: اگر مسائل کشور راه حل 
نداشت، من نمی آمدم. او مدعی شد همه مسائل را حل می کند. حتی 

برای حل مشکالت اقتصادی وعده 100 روزه دادند!
4 - مگر ایشان نفرمودند؛ رقبای 
ما مذاکره بلد نیس��تند. زبان دنیا را 
نمی فهمند و رفتند س��ِر میز برجام 
نشس��تند و قبل از اینکه دشمن به 
وعده ه��ای خ��ود عمل کن��د، همه 
تعهدات را یک طرف��ه انجام دادند و 
حتی صریحاً فرمودند: از روز امضای 
ق��رارداد، هم��ه تحریم ها برداش��ته 
می شود. اکنون دوران ۸ ساله صدارت 

وی رو به اتمام گذاشته حتی یک تحریم هم برداشته نشده است!
ح��ال می خواهیم از طریق رفراندوم این »مش��کل پیچیده« را حل 

کنیم، چه باید بکنیم؟
5 - یکی از مشکالت پیچیده کشور کاهش 6 برابری ارزش پول ملی 
اس��ت که همه مردم آن را در ته جیب خود احساس می کنند. یکی از 
مشکالت پیچیده کشور، تورم سرسام آور و قیمت نجومی مسکن، خودرو 
و حتی مایحتاج اولیه اس��ت. آیا آقای روحانی که از حل این مشکالت 
پیچیده و مهم عاجز شده، می تواند سؤالی را طراحی کند که مردم برای 
حل آن با یک "بله" و "خیر" در رفراندوم به پای صندوق های رأی بیایند.

6 - فرض می کنیم با یک "بله" و "خیر" در یک رفراندوم تکلیف این 
مسائل روشن شد تا پایان دوره دوم دولت ایشان کمتر از 3 ماه باقیمانده 
است یعنی نتایج رفراندوم وقتی روشن می شود که ایشان دیگر در این 
مسند نیست. آیا ایشان می تواند در چند جمله بگوید کارنامه دولت او 
چیس��ت؟ مسئول این خرابی ها کیست؟ و از همه مهم تر رئیس دولت 
آینده بر اساس نتایج این رفراندوم های چهارگانه و هشت گانه آواربرداری 

خرابی ها را از کجا آغاز کند؟
اصل 126 قانون اساس��ی می گوید: رئیس جمهور مسئول مستقیم 
مس��ائل مهم و مش��کالت پیچی��ده اقتصادی و مس��ئول مس��تقیم 

دیوان ساالری کشور است. اصل 5۹ هیچ وقت ناقض اصل 126 نیست!

محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی گفت: سخنان رئیس 
جمهور در خصوص برگزاری همه پرس��ی نوعی فرار رو به جلوست که 
در اواخ��ر عمر دولت خود می خواهد با طرح چنین موضوعاتی اذهان 

عمومی را فریب دهد.
رحمت اهلل فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز در مجلس شورای 
اس��المی در گفتگو ب��ا خبرنگار نما، در رابطه ب��ا اظهارات اخیر رئیس 
جمهور که بار دیگر بر برگزاری همه پرس��ی تأکید کرده بود و در این 
خصوص س��وئیس را به عنوان الگو معرفی کرد، گفت: الگوی ما دولت 
سوئیس نیست، بلکه الگوی ما و همه مسئوالن یک نظام اسالمی است 

و در چهارچوب این نظام اس��المی مردم ایران به قدری از آزادی های 
سیاس��ی و حق انتخاب برخوردار هس��تند که از همان ابتدای پیروزی 

انقالب تا به امروز در تعیین سرنوشت کشور مشارکت داشته اند.
وی افزود: س��خنان رئیس جمهور در خصوص برگزاری همه پرسی 
نوعی فرار رو به جلوست که در اواخر عمر دولت خود می خواهد با طرح 
چنین موضوعاتی اذهان عمومی را فریب دهد؛ در صورتی که هیچ نیازی 

برای برگزاری رفراندوم در نظام جمهوری اسالمی ایران نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: دوران 

س��یاه نمایی و فرار رو به جلو به پایان 
رس��یده و چنین س��خنانی که رئیس 
جمهور بر زبان می آورد نه زیبنده نظام 
اس��ت و نه راهکاری مناسب برای حل 
مشکالت و قطعاً  چنین اظهار نظرهایی 

فقط ناامیدی را تشدید می کند.

نماینده مردم نطنز: 
طرح موضوع همه پرسی

 برای فریب اذهان عمومی است
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الهویردی دهقانی:

سودهای بانکی 
از موانع تحقق شعار سال است

مهدی طغیانی مطرح کرد:

ضرورت اصالح 
بروکراسی های 

اداری در راستای 
عمل به شعار سال نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت:  

تس��هیالتی ک��ه بانک ها با س��ود 1۸ درص��د ارائه 
می دهند، خود به یکی از موانع تحقق ش��عار س��ال 

تبدیل شده است.
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار نما با 
اش��اره به ضرورت توجه به شعار س��ال گفت: برای 
اینکه شعار سال تحقق یابد، ضروری است که قوانین 
زائد و دس��ت و پاگیر حذف شوند و همچنین الزم 
است که ریاس��ت مجلس تدابیری را بیاندیشد تا با 
تشکیل کارگروهی قوانینی دست و پاگیر هم پاالیش شوند و هم اگر الزم شد بسترهای اصالح 

و تصویب قوانین نیز فراهم شود.
وی افزود: تولید ملی کشور نیازمند؛ حمایت عملی، حمایت مادی و سیاستگذاری راهبردی 
است و بدون در نظر گرفتن این سه اصل نمی توان انتظار داشت که از تولیدکنندگان پشتیبانی 

شود و نیز موانع پیش روی آنها برداشته شود.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی نقش قوه قضائیه را در مانع زدایی ها مهم و 
ضروری توصیف کرد و در این رابطه گفت: طی س��ال های گذشته یک سری اقدامات خوبی از 
سوی قوه قضائیه برای حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفته است و این اقدامات مثبت در دوره 
آیت اهلل رئیسی افزایش هم یافته است. مثاًل فعالیت یک کارخانه تولیدی که به خاطر بدهی و 
اقساط معوق، متوقف شده بود، قوه قضائیه با برخی تدابیر و مثبت اندیشی ها، مانع تعطیلی این 
واحدهای تولیدی شده است؛ واحدهایی که میلیون ها یا میلیاردها تومان صرف راه اندازی آن 

شده است.
دهقانی نظارت بر روند خصوصی سازی را یکی دیگر از ضروریاتی عنوان کرد که در سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها باید به آن توجه کرد و در این خصوص خاطرنشان کرد: در دوران 
دولت سازندگی هرچند اصل قضیه خصوصی سازی صحیح بود اما دولت سازندگی برعکس عمل 
کرد و با عملکرد ضعیف در کارخانه های تولیدی بعضاً بسته شد؛ زیرا کارخانه هایی که دولتی 
بود را با قیمت بسیار پایین به افراد خاص واگذار کردند که اصالً این افراد اهلیت و توان مدیریتی 
نداش��تند و بس��یاری از این کارخانه ها به این شکل به یغما برده شدند، تعطیل شدند و زیر بار 

بدهی های سنگین قرار گرفتند و نیز از مدار تولید حذف و به ابزاری برای داللی تبدیل شدند.
وی درباره تأمین منابع مادی شرکت ها و واحدهای تولیدی در سال 1400 گفت: 

تأمین منابع مالی شرکت ها برای پیشبرد پروژه های اقتصادی یکی از نیازهای اصلی است؛ لذا 
بورس می توانست محل خوبی برای تأمین این منابع باشد، اما متأسفانه کاری کردند که شاید 

دهه ها طول بکشد که دوباره اعتماد عمومی نسبت به بورس جلب شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی نوع نظام بانکی کشور را یکی از موانع رشد تولید 
ملی عنوان کرد و بیان داش��ت: در هیچ کش��وری هیچ بانکی 1۸ درصد س��ود از کارخانجات و 
واحدهای تولیدی دریافت نمی کند اما در ایران بانک ها چنین سودی را از تولیدکنندگان دریافت 
می کنند؛ در صورتی که حداکثر باید 2 تا 4 درصد سود تسهیالت را تولیدکنندگان دریافت کنند. 
ما شاهد این هستیم که در بالد کفر تسهیالت قرض الحسنه به تولیدکنندگان اختصاص داده 

می شود، اما در ایران  از این اصل غفلت شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
برای اینکه به ش��عار سال بتوان عمل کرد باید 
چند مورد مانند تس��هیل ام��ور مجوزدهی و 
اصالح بروکراس��ی های اداری مورد تأکید قرار 

گیرد.
مه��دی طغیانی، س��خنگوی کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ، اظهار داشت: 
مجلس ش��ورای اس��المی در ح��وزه عملیاتی 
ساختن شعار سال، می تواند بسترهایی را فراهم 
س��ازد تا ظرفیت قوانینی که برای تولید وجود 

دارد فعال و اجرایی شود.
وی اف��زود: ما االن چند قانون بس��یار موثر 
داریم مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار، قان��ون رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر و 
قانون حداکثر استفاده از توانمندی داخلی که 
اگر اجرایی شوند بر فضای تولید کشور اثرگذار 
هستند؛ لذا یکی از کارها این است که ظرفیت 
این نوع قوانین پای کار بیایند و اجرایی ش��وند 
و نیز به بخش نظارتی مجلس به شکل احسن 

عمل شود.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی خاطرنشان کرد: خیلی از امور فارغ از 
اینکه مدیران چه کسانی هستند باید در بدنه 
دستگاه ها اجرایی شوند. مثالً در خصوص قانون 
بهبود محیط کسب و کار باید گفت این قانون 
مسئله ای نیست که به افراد بستگی داشته باشد 
بلکه مسئله ای است که باید در بدنه دستگاه ها 
یعنی در بحث مجوزدهی ها، بحث تمدیدها و 
در خصوص بروکراس��ی های اداری اصالحات 
اساسی انجام شود و تسهیالتی در این خصوص 

در نظر گرفته شود.
طغیانی ادامه داد: اما اگر مدیر خسته باشد و 
انگیزه ای در آن دیده نش��ود، امورات جاری به 
کندی پیش می رود. ولی چون سال آخر دولت 
اس��ت و معموالً مدیران ب��ه دنبال جای جدید 
برای مدیریت هس��تند، کمی از انگیزه آنها در 

این روزها کاسته می شود.
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سید حسین نقوی حسینی:

حذف قوانین زائد
 برای تحقق شعار سال ضروری است

نماینده سابق مردم در مجلس دهم گفت: برای اینکه شعار سال تحقق 
یابد حتماً باید قوانین زائد و دست و پاگیر حذف شود و زیرساخت های 

قانونگذاری هم اصالح شود.
سید حسین نقوی حسینی، عضو س��ابق کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبری نما، اظهار داشت: ارزیابی رهبر معظم انقالب از عملکرد مسئوالن 
در سال جهش تولید، این بود که عملکرد مسئوالن راضی کننده نبوده 
اس��ت؛ لذا توقع ایشان از مس��ئوالن این است که در سال 1400ضمن 
محوریت قرار گرفتن تولید، هم از تولیدکنندگان پشتیبانی شود و هم 

موانع از سر راه آنها برداشته شود.
وی افزود: متأس��فانه بعضی ها فکر می کنند که مشکالت کشور از 
مسائل سیاسی نشات می گیرد و نیز اصرار دارند که ریشه حل مشکالت 
را در خارج از کشور جستجو کنند، اما از همان ابتدا مقام معظم رهبری 
فرمودند که مشکالت کشور از مسائل اقتصادی نشات می گیرد و ریشه 

حل این مشکالت هم در داخل کشور است.
نماینده سابق مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اگر مسئوالن بتوانند 
داخل کشور را ساماندهی و از ظرفیت های داخلی استفاده کنند، قطعاً 
مشکالت بیرونی هم حل و فصل خواهد شد، گفت: اما متأسفانه برخی 
از دولت ها این نگاه را نداشته اند و همیشه فکر می کردند که مشکالت 
کشور با مذاکره و دیپلماسی حل می شود و به همین خاطر دولت تدبیر 
و امید به جای اینکه در س��ال 13۹۹ تمام توان خود را بر روی جهش 
تولید بگذارد، برروی مسائل بین المللی متمرکز شد که نتیجه آن هم 
امروز مش��خص است و مشاهده کردیم که هیچ دستاوردی برای ما به 

همراه نداشت.
نقوی حسینی بیان کرد: امسال سال مهمی است؛ زیرا هم یک دولت 

تازه نفس روی کار خواهد آمد و از س��وی دیگر هم مجلس و هم قوه 
قضائیه پای کار هس��تند و با همراهی یکدیگر برای تحقق شعار سال 
تالش خواهند کرد؛ یعنی پش��تیبانی با مجلس است و قوه قضائیه هم 

مانع زدایی خواهد کرد و دولت هم نقش اجرایی را برای عهده دارد.
وی در رابطه با نقش مجلس در تحقق کلیدواژه پشتیبانی ها به عنوان 
یکی از کلیدواژه های شعار سال 1400 گفت: مجلس با بهبود زیرساخت های 
قانونگذاری، قواعد و آیین نامه ها و همچنین بهبود زیرساخت های سرمایه 

گذاری، می تواند به رسالت خود در سال 1400 عمل کند.
این نماینده سابق مردم در مجلس دهم در خصوص عنوان داشت: در 
س��ال 1400 ضروری است که قوانین زائد حذف شود. گاهی اوقات در 
دوران نمایندگی خود از کارخانجات بازدید می کردیم و تولیدکنندگان 
ب��ه ما می گفتند که بهترین کمکی که دولت می تواند به ما کند، این 
است که با ما کاری نداشته باشد و در این صورت راحت تر کار خواهیم 
ک��رد و تولیداتمان را افزایش می دهیم؛ ل��ذا حتماً باید موانع از پیش 
روی تولیدکنندگان برداشته شود تا تولید ملی به یک سطح قابل رقابت 
مستقل و تأمین کننده نیاز داخلی برسد و در این شرایط قطعاً در عرصه 

بین المللی حرف برای گفتن خواهیم داشت.

راههای تحقق شعار سال در ورزش
مقام معظم رهبری ش��عار س��ال جدید را  
تولید، پشتیبانی، مانع زدایی ها اعالم کردند. 
این ش��عار اگرچ��ه به ظاه��ر در عرصه های 
اقتصاد، کشاورزی و صنعت کاربرد بیشتری دارد اما به واقع می توان آن 
را  در تم��ام بخش ها از جمله ورزش تعمیم داد. این مهم با عنایت به 
گردش مالی و اقتصاد کالن ورزش، تولید انبوه لوازم و لزوم رفع موانع و 
مقررات دست و پاگیر در راستای حصول به نتیجه قابل بررسی است . 
به سخن دیگر و با توجه به گستردگی عرصه ورزش و حضور حداکثری 
افراد جامعه در این بخش کارگزاران امر و مس��ئولین ذیربط می توانند 
ضمن نصب العین قرار دادن ش��عار سال در جهت تحقق آن گام های 
جدی بردارند. حمایت و پشتیبانی از تولید، عرضه مناسب انواع کاالهای 
ورزشی و رفع موانع دست و پاگیر برای سهولت ورود اقشار مختلف به 
این عرصه می تواند خواس��ته ها و عالئق جمعی را در راس��تای تحقق 

شعار سال به نتیجه الزم برساند.
 تردیدی نیست که کارگزاران کنونی ورزش کشور توانایی الزم جهت 
بهبود اوضاع از خود نش��ان ندادند. کارنامه آنان در تمامی بخش ها از 
جمله افزایش سرانه فضای ورزش، ترغیب جامعه جهت گرایش بیشتر 
به ورزش، ارزان کردن هزینه های ورزش، گس��ترش اماکن استاندارد 
ورزش��ی، نهادینه کردن تربیت بدنی، راه اندازی اقتصاد ورزش و دیگر 
سازوکارهای عام المنفعه ضعیف و کمتر از انتظار بود.  به عبارت دیگر، 
س��ال های حضور آنان صرف سیاس��ی کاری، بده بستان های باندی 
وگروهی و فرصت س��وزی در ورزش ش��د. امیدواریم سال جدید و در 
دوران خدمت رسانی دولت و شوراهای اسالمی منتخب شهر و روستا 

تحقق شعار سال سرلوحه کار مسئولین آینده ورزش کشور قرار گیرد 
و جامع��ه با تمام وج��ود تحوالت جدی و محس��وس در این بخش را 

احساس کنند. 
مقوله ورزش در عصر حاضر چنان گسترش پیدا کرده و فراگیر شده 
که تمام کشورهای دنیا به نقش و اهمیت آن وقوف کامل پیدا کرده اند. 
در چنین فضا و ش��رایطی سیاس��ی کردن ورزش و پی گیری اهداف 
جناحی و باندی از این طریق، جفا در حق جامعه ای است که جنبه های 
سالمت، تفریح و سرگرمی، نشاط و اقتصاد ورزش در زندگی آنان تاثیر 
وافری دارد. بدیهی است مردم از دولت و وزیر آینده ورزش انتظار دارند 
ضمن زدودن آثار زیانبار سیاس��ت های گذشته در مسیر تحقق شعار 
سال مقام معظم رهبری در این بخش اهتمام و جدیت الزم را مبذول 

کنند.

محمد رضا کاظمی  

عضو کارگروه ورزش
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ملّت عزیزمان انتخابات را نماد وحدت ملّی قرار بدهند، نماد دودستگی و نماد تفرقه قرار ندهند، نماد دوقطبی گری قرار ندهند؛ این 
تقسیم های غلط »چپ« و »راست« و امثال اینها را کنار بگذارند. آنچه مهم است آینده  ی کشور است، آنچه مهم است آینده  ی نسل ما 
است، آنچه مهم است نظام باعّزت اسالمی در کشور است؛ اینها مهم است، اینها را بایستی در نظر بگیرند و به معنای واقعی کلمه در کنار 
هم باشند. البّته سلیقه  ها مختلف است؛ اختالف سلیقه هست، اختالف بینش سیاسی هست، اختالف قومّیتها هست، اختالف مذاهب هست؛ 
اینها هیچ اشکالی ندارد؛ هم قبالً بوده، هم حاال هست، هم بعد ها خواهد بود؛ اینها اشکالی ندارد ]لکن[ اینها باید وحدت ملّی را به هم نزند، 
یعنی آحاد ملّت را در مقابل هم قرار ندهد، کشور را دوقطبی نکند. خب این هم راجع به انتخابات.                                                      
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احمد کریمی اصفهانی :

فشار مالیات
 بر تولید 
و مردم

 تورم ایجاد
 می کند

عضو هیات موسس حزب موتلفه اسالمی 
گفت: نباید جهت گیری ها به صورتی باشد 
که فشار بر روی مالیات دهنده، تولید و مردم 
باشد این مساله به طور طبیعی تورم ایجاد 

می کند.
احم��د کریم��ی اصفهانی، عض��و جبهه 
پی��روان خط ام��ام و رهب��ری، در گفتگو با 
خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره مشکالت موجود در کشور گفت: 
در کشور بعد از والیت فقیه که در سطح کالن است سه قوه داریم که 
اگر در جایگاه خود قرار می گرفتند بسیاری از معضالت باید رفع می شد. 
دخالت در کار یکدیگر و بی توجهی به وظایف باعث بدتر شدن اوضاع 
می شود. دستگاه ها باید جوابگوی مردم باشند. در سال گذشته شاهد 
نارضایتی مردم بودیم و مردم نتوانستند جواب بسیاری از سواالت خود 
را بگیرند. امیدواریم در سال پیش رو دستگاه ها بیش از پیش با وظایف 
خود آش��نا شوند و توجه به مردم بیش از پیش باشد. مساله بعدی این 
است که نگاه به بیرون ما باعث شده از داخل غفلت کنیم و این غفلت 

ضرر و زیان زیادی به کشور رسانده است.
وی درباره اش��کاالت قانونی در ادامه افزود: در مورد قانون گذاری با 

اینکه ما به مجلس��ی جوان و انقالبی نیاز داریم اما نباید شتابزده عمل 
کرد قوانین باید با توجه به منابع بررسی شوند. نباید جهت گیری ها به 
صورتی باشد که فش��ار بر روی مالیات دهنده، تولید و مردم باشد این 
مساله به طور طبیعی تورم ایجاد می کند. علی رغم اینکه فکر می کنیم 
به دهک های پایین جامعه کمک می شود اما چون طرح ها اغلب بدون 
کارشناس��ی انجام می شود در بسیاری از مواقع شاهد برخی مشکالت 
هس��تیم. در سال گذشته علی رغم اینکه مجلس َدم از کمک به ضعفا 
می زند اما ما همچنان شاهد گرانی افسارگسیخته ای هستیم؛ باید در 
قانون گذاری با عمق بیشتری به مسائل بپردازیم.عضو جبهه پیروان خط 
امام و رهبری درباره پیشنهاد او برای رفع مشکالت در صورت مسئول 
بودن بیان کرد: اگر جایگاه و شانیتی نداشته باشم مسئولیتی نمی پذیرم. 
ظلم به دیگران این است که من به کاری تسلطی نداشته باشم و آن کار 
را بپذیرم. من باید هر چیزی را که برای خودم می خواهم برای مردم نیز 
بخواهم. ما شاهد وضعیتی نگران کننده در جامعه هستیم؛ مردم ما به 
اولویت های اول خود نمی رسند. اگر قرار باشد همکارانی انتخاب کنم 
کسانی را منتخب می کنم که به لحاظ تجربه بر مسائل اقتصادی اشراف 
داشته باشند و معنی  نداری را بفهمند. اگر من درد را نفهمم نمی توانم 

معالجه کنم باید هم درد مردم باشیم.
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