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حضور حماسی مردم در راهپیمائی 22 
بهمن حکم تجدید قوا و نیرو برای نظام را 

دارد؛ دشمن را به وحشت می اندازد.
حض��ور مردم در راهپیمائی های علیه فتنه در 23 تیر و 9دی و پایان 
آبان امسال تالشهای دشمن برای بی ثباتی و اغتشاش در داخل و بستر 

سازی برای توطئه ی بیگانگان را خنثی کرد 
لذا با حضور در راهپیمائی 22 بهمن دشمنان انقالب اسالمی به این باور 
می رسند که تمام سرمایه گذاری ها و هزینه ها و تبلیغات سوء آنها علیه 
انقالب و ایجاد شکاف بین مردم و نظام و تالش آنها برای سست کردن و 
منصرف کردن مردم از ادامه ی انقالب بی نتیجه بوده  و این تهدید جدی 
برای دشمنان است .هرچه می گذرد، پایبندی این مردم نسبت به خطی 
که امام راحل و پیش��وا و معلم بزرگ ما ترس��یم کرده اند و نیز عالقه ی 
آن ها به امام و انقالب کم نمی شود آن ها خوب فهمیده اند که مردم حاضر 
نیستند ارزشهای عزیز اسالمی و انقالبی را با چیزی معامله کنند.69/9/7

بدانید که دش��من از پایبن��دی مردم به انق��الب و از حضور آن ها در 
صحنه های انقالب می ترسد. حضور شما در صحنه های انقالب و هوشیاری 

و آمادگی تان، دشمن را مأیوس  خواهد کرد.69/9/7
چراحضور مردم در راهپیمائی مهم است ؟

22 بهمن هر س��ال، سرنوشتی مش��ابه پیدا کرده است! سال به سال بر 
جمعیت حاضر در خیابان ها افزوده می شود و دیگر دشمن نیز امیدی به این 
ندارد که 22 بهمنی از راه برسد که حضور مردم در خیابانها کمتر از سال قبل 

باشد تا بتواند بر آن مبنا، تحلیل ها و تفسیرهای مختلفی ارائه کند.
این مساله البته برای ما که داخل ایران به سر می بریم و بارها و بارها از 
نزدیک این جمعیت عظیم را، آن هم نه فقط در 22 بهمن، که در 9 دی 
88 دیده ایم، حالتی »کلیشه ای« پیدا کرده است، گویا ما نیز غیر از دیدن 
چنین جمعیتی در هر سال، انتظار دیگری نداریم و برایمان »عادی« شده 
که علیرغم تمام مشکالت داخلی و خارجی، اوضاع معیشتی، اشتباهات 
بزرگ بعضی دولتمردان و ... باز هم توده های مردم از هر رنگ و لباس و 
شکل را آماده دفاع از اصل انقالب ببینیم و شعارهای مرگ بر ضد والیت 

فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و ... را رساتر از همیشه بشنویم.
جالب آنکه همانگونه که جمهوری اسالمی تنها نظام سیاسی در جهان 
محس��وب می شود که بعد از انقالبش به رفراندوم گذاشته شد و بیش از 
98درصد مردم به آن رای دادند، همچنان تنها نظام سیاس��ی در جهان 
محسوب می ش��ود که جشن سالگرد انقالب خود را با حضور توده های 
مردمش جشن می گیرد، دقیقا خالف جشن سالگرد انقالب های دیگر در 

سراسر جهان که نهایتا با حضور جمعی از نظامیان و رژه ی آنها و تعداد 
محدودی از مقامات لشگری و کشوری برگزار می شود، جالب آنکه رهبر 
معظم انقالب نی��ز 3 روز قبل در 19 بهمن در دیدار با فرماندهان ارتش 
با اشاره به این مسئله فرمودند: »کدام انقالب را شما سراغ دارید که بعد 
از ده ها س��ال، با حضور مردم در خیابانها و با شعارهای مستحکم مردم، 
بزرگداش��ت برای سالگرد انقالب گرفته بشود؟ حاال ان شاءاللهَّ روز بیست 
و دّوم بهم��ن خواهید دی��د ] که [ ملّت ایران باز هم در همه ی ش��هرها 
بااستحکام می آیند و فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند 
داد اقتدار ملّی را.«تمام کسانی که درک مجملی از شرایط تاریخی عصر 
حاضر و امکانات و مقدورات صحنه سیاست دارند به خوبی می دانند که 
راهپیمایی بیست و دوم بهمن با چه دشواری هایی روبروست. بسیج یک 
کش��ور به گونه ای سراسری تنها در شرایطی بسیار خطیر که با مرگ و 
زندگی مردم آن پیوند داش��ته باش��د، امکان دارد. تنها در اوضاع احوالی 
کامال غیر عادی که در عمر یک نسل تنها یک، دو یا حداکثر سه بار رخ 
می دهد، می توان انتظار داشت که چنین بسیجی ممکن شود. هنگامی 
که زندگی مسیر عادی را طی می کند و رخدادها صورت تکراری به خود 
می گیرند، هیچ نیرویی نمی تواند مردم را از زندگی روزمره شان کنده و در 
مسیر چنین بسیجی قرار دهد. زندگی روزمره انسانها را به خمودگی ، تن 
آسایی و درگیری در مشغله های شخصی و لذت های انفرادی شان می 
کشاند به نحوی که هیچ نیروی عادی نمی تواند قابلیت جداسازی آنها از 

این وضعیت سخت و مانا را داشته باشد. 
 مش��کالتی که از ناحیه امکانات و ظرفیت های سیاسی ، پیش روی 
بسیج هایی همچون حضور ملی یک کشور در بیست و دوم بهمن ماه قرار 
دارد به واس��طه شرایط تاریخی عصر حاضر- که ما نیز کما بیش متاثر از 

آنیم- دو چندان می گردد. 

راهپیمائی ۲۲ بهمن، تهدیدی برای  دشمن
حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی

فاطمه رهبر در گفتگو با روزنامه الکترونیکی شما:

تقویت بُعد نظارتی مجلس
 مانع قانون گریزی می شود

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: تقویت بعد نظارتی مجلس سبب کاهش 
قانون گریزی و دور زدن قوانین می ش��ود برای 
تقویت بعد نظارتی مجلس باید آیین نامه های 
داخلی متناسب با آن باز بینی و باز تعریف گردد.

فاطم��ه رهبر عضو ش��ورای مرک��زی حزب 
موتلفه اس��المی در گفتگو ب��ا خبرنگار روزنامه 
الکترونیکی شما در خصوص اهمیت بعد نظارتی 
مجلس گفت: مجلس ش��ورای اس��المی دارای 
2 بعد اصلی اس��ت، اول بعد تقنینی و دوم بعد 
نظارتی. متاسفانه هم در نگاه عامه و هم حتی در 
بین بخش قابل توجهی از مسئولین و حتی خود 
نمایندگان مجلس ، فقط بعد تقنینی یا همان 
قان��ون گذاری دیده می ش��ود و به بعد نظارتی 

مجلس چندان اهمیت داده نشده است.
وی افزود:مجلس ب��رای ایفای نقش نظارتی 
خود دارای ابزار و ظرفیت های مناس��بی است 
ک��ه ضرورت دارد بیش از پیش مورد توجه قرار 

گیرد. تعدادی از این ظرفیتهای عمده عبارتند 
از : دیوان محاس��بات که در واقع بازوی نظارتی 
و حسابرس��ی مجلس اس��ت؛ کمیسیون اصل 
نود که نقش کمیس��یون ناظر را در مجلس بر 
عهده دارد ؛امکان تحقیق و تفحص از دستگاهها 
و س��ازمانها ؛ امکان تذکر ، سوال و یا استیضاح 

مسوولین ارشد اجرایی .
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به نادیده گرفتن بعد نظارتی مجلس تصریح کرد: 
از این منظر ظرفی��ت و چارچوب های نظارتی 
مناس��بی برای مجلس دیده ش��ده اس��ت اما 
متاس��فانه بهره گیری حداکثر از این ظرفیت ها 
در این سالیان آن چنان که باید و شاید در حد 
انتظار نبوده اس��ت.یکی از مه��م ترین اقدامات 
مجل��س بعدی باید تقویت نقش نظارتی آن در 
قیاس با نقش قانون گذاری باشد تا بر این اساس 
مجلس بتواند ایفا نقشی داشته باشد که به واقع 

در راس امور قرار گیرد.
وی تشریح کرد: اینکه مجلس صرفا به قانون 
گذاری پرداخته و از بعد نظارتی خود در راستای 
اجرای درست و مطلوب این قوانین غافل گردد 

تا  سبب می ش��ود 
علیرغم وجود قوانین 
 ، متع��دد و مترقی 
لیک��ن به دلیل عدم 
اجرای صحیح و البته 
نبود نظارت عالیه با 
زی��ادی  مش��کالت 

در بخشهای مختلف مواجه باشیم. تقویت بعد 
نظارتی مجلس سبب کاهش قانون گریزی و دور 
زدن قوانین می ش��ود. برای تقویت بعد نظارتی 
مجلس باید آیین نامه های داخلی متناسب با آن 

باز بینی و باز تعریف گردد.
کارشناس حوزه زنان در پایان گفت: حوزه الزمه 
تقویت بعد نظارتی مجلس ، انتخاب نمایندگانی 
است که اشراف کاملی بر قوانین و مقررات داشته 
باشند و نگاه ملی و نه صرفا منطقه ای و استانی 
داش��ته باشند . نظارت مجلس نه اقدامی موازی 
با دستگاههای نظارتی و حسابرسی بلکه اقدامی 
در تکمیل و تکامل فرآیندهای نظارتی و در حد 
نظارت عالیه و ارشد است که تالش می نماید تا 

از تخطی از قوانین عالی کشور جلوگیری نماید.



3
دو شنبه

21بهمن 1398 
15  جمادی الثانی 1441    

شماره 1099  

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: مردم 
نش��ان خواهن��د داد که ع��زم راس��خی برای 

پاسداشت آرمانهای امام و رهبری دارند
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب موتلفه 
اسالمی، اسدالل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه 
اسالمی در پایان نشست دبیران حزب با اشاره 
به چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب گفت: 
راهپیمایی 22 بهمن تجلی وحدت ملی حول 

والیت فقیه است.
 سیلی های ملت به دشمن

وی اف��زود: س��ال گذش��ته آمری��کا خواب 
براندازی نظام را می دید و ترامپ می گفت ایران 
۴۰ س��الگی انقالب را نخواهد دید ولی امسال 
آمریکا چند سیلی از ملت ایران خورده است که 

شاید از خواب بیدار شود.
بادامچی��ان ادام��ه داد: ضربه عین االس��د، 
س��رنگونی پهباد پیش��رفته گلوب��ال هاوک و 
نمازجمعه باش��کوه تهران به امام��ت ولی امر 
مس��لمین جهان و تظاهرات باشکوه مردم در 
تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی که در تاریخ 

ایران بی نظیر بود، از جمله این سیلی ها بود.
بادامچیان گفت: 22 بهمن امسال در حالی 
برگزار می شود که مردم در سوگ چهلمین روز 
ش��هادت سردار س��لیمانی همچنان از جنایت 
آمریکا خشمگین هس��تند؛ لذا امسال انشاءالل 
شاهد حضور بیش��تری از مردم در راهپیمایی 
22 بهمن خواهیم بود و مردم نش��ان خواهند 
داد که عزم راس��خی برای پاسداشت آرمانهای 
امام و رهبری دارند. مردم، این راهپیمایی را یک 
فرصت برای بازخوانی فداکاریها و ایثار و از جان 
گذش��تگی رزمندگان اسالم و شهدای گرانقدر 

انقالب می دانند.
بادامچیان با اش��اره به انتشار بیانیه گام دوم 
در سال گذشته توسط رهبر انقالب خاطرنشان 
کرد: بیانیه گام دوم انقالب با گذش��ت یکسال، 
هنوز طراوت و تازگی خود را دارد و امسال مردم 
در 22 بهمن یک مروری از خطوط نورانی این 
بیانیه در راهپیمایی 22 بهمن خواهند داشت و 
با حضور نیرومند خود برای چندمین بار در یک 
رفراندوم سراسری، رای به مقاومت و ایستادگی 
در براب��ر آمریکا و تکریم و تعظی��م امام)ره( و 
آرمانهای انقالب خواهند داد. مردم به جهانیان 
نشان خواهند داد که انقالبی گری در ایران هرگز 

خاموش نخواهد شد.
 رسواترین روزهای تاریخ آمریکا

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه 
امروز آمریکا ضعیف ترین و رسواترین روزهای 
تاریخ خود را میگذراند، گفت: جلسه استیضاح 
ترام��پ در کنگره تبدیل به یک اس��تیصال در 
حکومت��داری و دموکراس��ی در آمریکا ش��د. 
دستگاه اطالعاتی در مورد اوکراینگیت اطالعات 
مورد نیار را به سنا نداد و اطالعاتی که هم داده 
شده بود اجازه انتش��ار نیافت و از همه مهمتر 

نگذاشتند شهود ماجرا به جلسه بیایند و با این 
حال رای گیری کردند و ترامپ با رای ضعیفی 

باقی ماند.
وی همچنین با اشاره به نطق ساالنه ترامپ 
در کنگره آمریکا گفت: وقتی نطق ترامپ توسط 
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
در برابر دوربین های جهانی پاره می شود، خود 

نشانه حاکمیت دوگانه در آمریکا است.
بادامچیان افزود: وقتی رئیس جمهور آمریکا 
نطق می کند و بخش اعظمی از کنگره برای او 
دست می زنند و سکوت می کنند نشان می دهد 
آمریکاییها از نظر نوع حکمرانی بی رغبت ترین 

روزها و رسواترین ایام را می گذرانند.
 شکست مکانیزم ماشه

وی در پاس��خ به یک س��وال در مورد آمدن 
ج��وزف بورل به تهران گف��ت: اتحادیه اروپا در 
فعال کردن مکانیزم ماش��ه شکس��ت خورده و 
حرفی برای گفتن ندارد. اس پی وی و اینتکس 
یک نمایشنامه در دو پرده برای اجرای تعهدات 

اروپا بود که معلوم شد کامالً بی پایه است.
وی گفت: آقای بورل اظهار تاسف از بدعهدی 
آمری��کا و اروپا کرد اما هیچ پیش��نهادی برای 

بررسی آن نداشت.
بادامچیان در پاس��خ به سوالی در مورد نامه 
ح��زب اتحاد ملت ایران در م��ورد رفراندوم در 
خصوص نظارت اس��تصوابی به رئیس جمهور 
گفت:  بعضی از اعضای این حزب در س��ال88 
و78 جزو گردانندگان بوده اند و مردم انتظاری 
جز همین نوع مواضع از آنها ندارند؛ اما تعجب 
از رئیس جمهور است که در پی نوشت نامه آنها 
نوشته است که الیحه ای در آن مورد تهیه شود!

وی با تاکی��د بر اینکه نظ��ارت در اصل99 
قانون اساس��ی علی االطالق است، بیان داشت: 
لذا به روال منطقی و ش��ناخته ش��ده حقوقی، 
این نظارت ش��امل همه ابع��اد و مراحل اصل 
انتخابات خواهد بود. با اینکه این امر بدیهی بود، 
در سال7۰ به استناد اصل99 قانون اساسی که 
تفسیر قانون اساس��ی به عهده شورای نگهبان 
اس��ت، این تفس��یر صورت گرفت و ش��ورای 
نگهبان در تاریخ7۰/3/1 نظریه تفسیری خود 
را اعالم کرد؛ لذا هیچ ابهامی در این باره وجود 
ن��دارد که بخواهد درب��اره آن رفراندوم صورت 
بگیرد و اگر کسی که یک واحد حقوق خوانده 

باشد، این را می داند.
 می خواهند شورای نگهبان تماشاچی 

باشد
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: برخی 
معتقدند شورای نگهبان فقط باید یک تماشاچی 
باشد و هرکس که صالحیت علمی و عملی او 
مشخص نیست در معرض رای مردم قرار گیرد؛ 
این حرف با هیچ مبنای عقلی و شرعی مطابقت 
ندارد و اگر این پذیرفته شود سوگند نمایندگی 

بالموضوع خواهد بود.

بادامچیان با اشاره به حاشیه سازیهای رئیس 
جمه��ور برای انتخابات مجل��س گفت: من به 
ایشان نصحیت می کنم مردم را آزاد بگذارد تا با 
شرکت آزاد در انتخابات داوری خود را در مورد 

کارنامه وی و مجلس فعلی اعمال کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
س��خنان مهم رهبر انقالب در دیدار با اقش��ار 
مختلف مردم گفت: ایشان فرمودند مردم را با 
دروغ انتصابات از انتخابات دلسرد نکنید. رهبری 
همچنین فرمودند چگونه اس��ت که انتخابات 
وقتی به نفع شماست صحیح است و اما وقتی 

به نفع شما نیست خراب است.
وی گف��ت: انتخاب��ات رقابتی ب��ا انتخابات 
س��همیه ای متفاوت است و چرا برخی با زیاده 
خواهی می خواهند حق الناس را در انتخابات 

کمرنگ کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی افزود: بسیاری 
از م��ردم می گوین��د چرا دول��ت در انتخابات 
بی طرف نیس��ت و م��ی خواه��د انتخابات را 
مهندسی کند و خواست مردم بی طرفی دولت 

و رئیس جمهور در انتخابات است.
بادامچیان دستیابی به مختصات فنی پهباد 
آمریکایی توسط دانش��مندان سپاه را تبریک 
گفت و با اشاره به پیشرفت عظیم علمی ایران 
گفت: در چهل و یکمین سالگرد انقالب اسالمی، 
ملت ایران روی چند قله آزادی، استقالل، علم 
و فناوری، غیرت و شجاعت برخورد با دشمنان 
اسالم و از همه مهمتر دینداری ایستاده است و 

اقتدار ملی خود را حفظ کرده است.
وی پیروزی های ب��زرگ مردم یمن در برابر 
ارتش متجاوز عربس��تان و امارات اشاره کرد و 
گفت: در همه خطوط مقاومت آمریکا و ارتجاع 
عرب متحمل فش��ار عظیمی ش��ده اند و روح 
شهید س��لیمانی حاکم بر این پیروزی  است و 

این تازه آغاز کار است.

دکتر بادامچیان: 

حضور عظیم مردم  در۲۲ بهمن 
تجلی وحدت ملی حول والیت فقیه است
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ع��ال میرمحم��د صادقی، عض��و هیئت 
مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی، در خصوص 
وظیف��ه ای��ن ح��زب در گام دوم انقالب 
اس��المی به خبرنگار روزنامه الکترونیکی 
ش��ما گف��ت: مؤتلفه و گروه��ی که بودند 
همگی افراد متدین و مس��لمانی هس��تند 
که در گام دوم انقالب اس��المی باید پیرو 
والیت فقیه و رهبری باشند، منتهی چون 
در اج��را وظیفه به عهده این جمعیت ها و 
پیروان والیت است باید تالش کنند مردم 
را در جریان کارها ق��رار بدهند و مردم را 
آماده کنند که ان ش��اءالل گام دوم انقالب 
به خوبی به ثمر برس��د و نتایج خوبی برای 

مردم داشته باشد. 
وی پیرامون مشکالت اقتصادی موجود 
و راهکارهای برون رفت از آن خاطرنش��ان 
کرد: از نظر اقتصادی دشمنان برای ما نقشه 
کش��یده بودند و پیش بین��ی می کردند که 
ظرف یکی دو ماه اقتصادمان س��قوط کند. 
الحم��دلل این اتفاق نیفتاد و مردم ش��کل 
گرفته ان��د و راه های جدیدی برای توس��عه 
تولی��د و مقابله با تحریم در پیش گرفته اند 

و دارند فعال می شوند. 
عض��و هیئت مؤس��س ح��زب مؤتلفه 
اس��المی در باره وظیفه این حزب تأکید 
کرد: به نظرم وظیفه مؤتلفه یا هر سازمان 

دیگ��ری این اس��ت ک��ه اگ��ر می توانند 
مش��کالتی از مردم را برطرف کنند برای 
این کار کمک کنند که مش��کالت مردم 
رفع شود. از دولت و مجلس بخواهند اگر 
قوانینی هس��ت که ضد بخش خصوصی 
اس��ت و مان��ع فعالیت بخ��ش خصوصی 
می شود اینها را لغو کنند و قوانینی وضع 
کنند که دس��ت بخ��ش خصوصی برای 
فعالیت های بیشتر باز شود. در هر صورت 
بخش خصوصی انتظار دارد موانعی را که 
به دس��ت دولت امکان برطرف کردنشان 
هست برطرف کند و دولت در این جهت 

همکاری و همراهی داشته باشد.

عالء میرمحمد صادقی: 

وظیفه حزب مؤتلفه اسالمی در گام دوم رفع مشکالت مردم است

در این نوش��تار 
سعی ش��ده است 
نمون��ه  جامع��ه 
اس��المی در گام دوم انقالب اسالمی از دیدگاه 
قرآن بررس��ی شود. چنانچه به این نکات عمل 
ش��ود جامعه آرمانی و نمونه اس��المی محقق 
خواهد شد که در ۴۰ ساله دوم انقالب اسالمی 

هم قابل استفاده و کاراست. 
ایم��ان و تقوا اولین نکت��ه در تحقق جامعه 
نمونه اس��المی است. بر جامعه ای که به ایمان 
و تقوا آراس��ته ش��ود ب��رکات نازل می ش��ود. 
موضوع دوم در جامعه نمونه اس��المی امنیت 
است. خداوند در سوره انعام آیه 82 می فرماید 
جامعه ای که در آن ظلم نشود امن است. اینکه 
انس��ان نه به خودش ظلم کند و نه به دیگران. 

نکته سوم خانواده خوب است، چون خانواده ها 
هسته ها و سلول های جامعه هستند. خداوند در 
سوره تحریم آیه 6 می فرماید خودتان را حفظ 
کنید و تقوا بورزی��د و خانواده تان را هم حفظ 
کنید. همچنین در قرآن دعوت خانواده به نماز 
و صبر بر این موضوع تأکید شده است. موضوع 
چهارم تولی و تبری اس��ت که باید با دوستان 
خدا دوست باش��یم و با دشمنان خدا دشمن. 
والیت پذیری دل نبس��تن به غرب است. طبق 
فرمایش قرآن مسلمانان دشمنان خدا، رسول 
و مؤمنین را دوست نگیرند و سّرشان را به آنها 
نگویند. این امر برای حفظ اس��تقالل و امنیت 

جامعه اسالمی است.
 ام��ر به معروف و نه��ی از منکر نکته پنجم 
بحث ماست. خداوند در سوره آل عمران آیه 3۰ 

می فرماید گروهی را برای این کار قرار بدهید، 
چ��ون جامعه را از آس��یب ها حف��ظ می کند. 
موضوع شش��م امی��د دادن به جامعه اس��ت. 
خداوند در سوره یوس��ف آیه 87 می فرماید از 
رحمت خدا مأیوس نشوید و امید داشته باشید، 
زیرا کس��انی که ناامیدن��د کافرند. مقام معظم 
رهبری هر بار در بیاناتش��ان بر امید در جامعه 
تأکی��د می کنند، چون بعضی ه��ا می خواهند 
امیدها را قطع کنند و این خواسته دشمن است 
که جامعه مأیوس ش��ود تا زیر همه چیز بزند. 

نکته شش��م پرداخت ها و انفاقات مثل خمس، 
زکات و صدقات است که مؤثر در تأمین جامعه 
اس��ت. انفاق از ریشه لغوی نفق به معنی تونل 
و کان��ال می آید، یعنی گودال ها را پر کنیم و از 
لحاظ مسائل اقتصادی هم ترازی به وجود بیاید 

که تأکید زیادی بر آن شده است. 
هفتمین موضوع اس��تغفار است. خداوند در 
س��وره هود آیه 52 می فرماید با استغفار و توبه 
خداوند باران رحمتش را بر س��رتان می ریزد و 

قوتتان را زیاد می کند. 
در آخر آنچه مهم است والیت است. چنانچه 
جامعه ای همه موارد باال را داشته باشد، اما ولی 
نداشته باش��د نمی  داند به کجا برود. باید ولی 
داشته باشیم و به والیت الهی تمسک بجوییم. 
والیت فقیه والیت فقه است و ولی هرچه خدا، 

انبیا و اولیا گفته اند می گوید و باید به او تمسک 
بجوییم تا پیروز شویم. با توالیی که داشتیم و 
زیر سایه والیت فقیه در این ۴۰ سال توانستیم 
از مش��کالتی مثل جنگ، کودتاها و مس��ائل 
مختلف عبور کنیم. نمونه آخرش شهید قاسم 
س��لیمانی اس��ت که از والیت فقیه اطاعت و 
تبعیت و همه را دع��وت به این امر می کند. او 
گزارش ها و نظراتش را می داد، اما نهایتاً امر ولی 
فقیه را اطاعت می کرد و معتقد است اطاعت از 

ولی فقیه برایش پیروزی می آورد.         

چگونگی تحقق جامعه نمونه اسالمی در گام دوم

علیرضا اسالمی

کارشناس مسائل سیاسی

 

مقام معظم رهبری هر بار در 
بیاناتشان بر امید در جامعه تأکید 

می کنند، چون بعضی ها می خواهند 
امیدها را قطع کنند و این خواسته 

دشمن است که جامعه مأیوس شود 
تا زیر همه چیز بزند
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مقصودی عضو هیات 
نظ��ارت ح��زب مؤتلفه 
اس��المی در خص��وص 
مضرات تفرقه در جریان 
انقالب��ی ب��ه خبرن��گار 
نمانی��وز گفت: ش��گرد 
غرب اختالف افکنی است 
تا مردم مشغول همدیگر 
ش��وند. برادرکش��ی و با 
کنند  دشمنی  همدیگر 
ت��ا غ��رب از ث��روت ما 
اس��تفاده کند و اموال و 
ثروت های ما را به غارت 
ببرد. یکی از نمایندگان 
مجلس عوام انگلیس در 
مجلس ق��رآن را باال برد 
و گف��ت تا وقت��ی قرآن 
بین مسلمانان هست ما 

نمی توانیم بر آنها تس��لط داشته باشیم و اموالشان را غارت کنیم و نفتشان 
را ببریم. 

وی محور همه اقوام را در کشور والیت مطلقه فقیه دانست و مطرح کرد: 
والیت مطلقه فقیه ریس��مان الهی و محور وحدت امت اسالمی است. مقام 
معظم رهبری مصداق والیت مطلقه فقیه است. با وحدت اسالمی و پشتیبانی 
مردم از والیت مطلقه فقیه با وجود ترفندهای فراوان دشمن، دشمن شکست 

خورد. 
عض��و هیات نظارت حزب مؤتلفه اس��المی در خص��وص ضرورت حفظ 
وحدت در جریان انقالبی خاطرنشان کرد: 8۰، 9۰ درصد اهداف و آرمان های 
جریان انقالبی یکی است. اگر به موارد اختالف به جای موارد اشتراک دامن 
بزنیم غرب و دش��منان انقالب اسالمی به راحتی سوء استفاده می کنند، اما 

نمی توانند.  
وی پیرامون مقابله با معاندین انقالب اس��المی که در به هم زدن وحدت 
جریان انقالبی مؤثرند، اظهار کرد: کسانی را که ستون پنجم هستند و سرشان 
در آخور غرب اس��ت و دشمن را دوست و دوس��ت را دشمن می دانند باید 

بگیرند و محاکمه کنند، مثل زم. 
مقصودی با اشاره به اینکه کسانی را که اطالعات دینی و سیاسی ندارند 
باید مطلع کرد، گفت: نظام جمهوری اسالمی از طریق صدا و سیما و رسانه ها 
س��عی کند آگاهی مردم را با ش��ناخت عمیق دین��ی، عقیدتی و مذهبی و 
ش��ناخت در مسائل سیاسی باال ببرد تا مردم بتوانند تحلیل سیاسی کنند. 
جوان ها و به خصوص تحصیلکرده ها عمیقاً مسائل را تحلیل و بررسی کنند 

تا به اتحاد برسند. 
وی بر آگاهی دادن به مردم تأکید و بیان کرد: جلسات برای آگاهی دادن 
برگزار شود و افراد نه فقط خودشان آگاهی پیدا کنند بلکه مسئولیت آگاهی 
دادن ب��ه ده یا پنجاه نفر را به عهده بگیرند، چون جهل باعث تفرقه و عقل 

باعث وحدت است. 
عضو هیات نظارت حزب مؤتلفه اسالمی اشاره کرد: با وحدت در جریان 
انقالبی دش��من خارجی هیچ غلطی نمی تواند بکند. نادانان داخلی را که با 
دشمن همراهی می کنند باید از طریق حوزه علمیه، صدا و سیما و رسانه ها 
آگاه کرد. هر کسی که تریبون در اختیار دارد باید به مردم آگاهی و هشدار 
بدهد. اگر کس��ی پیدا شد که ستون پنجم است و سر در آخور غرب دارد و 
ملحد و ذاتش خبیث است و مثل ابولهب و ابوجهل است، نظام با آنها شوخی 

ندارد و طبق قانون با آنها رفتار کند.              

ابوالفض��ل توکلی بینا در خصوص حض��ور اصولگرایان با یک 
لیس��ت و ضرورت ش��رکت در انتخابات گفت: با ش��رایط خاص 
کش��ور ضرورت دارد همه اصولگراها در انتخابات با یک لیس��ت 
و یک ص��ف به میدان بیایند. حوادثی که در این دوره به وجود 
آمده است نشان می دهد اگر مردم ما مراقبت نکنند و خودشان 
را در انتخابات سهیم ندانند بدانند کسی که رأی ندهد صالحیت 
ندارد خودش را س��هیم در کشور بداند. بنابراین شرایطی که در 
این دوره پیش آمده است ایجاب می  کند اصولگراها در یک صف 

محکم به میدان بیایند. 
وی افزود: ما وارد چهل و دومین سال پیروزی انقالب اسالمی 
ش��ده ایم. مردم خودش��ان را موظف به حفظ انقالب اس��المی 
می دانند. حتی شرایط سخت اقتصادی مردم را محدود نمی کند 
و م��ردم در هر ش��رایطی که پیش می آید ب��ه میدان می آیند و 
پای انقالب هستند. 
م��ردم در ای��ن ۴2 
س��ال امتحانشان را 

پس داده اند. 
ش��ورای  عض��و 
ح��زب  مرک��زی 
اس��المی  مؤتلف��ه 
ب��ر  تأکی��د  ب��ا 
وح��دت  ض��رورت 
اظهار  اصولگرای��ان 
اصولگرای��ان  ک��رد: 
دارن��د  ش��بانه روز 
ت��الش می کنند که 
با یک ص��ف و یک 
میدان  ب��ه  لیس��ت 
ب��ا  اگ��ر  بیاین��د. 

لیس��ت های متعدد وارد صحنه انتخابات ش��وند و این کار انجام 
شود کار بسیار زش��تی خواهد بود. کشورمان در شرایطی است 
که اصولگرایان باید با یک لیست و وحدت خوب به میدان بیایند. 
وی در ادامه گفت: آقایانی که خارج از این لیس��ت به خاطر 
منیتش��ان می خواهند در صحنه انتخابات حض��ور پیدا کنند و 
خودشان را نش��ان بدهند تعداد زیادی نیس��تند، ولی همان ها 
در مجموع به آرا لطمه می زنند. تالش بر این اس��ت که این کار 
انجام نشود. توکلی بینا در پایان خاطرنشان ساخت: اصولگرایان 
باید وحدت داش��ته باش��ند و بدانند اصالحات کش��ور به دست 
همین اصولگرایان اس��ت و این اصولگرایان هستند که می توانند 

به میدان بیایند و مش��کالت کش��ور را حل کنند.        

گفتار گفتگو

جواد مقصودی عنوان کرد: 

ستون پنجم دشمن دنبال 
به هم زدن وحدت جریان انقالبی

ابوالفضل توکلی بینا:

حل مشکالت کشور 

در گروی پیروزی اصولگرایان است

 اصولگرایان باید وحدت داشته باشند و بدانند 
اصالحات کشور به دست همین اصولگرایان است و 
این اصولگرایان هستند که می توانند به میدان بیایند و 

مشکالت کشور را حل کنند
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حجت االسالم و المسلمین شیخ جالل الدین 
صغیر عضو ارشد مجلس اعالی اسالمی عراق با 

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی دیدار کرد.
در ای��ن دیدار ک��ه در دفت��ر مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی برگزار شد، عضو ارشد مجلس 
اعالی اس��المی عراق با تبریک ش��هادت حاج 
قاسم سلیمانی، ایشان را س��ردار بزرگ اسالم 
نامید که مختص ایران نیست و به جهان تشیع 

تعلق دارد.
همچنین وی رییس جمهور آمریکا را عنصر 
نجات یهودیان صهیونیست برشمرد که آن ها 

متمرکز بر ایران و شیعیان جهان هستند.
ش��یخ جالل الدین صغی��ر، درب��اره حمله 
موشکی ایران به پایگاه عین االسد گفت: هدف 
قرار دادن عین االسد اثرات قابل توجه میدانی 
و نظامی داشته است و حقیقتی که اتفاق افتاده 
اس��ت بس��یار پیچیده تر  از آنی اس��ت که در 
رسانه ها مطرح شده و این پایگاه از لحاظ نظامی 

قفل شده و دیگر قابل استفاده نیست.
عضو ارشد مجلس اعالی اسالمی ادامه داد: 
بعد از ش��هادت حاج قاس��م دشمنان سعی بر 
جدایی دو ملت ایران و عراق داشتند که فایده ی 
نداشت و ما همه در یک کشتی هستیم و باید 

در جهت اه��داف مان هم��کاری کنیم. امانت 
اسالم امانت همه ماست و باید در جهت زمینه 
س��ازی ظهور حضرت مه��دی عجل الل طبق 
وعده قران کریم مقدمات ظهور بس��تر سازی و 

فراهم شود، ان شاالل.
وی با بیان خاطره ای از حاج قاسم سلیمانی 
گف��ت: ح��اج قاس��م س��لیمانی در یک جمع 

صمیمان��ه به ما توصیه کرد که اگر مي خواهید 
با یک نهاد و ح��زب خدایي در ایران کار کنید 

و ارتباط داشته باشید. حزب موتلفه اسالمي در 
ایران تنها حزبي هست که قدمت دارد و حزب 
والیي و خدایي و در عرصه سیاسی ایران تاثیر 
گذار است. ارتباط و اس��تفاده از تجارب حزب 
موتلفه اسالمی می تواند منجر به کسب برکاتی 

برای شما شود.
دکتر بادامچی��ان نیز ضمن عرض تبریک و 
تسلیت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، 
خون این سرداران اسالم را موجب تزریق خون 
جدی��دی به جامع��ه جهانی دانس��ته و اذعان 
داشت: آمریکایی ها فکر می کنند که این افراد 
را می کش��ند ولی از این نکته غافل هستند که 
بازتاب شهادت ایش��ان در جهان بسیار موثر و 

تاثیر گذار است و آنها زنده جاوید می شوند.
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی حادثه فرودگاه 
بغداد را ناشی از عجز آمریکا و اسرائیل دانست 
و با اشاره به اشتراکات دو ملت ایران و عراق در 
بینش، جهان بینی و رهبر جامعه اسالمی اذعان 
داشت: با نصرت الهی پیروزی برکفار و ستمگران 

حتمی خواهد بود.
در پای��ان ای��ن دیدار بر ض��رورت تحکیم و 
گس��ترش ارتب��اط دو حزب از س��وی دوطرف 

تاکید شد.

در دیدارعضو ارشد مجلس اعالی عراق با دبیر کل مطرح شد:

توصیه حاج قاسم سلیمانی به مجلس اعالی عراق
 برای ارتباط با حزب موتلفه اسالمی

حاج قاسم سلیمانی در یك جمع 
صمیمانه به ما توصیه کرد که اگر 

میخواهید با یك نهاد و حزب خدایي 
در ایران کار کنید و ارتباط داشته 

باشید. حزب موتلفه اسالمي در ایران 
تنها حزبي هست که قدمت دارد و 

حزب والیي و خدایي است.

دکتر محمد حس��ین نیک ن��ام معاون بین 
الملل حزب موتلفه اسالمی در مالقاتی با سفیر 
جمهوری خلق چین درکشورمان که در محل 
سفارت چین انجام گرفت ضمن تقدیر از تالش 
های فراوان دولت چین در مقابله با "همه گیری 
وی��روس کرونا" ب��ا دولت و م��ردم چین اعالم 

همدردی کرد. 
دکتر نیک نام در این مالقات اظهار داش��ت: 
اگر چه این وضعیت، ش��رایط دشواری را برای 
کش��ور چین فراهم آورده است، اما با سیستم 
بهداش��تی قدرتمندی که در چین وجود دارد 
بزودی ش��اهد موفقیت در کنترل این بیماری 

خواهیم بود. 
وی اف��زود: یافته های پزش��کان و محققین 
چینی در مقابله با ش��رایط احتمالی مشابه در 
آینده به کمک اقدامات بین المللی خواهد آمد. 
دکت��ر نیک نام در این دی��دار که قائم مقام 
معاونت هم حضور داش��ت، ادام��ه داد: یکی از 
چالش های سالمت در عصر حاضر بروز و ظهور 
بیماریهای نوپدید است که در چند دهه اخیر هر 
از چند گاهی از نقطه ای از جهان سربر می آورند 
از جمله سارس، ابوال، زیکا و H1N1 و مواردی 

از این دست که آخرین آنها کرونا می باشد. 
معاون بین الملل حزب موتلفه اس��المی در 
بخش دیگری از س��خنان خود اظهار داشت: ما 
اخبار این همه گیری را به دقت دنبال می کنیم 
و از اینک��ه غربی ها و در راس آنها دولت آمریکا 

به دنبال آنس��ت که از این شرایط بهره برداری 
سیاسی کند متاسفیم و آن را محکوم می کنیم. 
ما در جمهوری اس��المی ایران آمادگی خود را 
برای هر گونه کمکی در راس��تای مقابله با این 

همه گیری اعالم می کنیم. 
"چانگ هوا " س��فیر چین در پاسخ از اظهار 
همدردی تشکر نمود و در ارتباط با همه گیری 
کرونا درکش��ورش اظهار داشت: دولت چین با 
تالش همه جانبه برای کنترل همه گیری تالش 

نموده است.
 وی ادامه داد: تعداد تلفات این بیماری نسبت 
به همه گیری های مش��ابه از جمله H1N1 و 
MersCova کمتر بوده اس��ت و ضمنا تعداد 
مداوا ش��دگان از تعداد قربانی��ان فزونی گرفته 

است. 
"چانگ هوا" در ادامه س��وء استفاده سیاسی 
آمریکا از شرایط ایجاد شده در این همه گیری را 

غیر انسانی خواند. 
س��فیر چین همچنین ازج��و منفی ایجاد 
ش��ده در فضای مجازی جهانی علیه شرایط 
فرهنگ��ی اجتماع��ی جامع��ه چی��ن اظهار 

نارضایتی نمود. 
دکتر نیک نام در پایان این دیدار بر اهمیت 
همکاریهای آکادمیک در باره ویروس کرونا بین 
دو کش��ور تاکید نمود و اظهار امیدواری نمود 
که در س��میناری که بزودی در دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران برگزار خواهد شد محققینی از 

کشور چین نیز حضور یابند.

در مالقات معاون بین الملل حزب موتلفه اسالمی با سفیر چین در تهران عنوان شد:

محکومیت بهره برداری سیاسی آمریکا از ویروس کرونا
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ها  آمریکای��ی 
در ماه های اخیر 
بسیار  تبلیغات  با 
زیاد ب��رای طرح معامله ق��رن توجهات را به 
خود جلب کردند . وقتی طرح معامله قرن در 
هفته گذشته مطرح شد به نظر می رسید که 
دو نکته اساسی دارد که باعث واکنش ها چه 
در بعد منفی و چه در بعد مثبت ش��د. نکته 
اول بحث پایتخت قرار گرفتن قدس است که 
برای فلسطینی ها به عنوان طرف اصلی مساله 
و همچنین برای کش��ورهای عربی نسبت به 
س��رزمین های عربی حس ناسیونالیس��تی 
داشته اند مهم بوده است. نکته دوم نیز حق 
بازگشت به سرزمین و موطن اصلی که یکی 
از نکات مهم در مبارزات و درگیری ها – چه 
از نوع ناسیونالیس��تی، عربی ی��ا نژادی و چه 
بحث های عقیدتی که بعد از انقالب اسالمی 

در فلسطین به وجود آمده - است.
بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند معامله 
قرن بیش از آنکه به نفع اس��رائیلی ها باش��د 
به نف��ع آمریکایی هاس��ت. آمریکایی ها در 

نوسانات استیضاح، فشار علیه 
دولت و مب��ارزه داخلی قدرت 
بی��ن دموک��رات و جمه��وری 
خواهان هستند و طرح معامله 
قرن ب��ا توجه ب��ه دو نکته باال 
می تواند بیشتر از آنکه به بحث 
اسرائیل و فلس��طین بپردازد، 
اقدام پیشدستانه ای برای دولت 

آمریکا برای فرار از افکار عمومی داخلی باشد. 
بس��یاری اف��راد نیز معتقدند که درس��ت 

اس��ت که آمریکایی ها از ای��ن فضا برای فرار 
از استیضاح ترامپ سوءاستفاده می کنند، اما 
اسرائیلی ها هم شرایط مشابه ترامپ را دارند. 
با توجه به ش��کنندگی تشکیل دولت و بحث 
مربوط به اعتماد پارلمانی، شاید این موضوع 
بتوان��د به نفع نتانیاهو باش��د و آنها بتوانند از 
این فرصت استفاده کنند. در مجموع تبلیغات 
دامنه دار آمریکایی ها، تاکید بر دو نکته باال و 
نیز تاثیرات داخلی و خارجی معامله قرن برای 
آمریکایی ها و اسرائیلی ها سبب خواهد شد که 
این مساله مورد توجه جامعه جهانی باشد و با 
موافقت ها و مخالفت های زیادی مواجه شود.

معامله قرن به نفع ترامپ یا نتانیاهو
حسن السجردی

عضو شورای مرکزی

 معامله قرن بیش 
از آنکه به نفع اسرائیلی ها باشد به 

نفع آمریکایی هاست. آمریکایی ها 
در نوسانات استیضاح، فشار علیه 
دولت و مبارزه داخلی قدرت بین 

دموکرات و جمهوری خواهان 
هستند

برگزیت در سیاست 
کالن انگلیس نسبت به ایران تأثیری 

ندارد و حتی منجر به این می شود 
انگلیس در انطباق تاکتیکی اش با 

آمریکا ریزتر و متقارن تر عمل کند

تحلیل ها در ب��اره خروج کام��ل انگلیس از 
اتحادیه اروپا که از آن به عنوان برگزیت سخت 
یاد می ش��ود و تأثیرات آن ب��ر روابط انگلیس و 
آمریکا و روابط ایران و انگلیس از موضوعات مورد 
بحثی بود که خبرنگار م��ا در گفتگو با حنیف 

غفاری، کارشناس مسائل بین الملل جویا شد.
 برگزیت چه تأثیری بر روابط انگلیس 

و آمریکا دارد؟
تبلیغات انتخاباتی ریاس��ت جمهوری سال 
2۰16 آمری��کا با همه پرس��ی برگزیت مصادف 
ش��ده بود و ترامپ یکی از نامزدهای انتخاباتی 
حمایتش را از خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا 
اعالم کرد. پ��س از انتخاب ترامپ به ریاس��ت 
جمه��وری آمریکا، دولت آمری��کا نه تنها اصرار 

ویژه ای بر جدایی انگلیس از اروپای واحد داشت 
بلکه دیگر بازیگران عضو اتحادیه اروپا از جمله 
فرانسه را هم ترغیب کرد که از اتحادیه اروپا جدا 
شود، زیرا ترامپ از گروه های ملی گرا و تمایالت 
جدایی خواهان��ه از اتحادی��ه اروپا در راس��تای 
تضعیف اتحادیه اروپا ب��ه عنوان یک مجموعه 
اقتصادی و سیاسی که  بالقوه می تواند در مقابل 
آمریکا بایستد � هر چند اتحادیه اروپا تا االن این 

اقدام را انجام نداده است � کامالً حمایت می کند. 
با تحقق برگزیت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
مناسبات انگلیس و امریکا وارد دور تازه ای شده 
اس��ت. قرار اس��ت طی یازده ماه آتی مذاکرات 
انگلی��س و اتحادی��ه اروپا بر س��ر نحوه تحقق 

خروج کام��ل انگلیس از اتحادی��ه اروپا برگزار 
شود. ترامپ با ورود به معادله صراحتاً از مقامات 
انگلیسی خواست تن به هیچ گونه توافق نهایی با 
اتحادیه اروپا ندهند، چون معتقد است اگر قرار 
اس��ت برگزیت به الگویی برای سایر کشورهای 
اروپایی تبدیل شود باید در قالب برگزیت سخت 
و جدایی کامل از اتحادیه اروپا صورت بگیرد تا 
آمریکا به تنها حامی اقتصادی و سیاسی انگلیس 

در نظام بین الملل تبدیل می شود.
 برگزیت س�خت در فضای اجتماعی 
و سیاس�ی انگلیس چ�ه تأثیراتی خواهد 

داشت؟
اگر بوریس جانس��ون این خبط سیاس��ی را 
انج��ام دهد و تحت تأثیر القائ��ات ترامپ بدون 
تواف��ق از اتحادیه اروپا خارج ش��ود و برگزیت 
سخت به فعلیت برسد عمالً با بحران داخلی در 
انگلیس مواجه می شود، چون خیلی از کسانی 
ک��ه در انتخابات اخیر به جانس��ون رأی دادند 
خواس��تار خروج همراه با توافق از اتحادیه اروپا 

بودند. در این صورت ع��الوه بر احزاب کارگر و 
لیب��رال دموک��رات و حتی بخش��ی از جریان 
محافظ��ه کار داخل��ی در انگلیس بس��یاری از 
شهروندان عادی انگلیسی در مخالفت با جانسون 
و اعتراض به دولت وارد صحنه اجتماع می شوند 
و همین مس��ئله صحنه داخلی انگلیس را غیر 
قابل کنترل می کند و می تواند به پاشنه آشیل 
جانسون تبدیل ش��ود. از طرف دیگر جانسون 
بابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان 
سال آینده نگران است، چون با شکست ترامپ 
در انتخابات جانس��ون می داند عمالً در راستای 
تحقق برگزیت سخت حامی محکمی نخواهد 

داشت.
 تأثیر برگزیت بر روابط ایران و انگلیس 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
انگلیس با برگزیت یا بدون برگزیت همواره در 
حوزه تقابل با جمهوری اسالمی ایران، خصوصاً در 
عرصه تقابل استراتژیک با ایران متغیری وابسته 
به آمریکا بوده اس��ت. این سیاست کالنی است 
که انگلیسی ها دنبال می کنند و دو حزب سنتی 
انگلی��س، محافظه کار و حزب کارگ��ر، در طول 
دهه های گذشته که سر کار بودند همیشه جزئی 
از ب��ازی آمریکا در تقابل با ایران بودند و هیچ گاه 
در مقابل آمریکا نایستادند. حتی االن که در ظاهر 
اختالفاتی بین آمریکا و اروپا بر سر برجام وجود 
دارد، بوریس جانس��ون صراحت��اً اعالم می کند 
راه حل این اختالف از بین بردن برجام و تن دادن 
به طرحی است که ترامپ در قبال برجام مطرح 
کرده اس��ت. بنابراین برگزیت در سیاست کالن 
انگلیس نسبت به ایران تأثیری ندارد و حتی منجر 
به این می شود انگلیس در انطباق تاکتیکی اش با 

آمریکا ریزتر و متقارن تر عمل کند.

حنیف غفاری در گفتگو با شما بررسی کرد:

تاثیر برگزیت برآینده روابط ایران و انگلستان
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ریی��س ش��ورای مرکزی 
اس��المی  موتلف��ه  ح��زب 
نماینده مجلس  اگ��ر  گفت: 
با دولت زدوبند کرد، فس��اد 
سیاس��ی ش��کل می گیرد. 
از اصول  پیگیری ش��فافیت 
اعتق��ادی ما اس��ت. عده ای 
که خیرخواه انقالب نیستند 
خادمان انقالب را به مسخره 
و به مقدس��ات نظام توهین 

می کنند.
وی عنوان داشت: دشمن 
با اس��تفاده از فضای مجازی 
سعی می کند مردم را مایوس 
کن��د. ما ه��م ادع��ا نداریم 
اقدامات ما کام��ل بوده، ولی 
انقالب پویا است و مشکالت و 

نقص های خود را رفع می کند. دشمن 
به دنبال تضعیف انقالب و والیت فقیه 
اس��ت، اما ارزش های انقالب در مردم 
ریشه دوانده و به همین دلیل دشمن 

هم نتوانسته است به موفقیت برسد.
وی ادامه داد: آنها مطرح می کنند 
برای نجات از تحریم ها باید به سمت 
مذاکره برویم، اما مذاکره با چه کسی؟ 
با دشمن که در برجام ما را سر دواند و 
فعالیت هسته ای ما را کاهش داد و به 

تعهدات خود عمل نکرد.
میرس��لیم گفت: مذاکره با آنها به 
معنای تسلیم است. دست نشانده های 
آمریکا در کشور ایجاد یاس می کنند 
در حالی که در کشور نیروی انسانی به 
اندازه کافی برای حل مشکالت وجود 

دارد.

سیدمصطفی میرسلیم:

پیگیری شفافیت از اصول اعتقادی ما است

 رهب��ر معظ��م 
در  اسالمی  انقالب 
خطبه ه��ای نم��از 
جمعه تهران فرمودند: »همت ملی برای قوی تر 
شدن ایران تنها راه ادامه مسیر ایرانیان است.« 
و نیز فرمودن��د؛ »انتخابات از مهمترین عوامل 
اقتدار کش��ور است و کشور را بیمه و دشمن را 
مأیوس خواهد کرد.«همچنین تأکید فرمودند: 
»همه مراقب باشیم، مبادا دشمن، انتخابات را 

کمرنگ و بی رونق کند«
ملت ایران فقط در سایه اقتدار ملی و تحکیم 
مبان��ی امنیت ملی می توان��د در برابر تجاوزات 

روزافزون و نیز زیاده خواهی های آمریکا بایستد.
انتخابات و حضور گس��ترده م��ردم در پای 
صندوق های رأی و تحکیم مشروعیت مردمی 
نظ��ام هم��واره طی ۴۰ س��ال گذش��ته چون 
خاری در چش��م دشمنان اس��الم و ایران بوده 
اس��ت. طبیعی است هر قدر مشارکت مردم در 
انتخابات باالتر رود، دشمن ناامیدتر و در رسیدن 

به اهداف خود مأیوس تر می شود.
ای��ران قوی نیاز ب��ه »مجلس ق��وی« دارد. 
مجلسی که پاس��دار حریم اس��الم و نگاهبان 
دستاوردهای انقالب اس��المی باشد، مجلسی 

که متضمن استقالل و اعتالی کشور و حقوق 
واقعی ملت باشد.

مردم باید بدانند مجلس قوی چه ویژگی 
و مختصاتی دارد.

1- مجلس قوی، مجلسی است که نمایندگان 
آن پاکدست، پاسخگو و انتقادپذیر باشند.

2- مجل��س ق��وی، مجلس��ی اس��ت ک��ه 
نمایندگان خود را همراز و همزاد مردم بدانند و 
در روز حادثه روی حمایت مردم حساب کنند و 

نمایندگان آن در دسترس مردم باشند.
3- مجلس قوی، مجلس��ی است که وامدار 
کسی جز وامدار مردم نباشد و در مبارزه با فساد 

در هر رده و هر مرتبتی تردید نکند.
۴- مجلس قوی، مجلسی است که در برابر 
مسئله س��ازی های آمریکا و دش��منان اس��الم 
بایستد و مسئله  حل کن باشد نه مسئله پاک کن، 
ظرفیت س��ازی کند و هر تهدیدی را به فرصت 

برای قوی شدن ایران تبدیل نماید.
5- مجل��س ق��وی، مجلس��ی اس��ت ک��ه 
نمایندگان آن در انجام وظایف وکالت، امانت و 
تقوی را رعایت کنند و به خدمت کردن به مردم 

پایبندی نشان دهند.
6- مجل��س ق��وی، مجلس��ی اس��ت ک��ه 
نمایندگان آن ساده زیست باشند و زندگی آنها 
مثل زندگی طبقه محروم و متوسط جامعه باشد 

و از اشرافی گری فاصله بگیرند.
7- مجلس قوی، مجلسی است که آرمان گرا 
و آینده نگر باشد و نمایندگان آن صبور، شکور 
و پراس��تقامت، احیاگر ارزش های اس��المی در 
جامعه باش��ند و با کار جهادی، موانع پیشرفت 

کشور را از سر راه بردارند.
8- مجلس قوی، مجلس��ی است که با اتکاء 
به خداوند متعال و نیز با حساب آوری جوانان و 
نیروهای انقالبی، در مسیر پدیداری تمدن نوین 

اسالمی حرکت کند.
9- مجل��س ق��وی، مجلس��ی اس��ت که با 
هوش��مندی در برابر تهاجم فرهنگی دش��من 
بایستد و در مس��یر تعمیق و گسترش اخالق 
اس��المی و احیاء فرهنگ جه��ادی در جامعه 

حرکت کند.
1۰- مجلس قوی، مجلس��ی است که نماد 
شرافت ملی باشد و به طور خستگی ناپذیر با فقر 
و فساد و تبعیض مبارزه کند و یک زندگی پاک 

و شرافتمندانه را برای مردم به ارمغان بیاورد.
شاید گفته شود دس��تیابی به یک مجلس 
قوی با 1۰ ویژگی فوق، آرمانی و در عین حال 
دس��ت نایافتنی اس��ت، اما دسترسی به چنین 
مجلسی با بصیرت مردم و فضای کنونی کشور 
آن ه��م در قاب اه��داف بیانیه گام دوم ممکن 

است.

10 ویژگی مجلس قوی
محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی

مجلس قوی، مجلسی 
است که نماد شرافت ملی باشد و به 

طور خستگی ناپذیر با فقر و فساد و 
تبعیض مبارزه کند و یك زندگی پاک 
و شرافتمندانه را برای مردم به ارمغان 

بیاورد
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واقعیت سخنان آیت اهلل موحدی کرمانی 
بازتاب س��خنان آیت الل موحدی 
کرمانی رئیس شورای مرکزی جامعه 
روحانی��ت مبارز در خطب��ه ی نماز 
جمعه ی ته��ران که از رای دهندگان 
خواست »لیستی« رای ندهند و روی 
افراد نامزد لیس��ت خودشان تحقیق 
کنند ولی اگر شناخت کافی نیافتند 
م��ی توانند با اعتماد ب��ه  افراد مورد 
اعتم��اد رای بدهن��د ب��ا تحلیل های 

متفاوتی انتشار یافت.
  در واقع نظر اصلی آیت الل موحدی بر این اس��ت که مردم چشم 
بس��ته به هر فهرستی رای ندهند. افراد معرفی شده را بررسی کنند و 
شایسته ترین آن ها را برای مجلس یازدهم انتخاب کنند و به افرادی 
رای دهند که مش��کالت مردم را حل کرده و انسان هایی پاکدست و 
کارآمد باش��ند ولی اگر فهرستی را خودشان قبول داشتند یا حمایت 

کنندگان آن فهرست را قبول داشتند به همان فهرست رای دهند.

نظر جامعه ی روحانیت مبارز به نفع ارزشگرایان
پایداری ها با اعالم ارائه ی لیس��تی جداگان��ه وارد میدان انتخابات 
می شوند در این میان این سوال وجود دارد که اصولگرایان و جامعه ی 
روحانیت مبارز با س��کوت خود این ام��ر را تایید می کنند یا برنامه ی 

دیگری خواهند داشت؟
واقعیت این است که موضع جامعه ی روحانیت مبارز در انتخابات ها 
بسیار موثر است زیرا افراد متدین و مذهبی در صورت تایید روحانیت 
اگر فهرستی را نشناسند با اعتماد به روحانیت  در رای به آن فهرست 

احساس تکلیف شرعی خواهند کرد.
اگر روحانیت س��کوت کند بخشی از رای دهندگان به طور پراکنده 

رای می دهند و به ضرر خود ارزشگرایان خواهد بود.

آیا دو فهرست اصولگرایان مشترکاتی دارند یا نه؟
شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی در پی فهرست واحد بود که 
با اعالم فهرس��ت 6۰ نفر از سوی پایداری و با آخرین مذاکرات معلوم 

شد که پایداری ها فهرست جدا خواهند داشت.
 بنابر این خبر، تاکنون در جبهه اصولگرایان دو فهرس��ت را ش��اهد 
خواهیم بود آنچه در این میان مورد بحث اس��ت این اس��ت که آیا دو 

فهرست مشترکاتی دارند یا نه؟

پشت پرده سخنان الویری
الویری  فعال اصالح طلب طی س��خنانی می گوید : با  حضور پرشور 

در پ��ای صندوق های رای م��ی توانیم 
بهتری��ن اف��راد را راه��ی مجلس کنیم 
ام��ا گالیه ه��ای خودمان را ه��م نادیده 
نمی گیریم. گله به معنای قهر با صندوق 
رای نیست. همچنین شکوری راد دبیر 
کل ح��زب اتح��اد ملت ایران اس��المی 
گفته است:لیست ندادن به اصالح طلبان 

تحمیل شده است.
باالخره حرف کدام یک صحت دارد؟

واقعیت این است وقتی جریان های سیاسی برای کسب رأی حرفی 
ب��رای گفتن ندارند، اولین راهکار آنها عوض کردن موضوع از مس��ائل 
موجود به مناقش��ات سیاسی است و این ترفند از سوی جریان اصالح 

طلب سال هاست که ادامه دارد.

تاکتیک برای غافل کردن اصولگرایان
در خبر ها آمده اس��ت که اصالح طلبان اعالم کردند فهرست واحد 

ارائه نمی دهند و هر گروه می تواند فهرست جداگانه بدهد.
 درواق��ع علت اصلی این تصمیم نارضایتی ش��دید مردم از اصالح 
طلب��ان و اصالح طلبی اس��ت که آنه��ا را وادار کرده فهرس��ت واحد 
ندهند تا بحران داخلی اصالح طلبان بر اثر شکس��ت سنگین فهرست 
آنها تش��دید نش��ود. با این ترفند  اگر فهرست کلی اصالح طلبان رای 
نیاورد  ش��اید عناصری از آنان از فهرست های جداگانه رای بیاورند و 

در مجلس حضور داشته باشند.
همچنی��ن این موض��وع می تواند یک  تاکتیک ب��رای غافل کردن 
اصولگرایان وچند فهرس��تی کردن آنها باش��د و احتم��ال می رود که 
اص��الح طلبان با زیرکی در روزهای آخر بر یک فهرس��ت واحد توافق 

کنند.

حرکت موتلفه بر مبنای شایسته ساالری
روزنامه همش��هری مورخ 19 بهمن از قول آقای کریمی اصفهانی 

نوشت :موتلفه در دقیقه 9۰ تصمیم می گیرد.
 این در حالی اس��ت که حزب موتلفه اسالمی برای ائتالف ارزش 
گرایان بر فهرس��ت واحد ب��ر مبنای شایسته س��االری برای مجلس 

یازدهم که مجلس گام دوم است، فعال است.

خبرهای انتخاباتی

جالیی پور گفت: اصالح طلبان در موقعیت تازه قرار گرفته اند 
که باید راه های پیش رو را با دقت و وسواس بیشتری دنبال کنند با 
کوچکترین اشتباه بر سر دوراهی حذف از قدرت یا حذف از جامعه 

قرار خواهند گرفت.
 قربان آدم چیز فهم!

ی��ک اصالح طلب غربگرا در یک نش��ریه اصالح طلب تحلیل 
کرده که تبعات ویرانگر نولیبرالیسم بر زندگی اکثریت مطلق مردم 
) در جهان( نمایان شده و مردمی را که زندگیشان در حال نابودی 

است در اقصی نقاط جهان به خیابانها کشانده.....
چه عجب، آش آنقدر شور شده که خان هم فهمیده!

طنز
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فی الکافی عن الصادق )ع( قال لحمران 
ب��ن اعین: ... واعلم! أّن العمل الدائم القلیل 

عل��ی 
الیقی��ن علی الیقین أفض��ل عند الل 
تعالی من العمل الکثیر علی غیر یقین. 

)الشافی، صفحه 85۰(
حض��رت می فرمایند کار نیکی که 
از روی یقین بوده و اس��تمرار داش��ته 
باشد فضیلتش بیش��تر از کار زیادی 
اس��ت که از روی یقین نیست. به نظر 

می رسد مراد، یقین به همان 
چیزهایی است که در معارف 
الهی و اسالمی یقین به آنها 
الزم است. غیر از اصول دین 
و مبانی اصلی دین یک امور 
دیگری هم هست که انسان 
باید به آنها یقین داشته باشد 
مانند یقین به نصرت الهی، 
چنانچه در قرآن کریم خدای 
متعال کسانی را که به او ظن 

سوء دارند مذمت می کند.
اینک��ه بگوید خدای متعال که وعده کرده بود نصرت می کند، نصرت 
نمی کند! وعده کرده بود که بر اثر استغفار، بر اثر توبه به ما نعمت می دهد، 
ولی نمی دهد! نقطه مقابلش یقین است. یقین به استجابت دعا، یقین به 
اینکه خدای متعال خواهندگان و جویندگان را به نتیجه می رساند، یقین 

به اینکه وعده های الهی وعده های واقعی است.
ب��ه نظر من آن چیزی که یقین انس��ان را به وعده های الهی افزایش 
می دهد انس با قرآن اس��ت. تامل و 
تدبر در قرآن اثر معجزه آسایی دارد. 
من و ش��ما که اقبالمان گرفت و در 
ای��ن دوره از زمان واقع ش��دیم یک 
چیزهایی را از تحقق وعده های الهی، 
آرزوه��ای بزرگ دیدیم که کس��ی 
تصورش را هم نم��ی کرد. ما عادت 
کردیم و اهمیت قضیه را نمی فهمیم.

در دورانی که مادیگری همه دنیا را 
گرفته، صد سال، صد و پنجاه سال علیه کل دین و علیه اسالم بالخصوص 
قوی ترین تبلیغات شده، روحانیت به کلی سرکوب شده، روحانیت شیعه 
بالخصوص بیش از دیگران سرکوب شده، فرهنگ غربی که فرهنگ الابالی 
گری در جامعه رواج پیدا کرده بود... در این شرایط ناگهان یک ملتی در 
این نقطه مهم جغرافیایی عالم با این همه حساسیتی که روی آن هست 
به انگیزه دین، پشت سر یک مرجع تقلید دینی راه بیفتد، حرکت کند، تیر 
و تفنگ و همه اقسام مقابله هم اثری نکند. آن حکومت جبار را سرنگون 
کند، بعد هم یک حکومتی به نام اسالم، به نام فقاهت سر کار بیاورد، باور 

کردنی است!؟
بن��ده حقیر که س��ال های جوانی ام را در مبارزه گذران��ده ام اگر به ما 
می گفتند بناست در سال 1357 چنین اتفاقی بیفتد حاضر بودیم قسم 
بخوریم که چنین چیزی نمی ش��ود، خیاالت اس��ت! چه کس��ی خیال 
می کرد؟ اما می بینیم که در واقعیت اتفاق افتاد. یقین به وعده های الهی 
یعنی این، ما اینها را دیدیم. کسی که این چیزها را به چشم خودش ندیده 

بود باید از قرآن اطمینان پیدا می کرد. 

شرح روایت امام صادق )ع( توسط مقام معظم رهبری:

ما نصرت الهی را به چشم خودمان دیدیم
محمدهادی صفاری

کارشناس مسائل دینی

یک حدیث، یک نکته

س: شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران واجب عینی 
است یا کفایی؟

ج( واجب عینی است.
س: حکم رأی دادن سفید و بی نام چیست؟ در صورت تحقیق 
کافی و عدم وصول به نتیجه و سرگردانی در انتخاب اصلح چطور؟

ج( در ه��ر صورت اگر رأی س��فید دادن موجب تضعیف نظام 
اسالمی باشد، حرام است.

س: آیا صحبت کردن پشت س��ر کاندیداها برای انتخاب فرد 
اصلح،  جایز است؟ مالک چیست؟

ج( در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

 استفتائات دفتر رهبری

احکام انتخاب

معیار انتخابمان 
تعصبات جناحی و فامیلی نباشد!

آیا دادن رأی سفید
 حرام است؟

یکی از آسیب های جدی در ایام انتخابات تعصبات بی جا و بعضا کورکورانه 
ی جناحی و فامیلی اس��ت. در روایات متعددی از سوی ائمه علیهم السالم 

اینگونه تعصبات کورکورانه و بدون پایه  شرع و عقل، نهی شده است.
از  امام س��جاد)ع ( درباره عصبیت )تعصب( س��وال شد، حضرت فرمود: 
عصبیتی که صاحبش به سبب آن گنهکار است، این است که کسی تبهکاران 
قوم خود را از نیکان قوم دیگر بهتر داند، ولی اگر کس��ی قوم خود را دوست 
داشته باشد، این عصبیت نیست، عصبیت آن است که قوم خویش را بر ظلم 

و ستم یاری کند. )کتاب الشافی، صفحه ی 581(
عصبّیت یعنی: طرف داری و جان��ب داری به خاطر پیوندهای خانوادگی، 
قومی، رفاقتی یا در این ایام که جناح های مختلف به وجود آمده، طرف داری 

جناحی.
البته صرف دوست داشتن فامیل و قوم و قبیله و جناحی عصبیت نیست 
بلکه وقتی است که انسان کمک کند به هم جناحی یا قوم و خویش خود بر 
ظلم آنها؛ چون جزء خط ما و جناح ماست، با اینکه ظلم یا اشتباه کرده باز 

حمایت کنیم.

 بنده حقیر که سالهای جوانی ام را 
در مبارزه گذرانده ام اگر به ما می 

گفتند بناست در سال 1357 چنین 
اتفاقی بیفتد حاضر بودیم قسم 

بخوریم که چنین چیزی نمی شود، 
خیاالت است!
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صالح اسکندری گفت: مسئولین ورزش برای 
رس��یدن به اهداف از پیش تعیین شده ورزش 
کشور باید از دیدگاههای کارگروه ورزش حزب 

موتلفه اسالمی بهره ببرند. 
صالح اس��کندری در جم��ع کارگروه ورزش 
ح��زب موتلف��ه اس��المی گفت: ضم��ن تایید 
مش��کالت موجود ورزش و تاثیر پذیری برخی 
از دست اندرکاران از عوامل بیرونی، باید اذعان 
کرد کارشناسان حاضر در جمع کارگروه ورزش 
حزب ، جمعی صادق و تاثیر گذار هس��تند که 
می توانند نقش تعیین کننده ای در بهبود روند 

ورزش ایفا کنند. 
وی تاکی��د کرد: ما آمادگ��ی داریم تا نقطه 
نظرات این کارگروه را در بخش ورزش دانشگاه 

آزاد مورد توجه قرار دهیم.
اس��کندری در ادامه ضمن تش��ریح آرایش 
نیروهای سیاسی حاضر در انتخابات پیش روی 
مجلس یادآور ش��د:  روند شکل گیری و نهایی 
شدن نامزدهای ائتالف اصولگرایان  عوامل تاثیر 
گذار در انتخابات اسفند ماه امسال خواهد بود.  
وی ضم��ن ترس��یم فضای کنون��ی جامعه، 
انتخاب��ات پی��ش روی مجل��س را یک��ی از 
حس��اس ترین انتخابات تاریخ حیات جمهوری 
اسالمی عنوان کرد و خاطرنشان کرد الزم است 
همه عالق��ه مندان به انقالب، ش��رایط را برای 
برگزاری انتخابات باشکوه و حضور گسترده اقشار 

مختلف در تعیین سرنوشت خود مهیا کنند. 
این فعال دانش��گاه آزاد اس��المی در پایان بر 

این مهم تاکید کرد که در صورت کسب کرسی 
نمایندگ��ی مجل��س موض��وع ورزش را در هر 
دوبخش ؛ قهرمانی و همگانی پیگیری خواهد کرد. 

صالح اسکندری در کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی مطرح کرد:  

تاثیر پذیری دست اندرکاران از عوامل بیرونی علت مشکالت ورزش

 حزب پایداری باالخره لیست جداگانه ای را 
منتش��ر کرد. پایداری از آغاز در شورای ائتالف 
نیامد. حزب پایداری با 25 نفر مش��ترک بین 

فهرست 9۰ نفره، فهرست خود را مطرح کرده است.
با توج��ه به اینکه اگ��ر بخواهند این 
حزب در فهرس��ت ائتالف ق��رار گیرند 
باید در فهرس��ت های دیگر نباش��ند ، 
اکنون مشخص نیس��ت که ائتالف این 
25 نف��ر را اخراج می کن��د یا باالخره به 
تفاهم با پایداری می رس��ند یا اینکه 25 
نفر ،خودشان از پایداری می خواهند که 

آنها را در فهرست خودش نگذارد.
چند سوال پیش می آید که فهرست 
6۰ نفره پایداری آیا واقعاً شایسته ترین 
و اصلح برای مجلس یازدهم اس��ت؟ این 
مورد سوال جدی اس��ت که پایداری آیا 

معتقد اس��ت که بر اساس شاخص ها اقدام کرده و افراد را انتخاب کرده 
است؟ فقط این افراد دارای شاخص های پایداری هستند؟ حزب پایداری 
م��ی تواند بگوید که در بین نامزدهای مجلس،افضل و اصلح  از این افراد 
معرفی شده نیست؟ پس چرا آنها را معرفی نکرده است؟ آیا این فهرست 
که باید 3۰ نفر را پایداری ها بدهند برای مجلس یازدهم می تواند خواسته 

های ملت و رهبر را اجرا کنند؟
آیا این فهرست، پایداری را در معرض گروهی عمل کردن قرار نمی دهد؟

اختالف اصالح طلبان در سرلیستی
گفته می ش��ود در انتخاب سر فهرست ، اصالح طلبان با هم اختالف 
نظر دارند و بیشتر می خواهند مجید انصاری را سر فهرست بگذارند ولی 
مشکل در این است که مجید انصاری که در این سال ها سعی کرده میانه 
کار را بگیرد و تعصب جناحی و جریانی خود را آشکار نکند. از طرفی باید 

دید آیا با رئیس دولت 
اصالحات با سرلیستی 
مجید انصاری که قبال 
داشته  هایی  مخالفت 
همراه می ش��ود یا نه؟ 
و اگ��ر او ب��ا اینگون��ه 
اش��خاص همراه شود 
آیا در جامعه ، فهرست 
اصالح طلب��ان قابلیت 
رای حداقل��ی را ه��م 

خواهد داشت؟ درهر حال اصالح طلبان هم دچار اختالفات درونی هستند.
شورای ائتالف در معرض امتحان 

شورای ائتالف پس از نظرسنجی بین 16۰ نفر یک فهرست 9۰ نفره 
ارائه داده است. این شورا تقریبا گسترده تر از پایداری فهرست داده است 
اما آنها هم در معرض امتحان هستند که آیا در فهرست 3۰ نفره رعایت 
یک فهرست جامع و کامل را خواهند داشت یا فقط تشکیالتی و گروهی 
افراد وابسته به خودشان را معرفی می کنند؟ به نظر می رسد باید تا چند 

روز آینده حوصله کرد.

خبرگزاری ها خبر دادند که اصالح طلبان 
در نظر دارند فهرس��ت واحد ب��رای انتخابات 

مجلس ندهند.
اگر این خبر تایید شود. آنها کار عاقالنه ای کرده اند زیرا جناح اصالح 

طلبی اکنون دچار چند دستگی است.
دسته ای از آنها در تعصبات جریان خود از واقعیت های جامعه ی ایران، 
غافلند و تصور دارند باز مثل گذشته در بین مردم آراء خود را دارا هستند.

دس��ته ای از آنها در خط عناد و تقابل افتاده اند و مواضعی در مقابل 
انقالب و اصول آن می گیرند.

دس��ته ای دیگر متوجه حقایق نش��ده اند و دارند از اصالح طلبی دور 
می شوند و گاه در محافل اظهار برائت می کنند.

دس��ته ای دیگر که بر حسب شرایط روز ژست اصالح طلبی داشتند 
اکنون که ملت از اصالح طلبان نارضایتی عمیق دارند دیگر ژست اصالح 

طلبان را حاضر نیستند بگیرند.دسته ای منافع خود را در جدایی از اصالح 
طلبان می دانند حاضر نیستند که هزینه ی ناکارآمدی و مشکل سازی 
اصالح طلبان را بپذیرند.یک عده هم هستند که معتقدند در هر دوره باید 
طب��ق آن دوره خود را در آورد و حاال دیگ��ر دوره ی اصالحات و اصالح 
طلبی تمام ش��ده و در پی دوره ی جدیدی هستند که در آینده نزدیک 
آغاز خواهد شد. بر این اساس اگر اصالح طلبان یک فهرست واحد بدهند 
مردم چون نمی دانند این فهرست مال کدام یک از این دسته های اصالح 

طلبان است به آن رای بسیار کمی خواهند داد.
اما چند لیستی باعث می شود که هر دسته از اصالح طلبان، افراد باب 
نگرش خود را حمایت کرده و رای بدهند تا احتماال در مجلس یازدهم ، 

اصالح طلبان نیز حضور داشته باشند.
آینده نش��ان می دهد اصالح طلبان می خواهند همه چیز را از دست 

بدهند یا بخشی را نگه دارند.

اصالح طلبان و چند فهرستی 
محمد باقر اسداللهی

روزنامه نگار

محمد حاجی

روزنامه نگار

اخبار کوتاه از انتخابات: چند سوال پیرامون لیست پایداری 
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حزب مؤتلفه اس��المی بمناس��بت چهل و 
یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی و یوم 

الل 22 بهمن بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر می باشد:

ملت قهرمان ایران
۴1سال است با افتخار هرسال پرقدرت تر از 
سال گذشته، تاریخ نورانی ایران را ورق می زنیم 
و هرس��ال برگ زرینی بر دستاوردهای سترگ 

آن می افزاییم.
ملت بزرگ ایران

امروز انقالب اس��المی با س��تیز با ظالمان و 
ستمگران تاریخ معاصر، الهام بخش ملت های 
مظلوم اس��ت و امید آنها را به پیروزی بیش��تر 

کرده است. 
امروز ملت ایران، سرافرازانه بر قله های استقالل 
و آزادی و پیش��رفت ه��ای غرورانگیز در عرصه 
های علمی و فناوری های نوین ایس��تاده است و 
تجربه های گرانبهای انقالبی خود را سخاوتمندانه 

در اختیار امت اسالمی قرار داده است.
امروز ملت ما بر قله معنویت و اخالق ایستاده 
است و س��بک زندگی اس��المی � ایرانی را به 
عن��وان یک تجربه موف��ق تاریخی به جهانیان 
عرضه کرده اس��ت. این سبک، نشان می دهد 
زیست انقالبی یعنی چه و دستاوردهای بی نظیر 

آن چگونه است. 
امروز ملت ایران نمادهای قهرمانی و پهلوانی 
و س��رداری را چون ش��هید حججی و ش��هید 
سلیمانی به ملت های مسلمان نشان می دهد. 
این نمادها می گویند چگونه باید از حجاب های 
ظلمانی گذشت و یک حیات طیبه را برای ملت 

به ارمغان آورد. 
ب��زرگ تری��ن دس��تاورد انقالب اس��المی، 
برچیدن بساط تس��لط آمریکا در غرب آسیا و 
اعالم زنگ خروج غرب از منطقه و بالد مسلمین 
است. تاریخ شهادت می دهد امام خمینی)ره( 
بنیانگذار نهضت های رهایی بخش اسالم است. 
او با برپایی جمهوری اسالمی، اسالم را احیا کرد 
و با احیای اس��الم، نام ملت ای��ران را به عنوان 

یک ملت خداخواه و اس��الم خواه و آزادی خواه 
مطرح کرد. اگر ام��ام)ره( این کار را نمی کرد، 
قرن ما زیر آواری از شرک و الحاد و کفر جهانی 
دفن می ش��د و اسالم و ایران در این تندباد بر 

باد می رفت.
امروز آمریکا در برابر اراده ملت ایران زانو زده 
اس��ت. امروز ملت ایران با تقدیم هزاران شهید، 
مجروح و ایثارگر، چون کوهی از معنا و معنویت 
در جهان تجلی کرده و جهانیان را به تماش��ای 
جلوه ه��ای زیب��ای خدایی در این س��رزمین 

فراخوانده است. 
درود خداوند بر ش��هیدان راه اسالم و قرآن. 
درود خداوند بر امام خمینی )ه( پایه گذار مکتب 
رهای��ی و درود خداوند ب��ر رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت الل العظمی امام خامنه ای 
ادام��ه دهنده راه امام )ره( و راه ش��هیدان و راه 

عزت و عظمت ایران.
امس��ال 22 بهمن مصادف اس��ت با اربعین 
شهادت س��ردار س��پهبد س��لیمانی و شهید 
ابومه��دی المهن��دس و یاران باوفایش��ان. این 
ش��هیدان نماد جان نثاری و ف��داکاری و اتحاد 

عمیق ملت ایران و عراق هستند. 
ملت ایران با ب��زرگ ترین و متراکم ترین و 
پرشور ترین تشییع تاریخ ،جهان را به تماشای 
سردارانی دعوت کرد که نماد هویت ملت های 
ایران و عراق هستند. شهید حاج قاسم سلیمانی 
یک ابرقهرمان تاریخ ایران است. جوانان پاکباز 
امروز ایران به او اقتدا می کنند و در صف مبارزه 
علیه ظلم و اس��تبداد جهانی صف��وف خود را 
فش��رده تر می سازند. شهید سپهبد سلیمانی 
سمبل شرف، عزت و اقتدار ایرانیان مسلمان و 

آزادی خواهان جهان است. 
تشییع چند میلیونی شهید سردار سلیمانی 
نشان داد جامعه کنونی ما فراتر از اقوام، مذاهب، 
گروه ها و احزاب، از یک سالمت فطری در درون 
خود برخوردار است و در برابر حقیقت شهادت 
یک قهرمان ملی، سر تعظیم فرود می آورد و بر 
پیمودن راه او اصرار دارد. مردم در این تش��ییع 

که  میلیونی 
ص��ورت  به 
یک رفراندوم 
ی  س��ر ا سر
برگزار ش��د، 
ب��ه مقاومت 
ت��داوم  و 
انق��الب  راه 
اسالمی رأی 

دادند. 

روز 22 بهم��ن، م��ردم ب��ا حضور پرش��ور و 
ش��کوهمند خوی��ش در راهپیمای��ی ب��ا امام 
راحل)ره(، نظام اسالمی و رهبری، تجدید بیعت 

خواهند کرد. 
ی��وم الل 22 بهمن، روز اعالم پایبندی ملت 
وفادار ایران به امام راحل )ره( و انقالب اسالمی 
اس��ت. روز اعالم حیات روزافزون ملت و نشان 
عزم ملی برای تداوم انقالب و نهضت اس��المی 
امام خمینی )ره( است. روز اعالم وحدت کلمه و 

وحدت حول محور والیت فقیه است. 
یوم الل 22 بهمن، روز مأیوس کردن دشمن 
از ضربه به انقالب و رفع سایه جنگ از سر ملت، 
با نمایش اقتدار ملی و تضمین امنیت ملی است. 
حزب مؤتلفه اس��المی با گرامیداش��ت یاد 
حضرت امام خمینی )ره( و یاد شهیدان انقالب 
و تکریم و تعظیم خانواده های شهدا و ایثارگران 
و آزادگان همپای ملت ایران در سراسر کشور به 
صحنه خواهند آمد و شعار »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر اس��رائیل« و »مرگ بر انگلیس«، بر 

دشمنان اسالم و ایران خروش خواهند کرد.
هرکس که دغدغه امنیت، رفاه و اقتدار ایران 
را دارد، به یاد جانفش��انی های س��ردار شهید 
سلیمانی و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی باید 
به میدان بیاید و اراده ملی را برای رس��یدن به 

اهداف عالی اسالم و نظام نشان دهد.  
حزب مؤتلفه اسالمی       98/11/20

در بیانیه حزب موتلفه اسالمی مطرح شد: 

۲۲ بهمن
 روز مأیوس کردن دشمن و رفع سایه جنگ از سر ملت

الله افتخاری:
اصالح طلبان

 به جای اتهام زنی 
پاسخگوی عملکرد 
ناکارآمد خود باشند

الله افتخاری، فعال سیاسی 
اصولگرا درباره فضاس��ازی های 
اخیر اصالح طلبان در خصوص 
تخریب رقیب گفت: »به هر حال 
در هر انتخابات چنین تخریب ها 
بی اخالقی های سیاس��ی رخ  و 
می ده��د که نیروه��ای انقالب 
باید ب��ا آگاهی تم��ام با چنین 
تخریب هایی مواجه شوند. همه 
ما وظیفه داریم تا با ارائه ادله و 
اسناد قابل قبول ادعاهای واهی 
کس��انی که دس��ت به تخریب 
می زنن��د را خنثی کنی��م و با 
هش��یاری تمام به همه شبهات 
پاسخ دهیم تا هیچ ابهامی برای 

مردم باقی نماند.

عضو ش��ورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی افزود: این وظیفه 
فعل��ی نیروهای انقالب اس��ت 
اما در ابع��اد کلی تخریب کردن 
به ج��ای پاس��خگو ب��ودن امر 
اصالح طلبان  اس��ت.  نادرستی 
باید پاسخگوی عملکرد  اکنون 
ناکارآمد خود در دولت و مجلس 
باش��ند نه آنکه با طلبکاری به 
اگر چنین  بپردازن��د.  اتهام زنی 
روحی��ه ای بر فضای سیاس��ی 
حاکم ش��ود، مردم بر اس��اس 
واقعیت ه��ا تصمی��م می گیرند 
ت��ا دیگر ش��اهد ورود نیروهای 
غیرمتخص��ص و غیرمتعهد به 

مجلس نباشیم«.


