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با تقویت وحدت بین جریان اصولگرا ضمن 
جلوگیری از تش��تت و تف��رق آرای نیروهای 
ارزش��ی و انقالبی زمینه وح��دت بین جریان        
صولگ��را به وجود آمد و حزب مؤتلفه اس��المی نیز نقش خود را در این 

فضا ایفا کرد. 
با وحدت ایجاد شده بین اصولگرایان و چینش لیست واحد بر اساس 

اجماع جریان انقالبی زمینه پیروزی قاطع اصولگرایان فراهم شد و شانس 
پیروزی اصولگرایان باال رفت. 

حضور در ش��ورای ائتالف نیروهای انق��الب یکی از نمادها و مصادیق 
رفتار تشکیالتی حرفه ای در عرصه فعالیت های سیاسی است که این بار 
هم حزب مؤتلفه اسالمی به عنوان قدیمی ترین حزب در بین احزاب پس 
از انقالب به خوبی خود را نشان داد و تجربیات و نظرات خود را در اختیار 
این عزیزان گذاش��ت و رفتار تشکیالتی و ساختارمند در عرصه انتخابات 

را تقویت کرد. 
با حضور در این ائتالف. حزب مؤتلفه اس��المی در کنار س��ایر احزاب 
اصولگرا در قالب یک ائتالف کارآمد فعالیت کرد. و حزب مؤتلفه اسالمی 
نیز توانست بر اساس شاخص های تدوین شده در تعیین نامزدها و تدوین 

لیست نهایی تعامل و همفکری داشته باشد.
این حضور و همکاری نشان دهنده و تثبیت کننده جایگاه حزب مؤتلفه 
اسالمی در بین احزاب اصولگرا بود و توانست ریشه های این حضور را بسط 

دهد و تقویت کند.  
در پایان باید خاطرنشان کرد علی رغم فراز و نشیب ها و جلسات متعدد 
ش��بانه روزی در ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب بحمداهلل نتیجه خوبی 
حاصل شد و در روزهای آخر وحدتی که مورد انتظار مردم خوب و والیی 
تهران بود ش��کل گرفت. ان شاءاهلل به یاری خداوند این وحدت همچنان 
ادامه پی��دا کند و در مجلس یازدهم در جهت اقدامات مطلوب قانونی و 

نظارتی تقویت شود. 

مزایای همکاری موتلفه با ائتالف
سرمقاله

فاطمه رهبر

ایم��ان،  اعتق��اد، 
جه��اد  اخ��الص، 
س��رمایه  وش��هادت 
معنوی است که موتلفه اسالمی آن را درکوران 
و دورانهای سخت انقالب درسایه امامت ووالیت 
امام راحل ومقام معظم رهبری، برای خدمت به 
نظام اس��المی و اداره امور زندگی مردم به کار 
گرفته است. اگر انتخابات های پیاپی درسالهای 
گذشته وحال، فصل مهمی برای احقاق حقوق 
مدنی ملت بوده، موتلفه اسالمی ازجمله نقش 
آفرینان وموثرین تشکیالتی بوده که در شکل 
گیری، س��اماندهی، هدایت، نظارت و وحدت 
فعاالن عرصه سیاست ایفای وظیفه نموده وبا 
جامع نگری ودور اندیشی ودیدگاه راهبردی به 
آینده، تالش نمود همواره نخ تسبیحی باشد تا 

س��الیق پراکنده ومتف��رق را حول چنگ زدن 
به ریسمان الهی والیت، انسجام بخشیده و به 
پیروزیه��ای معطوف به ه��دف، هدایت نماید. 
بدیهی اس��ت با این نگاه و براساس آن قدمت 
اگربه رس��م معمول، موتلفه به سهم خواهی از 
س��فره یاران انقالب مبادرت می ورزید از نیمه 
راه باز می ماند ونمی توانست افتخار تداوم قریب 
56 سال سابقه را با خدمت بی شائبه سیاسی 

وتشکیالتی درخدمت مردم و نظام قراردهد.
درانتخابات اخیرکه نعمت توفیق خدمتگزاری 
به مردم ونظام اس��المی ب��ا رای مردم، نصیب 
جریان انقالبی گردید، قریب یک سال موتلفه 
اسالمی همراه وهمدل وهم جهت با این جریان 
درشکل گیری اتحاد واتفاق جریان های والیی، 
همه تالش وکوش��ش خود را به کار گرفت تا 

به پاس خون با برکت ش��هید سلیمانی ویاران 
وفادارش وهماهنگی با آهنگ والیت، مس��یر 
خدمتگزاری را با عبور از ش��بهه ها و شائبه ها 

فراهم سازد.
 ای��ن توفیق الهی موتلفه اس��المی، حاصل 
س��الها تالش و تجربه سیاس��ی وخ��رد ورزي 
سیاستمدارانه وخدمت خالصانه و پرهیز از بوده 
که با حضور حاضر وهمراهی مداوم وکوش��ش 
موثر واصول مش��ورتی مفید، منجر به توفیق 
نیروه��ای انقالب��ی گردید. با امی��د به خدای 
ب��زرگ که توفی��ق برای فراهم س��ازی زمینه 
ه��ای خدمتگزاری درمجلس آین��ده، بیش از 
پیش نصیب موتلفه اس��المی گردد تا بتواند با 
دورنما وافق های بلند تر در سپهر سیاسی ایران 

اسالمی ایفای نقش نماید. 

سرمایه موتلفه درخدمت نیروهای انقالبی
نصرعزیزی

عضو شورای مرکزی
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دبیرکل ح��زب مؤتلفه اس��المی گفت: 
باتوفی��ق خداون��دی و به برک��ت جهاد و 
شهادت رادمردانی چون شهید حاج قاسم 
سلیمانی و همت ملت بزرگ و کاربلد ایران، 
با رهبری ولی امر مسلمین امام خامنه ای، 
انتخابات مجلس یازدهم، جشن ملی بسیار 

مهمی در برهه حساس فعلی شد. 
 تقدیر و تشکر

به گ��زارش روابط عمومی حزب مؤتلفه 
اسالمی، اسداهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبیران حزب اظهار داش��ت: خدا را سپاس 
می گوییم و برای سالمت و عزت روزافزون 
رهب��ر معظم دعا می کنی��م و به همه آنها 
ک��ه در این انتخابات حض��ور یافتند، درود 
می فرس��تیم. از آنانی که در تدارک وحدت 
و پیدایش این جش��ن پرشکوه کوشیدند، 
تقدیر و تشکر داریم. از دبیران حزب مؤتلفه 
اسالمی و همه ارزشگرایانی که در استان ها 
و حوزه های انتخابی شهرستان ها خدمات 
ارزن��ده ای را به گام دوم انقالب اس��المی 
تقدیم نمودند و از همه تشکل های اصولگرا 
که به نشاط انتخاباتی خدمت کردند ،تقدیر 

نموده و از آنها تشکر می کنیم. 
وی خطاب به نمایندگان منتخب مجلس 
یازدهم اف��زود: ضمن تبری��ک موفقیت و 
انتخاب آنه��ا، امیدواریم همچون ش��هید 
سردار سلیمانی در خط والیت و پیشرفت 
کشور و آسایش و رفاه عادالنه ملت، خدمات 
صادقانه ای در سنگر خانه ملت تقدیم کنند. 
بادامچیان درباره نامزدهای حزب گفت: 
از نامزدهای حزب که توسط اعضای محترم 
معرف��ی و 27 نف��ر آنان در ته��ران نهایی 
ش��دند ولی باتوجه به اس��تراتژی حزب در 
ایجاد وحدت و ائتالف، به فهرس��ت نهایی 
وحدت احترام گذاشتند و از هرگونه گالیه 
و اعتراض خ��ودداری کردن��د، تقدیر ویژه 
داریم. همچنین از فعالیت گسترده اعضا و 
طرفداران حزب در سراسر کشور نیز همین 
تقدیر ویژه را داری��م و امیدواریم که دعای 
شهدای بزرگوار و یاران صالح مؤتلفه بدرقه 

آنان باشد.
 دو کار عظیم

وی ادام��ه داد: م��ردم در این انتخابات دو 
کار عظی��م انجام دادن��د و اولین کار این بود 
ک��ه به گام دوم انق��الب که رهنمود رهبری 
معظم است لبیک گفتند: دومین کار عظیم 
این بود که به ترامپ جنایتکار و قانون شکن 
که قاتل شهید سلیمانی و شهیدمهندس و 
همراهان آنهاست، پیام دادند که ملت ایران 
راه سلیمانی ها و بهشتی ها را ادامه خواهد داد.

 نقش برآب شدن نقشه های شوم 
آمریکا

بادامچیان تأکید کرد: نقش��ه های شوم 
آمری��کا و صهیونیس��ت ها و منافقی��ن و 
دشمنان اسالم و ایران با این رأی سرنوشت 
ساز ملت ایران نقش برآب شد. انتخابات در 
کمال آرامش و امنیت برگزار گردید و رقابت 
گرچه بسیار سنگین بود و در تهران حدود 
1400 نفر در رقابت انتخاباتی حضور یافتند، 
اما خط اصیل انقالب و خواس��ت مردم به 

موفقیت رسید. 
دبیرکل 
ب  ح��ز
تلف��ه  مؤ
می  س��ال ا
ادام��ه  در 
تأکید  ب��ا 
تأثیرات  بر 
ف  ش��گر
پیامدهای 
ی��ن  ا
انتخاب��ات 
منطقه  در 
و  جهان  و 
در رواب��ط 
الملل  بین 
ر  ظه��ا ا

داشت: نتیجه انتخابات 2 اسفند اسالم گرایان 
را در جه��ان امیدوارتر و مزدوران آمریکا را 

مأیوس تر نمود. 
 تأثیر FATF بر روابط و معامالت ما

بادامچی��ان در رابطه ب��ا FATF گفت: 
آنچه دولت های سلطه گر به کشورها دیکته 
و اجب��ار م��ی کنند، قطعا ب��ه نفع ملت ها 
نیس��ت و استقالل و آزادی، اجازه نمی دهد 
س��لطه گری ولو به ص��ورت FATF و در 

ظاهر با عناوین ارزشی پذیرفته شود. 
وی با تأیید نظر رییس کل بانک مرکزی 
 FATF مبنی ب��ر اینکه تصمیم اج��الس
تأثی��ری در روابط و معام��الت ما نخواهد 
داش��ت افزود: این یک واقعیت مسلم است 
و ملت ما با اقتصاد مقاومتی این ترفندهای 
استعماری را به شکست قطعی می رساند. 

 بیانگر پیروزی جبهه بیداری ملت 
ها و مقاومت 

وی با اش��اره به تح��والت منطقه گفت: 
پیروزی های سوریه و آزادسازی بخش های 
مهمی از خاک این کشور، اجبار آمریکایی ها 
در خروج بخش��ی از نیروه��ای متجاوزش 
از افغانس��تان، پیروزی ه��ای ارتش و ملت 
مقاوم یمن، تش��کیل دولت ه��ای عراق و 
لبنان و شکست توطئه های صهیونیستی 
و آمریکایی در منطقه بیانگر پیروزی جبهه 
بیداری ملت ها و مقاومت در منطقه است و 

آمریکا چاره ای جز اینکه بس��اط خود را از 
منطقه برچیده و به کشورش بگریزد، ندارد. 

 فرصت تا خرداد99
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در تحلیل 
چش��م انداز مجلس آینده اظهار داش��ت: 
ترکی��ب مجلس آینده متف��اوت با مجلس 
دهم اس��ت. نمایندگان مجلس یازدهم ان 
ش��اءاهلل با تدبیر و دقت و کار دلس��وزانه و 
صادقانه به حل مش��کالت جاری کشور به 

ویژه در اقتصاد اقدام می کنند. آنها تا هفتم 
خ��رداد 99 فرصت دارند ب��ا مطالعه درباره 
قوانین و مقررات جاری و اشکاالت در امور 
کشور و توجه به خواسته های به حق ملت، 
برنامه های آینده را طراحی کنند. آنان می 
توانند از مش��ورت و نظ��رات حزب مؤتلفه 

اسالمی بهره بگیرند.  
وی تأکید کرد: نمایندگان منتخب از هم 
اکنون نظارت خود را بر دولت و سیاست های 
صحی��ح و خطای دولت می توانند ش��روع 
کنند تا با ورود به مجلس، بتوانند با سرعت، 
سیاست های صحیح را با مجریان کارآمد و 

قوی و با دولت و وزراء به نتیجه برسانند. 
 امانت داری مجلس دهم

بادامچیان در پای��ان گفت: طبق قانون، 
مجلس فعلی تا آخرین ساعت مقرر خدمت 
در مجلس دهم رس��میت دارد و می تواند 
در این مدت زمینه مناسب را برای مجلس 
گام دوم فراهم س��ازد و امان��ت ملت را به 
امانتداران مجلس یازدهم به بهترین شکل 
تحویل دهد. به ویژه درباره بودجه سال 99 
که باتوجه به مس��ائل جاری و تحوالت در 
روابط خارجی باید شکل مطلوب را به خود 

بگیرد. 
وی از مردم خواست که با پایان انتخابات، 
نظارت مردمی بر منتخبان خود و یاری آنها 

را به طور جدی پیگیری کنند.  

دکتر بادامچیان عنوان کرد:

لبیک مردم
 به ندای گام دوم انقالب  در انتخابات
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ابوالفضل توکلی بینا بررسی کرد: 

پیام حضور مردم در انتخابات 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
در خص��وص تأثیر حضور مردم در انتخابات در 
عرصه بین المللی اظهار کرد: این امر مشتی بر 
دهان استکبار است، چون استکبار به بهانه های 
مختلف می خواهد مردم را دلسرد کند تا مردم 

در انتخابات شرکت نکنند. 
ابوالفضل توکلی بینا، عضو ش��ورای مرکزی 
ح��زب مؤتلفه اس��المی در خص��وص نامیدن 
انتخابات به عنوان جش��ن ملی از س��وی مقام 
معظ��م رهبری ب��ه خبرنگار نمانی��وز گفت: با 
توطئه ای که غربی ها ک��رده بودند که مردم را 
از آمدن پ��ای صندوق های رأی منصرف کنند 
و این برنامه را دنبال می کردند، آقا با بیان اینکه 
انتخابات جشن ملی است مردم را ترغیب کردند 
که پای صندوق های رأی بیایند و در انتخابات 

شرکت کنند. 
وی تأکی��د کرد: ش��رکت در انتخابات جزو 
وظایف هر انس��انی اس��ت ک��ه می خواهد در 
سرنوشت کش��ورش سهیم باشد. چنین فردی 

باید پای صندوق بیاید و رأی بدهد. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
در خص��وص تأثیر حضور مردم در انتخابات در 
عرصه بین المللی اظهار کرد: این امر مشتی بر 

دهان استکبار است، چون استکبار به بهانه های 
مختلف می خواهد مردم را دلسرد کند تا مردم 

در انتخابات شرکت نکنند. 
وی افزود: اس��تکبار وقتی می بیند مردم ما 
هرچه رهبرش��ان می گوید گوش می دهند و 
به میدان می آیند نگران می ش��ود و از انسجام 
م��ردم و حض��ور م��ردم در عرص��ه انتخابات 

وحشت دارد.
توکلی بین��ا در خص��وص حضور م��ردم در 
انتخابات با وجود مشکالت اقتصادی بیان کرد: 

مردم ما 41 سال با اعتقاداتشان به میدان آمدند 
و هیچ وقت مسائل و مشکالتشان را با وظایفی 

که به عهده شان هست مخلوط نمی کنند. 
وی در ادام��ه اضاف��ه ک��رد: مردم ب��ا وجود 
گرفتاری های متعدد در صحنه حضور می یابند و 
به وظایفشان عمل می کنند و مشت محکمی به 

دهان غرب و امریکا می زنند. 
این عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه 
اسالمی پیام مردم با حضورشان در انتخابات را 

عمل به وظایفشان دانست.   

مؤتلف��ه  ح��زب 
ب��ا جبهه  اس��المی 
اخت��الف  پای��داری 
مبنایی ندارد. ممکن است سالیقمان در برخی 
مسائل اجتماعی و سیاس��ی متفاوت باشد که 
اشکالی ندارد اما این قضیه نمی تواند موجب شود 

از همدیگر جدا شویم. نکته قابل 
تأکید این اس��ت که تمام تالش 
حزب مؤتلفه اسالمی این بود که 
در ائتالف همگرایی بین گروه های 
مختلف صورت بگیرد و س��الیق 
همه گروه ه��ا و افراد که از لحاظ 
مبنایی اخت��الف نداریم ، به هم 
نزدیک کنیم. تمام تالش ما این 
بود و روی همین سرمایه گذاری 
کردیم. آنچه ک��ه حزب مؤتلفه 
اس��المی دنبال می کرد این بود 
که بتوان��د اهداف راهبردی مقام 

معظ��م رهبری را تحقق ببخش��د. روی همین 
موضوع می کوش��ید گروه ها را ب��ه هم نزدیک 
کند. نکته ای که باعث می شود همگرایی بیشتر 
قوت بگیرد عدم سهم خواهی بود. حزب مؤتلفه 
اسالمی در جریان ائتالف سهم خواهی نداشت. 
بیشتر مبنا و شاخص داشت و تأکیدش بر این 
موضوع بود که الزم اس��ت این شاخص ها برای 
ورود به مجلس ش��ورای اس��المی رعایت شود. 

روی ای��ن قضیه گروه ها و اف��راد انقالبی با هم 
تعامل داشتند و باز هم تأکید می کنم اختالف 

ما با جبهه پایداری مبنایی نبود. 
حزب مؤتلفه اس��المی یکی از ارکان و مقوم 
ائتالف بود. از مزیت های همکاری ما با شورای 
ائتالف ته��ران این بود ک��ه بتوانیم حول یک 

محور که اساس، مبانی و اصول انقالب اسالمی 
را قبول داریم سالیقمان را به همدیگر نزدیک 
کنیم. خوش��بختانه این امر محقق شد و نتایج 

خوبی هم داد.
مردم با حضور گس��ترده و عظیمش��ان در 
تش��ییع پیکر ش��هید سردار قاس��م سلیمانی 
نشان دادند دنبال انتقام از دشمن هستند و نه 
مذاکره با دش��من. با دشمنی که دستش را به 

خون عزیزان ما آلوده کرده است و رسماً و علناً 
مطرح می کند چه مذاکره ای می توانیم داش��ته 
باش��یم؟ مردم می توانند چه درخواس��تی را از 
دشمن داشته باش��ند؟ در واقع انتخابات دوره 
یازدهم مجلس شورای اسالمی مهر تأییدی به 
پیام مردمی بود که در تشییع پیکر شهید سردار 
قاسم سلیمانی حضور یافتند. 
عده ای که دلشان هوای غرب 
و مذاکره با غ��رب را دارد در 
این انتخابات شرکت نکردند 
و بر خودشان الزم ندانستند 
در این انتخابات شرکت کنند. 
گروه قلیلی هواخواه آن طرف 
آب و نشس��ت و برخاست با 
ظالمان و دش��منان هستند، 
ولی اکثریت م��ردم به دنبال 
ح��ل مسائلش��ان در داخل 
کش��ورند، چون تجربه ثابت 
کرده اس��ت اتکا به سلطه گرها نه تنها راه چاره 
مشکالت کشور نیست، بلکه کشور را به تخریب 

نزدیک می کند. 
مردم این پیام را با حضور در تش��ییع پیکر 
سردار قاسم سلیمانی، راهپیمایی 22 بهمن و 
ش��عارهای داده ش��ده و انتخابات دوره یازدهم 
مجلس ش��ورای اس��المی و انتخاب هایشان به 
سلطه گران، هواخواهان و متحدانشان رساندند.        

هدف حضور حزب مؤتلفه اسالمی در ائتالف
حسین انواری

عضو شورای مرکزی
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سیدمصطفی میرسلیم:

منتخبان مردم سریع سرمایه اعتماد را 
به کشور بازگردانند   

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت : امیدوارم منتخبان 
م��ردم متعهدانه به مطالبات بر حق آنها بدون ف��وت وقت و با پرهیز از 

حواشی، بپردازند و سرمایه اعتماد را به کشور بازگردانند.
مهندس سیدمصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی گفت: الزم می دانم صرف نظر از نتیجه نهایی، از استقبال مردم از 
فهرست وحدت تشکرکنم. امیدوارم منتخبان مردم متعهدانه به مطالبات 
بر حق آنها بدون فوت وقت و با پرهیز از حواش��ی، بپردازند و س��رمایه 

اعتماد را به کشور بازگردانند.
وی در خصوص قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF، افزود: 
نشان دهنده نابخردی گروه اقدام مالی)FATF( است که حتی از درک 
این واقعیت عاجز اس��ت که کش��وری را که در ش��رایط ظالمانه تحریم 
قرارگرفته و ناگزیر است راههای دورزدن تحریم را افشا نکند، نباید بیشتر 
تحت فشار قراردهند.این اقدام سرسپردگی را اثبات می کند. وزارت امور 

خارجه باید پیگیر حق مسلم ما در دبیرخانه FATF باشد.
وی ادامه داد: این نهایت رسوایی دبیرخانه FATF است که به جای 
محکوم کردن جنایت تروریس��تی رسمی رئیس جمهوری آمریکا در به 
شهادت رساندن شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، سختگیری ظالمانه و 
البته بیهوده ای را علیه مردم حق جوی ما اعمال می کند. FATF اثبات 

کرد بازیچه ای در دست آمریکاست.
سیدمصطفی میرس��لیم گفت: در شرایط کنونی که دشمن خارجی 
برای ما دندان تیز کرده است باید وقتمان را صرف جلوگیری از تضعیف 
نش��دن کشور در مقابل دش��منان خارجی کنیم.همواره می توان قانون  
اساسی را بهتر کرد، تجربه سی ساله نشان می دهد اگر نقطه ضعفی هم 
باشد، می توان برایش چاره جویی کرد اما گاهی به مرحله ای می رسد که 

برای کشور بحران درست می کنیم.
وی افزود:دو نهاد ریاس��ت جمهوری و مجلس هس��تند که مردم آنها 
را مستقیم انتخاب می کنند؛ ممکن است که رئیس جمهوری با مجلس 
هماهنگ نباش��ند که این زندگی سیاس��ی را مشکل می کند و همواره 
رئیس جمهور باید مراعات اکثریت مجلس را کند و نظر آنها را به حساب 
بیاورد ولی نمی گویم که اجازه بگیرد اما اگر نظرشان را در نظر نگیرد آنها 

در مقابل هم قرار می گیرند که اداره کردن وضع مشکل می شود.

 نماین��ده منتخب مجلس یازدهم ش��ورای اس��المی: انتخابات دوره 
یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی نمایش قدرت و »نه« بزرگ به تفکر 
مذاکره، رابطه و ادامه تماس با اس��تکبار جهانی بود. انتخابات اخیر این 
نکته را به نمایش گذاشت که راه حل مشکالت کشور در عرصه های تولید، 
اقتصاد، معیش��ت و امثالهم صرفاً داخل کشور است و مشکالت مملکت 

قابل حل هستند.
مزایای همکاری حزب مؤتلفه اسالمی با شورای ائتالف را بیان 

بفرمایید. 
هم افزای��ی و کمک مؤثر در حصول وحدت و نهایی ش��دن لیس��ت 
نیروهای انقالب از مزایای همکاری حزب مؤتلفه اسالمی با شورای ائتالف 

بود. حزب مؤتلفه اسالمی به عنوان نفر اولیه و پیشگام در شورای ائتالف 
از زمان ش��روع به کار ش��ورا جزو عناصر اصلی و مؤثر ش��تاب دهنده به 
این وحدت بوده اس��ت. تصریح بر این نکته در کلیه جلس��اتی که بنده 
در آن حاضر بودم الزم اس��ت که برای ما جریان انقالب اس��المی و به 
وحدت رس��اندن همه گرایش های موجود در جبهه نیروهای انقالب مد 
نظر بوده است، ولو اینکه هیچ کدام از کاندیداهای ما در لیست نهایی قرار 
نمی گرفتند. این به معنای جلوه ای از ایثار، همراهی و همدلی با جریانات 

اصیل انقالب اسالمی است. 
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی نشان داد مردم مخالف 

موافقین مذاکره با آمریکا هستند. نظر شما در این باره چیست؟ 
کامالً واضح و روشن است که این انتخابات نمایش قدرت و »نه« بزرگ 
به تفکر مذاکره، رابطه و ادامه تماس با استکبار جهانی بود. انتخابات اخیر 
این نکته را به نمایش گذاشت که راه حل مشکالت کشور در عرصه های 
تولید، اقتصاد، معیش��ت و امثالهم صرفاً داخل کش��ور است و مشکالت 

مملکت از درون قابل حل هستند. 
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. 

با سپاس��گزاری از همه زحماتی که دبیرکل محترم و اعضای ش��ورای 
مرکزی و عزیزان  حزب مؤتلفه اسالمی در جریان این انتخابات کشیدند، به 
عنوان سرباز کوچک والیت و خادم این ملت و عضو مؤتلفه اسالمی از همه 
حمایت ها، تالش ها و زحمات عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.    

سید علی یزدی خواه مطرح کرد:
همراهی موتلفه اسالمی با ائتالف جلوه ای

 از ایثار و همدلی با جریانات انقالب 
حاصل انتخابات »نه« بزرگ به تفکر مذاکره با استکبار جهانی بود
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فهرست رای آورندگان اصولگرای مجلس یازدهم
تبریز،آذرشهر و اسکو:علیرضا بیگی

تبریز،آذرشهر و اسکو: روح اهلل متفکر آزاد
تبریز،آذرشهر و اسکو:میرتاج الدینی

تبریز،آذرشهر و اسکو: محمدحسین فرهنگی
تبریز،آذرشهر و اسکو: علیرضا منادی 

ملکان: سید علی موسوی
مراغه،عجب شیر: دکتر علی علیزاده

میانه:مهدی اسماعیلی
شبستر: جعفر راستی

ورزقان:اهلل وردی دهقان
کلیبر: حسین حاتمی

مرندو جلفا: مهدی اسماعیلی

ارومیه:سیدسلمان ذاکر
ارومیه: روح اهلل حضرت پور

ارومیه:وحید جالل زاده
میاندوآب:مهدی عیسی زاده

نقده و اشنویه:علی زنجانی حسنلوئی
سردشتو پیرانشهر:کمال حسین پور

سلماس:یعقوب رضا زاده

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

اردبیل،نمین،نیر و سرعین: سیدکاظم موسوی
گرمی:ولی اسماعیلی

مشکین شهر:محمود عباس زاده

اردستان:سیدصادق طباطبایی نژاد
اصفهان:امیرحسین بانکی پور 

اصفهان: عباس مقتدایی خوراسگانی
اصفهان:مهدی طغیانی
 اصفهان: زهرا شیخی

اصفهان: حجت االسالم میرزایی
شاهین شهر و میمه:حاجی دلیگانی

کاشان و آران بیدگل:سید جوادساداتی نژاد
گلپایگان و خوانسار:دکترسید مسعود  خاتمی

مبارکه:خانم دکتر پروین صالحی
نجف آباد،تیران وکوران:ابوالفضل ابوترابی

نطنز و بخش قمصر:رحمت اهلل فیروزی پور
فالورجان:حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی

عل��ی نق��د  تق��ی  ش��هر:محمد  خمین��ی 

البرز:

ساوجبالغ و نظر آباد و طالقان:علی حدادی
کرج، اشتهارد:مهدی عسگری

ایالم،ایوان،چرداول،مهران:علی اکبر بسطامی
ایالم،ایوان،چرداول،مهران:سارا فالح

دشتستان:ابراهیم رضائی
بوشهر،گناره و دیلم:عبدالکریم جمیری

دشتی و تنگستان:غالمحسین کرمی
کنگان،دیر،جم وعسلویه:حجت االسالم موسی احمدی

تهران،ری،اسالمشهر،شمیرانات:
1-محمد باقر قالیباف

2-سید مصطفی آقا میرسلیم
3-مرتضی آقاتهرانی

4-الیاس نادران
5-محسن دهنوی

6-محمودنبویان
7-احسان خاندوزی

8-اقبال شاکری
9-ابوالفضل عمویی

10-بیژن نوباوه
11-مجتبی توانگر

12-فاطمه رهبر
13-محسن پیر هادی
14-روح اهلل ایزد خواه

15-احمد نادری
16-عبدالحسن روح االمینی
17-سید نظام الدین موسوی

18-زهره الهیان
19-مالک شریعتی نیاسر

20-مهدی شریفیان
21-سید رضا تقوی

22-سمیه رفیعی
23-سید علی یزدی خواه

24-علی خضریان
25-رضا تقی پور انوری

26-فاطمه قاسم پور
27-مجتبی رضا خواه

28-زهره سادات الجوردی
29-غالمحسن  رضوانی 

30-عزت اهلل اکبری تاالر پشتی
رباط کریم و بهارستان:حجت االسالم نوروزی

شهریار و قدس:حسین حق وردی

آذربایجان شرقی:

ایالم:

بوشهر:

تهران: آذربایجان غربی:

اردبیل:

اصفهان:
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فهرست رای آورندگان اصولگرای مجلس یازدهم
ورامین و پیشوا:حسین نوش آبادی

پاکدشت:فرهاد بشیری
دماوند و فیروزکوه:سید احمد رسولی نژاد

اردل، فارسان کوهرنگ،کیار:قدرت اله حمزه
بروجن:حجت االسالم قلی جعفری

لردگان:حسین بابامیر
شهرکرد:احمد راستینه

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

قائنات:سلمان اسحاقی
بیرجندو درمیان:حسین خسروی اسفزار

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

خواف و رشتخوار:علی اکبر احمدپور

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

فریمان،سرخس احمد آباد:سیداحسان قاضی زاده هاشمی
کاشمر،خلیل آبادو بردسکن:جواد نیک بین

گناباد و بجستان:محمد صفائی دلویی
مشهد و کالت:نصراهلل پژمانفر 

مشهد و کالت:محمد حسین حسین زاده بحرینی
مشهد و کالت: فاطمه رحمانی

مشهد و کالت: سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی 
مشهد و کالت: کریمی قدوسی
نیشابور وفیروزه:احسان ارکانی

نیشابور:هاجر چنارانی
خوشاب قوچان و فاروج:علی آذری

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

شیروان:جدی
اسفراین:امان اهلل حسین پو

آبادان:سید محمودمولوی 
آبادان:سید مجتبی محفوظی

اهواز،باوی،حمیدیه و کارون:سیدکریم حسینی
اهواز،باوی،حمیدیه و کارون: مجتبی یوسفی

ایذه و باغملک:عبداله ایزدپناه

بندرماهشهر،امیدیه،هندیجان:حبیب آقاجری
رامهرمز و رامشیر:ابراهیم متینیان
شوشتر و گوتوند:سهراب گیالنی

مسجدسلیمان،اللی:ورناصرقندعلی
اندیمشک:فریدون حسنوند

خرمشهر:سید لفته احمد نژاد
شادگان:مجید ناصری نژاد

دشت آزادگان و هویزه:قاسم ساعدی
بهبهان: محمد طال مظلومی

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

زنجان و طارم:محمد طاهری

دامغان:علی اکبرعلیزاده برمی
سمنان و مهدیشهر،سرخه:عباس گلرو

شاهرود و میامی و بسطام:علی اصغر خانی
گرمسار و ارادان:اردشیرمطهری زاده

خاش نصرت آباد:حسین زهی
زابل،زهک و هیرمند:حبیب اهلل دهمرده

زابل،زهک و هیرمند:محمد سرگزی
زاهدان:دکتر حسین شهریاری

زاهدان:فداحسین مالکی
سراوان،سیب،سورانو:ملک فاضلی

ایرانشهر و سرباز: عبدالناصر درخشان
داراب وزرین شهر:محمد جواد عسگری

سروستان،خرامه:عبدالعلی رحیمی مظفری

شیراز:علیرضا پاک فطرت
شیراز: روح اهلل نجابت

شیراز:جعفر قادری
شیراز:ابراهیم عزیزی 

فسا:حجت اهلل فیروزی
فیروزآباد:مهدی فروردین

کازرون:فریدون عباسی
المرد و مهر:سیدموسی موسوی

مرودشت و پاسارگاد:جالل رشیدی
ممسنی و رستم:مجید انصاری

نیریز و استهبان:فرهاد طهماسبی
جهرم:محمد رضا رضایی کوچی
سپیدان و بیضاء:محسن علیزاده

چهارمحال و بختیاری:

زنجان:

سمنان:

سیستان و بلوچستان:

فارس:

خراسان جنوبی:

خراسان رضوی:

خراسان شمالی:

خوزستان:
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بوئین زهرا و آوج:روح اله عباسپور
تاکستان:رجب رحمانی

قزوین و آبیک: خانم محمدبیگی
قزوین و آبیک:لطف اله سیاهکلی مرادی

قم، کهک سلفچگان: امیرآبادی
قم، کهک سلفچگان: ذوالنور
قم، کهک سلفچگان: زاکانی

مریوان و سروآباد:شیوا قاسمی پور
قروه، دهگالن: پرویز اوسطی

سقز، بانه:بهزاد رحیمی

بافت،رابر:صمداهلل محمدی
بم و ریگان و فهرج:حجت االسالم غضنفرآبادی

زرند و کوهبنان:عفت شریعتی کوهبنانی
کرمان و راور:محمدرضا پورابراهیمی داورزنی

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

شهربابک:مصطفی رضا حسین قطب آبادی 
رفسنجان و انار:حسین جاللی

سنقر:سید حسینی کیا
کرمانشاه:عبدالرضا مصری
کرمانشاه:محمد رشیدی 

کنگاورصحنه و هرسین:علی رضایی

کهکیلویه و بهمئی و چرام:حجت االسالم موحد
بویر احمد و دنا:مهدی روشنفکر

علی آباد: رحمت اهلل نوروزی
گرگان و آق قال:رمضانعلی سنگدوینی

آستارا:غالمرضا  مرحبا
آستانه اشرفیه:محمدعلی رمضانی

رشت: جبارکوچکی نژاد
رشت: سید علی آقازاده دافساری
رشت:محمدرضا احمدی سراوانی

فومن و شفت:خلیل بهروزی فر
لنگرود:پرویز محمدنژاد

طوالش،رضوانشهر و ماسال:حسین محمد یاری
رودسر و املش:محمد صفری ملک میان

الیگودرز:محمد خدابخشی
بروجرد:حسین گودرزی

پلدختر:سید حمیدرضا کاظمی
درد و ازنا:حسین گودرزی

خرم آباد:مهرداد ویس کرمی
خرم آباد:مرتضی محمودوند

آمل:رضا حاجی پور
بابل:علی کریمی

بابل:مهدی  سعادتی
ساری و میاندرود:منصور علی زارعی
بابلسر و فریدونکنار:علی اصغر باقرزاده

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

قائمشهر و سوادکوه و جویبار:کمال علی پور خنکداری
قائمشهر و سوادکوه و جویبار:کیوان مرادیان

اراک و کمیجان و خنداب:علی اکبر کریمی
محالت و دلیجان:علیرضا سلیمی

شازند:محمود احمدی بیغش
ساوه و زرندیه:محمد سبزی

خمین:علیرضا نظری

میناب،جاسک و سیریک:حسین رئیسی
بندرعباس،هرمز،قشم،ابوموسی:محمد آشوری

بندرعباس،هرمز،قشم،ابوموسی: مرادی
بندرلنگه،بستک،پارسیان:احمد جباری

اسدآباد:کیومرث سرمدی واله
مالیر:احد آزادی خواه

مالیر: هادی بیگی نژاد
همدان و فامنین:حمیدرضا حاجی بابایی

همدان و فامنین:احمد حسین فالحی
بهارو کبو آهنگ:عیسی جعفری
تویسرکان:محمد مهدی فتحی

اردکان: محمدرضا دشتی اردکانی 
یزد و اشک دز:محمدصالح جوکار

مهریز،بافق،ابرکوه و خاتم:محمد رضا صباغیان بافقی
نفت و میبد:سید جلیل میر محمدی 

لرستان:

مازندران:

مرکزی:

هرمزگان:

همدان:

یزد:

قم:

کردستان:

کرمان:

کرمانشاه:

کهکیلویه و بویر احمد:

گلستان:

گیالن:

قزوین:
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احمد کریم��ی اصفهان��ی، عضو هیات 
موس��س حزب مؤتلفه اس��المی در خصوص 
FATF گف��ت: اینکه در دنی��ا باید ارتباطاتی 
داشته باش��یم خودش یک مسئله است، ولی 
بعضی از قراردادها کالم حق را دارند، در حالی 

که اراده شان باطل است. 
وی در ادامه افزود: اس��تکبار پشت این گونه 
قرارداده��ای بین المللی اس��ت و می خواهد با 
اج��رای این قراردادها مش��کل ایجاد کند و به 

خیلی از خواسته هایش جامه عمل بپوشاند. 

عضو هیات موس��س حزب مؤتلفه اسالمی 
تأکید کرد: ما نمی توانیم قبل از بررسی اهداف 

استکبار، عملی را انجام بدهیم. 
وی تصریح کرد: FATF در س��ایه مسائل 

اقتصادی قصد سلطه بر ما را دارد. 
کریمی اصفهانی بی��ان کرد: چنانچه مقوله 
سلطه استکبار از طریق FATF کنار گذاشته 

می ش��د ، FATF می توانس��ت اثر داشته 
باشد. 

وی در خص��وص اث��ر FATF اظهار کرد: 
اقتص��اد ارتباط��ی بین المللی اس��ت، ولی در 
FATF این ارتباط بین المللی مطرح نیس��ت، 
بلکه سلطه بیگانه مطرح است و به همین علت 

نمی تواند برای ما عملیاتی شود. 
عضو هیات موس��س حزب مؤتلفه اسالمی 
تصریح کرد: پشت FATF اراده باطل و مسائل 

سیاسی با پوششی اقتصادی قرار دارد. 
وی اشاره کرد: FATF با اهداف سیاسی ای 
ک��ه در پش��ت آن نهفت��ه اس��ت می توان��د 
وابس��تگی های بس��یاری را برای ما بیاورد که 

همین نکته منفی این موضوع است. 
کریمی اصفهانی در پایان گفت: استکبار از 
طریق FATF به دنبال وابستگی های اقتصادی 
است و به تبعش فرهنگ سلطه را هم بر کشور 

اعمال خواهد کرد.

احمد کریمی اصفهانی:

 FATF قصد سلطه بر ما را دارد

با قرار گرفتن ایران در لیس��ت سیاه FATF و برگزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و حضور مردم در این انتخابات، 
خبرن��گار ما  بر آن ش��د در خصوص بررس��ی ای��ن دو موضوع از منظر 
بین المللی با حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین الملل گفتگو کند که در 

ادامه متن آن را می خوانید.  
  ماهی�ت واقعی FATF با نظر به قطع کمک به تروریس�م و 

حمایت از آن چگونه است؟ 
آن طور که مس��لم است اکثر نهادها، کارگروه ها و گروه های ویژه مثل 
FATF در س��طح کالن و در مناس��بات خصوصاً اقتصادی و راهبردی 
خودشان همواره و به ویژه در دو سه دهه اخیر تابعی از بازی قدرت های 
ب��زرگ بوده اند. به عنوان مثال یکی از معضالت��ی که در تصویب لوایح 
چهارگانه با آنها روبرو بودیم این بود که چرا در تفسیر واژه تروریسم � که 
قرار است طبق لوایح چهارگانه کمک به تروریسم قطع شود و تروریست ها 
بایکوت شوند � تعریف قدرت های سلطه گر از این واژه دخیل است. کاماًل 
مشخص است از نگاه کشورهایی مثل آمریکا گروه های مقاومت که علیه 
تروریس��م واقعی می جنگند مصداق تروریس��م محسوب می شوند و در 
مقابل گروه های تروریس��تی که خودش��ان مولد ترور، خشونت و بحران 
هستند خارج از این لیستند. برای همین منازعات و چالش های زیادی در 

ایران بر سر پذیرش لوایح چهارگانه صورت گرفت.
قرار گرفتن ایران در لیس�ت سیاه FATF در راستای تحقق 

چه هدفی است؟ 
اقدام اخیر FATF در قرار دادن نس��بی ایران در لیس��ت س��یاه در 
راستای سیاست اعمال فشار حداکثری از سوی ایاالت متحده آمریکا و 
متحدانش علیه ایران انجام می شود. همین موضوع به خوبی نشان می دهد 
عمالً دغدغه کارگروه هایی مثل FATF تأمین امنیت بین الملل نیست، 
بلکه دغدغه اصلی شان تکمیل پازلی است که واشنگتن و شرکای غربی 

آن در تقابل با سایر کشورهای دنیا می چینند.  
برگ�زاری انتخابات مجلس یازدهم در چه ش�رایطی از تاریخ 

جمهوری اسالمی ایران رقم خورد؟  
انتخاب��ات مجل��س ش��ورای اس��المی در یک��ی از حس��اس ترین و 
تعیین کننده ترین برهه های حیات سیاسی جمهوری اسالمی ایران برگزار 
شد. این انتخابات اولین انتخابات بعد از خروج ترامپ از توافق هسته ای 

با ایران بود. نباید فراموش کنیم که این انتخابات اولین انتخابات پس 
از شهادت مظلومانه سردار قاسم سلیمانی برگزار شد. در عین حال اولین 
انتخاباتی بود که بعد از ورود انقالب اس��المی ایران به 40 س��الگی  خود 

صورت گرفت. 
به نظر ش�ما پیام م�ردم با حضور در این انتخاب�ات به غرب و 

غرب گرایان چیست؟   
خیلی از کش��ورهای غربی خصوصاً آمری��کا و اتاق های فکری که در 
آمری��کا قرار دارند رفتار مردم ایران و ن��وع رأی دادن آنها را در انتخابات 
رصد می کردند که ببینند بعد از این همه مدت چه اتفاقی افتاده اس��ت 
و مردم چه ذائقه ای دارند و به س��مت چه تفکرات و روش هایی گرایش 
پیدا می کنند. در این انتخابات رأی اکثریت مردم به جریان انقالبی کاماًل 
نشان داد مطالبه مردم اتخاذ رویکردی عزت مدارانه و قاطعانه در سیاست 
خارجی و اقتصاد و خصوصاً در مواجهه با تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
و متحدانش هست. این پیامی است که اغلب رسانه های غربی طی یکی 
دو روز اخیر گرفته اند و در رس��انه های غربی ه��م آمده که پیام حضور 
مردم ایران در انتخابات اخیر تقویت سیاست ها و راهبردهای منطقه ای 
و بین المللی کالن جمهوری اسالمی ایران است که بر مبنای ایستادگی 
کامل در برابر توطئه ها، اقدامات، تحریم ها ، تهدیدهای آمریکا و متحدانش 

و عدم سلطه پذیری غرب استوار است. 

حنیف غفاری بررسی کرد:

 پیام حضور مردم در انتخابات به آمریکا

اقتصاد ارتباطی بین المللی است، ولی 
در FATF این ارتباط بین المللی مطرح 
نیست، بلکه سلطه بیگانه مطرح است 

و به همین علت نمی تواند برای ما 
عملیاتی شود
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حضرت عبد العظیم نقل می کند که امام باقر علیه السالم خطاب 
به محّمد بن مسلم فرمود:

»روزهای زندگی را به انجام دادن کارهای بیهوده هدر نده؛ زیرا کسانی 
با تو هس��تند که کارهای روزانه ات را شماره می کنند« )علل الشرائع : ج 

2 ص 599 ح 49(
چند نکته:

گران بهاترین سرمایه سعادت جاوید آدمی، عمر اوست. بنا بر این ،   
کسی که انسان را به کاری که موجب نابودی این سرمایه می گردد دعوت 
کن��د ، »فریبکار« و کس��ی که دعوت او را بپذی��رد و عمر خود را صرف 

کارهای بیهوده نماید، »فریب خورده« است.
 یکی از راه های مهّم پیشگیری از بیهوده کاری، این است که انسان 
ب��اور کند همراهانی دارد ک��ه هیچ گاه از او جدا نمی ش��وند و آنها او را 
می بینند؛ ولی او آنها را نمی بیند و آنها همه چیز را از ریز و درشت ثبت 

می کنند و روزی به همه این موارد رسیدگی خواهد شد.
 در آیات قرآن نیز به تناوب به مس��اله ثبت اعمال توسط فرشتگان 
اشاره شده است. . حکمت یاد شده در واقع، تفسیری است بر آیاتی مانند :

»آن گاه ک��ه دو ]فرش��ته [دریاف��ت کننده از راس��ت و چپ مراقب 
نشسته اند، ]آدمی [ هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد، جز آن که مراقبی نزد 

اوست و آن را ضبط می کند(.« )سوره ق، 17(
موالی متقیان این مفهوم را  چنین بیان فرموده اند:

»بدانید - ای بندگان خدا - که دیده بانانی از وجود شما و جاسوسانی 
از اعضای بدن ش��ما و نگهبانانی صادق، بر ش��ما گماش��ته شده اند که 

اعمال شما و شمار نََفس هایتان را ثبت می کنند . نه سیاهی شب تار، 
]اعمال [ ش��ما را از دید آنها پوشیده می دارد و نه دروازه محکم و بسته ، 

شما را از آنان مخفی می کند.« )نهج البالغه، خطبه 157(
 این روایت بیش از هر زمان دیگری مفید برای امروز ماست. مایی که 
اوقات فراوانی از عمرمان را به بیهوده کاری می گذرانیم. اغلب استفاده از 
تکنولوژی را صرف امور بیهوده می کنیم و ساعت ها وقت مان را هم در 

فضای مجازی به بطالت می گذرانیم!

به مناسبت میالد امام باقر)ع(

بیهوده کاری  و فضای مجازی!

رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم 
تبریز به نکته مهمی درباره تاثیر حضور به 

هنگام اشاره داشتند:
»تأثی��ر حض��ور به هن��گام و در لحظه، 
یک تأثیری اس��ت که خدای متعال به آن 

یک لط��ف و عنایت 
خاّص��ی دارد؛ یعنی 
وقتی که کار را شما 
نی��از  لحظ��ه ی  در 
دهید،  م��ی  انج��ام 
برکات آن کار بیشتر 
خواهد شد. حاال مثاًل 
بیس��ت ونهم  همین 
عقیده ی  بهمن 56؛ 
این اس��ت که  بنده 
اگر م��ردم تبریز روز 
بهمن  بیس��ت ونهم 
ای��ن چهل��م را برای 
نوزده��م دی نم��ی 
احتمال  به  گرفتند، 
زی��اد نوزده��م دی 

به فراموش��ی س��پرده می ش��د، در امواِج 
تبلیغاِت گوناگوِن آن روز فراموش می شد... 
این جوری خ��دا برکت می دهد و حرکت 
عمومی ملّت ایران به یک حادثه ای منتهی 
ش��د که این حادثه در طول تاریخ کش��ور 
ما سابقه ندارد: ریش��ه کن کردن حکومت 
طاغوت و روی کار آوردن حکومت اس��الم؛ 

برکت الهی این است.«
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

»الّذی َخلََق الَموَت و الحیاَة لِیبُلَوُکم ایکم 
أحَسُن َعَمالً.« )ملک، آیه 2(

خداوند، مرگ و زندگی را بیافرید تا شما 
را بیازماید که کدام یک 

کاری بهتر می کنید.
ام��ام ص��ادق)ع(  از 
درباره آیه مزبور، روایت 

شده است:
عم��ل  »مقص��ود، 
بیشتر نیست، بلکه عمل 

بهتر است.«
همچنین پیامبر خدا 

)ص( فرموده است:
»خداون��د، دوس��ت 
دارد که ه��ر کارگزاری 
که کار می کند، نیکو، 

کار کند.«
پیش��گاه  در  آنچ��ه 
الهی اهمیت فوق العاده 
ای دارد نه کمیت و اندازه بیش��تر عمل که 

کیفیت و چگونگی آن است.
در روایات به دو دسته کار اشاره می شود: 
یکی کار نیک انج��ام دادن، و دیگری نیکو 
کار کردن. یعن��ی هر کس کاری می کند، 
باید آن را درس��ت و اس��توار و محکم و به 

موقع انجام دهد.

نکاتی درباره فرمایش مهم رهبر انقالب به مردم تبریز:

برکت کار خوب در لحظه نیاز

 پیامبر اکرم )ص( فرمودند:
»کسی که سی روز از ماه رجب را روزه بگیرد، منادیی 
از آس��مان صدا می زند: ای بنده خدا گذشته ات بخشیده 

شد، در بقیه عمر عمل خود را از نو شروع کن...
عرض ش��د: ای پیامبر خدا کس��ی که بعلت ضعف یا 
مرض و غیره نتواند روزه بگیرد، چه کاری انجام دهد تا به 

آنچه فرمودی برسد؟
حضرت فرمودند: برای هر روز قرص نانی صدقه بدهد. 
قسم به کسی که جانم بدست اوست، اگر هر روز اینطور 
صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بیش از آن می رسد. زیرا اگر 
جمیع مخلوقات آسمان ها و زمین همگی جمع شوند تا 
مقدار ثواب این عمل را معین کنند، به یک دهم فضائل و 

درجاتی که در بهشتها به آن می رسد، نمی رسند.
عرض شد: ای رسول خدا کسی که نتواند صدقه بدهد 

چه کاری انجام دهد تا به آنچه فرمودی برسد؟ 
حضرت فرمودند:با این تسبیح در هر روز ماه رجب صد 
بار خدا را تسبیح می کند:»سبحان اإلله الجلیل سبحان 
من ال ینبغی التسبیح إال له سبحان األعّز األکرم سبحان 
من لبس العّز و هو له أهل« )المراقبات، اعمال ماه رجب(

آثار روزه و صدقه 
در ماه رجب
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بعد از نامه آیت اهلل شهید دکتر بهشتی 
در بیست و دوم اسفند 1359  به امام خمینی 
)ره( در رابط��ه با دو بین��ش در این رابطه نامه 
که مرحوم هاشمی رفس��نجانی در 25 بهمن 
1359 به امام خمینی )ره( نوشته است تقدیم 

می شود..
  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 امام و رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظم
انتخاب��ات  از  ی��ک  س��ال پی��ش پ��س 
ریاست جمهوری نامه ای به خدمتتان نوشتیم 
که نسخه ای از آن ضمیمه این نامه است شما 
در بیمارستان قلب بس��تری بودید و مالحظه 
حال ش��ما مانع تقدیم نام��ه گردید ، خواهش 
دارم ، اول آن نامه را مالحظه نمایید و س��پس 

این یکی را.
 تبلیغ��ات متمرکز مخالفان - ک��ه از مقام 
رس��می و تریبون های رسمی در رول مخالف 
و عقیده و اقلیت س��خن می گویند- و نصایح 
کلی و عام جنابعالی و س��کوت و مالحظات ما 
که عل��ل موضع گیری ها را روش��ن نکرده ایم 
وضعیتی به وجود آورده که خیلی ها خیال می 
کنند ما و طرف ما بر سر قدرت اختالف داریم 
و دو طرف را متس��اویا مقص��ر یا قاصر یا... می 
دانند. ما برای حفظ آرامش نمی توانیم مطالب 
واقعی خودمان را بگوییم و جنابعالی هم صالح 
ندانسته اید که مردم را از ابهام و تحیر در آورید. 
خود شما می  دانید که موضع نسبتاً سخت 
مکتبی امروزه م�ا، دنباله ی نظرات قاطع 
ش�ما از اول انقالب تا به امروز اس�ت، بعد 
از پی�روزی معموالً ما مس�امحه هایی در 
اینگونه موارد داشتیم و جنابعالی مخالف 
بودید اما نظرات ش��ما را با تعدیل هایی اجرا 
می کردیم شما اجازه ورود افراد تارک الصالة یا 
متظاهر به فسق را در کارهای مهم نمی دادید، 
ش��ما روزنامه آیندگان و... تحریم می کردید ، 
ش��ما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع 
بودید، شما از وجود موسیقی و زن بی حجاب 
در رادیو تلویزیون جلوگیری می کردید؟ همین 
ها موارد اختالف ما با آنها است.آیا رواست که به 
خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگیر باشیم و 
متهم و جنابعالی در مقابل اینها موضع بی طرف 
بگیرید؟ آیا بی خط بودن و آس��ایش طلبی را 
می پس��ندید؟ البته اگر مصلحت می دانید که 
مقام رهبری در همین موضع باشد و سربازان 
خیر و شر جریانات را تحمل کنند، ما از جان و 
دل حاضر به پذیرش این مصلحت هستیم ولی 
مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعدا تاریخ چگونه 

قضاوت می کند؟
 م��ا جایز نمی دانیم می��دان را برای حریف 
خال��ی بماند و مثل بعضی از همراهان س��ابق 
قیافه بی طرف بگیریم و به اصطالح جنت مکان 
و بی آزار و زاهد جلوه کنیم، به خاطر حفاظت 
از خط اسالمی انقالب در صحنه می مانیم و از 
مشکالت ، مخالفت ها و تهمت ها نمی هراسیم 

و به صالحیت رهبری جنابعالی ایمان داریم.

   قبل انتخابات ریاس��ت جمهوری، به شما 
ع��رض کردیم ک��ه بینش آق�ای بنی صدر 
مخالف بینش اس�الم فقاهتی است که ما 
برای اجرای آن تالش می کنیم و اکنون هم 
بر همان نظر هستیم و شما فرمودید ریاست 
جمهوری مقام سیاس��ی است و کاری دستش 
نیست ، امروز مالحظه می فرمایید که چگونه 
در کار کابین�ه و…. می تواند کارش�کنی 
کند و چگونه با اس�تفاده از مقام، مجلس 
و دول�ت و نهادهای انقالبی را تضعیف می 
کنند و م��ا فقط می توانیم دفاع کنیم ، چون 
تضعیف متقابل را با گفتن نواقص رئیس جمهور 
صالح نمی دانیم و همان دفاع هم مشاجره تلقی 
می شود و به حق مورد مخالفت جنابعالی قرار 
می گیرد و آتش بس می دهید که اختالف دو 
بینش است که یک طرف مصداق اسالمش 

غضنفرپور و سالمتیان و سعید سنجابی و 
طرف دیگر رجایی و گنابادی و منافی می 

باشند.
 در خصوص جنگ و فرماندهی ارتش مطالب 
و احتماالت زی��ادی داریم. خلبان ش��یرودی 
که س��مبل ایمان و شجاعت و تالش است در 
پادگان ابوذر به من می گفت که امروز ایمان می 
جنگد  نه تخصص و می خواهند دست مومنان 
را کوتاه کنند ، ایش��ان همراه و همرزم خلبان 
شهید کش��وری و خلبان شهید آشوری است. 
وحشت داشت و به من گفت پیامش را به شما 
بگویم، ضبط هم شده. احتماالً آقای بنی صدر 
به منظ��ور تضعیف دولت و ش��اید- بعضی ها 
هم باش��ند- برای اجرای منویات آمریکا و… 
مخصوصاً کمبود مهمات و اس��لحه قابل توجه 
اس��ت. در این مورد الزم است جنابعالی سریعاً 

فکری بفرمایید و بهتر است در یک جلسه  
طوالنی و محرمانه با دوس��تان م��ورد اعتماد 
ارتش��ی نظیر صیادش��یرازی، نامجو، سلیمی، 
شیرودی و... با حضور ما ها در خدمتتان بحث و 

تصمیم گیری شود.
 ما حزب جمهوری اسالمی را با مشورت  
با شخص جنابعالی و گرفتن قول مساعدت 
و تایی�د غیرمس�تقیم -من ش�خصاً در 
مدرسه علوی با ش�ما در این باره مذاکره 
کردم- تاس�یس کردیم و با توجه به اینکه 
قانون اساس��ی  تعدد اح��زاب را پذیرفته فکر 
می کنیم یک حزب اس�المی ق�وی برای 
تداوم انقالب و حکومت اسالمی ضرورت 
دارد و جنابعالی هم روزهای اول در تهران 
و قم مکرراً تایید فرمودید. میل داریم الاقل 
در جلسات خصوصی نظر صریح بفرمایید اگر 

مایلید ما حزب را کنار بگذاریم ، ما را قانع کنید 
و اگ��ر الزم می دانید که حزب بماند باید جور 
دیگری عمل بشود و اگر همین گونه که عمل 
می فرمایید، مصلحت است ما را قانع کنید تا ما 

هم دوستان حزبی را قانع کنیم.
 اینجانب که جنابعالی را مثل جانم دوست 
دارم روی زمین کسی را صالح تر از شما سراغ 
ندارم، واقعاً و حقا ما انتظار داریم در مقام رهبری 
و مرجع تقلید اگر تعدیلی در شیوه حرکت ما 
الزم می دانید صراحتا امر بفرمایید که مطیعیم.

آخرین مطلب- که در ترتیب مطالب جایش 
اینجا ی نامه نیس��ت- اینکه ما پس از پیروزی 
آق��ای بنی صدر ب��رای اینکه ایش��ان خیالش 
از جانب ما راحت باش��د ، ایش��ان را به ریاست 
شورای انقالب برگزیدیم و به جنابعالی پیشنهاد 
نیابت فرماندهی کل قوای ایش��ان را دادیم که 
سریعا تصمیم بگیرند و کار کنند اما ایشان به 
اینها هم قانع نشد و مرتباً کمبودها را متوجه ما 
می کرد و می گفت: من می خواهم کار کنم ولی 
نمی گذارند. در مرکز قدرت بود و دیگران را 
مقصر معرفی می کرد و امروز هم می بینید 

نقش اقلیت مخالف را. پس چه باید کرد؟ 
با سپاس و معذرت

 اکبر هاشمی

نامه تاریخی هاشمی رفسنجانی به امام خمینی)ره(:

بینش بنی صدر مخالف اسالم فقاهتی است

قبل انتخابات ریاست جمهوری، به شما 
عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر 

مخالف بینش اسالم فقاهتی است که ما 
برای اجرای آن تالش می کنیم و اکنون 

هم بر همان نظر هستیم
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هر روز برای شما منتشر می شود

ت  ب��ا نتخا ا
جه��اد  ی��ک 
است؛  عمومی 
ت  ب��ا نتخا ا
مایه ی تقویت کش��ور اس��ت؛ انتخابات مایه ی 

آبروی نظام اسالمی است. 
می بینید تبلیغات آمریکایی ها را که چطور 
می خواهن��د بین نظ��ام اس��المی و بین مردم 
فاصل��ه بیندازند؟ زیاد ه��م کار می کنند، دائم 
مش��غول کارند، به قول خودشان اتاق فکر -به 
هیئت های اندیش��ه ورز می گوین��د اتاق فکر- 
تشکیل می دهند، می نش��ینند، فکر میکنند، 
برنامه ری��زی می کنند؛ چن��د َده نفر، چند صد 
نفر در بخش��های مختلف، مسئول کار ایران و 

بحث افکار عمومی ایران هستند که می نشینند 
فّعالّیت می کنند. هدف فّعالّیت این اس��ت که 
جوان ایرانی را از نظام اسالمی جدا کنند؛ اّما به 
نتیجه نمی رسند. می بینید در بیست ودّوم بهمن 
چه اتّفاق می افتد، در بزرگداشت شهید عزیزمان 
سلیمانی چه اتّفاق می افتد! در انتخابات، همین 
اتّفاق باید بیفتد؛ یعنی ببینند دش��منان که با 
وجود اصرار آنها برای اینکه مردم را از نظام جدا 
کنند، مردم به انتخابات اقبال می کنند؛ که این 

اقبال، آبروی نظام اسالمی است.
 مقام معظم رهبری 98/11/29

درشرایطی که دش��من با تما م امکاناتش 
در طی ماههای گذش��ته سعی کرده مردم را 
به عدم مشارکت در انتخابات دعوت و تشویق 
کند و متاسفانه سوء مدیریت اجرائی در کشور 
نیز به این مسئله کمک کرده ؛ مقابله با توطئه 
دش��من یک جهاد عمومی است که با حضور 
اکثریت ملت ایران پای صندوقهای رای تحقق 
پیدا کرد ؛ مردم ای��ران با این حضور در جهاد 
عمومی ش��رکت ک��رده و دش��من را مایوس 

ساختند .
ملت ایران کار خودش را کرد

دشمنان می خواهند بدانند که حاال بعد از این 
همه تالش و تبلیغات و مشکالت اقتصادی ای 
که در کش��ور وج��ود دارد و بدعه��دی ای که 
غربی ها و اروپایی ها با ما کردند و فشارهایی که 
-به قول خودشان فشار حّداکثری- آمریکایی ها 
دارند وارد می کنند، باالخره نتیجه اش در مردم 
 چه شده؟ دشمن دارد نگاه می کند و می خواهد 
این را ببیند. دوس��تان ما هم در اطراف دنیا با 
نگرانی نگاه می کنند تا ببینند چه خواهد شد. 
البّت��ه هر وقت پیغامی به ی��ک مجموعه ای از 
دوستانمان می دهیم، همیش��ه بنده می گویم 
هیچ نگران نباشید، از ملّت ایران نگران نباشید؛ 

ملّت ایران میداند چه  کار دارد می کند، بلد 
اس��ت چه  کار بکند و دارد می کند کار خودش 

را.98/11/29
حضور گستر ده ملت ایرا ن در انتخابات 
امسال نشان داد که تالش دشمن بی نتیجه 

بوده و لذا انتخابات امسال هم :
1-خنثی کننده ی بسیاری از نّیتهای شومی  
ش��د که آمریکایی ها علیه کش��ور ما در ذهن 

داشتند، صهیونیست ها در دل داشتند. 
2- این انتخابات، بدل فّن مکر و کید دشمنان 
ایران ش��د؛ چون نمونه ای ب��ود از همان حضور 

به هنگامی که رهبری فرمودند .
3- خدا ب��ه حضورِ به هنگام م��ردم در پای 
صندوق انتخابات، به توفیق الهی برکت خواهد 

داد.
4-اگ��ر انتخاب خوب��ی انجام داده باش��یم، 
ممکن اس��ت تأثیِر تحّول آفرین داشته باشد؛ با 
ای��ن کار یک تأثیِر تحّول آفرینی در کش��ور به 

وجود می آید.
 کش�ور قوی ب�ا مجلس ق�وی بوجود 

می آید
ایران باید قوی بشود؛ اگر قوی بشود، دشمن 
مأیوس می ش��ود، توطئه های دشمن در نطفه 
خفه می شود و به نتیجه نمی رسد؛ این نتیجه ی 
قوی شدن اس��ت. یکی از مصادیق قوی شدن 
همین است که یک مجلس قوی داشته باشیم؛ 
مجلسی که در مقابل توطئه های دشمن، با وضع 
قوانین الزم، با هدایت دولتها به سمت مطلوب، 
بتواند کش��ور را مصونّیت ببخشد؛ یک مجلس 

قوی این جوری است.
از قرائن پیداس��ت که مجلس قوی به همت 
ملت ایران در حال شکل گیری است وکیفیت 
نامزدها و میزان مشارکت مردم هم این واقعیت 

را اثبات نموده است .

حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی

جهاد عمومی

پنجره آخر حسن غفوری فرد:
نحوه شهادت سردار سلیمانی 

واماندگی آمریکا را ثابت کرد 
مشاور شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: ترور سردار سلیمانی، واماندگی آمریکا 
و نی��ز بی اثر بودن تحری��م ها علیه جمهوری 

اسالمی ایران را ثابت کرد.
»حس��ن غفوری فرد« روز جمعه با حضور 
در حس��ینیه جماران و انداختن رای خود در 
صن��دوق در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات 

ای��ران امروز در یک مقطع حس��اس جهان و 
منطقه برگزار می ش��ود.وی ادامه داد: پیش از 
این توطئه های آمریکا از طریق تحریم ها اعمال 
می ش��د اما امروز به عل��ت واماندگی و بی اثر 
بودن تحریم ها اقدام به شهادت شهید قاسم 
سلیمانی کردند.مشاور شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی اضافه کرد: اقدام به ترور شهید 
سردار قاسم سلیمانی در تاریخ سیاسی کشور 
و حداقل در 200 س��ال گذشته تا جایی که 

اطالع  دارم بی سابقه بوده است.

ترس کرونا از دالالن


