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جمهوری اسالمی سلطه پذیر نخواهد شد
میگویند جمهوری 
اسالمی بیاید وارد این 
نظام بش��ود؛ یعنی او 
هم بشود سلطه پذیر. جمهوری اسالمی از ساعت 
اّول تولّد خودش و تحّقق خودش علیه این نظام 
سلطه حرکت کرده؛ چطور ممکن است این را از 
دست بدهد. ما با نظام سلطه مخالفیم، با تقسیم 
دنیا به س��لطه گر و سلطه پذیر مخالفیم، با این 

مقابله میکنیم . امام خامنه ای 98/7/10
اشتباه دولتها

متاس��فانه ما در فضای کالن سیاسی کشور 
با یک بیماری مزمن مواجه هس��تیم و آن هم 
اشتباه گرفتن کارکرد و جایگاه دولت با عرصه 
گفتمان س��ازی و راهبری کالن کش��ور است. 
یعنی برخی مسئولین وقتی با رای مردم برای 
برعهده گرفتن مسئولیت اجرایی کشور انتخاب 
می ش��وند، دچار یک س��وء تفاهم می شوند و 
گمان می کنند که می توانند گفتمان س��ازی 
فکری و اعتقادی کشور را هم در دست بگیرند! 
پس از جنگ تحمیلی؛ دولت س��ازندگی سعی 
کرد تا گفتمان س��ازندگی را تبدیل به گفتمان 
رایج کشور کند؛ در حالی که مردم درواقع تنها 
سلیقه ی اجرایی و رئیس قوه مجریه را انتخاب 

کرده بودند نه بیشتر!
بعداً دیدی��م که ترویج گفتمان س��ازندگی 
زمینه رأی آوری ش��عاری دقیقاً متضاد با خود 
را فراه��م نم��ود. در دولت اصالح��ات هم این 
اش��تباه تکرار ش��د. آنها گمان م��ی کرند می 
توانند گفتمان انقالب اس��المی را به توس��عه 
سیاسی تغییر بدهند و دقیقاً به همین خاطر آن 
شعارهای رادیکال، تقدس زدایی ها و سعی در 
القاء تقابل بین جمهوریت و اسالمیت را شاهد 
بودیم. در انتخابات س��ال 84 ما مجدداً دیدیم 
که مردم به شعاری کامالً متضاد با رویکردهای 
اصالح��ات و س��ازندگی رای دادند و س��لیقه 
دیگری را برای برعهده گرفتن مسئولیت اجرایی 

کشور برگزیدند.
در دوره دوم مس��ئولیت دول��ت دهم- باز 
هم این توهم دردولت پدیدآمد که مردم نیاز 
ب��ه گفتمان جدیدی غی��ر از گفتمان انقالب 
اس��المی دارند! کم ک��م صحبت هایی مطرح 
ش��د که بعض��اً در تعارض ب��ا گفتمان اصیل 
انقالب اسالمی قرار می گرفت. به همین دلیل 
ما در انتخابات س��ال 92 دیدیم که یک رأی 

متفاوتی شکل گرفت.
احس��اس می شودکه این اش��تباه در دولت 

جاری نیز در حال شکل گرفتن است. 
رئی��س دولت و ارکان قوه مجریه باید بدانند 
که فق��ط به عنوان قوه مجریه کش��ور انتخاب 
شده اند. گفتمان انقالب اسالمی یک گفتمان 
بالنده اس��ت و تدوین کنن��ده ی اصلی آن هم 
امامی��ن انق��الب)ره( بوده وهس��تند. تا جایی 
که مس��ئولین کش��ور همان گفتمان را ترویج 
کنند، مورد حمایت مردم هس��تند و هر جا از 
آن گفتمان تخطی ص��ورت بگیرد؛ آثار خود را 
خواهد گذاش��ت و زمینه گسست اجتماعی را 

فراهم خواهد نمود.

مبن��ای گفتمان انق��الب اس��المی قدرت 
درون��زا با اتکای ب��ه دین و دین باوری اس��ت. 
گفتمان انقالب اس��المی گفتمانی اس��ت که 
حتماً در تعارض با تم��دن های تمامیت خواه 
غربی قرار می گیرد و استکبارس��تیز است. ما 
نباید س��عی کنیم چیزی ب��ر این پیکره اصیل 
و با قوام بیافزائیم یا بخواهیم قس��متی از آن را 
تراش دهیم! تمدن های تمامیت خواه دنیاهیچ 
حرکتی را در مقابل خودش برنمی تابد و با بهانه 
ی جهانی سازی به دنبال یکسان سازی جهان 
با تفکر و مدل غربی در ابعاد حکومت، فرهنگ، 

اقتصاد و سیاست هستند.
اشتباه دولت تدبیر و امید

     س��خنان چندی پیش رئیس جمهور که 
گفتند 41 س��ال است ما هنوز به جواب روشن 
وقاطعی در کش��ور درخصوص ارتباط با جهان 
نرس��یده ایم ! نمی دانیم تعامل سازنده داشته 
باش��یم یا تقابل مس��تمر؛از جمله اش��تباهات 
اس��تراتژیک دولت فعلی اس��ت ک��ه علی رغم 
آزمونها و تجربیات 40 س��اله انقالب اس��المی  
؛ هنوز برای غربزدگان و وادادگان وخوشبینان 
ب��ه غرب درمیان آنها جا نیافتاده و همچنان بر 

نظریه غلط خود اصرار می ورزند .!
اول: درکجا امامین انقالب با تعامل سازنده با 
دنیا بجز شیطان بزرگ و استکبار جهانی یعنی 
آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل مخالف بوده اند ؟

دوم:آیا تقابل مستمر با آمریکا و رژیم جعلی 
اس��رائیل که از قبل از انقالب و بعد از انقالب با 
اسالم و جمهوری اسالمی مخالف و تمام روشها 
را برای براندازی نظام جمهوری اسالمی تا کنون 
بکار برده اند ! از س��وی آنها شروع شده و تداوم 
دارد یا از س��وی ایران ؟چه کس��ی نمیداند که 
ش��روع کننده تقابل با نظام جمهوری اسالمی 

آمریکا و اسرائیل بوده ؟
آیا تا کنون از دشمنی ها و دسیسه بازی ها و 
تهدیدات آن دو علیه جمهوری اسالمی کاسته 

شده ؟
سوم:طبق قانون اساس��ی سیاست خارجی 
جمهوری اس��المی ایران بر اساس نفی هرگونه 

سلطه جویی و سلطه پذیری ،حفظ
   استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور 
،دف��اع از حقوق همه مس��لمانان و عدم تعهد 
در برابر قدرتهای س��لطه گر و روابط صلح امیز 
متقابل با دول غیر محارب استوار است . واعالم 

جنگ یا صلح از اختیارات ولی فقیه است.
چه��ارم :رهب��ر معظ��م انق��الب بعن��وان 
سیاس��تگذاراصلی و قانون��ی کش��ور اخیرا باز 

فرمودند:
میگویند جمهوری اس��المی بیاید وارد این 
نظام بش��ود؛ یعنی او هم بش��ود س��لطه پذیر. 
جمهوری اسالمی از س��اعت اّول تولّد خودش 
و تحّقق خودش علیه این نظام س��لطه حرکت 
کرده؛ چطور ممکن است این را از دست بدهد. 
ما با نظام س��لطه مخالفیم، با تقس��یم دنیا به 
سلطه گر و س��لطه پذیر مخالفیم، با این مقابله 
میکنیم، مطلقاً تسلیم تحمیل های او نمیشویم، 
و تا امروز هم توانستیم در این زمینه پیشرفت 

زیادی بکنیم و بسیاری از انسانهای دنیا، افکار 
دنیا، روشنفکران دنیا، مجموعه های مردمی دنیا 
را با این مسیر خودمان همراه کنیم و این راه را 
م��ا قطعاً  ادامه خواهیم داد؛ راه انقالبی گری، راه 

مقابله و مواجهه ی با نظام سلطه. 10 98/7
حال چط��ور آقای رئیس جمه��ور که باید 
مجری قانون اساس��ی و سیاستهای کالن نظام 
از جانب رهبری باشد و قسم یاد کرده از قانون 
اساسی پاسداری کرده و استقالل کشور را حفظ 
کند ؛ خودرا دربرابر این سوال بالتکلیف میداند .
ورفران�دوم  اس�ت  روش�ن  تکلی�ف 

نمیخواهد.
طبق قانون اساس��ی و سیاس��تهای رهبری  
و تجرب��ه 40 س��اله انقالب : تعامل س��ازنده با 
تم��ام دولتهای غیر محارب آزاد اس��ت وتقابل 
با دولتهای مح��ارب ومقابله و مخالفت با نظام 
سلطه ؛ وظیفه قطعی و مسلم قوه مجریه است .

بدیهی اس��ت تا دولتهای دشمن جمهوری 
اس��المی به دش��منی خود باهر ترفندی ادامه 
دهند و دس��ت از س��لطه ئگری برندارندو این 

تقابل ادامه خواهد داشت.
سلطه پذیر شدن ضد منش انقالبیست

  اصرار آنها این است که جمهوری اسالمی 
از من��ش انقالبی -یعنی همین ک��ه ما به آن 
توصیه میکنیم که نگه اش دارید- دست بردارد. 
میگویند بیایید بش��وید یک کشور عادی؛ یک 
کش��ور ع��ادی یعنی یک کش��وری منطبق با 
س��از و کار جهان سلطه، نظام سلطه؛ که بنده 
مکّرر نظام سلطه را ش��رح داده ام. نظام سلطه 
یعنی همه ی دنیا تقسیم بشوند به سلطه گر و 
س��لطه پذیر؛ االن این  جور است دیگر که  یک 
ع��ّده ای از دولتها س��لطه گرند، یک عّده ]هم[ 
س��لطه پذیرند. حاال همه ی سلطه پذیرها لزوماً  
نوکر هم نیستند اّما سلطه را قبول کردند و زیر 
بار سلطه ]هستند و[  یک وقتی ]اگر[ بگویند 
ای��ن کار را بکنید، باید بکنی��د، میکنند؛ این 
نظام سلطه ی کنونی است. میگویند جمهوری 
اسالمی بیاید وارد این نظام بشود؛ یعنی او هم 

بشود سلطه پذیر.98/7/10
- سلطه پذیر شدن؛ ضد استقالل کشور است

-  سلطه پذیرش��دن؛ ضد آزادی ملت ایران 
است

- سلطه پذیر ش��دن؛ مانع رشد و پیشرفت 
همه جانبه کشور است

- س��لطه پذیر ش��دن ؛ضد تفکر توحیدی 
واسالمی و انقالبی است

-  س��لطه پذیر ش��دن ؛ارتجاع وبازگشت به 
دوران طاغوت است

-  سلطه پذیر شدن ؛سپردن سرنوشت کشور 
به سلطه گران است

- سلطه پذیر شدن؛تس��لیم اراده ی سلطه 
گران شدن است

-  س��لطه پذیر ش��دن ؛ حاکمیت شیطان 
راجایگزین خدا کردن است

بنابر این ملت ایران پس از چهل سال آزادی 
و اس��تقالل اجازه نمیدهد سرنوشت کشورش 

دوباره بدست سلطه گران بیافتد.

سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: آمریکا 
و رژیم صهیونیستی با ناامن سازی کشورهای 
خطوط مقاومت می خواهن��د تضمینی برای 

امنیت خود پیدا کنند.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اسالمی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبی��ران حزب اظهار داش��ت: ای��ن دولت که 
نتوانسته در 6 س��ال بودجه کشور را مطابق با 
درآمد و هزینه واقعی ارائه دهد و در س��ال های 
گذش��ته بخش های مؤثری از بودجه عمرانی 
کشور را هزینه بودجه جاری کرده است، حاال 
به طور تعجب آور می خواهد بودجه دوساالنه به 

مجلس ارائه دهد. این امر مشکالتی 
بیشتر از بودجه نویسی ناقص فعلی 
برای کشور و مردم ایجاد می کند.

بادامچیان با اش��اره ب��ه اینکه 
بودجه شرکت ها در یکسال مالی 
مورد حسابرس��ی و بازرس��ی قرار 
م��ی گیرد گفت: دوس��وم بودجه، 
بودجه ش��رکت های دولتی است. 
اگر دوس��االنه کردن بودجه شکل 
بگیرد، تکلیف بودجه شرکت های 

دولتی کامالً مبهم می شود.
وی افزود: از رییس جمهور که به حکم اصل 
126 قانون اساس��ی مس��ئولیت امور برنامه و 
بودجه را مستقیماً برعهده دارد می خواهیم در 
بودجه نویسی مطابق قانون اساسی عمل شود.

بادامچیان با اشاره به مصاحبه امیدعلی پارسا 
رییس سازمان امور مالیاتی کشور که گفته بود 
نیمی از میلیاردهای کشور مالیات نمی دهند 
گفت: کشور را باید با مالیات اداره کرد. در تمام 
دنیا درآمد بودج��ه در کالن اختصاص به اخذ 
مالیات دارد. چرا دولت نمی تواند مالیات حقه 
را وصول کند؟ بویژه از صاحبان درآمد بیشتر و 
میلیاردرها و چرا در طول 6 سال هیچ اقدامی 

جدی صورت نداده است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه افزود: 
رییس سازمان امور مالیاتی کشور می گوید از 
س��یصدهزار نفر کس��انی که در تراکنش های 
مالی نش��ان می دهد درآمد میلی��اردی دارند، 
نیمی از آنها اصالً مؤدی مالیاتی نیستند و بقیه 
ه��م مالیات الزم را نمی دهن��د و فرار مالیاتی 
دارند. ما انتظار داریم دولت تدابیری بیندیشد 
که صاحبان درآمد خود سهم خویش را در اداره 
کش��ور با مالیات بپردازند. در این زمینه بیش 
از هم��ه رییس جمهور، وزی��ر اقتصاد و دارایی 
و رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی باید 

پاسخگو باشند.
بادامچیان از مجلس خواست که به مغایرت 
طرح بودجه دوس��االنه با قانون اساسی و اصل 
52 توجه کرده، بودجه دوس��االنه را نپذیرند و 

آن را به دولت بازگردانند.
وی با گرامیداش��ت س��الگرد تس��خیر النه 

جاسوس��ی و نام ش��هدای دانش��جوی شرکت 
کنن��ده در انق��الب دوم، خاط��ره س��خنرانی 
شجاعانه امام خمینی در مقابله با کاپیتوالسیون 
آمریکایی رژیم طاغوت در 4 آبان 43 را یادآوری 
کرد که منجر به تبعید امام خمینی در 13 آبان 

43 گردید.
وی تصریح کرد: آمریکا از آغاز ارتباط با ایران 
در دوران محمدش��اه قاجار تاکنون همواره در 
صدد سلطه بر ایران و غارت منابع ملی و تحقیر 
ایرانیان بوده و نمونه بارز آن تحمیل دیکتاتورانه 
کاپیتوالسیون درباره مستشاران نظامی آمریکا 

در ایران در سال 43 می باشد.

بادامچی��ان گف��ت: مؤتلفه اس��المی در آن 
سالهای خفقان در چاره اندیشی برای تحمیل 
کاپیتوالس��یون به نظر امام عمل صادقانه کرد 
و ش��هدای چهارگانه 26 خرداد 44، خون پاک 
خود را در مجازات مزدور آمریکا به راه خدا اهدا 
کردند و یارانمان چون عسگراوالدی و عراقی و 
سایر یاران حدود 14 سال در زندان های مهیب 
طاغ��وت، مقاومت و فداکاری را اثبات کردند. و 
آمریکا در اجرای کاپیتوالسیون شکست خورد. 
درواقع آمریکا اثبات کرد که سازش و تسلیم در 
برابر جهانخوارگ��ی را کافی نمی داند و تحقیر 
و ذل��ت و برنامه ه��ای ناجوانمردانه را حتی در 

برقراری کاپیتوالسیون تحمیل می نماید.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: آمریکا 
در این 40 س��ال انقالب اسالمی نیز یک روز از 
خصومت ورزی با ملت ایران کوتاهی نکرده است 
و ملت ایران نیز با رهبری امامت، با هوشمندی و 
بصیرت، آمریکا را رسوا و به شکست کشانده است.

وی درباره اوضاع عراق و لبنان گفت: خواسته 
های به حق مردم نبای��د با طرح های خائنانه 
استکبار آس��یب ببیند. ملت های منطقه باید 
مراقب نفوذی های دش��منان در صفوف خود 

باشند.
بادامچیان با اش��اره به س��خنان مهم رهبر 
انقالب در مراس��م دانش آموختگی دانش��گاه 
های ارتش اظهار داشت: مطالبات مردم عراق و 
لبنان در چارچوب های قانونی قابل تأمین است. 
مردم این دو کش��ور بای��د بدانند اولویت اصلی 
عالج ناامنی اس��ت. امنیت کلی��د ورود به حل 
هر مش��کلی است. آمریکا و رژیم صهیونیستی 

با ناامن سازی کشورهای خطوط مقاومت می 
خواهند تضمینی برای امنیت خود پیدا کنند.

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
بخش دیگری از سخنان رهبری گفت: ایشان 
فرمودند: »نیروهای مس��لح باید آمادگی الزم 
برای مقابله با فتنه را داشته باشند. این آمادگی 

دشمنان را از درگیری بازمی دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با هش��دار 
نسبت به دوقطبی سازی های کاذب و حاشیه 
پردازی های رئیس جمهور در سخنان یک ماهه 
اخیرش تصریح کرد: رئیس جمهور باید هوشیار 
باشد و آمریکایی ها را ناامید سازد. به نظر می 
رس��د آمریکایی ها در ت��دارک یک 
جنگ موریانه ای برای سست کردن 
ارکان دول��ت و مجلس و دس��تگاه 
قضایی هستند. رؤسای قوا باید از هر 

زمانی هوشیارتر عمل کنند.
بادامچیان با اشاره به اینکه امسال 
سال رونق تولید ملی است از تالش 
های دستگاه قضایی برای راه اندازی 
کارگاه ها و بنگاه های تولیدی تشکر 
کرد و گفت: دولت نباید به س��متی 
ب��رود که مملک��ت را تعطیل کند. 
500 کارگاه تولیدی توس��ط قضات شجاع و با 
تدبیر راه اندازی شده است. دولت باید با دستگاه 
قضایی همکاری کند و به راه اندازی کارگاه های 
تعطیل شده یا نیمه تعطیل کمک کند و کمک 

کار قوه قضائیه باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی پیوستن ایران 
به پیمان ش��انگهای را یک موقعیت ارزشمند 
ذکر کرد و اظهار داشت: امروز ایران اجازه ورود 
به یک بازار دو میلیارد نفری را پیدا کرده است. 
حزب مؤتلفه اس��المی طی ده سال گذشته در 
مذاکراتش ب��ا دولتمردان چین و دیگر اعضای 
پیمان شانگهای همواره بر عضویت ایران در این 
پیمان اص��رار و این موضوع را در صدر وظایف 
و تالش های خود قرار داده اس��ت. دولت امروز 
فرصت بازار پیمان شانگهای را در پیش رو دارد. 
دیپلماس��ی اقتصادی دولت بای��د در این باره 
مس��ئوالنه عمل کند. این یک فرصت طالیی 
برای رونق تولید و اش��تغال برای جوانان کشور 

است.
وی در پایان با اشاره به سالروز رحلت مرحوم 
حبیب اهلل عس��گراوالدی دبیرکل اسبق حزب 
مؤتلفه اس��المی و دبیرکل فقید جبهه پیروان 
خط امام و رهبری گفت: مرحوم عسگراوالدی 
یک رجل سیاسی و مذهبی بود که عمر خود را 
در همگرایی نیروهای مؤمن به انقالب و تجهیز 
آنها در برابر توطئه های آمریکا گذراند. او معتمد 
امام و رهبری و مجاهدی صادق، صالح و کارآمد 
بود. یاد او را گرامی می داریم و بر مسیر درست 
او که همدلی و همگرای��ی و وحدت نیروهای 

انقالب است، پای می فشاریم. 

اسداهلل بادامچیان:

آمریکا و اسرائیل با ناامن سازی
 خطوط مقاومت تضمین امنیت خود را دنبال می کنند
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: آمریکا همچنان به دنبال حمایت از داعش 
است چراکه داعش هنوز حضور دارد و به مردم 

خسارت می زند.
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
احزاب و تش��کل های گروه سیاس��ی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به استعفای سعد 
حری��ری گفت: اس��تعفای س��عد حریری هر 
دلیل��ی که داش��ته باش��د باید گف��ت که در 
هرحال خروج مس��ئوالن و اس��تعفای آنها در 
مواقع بحران امری اشتباه است و همانطور که 
سیدحسن نصراهلّل هم گفتند اینها باید بمانند 

     و پاسخگو باشند.
او با اش��اره پیش بینی عربس��تان نسبت به 
استعفای سعد حریری از مدتها قبل ادامه داد: 
در اینکه در پش��ت قضایای لبنان و عراق حتما 
آمریکا و عربس��تان هس��تند هیچ جایی شکی 
وجود ندارد. همانطور که ش��اهدیم عربستان با 
وقاح��ت از این جریان حمایت می کند و حتی 
ب��ه آنها پ��ول پرداخت می کند. ام��ا اینکه این 
حرکت سعد حریری هم توطئه عربستان است 
یا نه، هنوز به طور کامل مش��خص نیست ولی 
ب��ه هرحال حرکت و اقدام او کمکی به نقش��ه 
آنهاست و نه تنها مش��کلی را حل نخواهد کرد 

بلکه به تشدید بحران نیز می افزاید.
انبارلویی همچنین با اشاره به ادعای ترامپ 
در کش��تن بغدادی گفت: وضعیت انتخاباتی و 
موفقیت ترامپ در آمریکا به شدت نامعلوم است 
و از همین رو هم ترامپ در صدد است تا اعالم 

کند که داعش را از میان برده است، این درحالی 
است که تمام افکار عمومی جهان می دانند که 
داعش ساخته و پرداخته کاخ سفید و حمایت 
کننده آن نیز آمریکاس��ت. درنتیجه حتی اگر 
کشته ش��دن البغدادی صحت هم داشته باشد 
ب��ا برنامه ریزی قبلی بود تا ترامپ بتواند فضای 
انتخابات را ب��ه نفع خود تغییر و افکار عمومی 

کشورش را فریب دهد.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
درباره احتمال نابودی داعش به دس��ت آمریکا 
خاطرنش��ان کرد: به طور کل��ی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی ماهیتی تروریستی دارند و همواره 
در تالش��ند تا از ه��ر ابزاری برای رس��یدن به 
اهداف تروریستی خود استفاده کنند اما هرگز 
نتوانستند به هدف خود مبنی بر اینکه داعش 

را بر ضد جمهوری اسالمی بسیج کنند برسند 
اما به هرحال درصددن��د تا لحظه آخر از اینها 
اس��تفاده کنند و روزی که احساس کنند اینها 
دیگر به دردشان نمی خورند نابودشان خواهند 

کرد.
فعال اصولگ��را افزود: معتق��دم که آمریکا 
همچنان ب��ه دنبال حمایت از داعش اس��ت 
چراکه داع��ش هنوز حض��ور دارد و به مردم 
خس��ارت می زند و تا جایی هم ک��ه بتواند از 
آنها بهره برداری کند از آن حمایت خواهد کرد 
البته داعش هرگز حیثیت بین اللملی نداشته 
است اما آمریکا همواره حامی تروریست است 
و حت��ی از منافقی��ن که جریانی ورشکس��ته 
هستند نیز به س��بب ماهیت تروریستی شان 

حمایت می کند.

محمدکاظم انبارلویی:

آمریکا همچنان از داعش حمایت خواهد کرد

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: داعش متحمل شکس��ت سختی شد و 
باید دید که نام گروهک خونخوار بعدی تاسیس 

شده توسط آمریکا چه خواهد بود.
الله افتخاری نماینده سابق مجلس شورای 
اس��المی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار احزاب و 
تش��کل های گروه سیاسی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر کشتن 
س��رکرده داعش )ابوبکر بغدادی( گفت: ترامپ 
هر زمان که موضوعی را اعالم کرد شاهد بودیم 
پشت پرده آن ماجرا موضوع دیگری بود؛ بنابراین 
خبر کشته شدن بغدادی را هم باید مانند دیگر 
صحبت های او با بدبینی نگاه کرد و از کنار آن 

بگذریم.
وی ادامه داد: از س��وی دیگ��ر هم اگر خبر 
مرگ او واقعیت داش��ته و کاخ سفید به راستی 
او را کشته باشد چندان عجیب نیست و مشابه 
اقداماتی است که در حق صدام و پهلوی انجام 
ش��د، یعنی زمانی که تاریخ مصرف مهره های 
آمریکا می گذرد آنها را کن��ار می زنند زیرا آنها 

تنها مصالح خود را در نظر 
می گیرن��د و اگر هم که به 
راستی او را کشته باشند در 
برنامه های  همان  راستای 

پیشین آنهاست.
فع��ال اصولگ��را تاکید 
گروه��ک  ام��روز  ک��رد: 
دیگر  داعش  تروریس��تی 
ب��رای آمری��کا کارکردی 
این  احتم��االً  و  نداش��ت 
کش��ور در صدد اس��ت تا 
نس��خه ت��ازه ای از آن را 
رونمایی کن��د، موضوعی 
که درباره القاعده هم تکرار 
احتماالً  درنتیج��ه  ش��د؛ 

آمریکا در تالش اس��ت تا مه��ره ای جدید و با 
نام��ی تازه را ب��ه جان مردم بی گن��اه بیاندازد 
ت��ا هم م��ردم را درگیر جنگ نگ��ه دارند، هم 
کارخانه های اسلحه سازیش��ان کار کند و هم 

این جنایات را به اسم مسلمانان تمام کند.

وی در پای��ان مجدداً تاکید ک��رد: گروهک 
تروریس��تی - تکفیری داعش در تمام منطقه 
متحمل شکست سختی ش��ده و کارکرد خود 
را از دس��ت داده است؛ بنابراین باید دید که نام 
گروهک خونخوار بعدی تاس��یس شده توسط 

آمریکا چه خواهد بود.

الله افتخاری:

آمریکا می خواهد نسخه تازه ای از داعش رونمایی کند
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مدیرمس�ئول هفت�ه نامه ش�ما گفت: 
حضور بغ�دادی بیش�تر از آنکه منفعت 
بخش برای آمریکا باشد تهدیدی بالقوه 

برای این کشور محسوب می شد.
محمدمهدی اسالمی عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
احزاب و تش��کل های گروه سیاس��ی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به ادعای آمریکا 
مبنی بر کش��تن س��رکرده داع��ش )ابوبکر 
بغ��دادی( گفت: حت��ی تحلیل رس��انه های 
آمریکا و همس��و با این کشور هم درباره خبر 
کش��تن بغدادی نش��ان می دهد که باور این 

موضوع برای آنها هم سخت است.
او ادامه داد: ش��اید یک��ی از دالیل آن این 
اس��ت که تا ب��ه حال بارها خب��ر مرگ او در 
رس��انه ها منتشر شده اس��ت و سپس بعد از 
مدتی خبر از زنده بودن او داده اند. اما به طور 
مس��لم حیات سیاسی این فرد از مدتها پیش 
توسط جبهه مقاومت به پایان رسیده است و 
حضور بغدادی بیش��تر از آنکه منفعت بخش 
برای آمریکا باش��د تهدیدی بالقوه برای این 

کشور محسوب می شد.
اس��المی افزود: ابوبکر بغدادی به سادگی 
می توانس��ت با افشاگری یا حضور متفاوت در 
روابط بین الملل، تنگناهای��ی را برای آمریکا 
ایجاد کند؛ بنابراین خبر مرگ او برای ترامپی 
که به شدت نیازمند تقویت کننده هایی برای 
مصرف داخلی کشورش است یک ضرورت و 
یک آب حیات تلقی می ش��د. از همین رو نیز 
باید در عین حال که با بدگمانی به خبر مرگ 
او را نگاه می کنی��م این احتمال را نیز دهیم 
که این بار واقعاً آمریکا او را حذف کرده است 

تا تهدیدی را از سر راه خود باز کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: وجود بغ��دادی ممکن ب��ود در آینده 
پش��ت پرده تاس��یس داعش را افش��ا کند؛ 
موضوعی که هم خ��ود ترامپ در رقابت های 
انتخابات��ی ب��ه آن اذعان داش��ت و هم اخبار 
س��الیان اخی��ر آن را اثبات می ک��رد که این 
کشور داعش را تاس��یس کرده است و حتی 
در دوره ترام��پ هم حمایت کاملی از داعش 

انجام می شد.

وی افزود: ای��ن در حالی بود که در همان 
مقطع، جبه��ه مقاومت به ص��ورت پرقدرت 
در برابر داع��ش ایس��تاد، عملیات های خود 
را انج��ام داد و حی��ات سیاس��ی داعش را به 
پایان رس��اند و در مقابل، این هلیکوپترهای 
آمریکای��ی بودند که س��ران داعش را منتقل 
و حیات آنها را تضمین کردند. حتی ش��اهد 
این بودیم که پس از اینکه ایران خواس��ت به 
داعش ضربه شست نشان دهد ناگزیر شد در 
منطقه حفاظت شده آمریکا موشک های خود 

را فرود بیاورد.
فع��ال اصولگ��را گفت: معتقدم بر اس��اس 
ش��واهد حذف داعش توس��ط آمری��کا برای 
مصرف داخلی ج��دی و به نوعی پایان تاریخ 
مصرف ابوبکر بغدادی نزدیک ش��ده اس��ت، 
البته کاخ سفید قطعاً به صورت یک آتش زیر 
خاکس��تر بقایای داعش را حفظ کرده است 
و در مواقعی که به آن نیاز داش��ته باش��د از 
آن استفاده خواهد کرد؛ کمااینکه در رابطه با 
طالبان هم شاهد بودیم که ادعا کردند جنازه 
رهبر القاعده در دریا افکنده ش��ده اس��ت اما 
پ��س از مدتی دوباره صداهای��ی را از القاعده 
ش��نیدیم که تثبیت مواضع کاخ س��فید در 

منطقه را به دنبال داشت.
او بی��ان کرد: امروز هم طالبان در منطقه 
ب��ه نف��ع آمری��کا ب��ازی می کند و ب��ه نظر 
می رس��د که س��ه گانه طالب��ان، القاعده و 
داعش را که هرس��ه برخواسته از یک تفکر 
س��لفی با حمایت مالی عربس��تان و راهبرد 
عملیات��ی آمریکا هس��تند، ب��ه صورت یک 
آتش زیر خاکستر برای روزهای آتی داشته 
باش��ند و احتم��االً بای��د منتظ��ر فتنه های 
جدی��دی در منطقه باش��یم که عالئم آن را 
در آش��وب های منطقه مانند ع��راق، لبنان 
و پاکس��تان ش��اهدیم. به نظر می رس��د که 
آمریکا ب��ازی جدی��دی را در منطقه به راه 
انداخته اس��ت تا خاورمیانه روی آرامش را 
نبیند ول��ی طبق گفته تحلیلگ��ران تابحال 
برنده بازی های گذش��ته آمری��کا در منطقه 
ای��ران ب��ود و امیدواریم که ب��ه لطف خدا 
بازی های این کش��ور همچنان دس��تاوردی 

جز پیروزی ایران نداشته باشد.

محمدمهدی اسالمی:

اعالم مرگ بغدادی 
مقدمه توطئه جدید آمریکا است

آینده  در  بود  ممکن  بغدادی  وجود 
افشا  را  داعش  تاسیس  پرده  پشت 
ترامپ  خود  هم  که  موضوعی  کند؛ 
اذعان  انتخاباتی به آن  در رقابت های 
داشت و هم اخبار سالیان اخیر آن را 
را  داعش  این کشور  که  اثبات می کرد 

تاسیس کرده است
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 روحان��ی دقیق��ا 
دنبال ایجاد دوقطبی 
های��ی اس��ت که بر 
اس��اس آن جامعه را مشغول خواهد ساخت. او 
که در قولها و قرارها و تعهدات انتخاباتی خود در 
جامعه ناموفق بود، سعی دارد این عدم موفقیت 

را به نحوی با مشغول سازی آحاد جامعه توجیه 
کند و با حاشیه س��ازی سعی نماید مطالبات 
مردم را به فراموش��ی بسپارد.  آقای روحانی در 

واقع دنبال فرار از مسئولیت ها می باشد.     
  اول اینکه به طور کلی مواضعی که ایش��ان 
اخیراً در س��خنرانی ها بیان می کند می توان 
گفت مواضعی غیر شرعی هستند، زیرا ایشان 
بر اساس تعهدات دینی س��وگند یاد کرده اند، 
برخ��الف قانون وش��رع، انحرافی از مس��ؤلیت 
ها نداش��ته باش��ند و موضوعاتی را که مطرح 

می کنند، بر خالف آن تعهد و سوگند نباشد. 
دوم اینکه این مواضع غیرقانونی اس��ت زیرا 
مخالف مسئولیت های مصرح و وظایف رئیس 
جمهور در قانون اساس��ی اس��ت. روحانی حق 
ندارد  مطالبی را که در حیطه مسئولیت ایشان 
نیست و به مسئولیت قوای دیگر مرتبط است 
مطرح نماید و استقالل قوا را مخدوش سازند. 
بنابراین قانون شکنی مقدمه دیکتاتوری است. 

نکته سوم اینکه مواضع ایشان غیر مردمی 
و مغایر  با خواس��ت مردم اس��ت و این رویه 
ایش��ان س��نخیتی با خواس��ته عمومی مردم 

ندارد. 
اف��کار عموم��ی مش��خص گردی��ده  در   
اس��ت که  روحانی بیش��ترین مخالف را دارد. 
درنظرسنجی های انجام شده محبوبیت شخص 
روحانی به پایین ترین حد خود رس��یده است. 

مطالبات مردم که منجر به این نتیجه ش��ده، 
شفاف و روشن است؛ موضوعاتی نظیر اشتغال، 
درآمد و کاهش هزینه های معیشتی و رفاهی 
ک��ه دولت آق��ای روحانی نمره قبول��ی در آن 
دریافت نکرده است مواضع آقای روحانی نشان 
از خ��ط تفرقه ای اس��ت ک��ه در دوران انقالب 

توسط دیگران مطرح بوده و البته با وجودی که 

مش��کالتی را برای جامعه ایجاد می نمود ولی 
توام با موفقیت نبود ممکن بود با مشغول سازی 
افکار عمومی و اذهان جامعه و برخی رسانه ها 
تا حدودی به مواردی این چنین پرداخته بشود 
ول��ی بعد از مدتی با بیداری و آگاهی مردم این 
م��وارد خود به خود تاثیر چندانی را در رویکرد 
سیاسی به اجتماعی مردم نداشته است از طرف 

دیگر اگر به جمیع  مواضع ایش��ان توجه شود 
این نوع مواضع برای بازس��ازی روانی می باشد 
چون عملکرد این دولت تاثیر سوء روانی بر مردم 
گذاش��ت، مقبولیت و محبوبیت  این جریان را 
کاهش داد برای بازسازی این مقبولیت باید به 
موضوعات روان��ی روی آورد. معموالً در جنگ 

روانی سعی می ش��ود در قالب لفاظی ها طرف 
را مغلوب نمود و شفافیتی در کار هم نیست. 

آقای روحانی در دو قطبی سازی اخیر خود 
ب��ه دو قطبی موافق��ان و مخالفان تقابل با دنیا 
یا تعامل با دنیا اش��اره کرد در حالی که هم بر 
اس��اس نص صریح تئوری انقالب اس��المی و 
مواضع امام راحل و مقام معظم رهبری و اصول 
صریح قانون اساسی و سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری وقوانی��ن موضوعه در هیچ کجا 
تعامل با دنیا از طریق نظام جمهوری اس��المی 
نفی نگردیده است.غیر از رژیم جعلی و غاصب 
و اشغالگر قدس که از طرف نظام ما هیچگاه به 
رسمیت شناخته نشد و رژیم مستکبر و ظالم و 
جهان خوار و دشمن شماره یک ما، یعنی رژیم 
آمریکا، با همه دنیا تعامل داش��ته ایم، داریم، و 
خواهیم داش��ت. اصول سیاست خارجی ما بر 
اس��اس عزت، حکمت و مصلحت از طرف مقام 
معظم رهبری اعالم گردیده و بر این اساس هم 
اقدام گردید و در حال حاضر با هیچ کشوری غیر 
از دو تا رژیم نام برده تعامل نداریم و باید تاکید 
داشت که این رژیم جهان خوار آمریکاست که 
با بسیاری از کشورهای آزادیخواه و مستقل، از 
جمله کش��ور ما برنامه های مقابله و تقابلی را 
همواره در دستور کار خود، تا مرز سرنگونی هم 

داشته است. 
دو قطب��ی دیگر م��ورد نظر آق��ای روحانی 

روحانی دنبال چیست؟
نصرعزیزی

عضو شورای مرکزی

آقای روحانی در دو قطبی سازی 
اخیر خود به دو قطبی موافقان و 

مخالفان تقابل با دنیا یا تعامل با دنیا 
اشاره کرد در حالی که هم بر اساس 
نص صریح تئوری انقالب اسالمی 

و مواضع امام راحل و مقام معظم 
رهبری و اصول صریح قانون اساسی 

و سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری وقوانین موضوعه در هیچ کجا 

تعامل با دنیا از طریق نظام جمهوری 
اسالمی نفی نگردیده است
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موافق��ان و مخالف��ان برجام بوده ک��ه این هم 
نوعی مغالطه می باشد. مردم ما هیچ گاه در دو 
صحنه دو قطبی قرار نگرفته اند، بلکه بسیاری 
از اندیش��مندان و کارشناسان و صاحب نظران 
و دلس��وزان جامعه به نوع برنام��ه دولت آقای 
روحان��ی در خص��وص برجام و تعه��دات غیر 
منصفانه ای که از ناحیه ایشان داده شد، انتقاد 
داش��تند و مش��خص گردید که استدالل های 
منتقدان بر علیه آمریکا به عنوان یک رژیم غیر 
متعه��د صحیح بوده و این را خود روحانی اقرار 

نموده است.
موض��وع دیگ��ر دوقطبی مورد نظر ایش��ان 
مخالفان اف ای تی اف و موافقان این سیاست 
بوده است که اگر این رویکرد دولت آقای روحانی 
محقق شود، به معنای در اختیار گذاشتن همه 
محرمانه های نظام برای دشمن خواهد بوده و 

هیچ نفعی هم برای جامعه ما ندارد. 
دو قطب��ی دیگ��ر از دیدگاه آق��ای روحانی 
در خصوص نظارت اس��تصوابی ک��ه در طول 
س��ال های گذشته بر علیه ش��ورای نگهبان به 
عنوان رکن رکین اساس��ی قانونیت و شرعیت 
نظ��ام، از طریق جبهه مخالف��ان نظام مطرح 
گردید و هدف اصلی آن ها هم نفوذ به دستگاه 
اجرایی کشور وبرداشتن خط قرمزهای نظام می 
باش��د که هم قانونی و شرعی بوده اند بنابراین 
طرح مخالفت با نظارت اس��تصوابی، به معنای 

قبول نداشتن قانون است.
 مطرح ک��ردن این موض��وع در واقع نوعی 
نمایندگی از جبهه ضد انقالب و اپوزیس��یون 
نظام می باشد که در شأن یک مسئول قانونی 
نظام نیس��ت از طرف دیگر آقای روحانی برای 
چندمین بار به موضوع رفراندوم اشاره کرده اند 
در حالی که رفراندوم طبق اصول قانون اساسی 
موضوع و جایگاه و ش��رایط خ��ود را دارد و در 
حیطه اختیار رئیس جمهور نیست و ساز و کار 
آن در قانون پیش بینی شده است بنابراین نحوه 
برخورد ایش��ان در خصوص رفران��دوم در واقع 
همان اظهاراتی است که از سوی مخالفان نظام 

مطرح می گردد.
 آقای روحانی باید مش��خص کنند ایش��ان 
رئیس جمهور نظام  جمهوری اسالمی هستند 
یا در موضع مخالف و منتقد این نظام می باشند. 
ایش��ان با ای��ن که از م��ردم رای گرفته اند، آیا 
بنا دارن��د به رای مردم وفادار باش��ند یا وفادار 

نخواهند ب��ود؟ آقای روحانی ب��ه خوبی به یاد 
دارند چنین اظهاراتی از س��وی آقای بنی صدر 
در اوایل دهه 60 به عنوان رئیس جمهور قانونی 
مطرح گردید و ایشان دنبال نوعی سپهساالری 
بوده تا هم��ه ارکان نظام را کنار بزنند و قدرت 
را در حیط��ه اختیار خود درآورند و دیکتاتوری 
جدیدی را ایجاد کنند که نتایج آن قطعاً حضور 
مجدد جهانخواران و استعمارگران بر سرنوشت 
این کش��ور بود ک��ه این توطئه خنثی ش��د و 
عدم کفایت ایشان به تصویب  مجلس شورای 

اسالمی وقت رسید. 
بن��ی صدر آن زمان فکر می کرد ش��اید 40 

س��ال بتواند در راس قدرت باشد و در هاله ای 
از ابهام و خیاالت، بتواند بر سرنوشت یک کشور 
حکمرانی مستبدانه داشته باشد و ارکان قدرت 
را در اختیار بگیرد در حالی که همه  حب جاه 
ق��درت او را از اوج عزت و قدرت به پایین ترین 
س��طح ذلت فرو کشاند. اینها تجربه گرانبهایی 
برای مس��ئوالن کشور هس��تند که در کشور 
اس��المی با معیارهای اسالمی، با رهبری عادل 
و آگاه و فقیه و با تقوا، و با حضور مردمی جان 
بر کف و آماده ش��هادت و آگاه به امور و حاضر 
در صحنه ها، این خواب ها تعبیر نمی گردد و 

تعبیر نخواهد شد.
در چنین شرایطی بود که امام راحل به بنی 
صدر و امثال ایش��ان می فرمودند؛ ش��ما غلط 
م��ی کنید قانون را قبول ندارید قانون ش��ما را 
قبول ندارد. اینها عبرتها یی برای مسئوالن نظام 
بوده و هست و خواهد بود. روحانی در اظهارات 

اخیرش��ان  گفته اند؛ به م��ردم می گویند که 
چه کسی  مس��ئول تعطیلی کشور بوده است. 
ظاهراً ایشان هیچ مس��ئولیتی در نظام ندارند. 
تفاوت س��خنان ایشان با مهره های ضدانقالب 
واپوزیس��یون خارج از نظام چیس��ت؟ ایش��ان 
ک��ه یک فرد عادی و بی مس��ئولیت و خارج از 
نظام نیس��تند، ایش��ان با رای ملت و بر اساس 
قانون رئیس جمهور ش��دند و باید پاس��خگوی 
خواس��ته های نظام و مردم باشند و قانون را به 
نحوه صحیح اجرا کنند. این سخن روحانی هیچ 
توجیه شرعی و قانونی و منطقی و حتی عرفی 
ندارد. در هیچ کجای دنیا هیچ رئیس جمهوری 
با هر عقیده و مرام و مسلکی چنین اظهاراتی را 
بر زبان نمی آورد. به نظر می رسد این ها نوعی 
کفر نعمت، خروج از دایره تقوا، س��وء استفاده 
از آزادی، س��وء اس��تفاده از آرای قانونی و سوء 
اس��تفاده از موقعیت شغلی می باشد که در هر 
کجای دنیا جرم بوده و ش��خص مجرم باید بر 
اساس قانون محاکمه شود و تاوان اظهارات خود 

را پس دهد. 
در شرایطی که دش��منان انقالب و نظام ما 
هجمه ه��ا و محاصره ه��ای گوناگونی را برای 
س��رنگونی نظام در پیش گرفت��ه اند، این چه 
توجیهی اس��ت که یک مسئول بلندپایه نظام 
همنوایی با اظهارات دشمن را در پیش بگیرد. 
آقای روحانی دنبال چیست؟ نکند زندانی شدن 
حس��ین فریدون وی را عصبانی نمود؟ ایشان 
با حمایت رهبری تا کنون در مس��ئولیت باقی 
مانده اند و منتقدان اصلی ایشان صبر و حوصله 
و س��عه صدر به خرج دادند، حت��ی موافقان و 
رای دهندگان به ایش��ان خواهان استعفای وی 
بوده اند. دو س��ال دیگر بر اساس قانون باید در 
مسند مسئولیت بمانند و پاسخگو باشند. بعد 
از آن م��ی توانن��د و آزاد خواهند ب��ود هر نوع 
اظهارات ض��د نظام را مثل بقی��ه، در خارج از 
کشور بر زبان بیاورند. ولی باید توجه کنند که 
چنین اظهاراتی از سوی امت حزب اهلل بیش از 
این پذیرفته نبوده و نخواهد بود و مردم ما اجازه 
نخواهند داد نظامی که بر اس��اس خون شهدا 
شکل گرفته و استمرار یافته، این چنین مورد 
هجمه های غیر دینی، غیرشرعی، غیر عقلی، 
غیر منطقی و غیر عرفی قرار گیرد.بیان این چند 
جمله برای ما بسیارسخت است، ولی باید نوشت 

فاعتبروایااولی االبصار.

در شرایطی که دشمنان انقالب و نظام 
ما هجمه ها و محاصره های گوناگونی 

را برای سرنگونی نظام در پیش 
گرفته اند، این چه توجیهی است که 

یک مسئول بلندپایه نظام همنوایی با 
اظهارات دشمن را در پیش بگیرد. آقای 

روحانی دنبال چیست؟ نکند زندانی 
شدن حسین فریدون وی را عصبانی 

نمود؟
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حزب موتلفه اسالمی اعالم کرد که تخریب و تضعیف دولت حتی در 
مواردی که کامال سیاس��ت های جاری را مفید برای مصالح و منافع ملت 
و کشور نمی داند خودداری داشته و دارد لکن نقد دلسوزانه و تذکر و نیز 
نصیحت به ائمه المسلمین را وظیفه شرعی و عقلی و حزبی خود دانسته 
و می داند و آن را برای ریاست جمهوری مفید و یاری دهنده به او در اداره 

صحیح کشور می داند.
به گزارش ایسنا، جوابیه موتلفه به گزارش متهم به نفوذ  ایسنا به شرح 

زیر است:
پیرو تحلیل آن خبرگزاری در تاریخ دوش��نبه 22/7/98 با کد خبری 
98072116095 در رابطه با موضع هفتگی دبیر کل محترم حزب موتلفه 
اسالمی پیرامون سخنان ریاست محترم جمهوری لطفا توضیحات زیر را 

طبق قانون مطبوعات امر به انتشار فرمایید.
در نظام مردمساالری جمهوری اسالمی ایران، براساس اصل آزادی بیان 
اظهارات هر مسئول از جمله ریاست محترم جمهوری را می توان نقد کرد 

و به وی تذکر داد.
حزب موتلفه اسالمی، بر مبنای احترام به قانون و رای اکثریت مردم و 
تنفیذ رهبر معظم ولی فقیه و موازین اسالمی از تخریب و تضعیف دولت 
حتی در مواردی که کامال سیاست های جاری را مفید برای مصالح و منافع 

ملت و کشور نمی داند خودداری داشته و دارد.
لکن نقد دلس��وزانه و تذکر و نیز نصیحت به ائمه المسلمین را وظیفه 
شرعی و عقلی و حزبی خود دانسته و می داند، و آنرا برای ریاست جمهوری 

مفید و یاری دهنده به او در اداره صحیح کشور می داند.
سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری موجب شد که حتی سخنگوی 
محترم ش��ورای نگهبان به ایش��ان تذکر دهد که از این سخنان برداشت 
هست که مغایرت با سوگند رییس جمهور در پاسداری از نظام جمهوری 
اسالمی و قانون اساسی کشور دارد و نادیده نگاشتن قانون اساسی و قوانین 
انتخاب��ات و دبیرکل حزب موتلفه اس��المی نیز همین تذکر را به رییس 
محترم جمهوری دادند که سخنان ایشان با موازین و اصول قانون اساسی 
مغای��رت دارد و تذکر دادند که نظارت در انتخابات ها در سراس��ر جهان 
نظارت استطالعی نیست نظارت استصوابی است واال نظارت بی ثمر است.

دبیر کل حزب یادآور شده است که نظارت استصوابی شورای محترم 
نگهبان در 10 دوره انتخابات مجلس و سایر انتخابات ها مانع حضور همه 
سلیقه ها و تفکرات مختلف و متنوع و جناح های سیاسی که در چارچوب 

قانون اساسی و قوانین کشور فعالند نشده است و نمی شود.

بنابرای��ن در این مواضع متهم کردن تلویحی رییس جمهور به نفوذی 
بودن مشاهده نمی ش��ود این تذکر برای تصحیح سخنان ایشان است تا 

موجب سوء استفاده عناصر مساله دار نشود.
به نظر می رس��د ریاست محترم جمهوری اگر می خواستند هوشیاری 
ملت بزرگ ایران را متذکر شوند می فرمودند ملت در انتخابات ها شرکت 
می کند و مردم رای خود را همواره و آزادانه به صندوق انداخته اند و حتی 
در دوره اول مجلس شورای اسالمی که هنوز قوانین انتخابات در مجلس 
تدوین و تصویب نش��ده بود و هنوز چهره منافقی��ن و حزب توده ای ها و 
بنی صدرها برای مردم کامال آشکار نشده بود باز ملت بزرگ و هوشمند 
به آنها رای نداد و پس از این همه ماجراها و آشکار شدن خطا آمریکایی 
و حمایت از صدام و 17 هزار ترور و حمایت صریح سران استکبار آمریکا 
و غ��رب از منافقین و پایان یافتن حزب فریبکار توده که به دروغ خود را 
اج��را کننده خط امام معرفی می کرد و روس��ایی بنی صدرها و معاندین 
نظام ملت با شور و شرکت گسترده در انتخابات شرکت می کند و حقوق 
همه سلیقه ها در انتخابات ها حفظ شده و نمی شود و بهتر است فعاالتن 
سیاسی انتخابات را به جدال های بی ثمر نکشانند بلکه هر گروه برنامه و 
مواضع خود را صادقانه برای مردم شرح دهد تا مردم به آسانی و در فضای 
آرام در انتخابات پیش روی افراد کارآمد و عناصر دارای س��المت مالی و 
سیاسی و فرهنگی و چهره های ارزشمندی چون اکثریت نمایندگان دوره 

اول مجلس را انتخاب نمایند.
این موضع تایید همگان را در بردارد و محیط را برای شرکت اخالق مدار 

و همه جناح ها و سلیقه ها مساعد می نماید.
اما این که طوری س��خن گفته شود که گویا ریاست محترم جمهوری 
مخالف نظارت شورای نگهبان هستند یا معاون اول رییس جمهور بگویند: 
برخی بیخود تفسیرهای بد از صحبت های آقای رییس جمهوری نکنند 

این طرز صحبت بدیهی است نقد و انتقاد موضع گیری را به دنبال دارد.
از س��وی دیگر ظاهرا برای نق��د و تذکر نمی ش��ود از معاونت رییس 
جمهوری پرسید که کدام نقد را ایشان بیخود می دانند و چه نقدی باید 

بشود که معاون اول آنرا با خود بدانند.
به نظر می رس��د همه با هم باید تالش کنیم در این شرایط منطقه و 
بین الملل و فش��ارهای استعماری و مشکالت داخلی یکدیگر را به اتخاذ 
مواضعی توصیه کنیم که فضای اخالقی و رقابت سالم را در انتخابات فراهم 
آورد و از متهم کردن یکدیگر خودداری شود و اگر خبرگزاری محترم ایسنا 

نیز قصد تذکر دارند آنرا به نحو احسن بیان مطرح نمایند.

پاسخ حزب موتلفه اسالمی به گزارش »متهم به نفوذ«:

نقد دلسوزانه و تذکر را برای ریاست جمهوری 
مفید و یاری دهنده می دانیم



9
دو شنبه

13 آبان  1398 
6ربیع االول  1441    

شماره 1086  

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: ای کاش روحانی به 
جای فرار رو به جلو، حاشیه سازی و حمله به یک نهاد انقالبی، به کارهای 

مغفول و بر زمین مانده دولت می رسید. 
احمدعل��ی مقدم، عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه اس��المی در 
گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، درباره سخنان اخیر 
روحانی مبنی بر ایراد به ش��ورای نگهبان، گفت: رئیس جمهور در جلسه 
هیات دولت تلویحاً کلیت شورای نگهبان را زیر سؤال برد. این سخنان وی 
مس��بوق به سابقه است و پیش از این نیز در مردادماه سال 94 در جمع 
استانداران و در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی نیز 
با انتقاد نسبت به نظارت استصوابی و شورای نگهبان خواستار این شده 
بود که صالحیت افراد در پای صندوق های رأی توسط مردم تعیین شود 
و هیچ فیلتر گزینش��ی وجود نداشته باش��د تا همه گروه ها و جناح های 
سیاسی بتوانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان را تنها ناظر بر 

روند انتخابات تلقی کرده و اینکه حق هیچ گونه دخالت ندارد!
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به اینکه بر اساس 
اصل 4 قانون اساس��ی شورای نگهبان وظیفه »نظارت بر قانون گذاری«، 
»تفسیر قانون اساسی« و »نظارت بر انتخابات« را در راستای پاسداری از 
»ش��ریعت« و »قانون اساسی« بر عهده دارد و خاطرنشان کرد: در اصول 
91 الی 97 قانون اساس��ی بر این وظیفه تصریح ش��ده است بنابراین در 
جایگاه قانونی و بسیار مهم این نهاد که از سر راه جریان انقالب ناخالصی ها 

را می زداید، جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد. 
مقدم با بی��ان اینکه تعمق در اینکه حمله  صریح به یک نهاد قانونی، 
توسط مجری خود قانون جای بسی تعجب دارد، تصریح کرد: ریشه این 
سخنان بر می گردد به همفکران رئیس جمهور و مواضع طیفی از چهره های 
رادیکال جریان اصالحات در دو تشکیالت منحل شده سازمان مجاهدین 
انقالب و جبهه مشارکت اعم از سعید حجاریان، مصطفی تاج زاده، علیرضا 
علوی تب��ار، عبداهلل رمضان زاده، حمیدرض��ا جالیی پور، عباس عبدی و... 
که بالاستثنا مواضعی در مخالفت با شورای نگهبان و نظارت استصوابی 
داش��ته اند و روحانی تنها به عنوان س��خنگوی این جریان که تریبون در 

اختیار دارد، با تأسف سخنان آنان را تکرار می کند. 
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان کرمان گفت: هدف این است که با 
تخریب همه جانبه علیه نظارت اس��تصوابی، راه برای ورود متهمان فتنه 

88، افراد مسئله دار و ... به مجلس باز شود تا در گام بعدی بقیه نهادهای 
انقالب��ی را هدف بگیرند و اینکه در آس��تانه انتخابات این بحث مطرح 
می شود تا ضمن فرار رو به جلوی رئیس جمهور برای طفره از ارائه گزارش 
عملکرد و انحراف افکار عموم��ی جامعه از ضعف عملکرد اصالح طلبان 
است تا با ایجاد قطبی سازی شکاف اجتماعی ایجاد کرده تا در این بین 
میوه تفرقه و ورود افراد ناصالح همفکر خود را به مجلس بچینند و از رد 
صالحیت بسیاری از همفکران سیاسی خود توسط نهاد ناظر بر انتخابات 

جلوگیری کنند. 
این فعال سیاس��ی تأکید کرد: باید برای شکس��ت برجام، پرونده های 
قضایی منتس��ب به نزدیکان روحانی، شکس��ت سیاست های اقتصادی، 
ناکارآمدی دولتمردان، تورم 52 درصدی و ... یک ضربه گیر برای همین ها 
یافت و ای کاش روحانی به جای فرار رو به جلو، حاشیه س��ازی و حمله 
به یک نهاد انقالبی، به کارهای مغفول و بر زمین مانده دولت می رسید. 
هرچند که با وجود پیش بینی احتمالی شکست طیف نزدیک به خود در 
انتخابات مجلس می خواهد ممر فراری پیدا و همه تقصیرها را متوجه این 

نهاد و نوع فیلتر گزینش آن کند. 
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی تصریح کرد: منطقی است 
مجلسی که عصاره همه فضائل ملت است، باید صافی هایی برای معرفی 
نامزدها به مردم وجود داش��ته باش��د تا افراد شایسته در معرض رأی 
مردم قرار گیرند همچون س��ازوکاری که در همه دنیا پذیرفته ش��ده 

است. 
این کارشناس سیاسی ادامه داد: حال چه شده است؟ رئیس جمهوری 
که خود به عنوان پاسدار قانون اساسی است و از طریق همین سیستم 
صالحیت او تأئید ش��ده، منکر نقش بی بدیل این ش��ورا شده است! این 
س��خنان جز دو قطبی کردن جامعه نتیجه دیگر در بر ندارد و هر چند 
این حمله به نهادهای انقالبی در بعد از انقالب اولین بار نبوده و آخرین 
نی��ز نخواهد بود، اما بدانند جایگاه��ی که جزو مترقی ترین اصول قانون 
اساس��ی اس��ت و خیرات و برکات آن را در طول س��ال های انقالب به 
کرات و عینیت دیده ایم، با این سخنان نه تنها از بین نمی رود بلکه تنها 
روس��یاهی بر ذغال می ماند و این ش��ورا همچون خورشیدی به جریان 
انقالبی حیات می بخشد و هیچوقت جسارت به خورشید، آن را از تابیدن 

ساقط نمی کند.

احمدعلی مقدم:

نتیجه سخنان روحانی دوقطبی کردن جامعه است
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عالء میرمحمدصادقی، عضو هیات موس��س حزب موتلفه اس��المی 
می گوی��د: »اصالحاتی که دول��ت برای بودجه 99 در نظر گرفته اس��ت، 
چنانچه با رفع ایرادها در مجلس بتواند با موفقیت اجرا ش��ود، حتما در 
میان مدت و بلندمدت آثار مثبت زیادی برای رش��د و توس��عه اقتصادی 

کشور خواهد داشت.«
 میرمحمدصادقی، افزود:»اقتصاد وابسته به نفت، همیشه با چالش های 
زیادی درگیر اس��ت. بنابر این سال هاس��ت به این نتیجه رس��یده ایم که 

باید از اقتص��اد نفتی فاصله 
بگیریم ولی قدم های عملی 
جدی برنداشته ایم. هر اقدام 
جدی، ع��زم جدی و نگاهی 
واقع بینان��ه می خواه��د و به 
همی��ن خاطر اس��ت که تا 
بودجه  نتوانس��ته ایم  کنون 
کشور را از نفت جدا کنیم و 
هزینه ها را به نفع تولید سر و 

سامان دهیم.« 
میرمحم��د صادقی ادامه 
دولت  ح��اال  می دهد:»ام��ا 
اولی��ن ق��دم را ب��رای انجام 
اصالحات اقتصادی با تغییر 
در س��اختار بودجه برداشته 

است. تصمیم به اصالح ساختاری جسارت باالیی می خواهد و هزینه های 
ناگزیری را هم به همراه خواهد داشت.« 

نایب رئیس ات��اق تهران درباره تغییر در نظام یارانه های مس��تقیم و 
غیرمستقیم می گوید:»ایجاد عدالت، توانمند کردن خانواده های کم درآمد 
و کاه��ش فاصله طبقاتی از اهداف جدی ما بوده اس��ت. بخش خصوصی 
نیز کنار دولت توان خود را برای این اهداف به کار بسته است اما هنوز تا 
نزدیک شدن به این هدف ها فاصله زیادی داریم. وضعیتی که االن در آن 

قرار گرفته ایم، نش��ان می دهد که سیاست هایمان ایرادهای جدی داشته 
است و تا زمانی که این ایرادها را برطرف نکنیم، نمی توانیم به تحقق این 
عدالت امیدوار باش��یم. یکی از همین اشکال ها، نحوه پرداخت یارانه های 

مستقیم و حجم باالی یارانه های پنهان بوده است.« 
عالءالدین میرمحمدصادقی ادام��ه می دهد:»آمارهایی وجود دارد که 
در نظ��ام کنونی یارانه ها، ثروتمندان به خاطر مصرف باالیش��ان چندین 
برابر نیازمندان از یارانه برخوردار هس��تند. این بر خالف تمام آرمان ها و 
اهداف  ماس��ت و هرچه 
زودت��ر اص��الح ش��ود، 
اس��ت.  نف��ع همه  ب��ه 
حجم ب��االی یارانه های 
در  چنان چ��ه  پنه��ان 
در  و  تولی��د  خدم��ت 
توانمندساختن  خدمت 
کم درآمد  خانواده ه��ای 
ق��رار بگی��رد، در رونق 
ایج��اد رفاه  اقتصادی و 
اجتماع��ی بس��یار موثر 

خواهد بود.« 
او تاکی��د می کند:»از 
که  خانواده هایی  طرفی 
متمکن هستند، چرا باید 
یارانه 45 هزار تومانی دریافت کنند که هیچ نیازی به آن ندارند؟ با حذف 
یارانه آن ها و اختصاص دادن منابع حاصل از آن به خانواده های کم درآمد 

در زندگی آن ها تاثیرات جدی ایجاد خواهد شد.« 
میرمحمد صادق��ی در انتهای صحبت هایش می گوید:»اصالحاتی که 
دولت برای بودجه 99 در نظر گرفته است، چنانچه با رفع ایرادها در مجلس 
بتواند با موفقیت اجرا ش��ود، حتما در میان مدت و بلندمدت آثار مثبت 

زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.«

عالء میرمحمدصادقی:

قدم های عملی جدی برای
 عدم وابستگی اقتصاد به نفت برنداشته ایم 

محمدرضا ملکش�اهی راد در گفت وگو 
با خبرنگار س�فیرافالک با انتق�اد از روند 
انتخاب مدی�ران در دولت اظهار داش�ت: 
اعتقاد دارم دولت به یک ش�رکت سهامی 
خاص تبدیل ش�ده و آن قدر که جریانات 
سیاسی در آن نقش دارند مسئوالن دولت 

تاثیرگذار نیستند.
وی با بیان اینکه مسئوالن دولتی تحت تاثیر 
همین س��هامداران انتصابات را انجام می دهند 
افزود: قطعاً با این رویه کشور به جایی نخواهد 
رس��ید چرا که مدیران الیق و توانمند در سایه 

قرار می گیرند.
نماینده م��ردم خرم آباد و چگنی در مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: امروز داللی مدیریت 
قوی تر از داللی بازارهای سیاه دیگر بوده و دلیل 
آن نیز این است که در نظام مدیریتی ما سیستم 
ارزیابی وجود ندارد و عزل و نصب ها بر اس��اس 

معیار قانونی خاصی صورت نمی گیرد.
وی بی��ان کرد: این موضوع در تمام کش��ور 

مش��اهده می ش��ود و مختص به یک استان یا 
منطقه خاص نیس��ت و سهم خواهان از دولت 

همه جا فعالیت می کنند.
ملکشاهی راد تصریح کرد: مدیریت امروز در 
دولت اجاره ای ش��ده است، یعنی آنکه یک فرد 
را مدیر می کنند و می گویند در قبال مدیریتی 
که انجام می دهد می بایست یکسری اقدامات 

سفارشی را انجام دهد.
وی گف��ت: در هیات دولت و در بین وزیران 
نیز این مش��کل وجود دارد چنانکه می بینیم 
فردی چون در س��تاد انتخاباتی حسن روحانی 
مسئولیت داشته اس��ت به هر طریقی می آید 
و یک پست می گیرد در حالی که شناختی از 

وظایف آن جایگاه ندارد.

محمدرضا ملکشاهی راد:

مدیریت امروز در دولت اجاره ای شده است
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پس از انتصاب حجت االس��الم والمسلمین 
ابراهیم رئیسي به عنوان سکان دار قوه قضائیه 
ش��اهد برگزاري دادگاه هاي مبارزه با مفاس��د 
اقتص��ادي بودی��م. مي توان گفت اف��رادي که 
دس��تي در این مفاسد داش��تند از دانه ریزها تا 
دانه درشت ها در این دادگاه ها حاضر، بازخواست 
و حت��ي محاکمه ش��دند، برخي از ای��ن افراد 

نام شان براي مردم بسیار آشناست. 
پ��س از ورود این افراد و محاکمه از س��وي 
دادگاه مبارزه با مفاس��د اقتصادي زمزمه هایي 
مبني بر سیاس��ي شدن این دادگاه ها به گوش 
رس��ید، اما بر هیچ شخصي پوشیده نیست که 
این دادگاه ها با تمام اف��راد در تمام طیف هاي 
سیاس��ي حتي جایگاه هایش��ان تنها بر اساس 
عدالت برخورد کرد و به همگان ثابت شد هیچ 
رنگ و بوي سیاس��ي در احکام ص��ادره وجود 

ندارد.
ای��ن موض��وع آنق��در پررن��گ ش��د ک��ه 
حجت االس��الم والمس��لمین عب��داهلل حاجي 
صادقي نماینده ولي فقیه در سپاه  گفت: »قطعا 
ه��دف مبارزه با فس��اد نه تنها سیاس��ي بازي 

نیست بلکه رضاي خدا مدنظر است و به زودي 
همه خواهن��د دید که قوه قضائیه و ش��خص 
حجت االسالم والمسلمین رئیسي چگونه نسبت 

به برخورد و مبارزه با فساد مصمم است.« 
به دنبال ای��ن موضوعات »رس��الت« براي 
چرای��ي این که برخي به دنبال سیاس��ي جلوه 
دادن دادگاه ه��اي مبارزه با مفاس��د اقتصادي 
هستند، گفت وگویي با حسن السجردي، عضو 

شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمی داشته که 
در ادامه مي خوانید.

* برخي از برگزاري دادگاه هاي مبارزه با 
مفاسد متضرر مي شوند

حسن الس��جردي، عضو ش��وراي مرکزي 
حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به این که افرادي 
به دنبال سیاسي جلوه دادن دادگاه هاي مبارزه 
با مفاسد اقتصادي هستند، به »رسالت« گفت: 
»برخي در قبال هر اتفاقي که رخ مي دهد قصد 
دارند تا اعالم کنن��د حرفي براي گفتن دارند، 
درباره این افراد تکلیف روش��ن است و نباید به 
س��خن آنان توجه زیادي داشت زیرا طي گذر 
زمان آن ها مانند برف آب و سخنانش��ان قابل 

شنیدن نیست.«
این فعال سیاسي اصولگرا ادامه داد: »افرادي 
)رقباي سیاسي( نیز در تالش هستند تا به هر 
اتفاق��ي رنگ و بوي سیاس��ي دهند به همین 
جهت بهترین اقدام در مقابل آن ها این اس��ت 
تا مواضع  شان را براي افکار عمومي به روشني 
تبیین کنیم چون رقباي سیاسي اگرچه در حال 
رقابت هستند اما بخشي از جامعه را نمایندگي 

مي کنند و امکان دارد پژواک سخنانش��ان در 
جامعه پیچیده و تأثیرگذار باش��د. قوه قضائیه 
براي خنثي س��ازي س��خنان این افراد نیز باید 

راهکارهاي مناسبي در پیش بگیرد.«
وي افزود: »گروه س��وم، افرادي هستند که 
از برگ��زاري این دادگاه ها متضرر ش��دند چون 
به نوعي جلوي سوءاس��تفاده ها، غارت ها حتي 
دس��ت اندازي هاي آن ها گرفته شده است. این 

افراد به طورقطع منافع خود را درخطر مي بینند 
و به همین دلیل در تالش هستند تا با جوسازي 

جلوي اقدامات صحیح قضائي را بگیرند.«
عض��و ش��وراي مرک��زي ح��زب مؤتلفه در 
پاسخ به این س��ؤال که براي جلوگیري از این 
فضاسازي ها چه باید کرد، گفت: »باید در نظر 
داش��ت، قوه قضائیه براي آغاز ای��ن اقدام چه 
رویک��ردي دارد. در برخ��ي مواق��ع اقدامي در 
جامعه با هیجان بس��یار باال آغاز مي ش��ود اما 
مانند آبش��اري سریعاً افول مي کند. با توجه به 
این که جامعه شاهد این موضوعات است حتماً 
رویکرد خاصي دارد. اگر در جامعه برداشت شود 
که این اقدامات سیاسي است بنابراین باید در 
روش، اقدام یا اطالع رساني موضوعات نوآوري و 
تجدیدنظر شود اما اگر برداشت جامعه این گونه 
نباش��د که اقدامات قوه قضائیه سیاسي است 
به طور حتم باید سرچش��مه هاي این نوع نگاه 
را چ��ه در مطبوعات، چ��ه در مواضع گروه ها و 
تشکل هاي رقیب و چه در چهره ها جستجو کرد 

که به دنبال چه چیزي هستند.«
وي بابیان اینکه مبارزه با مفاسد دامنه بسیار 

وسیعي دارد، ادامه داد: »برخي گروه ها، افراد و 
سلبریتي ها در این دامنه سهم دارند به همین 
جهت اقدام مشخصي که قوه قضائیه باید انجام 
دهد آن است تا با تالش بتواند موضوع برخورد 
با مفاس��د و شفافیت بر اساس رعایت قانون را 
در دس��تور کار قرار دهد. این اقدام به طور حتم 
مي تواند حجم زیادي از حواشي، مشکالت حتي 

ایرادات و شبهات را مدیریت و پیش ببرد.«

حسن السجردي:

شفافیت در برخورد با مفاسد
 مانع سواستفاده سیاسی می شود
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مسئله ی امنّیت، همان طور که اشاره کردم خیلی مهم است. بزرگ ترین لطمه ای که دشمنان میتوانند به یک کشوری 
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ش��روع کرده اند، دارند انجام میدهند، امنّیت را از مردِم آن کشور میگیرند؛ عوامل این خباثتها هم شناخته شده اند. در دنیا 
قدرتهای استکبارِی امروز، بیشتر از همه آمریکا، سرویس های اّطالعاتِی غربی با پشتوانه ی پوِل بعضی از کشورهای مرتجع 
منطقه دارند آشوب به پا میکنند در کشورهای همسایه ی ما و نزدیک ما و کشورهای این منطقه؛ امنّیت را از بین میبرند؛ 

این بدترین دشمنی و خطرناک ترین کینه ورزی علیه یک ملّت است...
امام خامنه ای   98/8/8
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م ن

کال

اروپای کذابپنجره آخر

رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه نباید توقع 
داشت دستگاه قضایی یک تنه در برابر فساد مقابله کند، گفت: کار بزرگ 
مقابله با فساد، جز با همکاری سایر قوا و نیز سازمان های مردم نهاد و حتی 

خود مردم به اصالح مورد نظر منجر نمی شود.
به گزارش میزان ، س��ید مصطفی میرسلیم با اش��اره به اقدامات قوه 
قضاییه در دوره جدید در راس��تای مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: 
رس��یدگی به مفاسد و اصالح آن ها عالمت پویندگی اجتماعی است. هر 
جامعه ای که مراقب شکل گیری فساد و گسترش آن نباشد دیر یا زود به 

سمت انقراض می رود. از این لحاظ 
اقدامی که رئیس دس��تگاه قضائی 
آغاز کرده بسیار مهم و مغتنم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اش��اره به ضرورت انس��داد 
سرچشمه های فسادزا، تصریح کرد: 
سرچشمه هر فسادی در زمینه های 
اقتصادی و اجتماعی و سیاس��ی و 
فرهنگی و اعتق��ادی، در بی قانونی 
یا بی اعتنایی ب��ه قوانین موجود یا 
اج��رای ناقص قانون ی��ا اجرای بد 
قان��ون یا عدم اجرای قانون اس��ت؛ 
بنابراین کاری که در راستای مقابله 

با فس��اد در قوه قضاییه آغاز ش��ده اگر دربرگیرنده تمام زمینه ها و موارد 
باشد، کفایت می کند.

وی با بیان اینکه دسته بندی هایی که در دنیا درباره انواع مفاسد صورت 
گرفته بسیار گسترده است و کتاب های متعددی هم در مورد فساد تألیف 
و چاپ ش��ده اس��ت، گفت: به طور کلی فس��اد کالن را مردم با ارقام آن 

تش��خیص می دهند، ولی مواردی هست که در بدو امر رقمی ندارد، ولی 
فساد کالن است مانند رواج یافتن دروغ در شکل های متنوع آن که بویژه 

امروزه در فضای مجازی بیداد می کند.
میرس��لیم با بیان اینکه نباید توقع داشت که دستگاه قضایی یک تنه 
در برابر فساد مقابله کند، گفت: کار بزرگ مقابله با فساد، جز با همکاری 
س��ایر قوا و نیز سازمان های مردم نهاد و حتی خود مردم به اصالح مورد 
نظر منجر نمی شود. اوال در قوه مجریه هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی بهتر 
از دیگ��ران می داند انحرافات از کجا و چگونه ش��کل می گیرد و می تواند 
با اس��تفاده از ابزار و اختیارات اداری 
مانع شکل گیری خالف یا خشکاندن 
آن در سرچش��مه ش��ود؛ رئیس قوۀ 
قضائی��ه هم با اس��تقبال از این اقدام 
می تواند بر مبن��ای وظیفه ای قانونی 
که برای پیش��گیری از جرائم دارد بر 
چنان اقدامات پیشگیرانه دستگاه های 

اجرایی نظارت کند.
 عضو مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام، بی��ان داش��ت: ق��وه قضائیه 
نمی تواند و نباید جایگزین قوه مجریه 
ش��ود، ولی باید بر عملک��رد آن قوه 
نظارت کند. ثانیا قوه مقننه نیز سهم 
مهمی در برخورد با مفاس��د دارد و بویژه در اصالح قوانین و مقرراتی که 
راه را برای س��وء استفاده مجریان و تفسیر به رأی آن ها باز گذاشته باید 
پیش قدم ش��ود و ضمنا خود را از هر گونه تعاملی که در آن شائبه ای از 
تداخل منافع باشد مصون نگه دارد. قوۀ قضائیه نمی تواند به آسانی، بدون 
قانون مناسب یا مقررات دقیق دربارۀ وقوع فساد وابعاد آن حکم صادر کند.

سید مصطفی میرسلیم :

جامعه ای که مراقب شکل گیری فساد نباشد
 به سمت انقراض می رود


