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 طرح ش��فافیت آراء و مس��ئولیت پذیری 
نمایندگان در قبال آرایی که می دهند سبب 

جلب اعتماد مردم به مسئولین می گردد.
در حال حاضر به دلیل نقض قانونی، نمایندگان در مقابل رایی که در 
مجلس شورای اسالمی می دهند هیچ مسئولیتی ندارند. در صورتی که 
ممکن اس��ت رای یک نماینده و یا نمایندگان خسارتی را متوجه کشور 
کند نه ایشان و نه حزب و گروهی که او را مورد حمایت قرار داده تا وارد 
مجلس شود مسئولیتی در این رابطه ندارد و بعضا به همین دلیل برخی 

نمایندگان خود را مستقل نیز می نامند.
به موجب این طرح آراء نمایندگان چه موافق و چه مخالف و چه ممتنع 
و چه کسانی که به دادن رای بی توجه اند به اطالع 
ملت خواهد رسید و هیات رئیسه موظف خواهد 
شد از طریق سامانه الکترونیکی که طراحی می 

کند دسترسی آحاد ملت را ممکن نماید.
ناگفته پیداست که شفافیت آراء سبب افزایش 
اعتماد م��ردم به نماین��دگان و جایگاه نظارتی 

مجلس خواهد شد.
مجلس شورای اسالمی به فرموده حضرت امام 
)ره( عصاره ی فضائل ملت است و طرح شفافیت 
آراء م��ی تواند جایگاه مردم و ملت را در خانه ی 

ملت تقویت نماید.
شفافیت مواضع سیلسی و اقتصادی و اجتماعی 
و... انتظار به حق است که در حال حاضر به یک 

مطالبه ی عمومی تبدیل شده است.
طرح ش��فافیت آراء می تواند از البی گری ها، 
زد و بندهای سیاسی، حزبی، جناحی و رفاقتی و 
رقابتی جلوگیری کند و نمایندگان را جوابگو به 
مطالبه ی عمومی و پاسخگوی سرنوشت عموم 

ملت و آینده کشور خواهد کرد.
البته گاهی اوقات آن هم به ندرت شاید مسائل 
امنیتی کشور اجازه ی شفاف سازی را ندهد که 

قانونگ��ذار در این گون��ه موارد باید پیش بینی ه��ای دقیقی را در طرح 
تصویبی داشته باشد.

البته در اکثریت موارد ش��فاف سازی آراء حساسیتی را نه برای مردم 
نه برای نمایندگان ایجاد نمی کند جز در مواردی که برای کشور تصمیم 

گیری نمایندگان سرنوشت ساز خواهد بود.
ش��فاف س��ازی آراء از البی گری مجلس با دولت جلوگیری می کند 
و برخی از نمایندگان از س��هم خواهی و فس��اد های اقتصادی سیاسی 
احتمال��ی باز می دهد و به واقع نماین��دگان وکیل ملت خواهند بود نه 

وکیل دولت ها!
حق مردم اس��ت که بدانند نمایندگانی که به او رای داده اند در طول 
4 س��ال چه اقدامات و نظراتی داش��ته و یا اصال احساس مسئولیتی در 
مقابل وظایف خود داشته است یا خیر؟ بنابراین این طرح از فریب مردم و 

دورویی نماینده مجلس جلوگیری می کند.
به هر ترتیب نماینده باید فردی شجاع و آزاده باشد تا به دلیل رایی که 
داده تحت فشار دولت ها و احزاب و گروه ها و شخصیت ها قرار نگیرد و 

در حقوق مردم و کشور تضییع صورت نگیرد.
بنابراین تصویب طرح ش��فاف کامل و فاق��د ابهام و همه جانبه مورد 
انتظار است. تا اقتدار مجلس حفظ شده و به واقع مجلس در راس امور 
قرار گیرد دولت ها و برای تحقق این مهم باید به مجلس یازدهم امیدوار 

بود.

اثر اجرای طرح شفافیت آراء بر مردم

از مطالب مهمی که معموالً در حوزه امنیت 
بدان پرداخته می شود، بحث امنیت و احساس 
امنیت اس��ت. امنیت را معموالً فراغت و آزادی 
افراد جامعه از ترس، تهدید و اضطراب و مصون ماندن جان، مال و ناموس 
ش��غل و آبروی افراد یک جامعه از هر نوع تهدید، خطر و محافظت شدن 

عنوان می دارند.
آنچه همواره جدی پرداخت می ش��ود رجحان احساس امنیت بر خود 
امنیت اس��ت به عبارت بهتر احس��اس امنیت الزم تر و واجب تر از وجود 
خود امنیت است چرا که امکان دارد در یک جامعه امنیت جاری باشد اما 
مردم در آن جامعه احساس امنیت را به هر دلیلی نداشته باشند که این 

خود موجب شکل گیری اختالل در روند جامعه و ایجاد ناامنی می گردد.
امروز ش��کل گیری ائتالف نیروهای انقالب در گام اول توانسته امنیت 
روان��ی را در میان مردم انقالبی به وجود آورد و اعتماد اولیه را در س��طح 
جامعه جلب نماید. آنچه مهم است اینکه تالش شورای انتخاب از این پس 

مکمل این امنیت شکل گرفته باشد. 
اگر این انتخابات نتیجه مطلوب و مس��موع داش��ته باش��د و به دور از 
خط بازیها و با ند بازی ها شکل گیرد احساس امنیت که به مراتب مهمتر 
از امنیت اولیه می باش��د در جامعه ایجاد می نماید. امی��دوارم برادران و 
خواهران ارجمند در این روزهای سختی که در پیش دارند انقالب را بیمه 

نمایند.

احساس امنیت با فهرست ائتالف

فاطمه رهبر
عضو شورای مرکزی

سید مهدی جوالیی
عضو شورای مرکزی

 
حق مردم 

است که بدانند 
نمایندگانی 
که به او رای 
داده اند در 
طول 4 سال 

چه اقدامات و 
نظراتی داشته و 
یا اصال احساس 

مسئولیتی در 
مقابل وظایف 

خود داشته 
است یا خیر؟ 
بنابراین این 

طرح از فریب 
مردم و دورویی 
نماینده مجلس 

جلوگیری می 
کند
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بادامچی��ان گف��ت: این ط��رح معامله قرن 
نیست؛ زورگویی و تحمیل است.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبیران حزب اظهار داش��ت: شعارهای حقوق 
بشر و قوانین بین المللی به علت عجز استکبار 
و صهیونیس��ت و شکست های پی در پی آنها 
و بیداری ملت های غرب آس��یا برای آمریکا و 
همدستانش زیر پا گذاشته می شوند و همین 

امر موج��ب اعتراض وجدان های آگاهی یافته 
حتی در آمریکا و اروپا می ش��ود و همین موج 
مخالفت جهانی، شکست این برنامه دیکته شده 

آمریکایی � صهیونیستی را قطعی می کند.
 محکومیت معامله قرن

وی با محکوم کردن 
طرح معامله قرن تأکید 
کرد: مسلماً ملت های 
مس��لمان و فلسطینی 
ها ک��ه صاحبان اصلی 
سرزمین خود هستند. 
ای��ن ط��رح ش��وم را 
پذیرف��ت  نخواهن��د 
و اگ��ر آنه��ا باید یک 
باش��ند،  معامله  طرف 
هی��چ گ��روه و جریان 
فلس��طینی در درون و 
بیرون س��رزمین های 
معامله  این  فلسطینی 
را قبول ن��دارد و آن را 
خیان��ت می داند؛  پس 
معامل��ه یک طرفه هم 
معامله نیست، تحمیل 

است.
بادامچی��ان اف��زود: 
تجربه نش��ان می دهد 

در هم��ه طرح های قبلی آمریکایی مثل کمپ 
دیوی��د، پیم��ان صل��ح مادرید، پیمان اس��لو، 
کنفرانس آناپلیس، هیچ آبی برای فلسطینی ها 
گرم نش��د و این معامله قرن نیز بر همان روال 

است.
 عواقب وخیم همراهی با آمریکا

وی تأکید کرد: در هفته گذشته در منطقه، 
همه چیز علیه اشغالگران بود. سقوط هواپیمای 
جاسوس��ی آمریکا و دو بالگرد، کش��ته شدن 

تعدادی از افس��ران آمریکایی، تس��خیر ش��هر 
خان طوم��ان و نقاط دیگر در س��وریه، خیزش 
عظیم ملت عراق در پشتیبانی از خروج آمریکا، 
فش��ار بر س��فارت آمری��کا در بغ��داد از طرف 
گروه های مردمی عراق، پیروزی های چشمگیر 
در یمن، نمونه هایی است که دولت آمریکا اگر 
عقالی��ی رفتار کند، از منطق��ه بیرون می رود. 
دولت های همدس��ت آمریکا مانند عربس��تان 
سعودی و امارات نیز به عواقب وخیم همراهی با 
آمریکای ورشکسته و در حال سقوط بیاندیشند.

 توصیه به ظریف
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه اظهار 
داش��ت: در چنین موقعیت منطق��ه و ایران و 
ضعف آمریکایی ه��ا، وزیر خارجه جناب آقای 
دکتر ظریف الزم اس��ت جامع االطراف سخن 
بگویند و احساسات پرشور ملت ما و منطقه را 
در جریان ترور شهیدان سلیمانی و المهندس 

در نظر بگیرند.
بادامچیان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات 
مجلس و آرایش سیاس��ی کشور اظهار داشت: 
مردم می دانند که افزایش میزان مش��ارکت و 
حضور در پای صندوق های رأی، فارغ از اینکه 
به چه کس��ی می خواهن��د رأی دهند، نوعی 

تضمین امنیت و ابراز اقتدار ملی است.
 مظلوم نمایی اصالح طلبان

دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی در ادامه با 

اشاره به مس��ئله رد صالحیت ها و عدم احراز 
صالحی��ت ها گف��ت: اکنون برای هر کرس��ی 
نمایندگ��ی مجلس، ۱۷ نامزد ثب��ت نام کرده 
اند. اصالح طلبان در تهران بیش از ۱۳۰ نامزد 
تأیید صالحیت شده دارند که افراد گمنامی هم 
نیستند. بین آنها فرماندار، استاندار، معاون وزیر، 
وزیر و مقامات بلندپایه در دولت های گذش��ته 
وجود دارد. لذا جوسازی آنهایی که می گویند 
ما نامزد نداریم، خالف واقع است. اصالح طلبان 
می دانند که عملکرد منفی اصالح طلبان راست 
گرا و چ��پ گرا مردم را ناراضی کرده اس��ت و 
مردم تمایل��ی برای رأی دادن ب��ه آنها ندارند. 
امی��دوارم دنبال بهانه نگردند که مظلوم نمایی 

کنند.
وی درم��ورد برخی مواض��ع رییس جمهور 
گفت: دولت امانت دار رأی مردم اس��ت. دولت 
در رعایت امانت مردم باید حداکثر بی طرفی را 
داش��ته باشد و این طور نباشد که گویی دولت 
دارد از جناح��ی طرف��داری می کن��د. به ویژه 
روزنامه ارگان دولت بهتر است رعایت بی طرفی 

را در انتخابات داشته باشد.
 نگاه جهان بعد از 41سال

بادامچی��ان ب��ا تبریک ای��ام اهلل دهه فجر و 
س��الگرد پیروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی 
افزود: ملت ما در گام اول انقالب طی 4۱ سال، 
از فراز و نش��یب های زیادی عبور کرده و امروز 
جهان و منطقه با نگاه احترام آمیز به پیشرفت 
ها و اس��تقالل و رهاورده��ای نظام جمهوری 
اس��المی می نگرند و اقتدار ایران اسالمی را در 

برابر آمریکا ستایش می کنند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در پایان درباره 
انتخابات آینده مجلس یازدهم از همه نیروهای 
عالقمند به پیش��رفت کش��ور و رفع مشکالت 
ملت خواست که با دقت در فهرست انتخاباتی، 
ترکیبی را که متناسب با مجلس گام دوم است، 
تش��کیل دهند. همچنی��ن از تفرقه افکنی ها، 

تبلیغات منفی و تخریب و توطئه های دشمنان 
اس��الم و ملت ایران مراقبت داشته باشند تا ان 
شاءاهلل انتخاباتی پرش��ور با مشارکت گسترده 
مردم، امید و اطمینان به آینده درخشان ایران 

را افزایش دهد.

دکتر بادامچیان با اشاره به مواضع رییس جمهور:

دولت در رعایت امانت مردم بی طرف باشد

  
اصالح طلبان می 
دانند که عملکرد 

منفی اصالح 
طلبان راست 

گرا و چپ گرا 
مردم را ناراضی 

کرده است و 
مردم تمایلی 

برای رأی دادن 
به آنها ندارند. 
امیدوارم دنبال 

بهانه نگردند 
که مظلوم نمایی 

کنند

  دولت امانت دار رأی مردم است. 
دولت در رعایت امانت مردم باید 
حداکثر بی طرفی را داشته باشد و 

این طور نباشد که گویی دولت دارد 
از جناحی طرفداری می کند.. بویژه 

روزنامه ارگان دولت بهتر است 
رعایت بی طرفی را در انتخابات 

داشته باشد.
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مقاومت امنیت آوراست یا مذاکره

همین کسانی که با جان خودشان، با همه ی 
توان خودشان به کمک ملّتهای دیگر و ُضَعفای 
اطراف منطقه که در دسترس آنها است میروند، 
همینها س��ایه ی جنگ و ترور و تخریب را از 
کشور خودمان هم دور میکنند و دفع میکنند. 
میهن عزیز ما یک بخ��ش مهّمی از امنّیتش 
محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در 
زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمان سالها کار 
کردند، تالش کردند؛ اینها امنّیت آورند، برای 
کشور هم اینها امنّیت می آورند؛   مقام معظم 

رهبری  98/۱۰/2۷
    دوگان��ه های 
جن��گ و مذاک��ره ، 
ناامنی؛  و  مقاوم��ت 
جن��گ و برجام ،در 
ط��ی دوران دول��ت 
یازدهم و دوازدهم ، 
شبیه دولت هفتم و 
هشتم مبنا و ریشه 
در جری��ان غربگرا و 
مرعوب��ی دارد که با 
قدرت  نمائی  بزرگ 
پوشالی غرب وحقیر 
و ضعی��ف پن��داری 
اقتدار و قدرت ملی 
انق��الب اس��المی ؛ 
برای تحمیل خواس��ته های نامش��روع غرب 
بر کش��ور و ملت انقالبی ای��ران ، یا مردم را از 
جنگ ترسانده یا با بزک کردن آمریکا سعی در 
کاهش تنفر ملت ایران از آمریکا و بفراموشی 
سپردن جنایات  اوعلیه ملت ایران در طی 6۰ 

سال اخیر داشته اند.
تجربه ملت سوریه

     ملت س��وریه اگر میخواست اعتراضات 
تحریک شده توسط دشمنان خود را با مذاکره 
حل کند امروز نه حکومت بش��ار مانده بود و 
ن��ه تمامیت ارضی آن ول��ی در اثر مقاومت و 
ایستادگی 6 ساله توطئه داعش و تکفیری ها و 
معارضین متحد آن درهم شکسته و ملت آواره 

ی سوریه به مرور به وطن خود برمیگردند.
مل��ت و دول��ت س��وریه تن به س��ازش و 
مذاکرات بی ثمر ن��داد و با مقاومت داعش را 
بیرون و معازضین آلت دست غرب را سرکوب 
و معارضی��ن سیاس��ی منتقد را ب��ه پای میز 

مذاکره کشاند .
تجربه تلخ س��وریه نش��ان میدهد که عدم 
مقاومت چه بالیی را برس��ر میلیونها آواره ی 
آن کش��ور آورده است که امروز باید در ترکیه 
و لبن��ان و اروپ��ا در اردوگاهها و کنار خیابانها 
دس��ت گدائی دراز کنند وعزت و کرامت شان 

نابود شود .
تجربه لبنان 

     ملت لبنان تا زمانیکه حزب 

اهلل ب��ه یک ق��درت مقاوم تبدیل نش��ده بود 
همیشه در معرض تجاوز اسرائیل بود و امنیت 
او متزلزل میشد اما وقتیکه مقاومت به تجهیر 
و قوی شدن خود پرداخت و در جنگ ۳۳ روزه 
توانمندی خودرا در برابر رژیم غاصب فلسطین 
نشان داد دیگر شاهد تجاوزات اسرائیل نیست 

و امنیت به کشورش بازگشته است .
تجربه برجام

    مذاکرات برجام در کش��ور ما که با القاء 
دروغین احتمال جنگ  و ترس��اندن مردم از 

احتمال حمله دشمن ؛ آغاز شد 
اگر تا کنون مقاومت و ایستادگی ملت ایران 
و رزمندگان بدون مرز آن در خارج از مرزهای 
کشور نبود همانطور که امنیت اقتصادی مارا از 
بین برد امنیت سیاسی مارا هم با انواع توطئه ها 

و فتنه ها ازبین برده بود .
تجربه مذاکرات نشان داد که نه از تحریمها 

کاست و نه تهدید های آمریکا را کم کرد .
اما اگر مقاوم��ت اقتصادی از زمان ابالغ آن 
توسط رهبری شروع و عملیاتی شده بود امروز 
تحرمها کارس��از نبود  همانطور که با تشکیل 
س��پاه قدس و رزمندگان ب��دون مرز و متحد 
کردن جبهه مقاومت در منطقه از ورود داعش 
و عواملش به کش��ور جلو گیری و نقشه های 

آنها در بی ثبات سازی ایران را خنثی کرد .
بنابر این به تعبیر مقام معظم رهبری :

س��پاه قدس را به این چش��م نگاه بکنیم، 
آن وقت، همینها، همین کس��انی که با جان 
خودش��ان، با همه ی توان خودشان به کمک 
ملّته��ای دیگر و ُضَعفای اطراف منطقه که در 
دسترس آنها اس��ت میروند، همینها سایه ی 
جنگ و ترور و تخریب را از کشور خودمان هم 
دور میکنند و دفع میکنند. میهن عزیز ما یک 
بخ��ش مهّمی از امنّیتش محصول کار همین 
جوانان مؤمنی اس��ت که در زی��ر فرماندهی 
سردار شهید عزیزمان سالها کار کردند، تالش 
کردند؛ اینها امنّیت آورند، برای کشور هم اینها 
امنّیت می آورند؛    بنابر این ادعاهای بعضی از 
مسئولین که برجام سایه جنگ را از کشور دور 
کرده اس��ت بی پایه و اساس بوده و از مبنای 
تحلیلی منطقی برخوردار نیس��ت و به به یک 

فریب افکار عمومی بیشتر شبیه است .
 ش�هید سلیمانی گفتمان مقاومت را 

تثبیت کرد
تشییع بی نظیر شهید سلیمانی در شهر های 
ایران اس��المی با حضور میلونه��ا نفر از مردم 
عالقمند و دلس��وخته ایران و ابراز تنفر عمیق 
آنها از آمریکای تروریست و رد هرگونه مذاکره 

با قاتل او نشان داد که ملت ایران :
ملّت ایران در 
این قضّیه خود را 
باطن  داد،  نشان 
خود را نشان داد، 
قاعده و زیربنای 
فک��ری خ��ود را 
ملّت ایران نشان 
احساس��ات  داد؛ 
خود  صادقانه ی 
ای��ران  ملّ��ت  را 
این  داد؛  نش��ان 
فریاد انتقامی که 
از مردم ش��نیده 
ش��د در سرتاسر 
کش��ور، در واقع 
این فریاد انتقام، س��وخت حقیقی موشکهایی 
بود که پای��گاه آمریکایی را زیر و رو کرد مقام 

معظم رهبری 98/۱۰/2۷
آری ام��روز ملت ایران به این باور رس��یده 
اس��ت که اگر ضربه س��پاه به عین االسد نبود  
معلوم نبود امنیت آینده کشور چگونه تامین 

میشد .
دش��منانی که بر روی اعتراضات اقتصادی 
مردم براحتی س��وار ش��ده و براحت��ی آنرا به 
ش��ورش خیابانی و تخریب اماک��ن دولتی و 
مردم��ی تبدیل میکنند و ع��ده ای بیگناه را 
میکش��ند در صورت کم رنگ شدن سیاست 
و گفتنم��ان مقاومت چه بالیی به سرکش��ور 

خواهند آورد.
اینک ملت ایران باید گفتمان مقاومت را در 
انتخابات مجلس به گفتمان غالب تبدیل کرده 
و آن را نهادینه سازد تا امنیت پایدار در کشور 

محقق گردد.

حمیدرضا ترقی
نایب رئیس شورای مرکزی

 
ملت ایران باید 

گفتمان مقاومت 
را در انتخابات 

مجلس به 
گفتمان غالب 

تبدیل کرده و آن 
را نهادینه سازد 
تا امنیت پایدار 

در کشور محقق 
 گردد

اگر مقاومت 
اقتصادی از 

زمان ابالغ آن 
توسط رهبری 

شروع و عملیاتی 
شده بود امروز 

تحرمها کارساز 
نبود                  
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معامله ی قرن 

که طرحی 
آمریکایی 

صهیونیستی 
است و محتوای 

آن بر ضد آرمان 
های ملت نظام 

فلسطینی می 
باشد، آشکارا 

حمایت از رژیم 
اشغالگر را 

در حوزه های 
سیاسی امنیتی 
در دستور کار 
خود دارد            

 
اکنون که حقوق 
مشروع و قانونی 

ایران در این پیمان 
در جهت استفاده 

صلح آمیز از انرژی 
هسته ای با فشار، 
تهدید و تحریم 

روبرو شده، طبیعی 
است که ایران 

بخواهد در برخی 
از همکاری های 
 NPT خود در

پروتکل الحاقی و 
یا در همکاری با 

آژانس تجدید نظر 
کند

یادداشت

 ب��رای کس��انی که 
نظاره گر اوضاع منطقه 
و آمریکا هستند و اخبار 
مربوطه را رصد می کنند روش��ن است که پرده برداری از 
معامله ی قرن که به تعبیر برخی در واقع مغالطه قرن است 
در این برهه برای تاثیر گذاری بر روند اس��تیضاح رئیس 
جمهور آمریکا و موقعیت نتانیاهو در قبال اتهامات سنگین 

علیه اوست .
معامله ی قرن که طرحی آمریکایی صهیونیس��تی 
است و محتوای آن بر ضد آرمان های ملت فلسطین 
می باش��د، آش��کارا حمایت از رژیم اش��غالگر را در 
حوزه های سیاس��ی امنیتی در دستور کار خود دارد 
و جلوه آش��کار از یکجانبه گرایی افراطی آمریکا می 

باش��د.
 ای��ن طرح توس��ط داماد یهودی ترام��پ که روابط 
نزدیکی ب��ا نتانیاهو دارد طراحی ش��ده وپیگیری می 

شود.
در مجموع��ه من��درج در رس��اله ی ق��رن، رژی��م 
صهیونیستی به رسمیت شناخته می شود و در موضوع 

مه��م و محوری ک��ه همواره 
در ص��در مباح��ث مربوط به 
مفروض  است،  بوده  فلسطین 
قلمداد ش��ده است که یکی از 
آن ه��ا پایتخت ب��دون قدس 
اس��ت و دیگ��ری ع��دم حق 
بازگشت فلسطینیان می باشد.

محت��وای طرح ت��ا به آن 
ان��دازه ظالمان��ه، ش��رم آور 
و ب��ه دور از واقعیت اس��ت 
ک��ه محمود عب��اس و ملک 
نیز  (اردن  )پادش��اه  عبداهلل 
مخالفت خ��ود را با آن ابراز 

داش��ته اند.
کش��ورهای  می��ان  از 
این  از  نن��گ حمایت  عربی 
عربستان  پیش��انی  بر  طرح 
اس��ت.  بحری��ن خ��ورده  و 
عربس��تان نه تنه��ا به قبول 
ای��ن طرح ت��ن داده بلک��ه هزینه ه��ای آن را نیز  

تقبل نموده اس��ت.
نکته بس��یار مهم آنکه فضای آش��فته حاکم بر دنیای 
عرب، به وسوس��ه آمریکا برای سوء استفاده از این تفرق 

جهت اجرای این طرح تحمیلی منجر شده است.

معامله قرن، جلوه ای از یکجانبه گرایی آمریکا 
محمدحسین نیکنام
عضو شورای مرکزی

برگ برنده ما در گفتگو های دیپلماتیک

حسن السجردی با اشاره به بدعهدی طرف مقابل برجام بررسی کرد:

کارشناس سیاست خارجی گفت: بعد از شهادت سپهبد سلیمانی و همچنین 
برداشتن گام پنجم از سوی ایران اروپایی ها نگران ادامه این فرآیند هستند.

حسن الس��جردی کارشناس سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری موج، با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر خروج 
ایران از NPT در صورت بازگشت تحریم های شورای امنیت، اظهار داشت:  با 
توجه به تحوالت منطقه ای و فرآیندی که ایران از چند ماه گذشته درباره کاهش 
تعهدات برجامی آغاز کرده، شرایط همکاری با کشورهای ۱+4 را متفاوت تر کرده 
است.وی با بیان اینکه یکی از دالیل اساسی جمهوری اسالمی ایران برای ادامه 
همکاری با کشورهای ۱+4 پایبندی طرف مقابل به 
تعهدات برجامی اس��ت، ادامه داد:  اروپاییان بارها به 
بهانه تحت فش��ار بودن از س��وی آمریکا از عمل به 

تعهدات خود سرباز زده اند.
کارشناس سیاس��ت خارجی با بیان اینکه طرف 
اروپای��ی در برجام بارها عجز و ناتوانی خود در عمل 
به تعهدات خود را اعالم کرده اند،  گفت: ایران بارها 
تاکید کرده که اروپا ذیل امضایی که در برجام داشته 
باید به تعهدات خود که در حال حاضر بخش مهمی 
از آن به روابط اقتصادی، فروش نفت، مراودات تجاری 
و بانکی اس��ت، متعهد باش��د چرا که اگر این اتفاق 
نیفتد؛ برای ما که تحت تحریم های آمریکا هستیم 

شرایط سختی را ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه حضور ایران در دهه های گذشته 
به امنیت منطقه خاورمیانه خیلی کمک کرده است، 
اف��زود:  نظ��ارت آژانس در قال��ب NPT و یا قالب 
پروت��کل الحاقی به صورت مش��خص و دقیق انجام 
ش��ده و همیش��ه آژانس رضایت خود را از همکاری 

ایران ابراز کرده است.
کارشناس سیاست خارجی اظهار داشت: اما اکنون 
که حقوق مش��روع و قانونی ایران در این پیمان در جهت اس��تفاده صلح آمیز از 
انرژی هسته ای با فشار، تهدید و تحریم روبرو شده و حقوق اولیه و ذاتی ایران در 
دست یابی به فناوری های پیشرفته از سوی اروپایی ها محدود و منوط به هزار و 
یک مسئله دیگر می شود، طبیعی است که ایران بخواهد در برخی از همکاری های 

خود در NPT پروتکل الحاقی و یا در همکاری با آژانس تجدید نظر کند.
الس��جردی افزود: بعد از شهادت سپهبد سلیمانی و همچنین برداشتن گام 
پنجم از سوی ایران اروپایی ها نگرانند که جمهوری اسالمی ایران به این فرآیند 

ادامه دهد. 
وی با بیان اینکه اعالم عدم خروج ایران از برجام برگ برنده ما در گفتگو های 
دیپلماتیک است، تصریح کرد: ما برای خروج از برجام پیش قدم نشده ایم لذا این 

مسئله هم امتیازی برای ایران محسوب خواهد شد.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی با اش��اره به تهدید ایران به استفاده از 
مکانیسم ماشه، اظهار کرد: تا پایان سال با این موضوع مواجه هستیم لذا طی این 
دو سه ماه با توجه به حساسیت حیثیتی که این مسئله برای اتحادیه اروپا دارد 

حتما آنها راه حلی در این باره پیدا خواهند کرد.
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بخش مهمی از ستاد استقبال را یاران امام 
خمینی)ره( در موتلفه اس��المی سازماندهی 
کردند. اینکه در فشار شدید حکومت پهلوی 
با دستان خالی بتوانند بیش 5۰ هزار نفر را سازماندهی کرده و مقدمات 
بازگشت امام را به میهن فراهم کنند، کم کاری نبوده است. خیلی اوقات 
ارزش این حرکت به خوبی بیان نشده است اما وقتی امام آمد با مخالفان 
بسیاری روبرو بود که برخی از آن ها زیر نظر پهلوی هر لحظه ممکن بود 
به جان امام سوءقصد کنند که با هشیاری یاران امام در موتلفه بسیاری از 
خطرات دفع شد. با توجه به این موضوع گفتگویی با حاج اصغر رخ صفت 
یک��ی از افراد محوری و اصلی این حرکت ب��زرگ بود، انجام داده ایم که 

می توانید در ادامه مطالعه فرمایید.
 ستاد استقبال از حضرت امام چگونه تشکیل شد؟

بیشتر شهید بهشتي و شهید مطهري دنبال این کار بودند. بقیه آقایان 
هم بودند و س��تاد را تشکیل دادند. ما هم جزو مجري ها بودیم. آن زمان 
س��روصدا زیاد بود. منافقین از مدت ها قبل و مسئله فتواي داخل زندان 
و مسائل بعدي، به فکر جدایي از ما بودند. اینها هم آمده بودند. در ستاد 
استقبال هم کش و واکش زیاد بود. آنها مي زدند بگیرند و ما راه نمي دادیم. 
بازرگان و دار ودسته اش هم نفوذ داشتند و مي آمدند و مي رفتند و فعالیت 
مي کردند. توسلي بود، مهندس بازرگان بود و دکتر سحابي و خالصه همه 

در فعالیت بودند، ولي اصل کار استقبال به دست ماها افتاده بود. 

 فرماندهی کار را چه کسی داشت؟
مشخص نبود که نبض کار اجرایي دست کیست، چون آقاي مطهري و 
آقاي بهشتي هم خودشان در بیا و برو و در تالش بودند. ما که اصالً سر از 
پا نمي شناختیم و اصالً نمي دانستیم کي شب مي شود، کي روز مي شود. 

یکسره مي دویدیم. 
 بعد از ورود امام به کشور، چه می کردید؟

بعد از اس��تقبال رفتیم مدرس��ه علوي و رفاه و بعد هم آقایان دربار، 
نصیري و تیمسار مقدم و بقیه را آوردند. حسابي شلوغ پلوغ بود و کسي هم 
به کسي نبود. ما هم توي رفاه مستقر بودیم. بعد از این جریان، بغل مدرسه 
رفاه یک ساختمان سه  چهار طبقه بود که مال یکي از آهن فروش ها بود. 
گمانم مال نهضت آزادي هم بود. ما خانه را گرفتیم و تمام حیاط مدرسه 
رفاه پر شده بود از مهمات. اسلحه و آر.پي.جي و... هرچه مي آوردند، آنجا 
بود. ما آن س��اختمان را که گرفتیم، اینها را تحویل مي گرفتیم. کارمان 
شد اسلحه تحویل گرفتن. کالس هاي مدرسه رفاه را جمع و فرش پهن 
کرده بودند. همه تیمسار، سرلشکرهاي شاه توي مدرسه رفاه بودند. هویدا 

نخست وزیر شاهنشاه آریامهر! آنجا بود!
 چه شد که به زندان قصر رفتید؟

 ما همین طور که توي راهروهاي مدرس��ه رفاه مي رفتیم و مي آمدیم، 

بچه هاي ۱6، ۱۷ ساله یکي یک کالشینکوف توي دستشان بود. یکي شان 
دم در توالت ایس��تاده بود. نصیري که مي آید برود دستشویي، خودش را 
مي اندازد روي او که اس��لحه را بگیرد. او هم جیغ و فریاد مي زند و همه 
ریختند. اگر آن روز اسلحه را از دست آن بچه گرفته بود، 5۰، 6۰ نفر را 
نفله کرده بود. بعد هم رفتیم زندان قصر را دیدیم و براي اینها آماده کردیم 
و به شهید قدوسي گفتیم آماده ایم اینها را ببریم. شهید قدوسي اول ما را 
نمي شناخت. آقاي قدوسي داشت توي حیاط رفاه قدم مي زد. گفتم: »آقا! 
ما آماده ایم که اینها را ببریم زندان قصر«. خدا رحمتش کند. یک خرده هم 
تند بود. پرسید: »کسي تو را مي شناسد؟« گفتم: »آقاي خامنه اي، آقاي 
بهش��تي، آقاي هاشمي مي شناسند«. گفت: »حاال ببینم چه مي شود تا 
فردا«. فردا داشت قدم مي زد، مرا صدا کرد و گفت: »آقاي رخ صفت! بیا.« 
رفتم جلو. گفت: »دیش��ب رفتم خدمت حضرت امام و گفتم مي خواهم 
بروم قم دنبال درس و بحثم. براي انجام این کارها حوصله ندارم. حضرت 
امام هم حکم مرا گرفت و داد به زواره اي. زواره اي را مي شناسي؟« گفتم: 
»بله، با او رفیقم«. یک س��اعت بعد زواره اي داشت توي رفاه قدم مي زد. 
گفتم: »دیشب به آقاي قدوسي این حرف را زدم و این را گفت و من آنجا 
رفته ام و زندان قصر را دیده ام و آماده ام«. یکي از رفقاي ما افسر زندان قصر 
بود. به من گفت: »حاجي! بیا نانوایي زندان قصر را به تو بدهم. اینها مرا که 
نمي شناسند، تو را مي شناسند. اینها را بردار بیاور زندان قصر و آنجا را اداره 
کن«. من با او رفتم و وقتي در زندان قصر را باز کرد، ۱۰، 2۰ افغاني وسط 

حیاط نشسته بودند و خانه زاد بودند. در هم باز بود و مي رفتند و مي آمدند.
من هم به آقاي زواره اي گفتم که آقاي قدوسي این حرف را زد. گفت: 
»جدي مي گویي؟« گفتم: »بله.« گفت: »حکمت را بزنم؟« گفتم: »بزن«. 
یک حکم برایم زد که شما اولین زندانبان سراسر ایران هستید. براي سر و 
سامان دادن به وضع کساني که االن در مدرسه رفاه هستند و زندان هاي 

سراسر ایران اقدام کنید.
 اولین اقدامتان چه بود؟

پش��ت در شرقي مدرسه رفاه، ۷، 8 تا کانتینر درجه یک آوردیم و در 
مدرسه را باز کردیم و اول چشم هاي آقاي هویدا را بستیم و همه را چیدیم 
توي کانتینرها و بردیم زندان قصر. حاال دیگر در زندان قصر چه گذشت، 

قصه اش طوالني است.
در آنجا خدا رحمت کند ش��هید کچوی��ي، معاون من بود. من رئیس 
زندان بودم، ولي او پیشروتر از من بود. زندان رفته و شکنجه کشیده، حاال 
دنیا برعکس شده بود و ما شده بودیم رئیس او! در آنجا یکي دو سال که 
گذشت حضرت امام، حاج مهدي عراقي را براي بازرسي فرستاد و بعد هم 
آقاي الجوردي آمد و ما هم برگشتیم سر کار اصلي مان. سازمان اقتصاد 
اس��المي و صندوق هاي قرض الحس��نه و هماهنگ کردن صندوق هاي 

سراسر ایران که آن هم خودش ده روز حرف دارد.   

سیداصغر رخ صفت روایت کرد:

ماجرای حکم اولین زندانبان انقالب
محمد صادق رخ فرد

روزنامه نگار
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تحقق وعده امام به یاران موتلفه 
قبل از پرواز پاریس 

حرکت امام به سمت ایران باید در روز پنجم 
بهمن ص��ورت می گرفت ولی چ��ون فرودگاه 
مهرآباد بس��ته بود، پرواز انجام نشد. امام در روز 
نهم فرمودند ک��ه ما به تهران می  رویم. خدمت 
ایش��ان عرض کردند که آقا راه بس��ته است و 
ممکن است وقتی از مرز ایران وارد شدیم ما را 
بزنند، ولی امام مصمم بود که به ایران بازگردد. 
روز دهم دوس��تان تالش کردن��د و دو هواپیما 
تهیه کردند. امام پرسیدند که مگر چه تعدادی 
هستیم، عرض کردیم تعدادمان از یک هواپیما 
بیشتر است و ناچار شدیم دو تا هواپیما بگیریم. 

امام فرمودند یک هواپیما کافی است، تعدادی را 
کم کنید. آن روز من در همان چمن رو به روی 
منزل حضرت امام نشسته بودم که شهید عراقی 
با یک حالت ناراحت و بغض کرده پیش من آمد 

و گفت: »می دانی چه شده؟« گفتم: »چه شده؟« 
گفت: »من و تو را از هواپیما حذف کردند. من 
که نمی توانم تحمل کنم امام سوار هواپیما بشود 
و م��ن همراه او نباش��م. این هواپیما هواپیمای 

شهادت است و من باید همراه ایشان باشم«.
من هم کمی ناراحت شدم و به ایشان گفتم: 

»من نمی دانم چه می ش��ود ول��ی می دانم امام 
قولی که داده، بی اساس نیست«. شهید عراقی 
گفت: »مگر چه قولی داده  اند؟« گفتم: »فرموده 
بمانید، ان شاءاهلل با هم می  رویم«. من به اینکه 
با امام هستیم ش��ک ندارم«. ایشان گفت: »تو 
به این چیزها خی��ال خودت را راحت و خوش 
کن و رفت«. هنوز یکی دو ساعت نگذشته بود 
که شهید عراقی شادمان پیش من آمد و گفت: 
»می دانی چه ش��ده؟« گفتم: »نه! چه ش��ده؟« 
گفت: »امام وقتی فهرست کسانی که قرار بود 
سوار هواپیما بشوند را دیدند، چند نفر را حذف 
کردند و من و تو را به لیس��ت اضافه کرده  اند؛ 
حتی جای نشستن را مشخص کرده  اند، صندلی 
سوم پشت سر خودش��ان«. گفتم: »من که به 
ش��ما عرض کردم امام قول داده و می  دانستم 

امام بی پایه و اساس قول نمی  دهد«.

مرحوم حبیب اهلل عسکراوالدی

فضل اهلل فرخ
عضو شورای مرکزی

که  موقعي 
امام در پاریس 
بودن��د، منزل 
شهید اس��المي در خیابان ایران که یک خانه 
قدیمي بود. ما گاهي منزل ایش��ان مي رفتیم. 
زمستان بود ، ایش��ان کرسي مي گذاشت، زیر 
کرسي مي نشستیم. کنار اتاق تلفن و ضبط بود 
و گوش به زن��گ بودند که از پاریس پیام هاي 
امام برس��د. مردم خیلي تعجب مي کردند که 
چطور اعالمیه امام که در پاریس هستند، االن 
منتشر مي شود. آن موقع که فکس و اینترنت و 
این وسایل نبود. یکمرتبه مي دیدند مثالً پیامي 
که امام ام��روز داده اند، فردا چ��اپ و تکثیر و 
پخش شده و نمي دانستند این اعالمیه چگونه 
از پاریس به اینجا رسیده؟ به این صورت بود که 
حاج احمدآقا یا شهید عراقي یا دیگران پیام امام 
را مي گرفتند، از پشت تلفن مي خواندند، ضبط 
مي ش��د، بعد پیاده مي شد و شهید اسالمي به 
چاپخانه مي داد و در تیراژ بس��یار زیادي چاپ 
مي ش��د. این کار در ش��رایط خفقان شدید و 

بسیار مشکل انجام مي شد.
 رمز پخش اعالمیه

این یک��ي از کارهایي بود ک��ه در آنجا انجام 
مي گرفت و کار دیگر این بود که هر وقت اعالمیه ها 
حاضر و در سطح بسیار گسترده اي چاپ مي شد، 

به منزل آقاي سعید محمدي منتقل مي شد.
حتي ما که پخش کنن��ده اعالمیه ها بودیم 
نمي دانستیم کجا چاپ مي شود؛ و این کار بسیار 
درس��تي بود، چون اگر ما را مي گرفتند و زیر 
شکنجه له مي کردند که کجا چاپ مي شوند، ما 
نمي دانستیم که چه بگوییم. آخر هم نفهمیدیم 
ک��ه اینها را به کدام چاپخانه مي دادند. موقعي 
که امام در پاریس بودند، اعالمیه ها تند و تند و 

پشت سر هم مي آمد.
اعالمیه ه��ا در تی��راژ زیاد چاپ مي ش��د و 
مي دادن��د منزل آقاي س��عید محم��دي. بعد 
ع��ده زی��ادي از قبیل بنده در ب��ازار و جاهاي 
دیگر بودند که س��همیه داش��تند. مثالً شهید 
اسالمي به من تلفن مي کرد و مي گفت: »آقاي 
سعید محمدي گوسفند کشته اند، شما بروید 

س��همتان را بگیرید«. این رمز ما بود. ایشان به 
این صورت تلف��ن مي کرد. ما مي رفتیم آنجا و 
مثالً حدود ۱۰۰۰ تا اعالمیه به ما مي دادند که 
مي بردیم و به وسیله رفقایمان که به هر کدام 
۱۰، 2۰ تا مي دادیم، پخش مي کردیم و به این 
صورت چندین هزار اعالمیه در س��طح تهران 
پخش مي ش��د و آن وقت برنامه داشتند که به 

شهرستان ها هم بفرستند. 
یکي از اقوام ما در مشهد، عکس امام را داده 
بود چاپخانه اي در قط��ع بزرگ چاپ مي کرد. 
اینها را در کارتن مي گذاش��تیم و دو سه طرف 
آن مي نوش��تیم شکس��تني اس��ت با احتیاط 
حمل ش��ود و به این وس��یله، هم اعالمیه ها را 
مي فرستادیم و هم عکس ها از مشهد به تهران 
مي آمدن��د و ما در راه پیمایي ها و تظاهرات ها و 

بین افراد پخش مي کردیم. 
 جلسات مخفی

وقت��ي ما به من��زل آقاي س��عید محمدي 
مي رفتی��م، اعالمیه ه��ا را تا و بس��ته بندي و 
کاغ��ذ کادو پیچیده بودند ک��ه وقتي ما آنها را 
مي بریم، کسي شک نکند، ولي یادم هست که 
یک ش��ب که مرحوم حاج صادق اسالمي به ما 
گفتند گوسفند کش��ته اند، بروید سهمیه تان 
را بگیرید، ما رفتیم س��همیه را بگیریم، ظاهراً 
زود رفته بودیم و اینها فرصت بسته بندي پیدا 
نکرده بودند و خود آقاي س��عید محمدي هم 
نبودند، خانم ایش��ان آمد دم در و حدود هزار 
تا اعالمیه را بدون بسته بندي داد دست من و 
در را بست! من یکمرتبه در آن کوچه و در آن 
تاریکي با هزارتا اعالمیه اي که براي هرکدامش 
آدم را اعدام مي کردن��د، مانده بودم چه بکنم! 
خالصه با ت��رس و لرز رفتم خانه یکي از رفقا، 

آق��اي س��بحاني در خیابان ای��ران و گفتم یا 
ساکي چیزي مي گیرم یا یک عبایي که بشود 
اعالمیه ها را اس��تتار کرد. رفتم آنجا و در زدم 
و گفتند  ایشان تش��ریف ندارند. خالصه شب 
عجیب��ي بود که با آن هم��ه اعالمیه، از کوچه 
پس��ت کوچه ها خودم را به خانه مان در کوچه 

غریبان و بازار رساندم و گیر نیفتادم.
یک جلسه هفتگي داشتیم که افراد از جاهاي 
مختلف در آن جلسه شرکت مي کردند و به وسیله 
آنها پخش مي کردیم. گاهی هم ش��هید صادق 
اسالمي درِ مغازه ما مي آمد، منزل ما مي آمد، ما 
منزل ایشان مي رفتیم. اعالمیه ها را به این صورت 
پخش مي کردیم. جلسات مؤتلفه به طور مخفي 
تشکیل مي شد. کس��اني که یادم هست، آقاي 
دکتر شیباني، آقاي بادامچیان، آقاي لّباني، شهید 

اسالمي و آقاي پوراستاد بودند. 
یک ش��ب این جلسه را داش��تیم و شهید 
محالتي آمدند و از پاریس خبر آوردند که امام 
تصمیم گرفته اند به تهران تش��ریف بیاورند و 
گفته اند محلي تهیه کنید که باالي شهر نباشد. 
در مرکز یا پایین شهر باشد. تدارک استقبال از 
ایشان را ببینید. آن شب با اینکه همه اشتیاق 
دیدن امام را داش��تند، اما اکثراً با آمدن ایشان 
مخالف بودند. خود من به شدت احساس خطر 
مي کردم. اوضاع بسیار آشفته و هر روز تظاهرات 
بود. ش��هید محالتي گفت امام تصمیم خود را 
گرفته اند. راجع به آمدن و نیامدن حرف نزنید. 
بروید تدارک ببینید. آن ش��ب مؤتلفه تصمیم 
ب��ه تدارک گرفت و محل��ي را براي اقامت امام 
در نظ��ر گرفتند. گروه هاي مختل��ف آمدند و 
در آنجا کارها تقس��یم شده بود، چون قبالً در 
راه پیمایي ها و تظاهرات به عنوان انتظامات کار 
مي کردی��م، در تدارکي هم که براي آمدن امام 
دیده ش��د و اقامتگاهي که ب��راي امام در نظر 
گرفته شد، کارها تقسیم شد: کارهاي تبلیغاتي 
و کاره��اي انتظامات��ي و انتظامات باز به عهده 
شهید اس��المي بود که نیروهاي زیادي به کار 
گرفته شدند که در خود روز ورود حضرت امام 
حدود 5۰ هزار انتظامات تدارک دیده شده بود 
که از فرودگاه تا بهشت زهرا را کنترل مي کردند. 

راز ارسال سریع پیام امام از پاریسیادداشت شفاهی
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حزب مؤتلفه اسالمی درباره سخنان حجت االسالم 
حسن روحانی رییس جمهور در جمع استانداران و 

فرمانداران کشور بیانیه ای صادر کرد.
متن مشروح بیانیه حزب مؤتلفه اسالمی به شرح 

ذیل است:
اعالم مواضع جناب آقای دکتر روحانی در جمع 
استانداران و فرمانداران که مجریان انتخابات هستند، 

موجب تأسف عمیق شد.
ریاس��ت جمهوری، جایگاه مهمی است. رییس 
جمهور نباید جایگاه خودش را در حدی پایین بیاورد 
که به عنوان سخنگوی یک جناح شکست خورده در 
اداره کش��ور تلقی شود. رییس جمهور طبق قانون 
اساسی باید پاس��دار نظام باشد و نباید به گونه ای 
سخن بگوید که نظام 
جمهوری اس��المی را 
رییس  کند.  تضعیف 
جمهور به عنوان یکی 
از سران سه قوه نباید 
نماید  اتخاذ  مواضعی 
که مورد سوء استفاده 
رس��انه های بیگانه و 
اذهان  ایجاد تشویش 

قرار گیرد.
ریی��س جمه��ور، 
رییس ق��وه مجریه و 
انتخابات  کننده  اداره 
و  اس��تانداران  ب��ا 
فرمان��داران خوی��ش 
اس��ت و ضرورت دارد 
ک��ه به م��ردم و همه 
های کش��ور  جن��اح 
اطمین��ان ده��د که 
انتخاب��ات را ب��ا ب��ی 
طرفی و رعایت موازین 
قانونی ساماندهی می 
کن��د. ایج��اد فضای 
منف��ی و تضعیف روحیه مجریان انتخابات، بیش از 

هرچیز به زیان دولت و مجریان انتخابات است.
بدیهی اس��ت هرچه محی��ط انتخاب��ات، آرام و 
رقابت ها و س��خنان براساس موازین و مبانی قانونی 
و اخالق و فرهنگ و تمدن ایران و اسالم باشد، برای 
دولت و قوه مجریه، اداره انتخابات آس��ان تر خواهد 
ش��د. اگر رییس جمهور، خود را نگران نش��ان دهد 

ک��ه روزی حکم جمهوری جرم ش��ود و انتخابات، 
تشریفاتی گردد و س��ایر مطالبی که در این زمینه 
گفته اند، چگون��ه می خواهد فض��ای انتخابات را 
پرش��ور و مشارکت مردم را فراهم نماید و چگونه از 
مردم می خواهد که مش��ارکت باال برود و صف ها 

خلوت نباشد؟
آق��ای رییس جمهور خود می داند که در قانون 
اساس��ی، دولت و وزارت کش��ور مج��ری انتخابات 
هستند و نهاد شورای نگهبان، نظارت دارد و احراز 

و عدم احراز صالحیت ها نیز براس��اس قانون به آن 
شورا سپرده شده و تأیید صحت انتخابات نیز برعهده 

شورای نگهبان است.
رییس جمهور م��ی داند که به برکت این تدبیر 
خبرگان قانون اساسی که در رأس آن شهید مظلوم 
آیت اهلل دکتر بهشتی بود، در ۳6 انتخابات طی 4۰ 
س��ال گام اول، همه سلیقه ها و گروه ها در مجلس 
و در ریاس��ت جمهوری و ش��وراها حضور یافته اند. 
و اظه��ارات دروغ پردازانی که انتخابات را به دور از 
رأی آزاد مردم فریاد زده اند، موجب رس��وایی آنها 
شده است و مردم مطمئن هستند اگر جناح هایی 
ظاهرس��ازی و مظلوم نمایی می کنند، چرا رییس 
جمهور از حقوق هم��ه مجریان و ناظران در آن۳6 
انتخابات حمایت نکند و سخن کسانی را که سیاه 

نمایی برای نظام کرده و می کنند را تکرار نماید؟
»اینکه بعضی ها در بین ملت بزرگ و بابصیرت 
ایران از کلمه همه پرسی و رفراندوم خوششان نیاید، 
اکثریت ملت طبق قانون اساس��ی رفراندوم را قبول 
دارند که براس��اس شرایط مندرج در قانون اساسی 
در مواقع الزم برگزار ش��ود و رییس جمهور، رییس 
جمهور همه ملت اس��ت نه اینکه خود را در مقابل 

»بعضی« قرار دهد«.
جن��اب آقای رییس جمهور؛ در این س��خنرانی 
رسمی، متأسفانه مرتکب تخلفات زیر شده اید که 

انتظار ما این است آنها را جبران نمایید:

۱-ب��ه جای دفاع از نهاد قانونی ش��ورای محترم 
نگهبان، به تضعیف این نهاد پاس��دار شرع و قانون 

اساسی پرداخته اید.
2- در فضای وحدتی که در جریان جنایت رییس 
جمهور آمریکا در دستور ترور شهید سپهبد سلیمانی 
و ش��هدای همراهش بر اثر شهادت آنها پدید آمده 
است، سخنانی گفته اید که برخالف وحدت نهادها و 
دستگاه ها و خواست مردم بابصیرت کشورمان است.

۳- ش��ما به جای استناد به موارد قانون و تالش 
برای حاکمیت کامل قانون، به صورت جناحی سخن 
گفت��ه و علیه آنها که افکار و نظرات ش��ما را قبول 
ندارند، موضع گرفته اید. در حالی که دولت متعلق 

به همه جناح ها می باشد.
4- ش��ورای محت��رم نگهب��ان براس��اس قانون 
انتخاب��ات و قان��ون اساس��ی عمل می کند. ش��ما 
می دانید در ش��هریور س��ال 95 سیاست های کلی 
انتخابات به دولت ابالغ ش��ده اس��ت و دولت کاری 

برای تکمیل قانون انتخابات انجام نداده است.
اکنون ش��ما آنچ��ه وظیفه دولت ب��وده را انجام 
نداده اید و انتظار دارید که ش��ورای نگهبان به جای 
عمل به قانون، به خواست های شما تمکین نماید؟

5-یکی از علل فضای س��رد انتخابات، نارضایتی 
مردم از سیاس��ت های تورم زا و مشکل زای دولت 
است. شما که این گونه سخن می گویید، تلقی مردم 
این است که به خاطر مشکالت اقتصادی و فرهنگی 
دولت ش��ما، نوعی فرافکنی در حال انجام اس��ت تا 
جناح اصالح طلب که پدیدآورنده و مس��بب اصلی 
این مشکالت مردم است، در این انتخابات حمایت 
شود. که این امر هم اگر واقعیت داشته باشد، تخلف 

بزرگی است و شاید هم بی حاصل.
جناب آقای رییس جمهور!

پیشنهاد ما این است که حضرتعالی طبق وظیفه 
قانونی در اجرای انتخابات، با هماهنگی و همراهی 
با همه نهادها و دس��تگاه ها، فضا را برای انتخاباتی 
پرش��ور و حضور گسترده مردم  فراهم کرده و همه 
باهم به رأی مردم احترام بگذاریم. در ایام انتخابات 
ب��ه مردم دلگرم��ی بدهید. آیه ی��أس نخوانید و از 
گرفتارشدن به القائات جناح ها بویژه ورشکسته های 

سیاسی خودداری فرمایید.
ما عالقمندیم دولت شما موفق باشد لیکن این 
نوع س��خنان و برنامه های اش��تباه دولت شما ما را 
از دفاع از عملکرد دولت و شخص شما بازمی دارد. 

امیدواریم فکری بکنید.

هشدار حزب موتلفه اسالمی به روحانی:

رییس جمهور سخنگوی یک جناح شکست خورده نشود

حسین انواری:
مجلس سالمت

 در گرو انتخاب مردم است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
تاکید کرد: بیشتر عقالنیت، سالمت و صحت 
کار نمایندگان با آگاهی از شرایط زمانی مطرح 

است.
حسین انواری، عضو حزب موتلفه اسالمی 
در گفتگو با پارس��ینه درباره آرایش سیاس��ی 
مجلس یازدهم بیان کرد: مجلس آینده از یک 
عقالنیت مضاعف برخوردار خواهد بود. یعنی 
قطعا از مجلس موجود فراتر خواهد رفت و به 

عقالنیت مجلس افزوده خواهد شد.
این فعال سیاس��ی اصولگرا در ادامه با بیان 
اینکه آنچن��ان به طبقه بن��دی اصالح طلب و 
اصولگرا اعتقاد ندارم، این ها اعتباری هس��تند، 
گفت: ما اگر مبانی ارزشی خود را قبول داشته 
باشیم، تحت تاثیر حرکات مسموم کننده قرار 
نگیریم، قصدمان خدمت باش��د، دچار فس��اد 
نشویم، به قانون اساسی اعتقاد و همه اصول و 
ارزش ها را قبول داشته باشیم و به مردم خدمت 
کنیم، از هر گروهی می خواهد باش��یم. بیشتر 
عقالنیت، س��المت و صحت کار نمایندگان با 

آگاهی از شرایط زمانی مطرح است.
انواری با تاکید بر اینکه مردم ما عاقل هستند 

و از یک س��وراخ دوبار گزیده نمی شوند، افزود: 
اگر نمایندگان خود را درست انتخاب کنند به 
آن اهداف��ی که داری��م نزدیک تر خواهیم بود. 
یعنی اگر می خواهیم مجلس سالمتی داشته 

باشیم در گرو انتخاب مردم است.

 
یکی از علل فضای 

سرد انتخابات، 
نارضایتی مردم از 
سیاست های تورم 

زا و مشکل زای 
دولت است. شما 

که این گونه سخن 
می گویید، تلقی 

مردم این است که 
به خاطر مشکالت 

اقتصادی و فرهنگی 
دولت شما، نوعی 
فرافکنی در حال 

انجام است تا جناح 
اصالح طلب که 

پدیدآورنده و 
مسبب اصلی این 
مشکالت مردم 

است
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صالح اسکندری:
جوانان اصالح طلب
 سرخورده شده اند

گفتگو

صالح اس��کندری با طرح این س��ؤال که 
چ��را جوانگرایی در ش��رایط کنونی کش��ور 
یک ضرورت اس��ت به برخ��ی آیات قرآنی و 
س��یره پیامبر)ص( در به کارگیری جوانان در 
حوزه های فرهنگی، سیاس��ی و نظامی اشاره 

کرد.
قائم مقام دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه 
آزاد اس��المی، جوان��ان را ب��ر اس��اس آیات 
قرآن مظه��ر عدالت خواهی، حقیقت جویی، 
پاکدامن��ی و عفاف اجتماعی، تالش��گری و 
مدیریت جهادی و... برشمرد و گفت: مصعب 
بن عمیر به عنوان س��فیر فرهنگی رس��ول 
خدا)ص( به مدینه ۳4 ساله، عتاب بن اسید 
به عنوان فرماندار سیاسی پیامبر در مکه ۱9 
س��اله و اسامه بن زید فرمانده نظامی رسول 

خدا بعد از حجه الوداع ۱9 ساله بودند.
وی با اشاره به پویش بین المللی در میدان 
دادن به جوان��ان به منظور تحقق حکمرانی 
خ��وب گفت: ام��روزه مراک��ز و اتحادیه های 
مختلفی جه��ت تقویت حض��ور جوانان در 
مناصب تصمیم گیری اعم از تقنینی و اجرایی 
به وجود آمده و کشورها بسته به هنجارهای 
فرهنگی و اجتماعی خود فرصت هایی را برای 

مشارکت جوانان فراهم می کنند.
قائم مقام دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه 
آزاد اس��المی ب��ا بیان اینکه بر اس��اس یک 
مطالعه بین المللی میزان حضور نمایندگان 
جوان در پارلمان های کشورهای مختلف در 
دهه 2۰ س��الگی 65/۱درصدو همین نسبت 

در دهه ۳۰ سالگی 8۷/۱۱درصد است.
اسکندری افزود: بر اساس همین مطالعه 
متوسط س��ن مردان در مجالس جهان 5۳ 
سال و زنان 5۰ سال است. این در حالی است 
که افراد جوان ۱5 تا 25 س��اله یک پنجم از 

جمعیت جهان را شامل می شوند.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه در این 
دوره در ش��ورای ائت��الف نیروه��ای انقالب 
اسالمی حرکت خوبی به منظور حضور جوانان 
صورت گرفته اس��ت گفت: دو سوم فهرست 

اصولگرایان در تهران زنان و جوانان هستند.
وی در مقابل وضعیت جوانان اصالح طلب 
را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: جوانان اصالح 
طلب سرخورده شده اند چون قطار اصالحات 
در ایس��تگاه چهره های تکراری متوقف شده 
است. همین تعداد محدود جوانان در لیست 
امید مجلس و ش��ورای شهر نیز در اتاق های 

تصمیم گیری اصالح طلبان جایی ندارند.

 م��ردم در ه��ر انتخابات 
می خواهند فرصتی برای نقد 
و داوری عملک��رد دول��ت و 
مجلس پیدا کنند. این فرصت 
در ایام انتخابات به آن ها داده 
می خواهند  مردم  می ش��ود. 
بدانند رئیس جمهور به کدام 
ی��ک از وعده های خود عمل 
کرده؟ چه به روز ارزش پول 
ملی آورده است؟ تورم و حجم 

نقدینگی و رشد اقتصادی را 
چقدر تحویل گرفته و چقدر 

االن دارد تحویل می دهد؟
م��ردم می خواهند بدانند 
ب��ا این حقوق ه��ای نجومی، 
مدیران دولتی چه گلی بر سر 
مردم زده اند و با مشکالتشان 
کرده اند؟  برخ��ورد  چگون��ه 
چرا بای��د رئیس جمه��ور با 

فضا سازی  و  حاشیه س��ازی 
در  تش��کیک  و  کاذب 
اصلی ترین و حس��اس ترین 
وظایف شورای نگهبان موجب 
تشویش اذهان عمومی شود و 
نگذارد مردم دوغ را از دوشاب 

تشخیص دهند.
من نمی گویم، جدی  ترین 
مداف��ع دولت یعن��ی صادق 
زیبا کالم می گوید: »روحانی 
حتی یک وعده خود را عملی 
نکرده اس��ت « ب��ا این خلف 
وع��ده و بدعه��دی ط��وری 
حرف می زنند که نتیجه اش 
توهین به ش��عور مردم است. 
ش��هبه پراکنی در مورد اصل 
رقابت در انتخابات و شمارش 
اص��ل  در  تش��کیک  و  آراء 
جمهوری��ت نظ��ام آن هم در 
قام��ت رئیس جمهور عدالت،  
انص��اف، ص��دق و ... او را زیر 
س��ؤال می برد. مقایس��ه این 
نظام با نظام فاس��د ش��اه با 
این همه شهید و عطر شهادت 
اوج بی مهری به مردمی است 
که به او رأی داده اند و اکنون 
اغلب  نظرسنجی ها  براساس 

رأی خود را پس گرفته اند.
انتخاب��ات در جمه��وری 
متضمن  هم��واره  اس��المی 
اقتدار و امنیت ملی بوده است. 
مش��روعیت مردمی نظام به 
حضور گسترده مردم در پای 
صندوق های رأی است. امروز 
جمهوری اسالمی بیش از هر 
زمان نیاز به انتخابات پرشور و 
مردمی با حضور گسترده مردم 
دارد رئیس جمهور با سخنان 
خود در جمع استانداران نشان 

داد اصال به فکر اقتدار و امنیت 
ملی نیست به فکر طرفداری از 
حزب و جریان خود اس��ت او 
با خرج دولت میتینگ برگزار 
می  کند. این ناقض حقوق ملت 
در یک انتخابات آزاد اس��ت. 
رئیس دولت نشان داد در این 
انتخابات بی طرف نیست. چرا 
روحانی چوب حراج به امنیت 
و اقت��دار ملی می زن��د. عدم 
توفیق در سیاست خارجی و 

اداره اقتصاد کشور و ناتوانی در 
حفظ وحدت و گفت وگو ملی 
او را به این وادی کش��انده که 
وادی خطرناکی است و دشمن 
را امی��دوار می کند. من فکر 
می کنم م��ردم و بدنه اجرایی 
دولت آن قدر هوشمندی دارند 
که این س��خنان را برنتابند و 
از آن تب��ری جویند و خود را 
برای یک انتخابات بزرگ که 
یک حماسه ملی را رقم بزند، 

آماده کنند.

رییس جمهور به منتقدین پاسخ دهد
محمد کاظم انبارلوئی
عضو شورای مرکزی

در قطب س��ازی های اخیر و حاشیه سازی های بی دلیل، اقای 
روحانی هم پیش قدم اس��ت. نام این تحرک دفاع از حقوق مردم 
و قانون اس��ت. حقوق مردم اگر یکصد شعبه داشته باشد، هشتاد 
درصد آن فراموش می شود و یا مدافع بلندگودار ندارد، بقیه آن هم دفاع خطی و باند و گروه و جمع 
هم سلیقه است. یکی از بهانه ها ومستمسک های آقای روحانی ردصالحیتهای قانونی است که غالبا و 
با استنادات فراوان، یا مالی، یا اخالقی و یا سیاسی بوده که اگر منع شرعی و قانونی درانتشار آن دالیل 

نبود، حیثیت و آبرویی نه برای رد صالحیت شده ها و نه برای مدافعان باقی نمی ماند. 
تعجب آور این است که رئیس جمهور محترم توجه ندارد و یا به هر دلیل دیگر، اعتبار وصالحیت 

ومشروعیت جایگاه حقیقی وحقوقی او از نهاد شورای نگهبان است. 
بناب��ر این تعرض به نهاد ش��ورای نگهبان، همراه با جبهه ضدانق��الب ومخالفان نظام، تعرض به 
مسئولیت وموقعیت و جایگاه قانونی خود است که این تعارض باید توسط آقای روحانی، درمحکمه 
عقال و قانون آنان حل ش��ود. اگرچه پیشاپیش  مسئله با مالحظه باند و خط وگروه وعدول از شرع 

وقانون ومصالح نظام حل شده است.

تعارضات سخنان رییس جمهور

 
چرا باید 

رئیس جمهور با 
حاشیه سازی و 

فضا سازی کاذب 
و تشکیک در 
اصلی ترین و 
حساس ترین 

وظایف شورای 
نگهبان موجب 
تشویش اذهان 
عمومی شود و 
نگذارد مردم 

دوغ را از دوشاب 
تشخیص دهند

نصر عزیزی
عضو شورای مرکزی
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شفافیت در هزینه های انتخاباتی 
ن  پنه��ا
ابهام  و  کاری 
در منابع مالی 
نامزدهای انتخاباتی و فقدان شفافیت و سازوکار 
قانونی نظارت بر هزینه های انتخاباتی نامزدها، 

مهمترین ویژگی مش��ترک هم��ه ادوار 
گذش��ته انتخابات در جمهوری اسالمی 
ایران بوده است که در مرور زمان موجب 
بروز ابهام و آسیب های جدی در چرخه 

سیاستگذاری انتخابات شده است. 
ب��ه گون��ه ای ک��ه وزیر کش��ور طی 
سخنانی در اسفند سال 9۳ تصریح کرد: 
»باید توجه داش��ت که بی شک بخشی 
از پ��ول کثی��ف قاچاق م��واد مخدر در 
حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت 

سیاسی در کش��ور وارد می ش��ود.« البته این 
اظهارات با واکنش منفی بخشی از نمایندگان 
مجل��س در آن مقطع زمانی مواجه ش��د چرا 
معتقد بودند وزیر کشور باید از کلی گویی دوری 
و به صورت مصداقی به این مسئله اشاره کرده 
و برای مقابله با بح��ث ورود پول های کثیف و 
عدم ش��فافیت منابع مالی در انتخابات راهکار 
ارائه دهد؛ اعتراضاتی که با این پاس��خ رحمانی 
فضلی مواجه ش��د: »آمادگ��ی دارم که جریان 
پ��ول کثیف و فرایند آن را هرکجا الزم باش��د 
ارایه کنم. از همین جا اعالم می کنم که آماده ام 
در یک جلس��ه یک ساعته در صحن غیرعلنی 
مجل��س فرایند پول های کثی��ف را در اقتصاد 

برای نمایندگان مجلس توضیح دهم. « 
این مساله محدود به انتخابات مجلس باقی 
نمان��د و در خص��وص 
اتخاب��ات  نامزده��ای 
ریاست جمهوری دامنه 
بس��یار گس��ترده تری 
یاف��ت. زی��را حجم و 
گس��تره هزین��ه کرد 
ریاس��ت  نامزده��ای 
جمهوری بسیار بیشتر 
از هزینه های مربوط به 
نامزدی برای نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی 
ی��ا ش��وراهای محلی 
اس��ت. به عنوان نمونه 
در آخری��ن انتخاب��ات 
ریاست جمهوری که آقایان روحانی، جهانگیری، 
میرسلیم، قالیباف، رئیسی و هاشمی طبا حضور 
داشتند از میان شش نامزد این انتخابات، آقایان 
هاشمی طبا و جهانگیری هزینه ستاد تبلیغاتی 
نداشته اند و از میان دیگر نامزدهای رقیب، فقط 
آقای میرس��لیم به عنوان نامزد معرفی شده از 
سوی حزب موتلفه اسالمی، منابع مالی مربوط 

به هزینه های انتخاباتی خود را شفاف کرد. 
اما مشکل اصلی کجاست؟ 

س��اده ترین پاسخ به س��وال فوق این است 
که مش��کل در سکوت قوانین کشور نسبت به 
این مس��اله نهفته اس��ت. به همین جهت هم 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 

علنی یکش��نبه دوم دیماه س��ال ج��اری، به 
دوفوریت طرح ش��فافیت هزینه های تبلیغات 
انتخابات��ی رای مثب��ت دادن��د و عباس��علی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پنجشنبه 
۱۰ بهمن ۱۳98 در توئیتی با هشتگ شفافیت 

نوشت: طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی 
فعالی��ت های انتخابات��ی در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی دیروز در جلسه شورای نگهبان 
مورد بررس��ی قرار گرفت و ع��دم مغایرت آن 
با ش��رع مقدس و قانون اساس��ی اعالم ش��د. 
اس��تناد این مصوبه به بند 4 و 6 سیاست های 
کلی انتخابات برمی گ��ردد که در مهر ۱۳95 
از سوی رهبری و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ 
قانون اساس��ی ابالغ شده اس��ت. در بند چهار 
سیاس��ت های کلی انتخابات »تعیین حدود و 
نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، 
شفاف س��ازی مناب��ع و هزینه ه��ای انتخاباتی 
داوطلب��ان و تش��کل های سیاس��ی و اعالم به 
مراجع ذی ص��الح و اعمال نظارت دقیق بر آن 
و تعیین ش��یوه و چگونگی برخورد با تخلفات 
مالی« مورد تاکید قرارگرفته اس��ت. همچنین، 
در بند ششم »ممنوعیت استفاده از حمایت و 
امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط 
نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه های 

ذی ربط« به چشم می آید. 
در همین راس��تا دولت ه��م در ذیل اجرای 
سیاس��ت های کل��ی انتخابات، الیح��ه جامع 
انتخابات را در س��وم بهمن س��ال گذش��ته به 
مجلس ارس��ال کرد که در م��واد ۱24 تا ۱29 
الیحه قانون جامع انتخابات به بحث هزینه های 
انتخاباتی پرداخته ش��ده اس��ت. در مواد ۱24 
ت��ا ۱26 منابع نقدی و غیرنق��دی مجاز برای 
داوطلب��ان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی 
هزینه های انجام ش��ده و محدوده هزینه های 

انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است. 
دغدغه عمومی نس��بت به موضوع انتش��ار 
منابع مالی و شفافیت در هزینه های انتخاباتی 
در بسیاری از کشورهای دیگر هم مورد مطالبه 
افکار عمومی است. در برخی از کشورها همچون 
آمریکا، آلمان، ژاپن، آرژانتین، کرواسی، بلژیک 
و ...که از نصاب قابل قبولی در اهتمام به حفظ 
و توسعه س��رمایه اجتماعی برخوردار هستند، 
می بایس��ت همه نامزدها اطالع��ات دقیق هر 
حام��ی مالی با ذکر آدرس و نام ش��خص، نوع 
سرویس، میزان پول و نوع کمک ها با جزئیات 
آن را اعالم کنند. البته بدیهی اس��ت که نحوه 
اعالم و یا مرجع ثبت این اطالعات و شرایط آن 

در هر کشور تفاوت دارد؛ اما اصل این شفافیت 
مورد مطالبه عمومی است و اجرا می شود. 

حال می توان پاسخ این سوال را یافت 
که مشکل اصلی کجاست؟ 

در الگ��وی مبتنی بر تجرب��ه اندوخته دیگر 
کش��ورها در ای��ن زمینه یک نکته 
ظریف نهفته است که عبارت است 
از اینکه مساله شفافیت و نظارت بر 
تامین مالی فعالیت های انتخاباتی 
بیش و پیش از آنکه ناشی از فقدان 
قانون باشد، ناش��ی از فقدان نظام 
قوی حزبی است. چرا که تقریبا در 
تمامی الگوهای رایج و مورد مطالعه 
در دیگر کش��ورهای جهان وظیفه 
اصلی ش��فاف س��ازی هزینه ها و 
پاسخگویی در این خصوص بر عهده احزاب است. 
ب��ه عنوان نمون��ه در اتریش اح��زاب موظف 
هستند تا یک گزارش ساالنه از فعالیت مالی خود 
را در روزنامه کثیراالنتشار چاپ کنند. در اسپانیا 
جزئیات عملکرد مالی کاندیداها و احزاب در اختیار 
عموم قرار نمی گیرد، اما این گزارش سالیانه به 
پارلمان اسپانیا ارسال می شود. در آمریکا احزاب 
می بایست مشخصات دقیق تمامی افرادی که 
بی��ش از 2۰۰ دالر به تبلیغات انتخاباتی کمک 
کرده اند را در اختیار کمیسیون انتخابات فدرال، 
قرار داده و این کمیس��یون هم ظرف 48 ساعت 
پس از دریافت گزارش کاندیداها یا احزاب باید آن 

را برای عموم مردم منتشر کند. 
ای��ن تجربه های موفق نش��ان می دهد که 
نقطه اتکا در تحقق شفافیت و نظارت بر تامین 
مالی فعالیت ه��ای انتخاباتی نیازمند پذیرش 
الگوهای حزبی در نظام سیاسی است. زیرا بدون 
آن، چارچوب مسئولیت مشارکت کنندگان و 

عموم نقش آفرین��ان که نامزده��ا و احزاب و 
جمعیت ها و محفل ها و گعده های سیاس��ی 
از جمله آنان هس��تند، به مسئولیتی محدود، 
تش��ریفاتی و حداکثر گرمابخش موقتی تنور 
انتخابات مبدل ش��ده و هر گونه شفاف سازی 
نیز تابع همین قاعده، به ابزار دیگری در مسیر 
توس��عه مس��ئولیت گریزی و کاهش سرمایه 

اعتماد عمومی مبدل خواهد شد. 
تصور کسانی که گمان می کنند شفافیت در 
هزینه های انتخاباتی با وضع یک مصوبه محقق 
می ش��ود بسیار ساده انگارانه است. شفافیت و 
نظارت بر تامی��ن مالی فعالیت های انتخاباتی 
یک پروژه نیس��ت بلکه یک پروس��ه نیازمند 
سیاستگذاری عمومی است که وضع قانون فقط 
بخش کوچکی از این چرخه سیاستگذارانه است 
و اساس آن با اصالح نگرش عمومی به جایگاه 

تحزب در نظام حکمرانی محقق خواهد شد.

مهدی صولی
عضو شورای مرکزی

 
فقط آقای 

میرسلیم به 
عنوان نامزد 
معرفی شده 

از سوی حزب 
موتلفه اسالمی، 

منابع مالی مربوط 
به هزینه های 

انتخاباتی خود را 
شفاف کرد
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توجه به بانوان کش��ور یک��ی از محورهای 
مهمی است که مجلس آینده باید به آن اهتمام 
ویژه ای داشته باشد. الویت های مجلس برای 

رسیدگی به مشکالت بانوان را می توان در چند بند خالصه کرد.
۱. بازنگری وبروز رس��انی قوانین مرتبط با دخت��ران ،زنان وخانواده و 

متناسب سازی آن برحسب نیاز جامعه
 2. نظ��ارت بر حس��ن اجرای قوانی��ن همچون بیمه زن��ان خانه دار 
وخودسرپرس��ت ،قانون تس��هیل ازدواج جوانان ،تحکیم بنیان خانواده ، 

ودیگر قوانین مرتبط .
۳. پیگیری اجرای قانون اصالح بخش��ی از مق��ررات مالی دولت که با 
پیش��نهاد و پیگیری بنده به تصویب رسید وبه گفته مسوولین ظرفیت 

ایجاد ۳میلیون شغل رادارد.
 4.تقویت وکارآمدس��اختن فراکس��یون زنان وخانواده مجلس ودیگر 

ساختارهای مرتبط با زنان وخانواده 
5. نظارت بر اجرای دیگر قوانین بویژه قوانینی که خودبنده در طرح و 
تصویب آن نقش کلیدی داشتم مانند قانون حمایت از تاسیس شرکتهای 
دانش بنیان و تجاری سازی علم، قانون ثبت اختراعات و مالکیت معنوی 
که باتوجه ب��ه عدد باالی دانش آموختگان دانش��گاه ها که بخش قابل 

توجهی از آنها خانم ها هستند.
 6. قوانین حمایتی قرآنیان که اکثر آنها بانوان هستند .
 ۷. پیگیری رفع مشکالت مردم شریف حوزه انتخابیه

 8. حمای��ت از هویت و ش��خصیت واالی زنان و دختران کش��ور در 
عرصه های بین المللی

اولویت های بانوان برای مجلس آینده
الله افتخاری 

عضو شورای مرکزی

گزارش 

مشکل جریان اصالحات
لعی��ا جنیدی مع��اون حقوقی رئیس 
جمهور در روزنامه ی همش��هری توصیه 
کرده است که مجمع تشخیص مصلحت 
الیح��ه fatf را بپذی��رد! و گفت��ه که در 
صورت نپذیرفتن fatf همه کش��ورها در مقابل ما قرار می گیرند 
و بهتر آن اس��ت که 2۰۰ کش��ور را مقابل خودمان قرار ندهیم و 

تعامل کنیم.
مشکل خانم جنیدی و جریان اصالح طلب این است که در هر 
موردی طرف کشورهای خارجی را می گیرند چرا که می پندارند 
اگر برجام نباشد یا fatf و پالرمو و 2۰۳۰ را امضا نکنیم همه چیز 
تمام می شود و ما حتما ناچاریم برنامه های غربی را برای کشورمان 
بپذیریم... در ذهن ایش��ان و جریان مطبوعش��ان آمریکا و دنیای 

استعماری قدرتی است که از آن باید ترسید.
البته یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد که عده ای معتقدند باید در 

برابر طرح های جهانی ایستاد و هیچ کدام را قبول نکرد.
در واقع بینش درست بینش شهید بهشتی و خط امامت و والیت 
اس��ت که با تدبیر طرح های استعماری را تبدیل به فرصت کنیم 
ضعف در برابر غرب اس��تکباری نداشته باش��م و بدانیم که خدای 
عالمیان حامی ماس��ت و آمریکا خدای جهان نیس��ت و نیازی به 
نرمش و سازش به غیر خدا، و به ویژه دنیای سلطه گر غرب نیست.

نگاه

در کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی مطرح شد:
ورزش نیازمند تغییرات اساسی

فاطمه رهبر عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی اظهار 
کرد: ورزش کشور ما نیازمند یک تغییرات اساسی است.

فاطمه رهبر که در جلس��ه س��ی و یکم کارگروه ورزش سخن 
می گفت، افزود: متاسفانه فضای موجود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و ورزشی کشور ، نامطلوب و با دیپلماسی ضعیفی که دولت فعلی 

دارد ، مناسب و در خور شان نظام اسالمی نیست. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی با ارزیابی دقیق از 
شرایط کنونی کشور و اوضاع بسیار حساس امروز ، گفت: الزم است 
مجلس آینده تمامی این موارد را در نظر گرفته و به رفع مشکالت 

موجود بپردازد. 
وی ادام��ه داد: اگر برخی از نمایندگان کنونی مجلس به وظیفه 

اصلی خود توجه می کردند به هیچ وجه رد صالحیت نمی شدند.
در ادامه به علت حضور محمدعلی صنعتکاران قهرمان پیشین 
کشتی جهان و نیز المپیک در جلسه کارگروه حزب، به رسم یادبود 
یک جلد کتاب گنجینه فنون کشتی توسط دبیرکل حزب جناب 

دکتر بادامچیان به وی اهداء شد.

محمد باقر اسدالهی

روزنامه نگار
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هر روز برای شما منتشر می شود

برادران عزی��ز، خواهران عزیز، 
ملّت عزیز ایران! حضور ملّت ایران 
مهم ترین عامل اقتدار است و این 
حضور در جاهای متعّددی اس��ت؛ 
یکی از مهم ترینش انتخابات است. 
در انتخاب��ات حضور ملّ��ت ایران 
کش��ور را بیم��ه میکند، دش��من 
را مأیوس میکند. س��عی و تالش 
]دشمنان[ بر این است که با انواع 
و اقس��ام حیل نگذارند که مردم با 
ش��وق در انتخابات شرکت کنند. 
م��ن عرض میکنم: مردم با ش��وق 
و ذوق بای��د در انتخابات ش��رکت 

کنند.  
امام خامنه ای   98/8/8 

ور
م ن

کال

جنتلمن های تروریست پنجره آخر

س��یدمصطفی میرس��لیم، رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه 
اس��المی با بیان اینکه حقیقت وجودی آمریکا دش��منی با اسالم و 
انقالب اس��المی است، اذعان داش��ت: عده ای هنوز می گویند برویم 
مذاکره کنیم؛ در حالی که زودتر از موعد، برجام را به اجرا گذاشتند 
و تاسیسات هسته ای ما را تعطیل کردند، اما دیدید که ترامپ چگونه 

به سر برجام زد و آن را پاره کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اگر زمانی 
که ترامپ برجام را پاره کرد، ما رای آورده بودیم آن وقت می گفتند 
ببینید این ها کاری کردند که برجام را پاره کنند، اما خدا رو ش��کر 

آقایان بودند و دست کثیف آمریکا در مقابل خود آنها رو شد.
میرس��لیم افزود: ذات آمریکا با جمهوری اسالمی ایران و انقالب 
س��ازگار نیست و نمی توانند ببیند ملت ایران سرپای خود ایستاده و 
مقاومت می کند. سوریه و عراق و موشک بهانه است. آنها می خواهند 

ظلم خودشان بر قرار باشد، اما ما را ذلیل می خواهند.
وی با طرح این پرسش که از آمریکا و اروپا چه خیری نصیب ایران 
ش��ده است، خاطرنشان کرد: دشمنان 4۱ سال است که ما را رنج و 
عذاب داده اند و انواع دش��منی و توطئه های این ها را دیده ایم. این ها 
انواع و اقس��ام روش ها را برای تضعیف ما بکار گرفته اند. کدام ایرانی 
با وجدان، شرف و حیثیت می تواند بپذیرد که خیری از سوی این ها 

نصیب ما شود؟
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: ما ت��ا آن روزی که 
بنده خالص خدا باشیم، جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. مطمئن 
باشید که مشکالت دقیقا از جایی شروع می شود که ملت ما خدا را 

فراموش کند.
میرسلیم با بیان اینکه تورم، بیکاری و اشتغال به دلیل بی عرضگی ها 
و سوء مدیریت است، گفت: ما چه کم داریم؟ یک مجری باعرضه باید 

باشد تا جلوی این زالوصفت ها را بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از عالئم نفاق، دروغ است، گفت: برخی ها 
آنچنان زیبا حرف می زنند که انس��ان به شگفتی می افتد و کالم او 

انسان را به تعجب می اندازد، اما رفتارشان ضددین است. دروغگویی، 
بدقولی و خیانت در امانت از چهره های نفاق است.

سیدمصطفی میرسلیم:

مقابله با زالوصفت ها مجری باعرضه می خواهد


