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شاخصه های انقالبی گری
      رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با نمایندگان 
محترم مجل��س روی انقالبی بودن نمایندگان این 
دوره از مجلس که منجر به تشکیل مجلس انقالبی 
شده است تاکید کرده و نقد بعضی گروهها ی سیاسی 
تندرو و نامعتدل را نس��بت به عدم امکان تخصیص 
انقالبی گری به مجلس یازدهم را هم در این جلسه 
و هم در دیدار با دانشجویان نپذیرفتند و تاکید کردند 
که جوانان مجلس یازدهم نوعا همان کسانی اند که 
قبال ب��ا روحیه انقالبی در محیط های دانش��جویی 
موضع می گرفته اند و شعار های انتخاباتی شان نیز 
که مورد حمایت مردم قرار گرفته شعارهای انقالبی 

بوده است .
    معظم له در طی سالهای گذشته نس��بت به تبیین شاخصهای انقالبی گری و ضرورت حفظ این 
شاخصها در نیروهای انقالب ؛ تاکید و تبیین داشته اند و لذا پنج شاخص را برای این افراد ذکر نموده اند:

 1- شاخص اّول، پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب؛ وعدم بی ثباتی عقیدتی وعملگرائی 
افراطی و هر روزی به یک طرفی رفتن و تنازل از مبانی بخاطر فش��ار و سختی مسیر یا توطئه های 

دشمن .
2- شاخص دّوم، هدف  گیری آرمانهای انقالب و هّمت بلند برای رسیدن به آنها یعنی نا امید نشدن 

از دستیابی به اهداف و آرمانها و منصرف نشدن از اهداف میانی و نهایی انقالب. 
3- شاخص سّوم، پایبندی به استقالل همه جانبه ی کشور، استقالل سیاسی، استقالل اقتصادی، 
استقالل فرهنگی که مهم تر از همه است و استقالل امنّیتی؛ یعنی فریب دشمن را نخوردن و سبک 

زندگی اسالمی را انتخاب کردن و در هاضمه اقتصاد جهانی هضم نشدن .
4- شاخص چهارم، حّساسّیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی دشمن و 
عدم تبعّیت از او، که البّته باید دشمن را شناخت، نقشه ی او را فهمید و از تبعّیت 
دشمن سر باز زد - که قرآن این عدم تبعّیت را »جهاد کبیر« نام نهاده است.

5- شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی که این بسیار مهم است. 
این پنج شاخص اگر در کس��ی وجود داشته باشد، قطعاً انقالبی است؛ حاال 

درجات انقالبی بودن ، مختلف است.1395/03/14

ضرورت انقالبی ماندن
   عمر یک انقالب به مردمش و به آرمانشان بستگی دارد. مردمی که دغدغه 
من��دی اول انقالب خود را حفظ کرده باش��ند و روحی��ه انقالبی گری را در 

صندوقچه های جواهرات محفوظ نگه دارند.
انقالب ها خیلی پر س��ر و صدا ش��روع می شوند اما بی س��ر و صدا به پایان 
می رس��ند. یعنی وقتی انقالب شروع می شود همه می فهمند اما وقتی می 
میرد کمتر کس��ی می فهمد. این وقتی است که در درون حاکمیت انقالب 
ش��عارهای خود انقالب یعنی حکومت دینی به مسخره گرفته شود و به آن 
عمل نشود. وظیفه انسان های صالح در چنین شرایطی این است که اگر می 

توانند نگذارند انقالب خاتمه پیدا کند.
کشور ما نمونه یک کشور اسالمی پیش از ظهور امام عصر)عج( می باشد و به همین جهت باید روز 

به روز بیشتر به حکومت احسن آن زمان نزدیک شویم. 
لذا به دالیل زیرضرورت دارد جامعه و مسئوالن روحیه انقالبی خود را حفظ کنند:

تحقق کامل اهداف انقالب و رسیدن به تمدن نوین اسالمی درگرو حفظ روحیه انقالبی جامعه است.
زنده نگه داشتن شعارهای انقالب بدون وجود نیروهای انقالبی میسر نیست.

انقالب برای رسیدن به اهدافش مستمرا با دشمن در حال جنگ ؛ سیاسی،نظامی ، سایبری ، فرهنگی، 
شناختی وجنگ ترکیبی و اقتصادی است.

هنوز در فرایند انقالب اسالمی گام اول را برداشته ایم و جامعه سازی و دولت سازی اسالمی را درگام 
دوم درپیش داریم که باید با همان روحیه انقالبی آنرا محقق کنیم .

تحقق اهداف و شکل گیری فرایندهای آن بدون داشتن نیروهای دارای روحیه انقالبی میسر نیست .
عناصر محافظه کار و لیبرال و سازش��کار و نفوذی و مدیران فاقد انگیزه ی عمیق دینی و اسالمی 
درجامعه تحقق فرایند انقالب را به تاخیر انداخته و بعضا موجب انحراف آن از مسیر اصلی می شوند.

این روحیه انقالبی باید در قوای سه گانه ؛ حوزه های علمیه ؛ ائمه جمعه و جماعات ؛ مجلس خبرگان 

؛ منتخبین مردم در مجلس و دولت و شوراهای شهر و آحاد جامعه ونخبه گان و مدیران وجود داشته 
و حفظ و تقویت شود. 

امام و رهبری؛ انقالبی بودند و ماندند
      با بررسی رفتار و کنش امامین انقالب در طول دوران رهبری و والیتشان در انقالب اسالمی شاهد 

چند ویژگی انقالبی در آنها بوده ایم :
مبارزه و ظلم ستیزی

شجاعت و شهامت درحرکت و مبارزه
تکلیف گرایی و احساس مسئولیت

صراحت و قاطعیت و عدم محافظه کاری
عقالنیت و حکمت و دوراندیشی درعمل

در برابرتوطئه ی سیاسی بین المللی ایستادند
از تمامیت انقالب در برابر توطئه گران جهانی دفاع کردند

دشمن را در عرصه های گوناگون وادار به عقب نشینی کرده اند 
توطئه های دشمنان انقالب را نقش برآب کرده اند.

10- از اصول و اهداف انقالب دفاع و دست برنداشته اند .

چگونه انقالبی بودن دردسر ها را کم کرده است ؟
    رهبر بزرگوار انقالب فرمودند انقالبی گری درد س��ر ایجاد نمی کند بلکه درد سرها را کم می کند 

چند نمونه را ذیال از نقش دردسر زدای روحیه انقالبی برمی شماریم:
درهن��گام پذیرش و اجرای قطعنام��ه 598 اگر روحیه انقالبی امام و رهب��ری نبود صدام به عنوان 

متجاوز اعالم نمی شد.
درحمله صدام به کویت اگر موضع انقالبی رهبری نبود ای��ران در ائتالف آمریکا علیه عراق وارد و 

درجنایات آمریکا علیه مردم بی گناه عراق سهیم می شد.
درحادثه 11 سپتامبر و برجهای دوقلوی آمریکا از موضع انقالبی هم آمریکا را محکوم کردند و هم 

تروریسم را.
درحمله آمریکا و متحدانش به افغانستان به بهانه مقابله با تروریسم از موضع انقالبی گفتند در هیچ 
ائتالفی به رهبری آمریکا شرکت نمی کنند چون آمریکا در مبارزه با 

تروریسم دروغ گوست. 
درتوطئه ماج��رای میکونوس در آلمان و محکوم کردن مس��ئوالن 
ایران به توطئه ترور مخالفین نظام در آلمان و فراخوان سفرای اروپا از 
ایران . رهبر با موضع انقالبی ضمن تبیین و روشنگری نسبت به این 
توطئه ؛ احکام قضائی آلمان را ب��ی اعتبار و تصمیمات اتحادیه اروپا 
را وقیحانه و س��فیر آلمان را به ایران راه ندادند تا اروپائی ها مجبور به 

عذرخواهی شدند. 
در موضوع توطئه مجلس ششم واستعفای جمعی 108 نفر از نمایندگان 
در اعتراض به شورای نگهبان بخاطر رد صالحیت نمایندگان متحصن 
ب��رای دوره هفتم و حمایت و دخالت اتحادی��ه اروپا، رهبری با اتخاذ 
موضع انقالبی دخالت اتحادیه اروپا در مسائل داخلی ایران را شدیدا 

محکوم و تهدید به تودهنی خوردن از ایران کردند. 
رهبر معظم انقالب همانند امام راحل تنها راه نجات ملت فلس��طین 
را نابودی رژیم صهیونیستی دانسته و با صراحت اعالم کردند که ما 
از ملت فلسطین دفاع می کنیم و به آنها کمک می کنیم و از هرکس 
به آنها کمک کند نیز حمایت می کنیم و ش��مارش معکوس نابودی 

اسرائیل غاصب را شروع شده است .
درموضوع هسته ای از سر گیری غنی س��ازی اورانیوم و شکستن تعلیق مرکز ucf  اصفهان و لغو 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ؛ علی رغم مواضع انفعالی دولت اصالحات ناشی از موضع انقالبی 

رهبری درقبال بدعهدی های آمریکا و اروپا بود .
مدیریت رهبری و مهار فتنه های 18 تیر 78 و فتنه براندازی سال 88 با رمز تقلب و دیگر فتنه ها ناشی 
از مواضع انقالبی ایشان بود که اجازه ندادند عوامل مزدور داخلی و حامیان خارجی شان براندازی نرم 

و انقالب رنگین را مثل کشور های آسیای میانه در ایران اجرا کنند.
این نمونه ها نشان می دهد که روحیه انقالبی نه تنها دردسر زا نبوده بلکه دردسرهای مهم و مشکل 
س��ازی را از سر ملت ایران برداشته که اگر در این مقاطع به حرف اصالح طلبان و بعضی جریانهای 
فاقد بصیرت یا مرعوب غرب عمل می کردند و تن به خواس��ته های غرب می دادیم و تابع خواست 

آنها می شدیم معلو م نبود امروز چه سرنوشتی داشتیم .
اینک به برکت آن مواضع انقالبی امام و رهبری ملت ایران در اوج عزت و کرامت و استقالل ، سربلند و 
با اقتدار مسیر رشد و پیشرفت خود را علی رغم همه چالشها و مشکالت دست ساز دشمن و ناکارآمدان 

داخلی به سرعت طی می کند .

حمیدرضا ترقی

 روحیه انقالبی نه تنها دردسر 
زا نبوده بلکه دردسرهای مهم 
و مشکل سازی را از سر ملت 
ایران برداشته که اگر در این 

مقاطع به حرف اصالح طلبان و 
بعضی جریانهای فاقد بصیرت یا 
مرعوب غرب عمل می کردند 
و تن به خواسته های غرب می 
دادیم و تابع خواست آنها می 
شدیم معلو م نبود امروز چه 

سرنوشتی داشتیم 

سیاسی
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متن پیش رو بخش�ی از مصاحبه جنجالی دکتر 
بادامچیان با روزنامه جوان اس�ت که به بررسی 
ماج�رای یک راهپیمایی عظیم م�ی پردازد که با 
برگزاری آن خیلی از توطئه های زمان اول انقالب 

خنثی می شود.
ق�دری ب�ه نس�بت اکن�ون نظ�ام اس�المی، با 
امام خمینی)ره( بپردازیم. در حال حاضر جریانی 
سیاسی در کشور ما مدعی است. در بخش هایی 
از نظام اس�المی، سیاس�ت امام زدایی پیگیری 
می شود. دستاویز آنان هم، نکاتی سطحی است. 
اینکه مثالً در فالن مراسم عکس امام نبوده یا در 
سرود س�الم فرمانده، نام امام نیس�ت و از این 

قبیل، در این باره، چه ارزیابی دارید؟
اساساً نظام جمهوری اس��المی که بدون امام خمینی)ره(، 
نظام جمهوری اس��المی نمی شود. حال اگر در یک دیدار یا 
جلسه ای عکس ایشان نیست، دلیل بر چیزی نمی شود. در 
حدی که من می بینم، دائماً س��خنرانی های حضرت امام از 
تلویزیون پخش می شود و معمواًل هر روز سحر قبل از اذان 

صبح هم یک جمله از حضرت امام قرار می دهند. البته این ها نمونه است وگرنه از این قبیل فراوان 
است. من معتقدم امام زدایی وجود ندارد و این ساخته و پرداخته برخی از مطرودین نظام اسالمی است، 
ضمن اینکه از آغاز انقالب، همیشه از این حرف ها بوده است. برایتان خاطره ای بگویم. در سال 1358، 
خیلی بحث این بود که حضرت امام تنها شده یا کسی ایشان را درک نمی کنند و نمی توانند همپای 
ایش��ان پیش روند. هیاهوی بسیاری راه افتاده بود. حتی مرحوم سیداحمدآقا هم این سخن را تأیید 
می کرد و می گفت بله. حضرت امام تنهاست. آن زمان من در حزب جمهوری اسالمی، دبیر اجرایی 
بودم. با توجه به ش��رایطی که پیش آمده بود، دیدم اینطور که نمی شود. عده ای قصد دارند بگویند، 
امام تنهاست که ایشان را از ملت جدا کنند؛ بنابراین برنامه راهپیمایی به نام »راهپیمایی وحدت امام 
و امت« را برای روز جمعه تنظیم کردم. منتها با آنکه باید این طرح را در شورای مرکزی حزب مطرح 
می کردم، چنین کاری نکردم. به عن��وان دبیر اجرایی حزب جمهوری، خبر این راهپیمایی را اعالم 
کردم. تهیه پالکارد و تمام کار های مربوطه را هم خودم انجام دادم. ش��ب جمعه که برای حضور در 
جلسه مؤتلفه ای ها به آنجا رفته بودم، از خستگی بی حال روی مبل افتادم. آقای شیبانی - که خداوند 
ان شاءاهلل شفای عاجل به ایشان دهد- با عصبانیت خطاب به جمع گفت:» آقای بادامچیان اعالم 
کرده که فردا راهپیمایی وحدت امام و امت است، ایشان این کار را بدون مشورت و هماهنگی انجام 
داده، فردا جمعیت کمی می آید و معلوم می شود که ملت با امام نیستند و این خیلی بد است.« دیگری 
هم از آن طرف گفت خب چرا مش��ورت نکردی؟ یکی دیگر هم گف��ت چرا چنین کاری را کردی؟ 
حال من با آن همه خستگی از برنامه ریزی راهپیمایی، زیر بار شماتت دوستان هم قرار گرفته بودم. 
یک دفعه آقای رفیق دوست خطاب به جمع گفت: »بابا چرا آقای بادامچیان را در این حال رها نمی کنید، 
چکارش دارید؟« به ایشان گفتم: »حاج محسن آقا، بگذار هر چه می خواهند بگویند، رفقای خودمان 
هستند، بسیار خب همه، حرف هایتان را زدید. فردا راهپیمایی عظیمی راه می افتد و تمام این توطئه 
تنهایی امام را می شوید و می برد. بعد من فردا عصرش، شما را می بینم که پیش بینی هایتان غلط از 
آب در آمده است. فعاًل حرف نزنید که خسته ام و می خواهم استراحت کنم....« فردا جمعیت عجیبی 
در راهپیمایی شرکت کرد. عکس های آن روز موجود است. مردم بی نظیر به صحنه آمده بودند. جالب 
است که در راه برگشت، وقتی به اخبار ساعت دو بعدازظهر گوش می دادم، شنیدم که می گفت: »در 
حج هم راهپیمایی وحدت امام و امت راه افتاده و زائران کشور های دیگر هم در آن شرکت کردند.«

اعضای حزب جمهوری اسالمی، بابت این عدم هماهنگی به شما معترض نشدند؟
یک شنبه بعد از راهپیمایی، در حزب جلسه داشتیم. آنجا بحث شد که این راهپیمایی بسیار مهم بود، 
ولی میرحسین موسوی )عضو شورای مرکزی حزب( و همگنانش که همیشه با من جنگ و جدال 
عجیبی داشتند و البته من هم آن ها را قبول نداشتم، )چون از همان زمان، میرحسین را مهره پرورش 
یافته و خارجی می دانس��تم( اعتراض کردند: چرا آقای بادامچیان بدون اطالع این کار را کرده و اگر 
از طرف مردم اس��تقبال نمی شد، عواقبش بسیار بد بود و همه نیرو ها را به خطر می انداخت... در کل 
موضوع را به تمامی مسائل داخلی و خارجی ربط دادند. در آن گیرودار، شهید آیت اهلل بهشتی که جلسه 
را اداره می کردند، گفتند: »آقای بادامچیان چه دفاعی دارید؟« گفتم: »واال آقای بهشتی، من به این 
آدم های مریض الحال چه بگویم؟ یک توطئه پدید آمد به نام تنهایی امام که در دنیا بگویند: رهبر بعد 

از پیروزی انقالب تنهاست که هزار و یک فتنه درست شود. من این مسئله را بدون خرج زیاد و با 
چند پالکارد، با اعالم یک راهپیمایی وحدت امام و امت، حل کردم. آن وقت این ها به جای اینکه 
بیایند از ما تشکر و تقدیر کنند و بگویند آقا چنان کاری کردی که در مکه هم راهپیمایی به راه افتاد 
و معلوم ش��د که امام حتی در مکه و میان کشور های دیگر هم طرفدار دارد، آمدند و مدعی شدند 
شما قباًل نیامدی بگویی که می خواهی چنین کاری را انجام دهی. خب اگر می آمدم و می گفتم، 
همین افراد می گفتند، نمی ش��ود و این راهپیمایی نمی گیرد. بعد هم رأی می گرفتند و قضیه لغو 
می ش��د. ما کارمان را انجام دادیم حال بد شده یا خوب، اگر خوب شده بگویید متشکریم، اگر هم 
بد شده ایراداتش را بگویید.« باز هم همان افراد شروع کردند به شلوغ کردن، اما آیت اهلل بهشتی 
موضوع را جمع بن��دی کردند و فرمودند: »آقای بادامچیان یک تنه، یک کار عظیم را انجام داد و 
یک توطئه را درهم شکست، طبعاً هر کاری مقداری هم ریسک دارد، حال ما از ایشان متشکریم، 
اما، چون ایشان بدون هماهنگی تشکیالتی این کار را انجام داده، در اینکه یک عنصر تشکیالتی 
است، باید برای خودش یک جریمه ای قائل شود....« گفتم: »آقای بهشتی حال به جای اینکه به 
ما جایزه بدهید که پول هم از جیب گذاشته ایم، می گویید جریمه هم بدهم؟« ایشان گفتند: »بله 
آقای بادامچیان، چون کار غیرتشکیالتی کردی، باید جریمه هم بدهی.« گفتم: »باشد، شما امر 
بفرمایید یک روز، روزه می گیرم.« آیت اهلل بهشتی کلی خندیدند و گفتند: »این هم از زرنگی های 
آقای بادامچیان است، به جای اینکه بگوید پولی به حزب می دهم که آنقدر گرفتار است، می گوید 

یک روز روزه می گیرم که خرجی ندارد.«
عملکرد مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی در بیش از سه دهه اخیر را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ به نظر ش�ما این نهاد تا چه حد در این زمینه امانتدارانه رفتار 

کرده است؟
البته این موضوع، نیاز به یک ارزیابی جدی و دقیق دارد. من در مجموع، کارش��ان را مفید و خوب 
می بینم. دس��ت اندرکاران این مؤسسه زحمت کشیدند و خیلی از اسناد و خاطرات را جمع آوری و 
برخی از آثار را منتش��ر کردند، اما نقدی که بر آن ها دارم، این است که در بعضی از موارد، ذهنیت 
خودش��ان را بر این آثار تحمی��ل کرده اند. چون حضرت امام به لحاظ عظمت، فراتر از آن اس��ت 
که در انگاره های جناحی و تقابل های گروهی بگنجد. بنابراین من از مؤسس��ه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)ره( هم متشکرم و البته امیدوارم اگر در گذشته هم محدودنگری هایی داشته اند، آن ها 
را جبران کنند؛ چراکه حضرت امام همه س��ونگر و فرانگر بود و متولیان نش��ر آثار ایشان هم باید 

اینگونه باشند.
در دو دهه اخیر، گفتار ها و کردار هایی از برخی نوادگان یا منسوبان به امام خمینی 
مش�اهده می ش�ود که با اخالق گرایی، متانت و مهم تر از همه رویکرد انقالبی 

متوقع از آن ها در تناقض است. در این باره چه تحلیلی دارید؟
فاصله داشتن و فاصله گرفتن برخی اعضای بیت امام از ایشان، امر جدیدی نیست و در چهار دهه 
گذش��ته، مسبوق به سابقه اس��ت. مگر در زمان حضرت امام، مرحوم آقای پسندیده برادر ایشان 
طرفدار جبهه ملی و نهضت آزادی نبودند؟ البته وقتی فرزند انسان بزرگی یا شهیدی، همان راه پدر 

را برود، خیلی ارزش دارد، اما اگر خالف پدر را هم رفت، ربطی به پدرش ندارد.

دکتر بادامچیان روایت کرد:

چه کسانی با خنثی شدن توطئه تنهایی امام مخالف بودند؟

سیاسی
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س��ایت اصالح طلب عصر ای��ران در یادداش��تی تحت عنوان 
؛»اسداهلل بادامچیان؛ تهمت یا خاطره؟«در واکنش به مصاحبه 
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با روزنامه جوان حمالتی به دکتر 

بادامچیان کرده است که در ادامه می تواند مطالعه کنید:
اس��داهلل بادامچیان دبیر کل کنونی حزب مؤتلفۀ اس��المی و از 
چهره های ُپرسابقۀ جریان موسوم به راست در ایران، بار دیگر به 
نقل خاطراتی پرداخته و سخنانی را به امام خمینی)ره( و آیت اهلل 
بهشتی نسبت داده که این نوشته در تأیید و تکذیب آنها نیست 
اگرچه بر اساس گفته های دیگر او می توان دریافت که تا چه اندازه 

قرین صحت است.
 در ی��ک فقره البته س��خن او مصداق افترایی آش��کار اس��ت و 
زش��ت ترین تهمت که در دنیای سیاس��ت، می توان به کس��ی 

وارد ساخت.
  او در حالی آخرین نخس��ت وزیر ایران را »مهرۀ پرورش یافته و 
خارجی« دانسته که اهل تاریخ دربارۀ کسانی چون محمد علی 
فروغی هم تجدید نظر کرده و جانب احتیاط را می گیرند آن وقت 
دربارۀ کسی که همچنان به »نخست وزیر امام« مشهور است و 
شخص مقام معظم رهبری دو بار در دوران ریاست جمهوری او را 
به عنوان نخست وزیر معرفی کرده )بار دوم اگرچه به رغم تمایل 
قلبی اما با امضای ایشان و از سر اطاعت از نظر امام و هم سویی 
با اکثریت مجلس و حزب جمهوری اس��المی( و از خرداد 58 تا 
خرداد 60 سردبیر ایشان در روزنامۀ جمهوری اسالمی بوده اتهام 

»مهرۀ پرورش یافته و خارجی« را وارد ساخته است.
 الزم اس��ت توضیح داده ش��ود این گفتار در دفاع از میرحسین 
موس��وی چه قبل از 88 و چه بعد 88 نیست. نه این که نویسندۀ 
این س��طور موضع و نظ��ری درب��ارۀ کارنامۀ او چ��ه در دوران 
نخست وزیری و چه سکوت 20 س��اله و چه انتخابات 88 ندارد 
بلکه در این فضا قابل طرح نیس��ت.  در تقبیح و زش��ت شماری 
گفتار و رفتار آقای بادامچیان اس��ت چرا که س��خن او اهانت به 
شورای نگهبان هم هس��ت که در سال 88 میر حسین موسوی 
را مصداق رجل سیاس��ی و مذهبی و مدیر و مدبر تشخیص داده 
و این یعنی نقطۀ تاریکی در زندگی سیاس��ی او دست کم تا آن 

موقع نیافته بودند.
  اصال تصور کنید آخرین نخست وزیر ایران در اردیبهشت 88 در 
گرماگرم انتخابات با یک حادثه یا به صورت طبیعی از دنیا رفته بود. 
آیا نام او بر بزرگراهی در تهران نمی نشست و در فرهنگستان هنر 
تندیس او را در مقابل چشم مردم قرار نمی دادند؟ آیا این ادعا به 
معنی آن نیست که یکی از اعضای شورای 5 نفری ادارۀ مملکت 
در دوران حیات ام��ام که دو بار مجلس ب��ه او رأی اعتماد داد و 

آی��ت اهلل خامن��ه ای  بر آن 
بودند پس از حذف عنوان 
نخس��ت وزیری از قان��ون 
اساس��ی و در آغ��از دوران 
رهبری خود به ریاست بنیاد 
مستضعفان منصوب کنند، 
مهرۀ خارجی بوده اس��ت؟ 

دربارۀ ناخدا یکم بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی و وابستگی 
او هم دادگاه رأی داد چه رسد به آخرین نخست وزیر و کاندیدای 

تأیید شدۀ ریاست جمهوری.
  از 25 بهمن 1389 تا کنون نیز در حصر اس��ت. مگر این که در 

فاصله خرداد 88 تا بهمن 89 مهرۀ خارجی شده باشد!
  صالح ترین ف��رد از حیث قضاوت دربارۀ می��زان صداقت آقای 
بادامچیان در نقل خاطرات و طرح ادعا شاید همسر شهید رجایی 
باشند و تنها یک نمونه از ادعاهای مورد مناقشۀ آقای بادامچیان 

عضویت شهید رجایی در مؤتلفه است.
  حال آن که همه می دانند مرحوم رجایی در دروان فعالیت سیاسی 
پیش از انقالب عضو دو تش��کل بوده ابتدا مجاهدین خلق و بعد 
یا ه��م  زمان نهضت آزادی و البته پ��س از انحراف ایدئولوژیک 
از س��ازمان جدا ش��د و در تیر 58 هم از نهضت استعفاء کرد و به 
عضویت حزب جمهوری اسالمی هم در نیامد و اگر عضو مؤتلفه 
بود چگونه دبیر کل این تشکل در تابستان 60 کاندیدای ریاست 
جمهوری شد تا با رجایی رقابت کند؟ مگر دبیر کل با عضو حزب 

خود رقابت می کند؟!
   ادعای بادامچیان دربارۀ آخرین نخست وزیر ایران یادآور اتهامات 
س��ید حمید زیارتی )روحانی( به دکتر ش��ریعتی دربارۀ ارتباط با 
س��اواک اس��ت و نقل می کنند در جلسه  مؤسس��ۀ متبوع تاریخ  
پژوهی مقام معظم رهبری صراحتا ب��ه او گفتند: آقای روحانی 

)حمید روحانی(، این اتهام ها به مرحوم دکتر نمی چسبد.
عالقۀ آیت اهلل خامنه ای به دکتر ش��ریعتی آش��کار است و ابراز 
می کنند و مشخص است که رابطۀ ایشان با مهندس موسوی در 
سال های پس از انتخابات مانند دوران نخست وزیری نیست اما 
اتهام »مهرۀ خارجی« به قدری سخیف است که شاید تنها با اتهام 

حمید روحانی به علی شریعتی قابل قیاس باشد.
   هر چند وزن سیاسی اسداهلل بادامچیان به اندازۀ آرای کاندیدای 
اختصاصی حزب ش��ان درس��ال 96 اس��ت و اساس��اً موتلفه از 
بازی اصول گرایی کنار گذاشته ش��ده و احمدی نژاد هم نه تنها 
تحویل شان نمی گرفت که حتی به مراسم ساگرد شهدا در خرداد 
هم نمی رفت و نزدیکان او در دوسال آخر در روزنامۀ ایران به تندی 

به مؤتلفه می تاختند اما چون نشان گر سقوط اخالق در سیاست  
است باید هشدار داد.

  این لحن، جفا در حق س��لف خودش��ان مرحوم عسگراوالدی 
هم هس��ت که نه تنها اواخر عمر برای رفع حصر می کوش��ید و 
مرد اخالق گرایی ب��ود در دهۀ 60 وزیر بازرگانی دولت مهندس 
موسوی هم بود و اگر اس��تعفاء کرد در مخالفت با دخالت دولت 
در تجارت و توزی��ع کاال )به اقتضای جنگ( بود نه بر پایۀ چنین 

ادعای سخیف و مهّوعی. 

تهدید سایت اعتماد آنالین
همچنین س��ایت اعتمادآنالین در یادداشتی تحت عنوان آقای 
بادامچیان! ش��ما نظام را زیر سوال می بری یا میرحسین را ؟ می 
نویسد: اس��داهلل بادامچیان از س��ران حزب مؤتلفۀ اسالمی در 
گفتگو با روزنامۀ جوان، مهندس میر حسین موسوی را از همان 
ابتدای کارش«مهرۀ پرورش یافته و خارجی« معرفی کرده است.

این بهتان قبل از اینکه جانب میرحس��ین را بگیرد؛ اتهامی علیه 
کلیت نظام جمهوری اسالمی است؛ زیرا نظامی که نخست وزیر 
دوران جنگ و فرِد مورد وثوق کامل و حمایت قاطِع رهبر وقت و 
دیگر ارکان قدرتش، از همان اول کار مهرۀ پرورش یافته خارجی 
بوده اس��ت؛ دیگر با کدام ادلّه می توان به سایر اجزاء و مقام های 
دیگرش کوچکترین اعتمادی داشت و آنها را مهره های پرورش 

یافتۀ دست خارجی ها ندانست؟
قاعدتاً مدعی العموم که طرح برخی انتقادها را تحت عنوان »تبلیغ 
علیه نظام« مورد پیگیرد قضایی قرار می دهد، در این مورد هم باید 
وارد عمل شود و از آقای بادامچیان بپرسد که با تکیه بر کدام اسناد 

و مدارک »آبروی نظام« را به باد داده است؟
تجربه گذش��ته اما نش��ان می دهد که مدعی العم��وم در مقابل 
بهتان های این قبیل افراد اقدامی نمی کند. بنابراین به نظرم اگر 
وکالی جناب مهندس موسوی با طرح شکایتی در دادگستری 
علیه آقای بادامچیان موضوع را پیگیری کنند، حداقل وعدۀ رئیس 
قوۀ قضائیه برای رسیدگی یکسان به شکایت »افراد انقالبی و 

غیرانقالبی« به محک آزمون گذاشته خواهد شد.

حمله حامیان فتنه گر
 به دکتر بادامچیان

سیاسی
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دکت��ر بادامچیان دبی��رکل حزب 
موتلفه اسالمی در یادداشتی پاسخ 
حمالت اخیر رس��انه های اصالح 
طلب از جمله س��ایت عصرایران و 

سایت اعتمادآنالین را داد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی حزب 
موتلف��ه اس��المی، پاس��خ دکت��ر 

بادامچیان به این شرح است:
اصالح طلب��ان ادعای آزادی بیان و 
عقیده دارند اما تحمل شنیدن یک اظهارنظر و تحلیل را ندارند و به 
 شدت آشفته می شوند و البته به  جای دفاع منطقی به حمله و اهانت 
و توهین و هر کار دیگری دست می زنند تا طرف را از اظهار عقیده 
و نظر بازدارند. اخیراً در مصاحبه ای که از این جانب پخش شده من 
نظرم را درباره میرحسین موسوی گفته ام که در همان سال های 
1360 من اعتقاد یافته بودم که او مهره پنهان خارجی است. این 
موضوع را به بزرگان نظام گفتم آن ها مخالفتی نداشتند و بعضی 

نفی صحبتم را نکردند اما فرمودند که ما نظرمان چنین نیست.

نامه محرمانه به مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
این نکت��ه را در نام��ه ای محرمانه به مرحوم آیت اهلل هاش��می 
رفسنجانی که رئیس جمهور بود نوش��ته ام و این نامه را تاکنون 
منتش��ر نکرده ام. اخیرا در این مصاحبه نظ��رم را بیان کردم این 
موض��وع خاطر نازک تر از گل برخی اصالح طلبان را به  ش��دت 
برآشفته کرده اس��ت و یکی از آن ها در سایت عصر ایران شدت 
ناراحتی و نگرانی خود را آش��کار ساخته است وی کوشیده همه 
نظرات و واقعیت هایی که در مصاحبه من آمده اس��ت نفی کند 
می نویسد: »سخنانی را به امام خمینی و آیت اهلل بهشتی نسبت 
داده که این نوش��ته در تائید یا تکذیب آن ها نیست« و بعد ایجاد 
ش��ک و تردید کرده است بعد هم نوشته است تنها یک نمونه از 
ادعاهای مورد مناقشه آقای بادامچیان عضویت شهید رجائی در 
موتلفه است و نوشته: » حال آن که همه می دانند مرحوم رجایی 
در دروان فعالیت سیاس��ی پیش از انقالب عضو دو تشکل بوده 
ابتدا مجاهدین خلق و بعد یا هم زمان نهضت آزادی و البته پس از 
انحراف ایدئولوژیک از سازمان جدا شد و در تیر 1358 از نهضت 

آزادی استعفاء داد.«
 در مورد س��خنان من درباره امام و آیت اهلل بهشتی حداقل همه 
می دانند بنده از سال 1341 در جریان انجمن های ایالتی و والیتی 
در خدمت امام و در همین س��ال و پس  از آن در موتلفه اسالمی 
در محضر ش��هید آیت اهلل بهشتی و در حزب جمهوری اسالمی 
دبیر اجرایی حزب که دبیر کل آن آیت اهلل بهشتی بود، بوده ام و 
این  زمانی بود که اصالح طلبان امروز و اکثر لیبرال های آن روز 
با امام همراه نبودند و علیه شهید بهشتی حمله می کردند و با او 

برخورد داشتند.
حاال خنده دار است که  آقایان مدافع امام و شهید بهشتی شده اند 

آن  هم در برابر خاطراتی که من از امام و بهشتی بیان داشتم.

شهید رجایی در موتلفه
اما در مورد ش��هید رجایی و عضویت او در موتلفه اسالمی کافی 
است به خاطرات وی که در دوران ریاست جمهوری وی ضبط  
ش��ده و در کتاب های مربوط به ش��هید رجایی درج ش��ده است 

مراجعه فرمایید.
شهید رجایی می فرماید:

»من و شهید صادق اسالمی شاگردان شهید حاج صادق امانی 

هستیم. پس از دس��تگیری اولیه سران موتلفه اسالمی در سال 
1343 ب��ه کمک دکتر باهنر و جالل الدین فارس��ی این گروه را 
جمع کردیم و به  صورت تش��کیالت مخف��ی اداره می کردیم و 
هرکدام مان یک اسم مستعار داشتیم«) کتاب شهید محمد علی 
رجایی-یاران امام به روایت اسناد ساواک انتشارات مرکز اسناد 

تاریخی وزارت اطالعات( 
نام مستعار ش��هید رجایی امیدوار بود و نام مستعار اینجانب نیز 

لوزی بود.
بنابراین شهید رجایی از گروه شیعیان و یاران مؤتلفه اسالمی است 
در سال 43 عضو و جزو رهبران موتلفه اسالمی است که در برهه 

ای  موتلفه را اداره می کرد.
 از ای��ن  رو اعتب��ار بقی��ه مطال��ب نویس��نده و همفکرانش از 
اصالح طلبان کاماًل مشخص است. وقتی آن ها چنین  هستند و 
از خود شهید رجایی را نفی می کنند در بقیه موارد معلوم است که 

تا چه اندازه می توان به سخنان آن ها اعتماد کرد.
 عصبانیت حضرات هم طبیعی اس��ت اما خنده دارتر نوشته این 
نویس��نده در عصر ایران است. او می نویسد: »او در حالی آخرین 
نخست وزیر ایران را مهره پرورش یافته و خارجی دانسته که  اهل 

تاریخ درباره اشخاصی چون محمدعلی فروغی هم تجدیدنظر 
کرده و جانب احتیاط را می گیرند.«

می نویسد:» سخن او اهانت به شورای نگهبان است که در سال 
88 میرحسین را برای نامزدی ریاست جمهوری تائید کرده است 
بعد می نویس��د درباره ناخدا یکم به��رام افضلی فرمانده نیروی 

دریایی و وابستگی  به او هم دادگاه رأی داد.«

از افتخارات نظام جمهوری اسالمی
 دراین باره باید گفت :اولین رئیس جمهور منتخب نظام جمهوری 
اسالمی ابوالحسن بنی صدر است که به ریاست جمهوری رسید 
و امام انتخاب او را تنفیذ کرد و اولین رئیس صداوسیما قطب زاده 
بود که به  حکم امام منصوب شد و بعد خائن از آب درآمد و این از 
افتخارات نظام جمهوری اس��المی است که چنین عناصری  تا 
چهره ی آنها اش��کار نشده تا چنین جایگاه هایی می رسند و بعد 
هوش��یاری و بیداری ملت و عملکرد منفی آن ها ،آنان را رسوا و 
کنار می گذارد. همان طور که خیانت میرحسین در انتخابات 88 و 
جریان فتنه آشکار شد و ملت او را کنار گذاشت و حکومت حفاظت  

او را تأمین کرد تا او را نکشند و به پای نظام بنویسند.
 معلوم اس��ت نویس��نده مذکور وقت��ی از محمدعل��ی فروغی 
نخس��ت وزیر رضاخان و فراماسونر انگلیس��ی و خائن به ایران 
و حامی دیکتاتوری رضاش��اه ک��ه انگلیس  او را ب��رای اجرای 
بی رحمانه برنامه  ضد اس��الم و ضد اس��تقالل ایران بر سر کار 
آورده بود، حمایت می کند، موض��وع حمایت او از مفتون اصلی 

فتنه 88 هم معلوم می شود.

یا حتی وقتی وی دوباره از  نفوذی حزب توده در ش��بکه نظامی 
حزب توده وابس��ته به ک گ ب شوروی یعنی ناخدا افضلی یاد 
می کند و تلویحاً می خواهد مس��ئله او را به شک و تردید برساند. 
پس از چنین قلمی نمی شود توقع داشت که از اظهارنظر بنده و 
عقیده ای که در حزب نسبت به میرحسین یافته بودم و در خاطرات 

انقالب آن را بیان کرده اند این طور آشفته و برافروخته نشود.

از نامه های مرحوم عسکراوالدی سوءاستفاده نکنید
پاسخ من به این حضرات این است که این حمایت مستمر شما 
از کس��ی که در فتنه 88 ،محور اصلی آن فتنه بوده و به فرموده 
مرحوم عس��گراوالدی مفتون بیگانگان در جریان فتنه 88 که 
مورد حمایت جدی آمریکا و رسانه های استکباری بود و موجب 
ش��هادت برخی افراد و ایجاد آشوب در کشور که برخی تعبیر به 
انقالب رنگی کرده اند بوده است، خود بیانگر مواضع غلط و خطای 
شماست و همین خطاهاست که شما را چنین منزوی و بی اعتبار 

کرده است و می کند.
لطفاً از اخالق مرحوم عس��گراوالدی و سیاس��ت او در مس��ئله 
نامه ه��ای پای��ان عمر پربرکتش��ان ه��م سوءاس��تفاده نکنید 

عسگراوالدی درصدد تبرئه میرحسین و اصحاب فتنه 88 نبود. 
آن ها را مفتون بیگانگان می دانس��ت که رؤس��ای فتنه نیستند 
چون فتن��ه 88 را فتنه وارداتی می دانس��ت که م��ورد حمایت 
بیگانگان است، نه اینکه فتنه ای باشد که مستقاًل از درون ایران 

شکل گرفته باشد.
 تاکنون به مصلحت، مس�ائل میرحس�ین را مطرح 

نکرده ام
با اینکه میرحس��ین موس��وی در دوران نخست وزیری خویش 
بدترین رفتار و زشت ترین رفتار را علیه او داشت که در خاطرات 
مرحوم عسگراوالدی هست. میرحسین با اینکه می دانست امام 
چه اعتماد محکمی به عسگراوالدی دارد ولی علیه عسگراوالدی 
و سیاست های بازرگانی او هر کاری از دستش برآمد، کرد. با اینکه 
می دانست که عسگراوالدی همه مطالب خود را با امام مطرح و 
عمل می کند و امام مایل به کنار گذاشتن وی از وزارت بازرگانی 
در شرایط جنگ تحمیلی نیست اما کارهایی علیه عسگراوالدی 
کرد که باالخره وی به امام گفت که اجازه فرمایید من کنار بروم 
زیرا کار به جایی رس��یده که حیثیت افراد مؤمن را به خاطر فشار 
بر من دارند آس��یب می زنند و امام فرمودند تا آنجا که می ش��ود 

مقاومت کنید و اگر نشد اختیار با خودتان است.
من ب��ه این آقایان اصالح طلب و لیبرال می گویم من تاکنون به 
مصلحت، مسائل میرحس��ین را مطرح نکرده ام و شما هم این 
اظهارنظر من را با هر وزن سیاس��ی ک��ه دارم تحمل کنید و اال 
همان فتنه 88 برای آش��کار شدن حضرات بهترین است گرچه 

موارد دیگر هم بسیار مهم هستند.

پاسخ بادامچیان به عصبانیت اصالح طلبان
سیاسی
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حجت االسالم و المسلمین مس��عود عالی هم زمان با دهه کرامت 
در خصوص اهمیت نام حضرات ائمه معصومین)ع( گفت: حاالت 
و ش��خصیت افراد را می توان از نام آن ها تشخیص داد. قدر مسلم 
این مثل که در میان اعراب رایج بوده است که اسماء افراد از آسمان 
نازل می شود در نام های ائمه اطهار تجلی می یابد و خداوند اسامی 
و القاب اهل بیت توسط خداوند انتخاب  شده و بابی از معرفت نسبت 
به شخصیت معصوم بر روی ما باز می کند. پیرو این امر امام رضا)ع( 

القاب و اسامی متعددی دارد.
این خطیب برجسته کش��ورمان تصریح کرد: یکی از معروف ترین 
الق��اب حضرت، رضاس��ت، باالتری��ن مقام یک مؤمن تس��لیم و 
رضاس��ت. در اصول کافی از امام صادق)ع(  پرسیده شده که نشانه 
مؤمن چیست؟ ایشان می فرمایند به تسلیم خدا و در مقابل خدا رأیی 
نداشته و حکم خداوند را در قلبش بپذیرد و در خوشی و ناخوشی به 
فعل خدا راضی باشد و باالتر از آن راضی به اراده خدا باشد، اگر کسی 

از خدا خوشنود و راضی باشد در زندگی آرامش می یابد.
وی با اشاره به آیه پایانی سوره فجر تأکید کرد: نفسی که به رضایت 
و خش��نودی از خدا رسیده نفس مطمئنه اس��ت و کسی که از خدا 
راضی باشد مرضی خدا می ش��ود و کسی که به مقام رضا رسیده 
باش��د خداوند نیز از او راضی است، در این آیه شرط رسیدن و 
رجوع به مقامات قرب راضی بودن از خداس��ت اما گاهی 
م��ا در حوادث زندگی راضی نیس��تیم و دچار عجب 
می ش��ویم، ما گاهی کماالت خدا را به  پای خود 
می گذاریم این در حالی است که ما هر آنچه 

داریم از خداست.
حجت االسالم عالی ادامه داد: یکی 
دیگر از القاب امام رضا)ع( که در 
میان مردم بسیار مطرح است لقب 
رئوف است البته بیش از اسم رئوف در 
مراجع لقب عالم مطرح است. معمواًل رئوف 
به معنای مهربان معنا می شود در زیارت نامه ای که 
از امام جواد برای پدر بزرگوارشان به یادگار مانده تعبیر 

رئوف وارد ش��ده است، ما رئوف و رحیم را مهربان می دانیم اما فرق 
دقیقی بین این دو است.

وی به تفاوت عمیق بین رأفت و رحمت پرداخت و خاطرنشان کرد: 
رئوف مهربانی است که هیچ دردی را از طرف مقابل که قصد برطرف 
کردن آن را دارد برنمی تابد، رحمت عام اس��ت و به معنای مهربان 
است، رحمت مهربانی توأم با سازش با درد است اما رئوف مهربانی 
است که حتی تاب پذیرش درد نسبت به کسی که می خواهد دردی 
را از او دوا کن��د ن��دارد، رئوف مهربانی خاص اس��ت و امام رضا)ع( 

چنین رأفتی دارد.
این اس��تاد اخالق همه ائمه اطهار را رئوف برشمرد و تأکید کرد: از 
جهات مختلف لقب رئوف برای امام رضا)ع( به  صورت خاص تر به 
کار می رود یکی از این  جهت اس��ت که ممنوعی��ت فعالیت از امام 
برداشته شد؛ زیرا س��ایر ائمه تا پیش از امام رضا)ع( شرایط فعالیت 
برایشان محدود بود و دست آن ها برای فعالیت بسته بود و اگر هم 
در زندان نبودند در اختناق و فشار قرار داشتند امام رضا)ع( به دلیل 
اینکه جانش��ین مأمون و ولی عهد بود نسبت به سایر ائمه فعالیت 
بیشتری داش��ت و با مردم ارتباط آزادتری داش��تند و رأفت از امام 

رضا)ع( جوشید و ظهور یافت.
عالی یکی از عوامل مهم جوشش رأفت امام را حضور در مناظرات 
علمی دانس��ت که از سوی دستگاه خالفت مأمون با علمای ادیان 
و مذاهب برای تحقیر حضرت رضا)ع( برگزار می ش��د، افزود: امام 
رضا)ع(  با هر یک از اهالی ادیان و فرق با کتاب خودش��ان به بحث 
می پرداخت و از این  جهت به عالم آل محمد)ص( که امام صادق)ع(  
به فرزندشان امام کاظم)ع(  وعده فرزندی را داده بود که به این لقب 

آراسته می شود معروف شدند.
وی در پای��ان گفت: وقتی از عالم��ه طباطبایی در خصوص رأفت 
امام رضا)ع(  پرسیدند ایشان فرمود رأفت امام بلحس است یعنی به  
صورت محسوس و زود دیده می شود و حضرت طاقت دیدن درد و 

مشکل دوستانشان را ندارد و زود کار آن ها را راه می اندازد.

حجت االسالم و المسلمین مسعودعالی مطرح کرد:

رافت حسی امام رضا)ع(

رئوف مهربانی است که هیچ دردی را از 
طرف مقابل که قصد برطرف کردن آن را دارد 

برنمی تابد، رحمت عام است و به معنای 
مهربان است، رحمت مهربانی توأم با سازش 

با درد است اما رئوف مهربانی است که حتی 
تاب پذیرش درد نسبت به کسی که می خواهد 

دردی را از او دوا کند ندارد، رئوف مهربانی 
خاص است و امام رضا)ع( چنین رأفتی دارد

ویژه
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دکتر محمدحس��ین رجب��ی دوان��ی رئیس مرکز 
ایران شناسی و محقق تاریخ اسالم در خصوص امام 

شناس��ی در ش��یعه گفت: از منظر اعتقادی شیعه، امامان 
ما شایس��ته ترین افراد برای رهبری امت اسالم و در حقیقت 

رهبری جهان بش��ریت بوده و هس��تند. ولی متأسفانه به سبب 
انحرافاتی که بع��د از رحلت پیغمبر)ص( پیش آمد، این ذوات مقدس 
و بهترین های عالم خلقت، از این جایگاه محروم ش��دند و طاغوت ها 

و جباران و سفاکان در عالم اسالم و عالم بشریت حکومت کردند.

اثر شناخت امام
وی افزود: امامان ما در چنین فض��ای خفقان آوری تالش می کردند 
تا مردم را متحول کنند و راه س��عادت و نج��ات را که همان پیروی از 
اهل بیت است به آن ها نشان دهند. منتهی این کار سنگینی می طلبید. 
چون امامان ما آزادی عمل نداشتند و طاغوت ها می دانستند که حق 
با این ذوات مقدس اس��ت و اگر آن ها توس��ط مردم ش��ناخته شوند، 
همان گونه که هارون به فرزندش گفته بود که اگر فضیلت هایی را که 
این ها دارند، مردم بدانند چگونه رو به س��وی آن ها می آورند، و جایی 

برای حکومت و حاکمیت ما باقی نمی ماند.
*احساس محبت و خودمانی بودن مردم با امام رضا)ع(  

رئی��س مرکز ایران شناس��ی درباره مهم ترین صف��ت و خصلت امام 
هشتم ش��یعیان گفت: مهم ترین صفتی که از دیرباز در ذهن شیعیان 
و غیر ش��یعیان و با جرئت می توان گفت حتی در ذهن غیرمسلمان ها 
جاافتاده؛ که وقت��ی به زیارت حضرت می آیند، ایش��ان را امام رئوف 
و مهرب��ان و دادرس درماندگان می دانند. اگرچ��ه همه صفات نیک 
در همه اهل بیت  ازجمله امام رضا)ع( جمع اس��ت، اما این احس��اس 
محبت و خودمان��ی بودن مردم با امام رض��ا)ع(  و این که مردم برای 
عرض ادب و رفع مش��کالت و نیازها، برای ش��فای بیماران و برای 
گرفتن برکت در زندگی و به طورکل��ی برای رفع همه گرفتاری ها به 
 امام رضا)ع( رو می آورند، آن حضرت را بس��یار ش��اخص کرده است.

 رجبی دوانی یادآور شد: با آنکه پدر عظیم الشأنش وجود مقدس امام 
کاظم)ع(   باب الحوائج و فرزند گرامی عظیم الش��أنش امام جواد)ع( 
به جود و بخشش و گره گش��ایی معروف است اما امام رضا)ع( حالت 
خاصی دارند که این باور و یقین در میان مردم وجود دارد، که هر کس 
به  س��وی آن وجود مقدس رو بیاورد، دست خالی برنمی گردد. این چه 
از نظر معنوی و چه از نظر مادی یک امر ثابت  ش��ده است و این گونه 
حرم مق��دس و ملجأ منور و ملکوتی آن امام همام قبله گاه عش��اق و 

درماندگان شده است.

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
وی مهم ترین مقطع زندگی امام رضا)ع( را س��فر به ایران برشمرد و 
گفت: مأمون می خواست با ورود حضرت به ایران، آن هم نه جغرافیای 
امروز ایران بلکه ایران قدیم، که کل عراق تا چین و هند را هم شامل 
می شده؛ به اهداف متعددی نائل شود و به نفع حکومت خودش و برای 
استحکام آن، از این فرصت اس��تفاده و از طرف دیگر، امام رضا)ع( را 
از بدن��ه جامعه جدا کند تا مردم از آن حضرت دور ش��وند و این ارتباط 
عمیقی که موجب گسترش ش��ناخت مردم نسبت به ساحت مقدس 

امام می ش��ود، از بین 
ب��رود. ل��ذا س��فارش کرد 

که وقت��ی ام��ام را به  س��وی مرو 
می آورن��د، از مناط��ق شیعه نش��ین عبور 

 ندهند اما عدو ش��ود س��بب خیر اگر خدا خواهد.
این اس��تاد برجسته تاریخ کش��ورمان ادامه داد: واقعاً اگر 

امام کماکان در مدینه باقی می ماندند، جز مردمی که از جاهای 
مختلف برای زیارت یا کسب معرفت به مکه و مدینه می آمدند، کس 
دیگری با امام رضا)ع( آشنا نبود. اما کاری که مأمون کرد، باعث شد امام 
 رضا)ع( بیش از گذشته و بیش از امامان دیگر در جامعه شناخته شوند.

 در تاریخ  داریم هر جا که حضرت وارد ش��دند، با اینکه تأکید شده بود 
امام را از مناطق شیعه نشین عبور ندهند اما حضرت با استقبال فراوان 

و گسترده مردم مواجه شد.

نیشابور در تاریخ ماندگار شد
دوانی یادآور ش��د: خیلی از مناطق آن زمان شیعه نشین نبود زیرا امام 
از مکان هایی عبور داده ش��د که شیعه نش��ین نباش��ند. اما چنان امام 
مورد اس��تقبال قرار می گرفتند، آن هم توسط  افرادی که تا آن موقع 
حضرت را ندیده و از فضائل اهل بیت آگاه نبودند که عجیب بود. شهر 
به شهر که امام عبور می کردند شناخته می شدند و بسیاری از مردمی 
که امام را می دیدند این ش��ناخت را به دیگران منتقل کردند تا این که 
 حضرت به نیش��ابور رس��یدند در این ش��هر اتفاقات عجیبی رخ داد.

رئیس مرکز ایران شناسی با بیان اهمیت بغداد از نظر حدیثی در میان 
اهل س��نت در دوران امام رضا)ع( حضور آن حضرت در نیشابور 

را درخش��ان توصیف ک��رد و گفت: ه��زاران نفر محدث و 
مورخ در این ش��هر حضور داشتند که از امام استقبال و 

درخواست حدیث کردند و حدیث سلسله الذهب 
را از حضرت شنیدند. لذا نیش��ابور در تاریخ 

مان��دگار ش��د، احمد حنبل پیش��وای 
فرق��ه حنبلی های اهل تس��نن، چنان 

به ای��ن حدی��ث اعتقاد داش��ت که 
می گف��ت اگر این حدیث را بر کس��ی 

که س��خت ترین بیماری را دارد، با نقل 
راویانش که سلس��له طالی��ی اهل بیت 

هستند، بخوانید او ش��فا پیدا می کند. این 
نش��ان دهنده ش��ناخت عمیقی اس��ت که از 

امام در این ش��هر پدید آمد. 

محمدحسین رجبی دوانی مطرح کرد:
اعتقاد عجیب پیشوای فرقه حنبلی های 

اهل تسنن به حدیث امام رضا)ع(

ویژه
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در هفته های اخیر موجی س��نگین همراه با مدارک غیر مربوط 
علیه مهندس میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس 
ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی برخاست مبنی بر اینکه 
چرا  او با واردات خودرو مخالفت کرده است و انواع اتهامات نظیر 
عضویت وی در چند شرکت خودرو سازی و یا حمایت از مافیای 

خودرو  را مطرح کردند.
مهندس میرسلیم که از پاک ترین و س��الم ترین مدیران نظام 
اسالمی است در جلسه شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی به 

این جو سازی ها پاسخ داد. 
اقتصاد مقاومتی، نجات بخش

وی سیاس��ت اقتصاد مقاومتی را نجات بخش کشور دانست و 
افزود: آمریکایی ها در تحریم های خود دو نکته را مورد توجه قرار 
دادند، عدم فروش نفت ایران از جمله این موارد است که حادثه 
اخیر تصرف کشتی ایران در آبهای یونان یکی از سنگ اندازی 
هایی است که در مس��یر فروش نفت ایجاد ش��د و عوامل این 
چنینی سبب می شود تا فروش نفت ما مقرون به صرفه نباشد و 
با تخفیف و یا از دست دادن کشتی ها متضرر شویم. ارزی که از 
صادرات نفت به دست می آید ارز ارزش مندی است و باید قدر آن 
را دانست البته قیمت نفت افزایش یافت لکن ما به دلیل تحریم 

نفتی نمی توانیم این محصول را به قیمت متداول بفروشیم.

دو قله تولید
میرس��لیم اقدامات بازدارن��ده غرب در خص��وص توقف تولید 
محصوالت داخلی در ایران را از دیگر حربه های جهان س��لطه 
برشمرد و یادآور شد: تقریباً آخرین تحریم هایی که در سال 1397 
اعالم شد دقیقا صنعت خودرو را هدف قرار داد. البته پیش از این 
هم تحریم های وجود داشت. مثاًل شرکت پژو ایران را ترک کرد 
تا صنعت خودروی ما بخوابد اما ای��ن اتفاق نیفتاد زیرا خودرو و 
موتور ملی تولید شده بود. در سال 92 و 96 به دو قله تولید دست 
پیدا کردیم و یک میلیون و 450 هزار خودرو علیرغم تحریم ها 
تولید شد و بخشی از تحریم ها خنثی گردید ولی از 97 تحریم ها 

ما را از صحنه مبادالت بین المللی حذف کردند. 
وی با بیان اینکه در عرصه بین الملل؛ تولید برخی از محصوالت 

در داخل به صرفه نیست خاطرنشان کرد: تشدید تحریم ها سبب 
شد تا برخی از قطعات الکترونیک به داخل کشور وارد نمی شود و 
به دلیل اینکه تنظیمات خودرو از طریق سامانه هوشمند صورت 
می گیرد این مسئله برای ما یک تهدید بود. در دوران وزارت آقای 
طهماسبی هشدارهای الزم به دولت داده شد اما پشتیبانی های 
الزم برای خودکفایی در زمینه قطعات الکترونیک صورت نگرفت 
از سال 97 ما با مشکالتی مواجه شدیم که حل کردن آنها زمان 

بر و هزینه بر بود.
میرسلیم ادامه داد: از سال 97 با تمام مشکالت موجود و واقعی 
تولید متوقف نش��د در صورت��ی که با اج��رای اقتصاد مقاومتی 
می توانس��تیم نیاز بازار را تامین کنیم و با مشکل ورود قطعات و 
تولید بی کیفیت قطعات در داخل روبرو نش��ویم، تعداد  قطعات 
غیرتکراری قوای محرکه 300 عدد است در خودرو تا دو هزار یا 
دو هزار و پانصد عدد می رسد که طراحی و تولید آن زمان بر است 
و علیرغم محدودیت ها در این سال ها این اتفاقات صورت گرفت 

و متأسفانه کمکی برای بهبود این مهم اتفاق نیفتاد.
* سنگ اندازی و عدم حمایت دولت قبل از خودروی 

برقی
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی ضمن ی��ادآوری طراحی و 
رونمایی از خودروی برقی؛ س��نگ اندازی و عدم حمایت دولت 
قبل از این محصول را منجر به شکست آن خواند و گفت: دولت 
باید در خصوص خودرو برقی س��رمایه گذاری می کرد که این 
اتفاق نیفتاد. من در طی دیداری با معاون اول رئیس جمهور قبل 
تقاضای خرید هزار دستگاه از این خودرو را دادم اما با وجود قول 

همکاری چنین اتفاقی نیفتاد.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: تا سال 1370 
در صنعت خودروی کشور بر اساس الگویی که کره آن را ایجاد 
کرده بود فعالیت می کردیم البته از حق نباید گذش��ت که ما بعد 
از انق��الب به ایجاد زیر بنا اقدام کردی��م و از 75 به بعد موفق به 
طراحی خودرو بر اساس نیاز کشور شدیم؛ طراحی و تولید سمند 
از جمله این موارد است و بعدها برای تولید قوای محرکه داخلی 
نیز اقدام شد و در نهایت از سمند در سال 80 رونمایی شد و قوای 
محرکه ملی نیز با زحمات شبانه روزی مهندسان داخلی در سال 

85 تولید شد.

ماجرای ارابه مرگ بودن
میرسلیم فعالیت های گذشته عاملی برای ایجاد و توسعه قوای 
محرکه در صنعت خودروسازی دانست و گفت: بر مبنای قابلیت 
های ایجاد ش��ده در کشور دشمن احس��اس خطر کرد و برنامه 
مفصلی را ب��رای تحریم صنعت خودروس��ازی اجرا کرد، طرح 
شعارهایی مانند ارابه مرگ بودن خودرو ملی و بی کیفیت خودروها 
برنامه دشمن برای تضعیف روحیه و ایجاد حس یأس و ناتوانی 
در ماس��ت، بحث من در درجه نخست به یادآوری توانایی های 

داخلی باز می گردد.
وی اضافه کرد: ش��رکت پژو وقتی از ایران رفت تصور می کرد 
صنعت خودرو در کشور ما تعطیل شود اما این اتفاق با فعالیت و 
اتکا به توان داخلی نیفتاد. آنها برای زمین زدن این موضوع دست 
به کار ش��دند. در فضای عمومی مردم تحت تأثیر تبلیغات سوء 
دشمن هستند این درحالی اس��ت که اگر صنعت خودروسازی 
کش��ور تعطیل شود حدود 500 هزار ش��غل نیز از میان می رود، 
صنعت فوالد و پتروشیمی نیز به عنوان تأمین کننده دچار اخالل 

شده و ضربه جدی به تولید در کشور وارد می شود.

عضو هیات مدیره ها نیستم 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی اعالم کرد: در 
هیات مدیره شرکتهای خودرو سازی عضویت ندارد و در برخی 
شرکتهای موتور خودرو و امور تحقیقاتی که عضویت داشته در 

حال حاضر عضو آنها نیست.
مخالف�ت با هیئ�ت عالی نظارت مجمع تش�خیص 

مصلحت
میرسلیم تأکید کرد: در سال 97 همزمان با تحریم صنعت خودرو 
قانونی با عنوان حمایت از این صنعت در دس��تورکار قرار گرفت 
فرایند اصالح این قانون در سال 99 مجلس یازدهم دنبال شد در 
بررسی های انجام شده برای اصالح قانون دریافتیم که به مسئله 
اقتصاد مقاومتی توجهی نشده است. در هیئت عالی نظارت که از 
سوی رهبر انقالب برای نظارت بر اجرای سیاست های مأموریت 

سیدمصطفی میرسلیم در جمع شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

 من از سیاست اقتصاد مقاومتی دفاع می کنم
نه خودروساز

اقتصادی
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یافته است، پیشنهاد کمیسیون صنعت مورد مداقه قرار گرفت و 
ایرادات آن در خصوص اقتصاد مقاومتی رفع شد، از همان موقع 

مخالفت هیئت عالی نظارت آغاز شد.
ای��ن عضو حقیقی تش��خصیص مصلحت نظام ب��ا بیان اینکه 
مخالفت با طرح از سوی مجمع نبود، ادامه داد: تضاد این قانون 
با اقتصاد مقاومتی به اتف��اق آراء و بدون هیچ مخالفی در هیئت 
نظارت تصویب ش��ده است اما جوسازی های رسانه ای بر روی 
برخی از اعضاء تأثیر گذاشت و من بسیار متأثر شدم و رهبر انقالب 
نیز در سخنان اخیر خود به در نظر گرفتن مصلحت کشور و پرهیز 

از افتادن در جوسازی ها هشدار دادند.
وی خاطرنشان کرد: طرح به کمیسیون بازگشت و موافقت هئیت 
عالی نظارت جلب نشد تصمیم بر اصراری شدن گرفته شد و بدون 
احتساب نظر ش��ورای نگهبان به عنوان مصلحت برای بررسی 
به تشخیص مصلحت نظام رفت و در مجمع  بنا به مصلحت دو 

ماده 4 و 11 مورد بررسی قرار گرفت. 

بررسی ماده چهار و یازده
عضو کمیس��یون تدوین آیین نامه مجلس ش��ورای اسالمی با 
بیان مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با ماده چهار و یازده این 
طرح افزود: مخالفت با ماده 4  به این دلیل بود که به اش��خاص 
حقیقی اجازه واردات خودرو را می داد. این مسئله سبب داللی در 
کشور می شد و خدمات و تضمین محصول نادیده انگاشته می 

شد. مصلحت در این بود که شخصیت حقوقی دارای نمایندگی 
رسمی دس��ت به وارادات خودرو بزند. همچنین اخذ خط تولید و 
دانش فنی محصول نیز به عنوان سرمایه فنی به طرح اضافه شد.

میرسلیم با بیان اینکه در وارادات خودرو به موضوع مهم کیفیت 
باالی رده مصرف سوخت تأکید شد، گفت: بر این مبنا خودروهایی 

باید در بازار توزیع ش��ود که به درد عامه م��ردم بخورد و در رده 
خودروهای الف و ب باشد و این به عنوان مصلحت در نظر گرفته 
شد. اکنون ما در این وضعیت هستیم و دولت باید مقررات خود را 

به تصویب نهایی برساند.

کیفی�ت، یک�ی از مهمتری�ن اش�کاالت صنع�ت 
خودروسازی

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی یکی از مهمترین 
اش��کاالت صنعت خودروسازی را کیفیت خواند و اظهار داشت: 
قطعات تولید شده داخل کیفیت الزم را ندارد و باید ایرادات فنی 
رفع شود، مقرر بود طبق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت 
به 90 درصد فوب خلیج فارس عرضه شود این مسائل انجام نشد 
و کس��ی به دنبال کیفیت نمی رود و اهل فن به خوبی نسبت به 
آلودگی محیط زیست و خطرات و مضرات آن برای مردم مطلع 
هستند و برخی از خودروها باید اسقاط شود، در خارج از کشور دو 
قاعده صدهزار کیلومتر و 5 سال کار برای خودرو در نظر گرفته 
می ش��ود و طبق مقررات سخت گیرانه ای با مالیات زیاد مالک 
خودرو آن را از رده استفاده خارج و به کشور جهان سوم ارسال و 

یا اسقاط می کنند.

قابلیت اصالح وجود دارد
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: از طریق توان داخلی می 
توان اشکاالت فنی خودرو را اصالح کرد، تبلیغات منفی آثار 
نامناس��بی بر روحیه عوامل تولید دارد. اشکاالت کیفیت وارد 
است اما قابلیت اصالح داخلی وجود دارد، اصالح ساختار نظام 
یارانه ها و اعطای یارانه به صورت صحیح درخصوص سوخت 
یکی از مواردی است که می تواند باعث افزایش سطح کیفی 

محصوالت و کنترل قاچاق می شود.

علت گرانی خودروهای داخلی
وی درخصوص میزان تعیین قیمت خودرو خاطرنشان کرد: 
تولیدکنندگان معموال قطعات خود را از داخل تأمین می کنند و 
بخش محدودی از آن از خارج تأمین می شود اما هزینه تأمین 
قطعات از شرکت های فوالد بسیار گران تمام می شود و همین 
امر باعث می شود قیمت تمام شده خودرو برای مصرف کننده 

باال تمام شود.
 میرسلیم ضمن اشاره به نقش شورای رقابت در افزایش قیمت 
تمام شده خودرو برای مصرف کنندگان گفت: در حال حاضر 
قیمت تمام ش��ده خودرو کارخان��ه دار را متضرر می کند یکی از 
دالیل این زیان؛ تحمیل قیمت به آنها توس��ط ش��ورای رقابت 
است، مشکالت قیمت خودرو ناش��ی از خودروساز نیست بلکه 

نشئت گرفته از سیستم اقتصادی کشور است.

حربه دالالن برای کسب سود بیشتر
وی با انتقاد از قرعه کشی خودرو آن را عاملی برای افزایش قیمت 
به بهانه دریافت سود بیشتر توسط سرمایه گذاران یاد کرد و گفت: 
قیمت خروجی کارخانه و قیمت بازار با یکدیگر متفاوت اس��ت، 
دالل هایی که سوءاستفاده می کنند به صورت حرفه ای در فرایند 
ثبت نام ش��رکت می کنند و بسیاری از این خودروها توسط این 
افراد با افزایش تورم، با قیمت بس��یار باالتر به فروش می رسد و 

این ناشی از مشکل موجود در اقتصاد کالن کشور است. 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی افزود: جلوگیری از 
تخلف خودروساز و قطعه ساز نیز باید توسط دستگاه قضا صورت 
بگیرد البته این به معنای آن نیست که همه خودروسازان متخلف 
هستند، ایجاد مراکز توس��عه و تحقیق بسیار ارزشمند است که 
در قائن با همراهی و همکاری ما در حال س��اخت قطعه است و 
مورد تأیید انگلستان قرار گرفت. البته همه قطعه سازان با عنوان 
به صرفه نبودن ای��ن کار؛ چنین اقداماتی را انجام نمی دهند. در 
کش��ور ما بر خالف ش��رکت های بزرگ مانند تویوتا که برای 
تحقیق هزینه ای را صرف می کنن��د هزینه ای صرف تحقیق 

و توسعه نمی شود. 

لزوم ایجاد مراکز توسعه و تحقیق
میرس��لیم ایجاد مراکز توس��عه و تحقیق را مهم ارزیابی کرد و 
ادامه داد: مجموع دو خودروساز ما 200 میلیون متضرر شده اند 
و در صورت عدم اصالح آن سبب تعطیلی صنعت خودروسازی 
می شود. در حال حاضر چندین س��ال است که درآمد ناخالص 
ملی کشور کاهش یافته و یا ثابت است از سوی دیگر با افزایش 
نقدینگی و کاهش تولید ناخالص ملی س��بب افزایش قیمت ها 
ش��ده و نمی توان این مس��ائل کالن اقتصادی کشور را بر سر 

خودروساز آوار کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با پرداختن به ماده 
ی��ازده  قانون مطرح ش��ده گفت: با تصویب ای��ن قانون، قانون 
ارتقاء کیفی تولید خودرو و س��ایر تولیدات صنعتی داخلی دولتی 
مصوب1389 با اصالحات و الحاقات بعدی که احکام دائمی آن 
در این قانون و قانون تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد مصوب 
1396 و قانون حداکثر استفاده از توان تولید و حمایت از کاالی 
ایران در کش��ور مصوب سال 1398 نس��خ می گردد. در مجمع 
فریاد بلند شد و به کیفیت و... نقد وارد شد و عمال در مجمع ماده 

یازده رد شد.

برخی دنبال وارادات خودروهای لوکس هستند
وی گفت: در س��ال 97 س��ران قوا ب��ا اختی��ارات رهبر انقالب 
تصمیم گرفتند به مدت 3 سال وارادات خودرو ممنوع شود و این 
ممنوعیت تا 1400 اتفاق افتاد اما فرایند واردات به شکل قاچاق 
ادامه داشت. نگاهی به نمایشگاه های خودرو این واردات قاچاق 

مقام معظم رهبری سال نو را با عنوان 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 

نام گذاری کردند و رئیس جمهور نیز 
یک ماه و نیم بعد سند تحول دولت 
را ارائه می کند که نخستین بند آن 

بر تولید داخلی تأکید دارد اگر صنعت 
خودروسازی و نفت در کشور تعطیل 

 شود؛ امر تولید نیز کامال تعطیل
 می شود

 اقتصادی



www.shoma-weekly.ir 10شماره  1201  سال بیست و ششم
را نش��ان می دهد و بسیاری از دست اندرکاران استفاده های آن 
چنانی می کنند. در قانون ورود خودروهای تجملی ممنوع شده 
اما این طیف به دنبال وارادات خودروهای لوکس هستند تا سود 
بس��یاری عایدشان شود. وقتی قرار اس��ت مقابل این سودهای 

بادآورده ایستادگی شود این افراد ساکت نمی شود.

خالف قانون اقتصاد مقاومتی
این نماینده مجلس به قان��ون بودجه و ورود چند هزار خودروهای 
سواری و سواری های ترکیبی و برقی اشاره کرد و گفت: در کشور 
این خودروهای سواری تولید شده و پشتیبانی الزم از آنها نمی شود 
و واردات صورت می گیرد ما با این مسئله مخالفت کردیم و اقدام به 
حذف چند هزار خودرو نمودیم بعدها دیدیم پنج هزار و بیست هزار 
خودرو در قانون بودجه آمده که در آنجا نیز رد شد و مشخص می شود 
در اینجا فتنه ای نهفته است که ارز سه و نیم میلیارد دالری در این 
شرایط اقتصادی نیاز دارد. این ارز باید برای نهاده های دامی و یا گندم 
استفاده شود اما متأسفانه برای هفتاد هزار خودرو در نظر گرفته شد 

بنابراین این مسئله خالف قانون اقتصاد مقاومتی است.

می خواهند صنعت خودروسازی را بکوبند
میرس��لیم با کالبدشکافی دالیل تخریب رس��انه ای که توسط 
جریان مخالف این طرح صورت گرفته تأکید کرد: تخریب هایی 
مانند ایجاد آلودگی، عدم صرفه اقتصادی و... بهانه هایی برای 
وارد ک��ردن خودروهای تجمالتی اس��ت، ای��ن جریان در اثر 
حرص و طمع واردکنندگان خ��ودروی لوکس صورت گرفته 
که افراد مشخصی هس��تند و مخفی نیستند و به دلیل داشتن 
قدرت و س��رمایه تمام فضای مجازی را برای بدنامی پوشش 
دادند و اسم ما را مطرح کردند اما اصل قضیه این بود که صنعت 

خودروسازی را بکوبند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این عده خاص با 
عنوان نمودن اینکه خودرو داخلی ایمنی و کیفیت ندارد سعی 
در تعطیلی صنعت خودروسازی و تبدیل ایران به بازار مصرف 
سایر کشورها دارند این درحالی است که ایران تنها با تولید زنده 
می ماند. تخریب های ش��خصی به جایی کشیده می شود که 
می گویند آقای میرسلیم ذی نفع است و با دروغ پردازی و انتشار 
اخبار جعلی در خصوص عضویت در موسسه تحقیقاتی قوای 
موتور محرکه که بعد از چند سال تعطیل شد و البته ارتباطی به 

مسئله خودرو ندارد سعی در تخریب جریان داشتند.

علت تخریب ها علیه میرسلیم
میرسلیم همچنین به دیگر تخریب های شخصی صورت گرفته 

در فضای رسانه ای کشور اشاره کرد و افزود: موارد دیگری مثل 
آگهی عضویت در دیزل سنگین ایران در سال 1384 که من در 
سال 92 استعفاء داده و بیرون آمدم و اینکه اصال دیزل سنگین 
ارتباطی به خودروس��ازی ندارد نیز از این دست است همچنین 
ثبت اختراع که اصال به خودرو ارتباطی ن��دارد و بنده به عنوان 
یک مدرس دانشگاه با همراهی دانشجویان اقدام به این فعالیت 
کردم نیز مطرح شد. این تخریب هایی است که برای تشویش 
اذهان عمومی صورت می گیرد و روزنامه جمهوری بعد از انتشار 
تکذیبیه آن را منتشر نکرد. همین طور مرکز تحقیقات موتور که 
من موسس آن بودم تنها مرتبط با خودروسازی است که باعث 
افتخار کشور است و موتورهای متعددی در این مرکز طراحی شد 
و برخالف بسیاری از شرکت ها سود داد نیز در اهداف حمله رسانه 

ای آنها برای انحراف اذهان عمومی قرار گرفت.  
عضو ش��ورای مرکزی تصریح کرد: بعد از نمایندگی مجلس بنا 
به قانون من اس��تعفای رسمی خود را از این شرکت دادم، ضمن 
اینکه در تمام این شرکت ها به عنوان عضو غیرموظف حقوقی 
دریافت نکردم و همینطور در شرکت های خودروسازی سهامی 
نداشته و ذی نفع نیستم این جریان رسانه ای مطرح می کنند که 

ما ذی نفع هس��تیم و به فراتر از مسائل فنی می پردازند تا جایی 
که به لج��ن پراکنی و دروغ پردازی پیرام��ون خانواده و زندگی 

شخصی بنده پرداخته اند.

در دفاع از قابلیت و توان جوانان کوتاه نمی آییم
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه ما در دفاع از 
قابلیت و توان جوانان کوتاه نمی آییم، خاطرنشان کرد: عده ای 
درصدد هس��تند تولید در کشور به خاک س��یاه کشیده شود و به 

راحتی و ب��ه هر قیمتی بتوانند واردات کنند و من اعاده حیثیت و 
ش��کایت خواهم کرد تا هرکسی نتواند در کشور با دروغ و افترا و 
تهمت تالش به لجن پراکنی برای نادیده گرفتن ظرفیت های 

داخلی و حفظ منافع عده ای انجام دهد. 
این عضو ش��ورای مرکزی همچنین در پاسخ به سوال یکی از 
حضار در زمینه پیشنهاد همکاری شرکت تویوتا در بیست سال 
قبل و ایجاد خط تولید به شرط دریافت پنج سال اختالف سوخت 
، چنین گفت: تفاوت حرف بنده و پیشنهاد تویوتا در این است که 
ما خودمان طراحی و از پس تولید انبوه برآمدیم. من این پیشنهاد 
را به خاطر دارم مدیر عامل وقت پیشنهاد همکاری را به پژو دادند 
البته پیشنهاد تویوتا عاقالنه تر بود و مفهوم این بود که خط تولید 
در قبال اعطای سوخت به ما تعلق می گرفت و ما سر سفره آنها 
می نشستیم باز این آن چیزی که ما می خواستیم نشد، اکنون ما 
خودمان اقدام به تولید انبوه کردیم و باید اشکاالت را رفع کنیم، 
اما ش��رکت تویوتا و پژو اجازه دخل و تص��رف را به ما نمی دادند 
حتی برای ایجاد صندوق عقب در پژو 206 توافق صورت گرفت 
و پیش��نهادات اینگونه سبب وابستگی بیشتر ما به شرکت های 

خارجی می شود. امروز ما مجهز به خط تولید داخلی هستیم و آن 
پیشنهاد در ظاهر مناسب بود  اما در باطن ما را تبدیل به مصرف 

کننده می کرد.

من از سیاس�ت اقتص�اد مقاومتی دفاع م�ی کنم نه 
خودروساز

عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین به شبهه ای در خصوص 
مدیریت دو کارخانه بزرگ خودروسازی در ایران و رانت تحمیلی در 
نتیجه سوءمدیریت این افراد پاسخ داد: در خودروسازی برای هر 
خودرو هدفی تعیین می شود و خودروها به شهری، نیمه شهری و 
جاده ای و... تقسیم می شود، پراید خودرو شهری است و نباید وارد 
خارج از شهر شود اما شما نمی توانید مقابل ورود این خودرو به جاده 
های غیرشهری بشوید، استفاده ما از خودروها نادرست است و این 
مقوله به خودروساز مرتبط نیست. من از خودروساز دفاع نمی کنم 
بلکه از سیاست اقتصاد مقاومتی دفاع می کنم و چاره حل مشکالت 
باز کردن دروازه واردات نیست، من مطلع هستم مدیریت کنونی 
مدیریت نادرست است و وزیر را نیز برای پاسخگویی به مجلس 
دعوت کردیم و مقرر ش��د که نسبت به اصالح آن اقدامات الزم 
صورت بگیرد، مدیریت نقش مهمی در توسعه و پیشرفت دارد، 
دولت در کار ایران خودرو با پنج درصد س��هام مداخله می کند و 
مدیرعامل تعیین می کند این درحالی است که مجمع عمومی 
ایران خودرو  باید پاس��خگوی مشکالت باشد اما اکنون مجمع 
عمومی محل تصمیم گیری نیست بلکه دولت با پنج درصد سهام 

مداخله می کند و ما منتقد این موضوع هستیم.

در ایران متاسفانه مسئولیت حرفه ای معنی ندارد
وی افزود: استفاده از احساس��ات مردم جوسازی است و هیچ 
کمکی نمی کند و تنها س��بب تضعیف روحیه می شود. در ایران 
متاسفانه مسئولیت حرفه ای معنی ندارد و برخی از مشکالت فنی 
ممکن است ناشی از اهمال راکب و یا قطعه ساز و... باشد و باید در 
قبال آن هر کس که کوتاهی کرده در مقابل قانون پاسخگو باشد 

و نمی توان تنها همه مسئولیت ها را متوجه خودروساز دانست.
میرسلیم در پاسخ به سوال دیگری در زمینه واردات خودروهای 
دست دوم و پیگیری قضایی اکاذیبی که نسبت به وی و مؤتلفه 
اسالمی مطرح شد، گفت: یکی از مسائلی که بد نیست دوستان 
بدانند تصمیم برخی برای واردات هش��ت هزار کامیون دس��ت 
دوم به داخل کش��ور بود. این درحالی است که به شرکت های 
خودروسازی سنگین داخلی می توان سفارش این میزان تولید 
را داد. در حال حاضر با وجود مش��کالتی که ایجاد شد پذیرفتند، 
هنگامی که مس��ئله واردات مطرح می شود توازن ارز بر هم می 
خورد و افزایش قیمت ارز ایجاد و سبب افزایش قیمت کاال می 
ش��ود این آثار در چند ماه آینده خود را نش��ان م��ی دهد البته در 
خصوص مسائلی که در رس��انه ها به صورت کذب مطرح شد، 

پیگیری های الزم را با کمک دوستان خواهم کرد.

بعد از نمایندگی مجلس بنا به قانون 
من استعفای رسمی خود را از این 

شرکت دادم، ضمن اینکه در تمام این 
شرکت ها به عنوان عضو غیرموظف 
حقوقی دریافت نکردم و همینطور در 

شرکت های خودروسازی سهامی 
نداشته و ذی نفع نیستم این جریان 

رسانه ای مطرح می کنند که ما ذی نفع 
هستیم و به فراتر از مسائل فنی می 
پردازند تا جایی که به لجن پراکنی و 

دروغ پردازی پیرامون خانواده و زندگی 
شخصی بنده پرداخته اند

اقتصادی
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حمیده ناطقی مدیر بان��وان حزب مؤتلفه 
اسالمی در کش��ور ضمن تقدیر از وزارت 
کشور به دلیل ابالغ قانون عفاف و حجاب 
به دستگاه ها و نهادهای دولتی در گفتگو 
با خبرنگار هفته نامه ش��ما گفت: مطابق 
اخبار منتشر ش��ده در رسانه ها طرح جامع 
عفاف و حجاب از س��وی وزارت کشور به 
همه دس��تگاه ها و نهاد ها ابالغ شده است 
و مس��ئولیت اجرای طرح را به ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر واگذار گردیده که این 
مهم بعد از وقفه طوالنی مدتی که در دولت 
های قبل برای اجرایی سازی آن صورت 

می گرفت اکنون قابل تقدیر است.
ناطقی ب��ا بیان اینکه نقش س��تاد امر به 
مع��روف و نه��ی از منکر در نظ��ارت بر 
اجرای قانون حج��اب و عفاف پررنگ و 
مؤثر است، یادآور شد: ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر ب��ا تجربیاتی که در زمینه 
احیای واجب فراموش شده دارند باید به 
صورت ایجابی در حوزه اجرایی سازی این 
طرح در نهادها و ادارات دولتی وارد عمل 
ش��وند و با نهایت دقت نسبت به پرهیز از 
برخوردهای سلیقه محور در اجرای طرح 

کوشا باشند.
مدیر بانوان حزب مؤتلفه اس��المی خاطر 
نش��ان کرد: اجرای صحی��ح طرح عفاف 
و حجاب س��بب ایجاد اطمینان خاطر به 
مردم در فضای عمومی جامعه خواهد شد 
و هنگامی که این طرح در ادارات و نهادها 
به صورت صحیح اجرایی ش��ود و رس��انه 

نیز با هدف جهاد تبیین به روش��نگری در 
خصوص واقعیت ای��ن طرح بپردازد قطعا 
م��ا در بازه زمانی میان مدت ش��اهد آثار و 
برکات اجرای این طرح خواهیم بود و مردم 
به صورت خودجوش در اجرایی سازی آن 

مشارکت می کنند.
وی با تأکید بر عملیات رس��انه ای دشمن 
برای مخدوش سازی طرح عفاف و حجاب 
در نهادها و ادارات ضرورت ایجاد ش��بکه 
اطالع رسانی منسجم و کارآمد از نیروهای 
انقالبی را یادآور شد و افزود: تجربه فعالیت 
تشکیالتی به ویژه در حوزه رسانه اکنون 
باید برای تقابل با جبهه مخالف و عظیمی 
که بر علی��ه این طرح ص��ف آرایی کرده 
اند به میدان بیاید، یادآوری اهمیت حفظ 
خانواده، شأن و منزلت زن، امنیت فضای 
سالم برای فعالیت هر دو جنس مرد و زن در 
کنار یکدیگر و شبکه محتوایی از این دست 
ضرورتی است که فعاالن فرهنگی و رسانه 

ای جبهه انقالب نباید از آن غافل شوند.
این فعال حوزه زنان در پایان گفت: پایش و 
رصد وضعیت اجرای طرح توسط ستاد امر 
به معروف باید با همراهی نیروهای مردمی 
اتفاق بیافتد؛ زیرا هر زمان ما با مش��ارکت 
م��ردم در اجرای طرح و برنام��ه ها روبرو 
شدیم موفقیت دو چندانی را شاهد بودیم  و 
اطالع رسانی صحیح و آگاهی بخشی به 
مردم می تواند آنها را در مسیر همراهی با 
این طرح و حتی نظارت بر حس��ن اجرای 

آن قرار دهد.

اجرای صحیح طرح عفاف و حجاب 
موجب اطمینان خاطر جامعه می شود

مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسالمی:

محمدکاظ��م انبارلویی، عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اسالمی، در گفت وگو با ایکنا، درباره دالیلی که در راستای جهاد 
تبیین می توان برای باطل بودن ادعای به بن بست رسیدن کشور 
ارائه داد، گفت: نکته مس��لم قطعی این است که ضد انقالب در 
بن بست قرار گرفته است. آنها در روزهای اول انقالب، پیش بینی 
می کردند که انقالب ظرف دو تا سه ماه سرنگون می شود چون 
در سراسر کشور و استان های مختلف، جریان های تجزیه طلب در 
کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ...فعال شده بودند و با 
به دست گرفتن پرچم تجزیه یک جنگ داخلی راه انداخته بودند 
که با ایستادگی مردم شکست خوردند. پس از آن غائله منافقین 
و لیبرال ها پیش آمد و مسئوالن تراز اول کشور ترور شدند و 17 
هزار نفر از مردم عادی به خاک و خون کشیده شدند. پس از آن 
جنگ 8 ساله را علیه انقالب راه انداختند اما جوانان از این کشور 
دفاع کردند و در نهایت دشمن با خفت و خواری به پشت مرزهای 

کشور رانده شد.

وی افزود: دشمنان با شکست طرح ها و توطئه های سخت، جنگ 
نرم را راه انداختن��د که اوج آن در 1378 و 1388 بود. در طی این 
سال ها ادعای ثابت معاندان این بود که نظام به بن بست رسیده 
و در حال فروپاشی است در حالی که خودشان به بن بست فکری 
و سیاسی رسیده بودند. از میان گرد و خاک این توطئه ها اقتدار و 
توانمندی نظام هر روز بیشتر شد به نحوی که این اقتدار به خارج 
از مرزها رس��ید و امروز محور مقاومت به پرچمداری جمهوری 
اسالمی پشت دروازه های بیت المقدس و سرزمین های اشغالی 

خیمه زده است.
انبارلویی اظهار کرد: در این میان توطئه داعش را با هدف نهایی 
جنگ با ایران ایجاد کردند اما قبل از اینکه داعش به مرزهای ما 
برسد متالشی شد و همه اینها دالیل و نشانه های اقتدار نظام و 
در بن بست نبودن کشور است. نظام و کشوری که در بن بست قرار 
گرفته باشد نمی تواند پاسخ قاطعی به تهدیدات مختلف سخت و 
نرم آن هم در شرایط تحریمی بدهد و نفوذش را به فراتر از مرزها 

گسترش دهد و اقدامات جمهوری اسالمی در حقیقت اثبات در 
بن بست بودن و فروپاشی دشمنان است که امروز نشانه های آن 
خروج مذبوحانه  آمریکا از افغانس��تان، کاهش حضور نظامی در 
عراق و افول قدرت آمریکا در منطقه است و همه اینها به واسطه 
اقتدار و نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی ایران است که استکبار 

جهانی را قدم به قدم به عقب نشانده است.

محمدکاظم انبارلویی تشریح کرد:
دالیل باطل بودن ادعای به بن بست رسیدن کشور

دکتر الله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب 
مؤتلف��ه اس��المی و نماین��ده ادوار مجل��س در 
خصوص ابالغ قانون عفاف و حجاب در هفته ای 
که گذشت و دالیل تأخیر در این ابالغ طی سال 
های گذشته گفت: علت تأخیر را باید از مسئوالن 
پرس��ید. معموال بحث های عفاف و حجاب که 
با اس��تحکام بنیان خانواده و سالم سازی محیط 
اجتماعی به ویژه برای بانوان پیوند خورده است 
دچار نگاه های س��لیقه ای و بی مهری می شود. 
در حالی که اگر این طرح ها به خوبی تبیین شود با 

استقبال عمومی روبرو خواهند شد.
وی ضمن بی��ان اینکه طرح های��ی نظیر قانون 
ابالغی عفاف و حجاب برخاسته از فطرت انسانی 
است، خاطرنشان کرد: این طرح ها با نیاز جامعه 
همراه است و به اس��تحکام بنیان خانواده کمک 
می کند اما متأسفانه با تأخیر در حال اجراست و در 
دوره های گذشته پیگیری هایی صورت گرفت 

اما منتهی به اجرا نشد.
این نماینده اس��بق مجلس تصریح ک��رد: البته 
بخش��ی از این طرح نیز به صورت سلیقه ای و یا 
ناقص اجرا شد و امیدواریم این بار دقیق و منظم 
این طرح اجرا شود و تبیین موضوع و دستاوردهای 
اجرای��ی آن برای مردم بیان ش��ود، حق مردم ما 
دانس��تن و حضور در فضای س��الم برای فعالیت 
اجتماعی است نه فضای غربی آلوده ای که سبب 

آسیب به زنان و خانواده می شود.
افتخاری در پاسخ به این سؤال که قانون ابالغی 

حجاب و عفاف تا چه میزان بر سالم سازی محیط 
اجتماعی مؤثر خواهد بود، گفت: این قانون کمک 
می کند محیط اجتماعی و محیط کار به ویژه برای 
بانوان سالم باشد و محیطی به دور از محرک های 
مخرب را ایجاد می نمای��د و بازدهی کار در این 
محیط برای ارائه ظرفیت های علمی و تخصصی 

بانوان در کنار آقایان فراهم می شود.
وی در پایان اظهار داش��ت: م��ن در جزئیات این 
قانون ورود ندارم ولی مطلع هستم به دلیل عدم 
تبیین صحیح در خصوص برخوردهای ایجابی، 
برخوردهای سلبی صورت گرفته در فضای رسانه 
ای برای مخدوش سازی طرح پررنگ می شود. به 
همین دلیل نگرش های غیرواقعی و گاهی منفی 
نسبت به این طرح وجود دارد و ما از مجریان انتظار 
داریم این طرح را به درستی اجرا کنند و مردم نیز 
با بررسی طرح در صورت مشاهده نواقص آن را 
به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ارجاع دهند تا 
مقدمات اصالح و مناسب سازی آن فراهم بیاید.

افتخاری با اشاره به طرح عفاف و حجاب:

اگر درست تبیین شود
مردم استقبال می کنند

 اجتماعی
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ششمین نشست اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی با حضور دکتر میرجلیلی رییس بسیج 
ورزش کشور، سرداریزدانی ریاست تربیت بدنی سپاه محمدرسول اهلل)ص( و دکتر بادامچیان دبیرکل 

حزب برگزار شد.
در این نشس��ت هم اندیشی که با موضوع نقش و جایگاه بسیج و س��پاه در ورزش و لزوم همگرایی و 

اشتراک مساعی ارگان های مختلف برگزار شد.
دکتر بادامچیان: ایرانیان از دیرباز به ورزش اهمیت می دادند

دکتر اسداهلل بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسالمی نخستین سخنران این نشست بود که با اشاره به 
پیشینه ورزش در ایران تاکید کرد: ایرانیان از هزاران سال پیش به مقوله ورزش و تربیت بدنی اهمیت 
می دادند. این امر پس از ظهور اسالم و با توجه به ارزش و اهمیتی که این دین مبین برای تقویت جسم 

و روح و سالمت جامعه قائل بود، مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: اکنون نیز نظام جمهوری اسالمی تالش ویژه ای برای گسترش ورزش و تقویت روح و جسم 
از خود نش��ان می دهد. نمونه بارز این مسئله حضور موثر و مفید سپاه و بسیج در عرصه ورزش کشور 
است. اهتمام ما باید بر این قرار گیرد که جنبه های پهلوانی ورزش بر جنبه قهرمانی برتری داشته باشد. 
ضمن اینکه باید تاکید کنم،یکی از وظایف متولیان ورزش ارج نهادن به جنبه های معنوی آن و تقویت 

بیش از پیش رشته هایی چون کشتی و ورزش های زورخانه ای است. 
وی در پایان از مسئولین ورزش بسیج و سپاه حاضر در جلسه خواست ضمن تشریک مساعی با اعضای 

کارگروه ورزش حزب موتلفه در جهت گسترش ورزش ارزشی بیش از پیش تالش کنند.
دکتر میرجلیلی: ورزش باید دست مدیران صالح باشد

دکتر میرجلیلی رییس سازمان بسیج ورزش کشور با اشاره به نقش بسیج در ورزش تصریح کرد: بسیج 
ارگان مردمی برخاس��ته از میان مردم و در خدمت مردم اس��ت. ما به عنوان خدمتگزار مردم در بخش 
ورزش تالش داریم به وظیفه ای که بر عهده گرفته ایم، عمل کنیم با این وجود الزم است در راستای 
دستیابی به هدف مورد نظر، بین نهادهای مختلف متولی، وحدت رویه وجود داشته باشد. به اعتقاد من 
برای رسیدن به این هدف باید قرارگاه مشترک فرهنگی، ورزشی داشته باشیم زیرا امروزه نقش فرهنگ 
در ورزش بس��یار کم رنگ است و باید جدی گرفته شود. وی ادامه داد: ورزش اصلح است و باید دست 
مدیران صالح باشد. یکی از ماموریت های بسیج مبارزه با فساد است. برای همین منظور باید از مدیران 
دارای حسن سابقه و امتحان پس داده در مسئولیت های مختلف استفاده شود هر چند باید اذعان کنم در 
این زمینه متاسفانه بانک اطالعات مدیران را نداریم. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این 
است که باید سازوکاری فراهم کنیم تا ورزش را ارزان و در دسترس عموم قرار دهیم. برای این منظور 
پی گیر ایده پردازی، خالقیت و برنامه هس��تیم و از اعضای همین کارگروه تقاضا می کنم در راستای 

گسترش ورزش، عمومیت بخشیدن به آن و فرهنگ سازی ما را یاری دهند.
سردار یزدانی: نگاه ما به ورزش باید تغییر کند

سردار یزدانی ریاست تربیت بدنی سپاه محمد رسول اهلل)ص( سخنران بعدی این جلسه هم اندیشی 
بود که طی اظهاراتی تاکید کرد: امروزه جوامع جهانی به مسئله ورزش و تربیت بدنی توجه ویژه دارند 

زیرا این مهم با سالمت مردم، حفظ محیط زیست، نشاط، اقتصاد، تفریح سالم و پویایی جامعه ارتباط 
مس��تقیم دارد. ما نیز در راس��تای تحقق این مهم نیاز به تالش ویژه و اتحاد بین ارگان های مختلف 
داریم. برای دستیابی به نقطه مطلوب، الزم است ارگان ها و وزارتخانه ها برنامه های منظمی را جهت 

گسترش ورزش در دستور کار قرار دهند. 
وی تش��ریح کرد: متاس��فانه در برخی از وزارتخانه ها امکانات ورزشی بال استفاده مانده و بهره گیری 
بهینه از آنها صورت نمی گیرد. ما برای رسیدن به جایگاه مطلوب و فراگیر کردن ورزش در میان جامعه 
باید برنامه منظم، هدف مش��خص و امکانات کافی داشته باشیم. با فراز و نشیب و نوسان نمی شود به 
اهداف مورد نظر دست یافت. معادالت پیچیده و کارکرد گسترده ورزش در جهان امروز حکم می کند 
تا نگاه مان را نس��بت به این امر تغییر دهیم. ورزش قهرمانی خوب است اما برای سالمت جامعه باید 
ورزش همگانی را بیش از پیش گس��ترش دهیم. از اعضای این کارگروه که ایده های خوب و اهداف 

بلندی دارند تقاضا می کنم ما را در مسیر مورد نظر همراهی کنند.
محمدرضا تهرانی: لزوم گسترش تربیت بدنی در میان جامعه

 همچنین محمدرضا تهرانی رییس کارگروه ورزش حزب موتلفه اس��المی با اشاره به نقش تاثیرگذار 
بس��یج و سپاه در عرصه ورزش کش��ور، این امر را در راستای اهداف سازمانی ارگان های یاد شده و به 

منظور گسترش مقوله تربیت بدنی در میان جامعه عنوان کرد. 
در ادامه، جمعی از اعضای کارگروه ورزش از جمله غالمحسین زمان آبادی، مجید ندیری، مهدی محمد 
نبی، مهدی شکری، دکتر امیر ساعد وکیل، دکتر علی محمدی، حسن علیرضایی، حسن نوایی، سامان 
علی عسگری و...نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در ارتباط با لزوم گسترش نقش نظارتی بسیج در 
ورزش، تعامل و همگرایی بیش از پیش س��پاه و بس��یج با ارگان های دیگر از جمله ورزش شهرداری 
ها و آموزش و پرورش به منظور بهره مندی افراد جامعه از امکانات ارزان، اهمیت فراگیر شدن ورزش 
همگانی و پی گیری این مهم از س��وی بسیج و سپاه، ضرورت فرهنگ سازی در ورزش، تالش برای 

گسترش فرهنگ پهلوانی و اشاعه آن در میان قهرمانان بیان کردند.
در پایان این نشست مقرر شد اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی و مسئولین حاضر در جهت 

گسترش ورزش و پیشبرد اهداف مورد نظر تعامل و رایزنی بیشتری داشته باشند.

در نشست هم اندیشی کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی با مسئولین ورزش بسیج و سپاه مطرح شد:
ورزش باید دست مدیران صالح باشد


