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دکتر اسداهلل بادامچیان:

 بودجه سال ۹۹
 چاره ساز مشکالت اقتصادی کشور نخواهد بود

علی عباسپور:

نمایندگان مردم و مسئوالن
 باید شفافیت مالی

 داشته باشند

حسن غفوری فرد:
برخی از مسئولین تنها زمان 
انتخابات در میان مردم هستند

احمدعلی مقدم:
۹ دی اثبات مردمی بودن  

جمهوری اسالمی است
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نمادهای اسالمی، شیعی و انقالب 
یک سیاستی وجود 
دارد -ی��ک سیاس��ت 

دنیای��ی، بین المللی؛ که حاال آن سیاس��ت در 
داخل هم یک ش��عبی پیدا میکن��د- برای به 
فراموشی سپردن نمادهای انقالب؛ که یکی  ]از 
این نهادها[ و برترینش مجاهدت و شهادت در 
راه خدا اس��ت؛ برای اینکه نام شهدا را، یادشان 
را، حرکاتش��ان را به فراموشی بسپرند؛ شما در 
واقع در مقابل این حرکت خبیثانه دارید حرکت 

میکنید. مقام معظم رهبری 98/10/5
تعریف نمادهای اسالمی، شیعی انقالب

ب��ه نمادهایی اطالق می گردد ک��ه با ورود 
اس��الم و مذهب شیعه در ایران گسترش یافت 
و در فرهنگ و زندگی روزمرۀ ایرانیان حضوری 
برجسته پیدا کرد. امام حسین )ع(، روز عاشورا 
و بیرق عاشورا به عنوان نمادهای مظلومیت از 
اهمیت جهان نمادین اسالمی، شیعی در زندگی 
اجتماعی و سیاس��ی ایرانیان حکایت دارد. این 
نمادها در حوزۀ سیاسی نیز تاثیر گذار بوده اند 
و در ش��کل گیری انقالب اسالمی 5٧ شمسی 

نقشی بی همتا داشتند.
   از خرداد ٤٢ تا بهمن 5٧ شمسی اهمیت 
نمادهای شیعه تاثیر زیادی در زنده نگاه داشتن 
مب��ارزه با ظلم ب��رای جامعه فراهم س��اخت. 
نمادگرایی شیعه یکی از ویژگیهای مبارزۀ ملت 
ایران علیۀ ظلم و ستم محسوب می گردد که در 
نبود احزاب سیاسی مستقل، به عنوان عناصری 
وحدت بخش میان گروه های اجتماعی عمل 
می کرد و در مناسبت های مختلف سبب بسیج 

سیاسی می شد.
با مروری بر بخش��ی از این عناصر، تاثیرات 
نمادین آنها را در ش��کل گیری انقالب اسالمی 
نش��ان می دهیم. به واق��ع این عناصر با تالش 
روحانیان شیعه و گروه های اسالمی برساخته 
شد تا ذهنیت ایرانیان در مقابل نمادسازیهای 
رژیم پهلوی قرار گیرد. این عناصر نش��انۀ تاثیر 
نمادینی اس��ت که چندین س��ده روح و جان 

ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است.
١. عاشورا و شهادت

ب��ی تردید نقش امام حس��ین )ع( در تاریخ 
شیعه از اهمیتی نمادین برای ایرانیان برخوردار 
اس��ت. این مظلومیت با گذش��ت چندین قرن 
از واقعۀ کربال، هم چنان از س��وی ش��یعیان با 
برگ��زاری مراس��م و آیین های وی��ژه ای مورد 
تکریم قرار میگی��رد. این الگ��وی نمادین نزد 
شیعیان در طول تاریخ؛ ویژگی ایثارو فداکاری 

را در میان آنان زنده نگاه داشته است. در دوران 
انقالب نیز این عناصر نمادین برای مبارزه با ظلم 
و ستم رژیم شاه مورد استفاده قرار گرفت. »در 
لحظات تب آلودی که پس از سقوط شاه پیش 
آم��د، جمالتی به این ص��ورت بر دیوارها نقش 
بس��ته بود. »کل یوم عاشوراو کل ارض کربال«. 
در واقع انقالب به مثابۀ تکرار عاشورا تصور می 
شد؛ یعنی اجرای دوباره همان حادثۀ بنیانگذار 
تشیع. ارتش شاه به منزلۀ ارتش یزیدو مردم به 
مثابۀ امام حسین )ع(در نظر گرفته می شدند« 
از منظ��ر ایرانی��ان یکی از مه��م ترین عناصر 
نمادین شیعه، اعیاد مذهبی وآیین های ویژۀ آن 
است. این مراسم از یک سو، به جهت برگزاری 
اجتماعات و مراسم خاص موجب تحریک مردم 
و تقوی��ت روحیۀ مبارزه ومقابله با قدرت حاکم 
می ش��د و از س��وی دیگر، ب��ی توجهی به این 
نماد توسط حکومت، واکنش مردم را نسبت به 

قدرت سیاسی برمیانگیخت.
استفاده از مقایسه های تاریخی میان حکام 
رژیم پهلوی با عناصر ش��یعه از سوی مخالفان، 
باع��ث ت��رس و نگرانی س��ران نظام��ی ارتش 
شاهنشاهی شده بود. "نجیمی نائینی " یکی از 
فرماندهان ارتش کاربرد مفاهیم اسالم شیعه نزد 
مردم را سبب افزایش قدرت نیروهای انقالبی و 
استیصال نیروهای ارتش می دانست )نجیمی 
نائینی، 1٣٦5، ٢٣8-٢٣٧(. به واقع بکارگیری 
نمادهای اسالم شیعه توسط امام خمینی )ره( و 
گسترش آن در جامعه سبب شکاف در نیروهای 

نظامی رژیم پهلوی شد.
2-شهادت طلبی و ایثار

یکی از تاثیرات عاش��ورا در انقالب اس��المی 
تبلور مفهوم شهادت طلبی و ایثار بود، قیام امام 
حسین )ع( نشان دهندۀ اینست که شهادت یکی 
از راه های مبارزه است، این روح شهادت طلبی 
در انقالب، مکانیسمی از مبارزه بود که حاکمیت 
را دچار بی تصمیمی و سردرگمی می ساخت؛ 
در نتیجه رژیم خود را در مقابل روحیۀ شهادت 
طلبی مردم ناتوان مییافت. راهپیمایی میلیون ها 
تن در تهران و سراس��ر ایران در روزهای تاسوعا 
و عاش��ورای حسینی در س��ال 5٧ رژیم شاه را 
متزلزل ساخت. سیل خروشان مردم در این دو 
روز ضربۀ سختی بر پیکر رژیم شاهنشاهی وارد 
آورد و رژیم را از فکر مقابله با حرکت عظیم مردم 
در روزهای مقدس تاس��وعا و عاش��ورا منصرف 
ساخت. بر این اس��اس؛ انقالب اسالمی ایران از 
قیام عاشورا بهره های بسیاری برد و عموم مردم 
با تأس��ی از امام حسین )ع( از ارعاب و خشونت 
حکومت نهراسیده و با اتکای به نمادهای شیعه 

در انتظار پیروزی یا شهادت بودند.
3- دیگ�ر مفاهی�م قی�ام خیزفرهنگ 

عاشورا
رویکرد ملت ای��ران به روح نمادین فرهنگ 
عاشورا و مفاهیم قیام خیز آن همچون: عدالت 
طلبی، آزادیخواهی، ش��هادت طلبی، مبارزه و 
قیام و استقامت در راه خدا و از جان گذشتگی 
و ایثار در مسیر هدف های الهی، مدیون اندیشه 

امام خمینی )ره( و گروه های مذهبی است. آنها 
با درایت تمام از این عناصر نمادین برای بسیج 

سیاسی بهره بردند.
به طور کلی در هنگامۀ شکل گیری انقالب 
؛ مردم با بهره گیری از نماد عاشورا، آیین های 
چهلم شهداء و عزاداری های محرم را به عرصۀ 
تجلیل از شهداء و مخالفت با رژیم پهلوی تبدیل 

کردند.
4- ظلم ستیزی

ظلم س��تیزی همواره یکی از عناصر پایدارو 
نمادین شیعه می باشد. واقعۀ عاشورا به عنوان 
نماد مظلومیت امام حسین )ع( در میدان کربال، 
زمینه های اصلی ش��کل گیری قیام را در خود 
نهفته داشت و تنها به هیات های نمادسازی نیاز 
بود که با کاربست آن اذهان ملتی را در مقابله با 

ظلم متحول سازند.
بنابرای��ن آنچه جهان ایران��ی را نمادین می 
س��اخت، وجود آیین های شیعی نظیر عاشورا 
و ت��داوم آن در ذهن ایرانی به عنوان نماد ظلم 
ستیزی بود. تاکید بر نماد عاشورا توسط علماء 
و روشنفکران در دوران انقالب، نشانی از حضور 

مردم در مبارزه با یزیدیان حاکم بود.
تریب��ون های مذهب��ی به حق، رژی��م را با 
حکومت بنی امیه و ش��اه را با یزید مقایسه می 
کردند و مردم نیز با این وقایع تاریخی احساس 
این همانی نم��وده و در روزه��ای موعود برای 
فداکاری و شهادت در راه کربال آماده میشدند. 
به همین دلیل عاشورا در ایران به نمادی از روح 
سوگوار تبدیل ش��د و آیین های سوگواری آن 
در مقابل آیین ها و جش��ن هایی نظیر "جشن 

٢500 سالۀ رژیم پهلوی" قرار گرفت.
5- انتظار

مفه��وم انتظار در زب��ان انقالبیهای مذهبی 
معنای��ی نو یاف��ت. تا پیش از ای��ن انتظار تنها 
مفهومی برای رضا دادن به قضا و قدرو پذیرش 
حکومت های نامشروع تعبیر می شد و به عنوان 
پدی��ده ای نیرو آفرین مطرح نب��ود. با نمادین 
شدن این مفهوم نزد ایرانیان، امام عصر به نجات 
دهن��ده از ظلم و مصیبت و الهام بخش مبارزه 
علیۀ رژیم ش��اه بدل گردید. ای��ن نماد جاذبۀ 
زیادی برای توده های شهری جامعۀ ایران ایجاد 
کرد و تجلی گاه وعدۀ برابری در میان آنها بود. 
در نتیج��ه زمانی که مخالف��ان رژیم پهلوی از 
فسادهای رژیم پرده برداشتند و وعدۀ برابری و 
برادری به مردم دادند، توسل به امام عصر)عج( با 
ایجاد ذهنیت برابری خواه در میان مردم سبب 

برانگیختن آنها در مقابل رژیم پهلوی شد.
6-عدم تفکیک دین از سیاست

  دین در اسالم و انقالب اسالمی برنامه زندگی 
و نحوه اداره جامعه اس��ت که در متون قرآن و 
عترت و از طریق استباط احکام آن توسط علما 
و مجتهدین بدست آمده است ، جامعه اسالمی 
باید براس��اس ارزش��های دینی شکل گرفته و 
دستورات دینی برتمام ارکان آن حاکم باشد لذا 
تفکیک دین از سیاست امور جامعه یعنی حذف 

اسالمیت نظام اداره ی کشور .

سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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 دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه با اشاره به بررسی بودجه سال 
99 در مجلس گفت: این بودجه نیز چاره س��از مشکالت بودجه ای کشور 

نخواهد بود؛ مگر آنکه نمایندگان مجلس در آن تغییرات اساسی بدهند.
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی، اسداهلل بادامچیان در 
پایان نشست دبیران حزب اظهار داشت: جریان متمایل به غرب یا تحت 
تأثیر تفکر لیبرالی و سازگار در برابر سلطه گران جهانی موجب چالش ها 
و کارشکنی در پیشرفت و رفاه ملت عزیز ما شده و به همین علت مورد 

حمایت سران استکبار و صهیونیسم بوده و هست.
وی تأکید کرد: آنها همواره به نام حقوق مردم و آزادی ها با س��خنان 
فریبنده و وعده های بیش��مار به صحنه آمده اند ولی جز ناکارآمدی، باز 
ش��دن زمینه برای حقوق نجومی ها و اختالس ها و گرانی و تورم کاری 
نکرده اند و زمانی مردم چهره واقعی آنها را ش��ناخته اند که دچار فتنه 
شبکه های حمایت شده استکبار و صهیونیسم شده اند و آنگاه با حضور 

در صحنه به شرارت ها پایان داده اند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی از مردم خواست با همین هوشیاری و 
اراده و عزم در انتخاب��ات مجلس یازدهم مراقب توطئه ها، فریبکاری ها، 

وعده ه��ای دروغین و ادعاهای کاذب طرفداری از حقوق مردم باش��ند و 
برای حل مشکالت، ناامید کردن دشمنان اسالم و ملت ایران و پیشرفت 
و رفاه کامل، مجلس��ی را با انتخاب نمایندگان پاک و کارآمد و متعهد و 
مشکل شناس ایجاد کنند تا کشور و ملت از این نارضایتی ها نجات یابد.

وی با اس��تقبال از طرح ش��فافیت منابع مال��ی نمایندگان مجلس و 
هزینه ه��ای غیرمتع��ارف انتخاباتی گفت: در س��ال 1٣95 رهبر معظم 
انقالب در بند ٤ ابالغیه سیاست های کلی انتخابات دقت در منابع مالی 

نمایندگان را خواستار شدند.
بادامچیان تأکید کرد: نماینده ای که با پول قطب های ثروت و ریخت 
و پاش و هزینه های میلیاردی به مجلس بیاید، قطعاً برای جبران هزینه 
ها به طور میلیاردی کار می کند و دچار زد و بندهای مفسده ای می شود.

وی از شورای نگهبان خواست در این مورد بیش از گذشته به هزینه 
های غیرطبیعی نامزدها توجه و از آن جلوگیری کند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه با اشاره به بررسی بودجه سال 
99 در مجلس تصریح کرد: این بودجه نیز چاره ساز مشکالت بودجه ای 
کش��ور نخواهد بود؛ مگر آنکه نمایندگان مجلس در آن تغییرات اساسی 

بدهند.
وی تاکید ک��رد: چاپ اوراق بهادار بدون برنامه، برداش��ت از صندوق 
ذخیره ارزی یا صندوق توسعه آسیب آور است. نشر اسکناس بی پشتوانه، 
قدرت پول ملی و توان خرید مردم را کاهش می دهد. سیاس��ت غلط و 

مشکل زای دریافت مالیات و درآمدهای کشور است که این دولت را دچار 
این همه نارضایتی کرده است.

بادامچیان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در جمع اعضای ستاد 
بزرگداش��ت شهدای اس��تان هرمزگان با مسئلت علو درجات برای همه 
شهدا و این شهدای عزیز اظهار داشت: خط جهاد و شهادت است که این 
انقالب را ایجاد کرده و به این نقطه اوج و اقتدار رسانده که استکبار امروز 
با همه قوا و هزینه های میلیاردی می کوشد این خط جهاد و شهادت و 

نهادهای انقالب را از بین ببرد یا کمرنگ کند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی تاکید کرد: مطمئن هستیم ملت ما به 
ویژه نسل های جوان امروز و آینده پاسداران خط اصیل والیت و جهاد و 
شهادت می باشند تا به حاکمیت عدل و قسط و رفاه همه مردم جهان و 

ملت ایران جامه عمل بپوشانند.
وی در ادام��ه رزمای��ش مش��ترک دریای��ی ایران، روس��یه و چین را 
دستاوردی مهم دانس��ت و افزود: این رزمایش پیام های شفافی دارد؛ از 
جمله قدرت دریایی ایران، ایجاد بلوک نظامی قدرتمند سه کشور مقتدر، 
پیام به آمریکا که دوران سلطه گری آن درحال پایان است و پیام اطمینان 
به ملت ها و دولت های منطقه به جمهوری اسالمی ایران و به 
قدرت های منطقه ای که دیگر نیازی به استعمارگران غربی در 

منطقه نیست.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در پاسخ به سئوالی در مورد 
آینده اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس و نیز بحران فروپاشی 
فرانس��ه و نیز تحریم آلمان توسط آمریکا در اعتراض به پروژه 
»نورداس��تریم٢« تأکید کرد: وضع اتحادی��ه اروپا هیچگاه به 
اندازه امروز وخیم نبوده است. فرانسوی ها از یک طرف گرفتار 
جنبش جلیقه زدها هستند و از طرفی دوهفته ای است گرفتار 
اعتصاب و اعتراضات مردمی به بهانه قانون بازنشس��تگی می 
باش��ند. کش��ور آنها دو هفته است در آشوب و تعطیلی دست 
و پا می زند. انگلیس��ی ها هم پس از تعیین تکلیف خروج از 
اتحادیه اروپا اکنون بر سر دوراهی خروج سخت و نرم ایستاده 
اند. نمی دانند از کدام مسیر بروند. از هر مسیری بروند آسیب 

جدی به اتحادیه اروپاست.
وی اف��زود: آلمان که تا دیروز حامی سرس��خت تحریم های 
آمریکا علیه ایران بود، اکنون گرفتار تحریمی شده که قرار است 
طعم تلخ آن را بچشد. آمریکایی ها به آلمان ها گفته اند شما به چه حقی 
در پروژه نورداس��تریم٢ با روس ها مشارکت کرده اید؟ لذا اسامی افراد و 
همه ش��رکت هایی که در این پروژه مشارکت کرده اند مورد تحریم قرار 
داده و آن ش��رکت ها نیز جازده و کنار کشیده اند. یک طرف این پروژه 
اتحادیه اروپاست. حاال باید انتخاب کنند در برابر آمریکایی ها کرنش کنند 
یا بایستند؟ در هر دو صورت این وضعیت به وخامت اوضاع در اروپا می 

افزاید. اروپایی ها باید فکری برای زیاده طلبی های آمریکا بکنند.
بادامچیان در س��الگرد درگذشت مرحوم پرورش با بزرگداشت یاد آن 
مرحوم اظهار داش��ت: استاد س��یداکبر پرورش قائم مقام دبیرکل حزب 
مؤتلفه اسالمی در زمان مرحوم عس��گراوالدی بود و بیش از دو دهه در 
این سمت در پیشبرد اهداف حزب تمام تالش خود را به کار برد. او یک 

مجاهد فی سبیل اهلل، یک عارف به تمام معنا و یک مفسر قرآن بود.
وی افزود: آموزش های مرحوم پرورش در حزب در تعمیق یافته های 
کادرهای حزب، فوق العاده مؤثر بود. او فردی به وسعت دریا بود. مجاهدت 
های انقالبی او قبل از پیروزی انقالب بویژه در اجتماعات عظیم مردمی در 
سال های 5٦ و 5٧ در اصفهان زبانزد خاص و عام بود. نمایندگی مجلس، 
تصدی پست های وزارت و وکالت هیچ تأثیری در خلق و خوی او نداشت 
و هرچه باالتر می رفت، متواضع تر، خادم تر و متعهدتر نسبت به مطالبات 
م��ردم بود. خداوند به او و مرادش امام خمینی )ره( بهترین پاداش ها را 

عنایت فرماید.

دکتر اسداهلل بادامچیان:

 بودجه سال ۹۹
 چاره ساز مشکالت اقتصادی کشور نخواهد بود
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رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گف��ت: تا زمانی که دول��ت بخش خصوصی را 
محترم نمی شمارد و بر اقتصاد سایه افکنده و 
رانت و ویژه خواری در اقتصاد دولتی دیده می 
ش��ود نمی توان انتظار سرمایه گذاری مردمی 
در بخش خصوصی را در ذهن پروراند؛ چرا که 
دولت ذی نفع حقیقی است و بخش خصوصی 

ملعبه دست دولت است.
س��ید مصطف��ی میرس��لیم عض��و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در نشست صمیمانه با 
دانشجویان دانشگاه آزاد با اشاره به تاثیر گذاری 
ابعاد مختلف بیکاری بر روح و روان و شخصیت 
جوان جویای کار گفت: با آنکه تعریف ظاهری ما 
از عدم اشتغال، بیکاری و خانه نشینی و نداشتن 
درآمد اس��ت ام��ا این موض��وع باطن فرهنگی 
عمیقی دارد که بی توجهی به آن تبعات بسیار 
ناگ��وار فرهنگی؛ اجتماعی و بعضا سیاس��ی بر 

جامعه و بر ذهن و رفتار جوان وارد می کند.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با اشاره به تبعات جنگ تحمیلی و بیکاری عده 
ای از همشهریان جنوب کشور خاطر نشان شد: 
جنگ تحمیلی در س��ال 1٣59 در اولین هفته 
های خود منجر به آوارگی بیش از یک میلون و 
صد هزارهموطن در جنوب کشور و در مناطق 
جنگی ش��د؛ مردمی که به دلیل خسارت های 
جنگی و از دس��ت دادن خانه و زندگی مجبور 
به کوچ و مهاجرت به ش��هرهای مختلف کشور 
شدند؛ هر چند در اردوگاهایی پناه گرفتند؛ اما 
از دس��ت دادن کس��ب و کار و فشارهای روانی 
ناش��ی از آن منجر به تنش های روحی و روانی 
شد که تبعات نامطلوبی را بر زندگی خانواده ها 
وارد کرد، لذا می ت��وان اینگونه عنوان کرد که 
برخورداری از ش��غل یک نعمت الهی اس��ت؛ و 
سرپرستان خانواری که به هر دلیلی شغل خود 
را از دس��ت می دهند؛ نه تنها درآمدش��ان را از 
دست داده اند؛ بلکه از حیث شخصیتی نیز زیر 

سوال می روند.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
تصریح کرد: حل مس��اله رکود موضوع مهمی 
اس��ت که باید مورد توجه مس��ووالن و دست 
اندرکاران اقتصادی کشور قرار بگیرد، موضوعی 
که بنده بارها و بارها مس��ووالن را بدان هشدار 
داده و چال��ش ه��ای رکود؛ ت��ورم و بیکاری را 
متذکر ش��ده ام باید در اولویت تدابیرمسوولین 
قرار داده ش��ود. سایه سنگین دو چالش تورم و 
رکود باید از س��ر اقتصاد برداش��ته می شد؛ لذا 
دولت یازدهم با تمرکز بر کاهش تورم،  سیاست 
مهار تورم را در دس��تور کار ق��رار داد؛ تورم ٣5 
درصدی که منجر به مش��کالت عدیده ای در 
اقتصاد ش��ده اس��ت؛ از این رو دولت با انقباض 

اقتصادی کاهش تورم را دنبال کرد.
سید مصطفی میر سلیم دراین باره توضیح 
داد: سیاس��ت انقب��اض اقتصادی ه��ر چند به 
کاهش فعالیتهای اقتصادی می انجامد؛ اما مانع 

افزایش شدید نرخ تورم می شود؛ این سیاست 
در سال 9٤ و 95 توانست نرخ تورم را در حد 10 
درصد نگاه دارد؛ غافل از اینکه سیاست انقباضی 
کشور را به سمت بیماری رکود تورمی سوق می 
داد و اقتصاد کش��ور را روز به روز در تنگناهای 
بیش��تری گرفتار می کرد؛ آنچنان که مراجعه 
فارغ التحصیالن دکتری برای درخواست شغل 

بسیار عجیب و آزار دهنده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به اهمیت نیروی انس��انی و تحصی��ل کرده و 
جوان، توضیح داد: در حالی که نیروی انس��انی 
جوان و تحصیلکرده کش��ور امید کارآفرینی و 
رونق اقتصادی را چند برابر می کند؛ سیاس��ت 
انقب��اض اقتصادی امی��د دانش��جویان و فارغ 
التحصیالن را برای اشتغال و درآمد زایی و بهره 

مند کردن کشور از تخصص خود ناامید کرد. در 
حالی که روال فعالیت بین صنعت ودانشگاه در 
دنیا اینگونه است که دانشجویان از همان دوران 
تحصیل بنا به استعداد و آورده های ذهنی برای 
مشارکت در صنعت و ایده پردازی انتخاب می 
ش��وند؛ دانش��گاه تامین کننده نیروی انسانی 
صنعت به شمار می رود و صنعت مانع بیکاری 
در جامعه می ش��ود، لذا کارآموزان کارگری و 
مهندس��ی در دانش��گاه ها بنا به کارکردهای و 
ظرفیت های خ��ود اولین قدم های موثر بودن 
در صنع��ت را از هم��ان دوران کارآم��وزی به 
منصه ظهور می رسانند؛ به این معنا که دوران 
کارآموزی مقدمه اشتغال است و دانشجویان در 
این دوره برازندگی ها و قابلیتهای خود را بروز و 

ظهور می دهند.
وی در این باره بیان داشت: همکاری صنعت 
و دانش��گاه مقوله بسیار مهمی است به شرطی 
که صنعت در قالب خصوصی سازی واقعی اجرا 
ش��ود؛ اما تحقق این مهم یعنی رش��د صنعت 
و همکاری با دانش��گاه درش��رایط رکود به بن 
بس��ت می خورد. بی تردید دانشگاه کانون علم 
و فناوری اس��ت؛ و مراکز علمی و فناوری باید 
تجهیز کننده دانشگاه باشند تا محصول نهایی 
صنعت منجر به حل مس��ائل و نیازهای مردم 
ش��ود؛ صنعت باید برای مردم شخصیت قائل 
باشد؛ به این معنا که قبل از تولید هر محصولی 
با آزمایش و تحقیق��ات متعدد محصولی را به 
جامع��ه عرضه کند که کارآیی آن ثابت ش��ده 
باش��د؛ لذا با بیان این مساله وابستگی  صنعت 
و دانشگاه و پیوس��تگی این دو نهاد تاثیر گذار 
در اش��تغال و دور کردن جامعه جوان از یاس و 

ناامیدی بیکاری روشن می شود.
سید مصطفی میرسلیم بیان داشت: مسووالن 
باید به این مهم توجه کنند که فارغ التحصیل 
دانشگاه اگر بعد از اتمام تحصیل بیکار بماند یا 
مجبور به کارهایی ب��ه دور از تخصص و عالقه 
خود شود؛ جوانی س��رخورده می شود؛ جوانی 
که قرار بود برای کش��ور افتخار آفرین باشد با 
اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی دولت حتی از 
داشتن شغل هم محروم است؛ لذا داشتن شغل 
در ص��ورت تورم باال باز مزیت��ی برای جوان به 
ش��مار می رود؛ ولو اینکه دخل و خرج متعادل 
نباشد؛ اما فرد شاغل به نسبت فرد بیکار از ثبات 

و آرامش شخصیتی بیشتری برخوردار است.
سید مصطفی میرس��لیم خاطر نشان کرد: 
افرایش نرخ بیکاری و آمار رو به رش��د بیکاری 
جوانان ٢0 تا ٣0 س��اله بیانگر اهمیت موضوع 
اشتغال و س��پس گرانی و تورم است؛ هر چند 
ت��ورم و گران��ی موضوع مهمی اس��ت که باید 
حل ش��ود اما افزایش نرخ رش��د بیکاری فارغ 
التحصیالن کارشناس��ی ارشد و دکترا از 1٧ تا 
٢5درصد نشان دهنده فاجعه در حوزه بیکاری 
اس��ت. ظرفیت های اقتصادی ای��ران و زمینه 
ه��ای متعدد کاری در کش��ور اگر به درس��تی 
مورد اس��تفاده قرار می گرفت؛ نه تنها تحصیل 
کردگان و فارغ التحصیالن کش��ور بیکار نمی 
ماندند؛ بلکه مجبور به اس��تفاده از متخصصان 
خارجی در کش��ور بودیم؛ مثال احیای تپه های 
تاریخی ایران به عنوان بخش کوچکی از میراث 
فرهنگی و باستانی ما نیازمند حضور جوانان در 
این بخش است که مزایای توسعه گردشگری و 
حفظ میراث فرهنگی می تواند بخش مهمی از 
جمعیت بیکاران را به چرخ��ه کار وارد کرده و 
نیروی جوان و مستعدی را برای حفظ  میراث 

تمدنی گذشتگان به کار گیرد.
وی تصریح نمود: تصدی گری دولت مساله 
ای است که همچنان در صنعت و کسب و کار 
قربانی می گیرد؛ تا زمانی که دولت رقیب بخش 
خصوصی باش��د  و دست از تصدی گری حوزه 
های اقتصادی کش��ور برندارد، یا بهتر بگویم تا 
زمانی که دولت در اقتصاد کاسب است نه ناظر؛ 
مشکالت اقتصادی حل نمی شود؛ تا زمانی که 
دولت بخش خصوصی را محترم نمی شمارد و 
بر اقتصاد سایه افکنده و رانت و ویژه خواری در 
اقتصاد دولتی دیده می ش��ود نمی توان انتظار 
س��رمایه گذاری مردمی در بخش خصوصی را 
در ذهن پروراند؛ چرا که دولت ذی نفع حقیقی 
اس��ت و بخش خصوصی ملعبه دس��ت دولت 
است؛ لذا مهمترین چالش امروزاقتصاد ما دولتی 
ب��ودن اقتصاد و بیرون ب��ودن بخش خصوصی 
واقع��ی از چرخه اقتصاد اس��ت؛ احیای بخش 
خصوص��ی و حضور دولت به عنوان ناظر منجر 
به احیای صنعت کشور و ارتباط مجدد دانشگاه 
با صنعت؛ کش��اورزی و فناوری و ایجاد شغل و 

افزایش امید به آینده می شود.

سیدمصطفی میرسلیم:

 احیای بخش خصوصی منجر به افزایش امید در جامعه می شود
سیاست انقباضی دولت کشور را به سمت بیماری رکود تورمی سوق داد
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 کشور ما گرفتار 
جماعتي اس��ت که 
همیش��ه آن ه��ا در 
موضع »طلبکاري« و »ادعا« و دادن »وعده  هاي 
واهي« مي باش��ند. این جماعت از طریق »نفي 
رقیب« و دادن »نس��بت هاي ناروا و دروغ« به 
رقیب یا رقبا، زیس��ت سیاسي خود را تنظیم 

مي کنند.
این ها همان کساني هستند که آدرس تشدید 
تحریم ها را به دش��من و آدرس تس��لیم را به 
مسئوالن نظام در مقابل فشار دشمن مي دهند. 
این جماعت به ش��عور مردم اهانت مي کنند و 
خاطر و خواطر تاریخي ملت را منکر هس��تند. 
آن ها دل در گرو »س��یئات« مدرنیسم دارند، 

حتي حاضر نیستند 
از »حس��نات« آن 
حکمران��ي  ب��راي 
خوب به��ره ببرند. 
کشور بیش از 150 
سال اس��ت گرفتار 
جریان غربگرا است.

ضرب��ات آن ه��ا 
بر پیکر اس��تقالل،  
ع��زت  و  آزادي 
را  ای��ران  مل��ت 
تاریخ نگاران  فق��ط 
نکته س��نج 
آن��ان  مي فهمن��د. 
براي پیشبرد اهداف 
ش��وم خود ش��یخ 
را  ن��وري  فضل اهلل 
ب��ه دار کش��یدند، 
آیت اهلل م��درس را 
خف��ه کردن��د و بر 
آی��ت اهلل  پیش��اني 
دروغ،  داغ  کاشاني 
فریب و… نشاندند.

آن ها براي رس��یدن به اهداف ش��وم خود از 
همدستي با منافقان، بهائیان، گروه هاي آلوده 
به کفر و ش��رک، نفاق ابایي ندارند. غرب گرایي 
و غرب زدگ��ي در رگ و پي آن ها ریش��ه دارد 
و حاضرند براي رس��یدن به آن، شمشیر علیه 
جمهوریت و اسالمیت نظام بکشند و کشیدند.

فقط خدا مي داند آنان چه بر س��ر فرهنگ، 
ادب و آداب اسالمي ایران آوردند و براي تهاجم 
فرهنگي غرب چه بسترهایي فراهم آوردند. آن ها 
دشمن آزادي و آزادگي ملت ایران هستند، اما 
با گفتمان آزادي در این معرکه وارد مي شوند. 
آن ها دش��من استقالل کشور هس��تند، اما به 
رسانه هاي وابسته به آمریکا، انگلیس و اسرائیل 
مي گویند رس��انه هاي مستقل! تولید فرهنگي 
بوم��ي، وطن��ي و دیني را تخطئ��ه مي کنند، 
فرهنگ فاخر و غني اس��الم و ای��ران را به باد 
تمس��خر مي گیرند و مبلغ و مروج محصوالت 

فرهنگي آمریکایي و هالیوودي هستند.
فرصت هاي فرهنگي را براي حضور جوانان 
پرش��ور و انقالبي مي سوزانند و بستر تهدیدات 

فرهنگي دش��من، شبیخون و تهاجم فرهنگي 
غرب را فراهم مي آورند.

»استقامت« ملت ایران، »مقاومت« ملت هاي 
مس��لمان جهان و پایداري جوانان سلحش��ور 
اسالم را در جاي جاي وطن و اقصي نقاط جهان 
تخطئه مي کنند و هنوز بر طبل مذاکره و توافق 
علي رغم بداهت بدعهدي و نقض پیمان دشمن، 

مي کوبند!
از خشونت عریان علیه ملت بي محابا حمایت 
مي کنند، براي دشمنان اسالم، نظام و انقالب 
تحت عنوان »حق اعتراض« و »حق قمه کشي« 
قائل هس��تند، اما براي مدافعان امنیت، جان و 
ناموس ملت حق دفاع قائل نیستند! تا داعش 
به داخل مرزها و خیابان ها، کوچه ها و خانه هاي 

مردم وارد نش��وند و نوامیس م��ردم را به تاراج 
نبرد، حاضر نیستند دفاع از خشونت عریان را 

رها کنند.
انقالبي گ��ري را خش��ونت، افراطي گ��ري و 
تندروي ترجمه مي کنند، اما مذاکره و سازش و 
تسلیم را عین عقالنیت سیاسي مي دانند. آن ها 
با این رویکرد، کش��ور را در معرض تهدیدات، 
تجاوزات و زیاده طلبي هاي غرب قرار مي دهند و 
ملت را در وسط معرکه تهدیدات رها مي کنند. 
آن ها منکر زیست شرافتمندانه ملت هستند، 
ش��یخ فضل اهلل نوري را تنها ب��ه این دلیل که 
نخواس��ت زیر پرچم کفر، نفاق و شرک برود، 

دار زدند.
ب��ا آن که امروز فرزندان ج��وان این ملت با 
راه ان��دازي خط تولید موش��ک هاي نقطه زن، 
پهپادهاي نقطه زن و انواع سالح هاي پیشرفته 
هوش از س��ر متجاوزان به ایران را ربوده اند، باز 
بي شرمانه ملت را از خطر جنگ مي ترسانند، با 
آن که مي دانند این دش��من است که از خطر 
جنگ، ش��ب و روز هراسناک و بي خواب است. 
دشمنان ضرب شس��ت جوانان ما را در انهدام 

حکومت  پوشالي داعش در عراق، سوریه و لبنان 
دیده ان��د. آن ها ضربات مقاومت را در نبردهاي 
حم��اس و حزب اهلل دیده اند و کاري نمي توانند 
بکنند، فقط امیدشان به همین جماعت غربگرا 
در خطوط وسیع و گسترده مقاومت در منطقه 
اس��ت. آن ها امیدوارند این جریان هر اعتراضي 
را به آش��وب و هر آش��وبي را به ش��ورش و هر 
شورشي را به براندازي دولت هاي قانوني تبدیل 
کنند تا با سرگرم س��ازي انقالبیون در خطوط 

مقاومت، به اهداف شوم خود برسند.
جریان غربگرا مأمور است ملت به »آرامش 
حقیقي و پایدار« نرسد. همواره در تب و تاب و 
در مسیر تندباد تجاوزات بي رحمانه غرب باشد.

دوقطب��ي کاذب مقاوم��ت و گفت وگو را در 
جامعه ش��روع مي کنند، 
تح��ت  ک��ه  حال��ي  در 
ب��ه  گفت وگ��و  عن��وان 
دنبال س��ازش هس��تند. 
م��ردم در ای��ن س��ال ها 
فهمیده اند مفهوم سازش 
و گفت وگو ب��ا مفاهیمي 
»اش��رافي گري«،  چ��ون 
 ، » ي مي بگی��ر نجو «
»ترسویي«،  »بي دردي«، 
»بي غیرتي«  »تنبل��ي«، 
و  »پی��ري  باالخ��ره  و 
همنش��ین  خس��تگي« 
اس��ت و برعکس گفتمان 
مقاوم��ت ب��ا مفاهیم��ي 
»پیش��رفت«،  چ��ون 
 ، » یس��تي ه  ز د سا «
»ت��الش  »دردمن��دي«، 
و جه��اد«، »جوانگرای��ي 
و  نش��اط آفریني«  و 
»غیرتمندي« تبیین شده 
اس��ت و در کار جه��ادي 
تجلي پی��دا مي کند. انبوه 
جواناني که در عمق روستاها و مناطق محروم 
خدمات رساني مي کنند و در ایام سیل و زلزله 
چون فرش��تگان نجات خ��ود را به هموطنان 
آس��یب دیده و دردمن��د مي رس��انند، در فراتر 
از مرزها تروریس��ت هاي خونخ��وار را زمینگیر 

مي کنند و…
به نظریه مقاومت معنا و مفهوم مي بخشند 
و آن را راه نجات واقعي کشور مي دانند. همین 
گفتمان است که به استقالل و شرف ایرانیان در 
جهان معنا مي دهد، اس��تقالل و آزادي ملت را 

تضمین مي کند.
بصیرت مردم، مصائب م��ا با جریان غربگرا 
را کاه��ش مي دهد. انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��المي نزدیک اس��ت. هیچ زماني ب��ه اندازه 
این ایام، غرب به دلی��ل بدعملي، بدخواهي و 
بدعهدي غربگرایان نگران حذف آن ها از صحنه 
سیاسي کشور نبودند. تالش هاي آن ها بي فایده 
اس��ت. مردم تصمیم خود را گرفته اند. مردم به 
گفتمان عدالت و پیشرفت، گفتمان انقالبي گري 

و کارآمدي رأي خواهند داد

نگرانی قابل درک غربگرایان 
محمدکاظم انبارلویي

عضو شورای مرکزی
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حس��ن غفوری فرد حرکت در مس��یر 
احقاق حقوق ملت را بس��یار ُکند دانست 
و گفت: ما ملتی هس��تیم که ٢500 سال 
دیکتاتوری و شاهنش��انی را تجربه کرده 
اس��ت، این نوع از زورگویی ها همچنان تا 
حدودی در میان برخی از افراد وجود دارد 
و اثرات خود را نش��ان می دهد. در زمانی 
که حکومت شاهنش��اهی در ایران وجود 
داش��ت، حقوق مردم به رسمیت شناخته 
نمی ش��د چ��را ک��ه حکوم��ت آن زمان 
اعتقادی به این حقوق نداش��ت، اما امروز 
شرایط متفاوت است، قانون اساسی ایران 
و دین مبین اسالم مبتنی بر حقوق مردم 
هستند و انتظار می رود که در کشورمان 
بی��ش از پی��ش این حقوق به رس��میت 

شناخته شود.
دکتر حسن غفوری فرد مشاور شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو 
با شفقنا، درخصوص محتوا و جنبه های 
حقوق ملت در قانون اساس��ی و اس��الم، 
اظهار کرد: فصل سوم قانون اساسی ایران 
به نام »حقوق ملت« اس��ت. در اصل 19 
این قانون اساسی آمده که مردم از هر قوم 

و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رأی، نژاد، زبان و مانند 
اینها سبب امتیاز نخواهد بود به عبارت دیگر قومیت ها، مذاهب و  اقلیت 

های مختلف در حقوق مساوی هستند.

 براساس قانون اساس�ی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
آزاد است

وی در ادامه به برخی از اصول قانون اساسی که نشان دهد حق ملت 
اس��ت، اشاره و خاطرنشان کرد: در اصل ٢٣ قانون اساسی آمده که همه 
افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند. 
در اصل ٢٢ قانون اساسی نیز آمده که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن 
و ش��غل اشخاص از تعرض مصون هستند. تفتیش عقاید ممنوع است و 
هیچ کسی نمی تواند به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار گیرد. 
در اصل ٢٤ قانون اساسی آمده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب 
آزاد هستند مگر اینکه مخل مبانی اسالم و حقوق عمومی باشد که در این 
مورد هم قانون معین می کند. در اصل ٢5 قانون اساسی آمده است که 
بازرس��ی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای 
مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق 
سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.  در قانون اساسی 
آمده که فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و انجمن 
های اس��المی یا اقلیت های دینی شناخته شده و تشکیل اجتماعات و 
راهپیمایی ها آزاد است. مطابق قانون اساسی، انتخاب شغل، برخورداری از 

تأمین اجتماعی در مورد از کارافتادگی و… حقی همگانی است.

حقوقی که قانون اساس�ی برای مردم مش�خص کرده بسیار 
مستوفی و مکفی است

غفوری فرد گفت: به طور کلی، بارها و بارها در قانون اساسی در مورد 
حقوق ملت نکات و اصولی بیان ش��ده و آزادی و حقوق ملت مورد اشاره 
و تأکید قرار گرفته و ش��اید کمتر توجه ش��ده که این حقوق بیان شوند 

ب��ه همین دلیل م��ردم به اکثر حقوق های خود آگاه نیس��تند در حالی 
که حقوقی که قانون اساس��ی برای مردم مشخص کرده بسیار مستوفی 

و مکفی است.

به رسمیت شناختن حقوق مردم نیاز به فرهنگ و دانش دارد 
غفوری فرد در مورد عملکرد و سیره مسئولین سنوات مختلف در احقاق 
حقوق ملت و به رسمیت شناختن این حق، گفت: رسمیت شناخته شدن 
به قانون است و همه مسئولین سوگند یاد می کنند که این قانون را رعایت 
کنند، اما اینکه در عمل، قانون رعایت می شود یا نمی شود، نیاز به فرهنگ 
و دان��ش دارد. در مورد حوادث اخیر اگر افراد به حقوق خود آگاه بودند و 
براس��اس آن اعتراض می کردند، به کشور و مردم خسارت های بسیاری 

وارد نمی شد، کسی کشته و خونی به ناحق ریخته نمی شد.

مردم به حقوق خود آگاه نیستند
رئیس هیئت بازرس��ی و نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی آگاهی 

حسن غفوری فرد:

برخی از مسئولین تنها زمان انتخابات
 در میان مردم هستند

اساسی  قانون  در  بارها  و  بارها  کلی،  طور  به 
بیان شده  و اصولی  نکات  ملت  در مورد حقوق 
و آزادی و حقوق ملت مورد اشاره و تأکید قرار 
گرفته و شاید کمتر توجه شده که این حقوق بیان 
شوند به همین دلیل مردم به اکثر حقوق های خود 
آگاه نیستند در حالی که حقوقی که قانون اساسی 
برای مردم مشخص کرده بسیار مستوفی و مکفی 

است
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یافتن مردم از حقوق خود را ضروری دانست و تصریح کرد: از قدیم گفته 
ش��ده که حق گرفتنی است نه دادنی، لذا مردم باید به حقوق خود آگاه 
ش��وند و این حق را مطالبه کنند، اما متأس��فانه کمتر دیده شده که این 
مسایل بیان شود. قرار بود که در دانشگاه ها و در میان عموم مردم و حتی 
برای روحانیت قانون اساسی تدریس شود چرا که روحانیت مرجع مردم 
هستند و باید از این حقوق اطالع کامل داشته باشند و مردم را نیز آگاه 

کنند، اما چنین نشد!
وی با تأکید بر اینکه همگان موظف هستند به قانون عمل کنند، گفت: 
ممکن است که در گوشه و کنار افرادی پیدا شوند که به قانون عمل نکرده 
باشند یا بد عمل کرده باشند، اما این نمونه افراد و عملکرد نادرست آنان 
نباید موجب شود که در نظر نداشتن قانون و عمل نکردن به آن، گسترده 
شود که آسیب های بسیاری دارد به عنوان نمونه در تظاهراتی که اخیراً 
اتفاق افتاده، برخی از افراد از حد قانونی تجاوز کردند و متأسفانه درگیری 
ش��د و عده ای جان خود را از دس��ت دادند و عده ای مجروح شدند؛ در 
صورتی که اگر مس��ئولین و مردم از حقوق خود آگاهی داشتند و طبق 

قانون عمل می کردند، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.

همچنان خوی دیکتاتوری و شاهنش�اهی در برخی از افراد 
وجود دارد! 

غف��وری ف��رد در م��ورد موانع احق��اق حقوق ملت و تحق��ق عدالت 
اجتماعی در جامعه، اظهار کرد: به هر حال ما ملتی هس��تیم که ٢500 
س��ال دیکتاتوری و شاهنشانی را تجربه کرده است، این نوع از زورگویی 
ها ت��ا حدودی در میان برخی از افراد وجود دارد و اثرات خود را نش��ان 
می دهد؛ اما باید توجه داش��ته باش��یم که هزار سال دیگر هم بگذرد ما 
مسلمان هستیم و در اسالم نه تنها حقوق مردم بلکه حقوق حیوانات نیز 

به رسمیت شناخته شده است.

وی گفت: در زمانی که حکومت شاهنش��اهی در ایران وجود داشت، 
حقوق مردم به رس��میت شناخته نمی ش��د چرا که حکومت آن زمان 
اعتقادی به این حقوق نداش��ت، اما امروز ش��رایط متفاوت است، قانون 
اساسی و اسالم مبتنی بر حقوق مردم هستند. شاید زمانی طوالنی ببرد 
که مردم بس��یاری از کشورهای مختلف باورشان شود که همه انسان ها 
برابر هس��تند و حقی دارند، اما کشور ما برگرفته از اسالم است و باید در 
َّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو  عمل و رفتار بیشتر به این آیه قرآن »یا أَیَُّها النَّاُس إِن

أُنْثی« توجه کنند.

در مسیر احقاق حقوق ملت سرعت الزم را نداریم 
عضو سابق شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی افزود: اگرچه در قانون 
اساس��ی و دین مبین اسالم مطرح شده که انس��ان ها برابر هستند و از 
حقوق��ی برخوردارند، اما با توجه به ش��واهد به نظر نمی آید که تاکنون 
س��رعت الزم در این مسیر صحیح را داشتیم. بسیاری از درگیری هایی 
که اتفاق افتاده به این دلیل است که افراد حقوق خود و یکدیگر را نمی 
شناس��ند و بسیاری برای اینکه حرف بزنند به زور متوسل می شوند در 

حالی که اگر حق را می شناختند، هیچ درگیری رخ نمی داد.

 نیاز بسیار به آموزش حقوق ملت داریم 
وی با بیان اینکه بس��یاری از جنگ هایی ک��ه رخ داده به دلیل عدم 
شناخت حقوق خود و دیگران است، اظهار کرد: به نظر می آید که جامعه 
م��ا در زمینه حقوق و قانون نیاز به آموزش و بحث های بیش��تری دارد. 
چند درصد از اعضای یک خانواده یا اعضای یک جامعه قانون اساسی را 
خواندند!؟ فصل حقوق ملت را چند درصد مطالعه کردند یا چند درصد 
رسانه ها بیان کردند!؟ کاماًل مشخص است که در این زمینه ها کم کاری 

شده و مسئولین و مردم باید بیشتر به حقوق خود آشنا شوند.

در تحقق حقوق شهروندی موفق نبودیم 
غفوری فرد تأکید کرد که در تحقق حقوق شهروندی مطابق با آنچه در 

قانون اساسی و  اسالم آمده، موفق نبودیم.
وی در م��ورد نقش نهادهای مدن��ی در احقاق حقوق ملت و وضعیت 
ام��روز این نهاد در این زمینه، گفت: یکی از این نهادهای مدنی، جنبش 
های دانشجویی هستند، متأسفانه جنبش دانشجویی نسبت به زمانی که 
ما دانشجو بودیم، نقشی بسیار کمرنگ دارند. در اوایل انقالب جنبش های 
دانشجویی و حرکت های مردمی بیشتر و فعال تر بود و آنان در تعیین 
سرنوشت خود و دیگران عالقه و انگیزه بیشتری داشتند. در حال حاضر 
به دالیل مختلفی که در دانشگاه ها مطرح است، جوانان نسبت به اجتماع 

و رفتارهای همگانی انگیزه ای ندارند  لذا کمتر ش��اهدیم که اجتماعات 
دانشجویی راجع به مسایل اجتماعی و کارآفرینی صحبت کنند، من این 

بی انگیزگی را خطرناک می بینم.
وی اظهار کرد: انقالب ما، مردمی و قدرت اصلی ما مردم بودند، حتی 
مقام معظم رهبری فرمودند که بمب هسته ای همین مردم هستند، اما 
امروز شاهدیم که انگیزه ها و تالش های اجتماعی بسیار کاهش یافته و 
ارتباط بین سه قوه و مردم بسیار کمرنگ شده است. به عنوان مثال برخی 
از نمایندگان مجلس به جز زمان انتخابات، کمتر در میان مردم هستند و 

برای حل مشکالت آنان تالش می کنند.
غفوری فرد در مورد راهکار بازگشت انگیزه و نقش موثر نهادهای مدنی 
در دفاع از حقوق مردم و سایر مسایل اجتماعی، گفت: تنها راهکار ایجاد 
انگیزه است، ایجاد چنین انگیزه ای اصالً هزینه بردار نیست و با صداقت 
مسئولین حاصل می شود. مردم باید ببینند و لمس کنند که مسئولین 
دغدغه حل مشکالت آنان و پیشرفت جامعه را دارند، مردم باید با چشمان 
خ��ود ببینند که نمایندگان مجلس تنها زمانی که به رأی نیاز دارند، در 
میان مردم نیستند و در زمان گرفتاری ها و مشکالت نیز در کنار مردم 
هستند تا مشکالتشان برطرف شود. مردم باید لمس کنند مسئولینی که 
صحبت از مبارزه با فساد و احقاق حقوق مردم می کند، واقعاً در آن مسیر 
قدم بر می دارند و در عمل نشان می دهند به عنوان مثال آقای رئیسی 
از زمانی که ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفتند توانستند تحول خوبی 
ایجاد کنند و نشان دادند که اصالح امور و تحول شدنی است و تنها نیاز 

به عمل و انگیزه دارد.

در اوایل انقالب جنبش های دانشجویی و حرکت 
های مردمی بیشتر و فعال تر بود و آنان در تعیین 
سرنوشت خود و دیگران عالقه و انگیزه بیشتری 
در  که  مختلفی  دالیل  به  در حال حاضر  داشتند. 
دانشگاه ها مطرح است، جوانان نسبت به اجتماع 
انگیزه ای ندارند  لذا کمتر  و رفتارهای همگانی 
شاهدیم که اجتماعات دانشجویی راجع به مسایل 
اجتماعی و کارآفرینی صحبت کنند، من این بی 

انگیزگی را خطرناک می بینم.
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و  جه��اد  واژه  دو 
ذات  در  ش��هادت 
فرهنگ اسالمی قرار 
دارند و انقالب اس��المی در هر مقطعی از تاریخ 
و در ه��ر فرآیندی همواره همراه و نیازمند این 

دو بوده است.
مقام معظ��م رهبری درپیام مبارکش��ان به 
مجمع ب��زرگ تجلی��ل از ش��هدای هرمزگان 
فرمودند:سیاست وحرکت خبیثانه ای با هدف 
به فراموشی س��پردن نمادهای انقالب به ویژه 
جهاد و ش��هادت ادامه دارد که باید مقابل این 

جریان ایستاد.
 تجربه ٤0 سال گذشته نشان می دهد این 
حرکت خبیثانه و اس��تکباری در فضای رسانه 
ای ،عملیات��ی، طراحی، تبلیغ واج��را گردیده 
اس��ت و شدت و ضعف آن با فضای مسئولیتی 
و مدیریت��ی جریان های مس��ئول مرتبط بوده 
اس��ت. هر اندازه که نگرش تس��اهل و تسامح 
و اس��تحاله گری و دنیا طلبی و اش��رافی گری 
وبی تفاوتی و ترس از هیبت پوش��الی غربی ها 
و خودباختگی بیش��تر بود، ب��ی توجهی و بی 
رغبتی به فرهنگ جهاد و ش��هادت هم بیشتر 
گردید تا جائی که در مقاطعی ، در رسانه های 
جریان واداده از ارزش های انقالب اس��المی به 
ص��ورت علنی به تضعیف و تح��ر یف فرهنگ 
جهاد و ش��هادت پرداخته شد و در دولت های 
هاشمی رفس��نجانی، خاتمی و روحانی نه تنها 
س��کوت کردند بلکه دفاع هم نکردند. از طرفی 
دیگر خائن��ان ، خبیثان ، جس��ارت کنندگان 
، نویس��ندگان و هنرمندان این عرصه تشویق 
وحمایت شدند و از بیت المال ملت در این راه، 

بهره ها بردند.
درفضای رس��انه ای، مقابله آشکار ورندانه با 
خط سرخ ش��هادت وآرمان خواهی شهدا ادامه 
داش��ته وخواهد داش��ت. برخی ازاین اقدامات 
به عهده قلم به مزدان داخلی اس��ت ولی نکته 
مهمتر واساسی تر شناخت شیوه های نها دینه 
سازی مقابله خبیثانه با فرهنگ شهادت است. 
یکی ازاین اقدامات، تهی س��اختن و بی هویت 
س��اختن مجلس ش��ورای اس��المی از حضور 
نیروهای متدین ، متشرع ، متخصص ، متعهد 
، متش��خص ، انقالبی و مردم دار می باش��د. با 
تحقی��ق می توان در مجلس شش��م و مجلس 
دهم انگشت روی افرادی گذاشت که با هر اقدام 
و ترفند منافقانه از دروازه شورای نگهبان عبور 
کردند و رندانه به رفتار خبیثانه خود علیه شهدا 

ادامه دادند.
شناس��ایی این گروه کار پیچیده ای نیست، 
کافی اس��ت به نط��ق ه��ا، مواض��ع، امضاها، 
مخالفت ها، موافقتها، ارتباط��ات، حمایت ها و 
حمایت نکردنها، امضاه��ای هدفدار، بیانیه ها، 
ماهیت برخی اس��تیضاح ها، جلسات محفلی، 
س��فرهای خارجی وغیره توجه ش��ود تا عمق 

برخی خباثت ها آشکار گردد.
به یقین می توان گفت آنها که برآیند کارشان، 
بی خاصیت سازی مجلس و از راس امور پایین 
آوردن آن و وکیل الدوله س��ازی بوده، مقابله با 
شهدا را به نهاد مقدس قانونگذاری کشاندند. آنها 
ک��ه مردم را فریب دادن��د و رای آنها را گرفتند 
با نام امید، بذر ناامیدی را در جامعه کش��تند و 
پا روی ابدان مطهر ش��هدای هشت سال دفاع 
مقدس گذاش��ته و روبه قبله غرب، درخواست 
نوش��یدن جام زهر برای امام مسلمین کردند 
هن��وز هم کارت مجلس را درجیب دارند، اینها 
رویارویی با شهدا را به نهاد قانونگذاری کشاندند. 
مردم بدانند که این جماعت حتی طرح والیحه 
برای تامین منافع سرمایه دار وغارت گران بیت 
المال و جل��ب رضایت غربی ها تهیه می کنند 
و با علم به اینکه از مقاومت نمایندگان متعهد 
مجلس و مخالفت شورای نگهبان اطالع دارند 
ولی برای خوش خدمتی و فضاسازی و گرا دادن 
به جریان های هرهری مذهب و یا بی مذهب و 
حف��ظ رای آنها، حتی در ح��د کم هم  تالش 

می کنند.
تصور نش��ود مقابله خبیثان��ه با خط حیات 
بخش ش��هادت به دهها مورد اقدام نهادینه سا 

زی محدود می ش��ود، بلکه مقابله اساسی تر و 
مهمتر تسریع  و تعمیم در ناراضی سازی آحاد 
مردم و صاحبان اصلی انقالب است که با نفوذ 
دادن امثال دری اصفهان��ی در محرمانه ترین 
مراکز تصمیم س��ازی و تصمی��م گیری نظام، 
آب گ��وارای حیات ملت را آلوده می س��ازند. 
شهدا با ایثار جان خود، رفاه ، آسایش، آرامش 
، عزت ، آزادگی ، استقالل و دین باوری مردم را 
جستجو می کردند ولی امثال چنین افراد تازه 
به دوران رسیده یا بخت برگشته یا دین به دنیا 
فروش یا ذلت پیشه برای مردم تولید نارضایتی 

می کنند.
بعض��ی می گویند چ��را اینها ب��ا صراحت و 
شفافیت بیش��تری به مردم معرفی نمی  شوند 
تا ص��ف خائن��ان و خادمان ش��هدا از یکدیگر 
جدا ش��ود؟ باید گفت، اگرقرار بود خط نفاق به 
روشنی چراغ باشد وهمه ظرفیتها وعقول برابر 
باشند، سوره منافقین هم محدود به جامعه عرب 
جاهلی بود ولی این چراغ قراراست روشنگر راه 
ما در همه زمان ها وهمه مکان ها وهمه شرایط 
باش��د، و آن هم جامعه ای ک��ه از بزرگترین و 
واالترین و مهمترین و موثر ترین و هدایت ساز 
ترین نعمت امام��ت و والیت فقیه و روحانیت 
بیدار و آگاه و هوشیار برخوردار است. در هنگامه 
ای که ولی امر ما این هش��دار را می دهد، باید 
اکسیر بصیرت ملت، بیدار و فعال شود و با چنین 
جریان های خبیث مقابله نماید تا  حداقل ارکان 
نظام و مجلس را از لوث وجود آنها پاکس��ازی 
نماید و نباید این روند تداوم یابد البته  َوالتَِهنوا 

َوالتَحَزنوا َو اَنُتُم االَعلَوَن اِن ُکنُتم ُمؤِمنین.

مقابل این جریان باید ایستاد
نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی

برآیند  که  آنها  گفت  می توان  یقین  به 
کارشان، بی خاصیت سازی مجلس و 
از راس امور پایین آوردن آن و وکیل 
الدوله سازی بوده، مقابله با شهدا را به 

نهاد مقدس قانونگذاری کشاندند 
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: شکوه و عظمت حضور خودجوش مردم 
در قیام 9 دی در اکثر استان های کشور را باید 
مرهون روشنگری و نگاه پدرانه ایشان دانست. 

احمدعلی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اس��المی در گفت و گو با خبرنگار حوزه 
احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به سالگرد قیام 
همگانی مردم برای تجدید میثاق دوباره با نظام 
گفت: یوم اهلل 9 دی را که روز بصیرت نام گرفت، 
باید در راستای تاریخ مبارزات آحاد مردم برای 
پیروزی انقالب اس��المی ثبت کرد، زیرا در این 
روز مردم از هر قش��ری در برابر لشگر مجهز و 
مس��لحی که به بهانه نتیجه انتخابات سال 88 
برای براندازی نظام ب��ه کف خیابان آمدند، در 
برابر توهین به مقدسات، امام حسین)ع( و قرآن 
ایس��تادند و اگر قیام اهلل مردم در آن روز نبود، 
نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقی روی می داد. 
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
با بیان اینکه فریادهای رس��ای مردم در آن 
روز نقط��ه قوت و نش��انه اقت��دار نظام بود و 
برای همین هر سال باید در راستای تجدید 
قوا این نقطه قوت نظام را هم به دوستداران 
داخل��ی و هم به دش��منان خارجی یادآوری 
ک��رد و گفت: ه��ر نظام و سیس��تمی که از 
پش��توانه مردمی برخوردار نباش��د، با وجود 
مؤلفه های قدرت سیاسی و نظامی، پایه های 
اس��تحکام آن متزل��زل اس��ت و روز 9 دی 
به دنیا ثابت ش��د جمهوری اس��المی از این 
پشتوانه مردمی برخوردار است و دست گزند 

احدی به آن نخواهد رسید.
مقدم با بیان اینکه ش��کوه پ��ر صالبت این 
روز برگرفت��ه از بصیرتی بود ک��ه رهبر فرزانه 
انقالب به آحاد جامع��ه تزریق کرد، گفت: اگر 
نبود راهنمایی و ترسیم نقشه راه و نشان دادن 
المان های نفوذ به جامعه، هر روز شاهد جوالن 
آنان بر اسب تمامیت خواهی بودیم و آن می شد 

که نباید بشود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با 
اشاره به اینکه مگر ایشان بارها برای گردانندگان 
حوادث پس از انتخابات پیام صریح ندادند که 
مرزتان را با بیگانه مش��خص کنی��د و مراقب 
سوءاستفاده دشمن از گفتار و رفتارتان باشید تا 
دشمن برداشت سوء نکند؟  تصریح کرد: حتی 
معظ��م له اعالم کردند اگر معترضان به نتیجه 
انتخابات مشی قانونی را پی بگیرند حمایتشان 
می کن��م؛ اما علی رغم هش��دارهای دلس��وزانه 
ایش��ان، درِ آنان بر پاش��نه لجاجت چرخید و 
گفتند حتماً نتیجه انتخابات باید به میل ما باشد 
و دست از اردوکشی خیابانی خود برنداشتند و با 
جاده باز کردن برای دخالت بیگانگان همچنان 

تشنج آفرینی کردند. 
وی تصری��ح ک��رد: بزرگتری��ن دروغ تاریخ 
انقالب یعن��ی تقلب در انتخاب��ات، کلید رمز 
هماهن��گ کننده گروه های نف��وذی به عنوان 
پیاده نظام داخل و طیف های اپوزیس��یون در 
خارج از کشور انتخاب شد و این فتنه خانمان 
سوز می رفت که بنیان کن شود اما رهبر فرزانه 
انقالب به صحنه آمد و خواس��تار آن ش��د که 

مسائل برای مردم تبیین و با آنان صادقانه رفتار 
شود و با کیاست و تدبیر در پاسخ به جواب نامه 
یکی از س��ران فتنه این سؤال را مطرح کردند 
اگر راهپیمایی شما مسالمت آمیز است پس چرا 
به پایگاه های نظامی حمله می ش��ود و چرا از 
اعالم حمایت مقامات آمریکایی و صهیونیستی 
از اعتراضات اع��الم برائت نکردید؟ و با همین 
حرکت ماهیت ضدایرانی س��ران فتنه را برای 

مردم هویدا کردند. 
این فعال سیاسی ادامه داد: شکوه و عظمت 
حضور خودجوش مردم در قیام 9 دی در اکثر 
استان های کش��ور را باید مرهون روشنگری و 
نگاه پدرانه ایشان دانست که بارها به نیروهای 
نظامی و انتظامی تأکید کردند که حساب مجرم 

و غیر مجرم باید از هم جدا باشد.
مقدم افزود: ما باید قدردان حضور میلیونی 
م��ردم در آن روز باش��یم که خاری در چش��م 
دشمنان شد و آنان را مأیوس و شکست خورده 
به عقب راند و با پاسداشت یوم اهلل 9 دی در هر 
س��ال ضمن تجدید میثاق دوباره با آرمان های 
نظام به دشمنان قسم خورده انقالب می گوییم 
آزمودن چندباره این مردم کاری بس عبث است 
و اذن خداوند إن شاءاهلل به این تعلق گیرد که تا 
ظهور حضرت مهدی)عج( این نهضت ادامه یابد 
و اگر جرقه آتش زدن آرامش سیاسی کشور به 
بهانه تقلب در انتخابات، مطالبات صنفی، گرانی 
بنزین و... به دس��ت آی��د باید به آنان گفت ای 
مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست ِعرض 

خود می بری و زحمت ما می داری.

احمدعلی مقدم:

۹ دی اثبات
 مردمی بودن  جمهوری اسالمی است
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نماینده ادوار مجلس گفت: از عملکرد مجلس دهم راضی نیستم، چون 
نتوانست آن مشکالتی را که کشور با آن دست به گریبان است کمک کند. 
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، علی عباسپور طهرانی فرد 
نماینده ادوار اظهار داش��ت: فکر می کنم این دوره انتخابات مجلس شاید 

حساسترین دوره مجلس باشد و از اهمیت به سزایی نیز برخوردار است.
وی افزود: کسانی که هم تجربه و هم سابقه دارند قاعدتا باید بیایند به 

میدان و خود را در معرض آرای عمومی قراردهند. 
عباس پ��ور ادامه داد: در این مدت با تحریم نه فقط آمریکا که عمال با 
تحریم جهانی روبرو ش��دیم، خیلی نقش دانشگاه ها در این زمینه مهم 
است، نقش ارتباط صنعت با دانشگاه و تاثیری که می تواند در خودکفایی 

کشور برجای بگذارد.
وی افزود: قوانینی که باید برای تس��هیل این مساله تصویب یا اصالح 
شوند و اصوال بحث اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است و از مولفه 
های بسیار خوبی در کشور برخوردار هستیم به ویژه سرمایه نیروی انسانی 
و جوان ماس��ت ما نیروهای تحصیل کرده بسیاری داریم که اگر در کنار 
منابع خدادادی ما قرار بگیرند و با مدیریت صحیح و با قوانین مثبت که 

دست و پا گیر نباشد واقعا می تواند به شکوفایی کشور کمک کند.

نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: رهبری خردمندانه رهبر انقالب در کل 
این دوران راهگشا بوده و اگر ما مجلس مقتدری داشته باشیم می تواند 

بسیار موثر باشد در پیشرفت کشور.
رئیس اسبق واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد ادامه داد: فکر می کنم 
وظیفه افرادی است که اگر پتانسیل و توانمندی در خود می بینند وارد 

میدان شوند و بتوانند نمایندگان خوبی در مجلس باشند.
وی افزود: به شخصه با توجه به تجربیات خودم در گذشته از عملکرد 
مجلس دهم راضی نیستم فکر می کنم این دوره نتوانست آن مشکالتی 
که کشور با آن دست به گریبان است را از نقطه نظر اقتصادی, حضور در 
صحنه و قوانینی که بتواند به خصوصی سازی و بخش خصوصی کمک 
کند بتوانند نقشی در ارتباط با پیشرفت علمی کشور و ارتباط با صنعت 
بازی کند و نهایتا این نقش به طور کامل اجرا نشده, نمی خواهم بگویم به 

طور کامل اما در جمع راضی نیستم.
عب��اس پور تاکید کرد: فعال ثبت نام م��ی کنم اما اصوال از طرف افراد 

معتدل دعوت شده ام و دوستانی که در طیف اصولگرایی هستند.
وی افزود: ما یک کشوری هستیم که بیش از ٤0 سال قبل به پیروزی 

رس��اندیم برای ادامه این انقالب تالش زیادی صورت گرفت و ش��هدای 
بسیاری تقدیم کردیم.

وی با بیان اینکه واقعا استقالل واقعی برای یک کشور در ایران متبلور 
ش��د گفت: کشوری که نه به ش��رق و نه به غرب وابسته باشد ان هم در 

جهانی که آمریکا حرف اول را می زند.
رئیس واحد علوم تحقیقات دانش��گاه آزاد تاکید کرد: ما اگر مش��کلی 
داریم, مش��کل درونی است و باید مس��ائل اقتصادی خود را حل کنیم. 
یکی از جاهایی که می تواند مشکالتمان را به طور موثر حل کند مجلس 
ش��ورای اسالمی است ما قانون بس��یار مترقی داریم و عنوان شده است 
که مجلس در راس امور اس��ت و امام خمینی نیز بر نقش مجلس تاکید 

داشتند. 
نماینده ادوار مجلس بیان داشت: معتقدم مردم با توجه به این مساله 
مردم باید پای صندوق های رای بیایند چون این مردم هستند که مجلس 
مقدر را رقم می زنند. حضور گس��ترده و فعالشان و دقت نظر در انتخاب 
درستشان بسیار موثر است که این رفتار دموکراتیک در انتخابات متبلور 
شود. ما یک جامعه تحصیل کرده ای هستیم که باید با دقت نمایندگان 

خود را در هر عرصه ای انتخاب کند.

عباسپور گفت:  امیدوارم که مردم اهمیت موقعیتی را کامال درک کنند 
و درک هم خواهند کرد و امیدوارم که همه در انتخابات شرکت کنند و 
عدم شرکت در انتخابات در حقیقت باعث می شود که همه آرای عمومی 
منعکس نشود و امیدوارم همه مردم در انتخابات شرکت کنند و با این کار 

به اقتدار کشور بیفزایند.
وی ادامه داد: همه جای دنیا به این صورت است که نمایندگان مردم و 
مسئوالن باید شفافیت مالی داشته باشند و در ایران هم عملکرد اقتصادی 
مسئوالن و نمایندگان مردم شفاف باشد و در اختیار مسئوالن ذیربط قرار 

بگیرد.
عباسپور با بیان اینکه در مورد آرای نمایندگان هم به این صورت است 
ما نمایندگان مردم هس��تیم و تفکر مردم را نمایندگی می کنیم ما تفکر 
خودمان را ابراز می کنیم اما در بین مردم ممکن است نظرات مختلفی باشد 
و نماینده هم باید بتواند به صورت اصولی تفکر خود را جمع بندی و ابراز و 
مشخص کند و بگوید که رای اش بر اساس چه اصولی بوده و مردم بتوانند 
قضاوت کنند گفت: رای نماینده رای خصوصی نیس��ت و متعلق به مردم 
است و مردم باید از طرز تفکر فرد به عنوان نماینده باید کامال آگاه باشند.

علی عباسپور:

نمایندگان مردم و مسئوالن
 باید شفافیت مالی داشته باشند
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عض�و ح�زب موتلف�ه اس�المی گفت: 
تضمین سالمت سیاسی حاکمیت در گرو 
شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی 

داوطلبان است.
 صالح اس��کندری اس��تاد دانش��گاه و فعال 
سیاس��ی در گفت و گو ب��ا خبرن��گار احزاب و 
تشکل های گروه سیاسی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به بند چهارم سیاست های کلی 
انتخاب��ات ابالغی از جانب مقام معظم رهبری، 
گف��ت: با عنای��ت به اینکه هن��وز قانون جامع 
انتخابات در مجلس ش��ورای اسالمی تصاوب 
نشده است، تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع 
مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و ایضاً شفاف سازی 
منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان از طریق 
نظارت مستمر شورای نگهبان، قبل، حین و بعد 

از برگزاری انتخابات میسر است.
این اس��تاد دانشگاه با بیان اینکه تضمین 
س��المت سیاسی بخش��ی از بدنه حاکمیت 
نظام جمهوری اس��المی که با رای مستقیم 
ی��ا غیرمس��تقیم م��ردم انتخاب می ش��وند 
در گ��رو شفاف س��ازی مناب��ع و هزینه های 
انتخاباتی داوطلبان اس��ت، گف��ت: نظارت 
ش��ورای نگهب��ان مان��ع از وام��دار ش��دن 
نمایندگان مجلس آتی از جانب کانون های 

قدرت و ثروت می ش��ود.
او با بیان اینکه صرفاً سازوکار های بازدارنده 
منجر به شفاف سازی مالی هزینه های انتخاباتی 
نامزد ها نمی شود، ابراز امیدواری کرد: در قانون 
جام��ع انتخابات که هم اکنون در کمیس��یون 
ش��ورا ها و ام��ور داخل��ی مجل��س ق��رار دارد 
سازوکار هایی برای ایجاد فرصت های برابر برای 

داوطلبان از لحاظ مالی پیش بینی شود.

این فعال سیاسی افزود: کشور های جهان به 
فراخور نظام های سیاسی و اقتصادی خود نحوه 
هزین��ه کرد داوطلب��ان در انتخابات مختلف را 

قانونمند کرده اند.
او ب��ا اش��اره به بخش هجدهم س��ند 5٤٣ 
صفحه ای اعالمیه انتخابات کانادا، محدودیت های 
مالی وضع ش��ده توسط کمیس��یون انتخابات 
انگلس��تان، قوانین مالی انتخاب��ات و اطالعات 
شهروندی در ایرلند و فصل ششم سند انتخابات 
کمیسیون انتخابات نیوزلند و قوانین انتخاباتی 
در برخی کش��ور های دیگر، گف��ت: در قوانین 
انتخاباتی محدودیت هایی برای هزینه تبلیغات 
به ازای هر مشارکت کننده بالقوه در انتخابات 

وجود دارد.
اسکندری با بیان اینکه این قوانین متضمن 

تعیی��ن محدودی��ت کمک مالی ب��ه تبلیغات 
انتخاباتی توس��ط افراد و نهاد ها اس��ت، افزود: 
نامزد ها نیز مکلف به اعالم هزینه های تبلیغاتی 

خود به مراجع ذی ربط هستند.
او تاکی��د کرد: به عنوان نمونه عدم ارس��ال 
اطالع��ات مالی مربوط به تبلیغات در انتخابات 

ایرلند تا ٤5 روز جرم تلقی می شود.
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر مش��خص 
بودن منابع مش��روع برای تامین مالی تبلیغات 
انتخاباتی در قوانین انتخاباتی کشور های مختلف 
افزود: س��قف دریافت اعانه و کمک از اشخاص 
و نهاد ها توس��ط نامزد ها و احزاب به طور کامال 

شفاف تعیین شده است.
او ب��ا بیان اینک��ه در غیاب قانون، ش��ورای 
نگهبان می تواند مقرراتی را جهت شفاف سازی 
منابع مالی و هزینه های تبلیغاتی نامزد ها لحاظ 
کن��د گفت: درخواس��ت فهرس��ت هزینه های 

انجام شده همراه با مستندات حقوقی و قانونی 
می تواند یکی از س��ازوکار های نظارتی شورای 

نگهبان بر انتخابات باشد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر چه قانون 
سقف هزینه تبلیغاتی هر نامزد را بسته به میزان 
جمعیت رای دهنده بالقوه، س��طح انتخابات و 
امکانات در اختیار مشخص نکرده است گفت:، 
اما ش��ورای نگهبان می توان��د هزینه های غیر 
متعارف در حوزه های انتخابیه را شناس��ایی و 

رصد نماید.
او افزود:ب��ه عنوان نمونه وقتی یک نامزد در 
حوزه انتخابیه با 100 هزار نفر رای دهنده بالقوه 
رقمی حدود 5 میلی��ارد تومان هزینه می کند 
یعن��ی به ازای هر رای دهن��ده حدود 50 هزار 
تومان خرج می کن��د. در حالی که در اعالمیه 

انتخابات کانادا هر نام��زد حداکثر می تواند به 
ازای هر مشارکت کننده بالقوه 1 دالر و ٧ سنت 

هزینه تبلیغات نماید.
صالح اس��کندری گفت: مش��خصاً این نوع 
هزینه کرد ب��رای انتخابات نامتعارف اس��ت و 
حکایت از انگیزه ه��ای دیگری برای حضور در 
مجلس دارد، چراکه س��رجمع حقوق و مزایای 
ی��ک نماینده مجلس ش��اید ٢0 درصد هزینه 

تبلیغاتی او برای ورود به مجلس نباشد.
وی در پایان به عنوان یک اس��تاد دانشگاه و 
فعال سیاسی از شورای نگهبان استمداد کرد: 
به منظور تضمین سالمت انتخابات و مجلس 
آینده بند چهارم سیاس��ت های کلی انتخابات 
درباره شفاف سازی منابع مالی نامزد ها و احزاب 
را در نظارت های خود دخیل کند و مانع از ورود 
افرادی به مجلس ش��ود ک��ه وام دار کانون های 

قدرت و ثروت هستند.

صالح اسکندری:

شورای نگهبان مقررات شفاف سازی منابع مالی 
هزینه های تبلیغاتی نامزد ها را لحاظ کند
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پالک ٤٤- کدپس��تی:158٤٧٣٤٧11

 اینکه ما این قدر میگوییم و میش��نویم که باید مردمی باش��یم، یعنی این. مردمی بودن به اّدعاکردن نیست. با مردم، با زندگِی مردم 
کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با طبقات مختلف مردم انس بگیریم. این، معنای مردمی بودن است. بعضی از ماها که حاال معّمم 
هس��تیم، اگر مثاًل یک آدم ذی ش��أنی، آدم محترمی باش��د، خب، سالم علیک میکنیم، گرم میگیریم، اگر کاری با ما داشته باشد گوش 
میکنیم، آقا! یک استخاره ای بکنید، قرآن را درمی آوریم و یک استخاره ای برایش ]میگیریم[. اگر یک آدم فرودستی باشد، یک آدم مثاًل 
]سطح[ پائینی باشد؛ نه، اعتنا و اهتمامی نمیکنیم! این، خالف سیره ی رسول اهلّل است. سیره ی پیغمبر این است که با فقرا و با ضعفا و 

مانند اینها کنار می آمد.

  امام خامنه ای   ١0/3/98

ور
م ن

کال

نقش آمریکا در فتنه عراقپنجره آخر

بی تجربگی و بی تعهدی برخی نمایندگان، وظیفه نظارتی مجلس دهم 
را کمرنگ کرد

 عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت : وقتی ناظر و مجری 
یکی ش��د، نمی توان انتظ��ار عملکرد موفق داش��ت، متخصص ترین و 

متعهدترین ها در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت.
الل��ه افتخاری عضو ائتالف نیروهای مردمی انقالب در گفتگو با خبرنگار 
سیاسی خبرگزاری موج گفت: حضور افراد کم تجربه و ناآگاه به قانون و مصوبات 
مجلس به روند فعالیت مجلس دهم لطمه زد، خیلی از نیروهای توانمندی که  
قوانین نظارتی مجلس را وضع کرده بودند در مجلس دهم حضور  نداشتند و 
این موضوع باعث شد اِشرافیت مجلس بر امور دولت به خصوص در مباحثی که 

به نظارت احتیاج بود از بین برود. 
وی افزود: تعداد قابل توجهی از نمایندگان از لیست مورد حمایت دولت و 
وامدار دولت بودند و نمی شود وقتی ناظر و مجری یکی شد انتظار عملکرد 
موفق داشت به همین دلیل ضعف نظارت را می توان از عملکردشان به راحتی 
مشاهد کرد، مضاعف به اینکه خیلی از نمایندگان عالوه بر اینکه تخصص الزم 
را هم برای امور محوله نداشتند حداقل تجربه در امور اجرایی را هم نداشتند 
و این در بی تفاوتی آنها به مسائل مهم مطرح شده کامال مشهود بود، این 
مشخصه باعث شد آنها برای حل مشکالت نگاه بیرون گرا داشته باشند و این 
خود عاملی شد تا نتوانند برای حل مشکالت تصمیمات مفیدی اتخاذ کنند.

نماینده س��ه دوره مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: باید جوانان با 
عملکرد مدیریتی موفق و متخصص به مجلس وارد شوند عالوه بر اینکه 
مالک ما برای انتخاب باید مالک قرآنی باشد یعنی انتخاب افراد متخصص 
و متعهد، صرف جوان گرایی نباید افراد کارکشته و باتجربه را کنار گذاشت.

 همچنین الله افتخاری، فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با »پارسینه« 
درباره حل نارضایتی های موجود در کشور گفت: با قانون گرایی و تدوین 

موضوعات می توان مشکالت موجود در کشور را سروسامان داد.
نماینده مجلس نهم در ادامه بیان کرد: باید مسئوالن به وظایف خود 
عمل کنند و مجلس هم نظارت دقیق بر عملکردها داشته باشد. از طرف 
دیگر مردم هم به عملکرد مجلس و مسئوالن نظارت داشته باشند، در این 

صورت قطعا می توان بر حل نارضایتی ها فائق آمد..

افتخ��اری در ادامه با بیان اینکه مس��ئوالن هم بای��د به ظرفیت ها و 
مطالبات مردم توجه داشته باشند، افزود: باید با اولویت بندی کارها را مورد 
توجه قرار دهند. برخی مسائل نیاز دارد که به صورت اورژانسی انجام شود 
و برخی دیگر زمان بر اس��ت یا در اولویت قرار ندارد، باید این موارد را اهم 

و مهم کنند.
نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای اسالمی همچنین با اشاره به نقش 
جریان های سیاس��ی در حل نارضایتی های کش��ور، گف��ت: جریان های 
سیاس��ی هم باید پش��توانه ای برای م��ردم، نظام و رهبری باش��ند. اگر 
جریان های سیاس��ی واقعا در جمع مردم و پیگیر مطالبات آنها باش��ند، 

می توانند بسیار موفق و کارآمد عمل کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: گروه های سیاسی رسالت خود را فقط 
نزدیک به انتخابات مد نظر قرار ندهند بلکه باید همیش��ه نسبت به مسائل 

برنامه ریزی داشته باشند تا هم از مردم و هم از نظام دفاع کنند.

الله افتخاری:

جریان های سیاسی که پیگیر مطالبات مردم باشند موفق هستند


