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سرمقاله
میالد پیامبر اک��رم(ص) مجموعه تکامل یافته
حسین انواری
فضائل هم��ه انبیاء و اولیا الهی و درخش��ان ترین
کهکش��ان عال��م وجود بر عموم مس��لمین جهان
مبارک است ،رسول گرامی اسالم(ص) هرآنچه به او
وحی میش��ود به مردم ابالغ مینمایدَ «:و ما يَ ْنطِ قُ
َع ِن ال ْ َهوى»؛ سیره رسول خدا در گفتار و رفتار هرگز
بدون اذن وحی نیست .حضرتش امین الهی است که
هرگز رسالت را نقض نکرده است ،او مخزن حق است
و وس��یله کامروا شدن انسانهاست .پیامبر اعظم(ص) اسوه حسنه و الگوی
انسانهاست که خود صراط مستقیم است و تبعیت او در همه شئون زندگی
همراه با سعادت و خوشتبختی در دنیا و آخرت است؛ عظمت پیامبر(ص)
در خلق عظیم او نهفته اس��ت او مظهر رأف��ت و رحمت الهی بر مؤمنان و
حریص نسبت به رشد و تعالی در انسانهاست .پیامبر چگونه بودن و چگونه
زیستن را نشان و عواقب تلخ انحراف از صراط را هشدار میدهد .او بشیر و
نذیر است ،نور محمدی(ص) هرگز خاموش شدنی نیست و این سراج منیر
روشنگر جهانیان است ،رسول اکرم محبوب خداوند است که هیچ محبوبی به
عظمت حبیباهلل خداوند نمیرسد .او مظهر محبت کامله حق است ،خداوند
میفرماید اگر میخواهید محبوب او باشید پیرو حبیبش باشید؛ «إ ِ ْن ُك ْنت ُْم
ون هَّ
اللَ َفاتَّ ِب ُعون ِي يُ ْحب ِْب ُك ُم هَّ ُ
الل»
تُحِ ُّب َ
بعثت رسول خدا حکومت الهی را بر اساس توحید کلمه و قسط و عدل
بنی��ان ک��رد ،در حکومت نبوی دعوت به أخوت و وحدت و تش��کیل امت

واحده اس�لامی با اتصال به رهبری و مدیری��ت واحد با هدف ایجاد تمدن
اسالمی برای تأمین بشریت دنبال میشود .صیانت از هویت اسالمی ،تقابل
با تهدیدات مشترک جامعه اسالمی اساس حکومت نبوی است .حمایت از
مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف ُر َحما ُء بین ُهم و التنازعوا؛ عدالت و
حق خواهی ،دوری از خوی س��لطهگری و پرهیز از افراط و تفریط و دوری
از تکب��ر و خودخواهی و اهتمام به رضایتمندی م��ردم از مؤلفههای اصلی
حکومت نبوی است؛ در تشکیالت بر مبنای امامت است که میتواند نبوت را
تداوم بخشد و جامعه را به سوی معنویت و اخالق سوق دهد؛ امامت در نظام
توحیدی قیمتیترین مسئله ارزشمند و گرانسنگ است.

حجتاالسالم و المسلمین دعایی بررسی کرد:

از سیره حکومتداری پیامبر اعظم(ص) تا حفظ دین بهواسطه امام صادق

حجتاالس�لام سیدمحمدمحس��ن دعایی؛
مدیرعامل مؤسس��ه مطالعات راهب��ردی علوم
اس�لامی با نگاه��ی ب��ه آیین حکوم��تداری
رس��ول خدا و سیره سیاس��ی امام صادق(ع) به
آسیبشناسی جامعه کنونی ما پرداخت که آن
را میخوانیم:
تأسی همهجانبه به پیامبر
پیامبر اعظم به تعبیر قرآن اسوه حسنه است
در الگوی حکمرانی نبوی؛ همه مسئوالن وظیفه
قطعی تأسی به این الگوی کامل را دارند ،اولین
نکته که در حکمرانی متعالی پیامبر اعظم مورد
توجه اس��ت آن اس��ت که رس��ول خدا؛ خود را
مس��ئول تزکیه جامعه میدانس��تند و رهبران
حکومت اسالمی نباید از این موضوع غفلت کنند؛
حکومت اسالمی که قصد اقتداء به پیامبر را دارد
مس��ئولیت تعلیم معارف و زمینهس��ازی تزکیه
نفوس و تهذیب ام��ت را در رأس مأموریتهای
خود تعریف کند؛ این موضوع توسط امام خمینی
و رهبر معظم از طریق بیانات و ارشادات صورت
گرفته اما توسط قوای سهگانه که شبکه مدیریت
حکومت اس�لام هستند مورد غفلت واقعشده و
حتی توسط برخی از عناصر فاسد در دولتها به
نفع جریان خود؛ مورد تحریف قرارگرفته است.
تأسی به پیامبر باید همهجانبه باشد؛ آن حضرت
خود را برای امت اس�لام میدانستند و تأسیس
حکومت کردند تا زمینه بس��ط تعلیم و تربیت
اسالمی ایجاد شود.
غفلت از نقش مسجد
اولین گام مدیریتی پیامبر در آغاز تأس��یس
حکومت؛ تأسیس مسجد بهعنوان پایگاه اصلی
امت سازی و جامعه سازی دینی بود؛ حکمرانی
اسالمی و الهی رس��ولاهلل از پایگاه مسجد آغاز
و متبلور ش��د بر همین اساس به دولت اسالمی

پیشنهاد میشود با تأسی به پیامبر؛ مساجد تراز
را احیاء کند؛ زی��را حکومت آرمانی مهدوی نیز
از مس��جد عدالت را جهانگس��تر خواهد نمود؛
متأسفانه این اصل در حکمرانی موردتوجه قرار
نگرفته و حکمرانی اسالمی از مسجد منفک شد
و هیچ دلیل موجه برای این سوء رفتار قابلذکر
نیست .در حقیقت در انقالب اسالمی که مقدمه
اتصال به انقالب حضرت حجت است باید مسجد
نق��ش خود را در حکمرانی بازیابد .اگر مس��جد
الگوگرفته از مس��جدالنبی در انقالب اس�لامی
ش��کل بگیرد تمدن سازی و دولت سازی که در
بیانیه گام دوم بهعنوان آرمان انقالب مورد تأکید
رهبری معظم قرارگرفته تسهیل خواهد شد.
از نگاه به صلح و جنگ تا عقد اخوت
نگاه جامع صلح و جن��گ در آموزه مدیریت
سیاسی پیامبر اعظم نکته دیگری است که باید
مورد توجه دولت اس�لامی قرار بگیرد ،پیامبر با
ت��وازن بین صلح و جن��گ ،نص حاکمیت الهی
را در جزیره الع��رب و دنیای معاصر خود بنیان
نمودند.
مس��ئله عقد اخوت در جامعه اس�لامی نیز
در س��یره حکمرانی رس��ول خدا مشهود است؛
آن حض��رت بی��ن مهاجری��ن و انصار مراس��م
برادرخواندگی برقرار کرد؛ زیرا باید امت س��ازی
واحد محقق میش��د؛ دوقطبیس��ازیهایی که
الگوبرداری از نظامهای منحط غربی است یکی
از آفتهایی است که متوجه جمهوری اسالمی
است دوقطبیهایی که از ابتدای انقالب دقیقاً بر
اساس نفوذ جریانات غربگرا در کشور به وجود
آمده هیچ تناسبی با امت سازی پیامبر ندارد زیرا
مطابق قرآن جریان حزباهلل قرآنی باید در مصدر
امور قرار بگیرد و جامعه به سمت یکپارچهسازی
حقیقی توسط دولت حرکت کند.

(ع)

کادرس�ازی به ش�یوه امام صادق(ع)
برای حفظ انقالب
تأسیس حکومت و توفیق آن منوط به تربیت
کادره��ای ورزیده و وفادار اس��ت اگر رهبر الهی
کادرس��ازی نکرده باش��د در ش��رایط انقالب و
تأسیس دولت با شکست مواجه میشود؛ شرایط
زمانه امام صادق(ع) گواه این اس��ت که حضرت
از چنی��ن کادرهای��ی به دلیل ش��رایط خفقان
دژخیمان حزب اموی محروم بود و شرایط برای
ِ
قیام سیاس��ی امام صادق آماده نبود و از س��وی
دیگر نیز به خاطر اختناق وحش��تناک حکومت
میراث نب��وی در حال نابودی بود و لذا فرجهای
که بین جابجایی سلس��لههای ظالم اتفاق افتاد
امام باقر(ع) و امام صادق(ع) هوشمندانهترین و
حکیمانهترین استفاده را کردند و به اشاعه معارف
ناب ش��یعی پرداختند و اگر ت�لاش این دو امام
نبود دس��ت میلیونها پیرو مکتب حق جعفری
از معارف و فقاهت معرفتی خالی بود و این امر
مرهون مجاهدت علمی ،سیاسی و شاگردپروری
امام صادق(ع) بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

نمایندگان
مجلس با دقت
بودجه و تفریغ
آن را بررسی
کنند
دبی��رکل حزب موتلفه اس�لامی از نمایندگان مجلس خواس��ت ضمن
بازنگری در بودجه نویس��ی ،با دقت در گ��زارش تفریغ بودجه  ،99بودجه
 1401را به گونه ای تدوین کنند که درآمد و هزینه کشور واقعی شود.
اطالع مردم از بودجه و تفریغ آن حق عام است
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی ،دکتر اسداهلل بادامچیان
در بیان مواضع هفتگی این حزب با تش��کر از ارائه به موقع گزارش دیوان
محاس��بات از تفریغ بودجه  99گفت :اعالم شده انتشار تفریغ تبصره های

 5 ،4 ،1و  14ماده واحده دارای طبقه بندی است و فقط در اختیار رییس
مجلس قرار می گیرد.
وی متذکر ش��د :بدیهی است که اسناد و موارد محرمانه و سری به طور
علنی اعالم نمی شود اما اطالع مردم از بودجه و تفریغ آن حق عام است که
در اصل  55قانون اساسی به آن توجه شده است و رییس مجلس نیز باید به
این اصل توجه داشته باشد.
دیوان محاسبات با متخلفین از بودجه برخورد کند
بادامچیان تاکید کرد :دیوان محاس��بات کشور باید با دادستانی خود با
متخلفین از بودجه برخورد کند زیرا در گزارش آمده است که از  272تبصره
و بند فقط  28درصد احکام تحقق یافته است و بقیه یا اجرا نشده ،یا اهداف
قانونگذار به هنگام اجرا محقق نش��ده ،یا بخشی به طور ناقص اجرا شده و
یا  345دستگاه اجرایی دریافتها و پرداختهای خود را از طریق خزانه داری
کل انجام نداده اند.
وی ادامه داد :نمایندگان محترم مجلس به این امر توجه الزم را داش��ته
باشند زیرا طبق اصل  53باید کلیه دریافتهای دولت به خزانه واریز شود و
پرداختها طبق ردیف بودجه انجام شود تا بی نظمی در خزانه و بیت المال
پدید نیاید.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان از هم
اکن��ون تمهیدات الزم را برای بازنگری در بودجه نویس��ی و تنظیم بودجه
 1401در نظر بگیرند.
انتظارات از مجلس برآورده نشده است
وی تصریح کرد :مجلس باید تحرک بیشتری از خود نشان دهد؛ نزدیک
به دو سال از عمر مجلس یازدهم می گذرد و انتظار از این مجلس و رییس
مجلس برآورده نشده است.
حاکمان فعلی افغانستان باشند
بادامچیان در بخش دیگ��ری از این گفت وگو با محکوم کردن جنایات
داعش در افغانستان که با هدفی مشخص در جهت اجرای توطئه خبیثانه
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آمریکا در ایجاد جنگ بین شیعه و سنی در آن کشور صورت گرفته است ،با
خانواده های شهدا و مجروحان اظهار همدردی کرد.
وی گفت :حاکمان فعلی افغانستان مسئول برقراری امنیت همه شهروندان
هستند و باید پاسخگوی مردم مظلوم این کشور باشند.
وی افزود :انفجار در دو مسجد در قندوز و قندهار در روز جمعه که عید
مسلمانان است ضد موازین انسانی ،وجدانی و دینی در تمام مذاهب است
و اگرحاکمان نتوانند جلوی این اقدامات خائنانه را بگیرند ملت افغان خود
باید اقدام کنند.
دلیلی برای ماندن در ان پی تی نمانده است
دبی��رکل حزب موتلفه اس�لامی در ادام��ه درباره مذاک��رات برجامی و
درخواستهای اروپایی ها تاکید کرد :مذاکره باید نتیجه الزم را داشته باشد و
آمریکا و همدستانش باید بدانند که ایران از حقوق حقه و مسلم خود گامی
عقب نخواهد گذاشت.
وی اضافه کرد :آمریکا اگر در پی مذاکره است ،ناچار است با لغو تحریمها،
آزاد کردن دارایی های ایران ،قبول راستی آزمایی زمان دار ایران ،احترام به
قوانین بین الملل و احترام به حقوق حقه ملت ایران مسیر را هموار سازد.
بادامچی��ان تصریح کرد :با زیاده خواهی ه��ای آژانس بین الملل انرژی
هستهای ،دلیلی برای ماندن ایران در پیمان ان ،پی ،تی باقی نمانده است و
عضویت ایران در این پیمان هیچ فایده ای ندارد.
احترام به نتایج آراء مردم عراق
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی همچنین درب��اره انتخابات عراق گفت:
احت��رام به نتایج آراء مردم عراق امری ضروری اس��ت و تقلب در انتخابات
قابل قبول نیس��ت و اگرمعلوم شود که در آراء مردم دست کاری شده ،این
انتخابات باطل خواهد شد.
تبریک هفته وحدت
بادامچی��ان در پای��ان با تبری��ک هفته وحدت اظهار داش��ت :وحدت

مس��لمانان خواس��ت پیامبر اس�لام(ص) اس��ت و رمز پیروزی و اعتبار
مسلمانان می باشد.
وی ب��ا بیان اینکه مس��لمانان با خطر توطئه ه��ای تفرقه انداز عوامل
بیگانه و استکبار جهانی روبرو هستند گفت :باید وحدت را با هوشیاری
و گذشت حفظ کرد و کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسالمی باید
با تمسک به قرآن و حبل الهی در خنثی کردن طرح های تفرقه آمیز و
مقابله با درگیری و تنش کوشا باشند.

دليل از ياد بردن قيامت
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سیدمصطفیمیرسلیم
چ�را و چگون�ه جامع�ه اى قيام�ت را
رئیس شورای مرکزی
فراموش مى كند و اگر هم قيامت را قبول
دارد ،چرا ترتيب اثر به آن نمى دهد؟
پاس��خ اين س��ؤال را در چند جمله مى توان
خالصه كرد:
هرچ��ه دنيا در نظر انس��ان بزرگتر و مهمتر و
زيباتر و فريباتر و ارجمندت��ر رخ بنمايد ،آخرت
ناچيزتر و حقيرتر جلوه گر مى شود تا آنجا كه آخرت كال فراموش مى شود
يا ناديده گرفته مى شود و اين خطر تشديد مى شود وقتى گروههاى مرجع
كه چراغهاى روش��نايى بخش جامعه ان��د در انزوا قرارگيرند و نتوانند الهام
بخش جوانان شوند.
شیفتگان دنیا
كسانى كه شيفته دنيا مى شوند و تمام توان خود را براى دنيا و آباد كردن
آن به منظور تأمين منافع مادى خود صرف مى كنند  ،به پيشرفتهايى مادى
متناسب با تالش خود دست مى يابند .در دویست و پنجاه سال گذشته و
بويژه پس از انقالب صنعتى ،جوامعى در اين مس��ير گام برداش��تند و رشد
مادى چشمگيرى به دست آوردند هرچند در بسيارى از موارد در اثر جهل
و خودخواهى صدمات جبران ناپذيرى به كره زمين و استعدادهايش زدند ،
زمينى كه مهد همه بشريت است و خدا آن را مأواى بنى آدم قرارداده است
تا با مراعات حدود و بدون تجاوز به ناموس كره خاكى و در حالتى نزديك به
تعادل ،به رشدى پايدار نائل آيند .و بعالوه همين كشورهاى پيشرفته به اتكاء
همان قدرتى كه به دس��ت آورده اند بر گرده بس��يارى از جوامع ديگر سوار
شده اند و به نام استعمار بر نيروى انسانى و منابع سرزمينى آنها مسلط شده
و به نفع خود و با خويى استكبارى مصادره كرده اند .اين روش آنقدر اجحاف
آميز بوده كه س��ردمداران آنها ناگزير شدند دستكم براى دوام سلطه گرى
خودشان  ،در شيوه برخورد با نيروى انسانى جهان سوم و در استخراج منابع
اوليه سرزمينهاى آنها قائل به تعديل شوند و ضمن مداخله در سرنوشت آنها
 ،دست به صدقه دادن به اهالى كشورهاى عقب مانده بزنند تا مانع بيدارى و
عصيانگرى يا حق طلبى آنها شوند.
شناسنامه دنیایی
دسته هايى از فريب خوردگان دنيا هم به اين حد راضى شده اند كه عمر
خود را به بهايى اندك حراج كنند تا از لذائذ مادى برخوردار شوند و سرى
در آخور اين دنيا داشته باشند ولى جز ارضاء اميال و شهوات خود مقصدى
را دنبال نكنند و هدف وجود خود را همين خورد و خوراك و عيش و نوش
بدانند و در آخر هم به بيهودگى رخت از دنيا بربندند .آنها حال كار كردن و
زحمت كشيدن را هم ندارند و حتى حاضر نيستند براى آبادى دنياى خود

مانند دس��ته اول زحمت بكش��ند و دسترنجى از خود نشان دهند؛ معموال
بااس��تعدادترين آنها به همان كشورهاى دسته اول مهاجرت مى كنند و در
خدمت منويات س��لطه گرانه آنها قرار مى گيرند با حفظ ظاهر خدمت به
بشريت و اعتالى علم و فناورى جهانى! اينها يا غافلند يا خود را به تغافل مى
زنند و خوش ندارند بيدار ش��وند .شناسنامه آنها برگه حقوق و مزايا و انواع
پاداشهاى آنها است.
دس��ته ديگرى از مردمند كه اسير چنگال استضعافند و در صدد نجات
خودند ول��ى ياراى آن را ندارند كه اعتراضى كنند و مطالبه حقى بنمايند.
آنها هم در نادانى و ناتوانى خود چشم حسرت به دسته دوم دوخته اند مگر
مشمول ترحم آنها واقع شوند .آنها بهتدريج خصوصيت هاى شريف انسانى
مد نظر قرارداده اند به هالكت مى
را از دست مى دهند و چون فقط دنيا را ّ
افتند و نهايتاً در همين دنيا دفن مى شوند :خسر الدنيا و االخرة.
عبور از دنيا
البته آخرت طلبى و رستگارى هم راهى جز عبور از دنيا ندارد و آنها كه در
دنيا ،نعم و بركات الهى را كنار مى زنند و يكسره مشغول ماوراء دنيا مىشوند
و هيچ تالش��ى براى آباد كردن دنيا و دفع مظالم و رفع فس��اد نمى كنند ،
رتبه درخشانى كسب نمى كنند .دنيا را خداى متعال محل زندگى و كسب
و كار و رشد و تعالى بشر قرارداده است با هدف نيل به امتيازات اخروى و نه
فقط غرق شدن در دنيا و مواهب و بهره منديها و زينتها و لذائذ كوتاه مدت
يا دون پايه آن .دنيا تنها ابزار كسب آخرت و بهترين ابزار آن است؛ دنيا محل
تالش و مبارزه خس��تگى ناپذير و داهيانه و قدرتمندانه براى كسب فضائل
انسانى و برطرف نمودن تباهيها و خدمت به همنوعان به منظور خروج آنها
از غل و زنجيرهاى جهل و وابستگىهاى پست و اسارتبار و سرسپردگيهاى
تحقيرآميزاست.
غفلت از آخرت
خالص��ه اين كه اغلب پليديها و كاس��تيها و تبعيضها و مفاس��د و
آلودگيه��ا و انحراف��ات اجتماعى و فرهنگى و ضايع��ات اخالقى و عقب
ماندگى از پيش��رفتها يا فراموش كردن كرامت انس��انى و در غلتيدن به
مهلكه ماديگرايى ،ناش��ى از غفلت از آخرت و از بعيد پنداش��تن قيامت
است  ،قيامتى كه هيچ شكى در مورد وقوع آن نيست ؛ و دليل اين ضعف
اعتقادى  ،اسير شدن عده كثيرى از مردم در تأمين نيازهاى اوليه زندگى
و ذل��ت و خوارى و فالكت آنها و بى پناه ماندن از لحاظ مش��اهده نمونه
هاى اعالى تقوى و زهد و قناعت و صبر و فداكارى ،و متقابال ش��يفتگى
عده اندكى نسبت به ظواهر فريباى دنيا و غرق شدن در تكاثر و تفاخر و
به لجن كشيده شدن در مفاسد و شهوترانى ها و نيز الگو شدن چهرههاى
بى بند و بار و ال ابالى است .

در هجدهمین اجالس مجازی دبیران استانها مطرح شد:

برگزای مجمع سیزدهم حزب موتلفه اسالمی
با رویکرد تحقق گام دوم انقالب

در این اجالس که دبیران استانها به همراه قائم
مقام های خود حضور داشتند ،دکتر بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی اظهار داش��ت:
دولت آقای رئیس��ی ش��کل گرفته و چارچوبها
مشخص شده اند و در تالش هستند تا هم برنامه
های جامانده را انجام دهند و هم اوضاع اقتصادی
را س��امان دهند و ما باید به ایشان کمک کنیم.
وی همچنی��ن ب��ا تاکید بر ض��رورت تحول در
حزب و گس��ترش فعالیت ه��ای آن گفت :باید
ضم��ن افزای��ش ارتباط��ات مان ،حتم��ا برای
بازس��ازی و تحول حزب برنامه داش��ته باشیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در بخش دیگری
از س��خنان خود با اش��اره به تداوم فعالیت های
ش��ورای وحدت اظهار داشت :در شورای وحدت
بح��ث های خوبی صورت گرفته و حزب نظرات
خ��ود را مکتوب داده اس��ت و ش��ورای وحدت
هم نف��ی کنن��ده گروه ه��ا و احزاب نیس��ت.
بادامچی��ان در بخ��ش دیگری از س��خنانش با
اش��اره ب��ه ض��رورت برگزاری مجم��ع عمومی
مقتدر حزبی ،از اس��تانها خواست تا حزب را در
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برگ��زاری مجمع عمومی باش��کوه یاری دهند.
حس��ین انواری رئیس س��تاد مجم��ع عمومی
س��یزدهم حزب نیز در این اجالس در سخنانی
در خصوص نحوه برگزاری مجمع و شرایط فعلی
حزب گف��ت :در دوره آین��ده باید ضمن توجه
بیش از پی��ش به انتظارات رهبر معظم انقالب،
تحقق بیانیه گام دوم را مد نظر داش��ته باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد
تحول در حزب افزود :باید ضمن مشخص کردن
هدف حزب در دوره آینده ،با شناسایی نقاط ضعف
خود ،فعالیت ها را با برنامه جدید منطبق نماییم.
ان��واری تصریح کرد :جوانان باید در حزب نقش
آفرینباشندوازنیروهایبالقوهحزباستفادهکنیم.
در این اجالس همچنین محسن قناعت معاون
سازماندهی و آموزش به بیان نکات تشکیالتی و
نیزوظایفاعضادرآستانهمجمععمومیپرداخت.
بی��ان اخب��ار و تحلیل مس��ائل سیاس��ی روز
بخش دیگر این اجالس بود که توس��ط محمد
بومی��ان قائم مقام معاونت سیاس��ی ارائه ش��د.
در بخش دیگری از اجالس صادق رخ فرد مدیر
موسسه مطبوعاتی شما ضمن ارائه گزادشی از
فعالیت های نشریه ش��ما بر ضرورت مشارکت
حداکثری استانها در تولید محتوای نشریه تاکید
کرد.

مدیر موسسه مطبوعاتی شما عنوان کرد:

لزوم تقویت رسانه های احزاب برای تحقق وظایف حزبی
محمدصادق رخ فرد مدیر موسس��ه مطبوعاتی شما در اجالس دبیران
حزب موتلفه اسالمی استانها با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری درباره
وظیفه احزاب گفت :مقام معظم رهبری یکی از مهمترین وظایف احزاب را
کانال کشی در بین جامعه مشخص کردند .احزاب باید این وظیفه را سرلوحه
کار خود قرار دهند و یکی از مهمترین کارها برای تحقق و انجام این وظیفه،
تقویت رسانه های حزبی است .احزاب با تقویت رسانه ها و افزایش فعالیت
در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی می توانند در این مس��یر بهتر و
سریع تر قدم بردارند.
رخ ف��رد وظیفه دیگر احزاب انقالب��ی را در لبیک گفتن به فرمان جهاد
تبیین دانس��ت و تصریح کرد :مقام معظم رهبری در س��خنان اخیرش��ان
فرمودند «وظیفه جوانان روشنگری و تبیین در فضای مجازی است» .وظیفه
احزاب این است که آموزش های الزم را ارائه دهند و با تحلیل های مناسب
جوانان و اعضای خود را تجهیز کنند .این اقدام هم نیازمند این اس��ت که
احزاب انقالبی رسانه خود را تقویت کنند.
مدیر موسسه مطبوعاتی شما با اشاره به محدودیت و کمبود های بسیار
در موسس��ه مطبوعاتی و یاری خواستن از ظرفیت استان ها گفت :اولویت
موسسه مطبوعاتی شما در راستای تحقق این دو وظیفه مهم مقام معظم

رهبری است و چهره سازی از اعضا و دبیران استان و شورای مرکزی اولویت
بعدی اس��ت که این موضوع می طلبد تا اعضاء با همراهی و آموزش های
مناسب بتوانند با ارائه مطالب و تحلیل ها مناسب تولیدات جذابی تهیه کنند
و رسانه حزب را تقویت و یاری کنند.
رخ فرد گفت :استان ها ظرفیت بسیار خوبی برای تحقق فرمایش های
مقام معظم رهبری هستند و دبیران استان ها با شناخت ظرفیت های استان
و اعضاء می توانند کمک های شایانی انجام دهند.

حسن السجردی:

ترکیه به دنبال ایفای نقش قدرت برتر در منطقه است
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دکتر حسن السجردی عضو شورای مرکزی
حزب مؤتلفه اس�لامی و کارش��ناس مسائل
منطقه در خصوص نقش ترکیه در مسائل باکو
گفت :با توجه به سیاس��تهایی که ترکیه با
عنوان همراهی با ترک زبانان در منطقه و ایجاد
ملت واحد ترک دارد این عامل سبب همکاری
با کشور آذربایجان شده است.
وی افزود :ترکها مدتهاس��ت که خود را در منطقه به عنوان قدرت برتر
یا بالمنازع معرفی میکنن��د و در پی نقش آفرینی در بحرانهای مختلف
هس��تند؛ لذا شما ش��اهد مداخله آنها در بحرانهای س��وریه ،یمن و حتی
افغانستان برای ایفای نقش قدرت برتر هستید.
این کارشناس مسائل منطقه با تأکید بر پیوندهای زبانی و قومی ترکیه
و آذربایج��ان تصریح کرد :ترکها به دنبال اس��تفاده از فرصتهای
منطق��های هس��تند و در آذربایجان نیز در صفبندی این کش��ور با
ارمنستان با توجه به ماجراهای قومی و زبانی و عالقههای سیاسی در
مقابل ارمنستان قرار گرفتند و تجربه ترکها در حوزههای اقتصادی
بهویژه در زمینه نفت و بازرگانی و زیربنایی س��بب پیوندهای محکم
آنها با آذربایجان شده است.
الس��جردی به این سوال که دیپلماس��ی وزارت خارجه جمهوری
اسالمی ایران در منطقه و در قبال رفتارها و مواضع ترکیه باید به چه
صورت تنظیم شود ،پاسخ داد :با توجه به اینکه ما در دورههای مختلف
با ترکیه در ارتباط بودیم به طور نمونه ترکها در زمان جنگ تحمیلی
روابط بازرگانی و بانکی مناس��بی با ما داشتند و بعد از جنگ نیز در

دولتهای مختلف با آنها همکاریهای موثری داش��تیم و اکنون در دوره
فعلی در تالش هستیم تا با همسایگان خود روابط مناسبی داشته باشیم و به
نوعی قرابت جغرافیایی مانع همکاری نباشد.
الس��جردی با اش��اره به موضع ابتدایی ترکیه در قبال کش��ورهای خط
مقاومت نظیر س��وریه و عراق یادآور ش��د:اگر چه بین ما و ترکیه در برخی
از بحرانهای منطقهای اختالف وجود داشت اما در نهایت این کشور با ما
همکاری کرد و در مجموع به نظر میرس��د به رقم اختالفنظرهای موجود
ترکیه دارای ظرفیتهایی است که میتوان از آن استفاده کرد.
وی با اشاره به حل مشکل کودتای ترکیه توسط ایران و روابط اقتصادی
با این کش��ور تصریح کرد :ما تالش کردیم از قابلیتهای موجود متقابل
استفاده کنیم و تالش ایران در راستای ادامه ارتباط با ترکیه و حل مشکالت
فیمابین است.

بررسی نقش جبهه غربی-عبری در ناآرامیهای لبنان؛

ابطال رأی اولیه دادگاه
میتواند متضمن آینده امن در لبنان باشد

احمد حافظی

رأی قاضی دادگاه
انفج��ار بی��روت طی
روزهای اخیر منجر به ایجاد تنش در لبنان شده
است ،این انفجار که البته نقش صهیونیستها و
جریان غربی-عبری را در آن نباید نادیده گرفت
با حضور امانوئل مکرون در همان روزهای نخست
انفجار بر ویرانههای بن��در بیروت بیش از بیش
ق��وت میگی��رد .این در حالی اس��ت که قاضی
دادگاه رأی مقدمات��ی را ب��ه زیان جنبش امل و
حزباهلل صادر کرده است و یکی از مقامات امل
را درگیر جدی این ماجرا دانسته است .جنبش
ام��ل و ح��زباهلل لبنان ای��ن رأی را نپذیرفته و
معتقد به تغییر قاضی هستند.
در این میان آمریکاییها کمک مالی به لبنان
را من��وط به باقی ماندن قاض��ی در صدر دادگاه
کردهاند؛ پیدا و پنهان نقش آمریکا درس��ت در
همین نقطه مش��خص میش��ود .نقط��های که
رسانههای مرتبط با غرب نیز در شورتر کردن این
اوضاع با معرفی جنب��ش امل ،حزباهلل لبنان و
فاالنژها یا کتائب بهعنوان مقصران اصلی ماجرای
بندر بیروت به شیطنت میپردازند.
دراینبی��ن و در روزهای آخ��ر هفتهای که
گذش��ت طرفداران جنبش امل به خیابانهای
بی��روت آمدن��د و صحن��ه جدی و خش��ونت
تحلیلگرمسائللبنان

باری از درگیریه��ا در بیروت رخ داد ،حرکت
معترضان به س��مت قصرالع��دل و تیراندازی
تکتیراندازه��ای جعج��ع که حامیان س��میر
جعجع از عناصر وابس��ته به رژیم صهیونیستی
هس��تند و مانعش��دن آنها در مقابل حرکت
معترضین؛ صحنه اعتراضات را به خش��ونت و
کشتار کشاند .در جریان تیراندازی اخیر چند
تن از عشیره بقاع به شهادت رسیدند که همین
امر سبب شد تا اهالی این عشیره به خونخواهی
ش��هدا با اسلحه وارد میدان ش��وند .اعتراضات
اخی��ر لبنان و تولید تنش با پش��تیبانی جبهه

غربی-عبری ممکن اس��ت سبب درگیریهای
گسترده در لبنان ش��ود دولت نجیب میقاتی
این بار آزمون س��ختی پی��ش رو دارد ،ابطال
رأی اولی��ه دادگاه میتواند متضمن آینده امن
در لبنان باش��د در غیر این صورت طرح ایجاد
اخت�لاف داخلی و تولید تنش در این کش��ور
بخش��ی از پازل آمریکا برای ایجاد آش��وب در
منطقه غرب آسیا است تا از این طریق آمریکا
و اسرائیل بتوانند نفسی در منطقه تازه کنند و
نس��بت به بازیابی نقش از دسترفته خود در
منطقه وارد عمل شوند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل بینالملل:

جریان مقاومت عراق با طرح دکترین ائتالف مانع انشقاق شود
جریان صدر در حال بازی خوردن از آمریکایی ها است

دکتر س��ید محمود
محمدی؛ کارش��ناس
و تحلیلگ��ر مس��ائل
بینالملل در گفتگو با
خبرنگار هفتهنامه شما
درب��اره ح��وادث اخیر
عراق گفت :حوادث عراق را باید مبتنی بر طرحی
که غرب و آمریکا در منطقه قفقاز و غرب آس��یا
دنبال میکنند درک کرد؛ مسئله عراق بدون در
نظر گرفتن مسائل قفقاز و افغانستان قابلبررسی
نیست.
ایجاد تفرقه
وی اف��زود :آنچه جریان غرب��ی -آمریکایی و
البیهای صهیونیس��تی به دنبال آن هس��تند
ایج��اد تفرقه و جلوگیری از ائتالف در س��اختار
سیاس��ی عراق اس��ت؛ پس از اع��دام صدام در
 ٢٠٠٣حکومت و قانون اساسی در این کشور در
سال  ٢٠٠۵به تصویب رسید و حدود  ۶٠حزب
سیاس��ی در عراق تشکیل شد ،دو حزب متعلق
به اهل سنت و س��ه حزب به اکراد تعلق دارد و
مابقی احزاب نیز در قالب احزاب چهارگانه بزرگ
به تشیع اختصاص دارد.
اثر فدرال فدرالیسم در عراق
این کارش��ناس مس��ائل منطقه غرب آس��یا
اش��کالی که در س��اختار سیاس��ی عراق وجود
دارد را ناشی از فدرال بودن ساختار سیاسی آن
برشمرد و تصریح کرد :بهواسطه فدرالیسم برخی
از مناط��ق دارای خودمختاری هس��تند و تنوع
قومی برای این کشور در حکم فرصت و تهدید
است که آمریکاییها از آن استفاده میکنند .در
بحث انتخابات نیز انش��قاق در احزاب  ۶٠گانه و
تحریک شیعه علیه سنی و بلعکس و یا اختالف
شیعه علیه شیعه مشاهده شد.
تهدید امنیت و مقتدی صدر
محمدی با اشاره به اینکه مقتدی صدر ازنظر
کالمی و سیاسی معتقد به والیتفقیه بوده ولی
تأکید وی و جریان منتسب به او بر ملیگرایی
و اعرابیت در کنار تشیع است تصریح کرد :این
رویکرد منجر به تهدیدی برای امنیت ملی عراق

میش��ود و ائتالف و همگرایی ملت و دولت در
عراق مبنی بر قانون اساسی این کشور متضمن
امنیت آن خواهد بود.
سناریو ایجاد تفرقه
وی خاطرنش��ان کرد :با نگاه��ی به حوادث
منطق��ه درمییابیم بع��د از تحویل ق��درت از
آمریکاییها به طالبان در افغانس��تان که به نظر
میرسد ناش��ی از مذاکرات بین طرفین باشد و
همچنین تأکید حزب نوین قفقاز که علیاف از
آن برآمده بر ملیگرایی مبتنی بر سناریو ایجاد
تفرقه بین جریانهای قومی و مذهبی امریکا و
البیهای صهیونیسم جهانی است.
خطر ترور سران احزاب عراقی
این مدرس روابط بینالمل��ل تأکید کرد :در
انتخابات عراق تقلب ناش��ی از فساد در ساختار
سیاسی قدرت صورت نگرفته بلکه نتایج بهصورت
هدایتش��ده توس��ط بیگانگان و سرویسهای
اطالعاتی با هدف تحری��ک احزاب و قومیتها
دستکاریشده است .ورود و موضعگیری نهادها
و مراج��ع مختلف که البته گمان میرود دادگاه
فدرال عراق نیز در آینده به این موضوع وارد شود
ممکن اس��ت منتهی به ابطال نتیجه انتخابات
ش��ده و مسئولیت سیاسی انتخابات در عراق به
چالش کشیده میشود و ممکن است در آینده
ش��اهد ناآرامی ،بمبگذاری و ترور سران احزاب
در عراق باشیم.
رد فرضی�ه تبان�ی جری�ان ص�در با
آمریکاییها
وی ب��ا تأکید بر اینکه م��ردم و احزاب عراق
بای��د نس��بت به این ح��وادث باید ب��ا پرهیز از
هیجانزدگی برای عبور از این گردنه خطرناک
وارد عمل ش��وند ،فرضیه تبان��ی جریان صدر با
آمریکاییها و س��عودیها را به دلیل مبانی این
جری��ان که مقابله با آمریکاییه��ا و مخالفت با
عربستان است ،منتفی دانست.
استفاده آمریکا از جریان صدر
محمدی بیان داشت :جریان صدر نادانسته در
حال بازی خوردن در زمینی است که آمریکاییها
فراهم کردهاند؛ آنها میخواهند این جریان را در

نظر سایر جریانها و احزاب سیاسی مزدور جلوه
دهند؛ بههرحال مقتدی صدر ظرفیتی با عنوان
اعرابیت ایجاد کرد که آمریکاییها از آن استفاده
کردند.
جنگ داخلی
وی در خصوص ادع��ای مقتدی صدر مبنی
بر خلع س�لاح و انحالل حشدالش��عبی گفت:
جیش المهدی شاخه نظامی جریان صدر است
و حشد باید در کنار جیش المهدی دیده میشد
و ن��ه در مقابل آن؛ این همان چیزی اس��ت که
سرویسهای غرب برای ایجاد درگیری مسلحانه
در ش��اخههای نظامی و جنگ داخلی به دنبال
آن هستند.
طرح انحالل حشد
این اس��تاد بر رواب��ط بینالملل تصریح کرد:
باق��درت گرفتن جری��ان صدر احتم��ال طرح
انحالل و ادغام حشد در دل جیش المهدی قوت
میگیرد؛ جریان صدر به دلیل تکیهبر ملیگرایی
در میان عراقیه��ا محبوبیت دارد و این نگاه به
دکترین مقاومت مبنی بر نگاه فراملی آس��یب
میزند و در ص��ورت مداخله مقامات عالیرتبه
سیاسی عراق احتمال طرح انحالل و ادغام حشد
قوت میگیرد.
جریان مقاومت در عراق باید دکترین
ائتالف را مطرح کنند
محم��دی در پای��ان گفت :جری��ان مقاومت
در عراق باید دکتری��ن ائتالف را مطرح کنند و
هرگونه موضعگی��ری از جانب جریان صدر که
موجب انشقاق میش��ود را به ائتالف بدل کرده
و تهدیده��ا را تبدیل به فرصت کنند تا بتوانند
همگرای��ی جریانهای مقاومت را مطرح کرده و
بهج��ای بحث ادغام حش��د در جیش المهدی،
جی��ش را یک��ی از ارکان مقاوم��ت در ع��راق
برشمارند.
زند ،یکی از این موارد روز نهم ربیع االول اس��ت که برخی
کارش��ناس مس��ائل سیاسی
گف��ت :افراط و تفری��ط منجر به کارشناس مسائل سیاسی :
مداحان با احیای خطوط انحرافی انجمن حجتیه و ،...اشعار
و مطالبی در خصوص سالروز قتل یکی از خلفای اسالمی
فراگیری جهل در جامعه میشود؛
مطرح میکنند که هیچ س��نخیتی با آموزه های اسالمی
طرحی که دش��من برای مقابله با
نداش��ته و ضربات مهلکی به وحدت امت اسالمی وارد می
قدرت اسالم در نظر گرفته است.
کند.
قاسم حبیبزاده در گفتوگو با
کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد :درحالی که
خبرنگار نما ،اظهار داشت :باید از
دشمنان قسم خورده جهان اسالم از صهیونیست تا آمریکا
افراط و تفریط در بیان مس��ائل مذهبی و دینی به شدت
کمر به نابودی اس�لام بسته اند ،افراط و تفریط در احزاب
حذر کرد .افراط و تفریط آفت دین محسوب میشوند و
سیاس��ی و مذهبی عراق ،سپاه صحابه پاکستان ،طالبان
از جذابیتهای دینی میکاهند .افراط و تفریط منجر به
افغانس��تان ،انجمن حجتیه و غلو در مورد عالمه تازه گذش��ته ایران و ،...
فراگیری جهل در جامعه میشود؛ طرحی که دشمن برای مقابله با قدرت
همچون طاعونی به جان امت اس�لامی افتاده و تنها در ایران اس��ت که با
اسالم در نظر گرفته است.
محوریت ولی فقیه جلوی افراط و تفریط سازمان یافته گرفته شده است ،اما
وی گفت :متاس��فانه تفاس��یر و قرائتهای مختلف از برخی موضوعات
ممانعت کامل از این امر نیاز به شناخت و اراده و عمل همگانی دارد.
اس�لامی ضربات شدیدی به منافع امت اسالم و وحدت مسلمین زده و می

افراط و تفریط دو
عامل مهم در عدم
تحقق وحدت در
جهان اسالم است
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بیانیه ی حزب موتلفه اسالمی در محکومیت
حوادثتروریستیافغانستان

حزب موتلفه اسالمی با صدور بیانیهای حوادث تروریستی اخیر
افغانستان را محکوم کرد.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی ،متن این بیانیه به
شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
بار دیگر اخبار کشتار ناجوانمردانه و غیر انسانی مردم بی گناه افغانستان
غم بزرگی بر دل مس��لمانان عالم نش��اند .از فاجعه تأسف برانگیز و غمبار
ش��هادت شیعیان والیت قندوز در نماز جمعه مسجد سید آباد چند روزی
نگذشته بود که ضایعه دردناک انفجار مسجد امام بارگاه فاطمیه در قندهار
،خش��م آزادگان و مس��لمانان جهان را برانگیخت اما قطعا بر اتحاد مردم،
مسلمانان و شیعیان و احزاب افغانستان خواهد افزود.
ب��دون تردی��د آمریکای جنایتکار ک��ه امروز مجبور به خ��روج ذلت بار
ازافغانس��تان گردی��ده با حمای��ت از گروه های تروریس��تی و انجام چنین
توطئههای شیطانی عم ً
ال می خواهد به مردم مظلوم آن کشور القاء نماید که
بر عکس آنچه آمریکا و اذنابش در منطقه تبلیغ می کنند ،پایان حضور غیر
قانونی و اشغالگرانه این کشور در ممالک جهان موجب سلب امنیت و تقویت

تروریسم در آنها خواهد شد ،ملت مسلمان و هوشمند افغانستان خود پاسخ
این جنایتها را به این گروه مزدور شیطان صفت خواهد داد.
حزب موتلفه اس�لامی اندوه عمیق خود را به جهت ش��هید و مجروح
ش��دن تعداد زیادی نمازگزار در این دو انفجار تروریس��تی اس��تان های
قن��دوز و قندهار را ابراز میدارد و این اقدام جنایتکارانه را که در تناقض
با تمام ادیان آس��مانی و قوانین انسانی اس��ت ،محکوم میکند؛ جنایتی
که گروهک وهابی تروریس��تی داعش مرتکب آن ش��ده است .همچنین
صمیمانهترین تس��لیتها وهمدردیها را به ملت ش��ریف و س��تم دیده
افغانس��تان به ویژه خانوادههای داغ دار این فاجعه بزرگ ابراز داش��ته از
خداوند متعال میخواهیم به بازماندگان صبر و شکیبایی و به مجروحین
شفای عاجل مرحمت فرماید.
حمله تروریس��تی گروه داعش به این دو مس��جد که در آن صدها تن از
ش��یعیان متدین افغانستان که در حال ادای فریضه نماز جمعه بودند را به
خاک و خون کش��ید ،به شدت محکوم است و حزب موتلفه اسالمی آن را
یک نس��ل کش��ی به تمام معنا می داند و از احزاب جهان و احزاب افغانی
میخواهد که نهایت تالش خود را در محکومیت گروه داعش و حامیان این
گروه تروریستی در افغانستان بکار بندند.

علت ظهور مجدد داعش پس از خروج آمریكا از افغانستان چیست؟

پشت پرده انفجار های خونین در افغانستان

احمد نهادی
روز جمع��ه ب��ود که
روزنامه نگار
ش��بکه روس��یا الیوم در
خبری ف��وری به نقل از
منابع خبری محلی افغانستان اعالم کرد که یک
انفجار در داخل یک مسجد در والیت قندوز در
شمال افغانستان رخ داده است حاصل این انفجار
ش��هید و کشته ش��دن صدها تن از مردم شیعه
افغانس��تان بود طبق این گزارش این انفجار در
جریان برپایی نماز جمعه در مس��جد ش��یعیان
رخ داده اس��ت ،انفجارهای تروریس��تی اخیر در
افغانستان در حالی صورت می گیرد که آمریکا از
این کشور خارج شده و طالبان کنترل این کشور
را در دست دارد .این انفجار تقریباً با فاصله ی یک

هفته از انفجار مس��جدی در کابل رخ داد که به
کشته و زخمی شدن بیش از  ۱۰نفر منجر شد.
به نظر میرسد که همزمان با خروج نظامیان
آمریکایی از افغانستان ،دستهایی پنهان قصد
دارند چنی��ن القا کنند که تأمین امنیت در این
کش��ور که در  ۲۰س��ال گذش��ته صحنه تجاوز
نظامی خارجی و درگیریهای داخلی بوده است،
بدون حضور نظامیان آمریکایی امری بسیار بعید
است.
درست اس��ت که خروج آمریکا از افغانستان
با رس��وایی زیادی برای این کشور همراه بود ،اما
آمریکا در همان زمانی که مذاکرات با طالبان را
در دوحه انجام می داد به فکر اجرای سیاس��ت

قدیمی خ��ود ،یعنی ایجاد فتن��ه و بحرانهای
داخلی برای پیشبرد اهدافش در افغانستان بود ،به
همین منظور در زمان حضور آمریکا در افغانستان
ش��اهد انجام عملیات تروریستی از سوی داعش
در افغانس��تان نبودیم اما پ��س از خروج آمریکا
فعالیتهای داعش از سر گرفته شد.
اقدامات تروریس��تی اخیر و ه��دف قرار دادن
گروه های خاص در افغانس��تان نش��ان از تالش
داع��ش برای دامن زدن به اختالفات مذهبی در
این کش��ور اس��ت ،این گروه تروریستی ساخته
دست آمریکا خط فتنه و تخریب را در افغانستان
دنبال می کند تا اهداف مورد نظر آمریکا را در این
کشور پیاده کند.

فضلاهلل فرخ:

مرحوم تیموری در خدمت مؤتلفه و انقالب بود
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فضلاهلل فرخ عضو شورای مرکز حزب مؤتلفه
اس�لامی ضمن طلب علو درجات برای مرحوم
عباس تیموری؛ مدیر سابق امر به معروف و نهی
از منکر حزب؛ وی را یکی از افراد ارزشمند انقالبی
برش��مرد و گفت :برادر حاج عباس تیموری در
حد توان در خدمت انقالب بود ،او آرام ،با ایمان،
باتق��وا و خدمتگزار بود و م��ا مدتهای طوالنی
در هیئتهای نظارت ش��ورای نگهبان با ایشان
همکاری داشتیم و ایشان مسئولیت یک منطقه
را بر عهده داش��ت و ب��رای انقالب و رضای خدا
شبانهروزی در ایام انتخابات تالش میکرد.
وی اف��زود :مرحوم حاج عب��اس تیموری در
مؤتلفه نیز فعالیت جدی داشت و ما مدتها در
ستاد امربهمعروف با ایشان همکاری بسیار نزدیک
داشتیم و در مقطعی بنده بهعنوان مسئول امر به
معروف مسئولیت را به ایشان واگذار کردم و در
زمین��ه امر به معروف فعاالنه ظاهر ش��د و پس
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از اینکه مس��ئولیت دیگری به ایشان واگذار شد
همچنان در این بخش فعالیت میکرد.
فرخ با بیان فعالیتهای تشکیالتی مرحوم
تیموری خاطرنش��ان کرد :ایش��ان در س��ایر
قس��متهای مؤتلفه همکاری بس��یار نزدیک
داشت و بهواسطه اینکه شغلشان چاپ و نشر
ب��ود ،محل رج��وع ما در این ام��ور بود .حاج

عب��اس تیموری فردی مخل��ص ،آرام و بدون
توقع و فعال بود و مدتی نیز که دچار بیماری
ش��د پس از بهبودی مجدد ب��ه صحنه آمد و
ت��ا آخرین ایامی که توان داش��ت در خدمت
مؤتلفه و انقالب بود و او بس��یار مرد باصفایی
بود و امیدواریم غریق رحمت واس��عه خداوند
باشد.

مجاهد راه احیای واجب فراموش شده

محمدبومیان
نگاشتن درباره مردان الهی کار دشواری
است .گاهی ابعاد وجودی برخی افراد چنان
گس��ترده است که نمی توان همه آن را در
مختصریگنجاند.
"حاج عباس تیم��وری" از زم��ره مردان
بزرگ الهی بود که گمنام زیس��ت و غریبانه
دار فانی را وداع گفت.
مجاهد در راه حق
در دوران نهضت امام خمینی (ره) ،جوانی
خویش را صرف مبارزه با رژیم طاغوت کرد .در دوران انقالب اسالمی همواره
در خدمت به امام و امت بود .در دوران دفاع مقدس نیز لباس رزم بر تن کرد
و هم��راه رفقای رزمنده خویش در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور
داشت.
اما مهم ترین عرصه حضور او در سنگر امر به معروف و نهی از منکر بود.
صیانت از ارزش های اسالمی همواره دغدغه اصلی این مجاهد بی ادعا بود.
آرامش عجیبی داشت
این انسان با تقوا الگوی شایسته ای در رفتار اسالمی بود .مصداق بارز آیه
شریفه « اال بذکراهلل تطمئن القلوب » بود .آرامشی عجیبی در وجودش بود
که معاشرینش را تحت تأثیر قرار می داد.
سالمت جسم و روح را با هم داشت .کم توقع و قانع بود .در طول زندگی
علیرغم موقعیت های مختلف و متعدد ،هیچ چشم داشتی به مقام و منصب
نداشت.
«اخالص » گوهری ب��ود که در همه وجودش جاری بود و « تواضع» از
ویژگی های بارز آن بزرگمرد بود .کم سخن و شیرین بیان بود و اثرگذار.
مهم ترین خصیصه
والیتمداری مهم ترین خصیصه اش بود و هیچ گاه از خط اعتدال و انصاف

خارج نشد.
در سال های آخر عمر پرثمرش ،خود را برای سفر آخرت مهیا کرده بود.
بعد از عارضه قلبی همواره مهیای لقای دوس��ت بود .خدا را بندگی کرد و
لحظات عمر را در مسیر رضایت حق تعالی سپری کرد.
سال ها به عنوان معاون امر به معروف و نهی از منکر حزب مؤتلفه اسالمی
در جهت احیای این دو فریضه الهی مجاهدت کرد و خدمات ارزش��مندی
در این حوزه داشت.
در سنگر مسجد نیز حضوری فعال و مؤثر داشت و متولیان امور همواره
از چشمه معرفت و اندیشه پاکش بهره مند بودند.
خداوند روح پرفتوحش را در اعالءعلیین با انبیاء و اولیاء الهی محشور و از
رحمت و مغفرت واسعه خویش ،بهره مند فرماید.
بسمه تعالی

درگذش��ت برادر با اخالص و متعه��د و مجاهد مرحوم حاج
عب��اس تیموری که عمر پر برکت خ��ود را در جهاد در خط امام
خمینی(ره) و امام خامنه ای در تشکل خدامحور موتلفه اسالمی
گذراند موجب تاس��ف و تاثر شد .رحمت واسعه الهی را برای این
ب��رادری که در خدمت ام��ر به معروف و نه��ی از منکر خدمات
ارزشمندی تقدیم کرد ،مسئلت دارم و ضمن تسلیت به خانواده
محترم که در این مسیر نورانی با او همراهی و همکاری داشت و به
بازماندگان و یاران او در حزب موتلفه اسالمی برای آنها صبر و اجر
و تداوم راه پر افتخار این عزیز سفر کرده را آرزو می کنم.
دکتربادامچیان -دبیرکل حزب موتلفه اسالمی

نقدي گذرا به گزارش تفريغ بودجه99

سکوت بی جا
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محمدكاظمانبارلويي
 -1از مس��ئولين ديوان محاس��بات به دليل
معاون سیاسی
ارائ��ه به موق��ع تفريغ بودجه س��ال  1399بايد
تش��كر كرد .مردم و نمايندگان و صاحب نظران
اقتصادي فرصت دارند با مطالعه آن يك آسيبشناسي از بودجهنويسي دولت
داشته باشند .احتماال اگر راهحلي دارند ارائه دهند و در بودجه سال آتي اين
آسيبشناسيها به كار آيد.
مغاير اصل «شفافيت»
 -2اصل  55قانون اساس��ي اطالع از گزارش تفريغ بودجه را براي عموم
مج��از ميداند.اما مؤلفان محترم تفريغ بودجه درگزارش تفريغ نوش��تهاند
بخش��ي از تبصره ه��اي  1و  4و  5و  14ماده واحده براس��اس نظر مراجع
ذيصالح داراي طبقهبندي است و گزارش آن فقط به رئيس مجلس تقديم
ش��ده است .چنين نمايندگي در قانون اساسي براي رئيس مجلس تعريف
نشده است چرا عمدهترين تبصرههاي مربوط به درآمدها بهويژه درآمد نفت
بايد سري باشد فقط يك نفر از آن اطالع پيدا كند.
اين بخش از گزارش مغاير اصل  55قانون اساس��ي و وظايف ذاتي ديوان
محاس��بات ،قانون انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات و حتي مغاير اصل
«شفافيت» كه مجلس یازدهم پرچمدار آن است  ،ميباشد.
این رویکرد نقض حقوق عامه و ترک فعل و نوعی جرم محسوب می شود.
تنها راه احيا و بازيافت منابع عمومي
 -3فرض ميكنيم براساس فهم ما از تحريمها تفريغ صادرات نفت سري
باشد تا دشمن مشتريهاي ما را شناسايي نكند .به چه دليل تفريغ فروش
نف��ت در داخل و فروش گاز طبيعي و درآمدهاي انفالي بيش از  70معدن

فعال در داخل بايد محرمانه باشد .تفريغ منابع ياد شده به نمايندگان و دولت
كمك ميكند مانع به رسميت شناختن كسري موهوم هرساله بودجه شوند.
تفريغ منابع ياد شده تنها راه احيا و بازيافت منابع عمومي دولت است.
چرا ديوان از اين وظيفه ذاتي خود هم س��ال گذش��ته هم امسال سر باز
ميزند .فروش نفت در داخل براساس ماده اول قانون هدفمنديها بيش از
كل منابع پيشبيني دولت در سال  99است .چرا تفريغ دراينباره بايد ساكت
باشد؟ چرا بايد با اين منابع عظيم درآمدي كه در قانون اساسي و در قانون
محاسبات عمومي براي درآمدهاي دولت احصا شده است 19 ،درصد منابع
عمومي دولت در سال  ، 99از طريق چاپ اوراق مالي تأمين شود؟
چرا ارزش پول ملی کاهش یافت؟
 -4وفق تفريغ گزارش بودجه س��ال  99منابع تحق��ق يافته 584518
ميليارد تومان بوده اس��ت و مصارف تحقق يافته  583524ميليارد تومان
است .اين گزارش نشان ميدهد ما در سال  99كسري نداشتيم حتي افزايش
درآمد هم داشتهايم پس اين ماشين چاپ اسكناس در بانك مركزي چيست
كه ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مردم را هر س��ال بيش از س��ال
گذشته هدف قرار داده است؟
 -5قرار بوده براساس برنامه ششم ما در سال  99شاهد رشد اقتصادي 8
درصدي باشيم .گزارش تفريغ  99ميگويد ،رشد اقتصادي در اين سال كه
سال پاياني حكمراني اقتصادي آقاي روحاني بوده منهاي چهار دهم درصد

بوده است.
كارشناسان ديوان وفق اصل  55چه نظري براي اين اعداد و ارقام دارند؟
مسئول اين تخلفات و انحرافات كيست؟
 -6ت��راز عملياتي بودجه  99وفق گزارش تفري��غ با الزامات برنامه 483
درصد انحراف (بخوانيد تخلف) داش��ته است و تراز داراييهاي مالي مطابق
همين گزارش  192درصد انحراف (باز هم بخوانيد تخلف) داش��ته اس��ت.
سخن اين است مسئول اين تخلفات و انحرافات كيست؟
در محاكم رس��يدگي به تخلفات در ديوان محاسبات چه احكامي براي
آنها صادر شده است .دستگاه قضائي را پس از صدور حكم در ديوان تا چه
حد از تخلفات ناشي از جرم اقتصادي مطلع كرده كه مجرمین مورد تعقيب
قرار گيرند؟
 -7در گزارش تفريغ بودجه  99آمده «از  272تبصره بند و جزء فقط 28
درصد احكام تحقق يافته و تصريح شده است  42درصد يا همه حكم رعايت
نشده يا بخشي از آن رعايت شده  15درصد از احكام فاقد عملكرد است و در
 15درصد احكام نيز اهداف قانونگذار تحقق نيافته است.
تکرار خطای هرساله
اگر احكام بودجه هر س��ال براساس گزارش تفريغ رعايت نمي شود چرا
وقت دولت و مجلس بيش از س��ه ماه صرف نوش��تن اين احكام و تبصره
ها مي ش��ود؟ ديوان بايد به مجلس بگويد مجلس به هنگام رس��يدگي به
اليحه بودجه وقت خود را صرف تبصرهها نكند ،به جداول بپردازد .اين خبط
هرساله تكرار ميش��ود چيزي كه بررسي نمي شود جداول است و چيزي
كه بررس��ي ميشود تبصرههاس��ت كه نيمي از آن اصال اجرا نميشود و يا
قابل اجرا نيس��ت.پس عمال كار مفيدي در مجلس و ديوان در بررس��ي و
تفريغ صورت نميگيرد چون  40سال است مجلس و ديوان از راز سربه ُمهر
كسري ساختاري بودجه پرده بر نمی دارد و در گزارش تفريغ ،ديوان فقط
يك گزارشگر است .هيچ حرفي براي حل اين معضل ندارد.
اين گزارش هيچ مشكلي از مشكالت بودجهنويسي ،بودجهريزي  ،احيا و
بازيافت منابع عمومي دولت و كنترل و مهار مصارف دولت را حل نميكند.
تاکنون مجلس به روایت جلس��ات علنی بررسی بودجه در چهار دهه اخیر
هیچ اس��تفاده ای از تفریغ بودجه برای رفع اش��کاالت نکرده است .در باره
نظرات دیوان وفق اصل  55قانون اساس��ی ک��ه در گزارش تفریغ  99آمده
است ،سخن بسیار است که در آینده به آن اشاره می کنم.

رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس:

تحول در بودجه نویسی باید در همه قسمتهای بودجه رخ دهد

رئیس کمیس��یون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید
اطالعات درس��تی در بودجه نویس��ی مندرج شود اظهار ،داشت  :تحول در
بودجه نویسی باید در همه قسمتهای بودجه رخ دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی "نما" با اشاره به
تحول در بودجه نویسی کشور اظهار داشت :تحول در بودجه نویسی باید در
همه قسمتهای بودجه رخ دهد.
وی تاکید کرد :ابتدا باید اطالعات درس��ت در بودجه نویسی مدنظر قرار
گیرد لذا این آمار و ارقام باید واقعی ،درس��ت و ش��فاف باشند چراکه تمام
اشکاالتی که پیرو اجرای بودجه شکل می گیرد ،مربوط به اطالعات دروغ،
غلط و اش��تباهی است که به مجلس و یا دولت ارائه می شود لذا اینها باید
دقیق و درست شوند و بر اساس آن ما باید با مردم به صورت شفاف صحبت
کنیم.
رئیس کمیس��یون برنامه بودجه و محاس��بات مجلس با بیان اینکه ما
باید بدون شعار به یک جمعبندی عاقالنه در بودجه برسیم ،اظهار داشت:
همچنین بنده معتقدم ،در زمینه نحوه رسیدگی به بودجه پیرو آیین نامه
داخلی مجلس هم باید اصالحات متعددی صورت پذیرد.
حاجی بابایی با بیان اینکه ما مشکالت زیادی در آیین نامه داخلی مجلس
داریم ،تصریح کرد :در بس��یاری از مواقع دست بسیاری از نمایندگان برای
بیان اظهارات شان در صحن مجلس کوتاه است.
وی با اش��اره به اصالح ساختار بودجه تاکید کرد :اصالح ساختار بودجه
امری ضروری است و به مانند یک اکسیژن در فرآیندهای اقتصادی کشور
عمل می کند.
این نماینده مجلس اظهار داش��ت :اصالح ساختار بودجه نشان می دهد
روند موجود نمی تواند پاس��خگوی نیازهای کشور باشد ،مخصوصاً بودجه
 ۱۴۰۰این مسئله را به خوبی نشان داد لذا مقام معظم رهبری هم از چند
سال گذشته اعالم کردند که باید اصالح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد،

ب��ا این حال دولت جدید هم اراده قوی و قدرتمندی برای اصالح س��اختار
بودجه دارد.
حاجی بابایی تاکید کرد :همچنین اصالح ساختار بودجه ربطی به اعداد و
ارقام بودجه ندارد لذا اصالح ساختار معنایش این است که منابعی که تعریف
میکنیم ،منابع پایدار و واقعی باشند ،همچنین هزینه هایی که در جریان
بودجه صورت میپذیرد هم باید هزینه های درستی باشد.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت :اصالح ساختار
بودجه موجب می ش��ود تا ما بر اقتصاد بزرگ ایران احاطه درستی داشته
باشیم و نه فقط یک بودجه ای که دولت برای وزارتخانه های خود تعریف
می کند.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس :

چارهای جز حذف یارانه ثروتمندان نداریم

عضو کمیس��یون برنامه،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی با طرح این سوال که چه
دلیلی دارد هر سال مبالغ کالنی یارانه برق ،گاز
و بنزین پرداخت شود؟بیان داشت:در میان مدت
و بلندمدت بس��یاری از هزینهها دیگر توجیهای
ندارد که توسط دولت پرداخت شود و باید توسط
بخشهای غیردولتی تامین شود.
جعفر ق��ادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
«نم��ا» درباره احتمال ح��ذف یاران ه ثروتمندان
در بودجه  ۱۴۰۱اظهار داش��ت :در حال حاضر
ما شاهد کسری شدید بودجه هستیم و چارهای
نداریم جز اینکه بسیاری از یارانهها را کم کنیم و
اگر هم میخواهیم یارانه پرداخت کنیم ،باید به

اقشار کم درآمد جامعه پرداخت شود.
وی بیان کرد :چه دلیلی دارد هر سال مبالغ
کالنی یارانه برق ،گاز ،گازوئیل و بنزین پرداخت
ش��ود؟ در بخش برق باید به این س��مت و سو
برویم که بخشهای تولیدی خودشان تولید برق
کنند لذا ما چرا باید برق را تولید کنیم و با یارانه
به آنان پرداخت کنیم؟
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
ش��ورای اس�لامی تصریح کرد :در میان مدت و
بلندمدت بس��یاری از هزینهها دیگر توجیهای
ندارد که توسط دولت پرداخت شود و باید توسط
بخشهای غیردولتی تامین شود.
قادری تاکید کرد :راهی جز حذف یارانه اقشار

پردرآمد جامعه
نداری��م .در حال
حاض��ر ما یا باید
کسری بودجه را
از تنخ��واه خزانه
تامین میکنیم
ک��ه منج��ر به
افزای��ش پای��ه
پول��ی ،افزایش
نقدینگی و تورم
میشود یا اینکه باید اوراق خزانه منتشر کرد که
درس��ت است نوعی استقراض از مردم است ،اما
در سررسید دولت نمیتواند این مبالغ را پرداخت
کند و مجبور است این بدهی را که به اشخاص
دارد ،تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی کند
و این جای س��وال دارد که بانک مرکزی از کجا
میخواهد این منابع را بیاورد؟ در نتیجه این کار
افزای��ش پایه پولی و نقدینگ��ی و تورم را در پی
خواهد داشت.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
گفت :اقشار کم درآمد جامعه باید همچنان مورد
حمایت یارانه ای قرار گیرند و به آنان باید یارانه
داده ش��ود و حتی الزم است که به یارانه اقشار
ضعیف جامعه اضافه ش��ود ،اما حتما باید یارانه
ثروتمندان حذف شود.
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آل اسحاق با بررسی اهمیت تغییر رویکرد دولت به تجارت و اقتصاد منطقهای و بینالمللی :
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حیات مافیای اقتصاد
باقی ماندن وضع موجود است

با توجه به فرا رس��یدن روز صادرات برای ناگفتههایی از وضعیت تجارت
بینالمللی و منطقهای کشورمان؛ به سراغ یحیی آل اسحاق رفتیم؛ رئیس
اتاق مش��ترک بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و عراق صبورانه با
تأکید بر اینکه وارد مصادیق تکراری نمیش��ود؛ با اتکا به دانش سیاس��ی و
اقتصادی و تجربه مس��ئولیت در وزارت بازرگانی و عرصههای مهم کش��ور
مسئله مهم صادرات و آینده آن را در گفتگو با خبرنگار هفتهنامه شما مورد
ارزیابی و بررسی قرار داد.دیدگاه وزیر پیشین بازرگانی را می خوانید؛
توفیقها و عدم توفیقها
صادرات در همه کشورها و در همه زمانها برای رشد و توسعه اقتصادی
بهعن��وان عنصری تأثیرگ��ذار در عوامل جنبی که در حوزههای سیاس��ی،
اجتماعی و فرهنگی و روابط
حکمرانی نقش دارد؛ توسط
برخی از کشورها مورد توجه
قرارگرفت��ه اس��ت و برخ��ی
از کش��ورها به دالیلی نظیر
موقعیت بس��ته جغرافیایی،
نداش��تن مناب��ع اقتص��ادی
الزم ،فقر ذات��ی ،نوع نگرش
و اس��تراتژی ،ن��وع مدیریت
بر این ام��ر ،موف��ق نبودند.
عوام��ل متعدد دیگ��ر نظیر
روابط سیاس��ی ،خصوصیات
فرهنگ��ی ،ع��زم و اراده برای
این مهم و مس��ائل گوناگون
دیگر ب ه صورت مس��تقیم و
غیرمستقیم در موفقیت و عدم توفیق این موضوع مهم مؤثر است.
تجارت؛ در حاشیه یا متن تصمیمگیریها
در ایران قبل و بعد پیروزی انقالب اسالمی این اصل در شعارها و اظهارات
مورد توجه قرار گرفت؛ دلیل این امر هم آن است که صادرات؛ مقدمه روابط
منطقهای و جهانی است و هر رابطه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و

حتی نظامی و امنیتی به ارتباط و تراکنش مالی منتهی میشود که نیازمند
درآمدهای قابلقبول جهانشمول است و باید امکانات ،خدمات و محصوالتی
برای عرضه وجود داش��ته باشد ،این عوامل علت و معلول پیچیده درهمی
است.
اساس��اً باید دید موضوع تجارت که ش��امل واردات ،ص��ادرات و خدمات
میشود در حاشیه و یا در متن تصمیمگیریهای نظام یک کشور است؛ زیرا
اگر در حاشیه باشد خروجی حاشیهای خواهد داشت .برای بعضی از کشورها
تجارت یک عنوان ثانویه است و عنوان اولیه مسائل سیاسی در حوزه داخلی
و خارجی است و امر مهم تجارت ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است.
یک تفکر نادرست درباره روابط اقتصادی منطقهای و جهانی
ن��وع تفکر برخیها به مس��ئله
تجارت و روابط اقتصادی منطقهای
و جهانی این اس��ت ک��ه تجارت
اساس��اً مولد نیس��ت در ارتباط با
تولی��د تعاریفی در ذه��ن دارند و
تولی��د را محص��ول تبدی��ل مواد
اولیه به محص��والت نیمهنهایی و
نهایی جهت مصرف میدانند این
در حالی اس��ت ک��ه تولید معنای
عامی دارد و به مفهوم چیزی است
که ب��رای یک مل��ت ارزشافزوده
ایجاد نماید؛ کشورهای پیشرفته
دنی��ا امروز نس��بت درآمد حاصل
از س��رویسهای خدمات��ی برای
فعالیته��ای اقتص��ادی نظی��ر
بانکداری ،بندرها و کشتیرانی و روشهای نرمافزاری را بهعنوان هزینه تولید
محسوب میکنند؛ زیرا روشهای تجارت در دنیا تغییر ریل داده و به سمت
روشهای نرمافزاری و اینترنت پیش رفته است و بسیاری از مبانی و تئوریها
عوضش��ده و تمام این موارد در گروه خدمات بازرگانی به ش��مار میروند؛
بنابراین یکی از شاخصهای کشورهای جهان شاخص نسبت درآمد خدمات

تجارت و بازرگانی به تولید ناخالص داخلی اس��ت .در کشورهای پیشرفته
این نس��بت باالی هفتاد تا هشتاد درصد اس��ت و تولید ناخالص داخلی از
خدمات تجارت و بازرگانی اس��ت .در کشورهای درحالتوسعه این نسبت
پایینتر است.
نگاه خسارتبار به تجارت و روابط اقتصادی در ایران
متأسفانه در کشور ما بعد از انقالب تابو و ذهنیتی به دالیل متعدد ایجاد
شد که موضوع تجارت ،خدمات و روابط اقتصادی بهعنوان یک فعالیت غیر
مولد و زائد مطرح است و این نگاه خسارات زیادی در تمامی حوزهها بر ما
وارد کرده است؛ زیرا بین رویکرد اقتصادی و تجاری با امنیت ملی و توسعه
یک رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی کشورهایی که روابط اقتصادی مناسبی
با دیگر کش��ورهای جهان و منطقه دارند امنیت پایدار و تضمینش��دهای
خواهند داشت .اساساً روابط تجاری منطقهای و جهانی موتور محرک اقتصاد
اس��ت و زمانی تولید مفید فایده است که در مقابل آن تقاضا وجود داشته
باشد و در غیر این صورت جز خسارت عاید ما نخواهد شد .تولید محصوالتی
بیکیفیت و غیرقابلرقابت با محصوالت مشابه در منطقه و جهان نظیر پراید
و اختصاص س��رمایه به تولیدکننده برای تولید آن نوعی فرصت س��وزی و
آسیب به اقتصاد است و نتیجه این است که نوع نگاه به تولید نگاه منطقی
نیس��ت؛ تولید وقتی ارزشمند است که تقاضای مؤثری در مقابل آن وجود
داشته باشد اگر این تقاضا نباشد تولید به نتیجه نهایی نمیرسد.
فرصت سوزی اقتصادی در حوزه تجارت منطقهای
آن چی��زی که ما گرفتارش ش��دیم و هنوز هم عواق��ب آن را به دوش
میکش��یم این اس��ت که نگاه به تولید و تجارت نگاه مولد نیست و نگاه به
روابط اقتصادی خارجی جزوه حاشیه تصمیمگیری تصمیم گیران ما مانند
وزارت امور خارجه اس��ت؛ اکنون ما با  ۱۹۰کش��ور دنیا در تعامل هستیم،
مجموعه رایزن و مسئولین توسعه روابط اقتصادی ما در کشورهای مختلف
جهان پنجتن بیش��تر نیست که حداکثر میخواهد به  ١٠نفر افزایش پیدا
کند این در حالی است که بعضی از کشورها تنها در یک کشور بیستتا سی
رایزن دارند متأسفانه رایزنهای ما تسلط به زبان اولیه این کشورها و یا حتی
جایی در س��فارتخانهها ندارند .اصوالً در وزارت خارجه ما اقتصاد اولویت و
اهمیت ندارد البته این نگاه اخیرا ً کمی بهبود پیداکرده است اما در یکزمانی
وقتی سفیری صحبت از روابط اقتصادی میکرد نگران اتهامات بود .رویکرد
ما به موضوع تجارت و روابط اقتصادی رویکرد مناسبی نبوده است و هنوز
گرفتار آن هستیم تا زمانی که این نگرش تغییر نکند وضع به همین منوال
خواهد بود .از ابتدای انقالب تاکنون اظهارنظرها ،بخشنامهها و ابالغیههای
گوناگون و بسیاری وجود دارد که به هیچیک ترتیب اثر داده نشده و گرفتار
وضع موجود هستیم و از ظرفیت هزار و دویست میلیارد دالری منطقهای
فعلی تنها بین بیس��ت تا سی میلیارد دالر میتوانیم استفاده کنیم این در
حالی است که میتوانیم از این ظرفیت تا حداقل سیصد هزار دالر بهرهمند
ش��ویم و نتیجه این میشود که بر اساس شاخصهای جهانی که باید یک
درصد از ش��اخصهای تجارت جهانی را داش��ته باشیم تنها یک یا دودهم
درصد از تجارت جهانی را داریم و این ناشی از رویکرد اولیه ما نسبت به امر
تجارت است .متأسفانه به دلیل اینکه اقتصاد رویکرد اصلی نبوده است اولین
قربانی بر هم زدن روابط با کش��ورها ،بر هم زدن رابطه تجاری اس��ت و این
نشان میدهد مسائل دیگر بر اقتصاد برتری دارد و تا زمانی که این رویکرد
تغییر نکند صحبت از مصادیق در حکم یک صحبت فرعی و بدون اثر است.
اس�تفاده از فرصت حضور در شانگهای با هدف تعامل و تبادل
اقتصادی
دول��ت جدید به دنبال این اس��ت روابط اقتص��ادی را با جهان و منطقه

توس��عه دهد؛ یکی از موفقیتهای این دولت عضویت در اجالس شانگهای
پس از سالیان دراز است .شانگهای اتحادیهای مشتمل بر سه میلیارد عضو
و رقمی معادل چهار میلیارد دالر تعامل اقتصادی است و اگر ما با آنها در
عمل وارد اقدام شویم فرصت مناسبی به دست آوردهایم در پیمان شانگهای
تصمیمگیری بر عهده توافق  ٩کشور است و باید با این اعضاء به تعامل رسید
در حوزه فعالیت اقتصادی تعامل باید دوسویه و در قالب خریدوفروش کاال و
خدمات باشد و اصوالً بستن درب واردات و صادرات بهتنهایی شدنی نیست
برای توفیق در شانگهای باید سناریو و راهبرد تجاری تعاملی داشته باشیم.
ضرورت تبادل و تعامل اقتصادی متوازن
در حال حاضر بحث رویکرد شرق و غرب مطرح است من معتقدم چه در
رویکرد به غرب و چه رویکرد به شرق الیه اول پذیرش تعامل و مبادله است
زیرا تجارت بر محور تبادل و تعامل است .از زوایای تاریخی و دینی نیز مبادله
باید تراز باشد چنانچه از دستورات صریح و قاطع موال امیرالمؤمنین(ع) به
مالک اشتر توسعه منطقی تجارت و حمایت از اصل تجارت و روابط تجاری
با مصر و سایر کشورهاست؛ بنابراین تا ما رویکرد خود در تجارت را در منطقه
و جهان تغییر ندهیم نمیتوانیم نسبت به صادرات صحیح و واردات متوازن
صحبت و اقدام کنیم.
ضرورت جسارت دولت س�یزدهم در شکستن تابوی تعامل و
جراحی اقتصادی
شکس��تن این تابو نیاز به شجاعت و جسارت دارد و یکی از کارهایی که
دولت محترم باید انجام دهد این است که به خود جسارت ورود به کارهای
اقتصادی که احتیاج به جراحی و تغییر رویکرد و تصمیمات بزرگ دارد را
بده��د حتماً این اصالح هزینههای اجتماع��ی و اقتصادی به دنبال خواهد
داشت در غیر این صورت دولت دچار دور تسلسل خواهد شد که دولتهای
قبل نیز آن را تجربه کردهاند.
مافیای ذینفعان بازدارنده در اقتصاد
در فضای حاش��یه ق��رار دادن روابط اقتصادی منطق��های و بینالمللی
عدهای ذینفع داخلی و خارجی میشوند بقا این گروه در باقی ماندن وضع
موجود است بهطور نمونه در فضای خودرو سود حاصل از پراید عاید گروه
خاصی شده .طبیعی است از این خودرو مستکبرین ذینفع کشور استفاده
نمیکنند؛ بلکه اقش��ار ضعیف برای کس��ب روزی آن را با قیمت ناعادالنه
خریداری میکنند و مجموعه این سیاستها حمایت از مستضعفین نیست.
این ناش��ی از رویکرد غلطی اس��ت که از ابتدا اتخاذ کردیم اگر ما رویکرد
مناس��بی داشتیم بر خودرویی س��رمایهگذاری نمیکردیم که هشتاد هزار
میلیارد تومان از منابع بانکی را به ش��کل بدون بازگش��ت به آن اختصاص
دهیم و بقیه مشاغل و نیازمندان از آن منابع محروم کنیم.
برخورد بدون تعلل با ذینفعان بازدارنده
ذینفع��ان بازدارنده در چهرهه��ای گوناگون برای رس��یدن به مقصود
سنگاندازی میکنند و دولت محترم باید متوجه این قضیه باشد که گروه
ذینفع��ان بازدارنده در روابط اقتص��ادی ،بانکی و روابط اقتصادی داخلی و
خارجی اجازه نخواهن��د داد جراحی و کار بزرگ اقتصادی صورت بگیرد و
در برخورد با آنها نباید تعلل نمود و در این مسیر اقدام و انسجام ملی الزم
است تا دولت ،مردم و سیاستگذاران و آحاد جامعه نسبت به تغییر رویکرد
وارد عمل شوند وگرنه تغییر دولت تأثیری در بهبود وضع نخواهد داشت و
تنها ممکن است  10درصد از وضع را تغییر دهد.
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سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی:

ستاد ویژه صادرات تشکیل شود

برای حضور در بازارهای منطقه ای نیاز به برجام نداریم
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سخنگوی کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس
شورای اس�لامی اظهار داشت :برای حضور
در بازاره��ای منطقهای نه تحریم ها جلوی
م��ا را گرفته و نه نیاز ب��ه آثار برجام داریم و
نه نیاز به این داریم که توافقات جدیدی را با
آمریکاییها انجام دهیم.
عل��ی خضری��ان در گفتگو ب��ا خبرنگار
پارلمانی نما با اش��اره ب��ه راهکارهای الزم
برای از میان برداشتن موانع صادراتی کشور
اظهار داشت:به اعتقاد بنده مهمترین مشکل
صادرات در کشور ما به عدم توجه به بازارهای منطقه ای باز می گردد.
وی با اش��اره به عدم سیاس��ت کالن کش��ور در حوزه بازار همسایگان و
کش��ورهای منطقه ،اظهارداشت :همچنین عدم ایجاد کریدور های ویژه و
مناسب با ظرفیت صادراتی کشور از دیگر مشکالت در این بخش است که
ایجاد این کریدورها می تواند فرصت های صادراتی ما را افزایش دهد.
ای��ن نماینده مجلس با اش��اره به عدم حضور رای��زن های اقتصادی در
کشورهای اطراف ایران تصریح کرد :اگر رایزن های اقتصادی ما در کشورهای
همس��ایه فعال ش��وند توفیقات زیادی در امر صادرات پی��دا خواهیم کرد.
همچنین این رایزن ها می توانند با بررس��ی نیاز بازارهای منطقه ،ظرفیت
فروش و حضور ایران در این بازارها را فراهم کنند.
نماینده مردم تهران ،ری ،ش��میرانات  ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی بیان داشت :همچنین عدم توجه به کیفیت تولیدات ایرانی
در صادرات توس��ط تولیدکنندگان داخلی یکی دیگر از مشکالت پیرو امر
صادرات است که باید این مهم هم مدنظر قرار گیرد.
خضریان در ادامه با اشاره به مبحث بسته بندی درست محصوالت ایرانی
و صادرات آنها و ضرورت توجه به این نکته اظهار داشت :متاسفانه هنوز ما
نتوانستیم از ظرفیت درست بسته بندی و اتفاقاتی که باید در ارائه مناسب

کاالی ایرانی داشته باشیم ،بهره ببریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه امروز ما کمتر از دو درصد بازار
منطقه را در اختیار داریم ،بیان داشت :این امر نشان می دهد که ما در بازار
منطقه و همسایگانمان حضور جدی نداشتیم لذا مشکل کشور ما در حوزه
اقتصاد بیش از اینکه نگاه به غرب و تفاهمنامههای غربی باشد همین بازار
زمینی اطراف است که حضورمان در آنجا حضور پررنگی نیست.
نماینده م��ردم تهران ،ری ،شمیرانات،اسالمش��هر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی اظهار داشت :برای حضور در بازارهای منطقهای نه تحریمها
جل��وی ما را گرفته و نه نیاز به آثار برج��ام داریم و نه نیاز به این داریم که
توافقات جدیدی را با آمریکاییها انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ما برای حضور در بازار س��وریه نیاز به اف ای تی اف و
برجام نداریم تصریح کرد :ما هیچ کدام از اینها را نیاز نداریم و با این حال
در بازار سوریه حضور نداریم و عمده دلیل آن هم این است که مواردی که
مورد ذکر قرار گرفت ،رقم نخورده است.
خضریان با بیان اینکه در گام نخس��ت باید دستگاه هایی اعم از وزارت
امور خارجه ،وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی و هر دستگاهی که در
حوزه صادرات اقدام میکند  ،یک س��تاد ویژه ای را برای صادرات تش��کیل
دهند ،بیان داشت :ما باید رایزن های اقتصادی مان را در کشورهای منطقه
فع��ال کنیم لذا ما از این طریق میتوانی��م ارزآوری موجود پیرو صادرات را
فراهم کنیم.

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در یزد تشریح کرد:

ظرفیت های صادراتی استان برای برونرفت از تحریم
حسن ملکپور دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در
استان یزد؛ در خصوص ظرفیتهای صادراتی این
استان گفت :اس��تان یزد بعد از تهران ،اصفهان
و آذربایجان چهارمین اس��تان صنعتی کشور و
دومین استان معدنی بعد از کرمان است؛ تولید
و صادرات کاش��ی،میلگرد ،ظروف شیش��های،
هیدروکربن به کشورهای همسایه و هلند و کره
جنوبی ازجمله ظرفیتهای استان است.
وی اف��زود :ح��دود  800واحد ش��یمیایی و
س��لولزی 450 ،واح��د غذای��ی و دارویی650 ،
واحد نساجی در استان فعال هستند .همچنین
 180واحد کاشی و سرامیک که بهصورت قارچ
گونه به تعداد آنها افزوده میش��ود 600 ،واحد
استخراج سنگهای ساختمانی 180 ،واحد آجر
و فرآوردههای نسوز در استان فعال هستند.
ملکپ��ور با بی��ان اینکه ی��زد دارای ظرفیت
مناسبی در حوزه کش��اورزی است؛ خاطرنشان
کرد :جهاد کشاورزی در استان باید دید و بینش
خ��ود را در این حوزه تغیی��ر دهد؛ بهطور مثال
استفاده از آب مجازی در یزد که جزو استانهای
کم آب اس��ت؛ باید در دستور کار قرار بگیرد اما
متأسفانه شاهد افزایش تعداد گلخانهها و کاشت

صیفیجات و محصوالت پر آب هستیم که بابت
کش��ت و صادرات آنها در این ش��رایط کمآبی
خشنود هستند.
دبیر اس��تان یزد ایج��اد تحول در س��اختار
کشاورزی یزد برای تولید و صادرات محصوالت
مرغوبی نظیر پس��ته ،زعفران و ان��ار را ضروری
دانست.
وی ادامه داد :رمز برونرفت از تحریم صادرات
اس��ت ،مش��کالت عدیدهای نظی��ر چند نرخی
ب��ودن ارز ،ورود مواد اولیه مقطعی ،عدمحمایت
همهجانبه دولت از امر ص��ادرات  ،عدم افزایش
وابسته بازرگانی در کشورها ،نبود برنامه اساسی
و درس��ت برای صادرات ،عدم ورود ارز بهواسطه
تحریمها و معضل کرونا ،اقتصاد و صادرات جهان
و کشور ما را دچار چالش کرده است.
ملکپور ضمن انتقاد از عدم حضور کشور در
بازسازی کش��ورهای جنگزده سوریه و عراق را
یک��ی از نقاط ضع��ف دیپلماس��ی اقتصادی در
سالهای گذشته برشمرد و گفت :در حال حاضر
که دولت مردمی و انقالبی در رأس امور قرارگرفته
اس��ت باید این موارد مدنظر این دولت باش��د و
مش��وقهای صادراتی را برای صادرکنندگان در

نظر بگیرد ،در حال حاضر هزینههای س��نگین
حملونقل در اس��تان قیمت کاال را باال میبرد و
این امر باید مورد تعدیل قرار بگیرد.
این فعال سیاس��ی تصریح ک��رد :با توجه به
همراهی قوای سهگانه در شرایط فعلی امیدواریم
بتوانیم تمام مشکالت پیش روی صادرات اعم از
مشکالت بانکها را از میان برداریم ،بحث حذف
دالر از مب��ادالت و جایگزین��ی ارزهای محلی و
بازاریابی بینالمللی نیز باید موردتوجه قرار بگیرد.
دبیر حزب مؤتلفه اس�لامی در استان یزد در
پایان تأکید کرد :حدود 50درصد اش��تغال یزد
در بخش صنعت اس��ت؛ درصورتیکه میانگین
کش��وری حدود  30درصد است و این بیانگر آن
است که یزد در این زمینه موفق ظاهرشده است.

دبیر استان بوشهرگزارشی از سفر اخیر رئیس دولت سیزدهم تبیین کرد:

فعالسازی اقتصاد دریا در دستورکار دولت
برای حل مشکالت بوشهر

عبداهلل فاتحی دبیر حزب
مؤتلفه اس�لامی در اس��تان
بوش��هر با بیان جزئیات سفر
اخیر رئیس دولت س��یزدهم
به این اس��تان گفت :آیتاهلل رئیسی در سفر به
بوش��هر پس از دیدار با امام جمعه استان ،برای
مالقات با مردم راهی چند منطقه ش��دند ،سفر
ب��ه دلوار؛ زادگاه رئیس عل��ی دالوری ،بازدید از
شرکت صنایع دریایی و بنادر ،سفر به نخلستان
احرم در تنگستان و صحبت با مردم بسیار مؤثر
بود.
وی اف��زود 94 :ط��رح در زمینه راهس��ازی،
پتروش��یمی ،کش��اورزی و مس��ائل مرتب��ط با
دریا ،س��ایتهای میگو ،اقتصاد گردش��گری به
تصویب رسید که هزینههای آن معادل 12هزار
میلیاردتومان برآورد میشود .آیتاهلل رئیسی در
پایان و طی مصاحبه با رسانهها به نکات مهمی
اشاره کرد.
دبیر اس��تان بوش��هر با اش��اره ب��ه اهمیت
اش��تغالزایی در بوش��هر طرح بومگزینی برای
جذب نیرو در زمینه نفت و گاز را راهکاری برای
مقابله با بیکاری در استان برشمرد و خاطرنشان
ک��رد :در حال حاض��ر در پ��ارس جنوبی تنها
30درصد نیروی بومی مش��غول به کار هستند
و رئیس دولت نس��بت به بومی بودن مسئولین
پارس جنوبی تأکید کرد.
فاتح��ی ادام��ه داد :به دلیل درآمد مناس��ب
شرکتهای پتروشیمی آیتاهلل رئیسی اختصاص
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درآمد حاصل از این ش��رکتها را برای توس��عه
بوش��هر ضروری دانس��ت؛ همچنین در بخش
کش��اورزی و در حوزه نخی�لات که کمبود آب
سبب از بین رفتن محصول شده است به دستور
رئیسجمهور بودجهای برای لولهکشی آب از سد
نها اختصاص داده شد.
احرم به نخلستا 
وی با بیان اینکه رئیسجمهور وعده فعالسازی
متعدد سدهای استان را در سفر اخیر خود داد،
تصریح کرد :با فعالسازی این سدها مسئله آب
کش��اورزی تا حدود زیادی حل خواهد ش��د؛ با
تأکید رئیس جمهور بر مشکل آب شُ رب مقرر شد
دو فعالیت صورت بگیرد ،یکی آنکه به دلیل امکان
نیروگاه اتمی برای تولید آبشیرینکن میبایست
 70هزار متر مکعب آب توسط این ظرفیت تأمین
شود و مابقی مش��کالت آب نیز از طریق نصب
آبشیرینکن باید حل شود.
دبیر اس��تان بوشهر گفت :باتوجه به ظرفیت
نیروگاه اتمی بوشهر برای تأمین برق به دستور
رئیسجمه��ور بر توان این نیروگاه برای افزایش

تولید ب��رق دو ه��زار مگاوات برق تأکید ش��د.
رئیسجمهور در زمینه توس��عه یافتگی بوشهر
با بیان پیشرفت نامناسب راهآهن در این استان
خواستار تکمیل طرح از طریق کانال فاینانس و
یا منابع موجود شد.
فاتحی در خصوص تصمیم رئیسجمهور در
زمینه تأمین مسکن یادآور شد :مقرر شد در این
حوزه ،زمین الزم برای ساخت مسکن اختصاص
داده ش��ود و به دلیل اینکه وزیر راه و مسکن در
بوشهر حضور داشتند این اقدامات با فوریت انجام
شد.
وی در نهایت با اش��اره ب��ه اهمیت پیگیری
طر حهای تصویب شده در سفر اخیر رئیسدولت
به بوش��هر افزود :توس��عه حوضچههای پرورش
میگ��و در کنار دریا برای ایجاد اش��تغال جوانان
از دیگر طرحهای رئیسجمهور در بوش��هر بود
دولت برای حل مشکالت اقتصادی درصدد است
با فعالس��ازی اقتصاد دریا و کشاورزی مشکل
بیکاری را حل کند.

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان فارس تشریح کرد:

صد مصوبه با اعتبار شش هزار میلیارد تومان
دستاورد سفر رئیس جمهور به شیراز

غالمحس��ین چوبینی؛ دبیر حزب مؤتلفه اسالمی
استان فارس با اشاره به سفر استانی رئیسجمهور و
مقدماتی نظیر بررسیهای کارشناسی توسط آیتاهلل
رئیسی و نمایندگان ،مردم و مسئوالن شیراز محصول
این سفر را صد مصوبه با تخصیص شش هزار میلیارد تومان اعتبار برشمرد.
چوبینی با اش��اره به اینکه متعاقب دستور رئیس دولت؛ معاونت اجرایی
رئیسجمهوری مسئول پیگیری تحقق این مصوبات خواهد بود؛ خاطرنشان
کرد :طر حهای مصوب سفر استانی رئیسجمهور؛ از حرم مطهر شاهچراغ(ع)
و بینالحرمین و همچنین مس��ئله آب و خشکس��الی که از مباحث جدی
فارس است را شامل میشود.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان فارس موضوعاتی مانند فعالسازی
گردش��گری سالمت و سیاحت و اقتصاد گردشگری را مورد توجه آیتاهلل
رئیسی و هیئت همراه دانست و افزود :رئیسجمهور در آغاز سفر به فارس
در بازدیدهای سرزده از کارخانه تعطیلشده آزمایش در مرودشت با مردم
این شهرس��تان از نزدیک دیدار و با آنان گفتوگو کرد .زیارت حرم مطهر
شاهچراغ و آرامگاه حافظ ،تجلیل از ورزشکاران افتخارآفرین و خانواده معظم
شهدا و نخبگان فارس نیز توسط رئیسجمهور انجام شد.

چوبین��ی تأکی��د ک��رد :در این س��فر رئیس دفت��ر رئیسجمهور،
معاونان اجرایی ،امور مجلس و امور زنان و خانواده و وزرای کش��ور،
نی��رو ،نف��ت ،صنعت ،مع��دن و تج��ارت ،راه و شهرس��ازی و جهاد
کش��اورزی رئیسجمهور را همراهی میکردند ،همچنین در جلس��ه
شورای اداری اس��تان با حضور رئیسجمهور و هیئت همراه ،از سند
مهندس��ی فرهنگی فارس توس��ط نماینده ولیفقیه در این اس��تان
رونماییش��د.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس :

خاندوزی باید با سرعت ،ساختار بازار سرمایه را تغییر دهد
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عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت :به نظر بنده وزیر محترم
اقتصاد و امور دارایی و دولت باید به طور خاص و با س��رعت س��اختار بازار
سرمایه را تغییر دهند.
محسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی نما با اشاره به شرایط اخیر
بازار س��رمایه و خروج س��هام از این بازار اظهار داشت :متاسفانه یک میراث
بس��یار بس��یار تلخی را دولت قبل تحویل دولت س��یزدهم داده و آن یک
بیاعتمادی بوده که در بازار سرمایه به وجود آمده است.
وی افزود :در کنار این موضوع سوءمدیریت هایی هم که در ارکان سازمان
وجود دارد باعث ش��ده که س��هامداران اعتماد خودشان را بیشتر از دست
بدهند و صفهای خرید و فروش را تشکیل دهند و از بازار خارج شوند.
عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی بورس تاکید کرد :به نظر بنده وزیر
محترم اقتصاد و امور دارایی و دولت باید به طور خاص و با سرعت ساختار
بازار سرمایه را تغییر دهند.
علیزاده بیان داش��ت :تغییر س��اختار بورس باید از حیث نحوه برگزاری
جلسات هیئت مدیره و انتخابشان و هیئت های عامل و هیئت مدیره باشند
لذا همه این موارد نیازمند تغییر است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان داشت :متاسفانه سیستمی
که امروز در بازار سرمایه حاکم است یک سیستم معیوب شده است.
وی افزود :کش��ف فس��ادی هم ک��ه در هفته های گذش��ته در یکی از
شرکتهای بورسی اتفاق افتاد نشان از این دارد که مدیران فعلی سازمان
هیچ عزمی برای رفع مشکالت ندارند.
این نماینده مجلس گفت:ما هفته گذشته شاهد این بودیم که خیلی از
حقوقی ها صفهای فروش را تشکیل داده بودند و به صورت آبشاری سهام
خودشان را عرضه میکردند لذا این موضوع جزو مواردی است که ناظر به
خوب��ی میتواند آن را کنترل کند لذا اگر نق��ش نظارتی را در ارکان اصلی
سازمان بورس به درستی انجام دهیم ما دیگر شاهد این همه افت شاخص
نخواهیم بود اما این اتفاق نمی افتد و متاس��فانه عواملی در خود سازمان یا
شاید در شرکتهای زیرمجموعه ش��ان دخیل در این چنین ریزش هایی
هستند.بنابراین وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی باید به این موضوعات ورود
کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

افزایش قیمت کاالهای اساسی با درآمد مردم همخوانی ندارد

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت:حضور دولتمردان بین
مردم خوب بوده و مورد تاکید است اما اگر نسخه
برای مدیریت اقتصادی کشور نداشته باشیم در
طوالنی مدت اعتماد مردم آسیب خواهد دید.
حجت اهلل فی��روزی در گفتگو ب��ا خبرنگار
پارلمانی نما با اش��اره به افزایش قیمت کاالهای
مایحتاج مردم به صورت نامتعارف اظهار داشت:
ابتدا بای��د این را مد نظر ق��رار داد که دولت به
تازگی کار خود را آغاز کرده است و باید مقداری
به دولت در زمینه برخی موضوعات فرصت داد.
وی ب��ا بیان اینکه باید فرصت دهیم تا دولت
س��اختارهای مدیریتی خود را اصالح کند ،بیان
داشت :از این جهت بنده معتقدم دولت سفرهای

اس��تانی خود را خیلی زود آغ��از کرد آن هم در
ش��رایطی که س��اختار دولت به خوبی چیدمان
نش��ده لذا می ش��د تا با یک فرصت بیش��تری،
سفرهای استانی رییس جمهور مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس اظهار داش��ت :وقتی در
بین مردم حوزهه��ای انتخابی خود حضور پیدا
می کنیم می بینیم که عمده مردم  ۳مش��کل
اساس��ی دارند یک؛ معیشت .دوم ؛ رفع فساد .و
س��وم؛ اش��تغال لذا اینها مباحثی است که باید
دولت برای آنها نسخه ویژه داشته باشد. .
فیروزی بیان داش��ت :بنابراین حضور در بین
مردم خوب بوده و مورد تاکید است اما اگر نسخه
برای مدیریت اقتصادی کشور نداشته باشیم در
طوالنی مدت اعتماد مردم آسیب خواهد دید.
وی با بیان اینکه در بحث افزایش قیمت کاالها
ایرادات به چند موضوع است  ،اظهارداشت :یک
اینکه هنوز دولت به خوبی مستقر نشده است و
هنوز ساز و کار الزم برای نظارتش شکل نگرفته
است و دوم اینکه متاسفانه هزینه های تولید در
برخی از مراکز تولیدی افزایش پیدا کرده اس��ت
و ب��ه طبع وقتی هزینه تولید افزایش پیدا کند،
قیمت تمام شده یک محصول هم افزایش پیدا
خواه��د کرد و ما نمی توانیم بگوییم چرا کاالها
افزایش قیمت پیدا کرده است در حالی که هزینه
تولید باال رفته است.
نماینده مردم فس��ا در مجلس ضمن قبولی

این نکت��ه که افزایش قیمت کاالهای اساس��ی
م��ردم با درآمد م��ردم همخوانی ن��دارد ،اظهار
داشت :متاسفانه مردم در دو سال اخیر به شدت
آسیبهای اقتصادی دیده اند و واقعاً درآمدهای
مردم به ش��دت کاهش پیدا کرده است و سوی
دیگر هزینه های زندگی مردم نیز افزایش داشته
است.
وی بیان داشت :همچنین هزینههای بهداشتی
درمان��ی که در این مدت بر خانوادهها بار ش��ده
بخش قابل توجهی از درآمدهای مردم را به خود
اختصاص داده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان
اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید به
موضوع قیمت کاالهای اساسی مردم ورود کرده
و نظارت موثری در این زمینه داشته باشند ،ادامه
داد :البته به دلیل اینکه دولت به طور کامل مستقر
نشده نمی توان فعال دولت را پاسخگوی این موارد
بدانیم البته دولت در برخی از کاالها و برخی اقالم
لبنی اقداماتی را انجام داده اس��ت با این حال ما
بای��د یک فرصت و مجالی دو ماه��ه را به دولت
بدهیم تا بتواند سازوکارهای موجود را اصالح کند.
این نماین��ده مجلس ادام��ه داد :با این حال
دولت در برخی از کااله��ا اعم از کاهش قیمت
سیمان خوب عمل کرد با این حال ما در موضوع
کاالهای مصرفی روزانه مردم مشکالتی داریم و
این مسئله وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

نقش معاونان و افراد نزدیک به زنگنه در پرونده کرسنت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولتمردان سابق
باید پاسخگوی رای صادره علیه پرونده کرسنت باشند ،بیان داشت :بسیاری
از معاونان و افراد نزدیک به زنگنه در وزارت نفت هم در پرونده کرسنت نقش
داشتند ،اما با وجود این ،این وزارتخانه مهم به آنان سپرده شد.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتگو با «نما» با اشاره به رأی اخیر دادگاه
الهه مبنی بر محکومیت ایران در پرونده کرسنت ،اظهار داشت :زمانی که

عضو کمیس��یون برنامه بودجه و محاس��بات
مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت انتشار
صورتهای مالی ش��رکت ه��ای دولتی جوانب و
لوازمیدارد که اگر این موارد درست ارزیابی نشود،
فضایی نا امیدی در کشور را تقویت می کند.
محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
"نم��ا" با اش��اره ب��ه انتش��ار صورته��ای مالی
شرکتهای دولتی از س��وی وزیر اقتصاد و امور
دارایی گفت :انتشار صورتهای مالی شرکت های
دولتی قطعا می تواند قدم اول در راه ش��فافیت
قلمداد شود اما اگر ما جوانب و لوازم آن را رعایت
نکنیم ابعاد این مسئله کمی خطرناک است.
وی تاکید کرد :به عنوان مثال وقتی ما اقدام
به انتش��ار صورتهای مالی بانک ملی میکنیم
در ادامه باید بررسی شود که چرا برخی ایرادات
وجود دارد لذا ما وقتی اسناد را منتشر میکنیم
در نهایت یکسری اهدافی را پیگیری میکنیم که
افکار عمومی این اسناد را ببینند و در نهایت به
راهکار ها و علل برسیم و از ضرر انباشته در این
رابطه پیشگیری شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت :اگر ما این
موارد را نبینیم و فقط دست به انتشار صورتهای
مالی بزنیم اتفاقی که رخ میدهد این اس��ت که

روحانی زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد،
بسیاری از نمایندگان با این گزینه مخالف بودند و ما گفتیم که وی فردی
مورد وثوق نیس��ت و در پرونده کرسنت نقش داشته است ،اما دولتمردان
گفتند که این گونه نیست.
وی ادامه داد :بسیاری از معاونان و افراد نزدیک به زنگنه در وزارت نفت
هم در پرونده کرسنت نقش داشتند ،اما با وجود این ،این وزارتخانه مهم به
آنان سپرده شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :دولت روحانی ادعا
داشت که مشکالت پرونده کرسنت را حل و فصل میکند و با مذاکراتی که
انجام میدهند به دنبال رفع این مشکل هستند ،اما هنوز هم میبینیم که
این مشکل برطرف نشده است.
نماینده مردم «شاهین شهر» در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :اولین
رأی دادگاه الهه علیه جمهوری اسالمی ایران بسیار سنگین بود که البته این
رأی کامال ناحق است و جمهوری اسالمی ایران باید تمام توان خود را به کار
ببرد تا این رأی شکسته شود.
حاجیدلیگانی تاکید کرد :عالوه بر این همه افرادی که به ویژه در دولت
روحانی در پرونده کرس��نت مقصر بودند و باعث محکوم ش��دن کشورمان
شدند ،حتما باید پاسخگوی قصور خود باشند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و
محاسبات مجلس تشریح کرد:

دو لبه تیغ
شفافیت

فضای ناامیدی را در کشور تقویت میکنیم.
وی تاکی��د ک��رد :به عنوان مث��ال وقتی ما
میآییم و صورتهای مالی بانک ملی را منتشر
میکنی��م و یک مرتبه در فضای کش��ور مطرح
میش��ود که این بانک ضرر انباش��ته دارد و در
ادامه برای مردم توضیح داده نمیش��ود که این
ضرر انباش��ته شده ناشی از تکالیفی است که ما
برای این بانک تعیین کردهایم و مثال به این بانک
گفته ایم وام ازدواج و این قبیل اقدامات را انجام
دهد ،می تواند مشکل ساز شود.
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
تصریح کرد :وقتی ما در ادامه توضیح نمی دهیم
که این زیان انباش��ته ناشی از چیست اتفاقاً به
ضرر کشور است چرا که این مسئله میتواند یک
فضای یاس و ناامیدی را در بین مردم ایجاد کند
و چه بسا ممکن است شرکت هایی که به نحوی
بانک ملی در آنها سهام دارد یک مرتبه سهام آنها
دچار مشکل شود.
این نماین��ده مجلس تاکید ک��رد :بنابراین
شفافیت امری مطلوب اس��ت و اما این موضوع
باید با یک هدفی انجام شود لذا ما اگر آن هدف
را گم کنیم خود ش��فافیت نمیتواند به عنوان
هدف نهایی قلمداد شود.
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عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:

راه های جبران کمبود برق

فصل سرما فرصت خوبی برای اصالح زیرساختهای صنعت برق است
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عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت :فرا رسیدن فصل سرما فرصتی
خوب برای بهبود زیرساختهای انرژی کشور محسوب میشود.
هدایتاهلل خادمی در گفتوگو با خبرنگار نما ،با بیان اینکه فرا رس��یدن
فصل سرما فرصتی خوب برای بهبود زیرساختهای انرژی کشور محسوب
میشود ،اظهار داشت :متأسفانه در تابستان گذشته حدود  8500تا 9000
مگاوات ناترازی تولید و مصرف برق در کشور وجود داشت و این ناترازی به
قطعیهای گسترده در شبکه برق کشور منجر شد.
وی با اشاره به کمبود منابع آبی گفت :با وجود کمبود منابع مالی و کاهش
لهای گذشته ،در روند رهاسازی آب از سدها با محدودیتهایی
بارشها در سا 
مواجه هستیم؛ بنابراین باید حسابش��ده از ظرفیت نیروگاههای برق آبی
استفاده شود.
کارشناس انرژی با بیان اینکه با رشد عجیب  8500مگاواتی مصرف برق
مواجه شدهایم ،خاطرنشان کرد :از سوی دیگر حدود  5500تا  6000مگاوات
کس��ری برق در کش��ور وجود دارد که برای رفع این خأل باید حدود 8000
مگاوات برق تولید ش��ود و اگر دولت سیزدهم از االن زیرساختها را اصالح
کند ،تابستان سال آینده با کمبود برق مواجه نخواهیم بود.
خادمی ادامه داد :در کشور پهناور ایران هرگونه سرمایهگذاری باید با دقت
انجام ش��ود .ترجیحاً در نقاط دوردستی که برقرسانی شده ،گازرسانی باید

با محاسبات دقیق و اقتصادی انجام شود .همچنین گازرسانی در روستاهای
کوهستانی نیز مشکل و پرهزینه بوده و باید روی برقرسانی ،هر چند با یارانه
تمرکز شود.
وی با بیان اینکه بهترین راه تأمین کس��ری برق ،س��اخت نیروگاههای
کوچک و پراکنده با سرمایهگذاری بخش خصوصی است که قب ً
ال در برنامه
دولت بود که احتماال با امضای معاهده پاریس منتفی ش��ده اس��ت ،اظهار
داشت :چنین نیروگاههایی در ساحل دریا میتوانند همزمان آب شیرین و
برق تولید کنند .در کنار کارخانههای که همزمان به گرما و برق نیاز دارند،
در مجتمعهای مسکونی بزرگ ،مجتمعهای ورزشی ،مجتمعهای گلخانهای
برای تأمین همزمان برق و گرمایش ،بهترین گزینهاند .در گلخانههای بزرگ
حتی دیاکسیدکربن حاصل از سوخت که یکی از نیازهای گیاه است ،این
شیوه تولید برق را جذابتر میکند.

كمبود برق ،یادگاری برجام برای دولت رئیسی

مصطفیپاکی
از جمله کارکردهای
روزنامه نگار
مهم استفاده صلحآمیز از
انرژی هسته ای،ساخت
راکتورهای هس��تهای برای تولید برق است ،در
کش��ورمان تنها نیروگاه هسته ای نیروگاه اتمی
بوش��هر اس��ت که اگر واحدهای دوم و سوم آن
به بهره برداری می رس��ید  ،می توانست بخش
قابل توجهی از ظرفیت تولید برق در کش��ور را
تامین کند ،اما متاسفانه با روی کار آمدن دولت
تدبیرو امید این نیروگاه در پروس��ه ی مذاکرات
قرار گرفت و تقریبا تولید برق هسته ای با برجام
تعطیل شد و عدم پیگیری دولت یازدهم در به
نتیجه رسیدن مذاکرات باعث شد تا ما فقط در
روزهای آخر دولت شاهد خاکبرداری و بتنریزی
در بخشهای��ی اولیه اجرای آن باش��یم .اینکه
کشور ما به برق هس��ته ای نیازمد است نتیجه
ی سیاس��ی بازی یک گروه و یا جریان سیاسی
خاص در کشور نیست بلکه نیاز مهمی است که
در کشور وجود دارد .تولید برق هستهای  8برابر
ارزانتر از برق های فسیلی برای کشور تمام می
شود ،در حال حاضر بیشتر کشورها نیاز برق خود
را از طریق انرژی هسته ای تامین میکنند
فرانس��ه ح��دودا ً ( 75درص��د) ،بلژیک (52
درصد) ،مجارستان(44درصد) ،سوئیس و سوئد

( 38درصد)  ،آمریکا  20درصد از تولید برق خود
را از طریق منابع هسته ای تامین می کنند این
در حالی اس��ت که کش��ور ما تنها  2درصد برق
خود را از طریق انرژی هسته ای تامین می کند
س��ال ها وقت و منافع ملی کش��ور معطل
برجام��ی ماند که نه تنها تحریمها را لغو نکرد
بلکه ما را از انواع پیش��رفتها بازداش��ت .کم
کاری  8سال گذشته در افزایش ظرفیت برق
هس��ته ای کشور بی تأثیر از برجام هسته ای
نبود،برجام��ی ک��ه با پذیرش بی کم کاس��ت
انتظارات دیکته ش��دهی آمریکا در قالب یک
س��ند هم��کاری از س��وی ایران مواجه ش��د
و باعث ش��د تا دولت یازدهم نس��بت توسعه
انرژی هسته ای عملکرد بسیار ضعیفی داشته
باشد.

غ��رب تمامی ت��وان خ��ود را در قالب توافق
نامه ها به کار بس��ت تا کشور را از پیشرفت باز
دارد  ،نمون��ه های بارز ای��ن توافقات را می توان
در توافق پاریس و برجام مشاهده کرد .غرب در
توافق پاریس خواستار عدم ساخت پاالیشگاه و
نیروگاه توسط کش��ورمان بود و در توافق برجام
هم خواس��ت تا کشور نتواند از فناوری هستهای
در مقیاس صنعتی بهرهمند شود و نتواند انرژی
هسته ای تولید کند.
اگر دولت یازدهم بخاطر توافق برجام صنعت
هسته ای کشور را به صورت کامل تعطیل نکرده
بود و ما در مقیاس صنعتی پیشرفت کرده بودیم،
حاال به یکی از صادرکننده های برق تبدیل شده
بودیم نه اینکه با کمبود برق در کشور دست به
گریبان باشیم.

سبک زندگی
عاشقانه و اسالمی
محمد حاجی
روزنامه نگار

شعر زیبای امام موس��ی صدر برای
همسرش مرحومه خانم پروین خلیلی
کازرونی که در مهرماه  ۱۴۰۰به رحمت

الهی رفت.
پ  -پردهای از پرند سیم اندود
ر -روشن و دلکش خیال انگیز
و -واندراعماق آشیانه خویش

ی -یاد بیداری و تالش و سخن
ن -نیمی از شام هجر بگذشته

ماه بردوش شام گسترده
وز نسیم شبانه افسرده
سر خود مرغ حق فرو برده
از خیال زمانه بسپرده
صحبت غم ،به جانم آورده

خ -خواب بگریخته ز دیده من
دامن از اشک چشم ،پر کرده
ل -لیک با رنج جانگداز فراق
روح باز از غمش نیازرده
ی -یاد مهر حیات بخش (مه) ام
زنده می دارد این تن مرده
ل -الله حاوی او چراغ شب است
نور برشام هجر گسترده
ی -یارب از جور دهر برهانش
تا که برهاند این سرا پرده
مودت و رحمت و عشق و صفا بین همسران اسالمی و ایرانی،
داستانی سراسر لطف و صمیمیت و شادی عمیق روحی است.
امام موس��ی صدر شخصیتی روحانی و سیاستمداری هوشمند
و رهبری س��ازمانده با همه مش��غله کاری در شعر زیبای خود
نمونهای از سبک زندگانی اسالمی و خانواده هایی است که اسوه
آنها پیامبر و علی و زهرا و حسن و حسین و زینب و ام کلثوم
علیهم السالم است .به خویشتن صادقانه خود صادقانه برگردیم.

الله افتخاری تشریح کرد:

نقشتعیینکنندهبانوان
در لبیک به جهاد تبیین

دکتر الله افتخاری؛ عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص جهاد
تبیین در حوزه زنان و شبهاتی که در این زمینه مطرح میشود ،اظهار داشت :یکی از
رسالتهای پیامبر اکرم تبیین است که در قرآن نیز به آن تصریح و تأکید شده است؛
در خص��وص نقش زنان در جهاد تبیین بای��د از دو زاویه مورد ارزیابی قرار گیرد یکی
به کار گرفتن ظرفیت جامعه زنان در تبیین مسائل مختلف اعم از سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی ،تربیتی و ...باید موردتوجه قرار گیرد؛ زیرا جامعه زنان  50درصد جمعیت فعال
در حوزههای مختلف نسبت به تبیین مسائل گوناگون اقدام نمایند.
وی یکی از وظایف زنان را معرفی جایگاه و برنامههای دش��من با توجه به محوریت
آنها در خانواده دانست و گفت :زنان با توجه به نقش مؤثری که در خانوادهدارند نسبت
به تبیین سبک زندگی اهلبیت اقدام کنند و با آگاهی الزم و بهروزرسانی اطالعات خود
در حوزههای مختلف نسبت به لبیک بهفرمان جهاد تبیین رهبری مؤثر واقع شوند.
افتخ��اری ادامه داد :زاویه دیگر ضرورت تبیین نس��بت به مس��ائل زنان اس��ت که
گرهخورده با خانواده و جامعه است ،در این زمینه نیاز است افراد و گروههای متخصص
برنامههایی را متناس��ب با قرآن و سنت اهلبیت تدوین کنند و با رصدگری نسبت به
نقشههای دشمن در جهت تبیین حقایق گام برداشته شود.
مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان هجمه رسانهای به حوزه زنان
در س��الهای اخیر خاطرنشان کرد :محصوالت رس��انهای غرب کیان خانواده و عزت،
عصمت و هویت زنان را مورد هدف قرار دادهاند و با اهداف خاص نقشههای دشمن در
این حوزهها دنبال میشود که باید اهداف دشمن تبیین و نسبت به برنامهریزی در این
زمینهها از سوی افراد متخصص اقدام شود ،این تبیینگری باید در خصوص عامه مردم
و نخبگان و متخصصین از طریق رصد ،کرسی نظریهپردازی ،مقاله و تولیدات هنری و...
در دستور کار قرار گیرد.
این عضو ش��ورای مرکزی در پایان تأکید کرد :در حوزه زنان تنافی آزادی و حجاب
از شبهههای رایج است که میتوان از طریق تبیین جایگاه حجاب و لزوم حفظ کرامت
زنان از یکسو و تابعیت از قانون در کشور بهعنوان مقیاسی که در تمام نقاط جهان بر
آن اتفاقنظر دارند از سوی دیگر روشنگری صورت بگیرد.

جناب آقاي صادق قدیریان

درگذش��ت پ��در همس��ر گرامی ت��ان مرحوم س��ید

محم��د روش��ن را تس��لیت گفت��ه ،از درگاه خداون��د
متع��ال برای آن مرح��وم علو درجات و ب��رای جنابعالی
و س��ایر بازمان��دگان صب��ر و اج��ر مس��الت دارم.
دکتر اسداهلل بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
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مدیران دولت تدبیر در زندان!
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شیما احمدی
روز اول هفته جاری برای اصالح طلبان و حامیان
روزنامه نگار
حسن روحانی روز جالبی نبود چرا که رای پرونده
چند نفر از مدیران ارش��د بان��ک مرکزی در دولت
حسن روحانی روز گذشته صادر شد ،با حکم دادگاه ،ولیاهلل سیف ،رییس
وقت بانک مرکزی به عنوان متهم ردیف اول به جرم برهم زدن نظم و آرامش
بازار ارزی کشور و زمینهسازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان
 ۱۵۹میلی��ون و  ۸۰۰هزار دالر و  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار یورو و همچنین
اهمال و س��وءمدیریت در دوران مسوولیت خود ،به تحمل  ۱۰سال حبس
تعزیری محکوم ش��د ،همچنین رای صادر شده برای سیداحمد عراقچی،
معاون وقت ارزی بانک مرکزی که به عنوان متهم ردیف دوم در این پرونده
حضور داشت  ،با همین اتهامات  8سال حبس تعزیری بود.
متهم ردیف سوم ،ساالر آقاخانی هم عالوه بر اتهام خرید و فروش غیرقانونی
ارز ،بهاتهام پرداخت رش��وه به میثم خدایی ،کارمند نهاد ریاستجمهوری
وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی،
بهتحمل  ۱۳س��ال حبس محکوم شد ،خدایی و سید رسول سجاد  ،مدیر
وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز هر کدام به ترتیب به تحمل
 ۵و  ۷سال و  ۷ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند.
با رش��د افسار گسیخته ارز در سال  97و نوسانات ارزی ،مسئوالن بانک
مرکزی در یک اقدام کامال غیر تخصصی تصمیم می گیرند برای مدیریت
بازار آشفته ارز ،مقداری ارز را بهصورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق
وارد کنند تا از این طریق بتوانند قیمتها را کنترل کنند اما این عمل نه تنها
موجب کنترل قیمت ها نش��د بلکه سبب افزایش قیمت شدید ارز در بازار
آزاد شد ،سوءمدیریت دیگری که باعث نابسامانی ارزی در سال  97شد این
موضوع بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید .این موضوع باعث
قاچاق ارز به کردستان عراق و تامین ارز مورد نیاز برای قاچاق کاال به ایران

از مرزهای غربی کشور شد.
این س��وء مدیریت ها از سوی مس��ئولین بانک مرکزی موجب تحمیل
خس��ارت و هزینه های بیش��ماری به کشور و مردم ش��د ،اما موضوعی که
میتوان آن را فراتر از پرونده اخیر س��یف و عراقچی دید این است که برای
اولین بار در حکم محکومیت یک مقام نسبتا ارشد کشورعبارت اهمال و سوء
مدیریت اس��تفاده شده بود که انعکاس آن در میان افکار عمومی موضوعی
بسیار پر اهمیت است.
صدور حکم قضایی درباره مس��ئوالن ارشد کشور که در انجام وظایف
خود اهمال و سوء مدیریت داشتهاند ،برای جامعه ای که از ناکارآمدیهای
مسئوالن ،خسته ش��ده بودند بسیار امیدوارکننده است و میتواند دامن
نظام اس�لامی را از اتهامات و ش��بهات تولیدی که توسط دشمنان قسم
خورده این مرز و بوم ،پراکنده می ش��ود پ��اک کند و اعتماد عمومی را
برگرداند.

کارشناس رسانه عنوان کرد:

بازی مرکب؛ پیامد گمگشتگی فرهنگی کره جنوبی

این روزها س��ریال بازی مرکب ( )Squid Gameبافاصل ه زیاد داغترین
سریال یا ش��اید هم محصول فرهنگی دنیا باشد .بررسی این سریال و آثار
احتمالی آن موضوعی بود که سمانه حاجحسینی کارشناس و منتقد رسانه
درخصوص تم و قالبش اینطور میگوید :طرح اصلی این سریال سرشار از
رنگ و موسیقی و تحرک ،موضوع اصلی بر محور این القاء این خط پیرنگ
است که میتوانید با انجام یک بازی کودکانه برنده  ۳۳میلیون یورو شوید.
همه آن چیزی که برای تش��ویق مخاطب به تماش��ای آن کافی است ،اما
اینهمه داستان نیست .زیرا اگر در بازی مرکب بازنده شوید ،خواهید ُمرد.
وی معتقد است این سریال با سیر اعتیادآوری که به قصه دارد مخاطب را
تا لحظه آخر پای خود نگه میدارد و علت این امر را اینطور برمیشمرد :این
سریال هم از همان فرمول اعتیادآوری پیروی میکند که سریال گمشدگان
با اتکا بر آن ساختهش��ده ب��ود؛ قرار دادن ش��خصیتهای همذاتپندارانه،
باورپذیر و بعضاً دوستداش��تنی در سناریویی معماساز ،طوری که بهخاطر

اهمیت دادن به سرنوش��ت این شخصیتها ،معماهای مطرحشده نیز برای
مخاطب مهم میش��ود .ویژگی آن این اس��ت که به تأسی از آثار سینمای
آمریکا وارد سریالهای کرهای شده است؛ این سریال با آنچه در سریالهای
مث ً
ال تاریخی این کشور دیدهایم فرق میکند.
حاجحسینی ادامه میدهد :طبق برآوردهای صورت گرفتهشده محصوالت
تصویری کره اکنون بیشتر از برندهایی مثل سامسونگ و الجی آورده مالی برای
این کشور دارد و این امر بیانگر اهمیت پرداخت به محصول فرهنگی از دریچه
درآمدزایی است البته کره بسیاری از مرزهای بیاخالقی را در این محصوالت
درنوردیده بهطوریکه اکنون برخی از کشورها تماشای این سریال را بهواسطه
صحنههای خشونتبار برای کودکان و نوجوانان ممنوع اعالم کرده است.
این کارشناس رس��انه در خصوص نوع برخورد برخی از کشورها ازجمله
فرانسه با این محصول کمپانی نتفیلیکس گفت :خشونت پدیده جدیدی در
فیلم و بازیها نیس��ت ،انتشار این فیلم در شبکه اجتماعی برای کودکان و
نوجوانان مخاطرهآمیز است از همین رو برخی از کشورها
ممنوعیت سنی برای تماشای این سریال در نظر گرفتهاند.
وی در پاس��خ به این ش��بهه که آی��ا در بازی مرکب
نقد آس��یبهای نظام سرمایهداری و توسعه فقر مدنظر
نویسنده و سازنده کار بوده است ،گفت :این شبهه صحیح
نیس��ت زیرا فیلم خود محصول سرمایهداری است؛ شما
هرگ��ز نمیتوانید کره جنوبی را ج��دای از آمریکا فرض
کنید البته حضور غریب به 60ساله آمریکا در این کشور
پیامدهای زیادی داشته که افسردگی و گمشدن هویت
ملی یکی از آنهاست؛ شاید اسکواید گیم یا بازی مرکب،
نوعی پیامد این گمگش��تگی است که حاال نتفیلیکس
بهعنوان ی��ک کمپانی آمریکایی آن را ب��ه خورد کره و
جهان میدهد.

فاطمهحسینی

نگاهی به مواضع و مطبوعات اصالح طلبان

روزنامه نگار

هدف از تخریب دولت سیزدهم توسط اصالح طلبان

با اسرائیل همصدا هستند ،که مقامات و رسانه های رژیم اسرائیل بارها به
این موضوع اشاره کرده اند که دولت های آمریکا -اوباما ،ترامپ و بایدن -در
برجام کامال با اسرائیل هماهنگ بوده اند.
آمریکا و کشورهای غربی در راستای عمل به خواسته اسرائیل عالوه بر
عدم لغو تحریم ها همواره به دنبال امتیاز گیری در مورد توان موشکی و
قدرت منطقه ای ایران بوده اند  .این دقیقا همان خطی مش��ی است که
اصالح طلبانی چون محمود صادقی بارها آن را تکرار کرده اند .حاال کدام
جریان با اسرائیل همصدا است؟
حدیث نفس کارگزارانی

پیروز مجتهدزاده ،از فعالین اصالح طلب و از حامیان سرسخت برجام در
گفتگو با روزنامه آرمان می گوید «:یکی از مشکالت ما در مذاکرات نیز عدم
تسلط تیم مذاکره کننده به زبان انگلیسی است .مذاکره کردن با سخنرانی
تفاوتهای بسیاری دارد .سخنرانی را به زبان مادری هم میتوان انجام داد
و ترجمه میش��ود .ولی مذاکره چانه زنی است و زرنگی ،درایت ،حرافی و
تسلط کامل به زبان بینالمللی میخواهد .باید کار را به کاردان سپرد .به
نظر من تغییر در تیم مذاکره کننده کار درس��تی نبود مگر اینکه مذاکره
کنندگان بهتری بیایند که من نمیبینم».
او در حال��ی از درایت و زرنگی س��خن به می��ان می آورد که عملکرد
بسیار ضعیف دولت یازدهم در مواجهه با آمریکا و اروپا ،باعث شد تا نه تنها
تحریم ها برداشته نشود بلکه کشور با تحریم های شدید تر و محدودیت
بیشتری مواجه شود و امتیازات زیادی را به طرف غربی بدهد بدون اینکه
کوچکترین نتیجه ای را در پی داشته باشد.
جال��ب تر اینکه تیم مذاکره کننده دولت پیش��ین در تس��لط به زبان
هم عملکرد بسیار ضعیفی داشته است به گونه ای که "وندی شرمن"در
اندیشکده ودرو ویلس��ون درباره توافق هس��تهای گفت« :اعضای  ۵+۱و
اتحادیه اروپا توافق کردند که (با پوزخند) تحریمهای هس��تهای را (موقتاً
متوقف کنند) lift ،لغتی است که در زبان انگلیسی به معنی (معلق نگاه
داش��تن و یا موقتاً متوقف کردن) اس��ت اما طرف ایرانی  liftرا به معنی
(پایان دادن و خاتمه دادن ترجمه میکرد) و به همین دلیل هم ما از این
لغت استفاده کردیم.
عملکرد بسیار ضعیف در دیپلماسی منطقه ای ،فشل بودن دیپلماسی
اقتصادی ،دیپلماس��ی انفعالی در مواجهه با آمریکا و اروپا ،بی توجهی به
مقوله بس��یار مهم «نگاه به ش��رق» و.. .تنها بخش��ی از کارنامه ضعیف و
غیرقابل دفاع وزارت امور خارجه دولت روحانی است.
با این حال فعالین اصالح طلب و رس��انه های وابس��ته به آن تقال می
کنند تا با تخریب دولت فعلی عملکرد دولت گذشته را معقول نشان دهند .

محمود علیزاده طباطبایی عضو حزب کارگزاران در پاسخ به سوالی در
مورد همکاری حزب کارگزارن با رئیس��ی گفته است :آقای رئیسی ،همه
دخترخالهها و پس��رخالهها را روی کار آورده اس��ت ،در واقع دولت آقای
رئیسی بنای همکاری با کسی ندارد.
اظهارات خالف واقع علیزاده تنها با هدف تخریب دولت جدید صورت
می گیرد و البته به نوعی حدیث نفس کارگزارانی ها است؛ زیرا این حزب
در واگذاری پست ها در دولت های روحانی ،خاتمی و مرحوم هاشمی تا
حد بسیار زیادی از رابطه ی خویشاوندی و فامیلبازی بهره برده است.
تشکر بابت انحراف  705هزار میلیاردی

جریان همصدا با رژیم صهیونیستی

«محم��ود صادقی» نماینده عضو فراکس��یون امید مجل��س دهم در
مصاحبه با روزنامه شرق گفت :مخالفان داخلی برجام که همسو با مخالفان
خارجی مثل ترامپ و اسرائیل از هرگونه کارشکنی در مسیر اجرای برجام
فروگذار نکردند.
این نماینده سابق مجلس در حالی مدعی شده است که منتقدان برجام

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم ،در
حس��اب کاربری خود در توئیتر،پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال
 ۱۳۹۹از عملکرد خود و همکارانش تشکر کرده است.
تش��کر نوبخت از خود و همکارانش در حالی ص��ورت می گیرد که با
نگاه��ی به عملکرد  8س��اله وی ،متوجه انحرافات بیش��ماری در اجرای
بودجههای س��االنه خواهیم شد ،عملکرد فاجعه آمیز دولت تدبیر و امید
حکای��ت از انحراف  ۷۰۵هزار میلیارد توم��ان در منابع و مصارف بودجه
عمومی کشور دارد.
عالوه بر این موضوع س��ند گزارش افشاش��ده از سازمان برنامهوبودجه
دولت سابق نشان میدهد که سازمان برنامهوبودجه دولت روحانی تحت
مدیریت اصالحطلبها و نوبخت در صورت پیروزی در انتخابات ریاس��ت
جمهوری اخیر،دالر را تا پایان س��ال  ،۱۴۰۶با قیم��ت  ۲۸۵هزار تومان
پیشبینی کرده بودند.
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الگویی برای خدمت جهادی و بیمنت
در گام دوم انقالب

محمدحسینشفیعیها
اواخر مه��ر و اوایل آبان ماه برای
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان قزوین ما در مؤتلفه اسالمی استان قزوین
ی��ادآور حادثه تلخ ب��ود که یکی از
بهترین و صادقترین نیروهایمان را در
حزب از دست دادیم؛ ابتالی برادر عزیز
جناب آق��ای حاج صفت اهلل صالحی؛
قائ��م مقام حزب مؤتلفه اس�لامی در
اس��تان قزوین به وی��روس منحوس
کرونا و فقدان ایشان در اثر این بیماری
برای ما ناگوار بود .مرحوم حاجآقای صالحی فردی پایبند راسخ به مبانی فکری،
دینی و انقالبی بود و ویژگی برجسته و بارز او این بود که در رسیدن به اهداف
خ��ود چه در دوران حزب جمهوری اس�لامی در اوایل پیروزی انقالب و چه
در مؤتلفه اسالمی مقید و پایبند به تشکیالت الهی و حزب بود؛ او در حلقه
افراد برجسته تشکیالتی در استان بود .درعینحالی که نسبت به اصول انقالب
تعصب داش��ت در عرصههای رقابت سیاسی تالشی مبتنی بر عدل و انصاف
داش��ت و هیچگاه گرایشهای سیاسی وی موجب نمیشد نسبت به رقبا و
مخالفان سیاسی اجحاف کند و یا بد آنها را بخواهد و همین منش او موجب
شد پس از درگذشت ایشان حتی تندروترین شخصیتهای سیاسی استان از
جریان مقابل ،در وصف نیک و متواضعانه او گفتند و نوشتند.
او همانگونه که از انقالب چیزی نخواست و همیشه خود را بدهکار شهیدان
میدانست اما درعینحال نس��بت به کاستیهای ناشی از فرصتطلبیها و
کوتاهیها که منجر به سست کردن باورهای مردم به انقالب و رهبری میشد
بهشدت ناراحت بود .همیشه او در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقالبی مشاهده
میشد و در مقابل ناراستیها و زیادهخواهیها زبان برنده و گویایی داشت.
بااینکه از همان ابتدای پیروزی انقالب در مقابل جریان مش��هور انحرافی
استان قزوین ایستاد اما هیچگاه توصیههای عافیتطلبان ِه و وسوسههای مادی

و پست و مقامی وی را از مسیر حقی که با تمام وجود دریافته بود عقب براند
او در مقام تالش برای بقا و قوام ارزشهای انقالب تا آخرین لحظاتی که درگیر
بیماری منحوس کرونا نشده بود ،فعال بود .ازجمله در فراهم کردن مقدمات
و گزینش کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا
فعالیت میکرد ،در همین ایام ناباورانه درگیر بیماری شد و درنهایت تسلیم
تقدیر الهی و پرواز بهسوی ابدیت شد.
او بیشک نمونه برجستهای از انسانهای تراز انقالب اسالمی بود که بدون
کمترین چشمداشت خود را بنا به وظیفه و بهقدر توان و ظرفیت وقف خدمت
در عرصهه��ای مختلف نظام کرد و از همین رو مرحوم صالحی الگویی برای
خدمت جهادی و بیمنت در گام دوم انقالب تلقی کرد .ش��اید اغراق نباشد
که مدعی شویم او نمونهای از ایثارگریهای شهیدان در قالب خدمت بهنظام
و انقالب بود و جوانان عزیز میتوانند بامطالعه زندگی و سیره مرحوم صالحی
راهی نو بر آینده انقالب در استان قزوین برای خود بگشایند ،آرزو میکنیم او
در جوار قرب الهی در آرامش و آسایش باشد و در حق همراهان و همفکران
خود دعاگو باشد.

مبارزه با فساد در ورزش با مشارکت عمومی میسر می شود

غالمحسین زمان آبادی
رئی��س جمهور
عضو کارگروه ورزش
محت��رم درزم��ان
تبلیغات انتخاباتی
باالترین رقیب خود را مبارزه با فساد عنوان کرد.
پس از انتخاب هم اصول حاکم بر نقش��ه ملی
پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به
اعضای هیات دولت ابالغ کرد.
این نقش��ه ملی ،از اصول  ۱۲گانه پیشگیری و
مقابله با فساد اداری و اقتصادی شکل گرفته است.
بدیهی است هر کدام از وزرا باید با بومی سازی این
اص��ول ۱۲گانه آن را تبدیل به راه کارهای اجرایی
نموده و با دستورالعمل ها و بخشنامه ها حرکت
جهادی خود را برای پاکس��ازی محیط کار فراهم
نمایند.
یادمان باشد برای بنای یک عمارت باید ابتدا به
پاکسازی و بسترسازی پرداخت و سپس با پیریزی
مهندسی بنایی محکم در شأن و شخصیت نظام
اداری و اجرایی ایجاد کرد.
اعتقاد بر این است که با این ۱۲اصل می توان
بستر مناسبی برای نظام تربیت بدنی سالم ایجاد
ک��رد .با نگاهی گذرا به این اصول ۱۲گانه نش��ان
میدهد ،اگرمش��ارکت عمومی و حرکت جهادی
دست مایه اجرایی این اصول باشد ،بهترین نتیجه را
می توان از آن به دست آورد.

به نظر می رس��د ،اگر حتی فق��ط اصل اول و
دوم اص��ول ۱۲گانه در مدت ماموریت وزیر فعلی
وزارت ورزش و جوانان اجرایی شود ،بيش از هشتاد
درصد زمینه های فساد از بین میرود .اصل شفاف
سازی به ویژه در زمینه با عملکرد ها و اطالعات و
همچنی��ن اصل تضاد منافع که بنا داریم با کاری
کارشناسی روشهای اجرایی اصول۱۲گانه را مورد
بررسی قرار دهیم.
تعارض منافع
تعارض منافع یا تزاحم منافع به شرایطی گفته
می شود که افراد یا نهادها با انتخاب وظایف خود
با منافع شخصی یا گروهی مجزا مواجه می گردند!
درمجموع باید گفت :تعارض منافع به معنای
درعرض هم قرار گرفتن منافع مختلف اس��ت به
نحوی که نتوان یکی را بردیگری ترجیح داد که این
از شاخصهای وجود فساد می باشد.
تضاد منافع بس��یار ظریف اس��ت وبه راحتی
میتواند هم اخالق را پشتس��ر گذاش��ت و هم
ضربهای اساسی به موفقیت حرفه ای و اعتماد وارد
آورد .کافی است فرد به هر دلیلی وامدار هر شخصی
و یا نهاد و سازماني باشد ،در این جا اخالق حرفهای
ایجاب میکند ،فورا این وامدار ی را گزارش واز آن
مسؤلیتاستعفاءدهد.
فرض کنید که معاون وزیر یا مدیری در ورزش

به تیمی وابسته وعالقه مند باشد ،در این جا تضاد
منافع به تداخل منافع تبدیل شده و زنگ فساد به
صدا در می آید!
تصور کنید مدیری با کمک مسئول دانشگاهی
به عالي ترین مرحله تحصیلی رسیده و حال که
در مصدر مدیریت ق��رار میگیرد ،قصد جبران
لطف مسئول قبلی را دارد و اورا به معاونت خود
منص��وب می کند! در حالیکه افراد شایس��ته و
بهتری ازاو وجود دارد در اینجا هم زنگ فس��اد
ب��ه صدا در میآید! و ی��ا مربی تیمی با در یافت
پورس��انت ازق��رارداد بازیکن��ی او را در تیمش
می پذیرد درحالی ک��ه این بازیکن مورد نیاز او
نیست،این تضاد منافع که هم درآمد مربی تامین
می شود و هم نتیجه گیری و موفقیت تیم مهم
است ،فساد را به وجود می آورند!

دالیل باخت پرسپولیس از منظر کارشناسی

احمدمیرزائیان
پ��س از باخ��ت
عضو کارگروه ورزش س��نگین و پرحرف و
حدیث پرس��پولیس
برابر الهالل ش��اهد تحلیل ه��ا و اظهار نظرهای
متفاوتی از سوی همکاران رسانه ای بودیم.
مردم کوچه و بازار و هواداران فوتبالی هم بنا به
نوع عقیده و سالئق خود نظراتی ارائه دادند.طیفی
ه��م در ابن چالش ایجاد ش��ده انتقادات تندی را
متوجه کادر فنی و بازیکنان کردند.
در کنار این مسائل و مناقشه ایجاد شده نباید
از اصول کارشناس��ی و مسائل علمی و تخصصی
فوتبال غافل و اسیر احساسات و هیجانات شد.
سالها گفته شد و همکاران رسانه و متخصصان
تاکید کردند که باید تقویم مسابقات داخلی را با ای
اف سی هماهنگکرد.
اینکه دو ماه فوتبال ما تعطیل باشد و نماینده
ایران دست وپا بسته و نا آماده روانه مسابقات شود
با هیج معیاری منطبق نیست.
بعد از مسابقه هم از یکدیگر می پرسیدند  ،چرا
بازیکنان پرسپولیس ایستا و کم تحرک شده اند؟
چرا دو پاس س��الم رد و بدل نمی شود؟ انگار
حریف پانزده نفره بازی می کند و " بختک" به جان
بازیکنان ما افتاده است و!...
تمام مسائلی از این قبیل که مطرح می شود،
ظواهر و حواشی فوتبالی و روی یک سکه است.
اساس و منطق فوتبال و روی دیگر سکه مسائل

مهم دیگری را برای ما بازگو می کند.
اینکه سالهای متمادی است نمایندگان ایران در
دورهای نهایی جام باشگاههای آسیا با این مشکل
روبرو می شوندو تدبیری اندیشیده نمی شود!
همیش��ه در اینمقطع تعطیالت فوتبال ایران
فرا می رس��د و نفرات شاخص از تیمهای ما جدا
میشوند.
فعالیتهای باش��گاهی تعطیل و همه چیز رها
میشود.
راه دور نرویم پرسپولیس دو ماه است بجز بازی
با استقالل تاجیکستان در شرایط مسابقه نبوده و
کنعانی  ،نوراللهی و مغانلو را به عنوان سه بازیکن
شاخص از دست داده است.
طرف مقابل هفت بازیک��ن ملی پوش خود را
حفظ کرده و پریرای برزیلی ،موسی مارگا و عضو
باشگاه پورتو را هم به خدمت گرفته است .آنها دقیقا
در کوران مسابقات باشگاهی بودند .
بحث میزبانی و حضور بیست هزار
تماشاگر و ورزشگاه مملو از تماشاگر
ه��م از دیگر امکانات پش��تیبانی و
سخت افزاری و نرم افزاری است که
ما از آن بی بهره ایم!
پرس��پولیس حائ��ز هیچیک از
ش��رایط و ملزومات اولیه نبود و در
بدترین شرایط به ریاض رفت و باخت
آنهامحتملبود.

مثال س��اده ای بزنیم که برای افراد قابل فهم
باشد.
در شروع مدارس در مهر ماه فرصت الزم است
تا پس از س��ه ماه تعطیالت تابستانی و رخوت و
رکود  ،دانش آموزان و معلمان و مدیران ،با شرایط
مانوس شوند و!...
ماسالهااستدراینشرایطنامناسب تیمهایمان
را روانه مسابقات می کنیم و شکست می خوریم.
با شروع فصل جدید لیگ باشگاهی بار دیگر این
ناآماده بودن و ناهماهنگی را در تیمهای باشگاهی
می بینیم.فرصت یکماهه الزم اس��ت تا آنها به
مرز هماهنگی برسند و به لحاظ ذهنی ،جسمی
و تاکتیکی به هماهنگی برسند.برای رهایی از این
مشکالت باید به تقویم مناسب توجه داشت و با
برنامه ریزی و دقت در نظامباشگاهداری کارها را
پیش برد.

نمایش دلپذیر فرنگی کاران ایران در آوردگاه جهانی نروژ
محمد رضا کاظمی
ملی پوشان کش��تی فرنگی علی رغم یک یار
عضو کارگروه ورزش کمت��ر ،نتیجه ای بهتر از آزاد کاران در بازی های
المپیک توکیو کس��ب کردند .دریافت تک مدال
طالی ارزش��مند توسط محمدرضا گرایی و برنزی که محمدهادی ساروی
کسب کرد باعث شد تا فرنگی کاران یک پله باالتر از کشتی آزاد قرارگیرند.
ش��اگردان محمدبنا ایضا در میدان جهانی نروژ نیز با استقرار روی سکوی
نای��ب قهرمانی جه��ان ،یکب��ار دیگر
موقعی��ت برتر خود را تثبی��ت کردند.
پیام مسرت بخش مقام معظم رهبری
خطاب به ملی پوش��ان کشتی فرنگی
ب��ا یک نکته ویژه همراه بود و آن اینکه
در این پی��ام از مربی فرنگی کاران نیز
که محمدبنا باش��د قدردانی شده بود.
بنا را باید به معنی واقعی کلمه ،معمار
کش��تی فرنگی قلمداد ک��رد .او اگرچه
به هم��ت محمدرض��ا طالقانی رییس
وقت فدراس��یون کش��تی به عنوان مربی تیم ملی برگزیده ش��د اما دوران
شکوفایی عملکرد سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی زمان ریاست محمدرضا
یزدانی خ��رم رقم خورد .جایی که درس��ایه حمایت ه��ای وی ،محمدبنا
توانس��ت رفته رفته کش��تی فرنگی ایران را از تک س��تاره ها به تیم کامل
تبدی��ل کند .حاصل این تالش ها در المپیک  ۲۰۱۲لندن به بار نشس��ت
و فرنگی کاران توانس��تند در آنجا با کس��ب  ۳مدال طال تاریخ ساز شوند.
بعدها نیز هرگاه این مربی ارزش��مند با فراغ ب��ال در کنار تیم ملی حضور
پی��دا کرد و با آرامش به کار خود ادام��ه داد ،فرنگی کاران نتیجه گرفتند.
کش��تی فرنگی ایران در جهانی اخیر نروژ اگرچه پش��ت سر روس ها قرار
گرفت اما با کس��ب  ۴مدال طالی محمدرضا گرایی ،محمد هادی ساروی،

علی اکبر یوسفی و میثم دلخانی و دو برنز محمدعلی گرایی و پژمان پشتام
از نظر مرغوبیت و تعداد مدال ،نتیجه کم نظیری را رقم زد؛ خصوصا کسب
طالی س��نگین وزن توسط جوانی به نام علی اکبر یوسفی برای نخستین
بار رقم خورد و موجبات خوش��حالی مردم را فراهم س��اخت .با این وصف
از آنجای��ی که تعیین تیم اول مس��ابقات جهانی با ش��مارش امتیاز نفرات
شرکت کننده رقم می خورد ،در نتیجه ،روس ها موفق شدند باالتر از تمام
کشورها ،جام قهرمانی را با تیم
دوم خ��ود به خان��ه ببرند و ما
نایب قهرمان دنیا شدیم .نایب
قهرمان��ی که ک��م از قهرمانی
نبود و دل مردم را ش��اد کرد.
به خاطر داشته باشیم نخستین
عنوان نایب قهرمانی کش��تی
فرنگی ایران در جهانی ۲۰۰۹
دانمارک با سرمربیگری همین
محمدبن��ا و در زمان ریاس��ت
یزدانی خرم رقم خورد با این وصف عنوان دومی اخیر فرنگی کاران با تعداد
مدال های ارزش��مند کام مردم را بیش از هر زمان دیگری ش��یرین کرد.
پ��س از بازگش��ت تی��م ه��ای کش��تی آزاد و فرنگ��ی از آوردگاه جهانی
 ۲۰۲۱نروژ دس��تور برگزاری لیگ کش��تی صادر شد ،مس��ابقاتی که اگر
اصول��ی و هدفدار برگزار ش��ود می توان��د هم از نظر مال��ی قهرمانان این
ورزش را منتف��ع کن��د و هم به جهت فنی موجبات ارتقاء کالس کش��تی
گیران و کش��ف اس��تعدادهای جدید را فراهم کند .البته ملی پوشانی که
ت��ازه از میدان جهانی بازگش��ته اند بای��د مدتی را اس��تراحت کنند تا به
اصطالح ریکاوری ش��وند .بدیهی اس��ت در رابطه با لیگ ،کمیت و کیفیت
این مس��ابقات و ض��رورت ه��ای آن در آین��ده نکاتی بیان خواهد ش��د.
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گوناگون متعارف و فوق متعارف است ،وارد کشور همسایهی ما
شما مالحظه کردید ارتش آمریکا که خب مج ّهز به انواع تجهیزات
ِ
افغانستان شدند برای اینکه حکومت طالبان را سرنگون کنند؛ بیست سال در این کشور ماندند و کشتار کردند و جنایت کردند و اشغال
مخدر را ترویج کردند و زیرساختهای محدود این کشور را نابود کردند؛ بعد از بیست سال ،حکومت را دادند به طالبان
کردند و مواد ّ
وضعیت در این کشور ماندند و این
ن جور با این
و خارج شدند؛ یعنی آمده بودند که طالبان را از قدرت ساقط کنند ،بیست سال هم ای 
ّ
همه جنایت ،این همه تلفات ،این همه هزینههای مادّی و انسانی کردند ،آخرش هم حکومت را رها کردند در دست طالبان و از کشور
بیرون رفتند و برگشتند؛ معنایش این است که یک عنصر اساسی و حیاتی در این ارتش نیست و آن ،عنصر معنوی است ،عنصر روحیهی
توجه به خدای متعال و به معنویّات است؛ این درسآموز است برای همهی کشورها..
اخالقی است ،عنصر ّ
امام خامنه ای 1400/7/11

هشت دلیل برای لزوم تحول دولت در گام دوم

حمیدرضاترقی
یکی از کارهای الزمی که در برنامههای جناب
عضو شورای مرکزی آقای رئیس��ی و بعضی از آقایان بود ،این است که
تح ّول ایجاد بشود در ق ّوهی مجریّه .تح ّول در ق ّوهی
مهمی است؛ این تح ّول یک نیاز همیشگی است ،همیشه بایستی در
مجریّه کار ّ
نظر باشد .مقام معظم رهبری 1400/6/6
اعتقاد به تحول
راه ایجاد تحول عبارت است از تشکیل یک دولت معتقد به تحول و معتقد
به عنصر تحولآفرین ،یعنی عنصر جوان نخبهی مؤمن انقالبی؛ یعنی شرطش
خصوصیات
این است که مؤمن باشد و انقالبی باشد؛ َوالاّ اگر جوان بود با همان
ّ
جرئت و توانایی و ابتکار ،لکن ایمان در او وجود نداشت ،خب فایدهای ندارد؛ آن
جوان با همان نیرو ،راه غلط را خیلی سریعتر و تندتر از پیرها و سالخوردهها
خواهد رفت؛ اگر با ایمان نباشد فایدهای ندارد؛ اگر انقالبی نباشد ،کشور را به
تحولی درست هدایت نخواهد کرد؛ پس بایستی ،هم جوان
سمت یک حرکت
ِ
باشد ،هم مؤمن باشد ،هم انقالبی باشد؛ یعنی این عناصر بایستی در مجموعهی
دولت جمع باشد1400/02/21 .
تاعناصر دولت معتقد به تحول نباشند وبه وضع موجود راضی باشند تحولی
رخ نمی دهد.وتحول خواهی نیازمند داشتن روحیه انقالبی است که در جوانان
ت��ازه نفس وجود داردکه اگر این روحیه با ایمان تلفیق گردد قادر به تحول و
نوآوری وبازسازی دستگاه اجرائی خواهد بود
هشت دلیل برلزوم تحول
در کنار ..پیشرفتها ما در جاهایی عقبماندگی داریم و مشکالت مزمنشده
داریم که این مشکالت بایستی حل بشود .در حوزهی اقتصاد،در حوزهی عدالت،
به طور جدّی مشکل داریم؛ در زمینهی آسیبهای اجتماعی مشکالت اساسی
داریم که بعضی از اینها حقیقتاً به صورت بیماری مزمن هم درآمده و نیاز به
راهحلهای جدّی دارد؛ عالوهی بر اینکه این عقبماندگیها وجود دارد و ناشی
از غفلتهای ما است -یعنی در طول زمان ،در طول این دهها سال ،در مواردی
غفلتهایی انجام گرفته -بعضی از غرضورزیها هم موجب زاویهدار شدن با ّ
خط
وضعیت ایجاب
انقالب و تدریجاً پش��ت کردن به انقالب ش��ده و بنابراین این
ّ
میکند که ما به فکر یک حرکت تحولی باشیم.
ظرفیتها ّ
معطل مانده،
عالوهی بر اینها بر اثر همین غفلتهای ما ،بسیاری از ّ

ظرفیتهای بس��یاری در کشور وجود دارد ،فرصتهای به معنای حقیقی کلمه
ّ
فراوان بلکه بیشمار در کشور هست که اینها بدون استفاده مانده و این مایهی
خس��ارت برای منافع ملّی است .خب این مش��کالت را با یک حرکت عادّی
معمولی عادّی که در کار ادارهی حکمرانی
نمیشود برطرف کرد ،با این حرکت
ِ
کشور هست نمیشود ،یک حرکت فوقالعاده الزم است ،یک حرکت جهشی
الزم است ،یک حرکت ابتکاری الزم است .باید نوآوری وجود داشته باشد و این
کار باید انجام بگیرد .این جزو مسلّماتِ این دورهی از انقالب است برای گام د ّوم.
1400/02/21
رهبر معظم انقالب هشت دلیل را برای لزوم تحول در گام دوم انقالب مورد
اشاره قرار دادند :
-1عقب ماندگی از برنامه و چشم انداز بیست ساله بویژه در اقتصاد و عدالت
گستری
-2عدم حل آسیبهای اجتماعی
-3غفلت مسئوالن از مسائل اساسی (جمعیت –کادرسازی از جوانان –نفوذ
دشمن ،غفلت از روحیه جهادی و ایثار ،غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن ،غفلت
از در کمین بودن دش��من ،غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانهای کشور ،و
کمتوجهینسبتبهحفظبیتالمال)
-4غرض ورزیهای دولتها درعدم اجرای سیاستها وبرنامه ها
-5زاویه پیدا کردن حرکت دولتها از خط انقالب
-6پشت کردن به انقالب در بعضی دولتها وحرکت آنها درمسیر غربگرائی
وغیر انقالبی شدن
 -7ظرفیتهای معطل مانده داخل بخاطر گرایش به بیرون دردولتها
 -8از بین رفتن فرصتها مثل بازار صادرات به کش��ور های همس��ایه دراثر
سیاستهایغلطدولتها
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