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ویژگی ها ی نامزدهای حزب موتلفه اسالمی
با توجه به نکاتی 
ک��ه مق��ام معظ��م 
اش��اره  رهب��ری 
فرمودند و در سیاست های کلی انتخابات بدان ها 
پرداخته شده اس��ت برای نامزد انتخابات چند 
ویژگی وجود دارد که حزب مؤتلفه اسالمی به 
آنها پایبند است و تالش کرده است نامزدهایی 

منطبق با این ویژگی ها معرفی کند. 
تالش شده است نامزدهای مؤتلفه از افرادی 
انتخاب ش��وند که در حوزه اندیش��ه و تفکر و 
جذب و دفع و عملکردش��ان از ثبات و پایداری 
حق مدارانه و عدل گرایانه برخوردار باشند. قدرت 
تشخیص حق از باطل را داشته باشند. این امر 
مستلزم آن است نامزدها افراد متعهدی باشند. 
خودشان را بشناسند. واقف به اولویت های نظام 
و وفادار به انقالب باشند. در مقابل وسوسه های 
ش��یطانی درونی و وسوس��ه های شیاطین در 
بیرون نفوذپذیر نباشند و مرعوب اینها نشوند. 
مواضعش��ان در دفاع از انقالب و اس��الم صریح 
و روشن باش��د. مسائل اخالقی را رعایت کنند 
و مقید به امور اخالقی باش��ند. از اسراف دوری 

کنند و ساده زیست باشند. 
حرکتشان در صحنه انتخابات وحدت آفرین 
باشد و در تبلیغاتشان به گونه ای حرکت نکنند 
که � متأسفانه ش��اهد خواهیم بود � گروه های 
مختلف به شکلی تبلیغ کنند که وحدت ملی 
را مخدوش سازند. یا به سمت مخدوش کردن 
چهره نامزد یا نامزدهای دیگر بروند. قرار نیست 
نسبت به دیگر نامزدها بداخالقی داشته باشیم 
و سایر نامزدها را تخریب و تحقیر کنیم و دروغ 

بگوییم. 
رفتارهای نمایشی و عوام فریبانه و رفتارهای 
انفعالی و دادن وعده های دروغ مسائلی هستند 
که از لحاظ اخالقی در حزب مؤتلفه اس��المی 
منع شده اند. ما باید به گونه ای حرکت کنیم که 
موجب شادابی و نش��اط مردم شویم. در افکار 
عمومی آش��فتگی ذهنی ایجاد نکنیم. طوری 
عمل نکنیم که فضا مه آلود و غبارآلود ش��ود و 
مردم نتوانند خوب را از بد تش��خیص بدهند. 

در گذش��ته برخی از نامزدها این ط��ور بودند. 
ان شاءاهلل در این صحنه این گونه نیست. 

کالً نامزده��ا در صحن��ه انتخاب��ات دو جور 
هس��تند. عده ای می خواهند ب��رای خدمت بر 

سکوی قدرت بنش��ینند. اینها آدم های صادق 
و امانتداری هس��تند. برای عده دیگری قدرت 
طعمه اس��ت. هدف اینه��ا از رفتن به مجلس 
خدمت نیس��ت، بلکه برای منافع ش��خصی یا 
گروهی و تحقق اهداف خاص خودش��ان است. 

این عده قدرت را برای خدمت نمی خواهند. 
در حزب مؤتلفه اس��المی تالش شده است 
نامزدهایی انتخاب شوند که ویژگی های مثبت 
باال را داشته و ویژگی های منفی را از خودشان 
دور کرده باش��ند. امتحان پس داده باشند. در 
صحنه های دیگر خودشان را نشان داده و کارآمد 
و آدم های متخصصی باش��ند که در حوزه های 
مختلف کار کرده باش��ند تا کارآمدی ش��ان در 
کمیسیون های مختلف مجلس باعث گره گشایی 

مشکالت و گرفتاری های کشور شود. 
در صحن��ه اجتماعی اگر نامزدهای حزبی از 
پشتیبانی حزبشان برخوردار باشند حداقل مردم 
می دانند با چه کس��ی طرف هستند. در واقع با 
فرد طرف نیستند، بلکه با جریان فکری طرفند 
که می توانند خوب قضاوت و ارزیابی کنند. در 
این صورت دچار اغتش��اش ذهنی نمی شوند. 
پش��توانه حزبی در مواقعی که نماینده حزبی 
می خواه��د موضع گیری کند و در مجلس رأی 
مثبت یا منفی بدهد مؤثر اس��ت و مش��خص 
می ش��ود این نماینده متکی به کجاس��ت. در 
مجلس دهم که شفافیت حاصل نشد. ان شاءاهلل 
در مجلس آینده آرای نمایندگان ش��فاف شود 
تا م��ردم بدانند نمایندگان مجلس با چه تفکر 
و بینش��ی قیام می کنند و در موضع گیری ها و 

اتخاذ تصمیم ها نقش دارند.          

سرمقاله

حسین انواری

رفتارهای نمایشی و عوام فریبانه و 
رفتارهای انفعالی و دادن وعده های 

دروغ مسائلی هستند که از لحاظ 
اخالقی در حزب مؤتلفه اسالمی منع 

شده اند

کار  اولی��ن 
نماین��دگان ادای 
اس��ت.  س��وگند 
براس��اس اصل 67 قانون اساسی منتخبین 
ملت باید در برابر قرآن مجید س��وگند یاد 
کنند. نمایندگان اقلیت های دینی به کتاب 
خود قسم یاد خواهند کرد. بسیار مهم است 
که این کار با دقت و توجه شایسته متناسب 

بااین امر بسیار مهم، صورت گیرد. 
متن قس��م نامه یک انشاء صرف نیست، 
بلکه مصوبه قانون اساسی است و هوشمندانه 

طراحی شده است. 
سوگندی است برای پاس��داری از اسالم 
و نگاهبانی از دس��تاوردهای انقالب و مبانی 

جمهوری اسالمی . 
در راس��تای تحقق این سوگند به منظور 
پاس��داری از اسالم و دستاوردهای انقالب و 
حفظ مبانی اسالم، در شرایط خطیر کنونی 
می بایستی گفتمان انقالبی و مقاومت را در 
کش��ور تقویت نماییم. اگر م��ی خواهیم به 
استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت 
و خدمت به مردم پایبند باشیم باید همانند 

شهید قاسم سلیمانی نسبت خود را با والیت 
و رعایت مبانی امام )ره( حفظ کنیم. 

اگر می خواهیم از قانون اساسی به عنوان 
میثاق ملی دف��اع کنیم و از آزادیهای مردم 
صیانت کنیم، می بایس��تی برای تش��کیل 
مجلسی متکی بر مردم، پاکدست، پاسخگو و 
انتقاد پذیر کمر همت ببندیم. مجلسی که به 
طور جدی پاسخگوی مطالبات مردم به ویژه 
مطالبات اقتصادی آنها باشد و مبارزه جدی 
با فساد را در همه عرصه ها با نظارت درست 
و به هنگام در دستور کار خود داشته باشد. 

برای رس��یدن به این اهداف مقدس باید 

نوکری مردم را پذیرفت، با اش��رافیت فاصله 
داشت و س��اده زیستی را وجهه همت خود 
قرار داد. مجلس طراز بیانیه گام دوم و طراز 
انقالب و نظام مجلسی است که شجاعانه در 
برابر زیاده خواهی های آمریکا بایس��تد و تا 

پای جان استقالل کشور را تضمین کند. 
مجلس می بایستی رشد فرهنگی جامعه 
را وجه��ه همت ق��رار ده��د و در تعمیق و 
گسترش اخالق و ترویج سبک زندگی ایرانی 

اسالمی تالش کند. 
تردی��دی نیس��ت چنانچه به س��وگند 
نمایندگ��ی ت��ا آخ��ر دوره وف��ادار بمانیم، 
دسترس��ی به اهداف یاد ش��ده امکان پذیر 

خواهد بود. 
مجلس چهار دهه آینده در مس��یر خود 
سازی و جامعه پردازی و برای نیل به تمدن 
نوین اسالمی می بایستی مسیر پیش روی 
نس��ل انقالبی امروز را هموار کند. این یک 
ه��دف گذاری بزرگ و کلیدی برای مجلس 
اس��ت که چنانچ��ه تحقق یابد، م��ی تواند 
مجل��س را در مکان��ت راس امور بنش��اند. 

انشاءا....

        شرایط تحقق سوگند نمایندگان
محمدحسین نیکنام

عضو شورای مرکزی
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سیدعلی یزدی خواه، عضو مؤتلفه در لیست 
ائتالف تهران به خبرنگار ما پیرامون اولویت ها 
در مجلس گفت: جوانان، اشتغال و تولید شعار 

اصلی ماست.  
وی در خصوص ریش��ه مش��کالت کش��ور 
اظهار کرد: با نگاهی به عقب مش��کالت کشور 
عمدتاً ریش��ه در کم کاری، ندانم کاری و ضعف 
قوه اجرایی کشور و بی مسؤولیتی و تصمیمات 

نابجای برخی از مسئولین اجرایی دارد.
عضو مؤتلفه در فهرست شورای ائتالف تهران 
تصریح کرد: نمایندگان مجلس در س��ه حوزه 
قانونگذاری، اصالح قوانین مغایر و نظارت وظیفه 
دارند که در حوزه انتخاب مجریان وقتی مجری 
خوب انتخاب نمی شود مشکالتی را که االن با 

آنها روبرو هستیم ایجاد می کند. 
یزدی خ��واه پیرامون وظیفه نظارتی مجلس 
مطرح کرد: ده ها و بلکه صدها بند و ماده قانونی 
داریم که به علت عدم اعتقاد مجریان دولتی به 

اجرای آنها اجرا نشده اند و معطل مانده اند. 

وی ابراز تأسف کرد: تصمیمات نابجا و اشتباه 
مجریان دولتی باعث تحمیل صدها هزار میلیارد 
تومان خسارت به کشور شده است. نمونه بارز 
و شفافش کلید زدن مس��کن اجتماعی است 
که بعد از ش��ش س��ال توقف و رکود در بحث 
مس��کن که این بحث موت��ور محرکه تولید و 
اقتصاد کشور است اتفاق افتاد. اگر مسکن مهر 
مناسب و مطلوب بود چرا تعطیلش کردند؟ اگر 
خوب نبوده است چرا مجدداً دارند به آن سمت 

می روند؟ 
عضو مؤتلفه در لیست ائتالف تهران در ادامه 
اش��اره کرد: بحث کارت سوخت مثال دیگری 
است. چرا کارت سوخت را دو باره احیا کردند؟ 

اگر برای کشور مفید است چرا قبالً لغوش کرده 
بودند؟ 

وی تأکی��د کرد: در ق��وه مجریه تصمیمات 
احساس��ی و از روی عناد و لجاجت در کش��ور 
گرفته می ش��ود که باعث مش��کالتی برای ما 

می شود. 
یزدی خ��واه در خصوص مزیت ه��ای نامزد 
حزب بودن گفت: احزاب برنامه و خط مش��ی 
دارن��د. اگر نامزدهای حزبی پایبند و معتقد به 
اولویت ها و برنامه های اقتصادی، اشتغال، توسعه 
همه جانبه، عدالت اجتماعی، رونق تولید، نگاه 
به داخل، توجه به ق��درت بازارهای منطقه ای 
و همسایگان باش��ند که اینها در سیاست های 
حزب مش��هود و متبلور است، در معرض نقد، 
بررسی و نظارت افکار عمومی قرار می گیرند. لذا 
کاندیدای حزب بودن باعث شفافیت مواضع و 
عملکرد او می شود و به لحاظ اثربخشی مستقیم 
در جایگاه اجتماعی احزاب می تواند باعث رشد، 
تعالی و شکوفایی جایگاه های حزبی هم بشود.                    

سیدعلی یزدی خواه :
نامزد حزب بودن باعث شفافیت مواضع و عملکرد می شود

دکتر بادامچیان مطرح کرد:

مجلس قوی ومتناسب با گام دوم راهگشای مشکالت اقتصادی
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اش��اره به 
حضور و نقش حزب مؤتلفه اسالمی در فرآیند 
ش��کل گیری ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی گفت: براساس مصوبه شورای مرکزی، 
حزب مؤتلفه اسالمی از فهرست ائتالف نیروهای 

انقالب اسالمی حمایت می کند.
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی 
اسداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب 
با تأکید بر اهمی��ت وحدت و همگرایی نیروهای 
انقالب اظهار داشت: فهرست در تهران ۳۰ نفر را 
می خواهد و در کالن ش��هرها نیز بین ۵ تا 6 نفر 
و در حوزه های تک نفره، یک نفر را طلب می کند. 
هرکس از فهرس��ت ائتالف ج��ا بماند به هرحال 
گله مند می ش��ود؛ اما این گله نباید به وحدت و 
همگرایی اصولگرایان آسیب بزند و ما باید به این 
مهم فکر کنیم که رقابت بین نیروهای انقالب منجر 

به نتیجه ای نشود که دشمنان انقالب را شاد کند.
وی با اش��اره ب��ه روند ش��کل گیری ائتالف 
گفت: بیش از یکسال است جمعی از چهره های 
سیاسی و مذهبی و احزاب و گروه های اصولگرا 
و جوانان انقالبی، زیر یک س��قف گفتگو برای 
همگرایی و اتحاد و ائتالف نیروهای انقالب، باهم 
تبادل نظر می کنن��د و ما نیز به حکم مصوبه 
ش��ورای مرکزی حزب در این گفتگوها به طور 
صادقان��ه حضور یافتیم و دی��دگاه های خود را 
مط��رح کردیم. نتیجه ای��ن گفتگوها اکنون به 
صورت فهرس��ت ائتالف منتشر شده و احتمال 
دارد این فهرست دیدگاه های ما را تأمین نکند، 
اما به هرحال در یک کار جمعی، باید به نتیجه 

کار احترام گذاشت.
بادامچیان در پاسخ به این پرسش که باالخره 
در ای��ن انتخابات، رفیق کیس��ت و رقیب کدام 
اس��ت، گفت: جری��ان اصالح طل��ب که عامل 

اصلی همه مش��کالت کش��ور و ملت است، در 
این دوره علیرغم تهاجمات علیه شورای محترم 
نگهبان و حمالت به نظارت اس��تصوابی که در 
قانون اساس��ی دارای جایگاهی اس��ت، در این 
انتخابات ورود کرده است. هرچند قبالً با مظلوم 
نمایی می گفت فهرس��ت نمی دهد، اما حاال با 
فهرس��ت کامل و با تمام قدرت به صحنه آمده 
است. ما فهرست های متعدد و ازجمله فهرست 
اصالح طلبان و شرکای آنها را رقیب می دانیم 
و خواس��تار رقابت سالم و طبق موازین اخالقی 
از سوی همه کس��انی که در انتخابات شرکت 

می کنند هستیم.
دبیرکل ح��زب مؤتلفه اس��المی در ادامه با 
دعوت مردم به شرکت گس��ترده در انتخابات، 
توصیه کرد: مردم با شناخت کافی از نامزدهای 
معرفی ش��ده رأی بدهند و ان شاءاهلل انتخاباتی 

پرشور و رقابتی سالم در پیش خواهیم داشت.
وی با اش��اره به فهرست ائتالف در استان ها 
و شهرس��تان ها گف��ت: در اغلب اس��تان ها و 
شهرس��تان ها اصولگرایان به نتیجه رسیده اند 
و م��ردم با رجوع به فهرس��ت آنها می توانند با 
اطمین��ان رأی بدهن��د و از تردی��د در انتخاب 

نماینده، فاصله بگیرند.
وی با اش��اره به شعارهای انتخاباتی گفت: ما 
به ایرانی سربلند و مجلس قوی فکر می کنیم و 
امیدواریم مجلس آینده، مجلس متناسب با گام 
دوم انقالب اسالمی شکل بگیرد و اقتصاد ایران را 
از مشکالت جاری نجات دهد. نمایندگان مجلس 
یازدهم باید مطالبات معیشتی مردم را که اکنون 
بر زمین مانده با طرح های اقتصادی برخاسته از 
نگاه تخصصی و تجربی پاسخگو باشند و در امر 
نظارت باید دولت را در برابر وعده هایی که داده 

بازخواست نمایند.

بادامچیان در پاس��خ به یک پرسش درمورد 
وصیت نامه س��ردار ش��هید س��لیمانی گفت: 
وصیت نامه سیاسی الهی این ابرقهرمان ایران، 
یک مرامنامه اسالمی و انقالبی و در یک کلمه، 

» والیت نامه« است.
وی افزود: او خطاب به ملت ایران، نخبگان و 
کس��انی که کار جهادی در کشور می کنند، به 
سیاستمداران و مراجع عالیقدر اسالم، مطالبی 
دارد که ترجیع بند وصیت او، پاسداری از والیت 
فقیه و مصداق آن، حض��رت آیت اهلل العظمی 
ام��ام خامنه ای اس��ت. او ایران را ق��رارگاه امام 
حس��ین)ع( می داند و خود و خانواده ش��هدا را 
پاسدار این حرم الهی تلقی می کند. او در جای 
جای وصیت نامه خود به همه سفارش می کند 
از »اصول« که در رأس آن والیت فقیه اس��ت، 

مراقبت کنند.
بادامچیان در ادامه تأکید کرد: شهید سردار 
سلیمانی سیاس��یون و مسئوالن کش��ور را به 
والیت پذیری به عنوان تنها راه حل مش��کالت 
دع��وت می کند و هش��دار می ده��د مواظب 

دسایس خناسان باشند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در پایان اظهار 
داشت: ملت بزرگ ما و آزادی خواهان کشورهای 
اسالمی، همگی از شهید سردار سلیمانی تجلیل 
کردن��د و خود را رهرو راه او دانس��تند و تنفر و 
خش��م خود را به دشمنان اس��الم و ایران  ابراز 
داش��تند. حاال هرکس و هر حزب و تشکل که 
خود را مردمی، انقالبی، آزادی خواه و ارزش��ی 
می دان��د، باید با نگاه به وصیتنامه این ش��هید 
بزرگوار و راه و روش او، و اخالص و صداقت وی، 
رهرو راه آن شهید و مقتدایش ولی امر مسلمین 
باشند و ملت انقالبی ایران نیز به آنها که رهرو راه 

شهید سردار سلیمانی هستند روی می آورند.
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چرا انتخابات یک فرصت است ؟
انتخابات برای 
کش��ور م��ا یک 
فرص��ت بس��یار 
بزرگی اس��ت: اّوالً انتخابات اگر پُرش��ور انجام 
بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوقهای 
رأی حض��ور پیدا کنن��د، این تضمین کننده ی 
امنّیت کش��ور اس��ت، امنّیت کشور را تضمین 
میکند؛ چرا؟ برای خاطر اینکه دش��منانی که 
کش��ور را، ملّت را تهدید میکنند، از پشتوانه ی 
مردمی بیشتر هراس دارند تا امکانات تسلیحاتی 
ما؛ بل��ه، از موش��ک ما ه��م میترس��ند اّما از 
پشتوانه ی مردمی نظام بیشتر می ترسند. حضور 
در انتخابات نشان دهنده ی پشتوانه ی مردمی از 
نظام است، به همین دلیل موجب امنّیت است.

ثانیاً نش��ان دهنده ی عزم و اقتدار ملّت ایران 
است. خب، گرفتاری هایی وجود دارد در کشور؛ 
خود آنه��ا هم می دانند. ای��ن تحریم های آنها، 
به اضاف��ه ی بعض��ی از کم کاری هایی که خود 
ما داریم، مش��کالتی برای مردم درست کرده، 
م��ردم گالیه های��ی دارند، با وج��ود این، چون 
پای انتخابات در میان اس��ت، چون پای آبروی 
نظام در میان اس��ت، چون پای امنّیت کش��ور 
در میان است، مردم می آیند وسط میدان؛ این 
نش��ان دهنده ی عزم ملّی، اقتدار ملّی و بصیرت 

ملّی است؛ این هم مطلب دیگر.

ثالثا خود انتخابات حل کننده ی بس��یاری از 
مشکالت بین المللی ما است. کسانی که ناظران 
بین المللی هستند، قضاوتشان نسبت به کشورها 
و برخوردی که باید با این کشورها داشته باشند 
به این چیزها خیلی وابسته است. ببینند مجلس 

این کش��ور -اگر مجلس��ی دارد- رؤس��ای این 
کش��ور چه جور انتخاب می شوند؟ به وسیله ی 
چه کسانی انتخاب می شوند؟ با چه حجمی از 

پشتیبانی انتخاب می شوند؟ اینها تأثیر دارد.
رابعا انتخابات ریاس��ت جمهوری و انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی یک فرصتی اس��ت 
ب��رای ورود اف��کار جدی��د، راه ه��ای ن��و در 
چرخه ی تصمیم گذاری کش��ور، تصمیم سازی 
و تصمیم گی��ری کش��ور. افکار نوی��ی می آید، 
به خصوص اگر چنانچه -ان ش��اءاهلل بعد عرض 
خواهم کرد- آدمهای درست و حسابی را بتوانیم 

پی��دا کنیم و آنها را انتخ��اب بکنیم، این تأثیر 
می گ��ذارد و حرفهای جدی��دی وارد چرخه ی 
تصمیم گیری کش��ور و تصمیم س��ازی کشور 
خواهد ش��د و می توانند برای ]حّل[ مشکالت 
کش��ور راه های تازه ای ارائه کنند، چاره  اندیشی 
کنند و حرفهای کارشناسانه ای بزنند. مسئله ی 
اقتصاد خیلی مهم است که بنده همیشه تکرار 
کرده ام، مس��ئله ِی فرهنگ خیلی مهم اس��ت، 
مسئله ی تقویت علمی و پیشرفت خیلی مهم 
است اّما اساس همه ی اینها مسئله ی انتخابات 
است. انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست 
و عمومی باشد، به نظر من همه ی این مشکالت 
به تدریج حل خواهد ش��د. این نشان دهنده ی 

اهّمّیت انتخابات است.
علت اینکه رهبرمعظم انقالب حل اساس��ی 
همه مش��کالت کش��ور را انتخاب��ات می دانند 
اینس��ت که ؛ مجلس اگر مسئله شناس و قادر 
به حل مش��کالت باش��د همه ی این مس��ائل 
برطرف می شود ولی اگر مجلس مسائل اصلی 
و مش��کالت مردم را نتواند تش��خیص داده و 
راه حلی برای آن به دس��ت آورد این مشکالت 
متراک��م و الینحل مان��ده و موجب نارضایتی 
عامه مردم خواهد ش��د .پس اینکه می گوییم 
علت مش��کالت انتخاب است نه انقالب حرف 

درستی است .

حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی

محمدعلی مینایی فر :
حزب پاسخگوی

 عملکرد نامزد حزبی است
با نزدیک ش��دن به انتخاب��ات دوره یازدهم 
مجلس شورای اس��المی یکی از بحث های روز 
ویژگی های نامزدهای انتخاباتی است. خبرنگار 
ما با محمدعلی مینایی فر، عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اس��المی در خصوص ویژگی ها و 
مزیت های نامزد حزبی و ضرورت پشتوانه حزبی 
گفتگو کرد که در ادامه متن آن را می خوانید.   

نامزد حزبی چه ویژگی هایی در مقایسه 
با نامزد غیر حزبی دارد؟ 

عموماً عناصری که در حزب هستند سابقه ای 
دارند و تحت تعلیم و آموزش قرار گرفته اند. چون 
در جریان اخبار ق��رار دارند و به روزند و آگاهی و 
ش��ناخت بیش��تری از رقیب و حوادث روز دنیا 
دارندبنابر این نس��بت به دیگر کاندیداها اولویت 
دارند. ویژگی سوم اینکه حزب دارای تشکیالت 
اس��ت و افراد حزبی هر هفته با تشکیالتش��ان 
ارتباطات��ی دارند و برای همین بس��یار منظم و 
دقیقند و از این نظر با کس��انی که غیر حزبی اند 
قابل مقایسه نیستند. نظم حزبی باعث شده است 

افراد حزبی با انضباط فکری در تصمیم گیری ها 
مفید باشند. دیگر اینکه چون احزاب فراکسیون 
دارند و بین خودشان هماهنگی دارند و متمرکز 
هستند و از نظر فکری از حزب پشتیبانی می شوند 
در تصویب طرح ها و لوایح متحد عمل می کنند 
و هم داخل و خارج می توانند بهترین تصمیمات 
را بگیرند و هم در باره پیشرفت کشور و نیازهای 
کشور اطالعات قوی تری داشته باشند. هماهنگی 
نماینده حزبی با حزبش در مجلس باعث می شود 
نیازهای کش��ور را دس��ته بندی کنند و مسائل 

اولویت دار در صحن مجلس مطرح شوند. 
ح�زب مؤتلف�ه اس�امی در راس�تای 
دس�ته بندی نیازهای کش�ور چ�ه گامی 

برداشته است؟   
مؤتلفه اس��المی حتی برای شهرستان های 
کوچک برنامه ریزی کرده است. واحد برنامه مان 
برای کل کشور برنامه ریزی و نیازسنجی کرده 
اس��ت. این قضیه به نام��زد حزبی برای گرفتن 

تصمیمات بهتر خیلی کمک می کند. 
پش�توانه حزب چه کمکی به نامزدهای 

حزبی می کند؟ 
حزب در مقابل فعالیت نامزد حزبی راه یافته 

به مجلس پاسخگوس��ت. اگ��ر نماینده حزبی 
خطایی کند و عملکرد ضعیف و مشکالتی داشته 
باشد حزبش پاسخگوست. برعکس اگر این فرد 
مفید واقع شود حزبش سربلند است و می تواند 
افتخار کند که توانسته است با داشتن نیروهای 

قوی خود نقش کارآمد و بهتری در اداره جامعه 
و تصویب قوانین بهتر داشته باشد. احزاب دارای 
برنامه و سوابقی هس��تند و حزب انقالبی خود 
را با برنامه های درازمدت کش��ور نظیر گام دوم 
که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده است 
هماهنگ می کن��د و نامزدهای حزب می توانند 
مسائل را بهتر، راحت تر و با قدرت بیشتری دنبال 
و مطرح کنند و پشتوانه فکری قوی تری دارند. 

صالح اسکندری:
مردم راه حل مشکالت را عمل به گفتمان 

کارآمدی و انقالبی گری می دانند
عضو حزب موتلفه اس��المی در خصوص راه 
حل مشکالت مردم گفت : امروز مردم راه حل 
مش��کالت کش��ور اعم از آلودگی هوا، ترافیک، 
آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی، اقتصادی 
و غی��ره را حرکت در مس��یر عمل به گفتمان 

کارآم��دی و انقالبی گری م��ی دانند و خیلی 
وقت اس��ت آنها با گفتمان خستگی، رخوت و 

ناکارآمدی خداحافظی کرده اند.
صالح اس��کندری اظهار کرد: امروز نیروهای 
انق��الب نباید فریب تبلیغ��ات جریان رقیب را 
بخورد که می گوید در انتخابات نامزد نخواهد 
داشت. جریان اصالحات با تمام قوا در انتخابات 
مجلس یازدهم با فهرس��ت و نامزد مش��خص 
حضور پیدا کرده اس��ت. لذا جریانات انقالبی با 
وجود داشتن سالیق گوناگون باید بیش از پیش 

اهمیت ائتالف را درک کنند.
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عال میرمحمدصادقی عنوان کرد: 

ویژگی منحصر به فرد نامزدهای حزب موتلفه اسالمی
عال میرمحمدصادقی، عضو هیات موس��س 
حزب مؤتلفه اس��المی، در خصوص مزیت های 
نامزد حزبی در مقایس��ه با نامزد غیر حزبی به 
خبرنگار ما گفت: نامزدهای حزبی مشروط به 
اینکه آن حزب والیی باش��د و حزبی باشد که 
مصلحت جامعه و انقالب را بیشتر از مصلحت 
شخصی بداند بر نامزدهای غیر حزبی ارجحیت 

دارند. 
وی تأکید کرد: نامزدهای حزبی حتماً باید از 
ح��زب و برنامه های آن پیروی کنند و از اظهار 
نظرهای شخصی و یا مطرح کردن مطالبی که 
فکر می کنند مصلحت هست بپرهیزند، چون 
مزیتشان در مقایسه با نامزدهای غیر حزبی در 
این است که اگر موفق شدند وارد مجلس شوند 
مسائلی را دنبال کنند که جمع و اعضای حزب 
آنها را تأیید می کنند. نامزد حزبی حتماً از کار 

شخصی خودداری می کند. 
عضو هیات موسس حزب مؤتلفه اسالمی در 
خصوص کمک پشتوانه حزبی به نامزد حزبی 
خاطرنش��ان کرد: اولین کمک حزب به نامزد 

حزبی این است که به اعضایش می گوید به آن 
نامزد رأی بدهند و اعضا را موظف می کند برای 

آن نامزد تبلیغ کنند. 
وی افزود: حزب رأی دهن��دگان را در مورد 
خ��ط و خطوط ح��زب و نامزد حزبی روش��ن 
می کند و همه را تشویق به رأی دادن می کند.

میرمحمدصادقی مطرح کرد: ممکن اس��ت 
بعضی حزب ها امکانات تبلیغی و نشریات داشته 
باش��ند که آنها را در اختی��ار نامزد حزبی قرار 

می دهند. 
وی ویژگی برجسته نامزدهای حزب مؤتلفه 
اسالمی را والیی بودن آنها دانست و توضیح داد: 

چون حزب مؤتلفه اسالمی تشکلی والیی است 
و پایه گذار و مشوق تشکیلش حضرت امام بودند 
به نظرم تشکل های دیگر این ویژگی را ندارند. 
لذا کس��انی ک��ه نامزد حزب مؤتلفه اس��المی 
برای مجلس ش��ورای اس��المی می شوند باید 
به این نکته توجه کنند که وظیفه س��نگین و 
خاص پیروی از ولی امر مس��لمین و والیت امر 
را دارن��د، به عالوه اینکه پس از ورود به مجلس 
حتماً کاری که در مجلس انجام می دهند کار 
دسته جمعی همراه با سایر همفکران و معتقدین 

به والیت فقیه باشد. 

حزب مؤتلفه اسالمی تشکلی والیی 
است و پایه گذار و مشوق تشکیلش 

حضرت امام بودند به نظرم تشکل های 
دیگر این ویژگی را ندارند

سید اصغر رخ صفت مطرح کرد :
امکان نظارت بر عملکرد 

نامزد حزبی 

چرا نماینده حزبی بهتر است؟

س��ید اصغر رخ صفت، عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اس��المی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص ویژگی های نامزد 
حزبی گفت: بهترین نامزدی که در مس��یر انقالب و همه مردم 
باشد و برای مردم کار کند نامزد حزبی است. اگر نامزدی حزبی 

نباشد متأسفانه خیلی خاصیتی ندارد. 
وی پیرامون این موضوع که اگر نامزد حزبی نباش��د چندان 
خاصیت و کارآیی ندارد تصریح کرد: تشکیالتی که به کار خدایی 
و حزبی وابس��ته باشد نامزد را به س��مت اجرای فرامین حزبی 

هدایت می کند و نامزد هم فرامین حزب را اجرا می کند. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: 
یکی از خاصیت های تش��کیالت حزب انقالبی این است که در 
مس��یر انقالب و مردم است و به تبعش نامزد خود را هم در این 

مسیر قرار می دهد. 
وی اف��زود: ح��زب با ارتباطی ک��ه با مردم دارد ب��ه نامزد یا 

نامزدهایش در جهت خدمت به مردم کمک می کند. 
رخ صفت یکی از پش��توانه های حزب را دادن برنامه به نامزد 
دانست و اضافه کرد: کنترل و نظارت بر عملکرد نامزد حزبی پس 
از موفقیت در انتخابات از دیگر مزیت های نماینده حزبی است که 

نمایندگان غیر حزبی از آن بی بهره هستند. 
وی تأکی��د کرد: حزبی که نتواند نماین��ده اش را در مجلس 
کنترل کن��د و اهدافش را به او القا نکند عم��الً کارایی ندارد و 
نمی تواند کاری کند. بهترین کار این است که اهدافش را از طریق 

نامزدش پیاده کند.

به دلی��ل فضای ضد 
حزبی جامعه به ویژه در 
میان نخبگان چنین تلقی 
و ادعایی مساوی با محکوم شدن و حتی اجازه نیافتن 
برای اندیش��یدن حول آن می باشد که حقیقتا جای 
تاسف دارد. اما چرا چنین گزاره ای امری گزاف و غیر 

واقعی نیست؟
1-فرد منتخب اگر معرفی شده ی از سوی حزب 

باشد طبعا اولین مواظبت کننده خود تشکیالت خواهد 
ب��ود تا آبرو و اعتبار خ��ود را بین مردم محف��وظ دارد.2- اگر به دالئل مختلف 
موجه و ناموجه ، مردم دسترسی به نماینده نداشته باشند می توانند سواالت و 
نقدهای خود را از طریق حزب منتقل کنند و یا از آن مهمتر حزب مس��ئولیت 
پاس��خگویی به آنها را برعهده خواهد داشت.۳-  وقتی منتخبی برآمده از حزب 
ش��د)چه رئیس جمهور باش��د یا نماینده مجلس و یا شوراهای اسالمی شهر و 
روستا(طبعا در صورت آسیب های ناشی از عملکرد بد منتخب در نگاه مردم نظام 
زیر سوال نمی رود بلکه مسئولیت شکست همان حزب معرفی کننده خواهد بود 
و در نهایت آن تش��کیالت مس��ئول یا نگاه خود را اصالح می کند و یا اعتبارش 
میان مردم از دس��ت می رود و حاصل آنکه ارکان نظام از آسیب بدبینی مصون 
خواه��د ماند.4-منتخب برآمده از حزب به طور بدیهی از آموزش ها و تجربیات 
حداقلی برخوردار است که توانسته در رقابت درون حزبی موفق شود)حزب ناچار 
است برای حفظ جایگاه خود کسانی را معرفی کند که از توانایی واقعی برخوردار 
باش��ند( در نتیجه در دوران مسئولیت هم با مسائل گوناگون به درستی برخورد 
کرده وعالوه بر دقت های شخصی از مشورت های تشکیالتی هم بهره می برد و به 
همین نسبت میزان خطاها کاهش می یابد.۵- تحریک تعصبات قومی و قبیلگی 
معموال در ایام انتخابات دامن زده می شود و برخی مواقع به تهدید هم تبدیل می 
شود .اما در صورت حزبی شدن انتخاب ، زمینه شکل گیری این مشکل کاهش 
پیدا می کند.6- دوس��تی نقل می کرد که کشور نروژ با شش میلیون جمعیت 
صرفا با احزاب اداره می شود و همه مردم موظفند عضو یک حزب باشند و طبعا 
اجرای دموکراسی و نظام انتخابات هم از همین مجرا تحقق می یابد. البته چنین 
تصوری مانند هر مقوله دیگر نیازمند بسترهای الزم و مقدمات و لوازمات آن است 
که اگر فراهم شود، نتیجه بخش خواهد بود وگرنه اجرای ناقص چنین ایده ای 

حتی می تواند آثار زیان بار هم باشد.

محمدحسین شفیعی ها

عضو شورای مرکزی
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نامزد های مورد تایید حزب موتلفه اسالمی در سراسر کشور
آذربایجان شرقی

اهر و هریس: عبدالعلی علی نژاد
بستان آباد:وحدت

بناب:ضیاءاهلل اعزازی
تبریز،آذرشهر و اسکو:میرتاج الدینی 
تبریز،آذرشهر و اسکو: علیرضا بیگی

تبریز،آذرشهر و اسکو: روح اهلل متفکر آزاد
تبریز،آذرشهر و اسکو: محمدحسین فرهنگی

تبریز،آذرشهر و اسکو: علی جعفر آذر
تبریز،آذرشهر و اسکو: خانم شایق

سراب:دکتر محمد عبداللهی
شبستر:ظفرپور

کلیر،خداآفرین و هوراند:رضوان
مراغه،عجب شیر:دکتر علی علیزاده

مرند و جلفا:اکبر زراعی یام
ملکان:شهروز افخم یا علی اصغرزاده

میانه:دکتریعقوب شیویاری
میانه:مهدی اسماعیلی

هشترود و چاراویماق:غالمحسین شیری

البرز
ساوجبالغ و نظر آباد و طالقان:علی حدادی

کرج اشتهارد:مهدی عسگری
کرج اشتهارد: خانم پورشمسیان

خراسان جنوبی
بیرجند،درمیان و خوسف:محمدعلی تابعی

بیرجند،درمیان و خوسف: سیدعلی حسینی
قائنات و زیرکوه:حجت االسالم سید مصطفی جاللی

نهبندان و سربیشه:نظر افضلی - مصطفی نخعی
فردوس،سرایان،طبس:مجید نصیرایی

خراسان رضوی
تربت جام،تایباد و باخرز:غالمرضا قنبری

تربت حیدریه،مه و الت و زاوه:محسن زنگنه
چناران و بینالود:حسین عباس زاده امامی

خواف و رشتخوار:علی اکبر احمدپور
درگز:حامد بیهقی

سبزوار،چغتای،جوین،خوشاب و داورزن:علی اصغر عنابستانی
سبزوار،چغتای،جوین،خوشاب و داورزن: بهروز محبی

فریمان،سرخس احمد آباد:احسان قاضی زاده
قوچان و فاروج:مرتضی رحمانی مطلق

کاشمر،خلیل آبادو بردسکن:جواد بیک بین
گناباد و بجستان:محمد صفائی دلویی

مشهد و کالت:پژمانفر
مشهد و کالت: حسین زاده بحزینی

مشهد و کالت: فاطمه رحمانی
مشهد و کالت: قاضی زاده

مشهد و کالت: کریمی قدوسی
نیشابور وفیروزه:احسان ارکانی

خراسان شمالی
بجنورد،مانه،سملقان:سیدمحمدپاک مهر
بجنورد،مانه،سملقان: دکتر محمدوحیدی

شیروان:جدی
قوچان:مرتضی رحمانی

خوزستان
آبادان:مولوی

آبادان: محفوظی
آبادان: خانم کاظمی

اهواز،باوی،حمیدیه و کارون:سیدکریم حسینی
اهواز،باوی،حمیدیه و کارون: شبیب جوجری

ایذه و باغملک:ایزدپناه
بندرماهشهر،امیدیه،هندیجان:حبیب آغاجری

خرمشهر:علی خانی
دزفول: آوایی

دزفول: پاپی زاده
دشت آزادگان و هویزه:داغری

رامهرمز و رامشیر:متینیان
شادگان:عبدالکریم کعبی اصل

شوش:چگینی
شوشتر و گوتوند:سهراب گیالنی

مسجدسلیمان،اللی:علیرضا ورناصری

آذربایجان  غربی
ارومیه:سیدسلمان ذاکر

ارومیه: مرتضی منافی
ارومیه: سیداحمد غفاری قره باغ

بوکان:انور حبیب زاده
پیرانشهر و سردشت:معروفی

خوی و چایپاره:سید تقی کبیری
سلماس:دکتر جعفر نوری

ماکو،چالدران،پلدشت و شوط:محمد علی پور
مهاباد:نوربخش

میاندوآب،شاهین دژ و تکاب:مهدی عیسی زاده
نقده و اشنویه:مهدی ایمانی

ایام
ایالم،ایوان،چرداول،مهران:علی اکبر بسطامی

ایالم،ایوان،چرداول،مهران:حجت اال سالم شیرزادی
ایالم،ایوان،چرداول،مهران: محمدتقی قاسمی

دهلران،دره شهر،آبدانان:ولی پیری

بوشهر
بوشهر،گناره و دیلم:عبدالکریم جمیری

دشتستان:مختاری یا رضائی
دشتی و تنگستان:غالمحسین کرمی

کنگان،دیر،جم وعسلویه:حجت االسالم احمدی

تهران
تهران،ری،اسالمشهر،شمیرانات

1-سیدمصطفی آقامیرسلیم
2-سیدرضا تقوی

۳-محمدباقر قالیباف
4-عزت اهلل اکبری تاالر پشتی

۵-زهره الهیان
6-سیدمحمد آقامیری

7- محسن پیرهادی
 ۸-مجتبی توانگر
 ۹-مجتبی ثابتی

1۰-عاطفه خادمی
 11-سیداحسان خاندوزی

12-سیدمحسن دهنوی
1۳-مجتبی رضاخواه

 14-سمیه رفیعی
1۵-فاطمه رهبر

16-عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی
17-مصطفی زمانیان

1۸-اقبال شاکری 
1۹-مالک شریعتی نیاسر

2۰-مهدی شریفیان
 21-علی شمسی پور
 22-ابوالفضل عموئی
2۳-فاطمه قاسم پور

 24-سیدنظام الدین موسوی
 2۵-الیاس نادران
26-احمد نادری 

27-سید محمود نبویان
2۸-سوده نجفی

 2۹-کیومرث هاشمی 
۳۰-سید علی یزدی خواه

دماوند و فیروزکوه:شاهرخ رامین
رباط کریم و بهارستان:حجت االسالم حسن  نوروزی

شهریار و قدس:حق وردی
ورامین و پیشوا:نوش آبادی

پاکدشت:فرهاد بشیری

اصفهان
اردستان:طباطبائی نژاد

اصفهان:طغیانی
اصفهان: دکتر بانکی

اصفهان: خانم شیخی
اصفهان: مقتدایی

اصفهان: حجت االسالم میرزایی
شاهین شهر و میمه:حاجی

خمینی شهر:سیدمحمد موسوی
شهرضا، دهاقان و دهستان:حبیب اهلل بهرامی

کاشان و آران بیدگل:ساداتی نژاد
گلپایگان و خوانسار:دکترسید مسعود  خاتمی

لنجان:علی یوسف پور
مبارکه:خانم دکتر پروین صالحی

نایین،خور وبیابانک:دکترحسین حسنی
 نجف آباد،تیران وکوران:ابوالفضل ابوترابی 

نطنز:رحمت اهلل فیروزی پور

اردبیل
اردبیل،نمین،نیر و سرعین:سیدکاظم موسوی

اردبیل،نمین،نیر و سرعین: سدیف بدری
اردبیل،نمین،نیر و سرعین: علی نیکزاد

پارس آباد و پیله سوار:حاجی زاده
خلخال و کوثر:میرغنی نظری

گرمی:ولی اسماعیلی
مشکین شهر:محمود عباس زاده

چهارمحال و بختیاری
اردل، فارسان کوهرنگ،کیار:قدرت اله حمزه

شهرکرد بن و سامان:دکتر اردشیر رئیسی

بروجن:حجت االسالم قلی جعفری
لردگان:حس��ین بابامی��ر - میرزائ��ی -س��یدروح اهلل 

موسوی
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نامزد های مورد تایید حزب موتلفه اسالمی در سراسر کشور
زنجان

ابهر و خرمدره و سلطانیه:حجت االسالم شجاعی
خدابنده:البرز حسینی

زنجان و طارم:مصطفی طاهری
زنجان و طارم: حجت االسالم باقری

کرمان
بافت،رابر:صمد محمدی

بم و ریگان و فهرج:حجت االسالم غضنفرآبادی
جیرفت و عنبراباد:بهنام سعیدی

رفسنجان انار:پورغالمی
زرند و کوهبنان:خانم شریعتی

سیرجان وبردسیر:سیداحمد حسینی سیرجانی
شهر بابک:حسین فتاحی
کرمان و راور:پورابراهیمی

کرمان و راور: زاهدی
کهنوج و منوجان و رودبار:شکراللهی

کرمانشاه
اسالم آباد غرب و داالهو:قدرت نظری 

اسالم آباد غرب و داالهو: نادر نادری
پاوه و جوانرود:حسن سلیمانی

 پاوه و جوانرود: میرانی
سنقر:سید حسینی کیا

قصر شیرین و سرپل ذهاب:مهدی خانی
قصر شیرین و سرپل ذهاب: فتح اهلل حسینی

کرمانشاه: محمد کرمی راد
کرمانشاه: عبدالرضا مصری

کنگاور و صحنه و سرین:حمزه سلیمانی

کهکیلویه
بویراحمد و دنا:منتظریان

کهکیویه و بهمئی و چرام:حجت االسالم موحد

گلستان
علی آباد:نوروزی

گرگان و آق قال:منتظری
گرگان و آق قال: بیرق دار

گیان
آستارا:مرحبا 

آستانه اشرفیه:محمدعلی رمضانی دستک
بندرانزلی:حسن خسته 

رشت:کوچک نژاد  
رشت:آقازاده

رشت:کربالیی
رودبار:فاضل ارجمندی 

رودسر واملش:اسداهلل عباسی  
صومعه سرا:محمد تقی رنجبر

طوالش،رضوانشهر و ماسال:محمود شکری
فومن و شفت:خلیل بهروزی فر
الیجان و سیاهکل:ذبیح نیکفر

لنگرود:پرویز محمدنژاد

مازندران
امل:حاجی پور

بابل:سردار سعادتی
بابل:حسن نتاج

بابلسر و فریدونکنار:نانواکناری
بابلسر و فریدونکنار:باقرزاده

بهشهر و نکا و گلوگاه:شریعتی
تنکابن و رامسر و عباس اباد:شمس الدین حسینی

ساری و میانرود:زارعی
ساری و میانرود: بابایی

قائمشهر و سوادکوه و جویبار:علی پور
قائمشهر و سوادکوه و جویبار: مرادیان

نور و محمودآباد:فیاضی
نوشهر و چالوس وکالردست:دکتر صالحی

مرکزی
اراک و کمیجان و خنداب:علی اکبر کریمی

اراک و کمیجان و خنداب: ابوالفضل فخرالسالم
تفرش و آشتیان:امیر واعظی آشتیانی

خمین:ابراهیم رضائی
ساوه و زرندیه:شهال میرگلوبیات

شازند:هادیان پور
محالت و دلیجان:علیرضا سلیمی

هرمزگان
بندرعباس و قشم و ابوموسی:ابوالقاسم جراره

بندرعباس و قشم و ابوموسی: حسین هاشمی تختی
بندرلنگه و بستک:احمد جباری

میناب و رودان و جاس��ک:عبدالکریم هاش��می نخل 
ابراهیمی 

همدان
اسدآباد:سرمدی

بهار و کبودرآهنگ:توسلی
رزن:عطااهلل سلطانی صبور 

مالیر:احمد آزادی خواه 
نهاوند:حسن بهرام نیا  

سمنان
دامغان:علی اکبرعلیزاده برمی - خسرو دانشجو

سمنان و مهدیشهر،سرخه:عباس گلرو
شاهرود و میامی و بسطام:سیدحسن حسینی

گرمسار و ارادان:مطهری زاده

سیستان و بلوچستان
خاش و میرجاوه:حسین زهی

زابل،زهک و هیرمند:ده مرده-سرگزی
زابل،زهک و هیرمند: حسینی-شهرکی

زاهدان:دکتر حسین شهریاری

فارس
آباده،بوانات و خرم بید:شرفی - حجت االسالم مومن

جهرم:علیرضا صحرائیان
داراب وزرین شهر:محمد جواد عسگری
سپیدان:رضا عزیزی-شیروانی-علیزاده

سروستان،خرامه:عبداله رحیمی-زارع دریانی-قاسم 
فتحی

شیراز:عزیزی
شیراز:منصوره طاهری

شیراز: پاک فطرت
شیراز: قادری

فسا:حجت االسالم فیروزی
فیروزآباد:مهدی فروردین

کازرون:فریدون عباسی
الرستان،خنج و گراش:منصور محتاجی

المرد و مهر:سیدموسی موسوی
مرودشت و پاسارگاد:جالل رشیدی

ممسنی و رستم:مجید انصاری-علی احمدی
نیریز و استهبان:فرهاد طهماسبی

قزوین
بوئین زهرا و آوج:روح اله عباسپور

رجب رحمانی تاکستان: 
قزوین و آبیک:لطف اله سیاهکلی
قزوین و آبیک:  خانم محمدبیگی

قم
قم:موسی پور

قم: فاکر
قم: عالئی

لرستان
الیگودرز:خدابخش

بروجرد:عباس گودرزی
بروجرد:مقدسی
پلدختر:کاظمی

خرم اباد و درود:ملکشاهی راد
دلفان سلسله:محمدی

درود و ازنا:گودرزی
کوهدشت:علی امامی راد

یزد
اردکان:دشتی-حسین نژاد

یزد و اشکدز:جوکار

کردستان
بیجار:حبیب اهلل گل محمدی

سقز و بانه:فاروق محمودی بانه
سنندج و دیواندره:مرتضی زرین گل

سنندج و دیواندره: احسان علوی
قروه و دهگالن:اوسطی

قروه و دهگالن: خالدیان
مریوان و سروآباد:شیوا قاسمی پور
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سیدمصطفی میرسلیم در پاسخ به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما:
ضرورت جلب  اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی برای حل مشکالت مردم

دولت بیش از این به سرمایه اعتماد مردم ضربه وارد نکند 
عضو فهرست شورای ائتالف نیروهای انقالب با بیان اینکه رئیس جمهور 
باید جایگاه مردم را حفظ کند و سوءاستفاده نکند،گفت: اگر ببینم دولت 

در جریان انتخابات خالف عمل می کند، تخلفات را افشا می کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرسلیم عضو فهرست شورای ائتالف 
نیروهای اس��المی در نشست خبری که در خبرگزاری مهر برگزار شد، با 
اشاره به برگزاری انتخابات مجلس، گفت: ما در شرایط ویژه ای قرار داریم 

و چشم امید به انتخابات 2 اسفند دوخته ایم.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در مورد شعارهای انتخاباتی 
اش مبنی بر لزوم افزایش اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی و ارتباط 
آن با شعار انتخاباتی شورای ائتالف مبنی بر حل مشکالت معیشتی مردم 
گفت: این دو ش��عار در طول هم قرار دارند. به لحاظ اجرایی باید فعالیت 
هایی برای حل مشکالت معیشتی مردم انجام دهیم اما مقدمه ذهنی و 
اعتقادی آن، اعتقاد مردم به این است که از دولت و مجلس عملی صادر 
شود که راه حل مشکالت آنهاست. در این صورت است که مردم به دولت 

و مجلس کمک می کنند.
میرسلیم تصریح کرد: به شرط وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم 
ب��ه راه حل ه��ای دولت و مجلس، آنها به این راه حل ها تن خواهند داد. 
برای موفق شدن در راستای حل مشکالت اقتصادی، جلب اعتماد مردم و 

سرمایه های اجتماعی ضروری است.
دولت تخلف کند، افشاگری می کنم

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد مواضع انتخاباتی رئیس جمهور 
گفت: در انتخابات س��ال ۹6 یکی از اعتراضات من این بود که اگر دولت 

می خواهد به مردم کمک کند باید در طول س��ال این کمک ها را انجام 
دهد، نه ش��ب انتخابات، اقدامات شب انتخاباتی دولت این شبهه را ایجاد 
می کند که دولت با اس��تفاده از ابزارهایی که در دست دارد، به انتخابات 

ورود کرده است. این کار خروج از صداقت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه معاون رئیس جمهور 
در مناظره های انتخاباتی کنارش می نشیند تزویر است و به معنای خوردن 

از سرمایه اعتماد مردم است که موجب کاهش اعتماد عمومی می شود.
میرسلیم با بیان اینکه دولت مجری انتخابات است، گفت: بنده اولین 
مج��ری انتخابات در جمهوری اس��المی بودم و م��ی دانم کجا و چطور 
دولت می تواند خدمت و کجا و چطور می تواند خیانت کند. دولت باید 
خود را از هر گونه دخالت در انتخابات به نفع یک جناح در سخنرانی ها 
و کنفرانس های مطبوعاتی مبرا کند. االن زمان س��خنرانی و کنفرانس 
مطبوعاتی نامزدهای مجلس اس��ت، نه رئیس جمهور. دولت نباید وارد 

صحنه شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه دولت نباید ب��ه نفع یا ضرر نامزده��ای انتخاباتی 
موضع گی��ری کند، گفت: این اقدامات موجب ضربه زدن به اعتماد مردم 

شده و غلط است. دولت باید از چنین اقداماتی خودداری کند.
عضو فهرس��ت ائت��الف نیروهای انقالب گفت: ما بای��د احترام رئیس 
جمهور را حفظ کنیم اما رئیس جمهور هم باید جایگاه مردم را حفظ کند 
و سوءاستفاده نکند. اگر ببینم دولت در جریان انتخابات خالف می کند، 
افش��ا می کنم. دولت نباید کاری انجام دهد که بیش از این به س��رمایه 

اعتماد مردم ضربه وارد شود.

نجات اقتصاد نیازمند احیای 
اعتماد، اعتبار و  سرمایۀ اجتماعی 

در موسم چهل و یکمین سالگرد حیات مقدس 
نظام جمهوری اسالمی ما در حزب مؤتلفۀ اسالمی 
با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری با ارائۀ برنامه 
و دیدگاه مش��خص وارد عرصۀ یازدهمین دورۀ 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی ، زیر پرچم 
ائتالف نیروهای انقالب ، با گفتمان " نجات اقتصاد 

ایران" گردآمده ایم.
م��ا معتقدیم که ب��رای به وج��ود آوردن این 
گفتمان در مجلس آتی ، عالوه بر تالش در جهت 
یافتن راه حل برای تأمین "اعتبار" و سرمایه های 
مادی برای نجات اقتصاد ، نیازمند احیای محرک 
  " قوی تری به نام "اعتماد" یا " سرمایۀ اجتماعی
در حوزۀ اقتصادیم . دو سرمایه ای که متأسفانه در 

چند سال گذشته با بی تدبیری ها و تصمیم سازی 
های نادرست و معطل نگه داشتن کشور بر پایۀ 
وعده های بی اساس خارجی نتیجه ای جز انسداد 
اقتصادی و رکود و کوچک ش��دن س��فرۀ مردم 
نداشته و در نهایت منجر به تنزل این سرمایه های 

مهم میهنی گردیده است.
ما با داشتن عقبۀ قوی در بین فعاالن خوشنام و 
اصیل صحنۀ اقتصاد و شناخت دقیق از مشکالت 
مردمی بر این باوریم که بازگرداندن جّو "اعتماد 
و اعتبار ب��ه اقتصاد " که الزم��ۀ خطر پذیری و 
سرمایه گذاری است ، باید از اولویت های مجلس 
آینده باشد و ما بر همین اساس گفتمان " بازگشت 
اعتبار و اعتماد راه نجات اقتصاد ایران " را همگام 
و هم��دل با نیروهای انق��الب به عنوان گفتمان 
اصلی خود انتخاب و ان شاءاهلل در مجلس یازدهم 

پیگیری خواهیم نمود.
بای��د بپذیریم که این اعتم��اد و اعتبار جز با 

تشکیل مجلسی قوی ، مؤثر و ناظر که اولین شرط 
آن انتخاب معتمدانی پاکدست ، دلسوز و انقالبی 

است ، به صحنۀ اقتصاد و اجتماع برنمی گردد .
"اعتماد و اعتبار" به اقتصاد باز نمی گردد مگر 
آن که ، مجلس آینده "کارگاه اقتصادی "باشد نه 
"نمایشگاه اقتصادی" . سرمایۀ اجتماعی به حوزۀ 
اقتصاد باز نمی گردد مگر آن که مجلس خانه ملت 
باش��د و نه حیاط خلوت دولت . اعتماد زمانی به 
اقتصاد باز خواهد گشت که کاردان ها مشغول به 
کار باشند و کارچاق کن ها در آن جایی نداشته 

باشند.
امروز بی��ش از پیش برای نجات اقتصاد ایران 
نمایندگانی می خواهیم که پیشقدم برای گرفتن 
حق مردم باشند و نه جستجوی منافع خود . احیاء 
اعتبار اجتماعی و اعتماد اقتصادی کشور به دست 
نخواهد آمد جز با عنایت پروردگار و حمایت شما 

مردم بزرگوار و شریف ایران.

سید مصطفی میر سلیم
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فاطمه رهبر در پاس��خ به این پرسش که با 
توجه با بیانات حضرت آقا در مورد ویژگی های 
یک شخص مناسب برای نمایندگی مجلس که 
شامل ایمان، شجاعت، روحیه جهادی و انقالبی 
و طرفدار عدالت بودن است، مصداق این صفات 
چه افرادی می توانند باشند، اظهار کرد: به نظر 
می رس��د صفات و ویژگی ه��ای مورد نظر به 
روش��نی در فرمایش��ات رهبری معظم انقالب 
بیان شده و دیگر نیازی به ترجمان آن نباشد. 
اما آنچه که س��بب می ش��ود تا ما به مصادیق 
این فرمایش��ات بیشتر پی ببریم به سوابق ، آرا 
و افکار و عقاید و گرایش نامزدهای نمایندگی 

بر می گردد.
وی ادامه داد: عدالت طلبی ، انقالبی بودن ، 
ایمان و ش��جاعت داشتن و ... مجموعه صفاتی 
هس��تند که نمایندگان مجلس در صورت دارا 
بودن آن می توانند کشور و نظام را به سرمنزل 

مقصود برسانند.
این نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی 

تصریح کرد: ارائه برنامه دقیق و مشخص و طبق 
وظایف درج ش��ده در قانون اساسی و به دور از 
هر وع��ده دروغین و خارج از عرف می تواند در 

این راستا قرار بگیرد.
وی با اش��اره به اینکه افراد با سابقه معلوم، 
مش��خص، ش��فاف و ب��دون هر گون��ه نقطه 
خاکس��تری و با بصیرت می توانند از مصادیق 
بارز این ویژگی ها باش��ند، تاکید کرد: کش��ور 
نیازمند نماینده ای اس��ت که با تمام وجود در 
حفظ استقالل و آزادی و استحکام بنیان نظام 

جمهوری اسالمی ایران تالش کند.
رهبر در ادامه اظهار کرد: به نظر می رس��د 
آنچه در سالیان اخیر در قالب دو قطبی اصول 
گرایی و اصالح طلبی در فضای سیاسی کشور 
در حال رقابت و بروز و ظهور بوده، کارآیی خود 

را از دست داده است.
وی اف��زود: حتی مقام معظم رهبری نیز به 
جای این اصطالحات از واژه های انقالبی و غیر 

انقالبی استفاده فرمودند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه این موضوع هم از نظر ساختاری 
و هم از نظر محتوایی و ش��رایط روز اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی قابل بررسی و ارزیابی است، 
تصریح کرد: شکی نیست که هر دو جبهه اصول 
گرایی و اصالحات درجای خود نیازمند تحلیل 

و آسیب شناسی دقیق هستند.
ای��ن فع��ال سیاس��ی اصولگ��را در ادام��ه 
خاطرنش��ان کرد: جنبه مهم این بحث نیز که 
همان عرضه دار و بی عرضه بودن است نیز به 
موض��وع کارآمدی باز می گردد که امروز مورد 

خواست و مطالبه همگانی است.
وی در پایان تاکید کرد: بی عرضگی و عرضه 
داری یعنی فارغ از گرایش سیاس��ی معمول ، 
بای��د توجه به کارایی و کارآمدی افراد در قالب 
ش��اخص خدمت گذاری مورد توجه باشد و با 
ای��ن رویکرد اس��ت که مجل��س و دولت آتی 
می تواند در راستای کارآمدی و تحقق مطالبات 

به حق مردم اقدامات اساسی داشته باشند .

فاطمه رهبر:

کارآمدی افراد در قالب
 شاخص خدمت گذاری مورد توجه باشد

فاطمه رهبرگف��ت: برای مجلس پیش رو، مهمترین برنامه بنده این 
اس��ت که طرح هایی را ک��ه در مجلس نهم انجام دادی��م اما ابتر ماند، 
پیگیری کنم. یکی از مواردی که هم از بُعد نظارتی و در کمیسیون اصل 
نود می توان پیگیری و هم به شکل طرح و یا الیحه می توان دنبال کرد، 

بحث "بیمه زنان خانه دار" است.
وی افزود: ما معتقدیم که زنان خانه دار در اقتصاد پنهان نقش مؤثری 
دارند اما از آنجایی که خود را معطوف به امور خانه داری کرده اند، بعد از 
مدتی خودشان را با زنان شاغل مقایسه می کنند و می گویند که اگر وارد 
جامعه می شدیم، می توانستیم حداقل حقوق بازنشستگی دریافت کنیم.

رهبر خاطر نشان کرد: بر این اساس باید در قالب قانون، این خسران 
جبران ش��ده و خانه داری را شغل محس��وب کنیم. ما برای تحقق این 
مسئله، در الیحه بودجه سال ۹2، 1۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کردیم 
که بتوانیم در گام اول 2۰۰ هزار زن سرپرس��ت خانوار را بیمه کنیم و 
قرار بر این بود که سال های آینده این بودجه افزایش پیدا کند. متأسفانه 
خانم موالوردی که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بود، در 
آن زم��ان عنوان کرد که بنده با این ط��رح می خواهم دختران جوان را 

خانه نشین کنم که به هیچ وجه اینگونه نبود.
وی تصریح کرد: اصل طرح این بود که زنان بعد از گذش��ت مثاًل 2۵ 
س��ال بتوانند حق مستمری و حقوق بازنشستگی دریافت کنند که آن 
س��ال عملیاتی نشد. متأسفانه به جای افزایش بودجه، در الیحه بودجه 
س��ال ۹۳، ۸۵ درصد این ص��د میلیارد تومان کاهش پی��دا کرد و 1۵ 
میلیارد تومان ش��د و ما با دولت جلس��اتی برگزار کردیم که الیحه این 
موضوع را ارائه دهد تا مش��کل بار مالی حل شود اما دولت این الیحه را 
به مجلس ارائه نکرد، بنابراین این موضوع قطعاً در مجلس بعدی دنبال 

می شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: با توجه به تهدیداتی 
ک��ه در موضوع جمعیت و کاهش موالید وجود دارد، باید اقداماتی را در 
دستور کار قرار داد تا کشور دچار این بحران نشود. در همین راستا، در 
مجلس هش��تم مرخصی زایمان از سه ماه به شش ماه افزایش یافت و 
در مجلس نهم این مرخصی به ۹ ماه و دو هفته مرخصی تشویقی برای 
پدران تبدیل شد. متأسفانه مجلس دهم با اینکه متشکل از دو فراکسیون 
زنان و خانواده اس��ت، به جای آنکه اقدامی اساسی برای تشویق افراد به 

فرزندآوری انجام دهد، مرخصی پدران را به سه روز تقلیل داد!

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

خسران عدم اجرای
 بیمه زنان خانه دار را 

جبران می کنیم
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نکات قرآنی درباره انتخاب فرد اصلح

تعهد یا تخصص ؟

با دقت در مفهوم آیات متعددی از قرآن کریم 
نکات ناب و مه��م فراوانی در خصوص انتخاب 
و ش��رایط نامزد مورد نظر قرآن بدست خواهد 
آمد. ما در این مجال به س��ه نکته اش��اره گذرا 

می اندازیم.
 تعهد مقدم تر است یا تخصص!؟

در قرآن به تعلیم و تزکیه اش��اره ش��ده که 
می توان آن دو را به تخصص و تعهد تفسیر نمود. 
از طرف��ی تقدم و تأخر واژه ها در قرآن کامالً از 
روی برنامه و هدفمند اس��ت. در این مورد نیاز 
همیشه تزکیه بر تعلیم یعنی تعهد بر تخصص 
مقدم اس��ت پس در شرایط انتخاب یا انتصاب 
افراد باید ضمن توجه به هردوی این خصلت ها، 
لکن تعهد را مقدم نمود و به آن اهمیت بیشتری 

داد.
یه��ْم َویَُعلُِّمهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَۀ« )آل  »َویَُزِکّ

عمران، 164(
ش��اید علت این باش��د که مدیر متخصص 
بی تعهد ب��ه مراتب زیانبارت��ر از مدیر متعهد 

بی تخصص است زیرا:
چو دزدی با چراغ آید

گزیده تر برد کاال!
 امانت را به دست چه کسی بدهیم؟

نکته دیگر این اس��ت که مس��وولیت هایی 
همچون نمایندگی مجلس را امانت بدانیم:

»إِنَّ اهلّلَ یَأُْمُرُکْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَاِت...«
»خدا به ش��ما فرمان می دهد که سپرده  ها 

را ب��ه صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم 
داوری م��ی  کنی��د به عدال��ت داوری کنید در 
حقیقت نیکو چیزی است که خدا شما را به آن 

پند می دهد خدا شنوای بیناست« )نسا، ۵۸(
مطابق این آیه شریفه باید مراقب باشیم که 
این بار امانت را به چه کسی می سپاریم زیرا در 

برابر خدا بایستی پاسخگو باشیم.
لذا اگر نماین��ده ای را انتخاب کردیم و بعد 

در دوره فعالیتش ناعدالتی و فس��اد کرد ما نیز 
مسوولیم و مقصر!

از دیگ��ر س��و در پایان آی��ه می فرماید خدا 
شنوای بیناست. این بدان معناست که خداوند 

بر احواالت مردم و مسئوالن نظارت دارد و همه 
در مقابل اعمال و رفتار و انتخاب هایشان خود 

مسئول هستند. 
 ایمان را در رفتار افراد جستجو کنید 

نه در گفتارشان
نکته دیگر در خصوص تقوا و ایمان است:

»ای مردم ما ش��ما را از مرد و زنی آفریدیم 
و ش��ما را ملت ملت و قبیل��ه قبیله گردانیدیم 
تا با یکدیگر شناس��ایی متقاب��ل حاصل کنید 
در حقیق��ت ارجمندتری��ن ش��ما ن��زد خ��دا 
پرهیزگارترین شماست بی تردید خداوند دانای 

آگاه است« )حجرات، 1۳(
این آیه به ما می گوید ثروت و شهرت و پست 
و مقام ارزش معنوی ندارند و مالک انتخاب شما 
نباید باشند. اصلح کسی است که باتقواتر و در 
اعمال صالح و با ایمان باش��د. باید ایمان نه در 
گفتار، که در کردار و عملکرد افراد متجلی شود.

اهل علم، مجاهد و انقابی
در آیه 14 سوره قصص به دو خصلت حکمت 

و دانش برای مسوولین اشاره می نماید:
ُه َواْسَتَوی آتَْیَناُه ُحْکًما َوِعلًْما...« ا بَلََغ أَُشدَّ »َولَمَّ

همچنی��ن مجاهد و انقالبی ب��ودن از دیگر 
شاخصه های مهم به شمار می روند:

»مؤمنان خانه  نشین که زیان  دیده نیستند با 
آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا 
جهاد می کنند یکس��ان نمی باشند...« )نساء، 

)۹۵
آیه 26 سوره قصص نیز حاکی از این مطلب 
اس��ت که نماینده باید امانتدار، مورد اعتماد و 

قدرتمند باشد.

ححت االسام والمسلمین علی تبریزی

دبیر گروه اندیشه

ثروت و شهرت و پست و مقام ارزش 
معنوی ندارند و مالک انتخاب شما 
نباید باشند. اصلح کسی است که 

باتقواتر و در اعمال صالح و با ایمان 
باشد. باید ایمان نه در گفتار، که در 

کردار و عملکرد افراد متجلی شود

"انتخابات" عرصه سرنوش��ت سازی اس��ت که آینده کشور را در 
حوزه ه��ای گوناگون رقم می زند. مجلس خب��رگان رهبری از آن 
جهت جایگاه بسیار مهم و نقش��ی تأثیرگذار در نظام اسالمی دارد 
که حس��اس ترین تصمیم ها و مهم ترین انتخاب ها و خطیرترین 

مسئولیت ها را برعهده دارد. 
اکنون با فقدان تعدادی از علمای اعالم و خبرگان بالد که یادشان 
را گرامی می داریم و به ارواحش��ان درود می فرس��تیم، در آستانه 

انتخاب خبرگان جایگزین در ۵ حوزه انتخابیه قرار داریم. 
بحمداهلل چهره های درخش��انی از حوزه علم و فقاهت در معرض 
انتخاب قرار گرفته اند که مراتب فضل و کمال و شایستگی آنها مورد 
تأیید جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه محترم روحانیت 

مبارز به عنوان مجموعه ای بصیر، آگاه و موثق واقع شده است.
حزب مؤتلفه اس��المی با تأس��ی به رأی و نظر ارزشمند جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، حمایت خود را از 
داوطلبین محترم انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری به 

شرح زیر اعالم می دارد:
1.استان تهران: حضرات آیات علی مؤمن پور، عباسعلی اختری و 

غالمرضا مصباحی مقدم دامت برکاتهم 
2.استان قم: حضرت آیت اهلل محمد یزدی دامت برکاته

۳.استان خراسان رضوی: حضرت آیت اهلل مصباح یزدی دامت برکاته
4.استان فارس: حضرت آیت اهلل لطف اهلل دژکام دامت برکاته

۵.استان خراسان شمالی: حضرت آیت اهلل غالمرضا فیاضی دامت برکاته
وعدۀ دیدار ما دوم اسفند ماه ۹۸  پای صندوقهای رأی

حزب مؤتلفه اسامی26بهمن98 

بیانیه حزب مؤتلفه اسالمی 
درباره انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری

الله افتخاری: 

ملت می دانند راه حل مشکالت در پشت کردن
 به صندوق رأی نیست

نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی 
گفت: ملت ایران می دانند راه حل مشکالت 
و تامین آینده در پش��ت کردن به صندوق 

رأی نیست.
»الله افتخاری«، نماینده سابق مجلس 
شورای اسالمی و فعال سیاسی اصولگرا، در 
رابطه با س��طح مشارکت مردم در انتخابات 

مجلس یازدهم به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: همچنان که مردم در تشییع پیکر 
شهید سلیمانی و یارانش و در نمازجمعه تهران حضور گسترده ای داشتند، به نظر می رسد 
مصمم تر پای صندوق رأی خواهند آمد چراکه می بینند، انقالب آنقدر س��ربلند، موفق و 
پیروز بوده که آمریکا این هزینه را به خودش تحمیل می کند و برای به شهادت رساندن 

چند نفر، مستقیم وارد عرصه می شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه »آمریکا که دستش همیشه 
پنهان بود در این قضیه آشکار شد« تصریح کرد: از طرف دیگر بعد از چندین دهه ایران به 

آمریکا حمله موشکی می کند، که همه این موارد نشان  دهنده اقتدار ایران است.
افتخاری با تاکید بر اینکه »در انتخابات آتی مردم مش��ارکت خوبی خواهند داشت« 
اظهار کرد: ملت ایران می دانند راه حل مشکالت و تامین آینده در پشت کردن به صندوق 
رأی نیست و همچنان که رهبری فرمودند با آمدن مردم به پای صندوق و انتخاب اصلح، 
گره از مشکالت باز می شود. منظور از انتخاب اصلح افرادی است که ضمن تخصص، سابقه 

و هم تعهد، بتوانند گره از مشکالت بگشایند و آینده را بسازند.
این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص چند صدایی شدن برخی جریان ها خاطرنشان 
کرد: اگر فهرست های انتخاباتی خیلی نزدیک به هم و مشترک باشند به مشارکت گسترده 
مردم کمک می کند و هم صدایی وهم گرایی را تقویت می کند. در مقابل اگر لیس��ت های 
کامال پراکنده ارائه دهند، در مش��ارکت مردم خللی ایجاد نمی کند اما در انتخاب اصلح 

تاثیرگذار خواهد بود.
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شماره 1100 

مزیتهای مجلس حزبی
»مجلس در راس همه امور اس��ت.« تقریبا 
همه مسئولین و مردم به این جمله اعتقاد دارند.

حال این سوال پیش می آید که چه مجلسی 
در راس همه امور می تواند باشد.مجلس��ی که با حضور افراد مختلف با 
عقیده ها و شعارهای متعدد و پراکنده شکل می گیرد و یا مجلسی که از 
حضور و معرفی احزاب شناسنامه دار با وجود تفکرات مشخص و پاسخگو 

می تواند در این مسیر هدایت کند.
با توجه به مطالب ذیل که اشاره می شود،ضرورت حزبی بودن مجلس 

را به درستی متوجه می شویم:
1_ جمع گرایی جایگزین فرد گرایی: در جامعه جدید امروز به صورت 
فردی نمی توانیم کنش سیاسی داشته باشیم.بلکه برای رسیدن به قدرت 
باید جمعی کار کنیم.البته در ادبیات جمهوری اسالمی از قدرت به عنوان 
خدمت به مردم یاد می کنیم و برای خدمت شایسته تر به مردم بهتر است 
جمعی و گروهی عمل کنیم.هر فرد برای آنکه پا در عرصه سیاست بگذارد 
به گروهها)احزاب(و طبقات اجتماعی وصل می شود تا بتواند از طریق آن 
مطالبات خود و دغدغه مردم کشورش را پیگیری نماید.و با مشورت دیگر 

هم حزبی ها برنامه هایی برای بهتر اداره نمودن کشورش ارائه نماید.
2_مجلس متعهد: در جریان انتخابات، فردی وارد عرصه انتخابات شده 
و با شعارها و وعده های خیالی و پوچ رای مردم را خریده و در برخی موارد 
از آن کالهبرداری سیاس��ی می کند و پس از ناکارآمدی در مس��ئولیت 

خود نمی تواند به هیچ فردی به صورت قانونی پاسخگو باشد.ولی اگر یک 
حزب را انتخاب کنیم آن حزب سعی می کند با وجود کارشناسان خود 
بهترین نامزدها را معرفی کند که از همه نظر س��نجیده ش��ده باشند.در 
حقیقت به یک حزب و تفکرات آن رای می دهیم و از طریق همان حزب 
می توانیم خواسته های به حق مردم را پیگیری کنیم.و حزب نسبت به 
عضو و هوادران خود در معرفی نامزدها متعهد می شود که در طول مدت 
مسئولیت اشخاص را رصد نموده و نقائص را از ایشان بازخواست نموده و 

در اصالح امور او را راهنمایی نموده و مشورت دهد.
۳_انتخاب مطمئن و آگاهانه: در احزاب برای انتخاب نامزده های خود 
از بدنه جامعه نظرسنجی می نماید و برای انتخاب دقیق تر نظر مردم را 
جویا می شود تا طبق نظر آحاد جامعه انتخاب ملموس تری داشته باشد 

که مقبولیت حداکثری را دارا باشند.
4_حضور متوازن و متناسب در مجلس:زمانی که افراد منتخب احزاب 
به مجلس راه می یابند تقریبا چند گروه با تعدادی مش��خص در مجلس 
حضور دارند در حقیقت با چند عقیده و برنامه در مجلس مواجه می شویم 
که می تواند شرایط خدمت به مردم را باالخص در کمیسیون ها متواسب 

و متوازن کند که شرایط تصمیم گیری را مطلوب می نماید.و ...
امید اس��ت با تغییرات اصالحی در قانون انتخابات ادوار آینده ش��اهد 
مجلس حزبی و متعهد در کشور باشیم که به معنای واقعی در راس همه 

امور باشد.

محسن قناعت

عضو شورای مرکزی

در مراسم جشن میالد حضرت زهرا)س( مدیریت بانوان حزب موتلفه اسالمی مطرح شد:

مجلس قوی و دور از مفاسد
مراسم باش��کوه میالد حضرت زهرا )س( و 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و چهلمین روز 
شهادت سردار رشید اسالم سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی از سوی مدیریت بانوان حزب موتلفه 

اسالمی برگزار شد.
این مراس��م که با استقبال پرشور خواهران 
عضو و طرفدار حزب برگزار ش��ده بود ش��امل 

برنامه های متنوعی بود.

مهندس میرس��لیم ریاست شورای مرکزی 
ح��زب و کاندیدای انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی س��خنران افتتاحیه برنامه میالد کوثر 

بود که سخنانی پیرامون انتخابات بیان کرد.
مهندس میرسلیم در زمینه شورای ائتالف 
و ساز و کار رس��یدن به وحدت در این مقطع 
تاریخی نکاتی را بیان کرده و وحدت و رسیدن 

به یک لیست واحد را بسیار مهم دانست.
مهندس میرسلیم تشکیل مجلسی کار آمد 
که در پی حل مشکالت مردم باشد را نیاز امروز 
کشور دانست و افزود: تشکیل مجلسی قوی که 
در پی حل معضالت و مشکالت کشور باشد و از 
مفاسد و آلودگی ها دور شود می تواند گره های 
معیشتی مردم را باز کند و کشور را در گام دوم 

انقالب با قدرت بیشتر به پیش ببرد.
دیگر س��خنران این مراس��م سردار سرتیپ 
محمد امامقلی معاونت س��پاه ق��دس بود که 
س��خنانی پیرامون س��الگرد پی��روزی انقالب 

اسالمی و چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی 
بیان داشت.

معاون پشتیبانی سپاه قدس پیرامون پیروزی 
انقالب گفت:امام فرمودند انقالب انفجار نور بود 
و دش��من ابتدا با ایجاد توطئ��ه های داخلی و 
جنگ سعی در مهار این نور داشت که درخشش 
انقالب اسالمی در دیگر کشورها منتشر نشود و 
با تشکیل گروهک های تروریستی و ترور یاران 
امام و بازاریان و افراد مذهبی و س��پس جنگ 
تحمیل��ی و به راه انداخت��ن دوم خرداد و فتنه 
های 7۸ و ۸۸ و ...س��عی در خاموش کردن نور 

انقالب داشتند اما موفق نشدند.
سردار در تشریح شخصیت سردار سلیمانی 
و عل��ت محبوبیت و عزت این ش��هید بزرگوار 
گفت:س��ردار س��لیمانی تربی��ت یافته مکتب 
امام خمینی و آبدیده ش��ده در کوران جنگ و 
توطئه های داخل��ی و خارجی بود و به آنچنان 

درجه ای از شایستگی رسیده بود که در والیت 
پذیری غیورانه از امام زمانش دفاع می کرد، رمز 

عزت جهانی حاج قاسم نیز همین بود.
س��رتیپ امام قلی افزود: س��ردار سلیمانی 
بی باکانه اقداماتی را که رهبری می خواستند در 
خارج از ایران عملی می کرد.حاج  قاس��م به ما 
و جمهوری اس��المی عزت داد و به عنوان یک 
دیدبان کل منطقه را شناسایی کرد و خطرها و 
دشمن را کامل رصد کرده و راه شکست انها را 

خدمت رهبری عرضه داش��ت. او به امام زمان 
خود خدمت ک��رد وی قب��ل از اینکه رهبری 
مطلب��ی را از او بخواهند آن را عمل می کرد و 
نتیجه را خدمت رهبری ارائه میداد و خواسته 

های رهبری را به خوبی می شناخت.
معاونت پش��تیبانی س��پاه ق��دس در بیان 
ویژگی های دیگر شهید سلیمانی گفت: زمانی 
بود ک��ه همه نیروه��ای مقاوم��ت در منطقه 
پراکنده و متفرق بودند.حاج قاس��م تجربیات 
انقالب اسالمی و نحوه مقابله با دشمنان ملت ها 
را به آنها آموخت .س��ردار به میان آنان رفت با 
آنه��ا زندگی کرد و در ایران آنها را پذیرا ش��د 
و با محبت همه را جمع کرده و اس��لوب کار را 
یادشان داد و راه بلد آنان شد تا به این قدرت و 

پیروزی رسیدند.این مکتب سلیمانی بود.
گفتنی است حضور میهمانان ویژه از شورای 
مرکزی و چهره ها و ش��خصیت های علمی و 

سیاسی در این برنامه قابل توجه بود.
تقدیر از مجری انقالبی و فعال سرکار خانم 
ابوطالبی و تقدیر و تش��کر از خانواده ش��هدا و 
خواهران فعال در حوزه های حزب و همچنین 
اجرای ۳ سرود زنده توسط گروه سرود "شمیم 
ی��اس نبی" ،پخش کلیپ های بس��یار زیبا در 
رثای شهید س��لیمانی ،اهدای جوایز به بانوان 
و ک��ودکان ، پذیرایی ویژه و عرضه محصوالت 
نهضت نهج البالغ��ه خوانی از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.
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مشاور شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

نمایندگان مجلس با عملکردشان
 شأن مجلس را باال می برند

علی عباس پور طهرانی فرد، مشاور شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص اولویت نمایندگان 
در مجلس یازدهم ش��ورای اسالمی به خبرنگار ما 
گفت: نمایندگان با رفتار، کردار و اعمالش��ان شأن 

مجلس را باال ببرند. 
وی خاطرنش��ان کرد: این طور نباشد که نماینده 
مردم به قدری خود را ذلیل کند که با خانم موگرینی 
سلفی بگیرد. نماینده مجلس باید جایگاه مجلس را 
درک کند و خودش را ذلیل مس��ئولی خارجی که 
نماینده کشورهای دشمن ماست نکند. هر نماینده 
مجلس از هر گروه یا حوزه ای که باش��د طبق قانون 
اساس��ی نماینده همه مردم و پاسدار عزت و شرف 

مردم و فرهنگ اصیل مردم است. 
مشاورش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در 
خصوص حفظ ش��أن مجلس از س��وی نمایندگان 
تأکید کرد: نماینده نباید نگ��ران رأی آوردن در دور 
بعدی مجلس باشد، چون این نگرانی بر اظهار نظر 
مستقل او در مجلس تأثیر زیادی خواهد گذاشت.  

وی در ادامه افزود: اغلب اساتید دانشگاه هستند 
که بع��د از حضور در مجلس باب��ت رأی آوردن در 
دور بعدی مجلس نگرانی ندارند، چون با پایان دوره 
نمایندگی به دانش��گاه باز می گردن��د و به تدریس 
می پردازند، اما می دیدیم بقیه نمایندگان اکثرشان 
به هر وسیله ای با وزارتخانه ها کنار می آیند و معاون 

پارلمانی و رئیس شرکت فالن می شوند. 
عباس پ��ور در ادام��ه گفت: چنی��ن نمایندگانی 
نمی توانند در باره طرح های مربوط به آن وزارتخانه ها 
اظهار نظرهای مستقل کنند، چون کاری می کنند 
که مسئولین آن وزارتخانه خوششان بیاید تا اگر دور 

بعدی در مجلس رأی نیاوردند ش��غل دندان گیری 
برای خودشان دست و پا کنند. 

وی اولویت بعدی مجلس را برخورد تخصصی با 
مسائل مطرح و تصریح کرد: نماینده مجلس باید نظر 
مرکز پژوهش های مجلس در باره طرح ها و لوایح را 
بخواند و با آمادگی در صحن مجلس حاضر ش��ود. 
این طور نباشد که نداند قرار است در صحن مجلس 
چه طرح یا الیحه ای به رأی گذاش��ته  ش��ود و اصاًل 

نداند موضوع چیست.     
مش��اور ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
با بیان اینکه نماین��ده باید در مجلس حضور فعال 
داشته باشد، تصریح کرد: بعضی از نماینده ها موقع 
رأی گیری با وجودی که در صحن مجلس هستند 

پای میز رأی حضور ندارند و اصالً رأی نمی دهند. 
وی در پایان اظهار کرد: نماینده باید در وقت های 

خارج از مجلس به کار مجلس بپردازد. 

علی عباس پور طهرانی فرد:

تقویت بُعد نظارتی مجلس مانع پا گرفتن آقازاده ها می شود
علی عباس پور طهرانی فرد، مش��اور ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اس��المی در خصوص اولویت مجلس در حل مش��کل اقتصادی مردم به 
خبرنگار نمانیوز گفت: نمایندگان مجلس در بستن بودجه سیاست های 
کالن کش��ور را مد نظر قرار بدهند تا بودجه ای مخالف با این سیاست ها 
به خصوص اقتصاد مقاومتی و در جهت افزایش وابس��تگی به درآمدهای 
نفت��ی، افزایش نق��ش دالر در اقتصاد ما و فل��ج و ناکارآمد کردن بخش 

خصوصی به تصویب نرسانند. 
وی ابراز تأس��ف کرد: نمایندگانی را می دیدیم که زمان بررسی بودجه 
که مهم ترین وظیفه نماینده مجلس است حج تمتع را ترجیح می دادند و 

در مجلس حضور نداشتند.
مشاور شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی نظارت مجلس بر تخصیص 
بودجه و تصویب آن در چهارچوب قانون بودجه و نظارت بر اجرای بودجه 
تصویب شده را ابعاد دیگری از وظیفه نظارتی مجلس در بهبود وضعیت 

اقتصادی مردم دانست. 
وی راه تحقق عدالت اجتماعی از س��وی نمایندگان را از طریق نظارت 
بر عملکرد مسئولین دانست و خاطرنشان ساخت: اگر مسئولی درست به 
وظیفه اش عمل نمی کند باید بدون هیچ  مالحظه و مسامحه ای با او برخورد 

شود. نماینده مجلس باید با دقت از وزیر سؤال و او را استیضاح کند.
عباس پ��ور تأکید کرد: نماینده مجلس در نظارت بر مس��ئولین نباید 

اغراض شخصی و منافع شخصی را بر منافع مردم ارجح بداند. 
وی اظهار کرد: برخورد نمایندگان مجلس با آقاها و نظارت بر آنها جلوی 
پا گرفتن آقازاده ها را می گیرد که این کار با نظارت دقیق کمیسیون های 

تخصصی مجلس بر مسئولین انجام می شود. 
مش��اور ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی تصریح کرد: نماینده 
مجلس اول خدا و بعد مصلحت مردم را در نظر بگیرد و منافع ش��خصی 
را کنار بگذارد. حتی در برخورد با وزیر منافع حوزه انتخابیه هم باید کنار 

گذاشته شوند. 
وی در ادامه مطرح کرد: نماینده های مجلس باید مستقل عمل کنند 
و نماینده نباید به خاطر اجرای پروژه ای در حوزه انتخابیه خود رأی اش را 
بفروشد و خود را تابع آن وزارتخانه کند، چون نماینده مجلس طبق قانون 
اساسی نماینده ملت است و باید منافع ملی را در نظر بگیرد نه فقط منافع 

حوزه انتخابیه خود را. 
عباس پور به طرح های غیر ضروری، عمرانی، دولتی و نیمه تمام زیادی 
به عنوان معضلی در مجلس اشاره کرد و گفت: علتش این است در مقطعی 
نماینده ای برای اینکه به مردم منطقه اش نشان بدهد کاری برایتان کرده ام 
به وزیری فشار می آورد و اجرای پروژه ای را کلید می زنند، اما چون بودجه 
کم است و نماینده دور بعد رأی نمی آورد و کسی هم اجرای آن پروژه را 

دنبال نمی کند طرح نیمه کاره می ماند. 
وی بر فراهم شدن زمینه ارتباط نمایندگان با مردم تأکید و خاطرنشان 
کرد: این امر موجب می شود نمایندگان از تأثیر قوانین و نقاط ضعف و قوت 

آنها در جامعه و زندگی مردم مطلع می شوند. 
 مشاورشورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در پایان گفت: نمایندگان 
مجلس در رواب��ط خارجی باید عزت، مصلحت و حکمت را مد نظر قرار 

دهند.   


