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مهم ترین ویژگی های شهردار پایتخت
موقعیت تهران به عنوان پایتخت نظام اسالمی 
در منطق��ه و جه��ان از ویژگی های جمعیتی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است 
و مرکز ترنسفر مسافر و بار است و از ویژگی های 
یک کالن ش��هر ب��زرگ اس��ت و نیازمند یک 

مدیریت شهری جدی و کارآمد دارد.
شورای شهر گذشته عملکرد درخور توجهی 
نداشت و این شورا دچار عدم مدیریت شد این 
امر در انتخاب شهردار و سرپرست خود را نشان 
داد، گزینه هایی مانند آقای نجفی و مشکالت پیرامون وی بیانگر ضعف 
شورای ش��هر در انتخاب شهردار اس��ت و این شورا نتوانست تغییرات 

شگرف و عمده ای ایجاد کند.
حمل ونقل مهم ترین موضوع تهران و س��ایر ش��هرهای بزرگ است، 
حمل ونقل عمومی در این دوران دچار رکود و رخوت ش��د اما در طول 
حضور اصولگرایان در ش��ورای ش��هر توس��عه خطوط مترو و افزایش 
ایستگاه های مترو بودیم اما در این دوره متأسفانه اتفاق مؤثری در زمینه 

توسعه خطوط مترو و حمل ونقل شهری رخ نداد.
خدماتی نظیر توس��عه ش��بکه اتوبوس ران��ی تندرو، تاکس��ی رانی، 
خصوصی سازی حمل ونقل و شهری توسط شورای شهر اصولگرا صورت 
گرف��ت. افتتاح اتوبان های مهم مانند همت، ام��ام علی)ع(، نیایش و...، 
اتصال بزرگراه ها و تونل های شهری بی سابقه بود که در دوره چهارساله 
اخی��ر عملکرد هیچ اس��ت و دو عملکردی که به زعم اعضاء این ش��ورا 
افتخارآمیز اس��ت یکی نام گذاری خیابان ها و معابر است و دیگری خط 

دوچرخه سواری است.
ویژگی شهردار تهران عالوه بر توان مدیریتی باید در مباحث فرهنگی 
و اجتماعی مس��لط باشد، فضاسازی شهر مناسب به موقعیت و جایگاه 
تهران به عنوان پایتخت مرکز جهان تش��یع از همین دست است. پاک 

دس��تی و مبارزه با فساد نیز یکی دیگر از ویژگی های دیگری است که 
باید با اژدهای هفت سر فساد مقابله کند.

اخذ تصمیم درست در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی یکی دیگر از 
ویژگی های شهردار آینده پایتخت است. در روابط بین الملل شهردار تهران 
نقش مهمی را بر عهده دارد و مراودات سیاسی ، اجتماعی،بین المللی و 

اجالس های برگزارشده در داخل کشور ایفا می کند.
ش��جاعت و جسارت ویژگی دیگر ش��هردار تهران است، شهر تهران 
به واس��طه س��ابقه تاریخی، فرهنگ��ی و اجتماعی از موقعی��ت ویژه ای 
برخوردار اس��ت و باید برای مدیریت شهر تصمیمات جسورانه ای اتخاذ 
شود؛ اما متأسفانه در دوره فعلی شاهد این موضوع نبودیم اما در زمان 
تصدی اصولگرایان طرح هایی مانند انتقال پادگان ها، زندان ها به خارج از 
شهر، نوسازی بافت های فرسوده و... با شجاعت شهرداری تهران صورت 
گرفت. مردم باید به صورت محسوس خدمات رسانی را در شهر احساس 
کنند، ما در مدیریت ش��هری شاهد هوشمندس��ازی شهری و توسعه 
فن��اوری اطالعات در مدیریت بودی��م امیدواریم این فعالیت ها در دوره 

جدید توسعه بیشتری پیدا کند.

سرمقاله

امیر نظیفی

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه تأکید کرد:

آزمون دشوار شورای شهر تهران
میترا جهانگیری عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: 
متأس��فانه در ش��ورای ش��هر پنجم در سراسر کشور ش��اهد تخلفات 
گسترده ای در این نهادها بودیم و بیش از هزار عضو از اعضاء شوراهای 
ش��هر و روستا به خاطر فساد به زندان رفتند و با آن ها برخورد قضایی 
صورت گرفت و مردم در اثر این عملکرد نادرس��ت از ش��وراهای شهر و 

روستا ناامید شدند.
وی افزود: ش��ورای کنونی شهر تهران با آزمونی دشوار روبرو است و 
اکنون انتخاب شهردار باید بر مبنای بیانیه گام دوم رهبر انقالب صورت 
بگیرد. انتخاب ش��هردار جوان جهادی، متخصص و دارای روحیه فساد 
ستیز مهم و ضروری است و در قسمت هایی که مانند کمیسیون ماده 
100 حفره هایی برای فساد وجود دارد و یا بودجه های شهری در آن قرار 

می گیرد باید بسیار پخته ورود کند.
جهانگی��ری با بیان اینکه در حال حاضر م��ا دارای دولت و مجلس 

انقالبی هستیم لزوم وجود شهردار انقالبی و همسو با سایر نهادها را برای 
پاسخ به تقاضاها و درخواست های شهروندان تهرانی ضروری دانست.

این عضو ش��ورای مرکزی ادامه داد: احیاء پروژه های تعطیل شده در 
چهار سال گذشته موجب جلب اعتماد دوباره مردم می شود، اطمینان 
مردم نس��بت به حضور شهرداری جوان، جهادی، انقالبی ، کارآزموده و 
متخصص بدون سوءاستفاده از بودجه های کالن شهرداری در این برهه 

از زمان ضروری است.
وی در پایان گفت: ش��وراهای شهر با اس��تناد به اسناد باالدستی و 
منشورهای قانون اساسی می توانند نهادی را تشکیل دهند که از اعضاء 
نظارتی با ترکیبی از دولت و مجلس و اعضاء شورا تشکیل شوند و وظیفه 
نظ��ارت بر عملکردها را بر عهده بگیرند تا خأل نظارتی موجود و رخنه 
فساد ناشی از این امر پر شود. برخورد قانونی و بدون اغماض با عامالن 

فساد و سلب عضویت از این افراد سبب اعتماد مردم خواهد شد.
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دبیر کل حزب موتلفه اسالمی:

امیدواریم روابط ما با چین روز به روز پیشرفته تر شود
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی گفت: در انقالب اسالمی برای سعادت 

همه انسان ها تالش شده و هم اکنون نیز این تالش ها ادامه دارد.
 دکتر اس��داهلل بادامچیان، ضمن حض��ور در اجالس مجازی که به 
مناسبت صدمین سال تاسیس حزب کمونیست چین برگزار می شد، 
ضمن تبریک به مردم و مسئولین چین و آرزوی موفقیت برای رئیس 
جمهور آقای "ش��ی جین پینگ" اظهار امیدواری ک��رد روابط ایران و 
چین و نیز حزب موتلفه اس��المی با حزب کمونیست چین روز به روز 

پیشرفته تر شود.
دبیر کل حزب موتلفه اس��المی در س��خنان کوتاهی اظهار داشت: 
جهان خانه مش��ترکی برای همه اس��ت و امکانات و مواهب دنیا برای 

سعادتمندی و خوشبختی تمامی انسانها به خوبی کفایت می کند. 
وی اف��زود: اگر یک نظام قوی عدالت م��دار و اخالق مدار در جهان 
حاکم شود همه می توانند از این مواهب بهره مند شوند و در خوشبختی 

و سعادت به سر ببرند.
دبیر کل حزب موتلفه اس��المی ادامه داد: م��ا برای همه مردم دنیا 
آرزوی موفقیت و س��المت داریم و امیدواریم روزی مردم جهان به این 

نقطه برسند که سلطه گران جهانی که قصد دارند ملت های دیگر را در 
فقرو استضعاف قرار دهند از میان بردارند.

بادامچیان با بیان اینکه در انقالب اسالمی برای مقابله با استضعاف 
انس��ان های ستم دیده به رهبری امام خمینی و امام خامنه ای تالش 
کرده ایم، تصریح کرد: در انقالب اس��المی برای سعادت همه انسان ها 

تالش شده و هم اکنون نیز این تالش ها ادامه دارد. 

دکتر بادامچیان:

دولت به جای دفاع غیرموجه از خطاها، عذرخواهی کند

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: دکتر روحانی در پایان دولت 
خود، بهتر اس��ت گزارش واقع گرایانه ای از عملکرد دولت در 8 س��ال 
گذشته به ملت ارائه دهد و اجازه دهد مردم خدمات دولت او را ارزیابی 
کنند و دولت نیز به دلیل قصورها و خطاهایش از ملت و روح بلند شهدا 

عذرخواهی کند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی حزب موتلفه اس��المی، دکتر اس��داهلل 
بادام چی��ان در اعالم مواضع هفتگی این حزب تصریح کرد: این تالش 
که همه کارهای این دولت مثبت نشان داده شود و بر خالف نظر مردم 

و نخبگان از عملکرد دولت دفاع غیرموجه کنند به جایی نمی رسد.
 تصور خطا دولت فعلی

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در ادامه با اشاره به برجام گفت: این 
یک واقعیت است که دولت فعلی تصور خطا داشت که با مذاکره می تواند 
به برد – برد دس��ت یابد، در حالی که نتیجه معکوس شد و آمریکا به 
هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد و سه کشور اروپایی هم با آمریکا همراه 

شدند و آنها هم به تعهداتشان عمل نکردند.
وی افزود: تحریم ها باقی ماند و تشدید شد و حتی در روزهای پایانی 

این دولت هم هیچ نتیجه ای ولو حداقلی در برجام به دست نیامد.
بادام چیان ادامه داد: رییس دولت اصالحات اعتدالی وعده داده بود 
هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم اما چرخ زندگی 
م��ردم که کامال در گل و الی گرانی ه��ا، تورم؛ بی عرضگی ها و رکود 

شدید کسب و کارها گیر کرده است و چرخ سانتریفیوژها هم اگر مصوبه 
اخیر مجلس نبود به دست این دولت در بتن ها متوقف می شد.

وی ب��ا بیان اینکه هر دولتی به هر حال یک س��ری کارهای جاری 
را انج��ام می دهد گفت: مثال وزارت راه چند جاده می س��ازد، اما مهم 
رضایت مردم است که بهتر است به جای توجیه اشتباهات، با جبران آنها 

در همراهی با دولت آینده اقدام شود.
 تکیه بر مردم فداکار

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تاکید کرد: دولت آینده با تکیه بر این 
مردم فداکار و شجاع، اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی می تواند آمریکا 
و همدستانش را از تحریم ها پشیمان کند و فشار آنها را بی اثر سازد و 

ان شاءاهلل این کار را خواهد کرد.
بادام چیان در بخش دیگری از این گفت وگو اظهار داشت: آیت اهلل 
رئیسی در اقدام شایسته ای برای شناسایی فساد و فسادگران، نشست 
خوبی برگزار کرد تا با تدبیر صحیح به براندازی فساد اقدام کند که برای 

وی در این مسیر آرزوی موفقیت داریم.
وی همچنین با اشاره به نشست رییس جمهور منتخب با اقتصاددانان 
گفت: نشست آیت اهلل رئیسی با اقتصاددانان اقدام خوبی است اما ضرورت 
دارد فقط در برخی چهره ها محدود نباشد و از اقتصادشناسان حوزوی 
و دانشگاهی و تجربه آموخته های اقتصاد مردمی نیز نظرخواهی کنند تا 
آنها راهکارهای عملی و اجرایی را به ویژه در مرحله اقدامات ضربتی به 
اطالع ایشان برسانند و تعامل رییس جمهور با دست اندرکاران اقتصادی 

اعم از صاحبنظران و فعاالن این حوزه تدوام یابد.
 اساسی ترین کار دولت آینده

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: اساسی ترین کار دولت 
آینده اقدامات ضربتی و اثرگذاری جدی در ماه های اول اس��ت که در 
این راس��تا دولت سیزدهم باید گروهی از کارشناس��ان بودجه را برای 
تدوین بودجه ای تحول یافته گردهم آورد که بودجه نویس��ی فعلی را 
که به عادت تبدیل شده متحول سازند تا دولت آیت اهلل رئیسی بتواند 

انضباط مالی را برقرار سازد.
بادام چیان ادامه داد: آنچه مردم را امیدوار به حل مشکالت در دولت 
جدید می کند انتخ��اب وزرا، معاونان و مدیران قوی، کارآمد، انقالبی، 

تجربه آموخته، قاطع و برنامه دار می باشد.
وی تصریح کرد: اگر کارها به مدیران کاردان، متدین، متقی، پاک و 

مطلع سپرده شود بیانیه گام دوم انقالب تحقق خواهد یافت.
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انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم
تحریم های امریکا باعث 
ش��د ایران با مضیقه هایی 
روب��ه رو ش��ود ل��ذا برای 
جبران این امر ضرورت دارد که ما با س��ایر 
کشورها تعامل داشته باشیم و این تعامل به 
گونه ای باش��د که بتوانیم کاالهای ایرانی را 
به این کشورها صادر کنیم و از سوی دیگر 

امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات فراهم شود.
 دیگر خواس��ته بخش خصوصی ایجاد امکانات و تسهیالت مناسب 
برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی است. اگر دولت سیزدهم فرصتی 
را فراهم کند که س��رمایه گذاران بتوانند از فرصت های سرمایه گذاری 
که در ایران وجود دارد، بهره ببرند شاهد اتفاق های بسیار خوب در این 

حوزه خواهیم بود.
 نکته دیگر این اس��ت که به تحریم ه��ای موجود دامن نزنیم. همه 
می دانیم که کش��ور در چه ش��رایطی است و با چه تنگناهایی روبه رو 
اس��ت. به همین دلیل اگر همه یعنی بخش خصوصی، دولت و مردم 

کنار هم قرار بگیریم به طور قطع اثرات تحریم کمرنگ خواهد ش��د. 
در نتیج��ه   باید عنوان ک��رد که بخش خصوصی انتظ��ارات خاص و 
غیرقابل دسترس��ی از دولت آینده ن��دارد؛ بخش خصوصی می خواهد 
برای کشورش کار کند تا ثمرات فعالیت اش بر زندگی تک تک مردم 
کش��ور اثر مثبت بگذارد، لذا در این مسیر همه باید همکاری کنند و 
قطعاً نتیجه مطلوب زمانی به دست خواهد آمد که دولت هم در کنار 

بخش خصوصی قرار گیرد.

عالء میرمحمدصادقی

عضوهیئت  موسس حزب  موتلفه اسالمی 

محمدکاظم انبارلویی:

ریشه تورم افسارگسیخته بازار در نوع بودجه ریزی دولت است
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: کس��انی که در اتاق فکر دولت سیزدهم 
نشسته اند، باید یک طراحی برای رفع مشکالت 
کشور در عرصه سیاس��ت خارجی و اقتصادی 

داشته باشند.
محمدکاظ��م انبارلویی در گفتگو با »افکارنی��وز« درباره اولویت های 
دول��ت س��یزدهم ، گفت: دولت آین��ده باید در وهل��ه اول به مطالبات 
معیش��تی مردم پاسخ دهد. اولین مطالبه معیشتی مردم این است که 
ارزش پ��ول ملی افزایش پی��دا کند چرا که هر روز ارزش پول در جیب 

مردم کاهش می یابد.
وی بیان کرد: متاس��فانه تورم افسارگسیخته ای در بازار حاکم است 

و ریشه این مسائل در نوع بودجه ریزی و کسری بودجه دولت است.
کارش��ناس مسائل سیاس��ی تصریح کرد: رئیس جمهور آینده برای 
مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی باید مشکل کسری بودجه را حل 
و فصل کند. از سوی دیگر باید فکری برای بودجه 1۴01 کند چرا که 
چند ماه پس از مستقر شدن باید بودجه کشور را تدوین کنند و انتظار 
این اس��ت که این بودجه را با عدم کسری بودجه تدوین کنند. این کار 

اولین گام برای حفظ ارزش پول ملی است.
انبارلویی ادامه داد: دولت روحانی اش��تباهات زیادی به ویژه در عرصه 
اقتصادی و سیاست خارجی داشته است. جبران این اشتباهات و خطا ها 
مستلزم آن است که اقدامات وسیع و گسترده ای در دولت آینده انجام شود.

وی افزود: کسانی که در اتاق فکر دولت سیزدهم نشسته اند، باید یک طراحی 
برای رفع مشکالت کشور در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی داشته باشند.

انبارلویی بیان کرد: بی تردید رئیسی درصدد یک طرح تحولی است 

که بتواند به تمام چالش های پیش روی کشور پاسخ دهد.
انبارلویی تاکید کرد:همچنین آیت اهلل رئیسی این عزم و اراده را در 
قوه قضائیه با تدوین سند تحول قضایی نشان داد و امیدوارم که وی به 
زودی ط��رح تحول خود را مطرح کند و برنامه خود برای برون رفت از 

چالش های پیش رو را با مردم در میان بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه ضروری اس��ت که تی��م اقتصادی دولت با هم 
هماهنگ باشند، تصریح کرد: در حال حاضر ما درگیر یک جنگ تمام 
عیار اقتصادی هستیم و مسئوالن وزارت خزانه داری آمریکا هر روز برای 

تحریم و تهدید اقتصادی ایران برنامه ریزی می کنند.
این فعال سیاسی اظهار داشت: وزارت خارجه آمریکا و حتی پنتاگون تحت 
فرمان وزارت خزانه داری آمریکا هستند و تحریم ها را عملیاتی می کنند. باید 

فرماندهی واحد برای مقابله با جنگ اقتصادی وجود داشته باشد.
انبارلوی��ی ادامه داد: اگر هماهنگی برای مقابله با جنگ اقتصادی در 
کش��ورمان وجود نداشته باش��د، این عدم هماهنگی ضربه بیشتری به 
اقتصاد کشورمان می زند و دشمنان هم از این عدم هماهنگی برای ضربه 

بیشتر اقتصادی به کشورمان استفاده می کنند.
وی گفت: اداره اقتصاد کش��ور توس��ط دولت روحانی دارای اخالل و 
اختالل هایی اس��ت. نفوذی هایی که در بدنه دولت هستند، در زندگی 
مردم و اقتصاد کش��ور اختالل ایجاد می کنن��د. اختالل ها هم به دلیل 

پیری، عدم تحرک و ناکارآمدی دولتمردان ایجاد شده است.
این فعال رسانه ای تاکید کرد: دولت سیزدهم باید با اخالل نفوذی ها 
و اختالالتی که وجود دارد، مبارزه کند. دولت آینده باید تحرک جهادی 
برای حل مش��کالت کش��ور داشته باشد. داش��تن یک تیم هماهنگ 

اقتصادی و چابک از ضروریات دولت سیزدهم است.
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ط��ی روزه��ای اخیر با تص��رف اکثر 
مناط��ق افغانس��تان توس��ط طالب��ان، 
موضوعات متع��ددی درباره ماهیت این 
گروه و همچنین نحوه مواجه فعلی ایران با آن در افکار عمومی دوباره 
زنده شده است. مواضع و تجربه ایران در بیست سال اخیر در مواجه با 
طالبان با فراز و نشیب هایی رو به رو بوده و در این روزها به سوژه بسیاری 
از کاربران فضای مجازی تبدیل ش��ده که از داعش��ی بودن طالبان تا 

رضایت ایران از آنها در آن سخن گفته شده است
ب��رای درک موضع فعلی ایران در قبال طالبان فهم نکات مقدماتی 

ذیل بسیار راهگشا است:
 موضع ایران

کشور افغانستان برای ایران با بیش از چهل سال تجربه نظامی این 
کشور در جنگ با شوروی و آمریکا و همچنین ظهور و بروز گروه هایی 
همچ��ون القاعده و طالبان ت��ا تجربه همکاری ب��ا مجاهدین افغان و 
گروه های جدیدی همچون فاطمیون آمیخته شده است. ایران نه تنها 
در حوزه نظامی و اطالعاتی بلکه در فهم و تعامل با ساحت های قومی و 
مذهبی افغانستان از پشتون ها و تاجیک ها گرفته تا ازبک ها و هزاره ها 

نیز کشوری بسیار باتجربه و ورزیده و بانفوذ محسوب می شود.
ایران اولین بار نیست که تجربه تصرف اکثریت شهرهای افغانستان 
توس��ط طالبان و همچنین حتی حضور آنها را در مرزهای خود تجربه 
می کند. اما تحرکات اخیر طالبان در حالی اتفاق افتاده است، که ایران 
نه تنها بر اقدامات نظامی آنها اش��راف اطالعات��ی، نظامی و اطالعاتی 
گسترده تری از هر زمان دیگری را دارد بلکه توانسته طالبان را در رعایت 
حفظ منافع ایران و همچنین رعایت جان و حقوق اقوام افغانستانی غیر 
پشتون و همچنین شیعیان افغانستان ملزم به برخی همکاری ها بکند. 
موضع ایران در مواجه با طالبان جدید ترکیبی از مذاکره و هوشیاری و 
اش��راف و آمادگی اجرای سناریوهای متعدد و گاه متضاد است. طالبان 
نیز پذیرفته اند که در برابر ایران نمی توانند غیرمسئوالنه برخورد کنند 
چون در غیر آن صورت ممکن است با هزینه های هنگفتی روبه رو شوند.

در چنین وضعیتی که خارجی ها افغانس��تان را ترک می کنند، این 
همسایه ها هستند که از آینده جنگ و صلح این کشور متاثر می شوند 
و آنها از جمله جمهوری اس��المی ایران باید اوضاع را با دقت زیر نظر 

داشته باشند.
جمهوری اس��المی ایران می تواند در چنین ش��رایطی با همکاری 
پاکس��تان و کشورهای آسیای میانه در روند صلح افغانستان و تشویق 

طرف های جنگ برای صلح نقش مهمی بازی کند.
 شکست تاریخی برای ایاالت متحده آمریکا

پای��گاه نظامی بگرام که روزگاری نزدیک به صد هزار نیروی نظامی 
آمریکایی در آن حضور داشتند از سوی این کشور به طور کامل تخلیه 
گردید و به افغانستان سپرده شد. بدین ترتیب آخرین سرباز آمریکایی 
از افغانستان خارج شد و این کشور پس از بیست سال جنگ افغانستان 
را ترک کرد. ایاالت متحده طوالنی ترین جنگ این کشور در خارج از 
مرزه��ای خود را به طور یک جانبه و بدون این که پیروزی به دس��ت 
آورد، خاتمه بخشید. موارد یادشده بخشی از تعبیرهای سیاسی در مورد 

خروج ایاالت متحده از افغانستان است.
تمام این موارد نشان دهنده یک شکست تاریخی برای ایاالت متحده 
در رقابت های جهانی این ابرقدرت است. ایاالت متحده امروز باید اذعان 
کند که در مبارزه ادعایی با تروریسم و در برابر  رقبای جهانی و منطقه ای 
خود شکست خورده است و برای افغانستان تنها جنگ و خشونت بیشتر 
را به یادگار گذاشته است و همه آن چه دستاوردهای مشترک بیست 
سال اخیر مردم افغانستان و شرکای بین المللی آن به حساب می آید در 
معرض خطر قرار گرفته است هرچند طالبان در ابتدا به دستاوردهائی 
دست خواهد یافت، اما نمی تواند و اجازه نمی یابد که قدرت را کامال در 
انحصار خود قرار دهد. ش��رایط این مرحله با دهه نود تفاوت دارد. اگر 
رهبران طالبان حساسیت های داخلی و بین المللی و میزان خطر مداخله 
خارجی در افغانس��تان را درک نکند، جنگ های نیابتی شدیدتر و این 
کشور به سوی سرنوشت نامعلومی سوق داده می شود. نتیجه این بحران 
جدید، چیزی جز تجزیه افغانستان و ظهور جزایر قدرت و ملوک الطوایف 

وابسته به قدرت های منطقه ای و بین المللی نخواهد بود.
 پیامدهای اتفاقات افغانستان

قطعا آن چه در افغانستان در حال رخ دادن است پیامدهایی را برای 
کشورهای منطقه باالخص ایران به عنوان کشوری که مرزهای طوالنی 
مشترک با این کشور دارد، خواهد داشت.در این راستا ضروری است تا 
مقامات جمهوری اسالمی ایران استراتژی پویا و بجایی را در رابطه با این 
اتفاقات در نظر داشته باشند که مبادا دخالت خارجی ها موجب بر هم 

زدن نظم و امنیت منطقه ای شود.
این در حالی اس��ت که در ش��رایط فعلی بس��یاری از کارشناسان و 
تحلیل گران معتقدند طالبان نسبت به آنچه که در گذشته بوده تغییری 
نکرده و همان طالبان است ایدئولوژی و رویکردهایش تغییری نداشته، 
تنها تف��اوت این بوده که امروزه تالش می کند تا وجهه خوبی از خود 
به ج��ای بگذارد برای این که می خواهد قدرت را در دس��ت گرفته و 

حکومت کند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت روسیه، عربستان و به ویژه پاکستان 
نی��ز بی تاثیر بر این تحوالت نیس��تند لذا نقش آن ه��ا را نباید نادیده 

نگرفت.
 سیاست ایران

جمهوری اس��المی ایران نیز به عنوان کش��ور همسایه با افغانستان 
که موضوعات مرتبط با آن برایش بس��یار با اهمیت است و امنیت این 
منطقه نیز مورد توجه ایران ق��رار دارد، مهمترین اولویتش ادامه روند 
گفت وگوهای بین االفغانی است و بارها نیز بر این مساله تاکید داشته 

که راه حل بحران افغانستان نظامی نیست بلکه سیاسی است.
همچنین ایران س��عی در مش��ارکت در برقراری صلح دارد و قطعا 
بازیگری فعال خواهد بود ضمن این که به نظر می رسد که بنا ندارد روند 

دوحه و استانبول را تایید کند.
جمهوری اس��المی ایران از تشکیل حاکمیت ملی متناسب با سهم 
جریانات مردمی افغانس��تان حمایت می کند و به دولت افغانس��تان و 
جریان های سیاسی این کشور برای تشکیل دولت با قدرت مردمی نیز 

کمک می کند.

مهدی تهرانی

کارشناس مسائل بین الملل

نتیجه اقدامات طالبان جدید
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فضل اهلل فرخ:

صدمات دولت فعلی در کوتاه مدت قابل جبران نیست
فضل اهلل فرخ عضو ش��ورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اس��المی گفت: ریشه نابسامانی ها و 
گرانی های اخیر مسئولین مربوطه هستند که 
صالحیت الزم برای کنترل اوضاع را ندارند. 
عدم حفاظت از بیت المال و نداش��تن دانش 

برای اداره امور وضع  موجود را ایجاد کرد.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت ایم��ان قوی و 
توانایی در حفظ بیت المال و امانت دانس��تن 
جایگاه برای مسئولین جمهوری اسالمی تصریح کرد: در چند سال اخیر 
هیچ یک از این موارد در نظر گرفته نشده و مفاسد گسترده ایجادشده 
است. گرفتن وام های کالن و پرداخت نکردن بدهی های بانکی از حساب 
بیت المال درحالی که مردم در تنگنای معیشتی هستند به مشکالت و 

فشارهای اقتصادی دامن زده است.
فرخ ادامه داد: مسئله تهیه اقالم معیشتی مانند مرغ ازجمله مشکالتی 
است که با بی تدبیری برای مردم ایجاد شده است و در شأن نظام اسالمی 
نیست. علت این امر این است که نهاده های دامی با ارز دولتی وارد کشور 
می شود و به جای آنکه این خوراک در اختیار دامدار قرار بگیرد در بازار 

آزاد به فروش می رسد و بر بازار تأثیر منفی دارد.
این عضو ش��ورای مرکزی تخصیص نهاده های دامی با ارز دولتی به 
دامداران و طیور داران را راهگش��ای مسئله گرانی مرغ دانست و افزود: 
باید دید چرا نهاده ها در گمرک پنهانی نگهداری می ش��ود و سپس در 
بازار آزاد فروش می رود و دامداران و طیور داران را با مش��کالت بزرگ 
مواجه کرده است. مسئولین دولتی دلشان برای مردم و تنگدستی آن ها 

نمی سوزد، این مدیران به فکر خود و باند وابسته شان هستند و به جای 
خدمت چنین وضعی را ایجاد کردند.

وی افزود: صدمه های ایجادش��ده توسط دولت فعلی در کوتاه مدت 
قابل جبران نیس��ت و ضرر فعالیت های آن ها طوالنی مدت گریبان گیر 
مردم اس��ت و امیدواریم دولت جدید بتواند فسادها و سوءاستفاده ها را 
جمع کند و مردم باید توجه کنند که مش��کالت و بدهی های فراوانی 
که توس��ط دولت تدبیر ایجادشده به آسانی توسط دولت سیزدهم قابل 

جبران نیست.
فرخ با آرزوی توفیق برای قوای س��ه گانه در راس��تای حل مشکالت 
مردم گفت: با مردم باید با شفافیت نسبت به وضع موجود صحبت کرد تا 
آن ها بدانند ویرانی های ایجادشده دفعی حل نمی شود و با فساد ستیزی 

مردم را امیدوار کرد.

روزهای آخر؛ روزهای فشار مضاعف بر سفره های مردم
روزهای پایان��ی دولت دوازده��م در حالی 
سپری می ش��ود که هر روز شاهد شگفتانه ای 
ت��ازه از تیم اقتصادی دولت روحانی هس��تیم، 
افزایش بی محابای قیمت ها از جمله مواردی اس��ت که شرایط زیستی 
را برای بس��یاری از اقشار ضعیف دشوار کرده است. انتشار خبر افزایش 
قیمت لبنیات و برخی از اقالم ضروری از جمله اخباری بود که در سایه 
تکذیب ها و تردیدهای اهالی دولت این ش��ائبه را پیش آورد که بازی با 
سبد معیشتی خانوار در روزهای منتهی به خداحافظی با دولت تدبیر، 
آخرین تیر در ترکش��ی اس��ت که به جیب ها و سفره های خالی مردم 

اصابت کرده است.

مسئولینی که از گرانی ها شنبه مطلع شدند
چند س��الی می شود که تقریبا بعد از هیچ شدن مذاکرات برجامی، 
دولت برای أخذ جواز مذاکره مجدد و با این بهانه، بازی تازه ای را با قیمت 
اقالم اساسی سفره های مردم آغاز کرد نکته جالب توجه در گرانی های 
افس��ار گسیخته، بی اطالعی ظاهری مسئولین امر از این حوادث است. 
ش��اخص ترین عدم اطالع از سوی ش��خص رئیس دولت بعد از گرانی 

بنزین در سال 98 اتفاق افتاد. 
افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز عامل دیگری بود که بر 
ناآرامی وضعیت بازار دامن زد و متضرر اصلی آشفته بازار ارز مردم بودند 

که با وعده های گشایش با تنگنای معیشتی روبرو شدند.

 اقتصاد همیشه در حال ریزش
سال 1۴00 هم البته در شرایطی آغاز شد که بحران کرونا، وضعیت 
اقتصادی دنیا و به تبع آن کش��ور ما را متش��نج کرد اما ضعف تولید و 
عدم برنامه ریزی اقتصادی و مانع تراش��ی برای بنگاه های تولیدی باعث 
کاهش تولید ش��د و عده ای در این اثنا تالش کردند علت این امر را به 
فاکت��ور تحریم مرتبط بدانن��د و از عوامل دیگری مانند نقص مدیریت 
و... چشم پوش��ی کنند. در کنار این موارد ریزش بورس، از دست رفتن 
س��رمایه مردمی که با اعتماد به حرف های رئیس دولت س��رمایه  های 
کوچک خود را به اتاق شیش��ه ای آورده بودند نش��ان داد نه تنها عزمی 
برای مدیریت بازار نیست بلکه گاهی عامدانه یا جاهالنه به دشواری ها 

برای تولید نوعی ناآرامی اجتماعی و مدنی دامن زده می شود.
 اولویت هایی که باید جدی گرفته شوند

 در چند هفته گذش��ته در  فضای رسانه ای تئوری با عنوان تحویل 
زمین سوخته به آیت اهلل رئیسی مطرح می شود این اظهارات یأس آمیز 
در حالی مطرح می شود که رهبر انقالب بهترین راهکار را در شعار سال 
1۴00 با عنوان مانع زدایی و پشتیبانی از تولید مطرح کردند. شناخت 
زمین ب��ازی، تالش برای تح��رک چرخ های تولید، کنترل هوش��مند 
قیمت ها و رفتار صادقانه و شفاف با مردم و مشارکت آنها در تحقق تولید 
و عبور از ش��رایط دشوار از عناصری هستند که فراروی دولت سیزدهم 

برای حل مشکالت معیشتی قرار دارد.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار
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پیام غدیر

غدیر به ان��دازه همه تاریخ اهمیت دارد. 
موضوع غدیر اعالم والیت علی بن ابی طالب 
علیه السالم است در سال دهم هجرت بعد 
از حجةالوداع. پیامبر اکرم قبل از آن سعی 
کرده بود موضوع را علنی کند ولی نتیجه قطعی نگرفته بود تا این که 

آیه ٦٧ سوره مائده نازل می شود:
َّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت  َِّک وَ إِن ل یَاأَیَُّها الرَُّس���وُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْیَک ِمن رَّب
َ اَل یَْهِدي الَْقْوَم الَْکافِِریَن : اي  ُ یَْعِصُمَک ِمَن النَّ��اِس إِنَّ اهللَّ رَِس��الََتُه َواهللَّ
پیامبر! آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ابالغ کن، که 
اگر نکني، رسالت او را نرسانده اي ]پس بیمي از ابالغ آن نداشته باش[، 
خدا تو را از ]ش��ّر[ مردمان حفظ خواهد کرد. مسلماً خدا قوم ناسپاس 

]=کافران[ را به مقصد هدایت نمي رساند.
در ای��ن آیه ضرورت ابالغ پیام و تضمین حفظ پیامبر از ش��ّر مردم 

صریح است. 
 نکته عبرت آمیز

پیامبر رسالت خود را، در اکمال دین و اتمام نعمت و اسالمی که خدا 
از آن خشنود شده است، به خوبی انجام داد و آنهایی که در غدیر حاضر 
بودند تبریک "من کنت مواله فهذا علی مواله" را به حضرت علی علیه 

السالم گفتند. 
اما به این نکته باید برای عبرت گرفتن به دقت توجه کنیم که خدای 
عالم به پنهان و آش��کار عالم، می دانس��ت که اکثر امت اسالم ، پس از 
رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم ، به پیام غدیر جامه عمل 
نمی پوشانند، پس چرا با آن همه تأکید بایستی موضوع والیت در غدیر 
مطرح می شد؟ آیا آن پیام جنبه عاطفی و تشریفاتی داشت؟ آیا کسانی 
که در سقیفه جمع شدند، غدیر را فراموش کرده یا درست متوجه آن 
نشده بودند؟ آیا از آنچه در تاریخ اسالم، با ماجرای سقیفه رخ داد هیچ 
نتیجه ای نمی توان گرفت؟ آیا سرنوش��ت پیام غدیر برای همیشه در 

ابهام ماند؟
 پیام اصلی غدیر

پیام اصلی غدیر این بود که دوام اسالم مورد رضایت خدا در تضمین 
تکمیل دین و اتمام نعمت است که با نصب والیت ، میسر می شد. پس 
اگر امت، در عمل بدان وقعی که شایسته آن است ننهادند، متناسب با آن 
قدر ناشناسی، از مزایای اکمال دین محروم می مانند و نعمت دریافتی 
شان ناقص می ماند و جلوه دیگری از اسالم که دربرگیرنده خشنودی 

الهی نیست ظاهر می شود و غلبه می کند. ریشه آن بی اعتنایی به پیام 
غدیر به نفس��انیات بر می گش��ت؛ بعضی از اصحاب، پیامبر را در امور 
احکام شرعی ولی امر خود می دانستند و برای خود در امور سیاسی و 
اداره امور جامعه، قائل به اختیار بودند، طبیعی است که پس از پیامبر 
موضوع والیت سیاسی اجتماعی را نخواهند در علی متعین ببینند؛ پس 
به راحتی به خود اجازه دادند پس از رحلت پیامبر به اجتهاد سیاس��ی 
مبادرت ورزند و جالب این اس��ت که منافقی همچون ابوسفیان مدافع 
حق علی می شود تا از اوج گرفتن آن اختالف به نفع خود سودجویی 
کن��د، و البته حضرت ب��ه او مجال و اجازه چن��ان کاری را نمی دهد. 
علی علیه الس��الم احقاق حق والیت را رها نک��رد اما برای جلوگیری 
از چندپارگ��ی امت، وظیفه خود را در مدت ٢٥ س��ال پس از رحلت، 
سکوت تشخیص داد، سکوتی که منافقی از تبار همان ابوسفیان برای 
استحکام بخشیدن به قدرت خود از آن کمال استفاده را کرد و به ویژه 
در دورانی که علی می خواست انحرافات را برچیند، باعث شکل گیری 
جاهالن متنسکی همچون خوارج شد. بعد ازخالفت علی علیه السالم، 
والی��ت فقط عم��ال در امامت تجلی یافت و م��ردم از والیت اهل بیت 
برای اداره امور جامعه، که در وصیت پیامبر اکرم بر آن تأکید شده بود، 
محروم ماندند و راه برای انحراف از صراط مس��تقیم در صحنه سیاسی 
اجتماعی بازش��د. البته اهل بیت مطهر پیامبر )ائمه اطهار( برای دفاع 
از حقانیت والیت در ش��رائط توأم با خفقان سیاسی و ابهام عقیدتی و 
اشکال اجتماعی ، برای ایفای وظیفه الهی خود که برگرفته از پیام غدیر 
بود از هیچ تالشی فروگذار نکردند و شهادت آنها گواه بر تعهد خدایی 
آنها است؛ و درسی که ما امروز پس از 1۴ قرن با توجه به ماجرای غدیر 
می گیریم منحصر نمی شود به واقعه ای که در 18 ذیحجه سال دهم 

رخ داد که البته فی نفسه بسیار مبارک و پر ارزش است.
 پیامدها

با ماجرای غدیر و پیامدهای آن، خدای متعال به ما فهماند تا هوشیار 
باشیم غیر از دشمنان خارجی که دست برنمی دارند از هیچ توطئه ای 
با تفرقه افکنی علیه امت اسالم و ایجاد انحرافات اعتقادی در آیین اسالم 
و بی حرمتی به س��احت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسالم، در داخل 
جوامع اسالمی نیز جریانی با سه شعبه جاه طلبی و نفاق و جهالت، ابزار 
دشمنان خارجی و باعث انحراف و تباهی در میان امت اسالمی و مانع 
ابالغ پیام والیت و اتحاد مس��لمانان و اقتدار و پیشرفت آنها می شود. 

خدایا توفیق شناخت عمق پیام غدیر را به ما ارزانی دار. 

سید مصطفی میرسلیم

رئیس شورای مرکزی
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حجت االسالم و المسلمین مسعود عالی :

والیت اجتماعی 
یعنی عدم پذیرش 

فرد فاسد 
در اداره امور

حجت االس��الم و المسلمین مس��عود عالی ضمن تبریک عید غدیر 
به عن��وان عیداهلل اکب��ر و بزرگ ترین عید ش��یعیان گفت: معموالً یک 
روز به عنوان روز غدیر یاد می ش��ود اما در تاریخ سه روز به فرمان پیامبر 
اکرم)ص( م��ردم برای بیعت با امیرالمؤمنین)ع( توقف کردند و پیامبر 
تعمد داشتند که مردم از علی)ع( به  عنوان امیرالمؤمنین  خطاب کنند.

این خطیب مطرح کش��ور تأکی��د کرد: حضرت جبرائی��ل روز 13 
ذی الحجه پیغام غدیر را به رس��ول گرامی اسالم ابالغ و حضرت در روز 
18 ذی الحج��ه این پیام را عمومی کردند. در هنگام ابالغ پیغام والیت، 

حضرت علی)ع( در کنار پیامبر بودند و جبرائیل به ایشان سالم داد.
وی با بیان روایتی از ابن عباس افزود: ابن عباس نقل می کند روزی با 
پیامبر از جایی عبور می کردیم حضرت علی)ع( از مقابلمان مشرف شدند 
و پیامبر با عنوان السالم علیک یا امیرالمؤمنین ایشان را خطاب کردند، 
ابن عباس از این نوع خطاب شگفت زده و علت را از پیامبر جویا می شود؛ 
حضرت می فرمایند در زمان معراج بر هیچ دری وارد نشدم جز آنکه باالی 
آن نوش��ته بود الاله االاهلل؛ محمد رسول اهلل، علی امیرالمؤمنین ولی اهلل و 

خداوند به من فرمود علی)ع( را به  عنوان امیرالمؤمنین معرفی کنم.
عالی با اش��اره به روایتی از امام صادق)ع( مبنی بر اینکه نبی مکرم 
اس��الم 1٢0 بار به معراج مشرف ش��دند، گفت: امام صادق)ع( از قول 
پیامب��ر فرمودند که در این 1٢0 معراج خداوند؛ بارها نس��بت به ابالغ 
والیت علی)ع( به مردم تأکید کردند. در تاریخ از روز عید قربان تا چیزی 
در حدود 1٥ روز بعد ازآن مناس��بت های والیی بسیار زیادی است آیه 
تطهیر، آیه انگشتر بخشیدن حضرت علی)ع( در نماز، آیه مباهله، واقعه 

کساء، حدیث ثقلین و... در همین زمان نازل شد.
وی ادام��ه داد: تلق��ی و دریافت ما از والیت امیرالمؤمنین تنها نباید 
عشق و ارادت باشد منتهی آنچه مهم است و زمینه ساز آمدن حضرت 
امام زمان)عج( می شود والیت فردی نیست؛ پیش از انقالب نیز فضائل 
امیرالمؤمنین بیان و جش��ن غدیر برگزار می ش��د اما متأسفانه والیت 
اجتماعی با طاغوت بود و بر جامعه فرد فاسد و بی دین حکومت می کرد، 
یکی از هنرهای امام راحل بعد از انقالب ارتقاء شیعه از والیت فردی به 

والیت اجتماعی بود.
این استاد اخالق با ذکر این که والیت اجتماعی به معنای عدم پذیرش 
فرد فاس��د در اداره امور است خاطرنش��ان کرد: ما باید زیر نظر والیت 
مطلقه فقیه باش��یم و این باالترین رشد و مقدمه ظهور است؛ پذیرش 
و تس��لیم حاکمیت ولی، نقطه قدرت شیعه است؛ در طول تاریخ سعی 
دشمنان دین بر این بود که شیعه قدرت اجتماعی پیدا نکند در زمان 
غیبت کسی می تواند شیعه را جمع کند که والیت داشته باشد و دشمن 

دائم درصدد تخریب این نقطه است.
عالی در پایان تأکید کرد: والیت اجتماعی؛ والیتی است که می تواند 
منته��ی به قدرت ش��ود و پس  از این اتفاق اس��ت ک��ه ظهور حضرت 
حجت)ع��ج( اتفاق می افتد ما اکنون در این مرحله تاریخی هس��تیم و 
شکی نیست که دشمنان به ما فشار بسیاری آوردند، مشکالت داخلی 
و مدیران بی عرضه وجود دارند اما در این مرحله باید مقاومت کرد و در 
شبهات از ولی جدا نشد تا ان شاءاهلل این تصدیق و تسلیم و والیت پذیری 

مقدمه ای بر ظهور امام زمان)عج( باشد.

به بهانه گالیه مندی اخیر رهبری از مسئوالن ؛

تبعات ناگوار بی توجهی به توصیه های امام المسلمین
مقام معظم رهبری پس از زدن واکسن 
ایران��ی به بی��ان نکات قاب��ل توجهی در 
خصوص عدم توجه به توصیه های مکرر 
گذشته ایشان در خصوص موضوع آب خوزستان اشاره کردند. به همین 
مناسبت بر آن شدیم تا نگاهی به تبعات عدم پیروی از ولی امر و امام 

المسلمین در تاریخ و سیره اهل بیت بیندازیم. 
اگر خود ماجرای غدیر را با دقت بررسی نموده و دالیل تشکیل سقیفه 
و خانه نشینی امیرالمؤمنین را جستجو کنیم قطعا مهمترین عامل، عدم 
تبعیت و بی توجهی به فرمایش��ات نبوی بود. نتیجه آن هم خس��ارات 

سنگین دنیوی و اخروی برای جامعه اسالمی تاکنون بوده و هست.
در ماج��رای امام مجتبی علیه الس��الم نیز همین ضعف مش��اهده 
می ش��ود تا به دوران سیدالشهدا می رسیم. به یقین یکی از مهمترین 
عوامل وقوع ماجرای عاش��ورا همین بی توجهی نسبت به توصیه های 

امام است. 
عدم شناخت جامعه در موضوع امامت و جایگاه امامت حادثه عظیم 

عاش��ورا را به وجود آورد و بعد از رحلت پیامبر هرچه انحراف جامعه از 
امامت بیشتر شد، انحرافات دیگر نیز فزونی گرفت.

جالب است بدانیم در سال ٥8 هجری در مکه مکرمه )یعنی دو سال 
قبل از ش��هادت امام( امام حسین علیه الس��الم خطبه ای برای حدود 
٢00 نف��ر از خ��واص و صحابه در منا خواندند. حضرت فضائل علوی را 
برش��مردند و درباره غدیر روشنگری کردند. همچنین به ضعف جامعه 
در عدم تبعیت از امام تذکر دادند. نتیجه بی توجهی خواص چه ش��د؟ 

شهادت مظلومانه ولی خدا و یارانش.
موالی متقیان در بخش��ی از خطب��ه  3۴ حضرت  در رابطه  با حقوق  

متقابل  امام  و أمت  می فرماید: 
"اما حق  من  بر شما آن  است  که  در پیمان  خود نسبت  به  ولی  امر وفادار 
باش��ید، درحضور و غیاب  دولتمردان  در رفع  و تذکر دادن  به  مسؤ ولین  
مربوط  بکوشید. دستورات  صادره  را )در تمامی  ابعاد سیاستگذاری  دولت( 
با جان  و دل  پذیرا باشید. و هرگاه  - در پیش آمدها - فرا خوانده  شوید، 

بی درنگ  اجابت  کنید."

حجت االسالم علی تبریزی 

کارشناس مسائل دینی
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حجت االسالم  والمسلمین سیدمحمدرضا اخروی:

منافع شخصی مانع از تحقق عدالت می شود

حجت االسالم  والمسلمین س��یدمحمدرضا اخروی مدرس حوزه و 
دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسالم در خصوص عدالت در حکومت علوی 
گفت: یکی از خصلت های امیرالمؤمنین ترجمان مفهوم عدالت به عدالت 
است، هیچ تفاوتی در برقراری عدالت بین افراد تحت حکومت نیست. 
امروز موضوعی که بحث عدالت را تلخ کرده این اس��ت که وقتی پای 

بستگان به میان می آید عدالت را زیرپا می گذارند.
وی افزود: نزدیکترین افراد اعم از فرزند و برادر در نظر امیرالمؤمنین 
هیچ تفاوتی در عدالت با سایر مردم ندارند نمونه این امر برخورد حضرت 

با برادرشان عقیل است. 
این مدرس تاریخ اسالم در ادامه اظهارداشت: در جریان ستاندن حق 
حضرت در ماجرای سقیفه؛ انگشت شمارند کسانی که از ایشان حمایت 
کردند، طلحه و زبیر در این گروه بودند که پس از به حکومت رسیدن 
حضرت، برای س��هم خواهی و به واس��طه جایگاهی که برای خود قائل 
بودند نزد ایشان آمدند، چون مبنای حضرت امیر شایسته ساالری است 

فرمودند برای امر حکومت آمده اند یا برای کار ش��خصی، وقتی مطلع 
شدند کار آنها شخصی است حضرت شمع بیت المال را خاموش کردند 

و آنها تکلم نکردند و این دو فرد پاسخ خود را گرفتند.
اخروی با بی��ان اینکه امیرالمؤمنین در امر حکومت اس��المی برای 
اجرای عدالت هیچ اغماضی نداشتند، تصریح کرد: دشمنان حضرت علت 
ش��هادت امام را عدالت ایشان دانستند، حضرت اهل مماشات نبودند و 
وقتی به حکومت رسیدند فرمودند اگر بیت المال کابین زنان هم بود آن را 
باز پس می گرفت این به معنای عدم مماشات در امر حکومت داری است. 
این مفس��ر نهج البالغه خاطرنش��ان کرد: عدالت تام و مطلق خاص 
خداوند و پیامبر و ولی خدا اس��ت بر اساس نهج البالغه عدالت یک امر 
کامال قابل اجراس��ت البته نمی توان تمام عدالت را پیاده کرد اما امروز 
متأسفانه وقتی منفعت شخصی سیاسیون دخیل می شود مفهوم عدالت 
را نسبی می دانند این درحالی است که در برخی از برهه های تاریخ مردم 

طعم خوش عدالت را چشیده اند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد و توسعه گفتمان عدالت نیاز به بازگشت 
به اصول انقالبی اس��ت ادامه داد: رهب��ر انقالب با عنوان اینکه انقالبی 
هس��تند تأکید بر بازگش��ت به اصول انقالب و عدالت طلبی داشتند، 
استقرار عدالت شدنی است، اما منافع شخصی مانع از تحقق آن می شود.

اخروی در خصوص مردم ساالری دینی در حکومت علوی گفت: آنچه 
در دوران سایر خلفا اتفاق افتاد، محو مردم ساالری بود، در جریان غدیر 
به گفته اهل س��نت تعداد کثیری حضور داشتند؛ اما در جریانات پس 
از رحلت رس��ول خدا، اجماع به صورت انگشت ش��مار اتفاق افتاد و به 
شهادت تاریخ اراذل و اوباشی را از بیرون مدینه اجیر کردند تا با راویان 
غدیر مقابله کنند و به خانه وحی هتک حرمت کردند؛ در این زمان نقل 

حدیث، ذکر فضائل حضرت علی)ع( و... منع شد.
وی تصری��ح کرد: مبن��ای پذیرش حکومت توس��ط حضرت علی 
مردم س��االری دینی و درخواس��ت مردم اس��ت این درحالی است که 
حکوم��ت در منظوم��ه فکری حضرت بی ارزش اس��ت مگر اینکه حق 

مظلومی به این واسطه احقاق شود. 
این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: عدالت امیرالمؤمنین سبب 
ش��د در دوران خانه نشینی نیز هرگاه اس��اس و اصل اسالم با مخاطره 
مواجه ش��ود به میدان بیاید به طور مثال مشورت های متعددی که به 
خلفا ارائه فرمودند از همین قبیل است، امیرالمؤمنین همه همت خود 

را برای اجرای عدالت کردند.
اخروی فسادس��تیزی و عدالت مح��وری را دو راهکار عمده فراروی 
دولت سیزدهم برش��مرد و گفت: با توجه به سابقه آیت اهلل رئیسی در 
زمینه مقابله با فساد در قوه قضائیه اگر در دولت نیز با همین شیب و 
با عدالت محوری و فسادس��تیزی پیش برود، رویش و زایش در جریان 

انق��الب ایجاد و عالوه بر آن اس��باب یأس و ناامیدی دش��منان فراهم 
می ش��ود و به تعبیر رهبری آینده روشن خواهد بود، انقالب ایران تنها 
محدود به داخل نیس��ت و اگر در این مسیر آقای رئیسی خوب پیش 

بروند انقالب بیمه خواهد شد.

مبنای پذیرش حکومت توسط حضرت علی 
مردم ساالری دینی و درخواست مردم است 

این درحالی است که حکومت در منظومه فکری 
حضرت بی ارزش است مگر اینکه حق مظلومی به 

این واسطه احقاق شود. 

با توجه به سابقه آیت اهلل رئیسی در زمینه 
مقابله با فساد در قوه قضائیه اگر در دولت نیز 

با همین شیب و با عدالت محوری و فسادستیزی 
پیش برود، رویش و زایش در جریان انقالب 
ایجاد و عالوه بر آن اسباب یأس و ناامیدی 

دشمنان فراهم می شود
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نگاهی به اعمال و آداب اجتماعی عید غدیر؛

 سنت های فراموش شده غدیر را زنده کنیم 
یکی از مباحث مطرح در خصوص دین 
اسالم فردی یا اجتماعی بودن آن است. 
ش��هید مطهری اسالم را مکتبی جامع و 
واقع گرا و مرتبط با نیازهای فردی و اجتماعی بشر می داند. )مجموعه 
آث��ار, ج٢/٦3( به جرأت می توان گفت اگر اس��الم یک ب��اور فردی در 
صندوق ذهن انس��انها بود اصال نمی شد نام دین بر آن نهاد بلکه اساساً 
دین زمانی نام دین پیدا می کند که صبغه اجتماعی پیدا کند. از این رو 

دین با اجتماع پیوند عمیقی دارد.
از طرف دیگر در قرآن کریم چندین بار از واژه شعائر نام برده شده و 
دستور به تعظیم و بزرگداشت شعائر اهلل می دهد. معنای شعائر عالمت و 
نشانه هاست به دیگر تعبیر خدا دستور می دهد نشانه ها و عالمت های 

دین را در اجتماع تعظیم و بزرگ و نمایان کنید. 
پس نتیجه اینکه اعمال اجتماعی در دین نسبت به اعمال فردی از 
اهمیت ویژه و خاص تری برخوردارند و در برخی موارد که نشانه و شعائر 

باشند ویژگی آنها خاص الخاص می شود! 

ما اما رفتارمان معکوس است ؛ نسبت به اعمال و عبادات فردی چنان 
تقی��دی داریم که نگو و نپرس! اما در خص��وص ابعاد اعمال و عبادات 
اجتماعی س��هل گیر و س��اده انگاریم. گویی خیلی برایمان از اهمیت 

برخوردار نیستند.
همه این مقدمه طوالنی را نوش��تیم تا بیان کنیم غدیر از شعائر اهلل 
است و چه بسا اعظم شعائر غدیر باشد. پس باید توجه ویژه ما در کنار 
اعمال فردی این روز از قبیل روزه، حمد و ستایش خدا، دعا، شکرگزاری، 
صلوات، غسل، نماز و... به اعمال اجتماعی غدیر باشد. عدم توجه به بعد 
اجتماعی غدیر موجب شده نسل امروز عظمت این عید را درک نکند. 
حقیقتا غدیر بیش از آنکه مختص اعمال فردی باشد باید تجلی اعمال 
اجتماعی باشد. لذا برای نمونه اشاره ای به چند عمل اجتماعی مهم و 

موثر در این ایام می کنیم. 
  افطاری دادن

غالبا همه به روزه این روز اهتمام دارند حال آنکه روایات افطاری دادن 
با پاداش های عجیبی برای این روز ذکر ش��ده از جمله اینکه افطاری 
دادن به یک مومن برابر اس��ت با افطاری دادن به یک میلیون پیامبر و 
شهید و صدیق! یا در باب افطاری دادن به جمعی از مؤمنان چنین بیان 

شده از کفر و فقر در امان است. 
 عقد اخوت 

خواندن عقد اخوت و برادری توس��ط خواه��ران و برادران مومن که 
موجب ایجاد محبت مضاعف در این دنیا و دستگیری در آن دنیا خواهد 
شد. این عقد نه ارث و محرمیت در پی دارد نه تعهد خاصی. بلکه موجب 
رعایت برخی حقوق معنوی متقابل می شود و اینکه در دنیا همدیگر را 
از دعا فراموش نکنند و در آخرت هم اگر از اهل نجات و شفاعت باشند، 

همدیگر را شفاعت کنند.
 تبسم و شادی 

روایات این روز را روز ش��ادی و تبسم به روی مؤمنین بر می شمرند. 
امام رضا علیه الس��الم می فرماید هرکه به برادرش تبسم کند خدا نظر 
رحمت به او می اندازد. این پاداش های خاص نش��انگر اهمیت متفاوت 

جلوه دادن و تعظیم شعائر ولو به یک تبسم است. 
 رسیدگی ویژه به خانواده 

فرموده اند در این روز چهره منزل را دگرگون کنید، با هدایا، پذیرایی 

و هر روش دیگری که می توانیم. 
امام رضا علیه السالم فرمود: "روز غدیر روزی است که خدای متعال 
در مال کس��ی که خدا را عبادت کند و بر خانواده،  خویشتن و برادران 

ایمانی اش توسعه دهد فزونی پدید می  آورد."
 کمک هایتان را بگذارید برای روز عید 

امیرالمؤمنین فرمودند که در این روز باید توانگر به ناتوان کمک کند.
حت��ی آن حض��رت با آنک��ه وام و قرض گرفتن را امری پس��ندیده 
نمی دانستند ولی برای این روز توصیه می کنند جایز و پسندیده است 

که وام بگیرید و به برادران مؤمن کمک کنید.
اعم��ال دیگری همچ��ون دید و بازدید و صله رح��م، زیارت از راه 
نزدیک و دور، اس��تفاده از عطر، گذش��ت و آش��تی، گش��اده رویی، 
مهربانی، انف��اق، رفع حاجات مؤمنان، هدیه دادن، پوش��یدن لباس 
پاکیزه و نو و اعمال بسیار دیگری برای این روز ذکر شده که همگی 

مستند روایی دارند. 
نکته مشترک در همگی نشان دادن عظمت و تفاوت این روز با سایر 
ایام س��ال و ترویج ش��ادی این عید بین همه اقشار از خانواده گرفته تا 

دوستان و فقرا است.

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی 
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

برای استفاده از چک های صیادی فرهنگ سازی نشده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر طی 
سالیان گذشته برای استفاده از چک های جدید فرهنگ سازی می شد، 
بازاریان و کس��به امروز به راحتی می توانستند با چک های صیادی کار 

کنند.
غالمرض��ا مرحبا در گفتگو با خبرنگار نما، درباره قانون جدید چک 
اظهار داشت: در قانون جدید چک یک سری اهدافی وجود داشته و آن 
هم جلوگیری از یک سری کارکردهای نامتعارف و سوءاستفاده از چک 
بوده اس��ت و اینکه افراد فاقد اعتبار، از چک به عنوان سندی استفاده 

نکنند که بعدها به چک بی محل تبدیل شود.
وی در ادام��ه گفت: متأس��فانه افرادی که به خاطر کش��یدن چک 
بی محل در زندان ها حبس هس��تند یا افرادی که به خاطر عدم وصول 
مطالبات مالی خود به دادگاه ها مراجعه می کنند، بیش از گذشته شده و 
قانون جدید چک به دنبال جلوگیری از چنین اتفاقاتی است که وجهه 

خوبی برای کشور و حتی کسبه و افراد ندارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: در بازار ایران چک یک س��ری کارکردهای جانبی هم پیدا کرده 
بود که اصالً مناسب و به صالح اقتصاد کشور نبود. به عنوان مثال برای 
خریدهای مدت دار برات پ��اره می کردند یا اینکه چک های مدت دار و 
در وجه حامل کش��یده می ش��د که در قانون جدید مانع ادامه چنین 

کارکردهای جانبی شده است؛ هرچند تسهیل  کننده برخی امورات شده 
بود.

مرحبا پیشنهاد کرد: ما باید یک سری اسنادی را در بستر الکترونیک 
یا س��نتی پیدا کنیم که به بازاریان و کسبه کمک کند تا بدون چنین 
مشکالتی بتوانند در بستری امن و خیلی صریح و قابل اعتماد مبادالت 
و فعالیت تجاری خود را انجام دهند که مطمئناً چک ابزار خوبی برای 

انجام چنین اقداماتی نیست.
وی معتقد اس��ت: البته قانون جدید چک قابل اصالح است و ما هم 
در حال ارزیابی این قانون هستیم، اما باید ابتدا بررسی کنیم که کارکرد 

چک چیست و چه انتظاری از چک وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه مدت ها 
بود قانون جدید چک به تصویب رسیده بود اما بانک مرکزی آن را اجرا 
نمی کرد و گفت: ازجمله دالیلی که آنها می گفتند آن را اجرا نمی کنیم، 
این بود که می گفتند نیاز به فرهنگ سازی دارد. این حرف کامالً صحیح 
است، اما طی سالیان گذشته اقدامی برای این فرهنگ سازی انجام نشده 
است؛ درصورتی که اگر فرهنگ سازی صحیح صورت می گرفت، بازاریان 
و کس��به امروز به راحتی می توانس��تند با چک های جدید صیادی کار 

کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

قانون جدید چک ایراد دارد، اما باید جنبه های مثبتش را هم دید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: همه 
قبول داریم قانون جدید چک برای فعاالن بازار برخی مش��کالت را به 

وجود آورده، اما باید جنبه مثبت این قانون را هم دید.
جعفر ق��ادری در گفت وگو با خبرنگار نما، درباره قانون جدید چک 
گفت: همه ما قبول داریم که قانون جدید چک برای فعاالن بازار برخی 
مشکالت را به وجود آورد، اما باید جنبه مثبت ماجرا را هم دید یعنی 
هرچند چک های جدید باید در سامانه ثبت شود و در صورت عدم ثبت 
از اعتبار ساقط است و این مسئله کارکرد اعتباری چک را مختل کرده، 
اما باید در نظر داشت، از زمانی که چک های صیادی به وجود آمدند از 

تعداد چک های برگشتی به شدت کاسته شده و میزان زندانیان مربوط 
به چک های بالوصول و شکایت های مرتبط کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: جرائم مرتبط با چک آن قدر افزایش پیدا کرده بود 
که به مرور زمان ش��اهد کاهش اعتبار چک در چرخه اقتصادی کشور 
بودیم؛ به عبارت دیگر اگر رویه قبل ادامه می یافت به مرور زمان چک 
به یک کاغذپاره تبدیل می ش��د و نظم اقتصادی کشور را برهم می زد، 
اما با قانون جدید چک، ارزش و جایگاه این سند مهم اقتصادی افزایش 

می یابد.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
فعالیت اقتصادی نیازمند اعتماد و اطمینان است و هرگاه این اصل مهم 
وجود نداشته باشد، بخشی از اقتصاد آسیب خواهد دید. به عنوان مثال 
فردی می خواهد به تازگی پا به عرصه تولید و فعالیت اقتصادی بگذارد 
و این فرد به غیر از چک هیچ سند دیگری برای خرید کاال و مواد اولیه 
برخوردار نیس��ت. فرض کنید اگر قانون قبلی چک ادامه داشت، آیا به 
راحتی در بازار به او اعتماد می کردند؛ به خصوص تولیدکننده ای که تازه 
پا به این عرصه گذاشته است. قانون جدید چک بستر اعتماد دوباره به 
چک را فراهم می کند و تولیدکننده اگر احتمال دهد که چک او وصول 
نخواهد ش��د، هرگز روزه شک دار نخواهد گرفت و هرگاه مطمئن باشد 
اقدام به کش��یدن چک می کند. این موضوع هم باعث می ش��ود خللی 
در روند کاری بازار ایجاد نش��ود و هم افراد با مش��کالت بعدی مواجه 

نخواهند شد.
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نصر عزیزی بررسی کرد:

تحویل زمین سوخته
افزای��ش قیمت اقالم اساس��ی در روزهای 
منتهی به کار دولت دوازدهم سبب ایجاد نوعی 
نارضایتی شده است. نصر عزیزی؛ عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی دراین باره گفت: 
روند افزایش��ی قیمت ها از چند سال گذشته 
و به ویژه در ح��وزه نهاده های دامی و خوراک 
طیور که موجب افزایش قیمت اقالم اساسی 
زندگی مردم اس��ت  ادامه داشته، عدم تأمین 
ارز به موقع برای خوراک و امور مرتبط با طیور و دام مانند کنجاله ذرت 
و جو که 9٥ درصد تولید برخی از محصوالت غذایی به آن وابسته است 

منجر به سیر صعودی قیمت ها شد.
وی افزود: روبرو شدن مرغداری ها با نبود غذای طیور که از قبل قابل 
پیش بینی بود و در حوزه دامداری و دام پروری نیز همین بود و برخی از 
دامداران به دلیل عدم تأمین نهاده ها دام های خود را فروختند و کشتار 
دام های نژاد اصلی و مولد و یا تلف شدن آن ها یکی دیگر از مسائل است 

که جایگزین کردن برای آن ها بسیار مشکل است.
این عضو ش��ورای مرکزی تأکید کرد: به دلیل اینکه تولیدات دامی 
و فراورده های طیور با مشکالت تأمین نهاده ها روبرو شد و ارز مناسب 
و ذخیره مناس��ب در اختیار نبود تولیدات کاهش یافت و تولیدکننده 
نی��ز ناچار بود اقالم خود را گران بفروش��د و به دلیل افزایش نرخ تورم 
و همچنین عدم تناس��ب عرضه و تقاضا مردم با افزایش قیمت مواجه 

شدند.
عزیزی عملکرد نامناسب دولت روحانی را عاملی برای دامن زدن به 
افزایش قیمت اقالم اساس��ی دانست و اظهار کرد: دولت نیز با عملکرد 

نادرست و سوء تدبیر نتوانست نسبت به مدیریت بازار اقدام کند بدیهی 
است بار اصلی مشکالت روی دوش دولت سیزدهم خواهد افتاد و این 
موضوع که دولت جدید سرزمین سوخته ای را از دولت روحانی تحویل 
می گیرد، بخشی مرتبط با همین موارد است. با استقرار دولت جدید با 
برنامه فوری و مناس��ب می تواند مقدمات زنجیره تولید را ایجاد کند و 

وضع موجود را تا حدودی بهبود ببخشد.
وی در پاسخ به زمان تقریبی حل مشکل افزایش قیمت ها در دولت 
س��یزدهم گفت: در صورت تداوم مش��کالت موجود با همین شیب و 
تحویل دادن زمین سوخته به دولت بعد و خزانه خالی به نظر می رسد 
کار دولت جدید دش��وار است و البته دولت جدید که مورد اقبال مردم 
انقالبی اس��ت مورد هجمه مخالفین و دش��منان قرار خواهد گرفت و 
تحریم ها نیز شدت می گیرد ولی اراده عمومی و گروه مصمم و مقید و 
مردمی دولت جدید با همراهی سایر قوا می تواند بر مشکالت فائق آید 

ولی مشکالت طبیعتاً تا مدتی ادامه خواهد داشت.

محمدحسن شفیعی ها :

هیچ دولتی به اندازه روحانی سوءمدیریت نداشت 
محمدحسن شفیعی ها دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان قزوین 
گفت: در خصوص وضعیت اداره کش��ور در ماه پایانی مسئولیت دولت 
دوازدهم، علیرغم انتظار عموم ملت نسبت به اینکه متصدیان امر و در 
رأس آن ها رئیس جمهور در این مدت باقی مانده برای مردم فرسایش 
و مش��کل ایجاد نکنند اما متأسفانه این طیف با وجود وضعیت کنونی 
کشور و نتیجه انتخابات و... با منطق و عقالنیت اوضاع را پیش نمی برند.

وی با اشاره به در مضیقه بودن مردم در اثر تصمیمات نادرست دولت 
تدبیر یادآور شد: تشدید گرانی ها، وضعیت معیشت مردم را با سختی 
مواجه کرده است؛ مردم به خوبی به یاد دارند که آقای روحانی در انتهای 
سال گذشته وعده داد که آخرین تغییرات قیمت ها اتفاق افتاده و مردم 
دیگر از ناحیه این دولت شاهد افزایش قیمت نخواهند بود و متأسفانه 
این وعده محقق نش��د و به دنبال آن ش��اهد افزایش کاالهای ضروری 

مردم هستیم.

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی اف��زود: اخیرا افزایش 
قیمت نهاده های دامی و به تبع آن قیمت لبنیات و گندم و آرد و نان و 
آنچه مرتبط با قوت روزانه مردم است شاهد بی سیاستی، بی عملی و 
سوءمدیریت دولت هستیم. افزایش قیمت شیر در شرایط عادی به دلیل 
افزایش قیمت غذای دام منطقی است اما آنچه مهم است دولت یازدهم 
و دوازدهم در نقطه مقابل تدبیر و امید است و امور را در اوج بی تدبیری 

و بی سیاستی به پایان می برد.
ش��فیعی ها در پایان متذکر شد: در تاریخ بعد از انقالب هیچ دولتی 
به اندازه دولت یازدهم و دوازهم سوءمدیریت و عملکرد نداشته است و 
این ناشی از قوه عقالنیه این دولت است وقتی رئیس دولت بیش از یک 
سال است که در اتاق خود نشسته و حاضر نیست کمترین تحرکی را به 
بهانه کرونا از خود نشان دهد محصول آن ایجاد شرایط و وضعیت کنونی 

است و امیدواریم با استقرار دولت جدید برخی از مشکالت حل شود.
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احمد علی مقدم :

شورای شهر نباید 
سیاسی باشد

فریدون عباسی با اشاره به استفاده از همه عالیق، 
سالیق و جناح های سیاسی در چارچوب نظام :

دایره اطرافیان آستان 
قدس رئیسی باز شود

احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
در گفتگو با راه آرمان با تاکید بر اینکه شورای شهر نباید سیاسی 
باشد و شهرداری هم که انتخاب می شود باید به دور ازجنجال ها 
و گرایش های سیاسی فقط به دنبال ارائه خدمت به مردم باشد، 
گفت: به نظرمی رسد مهمترین کار شورا، انتخاب شهرداراست 
که باید فردی با روحیه انقالبی، بسیجی، متخصص، متعهد، پاک 
دست، فساد ستیز و درعین حال غیرسیاسی باشد همچنین در 
زمینه شهر و امور شهرداری باالخص مدیریت شهری و اجتماعی 

دارای تجربه قابل توجهی باشد.
دبیر حزب موتلفه اس��المی اس��تان کرمان با تاکید بر اینکه 
اعضای ش��ورا باید بدانند که در حال حاضر، هیچ بهانه ای برای 
کارنکردن پذیرفته ش��ده نیست و در برابر کوچکترین خطایی 
در پیش��گاه الهی و مردم مسئول خواهند بود، تشریح کرد: این 
ش��ورا اولین شورای چله دوم انقالب و اولین شورا پس از بیانیه 
گام دوم انقالب است لذا باید در راستای بیانیه گام دوم حرکت 
خود را تنظیم کند و در جهت محقق ش��دن بندهای ارزشمند 
بیانیه گام دوم انقالب، گام های موثر و مفیدی بردارند به طوری 
که تمام شهروندان با چشم دل و جان خدمات آن ها را ببینند 

و حس کنند.
وی ادامه داد: بنابراین به نظرمی رس��د برای محقق ش��دن 
اه��داف با توجه به اینکه اعضای ش��ورا، در حوزه های مختلف 
مورد نیاز ش��ورا تخص��ص الزم را ندارند باید حتما کمیته های 
تخصصی مش��ورتی، جدای از کمیسیون های شورا، متشکل از 
افراد متخصص، متعهد ، دلس��وز و فارغ از گرایش های جناحی 
تش��کیل دهند تا برنامه ها و طرح ها دقیقا کارشناسی شده، و 
پس از تصویب به مورد اجرا گذاش��ته ش��ود تا خدای نکرده، به 
علت انجام کارهای غیرکارشناسی و هزینه کردهای بیهوده، بیت 

المال به هدر نرود.
مقدم گفت: شورا باید در ابتدای شروع به کار، به مردم گزارش 
دهد که شورا و شهرداری را با چه وضعیتی تحویل می گیرد و 
در پای��ان هم اعالم کند که با چه وضعیتی تحویل می دهد لذا 
ش��فافیت باید یکی از اقدامات مهم شورا و شهرداری باشد زیرا 
ش��فافیت کلید نجات است و موجب جلوگیری از رانت خواری 
می ش��ود؛ شفاف سازی یعنی عملکرد ها در ویترین شیشه ای 
قرارگیرد به طوری که در دید همگانی گذاش��ته شود البته همه 
عملکردها، مصوبات، جلس��ات علنی ش��ورا، نطق های قبل از 
دس��تور، همچنین دریافتی ها، پرداخت ها اعم از پرداخت ها و 
پاداش ها به اعضاء وعوامل دست اندر کار از جمله شهرداری ها 
و… نه فقط فیش های حقوقی بلکه کل دریافتی های ماهیانه 

را مشمول شود و درمعرض دید همگان قرارگیرد.

دکتر فریدون عباسی در جمع اعضای شورای سیاسی حزب موتلفه اسالمی 
استان تهران با نقد برخی اظهارات در ایام انتخابات گفت: نباید فضای انتخاباتی 
به گونه ای باشد که یکباره ۴0 سال جمهوری اسالمی و دستاوردهای نظام را 

زیر سوال ببرند.
وی همچنین با گالیه از برخی همکاران خود در مجلس ش��ورای اسالمی 
تصریح کرد:  نطق برخی نمایندگان را اگر گوش کنید جز خفت و خواری چه 
می شنوید؟ در این نطق ها مردم محروم و فقیر معرفی می شوند در حالی که 

به نظر من مردم بالقوه ثروتمندند.
وی اضافه کرد: کاس��تی هایی هم وجود دارد ولی در عین حال  خیلی کار 
شده و امروز باید بررسی کنیم که چطور می شود مشکالت را حل کرد که یکی 

از راهکارها به صحنه آمدن مردم و همفکری است.
نماینده مردم کازرون در مجلس ش��ورای اس��المی در ادام��ه درباره دولت 
سیزدهم اظهار داشت: به هرحال باید به فکر آینده باشیم و باید به جناب آقای 
رییسی کمک کنیم و البته من انتظار دارم دایره اطرافیان آستان قدس ایشان 

باز شوند.
وی همچنین گفت: خوب اس��ت آقای رییس��ی از تم��ام وزرای جمهوری 

اسالمی در اتاق فکری برای پشتیبانی فکری دولت استفاده کنند.
رییس پیش��ین س��ازمان انرژی اتمی ادامه داد: من در سازمان انرژی اتمی 
نامه ای به حضرت آقا نوشتم که برای اداره سازمان انرژی اتمی نیاز دارم از همه 
عالیق و سالیق و جناح های سیاسی در چارچوب نظام استفاده کنم و حضرت 
آقا روی این جمله دست گذاشتند و فرمودند من این جمله را کامال قبول دارم 
و من با همان جمله در سازمان انرژی اتمی کار کردم و موفق بودم و اصال خطی 
برخورد نکردم. اگر در این مسیر کسی بخواهد پایش را  از چارچوب نظام بیرون 
بگذارد خودم برخورد جدی می کنم ولی افرادی که سالیق دیگری دارند ولی 

هدفشان خدمت به نظام باشد باید از آنها استفاده کنیم.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی در ادامه در پاسخ به سوالی 
درباره آینده مذاکرات گفت: میدان همراه با مذاکره است؛ یعنی شما باید شاخ 
را نشان بدهید و بر سر میز مذاکره بنشینید مثل زمانی که می رفتیم ولی به 
مذاکره که س��وخت ٢0 درصد را راه انداختیم، راکتور تهران را راه انداختیم و 

غنی سازی باالی ٢0 درصد داریم.
وی اضافه کرد: این نکته باید گفته شود که ٦0 درصد برای االن نیست برای 
آن زمان است و ما آن موقع تا 90 درصد هم می توانستیم ولی نمی خواستیم.

عباسی افزود: دشمن در عین اینکه با ما مذاکره می کند و امتیاز هم نمی دهد 
از آن شرایط نظامی که ایجاد کرده هم استفاده می کند و بر این اساس ما هم 
باید بررسی کنیم با فکر و برنامه ریزی به روش مقابله برسیم. امروز اینگونه فکر 

نمی شود در حالی که در آن دوره ما با فکر جلو می رفتیم.
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حمیدرضا ترقی :

دولت سیزدهم هزینه فرزندآوری را کاهش و بسته های تشویقی ارائه دهد

حمیدرض��ا ترق��ی در گفتگ��و با ش��بکه 
خب��ری تهران نیوز درب��اره بی توجهی دولت 
به سیاس��ت های جمعیت��ی اظهار داش��ت: 
سیاست های جمعیتی دولت روحانی در این 
هش��ت سال اصالً قابل قبول نبوده و از سوی 
دیگر مشکالت اقتصادی بر بی انگیزگی زوجین 

برای فرزندآوری تأثیرگذار بوده است.
وی گفت: رون��د کاهش جمعیت و پیری 
جمعیت از چند س��ال گذش��ته آغاز شده و 

اگر دولت می خواهد در راستای مقابله با این 
وضعیت گام بردارد، باید سیاست های جمعیتی 
و قوانین مرتبط در این حوزه را اصالح کند و 
همچنین باید مشوق هایی را در این زمینه به 

زوجین و خانواده ها اختصاص دهد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
عن��وان ک��رد: در دول��ت آق��ای احمدی نژاد 
سیاس��ت های جمعیتی خوبی اتخاذ شد که 
متأسفانه این سیاس��ت ها استمرار پیدا نکرد 
ک��ه در نتیجه کاهش فرزن��دآوری و افزایش 

میانگین سنی جامعه پدید آمد.
ترقی با بیان این که دفتر رهبر معظم انقالب 
اسالمی با مشاهده بی تفاوتی دولت نسبت به 
سیاس��ت های جمعیتی و فرزن��دآوری، خود 
به عرصه تش��ویق خانواده ه��ا و زوجین برای 
فرزندآوری ورود پیدا کرده اس��ت، یادآور شد: 

اخیراً بنیاد 1٥ خرداد وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی)ره( از س��وی رهبر معظم 
انقالب اس��المی موظف شده تا برای افزایش 
جمعی��ت و تمای��ل زوجین به فرزن��دآوری، 
سیاست های تش��ویقی را در دستورکار خود 

قرار دهد.
وی بیان داشت: دولت سیزدهم باید هزینه 
فرزندآوری را کاهش و بسته های تشویقی در 

خصوص نگاه داری فرزند ارائه دهد.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی مسائل 
تربیتی را یکی از نگرانی های عمده زوجین و 
خانواده ها می داند و در این رابطه گفت: دولت 
باید در کنار سیاس��ت های تشویقی، مسائل 
آموزشی و نحوه تربیت فرزندان را به زوجین 
آموزش دهد ت��ا این دغدغه آن ها تا حدودی 

برطرف شود.
کارشناس مدیریت ورزش با اشاره به لزوم تحول در وزارت ورزش:

وزیری با هویت ورزشی و پاک دست سیستم ورزش را متحول می کند

دکترعلیرضا اسدی کارش��ناس مدیریت ورزش با اشاره به ضرورت 
ایجاد تحول در نظام ورزش و سالمت در دولت سیزدهم گفت: سالیق 
متعددی شامل فردی، سازمانی و قانونی وجود دارد اگر بین این سالیق 
همگرای��ی ایجاد ش��ود و از درون آن مأموریت اجرایی قابل فهم و اجرا  

باشد می توان در ورزش تحول آفرین ظاهر شد.
وی با بیان اینکه مقصود از ترکیب سالیق متعدد اشراف بر ذائقه مخاطب 
عام و خاص در ورزش اس��ت خاطرنشان کرد: همگرایی بین ساختارهای 
گوناگون اعم از دولت تا ادارات و روس��ای  فدراسیون های ورزشی صورت 
می گیرد. س��پس برنامه بیس��ت ساله و پنج س��اله که هرسال به عنوان 
برنامه راهبردی تصویب می ش��ود و همراهی سازمان های در عرض برای 
خدمت رسانی می توان اقدام مؤثری در این زمینه به انجام رسانید و آن را 

قاعده مند کرد.
 ارتباط با سازمان های مرتبط

اس��دی تصریح کرد: یکی از مشکالت شاخص وزارت ورزش ارتباط 
با سازمان های مرتبط نظیر بانک، گمرک، نظام وظیفه و.. است؛ شورای 
عالی ورزش اصلی ترین ویترین سیاس��تگذار ورزش است که با حضور 
رئیس دولت و برخی از وزرا و فدراسیون ها تشکیل می شود در این شورا 

باید دغدغه های قانونگذاری و اجرا به صورت همگن دربیاید.
 مهمترین کار وزیر ورزش

این کارشناس مدیریت ورزش با بیان اینکه مهمترین کار وزیر ورزش 
این اس��ت که مشکالت را در شورای عالی ورزشی مطرح کند و سپس 
به سطوح مختلف آن را انتقال دهد، افزود: مخاطب عام در ورزش شامل 
اقشار گوناگون اعم از بانوان و جوانان هستند که وزیر ورزش باید برنامه 
کامال مدون درباره این موارد داشته باشد و نگاه جامعی به طرح جامع 

ورزش داشته باشد.
 چهار سطح خدمت ورزشی

اس��دی ضمن تأکید ب��ر اینکه این طرح برای چهار س��طح خدمت 
ورزشی در نظر گرفته است، ادامه داد: اولین سطح ورزش همگانی است. 
ورزش همگان��ی به معنای حضور خودجوش مردم در فضاهای تجمیع 

ش��ده ورزشی اس��ت اما برای تجمیع فضاها نظیر دانشگاه ها، مدارس، 
مس��اجد و... در شورای عالی سیاستگذاری ورزش نمی توانیم همگرایی 
ایجاد کنیم. باید همفکری اقناع کننده با رفتارهای صادقانه ایجاد کنیم تا 

مردم عالقمند به حضور در ورزش همگانی شوند.
 ورزش تربیتی ما کامال فراموش شده است

وی افزود: ورزش تربیتی ما کامال فراموش شده است و وحدت رویه 
میان دانش��گاه، آموزش و پرورش و وزارت ورزش وجود ندارد؛ به دلیل 
فاصله در جلسات و طرح ها و... چندپارگی در شورای عالی ورزش وجود 

دارد و طرح و برنامه ها در این شورا ارائه نمی شود.
 اجرایی سازی و موانع

این کارشناس مدیریت ورزش سیاستگذاری جامعه از نظر حرکتی، 
تربیت��ی و قهرمانی را از وظایف عمده وزارت ورزش برش��مرد و گفت: 
برنامه های مدون بسیاری وجود دارد اما مشکل اصلی در اجرایی سازی 
و موانع اس��ت. اصلی ترین مانع این اس��ت که اصال باور ما بر این موارد 
استوار نیست و اولویت بسیاری از مسئولین رده باالی کشور این نیست. 
ورزش س��المتی، امنیت اجتماعی و آرامش روان را به همراه می آورد و 
بودجه هایی که در خصوص این بخش ها صرف می ش��ود اگر به ورزش 

اختصاص داده شود بسیاری از این موارد کاهش پیدا می کند.
اسدی خاطرنشان کرد: وزارت ورزش می تواند برای آرامش و شادی 
مردم دس��ت به عمل و اقدام بزند و اگر قص��وری در حوزه ورزش هایی 
مانند والیبال و کشتی و... اتفاق بیفتد عالوه بر داخل در عرصه منطقه و 
بین الملل نیز از شاخص ها عقب خواهیم ماند و احساس ناتوانی را برای 

مردم ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: اگر با اس��ناد باالدس��تی و ابزارهای ساختاری مانند 
وزارت و فدراس��یون ها عمل کنیم می توانی��م از حوزه قهرمانی به حوزه 
حرفه ای برویم، نگاه ما در بعد بیرونی ورزش باید سیاستگذاری و نظارت 
باشد و حوزه حرفه ای به بخش خصوصی مرتبط است و این نگاه اقتصادی 
به این عرصه است. ویترین کلی ورزش در منطقه، ورزش حرفه ای است 
و تا در این زمینه حرفی برای گفتن نداشته باشیم قادر به کسب کرسی 

بین المللی و تریبون نخواهیم بود و حرفی برای گفتن نیز نداریم.
اس��دی در پایان گفت: با سرعت می توان تغییر در ورزش ایجاد کرد 
و ی��ا به همین حالت مزمن ب��ه روال فعالیت ها ادامه داد ما اگر مبانی و 
حکمت نظری را داشته باشیم که با سابقه اجرایی مناسب و پاکدستی 
همراه باشد می تواند این سیر ،پیشرفت کند؛ اما  بسیاری در جامعه ما 
نمی خواهند سیستم به سمت شایسته ساالری حرکت کند. وزیر ورزش 
بایداطرافیان قدرتمند، باهویت ورزشی مناسب، پاکدست را انتخاب کند. 
در این صورت است که  اتفاقات مناسبی روی می دهد و سیستم ورزش 

متحول خواهد شد.
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کارشناس مسائل اجتماعی بررسی کرد:

حادثه اصفهان، زنگ هشدار حاکم شدن نگرش سکوالر
محمدصادق کوش��کی اس��تاد گروه 
علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به 
ماجرای قمه کشی دخترانه در اصفهان 
گفت: پس از انتشار قمه کشی دختران 
در اصفه��ان نظرات مختلفی درباره این 
موضوع در فضای مجازی ابراز ش��د اما 
نکته عجیب و دردناک که کمتر کسی 
به آن توجه کرد، کشف حجاب دسته جمعی و بی حیایی موجود در این 
تصاویر بود که حرفی از آن به میان نیامد و عموم نگرانی ها درباره علل 

گرایش دختران به اوباش گری و قمه کشی بود.
وی افزود: این که در این مورد و موارد مشابه کسی بابت لگدمال شدن 
حکم الهی حجاب و بی حیایی گس��ترده مش��هود در فیلم ابراز نگرانی 
نکرده و معترض نشده حکایت از این واقعیت تلخ دارد که در تنها نظام 
دینی  جهان، بی حجابی و بی حیایی به امر عادی تبدیل ش��ده تا آنجا 
که حتی چهره ها و تریبون های حزب اللهی هم به جای به پرداختن به 
مفس��ده اصلی موجود در تصاویر به تجزیه  و تحلیل اختالالت رفتاری 

دختران موجود در آن حادثه پرداخته و اظهارنظر و نگرانی کردند.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به ساختارشکنی صورت گرفته در 
شهر مذهبی اصفهان تأکید کرد: در این میان محل وقوع این ماجرا هم 
جای تأمل دارد چراکه ش��هری که در آزمون دفاع از اس��الم و نوامیس 
مسلمین در هشت سال دفاع مقدس نمونه و کم نظیر بوده باید شاهد 

عادی شدن بی حجابی و بی حیایی باشد .
وی تأکید کرد: مورد تأسف بار دیگر غیبت و بی اعتنایی ناجا در برابر 
چنین صحنه هایی اس��ت. بدون تردید اگر در این مورد قمه کش��ی رخ 
نداده بود نیروی انتظامی هیچ واکنش��ی به این صحنه نش��ان نمی داد 
چراکه مدت هاس��ت ناجا در برابر کشف حجاب در مألعام و بی حیایی 
علنی تماش��اچی و ناظر بی طرف است و تمایل و انگیزه ای برای اعمال 

قانون و انجام وظیفه در قبال ارتکاب عمومی جرم بی حجابی ندارد.
کوشکی در پایان گفت: به صراحت می دانیم که مقابله با بی حجابی 
و بی عفتی تنها از طریق انتظامی و قضایی ممکن نیس��ت اما به یقین 
جدیت ناجا و عدلیه مانع گس��ترش این موج مخرب در کشور خواهد 

شد و از نفوذ بیشتر سکوالریسم به قلب و روح جامعه خواهد کاست.

 مردم ورزش دوس��ت و عالقه مند ایران 
اس��المی این روزها امیدواران��ه به عملکرد 
ورزش��کاران  کش��ورمان در آوردگاه مه��م 
المپیک  توکیو می نگرند، تا در یک عرصه بین المللی توان و شایستگی 

خود را به منصه ظهور برسانند.
در این راس��تا،بحث معرفی کابینه جدید رئیس جمهور منتخب هم 
کانون توجه همگان قرار گرفته و اهالی ورزش با چشمانی تیزبین موضوع 

انتخاب وزیر ورزش را تعقیب می کنند.
 اینکه وزیر ورزش  باید دارای چه ویژگی ها ،تخصص ها و توانایی های 
الزم باشد،به کرات سخن گفته شده و تحلیل ها و نقدهایی مبسوط از 
سوی کارشناسان و خبرگان ورزش ارائه و پیشنهاداتی هم ضمیمه شده 

است.
متاسفانه در سنوات گذشته هیچگاه به این دیدگاههای کارشناسی  
متخصصان و استخوان خرد کرده های ورزشی توجه نشده است.در این 
گیرودار عمدتا افراد سیاسی و نیروهای نزدیک به جناح ها بر مصادر امور 

قرار گرفته اند که فاقد تخصص و بینش علمی ورزشی بوده اند.
در برهه کنونی  و در انجام رسالت مجریان امور، انتظار این است که 
در بحث سند تحول و بیانیه گام دوم انقالب  به نگاه تخصصی و سپردن  
تکالیف به نیروهای انقالبی و تحصیل کرده که به  دانش روز ورزش مجهز 

هستند،اهتمام ویژه ای صورت گیرد.
شایسته نیست در مباحث انتخاب کابینه نگاه درجه چندم به ورزش 

داشته باشیم.
این نگاه غلط در ادوار گذش��ته اس��اس ورزش ما را مختل کرد و به 

بیراهه برد.
پذیرفتنی نیس��ت که مانند گذش��ته با انتخاب یک وزیر ،لهجه آن 
وزارتخانه دچار تغییر اساسی شود و مدیران کار بلد  علوم دانشگاهی و 

متخصصان ورزشی بیرون گود بمانند.
امروز همگان باور داریم که توجه به ورزش قهرمانی از اولویت خاصی 

برخوردار است.
امروز همه  پذیرفته اند که حضور ورزشکاران ما در المپیک ها ،مسابقات 

جهانی و آسیایی از درجه و مراتب باالیی برخوردار است.باید در این زمینه 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

امروز به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد امکانات الزم برای 
قهرمانان و ورزشکاران رشته های مختلف کمبودهای زیادی داریم.

الزم است با نگاه ویژه مجلس و تالش گسترده دولت گام موثری در 
این راستا برداشته شده و عقب ماندگی ها جبران شود.

اما در کنار این مس��ائل الزم است به مش��ارکت دادن عامه به سوی 
ورزش همگانی اهتمام جدی داشته باشیم.

امروز نوجوانان  و جوانان ما با فقر حرکتی روبرو هستند و خانواده ها  به 
دلیل مشکالت  معیشتی  انس کمتری با ورزش و تحرک جسمانی دارند. 
امروز ش��وربختانه باید گفت: رسیدگی به امور جوانان و نوجوانان در 

وزارت ورزش  مغفول مانده و مورد بی توجهی قرار گرفته است.
ام��روز فقط اس��می در وزارت ورزش و جوانان باقی مانده و در میدان 
عمل،مطالب��ات فرهنگی ،اجتماعی و ورزش��ی جوانان مورد غفلت قرار 

گرفته است.   
 از طرفی کمبود اماکن ورزشی،آپارتمان نشینی،شیوع ویروس کرونا و 
قرنطینه های خانگی،تغذیه نامناسب و ترویج بازیهای رایانه ای،تعطیلی 
مدارس و دانشگاهها -،همه و همه- باعث کم تحرکی جوانان شده و همه 

را به زندگی در فضای بسته وادار نموده است.
ادامه این رویه قطعا سالمت جامعه را تهدید  و کشور را با مخاطرات 
تازه روبرو خواهد کرد.بنابراین نقش ورزش همگانی را در دولت جدید باید 
جدی گرفت و برای تعمیم و گسترش این فعالیتها در جای جای کشور 

طراحی کرد و برنامه داشت.
در این راستا توسعه زیر ساختها و اماکن ورزشی و افزایش بهره وری 

را باید در اولویت قرار داد.
البته دستگاه ورزش به تنهایی نمی تواند انتظارات جامعه را  برآورده 
س��اخته و تحولی ملم��وس در بحث ورزش همگانی ایج��اد کند. الزم 
اس��ت شهرداریها،ادارات و سازمانهای دولتی و لشکری و بسیج و  مراکز 
دانشگاهی هم وارد میدان شده و با  عزم و اراده جدی مدد رسان وزارت 

ورزش وجوانان باشند.
ایجاد پلی ارتباطی با این نهادها و سازمانها،نیازمند شناخت درست 
و درک اصولی از س��وی وزی��ر ورزش جدید دارد.وزیری که با آگاهی  و 
روحیه جهادی و  انگیزه مضاعف وارد این،عرصه شود،قطعا حضورش برای 
ورزش مفید فایده خواهد بود .در این اثنا رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 

هم گام به گام با او حرکت خواهند کرد و...

احمد میرزاییان 

عضو کارگروه ورزش 

نقش های پیشران و فرابخشی در  عرصه ورزش؛

شاخصه های وزیر مطلوب 
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پالک ۴۴- کدپس��تی:1٥8۴٧3۴٧11

 واقعاً دردآور اس��ت برای انس��ان که انس��ان مشاهده
 بکند در اس��تان خوزس��تان با این مردم وف��اداری که در
 این اس��تان هس��تند، با این همه امکانات و استعدادهای
 طبیع��ی ای ک��ه در این اس��تان وج��ود دارد، ب��ا این همه
 کارخانه جات��ی که در این اس��تان وج��ود دارد، وضع مردم
 به جایی برس��د که آنها را ناراضی کند و مس��ئله ی آبشان،
 مس��ئله ی فاضالبش��ان آنها را ناراحت کن��د. اگر چنانچه
 توصیه هایی که نس��بت به آب خوزس��تان و فاضالب اهواز
 ]ش��ده بود[ -که این همه تأکید ش��د برای فاضالب اهواز
 و مس��ائل آب- مورد توّجه قرار می گرفت، حاال مسلّماً این
 اشکاالت را نداشتیم. خب حاال که مردم ناراحتی شان را بُروز
.دادند و اظهار کردند، هیچ ِگله ای نمی شود از مردم داشت
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دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان خوزستان:

خوزستان نیازمند استانداری مقتدر و پاک دست است
موس��ی  س��ید 
بالدی��ان؛ دبیر حزب 
در  اس��المی  مؤتلفه 
خوزس��تان  اس��تان 
در خص��وص ریش��ه 
بح��ران آب در ای��ن 
استان گفت: موقعیت 
جغرافیای��ی خوزس��تان به گونه ای اس��ت که 
یک سوم آب های ش��رب رودخانه های کشور 
وارد این اس��تان می ش��ود، رودخانه جراحی، 
بهمن شیر، کرخه و... ازجمله این رودها هستند 
و تا پیش  از این با بحران آب روبرو نشده بود اما 
در سال های اخیر نگهداری آب در پشت سدها 
و همچنین سال های کم بارش به ویژه پارسال 

بر این مشکل دامن زده است.
وی با بیان اینکه مناطق روستایی و عرب زبان 
مرزنشین با مشکالت عدیده ای روبرو شدند افزود: 
حیات احش��امی مانند گاومیش به آب وابسته 
اس��ت و کم آبی باعث تلف شدن حیوانات شد و 
دراین بین ضدانقالب نیز مشکالتی را به وجود 

آورد، هم اکنون با حضور سپاه و بنیاد مستضعفان 
و گروه های جهادی مشکالت روبه کاهش است.

بالدیان خاطرنش��ان کرد: بح��ران بیکاری 
جوانان در خوزستان، به همراه فعالیت شدید 
شبکه های خارجی و طرح بحث عرب و عجم 
در مناطق مرزی مثل دشت آزادگان و ماهشهر 
و حت��ی مناطق غیر عرب نظیر ایذه منجر به 
ایجاد اختالالتی شد و جاده سراسری اهواز به 
شهرکرد در حوالی ایذه بسته شد البته اکنون 

اوضاع آرام است.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان خوزستان 
تصریح کرد: با حضور امام جمعه انقالبی شهر و 
نمایندگان مجلس و مردم وضعیت بهتر شده 
است اما نیازمند فعالیت بیشتر است البته جلسه 
رئیس جمهور منتخب در خصوص خوزستان و 
با حضور افراد برجسته امید به کاهش مشکالت 

در آینده را زنده می کند.
بالدیان ب��ا بی��ان اینکه حضور اس��تاندار 
ویژه برای دو اس��تان خوزستان و سیستان و 
بلوچستان در دولت س��یزدهم امیدوارکننده 

است، تأکید کرد: موضوع اختالف میان شیعه 
و س��نی و ع��رب و عجم در دو خوزس��تان و 
سیستان و ادعاهای تجزیه طلبانه با حضور دو 
اس��تاندار مقتدر می تواند رفع شود و انتخاب 
اس��تاندار قوی، آگاه، پاک دس��ت و ایثارگر با 

همراهی مردم می تواند مشکل را حل کند.
وی افزود: س��رمایه گذاری برای خوزس��تان، 
سرمایه گذاری برای آینده است. این استان با تمام 
مشکالت امسال تولید اول گندم کشور را داشته 
است و عالوه بر آن از طریق نفت، بخش اعظمی 
از هزینه های کشور را تأمین می کند و این استان 
استعدادهای بالقوه ای دارد که باید بالفعل شود و 
این مهم از طریق حضور مدیری کاردان و بدون 

وابستگی جناحی و قومی ممکن  می شود.
بالدی��ان در پایان ضرورت توجه نمایندگان 
مردم خوزستان در مجلس به مشکالت استان را 
از طریق کنار گذاشتن اختالفات ضروری دانست 
تا از طریق هم افزایی بی سابقه سه قوا در شرایط 
فعلی برای حل مشکالت مردم و بهبود اوضاع 

کشور گام های مؤثری برداشته شود.


