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مهندس میرسلیم در جمع کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی:

مجلس آماده شنیدن دیدگاههای کارشناسی در ورزش است

» یزدانی خرم«  یار صمیمي حزب موتلفه اسالمی درگذشت
انا هلل وانا الیه راجعون

درگذشت مدیر انقالبی و خدوم مرحوم حاج محمدرضا یزدانی خرم که در عرصه های 
مختلف منشللا خدمات بود و در حزب موتلفه اسللالمی نیز ریاست کارگروه ورزش را به 
عهده داشت، به خانواده محترم و کلیه بازماندگان و به ویژه ورزش دوستان و همراهان 
ایشان در فدراسیون های والیبال و کشتی تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم رحمت و مغفرت و برای کلیه بازماندگان صبر مسالت دارم.
دکتر بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی

در فراق معمار والیبال ایران

مرد بزرگ ورزش رفت

در این شماره می خوانید:
نگاهی به ابعاد اجتماعی حیات حضرت زهرا )س(؛

الگوی آرامش بخش 
برای خانواده ها

اهلل وردی دهقانی بررسی کرد:

ایرادات اساسی 
بودجه
مهربان ترین  1401

سیدعلی یزدی خواه:و سیاسی ترین مادر تاریخ

در بخش مبارزه 
با رهاشدگی فضای مجازی 

خالء قانونی داریم 
ماجرای گردنبند

 با برکت حضرت زهرا)س(
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چگونه  تبعات حذف دو نرخی ارز کاهش می یابد؟
بلله طور کلللی هر نوع دو نرخللی راهی برای 
انحراف و فساد باز می کند؛ ارز نیز از این قاعده 
کلی مسللتثنی نیسللت . در حال حاضر تفاوت 
بین ارز ترجیحی و ارز آزاد ، هر دالر، در حدود 
بیست هزار تومان است و کسانی که از این مابه 
التفاوت اسللتفاده می کرده اند بسادگی دست از 
چنان ثروت بللادآورده ای که فقط برای گندم و 
دارو بین صد تا دویسللت همللت )هزار میلیارد 
تومان( بالغ می شللود، برنمی دارند و به انواع حیله ها متوسل می شوند تا 
دو نرخی باقی بماند. البته می دانیم نرخ ارز دستوری نیست بلکه به تولید 
سللرانه ناخالص ملی برمی گردد و مقایسلله آن با تولید سرانه ناخالص در 

دیگر کشورها.
 وقتی در کشور ما تولید سرانه ناخالص ملی ثابت می ماند یا حتی کاهش 
می یابد طبیعی اسللت  که ارزش پول ملی ما که متناسللب است با تولید 
ناخالص ملی، نسبت به پول ملی دیگر کشورهایی که تولید ناخالصشان رو 
به افزایش است ، سقوط کند. ما اگر می خواهیم ارزش پولمان رشد کند باید 
تولید را رونق دهیم و هرچه زودتر از حالت رکودی که در آن اسیر شده ایم 

خارج شویم.
 فکر نکنیم که این امر خود بخود رخ می دهد! از همین لحاظ اسللت که 

در این چند سال اخیر  همواره مدافع  اصالت دادن به تولید بوده ام. اما این 
که حذف دو نرخی چه آثار و تبعاتی دارد تا حدود زیادی وابسللته است به 
نفوذ شبکه های ویژه خوار از یک طرف و قدرت نظارت دولت در مهار کردن 
آن افراد و شللبکه ها. قدرت دولت نیز متناسللب است با اعتمادی که مردم 
به دولت می کنند لذا قابل مشللاهده اسللت که بیشترین هتاکی در فضای 
مجازی علیه دولت انجام می گیرد تا اعتماد عمومی از دولت و نظام جمهوری 
اسالمی سلب شود و در نتیجه دولت نتواند شبکه های فساد و ویژه خواری 

را متالشی کند. 
بنابراین در صورتی که دولت مسللتقر قوی باشد تبعات حذف دونرخی 
ناچیز خواهد بود و برعکس هرچه اقتدار دولت تضعیف شللود، آشفتگی در 
بازار و گرانی افسللار گسیخته بیشتر بر مردم فشللار خواهد آورد. با در نظر 
گرفتن همه آن مالحظات باید برای حذف دونرخی و سللالم سازی اقتصاد 
برنامه ریزی کرد. البته از نظر اجرائی شللیوه هایللی وجود دارد که به دولت 
کمک می کند تا بهتر بتواند مدبرانه جلو اخاللگری ویژه خواران بایسللتد و 
گرانی و التهاب بازار را محدود کند. اضافه می کنم که زندگی مردم مستقیما 
وابسته به نرخ ارز نیست ولی منافع ویژه خواران کامال با آن عجین است و لذا 
برای خنثی کردن پاتکهای آنان باید عملیات دولت و بانک مرکزی در مورد 
نرخ ارز ، مانند دیگر کشورها، به گونه ای انجام گیرد که ویژه خواران را مات 

و خلع سالح کند.

سرمقاله

سیدمصطفی میرسلیم

سخنی با مدافعان تخصیص ارز ترجیحی 
1 - بین محاسبات 
تحلیللل  و  کاغللذی 
نظری و واقعیت های 
قیمت های  در  میدانی 
ناشللی از ارز ترجیحی 
بسللیاری  های  تفاوت 
وجود دارد. در خصوص 
ارز  گللذاری  تاثیللر 
ترجیحللی بللر کاهش 
قیمللت در شللرایطی 
که محدودیت عرضلله ارز وجود دارد می توان با 
استدالل قوی و آماری تأثیر ضعیف را اثبات کرد.

 ۲ - باید توجه داشته باشیم مجموعه دست 
اندرکاران مدافع ارز ترجیحی آمار را بیش 
از آنچه که واقعیت دارد نشان و گزارش 
می دهنللد در حالیکه بین 
ارائه  واقعیت و آمارهای 
فاصله  شللده 

بسللیاری وجللود دارد و آثارآن در سللفره مردم 
وافزایش خط فقر نمایان است .

۳ -عیان بودن آثار قیمتی در بازار، چنانچه به 
کاالهایی ارز تخصیص داده شود، باید متناسب با 
محاسللبات به همان نسبت قیمت کاالی نهایی 
در بازار ملموس باشللد ولی هیچ گاه این چنین 
نیسللت. تورم باال در همین کاالها و گرانی های 

چند برابری موید این استدالل است.
۴- هیچ گاه  تحقیق میدانی از جامعه هدف 
که از ارز ترجیحی به نحوه مستقیم یا غیرمستقیم 
باید منتفع بشوند انجام نگردید زیرا کار تحقیقی 
انگیزه و تخصص و آثار مترتب بر آن را دارد. نهاد 
های دولتی مسئول و متولی هیچ گاه به این امر 
هم مبادرت ننموده اند. آن چیزی که تحت عنوان 
بررسللی های میدانی عنوان می کنند نمونه های 

غیر قابل تعمیمی بیش نیستند.
 ۵ - یکی از هیاهوهای و مخالفت های جریان 
منتفع و رانت خوار  حذف 
ارز ترجیحی اسللت زیرا 
این جریللان با حذف ارز 
ترجیحللی منافللع خود 
را از دسللت مللی دهد. 
و  کالن  درآمدهللای 
ثروت های بادآورده که از 

این طریق نصیب آنها گردید به قطب های نابرابر 
سرمایه داری دامن زد. در این رابطه می توان افراد 
زیادی را در جامعه شناسللایی نمود که ازهمین 

مسیر به ثروت های بادآورده رسیده اند.
 ۶ - در شللرایطی کلله عرضه فراوان اسللت 
و تقاضا بلله دلیل عدم قدرت خریللد در برخی 
کاالهای مشللمول ارز پایین می باشد، اثر پایین 
بودن احتمالللی قیمت، ناشللی از ارز ترجیحی 
نیسللت بلکه قدرت خرید پایین است که امکان 
نوسانات را در چنین کاالهایی در  تقاضا بوجود 

می آورد.
 ۷- تجربلله حذف ارز واردات گوشللت قرمز 
نشللان داد بحرانی در عرضه ایجاد نگردید و در 
۴ سال گذشته همواره عرضه گوشت قرمز نسبت 
به تقاضا فزونی داشته است ولی قدرت خرید در 

تقاضا موثر بوده است.
 ۸- بایللد سللاز و کار کارت اعتبللاری با همه 
الزامات و شللرایط آن به خصوص در پیشگیری 
از افزایش گردش نقدینگی به نیازمندان واقعی 
و دهه های نیازمند جامعه در سللطح وسیع داده 
شود. مشارکت سلله ضلعی نمایندگان دولت و 
بخش خصوصی مولد و بانکها تعیین کننده است. 
ایللن عامل ضد تبلیغی برای جریللان متضرر از 

حذف ارز ترجیحی و دالالن خواهد بود.

نصر عزیزی

عضوشورای مرکزی



3
چهار شنبه

 29  دی  1400  
16جمادی الثانی   1443     

شماره  1188 

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی تاکید کرد: 

مسئولیت نخبگان  
در معرفی غیرت دینی و جهاد تبیین

موتلفه  حزب  دبیرکل 
اسللالمی گفللت: »غیرت 
ایللران در  دینللی« ملت 
بزنللگاه هللا و عرصه های 
انقالب  تاریللخ  مختلللف 
نجات  عامللل  اسللالمی، 
کشللور و پیللروزی های 

شکوهمند بوده است.
 عامل نجات کشور

روابللط  گللزارش  بلله 
موتلفه  عمومللی حللزب 
اسللالمی، دکتر اسللداهلل 
نخسللتین  در  بادامچیان 
موضع گیری هفتگی پس 
از انتخاب مجدد به عنوان 
دبیرکل این حزب با اشاره 
بلله بیانات رهبللر معظم 
انقالب در سللالگرد قیام 
19 دی مردم شهیدپرور 
قم، اظهار داشللت: بیانات 
اخیر امام خامنه ای فصل 

جدیدی در انقالبی گری و حفظ دسللتاوردهای 
انقالب اسالمی گشود. »غیرت دینی« ملت ایران 
در بزنگاه ها و عرصه های مختلف تاریخ انقالب 
اسللالمی، عامل نجات کشللور و پیللروزی های 

شکوهمند بوده است.
 نقش مرجعیت و نهاد روحانیت

وی افزود: تا زمانی که حکومت سللکوالر در 
این کشور جریان داشت، سران استکبار با ایران 
دشمنی نداشتند. اما وقتی امام راحل )ره(، اسالم 
سیاسللی را مطرح کرد، دشمنان اسللالم آن را 
برنتافتند و به مقابله برخاسللتند. وی ادامه داد: 
نهضت اسللالمی امام خمینی )ره( نشان داد که 
مرجعیت و علمای دین و نهاد روحانیت می تواند 
مردم را علیه استکبار بسیج کند نه روشنفکران 

سیاسی.
  » غیرت دینی« با » خشونت نامعقول« 

متفاوت است
بادامچیان تأکید کللرد: » غیرت دینی« با » 
خشللونت نامعقول« متفاوت است. مصداق بارز 
»غیرت دینی«، ۸سللال دفاع مقدس و مبارزات 
اخیر جبهه مقاومت اسللالمی در منطقه است. 
جنایات اخیر گروه های تروریسللتی داعش در 
منطقه که ذیل عنوان حکومت اسللالمی انجام 
شللد و موجب کشتار هزاران بی گناه و خسارات 
فراوان به ملللت های منطقه گردید، از مصادیق 

بارز »خشونت نامعقول« است.
وی تصریللح کرد: سللردمدار این جنایات نیز 

آمریکا، رژیم صهیونستی و انگلیس هستند.
  وظیفه سنگین نخبگان جامعه

وی با اشاره به هجمه های فکری و فرهنگی 
دشمنان به مبانی انقالب اسالمی ادامه داد: نقش 
اهل فکر و قلم در مقابل »حّساسّیت، حمّیت و 

غیرت زدایی از مردم نسللبت به اصول، مبانی و 
بّیناِت انقالب بسللیار مهم و مؤثر است. نخبگان 
جامعه مسئولیت و تعهد سنگینی در این رابطه 

دارند که باید به وظیفه خود عمل کنند.
 نتیجه برگ�زاری رزمایش های اخیر و 

دستاوردهای صنایع نظامی
دبیللرکل حللزب مؤتلفه اسللالمی در بخش 
دیگللری از این گفت وگو با اشللاره به مذاکرات 
وین تأکید کللرد: برگزاری رزمایش های اخیر و 
دستاوردهای صنایع نظامی در عرصه هوافضا و 
مناسبات جدید جهانی جمهوری اسالمی به ویژه 
با چین و روسللیه، جایگاه ایللران را در مذاکرات 

تقویت کرده و در اوج اقتدار قرار داده است.
وی افللزود: پرواضح اسللت که سللران غرب 
و آمریکا امللروز ناچار به پذیرش شللروط ایران 
هسللتند، چرا که با گذر زمان، شرایط برای آنها 

دشوارتر خواهد شد نه برای ایران.
 کاهش تحریم ها با گسترش ارتباط با 

چین و روسیه
بادامچیان همچنین با اشللاره به سللفر وزیر 
خارجه به چین و سللفر آتللی رییس جمهور به 
روسیه اظهار داشت: عملیاتی شدن تفاهم نامه 
۲۵ سللاله ایللران و چین و نیز گشللایش فصل 
جدیدی از روابط ایران و روسللیه، منافع سللران 
آمریللکا و هللم پیمانان اروپایللی اش را به خطر 
خواهد انداخت و آثار تحریم های ظالمانه علیه 
جمهوری اسللالمی را نیز به میزان قابل توجهی 

کاهش خواهد داد.
  نظام مقدس جمهوری اسالمی در اوج 

عزت و اقتدار
وی بیهوده گویی هللای اخیر برخی مقامات 
اروپایی را بیانگر استیصال آنها در مذاکرات وین 
دانسللت و گفت: آنها در طول سال های گذشته 

به دنبال فشار حداکثری 
بر ایللران بللرای پذیرش 
تبعیت  و  وابستگی  ذلت 
نهایللت،  در  و  غللرب  از 
فروپاشللی نظام اسالمی 
بودند امللا روند مذاکرات 
و مناسبات جهانی دولت 
نشان می دهد امروز نظام 
مقدس جمهوری اسالمی 
در اوج عللزت و اقتدار، و 
استکبار جهانی در آستانه 

فروپاشی است.
ت�الش  ل�زوم   
جهادی مس�ئولین در 

عرصه اقتصاد
دبیرکل حزب مؤتلفه 
بللا  اداملله  اسللالمی در 
در  دولللت  از  تقدیللر 
عمومی  واکسیناسللیون 
و مهار کرونا تأکید کرد: 
تالش جهادی مسئولین 
در ماه های گذشللته برای مهار کرونا و موفقیت 
نسللبی آن نشللان داد دولت سیزدهم می تواند 
با عزم جدی و تالش جهادی، مشللکالت بزرگ 
کشور را حل نماید بنابراین در عرصه اقتصادی 
و معیشت نیز با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی 
و هماهنگی مسئولین و همراهی ملت نجیب و 
مقاوم، موانع را برطرف و در آستانه سال جدید، 

نوید بخش سالی خوش برای کشور باشد.
 ضرورت پیشگیری از خسارات  بالیای 

طبیعی
بادامچیللان همچنین با اشللاره بلله حوادث 
غیرمترقبه اخیر اظهار داشت: باتوجه به افزایش 
نزوالت آسمانی و بروز بالیای طبیعی از مسئولین 
انتظار می رود با پیش بینی های الزم از افزایش 
خسارات پیشگیری نموده و رسیدگی به آسیب 

دیدگان را در اولویت قرار دهند.
 درگذشت یزدانی خرم ضایعه ای برای 

ورزش ارزشی 
دبیللرکل حللزب موتلفه اسللالمی در پایان 
با اشللاره به درگذشللت ناگهانللی مرحوم حاج 
محمدرضا یزدانی خرم رییس کارگروه ورزش 
حللزب مؤتلفه اسللالمی، آن را ضایعه ای برای 
ورزش ارزشی دانسللت و ضمن طلب غفران و 
رحمت واسللعه الهی برای آن مرحوم و عرض 
تسلللیت به خانللواده و داغدیللدگان و جامعه 
ورزشللی و یارانش در حزب مؤتلفه اسالمی، از 
آنها خواست راه هدفمند آن عزیز سفر کرده را 

با قاطعیت ادامه دهند.
بادامچیان در پایان یاد و خاطره شللهید نواب 
صفوی و شهدای فدائیان اسالم را گرامی داشت 
و آنان را الگوهای مناسبی برای استکبارستیزی 

و ترویج ارزش های اسالمی در جامعه دانست.
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10 فرمان دشمن برای مقابله با
 »وحدت ملی« و »اقتدار ملی«

جنگ شناختی چیست؟ اهداف جنگ شناختی 
کدام اسللت ؟ جنس سللالح های جنگ شناختی 
وآلیاژ گلوله های این سللالح ها چه ترکیبی دارد؟ 

چگونه می شود در این جنگ پیروز شد؟
مقام معظللم رهبری در دیدار با اقشللار مختلف 
مردم قم در سالگشللت قیام تاریخی 19 دی گوشه  
و الیه هایی از صحنه های این جنگ را بیان کردند 

و فرمودند :
1- حساسللیت زدایی از اصول انقالب 

دردستورکار دشمن است.
۲- حساسیت زدایی بخشی 
از جنگ نرم دشمن است.

۳- غیللرت دینللی 
را حفللظ کنیللد. 
عامللل نجات در 

بزنگاه های مختلف غیرت دینی ملت است.
۴- باید وظایف خود را بشناسیم و گام های خود را برای  آینده مشخص 

کنیم.
۵- چشم انداز را مشخص کنیم و به آن چشم بدوزیم و با همه قدرت به 

سوی آن حرکت کنیم.
انقالب اسللالمی از ابتدای ظهور خود درگیر قدرت های جهانی شللد و 
با شللعار نه شللرقی و نه غربی سازه اصلی قدرت های مطرح در جهان را به 

چالش کشید.
سازه قدرت در جمهوری اسالمی با سازه قدرت با حریفان خود متفاوت 

بود.
سازه قدرت در اسالم و فرهنگ اهل بیت )ع( که بیش از ۴۰ سال ایران 

اسالمی  به آن تکیه زده است بر چهار ستون استوار است:
1- صدق ۲- اخالص ۳- عمل صالح  ۴- علم و آگاهی

ظهللور این قدرت در ایران با سللازه های جدید ، یللک چالش جدی در 
مناسللبات قدرت در جهان بود. دشللمنان اسللالم  با راه اندازی جنگ نرم 
وجنگ سخت  و حتی با ترور و جنایات جنگی تاکنون نتوانسته اند آن را به 
زیر بکشانند و از همان ابتدا به موازات این جنگ ها سراغ جنگ نرم و جنگ 

شناختی رفتند.
اکنون ما در وسط معرکه جنگ نرم و جنگ شناختی  قرار داریم.

دشللمن در جنگ شللناختی به دنبال »اعتمادزدایی« ، »ناامیدسللازی 
جامعه« ، »ناکارآمد  نشللان دادن حاکمیت« ، »از بین بردن مشللروعیت 
حکومت« و زیر سؤال بردن »اعتبار نظام و حاکمیت« در جمهوری اسالمی 

است.
دشللمن هرچه در اعماق این جنگ بیشللتر فرو مللی رود کمتر نتیجه 

می گیرد.
امللروز دامنه اعتبار و مشللروعیت نظام الهی مللا از مرزهای جغرافیایی 
جمهوری اسللالمی فراتر رفته وسراسر منطقه و جهان را در برگرفته است. 

فقط  کافی است مراسم های  بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی را در منطقه 
وجهان رصد کنیم تا به قدرت حقیقی جمهوری اسالمی  که در عمل صالح، 
صدق و اخالص حاج قاسم سلیمانی در نبرد با دشمنان اسالم و بشریت در 

عصر ما تجلی یافته، پی ببریم.
شهید حاج قاسم سلیمانی درست در زمانی که دشمن با جنگ شناختی 
در ایران و منطقه مشغول »مدیریت اذهان« ملت ما و ملت های جهان بود، 
او با عمل صالح ، صدق و اخالص در تدارک »مدیریت قلب ها« بود. شهادت 

مظلومانه او سندی محکم  بر پیروزی در این جنگ نا برابر بود. 
گلوله جنگ شللناختی »اطالعات« اسللت ، دشللمن ما را زیر آواری از 
اطالعللات غلط  مبنی بر فریللب، دروغ  و نیرنللگ می خواهد دفن کند تا 

مرزهای جبهه دوست و دشمن را تشخیص ندهیم.
فقط  کافی است به 1۰ فرمانی  که رسانه های دشمن روی آن متمرکز 
هستند و همه روزه از سوی ارتش رسانه ای ناتو در لندن، واشنگتن، پاریس ، 

تل آویو  و … روی آن کار می شود، دقت کنیم.
1- پیشرفت های ایران را مخفی کنید.

۲- به مشکالت و نارسایی ها ضریب بدهید.
۳- پیشللرفت  کشللورهایی که خصم ایران درجهان و منطقه هستند را 

بزرگ کنید.
۴- اگر رژیم ایران رفت به سمت مبارزه با فساد، آن  را به همه مسئولین 

نظام تسری دهید و روی این مسئله مدام تمرکز کنید.
۵- مردم را از بهتر شدن اوضاع ناامید کنید.

۶- هر اعتراض و شورشللی  به هر دلیل رخ داد به دنبال کشته سللازی 
باشید.

۷- از هر بهانه ای برای مسخره کردن آخوندها استفاده کنید.
۸-  به دنبال ترویج و تبلیغ آدم ناکارآمد و بی عرضه  در انتخابات باشید  

تا ثابت شود نظام ناکارآمد است.
9- فساد مسئول منتخب مردم را به حساب نظام بگذارید . نگذارید مردم 

بفهمند اگر اشکالی هست باالخره خودشان رأی دادند.
1۰- به چهره قهرمانان ، پاکان و پهلوانان عرصه سیاسللت وخدمت به 

کشور لجن بپاشید نگذارید آنها به عنوان اسوه به جامعه معرفی شوند.
به این 1۰ فرمان دقت کنید درسللت در برابر ۵ رهنمودی است که در 

ابتدای سخن از سوی رهبری به آن اشاره شده است.
دشمن با این 1۰ فرمان »وحدت ملی« و »اقتدار ملی« را نشانه گرفته 
اسللت . اما به برکت خون شللهدا وآگاهی ملت هرچه بیشتر در این جنگ 

شناختی تالش می کند کمتر نتیجه می گیرد.
اکنون ایران اسللالمی در اوج وحدت و اقتدار ملی اسللت. آمریکا و سلله 
کشور شرور اروپایی که حتی یک لحظه حاضر نیستند آتش توپخانه جنگ 
شناختی را تعطیل کنند مجبورند  تسلیم اراده ملت ایران شوند. این اراده 
متکی به اراده الهی است.اسللتکبار و استبداد جهانی نمی تواند در برابر این 

اراده  بایستد.
در جنگ شللناختی نخبگان سیاسی و مسئوالن بیشللتر از مردم مورد 
هدف هسللتند ، کافی اسللت یک نگاهی به ریخت فکری برخی از رؤسای 
جمهور سللابق و اسللبق و نیز وزرا و مسئوالن قبلی بیندازید تا عمق خطر 

آن را درک کنید.
آقای رئیسللی و کابینه سیزدهم تمام قد در برابر این جنگ ایستاده اند. 
مجلس نیز مراقبت ویژه در این جنگ دارد. دستگاه قضائی در مسیر تحول 
، یک سیمای جدید به خود گرفته است. قدر این دوران را بدانیم. رسانه ها 
بایللد در خط اول این نبرد حضور یابند و از نوامیس فکری و اصول انقالب 

دفاع  کنند.

محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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لزوم استقبال دولت از نقادان
اگللر نقدی نباشللد 
و دولت فکللر کند هر 
آنچلله انجللام می دهد 
هیچ کس نباید صحبت کند، قطعا بداند نردبان 
ترقللی را باال نخواهد رفللت. دولت باید نقدهای 
کارشناسی را بپذیرد و گرنه در جا می زند. دولت 
نباید درباره کسللانی که نقادی می کنند بگوید 
»آنهللا دارند بللذر یأس در جامعه می پاشللند«. 
بعضللی ها به لحللاظ عملکللرد، تیللم دولت را 
هماهنگ نمللی دانند. به عنللوان نمونه معاون 
اقتصللادی رئیس جمهور اعالم کللرد »یارانه ها 
دو برابر می شللود« اما فردای آن روز یکی دیگر 
از اعضللای تیم اقتصادی دولللت بیان کرد»این 
اختیار فقط با معاون اول اسللت«. اختالف بین 
اعضای تیم اقتصادی دولت مشخص است. حال 
آنکه قبل از اعالم هر تصمیمی باید بررسی الزم 
کارشناسی درباره آن موضوع انجام شده باشد و 

بعد اعالم کنند.
نکته دیگر آنکلله افزایش ۲۵ درصدی قیمت 
دالر از آغاز شللروع کار دولت آقای رئیسللی به 
همین نسبت تورمی در جامعه ایجاد کرد چون 
دالر تعیین کننده قیمت تمامی کاالها است. آیا 
می تللوان در این رابطه چیللزی نگفت؟ معتقدم 
دولت باید هم از کسانی که دلسوز جامعه و نظام 
هستند تشللکر کند و نقدهای آنها را درباره این 

موضوع ترتیب اثر دهد.
ما امکانات داریم و توانمند هستیم به دولت نیز 
مکرر اعالم کردیم »اول تصمیمات را از جوانب 
مختلف کارشناسی بررسی و سپس اعالم کنند«. 
اینکه تصمیمات رسانه ای شود، فضای اقتصادی 
به هم بریزد اما بعد آن تصمیمات عمل نشللود، 
خودش ایجاد یأس در جامعه می کند. مثال گفته 
شد »قیمت خودرو کاهش پیدا می کند« اما بعد 
مدتللی می بینیم خود دولت روی گرانی خودرو 

صحه می گذارد.
بارهللا دربللاره 
اهمیللت قیمللت 

مرغ در زندگی مردم صحبت شللد اما آیا دیدیم 
قیمت مللرغ ارزان شللود؟ خیر هر روز شللاهد 

افزایش قیمت مرغ بودیم.
در کل اگر دولللت نخواهد این صحبت ها را 
بپذیللرد و نام آنها را بهانلله و یأس بگذارد، دیگر 
هیچ دلسللوزی به خللودش اجازه حللرف زدن 
نمی دهللد اما اگر دولت اجازه حللرف زدن داد و 
بلله این حرف ها گوش کرد، قطعا نقادان راهکار 
هم برای حل مشللکالت دارند، البته اگر از آنها 

خواسته شود.
دولللت بایللد بپذیللرد در کار اقتصللادی اش 
نتوانسللته آن وحدت رویه را داشته باشد و این 
موضوع موجب شده که امروز شاهد گرانی های 

متعدد در حوزه کاال و خدمات باشیم.

احمد کریمی اصفهانی

عضو شورای مرکزی 

احمد علی مقدم بررسی کرد:

راه حل مشکالت و جبران محرومیت های استان کرمان
احمد علی مقللدم در گفتگو بللا  راه آرمان؛ در 
رابطه با سللخنان سللردار حاجی زاده به مناسبت 
دومین سالگرد شهادت سللردار سلیمانی و تاکید 
حاج قاسم بر ظرفیت های عظیم اقتصادی کرمان، 
گفت: آخرین تأکیدات شللهید سلیمانی بر تمرکز 
و رفع مشللکالت اقتصادی، محرومیت ها و آبادانی 
کرمان بوده اسللت که این خود نشللاندهنده عدم 

پیشرفت کرمان و مغفول ماندن ظرفیت های عظیم این استان است.
عضو شللورای مرکزی حزب موتلفه اسللالمی با اشاره به توانمندی های 
شهید سلیمانی در حوزه های فرهنگی، پیشرفت های عمرانی و اقتصادی، 
ادامه داد: اسللتانی که شللاید بیشللترین تعداد مسللئوالن کشللوری از آن 
برخاسته اند اما سهم آن، چیزی جز سطح بسیار پایین توسعه و سازندگی 
نیست و همین عدم توسعه و پیشرفت سبب شده بود تا سردار سلیمانی که 
استعدادهایش در همه حوزه ها خارق العاده بود، تصمیم بگیرد در صورت 
جدایی از کار نظامی به فکر آبادانی کرمان باشد بطوریکه وی اعتقاد داشت 
که کرمان نباید از دولت بودجه بگیرد بلکه باید به دولت مرکزی کمک هم 

کند چون به اندازه کافی مستعد هست و منابع دارد.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه جریان ناسالم سیاسی و اقتصادی بر 
منابع اسللتان حاکم بوده و اجازه رشد و پیشللرفت را به استان نداده است 
بلله طوری که این نگاه خیلی حاج قاسللم را نگران می کرد، افزود: نوع نگاه 
سللردار شهید سلللیمانی صرف مسللائل نظامی نبود بلکه نگاه ویژه ای به 

مسائل عمران، امنیت و اقتصادی داشت تا مردم در آسایش زندگی کنند و 
مشکالت به حداقل برسد زیرا رضایت و بهره مندی مردم از امکانات خوب 

برای او، مهمترین مساله بود.
مقدم بیان کرد: نبود تقوا و احساس مالکیت در بعضی از مسئولین اصالح 
طلب لیبرال وقت استان کرمان، نتیجه ای جز فساد مالی و پس رفت استان 
نداشت لذا مسئوالن استان کرمان با توجه به شعار اصلی انتخاباتی رئیس 
جمهور مبنی بر "تحول"، باید گفتمان انقالبی و مردمی را در این اسللتان 

محروم پیاده کنند.
وی تاکید کرد: این استان پهناور، دارای پتانسیل ها و منابع بسیار غنی 
می باشد زیرا از یک طرف با معادن بی شماری که دارد، بهشت معادن نام 
گرفته و از طرفی دیگر با سللطح گسللترده و غنی کشاورزی به هندوستان 
کوچک معروف شللده است به قسللمی که عاملی مؤثری در رونق اقتصاد 
غیرنفتی و اشتغالزایی کشور محسوب می شود ولی بدلیل بی مدیریتی ها، 
ناکارآمدی و نبود مدیران انقالبی، متاسفانه دچار محرومیت ها و بیکاری های 

زیادی شده است.
وی مطرح کرد: علت عقب ماندگی و محرومیت پهناورترین استان کشور 
پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقالب، فساد مالی برخی مسئوالن و 
مدیران اجرایی ناالیق استان  سبب شده است تا به درستی از ظرفیت های 
بسیار غنی آن استفاده نشود و حق این مردم محروم پایمال شود بنابراین 
انتصاب مدیران کارآمد، انقالبی و عملکرد جهادی  می تواند سبب توسعه، 

آبادانی و حل مسائل اساسی استان شود.

محمدحسین شفیعی ها:
انتصاب اگر بدون رعایت 

تخصص باشد 
همه اقدامات بی فایده 

خواهد بود
محمدحسین شفیعی ها دبیر ائتالف پیروان 
والیت استان قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهللار کرد: انتصاب اگر بللدون رعایت تخصص 
باشللد همه تالش ها و اقدامات بی فایده خواهد 

بود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با 
بیان اینکه طبیعتاً تخصص و آشنا بودن با محیط 
کار از شرایط ضروری و اولیه برای پذیرفتن یک 
مسئولیت است، تاکید کرد: تعهد داشتن بدون 

تخصص آسیب زا است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه صرف داشتن 
تعهد برای مسئولیت کافی نیست، بیان کرد: بعد 
از ۴۳ سال از انقالب دیگر نمی توانیم از مسئولیت 

افراد متعهد بدون تخصص حرف بزنیم.
وی ادامه داد: این حرف برای اول انقالب است 
که تعهد فرد بر تخصص بچربد و اگر این حرف را 
امروز بزنیم، ویرانگر است که بعد از ۴۳ سال هنوز 

بیم تخصص نداشتن را 
داشته باشیم.

به  به گللزارش مهر 
نظر می رسللد اسللتان 
قزوین بیش از هر زمانی 
امللروز نیازمنللد نللگاه 
تخصصی به مدیران در 
انتصاب ها اسللت و نیاز 

است استاندار قزوین برای رفع مشکالت عدیده 
ای که در اسللتان خود از آن بارها نام برده  برای 
ایجاد همگرایی بیشتر بین جریانات سیاسی، در 

انتصابات تخصص محور عمل کند.
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حسن السجردی :

چالش های بین روسیه و آمریکا در منطقه بیشتر خواهد شد
یک کارشناس مسائل منطقه می گوید: در خصوص 
قدرت های بین الملل در منطقه به نظر می رسد چالشی 
که بین روسللیه و آمریکا در جریان است تشدید خواهد 
شد که به نظر من مهمترین مسئله در سال آینده باشد 
و این چالش پررنگ تر خواهد شد. روسیه در تالش است 
که نفوذ خود را در منطقه محکم تر کند و از طرفی آمریکا 
از این مسللئله نگران است و به نظر می آید که در سال 

جاری میالدی چالش های بین روسیه و آمریکا بیشتر خواهد شد.
 آمریکایی ها هیچگاه عراق را به طور کامل ترک نخواهند کرد

دکتر حسللن السللجردی در گفت وگو با خبرنگار شللفقنا آینده درباره 
چالش ها و تحوالت مهم خاورمیانه در سال جاری میالدی اظهار داشت: با 
توجه به تحوالت سال گذشته به نظر می رسد مهمترین تحوالت منطقه 
در سللال جدید میالدی مبنی بر مسللئله حضور قدرت های بین الملل در 
خاورمیانه باشد که مهمترین مسئله خروج آمریکا از منطقه است که هم از 
افغانستان و هم از عراق به نوعی در تالش هستند که خارج بشوند. اگرچه 
آمریکایی ها گفتند که از عراق بیرون می روند ولی به نظر می رسد عراق 
همچنان به عنوان یک کشللور مهم در منطقه شللاهد حضور آنها باشد و 
آمریکایی ها هیچگاه این کشللور را به طللور کامل ترک نخواهند کرد چرا 
که در گذشته نیز چنین اتفاقی افتاده بود ولی آمریکایی ها حاضر به ترک 

کامل ازعراق نشدند.
 چالش های قدرت در عربستان

وی افزود: در مسللئله عربسللتان بلله نظر می رسللد چالش های زیادی 
بللرای تثبیت حضور ولیعهد در این کشللور وجود دارد و ممکن اسللت در 
آینده مسللائل و مشللکالتی را در حوزه داخلی آن به وجود بیاورد چرا که 
دودستگی هایی در ساختار قدرت در عربستان وجود دارد که ممکن است 

این کشور را دچار تحوالت مهمی در آینده کند.
السللجردی در مورد وضعیت سوریه نیز اظهار داشت: در سوریه به نظر 
می رسللد حکومت بتواند به نوعی مشکالت موجود در داخل این کشور را 

حللل و فصللل کند و در واقع بتواند در زمینه های اقتصادی به یک سللری 
راه حل هایی برای تثبیت موقعیت سللوریه در منطقه برسد و از کشورهای 

مختلف بخواهند که در این کشور سرمایه گذاری کنند.
وی در خصوص مسللاله ترکیه نیز اظهار داشللت: با توجه به شکسللت 
سیاست های اقتصادی در ترکیه ممکن است حزب اعتدال و توسعه نسبت 
به گذشته ضعیف تر شود و جایگاه اش در عرصه سیاسی این کشور کمرنگ 

تر شود.
 چالش های بین روسیه و آمریکا در منطقه بیشتر خواهد شد

این کارشناس مسائل منطقه در مورد حضور قدرت های بین الملل در 
خاورمیانه تصریح کرد: در خصوص قدرت های بین الملل در منطقه به نظر 
می رسد چالشی که بین روسیه و آمریکا در جریان است تشدید خواهد شد 
که به نظر من مهمترین مسئله در سال آینده باشد و این چالش پررنگ تر 
خواهد شد. روسیه نشان داده که حاضر نیست از سوریه دست بکشد و به 
سللهم خودش فکر می کرد که اگر سللوریه را از دسللت بدهد در واقع کل 
منطقه را از دسللت خواهد داد به خاطر همین روسللیه در تالش است که 
نفوذ خود را در منطقه محکم تر کند و از طرفی آمریکا از این مسئله نگران 
است و به نظر می آید که در سال جاری میالدی چالش های بین روسیه و 

آمریکا بیشتر خواهد شد.

رئیس »کمیته روابط خارجی« کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

مجلس درباره هرگونه توافق تصمیم گیری می کند
رئیللس »کمیته روابللط خارجی« 
کمیسللیون امنیللت ملی و سیاسللت 
خارجی مجلللس گفت: هر توافقی که 
بین تیم مذاکللره کننده ایران و طرف 
مقابل منعقد شود باید در صحن علنی 
مجلس مورد بررسی دقیق قرار گیرد و 

ما باید درباره آن تصمیم گیری کنیم.
عباس گلرو در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری »نما« با تاکید 
بر اینکه مجلس شللورای اسللالمی بر روند مذاکرات نظارت دقیق می کند، 
اظهار داشت: ما فرآیند مذاکرات را نظارت و رصد می کنیم و امیدواریم که 

نتیجه بخش و به نفع مردم ایران باشد.
وی با اشاره به در نظر گرفتن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران، ادامه داد: مهم ترین مسللئله برای ما آن است 
که طرف مقابل تضمین دهد که توافقی را که منعقد می کند، در عمل هم 

به آن پایبند باشد.
رئیس "کمیته روابط خارجی" کمیسللیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسللالمی تصریح کرد: تیللم مذاکره کننده جمهوری اسللالمی ایران تالش 
می کنند تا محتوای مذاکره به گونه ای باشد که منویات مقام معظم رهبری 

و خواست ملت ایران در آن مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم سللمنان در مجلس شللورای اسللالمی اظهار داشت: تیم 
مذاکره کننده کننده ما باید برای اجرای تعهدات طرف مقابل، تضمین های 

الزم را از آنان بگیرند تا دوباره قصه برجام تکرار نشود.
گلرو بیان کرد: مجلس شللورای اسالمی بر توافق نهایی نظارت می کند 
و طبق قانون اساسی باید توافق با طرف مقابل به گونه ای باشد که مصالح 

عالی نظام و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفللت: بنابراین هر توافقی که بین تیم مذاکره کننده ایران و طرف 
مقابل منعقد شود باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی دقیق قرار گیرد 

و ما باید درباره آن تصمیم گیری کنیم.
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نگاهی به دیدگاه های امام خامنه ای در خصوص مسئولیت زن در جامعه؛

چه گروهی به زنان خیانت می کنند؟

این روزها در مورد زنان و مسللئولیت آنان بسللیار صحبت می شود به 
گونه ای که گفتمان زنان به گفتمان غالب جوامع امروزی تبدیل شده است 
و از آنجا که نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به 
آنان حائز اهمیت است. در طول تاریخ اجحاف های بیشماری در حق زنان 
صورت گرفته است و همین موضوع باعث شده که امروزه ۳ تفکر در برابر 
مسائل زنان به وجود بیاید، تفکر اول حق اجتماعی برای زن قائل نیست و 
او را محدود به امور داخل خانه می کند، تفکر دوم اما زن را برابر با مردان 
می داند و تفکر سوم نظری بینابین این دو دارد. اما به راستی تفکر درست 
کدام است؟ در این مطلب سعی شده تا جایگاه اجتماعی و مسئولیت زنان 

را از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار دهیم.
امللام خامنلله ای معتقدند که فعالیت اجتماعی، همسللری و مادری از 
مهمترین مسئولیت زنان است و افرادی که این موضوع را از زنان منع کنند 
خائللن می خوانند این موضوع در واقع به تفکر اول و دوم بر می گردد. در 
تفکر اول جامعه سنتی مردساالر که زنان را از تحصیل و فعالیت اجتماعی 
منع می کند و در تفکر دوم جامعه  فمینیستی است که زنان را از مادری 
و همسری منع می کند. پس از نظر امام خامنه ای هر دوی این گروه ها 

خائن محسوب می شوند.
 برعکس جوامع غربی، اسللالم به نقش مادران و زنان در جامعه بسللیار 
تأکید دارد و معتقد اسللت باید مادران جامعه اصالح شوند تا تاریخ آینده 
اصالح شود. در اسالم هرکس زن را به بی سوادی و بی اعتنایی به شرکت 
در کارهای اجتماعی و مادر بودن و همسر بودن تشویق کند، خیانت کرده 

است. )در دیدار با گروهی از خواهران، ۶۳/1۲/۲1(
ایشان مسئولیت حضور در جامعه و رفع مشکالت را مسئولیت مشترک 

زنان و مردان می دانند و بر مسئولیت اختصاصی زن اشاره می کنند.
 البته مسللئولیت هایی هست که مشترک است. همان طور که گفتیم 
مسئولیت حضور در جامعه و فهمیدن دردهای عمومی جامعه و سعی در 
عالج دردهای عمومی جامعه، مخصوص مرد و مخصوص زن نیست؛ زن ها 
هم نمی توانند شانه شان را از این مسئولیت خالی کنند. اگر زن ها باید در 
این زمینه کاری انجام بدهند، البته باید انجام بدهند -محدودیتی هم وجود 
ندارد- اما مسللئولیت های اختصاصی هم یعنللی آن کاری هم که خدای 
متعال به حسب طبیعت به عهده ی زن قرار داده، مهم است. )در دیدار با 

گروه کثیری از زنان نخبه،۸۶/۰۴/1۳(
)در عرصه  فّعالیتهای اجتماعی و سیاسی و علمی و فّعالیتهای گوناگون( 
زِن مسلللمان مثل مرِد مسلمان حق دارد آنچه را که اقتضای زمان است، 

آن خألیی را که احساس می کند، آن وظیفه ای را که بر دوش خود حس 
می کند، انجام دهد. چنانچه دختری مثاًل مایل است پزشک شود، یا فعالیت 
اقتصادی کند، یا در رشته های علمی کار کند، یا در دانشگاه تدریس کند، یا 
در کارهای سیاسی وارد شود یا روزنامه نگار شود، برای او میدانها باز است. 
به شرط رعایت عّفت و عفاف و عدم اختالط و امتزاج زن و مرد، در جامعه  
اسالمی میدان برای زن و مرد باز است. شاهد بر این معنا، همه  آثار اسالمی 
اسللت که در این زمینه ها وجود دارد و همه  تکالیف اسالمی است که زن 
و مرد را به طور یکسان، از مسؤولیت اجتماعی برخوردار می کند. این  که 
می فرماید: »من اصبح ال یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم«، مخصوص 
مردان نیسللت؛ زنان هم باید به امور مسلللمانان و جامعه ی اسالمی و امور 
جهان اسالم و همه  مسائلی که در دنیا می گذرد، احساس مسؤولیت کنند 

و اهتمام نمایند؛ چون وظیفه  اسالمی است). ۲۰ / 1۲ / 1۳۷۵(
ایشان معتقدند که مسؤولّیت اجتماعی زن با انجام مسؤولّیت خانوادگی 
نفی نمی شود و زن بسته به توانایی خویش می تواند این دو مسئولیت را 

در موازات یکدیگر انجام بدهد.
خانمها اگر گفته می شللود که مسللؤولّیتهای خانوادگللی دارند، یعنی 
مسؤولّیت امور داخلی خانه این به معنای این نیست که مسؤولّیت اجتماعی 
از دوش اینها برداشته است. بایستی این مسؤولّیت را هم حفظ کنند و هر 
مقداری که با وجود حفظ این مسللؤولّیت توانایللی دارند، آن توانایی را به 

مسؤولّیتهای اجتماعی و سیاسی هم ضرب کنند. ۶۳/1۲/۰۴
ایشللان در نکته ای بسیار مهم به بحث واجب عینی و کفایی در حضور 
اجتماعی زن می پردازند و بر توجه مسئولیت های همسری و مادری زن 

تأکید می کنند.
»خانللم ها فعالیت اجتماعی شللان را بکنند، منتهللا با حفظ جنبه ی 
خانلله داری. البته مللن نمی گویم که همه ی زن ها باید خانه دار باشللند 
نه، ممکن است خانم هایی باشند که در کارهای مختلف، مسئولیت های 
مختلف اجتماعی به وجود آن ها نیاز شدید باشد، مجبور هم باشند و فرضا 
مبالغللی از وقتی را که صرف خانواده ممکن اسللت بکنند در آن کارهای 
حساس صرف کنند برای آن ها شاید واجب عینی هم باشد، شاید واجب 
عینی یا کفایی باشد در مواردی، در این شکی نیست، اما این فراموش نشود 
که فعالّیت اجتماعی، فعالیت سیاسللی، درس خواندن، درس گفتن نباید 
رقیب و مزاحم همسر بودن و مادر بودن زن به حساب بیاید؛ و زن با اخالق 
انقالبی و اسالمی خودش می تواند سازنده ی مرد و سازنده ی نسل های 

آینده باشد.« )در دیدار با گروهی از بانوان کشور ۶۳/1۲/۲1(
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ماجرای گردنبند با برکت حضرت زهرا)س(
جابللر بللن عبللداهلل 
انصاری مي گوید: روزی 
پیامبراسللالم پس از 

لباس نماز عصر با اصحاب و یاران نشسللته بودند که  بللا  پیرمردی 
بللا  های مندرس و در کمال ناتوانی که نشان مي داد  دوری  راه  از 

گرسنگی آمده وارد شد.
گرسللنگی عرضه داشت مردی پریشان احوالم، مرا از برهنگی  و 

ولی نجات ده، رسول اسللالم فرمود اکنون چیزی نزد من  نیسللت 
را برطللرف تو را به کسللی راهنمائی مي کنم که نیازمندی  های تو 

را کند، راهنمای به کار خیر مانند کسللی است که آن کار  خیر 
ا انجام داده است، من تو را به خانه ای مي فرستم که محبوب  خد

و رسول و او نیز عاشق خدا و رسول است.
پیامبللر به بالل دسللتور داد پیرمرد را بلله در خانه حضرت 

به زهللرا سللالم اهلل علیهللا راهنمائی کنللد وقتی آن مللرد بینوا 
در خانه حضرت رسید گفت:

»السالم علیکم یا اهل البیت النبوة«
او را جواب داده و پرسللیدند کیسللتی گفت: مردی 
بینوا هسللتم خدمت رسول خدا آمدم و عرض حاجت 
نمودم، آن بزرگوار مرا به در خانه شما فرستاد، آن روز 

سللومین روزی بود که اهل بیت در گرسنگی بسر برده و 
پیامبر از آن آگاه بود.

فاطمه علیهاسللالم چون چیزی در خانه بللرای عطا کردن به مرد عرب 
نمي یافت به  ناچار پوست گوسپندی که فرزندانش حسن و حسین را روی 
آن مي خوابانید به او داد و فرمود: ای مرد عرب امید است خداوند گشایش 
و فرجی برای تو فراهم آورد، پیرمرد گفت: دختر پیامبر من از گرسللنگی 
بي طاقتم شما پوست گوسپند به من مرحمت مي کنی: حضرت زهرا پس 
از شنیدن سخن پیرمرد گردن بندی که دختر عبدالمطلب به او هدیه داده 

د  به مرد عرب داد، پیرمرد گردن بند را گرفت و به مسجد آورد.بو
پیامبر را در میان اصحاب دید، عرضه داشللت یا رسول اهلل این 
گردن بند را دخترت به من داد و گفته آن را بفروشم شاید خداوند 
گشللایش و فرجی برای من فراهم آورد، پیامبر گریان شد و فرمود: 
چگونه و چرا خدا گشایش نمي دهد با این که بهترین زنان پیشینیان 

و آیندگان گلوبند خود را به تو داده است.
عمار یاسللر گفت: یللا رسللول اهلل اذن مي دهید من ایللن گردن بند                                                      
را بخرم، حضرت فرمود: خدا خریدار این گردن بند را عذاب نمي کند، عمار 
به عرب گفت به چند مي فروشی پیرمرد گفت: به سیر شدن از غذائی و یک 
برد یمانی جهت پوشاک و دیناری که مصرف بازگشت خود به وطنم نمایم.

عمار گفت: من به بهای این گردن بند دویست درهم مي پردازم، و تو را 
از نان و گوشت سیر مي کنم و بردی یمانی هم برای تن پوشت مي دهم و با 
شترم تو را به خانواده ات مي رسانم، عمار پیرمرد را به خانه برد و از غنائمی 

که هنوز از خیبر نزد خود داشت به او داد.
عرب دو مرتبه خدمت پیامبر رسید آنجناب فرمود: پوشاک الزم را گرفتی 
و سیر هم شدی، گفت: آری بلکه بي نیاز شدم سپس حضرت گوشه ا  ی از 
فضائل فاطمه علیهاسالم را بیان فرمود تا جائی که گفت: دخترم فاطمه 
را که میان قبر مي گذارند از او مي پرسند خدایت کیست؟ مي گوید: اهلل 
ربی، سؤال مي کنند پیامبرت کیست؟ مي گوید پدرم، مي پرسند امام و ولی 

تو کیست؟ مي گوید: همین کسی که کنار قبرم ایستاده.
در هللر صورت عمار گردن بند را خوشللبو کرد و با یللک برد یمانی به 
غالمی که سللهم نام داشللت داد و گفت خدمت پیامبر ببر در ضمن تو را 
هم به حضرت بخشللیدم، پیامبر سللهم را با گردن بند نزد فاطمه فرستاد، 
دختر پیامبر گردن بند را گرفت و غالم را آزاد کرد، غالم پس از آزاد شدن 
خندید، حضرت زهرا از سللبب خنده  اش پرسید گفت از برکت این گردن 
بند مي خندم که گرسنه ای را سیر و مستمندی را بي نیاز و برهنه ای را مالک 

لباس و غالمی را آزاد کرد و به دست صاحبش بازگشت.

حجت االسالم و المسلمین شیخ حسین انصاریان

کارشناس مسائل دینی

 مهربان ترین و سیاسی ترین مادر تاریخ
جامعیت مقام و نگرش حضرت زهرا )س( را در 
تمام حاالت این بانوی یگانه همه اعصار می توان 

مشللاهده کرد. دختری کلله برای خاتم 
پیامبران به مثابه مادری دلسللوز اسللت؛ همسری که پا 

به پای موالی متقیان و زاهدترین حاکم تاریخ حرکت 
مللی کند و ذره ای گالیه و شللکوه که نمی کند بلکه 
خود مشللوق و محرک علللی )ع( در اتمام و اکمال 
ماموریتش است و مادری که در خانه اش حسنین 

علیهما السالم و زینب کبری )س( تربیت می شوند. 
اما در کنار همه این ابعاد، فاطمه زهرا )س( جان خود و 

فرزندش را در راه جهاد بصیرت و در مسیر امام شناسی فدا می کند و از 
کوچکترین فرصتی به بهترین وجه در روشنگری جامعه اش بهره می برد. 
لذا او را می توان مهربان ترین، عاطفی ترین و در عین حال سیاسی ترین 

مادر تاریخ بشر نامید.
رفتارهای او از خطبه خوانی در مسجد گرفته تا بیانات در بستر بیماری، 
وصیت نامه سیاسللی و تالش بر اثبات والیللت امیرالمؤمنین و گریه های 
طوالنی ولی هدفمند پس از ارتحال پیامبر )ص( همگی نشللانگر بینش و 
روش سیاسی آن بانوی نمونه در کنار ابعاد عاطفی و اخالقی وجودی اش 

هستند.
بارزتریللن رفتار سیاسللی حضرت خواندن خطبلله در بهترین زمان، به 
بهترین شللیوه و با دقت تمام در تک تک جمالت بود. حضرت با پوششی 
خاص که شللامل سه پوشللش زیرین و یک چادر بزرگ و بلند بود بهمراه 
جمعی از زنان در مسللجد مدینه حاضر شللده و با رعایت عفت و حجاب و 
پرده حائل بین زنان و مردان خطبه ای عمیق، پرمغز، استداللی و رسا ایراد 

نمودند.

ظاهرا موضوع خطبه مباحث اقتصادی بود اما متن آن نشللان می دهد 
حضللرت برای روشللنگری و بصیرت جامعلله از ماجرای فللدک به عنوان 
مستمسکی بهره برده و با استدالالت قرآنی و بیان فلسفه عبادات 

و... خطبه ای سیاسی-اعتقادی بیان کردند.
فاطمه ای که سه روز در خانه غذا برای خوردن ندارد و 
حتی به همسرش نمی گوید مشخص است هدفی غیر 
از فدک و مباحث اقتصادی دارد و آن ضربه وارد کردن 
به موقعیت حکومت غاصب و دفاع از والیت امیرالمومنین و 

عصمت اهل بیت علیهم السالم بود.
هرچند شرح خطبه فدکیه در یکی دو مقاله نمی گنجد لکن 
در اینجا به ترسیم نمای کلی و خط سیر آن اشاره می نماییم. محورهای 
خطبه حول اصول دین یعنی توحید، نبّوت، معاد، عدل و امامت اسللت و 
تنها بخش کوچکی به موضوع اقتصادی فدک آن هم با استدالل روشن و 
صریح قرآنی می پردازد تا نشللان دهد خلیفه غاصب از درک اولیات تفسیر 

قرآن نیز عاجز است!
نکته دیگر اینکه خطبه فدکیه در واقع جهان بینی زیبا و نویی به شیعه 
هدیه می دهد. از دیگر سو نحوه اعتراضات و تحرکات سیاسی آن حضرت 
در بیان خطبه علمی مستدل، گریه های عاطفی هدفمند و دفاع همه جانبه 
از والیت الگوی همه زنان عالم است که بدانند می توان با کمال عفت و حیا 
به مبارزه و جهاد فکری و عملی پرداخت. همچنین به اجمال می توان اشاره 
کرد که در این خطبه عمیق مباحث مربوط به هسللتی شناسللی و نسبت 
آن با ماده، انسللان شناسی و مسائل مربوط به جسم و روح، موضوع معاد، 
ارتباط مبدأ و معاد و نقش وحی و نبوت در سعادت انسان و سایر جزئیات 
علمی-اعتقادی مربوط به جهان بینی توحیدی شیعیان به زیبایی و تمامیت 

بیان می شود.

علی تبریزی

روزنامه نگار
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نگاهی به ابعاد اجتماعی حیات حضرت زهرا )س(؛

الگوی آرامش بخش برای خانواده ها
خداونللد متعال در قرآن کریم از رسللول 
اکرم )ص( به عنوان اسوه و الگوی حسنه یاد 
می کند. هرچند در این الگو بودن تفاوتی بین 
زن و مرد نخواهد بود لکن با توجه به اختالف مسللئولیتها و خلقیات چه 
خوب است الگویی نیکو همچون فاطمه زهرا )س( برای زنان در نظر گرفته 
شللود. چراکه او پاره تن پیامبر اسللت و امام زمان )عج( مادرشان را الگوی 

حسنه برای همه امامان معرفی می نمایند.
 نگرش توحیدی در زندگی روزمره

در حیات فاطمه زهرا )س( آنچه بیش از هرچیز تبلور دارد خدامحوری 
و خداباوری است. آن حضرت تمام خواسته اش حول رضایت خدایش بود 

و بس.
همیشه می فرمود: "اللّهم إنی اسئلک بما تحب و ترضی"

این جمله نه شللعار کلله باور او بود. لذا وقتی بابللت فقر علی )ع( مورد 
شللماتت زنان قریش قرار گرفت فرمود: "رضیُت بما رضی اهلل و رسللوله" 
یعنی من راضی ام به آنچه مورد رضایت خدا و رسولش است. معنای دیگر 
دعا این است که شماتت و تمسخر شما تاثیری بر باورهای من ندارد و بلکه 

خواست و رضایت الهی اهدافم را مشخص می کنند.
جالب اینست که حتی در برخورد با همسرش هم ابتدا خواست خدا را 
مقدم می دانست و وقتی علی )ع( پرسید چرا به من نگفتی سه روز است 
غذایی در منزل نداریم نفرمود از تو حیا کردم بلکه فرمود من از خدایم حیا 
کردم از تو چیزی بخواهم که در توانت نیست. اگر تنها همین جمله و باور 
در زندگی های امروز سرلوحه رفتار زوجین باشد یقینا کوچکترین اختالف 
و کدورت و گالیه ای باقی نخواهد ماند و دنیای درون خانواده ها - با وجود 

همه کاستی ها و کمبودها- شیرین تر از عسل می شد!
  جامعیت رفتاری مثال زدنی

خیلی از الگوهای بشللری در یک زمینه موفق و در زمینه دیگر ممکن 
است دچار نقصان باشللند. برای مثال هنرمندان یا ورزشکاران بسیاری را 
شاهدیم که در مهارت هنری و ورزشی بسیار متبحر هستند ولی در اخالق 

اجتماعی یا روابط خانوادگی و... معایب و نقایص عمده ای دارند.
اما فاطمه زهرا )س( از جامعیتی مثال زدنی برخوردار بود. از یک سللو 

آنقدر احترام برای همسللرش قائل اسللت که حتی بللدون کنیه او را صدا 
نمی زند و از دیگر سو وقتی پای رضایت خدا در میان باشد ذره ای در مسیر 

خشنودی خدا تردید و لغزش ندارد و می فرماید :
"رضیُت باهلل رباً و بَک یا ابتاه نبیاً و بابِن عّمی بعالً و ولّیاً؛ خشللنودم که 
خداوند پروردگار من است و تو ای پدر، پیامبر من و پسرعمویم علی، شوهر 

و امام من است."
از یللک جهت آنقدر درون خانواده سرشللار از محبت اسللت و از دیگر 
جهت فقللط و فقط به رضایتش حول محور حللق تعالی می گردد و بس. 
لذا نمی فرمود که روشنی دیده ام فرزندانم و خانواده ام هستند بلکه دائما 

چنین مناجات می نمود :
"یا رب لیست من احد غیرک تئلج بها صدری و تسّربها نفسی و تقربها 
عینی؛ خداوندا، احدی به جز تو سینه ام را خنک نمی کند و نفسم را مسرور 

نمی نماید و هیچ کس جز تو چشم مرا روشنی نمی دهد."
  تسلیم محض اراده خداوند

از یک نظر چنان عاشللقانه فرزندانش را دوسللت دارد که حاضر نیست 
خاری کوچک آنها را بیازارد و از دیگر نظر چنان تسلیم اراده خداست که 
وقتی خبر شهادت جگرگوشه اش را با چنان وضعی در کربال از زبان پدرش 
می شنود  بجای کوچکترین ناشللکری و گالیه، آیه استرجاع می خواند و 

می فرماید:
"یا أبت سلمُت و رضیُت و توکلت علی اهلل؛ پدر جان، من تسلیم شدم و 

رضایت دادم و به خدا توکل می کنم."
به راسللتی اگر چنین دیدگاهی در وجود ما نهادینه شود هیچ مشکلی 
نخواهد توانسللت ایمان، آرامش و اخالق مللان را تحت تاثیر خودش قرار 

بدهد.
بینش الهی در نگرش به خانواده، مهمترین عاملی اسللت که سللبب 
عملکللرد موفق زن و مرد در عرصه خانواده می باشللد. بینش ها، روش 
هللا را می آفریننللد و نگاه مقدس به خانواده و این کلله فرد پیش از هر 
چیز تنها خدا را در نظر بگیرد، موجب می شللود سللختی های زندگی و 
مشللکالت اجتماعی که هر خانواده ای کم و بیش به آن دچار می شود، 

بر آنها آسان جلوه کند.

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی 
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اهلل وردی دهقانی بررسی کرد:

ایرادات اساسی بودجه 1401
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در بودجه سللال 1۴۰1 حتی می تواند یک تورم کامال 1۰۰ 

درصدی را در جامعه حکمفرما کند.
 اهلل وردی دهقانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی نما،  با اشاره به مزایا و 
معایب بودجه سللال 1۴۰1 اظهارداشت: بودجه سال آینده ایرادات اساسی 

دارد.
وی تاکید کرد: منابع درآمدی بودجه سللال 1۴۰1، 1۰۰ درصد محقق 
نخواهد شللد و البته ما در بودجه های سال های گذشته هم این موضوع را 

مشاهده کردیم.
 این نماینده مجلس اظهار داشللت: در بخش هزینه های بودجه سللال 
1۴۰۰ هم شللاهد حذف ردیف های بودجه ای و تجمیع و ادغام آنها ذیل 
وزارتخانه ها هسللتیم و معلوم نیست این بودجه ها به چه نحوی در آینده 

توزیع خواهند شد.
 دهقانی ادامه داد: زمانی که برای هر دستگاهی ردیفی در بودجه سالیانه 
مدنظر قرار می گرفت ما شاهد عدم تخصیص این منابع بودیم وای به حال 

اینکه ما بخواهیم این بودجه را در یک بخش تجمیع کنیم.
عضو کمیسللیون صنایع و معادن مجلس شللورای اسالمی بیان داشت: 
همچنین در این بودجه موضوع افزایش ده درصدی حقوق نگرانی هایی را 
ایجاد کرده است و از سوی دیگر ما شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این 

بودجه  هستیم.
دهقانی با بیان اینکه معلوم نیسللت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه 
شرایطی بر اقتصاد کشور حکمفرما باشد اظهار داشت: تحلیل ها در زمینه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست نیست و نگرانی ها در این بخش همچنان 

وجود دارد.
وی تاکید کرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم در حقیقت قیمت 

ارز براساس ارز آزاد ۷ برابر خواهد شد. 
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر شللاهد حللذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باشیم گوشت،لبنیات، کرایه حمل و نقل و سایر اقالم هم گران خواهد شد 

چرا که این موارد زنجیره وار به هم پیوسته هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر همه اقالم و 
کاالهای تأثیر تورمی خواهد داشت، به اعتقاد بنده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در بودجه سللال 1۴۰1 حتی می تواند یک تورم کامال 1۰۰ درصدی را در 

جامعه حکمفرما کند.
عضو صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: امیدواریم این مسئله 
به صورت مناسللبی در کمیسللیون تلفیق مورد چکش کاری قرار گیرد و 

خروجی آن به نفع افراد جامعه باشد.
دهقانی در ادامه با اشللاره به وضعیت صنایع و معادن در بودجه سللال 
1۴۰1 اظهار داشت: در این بخش ها هم مشکالتی در بودجه سال 1۴۰1 
وجود دارد و ما آمده ایم و در بخش معدن درآمد حقوق مالکانه دولتی را ۴ 
برابر کرده ایم و همگی این منابع  را تنها به سمت مصرف هدایت کرده ایم 

نه به سمتی که مولد باشد.
وی اظهار داشللت: حتی درصدهایی که برای توسعه و عمران استانهایی 
که دارای معادن هسللتند و عمدتا از شهرسللتان های محروم می باشند، 
به خوبی اختصاص نداده ایم و سللهم وزارت صنعت و معدن برای توسللعه 

زیرساخت های صنایع و معادن هم به خوبی در نظر گرفته نشده است.
ایللن نماینده مجلس گفت: حتماً باید مقدار قابل توجهی از درآمدهای 
بودجه را به سمت زیرساخت های تولید سوق دهیم تا بتوانیم تولید فعلی 
را نوسازی کنیم وگرنه اگر بخواهیم طبق شرایط حاکم پیش برویم تولیدی 

هم که در حال حاضر سرپاست از بین خواهد رفت.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 عنوان کرد:

 تدابیر اخذ مالیات از سوداگران و شرکت های دولتی در بودجه 1401
درباره اخذ مالیات از کسبه و خرده فروشان نگرانی در بودجه وجود ندارد

مردم  نماینللده 
بجنورد در مجلس 
شللورای اسللالمی 
گفللت: مالیات هللا 
در بودجلله 1۴۰1 
فشللاری بللر گرده 
نگذاشللته  مللردم 
چراکه ایللن مالیات ها به حوزه کسللب و کار ها 

اصابت ندارد.
محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی 
نما، با اشللاره به شللرایط مالیات هللا در بودجه 
1۴۰1 گفت: خوشبختانه شرایط اخذ مالیات از 
واحد های تولیدی در بودجه سال آینده کاهشی 

است.
وی ادامه داد: بخشللی از مالیات ها در بودجه 
مربللوط به مالیات های سللوداگرایانه بود که در 
گذشللته دریافت نمی شد و فرار مالیاتی در این 

بخش وجود داشت.
ایللن نماینده مجلس تاکیللد کرد: همچنین 
بخشللی از مالیات هللا در بودجلله مربللوط بلله 

بخش هایی اسللت که در گذشته تعریفی از آن 
وجود نداشت. مثال برخی از شرکت های دولتی 
بلله ظاهر خود را شللرکت های زیللان ده اعالم 
می کردنللد آن هم برای اینکلله مالیات ندهند، 
امللا وقتی نگاه می کنیم می بینیم این شللرکت 
سللوددهی داشللته و سللود آوری آن تبدیل به 
امتیازاتی به هئیت مدیره ها آن ها می شللود لذا 
حتمللا باید در این بخش مالیات اخذ شللود که 

در این زمینه اهتمام الزم صورت گرفته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مالیات ها در 
بودجه 1۴۰1 فشللاری بر گرده مردم نگذاشته 
چراکه ایللن مالیات ها به حوزه کسللب و کار ها 

اصابت ندارد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه 
برخی از اخذ مالیات از کسللبه و خرده فروشان 
نگران بودند، بیان داشللت: ایللن حوزه از جمله 
تعهداتی بود که تالش شد دولت در این بخش 
تغییراتی نداشللته باشد و مالیات در بخش های 

تولیدی هم کاهش داشته باشد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: مالیات ها در 
بخش های سوداگرایانه در بودجه 1۴۰1 در نظر 
گرفته شده به عنوان مثال فردی وارد بازار سکه 
و ارز شده و باید گردش مالی این افراد اخذ شده 

و مالیات الزم از این افراد گرفته شود.
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی خبر داد:

تالش مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه متاسفانه دریافتی های 
دسللتگاه های مختلف ما ناهماهنگ و غیر 
عادالنه اسللت، گفت: سللال گذشته اولین 
مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
اجرایی شللد  اما امسال باید تالش کنیم تا 
مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان 

عملیاتی شود.
احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی نما، با اشاره به نگرش دولت 
در زمینه پرداختن به مبحث همسان سازی بازنشستگان در بودجه 1۴۰1، 
گفت: بحث نظام پرداخت عادالنه یکی از دغدغه های جدی مجلس شورای 

اسالمی است.
وی تاکید کرد: ما در این بخش از دولت خواسللتیم تا یک الیحه ای را 
به مجلس در راسللتای متعادل سللاختن و عادالنه کردن نظام پرداخت به 

مجلس ارائه دهد.
راسللتینه با بیان اینکه مشللکل تنها در بخش همسان سللازی حقوق 
بازنشستگان نیست، گفت: متاسفانه دریافتی های دستگاه های مختلف ما 
ناهماهنگ و غیر عادالنه اسللت به ویژه بازنشسللتگان ما، لذا سال گذشته 
ما موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار دادیم.

این نماینده مجلس بیان داشللت: سللال گذشته اولین مرحله متناسب 

سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد  اما امسال باید تالش کنیم تا مرحله 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی شود.

عضللو کمیسللیون فرهنگی مجلس شللورای اسللالمی با بیللان اینکه 
صندوق های بازنشسللتگی رقمی بالغ بر ۳۰۰ هللزار میلیارد تومان بدهی 
دارند، تصریح کرد: ما باید تالش کنیم تا در بودجه بدهی دولت به صندوق 
بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی را کم کنیم تا توان صندوق ها برای 

اصالح نظام پرداخت حقوق افزایش پیدا کند.
ایللن نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر این مسللئله از جمله 
دغدغه و پیشللنهادات بودجه ای ما بوده که در زمان بررسی بودجه به آن 

می پردازیم.
این نماینده مجلس بیان داشت: ما سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان 
از بدهی دولت به سللازمان تامین اجتماعی را در بودجه اصالح کردیم، لذا 
امسال هم تالش می کنیم که بخشی از این منابع - بدهی دولت به صندوق 

تامین اجتماعی - در بودجه سال 1۴۰1 اصالح و پرداخت شود.

تالش اصالح طلبان برای تخریب سفر مهم رئیسی به مسکو
رئیس جمهللور   
دعوت  بللا  کشللورمان 
پوتیللن،  والدیمیللر 
رئیس جمهور روسیه به زودی به این کشور سفر 
می کند. در این سللفر که در راسللتای تعامالت 
راهبردی ایران و روسیه برنامه ریزی شده است، 
سللید ابراهیم رئیسی در دیدار با همتای روسی 
خود دربللاره تقویت و توسللعه روابط دوجانبه 

گفتگو خواهد کرد.
این سللفر در چارچوب سیاسللت کشور در 
تقویت و توسللعه روابط دو جانبه و چندجانبه با 
اولویت کشور های منطقه و با محوریت و اولویت 
مباحث همکاری های تجاری و اقتصادی انجام 
می شود. اما ظاهرا این سفر به مذاق غربگرایان 
داخلی خللوش نیامده و مدتی اسللت که تمام 
ظرفیت رسللانه ای خود را به کار گرفته اند تا با 
ابزار دروغ و تحریف ، فضاسازی خبری منفی را 
در مورد این سفر به وجود بیاورند. در آستانه ی 
این سفر رسانه های اصالح طلب شعار نه شرقی 
و نلله غربی را سللر داده و به تخریب این سللفر 
می پردازند این در حالی اسللت که به گفته ی 

مقامات آمریکایی این سفر می تواند تحریم ها را 
از کار بیاندازد وانگهی چگونه است که این افراد 
به هنگام سللر دادن این شعار و نکوهش ارتباط 
با شرق به سمت غرب غش می کنند و خواهان 
مذاکره مستقیم با آمریکا و ارتباط با او هستند؟

در صورتی که تجربه ی سللال های گذشته 
به خوبی ثابت کرده اسللت که سیاست تعامل 
سللازنده و همکاری با غرب هیچ دسللتاوردی 
برای کشور نداشته اسللت؛ غرب به راحتی آب 
خللوردن زیر تعهداتش می زنللد همان گونه که 
در قصه  برجام به تعهللدات خود پایبند نماند. 
چگونه است که جریان اصالح طلب در راستای 
سیاست کشللورهایی حرکت می کند که علنا 
حرف از براندازی می زنند، بهترین دانشللمندان 
هسته ای و حاج قاسم را  ترور می کنند و پشت 
 تریبون های رسللمی فریاد می زننللد: »من او را 

کشتم«
دولت سیزدهم بر خالف دولت پیشین سعی 
کللرد نوع نگاه مبنی بر نللگاه مطلق به غرب را 
اصالح کند و بر اسللاس نقشه راه تنظیم شده و 
بر مبنای حفظ منافع ملی، ابتدا عضو سللازمان 

همکاری های شللانگهای شللد و سپس سوآپ 
گازی را با ترکمنسللتان و آذربایجان امضا کرد 
و اکنون قصد سللفر به روسیه و ترسیم قرارداد 
راهبللردی و ایجللاد روابط گسللترده بللا دیگر 
قدرت های تأثیرگذار و تعیین کننده را در برنامه 

آینده خود دارد.
این کامال طبیعی اسللت کلله آمریکا موافق 
نزدیکی ایران به روسللیه و چین یا هر کشللور 
دیگر شللرقی نباشللد چرا که وقتی سه قدرت 
بزرگ یعنی چین، روسللیه و ایران در کنار هم 
قرار بگیرند، این موضللوع به نفع غرب نخواهد 

بود.
اما آنچه اصالح طلبان باید بدان پاسخ دهند 
این است که آنها چرا بر خالف منافع ملی و در 

جهت خواسته های آمریکا حرکت می کنند؟

شیما احمدی

روزنامه نگار

نواب خورشللیدی که در ظلمت درخشللید  هم نور و هم گرمی به هر کاشللانه 
بخشید

نواب هم آتشفشان، هم جانفشان بود          از حیدر و از فاطمه او را نشان بود
بهر دفاع از دین حق تنها به پا خاست        جمع فدائی های اسالمی به پا راست

او خود فدائی و فدائی ساز گردید               همراه یاران الیق پرواز گردید
دو واحدی پروانه شمع وجودش                 طهماسب ذوالقدر یاران صعودش

همچون صفی مرصوص جهاد آغاز کردند     راه شهادت بهر خوبان باز کردند
بر دشمنان دین خروشیدند یک سر           تا جان خود دادند اندر راه دلبر

فریادشان لرزاند کاخ دشمنان را                 بشکست غرور و هیبت اهریمنان را 
نواب شمع بزم عاشق پیشگان بود              او محوری از بهر آن پروانگان بود

نواب و یاران پرده ظلمت دریدند               تا در سحر شهد شهادت را چشیدند
فریادشان بودی اذان نهضت ما                  اقدامشان شد موجب قد قامت ما
آنگاه امام ما نماز خون به پا کرد                ما را ز قید و بند اهریمن رها کرد
سید علی امروز امام این نماز است            تحت والیش امت ما سرفراز است

فرخ کجا و وصف عشاق فداکار            جان برکفان رزم و جانبازی و پیکار
فضل اهلل فرخ

شعری به مناسبت شصت و ششمین سالگرد 
شهادت نواب صفوی و یاران با وفایشان
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سیدعلی یزدی خواه:

در بخش مبارزه با رهاشدگی فضای مجازی خالء قانونی داریم 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: به دلیل اینکه این 
قوانین - قوانین در زمینه فضای مجازی - در مجلس تصویب نشده، محاکم، 
دادسللتانی ها به عنوان مدعی العموم در برخورد با این پدیده در بسیاری از 

جاها دچار خالء قانونی هستند.
سللیدعلی یزدی خواه عضو شللورای مرکزی حزب موتلفه اسللالمی در 
گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری نما، با اشاره به مقابله با رهاشدگی 
و لجام گسیختی فضای مجازی و ضرورت برخورد مسئولین با این موضوع، 
گفت: بحث رهاشدگی فضای مجازی مختص این هفته و آن هفته نیست و 

امسال و پارسال ندارد.
وی تاکید کرد: متاسفانه حدود ۲۵ سال است که اینترنت وارد کشور شده 

و هنوز قوانین مورد نیاز در این حوزه تصویب نشده است.
عضو کمیسللیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: به دلیل 
اینکلله این قوانین - قوانین در زمینلله فضای مجازی - در مجلس تصویب 
نشده، محاکم، دادستانی ها به عنوان مدعی العموم در برخورد با این پدیده 

در بسیاری از جاها دچار خالء قانونی هستند.
این نماینده مجلس بیان داشت: مجلس یازدهم به جد به این عرصه ورود 
کرده و انشاءاهلل بتواند قدم های خوبی را در بحث قانونمند کردن و ساماندهی 

فضای مجازی بردارد.

کردن وی با بیان اینکه همه دلسوزان کشور  نظامنللد 
همه فضللای مجازی را قبللول دارند، بیان  داشللت: 
و آنهایی که دلشان برای نظام، خانواده،  کللودکان 
موضوع گروه های آسللیب پذیللر می تپد به  ایللن 
گی واقف اند که فضای مجازی دچار یک  ها شللد ر

بوده و باید این فضا قانونمند 
شود.

مجلس  نماینده  این 
ادامه داد:حتما باید رها 
شدگی فضای مجازی 

اصالح شللود. البته 
بسیاری از دولت ها 

و کشللورهای خارجی هم چنین قوانینی را دارند و این قوانین هم یک الی 
دو قانون نیست و برخی کشورها حتی ۲۰۰ قانون در زمینه نحوه برخورد با 

عملکرد افراد در فضای مجازی دارند.
عضو کمیسللیون فرهنگی مجلس ادامه داد: حتی بسیاری از کشورهای 
غربی با برنامه هایی از جمله فیس بوک و تلگرام مشکل دارند، بنابراین این 

بخش نیازمند اصالح است و باید به جد مورد پیگیری قرار گیرد.

چرا فضای مجازی باید مدیریت شود؟
 1۸۰ نماینده مجلس 
در بیانیه ای از قوه مجریه 
و قضائیه خواسللتند که 
با »سوءاسللتفاده از امکانات فضللای مجازی« و 
»لجام گسیختگی رسانه های اجتماعی« برخورد 
کنند و منتظر قانون »حمایت از حقوق کاربران 
و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« نباشند.

در تیرماه سال گذشته بود که طرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی با هدف حمایت 
از تولیدات داخلی و رفع خالء های قانونی حقوق 
کاربران در فضای مجازی مطرح و در دستور کار 
مجلس قرار گرفت همزمللان با این طرح حجم 
اخبار، گزارش ها و واکنش ها در رسانه ها و فضای 
مجازی به  یک  باره اوج گرفت و برخی روزنامه ها 
با تیترهای درشللت بلله آن پرداختند و مدعی 
شدند که این طرح در صورت تصویب در نهایت 
به سمت محدودسازی فضای مجازی و اینترنت 
حرکت می کند و کسللب و کارهللای اینترنتی 
موجود در اینستاگرام، تلگرام و واتساپ را از بین 
می برد. همچنین بگیر و ببند در فضای مجازی 
و جرم انگاری استفاده از فیلتر شکن هم از جمله 
مسائلی بود که توسط مخالفان این طرح مطرح 
می شد و ذهن مردم را در مورد این طرح مشوش 
می کرد، در نهایت با تمام حاشیه ها این طرح از 

دستور کار مجلس خارج شد.
حال نماینللدگان ملت از قوه مجریه و قوه ی 
قضائیه خواسللته اند تا زمانللی که طرح صیانت 
از حقوق کاربللران در فضای مجازی به تصویب 
نرسللیده با سللوء اسللتفاده کنندگان در فضای 

مجازی برخورد کنند.
این یک واقعیت است که آلودگی های موجود 
در فضای مجازی افسارگسیخته است و افرادی 
که به عنوان مصرف کننده در این فضا مشللغول 
به فعالیت هسللتند، به علت رهاشدگی این فضا 

در تیررس سللیلی بنیان کن با آسللیب ها ی نو 
ظهور قللرار می گیرند و مجبورند که به تنهایی 
بللار حفاظت از خود در برابر این آسللیب ها که 
عمومللاً فراتللر از حد توان آنهاسللت را به دوش 
بکشند، این در حالی است که محافظت در برابر 
چنین سللیالب های مخربی تنها با سالم سازی 
فضای مجازی صورت می گیللرد و اصلی ترین 
نقش در این زمینه را حاکمیت جامعه بر عهده 
دارد. این گونه نیست که حاکمیت فقط مسئول 
راه انداختن بسللتر اینترنللت و خدمات مربوط 
به آن باشللد بلکه در این زمینه وظایف نظارتی 
گسترده ای در جهت سالم سازی آن نیز برعهده 

دارد.
فللارغ از بحث هللای سیاسللی و عملکرد های 
سلللیقه ای، مدیریت فضای مجازی در کل دنیا 
توسللط حاکمیت  آن کشللور انجام می شللود، 
متاسفانه در کشللور ما بحث سالم سازی فضای 
مجازی بعد از سللال های بی شمار با وجود نیاز 
مبرمی که به آن بوده همواره مورد سوء استفاده 
جناح های سیاسللی قرار گرفته تا به واسطه ی 
آن جریللان رقیب را مخالف آزادی جلوه دهند و 

حواس جامعه را از مسائل اصلی منحرف کنند.
این در حالی است که در تمامی دنیا مدیریت 
فضای مجازی حاکم است هیچ کشوری نسبت 
بلله مدیریت فضللای مجللازی سللرزمین خود 
بی تفاوت نیست. همین کشور آمریکا که مدیریت 
فضای مجازی در ایران را به وضع محدودیت های 
بیشتر تعبیر می کند، اینترنت دوگانه را در اختیار 
شللهروندان خود قرار داده تا کاربران با سللنین 
مختلف به محتوای یکسللانی دسترسی نداشته 

باشند.
اما متاسللفانه در کشللور ما اهمللال کاری و 
سیاسی کاری مسئولین اجرایی باعث ایجاد لجام 
گسیختگی فعلی فضای مجازی کشور شده است.

رهبللر معظم انقللالب در بحللث بی توجهی 
مسللئوالن نسبت به فضای مجازی در سال های 
قبللل می فرمایند: " همه کشللور های دنیا روی 
فضای مجازی خودشللان دارند اعمال مدیریت 
می کنند، در حالی که ما افتخار می کنیم به اینکه 
ما فضای مجازی را ول کرده ایم. این افتخار ندارد، 
ایللن به هیچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را 

بایستی مدیریت کرد."

فاطمه حسینی

روزنامه نگار
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 FATFاعالم آغاز همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین بدون پذیرش
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی روز جمعه پس از دیدار و گفت وگو با »وانگ 
یی« همتللای چینی در جمع خبرنگاران گفت: در 
این سللفر اوال توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن 

توافق همکاری های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعالم کنیم.
وی افللزود: ما همزمان با گفت وگوهللا در چین، مقدماتی را فراهم کرده 
بودیم کلله بتوانیم امروز را روز شللروع اجرای توافللق جامع همکاری های 

راهبردی دو کشور اعالم کنیم.

امیرعبداللهیان بیان کرد: از جمله موضوعات دیگری که در دسللتور کار 
بود ما برای عملیاتی کردن قرارداد ۲۵ ساله و موضوعات مختلف منطقه ای و 
بین المللی، حامل پیام کتبی آقای رئیسی رئیس جمهور به آقای شی جین 

پینگ رئیس جمهور چین بودیم.
به گزارش روزنامه الکترونیکی شللما دولت روحانی در گذشللته گفته 
بللود بدون قبول fatf نمی شللود همللکاری ایران و چین آغاز شللود اما 
وزیرخارجه ایران در دیدار همتای چینی خود رسما شروع این همکاری 

را اعالم کرد.

حسن مجتبایی

روزنامه نگار

وقتی رکوردداران انتصابات 
غیرتخصصی طلبکار می شوند

از چند روز گذشته که خبر انتصاب علی 
عسگری به مدیریت هلدینگ پتروشیمی 

خلیج فارس منتشر شد، جریان اصالح طلب 
با تکیه بر این موضوع که انتصاب مذکور 

نادرست است سعی کرد تا مدیریت کالن در 
صنعت نفت را غیر تخصصی جلوه دهد، این 

در حالی است که اگر به انتصابات گذشته 
در دولت مورد حمایت این جریان نگاهی 

بیاندازیم خواهیم دید که رکورددار انتصابات 
غیرتخصصی و خارج از حوزه نفت کسی جز 
بیژن زنگنه نیست. در دوران وزارت بیژن 
زنگنه بود که معاون پژوهش و فناوری از 

راه آهن و معاون برنامه ریزی از وزارت نیرو به 
صنعت نفت آمدند. همچنین مدیرعامالن دو 
شرکت پخش و پاالیش و نیکو را شاگردان 
زنگنه عهده دار شدند. عالوه بر این موارد 
دو تن از مشاوران ارشد وی که اختیارات 

بی شماری در حوزه مدیریت نفتی را عهده 
دار بودند پیش از آن در حوزه های معدن 
و شیالت مشغول کار و از آنجا به حوزه ی 
انرژی وارد شدند بعالوه این موضوع مدیر 

عامل پیشین هلدینگ خلیج فارس که امروز 
جریان اصالح طلب برای آن جنجال به راه 
انداخته از مترو به حوزه ی نفتی کوچ کرده 
بود و برخالف امروز رسانه های اصالح طلب 

کوچکترین اعتراضی به این موضوع نکردند 
وانگهی به علت یک انتصاب نادرست زیر سوال 
بردن کل مدیریت یک وزارت خانه بیشتر به 
یک تسویه حساب سیاسی شبیه است تا یک 

نقد فنی و تخصصی.
جنس مذاکره دولت قبل و فعلی

روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله  ی 
خود ادعا کرده است: کسانی که برجام را 
نفی می کردند، اکنون مذاکره برای احیای 

آن را الزم می دانند.

برخللالف آنچلله روزنامه ی حامللی جریان 
اصالح طلب ادعا می کند ، مخالفت ها نه با ابزار 
مذاکره، بلکه استفاده غلط و نادرست از آن بود. 
طبیعتا  فرق می کند که اسللتفاده  از این ابزار 
به چه صورت  و توسللط چه کسی انجام گیرد  
اینکه  به دشمن اعتماد کند ، یا بی اعتماد باشد 

و تن به توافق »به هر قیمت « ندهد.
وانگهی دولت و جریان حامی آن از مذاکره 
برای مذاکره اسللتقبال نمی کنند بلکه در پی 
احیای حقی هستند که بر اثر اشتباهات دولت 
گذشللته همه امتیازات هسللته ای در کمتر از 
۲ سللال واگذار شد و تنها باعث ایجاد افزایش 
تحریللم ها از ۸۰۰ مورد به 1۷۰۰ مورد شللد، 
بنابراین حال که کشللور هزینه ی بی شماری 
را به علت مذاکرات سراسللر اشتباه دولت مورد 
حمایت این جریان پرداخته است حق دارد که 

حقوق خود را از مذاکرات برجام مطالبه نماید. 
این مذاکره برای احقاق حق کجا و آن مذاکره 

برای مذاکره و سرسپردگی کجا؟
بانیان اصلی مشکالت موجود

جواد امام یک�ی از فعالین اصالح طلب 
طی مصاحب�ه ای ب�ا روزنام�ه ی اعتماد 
می گوید:  »مس�بب اصلی اوض�اع امروز 
اقتصاد، سیاست هایی همچون نپذیرفتن 
FATFو ممانعت از احیای برجام است و 
مقصر اصلی کسانی که چنان شعارهایی 

علیه این سازوکارهای جهانی می دادند«
این سللخنان در حالی مطرح می شللود که 
در دولت حسللن روحانی بیللش از 9۰ درصد 
دسللتورات FATF اجرا شللد و در راسللتای 
تعهدات برجامللی در قلب راکتور هسللته ای 
بتن ریخته شد و چرخ سانتریفیوژها از حرکت 
ایستاد و بخش اعظم ذخایر اورانیوم غنی شده 
به خارج از کشللور منتقل شللد، امللا با وجود 
همراهی دولت روحانی نسبت به  غرب و انجام 
تمامی آنچه از سوی غرب به کشور دیکته شد، 
دالر به 1۰ برابللر افزایش پیدا کرد و تحریمها  
چند برابر شد و قیمت تمامی کاالهای اساسی 
اعم از مرغ و تخم مرغ و خودرو و و لوازم خانگی 

و...به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرد. 
حللال بانیان اصلی مشللکالت موجللود، به 
اداملله ی روند گذشللته اصرار کللرده و قصور و 
تقصیرهای خود را به گردن دیگران می اندازند.

نگاهی به رسانه های اصالح طلب
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مهندس میرسلیم در جمع کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی اعالم کرد: 

مجلس آماده شنیدن دیدگاههای کارشناسی در ورزش است

سیزدهمین نشست اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی با حضور 
مهندس میرسلللیم نماینده مردم تهران درمجلس شللورای و عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
 در این نشست ابتدا مرحوم محمدرضا یزدانی خرم رییس کارگروه ورزش 
در خصوص پیشللینه ورزشی و ریاست مهندس میرسلللیم در فدراسیون 
نجات غریق توضیحاتی ارائه و حضور وی در مجلس را فرصتی مغتنم برای 
جامعه ورزش عنوان کرد. یزدانی خرم همچنین ضمن ارائه گزارشی کوتاه از 
فعالیت ها و مصوبات این کارگروه، از مهندس میرسلیم خواست تا  دیدگاهها 
و نقطه نظرات کارگروه ورزش در خصوص مباحث کالن ورزش را از طریق 

مجلس مورد پیگیری قرار دهد.
مهندس میرسلیم ضمن استقبال از پیشنهادات و نقطه نظرات اعضای کارگروه 
ورزش حزب موتلفه اسالمی با اشاره به جایگاه تقنینی و نظارتی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: نمایندگان در راستای وظایف ذاتی خود پیشنهادات و 
دیدگاههای کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف از جمله ورزش را مورد 
توجه قرار داده و در صورت لزوم آنها را تا حصول به نتیجه الزم پیگیری می کنند.

 وی بللا تاکیللد بر مبارزه با هرگونه ناهنجاری و فسللاد در ورزش و اصل 
شایسته ساالری در گزینش مدیران این حوزه گفت: نمایندگان مجلس ناظر 
بر عملکرد بخش های مختلف اجرایی کشللور از جمله ورزش هستند و در 

راستای این نظارت از دیدگاهها و نقطه نظرات کارشناسان بخش های مرتبط 
بهللره مند می گیرند تا در مواقع لزوم نقش نظارتی خود را دقیق تر اعمال 
کنند. کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی از جمله تشکیالتی است که با 
حضور جمعی از متخصصان و پیشکسوتان متعهد و متخصص  تشکیل شده 

و مجلس محترم می تواند از نقطه نظرات این جمع استفاده کند.
عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود 
با نادرسللت خواندن اعمال قانون بازنشستگی در عرصه ورزش تصریح کرد: 
به اعتقاد من اعمال این قانون در رابطه با چهره هایی که تجربه و تخصص 
کافی در ورزش پیدا کرده و به اصطالح پخته و کار آزموده شده اند، درست 
نیست. به عنوان فردی که سال های طوالنی در عرصه ورزش و فدراسیون 
حضور داشتم اذعان می کنم این محدودیت به نفع ورزش نیست و ما با کنار 
گذاشللتن اجباری مدیران  توانمند و با تجربه، این عرصه را از افراد کاردان 
خالی می کنیم. بدیهی است در صورت ارائه طرح از سوی وزارت ورزش به 

مجلس این موضوع می تواند مورد بررسی مجدد قرار گیرد. 
 در پایان این نشست مقرر شد دیدگاهها و نقطه نظرات تخصصی کارگروه 
ورزش حزب موتلفه اسالمی در خصوص رخدادها و اتفاقات حوزه مربوطه، 
توسط مهندس میرسلیم به فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی مجلس 

شورای اسالمی منتقل شود.

حساسیت بودجه 1401 ورزش 
 یکی از مباحث مهم و نیاز اساسی امروز ورزش 
،موضوع بودجه سال 1۴۰1 و ضرورت توجه دولت و 
مجلس به این مطالبه جدی جامعه ورزش می باشد.

باید توجه داشللت در سال آینده بازیهای آسیایی و پارا آسیایی را پیش 
رو داریم.

صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی و نیاز به تدارک و اعزام به مسابقات 
هم مستلزم بودجه کافی است.

دیگر ورزشللکاران رشته های مختلف هم برنامه های جامع و اعزام  های 
متعددی دارند.

تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام در جای جای کشور،رسیدگی به  
اموراشللتغال و ازدواج جوانان و توجه به ورزش همگانی در وزارت ورزش و 
برنامه های جداگانه کمیته ملی المپیک را باید به دقت زیر نظر داشت و بر 

اساس آن بودجه سال آتی را مصوب کرد.
یقینا با بودجه پیشنهادی دولت و اعتبارات فعلی نمی توان تمام نیازهای 

جامعه ورزش را برآورده کرد.
متاسللفانه شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی و کم تحرکی مردم به لحاظ 
جسمی و روحی و روانی خسارتهای جبران ناپذیری به سالمت جامعه وارد کرد. 
در این میان نوجوانان و جوانان بیش از دیگر آحاد جامعه تهدید شدند و تعطیلی 

مدارس و دانشگاهها به کم تحرکی و تنبلی جسمانی این قشر دامن زد.
برای جبران مافات و پرورش نسل جوان و  پویایی خانواده ها باید ورزش را 
در اولویت قرار داد و موضوع اساسی سالمت را قبل از درمان در نظر گرفت.

بللا توجه به موارد مطروحه و تراکم  برنامه های جاری دسللتگاه ورزش و 
کمیته ملی المپیک  باید دولت و مجلس با عزم و اراده جدی تری وارد میدان 

شوند و از اختیارات قانونی خود به نفع ورزش استفاده کنند.
قرار دادن بخشی از درآمدها در بحث مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر 
دخانیات  به ورزش و کاهش عوارض خروج از کشور از جمله  مطالبات است.

در گذشته به بهانه آنکه اساسا ورزش با سیگار و دخانیات مخالف است،این 
موضوع کنار گذاشته شد!

باید پرسللید، در بحث حفظ سللالمت جامعه  چه دستگاهی  مهم تر از 
وزارت ورزش و جوانان را  می توان یافت؟

از طرفی عوارض خروج از کشللور  در بودجه 1۴۰1 افزایشللی چشمگیر 
خواهد داشت.

اعتقللاد داریم عوارض خروجی جامعه ورزش مانند عوارض زائران عتبات 
عالیات باید در سطوحی پایین باشد تا فدراسیون های ورزشی در اعزام ها 

مشکالتی عدیده نداشته باشند.
در بحث توسعه ورزش همگانی هم یکی از مشکالت جاری هزینه های 

سنگین نگهداری اماکن ورزشی است.
ایللن اماکن را باید از بخش خصوصللی خارج کرد و در اختیار ادارات کل 

گذاشت.
در بحللث حمایت دولت و مجلس در این زمینه می توان هزینه های آب 
،برق و گاز را کاهش داد و یا معافیت هایی در نظر گرفت و در میدان عمل 

به کمک ورزش شتافت.

احمد میرزائیان 

عضو کارگروه ورزش
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" یزدانی خرم " یار صمیمي حزب موتلفه اسالمی 
یللک  کشللورمان  ورزش  متاسللفانه 
شللخصیت وارسللته، متدین، متعهد واز 
مدیران شریف،برجسته، خوشنام و به حق 

ماندگار خود را از دست داد .
بی تردید،  ایشان از همراهان وفادار به حزب موتلفه اسالمی بود و در این 

مسیر از هیچ تالشی دریغ نکرده است. 
آشنایی ام با ایشان در ورزش وحزب موتلفه اسالمی به چهار دهه گذشته 

بر می گردد .
شللادروان یزدانی خرم شرافتمندانه و دلسللوزانه نشان داد که با ایمان و 
اعتقاد، توکل به خدا، تالش وصبوری و داشللتن روحیه جهادی وبسللیجی 
می شللود، ورزش کشللور را از صفر و درجا زدن نجات داد و تا سطح جهانی 

شدن هم ارتقاء داد .
زمانی که روسای فدراسیون های ورزشی با مهندس هاشمی طبا رئیس 
وقت ورزش خدمت رهبری رسللیدند ، مقام معظم رهبری در سللخنانی با 
اشللاره به خدمات آقای یزدانللی خرم فرمودند: ایشللان را درورزش الگوی 

خودتان قرار دهید .
اما متاسللفانه بعد از آن با نا مالیمات فراوان مواجه شللد! بازنشسته اش 
کردنللد! و در واقع دیگر از تدابیر ورزشللی او اسللتفاده نکردند! ولی یزدانی 

پیشللنهاد خرم بیکار ننشسللت و دلسللوزانه به  اینجانللب 
موتلفلله را داد تشللکیل کارگللروه ورزش در حزب 
یللن که خوشبختانه مسللولین حزب از  ا
کلله پیشنهاد استقبال کردند و مفتخرم 
ئم بیللش از پنللج سللال بلله عنللوان  قا
ر مقام ایشللان هر هفته دوشنبه ها  د

جلسللات کارگللروه ورزش 
حزب موتلفه اسالمی در 
خدمتشللون بودم و حاال 
در گذشت جوانمردی را 
تسلیت می گویم که یک 

عمر در راه خدا ، تبلیغ دین اسالم، صداقت و راستگویی درورزش تالش کرد 
وهیچ گاه هم خسللته نشللد و آخرین تالش اش هم در هفته گذشته چند 
پیشللنهاد بودجه ای در ورزش بود که به مهندس میرسلیم رئیس شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی وعضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارائه 

داد .
امیدوارم که شاگردان و دوستداران ایشان به ویژه اعضای کارگروه ورزش 

حزب موتلفه راه او را ادامه دهند.

محمدرضا تهرانی

 قائم مقام کارگروه ورزش حزب

در فراق معمار والیبال ایران

برایت خواهم نوشت،
از ابهام لحظه ها،

از تردید،
از حجم مرگ آور نبودنت ،

از کسللانی کلله رد می شللوند و بللوی تو را  
می دهند...

نللگارش مطالب تلخ و گزنللده در فراغ رفیق 
صمیمی و مدیر بی ادعای ورزش جانکاه اسللت 

و آزار دهنده.
حللاج آقللای یزدانی خرم را بایللد نمونه یک 

متخلق به اخالق اسالمی دانست.
مدیری که به حق معمار والیبال ایران بود و با 

بهره بردن از کارشناسان و متخصصان این رشته 
و با کار زیر بنایی از ابتدای سللال 1۳۶۸ تحولی 

در والیبال ایجاد کرد.
ایشللان از سللال 1۳۸۵ ریاسللت فدراسیون 
کشللتی را به عهده گرفت و طی مدت ۶ سللال 
منشللا خدمللات گسللترده ای در ایللن رشللته 

پهلوان پرور بود.
روزهای دوشللنبه در کار گللروه ورزش حزب 
موتلفه اسللالمی توفیق داشتیم تا ساعاتی کنار 
ایشان باشیم و مسائل و مشکالت ورزش را بازگو 

کنیم.
هفته گذشللته  در حضور آقللای مهندس 
میرسلللیم مباحللث کلللی ورزش از جمللله 
بودجه سللال 1۴۰1  مطرح شللد. ایشللان 
بللا ظرافللت و تحلیلی جامع از کاسللتی ها 

و کمبودهللا در حللوزه ورزش قهرمانللی و 
همگانللی و ضرورت اهتمللام دولت و مجلس 

سللخن گفتند و...
یکی از ویژگیهای ایشللان،پیگیری موضوعات 
ورزشی در جلسات و مطالبه آن از مدیران و دست 
اندرکاران ورزش بود و بسللیار عالقه مند بود برای 

رفع و رجوع مشکالت  ورزشکاران  قدمی بردارد.
خدایش بیامرزد و او را با اولیائش محشور 

گرداند.

احمد میرزاییان

عضو کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی

مرد بزرگ ورزش رفت
خبر تلخی بللود. محمد رضا 
یزدانللی خرم درگذشللت. بزرگ 
مردی که به ورزش ایران خیلی 

خدمت کرد.
او نشان داد که با کار درست و تالش می توان در جهان بهترین بود.

او نشان داد که مهم اخالق است. با وجود برخی نامالیمات هیچگاه زبان 
به تلخی نگشللود.افتخار این را داشتم که طی سالهای اخیر هر دوشنبه در 

محضرایشان باشم.
هفته گذشته هم پس از مدتی با ایشان همکالم شدم.از تغییر و تحوالت 

ورزش گفتم و نظرشان را جویا شدم.
باز هم مثل همیشه صبورانه و با آرامش سخن گفت و مرا به خویشتنداری 

دعوت کرد.
چشم حاج آقا همیشه این توصیه قشنگت آویزه گوشم خواهد بود چون 
دنیا ارزش ندارد.مرد صبور ورزش رفت. مردی که عاشقانه ایران و ایرانی را 

دوست داشت و برای عزت وطنش فکر می کرد.

هملله  بلله 
که  هم  آنهایی 
ایران  دشللمن 
مللی  فللرض 
شدند مهربانانه 
و  داشللت  نظر 
فرزند  را  آنهللا 
مللی  ایللران 

دانست.

بهمن اسدی

عضو کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی

درگذشت شللادروان یزدانی خرم پیشکسوت و 
بزرگمردی که در فدراسللیونهای والیبال و کشتی 
کشور تحول آفرید و تا آخرین ساعات عمرش را با 
دلسوزی صرف اعتالی جایگاه ورزش کشور کرد، به 
جامعۀ ورزشی ایران عزیز و به ویژه کارگروه ورزش 

حزب موتلفه اسالمی تسلیت عرض می کنم.
 سیدمصطفی میرسلیم
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عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر؛ این جزو اصول انقالب است. تسلیم نباید شد؛ زورگویی دشمن را نباید تحّمل 
کرد؛ اینکه ما با دشمن ِمن باب مثال یک وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، تعامل کنیم، این یک حرف دیگر است. 
انقالب به ما می گوید که در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، نباید تسلیم شد؛ تا حاال هم به توفیق الهی تسلیم نشده ایم، 

بعد از این هم همین خواهد بود؛ این جزو اصول است.                                     
 امام خامنه ای 1400/10/19                                                                
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حمیدرضا ترقی :

دیپلماسی همه جانبه می تواند تالش آمریکا را در زمینه تحریم ها خنثی کند
حمیدرضللا ترقی، قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه 
اسللالمی در گفت وگو با »رسللالت« به فعال شللدن 
دیپلماسی چندجانبه گرایی دولت سیزدهم اشاره کرد 
و افزود: زمانی که دیپلماسللی از انحصار چند کشور 
خاص خارج می شللود و دیدگاه همه جانبه جای آن 
را می گیرد به طللور طبیعی جلوی هرگونه حرکت از 

انزوای ایران را به لحاظ سیاسی می گیرد.
وی ادامه داد: زمینه ارتباط مناسب و مطلوب را در حوزه سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی با کشورهای مختلف فراهم می کند که این امر می تواند باعث شود 
تا ایران از این فرصت ها برای مبادالت اقتصادی حتی شکسللتن تحریم ها 
استفاده مطلوب ببرد. متأسفانه در دولت گذشته تمام این دیپلماسی در یک 

وزارتخانه منحصر می شد و سایر ارگان ها به کار گرفته نمی شدند.
ترقللی می گوید: متأسللفانه دولت قبل حتی از دیپلماسللی عمومی نیز 
استفاده نمی کرد اما خوشبختانه دولت رئیسی این انحصار را برداشته است. 

در ابتللدا معاونانللش را در این زمینه به کار گرفتلله که دارای موقعیت های 
بین المللی هستند ازجمله محسن رضایی و سفر به آمریکای التین. همچنین 
وزرا نیللز برای تحقللق این هدف به کار گرفته  شللده اند ازجمله وزرایی که 
به واسللطه ارتباطات قبلی خود می توانند تأثیر بسزایی داشته باشند، مانند 

رستم قاسمی که درگذشته ارتباطات بین المللی داشته است.
این کارشللناس یادآورشد که دولت سیزدهم همچنین از ظرفیت وزارت 
امور خارجه اسللتفاده کللرده و ظرفیت احزابی که بللا مجامع بین المللی و 
کشورهای مختلف ارتباط دارند مغفول نمانده و این یعنی استفاده از ظرفیت 
دیپلماسللی عمومی که منجر به فعال شللدن دیپلماسی همه جانبه گرایی 

خواهد شد.
ترقی درانتها تصریح کرد: یقینا آثار دیپلماسی همه جانبه در همه حوزه ها 
ملموس خواهد بود و می تواند تالش آمریکا را در زمینه تحریم ها و حتی در 
زمینه انزوای ایران خنثی کند و کشللور ما را برای تبیین نقطه نظراتش در 

کشورهای شرقی و غربی فعال تر کند.

الله افتخاری :

نتایج مذاکرات تأثیر ۲0 درصدی در زندگی مردم دارد
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
مذاکرات اگر اصولی و خیلی هوشمندانه هم صورت 
گیرد، شاید 1۰ الی ۲۰ درصد بتواند در زندگی مردم 
تأثیرگذار باشد، بنابراین، کار صحیح، گره نزدن همه 

مسائل به مذاکرات است.
الله افتخاری در گفتگو با آنا در واکنش به هجمه 
برخللی از حامیان دولت سللابق به عملکللرد آقای 
رئیسی اظهار کرد: بسیاری از اقداماتی که دولت ها 
انجام می دهند، زود بازده نیسللت تا به  سرعت در جامعه اثرگذاری داشته باشد، اما 
انتظللار داریم دولتمردان با ارائه توضیحات به مردم، زمان هایی را برای آثار اقدامات 

خود مشخص کنند.
وی با بیان اینکه دولتمردان باید مردم را امیدوار و با سیاسللت های خود همراه 
کنند، تصریح کرد: معتقدم حامیان دولت روحانی ابتدا باید پاسخگوی بسیاری از 
سؤاالتی که در ۸ سال گذشته برای مردم ایجاد شده باشند،  سپس نسبت به عملکرد 
دولت ایراد وارد کنند. دولت روحانی اقداماتی در خصوص ارز، بورس، سکه و برجام 

انجام داده که باید در پیشگاه خداوند متعال و ملت ایران پاسخگو باشند.
فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: حامیان دولت قبل باید الگوی پاسخگویی برای 
دولت رئیسللی باشند، بهترین کار این اسللت که همه ما ابتدا گزارشی در پاسخ به 
سؤاالتی که در مورد عملکردمان وجود دارد داشته باشیم،   سپس به نقد و بررسی 

عملکرد دیگران بپردازیم.
افتخاری درباره رویکرد دولت در گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات هسته ای، 
گفت: مذاکرات اگر اصولی و خیلی هوشمندانه هم صورت گیرد، شاید 1۰ الی ۲۰ 
درصد بتواند در زندگی مردم تأثیرگذار باشللد بنابراین کار صحیح، گره نزدن همه 

مسائل به مذاکرات است تا انتظارات بی جایی به وجود نیاورند.
وی با بیان اینکه دولت نباید مردم را نسبت به مذاکرات وین شرطی کند، تصریح 
کرد: مردم ما فهیم تر از این هستند که نسبت به مذاکرات هسته ای نگاه سطحی و 
گذرا داشته باشند، اما ممکن است تعداد محدودی تحت تأثیر قرار گیرند، به همین 
دلیل بهتر است معیشت مردم به مذاکرات گره نخورد زیرا تجربه این کار را در دولت 
روحانی شاهد بودیم که رئیس جمهور حتی آب خوردن مردم را به مذاکرات گره زد 

و در آخر نیز مسئوالن اعالم کردند که »هیچ اتفاقی نیفتاده است«.


